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åîä úîã÷ä"ì  
á ÷øô ïéìéôú úåðååëá åðåùì ïéòë àéáà ìë íãå÷ äðä :éä êéðôìî ïåöø éä ' åðé÷ìà

àå åðéúåáà é÷ìéãé äùòîá êúðéëù äøùúù,úàæ éúáéúëá éðçéìöúå , áúåë éðàù  øôñ
åæ úùåã÷ íùì äøåú ãåîìúä åðåéöù  'åðéäìà,ëä úåòèîå äáéúëä úåòèî åðéìéöúå åäðå, 
àïåöø éäé ïë ïî,ä íòåð éäéå  'åðéäìàåë ', ëò"ì.  

éøôñ ìëë äæ øôñ äðä ,æéøàä éøáã ïéáäì ãîåìì øåæòì øåîà" ì éúàáä ïëìå
øçà íå÷î íéøéùò äéä åéøáãù ïëéä ,òôá èøôáå"ç ,,éòå 'ùìä ïåùì"÷äá å ' äðåôä øòùì

íéã÷ : àåä éúéàøù ï÷åúî øúåéäå çáåùî øúåéä ñåôãä äðä íééç õò éøô àøåðä øôñ
ñ÷ú àðååàøáåã ñåôã"ã, øòù øôñî åäéâäì øùôàå äáøä ùáåùî àåä íâ íðîà 

ò íéìùåøéá ñôãðä úåðååëä"ú ä"å.ò íéìùåøéá åñôãðù åðéëæ åðéîéá éë "ú ä" ìë å
íéøòù äðåîùä,íäå :úåîã÷ä øòù ,úåðååëä øòù ,áùø éøîàî øòù " éøîàî øòù íò é

æø"ì,íéèå÷éìä øôñ íò íé÷åñôä øòù ,úåöîä øòù ,íéìåâìâä øòù ,ùãå÷ä çåø øòù . 
ùøäî íøãéñù äî íä íéøòù äðåîùä åìà ìëå"æ å"çøäî ìù åðá ì"åæ "éúëî ì" ìù ÷

çøäî"æ å"ì. íéøôñäá íä äðä íéøòù äðåîùä ìëá íéøîàðä íéøáãä ìë ïø÷éòù íâäå 
ìéòì åðáùçù,ëò "â íéáø íéùåãéç íäá àöîð äðä æ"ë. ìë íäî ï÷úì øùôà éøä íâå 

úåðåù úå÷úòäî åñôãð íäù íéîãå÷ä íéøôñäáù íéùåáéùä, íéøòù äðåîùä ìë ìáà 
éúëî íä éøä"çøäî ìù ÷"æ å"ì. àöîð ìéòì åðáùçù íéîãå÷ä íéøôñä ìëá äðä íðîà 

â"ììë íéøòù äðåîùäá àöîð àìù äî ãàîì íéáø íéùåãéç ë .åëå ' õò éøôá àöîðå
úåðååëä øòùá àöîð àìù äî íéáø íéðéðò íééç .åëå ' íéìéçúîì íééç õòá ãåîéìä øãñå

ò äîã÷äá íù åðáúë"ù.ëòå "ì ø÷éòä àåä íééç õòä éë àåä ôìë, øôñä åéìà óøåöîå 
íéøòù àåáî,çàå "íééç õò éøôä ë,ðë úåðååëä øòù øôñî åäéâäì êøöðù àìà "ì, 

çàå"íéøëæðä íéøôñä ìë øàù ë] .ò éøçàù ùéâãäì ùé"òô íéãîåì ç"äòù àìå ç"ë ,
àéø÷ øúåé äæù éì äàøðå ,åîöòì äàøé ãîåì ìëù åîëå ,ùøä øåãéñî äàøð éøäù ãåòå" ù

ì ïë íâ àåäùòôä ç÷"äòùä åîë úåðååëä éøáãì øå÷îë ç"åîöò ë[.   
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úåðååëä øòù  
   

ùøäåî úîã÷ä"æ å" úåðååëä øòùì ì  
úåðåëä øòù éùéùä øòùä  

øäåî úîã÷ä"æ ìàèéå ìàåîù ø"çøäåî ìù åðá ì"æ å"úåðåëä øòùì ì  
}ò à"à {øäîë øáçîä ìåãâä áøä ïá ìàåîù øéòöä øîà"æ ìàèéå íééç ø"ì, 

 éë éøùàáä éðøùà ' úà øåîâì éðîéé÷å éðééçäå éðëæå øùåé éìâòîáå úîà êøãá éðçðäå
íééç úåàöåú åîù éúàø÷å äøåú éùîåç äùîç ìò øåàéá éúøáéçù ìåãâä éøåáéç, åéøçàå 

äðùä éùãçì åùãçá ùãç úìåò íéàð íéùåøãá éðù øôñ éúð÷úå éúðëéú, úåøîùîì 
ø áøò"íééç øå÷î øôñ åîù éúàø÷å ç.öî íâå  úåëìäá äàéå äàð øãñ éúð÷úå éãé äà

ïéðåàéîå äöéìçå ïéèéâ,íéùð úåîëç øôñ åîù éúàø÷å , øùà úåáåùúå úåìàù øôñ ãáìî 
íìùð àì ïééãòå úò ìëá ïéùãçúî,íééç íéî øàá øôñ åîù éúàø÷å .  

 éáøå éøàî àáà øôñ äéäé éúî ãò éáì ìà éðà éúøîà ïáì óãø éøçà éë éúåàøáå
æ"úçú íéæåðâ ìä úà ãåáòð éúéáå éðáå éðàå éãé  ' ìë éë úåéäì íäá ÷ìç éúìåæì ïéàå

 íã÷åî ïéàå éðéñî íúðéúðë íéãøåôîå íéøæåôî íìåëë íáåø íúåéäì äàìé íäá àøå÷ä
ëá çúô äðä úçàå äðä úçà äèîì òáùå äìòîì úçà äøåúá øçåàîå"ééñå ã"éáçá í" ú

æ éøàî àáà äðäå"åà ìù åçúôë áçø åáì úåéäì ì óñàîä àåäå äéì ñéðà àì æø ìëå íì
 ìëá øãñ úúìå úàæä äëàìîä ìà äáø÷ì åáì úù àì àîöìå áòøì øá øéáùîä àåä

ä øéòä úòëå åéøôñ ' íéøôñä èôùî øåàì éúàöåäå éúàöîå éúòâéå éúçøèå éçåø úà
äæòá íéøùî äðæçú íäá íé÷ñåòä ìë éðéò øùàë åìàä"çì íúåà éú÷ìçå é ' íéøòù

 àáà ïåöøëæ éøàî" êøåöì úåîå÷î äîëá åëøã éúéðù íðîàä éúðåëúð åðåöø úåùòì éë ì
 àøå÷ä éôá ãàî ì÷ð úåéäì éãë íéøçà íéëøãá íéøòù äðåîùä éúøãñå éúð÷úå äòù

úé ïåéìò ãñçá éðà çèáåîå íäá 'ä úà äòã õøàä àìîú úàæä äëàìîä úåòöîàáù '
éà éðéò øåà íâå éðåîîáå éôåâá ãàî éúçøèù úåéäá éðåòá ìùë éë íåùìùëå ìåîúàë íð

 úàæ äéäú íðîàä íìåëî äù÷ ñéë ïåøñçå ìåáñìî ìáñä çë ìùëå äð÷æä éîé åáø÷å éçë
áá åðçéùî úàéá ãò íéáøä úà äëæî äéäà éë éúîçð" úîëç åéæá ìáú éðô åàìîå à

éëà ìàåâ ïåéöì àáå äìá÷ä"ø  
  

úô úåçúåôî úåçúôî øôñä óåñá úåùòì éúôñåä úàæ ãåòå úéðëú íúåç éçå
äòá íéøùéî äðæçú êéðéò øùàë ø÷éòä ìò äáåøî äáåè úåôñåú"é.  

íéøòùä éèøô íä åìàå:  
óåñ ïéàä úéùàøî äîëçä ìù úåîã÷ää ìëá çúôé ïåùàøä øòùä, øçà ùåøã 

ùåøã,äéùòä íìåò óåñ ãò úìçâá äøåù÷ úáäìùë íéøùå÷î , øòù åîù éúàø÷å 
úåîã÷ää.  

îàî ìëá çúôé éðùä øòùäøäåæä øôñå íéðå÷éúä øôñ åîë úîàä úîëç éø, 
äøãñë äùøô øçà äùøô,áùø ìù ùøãî äæéà íâå "ò é" úìéâîá åà íéøéùä øéùá åîë ä

àúåòéðöã àøôñáå äøéù ÷øôá åà äøéöé øôñá åà úåø, éøîàî øòù åîù éúàø÷å 
áùø"é.  

æç éøîàî ìëá çúôé éùéìùä øòùä"ùøãî øàù ìëá ïéáå ãåîìúä ìëá ïéá ì é
æç"ãîë ì"æç éøîàî øòù åîù éúàø÷å àöåéëå èå÷ìéäå àøôñå éøôñå àîåçðúå ø"ì  
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 àéáð øçà àéáðå äùøô øçà äùøô íé÷åñôä øåàéáá çúôé éòéáøä øòùä
 øòù åîù éúàø÷å íãàä åì øåáéù äøùé êøã íéáåúëá äîäå íéðåøçà íâ íéðåùàø

íé÷åñôä  
 àìå äùòî úåöîä éùåøéô ìëî çúôé éùéîçä øòùääùòú, øãñ ìò íéøãåñî 

äðåîàáå úîàá éðéñî äúðéúðë äîå÷îá äåöîå äåöî ìë úåéùøôä, øòù åîù éúàø÷å 
úåöîä.  

 íéáåè íéîéáå úåúáùáå ìåçä éîéá úåìéôúáù úåðåëä ìëî çúôé éùéùä øòùä
íéàøåð íéîéáå,úåéèøôå úåéììë úåöîä úðåëå ,úå "íìåë ãâðë ú, øòù åîù éúàø÷å 

úåðåëä.  
ùä øòùä íéáø ïëå íéãåçé íâå äàåáðìå ùã÷ä çåøì úåàð úåîã÷äá çúôé éòéá

 åîù éúàø÷å åðéãëå åèôùîë åéàèçî áåùì äöåøù éîì íéðå÷éúå ùôðä ïå÷éúì úåøäæàå
ùãå÷ä çåø øòù  

}ò à"á { íé÷éãöä øëù ïéðòáå úåîùðä ïéðòá úåîã÷ä äîëá çúôé éðéîùä øòùä
ã ïéðòá íéùåøãå íéòùøä ùðåò íâå 'åñéîøà úåã" íéàìôðå íéáø íéùåøãå íéàøáðä ìëå ò

 äìàå íéìåâìâä øòù åîù éúàø÷å íéèøôå íéììë ìù íéìåâìâ íäá øëæðå íéìåâìâä ïéðòá
à úåîã÷ä øòù íðåéáöëå íøãñë íúåîù 'áùø éøîàî øòù"á é 'æç éøîàî øòù"â ì '

ã íé÷åñôä øòù 'ä úåöîä øòù 'å úåðåëä øòù 'æ ùã÷ä çåø øòù 'ä øòùç ìåâìâ'  
ðéá íéðåîà øîåù ÷éãö éåâ àáéå íéøòù åçúô" å  
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äðè÷ úçà äîã÷ä.äéùòä íìåòá àéä äìéôú ìë éë òã 1, éðòì äìéôú ãåñá 
 úåëìîä àéäå2ïéôðà øéòæ ìà úììôúîå äéëøö úìàåùä 3. éðàå êðîéñå, )תהלים קב א(

äìôú4 )שם קט ד(,ôù ïåùìá äøåúá áúëð äìôú ïåùì ìëù íòèä åäæå ùôð úëé,  åîë
áåúëä øîàù )א טו' שמואל א( ä éðôì éùôð úà êåôùàå', åà úåìéöàã úåëìî úðéçá àéäå 

ùôð àø÷ðä äéùòä íìåò5.  
 ïéàù äìôú òîåùá ùåã÷ä äæ íù øîåàäù íéìáå÷îä éøôñá áåúë éúàöî

í÷éø úøæåç åúìôú,úåîùä ãå÷éðå úåúéá àôìà ãå÷éð éúáúë àìå , òãåé åðúà ïéàù éôì 
ãòäî , àøéå óé÷ùé ãò ä 'íéîùî.òìðå "úéøàøà äæ íù àåä éë íééç ã"à6, éùàø éë 

àåä åéúåáéú ,ãçà åúøåîú ãåçé ùàø åúåãçà ùàø ãçà.7  

 - מאיר הכוונה -

ונראה , ע גדול מאד"וצ, א ואולי מתחילה שם"לקמן יב ע' עי). ד"ח ד ע"פע(מלכות דעשיה  1
 .שהיא עולם העשיה שבאצילות,  המלכות בכללשכוונתו למידת

ודא שכינתא ואורייתא ,  דצלותא איהי מצוה:א"א כד ע"זהר ח' עי, )ח שם"פע( דלה ועניה 2
צלותא דאיהי ) ב" עהשמטות דף רסבא "ח(זהר ' ועי). ש"ש (לא צריך הפסקה בינייהו, ה"דאיהו קב

 דבזמנא דאיהו מתכסי מינה באלין ה וסליקת כלא"שכינתא אדני סלקא לגבי בעלה דאיהו יהו
  . עניה יבשא ולית לה אלא מה דיהבין עבדין בחשאייאתקליפין איהי אתקר

 שבזמן שהוא . ומעלה הכל,ה" עולה לבעלה שהוא יהו,י" אדנ, שהיא שכינה,התפלה: תרגום
  . ואין לה אלא מה שנותנים עבדים בחשאי, היא נקראת עניה יבשה,מתכסה ממנה בקלפות הללו

 שכינתא אתקריאת צדקה וקודשא בריך הוא בעל צדקה ובגלותא ועוד: א"ז סה ע"תיקו' עיו
איהי עניה ובנהא עניים וקודשא בריך הוא כביכול איהו עני כד איהו בר מאתריה ובגינה אתמר הן 

ובאן אתר איהו עני ואיהי עניה בצדיק דאיהו ברית ובגין דחאבו ביה ' אראלם צעקו חוצה וכו
  .א איהו נהר יחרב ויבש בבית ראשון ושני לתתישראל

ועוד שכינה נקראת צדקה והקדוש ברוך הוא בעל צדקה ובגלות היא עניה ובניה עניים : תרגום
' והקדוש ברוך הוא כביכול הוא עני כשהוא מחוץ למקומו ובגללה נאמר הן אראלם צעקו חצה וכו

שחטאו בו ישראל למטה הנהר ההוא ובאיזה מקום הוא עני והיא עניה בצדיק שהוא ברית ומשום 
  יחרב ויבש בבית ראשון ושני

  .א"מהתיקונים משמע שיש עניות של הדעת שהוא הפנימיות והמתקלא גם אצל הז
י נקרא עשיה "ל כי כל נה"י וי"ש שתפילה דרבנן ובנה"ה כוונת יחוד ק"ש פרק ה ד"שער הק' עי

] 728הובא לקמן הערה [עדרי צאן ' ב ג" קנא עא"זהר ח' עי', י נתן לנוק"וכל נה' כי עשיה היא נוק
  ).ש"ש(

 ).ח שם"נוסף בפע(שיתן לה חסרונה  3
  .א"ז ז ע"תיקו' עי, )ח שם"פע(כי אני היא המלכות  4
  ).ח שם"פע(כי שנהים נקראים נפש  5
' כי תפלה היא בחי, ישפוך שיחו' י וכודכתיב תפלה לענ, א לכן התפילה נקראת בלשון שיחה"ס

וזהו נאמר , שואלת צרכיה, י"א הנקרא י"דהיינו ז' לעני דלית לה מגרמא כלום ולפני ה, המלכות
  ).ח שם"פע (כי כל אחת שואלת ממה שלמעלה ממנה, בין במלכות דעשיה בין במלכות דיצירה

ל הספר "וז). הפליאה עמוד ריחאמנם אצלנו זה בספר , ש על פי ספר הקנה"ש(ַאְרַאִריָתא  6
ל לא תוכל "ל אחד ראש אחדות ראש יחודו תמורתו אחד ר"על מה שנקרא אראריתא ר: הפליאה

  . למצא אם תרצה להמירו בשום ענין אלא אחד שהוא ראש לכל ראש וסוף לכל סוף
ס ה יח" בתפלת רבי נחוניא בן הקנה עהנה) שער כא פרק ג(ספר פרדס רמונים אריכות ב' ועי

תמורתו "יחודו "ראש "אחדותו "ראש "אחד "ת "א ושם לו סימן בר"בכתר זה השם שהוא ארארית
  .כ"ע. אחד"

 .ח דרוש יג שזה שם הכתר"ח שער פו"ע' ועי
 י"ממונה על התפילה ומעלה אותה למעלה בעת ההיא בכח שם י' ח דע כי יש מלאך א" מע7

ה את העולמים ולכל עולם ועולם " הקב]רה ליקוטי תו–צייר  [ שעמו בנה] ליקוטי תורה- ה "י[
ק שנה ובעת אחד מהלך אותם והנה על אלו המלאכים נאמר ורגליהם רגל ישרה כי "מהלך ת

  והנה תפילה]נוסף בליקוטי תורה- א"ה לז"י' ק שנה בחי"שעולה ת [ה"ק י"אותיות ישרה הוא ת
ל כי בעת ההיא "בעת ההיא ר'  כמנין ישרה וזהו רמז משה ואתחנן אל ה] ליקוטי תורה–ואתחנן [

ק " מעלין התפילה ת] ליקוטי תורה-  חליתי פני מלאכים שיעלו תפלתי העולה כמנין ואתחנן [ל"כנ
וזהו בעת ההיא היינו בעת שהתפלות  [ל"לרמוז כל הנ' שנה הליכה לכן ישרה תפלה ואתחנן מנין א

 לא מצאתי לו –) ד,ח ד ע"פע (]. ליקוטי תורה- ה"י שם י"י המלאכים המעלין התפלה ע"עולין ע
 .מקום יותר טוב
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çéùîä úåøö ïéðòá úçà äîã÷ä8.î úòãì êéøö "æç ù"ì á÷äì åì éã" åìáàá ä

íìáàá ìàøùéì íäì éãå9.úçà äîã÷äá ïáåé äæ øîàîå ,øåã íãå÷ éë àéäå  øåãå ìåáîä 
á÷ä äéä äâìôä"úåùåã÷ úåîùð àåáø íéùù úåùåã÷ä åéúåîùð òôù òéôùî ä, ãò 

ë åì÷ì÷ ìåáîä øåãù"éùä øçáù ë"íúåìëì ú, åîë åéðááå çðá íúåà óåøöì éãë 
çà øàáðù"ë10.â åéä äâìôä øåãá ïëå "ììåëä êøã ìò úåùåã÷ä úåîùðä òôù ë, ãò 

 - מאיר הכוונה -

 .ווהערה  דרושי תפילין דרוש ה לקמן' עי 8
אמר רב כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים : ב" סנהדרין צז ע'עי 9

 אם ישראל עושין תשובה נגאלין ומרזר אושמואל אמר דיו לאבל שיעמוד באבלו כתנאי רבי אליע
ואם לאו אין נגאלין אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין אלא הקדוש ברוך הוא 

  .מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב
ל "לישראל באבלם רי הגלות והריגה ודיו "ל שנפרע בעונם ע"ר, ה באבלו"דיו להקב: ש"ל הש"וז

י הגלגול והריגה ובזה נמחל עונותם ואין צריך עוד תשובה ובלא שתשובה הם "שסבלו עונם ע
 .נגאלים

בענין פסח ויציאת מצרים הנה נודע ', בדרושי הפסח א' ענין דור המבול ודור הפלגה וכו' עי 10
נה למעלה מרקיע סילקו את השכי' ל כי אותם הדורות הראשונות דור אנוש ודור הפלג"ש ז"מ

' אותם הנצוצו' היו בחי' השביעי מחמת עונותם ודע כי ישראל שהיו באותו הדור של שעבוד מצרי
כ באו בגלגול בדור "ל ואח"ש ז"ל שנים עד שלא נולד שת כמ"ר באותם ק"של קרי שהוציא אדה

ד המבול ולכן היו גם הם משחיתים זרעם על הארץ כעין השורש אשר משם נוצרו וחוצבו ע
רע והמוציאו ' כי רבה רעת האדם בארץ ונודע כי הקרי נק' שנימוחו וזה מה שאמר הכתוב וירא ה

וכתיב אוי לרשע רע וכתיב לא יגורך רע ' רע כמו שאמר הכתוב ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה' נק
 ר וזה מה שאמר הכתוב"ה ונמצא כי הדור ההוא היו ממש רעת האדם הידוע הוא אדה"כנדרש בס

ת עצמו ואלו ניצוצותיו ורצה "י השי"ר עצמו שנברא ע"אמחה את האדם אשר בראתי הוא אדה
לראות את העיר ואת ' כ הם עצמם חזרו ונתגלגלו בדור הפלגה ועליהם כתיב וירד ה"למחותם ואח

בני האדם לרמוז כי היו טיפות ' המגדל אשר בנו בני האדם בנוי דאדם קדמאה והבן זה ולכן נק
וגם אז הוסיפו לחטוא עוד למרוד בעליון אבל ' נוק} ב"עט ע{ הם בני האדם דכורא בלי קרי ולכן

של השחתת זרע כדור המבול וצריך שתדע כי ענין הנשמות הם כענין הזהב ' לא היו באותו עון הא
הנוצר בבטן האדמה וכשמוציאין אותו הוא מלא טינוף וסיגים דבר אשר לא ישוער ולא תואר זהב 

ר עד יתחכם הצורף להגות סיגים מכסף פעם אחר פעם זיכוך אחר זיכוך לא ראי זה לו ולא הד
כראי זה ובכל זיכוך מזדכך לאט לאט עד אשר כל הסיגים נפרדים מן הזהב ואחר כך ניכר היותו 

ר נתערב טוב ברע ובפרט בניצוצות האלו של הקרי "זהב וכן הענין בנשמות כי בחטאו של אדה
ה כי ניצוצות הקרי הם "ש שע"בר נתבאר אצלנו בדרוש שכיבת הלילה ובקל שנים וכ"שהוליד בק

חשובות מאד וקדושות אלא שיוצאים ומתערבים בקליפות וצריכים בירור אחר בירור לתקנם 
הזהב ' ז היו אלו הניצוצות הולכות ונתקנות לאט לאט עד אשר התחילו להתקן ולהראות בחי"ועד

ין טעם נכון למה נגזר עליהם אותו השעבוד הקשה שאין שבהם וזה היה בדור מצרים ובזה תב
' כמותו כי כגגד מה שחטאו בדור המבול להשחית את זרעם נגזר עליהם כל הבן הילוד היאור

נאמר ' תשליכוהו דוגמת עונש המבול עצמו וכנגד מה שחטאו בדור הפלגה הבה נלבנה לבנים כו
א בזה בסוד שבת ודינין במרה איפקוד " במוכבר הארכתי' וימררו את חייהם בחומר ובלבנים כו

ש היטב ואמנם היות השעבוד בארץ מצרים הטעם הוא כי הנה נודע שכל הנשמות באות מן "וע
אשר במוח הדעת כי שם תלוי סוד הזווג כמו שאמר הכתוב והאדם ידע את חוה ' החסדים והגבו

בלשון ידיעה '  הזווג הנקואיש לא ידעה לכן נקרא דעת להורות כי משם נמשכת טפת' אשתו כו
' ה וכבר נתבאר אצלנו כי משה הוא מבחי"ומה גם אותם הנשמות של הדור ההוא של מרע' כנז

לסבת היותם טיפות קרי ' הדעת אלא שהם יצאו אל הקליפו' הדעת וכן כל הדור ההוא הם מבחי
ותרא אותו שת עצמו כנודע ולכן עליו אתמר ' ל שנים קודם שנולד שת אבל משה היה מבחי"בק

ל שנה כי אחר כלם נולד שת בדמותו כצלמו "ר בק"כי טוב הוא ואינו כשאר טיפות רעות של אדה
  .אבל האחרים היו בדמות שדין ורוחין ולילין ולכן אמר משה עליהם ואל אראה ברעתי

בפסוק לכו אל יוסף אשר , הנה נתבאר לעיל, ועתה נבאר עניינם בקצור: פ שמות" שעה'ועי
ר "שהוליד אדה, שהיו ניצוצות קרי של נשמות קדושות, כי צפה ברוח הקדש, תעשויאמר לכם 

, י ענוג שהיה מתענג בהוצאתם"וע. ר"אדה, ל"ר, הנקראים נגעי בני אדם, ל שנים הראשונים"בק
, ונתהפכו ונעשו נגעים. 'ה וכו"הם לילית ונעמ, ותענוגות בני אדם שידה ושידות) קהלת ב ח(בסוד 

 :ומהל אותם, ולכן גיירם. תמורת ענוגים
, בענין קין והבל בפרשת בראשית שרוב הנשמות באות, במה שנתבאר אצלינו, והנה הענין הוא

י שכבת זרע "אמנם הטפות הנזרקות ע. ולא מן הדעת עצמו, א"ג המתפשטות בגופא דז"חו' מבחי
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á÷ä í÷ìçå ìãâîä ïåòá åîâôù"òáùì äíéøù íé, øîàðù åì ìàøùéì øøéáå )דברים לב ט( 
ã ÷ìç éë 'åîò. øåã øçà øåã úåùåã÷ úåîùð àåáø íéùù åéäå õøàì åñðëð ìàøùéùëå 

â åîâôå"ò ïåòá ë"ù æ"â ã"àöåéëå ò, åøæçé íà úåàøì çéëåäì åéàéáð íäì çìùî äéäå 
å áøç åîë íúîùðì êéøöä óåøéö úåùòì êøåö äéäé àìù éãë äáåùúáåë áòø'. 

äáåùúá øåæçì åöø àìå åøáâ úåðåòäùëå, ììåë óåøéö íäì úåùòì êéøöù åúîëçá äàøå 
ìåâìâá åøæçéùå íãà éðá êøãë äúéîá íúåà úéîäì íäì ìéòåé àì øáëù éðôî, éë 

ìåáîä øåãá åîë åøáâ úåðåòä,úéáä áøçð æàå .àå "ò åãáòù íúåà éøäå ú"øçà øåãá æ ,
äéøëæì åúéîäù íúåà åàåúî øáëù íùðò åìá÷ àì ùã÷îá ,åðéà äæ ,á÷äù " íúéîä ä

íìâìâì éãë,ò åãáòù íîöò íúåàå "äéøëæì åúéîäù åà øçà øåãá æ, åàá íîöò íä 
úéáä ïáøåçá íùðò ìá÷ì ìåâìâá,àèçù äî éôë åùðò ìá÷ ãçà ìëå . äðäðù ùé 

óëéú úåîéå øùôàù ì÷ð øúåéä øòöá âøäé èòî äøéáòá,äáøä äðäðù ùéå  ìòáå 
äîåãë åà äáøä úåìéòá,ìë øñåçáå áòøá øôñî éîé äéçéå åäåø÷ãé äæä ùéàì äðä , 

ç åéðéòì íéèåçù åéðá úà äàøéå"å , äî éôë ãçà ìë ÷øîì éãë ì÷ùîá äãîá ìëä
àèçù. úåîùðä íúåà ìë àéáäì óøöîå øåë äéä ïáøåçä ïî åøàùðù ìàøùé éðá íúåàå 

åâøäðù,úéáå ìáá úåìâ éîéá êëìå äáøä íéáøå íéøô åéä éðù ,ò "ë11.  
  

ïåáöòá åúìéôú ììôúäì íãàì øåñà , øåàä ìá÷ì ìåëé åùôð ïéà êë äùòð íàå
äìéôúä úòá åéìò êùîðä ïåéìòä. áåè æà åéàèç èøôîå éåãéåä äãåúîù úòá íðîà 

ãáìá áöòúäì ,åúåáöò éãé ìò ìåãâ àìôð ÷æð åì êùîð äìéôúä øàùá ìáà. êéøö ìáà 
ì úåàøäìúé åéðô 'äàøéå äîéàá äìåãâ äòðëä , ìëá äìåãâå äøéúé äçîùá äéäú íðîà

äøéúé äçîùá åáø úà ùîùîä ãáòä ïåéîãë øùôàä , åúãåáò úåáöòá åùîùî íàå
åéðôì úñàîð12 ,äæ øáãá äéåìú ùãå÷ä çåø úâùäå úåîìùäå äìòîä ø÷éòù èòîëå , ïéá

úåöîä øàùî äåöî äæéà äùåòùë ïéáå åúìéôú úòá,å  àøîâá åøîàù åîë)ב"ברכות ל ע( 
åë àáåè çãá÷ äåäã àåääî 'àðçðî à÷ ïéìéôú øîàå13, ìåãâ åøëù éë äæ ïéðòì æåáú ìàå 

ãàî14.  
 - מאיר הכוונה -

מן , מלמעלהוהוציא הטפות ההם , שנתעורר דעתו אל הזווג, הם מתאוות הזכר לבדו, לבטלה
, י הפגם"כי ירדה למטה ע, ולא מצא את נוקביה מוכנת לכך בעולם האצילות, הדעת עצמו העליון

, והם שדין ורוחין ולילין, ונצטיירו בגופם והולידום, ולקחום הנקבות של הקליפות, ואז יצאו לחוץ
 :ש היטב"וע, ש של זמן השכיבה"בענין הק, כמבואר אצלינו באורך, ונקראים נגעי בני אדם

כלם , ל שנה שפירש אדם מחוה כנודע"שנבראו באותם ק, כי כל אותם השדין ורוחין, נמצא
, וצריכות גלגולים רבים לצרפם וללבנם, ונתערבו בקליפות, הדעת' נשמות עליונות קדושות מבחי

, עד יעקב ואילך, כי לא נולדה אומת ישראל, ולכן תמצא. י גלגולים רבים"ע, עד תום חלאתם מהם
ולא , ומתגלגלות מדור לדור, והיו הולכות ומתבררות, כי כל רוב הנשמות היו מעורבות בקליפות

הם , וגם אז התחיל תקון בניו, ר"שתקן את אדה, עד יעקב בחיר שבאבות, התחילו תיקונם
 .עד שיצאו ישראל ממצרים, והיו מתבררים והולכים בגלות מצרים, הנשמות הנזכר

 .ק"זהו מכתיבת הרמש שנראה לו ש"ש' עי 11
בשאר התפלה לא ישים נגד עיניו שום עצבות אפילו דאגות עבירות שחטא ): &(ח "פע' עי 12
ספירות נפתחים אז ' ב וכשאלו ב"ודע שהתפלה בדמע מרוצה לפי שהדמעות נמשכין מחו' וכובהם 

 .מ קורדיווארי"א הלוי להר"יחול אור כתר עליהם וימשכו רחמים לכל המדות הר
מאי וגילו ברעדה אמר רב אדא בר מתנא אמר רבה במקום גילה שם תהא רעדה אביי  :ל"ז 13

הוה יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא אמר וגילו ברעדה כתיב אמר ליה אנא תפילין 
 אמר ליה בכל עצב יהיה ובאמנחנא רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי זירא חזייה דהוה קא בדח ט

 .אנא תפילין מנחנאמותר כתיב אמר ליה 
ועלזו לפניו מלפניו לא כתיב אלא לפניו דהא לית מאן דינדע ביה : א"ב קסה ע"זהר ח' עי 14

כלום אבל לפניו מאן דעייל לקמיה דהאי רקיע אצטריך למיעל בחדוה ולא בעציבו כלל בגין דהאי 
כהן גדול רקיעא גרים דתמן לא שריא עציבו ורוגזא כלל דהא תמן כלא איהו בחדוה ועל דא 
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15êìéàå äãé÷òä úùøôî úñðëä úéáá åúìéôú øãñé íãàäù íãå÷, ìá÷éù êéøö 
 úåöî åéìò)ויקרא יט יח( êåîë êòøì úáäàå.ôðë ìàøùé éðáî ãçà ìë áåäàì ïéåëéå åù, éë 

éò"úåìéôú ìëî äìåìë åúìéôú äìòú æ16ìàøùé ,éøô úåùòìå äìòîì úåìòì ìëåúå . 
úáäà èøôáå} ò à"â{ä íéøáçãçéá äøåúá íé÷ñåòä , åîöò ìåìëì ãçàå ãçà ìë êéøö 

ä ïî ãçà øáà àåä åìàëíéøáçåìù . øéëäìå úòãì äâùäå äòéãé íãàäì ùé íà èøôáå 
äîùðä úðéçáá åøáçì,éà ùé íàå åøòöá íîöò óúùì íìåë íéëéøö äøöá íäî øáç äæ, 

 - מאיר הכוונה -

דקיימא לקמיה לא הוה עאל לבי קודשא בר בחדוה ולאחזאה חדוה דהא אתרא גרים ועל דא כתיב 
ה בשמחה באו לפניו ברננה דהא אצטריך דלא לאחזאה בה עציבו ואי "עבדו את יהו) שם ק ב(

תימא אי הכי האי מאן דאיהו בצערא ובדוחקא דלא יכיל למחדי לביה ומגו דוחקיה אית ליה 
 רחמין קמי מלכא עלאה אי הכי לא יצלי צלותא כלל ולא ייעול בעציבו כלל דהא לא יכיל למתבע

למחדי לביה ולאעלא קמיה בחדוה מאי תקונא אית ליה להאי בר נש אלא ודאי הא תנינן כל 
תרעין ננעלו ואסגירו ותרעין דדמעין לא אסגירו ולית דמעה אלא מגו צערא ועציבו וכל אינון 

 תרעין כלהו מתברין גזיזין ומנעולין ועיילין אינון דמעין וההיא צלותא עאלת קמי דממנן על אינון
מלכא קדישא כדין ההוא אתר אית ליה דוחקא מההוא עציבו ודוחקא דההוא בר נש כמה דאת 

בכל צרתם לא צר תיאובתיה דההוא עלמא עלאה לגבי האי אתר כדכורא ) ישעיה סג ט(אמר 
א כד מלכא עאל לגבי מטרוניתא אשכח לה בעציבו כדין כל מה דתיאובתיה תדיר לגבה דנוקב

דאיהי בעאת בידהא אתמסר וההוא בר נש וההיא צלותא לא אהדר בריקניא וקודשא בריך הוא 
  עליה זכאה חולקיה דההוא בר נש דאושיד דמעין קמי קודשא בריך הוא בצלותיה  חייס

 אין מי שידע בו כלום אבל לפניו מי ועלזו לפניו לא כתוב מלפניו אלא לפניו שהרי: תרגום
שנכנס אצל הרקיע הזה צריך להיכנס בשמחה ולא בעצב כלל משום שהרקיע הזה גורם ששם לא 

  .שורה עצב ורגז כלל שהרי שם הכל בשמחה
ועל זה כהן גדול שעומד לפניו לא היה נכנס לבית הקדש רק בשמחה ולהראות שמחה שהרי 

בשמחה באו לפניו ברננה שהרי צריך שלא להראות בו ' ת ההמקום גורם ועל זה כתוב עבדו א
  .עצב

ואם תאמר אם כך מי שהוא בצער ודחק שלא יכול לשמח את לבו ומתוך דחקו יש לו לבקש 
רחמים לפני המלך העליון אם כך לא יתפלל תפלה כלל ולא יכנס בעצב כלל שהרי לא יכול לשמח 

  .אדם הזהאת לבו ולהיכנס לפניו בשמחה מה התקון שיש ל
אלא ודאי הרי שנינו כל השערים ננעלו ונסגרו ושערי דמעות לא נסגרו ואין דמעה אלא מתוך 
צער ועצב וכל אותם הממנים על אותם השערים כולם משברים חתיכות קשות ומנעולים 

  .ומכניסים אותן דמעות ואותה תפלה נכנסת לפני המלך הקדוש
צר ) לו(ל אותו אדם כמו שנאמר בכל צרתם לא ואז לאותו מקום יש דחק מאותו עצב ודחק ש

תשוקת אותו העולם העליון למקום הזה כזכר שתשוקתו תמיד אל הנקבה כשנכנס המלך למלכה 
ומוצא אותה בעצב אז כל מה שהיא רוצה נמסר בידיה ואותו אדם ואותה תפלה לא חוזרת ריקם 

ות לפני הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא חס עליו אשרי חלקו של אותו אדם ששופך דמע
  .בתפלתו

גם דע כי העושה מצוה אין מספיק לו במה שיעשה אותם שהרי : ' שער המצות פרק א'ועי
מטיבין לו ומאריכין לו ימיו וכיוצא בזה אמרו כל ' ל שאמרו כל העושה מצוה א"מצינו בדברי רז

עושים בני אדם ואינם המקיים מצוה פלוני יש לו כך וכך והנה אנחנו ראינו כמה וכמה מצות ש
ו בענין גודל שכרם אפילו בעולם הזה אבל השרש שהכל נשען עליו "מתקיימים דברי רבותינו ח

הוא שבעשיית המצוה אל יחשוב שהוא עליו כמשא וממהר להסירם מעליו אבל יחשוב בשכלו 
כאלו בעשותו אותה המצוה ירויח אלף אלפים דינרי זהב ויהיה שמח בעשותו אותה המצוה 
בשמחה שאין לה קץ מלב ומנפש ובחשק גדול כאלו ממש בפועל נותנים לו אלף אלפים דינרי זהב 

ס "וז' אלקים בשמחה ובטוב לבב וכו' תחת אשר לא עבדת את ה' ס הפ"אם יעשה אותה מצוה וז
רב ברונא דחד יומא סמך גאולה לתפילה ולא פסק חוכא מפומיה כל ההוא יומא וזה יורה על היות 

בתכלית האחרון יותר משאם היה השכר מזומן לפניו בפועל וכפי גודל ' טחונו בבורא יתאמונת ב
שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי כך יזכה לקבל אור עליוןואם יתמיד בזה אין ספק שישרה עליו 

ק וענין זה נוהג בקיום כל המצות כולם בין בעת שעסוק בתורה שיהיה בחשק גדול נמרץ "רה
לו עומד לפני המלך ומשרת לפניו בחשק גדול מצוא חן בעיניו לקבל ממנו בהתלהבות עצום כא
 .מעלה יתירה וגדולה

 ).ח"פע (כ" שאחר שישב בבה15
 .ח"נמחק בפע 16
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ç íéðá úîçî åà éìåç úîçî åà"å,åéìò åììôúéå . óúùé åéøáãå åéëøöå åéúåìéôú ìëá ïëå 
åîò åøáç úà,æ éøåî éðøéäæä ãàîå "ä úáäà ïéðòá ìíéøáçåðéúøáç ìù åðìù 17.   

æ éøåî ãàî éðøéäæä íâ"ì éãë íéðæàä êåúì òáöàä ñéðëäì àìù ì àîäåæä úå÷ð
ììë äìôúä êåúá íäáù18,çáùì åðéìò øîâ ãò úåëøáä úìçúäî , êéøö êë äùò íàå 

äìéèð.  
íø ìå÷á åúìéôú ììôúä àì íìåòî íâ, ïåâë áùåéî ìù äìéôúä øãñ åìéôà 

íäá àöåéëå úåøéîæä,éùä éðôì äàøéå äîéàå äòðëä úåøåäì "ú19. äéä úáù íåéá íðîàå 

 - מאיר הכוונה -

אמר רבי אבא כל אלין חברייא דלא רחימין אלין לאלין אסתלקו : ב"ב קצ ע"זהר ח' עי 17
ימו דנפשא ורוחא הוה בינייהו מעלמא עד לא מטא זמנייהו כל חברייא ביומוי דרבי שמעון רח

ובגין כך בדרא דרבי שמעון באתגלייא הוה דהוה אמר רבי שמעון כל חברייא דלא רחמין אלין 
לאלין גרמין דלא ליהך בארח מישר ועוד דעבדין פגימו בה דהא אורייתא רחימו ואחוה וקשוט אית 

אחידן ביה ברחימו בה אברהם רחים ליצחק יצחק לאברהם מתחבקן דא בדא יעקב תרווייהו 
 ולא למעבד פגימו כיון @כו@ובאחוה יהבין רוחייהו דא בדא חברייא כההוא דוגמא אצטריבו

דחמא סימן באנפייהו ואמר לון הכי אמרו ליה ודאי רוח נבואה שרא על בוצינא קדישא והכי 
דגנתא אצטריך לן למנדע בכה רבי שמעון ואמר חד מלה מאינון מלי דלחישו לי מגו ריש מתיבתא 

דעדן דלא אמרו באתגליא מלה דא סתרא איהי ואימא לכו בני רחימאי בני רחימין דנפשאי מה 
כל אנפין יסתמכון  אעביד אמרו לי בלחישא ואנא אימא באתגלייא ולזמנא דנחמי אנפין באנפין

  בדא
שאמר רבי אבא כל החברים הללו שאין אוהבים זה את זה מסתלקים מהעולם טרם : תרגום
מנם כל החברים בימיו של רבי שמעון אהבת נפש ורוח היתה ביניהם ולכן בדורו של רבי שהגיע ז

שמעון היו בגלוי שהיה רבי שמעון אומר כל החברים שאין אוהבים אלה לאלה גורמים שלא ללכת 
בדרך ישרה ועוד שעושים בה פגם שהרי בתורה אהבה ואחוה ואמת יש בה אברהם אהב את יצחק 

יו מתחבקים זה בזה ביעקב שניהם אחוזים באהבה ובאחוה נותנים רוחם זה ויצחק את אברהם ה
  .בזה גם החברים באותה דוגמא הם צריכים ולא לעשות פגם

כיון שראה סימן בפניהם ואמר להם כך אמרו לו ודאי רוח נבואה שורה על המנורה הקדושה 
חשו לי מתוך ראש וכך אנו צריכים לדעת בכה רבי שמעון ואמר דבר אחד מאותם דברים של

הישיבה של גן עדן שלא אמרו בגלוי דבר זה סתר הוא ואמר לכם בני אהובי בני אהובי נפשי מה 
  .אעשה אמרו לי בלחש ואני אמר בגלוי ולזמן שנראה פנים בפנים כל הפנים יסתמכו בזה

החברים כי אני מוכרח להשתדל שאלו , ל"ל מורי ז"כי א,  לעניןונחזור): הקדמה לט(ג "שעה' ועי
אבל הם , ונמשך לי ריוח אם הם יהיו צדיקים, לפי שאני יש לי רוחא בהם, יתקנו מעשיהם, שלי

יש לי חלק בהם , באופן שבכל המצות שהם עושים, ואין להם תועלת במעשי, אין להם רוחא בי
, נשמות' אין לך צדיק וצדיק שאין לו ב, דע, וברור הענין כך הוא. י ההוא רוחא שלי שבהם"ע

כי הנה , וזה פירושו. שמואל שמואל, משה משה, כנזכר בזוהר בריש פרשת נח בתוספתא על נח נח
וזו עומדת על ראש האדם בעולם , ויש נשמה מקפת. וזו באה עם האדם, נשמה פנימית' יש בחי

ו אותה "וכאשר ח. י אותה הנשמה"ע, צנור שיש לאדם לעלות למעלה'  בחיזוו, העליון למעלה
, עד שתרד כלה, היא יורדת למטה בקליפות מעט מעט, מית של האדם היא חוטאתהנשמה הפני

אז הנשמה המקפת יורדת , וכאשר ירדה כלה למטה בקליפות. והכל כפי גדר הענין של העונות
שאין עתה אל האדם רק נשמה , וגם נמצא.  ירדו ממעלתםםונמצא כי שתיה, בתוך פנימיות האדם

כי היא נכרתת ונכנסת , ס פסוק ונכרתה הנפש ההיא"וז. פותכי האחרת ירדה אל הקלי, אחת
ש "וז. פנימית' ואחת בבחי, מקיף' אחת בבחי, נשמות קיימות' יש לו ב, אבל הצדיק. בקליפות

, והנה דרך אותה הנשמה המקפת שיש לי. שמותנ' שכל צדיק יש לו ב', פרשת נח ענין נה נח וכו
והכל עובר דרך , א די הוא בגוייהוחמצד ההוא רו, יםמשם נמשך כל אור ושפע הנמשך לאלו החבר

נמשך אלי גם כן מאותו האור שלהם וחלק , הנמשך להם דרך שם, ואז מאותו האור שלהם, שם
אבל . וילמדו על ידי,  על ידייתוקנוולכן אני צריך ומוכרח להשתדל ש. אל נשמתי הפנימית, שלהם

 .נם יונקים מן המצות שליולכן אי, בנשמה הפנימית שלי אין להם שתוף בה
מקום מטונף היינו מקומות המכוסין באדם לפי שיש בהם ) זסעיף סימן צב (ח "או' עי 18

הגה ולכן אסור ליגע במקומות אלו בשעה שעומדים בתפלה או : מלמולי זיעה וכן אם חיכך הראש
 .)ל"מהרי(י בגד "א ע"וכן בצואת האוזן והאף כ) כל בו(עוסק בתורה 

ה שלא היה מרים קולו בתפלתו אפילו בזמירות ובתפלה דמיושב לפי " למורי זלה גם ראיתי19
ת כעבד המתחנן לקונו ואמנם ביום השבת היה מרים קולו מעט "שצריך להראות הכנעה לפני השי

יותר מימי החול והיה אומר בנעימה מפני כבוד השבת גם כל הזמירות והקרבנות ותפלה דמיושב 
 ).ג"ח כח ע"פע (כל מסידור שבידושהוא דיוצר היה אומר ה
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 äîéòðá åìå÷ äéáâîå íéøîìåçá äùåò äéäù äîî èòî øúåé áùåéîã äìéôúá. äæ óàå 
úáùä ãåáë éðôî àìà äùåò äéä àì. úùøô äìôúä íãå÷ ø÷á ìëá øîåì âäåð éúééä íâ 

úåøçà úåéùøôá äæá àöåéëå úåøáãä úøùòå ïîä,æ éøåî éðòðîå "íøîåàì àìù ì20 
øáã ìù åîòè éì øéëæä úåøáãä úøùòá èøôáå,éðåùàøä éîéá éøä éë äìôúá íåòá÷ í, 

ç ãåò ïéàù åøîàé àìù ïéðéîä éðôîå"ãáìá úåøáãä úøùò àìà íéîùä ïî äøåú å, ïëì 
íåìèá,æø åìèéáù äî âåäðìå ïéðéîä úà ÷æçì åáì ìà áøòé äæ éîå "àøîâá ì ) ברכות יב

   .)א"ע
æ éøåî ïéðò" ìù úåëøáä ìë øãñî äéä íåéä øåà íãå÷ äéä íà óà äìéìá åîå÷á ì

 ãò øçùäãé÷òä úùøô,çàå "äøåúá ÷ñåòå àøå÷ äéä ë, óèòúî äéä íåéä øéàäáå 
çàå úéöéöá äìéçúá"úéìèä ìà ïéìéôúä ïéîéã÷îä ïî êôä ïéìéôú çéðî äéä ë, úåòèå 

íãéá àåä øåîâ,òá äèîì íãåñ øàáúéù åîë "ä.çàå " ïî øîåàå åúìôú ìéçúî äéä ë
êìéàå äãé÷òä úùøô.   

  
çä ìë"ò ïî ùéù úåëøá éì èð"é21äøåúä úëøá óåñ ãò , íøãñì íãàä áééç ïìåë 

òà íåé ìëá íëøáìå"íäá àåä áééçúð àìù ô, úåøåà ìà íéàìôð íéæîø íä íìåëù éôì 
íéðåéìò, åéãâá åà åúôðöî øéñä àì íà åà äìéìá ïùé àì íãàä íà åìéôà íìèáì ïéàå 

äæá àöåéëå åéìòðî åà åøãåñ åà,òà ïìåë íåé ìëá ïëøáì êéøö "íäá áééçúð àìù ô, éôì 
 åâäðî ìòù íìåò ìùåð÷úð,è íåéá éëøö ìë éì äùòù úëøáî õåç  'íéøåôéëä íåéå áàá, 

íéôçé íìåòä ìë æàù22,èðò úëøáî õåç íâå "øöé øùà úëøáîå é, íà åìà úåëøá éúùù 
íäéìò êøáì ïéà íäá áééçúð àì23.  

éä ïéðòá íâ" íøãñì íìåòä åâäð øùà úåøëæðä úåëøá çáúñðëä úéá íòä ìëå 
íäéøçà ïîà ïéáéùî, ïîà ïéòîåùä åðòù ïåéëù øîåì äæ øáãá ïéîâîâîå ïé÷ô÷ôî ùéå 

é íìåë åàöé øáë íúåà êøéáù ïåùàøä ùéàä øçàïúáåç éãïëøáìå øåæçì íäì øåñàå . 
æ éøåî úà éúéàøå"äéáá íøãñî äéä àì àåäù ì" øãñ éôë åúèéîî åîå÷á åúéáá àìà ë

àøîâá øëæðä )ב"ברכות ס ע(,äéáá úåëøáä øãñîå êøáî íãà äæéà äéäùë ìáà "ë, äéä 
ïîà íäéøçà äðåò,úåøéîæä òöîàá äéä íà åìéôàå ,ïîà íäéøçà úåðòì ÷éñôî äéä , óà 

íéáø íéëøáîä åéä íà.  
éä íâ"èðò úëøáî ùéù úåëøá ç"é24äøåúä úëøá óåñ ãò , úîâåãë íä äðä 

éä"íé÷åñôä íúåàá ùéù úåøëæà çã ãåáë éäé ìù  'åë íìåòì',çä ãâðëå " ùéù úåøëæà é
íéä úøéùá,ò íãåñ åðøàéá íùå " ù)הפרק ח ברכות "פעעוד ' ועי, ד"ד ויז ע"לקמן יא ע( ) íäù

æá"äéùòã à(.  
  

 - מאיר הכוונה -

 ).א"ח כט ע"פע(לאומרו  20
י ברכות וברכות שיש מן " הח:שער הברכות פרק דח "פע' עי). ש ועוד"ש(הנותן לשכוי בינה  21

י ברכות שהוא מן הנותן לשכוי עד סוף ברכת התורה חייב "כל הח' וכוי עד ברכת התורה היה "ענ
 ).ח"פע(בהם פ שאינו חייב "אדם לברך בכל יום אע

 ).ח"פע ( שאז הכל אסורים בנעילת הסנדל22
ח "י ברכות שהוא מן הנותן לשכוי בינה עד סוף ברכת התורה כבר ביארנו שהם י" ענין ח23

א דעשיה "כלים האמצעים דז' צירופים של שדי שיש בו' ו' ן של עשיה והם בחי"ברכאין דמטטרו
 ).ח"פע (כמבואר במקומו

 .21לעיל הערה ' עי 24
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á ïéðò úåììë êøã äìéçú øàáðå ' äæå åéãé ìåèéå äðôé ìù úåðåùàøä úåëøáä
íðééðò:ú ãåñá íä åìàä íéùòîä éúù éë òã äéùòä íìåò ïå÷é25,íéðééðò äæå :ðôé " ä

åéëøö äùòéå.á ïåéìòä íãàá ùé òã àåä äæá äðååëä  'úåøòù úåðéçá, ùàøä úåøòù íà 
àð÷éã úåøòù íàå.æã ï÷æä úåøòù äðäå "ãåàî íéù÷ ïéðéãå ïéôé÷ú íä à26, íúåéäù 

úåøúåîä íäî äùòð äèîì ïéãøåéå íéìùìúùî27úåôéì÷ä ãåñ íäù .úåøòù íðîàå  
íéîçø íä ïéôðà êéøàã àð÷éã,íéðáì íä éë ïòé 28,ïéðéãä úà ïéôåë íä ïëìå .æá ìáà " à

ãàî íé÷æç úåøòù íä,íéøåçù íä éë ïòé ,ïéôé÷ú ïéðéã íäå . øéòæã àá÷åðá éë íòèä åäæå 
ï÷æ úðéçá äá ùé àì ïéôðà,ãàî íé÷æç íä àð÷éãáù ïéðéãù éôì 29, àéäù äá÷ðä íàå 

îñä ïìåëáù äðåøçàäï÷æ äì äúéä úåôéì÷ä ìà äëå, äìåãâ äæéçà íéðåöéçä ìà äéä 
äá,õ÷ ïéàì íéáøúî ïéðéãä åéäå . }ò à"ã {éçá úåøúåîî àöé àð÷éãä óåñî äðäå '

úåôéì÷ä30,ãåäå çöð ïéá ãîåòä øåçàä á÷ð àåä äæä øúåîä úàéöé íå÷îå , ïéëøé éøú 
íäáù úéðåöéçä äðéçáá,äéùòã íãà óåñá , êåîñ íù øùà úåôéì÷ä íå÷î àåä åì, åäæå 

äðôé ãåñ.   
ë íðéà ùàøä úåøòù ìáà"íéù÷ ë,äá÷ðä ùàøá íâ íéàöîð íä ïëìå , ïë ìòå 

ï÷æáù íúåà åîë äôéì÷ úåøúåî íéëùîð ïéà. ïéôé÷ú ïéðéã úåøúåî íäî íéàöåé íðîàå 
ãàî,úåôéì÷ àì ìáà .ãåñéä êøã àåä íàöåî ø÷éòå 31,áä øáòîä àåä íù øùà  ' äçåãä

øåçà êøã àìå íéðô êøã íéîä úåøúåî.   
áä åìàå 'ïåéìòä íãàá øùà íéðè÷å íéìåãâ íä úåàöåî éðéî32äéùòã . éøäå 

ø÷áá íãàä äðôé ïéðò åðøàéá, øáãîá úùøô øäåæá øëæðë äéùòá àåä äæ ìëå )ב"קכ ע(
33 ,

 - מאיר הכוונה -

 .ד והלאה"לקמן דרוש תפילת השחר יא ע' עי 25
 .א ה כלל ב"ח א" ע'ועי, ב"ר קלה ע"אד' עי 26
 אבל שערות הזקן הם דינים תקיפים מאוד יותר משערות הראש ובהיותם יורדים למטה אז 27

לו של הזקן הם יוצאים המותרות הקליפות ממש והנה סוף סיום השערות א' נעשה ממותרם בחי
  ).ח"פע (הקליפות' שלהם והם בחי

א ,צ משמע שזה כל הדיקנ"א בספד"אמנם הגר, היא מותרי מוחא' א שתיקון ט"ר קלד ע"אד' עי
שהם באים ,  מים אדירים מג'ועי. @להוסיף@א יהל אור שזה כך בשערות הראש גם"גר' ועי

 . מעכירת ופסולת המוח
 .ב"ר קכח ע"אד' עי 28
ודלת ראשך   כדכתיב,)א גווני בגו גווני"ס(שערוי דנוקבא כלילן ביה גווני א "ז רצו ע"אד' עי 29

 @: תרגום. וראן אתקטר גבורה בחמש גב,)שם ז(כארגמן 
 ).ח"פע (הקליפות'  המותרות שלהם והם בחי30
חתון כי דע כי האבר הקדוש העליון יש לו שתי צנורות בת: ל"א ז"י י ע"שער מאמרי רשב' עי 31

' מבשרי אחזה אלוה והאחד מזריע זרע קודש והצינור השני דוחה המותרות ומותרות אלו הם שור
א דעשיה ומוציאן "הכונות בדרוש יפנה ויטול וגם שם נתבאר שכל זה הוא בז' ש בס"הדינים וכמ

זה ' טו' האלו הם סמוכין זה לזה כי אין ביניהם אלא כקליפת השום וכנגדם ח' לחוץ ושתי הצנורו
לקבנך כי הם סמוכין זה לזה ובדבר מועט אפשר להתערב קדש בחול ' ש דהא ח"קדש וזה חול וזמ

 .זו' ו ולפיכך אין ראוי לברא העולם בבחי"ח
 .א"ז 32
ג דצלותא תלייא במלולא ודבורא דפומא כלא תלייא בעקרא "ח רזא דמלה אע"ת: ל"ז 33

 עובדא אלא ההוא עובדא דעביד בר נש דעובדא בקדמיתא ולבתר בדבורא ובמלולא דפומא מאן
בקדמיתא כגוונא דצלותא הוא ולא יצלי בר נש צלותא עד דיתחזי עובדא בקדמיתא כגוונא 

בשעתא דבר נש קאים בעי לדכאה גרמיה ) א בקדמיתא עובדא"ס(דצלותא עובדא דקדמיתא 
 קשורא בקדמיתא ולבתר יקבל עליה האי עול לפרשא על רישיה פרישו דמצוה לבתר יתקשר

תפלה של ראש ושל יד ולאתקנא לון בקשורא חדא בשמאלא ) מהו תפילין(דיחודא דאינון תפלין 
וכתיב שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך ' שמאלו תחת לראשי וגו ועל לבא כמה דאוקימנא

נ עאל לבי כנישתא ידכי גרמיה "והא אוקימנא ודא הוא עובדא בקדמיתא לבתר בשעתא דב
פרישו (קרבנין במלולא דפומא לבתר יקבל עליה האי עול מלכות לפרשא על רישיה בקדמיתא ב
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äìôúá íéøîåà åðàù úåðáø÷ä øãñ ïå÷éú àåä äæ ãâðë éë34,äéùòá íäù òãåðå , íâå  äæ
ò ãàî áèéä ïî÷ì åðìöà øàáúé"ù.  

 - מאיר הכוונה -

בשבחי דדוד מלכא כגוונא דעובדא דפריש על רישיה פרישו דמצוה ולבתר צלותא דמיושב ) דמצוה
לקבל תפלה של יד לבתר צלותא דמעומד דהיא לקבל תפלה דרישא ודא כגוונא דדא עובדא כגוונא 

ומלולא תלייא צלותא ואי פגים עובדא מלולא לא אשכח אתר דשריא ביה דדבורא ודאי בעובדא 
דבעינן לאחזאה עובדא ) ולא עוד אלא(ולאו איהו צלותא ואתפגים ההוא בר נש לעילא ותתא 

ולמללא מלולא עליה ודא הוא צלותא שלים ווי ליה לבר נש דפגים צלותיה פולחנא דמאריה עליה 
  : כי תרבו תפלה אינני שומע דהא בעובדא ובמלולא תליא מלתאגם' כתיב כי תבאו לראות פני וגו

קר י הכל תלוי בע, אף על גב שתפלה תלויה במלל ודיבור הפה,בא וראה סוד הדבר: תרגום
 אלא אותו מעשה שעושה האדם , איזה מעשה. אחר כך בדבור ובמלל הפה,המעשה בתחלה

  התפלהגמתוד כ,ה מעשה בתחלה ולא יתפלל אדם תפלה עד שירא,אוה תפלה גמתוד כ,בתחלה
 צריך לטהר עצמו בתחלה ואחר כך ,בשעה שאדם קם) בראשונה מעשה (בתחילה/מעשה ראשון
מהו  (, אחר כך יקשר קשר היחוד שהם תפלין, יפרש על ראשו פריסת מצוה,ל זהויקבל עליו ע

אלו תחת שמ" , ולתקנם בקשר אחד בשמאל ועל הלב כפי שבארנו,תפלה של ראש ושל יד) תפלין
.  וזהו המעשה שבתחלה, והרי בארנו,"שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך" וכתוב "'לראשי וגו

 אחר כך יקבל , יטהר עצמו בתחלה בקרבנות בדבור הפה,אחר כך בשעה שאדם נכנס לבית הכנסת
  מעשה שפורס עלדוגמת כ,בשבחי דוד המלך) פרישת מצוה( זה לפרש על ראשו ,עליו עול מלכות

מד שהיא כנגד ו ואחר תפלת מע,שב כנגד תפלין של ידו אחר כך תפלת מי,ראשו פרישת מצוה
ואם .  ודאי במעשה ודיבור תלויה התפלה, דיבורגמתוד כ, זה מעשהגמתוד וזה כ,תפלין של ראש

 ונפגם האיש ההוא למעלה , וזו לא תפלה, הדבור לא מוצא מקום ששורה בו,פוגם את המעשה
 אוי לאיש , וזוהי תפלה שלמה,שצריך להראות מעשה ולמלל דיבור עליו) ד אלאולא עו (.ולמטה

 "מעוגם כי תרבו תפלה אינני ש' כי תבאו לראות פני וגו" עליו כתוב ,שפוגם בתפלתו עבודת רבונו
  .שהרי במעשה ודיבור הדבר תלוי

  .לדכאה גרמיה היא יפנה
',  הא-בחינות ' יש ב, ע"עולמות אבי'  דכי בכל, דע: ) פרק א-שער התפלה (פרי עץ חיים ' ועי

הוא ענין פנימיות העולמות שהוא ', הב. שהוא כללות העולמות בחיצונותם, הוא ענין חיצונית
ונזכר בזהר , בתפלה' בחי' וכנגדם יש ב. 'ורוחין ביצירה וכו, שהם נפשות בעשיה, הנשמות' בחי

', מאלו הב' וכל בחי. ר התפלה בעצמהוסד,  המעשה- והן , א"א ע" דרקהלפרשת במדבר ופרשת וי
כ "ואח,  יפנה ויבדוק נקביו]ו" לש–כ "נטילת ידים ואח[והם ', כי המעשה נחלק לד. 'נחלקות לד

 - והם , חלקי סדר התפלה' וכנגדן ד. ואחר כך תפלה של ראש, כ תפלה של יד"ואח, ענין הציצית
עד סוף , ש"שהם מתחלת ב, מירותכ הז"חוא. עד ברוך שאמר, הקרבנות שהוא מתחלת כל הברכות

הרי . י ברכות"של ח, כ העמידה עצמה"ואח. עד העמידה, ש"וכל ברכת ק, כ יוצר"ואח. ישתבח
  :התפלה עצמה' חלקי בחי' וד, המעשה' חלקי בחי' נתבאר ד

 כחותם דא נשמתא דאיהי חקוקה בכורסיא בזמנא דאיהי אתערא שימני: א"ז עג ע"תיקו' ועי
חקיקא ) 'א דש"נ) (דיש(סיא אתער לעילא כחותם דא רוח דאיהו ציורא לתתא בצלותא כור

במלאכיא בזמנא דאיהי אתערא לתתא מלאכיא אתערון עמיה לעילא על זרועך דא נפשא דאיהי 
 דעלמא בזמנא דאתערא איהי בצלותא לתתא ארבע סטרין דעלמא מתערין טריןחקיקא בארבע ס

 .עמה
 , בזמן שהיא מתעוררת למטה בתפלה,היא חקוקה בכסא זו הנשמה ש,"שימני כחותם: "תרגום

 בזמן ,החקוק במלאכים) של ש) (של יש( שהיא ציור , זו רוח,"כחותם" .הכסא מתעורר למעלה
 שהיא , זו הנפש,"על זרועך" . המלאכים מתעוררים עמה למעלה,שהיא מתעוררת למטה בתפלה

 ארבעת הצדדים של ,פלה למטה בזמן שהיא מתעוררת בת,חקוקה בארבעת הצדדים של העולם
 .העולם מתעוררים עמה

  .א"לקמן יב ע' עי 34
  : א"שער המצות לט ע' עי

   פרשת עקב - שער המצות 
ל שהרחיצה והנטילה "הנה נת. ונחזור לבאר ענין רחיצה ונטילה זו יותר בביאור רחב] כ[

י דשחרית " נטכבר נתבאר בשער הכונות בענין] כא[ואמנם . אשר שם' כוונתם לגרש את הקלי
ושם נתבאר כי כל בחינת מעשה הוא בעשייה ויש בו פנימיות ] כב[ש "דרוש זה בתכלית הביאור וע

א "מ[אבל הוא בבחינת היצירה שבעשייה , שבחיצוניות העשייה' י היא לגרש הקלי"וחיצונית והנט
ו כדי לאכול ההיא הנאחזת באצבעות ידי' א דעשייה שהוא הנוטל ידיו להעביר הקלי"והוא בז] פב

  .ט בשער הכונות"כמבואר אצלינו בדרושי הי] כג[ולא יתאחזו באכילתו 
  ז מתקן נפש דעשיה"יפנה ויבדוק נקביו ועי): &(ח "פע' עי

מהחברים ענין התפילה וסודה בבוקר ישכים ויפנה ויטול ידיו והכוונה כי האדם צריך ): &(' עיי
 ויצירה שבארבעתן כדאיתא בזוהר בעובדא הוא עולמות בעובדא ובמלולא דאינון עשייה' לתקן ד
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íãàä ìåèé ïéðò íðîàå35øçà ïôåàá àåä , ïåéìòä íãàá úåøòù ùéù åîë éë 

øëæðë íéù÷ä ïéðéãä úðéçá íäù äéùòã, éðéî ùîç ãåñ åîöò íãàá ùé äæ ãáìî íâ 
íäù úåøåáâ:ô "ä,èåçå "í,åøæå "ò,éå "ã,åòáöàå "ú,àùð úøãéàá åðìöà øàåáîë 36. äðäå 

òùòåøæä áéáñå äôä áéáñå íèåçä áéáñ íä ï÷æä úåø37åëå '.æðä íîöò åìà íðîà  ' íä
úåòáöàä íåéñ ãò ïéèùôúîå íéëùîð,íéðåöéçä íé÷ðåé íùîå , íä åìàä úåøåáâ ìë éë 

úåòáöàä íåéñ ìà òåøæä êøã ïéèùôúî,ä ùé ïëìå  'ä ãâðë ïéîé ãéá úåòáöà ' úåéúåà
 - מאיר הכוונה -

כ שיטהר לעולם עשייה מהקליפות היינו עשייה שבו "כשיפנה שהוא נגד עשיה ויטהר גופו ויכוין ג
   כ יכוין שמתקן עשייה שביצירה לפיכך הציצית שבטלית"אח

   שער כללות התפילות -ספר עולת תמיד : א"עולת תמיד ז ע' עי
היא ענין חיצוניותם שהוא כללות העולמות ' הא, ע יש שתי בחינות"ביעולמות א' דע כי בכל ד

הוא ענין פנימיות העולמות שהוא בחינת הנשמות שהם נפשות בעשיה ורוחין ' הב, בחיצוניותם
ויקהל דף ' ובפ) ב"כ ע"דף ק(במדבר ' ונזכרו בזוהר בפ, וכנגדם יש שתי בחינות בתפלה', ביצירה וכו

כי המעשה נחלק ', וכל בחינה מאלו השתים נחלקת לד. ר התפלה בעצמהוהם המעשה וסד', א א"ר
. כ תפלה של ראש"ואח, כ תפלה של יד"ואח, כ ענין הציצית"ואח, והם יפנה ויבדוק נקביו' לד

, חלקי סדר התפלה והם קרבנות שהוא מתחלת כל הברכות של שחר עד ברוך שאמר' וכנגדם ד
ש עד "כ יוצר וכל ברכות ק"ואח, עד סוף ישתבחכ הזמירות שהם מתחלת ברוך שאמר "ואח

 :ח ברכות"כ העמידה עצמה של י"ואח, העמידה
 .ל ידיו"נדצ 35
וארבע מאה גבוראן   זעיר אנפין ואסתלקו לאלףבהאיותאנא חמש גבוראן אינון : ב"קלז ע 36

 )ם קותהלי(' כ כתיב מי ימלל גבורות יי"ומתפשטאן בחוטמוי בפומא בדרועוי בידין באצבעין ובג

הגדולה והגבורה אלא הכי תאנא כד ' לך יי) ה א כט"ד(גבורת כתיב כתיב הכא גבורות וכתיב התם 
  . חדארהאתחבראן כלהו גבוראן כחדא אקרי גבו

 ומתפשטות גבורות מאות וארבע לאלף ועולות א"הז בזה ןה חמש גבורות :ולמדנו: תרגום
  ."'ה גבורות ימלל מי" נאמר לכך .באצבעות ,בידים ,זרועותב ,בפה ,בחוטם

 :למדנו כך אלא ?"והגבורה הגדולה' ה לך" שם ונאמר "!גבורות" כאן כתוב? "גבורת"כתוב כאן 
  .אחת גבורה נקראות אז, כאחת הגבורות כל כשמתחברות

'  אז נעשו ב,א"ת דזואמצעי'  כשירדו אלקים דקטנות אל ג,והנה: ח שער כב פרק ג" ע'ועי
 כשירדו אל , ועתה. כי כפי הזמנים כך משתנים הפעולות,ת דאלקיםשמו' ב' א מבחי"הידים דז
אותיות ' אצבעות היד מה'  ואז ה,א מן מוחין דאלקים"ידים של ז'  אז נעשו בחי,36הזרועות

 , ובהם כללות השם,36ג אותיות" והם י,ד פרקין של אצבעות הם מילוי שם אלקים" גם י,ם"אלהי
 כי הם סוד , ולכן שורש הדינין בזרועות,השם אלקים עצמו והזרוע כולו כנגד ,ד פרקין"כנגד י
מהם '  וא,)ב"קלז ע (מקומות כנזכר באדרא' ה  והנה הדינין יש להם.ך כפולות בימין ושמאל"מנצפ

  .ס נטילת ידים" וז, וזהו הטעם שהקליפות נאחזות שם תמיד,הוא הזרוע
 כי הרי אנו רואין שקו ,ה כךואמנם צריך לידע על איזה סבה הית: ל"שער לא פרק ב ז' ועי

 ובין גבורה ,הקוין ימיני ושמאלי יש הפסק בין חסד ונצח'  ובב,האמצעי נמשך ביושר בלי הפסק
 ולהשיב את כל זאת . ואין הקוין מחוברים יחד, כי הרי הזרועות הם בפירוד מן השוקיים,להוד

א "זהר ח(ל "נים שמצינו לרז גם ענין הקליפות והחצו,לך מה ענין הצפרנים של האדם צריך שנבאר
כי ) ב"א קפד ע"זהר ח( גם אמרו . לכן צריך הקוצצן ליטול את ידיו,שיניקתן מן הצפרנים) ב"רכג ע

ה " גם להבין ענין נו. ואינה מסתלקת עד שיטול ידיו במים,בשחרית רוח רעה שורה על הידים
ז עג "תיקו(ן הקליפות בסוד  כי שם מתאחזי,ברכי דרבנן דשלהי מנייהו הוי) א"ברכות ו ע(שהם 

ה הם " והרי נו. וכיוצא בזה,ה היפך הוד"כל היום דו) איכה א יג( ובסוד ,שקר אין לו רגלים) ב"ע
  .36כ מהיכן הם יונקים" וא, סתומים ואין להם פתח פתוח כמו היסוד,)ויקרא כג מ (סוד ערבי נחל

פ " כי משם או,ום הצפרניםקום יניקתה הוא מסוף האצבעות מקמ כי הקליפה ,אבל הענין דע
 כי מן הידים בוקע אור לצאת ולכנס בראשי ,בוקע ויוצא בין בצפרני ידיו בין בצפרני רגליו

כי הידים עסקניות ) א"שבת יד ע(ל "ס שארז" וז. ואז יונקים משם בעודו מגולה שם,ל"הירכיים כנ
ם האדם בבוקר ממטתו  גם בקו,לחולין קודם אכילה'  וצריכין נטילה אפי,הן ושניות לטומאה

 כי לעולם החצונים כל יניקתן הוא .כנודע י שחרית"בלילה כבר שרתה עליהן רוח רעה וצריכין נט
 . אבל יונקים ממקום סיומא,לעלות אל מקום הקדושה  כי אין להם רשות,מן הקצוות ומסיומן

ן בחוש הראות כי  והנה אנו רואי.והנה בקצוות ההם של הזרועות ושל הירכים שם אחיזתן ויניקתן
 ודרך אותו בקיעה יוצאין , ומתוכו יוצא וגדל הצפורן ויוצא לחוץ,הבשר שבסוף האצבע נבקע

 .ו בישראל ולא תמיד" ויונקים משם החצונים לפעמים כשיש פגם ח,ל"האורות הנ
 .ח" נמחק בפע וסביב הזרוע37
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ôöðî"ä íäù ê 'úåøëæðä úåøåáâ,úåòáöàá àåä íúåèùôúä íåéñ øùà . éë úòãé øáëå 
úåìåôë úåéúåà íä,â íä ïëìå "ä ë 'ìàîù ãéá úåøçà úåøåáâ,äá  'éìàîùä åéúåòáöà. 

æá àåä äæ ìë íðîàå"à,òãåðë íéâéñ ùé åìù ãñçá åìéôà íùù éôì 38, óñëä ïî íâ éë 
íéâéñ íéàöåé,ðë íéøîùå úåøéëò íäá ùé ãñçá íäù íéîä ïî ïëå òãå. ùé äæ êøã ìò ïëå 

äá ùîî íéìâøá 'äå íéðîéä åéúåòáöà 'íéìàîùä, åá åìâúéù øáà àöîú àì ïëìå 
íéìâøáå íéãéá àìà øùòä ìë úåàéöî,ïéðéãä úåìùìúùä íåéñ àåä íùù éôì .   

åéëøö äùò àì íà óà ø÷áá åéãé ìåèé íòèä åäæå, íäî øéáòäì éãë úáéñì äæå 
àîäåæä,åñá àåä äæ ìë éë äéùòä ã, úàéöéå ïéðéãä úåèùôúä íåéñ àåä íù øùà 

úåøúåîä.äéùòä íìåò ãåñá àåä åéãé ìåèé éë åðøàéá íà óà íðîàå , åá àåä äðä 
 øùà äøéöéä úðéçáá]äá[,æá øîåì äöåø "äéùòá øùà à, àöîú íà äîúú ìàå äæ ïáäå 

äøéöéá àåäù øçà íå÷îá.äàîåèì ïåùàø ùé éë úòãé øáë äðäå , ùéå  éùéìùå éðù
éòéáøå,äìòîì äèîìî íä äðäå .ãöéë :äéùòá àåä ïåùàøä , àø÷ð íù øùà úåôéì÷ä éë 
ïåùàø,éðù àø÷ð äøéöéáù äôéì÷äå ,äøéöéá íä ïéìåçä ïëìå ,úåéðù íä íéãéäå ,ùå ð é

ïéìåçá éùéìù äùåò39,äàéøáá àåä äîåøúäå ,÷ð äàéøáì áéáñ íù øùà äôéì÷äå  '
éùéìù,åøúä úà àîèîå äàéøáá àéäù äî. äôéì÷ä ãâðë íéùã÷á ìñåô àåä éòéáøäå 

úåìéöàáù,íéùã÷ àø÷ðä úåìéöà àåäù íéùã÷ä úà àîèîä . éáà àø÷ðä úîä íðîàå 
äòáøàä åìà ììëá åðéà äàîåèä úåáà,åîå÷îá øàáúéå . úùøôá úåöîä øòùá ïééò íâå 

ïåæîä ìù íéãé úìéèð ïéðòá á÷ò )א"לח ע(,æ ïéðò øàáúð íù éë áèéä ä.  
úéøçù ìù íéãé úìéèð øãñ øàáð äúòå, åãéá íéîä ìù éìëä ìåèé äìéçúá äðä 

úéìàîùä åãéá åðúåðå úéðîéä40,çàå "úéðîéä åãé ìò úéìàîùä åãéî íéî êôåù ë,çàå " ë
úéìàîùä åãé ìò úéðîéä åãéî íéî êåôùé,úçà íòô éøä ,á íòô äæä øãñë øæåçå  'âå', 

 ãéå ãé ìë õåçøúù ïôåàáâ 'íéîòô.â ãçé íöçøú àìå "ãé ìë ô, åæ ãéá úçà íòô àìà 
áä ãéá úøçà íòôå 'ïéâåøñá,ò éë "úáéù úàø÷ðä äàîåèä çåø ïë é"à41 àéä êìî úá 

íùî éøîâì ú÷úòðù ãò úöôå÷å úâìåãå úãô÷îå, øäåæá àöîð ïëå ú÷úòð äðéà åàì íàå 
ëá"é )*##(

42.  
 - מאיר הכוונה -

 .כדיןא נחשב "שאפילו החסד שבז, צבעי העיין' א לגבי ז"ר קלז ע"אד' עי 38
 ).ג"ח יב ע"פע(בתרומה  39
הא תנינן דכד בר נש קם בצפרא בעי לאסחאה ידוי מגו נטלא : ל"ז: ב"א קצח ע"זהר ח' עי 40

דמיא דאיהו מאנא ליטול מניה מיא מגו מאן דאסחי ידוי בקדמיתא כמה דאוקמוה ותא חזי בגין 
א בגין לשלטאה ימינא נטלא דא אוקימנא מלה ותו דבעיא ליה לבר נש לנטלא ידא ימינא בשמאל

על שמאלא ויסתחי ימינא מן שמאלא ובגין כך איהו נטילא ועל דא מאן דנטיל ידוי יטול ימינא 
בשמאלא לאשלטא ימינא על שמאלא בגין דלא יהיב דוכתא ליצר הרע לשלטאה כלל והא 

  .אוקימנא
הוא כלי  ש,ץ ידיו מתוך נטלה של מיםו צריך לרח, שכשאדם קם בבוקר,הרי שנינו: תרגום

 בשביל הנטלה הזו , ובא וראה. כמו שבארוהו, מתוך מי שרחץ ידו בראשונה,ליטול ממנו מים
 וירחץ , כדי להשליט ימין על שמאל, שצריך אדם ליטול יד ימין בשמאל,ועוד. בארנו את הדבר
ין  להשליט הימ,ל ימין בשמאלו יט, ועל כן מי שנוטל ידו. ומשום זה היא נטילה,הימין מן השמאל

 . והנה בארנו, כדי שלא יתן מקום ליצר הרע לשלוט כלל,על השמאל
 א"ב ושבת קט ע" חולין קו ע41
פ הכוונה הוא "ד נתן הטעם הוא שאין הקליפה הולכת אלא דוקא בסירוגין ג" נלע: ח"פע' עי 42
ל בשער התפלה ועתה אנו "ר דעשיה כנ"י ברכת הנהנין והמצות אנו ממשיכין שפע ברכה לג"כי ע

א והוא כי אבא נקרא ימין ונוטל הכלי בידו שהוא יסוד "י הנטילה הזיווג דאו"משיכין ומעמידין עמ
נ "שלו ונותן לאמא שנקראת שמאלית ואז תיכף השמאלית שהיא אמא שופכת מים שהוא מ

ד לשמאל שהוא "שמתעוררת ונותנת לימין שהוא אבא ואז הימין שהוא אבא מתעורר ונותן מ
א "מא שהוא דעת דזעיר שופכת המים לחסד דזעיר דרועא ימינא וחסד דזכ יסוד א"אמא ואח

ת קו האמצעי שופך המים על נצח "א דרועא שמאלי ואז הגבורה על ידי ת"שופך המים לגבורה דז
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íéãé úìéèð ìò úëøá úðååë øàáð äúòå43,ðä é ùé åæ äëøáá ä"úåáéú â, ãâðë íäå 
é"àã úåãéî â"äéùòã à,èð éë êì éúøàéáù åîëå "ðôé ãåñá äéùòá àéä é" åéãé ìåèéå ä

ðë"ì44,íô÷åæìå íúåìòäì íéëéøö åðàå 45÷úîìå 46ò íäáù úåøåáâä ùîç " ãñçä éîéî é
ä íäù 'íéãñç.íéãéá àìà úåòåøæá íéìèéð íéîä ïéàù éôìå 47, åðà úåçôì ïëì ïéëéøö}  á

ò"à{øåçàì úåòåøæä éøù÷ åàöé àìù ïôåàá úåòåøæä éúù ãçé øáçì , íäéøåçà ìë ãåñá 
 äúéá)ז כה' מלכים א(

48 .øáã äæéà íäá ìá÷ì äöåøù éîë íéãéä úåôë èåùôì êéøö íâ, 

 - מאיר הכוונה -

פ בדילוג מימין אל שמאל ומשמאל "א הרי כבר נשלמו ג"א שופך המים אל הוד דז"א ונצח דז"דז
א ושם "א משפיע ביסוד דז"כ ההוד דז"הידים ביחד להורות כי אח' צריך לשפוך ב' אל ימין ופעם ד

ת "א יורד השפע למטה עד חג"כ מיסוד דז"א וזהו השפשוף ואח"מתערבים כל החסדים יחד דאו
  כפות הידים כדי לקבל בתוכו הארה הזאת ' א דעשיה שהם הידים שלו ולכך צריך לפשוט ב"דז

כ רומזים בברכת "בא שהם החסדים שלו ולכן אחוהנה מאחרי שעיקר הארה זו הוא יסוד דא
אשר יצר ומפליא לעשות שהוא סוד פלא יועץ שהיסוד דאבא נקרא פלא בסוד פתחי לי אחותי 

  ש לקמן "ת פלא והוא ממתק הבשר שהם הגבורות של עשיה כמ"שר
ל אין "א בסוד הדילוג כנ"כלל העולה שכל זמן שלא הגיע התפשטות החסדים דאבא עד הוד דז

קליפה מסתלקת משם מפני שהקליפה יונקת מהוד בסוד והודי נהפך עלי למשחית וכשמגיע לשם ה
החסדים דאבא אז הקליפה אינה יכולה לסבול האור שלהם ובורחת משם כי אבא מגרש כל 

  ל "ן ז"כ מהר"י והבן זה היטב ע"פ בעת נט"החיצונים כנודע והנה ביארנו סוד הסירוגין ג
 

 . בספר32  שהואPDF ב41א "יר 43
 .שער הברכות פרק הח " לא מופיע בפע– ל"ה ויטול ידיו כנ" בסוד יפנ44
 עוד כוונה אחרת בענין הגבהת הידים למעלה שהוא עליית הידים אלו שבעשיה אל היצירה 45

ש ותחלה נבאר לך ענין המים כי תכוין בהם כאשר "ש בכוונת הברכות ע"ב שביצירה כמ"י שם מ"ע
י של שם אלקים "אותיות מ' המים אלו הם ב'  בהם תכוין כי כל בחיתקח בידך קודם שתרחץ

' אחוריים של ד' ן ובד"ה ב"ג מ"ב ס"שמות ע' אחוריים של ד' ן שיש בד"וחמשים יודי' ויכוין בא
ן "ן דאלפי"שמות אלקים דיודי' אחוריים של ג' ן ובג"דההי' דאלפין וא' ן וא"דיודי' ה ב"שמות אהי

 ).ח"פע(י של אלקים "ן והם כמנין מ"דההי
ש אין פסיק אחר "לפי הש). ש"ש(ועיקרו הוא למתקם ולעלותם ולזקפם , ד"הסדר כאן ל 46

  .ג"ע אולי כוונתו להעלות הה"ולכן צ, ולזוקפם
 לרמז , שלא אמר רחיצת ידים אלא בלשון נטילה,י"גם הבן סוד נט: ח שער לא פרק ב" ע’עי

 )א"סוטה לט ע ( כנזכר בגמרא,שאו ידיכם קודש )תהלים קלד ב (שצריך לשאת ולנטלם בסוד
 והטעם כי הנה רחיצת ידים סבתה הוא להרחיק הקליפות מקצוות ).א"ג דף יג ע"ח (ובזוהר

 וכדי שלא יחזרו הקליפות ,י מימי החסד" וזהו ע,ל" כי שם מקומם כנ,אצבעותיו ומצפרנים
ואז אור היוצא חוזר ונכנס תוך  ,ר הנקרא קדש" צריך להגביה כלפי ג,להתאחז באור היוצא מהם
 .המוחין ממש ממקום שיצאו

כפופה הפוכה משם ' מן נקב השמאלי שהוא צורת נ: א"י מב ע"שער מאמרי רשב' עי 47
ע סגור ופשוטה ויען כי הזר' א כי גם הזרוע הוא צורת ו"מתפשט רוחא דחיי שבו דרך הזרוע דז

ל המלכות לכן אין רוחא דחיי דנקב שמאלי וסתום ואין לו פתח פתוח בסופו להוציא אורו משם א
אצלנו ענין יציאת האורות ' ה כנזלדחוטם דאריך אפין יוצא אל המלכות רק בסתום גמור ואינו נג

אבל לעתיד לבא יתבסמו . ואיך משם נעשות פרצוף לאה. דרך סופי האצבעות במקום הצפרנים
 .כות בגילוי גמורדיני הזרועות ואז יוכל לצאת רוחא דחיי דרך הזרוע אל המל

ר אלעזר הא דאתמר לאה אולידת שית בנין וברתא חדא הכי הוא ודאי "תו א): &(זהר ' עי 48
רחל תרי בנין ודאי בני שפחות ארבעה תקונא דלהון היך קיימי אלא אינון ארבע קשרים דאקרון 

רא חד וכל אחוריהם ביתה דהא בדרועא ימינא תלת קשרין אבל קש) א ז כה"מ( דכתיב 1אחורים
באמצעיתא דאיהו רב ואיהו אחור דאשתאר לבר וכן חד בדרועא שמאלא וכן חד בירכא ימינא וכן 

 לקיימא קרא דכתיב וכל אחוריהם ביתה 2חד בירכא שמאלא וכד אתתקן כלא אשתכחו כלהו ביתה
כל שאר קשורין כלהו אתחזיין במישר ואלין נפקין לבר מדרועין ולבר מירכין לאתחזאה בבני 

ג דאינון במניינא לא חשיבי כבני רחל ולאה ובגיני כך נפקי לבר דבר אחר אלין "ות דאעהשפח
ר "א א"נ(אינון ארבע דכל שאר קשרין נטלי בגינייהו ואלין נטלי לון אמר רבי אבא הכי הוא ודאי 

  :ועל דא כלא מתתקן כחדא) אבא דא לאו דא
 רחל . כך זה ודאי,נים ובת אחת זה שנאמר לאה הולידה ששה ב,עוד אמר רבי אלעזר: תרגום

 אלא אותם ארבעה קשרים שנקראים , תקונם איך עומדים. בני השפחות ארבעה.שני בנים ודאי
ק אחד באמצע פר אבל ,יםפרקשהרי בזרוע ימין שלשה , "ריהם ביתהווכל אח" שכתוב ,םיאחורי
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äøäèä úìá÷ æåîøì äæå49.î ïá íùá àìà íìåòì íéìåò íðéà íúéìò ïéðò äðäå "á50, äðäå 
î ïá íù æîøð"áïéðå÷úá ïéøëæðä íéãéä äùìùá  )ב"י ע

51
(äìåãâä ãé ãåñá  ) יד לאשמות( 

 - מאיר הכוונה -

 וכן אחד בירך , ימין וכן אחד בירך, וכן אחד בזרוע שמאל. שנשאר בחוץ, והוא אחור,שהוא גדול
כל ". ריהם ביתהווכל אח" לקיים את הפסוק שכתוב , נמצאו כולם ביתה, וכשהכל נתקן.שמאל

ני ב ואלו יוצאים מחוץ לזרועות ומחוץ לירכים להראות ב,שרו כולם נראים בי,קיםפרשאר ה
 אלו ,אחרדבר .  ולכן יצאו בחוץ, אינם חשובים כבני רחל ולאה, שאף על גב שהם במנין,השפחות

 , כך זה ודאי, אמר רבי אבא. ואלו נוטלים אותם,הם הארבעה שכל שאר הקשרים נוטלים בשבילם
  . ועל כן הכל נתקן יחד) זה לא זה,אמר רבי אבא(

' פרק ב' ח שער הקלי"ע' ועי). ה"ג נו"חו(שרשם של בלהה וזלפה הוא באחוריים דרחל ולאה  1
  ).ד"ש מד ע"הקדו(

 ).א"ד(ב "עשאחוריהם לחוץ ככתוב בפרשת פקודי רמד רא אחרא טכ בס"משא 2
יד רמה באמצעיתא והיא ' והנה נתבאר ענין תרין ידין וכו: ב"שער המצות עקב לח ע' עי 49

' אצבעות וכו' בסוד הדעת שהוא באמצע וגם בו נעלמו הזרועות ולכן היו בו יד אחרת אמצעית בה
מו וינטלם וינשאם אשר ביאורו הוא שבעת ובזה יובן ענין נטילת ידים שהוא לשון נשיאות כ

א "והטעם לזה הוא במה שנתבאר אצלנו כי כשנאצל ז' רחיצתם יגביהם למעלה עד כנגד ראשו וכו
ר שבראש "ת משמשין בו תמורת ג"י ואז היו החג"ת נה"ק חג"בתחילת אצילות לא היה בו רק ו

תרין דרועין וגופא ' ת להיותם בחי"גד וחזרו הח"מוחין ממש שהם חב' כ הגדיל והיו בו ג"ואח' וכו
ולכן צריך עתה בנטילת ידים להגביהם למעלה כנגד הראש ולהעולתם אל מדרגתם הראשונה ' וכו

הנאחזות בהם לטעם ' י כוונתיו היא לגרש משם הקלי"בנט: א"ש עוד לט ע"ועיי. רישא' שהיו בבחי
' העביר הזוהמא שהיא הקליובתחילה אנו שופכים מימי החסד עליהם ורוחצין אותם ל' הנז

י והגבהתן למעלה אחר הרחיצה כדי שלא "כ היא נט"הרחיצה ואח' הנאחזת בהם וזו היא בחי
  . להאתחז בהם כבראשונה' יחזרו הקלי

, המדה היא כך): מעין ז נהר כז( חסד לאברהם 'ועי, ש שהתקשה בלשון קבלת טהרה"ש' ועי
היינו . כ"ע, כענין שאמר דוד הרב כבסני מעוני, ההאדם מתוודה וכוונתו בוידוי לקבל עליו טהר

שער חג ( פרי עץ חיים עוד' ועי. ע"כ בשער המצות דף לט שרוצים לשמור אותו וצ"שזה לשון כמש
צריך , ט"בכל ערב י, ע ברגל"ל חייב אדם לטהר א"ארז,  סוד הטבילה ההיאוזה :) פרק א-השבועות 

, ואחר שיטבול. ן"ה דההי"אהי' וגם כוונת המקוה גימ, רגל' ן גי"ה ביודי"ה אהי"ויכוין הוי, לטבול
 ודםשמדת המלכות עולה למקומה שהיתה ק, ויכוין כי אותו שעה שמכין להתפלה, יתפלל מנחה

 כי בלילה -  והענין :ש"ל בע"ש בתפלתו תחלה וסוף כנ"ולכן יכוין בכריעה וזקיפה כמו בע, הקטרוג
 רק מקבלת טהרה משם במקומה, לה עמואך היא אינה עו, א"נכנס כתר עליון דז

ב ושם זה של "י שם בן מ"אין שום עליה בעולמות אלא ע: לקמן דרושי קדיש דרוש א' עי 50
תרומה ' פ' ב הוא אשר מעלה כל העליות שיש בכל העולמות משום דאיהו סליק ולא נחית כנז"מ

  .  דמילויב של פשוט ומילוי ומילוי"שהוא מ, א"מ מ ע"שעה' עי' ועי. ב"ב ע"קל
ב אתוון רזא דיליה אבהן דקא מתעטרן בעלמא עלאה ועלמא "שמא דמ: ל"ל הזהר תרומה ז"וז

ועל דא סליק ולא ) א וסלקא רזא לעילא לעילא עד דאתעטרא באין סוף"ס(עלאה במה דלעילא 
  .נחית ואתעטר גו מחשבה עילאה זכאה חולקא דמאן דידע ליה ואזדהר ביה

ת הסוד שלו האבות שמתעטרים בעולם העליון והעולם העליון ב אותיו"השם של מ: תרגום
ולכן עולה ולא יורד ומתעטר ) ועולה הסוד שלמעלה למעלה עד שמתעטר באין סוף(במה שלמעלה 

  .בתוך המחשבה העליונה אשרי חלקו של מי שמכיר אותו ונזהר בו
 ?ד"י' ד שעיקר המעלה הוא הג"שם טו ע' ועי

אתמר בה וירא ישראל את היד הגדולה מסטרא דחסד יד רמה ה מימינא ד"יד יהו: ל"ז 51
ה "מסטרא דתפארת דאתמר בה ובני ישראל יוצאים ביד רמה יד חזקה באמצעיתא דאיהי יד יהו

למלך על כל ' הויה למהוי רחמי מכל סטרא דינא כבוש באמצעיתא יד רמה עלה אתמר והיה ה
  ד ותפלין דרישאב אזכרות דתפלין די"ד אינון מ"ותלת זמנין י הארץ

 יד .מצד החסד) שם יד לא( "להווירא ישראל את היד הגד" שנאמר בה ,ה מימין"יד יהו: תרגום
 שהיא יד , יד חזקה באמצע).שם ח" (צאים ביד רמהוובני ישראל י" שנאמר בה ,רמה מצד התפארת

ה למלך על "והיה יהו" עליה נאמר , יד רמה. דין כבוש באמצע,ה הויה להיות רחמים מכל צד"יהו
  . ב אזכרות של תפילין של יד ותפילין של ראש"ד הם מ" ושלש פעמים י,"כל הארץ

ת "תפילין דר' ת בשמאל והיד חזקה באמצע היא בחי" הסיבה ששם היד רמה שהיא הת–א "ד
  .שהחסדים סובבים את הגבורות

 דפומא אתוון  נקודין בדבורא51תליין במחשבה דלבא ומוחא} א"לט ע{ תגין: א"עוד לט ע' ועי
נקודין וטעמי ואתוון עביד ההוא סתים וגניז כורסיא טמירא ) א ומאלין"נ(בעובדא דאברין ולאלין 

י אתה ארוממך "אלק' מאי אתה ההוא דאתמר ביה ה' לעולם תשב וכו' עלאה ועליה אתמר אתה ה
ד רום " הה51 דאתמר ביה רום ידיהו נשא ובגין דא אתמר למי נושאין כפים לרום השמיםאבההו

ח " כ]א"מ ע[ ועליה אתמר 51ה"ח מ"א דאיהו חכמה כ"ו ה"א וא"ד ה"ידיהו נשא ומאי ניהו יו
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 ä÷æçä ãéå)דברים ז יט(  äîø ãéå)שמות יד ח( àúéòöîàá,åäé ãöéë "ðé÷ìà ä"åäé å"ïéîéá ä, 
åë"ñëåîá åæ"åë æ"ìàîù ãéá åæ,åäé "åé ä"ä ã"àå à"ä å"òöîàá à,î éøä "á52.   

ù ïåùàøä éöç ãåñ íä ïéîé ãé íðîàåéåä íù ì"ä,é àåäù "ä,åé "àå ã"ìã å"ä ú" à
ìà"ó.ïåøçàä íùä éöç àåä ìàîù ãéå ,å àåäù "ä,àå "ìà å"àå ó"ä å"ìà à"ó. ãéå 

íéãéä åìà åèùôúð åðîîù åîöòá íùä ùøåù àéä úéòöîà,òöîàá àåä ïëìå 53.   
ø ïëìå"èð ìò ú"ðò é"é,éðò àø÷ðä äéùòä íìåòá àåäù 54.øä åìà íâå "ú55 íä 

îéâá '÷"ì56) æåîøì (ò ãåñ àåä äéùòá éë"÷ á"ì57.èðò úëøáá ïéåëú ãåò " úéøçùã é

 - מאיר הכוונה -

ו כנויין "ז כוז"ו במוכס"ח פרקין דידין דמלכא עלאה דאינון כוז"גיד לעמו והאי איהו כ"עשיו ה"מ
לכו ה ובגין דאסתלק האי חילא מישראל אתמר בהון וי"ו יהו"ה אלהינ"דיחודא עלאה דאיהו יהו

  בלא כח לפני רודף
 . האותיות במעשה האיברים, הנקודות בדבור הפה, הלב והמחתהתגים תלויים במחשב: תרגום

 ועליו נאמר ,אותיות עושה אותו סתום וגנוז כסא טמיר עליוןו ם הנקודות וטעמי)ומאלו(ולאלו 
"  אתה ארוממךי"ה אלה"יהו" אותו שנאמר בו ,"אתה" מה זה ,)&" ('ה לעולם תשב וכו"אתה יהו"
 זהו , למי נושאין כפים לרום השמים, ובשבילו נאמר,)&" (רום ידיהו נשא" באותו שנאמר בו ,)&(

ח "כ" ועליו נאמר ,ה"ח מ" שהוא חכמה כ,א"ו ה"א וא"ד ה" ומיהו יו,"רום ידיהו נשא"שכתוב 
 .ו"ז כוז"כסו במו" שהן כוז,ח הפרקים של ידי המלך העליון" וזהו כ,)&" (גיד לעמו"עשיו ה"מ

 נאמר , ומשום שהסתלק הכח הזה מישראל.ה"ה אלהינו יהו" שהוא יהו,הכנויים של היחוד העליון
 ).&" (וילכו בלא כח לפני רודף"בהם 
נטילות בסירוגין ביד ' נטילות בסירוגין ביד ימין וג'  ואמנם הכוונה בעת הנטילה עצמה הם ג52

בסוד היד הגדולה בימין יד החזקה בשמאל ויד } א"יג ע{כ צריך לשפשף שתיהן ביחד "שמאל ואח
ן שהוא מילוי המילוי שלו שהוא "ה דיודי"ב דהוי"נטילות יד ימין אל שם מ' רמה באמצע ותכוין בג

אותיות פשוטות בנטילה ' וד' אותיות בנטילה הב' והמילוי שלו לבד שהם י' ח אותיות בנטילה א"כ
הידים יחד ' כ בשפשוף ב"ג ואח"ה דס"ב דהוי" מז תכוין בנטילת היד השמאלית בשם"ועד' הג

 ל"ל ובכל התנאים והכוונות הנ"ד הנ"כ תגביה ידך למעלה ע"ן ביחד ואח"ב דאלפי"תכוין אל שם מ
 ).ח"פע(

דימים ' ב דג"א מוחין דפנים והם שם מ"יכוין להמשיך לה מפנימיות דיצירה דז: לשון הסידור 53
 .א"ה דיצירה דז"ב דמ"א בכח מ,להעלות פנים דיצירה דז

  .2לעיל הערה ' עי 54
 .דיםיטילת נל ע 55
ן שהוא ביצירה כנודע וגם "ה דאלפי" נמשכת הארת פנים של היצירה בעשייה שהוא שם מ56

ה הם "ה דיצירה בעשיה כנודע כי האחור דיצירה שהוא שם מ"צריך להמשיך האחוריים של מ
ל שהוא אחוריים של שם "י שהם בגימטריא ק"ת ענ"רדים למטה להאיר בעשייה ולכן תכוין ברהיו

 ).ח"פע (י שהיא עניה בעשיה"ת ענ"כ ר"ה דיצירה המאיר בעשיה שהוא ג"מ
  ל ובא מצרים"ב ק"רוכב על ע' הנה ה) ישעיה יט א( 57
 ואם תחבר .ל גבורה"ד קב חס" ע,ל"ב ק" והם ע,ג"תרין עטרין הם חו: שער לט דרוש יגח "ע' עי

  אך להיותו דכורא.ל בנקבה" כמו ק,ל בזכר"ל יהיה ק"ב הנ"ב נתיבות חכמה וע"ה ול"ו של הוי"כ
 א" והם זווג דאבל הם כולן אחוריים"ב ק" כי ע)'כ פרק ג"שער אנ ( ועיין לעיל.ב לבד"נקרא בשם ע

  .)ג דאבא"א והם חו"נ(
שהמה אחוריים ) ב"לז ע(ח "כב על עב קל ואמר בתזרו' ש הנה ה"מ: ד"ז מה ע"א תיקו"גר' ועי

  היא נבנית מאחוריים דדכורא כידוע' דפשוט ומילואו והענין כי הנוק
ד "ה יו"ו יהו"ה יה"י' ל ודא איהי י'ב ק'רוכב על ע' ו ודא איהו הנה ה'ב רי'ויעבר ע: ח"תז' ועי

ה ודא איהו "ו יהו"ה יה"י' קין מן יו אתון ונפ"א ואנון כ"ו ק"א וא"ד ק"ו יו"א וא"הד "א יו"הד "יו
  ל"ב ק"רוכב על ע' הנה ה

ד "א יו"ד ה"ד יו"ה יו"ו יהו"ה יה"י' רכב על עב קל וזוהי י' ו וזהו הנה ה"ב רי"ויעבר ע: תרגום
' ה וזהו הנה ה"ו יהו"ה יה"י' א והן עשרים ושש אותיות ויוצאות מן י"ו ה"א וא"ד ה"ו יו"א וא"ה

  ל"ב ק"רכב על ע
ל " ר-ו אתוון "ואינון כ: ל"וריים דהויה פשיוטה ודמילוי קחל א" ר-' כו' ודא איהו י :א"גר

ל "ר. 'כו' ו ודא איהו הנה ה"ל כמש"ו ור"כ' ל שהויה גי"ל ור"כצ. ונפקין מן יקוק. *אמוריים דמילוי
 א אבל בגאולה אז יבא הויה פשוטה מל"בגלות שולטין אחוריים לבד שהן דינים שבהן באחזין הס

ו "ב הן האחוריים כ"האחוריים וזהו רוכב ר' ה פשוטה רוכב מל כו"שהוא הוי' האחוריים וזהו ה
  :שלא יםא בהם אחיזה כידוע' ל אז ונעו אלילי כו"כויה פשוטה כמש

 .א"ו ה"א וא"ד ה"ו יו"א וא"ד ה"א יו"ד ה"ד יו"ל היינו יו"הק



  כ"שעה

19 

ò äìòîì äéùòä úåìòäì"âä åìà é 'åðøîàù íéãé, íäù ä 'åðéäìà ä 'ïéîéá,æåë " å
ñëåîá"æåë æ"ìàîùá å58,åäéå "åé ä"ä ã"àå à"ä å"òöîàá à59.äæ íù éë 60 íìåòá àåä 
äøéöéä,òå "â é ' åðà äøéöéã åìà úåãéäéùòä íìåò úà ïéìòî.ø éë ïéåëé íâ "èðò ú" àåä é

îéâá éðò '÷"ì,éåä ìù íééøåçàäå òåáéøä àåäù "îã ä"äøéöéã ïéôìàã ä, íùî êéùîäì 
â øåà"äéùòä íìåò ìà ë.ä éë úòãé øáëå  'ä íä úåòáöà 'ôöðî úåøåáâ"úåìåôë íäå ê, 

ä íãâðëå 'äå ïéîé ãéá úåòáöà 'ìàîù ãéá61.íúåìòäì êéøöå â ãò  'úåðåùàø, æàå 
ò íéøäèð"íéîä é,ä íäù  'íéãñç.æã ïéçåîä øåà êéà êéúòãåäù äîì ïéåëú íâ " à

íéðåöéçä íéæçàð íùå úåòáöàä éðøôö êøã ïéëùîð,ò íðîàå " íðéà äìòîì íúìòä é
íùî úåøåàä æà íéàöåé ïéàù éôì ïéæçàð62.  

  
àáà ãâðë àéä øöé øùà úëøá63] åæã"ï[64äéùòä íìåòáù , î äá ùé ïëìå" ä

úåáéú65àáà äîëç àåäù íãà øôñîë 66.æå " ù"äîëçá íãàä úà øöé øùà", ãåñî éë 

 - מאיר הכוונה -

עוד שם טז ' ועי. ב,ז ה ע"א בתיקובשמאל הי' ו וכו"בימין וכוז' אלקינו ה' התחלקות של ה 58
'  הן בב-' ו כו"דאינון כוז: ל"ב ז"א לט ע"גר' ועי]. ולכן ביצירה[ט "הוא כינוי למט' ו וכו"ב שכוז"ע

ש "אבהן כמ'  מהידים כולל ג'אל  ובכ,ד פרקין דימין וחילופם בשמאל"הידים השמות עצמן בי
' קשרין דאבהתא כו' בג' ביה ואתכלילו כוקשרין אתקשרו '  דרועא קדמאה ג)ב"עקמב דף (ר "דבא
'  ואלו ג, ונושאין אותן לאדם בחכמה,ת"חיות חג'  כל הג,שהן האצבעאן הוא אדם'  ופרק הד.ש"ע

ש ידיהו " וז,ב שבילין לאדם" ל, והן מתייחדין באחד שהוא השלמת,השמות דיחודא' חיות הן ג
  א"ת נש" והן בר,ל"הנ'  ג,ו"יה

  .ן סילוק הידים למעלהא בעני"עוד עו ע' ועי
ד "יד הגדולה דאתמר בה וירא ישראל את היד הגדולה ותניינא יד החזקה הה: א"קב ע' ועי

החזקה ) ד"ו י"ז כוז"ו במוכס"כוז(יד הגדולה ' אלקינו ה' ורזא דמלה ה' וביד חזקה וכו) 'דברים ד(
  טרא דשמאלאיד עלאה מסטרא דימינא יד תתאה מס) א אימא עלאה ואימא תתאה"נ (ןואינו

יד הגדולה אחת שנאמר בה וירא ישראל את היד הגדלה והשנית יד החזקה זהו שכתוב : תרגום
ד החזקה והם "ו י"ז כוז"ו במוכס"ד הגדולה כוז"ה י"ו יהו"ה אלהינ"וסוד הדבר יהו' וביד חזקה וכו

 .יד עליונה מצד הימין יד תחתונה מצד שמאל
 ?מקור 59
 .רק אנקודות פ' ה עי"היינו שם מ 60
 .36לעיל הערה ' עי 61
ח "וכן הוא בע, )ו"לש(ח "א ממקום שיצאו מפע"ולמטה אלא שחוזרים ונכנסים בהמוחין דז 62

  .46לעיל הערה 
חיזת הקליפות ויניקתן מאותן האורות ואמנם העודף מצפרנים מכנגד בשר האצבע שם הוא א

הבוקעים מתחת הצפרנים ולכן צריך לחתוך אותם הצפרנים שגדלו יותר מדאי ולהיות כי שם 
כ נמתקים "חסדים ועי' החסד הכולל ה' אחיזת הקליפות על כן צריך ליטול הידים במים שהם בחי

קליפות שהיו נאחזים באותם אצבעות יד ימין ויד שמאל ואז ה' גבורות דמנצפך הכפולות בה' הה
ח כי לעולם "י הה"אצבעות הכפולות כנזכר הם נדחים ומתגרשים ומסתלקים משם ע' ג שבה"ה

החסד דוחה ומגרש הקליפות משם אך אנו יראים שאם נניח האצבעות כפופים למטה ימשכו 
עות מוחין דזעיר הנמשכים דרך הקוים ימין ושמאל דרך הזרועות ויצאו דרך בקי' האורות ב

הצפרנים ויחזרו הקליפות להתאחז שם ולינק משם על כן תיכף אחר הנטילה שנסתלקו הקליפות 
י הגבהת הידים חוזרים האורות שהיו "אנו מעלים הידים למעלה ומגביהים אותם עד הראש וע

מתפשטות בהם לצאת דרך הצפרנים ונכנסים במקומם וחוזרים עם המוחין דזעיר עצמו ממקום 
  ).ח"פע(הקליפות אינם חוזרים להתאחז שם עוד כ "שיצאו ועי

א והענין במה שנודע כי מתחלה "רישא דז' וטעם הדבר לכוין כי תחלה היו בחי: ח "פע' ועי
כ "ה בבחינת זרועות ויסוד בבחינת גוף ואח"ת בבחינת רישא דיליה ונ"א היה חג"בעת שנאצל ז

שוקין ואמה ולכן ' י ב"זרועות וגופא ונה' ב' ת נעשו בבחי"ד וחג"מוחין ואז נעשו בו חב' נכנסו בו ג
אנו מגביהים אותם בשעת הברכה לכוין ולרמוז ולהעלותם אל מדרגתם הראשונה שהיה לזעיר 

 ראש ממש' בבחי
 גם אמא ש בסידור שכוללת"ולכן עיי, א עלאין" וכאן הוא אבא הכולל או83לקמן הערה ' עי 63

 .במילת יצר
 .וכן לא בסידור, ח"לא מופיע בפע 64
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äðåéìòä äîëçä67íãàä äæ øöåð 68åá æîøðù . øîà äæì äéùòä ìà úîãå÷ äøéöéäù éôìå 
"íãàä úà øöé øùà",ò éë "äéùòä úéùòð äøéöéä é.âäù éôì äðäå  ' íä úåðåéìò úåøéôñ

äàéøáä ãåñ69,ãàäå à àåä äîëç àåäù í 'âä ïî', øîà äæì "åá àøáå",éçáî àåä éë  '
äàéøáä. ïåùì åäæå "åá",åá éë ,éçá àåäù åîöò íãàá  'äéùòáù äàéøáä,åë àøá '. 

â éë òãåðë"äéùòáù äàéøá íä äéùòã ø,åäå "äéùòáù äøéöé íä ÷, äéùò úéøéùòäå 
äéùòáù.   

æ úðéçá íä åìà íéá÷ð äðäå 'ä ùàøáù íéá÷ðøá øëæðë àáà àåäù íãà" î
 íéèôùî úùøô)א"קיז ע

70
( . íéðéò ãåñ íä íðîàå]ïéðãåàå [åëå äôå íèåçå',æ ãåñ íäå  '

àúìâìâã71.éçá àìà äéùòá ïàë ïéëéøö åðà ïéà éë àåä ïéðòä äðäå  'åìàä íéá÷ðä øåà72, 
íìåòä íåé÷ êøåö íä ïéðéãäù éôì,ò ïåéìòä øåà ìá÷ì åìëåéù éãë "úéðä äãîä é úð

 - מאיר הכוונה -

. וברא בו נקבים נקבים. אשר יצר את האדם בחכמה, אלהינו מלך העולם, ' אתה הברוך 65
גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יסתם אחד מהם או אם יפתח אחד מהם אי . חלולים חלולים

 .בשר ומפליא לעשותרופא כל , 'ברוך אתה ה. אפשר להתקים אפלו שעה אחת
אש עלאה כסא ): א" עחלק ג דף לד(זוהר ' עי) ח שער הברכות פרק ו"פע(ה "ח מ"היינו כ 66

ה עמודא "יהו, בינה אש יורד, מלכות אש עולה, ואינון בינה ומלכות, אש תתאה כסא דין, רחמים
דביה ,  חכמהיהשריא על, תפארת כד אחיד לון. מלכות' ו ה"בינה יה, דאמצעיתא אחיד בתרווייהו

, ו"ף וא"ו אל"וא, ף"א אל"ה, ת"ו דל"ד וא"יו, ח דיליה"כ, א"ו ה"א וא"ד ה"איהו יו, ה"מ, ה"ח מ"כ
  . ף"א אל"ה

  : תרגום
 .שער העקודים פרק ח' ועי

' עי, )ש"ה ביפ"וכ(ע למה לא לומר חכמה דאצילות "וצ, )ש"סידור וש(היינו חכמה דיצירה  67
ק זה האציל תחתיו עולם "ס בכח התלבשותו בחכמה דא"אור א: ח שער אצילות פרק א"ע

 .עשית כולם בחכמה )תהלים קד כד(ס " וז,האצילות
 .היינו חכמה דעשיה 68
ג שם מביא רבינו ראיה "ב קטו ע"ה ח"דע' ועי, ר הם כחד חשיבן"מ ב דהג"ח שער מול"ע' עי 69

 .אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת ספירן עלאין: ב"ז כד ע"לכך מתיקו
ולעולם דינא דמלכותא דינא ודינא בלב ואתמר ביה הלב רואה ובגין דא אין לו לדיין : ל"ז 70

כי ) ה ב טז ט"ד(אלא מה שעיניו רואות והכא לית דיין אלא קודשא בריך הוא מה שעיניו רואות 
משגיח מן החלונות ) שיר ב ט(ובהון  עיניו על דרכי איש) איוב לד כא(ה עיניו משוטטות "יהו

 נוקבין דבר נש בתרין עיינין ותרין אודנין ותרין נוקבין דחוטמא ופומא הא שבע דאמא בשבע
עלאה והכי בעובדוי אסתכל בשבע מסטרא דשכינתא תתאה בתרין ידין וצואר תלת וגוף וברית 

 א בשבע אתוון דיליה אסתכל בשבע נוקבין דרישא"ד ה"ה יו"תרין הא חמש תרין רגלין הא שבע י
א בשבע אתוון דיליה אסתכל בשבעה "ו ה"ה וא"קבה דנקביה פתוחות לקבל ונקבים על שם נ

  אברין דלתתא דאינון תקונא דגופא דבהון עשיית המצות
ולעולם דין המלכות הוא דין והדין בלב ונאמר בו הלב רואה ולכן אין לו לדין אלא מה : תרגום

עיניו משוטטות עיניו ' אות כי השעיניו רואות וכאן אין דין אלא הקדוש ברוך הוא מה שעיניו רו
ובהן משגיח מן החלונות בשבעת נקבי האדם בשתי עיניים ושתי אזנים ושני נקבי  .על דרכי איש

החטם והפה הרי שבע של האם העליונה וכך במעשיו הסתכל בשבע מצד השכינה התחתונה בשתי 
א בשבע אותיותיו "ד ה"ה יו"ידים וצואר שלש וגוף וברית שתים הרי חמש שתי רגלים הרי שבע י

א בשבע "ו ה"ה וא"מסתכל בשבעת נקבי הראש נקבים על שם נקבה שנקביה פתוחות לקבל ו
  .אותיותיו מסתכל בשבעה האיברים שלמטה שהם תקון הגוף שבהם עשית המצוות

   ?ל"ר יחד כנ"ואולי הג, נקבים הם בראש אימא' קשה שמשמע שהז
וכאן אין הכוונה , ש"ש' ועי, אברי הגוף'  מקבילים לזהיינו נקבי גלגלתא שמשפיעים וממילא 71

, אלא כאן כוונתו לשפע עליון הבא מהמוחין לגוף, כבפשט שזה מדבר על נקבי יציאת המותרות
ואפשר שכאן רואים דוגמא בעולם התחתון שבו רואים , ע למה תקנו על עשיית צרכיו"ואם כן צ

 .שפע במדה
וזהו : ל"ה ולזה וז"ג ד"צ ב ע"א על ספד"בהגר' וכן עי' ק בשבירה פר' עי, היינו מיעוט האור 72

 .עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים לקבל האור
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íäá73,ò "éàãî øúåé åòéôùé àìù úåøåàá äãîå äáö÷ íéáöå÷ä íéðéãä é. íìåòá èøôáå 
äéùòä,çøëäá ïéðéãä ïéëéøö íù øùà ,åôìãðñ ïéðò àåä íù éë "ï74îâá àåäù  'ô"ø, 

ä ãåñ íäù 'ôöðî úåøåáâ"îéâá íäù ê 'ô"ø. éàãî øúåé åçúôé íéîçøä úðéçá íà äðäå 
íéá÷ðä íúåà êøã,àåä éàãå íìåòä ìèáúéå äéùòáù ïéðéãä åìèáúé éë , åîúúñé íà ïëå 

íéîçø éúìá íãáì íä åéäéå ïéðéãä åáøúé íéîçøä åëùîé àìå éàãî øúåé,éòå " æ"à" à
úçà äòù åìéôà íéé÷úäì",éçá åðééäã  'äéùòáù úåëìî75à äòù àø÷ðä  'æðë ' íéðå÷éúá

ñ ïå÷éú" è)ב"קטו ע
76
(  íøåâ äòù ìæî ãåñá)א"שבת קנו ע( åì úãîåò äòù ãåñáå ) עירובין יג

 éòå "ë77 "øùá ìë àôåø"ò ïéðéãä ÷åúéî ãåñá "íéîçøä é, àøùéá íéðéã íä øùáä éë.)ב"ע
à÷îåñ )א"א כח ע"זהר ח(,éùòá àåäå äøùáä ãåñ àåä íùî éë .   

òåïë ì78 àåä "úåùòì àéìôî",ø "àåä éë ì79ïåéìòä áéúðä êéùîî 80÷ðä  'ìô"à81 
äéùòä íìåò ãò,éðéã ÷úîì éãë  ' åäæå"úåùòì àéìôîå."úåùòì úìîá äéùòä äæîøðå . 

îå" ù"òåãéå éåìâà êãåáë àñë éðôì",úåìéöàä íìåòá àåä 82, àñëî éîéðô øúåé àåä øùà 
 - מאיר הכוונה -

 י הדינין" בסוד בוצינא דקרדינותא הנותנת קצבה וקו המדה והרי כי אין תיקון אלא ע73
 ).ח"פע(

ן כי הוא סנדל של "עולם האופנים סנדלפו'  עולם העשיה נק):שער מג פרק ב(עץ חיים ' עי 74
ן כי השכינה נקרא רגל בסוד והארץ הדום רגלי וזהו "השכינה והשכינה מבפנים וזהו סנדלפו

 .עוד שער מו פרק ז'  ועי.סנדלה והבן זה
75 ??? 
 דא אתמר ביה דור הולך ודור בא ולית דור פחות מששים רבוא ולעילא דור הולך ובגין: ל"ז 76
ירן והארץ לעולם עומדת דא שכינתא דאיהי עומדת ליה ואיהי דסליק לשתין רבוא בשית ספ' דא ו

ולית לכל } א"קטז ע{שעתא דקיימא ליה ובגינה אתמר לית מזל יומא גרים אלא מזל שעתא גרים 
בר נש קיימא שעתא דהא אית בר נש צדיק דלא קיימא ליה שעתא דלא קיימא שעתא אלא לבעלה 

גין דא אוקמוהו מארי מתניתין בני חיי ומזוני לאו והאי שעתא מינה בני חיי ומזוני לבר נש וב
בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתא מאי מזלא דילה בעלה ולבעלה לית מזל כמה 

 אין מזל לישראל ואף על גב דכלא תליא במזלא אפילו ספר תורה שבהיכל היכל קימנאדאו
ל דאשתכחו מאת "נ) ('דאשתכח ו(' שכינתא תתאה ספר תורה צדיק ותריסר מזלות אינון ואינון וו

' תמן ו'  אדאיהו] א"ק ע[עלאה דאיהו מזלא עלאה דסליק במחשבה ' תמן ו' ו וא"ודא רזא דוא) 'א
וכד סליק ' עלאה דאיהי ברישא דאת א' איהו מזלא דכלא דסליק באת י' דאמצעיתא דאת א

דהא (מזל לישראל ובגין דא לית ' דעל רישא דא' במחשבה אתמר ישראל עלה במחשבה דאיהי י
 מזלא דכלא וכל מזלות מניה הודאי) ב מזלות"במחשבה סליק וכל מזלא איהו ממנא על שעתא מי

  א זכאה איהו מאן דקיימא ליה שעתא"א ה"די ממנן על תריסר שעתי דאינון ה' ו' תליין דאינון ו
 דור הולך ומשום זה נאמר בו דור הולך ודור בא ואין דור פחות מששים רבוא ולמעלה: תרגום

שעולה לששים רבוא בשש ספירות והארץ לעולם עמדת זו שכינה שהיא עומדת לו והיא ' זה ו
השעה שעומדת לו ובשבילה נאמר אין מזל היום גורם אלא מזל השעה גורם ולא לכל אדם עומדת 
השעה שהרי יש אדם צדיק שאין השעה עומדת לו שלא עומדת השעה אלא לבעלה ומהשעה הזו 

ם ומזונות לאדם ומשום זה פרשוה בעלי המשנה בנים חיים ומזונות לא בזכות הם בנים חיי
תלויים אלא במזל תלוי הדבר מה המזל שלה בעלה ולבעלה אין מזל כמו שבארנו אין מזל לישראל 

  ואף על גב שהכל תלוי במזל אפלו ספר תורה שבהיכל היכל שכינה התחתונה ספר תורה צדיק
' שם ו' ו וא"וזה הסוד של וא' שנמצאו מהאות א) ('שנמצא ו(ו " וושנים עשר מזלות הם והם

של האמצע של אות א הוא המזל של ' שהוא א שם ו) עליונה שהוא המזל העליון שעולה במחשבה
העליונה שהיא בראש האות א וכשעולה במחשבה נאמר ישראל עלה ' הכל שעולה באות י

שהרי במחשבה עולה וכל מזל הוא (ל לישראל ומשום זה אין מז' שעל ראש הא' במחשבה שהיא י
' ו' שהוא המזל של הכל וכל המזלות תלויים ממנו שהם ו) ממונה על שעה משנים עשר מזלות

 א אשרי הוא מי שעומדת לו השעה"א ה"שממונים על שתים עשרה שעות שהם ה
 .ח ובמקומו איתא ולכן"כ נמחק בפע"ועי 77
 .לכןח ובמקומו איתא ו"ועל כן נמחק בפע 78
 .ל היינו המברך"נ, )ש"ש(עשיה  79
 .186א והערה "לקמן ג ע' עי 80
 .ולא יצירה, הרב אמר שכל זה באצילות 81
 ).ח"פע ( מאותן נקבים העליונים של האצילות82
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äàéøáä àåäù ãåáëä,îæå " ù"êãåáë àñë éðôì",éçá íéòåãéå íéìâð íùîå  ' åìàä íéá÷ðä
ò íùî í÷úîì"íää íéá÷ðä é,úåìéöàä ïî  äàéøáä àåäù êãåáë àñë ïî éîéðô áùåéä 

æðë'.  
  

åë éá äúúðù äîùð é÷ìà úëøá'. ãâðë àéäù éôì äúøáçì äëåîñ åæ äëøá 
àîéà83] åæã"ï[84éùòã äàáà íò øéãú úøáåçîä 85,] ïáäå [äæ86.ôòà äðä " íãà ìë àìù é

÷ðä ÷ìçì äëåæ 'äîùð87,ëò "äãà úîùðá ÷ìç åì ùé äðä æ"àøáðä ìë ììåë äéäù øíé88, 
ôòà" íãàäù é}ò á"á {éìà äëæ àì ïééãò äæääåîöòá àåä .   

 åøîàå"àéä äøåäè89"äîùðì äîùð íùî øùà úåìéöàä íìåò ãâðë . " äúà
úàøá",äàéøáä ïî äàáä äîùðä ÷ìç ãâðë . "úøöé äúà", ïî àáä çåøä ãåñ àåä 

äøéöéä. "éá äúçôð äúà90",éùòáù ùôðä ãåñ àåä ä. åøîàá éë àöîðå "îùð úúðù ä
éá",ãä ìë ììë  'æðä íé÷ìç',îùð íùá íìë íàø÷å ä. "åë éðîî äìèéì ãéúò äúàå'", àåä 

î ãåñá"ð,çàå "éá äøéæçäì ãéúò äúà ë, ãåñá ø÷áá )איכה ג כג( íéø÷áì íéùãç91.  

 - מאיר הכוונה -

 .ע גדול שאיתא שם שמחוברת תמיד עם אבא"ת וצ"סידור שהוא ישסו' עי 83
 .א מופיע בסידורל 84
 .א"ג ד ע"זהר ח' עי, )ח"פע( שהיא בינה עם החכמה דלא פסיק זיווגייהו מבינייהו 85
ת ועוד הוא מפרש את כל הברכה על "קשה שהרב לא מזכיר שום דבר בענין אמא או ישסו 86

 .כ לעיל באשר יצר"האדם עצמו ולא על תיקון העולמות כמש
ייתא אית לה גופא ואינון פקודי אורייתא דאקרון גופי אור: ל"ז: א"זהר בהעלותך קנב ע' עי 87

תורה האי גופא מתלבשא בלבושין דאינון ספורין דהאי עלמא טפשין דעלמא לא מסתכלי אלא 
בההוא לבושא דאיהו ספור דאורייתא ולא ידעי יתיר ולא מסתכלי במה דאיהו תחות ההוא לבושא 

חכימין עבדי .  דאיהו תחות ההוא לבושאאינון דידעין יתיר לא מסתכלן בלבושא אלא בגופא
דמלכא עלאה אינון דקיימו בטורא דסיני לא מסתכלי אלא בנשמתא דאיהי עקרא דכלא אורייתא 

  .כ"ע, ולזמנא דאתי זמינין לאסתכלא בנשמתא דנשמתא דאורייתא) ולעלמא(ממש 
תלבש אותו הגוף מ. והם מצות התורה הנקראים גופי תורה, יש לה גוף, תורה: תרגום[

טפשי העולם אינם מתבוננים אלא באותו הלבוש שהוא . בלבושים שהם סיפורים של זה העולם
אלה . ולא מתבוננים במה שהוא מתחת אותו הלבוש, סיפור התורה ואינם יודעים יותר מכך

חכמים עבדי המלך . לא מתבוננים בלבוש אלא בגוף שהוא תחת אותו לבוש, שיודעים יותר
,  בהר סיני לא מתבוננים אלא בנשמה שהיא עיקר של כל התורה ממשאלה שעמדו, העליון

 ?אנדנוט.] עתידים להתבונן בנשמה דנשמה של התורה, לבא) ולעולם(ולעתיד 
ה כל צדיק וצדיק שעתיד "ר מוטל גולם הראה לו הקב" עד שאדה)ג' מ סי"פ(ר "שמ' עי 88

ערו ויש שהוא תלוי במצחו ויש  תלוי בשהואלעמוד ממנו יש שהוא תלוי בראשו של אדם ויש ש
 .בעיניו ויש בחוטמו ויש בפיו ויש באזנו ויש במלתין

 .ח"לא מופיע בפע 89
 .ח"לא מופיע בפע 90
נ בלילה ואחר כך בבוקר היא מחזרת אותה בסוד "מ'  והנה המלכות נוטלת הנשמה לבחי91

  ).ח"פע) (ונודע כי ואתה היא מלכות) (ח"פע (חדשים לבקרים וגם לעתיד יהיה כן
  ,)ו"לש(ב "זהר ויקהל ריג ע

  :ל"ז
  :תרגום

 ,'ן בכל לילה בעת השינה אל המל"וכמו שנשמת הצדיקים מעלין מ: שער הנסירה פרק ג' עי
  . חדשים לבקרים)איכה ג כג (והיא מחדשת אותן בסוד

אמונה נעשית גדולה ' הנק' ס חדשים לבקרים רבה אמונתך כי המלכו"והנה ז) ב"נג ע(לקמן ' ועי
י כל נשמות התחתונים העולים בכל לילה להכלל ולהתעבר בתוכה כדי "בה בכל לילה עור

  .ש חדשים לבקרים"כ בבקר יוצאות משם מחודשות וזמ"להתחדש שם בהיותם בתוכה ואח
ביאורים (עלייתה לתועלת גדול לגוף כי על ידי זה הוא מתחדש בכל יום בכח וחיות חדש תמיד 

 הן בפעולה שכליית הנתחדש ונולד , בכל עניני פעולה ומעשהוהנה אנו רואין) ג"ב כו ע"ח
 הנה הוא יוצא , והן בפעולה מעשיית הנעשה בכחות הפועל בעסקו ועשייתו,בהשכלת בני אדם

 וכל . אם בהתעוררות כחותיו, אם בהתעוררות שכלו והשכלתו,י התעוררות"ונמשך רק ע
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åë äðéá éåëùì ïúåðä úëøá'.êéúòãåä øáë 92äìéìä úåöç íãå÷ àåä ìéì éë  ,

äìéìä úåöç øçà àåä äìéìå93.êìéàå äìéì úåöç øçà åæ äëøá íéëøáî åðà ïë ìòå . 

 - מאיר הכוונה -

 וכל ,ת הגוף הם מתעוררים ומתנועעיםהתעוררות הנה הוא בהבחנת תנועה שכחות השכל או כחו
 שכחות השכל או הגוף ,פירוד וריבוי'  והוא בבחי,העתקה שנעתק כח מכח' תנועה הנה הוא בבחי

 ונעשה מזה פעולה , ומאירים לחוץ, ומתלהטים זה בזה, ומתגלה ריבויים,מתנועעים האחד מחבירו
  )ג"א ז ע"ה ח"דע. (חדשה
 אית ליה דיוקנא וציורא ולא איהו בקיומא כגוונא דהני בר נש לתתא: א"א יט ע"זהר ח' עי

דלעילא ציורא ודיוקנא דלעיל מצטיירין בציוריהון כמה דהויין בלא מלבושא אחרא לאצטיירא 
ובגין כך אינון בקיומא תדיר ציורא דאדם לתתא מצטיירין בציורייהו במלבושא ולא כגוונא אחרא 

 ליליא וליליא מתפשט רוחא מהאי מלבושא וסלקא וההוא ובגין כך קיימין בקיומא זמן ועידן ובכל
אשא דאכלא אכיל ליה ובתר אתהדר כמלקדמין ומצטיירין בלבושייהו ובגין כך לית לון קיומא 

חדשים לבקרים בני נשא דאינון חדשים בכל יומא ) איכה ג כג(כאינון דיוקנין דלעיל ועל דא כתיב 
א זעירא רבה אמונתך ודאי רבה דיכלא לנטלא כל בני מאי טעמא רבה אמונתך רבה איהו ול ויומא

עלמא ולאכללא לון בגוה עלאה ותתאה אתר רב וסגי איהו דכליל כלא ולא אתמליא יתיר ורזא דא 
אזלי לגבי ימא וימא נטיל לון ואכיל ' כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא וגו) קהלת א ז(

ד רבה אמונתך ביומא דא כתיב כי "מלקדמין ואזלי ובגלון בגויה ולא אתמליא ובתר אפיק לון כ
טוב כי טוב תרי זמני בגין דיומא דא אחיד לתרין סטרין ואפריש מחלוקת אמר להאי סטרא כי טוב 
ולהאי סטרא כי טוב ואסכים בינייהו ובגין כך אית ביה תרין זמנין ויאמר ויאמר הכא רזא דשמא 

אתוון בארבע דיוקנין בארבע סטרין רשים על כורסיא דארבע אתוון גליפא מחקקא סליק לתריסר 
  :קדישא

 ציור ודמות . אלה שלמעלהדוגמת ואינו בקיום כ,אדם למטה יש לו דמות וציור: תרגום
 הציור . ולכן הם בקיום תמיד,שלמעלה מצטיירים בציוריהם כמו שהיו בלי לבוש אחר להצטייר

 ,דןי ולכן עומדים בקיום של זמן וע,ת אחררהבצו מצטיירים בציוריהם בלבוש ולא ,של אדם למטה
 ואחר כך .אותואוכלת  , ואותה אש אוכלת,ובכל לילה ולילה מתפשט רוח מהמלבוש הזה ועולה

 ועל , ולכן אין להם עמידה כמו הדמויות הללו שלמעלה,חוזרים כמו מקדם ומצטיירים בלבושיהם
 רבה היא ,"רבה אמונתך" ,מהל. ויום בני אדם שהם חדשים בכל יום ,"חדשים לבקרים"זה כתוב 

 שיכולה לקחת כל בני העולם ולהכלילם בתוכה עליונה , ודאי גדולה,"רבה אמונתך" ,ולא קטנה
כל הנחלים הולכים אל " , וסוד זה. מקום גדול ורב הוא שכולל הכל ולא מתמלא יותר,ותחתונה

 אחר . ולא מתמלא,ל אותם בתוכו והים לוקח אותם ואוכ, הולכים לים,"' וגוהים והים איננו מלא
כי " "כי טוב" ביום זה כתוב ".רבה אמונתך" ובגלל זה ,כך הוא מוציא אותם כמו מקדם והולכים

 ולצד זה "כי טוב" אמר לצד זה . בגלל שיום הזה אחוז לשני צדדים ומפריד מחלוקת,םי פעמי"טוב
 כאן הסוד של שם של ארבע ".רויאמ" "ויאמר"ים י ולכן יש בו פעמ. ומסכים ביניהם,"כי טוב"

אותיות חקיקה מחוקקת עולה לשתים עשרה אותיות בארבע דמויות בארבעה צדדים רשום על 
 .הכסא הקדוש

 ).ח"פע(ידעת  92
הוא הלילה ' ה להוציאם וגו"ותא חזי כתיב ליל שמורים הוא ליהו): ב"ב לח ע"ח(זהר ' עי 93

וקא קשיא כיון דאמר ליל מהו שמורים ולא שמור האי פס' ה שמורים לכל בני ישראל וגו"הזה ליהו
 כתיב תנינןאלא הכי . שמור מבעי ליה וכתיב הוא הלילה הזה ליל קאמר בקדמיתא ובתר לילה

כי יהיה נערה בתולה נער כתיב מאי טעמא משום דכל זמן דלא קבילת דכר אתקרי ) דברים כב כג(
לת דכר ואף על גב דכתיב ביה שמורים נער מדקבילת דכר אתקרי נערה אוף הכא ליל עד לא קבי

ה שמורים "דכר הוה זמין לאתחברא עמה ובשעתא דאתחבר עמה דכר כתיב הוא הלילה הזה ליהו
ובאתר דאשתכחו דכר ונוקבא לית שבחא אלא . שמורים דכר ונוקבא ובגיני כך כתיב הלילה הזה

  .לדכורא והכי שבחו ישראל בתושבחתייהו לדכורא ולא לנוקבא
רים לכל ומיש' הוא הלילה הזה לה' להוציאם וגו' ובא וראה כתוב ליל שמרים הוא לה :תרגום

שמור ) לכתב(רים ולא שמור היה צריך ומיפסוק זה קשה כיון שאמר ליל מה זה ש' בני ישראל וגו
אלא כך שנינו כתוב כי יהיה נערה  .וכתוב הוא הלילה הזה בהתחלה אמר ליל ואחר כך לילה

נער משום שכל זמן שלא קבלה זכר נקראת נער משקבלה זכר נקראת נערה אף כתוב למה בתולה 
כאן ליל עד שלא קבלה זכר ואף על גב שכתוב בו שמורים זכר היה עתיד להתחבר עמה ובשעה 

מורים זכר ונקבה ומשום כך כתוב ירים שומיש' שהתחבר עמה זכר כתוב הוא הלילה הזה לה
ה אין שבח אלא לזכר וכך שבחו ישראל בתשבחותיהם ובמקום שנמצאו זכר ונקב .הלילה הזה

  .לזכר ולא לנקבה
כי אז מתבסמים הדינים בסוד נער ונערה כמבואר אצלינו בסוד לאה המתפשטת אחר חצות 

  ).ח"פע (לילה בכל קומת זעיר
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ìàéøáâ àåä éåëùå94,äøåáâä ãåñ 95.ðéáä úøàä úëùîð äìéìä éöçáå ääøåáâá ,îæå " ù
äðéá éåëùì ïúåðä96,î ãåñá ú÷úîúî àéä æàå áåúëä øîàù ä )בראשית כז כה( ïéé åì àáéå 

úùéå97àéî äéá éîøàã 98,çîùîä ïéé ãåñá 99,íåéä ãåñ àåäå .åáâä ìáà äøîöòá ä àéä 
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ישראל ' פ עם בחי" בחצות לילה אז לאה נגדלת פבוהנה) דרושי סדר שבת דרוש א(לקמן ' עי
ס "רחל ולכן אז נמתקים הדינין וז' א כולו ואז לאה כאלו היא ממש בחי"ל שיעור זויעקב שהוא כ
והענין הוא כי קודם חצות ' הוא הלילה הזה כו' ליל שמורים וכו' ה בפ"בא בס' בפ' ליל ולילה הנז

 אחר חצות לילה אז לאה נקרא לילה והענין הוא כי כיון שהיא נגדלת גם מן אבלנקרא לאה ליל 
לאה חצות לילה כי לוקחת לאה הנקרא לילה גם ' א לכן נק"ה שהוא חצי התחתון של זהחזה ולמט

 .א"החצי התחתון דז' בחי
תא הרצים עד פלגו ליליא מבתר פלגו ליליא שלהובא דעמודא דיצחק : ב"ג קעא ע"זהר ח' עי 94

 גבר נפיק ובטש בהאי תרנגולא דאקרי גבר כגוונא דגבר אחרא עלאה עליה כיון דבטש ביה האי
קרי ויהיב שית קלין וכלהו בסכלתנו בשעתא דאיהו קרי כל תרנגולין דהאי עלמא קראן ונפיק 

  .מניח שלהובא אחרא ומטי לון תחות גדפייהו וקראן איהו
 ומכה , עמוד יצחק, מאחר חצות הלילה יוצאת שלהבת, עד חצות הלילה"תא הרצים: "תרגום

 כיון שמכה בו גבר זה קורא ונותן ששה ,יון ממנו גבר אחר עלגמתוד כ,בתרנגול הזה שנקרא גבר
 כל תרנגולי העולם הזה קוראים ויוצאת ממנו שלהבת ,בשעה שהוא קורא. קולות וכולם בהשכל

 . וקוראים, ומגיעה תחת כנפיהם,אחרת
ה עושי נותן זמירות "ולא אמר איה אלו) איוב לה י(פתח רבי יוסי ואמר : א"ג כג ע"זהר ח' עי 95

חזי בשעתא דאתער רוח צפון ואתפליג ליליא הא אוקמוה דשלהובא חד נפיק ובטש בלילה תא 
תחות גדפוי דתרנגולא ואקיש גדפוי וקארי וההוא שלהובא בזמנא דמטי גביה ואתער לקבליה 
אסתכי ביה ואזדעזע וקארי ואסתכי ואשגח בגין יקרא דמאריה למעבד רעותיה וקארי לון לבני 

דגבורה בסטרא דגבורה קא  חא ואקרי גבר בגין דאתער בשלהובאנשא ועל דא אקרי שכוי אשג
אתיא לאתערא בעלמא כדין אינון בני מהימנותא קיימין ויהבין גבורה וחילא לכנסת ישראל וכדין 
אקרי רנה דאורייתא ועל דא ירית דוד מלכותא הוא ובנוי לעלמין ולדרי דרין וכד תרנגולא קארי 

תערי תרנגולא קארי לבתר ואמר מה דאמר והא אוקמוה לבתר ובני נשא ניימי בערסייהו ולא מ
בטש בגדפוי ואמר ווי לפלניא נזיף דמאריה שבקא דמאריה דלא אתער רוחיה ולא אשגח ליקרא 

ה עושי נותן זמירות בלילה "דמאריה כד נהיר יממא כרוזא קרי עליה ואמר ולא אמר איה אלו
 חדא עושי עושני מבעי ליה מהו עושי אלא לסייעא ליה באינון תושבחן ולמהוי כלא בסיועא

בשעתא דבר נש קם בפלגות ליליא ואשתדל ברנה דאורייתא דרנה דאורייתא לא אתקרי אלא 
בליליא וכד איהו אשתכח באורייתא כד נהיר יממא קודשא בריך הוא וכנסת ישראל מתקני ליה 

  :בחד חוטא דחסד לאשתזבא מכלא ולנהרא ליה בין עלאין ותתאין
 בא וראה ,רות בלילהיתן זמושי נוולא אמר איה אלוה ע) איוב לה(פתח רבי יוסי ואמר : םתרגו

 הרי בארו ששלהבת אחת יוצאת ומכה תחת כנפי ,בשעה שמתעוררת רוח צפון ונחלק הלילה
 ואותה שלהבת בזמן שמגיעה אליו ומתעוררת כנגדו מסתכל , וקורא,התרנגול ומקיש את כנפיו

.  וקורא לבני האדם, כדי לעשות רצונו,מסתכל ומשגיח בשביל כבוד רבונו ומזדעזע וקורא ו,בה
 בצד של הגבורה הוא בא לעורר ,הגבורה  ונקרא גבר שמתעורר בשלהבת, השגחה,ולכן נקרא שכוי

 ואז נקראת רנת , ואז אותם בני האמונה עומדים ונותנים גבורה וכח לכנסת ישראל,את העולם
 ובני ,וכשהתרנגול קורא.  ולדורי דורות,כות הוא ובניו לעולמים ולכן דוד ירש את המל.התורה

 . והרי פרשוה, התרנגול קורא אחר כך ואומר מה שאומר,אדם ישנים במטותיהם ואינם מתעוררים
 ולא , שעזב את רבונו ולא עורר את רוחו,אחר כך מכה בכנפיו ואומר אוי לפלוני הנזוף של רבונו

תן ו ולא אמר איה אלוה עושי נ, היום הכרוז קורא עליו ואומרכשמאיר. משגיח על כבוד רבונו
 היה צריך להיות , עושי. ושיהיה הכל בסיוע אחד, לסייע לו באותן התשבחות,זמירות בלילה

 שרנת התורה לא ,נת התורהי ברעוסק אלא בשעה שאדם קם בחצות הלילה ו, מה זה עושי,עושני
 הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל ,איר היום וכשהוא נמצא בתורה כשמ,נקראת אלא בלילה

  . ולהאיר לו בין העליונים והתחתונים,חוט אחד של חסד להנצל מן הכלבמתקנים לו 
 .'ג אשר ביסוד דנוק"ה'  כי הוא בחי,גבר' הנה התרנגול נק: ד"לקמן קב ע' ועי

לשכוי "הנותן "ת "ז בגבורה וזהו ר"ג שהוא ל" אז בחצות לילה מאירה כח הבינה מילוי ס96
 ).שער הברכות פרק זח "פע (בינה"

 שני גדיי עזים ומתרוייהו טעים יצחק ואכיל ויבא לו יין וישת: ב"א קמב ע"זהר ח' עי 97
 רבי אלעזר אמר )דעשו( ויבא לו יין רמז רמיז מאתר רחיק קריב ליה מההוא אתר )בראשית כז כה(

 דבעי חדוה כדקא בעיין חדוה רמז מההוא יין דכל חדו אשתכח ביה בגין לחדתא ליה ליצחק
  :דיליה ועל דא ויבא לו יין וישת) דליואי(לחדתא סטרא 

מז י רמז ר"ויבא לו יין" ".ויבא לו יין וישת. " ומשניהם טעם יצחק ואכל,שני גדיי עזים: תרגום
 רמז מהיין ההוא שכל השמחה , רבי אלעזר אמר. מאותו מקום של עשו,רב אותויממקום רחוק ק
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 ועל , שלו)הלוים( כשרוצים שמחה לשמח את צד , שצריך שמחה,כדי לשמח את יצחקנמצאת בו 
  ".ויבא לו יין וישת"כן 

היכלין ושית אינון וחמש אינון ) שבעה(תנינן שבעה רקיעין אינון ואינון : א"ג קפט ע" זהר ח'ועי
ה מענבים וכלהו נפקי מגו יין עתיקא קדישא עלאה ההוא יין משיך ליה יעקב מרחוק וסחיט לי

ד ויבא לו יין וישת "דההוא גפן כדין יעקב אמשיך ליה ההוא יין דקא אתחזי ליה וחדי ושתה הה
  הכא אתכליל עילא ותתא

 וכולם יוצאים , וחמשה הם, וששה הם,היכלות) שבעה( והם ,שנינו שבעה רקיעים הם: תרגום
 אז יעקב המשיך ,תה הגפן וסחטו מענבי או, אותו יין משכו יעקב מרחוק.מתוך יין עתיק עליון

  כאן נכלל למעלה ולמטה,"ויבא לו יין וישת" זהו שכתוב , ושמח ושתה,אותו יין שנראה לו
  .ח"ו ולא מופיע בפע" נמחק בלש–  דארמי ביה מיא98
עד הכא חזיונא דמלה דהא '  פתח איהו ואמר ובגפן שלשה שריגים וגו:ב"ג קפט ע"זהר ח' עי

הוה דכתיב וכוס פרעה בידי אבל חזיונא דמלה בגיניה דיוסף הוה מכאן ולהלאה חזיונא דיליה 
היכלין ושית אינון וחמש ) שבעה(ולבשרא ליה דישמע יוסף וינדע תנינן שבעה רקיעין אינון ואינון 

אינון וכלהו נפקי מגו יין עתיקא קדישא עלאה ההוא יין משיך ליה יעקב מרחוק וסחיט ליה 
ד ויבא לו יין "משיך ליה ההוא יין דקא אתחזי ליה וחדי ושתה ההמענבים דההוא גפן כדין יעקב א

ד ארחיק מלה ומשיך לה במשיכו דתרי תנועי והיינו לו ליה "וישת הכא אתכליל עילא ותתא וע
חנוך מטטרון אמר ויבא לו יין דארמי מיא בההוא יין ואי ) בתרין סטרין אחיד(לתתא ליה לעילא 

כ אמשיך לו בתרי טעמי דהא "בל ושפיר אמר חנוך מטטרון ובגלאו דארמי ביה מים לא יכיל למס
בתרין סטרין אחיד וההוא יין אזיל מדרגא לדרגא וכלהו טעמין ביה עד דיוסף צדיקא טעים ליה 

  ד כיין הטוב הולך לדודי למישרים"דאיהו דוד נאמן הה
מכאן והלה  שהרי , עד כאן חזיון הדבר,"'ובגפן שלשה שריגם וגו"פתח הוא ואמר : תרגום
.  ולבשרו שישמע יוסף וידע, אבל חזיון הדבר היה בגלל יוסף,"וכוס פרעה בידי" שכתוב ,חזיונו היה

 וכולם יוצאים מתוך יין , וחמשה הם, וששה הם,היכלות) שבעה( והם ,שנינו שבעה רקיעים הם
 אותו יין  אז יעקב המשיך, וסחטו מענבי אותה הגפן, אותו יין משכו יעקב מרחוק.עתיק עליון
 ולכן הרחיק , כאן נכלל למעלה ולמטה,"ויבא לו יין וישת" זהו שכתוב , ושמח ושתה,שנראה לו

חנוך ). בשני צדדים אחז( לו למעלה , לו למטה, והיינו לו, ומשכו במשיכות שתי תנועות,הדבר
 אמר .נאהל וו אם לא ישים בו מים לא יכול לסב,ם מים באותו יין שֹש"ויבא לו יין"מטטרון אמר 
 ואותו יין הלך מדרגה , שהרי בשני צדדים אחוז, ומשום זה המשיכו בשני טעמים,חנוך מטטרון

כיין הטוב " זהו שכתוב , שהוא דוד נאמן, עד שיוסף הצדיק טעם אותו,לדרגה וכל הטעמים בו
   ,"הולך לדודי למישרים

  .ש שמביא את הענין"נה' ועי
הגבורות שביסוד דאימא והוא יין החזק והנה יעקב דע כי יצחק סוד : ו"הגהות מהרח' ועי

ס "באותו יין שהשקה לאביו הטיל בו מים שהם החסדים שביסוד דאבא כי משם שורש יעקב וז
  .קטנה' ו' א כי יסוד הוא בחי,יסודות דאו' ן רמז שחיבר ב"תרין טעמי שהם דמות שני ווי

  
ד בני למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל  ויאמר הגשה לי ואכלה מצי):בראשית כז כה(בפסוק ' עי

 : יין וישתויבא 
מאן אתר נהרין הדר ואמר מיין מההוא יין דמנטרא מההוא יין דאיהו : א"ב קמז ע"זהר ח' עי 99

ם חיים יין דיהיב חיין "חדוה דכל חדוון ומאן איהו ההוא יין דיהיב חיין וחדוה לכלא דא אלהי
  וחדוה לכלא

ה דא איהו יין דחדוה דרחימו דרחמי ומן דא כלהו נהירין "י יהותו מיין מההוא שמא דאקר
  ) כד מטו לגבי דרבי שמעון סדרו מלין קמיה(וחדאן אתו חברייא ונשיקו ליה ברישיה 

  
מאיזה מקום מאירים חזר ואמר מיין מאותו יין המשמר מאותו יין שהוא שמחת כל : תרגום

  . זה אלהים חיים יין שנותן חיים ושמחה לכלהשמחות ומיהו אותו היין שנותן חיים ושמחה לכל
ה זהו יין של שמחה של אהבה של רחמים ומזה כולם מאירים "עוד מיין מאותו שם שנקרא יהו

  ).כשהגיעו אל רבי שמעון סדרו הדברים לפניו(ושמחים באו החברים ונשקוהו בראשו 
  .ג"ב וס"יודין בע' ו שהשם היא הז"ש בהגהות מהרח"ועיי

  ה בניקוד אלקים"יין המשמח הוא הוי: א"ז מז ע"יקוא ת"גר' עי
 .ויבא לו יין דא יין דמנטרא יין דהוא חדו דלבא רזא דעלמא דאתי: א"ג ק ע"זהר ח' עי
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øëùîä ïéé100,äìéìä ãåñ àåäå .æå åøîàù äî ä "äìéì ïéáå íåé ïéá ïéçáäì"101,ò àåäù " é
äðéáî êùîðä çîùîä ïééä,äìéì ïéáå íåé ïéá ïéçáîä àéäå .  

  
åë çë óòéì ïúåðä úëøá'102.äøîåàì ïåëð ,é ïî úçà àéäå " åð÷úù åìàä úåëøá ç

ìéôúä íãå÷ä,ôòàå "âîâî ùéù éäæ øáãá ïéî103,ëò "ëò åøîàì àåä éåàø æ" åîëå ô
òá äãåñ øàáðù"ä.íäù åìà úåëøá éúùäù íòèäå : óòéì ïúåðä úëøáå íéîåøò ùéáìî 

çë,òá äúò øàáðù äî ãåñì åð÷úð "ä.àåäå ,àèçé àì øùà õøàá íãà ïéà äðä éë 104, 
òå"éì÷ä ùåáì åúîùðì ïéùéáìîå äùåã÷ä ùåáì åéìòî ïéèéùôî êë é'105,á íéàåö íéãâ, 

ïåéîãë áåúëä øîàù äî )שמות לג ו( ðá åìöðúéå"íéãò úà é106, úîäåæ íäéìò êùîðå 
ùçðä,äãà ïåéîãëå " íäá øîàðù ø)בראשית ג ז( íä íéîåøò éë åòãéå,çàå " áéúë ë

  . )א"ז יב ע"תיקו( øåò úåðúë íùéáìéå, àéåçã àëùî )בראשית ג כא(
àèçä êøò éôë àåä ìëä äðäå,ä íà éë ì÷ àåä àèç, àåää ùåáìä çë ùìçúî 

 ãåñá)דברים לב יח( åë éùú êãìé øåö',åéìòî ÷ìúñî åððéà ìáà .øåîç àåä àèçä íàå , 
åéìòî éøîâì ùåáìä ÷ìúñî.á ãâðëå  'éçá 'á åð÷úð åìà 'åìà úåëøá,àåä íðéðòå , äðä éë 

äðåéìòä úåëìîä ãéá åúîùð ãé÷ôî íãàä øùàë äìéì ìëá, ãåñá ) לא ותהלים(  êãéá
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אתא רבי ייסא ונשקיה אמר ומה כל הדין טבא אית תחות ידך ולא : א"א ע ע"זהר ח' עי 100
בי חזקיה ארחא דא בהדי שכינתא ידענא ביה אמר אהדרנא מן אורחא ונתחבר בהדך אזלו אמר ר

נהך דהא מתקנא קמן אחיד בידא דההוא ינוקא ואזלו אמרו ליה אימא לן קרא חד מאינון דאמר 
ישקני מנשיקות פיהו דא הוא תאובתא עלאה דיפוק ) שיר א ב(לך אבוך פתח ההוא ינוקא ואמר 

כד אתחבר פומא  נפיק מחוטמא כד אשא נפקא דהא 100100ולא) לנשקא( רעותא מפומא 100)דנפקא(
לנשקא נפיק אשא ברעותא בנהירו דאנפין בחדוה דכלא באתדבקותא דנייחא ובגין כך כי טובים 

 דמחדי ונהיר אנפין וחייכין עיינין ועביד רעותא ולאו מיין דמשכר 100)יין(דודיך מיין מההוא יין 
דחמר דא טב נהיר  ועביד רוגזא ואחשיך אנפין ולהטאן עיינין יין דרוגזא ועל דא בגין 100)דשכיר(

  אנפין וחדי עיינין ועביד תיאובתא דרחימו מקריבין ליה כל יומא על גבי מדבחא
ר ו אחז, אמר. ומה כל הטוב הזה תחת ידך ולא ידעתי בו, אמר.בא רבי ייסא ונשקו: תרגום
 אחז .קנת לפנינוו שהרי מת, בדרך זו עם השכינה נלך, אמר רבי חזקיה. הלכו.חבר עמךתמהדרך ונ

פתח אותו התינוק . ר לנו פסוק אחד מאותם שאביך אמר לךו אמ, אמר לו.די אותו תינוק והלכובי
 ולא )לנשק( רצון מהפה )שיצא( זוהי השתוקקות העליונה שיוצא ,"ישקני מנשיקות פיהו" ,ואמר

 , יוצאת אש ברצון בפנים מאירות, שהרי כשמתחבר הפה לנשק, כאשר יוצאת אש,טםויוצא מהח
 המשמח ומאיר )יין( מאותו יין ,"דיך מייןוכי טובים ד"ולכן .  בהתדבקות של מנוחה,חת הכלשמב

 , ועושה רוגז ומחשיך פנים)שמשכיר( ולא מהיין המשכר . ונעשה הרצון,יכותיפנים והעינים מח
 משום שיין זה טוב מאיר הפנים ומשמח העינים ועושה , ועל זה. יין של רוגז,והעינים לוהטות

   מקריבים אותו כל יום על גבי המזבח, אהבההשתוקקות של
' במלכו נעלם שהיה, הגבורה גוון נתגלה זה שני וביום, ל"וז ג"ע ד"כ י"רשב מאמרי שער' ועי

 אלהים כן גם הנקראת והיא, הזהב שם אשר עלאה מאימא דהבא גוון וירית, סומק גוון והוא
 היין בסוד זהב שזה אלא, תתאה הגבור וזו עלאה גבורה שזו, חדא גוונא דכולא, חיים אלהים

 גבורה נפיק דאימא מסטרא דהא מהעליונה התחתונה היא ויונקת, המשכר היין בסוד וזה המשמח
 .ל"עכ, כנודע

אחר חצות הלילה מתעורר השמאל לחבק את המטרוניתא לצורך היום : ג"לקמן יט ע' עי 101
 שמאלו תחת ראשי) ש ב ו"שיה( בסוד ,כ"מה שיהיה אח

 ?שוטנשטיין@).שער התפלה פרק ב(ינו גם ברכת מלביש ערומים וכדלקמן הי' כו 102
  ).ב"ח ה ע"פע (ע" היפך ממה שפסק בש103
הגה : יש נוהגין לברך הנותן ליעף כח ואין דבריהם נראין) סעיף וסימן מו (ע אורח חיים "שו' עי

 .אך המנהג פשוט בבני האשכנזים לאומרה
 יק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטאאין צד) &: (ח שמביא הפסוק"פע' עי 104
 ).ח"פע(קליפת הנחש  105
 .ג ובגדיו הצואים"ולמה לא הביא הפסוק של יהושע כה, הרי זה פנימיות 106
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éçåø ãé÷ôà, ãåñá äúåà úùãçî àéä äðä )איכה ג כג( íéø÷áì íéùãç107åë ', éîå 
éçá ø÷áá åéìà úðúåð åùåáì åðîî ÷ìúñðù 'ùåáì.ùìçðù àìà ùåáì åì ùéù éîå , àéä 

àåää ùåáìá çë úðúåð.éçá éðùå  'åùòð åìàúø÷áä úòá ,éùãç ãåñá íäæ ïáäå íéø÷áì . 
ò äùòð äæ ùåãéçå"ä éìà íù,ø÷áá øøåòúîä ,åñá ããñçä ,îë " íåéä ìë ìà ãñç ù

)תהלים נב ג(
108 ,åñáåã )בראשית יט כז( ø÷áá íäøáà íëùéå,ãåñáå 109 äî ìò åðøàéáù äî 

úéùàøá äùòî ãéîú íåé ìëá åáåèá ùãçîä øåà øöåé úëøáá åð÷éúù )ברכת יוצר(ò "ù.   
åæ äðä"ùåáìîä ïéðò ñ,îéâá ùåáìî éë  'åà"àéðô ø"ì110,äù "ìà íù ñ111,äå " ñ

òù"íéðåéìòä íéðôá øùà ïéøåäð ç112éùîë "òá ïî÷ì ú"ä )*##(
113,îéâá àåäå  'îùç"ì 

)א יד"ח שער א"ע(
114,åæ úà úùáìîä äðéáä ùåáì "ï.íéîåøò ùéáìî êøîåàá ïéåëú äæìå , 

æðä ùåáìî ìà',à íùî êùîð ìëäå "ì.á éë àåäå  'à úåîù"éâá íéìåò íàåìéîá ì 'ù"ò, 
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 .91לעיל הערה ' עי 107
לים תה(וכתיב , משום דאקרי חסד ההיא שעתא, בבקר תשבעו לחם: ב"ב כא ע" זהר ח'עי 108

  .דאיהו מצפרא, ם לאור יום"ויקרא אלהי) בראשית א ה(וכתיב , חסד אל כל היום) נב ג
 : תרגום

 ).ח"פע ( וזהו מה שאנו אומרים בברכת יוצר המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית109
דאנפין עלאין ] א"דחוורתא דא[ע נהורין "והנה דע כי אלו הש: ל"ח שער יג פרק יד ז"ע' עי 110
 ,אל" ושם האי רוחא דביה הנקרא אור פני,דהוד הנקרא היכל עצם השמים' ן עד היכל הונמשכי

ח נהורין נמשכין " לפי שאלו השע,)ב" ערמודף (פקודי ' ואותו הרוח של ההיכל נקרא כך כנזכר פ
 ,ל" אור פניא,שלו הם אותיות נחלקות) א ההכנות"נ( וגם ההבנה .ל" והם גימטריא אור פניא,שם

אותיות בכל אחד ' ג עם י"ס'  וב,ל במילוי"א'  שהוא ב,ל"הפנים העליונים הנמשכין מאל אור "ר
 ,)א"רמז ע (ל כנזכר שם" גם נקרא חשמ,ל"ל כנ"א'  ב,ג"ס'  ב, והם לשון רבים,ו"הם גימטריא פני

אותיות בכל אחד ' ג עם י"ס' ל במילוי וב"א' ל שהוא ב"הנמשכין מא. [ח"שגם הוא גימטריא שע
  ).]י"נמחק בקה (ל"ל כנ"א' ג ב"ס' ו והם לשון רבים ב"טריא פניהם גימ

' ל מ"גבריא' ל ג"רפא' ן ר"ן רגמ" עיינין מכמה גוונין כגון ארגמאית, ל"ב וז"ז קמח ע" תיקו'עי
ל ואיהו "אורפניא' אור דנהיר באלין ארבע גוונין א' ן א"ל ורזא דמלה מרכבו ארגמ"נוריא' ל ן"מיכא

  . ל"ל ואיהו אוריא" ובגין דא אתקרי שר הפנים ואיהו רזיא,ל" אור פניא,ן"מטטרו
  :תרגום

ל הפרטי "והוא החשמ. המלאכים שבמרכבה' ל הוא פנימיות ד"א שאור פניא"ש בבהגר"וע
  . א הנמשך עד ההיכל הזה"על שם האור הפנים העליונים דא, דעולם הבריאה

וכן נשמות , פה את כל הקליפותב שרוחא זו מאירה למטה וכו" ליקוטים תצא דף קטו ע'ועי
כדי שהחיצונים לא ' הצדיקים כשרוצים לעלות למעלה הם מקבלים מאותו הרוחא לבוש א

  ). ג"א סב ע"ה ח"דע(יתאחזו בהם 
מכיוון שהוא " ל"אור פני א"ונקרא , מלבוש' שכן הוא בגימ, ל"סוד המלבוש הוא בשם אורפניא
ל ומשם נמשך ההוא רוחא דאקרי אור "מרכז אהמתחילה מ' נעשה מאור הפנים של עצמותו ית

ח מלאכים "כ בעולם היצירה ויוצאים ממנו שע"והוא מאיר ג', ל בהיכלות דבריאה בהיכל ב"פניא
 ).א"ש עט ע"הקדו(כמנין שמו 

 .ח"ולא מובא בפע, ומובן לקמן,  כנראה שזה טעות– ס שם אל" שה111
  .א זוכים אליהם"נים גם זא אמנם בתיקו"ע שייכים לא"ב שהש"ר קלה ע"אד' עי 112
י בכל פרצוף " דנרנחף דע כי הענין הזה הוא בכל פרצו,וענין מלבושים אלו הוא זה: ש"נה' ועי

א אבל "ן ודוגמתו בא"ולכן אולי כל התיקון בזו. כ"ע, ן ומהם יובנו השאר"ע ונדבר בזו"דפרטי אבי
  .א"ז למה רק מובא הכוונה בא"עכ

, א אלא חיצוניות דכלים דאימא"ל אינו מקיף לז"תא שהחשמלקמן בענין מנעלים ששם אי' עי
 .והיינו הך

113  
ל שהוא גימטריא מלבוש והוא לבוש הבינה המלבשת " גם זה ענין חשמח שמחלק"פע' עי 114

וכן הוא , היינו שהלבוש שהוא מהארת הפנים עליונים איננו אותו בחינה של לבוש בינה, ן"לזו
  .ש"ביפ

 של םת מלביש ערומים והנותן ליעף כח יכוין להמשיך לפניעתה בברכ: ש"נה' אמנם עי
, ל"אל שהוא מספר מלבוש וכמספר חשמ"ח ריבוא נהורין כמספר אור פני"ן שע"דזו' המלבוש הנז

 .ע"א לאמא וצ"וכנראה שכוונתו להמשיך הארת החוורתי לא, כ"ע
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ç íòå'åéúåà úà "ìà ì"îì ó"ã115,òù éøä "ùåáìî àéøèîéâ ç.î úòãé øáëå " àáñá ù
 íéèôùîã)ò åö óã"á(ôá  'äá åãâáá, àåä åùåøéôù äåìà íùî êùîð äîùðä ùåáì éë 

à"å ì"ä,åì ìà íùî êùîð ùåáìîä éë "åæ íäù ä"÷ðä ï 'å"ä116.úð éøäå  ' ùéáìî úëøá

 - מאיר הכוונה -

. ח ולא בעולת תמיד"ע מקורו שזה לא בפע"וצ, ב"פעמים ע' חיוורתי היא ב' סידור שהח' עי 115
ע נהורין הנמשכין אל הפנים עם " ש,ח נהורין"שע' ג גימ"פ ס"הרי ו: ח שער ד פרק ה"ע' אמנם עי

 .ת דחוורתי דברישא דחוורתי מצד פני הראש הנמשכין אל הפנים"הויו' אותיות של ב' ח
 בעיני  ואי תימא אינון נשמתין דיעבדון טב לעלמא לאו הכי דכתיב אם רעה:ל בשלימות"ז 116

אדניה דיחמיץ ההוא גברא בה לבתר יומין אי אתקיים בה דא אתעשקת ואחרא לא אתעשקת ועל 
והיינו אם רעה בעיני אדניה אשר לא יעדה ' ואראה את כל העשוקים וגו) קהלת ד א(אלין כתיב 

לא באלף כתיב אי תימא דהא בההוא סטרא אחרא אזמין לה קודשא בריך הוא מיומא דהות לא 
ו מה דלא הות מקדמת דנא והפדה מאי והפדה פריק לה "בגלגולי טיקלא לו יעדה בואוהשתא 

קודשא בריך הוא השתא דסלקא ריחא עד לא תחמיץ וסליק לה לרומי מרומים במתיבתא דיליה 
ואי תימא כיון דאתעשקת מההוא סטרא אחרא יהיב לה כמה דאמרו לחסידי שאר עמין ולאינון 

קרא ואוכח לעם נכרי לא ימשול למכרה ודאי בבגדו בה דעשיק לה  תלמידי חכמים אתא 116ממזרי
בעשיקו דגלגולא דטיקלא אלא לישראל ודאי ולא לאחרא וכד נפקת מן טיקלא לא תצא כצאת 
העבדים אלא מתעטרא בעטרהא בארמא על רישה ואי תימא דהאי סטרא אעילת לה בההוא ינוקא 

הא ועאלת בההוא אתר ואיהי פקידת לההוא לאו הכי אלא נטלת לה וחדאת בהדה ופרחת מן יד
ינוקא וחדאת ביה וחייכת ביה ותאיבת לההוא בשר עד דלבתר נטיל קודשא בריך הוא נשמתיה 

  :והיא לגופא ולבתר כלא איהו ברשותא דקודשא בריך הוא
ניה ואותן נשמות יעשו טוב לעולם לא כך שכתוב אם רעה בעיני אד]ש[ואם תאמר : תרגום

האיש בה לאחר ימים אם יתקיים בה זו נעשקת ואחרת לא נעשקת ועל אלה כתוב שיחמיץ אותו 
ף אם "אשר לא יעדה לא כתוב באל .ניהווהיינו אם רעה בעיני אד' ואראה את כל העשוקים וגו

תאמר שהרי באותו הצד האחר הזמין לה הקדוש ברוך הוא מיום שהיתה לא ועכשיו בגלגולי 
והפדה מה זה והפדה הקדוש ברוך הוא גאל  .דם לכןו היה מקו מה שלא"המאזנים לו יעדה בוא

אותה עכשיו שמעלה ריח טרם שתחמיץ ומעלה אותה לרומי מרומים בישיבה שלו ואם תאמר כיון 
שנעשקה מאותו הצד הרע נותן אותה כמו שאמרו לחסידי אומות העולם ולאותם ממזרים תלמידי 

 שעושק אותה בעשק של "בבגדו בה" ודאי "מכרהלעם נכרי לא ימשל ל"חכמים בא הכתוב ומוכיח 
גלגול המאזנים אלא לישראל ודאי ולא לאחר וכשיוצאת מן המאזנים לא תצא כצאת העבדים 

ואם תאמר שהצד הזה הכניס אותו לאותו תינוק לא  .אלא מתעטרת בעטרתה בהרמה על ראשה
יא פוקדת את אותו כך אלא נוטלת אותה ושמחה עמה ופורחת מידה ונכנסת לאותו מקום וה

תינוק ושמחה בו וצוחקת בו ותאבה את אותו הבשר עד שאחר כך נוטל הקדוש ברוך הוא את 
  .נשמתו והיא לגוף ואחר כך הכל ברשותו של הקדוש ברוך הוא

ל הוא נמשך "הדבר כי הלבוש שהוא מן א' ה פי"ל ו"ל א"ה ר"ביארנו בזוהר פרשת לך לך כי אלו
כלים שיש בספירת החסד ' זה נתבאר אצלינו בענין שמות הג' הויה ופיה שב"ן הנקראים ו"אל הזו

ל שהוא "אל כפול כנ' א ושם ביארנו כי שם הכלי האמצעי שבו הוא נקרא שם אלוה הוא בחי"של ז
ה שבשם "אותיות ו' ה עם הכולל וב"אותיות המילוי וכן עולה עש' ח עם ו"במילוי גימטריא שע

  ).ח"פע (ע והבן כל זה היטב"ח מ"ח הם רמ" עם זכרי רמה"ל ו"אלוה הוא ענין מה שארז
ל מספר עולת תמיד שם אלוה ומשם נעשה לבוש אל " חסר ומשובש כאן וכצ–ו "גליונות הלש

פרשת לך ' ב ועי"צו ע(ה ואבדו והוא החותם הנזכר בסבא דמשפטים "ש מנשמת אלו,הנשמה כמ
ח "י מצוות עשה של האדם והם רמ"שה עויחי דף רכד כי הלבוש נע' ש בפ"ונודע מ) א"לך צד ע

' ו עם ו"ל שהוא במלואו שע"ל כפול הנ"ה הוא בחינת א"כנודע ושני אותיות ראשונות של אלו
  .אותיות המלוי

 מאי ומבשרי 116ה"ומבשרי אחזה אלו) איוב יט כו(פתח אידך ואמר : א" עצדל הזהר לך לך "ז
ובשר קדש יעברו מעליך ) ירמיה יא טו(א דכתיב יומעצמי מבעי ליה אלא מבשרי ממש ומאי ה

והיתה בריתי בבשרכם דתניא בכל זמנא דאתרשים בר נש בהאי רשימא ) בראשית יז יג(וכתיב 
 קדישא אתאחידת ביה ואי לא זכי דלא 116ה מניה ממש ונשמתא"קדישא דהאי את מניה חמי לקב

ה לא אתנטיר ואי זכי "ה יאבדו דהא רשימו דקב"מנשמת אלו) איוב ד ט(נטיר האי את מה כתיב 
ונטיר ליה שכינתא לא אתפריש מניה אימתי מתקיימא ביה כד אתנסיב והאי את עייל באתריה 

 אשתתפו כחדא ואקרי 116)א אזלין כחדא אלא חד דכר וחד נוקבא"ו ה"מצוין דתניא מאי טעמא וא(
ל "ד א"ד חס"חד שמא כדין חסד עלאה שרייא עלייהו באן אתר שרייא בסטרא דדכורא ומאן חס

א "ו ה"א דתנן רזא דוי"נ( אתבסמת נוקבא 116בגין כךודאתי ונפק מחכמה עלאה ואתעטר בדכורא 
אזלין כחדא כגוונא דדכר ונוקבא אשתתפו כחדא ואינון חד כדין חסד עלאה שריא עלייהו 

  :116)ואתעטר בדכורא ואתבסמת נוקבא
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øîâì åéìòî èùôúðù éî ãâðë äð÷úðù íéîåøòäùåã÷ä ùåáìî é, ùãçúî àåä äðäå 
éøîâì ø÷áá äúò.éçáä ãâðëå  'éðùääéøîâì èùôð àì êà åùåáìî ùìçðù , úëøá åð÷ú 

çë óòéì ïúåðä,øàåáî øáãäå .   
á ùåáìì íãàì áåè ïéàù òãå 'äçëùì äù÷ ïë äùåòäå ãçéá åéùåáìî. ãåñå 

ùåã÷ä ïî àåä íãàä ùåáìî äðä éë àåä øáãää117,òå "úåøéáòä éùåò íãàäù ä, íøåâ 
éì÷á ùáìúäì',éì÷ä åæçàúéùå  'åéùåáìîá118.éçá íäá ùé íéùåáìîä äðäå  ' óé÷îä øåà

íäì õåçî,óåâä êåúá ììëðå íéðôá éîéðô øåà ùé éë òãåðë ,óåâä úà ááåñ ùåáìîäå , 
åøåàä íä ùåáìîä ìòåúíéùåáìîä õåçî íéãîåòå íéôé÷îä .ùåáì ìëì äðäå } ò á"â{ 

çá ùé ùåáìåé 'óé÷î øåà,éì÷ä úà äçåãù øáã êì ïéàå  ' åîëóé÷îä øåà119, ïéàù éôì 

 - מאיר הכוונה -

ה אקרי "שתתפו כחדא אלונוקבא א' דכר ה'  נהירו דחכמתא ו116ל"ה הכי הוא א"תו תנינן אלו
ומבשרי ) איוב יט כו( וכלא תליא בהאי את ועל דא כתיב 116ונשמתא קדישא מהאי אתר אתאחדת

ה דא שלימותא דכלא מבשרי ממש מהאי את ממש ועל דא זכאין אינון ישראל קדישין "אחזה אלו
ואתם ) דברים ד ד(ה זכאין אינון בעלמא דין ובעלמא דאתי עלייהו כתיב "דאחידן ביה בקב

  :בגין כך חיים כלכם היוםו' ה וגו"הדבקים ביהו
 . היה צריך להיות ומעצמי,"ומבשרי" מה זה ".ומבשרי אחזה אלוה" ,פתח אחר ואמר: תרגום

 ".והיתה בריתי בבשרכם" וכתוב ,"דש יעברו מעליךוובשר ק" שכתוב , ומה היא,אלא מבשרי ממש
 , ממנה רואה את הקדוש ברוך הוא,אות הזושם הקדוש של הו בכל זמן שנרשם אדם בר,ששנינו

 מה כתוב , שאינו שומר את האות הזו,ואם לא זוכה.  והנשמה הקדושה נאחזת בו,ממנו ממש
 אין , ואם זוכה ושומר אותו.שם של הקדוש ברוך הוא לא נשמרו שהרי הר,"מנשמת אלוה יאבדו"

 .והאות הזו נכנסת למקומה ,]אשה [אֹשו כאשר הוא נ, מתי מתקיים בו.השכינה נפרדת ממנו
 ונקרא שם , משתתפים יחד). אלא אחת זכר ואחת נקבה,א הולכות יחד"ו ה"מה ואל ,ששנינו(

ל שבא "ד א" חס, ומי החסד. בצד הזכר, באיזה מקום שורה. אז שורה עליהם החסד העליון,אחד
א "ו ה" של וי הסוד,א ששנינו"נ( . ולכן נתבשמת הנקבה.ויוצא מהחכמה העליונה ומתעטר בזכר

 ומתעטר , אז שורה עליהם החסד העליון.זכר ונקבה משתתפים יחד והם אחדכדוגמת הולכים יחד 
  ). בזכר ונתבשמת הנקבה

 . כשמשתתפים יחד נקרא אלוה,נקבה'  ה,זכר'  ו, אור החכמה,ל" א, אלוה כך הוא,עוד שנינו
 ,"ומבשרי אחזה אלוה"כן כתוב  ועל . והכל תלוי באות הזו,מהמקום הזהנאחזת והנשמה הקדושה 

 ועל כן אשריהם ישראל קדושים שאחוזים . מהאות הזו ממש, מבשרי ממש.זו היא שלמות הכל
 ולכן ,"' וגו'ואתם הדבקים בה" עליהם כתוב , אשריהם בעולם הזה ובעולם הבא,בקדוש ברוך הוא

  ".חיים כלכם היום"
  )ח"ו על הפע"ות הלשגליונ(ב שער הקדישים פרק ד "ח קלו ע"עוד בפע' עי
  ).ח"ו על הפע"גליונות הלש(ב "עוד בפרשת תרומה קעב ע' עי
ה עשי נותן זמירות בלילה האי קרא "ולא אמר איה אלו) איוב לה י(פתח רבי שמעון ואמר : ל"ז

ה שמא כליל איהו דאתחזי "אוקמוה ואתמר אבל עושי עושי מבעי ליה מאן עושי אלא שמא דאלו
  ה ובגיני כך עושי"ל ו"מא שלים איהו דכליל דכר ונוקבא אהוא ובי דיניה דא ש

ולא אמר איה אלוה עושי נתן זמרות בלילה הפסוק ) איוב לה(פתח רבי שמעון ואמר : תרגום
הזה פרשוהו ונתבאר אבל עושי עושי היה צריך להיות מה זה עושי אלא שם האלוה הוא שם כלול 

 .ה ולכן עשי"ל ו" ונקבה אשנראה הוא ובית דינו זהו שם שלם שכולל זכר
ד מלבושיו ממש אבל "אלו המקיפים הם מקיפים כל האדם סביבותיו ע: ג"ש נה ע"מבו' עי 117

המלבושין של ' עיקרם הם לעמלה על הראש אלא שגם הם יורדים ומקיפים סביב האדם בבחי
תם האדם כמעט שהמלבושין הם כלים שלהם אבל הענין הוא שיש להם כלים רוחניים מאד ואו

כלים מתלבשים בלבושי האדם ובאותם הכלים מלובשים האורות סביב האדם נמצא כי לבושי 
 .האדם הם כלים אל הכלים והבן זה

  .נוגה' הנק' ל שלו מתלבש בקלי"דהיינו בחשמ: א"ת יג ע"פ עול"הגהות רמ' עי 118
וף נקרא  והכלים שהוא הג,כלל העולה כי הנשמות נקראו פנימיות: 'ל פרק א"שער החשמ' ועי

 ונקרא קליפת ,המלכים שלא נתבררו' הוא בחי  וזה העור, והעור הוא חיצון השני,חיצוניות השני
ל גימטריא " והענין כי חשמ. והוא הערלה המכסה על היסוד,א"ל כנזכר במ" ונקרא חשמ,נוגה

 . וכללות של העור כולו נקרא מלבוש,מלבוש
  פניהם,פ אל המקיפין"ם הם העומדין בין אווהנה הקליפות והחיצוני: שער מב פרק יג' עי 119

 כי אין בהם כח להסתכל ולינק מן המקיף כי הוא ,ואחוריהם אל אור המקיף' פ של המל"אל האו
 .גדול מהפנימי כנודע
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éì÷á úìåëé 'á æçàúäìå ÷ðéìóé÷îä øåà,éì÷ä ïî ãçô åì ïéàå õåçá ãîåò àåä ïëì '. 
ì íå÷î ïúåð åðéà ãçéá íùáåìå åéùåáìî éðù øáçîä éë àöîðåóé÷îä øåà êåú ñðëéì 

áìå ùåáì ìë ïéá óé÷äìå ãçé íéùåáìîä éðùùå,éòå "éì÷ä ïéà ë 'íùî úåçãð120. òãåðå 
éåöî äçëùä ïéàùäéì÷ä úîçî àìà ',äùåã÷ä ãöî àéä äøéëæä éë 121, ãåñá ) ברכות לב

   .êãåáë àñë éðôì äçëù ïéàå122 )ב"ע
á úç÷ì øäæì êéøö íùáåìù íòô ìëá åéùåáìî ùáåì íãàä øùàëå ' ùåáìä éãö

åðéîé ãöá åðéîé ãéá,çàå "ë123 éðîéä ãö øéàùé çàå åðéîé ãéá" ìù ìàîù ãö ïúé ë
åçàä êøã åìàîù ãéá ùåáìîäø,çàå "åðéîé ãéá ùåáìîä ìù éðîéä ãö ùáìé ë,çàå " ë

åìàîù ãéá ùåáìîä ìù éìàîù ãö ùáìé.ïéîéá ìëä ìåìëì ïéåëé ãéîúå ,çàå " ïéîéä ë
ìàîùä ìà åðúåð.îá ïééòå øàáúéù äíéìòðîä úùéáì ïéðòá äúò .  

  
òðîä úùéáì ïéðòú÷åìçîä úòãé øáë íéì124íúìéòð øãñá ùéù , åð÷úù äîå 

ñåôäíé÷125ú÷åìçîä éãé úàöì ,åðøù÷é àìå ïéîé ìù äìéçú ùáìéù àåä ,çàå " ìòðé ë
åðøù÷éå ìàîùä,çàå "ïéîé ìù øåù÷é ë126. ïéîé ìù äìçú ìòðé ìòðîá íéøù÷ ïéà íàå 

çàå"ìàîù ìù ë127.àåä äæá ïéåëì êéøöù äî äðäå ,ò àîéà äðä éë äàìé128 àéä 
åæ úà úìòðîä"äéðá ï, ãåñá )דברים לב יא( óçøé åéìæåâ ìò åðé÷ øéòé øùðë, íúåà íéùîå 

åéôðë êåú.äàìéò àîéàã ïåöéçä ùåáìîä ïî äðäå 129 ÷ðä 'îùç"ì,îùç ïë éë "éâá ìî '
ðë ùåáìî"ì,åæ úà óé÷îå ùéáìî àåä ùåáìîä äæå "ï.   

 - מאיר הכוונה -

 )א"עולת תמיד יג ע(מן המלבושים  120
ניהן  וש,ן באמא"ה דיודי"ן באבא ואהי"ה דיודי"פ הוא הוי"פב' א בחי"או: ח שבירה ב" ע'עי 121

 ,ל"שמות הנ' א הם אחוריים של ב"אב'  ובחי. כי הזכירה בה מצד פנים,זכור'  והוא גימ,ל"רג' גימ
 , ואחורי אמא כזה,י באבא"ו ה"י וי"ד ה" יו,ו"י וי"ד ה" יו,י"ד ה" יו,ד" יו,ה כזה"שהם אחוריים דהוי

 כי השכחה מצד ,ח"תשכ'  אשר שניהן גי,י"ד ה"י יו"ף ה" אל,ד"י יו"ף ה" אל,י"ף ה" אל,ף"אל
תשכח עם הכולל כמנין האחוריים לרמז על נפילת אחורי אבא ' ן גי"ע שט" ואמנם קר,אחוריים

  .ואמא
 כי הנה אלו הם ,ח"שמות האלו יהיו גימטריא תשכ' והנה כשנצרף ב:  שער הזווגים ו'ועי

' הנקרא סבינה '  ונמצא שיש בהם בחי. ומהם נעשה פנים למטה מהם,ל"אחוריים העליונים כנ
 וזהו הטעם ששר של ,ס"שכנגד בינה ותבונה נקרא מ'  והקלי,סתומה' תבונה הנקרא מ' ובחי

 ומשם ,121ס"ח הם בבינה ותבונה הנקרא מ"טריא תשכמ כי אלו השמות שהם גי,ס"שכחה נקרא מ
אינו ) ב"חגיגה ט ע(ל "ס שארז" וז.ס אוחזין בהם"יש שכחה לפי שהם אחוריים והקליפות הנקרא מ

ס "פעמים יש לו שליטה כמנין מ'  לפי שעד ק,א פעמים"פעמים לשונה פרקו ק' מה שונה פרקו קדו
 ומשם בא , והם גימטריא זכור,ל כנזכר"א הם עולין גימטריא רג" ואמנם הפנים של או.ולא יותר

  .121 לפי ששם אין קליפה נאחזת,ה"א הנקרא י" שהם או,ה"ר י"הזכירה שהם אותיות זכ
ומאלו השני אחוריים נמשכת השכחה לפי שאין אחיזת החיצונים אלא : נןמ ואתח"שעה' עי

י אחיזת החיצונים ועל שני בחינות אלו כתוב בתורה זכור "באחוריים שאין השכחה מצויה אלא ע
 . אל תשכח

 .מרמז על עולם האצילות" לפני כסא כבודך"לעיל סוף ברכת אשר יצר ש' עי 122
כ יסבב צד שמאל המלבוש דרך "ואח  המלבוש בצד ימינו ילבישנו וישאר צד כנף ימינו של123

כ מלביש יד "כ ילבוש תחלה ידו הימנית בבית יד ימינו של המלבוש ואח"אחוריו עד שמאלו ואח
 ).ח"ו על הפע"גליונות הלש(ל שילביש על כתיפו הימנית " ר–ילבישנו ). א"ח ה ע"פע(שמאלו 

 .א"שבת סא ע 124
 .ל"ח ואיתא מה שאמרו רז"קים נמחק בפע ומה שתקנו הפוס125
 .ו"ונמחק בלש, ב שגורס לקשור של ימין קודם"ח ה ע"פע' עי 126
 .שם' תוס 127
 ".לעולם בינה"ובמקומו איתא , ח"נמחק בפע" אימא עילאה" 128
 .ח ובמקומו איתא בינה" נמחק בפע דאימא עילאה129
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ä åäæ éë áåùçúå äòèú ìàåóé÷îä øåàæã "à,òà éë "ù ôóé÷îä øåà ïî àåä åìù 
äðéáä,ëò "øçà øåà úðéçá àåä æ.åá íé÷åñò åðàù äæ êà ,éçá àåä  ' ùåáìäå úåéðåöéçä

æ úà ùéáìîä àîéàã"éçáá àìå ãáìá ùåáì úðéçáá à 'óé÷î øåà130. äæä ùåáìä íòèå 
êì òãåðù äî úáéñì àåä,åöéçá çë ïéà éë íéðåæá àìà æçàúäì "ãáìá ï, àì ìáà 

áåæî äìòîì àéäù àîéà"ï.éðåöéçä åìëåé àìù éãë ïëìå ïíäá æçàúäì , àîéà äðä 
ò íéðåöéçä ïéáì íðéá ú÷ñôîå íäéìò äðéâî"íäéìò äñëîä ìîùçä äæ é, åøåà øùà 

åæ øåà ïî ãàî èòåî"ï131, äàìéò àîéà ïî êùîð åúåéä úáéñì íðîà,òà " èòåîî åøåàù ô
æðë íéðåöéçä åá æçàúäì íéìåëé íðéà'132.   

úøçà äáéñì íâå,íäá æçàäì íéìåëé íðéàå ÷éñôî ìîùçä äæ úåéáò éë , äðä éë 
ä ïéá àåä úåôéì÷ä áùåîéîéðôä øåàì óé÷îä øåà,éôì 133 êì éúøàéá øáëù )שער ח "ע

 éúòì ùéáìî êéøà êéà134,åàå "àì ïéùéáìî à"à135,åæå "éùéáìî ïï÷ ) גפרק ע"דרושי אבי
åàì"à,éçáá éë àöîðå  'ðôä øåàéîé,íìåëî éîéðô øúåé àåä ÷éúòã éîéðô øåà äðä , øåàå 

á÷åðã éîéðôàæã "íìåëî ïåöéç øúåé àåä à.éçáá íðîàä  'êôäì àåä ïéôé÷îä úåøåàä, éë 
óé÷îä øåà÷åð  'æã"ä ìà áåø÷å êåîñ øúåé àåä àéîéðôä øåàäîöò àá÷åð ìù , åéìòå 

æã øåà óé÷î"åë à',ç àåä ÷éúòã óé÷îä éë àöîðù ãò íìåëî ïåöé,íìåë ìò óé÷îå , íìåëå 
åðîî íéô÷åî åëåúá íä. ìåãâ àåä ÷éúò ìù óé÷î øåàù ïåéëù éôì àåä øáãä íòèå 

 - מאיר הכוונה -

ו "גליונות הלש (ל כאן לבוש עור חיצוניות"ונראה כי צ' ע פרק ד"ח שער דרושי אבי"ע' עי 130
  ).ח"על הפע

גופות ' הנה כמו שג). ב"רג ע(ויקהל ' ונבאר ענין החשמל וקליפת נוגה הנזכר פ: ח"ל הע"ז
 , והענין.א"וץ סביב עור דזח כן גוף חיצון מכולם שהוא העור נשאר ב,א כנודע"דבינה נכנסו תוך ז

' כ תוך כלי ב" ואח,א"נימי דזי דאמא ובתוכו נפש פ"א נכנס כלי הבשר דנה"כי תוך כלי הבשר דז
ת מֹו דעְצ130'כ יש כלי ג" ואח,א"דגידין דאמא ובתוכם הרוח פנימי דז' א נכנס כלי ב"שהוא גידין דז

 נשאר עתה עור דבינה שהיה .א" ובתוכם נשמה פנימית דז,ת דאמאמֹודעְצ' א ובתוכם כלי ג"ז
ג העור " אלא נשאר מבחוץ ע,יה אכן לא כן ה,ד השאר"א ע"כ תוך כלי העור דז"מהראוי שיכנס ג

 עור ומבחוץ לכולם הם הצלמים שהם אורות מקיפים דיושר ,ג"עור ע'  ונשארו בבחי,א עצמו"דז
 והקליפה כבר נתבאר לעיל שהם בין הלבושים והאור המקיף .ל"א שהם הלבושים שלו כנ"דז

 הקליפות אשר שם א כדי שלא יוכלו"כ הושם עור בינה מחוץ לעור ז" וע,א"דיושר ובין עור דז
 מבינה 130ן"החשמל והלבוש כנזכר אצלינו שנעשה לזו'  והוא בחי,א כי עור הבינה מפסיק"לינק מז

עור '  ואין זה מכלל הלבושים ממש רק הם בחי,כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף) דברים לב יא(בסוד 
יותו יש נגה ואור  יען בפנימ, ובזה העור נאחזת הקליפה הדקה שבכולם הנקרא קליפת נגה.ממש

א או בנוקבא וזה " וזו הקליפה היא רוצה לדבק בז,ח ניצוצין של המלכים שנשארו לברר"רפ
 ויש בו ניצוץ ,א לבדו" אז החשמל מסתלק ונשאר עור ז, וכאשר העונות גורמין.ל משמרן"החשמ

 .ונקת משם והיא י, והעור עצמו נשאר רע שהוא קליפת נוגה,שבתוך עור' קדושה בפנימותו והוא ו
 ואז מושכת אליה טפת ,קליפה ההיא ונאחזת בעור יסוד של הנוקבא'  יונק,א בנוקבא"וכשמשפיע ז

 ויקהל רג ד"קמ(ש פרשה תרומה " וז. והבן זה מאד,ז"יסוד דכורא ומוציאתו לחוץ בסוד פולטת ש
נוקבא  שהוא 130' כי נדבק בה בסוד ערלה שהוא רע שבעור הה,א לחוה" ובהאי נגה מפתי סט)ב"ע

 . ויונקת מטפה קדושה,'הנקרא ה
א נקרא "כלים עצמן דז'  כי ג,אמנם דרך כלל היא כך: ח שער המוחין פרק יא"ל ע"ז 131

ן נעשו הנשמות ונקרא "א שהם נר" ומהאורות דז, ומהם נעשו העולמות והמלאכים,חיצוניות
 .ן של הנשמה הפנימית"מיני מוחין שבתוכם נעשו הלבושין דנר' כלים דאמא ומהג'  ומהג,פנימיות

 אך כלים דאמא הם יותר גדולים מכלים ,א גדולים מכלים דאמא" כי ודאי שהנשמות דז,והענין
 .א"דז

  .א"אורו גס יותר מאחוריים דז 132
 ).ג"ח ה ע"פע(ש "וגם לסבת עביותו מפסקת כמ

 ).ח"פע(ש "כמ 133
שטים עד טבור א הם קצרי קומה היינו שרק מתפ,ג שעל אף שאו"ב סח ע"כללים ח' עי 134

 .א"ן הם מתפשטים עד סוף א"אמנם לצורך זו, א"דא
 ).ח"ו על פע"גליונות הלש(ב "עו סוף ע' ח תפילין פרק ד"פע' עי 135
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ìåëîí,åùéáìäìå åëåúá åìáåñì øçà øåà íåùá çë ïéà ïëìå ,íìåëî õåç øàùð ïëìå . ïëå 
ãò"ïéôé÷îä úåøåà øàùá æ,åôé÷îå åðîî õåç ãîåò åøéáçî ìåãâä éë .  

 øåæçðååðéðééðòì äúò.éì÷ä äðä éë  ' ïéá òöîàá íéãîåò íäóé÷îä øåàì  øåà
éîéðôä, çëåð ìà íäéðô éîéðôä øåà136,ä ìà íäéøåçàå óé÷îä øåà, çë íäá ïéàù éôì 

æçàúäìå ìëúñäì137á óé÷îä øåà.éì÷ä íå÷î éë àöîðå  ' øåà ïéá òöîàá ùîî àåä
æã àá÷åðã éîéðô"äîöò äìù óé÷î øåà ïéáì à.à ïëìå ò"éì÷äù åðøîàù ô '÷åðá íéæçàð '

æã"æá íâå à"åîöò à,æî íé÷ðåé íðéà äðä "àá÷åð úåòöîàá àìà åîöò à, àéäù éôì 
æî øúåé íéðåöéçä ìà äáåø÷"à.ìéòì øåîàä ìà íòè ïéáð äæáå , óé÷î øåàä íà éë 

÷åðã éîéðô øåà ìöà ïàë åîå÷î äéä ÷éúòã 'æã"à,éì÷ä åéä  ' ìåãâä øåàä ìà íéáåø÷
àåää,ä íù çðåä ïëìå óé÷îä øåà÷åð óé÷î øåà àåäù íìåëáù êøòä ïè÷ øúåéä  'æã" à

éì÷äå íéðåöçäù éãë ' óé÷î øåà ïéáå íìåëáù ïè÷ä éîéðô øåà ïéá òöîàá íéðåúð åéäé
íìåëáù ïè÷ä,ä øàùå óé÷îä øåàéì÷ä ïî å÷çøúä íéìåãâ øúåéä íéîéðôäå ', ãçà ìë 

÷çøúä êøò êë åúåìãâ êøò éôëíäî åúå.÷åð àöîúù ãò  'æã" ìë ìò äñëîå úùáìî à
íìåë úåøåàä,éçáá ïä éîéðô øåàä úðéçáá ïä  'óé÷î øåà.  

æðä ùåøãä ìà äúò øåæçðå"ì,øé åðà äðä éë éðåöéçä ïî íéàí åç÷éå åæçàúé ïô 
÷åðã éîéðô øåàî 'æã"æðë íìöà äëåîñ äúåéäì à',àìéò àîéà çøëäá ïëìå ääøéúñä 138 

éôðë øúñáäîùçä àéä "æðä ì'.äðä éë òãåðù äîá àåä åðééðòå " êåú íéèùôúî àîéàã é
æã íéçåîä"éùéøá àä139. ìëî éðåöéç øúåéä ùåáìä íðîàå }ò á"ã {äð éùåáì"æðä é', åðéà 

æã àùéø êåú ñðëð"à,åæã õåçáî øàùðå "ï,íúåà ááåñå ùéáìîå ,æå "îùçä ñ" àîéàã ì
äàìéò140,ò øùà "éì÷ä ïéà é ' ú÷ðåéæã éîéðô øåàä ïî" äæä ìîùçä úåéáò áåø éðôî à

íäéðéá ÷éñôîä.  
Çæä áåø éë ïôåàáúåñâäå úåéáòä áåø åà úå÷ãäå úåë141éì÷ä úà òðåî  'æçàúäì, 

éðåðéáä øåàä ïî àìà úç÷ì íéìåëé íðéà éë.ä ïî äðä éë óé÷îä øåà íðéà äá÷ðä ìù 
åúåëæ áåøî ìá÷ì íéìåëé,â äðéáä ìù ìîùçä ïîå "åøî ëåúåéáò á.ç øùàë íðîàä " å

íéðáä ìòî ú÷ìúñî íàä142åæ íéìâúîå "ï143,ä ïî ÷ðéì íéìåëé íéðåöéçä æà éîéðôä øåà 

 - מאיר הכוונה -

 ).ח"נוסף בפע(ליינק משם  136
 ).ח"פע(וליינק  137
 ).ח"פע(הלבישה  138
 א"א ונכנסין תוך רישא דז"י דאימא הכלים שלהם הם המלבישין את המוחין דז" הנה139

 ).ח"פע(
 הנה ,החשמל העליון שאמרנו: ג"א סא ע"ה ח"דע' ועי). ח"פע(ל העליון של הבינה "החשמ 140
 שהוא ,א ומלכות נוקבא"י דהבינה דאצילות אשר היא מלביש ומקיף על העור דהז"ור דהנהעהוא ה

 .עצמן' א והנוק"החשמל והקליפת נוגה דהז
 ).ש"ש(ת וגסות וכן עביו, זכות ודקות הם שמות נרדפים. ח"נמחק בפע 141
 ).ח"פע(ו "נשארו ארומים ח 142
אמרה קמיה רבון עלמין ניחא קמך למברא בי '  את סעאלת: ג"ט עי "שער מאמרי רשב' עי 143

הנה בינה יש לה שתי בחינות אם . 'לכל הנופלים כו' לנפלין דכתיב סומך ה' עלמא דאית בי סמיכ
בהעלותה ' ט עד הוד ואם בחינת ססתומה והיא כד יתבא רביעה על בנין ואז מתפש' ם' בחי

 ואז לא יתבא על בנין ובזמן הגלות מסתלקת האם מעל הבנים וכהבחכמה ונגנזת החכמה בת
משם משפעת אור לבנים וסומכת אותם ' ה והבנים נופלים ובעלותה למעלה בחכמה בסוד ס"בעו

' ו לבני"מה חבגלות ואלו לא היה לבינה בחינה זו להתעלות להיות היכל לחכמה לא היה תקו
  ' היא כי אילו היכונהבנופלם בגלות ולא היה להם סמך וה' העליו
וצריך לידע שיש לבינה , בינה אתפשטותא דילה עד הוד דיליה, ועוד: ש פרק יח"ח ק" פע'ועי

, סתומה' ם' ויש לה בחי. א"ואז יש להם זיווג למעלה בין או, שהיא מסתלקת מעל בנין', בחינת ס
, י עון"ואם היא מסתלקת ע. ואז אין זיוג, וראשה נגד דרועין דאבא, יעא על בניןורב, כאשר יתבאר
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éðåðéá øåà àåäù íäìù144. ìëî õåçáî íúåà ááåñå ùéáìî àåä äæä ìîùçä äðäå 
éôàå íäéúåáéáñ 'íäéìâø úçúî,éçáäå  '÷ð íäéããöî íúåà úô÷îä 'íéùåáìî,éçáäå  '

èîìî úááåñä÷ð íäéìâø úçúî ä 'íéìòðî.éçáä ìà ïéåëú êùåáìî ùáìú øùàë ïëìå  '
äðåùàøä,éçáä ìà ïéåëú êéìòðî ìåòðúùëå  'áä'145.  

æðä ú÷åìçîä ïéðò äúò øàáðå"ì,éçá íä ìàîùå ïéîé äðä éë  'äá÷ðäå øëæä146, 
åæ äéðá úùáìî àîéà úåéäáå"îùçä éãé ìò ï"æðä ì',éçúá íà øáãá ÷ôñ ùé  ' úèùôúî

áæ"ë øçàå àê÷åðá úèùôúî ',àå "äìéçú ìåòðé øëæä àåäù ïéîé ìòðî éë àöîð ë. íà åà 
á÷ðä êøåöì àéä úàæä äìéòðä úìòåú ø÷éòù ïåéë øîàðäéì÷ä ìà äáåø÷ àéäù  'æðë"ì, 

æä ïî àìå äðîî å÷ðé àìù éãë àìà åðéà äàøéä ø÷éòå"åîöò à,à " äìéçú ìåòðì éåàø ë
éìàîùä ìòðî147.åð÷ú ïëìå åë åðøù÷é àìå ïéîéä äìéçú ìåòðéù åæ äð÷ú  'æðë"ì, äæáå 

æðä íéøáãä éðù åîéé÷úé'.ðåëäù àöîðå ä àéä àîéàù àéä íéìòðîä úìéòð úòá ïéåëúù 
åæ äéðá úà úìòåðä"æðë ï',â ïéåëúå "ðë äéä äîì äæä ïå÷éú êøåö úáéñ ìà ë"ì.   

ðë àîéàã ìîùçî íéùòðù íéìòðîä åìà éë ïéåëú íâ"ä ìéçáî àå'åð " äàîéàã. 
â éë úòãé øáëå 'àîéàá ùé äéäà ìù úåîù,à  'âá ïéãåéã"ø,àå  'âá ïéôìàã 'åúåéòöîà ,

âá ïéääã 'úåðåøçà,éâ ììåëä íò ìòð êéà éøäå  'äæì ïéåëúå ïéää éåìéîã äéäà.  
äæä ìòðä ïéðòá êøéòà ãåò,úðù àåää êñîä úðéçá àåä äðä éë  ' åðéìöà

 íìåò ïéá ÷éñôîùäàéøáä íìåò ïéáå úåìéöàä148. íìåò éôåöøô ìë éë úòãé øáëå 

 - מאיר הכוונה -

, א"כשהיא רביעא נכנס יסוד ערותה תוך ז, וזהו גילוי ערותה, ז נאמר לא תקח האם על הבנים"ע
ואז אין הזיוג להנחיל , ואז דינין מתערין, פתחה פתוח ומגולה ערותה, וכשמסתלקת. והיא מכוסה

, שבבינה כוללים עד הוד דיליה' ת ד"כן הת, דילה' יא מתפשטת כשם שהמלכות הוא יוכשה. עטרין
דהיינו , כ עד הוד אתפשטת"וע, והוא סותם את פתחה, ואז נעשין מוחין, דילה' היינו ד'  םדהיא

 'דילה בה' ומכה אור הבינה הה, דילה' מדת ד
 ).ח"פע(' והכל באמצעות הנוק 144
 בסוד החשמל בענין נעילת המנעלים בברכת שעשה לי כל צרכי נודע אצלנו): &(לקמן ' עי 145

יכוין בברכה זו : ל הסידור בברכת שעשה לי כל צרכי"וז. מ"נתונות בין אור פנימי לאוה' כי הקלי
ל עתה "מלבוש בברכת מלביש ערומים הנ' ן בחי"ל שנמשך לזו"ל הנ"להמשיך התפשטות החשמ

ן כדי "ה דההי,אהי' ל בגימ"מנעלים שכל נע' ן לבחי" זויכוין להמשיכו שיתפשט גם עד מתחת רגלי
וגם כדי שלא יתפשט עצמו ] '?חיצונים היינו קלי[' ן לחיצוני"להפסיק בזה בין אור פנימי דיושר דזו

ס ,ן יתפשט הארת אור די"שתחת רגלי זו' ע אלא דרך המשכה הנז,אור דפרצוף האצילות למטה לבי
  .ע"דכל פרצופי האצילות להחתם בבי

ה "ולא מכוונים אהי, ן בעשה לי כל צרכי"ה דההי"ע גדול שהרי בסידור מכוונים אהי"וצ
ע גדול מאד שלא מוזכר האזהרה במלביש ערומים שזה לא מקיף אלא זה "וצ, במלביש ערומים

  .ל דאימא"חשמ
אבל , מ דצלם"וזה הכוונה בל, כ"ולכן מברכים ביוה, ל שבמלביש ערומים כלול הכתנות אור"ונ

' ועשה מלבוש לנפשו מחשמל דיסוד דנוק -ד "נהר שלום כב ע' עי(, נעלים הם רק כתנות עורמ
ע התחתון וזה המלבוש נקרא כתנות אור ועל המלבוש הנזכר עשה לו עוד "דעשיה הנקרא ג

ע אם יש מלביש ערומים על כתנות "וצ, מלבוש אחר מקליפת נוגה ונקרא כתנות עור משכא דחויא
 ).כ"תנות אור ביוהויש כ, עור ואור

א "נחמיה פתח ספר הבהיר מז ע' ב ר"ב ובדפוס ווינציאה לה ע"דף סג ע): &(ח "זו' עי 146
בצלם ' ה וכולן כנגדן באדם שנא"סימן לח שבע צורות קדושות יש לו להקב. במאמר נעשה אדם

וברית הרי  גוף. יד ימין ושמאל. ואלו הן שוק ימין ושמאל. אלקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם
' ד למלך שעלה בלבו ליטע בגנו ט"שבע הוי באשתו והיו לבשר אחד מלה. והא אמרה שבע. שש

א להתקיים מה עשה נטע אתרוג "אילנין זכרים והיו כלם דקלים אמר כשיהיו כלם מין אחד א
 ביניהם
 אמר רבי יוחנן כתפילין כך מנעלין מה תפילין בשמאל אף מנעלין: א"שבת סא ע' גמ' עי 147

 .בשמאל מיתיבי כשהוא נועל נועל של ימין ואחר כך נועל של שמאל
 ,ונודע כי אור העובר דרך מסך אינו עצמות האור הראשון רק תולדתו: שער מב פרק יג' עי 148

 כ נקרא משם ואילך בשם בריאה חדשה ואיננו מכלל עולם אצילות וזהו ההפרש שביניהן"וע
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ðë äæ êåúá äæ íéùáåìî íä úåìéöàä"ì,à êåú ùáåìî ÷éúò éë "åë à', äæ êøã äðäå 
äàéøáá äèîì úåìéöàã ïéôåöøôä ïéøéàî êñîä,öåé éë  øáåòå ÷éúò éìâø êøã øåàä à

åë êéøà éìâø êøã',åæ éìâø íéøéàîù ãò "ð,øàä úøáåòå æðä êñîä êøã íú',éòå " æ
äàéøáá äèîì íé÷÷çðå úåìéöàä úåøåà ìë íéîúçð,éä ìë "éä ïåéîãë äàéøáã ñ" ñ

úåìéöàã,éä íúåàå "éä ìù íúåç àø÷ð äàéøáã ñ" øòùá åðéìöà øàåáîë úåìéöàã ñ
éôñ úåîù'149òå "ù.àåää êñîä êøã ùîî íéìâøä øåà øáåòå àöåéù åîëå , úåøåà ìë íâ 

ä úîå÷ øåòéùíéìâøä êøã àöåéå øáåò åìù óåöøô,äàéøáä ìà êñîä êøã àöåéå øáåòå . 
ãò ïëå"äøéöéì äàéøáî æ,òãåðë äéùòì äøéöéîå .òìðå "ã150 äæä ìîùçä úáéñì éë 

 íéðå÷éúá åøîà àîéàã)א"כד ע( äæ ïáäå àéñøåëá àðð÷î äàìéò àîéàã.  
åë äðéù øéáòîä úëøáá 'úéù äîî êôä ïéåëú 'ôîä úëøá úðåëáåë ìé' ) דרושי

  .êôäá äúò íä íää íéèøôä ìëå ,òå "ïàë ïéáú íùîå ù,)הלילה דרוש ו
÷ä ïéðò øàáð äúòå 'úåëøá151ã ï÷éúù  êìîä ãåò"íåé ìëá êøáì ä152, àåäå 

æ êøáúäì"äëøáä ïî à153 àéäù äðåéìòä )åîà (àìéò àîéàä154,÷  'íåé ìëá ïàëøá155. 
íä éî äàì éðá äùù ùåøãáå156,äàî ïéðò åðøàéá åìà úåëøá 157,ò "ù. êøã íøàáð äôå 

 - מאיר הכוונה -

ס דאצילות האירו והוציאו ניצוצין והם סוד "יכ מאלו ה"ואח: ח שער מד פרק א"ע' עי 149
זה היה קודם החטא אבל אחר החטא ירדו המלכיות שלהם עצמן  [ס דבריאה" והם נקרא י,החותם

ד "נ דבריאה ע"א וזו"א ואו"ס הנחלקות לא"וגם בעולם הבריאה יש בו י).]. ו"לש(ב "ש לקמן ע"כמ
ס דבריאה "כ מכח אלו י" אח.ט ממנו רק שאלו הם חותם דאצילות אשר נתפש,ל באצילות"הנ

הנחתם מבריאה המתפשט '  והם בחינת חותם ב,ס דיצירה"האירו והוציאו ניצוצין והם הנקרא י
ס דיצירה "כ מכח אלו הי" ואח.ל"ד הנ"נ דיצירה ע"א וזו"א ואו"ס אלו נחלקין לא" וגם הי.ממנו

 .ל"ד הנ"נ דעשיה ע"א וזו" ואוא" וגם בזה יש א, והם חותם לאותן של יצירה,ס דעשיה"נחתמו י
 .ס דעשיה"ס דאצילות עד סוף י"ל כולם הם אלהות אחדות גמור מתחלת י"והנה כל ספירה אלו הנ

 .ח"נמחק בפע 150
לנחתא להאי עלמא אומי לה קודשא בריך הוא ) נפשא(כד בעיא : ב"א עו ע"זהר ח' עי 151

דברכאן דכל יומא לאשלמא  למיטר פקודי אורייתא ולמעבד רעותיה ומסר לה מאה מפתחאן
ך דהא כלהו אתמסר לה בגין לאתקנא בהו לגנתא ולמפלח לה ולנטרא "ך ל"לדרגין עלאין כחושבן ל

ומולדתך דא גופא דאתקרי אילנא דחיי דאיהו תריסר שבטין עלאין (לה מארצך דא גנתא דעדן 
 אביו ואמו ואומר גוזל) משלי כח כד( אביך דא שכינתא אביך דא קודשא בריך הוא שנאמר תומבי

ואין אביו אלא קודשא בריך הוא ואין אמו אלא כנסת ישראל אל הארץ אשר אראך ' אין פשע וגו
א ומולדתך דא אילנא דחיי ומבית אביך תריסר תחומין שבטין עלאין אל "נ) (דא איהו האי עלמא

  )הארץ אשר אראך דא איהו האי עלמא
ר את מצוות ויע אותה הקדוש ברוך הוא לשמ משב, לרדת לעולם הזה)הנפש(כשרוצה : תרגום

של ברכות של כל יום להשלים את הדרגות   ומוסר לה מאה מפתחות,התורה ולעשות רצונו
 . שהרי כולם נמסרו לה כדי לתקן בהם את הגן ולעבדה ולשמרה.ך"ך ל"העליונות כחשבון ל

ומבית " . שבטים עליוניםב"י שהוא , שנקרא עץ החיים, זה הגוף"ומולדתך. (" זה גן העדן,"מארצך"
 ואין ."' וגוגוזל אביו ואמו ואמר אין פשע" שנאמר , זה הקדוש ברוך הוא"אביך" . זו השכינה,"אביך

 זה הוא העולם ,"אל הארץ אשר אראך" . ואין אמו אלא כנסת ישראל,אביו אלא הקדוש ברוך הוא
אל הארץ " , שבטים עליונים,ם תחומיב"י "ומבית אביך" , זה עץ החיים"וממולדתך"א "ס( ).הזה

 ). זהו העולם הזה"אשר אראך
 .@)ח"ו על פע"לש(במדר רבה קרח כא תנחומא שם יב  152
 ).ח"פע(הבריכה  153
  .ומתברכין בשבע ברכאן מסטרא דאימא עלאה דאיהי ברכה: ז"תיקו' עי 154
  @ב אמצע"ב נה ע,ה ח"דע

  ד עליון"ש כז ע"הקדו
וגם זה י ברכות ממש 'י מוחין והם בח'סים בזעיר בבחי דאמא הנכנ"נה' ברכות והם בחי' הק

 ).ח"פע(י הם מתפשטין בו "מלשון ברכיים כי ברכי אמא שהם נה
 .ב"עולת תמיד טו ע' עי 155
. שהיו ששה זכרים ואחת נקבה, ענין בני לאה: פ ויצא"שעה' עי, ח סוכות ד שמביא"פע' עי 156

כי לאה עומדת , הנה הודעתיך, ה"בארם בעועוד נ. כבר נתבאר לעיל בפסוק ויאהב יעקב את רחל
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úåììë.äð êéà êéúòãåäù äîá àåä íðéðòå "æ êåú íéèùôúî äàìéò àîéàã é"à158. äðäå 
÷ð äàìéò àîéà 'éåä"äñã "òãåðë â, ãò íéèùôúîä íéãéñçä ìò äñëî äìù ãåñé äðäå 

æã äæçä"òãåðë à )ח לידת המוחין פרק ג"ע(
159,éçáå  'ñ àåä äñåëîä íå÷î"â160.çàå " ïî ë
òãåðë äáù íéãñçä íéìâúî äèîìå äæçä )שם(

161,éåä éåìéî àåä éåìéâä íå÷îá íùå " ú
ñ"ì àåäù â"æ162.ñ øáçú íàå "ìå â"äàî åéäé æ, íéðúðä úåëøáå úåøåà äàî øôñî íäå 

àîéàî ïéôðà øéòæ ìà163.   
øåîàä íò äöøé ãåò,÷ úåììë éë  'ñ àåä íùøù úåëøá"â, éúìá åìù éåìéîå 

ä åéúåéúåàéâá àåäù úåèåùô 'ì"æ.ñ äðäå "ìå â"÷ íä æ 'ïàëøá, íùá ïéøáçúîùëå 
éðãà164,â àéä æà "÷ ãåñá ë 'àåä ïôåàä äæá úåëøá,à øééöú éë  'éåé øåéöá éðãà ìù, íâå 

ð úåà øééöú 'äæë ðé øåéöá éðãà ìù165,éð éã éåé øä 166,äæä øåéöå äìåò éâá  '÷'.  

 - מאיר הכוונה -

ולכך . ומסתיים עד מקום החזה, א"המלובש תוך ז, ויוצאת מן הארת היסוד דאימא, א"באחורי ז
ונמצא שיש לה שיעור קומה . נגמר קומתה עד מקום החזה, גם לאה היוצאת מכח היסוד הנזכר

וכל ספירה היא . א"ת דז"דתב דעת גדולה גבורה ושליש עליון "כח, שהם, בשש ספירות ושליש
 .ג"הרי הם בגימטריא ס, ס כנודע"כלולה מי

ר "בסוד אדה, א הוא מאה אמות"לפי שקומת ז, ג היא באימא"ה דס"למה ההוי, ובזה תבין
כלולה מעשר ' כל א, ס"כי הלא יש בו י, והוא. ה ותשת עלי כפכה"כמש, שנתמעט עד מאה אמות

י גם "ואלו הנה, א כנודע"הם המתלבשות תוך ז, ה בלבדי שב"הנה, אבל אימא עילאה. הרי מאה
, ז"עם מלוי שלה בפני עצמו שהם ל, ג שבאימא"ה דס"ס הוי"וז. מאה כמוהו' הם מתפשטות בבחי

  .יהיה הכל מאה
שהוא מרישא דזעיר עד , האחת היא במקום הכסוי', בחי' כי אימא נחלקת לב, וסוד הענין הוא

ומקום זה הוא שעור ששה , לביש את האורות בתוכו כנודעהמ, שבו נשלם היסוד שלה, החזה
השנית היא מן החזה ולמטה כי שם אורות אימא . ג דאימא כנזכר"ס' והוא בחי, ספירות ושליש

אבל למטה , אימא עצמה' לפי שלמעלה הוא בחי. ז"ג שהוא ל"המלוי דס' ושם הוא בחי, מתגלים
שהם החסדים שהיו נעלמים תוך , בתוכהאלא המלוי ש, אין אימא עצמה מתפשטת, מן החזה

ההבל היוצא מפי היסוד ' בבחי, ואותו המלוי יצא לחוץ, הממלאים חלל היסוד שבה, היסוד שבה
אלא מה שהוא , להורות כי אינו העצמות, מלוי' כי מלבד שהוא בחי, ולכן תראה. שלה לחוץ

 :הלהורות על ז, כי המלוי הזה הוא בגימטריא הבל, גם נתוסף. בתוכו
ת "בשני שלישי הת, ז יורה על התפשטות המלוי הזה"כי גם מספר ל, עוד הוראה שלישית

שהם כנגד , וכנגדם ילדה ששה בנים. ג"ד מה שנתבאר בס"ע, ז"הם ל, כל אחד כלול מעשר, י"ובנה
שהיא , כי שם מלובשת עטרת היסוד דאימא, ת"שליש דת', כנגד הג, ובאחרונה ילדה בת. הששים

 :נקבה
 .ח"נמחק בפע" יארנו ענין מאה ברכות אלוב" 157
ברכות ממש וגם זה ' מוחין והם בחי' י דאמא הנכנסים בזעיר בבחי"נה' והם בחי: ח"פע 158

 .י הם מתפשטין בו"מלשון ברכיים כי ברכי אמא שהם נה
 ).ח"פע(ת "ג ושליש ת"ד ח"ספירות ושליש שםה כחב' שהם ו 159
 .י"ו ה"י וא"ד ה"שמא סתים דאיהו יוב "ז כח ע" תיקו'ועי, )ח"פע(וכל זה הוא מקום הסתום  160
ח אלא רק "ולא מוזכר ענין המילוי בפע). ח"פע(ז "ה ל"א ה"י דז"ת ונה"שלישי הת' והם ב 161
 .'שלישים שהם ז' וב' ספירות כלולים בי' ג וג"ושליש שהם ס' כלול מי' ספירות כל א' היות ו
שמות ' חלה באלו הכלים להחיותן אינם הג מה שנכנס ת,והנה :ת"שער יט פרק ב מ' עי 162
ש בדרוש " כמ, שהם מדרגות השפלות מן השמות עצמן, רק המילוי שלהן נכנסין תחלה,בעצמן

 מספר המלויין לבדם של אלו השמות אחר שנסיר מהם שמות הפשוטין הם , והנה.ח ניצוצין"רפ
 .ז"ל הוא ל" הנעל דרךג "י ס ומילו.ו" נשאר מ,ו"כ'  כשתסיר הפשוט שהוא גימ,ב" מילוי ע:אלו

 ותכוין לצייר שם זה באופן זה 163י"כ צריך להמשיכם גם כן אל המלכות הנקראת אדנ" ואח163
ותמצא שזה צורת השם ' יושבת קוץ על ראש הנ' כי אות א הוא צורת י ו י ונ היא צורת ינ כי הי

 ). ח"פע ('י דיני והוא בגימטריא ק"אדני הוא בזה האופן יו
  י"כ צריך להמשיכם גם כן אל המלכות הנקראת אדנ"אחו: ח"פע 164
 אית פקודין דתליין ברגלין דאתמר בהון ורגליהם רגל ישרה על ברי): א"קנד ע(ז " תיקו'עי

י דעליה אתמר צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו ואינון "ארבעת רבעיהם בלכתם ילכו דא אדנ
' תשעים אמנים ד' מן צדקה דאיהי צלותא צ' מאת אדנים למאת הככר דנחתין למאה ברכאן ודא ק

חמשה חומשי תורה והאי צדקה איהי אימא עלאה צדק אימא ' מאה ברכות ה'  קדושות קרבעא
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}ò â"à {  
  

 úåëøáä úðååë éùåøã  
äîã÷äïéá ùøôää úòéãéì úìòåúä úáø úçà  úðååë ïéáå úåöîä úëøá úðååë 

ïéðäðä úëøá,éî õåç "äãéîòä úåëøá ç167.åë íäì ùé ïéðäðäå úåöîä úëøá äðä åà äð '
äîöò éðôá,éî õåç "äãéîòä úåëøá ç.   

úåöîäå ïéðäðä úëøá úðååë àéä åæå168:÷é÷ã ìéáù àåää ìà ïéåëú êåøá úìîá 169 
îëç øáçîää íò ðéáä,òå "éãéøåî åðà éïæ ìà òôù "äìòîì úåìòì ìëåéù éãë à. øåàéáå 

íä òôù éðéî éðù éë àåä äæ ïéðò170:àä ',ìçúá ìá÷ì àåä äéçá  'òôù, íéåàø åéäéùì 

 - מאיר הכוונה -

תתאה דאתמר בה צדק לפניו יהלך צדק יקראהו לרגלו דא דינא ודא רחמי צדק אימא תתאה 
 צדקה אימא עלאה

 .'הניושבת קוץ על ראש '  היא צורת ינ כי הי'ונ: ח"פע 165
 .'נ י"י' י ד"ל יו"נדצ 166
בלבד והוא כי בכלם   כוונה כוללת בכל ברכת המצות או ברכת הנהנין חוץ מברכת העמידה167

ן מלמטה למעלה "י ברכות העמידה שהם להעלותם מ"המשכת השפע מלמעלה למטה חוץ מח
 ).ח"פע(

למטה כי תיכף אמנם בברוך שבברכת הנהנין וברכת המצות הוא מלמעלה : ג"ח יא ע"פע' עי 168
בעלות ברכת האדם בכוונה למקום המלכות ירד השפע מעולם הנעלם למטה וזהו כי ברוך ירמוז 

ס "לבינה סוד נקודה האמצעית שבה בהתחבר בזאת הנקודה דעת עליון והוא נתיב לא ידעו עיט וז
ש "מושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו ואל יקשה בעיניך באמרנו שבברוך ירמוז לבינה ו

 ואי תימא עלמא דאתי איקרי ברוך לאו הכי דהא נקודה עילאה )ב"עדף רסד (בזוהר פרשת ואתחנן 
הוא דכר ועלמא דאתי היא נוקבא איהו ברוך ואיהי ברכה ברוך דכר ברכה נוקבא שכבר נתרץ 
קושיא זו במאמרינו שאין נקרא ברוך אלא בסוד דעת עליון המתחבר עמה בסוד שביל דקיק 

  שהוא חכמה ' ידנחית מן 
דהיינו ראשית ' ויסוד חכמה הנרמזה בר' ונמצא כי ברוך הוא סוד מלכות בינה הנרמזת בב

' פשוטה כי נתיב לא ידעו עיט הוא שער הנ' עילאי וסוד כתר נרמז בך' חכמה וסוד דעת הנרמז בו
ה והכל ב לפי שממנו נמשך הטיפה העליונה והנעלמ"ט ע"והוא כתר עליון כנזכר בתיקונים דף קי

תרין שכינתא עילאה ותתאה ' נכלל בברוך והוא דוגמת ברוך שבתפילה שפירש אותו בתיקונים ב
  'וכו

נה יורד מן הכתר ווהענין הוא כי בעלות ברכת האדם בכו): ג"רחבונות הנהר כ ע(ש "ל הרש"וז
  .יון שהוא השורש עליון דכתר הטיפה הנעלמה לחכמה שהוא עתיקלע

פתח (ד שבכתר "פנימיות כתר שעל גבי חב' בכתר עליון שהוא בחי כלומר משורש עליון ש-
רעותא : ל"ד ז"ב טז ע"א ביהל אור ח" גר'ועי, אמנם הרב אמר שזה מלכות דעקודים, )א"עיניים ב ע

 .כ"ע, א"ת דילה ונעשה רדל" הוא מלכות עקודים אחר התנוצצות ז–עילאה לעילא לעילא 
  .קמן וכן הוא ל.שהוא יסוד דחכמה: ח"פע 169
קדש לי כל בכור דא י דאיהי קדש בוכרא ) שמות יג ב(פרשתא קדמאה : ב"א יג ע"זהר ח' עי

ד דאיהו אפתח רחמא למעבד "דכל קודשין עלאין פטר כל רחם בההוא שביל דקיק דנחת מן יו
  פירין ואיבין כדקא יאות ואיהו קדש עלאה 

שים ו הבכור של כל הקד,שושהיא קד'  זו י,"קדש לי כל בכור"פרשה ראשונה : תרגום
 שהוא פותח את רחמה לעשות פירות ,ד"שביל הדק ההוא שיורד מיו ְב,"פטר כל רחם" .העליונים

 . ש עליוןו והוא קד,כראוי
 צריך שתחלה יזדווגו ,והנה בכל פעם שרוצין להמשיך להם מוחין: ח שער כג פרק ו"ע' עי 170

נ " וענין העלאתן מ,170ן"ן מ" צריך שיעלו זו אמנם בזווג ההוא.ן" ומשם ימשכו המוחין לזו,א"או
   .נשמה הפנימים שלהם'  שהם בחי,הוא המוח שלהם

י זווג "א לקבלם אם לא ע" וא,170ן צריכין לקבל הארה מלמעלה"והנה קודם שיעלו בסוד מ
 והוא תמיד , זווגם הוא בסוד חיצונותיהן,' א:170א"זווגים יש באו'  שב,ש"הדבר כמ'  ופי,170א"או

יתבטלו כל '  ואם זה הזווג יתבטל אפילו רגע א,ולמות חיות מוכרח לצורך עצמןלהחיות הע
 כדי שהם יולידו נשמות ', ונוקא"ת והוא לתת מוחין לזו הוא בסוד הפנימי,' והב.ו"העולמות ח

נ בסוד "צ שיעלו זו"התדיר א'  והנה זווג א. וזה אינו תדיר,ת העולמות כנודעובעולם שהוא פנימי
נ וכל " אשר ההוא רוחא שורש זו,170וא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה אמנם הה,נ"מ
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úåìòì íéðëåîå.åìò øáëù øçàå ,íäì úåàðäå ïåëðä éúéîàä òôù íéìá÷î íä æà . ïëìå 
ìéçúáäò ïåéìò òôù ãéøåäì êéøö "ä êåøá éæð 'ãñçä àåäù äúà ìà171á,çàå " äéåä ìà ë

úä àåäù"ú,çàå "ìà ìà ëääøåáâä àåäù åðé,òå "éìåëé òôùä äæ éí172äðéáä ìà úåìòì , 
ðéáä ìà íúåìòá æàåä÷ð  'êìî àåä,íäéìò êìåî àåä øùà úåìééç éúìá êìî ïéà éë 173, 

÷ð àéä íâå 'íìåòä174.íéç÷åì æàå 175íäì éåàøä éúîàä òôùä ,÷ øùà åäæå åë åðùã',éô  '
äðéáá àåä øùà,úá åðùã÷å "ú,åð íä åéúåöîá "ä,ãåñé åðåöå .çàå " åîë äëøáä íåìùú ë

àöåéëå ïôâä éøô àøåá åà õòä éøô176,úåëìîá àåä ìëä .æðä ïéðòå  ' éðéî éðù òéôùäì
çëùú ìàå øåëæå úåãåáòäå úåìéôúä ìëá ÷ãåö àåä òôù.177â  

ðåë éë êøåàá øúåé äöøé ãåòúä úëøá úåöîä úëøáå ïéðäð, äìòîìî íä íìåë 
äèîì,òôùä êéùîäì éãë .é ïî õåç "äãéîòã åìà úåëøá ç, äèîî úåìòäì éãë íäù 

äìòîì,æðë  'ôá áèéä øàá äæ 'øá á÷ò"òå î"ù178.  

 - מאיר הכוונה -

 , הוא לצורך מוחין,' אך הזווג הב.נ" וההוא רוחא מספיק אז למ,א"שאר הנשמות הנמשכין מזווג או
  .נ"נ ממש עולין במ" אז זו,ת העולמותונ להוליד נשמות שהם פנימי"שהוא לצורך זווג זו
, )ד"א יב ע"ה ח"דע(ן היא רק כפי ההארה מלמעלה " עליית המ ואפילו זה-הארה מלמעלה 

 ).ב"ב לז ע"ביאורים ח(ן שלמעלה "והארה למעלה היא רק על ידי זיווג דדו
  ).ח"פע) (תהלים קי ד (אתה כהן לעולם)ו( בסוד 171
ידענא חברייא ידענא דהא אתה שמא דא אתון אמרין לאתר אחרא עלאה : א"ב קד ע"זהר ח' עי

 שמעון אודן ליה 171אתה כהן לעולם בימינא עלאה שפיר איהו דהא כיון דרבי) לים קי דתה(דכתיב 
  עלאין ותתאין וזכה לכלא כל מה דאיהו אמר הכי איהו ושפיר 

אבל כד תהוון מטאן לגביה אמרו ליה ואדכרו ליה יומא דתלגא כד זרענא פולין לחמשין ותרין 
ימינא בלא פרודא כלל ובגין כך אתה כהן  ב171 הכא אתקשר כוס דברכה171גוונין דהא אתה כהן

  לעולם הכא אתקשר כוס בימינא כדקא יאות 
ידעתי חברים ידעתי שאתה הרי השם הזה אתם אומרים למקום עליון אחר שכתוב : תרגום

אתה כהן לעולם בימין העליון יפה הוא שהרי כיון שרבי שמעון מודים לו עליונים ) תהלים קי(
  .ה שהוא אומר כך זה ויפהותחתונים וזכה לכל כל מ

אבל כשתהיו מגיעים אליו אמרו לו והזכירו לו את יום השלג כשזרענו פולים לחמשים ושנים 
צבעים שהרי אתה כהן כאן נקשר כוס של ברכה בימין בלי פירוד כלל ולכן אתה כהן לעולם כאן 

  .נקשר כוס בימין כראוי
 .הערות סופיות' כ בנוי על הזהר עי"כל השעה

 ).ח"נוסף בפע(תם שלש 172
ואין המלך ממליך את עצמו אם אין , העם ממליכין את המלך: ל"אליעזר יא וז' פרקי דר' עי 173

 .העם ממליכין אותו
  והנה הבינה היא הנקראת עולם ועתה שעלו חיילותיה אליה אז היא נקראת מלך העולם174

 ).ח"פע(
 ).ח"פע( ועתה שכבר עלו שם הם מקבלים 175
 .ח ועולת תמיד" נמחק בפע– בורא פרי הגפן וכיוצא כמו פרי העץ או 176
ת " המלכות שגם היא עולה עמהם דבוקה בחזה הת]ו" לש–עלית  [ והנה גם צריך לרמוז אל177

 כי כמו שהבינה נקראת מלך ,כ במלת מלך העולם שהוא לשון מלכות" תכוין ג]וזה [מאחוריו ואז
כן המלכות היא מלך בתחתונים ואחר שעלו  בעליונים ]ו" עולת תמיד לש–בעולם העליון  [עליון

כולם וינקו משם השפע אז הם יורדים ומביאים השפע למטה בסיום הברכה כפי מה שתהיה נוסח 
 ).ח"פע (הברכה
  ).ח"פע (ע" דף ר178

ואכלת ושבעת וברכת את ' והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וגו: ב"ג ער ע"ל הזהר ח"ז
ה על כל מה דאכיל ושתי ואתהני בהאי עלמא ואי לא "א ליה לקבפקודא דא לברכ' אלהיך וגו' יי

נ "ה דכתיב גוזל אביו ואמו והא אוקמוה חברייא בגין דברכאן דבריך ב"בריך אקרי גזלן לגבי קב
ה קדישא ולארקא עליה מההוא משחא "ה אתי לאמשכא חיין ממקורא דחיי לשמיה דקב"לקב

  אלהיך' אכלת ושבעת וברכת את ייעלאה ואתי לאתמשכא מתמן לכל עלמא וכתיב ו
נ באינון מלין מההוא מקורא עלאה ואתברכאן כל אינון דרגין ומקורין "ואינון ברכאן אריק ב

נ לשואה רעותיה ברזא "ד אצטריך ב"ואתמליין לארקא על כל עלמין ואתברכאן כלהו כחדא וע
 ונטיל חולקיה מאינון ה אתברך"ין כלא כחדא ומאן דמברך לקבנדברכאן בגין דיתברכון אבהן וב
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äúò øàáðå úðååë ïéðäðäå úåöîä úëøá.  
ãåñéá àåä êåøá ìë éë òã,ç ìù ïåéìòä ãåñéá àåä êåøáä äæ éë ïéåëì êéøöå  äîë

÷ðä 'ìéáù,çà åøáçìå òôùä åá êéùîäì ïéåëúå "÷ðä äðéá ìù ãåñéä íò ë 'áéúð179. 
÷ð ìéáùä äðäå 'êåøá,÷ð áéúðäå  'äëøá180,úçà ïåáùçá ïéåù íäéðùå , äëøáå êåøá íâ 

ëø íä úåììëä íò"ç,ã íäéìò óéñåú íàå  'éâá äéäé êåøá ìù úåéúåà 'ìø"á,éâá íäå  'ã '
ò úåîù"ñ á"î â"á ä"ï,ïéëùîð ïúòáøàå 181÷ðä ïåéìòä ìéáùä ìà  'êåøá.   

æðä êåøáá æîøðä äëøá úìîá ïéåëú íâå',éâá àéä íâ éë ïéåëúå  'ìø"á182.  ïôåàá
ïéää éåìéîá äéäà àåä íù äðéáä ãåñéá éë äæ,íù ïéëùîð ïéãåéå ïéôìàã úåîù øàùå . 

éâá äéäàä äæ äðäå 'ìø"åøåéö úðéçáá á,ïôåàä äæá ,ã éë  'ïéää íøééöú íà äæ íùáù 
ã øåéöá"ã øåéöáå å"â øåéöáå é 'ïéåå,à ìë  'ãî 'éâá åéäé ïéää 'ñ÷"ç,åé úåàå "éâá ãî 'ê'. 

ãä øééöú íàå 'áá 'é íäù ïéåå"á,ì àéøèîéâá ãåéä äéäú "á,ìä øáçúå "ñ÷ íò á" íä ç
ø'.à úåà ç÷ú ãåò  ' äæë ãåé øåéöá äøééöúå,åé øåéöá ãåéä øééöúå "ã183ðä " àåäù ì
ì"á,ø øáçúå  'ì íò"á,ìø éøä "á184.á íéøàùðå  'éåìîä ïî óì úåéúåà, úåà íò íøáçúå 

 - מאיר הכוונה -

ה מתברך מתמן נחית ושרא על רישיה חולקא "ברכאן בקדמיתא דכל עלמא לתתא כיון דשמא דקב
א "אזכיר כד(קדמאה והא אוקימנא דכתיב בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך 

 בשעתא כיון דההיא ברכה אתייא ושרייא על רישיה מתמן אתפשט בכל עלמא) יזכור כל מנחותיך
דאינון ברכאן נחתין מתעטרן גו חקל תפוחין קדישין ופגעי בהו כמה דרגין דממנן בעלמא ונחתי 

ה מאן אתר נחתי לבתר דנחתי מאתר רישא "בהו ואמרי ומכריזי דא איהו דורונא דשדר פלוני לקב
ד ברכות "חדא דצדיק תמן סלקין מתערי לנחתא אחרנין מלעילא ואתמלייא מלעילא ומתתא הה

  :דהאי דרגא אתמלייא אריק להאי כלה ומתמן נגדין ואתמשכן לתתא ראש צדיק כיוןל
' אלהיך וגו' ואכלת ושבעת וברכת את ה' והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וגו: תרגום

מצוה זו לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאוכל ושותה ונהנה בעולם הזה ואם לא ברך 
כתוב גוזל אביו ואמו והרי פרשוה החברים משום שהברכות שמברך נקרא גזלן לקדוש ברוך הוא ש

אדם את הקדוש ברוך הוא באות להמשיך חיים ממקור החיים לשמו של הקדוש ברוך הוא הקדוש 
וכתוב ואכלת ושבעת וברכת . ולהריק עליו מאותו השמן העליון ובא להמשיך משם לכל העולם

  אלהיך ' את ה
רים מאותו המקור העליון ומתברכים כל אותן וביתם הדואותן הברכות מוריק אדם באו

ועל זה צריך אדם . הדרגות והמקורות ומתמלאים להריק על כל העולמות וכולם מתברכים כאחד
לשים רצונו בסוד הברכות כדי שיתברכו אבות ובנים הכל כאחד ומי שמברך את הקדוש ברוך הוא 

ולם שלמטה כיון ששמו של הקדוש ברוך מתברך ולוקח חלקו מאותן הברכות בתחלה של כל הע
הוא מתברך משם יורד ושורה על ראשו החלק הראשון והרי בארנו שכתוב בכל המקום אשר 

כיון שאותה ברכה באה ) תךואזכיר כמו שנאמר יזכר כל מנח(אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך 
עטרות בתוך שדה בשעה שאותן הברכות יורדות מת. ושורה על ראשו משם מתפשטת בכל העולם

התפוחים הקדושים ופוגשות בהן כמה דרגות של ממונים בעולם ויורדות עמן ואומרות ומכריזות 
זהו הדורון ששלח פלוני לקדוש ברוך הוא מאיזה מקום יורדות לאחר שיורדות ממקום ראש אחד 

ב של הצדיק שם עולות מתעוררות להוריד אחרות מלמעלה ומתמלא מלמעלה ומלמטה זהו שכתו
 .ברכות לראש צדיק כיון שדרגה זו מתמלאת מוריקה לכלה הזו ומשם שופעות ונמשכות למטה

  ונמצא כי במלת ברוך תכוין אל יסוד דאבא גם תכוין אל יסוד דאמא הנקרא גם היא ברכה179
  .154ז הובא לעיל הערה "תיקו' עי). ח"פע(

א דברכת הנהנין והמצות הוא זיווג חיצוניות העולמות וחיותם "זיווג או' י כל בחיכבר ידעת כ
אלו היסודות שלהם נרמזין יחד במלת ברוך כי ' כ ב" וע,שהוא זיווג תדיר דלא פסיק לעלמין

 ולכן נקרא זה השביל דלא אתיידע לא לעילא ולא לתתא כי לעולם הוא ,שניהם לעולם בזיווג
 ).ח"פע (א אתיידע אם הוא לעילא בחכמה או לתתא בבינה מרוב חבורו עמהבזיווג עם הנתיב ול

 .168לעיל זהר הובא בהערה ' עי 180
 .ב דאבא"משמע שזה עסמ& ח בהערה "אמנם מהפע. 168לעיל הערה ' עי 181
כ "ל שהיא ג"ב אחרים ויומשכו גם ביסוד של בינה הנקראת ברכה כנ"ין שיש גם רל ותכו182

 ).ח"פע (אותיות והכולל' ב כמנין ברכה עם ד"רל
 ".ווין' לב' כ הד"ותחלק ג"ח ובמקומו איתא "נמחק בפעד " ותצייר היוד בציור יו183
 .    לף  184
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à 'äîöò,àìô úåéúåà íäù óìà åéäé æàå ,äå "÷ðä ÷é÷ãä ìéáùä ñ 'àìô, òãééúà àìã 
æðë àúúì àìå àìéòì àì 'ôá ' úéùàøá)èë óãò "á(185íéøçà úåîå÷îáå 186.  

éôå 'êë àåä ïéðòä,åà âååæ éë "àéøéãú âåéæ àåä 187,åæ âååæë íé÷øôì äø÷îá åðéàå "ï, 
åäù áéúðä íò øéãú øáåçî àåä àáàã ãåñéä àåäù ìéáùä ïëìåààîéàã ãåñéä , ãéîúå 

íù æåðâ,îëçá àìéòì àåä íà òãééúà àì ïëìå ääðéáá àúúì àåä íà åà , àåä íìåòì éë 
éçáá '÷éñô àìã éøéãú âååæ.÷ðä ìéáùä äæ ïëì  'î àåä àìô äðéáã ãåñéä êåú æðâðå íìòú

÷ðä 'ïéääã äéäà ìù óìà.   
úð äðäå"éâá äìåò äéäàã äæ íù éë ì 'ìø"á,àå " äéäé àìô åîò øáçú øùàë ë

éâá 'ùâ"äù í"î ñ"÷ðä äìù ãåñéá äðéáã ï 'åáâúåøíéîùâ .éâá àåä íâå  ' íò íùá
ììåëä,æå "íùá êéúòãé úøîà äúàå ñ )שמות לג יב(,éçáî éë  'îð åæêù188î  åðéáø äù

ò"ä189,éâá àåä íâå  'ò ìéáù"ä,ãéîú íù æåðâ àåä äîëçä ìù ìéáùä éë æåîøì .] åäæå [
åøîåàá øäåæä éøáã øåàéáá ìéòì æîøð øùà,àúúì àìå àìéòì àì òãéúà àì .   

 - מאיר הכוונה -

וטמיר וגניז לעילא בר דחד שביל דקיק וחד ארח ההוא כגוונא דההוא שביל סתים : ל"ז 185
וארח צדיקים כאור נוגה וההוא דלעילא שביל דקיק ) משלי ד יח(דלתתא ארח כמה דאת אמר 

  נתיב לא ידעו עיט) איוב כח ז(כדכתיב 
 אותו . פרט לשביל אחד דק ודרך אחת, וטמיר וגנוז למעלהסתוםאותו שביל דוגמת כ: תרגום

 כמו שכתוב , ואותו שלמעלה שביל דקיק".רח צדיקים כאור נוגהווא"ו שנאמר  כמ,שלמטה דרך
 ".נתיב לא ידעו עיט"

  ).ו"לש(ב "ב בלק קצג ע"אחרי מות סא ע 186
ח כתיב ונהר יוצר מעדן להשקות את הגן האי נהרא אתפשט בסטרוי " ת:ל באחרי מות"ז

וא נתיב דלא אתידע לעילא ותתא בהה) זווגא( האי עדן 186בשעתא דמזדווג עמיה בזווגא שלים כדי
א נתיב לא ידעו עיט ואשתכחו ברעותא דלא מתפרשן תדירא חד מחד כדין נפקין מבועין "כד

ונחלין ומעטרי לבן קדישא בכל אינון כתרין כדין כתיב בעטרה שעטרה לו אמו ובההוא שעתא 
 ותאנא בשעתא ירית ההוא בן אחסנתא דאבוי ואמיה כדין הוא אשתעשע בההוא ענוגא ותפנוקא

דמלכא עלאה בתפנוקי מלכין יתיב בעטרוי כדין כתיב עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו דא יסוד 
וכדין אתייהבון ברכאן בכולהו ) בהא דרגא(במטרוניתא  דאפיק ברכאן לאזדווגא מלכא קדישא

  ומתברכן עלאין ותתאין) ונפקין(עלמין 
 בשעה , הנהר הזה התפשט לצדדיו,ת הגןבא וראה כתוב ונהר יצא מעדן להשקות א: תרגום

 כמו ,באותו נתיב שלא נודע למעלה ולמטה) זווגו( כאשר העדן הזה ,שמזדווג עמו בזווג שלם
 אז יוצאים מעיינות , ונמצאו ברצון שלא נפרדים תמיד אחד מאחד,שנאמר נתיב לא ידעו עיט

 ובאותה ,ה שעטרה לו אמו ואז כתוב בעטר,ונחלים ומעטרים את הבן הקדוש בכל אותם הכתרים
ולמדנו בשעה ,  ואז הוא השתעשע באותו עונג ותפנוק,שעה ירש אותו בן ירושת אביו ואמו

 זה , אזי כתוב עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו,שהמלך העליון בתפנוקי מלכים יושב בעטרותיו
 ברכות בכל  ואז נתנות,)בדרגה הזו(עם המלכה  ג את המלך הקדושוהיסוד שמוציא ברכות לזו

   .ומתברכים עליונים ותחתונים) ויוצאים (,העולמות
 ורב המנונא סבא אמר הכי כי עשית פלא פלא דא הוא חד דרגא מאינון פלאות :ל בבלק"וז

  חכמה ומאן איהו דא נתיב לא ידעו עיט
 , פלא זוהי דרגה אחת מאותם פלאות חכמה,"כי עשית פלא" ,ורב המנונא סבא אמר כך: תרגום

  . והוא פלא"נתיב לא ידעו עיט"ו זה ומיה
 .היא יסוד אבא" חד דרגא"ש' ו אות ח"ש בהגהות מהרח"ועיי

וגייהו וא לא מתפרשין לעלמין והוי ז"דאו) ב"רצ ע(ז "מצינו בזוהר באדר: שער טו פרק א' עי 187
 תדיר

 ).ח"נוסף בפע) נשמת 188
ומסוד , משה מסוד הדעת ):פרשת עקב(שער הפסוקים ' ועי, ח"כן הוא בפע, יסוד דבינה 189

' ובחי. שהוא המוח האמצעי, הוא דעת דזעיר, כי הנה יסוד דבינה, וביאורו הוא, הבינה כנודע
משם היה , נמצא כי באמצעות יסוד דמלכות דבינה. היא כנגדו באמצע העורף, מלכות דאימא

 . אמתוהכל, היסוד' ומבחי, הבינה' ומבחי, הדעת' בחיאיך משה מ, ובזה יתבאר לך. משה



  כ"שעה

40 

ìô øáçú øùàë äðäå"à190äîëçä ìù ìéáùä íò äìòîì äæ ,îéâá íäéðù åéäé  '
}ò â"á {ðâ"ú,íäéðù úåììë íòå ðú "ä,â íäå  'äéäà,à  'ñ÷ ïéãåéã"à,î÷ ïéôìàãå "â, 

ð÷ ïéääãå"à,à ìëä éë úåøåäì '191.åä äæä øôñîä íâ àéâá î 'áéúð, íò àìôå ìéáù éë 
ðú íä íäìù íéììåë éðù"ä,ã íòå  'éåä úåîù"ìø íéìåòä ä"æðë á"ì,ò íäù "ñ á"î â" ä

á"ï,ïåéìòä ìéáùá íä øùà ,â íòå  'æðä äéäà',æ íä  'ùúåî,ðú íòå "éâá ìëä éøä ä '
éúð"á.ðéðò äî áéúð ïéðòå ìéáù ïéðò áèéä øàáúð éøä í åà øäåæá íàöîúù íå÷î ìëá 
îá"à,äîëçã ãåñé àåä ìéáùäù , ãåñé àåä áéúðå äðéáã.  

äúà úìî øàáì øåæçðå,ø àåä äúà úìî éë "ùà ÷åñô ìù ú"ðú ø"ãåä ä" ìò ê
 íéîùä)תהלים ח ב(

192 .øçà éë äðååëäååàã úåãåñéä åðøøåòù "æðë êåøá úìîá à', äðä 
äìù ãåñéá ãçé íäéðù åøáçúð äúà úìîá äúò,÷ð äúòå  'ùà äìù ãåñéä"ø,æðë  '

 íéðå÷éúá)éúïå÷ã ì óò åò "à ב"פח ע
193(,ä éë ÷ð øëæ 'ùà àø÷ð äá÷ðäå ùàø"ø.çà " ë

äðéáã úåëìî ìà òôù êùîð,éçá àéäù  'äáù ãåñéã úøèò,äù "òî éìåôéù ñ øëæðë íéé
íéðå÷éúá )*##( àøîâáå )ב"יבמות פ ע( .äáù ãåñéä ïî òôùä àöåéå,úåëìîä ìà êùîðå , 

øèòä åðééäãääáù .øèòä úàæ äðäå ä÷ð  'ðú"ä,â íä íùù éôì  'äéäà, ïéãåé éåìîá 
ïéää ïéôìà,éìåòä íîéâá  'ðú"ä.éçáá àåä äæ ìëå  'ää"àáà äì ïúåðù ç. àéä íâ íðîàå 

ä äá ùé"ëå âéöá÷úî íìåë éë úòãé øá 'ìî àø÷ðä äìù ãåñéä úøèòá 'äáù,÷ð àéäå  '
äù éôì êãåä 'åáâúåøëå äáù ãåä ãò ãñçî àåä äá úåèùôúîä å÷ð ïì 'êãåä. êë øçàå 

 - מאיר הכוונה -

ן "ה דההי"כ הוא כי הרי האלף דאהי"ה ג"אהי' בא לבאר בזה שמרומז ביסוד דחכמה כל הג 190
ה "ן יומשכו האהי"ה דההי"ל וזה כבר אמר לעיל כי באהי"א שהוא היסוד דחכמה כנ"פל' הוא הבחי

א שהוא "י הפל"ן ע"ה דההי"כ נמצא שבמה שמרומז ביסוד דחכמה האהי"כ וא"ן דאלפין ג"דיודי
כ דמילות "דג' ה וזה הגימ"תנ' ה כולם אשר הם ג"אהי' כ כל הג"ף שבו הנה מרומז בו ממילא גהאל

כוללים ומילות פלא ושביל הם שניהם שמות דיסוד חכמה הרי שיש ביסוד ' א ושביל עם הב"פל
 ).ח"ו על פע"לש. (ה שביסוד הבינה"תנ' דחכמה בחי

העליון שהוא יסוד דחכמה הוא פלא לבד עם השביל עצמו '  ואמנם כאשר תחבר בחי191
ה דיודין דההין דאלפין וזה להורות איך נקשר זה בזה "אהי' הכוללים והם ג' ה עם ב"בגימטריא תנ

כי הפלא העליון קשור ביסוד דבינה שהוא אלף דאהיה דההין כנזכר גם אהיה דיודין דאלפין דההין 
שר העליון הגדול והנמרץ דלא שהם ביסוד הבינה נקשרים עם השביל העליון דחכמה להורות הק

 ).ח"פע (פסיק כלל
ה אדנינו מה אדיר שמך בכל "יהו) תהלים ח ב(פתח רבי יוסי ואמר : ב"ב מט ע"זהר ח' עי 192

ם אתקיף דיניה עלייהו "ה אדונינו כד בעי קודשא בריך הוא לתברא חילא דעמין עעכו"הארץ יהו
ך על השמים אשר נתת מבעי ליה או תנה ותבר לון ואעבר מקמיה שולטנותא דלהון אשר תנה הוד

הודך מהו אשר תנה הודך אלא דא הוא רזא דנהרא עמיקא דכלא ודוד בעא בעותיה למנגד מניה 
אהיה אשר אהיה בשעתא דהאי נהרא ) שמות ג יד(על השמים ודא הוא אשר כמה דאת אמר 

מלכא וכל עלמין עמיקתא דכלא נגיד ונפיק על השמים כדין כלא בחידו ומטרוניתא אתעטרת ב
ם אתעבר מקמי מטרוניתא וכדין זקפין רישא כל מאן דאחידו "כלהו בחידו ושלטנותא דעמין עעכו

  :בה
אדנינו כשרוצה הקדוש ' נינו מה אדיר שמך בכל הארץ הואד' פתח רבי יוסי ואמר ה: תרגום

 ומעביר ר את כח העמים עובדי כוכבים ומזלות מחזק דינו עליהם ושובר אותםוברוך הוא לשב
אשר נתת או תנה הודך לכתוב אשר תנה הודך על השמים היה צריך  . שלהםטוןמלפניו את השל

 ממנו משיך ודוד בקש בקשתו להמכל/מהו אשר תנה הודך אלא זהו סוד של הנהר העמק של הכל
 נמשך מכל/ק של הכלובשעה שהנהר הזה העמ .על השמים וזהו אשר כנאמר אהיה אשר אהיה

ים אז הכל בשמחה והמלכה מתעטרת במלך וכל העולמות בשמחה והשלטון של ויוצא על השמ
 . מלפני המלכה ואז זוקפים ראש כל האחוזים בה?עברוהעמים עובדי עבודת כוכבים ומזלות מ

  מסטרא דאבא ראש מסטרא דאימא אשר: ל"ז 193
ו " דרמכי יסוד הזכר חכמה נקרא ראש ויסוד שלה נקרא אשר כנזכר בזוהר פרשת ויחי: ח"פע

   .לא מצאתי בזהר ויחי, ז"ובתיקונים דע
  א /זוהר חלק א דף טו) 3(

ש דנפיק "רא, ר"שריאותא דרזא דראשית אש, ר היכלא טמיר וגניז"אש)  דעיטראבגלופא
 ,מראשית
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äìù ãåñéä úøèòá íìåë úåøáçúî,úð éøäå øàáâ  ' úåæåîøä êãåä äðú øùà úåáéú
äúà êåøááù äúà úìîá.  

 úìî øàáðåäåäé, êéøö éë æðä òôùä àöé øáë éë ïéåëì äúà ' úåëìîì õåçî
äðéáã,ãì òéâäå  'ãä ìù ïéôé÷î 'æã ïéçåî"÷ðä à 'éåä"ä,æå " åìà úåìéî éðù ñ"íéîùä ìò", 

 øçà åøëæðù"êãåä äðú øùà",æìå "íéîùá àìå íéîùä ìò à, úðéçá íäù úåøåäì 
æ ùàø ìò íéôé÷î"íéîù àø÷ðä à.îë àåä äéåää äæá ïéåëúù äîå "êì ù,ãä éë  ' ïéçåî

æã"ã íä à 'ò úåéåä"ñ á"î â"á ä"ï,áã äðåøçà äéåäá íìåë ìåìëìå íëéùîäì êéøöå "ï, 
æ äúòù éôì"å ãåñá àåä à"÷,åîàî ÷ðåéä ïá 194.éåäá ïéåëì êéøöå "áã åæ ä" äøééöì ï

êåøá àéøèîéâá äéäúù ïôåàá,ã íòå  ' úåéúåàäåäé,ìø "á,äæ ïôåàá ,ã éë  ' äéåäáù ïéää
âá åæ 'â åã éã íäù äáù ïéøåéö 'ååå,à ìëá  'ã ïî 'ïéää,ñ÷ íä éøä "ç, äàéìî ãåéå 

ë àéøèîéâá',ãä øééöúùëå  'á øåéöá ãåé ìù 'é éøä ïéåå"á,ì éøä ãåé ìù íéøùòä íòå "á, 
ñ÷ íòå"ø éøä ç',å úåàå  'é àéä äàåìéîá"á,ãä ç÷úå øåæçúå  'éâá íäù ïèåùôá ïéää '
íéøùò,ì éøä "á195,ø íòå  'ìø éøä"åéúåéúåà òáøà íò êåøá ïéðîë á.  

à äîã÷ä 'äðè÷  
äéåää íù êéôî àéöåîå êøáîå øéëæî äúàù íòô ìëá äðä, ïéåëú íå÷î ìëá 

éðãà äéåä ãçéá ìåìëìã196,äéåä àåä åúáéúëá éë éôì ,òãåðë éðãà àåä åúàéø÷áå  ) פסחים

 äéåä íù êéôî àéöåúù íòô ìëá ïéåëì êéøö íâ äéäéù íå÷î ìëá , äæá ïéåëì øäæä.)א"נ ע
æ íò úåëìîä øù÷ ãåñ àåä éë"äæ ïôåàá à,äéåä íùá áåúë äðä éë ,â éë ïéåëúå  ' úåéúåà

äé"æ àåä å"à,äå "úåëìî àéäù íùáù äðåøçà à,íìù íù äùòðù ïéåëú , íù àéäù 
éðãà,êáìá äéåä íù øééöúù ïôåàá ,äá ïéåëúå  '÷åðä àéäù éðãà íùì äðåøçà'197, àéäå 

ä"äéåää ìù äðåøçà à198.  
 - מאיר הכוונה -

 ).ש"ש(גדלות ' ובמלך העולם והמעשה מצוה הוא בבחי 194
  הההה  וו    195

  : סידור של אהבת שלום 196

 : א"סידור יר
י "ה ואדנ"ה שתכוין לכלול ביחד הוי" גם צריך שבכל פעם שאתה מברך ומזכיר שם הוי197

י וביותר מזה צריך שתכוין אפילו בכל פעם "ה ובקריאתו אדנ"והענין כי הנה בכתיבתו הוא הוי
' א באופן זה כי הג"ה אפילו שאינו בברכה תכוין אל קשר המלכות אל ז"שאתה מזכיר שם הוי

אחרונה שם ' אחרונה היא מלכות ותכוין שנעשית זאת ה' א וה"ו הוא דז"ת יהאותיות ראשונו
  ).ח"פע (ה"י בשם הוי"ה ואדנ"י והרי נתחברו יחד הוי"שלם הנקרא אדנ

אבל בפשטות דברי הסידור מכוונים , ך"והשני בלימוד תנ, זה בברכה' ע בדבריו האם א"צ
ע אשר " זיווג והשני היא שורש גילוי הביע אם זה יאקדונקי היא"וצ, שניהם בכל כוונה וכוונה

  .באצילות
 197 במיעוטה שנעשית ראש לשועלים, סיהרא, ואת המאור הקטן,שמשא: צ"א בספד"גר' עי

 ובירדה בבריאה ,ה זנב לאריות"א אחרונה של הוי" דבאצילות נקראת ה,ונקראת שם אלקים
 ,197מחבלים כרמיםשועלים ) ש ב טו"שיה ( ששם,197ע"נעשית ראש לשועלים לעולמות בי

  לא) תהלים ה ה(דבאצילות 
  .י כאן ואז האדני כאן שורה מתחילת הפיסקא"ע אם השם אלקים שם שייך לאדנ" וצ

  ע אם "עוד צ
 הנה האמת ,ע"י הם בבי"ם ואדנ"ודע כי מה שאמרנו כי השמות דאלהי: ב"ש נא ע"הקדו' עי

 כי המלכות ,)מ"א ובכ"הירח פבשער (ש הרב " וכמ,כ רק באצילות עצמו"הוא כי עיקרם הוא ג
 ,י"ם ודשם אדנ" הנה עומדת אז בהגילוי דשם אלהי,א"פ עם ז"דהאצילות כאשר נשלמת להיות פב

 אך מה שאמרנו , והוא נודע ופשוט)ב"עתרומה קנט ' ב ופ"ויקרא יא ע(ק "עוד בזוה} ג"נא ע{' וע
ה "כ השם הוי" משא,ע" בביי הם מתפשטים ומתגלים"ם ואדנ"ל כי השמות דאלהי" ר,ע"כי הם בבי

ע והנהגתם הוא רק בהגילוי דשמות " וכל המציאות דהבי, והוא נעלם,ה הוא רק בפנימיותם"ב
 .ע" כי בו נתגלה בהעולמות בי,ם" וכמו שנאמר בכל מעשה בראשית רק השם אלהי,י"ם ואדנ"אלהי
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à äîã÷ä 'úñðëä úéá ïéðòá  

á íéðåùàø äøùòî úåéäì íãàä ìò äåöî ïðéøîàã àäúñðëä úéá ) ברכות מז

 áì àáéù øçàù êéøö úñðëä úéà  'íéðåùàø äøùòî, íéìùéù ãò íùî àöé àì.)ב"ע
íù åúìéôú,á íéðåùàø äøùòî úåéäì íéâäåðä íúåàë àì úñðëä úéáäæ ,çàå " íéøæåç ë

á ììôúäì íéëìåäåúñðëä úéáúøçà ,íéðåùàø äøùòî íù åéä àìù ,íãéá àåä úåòè , 
ììë äåöîì áùçú àìå.æ éøåîì éúéàø "íéðåùàø äøùòî úåéäì âäåð äéä àìù ì, øîàå 

íòèä éì,éðìåç äéä àåäù éðôî ,úåäùì êéøö äéäå } ò â"â{åéëøö úåùòì éãë åúéáá . ãåòå 
úøçà äáéñ,ù éãë çà"åúéáá ïéìéôúå úéìè ùáìé ë, úéìèá óèåòîå øèåòî êìéå 

ì ïéìéôúåúñðëä úéá199,íåéá ïë úåùòì çøëåî äéäå ,àåä ïéìéôú ïîæ åàì äìéìá éë .éäå  '
ì ïéîéã÷î åéä íéðåùàøúñðëä úéáíåéä øåà íøè úøåîùàá , íéé÷ì ìåëé äéä àì ïëìå 

åìà úåáéñì åæ äåöî200.   
áì ñðëðäúñðëä úéì êéøö ñðëéù íãå÷ çúôá èòî áëòúäì ãàî øäæé, 

íìåò ìù åëìî ìëéäá ñðëì òæòãæîå ãøçå àøé åîöò úåàøäìå. ìà ãàî ìéòåî äæ ïéðòå 
äâùää ìàå íãàä ìù úåîéìùä201.æå "éùã÷îîå ÷åñôä ñ202 åàøéú )ויקרא יט ל(

203 , íâ
îæ"àøîâá ù204 ò ãåãì åãîìù ìôåúéçà ïéðòá"ô ä÷åñùâøá êìäð íé÷ìà úéáá  )לים תה

 - מאיר הכוונה -

 , ומתגלה מפני ששם הוא מתפשט, שהוא עולם הבריאה,הכסא' ם גימט"ולכן הוה שם אלהי
  ).בראשית' ת ריש פ"בלק(ל " וכן הרב ז)ב"ה סע(ש בהקדמת תיקונים "וכמ

 לפעמים שם אדני דבריאה עולה לזיווג אצילות) פרשת וישב(לקוטי תורה ' עי
  סידור-  198
  ).ח"פע(כנזכר בזהר  199
מאן דייעול קמיה לבי כנישתא כד נפק מתרעיה ולא תפילין ברישיה : א"ג רסה ע"זהר ח' עי

ה אמר אן הוא מוראי הא סהיד "וציצית בלבושיה ואומר אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך קב
  סהדותא דשקרא

מי שיכנס לפניו לבית הכנסת כשיוצא מהשער שלו ואין תפלין בראשו וציצית בלבושו : תרגום
ואומר אשתחוה את היכל קדשך ביראתך הקדוש ברוך הוא אומר איה הוא מוראי הרי מעיד עדות 

 .שקר
כ קודם עלות השחר קודם חיוב טלית "ילך לבה: מהעשה טוב' ק אות ב,הקדמה לשעה' עי 200

 .ע גדול"וצ .ראשונים'  להזהר שיהיה מי,ותפילין
 והשגת רוח הקודש עליו והוא קודם שתכנס תמתין מעט ותשהה ותכוין ליכנס במורא ופחד 201

 ).ח"פע(ו "חש ולא תכנס בפתע פתאום כמי שאינו מתיירא "לפני אלהים ית
  ומקדשי 202
ש "כ כמ"שחייב אדם לנהוג מורא בבה) ב"יבמות ו ע(ל "כ כבר נודע משארז" הנכנס לבה203

ל שירגיש האדם וירתיע בעצמו בהכנסו "ה בבית אלהים נהלך ברגש ר"וממקדשי תיראו וגם זש
 ).ח"פע (ש"כ מרוב פחדו עליו איך נכנס בבית אלהים ית"לבה

מצאו אחיתופל לדוד שהיה יושב ועוסק יחידי ): ג"ו מ"אבות פ( ]י"אולי זה רש [ם" רמב204
שוב פעם . בתורה אמר לו למה אתה עוסק בתורה יחידי והלא כבר נאמר חרב על הבדים ונואלו

 מצאו שהיה נכנס לבית מדרשו בקומה זקופה אמר לו והלא כבר נאמר שצריך לו לאדם אחרת
א שהיה נכנס לבית המדרש יחידי ואמר לו "וי. ליכנס שם במורא כדי שתהא אימת שמים עליו

בבית אלהים נהלך ברגש כתיב שחייב אדם ליכנס שם בקבוץ עם לפי שנאמר ברוב עם הדרת מלך 
ואתה אנוש כערכי . א רגש הוא לשון אימה ופחד" כמו למה רגשו גוים ויפהורגש הוא לשון אסי

  :חשוב כמותי
  מסכת כלה פרק שמיני ) 1(

ך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים מאי נינהו אמר רבא  שכן מצינו בדוד מל
ל דוד למה אתה יושב לבדך ועוסק בתורה אין דברי "מגופיה דקרא לאו שמעת מינה נמתיק סוד א

 התורה מתקיימין אלא בחברים בסוד מה סוד הפר מחשבות באין סוד אף הכא נמי ומנא אסברי
ל כי אתיה לצלויי רהוט באיניש דאזל בתר מלכא " אדכתיב הסכת עשו עצמכם כתות כתות ואידך
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)נה טו
205,â æîøå " àåäù íé÷ìà úéáá åúñéðë úòá òæòãæéå íãàä ùâøúéù ùâøá ïéðò ë

úñðëä úéá.  
úéâáà íù ìà ùâøá æîøð ãåò"èîéâá àåäù õ 'âøá"äîöòá äìîä íò ù. ïéðòäå 

àåä,öù " çúôá ñðëðùë ìúñðëä úéáô ÷åñ ,åë êúéá àáà êéãñç áåøá éðàå ') תהלים ה

 éãñç áåø éë ïéåëúååéìà ãéîú ïéëéøö åðà øùà ïåéìòä ãñçä àåä ê, åðàùë èøôáå, )ח
åðéúù÷á ìåàùì êìîä ìëéäì ïéñðëð,÷ðä àåä äæä ãñçä éë  'åäìåëã àîåé206, ìëá ïëìå 

âî äìôú ìëá íâå íéîéä 'éøäöå ø÷áå áøò úåìôúíúàù äì ñðëð úñðëä úéá, ïéåëú 
åäìåëã àîåé àåäù äæä ãñçá207.   
úéâáà íù ìà ïéåëúå" õòãåðë ãñçá àåäù208.æå "é÷ìà úéáá ñ"ùâøá êìäð í ,

ø"úéâáà íù íò ì"îéâá äìåòä õ 'âøá"æðë äîöò äìîä íò ù'.ô úøîàù øçàå ÷åñ äæ 
 çúôáúñðëä úéá,çà ñðëú æà "á ëúñðëä úéá,ôä øîàú àìå ÷åñúñðëðù øçà äæä , 

éâäåðä ãéá úåòè àåä äæ âäðî éëíåúåà .  
äöøé ãåò,ù êéúòãåä øáë éë ÷åñô øîàé ñðëðù íãå÷,åë êãñç áåøá éðàå ', 

úéâáà íùì ïéåëéå"âøá øôñîá äìåòä õ"ù. àø÷ð àéä äðéëùä éë àåä ïéðòäå  úéá
úñðëä,é÷ìà úéá àø÷ðå "í,îæå "ùâøá êìäð íé÷ìà úéáá ù, íãàä ñðëéù íãå÷ éë 

 - מאיר הכוונה -

אלהיכם תלכו ומנין שחזר דוד ושבחן דכתיב אשר יחדיו נמתיק סוד ' ומנא אסבריה דכתיב אחרי ה
 :בבית אלהים נהלך ברגש וכתיב מכל מלמדי השכלתי וכתיב דרך מצותיך ארוץ

 קים נהלך ברגש בבית אלסוקה פ"בענין אחיתופל שלמדו לדוד ע 205ש בגמרא" גם זמ205
 .ח" נמחק בפע–) תהלים נה טו(

א הם "כתרים דאו'  כי ב,)א פרק ח"שער א (ש בדרוש אחר"כמ: ח שער הזווגים פרק ה"ע' עי 206
ש "א כמו"ת שבא"ל ישסו"ו שר"שם בגליונות הלש' עי [א"בינה דא'  אשר שם הוא בחי,א"בגרון א

 ,חסדו' יומם יצוה ה) תהלים מב ט('  בפ]'חג אות "שער כה פרק ב כללי חו [ גם בארנו].'כ ח"באנ
 ,א" אשר מקום זה הוא ברישא דכתפין דא, הוא חסד עליון אחר הבינה,' א,206מיני חסד' כי יש ב

 ה" ושם הוא מקום החסד העליון הנקרא יומא דכולהו בס,זרועות' קודם התפשטות והתחלקות הב
  ).ב"בלק קצא ע, ב"אמור קג ע(

 בזרוע הולכת הגבורה כ"ואח ,ימין בזרוע שהוא הפרטי החסד הוא' א: ש"ש במבו"ועיי
 הוא אשר מכולם גדול חסד ויש .א"דא בהוד להתפשט ח"הה שנגמרים עד ,כיוצא וכן ,השמאלי

 .הגרון שהוא הבינה עד למטה יורד החכמה זו של והחסד ,שבו החכמה שהוא ,א"דא מדכורא נמשך
 מתלבש שבו ,דדכורא החסד י"ע הוא לתחתונים הנמשך ואכילה וחיות מזון שפע כל כי והענין
 שתחתיה לעולמות נותנת והבינה ,לבינה ונותן ויורד ההוא השפע מלביש עצמו החסד ואז ,השפע

 האכילה וענין הזה השפע ענין ב"בפי ש"וכמ ,דכולהו יומא ,יומם' הנק החסד אותו התלבשות י"ע
  .כאן לך ארשנב מה כל שתבין כדי היטב ש"ועיי ,בחסד התלבש הזו

ודאי בכל ' ה, דאיהי מלכות השביעי,  אתכליל בשביעית]ת"כל הז [וכלאל "ב וז"ז עה ע"תיקו' עי
למלך על כל הארץ ' עליה אתמר והיה ה, יום דא צדיק, דיום הששי' ואיהי ה, שביעיות כלילא

וענין יומא  ,ל"א ז"שם בבהגר' ועי. ל"עכ, יום דכלהו יומין, איהו יום הששי ויום השביעי, וגומר
ש "ע'  כי יום נק, ואמר דאזיל בכלהו,דכולא יומין שאמר כאן ובזוהר בכמה מקומות על החסד

ש שמקבלין החסדים על "יום ע' ק שנק"ש ויקרא אלקים לאור יום ואור הוא בחסד וכל ו"האור כמ
ינו החסד והנה חסד זה א. ל"עכ, א יום באורו וזהו יום דכתיב בכל מעשה בראשית"כ' ח ונק" הייד

, ת אלא התפשטות השפע מהבחינות העליונות הנקרא חסד המתפשט ביסוד דבינה"הפרטי שבז
  .604ל והערה "ה אלא נ"ב ד" ה עצ"א על ספד"בהגר 'עי

ק "נ שהוא דעת המתפשט שהוא פנימיות הו"ול, ק"אם כן כאן זה חסד עליון שהוא שורש כל הו
וכן הוא (א שזהו חסד פרטי "ח ע"י י" מאמרי רשב שער'אמנם עי, שכל שפע הוא חסד, ונקרא חסד

' ש עקודים א"פת' ועי, א"ל שהולך כגר"ע שיש לי מקור באריז"וצ, )'אות ז' בשער כה פרק ב
 .ע"וצ, שמשווה אותם יחד שזה החסד המשך של הדעת

 .ב"ב ופרשת בלק קצא ע"זהר פרשת אמור קג ע' ועי
 ).ח"פע (ץ שהוא בחסד"ת ואמנם באמרך ברוב חסדך תכוון אל שם אבגי207
 .ן גבורה"ע שט"והשם קר, ץ הוא חסד"ב שאבגית"היינו בשם מ 208
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ìúñðëä úéáäðéëùä àéäù 209,êéãñç áåøá éðàå ÷åñô øîåìå ïäáàá êìîéì êéøö , æðë '
ñáøôøäåæä 210,ôá éë  'â íéæåîø äæ 'úåáàä.úéâáàá ïéåëéå "÷ðä õ 'êéãñç áåø. ïéåëé íâ 

äðî úåùòì"æã é"â à 'áç ïéçåî"æã àá÷åð ìà ã"òãåðë à211.øá ïéåëé äæå " íé÷ìà úéáá ú
ð"á êìä"á ùâø"ï212 ,â êéùîéù àåä äðåëäå 'æðä ïéçåî '÷åðä ìà 'á àø÷ðä"éåä àéäù ï" ä

òãåðë ïéääã.  
ôòà éë òãå"íéîéä ìëá úììåë åæ äðåëäù é, ìëáù úåìéôúä éðîæ äùìù ìëáå 

æðë íåé',ëò "øçà éåðéù ùé æ,ôòà éë àåäå "øëæðä íù ìà ïéåëú íåé ìëáù é,ëò " íåéá æ
äæä íù ìù úçà úåà ìà úåèøôá ïéåëú òåáùä ìù ïåùàø, úøáåâ äæ úåà éë ïéåëúå 

äæ ïôåàá äæä íåéá:à úåà  ' úøáåâòåáùä ìù ïåùàø íåéá,á úåàå  'á íåéá 'òåáùä ìù, 
â úåàå 'â íåéá 'òåáùä ìù,é úåàå  'ã íåéá 'òåáùä ìù,ú úåàå  'òåáùä ìù éùéîç íåéá, 
ö úåàå 'å íåéá 'òåáùä ìù.ïéðòå  äðååë â ìëá ïéåëú åæ 'úåìôú, úåà éë ïéåëú ïåùàø íåé 

àä 'úøáåâ,ëå êøãä äæ ìò ïíéîéä øàùá .  
  

éàåäåúáù íåé ìù úåðåëä íâ øåîâð ïãéì àúàã ì213, ìà àåää íåéá ïéåëú æà éë 
î íù"ïåøçàä á214öå÷ù àø÷ðä "úé,úáù íåéá ïìåëá øáåâ äæ íù éë 215,âì ÷ìçð àåäå  '

úå÷åìç.ãöéë ,ì ñðëúù íãå÷ úáù ìéìá úñðëä úéááì ïéåëú  'úåðåùàøä úåéúåà, íäù 

 - מאיר הכוונה -

ודא שכינתא דהכי אוקמוהו ) שם כז (תליתאה כמראה אש בית לה סביב): &(ז "תיקו' עי 209
רבנן דנשמתין דומין קדם שכינתא כנרות לפני האבוקה ובגין דא כמראה אש בית לה ואיהי בי 

ואיהי אש בית ) ישעיה נו ז( כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים )שם (ה"נגש "כנישתא דלעילא א
יומא קדמאה דאתברי ביה גן עדן ' יומא תניינא דאתברי ביה גיהנם א' לה מסטרא דגבורה דאיהי ב

א "ד ה"ב לשמאלא יו"ד ל"ו לימינא אח"ודא חסד עמודא דאמצעיתא כמראה אדם כליל תרוייהו וא
  א"ה

 : תרגום
בצפרא קם מערסיה בעי לברכא למאריה ולמיעל לביתיה ולמסגד קמי : א"א יא ע"ח' עי 210

) תהלים ה ח(היכליה בדחילו סגיא ובתר כן יצלי צלותיה ויסב עיטא מאינון אבהן קדישין דכתיב 
ואני ברוב חסדך אבא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך הכי אוקמוה לא לבעי ליה לבר נש 

א אי אמליך בקדמיתא באברהם יצחק ויעקב בגין דאינון תקינו צלותא לאעלא לבי כנישתא אל
ד ואני ברוב חסדך אבא ביתך דא אברהם אשתחוה אל היכל קדשך דא יצחק "ה הה"לקמי קב

ביראתך דא יעקב ובעי לאכללא לון ברישא ובתר כן ייעול לבי כנישתא ויצלי צלותיה כדין כתיב 
  .אל אשר בך אתפארויאמר לי עבדי אתה ישר) ישעיה מט ג(

 ולהשתחוות לפני היכלו ביראה , ולהכנס לביתו, צריך לברך לרבונו, קם ממטתו,קרובב: תרגום
ב חסדך אבוא וואני בר" שכתוב , ויקח עצה מאותם האבות הקדושים. ואחר כך יתפלל תפלתו,רבה

ת אלא להכנס לבית הכנסאדם צריך שלא  ש,כך פרשוה". ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך
 זהו . משום שהם תקנו התפלה לפני הקדוש ברוך הוא, באברהם יצחק ויעקבתחילהאם נמלך ב

 "ביראתך" , זה יצחק"אשתחוה אל היכל קדשך" , זה אברהם"ב חסדך אבוא ביתךוואני בר"שכתוב 
ויאמר לי " אז כתוב . ואחר כך יכנס לבית הכנסת ויתפלל תפלתו, וצריך להכלילם בראש.זה יעקב

  ".י אתה ישראל אשר בך אתפארעבד
וכל זה . ע גדול מהיכן הגיע גרסתנו"מ בפירוש הפסוק וצ"וכן בדפ, א שיעקב נמחק"שם בד' עי

 .ח"לא מובא בפע
 .ולא מתקנים את זה כאן' ש דרוש ח"ש שהקשה שזה בק"ש' עי 211
וין לעשות ן ויכ"וב' ת גימטריא ג"ברגש שהוא ר"נהלך "אלהים "בבית "ת "יכוין בר: ח"פע' עי 212

 .ן היא המלכות"ד וב"הם חב' ן כי ג"וב' ת ג"א והם ר"י דז"ד אל הנוקבא מלכות מנה"חב מוחין' ג
 .ץ"אותיות באבגית' שהרי יש רק ו 213
 .ב"ל האחרון דמ"נדצ 214
 .ע"גובר וצ' כוונת אנא בכח שבכל יום א' עי 215
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ù"÷216,à úåéúåà éúùì ïéåëú úáù íåé ø÷ááå å úåéòöî"ö, úåéúåà éúùì ïéåëú äçðîáå 
é úåðåøçà"ú217.   

ù úåéúåà éúùá úáù ìéìá ïéåëú ãåò"÷,÷ð äìéìáù éôì  ' àéäù ì÷ç úåëìîä
ã øåáéç 'åäé úåîù"éäà ä"åäé ä"ðãà ä"é,ïéçåôú úåëìîä àø÷ð úéøçùáå ,÷ð äçðîáå  '
ïéùéã÷.äðì úåëìîä äìåò äìéìá äðäå "æ ìù é"à,ù ãåñ íäå  'åñå÷ ã 'åðéìöà øàåáîë ) סג

)ג"ע
218,æå "ù úáù ñ 'úá )א"ב רד ע"זהר ח(,÷ðä úåëìîä éë  'äð ìà äìåò úá"÷ðä é 'ù'.   

é úåéúåà éúùá ïéåëé äçðîáå"ú,àø÷ð àéä æà éë úæðë ïéùéã÷ ',îéâá àåä ùåã÷å  '
é"ú,ú ãåñ íäå "æã àùéøáù ïéîéð é"à )ב"ר קכח ע"אד(

219.  
äæ ìë øåö÷á ïéåëì êéøö íââá äìéìá  'åë åìåëéå íéøîåàù íéîòô 'úáù ìéìá. 

ù úåéúåàá ïéåëé ïåùàøä åìåëéåá äðäå',äðä æàù éôì "æã é"à,â íäù  'ù úåà éôðò', åùòð 
äéìà ïéçåî.áä åìåëéåá  '÷ úåàá ïéåëé',÷ð àéä æà éë  'ïéçåôú,âù éôì  ' äùòð äìù ïéçåî

äìòîìî øúåé äúò äì,âç ïî àåäå "æáù ú"à,íäå â ãåñ  '÷ úåà æîøð íìåëáù úåáà', éë 
çöéá"÷òéå ÷"÷ úåà íäá àöîð øáë á 'ùîî,÷ì ãéìåäù äîá åá æîøð íäøáàáå  'äðù. 

äðä ïëå"÷ íéùòð íîöò é',â íäù "ì ô"ì â"ì â"â,âç ïî òôù äúò íúìá÷á " øàåáîë ú
åðéìöà )ובאות קה "לקמן בד'(,éòå "ù.âä åìåëéåáå  'áçá ïéåëé"øúåé íäù ã} ò â"ã{ 
íéðåéìò220,ú õå÷ ìëáå "ùåã÷ ïéðîë ïéîéð é.   

äöøé ãåò úðååë äëåøàá ïéðòä,àåä ïéðòä øåàéáå ,á íéøîåà úáù ìéìá éë  '
åìåëéå íéîòô,úéáøò úìéôúá ïåùàøä ,áäå  'äãéîòä øçà àåä,ãçé ìä÷ä ìë íéøîåàù . 

 íùå)לקמן ויעבור דורש ה'( æîåø àåä ïåùàøä åìåëéå éë êéúòãåääð ãò äìåòù úåëìîá " é
æ ìù"à.úðù äîá àåä ïéðòä øåàéáå øàäðä éë åðéìöà "éà ìù éàîæä ìà ïéçåî íä "à, 

æ ìëá ïéèùôúî íäå"à,âå  'äðá íä íäî íéðåøçàä íé÷øô"æ ìù é"à, äúò ïéùòð åìàå 
úåëìîä ìà ïéçåî.ù úåàá ïéåëú äéìòä åæ ãâðëå  'éöå÷ù ìù"ú,ù úåà éë òãåðë  ' ú÷ìçð

ìâ 'éù úøåöá ùéù ïéåå"ï,äðì ïéæîåøå "æðä é'.âä äðäå  'îéâá íéìåò íä ïéåå 'é"ç,æå " ìëå ñ
äãùä çéù )בראשית ב ה(,÷ð úåëìîä äúò éë ïéåëú ïëìå  '÷ç"ì,äãù ìù íåâøú àåäù , 

äðä ãåñ àåäù"æðä é '÷ðä 'äãùä çéù.   
÷ úåàáå 'éöå÷ù ìù"áä åìåëéåá ïéåëú ú',éìò àåäù äáä ',áù  úåëìîä úìá÷î ä

âç ïî øåà äìù ïéçåîá"æã ú"à,â íù øùà  'äðã íéòöîàä ïé÷øô" éàîéàã,÷ð íä íâ éë  '
ïéçåî,éçá ìë éë  'äðä" éàîéàã÷ð  'ïéçåî.íù ãò äúò äìåò úåëìîä ïéàù éôì íðîàå , 

âç øåàù ÷ø"æã ú"äðá èùôúî à"æã é"îå÷îá äèîì àä,÷ úåàá äæ úåàéöî æîøð ïëìå '. 
øåàéáåàåä ïéðòä ,÷ úåà ÷ìçú íà éë  'âì 'íé÷ìç,ì íäî ÷ìç ìë äéäé "íé÷ìç â,â éë  '

ì íéîòô"÷ íä â',âç éë àåäå "ú,øùòî ìåìë íäî ãçà ìë ,íéùìù íäå ,âä åìàå  'âç" ú
à ìëá äèîì ïéãøåéå ïéììëð 'âä ïî 'äð àø÷ðä úåðåúçú"úåëìîá íéøéàîä é,ì íä ïëìå  '

âå'.â ìåìëú øùàëå  'éîòôà ìë íò íéùìùä í 'âäî',â åéäé "ì ô"ì â"ì â"â,÷ íäù  ' íò
úåììåëä,âçä ãéøåäì àåä åðéúðåë éë "ì íäù ú 'äð ìà"â íäù é'221.   

 - מאיר הכוונה -

 .ע שכאן לא מוזכר שזה גובר אלא רק מכוונים את זה לבד "צ 216
 .ח דרוש השבת פרק יא"פע 217
 ?)ש"ש(דרוש תחום שבת שער המצות בשלח  218
   נימי דשעריראית ביה ארבע מאה ועש צאו וכל קוצא וק219
 .א ולכן אין שאילה"א ברישא דז"לקמן איתא שזה בהארת הא' עי

 .ת"ע מה"וצ, קוצין' ש שמתקשה בגרסא ומעלה שיש ג" ש’עי 220
 ?הויכולו השלישי 221
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å úåàì ïéåëú úéøçùáå 'äùî çîùé ãâðë )שחרית דשבת(,å úåà àåäù '222. óñåîáå 
ö úåàì ïéåëú 'ãåñéä ãâðë àåäù,íìåò ãåñé ÷éãö  )משלי י כה(,ö úåà éë  ' ãåñéä ìà æîåø
÷éãöä àåäù,óñåî úìôú åáù 223.é úåàì ïéåëú äçðîáå  'éöå÷ù ïî"ú, êøîåàá ) תהלים

 ä êì éúìôú éðàå 'åë',ø éúìôú úìîå "é úìôú ì'. äìåò äúò éë àåä ïéðòä øåàéáå )סט יד
àã àð÷éãä íå÷î ãò"òãåðå åðéìöà øàåáîë à.æ åúåéäá éë àåäå "äèîì à, ãøåé äéä 

 ìù øòùäàã àùéø"æ ùàøá êùîð à"åì òéôùäì à,ú ãåñ àåä äæä øòùäå " ïéðîë ïéîéð é
á 'é úåéúåà"éöå÷ù ìù ú"ú.  

åðøàéá øáëå224 àùð úøãàá )çë÷ óãò "á(ú íä éë "ùåã÷ øôñîë ïéîéð é, ãåñáå 
ú"úå ïéîìò é"æðä øáéò é'.åäé íù ãåñ àéä åæ äðéçá äðäå "òã ä"ïéãåé éåìîã á, øùò ùéå 

á úåéúåàåàåìéî,éúìôú éðàå åäæå ,é úìôú ',íää úåéúåà øùò ãò äìåò äúò éë . äîå 
ìåãâ ÷åçéøá äæä òôùä ìá÷î äìéçúá äéäù,úåøòùä íúåà êøã , äìåò äúò àåä äðä 

ìåãâ áåøé÷á òôùä ìá÷îå íù ãò,éåää úàæî ïéëùîð íä íää úåøòùä éë "é äá ùéù ä '
æðë ïéãåé éåìéîã úåéúåà'.æå "ù,ä êì  'ïåöø úò,ò éë "æ úééìò é"àã àð÷éãá à"à, çë åá ùé 

éìéã àçöî ïî òôù ìá÷ìä÷ðä  'ïåöøä çöî )א"ר קכט ע"אד(.   
ú úåàìå 'éöå÷ù ìù"äçðîä úìôú ãâðë ïéåëú ú, ãçà äúà íéøîåà åðà äáù 

à êîùåãçåë '.ã äðä éë àåä ïéðòäå  'ò íùá ùé ïéãåé"æðä á',é ìëå  'éî äìåìë íäî ' àåä
÷', îéâá íéìåò íúòáøà åàöîðå 'ú',ãçà äúà åäæå ,ø "à ì"ã ç'225,æä äúò éë " àø÷ðä à
à"ã íå÷î ãò äìåò ç 'ãä íäù 'æðä ïéãåé',æå "ãçà ñ.  

  
åäáì ñðëðù øçà"ë,æ éøåî íùá éúòîù "ìëéää ãâðë äåçúùé åúñéðëáù ì, 

 øåîæî øîàé êë øçàå)תהלים סז ב( åðëøáéå åððçé íé÷ìà,æ åá ùé øùà 'íé÷åñô , íãâðëå 
æ óé÷é 'äáä òöîàáù äáéúä áéáñ úåô÷ä"ë226.à ÷åñô øåîâì ïéåëéù àåä áåèå  ' ìëá

æäî äô÷ä',æä øåîâéù ãò  'æá úåô÷ä 'íé÷åñô,úåëìîä ãâðë àéä äáéúä éë ïéåëéå , 
æ äéìà êéùîäì ïéåëúå 'úåëìîä ãò ãñçä ïî íäù ïéôé÷î úåøåà. ìù óé÷îä øåàå 

â úåëìîä"ùîî åðà ëéìà ïéëéäæ ììëî àéäå  'ïéôé÷îä.æ ïî ìá÷ì êîöò ìåìëì ïéåëúå  '
åìàä ïéôé÷îä úåøåà,ãçéá úåëìîäå äúà .à íåéáå  'ôì ïéåëú÷åñïåùàø , íé÷ìà àåäù 

åë åððçé',æä ìò øáåâ àåäù ïéåëúå '227å ìò ãñçä úøåáâú àåäå íé÷åñô  'íéðåúçúä. íåéáå 
áä 'ô éë ïéåëú÷åñáä  'íìåë ìò øáåâ, åä íåé ãò ïéåëú ïëå',ôá ïéåëú æà éë ÷åñåä  ' àåäù

íìåë ìò øáåâ.à äô÷ä ÷ø óé÷äì êéøö êéà úáùä íåéá íðîàå  'ãáìá.÷ôñå 228 øáãá 
úä ãâðë àåä íà"÷ðä ú 'åá úåìåìë íìåëå úáù,ìëì úììåëä äðéáä ãâðë àåä íà åà 229 

æä 'à äô÷ä ÷ø úáùá ïéà ïëìå',ò "æ éøåî íùá éúòîù ë"ì.   
 - מאיר הכוונה -

222   
  ת " שער לח פרק ו מ-ספר עץ חיים ) 2(

ל כי משה יסוד "ח שזהו כוונת הפסוק שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ר"נלעד
 ]רבוא ואנכי בקרבו דייקא' ק שהם אותם הס"א שהוא ו"דאבא המלובש תוך ז

וביה אמרין בצלותא , דכליל כלהו צלותין, תפלת מוסף דא צדיק, בשבת): &(ז "תיקו' עי 223
 'לך הדמוסף כתר יתנו 

 .ע"וצ, ר עצמו"ע שכל הנזכר כאן איתא באד"צ 224
 .648 הערה ’עי 225
 ).ח"פע(ולא את הבית הכנסת  226
 ).ח"פע(' הו 227
 ).ח"פע(ויש ספק  228
 ).ח"פע(כל  229



  כ"שעה

47 

ìáààåäù åéúéàø éðà } ò ã"à{äáì àá äéä "ë,äô÷ä íåù óé÷î äéä àìå , øùôàå 
éä ïî àåä äéä àìù ìéáùá éë 'íéðåùàøä,ðë àáì øçàúî äéäù éôì "ì, äéä àì ïëìå 

íéàåøä éðôî óé÷î,àøäåéë äàøðù ,òìðë "ã230.   
æ éøåîî éúòîù éðàù äî íðîàå"ì, éë ïéåëéù àåä úñðëä úéáéçá àåä  ' íù

éåä"éää éåìéîã ä"îéâá äìåòä ï 'á"ï,âì àéñåðë úéá àåäù  'åðîî íéðåéìòä úåîù, íäù 
ò"ñ á"îå â"á íùå ä"úåëìîä àåä äæ ï,é äá ùéå "á ìù ïéääã úåéåä øùò äðîú íàå ñ" ï

îéâá åéäé 'úñðë ïéðîë,éä íò  'íäìù íéììåë231.æ éøåîì éúéàø íâ " úéìëúá øäæð ì
äáá ììë øáãì àìù úåøéäæä"ë,äìôúä úòùá àìù óà .éôàù èòîëå  ' øñåî éøáãá

äáåùúå úåçëåúå232øáãì äöåø äéä àì ,ìåç ìù øåáéã äæéà äæî êùîé àìù éãë . íâ 
äáá ÷åøìî øäæð åéúéàø"ë,åðåøâá åòìåá åà åúéìèá åòéìáî äéä ÷åø åì ïîãæð íàå  .  

÷äå úåðáø÷äå úåøéîæä ìë íâ"æ éøåî äéä ù"éñ êåúî íøîåàì âäåð ì úåìôúä øåã
åãéáù,ìôúá ìáà úùçìã äãéîòä ,äô ìò øîåàå åéðéò íöåò äéä ,ùä úøæçá íâå " äéä õ

ùä éøáãì ïéåëúîå òîåùå åéðéò íöåò"ö233.  
 

 à ùåøã úéöéö éùåøã  
à ùåøã 'úéöéöä ïéðòá.éçá àåä úéöéöä ïéðò éë òã  'óé÷îä øåà, éë åðéìöà òãåðë 

à ùé"à ùéå î"ô.æ éë úòãé øáëå " àéà êåúá åúåéäáàîøåáéòä ãåñá , àìà äéä àì 
éçáá 'ãáìá úååö÷ ùù,â  'úìúá ïìéìë.éçá àì åá æà åéä àìå  'éçá àìå ùàø 'úåòåøæ234, 

à óåâ àìà 'ãáìá èåùô.ïè÷ä úéöéöä àåä äæ ãâðëå , ùàøä úà àì åá ïéôèòúî ïéàù 
úåòåøæä úà àìå235.ìåãâä úéöéöä ìáà ,ùàøä úà óèòîä ,éçá àåä  'àæã óé÷îä øå" à

ìéãâäùë236é åì åùòðå "úåøåîâ ñ,åéúåòåøæå åùàø åèùôúðå . ìåãâä úéìèä äæ øåòéù ïëìå 
åñëì éãë àåä äôéèòä ìùúîë åáåøå åùàø "îâá ù' )ב"מנחות מ ע(.   

äæçä ãò ÷ø òéâî åððéà úéìèä äæ äðäå237íãàä óåâ ìù åáåø àåäù 238, íù éë 
æã äæçä éøåçàî"÷åð úàöé à 'äéãéã239,éçá íù ïéàå  'úéìè. úåøåèô íéùðäù íòèä åäæå 

 - מאיר הכוונה -

 היה כ ושלא יראה כיוהרא לכן לא"ל עושה אותם כי היה מתאחר לבא בבה" לא היה מורי ז230
 ).ח"פע (עושה הקפות אך כשהיה משכים בבית מדרשו היה מקיף

כ יאמר הרי קבלתי עלי עול מלכות שמים "ואח'  וכו בסוד הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים231
 ).ח"פע ('ע ויהי נועם וגו"ה שהסרתי הקליפות מאבי"שלימה שתקנתי בע

 ).ח"פע (כ"מבה אפילו בדבר מוסר ויראת שמים לא היה משיב תשובה עד שיצא 232
ה שלא היה מרים קולו בתפלתו אפילו בזמירות ובתפלה "גם ראיתי למורי זלה: ח"פע 233

ת כעבד המתחנן לקונו ואמנם ביום השבת היה "דמיושב לפי שצריך להראות הכנעה לפני השי
 מרים קולו מעט יותר מימי החול והיה אומר בנעימה מפני כבוד השבת 

אמנם מה שיש : א"א לא ע,כללים ח' עי. ורק נתגלה הרגלים& ה נד' עי, היינו שהכל מכופל 234
 ,ת" ועיקר מציאותו הוא רק החג,י הם באמת רק לבר מגופיה" כי מאחר שכל הנה,להקשות בזה

 למה הולד )ב"דף ל ע(ש בנדה " וכמ,י"נה' כ אלמה נסדר ראשית התהוותו של האדם רק בבחי"א
 והוא סוד תלת כלילן בתלת ,' מונח לו בין ברכיו כווראשו'  לפנקס שמקופל כו,דומה במעי אמו

 כנודע
 .ע"וצ, מ לטלית קטן"מכאן משמע שאין או 235
 .שזה יניקה' לקמן דרוש ו' עי 236
ה ונחזור לענין ראשון והערה "ד' לקמן פרק ב' עי. 298לקמן הערה ' עי). ח"פע(ת "שליש ת 237

חוזר והוא עד ' ישר והוא עד הסוף וא' א, מיני מקיפים בטלית' שמשמע שיש ב, 299ם שלנו ש
ת והרי "ה וא"והציצית יוצאין בחזה כדלקמן פרק ב ד, )מ"עי(הראש או עד הגרון אור עד החזה 

 .החזה לגבי ההלכה שבואור מקיף הישר זה רק עד ' ושם משמע שאפילו בבחי, הטלית
 .סוף פרק ב' ת עי"היינו רוב הספירות כאשר כוללים גם שליש ת 238
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úéöéöä ïî.ãå  'äæçä úçúî íù øùà äá÷ðä úà ïéôé÷îå åðîî íéàöåé úéöéöä,÷ð ïëìå  '
õéö àìå äá÷ð ïåùì úéöéö,á÷ðä úà ïéôé÷î íäù ìò úåøåäì ä240.   

íéìàòîùé úôéèò óèòúäì íéðåàâä åëéøöä åæ äáéñì äðäå,á íéøéæçîå  ' úåéöéöä
ãöáùìàîù ãö ìà ïéîé 241,ãä ìë åéøåçàî ìàîùä ãöá íù åøáçúéù ïôåàá  '
úåéöéö242,ìàîù ãöá åéøåçàî íéåìú åéäéå , éøåçàî äá÷ðä ïéðá úìçúä íå÷îá 

äæçä243.éáø íâ åðæ äéãòñ "ìá øáéçù åùåøéôá áúë ìïåùôá éáøò úùø äôéèò ïéðò àá 
åæ,êë úåùòì ïåëðå áåèå ,ù éãë êë óèåòî øàùé úåçôìå ã úëéìä øåòé ' úòá úåîà

úéöéöá óèòúîù.çàå "åøàåö ìòî óåèéòä øéñé ë,æ éøåî ìù åâäðî äéä êëå "ì.   
 úéöéö óåèéòá áééç åðéà íåéä øàùá äìéôúä úòùá àìù íãàä úåéäá ïëìå

ïè÷ úéöéöá ÷ø ìåãâä244,æä æà éë åì éã " àéäù åúéá êåúá àäàìéò àîéà245,  ãîåòå
åúéá íù éë äëåúá. íðîà á åìéãâäù øçà',åæ "ï,ì àåä àáå úñðëä úéá÷åðä àéäù  ' úéá

ìëì àééñåðë,ìåãâ úéìèá óèòúî æà 246.  
ã ïéðò øàáð äúòå '÷åðä úà ïéôé÷î êéà úåéöéö 'ðë"ì.àåä ïéðòäå ,ãä åìà éë  '

ïåéìòä ÷éãöä ïî íéàöåé íä úåéöéö,÷ðä  'ãåñéå ÷éãö247,ù åîë áåúëä øîà, õøàä óðëî 
 åðòîù úåøéîæåë ÷éãöì éáö' )ישעיה כד טז(

248.àåä ïéðòäå ,ïåéìòä úòãä ïîù åîë éë 249 
éçá àåäù 'éçá åðîî àöåé ïåùìä 'ùéáìîä óé÷î øåà àåäù ìáää250òãåðë 251, ïî ïë 

 - מאיר הכוונה -

', ע בענין נוק"וצ, ע שזכור לי שהפרגוד יורד כנגד הטבור מאחורא"ח שער לד פרק ד וצ"ע' ע 239
 .אמנם הכתר עולה עד החזה

 .302הערה ' ועי. א"והבגד מקיף לז', משמע שציצית עצמם מקיפים את הנוק 240
 .ד"ב וכן לעיל ב ע"ח עו ע"לקמן דרושי ר' עי' נוק' צד שמאל היא בחי 241
 .332לקמן הערה ' עי 242
 ).ח"פע ( כי שם הוא עיקר מציאת המלכות243
וכנראה שזה מציאות  .עוטף בטלית ותפיליןעוסק בתורה מ' צריך שיהי: ק"השעה' הקד' עי 244

 .אבל שאר היום של אלומדים או מתפללים אין ענין, של תיקון
 ).עולת תמיד(בעיבור  245
זעיר בהיותו בעיבור תוך הבינה '  בהיות אדם בתוך ביתו אז אין לו רק ציצית קטן שהוא בחי246

ת המלכות כי זה אחר שהגדילו כ שהיא מקום כניסה לכל והוא בחינ"כי שם ביתו אמנם בבואו לבה
 ).ח"פע (ן אז הוא בחינת טלית גדול"שניהם זו

  ).ח"פע ( מן היסוד הנקרא צדיק עליון247
 .252למקן הערה ' ועי. ע”א וצ"כנראה שכוונתו ליסוד אמא שהיא בחזה דז

  ).?ח"פע(א " ע כנזכר בזוהר פרשת שלח לך דף קעה248
מכנף הארץ דא כנף ' כתיב מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק ואומר רזי לי וגו: ל הזהר"ז

דציצית דאיהו כנף הארץ זמירות שמענו אלין שאר חוטין דנפקין ותליין מאתר עלאה גו אינון 
 שבילין עלאין דנפקין מחכמה עלאה צבי לצדיק דא צדיק חי העולמים דאינון חוטין אינון שפירו

דיליה דהא מניה נפקין וכל חוטא כלילא בתרין סטרין וכד אסתכלנא אמינא רזי לי רזי לי דהא מגו 
  רזא עלאה דכל מהימנותא נפקין

 זה ,"מכנף הארץ" ".'רזי לי וגו" ואמר ,"י לצדיקצבת שמענו ורימכנף הארץ זמ" כתוב :תרגום
ים שיוצאים ותלויים ממקום  אלו שאר החוט,"ת שמענווריזמ" , שהוא כנף הארץ,כנף הציצית

 , זה צדיק חי העולמים,"צבי לצדיק" . תוך אותם שבילים עליונים שיוצאים מחכמה עליונה,עליון
 , וכשהסתכלתי אמרתי, וכל חוט כלול בשני צדדים, שהרי ממנו יוצאים,שאותם חוטים אלו יפיו

  . שהרי מתוך סוד עליון של כל האמונה יוצאים,רזי לי רזי לי
 .א"ה ז שרזי רזי פעמים היא חיך וגרון שהוא יסוד דאו"כ ר"השע' עי

 )ח"פע(שבתוך הפה  249
 ).עולת תמיד(המקיף ומלביש  250
דתרווייהו  - ש בזוהר בראשית" וז,- אמנם משה זכה לדעת עליון: ח שער כה פרק ב"ע' עי 251

 הנקרא , וזה בדעת עליון שבראש, כי זה בדעת המתפשט בגופא,בדעת אלא דא בגופא ודא בנשמה
 ,ד"ג ת"מי'  שהם תיקון ז- א"פנים דא'  מקורו נמשך מב, והנה זה הדעת עליון.נשמה לזה התחתון
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é÷îä ìáä àöåé ïåúçúä ãåñéäóéáìîäå ù,ã ãåñ íäå  'úåéöéö252. äîá àåä íðééðòå 
íä éë òãåðù253ä  'äå íéãñç 'úåøåáâ,ääå "ä íä â'ôöðî úåéúåà "òãåðë äðéáä ïî íäù ê, 

 éëóé÷îä øåàåæã "íù àåä ï254éäà "éà àéäù äàîäàìò ,óé÷îä øúëä àåä äðîî éë 255, 
ã åìà ïëìå 'ää ïéðò íäù úåéöéö 'éçá íä úåøåáâ 'óé÷îä øåàä256.   

 éìë äàùòù éîì àìà úéøá úúøåë äùàä ïéà éë úòãé øáëå)ב"סנהדרין כב ע(
257 .

àåä åøåàéáå, éë ÷åðä 'æã"éçúá äì äéä àì àäìéåä ÷ø "à äúçåùô äèãá  ' úåéúåà
ãáìá,æ äéìò àáù øçàå "à258,éçá äá áéäé  'äìòá äá ÷éáùã àçåø àåää259,æðë  '

 - מאיר הכוונה -

'  לכן יש בו ז. וכולל כולם, להםשביעי והוא ,תיקונים קדמאין'  והוא כולל כל ו,הנקרא ואמת
פ "הם ז ש,-מלואים בלבד' שמות אלו מתפשטין ז'  והנה מז.ת"ואמ'  והם גימ,-ג כנודע"שמות ס

כ הם נמשכין נגד " ואח,ג נמשכין כולם עד אמא עילאה" ולהיותן מס.הבלים דקהלת'  והם ז,הבל
 ,)'ז' ה דרוש ו"כ ר"שעה ( כנזכר בסוד השופר,- הבלים היוצאין מהפה' משם בסוד ז פיה ויוצאין

 כי תורת ,תורת אמת היתה בפיהו) מלאכי ב ו(ס " וז.- ושרשם מתגלין בפה שלה,-ועיין ביחוד חוטם
 ואמר בפיהו ולא . ונמשכה והיתה בפיהו דאמא,דדיקנא'  תיקון ז"ואמת"א הנמשך מ" הוא ז-אמת

ג עצמו כנזכר " שהוא סוד ס,ג המתפשט מתיקון ואמת" לרמז על מילוי דס,אמר בפיו או בפיה
 ,ו מפיההבלים אל' ש שיוצאין ז" ע,ו במילוי גימטריא הבל"י וי" כי ה, וזהו בפיהו,ביחוד של חוטם

ת שבה "הבלים המקיפים לז'  ומאלו הז.ל"ת שלה עצמה כנ"ומקיפים בסוד אור הבל המקיף אל הז
 ומכריע ,ה דתבונה" בתוך נו,ב"מוחין דחו'  ונכנס תוך יסוד תבונה בין ב,א"נמשך סוד דעת עליון דז

 ולהיות ,ולל עם הכ-ר"הבלים והם גימטריא ס'  שדעת זה נעשה מז, ונמצא.א"ביניהן בסוד צלם דז
 ועיין שם ,ר לראות"כי ס' וירא ה) שמות ג ד( לכן נאמר בו ,ל"שמשה הוא מרכבה אל הדעת הנז

ג המכריעין בין "ח וה"ג ונעשין בו ה"א שהם חו"כתפין דא'  והנה הדעת התחתון נמשך מב.- במקומו
 ,כי סר לראות' ירא הז רמז ו" והנה גם ע. כמו העליון,כ"ר ג"הויות כמנין ס'  והם י,ג"עטרין דחו' ב

 שגם לפעמים אפשר להמשיך , ודע.א החסדים בו והגבורות בה כנודע"ואלו מתפשטים בגופא דז
  .ה"ש במקומו בע" וזה זכה משה לעשות כמ,- 'כ בנוק"הגבורות שבדעת העליון ג

ענין נשמות בני אדם הבאים מן הנשיקין ויש באים מזווג תחתון ) ב(: ל דרוש יא"שער ט' ועי
אור פנימי שהנשיקין ' אור מקיף והבאים מזווג תחתון הם בחי' ד שהבאים מהנשיקין הם בחי"עונל

 :נדב ואביהו ואליהו מקיף הפנימי' הוא הבל היוצא מן הפה הנקרא מקיף ואלו הם בחי
ל חיים שזהו חצי "נ נ"כי ציצית הוא מקיף אמא לזו} א"טו ע{ל "ד מש"ה נלע"ו זלה" למהרח252

ה החדשים היורדין ומקיפין מחוץ לראש עד כתר רחל כי עד שם מגיעין עד "תפארת דתבונה ונ
ציצית היוצאין מיסוד תבונה והענין כי גם ' החזה וזהו ענין מציאת הטלית אך לכתר רחל אז הם ד

א והבן זה מאד ואם כן יסוד דתבונה זו תוך יסוד "תבונה עצמה אלא מקיף חיצון דז' אין זה בחי
מקיפין וגם יש שם ' צאין להאיר לרחל ויש מקיף יותר פנימי כנודע כי הם גא ומשם יו"מקיף דז

התפילין והרצועות מכסים ללאה קשר של תפילין ויורדין ועושין ' י דתבונה חדשים והם בחי"נה
 ).ח"פע(כ "כתר לרחל לתפלה של ראש והרצועות כעין ציצית ע

גבורות ' ח נשארים בפנים וה"ההלקמן הערה הבאה ש' ועי, היינו הארות היוצאים מיסוד 253
שהם ' היינו דברי רבינו כמו שמן הדעת העליון וכו, וכאן ביסוד, ועל אף ששם מדובר בפה, מקיפים

 .דומים זה לזה
 ).ח"פע(משם  254
כי כל הכתר הוא ) ב"קמב ע(אמרו בתקונים : ח שער כג פרק ב"ע' ועי, )עולת תמיד(המקיפן  255

 .א" נעשית כתר דז,ה כנודע" הנקרא אהי,מאא'  והענין הוא כי מבחי.ה"אהי
 ואמנם כבר הודעתיך כי .חמשה מוצאות היוצאת מן הפה העליון): ב(שער כה דרוש ב ' עי 256

ברדתן אל הגרון בפה ויוצאות משם  ג הם פוגעות" אמנם ה.פ" והם או,ח הם נכנסין תוך הגוף"ה
 .ח מבפנים" וכנגדן הם ה, דקהלתהבלים'  והם סוד ז,ת" ושם נעשין אור מקיף מבחוץ בז,לחוץ

א והגבורות " ואמנם להיות החסדים תוך הז,והנה החסדים ודאי שהם גדולים ומעולים מן הגבורות
א שם " ואמנם ביסוד דז.זו מעלה על החסדים'  ויש להם בבחי, הם מאירות יותר,מקיפים חוצה לו

 הבל מפי היסוד דרך העטרה  אמנם יוצא.פ" והם או,כח הגבורות שנתפשטו מבפנים נקבצות שם
'  והפנימי בחי,החסדים'  והבל זה היוצא הוא בחי, וחוזר ועולה ומקיף את היסוד מבחוץ,לחוץ

 לקמן דרושי פסח יא' ועי. כ"ע, גבורות
 .והוא כריתת הברית, שהעשיית כלי היא הנתינת רוח הנזכר לקמן, שער טל פרק ז' עי 257
פז , {ת יחד ממש"הויו'  הוא בכותן אשר במל" ההין דמילוי"שם של ב: ח ג"ח רפ"ע' עי 258

כחשבון אות ' י' ד גי"ד דמילוי יו" כי ו,מערת המכפלה כנודע  ונקרא,ה כפולה" והיא הוי}ב"ע
ה " כי הוי,ת אלו עניינם הוא"הויו'  והנה ענין ב.ה כפולה ממש" וכל השאר הם אותיות הוי,הפשוט

א " אשר אז מאיר ז,'א בנוק" וכאשר מתחברים הז. עצמה'הנוק' הוא בחי' ה הב" והוי,א"ז' בחי' א
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 íéèôùîã àáñá)ò èö óã"á(260,øîàð åéìòå ,äúî éë äùôð úàöá éäéå  )בראשית לה יח( 
òãåðë261.éçá àåä àçåøä äæå  'éåää éåìéî" ä}ò ã"á {æðä'ïéää éåìéîã ,îéâá äìåòä  'á"ï. 

ä äðäå 'äæä éåìéîá íä úåéúåà,å íäå 'ã'ä'å'ä',éçá íäå  'ä 'àéáá äá áéäéã íéãñçä 
úàæä äðåùàøä,ìáà 262ã ÷ø äá äéä àì  'åäé úåéúåà"æðë ä'.   

ëò íðîàä"ã ãåñá àéä äá÷ðä éë àåä òãåð æ 'àåä éøåçà"å,÷åðä àéäù  ' éøåçàá
àøåëã263.éä éë àöîðå ã úåàá úæîøð à 'å úåà ìöàù 'åé éåìéî íäù"ã. äá íâ éë àöîðå 

ä ùé 'úåéúåà,ã úåàá úììëð àéä íâ éë éôì  'æðë',ää íä åìàå  'åøåáâúäá íéëùîðù 264. 
ä ïéðò åäæå 'ãå íéøù÷ 'óðëå óðë ìëá ùéù íéøéåà,ää éë  'éøù÷íää ãåñ íä  ' ìù íéãñç
÷ðä ãåñéä 'òãåðë ÷åøåùå øù÷265,ìë íäå ãá íéìå 'ã íäù íéøéåà ' ìù úåèåùô úåéúåà

éåä"æðë äá øùà ä',éçá ìë éë  '÷åðá àéä øéåà'266. ÷ø íðéà úîàä éôë íðîàå ]ã' [ íéåìéî
å úåéúåà éúù éë"åùàøä ãúåðà úåà éåìéî íä úçãáìá ,åé úåà àéäù "åùàøä ãäð. 

ã íä éë àöîð 'ãì ãáìá íéåìéî 'éåää úåéúåà"ä,ã íä ïëìå  'åéöéö úåéúåà òáøà ïëå ú
äìù úåèåùôä,ãå  ' íéåìéîä]äìà[,ç íä  'óðë ìëáù ïéèåç.  

 - מאיר הכוונה -

 ואז נעשית בה שם ,ת בנוקבא"הויו'  ואז נעשין ב,ה שלו אליה"א נותן הארת הוי" הנה אז הז,'בנוק
   .258ת וזכור הקדמה זו"הויו' ב' ן שהוא בחי"ב

 
 אפילו  ואותה רוח שהשאיר ונדבקה באותו הכלי לא נאבדה שהרי אין):ל פרק ז"שער ט' עי( 259

 ומקום להטמן ולהתכנס לשם ולא נאבד לעולמים ולכן אותה 259דבר קטן בעולם שאין לו אתר
 שיצא ממנו ומביא אותו )שלו(קר והיסוד יהרוח שהשאיר באותו כלי שם הוא ודאי רודף אחר הע

ובונה אותו במקומו במקום של אותה רוח בת זוגו שיצאה עמו ונבנה שם כמקדם וזוהי בריה 
  .יו בעולם רוח חדשה וגוף חדשחדשה עכש

 .ע"משם משמע שזה משפטים דף צד וצ
וההוא רוחא דשבק ואתדבק בההוא מאנא לא אתאביד דהא לית מלה אפילו זעירא : ל"ז 260

בעלמא דלא הוי ליה אתר ודוכתא לאתטמרא ולאתכנשא תמן ולא אתאביד לעלמין ובגין כך ההוא 
דקא נפיק מיניה ) א דיליה"נ(תר עקרא ויסודא  ודא רדיף ב260רוחא דשבק בההוא מנא תמן הוא

ואייתי ליה ובני ליה בדוכתיה באתר דההוא רוח בת זוגיה דנפקת בהדיה ואתבני תמן כמלקדמין 
  ודא איהו בריה חדתא השתא בעלמא רוחא חדתא וגופא חדתא

 ואותה רוח שהשאיר ונדבקה באותו הכלי לא נאבדה שהרי אין אפילו דבר קטן בעולם: תרגום
 ומקום להטמן ולהתכנס לשם ולא נאבד לעולמים ולכן אותה הרוח שהשאיר 260שאין לו אתר

 שיצא ממנו ומביא אותו ובונה אותו )שלו(קר והיסוד יבאותו כלי שם הוא ודאי רודף אחר הע
במקומו במקום של אותה רוח בת זוגו שיצאה עמו ונבנה שם כמקדם וזוהי בריה חדשה עכשיו 

 .וף חדשבעולם רוח חדשה וג
ויהי בצאת נפשה כי מתה כי בנימין לקח אותו החלק עצמו : ל פרק ח"ח שער ט"ע' עי 261

 . הנשאר באמו שהוא הנפש שלה ממש ובלדתה אותו יצאה נפשה ממש ואז מתה והבן זה
 ).ח"נוסף בפע(היא  262
 .'ף ג"כנזכר באח 263
א לכן היא נרמזת באות שהוא נוקבא אחורי דכור' אחורי הו' ד'  והטעם כי לעולם היא בבחי264

' אותיות לפי שגם היא נכללת באות ו' ד נמצא כי גם היא יש בה ה"שהם במילוי אות יו' שאצל הו
 ).ח"פע (ג שהם נמשכין בה"ל ואלו הם הה"כנ

בברכת שים שלום ' לקמן דרושי עמידה דרוש ו' ועי). ח"פע (ק" הנקרא קשר שבו נקוד שר265
  יסוד באמצעיתא איהו שרק: א"א עז קכ"תיקו' עי). ש"ש(ג "דף לז ע

שרק הוא קשר בהיפך : ד"ז כה ע"א תיקו"גר' ועי, ק קשר המרכבה"שר): ב"קנא ע(ז "תיקו' עי
 אתוון

ט אתקריאת "מ: )א"ז רע" יףנה ד' סי(ספר הבהיר א שמביא מקור מ"ב קנח ע"דעה ח' עי 266
 .ויש לה נקבים יתרים על האיש, נקבה על שם שנקביה רחבים
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ã ïéðò øàáð äúòå 'éåäáù åìà íéåìéî"á äìåòä ïéääã ä"ã éë òã íéðéðò äî ï '
éçá'267àä äá÷ðä ìà íéëùîð  'éçá àéä 'îä øøåòì ãåñéä äá ïúåðù ùôðä"ï268 äãé ìòå 

áä éìë úéùòð 'î àåä"ôá ù ' äîåøú)÷ óãò æñ"à(ò "åë ÷éãöì òåøæ øåà ô'269. àåä ïéðòäå 
÷åðä íò ùîî úåâååãæî íä íé÷éãöä úåîùð éë '÷ðä ùîî 'úåëìî. íéàøáð àåää âååæäîå 

íéøâä úåîùð.æå "÷åñô ñ, ïøçá åùò øùà ùôðä úàå )בראשית יב ה( .òãå, íéâååæä áåø éë 
úåìâä ïîæá íéùòðä,äæä ïôåàá íä , äéøá íù ïéåëúð äæìå àøôñ áøã270.âä  'ãäå ' íä

 - מאיר הכוונה -

שער ' ע ועי"וסוף שער דרושי אבי' ן פרק יא כלל כ"ד ומ"ושער מ', יש שער תקון הנוקח ר"ע 267
, והגנן העליון שהוא יסוד, א מנוקבא"כי אחר החרבן נתפרדו ז, והענין הוא[הגלגולים הקדמה יח 

ומהם חוזרת , מן הספיחים שיצאו וצמחו בה מתחלה, אמנם גנתו מזרעת מאיליה. איננו זורע גנתו
אשר טרם החרבן זרעם הגנן בגנה העליונה וצמחו ,  והנה הספיחים הם נשמות הצדיקים.וצומחת

או ביסוד שהוא הגנן , ן"חוזרים לעלות שם בה בסוד מ, ז"וכאשר חוזרת ונפטרים מן העה. בה
שכבר האורות האלו נזרעו , ס פסוק אור זרוע לצדיק"וז. ומהם חוזרת וצומחת, ד"העליון בסוד מ

ושער המצות , ]ואין זה זרע חדש והבן זה, והם עצמם שחוזרים ונזרעים, יונהבתתלה בגנה העל
' ועי] א בארץ"ד של ז"ספיחין שכל העבודות האסורים בשביעית היא מ' שזה בחי[א "בהר כז ע

 ).ו"לש(א "מקדש מלך בראשית על ביאור הזהר דף ו ע
משכין אל הנוקבא בביאה בחינות הנ' נ שהם ד"מילואים אלו כבר נתבאר בדרוש מ'  ענין ד268

 ).ח"פע (החיה נשמות הצדיקים בסוד אור זרוע לצדיק' הנפש ובחי' ראשונה שהם בחי
האי אור זרע ליה קודשא בריך הוא בגנתא דעדנוי ועביד ליה שורין : ב"ב קסו ע"זהר ח' עי 269

ועביד ליה שורין על ידוי דהאי צדיק דאיהו גננא דגנתא ונטיל להאי אור וזרע ליה זרועא דקשוט 
) שם צז יא(שורין שורין בגנתא ואוליד ואצמח ועביד פרין ומנייהו אתזן עלמא הדא הוא דכתיב 

  אור זרוע לצדיק וגו 
וכגנה זרועיה תצמיח מאן זרועיה אלין זרועי דאור קדמאה דאיהו זרוע ) ישעיה סא יא(וכתיב 

ייכול עלמא איבא דא אוליד תדיר השתא אוליד ועביד איבין והשתא זרוע איהו בקדמיתא עד לא 
זרועא דא ויהיב איבא ולא שכיך ועל דא כל עלמין אתזנו בספוקא דההוא גננא דאקרי צדיק דלא 

  שכיך ולא פסיק לעלמין 
אזלו מים מני ים ונהר ) איוב יד יא(בר בזמנא דישראל בגלותא ואי תימא בזמנא דגלותא כתיב 

זרוע זרוע איהו תדיר ומיומא דאפסיק )  צז יאתהלים(יחרב ויבש היך עביד תולדין אלא כתיב 
ביה ההוא גננא וההוא אור דאיהו זרוע תדיר עביד איבין  לא עאל) א בגנתא"ס(ההוא נהר גנתא 

ומניה ומגרמיה אזדרע כקדמיתא ולא שכיך תדיר כגנתא דעביד תולדין ומההוא זרוע נפיל ביה 
ינון תולדין ואיבין הוו כמה דהוה בזמנא באתריה ומגרמיה עביד תולדין כדבקדמיתא ואי תימא דא

  דגננא תמן לאו הכי אבל לא אתמנע זרוע דא לעלמין 
האור הזה זרע אותו הקדוש ברוך הוא בגן עדנו ועשה אותו שורות שורות על ידי הצדיק :תרגום

הזה שהוא הגנן של הגן ונטל את האור הזה וזרע אותו זרע אמת ועשה אותו שורות שורות בגן 
  .' והצמיח ועשה פרות ומהם נזון העולם זהו שכתוב אור זרע לצדיק וגווהוליד

וכגנה זרועיה תצמיח מי הם זרועיה אלה הם הזרעים של האור הראשון ) ישעיה סא(וכתוב 
שהוא תמיד זרוע ועכשיו מוליד ועושה פרות ועכשיו הוא זרוע בראשונה בטרם שיאכל העולם את 

פרי ולא שוכך ולכן כל העולמות נזונו בספוקו של אותו הגנן הפרי הזה הוליד הזרוע הזה ונותן 
  .שנקרא צדיק שאינו שוכך ולא פוסק לעולמים

פרט לזמן שישראל בגלות ואם תאמר בזמן הגלות כתוב אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש ואיך 
אותו  )בגן(עשה תולדות אלא כתוב זרע והוא תמיד זרוע ומיום שנפסק אותו נהר לא נכנס לגן 

הגנן ואותו אור שהוא תמיד זרוע עושה פרות וממנו ומעצמו נזרע כבראשונה ולא שוכך תמיד כמו 
גן שעושה תולדות ומאותו הזרוע נופל בו במקומו ומעצמו עושה תולדות כבראשונה ואם תאמר 

  .שאותם תולדות ופרות היו כמו שהיה בזמן שהגנן שם לא כך אבל לא נמנע הזרוע הזה לעולמים
 הנפש הוא ענין' א ,נמשכות אל המלכות' בחי'  דע שד: פרק א'תיקון הנוקשער ח "ע'  עי270

י הנפש הזו היא נעשית " כי ע,נ בעת הזווג"שלה שנתן היסוד של הזכר בה כדי שתוכל לעורר מ
תרומה ' ש בפ" הוא מ,' והד.ג"ה ושם ס" והם שם מ, הוא נשמה שנותן בה,' והג. הוא רוח,' והב.כלי

 שהנה נשמות הצדיקים הם עצמם מזדווגים עם ,פ אור זרוע לצדיק"בריה דרב ספרא ע) ב"עקסו (
 והנה רוב הזווגים ,ואת הנפש אשר עשו בחרן) בראשית יב ה(ש " כמ,המלכות והם העושין נשמות

 ,ל"בחינות המלויין הנ' ל הם אלו הד"הנ' בחי'  והנה אלו הד.הנעשין בזמן הגלות הם באופן זה
 נמצא שזה המילוי כולו בכללו ,שהוא כללות המילוי והוא הנקרא נפש' הא' נכללין בבחיוארבעתן 

  .דרך פרט' בחי'  אך בו נרמזין כל הד,נפש' בחי
  .א שזה בנו של רב ספרא"קסח ע' ועי, א רב חיי אורבי אבא שור בבי אושפיזייכו"קסו ע' עי
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éçá 'äá ïúåðù äîùðäå çåøä,éçá íäå  'éåä"îã ä"éåäå ä"ñã ä"â.ã ãâðëå  'éçá 'ã åéä åìà '
ãá íéåìéî 'éåäáù úåèåùôä úåéúåà"æðë äá øùà ä'.ã ìë íðîàå  'éçá ' íéììëð åìà

éçáá '÷ðä äðåùàøä 'ùôð,äæä éåìéîä úåììë àéäù ,éåää ìëù éôì "àåìéîá úàæä ä ä
÷ð ïéääã 'òãåðë ùôð,ã íéèøôð úàæä ùôðáù àìà  'éçá 'æðä 'äæ ïáäå.  

òã íéåìéîä øàù ìë äîì íòè øàáð äúòå"ñå á"îå â"ä,à ìë  ' ãåñá àéä íäî
úåéúåà øùò,è àìà äá ïéà ïéääã åæ äéåäå  'úåéúåà.àåä ïéðòä ìáà ,éçá éë éôì  ' ãåñéä

äá ïéà271,êéúòãåäù äîá àåäå ,å÷ øåòéù éë éøåçàá àåä äá÷ðä úî272äð "æã é"à. äðäå 
íéëåøà íä ãåääå çöðä,øö÷ àåä ãåñéä ìáà 273,äá øùà ãåñéä ãò èùôúð àìå , 

åðîî äøñç äøàùðå.äáù ãåäå çöð ãò åèùôúð íéëåøàä ãåääå çöðä ìáà . íòèä åäæå 
÷ð úåëìîäù 'äá÷ð274,æðä äáéñì ãåñéä ãåñá úàøáð àìù éôì '. ìáà  äàìéò àîéà àéä

÷ð 'æðë àøåëãã àîìò 'ôá 'àöéå )א" עקמז(,æðë úåëìîä åîë äððéàù éôì '275. ïéáú äæá íâ 
æðë ïéçåî ïéøú ÷ø àá÷åðá ïéà äîì íòè ' åðéæàä úøãàá) óãò åöø"à(æå "ì: ïéøúã åøéäðå 

åë äá ïéôéìâ ïéçåî',éçáî íäù éôì  'æã ãåääå çöðä"à276.æã ãåñéä ïî ìáà " àøáð à
äôåâ úîå÷ øåòéùå ììåëä "÷,÷ð ãåñéä íâ éë '277å  'àøéòæ )א"ג יא ע"זהר ח(, åðîî ïëìå 

åá äá÷ðä óåâ úéùòð"÷,å äá ïéà äáù ãåñéä ãåñá ìáà  'äéðù,å úåàù éôì  ' ãåñéã äéðù
æã"åìù ãåñéä àåäù à,å úéùòð  'øëæðë äéá÷åðã úåðåùàø,å äðîî øñçå  'éðù. íòèä åäæå 

øëæá ÷áãäì äá÷ðä úåàúå ÷ùçù278 å ïåøñç úåàìîì 'äì ïéà øùà äéðùä åæ.  
  

á ùåøã 'úéöéöä ïéðòá  

 - מאיר הכוונה -

' ב דנוק"א ובזמן הגלות זה ע"ב דז"ובזמן הגאולה זה ע, ב שבו תלוי כח הולדה"הע' היינו בחי
ודע כי הנה : פ וירא"שעה' עי, ע אם בשבת זה כמו בזמן המקדש"וצ, ע"א וצ"דז' עצמה שהיא נוק

והוא לוקח , דרך המדרגות, ממשיכים מוחין חדשים מלמעלה מן האין סוף, ן"כי בכל זווג דזו, ל"מש
בזווג ליל שבת , ות הבאות מלמעלהכי זה הוא בענין הנשמות החדש, דע, ן"והיא מ, ד"שפע מ

, פרשת בהר סיני, כבר ביארנו במצות שביעית, אחר חרבן הבית, אבל בזווגים של ימי החול. ט"ויו
ומהם נעשים הנשמות , הם מהבירורין המתבררים מן המלכים שנפלו בקליפות, ן של אז"כי כל המ

בענין , הנזכר בפרשת תרומה, צדיקאור זרוע ל) א"ז י"תהלים צ(והוא בסוד . ההם שבאלו הזווגים
כ בריש תיקון "נשמת הצדיקים היא מש' ע אם בחי"ועוד צ. וזכור הקדמה זאת. בריה דרב ספרא

 .ד"א ריש מא ע"גר' כא מחמר אבתריה עי
 אין בה רבוי אור כדי ,אמנם הנוקבא באה מצד הגבורות שהם דינין:  שער כט פרק ח’עי 271

  אמנם הוא אור בלתי מורגש,יסוד בולט ממש' להוציא בה בחי
אמנם מלקמן . י דדכורא"הנקבה התחילה שיעור קומתה מנה: ג" שער לד פרק ב אות י’עי 272

 .ע"וצ' שער כא פרק ב' ועי. א"אז בודאי זה אחורי ז, שמשמע שכל זה נתקן בזיווג
 לו א שיסוד קצר שיש"י דתבונה בז"בענין הארת נה'  שער כט פרק ד’ועי, כ כוונתו בזה"צ 273
 .ע"וצ, פרקין' רק ב

 .266לעיל הערה ' עי 274
א בביאה ראשונה היא כבר "אות יב שכאשר היא מקבל הארה מז'  שער לד פרק ב’עי 275
 .ובאמא יש זיווג תמידי. דכורא
, זה דעת דגבורותדעת קלה ש' & ועי, ג שדעת שלה בגופה"י נו ע"ש בשער מאמרי רשב"עיי 276

 .שיסוד שלא בשעת הזיווג היא אבר מת& ז "א תיקו" גר’ועי. והיינו הך
 ).ג"ש נה ע"מבו(יש בו  277
  ' ותפר האביונה זו התאוה שהיא מטילה שלום בין איש לאשתו ר):יח א(ויקרא רבה ' עי 278
  לשאול לפלייטו–א שלום "שבת קנב ע' עי
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 êì çìù úùøô øäåæá éë òã) óãò ãò÷"á279(úåìëúñä ïåùìî úéöéö éë åøîà , 
 åîë)ש ב ט"שיה( íéëøçä ïî õéöî, ïåùìî úéöéö íâ )ç ìà÷æçéâ (éùàø úéöéöá éðç÷éå 280, 

éçá íäå 'úéöéö úåàø÷ðä úåøòùä.àåä äæ ïéðò øåàéáå , óé÷îä øåà ãåñ àåä úéöéöä éë 
æ ìë ìà"åìåë à281,æøà åéìò øùà "ì,á÷ä óèòúðù ãîìî "äðáì úéìèá ä282,äæ ïáäå . 

åâéùäì çë åðá ïéàå ãàî ìåãâ óé÷îä øåàù éôìå, úéìèä ìò äìç äùåã÷ä ïéà ïëìå 
åîöò283ïéìéôúä åîë .äæä úéìèä ïî íéàöåéå íéëùîðä úåéöéöä ìáà , øúåé íäá åðì ùé 

ùääâ,÷ð êëìå  'îë äåöî éùéîùú"æç ù"ì )טור כא(
284.}ò ã"â{  

úåéöéöä ïéðòå úéìèä ïéðò øàáð äúòå.   
àã àùéøî éë òã"æã àùéø ãò àéìúã éøòùã àöå÷ ãç êùîð à"à285, øëæðë 

 àùð úøãàá) óãò èë÷"à286ò àì÷å "á287(288.æã ïéçåîá øéàî àåä äðäå " àéöåîå à

 - מאיר הכוונה -

א וראיתם אותו וזכרתם " פקודי אורייתא בגינה כדציצית פקודא דא איהו לאדכרא כל: ל"ז 279
ועשיתם אותם דא איהו סימנא דמלכא לאדכרא ולמעבד כתיב ועשית ציץ זהב ' את כל מצות יי

והא אוקימנא רזא דציץ לאתעטרא ביה כהנא רבא ודא איהו ציץ לאסתכלא ביה עיינין דאיהו 
תא דיליה מכפרא על עזות פנים סימן דעלמא עלאה דאתעטר ביה כהנא רבא ובגין כך אסתכלו

דקשוט פנים דאמת  דלא קיימא לקמיה אלא פנים דקשוט רזא דכל אינון פנים עלאין דאינון פנים
דכלילן באמת דיעקב ציצית איהו נוקבא רזא דעלמא תתאה אסתכלותא לאדכרא ציץ דכר ציצית 

  .נ ציץ לכהנא"נוקבא ודא לכל ב
וראיתם אתו " כמו שנאמר , מצוות התורה בשבילה מצוה זו היא להזכיר כל.ציצית: תרגום

ועשית ציץ "כתוב .  זהו סימן המלך להזכיר ולעשות,"תםוועשיתם א' וזכרתם את כל מצות ה
ים שהוא סימן של י וזהו ציץ להסתכל בו בעינ, והרי בארנו סוד הציץ להתעטר בו כהן גדול,"זהב

 שלא עומדת ,ותו מכפרת על עזות פנים הסתכל,ומשום זה. עולם העליון שהתעטר בו כהן גדול
 פנים של אמת שכלולים ,אמת  סוד של כל אלו הפנים העליונים שהם פני,לפניו אלא פני אמת

 , ציצית נקבה, ציץ זכר. הסתכלות להזכיר, סוד עולם התחתון,ציצית היא נקבה. באמת של יעקב
 . ציץ לכהן,וזה לכל אדם

 .ר מלשון מציץ מן החרכיםח שהזהר לא מדב"כאן מקום הזהר בפע 280
ה ונחזור לענין ראשון "לקמן ד'אמנם עי , א"שזה רק עד החזה שזה רוב ז' לעיל פרק א' עי 281

 .237הערה ' ועי. שזה עד היסוד
  ). ח"פע( כשאמר ויעבור 282
, ואמר לו, שמואל בר נחמן' רת שמעון בן יהוצדק שאל א' ר): מזמור קד(מדרש תהילים ' עי

' אמנם עי. נתעטף בטלית לבנה והבהיק את העולם באורו, אמר לו. ה את האורה"כיצד ברא הקב
על פניו ויקרא אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר '  ויעבור ה):ב"דף יז ע(ה "ר' גמ

 אמר לו כל לה תפלאומרו מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור והראה לו למשה סדר
והכוונה ): במדבר טו לח(בחיי ' ר' ועי. זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם

שנתעטף בטלית ושנזכור לפניו , במאמר הזה שבא ללמדנו סדר תפלה ובקשה איך נתחנן לפניו
סימן סליחה ובאמרו נתעטף פירוש בטלית לבנה שהוא . שלש עשרה מדות בכוונה וימחול לנו בזה

  .וכפרה
ה בטלית לבנה "ל שנתעטף הקב"וזהו שארז, הטלית רומז בחכמה עילאה):&(ספר הקנה ' ועי

  .ל נתעטף הבינה בחכמה"ר
 טלית דקודשא בריך הוא ובה אתעטף קודשא בריך הוא כמה איהי): א"סג ע(ז "תיקו' אמנם עי
ד תפילה לעני כי "גלותא ההעוטה אור כשלמה ואיהי ציצית דצדיק דאיהו עני ב) &(דאת אמר 

כסותה לבדה היא שמלתו ) שמות כב כו( עני ודאי דביה אתעטף בגין דאיהי )תהלים קב א(יעטף 
 ם לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם"אלהי' לעורו דא משכא דתפלי דאתמר בהון ויעש ה

  ).בראשית ג כא(
עוטה " כמו שנאמר ,הוא ובה מתעטף הקדוש ברוך , של הקדוש ברוך הואוהיא טלית: תרגום

 עני ,"תפילה לעני כי יעטף" זהו שכתוב , שהוא עני בגלות, והיא ציצית של צדיק".אור כשלמה
 משום שהיא כסותה לבדה היא שמלתו לעורו זה עור התפילין שנאמר בהם , שבו מתעטף,ודאי

 ם לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם"ה אלהי"ויעש יהו
 .448קמן הערה ל' עי, אפילו תשמיש מצוה 283
 .441לקמן הערה ' עי 284
 ).ח"פע( שלו  במקום העורף מכנגד המצח285
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òãåðë õåçì íúøàä.æá íâå "ïî êùîð à àùéø ãò àéìúå éøòùã àöå÷ ãç äéùéø 
àá÷åðã289.àã éøòùã àöå÷å "úåðáì úåøòù íä à,æ ìùå "úåøåçù úåøòù íä à, øëæðë 

 àùð úøãàá) çî÷ óãò"á.(åøåàéá êì çìù úùøôá íùå 290úéöéö úéàå õéö úéàã , éë 
àã éøòùã àöå÷ àåäå àøåëã àåä õéö"à.àøåëã õéö àø÷ðå , àùéø ãò èùôúàã íåùî 

æã"àøåëã éåäã à,æã éøòùã àöå÷ ìáà "úéöéö éø÷à à,äá÷ð , àùéø ãò èùôúàã íåùî 
÷åðã'291.á éë àöîðå  'éùàø úéöéöá éðç÷éå íù ìò êë íéàø÷ð úéöéöå õéö, úðéçá íäù 

úåøòùä.   
ðë úåìëúñä ïåùì àåäù úéöéö ïéðò íâå"ì, øùà úåøòùä åìàù éðôî àåä íòèä 

àã éøòùã àöå÷á"æã åà à"åéä ààã åäééôðà ìá÷ì ïéåìúå íéëùîð "æã åà à"à, ååäå 

 - מאיר הכוונה -

, קוצים הינם עיקרם ותחלתם של השערות[מתתקנן  קוצא וקוצא מתלהטן ותליין וכל: ל"ז 286
י שורש הגבורות "ע" מתלהטין"ושם הם , )כ ציצית פרק ב"שעה(ס "רשם שבמווהיינו בעודם בש

דהיינו שמתגדלין קצת , 'תליין'ביציאתם לתוך האוירא שם הם , כ"אח. ששם ובסוד בוצינא
אמנם עיקר הארתם של השערות הוא כאשר הם מתתקנין . בלבד" תליין"וממילא שם הם בבחינת 

 286בתקונא יאה בתקונא שפירא )].ב"ע לט ע"ב" (יקוניםת"ואזי הם עצמם מכונים , בגלגלתא
אמנם . שהם מתגלים ויופיים נראה, מצד השערות עצמם" תיקונא יאה"אמרו [גולגלתא  פיין עלחמ

והנה . 286"תיקונא שפירא"ועליו בא מאמרו , המבוע הנמשך מתוך השערות הוא נעלם ואינו מתגלה
ן על החיוורתי דגלגלתא שלא יתגלו חיוורתא כי  כלומר שמכסי'מחפיין על גלגלתא'שניהם כאחד 

 286דא ערמתתקני קוצי דנימין מהאי סטרא ומהאי סט )].ב"ע לט ע"ב(אם דרך משיכו דשערות 
, ה דין ורחמים"ה, ' בחי'א הם בב"והנה כל ענייני ז. א"ק מאירים לשערות דז"שערות דע [גולגלתא

שכן על אף שבעתיקא . [בחסד ובגבורה רישא דמלכא אתתקן )]ב"זהר משפטים קכב ע(כ "וכמש
ם ינהשערות הוהוא על ידי כך ש, מ שורש הדינים אינו נמצא אלא בו"מ, כולא ימינא ולית שמאלא

ה וכבר "ד ד"ב ע"צ י"א על ספד"בהגר( א"מאיר חסד דבינה דרדלבגלגלתא עצמו  ו.גלגלתאהג "ע
שכן המה גילוי , ג בשורשם" חושערות ביםשנכלללנו הרי , ס"א מתלבש במו"גבורה דרדל ו,)אמר

  )]. ב"ע לט ע"ב(ס והגלגלתא "הארת המו
ומההוא  בפלגותא דשערי אתחזי חד אורחא דקיק דמתאחדא מההוא ארחא דעתיק יומין: או

) תהלים כה(דאתפלגין בארחין דפקודי דאורייתא דכתיב  ארחא אתפרשן שית מאה ותליסר ארחין
 . ועדותיוחסד ואמת לנוצרי בריתו' ייכל ארחות 

דהיינו ששניהם מסתיימים בשוה כנגד רישא [אלא כל נימין שקילין דרישא ודיקנא : ל"ז 287
 אפין מההוא משיכא ירלרישא דזעמרישא דרישא אריכין על כתפין למיגד )] ב"ע צב ע"ב(א "דז

זהו הטעם ששערות הראש הינם יותר דינים משל [דמוחא למוחא דיליה ובגיני כך לא הוו קשיין 
א "מוחין דז). ד וידוע"צ ה ע"א על ספד"בהגר(א "א יורדים לז"שכן שערות הראש דא, קנאדי

דהיינו שהעמר נקי  ,)287ה בעמר עד אתוון"ג ד"צ כא ע"א על ספד"בהגר(מקבלים מהעמר נקי 
 את המוחין 287אין תכלית שערות העמר נקי אלא למיזן. א"ס למוחין דז"ממשיך את ההארה ממו

ולכן אין שערות הראש . 287דיקנא אשר תכליתם גם לשבור את השונאיםכ שערות ה"א משא"דז
כ "דהיינו ששערות הראש אינם כ [ד אתחזן למהוי רכיכי"וע)] ב"ע צב ע"ב( .קשים כשערות הדיקנא

למימרא שפעולתם אינה , "אתחזן למהוי רכיכי"ורק למראה העין הוא ש, רחמים כשל הדיקנא
 )].ב"ע צב ע"ב(ל "לתברא שנאין וכנ

תלייא חד קוצא דשערי ,  אתברי פרצופא דרישא דנוקבאכד: ב"רק מצאתי בדף קמא ע 288
 שערי 'שכן נ, ' נכללים כא288זה נקרא קוצא דשערי שאז השערות והקוצים[מאחורוי דזעיר אפין 

שערות אלו מכסות על [ותלי עד רישא דנוקבא )]. מים אדירים יח(ב שבילין "הבינה אתקשרו בל
אמנם את שערותיה של רחל עלה , שכן היא דינא קשיא, ו ממנה החיצוניםלאה כדי שלא ינק

אלא רק שורש דינים בלבד ,  כלל'כדי שלא תהיה שם יניקה לקלי, לעשותם אדומים' ברצונו ית
  )].א"ע רלב ע"ב) (א"ט ע"נדה י(ל האי שחור אדום הוא אלא שלקה "ובסוד מאמרם ז

א ועל אף "א לז"כמו כן מא' א לנוק" קוצא מזל היא שכמו שיש"ע שכנראה כוונת האריז"וצ
 .אמנם אחרי המים אדירים אולי היינו הך, וכאן חד קוצא, שרק מוזכר שם ענין השערות

  ).ח"פע (ה בענין תפילין של יד"ש בע" עד רישא דנוקבא במצח שלה ממש כמ289
' א והם ד"ל זהקוצין היוצאין מן המוחין הפנימים של הקטנות דעיבור ש' הציצית הם עצמן בחי

ל לכן נקרא חד קוצי "א כנ"ארבעתן יחד דרך אחורי ז ציצית ולהיותן הם מתחברים' מוחין וכנגדן ד
 ). ח"פע (א"א' א אם לבחי"ז' דשערי בלבד והבן זה מאוד אם לבחי

 .ל ביארו"נדצ 290
 ).ח"פע (ש"אחרת כמ'  כי הטלית עצמו הנה בחי291
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à àì ïåìëúñé àìã åäééðéò ïééñëî"æá à"æ àìå à"äæá äæ øéàäì äéá÷åðá à,òå " åðéùòî é
àã åäééøåçàá éøòù åäðäì åäì ïðéãùå ïðéîø úéöéöä úåöîá"æãå à" ïåìëúñéã éëéä éë à

à"æá à"æå à"äéá÷åðá à292.éöéöå õéöã àðùéì åäéà àãå ú,àã àúåìëúñà õéö "æá à"à, 
æã àúåìëúñà úéöéöå"äéá÷åðá à.ò äðäå "æã ïéçåîá éøòùã àöå÷ àåää úàëä é"à, àöåé 

àøåëã õéö àø÷ðå åçöîá úèìåáå õåçì íúøàä,÷åðã àùéøã ïéçåî úøàäå  'ò úèìåáä" é
æã éøòù àöå÷ úàëä"äá÷ð úéöéö àø÷ð à.  

293æã àùéøã úåøòùä ïéðò øàáð äúòå"à. òã æã àùéøáã" éðéî ùìù ùé à
úåøòù,àø÷ðå :úåøòùå ïéîéðå ïéöå÷ .àåä øáãä øùôå ,æá ùéù åðøàéá øáë éë "â à '
úåðéçá,íäå :ïåùàø øåáéò ,ä÷éðéå ,úåìãâã éðù øåáéòå . íä ä÷éðéå ïåùàø øåáéòã ïéçåîäå 

íé÷ìà ìù úåîù,úåéåä ìù íä úåìãâã ïéçåîå .  
 úåìãâã ïéçåîä àáá éë øàáúð íâæ ùàøá"à,äèîì úåðè÷ã ïéçåîä ïéçãð , àìà 

ëòù"àìéòì àúúî äìòîì íúøàä äìåò æ.â ìëî éë àöîðå  'éçá ' ïéçîåö íéøëæðä ïéçåîä
æ ùàøá"à,øåáéòã ïéçåîî íéàöåé ïéôé÷ú íäù ïéöå÷ä .øéúé ïéòéòù ïåðéàã ïéîéðäå , ïåðéà 

ä÷éðéä ïîæã ïéçåîî.åäìåëî øéúé ïéòéòù ïåðéàã úåøòùäå ,úåìãâã ïéçåîî ïåðéà 294. íòèå 
øùò úåéúåà íä øòù éë àåä øáãä,úåéåä íäù úåìãâã ïéçåîä úðéçá àåäå , íéåìéîã 

é äá ùé úçà ìëáù 'úåéúåà,ò íäù "ñ á"î â"á ä"ï295.é ãåñá øùò úåéúåà àåä øòù íâ  '
éåä ìù ïåùàø úåà"ä.   

øåáéòã ïéçåîî íäù ïéöå÷ ïéàø÷ðä úåøòùä äðäå,úá ïéàöåé äìéç,ëìå ï íä 
æã äæçä ãò íéëùîðå íéëåøà"à,÷åðã àùéø ãò  '÷ð 'ìçø296.çàå " ïéçîåö ä÷éðéä ïîæá ë

ïéöå÷ ïéàø÷ðä úåøòùä ïéá úåøçà úåøòù,ïéîéð ïéàø÷ð åìàå , íéøö÷ øúåé íä ìáà 
æã ïåøâä ãò íéëùîðå"à,÷åðã àùéø ãò  'äàì úàø÷ðä äàìéò. øåàéá äîã÷äá ïééòå 

åðéæàä àøãà )א"י נו ע"ר מאמרי רשבשע(,ùàø ìù ïéìéôú øù÷ ïéðòá ,òìðù "íù ã.çàå " ë
úåìãâã ïéçåîî úåøçà úåøòù íäéðéá ïéçîåö,íìåëî íéøö÷ øúåé íäå , ÷ø íéëùîð ïðéàå 

æã àùéøã àúìâìåâ ãò"ãáìá à,åúìåæì àìå åîöò êøåöì íäå 297.   
æ éøåîî øçà ùåøã éúòîù ãåò äðäå"äæá ì,ëùîð íä ïéöå÷ éë  çåîî ïéàöåéå ïé

æã äîëç"à,æã äðéá çåîî ïéîéðå "à,æã úòãä ïî úåøòùå "úåøåáâå íéãñç ììåëä à. àîéðå 

 - מאיר הכוונה -

 .ל שיש לזה מקור באדרא"לא נ 292
 ).ח"פע (מ של השערות הנזכר"חינות יש בזה האב'  כי ג293
 קוצי מסתבכין ותקיפין מנהון שעיעין ומנהון תקיפין ובכל תביןי: א,ג קלו ע"זהר ח' עי 294

קוצא וקוצא יתבין נימין תלין על תלין מתלהטן ותליין כגיבר תקיף מארי נצח קרבין בתקונא יאה 
  .בחור כארזים) שיר ב(ד "ין ההרברבין ותקיפ) בחור כארזים(בתקונא שפירא תקיפא 

 וקוץ קוץ ובכל .קשים מהם שיו ,רכים מהם יש .וחזקים מסתבכים קוצין יושבים: תרגום
 בתיקון מלחמות וןצחינ בעל חזק בוריכג תלויםו מתלהטים .תליםגבי  על תלים שערות ונמצאים

 ".םכארזי בחור" שנאמר זהו .וקשים גדולים והם, )בחור כארזים(חזק ו יפה נאה
 .אותיות' יש לו רק ט 295
 והנה הקוצין היוצאין ממוחין דעיבור הם קודמין לצאת טרם כל השאר והם הולכים וגדלים 296

מעט מעט עד ביאת המוחין דגדלות ואז הם גדולים כל צרכם ומגיעים למטה עד רישא דנוקבא 
 ).ח"פע (כנגד החזה

ימים והם יוצאים באחרונה  אמנם השערות הם יותר קטנים והם גדלים באמצע בתוך הנ297
כ הם קצרים יותר מכולם ואלו אינם מתפשטים רק הם עומדים בגולגלתא "ממוחין דגדלות וע

כ אלו השערות היוצאים ממוחין דגדלות אינם כפופים "א עצמו לצורך עצמן וע"וברישא דז
צמה מ אל רישא ע"א' ונמשכים לצד מטה אמנם הם זקופים למעלה בגולגלתא כדי להאיר בבחי

א "א ואלו היו כפופים היו אורם יורד למטה מהגולגלתא ולא היו מאירין בהגולגולת עצמה דז"דז
אבל הקוצין והנימין שהם להאיר לרישא דלאה ורחל הם כפופים ויורדים ונמשכים למטה עד 

 ).ח"פע (ל"רישא דלאה ורחל כנ
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îéâá 'éåä ãåñ àåäù"ñã ä"äéåìéîå â,îéâá àåäù  'ì"úåèåùôä úåéúåà êøéñäá æ,ñå " â
ìå"÷ íä æ',éåä éë òãåðå "äðéáá àéä åæ ä,äæ ùåøãá ãåò éúòîù àìå .  

ùàø ïéðòì øåæçðåïå,åá ïéìúðå åðîî ïéàöåé úéöéöä øùà åîöòá úéìèä éë àåäå , 
æ ìë ìò óé÷îä øåà úðéçá àåä"åìåë à,åáù ãåñéä íåéñ ãò 298. ùé ìåãâä óé÷îä äæ êåúå 

åðîî ïè÷ óé÷î øåà,åëåúá àåä ïëìå ,æ úà óé÷î àåä íâå "à,âì ÷ø åì óé÷î ïéàù àìà  '
åìù úåðåùàø,æðä úåøòùä úðéçáî àåäå ',à  ñðëðù éîéðô øåà äìéçúá àåä ïãåñ øù

æá"à,úåøòù úðéçáá åùàøá äìòîì äèîî äìåòå øæåçå ,õåçáî ùàøä áéáñ óé÷îå , 
æã àùéøã úåìãâã ïéçåîã úåøòùä åìà ïëìå"à, ïðéàå ãîåòî íéôå÷æ íäå íéøö÷ íä 

íéåìúå íéôåôë,ë íà éäèî éôìë íéåìúå íéôåôë åéä , äéä óé÷îä øåà ïî äèîì 
ìåâäúìåâ299.æã åîöò ùàøä ìà íäìù øåàá ïéôé÷î íä íéôå÷æ íúåéäá ìáà "à300.   

ä÷éðé ïîæã ïéîéðä ïî íâ êùîðä éîéðôä ïè÷ä óé÷îä äæ úðéçá íðîàå, øáë 
äàìã àùéø ãò ïéèùôúîù åðøàéá,æã ïåøâ ãò àåäù "åîöò à301.   

øåáéòä ïîæã ïéöå÷ä ïî íâ úàöåéä äðéçáå,æã äæçä ãò ïéèùôúî íä åìà " à
÷åðã àùéøá 'ìçø úàø÷ðä äðåúçúä.úåéöéöä ãåñ íä ïéöå÷ä ìù åæ äðéçáå 302 úåàöåéä 

óé÷îä àåäù úéìèä ïî úåìúðå} ò ã"ã{æã åôåâå åùàø ìë ììåëä ïåöéçä ïåéìòä " ãò à
ðë åáù ãåñéä íåéñ"ì,òá øàáðù äîëå "ä.îæå " àùð úøãàá ù)ò äî÷ óã"á( éøáúà ãë 

÷åðã àùéøáã àôåöøô ' àéìúæã éåøåçàî éøòùã àöå÷ ãç"÷åðã àùéø ãò éìúå à 'åë'303.  
ã åìàù ïåéë äðäå 'æã àùéøã éøòùã àöå÷ úðéçá íä úåéöéö"øåáéòã ïéçåîî à, 

à ãåñ íäå"éîéðôä éðùä î,à "úéìèä ìù åòöîàá ïééåìú åéäé úåéöéöäù éåàø äéä ë, 
ùàøä ìò åúåà ïéîéùîù íå÷îá, úéìèä úååö÷á ïéåìú åéäéù àìå  äæçä ìò íéòâåðä

æã"à.àåä íòèä ìáà ,øçàä ïî ïè÷ àåä äæä óé÷îä øåàù ïåéë éë 304, éîéðô àåä ïëìå 
åðîî,ã åìà åðéìà åðîî åìâúð àì ïëìå  'úéìèä íåéñá àìà äìòîìî úåéöéö, àåäù 

åðîî ïåöéçä ìåãâä óé÷îä,àåä íâ åôé÷îä .   
øçà íòè ãåòå,÷ðä ïåéìòä óé÷îä øåà éë  'äðáì úéìè305, ãàî ãàî ìåãâ åøåà 

÷ðä éîéðôä óé÷îä úøàä ìèáî àåäå 'úåéöéö,ùîùä éðôá øðä øåà ïåéîãë , àâøùã 
àéðäî éàî àøäéèá306.òàå "åðéìà âùåî úéìèä øåà ïéà éë åðøàéáù ô, åæ äáéñì øùà 

 - מאיר הכוונה -

שם ' התחלת הנוק: ד"ז נ ע"א תיקו"גר' עי. 237הערה ' ועי, א"לעיל איתא עד החזה שז 298
י הפנימים וגופה "ה אלא שראשה נגד נה"כליות נו' י כי שם הדעת שהוא ביסוד וב"שהיא נגד נה

ת עד טיבורה הוא עד סיום יסודו סיום הדעת והנה התחלתה מטבורא "י החיצונים וחג"נגד נה
וכן שם , ד אחרת"ה נראה לע"ד ד" לקמן ד ע’ועי, נגד עטרה שלודלבא ופיה נגד טבורא וטיבורה 

 .ע שיש רגלים למטה מיסוד"וצ. ה ואם תאמר"ד
וכן , )יחידה(שונה מאור מקיף הישר ) חיה(שזה אור מקיף החוזר ' שער המקיפים פרק א' עי 299

 . משמע בשער מב פרק ג
 .היינו שהשערות יוצאים טיפה מהראש ולא יותר. 297לעיל הערה ' עי 300
ונראה יותר שכל שערות . ע"אבל מקדימה זה אחרת וצ, אפילו שזה אותו שיעור מאחורה 301

 .ששערות הראש לא נמשכים מקדימה, וכן ברחל והחזה, הראש נמשכים עד שם
א אל "יף דעיבור דזממקום עמדיתן היה יותר מתאים לומר הציצית הם הארה היוצא ממק 302

 .'ה והנה זה הטלית שהם מקיפים לנוק"ד' לעיל דרוש א' וכן עי. 317לקמן הערה ' וכן עי', נוק
  :ל בשלימות"ז 303

  : תרגום
 .288לעיל הערה ' עי

 .א"היינו יושר דז 304
 .282הערה ' עי 305
 .והראשון שזה מכסה עליו, שזה מבטלו' טעם הב 306
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äùåã÷ åá ïéà,ëò "åðçðà åðéëøòá åäæ æ, ìèáîå äáëî åøåà ïéàù øîàð äæ éðôî àì ìáà 
éöéöä øåàæðë úå'.307  

éùéìù íòè ãåò,òãåðù äîá àåäå , úòãä çåî ãåñá èùôúð àîéàã ãåñéä éë 
æã úåéîéðô êåúá"à )לקמן דרושי פסח' עי(, äðä ]àåä [æã äæçä ãò èùôúî"ãáìá à, ãòå 

àåää ãåñéá ïéñåëî åëåúáù úåøåáâäå íéãñçä úåøåà íéáùåé íù, àöéå ò÷åá íøåà ïéàå 
úåéöéöä åìàá øéàäì õåçì308.èøôáå 309úåéöéöä åìà éë ,æã äæçä ãò íéëùîð íúåéäá " à

íéøåçù íä, ãåñá )ש ה יא"שיה( úåøåçù íéìúìú åéúåöåå÷ áøåòë, àùð úøãàá øëæðë 
)åì÷ óãò "â äøåù à'(æå "ì: ïááø àåáøå àåáø ïéôìà óìà ïééìú àùéøã àúìâìåâá àðú 

åë éîëåà éøòùã àöå÷'310,àã éøòù éë òãåðë "éøååç íä àï,æãå "ïéîëåà íä à,÷åðãå  ' íä
ïîâøàë íéîåãà, àùð úøãàá øëæðë )ò àî÷ óã"ç äøåù á'(æå "ì: äàùéøá éøòù åøòúàå 

ää éðååâ åâá ïìéìëã é÷îåñ åäìåë"åë ïîâøàë êùàø úìãå ã'311. úåéöéöä åìà éë àöîðå 
úåøåçù íä,æã äæçä ìà íòéâä ãò úåìâðå úåøëéð íðéàå "à,åìéâ íå÷î àåä íùå  íéãñçä é

æðë',íúåà íéðéáìîå úåéöéöä åìàá íéøéàî íäå ,íéìâúðå íéøëéð íä æàå 312. ïéà êëéôìå 
äæçä íå÷îá úéìèä íåéñá àìà øëéð úåéöéöä úééìú.   

àáàã ãåñéä äìâúî äæçä íå÷îá íù éë ãåòå, åìàá àåä íâ ìåãâ øåà øéàîä 
úåéöéöä,òå "íéìâúîå íéðáìúî êë é.äù êéøöù íòèä åäæå íéðáì åéäé úåéöéö, òãåðë 

ïáìäå úìëúä ãåñá313.   
à àåä úéìèä éøäå øîàú íàå"æ ìëì î"ðë åìåë à"ì,à " íéìâúî úåéöéöä êéà ë

äæçá,íù ÷ñôð úéìèä ïéà ïééãò éøäå ,äèîì øúåé èùôúî àåäå .éå " úéìèäù ïåéë éë ì
ììë åðéìà âùåî åððéà,àîìòá øëæì àìà åðéàå , úåéöéöä êéà øéëäìå åðîî ïéàöåé, ïëìå 

 - מאיר הכוונה -

כ לשני סיבות אלו אין הציצית ניכרין ונגלין אלא בסיום הטלית מהחזה ולמטה כנזכר " וע307
 ).ח"פע(ע "כנפות ואינן דבר בפ' טלית בד' למטה כי משם ואילך אין שם בחי

מ הוא ממש עד המוחין שבפנים וכמו שבפנימית אין האורות נגלים אלא מהחזה "כל א 308
א לכן עד שם אין כח באורות לבקוע "ולמטה ששם הוא סיום יסוד דאמא הפנימית המתלבש תוך ז

  ).ח"פע (ולצאת לחוץ להאיר בשערות לכן אינן מתגלין עד למטה במקום גילוי האורות
ואם זה אורות מוחין דאמא שבפנים , יע על מקיף להפכו ללבןואם קשה שהרי איך פנימי משפ

 .ע"אבל צ, א אין קושי"שמאירי למקיפים דז
 .ח זה עוד טעם"בפע 309
קוצי דשערי אוכמן   דרישא אלף אלפי רבוא ורבוא רבבןגולגלתאתאנא ב: ל בשלימות"ז 310

דכיין הון דאחידן בומסתבכין דא בדא ומתערבין דא בדא ולית חושבנא לנימין דכל קוצא וקוצא 
  מסאבא בכל אינון סטרין דאינון מסאבןוומסאבן ומכאן אתאחדן טעמי אורייתא בדכיא 

 והם .שחורים שערות של קוצי רבבות ורבוא רבוא אלפי אלף הראש בגולגולת ,למדנו: תרגום
 ,בהם שנאחזים וקוצא קוצא בכל שיש לשערות שיעור אין, בזה זה ומעורבים בזה זה מסובבים

 .הצדדים שהם טמאים אותם בכל, וטמא בטהור התורה טעמי נאחזים ומכאן .וטמאים וריםטה
תלייא חד קוצא דשערי מאחורוי דזעיר   אתברי פרצופא דרישא דנוקבאכד: ל בשלימות"ז 311

ד ודלת ראשך "הה אפין ותלי עד רישא דנוקבא ואתערו שערי ברישהא כלהו סומקי דכללן בגו גווני
  .הו ארגמן גווני דכלילן בגו גוונימ) שיר ד(כארגמן 

א והוא תלוי "אחד של שערות מאחורי ז קוץ התלנ, הנקבהשל  הראש פרצוף  כשנברא:תרגום
 וזהו .גווניםה שאר בתוך כלוליםה, אדומים לםוכ ,הראשב שערות נתעוררוו, הנקבה של הראשעד 

 .ניםגווה שאר בתוך הכלול גוון ?ארגמן מהו ".כארגמן ראשך ודלת" שנאמר
 ולהיות כי החסדים עדיין לא נתגלו בפנים לכן לא הלבינו השערות בחוץ אבל בסיום החזה 312

ששם מתגלים החסדים וגם כי שם יסוד אבא מתגלין ויוצאין כל אלו האורות לחוץ ומלבינים 
 השערות ועל ידו מתגלים השערות שהם הציצית ולטעם זה הדין הוא שיהיו הציצית לבנים

 ).ח"פע(
בין תכלת ללבן ואשתמודע הכא תכלת מסטרא דשמאלא לבן ): ב"קמז ע(ז " תיקו'עי 313

  מסטרא דימינא
 : תרגום
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åéìà ïéùùåç åðà ïéà.æøàù íòèä åäæå " åùàø äñëéù éãë àåä äæä úéìèä øåòéùù ì
øúåé àìå åáåøå.äæçä íå÷î ãò àåä äæ øåòéùå ,åá äâùä åðì ïéàù ïåéë éë , øáëù íâå 

íù åìâúðå äæçä íå÷îá åðáìúð úåéöéöä, äèîì äñëéù úéìèä ìà ïéùùåç åðà ïéà ïëì 
äæçä ïî, æðë äæçä ãò åøåòéù äéäéù éãå',åáåøå åùàø øåòéù åäæ øùà , ïî äìòîìù éôì 

ä ùé äæçä 'éôñ 'çë"äøåáâ ãñç á,éä úéöçî àåäù "ñ,éôñ ìù ïåéìòä ùéìù ãåò ùéå  '
úä"åáù äæçä ãò ú.   

îå"æø ù"ïè÷ ìù åáåøå åùàø äñëéù ì314, íä úåéöéöä åìàù éôì àåä íòèä 
÷ðä øåáéòã ïéçåîî 'ïéçåîúåðè÷ã ,ìåãâá àìå ïè÷á øáãä åìú ïëìå .äæ éôë àöîðå , 

 øåçàå íéðô äæçä ãò åôåâ ìë íâå åùàø ìë óé÷éù úéìèä áçåø øåòéùá ãéô÷äì êéøöù
äæá éãå.   

òì äàøðå"æ éøåîî éúòîùù ã"îéâá úéìè éë ì 'îéâá íäù ïéôìàã úåéåä øùò '
î"ä,à àåä éë úåøåäì "éì î"æã ñ"à,éî ãåñ àåä øùà îã ïéôìà éåì"òãåðë ä )י "ח עגו"ע

   . äæá ÷ôåñî éðàå,)'ה
úåìãâã ïéçåîä ìà åîã÷ øùà úåðè÷ã ïéçåîî íä úåéöéöä éë úåéäìå, êéøö ïëì 

éã÷äìíïéìéôúä íãå÷ úéöéöä çéðäìå .åèéòä ìù ìåãâä úéìèä åìéôàå óáéñì äæðä ', 
ìåãâä úéöéöä íãå÷ ïéìéôúä íéçéðîä íéìáå÷îä úö÷ úøáñ êôä, úéöéö åçéðäù øçà 

ïè÷.ëîå "éçá ìëì ïéîãå÷ ïéìéôúäù íéøîåàä íéøçàä éøáãë úåùòì ïéàù ù 'úéöéöä. 
ñá ïééòéù éîå 'øäåæä315åðéøáãë úîàä àöîé 316.   

àå"äåöîä ø÷éò íäå úåðè÷ã ïéçåîî íä úåéöéöäù øçàî ú, åðéà åîöò úéìèä éë 
àîìòá øëæ àìà,à "úéöéöäî øåèô ïè÷ä äîì ë.åùúäå äá ïéçåîã ïéöå÷ä ïéà éë 

÷åðã àùéø ãòå äæçä ãò ïéåìú úåéöéö íéùòðå íéìãâ úåðè÷ã ' øùà ãò ïîæä êùîäá àìà
úåìãâã ïéçåîä åñðëð,èòî èòî íéìãâå íéëìåä íäå 317, éë }ò ä"à { íúîéã÷ úáéñì éøä

ðë úåøòùäå ïéîéðä ïî øúåé ïëøåà øåòéù êøàúð ïîæá"ì.  
ééìú ïéðò øàáì äúò íéìùðåéìèä úåôðë òáøàá úåéöéöä úú. åðøàéá äðä éë 

ìòîìäéä ìëì ìåãâä óé÷îä øåà àåä åîöò úéìèä éë "æã ñ"åìù ãåñéä óåñ ãò à. øáëå 
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 .712לקמן הערה ' עי 314
י "ם סברת האגור המובא בבאמנ.  לפרשא על רישיה פרישו דמצוהכ"מש, 33לעיל הערה ' עי 315

 .אין סיבה להקפיד על טלית גדול לפני התפילין, היא שאחרי שיש טלית קטן) ריש סימן כה(
ש לעיל כי ציצית "ענין חילוק בין ציצית גדול לקטן הוא זה ובו נתבאר מ: ג"ח יד ע"פע' עי 316

'  הוא זה כי לעולם בחיקטן הוא ביצירה ואמנם אנו רואים כי ציצית קטן אינו רק בעשיה אך הענין
בזמן קטנות דזעיר אשר הוא בסוד ' א' בחי' א ויש בה ב"מ של הבינה אשר מקפת לז"הטלית הוא א

עיבור בתוכה כי אז הוא בבחינת תלת כלילין בתלת ואז היא מקפת עליו והוא בתוכה בבחינת 
כי אז אין בזעיר עיבור ואז נקרא ציצית קטן שמקפת אותו בזמן דקטנותו ואז הוא כנגד העשיה 

כ כי הטלית קטן הוא ביצירה אלא שהוא בהיותו בקטנות בסוד "עשיה בלבד ונמצא א' אלא בחי
הוא טלית גדול שאז הוא בבחינת יצירה דגדלות ממש אך התפילין הם ' הב' עשיה לבד אבל הבחי

  .מקיף על המוחין והטלית מקיף על מקיף דמוחין דזעיר שהם התפילין
הקוצין היוצאין מן המוחין ' ל כי ענין הציצית הם עצמן בחי"חזור אל הנונ):&(ח "פע' עי

טו {ציצית ולהיותן הם מתחברים ' מוחין וכנגדן ד' א והם ד"הפנימים של הקטנות דעיבור של ז
' ל לכן נקרא חד קוצי דשערי בלבד והבן זה מאוד אם לבחי"א כנ"ארבעתן יחד דרך אחורי ז} ד"ע
 תבין הטעם למה משימין הטלית בראש קודם הנחת תפילין כנזכר בזהר א ובזה"א' א אם לבחי"ז

פעמים הרבה והענין הוא מפני שהתפילין הם ממוחין דגדלות ואלו הם ממוחין דעיבור שקדמו 
 .למוחין דגדלות

 ).ח"פע (עיקר כוונת הציצית הוא בעבור הנוקבאו 317
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â éë êéúòãåä 'ää ïî úåðåúçúä úåøåáâ 'æã ãåñéá øùà úåøåáâ"à318,å÷úåîî íãáì íä ú 
åîå÷îá øàåáîë íù øùà íéãñçä íò319,éìèá úåéöéö ìéèäì ïéà ïëìå â ÷éçøéù ãò ú '

ãáìá úåòáöà320äìòî éôìë úéìèä úôù íåéñî 321,òà äæ íå÷îî äìòîìù éôì " ô
éãñçä åìâúðùí,ëò "úåøåáâä å÷úîð àì ïééãò æ,òå "âá àìà úåìâúî úåéöéöä ïéà ë '

úåðåúçúä úåòáöà,â ïéðò íäù  'æðë úå÷úåîîä úåøåáâ'.  
÷ð íúåéäå 'úåòáöà322éãñçä åìà éë êéúòãåäù äîá àåä åøåáâäå íúòãáù ú 

æ"éçáî íä à 'á 'àã úåòåøæä"à323äå  'äå íéãñçä íä íéðîéä úåòáöà ' úåòáöà
úåøåáâä íä íéìàîùä.  

æøà íâ" ì)יא סעיף יז' ע סי"שו, ו"א ה"ם ציצית פ"רמב( ìãåâ øù÷î úåçôé àìù324, 
ìãåâä ìù òáöà éöç øåòéù àåäå325.êéúòãåäù äîá àåä øáãä íòèå , úåòáöàä øãñ éë 

êëíä :ìãåâ ,ãñç .òáöà ,äøåáâ .äîà ,ú "ú.äöéî÷ ,çöð .úøæ ,ãåä . øùàë äðäå 
åìôðù íéãñçä326æã ãåñéá "à, ìéãâäì äìòîì äèîî øæåç øåà ãåñá úåìòì íùî íéøæåç 

æ úà"òãåðë à )שער דרושי הצלם פרק ב(,úåøåáâä ìù ÷åúéîäå äøàää ú÷ìúñî æà äðä . 
úååù íúå÷ìúñä ïéà íðîà,øåáâä éë ääìù ÷åúéî úà úãáåàå äìåë úøæåç úåøåáâáù , 

úå"äìåë ú÷úîð úåøåáâáù ú,é÷úîúî íéãñçä íéìåòùëù éôì íâ  'åøåáâú÷ðä  'âç"ú, 
úä éë àöîðå"á ú÷úåîî íäáù ú 'øàáúéù åîë íéîòô327åîå÷îá  )??(,÷úîð åìåë ïëìå . 

ë ÷úîð åðéà úåøåáâáù ãñçä ìáàíà éåéöç ,éçá åúåéäìù éôì  'äøåáâ, åéöç øàùð 
÷åúéî éúìá ïåúçúä,äìòîì åìòù øçà íéãñçä ïî ÷åçø àåä éë ,éçá åúåéäìå  ' ãñçä

úåøåáâáù,éçúá ÷úîð øáëù éôì íâå äì,÷úîð ïåéìòä åéöç ïëì .òöåîî àåä éë àöîðå , 
òåöéîä øçà ïéëìåä åðà ïëìå,éøòùî åðà ïéàå íåøåáâáù ãñçä àåäù òöîàá àìà ú, 

 àìà ÷éçøé àì ïëìåìãåâ øù÷ àìîë,ìãåâ ìù åéöç àåäù ,á àìà åá ïéà ìãåâä éë  '

 - מאיר הכוונה -

א וסוף הגעתו היא "יורדת לזג שבתבונה השלישי ש"ח וה" שער כה פרק ב היינו יש ה’עי 318
, ולכן אי אפשר לדמות כלל, ואחרי החטא, וכאן בקטנות, אמנם שם מדובר לפני החטא, א"ביסוד ז

 .שהרי שם שאר הגבורות נתמקות בדרך עליית החסדים
  .ל"מקבלת את הגבורות הנ' והנוק' שהציצית הם מקיפים לנוק& לעיל ' הטעם לגבורות עי 319
 .א לג"ש גדלות דז" פת’ועי. 328לקמן הערה ' עי

אצבעות ' יעשה נקב באורך הטלית לא למעלה מג) טסעיף אורח חיים סימן יא (ע "שו' עי 320
מפני שאינו נקרא כנף ולא למטה ) א"ק סימן ל"ב ומיימוני והגהות סמ"כל בו סימן כ) (היינו גודלין(

גודל עד הציפורן משום שנאמר על הכנף ואם היה למטה ממלא קשר גודל מכשיעור שיש מקשר 
  הגה: היה תחת הכנף

 ).ח"פע(ולא יותר 
 .'והגוברות עבור הנוק', מאחר והציצית מקיפים לנוק 321
כוס של ברכה אצטריך למהוי על חמש אצבען ולא יתיר כגוונא : א"א א ע"זהר ח' עי 322

  גמא דחמש אצבעןדשושנה דיתבא על חמש עלין תקיפין דו
כמו שהשושנה יושבת על , כוס של ברכה צריכה להיות על חמש אצבעות ולא יותר: תרגום

 .חמשה עלים חזקים שהם דוגמת החמש אצבעות
  ).ח"פע (א"ג הם הזרועות של א" כי החו323

פרק  שער הכללים -עץ חיים ' עי[א "א שהם במקום זרועות א"א הם או"ג דז"השורש של החו
א נעשה פרצוף שלם של "פרקין שבו עם חלק הגוף עד החזה של א' א מן ג"ע ימין דאכי מזרו: ב

 ].אבא ומזרוע שמאלי גבורה עם חלק הגוף עד החזה נעשה פרצוף שלם אמא
 .כ כאן"ם כתוב כמש"אמנם ברמב, )ע"שו(מקשר גודל עד הצפורן ). ח"פע(אגודל  324
 ).ח"נמחק בפע ( של הגודל325
' ה וב"ועוד יש נו, ת נשארו סתומים תוך יסוד אמא"ושליש ת) ג"וח(חסדים ' היינו יש ב 326

א ואז "יורדין במרוצה גדולה ונופלין דרך קו היושר עד היסוד דזת אינם סתומים ולכן "שלישי ת
 . ח"אמנם כל זה נגד הע. א חוזרין ועולין מתתא לעילא"כשיורדין ביסוד דז

 ).ח"פע(כנזכר  327
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íéøù÷,ïìåëáù òöåîîå äøåáâáù ãñçä àåä ìãåâäå ,æøà ïëìå " øù÷î ÷éçøé àì éë ì
äìòî éôìë ìãåâ,úåòáöà ùìùî úåçô äèî éôìë áø÷é àìå .ôòàå "âù é ' úåòáöàä

úå ãåäå çöð íä úå÷úåîîä åìàä"òãåðë ú,éî÷å äîà íä äðäå öäúøæå ,ëò "Åù æ òáöà í
ïìåëá ììåë àåä,åøåáâ íä íìåëù éôì ú,åøåáâäå ú÷ð íäáù  'æðë òáöà',÷ð íìë ïëìå  '

äîù ìò úåòáöàå úåøåáâ.   
âä åìà äîì íòèä íðîàå 'ïëøåàá àìå ïáçøá úåããîð úåòáöà, ìãåâ øù÷ àìîå 

åëøåàì àåä,òèä íêéúòãåäù äîá àåä ,åãøåé íä úåøåáâä éë úìéçúá æã ãåñéá ä"à, 
çàå"íúåà ïé÷úîîå íéìåâîä íéãñçä äùìù íéãøåé ë328. íéãñçä åìà ïéãøåé øùàëå 

 - מאיר הכוונה -

ג אות ט רואים "אמנם בכללי חו, )א(ח שער כה פרק ב "ש הע"קשה מאד שזה הפוך ממ 328
כי בתחלה שמוח , והוא, או שלשה, כלול משני פגמים, פגם ששי: פ בראשית" שעה’ועי. אחרת

ולירד דרך , היו החמשה חסדים מתחילים להתפשט בתחילה, במקום צר מאוד, הדעת היה למעלה
ומרחיבים , הם מקדימים לצאת, מים' יולהיות כי החסדים הם בח. שהוא צר מאוד, מעבר הגרון

ואז היו הם מתפשטים בגופא , שמרחיבים דרך מעבר שלהם, כדרך טבע המים הנגרים, הפתח
ויורדים גם הם , כ היו הגבורות מוצאים פתח פתוח לרוחה"ואח. מחסד עד הוד שבו כנודע, דזעיר

כ "ועי. כנודע, יסוד דזעירהמכוון כנגד אחורי ה, וניתנים אל הדעת שבנוקבא, עד היסוד דזעיר
, ועוד תועלת אחר. שהיא חלקה, ונותן הגבורות לנוקביה, שהיא חלקו, א עיטרא דחסדים"לוקח ז

, ברדתם ביסוד, היו מתמתקות עם החסדים, כ"הגבורות שירדו אח, כי כיון שקדמו החסדים לצאת
, התפשטות בגופא דזעירכי כל החסדים והגבורות של בחינות , ועוד תועלת שלישי. כנודע אצלינו

  . וענפיהם מתפשטים בגופא, כי שרשיהם נשארים בדעת, כלם היו מתפשטים כנודע
לעיל ' עי [א"בתרין כתפין דז, למקום רחב, שירד מוח עצמו של הדעת] אחר החטא[אבל עתה 

, ומכל שכן. ואין בו כח להאיר במקומו', ועתה אשר הוחשך האור של הכתר כנז: 'פ פגם הג"בשעה
בשליש העליון , א דמצד אימא למטה"ואז נפל מוח הדעת דז. שאין בו כח להאיר בדעת ולהעלותו

ב "ונתרחק מן תרין מוחין חו, ג"הנקרא חו, בין שתי הכתפים דשני זרועותיו, ת עד החזה"דת
ויש בו אחיזה , אינו נקרא מוח, כיון שנפל מוח הדעת במקום הגוף, והנה. המאירים בו כנודע

וזה , המבטל לגמרי אחיזת החצונים, ובפרט להיות שעדיין אין שם מוחין דאבא, ל"כנזלחצונים 
ואל זה רמזו , וגם שם ערב רע, שיתאחזו החצונים אף בשרש המוח עצמו של הדעת, הוא פגם גדול

והנה הגבורות הם אש , ]שאכל מעץ הדעת טוב ורע, ר הוא"האומר כי חטאו של אדה, ה"ל בס"רז
, ואז הם מתפשטים בגופא דזעיר, ומקדימים לצאת, ומתגברות על החסדים, יפיםדינים תק, לוהט

  . ואינם מתפשטים, והחסדים נשארים בדעת
כי אין הגבורות מתבסמות עם החסדים למטה בגופא ,  האחד הוא:והנה יש בזה כמה פגמים

 תמורת ונתפשטו בו הגבורות, כי תשש כח זעיר כנקבה, הוא', הב. כמו שהיה בתחלה, דזעיר
ועתה שירד הדעת , כי בתחלה היו כל החמשה חסדים מתפשטים מחסד עד הוד, הוא' הג. החסדים

' כי כל הה, ונמצא. י דזעיר"שהם נה, אחרונות' אין מקום התפשטות אלא בג, ת דזעיר"למטה בת
הגבורות ' וג, נשארו למעלה בשרשם בדעת, ג"וגם שתי הגבורות העליונות הנקרא חו, חסדים
 . א"י דז"אחרונות שהם נה' בג, הם לבדם ירדו ונתפשטו למטה, ה"נות שהם נקראים תנתחתו
 לצאת מן הדעת ולהתפשט דים מקדימין החס,ודע כי במוחין דגדלות: לקמן פסח דרוש ז' עי
 להתפשט בגופא ת מתחילורות אבל במוחין דקטנות אז הגבו,רותכ יוצאות הגבו"א ואח" דזאבגופ

כ סוד " וזהו ג, קשיםם לפי שהמוחין דקטנות הם דיני328 והטעם הוא.דיםהחסכ יוצאים "א ואח"דז
 ובימי הקטנות של ,ר" הם היצהרות והגבו,ט שבאדם" הם יצהדים כי החס,328ר"ט והיצה"היצה

  .ט וזכור הקדמה זאת"ר להתפשט באדם קודם שיבא היצה"האדם מתחיל היצה
ולכן יש , וטלית קטן בקטנות,  שטלית גדול הוא בגדלות316וכן הערה ' ריש פרק א' ולכן עי[

  ]מטעמו' וכל א, אצבעות בשניהם' חיוב להרחיק רק עד ג
המלאכים ' ונבאר עתה ענין ב: ע פרק ג"ח שער קיצור אבי"ע' עי' עי' ולענין יצר הטוב וכו

ר הם השומרים את אדם ומיעצים אותו "ויצהט "א נראה כי יצ" כי הנה במ,ר"ט ויצה"הנקרא יצ
 אך .ר הוא שד"ט הוא מלאך והיצה"א אמר שהיצ" ובמ,ש"ע) ב"קסה ע( כנזכר פרשת וישלח ,לטובה
 דע כי חטא האדם בעץ הדעת כאשר נתבאר אצלינו כי עץ הדעת הוא סוד הדעת הכולל ,הענין

 כי , והענין.ש"ר כמ" להיות טו וכשהחצונים יונקים אז יכול, אשר בקדושה שניהן טובים,ג"חו
ר ירד הדעת "י חטא אדה" אך ע,א קודם הגבורות"תחלה היו החסדים קודמין להתפשט בגופא דז

ש כי " וע.ר" ובהיותו שם ירדו הגבורות תחילה כמבואר בדרוש חטא אדה,למטה בין תרין כתפין
י "לה לא נמתקו ע ירדו תחרות וכיון שהגבו,י החסדים"ביארנו שם איך הגבורות נמתקין ע

 ואין שם עדיין ,א"רות מתפשטות תחלה בגופא דזו כי לכן הגב,' וגם פגם ב.' והרי פגם א,החסדים
 שהחצונים נאחזין ,בחסדים עצמן המגולין'  גם פגם ג.התפשטות חסדים והחצונים נאחזין בהם

אחיזתן בחסדים  אך , כי הרי הם שמרי הגבורה, אמנם כל אחיזת החצונים אינן אלא בגבורות,בהם
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íéå÷ êøãá àìå ãçàì ãçà ïéãøåé.ôòàå "íéå÷ êøã íù íä úåøåáâäù é, íéãñçä ïéà 
ãçàì ãçà ÷ø ïéãøåé,â íéøòùî êëìå  'ò åæ ïáçåøá úåòáöà"åæ â, êøãáù ï÷åúéî úåøåäì 

äãéøé.àéäùë ìáà äéìò êøã ,éòöîàä å÷ä êøã úåìåò ïìåë æà , ïéîé å÷á àì ïéòâåð ïðéàå 
çöðä àåäù,ãåää àåäù ìàîù å÷á àìå . íéìåòå ïéèùôúî åéä íàù éôì àåä øáãä íòèå 

íéå÷ êøã,ô ãåäå çöð ìù úåøåáâä éúùá íâ íéøéàî åéä éðù íòäéìò êøãá 329, äéäå 
éãñçä øåà èòîúîííéìåòä , êøã åìò ïë ìòå ãáìá éòöîàä å÷. éúù ìà íòéâäá ìáà 
úåðåéìòä úåøåáâä,éçúá å÷úîð àì øùà äì,íéå÷ êøãá íéèùôúî íä æà , ï÷úîì éë 

á ÷úîúéù éî ïéà àöîð"÷ðä äøåáâä àìà äãéøéáå äéìòá ô 'ú"ãáìá ú. éë àöîð íâ 
ò äæ ïéìåò ïðéà äéìò êøã ïéìåòùë"øùåéá ãáìá éòöîàä å÷ êøã àìà äæ â,ò åðéàå  ïî äìå

úä ìà çöðä ïîå çöð ìà ãåää"ú,åáâäå ãñçì íùîå äø.êë äéä øáãä íàå , êéøö äéä 
â ãåãîðù 'ò äæ åìà úåòáöà"äæ â,ìåò íäù ïåéë ìáà ééòöîà å÷ êøã øùåéá ãîåòî í, 

åáçøì àìå óå÷æ åúåéäá ìãåâä øù÷ ïéøòùî åðà ïëì,ôòàå " å÷ä êøã äìåò àåäù é
úä àåäù éòöîàä"ú,øã àìå ãñçä àåäù ìãåâä ê, íéøòùî åðà éë äìòîì åðøàéá øáë 

÷ðä ìãåâä àåäù òåöéîá 'ðë ãñç"ì.  

 - מאיר הכוונה -

'  וגרם בו ג,ג"א הכולל חו"דז'  שהיא מוח ג, והנה כשחטא אדם בעץ הדעת.הוא דבר מועט מאד
 ,דנוגה נתאחזו בהן החיצונים ולקחו אותן האורות'  ואותן קלי, נתאחזו בהן החיצונים,ל"פגמים הנ

' ם שדים אלא בחי ואין ש, לפי שהחסדים לעולם נשארין טוב,ר"נוגה נעשית עץ הדעת טו' ואז קלי
  .'וכו ,)ב"דף קיב ע (ו"מלאכים ממש דממנין על צבא השמים כנזכר בתקונים ס

 הנה אותו הנפש שלו צריכה לברר אותן הניצוצין המגיעין לחלקו שנפלו ממנה ,וכשאדם נולד
י המצות " והנה ע.ונת לידת האדם בעולם הזה והבן זהו אשר זה כ,נגה' ר בקלי"י חטא אדה"ע

 ,ר שניהן הם מלאכים"העולה מזה כי יצר טוב ויצה' וכו .תן החלקים שנפגמו ונפלו שםמבררת או
 ולכן הנפש הוא , כי המוחין הם כלים והנפש הוא עצמות,ל"ג של חלק אותו הנפש כנ"חו' בחי

 אינה נכנסת , אך העצמות שהם הנפש דגדלות.ג"מתלבשת באלו שני המלאכים שהם המוחין חו
 והנה אחר שנכנסו המוחין שהם הכלי יכולה הנפש .כפי השנים והמצותא אלא "כולה תכף בפ

 דבההוא )'ח וק"צ(ס בזוהר משפטים " וז.א להכנס העצמות שהוא הנפש קודם הכלי" כי א,ליכנס
 גם בזה תבין ענין האדם שאפשר . לפי שהוא בחינת נפש,י"יומא דזכי לתליסר שנין נקרא בן לכ

 ואין הנפש , לפי שלא עשה מצות לברר הלבוש שהוא בנוגהשכל ימיו לא יזכה להשלים נפשו
 ,הנפש של הגבורות' ר שהם הגבורות נכנס בחי" ואפשר לומר כי בהכנס היצה.יכולה ליכנס בו

   .הנפש של החסדים ואז נשלם' ט נכנס בחי"וכשנכנס היצ
נה עושה  והענין כי אותו קליפת נוגה מדעתה ומרצו.ר"ט וזה יצה"גם תבין למה נקרא זה יצ

ס כתנות עור משכא דחויא והיא "אותן מלבושין לנפש כדי לצוד את הנפש לחלקה ליהנות ממנה וז
 נעשה להם לבושין ,שות שכבר נטהרוו ואמנם הנשמות הקד.נהנית שמתלבש הנפש טהורה שם

 תכף בצאתן נעשה להם מלבוש גוף מכתנות , אך אותן הנשמות שלא נטהרו לגמרי,מכתנות אור
ש היטב בענין הפסוק " ע)ב"ט ע"רי(ם מזווג זכר ונקבה שבקליפת נוגה כנזכר פרשת ויקהל  וג,עור

ר שעליו נאמר " ושם תבין כי הלבוש והגוף ההוא נקרא יצה,לפתח חטאת רובץ) בראשית ד ז(
 כי ,ר"נוגה הם היצה'  נמצא כי הלבוש הנעשה לנפש מצד הגבורות אשר בקלי.לפתח חטאת רובץ

ט שהוא לבוש " אך בבא היצ, והם עדיין מלאים קליפות וסיגים ונקרא שד,ועדיין לא נזדככ
 כי , כי כבר נתרחקו מן הרע ואין הרע שולט בהם,ט"נוגה הם נקרא יצ'  תכף בצאתן מקלי,החסדים

ט אחר הכנסו " כן יצ, יען הם זכר ונקבה, ואז דוגמת חסדים הממתקין הגבורות כנודע.הם חסדים
 ואז שניהן ,)א" ערעזף ד(תצא ' כול לאחזרא ליה משד למלאך כנזכר פ וי,ר"ממתיק את היצה

 ובהסיר ממנו , הגבורה טהורה היא אלא שנעשית שדף כי א,נקראים מלאכים השומרים את האדם
על בכל לבבך דא ) ב"כו עף ד( והבן סוד זה היטב הרמוז פרשת וארא .הרע שבה חוזר למלאך טוב

 והרי .ג הנקרא ימינא ושמאלא" הרי מבואר כי הם החו,'לא כו ודא שמאאדא ימינ, ר"ט ויצה"יצ
ט " יצ,ס קין והבל" גם תבין כי ז.ט ממש"ר יכול להיות טוב גמור כמו יצ"מובן בביאור איך היצה

 שכל זוהמת נחש ,ר" כי קין הם הגבורות לכן נקרא יצה,)א"דף קלה ע (ט" כנזכר בתקון ס,ר"ויצה
 וכל הגרים , והוא סוד יעקב ועשו.כ בהבל שהוא החסדים"א מש,בקין אתתקפה שהוא הגבורות

 . והבן זה, שכן עשו נקרא אדום,הבאים מעשו היו מהגבורות ארץ אדום
אם יתפשטו ויעלו דרך קוין יחזרו הגבורות אשר שם להתמתק : ח שער כה פרק ב"ל ע"ז 329
 . יתמתקו כלל ושאר הגבורות לא,פ" וישארו אלו הגבורות ממותקים ב,דרך עלייה' פעם ב
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úéöéöäå úéìèä ïéðò åðøàéáù øçàå,äôéèòä ïéðò øàáð .÷åð äðä éë  'æã" à
ãîåò àéä äìéçúáúæä éøåçàá "òãåðë à.úéìèá íãàä óèòúîùë ïëìå , æåçàéù êéøö 

 úéöéöä éúùá úéìèä ìù éðéîéä ãöá óúëä ìò åðåøâ áéáñ ìàîù ãöì íëéìùéå åáù
øåçàì éìàîùä330,} ò ä"á{åéöéöä åòéâéù éãë úåçàá íù úãîåòä àá÷åðã àùéøá ø 

ìàîù ãöá,÷åðã òãåðë  'úãçàúà àìàîùá331,úåøåáâä íäù 332,åéöéöä éúùå ú 
øåçàá àìå íãà ìù åéðô êøã íééåìú åøàùé íéìàîùä úåøçàä.àåä äæì íòèå , äðä éë 

 åìàã 'ã ïî ïéàöåé úåéöéö 'ïéçåî333,éçá íäù íãáì úåéöéöä éúù ïëìå  ' úåøåáâå íéãñç
òãä çåîá øùàúéðúéð ïøåçàä ãöá äúåéäá äá÷ðì 334.áô úøæåç øùàëå "ô, úç÷åì æà 
åéöéöä éúù íâúíãàä ìù åéðôá åøàùðù íéøçàä ,ðéáäå äîëçä ïî íäù ä.ôòàå " é

ã ìëù 'åéöéöúéøòùã àöå÷ ãç íä ,åëå øåçàä êøã ïéëùîð íì,ëò " êåúá íúåéäì æ
úéìèä,ìåãâä óé÷îä øåàä àåäù ,Àôá åìàå òãåðë åðîî íéð, úéìèä ìù óé÷îä øåàä ïëì 

á øåà úà êéìåî àåä 'æ úåáéáñ õåçáî ó÷éä êøã åìàä úåéöéöä"à, éðô ãâðë ïëéùîîå 
æ"à,íù íéøàùðå .  

øçà ïôåà ùé íâ,éöéöä éåìéâ íå÷î úåéäì éë àåäå éãñçä íéìâúîù íå÷îá úåí 
ðë äèîìå äæçä ïî àåäù"ì,òöîàä êøã ò÷åá íäìù øåàä ïëì 335æ ìù " êåúá øáåòå à

æ ìù åôåâ"íéðôä êøã íéàöåéå ùîî à336.  
øçà ïôåà ùé ãåò337æðä úåàéöîä éë àåäå '338áì ÷ìçð ', àåä àáàã ãåñéäù éôì 

æã åôåâ òöîàá"åëåúá êùîðå à,â ùéå "ù úåéöéöä øåà ÷ìç ëåëåúá ò÷åá, óé÷îù ùéå 
æä éðô êøã àöåéå àáà ìù ãåñéä ìà ááåñå"à.  

â íä éøäå'339éçá ',úçà úáá íéàöîð íìåëå ,åì íéòéâî åðà øùàë ïëìå øî 
 òîù úàéø÷øåà øöåéá úéøçùã,ãá ïéæçåà åðà  'äæçá íúåà ïéîéùîå úåéöéö, éë úåøåäì 

äèîì íéãñçäå ïéçåîä åëùîéù äúò, êøã íìåë åøéàé íéðô340, éðåîééî úåäâäá øëæðëå 
 ò "åë äðøîàú éúåîöò ìë ô'341.äæå  äî,)שוחר טוב לה( ùøãîä íùá ) אות פציצית פרק ג(

 - מאיר הכוונה -

 .341הערה ' עי 330
 ?מקור 331
. הדרכים' ח מצאנו ב"וכן בפע, אחוריו' ה והנה לסיבה שמביא שכל הד"א ד"לעיל ד ע' עי 332

 .426הערה ' אמנם עי. אמנם בסידור רק מביא ככאן. טלית קטן' טלית גדול וא' ע אם א"וצ
  : ל" ז277א עמוד "סידור יר' עי. נוסף בעולת תמיד" דקטנות" 333

 
 .ג מגדילים אחוריים"שחו' נקודות ו' עי 334
 .והרב התקשה, א"מכאן משמע שזה אורות הפנימיות דז). ח"פע(קו האמצעי  335
 .וכאן סיבה למה הציצית גם לַפנים, ל שהציצית מהחזה ולמטה"כנ 336
 .ע"וצ, )הרב(נ אז "ול איתכן שהרי אין זיווג זו, ש"והוא בשעת ק 337
 ## .*ציציות מקדימה' א או הב"הארת ז 338
 ).ח"פע(' ב 339
 .פ אלא רק בזרוע"ברכת אהבת עולם שזה לא פב' עי 340
 לו אמר, לי עושה אתה מה דוד הוא ברוך הקדוש לו אמר, כמוך מי' ה תאמרנה עצמותי כל 341

 תקיפו לא מקיים אני ראשי בשערות, בתפלתי וקודה כופף אני בראשי, ברייא בכל אשבחך אני
 עטיפת מצות מקיים אני בצוארי, בראשי תפילין מניח אני ועוד, )כז יט ויקרא (ראשכם פאת

 זמן כל הלב כנגד ציצית שימת בחזה, 'וכו, )לט טו במדבר (אותו וראיתם מקיים אני בעיני, ציצית
, )ו ו דברים (לבבך על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו מרשנא, שמע את קורא שאני

 .לפנים כנפות ושתי, לאחור כנפות שתי, הטלית השלכתי ומלפניי מאחריי



  כ"שעה

63 

 áåúëä øîàùåë äëùåîî úìçåú'342 )משלי יג יב( ,éçáä ìò éë ' øîàð úåááåñå úåôé÷îä
äëùåîî úìçåú,øîàð åîöò àáàã ãåñé êøã úåøáåò øùà úåøåàä ìòå , íééçä õòå 

úäàá äåà )שם(
343.  

æã úéìè ïéðò äðäå"øàáúð øáë à.éçá ùé ãåòå  'á÷òé ìù úéìè, åðéìöà òãåðë 
æ éðôá àöåéä á÷òé ïéðò" äèîìå äæçä ïî à)הפרק ן "פרצופי זוח "ע( . åìù åîöò úéìèä ïéðòå

æ ìù úéìèä ïî ïáåé"ðä à"ì,åùàøá úåøòù åá ùé á÷òéá íâ éë ,éçá íéùòð íäîå  '
åáù úåéöéöäðë "ì,éçáî íéùòð úåéöéöä éë  '÷ðä úåðè÷ä ìù úåøòùä 'ðë ïéöå÷"ì. 

æá íðîà"á åì ùéù à 'åéøåçàî íéùð,ìçøå äàì íäù ,â êéøö  'éçá 'øòù:àä ', ïéçåîã 
åîöòì úåìãâã.äàìì ä÷éðéã ïéîéðäå .ìçøì øåáéòã ïéöå÷äå . äùà ÷ø åì ïéà á÷òé ìáà 

à 'ðéìöà øàåáîë øáãîä øåã àø÷ðä ãáìå )ן א"ח הארת מוחין דזו"ע(, åì êøåö ïéà ïëìå 
á àìà 'éçá 'øòù:à  'åîöòì,àå  'äéá÷åðì. íéùì úéìèá ïîéñ çéðäì ãéô÷äì ïéàù òãå 

à ãö ãéîú 'íéæðëùàä íéâäåðù åîë ùàøä ìò úéìèä ìù344,àåää âäðîì ùøåù ïéà éë .  
  

 â ùåøã úéöéö éùåøã  
÷å úéöéöä ïéðòá"áå ù 'ãçé íéøùå÷î.öå æã ïéçåîä ïéðò äìéçú øàáì åðà ïéëéø" à

íéùåøãä åìà åðáåéù éãë.æá éë åðéìöà øàáúð äðä " ãöî ïéçåîå àáà ãöî ïéçåî ùé à
àîéà,äð êåúá íéùáåìî íéàá àáà ãöîã ïéçåîäå "àáàã é, íéàá àîéà ãöîã ïéçåîäå 

äð êåú íéùáåìî"àîéàã é,äð åùáìúð êë øçàå "ã ïîöò ïéçåîä êåú àáàã éàîéà ãöî, 
éçáä ìëå 'æ êåú ãçéá íéùáìúî åìàä"à345.   

÷ð àáàã ïéçåîä äðäå 'ðéáå äîëçääøåáâå ãñç 346,÷ð àîéà ìù ïéçåîä ïëå  'â" ë
êë,æã ïéçåîä íéëùîð íäîå "à.ãî éë  'ã ïéëùîð àáàã ïéçåî 'æ ìà ïéçåî" íéùáåìî à

äð êåú"àáàã é,ãîå  'ã ïéëùîð àîéàã ïéçåî 'á íéùáåìî ïéçåîäð"àîéàã é.   
àîéàã ïéçåîì àáàã ïéçåîä ïéá ÷åìéç ùé íðîàä,éçá íìåë íä àáàã ïéçåî éë  '

íéåìéîá úåééåä ìù úåîù,íéåìéîá äéäàã úåîù íä àîéàãå .   
àîéàã åà àáàã ãáìá äðéáå äîëçá àìà äúò íéøáãî åðàù äæ ïéà ìáà. 

çàå"á ïéðò øàáð ë '÷ðä íéøçàä ïéçåîä 'àáàã äøåáâå ãñçàîéàã åà . ïéà éë òã íâå 
åã ïéçåîá àìà äúò íéøáãî åðà"æá íéñðëðä ÷"úòá àòîù úàéø÷ , çà éë" ïîæá ë

âçá ïéçåîä åìà ïéãøåé úåìãâä"æã ú"à,áçì íéøçà ïéçåî åì íéàáå "åìù ã, íù øàåáîë 
÷ä ïéðòá"ù,äæ ïéðò çëùú ìàå øåëæå .  

åîöò àáàã äðéáì àáàã äîëç ïéá ÷åìéç ùé ãåò.  íäéðùù àåä úîà éë àåäå
æðëå úåéåä íä',éçá àåä ìëä àáàá íìåòìù éôì  'úåéåä, äîëç éë àåä ùøôää ìáà 
éåä àåä àáàã"ãá ä 'úåéúåà,éåä àéä àáàã äðéá ìáà "âá ä 'ãáì úåéúåà,äé íäå "å, éôì 

òàù"éçá àåäù ô 'àáà,ëò "åáù äðéá àéä æ,â ÷ø äá ïéà ïëìå  'åéúåàúäé "å, úåøåäì  éë
îéâá àéä 'éäà"ä,éåä ÷ø äðéàù àìà "ä} ò ä"â{éâá äìåòä î 'éäà"ä. äúåéäì éë àöîð 

 - מאיר הכוונה -

 .מחלה לב 342
המקפת וסובבת נאמר תוחלת ממושכה מחלה לב ועל '  וכולם נמצאות ביחד ועל הבחי343

כ כאשר אנו מגיעים לשמע ישראל " ועהעוברת דרך יסוד אבא בעצמו נאמר ועץ חיים תאוה באה
ציצית ונוטלין ביד ומשימין אותן בחזה להורות כי עתה יומשכו המוחין והחסדים ' אנו מקבצים הד

 ).ח"פע (פנים' ש ויאירו כולם בבחי"בק
 . פרק נר מצוה יט- מסכת חולין - ה הקדוש "השל' עי 344
 .פנים כולםא ב"ש שנוסף שנפש דז"וע, ח שער המוחין פרק יב"ע' עי 345
 ).ח"וכן בפע, א"עולת תמיד כב ע(דעת כלול מחסדים וגבורות  346
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éåä àéä àáà ãöî"ä ,äé àéä äðéá ãöî äúåéäìå"ìåòä åíéæðë äéäà ïéðîë '. äðéáå äîëçå 
áùàîéàæðä êøã ìò íä ',éçá ïäéúù éë  'éäà"ä,äéäà àéä àîéàã äîëçù àìà  , äðéáå

äà àéä àîéàã"é.   
àïéòéøëî àìà ùîî ïéçåî ïðéàù úåéäì úåøåáâäå íéãñçä íðî347, àì íðéà êëì 

äéäà úåîù àìå äéåä úåîù,îëçá àìà ïðéà åìà úåîù éúù éë äòãåðë ãáìá äðéáå  ,
éçá íä àîéà ìù ïéáå àáàã íúåà ïéá úåøåáâäå íéãñçä ìáà 'úøçà,åîù àåäå ú 

åäà"ôá æîøðä ä ')בראשית א א( à'ä ú'å íéîù'àä ú'õøà,æðë  'ôá øäåæá 'úëá úéùàøá"é 
)ג"ח ז ע"זו(

348 ,åäà íù àåä àáà éë àåä àîéàì àáà ïéá ùéù ÷åìéçäå"ä,éãñçá ïéá í 
úåøåáâá ïéá,íùä éåìéî úåàéöîá àìà íäéðéá ùøôä ïéàå . úåøåáâäå íéãñçä ìáà 
â íä àîéàã 'äà úåéúåà"ãáì å ,åáâäì íéãñçä ïéá ùéù ÷åìéçäåúåøéöîá àåä  úåà

íùä éåìéî.   
åà åâååãæð øùàë äðäå"úåôéè íäìù ïéçåîä åìàî àéöåäì à, ìà ïéçåî åéäéù éãë 

æ"à,àîéà ìù ãåñéä êåúá íìåë ãçé åáøòúð ,åäù àäìù íçøä ,ò " ïéðòá åðøàéáù äî ã
æã ïåùàøä øåáéò"éçá ìù à 'úìúá ïìéìë úìú )ח שער מ פרק ד"ע(,÷ðù åðøîàù  ' íù

ã ãåñá äéäà 'úáùàø ìù ïéìéôú é ,æ åéäù éôì àåä íòèä éë åðøàéáå 'éçá 'íéëìî ìù, 
øåáéòä úòá äæá äæ åììëðå,â íäù åàöîðå "æ ô 'ë íäù"äéäà ïéðîë à. øåáéòá íâ äðäå 

êë äéä ïéçåîä ìù äæä,ã åìà åììëð éë  'åìàá åìà ïéçåî. ìåìë äîëçä çåî éë àöîðå 
ãî 'åç íäù íéøçàä ïéçåî"åçå á"â,òå ã"â æ 'íéøçàä ïéçåî.ã íä éë àöîðå  'ïéçåî,ë à ì' 

ãî ìåìë 'éçåîïé íä íéøçàä "éçá å',ã ìëå  'àä çåîá íéìåìëä ïéçåî '÷ð 'äîëç íìåë ,ãå '
áä çåîá íéìåìëä '÷ð 'äðéá íìåë,øàùä ïëå ,àáàã ïéçåîá àåä äæ ìëå  ,ãòå"â æ" ë

àîéàã ïéçåîá.  
õøîð øåöé÷á ïéçåîä åìà ìë øãñ äæå:îëç çåî äã ììåë àáàã  'ïéçåî,ò íäå " á

ñ"î â"á ä"ï:äîëç ,ä ãåé "éå é"ä å"é.äðéá ,åé "ä ã"àå é"ä å"é.ãñç ,åé "ä ã"àå à"ä å"à. 
äøåáâ,åé "ä ã"å ä"ä å"ä349.â àåä àáàã äðéá çåî "æðä øãñ ìò ë',â ïî ïäù àìà  '

úåéúåà:äîëç ,åé "ä ã"éå é"å.äðéá ,åé "ä ã"àå é"å.ãñç ,é å"ä ã"àå à"å.äøåáâ ,åé "ä ã" ä
å"å350.åäà íù àåä àáàã ãñç çåî "ä,ò "æðä íéåìéîä ã',ãä íùäù àìà  'àåäå ïéãåéá" å

äæë äøñç åáù:äîëç ,ä åéå éä óìà "é.äðéá ,ìà "ä ó"àå é"ä å"é.ãñç ,àä åàå àä óìà . 
äøåáâ,éä åå éä óìà 351.  

 - מאיר הכוונה -

 .ג אות יז"שער דרושי הצלם פרק ב כללי חו' עי 347
ה דביה לאתבריאו שמיא " בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ראשי תיבות אהו348

יב תיאובתא ה ביה אתבריאת ארעא וכל מה דאית בה והוא יה"ה בזה אתבריאו שמיא ו"וארעא א
בכל אילנין ועשבין די בארעא והוא מה דאמרו אין לך עשב ועשב מלמטה שאין עליו מלאך 

הידעת חוקות שמים אם תשים משטרו )  לח לגבאיו(מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל שנאמר 
   .בארץ

ה שבו נבראו שמים "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ ראשי תבות אהו: תרגום
ה בו נבראה הארץ וכל מה שיש בה והוא נתן תשוקה בכל האילנות "ה בו נבראו השמים ו"וארץ א

והעשבים שבארץ והוא מה שאמרו אין לך עשב ועשב מלמטה שאין עליו מלאך מלמעלה שמכה 
  .הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ) איוב לח(אותו ואומר לו גדל שנאמר 

והיא ,  טבעת שעשוי העטרה כעין טבעת-תמא דגושפנקא חו, ל"ב וז"ז עג ע"א בתיקו" בגר'עי
בדעת , ת את השמים ואת הארץ"בר, והוא חותמא דגושפנקא דחתים שמים וארץ, טבעת המלך
 ל"עכ, ה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה"ה אהי"יחודא דהוי

 ).ו"לש (ב" רל349
 ).ו"לש (ם" מקו350
 ).ו"לש (ו" תר351
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åäà íù àåä àáàã äøåáâ çåî"â ä"ë,éñå  ' åéåìéîàäé àåä"ä,ø "ïéãåé ì,ïéää , 
ïéôìà,ïéää ,âù àìà  'àä ïéåå 'âáù 'íéøñç íä úåîùä,àåäå  å'øçàä åäðãä íùáù  ' àéä

óìàá äàìî ,äæë:äîëç ,ä óìà "å é"ä å"é.äðéá ,ìà "ä ó"å ä"ä å"ä.ãñç ,ä óìà "å à" å
ä"à.äøåáâ ,ä óìà "àå ä"ä å"ä352.   

äòèú àìù éãë íðåáùç äæå.íä äîëç çåî ò "ñ á"î â"á ä"îéâ ï 'ìø"á, çåî 
ð íä äðéá"î æ"è ç"î ì"éâ ìëä êñ á 'ô÷"å,ñ÷ íä ãñç çåî "ð÷ â"ì÷ ã"ð÷ å"éâ â 'øú"å, 

ð÷ íä äøåáâ çåî"î÷ â"ì÷ â"î÷ ä"îéâ ã 'ò÷ú"ä,éä ìë úåììë êñå " íä àáàã ïéçåî å
ö÷ú óìà"è.  

àîéàã ïéçåî øãñ äæå:ã àîéàã äîëç çåî  'äéäà,á  'ãïéãåéàå  'àå ïéôìàã '
ïéääã,äæë :äîëç ,ä óìà "åé é"ä ã"é.äðéá ,ä óìà "åé é"ä ã"é.ãñç ,ä óìà "åé à"ä ã"à. 
äøåáâ,ä óìà "åé ä"ä ã"ä353 .  

æðä øãñ ìò íä àîéàã äðéá çåî',â ïî íäù àìà  'äà úåéúåà"äæë é:äîëç , óìà 
ä"åé é"ã.äðéá ,ä óìà "åé é"ã.ãñç ,ä óìà "åé à"ã.øåáâ ä,ìà ä ó"åé ä"ã354 .  

ãñç çåî úîâåãë íä àîéàã ãñç çåîàáàã ,â ïî íäù àìà  'äæë úåéúåà: çåî 
äîëç,ä óìà "éå é"å.äðéá çåî ,ä óìà "åàå é.ãñç çåî ,ä óìà "àå à"å.äøåáâ çåî , óìà 

ä"å é"å355.   
åáâ úîâåã àîéàã äøåáâ çåîäøàáàã ,âî àéäù àìà  'åéúåàúäæë :äîëç , óìà 

ä"å é"å.äðéá ,ä óìà "å ä"å.ãñç ,ä óìà "å à"å.äøåáâ ,ä óìà "àå ä"å356.   
íðåáùç áåúëàå,îëç äàîéàã ,ñ÷ "à,ñ÷ "à,î÷ "â,ð÷ "à,ñ ìëä êéøú íéìåò "å. 

àîéàã äðéá,î÷ "å,î÷ "å,ì÷ "æ,î÷ "à,÷ú íä íìåëå "ò.àîéàã ãñç ,î÷ "ç,ì÷ "è,÷ "ì, 
ì÷"ç,ð÷ú íä íìåëå "ä.àîéàã äøåáâ ,ì÷ "ç,ì÷ "â,ë÷ "è,ì÷ "ã,ì÷ú íä íìåëå "ã. äðäå 

ö÷ú óìà àáàã ïéçåîä ìë êñ"è ,éôìà éðù àîéàã ïéçåîä ìë êñåíòø "ä. íäéðù êñå 
â íä ãçé 'òúú íéôìà"ã.   

éçá øàáúð äðä 'åà ïî íéàöåéä ïéçåîä"æì à"úòá à òîù úàéø÷ çà øùà" ë
éçá íéùòð 'æì ïéçåî"âçì à"é úìôú úòá åáù ú"îå÷îá øàáúéù åîë çå.  

äð êåú ùáìúäì ïéñðëð ïéçåîä åìà øùà éë òã ìáà"àîéàã åà àáàã é, íðéà 
äæä øãñë íéñðëð. ïéáøòúî íä íðîà }ò ä"ã {øçà ïôåàá.áä éë àåäå  ' äîëçã ïéçåî

åàã äîëçå"à357,åàã íéãñçå íéãñçã ïéçåîä éðùå "à,äð êåú íéùáìúî íìåë " àáàã é
äæ ïôåàá:àáàã çöðá àáàã äîëç ,àåäå æã äîëç çåî "à.àáàã ãåäá àîéàã äîëçå , 

æáù äðéá çåî àåäå"à.àáàã ãåñéá àáàã ãñçå ,æáù íéãñç çåî àåäå "à. àîéàã ãñçå 
àáàã ãåñéá,åáâä çåî àåäå úåøæáù "à.úåá÷ð íúåéäì àîéàã ãñçäå äîëçäù àöîð , 

éùáìúî øùàëíäðá "àáàã é,äøåáâå äðéá àø÷ð .àöîð íâå ,àáàã ïéçåîä éë  íìåë 
åîëçúíéîçø íìåëå íéãñçå .   

åàã äðéáå äðéáã ïéçåîä éðù ìáà"à,åáâã ïéçåîä éðùå úåøåáâå úåøåàã "à, íìåë 
äð êåú íéùáìúî"äæ ïôåàá àîéàã é:àîéàã çöðá àáàã äðéá ,æá äîëç çåî àéäå "à. 

 - מאיר הכוונה -

 ).ו"לש (ה" תקע352
 ).ו"לש (ו" תרי353
 ).ו"לש (ע" תק354
 ).ו"לש (ה" תקנ355
 ).ו"לש (ד" תקל356
 .וכן כולם, חכמה דאבא וחכמה דאמא 357
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àîéàã ãåäá àîéàã äðéá,æá äðéá çåî àåäå "à.àîéàã ãåñéá àáàã äøåáâ ,åî àåäå  ç
æáù íéãñç"à.àîéàã ãåñéá àîéàã äøåáâ ,æáù äøåáâ çåî àåäå "à. äðéáä éë àöîðå 

àáàã äøåáâäå,ïéøåëã ïúåéäì ,äðá íùáìúäá "ãñçå äîëç úðéçáì ïéáùçð àîéàã é. 
öîðåàåøåáâå úåðéá íìåë àîéàã ïéçåî éë úéðéã íìåëå ï.   

åùáìúä úáéñ äðäåúïøãñë àìù ïéáøåòî ïéçåîä åìà ,àåä æðä ãåñá  'ñá"é )א "פ

 , äðéáá íëçå äîëçá ïáä ,îëçå äîëçá äðéá óúùì êéøöù äãçé íâæîìå äðéáá)ד"מ
êë íúåéäá éë ãåòå,äæî ìåãâ øåáéç ïéà 358.öîð äæáå àåà êéà "àãçë ïééøù à )ז רצ "אד

 ëå "ùòð æäò "åà âååæ é"à,òå "êåúáù øåáéòä é.)א"ג ד ע"זהר ח(  ïéîìòì ïùøôúî àìã,)ב"ע
æðä øãñë åùòðå åáøòúð àîéà'359.  

ùîá äðäå"ì,â ÷ø äá ïéà àîéàã  'äé úåéúåà"å,úé øàáî êì " íéðå÷éúá ù
øäåæáå,äé íù éë "àîéàá àåä å,æå "é ïå÷éúá ì" è) óãò àî" áא"מא ע (âî àîù ìëã '

åë åäéà àîéàá ïååúà'360.äé íù äðäå "îéâ àåä å 'äéäà,â àåäù "àîéàá ë, éôì àåäå 
á àåäù÷ðä àáàã äðéá 'â"ðéá ëä,æðä áåøéòä øçà èøôáå ',äðä êåú åùáìúðùë " é
åðøîàù,ðéáä åæ éë äàîéàã ïéçåîá äîëç úéùòð àáàã 361.äé íù éë àöîðå " àåä å

äðéáá.   

 - מאיר הכוונה -

הוא זה ובו יתבאר מה שאמר בספר יצירה הבן ' ה דרך א"דרכים בענין שם הוי'  ונבאר ה358
בחכמה וחכם בבינה הנה נודע כי אבא נחלק לשני פרצופים הראשון עד החזה והוא הנקרא אבא 

ועד החזה היא נקראת ' ז הוא באמא שנחלקת לב" ישראל סבא מהחזה ולמטה ועדהוא' עלאה הב
ה הם "ה שהם י"אותיות ראשונות של הוי' אמא עלאה בינה ומשם ולמטה נקרא תבונה והנה ב

ל בענין סדר כתיבת "ל וכל זה יתבאר כמש"בחינות כנ' א ולכן צריך שיהיו בו כל הד"רומזים לאו
נרמזו ישראל סבא ' א עילאין ובאות ה"שבשם בה נרמזו או' כי באות יהשם וביאור הענין זה דע 

  ותבונה 
' ס שבו וב"וגם הוא רומז לי' הוא אבא הנקרא י' אותיות י' ד במילוי הם ג"והענין כי האות יו

ס של אמא וגם ציורה היא "ד הם רומזים אל הבינה כי גם הם גימטריא י"ד מילוי היו"אותיות ו
ולפי שאמא עלאה טמירא יתיר מן תבונה ' כי כבר ידעת כי הבינה נקרא ה' על ובסוד ד ' נעשית ה

כ בשאר פרצופים וזהו להורות "ל משא"עצמה רק במילואה לבד כנ' לכן לא נרמזה בציור אות י
  ההעלם הגדול 

מילוי הזכר לרמז שהיא טפלה אליו והוא ' וגם נודע כי לעולם כל מציאות הנוקבא היא בחי
כ נותן הגבורות לנוקבא ותחלה היתה "ג ואח"א כי לקח תרין עטרין של ח"ת עם זכדוגמת מלכו

הגבורות לכן נקרא הנוקבא מילוי של זכר ' א היו בחי"אותו עטרא דגבורה בתוכו ומילוי גופא של ז
' ט ומשם נעשית המלכות הנקרא חוה גי"ה דאלפין ומילוי הוא י"א הוא שם מ"גם הענין הוא כי הז

ולפי שהנוקבא הוא ) ו(ה גם ענין כי מילוי גימטריא אלהים והוא דין"ילוי של שם מט שהוא המ"י
 ).ח"פע (דין לכן לוקחה המילוי שלו שהוא דין

 ומייחד לון דקשיר הוא ואנת) א"ז יט ע"תיקו( ט"זל אליהו ש"כמ: ג"ב צח ע"ביאורים ח' עי 359
 שהם ,בינוני וחד קציר וחד ארוך חד כסדרן אזלין אינון ספירן עשר ואלין ,שם עוד ואמר .לון

 דרועא גבורא ,ימינא דרועא חסד דא בתיקונא ואתקריאו עוד שם ואמר .כנודע קוין' בג הקישורים
 י"ע רק הכל הוא ז"וכ ,'כו מלכות דגופא סיומא יסוד ,שוקין תרין והוד נצח ,גופה ת"ת ,שמאלא

 כי ,מזה למטה זה וירדו בתםהרכ נפרדה מהם האור נסתלק כאשר אבל .בהם שמתייחד ס"א אור
 כלילת כי ,כלל מחבירו האחד נכלל ולא ,לבד שבו העיקרית} ג"צח ע {בעצמותית רק'  כל אנשארו
 הכוונת שער ובספר ז"פ המלכים בשער ש"וכמ (ועיבור בזווג יציאתם י"ע רק הוא מכולם' כל א
 .דמתקלא הרזא י"וע ,'ה' ד' ג' סי ה"בדע ש"וכמ )דרוש ג ציצית דרוש

צור עולמים תליא מן חכמה ' ה ה"ותא חזי כל שמא דאיהי מן תרין אתוון כגון כי בי: ל"ז 360
ומן תלת אתוון תליין מן בינה ומן ארבע תליין מן שכינתא תתאה ומן חמש תליין בחמש ספירן 

  .ומן שית תליין מן צדיק
 תלוי ,)&" (מיםה צור עול"ה יהו"כי בי" כמו , כל שם שהוא משתי אותיות,ובא וראה: תרגום

 התחתונה ומחמש . ומארבע אותיות תלויים משכינה. ומשלש אותיות תלויים מבינה.מחכמה
 . ומשש תלויים מצדיק.תלויים בחמש ספירות

 .369הערה ' א עי"ומשנים את שמם כדלקמן ריש ו ע 361
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äæá íòè ùéå,ã ãåñù òãåðù éôì  'åéúåàúéåä "åàá úåæîøð ä"åæå à"ï, àáà ïëìå 
ãä ìë åá ùé íìåë úà ììåëä 'åéúåàú,à  äèîìù äùìùä àìà úììåë äðéàù àîéà ìá

äðîî,â ÷ø äá ïéà  'úåéúåà.úåù÷äì ùéù óàå ,â äá úåéäì éåàø äéä äæ éôë éë  ' úåéúåà
åä"â àì ä 'äé úåéúåà"å.åîå÷îá äæ éúöøéú øáë  )&(.éåä äîì ïéáú äæá íâ "ñ éåìéîã ä" â

àîéàá àåä,ãá äðä éë àåäå  'äé úåîù"àáàã äðéáá øùà å,òðù  ïéçåîá äîëç úéù
æðë àîéàã',ì íäá ùé "åéúåà àú,äå "à íù ñ"éåäî àöåéä ì"ñã ä"â,â íäù  ' óìàå ïéãåé
éåäá ùéù"åæ ä,éåä ìà ùøù íä øùà "ñã ä"òãåðë â362,ôá æîøðëå  'øá ñçðéô" î) óãîø å

ò"á(363.àîéàã ïéçåîã äîëç àéäù éôì àåä íòèäå ,âä ïëìå  'àå ïéãåé 'éåä ùøù íäù" ä
ñã"â,àîéàã äîëçî íéàöåé .éåä ìë íìåòì éë ïéáú äæá íâ "àáàá àéä ä , àéä äéäà ìëå

àîéàá364 ,çàå àáàã äðéá àéäù ïàë ìáà"àîéàã äîëç úéùòð ë, äç÷ì äæ çëî ïëì 
 äúð÷åàîéàñã äéåä "â ,éäà ìù íù àìà äúéä àì äìçúá ìáà"òãåðë ãáì ä365.  

ì øàù íðîà"éåä øôñîã á"ñã ä"ïî íéàöåé íä âàîéàã äðéá ,ì äá ùéù " á
úåéúåà,ñ íùá àîéà úîìùð íäîòå "â.éåä ùé êéà êì åðøàéá éøäå "ñã ä"àîéàá â, 

ôòà"éåä äá ïéàù é"äéäà àìà ä.íéðåùàøä ïéçåî éðùä åìàî éë àåäå ,åç íäù "á, 
éçá äá úéùòð 'ñ"æðë íìù â'.åç íäù íéøçà ïéçåî éðùä ìáà "â, íðéàå ïéòéøëî íä 

îî ïéçåîðë ù"ì.ñã ùøùä ìáà "à íù àåäù â"ì,äáù äîëçî àöåé ,ðåùàøä àéäù ä, 
åéúåà øàùåúñ "éâ íäù âî 'ì"àîéàã äðéáî íéàöåé á,ì ùé äáù "ãá úåéúåà á ' úåîù

äà"æðë éåìéîá é 'äæ ììë øåëæå.  
â ïéáú äæáå"î ë" úéùàøá øäåæá ù)ò çé óã"á:(ä  'åðéäìàä ', àìã ïéîéúñ ïéðååâ 

àå ïæçúàà íå÷î ìà ïøù÷ú 'ãåçéààìéò àãç äåë ', ìàøùé òîù äàìéò àãåçé ä '

 - מאיר הכוונה -

, ה הולך סגולתא"ד ד"ז מז ע"א על תיקו"ד בענין בבהגרעו' עי. א יג ושער כו פרק ג"א' עי 362
ג והוא "י שבהויה דס"אל הוא שם ייא, ל"וז, ש דרוש ה"לקמן קר' עי). א"בנ(א "ז קח ע"תיקו' ועי
 ח דאבא שניתנו ביסוד דאימא"הה' בחי

אסתלק על כל אתוון הכי את עתיד ' ויחלום והנה סלם רעיא מהימנא מה ל) &(א "ד: ל"ז 363
דבקדמיתא ' י דחושבניה ל"י דביה יי"ו ה"י וא"ד ה"קא על כל בריין בגין דאסתלק לשמא דיולאסתל

ג מכילן דרחמי דאינון אחד כען תסתלק באל דאיהו "א דאיהו יאאא בי"ו ה"א וא"ד ה"הוית בשם יו
הלא אב אחד לכלנו הלא אל אחד בראנו ) &(ד "ייאי דתרין שמהן סהדין הלא אל אחד בראנו הה

 ובהפוך ם"ד לחשבן אד"ה דהכי סליק מא"ירום ונשא וגבה מאד במ) &(ודין אלין יתקיים בך י' ובג
ה ונשא בארבע אנפין דשור "יברכך יהו) &( ירום בארבע אנפין דאריה דאינון אתוון מאד הוא אדם

ה פניו "ה באמצעיתא ודא יוד הי ואו הי ישא יהו"ה בשמאלא וגבה מאד יאר יהו"דאינון ישא יהו
  ):&(ה ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם " וישם לך שלום רביעאה יהואליך

 כך אתה עתיד ,עולה על כל האותיות'  רועה נאמן מה ל,"לםום והנה סוויחל"דבר אחר : תרגום
 שחשבונן ,'י' י'  שבו שלש י,י"ו ה"י וא"ד ה" משום שעלה לשם של יו,להתעלות על כל הבריות

 שהן ,ג מדות של רחמים"א בי" שהוא יאא,א"ו ה"א וא"ד ה"שם יו שבהתחלה היית ב,שלשים
 זהו ,"הלא אל אחד בראנו"י ששני שמות הם עדים "ל שהוא אותיות ייא" כעת תתעלה בא.ד"אח

ירום ונשא וגבה "ן אלו יתקיים בך "ובשלש יודי. "הלא אל אחד בראנו הלא אב אחד לכלנו"שכתוב 
 בארבע פנים "ירום" . ובהפוך אותיות מאד הוא אדם,ם" אדד לחשבון" שכך עולה מא,ה" במ".מאד

 "וגבה מאד" , בשמאל"ה"ישא יהו" בארבע פני שור שהם "ונשא" ,"ה"יברכך יהו"של אריה שהם 
 ,ה" רביעי יהו".ה פניו אליך וישם לך שלום"ישא יהו" , וזה יוד הי ואו הי, באמצעיתו"ה"יאר יהו"
 ."ברכםושמו את שמי על בני ישראל ואני א"

 אך ,ה"ן או חכמה דבינה דמ" או חכמה דב,כל אבא הוא חכמה: שער המוחין פרק י' עי 364
 או ,כל אבא הוא חכמה: נוסח אדם ישר. ן"דב ה או בינה"לעולם אמא היא בינה או בינה דבינה דמ

 דבינה ה או בינה" אך לעולם אמא היא או בינה דבינה דמ,ה"ן או חכמה דבינה דמ" דב דבינהחכמה
 .ן"דב

שער כ ' ועי. ג" ותבונה היא שם ס,י"ד ה"י יו"ף ה"ן אל"ה דיודי"אהי בינה: שער ד פרק ג' עי 365
 .ן"ג הוא בחלק ב" אך ס,ה"ה הוא בחלק מ"אהי: פרק י
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åðéäìà ä 'ãçà,àã ìá÷ì àã ,åë àúçùîå å÷ã åãéãî íéîä åå÷é '366. åäåðøàéá äæ ïéðòå 
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בארח קו למהוי ) בראשית א ט(' המים וגו"וו "ם יקיה"יאמר אל"ו): א"יח ע(ל בשלימות "ז 366
מאה נפיק כלא בסתימו עד דמטי ואתכניש להיכלא  קדאבארח מישר דהא מרזא דההיא נקוד

ומתמן נפיק בקו מישר לשאר דרגין עד דמטי לההוא אתר חד דכניש כלא בכלל דכר ונוקבא  עלאה
ו חד "זעירא ועל דא ו' עלאה מתחת השמים ו' ומאן איהו חי עלמין המים דנפקי מלעיל מאת ה

תתאה דא אתגלי וכל שאר אתכסי ומגו ' ותראה היבשה דא ה) שם(שמים וחד מתחת השמים כדין 
האי בתראה אשתמע בסוכלתנו ההוא דאתכסי אל מקום אחד בגין דהכא הוא קשורא דיחודא 

ה אחד ושמו אחד תרין יחודין חד דעלמא עלאה לאתיחדא בדרגוי וחד דעלמא "דעלמא עלאה יהו
מן אתבסים תתאה לאתיחדא בדרגוי קשורא דיחודא דעלמא עלאה עד הכא איהו חי עלמין ת

ואתקשר עלמא עלאה ביחודא דיליה ובגין כך אקרי מקום אחד כל דרגין וכל שייפין מתכנשין תמן 
והוו כלהו ביה חד בלא פרודא כלל ולית דרגא דאתיחדן תמן ביחודא חד אלא האי וביה אתכסיין 

א כלהו בארח סתים בתיאובתא חד עד הכא בדרגא דא אתייחד עלמא דאתגלייא בעלמא דאתכסיי
) ישעיה ו א(ה "תתאדעלמא דאתגלייא אתייחד אוף הכי לתתא ועלמא דאתגלייא איהו עלמא 

) שם יז ז(ה נראה "וכבוד יהו) במדבר יד י(ויראו את אלהי ישראל ) שמות כד י (י"אדנואראה את 
כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד ' כמראה הקשת וגו) יחזקאל א כח(ה "וירא כבוד יהו

את  )בראשית ט יג(כמראה הקשת זה חי עלמין וזהו ) שם(ודא איהו רזא ותראה היבשה ה "יהו
דאתער (דעיבא דאתחזי קשת  קשתי נתתי בענן דא מלכות נתתי מן יומא דאתברי עלמא ביומא

 אתער שמאלא לאתתקפא נפקת רחל )יחזקאל א כח (ה"מראה דמות כבוד יהו) שמאלא לאתתקפא
ל בסטרא דא ואינון גוונין דאתחזיין "ל בסטרא דא גבריא"דא רפאל בסטרא "ותקש בלדתה מיכא

בההוא דמות חיור וסומק וירוק כן מראה הנגה סביב נהירו דאתכסייא בגלגולא דחיזו דעינא הוא 
ה גוונין דאתיחדא יחודא תתאה לפום יחודא דאתייחד יחודא דלעילא "מראה דמות כבוד יהו

דלא אתחזן ואתקשרן אל מקום אחד יחודא חדא בעלאה גוונין ה גוונין סתימין "ו יהו"ה אלהינ"יהו
בקשת לתתא לאתיחדא בהו חוור סומק וירוק כגוונין סתימין ואינון יחודא אחרא רזא ושמו אחד 

ה אחד דא "ו יהו"ה אלהינ"שמע ישראל יהו) דברים ו ד(ו יחודא דלתתא יחודא עלאה "בשכמל
תיבין והכא שית תיבין משחתא בוצינא דקרדינותא לקביל דא יקוו מדידו דקו ומשחתא הכא שית 

יקוו המים הכא שעורא דיוצר ) בראשית א ט(מי מדד בשעלו מים ודא איהו ) ישעיה מ יב(דכתיב 
ה צבאות דא "דא איהו יקוו המים יהו) ישעיה ו ג(ש "ש קדו"ש קדו"א קדו"ו ה"א וא"ד ה"עלמין יו

 כבודו דא ותראה היבשה רזא גליפא שמא איהו אל מקום אחד ברזא דשמא דא מלא כל הארץ
  .ו"ז כוז"ו במוכס"דיחודא כוז
 שהרי מסוד של אותה . להיות בדרך ישרה, בדרך קו,"' וגוויאמר אלהים יקוו המים: "תרגום

 ומשם יצא בקו ישר לשאר , עד שהגיע והתכנס להיכל עליון,סתוםנקודה ראשונה הכל יצא 
המים .  חי העולמים, ומיהו,כונס הכל בכלל של זכר ונקבה עד שמגיע לאותו מקום אחד ש,הדרגות

 ואחד , אחד שמים,ו" ועל זה ו,קטנה'  ו"מתחת השמים" .העליונה' המאות שיוצאים מלמעלה 
 ומתוך . וכל השאר התכסה, זה התגלה.תחתונה'  זו ה"ותראה היבשה" אז ,מתחת השמים

 בגלל שכאן הוא קשר היחוד של ,"דאל מקום אח" . אותו שהתכסהתבונההאחרונה הזו נודע ב
 ,יחד בדרגותיוי אחד של העולם העליון להת, שני יחודים".ה אחד ושמו אחד"יהו. "העולם העליון

חי . הוא קשר היחוד של העולם העליון עד כאן .חד בדרגותיויואחד של העולם התחתון להתי
 כל הדרגות וכל .קום אחד ולכן נקרא מ, ונקשר העולם העליון ביחוד שלו,העולמים שם מתבשם

יחדת שם ביחוד אחד י ואין דרגה שמת.לם בו אחד בלי פרוד כללו כנהיו ו,האיברים מתכנסים שם
יחד העולם י עד כאן בדרגה זו מת. בהשתוקקות אחת,סתוםלם בדרך ו ובו מתכסים כ,אלא זו

 , התחתון ועולם הנגלה הוא עולם,חד גם כן למטהיהעולם הנגלה מתי. הנגלה בעולם הנסתר
' כמראה הקשת וגו" ,"'וירא כבוד ה" ,"נראה' וכבוד ה" ,"ויראו את אלהי ישראל" ,"'ואראה את ה"

 זה "כמראה הקשת" ".ותראה היבשה" וזהו סוד ".'גה סביב הוא מראה דמות כבוד הוכן מראה הנ
 ,מעונן  ביום. נתתי מיום שנברא העולם, זו מלכות,"את קשתי נתתי בענן" וזהו ,חי העולמים

 . מתעורר השמאל להתגבר,' מראה דמות כבוד ה)כשמתעורר השמאל להתגבר(כשנראית הקשת 
 והם הצבעים .ל בצד זה" גבריא,ל בצד זה" רפא,ל בצד זה" מיכא.יוצאת רחל ותקש בלדתה

 האור שהתכסה בגלגול מראה ,"גה סביבוכן מראה הנ. "קום וירו לבן ואד,שנראים באותה דמות
יחד יחוד ייחוד שהתהחדו היחוד התחתון הם לפי י הצבעים שהתי.'אה דמות כבוד ה הוא מר,העין
 , יחוד אחד בעליון. שלא נראים ומתקשרים אל מקום אחדסתומים צבעים ".'אלהינו ה' ה" .עליון

 סוד , והם יחוד אחר,סתומים כמו צבעים ,ם וירוקו לבן אד,חד בהםיהצבעים בקשת למטה להתי
ה "שמע ישראל יהו" יחוד עליון . היחוד שלמטה,"ם כבוד מלכותו לעולם ועדברוך ש" .ושמו אחד
. בותיבות וכאן שש תי כאן שש ת, מדידות של קו ומדה,"יקוו" . זה כנגד זה".ה אחד"אלהינו יהו
 , כאן שיעור של יוצר העולמות".יקוו המים" וזהו ,"מי מדד בשעלו מים" שכתוב , החזקרמדידת הנ

 בסוד ,"אל מקום אחד" זהו ,"צבאות' ה" ".יקוו המים" זהו "קדוש קדוש קדוש" .א"ו ה"א וא"ד ה"יו
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ãåñá òîù úàéø÷ ò"ìàøùé òîù ô,æá ïéçåîä åìà ìë ïéñðëð æà éë "ãçà úìîá à, éë 
à ãåñ àåä"æ ç"à367,ã  'äéá÷åð,åìà íéìá÷îä ïéçåîä .éô åá ùé íâå ùåøøçà ,àä éë " ç

æ àåäù"ã ìá÷î à 'ïéçåî, ÷åñô íâ éë àöîðå )בראשית א ט( íéîä åå÷é,ä " ïéçåîä úñéðë ñ
æã àùéøá"à,æðë äãîä å÷ã àúçùîã åãéãî ãåñá  'íù åðéìöà.à íå÷î ìà åøîåà äðäå ', 

ã àåä äðä àîéàã äîëç çåîä éë æåîøé 'äé úåîù"ðë íàåìéîá å"ì,éâá íäå î 'íå÷î, íäå 
ì"úåéúåà à,åæá ïéñðëð íäå "÷ðä ï 'ãçà,ãçà íå÷î ìà åäæå .} ò å"à{  

ã äá ùé àîéàã äðéá çåîå 'äà úåîù"é,âá íäå  '÷ú"ò,äù "î ñ"àîéàã ï, íäå 
äáù äðéáä çåîî ïéëùîð,äå "ä ñ"ôöðî â"úåìåôë ê,éâá íäù î '÷ú"ò368. äðéá çåîå 

àáàã369éâá íä î 'éøú"å,íòå ãä úåììë  'éâá íä úåîùî 'øúë.úòãéù äîá àåäå , ìë éë 
æã øúë"àîéà ãöî àåä à,æðë  'íéðå÷éúá370. ãñç çåîå àîéàãàéäù 371åáâ äøàáàã , 
îéâ àåä 'ð÷ú"ä,â ïéðîë äìåòå "à ô"éåìéîá ì.æðë àîéàã ãñç àåä àáàã äøåáâ äðäå ', 

à íù éë úòãé øáëå"ãñçá àåä ì,â íâ  'à ìù úåîù"á íä ìãåñ:éãù ìà ,à "äéåä ì,à " ì
éðãà,éá ãåñá åðéìöà òãåðë "ò372.àîéàã ãñç àéäù àáàã äøåáâ çåîå ,éâá àåä î '

 - מאיר הכוונה -

ז "ו במוכס" סוד חקיקת שם היחוד כוז,"ותראה היבשה" זה ,"מלא כל הארץ כבודו" .של שם זה
 . ו"כוז

 .648 הערה ’עי 367
 .'ה דרוש ח"לקמן ר' אותיות עי' ס ועם כללות י"ל תק"צ 368
 . שזה היה חכמה דאמא ונחלף לבינה דאבאל"והנה במשה "ד ד"לעיל ה ע' עי 369
' ד איהו כ"א יו"א ה"ו ואינון ה" מסטרא דאריך אנפין דאיהו ואואינון: א"ז קנט ע"תיקו' עי 370

רין איהי אורייתא דאיהי אתייהיבת בת' ו א"דאיהו ארך אפים דאיהו וא) א דא"נ(' כתר ברישא דא
ואית כתרא דזעיר אנפין דאתמר ביה כתר לי זעיר ואחוי וכמה כתרין אינון כתר ' ו' לוחין דאינון ו

  תורה וכתר כהונה וכתר מלכות
ודא ' ד דסליק כ"דאיהו בדיוקנא דאת יו'  אית בין כתר לעטרת אלא כתר איהו מסטרא דאמאי

ה איהי עטרה על "מן יהו' ר אנפין יי כתר דזעי"מן אדנ' ה דאיהו כתר דאריך אנפין א"מן אהי' א
י דאיהי עטרה ברישא דכל צדיק לית ספירה "מן אדנ' לתתא ואיהי י' ואית י' ספר תורה דאיהו ו

איהי עטרה דברית מילה דסליק למאה עשר ' דלא אית לה עטרה על רישא וכתר ועטרה דאיהי י
 עלות דסלקין על כל ברכאן זימנין עשר מאה ואיהי על כל פקודא ופקודא וכמה עלות אינון על

  ופקודין
ד "שהוא בצורה של אות יו' אלא כתר הוא מצד של אות א, מהו שיש בין כתר לעטרת: תרגום
ה "מן יהו' י, י כתר של זערי אנפין,מן אדנ' ה שהוא כתר של ארך אפים א"מן אהי' וזהו א' שעולה כ

שהיא עטרה בראש של כל צדיק , י"נמן אד' ויש יש למטה והיא י' היא עטרה על ספר תורה שהוא ו
היא עטרה של ברית מילה שעולה ' אין ספירה שאין לה עטרת על הראש וכתר ועטרה שהיא י

למאה עשר פעמים עשר מאה והיא על כל מצוה ומצוה וכמה עילות הם על עילות שעולים על כל 
  ברכות ומצות

 ואמנם ,א לגמרי" כולם של הזס"ופשוט הוא כי הכתר גדול מכל הט: שער כג פרק ב ח "ע' עי
 והטעם הוא לפי שכאשר אמא שהיא . עם היות שאין לו שייכות עמו,א" נקרא כתר של ז,ז"עכ

 הנה ,370בעטרה שעטרה לו אמו) ש ג יא"שיה( בסוד ,א" ז,התבונה רוצה להעטיר ולהכתיר את בנה
 ,א" ראשו של ז ומקפת ומסבבת,ל"ת שלה כנ"היא יורדת ומשפלת גופה למטה עד שיעור חצי ת

 לסיבת התחברותו והתדבקותו ,א עצמו"ז'  ואז נחשב כאלו הוא מבחי,כתר ועטרה' ונעשית לו בחי
וגבוהים עליהם אלין אינון אבא ואימא כתרא על ראשיהון [ב "קמט ע(ש בתיקונים "ס מ" וז.עמו

קמב (נים  גם אמרו בתקו.הכתר הוא אמא על ברא]) ##*דאינון על גבי שרפים דתליין מכורסיא
א " נעשית כתר דז,ה כנודע" הנקרא אהי,אמא'  והענין הוא כי מבחי.ה"כי כל הכתר הוא אהי) ב"ע

   .כנודע כפי מה שבארנו
עטרה בריש כל צדיק לעילא כמה ) א שריא"נ( זמנא דשמחת תורה שויין בההוא: ב"אולי סג ע

חתונתו דא שכינתא דאת אמר בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו ביום 
) א כלהו"נ(תתאה וביום שמחת לבו דא שכינתא עלאה והכי צריכין ישראל לאתעטרא בכלא 

  דשמחת תורה ולקחתם לכם ביום הראשון פרי ביומא]ב"נו ע[ שייהובעטרה על רי
 .בחילוף 371
 קדמאה דנפיק מתקונא קדמאה שליט ונחית וסליק לאלף אלפין עלמא): א"קלב ע(ר "אד' עי 372

   בוא רבבן מארי תריסין ומניה מתאחדין בקסטא בעזקא רבאור
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ò÷ú"äù ä"á ñ"ôöðî ô"ê,åéúåà íäù úúåìåôë ,ùîçä ïéììëðå ä íäù íéøçàä äùîçá 
éçá øúåé 'íéãñç,ò÷ú íä éøäå "ä.ôöðî äá ùé ïéîé ãéá íâ éë ïéáú äæáå "ê, íäù éôì 

åáâîåøúïéîé å÷áå ïéîé ãéá íäå àáàã .æã ïéçåîä ïéðò øàáúð øáëå " ãöîå àáà ãöî à
àîéà,éñðëðä íúåà íúòá ìàøùé òîù ÷åñôá  òîù úàéø÷ ðë"ì.  

  
 ã ùåøã úéöéö éùåøã  

ïéðò äúò øàáðå373úéöéöä 374.   
æðä ïéçåîä åìàî íéàöåé úåøàä àåä úéöéöä éë òã', ïî àöåéä óé÷î øåà ãåñá 

îéðôä øåàéïéçåîä ìù ,æ úåøòù êøã "à,ðë "úéöéöä ïéðòá íéîãå÷ä íéùåøãá ì375. éë 
óé÷î øåà àåä åãåñ.î ìëå "äæä ùåøãá úéöéöä ïéðòá ù,éçáá àåä  'óé÷î øåà. äòèú ìàå 

íúñ êøã íéøàáî åðàù úåéä íò,íéîéðôä íéçåîá ùéù äî ìë éë àåä íòèäå , àåä 
ñá úåøòùä êøã óé÷î øåàã ïéçåîá êë ùîîåéöéö ãåúðë "ì.  

á éë òãå 'åéöéö éðéîúíä ,ïáìäå úìëúä .ø "áù ïîæá éë ìùã÷îä úéíéé÷ , äéä 
ïáìä íò úìëú èåç,îæáå äæä ïïáì íà éë ùé àì .á øàáúð øáë éë àåä ïéðòäå  'éçá éðéî '

æá ùé ïéçåî"à,àîéà ãöî íà àáà ãöî íà .àáà ãöîã ïéçåîä íðîà , ÷ñò äúò åðì ïéà 
íäá, éôì ë ìù õéöä ãåñ àåä íäî àöåéä øåàäùìåãâ ïä,àáàã ïéçåîî àåäù 376, ïëìå 

 - מאיר הכוונה -

ט ונפיק ונחית וסליק לשבעה וחמשין אלף דרגין מארי י תניינא דנפיק מהאי תקונא שלעלמא
   )א בחיזרא"ס(דיבבא ומתאחדן מניה לאכפייא בקודלא בחיורא 

יטא בבוס' ו אלפין מארי דיללא ומתאחדן מני"קונא לצי תליתאה דנפיק מהאי תעלמא
   )א כבוסינא לקוסרא"ס(לקוסיטרא 
, ויורד ועולה לאלף אלפין ורבוא רבבות, העולם הראשון שיצא מהתיקון הראשון שולט: תרגום

  .בעלי מגינים וממנו נאחזים במידה קטנה בטבעת גדולה
. ויוצא ויורד ועולה לחמשים ושבעה אלף מדרגות, העולם השני שיצא מהתיקון הזה שולט

  .לבן]חלק ה[ב, לכפות בעורף] כדי[זים ממנו בעלי יבבה נאח
. ויורד ועולה לתשעים וששה אלפים בעלי יללה, העולם השלישי שיצא מהתיקון הזה שולט

  .תואר הפנים שבשוטר ומושלבנאחזים ממנו 
' ע שנתבררו מג" העלמין בי'הינו העולם הראשון מבין ג" עלמא קדמאה"זהר הרקיע ש' עי

 'ומשם נתפשטו בג,  דדיקנא'כ נתגלו בתיקון הא"ס ואח"תבררו במומלכים הראשונים שכולם נ
. בעשיה" דני-ל א-א"ו, ביצירה" הוה-ל י-א", בבריאה" י"ל שד- א: "ל-  פעמים א'עולמות שהם כנגד ג

ע "ב' ע ועי"ת ומלכות דאצילות וענפיהם שהם בי"ב שזה מדבר באמת על בינה ת"ש כט ע" מבו’ועי
 .ע"ס ותולדותם בבי"וחין דמומ' ב שזה מדבר על ג"צט ע

 ????).ח"פע ( כוונת373
 .א לציצית וכאן נקשר את זה לענין ציצית"היינו דעד עתה לא קשרנו הארות מוחין מאו 374
 .&לעיל הערה ' עי 375
דיקנא דאבא עלאה  – דיקנא דכהנא רבא עלאה ,ייאומה דיקנא אתגל: ב"ר קלב ע"אד' עי 376

אילו  ו,דכרההוא בחינת הרי עליון האבא נכלל במזל ). רה בתליס"ב ד" יח עצ"א על ספד"בהגר(
 תיקוניםה' כל חאת  מזל עליון כולל .נקבהההוא בחינת הרי תחתון האימא נכללת במזל 

שכן התיקונים מכונים ) ידועה ו"דג "צ יח ע"א על ספד"בהגר(ג " בגדי הכה'כנגד ח, הראשונים
ה "והנה אם כי משה רבינו ע. ד" ת'אלא טק "ובאמת בתחילה לא התלבשו על דיקנא דע. בגדים

. א"א שנעשו פנימיות לדיקנא דז"ד דא"ג ת"הם אינם אלא חיצוניות י, ג המדות"הזכיר בתורה את י
ככל חיצוניות של בחינה עליונה שנעשית פנימיות לבחינה תחתונה , א"ולכן נקראים הם על שם ז

 מכונה כהן הדיוט ' ונוק376כהנא רבאא מכונה "והנה ז. 376כ נקראת על שם התחתון"יותר ואעפ
דהיינו  (376ד הפנויים משערות" ת' אלא אותם ד'שכן אין לנוק,  בגדים בלבד'והוא משתמש בד(

ע קו "ב(א מכונים כהנא רבא עילאה "א שמתלבשים בדיקנא דז"ד דא"והת)). ב"י' ז' ה' תיקונים ג
ועל ידו משתמש , ס" אור אשכן הוא הראשון לקבלת, 376ג הוא באבא"עיקר הדיקנא דהכה). א"ע

וכלול ,  דדיקנא'וזאת על ידי שהוא מקבל מהמזל העליון הרי הוא התיקון הח. ס בכל גילוייו"אור א
ג מכיוון שהוא נכנס לפני "אבא מכונה כה). א"ב קד ע"ה ח"ו דע"לש (376 התיקונים העליונים'מכל ז

שאבא , ק"ה זו שייכת גם באוהנה בחינ. )ד"ב עא ע"ו כללים ח"לש (376ס"ולפנים לקבל מאור א
 .376)ב"ב יז ע"ו כללים ח"לש(ק עולה באור האוזן "דא
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æðë àøåëã õéö àø÷ð',ôá  ' êì çìù) ãò÷ óãò"øá á"î(òå "ù377. àåä úéöéöä ìáà 
àîéàã ïéçåîî,äá÷ð ïåùìá úéöéö àø÷ð ïëìå 378.   

 ìù õéöù íòèä åäæåìåãâ ïäë ïî äèîìå ïéìéôúä ïî äìòîì ïåúð äéä 
úôðöîä379.èäå àåä íò,æðë àîéàã ïéçåî úåøåà íä ïéìéôúä íâ éë "ì )&(, õéöä ìáà 

àáàã ïéçåîî àåä380.äì ùã÷ õéöä ìò çúåôî äéäù íòèä åäæå ', ùã÷ ìëù úòãéù åîë 
àáàá àåä, ãåñá )&( øåëá ìë éì ùã÷381.ïéçåîä ãåñá àéä äùåã÷ ìë éë òãåðå , èøôáå 

àáàã ïéçåî åìàá. êéúòãåäù äîá íâå )ב"י מ ע"רי רשבשער מאמ( ãàá" ø) çë÷ óãò"á382( 

 - מאיר הכוונה -

 .279לעיל הערה ' עי 377
ג "ציץ של כ' י דאבא מהם היה בחי"ק המלובשים בנה"ל של ו"מן המוחין דאבא הנ: ח"פע 378

 ל ואלו הם בחינת ציצית"י דאמא כנ"בשים בנהק המלו"ו' ל אבל מן המוחין דאמא מבחי"כנ
כתיב ושמת המצנפת על ראשו תנא שערו היה נראה בין ציץ : ל"א ז"זבחים יט ע' עי 379

ויש מגיהים כאן למטה מן . ג"י ה"ם כלי המקדש פ"וכן נפסק ברמב,  מניחין תפיליןששם למצנפת
 ?ורצועות התפילין, ע אולי זה מדבר על חוט תכלת"וצ. התפילין

א וכשם " ועתה נבאר הדברים באורך הנה אהרן בדוגמת ז)פרשת תצוה(טעמי המצות ' עי 380
א הוא משים על לבו אורות יסוד דאמא המתגלים מחזה ומרוב הארה אשר שם על לבו "שהז

 שםהארות בוקעים ומאירים ויוצאים לחוץ וכן הציץ הוא באופן זה מיסוד אמא שכנגד המצח ש
אורות מאירים לחוץ וכנגדו היה אהרן לובש ציץ וחושן כמו שיש באדם כולן הן ה' מקום המוחי

  העליון הבגדים האלו מן
  
   פרשת תצוה -ספר טעמי המצות ) 90(

א "א יוצאים מצדם הארות לחוץ במצח דז"הנה ממוחין דאבא שבתוך ז,  ציץ נזר הקודשמצות
ציץ לשון זכר כי הם '  ונקג"ציץ של כה' אור המקיף למוחין ההם ואותו אור המקיף בחי' בבחי

 הם פיליןג היה נתון במצחו למעלה מן התפילין כי ת"מוחין דאבא שהוא זכר ולכן ציץ של כה
דצלם שהוא ' הל' של לה' ס ל"א שז"נ(' ממוחים דאמא והציץ ממוחין דאבא ולכן כתוב בו קדש לה

במוחין דאבא שנקרא כי כל קודש הוא במוחין כנודע ובפרט ] י דאבא"נה) [המקיף כנודע' בחי
' עולה ק' ין וכל "יודי' ן ויש בו ד"ה דיודי"והענין כי באבא יש הוי. קודש כנודע שכל קודש בחכמה

' והי, קדש כמבואר אצלינו' ן עצמן הרי הכל גי"יודי' וכללות ד' ת' ב הם גי"יודין דע' נמצא שד
] סוד הצדעים[ אצל האזנים צדדי המצח' א מב"מוחין הפנימים דאבא לחוץ במצח דז' בוקע אור ד

מצד זה והיו ' והיתה יוצאת הארת חכמה דאבא וחסדים שבדעת דאבא מצד זה והארת בינה וגבור
ה "כ שהוי"ל ג"ד ששמעתי ממורי ז"ונלע, ג"ציץ של הכ' כלם מתפשטים בכל המצח ונעשה בחי

. ואיני זוכר היטבג זה "ה בצד שמאל זה ע"ג זה וה"ו בצד ימין זה ע"ז י"הכתובה בציץ היתה עד
 םג דוגמת איש העליון ולכן היה לובש בגדי אדם עליון וכל אדם שעובר לפני הציץ א"והנה הכ

ל ולכן אותיות מגלים במצח "כשר היה ניכר במצחו כי הבינה שבו נגלה במצח והאותיות בבינה כנ
  :תשובהא ומתבייש לפני קדושה והיה שב ב"שהוא בינה שבו ואם היה רשע פניו נופלים בס

ה ואמר רעוא שהמצח של הציץ היא בדווקא במקום שאין שום "ג ד"צ ו ע"א על ספד"בהגר' ועי
 .שערות
' ועי.  דאיהי קדש'דא י, קדש לי כל בכור) שמות יג ב(פרשתא קדמאה : ב"א יג ע"זהר ח' עי 381

ריש ז "תיקו' ועי. דמתמן כלא אתקדש, רזא דחכמתא עלאה, קדש דא קדושה עלאה: ב"ב מג ע"ח
 .863לקמן הערה ' ועי. תיקון יד

עתיקא  תאנא בצניעותא דספרא ד יתקן בקדמיתא תקונויב ולמעתקנאמאן דבעי לא: ל"ז 382
כלומר אשתכח ולא אשתכח לא אשתכח ממש אבל ( ואזדמן דעתיקין סתרא דסתרין אתתקן

כחד סבא דסבין עתיק ) אבל בתקונוי ידיע) (א עתיק דעתיקיןליה משום דהו אתתקן ולית דידע
בוסיטא  וחיזו) א בסומק"ס(מארי דחוור כסו  ידיע ולא ידיע טמיר מטמירין ובתיקונוי מעתיקין

ארבע מאה אלפי עלמין אתפשט חוורא  לון  לאכפייא די נורשביבין יתיב על כורסייא יודאנפ
) בראשית כג(ד "הה מאה עלמין' יקייא לעלמא דאתי דירתי צד ומנהירו דהאי חיוורא דגולגלתא

   עובר לסוחר כסף ארבע מאות שקל
  .קודם לכל דבר יתקן תיקוניו, מי שרוצה לתקן ולעשות: תרגום

, כלומר(נסתר הנסתרים נתקן והוכן ) זקן הזקנים(עתיקא דעתיקין : למדנו בספרא דצניעותא
אבל ) (משום שהוא עתיק העתיקים, יודע אותוואין ש, לא נמצא ממש לא נתקן. נמצא ולא נמצא

  ).ידוע בתיקוניו
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ú ïéðòá 'àã àùéøã àøååçî åèùôúàã ïéîìò àåáø éôìà"à,éåä àåä àáà éë "òã ä" á
ïéãåéã,ã äáå  'ïéãåé,åé ìëå "÷î äìåìë ã'383,äå ãåñ àå÷ "ù, ãä íòå 'ùã÷ éøä ïîöò ïéãåé ,

íéðæàä éããö éðùî ò÷åá àáàã ïéçåîä øåà äéäå384çöîáå  , äîëçä øåàãñçå385 ãöî 
ïéîé,äøåáâå äðéá øåàå 386ìàîù ãöî  ,çöîä ìëá ïéèùôúî úåøåàä åéäå.   

òìðå"â äéä åá áåúëä äéåää íù éë ã"ãò ë"æ,é "äæ ãöî ä,å "äæ ãöî ä387.   
æ éøåîî éúòîùù äîá ÷ôåñî éðà íðîàå"ì, àåä àáàã ïéçåîî àöåéä õéöä íà 

ò"ã ïéçåîî íéàöåéä ïéìéôú ãàîéà, åéä äæ éôëå â"éçá ë 'åéöéöú àáàã ïéçåî ïî ïéàöåé 
éàöåéù åîëíâ "åéöéö ëúàîéàã ïéçåîî 388. íéàöåé åéä àì àáàã ïéçåîîã øîàð íà åà 

ãáì õéöä úåøåà ÷ø389öå "ò.  
åéöéöä ïéðò øàáðåú,úð äðä éë "åéöéö éðéî éðù éë ìúíä :àä ', åîë úìëúå ïáìî 

îäáù ïîæá äéäù"íéé÷ ÷.áäå ',ù åîë ïáì åìåë äæä ïîæá äúò íéâäåð åðà.éçá éðù äðäå  '
åéöéöä ìù åìàúàáàî àì ãáì àîéàã ïéçåîî íäéðù ,ìëúã úåéöéöäù àìà úïáìå 390 

ðë àáàã äðéá äúéä äìçúá øùà àîéàã äîëç çåîî àöåé àåä"ì391, }ò å"á { äéä ïëìå
áù ïîæá âäåðùã÷îä úéíéé÷ .íåéä åá íéâäåð åðàù ïáìä úéöéö ìáà ,ãî àåä  ' ïéçåî

äìéçúá àîéàã äðéá äîöò àéäù àîéàã äðéáá íéìåìëä. úìëú åðì ïéàù íòèä åäæå 
äæä ïîæá392.   

 - מאיר הכוונה -

, עתיק יותר מכל העתיקים נסתר יותר מכל הנסתרים, כאחד שהוא זקן יותר מכל הזקנים
ומראה תואר פניו יושב על כסא של ניצוצי אש , )באדום(בעל הלובן כסו , ובתיקוניו ידוע ולא ידוע

  .כדי להכניעם
התפשט הלובן של הגולגולת ומהארת אלו חלקי הלובן יורשים לארבע מאות אלף עולמות 

 ".עובר לסוחר, ארבע מאות שקל כסף"זהו שנאמר . ב ארבע מאות עולמות"הצדיקים לעוה
 .י"וכן הוא בשער מאמרי רשב, )עולת תמיד(' הרי ק] ד"כלולה מיו[ד "וכל יו 383
384 ?  
  
  א /תלמוד בבלי מסכת סוכה דף ה) 32(

ת תפשת מועט תפשת ונילף מציץ דתניא ציץ דומה כמין טס של זהב  מרובה לא תפשתפשת
ד "א מלמעלה וקדש למ"ד ה"ורחב שתי אצבעות ומוקף מאזן לאזן וכתוב עליו שתי שיטין יו

בשיטה אחת דנין כלי ' מלמטה ואמר רבי אליעזר ברבי יוסי אני ראיתיו ברומי וכתוב עליו קדש לה
 מכלי ואין דנין

 ).יד וכן טעמי המצות פרשת תצוהעולת תמ(וחסדים  385
 ).עולת תמיד וכן טעמי המצות פרשת תצוה(וגבורות  386
ה "ז ה"ו בצד ימין זעג"י). ח"פע (ה בצד שמאל זה על גבי זה" בצד ימין זה על גב זה וה" י387

 ).עולת תמיד(ז "בצד שמאל זעג
 במקום למטה' למעלה במקומם וא' התגלויות של מוחין דאמא א' היינו כמו שיש ב 388

ג "אבל יתכן שהם בכלל בגדי כה. למטה' למעלה בציץ וא' כן הוא במוחין דאבא א, התפשטותם
 .שלא נוגע בכלל לנו

ה שגם בחינת ציצית הם היו יוצאין מן המוחין דאבא " ואני מסופק אם שמעתי ממורי זלה389
וכן הוא , ח"פע (מיני ציצית במוחין דאמא ציצית לבן וציצית תכלת' זולת הציץ כדרך שיש ב

 ).בעולת תמיד
 .ע"וצ, ציצית דתכלת' ח אמנם איתא שם ד"נמחק בפע 390
 .'מחמת החילוף שבדרוש ג 391
 ז"י שהציצית שאנו נוהגין עתה לאחר החורבן הם היוצאים ממוח בינה דאמא לבד עכ" אעפ392

ציצית במוח דחכמה דאמא שהוא בינה דאבא נמנע מלצאת שם למעלה אלא ' ודאי שאין אור ד
  ).ח"פע (אין הדבר נעשה על ידינו אמנם יוצא הוא בהתלבשות תוך ציצית בינה דאמאש

ק שהוא התכלת והם "ויכוין להמשיך הארת הציצית שבזמן שבהמ): א"טז ע(ל הנהר שלום "וז
ו שהם מוח חכמה דאימא כפולים ושזורים עם מוח חסדים דאימא שהם ארבע שמות "שמות יה' ד

 .ז מכוונים לציצית של זמן המקדש"ההיינו בז##, *' וכוה"אהו
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ãä ïéðò êì øàáúð éøäå 'à çåî íäù úåéöéö'.ã íäù åðøîà íâå  'ïéçåî,æðë " ì
äæì íã÷ù ùåøãá.à ìëäå ',ã íä éë  'ðéá çåîá íéìåìëä ïéçåîäæðë àîéà ãöîã ', 

çã ïéçåî éðùî íðîàäå"ïîöò éðôá úåéöéö ïéà â,ïéòéøëî úðéçá àìà ïéçåî ãåñ ïðéà éë , 
îë íäì ïéìôèð êëìåøàáúéù åïî÷ì .  

îäéáù ïîæá íéâäåð åéäù úåéöéöä ïéðò äìéçú øàáðå" ïáìå úìëúî íéé÷ ÷
úéäù àîéàã äîëç çåîî ïéàöåéääàáàã äðéá äìéçú . äá ùé àîéàã åæ äîëçá äðäå 

ã 'äé úåîù"å, íãâðëå úéìèä úåôðë òáøàá úåéöéö òáøà íä. ùé úåîù òáøàä åìàáå 
à"åéúåà ìú,âù éôì  'íéðåùàøä úåîù,ç åá ùé ãçà ìë  'úåéúåà393, ïéèåç äðåîù ãâðë 

óðë ìëáù.ïéää éåìéîã ïåøçàä íùä ìáà 394,æ àìà åá ïéà  'åéúåàú,æ åéä ïëìå  ' ïáì éèåç
çì íéìùî úìëú ìù ãçàå 'ïéèåç.àåä ïéðòäå ,ë ãä íùä é 'ä ãåñ àåïéää éåìéî, ïéää ìëå 

úåëìîá íä,éçá íâå  'òãåðë úåëìî àåä úìëúä )א"ג לג ע"זהר ח(,ä øùà "ää ñ 'ðåøçàä 
øéñçä äéåäãääé íùî "å.ìä ïåáùç íéìùäì éãëå "ïéèåç á,ìîä úà íéç÷åì åðà úåë, 

ïäîò úìëúä àéäù,ïîéìùäì éãë .   
ôë ìáàäæ éëúä úåéäì êéøö äéä àì éòéáø óðëá èåç àìà úì, úåéöéö ìëá àìå 

ãäî'.àåä ïéðòä ìáà ,éçáä ø÷éò éë  'ìì úîìùîä"éòéáø óðëá àåä ïéèåç á, àåäù 
ïéää éåìéîá,äù "á÷ðä ñäðë "ì,â øàùá íâù àìà  'åéöéöú êøã úìëú íäá íéçéðî åðà 

ãáìá æîø,åéìà ïéëéøö ïðéàå ïéøåëã íä éë ïòé .ãä óðëä äæá óà äðäå ', íéç÷åì åðà ïéà 
åëìîäúäîöò ,àù "éåä äúéä ë"äîéìù ä,åéúåà ùìù àìà ïàë ïéà éøäå úäé "ãáìá å. 

ãáìá äìù éåìéîä àåä ïéç÷åì åðàù äî ìáà.ää ïî éë àåä ïéðòäå "éåää ìù äðåøçà à" ä
åà úììåëä"åæå à"éåä úàöåé ï"à ä'395úåëìîá úæîåøä ïéää éåìéîá ,åéúåà ç÷ðùëå ú 
åìéîä éåìéîàéää äéåää ìù é,ë åéäé "èåç ïéðîë úåéúåà â,äæë :åé "å ã"å396ìã "ä ú"ä ä" ä

àå"àå å"ä å"ä ä"ä,ìä ïéðîî øñçä èåçä ãåñ åäæå "ðë ïéèåç á"ì,ò åúåà ïéîéìùî åðàå " é
úìëúä ãåñá äæä éåìéîä.   

úìëú ìéúô àìà èåç øëæð àì ÷åñôá äðäå )&(,úåëìîä ãåñá éë æåîøì àåäå , 
úô àø÷ðäúìëú ìé,â àéä "òãåðë øùòî äìåìë ë )&(. úåéåä äøùò äá ùé éë àöîðå 

ïéääã,îéâá äéåä ìëù  'á"ï,á íéîòô äøùòå "îéâá íä ï 'ìéúô.úé äæáå  'úìëúä ïéðò êì, 
éããäà éâéìôã ïéàøðù íéðå÷éúáå øäåæá íéøîàî ùé éë,úîà íä íìåëå . àåä úìëúä éë 

âá 'úåîå÷î,à íìåëå '397.àåäå , éë éçá àåä àìä 'ìîäúåëîëçáù ä÷ðä àîéàã úàø 
àáàã äðéá äìéçúá.   

 - מאיר הכוונה -

 .ו"א וא"ד ה"יו, ו"י וא"ד ה"יו, ו"י וי"ד ה"יו 393
 .ו"ה ו"ד ה"יו 394
 ).ח"פע(אחרת  395
 ).ח"פע(ו "וא 396
'  ויתורץ בזה מה שמצינו מדרשים חלוקים בזוהר כי בתיקונים אמרו שהתכלת הוא בחי397

מקומות ' א שהיא בינה וג"ו במהחכמה גוון ספיר ובזוהר אמרו כי התכלת היא המלכות גם אמר
המלכות של בינה דאבא הנקראת חכמה דאמא והמוח הזה נקרא ' אלו הם אמיתים כי הנה בחי

  ).ח"פע (עתה מוח דחכמה דאמא
  @@@@@@@@@@@:ל הזהר"ז

  : חכמה
  
  א /תוספות דף שא) 4-5(
 והיא ים ה והיא אבן יקרה"ומאי ניהי ארץ דנחצבה ממנה שמים והיא כסאו של הקב) עוד שם(

מאיר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני ' החכמה וכנגדה תכלת בטלית ציצית דאמר ר
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è ãâðëå"åìà úåîù òáøàá ùéù úåéúåà ì398òã "ñ á"î â"á ä"è íä ï" úåëéøë ì
úéöéöáù399é íäù "úåéìåç â400.  

åçä ïî äðäå"ïîöò éðôá úåéöéö ïéàöåé íðéà àîéàã ïéçåîä ìù â, ïéììëð íä éë 
íéðåéìòä ïéçåîä éðùá,òèä åäæå íéøåæùå íéìåôë ïéèåçä åéäéù êéøöù í. àåä äæ øáãå 

àáåëéòì,éçá íä éë  'åç"íéðåéìòá ïéììëð ìáà ïîöò éðôá ïéçåîì íéáùçð íðéà øùà â, 
ãçé íéøåæùå íéìåôë íúåéäì êéøö äæ úåøåäìå. ïîæáù úìëúä ìù úåéöéöä åìàá íðîàä 

áùã÷îä úéîëç çåîî àìà íðéà øùà äàîéàã , íéãñç çåîå  úòãá íäî äèîì øùà
 úìëúä úåéöéöá íéììëð íä)ïáìäå(,ì íä äðäå "ì ãâðë íäù íéøçà íéèåç á" úåéúåà á

ãá ùéù 'åäà úåîù"àîéàã ãñçä çåîáù ä,÷ð äéäù  'ðë àáàã äøåáâ äìéçú"ì. åìàå 
ìä"ìä íò íéììëð íéãñçã á"îëçã áäàîéàã ,ì íéùòðå "ãçé ïéøåæù íéèåç á,äæ ïáäå . 

ò äðäå" éì úåéä"ïéèåç á} ò å"â{íéãñçä åìàá , úåéöéöä úà íâ íéìùäì çë åðá äéä 
îëçãäìì àîéàã "úìëúä íò ïéèåç á, àåää èåçä óéñåäì çë åðá äéä àì ïë àì íàù 

äìòîì øñçä401.  
úìëú éúìá ïáì íäù äæä ïîæá íéâäåð åðàù úåéöéöä äúò øàáðå, àåä úîà éë 

îëç øåà ïéà äæä ïîæá óàùä àîéàã æðä úåéöéöä ãåñá úàöìå øéàäìî ÷ñôð ' íò
úìëúä,åðéãé ìò àåää øáãä äùòéù çë äúò åðì ïéàù àìà ,âù àåä éàãå ìáà " àåä ë

àîéàã äðéá çåîî àöåéä úéöéöá åúåùáìúäá àöåé.àå "äæ éôë ë, äéäéù àåä çøëåî 
ã äîëçã úéöéöäàîéàðéáã úéöéöá æåîø ä àîéàãéùîë "òá äèîì ú"ä.ãë äðäå  úîâå

àîéàã äîëçî íéàöåéä úåéöéöá øàáúðù äî,ãî íéàöåéä úåéöéöá ùîî àåä êë  '
àîéàã äðéá çåîá ïéìåìëä ïéçåî,ðéá çî ãò ÷ø äúò çë åðá ïéàù éôì ä àìå àîéàã 

øúåé.àåä íäéðéáù ÷åìéçäå ,à èåç øñç äéä íù éë  'ìì ïîéìùäì"á, èåç åá åçéðä ïëìå 
 äøáçì úåëìîä àéäù úìëú ìùðë íäîò"ì.ì ùé àîéàã äðéáá ìáà " úåéúåà á

 - מאיר הכוונה -

 שראלהרקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר ויראו את אלקי י. והים דומה לרקיע. שתכלת דומה לים
  :כ"ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כסא ע

בון כל ' כי תצא תמצא בזהור חדש דפוס אמשטרדם דף סט בימי ר' ות השייך לתחלת פ רמדרש
  :'יומא הוה בקסרין וכו

  : מלכות
  ב /רעיא מהימנא ספר במדבר פרשת פנחס דף רכו) 2(

ה בשכינתיה דאיהי כלילא מעשר ספיראן "וביה הוה אתחזי קב'  ביה עשר ספיראן ימתלבשין
 עשיראה תכלת שבציצית איהו תכלת דכל גוונין דאיהי תכלית לנביאי ומסטרא דשכינתא דאיהי

 ספיראן' די
 ).ח"נוסף בפע(ה "דהוי 398
 .ט"ל' ג בגימ"י, א"י', ח, ז 399
 .כריכות עושין לחוליא אחת' כל ג 400
שמות ' ב אותיות שיש בד"ב חוטין כנגד ל" וקשיא לי טובא כי הרי החסדים לבד הם ל401

ב חוטין לבדם של "ד יהיו כלולים בל"ב חוטים ואיך כל הס"ל' יממולאים וכן הגבורות לבדן הם בח
ה שהחסדים היו נכללין בחכמה והגבורה בבינה "מוח הבינה ואחר כך זכרתי שאמר לי מורי זלה

ל גם הם שזורים "ציצית דתכלת שמצד חכמה של אמא כנ' ל כי הכל מבואר והוא כי הד"ובזה נ
' ב חוטין דגבורות לבד הם הנכללין בד" בהם אבל הלב חוטין דמוח החסדים הם נכללין"כ ל"וא

  כ "ציצית דלבן דמוח דבינה דאמא שהם שזורים וכפולים ג
ציצית היוצאין מן מוח חכמה ' ל כי הנה נתבאר כי בד"כ שאמר לי מורי ז"גם זכרתי עוד אח

י ל כ"ב נשלמו והענין הוא עם הנ"א חוטין בלבד ועם שזירתן שהם ל"דאמא אין בהם אלא ל
ב חוטין של החסדים עמהם וכיון שאלו החוטין של "החוטין השזורין הם הוראות כלולות ל

דברים ' ב על ידי אלו נמצא כי צריך ב"א חוטין העליונים יושלמו לל"החסדים הם שלימים גם הל
ל ואם לא היתה בחינת "י התכלת כנ"היא ע' י שלמות אלו החוטין של החסדים והב"הוא ע' הא

ל שאינם רק שמות "כנ' י התכלת כיון שאין שם בחי"מת לא היינו יכולים להשלים עשזורה המשל
 ).ח"פע (ו"אותיות יה' של ג
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ãá úåîéìù 'íäáù úåîù,ì ãâðë "ïáì åìåëå ïéèåç á, àåäù úìëú ìà êøåö ïéà éë 
íîéìùäì úåëìî.   

äæá íâ êéà ïéáú äæáå"úìëú åðì ïéàù æ,æðë ïáìä úà áëòî úìëúä ïéà  '
äðùîá )&(

402,î äøåîâ äåöî àåä åãáì ïáìäå äøåúä ï,åéäì éë àåäå á íäù ú ' éðéî
úåéöéö,à  'àå àîéàã äîëçî ' äðéáîàîéàã, ïáìäå ïáìä úà áëòî åðéà úìëúä ïëìå 

ìëúä úà áëòî åðéàú,Äàå éçáá äéä ìëä åì 'à ' úìëúä úà áëòî äéä ïáìäù éåàø äéä
ïáìä úà úìëúäå.   

 ùé ãåòáéç 'øçà,úéìèá éë 403éçáî ïéìåôëäå ïéøåæùä ïéèåçä åéä úìëú ìù  '
éãñçäàîéàã í404îëçä èåç íò úåììëðäå úåìôëðä äðë àîéàã "ì, ïáìä úéìèá ìáà 

åðìù,éçá íä íéìåôëäå íéøåæùä ïéèåçä  ' àîéàã äðéá éèåçá úåììëðä àîéàã úåøåáâä
ò"ðä ã"ùîî ì.  

ùî øàáð äúòå"ì,äæá óà éë "îëçä çåî ìù øåàä àöåé æäã àîéà úåéöéö ãåñá 
àîéàã äðéá úéöéö úåùáìúäá,àìà åðéãé ìò åðéàù ,àå " æîøð äéäéù àåä çøëåî ë

ã äðéá úéöéöá äîëç úéöéöàîéà.ùîë àåä ïéðòäå "ì,æã ïéçåîä éë " íäù íééç àø÷ð à
êìîä ééç405,ïéìéôúä ãåñá åðéìöà øàåáîë  )&(,åç íäù åìàä ïéçåîä éðùå "ã áàîéà÷ð  '

íééç úåðù )משלי ג ב(,åçá àåä íééç íù ø÷éò éë "úòãá àìå á,÷ð íâå  ' úåîùä éë úåðù
îéâá íä íäìù 'úåðù406.  

Çàä ìë äðäåæ êåú éåìâá íéàöåé íðéà ïéçåîä åìà úåø"à, äèîìå äæçä ïî àìà 
àîéàã ãåñé úåìë øçà,ïéàöåéå åëåúá íéøáåò íìåëå 407õåçì 408. ãåñéäù êéúòãåä øáëå 

÷ð 'óñåé409îéâá äìåòä  'ð÷"å410.ð÷ ç÷åì àîéàã ãåñé éë àåä ïéðòäå "à å åìàî úåøå
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ש בגמרא התכלת אינו מעכב את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת נמצא כי " ובזה תבין מ402
 לגמרי ע וקשה כיון שאין תכלת למה אין אנחנו פטורין מן הציצית"מהם היא מצוה בפ' וא' כל א

ע כי אלו הם של מוח חכמה דאמא "ע ומצוה בפ"מהם הוא דבר בפ' ל כי כל בחי"אך הענין כמש
 ב חוטין ואין צריך אל התכלת להשלים מספרם"ואלו הם של מוח דבינה דאמא וכולם לבנים ל

 ).ח"פע(
 .ל טלית שיש לו חוטים של לבן ותכלת"לשון מגומגם וצ 403
  .ג"הנה מן החוה ו"ל ד"שהיו גבורות דאבא כנ 404

 .וקשה שהרי לא מצאנו בעוד מקום שיש חסדים לבד דדעת או גבורות לבד דדעת
 ואלו החיים ,א שהוא המלך"הטעם כי המוחין נקרא חיים של ז: ח שער כט פרק ט"ע' עי 405

חיים דיליה , עץ החיים תפארת: א"ב קיז ע"זהר ח' עי. א הנקרא חיים כנודע"נמשכים לו מאו
  . י המלך ודאיחי, חכמה ובינה

דמיניה משמע דיש , ה ואמר דכתיב" דב" לג ע'ועי, ה והחיות"ד ד" יג עצ"א על ספד"בבהגר' עי
הבאים , הרי הוא חיי המלך' וחי לעולם'כח של הש ,אוהו .'חיי המלך' ל'אדםהחיי ' בין לחלק

ה וענין "ד ד"עא לקמן יג "כ הגר"מש' ואילו לעניין חיי האדם עי. פ"י זיווגם פב"א ע"ממוחין דאו
א בזיווג דלא "א המצויים בבחינת זיווג אב"באים מאו) כוונתו שם לִחיּות האדם(שחיי אדם , רצוא

היא " חיי האדם"שבחינת משמע ם  ש,ה ואיהו"ג ד"ח טז ע"תזא על "בהגר 'ועי. מתפרשין לעולם
 ".חיי המלך"חול לגבי בחינת 

י "שמות אה' ם שבמוח חכמה עם דו הממולאי"שמות יה'  והענין הוא כי אם נחבר ד406
ב יחד "כי החו'  וכוס ויוסיפו לך שנות חיים"הממולאים שבמוח בינה יהיה הכל כמנין שנות חיים וז

 .ל כמנין שנות בלא חיים"נדצ). ח"פע(הנקרא דעת ' כ במוח הג"נקראים חיים משא
 ).ח"נוסף בפע(ממנה  407
  .ה עוד טעם שלישי"ד ד"דף ד ע' לעיל דרוש ב' עי 408

 ).ח"פע (א בגילוי"כל האורות עוברין בתוכו ויוצאין ממנה לחוץ תוך ז
 .עצמות צדיק יסוד עלמין דרגא דיוסף הצדיק: א,ג רלו ע"זהר ח' עי 409
 ).ח"פע (ו כמספר יוסף"ל כריכות הם קנ"פ ט"ל כריכות ד" בכל כנף ט410
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ïéçåîä,æã àôåâá õåçì åëåúî ïéàöåé úåøåàä øàùå "à.ð÷ øéñú íàå "åðùî å"ú, åøàùé 
ú"úéöéö ïéðîë ø.   

úéöéö íéùòðä àîéàã ãåñéî íéàöåéä úåøåàä øôñî éë àöîðå411,ú íä " úåøåà ø
ôñîëøúéöéö ,ùåøãä úìéçúá ìéòì êì éúîã÷äù äî çëùú ìàå øåëæå , åðéùåøã ìë éë 

àåä äæ ãåñá óé÷îä øåà,äù ãáìî "á ùéù äî ïåéîãë àåä øùà úéöéöä ñ øåà
éîéðôä412.òãå ,êì éúáúëù äæ éë ,ð÷ ç÷åìä ãåñéä éë "àîéàã ãåñéä àåä úåøåà å, åäæ 

æ éøåî éøáãî éúáúëù äî"ì.   
úøçà äðáä åéøáãî éúðáä íâå,éðéòá úéúéîà øúåé àéäå 413, êéúòãåäù äî àåäå 

îá øçà íå÷)ד" עדף נא&(äàì íò ìàøùéî àåä äçðîä úìôúá äùòðä âååæù , øùà 
ððéàäæã äæçä ãò ÷ø úèùôúî "à,éçá ùé àåää äæçá íùå  ' ìàøùé âååãæî åá øùà ãåñé

æðä äàì íò'.åðééðò åðøàéá íùå .â óñåé åúåø÷ì éåàø äæä ãåñéä íâ äðäå "ë, àåä äðä éë 
àøåëã ãåñé,éçá àåäù åîöò óñåé éë íâå  'îì ãåñéìòîì äìåòä àåä äèäâååæä ãåñá 414 

æðä',îë "úåìëéäã éãå÷ô úùøôá ù, àìéòì åäéàå àúúì åäéà óñåé éë415, àåä ãåñéä äæå 
ð÷ ç÷åìä"äàì âååæ êøåöì úåøåà å,éçá íéùòð íä øàùäå  'æðë úåéöéöä'416. ïéà ïëìå 

ðë äèîìå äæçä ïî àìà íéìúð úåéöéöä"òå äæì íãå÷ù ùåøãá ì"ù.  
äù éôì äðäåàîéàã ãåñéä êøã ïéëùîð ï, éåìéîá äéäà íù àåä éë òãåð øùà 

ïéää417,àåäå 418îéâá  'ììåëä íò óðë,æå " ÷éãöì éáö åðòîù úåøéîæ õøàä óðëî ù) ישעיה

)כד טז
419, ïéääã äéäà àéäù óðë420.âä ìë íâ éë øîåì øùôà íâ  'äáù úåðåøçà, íäù 
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 .היינו הארה דיסוד אימא 411
ל ואל תטעה כי בו אנו מדברים כי הם "שערות כנאור מקיף ה' כ בחי" וזכור זה כי כל זה ג412

 ).ח"פע (ל"הציצית הנ' בחי
ד ממה שהבנתי "ל ונלע"ד בתחלה ממה שהבנתי בדבריו שזה הוא היסוד דאמא כנ" נלע413

 ).ח"פע (מתוך דבריו והוא יותר אמיתי
  ).ח"פע(ש בזוהר פרשת שלח על ונסכו רביעית ההין "וכמ זיווג'  עולה בכאן לבחי414

בצלאל רביעאה איהו לנהורין עלאין יוסף רביעאה איהו גו נהורין דאדם קדמאה : ב"סב על ק"ז
מאן דיסתכל וחמי ' ונסכו רביעית ההין בקדש וגו) &(סליקו דלעילא חביבא דכלא עליה כתיב 
  יסמון עיניה מאן דלא יסתכל חמי ואתפתח

 עליה ,ורות אדם הראשון יוסף רביעי הוא תוך א,בצלאל רביעי הוא לאורות עליונים: תרגום
 מי שיסתכל ויראה יסמאו ,"'ונסכו רביעית ההין בקדש וגו"של מעלה חביבת הכל עליה כתוב 

 ]עיניו[ מי שלא יסתכל יראה ויפתחו ,עיניו
תרין אינון יעקב איהו לעילא יוסף לתתא תרין תיאובתין אינון חד : א"ב רנט ע"שם ח' עי 415

אה תיאובתא לעילא באינון נשיקין דנטיל יעקב תיאובתא היכלא שתיתאה וחד האי היכלא שביע
ארון הברית רוחא דחיי מסטרא דיעקב  לתתא בהאי שמושא דנטיל יוסף מתרין סטרין אלין נטיל

רוחא דחיי ) א ועייל"נ(נטיל רוחא דחיי דלעילא דאתדבק ביה באינון נשיקין ואעיל באינון נשיקין 
דאיהו לתתא בסיומא דגופא בהאי היכלא נטיל רוחין דלעילא ביה לאתזנא מניה מסטרא דיוסף 

  .ונשמתין לארקא לתתא להאי עלמא
שנים הם יעקב הוא למעלה ויוסף הוא למטה שתי תשוקות הן אחד ההיכל הששי : תרגום

ואחד ההיכל השביעי הזה התשוקה שלמעלה באותן נשיקות שנוטל יעקב התשוקה שלמטה 
ארון הברית את רוח החיים מהצד של  )זה(הללו נוטל בשמוש הזה שנוטל יוסף משני הצדדים 

את ) ונכנס) (באותן נשיקות(יעקב נוטל את רוח החיים שלמעלה שנדבק בו באותן נשיקות ומכניס 
רוח החיים שלמעלה בו להזון ממנו מהצד של יוסף שהוא למטה בסיום הגוף בהיכל הזה נוטל 

 .רוחות ונשמות להריק למטה לעולם הזה
 ).ש"ש(' רחל כדלעיל דרוש א' הם לבחי 416
 .ן"ה דההי"ת אהי"שג' עי 417
 .א"קנ 418
 .248לעיל הערה ' עי 419
 .שהכל יוצא מהיסוד' לעיל דרוש א' עי 420
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äð"é,à íù íäá ùé  'åáîë ïéääã äéäà ìùøàåðéìöà  )ן פרק ג"א וזו"ח הולדת או"ע(, éë 
âá ïéãåéã äéäà íù ùé äîöò àîéàá íúåéäá"äáù ø,âá ïéôìàã äéäàå  'äáù úåéòöîà, 

âá ïéääãå 'äáù úåðåøçà.äð íéñðëðùë äðäå "æá äáù é"à, ïäî äùòð æà }ò å"ã { óåöøô
à 'éî íìù"ñ,çöðá ïéãåéã äéäà äùòð æàå ,ãåäá ïéôìàãå ,ãåñéá ïéääå 421. àåä êë íàå, 

ãä éë àöîð 'ùåáì úøàäî ïéç÷åì ïéçåî422íäì øùà äðéáä ,íäå 423ã  'ïéääã äéäà, 
äù"ã ñ 'úéìèä úåôðë.éçááå  'ãåñéá àìà ïéääã äéäà ïéàù äðåùàø,ëò " êøã íøáåòá æ

íùî äøàää íéç÷åì íù,ïéääã äéäà ãåñá àåäå ,ã íäå  'úåôðë,óðë íéîòô òáøà . 
åáìîä äæ ãåñá íâ äðäå÷ðä ù 'óðë,â àåä "úéöéö íù ìò äøåî ë,ã éë  'íéîòô íä óðë 

îéâá 'úéöéö.   
õåçì íúàö øçà äðäå,òà "æðä ïéääã äéäàî äøàä åç÷ì íìåëù ô',ëò " æ
äìèáúð àì ïîöò ìù ïúåàéöî.åçá éë òãåð éë àåäå "åç á"ã íäá ùé àáàã ïéçåîã â '

ò úåéåä"ñ á"î â"á ä"ï,ã íä àîéàá íãâðëå  'éäàíàåìéîá ä,á  'ïéãåéá íéðåùàøä,âäå  '
ïéôìàã,ãäå  'ïéääá.àå "ãä åìà ë 'ã íä ïéàöåéä ïéçåî 'éçá 'äéäà ìù åìà.   

á äðäå 'æã íéðô éôìë íä íäî úåéöéöä"à,åçà éôìë íä íäî úåéöéöä éðùå ø 
æã"à424.÷åð êøåöì íä åéøåçà éôìë íäù úåéöéöä éðùå  'æã"à, êøåöì íä åéðô éôìë ìùå 

á÷òé425.àåä ïéðòäå ,ãä éë  'éâá íä åìà äéäàî 'øúé"å,é íäî øéñú íàå " úåéúåà å
úåèåùôä,ú øàùé "úéöéö ïéðîë ø,úéöéöä ïéðò åðæîø íéîòô äîë éøä .  

éä ïéðò øàáð äúòå"æðä úåéúåà å 'æðë íúåà åðøéñäá íäá äùòð äî'426.àåäå , éë 
éðô ãöî íä ïéãåéã äéäà éðùäíá÷òéì íäå , íäù îéâ 'ëù"á,éçá àåä éë  'øëæä úôè, 

äáéëù ïåùìá æîøð ïëìå.æä éøåçà ãöî ìçøì íä ïéääãå ïéôìàã äéäà éðùå "à, íäå 
éâáî 'öø"ä427ììåëä íò ,ç íäî øéñúùëå  'åèåùôä úåéúåàúæðë  'ôø åøàùé"æ428 àåäù 
ôø"ò å"ä,äå " åáøå åøô ñ)&( ,äáøå äøô äá÷ðä åìà çëá éë,äå "ô äìåòä êôöðî ñø" íò å

ììåëä429.ç óøöú íà äðäå  'æðä úåéúåà 'ëù íò"æðä á 'á÷òé ìù,ç íòå  ' úåøçà úåéúåà
á÷òéã ïéãåéã äéäà éðù ìù úåèåùôä,éâ íìåë åéäé  'áëùéå,æå "ñáåúëä øîàù äî , 

 àåää äìéìá äîò áëùéå)בראשית ל טז(
430 ,æðä äéäà éðù åìà éë ' åáëåù úòá äéìà ïðúåð

äá÷ðä íò,â àåäå "éå ãåñ ë"ë ù"á431,ë íäù "ïååúåà á,ää éë  'ôöðî úåéúåà" úåìåôëä ê
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 .ב"ח שער כו פרק ב במ" ע’עי 421
  ).ח"פע(י "הארה מלבוש נה 422

 ?התחתונה שהיא היסוד' היינו בחי
 . הארת הלבושהיינו 423
 .433לקמן הערה ' עי 424
 ).ח"פע(רישא דיעקב  425
ציצית כבר נתבאר לעיל בדרוש הקודם לזה שארבעתן הם לרחל אבל '  והענין כי אלו הד426

פנים ציצית הם דרך ' ל בסדר העטיפה שב"א אינו לוקחת רק שני ציצית לבד כנ"להיותה היא אב
 ).ח"פע (א"ציצית הם באחור דז' א וב"דז

 ).ח"פע(ד "רצ 427
 ).ח"פע(ו "רפ 428
 ).ח"פע (אותיות והכולל של כל מנצפך'  עם ה429
 ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר :ל הפסוק" ז430

 .שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא
  . לה פרק גשער' ועי). ח"פע(הנזכר בזהר  431
ק "ף גיכ"ע בומ"חמש תקונין אינון בפומא דאתמר בספר יצירה אחה: ב"ז קנד ע"תיקו' עי
 תבנה לקודשא בריך הוא בכמה צלותין ופולחנין שלמות] ב"קלב ע[ץ ובהון אבנים "ת זסשר"דטלנ

ש להנחיל אוהבי "ב אתוון במקום ההוא י"ש כ"ועלייהו אמר יעקב וישכב במקום ההוא וישכב וי
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ìçø íúç÷ì øáë432.ùî íò âéìô àì äæáå "úéöéöä ïéðòá øçà ùåøãá ì, ìë éë åðøîàù 
ãä 'ìçøì íä úéöéö,áå  'úîàä ìà íéðååëî åìà íéùåøã,éçúá éë äìá ìçø úç÷åì  '

÷òéåáá ',çà "åøæåçù âååæä úòá ëúáô "éðúéð æà ôãä ìë äéìà í 'æðä'433.  
  

 ä ùåøã úéöéö éùåøã  
íäéðéá øùà ùøôääå ïéìéôúäå úéöéöä ïéðò.éçá àåä úéöéöä éë êéúòãåä øáë  '

óé÷îä øåàæ ìà "à,åàéöî éðùá åäæå åéú:àä ', àîéà êåú øåáéòä ãåñá åúåéä ïîæá àåä 
äàìéò.éðùäå ,ä÷éðéä ïîæá àåä .íìåòì øñç åððéà äæ ïéðòå 434,éë éôì éçá éðù  ' åìà

éôà íéøñç ïðéà ä÷éðéå øåáéòã 'éçáì 'ïáøçä øçà úåîìåòä,éôà óé÷î øåà íäì ùéå  '
éçáá 'úåîìåòä.   

éçáî óé÷î øåà àåä ïéìéôúä ìáà 'âä ïîæ 'æã"÷ðä à 'ïéçåîã úåìãâ, øúåé àåäå 
éçáî äìåòîå ìåãâ 'úéöéöä.òãåðë íéðåöéçä úåîìåòì øñç ïáøåçä øçàì äæ ïéðòå ,ë  é

éçáì àìà âååæ ïéà ïáøåçä øçà 'åîùðäúúåîìåòä úåéîéðô íäù 435, úðéçáì âååæ ïéàå 
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אשר נשבעת להם בך נגילה ' ב בך יברך ישראל בך בטחו אבותינו כי בך ארוץ גדוד ובך בחר ה"יש כ
  ממקומו' בוד ה'רוך כ'ונשמח בך בהון ב

, ץ"ת זסשר"ק דטלנ"ף גיכ"ע בומ"בספר יצירה אחהשנאמר , בפה םקונייחמש תיש : תרגום
וישכב במקום אמר יעקב תפילות ועבודות ועליהם  בכמה ה"הקב תבנה לשלמותאבנים ובהם 
 בך , בך יברך ישראל,ב" כ. להנחיל אוהבי יש,ש" י. במקום ההואיותתוב א"ש כ" וי, וישכב,ההוא

רוך ' בם בה, נגילה ונשמח בך,אשר נשבעת להם בך'  ובך בחר ה, כי בך ארוץ גדוד,בטחו אבותינו
  .ממקומו' בוד ה'כ

אתלבש באנשי ' י' ח א"ל קכ"הו אוהבי יש וע יש הוא חכמה וז-' יש להנחיל כו' וישכב כו: א"גר
א נתיבות ומתמן נקודין "ב נתיבות דחכמה שאחד הוא אין והשאר יש בל"ויש הוא ל' ותמן כו' כו
מוצאות הפה ' ך אתוון בה"ך אותיות הם בבינה והכל הוא בפומא שם הוא ב"ה וב"ח ש"ש בז"כמ

 דבינה' דהוא ה
 ב אותיות הפשוטים"ל אבל אלו שביעקב הם כ"כנך הם ברחל "אותיות מנצפ'  והוא כי ה432

 ).ח"פע(
א אינו לוקחת " נתבאר לעיל בדרוש הקודם לזה שארבעתן הם לרחל אבל להיותה היא אב433

א "ציצית הם באחור דז' א וב"ציצית הם דרך פנים דז' ל בסדר העטיפה שב"רק שני ציצית לבד כנ
 .ציציות לפניו' ן החזרת דא עני"לקמן יט ע' ועי). ח"פע (ל בדרוש הקודם"כנ

כ נכנסה " ואח,ת"י כלולין בחג"תחלה נכנס העיבור ראשון דקטנות והם נה: שער מ פרק א 434
ת אלו לא יחסרו ממנו ו ובחינ,ת כל אחד לעצמה"י וחג"היניקה דקטנות והוא התפשטות נה

 דעת כנזכר  אז אין בו,א"ד דז"י דתבונה בחב" אשר נכנסו נה,' אמנם בהיותו בעיבור א.לעולם
י " וירדו נה,א"ד דז"ת בחב" ואחר כך ביניקה נכנסו חג. כי אין כלי חיצון ליסוד דתבונה,א"במ

 .א"מוחין דיניקה וזהו תמיד בז'  אז יש לו ג,א"ת דז"בחג
 כי הרי נודע הוא מכמה מקומות במה שמסתפק ,ועוד קשה] טו[: ג"א מד ע"ה ח"דע' עי 435

 ונוטה דעתו יותר , אם שיש איזה עלייה להחיצוניות כלל,ולמותו הרבה מאד בענין עליית הע"הרח
 שאין )ו"שער התפילה פ(ח "ש בפע" וכמ,לומר שאין שום עלייה להחיצוניות דהעולמות מאומה
דרוש ( וכן אמר בשער פנימיות וחיצוניות ,עלייה לחיצוניות העולמות אלא בביאת המשיח דוקא

 קוטי תורהכ בל" וכן אמר ג,יינו רואין בעינינו את עלייתןכ ָה" כי אם שהיה עלייה להחיצוניות ג,)'ח
ל שהיינו רואין בעינינו שמזדככים מחומריותם ועביותן ונתעלו ונעשו " ור,)א"ג ע"בראשית דף י' פ(

  .לפנים חדשות ממה שהיו
ת ובשבתות אין עלייה והתכללותם רק בפנימי' כל עליית התפלה אפי:  שער מ פרק ג’עי

 ,אין חיצוניות העולמות עולין: שער מ דרוש ח'  ועיא בחיצונית עד ימות המשיח דוקאהעולמות ול
  .כ היינו רואין בעינינו עלייתן"דא

 .ת שהם הנשמה והמוחיןוגם תבין היטב כי הרי אמרנו שבחול אין עליה רק לפנימי: 'ל פרק ח"ז
 והוא כי לעולם אין ,א"ש במ"כמ והענין הוא ,והרי אנו רואים כי גם בחול עולין חיצוניות ופנימיות

 החיצוניות הוא ןפ שעולי" ואע.ר דיצירה ולא חיצוניות"עולה היצירה אל הבריאה רק פנימיות ג
 אך פנימיות . אך אינו משתנה חיצוניות יצירה להעשות בריאה,מניה וביה בעולם היצירה עצמו

 ,ז מבריאה לאצילות"כעד ו.כ בחיצוניות" משא, וזה נקרא עלייה,יצירה חוזר להעשות בריאה
 מלבישין }ג"פב ע {ר דעשיה"שחיצונית דג) כי גם( אמנם יש שינוי בעשיה .ומעשיה ליצירה
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ìåçä éîéá úåîìåòä436,øîàð æàù ,äöåç å÷òö íìàøà ïä  )ישעיה לג ז(
437, íéëàìîä éë 

åöéç íäúåéðéçáá  'åîìåòäúìåçä éîéá âååæ íäì ïéàå 438.   
ãå÷ úéöéöä ùåáìì êéøö äîì ïéáú äæáåíïéìéôúä , éôì éçá àåä úéöéöäù ' øåà

óé÷îäáì  'éçá '÷éðéå øåáéò íäù úåðåùàøää,ã íä íãâðë øùà  'úåôðë, ïè÷ úéöéö 
øåáéò ãâðë,ä÷éðé ãâðë ìåãâ úéìèå .â úéìè ïéàå  'ïéçåîä ìù úåìãâä ãâðë,çà ïëìå " ë

ïéçåîä ìù úåìãâä ïîæ ãâðë íäù ïéìéôúä ïéçéðî. úéìèäù êéøö äîì íòè ïéáú äæá íâ 
éïéìéôúä ìò äñë,úéðåöéçä úåîìåòä ãâðë àåä úéöéöäù éôì àåäå , øåà ãâðë ïéìéôúäå 

éçá ìù óé÷î 'åîùðäúúåîìåòä úåéîéðô íäù 439, íå÷î ìò äñëé ïåöéçä úéöéöä ïëìå 
éôúäïéìúåéîéðôä íäù .úéìèä úùåã÷î ïéìéôúä úùåã÷ äìåãâ êéà íòè ïéáú äæá íâ .   

äæ àåä úéöéöä ïéðò íðîàå,å áéúë, òáù øàáá ìùà òèéå )&(
440 , íäøáà éë

Æà ïåéîã íäù ùàøä úåøòù çéîöäì ïéîøåâ ãñçä éîéî ãåñ àåäùÆùÄìúåðìéàå íé,â ùéå  '
åãà úåøòù éðéîíïáì øåçù ,ø "ùà ú"ì441. ÷åðã àùéø úåøòù äðäå 'æã"íéîåãà íä à, 

 - מאיר הכוונה -

 , כי כבר ירדה מלכות דיצירה בעשייה כנזכר שם, זה עלייהןכ אי" ואעפ,לפנימיות מלכות דיצירה
שעולין מעלות  ואמנם בשבת .ר דעשיה הם בעשיה עצמה והבן זה היטב"לכן עדיין חיצוניות ג

 . חוזרין להיות יצירה או בריאה כנזכר ושמור זה היטב, אז נמצאו כי כל עשיה אף חיצוניות,רבות
כ " וא, כי כיון שכל חיצוניות עליונות ירדו להיות מוחין בתחתונים שהם פנימית,וגם תבין

   . חוזרין לקדמותן כשהיו,כשחוזרין לעלות בימי החול
כ " משא,חלקם דבר רק מהעליוניםמ כי לא עלה ,חיצוניות העולםונמצא כי אין עלייה כלל ב

 וכן כל היצירה , עולה כל העשיה ביצירה,ש בסוד הקדיש" אמנם צריך שתדע מ.בימי השבת
 אך החיצוניות לא ,ל"ל כי אינם עולין רק פנימיות הנשמה לבדם כנ"נ) ל"מלכות הנ( אך .בבריאה

ה לזה שהרי העמוד שבין עולם לעולם היא כנקודה  וראיי,עלה רק מה שהיה קודם הקדיש לבד
ש שאינן עולין רק הנשמות דרך העמוד " ויתורץ במ. ואיך כל העולם יעלה דרך אותו עמוד,בעולם

 , כי אין חיצוניות העולמות עולין,א"ש במ"ל ולתרץ מ"וצ). א"ריט ע(ויחי ' ופ כנזכר פרשה ויקהל
 להיות חיצונית , עולין רק הפנימית של קליפת נוגהןון שאי אך כי.כ היינו רואין בעינינו עלייתן"דא

 וראיה לזה שהרי נשאר . אך כל שאר הקליפות והחומר נשאר במקומם,לחיצוניות מלכות דעשיה
 ונמצא כי הנשמות עולין עשיה .ד מדרגות כנודע"ז י"חלל ביום השבת בין הקדושה לקליפה ולעוה

  . והכל נכלל באצילות,ת ובריאה באצילו, ויצירה בבריאה,ביצירה
ג "עוד לקמן פט ע' ב ועי"כ טו ע"ב וכן בשעה"דף לב ע' ח שער הקדישים סוף פרק א"פע' עי 436

והוא לקמן שער השבת פרק י ' א דרוש ג"ש סח ע"ב וע"ד ונט ע"כ יא ע"פרק ו ושעה' ח שער הנ"וע
 ).ח"ו הגהות על פע"לש(ו "ט' ג' ח דורש ה"פו' ועי

יכולת להתעלות  [ם בחוץ ואין להם יכולת לעלות עד המלכות מן העשייהל מפני שנשארי" ר437
 ליצירה ולבריאה ועד )]ו מעולת תמיד"לש(עם המלכות ולכנס בפנים עם המלכות מן העשיה 

הם עולין לבד וטעם הדבר מפני כח נפשותינו ' האצילות אבל הפנימיית של נפשין ורוחין וכו
כ המלאכים שהם מן החיצונות ולכן יש "ן הפנימיות משאורוחינו ונשמתינו שהם משם הבאים מ

כח בתפילתינו להעלות פנימיות הנפשין ורוחין ונשמתין אפילו בימי החול אבל לא חיצונות 
עם השכינה  [נ" עולין עם השכינה בסוד מ]הם [כ וכיוצא בהם"ה ויו"ט ושבת ור"העולמות אמנם בי

 ).ב"ח ז ע"פע] ( הקדיש סוף פרק בשער' ו מעולת תמיד ועי"נמחק בלש (נ"בסוד מ
ר כי קודם שחטא היו כל "י חטא אדה"ה בענין פגם העולמות ע"שמעתי ממורי זלה'  ופעם א438

העולמות ממש בכל בחינותם למעלה ועתה בימי הגלות אפילו ביום השבת אין אנו יכולין להעלות 
ית העולמות היינו רואין רק הפנימית העולמות ולא חיצונות העולמות כי אם היו עולין חיצונ

 ).ג"ח ז ע"פע (בעינינו עליות העולמות בשבת
ולכן מובן שער מ פרק ב שתפילין , שתפילין כנגד בריאה' לקמן תפילת השחר ג' עי 439

 .בחיצוניות העולמות
והוא , תקנו אברהם, הקיצוץ שקצץ אדם הראשון, ויטע אשל בבאר שבע: ב"ח ס ע"זו' עי 440

לבן המשיך לה "שחור "אדום "ת "שהם חג, גווני מדות, ל"א אש"ד. תשהיא המלכו, בבאר שבע
 .728לקמן הערה ' עי, בענין עדרי צאן. כ"ע, עדרי צאן רובצים עליה' בסוד ג, מהם

' יש בונחזור עתה אל הענין כי הנה נתבאר אצלינו בענין האורות והמקיפים כי : ח"פע' עי 441
א אלא "הוא מקיף החיצון העליון מכולם שמעולם לא נכנס בפנים תוך ז' א הא"מקיפים אל ז

הוא מקיף יותר קטן ממנו שאחר שנכנס אור הפנימי תוך ' א והב"נשאר בחוץ ומקיף לכל כללות ז
מ "א' שערות הראש ושם הם בבחי' א חוזר ובוקע ועולה מאור המוחין הפנימים למעלה בבחי"ז
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îë" ïîâøàë êùàø úìãå ù)&( ,æãå"îë úåøåçù íä à"ù )ש ה יא"שיה(ö÷ éìúìú åéúååí 
úåøåçù áøåòë,àãå "îë úåðáì íä à" ù)דניאל ז ט(  äéùàø øòùå øååç âìúë äéùåáì

é÷ð øîòë.æã úåøòùä ïéðò äðäå "ä à"úéù åîë úéöéöä ñ'442. ãç àöå÷ éë úòãé øáë 
àã àùéøá ùé éøòùã"æã àùéø ãò ãéâð à" à}ò æ"à {æã ïéçåîá ùèáå äëîå"à, íäù 

 ãöîå àáà ãöî íéìåôëéààîòãåðë ,õåçì íúøàä àéöåîå ,öåéä äøàää ïîå à ïéçåîî 
àáà ãöîã,éçá äùòð  'ë ìù õéöää"â,àøåëã õéö åäæå 443,æ åç÷åì ïëìå "øàäå åîöòì àä 

á÷åð úéöéöä äùòð àîéà ãöîã ïéçåîî úàöåéäà,â ïëìå "æ åðúåð ë"÷åðì à 'éùîë"ú. 
 - מאיר הכוונה -

כ "מוחין פנימים ג' ר שבו לבד שהוא מקום הראש ונמצא שכל מה שיש בפנים שהם ג"בגחוזר 
מ של שערות "שערות הראש כנזכר ונמצא כי זה א' מ חוזר והם בחי"א' ז ממש בחוץ בבחי"עד

ה אמנם "ש ב"הציצית של הטלית כמ' א בלבד ואלו הם בחי"הראש הוא מקיף פנימי שברישא דז
יף עליו והוא אור יותר חיצון ממנו והוא יותר גדול ממנו והוא מקיף לכל הטלית עצמו הוא אור מק

  א כולו "כללות ז
מ הפנימי דאריך הנקרא קוצי דשערי המכה "אמנם התפילין הם מקיפים אחרים שמן הכאות או

א דרך יושר ובולט אור "א גורם שיוצא אור המוחין הפנימים לחוץ ובוקע במצח דז"בעורף ז
אור השערות ' מ באופן אחר אמנם אינו המקיף של הציצית שהם בחי"עשה שם אהמוחין במצח ונ

א אך "ה והנה ביארנו איך הטלית הוא מקיף חיצון כולל כל ז"ובדרוש התפילין יתבאר כל זה בע
  ר לבד "הציצית הם מקיפים הפנימים שהם השערות שאינם מקיפים רק הג

לע ונתון תוך המקיף הגדול שהוא הטלית והנה כיון שזה המקיף שהם הציצית הוא מובו 'וכ
ל "פ שאינו מושג אלינו כנ"ועוד לפי שאור הטלית שהוא המקיף הגדול הוא אור גדול מאד אע

כ לשני סיבות אלו אין "ז הוא בעצמו למעלה אורו גדול מאד וע"כ אין קדושה בטלית אבל עכ"שע
' למטה כי משם ואילך אין שם בחיהציצית ניכרין ונגלין אלא בסיום הטלית מהחזה ולמטה כנזכר 

מ הוא ממש עד המוחין שבפנים "א כי כבר ביארנו כי כל א"ע עוד ט"כנפות ואינן דבר בפ' טלית בד
וכמו שבפנימית אין האורות נגלים אלא מהחזה ולמטה ששם הוא סיום יסוד דאמא הפנימית 

 בשערות לכן אינן א לכן עד שם אין כח באורות לבקוע ולצאת לחוץ להאיר"המתלבש תוך ז
 מתגלין עד למטה במקום גילוי האורות 

חוטין ' כ ראוי לדעת למה הם ח"כ היו ראוי שיהיו שחורות וג" והציצית הם רמז לשערות א442
כ למה הם הציצית בקצוות היה ראוי שיהיו בראש אבל "ולא יותר מאחר שהם רומזים לשערות וג

והמוחין ' הרי ח' ומוחין של אמא ד' חין של אבא דא ומו"א באים לו מאו"כבר ידעת שהמוחין של ז
' ה ב"שמות אהי' ל ושל אמא ד"ו לבד מהויות הנ"יה' ן וד"ה ב"ג מ"ב ס"הויות ע' של אבא הם ד

חוטין ' ש לכן כנגדן ח"ל כנזכר ביחוד ק"ה הנ"ה לבד מאהי"אהי' ן וד"בההי' ן וא"באלפי' ן וא"ביודי
ות נכללין בטלית למטה והם מתלבנים לפי שלמעלה והשערות למעלה הם שחורות ואלו השער

החסדים הם מכוסים וכשיורדין מהחזה ולמטה מתגלים החסדים ונמתקים הדינים ומתלבנים חוטי 
הציצית כנודע כי דינין דדוכרא קשין ברישא ונייחין בסיפא והוא מטעם זה כי למטה מתגלים 

אותם נגד הלב כי משם מתגלים החסדים החסדים ומטעם זה אנו לוקחין הציצית בידים ומשימין 
  ל "ומתלבנים ומתמתקים השערות כנ

והטעם שהם לבנים מפני כי להיות כי שערות אלו הם שחורות כעורב להיות באים ממוחין 
גדלות ' א מבחי"כ בבקיעות יסוד בינה כשנבקע תוך ז"ם והם הציצית לכן אח"דקטנות שהם אלקי

  מתמתקין ומתלבנים השערות דמוחין דקטנות הם הציצית א ו"אז יוצא אותו הארה לאחורי דז
מהם ' וג' אצבעות מפני שהגבורות הם ה' והטעם שישים הציצית בכנף ולא יותר למעלה מג

ג הם בלי "שלמעלה של חו' ה והב”ת נו"התחתונים של ת' י גילוי החסדים פי"ממותקים לבד ע
אצבעות שלא ' נייחין בסופא לכן לא יותר מגמיתוק והיינו דאמרינן דינין דדוכרא תקיפין ברישא ו

י דבינה כשהן נכנסין תוך "שהוא בלא מיתוק ולא יפחות מקשר אגודל מפני שנה' יפגעו בגבורה הד
ש וכשנבקע יסוד יורד השפע וחוזר לאחוריו בסוד "פרקין מהן לבד נכנסין בשעת ק' א הב"הז

א "שנכנסו מפרק הראשון בראש הז' מאלו הב' לגמרי פי' שערות הראש וכשחוזר עולה מפרק א
ממש לגמרי עולה האור לאחוריו ומוציא לחוץ קוצותיו תלתלים ונשאר בלי הארה ומן פרקין 

א נשאר בהם קצת הארה של רשימו לכן "י דאמא שיורד מראש ז"השניים שהוא התחתונים דנה
א " רשימו בראש זאנו עושין הנקב בכנף על קשר אגודל כדי שירד הארה לפחות מהפרק שיש ממנו

ל ואין בו הארת מתוק כלל "שאם עושין הנקב בפחות מן גודל ירד הארה מפרק שאין ממותק כנ
י אמא לכן במקום הזה שיש בו קצת רשימו שם נקב "שהרי עדיין לא הגיע שם שום פרק מנה

  .)ח"פע(הציצית שיהיה בהם קצת הארה 
ש "ז רק שייך בשעת ק" בית המקדש ובזה שזה היה בזמןוהנה הבטישאה "ג ד"לקמן יא ע' עי 443

ת "ששל אבא תפילין דר, והנה ביארנו בדרושה "א ד" יא ע’ועי, ותפילה ולכן לובשים אז תפילין
 .י"ושל אמא תפילין דרש
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ö úåàî àåä úéöéöå õéö éë àöîð 'ã íìöå àáàã íìö ìùààîé444.ä úéöéöä ïéðò äðäå " ñ
ì ìù äðåéìò äøàä 'íìöã445ùòðù äæì óé÷î øåà "à,éçá ãåñ àåäå  'úéìèä.   

íééç áúåëä øîà,éãéãà äéãéã âéìô äðä äéçúá äìö àåäù øîà  ' øúáìå íìöã
íìöã ãîìá àåäù øîà÷.446  

åðééðò úòãé øáë äæä óé÷îä ïéðò äðäå, éë óé÷îä øåà êéøà úåøòùî àöåéä 
àåäùøúë ,åîöòì åì ïéôé÷î íä ,äîöòì àåä äìù óé÷îä äîëçä ïëå . ìáà óé÷îä øåà 

÷ðä äðéáã 'ïáøáø ììîî íåô )א"צ לג ע"סד ,דניאל ז ח(
447,åì óé÷î øåà àöåé íùî " ÷

úåðåúçú,æ óé÷î äðäå "úéìèä àåä à448.   
äùåã÷ éùéîùú ïéìéôúäå äåöî éùéîùú àø÷ð úéöéöä äîì øàáì êéøöå.ïéðòäå , 

 éë÷ð úéöéöä 'äåöî éùéîùú,÷åðä ìà íéøéàî íäù éôì  'æã"÷ðä à 'äåöî) &449(. ìáà 
÷ð íä ïéìéôúä 'äùåã÷ éùéîùú,éçá íäù éôì  'æã ïéçåîä ìà óé÷î øåà"÷ðä à '

äùåã÷450.   

 - מאיר הכוונה -

כ הטלית שאנו מתעטפין בו הוא רמז "א). ח"פע (א"מיסודות של שניהם ששניהם תוך ז'  פי444
 ).ח"פע(מ דזעיר אנפין "לא

 .ח אלא בשם החברים" דצלם ל אמובא בפע'ענין ל 445
 .מ עצמו"והטלית הוא האו, שהציצית יוצאים מהטלית' לעיל דרוש ב' עי 446
הוא מכיוון שיוצאים מפיה , "פום ממלל רברבן"הטעם שהיא נקראת ' ועי' א ג"טנת' עי 447

 ממלל פום"אמנם עיקר מה שנקרא . ן והם גדולים בהרבה מהאורות הפנימיים"אורות מקיפים לזו
א אלא על ידי "א יוצאים לז"אמנם אין אורות א]. ב" לג עצ"א על ספד"בבהגר 'עי[א "הוא א" רברבן

  ).ב"א נה ע"ביאורים ח(לכן גם אמא נקראת פומא ממלל רברבן , א"או
א יוצא דרך השערות ומקיף לו לעצמו וכן צלם חכמה וצלם בינה סוד המקיפין "מכתר שהוא א

 ק"א בהבל היוצא מפיה לו" מבינה הנקרא פום ממלל רברבן המקיף לזשלהם הם להם בעצמם חוץ
 ).ח"פע(

ס הטלית שאמרו עליו במדרש שנתעטף "א וז"שהוא מקיף אל כל הז'  והנה יש מקיף א448
ה בטלית לבנה כשאמר ויעבור והנה אין בנו כח להשיג קדושת אור גדול של המקיף הזה ולכן "הקב

ו נזרק אבל הציצית יש בהן קצת השגה ולכן נקרא תשמיש נקרא תשמיש מתשמישי קדושה ואינ
 ).ח"פע (מצוה כנודע

449   
  ב /השמטות דף רסו) 3(ג "ח

ת מצוה מלכותא כלילא מארבע "א תפאר"ו ה"א וא"ד ה"ם יו" ליה סליקו ומחשבה איהו אדלית
  חיון

  
  ב /תיקוני זהר דף י) 4(

מסטריה אתקריאת , ודא דאמצעיתאא מתרוייהו אתיהיב לישראל ודא עמ" דאיהי תריואורייתא
י עם "דאינון שמ, ג פקודי דתליין משמיה"ואיהי מצוה דיליה בכל תרי, )תמימה(' מלכות תורת ה

 :היא בצלמו כדמותו, ח"ה רמ"י עם ו"זכר, ה"ק שס"י
 ומהו ומקדשי תיראו אמר 450אמר ההוא טייעא דהוה טעין בתרייהו: א"א ה ע"זהר ח' עי 450

 אי 450ל"ל דא קדושה דאתמשכא מלעילא א" ומהו קדושא דשבת א450ל"אליה דא קדושא דשבת 
 דשריא עלוי מלעילא אמר רבי אבא והכי הוא אדת לשבת דלאו איהו קדש אלא קדושיהכי עב

ה לחוד אמר "ה מכובד אדכר שבת לחוד וקדוש יהו"וקראת לשבת עונג לקדוש יהו) ישעיה נח יג(
  חתא מלעילא ושריא עליהל קדושה דנ"ה א"ליה אי הכי מאן קדוש יהו

 זה , אמר לו".ומקדשי תיראו" ומה זה , אותו סוחר שהיה מחמר אחריהם]הםל[אמר : תרגום
 אמר .מלמעלהעליו  כת שנמשה זה הקדוש, אמר לו.שבתה ת ומה זה קדוש, אמר לו.שבתה קדושת

 , וכך זה,אמר רבי אבא.  ששורה עליו מלמעלהה אלא קדוש,דשו עשית שהשבת אינה ק, אם כך,לו
 , אם כך, אמר לו.לבד'  וקדוש הלבד הזכיר שבת ".בדומכ' נג לקדוש הווקראת לשבת ע] "שכתוב[

  .שה שיורדת מלמעלה ושורה עליוו הקד, אמר לו,' זה קדוש ההמ
  .ן"א שיורדים לזו"מ שהקדושה היא המוחין דאו"ש במ"ועיי

מ "ל שהציצית א" תקשה כי כפי הנלכן שיורי קדושה דהיינו רצועות או תפילין נגנזים ובזה לא
א אם כן הוא גדול מן התפילין אך הענין הוא כי הציצית הוא לצורך הנוקבא ותפילין הוא "לז

 ).ח"פע (ל"א לכן זה תשמיש מצוה וזה תשמיש קדושה כנ"לצורך הז
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æã àùéø úåøòù äðäå"â íäá ùé à 'éçá',íä åìàå :úòãä çåîî íéöå÷ ,æå " ù
éìúìú åéúåöåå÷í )&(,î íä íéöå÷ä éë é 'úòãáù íé÷ìà úåîù,ä "äå â"éçáî ç 'úåðè÷ä, 

ðë òãåðë"úåìãâä ïî åðéà úéöéöä éë ì.é÷ìà íéîòô äøùò äðäå íéâ íä î 'ú"ú ì"ì,ú " ì
úå íéãñç"úåøåáâ ì,ï íòå  'íäáù úåéúåà,ä íéîòô äøùò ',ï éøä ',íéìúìú éøä .   

äðéáä çåîî íä ïéîéðäå.   
äîëçä çåîî íä úåøòùäå.   

ùä éë òãåíéðè÷ íä úåøò,æì óé÷î øåà íäå "åîöò à.íéðåðéá íä ïéîéðäå , íäå 
äàìì óé÷î øåà.éëåøà íä íéöå÷äå íìçøì óé÷î øåà íäå .òãå , íä äìòîì úåøòùä éë 

íéøåçù,ãñçäù éôì íéàîéà ãåñé êåú íéñåëî íä ,éçáî íúåéäì íâå  ' úåðè÷ã ïéçåî
íéðéã íäù íé÷ìàã, äæçä ïî íéëùîð øùàë ìáà éìâúîå äèîìåí,éðáìúî æà ï éèåç 

úéöéöä,íéøåçù íäù òãåðë ,ä éë ãåñ àå,øåëãã íéðéã à äôåñá ïéçééðå àùéøá ïéù÷ 
)ב"ר קמב ע"אד, ב"צ כו ע"ספד(

451 .çà éë íâå"úåìãâã ïéçåî àáá ë, àîéàã ãåñéä ò÷áð 
äæçä íå÷îáù452,éçááù úåøåçùä úåéöéöä éèåç ïéáìîå øéàîå íùî äøàä àöåéå  '

äúåðè÷.453   
ãä ìë õá÷ìå ç÷éì êéøö äæ íòèìå '÷ä úòá úåéöéö"áìäå äæçä ãâðë íîéùéå ù, 

úåìãâã íéãñçä úøàä éåìéâ íå÷î íù éë, íéðéãä å÷úîúéå úåéöéöä åðáìúéù éãë 
íäáù.ç íä íðîàå  'ïéèåç,úåðè÷ã ïéçåî ïî úåàöåéä úåøòùä íä íéèåçäù ïåéëù éôì . 

æã úòãá äðäå"à ãöî åá ùé àá àá 'òáøà ïäù íé÷ìà,á åá ùé àîéà ãöîã úòãá ïëå  '
òáøà ïäù íé÷ìà,ç ìëä êñ  'íé÷ìà.òìð íééç áúåëä øîà "òîåùä äòèù ã,ö ïëå "ì454 

ã íäù 'àîéà ãöîã òáøàå àáà ãöîã ïéçåî,éçá íìåëå  'íé÷ìà.ãò ïëå "ã åá ùé æ ' ïéçåî
àáà ãöîã,ã íäù  'äé"ò éåìéîá å"ñ á"î â"á ä"ï,ãå  'ã íäù àîéà ãöî íéøçà 'äà"é,á  '

àå ïéãåéã 'àå ïéôìàã 'ïéääã,éçáî íìåëå  'úåìãâã ïéçåî,ç åéä ïëìå  'â ïéèåç"ë.   
îå"æø ù"ìãåâ øù÷ øåòéùî åîå÷î úåçôé àì úéìèá úéöéöä á÷ðù ì, àåä íòèä 

ðä íéñðëðùëù éôìå"æ êåúá àîéàã ä"à,á ÷ø ñðëð åðéà  'ãáì íäáù íé÷øô, ò÷åáùëå 
éá åìà ïî ÷ìúñîå øæåçå åéøåçàì øæåçå òôùä ãø ' éúìá åéäå äìéçú åñðëðù íé÷øô

ììë äøàä,éøîâì øåàäå òôùä íäî ÷ìúñð àì íééðùä íé÷øôá ìáà , øàùð ïééãò éë 
äøàä ìù åîéùø úö÷ íäá,å÷îá íù ïëìå íäøàä íùåø úö÷ åá ùéù àåää , êéøö 

äøàä úö÷ íäì äéäéù éãë úéöéöä á÷ð úåùòì, ò"ë.  
  

 å ùåøã úéöéö éùåøã  
æ éøåî éâäðî íâå úéöéöä ïéðòá ùéù íé÷åã÷ã úö÷ øàáð äúòå"ì.   

 - מאיר הכוונה -

 .442לעיל הערה ' עי 451
 .'יעבור דרוש זלקמן דרושי ו' עי 452
 ויוצא הארה משם ,453 נבקע היסוד דאימא שבמקום החזה,כ בבא מוחין דגדלות" וגם כי אח453

 .ח"מוקמו אחר הדינים שבהם בפע. הקטנות' ומאיר ומלבין חוטי הציציות השחורות שבבחי
'  וכן בדעת דמצד אימא יש בו ב,אלקים שהן ארבע' א יש בו מצד אבא ב" והנה בדעת דז454

 נמחק – ל" וכן צ,ד שטעה השומע" אמר הכותב חיים נלע.אלקים'  סך הכל ח,הן ארבעאלקים ש
 .ח"בפע
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è äðä"éçá íä úéöéöá ùéù úåëéøë ì 'è"èåùôá ïéääã äéäàá ùéù úåéúåà ì, 
éåìîå,éåìéîä éåìéîå 455.ïéääã äéäàá àåä úéöéöä ãåñù éôì ,ðë óðë äìåòä "ì )ד"ו ע(. 

éùò ïéðò øàáð ïëìåúä æ éøåî âäðî éôë úéöéö"ì.   
à ùéìù åúåùòì úéöéöä êéøö äðä 'áå ìéãâ 'óðò éùéìù.àåä íòèäå , ïåéëù éôì 

á÷ðä êøåöì úéöéöäùä,æã äæçá àåä äîå÷î äðäå "à, ïåéìòä ùéìù óåñá àåäù 
åáù úøàôúã456,à ùéìù äùòé åãâðëå  'ìéãâ,éùéìù éðù ãâðëå íúã íéðåúçúä " øùà ú
÷åðä àéä íù',é óðò éùéìù éðù íù äùò.úåéìåç úåéìåç åäùòé ìéãâä íðîàå , àéìåç ìë 

âî 'úåëéøë. }ò æ"á {éçúáåäìóðëì êåîñ íéøù÷ éðù øåù÷é ,æ êåøëéå  'úåëéøë,á øåù÷éå  '
ç êåøëéå íéøçà íéøù÷ 'úåëéøë,á øåù÷éå  'éøù÷íé êåøëéå íéøçà "úåëéøë à,çà " ë

á øåù÷é 'é êåøëéå íéøçà íéøù÷"ë âúåëéø,á øåù÷éå  'íéøçà íéøù÷.è íä éøäå " ì
è ïéðîë úåëéøë"ðë ïéääã äéäà úåéúåà ì"ì, øôñîë äåäéãçà .øéù÷ ïéðòáå ú ìë éùàø 

ïúøéæùî åãøôúé àìù éãë úéöéöä ìù èåçå èåç,æ éøåîì éúéàø "äæá äçåî äéä àìù ì, 
ïé÷ô÷ôî äæá ùé éë óà457,ð äáøãàå "íäéùàø úøéù÷á õôç äéäù ì458.  

æ éøåîì éúéàø íâ"ì,ìæ íéëåîñ íéá÷ð éðù äùåò äéä ïè÷ úéöéöáù "æ, ïéòë 
å÷ðúããî óðë ìëá éøéö  'úéìèä úåôðë,íää íéá÷ðä éðù êøã úéöéöä éèåç àéöåî äéäå , 

åéöéöä éèåç úååö÷ éðù åéäéù ïôåàáúéìâúî ïà ãöá  'ïåöéçä459. øôñá äàéáä åæ àøáñå 
øåâàä460,æ éøåî ìáà "åò äéä àì ììåãâá àìå ïè÷ úéöéöá àìà ïë äù.   

æðë úéìèá ùàøáù ïéìéôúä úåñëì êéøö íâ 'ìéòì øáãä íòè åðéìöà )ד"ו ע(
461.   

äåé ìéìá ìåãâ úéìèá óèòúäì åâäðù ïéðòáå"â øàáúé ë"ò äæ ë" ù)&( .  
àùî ùàøä úôéèò ïéðò òãåð ìåãâä úéìèä ïéðòáå"ïè÷ úéìèá ë,æ éøåî ìáà " ì

÷ úéìè ùáåì äéäùëíåéá ïè,ìéáèä úéáî åà õçøîä úéáî àöåé äéäùëå äöåéëå àäæá , 
ùîî åá åùàø óèòì âäåð äéä,úéöéöá óèòúäì êøáî äéäå ,çàå " ìòî åèîåù äéä ë

åúùéáì êøãë åéôéúë éðù ìò åãéøåîå åùàø.   

 - מאיר הכוונה -

גם שם מובא הענין של , )ח"פע (ן"ה ב"ג מ"ב ס"ה ע"שמות דהוי' ל אותיות שיש בד" כנגד ט455
 .ן"ה דההי"אהי

 י" ועיקר בנינה נה,א"היא מתחלת כנגד שני שלישי התחתונים דז: א"י ה ע"א בס"גר' עי 456
 בחינות שבכתר' ת הן כתרה שהן ב"השלישים דת'  כי ב,א ושם קומתה"דז

 .ע סעיף יד"ושו' א סעיף ד"שם רמ' ח אמנם עי"ב סקי"יא מ' ח סי" או’עי 457
 גם אין לחוש בזה שנוהגין האשכנזים לעשות סימן לטלית כדי שתמיד יניח הצד ההוא על 458
 ).ח"פע (ראשו

 .ח"נמחק בפע 459
 ).ח"פע(העטור  460
לבושין ' ג'  אפשר שגם בו יש בחי,א עצמו" דז461והנה ענין עור שהוא לבוש: שער מא פרק ג 461

זכריה ( בסוד ,הוא השערות'  וא,הוא העור'  א:לבושים לבד' ד כי הנה הם ב" אך נלע,דמיון הכלים
'  וכנגדן יש ב. ונקרא סערה על שמם, ובזה תבין איך הקליפות יונקים משערות.אדרת שער) יג ד
 אמנם .ציצית בסוד החוטין דמיון לשערות'  וא,של תפלין בסוד עור'  א:שים אחרים של מצותלבו

 היא ,כי היא כסותה זה ציצית) א"ז קיז ע"תיקו( בסוד ,ב"אלו הם הלבושים של האדם בעוה
 כי ציצית ביצירה ותפלין הם יותר , והענין. הפנימי של העור והם התפלין461שמלתו לעורו חלק

 והעור דבריאה נקרא תפלין כי הם יותר , נמצא כי עור דיצירה נקרא טלית דציצית.אהבברי' פנימי
 461 לכן הציצית סובבים, אך היצירה סוד הגוף,ראש'  כי כן הבריאה בחי, והם במוח לבד.קדושים

 כי בהם , אך עור העשיה אין כנגדם במצות. להורות כי יצירה מלבוש לבריאה,כל הגוף וגם הראש
 כהדין קמצא דלבושא , אך בעור האצילות אין כנגדן רק עור האדם עצמו.נים לגמרינאחזים החצו

 שעור שלהם , ממנו כמו בבריאה ויצירה}ב"פח ע { ואין לבושו נפרד,)ה"א פ"ר פכ"ב (מיניה וביה
ישעיה כח (בכלים עצמן יש אחיזה בסוד '  אך בעשייה אפי. בסוד תפלין וציצית,שהוא לבושם נפרד

  .צא תאמר לו) ישעיה ל כב( ובסוד ,יפנה ויטול ידיו) א"ברכות טו ע( ובסוד ,קיא צואה) ח
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æ éøåîì éúéàø íâ"æðë äìéáèä úéáá äéäùë úéöéöá óèòúäì êøáî äéäù ì'. íâ 
 äéä ïè÷ úéìèäò åéùåáìî øàùî äèîì åùáåì"å÷åìç â, íéøäééúîä íúåàë àìù 

ò åùáìì"ë462åéãâá 463,åòèå úúîàä êôä íãéá àåä ìåãâ 464. ïéìéôú øéñî äéä àì íâ 
òå çáùì åðéìòå äìéôúä ìë øîåâ äéäù ãò úéìèåïë ìåë êì äå÷ð '.   

éìèä ïéðòá äðäåúïè÷ ,úéù äî òãúù êéøö ïî÷ì øàáìù äìéôúä úééìò øãñá  
ìåçã úéøçù,úåîìåòä íéìåò êéà ,úð íùå øàáåöéçá àåä ïè÷ úéöéö éë úåéð àìå äøéöéä 

úåéîéðôá.éùòá àåä ïè÷ úéöéö éë ïéàöåî åðà øçà íå÷îáå ä. àåä ïéðòäå ]éë [ úéöéöä
éçáá åúåéäá àåä ïè÷ 'âã ïåùàø øåáéòã úåðè÷ä 'âá ïìéìë',ä åîöò äæå "äéùòä ñ. ïéðòäå 

àåä,ïéà æà éë æá "äéùòä ãåñ àìà à.ùîî úåìãâã äøéöéä ãåñá àåä ìåãâ úéìèä ìáà , 
öîðåàúåéäá äøéöéá àåä ïè÷ úéìè éë ääéùòä ãåñ àéäù úåðè÷á .  

  
 æ ùåøã úéöéö éùåøã  

úéöéöá óèòúîù úòá íãàä úðååëá,ã øàáúé åáå  'ãá ùéù úåðååë ' úåöî
ãá úåæåîøä 'åéúåàúäéåä ìù ,íä åìàå :äìéôú ,öéöå úé,ïéìéôúå ,÷å "ù.   

ã éë òã 'ãá ùé úåðååë 'ãá úåæåîøä úåöî 'äéåä úåéúåà, íäá ïéåëì àåä áåèå 
øàáðù ïôåàá ãéîú.à ìèáî íãàä íéîòôì äðä  'ãî 'æðä úåöî 'éôà åà ââåùáåìãéæîá , 

î íä ïúòáøàåäùò úåöäøåúä ïî 465,ììôúäìî ìèáúî íòô äæéà íãàä øùàëå , ìèéá 
îäùò úåö,øîàðù  )א"תענית ב ע( ä úà íúãáòå 'äìôú åæ íëé÷ìà. åæ äåöî ìò øáåòäå 

äá íâåô 'äéåä ìù äðåøçà.   
å úåàá íâåô úéöéö úåöî ìèáîäå 'äéåä ìù.   

äá íâåô ïéìéôú úåöî ìèáîäå 'äéåä ìù äðåùàø.   
ìèáîäå òîù úàéø÷ é úåàá íâåô 'äéåää ìù.   

äìòîì äèîìî ïøãñë ïúòáøà éøä.ä ï÷úì éãëå éîâôíæðä ', ãçééì íãàä êéøö 
ã 'øéëæðù åìà íéãåçé,åãâðëù íâôä éôë ãåçé ìë .äèîì äìòîìî ïøãñ äæå : íâô ãâðë 

ìåèéáã ãåéäòîù úàéø÷ , àøå÷ äúàùë ïéåëú òîù úàéø÷ äæ ãåçéá, ïéåëúù àåäå 
äæ ïôåàá äéåä úåùòì:ä úåà ç÷ú äìéçú  'äãáì äðåøçà, úåëìîä ìà æåîøì 

çú úøøåòúîääìé,çàå "ää øáçú ë 'æðä 'åä úåà íò ' íò úåëìîä úåøáçúä ìà æåîøì
æ"à.î úåìòäì åøáçúðù øçàå "åàì äìòîì ï"à,é úåéúåà éðù øáçú æà "åæ íò åæ ä, æåîøì 

åà øåáéç ìà"à,éâá àåä äæ øåáéç éë ïéåëúå î 'à"ïôåàä äæá ì,ä  'ä"é å"ä,éâá íä î 'à"ì, 
äå"àéé íù ñ"ñ íùî àöåéä é"â466,éùîë "åñôã ãçà úìî úðåëá ïî÷ì ú÷ìàøùé òîù .   

ä íâô ãâðëå 'ïéìéôú úåöî ìèéáá äðåùàø,äá àåäù ãåçéä äæ ãçéú " äðåùàø à
äæ ïôåàá,á øáçú äìéçú  'é úåéúåà"åà íäù ä"åæì ïéçåî úúì âååãæäì íéöåøù à"ï, 

çàå"ä äìåò ë 'å íò úøáçúîå äðåøçà',äù ãåñ àååæ úåøáçúä "ì éãë ïî úåìòä" ìà ï
åà"øëæðë åøáçúðù à.çàå "ä úãøåé ë 'å úåà íò úøáçúîå äàìéò ' úñéðë ïéðò àåäù
äð"æ êåú àîéàã é"ïéçåî åì úåùòì à,éòå "éàöåé ëïîë ïéìéôúä  åúéù'ïî÷ì . éë ïéåëúå 

 - מאיר הכוונה -

 .ג"ל ע"נדצ 462
 .'י ב"כ ע"ואחה "ג ד"לקמן יב ע' עי 463
 שלא כדעת קצת המקובלים שמניחין אותו למעלה מן המלבושים והוא שיבוש אמנם יניחנו 464

ג הוא "ת דיצירה וט" של גהפנימית' על החלוק וטעם הדבר הוא כי ענין ציצית קטן הוא בחי
 ).ח"פע (בחינת החיצונות שלהם

 ).ש"ש(ג שתפילה מדרבנן "לקמן כא ע' עי 465
 .362 לעיל הערה ’עי 466
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éâ àåä äæ øåáéçî 'ìáä,ñ íù éåìéî àåäù "â,ñã äéåä àéä àîéàù éôì "â, úîøåâä àéäå 
 àéöåäì}ò æ"â {æðë ïéìéôú 'íéðå÷éúá,éçá úéùòð àøá ìò àîéàã  'ïéìéôú467, ïôåàá àåäå 

äæ:é "ä ä"ä å"éâá å 'ì"áä àåäù æ"ì.   
å íâô ãâðëå 'úéöéöä úåöî ìåèéáá äéåää ìù,äæ ãåçé ãçéú ,é øáçì ïååëúå " ä

åà íäù"å íò à 'æ àåäù"à,úéìèä àåäù óé÷î øåà åì äùòðä .çàå "å úåà øáçú ë 'òä í '
äðåøçà,æä ïúåðù æîø àåäå "éçá àá÷åðì à 'æðë åéìò ïéôèåðä úåéöéöä íúåà 'éùåøãáí 
åîã÷ù.éâ àåä äæ øåáéç éë ïéåëúå î 'ì"á,äé äæ ïôåàá àåäå "å å"ä,ì éøä " ìà æåîøì á

ìä"úåéöéö á,ì ãâðë "äîëç úåáéúð á )א"א מ"י פ"ס(.   
ä íâô ãâðëå 'ðåøçàääìôúä úåöî ìåèéáá ,éú éçúá ïéåëúå ãåçéä äæ ãçäì 

å úåà úåìòäì 'ä íò 'åùàøäð,çàå "éìåò ëíä úåà ãçé  'å úåàå äðåùàø 'é úåà ìà '
ïúùìù ïéøáçúîå,çàå "ä úåà úøù÷ð ë 'ðåøçàäæðä úåéúåà äùìù íò ', éë ïéåëúå 

éâ äìåò äæ øåáéç 'ç"ï468ïôåàä äæá :å "äå ä"ä é"ä å"é.   
íéãåçéä åìà úåðåë íå÷î äðäå,åîå÷îá ãåçé ìë íäá ïéåëú .ãöéë ,øîàúùë  

 òîù úàéø÷úéáøòã åà úéøçùã,åìà éë 469î ãáìá íä "ò,ìéçúéù íãå÷ òîù úàéø÷ , 
ðëå åìù ãåçéá ïéåëé"ì.ïéìéôú çéðéùëå ,åìù ãåçéá ïéåëé . ãåçéá ïéåëé úéöéöá óèòúéùëå 

åìù.é úìéôú ììôúéùëå "â àéäù ç"î ë"íéøäöå ø÷áå áøò ò, ïéåëé åìù ãåçéá, øçà 
åñô øîàéù÷ä  ' çúôú éúôù)&( úåáà úëøá ìéçúéù íãå÷.   

äìéìá êúèéî ìò êáëù úòá íâ íðîàå,æðë éåãéå øîàú øùàë  'åîå÷îá åðéìöà, 
êøîàá,é úåàá éúîâôå êéðôì éúàèç íà  'åë äéåä ìù äðåùàø',ìåèéá ìò ïéåëú æà  

òîù úàéø÷, åìù ãåçé ìà ïéåëúå,ã øàùá ïëå  'àúåéúå.   
úéöéöá óèòúäì êøáúùë íâ,øá ïéåëú "ì íäù ú"úåéöéöä éèåç á,äå ãåñ àå 

ì"åáéúð áú äîëç )א"א מ"י פ"ס( .  
òãå,òâøå äòù ìëá úåéöéöá ìëúñäì êéøö íãàä éë , áåúëä øîàù åîë )&( 

úéàøåíåúåà ,åãéì àèç ïîãæé àìù äîùðì ìåãâ úìòåú àåäå ,êëá øäæé íà , âéùé íâå 
 úìòåúìåãâ.åìëúñää úðåëá ìáà úá ùé  'úåðåë, úéøçù úìôú úòá íäá ìëúñîä éë 

÷á"ù,úéöéö úùøô øîåàùë åðééäã ,îå÷îá íù øàáðù åîëå øçà ïôåàá ïéåëì êéøö å 
òá"ä.äìéôúä ïîæá àìù íäá ìëúñîä ìáà ,ïéåëì êéøö  äðååë òá äøàáðù úøçà" ä

äîå÷îá íù,åæ àéäå ,á íäá ìëúñäì êéøö éë òã  'äæ øçà äæ íéîòô ïéåëì êéøöù äîå 
äæ àåä,éâ ïéò äðä éë î '÷"ì470,éçá àåäå  'î íù òåáø"äæë ä:åé "ã,åé "ä ã"à,åé "ä ã" à

 - מאיר הכוונה -

ועוד אלין דקשרין לשכינתא עם : א"ב שזה תחילת ההקדמה ואולי ג ע"משמע מלקמן צה ע 467
א דתפילין אתמר עלייהו לא תקח האם על הבנים ואינון דלא קשרין לון קודשא בריך הוא בקשור

   כחדא אתמר בהון שלח תשלח את האם
לא תקח " עליהם נאמר ,ה בקשר של תפילין"ועוד אלו שקושרים את השכינה עם הקב: תרגום

   ".שלח תשלח את האם" בהם נאמר , ואלו שלא קושרים אותם יחד".האם על הבנים
א אזכרות דתפילין דיד ודא אימא עלאה תפלי "א אזכרות דתפילין דרישא ובכ"כב: א"אולי ד ע

  דמארי עלמא קרינן ליה תפילין על רישא דעמודא דאמצעיתא 
 וזו , אזכרות התפילין של יד'וא ובעשרים , אזכרות התפילין של ראשאחדבעשרים ו: תרגום

  על ראש העמוד האמצעי קוראים לו תפילין, תפילין של רבונו של עולם,האם העליונה
אחרונה ' ה והוא סוד התפלה שהיא המלכות ה"ל כדי שימצא תפילתו חן בעיני הקב"ור 468

 ).ו"לש(' א ו"תמצא חן בעיני ז
 .ש על המטה ולא לפני תפילה"ולא ק 469
 והענין הוא כי תכלת של הציצית הוא סוד החושך שאין בו עינים לכן הוא דין לכן צריך 470

פ בוראיתם אותו ותכוין להמשיך אליה "ואז יסתכל ב כוין כאלו יש שם תכלתלהסתכל בציצית ול
עינים עליונים להמשיך הראיה ' ל שהם ב"פעמים ק' סוד עינים עליונים וראיה עליונה ותכוין ב
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àå"å,ä ãåé "àå à"ä å"à.ïéää éåìéîã äéäà ãåñ àåä óðëä éë ïéåëé ìëúñî àåäù úòáå , 
èåùôä åðîî øéñúùëå,éâá éåìéîä úåéúåà åøàùé î '÷" ïéò øôñîë ìæðë'. ìëúñé øùàëå 

á 'íéîòôúåôåöø 471,á åéäé  'íéîòô÷ "ì,á íäù  'íéîòôïéò ,éâá íäå î 'ø"ñ,æå " ñ)&(  àøéå
ä 'úåàøì øñ éë,ò éë "ñ é"æðä ø 'úåàøä àåä.åçä ìù úåèùô úåéåä äøùò ìà ïéåëúå " â

éâá íéìåòùî 'ñ"ø.çàå "ðä úåðåëä øàù ìà ïéåëú ë"äöøú íà äæ ùåøãá ì.   
ðì øîàåæ åðéøåî å"ì,æã úåéöéö úåìëúñäá ïéåëì çë åðá äéä àì ïééãòù " ÷ø à

úéöéöá472á÷òé ,ðë "æì úéöéö ùéù ì"á÷òéì úéöéöå à, åðîî éúòîù íà ÷ôñ éì ùéå 
ìçøì úåàöåéä úåéöéöá ïéåëðù,ø÷éò ïåùàøäå ,ò "úåéöéöä éùåøã åòéâä ë.  

  
 ïéìéôú éùåøã úåðååëä øòù  

à ùåøã 'ïéìéôúä ïéðòá  
åéçúá 'íúáéúë øãñ øàáð.ã íéáúëð ùàøä ìù úåéùøôù úòãé øáë  ' úåøåù

ô ìëáäùøôå äùø,æ íéáúëð ãé ìù úåéùøôå  'ô ìëá úåøåùäùøôå äùø. øãñ äæå 
ùàøä ìù úåéùøôá í÷åìéç,ô  'åìà íä íäéúåøåù òáøà ùã÷:øáãéå ,äæî ,ùãçá , 

úàöá.ô úùøêàéáé éë äéäå ,ã  'åìà íä äéúåøåù:äéäå , øèô ìëå,ä  'íéøöîî,íçø øèô . 
ôúùøòîù ,ã  'åìà íä äéúåøåù:òîù ,êùôð ,êéðáì ,úåàì .ô úùøòåîù íà äéäå ,ã  '

åìà íä äéúåøåù:äéäå ,éúúðå ,äìåáé ,êúáùá .ù ïéìéôú ãé ì,ô úùøùã÷ ,æ  'éúåøåùä 
åìà íä:øáãéå ,íåéä úà ,ùãçá ,úà úáæ ,úòáù ,ä  'éì,ä  'íéøöîî.ô úùøéë äéäå  

êàéáé,æ  'éúåøåùäåìà íä :äéäå ,íçø ,àì íàå ,úàæ ,åðçìùì ,äì  'ìë,êéðéò .ô úùø 
òîù,æ  'åìà íä äéúåøåù:òîù ,úà ,êãàî ,íåéä ,êúéáá ,úåàì ,úåæåæî ìò .ô úùø äéäå 

òîù íà,æ  'éúåøåùäåìà íä :äéäå ,íëéùôð ìëáå ,úìëàå ,ä  'íëá,ä øùà ',íëéðéò ïéá , 
êéøòùáå êúéá.  

áðåøà úðååë ô ìëäùøôå äùø,äúåà áåúëéù úòá øôåñä ïéåëéù äî ,çàå " ë
ùàø ìù úùøô íäá øùà úåèùä øãñ éôë úàæä äðåëä øãñð.   

ôúùøéä àéä ùã÷  'äéåää ìù473,éäå äéøçàå ää úåàá êàéáé éë  'äðåùàø ìù 
äéåää,å úåàá òîù äéøçàå ',ä úåà òåîù íà äéäå äéøçàå  'ðåøçàääéåä ìù .éøäå  

úðøàáà äéåä ùé êéà  'ùàø ìù ïéìéôú úåéùøô òáøàá äèåùô.òã ãåò , äéåää úàæî éë 
 äèåùôä}ò æ"ã {ã äðîî ïéàöåéå ïéëùîð 'äéåä úåîù,ò íäå "ñ á"î â"á ä"ï474, íéììëðå 

äá,ò íäå "é úåàá á',ñ "ä úåàá â',î "å úåàá ä',á "ä úåàá ï 'äðåøçà.ã íâå  ' åìà úåîù
ùøô òáøàä ïéììåëíäìù øãñä ìò ïéìéôú ìù úåé.   

òã ãåò,ã äðîî ïéàöåéå ïéëùîð äéåää úàæî éë  'åìà úåîù,é úåàî éë  ' íù êùîð
ïéãåé éåìéîá äéäà,ä úåàîå  'ïéôìà éåìéîá äéäà íù,å úåàîå  ' éåìéîá äéäà íù êùîð

ïéää,ä úåàîå  'åàåìéîá éðãà íù êùîð äðåøçà.ãä åìàå  'â úåîù"ã íéììåë ë 'øô úåéù
íäìù øãñä ìò ïéìéôú ìù,ôá íù ìë äùøà  'àöîð.ô áåúëéù íãå÷ù  'ùã÷, éë ïéåëé 
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ôä ìëäùøé àéä úàæä  'äèåùô äéåää ìù,à äéåä àéäå  'òã"ïéãåéã á,â àéäå " äéäà íù ë
ïéãåéã.   

ô áåúëéù íãå÷åúùøêàéáé éë äéäå ,ôä ìë éë ïéåëé äùøä àéä úàæä  ' äðåùàø
äèåùô äéåää ìù,å à äéåä àéä 'ñ éåìéîã"â,â àéäå "ïéôìàã äéäà íù ë.   

ô áåúëéù íãå÷å 'ôä ìë éë ïéåëé òîùäùøå àéä úàæä  'äèåùô äéåää ìù, àéäå 
à äéåä 'î àéäù ïéôìà éåìéîã"ä,à íù àéäå  'ïéää éåìéîã äéäà ìù.   

ô áåúëéù íãå÷å 'ôä ìë éë ïéåëé òåîù íà äéäå 'ä úåà àéä úàæä ' ìù äðåøçà
äèåùô äéåää,à äéåä àéäå  'á àéäù ïéää éåìéîã"ï,à íù àéäå  ' óìà äæë àìî éðãà ìù

ãåé ïåð úìã.   
æðä äðåëä ïéåëéù øçàå 'ô ìë áåúëéù íãå÷äùøôå äùø úòùá ïéåëéå øåæçé ãåò 

äæë úåèéùä úáéúë:à äèéù áåúëéù íãå÷  'ùàø ìù ïéìéôúã ùã÷ ìù,é úåàá ïéåëé  '
ùôä äéåä ìù äèåùôèåä,é úåàá ïéåëéå  'ò íù éåìéîã"ïéãåéã á, äéäà éåìéîã óìà úåàáå 

ïéãåéã.á äèéùáå ',é úåàá ïéåëé  'äèåùô äéåää ìù äèåùô,ä úåàá ïéåëéå "é íù éåìéîã 
ò"ïéãåéã á,ä úåàáå "éïéãåéã äéäà éåìéîã .â äèéùáå ',é úåàá ïéåëé  ' äéåä ìù äèåùô

äèåùô,éå úåàá ïéåëéå "éåìéîã åò íù "á,ïéãåéã äéäà éåìéîã ãåé úåàáå .ã äèéùáå ', ïéåëé 
é úåàá 'äèåùô äéåää ìù äèåùô,ä úåàáå "ò íùã é"á,ä úåàáå " éåìéî äéäà íùã é

ïéãåé.   
ãòå"ãá ïéåëú æ 'ô ìù úåèéùúùøêàéáé éë äéäå ,à äèéùá éë  'ä úåàá ïéåëé '

äèåùô äéåä ìù äèåùô,ñ íùã ãåé úåàá ïéåëéå "â,å ïéôìàã äéäà éåìéîã óìà úåàá. 
áä äèéùáå 'ä úåàá ïéåëé 'äèåùô äéåä ìù äèåùô,ä úåàá ïéåëéå "ñ íù éåìéîã é"â, 

ä úåàáå"ïéôìàã äéäà éåìéîã à.â äèéùáå ',ä úåàá ïéåëé  'äèåùô äéåä ìù äèåùô, 
àå úåàáå"ñ éåìéîã å"â,åé úåàáå "ïéôìàã äéäàã ã.èéùáå äã  'ä úåàá ïéåëé 'ùô ìù äèå

äèåùô äéåä,ä úåàáå  'ñ éåìéîã"â,ä úåàáå  'ïéôìàã äéäàã.   
ãòå"ãá ïéåëú æ 'ô ìù úåèéùúùøòîù ,à äèéùá éë  'å úåàá ïéåëé ' ìù äèåùô

äèåùô äéåä,é úåàá ïéåëéå  'î íù éåìéîã"ä,à úåàáå  'ïéääã äéäà éåìéîã.á äèéùáå ', 
å úåàá ïéåëé 'äèåùô äéåä ìù äèåùô, úåàáå ä"î íù éåìéîã à"ä,ä úåàáå " äéäàã ä

ïéääã.â äèéùáå ',å úåàá ïéåëé  'äèåùô äéåä ìù äèåùô,å úåàáå  'îã"ä, ãåé úåàáå 
ïéääã äéäàã.éùáå äèãä ',å úåàá ïéåëé  'äèåùô äéåä ìù äèåùô,ä úåàáå "î íùã à"ä, 

ä úåàáå"ïéääã äéäàã ä.   
ãòå"ãá ïéåëú æ 'ô ìù úåèéùúùøîù íà äéäå òå,éùá éë äèà  'ä úåàá ïéåëé '

äèåùô äéåä ìù äèåùô,á íùã ãåé úåàáå "ï,éðãà íùã óìà úåàáå .éùáå äèá ', ïéåëé 
ä úåàá 'äèåùô äéåä ìù äèåùô,ä úåàáå  'á íù éåìéîã"ï,éðãà íùã úìã úåàáå . 

éùáåäèâ  'ä úåàá ïéåëé 'äèåùô äéåä ìù äèåùô,å úåàáå  'á íùã"ï,åð úåàáå "ùã ï í
éðãà.éùáå äèã  'ä úåàá ïéåëé 'äèåùô äéåä ìù äèåùô,ä úåàáå  'á íùã"ï, ãåé úåàáå 

éðãà íùã.  
ìáà úðååë ã úáéúë 'øçà ïôåàá íä ãé ìù úåéùøô,æá íäù éôì  'úåèéù, êéøöå 

åëä ÷ìçìåæì úåð 'éçá 'íé÷ìç.äìéçúá ììë êøã íäìù úðååë øàáðå ,åìà íäå :äðåùàø , 
ô äéåä ìà ïéåëéã úììåë äèåù 'äéúåéùøô,ã éë ïéåëé ãåò  'ãî íéàöåé úåîù ' äéåä úåéúåà

æðä',ñ íù íäå "é úåàá â',î íù "ä úåàá ä',á íù "å úåàá ï', àäá ãåé ïåð úìã óìà íù 
äðåøçà.ïéåëé ãåò ,ã éë  'ãî ïéàöåé úåîù 'æðä äéåä úåéúåà',ãåé úåàá ïéãåéã äéäà íäå , 

ä úåàá ïéôìàã äéäàå 'øäðåùà,å úåàá ïéääã äéäàå "å,ä úåàá ãåé ïåð úìã óìà íùå  '
äðåøçà.â ìëå  'éçá 'ãá íé÷ìçð åìà 'åéùøôúãé ìù ,à äèéù áåúëéù íãå÷ éë  'ôîúùø 
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ùã÷,é úåàá ïéåëé  'ñã äéåäå ïéãåéã äéäà íäù úåîù éðùáå äèåùô äéåä ìù" ïéáìåùî â
áæ"æ,åéúåàì äéäà úåéúåà íéã÷éå úñã äéåä "âãé ìù äìôú àåäù éôì ,äá÷ð àéäù . 

çàå"á ìù áåìéùä ÷ìçé ë 'æðä úåîù 'æì 'é÷ìçíæá  'úåèéù,úåéúåà íéøùò íäå , óøöéå 
é úåà íäîò 'èåùôä äéåä ìùäéçúá úì }ò ç"à {ìëä,ë ìëä åéäéå "åéúåà àú, 

â åéäé í÷ìçúùëå 'ïôåàä äæá äèéù ìëá úåéúåà:àé "éô ì"äã å"éä é"ãå é"åà å"é ää"é.  

ãò ïëå"ô íãå÷ ïéåëé æ 'ä ìà äééðù 'èåùô äéåäã äðåùàøä,á áåìéù ìàå  ' úåîù
ïéôìàã äéåäå ïéôìàã äéäà íäù,ðä íòèì äéåäì äéäà íéã÷éå "ì,çàå "âì í÷ìçé ë 'â '

æä ïî äèéù ìëá úåéúåà 'ò úåèéù"ðä ã"ì.   
ãò ïëå"ôá ïéåëé æ 'òîù,å úåà ìà áåúëéù íãå÷  'å äèåùô äéåäã éðù áåìéùì

ãçé ïéääã äéäàå ïéääã äéåäã úåîù,ðä íòèì äéåäì äéäà íéã÷éå "ì.çàå "ëä ÷ìçé ë" à
ðä úåéúåà"âì ì 'â 'æî äèéùå äèéù ìëá úåéúåà 'ò úåèéù"ðä ã"ì.   

ãò ïëå"ä ìà òåîù íà äéäå áåúëéù íãå÷ ïéåëé æ 'ðåøçàäèåùô äéåäã ä íù ìàå 
åàåìéîá éðãà.é ÷ø íäá ïéà äðäå "úåéúåà â,ô ïéåëì øåæçú ïëìå úéðù íòä úåà ìà  '

éä ìë øçà äèåùôä"æðä úåéúåà â 'éì åîìùéå"úåéúåà ã, í÷ìçúå }ò ç"á {æì 'úåèéù,á  '
äèéù ìëá úåéúåà.   

ãåò ùé äæ ãáìîù òãå äðååë ãä åìàá úøçà 'ãé ìù úåéùøô,ôáù àåäå äùø 
ääðåùàøî ìà ïéåëú "å éåìéîå èåùôá ùéù úåéúåà áòã äéåäã éåìéîä éåìéî"ïéãåéã á, 

æì ï÷ìçúå 'íé÷ìç,äèéùå äèéù ìëá úåéúåà äùù íäù .ôáå äùøéåëú äéðù ïò "ðä ã" ì
î ìà"ñã äéåäã éåìéîä éåìéîå éåìéîå èåùôá ùéù úåéúåà á"â,æì í÷ìçúå  'ò íé÷ìç" ã

æðä"ì,äèéù ìëá úåéúåà äùù íäù .ôáå äùøâä  'ò ïéåëú"ðä ã"î ì"ù úåéúåà á ùé
îã äéåäã éåìéîä éåìéîå éåìéîå èåùôá"ïéôìàã ä,æì í÷ìçúå  'ò"ðä ã"ì.ã äùøôáå  '

ñ íù ìà äìéçú ïéåëú"î íù ìàå ïéãåéã äéäà íù ìàå â" ïåð úìã óìà íù ìàå ïéôìàã ä
ùîî äæä øãñ ìò ãåé,î íäå "æðä øãñë úåéúåà á',æì í÷ìçúå  ' úåèéù äòáùá íé÷ìç

æðë"ì.êéðôì øãñî éððäå äòèú àìù éãë áèéä øàá ìëä .  
ãé ìù äìôú  

ùã÷  é  äéäå ä  òîù å  äéäå ä  
à äèéù ' ìàé åéä åäé  ìàä åéä åäé à äèéù  à äèéù 'ìàå åéä åäé  à äèéù 'àä åéä ãåé  
á äèéù 'åéô åéå éäã  á äèéù 'åéô åàå éäã  á äèéù 'åéô åàå àäã  á äèéù 'óì ìàé äåà  
â äèéù 'éäã åãå ééä  â äèéù 'äàäã åãå éé  â äèéù 'ääã åãå éàä  â äèéù 'ìã ãåé éäô  
ã äèéù 'ééä äúì ãåé  ã äèéù 'éàä äúì ãåé  ã äèéù 'éää äúì ãåà  ã äèéù 'ïú äãå ééä  

  
ä äèéù 'åãå éåã åéé  ä äèéù 'åãå àåã åéé  ä äèéù 'åãå àåô ìàà  ä äèéù 'ðå àäå àåà  
å äèéù 'äåà éåã åéå  å äèéù 'äåà àåô ìàå  äèéùå  'ääå àåô ìàå  å äèéù 'åé úìã óìà  
æ äèéù 'éäé ãåé éäå  æ äèéù 'àäà ãåé éäå  æ äèéù 'åää óìà àäå  æ äèéù 'äã ãåé ïåð  

  
ùàø ìù äìôú  

é ùã÷  ä äéäå  å òîù  ä äéäå  
à äèéù 'óìà ãåé  à äèéù 'óìà ãåé  à äèéù 'óìà ãåé  à äèéù 'óìà ãåé  
á äèéù ' éä éä  á äèéù 'àä éä  á äèéù ' ää àä  á äèéù 'úìã ää  
â äèéù 'ãåé åéå  â äèéù 'ãåé åàå  â äèéù ' ãåé åàå  â äèéù 'ïåð åå  
ã äèéù 'éä éä  ã äèéù 'àä éä  ã äèéù 'ää àä  ã äèéù 'ãåé ää  
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}ò ç"à {î ïéáäì êéøö ãåò"ã ùé ùàø ìù ïéìéôúá è 'äùøô ìëá úåèéù, 
æ ùé ãé ìù ïéìéôúáå 'äùøô ìëá úåèéù.ïéðòäå àåä ,æ ùàøáù éôì " ÷ø ïéôé÷î íðéà à

ãáìá òáøà.úåëìîä àéäù ãé ìù äìéôúá ìáà ,æ äá ùé  'ïéôé÷î, ïéçåî òáøà éë 
äðá íéùáìúî íä íéðåùàøä"àîéàã é,æã àúìâìåâá íéñðëðå "òãåðë à,çàå " íä åìà ë

éçáá íéùòð 'äá÷ðä ìù ïéçåîä ìà ïéôé÷î.úìú åâ òáøà íä äðäå ,æ íäù ',íãâðëå  ùé 
ãé ìù ïéìéôúá úåèéù äòáù.  

ãåò äðååë éôúä úåéùøô ïéðòá úììåë äðè÷ úøçàïéìù ùàø ìãé ìùå . äðä 
ôáäùøùàø ìù ïéìéôúî äðåùàø ,ïéãåé éåìéîã äéäà íùì ïéåëú , íùì ïéåëú äéðùáå 

ïéôìàã äéäà,ïéää éåìéîã äéäà íùì úéùéìùáå ,åàåìéîá éðãà íùì úéòéáøáå .   
îë àåä ïéðòäå"î êì ù"äåæá ù"ïðçúàå äùøô ÷ )&( ïéìéôúä ìù úåéùøô òáøàù 

åç íä"åç á"â,îáå "ù ïéìôúä éë åøîà à"àøá ìò àîéà íä ø475.àåä øåàéáä ìáà , éë 
ä åìà úåéùøô òáøà ìë"äðéá àåäù äéäà ñ, ìò àîéà íä ïéìéôúäù åøîà äæ êøòáå 

àøá.øçà íòèì ãåòå ,éùáìúî ïéçåî òáøà åìàù éôì àåäå äðá í"òãåðë àîéàã é. äðäå 
ùìùä åìà ìëäéçá íä äéäà ìù úåîù  'ãä åìàî äùøô ìëá øùà øúëä 'úåéùøô, 

÷ðä ïåùàø çåîáù ïéãåé éåìéîã äéäà ãâðëå 'äîëç,ñ éåìéîá äéåä íù ùé "â åá ùéù â '
æðä ïéãåéã äéäà íùá ïéãåé äùìù ùéù åîë ïéãåé'.æá àéä äéåää åæå "úàæ äîëçáù ú, 

ùòðåæðä ïéãåéã äéäà íù ìà ùåáìî úé',åéìà äîùð àåä éë ,éçá àåäù éôì  'â"äáù ø. 
éçá àåä ïéôìà éåìéîã äéäà íù ïëå 'æã äðéá àø÷ðä çåîáù øúë"à, íù ìà äîùð àéäå 

ïéôìà éåìéîã äéåä,æá íù øùà "åáù ú. ãâðë àåäù úåëìîá àåä åàåìéîá éðãà íù ìáà 
"òåîù íà äéäå",áìúä åì ïéàå æðë íéøçàä åîë ùáìúäì äîá øçà úåù',òå " äìéôúá ë

ãá ïéåëú ãé ìù 'æðä íéøçàä úåîù òáøà ìà äéúåéùøô',ñã äéåä íäù "îãå â"áãå ä" ï
éåìéîá éðãà íù.  

   
 á ùåøã ïéìéôú éùåøã  

ïéìéôúä úáéúë øãñá. êéøö äìéçú äðä }ò ç"á { ùàø ìù ïéìéôúä áåúëéù
éøîâì íð÷úéå,øéçùéå íøôúéå í,ãé ìù ïéìéôú áåúëé êë øçàå ,íøéçùéå íð÷úéå . íâ 

ãä ìë áåúëì øäæéì êéøö 'ãçé íéôåöø ãé ìù åà ùàø ìù úåéùøô, íäéðéá ÷éñôé àìå 
ø÷éòå ììë øåáéã íåùá,ëîå "íéòöîàá ù.ãä ìë áåúëì ìåëé åðéàå äìåç åà ï÷æ àåä íàå  '

ãçéá úåéùøô,ãçéá úåðåùàøä úåéùøô äùìù áåúëé ,çàå "ãä áåúëé ë 'äãáì. íâ íàå 
åéìò äù÷ äæ,ëò áåúëé "á ô 'ïôåà íåùá íééúðá ÷ñôä éúìá ãáìá úåðåùàøä úåéùøô, 

çàå"á áåúëé ë 'ãçé úåøçàä úåéùøôä.   
á áúë íà äðäå 'åéùøôäúéñôäå úåðåùàøä ÷çà "ë,ô áåúëì àåáéùë úùø òîù 

ìéçúáù êéøöäåéãá ñåîìå÷ä øéáòé ,ãéå úáéú ìò áåúëéå ùã÷ úùøô ìù øá, úáéú ìòå 
äéðù äùøô ìù äéäå,çàå "î áåúëé ë"òîù"êìéàå ,éòå "ø÷ð ëàøåáéç úö÷ .   

÷éñôäå úåéùøô äùìù áúë øáë íàå, òîù úáéú ìò íâ ñåîìå÷ä øåáòé æà 
â äùøôáù',çàå "ô áåúëé ëäùøãçéá äìåë úéòéáø .   

áåúëì ìéçúéù íãå÷ íâ,é øîàéå ììôúé ä êéðôìî ïåöø éä' åðéúåáà é÷ìàå åðé÷ìà 
éãé äùòîá êúðéëù äøùúù,úàæ éúáéúëá éðçéìöúå , íùì åìà ïéìéôú áúåë éðàù 
ä åðåéöù ïéìéôú úåöî úùåã÷ 'åðéäìà,ëä úåòèîå äáéúëä úåòèî åðéìéöúå åäðå,à  ïë ïî

ïåöø éäé,ä íòåð éäéå  'åðéäìàåë ',çàå "ðä úåðåëä íò óëú áåúëì ìéçúé ë"ì.   
 - מאיר הכוונה -
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 ïéåëé íâé ãâðë íé÷åñô äøùò äá ùé äðåùàøä äùøôá éë"ñ,åé ãâðëå " ìù ã
ðë äèåùô äéåää"ì.ôáå äùøïéôìà éåìéîá àä úåà ãâðë íé÷åñô äùù äá ùé äéðù . 

ôáåäùøâä  'å úåà ãâðë íé÷åñô äùù ùé 'ôáùäùøðë úàæä "ì.è ùé úéòéáøä äùøôáå  '
è ïî ìá÷îä úåëìîá àéäù æåîøì íé÷åñô"äéìòù ñ476íäù çë "âç á"äð ú"é, éë ïéåëé íâ 

æðä úåéùøô òáøà ìù íé÷åñôä ìë 'éâá íäî 'à íù"ñ íùî àöåéä ì"â477æðë  ' øäåæá
øá ñçðô äùøô"î) &(,àå ïéãåé äùìù àåäù ',à íù ãâðë àåä íâ " äéäà íùî àöåéä ì

ïéãåé éåìéîá,â íù ùéù "â ë 'àå ïéãåé'.ô òáøàá àéä úàæ äðåëäå úåéùø àø ìù ïéìéôúù, 
à íùá ïéåëé ãé ìù ïéìéôúã úåéùøô òáøàá ìáà"ðë ïéãåé éåìéîá äéäà íùî àöåéä ì"ì, 

à íù ìà íâå"ãñçá àåäù ì, áåúëä øîàù åîë íåéä ìë ìà ãñç )תהלים נב ג( æðë ' øäåæá
àø÷éå äùøô )&(. }ò ç"â {  

ô òáøàá ùéù úåéåää ìë éë ïéåëú íâ 'ë íä ïéìéôúä"åøëæà àúäéäà ïéðîë , 
åä äéåää áúåëùë ïëìäðåùàøà úåàì ïéåëé  'äéäà ìù,äáå  'äá ïéåëé úåøçà úåéåä ' ìù

äéäà,éáå  'äéäà ìù ãåéì ïéåëé úåøçàä úåéåä,äáå  'äá ïéåëé úåøàùðä úåðåøçàä úåéåä '
äéäà ìù äðåøçà.  

æ íä ïèøô øãñ íðîà 'à äùøôá úåéåä',æå  'ôá úåéåääùøäéðù ,âå  'ôá úåéåääùø 
â',ãå  'ôá úåéåääùøã '.æ êéùîäì ïéåëéå  'ôáù úåéåääùøà  'âá 'ôáù úåéåääùøâ ',æå  '

ôáù úåéåääùøá  'ãá 'ôáù úåéåääùøãä ',íéãñçå äîëç ãåñá ,åáâå äðéá úåøéùîë " ú
òá êì"úéù äîî ä 'äèîì.   

êéðôì íòèä áúåë éððäå.ë ùé ùàø ìù ïéìéôúá äðä " íù øôñîë úåøëæà à
ðë äéäà"ì,íäáå ã  'ã ãâðë íéúá 'äéäà íù ìù úåéúåà,ã íäáå  'ã ãâðë úåéùøô '

äéåä íù ìù úåéúåà478,æðë  'ðå÷éúáíéã÷äá äî )ã óò è"à ב"י ע
479.( êéà äæì íòè øàáðå 

íìåëî íééîéðô íäù úåøëæàä,íìåëî íéðåöéç íäù íéúáäå ,äéäà íùá íéæîøð , 
éçá íäù úåéùøôäå 'úéòöîà,äéåä íùá íéæîøð .àáð íâ  ùéù úåèéù òáøà ìà íòè ø

ô ìëáäùøôå äùøãäî  'ù äìôú úåéùøôùàø ì.  
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 לכי ומעטי את )ב"חולין ס ע (מיעוט הירח מאי ניהו דאמר לה: 'ח המיעוט הירח א" ע’עי 476
 כולהו הפילו ונחתו לתתא בהדה מה דליתא ,ס" היינו דכולהו מלכיות דידה דהוי בכל הט,עצמך

 דהא כתר כלול ,476מנייהו) בר (476 דכולהו אית להו חולקייהו בספיראן דלעילא.הכי בכל ספיראן
 מה 476בלבד דכל'  וכולהו הוי ט,476 אתנטלית מכולהוכות אבל מל,476מכולהו וכן חכמה וכן כולם

 ,ס" דבר מינה הוי כלהו ט, דכולהוא ואיהי שלימ,דהוי מינה לעילא בהדייהו נחית לתתא בהדה
 להדרא 476ת ובעי, כלום476ה הוי אור חוזר דלית לה מדילה" ומשו. דילה נחית לתתא476ולאדכ

 ,476 כולא לתתא476אלא ולא קאמר דלית בה ,476םו והיינו דלית לה מגרמא כל,ולסלקא לעילא
ס "וז 476.ה בעינן לסלקה לה לעילא דלהדרו לאתרייהו כולהו מלכיות דידה ואיהו בהדייהו"ומשו

  .רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה) משלי לא כט(
 .362 לעיל הערה ’עי 477
 ..Error! Bookmark not definedהערה ' עי 478
  .ה"ה בארבע בתי דתפלי דרישא דאינון ארבע אתוון אהי" יהו479
והיה כי ) שמות יג ב(ה ארבע פרשיין דאינון קדש לי " בתי דרישא אינון אהיארבע: א" סג ע’ועי
ה ארבעה בתי דיד דא "דא יהו) שם יא יג(והיה אם שמוע ) דברים ו ד(ל שמע ישרא) שם יא(יביאך 

  ה"י ארבע פרשיין דא יהו"אדנ
שמע " ,"והיה כי יביאך" ,"קדש לי" : ארבע פרשיות שהן,ה"ארבעת בתי הראש הם אהי: תרגום

  .ה" ארבע פרשיות זה יהו,י" ארבעת בתי היד זה אדנ.ה" זה יהו,"והיה אם שמע" ,"ישראל
ה מורה על מנין " ואהי,ש" דלבוש מלבו, דסוד אהיה הוא החשמל-ה "אינון אהי: א שם"גרל ה"ז

 .ם"ת כמנין ב"ל הויו" ר,בם'  ה,' ובהון ארבעים ותרין כו,אזכרות שבתוכו כמו שמפרש והולך
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ä ïéìéôúäù òãåðù äîá àåä ïéðòäå"íéðå÷éúá øëæðë àøá ìò àîéà ñ480. øáëå 
ã éë êéúòãåä 'äéäà úåéúåà òáøà ãâð íä ïéìéôúä ìù íéúá,ãå  'ôúåéùø òáøà ãâðë 

äéåä úåéúåà,ëå "äéäà íù ãâðë íäáù úåøëæà à,àåäù éâá î 'ë"à.â íä éøäå  ' úåîù
ù ïéìéôúá äéäà äéåä äéäàùàø ì,éâ íäù î 'íééç,êìîä ééç àø÷ðå 481, ãöî íäù éôì 

àîéà482ù ïéìéôú íéùòðä ùàø ìæã "à.òå "æøà ë" ì)מנחות מד&(  êéøàî ïéìéôú çéðîä
íéîé,ä øîàðù '483åéçé íäéìò 484.æ àåä êìîä éë "à,æðä êìîä ééçå  'åàî åì íéëùîð" à

äø÷ðíéàòãåðë íééç 485.â éë êéúòãåä øáëå  'æá åéä úåðéçá"à,éðùå ííäî , äðåùàøä 
ø÷ð úéùéìùäåíéàøåáéò ,ä÷éðéä ïîæ àø÷ð éòöîàäå 486.åùàøä ïëìå äðäå úéùéìù 

äéäà íùá íéæîøð,éçá ìò äøåî äéäà íùù  'øåáéòä,îëå "ô ù ' àø÷éå)ò àé"à ( äéäàã
ø"àãìåàì ïéîæ àðà ì487.   

 - מאיר הכוונה -

 .467לעיל הערה ' עי 480
 .405לעיל הערה ' עי 481
 ..Error! Bookmark not definedלקמן הערה ' עי' אימא נקראת אלקים חיים עי 482
ע שזה "וצ, ֲאֹדָני ֲעֵליֶהם ִיְחיּו ּוְלָכל ָּבֶהן ַחֵּיי רּוִחי ְוַתֲחִליֵמִני ְוַהֲחֵיִני) לח טז(ישעיה פ " מלה483

 .ה"ולא שם הוישם אדנות 
א כמו שהיה בעת בריאת " בסוד העבור בתוך אלעלות): סנהדרין(ל "שער מאמרי רז' עי 484

' בהם כח להגדיל אור הלבנ' כ יהי"העולם ונודע כי כל חזרת העבור הוא לחדש מוחין שלהם ועי
' ן נקב כי הם החיות שלהם כנודע כי המוחי" העוהחיי' ן והנה המוחין ההם נק"שהם זו' כאור החמ

עליהם יחיו כי הם החיים הנמשכים ' ה' ל המניח תפלין מאריך ימים שנא"ש רז"חיי המלך בסוד מ
 ב שהיא אימא "אל העוה

והחכמה ) יבקהלת ז (ש "כמא נקראו חיים "או, ל"ה וזיוניהון ז"א ד"צ ג ע"א בספד"בהגר' עי 485
 חיים ,מה שמיה דההוא נהרו) א" נח עאחרי מות(ש בזוהר " ובינה נקראת חיים כמ,תחיה בעליה

  . ונקראת אלקים חיים,שמיה
ונהר יוצא מעדן ותנינן מה שמיה דההוא נהר ) בראשית ב י(תא חזי כתיב : ל הזהר אחרי מות"ז

ועל יובל ישלח שרשיו ובספרא דרב המנונא סבא ) ירמיה יז ח(הא אוקימנא יובל שמיה דכתיב 
  קרון חיי מלכאחיים שמיה דמתמן נפקין חיים לעלמא ואינון א

 , בארנו ששמו יובל, ושנינו מה שמו של אותו נהר,צא מעדןובא וראה כתוב ונהר י: תרגום
 שמשם יוצאים חיים , ובספרו של רב המנונא סבא חיים שמו.שכתוב ועל יובל ישלח שרשיו

  . והם נקראים חיי המלך,לעולם
 .ם הבא היא אימאשעול, שחיי העולם הבא היא אבא) הקדמה כד(שער הגלגולים  ’עי

 ).ח"פע (דגדלות' הוא עיבור ב' הוא יניקה והג'  עיבור ראשון והב486
  ).ח"פע( כנזכר בזהר פרשת אחרי א זמין לאמשכא ולאולדא" ביאור שם זה מורה שאו487

ורזא דמלה הכי הוא אהיה דא כללא דכלא דכד שבילין סתימין ולא : ב"ל זהר אחרי מות סה ע"ז
 כדין אקרי אהיה כללא כלא סתים ולא אתגלייא בתר דנפק מניה מתפרשן וכלילן בחד אתר

כ אהיה אהיה זמין "ע' שירותא וההוא נהר אתעבר לאמשכא כלא כדין אקרי אהיה אשר אהיה כלו
לאמשכא ולאולדא כלא אהיה כלומר השתא אנא הוא כלל כלא כללא דכל פרטא אשר אהיה 

א שמא עלאה לבתר בעא משה למנדע פרטא דאתעברת אמא וזמינת לאפקא פרטין כלהו ולאתגליי
 דא הוא פרטא והכא לא כתיב אשר אהיה )ה"א יהו"ס(דמלה מאן הוא עד דפריש ואמר אהיה 

א "ואשכחנא בספרא דשלמה מלכא אשר בקיטורא דעדונא קסטירא בחברותא עלאה אשתכח כד
  :באשרי כי אשרוני בנות אהיה זמינא לאולדא) &(

שבילים סתומים ולא מתפרשים ר שא שכ, אהיה זה כלל של הכל.וסוד הדבר כך הוא: תרגום
 ,אחר שיצאה ממנו ראשית.  סתום ולא נגלה, הכלל של הכל, אז נקרא אהיה,וכלולים במקום אחד
מן ו אהיה מז, כלומר על כן אהיה,אשר אהיהאהיה  אזי נקרא ,ך את הכלוואותו נהר עבר למש
 , אשר אהיה. הכלל של כל פרט,ני הוא הכלל של הכל כלומר עכשיו א, אהיה.להמשיך ולהוליד הכל

אחר כך רצה משה . שהתעברה האם ועתידה להוציא את כל הפרטים ולגלות את השם העליון
 ומצאתי . וכאן לא כתוב אשר אהיה,זהו פרט) ה"יהו( אהיה ,לדעת מהו פרט הדבר עד שפרש ואמר

 כמו שנאמר ,בחברותא עליונה אשר בקשר של עדון הממשלה נמצאת ,בספרו של שלמה המלך
 . אהיה עתידה להוליד,באשרי כי אשרוני בנות
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àåä ïéðòäååîà éòîá åúåéäá äìéçúá éë ,ë äéä àì íà éâ  'âá ïìéìë',å åðééäã  '
ä êåúáù àøéòæ 'äðåùàø488,øáì äòéñô ãåñá åá äæåîø äúéä åìù äá÷ðå ,åä ìâø ãåñá  '

àåáîëøåðéìöà 489ô  ' ÷ìá)âø óãò "á(490.÷åðä úåéäá äðäå '491 äìåìë ãçà ìë äðä íù 
æä ïî"åä íäù ú"÷,æ àéä úåëìîäå  'ë íôåñáæð',â ÷ø íðéàù éôì ìáà '492,â íä ïëì "æ ô', 

éâ íäåî 'ë"úåøëæà à.éìåòî åéäå àîéà éòîá åéä íùù éôìå ïøúåé íù , úéìëúá åéäå 
éçáá úå÷ãä 'ïéçåî,àîéà êåú íúåéäì ,éçáá åæîøð ïëìå  'úåéåäå úåøëæà493.   

ã íúåéä ïéðòå 'ôúåéùøå ìà åèùôúðå õåçì åàöéå åãìåðù øçà àåä "îéìù ÷íé, 
æ äúéä úåëìîä æàå 'íäì,÷åð æàå  'á ÷ø äá ïéà 'òãåðë ãáìá ïéçåî494, ïî íúåà úç÷åìå 

 - מאיר הכוונה -

 .ז סוף תיקון מז"ותיקו, א ועוד הרבה"ג יא ע"ח, ב"ב קטו ע"א וח"א יח ע" זהר ח’עי 488
 .ע"ג וצ"י מו ע"ואולי שער מאמרי רשב. ח"נמחק בפע 489
 זכר נא הוי דכיר )& (ורעמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בע: ל"ז 490

) חסר כאן(במטו מינך מה יעץ השתא אית לאסתכלא מה הוה עיטא דבלק על עמא קדישא 
) &(' ארמי אובד אבי אשורנו וגו) &(ואורייתא לא חשיבת ליה לבלק כלום כמה דהוה ללבן דכתיב 

ה ציורא ודיוקנא דאבוי אתרשים ביה ממש ומההוא זמנא דהוה במעהא דאמיה מסטרא דיל
כיון ) ממש(אתמתח ואושיט פסיעה לבר יתיר כי מראש צורם אראנו דא דיוקנא וציורא דאבוי 

 ודא הוא ומגבעות אשורנו  דהוה במעהא דאמיה אשורנו אושיט פסיעה לבר כגוונא דא
במתיבתא דרקיעא ומגבעות באת ) רמאה דכלא ההיא עלאה דכלא(' במתיבתא עלאה גבעת חסר ו

ד "ין חד דהא האי גבעת לא אתפרשא מן ברה לעלמין ולא שבקת ליה ועואשלים לתרין סטר' ו
 דאתכליל בה אצטריך לזמנא דאתי כד ייתי אבהדה לעלם וחד דהא גבעה דלתתא בר' אתכליל ו

מלכא משיחא לנטלא ליה גבעת עלאה ולאעלא ליה גו גדפהא בגין לאתקפא ליה ולאוקמא ליה 
אמר אלי בני אתה ' חא דדוד ורזא דא אספרה אל חק ייבחיין עלאין ומנה יפוק בההוא יומא משי

אמר אלי בני אתה אני היום (אני היום ילדתיך זמין אנא לומר לההוא אתר דאקרי חק ולבשרא ליה 
בההוא יומא ממש יפיק ליה ההוא חק מתחות גדפהא בכמה חיין בכמה עטרין בכמה ) ילדתיך

כליל ביה משיחא אחרא בריה דיוסף ותמן ברכאן כדקא יאות וההוא חק לא ישתאר בלחודוי ית
יתתקף ולא באתר אחרא ובגין דאיהו גבעה תתאה דלית בה חיין ימות משיח דא ויתקטל ויהא 

  :מית עד דתלקוט חיין גבעה דא מההיא גבעה עילאה ויקום
ה זוכר ֶי ֶה, זכר נא,"תו בלעם בן בעורועמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה א: "תרגום

 והתורה לא החשיבה , מה היתה עצת בלק על העם הקדושתבונן כעת יש לה,שה ממך מה יעץבבק
 ציור ודמות אביו נרשם ,"'אשורנו וגו". "בד אביוארמי א" כמו שהיה ללבן שכתוב ,את בלק כלום

מראש " כי , מצד שלה התמתח והושיט פסיעה לחוץ יותר, ומאותו זמן שהיה במעי אמו,בו ממש
 הושיט פסיעה לחוץ ,"אשורנו" , כיון שהיה במעי אמו,)ממש( זו דמות וציור אביו ,"צרים אראנו

 אותה ,גבוהת הכל (,' גבעת חסר ו, בישיבה העליונה,"ומגבעות אשורנו"וזהו . ' זה תכדוגמא
 אחד שהרי הגבעת הזו לא , ומשלים לשני צדדים,' באות ו"ומגבעות" ,בישיבת הרקיע) עליונת הכל

 , ואחד שהרי גבעה שלמטה.תה לעולםִא'  ועל כן נכלל ו, ואינה עוזבת אותו,ולמיםנפרדת מבנה לע
בנה שנכלל עמה צריך לעתיד לבא כשיבא מלך המשיח לקחת לו גבעת עליונה ולהכניסו תוך 

וסוד זה .  של דוד וממנה יצא באותו יום משיח, כדי לחזק אותו ולהעמידו בחיים עליונים,כנפיה
 עתיד אני לומר לאותו מקום שנקרא , בני אתה אני היום ילדתיך,אמר אלי ,"'אספרה אל חק ה"
באותו יום ממש יוציא אותו החק ההוא ) אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך( ולבשרו ,"חק"

 יכלל בו ,ואותו חק לא ישאר לבדו.  בכמה ברכות כראוי, בכמה עטרות, בכמה חיים,מתחת כנפיה
 , ומשום שהוא גבעה תחתונה שאין בה חיים,זק ולא במקום אחר ושם יתח, בן יוסף,משיח אחר

 .  וימות עד שתלקט גבעה זו חיים מאותה גבעה עליונה ויקום,ימות משיח זה ויהרג
 .ח"נמחק בפע 491
 ).ח"פע (ק עם המלכות שבסופם"שהם ו' מאותן התלת היה כלול מז'  והנה בהיות שם כל א492
 .ה"חר שהם באימא הם נרמזים באהיועיקר הכוונה היא שמא. ח"נמחק בפע 493
א היו נכנסין תוך הנוקבא והם עצמן היו נעשין בתים "ה עצמן דז"א ואלו הנ"ה דז"נ'  מבחי494
א הם עצמן אבל כאן "ה דאמא שנכנסין תוך ז"בתים כדוגמת הנ' מוחין דילה היה בנוקבא ב' אל ב

  לבד '  נחשבין לבית אאינו כך כי הארה שלהם בלבד הוא הבולטות אל המלכות לכן שניהם
ב דשמואל מהוד אתנבי דרגא רביעאה "ח ע"ש בזוהר בראשית דף כ"גם טעם אחר ובו יתבאר מ

א ושם נתבאר כי הזכר "וקשה שהרי נצח הוא הרביעי וההוד הוא החמישי וכבר ביארנו זה במ
שלו א נמצא כי אחור הנצח שלו עומד כנגד אחור ההוד שלה וכן אחור ההוד "והנוקבא הם אב

לפי ' ה דזכר הם חלוקים לב"עומד כנגד אחורי הנצח שלה וכן נתבאר שם כי מצד הפנים של נ
רגלים ומצד האחוריים שלהם מחוברים ביחד ' כ צריכין לחלק לב"רגלים וע' שלגבי הזכר הם בחי
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åä"÷,ãäå  'åä ïî íéøàùðä'495æ ìà íéøàùð íä "åîöò à,ã íä íãâðëå  'úåéùøô, íù ãâðë 
äéåä,éçáá àìà æîøð åðéà äéäà íù éë  'æðë øåáéòä'.  

ã íúåéä ïéðòå 'áä øåáéòä ãâðë àåä íéúá 'åîìúåìãâã ïéç, àîéà ãåò äøæç æà éë 
øåáéò ãåñá äúéäå,ã äðúðå  'æì ïéçåî"áçë íäù à"ã,åç åéäé æà "òãå áúáî ìåìë ',åà 496 

åç"áå á 'åç íäù úòãã ïéøèò"â,ã ãâðë íäå  'åéúåàúæðë øåáéòä ïîæ ìò äøåîä äéäà '.   
òìðå"æ éøåîî éúòîùù ã"åáéòä úåéä ìà íòè ìøà íùá àø÷ð äæä éðùä äéä, 

éçá àåäù ïåéëù éôì 'øåáéò,æä ìë íù åøù÷úð ïëì  'úåëìî ãò ãñçî úååö÷, ìë åììëðå 
æä 'â ãåñá 'ïéðîéæ497æ  'ïåùàø øåáéòá åðøàéáù åîë,äéäà àåä íâ àø÷ð ïëìå ,ë àåäù "à, 

â íäù"æðë äòáù ô'.ãá æîøð åúåéä íòèå  'ãá àìå íéúá 'ôúåéùøïîöò ïéçåî ïäù , àåä 
ì äìéçúá éëéçáá àìà úéá ãåñá àîéà äúéä à 'ïéçåî498, ùîî úéá úéùòð äúòå 

íäéìà,úðù åîë øàáäîã÷ää úàæ åðéìöà .àåä ïéðòä íâ , åìà ïéçåî éë êéúòãåä øáë éë 
äãáì àîéàî íðéà,åàî íéìåìë íäù àìà "à,íìåòì ïééøù àãçë åäééåøúã íåùî 499, 

àå"éçá òáøà íéùòð àîéàã ïéçåî òáøà éë àöîð ë 'áàáàã ïéçåî òáøà ìà íéú, éë 
àáàì úéá àîéà500,äæ ïáäå .òãåðë àîéàá àåäù äéäà íùá íéúá òáøà åæîøð ïëìå . 

ù äìôúá úåéä ïéðòå"ïéèéù òáøà ø,òáøà íä ïéçåîäù éðôî àåä , ìåìë ãçà ìëå 
íìåëî, òáøàî äìåìë äùøô ìë ïëìå ïéèéù.  

ãé ìù äìéôú ïéðòå,ë äðä "íäáù úåøëæà à,îî íä  éúøàéáù êøã ìò ù
áùàø ìù ïéìéôú,÷åðä íâ éë  'æä ìëî äìåìë 'â 'ïéðîæ,ë íä éøäå "úåøëæà à.ã ïéðòå  '

äéúåéùøô,òãåðù äîá àåä ,ð íä äìéã ïéçåî ïéøú éë å"àøåëãã ä, ìåìë íäî ãçà ìëå 
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מפני שהם משמשין לראש הנוקבא והם מוכרחין להתחבר יחד ממש כי הם עצמן נעשין ראש 
מפסיק ביניהן רק שמצד ' ן ומהן נעשין שניהן וכותל א"א הם משמשין לזו"ה של ז"נהנוקבא כי ה

ה "ל וזהו אחד מן הטעמים שנ"ל ומצד האחוריים הם מחוברים כנ"כנ' הפנים הם חלוקים לב
פלגי גופא ואם כן כיון שמהם ממש נעשה ראש הנוקבא הוא מוכרח שיתחברו לכן ' נקראים ב

ל וגם "בלבד לטעם הנ' נעשו בית א' מוחין לבד ואלו הב' ן בנוקבא רק בלבד כי אי' אינם רק בית א
ל לפי שהוא עצמו נהפך ונעשה ראש של הנוקבא הנקראת "י כנ"לטעם זה נקרא בית זה שם אדנ

  י "אדנ
א נעשה מהם אבל הם נכנסים בתוכו וכשהם נכנסים בתוכו אז "ה דבינה אין הראש לז"אבל נ

בתים וגם לטעם זה נקרא שם ' ימני ושמאלי לכן הם נקראים בחללי דגולגלתא ' נחלקים בב
ה דזעיר אנפין מצד האחוריים אינם "ש הבינה עצמה הנקראת כן אבל בנוקבא אשר הנ"ה ע"אהי

  ???)ח"פע (י על שמה"א אך הם עצמן ראש הנוקבא ממש לכן נקרא אדנ"נקראים כלל על שם הז
ונראה שכוונתו ', א לדעת דנוק" בין דעת דזחילוקים' ח שער כו פרק ג בסוף הפרק ג" ע’עי

  ע"וצ, ב ולא דעת"אלא חו' שאין לנוק
 ,ג"שהם חו' בחי'  לפי שדעת כלול מב,' ופרטן ד,ד"מוחין חב' בזכר יש ג: שער כא פרק ב' עי

  . ואין בו רק גבורות לבד,ל"אבל דעת הנוקבא הוא ק
  .527לקמן הערה ' עי

 הספירות  בחשבוןהדעת שלה אינהרי ה ש,נה לא נזכרת דעת תיקויאחרשא "ן נוקבא דזיבבני
ש שבירה "פת) (ב"ג ע"שבת ל( " קלותעתןנשים ד " בסוד, עטרת דגבורותבה אלאאין שכן  ,שלה

 .)יז
 .ב"א והעביר אליה חו"ן בז"ד דזו"היינו שהיה חב 495
 .ח" נמחק בפע–  או,'ול מב כלתב ודע" אז יהיו חו,ד" כחב496
 .י דאימא"יורת נראה שהם נה? ד"שהם חב 497
. י דאימא ללא הארה של אבא"א הם רק נה"שבתרדימה המוחין דז'  שער הנסירה פרק א’עי 498

 והרי הם עצמן ,י אמא בלבד"המוחין דקטנות דעיבור ויניקה אינם רק הלבושים דנה: 'ח י"פו' ועי
 ועוד מוחין ממש בתוכם והם ,ה הפנימים" והם אהי,י דאמא" דנה אך בגדלות יש לבושים,המוחין
 .ע"וצ, באריכות' ג דרוש ב"לקמן פ ע' ועי. הויות

 &"אד' עי 499
 ז נקודה בהיכליה"תיקו' עי 500
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íéðùî,ð éøåçàî úéùòð äá÷ðäù éôì å"æã ä"à,àôåâ éâìô éøú àø÷ðä  )מ פנחס רלו "רע

א"ע
501
(

502, }ò ç"ã {äá÷ðäå503áì äéøåçàá àéä íâ ä÷ìçð äîöò  'àôåâ éâìô, íä éøä 
äéúåéùøô òáøà ãâðë òáøà.åãáì úçà úéáá íìåë íúåéäå , íäù ïåéëù éôì àåä íòèä 

ðë ïéâìô ãåñá"ì,ãáìá ãçà ÷ø íðéà ïúòáøàù àöîð ,ãáì ãçà úéá íä ïëìå , àåäå 
éðãà íù ãâðë.æ úåéä ïéðòå  'äìôúá ïéèéùãé ìù ,á÷åðã ïéçåî ïéøú äðä éë àåä à íä 

ðå"æðë ä',æã ïéçåîä úéùàø úìéçúî íâ äøàä ìá÷ì äëéøö àéä äðäå "à,äãéã äìòá . 
ã äðäå 'âç ãåòå äéìéã ïéçåî"äéìéã ú,æ íä éøä ',ðá äøàä êùîð íùîù òãåðë å"ä, ãâðëå 
æ åéä äæ 'ïéèéù.  

úøáòîä ïéðòåàïéìéôúä ìù 504,ä ãåñ àåâ  'åîùæðä ú 'éðãà äéåä äéäà íäù505, 
éâá íäåî 'áé"÷506,æå " ñ)&( áé øáòî úà øáòéå"÷,â êøã éë  ' êùîðå øáåò åìà úåîù

åôåñ ãò úåìéöàä úìéçúî òôùä507.   
ã ïéðòå 'úåéùøôä íäá íéëøåëù íéðáì íéôì÷,úð øàáøã úåáà úëøáá "ò ä"ù 

 éçá ùé íìåòì éë òã íâ  'æá ïéá ïéçåî"á ïéá ààá÷åð, íãå÷ éë àåä ïéðòä íðîà.)ב"צה ע(
ïéìéôú úçðä,æì ùé æà "çåø úðéçáá ïéçåî à,æ ïë éë "çåø àåä à,éçá àá÷åðì ùé æàå  '

ùôð,ùôð àéä àá÷åð ïë éë .ïéìéôú úçðä øçà ìáà ,æì ùé æà "éçáá ïéçåî à 'äîùð, 
á÷åðìåàéçáá  'çåø.òìðå "÷ðä åìà éë ã 'ä÷éðéã íéçåî íä çåø,àä íéìë íäù  íéòöî
òãåðë508.  

äéåää íù áúåëùë íâ,äúåà áåúëéù íãå÷ æà , úãë äðåùàøáë íùä úà ùã÷é 
äëìäëå )ט"לב סי' ח סי"או' עי(,çàå "åé úåà áúåëùë ë"ã,÷ìçðù ïéåëé äíéå÷ äùìùì 509, 
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כל '): ד"נא ע(ח בסופו "תזשמביא מקור לדבריו אלו מ, ג"צ ז ע"א על ספד"בהגר' עי 501
 .' דחבריה איהו עבידהאומנותי

'  הוא סוד חד גופא בבחי502א"ה דז" דע כי נו,א"נצח והוד דז: השמות פרק ושער ' עי 502
ובזה תבין למה ' וכו). א"פנחס רלו ע(הם תרי פלגי גופא כנזכר בזוהר ' פנימי'  אבל בבחי,חיצונים

 ומצד אחור הם גוף , כי לפי שמצד פנים נקרא שוקי האיש והם נפרדות,ה נקרא תרי פלגי גופא"נו
 האחוריים הם מחוברים ובסוד הפנים הם 502א בסוד"ה דז" ובזה תבין איך נו,של הנוקבא' א

 .נפרדים
 יפה ’ועי, ב,ת שהם אחוריים דחו"ב וישסו"נ שזה חו"ול). ח"ו על הפע"לש(' ה דנוק,הנו 503

  .##) *לשון זכר(ח שגורס נחלקה היא באחוריו "פע' ועי', ב דנוק"א וחו"ה דז"שעה שזה נו
 .א היינו הארתם שיוצר את הבית"ה דז"א שזה ודאי הנו"עלקמן ריש ט ' אמנם עי

ת ושל יד למלכות ומעברתא "ודע התיתורא רומז בשל ראש לת:  אות נג- ספר שושן סודות 504
למלאכים ולעולם ] האלהיים/האלה[ רומזת לצינורות אשר על ידם יושפעו הדברים האלהים

 .השפל
 .606לקמן הערה ' עי 505
  ב"ז קמט ע"תיקו' עי 506
'  דכולל ברכה וקדושה שהן עשרה ז-ויחוד דיליה שמע ישראל ): ב"קנד ע(ז ,א בתיקו"גר' ועי

 .ע"וצ, י"ה ויחוד באדנ"קידוש באהי, ה"כ משמע שברכה בהוי"א: ק"קדושין והן יב' ברכות וג
ה עמודא ” יהו,ק כתר עלאה" אקי,אשכחנא תקונא כגוונא דא: ב"ז קמב ע"ת'  עי507

 .י שכינתא תתאה" אדנ,דאמצעיתא
ן אשר נכתבין בתפילין הם "ן תתאין דאותיות אלפי" והנה נתבאר לעיל כי כל צורת היודי508

שהוא בצורת יוד ולפי ' שהוא בצורת יוי ואות א'  כנזכר בתיקונים דאית אן כזה "צורת דלתי
ד מה שאין כן שאר כל האותיות " שבהם בצורת יון"כ אלפי"שהתפלה של ראש הם אמא על ברא ע

 ).ח"פע (ן"ן ולא זייני"ן וכיוצא כי כולם סוד יודי"ק עי"ן צדי"שהם שי
ב ובו יתבאר "א ע"ה אבאר לך מאמר זוהר פרשת ויקרא דף י" והענין בענין כתיבת שם הוי509

הוא זה כי תחלה וענין כתיבת שם זה ' לך סדר כתיבתו אמר מאן דבעי למיכתב שמא קדישא וכו
כ קוצי תניינא ואחר כך תליתאי ויכוין כי באות זו כלולים "ויעשה קוצי קדמאה ואח' יכתוב אות י

' ס כנודע כי באות י"אותיות שיש במילוי יוד שהם כוללים כל הי' ראשונות וגם הם רומזין לג' ג
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çë íäå"á,éä ìë ïéììëð íäáå "òá ñéøåá,ú øúë íäù éòöîàä å÷ ìë ììåë øúëäù " ú
ãåñé,÷ ìë ììåë äîëçäå çöð ãñç äîëç íäù ïéîé å, íäù ìàîù å÷ ìë úììåë äðéáå 

ãåä äøåáâ äðéá,íìåë úà úììåë úåëìîäå .   
ä úåà áúåëùëå 'äðéáä íò ãåçéá äîëçä ìà ïéåëé,éùîçáå í íé÷ìåçî äéøòù 

âçá"úåð "ä, úåëìîä ìà íðúåðå íììåë ãåñéäå510.   
å úåà áúåëùëå',âçì ïéåëé "ð úä"éùá íúììåë úåëìîäå éúà äìù äðùî éøãñ 

òãåðë) &(.å úåà ùàø ìà ïéåëúå  'çëî êùîðä ïåéìòä úòãä ìà"á511.   
ä úåà áúåëùëå 'ðåøçàä,é ìà ïéåëé "äá ïéììëðä ñ,ä úåà àéä éë "à, àéä äøåéöå 

ã"øùò íäù å512.   
ò íù ìà ãåéá ïéåëú íâ"á,äáå  'ñ íù ìà"â,åáå  'î íù ìà"ä,äáå  'ðåøçàä ìà 

á íù"ï.   
åöá íâíä åìàå íééåðù úö÷ ùé ïéìéôúä úáéúë ìù úåéúåàä úø: óìà úåàá 

åé øåéöá åéäé ïéôìàä ìë éë ïéåëé"ã513æðë äìòîìî  ' íéðå÷éúá)é ïå÷éú óåñ" è514)א" עגקל ,
ã úøåöá äéäú äèîìîå 'æðë 'å÷úáíéðíù ,à úøåöù  'åé àéä"ã515. éôì àåä øáãä íòèå 

äùùàø ìù ïéìéôúàøá ìò àîéà íä 516æðë  'íéðå÷éúá, ïéìéôúáù ïéôìàä úøåö ìë ïëìå 
æðä úøåöë íä 'à'.àùî "íäá àöåéëå éãöäå ïéðééòäå ïéðéùä åîë úåéúåàä ìë øàùá ë, éë 

ïéðééæ úøåö àì ïéãåé úðéçá íä íìåë.   
ä úåàá 'äéåää íù ìù äðåùàø, äèîì ãàî ïè÷ ãçà õå÷ ïéòë íäì äéäé íìåë 

å ìâø íåéñá 'ä úåà êåúáù àøéòæ',æðä àåäå  ' ÷ìá øäåæá øáì äòéñô íùá øäåæá)ã ó âø

ò"á(éìöà íù øàåáîë ,äúøåö äæå  517.   
å úåàá 'ùàøä ìò ïè÷ õå÷å ùàøå óåâ íäì åéäé íìåë,å äúøåö äæå '.   
é úåàá',â íäì åéäé íìåë  'à ïéöå÷ 'àå äìòîì 'àå äèîì ' äúøåö åæå äúòéöîàá

518.   
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' ד גימטריא כ"ות גם היוכוללת המלכ' ק ואות ד"היא כוללת ו' קוצין שבה ואות ו' ב בג"נכללין כח
  ).ח"פע (ס מתתא לעילא מעילא לתתא"שהם י
 &זהר בלג רג ' עי

בסוד ונהר יוצא מעדן דלא ' ד בה"וכדי להורות ענין חיבור אות יו' כ יכתוב אות ה" אח510
כ "ואח' ן אבל קודם שיכתוב ה יכתוב צורת אות י"זו כשאר ההי' אתפרש לעלמין אין לכתוב ה

' תלוי ועומד כזה ובזה נמצא שאות י' לרוחב וקו ג' לאורך וקו א' יתפשט קו אישלים צורת ה כי 
ד "ת יסו"ד ת"ה הו"ח גבור"ד נצ"קוין הם חסד דין ורחמים שהם חס' והנה הג' קשורה באות ה

' שבקרן זויות הימיני של הה' קוין שבה המתפשטין ויוצאין מן י' ואלו הששה הם כלולים בג
ו "אותיות יה' שלאחריה והרי ג' שלפניה ועם ו' עם י' ה היא מקושרת הכמצוייר למעלה והרי בז

 ).ח"פע (כלולים ביחד
 ב יעקב מלבר משה מלגאו,ז כט ע"תיקו' עי 511
 יכתוב אות ה שנייה דוגמת ה ראשונה לרמז גם כן הקשר שיש לה עם התפארת אמנם יש 512

בקרן ' ראשונה יעשה צורת ו' ני דהבקרן זויות הימ' כי תמורת מה שכתבנו שיעשה צורת י' שינוי א
והזהר שאין כוונתי לומר שיניח ההין פרודות . ה קשורה ביחד"זויות וזהו צורתה והנה בזה כל ההוי

כ "ואח' ל שיכתוב תחלה אות י"כמצוייר לעיל אלא הענין הוא כי בעת שכותב יכתבנו בדרך הנ
ד גם כן בשוה לשאר צורת ה "היובשלימותה ויעבור הקולמוס על ' יכתוב ויצייר עליו צורת ה
 ).ח"פע (השניה' ז יעשה באות ה"ויעשנה כשאר כל ההין וכעד

 .'ל י"נדצ 513
 .ח"נמחק בפע 514
515  
 .467לעיל הערה ' עי 516
 .ח"לתקן בזהר ובע 517
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è úåàá 'áù éìàîù å÷ åéäé íìåëæ ïéòë íä ' äúøåö äæåè'.   
ò úåàá 'ïéðééæ ïéòë àìå ïéåå ïéòë íäáù ïéå÷ä åéäé íìåë, äúøåö äæå .   

ö úåàá 'ïéãåé éðù ïéòë íéùàø éðù åéäé íìåë,é ïéòë äéäé éðéîéäå  ' äëåôä
äéøçàì,äèîì äôåôë ïåð ïéòë éìàîùå ,äôåôë ïåðä ùàø ìò äøùé ãåéå , äúøåö äæå '.   

ù úåàá 'ëâä åéäé íìå 'â ïéòë íäáù íéå÷ 'â ïéòë àìå ïéåå 'ïéðééæ, äúøåö äæå .   
æ éøåî éô úà éúìàùå" ïéá ùé íé÷åìéçå íéåðéù äîë øùà úåéúåàä úøåö ïéðòá ì

éãøôñä úáéúëíáéúëì úíéæðëùàä .àå "äìòîì æîøð ãåñå æîø ùé íìåëì éë ì, äîëì éë 
éøåéöíåàä úøåö íéðúùî íéôåøöå íéåðùå úåéú.àå "àä úøåö ïéðòá èøôá éë ì ' íéáúåëù

é íéùåòù íéæðëùàä 'ñá æîø äæá ùéù ïééæ ïéòë óìàáù äðåùàø 'íéðå÷éúä, ïééòú íâ 
îá"ô øäæá ù ' àø÷éå)&( æðä äéåää úáéúë ïéðòá 'áèéä íù, øäæéì øôåñä êéøö êéàå 

áéúëáääìù .  
  

 â ùåøã ïéìéôú éùåøã  
øàáðù ïéìéôú ïéðò åá ùàø ì,íéúá äòáøà íäì ùé äîì ,à úéá ãé ìùå  'ãáì. 

îáå"à519è åðøàéá øçà íòäæì .úåèøôá øúåé äúò øàáðå ,úøçà äìàù øøåòðù äîá , 
åäåà,íâ äðä éë 520ãä  'ù ïéìéôúã íéúáùàø ìäðî ïä "àîéàã é,àå " àìà êéøö äéä àì ë

ãáìá íéúá éðù åéäéù:ãçà ,ðî å"ä,âìô éøú éàôåâ  )א"עמ פנחס רלו "רע
521
(.ãçàå , ïî 

ãåñéä.íùå 522 ãåñá õåçì åøåà úàöá íéúá éðùì ÷ìçðå ò÷áð ãåñéäù åðöøéú  øåà
óé÷îä523.ðä ïéðò ìáà å"õøúì êéøö ïééãò ä, íäéðù åéäéù }ò è"à {ãáìá ãçà úéáá.   

úåëìîáù àåä ïéðòä ìáà524ðä ïéà å"æã ä"úåëìîá íéúá íéùòð ïîöò à, ÷ø 
õåçì úàöåéå úèìåá ãáìá íúøàääéìà ,á ïéáùçð ïðéà ïëìå äà úéáì ÷ø íäéðù '. ìáà 

æá"ðä øùà àå"åëåúá ïéñðëð àîéàã ïîöò ä,íéúá éðùì ïéáùçð ïëì 525.   
îá äæ ïáåé íâ"ôá ù ' úéùàøá)àë óãò "á( àâøã ãåä ïî àáðúà ìàåîù éë 

äàòéáø,íù åðéù÷äå 526ãåää àì éòéáøä àåä çöðäù .ðù àåä ïéðòäù åðøàéá íùå å" ä
 - מאיר הכוונה -

דהא רזא דיליה מראש ', קינו ייאל' כל יחודא שלים הכא איהו יי, ל"ב וז"ג ע"ג ר"זהר ח 'עי 518
אלקינו דא גזעא , דא רישא עלאה אוירא דסלקא' יי, ואתייחד ברישא בגזעא ושבילא, צורים איהו

שער ' ועי, ל"עכ, ועל רזא דא אתייחד ביה כדקא יאות, דא שבילא דלתתא' יי, דאתמר גזע ישי
חכמה ובינה ודעת , מוחין' ן גשלש טיפין דאזדרקו מן מוחא נמשכים מ, ל"ב וז"ע' י ה"מאמרי רשב

, באמצעיתא) א ושוריק"נ(ו "ד עצמה קוצא לעילא וקוצא לתתא וגי"באדרא רבא ונרמזים ביו' הנז
 .ב"ע' א ז"יהל אור ח' ועי, ב"ג סוף ע"בלק בדף ר' בפ' והם הם שרשא וגזעא ושבילא הנז

 ?פרק ו 519
 .י דאימא"א מנה"א כך של ז"ה דז"מנ' כמו שמוחין דנוק 520
כל '): ד"נא ע(ח בסופו "תזשמביא מקור לדבריו אלו מ, ג"צ ז ע"א על ספד"בהגר' עי 521

 .' דחבריה איהו עבידהאומנותי
 .לעיל ציצית ה' ועי' נראה שהוא תפילין ו 522
, א"ואסהיד באו, נהיר אנפוי, כי מן המוחין מנהירוי, ב"ז דף רצ"ש באדר"וז) &(ח "פע' עי 523

הם עצמן סוד התפילין , א"מ זה אשר במצח דז"כי א, פות בין עיניךש והיו לטוט"וז, גוונא דאנפוי
, במצח, ומקומן הם בין שתי העינים, מ אל כל הפנים שלו"שהם א, א"אשר הם במצח דז, ממש

, א"ומקיף הפנים של ז, מכנגד בין שתי העינים, ושם בולט אור מקיף הזה, במקום הנחת תפילין
והיינו שכל . כ" ע:הם נקראין תרי תפוחין כנזכר באידראכנודע כי , אשר הם למטה מן העינים

 .התילין של ראש הוא אור מקיף
 .'ל פרצוף נוק"נדצ 524
 .502לעיל הערה ' עי 525
ל רזא דכתיב ביעקב ויזרח לו "וז' ב שורה א"א ע"שם בדכ): א"יג ע(י "שער מאמרי רשב' עי 526

ודאי כד אתכליל בההוא פנות ערב מכאן ולהלאה והוא צולע על ירכו דא איהו נצח השמש גו 
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æã"åæì íéùîùîå íéìéòåî íä à"ï,éùòð íäîå ïíäéðù ,íäéðù ïéá ÷éñôî ãçà ìúåëå . 
íéðô ãöî íðîà,ðä å"íéðùì íé÷ìçð íä ä,æ éáâìù éôì "éçá åì íä à 'íéìâø éðù, ïëìå 

íéðùì íé÷ìçð,ãçé íéøáåçî íä íäìù íééøåçàä ãöî ìáà , íä äá÷ðä éáâìã íåùî 
éçáá äì íéùîùî 'äáù ùàøä,íäî éë äá÷ðä ìù ùàøä äùòð ùîî , íä ïëìå 

éçá úåéäìå øáçúäì íéçøëåî 'úçà.  
äæáåî ïéðò ïéáú "éë ùåð " äàôåâ éâìô éøú íä,íòèä ø÷éò åäæ éë ,ðä éë å" íä ä

íäéðô ãöî íé÷ìçð íéðù,éçá íä íäéøåçà ãöîå  'ãáìá ãçà,á÷ðá ïéà ïëìå ä úéá ÷ø 
à 'äìù äìôúá,î ïéðò àåä äæ íâ éë "øãàá ù àèåæ à)א"רצו ע( æå" ïéçåî éøúã åøéäðå ì

äá ïéôéìâ527,ú ÷ø äá ïéàù ïéøïéçåî 528à åùòð íäéðùå  'ðä äáéñì"ì. àø÷ð åæ äáéñì íâå 
éðãà íùá ãé ìù äìôú ìù åæ úéá,æðë  'éðå÷éúä íùáí) &(, êôäúî åîöò àåäù éôì 

á÷ðä ìà ùîî ùàø äùòðåäéðãà àø÷ðä ,éçá éë  'ðã íééøåçàäå"æã ä"à íéàø÷ð íðéà 
ò ììë"æ ù"à,á÷åðã àùéø íà éë àùîî .ò àìå äîù ìò éðãà àø÷ð ïëìå ìåîù . ìáà 

ðãå"ä529ã àîéàéçá íîöò íä íðéà  'æã ùàøä"à,åùàø êåúá íéùáìúî íä íðîà 530. 

 - מאיר הכוונה -

. 'ישראל ירכו כתיב ולא ירכיו דא דרגא רביעאה דלא אתנבי בר נש מתמן עד דאתא שמואל כו
א "בראשונה היו אחור באחור ונמצא כי אחור הנצח של ז' א ונוקבי"בענין נצח והוד דע כי הנה ז

א היה דבוק בנצח דנוקביה ונמצא כי כאשר פגם "הוד של נוקביה וההוד דזהיה דבוק באחורי ה
. סמאל ונחש בכף ירך יעקב הימנית שהיא הנצח בהאבקו עמו הגיע הפגם ההוא גם בהוד דנוקביה

ל כי איסור "וזהו סוד נתנני שוממה כל היום דוה כי ההוד שלה נהפך והיתה דוה וזה הטעם שאז
. ושניהן נפגמו' א והוד השמאלי דנוקבי"אל לפי כי הוא נצח ימין דזגיד הנשה נוהג בימין ובשמ

ה "א וממנו נמשך אל הוד דנוקביה וכאשר בא שמואל הנביא ע"בנצח דז' אמנם עיקר הפגם הי
וההוד של ' ה וגם נצח ישראל לא ישקר כו"א ולכן נתנבא שמואל משם כמש"תיקן את נצח דז

ו שהוא "ה כל היום דוה בקמץ תחת הוא"מקדש וזמשהנקבה נשאר עדין פגום עד שנחרב בית ה
ש יהושע "וזמ. א"לשון נקבה ולא בסגול שהוא לשון זכר וכאשר בא יהושע בן נון נתנבא מהוד דז

אמנם כאשר . 'אתנבי מהודו של משה כי משה הוא בדכורא אבל ההוד של הנקבה היה פגום כנז
הנקראת מלכות כי משם נמשכת מלכות משח שמואל למלך את שאול ואת דוד אז נתעלית הנקבה 

ש ותו "א והוד דנוקביה שניהם נתקנים וז"המלכים ואז נתקן גם ההוד של הנקבה ונמצאו נצח דז
בתים ' ובענין ד' הוד הנקבה הכלולה ודבוקה בנצח הזכר כנז' ה כליל ליה בהוד שהוא בחינ"קב

  .דתפילין של ראש נתבאר היטב מאמר הזה שהוא קשה ההבנה
 .ע"הלשון כאן מאד קשה וצאמנם 

אתפשט דכורא בדעת ואתמליין אכסדרין ואדרין מרישא דגולגלתא שרי : ל בשלימות"ז 527
ואתפשט בכל גופא מחדוי ודרועוי ובכלא מאחורוי אתדבק ניצוצא דבוצינא דקרדינותא ולהטא 

בקת דתרי מוחי גליפן בה ואתד) א ונחיתו"ס( חדא סתימא מכל סטרוי ונהירו גלגלתא ואפיק
  מתי אלא תאומתי ודאיתאל תקרי ) שיר ה (בגין כך אתקרי יונתי תמתי בסטרוי דדכורא

 ומתפשט גולגולתה מתחילת מתחיל, וחדרים ותאסדראכ ונתמלאו ,בדעת נתפשט רזכה: תרגום
 ראש והוציא ,ולוהט הקשה נרהמ ניצוץ נדבק מאחוריו. ובכולו ובזרועותיו שלו בחזה הגוף בכל
 נקראת זה משום .הזכר בצד דבקנו ,בו חקוקים מוחין' ב) וירידת (והארת, דדיוצ מכל סתום אחד

 .ודאי "תאומתי" אלא "תמתי" תקרי אל. "תמתי יונתי"
 .494לעיל הערה ' עי 528
 .ה דאימא"היינו לבושין דנו 529
א בלבד הם אשר נתלבשו בהם בתוכם י דאמ"הכלים של נה' בחי: שער כא פרק א' עי 530

שער ' ועי). שער המוחין יב (ל"א כנ"כ נתפשטו הכל ביחד תוך ז" ואח,א"רוחניות ונשמת המוחין דז
הכלים  [י" לכן אלו הנה,א במקומם"לפי שכבר נסתלקו אורות שלהם ונכנסו אורות הז: כג פרק א

ות עצם מעצמו ובשר מבשרו  דאמא מתחלפין מטבעם הראשון ונהפכים להי530]ח" אוצ–י "דנה
  .א ממש" ואינן נקראין אלא בשם גופא דז, וכגוף עצמו דמיין ממש,530א עצמו"של הז
דהיא נחתא רביעא על בנין , וזה יקרא בשם יעקב בינה, ל"ב וז"ו ע"צ ט"א בסד"בהגר 'עי

ז "באש "כמ, י דילה נעשין גופא דיליה"כידוע שנה, ונעשית עצם מעצמיו, א"ונכנסת בראשו של ז
א ואתעביד חד מוחא "ועייל ברישא דז, ואפיק חד נהרא דנגיד ונפיק לאשקאה גנתא) ב"ט ע"דף רפ(

   .ל"עכ, ואשקי כל אינון נטיעאן' ומתמן אתמשיך ונגיד בכל גופ
 שזה ב"ז רצ ע"אדוכן מ, א"זהר תרומה קכז עכ נחתא לרבעא על בנין משמע מ"ע שהרי מש"צ[

  ויתכן שאפילו ביניקה זה כך##*ע"וצ, בדווקא בשעת היניקה
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åëåúá íùáìúäáå,æã àúìâìâ éììçá íé÷ìçð íéøàùð "à,øáçúäì ïéëéøö ïðéàå . ïëìå 
á íùá íéàø÷ð íä íù 'íéúáæ íéãøôð äæî ä.   

â äæ íòèìå"úð ëøàáù ïéìéôúã íéúáä íéàø÷ð íðéà äîì ùàø ì äéåä íùá 
á àø÷ðù êøãëúéò éðãà ãé ìù ïéìéôú "äá÷ðä ù,åä íòèä ìáà à ïéëôäúî íù éë 

ùîî äìù ùàø íéùòðå,äîù ìò àø÷ð ïëìå ,æá íéùòð íðéàù ïàë ìáà "éçá à 'ùàø, 
÷ð ïëìå åëåúá íéùáìúîù àìà 'áäò íéú"äéäà íùá äîöò äðéáä ù531.  

  
 ã ùåøã ïéìéôú éùåøã  

ïéðòáù ïéìéôúáù ïéðéùä ùàø ì,ïéùéø òáøàã ïéùå ïéùéø úìúã ïéù 532, íäå 
ïéùéø äòáù533.ã íä ïéçåîä éë åðøàéáù äîá àåä ïéðòäå '534,äðá íéùáìúîå "ã éàîéà 

íéøçà äùìù íäù,éçá éúù íä éøäå '.ïéùéø òáøà ìù ïéù íä íãâðëå à ãöî  ' ïéùå
ãçà ãöî ïéùéø úìúã.   
 äáéñ ùé íâúøçà,äð êåú íùáìúäáå òáøà íä ïéçåîäù àåäå "àîéàã é535 

òãåðë ãáì ïéçåî úìú íéùòð,éçá éúù ãâðëå  'ïéðéù éðù åéä ïîöò ïéçåîá åìà,à  ' úìúã
ïéùéø òáøàã ãçàå ïéùéø536.   
ìåãâ ïéðò ùé ãåò,éçá íä íéúáäå ïéðéùä äðä éë àåäå  'éçá ïðéàå ãáìá øåò '

ùîî äáéúë,òãåðë íéøåçù íä íâå 537.äå íòèàåä , øùà úåðè÷ã ïéçåîä ãåñ íä åìà éë 
çà íéùòð"éçá ë 'úåìãâã ïéçåîä ìà íéùåáìå íéúá, ïéìéôúã úåéùøô òáøàä íäù 

òãåðë.éçá ÷ø ïðéà ïëìå  'ãáìá øåò,íäéìà íéùåáìå íéúá íä éë . íéøåçù íä äæì íâå 
ìà úåøåäìïéôé÷ú ïéðéã íúåéä .   

ïéðéù éúù íúåéäå,øàã ãçàå ïéùéø úìúã ãçà òáïéùéø ,ò íä "ðä ã"ì, éë 
úåðè÷ã ïéçåî òáøà íä äìéçúá,çàå "ãáì ùìù íéùòð ë,äòáù íä éøäå . òáøà íä íâ 

 - מאיר הכוונה -

 '?ולכן צריכים לקרא את הכלי על שם הנוק', לא בגלל שכל בית קיבול היא נוק 531
 כתב בשימושא רבה -ן של תפילין הלכה למשה מסיני "שי ה"א ד"מנחות לה ע' תוס' עי 532

 .רישי ואי אפיך לית לן בה' רישי ודשמאלא ד' ן דימינא ג"דתפילין צורה דשי
 דארבע ראשין דתלת ראשין ' מסיני ש שין של תפלין הלכה למשה): ב"י ע(ז "תיקו' עי 533

ואינון בשחר שתים לפניה ואחת ) אסתר ב ט (לקבל שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך
לאחריה ובערב שתים לפניה ושתים לאחריה ולקבל אלין שבעה אית שבעה רואי פני המלך 

  ).דאסתר א י (היושבים ראשונה במלכות
של ארבע   , ש של שלש ראשים,)ב"שבת כח ע (שין של תפילין הלכה למשה מסיני: תרגום

 והם בשחר שתים לפניה ואחת ".שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך" כנגד ,ראשים
רואי " יש שבע , וכנגד השבע האלה).ב"ברכות יא ע ( ובערב שתים לפניה ושתים לאחריה,לאחריה

 ".ם ראשונה במלכותפני המלך היושבי
 .496והערה ' לעיל דרוש ב' עי. ג"ב חו"חו 534
 .א"ובמקומו איתא ז) ג"יח ע(ח "י דאימא נמחק בפע"נה 535
 כי יסוד אבא ,י דאמא הוא כך"א איך נכנסו בנה"ענין המוחין דז: ח שער כו פרק ב"עי ע 536

המלכיות שהם מלכות דאבא ומלכות '  וב.וד דאמא נכנס בהוד שלה עצמה ויס,אמאדנכנס בנצח 
 ואז נצח דאמא ,)א ומלכות דאבא נכנס במלכות דאמא"נ( שניהן נכנסו במלכות דאמא ,דאמא

רישין ' של תפילין דג' ס ש" וז,א" ומלכות דאמא דעת דז,א" והוד אמא בינה דז,א"נעשה חכמה דז
 סוד ומלכותדאבא ויסוד ומלכות  שהם י,מוחין'  נגד דזה רישין כ'  ושל ד,י דאמא"נגד נה
  .דאמא
 ,536דצלם'  מוחין בסוד ם536'ג תחילה הם נפרדין ונחלקין לב"החו: שער הכללים פרק ה' ועי

' ג תוך יסוד אמא ונעשים חד מוחא סוד ל" אז נכללין החו,י של אמא"ואחר שיתלבשו תוך נה
'  של ד,של תפילין'  וזה סוד ש.טרה לו אמו לשון יחיד וזהו בעטרה שע, ואז נקרא חד עטרה,דצלם

 .מוחין לבד' כ נעשו ג" ואח,מוחין'  שמתחלה היו ד,ראשין' ראשין ושל ג
 .כי הקטנות הם דינין: ח"פע' עי 537
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äð ùìùå úåðè÷ã ïéçåî"íäéìà íéùåáì àîéàã é,â éøä  'òáøàå,æ íäù  'ïéùéø. ïéáú äæáå 
á äúåéä íòèéçá 'ïéðéù,îéâ ïéù éë àåäå  'ù äìåòä ïéãåéã íéäìà',éâá àåäå î 'ôöî" õ

éåä íù úøåîú àåäù"àá ä"á ú"ù,éçá íäù òãåðë  'úåéåä íäù úåìãâã ïéçåîä.äæå  äî 
 áåúëä øîàù)&( ä íù éë õøàä éîò ìë åàøå 'êîî åàøéå êéìò àø÷ð,àå " øæòéìà ø
 ïä åìà ìåãâäùàø ìù ïéìéôú )&(.ðòäå ø éë àåä ïé" ú" íùäåäéàø÷ð "ïéù úåéúåà àåä . 

àåä ïéðòäå,éçá íúåéäì éë  'íéäìà úåîù íäù úåðè÷ã ïéçåî, êëìêîî åàøéå , äàøéä éë 
íéäìà íùî àéä.éâá ïéù äðäå  'ù"ñ,æ äðîð íàå  'éçá íäù ïéðéùä éúùáù ïéùéø ' òáøà

äð úìúå ïéçåî"æðë àîéàã é',éâá åéäé  'ñù"ò çììåëä í, ñù ïîöò íä åìàå" åéäù íéðî ç
íéîñä úøåè÷á,äù úåðè÷ã ïéçåîä åìàî éë "é ïéëùîð íéäìà ñ"úøåè÷ä éðîñ à, íäù 

 úåéðçåøéì÷ä 'åðéìöà øàåáîë )א"יג ע(
538.éçá ìë êëìå  'éì÷ä 'íéäìà ãöî íä, àìà 

éì÷äù 'íéøçà íéäìà àø÷ð ïîöò.   
è íâ øçà íòïéùàø äòáù íúåéä ìà,úøàäù éôì àåä  òáøà íä úåìãâã ïéçåîä 

úìúå,òáù íä òãåðë ä }ò è"á {úåøàä. úåðè÷ã ïéçåîã íéäìà íù íò íøáçú íàå 
éâá äìåòäî 'ù',ñù ìëä äéäé "úøåè÷áù íéðî ç.ù êëìå ñ"éø÷éòä íä íéðî äí ãâðë 

ñù"éù íäù úåðè÷ã ïîöò ïéçåîä íäù äðùä úåîé ä"ù äìåòä ï"ñ,ã íòå  ' ïéçåî
ñù éøä úåìãâã"ã,òå ììåëä íñù éøä "íéðî ä.â ìáà  ' ãâðë íä úøåè÷áù íéøúéä íéðî

äð"àîéàã é539.  
ïéðòïéìéôú úùåã÷ íùì íãáòéù êéøöù òãåð øáë úåòåöøä  )&(, ãáòúù áåèå 
úåøåò éúù,à  'ù ïéìéôúìùàø ì,úåòåöøì åðééäã ,ãé ìù ïéìéôú úåòåöøì ãçàå . 

íéîäå ãéñä êåú øåòä íéùúùëå, àåä øåòä íà ùàøä úåòåöø êøåöì, ìùì àåäù ïéåëé 
ùàø,äéåää íùì ïéåëéå .ãé ìù úåòåöø êøåöì àåä íàå ,ãé ìùì àåäù ïéåëé , íùì ïéåëéå 
éðãà.øåçàå íéðô íøéçùéù êéøö íâ 540áøåòë úåøåçù , äòåöø éë úåòåöøá ïéåëì áåè íâ 

éâáî 'òù"à,á íäå "à ô"ù íéìåòä íàåìéîá ì"òù éøä ììåëäå ò"à,äå "ù ñ" ïéøåäð ò
íéòãåðä541.  

  
øòù ä ùåøã ïéìéôú éùåøã úåðååëä   

øàáðäìéìá àìå íåéá ïéìéôúä íéçéðî åðà äîì íòè åá ,âå " ãé ìù äìôú äîì ë
ùì úîãå÷ùàø ì,ù äìéçú íåùì äàøð äéä äøåàëì éë ùàø ìæã ïéçåî àáì ïéîãå÷ä " à

á÷åðá ïéçåî úàéá íãå÷à.øù÷ð äîì ïáåé áâàå úìàîùá ,âå  íúåà ïéçéðî åðà äîì í
äìéôúä íãå÷,éçá éøäå  'úäïéìéô õåçì åàöéå íéðôá åñðëðù øçà ïéçåîä úøàä íä 

óé÷î øåà ãåñá542,ééîéðôä ïéçåîäù ïåéëå íç ìù äãéîòä ïîæ ãò éøîâì íéñðëð íðéà " é

 - מאיר הכוונה -

' היותן נחלקים לד' א גם בחי"והנה נתבאר מה שנפל מאו: שער השבירה פרק ב' ועי 538
 ,המלכים שהם זעיר ונוקבא'  ונמצא כי ירדו ז.מלכים'  ז וגם נתבאר סדר יציאת,ל"פרצופים כנ

 ומהם נתברר ומהסיגים ,שירדו' א בחי" סך הכל הם י,ת"א עלאין וישסו"אחוריים דאו' ועוד ד
ל "כנ' א בחי"א אורות שנשארו מאלו הי"א סמני הקטורת שהם י" והם י,שלהם נעשה קליפות

ונים תוך הקליפות כמבואר אצלינו בסוד פטום  ולא יכלו אורות אלו להתברר ונשארו נת,שירדו
 ).'כ תפילת השחר פרק ג"שעה (הקטורת

 .ו" וכן הוא בהגהות רש–כ "והם הנקרבים ביוה 539
540 ? 
 .115, 110לעיל הערות ' עי 541
י ההוא קוצא דשערי יוצאים התפלין כמו שנבאר "אז ע - שער התפילין -ד  ספר עולת תמי542

  . ה"ב
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úåëøá,à "äìéôúì ïéìéôúä ïéîãå÷ äîìå êéà ë. íéðåùàøä íéîëç ìù íòèä åäî íâå 
éðî åéäùíåéä ìë íùàøá ïéìéôúä íéç,éçåîä úñéðëù øçàî éøä éë ïâ àìà íðéà " ô

âá íåéá 'òãåðë úåìéôúä éðîæ,à "ïéìéôú ùé ïëéäî ïéçåî ïéàù íåéä øàùá ë.úé äæ ïéðòå  '
òá"äìéìä úáéëù øãñá ä,òå "øôá íâ ùúùúåöîä øòùá éçéå  )&(úð úåìéáà úåöîá  '

å ïéìéôúä ïî ìáàäå ïè÷ä øåèô íòèúáùä íåé øåèô, åðùøãú éë íù úàöîå òå"ù.  
åøàáìåà ïéðò øàáðù êéøö äæ  'úåìéôúá,úð äðä éë øàá äìéôú ìëá éë åðéìöà 

ïéçåîä íéñðëð äìéôúå,íé÷ìúñîå íéøæåç äìéôúä øçàå . åðéà ïéðòä éë òãúù éåàøå 
åèåùôë,ëá íéàáå íéøæåçù íä íäå íé÷ìúñî íä íä íéàáù ïîöò ïéçåîäù øîåì  ì
äìéôú,ä ïë ïéàù êì òã ïëì øáã.àåä ïéðòä ìáà , ïéçåî íéàá äìéôúå äìéôú ìëá éë 

éøîâì íéøåîâ íéùãç, øåà äìòîì ùãçúé àìù äìéôúå äìéôú ìë êì ïéà éë øåáòá 
ììë äæ éàøë äæ éàø àì ùãç òôù543. íéàá äìéôúå äìéôú ìëáå íåéå íåé ìëá éë àöîðå 
åáîë éøîâì íéùãç íéøçà ïéçåîòá ïî÷ì øà"ò ä"ù.åðù êéøö äæ éôëå òéã äî øàáðå 

äìéìä úáéëù ãåñá åðøàéáù,ïéçåîä ÷ìúñäì íéøæåç äìéôúä øçà éë ,à " íä ïëéäì ë
íäî äùòð äîå ïé÷ìúñî.   

 ïî ïéàöåéå íää ïéçåîä ÷ìúñäì íéøæåç äìéôúä øçà éë àåä ïéðòä ãåñ ìáà
æã àùéø"æã åùàø ìò ïéãîåòå íéìåòå à"éçáá à'åùàø ìò óé÷î øåà . êéúòãåä øáë íðîà 

ëéòà úåéðçåøå äùåã÷ øáã ìë "÷ìúñîù ô,ëò "éçá íìåòì íù øàùð æ 'åîéùø544øéòæ 545 
íùî ÷ìúñî åðéàå ãéîú546.òà éë àöîðå "åîä åìàù ôïéç ïéôé÷î ãåñá äìòîì å÷ìúñð 

æðë',ëò "øàùð æ547æ åâ ïåäìéã åîéùø "ë íåéä ìë àååì548,éòå "åæ ïéà æ"òîúî ï àìà ïéè

 - מאיר הכוונה -

התפילין רק אחר שכבר ' א או דנוקבא שהם בחי"אי אפשר שיצאו אורות המקיפים במצח דז
א ואז מכה ההוא קוצי דשערי בהם ובולטים במצח ונעשה תפילין "נכנסו המוחין פנימים ברישא דז

 ).ח"פע (י"ז בתפילין ש"בראש וכן עד
& "חספר הכללים ' ועי. ה בכל מצוה ומצוה בכל יום ויום"ב שה"שער הפונה קדים קד ע' עי 543
 ונמשך ,ח המתבררים בכל יום"ר ורפ"כ ופ"והנה אותו הצלם הנה הוא מהנצוצין דש: ד"קו ע

צרופי ב " וי,ב שעות דהיום"ב צרופי פנים בהי" י,ה השולטים בכל יום"ב צרופי הוי"י הי"בירורם ע
 .ף רגעי השעה" שהם תתר,ף צרופים"לתתר'  ומתחלק ומתגלה כל א,ב שעות דהלילה"אחור בהי

 שאינו דומה אור הצרופים , הנה הם בכל יום ויום בגילוי מיוחד,ה"וכן גם כל אותן הצרופי הוי
דף (א בליקוטים סוף ספר יצירה " ובהגר,)פרק ב(פרדס שער פרטי השמות '  ע,דיום אחד לחבירו

 והנה מזה הוא שינוי ההנהגה והמאורעות שבכל .ז"ש ותמצא כ" ע,)ד"ד מדפוס ווארשא תרמ"ג ע"כ
ח "ש בפע" והוא לפי חלוקי איכות הניצוצין המתבררים בכל יום שמשונים בכל יום מזולתו כמ,יום

ה "ה ב" ונעשה בירורם בכח אור הצרופים דהשם הוי,)א"נט סע(כ "וכן בשעה) פרק ז(שער התפילה 
 ומאותן הניצוצין המתבררים ומתחדשים בכל .'כ ומתגלים ומתחלפים בכל יום כנז"המתחדשים ג

בטובו בכל } א"קז ע{ה " הנה מחדש הקב,כ בכל יום"ה המתחדשים ג"ה ב"ב צרופי הוי"י הי"יום ע
 .דרושי סדר שבת הקדמהלקמן ' עי). ש"ברכת ק (יום תמיד מעשה בראשית

  .ע מקורו"המלכות וצ' יי שזה בח"ע בשם האר"ב' עי 544
  ק " שער כג פרק ה מ-ספר עץ חיים 

א ובין מלכות נוקבא בין "ואין כן במלכות שהמלכות שבכולם אחר הקטרוג ירדו בין מלכות ז
א כולם ירדו ממש למטה אלא שמאירים אליה ממקומם ולא נשאר "א בין מלכות דא"מלכות דאו

ותו לא ' בכל בחי' השתא לא נשארו רק הטו ד"כ היה אפשר לומר ח"למעלה רק רשימו לבד א
א כי אין זה רק הרשימו לבד כדי "ולא י' ואמר י. 'ולא ט' שהרי העשירית ירדה ונפלה לכן אמר י

א אף "דז' דברך נצב בשמים שהמל' ס לעולם ה"כשתעלה תדבק בשרשה למעלה דהיינו הרשימו וז
א הוא נאמר על הרשימו " נוקבא דז'שנפלה למטה לעולם הרשימו שלה למעלה וזה דברך שהוא מל

 :'ובחי' א שהוא שמים וכן בכל בחי"ואמר שלעולם היא שם בשמים למעלה בז
 .ת"נמחק בעול 545
 .556לקמן הערה ' עי 546
 )נוסף בעולת תמיד(חד  547
  ).ח"פע(דברך נצב בשמים '  בסוד לעולם ה548
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ë íåéä ìë íéøàùðåú úòá åéäù íúìåãâ úãîá åìúìéôúéøçù , ïè÷ä åîéùøä åúåà çëá 
íäá øàùðä,ôòà "íéøåîâ ïéçåî ïðéàù é.æã àùéøî íéàöåéù åîëå " øçà ïéàöåé êë à

÷åðã àùéøî äìéôúä',â ïéôé÷î ãåñá äì ïéãîåòå "ë, øéòæ åîéùø ÷ø äëåúá øàùð ïéàå 
æðë íåéä ìë',î àåäå åìë íåéä ìë íúåìãâ úîå÷ øåòéùá íúåà ãéîò.   

äìéì àåä øùàëå549, óëéúæðä åîéùøä åúåà óà íäî ÷ìúñî ',æã åîéùøäå " à
äìéìä úìéçúá óëéú æà àöåé,åùàø ìò óé÷î øåà æà äùòðå , åáù íéîéðôä ïéçåîäå 

æðë íåéä ìë åùàø ìò ïéôé÷î ãåñá åéäù',ä íå÷îä ïî øúåé äìòîì äúò íéìåò íä àåä. 
ïéôé÷î ãåñá úåéäì íéìåòå äìéôúä øçà åðîî íééîéðôä ïéçåîä úàöá íåéáù åîëå, æàå 

òãåðë íééø÷éòä íéðåùàøä ïéôé÷îä,éìåò äúò íä äðä ïíå÷î íäì úúì íîå÷îî , ïë 
äâøãî øçà äâøãî íìåë åìòúð äìéìä úìéçúá äúò, åìò íééø÷éòä íéðåùàøä ïéôé÷îäå 

ãàî äìòîì,éðôä ïéçåîäå ïäéúçú åáùéå åìò íééî, äìéìä úìéçúá àöéù äæä åîéùøäå 
íééîéðôä ïéçåîä ìù ïäéúçú áùéå äìò,æðë óé÷î øåà ãåñá íù äéäå '. }ò è"â { àìù éãëå

íúâøãîå íîå÷î äúò øàáì ìëåð àì êéøàð,úåèøôá ãçàå ãçà ìë íéìåò íä êéà .   
æã åîéùøä éë øáã óåñ"äìéçúá äìåò à550çá äùòðå äìéìä é ' ìò óé÷î øåà

åùàø,÷åðã ïéçåîã åîéùøä ìáà  'úéáä úø÷ò ìçø àø÷ðä, äðîî äìéìá ÷ìúñî àåä 
æã àôåâ êåú ñðëðå"äìéçúá àöéù åàöåî íå÷îî à551,æã äæçá àåäù "à, êåúá ãîåò íùå 

æ"à,äèîì äéìà øéàî àåä íùîå ,éçáá ãîåò àåä íùå  'éôé÷îí÷åð ìçø ìà  'æã"à.552 
éåðéùä åðøàéá éøäåäìéìä ïéáå íåéä ïéá ùéù .   

ðä øåàéáä ìà àáð äæáå"ì.åîä ìù åîéùø ïééãò øàùð øùà íåéä ìëá äðä éë ïéç 
åæ êåú"ï,àòåøãå àùéøã ïéìéôú ïîæ àåä ,åîéùøä åúåà çëî éë úâ íéàöåé "éçá ë '
ïéìéôú553.æá àì åîéùø íù ïéàù äìéìá ìáà "÷åðá àìå à 'ììë, àì ïéìéôú ïîæ ïéà æà 
àùéøãàòåøãã àìå .íðééðò äî ïéìéôúä ïéðò ïéáú äæá íâ , ïéùòð ïéàù êì òã éë 

ïéìéôúä554î øàùðä åîéùøä åúåàî àìà ï äìôú øçà å÷ìñðù íéðåùàøä ïéçåîä 
äîã÷ù.úéøçùá úøçà äìôú íéììôúîå íéøæåç åðà øùàëå , íéøçà ïéçåî ïéàáå ïéøæåç 
íéùãç,éçá íäå  'åæã àùéø åâ ùîî ïéçåî"ï,æàå éçá äùòðå àöåé øáòù åîéùøä  '

ïéìéôúä555,éçáî àìà ïéìéôúä ïéà íìåòìå  'ìåîúà ìù ïéçåîä ïî äéäù åîéùøä, íúåàå 
ãçäíéùïåäìéã àùéø åâ ùîî íééîéðô ïéçåî íä úéøçù úìôúá äúò íéàáä . åðà ïëìå 

 - מאיר הכוונה -

א אף שנפלה למטה "דז' דברך נצב בשמים שהמל' ס לעולם ה" וז): פרק השער כג(ח "ע' עי
א הוא נאמר על הרשימו ואמר "נוקבא דז' לעולם הרשימו שלה למעלה וזה דברך שהוא מל

 @לבדוק עוד פעם@. 'ובחי' א שהוא שמים וכן בכל בחי"שלעולם היא שם בשמים למעלה בז
 ).ח"פע (ש במקומו" אחר תפלת ערבית כמ549
 .לבדוק הנוסח?תחילתב 550
 .מובן הוא שהרי היא חזרה להיות נקודה ואין מקום למקיף אז 551
ת דבריאה ממש וכן ביוצר אור "ר דיצירה בג"ז עולין היצירה עצמה אז יכולין לעלות ג" ועד552

 ).ח"פע (ת דאצילות"ר דבריאה בג"שאז הוא תיקון הבריאה אז יעלו ג
  .י תפילין'איר בחוץ לבחנראהש כוונתו שהרשימו הנשאר בפנים מ 553

ל אז חוזר האור "א ונוקביה כנ"כאשר זה הרשימו של המוחין הראשונים הוא חוזר ונכנס תוך ז
 ).ח"פע (תפילין במצחיהם' שלהם ונעשים בחי

 .542לעיל הערה ' עי 554
הרשימו ' יותר עליונה והיא שהתפילין והמקיפים הם בחי' וכאן בחי, 553לעיל הערה ' עי 555

  .עצמם ואל הארתם
יש הפרש בין שעת התפלה לשאר היום כי בשעת התפלה שאז יש מוחין גמורים ממש ברישא 

א ולכן עיקר של מצות תפילין הוא אז בשעת התפלה אבל בשאר היום שאין תפילין אלו אלא "דז
 ).ח"פע (מכח הרשימו בלבד ולכן אין התפילין אז מצוה וחובה כמו בשעת התפלה
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äìôúä íãå÷ ïéìéôú çéðäì ïéîéã÷î,éçá äùòðù ìåîúàã åîéùø ïî íä ïéìéôúä éë  '
úïéìéô,çà íéàá äìôúáå "íééîéðô íéùãç ïéçåî ë. àåä ïéìéôúä úåöî ø÷éò äæ íòèì íâ 

ìéôúä úòá ø÷ááäâ ïéçåî ùé æàù éôì íéøåî, åîéùø çëî àìà íðéàù íåéä øàùá ìáà 
ãáìá,ë äðéà ïëì "äìéôúä úòá åîë äáåçå äåöî ë.  

äúòåäìéìá ÷ìúñîù äæä åîéùøä ïéðò øàáðù êéøö ,â øàáð åáå " ÷åñô ë)ש "שיה

 åë êáì ìò íúåçë éðîéù',øäåæä øôñá øùà 556å÷éúäå íéð557 ìù ïéìéôú ìò åäåøàéá )ח ו
ãé.æ ïéá ÷åìéç ùé éë òã àåäå "àá÷åðì à,æã åîéùøä éë "åùàø ìò äìåòå ÷ìúñî à, ìáà 

 êåú øàùð àá÷åðã ïéçåîã åîéùøæ"ùîî à,åìù äæçä êåú ,æ áì ïåúð íù øùà "à, íùîå 
àä úàöåéàá÷åðä ìà úø.æ øéàîù úåøàä ìë éë úòãé øáëå "àá÷åð ìà à, íä íìåë 

ãò"æ.äæ éôë àöîðå ,åäåîë äãéñôä àì àá÷åð éë ,åë íúåçë éðîéù ÷åñôä ïéðò åäæå ', 
á÷ðä úìàù ïåùì àåäåäåéìà ,åë íúåçë äðîéùéù ',éô ùåøðëðä ïéçåîä åìà éë ïéñ êåú 

æã àùéø"íééø÷éò ïéçåî íä à,íäù éôì éçá  'éçá íò åá ïéñðëðä ïîöò ïéçåîä 'äð" é

 - מאיר הכוונה -

שימני  תא חזי בתר דאתדבקו דא בדא והיא קבילת רעותא היא אמרת: ב"א רמד ע" ח’עי 556
כחותם על לבך אמאי כחותם אלא ארחיה דחותם כיון דאתדבק באתר חד אף על גב דאתעדי 

א אעדי מניה דכל רשימו וכל דיוקנא דיליה ביה אשתאר מיניה הא אשתאר רשימו בההוא אתר ול
בגלותא שימני כחותם על  כך אמרה כנסת ישראל הא אתדבקנא בך אף על גב דאתעדי מינך ואזיל

בגין דישתאר כל דיוקני בך כהאי חותם דישתאר כל דיוקניה בההוא אתר ) ש ח ו"שיה(לבך 
  דאתדבק ביה

 ".שימני כחותם על לבך" , היא אומרת,היא קבלה רצון אחר שנדבקו זה בזה ו,בא וראה: תרגום
 הרי נשאר , ממנועוזב אף על גב ש, כיון שנדבק במקום אחד, אלא דרכו של חותם,"כחותם"למה 

 כך אמרה כנסת .שם וכל הדמות שלו נשאר בוו שכל הר, ממנובזעושם באותו מקום ולא ור
 כדי ,"שימני כחותם על לבך" ,לגלות תי ממך והלכתיבזע אף על גב ש, הרי נדבקתי בך,ישראל

  . כחותם הזה שישאר כל דמותו באותו מקום שנדבק בו,שישאר כל דמותי בך
  .ע אם לשימו למעלה"וצ, אמנם שם מדובר על ענין הרשימו

שימני ' שימני כחותם על לבך וגו) שיר ח ו(תו פתח ואמר : ב"ג נד ע"זהר ח,  לענין תפילין’ועי
רה דא לקודשא בריך הוא שימני כחותם מאן הוא חותם דא חותם כחותם כנסת ישראל אמ

דגושפנקא דקשוט כחותם על לבך דא חותם של תפילין דאנח בר נש על לביה כחותם על זרועך 
ומנו יצחק וכנסת ישראל קאמר שימני כחותם חותם מבעי ליה מאי  דא יד כהה דמנח בההוא זרוע

ל גופא ועל דא תפילין בזרוע על הלב ובדא אשתכח כחותם כאינון תפילין דרישא דאתי שבחא לכ
  .בר נש שלים כגוונא דלעילא

 כנסת ישראל אמרה את זה , שימני כחותם,'עוד פתח ואמר שימני כחותם על לבך וגו: תרגום
 , כחותם על לבך. זהו חותם הטבעת של האמת, מי הוא החותם, שימני כחותם,לקדוש ברוך הוא

 , שמניח באותה זרוע, זו יד כהה, כחותם על זרועך, אדם על לבו שמניח,זהו חותם של תפלין
 כאותן , מה זה כחותם, היה צריך להיות חותם, שימני כחותם, וכנסת ישראל אומרת.ומיהו יצחק

 ובזה נמצא אדם שלם , ועל כך תפלין בזרוע על הלב,תפלין של ראש שמביא שבח לכל הגוף
 .כדוגמא שלמעלה

א "נ(שימני כחותם על לבך דהכי  ועלה אתמר) דמות דיליה(חותם דיליה איהי ): ב"יט ע(ל "ז 557
 אמרין ישראל בגלותא אף על גב דאנת תסתלק לעילא דיוקנך לא אתעדי מנאי )אמרת שכינתא

לעלם כההוא חותם דבההוא אתר דאתדבק ביה רשימו דמארי חותמא לא אתעדי מניה דיוקנא 
שימני כחותם ) א אמרי ישראל בגלותא"נ(סת ישראל דחותמא לאשתמודעא ביה ובגין כך אמרה כנ

על לבך כרשימו דתפלין דיד דאינון לקבל לבא כחותם על זרועך כתפלין דרישא דאינון תליין 
ועוד שימני  רצועין לכל סטרין על לבא ודרועא ובהון אינון רשימין דאינון עמיה דקודשא בריך הוא

  ת שבת קדש וימים טוביםכחותם דא חותם דאות ברית קדש והוא אות ברי
 שכך ,)ש ח ו"שיה" (שימני כחותם על לבך" ועליה נאמר )דמות שלו(היא חותם שלו : תרגום

 דמותך לא , שאף על גב שאתה תסתלק למעלה מהעולם,אומרים ישראל בגלות) אמרה השכינה(
זה ממנו  לא ז,ם של בעל החותםו בו רש, כמו אותו חותם שבאותו מקום שנדבק,תזוז ממני לעולם

שימני כחותם על " )בגלותאמרו ישראל ( ולכן אמרה כנסת ישראל . להיות ניכר,הדמות של החותם
 כמו תפילין של ראש , כחותם על זרועך, התפילין של יד שהן כנגד הלברושם כ,)ש ח ו"שיה" (לבך

 .הואשתלויות רצועות לכל הצדדים על הלב והזרוע ובהן רשומים אלו שהם עמו של הקדוש ברוך 
דש וימים ו והוא אות ברית שבת ק,דשו זהו חותם של אות ברית ק,"שימני כחותם על לבך"ועוד 

 .טובים
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òãåðë äîöò àîéàã.àá÷åðã àùéøã ïéçåî ìáà ,ãáìá íúåç àø÷ð íä , ÷ø íðéà éë 
æã àùéøã ïéçåîä ïî äá íúçðä íúåç úøàä"à,æðë íééø÷éò ïéçåî íäù '.   

òãåð äðäå,æì áåøé÷ ùé íåéá éë "á÷åð íò àà,éçá íäá ùéù éôì  'ïéçåî. ìáà 
äìéìáéøîâì íé÷ìúñî ïéçåîäù ,÷ìúñî åîéùøä óàù ,æ ïéá ãåøéô ïîæ àåä æà " à

äéá÷åðì,éçáäù éôì  'äéìà åðîî íéðúðå ïéëùîðä ïéçåîä åéä íúåà úøù÷î äúéäù, 
íäéðéá ãåøéô ùé íúå÷ìúñäá äúòå,åì úøîåàå åéìà úìàåù àéä æàå ,åë íúåçë éðîéù ', 

éôå 'òà"ôéðîî ú÷ìúñî êúøàä äúòù ,ùò åäù éìù íúåçä åúåàù ïôåàá äà åîéùøä 
íåéá éá øàùðä éìù ïéçåîä ìù,÷ìúñî àåä íâ äúòå , íúåçä äæ íéùúù ïôåàá äùò 

êáì ìò éìù åîéùøäå,ðë äæçä íå÷îá íù øàùéå "ì, øùà íå÷îä ìà éøîâì ÷ìúñé àìå 
íùî åàá,éøîâì å÷ìúñðù êìù ïéçåîä åùò øùàë ,é íðîà åøàùæðë êáì ìò '.íòèå  

àåä øáãä,êîò éì ùéù äáäàä áåø éðôî ,îæå " ù)&( äáäà úåîë äæò éë, äìåëé éðéàå 
éøîâì êîî ãøôúäì558.êáì ìò éìù åîéùøä åúåà øàùäá ïëìå , éì êéùîäì ìëåú æà 

íùî äøàä,àùî "äìòîì øúåé ÷ìúñð íà ë.   
åæ úèòîä ïîæ àåä äìéìáù äæ éôë éë àöîðå"ï,éèòîúîù ííúåìãâî , àåäååç  øæ

å ãåñá"ãáìá ÷,ãáìá äãå÷ð ãåñá àéäå ,äìéìá íä íéðéãä úåøøåòúä ïëìå .àùî " ë
íåéá,ïéçåîä íé÷ìúñîù äìôúä øçà óà éë ,ãáìá åîéùøä ÷ø øàùð åðéàå ,ëò " íðéà æ

ò íúìåãâá ïéøàùð ìáà íéèòîúî"åîéùøä åúåà é.   
îå"øçà íå÷îá ù,ïéèòîúî íä äìôúä øçà éë ,éî øîåì äðåëä ïéà åòèùîî , 

ãáìá åîéùøä ÷ø íäá øàùð ïéàù ïåéë àìà,÷ð äæ éøä  'èåòéî, íä íéøàùð ìáà 
íåéä ìë íúåìãâá.àùî "äìéìá ë,åë íúåçë éðîéù åéìà úøîåà àéä äìéìá æàå ', æàå 

åéìò äøéúé àéä úàöîð äìéìá,éøîâì å÷ìúñð åìù ïéçåîä ìù åîéùøäù éôì , åîéùø êà 
éçåîãïçá íéé÷ øàùð äìù åäù åìù äæàíùî äá øéàîå åáì ìò .  

äðäåæðë äìùå åìù åîéùøä ÷ìúñî äìéìä úìçúäá óëéú ', øáëå }ò è"ã {
äìéìä úáéëù ïéðòá åðéìöà øàáúð,åöç ìù âåéæ éë úäàì íò àåä äìéì , ìçø íò àì 

÷ðä '÷åð 'æã"úéúéîàä à,àåä êéà äæ ïéðò åðøàéá íùå .æã àá÷åð ìçø äðä éë " äá ùé à
é"ñ,éôñäå  'äúéøéùòäáù 559öò ùøåù àéä úåîäáù , øáçúäìå áøòúäì äìåëé äðéàå 

äàì íò,èä íðîà "ò äì íéàáä úåøçàä ñ"úôñåú é, øáçúäìå áøòúäì úåìåëé íä åìà 
äàì óåöøôá,éòå "æ êøåà ìëá äìéì úåöç øçà äàì úìãâð ë"åìåë à,ò "èä åìà é" ñ

ìçøî úç÷åìù.   

 - מאיר הכוונה -

כי עזה כמות אהבה מאי כי עזה כמות אלא לא אשתכח קשיותא : ב"ג נד ע"המשך הזהר ח 558
כך אהבת כנסת ישראל לקודשא ) ועל דא(בעלמא כמה דפרישו דנפשא מגופא כד בעיין לאתפרשא 

) שם ב ו(ך הוא דלא אתפרשן לעלמין ובגין כך תפלה של יד אתקשרא בזרוע לקיימא דכתיב ברי
  שמאלו תחת לראשי 

דת י אלא לא נמצאת קשיות בעולם כמו פר. מה זה כי עזה כמות,כי עזה כמות אהבה: תרגום
  שלא נפרדים,כך אהבת כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא) ועל זה (,פרדיהנפש מהגוף כשרוצים לה

 .  לקיים את הכתוב שמאלו תחת לראשי, ולכן תפלה של יד נקשרת בזרוע,לעולמים
  .לקמן היא כתר' עי 559

הוא הנקודה שהיה לה בצאתה בעולם הנקודות והוא הכתר שלה אמנם הוא רק המלכות 
ל "ולכן אמר הספירה העשירית כי היא רק המלכות ור. ר הם יצאו רק לאחר התיקון"דהכתר כי הט

ר דכל ספירה "א והיה חסר הט"ספירות שבכ' מלכיות דהי' א בי"ר יצא כ"כי הג' הכתר יהמלכות ד
היא ' י שבו והנוק"ת נה"ר דחג"ר ומהט"י והיה חסר מכל הג"ת נה"מלכיות דהחג' א יצא בו"והז

' עליונים דהכתר והט' דהכתר והיה חסר לה הט) המלכות(יצאה רק נקודה אחת שהוא המלוכות 
אז ) חסר(ה הכללי היה חזר "ן הכללי אבל המ"ז הוא בהב" חסרים בה לגמרי וכאחרונים הם היו
 .@@)ו"לש(בכולם מכל וכל 
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ñ äéä éë åðáúë íùå÷ôéìöà 560æ éøåîî éúòîù íà "èäù ì"éãøåé íä ìçøã ñï 
äìéìáäàéøáä íìåòá ,ä äøéôñäù éúòîù íà åà úéøéùòúãøåéä àéä 561. øàáà äúòå 

÷ôñ éúìá øáãä úåúéîà êì.î éúòîù åìà úåøáñ éðù éë òãå æ éøåî"ì, íä íäéðùå 
úåéúéîà.äæ ïôåàá àåä ïéðòäå ,éôñä úãøåé äìéìä éöçá éë  'äúéøéùòòá ìçøã  íìå

æä ìëéäá äàéøáä '÷ ìëéä àø÷ðä ïåéìòä"òãåðë äàéøáã ÷ )&(,åòå úãî øåà ãò íù 
ø÷áä.äìéì úåöç äúåà ìëå 562æ ìà äàøå÷å úøîæîå úáùåé "à,æå " ñ)&(  éîã ìà íéäìà

ìà èå÷ùú ìàå ùøçú ìà êì,æðë  'ôáúùø êì êì )ò åô óã"à(563.èå " íä úåøçàä ñ
 - מאיר הכוונה -

 ).ו"לש(א "ב ובספר עולת תמיד ד ע"לקמן נד ע' עי 560
 הירח מיעוט ובשער, הפגם בעת ומסתלקים עולים אחרונים' שהט) ו פרק (המלכים בשער 561

  .הפגם בעת רדיםויו מסתלקים עליונים' הט כי אמר) ב פרק(
 לעולם נשאר הכתר כי) ב דרוש ד"ע כח (הכוונות בשער שאמר מה: ב"ב קטו ע"ה ח"דע' עי

 הפרטיים אחרונים' הט וכן, לעולם יורד אינו שהוא', הנז דכתר הכתר על הוא הכוונה, באצילות
 אינם הם הנה', ג' סי ל"וכנ התיקון בעת רק כ"ג באו והם', הנז הכתר כל מתחת אשר דהמלכות

  הפגם בעת ועולים מסתלקים שהם) ו פרק (המלכים בשער ש"וכמ, ע"בבי לעולם כ"ג יורדים
 אמנם. שלה מהמלכות הפרטיים אחרונים' והט הכלליים עליונים' הט נסתלקו המיעוט בעת

  .ע"בי לעולמות עמה יורדים והם, כ"ג הכלליים העליונים' ט עמה יורדים הפגם בעת
' אפי יורדים אינם המלכות דאותה הפרטיים האחרונים' ט אמנם. םהכלליי' בט הוא ל"הנ כל
 הם יורדים היו שאם מכיוון, והטעם. המיעוט בעת כמו למעלה מסתלקים שהם אלא, הפגם בעת
 שכל, הוא ואדרבא, כ"כ בהם חשש ואין', הנז מהכתר למטה הם שהרי, ו"ח מדאי יותר נפגמים היו

 המברר הוא ה"המ ואור', כנז כ"ג ה"המ אור עם יורדים הם שהרי, ידם על רק לעולם נעשה הבירור
  .לעולם
, גופה באצילות וירידה עלייה בו שקיימת אלא, באצילות הוא אף נשאר דכתר שהכתר ז"ועכ

 יורד הוא, ו"ח הפגם בעת אמנם. כולם העליות בכל עמה ועולה' בנוק נכלל הוא שעולה ובעת
 .א"דז מיסוד למטה הוא הרי, הראשון למקומו

  .היינו מחצות ואליך 562
ה לכן ראוי לאדם לשתף עצמו עמה "אינה מחרשת ושוקטת ודומיה כל הלילה לשבח להקב

לעשות כמעשיה לכן צריך האדם להרבות ולבכות ולצעוק בכל לילה על גלות השכינה שהיא רחל 
שבחות ס דוד המלך שכל לילה היה עוסק בשירות ות"כ לעסוק בתורה וז"וחורבן בית המקדש ואח

 ).ח"פע(לסייע לשכינה 
מי העיר ממזרח דמתמן שרותא דנהורא לאנהרא בגין דדרום ) ישעיה מא ב(דבר אחר : ל"ז 563

ההוא תוקפא דנהורא דיליה מגו מזרח איהו ועל דא מי העיר ההוא נהורא דדרום ממזרח בגין 
ק יקראהו דאיהו נטיל ואתזן בקדמיתא ותיאובתא דההוא רקיעא עלאה למיהב ליה למזרח צד

ם אל דמי לך "אלהי) תהלים פג ב(לרגלו דא מערב דאיהו קרי ליה תדיר ולא שכיך כמה דאת אמר 
אל תחרש ואל תשקוט אל בגין דמערב אתער תדיר לגביה יתן לפניו גוים ומלכים ירד דהא מניה 

  .קביל תוקפא לאכנעא כל אינון עמין דעלמא
ח כ אותו ה, משום שהדרום,ית האור להאיר שמשם ראש,"מי העיר ממזרח" ,דבר אחר: תרגום

 משום שהוא "ממזרח" , אותו האור של הדרום"מי העיר" , ועל כן,של האור שלו הוא מן המזרח
 זה ,"צדק יקראהו לרגלו. " ותשוקתו של אותו הרקיע העליון לתת למזרח,נוסע ונזון בראשונה

ט ו דמי לך אל תחרש ואל תשקאלהים אל" כמו שנאמר , שהוא תמיד קורא לו ולא שוקט,המערב
 שהרי ממנו מקבל את ,"יתן לפניו גוים ומלכים ירד" . משום שהמערב תמיד מתעורר אליו".ל"א
  .ח להכניע את כל אותם העמים של העולםכה

רבי אלעזר הוה אזיל לבי חמוי והוו עמיה רבי חייא ורבי יוסי ורבי חזקיה אמר רבי : ב"ש ע"ועיי
תא דלעילא לאו איהו אלא כד אתער לתתא דהא אתערותא דלעילא אלעזר הא חמינא דאתערו
ם אל דמי לך אל תחרש ואל "אלהי) תהלים פג ב(פתח ואמר ) מלתא(בתיאובתא דלתתא תלייא 

ם אל דמי לך לאתערא לגבי "תשקוט אל דא הוא אתערותא דלתתא בגין לשלטאה אמר דוד אלהי
כי נועצו לב ) וכתיב(' כי הנה אויביך יהמיון וגו) שם ג(עלאה ולאתחברא גבי ימינא מאי טעמא בגין 

ם אל דמי לך לאתערא לגבי עילא דהא כדין אתערת ימינא "יחדיו עליך ברית יכרותו ובגין כך אלהי
ה נאדרי "ימינך יהו) שמות טו ו(וקטירת לה בהדה וכד אתקשרת בימינא כדין אתבר שנאין דכתיב 

עתא דאתחברו כל אינון מלכין לאגחא קרבא עליה ה תרעץ אויב ותא חזי בש"בכח ימינך יהו
דאברהם אתייעטו לאעברא ליה מן עלמא וכיון דשלטו בלוט בר אחוה דאברהם מיד אזלו דכתיב 

ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברם וילכו מאי טעמא בגין דדיוקניה דלוט ) בראשית יד יב(
יה הוה מאי טעמא בגין דהוה אברהם אפיק הוה דמי לאברהם ובגין כך וילכו דכל ההוא קרבא בגינ
ה אתער לון בעלמא בגין לגדלא "ה ותו קב"בני עלמא מפולחנא נוכראה ואעיל לון בפולחנא דקב
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äàì óåöøô íò úåøáçúî,éòå "ãâð ëæ úîå÷ ìëá úì"à,ø÷åáä øåà ãò êë ïéøàùðå . 
èòîúî ø÷åáä øåàáåúä äøåòéùì úøæåçå äàì äðåùàøãáìá 564,æ éøåçàá úãîåòå " à

òãåðë äîå÷îá.èä íúåà æàå "ìçø ïî äç÷ìù ñ, äàéøáä íìåòá íä íâ äèîì úåãøåé íä 
äìéìä úåöçá äãøéù ìçø ìù úéîöò äãå÷ðä äúåà íò øáçúäì,å÷ðä äúåà æàå  äã

äúéøéùòäìéìä úåöçá íù äãøéù ,úåìéöàá äúò äìåò àéä , äúçã äìéçúáù éôì 
ìå úèùôúî äúéäù äàì äúåàúç÷åæðë äîå÷î  'åîå÷îá íù. äèòîúð øáë øùà äúòå 

æðë äàì',äúåà äçåã äðéà ,úåìéöàá äìòîì äìåò àéä æàå .è íâå øçà íòäæá ùé , àåäå 
ò éë"î÷ä ìàøùé íé÷ñåòù äøåúä ÷ñò éäìéì úåöç øçà íé, àéäå çë äá íôéñåî íä 

èòî èòî äìåò,úåìéöàá úåìòì àéä äøîâ ø÷åáä øåàá éë àöîðù ãò ,èä ìáà "ñ åãøé 
éáá äèîì"æðë ò'.  

òãåä éë úéøéùòä äãå÷ðæðä '565éçá àéä  'ìçøáù øúëä, úéø÷éòå úéùøù àéäå 
äá566.èäå "äèîìå äáù äîëçä ïîù úåðåúçúä íä úåøçàä ñ,ä åìàå  äì íéàáä í

åðéìöà øàåáîë úôñåú ãåñá.éãîåùîì úëøáá áèéä ïééòå íåë  ')&( , øàáúð íù éë
áèéä äæ ùåøã,åë äðéù éìáç ìéôîä úëøáá íâå ') &(,à ùåøãá íâå  'ø úìéôú ìù" ä

ëøááúúåáà ,öå "íù ò,ïàë áåúëù äîî êôä àåäù äàøð éë .å÷ðä ìáà äã äðè÷ä 
äàéøáá úáùåéä àéä äãáì,åòå úåáà úëøáá äì, ìåçã úéøçùã úåáà úëøá úîã÷äáå 

 éúáúë)& (òìðä"äæá ã.   
úëä äìò ø÷áä øåàá äðäåøúåìéöàá ìçøã 567èä øàùå " åãøé úåðåúçúä ñ

éáá äèîì"ò, æàå äúåàìçøã øúëä úãå÷ð ,úåîöòå ìçø ùøù äúåéäì ä, äúåìòá ïëì 
úåìéöàá,æ íò úáùåé "áô à"ô.åúåà äá ñðëð äúò éë èøôáå  äðîî ÷ìúñðù åîéùøä 

æðë äìéìá"øàáðù åîëå ì.àåä ïéðòäå , úøîåà àéä äìéìá éë )ש ח ו"שיה(  íúåçë éðîéù
êáì ìò,æðë "åáù äæçá ãîåòå äìéã åîéùø àöåéù ì.à àéä ø÷åáä øåàáå åì úøîå )םש( 

íúåçëêòåøæ ìò , åîò úøæåçå úåìéöàì äàéøáä ïî äáù øúëä úøéôñ úåìòá éë àåäå 

 - מאיר הכוונה -

שמא דאברהם בעלמא ולקרבא ליה לפולחניה ורזא דמלה כיון דאברהם אתער למרדף אבתרייהו 
א באברהם כדין אתברו כלהו ם אל דמי לך עד דאתקשר כולא באברהם וכד אתקשר כול"כדין אלהי

  :'ה תרעץ אויב וגו"מלכין מקמיה כדקא אמרן דכתיב ימינך יהו
 אמר רבי . והיו עמו רבי חייא ורבי יוסי ורבי חזקיה,רבי אלעזר היה הולך לבית חמיו: תרגום

 שהרי ההתעוררות של , הנה ראיתי שהתעוררות של מעלה אינה אלא כשמתעורר למטה,אלעזר
אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט " ,פתח ואמר.  בתשוקה של מטה)דברה(מעלה תלויה 

 להעיר אל העליון ,"אלהים אל דמי לך" אמר דוד . כדי לשלוט, זו היא ההתעוררות של מטה,"אל
ו עליך יכי נועצו לב יחד" )וכתוב( ,"' וגוכי הנה אויביך יהמיון, משום ,מהל .ולהתחבר אל הימין

 שהרי אז מתעורר הימין וקושר אותה , להעיר כלפי מעלה,"אלהים אל דמי לך" ולכן ".תווברית יכר
תרעץ ' נאדרי בכח ימינך ה' ימינך ה" שכתוב , אז נשברים השונאים, וכאשר נקשרת בימין.עמה
עצו י התי, על אברהםמלחמהלחם י בשעה שהתחברו כל אותם המלכים לה,ובא וראה". אויב

ויקחו את לוט " שכתוב , מיד הלכו, בלוט בן אחיו של אברהם וכיון ששלטו,להעבירו מן העולם
 ,"וילכו" ולכן , משום שדמותו של לוט היתה דומה לאברהם,מהל ".שו בן אחי אברם וילכווואת רכ

 משום שאברהם היה מוציא את בני העולם מעבודה זרה ,מהל. ה בשבילות הימלחמה ההשכל אות
 הקדוש ברוך הוא העיר אותם בעולם כדי לגדל את ,עוד ו.ומכניס אותם לעבודת הקדוש ברוך הוא

 , כיון שאברהם התעורר לרדוף אחריהם, וסוד הדבר.שמו של אברהם בעולם ולקרב אותו לעבודתו
 אז נשברו כל המלכים , וכשהכל נקשר לאברהם.אברהםב עד שהכל נקשר ,"אלהים אל דמי לך"אז 

 ."' וגובתרעץ אוי' ימינך ה" כמו שאמרנו שכתוב ,מלפניו
 .א שזה סוד ויהיה בבקר והנה היא לאה"לקמן כ ע' עי 564
 ).ו"לש(מיעוט הירח פרק ב ' שער הנסירה פרק א ועי 565
 ,ע"בפ'  והיא בחי,אותה הנקודה שלה לעולם נפרדת ממנו: ח שער לד פרק ב כלל ח"ע' עי 566

 .חלקים אחרים הם מתדבקים בו ולפעמים ננסרין והבן זה מאד' אך אותן הט
 .שורה הקודמת שזה בברכת אבות' עי 567
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áô"ë ôæð',éçá äúåéäì äðä  'ãå÷ðäíìù óåöøô äðéàå ãáìá , àåä äúøæç íå÷î ïëì 
äøåáâ àø÷ðä éìàîùä åòåøæá,åøåáâ àéä àá÷åðä ìù äîöò ìëù éôì úòãåðë , àéä ïëìå 

éìàîùä åòåøæá åîò úøù÷úî.æå "î ñ"æá ùøäå )&(  äì ãéçàå äìéìá øòúà ÷çöéã
äéãäá àá÷åðì,åë íäøáà øòúà æà ø÷åááå '568.   

áô ìçøã øúëä ãîåò éìàîùä åòåøæá éë àöîðå"æ íò ô"à,òå " íúåçë øîàð æò ì
êòåøæ,åáì ìò åëåúá åðéàå õåçá åòåøæá åîò úøù÷ð àéä éë ,éçá ìáà  ' ìù åîéùøä
éçåîäïæ êåú ñðëì íéìåëé øùà äìù "åîöò à,ð åéìò øîàêáì ìò íúåçë éðîéù , éë 

æã åáìá ïåúð àåä åîå÷î" åúåéîéðôá àùîî,ø÷áä øåà ãò íù áùåéå . øúëä äìòùëå 
åòåøæ ìò íúåçë õåçá øù÷ðå ìçøã, úåéîéðô êåúî ìçøã ïéçåîã åîéùøä åúåà àöåé æà 

æ"äãâðë àåäù ùîî åáìî à,úëã àùéø êåú ñðëðå õåçì àöåéå ø÷åðã  'æã"à, ùîùî íùå 
éùøä äæåîàéää äãå÷ðä ìù ïéçåî ãåñá . êåú åîéùøä åúåà ñðëäá æàå äãå÷ðä äúåà, 

÷ð æàúàøãé ìù ïéìéôú äãå÷ðä äúåà .éô  'æã éìàîùä òåøæá úøù÷ð äãå÷ðä äúåà éë" à
ùîî áìä ãâðë ïååëî àåäù úøåáé÷ä íå÷îá, íù ãîåòä äìù åîéùøä åúåà úç÷ì éãë 

éðôáíæðë ',éçá äùàøá íéùòð æàå  'ïéìéôú.öîð àæ êøòáù "÷ð à 'ãé ìù ïéìéôú, êøòáå 
÷ð àá÷åð 'ôúù ïéìéùàø ìùîî äìù .øäåæä éøîàî êì äù÷é àì äæáå 569 ïéìéôúä íà 

æ òåøæã ïéìéôú íä ãé ìù"÷åðã ïéìéôú íä íà åà à',úîà ìëä éë ,} ò é"à{ ïéìéôú íäå 
æ ùàøáù ïéìéôú ïéðòë ìçø ùàøá ùîî íéøåîâ"à.   

éìéôú çéðî ùéàäù åîëù äéä éåàøä ïî äðäåïù ïéìéôú ïåéîãë ùàø ìæ "à, ïë  íâ
æã àá÷åðä ïåéîãë ïéìéôúá áééçú äùàä"æðë äùàøá ïéìéôú úçðîù à'. íòèä ìáà 

àåä,úåéäá íä ìçøã äùàøã ïéìéôúä åìàù éôì äéçáá  'à äãå÷ð 'ãáìá, ïééãò äá ïéàå 
ììë óåöøô,æä ÷ø ïéìéôúä ïéðòá úæîøð äðéà ïëìå "à, äúåà åîò øù÷î àåä øùà 

á äãå÷ðäåòåøæù ïéìéôúä äúåà íò ÷ðå äá 'æã ãé ìù ïéìéôú"à.øîàå íòèä øàéáå , éë 
 äáäà úåîë äæò)ש ח ו"שיה( ,ãàî äæò àéä åðéúáäàù ïåéëå, äìçúá éðîéùúù éåàø 

éçáá äìéìá êáì ìò íúåçë 'åîéùøä åúåà,çàå "éçáá éðîéùú ø÷åáä øåàá ë 'å÷ðúã 
ù ïéìéôú ãåñá õåçá êòåøæ ìò íúåçë äæä øúëäãé ì,æò àéä éøä éë äáäà úåîë ä.  

äðäåãé ìù ïéìéôú åðçðäù øçà ,çà " çéðäì êéøö ëùàø ìù ïéìéôú. àåä ïéðòäå 
æ úåàøá éë"á÷åðã ïéçåîä ìù åîéùøä øùà ààéðôá åáì ìò íéãîåò åéäù íäìéìá , øæç 

ò ø÷åáä øåàá"æðë äìéìá å÷ñòù íéðåúçúä ìù äøåúä ÷ñò é',å÷ð äúìòå úãúëä ø 
äìòîì äìù,åøæá äøù÷ðå òå ò"åúçúä ìù äøåúä ÷ñò éíéðæðë å÷ñòù '. åîéùøä åúåàå 

â"å÷ðá ñðëð ëäãù ïéìéôú íçéðäá íéðåúçúä íéùåòù úåöîä çëá àéää ãé ì,ò íâå " é
ïéìéôú çéðäì ìù äëøáä570,éùòð æàå úéçá äá  'ïéìéôú571.äá àåä íâ àð÷úî æà , 

äìéìá åðîî ÷ìúñðù åìù åîéùøä úà íâ åá áàåùå êéùîîå,ëðå  åá íéùòðå åá åñð
ùàø ìù ïéìéôú,ò äæ íâå "éðåúçúä ïéçéðîù ïéìéôú úåöî éí, äìòîì äùòð øáã ïéà éë 

ðåúçúä äùòî çëá àìàíé,îæå " ù)ש ח ו"שיה( äàð÷ ìåàùë äù÷572.   

 - מאיר הכוונה -

 .ח"וענין זה לא מופיע בפע, לא מצאתי שום זהר כזה 568
569 *## 
פ כנגד " או,570כל המעשה הוא וברכותיה הכל הוא בחיצוניות: ח שער מ פרק ב"ע' עי 570

 .מ כנגד הברכה" ואו,המעשה
הרשימו א שכבר היא יש לה תפילין בראשה מחמת שנתקרבה בזרועו אצל " ואחר כראות ז571

 ).ח"פע (שלה אשר שם בחזה
  ).ח"פע (ש כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה" אחרי מ572
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 êéà øàáúð éøäåãé ìù ïéìéôúì úîãå÷ ùàø ìù ïéìéôú. ìë êéà øàáúð íâ 
äìôúä ìà íéîãå÷ ïéìéôú úðéçá,öîá éë úëøááå úéùòîä äåäéïéìéôúä úçðä úòá , 

ì ÷éôñäúúéçá øáòù åîéùøä åúåà çëî íäá  'äìéãå äéìéã ïéìéôú.çàå "ò ë" úåöî é

 - מאיר הכוונה -

ה אמא בראש "פ של נ"ש ותפלה שבאותו זמן נכנסים ב"ר עד שיאמר ק"ת לא יניח תפלה ש"וא
אמא פרקין והאחרים שנכנסו קודם יורדין למטה ואז נכנס יסוד ' ש ובעמידה אז נכנסין ג"א בק"ז

א לנוקבא קשה "הטעם כי עזה כמות אהבה דז' א ונעשו המוחין אבל תשובה לזה שפי"בדעת ז
א ובזה הוא מקנא "לנוקבא יש הארה ולא לז' כ פי"כשאול קנאה מאחר שיש לנוקבא הארה ג

ן נקראים דודים "ועולה לקבל המוחין שלו שנסתלקו אז הם באו לו בסוד תפילין וטעם הדבר שזו
א "יש אהבה ביניהם לזה אמרה שימני כחותם על לבך כי עזה כמות אהבה מזאשה ובעלה ו

  ).ח"פע (לנוקבא לכן מתחברים ומתדבקין עמו כי הם דודים אשה ובעלה
ה כתקיפו דמותא בשעתא דבעי "תקיפו דרחימו דכנסת ישראל לגבי קב: א"א רמה ע"זהר ח' עי

רחים ולא קשיר עמיה קנאה לאו כל מאן ד) שם(רוחא לאתפרשא מן גופא קשה כשאול קנאה 
רחימותיה רחימותא כיון דקני הא רחימותא אשתלים מכאן אוליפנא דבעי בר נש לקנאה 
לאנתתיה בגין דיתקשר עמה רחימותא שלים דהא מגו כך לא יהיב עינוי באינתו אחרא מהו קשה 

 דמאן דרחים כשאול אלא מה שאול קשיא בעינייהו דחייביא למיחת ביה כך קנאה קשיא בעינייהו
  וקני לאתפרשא מרחימותא

זק המות בשעה שרוצה הרוח וזק האהבה של כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא כחוח: תרגום
 כיון . אין אהבתו אהבה, כל מי שאוהב ולא קושר עמו קנאה,"קשה כשאול קנאה. "פרד מהגוףילה

ר עמה אהבה  מכאן למדנו שצריך אדם לקנא לאשתו כדי שיתקש. הרי האהבה השלמה,שקנא
 אלא מה שאול קשה ".קשה כשאול" מה זה . שהרי מתוך כך לא יתן עינו באשה אחרת,מהישל

  . כך קנאה קשה בעיני מי שאוהב ומקנא להפרד מאהבה,בעיני הרשעים לרדת אליו
שהרי כאן זה הרשימו שהיא הנשאר , וגם הקשור למיתה', א לנוק"כאן רואים הקנאה בין ז

  .ע"וצ, בקבר 
בכל דרגין דגיהנם לא אית קשיא כשאול דנחית ) &(קשה כשאול קנאה ): ב"נד ע(ג "ר ח זה’עי

לתתא מנייהו בר ההוא דרגא דאקרי אבדון ודא ודא אשתתפו כחדא ודא קשיא להו לחייביא 
מכלא כך קשה כשאול קנאה דלית קנאה אלא ברחימותא ומגו רחימותא אתי קנאה ומאן דקני 

ה לאתפרשא מניה מההוא דרגא דאקרי שאול דאיהו קשיא מכל דרגין לההוא דרחים יתיר קשיא לי
  דגיהנם

 ,לםו שיורד למטה מכ, אין קשה כמו השאול, בכל דרגות הגיהנם,קשה כשאול קנאה: תרגום
 כך קשה . וזה קשה לרשעים מהכל, וזה וזה השתתפו כאחד,פרט לאותה מדרגה שנקראת אבדון

 ומי שמקנא לאותו שאוהב ,מתוך אהבה באה קנאה ו, שאין קנאה אלא באהבה,כשאול קנאה
  . שהיא קשה מכל דרגות הגיהנם,פרד ממנו מאותה דרגה שנקראת שאולי קשה לו לה,ביותר
תקיפא איהי אפרשותא דקודשא בריך הוא ושכינתא  כי עזה כמות אהבה): ב"יט ע(ז " תיקו’ועי

אהבה כד ישראל מייחדין שמא מישראל כפרישו דנשמתא ורוחא ונפשא מגופא ותו כי עזה כמות 
דקודשא בריך  דקודשא בריך הוא ברחימו ואמרי הבוחר בעמו ישראל באהבה קשה כשאול קנאה

הוא יקני עלייהו בזמנא דיפקון מן גלותא דאיהו יהא בההוא זמנא קנא ונוקם ובעל חמה רשפיה 
ה "י אש שלהבת יבההוא זמנא יתער שמאלא בשלהובין דיליה דאינון רשפ) ש ח ו"שיה(רשפי אש 

ויוקיד כמה היכלין דבתי עבודה זרה ויטול נוקמין מעמלק דאיהו אומי בתרין אתוון דשמא קדישא 
   572ק"ה ודא איהו רשפי אש שלהבת י"ד ויאמר כי יד על כס י"ה לנטלא נוקמא מיניה הה"דאינון י

השכינה  חזקה היא הפרדת הקדוש ברוך הוא ו,)ש ח ו"שיה" (כי עזה כמות אהבה: "תרגום
 כשישראל מיחדים ,"כי עזה כמות אהבה" , ועוד.מישראל כמו הפרדת הנשמה ורוח ונפש מהגוף

" קשה כשאול קנאה" , ואומרים הבוחר בעמו ישראל באהבה,את שם הקדוש ברוך הוא באהבה
 שהוא יהיה באותו זמן קנא , בזמן שיצאו מהגלות,הקדוש ברוך הוא שהוא מקנא עליהםל  ש)שם(

 שהם , באותו הזמן יתעורר השמאל בשלהבות שלו,)שם" (רשפיה רשפי אש" ,על חמהונוקם וב
 שהוא נשבע , נקמות מעמלקקח וי,ף כמה היכלות של בתי עבודה זרהו וישר,ה"רשפי אש שלהבת י

ויאמר כי יד על כס " זהו שכתוב ,ל נקמה ממנווטי ל,ה" שהם י,בשתי האותיות של השם הקדוש
  ".ה"רשפי אש שלהבת י"זהו  ו,)שמות יז טז" (ה"י

 כי המקיף , נעשו מוחין דעולמות אצילות פנימי לבד, בלתי ברכתה,י התפלה של ראש"כ ע"ואח
 , הנקרא נפש בערך שאר העולמות, ויורד אור מנפש דאצילות עד העשיה לבד,נעשה שלא על ידינו

'  אך בחי.דם וזה למה שנוגע אל מעשה הא,לפי שעד עתה לא עשינו רק מעשה שהוא בעשיה
 ואפשר לומר כי , נעשה כולם מעצמם על ידי מעשה לבד,העולמות שאינם תלויים במעשה האדם

 ).ד"ח ט ע"פע(י לא נתקנו לגמרי רק קצתם מדרגות "עולמות אב' גם ג
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÷äå äìôúä"ù,åæ âååéæ êøåöì íéùãç íéøçà ïéçåî íéàá "ï573,éôúä ìù ïéçåîä íðéàå ïéì 
ðë"ì.   

éçá íä ãé ìù ïéìéôúä êéà øàáúð íâ ' íò ìçø ìù ïéçåîã åîéùøéçá ' äìù úòã
â"ë,ìöà øàåáîë ãé ìù ïéìéôúã øù÷ä àåäù åðéêøåàá åðéæàä úøãà øåàéá úîã÷äá  
 òå "ù,ïéçåî àø÷ð äæ ìëå 574. äãå÷ð àéäù éôì æîøð åðéà åîöò ìçø óåöøô íðîà)א"נז ע(

à 'æðë ãáìá',ãáìá äìù ïéìéôúä ìò àìà øëæå æîø ïéùåò åðà ïéà ïëìå , ïéçåîä íäù 
ùà äìù ïîöòéçáá íéîéìù ïéçåî íä ø 'æðë åìåë ìçø óåöøô ìë úåîéìù'. ìçø ìáà 

ãå÷ð ãåñá äèòîúðù äîöòäà ',äì øëæ ïéùåò åðà ïéà , úåáééç íéùðä ïéà ïëìå 
ïéìéôúá575æ ìà ìôè ãé ìù ïéìéôú àø÷ð ÷ø "à, ìàîù òåøæá äðåúðå úøù÷ð àéä éë ïòé 

æðë'.æå ÷åñôä ãåñ ä )ש ח ו"שיה( à éôùø äéôùøé úáäìù ù"ä576,ø "ùàø ú"é. àåä ïéðòäå 
æðë ìçøã øúëä àåä úàæä äãå÷ðä éë 'ùàø àø÷ðå"á÷ðä ìù éä, òåøæá úøù÷ðä àéäå 

éçá àåäù äøåáâ àø÷ðä éìàîùä 'ùà,æå "åë äéôùø ñ'.íä äî øîàå øàéáå , åìà 
äìù ïéìéôúä.é úáäìù íäù øîàå "ä,é ïî úåàöåéä úåéáäìùå úåøàä éë "åà íäù ä"à, 

åðéæàä úøãà øåàéá úîã÷äá êøåàá åðéìöà øàåáîë )&(,éçá ìë  ' åìù ïéìéôúä åìà
åðééðò äî äìùå.ãä éë åðøàéá íùå  'ôúåùøåçã ïéçåîî íä ãé ìù ïéìéôúã " àáàã á

åçã ïéçåîîå"æá øùà àîéàã á"à.åà éë àöîðå "÷ð à 'é"ä,éçá íä ïîöò ïéçåîä íâå  'åç" á
÷ðä 'é"äé úáäìù åäæå ä.  

 - מאיר הכוונה -

 ##.*לעיל הערה ' עי, ע אם רמת המוחין דתפילין משתנים"צ 573
 . שהוא עטרה דגבורה לבד,574היצרק מחדעת דנוקבא אינו : ח שער כה פרק ב אות יג" ע’עי 574

הכתפיים '  באמצע בין ב,ת שבה" אלא בגופא בשליש עליון דת,זו אינו למעלה ברישא' ואף גם בחי
ן שהם חכמה ובינה " לפי שהמוחין דזו.574ד של תפילין של יד כמבואר במקומו"ס קשר יו" וז.שלה

 אך הדעת ,ן"כ בראש זו"שארים ג ולכן נ,א בעת זווגם ממוחין שלהן עצמם"הן הממשיכין אולש
 לכן .א"ק דאו"ג המתפשטין בו" אלא היה מהחו,לא המשיכוהו מדעת עליון שלהם) ונוקבא(א "שבז

ת בין הכתפים "ק בשליש עליון דת" שירדו ונתפשטו בתחלת הו,ל"א היה כך כנ"גם בנוקבא דז
 .574ל"כנ

א ואין בה "ע שמאלי דזי הוא בהיות אותה הנקודה נקשרת בזרו"אלו התפילין ש'  בחי575
 ).ח"פע (פרצוף כלל עדיין לכן אין אנחנו עושים אז רמז אליה עדיין

  .ש היא מילה אחת שלהבתיה"בשיה 576
ומאן איהו שלהבת יה דא אשא ) &(רשפיה רשפי אש שלהבת יה : ב"ג נד ע"המשך הזהר ח

אל אוקיד עלמא דנפיק מגו שופר כליל מרוחא ומיא ומגו ההוא שלהובא כד מתלהטא בכנסת ישר
בשלהובתא בקנאה דקודשא בריך הוא ובשעתא דהיא מקנאה ליה ווי דאערע בשלהוביתא דאיהו 

  :יתוקד בהו
 זו אש שיוצאת מתוך שופר כלולה , ומי היא שלהבת יה,רשפיה רשפי אש שלהבת יה: תרגום

אה  בקנ, שורפת העולם בשלהבת, ומתוך אותה השלהבת כשמתלהטת בכנסת ישראל,מרוח ומים
 . אוי לפוגש בשלהבת שהוא ישרף בהם, ובשעה שהיא מקנאה לו.של הקדוש ברוך הוא
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øàáðåäúò èä øàù ïéðò "ø÷áá åãøéù ìçøã ñ577éáá "íäî äùòð äî ò578. äðäå 
çà"ò ë"íéðåúçúä ïéììôúîù øçù ìù äìôú é,íìåòì íìåòî íúåà íéìòî íä . ãò 

úåáà úëøá ïéììôúîù,èä íéìòî åðà äîöò úåáà úëøáá æàå " ñäìàäæ éøåçà ãò "à, 
ìçø óåöøô úéùòð íùå,åîâ óåöøô äèîìå äìù äîëçî æ íò øåçàá øåçà ø"à. øçàå 

èä åìà íù åìòù"ñ,ìçøã øúë àéäù àéää äãå÷ðä úøæåç æà , úãîåò æà ãò äúéäù 
áô"æ íò ô"òãåðë à579,éìàîùä åòåøæá ,øåçàä ìà úøæåçå ,èä íò úøáçúîå " ñ

äáù úåðåúçú,ò ãçé íäîò úð÷úðå "îä éïéçåùãçî äì åàáù íéùãçä . úëøáá æàå 
çà úøæåç äîöò úåáà"ô ë"á580èä ìë íò úøáåçîä àéää äãå÷ðä "éä ìëå ñ" äìù ñ

ãçéá,áô íéøæåç "æ íò ô"òãåðë á÷òé íòå à.æã çöðå ãñçá ïéîé å÷á ãîåò á÷òé æàå "à, 
åáâ àåäù ìàîù å÷á úãîåò ìçøåäøåáù ãåäå 581, äáù øúëã äãå÷ðä äúéäù íå÷îá 

÷ äìéçúáäøåùéìàîùä åòåøæá ãé ìù ïéìéôú ãåñá ,íä íùå } éò "á{ á÷òé íéâååãæî 
åðéìöà øàåáîë ìåçä éîéá ìçøå.  

äúòîåå÷ðä åæù ïàë éúáúë íà äîúú ìà äãáô úãîåò "æ íò ô" úçðä úòî à
ãé ìù äìéôú582,ëøá øåàéáá íùå úåðáúë úåáà 583 úëøá íãå÷ úãîåò ìçø ïéà éë 

 - מאיר הכוונה -

שער (ח " פע’ועי). ו"לש (ה" השד-" ק דבריאה"העומדת בהק"ב כתב "ז ע"כ' ש ד" בנה577
ן באופן זה כי הנה רחל שהיא "מ' נ דאצילות בבחי"אמנם ענין עליות זו): א"התפילה פרק ד דף ו ע
ק דבריאה כנודע היא עולה עד האצילות ונכללת שם עם "ה בלילה בהיכל קנקודת המלכות שירד

 ס"לאה העומדת שם בפרצוף שלם של י
 והנה נתבאר שם כי באור הבוקר תיכף קודם התפלה אותה הנקודה העיקרית של רחל 578

א ועומדת שם "ק של בריאה עד זרוע שמאלי של הז"שהיא הכתר שבה עולה מלמטה מהיכל ק
ע ועומדת שם עד "נקודות אחרות מחכמה שבה ולמטה יורדות אז למטה בבי'  הטפ עמו אך"פב

ה ואז אחר אור הבוקר שעלתה אותה נקודה "ש בע"י התפלה הם עולין כמ"תפלת שחרית ואז ע
א "פ אז הרשימו של המוחין דזעיר אנפין חוזר למקומו תוך ז"א פב"העיקרית שעמדה בזרוע של ז

ל הנה "א בלבו כנ"נוקבא שהוא בלילה ניתן בפנימית החזה של זבאור הבוקר וגם הרשימו של 
פ "ל פב"עתה יוצא משם ולחוץ ונכנס ברישא דההוא נקודה והם שם בבחינת מוחין של הנקודה הנ

ה "ש עתה בע"כ הרשימו דיליה כמ"א אמנם תחלה נמשך הרשימו שלה ואח"עם הגבורה של ז
 ).ח"פע (בענין התפילין

 זה תפלה של יד קודם לתפלה של ראש והענין הוא כי אותה הרשימו  ונבאר טעם למה לפי579
י עסק התורה אחר חצות כנזכר במקומו היה עולה "א ממש וע"של רחל שהיה נתון תוך החזה של ז

נקודה זו של כתר דרחל למעלה בעת אור הבוקר ממש ואז יוצא אותו הרשימו דילה שבתוך החזה 
תפילין בראשה בהיותה קשורה בזרועותיו וזה ' ה בה בחיל ועוש"שלו ונכנס באותה הנקודה כנ

 )ח"פע (ל"כ נעשה זה המעשה הנ"י שאנו מקיימין מצות התפילין ומברכין הברכה ועי"נעשה ע
 ?פנים בפנים 580
 .ץ"ג בחזרת הש"וחו, ה היא בלחש"שנו' דרושי עמידה ב' עי 581
והנה ענין התפלה הנעשה בה באותה הנקודה של רחל זה )&(ח "פע' ועי. 578לעיל הערה 'עי  582

שאמר הכתוב כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עתה שעלתה אותה הנקודה באור הבוקר עד 
פ עמו אז נשלם ענין כחותם על זרועך כי רשימו של "זרוע שמאלי של זעיר אנפין ועמדה שם פב

אך זו הנקודה היא בחוץ ונתונה בזרוע השמאלי ) א( של זעיר אנפין המוחין שלה היה בפנים בלבו
דזעיר אנפין מבחוץ ואז בהיותה שם הנקודה יוצא הרשימו שלה מתוך לבו של זעיר אנפין ונכנס 
באותו הנקודה בהיותה עמו על זרוע ואז משמש הרשימו ההוא לאותה הנקודה במקום המוחין 

נקודה אז נקרא אותו נקודה תפלה של יד כי אותה נקודה ואז בהכנס הרשימו ההוא לתוך אותה 
א כדי לקחת אותה "א במקום הקיבורת לפי שהוא כנגד הלב של ז"נקשרת אז בזרוע שמאלי דז

ל ואז נכנס בה אותה הרשימו ונעשין בראשה בחינת תפילין ונמצא כי "הרשימו שלה אשר שם כנ
  הנוקבא הם תפילין של ראש שלה ' יא עצמו הן תפילין בזרוע על לבו אבל בבח"בערך הז

א או אם הם "ובזה יתבאר לך ענין שינוי מאמרי הזוהר אם הם תפילין בזרוע של ז: עוד' ועי
ונמצא כי תפלה זו של יד היא תפילין גמורים כמו התפילין ' תפילין של ראש דנוקבא כי הכל א

אך הענין } ד"כא ע{) ב(אש כ למה הנשים פטורין מתפילין דבר"א ועתה צריך שנבאר דא"ר דז"ש
א ואין בה "י הוא בהיות אותה הנקודה נקשרת בזרוע שמאלי דז"אלו התפילין ש' הוא כי בחי

זעיר ' פרצוף כלל עדיין לכן אין אנחנו עושים אז רמז אליה עדיין אבל אנו רומזים אותה בבחי
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éçáá àìà úåáà 'øåçàá øåçà,áå úåáà úëøáô úøæåç àéä íéðôá íéð.îá äæ ïáåéå " éë ù
áô úãîåò äãáì àéä äãå÷ðä"ãéîú ô584,èä øàùå " úëøáá ãò øåçàá øåçà íä ñ

úåáà,çàå "éä ìë úøæåç äîöò åæ äëøáá ë"áô ãåîòì ãçéá äìù ñ"ô585ðë "ì. ìáà 
øã úåáà úëøá øåàéáá"ä586îî êôäá äàøð "ïàë ù,ìîä éë úåë äãå÷ðä ãåñá úãîåò 

äàéøáá äðè÷,ãò úåáà úëøáá äìåò äãáì àéäå úëä øæã "øåçàá øåçà à,çàå " ë
â óåöøô úéùòð"éçáá ë 'àá øåçàøåç.ä éðééðò ìë éë òãå ùàø ìù ïéìéôú ãé ìùå 

îã÷äá ìåãâ êøåàá åøàáúðúåðéæàä úøãà øåàéá  )ג"נה ע
ז
(.   

á íòè ãåò 'äìôúä íãå÷ ïéìéôú çéðäì, øçà íçéðäì éåàø äéä äøåàëì éë 
äìéôúä,ìéôúäù éôì ïééçáî íéùòð  'éçáî íéàöåéù íéîéðôä ïéçåî 'éçáá óé÷î øåà '

òãåðë ïéìéôúä,éàá íðéà ïéçåîä íàå íäìôúá àìà ,äìéôúä íãå÷ íéàá ïéìéôúä êéà . 
àåä ïéðòä êà,äàéøáá íä ïéìéôúä éë ,éçáá àåä íùå  'ïéçåîä åìà, åãøéù íúåàî 

äàéøáä íìåò ìà äìéìá.éçá åäæ éë øùôàå  'éù ìåîúà íåé ìù åîéùøä äìéìá ãø
äàéøáá,ðë "íã÷ù ùåøãá ì.   

 åîã÷ äîì éðù íòè ãåòãé ìù ïéìéôúì ùàø ìù ïéìéôú,ìù ïéçåîäù úåéä íò å 
äìù ïéçåîì ïéîãå÷,á÷ðì ïéùòð äìéçú éë òã äåðéìöà øàåáîë äàéøáä ãöî ïéçåî , éë 

ãé ìù ïéìéôúäàéøáá àåä ,æì ïéùåò åðàå "úåìéöàä íìåòá åìù ïéçåî à.çàå "ð ë ïéëùî
úåìéöàä ïî ïéçåî äì ïéùòðå äéìà, åðçðäù øçà éë àåäå ùàø ìù ïéìéôúéçáá íäù  'ã '

ã íäù åìù ïéçåî 'úô÷ø÷ä íäù åùàøá úåéùøôàçà äðäå " éúù åðîî ïéëùîð ë
éçá åùàø úà úåôé÷îä úåòåöø 'åç"ùàøä éøåçà êøã ïéëùîðå â587, øù÷ íéùåò åðà íùå 

à 'éçá àåäå 'úä"ú,åä íù éë éôñä ìë øù÷ àúåøòãåðë  )&(,éçá úîùøð íùå úð 
ìîäúåë,îå÷î íù éë äæã äæçä éøåçà "à,úä ãâðë "åáù ú. ïéùåò àåää øù÷á ïëìå 
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כל זה הוא מחמת ל ו"י אותו הרשימו הנ"אנפין עצמו שהוא קושר אותה הנקודה עמו בזרוע ע
  ש כחותם על זרועך לפי כי עזה כמות אהבה שאני אוהבת אותך"אהבתו אותה וז

ונבאר טעם למה לפי זה תפלה של יד קודם לתפלה של ראש והענין הוא כי אותה : עוד' ועי
י עסק התורה אחר חצות כנזכר במקומו "א ממש וע"הרשימו של רחל שהיה נתון תוך החזה של ז

ה זו של כתר דרחל למעלה בעת אור הבוקר ממש ואז יוצא אותו הרשימו דילה היה עולה נקוד
תפילין בראשה בהיותה קשורה ' ל ועושה בה בחי"שבתוך החזה שלו ונכנס באותה הנקודה כנ

כ נעשה זה המעשה "י שאנו מקיימין מצות התפילין ומברכין הברכה ועי"בזרועותיו וזה נעשה ע
א יש לה תפילין בראשה מחמת שנתקרבה בזרועו אצל הרשימו א שכבר הי"ל ואחר כראות ז"הנ

שלה אשר שם בחזה אז מתקנא בה ואז הוא ממשיך הרשימו שלו אשר למעלה ונכנס בו בראשו 
ר ואף גם זאת הוא על ידי המצוה שאנו מקיימין מצות תפילין בהנחת "ואז בו גם כן תפלה ש

ש הכתוב קשה "ז וז" ידי מעשה תחתונים בעהר כנודע כי אין דבר נעשה למעלה אלא על"תפילין ש
  ש כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה "כשאול קנאה אחרי מ

 .אלא רק לצד הפנים והיינ ובזרוע שמאל, פ ממש"ש שאין הכוונה שזה פב"ש' עי
 )ש"ש(' עמידה ב 583
 .היינו אחרי עלות בעליית הכתר דאחור למעלה 584
 אז חוזרת להיות ,א"כשאנו אומרים שאחר שנגדלת אב: ב אות חח שער לד פרק "ע' עי 585

 אין לה ,פנים שלה'  פנים שעדיין בבחי585 פירוש הוא על אותה נקודה מבחינת,נקודה קטנה בפנים
 .585 אמנם כל האחוריים הם שלמים לגמרי והבן זה מאד,רק נקודה אחת

 ).ש"ש(' דרוש ו 586
הנקרא קשר של תפילין בסוד ' ורת ד ושם מאירין באורם המלכות אשר שם שהיא צ587

ה עד תפלה "הרצועות שהם נ' כ נמשכין ב" ואח, ובאחוריו הוא המלכות,התפארת שהוא הקושר
  א ואז נמשכין ונעשין אליה מוחין בסוד האצילות "י שהוא נוקבא דז"ש

ר ואמר כי הטעם הוא כי "י קודמין לתפילין ש"ופעם אחר שמעתי טעם אחר למה התפילין ש
 ).ח"פע(ילין הם בבריאה ושם הם אלו המוחין והם מאותן שירדו בלילה אל עולם הבריאה התפ
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ã úøåö 'äìåãâ,äù  ãåñ àåã 'ùìåðéìöà æîøðë äãåäé 588, úåòåöøä éðù ãåò ïéëùîð íùîå 
ãåñáåð "ä, ä ãò ïéëùîð äãé ìò æàåãé ìù ïéìéôú,çåî íù íéùòðå äá÷ðì ïé, ãåñá 

úåìéöàä. úøéù÷ ïéðòå ãé ìù ïéìéôúéìàîùä òåøæá ,îá ïáåé äæ " àùð úøãàá ù) ì÷ óã
ò"á589(á ïéðòá  'à÷ùãøôã éá÷ð, ìò ééçã àçåø à÷øúàì ãéúò äéãéã àìàîù á÷ðîã 

çéùî àëìîàæã àá÷åð àåäù "à.  
íòèïéìéôú úçðä øãñì ,ä ïéìéôúäù úòãé øáë "óé÷î øåà ñ,øö äðäå éê 

èùåàìàæðë àìàîù  'øäåæá) ç"ò äð â"à590(,æ éë úåøåäì àåä äðåëäå " åìàîù çéðî à
äð÷áçú åðéîéå äùàø úçú,ìàîùä òåøæä áéáñ äòåöøä úà êøåëä ïéîé ãé ãåñá . ãåñå 

àåä øáãä,á÷ðäù éôì ääèîì àéä ïééãò ,÷ ïéàå äúîåïééãò åúîå÷ øåòéùë , äùàø ìáà 

 - מאיר הכוונה -

 ,' א:א"היה לז' בחי'  ג.'ו588): ד"ק סט ע"אם שינוי קל משעה(' ח שער כח פרק ד אות ו"ע' עי 588
בסוד פסיעה ' המלכות שבו בסוף הו'  ובחי,588'כלילן בג'  ג,588זעירא'  כי היה ו,בהיותו במעי בינה

 . ובסופה סוד המלכות,שלימה' ק ו" אז נתפשטו כל הו,כ כשיצא לחוץ" ואח).ב"זהר בלק רג ע( לבר
א "בז והראשונה היא סוד ראובן שמעון לוי .תובחינ'  הרי ג,ס"כ בקניית המוחין נשלם לי"ואח
 'יהודה בסופם הוא נוק' כ הד"ואח

מחד נוקבא חיין  חוטמאדא מאריה ד  עתיקא לזעיר אפיןבין} ב"קל ע{ותא חזי מה : ל"ז 589
 ליחהסוקרינן ליה  דביה נשיב רוחא לזעיר אפין הוא פרדשקא האי חוטמא ומחד נוקבא חיין דחיין

א חיין "ס (עראלאת חד רוחא נפיק לזעיר אפין מאינון נוקבי והוא נחת רוח דרוחא דנפיק מהכא
דביה זמין לאתערא לזמנא וחד רוחא דחיי  ליה בגנתא דעדן) מכל סטרין חירו מכל סטרי חיין דחיין

  למנדע חכמתא לבריה דדוד
) הבל שנקרא(יוצא ' מנקב א, זהו בעל החוטם? א"בין עתיק לז) ההפרש(מה : ובא וראה: תרגום

  .חיים של חיים) יוצא הבל(' ומנקב א, חיים
והוא , "סליחה"א ואנו קוראים אותו "לז) החיים(זה החוטם הוא עמוד חלול שבו נושב רוח 

  .נחת רוח
והבל אחד של חיים , א לעוררו בגן עדן"הבל אחד יוצא לז, מאלה נקבים, הרוח היוצא מכאן

  .שבו עתידה להתעורר להזמין את בן דוד לידיעת החכמה
א מתקבצות כולם בתוך החוטם שלו וכדי "כל הגבורות אשר בז: י שם"ל השער מאמרי רשב"וז

 צריך להמשיך רוחא דחיי מחוטמא )ד"ע(א "לאכפייא כל אותם הגבורות שבחוטם ההוא דז
 א ונוקביה הנקרא מלכא משיחא בסוד המלכות"דעתיקא שהוא אריך אפין אל ז

 מאן דאנח תפילין כד מנח תפלה של יד בעי לאושטא דרועא שמאלא לקבלה לכנסת ישראל 590
ולקשרא קשרא עם ימינא בגין לחבקא לה לקיימא דכתיב שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני 

אה בר נש כגוונא דלעילא ולאתעטרא בכלא וכדין בר נש שלים בכלא בקדושה עלאה לאתחז
ישראל אשר בך אתפאר רבי חזקיה פתח ואמר ) ישעיה מט ג(וקודשא בריך הוא קארי עליה 

כמה חביבה כנסת ישראל קמי קודשא בריך הוא דבכל זמנא ' ה צדק וגו"שמעה יהו) תהלים יז א(
דשא בריך הוא קודשא בריך הוא אזדמן לקבלה הדא הוא דכתיב דכנסת ישראל אתת לקמיה דקו

ה צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי אמר דוד אנא אתקטרנא בכנסת ישראל כמה "שמעה יהו
ה צדק בקדמיתא ולבתר הקשיבה "דהיא אשתכחת לקמך אנא נמי אשתכחנא ובגין כך שמעה יהו

 מרמה אלא הכי תנינן כל מלה ומלה מאי בלא שפתי) &(רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה 
דצלותא דאפיק בר נש מפומיה סלקא לעילא ובקעת רקיעין ועאלת לאתר דעאלת ותמן אתבחנת 
ההיא מלה אי היא מלה דכשרא אי לא אי איהי מלה דכשרא עאלין לה קמי מלכא קדישא למעבד 

  :רעותה ואי לאו סאטין לה לבר ואתער בההיא מלה רוחא אחרא
 צריך להושיט זרוע שמאל לקבל את כנסת ,מניח תפלה של ידר שא כ,מניח תפליןמי ש: תרגום

 לקיים את הכתוב שמאלו תחת לראשי וימינו , כדי לחבק אותה,ישראל ולקשר קשר עם הימין
 , בקדושה עליונה, ואז האדם שלם בכל. ולהתעטר בכל, שיראה האדם כדוגמא שלמעלה,תחבקני

 ,'צדק וגו'  שמעה ה,רבי חזקיה פתח ואמר. ראל אשר בך אתפארוהקדוש ברוך הוא קורא עליו יש
 שבכל זמן שכנסת ישראל באה לפני הקדוש ברוך ,כמה חביבה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא

 .צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי'  זהו שכתוב שמעה ה, הקדוש ברוך הוא מזדמן כנגדה,הוא
 ולכן שמעה , גם אני כך נמצא,כמו שהיא נמצאת לפניך , אני התקשרתי עם כנסת ישראל,אמר דוד

 בלא שפתי ומה. בלא שפתי מרמה  ואחר כך הקשיבה רנתי האזינה תפלתי,צדק בראשונה' ה
בור של תפלה שמוציא אדם מפיו עולה למעלה ובוקע רקיעים יבור ודי כל ד, אלא כך שנינו,מרמה

בור כשר י אם זה ד,בור כשר אם לאיד אם זה ,בורי ושם נבחן אותו הד,ונכנס למקום שנכנס
 ואם לא מסטים אותו החוצה ומתעוררת באותו ,מכניסים אותו לפני המלך הקדוש לעשות רצונו

 .בור רוח אחרתיד
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íå÷îá àåä591æã äæçä "à.àöîðå åéúåòåøæ ïéá ïåúð äùàø éë , åðéà äæä ÷åáéçäù àöîðå 
øåîâ ÷åáéç592,ãáìá äùàøá ÷åáéç àìà .æå "á ñ 'æðä íé÷åñô 'íéøéùä øéùá:àä  ')â ç (

éùàø úçú åìàîù.áäå  ')å á (éùàøì úçú åìàîù.593æðä ÷åáéçä ãâðëå ', äùàøá àåäù 
ãáìá, åìàîù øîà úçúéùàø ,åìàîùá íù ïåúð äùàø éë .ëå éúéîàä ÷åáéç ãâð, 

øåáâ äúà úëøáá äùòðä,ùîî àôåâá àåä ÷åáéçä æàù ,äìéãâä øáëù éôì , éë àöîðå 
äôåâá äúò ïåúð àåä åìàîù,éçúá äéäù íå÷îá àåäù äìäùàø íå÷î , íå÷î àåä äúòå 

ùîî äôåâ,øåëáä éùàøì úçú åäæå 594, äéäù íå÷îä úçú åòåøæ ïúåðå ä÷áçî àåäù 
éùàø äìéçúá,úò ìáà éôåâ àåä ä.àùî "äìéçúá ë,ùîî äùàø úçú ïåúð äéä åòåøæù , 

ùàøåäåòåøæ ìò áëåù .åòåøæ ìò áëåù äôåâ äúò ìáà , äôåâ ÷áçîå äèîì ïåúð åòåøæå 
äèîìî,äìòîì åðéîéå ,úåòåøæä éðù ïéá ïåúð äôåâå ,äèîì äæå äìòîì äæ . åðøàéá øáëå 

ïë äúåéäá éë,åìù äæçä ìöà äùàøù ,ãäù àöîð 'ô úåéùøäìù ïéìéôú ìù ,ä ãåñ àå 
äðú"æã é"à, íéðå÷éúá åðéìöà øàåáîë )ã óò ì" áא"לד ע

595 (ã òáøà úéø÷ ïéðòá ' ïäîù
òå äéìéã"ù596.  

 - מאיר הכוונה -

 ).ח"פע(כנגד  591
 ).ח"נוסף בפע(בגופה  592
ס הפסוק שמאלו תחת ראשי ולא אמר לראשי כנזכר בפרשת אחרי אלא תחת ראשי " וז593
  ).ח"פע (ממש
שמאלו תחת לראשי וימינו ) &(יוסי אמר בשעתא דאסגיאו זכאין בעלמא כתיב '  ר:א"ד על ע"ז

) &(חזקיה אמר מהכא ' השיב אחור ימינו ר) &(תחבקני ובזמנא דאסגיאו חייבין בעלמא כתיב 
  :ערות אביך וערות אמך לא תגלה) &(ד "ונרגן מפריד אלוף כלומר פריש מלכא מן מטרוניתא הה

 כתוב שמאלו תחת לראשי וימינו ,י אמר בשעה שמתרבים צדיקים בעולםרבי יוס: תרגום
 ונרגן , רבי חזקיה אמר מכאן. כתוב השיב אחור ימינו, ובזמן שמתרבים רשעים בעולם.תחבקני

  . זהו שכתוב ערות אביך וערות אמך לא תגלה, כלומר מפריד את המלך מהמלכה,מפריד אלוף
 .ה דרוש ד אם זה שונה מכאן"ר' ועי
 ).ו"לש(ד "בלמ 594
ק בחכמה "ה תרוייהו חד בכתר עליון כגוונא דא יאקקויק"ה אהי" לתתא יהומעילא: ל"ז 595

ה בעמודא דאמצעיתא תרוייהו כחדא בנצח והוד "ה אהי"ה בתרין דרועין יהו"ה אהי"ובינה יהו
חודא  ביוה דא לימינא ודא לשמאלא בצדיק תרוייהו ביחודא כחדא וכן במלכות תרוייה"ה אהי"יהו

ה ובגין דא איהי קרית ארבע חבורא דארבע "ה אהי"י ובה מתחברין יהו"ה אדנ"חדא כגוונא דא יהו
  שמהן דאינון בארבע פרשיין דתפלין דיד ובארבע בתי דתפילין דרישא

 בחכמה ובינה .ה"ה שניהם אחד בכתר עליון כמו זה יאההויה"ה אהי"ממעלה למטה יהו: תרגום
ה "ה אהי" בנצח והוד יהו,ה בעמוד האמצעי שניהם כאחד"ה אהי" יהו,ה בשתי זרועות"ה אהי"יהו

ה " וכן במלכות שניהם ביחוד אחד כמו זה יהו. בצדיק שניהם ביחוד כאחד,זה לימין וזה לשמאל
 החבור של ארבעה שמות שהם , ומשום זה היא קרית ארבע,ה"ה אהי" ובה מתחברים יהו,י"אדנ

 .בארבעה בתי תפילין של הראש ו,בארבע פרשיות של תפילין של יד
ל ובגין דא איהי קרית "ב וז"ד ע"ח בדף ל"שם בתיקון י): ג"א ע(י "שער מאמרי רשב' עי 596

. ל"ארבע חבורא דארבע שמהן דאינון בארבע פרשיין דתפילין דיד ובארבע בתי דתפילין דרישא עכ
 אור המקיף הם ארבעה א יש אור מקיף ואור פנימי והנה כשהם בבחינת"הנה נודע כי במוחין דז

מוחין מבחוץ כי הנה התפילין הם אור המקיף ואז הם ארבע תרין נצח והוד שנעשין חכמה ובינה 
שהם יהוה אהיה ' ותרין עטרין הנכללים בדעת הרי הם ארבעה ואלו הם ארבע שמהן אלו הנז

וד בחכמה ובינה ושם יאהדונהי כלול משתי שמות הוא בדעת ועיין במה שכתבתי בדרוש ס
התפילין בטעם למה ארבעה בתים דיליה הם בסוד אהיה ושם ביארתי כי זה היה עיבור שני לתת 

אור המקיף ואין עיבור ' התפילין הוא בחי' א בתוך הבינה ולכן הם בסוד אהיה כי כל בחי"מוחין לז
 ת שלו"מוחין נעשים לו ארבעה בתים מקיפים ואז חסד גבורה ות' אלא בסוד אהיה ואז אותם הד

י דבינה נעשו לו ארבעה בתים אבל בנקבה הם "פנימיים ובחינת נה) ד"ע(נתעלו אז ונעשו בחינת 
א נעשין לה פרשיין ולא בתים ואינם בסוד אהיה לפי שאין אהיה "פרשיין ממש כי נצח והוד דז

  : אלא בסוד עיבור
' ינון בדשמהן דא' ח ובגין דא הוא קרית ארבע חבורא דד"והנה אמרנו בתיקונים תיקון י

פרשיות גבי ' בתים דתפילין דרישא וצריך להבין למה אמר בתחלה בד' פרשיות דתפילין דיד ובד
א יש לו מוחין פנימין ומקיפין "תפלה דיד וגבי תפילין דרישא אמר בתי אבל הענין הוא כי הנה הז
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øãñïéìéôúä úçðä : øåù÷é äìéçúá ãé ìù ïéìéôúúøåáé÷ä ìò éìàîùä åòåøæá , 
úéìèá åòåøæ äñëéå,òðöäá ïéìéôú úçðä àäúù éãë 597.çàå "åöøä êåøëé ë áéáñ äò

æ åòåøæ 'úåëéøë, äì úúì úåéåàøä úåøòð äòáù ãâðë )&( íðééðò åðéìöà øàåáîë598. øçàå 
æä êåøëéù 'úåëéøë, çéðé æà ùàø ìù ïéìéôú,å àìúåëéøëä íãå÷ .çéðä øáëù øçàå }  é

ò"â{ ùàø ìù ïéìéôúäìòá àåäù ,ïéùåã÷ ìòáä äì ïúé æà ,äù "òåöøä úåëéøë ñä áéáñ 
éòöîàä òáöàä,äîà àø÷ðä ,äòáöàá ïúéðä ïéùåãé÷ä ìù ìåâòä úòáèä êøãë . êéøöå 

â íù êåøëì 'úåëéøë,äæä òáöàä ìù éòöîàä ÷øôá äéäú äðåéìòä äëéøëäå ,áå  '
åúçú úåëéøëúåðôá ÷øãéä óë ìà øáåçîä ïåúçúä , ìë êåøëì íéøäééúîä éøáãë àìù 

âä 'ïåúçúä ÷øôá úåëéøë,íãéá àåä ùåáéùå .   
åæ éøåî"ì àéöåäì àìù øäæð äéä ùàø ìù ïéìéôú çéðéù ãò ïñéëî ãé ìù ïéìéôú 

úøåáé÷ä íå÷îá äìòîì åðøù÷éå,çàå "íàéöåäìî ùùåç äéä àì ë,òà " ïééãò êøë àìù ô
æä 'ðë åòåøæ áéáñ úåëéøë"ì.ëì êéøöù éàãå ìáà êåøæä  ' çéðéù íãå÷ åìàä úåëéøë

ùàø ìù ïéìéôúåùàøá .   
éàø úåòåöøä ïéðòáåúåéåìú ïçéðäì ïéãéô÷î éú, àìù éãë èðáàá íçéðäì àìå 
úåëåøà íä íà õøàì åòéâé,å æ éøåî"ìà éì øîàáøãà éë ,èðáàá íçéðäì àåä éåàø , 

èðáàä úçú úåòåöøä úååö÷ íåùì åðééäã,õøàì åòéâé àìù éãë .   
ïéðòá úðååë éìéôúäï,ðøàéá åãá äðåëä øãñá ìéòì  'åéúåàúäéåä ,ã íäá ùéù  '

ðë íéãåçé"úéöéöä ùåøãá ì )&(òå "ù.òìðä íðîà "åúéîàá øúåé ãúàåä , ïéåëì êéøöù 
á äìçúá ãçéì 'é úåéúåà"åæá åæ ä,çàå "ä úåìòäì ïéåëé ë 'å úåà ãò äàúú', øåáéç àåäù 

æá àá÷åð"à,çàå "ä ãéøåäì ïéåëé ë 'å úåà ãò äðåùàø',åä éë ãåñ àúð úðéïéçåîä . ãåò 
æðä äðåëä øàáúú'úàù øúéá .   

 - מאיר הכוונה -

ב הם " כי החול"שמות הנ' עטרין ואלו הם ד' ב ודעת דכליל ב"מוחין חו' מקיפין בחוץ הם ד' ובחי
בתים ' מ של המוחין והנה ד"י ואלו הם בחינת תפילין שהם א"ה אדנ"ג הם הוי"ה והחו"ה אהי"הוי

ה כי "א בתוך בינה לעשות לו מוחין לכן הם בחינת אהי"של הז' ה לפי שזה עיבור ב"הם שם אהי
מוחין '  הדל ואז אותן"ה כנ"מ סוד התפילין ואין עיבור אלא בסוד אהי"הבתים לעולם בחינת א

י דבינה הם "ת שלו נתעלה אז בסוד הפנימית אבל אור נה"בתים מקיפים אמנם חג' נשארין לו ד
י דדוכרא נעשין לה פרשיין ולא בתים כי אז "בתים אלו אבל בנוקבא הם פרשיין ממש כי נה' סוד ד

נעשה בה ספירות ' י שלו שהם ד"ה אינו אלא בסוד עיבור והנה התנה"ה כי אהי"אינם בסוד אהי
  בחינת התפילין שלה 

פירוש כי כבר נתבאר ' נהורין וכו' ב בחללא דגלגלתא נהירין ג"ז דף רצ"וזה הוא שאמר באדר
עטרין הם מתחברים בתוך הדעת ' מוחין כי הב' מוחין אינם רק ג' א כי כשהם בבחי"ר דף קל"באד

וזהו מה ' רין נחלקין לבעט' מוחין כי הב' מ שלהם שהם בחינת התפילין אז הם ד"א' אבל בבחי
שהם ' מ הם ד"א' כי לעולם כשהם בבחי' שהקשה כאן ואמר ואי תימא תלת ארבעה אינון וכו

ש דמתעטרן כולה ברישא ואינון תפילין דרישא כי העטרה "אחסנתא דאבוה ואמא ותרין עטרין וז
חללי '  גפ שהם מוחין דלגאו אז הם"א' אור מקיף אבל לבתר כשהם בבחי' והתפילין הם בחי

חללי דגולגלתא כי עד ' ש ולבתר מתחברן ונהרין ועאלין גו ג"מוחין וז' דגולגלתא כי אז אינם רק ג
לבד וביאר הטעם ואמר משום דמוחא תליתאי ' ועתה שנכנסו בפנים הם ג' מ היו ד"א' עתה בבחי

 ).ח"פע (לחוד' עטרין ולכן אינם רק ג' כליל מאינון ב
 .ש שואל על של ראש"ש' עי 597
 לפי שהן ,נערות אסתר'  הם נקראים ז598נ דבריאה"ודע כי היכלי זו: שער מו פרק ו' עי 598

 , אבל הם נקראים שבעת הסריסים המשרתים,א דבריאה"היכלין דאו' נוקבין בערך אותן ז
  . דוכרין598ונקרא
דע כי שבע נערות אלו הם בבריאה ואלו הם מבית המלך שהוא : י ויגש"שער מאמרי רשב' ועי

  יאה כנודע והם הם ההיכלות של המלכותהבר
קדישא ' דע כי שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך הם הם תיקונוי דסיהר):&(ש "ועיי

 גם שבעה רואי פני המלך בהם עולה למעלה ובזה הנערה באה אל המלך
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 úéöéöä ùåøãá ìéòì åðøàéá øáë)&( ã ïéðò 'ãá íéæåîøä äùò úåöî ' úåéúåà
äéåä,íäå ,÷ "äìôúå úéöéöå ïéìéôúå ù,ë úðååëå à ì'â äîå÷îá øàáúú íäî "á ëò"ä.   

äúò øàáðå úðååë ïéìéôúä599. äìéçú çéðú äðä ãé ìù ïéìéôúãîåòî àìå áùåéî , 
äëøáä êøáúù íãå÷å,ëú ïéåì á øáç 'é úåéúåà"ä,äù ãåñ àååà úåøøåòúä " âååãæäì à

ãçé600,åæ ìà íéçåî êéùîäì éãë "ï,ïéìéôúä åàåáé íäîù éãë ,òãåðë .çàå " ïéåëú ë
ä úåìòäì" úåà íò äàúú àäå'601äæë ,ä "å602ä ìà "à603äðåùàø ,î úàìòä ãåñá "ï604. 

çàå"ä ãéøåäì ïéåëú ë"åéúåà éúù ìà äðåùàø àúå "ä,äù ãåñ àåðë ò ïéçåîä úñé"äð é" é
ùéøá äàìéò àîéàãàåæã "ï.çàå "äéìò êøáúå ïéìéôúä øåù÷ú ëï,ñ äæå ãåæðä äéåää ', äé 

äåä äåä605,ò ïéåëúå "á øàáðù ãùàø ìù ïéìéôú, øåáéò ãåñá äìéçú ïéåëúù àåäå 
èåùô äéäà ìà ïåùàø,çàå "ãá ë 'úåéùøôäéèåùô äéåä íù ìà ä÷éðéä ãåñ ìà ,çàå " ë

ìù úéááá éðãà íù ìà úåìãâã éðù øåáéò ãåñá äåàåìéîãåé ïåð úìã óìà .çàå " ïéåëú ë
â éë 'æðä úåîù 'éâ íéìåò éðãà äéåä äéäà 'áé"÷606,äå "íéäìà äéåä ñ,äù " úåëìîä ñ

áé øáòî ãåñá" ÷)&( .  
çàå" êçéðäá ëùàø ìù ïéìéôú,øçà ïôåàá ïéåëú , øåáéò ãåñá ïéåëú äìéçú éë 

 äéäà íùì ïåùàøïéãåé éåìéîá,çàå "äéåä àåäù ä÷éðéä ãåñì ïéåëú ë,ã àåäå  'îïéçå íäù 
åç"åçå á"â,úéöéöä ùåøãá êéúòãåäù äîì ïéåëúå ,ãî ãçà ìë éë  'ãî ìåìë ïéçåî', ïëìå 

ã ìà ïéåëú 'äé úåîù"ò ãåñá ïéàåìéîá å"ñ á"î â"äá "äîëçä çåî àåäå ï.çàå " ïéåëú ë
ã ìà 'äà úåîù"äéäà íù ïî é, ïéãåé éåìéîá åéäé íéðåùàøä íéðùäå,âäå  'ïéôìàá,ãäå  '

ïéääá. áåèå áìùìäé øáçìå "äà íò ïåùàøä å"àä é',ãò ïëå "ãä ìë æ 'äé"ã íò å 'äà"é. 
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י הוא כך כי תחלה תכוין אל מה " והנה ענין הכוונה שתכוין בעת הנחת תפילין של רש599
  ).ח"פע (ר הוא באצילות"י בבריאה וש"ב למעלה כי תפלה ששכתו

ראשונה וצריך שתכוין שיתוקן הפגם שפגם האדם אם איזה פעם חטא ' ויחוד תפילין הוא בה
ראשונה ויכוין ליחד יחוד זה לתקן הפגם הזה וזהו כוונתו תכוין לחבר ' ולא הניח תפילין ופגם בה

נ כי מהמוחין ההם יצאו "זיווג כדי להמשיך מוחין לזוא לעשות "ה והוא חיבור או"אותיות י' ב
 ).ח"פע (תפילין
 '&ז עי"א בזיווג תמידי עכ"על אף שאו 600
 .'ח איתא עם הו"שהרי בפע. 'ל ו"נדצ 601
 .ן"זה כתוב הפוך שזה עליית מ 602
 ).ח"פע('  ה603
 ).ח"פע] (599לעיל הערה ' א עי"היינו זווג או [ל"נ אל הזיווג הנ" להיותן מ604
כד {ו והנה אם תחבר כל "כזה ה' ראשונה לגבי ו' א שמעתי שלא יכוין רק להוריד ה" ופ605

ג שהוא באמא שהיא מניחה "ה דס"ז והוא מילוי דהוי"ו יהיה גימטריא ל"ו ה"ה ה"הם י' בחי} ד"ע
 על ברא ותכוין כי היחוד הזה הוא ש בתיקונים וגם בזוהר שהתפילין הם אמא"את התפילין וכמ

 הכוונות '  שיש ב278א עמוד "סידור יר' ועי). ח"פע (ה"ראשונה של הוי' באות ה
 דנשר' דשור ד' דאריה ד' ב פנים ד"מאי להצהיל פנים משמן אינון י: ב"ג רטז ע"זהר ח' עי 606

ר ואיהו גבריאל ואינון  ארבעה אנפין דשוה"והי) ה"הֶוֶֹי(דאינון מיכאל אריה ארבע אנפין דיליה 
ת "ד אמ"ד פח"ה ואינון ממנן תחות חס"יהו) ה"ֹוְהִי(אנפין דנשר ואיהו נוריאל ואינון '  דדיו) ה"הַוַֹי(

ק "נהורין לחשבן יב) א נקודין"ס(דרגין דתלת אבהן ואוקמוה רבנן האבות הן הן המרכבה וסלקין 
  .ק"י סך הכל יב"ה אדנ"ה אהי"ואינון מלך מלך ימלוך יהו

 , ארבעה של שור, ארבעה של אריה, אלו שנים עשר פנים"להצהיל פנים משמן"מה זה : תרגום
 ארבע פני שור והוא גבריאל והם ,ה"שהם מיכאל אריה ארבע פנים שלו יהו, ארבעה של נשר

 דרגות שלשת ,ת"ד אמ"ד פח" והם ממונים תחת חס,ה" ארבע פני נשר והוא נוריאל והם יהו,ה"יהו
 והם מלך ,ק"האורות לחשבון יב) נקודים( ועולים ,שוה רבותינו האבות הן הן המרכבה ופר,האבות

  .ק" סך הכל יב,י"ה אדנ"ה אהי" יהו,ך ימלךַלַמ
  . במחשבההיהה בדבור א"ק בחושבן אדני במעשה יהו"יב: א"רכט ע' ועי
ה עמודא "ה כתר עלאה יהו"ק אהי"תלת שמהן אלין כחושבן יב: ב"ז קמט ע"תיקו' עי

 י שכינתא תתאה"אמצעיתא אדנד
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ã äðäå 'äà úåîù"éâá íä éî 'ïéìéôú,ïéìéôú çéðäì úëøá êøîåàá ïéåëú äæ ìàå ,ã ìà  '
äà"åìà é.ïéìéôú úìéîá ïéåëú íâ ,úñô íù ìà í607,ë ìù íù àåäå "òãåðë á,â àäå " ë
éâáî 'ïéìéôú.ç íðîàå  'ãá ùéù íéøçàä úåîù 'ãáå ãñçã ïéçåî 'äøåáâã, ïì à÷ôñî 

íäá ïéåëì êéøö íà.òìðäå "æ éøåî éøáã éôë ã"ì,åçá àìà ïéåëì êéøö ïéàù "á, ìáà 
åçá"ò íäá íéìåìë íä âêøã ìî åðáúëù ä÷ä ïéðòá äæá àöåéë "à úìîá ù 'ò"ù.çàå " ë

úåìãâã ïéçåîã éðùä øåáéò ãåñ ìà ïéãåéã äéäà íù ìà ïéåëú.çàå "â ìà ïéåëú ë ' úåîù
ðä"ìéâá íéìåòä äéäà äéåä äéäà íäù  'íééç,äå "êìîä ééç ñ608ðë "ì,éâá íä íâå î ' äðéá

úåøåäì,æ ìà äðéáä ïî êùîð äæ ìë éë "òãåðë à.   
ë ïë íâ íäå"ãå úåøëæà à 'ãå úåéùøô 'íéúá,øçà ùåøãá ìéòì åðéìöà øàåáîë . 

çàå"áé íäù úåðåëä éðù ìà øáçúå ïéåëú ë"ñå ãé ìù ïéìéôúã ÷"ã çùàø ìù ïéìéôú, 
åëùíìéâá  '÷"ó,â ïéðîë  'éåäå"úò "ñ á"î â"ä.î òãåð äðäå "æç ù" ì)&( çéñäì øåñàù}  é

ò"ã{ïéìéôúî åúòã 609,ììôúî åúåéäá åìéôàå ,éåëìå øåæçì êéøö òâø ìëáå íäá ï, úìåæ 
äéäéù ïîæ äæéà äøåúá ÷ñåò äúàù úòá,é úìéôú ììôúî äúàù úòá åà "ç, ìëá ìáà 

òâø ìëá íäá ïéåëì êéøö äìéôúä øàù. àìù éãë ïëìå ãøèúäðåëá 610, ììôúî êúåéäá 
éôúä øàùäì,àôéà úàæ äùò ,ðåëä ìë ïéåëú ïéìéôúä øåù÷úå çéðúù úòáå úåæðä ', 

çàå"åà íåéä úåòù øàùá ëäìéôúä øàùá ,ïéåëú  äðååë äæ ïôåàá äøö÷á åæ, ïéåëú 
á äìéçúùàø ìù ïéìéôúâá  'éèåùô äéäà äéåä äéäà úåîùí,çàå "á ïéåëú ë ìù ïéìéôú

ãéâ íäù  'èåùô éðãà äéåä äéäà úåîùéí.éâá íä ãçéá íìåë øåáç éë ïéåëúå î 'â ' úåéåä
ò"ñ á"î â"ä,òâøå òâø ìëá ïéåëú åæ äðåëäå ,åìéôà äìéôúä øàù ììôúî äúàù úòá , 

é úìôú ììôúî äúàùëî õåç"ç,ðë äøåúá ÷ñåò äúàù úòá åà "ì, øåèô äúà æàù 
åìà úðååëî.   

ïéìéôú çéðúù øçà äìéôúä ìë ììôúäì êéøö éë òã,éìò øåîâúù øçàå åð çáùì 
êì äå÷ð ïë ìòå, äìéçúá øéñú æà ãé ìù ïéìéôúæðë áùåéî åúåà úçðäù êøãë áùåéî ', 

çàå" øéñú ëùàø ìù ïéìéôúîåòî ã611,çàå "úéìèä øéñú ë. úéìèä úçðäù åîë éë 
éôúä íãå÷ïéì,ïéìéôúä øéñúù øçà ãò êùàøá úéìèä äéäé êë , õåìçì êéøöå  ïéìéôú

ãé ìùëò áùåéî "ô.612  

 - מאיר הכוונה -

607   
   סדר תפילת מוסף לשלש רגלים -  נוסח ספרד -סדור תפלה ) 1(

שתעשה למען קדשת חסדיך וגדל רחמיך הפשוטים ,  רצון מלפניך ידוד אלהי ואלהי אבותייהי
בן עשרים ושתים אותיות היוצאים מהפסוקים של ברכת , ולמען טהרת שמך הגדול הגבור והנורא

 קרוב לי יהשתה, האמורה מפי אהרן ובניו עם קדושיך) ם"ם דיונסי"ם פספסי"ס פסת"תאנק(כהנים 
  בקראי

  :  הסבר לשמות- אות רפג -ספר שושן סודות ) 3(
ב והוא " שמעו בסיני והוא תפארתך והנה הרמיז מן אנא עד יחד מתנו תך שם בן כואותו

ואלה השש ' ישא ה' יאר ה' הת של יברכך "ס והוא יוצא מר"ם דיונסי"ם פספסי"ם פסת"אנקת
 ??????תיבות עולה

 .405לעיל הערה ' עי 608
ה היה מזהיר בענין זה מאוד מאוד כי ענין היסח הדעת גורם לסלק מוחין " ומורי זלה609

 ).ח"פע (העליונים ואין לך פגם גדול יותר מזה
ל ולא תוכל לכוין זו הכונה בכל רגע "ן אפילו בתפלה עצמו כנ אין להסיח דעתו מן התפילי610

ל בעת הנחת תפילין ואחר כך בשעת "כי אתה טרוד בכוונת התפלה לכן די לך שתכוין כוונה הנ
 ).ח"פע (התפלה או באמצע היום תכוין כוונה קצרה כזו

 .ח"ע ואינו בפע"נגד השו 611
ה "ל במילואם הם גימטריא רצוע"א' ובה "ל במילואו קפ" והנה תכוין ברצועות כי שם א612

  ע נהורין "והם סוד ש
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 å ùåøã ïéìéôú éùåøã  

ïéðòáøã ïéìéôú "ú.æ éøåî éë òã "ùøã ïéìéôú çéðî äéä äìéçúá ì"øå é" ú
áãçé613,úéøçùá åúìéôú íäá ììôúîå ,îë "ôá ù ' õîå÷ä)&(  çéðäì ùàøá ùé íå÷î éë

á åá 'úåâåæ.øã ïéìéôú àìà çéðî äéä àì äçðîáå "ú.çàå "ùøã ïéìéôú âåæ äùò ë" é
øáñëúàáø àùåîù , íééòáöà íäù ìòéòáöà íé íå÷î ãò ïéòå÷ù ïéöéøçå 

úøáòîäà614,øåôîå ÷åìç úéáå úéá ìë äéäéù ïôåàá åøéáçî ã. éèåç åéä äøéôúä úòáå 
ùîî íéöéøçä êåúá íéøáåòå íé÷éñôî íéãéâä,äæ ãöì äæ ãöî . éðù ùáåì äéä ø÷åááå 

ùøã úåâåæ"øå é"ú615,ãáì àáø àùåîù ìù äçðîáå ,åà äéäå øî àùåîùã åìà ïéìéôúã 
ë íä àáøéôùøã úåøáñä éðù "øå é"ú,éìåòå ïá íå÷îá  'åøáñäú,åàã ïéçåî éë "íäù à 

ùøã ïéìéôú"øå é"ú,úî íäéðù íéøáçãçé ,à ïéìéôú âåæ ïéùòðå ', íúåéä íòè åäæå 
åà ãâðë íééòáöà"à.   

äæ àåä íúçðä ïôåà íðîàå, åòåøæá ñéðëé äìéçú éë ãé ìù ïéìéôúùøã "é,çàå " ë
ãé ìù ïéìéôúøã "ú616,÷ðä íå÷îá íçéðé íäéðùå  'é÷úøåá òåøæáù ïåéìòä ÷øô ìù 

éìàîùä.ùøãå " éóúëä ãö éôìë êåîñ äìòîì äéäé,øãå "ôì êåîñ ú÷øéòöîà . ïëå 
áùàø ìù ïéìéôúùøã äìéçúá çéðé "é,çàå "øã çéðé ë"ùøî äìòîì ú"é. øù÷ä íâ ïëå 

ùøã ïéìéôú ìù" øù÷ä ïî äèîì øúåé óøåòá çéðé éùàø ìù ïéìéôúøã "ú,îã÷ä íòèå ú 
ùøã ïéìéôú úçðä"é,ìéçúáù éôì àåä ä ñðëéì ïéîãå÷ ã ïéçåîàîéà,çàå " ïéçåî ïéñðëð ë

áàãà617,øã ïéìéôú íäù "ú,éùîë "òá ú"ä.úàùë ïëìå äåòåöøä êøåë úòåøæä áéáñ , 
òåöøä íéùúäøã "òåöøä úçú úäùøã "é,òåöøä äìâúú àìù ïôåàá äøã "ú, ïë éë 

åøåàúåøåàá íéñåëî àáà ú àîéà.   
úð äðäå"ùøã ïéìéôúá ïéåëì êéøöù äî ì"é,ã íðîà ø" úî éúìá÷ àìæ éøåî"ì äî 

ïéåëì êéøöù,äæ àåä åéøáãî éúðáäù äî ìáà ,ùá ïéåëéù ùàø ìâá  'ääé äéäà úåîù" å
éäà"ä,ùáå ãé ìéäà "ääé ä"éðãà å,éâá íä åìà úåîù äùù øåáéç øùà î '÷"ó,â ïéðîë  '

 - מאיר הכוונה -

ד מדבריו שצריך אל כוונה קצרה "ה והנלע"ת לא קבלתי ממורי זלה"והנה בכוונת התפילין דר
ב "פ כמנין ע"י הם גימטריא ק"ו אדנ"ה ה"ה י"ה ובשל יד אהי"ו אהי"ה ה"ה י"ר אהי"ל והוא בש"הנ
  ה "ג מ"ס

כ כאן אלא שכל "ד שצריך לכוונם ג"ה נלע"של אהי' ו וד"ת של יהשמו' גם כוונה אחרת של הד
ל "ה גמורים כנ"אותיות שלימות כי אלו הם המוחין דאבא שהם הויות ואהי' שם מהם יהיה מן ד

  ש "בק
ה בתפילין דאבא כי כבר נתבאר לעיל כי בינה דאבא הוא חכמה דאמא "ואל תתמה איך יש אהי

תפילין של אבא הם מתלבשים תוך של אמא לכך נקראו שם ל נודע כי כיון שה"וגם מלבד הנ
 .)ח"פע(ה כמותן "אהי

' ת הפוסקים אמרו כי ראוי הוא להניח שני זוגות תפילין מספק א"י ור" התפילין כסברת רש613
' ש בפרק הקומץ מקום יש בראש להניח ב"הסברות אמיתית וכמ' ת ודע כי ב"כר' י וא"כסברת רש

 ).ח"פע (תפילין
ין אלו היה מניח תמיד במנחה אחר שעשה תפילין האלו והיה אומר כי התפילין האלו  ותפיל614

לכן שיעורם ' ת כי המוחין שניהם מתערבים ביחד ונעשין תפלין א"י וכר"הסברות כרש' עולין כב
 )ח"פע (אצבעיים אצבע כנגד אבא ואצבע כנגד אמא

א לכן הם שקולים "א מאת הם מאבא ושל שמושא רבא הו"י הם מאמא ודר" תפילין דרש615
ת הם באבא בסוד נקודות ולכן " תפילין דר).ח"פע (א"א כולל בתוכו לאו"ת כי א"י ור"כנגד רש

י הם באמא ולכן הם מגולים והנקודות קטנות מן האותיות לכן צריך "צריך לכסותן ותפילין דרש
 ).ח"פע (ת קטנים"שיהיו בתים דר

ש ולא מצאתי בעולת "ש( יד ביחד ותכניסם בזרוע התפילין של' ב שתחק ב"ת מד ע" עול’עי 616
 ).תמיד

 .ת"א וכן אמא היא ישסו"ע גדול אם כוונתו כאן לאבא או לאו"צ 617
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ò úåéåä"ñ á"î â"ä.ùøã ïéá ùøôä ïéàå "øì é"ú,äéåää ïéðòá àìà ,ñ éôë éë úøáùø "é 
äøãñë àéä,ñ éôëå úøáø "ääé ãåñá àéä ú"å,éããäà úåéåä . ïéìéôúá ùé íà äîúú ìàå 

øã"àáàã ïéçåî àåäù øçàî äéäà ú, éðòéãåä øáë éë æ éøåî"ì, àáàã ïéçåî ïéñðëðùëù 
ã ïéçåî êåú íäåàîéà,ø÷ð íéàùîî íúåîë äéäà .   

òìð íâ"ãá ïéåëì êéøöù ã 'äé úåîù"ò éåìéîá å"ñ á"î â"á ä"ï,ìöà øàåáîë åð 
ùøã ïéìéôúá"é, àìàåùî íøã ïéìéôúã "àáàã ïéçåî íä ú,å ã ãåñá íä 'åîâ úåéúåàúåø 

ðë"åøãá ìùúéöéöä ,ãá êéøö ïëì  'òã úåøåîâ úåéåä"ñ á"î â"á ä"ï, êéøöù àìà 
á íù íéã÷äì"î íùì ï"ä,éããäà úåéåä ãåñá ,øã ïéìéôú øåàéá ïéðò åäæå "ú.   

ô øäæá äðä ' ñçðô)øá"ò çðø óã î"à618(å÷îá ïëå úåîå÷úá äáøä íéðæåä åøë 
ùøã úåøáñä äìà éðù"øå é"ú,íùå 619øã äìéôú éë åøîà " éúàã àîìòã ïéìéôú íä ú

ùøã ïéìéôúå"íä é} ò àé"à{éôú ïéìàîìò éàäã ,øã ïéìéôú ïëìå "éããäà úåéåä íä ú, 
ääé íù ãåñá"å,øî àöåéä " ú)&( é"ä ììäú"ä ììäúî"å ìëù"åãéò.   

ô éë òãåúçà íòî éúòîù æ éøåî"ì,íäéðéá ùéù ùøôä ïéðò éë , éåìú àåä 
äøé÷çá620, íàåáâã àøèéò äìéçú äñðëð äøæã àùéøá ãñçã åà "à,ùø úøáñ éôë éë "é, 

ãñçã àøèéò äìéçú úñðëð,ô àéäù  'òîù,òåîù íà äéäåì úîãå÷ ïëìå , àøèéò àéäù 
åáâãäø.ø úøáñìå "êôäì àåä ú.çàå "ô ëòúøçà íà ïôåàá åðîî éúòîù øç, äæ àåäå 

òá äúò øàáðù êøãä"ä,òìðå "àä êøãä ùøôî êøãä äæù ã 'æðä 'ìåà íäéðùå éâéìô 
úîà,ùøã ïéáð äæáå "øå é"éâéìô àì ú,áå  'íééç íéäìà éøáã íä úåøáñä, éøáãë àìù 

éáùåçäíà àøáñù  'äìéèá úøçàäå úîàä àéä,äæ øáã ïéîàäìî äìéìç 621. åäæå 

 - מאיר הכוונה -

ח ואתעטר בהו ואינון פאר על רישיה ואינון "בתי תפילין דמנח להון א' רבתי ד'  ועוד ד618
 יסד ארץ אבא יסד ברתא ה בחכמה"יהו) &(דאיהי ברתא והיינו ' עטרא על ה' י) ו"הא יה"ס(ה "יהו

כונן שמים בתבונה באמא כונן ברא והאי איהו ) &(דאיהו ברא והיינו ' אמא עלאה עטרה על ו' ה
דעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם וברתא איהי 

תפלין דיליה כסדר עלאה אימא תפלין דרישא על ראש תפארת ' קשר דיליה ה' ה י"תפלה של יד כה
ה דאיהו קדש לי והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע אבל בעלמא דאתי הויות באמצע דאינון "יהו

ד "ה ובג"ידוע אותי כי אני יהו"שכל ו"מתהלל ה"תהלל ה"בזאת י) &(ד אמר הנביא "ובג' ה' ה
ודין דאוקמוה אוקמוה מארי מתניתין דאית ברישא אתר לאנחא תרי זוגי דתפלי ודא זכי לתרין פק

  עלייהו לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות 
 והם פאר על , ומתעטר בהם,ח" ארבעה בתי תפלין שמניח אותם א,רבתי' ועוד ד: תרגום

 , אבא יסד בת,"ה בחכמה יסד ארץ"יהו" וזהו ,בתשהיא ' עטרה על ה'  י,)ו"יהה(ה " והם יהו,ראשו
 וזהו שעולם הבא , באמא כונן בן"נן שמים בתבונהכו" וזהו ,שהוא בן'  עטרה על ו,אמא עליונה' ה

 ,ובת היא תפלה של יד. אין בו לא אכילה ולא שתיה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם
 ,ה" תפלין שלו כסדר יהו, על ראש תפארת, תפלין של ראש,עליונה אמא'  ה,קשר שלה'  י,ה"כה

 שהם ,ת באמצע" אבל בעולם הבא הויו". שמעוהיה אם" ,"שמע" ,"והיה כי יבאך" ,"קדש לי"שהוא 
 ומפני זה ".ה"ידע אותי כי אני יהו"שכל ו"מתהלל ה"תהלל ה"בזאת י" ומפני זה אמר הנביא ,'ה' ה

 שפרשו , וזה זוכה לשתי מצוות, שיש בראש מקום להניח שני זוגות תפלין,פרשוהו בעלי המשנה
 .  לא כל אדם זוכה לשני שלחנות,עליהן

ח דאית תפילין דעלמא "מ דף רכ"הר במקומות רבים ובתיקונים ובפרשת פנחס בר נזכר בזו619
זוגי ' ד אוקמוהו מארי מתניתין אית ברישא מקום להניח ב"דאתי דאינון הויות באמצע ובג

 ).ח"פע (כ צריך לבאר ענינם"דתפילין וע
 .י"א ור"ר' מח' ה דורש א"לקמן ר' עי 620
ג מחלוקת דאיהו בין "ע) &(ש "ל כמ" ר- ' יקרא דתפילין כוואיהו ע -ג "ח מו ע"א בתז"גר' עי 621

א לית תמן מחלוקת בגין דאיהו עיקרא דגמרא "בימינא ושמאלא איהו אבל בעד' חבר בתפילין כו
י " הוא בימינא ושמאלא שימינא הוא דעת רש621ת בתפילין"י ור"ל מחלוקת שהוא בין רש"ור' כו

בתיקונים שהוויות באמצע הוא בשמאלא ) &(ש "מת הוויות באמצע כ"כסדר ושמאלא הוא דעת ר
ש "י וז"א אין שם מחלוקת כי הוא מכריע והוא מכריע לימין כידוע והוא כדעת רש"ש אבל בעד"ע

ש "וכן הוא בכל מחלוקת כמו ב' כאן ואיהי עיקרא דתפילין וביה צריך לסדרא לון כגוונא דא כו
(%) ש לעיל "ש משמאל כמ"ה מימין וב"ה שב"ה כאלו ואלו דברי אלקים חיים והלכה כב"וב
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ùéðùä êøãá éúòîù:æì ùéù åðøàéá íéáø úåîå÷îá äðä "éçá éðù à 'ïéçåî,ã íäå  '
àáàã àøèñî ïéçåî,ãå  'èñî ïéçåîàøàîéàã .øã ïéìéôú ïéàöåé àáàã ïéçåîä ïîå "ú, 

ùøã ïéìéôú ïéàöåé àîéàã ïéçåîîå"é.ã úîà íäéðùå éâéìô àì éëäáå íééç íé÷ìà éøá. 
òãåðù äîá àåä ïéðòäå,ãåñéäù  åëåúá ìéëäìå ìåáñì íå÷î åá ùéå áçø àåä àîéàã 

úòãã ïéøèò ïéøú,åçä íäù "â,äæ ïôåàá ãçéá ,íéðô ãöî àåä íéãñçä éë ,åáâäå úåø 
øåçà ãöî,íäéðéá ÷éñôî àáàã ãåñéäå ,åçä ïéá òéøëîå "àîéàã ãåñéã â. øùàë íðîàå 

éò÷áðíäð "ïéìéôú ãåñá úåøàää ïëåúî úàöì àîéàã é,éò÷áð íá  íäù íéðåéìò äìçú
åç"á,çàå "ãåñéä ò÷áð ë,æ çöîá ïøãñë ïéèìåá æàå "à,çàå äîëç "äðéá ë,çàå " ë

íéðô ãöî íäù íéãñçä,çàå "åáâä ëúåøàä ãöî íäù øåç.ã íä åìàå  'ôúåéùø ïéìéôúã 
ùøã"æ é"ì.   

øã ïéìéôú ìáà"àáàã ïéçåîî íä ú,ãàî øö åìù ãåñéä äðä éë àåäå , àåäù 
åðéàå êåøàäá÷ðä ãåñéë áçø ,åçä ìéëäì íå÷î ïéàå "â.åëåúì íéãñçä ïéñðëð äìéçúáå , 

äøåáâã àøèòî äìåòî àøèéò àåä ïòé,ñðëð åéøçàå úøèò àäøåáâã .øö íå÷îäù ïåéëå , 
éçåãïõåçì ãåñéä éôî ïéàöåéå äèîì íéãñçä úà úåøåáâä . íðéàù àåä éàãå íðîàå 

ùîî õåçì ïéàöåé, åðéìöà øàáúð éøäù æã ãåñéä ãò èùôúî àáàã ãåñéäù"à622 íëøàå 
äåù623,àå "à ëøùôà éæ ãåñéî õåçì åàöéù "à624. úñéðë úòá äúò éë àåä ïéðòä ìáà 

æ ùàøá àáàã ãåñéä ùàø"à, ãåñá õåçì ïéàöåéù àåä äúò ïéìéôúä, øçà ìáà 
æ êåúá åìåë èùôúðù"à,ïë øáãä ïéà æà ,òá øàáúéù åîë àìà "ä. àåä ïéðòä ãåñå 

àáäæ ïôå,éãñçä éë íéòéâî íáàã ãåñéä úøèò íå÷î ãò à,á ùé íù ãò éë òãåðå  'åøåòú 
ãåñéä úà ïéùéáìî625,äøèòä íå÷îá ìáà ,à øåò ÷ìúñðå úøëð øáë  'ò"äòéøôä é, àìå 

à êñî ÷ø øàùð 'ùá ìùøòãåðë .àåää íå÷îì íéãñçä òéâäáå , êæäå ÷ãä êñîä íéá÷åð 
àåää,õåçì íéàöåéå ,ùð íùøùå éðôá øàí,êñîä êøã íéøáåò íúåéä éðôî ,àùî "Äà ë åì

õåçì ãåñéä éô êøã ùîî ïéàöåé åéä,éøîâì íéàöåé åéä .   
åçäù úéöéöä ùåøãá åðøàéá äðäå"äà ìù úåîù íä àîéàã â"å,åçä êà " àáàã â

åîù íäúîìù íéãî  'åéúåàúåäà "ä626.çà äðäå "éñëðùë ëíåáâä úåøàáàã ãåñéä êåú , 
øö÷ íäì íâòøúùäî òöîä ,åäà íù ìù úåðåøçà ïéäää ïéãøåé ïëìå "åáâä ìù äúåø 

íéãñçä íò äèîì,àøåëã àåä àáàã ãåñéäù éôì ,ãàî øö àåäå , íúåà ìéëî åðéàå 
äìòîì.ãåñéì õåçî äìòîìå äøèòä ïî íéãîåò íä íéãñçä äðäå ,÷îå ïéôé õåçáî åúåà 

áéáñ,æå " ù)&( äá çèåáäå 'åðááåñé ãñç,ìòî éë àáàá àåä ïåçèáä ú, àåä åøëù ïëìå 
æðë áéáñ åìù ãåñéä íéááåñù àáàã íéãñç ïåéîãë åðááåñé ãñç'.äæ éôë àöîðå , éë 

åç ùé àîéàã ãåñéá"àáàã íéãñç íâå àîéàã â, úåøåáâ àìà ùé àì àáàã ãåñéá ìáà 
ãáìá åìù,ø÷ð íòèä äæîå àé ãåñéä "ä627,ôø øôñî ãåñá åðéìöà øàåáîë "ïéöåöéð ç, éë 

 - מאיר הכוונה -

א "ובימינא ושמאלא מחלוקתן ואלו ואלו דברי אלקים חיים בינה שמשם אצילתן אבל הלכה בעד
' ומסט' דימינא כו' ה בספירות מסט"דף פ(%) ל "ה שהוא נוטה לימין כנ"ששם מקומה של הלכה כב

 .א"ואי לא אסתכמו תרווייהו בעד' כו
 '@ער לב פרק א שער הצלם פרק ג וש’עי 622
 ).ח"פע (א בעת גדלותו" הנה אורך היסוד דאבא הוא מסתיים ממש בסיום היסוד דז623
 ).ח"פע (א עצמו" אי אפשר שיצאו החסדים לחוץ בתוך ז624
 ).ח"פע(דאבא  625
 .348לעיל הערה ' עי 626
 .ב"ש יא ע"מבו' עי 627
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è åá ùé"åç å"é ïéðîë â"ä628.äð ñðëäá äðäå "æã àùéø êåú àáàã é"à, íä íâ íéò÷áð æà 
ò"àã éøòùã àöå÷ é"æã àùéø éøåçàá äëîä à"à,äðä åìà ïéò÷áðå "àáàã é, úåàöåé æàå 

øã ïéìéôú ãåñá õåçì ïéçåîä úøàä"ú,ìéôúä úàéöé ïåéîãë ïéùøã "àîéàã ïéçåîî é629.   
 íúàéöé øãñ äðäåêë àåä:äîëçä çåî àöåé àåä äìéçú ,çàå "äðéáä ë,çàå " ë

åáâã àøèéòäøàáàã ãåñéä êåúá àåäù ,éããäà úåéåä ïéðò åäæå ,åáâå äðéá íäù äø, 
åáâä åàöéù øçàåúåøíå÷îä äðôð øáë õåçì ,åìòì íå÷î íäì ùé íéãñçäå ú. åéäù äîå 

ãåñéä áéáñ íéôé÷î äìéçúá,ä äðéñðëðå íéøæåç äúò íðôì éí íå÷îî äøèòä êåú 
åàöéù,åáâä åéäù íå÷îá åúåéîéðô êåúá ãåñéä ìà øúåé íéãñçä íéìåòå úåøúåãîåò , æàå 

åàöåé íä íâúõåçì íùî ,åáâä åàöéù øçà çöîá íéèìåáå úåø.æå "ô ñ 'òîù,ãñç àéäù , 
ô øçàúùøäøåáâ àéäù òåîù íà äéäå ,ø úøáñë "æ ú"ì.   

úòãì êéøö äúòå} ò àé"á{ éë ðääãåñéä áéáñ íéôé÷î íúåéäá íéãñçä , àì äîì 
æã çöîá õåçì íùî åàöé"åáâä úàéöé íøè àúåø, êåú ñðëäìå øåæçì ïîöò åçéøèä äîìå 

ãåñéä,õåçì úàöìå øåæçìå .ëòúäì åçøëåä äæ ïéðòá éë áåáâä åàöéù ãò åúàéöéá úåø. 
àåä íòèä ìáà,à éë øùôà ééùáåìî íúåéäá àìà õåçì úàöì íéãñçì äð êåúá í" é

àáàã,ïéìéôúä ìù íéúá íéùòð íäî éë ,äð êåú ñðëìå øåæçì åçøëåä ïëìå "àáàã é, éãë 
íéùáåìî õåçì åàöéå íäî åç÷éù.íúñðëä úìéçúá àåä äæ ìë äðäå , äùòðù øçà ìáà 

éçá íäî 'ïéìéôúä,äð íéèùôúîå ãåò íéãøåé íäå "æ êåú àáàã é"à, ïéçåîä íúåà æà 
øéãú íéèùôúîä,  êùîð òâø ìëáù òãåðëúåèùôúäåà ïî ïéçåîä òôù "æ ìà à"à, æàå 

ò"çà êùîðä òôùä åúåà é"äãîúäá ë,êôäì íéøæåç íä ,åáâä íéñðëð äìéçú éë úåø 
àîéàã ãåñé êåú õåçì úåàöåéå,çàå "íéðôá íéøàùðå íéãñçä íéñðëð ë, äéäù äîî êôä 

ðë äìéçúá"ì.   
î øàáúé äæ ïéðòáå"ùò ùåøã ïéðòá ùäëåìî éâåøä äø630,éçá íäù åðøîàù  '

åáâ äøùòäúåøåàã "àîéàã ãåñéä êåú íéãîåò íìåë øùà à.æðä ïî êôä àåä äæ äðäå "ì, 
îáå"áùééúé äúò ù,éããäà éâéìô àìå .î ïéáú äæáå " øäåæá ù)&( øã ïéìéôúã" àø÷ð ú

éúàã àîìòã ïéìéôú,éô  'éçåîî íäù ïåéë éëïàáàã ,à "îéà ïî íéìåãâ íä ë àø÷ðä à
òãåðë éúàã àîìò631,ùîî äãéã ïéìéôú íä åìàå ,äðîî äìòîì íäù .î åäæ íâ "íù ù, 

æ éë" ñ)ברכות יז ע"&( íäéùàøá íäéúåøèòå íéáùåé íé÷éãö. ãñçã àøèò éë òãåð éë àåäå 
øåëãã àåäàæã "à,ùôúä ãåñá ïéëùîð íäå úåää "ãåñé ìà ç,íé÷éãöä ãåñ íä åìàå . 

äøåáâã àøèéò íðîàåíäî äìòîì àåä ,÷åðã àøèéò àéäù ',ô éë úùø òåîù íà äéäå 

 - מאיר הכוונה -

 ).ח ב"רפ(ג דיסוד אבא "ח וה" אימא והגבורות דיסוד' ה 628
 .ע"לא זכור לי סדר זו אצל מוחין דאימא וצ 629
עם נוקביה הנקראת , א הנקרא ישראל" ז)א [ מצינו חמשה מיני זווגיםהרי: כו' ג הק"שעה 630

, ]זווג יעקב עם לאה) ה,  זווג ישראל עם לאה)ד,  זווג יעקב עם לאה)ג,  זווג יעקב עם רחל)ב, רחל
ל "של שז[ואמנם אלו הטפות , ומכל אלו היסודות יצאו טפות קרי, משה מיני יסודותולהם ח

  . הם סוד לבושי הנשמות] שיצאו מהיסוד העליון במעשה של יוסף עם אשת פוטיפרע
הוא זווג , שהוא הזווג היותר מעולה שבכלם', א' הבחי',  עתה כל אלו החמשה בחיונבאר

שביסוד האמיתי של ישראל , והוא, כ בשאר הזווגים"משא, 'בחי' והנה יש בו ב. ישראל עם רחל
וגם , הנמשכים שם ממוחין דאימא, יש בו חמשה חסדים וחמשה גבורות, שהוא המזדווג עם רחל

הנה הוא מגיע ומתפשט עם סיום , א"כי הנה היסוד דאבא המתלבש תוך ז. ג ממוחין דאבא"חו
עשרה הרוגי ' הם בחי, וחמשה דאימא, דאבאחמשה , שהם, והנה העשר גבורות, א ממש"היסוד דז

 .אשר נשמותיהם נתלבשו באלו הטיפות, מלכות
שכוונתו לתבונה לפי שהיא יורדת למטה ' שער הזווגים סוף פרק ה' ועי. 618לעיל הערה ' עי 631

 .רת ולכן נקראת לעתיד לבאאבל בינה עליונה נשארת למעלה ואינ היו, ומתגלית תמיד
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òîù úùøôì úîãå÷, æå"íäéùàøá íäéúåøèòå ñ,ìîä éë úåë÷ð  'òãåðë àøèò632, 
åáâäåúåøéçá àéäù  'ø÷ð úåëìîäúàâ "øèò ëà,ïäéùàøî äìòîì àéäå .àùî " ë

ùø úøáñã ïéìéôúä"é,åáâä àéäù äøèò øùà äøîìò éàäá øëæä úçú àéä à, åäùà 
åæ íìåò"ï,åéúçú úáùåé àéä øùà .øã ïéìéôúä êéà øàáúð éøäå "ääé íù ãåñá íä ú" å

éçåîåï ãåñá íä àîéàã äåäé.ùøã ïéìéôú ïéá ùøôä ïéà íéèøôä øàù ìë íðîà " é
øãì"ú.   

äöøé ãåò,åà âååæ éë úòãé øáë éë "åæ êøåöì àåä à"ïéçåî íäì úúì ï633. äðäå 
åç íä ïéçåîä"á,åçå "ä âïéøèò ïéøú àø÷ð,åç íðîà "æ êøåöì íä á"øëæ àåäù à, éë òãåðå 

øëæ úãìåé äùàäùë,äìéçú úòøæî àéä  )&(,à " ëàöîð úôéè äìéçú äòéøæä àîéàù 
÷ðä çåîä 'äðéá,çàå "äîëç àø÷ðä çåî úôéè àáà äá ïúð ë. ïåùàø ñðëðäù òãåð øáëå 

ïåøçà àöåé,òå "éçúá ëäìô àéäù äîëç ãìåð úùø ùã÷ éì,çàå " àéäù äðéáä äãìåð ë
ôúùøêàéáé éë äéäå .åç íäù ïéøèéò ïéøú ìáà "â,÷åð êøåöì íä  'æã"à, úãìåéä äðäå 

 àåä äá÷ðòéøæîäìéçú ,àå "äìéçú òéøæä àáàù àöîð ë,äãéìä ïîæ àáùëå , äãìåð 
åáâ àéäù äìçú äá÷ðäúåøô úùøòåîù íà äéäå ,çàå "ô ãñçä àåäù øëæä ãìåð ëúùø 

òîù, ø úøáñë ïéìéôúä íä åìàå"æ ú"ì,øåîàë åæ àéä äáéñäå .  
  
  

 æ ùåøã ïéìéôú éùåøã  
ïéðòáåéðééðò ìëá øåöé÷á ùãåçî ïéìéôú .   

ïéìéôú çéðé úéöéöä úôéèò øçà,æ àåä çéðîäå "à,î ãåñá "æç ù" ì)&( á÷äù" ä
ïéìéôú çéðî.åìù ïéçåîä ãåñá íä íîöò ïéìéôúä ïéðòå ,ðéìöà øàáúð äðä éë  éë å

éçúáäì 'ã íä 'ïéçåî,çàå "äð êåú ïéùáìúîùë ë"ñðëðù íøè àîéàã éïéæ êåú "åîöò à, 
â ãåñá íù úåéäì íéøæåç 'ãáìá ïéçåî,éñðëðù øçàå ïæá "à,öå÷ êùîð ïé êéøàã éøòùã 

æã àùéø éøåçà"óøåòä íå÷îá à,ãä úøàä àéöåîå  'æã çöîä íå÷îá õåçì ïéçåî"à, íâå 
äéùåáìî úøàä àéöåîäð íäù í"àîéàã é,ã íä ïëìå  'ôúåéùøã úøàä ãâðë  ' ïéçåî

ïîöò,ãäå  'àä ãâðë íéúáúøäð íäù ïäéùåáìî "æðë é'.òàå "â ÷ø ïðéàù ô',ëò " åëøöåä æ
ãì ÷ìçúäì 'íéúá,ã úà õåçá ùéáìäì éãë  'ïéçåîä úåøàä.è íâ øçà íòäæì , éë àäå 

åæ éë òãåð"êåú øåáéòä ãåñá ãçéá äìéçúá åéä ïàîéà ,æä ìáà "éçá äéä à 'â 'â åâ ' ãåñá
äð"âç åâ é"ú634,æ äúéä àá÷åðå  'éçáá íäì 'ãåñéá äøåù÷ äøèòä.õåçì åàöéå åãìåðùëå , 

æä øæç"å ãåñá úåéäì à"íéøåîâ ÷,éá÷åð íâ äèùôúð ääîå÷îá äãøéå , íéúáä åéä ïëìå 
ã 'äð ãâðë"úåëìîå é,æðä øåáéòä ãåñ ìà úåøåäìå '.   

ïàë åàöîðë "á äéäà ïéðîë úåøëæà àùàø ìù ïéìéôúùå ãé ì. éë àåä ïéðòäå 
æä äéä øåáéòä ãåñá íúåéäá"â ãåñá à 'â ãáì íéå÷ 'åââ ',æðë äøèò ãåñá úåëìîäå ', éøä 

æ'.à ìëå  'æä åìàî 'à ìëá ììëð 'âäî 'æðä íéå÷',â íä éøäå "äòáù ô,ë íä "à. éë úåéäìå 
äéäà àø÷ðä àîéà,ä äéä äëåúáå øåáéò,äéäà øôñî ãåñá úåøëæàä åæîøð ïëìå .àå " ú

 - מאיר הכוונה -

כלומר עטרת היסודין : א"ב לד ע"ביאורים ח' ועי, א" שער כה פרק א שזה מלכויות דאו’עי 632
שזה העטרת ' וכן הוא בשער לד פרק ב אות ט. וזה דוגמת כל כתר דתחתון הוא במלכות דעליון

 . המלכות' של היסוד שהוא בחי
ע אם זה "וצ, מוחין באים מתבונה ולא מאמאשכל ה'  הערה שער הזווגים סוף פרק ה’עי 633

 .?א פרק א"כ בשער ז"ת מתחברים יחד כמש,א וישסו"א או שזה שאו"תולדה מאו
 .י"ת תוך נה" שזה חגשער לד פרק ד' כן הוא בשער כט פרק א אמנם עי 634
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à"ë åéäé ë"äéåä íù àìå äéäà ìù úåîù à, íòèä }ò àé"â {éçá äøåî äéäà íù éë àåä '
äúåèùôú,ïéçåîá èùôúðù íøè äúò àåäù åîë åúåéä ìò äøåî äéåää íðîà 635.   

æðä éøòùã àöå÷ã àùéèáä äðäå ')א"יא ע( ìéòåä àìä äøàä àéöåäì ÷ø  ãáìá
ïéçåîä ìù,îäáù ïîæá àìà äðéàå "íéé÷ ÷, éë åðéìöà øàáúð øáë ïáøåçä øçà ìáà 

æ øæåçå ïé÷ìúñî úåìãâã ïéçåîä"íåéå íåé ìëá úåðè÷ì à, ãåñá )עמוס ז ה( ð ìãçà íå÷é éî 
àåä ïè÷ éë á÷òé636.÷ úòùá íðîàå "äìôúå ù,åá íøéæçäì çë åðá ùé , äìôúä øçàå 

ïé÷ìúñî,ëò ìáà "ùð æäøàä ìù åîéùø úö÷ íåéä ìë íù øà, ïîæ àåä íåéä ìë ïëìå 
ïéìéôú,éôà ÷ìúñî äìéìá ìáà  'åîéùøä,àåä ïéìéôú ïîæ åàì äìéì ïëìå .   

ã úåòåöøä ïéðòåùàø ìù ïéìéôúíä åð " äéãîåòù àîéàãí ìò óé÷î øåà ãåñá 
æ ìù åùàø"à,éòå "æðë äìéìä ãò íåéä ìë äøàä úëùîð æ'.   

úøáòîä ïéðòåàùå ùàø ìù ãé ìä "â ñ 'íéäìà äéåä äéäà úåîù637 íøôñîù 
áé"÷638,âä åìàå  'úøáòîä êåúá íéãîåòà639,æå " ñ)&( áé øáòî úà øáòéå"÷. íðîà 

ãé ìù ïéìéôú÷åðá àåä  'æã"à. øù÷ éë àåä ïéðòäå ùàø ìù ïéìéôúäàì àéä ,å  ìù ïéìéôú
ãéæã àá÷åð ìçø àéä "à,äð éë äðééðòå "æã é"åî åùòð àòãåðë ìçøã ùàøá ïéç, àöå÷å 

æã àùéøã éøòùã"ò ìçøã àùéø ãò êùîð à"ðä ã"ì640,éàöåéå äôøòá äëîå ïã  'åøàäú 
äçöîá äìù ïéçåî.æã åéøåçàî àéä äìù ùàøäù éôìå "áìä ãâðë à, ïéçéðî åðà ïëì 

ãé ìù ïéìéôúæã éìàîù òåøæá "âä ÷øôá à'641ä ãâðë àåäù áìæã "à.è ãåòå øçà íò, 
éë àåäåää íä ìçøã úòãä "æã ãåñéä ïî äì íéðúéðä â"òãåðë à )ח שער האונאה פרק א"ע(, 

äèîì ãîåò àåäå,æã áìä ãâðë äìòîì øúåé åîå÷î àåä úòãäå "à642, úåìòäì êéøö ïëìå 
 øù÷ìåãé ìù ïéìéôúáìä ãâðë ìàîù òåøæá ,ò éë ïë éãé ìää " ãåñéá äèîì úåãîåòä â

æã"à,ìòîì øæåç øåà ãåñá åìòé øæ íå÷îá áìä ãò äòååáâ àø÷ðä éìàîù äø,ä íä íâå " â
â úåøåáâä ìù âåñî"ë,ää åøéàé æàå "øæåç øåà ãåñá â, àùéøá áìä ãâðë äìòîì åéäéå 

àá÷åðã.æå "î ñ" ñçðéô øäåæá ù)&(  øù÷ àåäù ãåé éãòé àìã àøäãæàì éòáã ìù ïéìéôú
ãéíîöò ïéìéôúä ïî ,ù÷ àåäù úàæä ãåéä éë àåä íòèäå ïéìéôú ìù ø643,ä " ãåñéä ñ
ðë"ää ìù ì"â,àá÷åðä úòã äùòð åðîîù ,äèîì ïåúçú àåäù éôìå ,  åúåìòäì êéøö

 - מאיר הכוונה -

 ).ח"פע (א" כפי מה שהוא עתה כשהיא במקומה בלי התפשטות במוחין דז635
  .ח"כ ולא בפע"ם אחר לא בשעהפסוק זו לא מובא במקו 636
י שהיא אימא עילאה יקום יעקב "ל מ" ר–מי יקום יעקב כי קטן הוא : ספר הליקוטים' עי

' קטן וכשנפתח הנ' ל כי קטן הוא כשיעקב בבטל אמו שאז נק"ויעשהו גדול ואמר כי קטן הוא ר
  .מי אז יקום יעקב מקטנותו' שערי בינה אז נק

ל היא הארה לבד ואינה אלא "שערות להוציא את התפילין הנל דקוצי ד"ודע כי הבטישה הנ
א "ק היה קיים ובעבור הגלות מסתלקין המוחין שמוחין אינם אלא בגדלות וחזר הז"בזמן שבהמ

 ).ח"פע(לקטנותו ואז נאמר עליו בגלות מי יקום יעקב כי קטן הוא 
  .ה אלקים"ויףה' ק וא"מיני יב'  סידור שיש ב’ועי', וכן הוא בפרק ב??? י"אדנ 637
 .ג ששניהם נמצאים"י ע' ועי
 אוענין המעברתה "ד' ותפילין ב, 606לעיל הערה ' עי 638
 ).ח"פע ( כי דרך אלו עובר כל שפע מתחלת אצילות עד סופה639
 .א"א שיורד לז"א בענין קוצא דשערי דא"היינו יא ע 640
 ).ח"ף בפענוס(הדבוק אל הכתף  641
. 'א ושל נוק"הטעם להבדל במקומתם של דעת דז' ח שער לידת המוחין סוף פרק ב"ע' עי 642

 .אות יג) ב(' וכן שער דרושי הצלם דרוש ב
' ד והוא דכורא וכל חדוה דנוק"והיסוד ההוא הוא צורת יו: ג"י נז ע"שער מאמרי רשב' עי 643

 .'בהאי יסוד הוא ואין להפרידו ממנה כנז
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áìä ãâðë äìòîì úáùåéä äîöò äìôúä íò äìòîì,åîå÷îî ãøé àìù íù åøù÷ìå .òå " æ
 øîàð)ש ח ו"שיה( åë êáì ìò íúåçë éðîéù 'åðéìöà øàåáîë.   

òå"àåä äæ ÷åñô ïéðò íâ ù,ä éë éçá éðù äð 'ïàë åéä:àä ', àöå÷ úùéèá ïéðò àåä 
æã éøòùã"á àùàøäá÷ðä ,åçá ÷ø äëî åðéà øùà "ãáìá äìù á, àöå÷ òéâî íù ãò éë 

ãáìá éøòùã,æã äæçä ãò àåäù "à,ïåúçú øúåé àåäù äìù úòãá ìáà , ïî äùòðù éôì 
æðë åìù ãåñéä',íù òéâî éøòùã àöå÷ ïéà ,äéá ùèá àìå .éçá  'áä', úòãä úìòåúì àéä 

äìù,áìä íå÷î ãò åúåìòäì àåä íâ .ò äùòð äæå "øéù÷ä éä, äìéôúä íò øù÷ ãåéã 
æðë äîöò',êáì ìò íúåçë éðîéù áéúë ïéçåî ïéøúá äùéèáä ãâðë ïëìå ,íîå÷î íù éë . 

úòãä úåøåáâ úøéù÷ ãâðëå,ìàîù òåøæá åøùå÷ìå åúåìòäìå , øîà )שם( êòåøæ ìò íúåçë. 
 íòè ïúðåøîàå äæ ìëì )שם(äáäà úåîë äæò éë ,æ úáäà "àá÷åðì à, äúåà äìòî ïëìå 

åîò äøáçîå,áéç ïéðòë øåäìòáá äùàä .ùîî äáäà àø÷ð äæ ïéðòå . äçéðä øáëù øçàå 
æðä äáäà íåùî äìéçúá äìù äìôú äá÷ðä',æä äá àð÷úî æà "à, àåä íâ çéðîå 

äùàø ìù ïéìéôú.æå " ñ)&( äàð÷ ìåàùë äù÷.øäå  ïéîéã÷î äîì íòè øàáúð é ïéìéôú
ãé ìùì ùàø ìù ïéìéôú.   

àå" íâ éøäå úàîéàéùòðä ú ùàø ìù ïéìéôúæì "à, ìò íàë åúåà úáäåà àéä íâ 
äðá.áåùúäå äàéä , éë ùàø ìù ïéìéôúàã éøòùã àöå÷ úùéèá çëî àìà äðéà "æðë à', 

æ íò åì ùéù äáäà éðôî ïúåà äùåò åðéàå"à,æ éë "åàã àøá à"àã àìå àåä à"à, àìå 
 úîçî ÷ø äáäà úîçî äæ äùò)&( àåä ãñç õôç éë644,à÷ééã àåä ,à éë "ø÷ðä àà 

àåä645,åúìåæ íò ãñç úåùòì ãéîú õôç ,ä ïëìå ãé ìù ïéìéôúáéñì úéùòðä úáäà ä 
øåîâäæì ùéù "äîò à,åúùàì ùéà úáäàë ,éçúá äð÷úì ìãúùî äìúîã÷ðå ,æä æàå " à

ù åîéùøä åúåà äá ïúåðåá äøàùðù äì646.úåà äùåòå äéçá  'ãé ìù ïéìéôú øàåáîë 
åðéìöà.   

çàå"äá àð÷úî ë,à æàå "àåä ãñç õôç éë íåùî äéá ùèá à, íâ åá øéæçîå 
ðë äìéì ìëá ÷ìúñðù åìù ïéçåîä ìù åîéùøä"ì, åá úéùòðå ùàø ìù ïéìéôúà ç"ë. 

ìòîì åðéøåàéááåäòå íúðåëúî ìò íéøáãä åìà ìë åðáåé "ù.   
647åæ úîå÷ éøåçà ìëá úèùôúî äàì øùàë éë åðéìöà øàáúð äðä" úåöç øçà à

äìéì, ìåãâä øåàä åúåàî }ò àé"ã {úåéäá ïéçåî ìçø úç÷åìä íìåòá äèîì ø÷åáá 
äàéøáä. ïéçéðî åæ äáéñì íâå ãé ìù ïéìéôúéçúá äì,æðä äøàää ïî úéùòðù éôì  ' øùà

ìá÷ääìéì úåöç øçà äàì ïî ìçø .ïéìéôúä ìáà æã "ù àùàø ì, äøàää çëî íéùòð 
ò úëùîðä"äøåúá íé÷ñåòå äìéì úåöçá íéî÷ä ìàøùé é,éùòð ïëìå úçà "ë. úåéä øçàå 

åæ íäéðù"éçáá ï 'ïéìéôúä,éøîåà æà í÷ "îë ùúéù å'òá ïî÷ì "÷ä ïéðòá ä"ù.   
ã äðäå 'ã úåéùøôãé ìù ïéìéôúã ãâðë íä  'äéåä úåéúåà,ðë úéáäå ãâéðãà ,äå " ñ

åæ"ï.æ íò àá÷åðä øùå÷ù ïéåëé äøéù÷ä úòùáå "çà íãçééì éãë à"÷á ë"ãçà úìîá ù, 

 - מאיר הכוונה -

 .שער לד פרק ב אות כב' אמנם עי, א"שלומד את זה על בינה ולא א' מ ב"ל מו’ועי 644
והשם ):ב"סז ע( שערי אורה ’ועי. על עלמא עלאה" הוא"א שלומד את "א קנח ע" זהר ח'עי 645

 כי חפץ ,)שם עח לח(א רחום יכפר עון ולא ישחית " כמו והו,א" וכינויו בתורה הו,ה"העליון אהי
 .כן כיוצא בזה ו,)מיכה ז יח(א "חסד הו

 .&שער כה ' עי, היינו החסדים שבדעת 646
 ).ש"ש(ח "מכאן עד הסוף לא נמצא בפע 647
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ø"à ì"ã ç'648,åæ íäù "íéøù÷ éðùá ãçé íéøåù÷ ï,åé øù÷å ãé øù÷ "ã,äå " ïéãåé éðù ñ
äðåãäàé íùáù"é, ãåñá )&(  äéá ïðéø÷å êéãé úà çúåô)&( êéãåé.   

ò"ïéìéôúä éùåøã åòéâä ë. 

  
 øçùä úìôú éùåøãøãùåà '  

øàáðåøçùä úìôú ïå÷éú øãñá ùéù íéììë äúò .   
äéùòä íìåò àåä øîàù êåøá ãò äìôúä úìéçú ïî éë òã, ãò øîàù êåøáîå 

äøéöéä íìåò àåä øåà øöåé,äàéøáä íìåò àåä úåáà úëøá óåñ ãò øåà øöåé ïîå , øàùå 
úåìéöàä íìåò àåä äãéîòä ìë.   

àìéòì àúúî àåä äéùòä øãñå,ëå éãçéì äøéöéá äéùòä úà ã.éì÷ äá ùé äðäå  '
úå÷æçå úåù÷,äéùòä ùàøá äøéöéä ùàø äìéçú ãçéì êéøö ïëì ,çàå " äøéöéä øàù ë

àìéòì àúúî àåä,àìéòì àúúî àåä äàéøáä ïëå . äàéøáä ùàø àåä úåáà úëøáå 
÷ ìëéä àø÷ðä"äàéøáã ÷,á óåñ ãò ä äúà êåø'íäøáà ïâî 649 äìåë äãéîòä ìë øàùå 

àá àéäúåìéö.   
æåäæðä ìë øåàéá ':éä éë "ò ïî ùéù úåëøá çíéãé úìéèð ì650 íä äøåúä úëøá ãò 

ç"ïàëøá é651äéùòã ãåñéã 652.á ãò åãåä ïîå øîàù êåøùéø àåä àéùòã ä,÷ ìëéä " ÷
äìù.áå øîàù êåø÷ ìëéä àåä "äøéöéä ùàø ÷,é íä ïëìå "ãçà ïéðîë êåøá â653. àåäå 
é ãåñ"íìåòá øùà éîçøã ïìéëî âäøéöéä 654.áá ùé ïëìå  øîàù êåøô" áåúëë úåáéú æ
ñåðáçòá ïî÷ì ÷éúòðù "ä,äøéöéä ùàø àåä éë æåîøì , øîàð åéìòù )&(  íúë åùàø

æô655,ö ïëìå "åîò äôá ììåäîä ì,îéâá äìåòù  'ô"æ,åîò éôá íéøåæçîá áåúëë àìå . 
çàå"ç ë"ä ãåáë éäé ìù íé÷åñôä íúåàá ùéù ïäîù é 'ì äìäú ãò íìåòìãåã,òãåðë  )&(. 

ç íä äðäå"äøéöéã ãåñéã ïàëøá é,åéäìå úá éë òãåð éë ìëéáà úåîìåò òáøàî íìåò " ò
éä ìë ùé"íéôåöøôä ìëå ñ,à íäù "åàå à"åæå à"ï, øéëæäì íéøæåç åðà äøéöéä óåñá ïëìå 

ç"íéä úøéùá úåéåä é,éå "çáúùéã íéçáù â,åë äøîæå ììä äçáùå øéù íäù '.  

 - מאיר הכוונה -

 ועליה אוקמוה מארי מתניתין בחגיגה על מה העולם עומד על עמוד :א,ב קטז ע,זהר ח' עי 648
וצדיק יסוד עולם ובודאי איהו ברית דשבועה דעליה קיימין ) משלי י כה(אחד ששמו צדיק שנאמר 

אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא ) ירמיה לג כה(דאינון שמיא וארעא דכתיב ' דח "א
הארץ הדא הוא דכתיב ' ואתה תשמע השמים ד) א ח ל"מ(ח שמים הדא הוא דכתיב "שמתי א

  והארץ הדום רגלי ) ישעיה סו א(
ו צדיק ועליו בארו בעלי המשנה בחגיגה על מה העולם עומד על עמוד אחד ששמ: תרגום

שהם שמים וארץ ' ח ד"שנאמר וצדיק יסוד עולם ובודאי הוא ברית של שבועה שעליו עומדים א
ח שמים זהו שכתוב "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי א) ירמיה לג(שכתוב 

 .הארץ זהו שכתוב והארץ הדם רגלי' ואתה תשמע השמים ד
 ?מ"ח ואין נ"בפע נמחק  מגן אברהם'רוך אתה ה עד סוף ב649
 .21לעיל הערה ' עי 650
 .י ברכות"וח, ב ועוד הרבה מקומות שיסוד היא חי עלמין"ז ג ע" תיקו'עי 651
 .ב"אריכות בנהר שלום כב ע' עי 652
 ).ח"ו על פע"גלינוות הלש(ד "ח לז ע"ו וכן הוא בפע"ל וא"צ 653
 .ג מידות"ודע כי כמו שנתבאר ביה "ד) ב"יג ע( לקמן ’עי 654
א דאצילות המקנן ביצירה וכן עולם עשייה מתעורר למלכות " שהוא מעורר למעלה לז655

דאצילות וכן תיקוני עולם בריאה מעורר אמא דאצילות ותקוני אצילות מעוררין לאבא דאתנהיר 
נ שיכינו עצמם " לזוממזלא נמצא התעוררות זה מגיע למעלה בתלת רישין ומהן יוצאין שפע רב

  ).ח"פע (לזיווג אחר הנסירה
  .לגבי ברוך שאמר'  לקמן תפילת השחר א’עי
 .ע למה זה שם”וצ, א פירוט בברוך שאמר" סוף נא ע’עי
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656äðäååúåéäá äéùòä øãñá ,ìçúî àåäù úðë øîàù êåøá ãò äìôúä "ì, ïéåëé 
äøéöéä íìåò ìà íù øùà úåùôðä ìë úåìòì657. ïéçåøä ìë úåìòì ïéåëé äøéöéä øãñáå 

äàéøáä íìåò ìà íù øùà. íìåò ìà íù øùà úåîùðä ìë úåìòì ïéåëé äàéøáä øãñáå 
åìéöàäúìëð äàìéò úåëìî æàå úìå ïéçåøå ïéùôðä åìà ìëî ïéúîùð,éòå " äá ïéùòð ë

éçá 'î"ï658.åé÷ìç ìëá åîöò úà íâ óúùì êéøöå , úåùôðä íò åùôð úåìòäì åðééäã 
äéùòã,äøéöéã ïéçåøä íò åçåøå ,äàéøáã ïéúîùð íò åúîùðå ,áèéä äæ ïáäå 659. øáëå 
åðøàéá660úåîìåòä úééìò ïéðò 661,íéìåò íðéàù 662îùðäå úåçåøäå úåùôðä úðéçá ÷ø úå 

ìá íäá øùàãá663,íéìåò ïðéà ïîöò úåîìåòä ìáà ,äãéîòä øçà úåîùðä úãéøéá ïëå , 
ò íäîò êúîùðå êçåøå êùôð ìåìëúêøã ìæðä  'äéìòá .  

úéøçù úìôú øãñ ïéðòá òã ãåò,úð øáë "éä úìçúä ïî éë ì"á ãò úåëøá ç êåø
øîàùäéùòä íìåòá àåä ,äøéöéä íìåò øåà øöåé ãò íùîå ,é úìôú ãò íùîå " àåä ç

ò íìåäàéøáä,éøîåàù ùéã÷ ãò íùîå íúåìéöàá àåä éáùåé éøùà íãå÷ , éøùà ïîå 
äàéøáä íìåò úåéäì øæåç ãåãì äìôú ãò éáùåé,äë ùåã÷ ïéà ãò íùîå  'åéäì øæåçú 

äøéöéä íìåò,äéùòä íìåò àåä çáùì åðéìò ãò íùîå . äìéçúá êéøöù àéä äðåëäå 
ðë äìòîì äèîî úåîìåòä úåìòäì"ì,øù÷úîå úä íìåò íéïåúçåðîî ïåéìòä íìåòá , ãò 

é úìôú ïéììôúîù úòá úåìéöàä íìåòá íéøåù÷ ãçé íìåë úåîìåòä ìë íéàöîðù" ç
äãéîòá,ïåéìòä âååæä íù äùòð æàå 664.çàå " âååæä ïî êùîðä ïåéìòä òôù ìá÷ì êéøö ë

àåää,àúúì àìéòî íéðåúçúä úåîìåòá äèîì åãéøåäì êéøöå ,øùà åðéøîåàá ïëìå  é
 ãò êúéá éáùåéäìôúãåãì , ïî òôùä ïéãéøåî åðà }ò áé"à {äàéøáä ìà úåìéöàä, ïéàå 

 - מאיר הכוונה -

 ).ח"פע (ל"ע הנ"עולמות אבי' חלקי התפלה שבד'  ונבאר כוונה אחרת כוללת בד656
  ).ח"פע ( עמהםלה לחבר נפשך ולכלואז תכוין ן למעלה" כי זה הוא עיקר כוונתינו להעלות מ657
 .437לעיל הערה ' עי

ספירות עלאין מקננן בבריאה '  ג)ב"כד ע (אמרו בתקונים: ח שער השמות פרק א"ע' עי 658
ר " אינו רק על ג,ר דבריאה מאירין" וזה שאנו אומרים שג. כורסייא כנודע658שהם הנקרא

ע הם דוגמת עולם "עולמות בי'  כי כל הג,ס" כי גם היא כלולה מי,658א דבריאה" דז658דנוקבא
. א דאצילות המתפשטים בבריאה"דז' ר דנוק"כלומר הג: ב"ב קיח ע"ה ח" דע’ועי. ל"האצילות כנ

 .א ירדו"ש שצריך להיות שגם מהז"ועיי, ע"ת ירדו לבי" שט–' אות א' ב' שער תיקון הנוק' ועי
 ). ח"פע (כ"ד זה ג"עולמות אחר עמידה עד עלינו לשבח תכוין ע וכן בירידת ה659
 .ש שזה לא מופיע לעיל" ש’עי 660
 אך כיון ,כ היינו רואין בעינינו עלייתן" דא,אין חיצוניות העולמות עולין: ח ח"שער פו' עי 661

 . עולין רק הפנימיתןשאי
 ).ו"לש(פרק ו ' נטו ושער ' ה' דרוש ג' ח שער מ"ובע, א"ב וסח סע"לקמן טו ע' עי 662
י הכללות בפנימית " ע663 נראה כי גם חיצונית העולמות יכולין לעלות למעלה ממקומם663

ה "העולמות שהם נפשין ורוחין ונשמתין כנזכר בנוסח הקדמה הראשונה והנה שמעתי ממורי זלה
ענין זה פעמים רבות אלא שיש בהם דברים הפכים ואיני זוכר תירוצם ותשובתם והנה בתפלת 

י הזיווג שאנו עושין "ה כתוב כי בימי החול שלאחר החורבן אין העולמות החיצונים עולין כלל ע"ר
ל מפני שנשארים בחוץ ואין להם יכולת לעלות עד "וזה הוא שכתוב הן אראלים צעקו חוצה ר

  ).ח"פע ( ליצירה ולבריאה ועד האצילות663המלכות מן העשייה
אמנם נראה כי הכוונה הוא באמת רק על אור : ו"ל גליונות הלש"כ למעלה ממקומם ז"מש

ש לקמן "כמ, אור פנימי ואור מקיף' כי הן החיצוניות והן הפנימיות ישנם בכל א, הפנימי שבהם
  .ב"וכן בשער הכוונות סד ע' בשער השבת פרק ו

אלא כל העליות של הפרצופים אינן כי אם , כל העליות של הפרצופים אינן עליות כפשוטו
שאם היה זה עילוי ממש , ג"א לו ע"ו כללים ח"לש 'עי[וחין מלעילא לאור התחתון תוספת אור ומ

ועל ידי זה , ]שכן בעליה מעין זו חוזרת נשמתו לשורשההרי שהיה הדבר כעין מיתה , וכפשוטו
 ).ד"א לד ע"ביאורים ח(ונקרא על שמו , נעשה התחתון עצמו להיות מעין מדריגת הפרצוף שעליו

 ת שבת אנו מעלים החיצונות וזה ההפרש שיש בתפילת שבת מבחול אמנם בשבת בקבל664
 ).ח"פע(
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åîöòá äàéøáä íìåò ãéøåäì äðåëä.ãò ïëå "äë ùåã÷ ïéà ãò æ 'êúìá ïéà éë, åðà æà éë 
äéùòì äøéöéî òôùä ïéãéøåî.çàå "æðä úåîìåòä ïéãøåé æà çáùì åðéìòá ë 'à ìë '

îë åîå÷îá"òá íù ù"ä. âúð íøàáðä êúéá éáùåé éøùà øåîæîá ï÷úíéôà úìéôð øçà , 
êøåöä ìëá øàáúð íùå,òå "áèéä ù.   

çá ìéçúú øùàë äðäå"æðä úåëøá é 'á ãòøîàù êåø,ãéîú ïéåëú 665 äéåäá 
ïéää éåìéîã,äéùòá àåäù 666,ä úåàî àöåéå 'úììåëä äéåää ìù äðåøçà ,ä éë òãåðë  '

äéùòá àéä äðåøçà,éîã åæ äéåäå éää éåì"ä ï"äéùòä úîùð ñ,÷ðä  'éçá 'ùôð, àéäå 
î äìåòäîå÷îäæðë äøéöéä ìà '.à íù ìà ïéåëú íâ "éðãà ì667äéùòä íìåòá øùà .668   

á ìà êòéâäáåøîàù êåøøåà øöåé ãò ,ïéåëú 669äøéöéä íìåò úîùð ìà , àåäù 
éâá äìåòä ïéôìàã äéåäî 'î"ä,éçá àåäå  'ðë çåø"ì670.à íù ìà ïéåëú íâ "ä ì øùà äéå

äøéöéä íìåòá671.   
äãéîòä ãò øåà øöåé ìà êòéâäáå,ïéåëú 672äàéøáä úîùð ìà , éåìéîã äéåä àéäå 

ñ"â,à íù ìà ïéåëú íâ "äàéøáä íìåòá øùà éãù ì673.   
úåáà úëøá ìà êòéâäáå,ä úøîàù øçà  'çúôú éúôù, éåìîã äéåä ìà ïéåëú æà 

éâá äìåòä ïéãåéî 'ò"á,åää ìù ãåé úåàî àöåéù úììåëä äé,ä éë úòãé øáë éë  ' éúôù
÷ ìëéäá àåä çúôú"äàéøáã ÷674 .ãò ïëå"åä úòá ïéåëú ùîî æúãøâä  ' øçà úåîìåò

ðë äãéîòä"çáùì åðéìò ãò ì675.   
ïéåëì éåàø ïéà äðäå676à ìë  'àå 'åîöò éðôá, øù÷ìå ìåìëì àéä äðåëä ø÷éòù éôì 

íìåòá íìåò,á ìà òéâúùë ïëìå øîàù êåøà ìà ïéåëú ä úå 'äéåä íùáù äàúú, ïéåëúå 
á íù ìà"ïéää éåìéîã ï,à íù ìà ïéåëú íâå "éðãà ì,å úåà íò íøáçúå íìòúå  'ìù íùä 

î íù íòå"à íù íòå ïéôìàã ä"äøéöéáù äéåä ì.øåà øöåé ìà òéâúùëå ,ä ìà ïéåëú ' 
úåìòäì äàúúä÷áãìå äå úåà íò ',å úåàå  'ä íò ä÷åáã 'äàéøááù äàìéò,íù ïëå á " ï

éääã"ï,î íùì åäøáçú "ä,î íùå "ñ íù íò ä"äàéøáã â,à íù ïëå " ìà íù íò éðãà ì
äéåä,à íù íò íøáçúå "ù éãù ìäàéøáá.äãéîòä ìà êòéâäáå ,ãä ìë úåìòäì ïéåëú  '

 - מאיר הכוונה -

 .דהיינו שזה כוונה כללי ולא בשעת אמרת שם השם 665
  .דעשיה' שהיפנה ויטול הוא בנוק, א דעשיה"ג שזה בז"א ע' עי 666

עולמות ' ה הכוללת כל ד"אחרונה של הוי' לה שהוא יוצא מאות הושם זה הוא נשמת עשיה כ
זו היא ' ן זה היוצא מאות ה"אחרונה שבה שהוא בעולם עשייה ושם ב' צאת אות הע ונמ"אבי

 נשמת דעשיה העולה עתה למעלה ביצירה וגם תכוין בשם אל אדני שהוא בעשייה כמבואר אצלינו
 ).ב,ח ז ע"פע(

 .372לעיל הערה ' עי 667

 .: ל הסידור"ז 668
 ).ח מעולת תמיד"ו על פע"נוסף בלש(תדיר  669
 ).ח"פע (ל"של הויה הנ'  ויוצא מאות ו670
  . 372 לעיל הערה ’עי 671

ח "ל מהפע"וכנ, ל הסידור "וז
 .שזה כוונה כללית דרך כל התפילה

 ).ח"פע(תמיד  672

 .ל הסידור "וז. 372 לעיל הערה ’עי 673
 .לקמן עמידה א' ועי, ב שזה כתפילה אריכתא"ברכות ד ע'  גמ’עי 674
ל לאחר העמידה כי אשרי בבריאה ותפלה "כ תכוין בסדר העולמות מלמעלה למטה כנ" ואח675

 ).ח"פע (ל"לדוד ביצירה ואין קדוש בעשיה כנ
 )ח"פע ( כל עולם נפרדים בפני עצמו676
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áæ íéìåìë úåîìåò"âá æ 'éçá 'æðä 'ò äìòîì äèîìî"ðä ã"ì.ãòå " úòá êôäì äùòú æ
ë äãéîòä øçà úåîìåòä úãéøéð"ì,äë ùåã÷ ïéà ìà êòéâäá éë àöîðå  'åë êúìá ïéà éë', 

åîìåò òáøàä ìëì ïéåëúúáæ íéìåìë "ìéòî æààúúì 677.  
  

á ùåøã øçùä úìôú éùåøã'  
ìòæðä ïéðò  'úéøçù úìôú ïå÷éú øãñá, äúå÷ìçúä ïéðò ìéòì øàáúð øáë äðä 

éáà úåîìåò òáøà ìà"ò .æðä ïéðò øàáð äúòå '÷åîò øåàéáá øúåé,  åðøàéá øáë äðä
äôåñá åðéæàä úøãà úîã÷ä øåàéáá )ג"נח ע( à äîã÷ä' éçá éðù ïéðòá ' ìëá äìòîì ùéù

éáàã úåîìåòä"ò678,éçá éë  'à 'úåîìåòä úåéðåöéç ïéðò àéä,éçá àåä  'åììëú úåîìåòä 
éçáá 'éðåöéçåúí,ø÷ðä àíéðôåàå íéëàìîå ãåáëä àñë 679,áä äðéçáäå  ' ïéðò àéä

îìåòä úåéîéðôúå,éçá íäù  'äéùòã íãà éðá ìù úåùôðä,åçåøäå úäøéöéáù , úåîùðäå 
åë äàéøááù'.éçá ìëå  'éçá äì ùé íäî 'óé÷î øåàå éîéðô øåà.î òãåð äðäå "äåæá ù" ÷

 - מאיר הכוונה -

 : ור הפיך מה שאמרנו בעליית העולמותל הסיד"ז 677
 .עיבורים שהם גוף ומוחין' נראה שרק מובא שם ב 678
ן בנים "ביצים אינון מסטרא דאופנים אפרוחים מסטרא דנער מטטרו: ב"ז כד ע" תיקו’עי 679

 בתלת 679מסטרא דכורסיא דאיהי סכת שלום דאיהי קנא דשכינתא דאימא עלאה מקננא בכורסיא
 679 אימא תתאה מקננא באופן679ן" דאמצעיתא כליל שית ספירן מקננן במטטרוספירן עלאין עמודא

   והנה אופן אחד בארץ)יחזקאל א טו (דאתמר ביה
 הבנים מצד של הכסא ,ן" האפרוחים מצד של הנער מטטרו,ביצים הם מצד של אופנים: תרגום
ת  שהאם העליונה מקננת בכסא בשלש הספירו,כת שלום שהיא הקן של השכינהושהיא ס
 , האם התחתונה מקננת באופן,ן" העמוד האמצעי כולל שש ספירות שמקננות במטטרו,העליונות

  ".והנה אופן אחד בארץ"שנאמר בו 
שזהו ' ועתה צריך אתה לדעת כיון שהאדם בה יפיק רצונו ובה משיג שם ה): ג"לב ע(ח "תז' עי

ה תקנו בשחרית תפלה שהוא על זאת למ' סוד על זאת יתפלל כל חסיד ועל זאת ודאי לשם ה
למדה ידועה וכן במנחה למדה ידועה וכן בערבית למדה ידועה וכן בשבת למדה ידועה וכן ביום 

ה 'טוב למדה ידועה וכן בעשרת ימי תשובה למדה ידועה אלא מה שאמר על זאת הוא מורה שיהו
לה הגדלה והגבורה וכל ספירה אין לה פע' הוא ככל ספירה וספירה כמה שאמר דוד לך ה

בתחתונים אלא על ידי המלכות שנאמר בה ומלכותו בכל משלה אבל בזמן שצריך הקדוש ברוך 
הוא להצדיק צדיק ולעשות עמו צדקה שהוא מלכות עם התחתונים נכללים בו כל הספירות 

 בכל דרכיו ומרחם על }ד"לב ע {'נקרא על שמו צדיק שנאמר צדיק ה' ונקראים צדיקים על שמו וה
מאה ' קדשות בכל יום ק' ד' תשעים אמנים ד'  ואין צדקה אלא תפלה שהיא צבריותיו בצדקה

חמשה חמשי תורה וזה וצדקה תרומם גוי ועליו נאמר לאברהם ויחשבה לו צדקה ' ברכות ה
היא ' היא צדקה ומצד י' וילבש צדקה כשריון מצד ה) ישעיה נט(וכשהוא רוצה להגן בה נאמר בה 
' נאמר בה ארכה מארץ מדה מצד ה' טרה בראש כל צדיק ומצד וכובע על ראש צדיק אות ברית ע

עליונה ורחבה מני ים וכשרוצה הקדוש ברוך הוא להמשיך נבואה כל הספירות כלולים בה ונקראו 
וביד הנביאים אדמה כמה שנאמר ודברתי על ) הושע יב(נביאים ומלכות היא דמיון כלם שנאמר 

נראים בה וכן כל הספירות מראים בה כחם ודמיונם הנביאים שהיא כמו אספקלריא שכל הפנים 
וצורותם לכל נביא כפי השגתו למעלה וכמו כן למטה היא מתלבשת בכסא הכבוד ובכל המלאכים 

 שבהם המלאכים התלוים מהם שיש מלאכים 679והאופנים וחיות הקדש ובכל הרקיעים והכסאות
ים עליהם וכן בכל כוכב ומזל כמו כי גבה מעל גבה שומר וגבוה) קהלת ה(גבוהים עליהם שנאמר 

שנאמר ומלכותו בכל משלה וזהו וביד הנביאים אדמה לכל אחד נדמה כפי כחו שהיא נשמתו והבן 
הוא בכתר שהיה קדם שנברא העולם הוא ושמו לבד בכתר כשברא ' אמרם העונה אמן בכל כחו ה

ירה כמדליק נר מנר העולם במדת ראשית ירד עליו ולא היה חסר מלמעלה וכן בכל ספירה וספ
ואינו חסר מן הראשונה ולא מחברתה עד אין סוף ואין תכלית ומי שמכיר אותו בזאת כאלו מכיר 

 מהעליונים והיא יחוד וקשר כלם והיא ]ב"פג ע [אותו בעליונים ובתחתונים בעבור שהיא כלולה
כי אם בזאת אל יתהלל חכם ' כה אמר ה) ירמיה ט(מתלבשת בכל התחתונים ועל זה אמר הנביא 

השכל וידוע אותי היא נקראת נבואה מצד הנביאים חכמה מצד החכמים שכל הספירות ' וגו
 .נקראים חכמה
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)ôúùøò àø óã ìä÷éå "á680ôáå  'ò á÷ øäá"à ב"קכ ע
681( ïå÷éúä úåùòì êéøö äìçúáù 

éçáá 'äùòîä,ã íäù  'éðå÷éúí,åìà íäå :ðôé ú çéðéå úéöéöá óèòúéå äãé ìù ïéìéô 
çàå"ú ëùàø ìù ïéìéô .øçù ìù úåðáø÷ øãñ íä íãâðëå,úåøéîæä øãñå ,ñå øãøöåé , 

ñåøãé úìéôú "ç,äæ ìë øàáì êéøöå .   
îä ãåñá êéøö äìéçúá äðääùòéçá ï÷úì  'åéðåöéçú øùà íîå÷îá úåîìåòä ìë 

íäì682,ò éë àåäå "åéëøö äðôé øùà é683, àåä äðä éçáá äéùòä íìåò ï÷úî '÷ðäàø 
ùôð684.òå "øöé øùà úëøá é,äù ãåñ àåêøáîù úòá äôä ïî àöåéä ìáä ,åà ï÷úî àåä  ø

óé÷îääéùòä íìåòã .çàå "ò ë"åéðåöéç ï÷úî àåä åùàøá óèòúîù úéìèä éú íìåò 
÷ðä äøéöéäàø çåø685,òå ïë éãé ìéçá ïî øåà ãøåé  'éçá ìà äøéöéã ùôðä ' øùà çåøä

 äéùòá÷ðä 'éùòáù äøéöéä.úéöéöáù äëøáä ãåñáå ,äøéöéä ìà óé÷î øåà äùòð . 
çàå"ò ë"éôúä éäìù ãé ìäàéøáä íìåò ï÷úð , äîùðä ìà äàéøáã ùôð ïî øåà ãøåé æàå 

äéùòáù .òå"äàéøáä ìà óé÷î øåà äùòð äëøáä é.çàå "ò ë"ú éùàø ìù ïéìéô,ð ï÷ú 
åìéöàä íìåòú.ëøáä ïéðòá íðîàä ä÷åìçî ùé úîù éôì øáåñ ø úåìéöàä íìåòá íâ éë 

ò úåùòì êéøö"åìù óé÷î øåà åðéùòî é,ú ìò íâ êøáì êéøö ïëìå ùàø ìù ïéìéô, úåùòì 
åéìà óé÷î øåà.éçá àåäù úåìéöàä íìåòã óé÷î øåàã øáñ øîå  'äîùðì äîùð, åðéà 
åðéãé ìò äùòð,äùòð àåä åîöòîå ,åúåùòì çë åðá ïéà éë 686.   

ãä ìë äðäå 'òåîìåúéçáá åð÷úð  'úåéðåöéçí íîöòá úåîìåòä úåììë àåäù 
íúåììëá,éçáá  'íäìù óé÷î øåà íò éîéðô øåà,ò "æðä úåéùòî úåöîä åìà é"ì. ìáà 

éçá ÷ø ï÷úð àì åîöòá íãàä 'ãáìá åìù ùôðä,åéùòî úåöî íä åìà ìëù éôì ú, íäù 
ùôðä ãöî,éôàå  'ëøááäúåöî ãöî àéä íäìù } ò áé"á{åéùòî ãáìá ú, ï÷úì éãë ïëìå 

éçá 'úéðù,äìôúá øåáãä ãåñ êéøö .   
ïèøô äæå:úåðáø÷ øãñ åøîåàá éë 687øçù ìù ,äøéöéá äéùòä ìåìëì ïéåëé , øçà 

åììëð øáëù688åîìåòä ìë åð÷úðå úíúåììëá . ìåìëìå äìòîì íúåìòäì éãë íðîàå 
ãçéá íúåà,à øùôà éò àìà åúåùòì "åììëä éúúåîùðä 689,éçá íäù  'ôåéîéðú 

ìåòäåîúíìåë ,úåðáø÷ä íéøîåà åðà ïëìå ,òù ïë éãé ìéçáá äéùòä íìåò íéììåë åðà  '

 - מאיר הכוונה -

 דבעי ליה לבר נש כיון דאתקין גרמיה בפולחנא דעובדא בתקוני דמצוה וקדושה ליחדא 680
א "ד (לביה בתקונא דפולחנא פנימאה דמאריה ולשואה לביה ורעותיה בההוא פולחנא דאינון מלין

  דהא מלה סלקא ) דקאמר
שצריך לו לאדם שכיון שהתקין עצמו לעבודת המעשה בתקוני מצוה וקדשה ליחד לבו : תרגום

בתקון של העבודה הפנימית של אדונו ולשים את לבו ורצונו באותה עבודה של אותם דברים 
 .שהרי הדיבור עולה) שאומר(

 .33לעיל הערה ' כוונתו לדף קכ ועיולכן נראה ש, זהר בדף קב מדבר על שעיר לעזאזל 681
 ).א"ח ה ע"פע (י ברכה מקיף"ז מתקן חיצוניות עשיה וע" תחלה ירחץ ידיו ועי682
ש למטה "כי הם שניהם בעשיה כמ' והם א(כ יפנה " נטילת ידים ואח- ) ח"פע(ויבדוק נקביו  683
 .ונבאר תחילהה "ג ד"לעיל א ע' ועי). ח" פעו על"גליונות הלש) (בסמוך
 ).ח"פע(נפש דעשיה  684
 .ח" נמחק בפע– רוח רא הנק685
 על לברך שאין' ה' סי ז"הרמ באיגרות ל"ז ז"הרמ כתב זה מטעם וכן: ג"ב קכג ע"ה ח"דע' עי 686
 תא לתקן כח בנו ואין, )ו דרוש (תפילין בדרושי ש"כמ דאבא מוחין שהם משום, תם דרבינו תפילין
 . ש"ע עליו מרמז הברכה אשר הענין

 ב"א וע" נהר שלום כה ע'עי 687
 ).ד"ה ע(ח "נמחק בפע 688
 .663ו, 662, 661לעיל הערות ' עי 689
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åúåéîéðô,äù ãåñ àååùôðä úåáù ,â íäáù óé÷î øåà íò "ë,äùòðä 690ò "øåáéãä é, æàå 
éðåöéçä íâúåíäîò ììëð äéùòä íìåò úåììë àåäù ,äéùòä íìåò íéìòî åðà æàå 691 ìà 

äøéöéä íìåò,íéììåëå éçáá åîò åúåà  'ä íìåòáù úåùôðääéùò,åéîéðô íäù ú äéùòä 
æðë',ò äæå "úåðáø÷ä é,éçáì éîéðô øåàã ïéçåî ïéùòð æàå  'úåùôðä,åà íâå óé÷îä ø 

íäìù,ò "øåáéãä é692 .  
çàå"ò ë"á ìù úåøéîæä éøîàù êåøøöåéä ãò 693,íéìòî åðà 694 ïéçåøä úà 

äøéöéä íìåòáù ,éçáá 'áå éîéðô øåàã ïéçåîéçá 'óé÷î øåà695äàéøáä íìåò ãò . íâ æàå 
éçá 'åéðåöéçúã íìåòäøéöéä ,åìù óé÷î øåà íò åìù éîéðô øåà ,éììëðå íéìåò íä í íäîò 

äàéøáá.   
çàå"äãéîòä ãò øåà øöåéá ë,éìòî åðà í696éçáá äàéøáä íìåòáù úåîùðä  '

ãò íäìù óé÷î øåàå éîéðô øåà697úåìéöàä íìåò ,åéðåöéç íâ æàå úíìåò  øåà äàéøáä 
éììëðå íéìåò åìù éîéðôííäá .   

ò éë øàáúð äðäå"é ãé ìù äìéôú òå äàéøáá àéäù"úä éùàø ìù ïéìéô àéäù 
åìéöàáú,éùòð íééîéðô ïéçåî íéîéðô øåàã ,íâå  óé÷îä øåà éçáá íäìù 'éðåöéçúå 
åîìåòäú698.ò äúò íðîàå "÷ é"éøîåàù ùíøöåéá ,ðô ïéçåî ïéãéøåîå ïéëéùîî åðà  íéîé

éçáá éîéðô øåàãúðåéîéðô úúåîìåòä 699,ðë úåîùðä íäù "ì.çàå "ãéîòá ëä700 åðà 
éçá íäì íéðúåðúðåà øíäìù óé÷î ,øã úåáà úëøá øåàéááå "åìîá äú éäìàå åðéäìà 

åðéúåáà,ò äæì òåéñ ùé "áèéä ù .  
äàéøáá äéùòäå äøéöéä åìò øùà äúò äðäå,éçá íäù  'úå úåëìî"ú, éðá 

äàéøáä,ðà î ãåñá äàéøáá íúåìòäì äúò ïéëéøö å"ï,íîà ìà ,äàéøáä íìåò àéäù , 
îéðô ïéçåî íäì åðúéù éãëíéçáá éîéðô øåàã é 'úåîùðä íúåà,åéîéðô íäù ú ìù 

úåîìåòä.åà åâååãæéå äìéçúá åãçééúéù êéøöå "æì ïéçåî úúì úåìéöàã àå"úåìéöàã ï, 
éòå"åàì òôù êùîåé ë"äàéøáã à, íâ åâååãæéù æì ïéçåî úúì íäå"íù øùà ï,éçá íäù  '

æðë íù äúò åììëðå åìòù äéùòäå äøéöéä'.   

 - מאיר הכוונה -

 .ההתכללותהיינו  690
 ).ח"נוסף בפע(פנימיות והמקיף  691
מ להם "מוחין פנימים וגם א'  אחר אשר עשינו אל הנפשות האלו שהם פנימית דעשייה בחי692

 ).ח"פע (במקומם למטה ואחר כך עולין ונכללין ביצירה
 .ח" נמחק בפע–  עד היוצררוך שאמרשל ב. יוצר אור 693
 .יןח ובמקומו איתא נעש" נמחק בפע אנו מעלים694
 ).ח"נוסף בפע(ואז עולים  695
 .ח ובמקומו איתא נעשין"ם נמחק בפע אנו מעלי696
 ).ח"פע(ואז עולים  697
 אחר כך בקרבנות אנו מעלים עשייה ביצירה הפנימית והעולמות ובזמירות היצירה בבריאה 698

כ ביוצר אז עולים הבריאה באצילות נשמות ועולמות ואמנם עדיין "הנשמות והעולמות אח
א באצילות ועושין מוחין פנימים לבד "ש מזדווגים או"י ק" צריכין למוחין פנימיים ואז עהנשמות

א דבריאה והם מורידין מוחין פנימים ומקיפים "ן דאצילות ואז נמשכין מוחין גם לאו"דנשמות דזו
כ בבריאה "כ הוא פנימית דאצילות כפנימית ומקיפין דבריאה וא"ן דבריאה כי כ"דנשמות לזו

 )א"ח י ע"פע (נ דאצילות"ר דפנימים ונשמות לזו"מוחין דגנגמרין 
י בסוף הפרק שזה אורות דאצילות 'וע,  זה סותר הקטע הקודם).ח"נוסף בפע(ללא מקיפים  699

 .ולכן אין סתירה
 .לפני אבות או אחרי כן 700
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äæä øáãä úåùòì çë åðá úåéäì éãëå,éåèöð åð÷ úåöîá "ù,éçá àéäù  ' øåáéã
úéùòî äðéàå.òå "åæ äåöî é,æðä âååæä íåøâì çë åðá äéäé ',åæ ìà ïéçåî åðúéù éãë " ï

æðë äàéøáã'701 .æ ïéðò øàáì éãëåä,åë ïî úö÷ äô øàáì çøëåî àåä å÷ úð"ù .  
åðéìöà øàáúðù äîá ïáåé ïéðòäå,ìçøå äàì íéùð éúù åì ùé á÷òé éë  .éçá äðäå '

áá àéä äàìéç 'úã øù÷äùàø ìù ïéìéôúåìéöàä íìåòáù ,éî íìù óåöøô äì ùéå " ñ
òãåðë .ìçø úà íéìòî åðà äúò íðîàå,úãîåò øùà úåëìî ìù äãå÷ðä äúåà àåäù 702 

÷ ìëéäá"äàéøáã ÷,äàì ãò äìåòå 703æðä ',äù ãåñ àåã úåà  'ãçàã, äîò úììëðå 
ãä äúåà æà úøáçúîå 'æä íò"äù àãåñ àåçà "ã,à "ã ç'704,î ïéùòð "åà ìà ï" à

úåìéöàã, æàåéðúåðå íéãéøåî íæì ïéîéðô ïéçåî "æðä äàììå à'705. ìçø ìù ïéçåîä íðîàå 
ïéãøåé íðéà,éçáá àéä ïééãòù éôì 'å÷ð äã,ïéçåî ìá÷ì óåöøô äì ïéàå  . äìù ïéçåîä ïëìå

ãä íò äìòîì íéøàùð 'äàì àéäù ãçàã.706éøîåà åðà øùàëå íìîëùá "å, àåä ìëä 
éçá ãåñá 'äæ ïáäå äàì .  

æà éë àöîðå707,ò "æ éâåååàã "à,éîéðô ïéçåî ïéãøåé íæì "äàìå à, äæä øåàä çëîå 
ìåãâä,â äøéöéå äéùò äùòð "î ë"áä ìà ïäàéø708, éîéðô øåàã íâ ïéçåî íäì ïéãøåé æàå 

óé÷î øåàå,ë éë "ëãáìá íéîéðô ïéçåî àåä úåìéöàá , íéôé÷îå íéîéðô ïéçåî úúì åîë 
äàéøáá.éçáá éë äúò àöîð  'íúåéðåöéçá úåîìåòä,é ù éîéðô øåàã íéîéðô ïéçåî íäì 

óé÷î øåàå,éçááå  'úåîìåòä úåéîéðô íäù úåîùðä,â íäì ùé "åî ë øåàå éîéðô øåàã ïéç
âá óé÷î 'éá úåîìåò"úåìéöàä íìåòî õåç ò,éçáì íù ïéà éë  ' øåàã ïéçåî ÷ø úåîùðä

óé÷î øåà éúìá éîéðô .çàå"ò ë"é úìéôúá äãéîòä é"ç,â íäì íéùòð "éçá ë ' úåøåà
éùîë ïéçåîã ïéôé÷îä"òá ú"ø úìôúá ä"ò ä"ù :  

  
â ùåøã øçùä úìôú éùåøã'  

ìòæðä  'ìéç øãñáìåçã øçùä úìéôú ÷å .ã ï÷úì êéøö äìéçú äðä ' úåîìåò
éáà"ò ò"òá äèîì íéùåò åðàù úåéùòî úåöî éåä"æ,ëå å íð÷úì àåä äæä ïå÷éúä úðå

 - מאיר הכוונה -

וא  אמנם לפי שה,א"נתינו בתחילה היא לזווג זווג חיצון דאווהנה כו: ל"ב וז"לקמן כג ע' עי 701
ש כי " אותו בענין היחוד דקן לכן אין אנו מכווני,'ן כנז"ן של זו"י העלאת מ"נעשה מעצמו שלא ע

נתינו היא להוריד הארה ושפע מן הזווג ו אבל כו,הנה הוא זווג תדירי ואינו נפסק ונעשה מעצמו
, דן אל צורך זווג האחר של הפנימיות במלת אח"ן לשיהיה בהם כח לעלות בסוד מ"ההוא אל זו

 .כ"ע
  ).ח"פע(ירדה בלילה  702
דאחד ' ס והיא אות ד"האצילות ונכללת שם עם לאה העומדת שם בפרצוף שלם של י 703

 )ח"פע(
 .647לעיל הערה ' ועי). ח"פע(א ולאה "ז 704
 )ח"פע(' ולרחל אמנם אין כח ברחל לקבל מוחותיה לפי וכו 705
ש שהיא מצוה בדיבור ואינה מצוה מעשית כמו "י יחוד ק"ענין זה נעשה ע והנה כל ה706

נשמות ופנימיות ' נ דבריאה בבחי"ש נעשין מוחין של פנימים ומקיפים לזו"י הק"התפילין וע
 ל"י התפילין שהיא מצוה מעשית נעשין מוחין דחיצוניות כללות העולם כנ"ל אך ע"בריאה כנ

  ).ח"פע(
ענין פנימיות וחיצוניות העולמות ] ??ב"ל קכ ע"נדצ## *ו" לש–ב "ט עק[בזהר במדבר קב ' ועי

  .ל"והנשמות בכל הנ
 : ל הזהר"ז

 .'אלקינו ה' ה נראה 707
 .באחד 708
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íîöò íîå÷îá,äìéìá íäá åæçàúðù íäéúåáéáñ øùà äôéì÷äù 709,íäî äúò åãøôúé , 
éì÷ä ïéàå íåé àåäù éôì 'úøáåâ .åäðäúéøçù åéãé íãà ìèåð äìéçú ,ò éë ïéåëéå " äìéèð é

âã äôéì÷ä íéãøôð åæ 'åøçàúåðäéùòä íìåòã ,éçáá íäî íéãøôðå  'úåéðåöéçä . êë øçàå
åéëøö äùòéå äðôé,òå ïë éãé ìâ úåéîéðôä íâ ï÷úé  'íìåòã úåðåøçàä æðä äéùò', äðä éë 

éì÷ä úæéçà ùé äéùòä íìåòá 'éôàåìúåéîéðôá ä, }ò áé"â {ùòá éë òãåðëäéøéöéå  ùé ä
òøå áåè úåáåøòú710,òå "éì÷ä àéöåäìå ãéøôäì íøåâ äðôðù äî é 'äéùòã úåéîéðô ïî .

ò äðäå"á é 'åìà íéøáã,äðôéå åéãé ìåèé íäù ,â åð÷úð  'éçáá äéùòã úåðåøçà ' éîéðô øåà
éçáî 'íäáù úåéîéðôå úåéðåöéç711,ò íðîàå "ò ïéëøáîù úåëøá éðù éíéãé úìéèð ì 

åéãé ìèåðùë,é øùàå ðôéùë øöä,ï÷úð  óé÷îä øåà éçáá íäìù 'úåéîéðôíéçááå  '
úåéðåöéçí,éçá àåä äôä ìáäáå øåáéãá úéùòðä äåöî ìë éë òãåðë  'óé÷î øåà. éøäå 
â åð÷úð 'îöò íîå÷îá äéùòã úåðåøçàíéçáá  'úåéðåöéçíéçááå  'úåéîéðôí,ò "á é '

æðä íéùòî' .  
çàå"ò ë"á é 'úåúéìèä,ìåãâå ïè÷ úéìè ,ä â ìà íéðå÷éú éðù í ' íìåòã úåðåøçà

äøéöéä,åøèèîá àéä úéìè ãåñ éë òãåðë "æðë äøéöéá øùà ï 'ôá ' ñçðô)ëø óãò å"á712( 
øá"î .äðäåèî "äæä úéìèá ùáìúî àåä è,åéîéðô ãâðë àåä ïè÷ úéìèä ìáà úâ  '

äøéöéã úåðåúçú,íéùåáìîä úçúî ÷åìçä ìò ùáìð àåä ïëìå , íéâäåðä íúåàë àìù 

 - מאיר הכוונה -

 כי הנה הקליפות אשר בסביבות כל העולם מהם הנה נתדבקו ונתאחזו בקדושה בלילה 709
הני תרין צפרין כמבואר אצלינו ויונקים משם כנודע כי אז הוא זמן יניקתן כנזכר פרשת ויחי בענין 

ועתה ביום אנו צריכין להפרידן מן הקדושה ושלא יתאחזו בה ביום כמו שנאחזו בה בלילה וכל זה 
  ).א"ע ח ו"פע (ה"ש בע"ל כמ"נעשה על ידי תיקון המעשה כנ

 תנא עלמא חדא ןכל יומא ויומא קלא דכרוזא אשתמע במאתן וחמשין עלמי: ב"ל הזהר ריז ע"ז
 709 וכד כרוזא נפיק ההוא עלמא מזדעזעא ומתחלחלא נפקי תרין צפרין709 לעילאאשתמודע

דאסתלקו מההוא עלמא דמדוריהון תחות אילנא דחיזו דחיי ומותא ביה נפקא חד צפורא לסטר 
 וחד צפורא כד נהיר יממא וחד כד אתחשך יממא כל חד וחד 709דרומא וחד צפורא לסטר צפונא

זא לבתר בעו לאסתלקא לאתרייהו ומשתמטי רגלייהו בנוקבא קרי ומכרזא מה דשמעין מההוא כרו
) קהלת ט יב(דתהומא רבא ומתלכדן בגויה עד דאתפליג ליליא כד אתפליג ליליא כרוזא קרי 

  :709וכצפרים האחוזות בפח כהם יוקשים בני האדם
 עולם אחד נודע ,שנינו. כל יום ויום קול הכרוז נשמע במאתים חמשים עולמות: תרגום

 יוצאות שתי ציפורים שעולות מאותו , אותו העולם מזדעזע ומתחלחל, וכשהכרוז יוצא,למעלה
 וצפור אחת לצד ,יוצאת צפור אחת לצד דרום.  שמדורם תחת העץ שמראה החיים והמות,העולם

 וכל אחת ואחת קוראת ומכריזה מה , ואחת כשנחשך היום, וצפור אחת כשמאיר היום,צפון
 , ונשמטות רגליהן בנקב תהום רבה,כך רוצות להתעלות למקומןאחר . ששומעים מאותו כרוז

זות בפח כהם ווכציפורים האח" , וכשנחלק הלילה הכרוז קורא,ונלכדות בתוכה עד שנחלק הלילה
 ".יוקשים בני האדם

 וביצירה חציו . אבל אינן מתערבין יחד,והבריאה חציו טוב וחציו רע: שער מז פרק ד' עי 710
אמנם בשער מח .  והעשיה רובו רע ומעוטו טוב ומעורבים יחד.עורבים יחדטוב וחציו רע והם מ

תערובות הרע בטוב אשר בבריאה ויצירה וכן , ד"ב ט ע"ה ח"דע' ועי, פרק ג איתא שהם מעורבים
ר "כ כאן כי בהבריאה טו"ומש, ערך כמות הרע אשר בעולם הבריאה היא תלוי במעשה האדם

ראשונות דיצירה ' ש בו"ערב על ידי מעשה בני אדם וכל כי שם אפשר להם להת"מעורבים ר
כ באצילות וכן בעולם העשיה שם הוה לעולם עד התיקון האחרון הרע מרובה וגובר על "משא

 .הטוב ומעורב שם
 .וכל זה בחיצוניות 711
סימנא חדא דיהא רשים בצלותיה בתכלת בכנפי מצוה ציצית דאיהו דמי לרקיע דאיהו : ל"ז 712

 דיליה תכלת שבציצית ובגין דא שיעור הציצית אוקמוה רבנן טלית שהקטן מטטרון דיוקנא
  ונער קטן נוהג בם) &(מתכסה בה ראשו ורובו והאי איהו דאתמר ביה 

 , שהוא דומה לרקיע, שיהיה רשום בתפלתו בתכלת בכנפי מצוה ציצית,סימן אחד: תרגום
 טלית שהקטן , פרשוהו רבותינוומשום זה שיעור הציצית.  דמותו תכלת שבציצית,שהוא מטטרון

 ."הג בםוונער קטן נ" וזהו שנאמר בו ,בוומתכסה בה ראשו ור
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ìùåáìîä ìò åùáåì,åòèù úíãéá àåä .íúåéðåöéç ãâðë àåä ìåãâ úéìèäå , àåä ïëìå 
íéùåáìîä ìë ìò ùáìð.éðôä íðîàå åéîúåéîéðô åîë øåîâ úåéîéðô åðéà äøéöéã ú 

äéùòä,ùîî óåâä êåúá àåä øùà ,ðë äðôé ãåñá "ì, äøéöéá äôéì÷ä úæéçà ïéàù éôì 
äéùòá åîë713.çàå "ò ë"á é ' íäéúåëøáï÷úð óé÷îä øåà íäìù.éúåéäá äðäå åð íìåòá 

äéùòä,â ÷ø åð÷úð àì  'úåðåúçúíù øùà ,â åð÷úðù äúò ìáà  'äøéöéã úåðåøçà, 
ë åð÷úð àìéîîìéä "ñ714éùòáù äâî äèîì íä øùà  'úåðåúçúäøéöéã . åð÷úð àì íðîà 

éçáá ÷ø 'úåéðåöéçíãáìá .äúò éë àöîð 715â åð÷úð  'éçáá äøéöéã úåðåøçà 'ô úåéîéð
úåéðåöéçå,æå  'ãáìá úåéðåöéç úðéçáá äéùòã úåðåéìò,âå "éçáá äéùòã ú 'éîéðôúå 

éðåöéçåúå.   
çàå"ò ë"úä éãé ìù äìéôâ íéð÷úð  ' úåðåúçúäàéøáã,òå "÷úð äëøáä éï øåà 

 óé÷îäíäìù,éçáá äæå  'ãáì úåéðåöéçä,éçáì éë  ' úåùòì êøåö ïéà íäìù úåéîéðôä
øçà ïå÷éú,ò "ðä ãæ 'äéùòå äøéöéá.éì÷ä ïéàù àåä íòèäå  ' äàéøáä úåéîéðôá úåæçàð

äúåéðåöçá ÷ø,ëîå ïëù ìúåìéöàä íìåòá .åðéìöà òãåðëå , áåèå òø ïéà äàéøááù 
áèéä äæ ïáäå íéáøåòî716.  

äðäåâ åð÷úð øùà äúò  'äàéøáã úåðåøçà,ëî " ìù ãáìá úåéðåöéçä åð÷úðù ù
æä 'äøéöéã úåðåéìò,äèîì íä øùà âî "äàéøáã ú,æã úåéîéðôä åð÷úð íâå  ' úåðåéìò

äéùòã.çà "ò ë"ú éùàø ìù ïéìéô,éð÷úð ïâ  'éçáá úåìéöàã úåðåøçà 'úåéðåöéçí, àìà 
ãáìá íäìù éîéðô øåà ãåñá àåäù,ä ïéàå ùàø ìù ïéìéôúäéìò êøáì äëéøö , éôì 

åéìàî äùòð íäìù óé÷î øåàù,åðéãé ìò äùòð åðéàå . éîëç úøáñ êà  íéëøáîä æðëùà
ä ìò íâùàø ìù ïéìéôú,íâù íéøáåñ íäù éôì  óé÷îä øåà íäìù,ôòà " àåäù é
úåìéöàá,åðéãé ìò äùòð àåä äðä .   

ðë åð÷úì êøåö ïéà úåìéöàä íìåò úåéîéðô äðäå"ì,éôà éë  ' íìåò úåéîéðôá
äàéøáäéì÷ä ïéà  'ãáìá úåéðåöéçá àìà úåæçàð.â åð÷úð øùà øçà äúò äðäå  '

úäåöéçä ãåñá úåìéöàã úåðåúçíúåéð,ëî "æã úåéðåöéç íâ åð÷úðù ù ' äàéøáã úåðåéìò
íäî äèîì øùà,æã úåéîéðôä ï÷úð íâå  'äøéöéã úåðåéìò.éä ìë åð÷úð øáë éë àöîðå " ñ

éùòãäéçáá  'åéðåöéçúåéîéðôå ú,éðô øåàá éîóé÷î øåàå ,éä ìëå "ò äøéöéã ñ"æðä ã '
åéðåöéçúåéîéðôå ú, øåàá óé÷î øåàå éîéðô.éä ìáà "éçáá äàéøáã ñ ' øåàá ãáì úåéðåöéç

óé÷î øåàå éîéðô,éçáá ìáà  'úåéîéðôä,ðë åð÷úì êøåö ïéà "ì.âäå  'úåðåúçú úåìéöàã 
éçáá 'éðåöéçíúåãáì ,ãáì éîéðô øåà ãåñáå ,íäìù óé÷î øåà ìáà ,éçá ìë íâå  '

ôäúåéîéðóé÷î øåàå éîéðô øåàã íäìù ,àî äùòð àåä åéì,åð÷úì êøåö ïéàå .ëîå "æä ù '
åìéöàã úåðåùàøú,éçá íåùì ïå÷éú íåù íäá êøöåä àìù  'ø÷éòå ììë íäî, øàáúð éøäå 

äùòîä úåðéçá ìë.  
@øúéá@äúòåéçá øàáð  'ðë øåáéãä" ìä÷éå øäåæä íùá ì)ã óò àø"à(ôå  '
 øáãîá)ò ë÷ óã"á717(.äúò ãò äðäå ,ò "ïîå÷îá úåîìåòä åð÷úð äùòîä é,  å÷ìúñðå

 - מאיר הכוונה -

 .710לעיל הערה ' עי 713
 ).ב"ח ו ע"פע(עליונות ' ז 714
 ).ח"פע(י מעשים שביצירה "ע 715
 .710לעיל הערה ' עי 716
 .33לעיל הערה ' עי 717
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éì÷ä íäî',çàù éãë "ò ë" íøù÷ìå íìåòá íìåò úåìòäì ìëåð äìôúä ìù øåáéãä é
ãçé íúåìòäìå718.   

íúééìò øãñ øàáì ìéçúðå.ò äðä " ééä"ëøá çúåéøçùã úëøáî úðò "é719 ãò 
ôúùøãéîúä ,âä ìà äìåãâ äøàäå ìåãâ òôù íéãéøåî åðà  'äéùòã úåðåùàø, éãë 

åöéçäùúåéðçéå êëãæé íäìù ðéçáá úåéäì øåæúúåéîéðô ,á ùé íìåò ìëá éë ìéòì òãåðë ', 
úåîìåòä úåéîéðôå úåîìåòä úåéðåöéç,íäá øùà úåîùðä àåäù .òå " úåëøáä åìà é

áúî úåéîéðôãêøúåéðåöéç ,äìåãâ äøàä ìá÷îå ,åéîéðô êøòá ïéøæåçå ú.çà "ò ë"ô éúùø 
ãéîúä ïáø÷,â úåéîéðô íéìòî åðà "äìòîì äéùòã ø,ðå éçá ïéùò 'éðåöéçúåâ ìà ãáìá " ú

äøéöéã,æå "äìòîì íù ãò åúåìòäìå ïåéìòá ïåúçúä áø÷ì àåäù ãéîúä ïáø÷ ñ.720 
öîðåàò éë "ìåò ãéîúä ïáø÷ éíé }ò áé"ã {â úåéîéðô"äéùòã ø,ðå íéùòâ ìà úåéðåöéç  '

úåðåúçúäøéöéã ,åéîéðôä æàå ú øúåé àåä íâ äìòúî äøéöéã úåðåúçúä äùìù ìù 
òîìäì,úåéîéðô ãåñá íúåéðåöéç øàùðå .â úåéîéðôå "éçá íäì äùòð äéùòã øúð 

åéðåöéçú721,åéîéðôå úâ "äøéöéã úåéòöîà äùìùì úåéðåöéç åùòðå åìò äøéöéã ú, 
 íéùòð äøéöéã úåéòöîà äùìù úåéðåöéçåúåéîéðôíäì , úåéòöîà äùìù úåéîéðôå 

 úåðåùàø äùìù ìà úåéðåöéç íéùòðå íéìåò äøéöéãäøéöéã, úåðåùàø äùìù úéðåöéçå 
æðë íäì úåéîéðô úðéçá ïéùòð äøéöéã', íéùòðå íéìåò äøéöéã úåðåùàø äùìù úåéîéðôå 

äàéøáã úåëìîä ìà úåéðåöéç .ìî úåéðåöéçåúåëíäì úåéîéðô íéùòð äàéøáã ,éðôå úåéî 
îúåëìâä ìà úåéðåöéç äùòðå äìåò äàéøáã "äàéøáã ú,â úéðåöéçäå  'úåðåúçú äàéøáã 

íäì úåéîéðô äùòð,åéîéðôå úâ  'úåðåúçúåéðåöéç íéùòðå íéìåò äàéøáã úâä ìà  '
äàéøáã úåéòöîà,éðåöéçå úåâ  'åéòöîàúéùòð äàéøáã íåéîéðô úíäéìà .   

ãòëå"åâøãîä øãñë íéìåò æúæðä ',â úåéîéðô éë àöîðù ãò "áã øäàéø íéìåò 
îä ìà úåéðåöéç íéùòðåúåëì,æã àá÷åð "ã àúåìéöà,î úåéðåöéçå úåëìæã àá÷åð " à

úåìéöàã,íäéìà úåéîéðô úéùòð .æã àá÷åðã úåëìî úåéîéðôå "åìéöàã àú äùòðå äìåò 
éðåöéçåâ ìà ú"äð íäù äìéã ú"äáù é,äð úåéðåöéçå "íäéìà úåéîéðô ïéùòð äáù é. 
ãòëå"úåâøãîä øãñë íéìåò æ,öîðù ãò àâ úåéîéðô éë "ç íéùòðå íéìåò äìéã ø úåéðåöé

îä ìàúåëìæã "åìéöàã àú,î úåéðåöéçå úåëìæã "íäéìà úåéîéðô íéùòð à, úåéîéðôå 
îúåëìæã "â ìà úåéðåöéç äùòðå äìåò à 'úåðåúçúæã "à,â úåéðåöéçå  'úåðåúçúæã " à

åéîéðô íéùòðúäéìà .ãòëå "úåâøãîä øãñë íéìåò æ,åéîéðô éë àöîðù ãò úâ "æã ø" à
åéðåöéç íéùòðå íéìåòúî ìà úåëìåàã "à,åöéçå úåéðî úåëìåàã "éùòð àíéîéðô úå 

íäéìà.   
ãòëå"úåìéöàã ïéîåé ÷éúò ãò úåâøãîä øãñë íéìåò æ722,úé äæáå  'î êì" øäåæá ù

ô ' åö)ò åë óã"á723(ô óåñáå  'éãå÷ô) &724(úåòø éë àà ãò à÷ìñ ïéðáø÷ã "ñ725 àìéòì 

 - מאיר הכוונה -

 .663לעיל הערה ' עי 718
 .21 לעיל הערה ’עי 719
ר "כ צריך בתחלה להאיר בג"צונית א והנה כבר הודעתיך כי בכל העולמות יש פנימית וחי720

כ "פנימית ממש כדי שאח'  דעשייה כדי שיוכלו להזדכך ולהיות בחי]ו" לש–דפנימיות  [דחיצונית
ח ו "פע (ר דעשיה אל היצירה כנזכר" פנימית ג]ו" לש–נמחק בעולת תמיד  [יוכלו לעלות מוחין

 ).ב"ע
 .663לעיל הערה ' עי 721
 ).ח"פע (ש בזוהר"ס וז" יותר למעלה עד א722
רבי אלעזר שאיל לרבי שמעון אבוי ואמר הא קשורא דכלא אתקשר בקדש הקדשים : ל"ז 723

לאתנהרא אתדבקותא דרעוא דכהני ליואי וישראל לעילא עד היכן איהו סלקא אמר ליה הא 
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àìéòì.éô ùåø,ò éë "ù÷úîå úåîìåòä íéìåò úåðáø÷ éäæá äæ íéø,ìòîì äâøãî ä 
à ãò äâøãîî"ñ.úé äæáå øàáùî êì "ì726, íéìåò íðéà úåéðåöéç àø÷ðä úåîìåòä éë 

ììë,úåéîéðô úðéçá úåéäì íéøæåçå íîå÷îá íéøàùð íðîà .  
äúòåðä ìà íòè úúì êéøö "ì,éùòð äàéøáã úåëìîä êéà ú úðéçá äúåéðåöéç 
â ìà úåéîéðô"äøéöéã ø,à àéä éë  'â íäå', ìà úåéðåöéç úéùòðå äìåò äúåéîéðô êéà ïëå 

â ìë"äðîî äìòîìù ú.ãòëå "æãå úåìéöàã àá÷åðã úåëìîá åæ àéùå÷ ìåôú æ" úåìéöàã à
åë 'òîä íåø ãòúåì.   

êéúòãåäù äîá àåä ïéðòä ãåñ ìáà, ãåñá íìåòì àéä úåëìîä úîå÷ øåòéù éë 
äð"é727,äéìò íéöáåø ïàö éøãò äùìù íä éë 728,äå "ñ729ù éùòð íäî øùà íéå÷ äùìú 

 - מאיר הכוונה -

 בההוא צניעו דלא אתדבק ולא אתידע אוקימנא עד אין סוף דכל קשורא ויחודא ושלימו לאצנעא
  דרעוא דכל רעוין ביה

דש הקדשים ו הרי הקשר של הכל נקשר בק,רבי אלעזר שאל את רבי שמעון אביו ואמר: תרגום
אמר לו הרי .  עד היכן היא עולה,כדי להאיר הדבקות של הרצון של כהנים לוים וישראלים למעלה

 ,שגת ולא נודעתו להצניע באותה צנעה שאינה מ שכל קשר ויחוד ושלמות, עד אין סוף,בארנו
 .שבה רצון כל הרצונות

היכלא שביעאה אדני שפתי תפתח רזא דרזין בלחישו ולא אשתמע קלא הכא איהו : ב"רס ע 724
רעותא דלבא לאתכוונא ולסלקא רעותא מתתא לעילא עד אין סוף ולקשרא שביעאה בשביעאה 

מעילא לתתא לאמשכא ברכאן בכלהו עלמין דא בדא מתתא לעילא ולבתר ) וכלא חד בחד(
ברעותא דלבא ובסתימו דעיינין ברזא ) ודא שכינתא(ממקורא דחיי דאיהו שביעאה לעילאה 

  דאתוון דשבע שמהן עלאין קדישין
ההיכל השביעי אדני שפתי תפתח סוד הסודות בלחש שלא נשמע הקול כאן הוא רצון : תרגום

זה ) וכל אחד באחד( עד אין סוף ולקשר שביעי בשביעי הלב להתכון ולהעלות רצון ממטה למעלה
שהוא (ואחר כך ממעלה למטה למשך ברכות לכל העולמות ממקור החיים ) ממטה למעלה(בזה 

ברצון הלב ובסתימת העינים של סוד ) וזו השכינה(שהוא ההיכל השביעי העליון ) שביעי למעלה
  .האותיות של שבעה שמות עליונים קדושים

ביתין וכל שאר מנחות לאתערא רוחא דקודשא ברעותא דכהנא ושירתא דליואי ח: ב"רסח ע
וצלותא דישראל ובההוא תננא ושמנא וקמחא דסליק מתרוון ומסתפקי כל שאר מארי דדינין דלא 
יכלי לשלטאה בההוא דינא דאתמסר לון וכלא בזמנא חדא תא חזי כלא אתעביד ברזא דמהימנותא 

  ילא מאן דאצטריך עד אין סוף לאסתפקא דא בדא ולאסתלקא לע
חביתים וכל שאר המנחות לעורר רוח הקודש ברצון הכהן ושירת הלוים ותפלת ישראל : תרגום

ובאותו הענן והשמן והקמח שעולים נרוים ונהנים כל שאר בעלי הדין שלא יוכלו לשלט באותו דין 
בזה ולעלות למעלה שנמסר להם והכל בפעם אחת בא וראה הכל נעשה בסוד האמונה להנות זה 

  .מי שצריך עד אין סוף
 

 .ס ובחיצוניות נקרא כתר"ז שבפנימות נקרא א"י תציקו' וע.צ"א בספד"גר' עי 725
 ..Error! Bookmark not definedלקמן הערה ' עי 726
 ).ג"ח ו ע"פע (י" המלכות עומדת אחורי נה727
ה והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה באר וירא והנה באר בשד: ב"א קנא ע"זהר ח' עי 728

דרגא דאדון כל הארץ בשדה חקל תפוחין קדישין שלשה עדרי צאן תלת דרגין עלאין קדישין 
ד ויסודא דעלמא ואלין משכין מיא מלעילא ומליין להאי "ח והו"מתתקנן על ההוא בירא ואינון נצ

בירא עביד פירי ונביע תדיר ואתמליא בירא בגין דההוא מקורא יסודא דעלמא כד שארי בגו ההוא 
ההוא בירא מניה כיון דאתמליא ודאי כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים אלין אינון כל אוכלוסין 

  :ומשריין קדישין דכלהו שקיין ושתאן מההוא בירא וכל חד וחד כמה דאתחזי ליה
 של אדון כל  הדרגה"באר" ".בצים עליהווירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן ר"

 שלש דרגות עליונות קדושות ,"שלשה עדרי צאן" . שדה התפוחים הקדושים,"בשדה" ,הארץ
 ואלו מושכות מים מלמעלה וממלאים . והן נצח והוד והיסוד של העולם,קנות על אותה הבארומת

 הוא עושה פירות ונובע , כששורה בבאר הזו, יסוד העולם,משום שהמקור ההוא. את הבאר הזאת
 אלו , ודאי כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, כיון שהתמלאה. ואותה הבאר מתמלאת ממנו,ידתמ

 וכל אחד ואחד , שכולם משקים ושותים מהבאר ההיא,הם כל האוכלוסים והמחנות הקדושים
  .כראוי לו
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úåëìîä.â ìù úåéîéðôä êåúá ùáìúäì úåëìîä úåéðåöéçá úìåëé ùé åæ äáéñìå " ø
äðîî äèîìù,úåéîéðôá úìåëé ùéå äåéðåöéç úà ùéáìäì úâä "äðîî äìòîìù ú.   

äúò àöîðå,á ùé éë  'úåîìåòä øàù ìà äéùòä íìåòî íééåðéù éðéî:àä éåðéùä ', 
â úåéîéðô éë àåä"øåöéç úéùòð äéùòã úåéðâ ìà "äøéöéã ú,âä ìáà " íðéà äøéöéã ø

éùéáìîïâì àìå ãáìá äàéøáã úåëìîä ìà àìà "äàéøáã ú.âá ïëå "åë äàéøáã ø', ïëå 
 íéðåéìòä úåîìåò øàùáíìåë.àåä øáãä íòèå ,á ãò úåðáø÷ä øãñù éôì "ù, àåä ìëä 

ãáìá äéùòä íìåò ïå÷éúá.ìåò äðäå íä äéùòä "ìîä ñòãåðë úåë )&(, åðçðàù ïåéë ïëìå 
äéùòä íìåò ïå÷éúá äúò,éøîâì äéùòä íìåò ïå÷éú ìë íìùð ïëì ,åìòì íéìåëéå ú ãò 

íäì íéåàøä íå÷î,úåðåøçà äùìùá àåäù ,äð íäù "äøéöéã é.åòä ìáà úåîì äìòîìù 
äéùòä ïî,íðå÷éú ïîæ äúò ïéà ,øîàù êåøáá éë ,äøéöéä ïå÷éú ïîæ àåä ,à øöåéáå  àåä øå

ðë äàéøáä ïå÷éú ïîæ"åë ì'. íúâøãîî åìòúð íéðåéìòä úåîìåò íâ éë äúò äàøú íà óàå 
ðë"ì,äîöò äéùòä êøåöì àìà åðéà ,â ìà éåðô íå÷î úúì "äøéöéá åìòéù äéùòã ø, 

úáéñìåääâøãî øçà äâøãî úåìòúäì úåîìåòä ìë åçøëåä 730ò óà çøëää ãö ìò " ô
öò ãöî íúééìò ïîæ äúò ïéàùïî.òà äúò åð÷åúé íéðåéìòä úåîìåòäù éàåìä ïëìå " ô

éçáá íðîæ åðéàù 'íäî íìåò ìëáù äéùòä ÷ìç,íäìù úåëìî àåäù ,ò ï÷åúéå " ïå÷éú é
ïåúçúä äéùòä íìåò,íäìù âåñä ïî àåäù .âá çë ïéà ïëìå "öéã øäøé ãò àìà úåìòì 

îäúåëìãáìá äàéøáã ,ò äð÷úð äãáì àéä øùà "òä íìåò ïå÷éú éïåúçúä äéù, íâ éë 
éçá àéä 'äàéøááù äéùò,à äæî äìòîì ìáà øùôà éúåìòì íäì .   

äéùòä ïå÷éú ìà íéîåã íä íâ åéäé éæà íðå÷éú ïîæ äéäéùë íðîàå731, éë àåäå 
á ïå÷éúáøîàù êåø,äøéöéä ïå÷éú àåäù ,â åìëé "ù ãò úåìòì äáù øäùì úåðåøçà 

ùîî äàéøáã,øåà øöåé ïå÷éúá ïëå ,ú àåäù äàéøáä ïå÷é,â åìëåé "â ãò úåìòì äáù ø" ú
úåìéöàã, }ò âé"à {é úìôúá ïëå"ç,â äéäé úåìéöàä íìåò ïå÷éú àåäù "ò ë"æðä ã' .  

òìðå"î éúòîùù íééç ãæ éøåî"ì,á ãò éë øîàù êåøâã úåéîéðôä äìò " äéùòã ø
åöéçì ùéáìäåúåéðâ  'úåðåøçà732äøéöéã 733. øçà ìáà á"ù,ò äøéöéä ï÷úð "ðä ãæ', éë 

â"úåéîéðô äìåò äáù ø734,åöéçì ùéáìîå úåéðâ "äàéøáã ú, ïå÷éú óñåúéð àìéîî æàå 
éùòá äøàäåä.åéðåöéçä íâ äìò éë àåäå úâã "íò åøáçúðå äéùòã ø735 íäìù úåéîéðôä 

ðë äøéöéá äìéçúá äìòù"ì.â éë äúò àöîðå "äéùòã ø,íúåéîéðôå íúåéðåöéç , íä 
â íå÷îá äúò íéãîåò 'åðåøçàäøéöéã ú.åéðåöéçå úéîéðôå úåâ  'äøéöéã úåðåøçà, íå÷îá 

 - מאיר הכוונה -

ב "ה ח"דע(בהמה ' י הוא בחי"והנה, )ג"א כא ע"ה ח"דע(י "כלומר שלעולם מקבלת מלכות מנה
כ כאן "ה וכמש"בהמ' ה בחי"ן ה"הב' י הם בחי"והנה, ת שלו"החג'  עיקר האדם הוא בחי).ד"כב ע

י וגם המלכות המה "גם הנה, )ג"ב יב ע"ביאורים ח(' י נכללים בנוק"הנה). א"א לא ע"כללים ח(
  ).ד"ב סו ע"ביאורים ח(לצורך התחתון ושורש לתחתון 

מלכות אין פחות משיעור זה בסוד וירא  של הפרצוף: ל"ז, שער כז פרק ב ושער ל פרק ב' עי
ס אין "י כנזכר בזוהר ופחות מג"והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה שהם נה

 .נקרא פרצוף
 ).ח"פע('  שהם בחי729
 ).ח"פע (ל"ס כנ" זו אחר זו עד א730
 ).ח"פע ( אך עתה הם בהשאלה לבד731
 ).ח"נוסף בפע(דחיצוניות  732
 ).ש"ש(ונגמר עד ברוך שאמר ) ג"לעיל סוף יב ע( בפרשת התמיד היינו שזה מתחיל 733
 ).ח"פע(ר שבה דפנימיות "יעלו ג 734
 ".והלבישו את"ובמקומו איתא , ח"נמחק בפע" ונתחברו עם" 735
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â 'åë äøéöéã úåéòöîà'.øåà øöåéá ïëå 736,ò äøéöéä íìåò íâ àìéîî ï÷úð "æðä ã', ïëå 
ò äàéøáä íìåò íâ àìéîî ï÷úð äãéîòá"æðä ã'.  

ãåòúåîìåòä øàù ìà äéùòä íìåòî éðù éåðéù ùé , úåîìåòä øàùá éë àåäå 
â íéìåò øùàë"øâá äøéöéã "äàéøáã ú,ãò åà "úåîìåòä øàùá æ,â íéìåò íä äðä "ãá ø '

íìåò ìëã úåðåúçú,âá úììëð äàéøáã úåëìîä éë "äð íäù ú"äàéøáã é, åìàá æàå 
òáøàäääàéøáã úåðåúçú ,ìåò íéâä "íäá íéììëðå äøéöéã ø.éùòá ìáà äïë åðéà , 

éùòá íðîàä,âä "âá íéìåò ø"äð íäù ú"øéöéã ãáìá éä,ìîä ìáà úåë àéä äøéöéã 
æá äèîì úøàùð"éùòã úä737éùîëå íìåòì "òá ú"ä.àåä øáãä íòèå , úðéçá ìëù éôì 

äéùò úðéçá àåä úåëìîä738òãåðë ,ìîäù êéøö ïëìå úåëäéùòä íò ä÷åáãä äøéöéã , 
îî àäúùùå÷îá äèîì íäøéöéä íìåòá àìå äîöò äéùòä ,æä íò úøù÷úî ïëìå " ú

äéùòáù,ãîåòå úåòá äéùòä íì739,â íò úøù÷ð äðéàå "äéùòã ø, åìò øáëù éôì 
äøéöéá.  

øåæçðåâ úåéîéðô ïéðòá åð÷ñòúð äúò ãòù äéùòä íìåòì äúò "äáù ø, åìò êéà 
ðë äøéöéä ìà"ì,åîìåòä øàù ìë êéàå úíúâøãî øãñá ïîå÷îî åìòúð , øàáð äúòå 

äéùòä íìåò úéøàù.åéîéðô äðîî íéøñç äúò äðä éë úâ "äáù ø,éìùäì äúò êéøöå í 
øçà íå÷îî åàéáäìå åðåøñç, àìäåéì÷ä êåúá øùà úåéçä åúåà àåä '740,  úðéçá àéäå

éçîä äùåã÷ä 'äôéì÷ä,äå "é ñ"øåè÷ä éðîñ àú,ãéîúä úùøô øçà óëéú ïëìå , åðà 
éøîåàíøè÷ä íåèô øãñ ú ÷åñô íãå÷ )& (äì äáøòå 'åë úçðî', íéâäåðä íúåàë àìå 

 úùøô íãå÷ åøîåàìãéîúä,íãéá àåä úåòèå .òå "íéøîåà åðàù äæä úøè÷ä íåèô é, 
âíéîøåéì÷ä êåúá øùà äùåã÷ä úåéç ÷ìñì  'é íäù äéùòä"íéæò úåòéøé à, íé÷ìñî åðàå 

ò íúåà"é éðîñ é"úøè÷ à741.ø úìôúáå "é åìà ïéðò êì øàáúé ä"úøè÷ä éðîñ à.ôá íâ  '

 - מאיר הכוונה -

 ).ח"פע(שהוא תיקון הבריאה  736
 .ח ובמקומו איתא בעשיה עצמה"ת דעשיה נמחק בפע"בז 737
 ).ח"פע(ת מלכו' שכל בחינת עולם העשיה היא בחי 738
 ).ח"נוסף בפע(עצמה  739
 ).ח"פע(בסוד ומלכותו בכל משלה  740
א "והם הם י, ל"וז). ח שער ט פרק ב"ו על ע"לש] (ב"טז ע[ח דף יח יט "ג פ"ב ח"ש ש" מבו'עי 741

סמני הקטורת אשר בהקטירם אותם עולים למעלה ומסתלקים מתוך הסיגים הנקראים מות ואז 
לבד כנזכר ולכן ' עצרה והבן זה ואמנם שרשם אינם רק טמתבטלים הסיגים והמות והמגפה נ

ל "אשר הוא כנוי אל המלכות ולכן נקראו גם הם מלכים כנז' ן שהוא מקורם כנז"נרמזו בשם ב
זה ויהי בימי אמרפל ' ש בפ"אותיות ומשם נרמזים ונאחזים וכמ' ן במילויו ט"והנה מצינו בשם ב

' ל כולם נקראים בחי"א בחינות כנ"מלכים שהם י' הטב ודע כי כל "ש בליקוטים דף קיו ע"ע' כו
נוגה ' אחת והוא בתוך עשרה קליפין בסוד ומלכותו בכל משלה והיא סוד ונגה לו סביב והיא קלי

הם קליפין והחיות המחיה ' א יריעות כי הי"י' הנזכר בכל מקום שהיא טוב ורע ולכן נקראו הקלי
' ל בפר"ו דמקיף וחופף עליהם ולכן איהי בגריעו כנואינם בתוכם רק בס' א' הכל בחי' אותם נק
  . כ"תרומה ע

 'ועי). ג"ב קלג ע"כללים ח(ה ניצוצין "ך ושכ"ח ש"דהיינו הרפ, אלא הניצוצין, כלומר לא האורות
  . א סממני הקטורת"ה בסוד י"ח ניצוצין יצאו מן ו"שרפ' ח שער הזמירות ה"פע

 הם ת"וישסו א"או פרצופים' דד ואחוריהם לכיםמ' ז שהם הבחינה מכל שנפל מה כל כי ונמצא
 א"הי תוך נתונים הם עדיין מהם נתברר שלא ומה', הקלי נעשו שבהם מהפסולת אשר, בחינות א"י

 א"ע סט דף יתרו בפרשת' כנז' הקלי תוך שם האורות שהם הקטורת סממני א"י סוד הם הלא', קלי
 דנהיר חד דקיק הנהירו בי דלית אחרא ראסט דלית לו דף יח תיקון ובתיקונים ואתחנן ובפרשת
 מהם מבררים אנו ויום יום ובכל, משלה בכל ומלכותו ס"וז', וכו סביב לו ונגה א"כד, סחרניה
ש ט "מבו (ה"בע ש"כמ הבירור מן המגפה כי המגפה למיתת הקטורת מועיל ולכן, אותם ומעלים

 ).ב"ע
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 äîåøú)ã óò ãñ÷"á742(é äøùò éúùò ãåñá åäåðøàéá òå úåòéø"ù,úé íùîå  'é éë êì" à

 - מאיר הכוונה -

וכל עמא אתיין ) דאיהו מקדש מעט(תו בזמנא דקודשא בריך הוא אתי לבי כנישתא : ל"ז 742
כחדא ומצלאן ואודן ומשבחן ליה לקודשא בריך הוא כדין הדורא דמלך איהו דמלך סתם דא מלכא 

  דאתתקן בשפירו ובתקונא לסלקא לעילא ) א משיחא"ד(קדישא 
ובאפס לאם מחתת רזון וכד איהו אקדים לבי כנישתא ועמא לא אתיין לצלאה ולשבחא ליה 

וא כדין כל ההוא שלטנותא דלעילא וכל אינון ממנן ומשריין עלאין כלהו אתברו לקודשא בריך ה
  מההוא עלויא דמתתקני בתקוני ההוא מלך ) א אתעברו"ס(

מאי טעמא בגין דבההיא שעתא דישראל לתתא קא מסדרי צלותהון ובעותהון ומשבחן למלכא 
א קדישא בגין דמשריין עלאין עלאה כל אינון משריין עלאין מסדרין שבחין ומתתקנן בההוא תקונ

כלהו חברין אינון בישראל לתתא לשבחא לקודשא בריך הוא כחדא למהוי סלוקא דקודשא בריך 
  הוא עילא ותתא כחדא 

וכד אינון מזדמנן למהוי חברים בהו בישראל וישראל לתתא לא אתיין לסדרא צלותהון 
) א אתעברו"ס(אה אתברו ובעותהון ולשבחא למאריהון כלהו משריין קדישין שלטנותא על

מתקוניהון דהא לא סלקין בסלוקא ולא יכלין לשבחא למאריהון כדקא יאות בגין דשבחי דקודשא 
בריך הוא אצטריך למהוי כחדא עילא ותתא עלאין ותתאין בשעתא חדא ועל דא מחתת רזון ולא 

  מחתת מלך 
יין עלאין למהוי עמהון ואפילו דלא אסגיאו בבי כנישתא אלא עשרה באינון עשרה מזדמנן משר

חברים מאי טעמא בגין דכל תקוני דההוא מלך אינון בעשרה ועל דא די בעשרה אי לאו אינון 
  :יתיר

א "נ(ואת המשכן תעשה עשר יריעות עשר בגין דתקונא דמשכנא ) &(תא חזי במשכן מה כתיב 
ר בכל אתר בעשרה איהו למהוי כדקא יאות עשר מאי טעמא עשר ולא עשרה אלא עש) דשכינתא

עומד על שני עשר בקר שכינתא ) ב ז כח"מ(איהו בלא שכינתא דלאו איהי בחושבנא כגוונא דא 
והים עליהם מלמעלה ובאלין דוכתי ) שם(לאו איהי בחושבנא דהא איהי קיימא לעילא דכתיב 

הא שכינתא יתיר על ההוא חושבנא דלאו איהי ) 'א ה"ס(דרמיזי לרזא דלעילא דחסר מנהון 
  נא בחושב

א לא תימא חושבנא יתיר אלא "ד(לסטרא אחרא יהבי חושבנא יתיר ואיהי במניינא בגריעו 
כגון עשתי והא אוקמוה ובכל אתר דאתוון אתוספן כגוונא דא איהו ) תוספת את וחושבנא בגריעו

  האמינון אחיך דסגיא אמנון ובסטרא דקדושא גרע את ואיהו תוספת ) ב יג כ"ש(לגריעותא כגון 
וכל העם הולכים ) שהוא מקדש מעט(עוד בזמן שהקדוש ברוך הוא בא לבית הכנסת  :תרגום

כאחד ומתפללים ומודים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא אזי הוא הדורו של מלך שמלך סתם זה 
  .שהתתקן ביפי ותקון לעלות למעלה) המשיח(מלך הקדוש 

 להתפלל ולשבח את ובאפס לאם מחתת רזון וכשהוא מקדים לבית הכנסת והעם לא באים
הקדוש ברוך הוא אז כל אותו שלטון שלמעלה וכל אותם ממונים ומחנות עליונים כולם נשברים 

  .מאותו עלוי שמתתקנים בתקוני אותו המלך) מעברים(
 למה משום שבאותה שעה שישראל למטה מסדרים תפלותיהם ובקשותיהם ומשבחים את 

 שבחים ומתתקנים באותו תקון קדוש משום שכל המלך העליון כל אותם מחנות עליונים מסדרים
המחנות העליונים כולם חברים עם ישראל למטה לשבח את הקדוש ברוך הוא כאחד להיות עליתו 

  .של הקדוש ברוך הוא מעלה ומטה כאחד
וכשהם מזדמנים להיות חברים עם ישראל וישראל למטה לא באים לסדר תפלתם ובקשתם 

מתקוניהם שהרי ) מעברים(דושים של השלטון העליון נשברים ולשבח את אדונם כל המחנות הק
לא עולים בעליה ולא יכולים לשבח את רבונם כראוי משום ששבחי הקדוש ברוך הוא צריכים 

  .להיות כאחד מעלה ומטה עליונים ותחתונים בשעה אחת ועל זה מחתת רזון ולא מחתת מלך
רה מזדמנים המחנות העליונים ואפילו שלא התרבו בבית הכנסת אלא עשרה באותם העש

להיות עמהם חברים למה משום שכל תקוני אותו המלך הם בעשרה ולכן די בעשרה אם אינם 
  .יותר

ובא וראה במשכן מה כתוב ואת המשכן תעשה עשר יריעת עשר משום שתקון המשכן 
הוא בעשרה להיות כראוי עשר למה עשר ולא עשרה אלא עשר בכל מקום הוא בלי ) השכינה(

עמד על שני עשר בקר השכינה אינה בחשבון שהרי )  ז'א מלכים(שכינה שאינה בחשבון כגון זה 
היא עומדת למעלה שכתוב והים עליהם מלמעלה ובמקומות הללו של רמזים לסוד שלמעלה 

  .הרי שכינה יתרה על אותו חשבון שאינה בחשבון) 'ה(שחסר מהם 
לא תאמר חשבון יותר אלא תוספת אות ( יעותלצד האחר נותנים חשבון יותר והיא במנין בגר

כמו עשתי והרי פרשוה ובכל מקום שנוספות אותיות כגון זה זה לגריעות כמו ) והחשבון בגריעות
  .האמינון אחיך שמספיק אמנון ובצד הקדושה גורע אות והיא תוספת

ה בסוד הענין הוא כי הנ' ואת המשכן תעשה עשר יריעות כו: ג"י כ ע"שער מאמרי רשב' ועי
פטום הקטורת ביארנו ענין אחד עשר סמנין אשר בו שהם בחינת הקליפה אשר יש בה עשר 
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íä úøè÷ä éðîñ743éä "äéùòã ñ.é ùé äðäå "ñà çë ãåòå äôéì÷ã  'íúåà äéçîä ùåã÷, 
é íä éøä"à.òå "éä åìà é"íéðîîñ à,éä íäù "äéùòã ñ744 äùåã÷ äãå÷ð äúåà ãåòå 

íìåë úà äéçîä äðåéìòä,ò æàå "éì÷ä ïéçãð êë é',é÷ìñî åðàå íå÷ðä äúåà íùî äã øùà 
úéääúåà äéçî í,çàå "úåôéì÷ øùòä úà ïéúéîî åðà ë,ùåã÷äù ïåéë ïëìå ä úåéçäå 

äáùííäî ÷ìúñî ,íéúî íä íéøàùð æà ,æå "äìèáîå óâðä ìò øôëî úøè÷ä äîì ñ745, 
îë" ù)& (íòä ìò øôëéå úøè÷ä úà ïúéå .î úéîî úøè÷äù íòèäåúåîä êàì,éòå " ïéà ë

úéîäì çë åá.ò äðäå "úøåè÷ä é÷ìúñð éì÷ä êåúî äùåã÷äå úåéçä ' , ï÷úì êéøö äúòå
äéùòá íå÷î,íù ìåçéù äæä úåéçä íù øáçì .746   

éøö äæ ïéáäìåêäéùòä ùàøî øàáì ìéçúðù ,úð äðä " äøéöéã úåëìîä éë ì
äéùòá äèîì äøàùð,áì ú÷ìçð äðäå  'úåðéçá,úåéðåöéçäå úåéîéðôä íäå 747. åðà äðäå 
â úåéðåöéç úà íéìòî"øùà äéùòã øéùòá äèîì åøàùð äæðë ', úà íéùéáìî åðà íäáå 

 äéùòä íìåòá äãøé øùà äøéöéã úåëìî úåéîéðô,ù úéðåöéçä äøàùðåì äøéöéã úåëìî 
éçáì äøæçå 'úåéîéðô.åéîéðô íéìåò æàå úâ  ' úåëìîä úåéðåöéç íéùéáìîå äéùòã úåéòöîà

äéìà úåéðåöéç úéùòðå äøéöéã,à úåéîéðô äðéçáá úéùòð àéäå íäéì. éúù éë úåéäì äðäå 
åìà úåðéçá,â úåéðåöéç íäù "â úåéîéðôå ø 'úåéòöîà,éùò íä åìà ìë ', íéùòð íäå 

åöéçúåéðöéçì úåéðååéîéðôå úäøéöéã úåëìî ,äøéöé úåéäì äøæç äéùòä éë àöîðå .   
ö ïëìå"î ïá íù ïå÷éú ì"åë úìåãâ çëá àðàá æåîøä á 'òãåðë, íìåòá àåäå 

äøéöéä,òå  ìåãéäúåà íéìòî åðà 748,òà "äéùòä íìåòá àåä äæ ìëù ô, äãøé íù øùà 
ðë äøéöéã úåëìî"ì.æå "ë çëá àðà úøåè÷ä íåèô øçà øîåì åð÷úù äî ñå',î àåäù " á

äøéöéá øùà,òå åãé ìäøéöé úðéçáì øåæçì äéùòá úìåëé ùé ,æðë ùéáìäìå '. íåé ìëá äðä 
ò íúåìòäì ïéåëú íåéå"æä ìë é 'ëä úåîùî íùá íéìåì"á,íðîà } ò âé"á{à íåéá êúåéäá ', 

 - מאיר הכוונה -

ובתוכן יש כח אחד של קדושה המחיה אותם אמנם איננה מצטרפת עמהם ולכן ' ספירות בקליפ
ונמצא שהיותם נמנין בחשבון יתר אדרבה גרעון הוא . נקראים עשתי עשר כי איננה מחוברת בהם

' עמהם אבל בקדושה אינו כך כי הנקודה אשר מחיה אותם בין בעשר ספיר'  מצטרפ'להם כי אינ
הנה היא נכללת ודבוקה עמהם ולכן היא והם נכנסין במנין עשרה ' ס דבריאה כו"דעשיה ובין בי

 .בלבד ונמצא כי גריעות מספרם הוא עילוי ושבח להם
 )ח"פע(פנימים ואחד עשר הוא האור המקיף עליהם ' י 743
ס "ס דעשיה והנה יש י"א סמני הקטורת הם י"ה ענין זה כי י"לה שמעתי ממורי זלה ותח744

ס דעשיה עם אותו הכח של "א ואלו י"של הקדושה המחיה אותה והם י' דקליפה עוד לוקח כח א
א סמני הקטורת וכשאנו מסלקין הכח המחיה אותם אז אותן "ס דקליפה הם י"הקדושה המחיה י

 ואין להם חיות וזהו הטעם שהקטורת מבטל מותנא כי הוא שממית ס דקליפה נשארים מתים"י
כ ולכן אנו אומרים אותו קודם כל תפלה "המלאך המות ואין לו עוד חיות ואין בו כח להמית אח

  ).ח"פע (בשחרית ובמנחה אך בערבית שהוא לילה אין בנו כח
 .דנוגה' קלי' ח שער יא פרק י שמזכיר שזה י"ע' ועי
קטורת מבטל מותנא כי הוא שממית המלאך המות ואין לו עוד חיות ואין  וזהו הטעם שה745

 ).ח"פע (כ"בו כח להמית אח
א סמני הקטורת הם עשר ניצוצי הקדושה של אור "ה כי אלו י"א שמעתי ממורי זלה" ופ746

מ כיון שמקיף מבחוץ אינו "שהוא אור המקיף ונודע כי א' פנימי המחיה את הקליפות ויש ניצוץ א
 ).ח"פע(א סמני הקטורת "פ הם י"דא' עשר ונקרא אחד ונמצא כי זה המקיף עם ינחלק ל

 ר דעשייה דחיצונית ועולין שם להעשות חיצונית אל פנימית" כי הפנימית שבה מתלבשת בג747
אמצעיות דעשיה ועושין חיצונית אל חיצונית מלכות דיצירה '  דיצירה ועולין פנימית גהמלכות

 ???).ח"פע ('עשיה עצמה וכות ד"זימית אליהם וכל זה למטה בוחיצוניות שבה נעשין פנ
ב הוא אשר " ושם זה של מ,ב"י שם בן מ"אין שום עליה בעולמות אלא ע: א"לעיל טו ע' עי 748

 .ב"ב ע"תרומה קל' פ'  משום דאיהו סליק ולא נחית כנז,מעלה כל העליות שיש בכל העולמות
ב של עולם העשיה היא אנא "הרב אמר שהשם מ. יאמנם שם מדובר על פשוט ומלא ומילוי דמילו

דרושי קבלת ' עי. 858קמן הערה ' ועי, ו"בכח ושל אצילות היא מילוי דמילוי ושל בריאה אהיה יה
 .'שבת דרוש א
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úéâáà ìù íù øáåâ æàù ïéåëú"íìåë ìò õ,éììëð åáå ííìåë .åéáå  íá'éììëð íìåë í íùá 
èù òø÷"ï,ãòëå "àùá æøä éîéí,éöå÷ù ìù íù øáåâ úáùä íåéáù àöîðù ãò "ú, åáå 

íìåë íéììëð.   
úð øáëå 'î ïá íù ïéðòá åðéìöà"á íéøîåà øùà áäèîä ìò äáéëùä úò ) לקמן נה

 åë åéðô äñëé íéúùá 'æðë 'íù. àéää äðååë ïéåëú äúò ïëå) &( áåúëä øîàù åîë ,)ב"ע
åìòäìúúåéîéðôä 749æðë åîåé éôë øáåâä íùä ìù úåðåùàøä úåéúåà éúùá ', éðùáå 
åéúåàúíéìåòä éìâø úåñëì ïéåëú úåéòöîàä , íäáù ïéåëú úåðåøçàä úåéúåà éðùáå 
ôåòîíéìåòå íéô.çàå "ìîëùá øîàú ë"ùçìá å.úåâøãîä éë ïéåëú íâ 750 íéììëðä 

å íä äøéöéã úåëìîá 'åâøãîú,â úåéðåöéç íäù "äøéöéã úåëìîä úåéîéðôá äéùòã ø, 
â úåéîéðôå 'åöéçá äéùòã úåéòöîàúåéðäøéöéã úåëìîä .  

òãåðåä äøéöéã úåëìîäù "î íùáù ïåøçà íù ñ"éöå÷ù á"ú,å åá ùéå  'åàúåéú, 
ò éë ïéåëúå"úåîù äùù é751úéâáàã "õ,ø÷ "èù ò"ï,âð "ëé ã"ù,èá "úö ø"â,÷ç "ðè á"ò, 

âé"æô ì"÷,æðä úåâøãî äùù íéìòî åðà  'éöå÷ù íùáù úåéúåà äùùä ìà äéùòä ìù" ú
ìîä àåäù 'äøéöéã,úéâáà íù áìùìå ïéåëì êéøö ïëìå "ù úåàá õ 'éöå÷ù ìù"ú . íùå

÷ úåàá ïèù òø÷ 'öå÷ù ìùé"ú .éöå÷ù úåéúåà äùùá úåîùä äùù øàù ïëå"ú .çà" ë
øãñä øàùá.752   

ïîå÷î åäæéà ÷øôáå,æø éøáã àìà äøåú ìù íé÷åñô åðéà äæ ìë øùà "ãáì ì,òå " é
äéùòä øàù íéìòî åðà äæ ìë753 . äéùòã úåðåøçà äùìù úåéîéðô äìò äúò éë àåäå

éùòðåíåéðåöéç úðéçá úâ  'åéòöîàúäéùòã ,úåéðåöéçäå íäéìà úåéîéðô äùòð àåää . 
åéðåöéç äùòðå äéùòã úåëìî úåéîéðô äìåòåúúåðåøçà äùìù úåéðåöéç ìà . åúåà äìåòå 

ò äìòù äùåã÷ä ìù úåéçä"é é"ðë úøè÷ä éðîñ à"ì,ðéçá äùòðå ú ìà úåéðåöéç 
ã úåëìî úåéðåöéçäéùò.ò éøäå "é åîìùð êë é"äéùòã úåîéìù ñ,ò " úåëìî úðéçá é
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 ).ח"פע(הפנים  749
 ).ח"נוסף בפע ( העולים עתה750
 ).ח"פע (ב" הראשונות דשם מ751
שהוא ' בחינות באצילות א' ב הנה נודע כי יש ב" ועתה נבאר הכוונה שצריך לכווין בשם מ752

גבורה וזהו יראה פנימית ויראה חיצונית היא ' רוצה לעלות למעלה לשרשו אלא שיש להם יראה גי
ב שמעכב שלא יעלה לשרשו כי מעיקרא "י שם מ"ז ע"שלא ירד שום בחינה למטה ממדרגתו וכ

כ הגוף והוא "כ בא התיקון ונתפשט ג" היו כל הבחינות בסוד גלגולת ופנים לבד ואחקודם התיקון
  ב מעכבו "רוצה לעלות לשרשו ושם מ

ב "אותיות המילוי הם בחו' אותיות הפשוט שהם העיקר בכתר וי' ב מתחלק לד"והנה שם מ
כי ' יכסה פניו וכוש בשתים "אותיות וז' ת וזה בכל בחינה ובחינה ו"ח אותיות מילוי המילוי בז"וכ

אותיות מהם מכסה פניו כדי שלא יעלה למעלה למקום שהיה ' אותיות שבכל בחינה בב' מאלו הו
  מ "לא' פ והב"לעכב א' אותיות א' וצריך ב' גלגולת בתחלה בהיותה סוד נקודה א

ל בשמא' בימין וא' פניו א' ג והם בב"פ ע"אותיות הם ב' ג עם י"שמות ס' ו שהם ב"קמ' פניו גי
' ג מדות שהם הב"והם כמנין פניו ואלו השמות הם פנים עליונים כמו שנבאר בסוד ואמת שבי

ג מאלו הפנים "ג ועולה עם כל ע"ג שהם כמנין ואמת כי הפנים בסוד ס"שמות ס' תפוחין שהם ז
' פניו וב"יכסה "בשתים "ת "ב וזהו ר"ג כמנין צ"ט וע"ט גימטריא חוה והנה י"ה שהוא י"מילוי מ

ס אשר שמתי חול גבול לים חק עולם "ו וז"ת רי"רגליו ר"יכסה "ובשתים "יות מכסים הפנים אות
נגד ' חק א' ת גימטריא חק שדופק למטה והם ב"דופק ר"דודי "קול "ס "ו וז"פ חק גימטריא רי"ב

נגד הפנימי שלא יעבור מהגבול ובשתים יעופף עד מקום הפנים שבנקודה לבד כלהבה ' המקיף וא
ה למעלה אצל השרש ולכן אין יכולת לעלות רק למקום שהיה תחלה בחינת הפנים זו שעול

ה דיודין נגד המקיף וזהו "שם אהי' של אלקים נגד הפנים וב' אותיות א' בהיותם סוד נקודה והם ב
' ן גימטריא ש"ם לעולם בסוד ראש כי אלהים ביודי"ה ואלהי"א ע"קס' ף גי"אלהים פ' ו גי"יעופף יע

ן גימטריא אלף הרי ראש וטעם שמעכב "ואלהים באחוריים דההי' וריים גימטריא רואלהים דאח
 ).ג"ח כט ע"פע (ב לעלות הוא כדי שלא תתבטל מתיקונה שלא תוכל לקבל האור"שם מ

 ).ח"פע (ל"י תורה שבכתב שהוא פרשת התמיד כנ"ר שעלו ביצירה ממש היה ע" אמנם ג753
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ù äøéöéãòå äéùòá äãøé"úøè÷ ìù äæä úåéçä é.âã úåéîéðôä ãåò ùéå " åìòù äéùòã ø
äøéöéá äìòîì åììëðå äìòîì,áúëáù äøåú àø÷ðä ïéôðà øéòæ ãåñ àåä øùà , åðà ïëìå 

éá øîåà ìàòîùé éáøã àúééøáä íâ äúò íéøîåà" úåãéî âäøåúäåë ',äù " äéùòä ñ
é úéùòðù"æðë úåâøãî â',ùä äøéöéì åìòåé íäî äùì,òå "éä åìà é" àéäù äøåúã úåãî â

íäá úùøãð äøéöéä .  
è ùé ãåòøçà íòåúìåæ àì ïîå÷î åäæéà ÷øô øîåì åâäðù äîì 754, íåù ïéàù éðôî 

ô÷øäæ ÷øô ãáì ú÷åìçî éúìá úåéðùîä ìëá 755,ä÷åñô äëìä àø÷ðå  . úéìòá äðäå
à úåîìåòäåðú÷åìçîä ìà àìå íåìùä ìà íéëéøö ,÷øô åøçá ïëìå æðë äæ '.   

øã àúééøá ïéðòì äðäå 'òìð ìàòîùé"î éúòîùù ãæ éøåî"ìøçà ïôåàá àåäù , éë 
é åøàùð äãáì äîöò äéùòä íìåòá"úåâøãî â756â ìù úåéîéðôä úìåæ " ìà åìòù åáù ø

äøéöéä,é íò úåëìîä úåéðåöéç äðä éë àåäå "ç åùòðù úøåè÷ä éðîñ àåéðåöéúäéìà , éøä 
øéôñäà ',åéîéðôå úîä äð úåéðåöéç íò úåëì"é,â éøä  'úåøçà úåøéôñ.äð úåéîéðôå " íò é
åöéçúåéðâç "ú,â éøä  'éôñ 'úåøçà.âç úåéîéðôå "ìî úåéðåöéç íò úúåëäøéöéã , éøä 

úåøçà úåøéôñ äùåìù.çë úåéðåöéçå "ìî úåéîéðô íò áúåëäøéöéã ,â éøä "úåøçà ñ, 
é íìåë ïéá éøä"éôñ âúåøäãáì äéùòá úåîéìù .   

éá øàáúðù åîë éë òãå"äù åìà úåãéî â"äéùòä íìåò ñ,é äùòðù "ò úåâøãî â" é
â úééìò"äøéöéä ìà äáù ø,é äùòð äøéöéä íìåò ïëå "ò âêøã ìæðä ',éá íéæåîø íäå " â

øîàù êåøááù êåøá.â ïëå "é ùé äàéøáá ë"åë êîù çáúùéá ùéù íéçáù â', øéù 
åë äçáùå 'ðë"ñá ì 'æäøäå757.ãò ïëå "åîöò úåìéöàä íìåòá æ,é åá ùé "â,äå "é ñ" úåëøá â

éëøö úìàù ìù úåéòöîàíâ ïéá ùéù "âå ø 'é úìôúã úåðåøçà"ç.758  
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 ).ח"פע (כל מיני הקרבנות שיש בו ענין הקרבנות מפני שהוא כולל 754
וזה שבררו להם פרק איזהו מקומן יותר משאר ): ב" עעבודה זרה דף יט(א "ריטב' עי 755

 .ו מפני שכולו שנוי בלא שום מחלוקת כלל"הפרקים אומר מורי נר
ד "א סמני הקטורת ונלע"ס שלימות דעשיה עלו עם י"ל וי"ת דיצירה כנ"ר שעלו עד ג" והם ג756

 ).ח"פע (ה באופן אחר"ששמעתי ממורי זלה
כיון דמטי בר נש לישתבח נטל קודשא בריך הוא ההוא כתרא ושוי ליה : א"ב קלב ע"ח' עי 757

קמיה וכנסת ישראל שריאת לאתתקנא למיתי קמי מלכא עלאה ואצטריך לאכללא לה בתליסר 
 נרד )שיר ד יד(מכילן דרחמי עלאי דמנהון אתברכת ואינון תליסר בוסמין עלאין כמה דאת אמר 

והכא אינון שיר ושבחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה וגבורה תהלה ' וכרכום קנה וקנמון וגו
ותפארת קדושה הא תריסר ולבתר לחברא לה בהדייהו ולומר ומלכות הא תליסר בגין דאיהי 

  מתברכא מנייהו 
יו וכנסת כיון שמגיע אדם לישתבח נוטל הקדוש ברוך הוא אותו הכתר ושם אותו לפנ: תרגום

ישראל מתחילה להתתקן לבא לפני המלך העליון וצריך לכלל אותה בשלש עשרה מדות הרחמים 
נרד ) שיר השירים ד(העליונות שמהן מתברכת והם שלשה עשר בשמים עליונים כמו שנאמר 

וכאן הם שיר ושבחה הלל וזמרה עז וממשלה נצח גדלה גבורה ותפארת ' וכרכם קנה וקנמון וגו
 שנים עשר אחר כך לחברה עמם ולומר ומלכות והיו שלשה עשר משום שהיא קדושה הרי

 .מתברכת מהם
ג מדות "ג מדות אלו שנמשכים אליה מי" והנה אין ספק כי התורה התחתונה שנדרשת בי758

ג אלו כי כל מה שיש בתחתונים יש "ג מדות אלו דוגמת י"עליונות תורה שבכתב הנדרשת בי
ק שבה כלולה "ת נחלקת בסוד ו"נים והנה תורה עליונה שהיא תבעליונים ומשם נתפשט בתחתו

  ג "מדין ורחמים וכללותה הרי י
ג "ת פעם כך ופעם כך כי פעם תקבל מחו"מקל וחומר דרשא זו מצד המלכות שמקבלת מהת

ת וזהו מקל כי קל רמז לרחמים המקילים את הדין ומרחמים על העולם וחומר רומז אל הדין "שבת
ומדה זו כשהעולם נידון קצת ממנו בדין גמור וקצת ממנו ' ת העולם הרי מדה אהמחמיר לדון א

  ברחמים גמורים ומרחם על העולם 
ג ואז יהיה העולם "ת שהוא מכריע בקו השוה בין החו"ת שבת"מגזרה שוה לפעמים תקבל מת

ת "ד התנידון בדרך ממוזג לא רחמים גמורים ולא דין גמורים אלא גזרה שוה לשניהם ממוצעת בסו
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ת הנקרא אב בנטותו לצד הנצח או ההוד הנקרא "מבנין אב מכתוב אחד לפעמים תקבל מצד הת
  כתוב אחד וזהו בנין אב מכתוב אחד 

  ה "כ שהם נ"א מב"ה זו ב"מבנין אב משני כתובים לפעמים בהכרעה בין שניהם נ
כ פרט " ואחק וזהו מכלל ופרט כלל"ת מכל הו"מכלל ופרט לפעמים תקבל המלכות מכללות ת

  ותהיה אז ההנהגה במדת המלכות כי אין בכלל אלא מה שבפרט 
ת עליה ותתנהג "ל ומתגבר מדת הת"ת כנ"מפרט וכלל לפעמים תקבל המלכות מכללות הת

העולם על ידו ומדת מלכות נכללת בו והוא יהיה עיקר בההנהגה כי פרט וכלל מתרבה הכלל ויהיה 
ק שלה ולפעמים להיפוך וזה מכלל ופרט מפרט וכלל כלל ופרט "ק שלו על ו"הכלל עיקר כי יתגבר ו

ת וזהו כלל ופרט "לפעמים תעלה המלכות למעלה מן היסוד ותכריע היא בין היסוד והת' וכלל וכו
ק ופרט היא המלכות דלית לה מגרמה כלום ועוד ששם "ת שבו כלולים ו"וכלל כי כלל הוא הת

 לא תעולל לעני ולגר תעזוב אותם כי שם מקומם הדברים נפרטים ומתפרשים בסוד ופרט כרמך
וכלל הוא היסוד הנקרא כל דכליל שית בקרטופא חדא ואז יתנהג העולם כפי הכרעת מדת מלכות 

  וזהו אי אתה דן אלא כעין הפרט שהוא מדת המלכות 
כי לפעמים תעלה המלכות למעלה בסוד עטרת בעלה ותשפיע ' מכלל שהוא צריך לפרט וכו

ת "י ברדתה למטה בבחינה זו וזהו מכלל שהוא צריך לפרט שהכלל שהוא ת"ג העולם עת ויתנה"לת
הנזכר צריך לפרט שהיא מלכות שהיא למעלה ממנו ולפעמים תחסר אור המלכות ותצטרך לקבל 

זו הגרועה שאין לה אלא לצורך עצמה ולא ' ת האור כדי להשלים עצמה ותתנהג העולם בבחי"מת
נזכר לעיל הם שמקבלת המלכות שפע לצורך העולם מלבד צורך עצמה להשפיע כי כל הבחינות ש

  אמנם מדה זו היא שצריכה לצורך עצמה ואין לה לצורך אחרים וזהו מפרט שצריך לכלל 
י נצח או הוד ותהיה "ע' ת בסוד למודי ה"לפעמים מקבלת מן הת' וכל דבר שהיה בכלל וכו

י בהוד והנה זו הנהגת תחלת בריאתו של "אדנה בנצח ו"ת בנצח בסוד שם הוי"המלכות בהוד והת
ת הנקראת כלל "ו פרצופים והמלכות שנקראת דבר היתה בכלל הת"עולם כי תחלה היו למעלה ד

וזהו כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ' ת ונדבקה בלמודי ה"ונכללה בו ויצא מן הכלל שהוא ת
למטה אלא ללמד על הכלל ' מודי הע יצא על המלכות לבד שתהיה היא לבדה בל"ללמד לא ללמד ע
ה והמלכות "ת בנצח בימין בשם הוי"למטה כיצד ת' ת יזדווג עמה שם בלמודי ה"כולו יצא שגם הת
י "י כנזכר בתיקונים נמצא שע"י היסוד בסוד יאהדונה"י ויתחברו אז שניהם ע"בשמאל בשם אדנ

ועוד ' ה וזהו אלא ללמד כו"נ} ב"ל ע{שהוא ' כ עמה בלמודי ה"ת ג"ת ירד הת"ירידתה במקום הת
ל משה "ת שנקרא עצמו כמשארז"כאשר ירדה המלכות מאת פני המלך למטה לא לבד גרמה לת

זרועין כי יצטרך המלך כאשר ' מפי עצמו אמרו שהוא המקום שהיתה שם תחלת אצילותה בין ב
אלא גם א להתדבק גופא בגופא "כי זולת זה א' ירצה לדבר עם הכלה לרדת למקומה בלמודי ה

ראש המלך בסוד רישא ירד גם הוא למטה כדי שיהיה החיבוק שלם גופא בגופא אנפין באנפין 
ת כולו בכללו ירד בלמודי "דרועין בדרועין רגלין ברגלין וזהו ללמד על הכלל כולו יצא לומר שהת

 ת בלבד שהוא בסוד גופא ועוד גם טרם רדתה למטה יצדק אומרו כל דבר שהיה בכלל"ולא הת' ה
דרועין דיליה לעומת החזה ומשם נעשה לה ' ויצא מן הכלל ללמד כי נוקבא יצאה מאחוריו בין ב

יצאו מן הכלל שהוא ' ה שלה שהם למודי ה"ה שבזכר ונ"ג שבה נגד נ"ראשה וזרועותיה שהם חו
כ להיות היא "ת והוצרך הזכר העליון למשוך את רגליו למטה ג"ת ואין להם על מה שיסמוכו בת"ת

ה שיצאו מן הכלל סוד "כנגדו ולא חוצה לו וזהו כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד הם נעזר 
הזכר העליון להתפשט ' אלא ללמד על הכלל כולו יצא שהוצרכו למודי ה' ע כו"ת לא ללמד ע"הת

  למטה וכל זה בכלל מדה שמינית 
דוגמת עליונים בסוד לפעמים יתנהג העולם בסוד עיבור המלכות להוליד למטה ' וכל דבר כו

ת הכולל דין "גוונין שם חם ויפת שהן דין ורחמים וכללותם דמיון הת' תיבת נח שיצאו ממנה ג
גוונים נוטים לצד הרחמים וזהו ' ורחמים אלא שלפעמים תתעבר בסוד הרחמים בלבד ויהיו כל הג

 עיבור למטה בסוד' ת ויצא לטעון טעון א"כל דבר שהיה בכלל בסוד האצילות למעלה מת
ת נוטה "הוא בסוד הת' כלולים זה בזה בסוד הרחמים שהוא כענינו כענין ו' גוונין הנז' ונתעברה בג

  גוונין כולם בסוד הרחמים ולא מצד הדין ' לצד הרחמים ואזי יצא להקל בסוד הרחמים להוליד ג
וטה לצד ת נ"שהוא ת' ולפעמים בסוד דין ורחמים ביחד ולא כענין ו' וכל דבר שהיה בכלל כו

  גוונין דין ורחמים וממוזגים ' הרחמים ואז יצא להקל ולהחמיר ותתעבר ותלד למטה ג
ולפעמים מתנהג העולם במדת המלכות ברדתה למטה ממקום ' ויצא לדון כו' וכל דבר כו

פולסי ' ן שהוא נער חגור חרצין בסוד ס"ת ותרד למטה ביצירה בסוד מטטרו"אצילותה עם הת
א אנוש "ן תמיד מתחדש כמד"ים מצד הדין וזהו ויצא לידון ולפי שמטטרוגבור' דנורא שהם ס

כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ כנזכר בזוהר פינחס וזהו בדבר החדש ואז ברדתה למטה בסוד 
ן הוא סוד הגלות בסוד אי לך ארץ שמלכך נער וזהו אי אתה יכול להחזירו לכללו כי הזווג "מטטרו

 לה יכולת לעלות אצל בעלה עד שיחזירנו הכתוב שהוא סוד נצח הוא בטל בזמן הגלות ואין
ש כל היום דוה צריך "א למנצח על אילת השחר שחרין דאיילתא ולפי שההוד הוא בגלות כמ"כמד

ת להחזירה למקומה ותהיה החזרה נגלית לעיני כל חי ולא תהיה סתומה אלא מפורשת "נצח עם ת
לפעמים יתנהג העולם הנקרא דבר ' דבר הלמד מענינו כווזהו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש 



  כ"שעה

141 

øåæçðåôá íéèøô úö÷ øàáì äúò  'ãéîúä ïáø÷759úøè÷ä íåèôáå , ïéðò )& ( åö
ðá úà"åë é',åë éîçì éðáø÷ úà '. íìåòá äèîì íä úåðáø÷ä åìà ìë éë åðøàéá øáë 
äéùòä, ä äéùòä íìåò éë úòãé øáëå"éðãà ìà íù ñ,îéâá íäù  'ö"å, åøîåàá æåîø åäæå 

ìàøùé éðá úà åö760,îëå "åæá ùøäôá  ' åö)ב"כו ע
761
( éùòá úåæçàðä úåôéì÷ä éëä íä 

 - מאיר הכוונה -

ת או יהיו מקבלים "הוא הת' ת וזהו הלמד מענינו מענין ו"ה שבה מקבלים מת"ה ונ"סוד מלכות בנ
ת וסופו הוא היסוד סוף "הוא ת' ת שהוא יסוד וזה דבר הלמד מסופו סוף ו"ה שבה מסוף הת"נ

  ת "הת
כתובים המכחישים ' ה שבמלכות שהם ב"י נ"ג העולם עולפעמים מתנה' וכאן שני כתובים וכו

י "המכריע ביניהם יתמזגו ויתנהג העולם ע' י היסוד שהוא הכתוב הג"ז זה דין וזה רחמים וע"זא
י "ה שמצא מכת"ו זלה"כ מדברי הרח"ג ע"מיזוג היסוד והכרעתו בתוך המלכות דידה וזהו המדה הי

 ).ח"פע (ה בעצמו"י זלה"האר
הפסוקים שנוהגים לומר עורי צפון ' ושחט אותו על ירך המזבח וכו' ים וכו רבון העולמ759

כ שיעורר הצפון "ה לאומרם לפי שאין אנו ראוים עכשיו כ"לא היה נוהג מורי זלה' ובואי תימן וכו
 ).ח"פע (לקבל חלקם בקרבנות

ה "ז וצריך לשרפם באש כמש" כי הקליפות אשר בעשיה הם רעות וקשות מאוד ונקרא ע760
  ).ח"פע (כנזכר בזוהר שם' יא העולה על מוקדה על המזבח כוה

זאת תורת העולה אמר רבי חייא האי קרא ) ויקרא ו ב(תא חזי כתיב : א"ג כז ע"זהר ח' עי
זאת תורת דא כנסת ישראל העולה דהיא סלקא ומתעטרא לעילא (אוקימנא ליה בהאי גוונא 

זאת תורת דא כנסת ) דבר אחר) (םלעילא לאתקשרא כדקא יאות עד אתר דאקרי קדש קדשי
ישראל העולה דא מחשבה רעה דאיהי סלקא על רעותא דבר נש לאסטאה ליה מארח קשוט היא 
העולה היא דסלקא ואסטיאת ליה לבר נש ובעי לאוקדא לה בנורא בגין דלא יתיהיב לה דוכתא 

יהי זאת בגין לאסטאה ובגין כך על מוקדה על המזבח כל הלילה מאן לילה דא כנסת ישראל דא
דאתי לדכאה לבר נש מההוא רעותא על מוקדה בגין דנהר דינור איהו אתר לאוקדא לכל אינון 
דלא קיימי בקיומייהו דהא עאלין לון בההוא נורא דדליק ומעברי שולטניהון מעלמא ובגין דלא 
ישלוט אצטריך על מוקדה על המזבח כל הלילה ואתכפיא ולא שלטא ועל דא כד אתכפיא האי 
סלקא כנסת ישראל דאיהי רוח קודשא דסלקא ואתעטרא לעילא דהא סליקו דילה כד אתכפיא 
האי חילא אחרא ואתפרש מנה ובגין כך בעינן ברזא דקרבנא לאפרשא להאי סטרא מרוח קודשא 

  .ולמיהב לה חולקא בגין דרוח קודשא תסתלק לעילא
 , הזה בארנוהו בצורה הזו אמר רבי חייא הפסוק,בא וראה כתוב זאת תורת העולה: תרגום

 שהיא עולה ומתעטרת למעלה למעלה להתקשר כראוי עד , העולה. זו כנסת ישראל,זאת תורת(
 זו מחשבה רעה , העולה. זו כנסת ישראל,זאת תורת) דבר אחר) (.המקום שנקרא קדש קדשים

נה על  היא שעולה ומשטי, היא העולה.שהיא עולה על רצונו של האדם להסיט אותו מדרך אמת
ולכן על מוקדה על המזבח כל , ף אותה באש כדי לא לתת לה מקום להשטיןוהאדם וצריך לשר

 על . משום שבאה לטהר את האדם מאותו רצון,"זאת" שהיא , זו כנסת ישראל, מי הלילה.הלילה
 שהרי מכניסים אותם ,ף כל אלו שלא עומדים בקיומםו משום שנהר דינור הוא מקום לשר,מוקדה

 צריך על מוקדה על המזבח , וכדי שלא ישלט. ומעבירים את שלטונם מן העולם,ש בוערתבאותה א
 שהיא רוח הקודש שעולה , עולה כנסת ישראל,ולכן כשזה נכנע.  ונכנע ולא שולט,כל הלילה

 ולכן צריכים בסוד הקרבן ,תה כשנכנע הכח האחר הזה ונפרד ממנהי שהרי עלי,ומתעטרת למעלה
 . ולתת לו חלק כדי שרוח הקודש תתעלה למעלה,מרוח הקודשלהפריד את הצד הזה 

רבי אלעזר שאיל לרבי שמעון אבוי ואמר הא קשורא דכלא אתקשר : ב"ש כו ע"עיי??? 761
בקדש הקדשים לאתנהרא אתדבקותא דרעוא דכהני ליואי וישראל לעילא עד היכן איהו סלקא 

מו לאצנעא בההוא צניעו דלא אתדבק אמר ליה הא אוקימנא עד אין סוף דכל קשורא ויחודא ושלי
ולא אתידע דרעוא דכל רעוין ביה אין סוף לא קיימא לאודעא ולא למעבד סוף ולא למעבד ראש 

קדמאה אפיק ראש וסוף מאן ראש דא נקודה עלאה דאיהי רישא דכלא ) א ראש כמה דאין"נ(דאין 
סוף לאו רעותין לאו סתימאה דקיימא גו מחשבה ועביד סוף דאקרי סוף דבר אבל להתם אין 

נהורין לאו בוצינין בההוא אין סוף כל אלין נהורין ובוצינין תליין לאתקיימא בהו ולא קיימי 
לאתדבקא מאן דידע ולא ידע לאו איהו אלא רעו עלאה סתימאה דכל סתימין אין וכד נקודה 

א "ס(ייחא עלאה ועלמא דאתי אסתלקו לא ידעין בר ריחא כמאן דארח בריחא ואתבסם ולאו דא נ
ולא אריח בריח ניחחכם דהא ריח ניחח ריחא דרעותא דכל הני ) ויקרא כו לא(דהא כתיב ) ניחח

רעותא דצלותא ורעותא דשירותא ורעותא דכהנא דכלהו רזא דאדם כדין כלהו אתעבידו רעותא 
חדא וההיא אקרו ניחח רעותא כתרגומו כדין כלא אתקשר ואתנהיר כחדא כדקא יאות כמה 

צו את אהרן ואת בניו לאמר  על דא אתיהיבת האי סטרא אחרא בידא דכהנא דכתיבדאתמר ו
רזא הכא דהא אוקימנא לית צו אלא עבודה זרה והכא אתייהיבת ליה לאתוקדא ההוא ) ויקרא ו ב(

מחשבה רעה ולאעברא לה מגו קודשא בהאי רעותא דסלקא לעילא ובהאי תננא ותרבין דאתוקדן 
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 - מאיר הכוונה -

והאי צו ברשותייהו קיימא לאפרשא לה מן קודשא מגו האי קרבנא ואי בגין לאתעברא מן קודשא 
תימא צו את בני ישראל הכי נמי דהא ברשותייהו קיימא לאפרשא לה מן קודשא כל זמנא דעבדי 
רעותא דמאריהון דלא יכלא לשלטאה עלייהו והאי קרא כלא אתיא לאחזאה רזא דמלה לאעטרא 

 לה לדא רוח טומאה לנחתא לה לתתא דא ברעותא להאי רוח קודשא לעילא לעילא ולאפרשא
ובצלותא כדקאמרן ודא בעובדא כלא כדקחזי ליה והאי קרא מוכחא עלייהו דכתיב צו את אהרן 

ה כתיב הכא "ואת בניו לאמר צו דא עבודה זרה רוח מסאבא לאמר דא אתתא דאקרי יראת יהו
א אוקמוה בגין כך כלא אתמר לאמר הן ישלח איש את אשתו וה) ירמיה ג א(לאמר וכתיב התם 

וכהנא קיימא לאתתקנא כלא ברזא דאדם ובהמה זכאה חולקהון דצדיקיא בעלמא דין ובעלמא 
ה "יהו) ישעיה לח טז(דאתי דאינון ידעי אורחי דאורייתא ואזלי בה בארח קשוט עלייהו כתיב 

  :א דאתיעליהם יחיו מאן עליהם אלין ארחי דאורייתא יחיו יתקיימון בעלמא דין ובעלמ
דש הקדשים ו הרי הקשר של הכל נקשר בק,רבי אלעזר שאל את רבי שמעון אביו ואמר: תרגום

אמר לו הרי .  עד היכן היא עולה,כדי להאיר הדבקות של הרצון של כהנים לוים וישראלים למעלה
 ,שגת ולא נודעתו שכל קשר ויחוד ושלמות להצניע באותה צנעה שאינה מ, עד אין סוף,בארנו
ע ולא לעשות סוף ולא לעשות ראש של אין י אין סוף אינו עומד להוד. רצון כל הרצונותשבה

 , שהיא ראש של הכל,דה העליונהוי הראש זו הנק ִמ, הראשון הוציא ראש וסוף.)ראש כמו שאין(
אין רצונות ואין   אבל לשם אין סוף, ועושה סוף שנקרא סוף דבר, שעומדת בתוך המחשבהוםהסת

 ולא עומדים , באותו אין סוף כל האורות והמאורות הללו תלויים להתקיים בהם,נרותאורות ואין 
.  אין,יםומ של כל הסתום אינו אלא רצון עליון סת, מי שיודע ולא יודע},להתדבק {להשגה

 ואין , כמי שהריח ריח והתבשם, אינם יודעים פרט לריח,דה העליונה והעולם הבא התעלוווכשהנק
 ריח של רצון שכל )הוא( שהרי ריח ניחוח ,שהרי כתוב ולא אריח בריח ניחוחכם ,)ניחוח(זה נחת 

 אזי כולם נעשים , הכהנים שכולם סוד של אדם. של שירה ורצון, של תפלה ורצון,הרצונות הללו
.  כמו שנתבאר, אז הכל נקשר ומאיר כאחד כראוי. כתרגומו, רצון, וההוא נקרא ניחוח,רצון אחד

 שהרי בארנו אין , סוד כאן.צו את אהרן ואת בניו לאמר  שכתוב,חר ביד הכהןועל כן נתן הצד הא
דש ברצון ו ולהעבירה מתוך הק,ף את אותה מחשבה רעהו וכאן נתן לו לשר,צו אלא עבודה זרה
 הזה עומד "צו" וה.דשו כדי שיעברו מן הק, ובעשן הזה ובחלבים שנשרפים,הזה שעולה למעלה

 שהרי , כך גם, ואם תאמר צו את בני ישראל.תוך הקרבן הזהדש מוברשותם להפרידו מן הק
. ט עליהםו שלא יוכל לשל, כל זמן שעושים רצון רבונם,שהוברשותם עומד להפריש אותה מן הקד

 ולהפריד את רוח , לעטר את רוח הקודש למעלה למעלה,והפסוק הזה הכל בא להראות סוד הדבר
.  הכל כמו שראוי לו, וזה במעשה,פלה כפי שאמרנו וזה ברצון ובת,ולהורידה למטההזו הטומאה 

 . רוח הטומאה, צו זו עבודה זרה, שכתוב צו את אהרן ואת בניו לאמר,והכתוב הזה מוכיח עליהם
לאמר הן ישלח איש את ) ירמיה ג( וכתוב שם , כתוב כאן לאמר.' זו האשה שנקראת יראת ה,לאמר
אשרי ,  לתקן את הכל בסוד של אדם ובהמה והכהן עומד. לכן הכל נאמר, והרי פרשוה,אשתו

 שהם יודעים את דרכי התורה והולכים בה בדרך ,חלקם של הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא
 יתקיימו בעולם , יחיו. אלו דרכי התורה, מי עליהם.עליהם יחיו' ה) ישעיה לא( עליהם כתוב ,אמת

 .הזה ובעולם הבא
ץ ונודע כי שם זה בחסד והוא מדת החסד "בגיתא' יכוין כי עולת גי'  עולת תמיד וכו762

המתגלה בכל בקר בסוד וישכם אברהם בבקר והוא סוד אל תיראי תולעת יעקב ויש כנגדו קליפה 
של תולע שהוא מכלה הכל וכל בקר ובקר מתגלה אותו תולע הטמא לכלות כל העולם כולו כי כמו 

כ " הטמא להרקיב ולכלות העולם עשמתגבר תולעת יעקב בכל בקר כן כנגדו מתגבר אותו תולע
ת ברחמיו צוה להקריב קרבן תמיד להתגבר תולעת שבקדושה על תולע שבקליפה כדי שלא "השי

 ).ח"פע (תגבר בכל בקר ויתבטל
ץ כי היא גבורה ראשונה ונוסף ''ג ית''אב' דע כי תולע עולה שור גימ: לקוטי תורה תרומה 763
' שמות שבאנא בכח הה' נגד ז' הם ז' רונה כי לעולם הגבות שהיא אח''ו צי''שק' תולעת גימ' בו ת

ולכלול כולם ביחד נרמזו בתולעת הגבורה ראשונה ' המתפשטים והכולל ביסוד וגם במלכות הרי ז
  :ואחרונה וכולם נכללים ביניהם
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ôá÷åñ )& (ôá éðù úòìåúå ïîâøàå úìëúå ' äîåøú)ò åì÷"à א"קלט ע
764(,íåãà ïååâ éë  

éðù úòìåú ãåñá,éçá àåä ìáà äøåáâ åùøùù éôì  'äøåáâáù ãñçä765.ùî åúåéäìå å ùø
åáâääø,÷ð ïëì  'øùéìàåîù ìò ,ìåú úòá÷òé ,Àî íäù éôì Çëåëòä úà íéì" ãåñá í

øåáâää,÷æçäå äù÷ä õòä úà äìëîå áé÷øîä êøä úòìåúä ïåéîãë  .  
äùåã÷áù äæä úòìåúä ïåéîãë äðäå,à òìåú åãâðë ùé  'éì÷á 'ñá"à, àåä íâå 

á ìëá øøåòúîåç íìåòä úà úåìëì ø÷"å,äå  'úé'äùåã÷áù òìåúä äìâî åéîçøá , àåäù 
æðä ãñçä øåà', ãåñá )בראשית יט כז( ëùéåíø÷áá íäøáà ,æå "åá øîàðä ãéîúä ïéðò ñ, 

ãéîú úìåò,òìåú êåôéä íä úìåò úåéúåà éë ,òå "á ìëá úéùòðä ãéîú úìåò éåø÷, äéä 
òðëðñã àîèä òìåúä "à. ÷åñôáå )& (åë á÷òé úòìåú éàøéú ìà', òìåúä ïéðò åðøàéá 
äæä .  

ãéîúä ìù äìåòä ïéðò íðîàå,éçá àéä äìåò ìë éë òã  'äàì766äðåéìòä , øùà 
òãåðë úå÷æçä úåøåáâäå ïéðéãä úðéçá ìë äá.ãâðë ïéáéø÷î åéä ïëìå äãéîú úìåò , éãë 

äáù ïéðéãä ÷úîì, øáâé àìù éãë æðä àîèä òìåúä',æå "ãéîú úìåò ñ . ãéîú úáéú äðäå
åé øñç àåä"ã,ãéîú ïðéø÷å ãîú áéúë éë ,î úòãé øáëå " ÷åñôá ù)& ( äî éîé úãîå

àéä767,÷ðä äàì éë  'úãî,åéúåà íäù úÄîú ã,ã úç÷åì àéäù éôì  'ãî íéôìà ' úåîù
éâá íäù äéäàî 'úãî768.   

úøåè÷ä íåèô ïéðòáå,â "î òãåð ë"øäåæá ùùøô ú ìä÷éå )ã óò èéø"á(æå "ì,âáå " ë
úåìöì àîã÷àì êéøèöà úøè÷ã àãáåòàåë '769,éòì äðä ìúð øàáåðééðò , åá ùé àìä éë 

é"íéðîîñ à770,äù ãåñ íåøåà íúåà úéì÷ä úà íééçîä '.íëåúî í÷ìñì äæá åðéúðåëå , 
íúåìòäìåäìòîì 771,íéúî úåôéì÷ä åøàùéå .æå "î ñåðàù ä úøè÷ä íåèô íéøîåà 

 - מאיר הכוונה -

קליפות ' א והנה כבר ידעת כי סביב הקדושה יש ג''ס שרשים מקורות דא''דע כי המשכן רמז לי
ס יריעות תכלת ועורות אילים ויריעות עזים והמשכן קודש '' וענן גדול ואש מתלקחת וזרוח סערה

 ).ש"ש(??? בתוכם' הילולים לה
 תולעת שני ושש תרין גוונין כחדא דימינא ושמאלא חיור וסומק ושש בוצא איהו :ל"ז 764

  רין אחרניןוגויתו כתרשיש ובאלין תרין כלילן ת) שם ו(דשית חוטין מתחברן ודא איהו דכתיב 
תולעת שני ושש שני צבעים כאחד של ימין ושמאל לבן ואדם ושש הוא בוץ שששה : תרגום

 .חוטים מתחברים וזהו שכתוב וגויתו כתרשיש ובשני אלה כלולים שני אחרים
 ה"יהוי "אדנ) ישעיה נ ד: (ל הפסוק"ז). ח"פע (ס לדעת לעות את יעף דבר כמבואר אצלינו" וז765

  :ם לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודיםנתן לי לשון למודי
  
  תנא דבי אליהו זוטא פרק יד ) 4(

אלהים נתן לי לשון ' ה) ישעיה נ(לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי ואומר ) שם ט (שנאמר
אין הא למדת ש. למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמוע כלמודים

וכך היתה רוח הקודש מבשרת את . דברי תורה נבלעים בלב האדם אלא במי שהוא עיף להם
 התלמידי חכמים

 ודע כי כל עולה הוא בחינת לאה שהיא העליונה ששם נאחזים כל הדינים הקשים ולכן היה 766
בא עולת התמיד למתק הדינים והקליפות אשר בה כדי שלא ימשול וישלוט התולע הטמא ותולע 

 ).ח"פע (זור לעולתיח
 . שער לח לאה ורחל פרק א’עי 767
 ).&(ו "ש בכוונת בשכמל" כוונת ק’עי 768
  :לב שלימות"ז 769

 : תרגום
 .744לעיל הערה ' עי 770
 לא עדיין', הנז אורות א"הי שהם, אחוריים' הד עם דהנקודות ת"הז: ד"ב קטז ע,ה ח"דע' עי 771
 הם והנה. ל"רח הקליפות בעמקי הטבועים הרבה ניצוצין עדיין מהם ויש, כלל בשלימות נבררו

 סגולה שהם, הקטורת סימני א"הי י"ע ובפרט, ט"ומעש התורה י"ע תמיד ומתתקנים מתבררים
 .לתיקונם גדולה
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ðë ãéîúä ïáø÷ øçà äìéôúä íãå÷ úéøçùá"ì,äãéîòä íãå÷ äçðîä úìôúá íâå , éë 
åîìåòä úåìòäì àéä åðéúðåëúò "úåìéôúä é, åæçàúé àìù åúåà íéøîåà åðà ïëì 

åôéì÷äú,éìòá åìòéå úúåîìåòä , íãå÷ åúåà íéøîåà åðà ïëìå éðùæðä úåìôú '. óåñá ïëå 
éøçù úìôúú,à íéøîåàå íéøæåç åðà òãåðë åúå,åôéì÷ä å÷ðé àìù éãë àåä íòèäå ú ïî 

ðë úåîìåòì òôùðå ãøåéä òôùä"ì .êë úåùòì çë åðá ïéà úéáøò úìôúá ìáà.772  
äðäå773é ïéðò "åìà íéðîñ à,ä "éì÷ä äéçîä äùåã÷ä éöåöéð äøùò ñ ' øåà ãåñá

éîéðô,à õåöð ùéå  'ãåñá àåäù óé÷îä øåà íäì,ãë øùòì ÷ìçúî äæä óé÷îä ïéàå  ïåéî
åàéîéðôä ø,åàù éôì óé÷îä øãçà èåùô øåà àåä ,à øåà àø÷ðå  'ãáìá774. àöîðå 

åàäùéîéðôä øåàäå äøùòì ÷ìçðä óé÷îä ø÷ìçð åðéàù , ïéáé íä íìåë " éðîîñ à
úøè÷ä.  

øàáðå ÷åñôá íúå÷ìçúä )& (á éøä íéîñ êì ç÷',îë "æç ù"îâá ì ') כריתות ו

)ב"ע
775 ,ú íäå"çöðå ú.çå úìçùå óèð äðáì,ä "ìîå ãåñé ãåä ñúåë,ä íä éøäå  'úåðåúçú. 

ìîáù ïåøçàä õåöéðäù ïòéåúåëäùåã÷ õåöéð àåä ,äðè÷ äãå÷ð , øúåé ãàî úèòåîå 
íìåëî,å÷îá úøáåâ äôéì÷ä ïëìå íàåää , äðáìçä êëì äçéøòø ,é ìëá äúåéä íò " à

åè÷ä éðîîñúøùåã÷ã äæðë ' .ä íä íéîñ 'íéøçà íéîñ,îë àåäå "æç ù"àøîâá ì )שם(, 
ä íäå 'ïøãñë úåðåéìò úåøéôñ776,çë íäå "ç á"â .äëæ äðåáìå,ä "ñ óé÷îä øåà íìåëì, 

éì÷ä êåú ìáâåî åðéàå õåçáî óé÷î øåà åúåéäìå',äëæ àø÷ð ïëì ,àùî " éîéðô øåàá ë
úåôéì÷ä êåúá ìáâåîä,åäåîë êæ àø÷ð åððéà éë . íéôùëîä ìë ìà àìôð íòè ïéáú äæáå 

à íéøéè÷îäåôéì÷ä ìúúåðåéìòä ,äðåáìä àéä íäéúåøè÷ä ùàøå ø÷éò øùà 777, àéäå 
úøè÷ä øàù ìëî íäì äáéáç,äæä óé÷îä øåàî úåðäéì éãë .778   

äéäé ãáá ãá,îá ïáåé äæ "íéðäëì øùà ãáä éãâá ïéðòá åðéìöà ù, ãá éë 
áúàá"ù àåä ù"÷, éëùä "éì÷ä íäù ÷'779,íéðáì ãá éãâá íéùòðå íéðáìúî íä .á íâå  ã

ïúùô àåä,ñ ãöî ïé÷ ìù å÷ìç íâ øùà "òãåðë à) &(780 .  
 - מאיר הכוונה -

ו נוהגין לומר וטוב הוא ומורי " אך בערבית שהוא לילה אין בנו כח לכן בזמן המגפה ח772
ה היה נוהג בזמן המגפה לאומרו אחר חצות לילה כי אז נכנעת ממשלתן ובפרט אם יאמרו "להז

 ).ח"פע (ולפי שכוונתינו להעלות העולמות' ד אנשים ביחד ויהיו יראי ה"יו
 ).ח"פע (ה"א שמעתי ממורי זלה" ופ773
 ואה שבאמת פ"אע אחד אור נקרא מצומצם אינו שהמקיף משום: ב"ב קג ע"ביאורים ח' עי 774

 .פרק א' ש שער הקלי" עוד מבו’ועי, לבד אחד נקרא מ"מ ס"י כ"ג כולל
א סממנין נאמרו לו למשה בסיני אמר רב הונא מאי קראה קח לך " אמר רבי יוחנן י:ל"ז 775
 נטף ושחלת וחלבנה הא חמשה וסמים אחריני חמשה הא עשרה ולבונה זכה חד הא חד תריסמים 

 סרי
 ).ח"פע (ר"פר הסמים אחרים כמס'  סמים הם ה776
 או חלבנה שהוא כנגד המלכות הקרובה אליהם יותר מן הכל או לבנה זכה שהוא עליונה 777

 ).ח"פע (שבכולם
 ).ח"פע (ז שלהם הוא לבנה" וכן כשמקטירין לפני ע778
 אתמר ביה של נעלך מעל רגלך דא בהפוכא דאחרנין דלא צריך ומשה): א"פ ע(ז "תיקו' עי 779

יפה ורזא דמלה כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק ולגבי אבהן לא לאתחזיא קדם שכינתא בקל
 זאד מה יפו פעמים בנעלים בת נדיב אבל לגבי משה בלא כסויא כלל ור"אתחזיא אלא בנעלים הה

לא נודעתי להם ומשה אתמר ביה ' י ושמי ה"ל שד"דמלה וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא
  הםה אומר אלי"ו מ"ה שמ"י מ"ואמרו ל

ובמשה נאמר של נעליך מעל רגליך זה בהפך של אחרים שלא צריך להראות לפני : תרגום
השכינה עם קלפה וסוד הדבר כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק ולאבות לא נראה אלא 
בנעלים זהו שכתוב מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב אבל למשה בלי כסוי כלל וסוד הדבר וארא אל 

י מה "ה לא נודעתי להם ובמשה נאמר ואמרו ל"י ושמי יהו"ל שד" יעקב באאברהם אל יצחק ואל
  ה אומר אליהם"ו מ"שמ
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éçåî åéä íéîñä åìà äðäåïéì÷ì ',ùåã÷ã ïéçåîá ïéñðëð äúòå ä,îæå " ù"äéäé", 
é úåîù éðù íäù"é ä"ä,îë "øçà íå÷îá ù781,á éë  '÷åðã ïéçåî 'á íä 'é úåîù"é ä"ä, 

÷ìçúä øàáð äúòåíúåúééøáä ïåùìá àíä åìàå :øúë éøöä ,äå ãåñé ïøåôö, äðáìçäå 
úåëìî,óé÷î øåà äðåáìäå .úåëìîä øù÷ì àéä åðéúðååëå ,äðáìçä àéäù ,íò  øåà 
óé÷îä, ðåáìä àåäùääá øéàäì .øúëäî äéìà úëùîðä úøàäá äì éã ïéàå . ìáà 

ãåñéä àåäù ïøôöä782,øúëä àåäù éøöä íò åúåà íéøù÷î åðà , àåä øåî åá åøéàéù 
ãñçää àø÷ðä íäøáà ãåñá øåîä ø.äøåáâ äòéö÷å ,ú àåä ãøð úìáùå "ú, å÷ àåä éë 

ìàîù å÷å ïéîéä å÷ éôðò éðù ïéá éòöîàä,ïéããöä ïî åéôðò íò úìáùä ïåéîãë . íëøëå 
çöð àåä, éë }ò âé"ã {øåîä ïåéîãë çéø åì ùé àåä íâ,òà "ë åðéàù ô"åäåîë áåùç ë, éë 

ãñçä åîë øåîâ ãñç åððéà.äîëç àåä èùå÷å ,÷ äôåìäðéá àéä ,ãåä àåä ïåîð÷  . éøäå
íìåë åîìùð.   

 åðéìöà øàáúð äðäå)שבירה ב( éä åìà éë"éçá íä íéðîîñ à 'æä 'åúéîã íéëìî, 
ã ùé ãåòå 'åàã íéðåéìò íééøåçà"åñùéå à"ú,íäîò åìôð íä íâù ,é íä íìåë êñå "à .
ñù íúåéäå"úð íéðî çøàáã ïéðéùä ãåñ ïéðòá ìéòì åðéìöà  ìù ïéìéôúùàø,ò "ù ) תפילין

 îä ãåñ íä êéàå ïéçå ïéãåéá ïàåìéîá øùà íéäìà úåîù íäù úåðè÷ä ïîæã,)'דרוש ד
éâáî 'ù',éâá àéä äàåìéîá ïéùå  'ù"ñ,ã íòå  'âå ïéçåîä 'äð"àîéàã é, ïéùáìúî ïäáù 

ïéçåîä783æðë ',íúåììë íòå ,ñù íä éøä "ç.æå "ñù íéðî ñ"úøè÷á åéäù ïéðî ç, ïîù éôì 
éçåîäé ïéëùîð úåðè÷ä ïîæã ï"úøè÷ä éðîîñ à,ä úåéðçåø íäù éì÷ 'æðë"ì. íòèä åäæå 

éçá ìëù 'éì÷ä 'íéäìà íùá íéæçàð,éì÷äå  '÷ð íîöò 'íéøçà íéäìà.æ íâå  ' ùéù ïéùàø
ã ïéðéùä éúùáùàø ìù ïéìéôú,ä "æ ñ 'éçá 'åøàäúåìãâã ïéçåîä úã íäù  'âå ïéçåî 'äð" é

ðë"ì,æä åìàå  'åøàäúò íéâá äìåòä íéäìà íù î 'ïéù,éâ ìëä äéäé î 'ñù" åéäù íéðî ç
úøè÷á.784 ïëìå ñùä"íééø÷éòä åéä íãáì ä,äîçä úåîé ïéðîë , íîöò ïéçåîä íäù 
úåðè÷ã,éù íäù "ï.úåìãâã ïéçåîäå ,ã íäù ',ñù éøä ììåëäå "ä785.âä ìáà  'íéøúéä, íä 
äð ãâðë"àîéàã é,ïéçåîä éùåáì ,éòä ììëî íðéà ïëìå íééø÷,â íäå  'íéøúéä íéðî .  

òìðå"äð íúåéäì éë íééç ã"àîéàã é,äåéì ïéùîùî åéä êëì "ë, íâù ãåñ àåä 
òãåðë äàéìò àîéà) &.(786  

 - מאיר הכוונה -

 .שער לו פרק ג'  ועי
 שער המצות פרשת קדושים' עי##?* 780
 ר ולא מצאתי הבנה בכלל"ז ומצאתי באד"י באד"ש ציין לשער מאמרי רשב"הש##* 781
ן יותר ממנה כדי שיאיר הכתר  אמנם היסוד שהוא התחתון משאר קצוות אבל הוא עליו782

 ש אלך לי אל הר המור"ז מור זה אברהם כמ"שנים בשנים עד' העליון לכן אנו מחברים אלו ד
 ).ח"פע(

 ).ח"פע(מוחין דקטנות ' לבושיהם שהם ג' וג 783
מוחין ' ן וד"ה שהם המוחין דקטנות שהם שי" לכן תמצא כי עיקר ימות השנה הם כמנין שס784

 י דאמא שהם הלבושים"נה' היתירים הם נגד הג' ה אבל הג"ה הם שס"ד וע"דגדלות הם שס
 ).ח"פע(

785 ??? 
ה כאשר יש לו מוחין דאמא הם נקראים קטורת וכשיש בו מוחין דאבא " ושמעתי ממורי זלה786

נקרא שמן והענין כי שמן הוא בחשאי כנזכר בזוהר תזריע וכן אבא הוא בחשאי הנקרא מחשבה 
ס שמן וקטורת ישמח לב ולכן היו נעשים " שמים גימטריא שמן וזא"שהוא בחשאי ואז נקרא ז

  ביחד שהוא העלאת נרות המנורה וענין הקטורת 
י דאמא שהם המחתה שבה היו "אמנם ענין הקטורת הם המוחין מצד אמא המלובשים בנה

 הין שהם"לפין דה"ן דא"שמות אהיה דיודי' י דאמא הם ג"הקטורת ונודע כי נה} ג"כט ע{נותנין 
  .ש"ש בענין נדב ואביהוא ע"ה כמ"גימטריא מחתה ע
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äðäåö "â äôåì÷ ì 'äôéì÷ àìå,äôåì÷ åîù êë éë .ö íâ " úåáåúëä úåúééøáä ìë ì
åðìù øåãéñá,ô ãò  ÷åñ)&(åë åðîî åøéè÷ú àì ùáã ìëå øåàù ìë éë '787.çàå "â øîàú ë '

íé÷åñôåìà : )& (ä 'åë åðîò úåàáö ')& (ä 'åë éøùà úåàáö ')& (ä 'åë äòéùåä', íäù éðôî 
è÷ä íåèô øçà íøîåàì ãàî íéìâåñîúø,æ éøåî âäðî äéä ïëå " íòô ìëá íøîåàì ì

äéøçàå äìôúä íãå÷ úøè÷ä íåèô øîåà äéäù,ãå÷å íäçðîä úìôú , äôâîä ïîæá ïëå 
ç" åïðéî øá.   

çà ïå÷éúãéá ïéåëéù "úøè÷ä éðîîñ à788, äùåã÷ä úåöåöéð øùò íä äøùòäù 
íòéðëäì äôéì÷ä êåúá äèîì åãøéù,àäå  'øëæðä øùòì óé÷î øåà àåä íäéìò óñåðä, 

ìåïëíëåúî í÷ìñì ïéåëéù àåä ïå÷éúä ,éòå "ôéì÷ä åøàùé ëúåúåéç éúìá íéúî .  
ïå÷éúäéðùä ,äáåùúá íãà éðáì øéæçäì àåä ,ë äôéì÷ä òéðëî äæá é.   

à øçà ãåçé ãåò"æ éøåî ì"ôâîä ïîæì ìä ïðéî øá,åðééðò äæå , ìë éë êéúòãåä øáë 
æ ïî øøáúîù äîî íä íãà éðá ìù úåîùðä 'åúéîã íåãà éëìî,æå "æ íøîåà ñ" ì)& ( ìë

íä íéëìî éðá ìàøùé789.åøéáä êåúá øùàëå íéøøøáåä àìù úìåñô úö÷ ùé , äæ 
øà äùòð úìåñôääôâîä ïîæá íãàì úéîîä úåîä íñå ñ,äå " ÷åñô ñ)& (ã ÷áãé ' êá

øáãä úàç .àåä ïéðòäå,éì÷ä íúåà éë  'æðë íéøåøéá íúåàá ùéù', íéôâåðå íéëîä íä 
ôâîä ïîæá íãàìä,åúåà åëäù øçàå ,åðîî íéãøôð íðéà , ïéôé÷îå åîò íé÷åáã ãéîúå 

áñ ìëî åúåàåéúåáéåîà äîë øåòéù ú.ãåò àìå ,à úåàá åìéôà àìä íù ãîåòù äðåëùä 
äëåîä,åìù ùåáìîå éìë äæéà åìéôà åà ,åðîî ÷çøúäì êéøö ,íù ÷áãúîå êìåää ìëå , 

éì÷ä íúåàá ÷áãúî àåä 'æðä',÷æðäì ìåëéå .éàìåçä øàùáù íòè åäæå íåëîäå ú 
ôáùúùøàåáú éë ,ë àì áåú åäá "÷áãé",äôâîäå øáãä ïéðòá åîë , øàùáù éôì 

à íéàìåçäíù íé÷áãúî íää äôéì÷ä ïé.àùî "äôâîäå øáãä úëîá ë,éçáî àéäù  '
éì÷',æðä íéøåøéáä  'åéìë ìëáå åúðåëùáå åéùåáìîáå åá íé÷åáã íä.   

úøè÷ä íåèô ïéðòá êéúòãåä øáëå,é íúåà éë " øàùðù äî íä úøè÷ä éðîîñ à
éì÷ä êåúá',øøáúäì åìëé àìù ,é íäå "åøåà à úééçîä äùåã÷áùíì÷ä úà úåôé. 

äìòîì åìòé øùàëå,úåôéì÷ä êåúî å÷ìúñé ,åúåîéå úåéç éúìá åøàùéå ,íé÷éæî ïðéàå . 

 - מאיר הכוונה -

ן עולה "ו דאלפי"ו והנה יה"ה כי מוח אבא הם בסוד יה"ו זלה" במהדורא בתרא כתב הרח:הגהה
ס ויתן לך מטל "שמים וז' ל גי"פ ט"בכוונת ציצית והנה י' ד דבינה דאבא כנז"ל והם סוד חב"ט

 ).ח"פע(כ "ע' וכטל חרמון וכו' ס כשמן הטוב כו"השמים וז
 כי כל שאור וכל דבש לא )&(סוק  עד פ,ל כל הברייתות הכתובות בסידור שלנו" גם צ787

 .ח" לא מופיע בפע– 'תקטירו ממנו כו
 .744לעיל הערה ' עי 788
  טעמי המצות כי תצא ' עי 789

   פרשת כי תצא -ספר טעמי המצות ) 16(
ה שהוא שם הבינה "א ע"קס' ל כסף מטהר ממזרים כי כסף גי"מבררת ולזה רמזו רזי בינה ה"ע

ל כל ישראל בני מלכים הם "ס משארז"ח ניצוצין וז"והיא המברר ומטהרת ממזרים שהם בחינת רפ
 בני מלכים רקל ולזה לא נאמר כל ישראל מלכים "כי הם בירורים הנמשכים מבירור אותן הזמ' פי

מן במדרגתם הראשונה רק ממדרגתם אחר התיקון שלהם כי אז נבררים מהם כי אינם המלכים עצ
ן אחר "ד כי זה יובן במה שידעת כי מבירור המלכים נעשה שם ב"ונלע, סוד הנשמות ולכן נקראו ני

א שם באותו היכל יש "שבס' ה כמבואר אצלינו ודע כי בהיכל ז"התיקון שהוא הנוקבא לשם מ
ו הם נשמות ממזרים ושם נאמר ומהכא נפקין כל אילין זיקין נשמות מעורבות מטוב ורע ואל

ח ניצוצין שנפלו מה שלא הוברר והם היו אור חזק "דמיתדעכו לאלתר משום דהכא נשארו מן הרפ
  :דהיינו מן המלכים הראשונים

ולא , המלכות דאצילות' שזה מצד בחי' לקמן סוכות ד' ב ועוד ועי"א כז ע"זהר ח'  אמנם עי
 .איםהמלכים קדמ
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äæå"æðä ñ 'ô øäåæá ' íìòðä ùøãîá àøéå)ב"ק ע
790
( äôâîä ïîæá úøè÷ä íåèô øîåì áåèù. 

çø÷ úãò úôâîá åðéöî ïëå,ò äøöòðù "ïøäà øéè÷äù úøè÷ä é, ïîæá ãàî áåè ïëìå 
 äôâîäïðéî øá. úòáù è÷ä íåèô åøîåàúøäçðîå úéøçù úìôúá ,äúåàá äá ïéåëé  

 äðååëúøåè÷ä øãñá äìòîì äøåîàä.âå " ÷åñòì äìéì úåöç øçà í÷ íãàä øùàë ë
äøåúá,åîå÷îá áåúëë úåöç ïå÷éú øîàéù øçà ,çà "åëá úøåè÷ä íåèô øîàé ëå äð

àéää,äôéì÷ä úìùîî úòðëð úåöç øçàù éôì ,é åøáçúé íà èøôáå  'íéùðàä éàøé ', 
èô øãñ åàø÷éåíåëá ãçé úøåè÷ä åæðä äðå',äìòîì ìåãâ íùåø äùòé , øçà äéäé íà 

æðë äìéì úåöç'.   
êéøöù äî åäæ íðîàå} ò ãé"à{æðä úòùá úåø÷ì  'äìéì úåöç øçà, øåîâúù øçà 

ñäøãæðä ',ô øîàú  ÷åñ)&(ä øîàéå  'éîñ äðáìçå úìçùå óèð íéîñ êì ç÷ äùî ìà '
 äëæ äðåáìåäéäé ãáá ãá,â åúåà øîàúå  'íéîòôøùé ,çàå "â ë" êåôä ôäæë, ãáá äéäé 

ä ìà äùî ç÷ êì íéîñ óèð úìçùå äðáìçå íéîñ äðåáìå äëæ ãá 'øîàéå .çàå" øîàú ë
â"â òøôîì ÷åñôä úåéúåà ë"ãä åìà úåáéú úãå÷ðá úåéúåàä ã÷ðúå ô', úìçù óèð íäå 

äðåáìå äðáìçå, ïúìçúî øåæçú åîìùåéùëå ïøãñ äæå ïôåñì :ÈäÈééäÅc ÆáÀáÀc ÀaÀä ÄkÀd æÈáðÈìÈå 
ÀiîÅîÆñÀä ÄðÀaÀìÈçÀú åÈçìÈùÈô åÀèÅïÆî ÀéÀîÀñÀë ÈìÀ÷ç ÈLä ÈîÈì Àä àÅåÆäÀéÀø ÀîÈàÈée.  

òãåæ éøåî éë "äáéúå äáéú ìëá úåîùå úåðåë äîë åðì øñî ì, ïî ãçà ìëìå 
äíéøáçà åîò íù åðééäù åì øîà äìîá ïéåëéù  'î÷åñôä äæ,à ìë  'àå 'åúîùð ùøù éôë, 

íøëåæ éðéàå.â åìàå  'âì íúåà øñîù éúøëæ úåáéú 'íéøáç,à ìë  'åì äðåëðä äáéú .àä '
ù ïåùàøä íéîñ àéäåñôá÷,éàá äúåà óìçú "ëá ÷"ø,÷úî úåéúåà åéäéå "å, íù àåäå 

ùåã÷,åéúåãå÷ð øëåæ éðéàå .   
éàá åôéìçäìå åàéöåäì äöøúùë éë òãå"ëá ÷"ø, àéää úåàä ç÷úù êéøö íìåòì 

äëåîñ øúåéä äéøçàù úåàá äðôéìçúå äöåø äúàù,à ïåâë  'éàã"é úåàá äðôéìçú ÷', 

 - מאיר הכוונה -

ויאמר ) שם(והנה החל הנגף בעם וכתיב ) במדבר יז יא(רבי פנחס פתח קרא דכתיב : ל"ז 790
ותעצר המגפה כתיב הכא מהר וכתיב התם ) שם יג(וכתיב ' משה אל אהרן קח את המחתה וגו

מהרי שלש סאים מה להלן קרבן לאשתזבא אף כאן קרבן לאשתזבא אמר רבי פנחס זמנא חדא 
וערעית ביה באליהו אמינא ליה לימא לי מר מלה דמעלי לברייתא אמר לי הוינא אזלי בארחא 

קיים גזר קודשא בריך הוא ועאלו קמיה כל אלין מלאכיא דממנן לאדכרא חובי דבר נש די בעדנא 
דידכרון בני אנשא קרבניא דמני משה ושוי לביה ורעותיה בהו דכלהו ידכרון ליה לטב ועוד בעדנא 

 קיימא אתגזר וכרוזא אעבר על כל חילא דשמיא דאי ייעלון בנוהי דיערע מותנא בבני אנשא
בארעא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ויימרון ברעות נפשא ולבא עניינא דקטרת בוסמין דהוו להו 

  :לישראל דיתבטל מותנא מנייהו
אמר רבי יצחק בא וראה מה כתיב ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל 

וירץ ) שם יב(מה כתיב ' ה וגו" קטרת אמר לו אהרן למה אמר כי יצא הקצף מלפני יהוהמזבח ושים
ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר ) במדבר יז יג(תוך הקהל והנה החל הנגף בעם וכתיב  אל

 :המגפה ולא יכיל מלאכא דמחבלא לשלטאה ונתבטלה מותנא
ויאמר משה אל אהרן קח " וכתוב ,"בעםוהנה החל הנגף "רבי פנחס פתח פסוק שכתוב : תרגום

 מה להלן , וכתוב שם מהרי שלש סאים, כתוב כאן מהר".ותעצר המגפה" וכתוב ,"' וגואת המחתה
 פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגשתי את ,אמר רבי פנחס.  אף כאן קרבן להנצל,קרבן להנצל

 ונכנסו לפניו כל ,ה"גזר הקב ברית , אמר לו. יאמר לי מר דבר שמועיל לבריות, אמרתי לו.אליהו
ן ו ומכו, שבזמן שיזכירו בני אדם הקרבנות שצוה משה,נים להזכיר חטאי האדםוהמלאכים שממ
 והכרוז , הברית נגזרה,ועוד בזמן שיארע מות בבני אדם.  כולם יזכירו אותו לטוב,לבו ורצונו בהם

תי מדרשות ויאמרו ברצון נפש  דאם יעלו בניו בארץ בבתי כנסיות ובב,ילות השמיםיעובר על כל ח
  . שיתבטל המות מהם,רת בשמים שהיו להם לישראלוולב ענינים של קט
ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל " , בא וראה מה כתוב,אמר רבי יצחק
תוך  וירץ אל" , מה כתוב."' וגו'כי יצא הקצף מלפני ה" , למה, אמר לו אהרן".רתוהמזבח ושים קט

 ולא יכל ".ד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפהוויעמ" וכתוב ,"ל והנה החל הנגף בעםהקה
 .מלאך חבלה לשלוט ונתבטל המות
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é úåàå '÷ úåàá äðôéìçú',÷ ïåâë äðåøçà úåà àéä íàå ',÷ úåà  ' äðåùàøä úåàì øåæçú
à úåàá äðôéìçúå' .ãòå"ôìàä ìù úåéúåà øàùá æàåæ àúéá ,ãò ïëå "ôìàä øàùá æ à

âä íäù úåúéá 'úåéúåà,çà "èá ñ"àöåéëå ò .  
äæä íùá ïéåëúù êéøö äðäå äðååë äøåîâ äìåãâ .éâá àåä éë ïéåëú íâåî ' éåìéî

àáàá øùà ïéãåéã äéåä,ò äìåòä "á, éåìéîåî "å .éâá àåä íâî ' åòåáéøá äéäà íù éåìéî
àîéàá øùà ïéãåéã,î÷ú äìåòä "ã.ú éåìéîå "÷,î÷ú íù åäæå "æðä å' .  

áä 'óèð àåä,áúàá äðôéìçú "ù,Àè ùåã÷ íù äéäéå Èðe.òìðå " íéàöåé åéúåãå÷ðù ã
Àì úåéúåàä ïîÈêÇq Àa ïî åà Èpä Çæ.   

âä 'úìçùå àåä,áìàá äðôéìçú "ùåã÷ íù äéäéå í,éô íù àåäå ÷à "ë.òìðå " éë ã
Çç úåéúåà ïî íéàöåé åéúåãå÷ðÀìÈêÇq Äî.   

 øàù ïî íéàöåéä úåîù øàùåíøëåæ éðéà úåáéú,øëåæ éðàù äî êà , òãåéù àåä 
æðä úåúéá àôìà óåìéçá úåáéúä øàù ïéàöåéù éðà', ãéîú äôâîä ïîæá ïéåëì áåè íâ 

Ëð ùåã÷ä äæ íù ìà òâø ìëáÄâÅóøéö ÷éøéç ÷øåù úåéúåàä úòåðúá åäã÷ðúå é.  
ïéðòäåàåä ,àåä øáãä ãåñ éë ,øáãä úëî úåáñî úçà íâ éë ,î êùîð àåä äæ, éë 

åéåä äòáøà øùàëúòã "ñ á"î â"á ä"íéøéàî íðéà ï,äéúåéúåà íé÷ìúñî æà í 
åèåùôäú,ãáì íäìù íéåìîä íéøàùðå ,î íäù "ì å"é æ"ë è"å,ë÷ ïúòáøà êñ "ç, íòå 

ì÷ ïúòáøà úåììë"á, íìåë úåììëå ì÷"â,âð íù ïéðîë "ó,æðä úå÷ìúñä úáéñì éë  ' ïî
íéåìîä,íìåòá óâð àá .ëú ïëìå æðä íùá ïéå 'ïéðòä ï÷úì, äìôúä íãå÷ íåé ìëá øîàé 

â äæ ÷åñô"êåôäå øùé ë) &( ñåðîå éì áâùî úééä éë êãñç ø÷áì ïðøàå êæò øéùà éðàå 
éì øö íåéá .ò ïðøàå ø÷åáì êãñç éë úééä áâùî éì ñåðîå íåéá øö éìêæéðàå øéùà  .  

æ ìåãâä áøä íùî"íåé ìëá úøè÷ä íåèô øçà øîàé íâ ì,å æðë åúðååë"ì,ôä åìà  '
â"øùåéá ô, åìàå )& (åë äúçîä úà ç÷ ïøäà ìà äùî øîàéå ïä', )& ( íéùå çáæîä ìòî

ôìî óö÷ä àöé éë íäéìò øôëå äãòä ìà äøäî êìåäå úøè÷ðä é ' ìçä}ò ãé"á {óâðä ,)&( 
 úøè÷ä úà ïúéå íòá óâðä ìçä äðäå ìä÷ä êåú ìà õøéå äùî øáã øùàë ïøäà ç÷éå

 øôëéåäôâîä øöòúå íééçä ïéáå íéúîä ïéá ãîòéå íòä ìò . çúô ìà äùî ìà ïøäà áùéå
äøöòð äôâîäå ãòåî ìäà.âäî íòô ìëáå "æðä ô 'áäæ òáöá áåúë äéôèôè íù ìà ïéåëú, 

êéðôì íøééöúù úåáéúä åìàî àöåéå,íä åìàå :è  'úøè÷ ìù,ô 'øôëå ìù ,è  'è÷ä ìùúø, 
ô 'øôëéå ìù,é  'ãîòéå ïî,ä  'äøöòð ïî.æðä íé÷åñô òáøàù ïéåëì áåè íâ  'ñ íä"úåáéú â, 

ñ íùì ïéåëéå"äàìéò àîéàá àåäù â,íåãà éëìî äòáù ìù íéâéñä úà úøøáîä , øùà 
äéøúåîîíæðë íãà éðá úà íéëîä ïé÷éæîä ïéùòð íäìù úìåñôä ïîå "ì .  

äöøúù úò ìëá íåé ìëá øîàé íâ,â úåçôì åà "íåéá ô,ìôú íãå÷ åðééäã  ú
úéáøòå äçðîå úéøçù,ìä÷éå úùøôáù íé÷åñôä åìà ) æé æì úåîù-èé(  ä Èø Éð Àn Çä ú Æà N ÇòÇiÇå

 ä ÈM ÄLÀå eé Èä äÈp Æn Äî Èäé Æç Èø Àôe Èäé Æø Éz Àô Çk Èäé Æòé Äá Àb dÈð È÷ Àå d Èë Åø Àé ä Èø Éð Àn Çä ú Æà ä ÈN Èò ä ÈL À÷ Äî ø Éåä Èè á ÈäÈæ
Åð À÷ ä ÈLì ÀL Èäé Æc Äv Äî íé Äà Àö Éé íé Äð È÷ ä ÈLì ÀL é Äð ÅM Çä d Èc Äv Äî ä Èø Éð Àî éÅð À÷ ä ÈLì ÀLe ã Èç Æà Èä d Èc Äv Äî ä Èø Éð Àî é

ç Çø ÆôÈå ø Éz Àô Çk ã Èç Æà Èä äÆð Èw Ça íé Äã Èw ËL Àî íé Äò Äá Àâ791 .åì ïë øî) èé íù-ãë (792 ï Äî íé Äà Àö Éi Çä íé Äð Èw Çä
Éz Àô Çk íé Äã Èw ËL Àî íé Äò Äá Àâ ä Èò Èa Àø Çà ä Èø Éð Àn Çáe ä Èø Éð Àn Çä äÈp Æn Äî íé Äð Èw Çä éÅð ÀL ú Çç Çz ø Éz Àô ÇëÀå Èäé Æç Èø Àôe Èäé Æø

 äÈp Æn Äî íé Äà Àö Éi Çä íé Äð Èw Çä ú ÆL ÅL Àì äÈp Æn Äî íé Äð Èw Çä éÅð ÀL ú Çç Çz ø Éz Àô ÇëÀå äÈp Æn Äî íé Äð Èw Çä éÅð ÀL ú Çç Çz ø Éz Àô ÇëÀå

 - מאיר הכוונה -

ּוְׁשלָׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ְּבָקֶנה ֶאָחד ַּכְפֹּתר ָוָפַרח ֵּכן ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים ַהֹּיְצִאים ִמן : המשך הפסוק 791
 פסוקע אם לקטוע "וצ, :ַהְּמֹנָרה
ְׁשלָׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד ַּכְפֹּתר ָוֶפַרח ּוְׁשלָׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים : התחלת הפסוק 792

 ְּבָקֶנה ֶאָחד ַּכְפֹּתר ָוָפַרח ֵּכן ְלֵׁשֶׁשת
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Çà ä ÈL À÷ Äî d Èl Ëk eé Èä äÈp Æn Äî í Èú Éð À÷e í Æäé Åø Éz Àô Çk Èäé Æç È÷ Àì Çîe ä Èò Àá ÄL Èäé Æú ÉøÅð ú Æà N ÇòÇiÇå ø Éåä Èè á ÈäÈæ ú Çç
Èäé Æì Åk ì Èk ú ÅàÀå d Èú Éà ä ÈN Èò ø Éåä Èè á ÈäÈæ ø Èk Äk ø Éåä Èè á ÈäÈæ Èäé Æú Éz Àç Çîe.å ø ïéåëú"ñå ú"ô ú 'åæ, íäå 

å"ä,çàå "ô ë÷åñà  'äéòùéá,  äæ àåäå)ë çì(Àé ÉäÈå"äÀð é Çú Éåðé Äâ Àðe é Äð Åòé ÄL Éåä Àì  ì Çò eðéÅi Çç é Åî Àé ì Èk ïÅbÇð
Àé úé ÅaÉäÈå"ä,ø éë ïéåëúå "ñ ú"ô ú 'äé íä äæ,øá íìù íùä éøäå "ñå ú"ô ú÷åñôå äæ ÷åñ 

æðä',ôä äæ øåîà ïëìå ÷åñ äæåôä ÷åñæ  'íéîòô,æðë äîéìù äéåä ìà ïéåëú íòô ìëáå '. 
çà"ôä øîàúå øåæçú ë 'ä ìù äæä 'éðòéùåäì,ôå ÷åñà  'òäá úùøôîêúì) &( äùòî äæå 

åë äøåðîä 'äøåðîä úà äùò ïë,ø íâ øùà "ñå ú"å àåä äæ ÷åñô ú"ä,ôîå ÷åñä  '
ø éðòéùåäì"ñå ú"é àåä ú"ä,à äéåä éøä  'äîéìù.   

åè÷ä íåèô øçà íåé ìëá øîàé íâúøô íãå÷ ÷åñä  'åë úåàáö 'ô ÷åñ)&( øîàéå 
íäéáà ìàøùé íäéìà,àä úøîæî åç÷ åùò úàæ äôéà ïë íà  ùéàì åãéøåäå íëéìëá õø

íéã÷ùå íéðèá èìå úàëð ùáã èòîå éøö èòî äçðî,åøéøåòð íùì äìéçú ïéåëúå " àöåéä ï
øî"ð ú 'ïë ïî,ò  'åùò ïî,å  'åç÷ ïî,ø  'úøîæî ïî,é  'íëéìëá ïî,ø  'õøàä ïî,å  'îï 

åãéøåäå,ð  'äçðî ïî .åéúåàá æîøðä àèåø íùá ïéåëú ãåòúø  'éøö ïî,å  'îå ïîèò,è  ' ïî
èòîå,à  'úàëð ïî.æðä íùä éë ïéåëú íâ  'á äìåòîéâ'éø "å,åáâ ïéðîë äø. íùá ïéåëú íâ 

ùáìðãö,øî àöåé àåäå "ú,íéã÷ùå íéðèá èì úàëð ùáã éøö . ìëåú øùà ìë éë òãå 
éøåòð íùá ãéîú òâø ìëá ïéåëìåø"æðä ï',ãàî ìéòåé ,êéðéò ãâð ãéîú äéäé ïëìå .   

åé ìëá øîàú íâúéøçùå äçðîå úéáøò úìôú øçà í, éäìà íãå÷ äãéîòä øçà 
øåöð,ñ øåîæî "æ,åë åððçé íéäìà øéù øåîæî úåðéâðá çöðîì øåîæî àåäå ',æ åá ùéù ïéåëéå  '

ôíé÷åñô úìåæ ÷åñà ',î åá ùéå "úåáéú è,íúðåëå ,øîåòä úðåëá äæîøð øåîæî .å ãåò ïéåëé 
ø éë"â ú 'ìà íä íéðåùàøä íé÷åñô"é, øå"ñå ú"é íä éòöîàä ÷åñô ú"ä,øå "â ú 'ôíé÷åñ 

àé íä íéðåøçàä"é,éäà íù ïéðîë "ä,ñå "â ú 'åñôíé÷íä íéðåùàøä ,íëä , íù ïéðîë 
éðãà.ñå "â ú 'éðåøçàä íé÷åñôíõåî íä ,ìå÷ ïéðîë .   

æðä íé÷åñô äòáù éë øàáúð éøä 'éàéééìà àåä, íù ïéðîë äìåòå ò"á.ñå "åä ìë ú '
ìåæ íé÷åñôéòöîàä ÷åñô ú,å÷ íä "éðãà ì,øå "ñ ú"é àåä éòöîàä ÷åñô ú"ä.å÷ àöîð " ì

é"ðãà ä"ò é"á.éø íä øåîæîä äæ ìù úåéúåàä ìë øôñî éë ïéåëú íâ "ò íùáù úåéúåà å" á
æðä'.   

 íâ}ò ãé"â{  øåîæî íåé ìëá øåîà)& (åë øúñá áùåé 'åì íãå÷ä ÷åñôî ìéçúúå, 
ä íòåð éäéå 'åë',îåàì êéøöå æ åø"ô,ñá ïéåëú íäî íòô ìëáå "ô ú 'êì äåöé åéëàìî éë, 
äåé íù ìà"ê.åàá ïéåëú íâ úë  'ìù,éë ,ì úåàå "åéëàìî ïî ê,êìë íùì .á êéôá øåëæúå  '
äåé úåîù"ìë ê"øëæðä ÷åñôä íééñúù øçà ê,êéëøã ìëá êøîùì êì äåöé åéëàìî éë .  

  
 à ùåøã ùéã÷ä éùåøã  

òá ùéã÷ä øãñ"ä  
àáð äúòåäì åãåä íãå÷ ìù ùéã÷ä øãñ ø 'åë åàø÷', ìë ãåñ øàáð áâàå 

êøáúé ìàä úøæòá íéùéã÷ä.   



  כ"שעה

150 

òã793äøéöéá äéùòä úììëð äúò ãò äðä éë ,âä åìá÷ àì ïééãò ìáà " ïî äéùòã ø
éçá àìà äøéöéä 'äøéöéä ìù ùôð,éçá ãåò íäì úúì íéëéøö åðàå  ' ìù ùîî çåø

äøéöéä,ò äùòð äæå "éã÷ä éùîåàù éøíäì åãåä íãå÷ '. åá ùé éë ùéã÷ä äæá ïéåëì êéøöå 
á 'íéîòôë "áå ç 'íéîòôî "á,ëäå "îå ç"úåéúåà ìù íä íéðåùàøä á,ë éë "åéúåà çú íä 

åë êøáî àáø äéîù àäé ïî 'àéîìò úìî ãò,æ íäù  'úåáéú,ë íäáå "úåéúåà ç.îäå " á
 íä úåéúåàîéâ'æ ìù  'úåéúåà,æ íäå  'ïéåå794øáù "áúùéå ú àùðúéå íîåøúéå øàôúéå ç

éìåòù ììäúéå äìòúéå øãäúéåíî "á.îã ïéôìà éåìéîá äéåä íùá ïéåëúå " íìåòá àåäù ä
äøéöéä,ë úðéçá åá ùéù "éåìéîä éåìéîã úåéúåà ç,î åá ùé íâå "åéúåà áúåúåììë ìëá , 

èåùôä úåéúåà òáøà íäù,éåìéîã äøùòå ,ëå "éåìéîä éåìéîã ç.òå "ëä äæ é"îäå ç" á
â ìà äøéöéã çåø êéùîäì ïéåëú"íù åìòù äéùòã ø.   

çàå"ëá ãåò ïéåëú ë"úåáéú ìù ç,ë íäù "åë àáø äéîù àäé ïî ùéù úåáéú ç '
ïîà åøîàå àîìòá ïøéîàã ãò795.îá íâ ïéåëúå "úåáéúã á,æ íäå  ' ìù íîöò úåáéú

åë çáúùéå 'ììäúéå ãò,å äá ùé íäî äáéú ìëáå  'úåéúåà,î éøä "á.äðäå îä åìà " á
ëäå"éåä ìà ïéåëú íéøçàä ç"ñ ú"äàéøáä íìåòá ùéù â,ë åá ùéù "îå ç"ðë á" äéåäá ì
îã"ïéôìàã ä796.íòèå  äðååë àéä äúò åæ,éçá çë êéùîäì àåä äúò åðéúðåëù éôì  ' çåøä

äéùòä ìë óåñ ãò äøéöéã,ñ íùî ïåéìò ìåãâ øåà øéàäì åðà ïéëéøö ïëìå "äàéøáã â, ïî 
ëä"îäå ç" áâ ìà äàéøáã"äéùòã ø,éòù éãë "çà úúì åìëåé æ" ìëá äøéöé çåø çë ë

æðë äéùòä'.797  
úéøçù úìôúá ùéù íéùéã÷ä ìë øàáðå, ìù íéèøôä øàù êì øàáúé áâàå 

äìôúä.   
úð äðä"á ãò äìôúä úìçúä ïî éë ìøîàù êåøäéùòä íìåòá àåä , ãò íùîå 

äøéöéä íìåò àåä øåà øöåé,é úìôú ãò íùîå "åä çäàéøáä íìåò à,é úìôúå " àåä ç
ìåòíìéöàä úå.çàå "àúúì àìéòî íéãøåé åìà ë, ãéîòäì çë åðá ïéà ìåçä éîéáù éôì 
êë,äòù éôì íãçéì ÷ø ,íîå÷îì íéøæåç óëéúå .ãåãì äìôú ãò éøùà ïî äðä 798 àåä 

 - מאיר הכוונה -

היכלות תחתונים דעשיה דרך כללות זה בזה כנזכר '  והנה מתחלת הברכות עד עתה כללנו ו793
מיני העלאות כי הנה כל התיקון '  הקדיש עולה למעלה עולם העשיה אל היצירה והם בי"ועתה ע

י "ק דעשיה ולכן ע"ש הוא היכל ק"כ מהודו עד ב"היכלות העשיה ואח' הנעשה עד עתה הוא ו
היכלות כי קדיש הוא בחינת העמוד כנזכר בזוהר פקודי בהיכלות ואמר ' הקדיש הזה אנו מעלים הז

 באמצע כל היכל ודרך העמוד ההוא עולה כל היכל בחבירו ונכלל בו ובחינת שם שיש עמוד אחד
העמוד הזה הוא בחינת הקדיש שאנו אומרים בין כל עולם ועולם ובקדיש הזה אנו מעלים את 

י "ה וע"ש למטה באורך בע"ח אותיות כמ"ח תיבות וכ"כ' ר וגו"העשיה אל היצירה ולכן יש באיש
 היכלות לפי שלעולם כל בחינת אותיות הם הגבורות כנודע בשם 'ח אותיות אנו מעלים הו"הכ
י האותיות אנו "ב כמנין חסד ולכן ע"ו אותיות כמנין גבורה אך התיבות הם ע"ב שיש בו רי"ע

שבעשיה למעלה והענין הוא כי לעולם ' ח תיבות אנו מעלים היכל הז"י כ"היכלות וע' מעלים הו
ש בזוהר "ב והוא המעלה כל עליות שבעולם וז"בכח שם מאין שום יכולת לעלות שום עליה אלא 

 ).ח"פע(' ב סליק ולא נחית כו"תרומה דשם מ
 .793הערה ' עי, )ח"ו על פע"גליונות הלש(ב דאותיות "מ' והוא בחי 794
 ).ו"לש(ולא מכל , )ח"פע(ח תיבות "תיבות כדי שיהא כ' וצריך לומר לעילא מן כל בכתא בב 795
 .היינו במילוי דמילוי ובכללות 796
ח תיבין שהם יותר מעולים "ב וכ"ח אתוון והשניים נרמזו במ"ב וכ" לכן הראשונים נרמזו במ797

ח תיבין "ב וכ"י מ"היכלות דעשיה התחתונים וע' ח דאתוון התחתונים אנו מעלים ו"ב וכ"כ במ"וע
 ).ח"פע (הק דעשי"העליונים אנו מעלים היכל ק

 ?היינו שיר של יום 798
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äàéøáä íìåò,ãò íùîå 799äë ùåã÷ ïéà  'åë',äøéöéä íìåò àåä ,çáùì åðéìò ãò íùîå , 
ääéùòä íìåò àå.íìåòå íìåò éåðéù ìëá ãçà ùéã÷ åð÷ú ïëìå .   

ïåùàøä ïî ìéçúðå,äì åãåä íãå÷ù ùéã÷ä àåäù  'åë', êì åðîã÷ä øáë äðäå 
çøéä èåòéî ïéðòá úçà äîã÷ä800,æã àá÷åð äúéä äìéçúá éë àéä äðåëä éë "å÷îá àí 

æ éøåçàî àåäù"äèîìå äæçä ïî à,ìâø ãòå äùàøî äúîå÷ øåòéùå äð øåòéùë íä äé" é
æã"à.åðøàéá íâ 801âá õöåðúî úåìéöàã úåøéôñä ìë øåà éë  'éá úåîìåò"ò, íä íðéàå 

ùôúîä øåà ÷ø íîöòúäèîìå íäî .802úåìéöàã äîöò úåëìîä íðîàå , äúéäù 
äðá äìòîì äîå÷îá äìéçúá"æã é"à, äèîì äãøéå äèòîúð çøéä èåòéî úòá äîöò àéä 

÷ ìëéäá"äàéøáã ÷,äá íùå é÷ìç ìë åììëð àåää ìëéäåùàøä äúîå÷ øåòéù ìëå äð 
éçúá äúéäùäìäð éøåçàá "æã é"úåìéöàã à,ìëéää äæá äúò íä 803â ììåëä " íìåòá ø

äàéøáä.äùìù ãâðë äùìù íä éøäå ,äð úåøéôñ äùìù úøåîú éë "æã é"à, äúò úç÷åì 
â"åùàø ñúåðäàéøáã .úåîìåòä øàù ìà ùé÷ð ïàëîå ,åëìîä ïë éë úã  àéä äàéøá

÷ ìëéäá"äøéöéã ÷,åëìîäå ú÷ ìëéäá àéä äøéöéã "éùòã ÷ä.804   
 - מאיר הכוונה -

 ).ח"פע ( ותפלה לדוד עד פיטום הקטורת יצירה וקטורת עצמה הוא עשיה799
 ?שער לו פרק ב 800
 ?שער לו פרק ה 801
א עליונה אשר באצילות וכל "מוחין דנוקבא דז' א נתהווה אור ד"י דז" וכבר נודע כי מן תנה802

כנודע וגם ' א בלבד לכן נקראת ד"י דז"הס תנ"ס שבה ולעולם שיעור קומתה הוא בד"מציאות הי
י שבה ואלו יורדין ומתלבשין "אורות אלו נתהוו מתנה' אורות וד' כלול מד' ממנה נתהוה אור א

י עצמן דמלכות דאצילות הם "ל ואל תחשוב כי תנה"היכלות אשר בו כנז' בז' בהיכל העליון הנז
והם הנקראים ' דים למטה בהיכל הנזוהם יור' אורות הנז' נעשין מוחין למטה רק שמאירים הד

  כסא כבוד 
' והנה בעת מיעוט הירח שאמר לה לכי ומיעטי את עצמך היה באופן אחר כי המלכות הנז

ק דבריאה ולא "שהיתה תחלה באחורי הזכר מן החזה ולמטה היא עצמה ירדה למטה בהיכל ק
ק דבריאה "ו בהיכל קי שלה ונכנס"אורות שנתהוו מתנה' נתלבשה בהיכל עצמו אלא באותן הד

אורות הם הכסא כבוד עצמו והם נשמות של ' ד דבריאה עצמה ואותם הד"שהוא בחינת כחב
 תוך כסא הכבוד הזה *ד דבריאה ונעשה נשמה"ק שהוא כחב"בריאה והם המתלבשים בהיכל ק

' ז בכל הד"שם נתלבשה מלכות דאצילות וכן עד' אורות הנז' שהוא נשמת הבריאה שהם אותם הד
ס שבה וכל שיעור "למות אלא שיש שינוי ביניהם והוא כי המלכות דאצילות כל כללותה וכל יעו

ז ירדה למטה "י באחורים שלהם כ"ס של הזכר שהם תנה"קומתה שהיה תחלה כשיעור ד
אורות הנקרא כסא כבוד המתלבשים בהיכל קדשי קדשים דבריאה שגם ' ונתלבשים באותם הד

א היא מתלבשת עתה "ס של ז"יאה ושעור קומתה שהיא בדד דבר"שהם כחב' הוא בחינה ד
' ק שגם היא ד"כ וגם היא שיעור קומת כל היכל ק"אורות ג' בשיעור קומת הכסא הזה שהוא ד

  ).ח"פע (ד דבריאה"כחב
י שלה היא נעשה נשמה "אורות שנתהוו מתנה' ל המלכות עצמה אשר ירדה באותן הד"ר* 

 הם נקרא כסא והם נשמה להבריאה ונמאצ כי המלכות עצמה אורות' אורות ואותן הד' לאותן הד
 ).ו"לש(היא נשמה לנשמה להבריאה 

י שמתלבשת בהכסא שהיא הנשמה דההיכל "אמנם אינה עומדת בזה ההיכל אלא רק ע 803
י שבה והם הכסא והנשמה דההיכל ובתוך אותה הכסא שם "הנעשה מהאורות שנתפשטו מהתנה
 ).ו"לש(ה שם בעת המיעוט מתלבשת המלכות עצמה אחר שירד

 אמנם המלכות של הבריאה כאשר ירדה למטה בעולם היצירה לא ירד רק חלק העשירי 804
ז "ק דיצירה ונתלבשה שם וכן עד"שבה בלבד שהוא המלכות שבה ירדה למטה בהיכל הנקרא ק

 ל"צ [כ נמצא"ק דעשיה א"שבה ירדה ממנה ונתלבשה בהיכל ק' המלכות של עולם היצירה חלק הי
' הוא ענין ו' בחינות א' ע יש בכל עולם מהם ב"עולמות אבי'  שבכל ד)]ו"לש(והנה נודע הוא שבכל 

ל "ד הנז"היכלות תחתונים שבעולם ההוא בעלייתם הם עולים ונכללים זה בזה דרך כללות ע
ק שבאותו עולם "הוא בחינת היכל ק' ובחינה הב' א כו"ת ומלבישין חיצונית ז"שעולין פנימית ג

י המלכות של "העולם שלמעלה ממנו ע' שהוא עולה ונכלל למעלה הוא חוזר להיות ממש בבחישכ
הזה שבעולם שלמטה ממנו ושמור כלל זה ' י שמתלבשת בהיכל העליון הז"עולם העליון ההוא ע

 ד תוספות שבת בענין הקליפות נוגה כי לפעמים היא קדושה ולפעמים היא טומאה"בידך והוא ע
 ).ח"פע(
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à äîã÷ä ãåò êì íéã÷ðù êéøöå',úéù äî ïáåé äæá íâå ïî÷ì øàáòá " ïéðòá ä
åðéúåáà úøæò,ãå  'åá åð÷úðù úîà,ò "ù) &(,úé åáå êì øàá åëåúá ùé ïåöøä ìëéäá êéà 

íéøçà úåìëéä äùù805,÷ ìëéäå "ã åá ùé ÷ 'ëéäúåì.îá øàáúð äðäå " à)ב"יג ע(  éë
ø÷ðä íä úåîìåò òáøàíéàéáà "ò,à ìëå  'éçá àåä íäî 'éçáå äøùò 'é"â.   

äàéøáä ïî ìéçúðå, äàéøáä äðäå }ò ãé"ã {éî àéä"ñ,÷ð íäå  ' ïéâøã úéù
àéñøåëã,åë äøùò íä éøä äéñøåëã ïéìâø òáøàå '806,æðë  'øá àá äùøôò"î807 ) àî óã

א"מג ע
808(ã úéùã éñøåëì úéà ïéìâø òáøàå ïéâøà,äøùò íä íìåëå ,éñøåë åäéà àìëå à. 

äæä øîàîä ïéáäì êéøöå,éä úðéçá íàù "ïéâøãäå ïéìâøä íä ñ,à "àñëä ë809 éî åîöò 
àåä.   

àåä ïéðòä ìáà, øéôñä úðáì ïî ùéù úåìëéä äùù íä àééñøåëì ïéâøã úéùä éë 
àìéòì àúúî ïåöøä ìëéä ãò,øåëã ïéìâø òáøàå éñà÷ ìëéäá ùéù úåìëéä òáøà íä "÷, 

éñøåëã ïéìâø òáøà àø÷ð åîöò ìëéää äæåà.é åîìùð éøäå "äàéøáã ñ. àñëä ïéðò íðîàä 
â ïéðò àåä 'éñøåëá àðð÷îã àîéà ïî ïéãøåéå ïéëùîðù úåøåààâá "æðë ñ 'éðå÷éúá í) כד

)ב"ע
810,äàéøáä úîùð íä úåøåà ùìùä íúåàå ,÷ðä íäå  'ãåáëä àñë,íäå  íéàø÷ð 

 - מאיר הכוונה -

 ??שער מו פרק א ב ה'עי  805
 ).ח"פע (בא' ש בזוהר פ" והנה בזה תבין מ806
 ).ח"פע(בזהר  807
ל "ד כי כ"ח וההו"ת והנצ"ה והתפאר"ה והגבור"ובמלכות קרא שמיה מלך ולו הגדול: ל"ז 808

ת כלא ברשותיה למחסר במאנין ולאוספא בהון "ק ולו הממלכה דאיהו מלכו"בשמים דאיהו צדי
  :ביה ולית עליה אלהא דיוסיף ביה או יגרע ביה) א בהון"ס(ה נביעו ולמחסר כפום רעותי

לבתר עבד משמשין לאלין מאנין כרסייא בארבע סמכין ושית דרגין לכרסייא הא עשר וכלא 
איהו כרסייא כגון כוס דברכה דתקינו ביה עשרה דברים בגין תורה דאתייהיבת בעשרה דברן בגין 

אמרות ותקין לכרסייא כתות לשמשא ליה דאינון עלמא דאיהו מעשה בראשית דאתברי בעשרה מ
ם ולאלין עביד "ם אישי" שרפים חיות אופנים חשמלים אלים אלהים בני אלהי808מלאכים אראלים

ל וכל כתות דיליה דאינון כעננים למרכב בהון לנחתא בארעא ואינון כסוסין לון "שמשין סמא
ה רוכב על עב קל ובא מצרים "הנה יהו) ישעיה יט א(ומנלן דעננים אקרון מרכב הדא הוא דכתיב 

ממנא דלהון חזו ליה כסוסיא תחות ) אלהא(דאלהא די הוא ) ממנא(ודא ממנא דמצרים ומיד דחזו 
מרכבתיה דקודשא בריך הוא מיד ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס נעו מאמונה דלהון 

ממנא דילן כסוסיא הוה נע לבהון ולב דלהון נמס כדונג מההיא אמונה ואמרי וכי עד כען אמונה 
היה ) תהלים כב טו(מאמונה דלהון ונמס כדונג ומנלן דימס לשון נמס כדונג איהו כמה דאת אמר 

  :לבי כדונג נמס בתוך מעי
ד כי כל "ח וההו"ת והנצ"ה והתפאר"ה והגבור"ובמלכות קרא שמו מלך ולו הגדל: תרגום

הכל ברשותו לחסר בכלים ולהוסיף בהם נביעה  .ת"ק ולו הממלכה שהיא מלכו"בשמים שהוא צדי
  .ואין עליו אלוה שיוסיף בו או יגרע בובו ) בהם(ולחסר כפי רצונו 

אחר כך עשה משמשים לכלים הללו כסא בארבעה עמודים ושש דרגות לכסא הרי עשר והכל 
הוא בכסא כמו כוס של ברכה שתקנו בו עשרה דברים משום התורה שנתנה בעשר דברות ומשום 

תות לשמש אותו של יקן לכסא כיות .העולם שהוא מעשה בראשית שנברא בעשרה מאמרות
ם ולאלה "ם אישי" מלאכים אראלים שרפים חיות אופנים חשמלים אלים אלהים בני אלהי808אותם

ב בהם לרדת לארץ והם כמו ותות שלו שהם כמו עננים לרכיל וכל הכ"הוא עשה שמשים סמא
רוכב על עב קל ובא מצרים וזהו ' ם נקראו מרכב זהו שכתוב הנה הומנין לנו שענני .סוסים להם

נה שלהם ראו אותו כמו סוס ו ממ)אלוה(שאלוה שהוא ) נהוממ(נה של מצרים ומיד שראו וממ
תחת מרכבתו של הקדוש ברוך הוא מיד ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס נעו מאמונה 

נה שלנו כמו סוס היה ורים וכי עד עכשיו אמונה ממשלהם ולבם נמס כדונג מאותה אמונה ואומ
נע לב שלהם מהאמונה שלהם ונמס כדונג ומנין לנו שימס לשון נמס כדונג הוא כמו שנאמר היה 

 .לבי כדונג נמס בתוך מעי
 שהוא וכמו ,הכסא בסוד רק הוא הנה ,הבינה מן הנמשך' הד אותו: ד"ב סו ע,ביאורים ח' עי 809

 ,כסא לסוד להעשות דאצילות דהמלכות ת"מהד אורות' ד שכיםונמ שמתפשטים באצילות
 שער' ע ,ע"בי העולמות את להנהיג שם ומתלבש הכסא על היושב האדם הוא עצמה והמלכות

 ).לסופו סמוך פרק ה( הכבוד כסא
 ).ח"ו על הפע"הגהות הלש(' ע סוף פרק ה וכסא הכבוד שם פרק א"ח בסדר אבי"ע' עי 810



  כ"שעה

153 

íéùã÷ ùãå÷,ãç ùã÷ ,ïéøú íéùã÷ ,úìú àä .âä åìàå  'åøåàúæðä  '÷ðä 'ä÷" àðð÷î ÷
äàéøáã ïåéìòä ìëéää äæá ïùáìúîå,ã ììåëä  'åëåúá ïéìëéä,ã àø÷ðä  ' àééñåøëã ïéìâø

æðë',òå "÷ð ë 'ä÷ äæä ìëéää"÷,ø "â ïéùáìúî åáù ìëéäá ì '÷ àø÷ðä ïéðåéìò úåøåà"÷. 
 øàáúð éøäåæðä úåìëéä øùò àåä åîöò äàéøáä íìåò éë',âäå  ' íäù íéðåéìò úåøåà

íäì äîùð,÷ðä íä  'àñë,àéøáä êéà éøäå äé àéäå äøùò àéä "â,äæ ìë áèéä ïáäå .  
ãä åìà äðäå '÷ðä äàéøáã ïåéìòä ìëéää äæá ïéììëðä úåìëéä 'ã ' ïéìâø

àééñøåëã,áçë íä àìä "äàéøáä íìåòã ã,ãä åìàáå  'åùàøðúåéçá ùáìúî äàéøáã  '
æðä àñëä',â ììåë àåäù  'úåøåà,äù "æðë àééñøåëá àðð÷î äàìéò àîéà ñ'.íðéðò äæå , éë 

úåìéöàã äðåéìò úåëìîä,ä äðä "ã ñ 'òãåðë811,àåä íòèäå 812 àåä äúîå÷ øåòéùù éôì 
ã"æã ñ"äðú íäù à"ðë é"ì,æðä äúîå÷ øåòéù ïî äðäå  'ãçà øåà ìöàúî,ã ãåñá àåäå  '

æðä úáéñì úåøåà',ãá íéæðâðå  '÷ðä íéðåéìòä äàéøáä éìëéä 'à ìëéä íùá ãçé íìåë', 
÷ðä '÷ ìëéä"÷.   

ïéáú äæá äðäå,æã ïéçåîäù åîë éë "ã íä úåìéöàã à',éçá íäå  'äðúä" äðéáã é
äðåéìòä,ìîã ïéçåîä ïë úåëúåìéöàã ,á÷åð àäéìéã ,ã íä ',äðú íäå "æã é"úåìéöàã à. 

ïéçåîä ïëåã íä äàéøáä íìåòã  'äðú"ìîã éúåëúåìéöàã .ã éë àöîðå  ' íä åìàä úåøåà
àñëä íä,ã íä íäå  'äàéøáã ïéçåîä,äàéøáä úîùð íä íäå ,íä äîùð ãåñ ïéçåîä éë , 

áèéä äæ ïáäå.à øãñá íä úåîìåòäå úåâøãîä ìë êéà ïéåëúå  'äåù.òàå " íéðå÷éúáù ô
ã åøîààîéàâá àéñøåëá àðð÷î "ñ,ðàå ã íäù åðøîà å',àåä ïéðòä ,éôñ éë  ' äððéà úòãä

éä ïåáùçá íìåòì úñðëð"òãåðë ñ )שער כסא הכבוד ו(, ïéá æåðâå ãàî íìòð àåäù éôì 
îëçääðéáäå ä,â ÷ø íù åøéëæä àì ïëìå "ãáìá ñ,ã ìáà  'íä.   

äðúä éë áåùçú ìà íâ"ìîã ïîöò éúåëúåìéöàã , íéùáìúîå ïéãøåéä íä íä 
àñë ãåñá813 ÷ ìëéäá"äàéøáã ÷,åøåà íä íðîà úïäî ïéëùîð , íìåòá ïéçåî ïéùòðå 

æðë äàéøáã'.äðúä ïî êéà éøäå "æã é"äá à814ã ååäúð úåìéöàã  'àá÷åðã ïéçåî úåøåà, 
éä úåàéöî ìëå"äá øùà ñ,ãá äúîå÷ øåòéù àåä íìåòìù éôìå  'éôñ 'æðä', äðîî íâ ïëì 

äðúî ååäúðå åèùôúð" úåøåà òáøà äáù é÷ ìëéäá åùáìúðå"äàéøáã ÷,éçá íù åùòðå  '
àñëä815æðë äàéøáä úîùð àéäù '.ãä åìàå  'ãá íéøéàî úåøåà '÷ ìëéäáù úåìëéää" ÷

ä øùà"ã ñ 'äàéøá ìù ïéçåî.   
åä äðäå"éøáã ÷äàåä íä  'éðåúçú úåìëéäí, ïåöøä ìëéä ãò øéôñä úðáìî íäù 

ðë"ì.éçá ÷ø åððéà øéôñä úðáì ìëéä éë òãå  'äãáìá ãåñé816,ïî ìåìëå òéøëîä åð "ä, 

 - מאיר הכוונה -

 &ה "ספר הדע' עי 811
 .ח" נמחק בפע–  והטעם הוא,כנודע 812
 ).ו"לש(ל שאל תחשוב שהם עצמן נעשין הכסא "ר 813
814 ? 
י שבה ובעת המיעוט הנה "והרי הוה הכסא רק אותן הארבע אורות אשר נתפשטו מתנה 815

 ).ו"לש(ל ונתלבשה באותה הכסא "ירדה המלכות עצמה כנ
 כי המלכות ,דבריאה בכללןהיכלות דבריאה אין המלכות ' דע כי ז:  שער מו פרק ד’עי 816

 ,הוא היכל לבנת הספיר'  והנה ההיכל הא. וכן הוא בשאר עולמות,ק" בהק,נקודה בכתר דיצירה
 ,ה" כי רגליו הם נו, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר)שמות כד י(ש " וז,והוא ביסוד דבריאה
 ואף ,ל לבנת הספיר יוסף הצדיק נטל היכ)א"מה עף ד(ש פרשה בראשית " וז.ותחתיהן הוא היסוד

 ,כי היסוד הוא ענין שצריך להיותו מכוסה ונעלם'  פי.על גב דכתיב ותחת רגליו בגין יקרא דמלכא
 .ל"ולכן בגין יקרא דמלכא לא פרסמו בשמא רק ברמז ביאר את מקומו שהוא נתון תחת רגליו כנ

מלכות עצמה רק ' בחיהעטרה ' אין בחי) עטרה שבו כי' שיש בחי(והנה היסוד הוא זכר ונקבה לפי 
 כי המלכות האמיתית היא רחל אשת יעקב ואיננה העטרה ,ס"הזכר שיהיה כלול מי' כללות מל

 . הספיר יסוד זכר, לבנת עטרה נוקבה, לכן נקרא לבנת הספיר. ואמנם מבשרי אחזה אלוה,שביסוד



  כ"שעה

154 

øéôñä úðáì åäæå,øéôñå ïáåì . ãåñé ììåë äæ ìëéäù åáùçå íéáø åòè øùàë åððéàå 
úåëìîå,äàéøáä íìåòá úãîåò äððéà äàéøáã úåëìîä éë ,÷ ìëéäá àéä ìáà " äøéöéã ÷

ùîë"ì,êë àåä úåîìåòä ìë øãñ éë ,ù íìåòã øúëá àéä ïåéìòä íìåòã úåëìî éë  äèîì
äðîî,çøéä èåòî ãåñá àåä äæ ìë éë ,úãéøéå ääèîì 817íéìòåùì ùàø úåéäì 818 íìåòì 

äðîî äèîìù.à ÷åìéç ùé éë òã íðîà  'ãá 'éáà úåîìåò"ò,åäå àìîä éë úåëúåìéöàã , 
éä ìëá äúåììë ìë"äáù ñ819,éùáìúî íä íãä íúåàá  '÷ðä äðîî íéëùîðä úåøåà '

äàéøáä ùàøá ãåáëä àñë.öîðå àë ìîä éúåëãåáëä àñëá úùáìúî , ùáìúî àñëäå 
÷ ìëéäá"÷,úåîìåòä øàùá ïë øáãä ïéà ìáà ,éä ìë ïéà äàéøáã úåëìîä éë " äáù ñ
éùáìúîíäøéöéä ùàøá øùà àñëá ,ãáìá äáù éøéùòä ÷ìçä ïðîà , úãøåéä àéä 

÷ ìëéäá úùáìúîå"äøéöéã ÷,äéùòì äøéöéî ïëå .  
ìåòå íìåò ìë ïéá äîì ïéáú äæáåà ùéã÷ øîåì åð÷ú í', äàéøáä íìåò ïî õåç 

úåìéöàä íìåòì,äìôúì äìåàâ ïéá àåäù , éôì }ò åè"à { úåìéöàã úåëìî úåììë ìëù
äàéøáä ùàøá àéä820,äæî ìåãâ úåëéîñ êì ïéàå ,úåìéöàá äàéøáä úåìòäì êøåö ïéàå , 

øåù÷ äàéøáä øáë éëäìîä íò õéîà øù÷ úåëïåøçàä úéìëúá úåìéöàã .åäæå  íòè 
æ íøîàî" ì)& (äìôúì äìåàâ êåîñì êéøöù,úåìéöàã úåëìîá äàéøáä àéäù . äæáå 

ïéáú áåúëä øîàù äî )& (úå÷öåî äòáùá äòáù,úå÷öåî àìà áéúë àì íé÷öåî ,æå " ñ
î"ôá ù ' éãå÷ô)ò àñø óã"à(äàòéáùá äàòéáù äàìòàì 821,àø÷ðå 822æ  'æå íéîé '

 - מאיר הכוונה -

 )סוף פרק ד( דצלם ובמוחין )וסוף פרק ט סוף פרק ח( א"או בשער: א"א כז ע"ביאורים ח' עי 817
 ממנה' הג המלכות והוא (דאצילות המלכות של דמלכות המלכות שרק ,)סוף פרק ד( מ"עי ובפרטי

' בחי שהוא ,'הנז ההארה על הוא כן והכוונה וספירה ספירה בכל וכן ,בבריאה מתלבש) אשר הוא
  .שאמר' הג המלכות

 .ב" קיז עז"קותיא ו"ב קמח ע"זהר ח' עי ’ועי, )ו"ד מט"פ(מלשון המשנה באבות  818
באמת : ג"ב וע"א טז ע"ו ביאורים ח" לש’ת ועי"ח שער ג סוף פרק א שזה רק ז" ע’עי 819

וכל עולם ועולם הוא עומד בפני עצמו הן , לאמיתה אין התלבשות של ספירות כל עליון בתחתון
 'עי[י דכל עליון "אלא שההתלבשות היא בטפה הזרעית הנמשכת מהנה. בעיגוליו והן ביושר שלו

דהיינו שעל (הרי הם כלל חלקי הפרצוף העליון הכלולים בטיפה הזרעית , ]'ח שער כג סוף פרק ד"ע
והן נעשות בתחתון , )י"עיקר גילויה והתהוותה נגמרת בנה, אף שהטיפה נמשכת מכל הקומה

  .לעצם מעצמיו
ויש מקומות שכתוב , י דעליון"יש מקומות בדברי רבינו שכתוב שהתחתון מלביש על הנה

והנה הסדר . ת"ויש מקומות שכתוב שהוא מלביש על כל הז, ת"שלישי ת' שהתחתון מלביש על ב
' ג: י דהעליון ובאופן זה"כל המציאות דהתחתון הוא רק מהנה: של הדברים לאמיתם הוא כדלהלן

ה "פרקי ההוד דעליון המה שורש לבג' וג, ן דהתחתון"פרקי הנצח דעליון המה שורש לחח
ת דעליון המה שורש לכתר "ושני שלישי הת. י דתחתון"קי היסוד המה שורש לדתפר' דהתחתון וג

הכתר ' בחי' ובד, והגלגלתא נחלק לגלגלתא ואוירא, ס"א גלגלתא ומו"והכתר נחלק לרדל, דתחתון
א מתלבשים על השליש העליון "שכן הרדל, האלה נחלקו בדברי הרב עד היכן הם מתלבשים

הרי הוא גלגלתא (אך כללות הרישא תניינא , ת דהעליון"כל הזואז התחתון כולל את , ת"דהת
והרישא , ואז ההתלבשות היא מהחזה ולמטה. ת דעליון"נמשכת מהשליש האמצעי דת) ואוירא

ת "לכן יש מקומות שנאמר שההתלבשות היא עד חצי הת. והם גלגלתא ואוירא' תניינא נחלק לב
והוא מתחיל ונמשך מטבורא , ס" הוא המווכללות רישא תליתאה, שהוא רק האוירא דהתחתון

 ).ד"ב צו ע"ה ח"כן דע, ד"ב פט ע"ביאורים ח(ת "דגופא דעליון הרי הוא השליש התחתון דת
 שיש הפרש בין עולם האצילות לשאר העולמות כי בשאר העולמות אין המלכות שבעולם 820

 של אצילות שבה בלבד אבל המלכות' ההוא מתלבשת בראש העולם שלמטה ממנו רק חלק הי
צ להעלות את הבריאה כי היא קשורה "כולה ירדה למטה בראש הבריאה ואין לך קשר גדול מזה וא

 ).א"ח לא ע"פע (עם מלכות דאצילות
היכלא שביעאה אדני שפתי תפתח רזא דרזין בלחישו ולא אשתמע קלא הכא : ב"ל רס ע"ז 821

ין סוף ולקשרא שביעאה איהו רעותא דלבא לאתכוונא ולסלקא רעותא מתתא לעילא עד א
דא בדא מתתא לעילא ולבתר מעילא לתתא לאמשכא ברכאן בכלהו ) וכלא חד בחד(בשביעאה 

ברעותא דלבא ובסתימו דעיינין ברזא ) ודא שכינתא(עלמין ממקורא דחיי דאיהו שביעאה לעילאה 
ו ברכתא היכלא שביעאה עילאה דא דאיהו מקורא דחיי דא איה דאתוון דשבע שמהן עלאין קדישין
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íéîé823.éä åìà ìë éë àåä ïéðòäå "íä ãïéá÷åð ,æ íäù éôì  'äàéøáã824æå  ' úåëìîã
úåìéöàã,÷ðä äàéøáã ïåéìòä ìëéää äæá äðä éë àåäå  'ä÷ ìëéä"÷,ã åá ùé  ' úåìëéä

áçë íäù"ðë äàéøáã ã"ì,â íéùáìúî íëåúáå  '÷ðä úåøåà 'àñë,÷ð íâå  '÷"ðë ÷"ì, íäå 
æ íä 'äàéøáã,ìîä íâå  'æ àéä úåìéöàã 'êëéôì825.  

 - מאיר הכוונה -

קמייתא ודא איהו היכלא קדמאה שירותא דכלא מעילא לתתא ולנטלא שביעאה מתתא לאתחברא 
  דא בדא שביעאה בשביעאה דהא מהאי דלתתא עייל מאן דעייל להיכלא עלאה 

ההיכל השביעי אדני שפתי תפתח סוד הסודות בלחש שלא נשמע הקול כאן הוא רצון : תרגום
זה ) וכל אחד באחד(ה למעלה עד אין סוף ולקשר שביעי בשביעי הלב להתכון ולהעלות רצון ממט

שהוא (ואחר כך ממעלה למטה למשך ברכות לכל העולמות ממקור החיים ) ממטה למעלה(בזה 
ברצון הלב ובסתימת העינים של סוד ) וזו השכינה(שהוא ההיכל השביעי העליון ) שביעי למעלה

ל השביעי העליון הזה שהוא מקור החיים זוהי ההיכ האותיות של שבעה שמות עליונים קדושים
הברכה הראשונה וזהו ההיכל הראשון ראשית הכל ממעלה למטה ולטל השביעי מלמטה לחבר זה 

  .בזה שביעי בשביעי שהרי מזה שלמטה נכנס מי שנכנס להיכל העליון
זי דהא כד מתחברן כלהו רוחי דא בדא ואשתלימו דא עם דא כדקא ח: א"א מה ע"עוד ח' ועי

כדין אתער רוחא עלאה נשמתא דכלא לגבי עילא סתימא דכל סתימין לאתערא על כלא לאנהרא 
בשלימו בנהירו דכלא ונחית ) א איהו"נ(לון מעילא לתתא ולאשלמא לון לאדלקא בוצינין וכד כלא 

נהירו עלאה כדין האי היכלא שביעאה איהו היכלא סתימאה בסתימו דכלא לקבלא ההוא קדש 
רו דנחית ולאתמליא מתמן כנוקבא דמתעברא מן דכורא ואתמלייא ולא אתמלייא הקדשים נהי

אלא מהאי היכלא דמתתקנא לקבלא ההוא נהירו עלאה ורזא דא היכלא שביעאה איהו אתר 
 כדקא חזי 821)א חד"ד(כלא חד שלימו   למהוי821דחבורא דזווגא לאתחברא שביעאה בשביעאה

 גזיר ואיהו 821)איהו(ה "רחים לעילא רחים לתתא קבומאן דידע לקשרא יחודא דא זכאה חולקיה 
 לאו הכי אלא בגין דכד איהו קשיר קשירין וידע 821מבטל סלקא דעתין דאיהו מקטרגא במאריה

ליחדא יחודא וכל אנפין נהירין וכל שלימו אשתכח וכלא אתברכא כדקא יאות כל דינין מתעברין 
 דין ובעלמא דאתי דא הוא לתתא ומתבטלין ולא אשתכח דינא בעלמא זכאה חולקיה בעלמא

וצדיק יסוד עולם דא הוא קיומא דעלמא בכל יומא קארי עלוי כרוזא ) משלי י כה(דכתיב ביה 
  :ה בקדוש ישראל תתהלל"ואתה תגיל ביהו) ישעיה מא טז(

 אז מתעורר רוח ,זה כראויעם שהרי כשמתחברים כל הרוחות זה בזה ונשלמים זה : תרגום
 , להתעורר על הכל ולהאיר להם מלמעלה למטהסתומיםי מעלה נסתם כל העליון נשמת הכל כלפ

 אז ההיכל , ויורד אור עליון, בשלמות באור של הכל)הוא(וכשהכל . ולהשלים אותם להדליק נרות
 ולהתמלא משם , אותו קדש הקדשים אור שיורדבסיתום הכל סתום כנגדהשביעי הזה הוא היכל 

 ולא מתמלאת אלא מהיכל זה שמתקן לקבל אותו אור ,לאתכמו נקבה שמתעברת מן הזכר ומתמ
הכל   להיות, הוא מקום של חבור הזווג להתחבר שביעי בשביעי, וזה סוד ההיכל השביעי.עליון

 , אהוב למעלה ואהוב למטה, אשרי חלקו,ומי שיודע לקשר יחוד זה.  כראוי)אחת(אחד שלמות 
 אלא , לא כך,על דעתך שהוא מקטרג ברבונו היעלה .גוזר והוא מבטל) הוא(הקדוש ברוך הוא 

 והכל , וכל השלמות נמצאת,משום שכשהוא קושר קשרים ויודע ליחד יחוד וכל הפנים מאירות
 אשרי חלקו בעולם הזה .נמצא בעולםאין דין  כל הדינים מסתלקים ומתבטלים ו,מתברך כראוי
 בכל יום קורא עליו . העולם זהו קיום,"וצדיק יסוד עולם" זהו למטה שכתוב בו .ובעולם הבא

 ".בקדוש ישראל תתהלל' ואתה תגיל בה"הכרוז 
 ).ח"פע(ונאמר  822
823   

, לאו אינון כשבעת הימים דסכות, שבעת ימים אלין,  ימים תאכל מצות כאשר צויתיךשבעת
, ועל דאינון לתתא, ובהני לאו הלל גמור, ועל דא באינון הלל גמור, ואלין תתאין, דאינון עלאין

  ימיםשבעת
 המתלבשים ]כסא' הנק [אורות'  וג,' שהם כללות כל היכל הז,היכלין'  שהם ד,ק"דהיכל ק'  ז824

 ).שער מו פרק בח "ע ('בתוכה הרי ז
  ).שער מו פרק בח "ע ( שכחתי עניינם825

היכלות ' ס דמלכות דאצילות נחלקים לז"היכלות תחתונים הרי הם י' ס וו"ק כולל ד"כי היכל ק
ק "היכלות כי היכל ק' שגם בהמלכות דאצילות יש גם כן ז). שער הקדישים פרק אח "פע ('בז' הרי ז

כ "ס דמלכות דאצילות ונחלקים ג"ס והששה היכלות התחתונים שלה הרי הם י"כ ד"דילה כולל ג
ח שער "בע' ועי) א"ה בשער הכוונות טו ע"ש שרעבי שללה"ל מהגהת הר"כצ(' היכלות הרי כו' לז

ספירות עליונות דמלכות דאצילות שהם ' עוד נשארו ז). ו שם"לש(ב "ם פה וש"כסא הכבדו פ
 ).ח שם פרק ה"ע ()אלו' בז(מתלבשות '  הרי ז, זהו הנקרא אדם יושב על הכסא,ת"ד חג"כחב
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÷ä ïéðòì øåæçðåúéøçù úìôúáù íéùéã.ìçúä ïî äðä úìôúä äì åãåä ãò ä 'åë '
éçá àåä 'å 'äéùòã íéðåúçúä úåìëéä.á ãò åãåä ïîå øîàù êåøéçá àåä  '÷ ìëéä" ÷

éùòãä,ò ùîî äøéöé úåéäì øæåçå êôäúîù "ìîä éúåë äæä ìëéäá úãîåòä äøéöéã 
ðë"ì.æå "ôñåú ñúéì÷ ãåñá úáù  'äâåð,éì÷ì úëôäð íéîòôìù  'éîòôåíäùåã÷ì 826. 

ãá éë àöîðå 'éáà úåîìåò"úåéàéöî éðù ùé ò:àä ',éçá àéä  'åä ' íìåò ìëá ùéù úåìëéä
íäî,áæ äìòîì íéììëð íä åìà éë "éçá æ 'ãáìá úåììë827.áäå ',éçá àåä  'æä ìëéää '

÷ ìëéä àø÷ðù ïåéìòä"÷,äìòîì ììëð àåä øùà , íìåòä úåàéöîá åúåéäì êôäðå øæåçå 
äìòîìùåðîî ,àùî "åá ë 'æðë íéðåúçúä úåìëéä'. åãåä íéøîåà åðàù øáãä íòè åäæå 

ìä 'åë 'äéùòä íìåòá,äøéöéá íä íéøåîæîä ìëù úåéä íò 828 , äæù éôì íòèä ìáà
æä ìëéää 'éçá ùîî úåéäì øæåç äéùòã 'äøéöé.   

å åììëðù øçà éë ïéáú äæáå 'áæ äéùòã úåðåúçúä úåìëéä"áæå æ"ìôúä ïå÷éúá æ ä
äì åãåä ãò äìôúä úìçúä ïî ùéù 'åë 'ðë"ì, ãåîò ãåñá íúåà úåìòäì ïéëéøö åðà æà 

à 'íìåòå íìåò ìë ïéá ùéù829,ìëéäå ìëéä ìë òöîàáå , ìëéä ìë äìåò äæä ãåîòä êøãå 
åá ììëðå åðîî äìòîìù åøéáçá ìëéäå,æðë  'ôá 'éãå÷ô )ב"רמו ע(. äæä ùéã÷ä ãåñ äðäå 

 - מאיר הכוונה -

ל תא חזי בשעתא דיומא שתיתאה מטי "א וז"ג ע"שם בדר): ב"לב ע(י " שער מאמרי רשב’עי 826
דע כי השבעה . 'פון נהיר ועמיה שבעין ככבין אחרנין כוזמנא דערב כדין ככבא חד מסטרא דצ

ת נצח הוד יסוד מלכות הם משפיעין בעולם ושולטין בשבעת ימי "ספירות שהם חסד גבורה ת
ולכן בהתקרב זמן השבת . מלכות ביום השבת' השבוע כסדרן חסד ביום ראשון גבורה ביום שני כו

רב זמן שליטת מלכות שהיא סיום וסוף הקדושה בין הערבים של יום ששי רואים הקליפות כי מתק
ואז הוא . והנה הם קרובים אליה ואז הם רוצים לעלות כדי להתאחז במלכות כדי להתעלות עמה

  .ז"ויחי בדף רי' יתברך זורקן ומשליכן למטה אל נוקבא דתהומא רבא המבואר אצלנו בפ
רא ועל דא כתיב וחלק משמן ל בהאי נוגה מכתי לאחתא לנטלא נהו"ט וז"י' ב שו"ג ע"שם בדר

ש יתיב על "ב בביאור האדרא במ"ח ע"נשא בדקצ' עיין בפ' חכה שוי ההוא נהורא לקבלא דברית כו
ודע כי בחינת קליפה זו הנקרא נוגה רמזו . ושם ביארנו ענין זה' כרסייא דשביבין לאכפייא לון כו

והענין הוא כי הירדן הוא סוד . ' כול וכן ירדן שנטל מזה ונתן לזה"מציעא וז' ב דמס"ל בפ"אותה רז
קליפת הנוגה הסובב לארץ ישראל שהוא סוד הקדושה ולפעמים קליפת הנוגה חוזרת ומתהוות 

בקדושה ופעמים מתהפכת ויוצאת אל הקליפה והיא כדמיון הירדן אשר בעת שמימיו ' קצת
ארץ ישראל מתרבין לוקח קצת חלק מקרקע ארץ ישראל וכאשר מימיו חסרים מתמעט ואדרבה 

וזה עצמו הוא בחינת תוספת . ניתוספת ונוטלת חלק ממנו ונכנס קצתו בתחום קרקע ארץ ישראל
  .שבת בסוד מיעוט וחסרון הירדן כי אז ניתוספה קדות השבת

שם דע כי בכל מקום דביקות עולם בעולם יש בו תוספת שבת פירוש כי היכל קדש הקדשים 
צירה בערב שבת והיכל קדש הקדשים דיצירה מתהפך העליון של העשיה חוזר להיות בחינת י

להיות בריאה וכיוצא בזה בכולם ואותה הבחינה אשר מתהפכת אל עילוי בדמיון מה שלמעלה 
 .ממנו הוא סוד תוספת שבת בעצמו

 ).ש"ש0' היינו באותו עולם שונה מהיכל ז 827
 המזמורים הם כל): 'ח קריאת התורה ה"וכן הוא בפע, הקדמה לט(שער הגלגולים ' עי 828

תיקון ):&(י "שער מאמרי רשב' ועי. גבורות כנודע' כי כל המזמורים הם בחי, 'כוו, בעולם היצירה
ה שתיקן במזמורים הוא ביצירה הנקראים נופלים אבל בעשיה אינם נקראים נופלים כי "דוד הע

 שזמר היא ב,ג רכג ע"זהר ח' עי. שם הם עומדים ממש בתוך הקליפות והוא יותר ממדרגת נפילה
 .הגבורה' בחי

  .793לעיל הערה ' עי 829
ההוא רוחא סלקא לאתקשרא וההיא חיותא אסתכייא לעילא לגבי : א"א מב ע"זהר ח' עי

 דא בדא באמצעיתא דהיכלא דא נעיץ חד עמודא דסלקא עד אמצעיתא 829היכלא תניינא ואסתכיין
מתתא לעילא לאתדבקא רוחא ברוחא וכן עד ) א נתיב נעיץ"נ(איהו נקיב ונעיץ דהיכלא אחרא ו

  :829ורוח אחד לכל) קהלת ג יט(לעילא מכלהו למהוי כלהו רוחא חדא כמה דאת אמר 
 ומסתכלים , ואותה חיה מסתכלת למעלה אל ההיכל השני,אותה רוח עולה להתקשר: תרגום

 והוא נקוב ונעוץ ,ולה עד אמצע ההיכל האחרבאמצע ההיכל הזה נעוץ עמוד אחד שע. זה בזה
כמו  ,לם להיות כולם רוח אחתו וכן עד למעלה מכ, מלמטה למעלה להדבק רוח ברוח)נתיב נעוץ(

 ".ורוח אחד לכל"שנאמר 
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éçá àåä 'æðä ãåîòä 'äéùòä íìåò úåòöîàá øùà, äøéöéä íìåò ìà åúàìòä ïôåà íðîàå 
øàáúð øáë,á ùéã÷á ùé êéà  'éçá 'ë"áå ç 'éçá 'î"á.ë ùé éë àåä ïéðòäå "æá úåéúåà ç '

àéîìò éîìòìå íìòì êøáî äáø äéîù àäé ìù úåáéú,ë ùé íâ "åáéú çúùé ïîà ïî " ø
åë êøáî 'àîìòá ïøéîàã ãò,òå "ë é"ä úåéúåà çæð 'åä íéìòî åðà ' íéðåúçúä úåìëéä

áæ äéùòã"æ,éçá ìëù éôì  'åáâá íä úåéúåàäø,ò íù ïéðòá òãåðë "ò åá ùéù á" ïéáéú á
éøå"úåéúåà å,â íäù îé'åáâ äø,ò íä úåáéúä ìáà "ãñç ïéðîë á.ò ïëìå "ë é" úåéúåà ç

äøåáâä,åä íéìòî åðà  'úåìëéä,òå "ë é"ä ìëéä úà íéìòî åðà úåáéú çæ '÷ðä '÷" ÷
äøéöéá äìòîì.àåä øáãä íòèå ,ò àìà úåîìåòá äéìò íåù ïéà éë "î ïá íù é"á830, íùå 

î ìù äæ"úåîìåòä ìëá ùéù úåéìòä ìë äìòî øùà àåä á, úéçð àìå ÷éìñ åäéàã íåùî 
æðë 'ô ' äîåøú)ò áì÷"á(831.   

éçá äðäå 'ëä"î éåìéîã äéåä àåä øëæðä ç"ä,îã äéåä íù éë òãåðë "ã ä éåìéî
î àåä åéåìéî éåìéîå åéåìéîå åèåùôá ïéôìà"úåéúåà á, ÷ø åá ïéà ãáì éåìéîä éåìéîá êà 

ë"úåéúåà ç.ëä íâ éë àöîð "éçá àåä ç 'îä éåìéî"á, íùá àìà äéìò ïéà íìåòì íâå 
î"á,ö ïëìå "ðë äæ çñåðá ùéã÷ä ì"ì: äìòúéå øãäúéå àùðúéå íîåøúéå øàôúéå çáúùéå 

ììäúéå,ùé éôì æ íäá  'î íù ìà æåîøì ïéåå"æ àåäù á"úåîù äùù ô , äùùî íù ìëå
úåéúåà,â àöîú ïëå "åë çáúùéå ìù åìàî äáéú ìëá éë ë 'åéúåà äùù äá ùéú.   

î íù ìë äæá æîøð êéà øàáúð éøäå"á,éøîåàä íúåà ïëìå  ' øàôúé çáúùé
íä íéòåè ïéãåéá ,æ åìòé æàù éôì 'éçá ïéãåé 'ò íù"á,ïéà äðäå î ïá íùá àìà äéìò "á, 

ë íìåòì éë íâå"åéúåà çúî ïá íù ãåñá íä "á.   
æä ìëéä åðéìòä øùà øçà äðäå 'éùòãäò äøéöéá äìòîì "ë é" ìù úåáéú ç

ùéã÷ä,çà äðä "éçá åîöò àåä åúåéäìå øåæçìå êôäúäì àåä ìåëé ë 'äøéöé, åðà äæ ãâðëå 
ì åãåä íéøîåàä 'åë'.   

 òáøà éë úòãé øáë äðäåéáà úåîìåò òáøàá íä úåéåä"ò, äìòîìî ïøãñë íäå 
ò äèîì"ñ á"î â"á ä"ï.âá äðäå  'ò úåéåä"ñ á"î â"ä,úåéúåà äøùò ãçà ìëá ùé , ïëìå 

âî ãçà ìëá ùé 'æðä 'ë åéåìéî éåìéîá"åéúåà çú,áã äéåäá ìáà "ï,éåìéîá ïéàù äè ÷ø  '
åéúåàú,à "â äéåìéî éåìéîá íâ ë"ë äá ùé àì ë"éúåà çúå,ò äéìò íåù åá ïéà ïëìå "é ,

ò ìáà"ë é"î íù ìù úåéúåà ç"éìòî åðà ïéôìàã äïéçúá äì úåìëéä äùù úà 
éùòã íéðåúçúäääøéöéä ìà ,òå "ë é" ïéáéú ç}ò åè"á {çà íéìòî åðà" ìëéää úà ë

 - מאיר הכוונה -

 .50לעיל הערה ' עי 830
רן בעלמא עלאה ועלמא עלאה במה ב אתוון רזא דיליה אבהן דקא מתעט"שמא דמ: ל"ז 831

ועל דא סליק ולא נחית ואתעטר ) א וסלקא רזא לעילא לעילא עד דאתעטרא באין סוף"ס(דלעילא 
ש סלקין ונחתין כמה "ת ב"א'  וכוגו מחשבה עילאה זכאה חולקא דמאן דידע ליה ואזדהר ביה

ום הכפורים דסלקא רזא ם סלקין ולא נחתין וסימניך דא שבת בלחודוי ודא שבת וי"ל ב"דאתמר א
  לעילא לעילא עד דמתעטרא כלא באין סוף

ב אותיות הסוד שלו האבות שמתעטרים בעולם העליון והעולם העליון "השם של מ: תרגום
ולכן עולה ולא יורד ומתעטר ) ועולה הסוד שלמעלה למעלה עד שמתעטר באין סוף(במה שלמעלה 

ש עולים ויורדים "ת ב"א'  וכו. אותו ונזהר בובתוך המחשבה העליונה אשרי חלקו של מי שמכיר
ת לבדה וזו שבת ויום הכפורים שעולה "ם עולים ולא יורדים וסימנך זו שב"ל ב"כמו שנתבאר א

  .הסוד למעלה למעלה עד שהכל מתעטר באין סוף
, ב"ו וק"קכ' ותכוין כי ברוך הוא בגימ, ב"כל עליה היא בשם בן מ: ל"א ז"שער המצות מ ע' עי

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

  ו"ב עולים קכ"פ מ"וג. ה"וכן במ
ק דמקננן "א ו"ת והוא נקרא ז" חגב הוא ביצירה שהוא פרצוף"שם מ): &(נהר שלום ' ועי
 .ב איהו ברישא"גם נודע כי כל מ. ביצירה
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æä ïåéìòä 'ò ùîî äøéöé úåéäì øæåç àåä øùà"ë é"ñ íùã ç"äàéøáá øùà â, éë àöîð 
éã÷ä íå÷îåë åãåä íãå÷ àåä äæä ù'.  

øöåéì çáúùé ïéáù éðùä ùéã÷ä úðåë. ïåùàøä ùéã÷ä úîâåã àåä íâ äðä 
ëä éðéî éðùá äéùòáù"ç,à  'åìëéä äùù ìàú,àå  'æä ìëéä ìà'.ëä ìáà " íä úåéúåà ç

ñ íùî"äàéøááù â,ëäå "ò íùî íä úåáéú ç"úåìéöàáù á.æä ìëéä åðéìòäù øçàå  '
äàéøáä ìà äøéöéã, ùîî äàéøá åúåéäì øæåç àåä æà,åëìî úììëð åá íâ éë ú äàéøáã 

æðë',åëøá íéøîåà åðà ùéã÷ä øçà ïëìå ,î úîâåãë àåäå "ì åãåäá ùä 'åë'.úð øáëå " éë ì
éøåîæîäíäøéöéá íä ,æä ìëéää äæ éë úåøåäìå  'äøéöéì êôäð äéùòã, íéøîåà åðà ïëì 

äøéöéä øåîæî.ïàë ïéðòä ïëå ,éçá ìë éë  'äàéøáá àåä êåøá, ìëá êåøá àø÷ð àåä íù éë 
éåáéø éðéîíòãåðë ïàëøáã 832. äøéöéã éòéáùä ìëéä éë æåîøì åëøá íéøîåà åðà ïàë ïëìå 

ùîî äàéøá úåéäì øæåç,äìôúì äìåàâ ïéá ,òà "á íäù ô 'îìåòúåúåìéöàå äàéøá , àì 
ðä äáéñì ùéã÷ íäá øîåì åð÷éú"ì )ד"סוף יד ע(.  

â ùéã÷ 'çàìùêúéá éáùåé éøùà íãå÷ äãéîòä ø, åðéìòä äìçúáù éôì äðåëä 
åîìåòä ìëúäìòîì ,åîìåòä ìëù éãë úúåìéöàä íìåòá åììëåé ,åéæ íù úåùòì å ïåéìò â

úã"íãáì úåëìîå ú, íéñëîå íéôôåçä íéôðë ïåéîãë íäì íéùòð íä úåîìåòä ìë øàùå 
íäéìò, ãåñá )& (æðä øäñä ïâà 'ëá øäåæä øîàîá"ðä éä ìù úåéúåà éøúñ àø÷ 'úé' 

)&(833 ,òå"ù834. òôùðä òôùä åìá÷éù úåîìåòä úåìòäì øåæçì íéëéøö åðà âååæä øçàå 
æà äùòðù âååæä úîçî, äàéøáä úøçà íòô ìåìëì éãë ùéã÷ä äæ äúò íéøîåà ïëìå 

éæä òôù ìá÷ì úåìéöàáåàåää âå,ïëìå  úðååë ò ùéã÷ä äæ"ò íù é"á,îá ïéãåéã äéåä " á
åéúåàéåìéîä éåìéîå éåìéîå èåùôá åéú,çàå "ìá÷î äàéøáä ëú úùåã÷á äùåã÷ úôñåú 

ïåéöì àáå.  

 - מאיר הכוונה -

  :ל שהוא"ונ, ש ח שמציין לזהר פקודי"לקמן ק' עי 832
ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה ) משלי לא טו(כתיב : א"ב רסב ע"זהר ח' עי

) בראשית מט כז(מר מההוא רבוייא דברכאן וקדושה ותוספת קדושה דקא נטלא כמה דאת א
  ולערב יחלק שלל דפליגת חולקא לכלא ואפילו לסטרא אחרא חולקא בלחודהא

מאותו רבוי של ברכות וקדשה ותוספת ' כתוב ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וגו: תרגום
 .קדושה שנוטל כמו שנאמר ולערב יחלק שלל שמחלוקת חלק לכלם ואפילו לצד האחר חלק לבדו

 הדעת טוב דלית ביה רע מתתא לעילא כגוונא דא עץ: ז"ח ואולי הוא בתיקו"ולא מצאתי בז 833
ה עמודא דאמצעיתא ואינון בתרין ירכין ענפין מתפרדין לימינא "י שכינתא תתאה יהו"אדנ

ושמאלא והכי בתרין דרועין מתפרדין ענפין לימינא ולשמאלא בצדיק אינון ביחודא חדא 
י וכל "אשא ממללן כל הכורע כורע בברוך דאיהי יאקדונק דחיווןל "י ודא רזא דחשמ"יאקדונק

  ה"ה אהי"הזוקף זוקף בשם בתרין שמהן ודא יהו
ד מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב " הוה משבח שכינתא בשיר השירים מתתא לעילא ההובהון

חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן שררך אגן הסהר שני שדיך צוארך ראשך הא הכא מתתא 
  833לעילא

ה העמוד " יהו,י שכינה תחתונה" כמו זה אדנ,עץ הדעת טוב שאין בו רע ממטה למעלה: תרגום
 וכך בשתי הזרועות נפרדים ענפים לימין , ובשתי ירכים הענפים שנפרדים לימין ולשמאל.האמצעי
 כל הכורע . חיות של אש מדברות,ל" וזה סוד החשמ.י" בצדיק הם ביחוד אחד יאהדונה,ושמאל

  .ה"ה אהי" וכל הזוקף זוקף בשם בשני שמות וזה יהו,י" שהיא יאהדונה)& (רוךכורע בב
מה יפו פעמיך " זהו שכתוב ,ובהם היה משבח את השכינה בשיר השירים ממטה למעלה

 ,"צוארך" ,"שני שדיך", "בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן שררך אגן הסהר
 . כאן ממטה למעלה הרי,) ו- ש ז ב "שיה" (ראשך"

אגן הסהר חצי גורן עגולה ופניה למעלה לכסות ולהעלים הזיווג העליון ): &(עולת תמיד ' עי 834
ת "בראשית הנקרא סתרי אותיות השי' כנזכר במאמר כתיבת יד של הזוהר בפ) כזה(מן החיצונים 

 :'וכו' ש פתח מי ימלל גבורות ה"המתחיל ר) א"ע' זוהר חדש א(
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ã ùéã÷',ò äàéøáä íò äøéöéä ìåìëì "ñã äéåä é"òå â"á,çàå "äøéöéä ë, äìôú 
ãåãì.çàå "ä ùéã÷ ë',ò äøéöéä ìà äéùòä úåìòäì "ñ úåéåä é"îå â"ä,çàå " àéä äéùòä ë

úøè÷ä íåèô,ä äîìùð éøäå äìôú.  
æðä íéùéã÷ä ììëî åðéà àøúá ùéã÷ íðîà',úåîìåòä ìë åìò øáëù éôì , íðîà 

àîúé ùéã÷ àø÷ð ùéã÷ä äæ,ø "íéîåúéä åúåà íéøîåàù ùéã÷ ì, ùéã÷äù àåä ïéðòäå 
äéùòä íìåòá àåä äæä,äúéîä úðéçá íùù , ãåñá úåùôðäå úåîùðä ìë úåìòäì éãë 

íéúîä úéçú,òå "éîåúéä åúåà íéøîåà ëíàå áà úúéî ìò í. ïá íù äæä ùéã÷á ùéå 
î"á,øçà ïôåàá àåäù àìà ,íéãé úìéèð ïéðòá åðéìöà øàáúðå ,äù " ñäåäé åðéäìà äåäé, 

æåë"ñëåîá å"æåë æ"å, äåäé,àä åàå àä ãåé ,äù "â ñ 'ðë úåãé"ì )א"ב ע(,òå "ù.ò éë òãå " é
ñëåîá íù"íéúîä úéçú ïéðò äéäé æ,åë íù åéìà íã÷ ïëìå æ" àåäù åîéâ'è "ì,èä àåäå " ì

á÷ä ãéúòù"íéúîä úà åá úåéçäì ä,îë "æç ù"ì) &.(  
òìðå"î éúòîùù ãæ éøåî"ì äðùä ìë åîàå åéáà úúéî ìò äæä ùéã÷ä øîåì áåèù 

åéå úåúáùá åìéôà äìåë"è,íòä ïåîä íéáùåçù äî éôë íòèä ïéàù éôì , ìéöäì ìéòåîù 
ãáì íðéäâ ìù àðéãî úîä ùôð,ðä éë à úìòåú ùé ãåò ä',âì åñéðëäì àåäå " åúåìòäìå ò

âøãîì äâøãîîä,éå úåúáùá íâ äæ éôëå "åøîàì ùé è.æ éøåîì éúéàø éðàå " øîåà äéäù ì
âá åéáà åá úîù íåéá äðùå äðù ìëá àøúá ùéã÷ 'úåìéôú, ìù ùéã÷ çñåðá åøîåà äéäå 

òá ïî÷ì åä÷éúòðù åîë ãøôñ éðá"ä,éáøòúñåîä âäðîë àì íä  íéøáã åá íéôñåî
ò íéøçà"î ã"áîøäá ù"æ í"ì.   

ùåã÷ä úôñåú úëùîð úáùá éë òãåäíåéä ìë ,àùî " úôñåú ïéàù ìåçá ë
ãáì äìôú úòùá àìà äùåã÷,ôñåú ïéàù íòèä åäæå úãáìá úáùá ÷ø äîùð , ìáà 

ëò"ã éàøéì æ 'åîù éáùåçìå, úòùá ìåçä éîéá íâ äùåã÷ úøàä úö÷ äæéà íäì ùé 
äìôúä.   

âøçà ÷åìéç ùé í,ùåã÷ úôñåú úëùîð úáùá éë àåäå ä äùòðù äî ìë äîöòî 
ò"ìåçä éîéá åðéúìôú é,úáùá äîùð úôñåú ùé ïëìå .øçà ÷åìéç ùé íâ , úáùá éë àåäå 

úåîìåòä ìë úåììë íéìåò835,àùî " úåîùð úðéçá ÷ø äìôúä úòá íéìåò ïéàù ìåçá ë
ãáì,î ãåñá äì úåéäì äðéëùä íò íéìåòù "ë ïòãåð.ìåçä úìôú ïéðòá òã íâ , ïéðòù 

äìôúä íãå÷ åðéãé ìò úåùòäì äëéøö íúàìòä,ïåéìòä òôùä åìá÷ øáëù øçà ìáà , 
ïãéøåäì ïéëéøö åðà ïéà,çáùì åðéìò øçà ïéãøåé íä íîöòî éë 836.837  

 - מאיר הכוונה -

  ).ו"לש. (טו ושער נ פרק ו' ה' ח שער מ דרוש ג"א ובע"ב סח ע"ד ולקמן נט ע"עלעיל יא ' עי 835
 .661הערה ' עי

כ אנו כוללין פעם אחרת עשיה עם היצירה ואז מקבלת שפע העשיה "אח): &(עולת תמיד  836
כ בעלינו "ואח. עד עלינו לשבח' וכו' ש כהאין קדו' חזק וכו' וזה נעשה מן קוה אל ה, מן היצירה

 . במקומו' וא' לשבח יורדים כל העולמות למטה כל א
ד שביארנו באלו הקדישים של תפלת השחר כך הם הקדישים של תפילת מנחה " והנה ע837

ת ועל הדרשה והוא נקרא "ש במקומו ויש עוד קדישים שהם באמצע היום בקריאת ס"וערבית כמ
אבל יש בו חילוק כי אם הקריאה היתה ביום במקרא שהוא ' ד הנז"נינו עקדיש דאגדתא וגם ע

ג דבריאה ואם "של ס' ה דיצירה וא"של מ' ח א"כ' ב וב"מ' בעשיה לכן הקדיש יהיה בכוונת ב
' ב וב"מ' הקריאה היתה של משנה ואגדה או הלכה שהם ביצירה ובבריאה הקדיש יהיה בכוונת ב

 מבריאה ואצילות ואם הקריאה היא של קבלה שהם באצילות ב שהם"של ע' ג וא"של ס' ח א"כ
ב דכורא דאצילות "של ע' ב דנוקבא דאצילות וא"של ע' ח א"כ' ב וב"מ' הקדיש יהיה בכוונת ב

 ).ח"פע(א "שהוא ז
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}ò åè"â {øàáðå úðååë åîöòá ùéã÷ä.æðëå íåâøú ïåùìá ï÷úð ùéã÷ä äðä  ' øäåæá
ô 'äîåøú )ב"קכט ע(

838 æå"ìæøôã ïéàìùìù øáúî åäéàã ìàåë ', äîá àåä ïéðòäå 
ïðçúàå úùøôá úåöîä øòùá êéúòãåäù839ä íåâøúä êéà "äùåã÷ã íééøåçà ñ, àåäå 

äùåã÷840â "ë,íùî íé÷ðåé íéðåöéçäù àìà . úà úåìòäì ï÷úð ùéã÷äù øàáúð øáëå 
íúâøãîî äìòîì úåîìåòä,àöåéëå äøéöéá äéùòä ïåâë .î åðà äðäå ç ïô íéàøééú"ò å" é

úåôéì÷ä íâ åìòé úåîìåòä úééìò841íäîò ,íäî òôù å÷ðééå íäá åæçàúéå , ï÷úð ïëìå 
íåâøú ïåùìá,ïéàìò ïéëàìîì òîúùî àìã àðùéì åäéàã ,æðë  'ô øäåæá ' çð) çò óã

ò"á(842ôáå  ' êì êì)èô óãò "à(843.íéðôä ãöî íäù éôì àåä íòèäå , íéøáãî íäå 
á àåäù ùã÷ä ïåùìáíéðôä úðéç.ééøåçàá íéæçàð íä úåôéì÷ä êà í844 íéðéáî íäå 

ìáïåùíééøåçà àåäù íåâøú 845, ùéã÷ä ìù äæä ùåã÷äå ìåãâä çáùä íéøîåà åðéúåéäáå 
åúåà íéðéáî íäù íåâøú ïåùìá,äìòîì íéìåò íðéàå íéòðëð íä æà 846.   

 - מאיר הכוונה -

 ואי תימא הא קדושתא דקדיש דאיהו תרגום אמאי לאו איהו ביחיד תא חזי קדושתא דא 838
שלשין אבל קדושתא דא איהי סלקא בכל סטרין לעילא ותתא לאו איהו כשאר קדושאן דאינון מ

א ודא איהו שבחא "ס(ובכל סטרי מהימנותא ותברא מנעולין וגושפנקן דפרזלא וקליפין בישין 
דאסתלק ביה יקרא דקודשא בריך הוא יתיר משבחא אחרא ואסתלקותא דא יתיר מכלא מאי 

תלקא יקרא דקודשא בריך הוא על לאס) טעמא בגין דאיהו לאתכפייא סטרא אחרא ולאסתלקא
כלא ואנן בעינן למימר לה בלישנא דסטרא אחרא ולאתבא בחילא תקיף אמן יהא שמיה רבא 
מברך בגין דיתבר חילא דסטרא אחרא ויסתלק קודשא בריך הוא ביקריה על כלא וכד אתבר 

לשמיה בקדושתא דא חילא דסטרא אחרא קודשא בריך הוא אסתלק ביקריה ואדכר לבנוי ואדכר 
  ובגין דקודשא בריך הוא אסתלק ביקריה בקדושתא דא לאו איהי אלא בעשרה 

ואם תאמר הרי הקדשה של הקדיש שהיא תרגום למה אינה ביחיד בא וראה קדושה זו : תרגום
אינה כשאר הקדשות שהם משלשים אבל קדושה זו היא עולה בכל הצדדים למעלה ולמטה ולכל 

וזהו השבח שמתעלה בו כבוד (חותמות של ברזל וקלפות רעות צדדי האמונה ושוברת מנעולים ו
הקדוש ברוך הוא יותר משבח אחר והתעלות זו יתרה מהכל למה משום שהוא גורם להרפות את 

להעלות את כבוד הקדוש ברוך הוא על הכל ואנו רוצים לומר אותה בלשון ) הצד האחר ולהעבירו
בא מברך כדי שישתבר כחו של הצד האחר של הצד האחר ולהשיב בכח חזק אמן יהא שמיה ר

ויתעלה הקדוש ברוך הוא בכבודו על הכל וכשנשבר בקדשה זו כחו של הצד האחר הקדוש ברוך 
הוא מתעלה בכבודו ונזכר לבניו ונזכר לשמו ומשום שהקדוש ברוך הוא מתעלה בכבודו בקדשה 

 .הזו אינה אלא בעשרה
' ת ויסוד וא"ש כי שנים מקרא הם הת"ת וע"שמות כבר ביארתי ענין כונה "מצות ת: א" לו ע839

א כי "דז' תרגום הוא בנוק'  ושמעתי מזולתי באופן אחר והוא כי א,תרגום הוא באחוריים שלהם
 .א כנודע"היא בחינת האחורים שלהם היושבת באחורי ז

ונבאר עתה ענין כונת התרגום דע כי בכל פעם ופעם שתקרא איזה מקרא אפילו בשאר ימי 
ן ותרגום הוא "ה של ב"ת והכונה היא כי המקרא הוא בחינת פנים דהוי" צריך לקרותו שמוהשבוע

תרדמה כאשר הנביאים אינם מוכנים לדבר עמהם ' והענין הוא כי תרגום בגי. אחוריים שבקדושה
' אל אברם במחזה וכו' ש היה דבר ה"בלשון הקדש אלא בלשון תרגום אז נופלת עליהם תרדמה כמ

הרי כי במחזה שהוא תרגומו של במראה בו נגלה עליו ואז .  ותרדמה נפלה על אברםוכתיב בתריה
 .נפלה עליו תרדמה

 ).ח"פע(קדוש  840
 ).ח"פע(החיצוניות  841
  :ל"ז 842

 :תרגום
  :ל"ז 843

 : תרגום
 ).ח"פע(מן האחוריים   החיצונים שיונקין844
 .תרגום' שתרדמה בגימ& ח " ע’עי 845
להכניע הקליפות שלא יתאחזו '  הוא להעלות העולמות הב'כוונות בקדיש א'  נמצא כי יש ב846

  ).ח"פע (ה"ש בע"כמ' הכוונות הם א' בהם לעלות גם הם עמהם וב
  ).ח"פע (תיבות יתגדל ויתקדש שמיה רבא' אמנם הכנעת החיצונים תחלה נרמז בד
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éëùîð íìåë íä úåôéì÷ä äðäåíé ãåñî "úøè÷ä éðîîñ à847, éúùò ãåñ íäù 
íéæò úåòéøé äøùò848,äéåä íùã úåðåøçà úåéúåà éðù íä íãåñ øùà ,å íäù "ä, íäù 

áîéâ'é "à.êéúòãåäù äîá àåä ïéðòäå ,é éë " úòá åãøéù äìòîìù íééøåçà íä íéðîñ à
íìåèéáå íéëìîä úúéî,åàã íééøåçà åãøéå "åæ íå÷îá à"ï849,æ íäù "úåðåøçàä ñ, íä íâå 

å úåéúåà éðù úðéçá"æðä ä 'ùäéåä íù ì.åæ ììëá ïéììëð íééøåçàä åìàå "ï, éë àöîú ïëìå 
åæá àìà òéâî ïåúçú íâô íåù ïéà"åàá àìå ï"à,é åð÷ú ïëìå " úåáéú éðùá úåéúåà à

éä ãâðë ùã÷úéå ìãâúé"æðä à'.  
äöøé ãåò,åðøàéá øáë éë , ãâðë úåéúåà äøùò úçà íäá ùé ùã÷úéå ìãâúé éë 

é"úøè÷ä éðîîñ à,éðòä ãåñå åàã íéøåáéç éðù ïéðò äá æîøð äéåä íù éë àåä ï"åæå à" ï
ãá 'äéúåéúåà.úåìâä ïîæá äðäå ,åëéáë íìù íùä ïéà ì) &(,÷ð åðéàå  'é íùá àìà"ä, 
îë" ù)& (åë äé ñë ìò ãé éë'.àåä ïéðòäå ,éì÷ä ìë äðä éë  'æã íéøåøéáä ïî åàöé ' éëìî

íåãà,é ãåñ íä äðäå "à,äù éôì "åæ ñ"ï,íäù éçá  'æ 'òãåðë åúéîã íéëìî.åàá íðîà " à
éçá íäá äéä àì 'íéëìîä úúéî,åæ äðäå "ä ï"äéåää íù ìù úåðåøçà úåéúåà éðù ñ, 

å íäù"ä,á íäù îéâ'é "íùî åàöéå åøøáúðù úåôéì÷ä ãâðë à,á ïîå  ' åìà úåéúåà
ïåæîå äøàä íäì úëùîð,æðë íùî íùøù úåéäì '.éì÷ì äæéçà ïéàù íòèä åäæå ' éðùá 

åéúåàúé "íéðåùàøä ä,åà íäù "à,å úåéúåà éðùá ÷ø "åæ íäù úåðåøçàä ä"ï. íòèä åäæå 
äìòîìå úåìéöàã äðéá ïî úåìòì ïéìåëé úåôéì÷ä ïéàù850,éáá éë " íéæçàúîù éàãå ò

éì÷ä 'éä ìëá"íäìù ñ851,ðéáî äæéçà íäì ïéà úåìéöàá ìáà äìòîìå ä, ïéàù éôì 
íùî íøå÷îå íùøù.   

æå"î ñ"ùæø "íìù àñëä ïéàå íìù íùä ïéà ì, àåäù ïåùàøä åéöçù éôì àåäå 
é"ä,åà íäù "à,åôéì÷ì ïéà úíäá äæéçà ,äìòîì íéøàùðå .åøçàä úåéúåà éðù ìáà úåð 

 - מאיר הכוונה -

י הכוונות יחד שהן הכנעת הקליפות והעלאת העולמות כ' ונבאר עתה ענין הכנעת החיצונים ב
ם והנה הם "המוחין שהם אלהי' זה גורם לזה והענין כי הנה נודע שכל אחיזת החיצונים הוא מבחי

 ).ח"פע(' ג
  ).ח"פע(א סמני הקטורת "אצלינו בענין י' כנז' א בחי" הנה הקליפה הם י847
 .744לעיל הערה ' עי

 .742לעיל הערה ' עי 848
, ן באצילות"א ירדו למקום הזו,ח שער ט פרק ב שפשטות הלשון היא שאחוריים דאו"ע' עי 849

ב "אחוריים נשברו מן חו' א הוא כי ד"ונעשו י' ועיקר הדבר איך היו ז: ד"ש נו ע"מבו' אמנם עי
היו ' ב כו"ואל תתמה איך מחו. א"ת ונתחברו למעלה משבעה מלכים אלו עמהם והיו י"וישסו

ן ממש "נחשבת כזו' ן למטה להיות להם מוחין ובאותה הבחי"שמתלבשת בזו' קליפות כי זהו מבחי
א סמני הקטורת כי כיון שירדו "מלכים והיו י' א כן נעשו סיגיהם ראש אל ז"וכמו שנעשו ראש לז

קדיש ועיין בפרק שלאחר זה ן ממש כמבואר בסוד ה"כ יחשבו כזו"ן בעת שבירתם א"למקום זו
 .פירוש אחר

  @).ו"לש(ר פרק ז "שער יעקב ולאה סוף פרק ב ושער לו 850
א וענין " כו עצ"א בסד"בהגר' ע(אחיזה באצילות עצמה בכלל שכתוב לא יגורך רע ' אין לקלי

אלא כל החסרון היא היות שאין המאורות האצילות מאירים למטה , )מ"הפרסה בשם הזהר בכ
 U,הגהות הלש' ועי). א"פ' ש שער הקלי"פת(ונעשה מחיצה מבדלת ביניהם , רטיהםמהם בכל פ

ן "ל באור הזו" ר- ן לבד"כי הקליפות בעולם אצילות אינם אחוזים אלא בזו: ח שער מח פרק א"בע
  .המתפשט למטה

לכן תראה שאפילו הקליפות שכנגד האצילות אינם שם אלא ל "וז' פרק ג' לעיל שער ג' ע
 .בבריאה

  ).ו"לש(מ "ש פרק ב עש"וע' שער הקליפות פרק א 851

  והלאה
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å"ä,åôéì÷ä úåæçàð úíäá ,úåéðçåøä åúåà íäì ùéå ,é íäù " êùîðä úøè÷ä éðîîñ à
íùî íäì.   

äðäå úðååë åà øéñäìå ÷ìñì àåä ùéã÷äéä íäù úåéðçåøä åú"íùî íéðîîñ à, 
ò äùòð äæå"àìòä éú852á  'åéúåàúå "åà ãò ä"à,é íäù "ä,íäîò åøáçúé æàå ,éòå " ë

úåôéì÷ä åìèáúé.îæå "ù ùã÷úéå ìãâúé ùàáø äéî,éô  'é ìù íùä éë"ä, úìîá æåîøä 
äéîù,ø "é íù ì"ä,åà íäù "à,é íù åéäé "àáø ä,ò äæå "åéúåà éðù íò åøáçúðù éú 

å úåðåøçà"ä,éòå "íìùå ìåãâ íùä äéäé ë,åéúåàäù ãåòá éë úç åæî åæ úåãøôð åìà "å, ïéà 
ìåãâå íìù íùä.äé ìù åîù ìãâúé ïëìå ,àáø äùòéå .é ùé ïëìå "áá úåéúåà à 'åáéúú 

ùã÷úéå ìãâúé úåðåùàø,å úåéúåà éðù ìò úåøåäì "ä, íäù îéâ'é "à, éðù ãò åìòéù 
åéúåàúé "ä,åøáçúéå à íù åéäéå  'íìùå ìåãâ.íù íúåìòá æàå ,éì÷á çë äéäé àì  ' úåìòì

é úåéúåà éðù ãò"ä.   
äöøé ãåò,é éë åðéìöà øàáúð øáë éë "ùã÷úéå ìãâúéá ùé úåéúåà à, ìò æåîøì 

à õåöéð 'é êåúá ùéù äùåã÷ ìù"éì÷ã ñ 'íúåéçäì.íùî å÷ìñì àéä åðéúðåëå , éãë 
úåôéì÷ä òéðëäì.   

ïåùì úðáä íâìãâúé ,ø "ïëåúáù úåéçä õåöéð ÷ìúñéå ìãâúéå íåøé ì, ñðëéå 
äùåã÷ä íò øáçúéå äìòîì,ùã÷úéå åäæå .äìòîì àåä åúééìò íå÷îå ,æá  ' úåìëéä

ùåã÷ääéòãåðä íé íéììåëä "ùåã÷ä ìù ñäòãåðë .àáø äéîù íéøîåà äæ ãâðëå , ùé éë 
æ íäá 'úåéúåà,éìòä íå÷î íùå äæðä '.   

ðéìöà øàáúð íâäé úìéîá éë å"â íéæåîø à 'é íùá ùéù íéåìéî éðéî"ä, íäå 
ïéääå ïéôìàã ïéãåéã,úåðè÷ä ïîæã úòãá úæîåø àäé ìù óìà úåà éë àöîðå , úòãé øáëå 
åçäî ìåìë úòãä éë"â,éçá éðù úåéä íò  '}ò åè"ã {à úòãä',à úåà æîøð åá ïëìå ',úçà , 

íéøåéö éðéî éðù äá ùéù àìà,éåé 853ñç ãâðë íéã,ãåé 854äøåáâä ãâðë . åðéìöà øàáúð íâ 
á ùé ùéã÷ä çñåðá éë 'íéîòôé "ã:à ãçúåáéúã ãçàå úåéúåàã .áå  'íéîòôë "ç,à  '

àå úåéúåàã 'úåáéúã.áå  'íéîòôî "á,åéúåàã ãçà úàå ãçúåáéúã .â ÷úîì åðéúðåë ìëå  '
úåðè÷ã ïéçåîã íé÷ìà,ìà äùòð úåìâä éîéáù "í,ò åìãâé äúòå " íù éé"íé÷ìà äéäéå ä.   

é ìù íùä äæ äðäå"äúò ïéëéùîî åðàù ä,âî ãçà ìëá  'úåðè÷ã ïéçåî,â åá ùé  '
ïéãåéã ïéåìéîïéääå ïéôìàå .ä úåàá ÷ø íééåìéîä éåðéù ïéà íðîàå ', ïéøéëæî åðà ïéà ïëìå 

ëíà éä úåà '.íéåìéî äùìùá íàìîúùë íðîàå ,ä "ä é"ä ä"à,å íäá åéäé  'úåéúåà, íàå 
úíàìîì øåæç,ãåé éä ,óìà àä ,ää ää ,é íäá åéäé "úåéúåà ã,é íùá "íé÷ìàî ä. ïëìå 

éä åìà ÷éúîäì ïéåëú"é ìù ã"úåðè÷ã ä,ò "é é"òã äéåä éåìéîå èåùôã úåéúåà ã"á, äæë 
äåäééä åéå éä ãåé .æå "î ñ"á ù 'íéîòôé "ùéã÷ä çñåðá ùéù úåáéúå úåéúåàã ã.   

ë íéîòô éðù ùé ãåò"ã÷á çæðë ùé',ë íäå " éåìéîã äéåäã éåìéîä éåìéî úåéúåà ç
òã"á,éä íäî øéñúå  'éçá íäù úåéúåà 'éåìéîä,é úðéçáá åæîøð øáë øùà "æðä ã', 

éçáá åøàùéå 'é"ç,é íäá ÷éúîúå "äæë àìîå èåùô íé÷ìàá ùéù úåéúåà ç, óìà íé÷ìà 
î ãåé éä ãîì"í.   

á ùé ãåò"î ô"ùéã÷á á,ò ÷éúîäì ïéåëúå " äéåäã éåìéîä éåìéîå éåìéîå èåùôä é
òã"á,î íäáù "æðä íé÷ìà ìà úåéúåà á',åìéãâäìå å÷éúîäì , ïè÷ çåî àåä äðä éë 
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úåðè÷ã,åìéãâäìå åáéçøäì êéøöå ,âã äéåää åëåúá ìåáñéù éãë úåìã,å áé äéä" òãåðë ÷
åðéìöà855.  

àåä íéøáãä ìë ììë,òù "ãä é 'éäå 'ëäå"îäå ç"åéúåà áú,ìù ïëå  ùéù úåáéú 
äæä ùéã÷á,ãä ãâðë íä øùà  'éäå 'ëäå"îäå ç"òã äéåä ìù á"æðë á', éðù úà íéìòî åðà 
àå úåéúåà"ä å"åæ ìà íéæîåøä äéåää íù ìù à"ï,é åìôð íäî øùà " éðîîñã ïéöåöéð à

éì÷ä êåúá úøè÷ä',å úåéúåà øôñîë íäå "ïîöò ä,á íò íúåà íéìòî åðàå  ' úåéúåà
é úåðåùàøä"ã ääéåä,äù "åà ñ"à, äùòðå äåäéìåãâ .ù ùã÷úéå ìãâúé åäæå àáø äéî, éë 

äé àø÷ðä äùåã÷ä ìà äìòå ìãâð,é íù äéä äúò ãò éë "ãáì ä,é íù äúòå " äùòð ä
ìåãâ,éîù åäæå "àáø ä,ø "ìåãâ äé íù ì,äîéìù äéåä äùòð éë .   

úåîìåòä úåìòäì àåä ùéã÷ä úåàéöîù ìéòì åðøàéá øáëå,ãåä øáëå  ìë éë êéúò
ò àéä äàìòä"î íù é"á856,â åá ùéù "é ô"ã857,åúåà íéìòîå àåää íìåòá íéæçåàä , ïëìå 

î àåä ùéã÷ä úåììë"åáéú áú.   
úð øáëå"éçá éôë éë ì 'åúðåë àéä êë ùéã÷ä, äéåä íùá ïéåëé åãåä ìù ùéã÷ä éë 

îã"îá ïéôìàá ä"åë åìù á',î ïá íù éë àöîðå "ìù á úðååë  åððéà ùéã÷äî ïá íù" á
øá åðéìöà òãåðä"åë çëá àðà ìù ú'858,î íù àåä ÷ø " éôë äéåäå äéåä ìëî àöåéä á
äæ ïôåàá äîå÷î,éçá íä äéåä ìù úåèåùô úåéúåà òáøà éë  'à',çàå "é íä ë ' úåéúåà

éåìîä,éçá éøä  'úéðù.çàå "åéúåà íä ëúë íäå éåìîä éåìî "ç,éçá éøäå  'â'. æîøð éøäå 
î ïá íù"á áéâî'éçá  'åìà,ã íäù  'é 'ë"ç,î éøä "á.ù ùã÷úéå ìãâúé ïëìå àáø äéî íä 

éçá ãâðë úåáéú òáøà 'òáøà íäù äðåùàøääèåùô äéåäã úåéúåà ä, êéøö ïàëá ïëìå 
ïîà úåðòì,à ùøôä úåùòì éãë '.çàå "é ùé ë 'îìòá úáéú ïî úåáéúà úáéú ãò 

äéçéùî,íä åìàå : êéìîéå äéúåòøë àøá éã àîìòá  áø÷éå äéð÷øåô çîöéå äéúåëìî
äéçéùî,úåáéú éúù íä àøá éã éë ,àøáã íéàøå÷ä íúåàë àì ,éçá éøäå  'á ' äøùòã

éåìéîä úåéúåà,â ïîà úåðòì øåæçì êéøö ïëìå "ô ëúéðù íò,á ùøôä úåùòì éãë '. äðäå 
ïåëéîåéáå ïåëééçá,ïéðòä çñåð ììëî äðéàå äìôú àåä ,çà "ë ùé ë"àäé ïî úåáéú çù  äéî

àáøàîìòá ãò ,íä åìàå : àáø äéîù àäéàéîìò éîìòìå íìòì êøáî , çáúùéå êøáúé 
á÷ã äéîù ììäúéå äìòúéå øãäúéå àùðúéå íîåøúéå øàôúéå"ä, àúëøá ìëî àìéòì 

àîìòá ïøéîàã àúîçðå àúçáùú àúøéù,éçá àéäå  'âä 'éåìéîä éåìéî ìù, êéøö ïëìå 
ô ïîà úåðòìå øåæçìúéùéìù íò.   

åâ 'é ïîà úìåæ íä åìà íéðîààáø äéîù àäåë ,' ãò øîåì íééñî äðåòä íàå 
àîìòá ïøéîàã,éîù ïæçä øîàéù íãå÷ äá÷ã "ä,ô ïàë úåðòì êéøö úøçà íòïîà , 

ä åéäéù ïôåàá 'íéðîà.  
ïéåëì êéøö íâ,ðë úåôéì÷ä òéðëäì àåä ùéã÷ä úðåëù øàáúð àìä éë "ôá ì '

äîåøú859,åôéì÷ä úæéçà ìë äðäå úåðè÷ã ïéçåîá àéä ú,òãåðë íé÷ìà úåîù íäù ) &(, 
äð êåú íéùáåìî ïéçåî äùìù íäå"àîéàã é,äðá íéùáåìî íéøçà ïéçåî äùìù ãåòå " é

àáàã,ïéçåî äùù íä éøä ,íé÷ìà úåîù äùù íäù , íé÷ìàä åìàîå }ò æè"à { íé÷ðåé
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 .אוענין המעברתה "ד' ותפילין ב, 606לעיל הערה ' עי 855
 .50לעיל הערה ' עי 856
  יוד הא ואו הא, יהוה,ו"ז כוז"ו במוכס" כוז,ינו יהוהיהוה אלה: א שזה"לעיל ב ע' עי 857
ע "החיצוניות העולמות בי' ש שאנא בכח הוא בבחי"ש' ועי. 748דברי הרב בהערה ' עי 858

 .ע דאצילות,בי' ב זו הם מבחי"ומ, התחתונים
 .838ליעל הערה ' עי 859
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íéðåöéçä.âã ïéçåîä êéùîäìå åìà ïéçåîä ï÷úì äðåùàøá êéøö ïëìå  å÷ìúñéù éãë úåìã
åöéçäíéðíäá å÷áãúé àìå íùî .   

äð êåú íéùáåìî íä ïéçåîä åìà äðäå" éàîéàãæðë ',â íäå  'äéäà úåîù, äéäà éë 
òãåðë àîéàá àåä) &(,äðä úåìãâã ïéçåîá íðîàå "â ãåñá íä àîéàã é ' äéäà éåìéî

ïéääå ïéôìàå ïéãåéã, íäù îéâ'ðú "ä.à íðéà úåðè÷ã ïéçåîá ìáà éçáá àì ' íäééåìéî
ãáì,÷ íäù "ë÷ î"÷ á"öù íäù ì"á.äð ïéøéëæî åðà äìéçúå "úåéäì àîéàã éí íéðåöéç 

äðî åðéìà íéâùåîå íéáåø÷ øúåé"àáàã é,éøîåà åðà íãâðëå íìãâúé ,åéúåà íäù úâú " é
ã"ì,éô  'âú éë"é860öù àåä "äéäàå á,öùä éë "äð íä á"æðë úåðè÷ã àîéàã é', åðà íâå 
îøáçíéäéäà íù íäîò ,á ìëä äéäéå îéâ'âú "é,éçá íäå  'æã úåðè÷ã ïéçåîä"à. íðîàå 

æã àá÷åðã úåðè÷ã ïéçåîä íâ"à,íé÷ìà úåîù íä ,äðî äøàä íéç÷åì íä ìáà " àîéàã é
æá øùà"òãåðë à,äð úåøàä íéàöåé éë "àîéàã é, íéùáåìîä ïéçåîä úøàä úàöåé íâå 

á÷åðä ìà õåçì íëåúáà,àå "àöîð ëéùåáìä éë ï åîë äéäà éåìéî íðéà àá÷åðã ïéçåîã 
æã"à,äéäà íù óåìéçå úøåîú ãåñá åéäé ìáà ,ëåá íù àåäù "å, úëøáá åðéìöà øàåáîë 

ïâîå òéùåîå øæåò êìî ïéðòá úåáà.á àåä äæ íù éë òãåðå îéâ'ã "ì,éçááù éôì  '÷ð úàæ '
äéðòå äìã úåëìîä861,éäà íù úøåîú àìà úç÷åì äðéàù éôì "åúåîöò àìå ä.æå " ñ

âú ìãâúé"ã é"ì,âú "æì é"à862ãå "àá÷åðì ì.   
ëåá íù íéæîåø åðàù ïåéë äðäå"ã úåéúåàá àá÷åðä ìà å"ì,à " íùù àåä çøëåî ë

àøåëãá àåä äéäà,öù íò åðøáçù äéäà íù àåäå "á,âú ãåñ ìëä äéäéå "øëæðë é. àöîðå 
ìãâúé úáéú éë,åðè÷ã ïéçåîä åìà éë øîåì äðåëä á íäù àøåëããå àá÷åðã úîéâ' ìãâúé 

úåìãâã ïéçåî íäì äéäéå åìãâåé,åìãâåé íîöòá íä úåðè÷ã íîöò ïéçåîä íâå ,îëå " ïéðò ù
à úìîá íúìãâäùé"øäæ ,çàå "äð íéæîåø åðà ë"ùã÷úéå úìîá àáàã é. àåä ïéðòäå 

æðë àáàá àåä ùåã÷ ìë éë åðéìöà øàåáîë 'ô éäìù 'øäåæá åðéæàä863,åä ìáà  ' úðéçáá
äðä êåú íéùáåìî øùà ïéçåîä"àáàã é864,ø÷ðä àîéà ãâðë ïëìå úîìò ààëéøà  )ז "תיקו

 ò èì ïéùåãé÷"á(êåøà åìëù íìåòì ,äåò àåäù "á865, åðà (îë "æç ù"ì)ב"א ע ע"ג ע
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ו הוא חלוף "כי בוכ' ל פי" ותגי הוא סוד התגין שהם בכתר של הבינה אשר שם הוא שם ד860
 ).ח"פע (ל"ה שבבינה והוא מנין ד"אהי

  .2לעיל הערה ' עי 861
 ).ח"פע(לדוכרא  862
וחכמה עלאה קדש אקרי ) 'א א"ס(תכליל בקדש א שירותא וסיומא דכלא א"אר: א"רצז ע 863

ותרב חכמת שלמה דקיימא ) &(וכד נהיר דא חכמה עלאה חכמה דשלמה נהיר כמה דכתיב 
  באשלמותא והא אוקימנא וכד אתברכא מיסוד הכי קרינן לה קדש דאיהו אנהיר בשלימו

נקראת קודש וחכמה עליונה ) 'א(אמר רבי אלעזר התחלה וסיום של הכל נכלל בקדש : תרגום
וכאשר מאירה החכמה העליונה הזו מאירה חכמת שלמה כמו שכתוב ותרב חכמת שלמה שעומדת 
הלבנה בשלמותה והרי בארנו וכאשר מתברכת מהיסוד כך קוראים לה קודש שהיא מאירה 

  .בשלמות
פ "א או במלכות אע"והענין כי כל קדש הוא במוחין ולכן אין להקשות אם נרמז מלת קדש בז

 ).ח"פע (ודש הוא בחכמה הוא בסוד המוחיןשכל ק
א או במלכות " והענין כי כל קדש הוא במוחין ולכן אין להקשות אם נרמז מלת קדש בז864

 ).ח"פע(פ שכל קודש הוא בחכמה הוא בסוד המוחין "אע
 והטעם , נקראת זאת תבונה ראשונה עולם הבא865וגם לסיבה זאת: ח שער טו פרק ה"ע' עי 865

מן העולם ועד ) תהלים קו מח(על פסוק ) א"קנח עויחי (ש בזוהר " כמ865ת עולםכי הנקבות נקראו
 .865 לפי שהיא יורדת למטה ומתגלית תמיד, עלמא דאתי, וזה התבונה נקרא עולם הבא.העולם

 כי המוחין עליונים ,865תיד לבא לכן בינה נקראת לע,אבל בינה עליונה נשארת למעלה ואינה יורדת
 ויהיה לו ,865כ כאשר יתגדל מעלתו" הם עתידין לבא אח,ינה עליונהי דב"א המלובשים בנה"דז

 }א"עח ע { אבל מוחין דנצח הוד.ל" ואז יהיה לע, ולא מן התבונה, מן בינה,865מוחין עליונים יותר
 כי , עלמא דאתי,עולם הבא'  וזהו פי, ולעולם הם נמשכין ובאין,יסוד דתבונה הם נמשכין בו תמיד
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éøîåàíìãâúé .ùã÷úéå íéøîåà åðà àáà ãâðëå .äðä éë úåéäìå " êåú íéùáìúî àáàã é
äð"àîéàã é,ìâúî ïéàå éçá ÷ø íäî ä 'åãáì àáàã ãåñéä,æã äæçä ïî "äèîìå à,òãåðë  

 êåøà àáàãå øö÷ àîéàã ãåñéäù éôì , äúò ïéøéëæî åðà ïéà ïëìå)ח שער הנסירה פרק ח"ע(
éçá ÷ø 'äìåâîä åãáì àáàã ãåñéä,ðä éë "íä íéñåëî ä,äæéçà íåù íù ïéàå .   

ãù úåéúåà íäù ùã÷úéå åäæå"ú é"÷.ä éãù éë òãåðå æðë ãåñéá àå 'àø÷éå úùøôá 
 , á àåä éãùã éåìéî äðäå îéâ'ú "÷,åàåìéî íò éãù íù àåä ùã÷úé éë àöîðå.)ב"יא ע(

éçá àåäå 'àáàã ãåñéä.   
çà"àáø äéîù íéøîåà åðà ë,éô  'åðéìöà øàáúð äðä éë, íé÷ìàã ïéçåîä éë 

íìà àø÷ð íéîòôì )שער כח פרק הח "ע(,éì÷ùë àåäå  'íäá úåæçàð,ô é 'á éë 'é úåéúåà" ä
íéîìòðå íéñëúî íä íé÷ìàî,íé÷ìà ïî íìà øàùðå .æ " ÷åñô ñ)& (åë äéîåã éúîìàð', 

éô 'äéîåã àéä øùàë éë,éô  'åã"é í"ä) &(,ø "é úåéúåàù ì" íéîîåã íä íé÷ìà íùî ä
éìâúî íðéàå íéðåöéçä ìéáùáí,éúîìàð æàå ,ìà äùòð íé÷ìà íùå "í. äúò èøôáå 

æ åðéúåìâáøîä ä866,æä øæçù "éçáì à 'úåðè÷,äéîåã éúîìàð øîàð åáå , åðà ïëìå 
íé÷ìà úåîù íäù úåðè÷ã ïéçåîä åìàù ïéììôúî,åùã÷úéå åìãâåé ,éô  'éçá ìë éë ' ùã÷

ðë ïéçåîá àåä"ì )א"ו ע(,é úåéúåà éðù àåä çåîä ùøùå ø÷éò éë ïéðòäå "íé÷ìà íùáù ä, 
äù"åç ñ"é àø÷ðä á"òãåðë ä.é øùàëå ïéçåîä éùøù å÷ìúñ,íìà øàùð , àåáì åøæçéùëå 

æðä ïéçåîä éùøù',á íäù  'é úåéúåà"íé÷ìà ïî ä,åùã÷úé æà , íùøùå ïéçåîä åëùîé éë 
åìãâéå,ùã÷úéå ìãâúé åäæå .   

á ùéù éôìå 'åìãâä éðéîúîë äæ ïéðòá "ïî÷ì ù, äùåã÷äå úåìãâä éë øàéá ïëì 
äìòîì äèîî àéä úàæä,åùàøä äìãâä éë äæ ïôåàá àéä äð, ïéçåîä åéä äúò ãò éë 

ðéçááúíìà ,çàå "éçáá åùòðå åìãâð ë 'íé÷ìà,éåìéî éúìá èåùô àåä ïééãòù àìà , 
úéðù äìãâä êéøö êëìå,éòãåðä íäéåìéîá äìàä íé÷ìà åàìîúéù àåäå í íé÷ìà íäù 
÷ðä çåîá ïéãåé éåìéîá 'äîëç,é÷ìàå í÷ðä çåîá ïéää éåìéîá  'äðéá,íé÷ìàå  éåìéîá 

÷ðä çåîá ïéôìà 'úòã.äìòîì äèîî ìéçúäì êéøö äðäå ,é÷ìà äùòé íìà ïîù àåäå í, 
é úåéúåà éðù åìãâð éøäå"ä,ìåãâ íù äùòðå ,éøîåàù äî åäæå íàáø äéîù ,éô  ' ìãâúéù

æ ìù åîù"éçáá à 'åìù ïéçåîä,ìåãâå àáø äùòéå ,íé÷ìà äéäé íìàî éë . æîøð åîöò äæå 
äéîù úìîá,íäù åéúåà úé íù "ä,é íù éë " ìãâéå àáø äéäé íé÷ìà íù êåúá øùà ä

åùøùå åúìåòô äìâúéå.äð íäù íéùåáìä åðæîø äðäå "åàã é"à.   
øá åæîøð íé÷ìàã ïîöò ïéçåîä íðîàå"ñå ú"ã÷úéå ìãâúé ìù úùéîù äàáø , } æè

ò"á {ùåé íäù"ø867,äå "ñáåúëä øîàù äî ) &( íéøùéîá íéîåàì ïéãé,æðëå  'æáøäå) &( éë 

 - מאיר הכוונה -

 , כי זהו בתבונה וזהו בבינה,הפרש שיש בין עולם הבא ובין לעתיד לבא וזהו ה.תמיד נמשך ובא
ששאלו ) אות קס(הבהיר ' ש בס" וזהו מ.א"הנצח הוד יסוד שבהם הנעשין מוחין דז' בבחי

 .865ל שכתבתי" והדבר מובן עם הנ,865ל עולם שכבר בא" א,רחומאי מהו עולם הבא' התלמידים לר
 .ומו איתא בגלות ובמקח" נמחק בפע בגלותינו זה המר866
  ?ה"אולי הכוונה לשם י? מה הקשר## * 867
כתיב אתה כוננת מישרים וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים כלהו ברזא דאלין ): &(ח "זו' עי

אתוון אינון דאקרון מישרים ואלין אתוון כתרין גניזין גו עלמא דאתי אינון וכלהו נביעו בתר נביעו 
ן קדישין בגליפו דכר ונוקבא לאסתכמא כחדא דהא לית בכל אתוון גו מחשבה בגליפו דרזין דשמה

ואינון ' אסכמותא אלין באלין למהוי דא בדא בר אלין תו מישרים אלין יה דרחימו דלהון לגבי ו
אסכמותא דכלא וברעותא חדא לגבי ו ועל דא משכני לגביך למהוי עמך דהא אתוון קדישין עילאין 

הו שמא קדישא עילאה ה דיתבא תחותיה ולית לה מגרמה כלום ואי' אינון יה אתחבר עמהון ו
תיאובתה ידיה לסלקא לגביה לאתחבר בהדיה ולא סלקא אלא ברשו ואיהי אומרת משכני למהוי 
בהדך בחיבורא חדא הביאני במלך חדריו ואתקין לי בכל זיני תיקונין בשפירו עילאה בגין למהוי 

וני כד אהא לגבך בחיבורא חדא נזכירה דודיך כמה ד נגילה ונשמחה בך אנא וכל תיק"לגבך וע
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÷ð äøåáâä 'íéøùéî868, íéøéùä øéù øäåæá ïëå )ג"סו עח "זו(  ÷åñô ìò)& ( êåáäà íéøùéî
åë 'ä ìò åäåøàéá 'ôöðî úåéúåà"ê869.êéúòãåä øáëå ,ä íä úåéúåàä åìà éë "úåòãåðä â, 

äøåáâå ïéðéã íä íé÷ìàã ïéçåîä åìà éë úåéäìå,÷ð ïëì  'øùåé.àåä ïéðòä íâ ,âä äðä éë  '
åîã ïéçàîéàâå  'àáàã,íé÷ìà äùù íä ,á íäå îéâ'øùåé .   

îá åðøàéá øáëå"à,úåìãâã ïéçåîä ïéàá øùàë éë ,òà "çàù ô"ïé÷ìúñî ë, ïðéà 
éøîâì ïé÷ìúñî,ïîú ïåäìéã åîéùø øàùðù çøëäáå , äøåáâä ÷éúîî àåä åîùéø àåääå 
úåðè÷ã íé÷ìàã,íìà ãåñá íúåéäá äìéçúá ìáà ,îã åîéùøä ïéà æà øëéð úåìãâã ïéçå. 

ìãâä ìéãâä øùàë ìáàúåäðåùàø ,íé÷ìà äùòð íìà ïîå ,åìãâä ìù åîéùøä øëéð æà ú. 
 òãåðå)ח מוחין דקטנות ג"ע( éçá íä úåìãâã ïéçåîä éë 'úåéåä, ïéçåîã åîéùøä éë àöîðå 

 - מאיר הכוונה -

דאיתמר נרווי לכל חד וחד ונחדי לון מההוא יין דחדי כולא ולא נפסיק מלמחדי לון דהא מישרים 
ש אי ניחא "אהבוך ולא יפסקון למיתן לך הואיל והם אהבוך למיתן לך ולארקא בך ולאנהרא לך אר

ן יה מאן יכיל לאתתקנא לון בר עתיקא דכל קמי דמר הא כתיב אתה כוננת מישרים אי אינו
עתיקין דלא ידיע כלל וההוא דלא אתיידיע טמיר וגניז לא אקרי אתה והיכי קאמר וכתיב אתה 
כוננת מישרים אמר ליה הא אתמר דלית דיוקנא לאתוון דגלימו דלהון עד דנפקי לבר כיון דנפקי 

 כך אתה כוננת מישרים כיון דמטו ה ובגין"אתגלימו ואתתקנו ואתקרי בהו באינון אתוון קב
  לההוא אתר דאקרי אתה כדין אתתקנו מישרים

וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים ) שיר ז(אתה כוננת מישרים ) תהלים צט(וכתוב : תרגום
כלם בסוד האותיות הללו אותם שנקראים מישרים והאותיות הללו הם כתרים גנוזים בתוך 

ביעה תוך המחשבה בחקיקת הסודות של השמות הקדושים העולם הבא וכלם נביעה אחר נ
בחקיקת זכר ונקבה להסכים יחד שהרי אין ככל האותיות הסכמה אלו עם אלו להיות זה עם זה 

  פרט לאלו
ועל זה משכני לגביך ' והם הסכמת הכל וברצון אחד לו' עוד מישרים אלו יה שאהבתם לו

והוא השם הקדוש העליון '  יה מתחבר עמהם ולהיות עמך שהרי האותיות הקדושות העליונות הן
שיושבת תחתיו ואין לה מעצמה כלום תשוקתה לעלות אליו להתחבר עמו ואין עולה אלא ' ה

  ברשות והיא אומרת משכני להיות עמך בחבור אחד
הביאני המלך חדריו והתקין אותי בכל מיני תקונים ביפי עליון כדי להיות אצלך ועל זה נגילה 

  אני וכל תקוני כשאהיה אצלך בחבור אחדונשמחה בך 
נזכירה דדיך כמו שנאמר נרוה לכל אחד ואחד ונשמח אותם מאותו היין שמשמח את הכל ולא 
נפסיק מלשמח אותם שהרי מישרים אהבוך ולא יפסיקו לתת לך הואיל והם אהבוך לתת לך 

  ולהריק בך ולהאיר לך
אתה כוננת מישרים אם הם יה מי ) צטתהלים (אמר רבי שמעון אם נוח לפני מר הרי כתוב 

יכול לתקן אותם פרט לעתיק כל העתיקים שאינו ידוע כלל וההוא שלא נודע טמיר וגנוז לא נקרא 
  אתה ואיך אמר וכתוב אתה כוננת מישרים

אמר לו הרי נתבאר שאין דיוקן לאותיות בהתגלמות שלהם עד שיוצאות החוצה כיון שיצאו 
באותן האותיות הקדוש ברוך הוא ומשום כך אתה כוננת מישרים התגלמו ונתקנו להקרא בהם 

  כיון שמגיעים לאותו מקום שנקרא אתה אזי התתקנו מישרים
 

א אתה כוננת מישרים ומאן "ד כתיב מישרים אהבוך מאי מישרים כד"וע): א"נא ע(ח "זו' עי 868
אתכליל דכורא עם א צדיק וישר הוא ו"א משפט וצדקה אלין איקרון מישרים ודאי כד"אינון כד

  ד מישרים אהבוך ודאי"נוקבא משפט אתכליל בצדק וצדקה איתערת בעלמין כלהו וע
אתה ) תהלים צט(מישרים אהבוך מה זה מישרים כמו שנאמר ) שיר א(ועל זה כתוב : תרגום

משפט וצדקה אלה נקראים מישרים ודאי כמו שנאמר ) שם(כוננת מישרים ומי הם כמו שנאמר 
דיק וישר הוא ונכלל הזכר עם הנקבה המשפט נכלל בצדק וצדקה מתעוררת בכל צ) דברים לב(

 העולמות ועל זה מישרים אהבוך ודאי
ך דלית בכל " מישרים אהבוך מישרים אינון שאר אתוון דאשתארו ומאן אינון מנצפ:ל"ז 869

' צ' בן' נ' בם' ואינון דאתכפלו מישרים אלין באלין מ} ד"סו ע{אתוון דאיקרון מישרים בר אלין 
  אלין מישרים אלין באלים ודא בדא ' בך' כ' פ בף' בץ

ך שאין בכל "מישרים אהבוך מישרים אותן שאר האותיות שנשארו ומי הם מנצפ: תרגום
' בף' פ' בץ' צ' בן' נ' בם' האותיות שנקראו מישרים פרט לאלה ואלו שנכפלו מישרים אלו באלו מ

 זהאלו מישרים אלו עם אלו וזה עם ' בך' כ
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åìãâãú,úåéåä úðéçáá äéäé àåä íâ ,á åéäé íé÷ìàå äéåä øáçú íàå îéâ'áé "÷870, ãåñá 
)& (áé øáòî úà øáòéå"÷,åðéìöà øàåáîë .   

â éë àöîðå 'ïéçåî871â íäù úåðè÷ã  'íé÷ìà,úî íéøáçúåéåä ùìù íò 872, êñå 
éâá íä íìåëî'ìù "å,ñ ïéðîë "ù ùã÷úéå ìãâúé úàáø äéî,éçá íäå  ' íé÷ìà äùìù

é÷úîðä àîéàãíäúò ,íò 873â  'åéåää"æðë úåìãâã ïéçåîã åîéùø àåääã ú'.åðæîøù ïåéëå  
ìù øôñîá àîéàã ïéçåîä åìà"æðëå å',àáàã ïéçåîä íâ øéëæäì êøåö ïéà , íäù ïåéë 

àîéà ìù êåúá ïéùáåìî,øá åæîøð àáàã ïéçåîä íâ éë èøôáå "éå ìãâúé ìù ú ùã÷ú
àáø äéîù,á àåäù îéâ'æðë øùåé "ì,ñá íøëåæìå øåæçì êøåö ïéà ïëìå "ú.  

äöøé ãåò,åëäù ìéòì øàáúð øáë éë åðäàéä ò íé÷ìàã úåðè÷ã ïéçåîä ÷úîì " é
úåìãâã úåéåäã ïéçåîä,íéåù íéùéã÷ä ìë ïéà ìáà ,ë íà éäéùòä íìåòá àåäù ùéã÷ä , 

ðë äéùòã úåéåäå íé÷ìà úåîùá äðåëä äéäúù àöîð"êøåàá ì.ïéåëì êéøöù äî äðäå , 
á åðàöî ùéã÷ä çñåðá äðä éë àåä 'íéîòôé "ã,áå  'íéîòôë "ç,áå  'íéîòôî "á874, ïôåàá 

äæ,äéçéùî ãò ùã÷úéå ìãâúé ïî éë ,é íä "úåáéú ã875.ã úìéîá íâå "é æåîøð àøá é" ã
úøçà,á íä éøäå "é ô"ã,àå úåáéú ïî ãçà ãçåéúåà ïî ú.á ïéðòá íäá ïéåëì êéøöå  '

ðä úåéåä"ì,éã÷ ìëá ïéåëì êéøöù ù,ë íà éåãåä ìù ùéã÷á àåä , àåä åá äðåëä øùà 
åéåä éðùáúîã "ñå ä"â,éá ïéåëú "åéúåà ìù äðåùàøä ãúåæîøðä úã úìîá "æðë àøá é', 

éä úðéçá ìà"îã äéåäã úåéúåà ã"ä,ã íäù  'åéúåàúéå èåùôä  'æðë éåìéîä úåéúåà', 
íúåììë ìëì àîéàã úåðè÷ã íé÷ìàì äæá ÷éúîäì ïéåëúå,íé÷ìà íùá àø÷ð íìåë éë . 

úåìãâã ïéçåîä íâ ïëå,ã íúåéä íò  'ïéçåî,à ïéà éçáá àìà íäá íéðååëî åð 'à äéåä', ïëìå 
é ÷éúîú"åéúåà ãúåìãâã äéåä íùáù úîã "ïéôìàã ä,àîéàã úåðè÷ã ïéçåîã íé÷ìàì , 

é éåìîá àåäù"åéúåà âúòãåðë ,é íä ììåëä íòå "ã.   
éäå"áä ã 'úåáéú ìù,éá ïéåëú "ñã äéåäã ã"â, úåðè÷ã íé÷ìà úà íäá ÷éúîäì 

àáà ãöîã,â àåäù "é ë"ë ãæð'.äðéáä ãöî íä úåéúåàäù úòãé øáëå , ãöî úåáéúäå 
äîëçä876.  

éä åìà íðîàå"íéðùì í÷ìçì êéøö ã,éçúå äìåèåùôä úåéúåà òáøà úà øøåòú ú 
äéåää ìù,ã íäù  'éå ìãâúé úåáéúàáø äéîù ùã÷ú ,çàå" úåéúåà äøùò úà øøåòú ë

äéåä éåìéîáù,éá  ' ïîù úåáéú"àîìòá" ãò "äéçéùî"æðë '.àå ç"éä úà øøåòì êéøö ë" ã
æðä úå÷åìçä úìåæ',ëä ïë éë "îäå ç"éä åìà úìåæ íä íéøçàä á"ã877.   

 êì åðáúë øáëå)ד"טו ע( ù"åë ïåëéîåéáå ïåëééçá'", çñåð ïî åðéàå äìôú àåä 
ùéã÷ä.   

ïéðòì øåæçðå,á ùé íâ éë "ë ô"áå ç"î ô"á.ëá äðäå "ñ ìù ç"â, ÷éúîäì ïéåëú 
àáàã úåðè÷ã íé÷ìà,ëáå "îã ç"àîéàã íé÷ìà ÷úîì ïéåëú ä,ò "æðä ã'.îá ïëå " á

 - מאיר הכוונה -

 אוענין המעברתה "ד' ותפילין ב, 606לעיל הערה ' עי 870
 ).ח"נוסף בפע(דאמא  871
 ).ח"נוסף בפע(דאמא  872
 ).ח"פע(י "ע 873
 .ח" נמחק בפע– ב" מפעמים'  וב874
 ?)ח"נוסף בפע (תיבין'  כי מלת די ברא הם ב875
 ?מקור 876
ד תיבות מן בעלמא די ברא "האשכנזים שבנוסח שלהם יש יד שזהו הטעם של " ונלע877

ד "כרעותיה וימליך מלכותיה בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב הם י
 ).ח"פע(תיבין אך אני לא קבלתי רק כפי נוסח הספרדים 
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îã"ä,àîéàã íé÷ìà ÷éúîú ,îáå "ñã á"àáàã íé÷ìà ÷úîì ïéåëú â. äæä ÷åúéîä íðîà 
æ éøåîî éðà åéúìá÷ àì"ì,øçà ùéàî åéúìá÷ ìáà 878î åìá÷ù æ éøåî"ì879, àåää ùéàäå 

åðééðò áèéä øëåæ åððéàù éì øîà,ëá øëåæ äéäù äî ìáà êë àåä úåìì, ïéåëì êéøöù 
éä ÷éúîäì"åéúåà çúé÷ìà ìù í,ä íäù  'åéúåàúåèåùôä úéå "éåìîã â,é íäéðù êñ " ç

åéúåàú,ëá í÷éúîúå "åéúåà çúéåäã "åìãâã äú880.òàå "ë íä åìàù ô"é íä åìàå ç"ç, 
ëò"øùòä øáë æäéøúéä íøçàä ïåáùçä ìà ïéëéøö åðà ,äæî øúåé øëåæ åðéàå 881.   

îá íâ" áîä ÷éúîî äéä äéåäã"íé÷ìà ìù á,áéèéä åøëåæ åðéà äæ íâå .òìðäå " ã
àåää ùéàä éøáã éôë äæá,áá àåä  'íéðô, íééøåçàá íé÷ìà íùá äðä éë øîàð íà åà 

î íäá ùé åìù"åéúåà àú,î íä ììåëä íòå "á,ïôåàä äæá :óìà ,ãîì óìà ,àä ãîì óìà , 
ãåé àä ãîì óìà,íî ãåé àä ãîì óìà ,åëäå î íä ìì"íé÷ìàã á882.  

ééøåçàä úðéçá ñéðëäì ïàëá ÷çåã äàøð íðîàåííé÷ìàã , ï÷úð àì ïééãòù íâå 
ëä ïî íéøúéä äøùòä äæá"éä ìù ç" ç}ò æè"â {æðë',òìð ïëìå " øúåé àåäå øçà ïôåàá ã

éúòã éôë éúéîà,éä ç÷úù àåäå "ëä ïî ç"äéåäã ç,éä íäá ÷éúîúå "é÷ìàã çí èåùôã 
éåìéîå,éäå  'ëä ïî íéøúéä"îä íò íøáçú äéåää ìù ç"á åéäéå äéåää ìù á"ï, ÷éúîúå 

áä íäá"íé÷ìà ìù ï,á íäù "åéúåà ïú,ä åèåùôá ùéù ',é åéåìéîáå "â, åéåìéî éåìéîáå 
ì"ã,á ìëä êñ "òãåðë íé÷ìà íùáù ï.ìëä áùééúé ùåøéôä äæáå ,ä ÷éúîú äìéçú éë  '

ãá íé÷ìà íùî úåèåùôä åéúåéúåà 'åáéúúéå ìãâúé ìù àáø äéîù ùã÷,òà " íéøñçù ô
à',çàå "éá ÷éúîú ë"ã883 ïî ùéù úåáéú "äéçéùî ãò àîìòá"é ìà "åéúåà âúåéåìî , 

àä äàá éøäå 'øñçä.çàå "åéåìéîå åèåùô øáçúå óøöú ë,é íäù "åéúåà çúéá " ìù ç
äéåä,çàå "îá åéåìéî éåìéîå åéåìéîå åèåùô øáçú ë"äéåä ìù á,òä äøùò íäù  ïî íéôãå

ëä"ðë ç"ì.   
ðë ïéåëé ãåò"ì884,åéúåà íä ìãâúé éë úâú "ã é"æðë ì 'åùåøéô )א"טז ע(, íù éë 

ëåá"äðéáá øùà äéäà íù úøåîú àåä å,á àåäå îéâ'ã "æðë ì'.âúå " øùà ïéâúä ãåñ àåä é
éôñá 'æðë äðéáã øúëä 'íéãåçéä øòùá åðéìöà) &(òå "íùå ù,885éçá àåä  'ã íù"æðë ì'. 

äæåùã÷úéå ìãâúé å,úå éãù úåéúåà íä "÷,äæë åàåìéîá éãù éë :ãåé úìã ïéù ,á àåä îéâ' 
ã÷úé"ù.åéúåàá æåîø àåä åîöò éãù éë íâå úùã÷úé ,åéúåà øàùå úùã÷úé ,ú íä " ìù ÷

ú äìåòä éãù íù ìù éåìéî"÷, åìù øôñîá ïéá åéúåéúåàá ïéá éãù íù åá æîøð êéà éøäå 
â"ë.  

äìãâää øàáð äúòå åøîåàá úéðùä "êøáî àáø äéîù àäé ïîà."àåä ïéðòäå , éë 
á ïîà ãåñîéâ'ö "à,ùìù ãåñ àåäå äé íù ééåìéî "ðä íé÷ìà ìù ä"ì, ïéôìàá ïéãåéá 

ïéääá,åé "ä ã"é,åé "ä ã"à,åé "ä ã"ä,á íä îéâ'ö "à,ïîà ïéðîë .åéúåà øàùù éôìå ú 

 - מאיר הכוונה -

 )ד,ח לגע "פע(ם "ממהר 878
 ב מובא לא בשם"ח לב ע"בפע 879
 .מילוי דמילויהיינו ב. ח"נמחק בפע 880
 ב של אלהים ואיני זוכר גם זה היטב"ב דהויות היה ממתיק המ" ואיני זוכר מה הוא גם במ881

 ).ח"פע(
ח עם "וזהו טענה נכונה אם לא מה ששכח בענין הכ'  וכוב דאלהים"ב דהויה נגד מ" הרי מ882

הכניס בכאן ד באופן אחר ויתיישבו כל דבריו היטב כי הוא דוחק ל"ח העודפים עשרה לכן נלע"י
 ).ח"פע (סוד אחוריים של אלהים

 ).ח"פע(' בי 883
 .ח"נמחק בפע 884
 ).ח"נוסף בפע(אשר שם  885
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ìà úåéúåà íäù íé÷ìà íùã éåìéîä"í,åìéîá íéåù íä íé,íé÷ìà úåîù äùìùá , ïéàå 
åéúåà éðùá ÷ø íäéðéá éåðéùúé "æðë ãáìá íé÷ìàã ä',ä éë ïåùàø886ïéãåéá àåä ,áäå  '

ïéôìàá,âäå  'ïéääá,øëæðë 887.åéúåà éúù éåìî ÷ø ïéæîåø åðà ïéà ïëì úé " éôë ãáìá ä
íäáù ùøôää,àîéàã íé÷ìàã ïéçåî äùìù äúò åàìîúéù íéììôúî åðàå . øáëå 

ðøàéáå,íäéìàî íéàìîúî íä àáàã ïéçåîä íâ éë ,øéëæäì êéøö ïéàå ííä íâ , éë 
âá äéä åðéúðåë 'àîéàã ïéçåî888,ô åðéúðåë íâå  íòá'889ïîà úìîá àáàã ïéçåî äùìùá , 

ïîà ãåñ åäæ äðäå,éòå "é ëàáø äéîù àä,äðåùàøä úìåæ úéðù äìãâä ìãâúéå , å÷úîé æàå 
øúåé éðù ÷åúî.îá æîøð åîöò äæå àäé úìé, äùìùá ùéù íéåðéù äùìù ìà æîø àåäù 

é úåîù"æðä ä',ïéãåéã éåìéîá íäù 890äîëçá ,ïéääãå 891 äðéáá,ïéôìàãå 892úòãá , åäæå 
äé"ïøãñë à,ïéôìà ïéää ïéãåé 893.æðä àäé ïéðò àåä ïëéä øàéáå ', äéîùá àåäù øîàå 

àáø,éô  'é íùá"æðë ä"ì,é úåîù äùìù éë "ééåìéî äùìùá åàìîúé äàäé ïøãñù ï,éòå " æ
äðåùàøä ïî äìåãâ øúåé úøçà úìòîá ìåãâå àáø äéäé894.   

øàá úåéúåà íäù àáø úìîá ïéåëú íâ,äù "ã ñ 'íé÷ìà äéåä úåîù, äéåä 
éðãà895,ò éë "æðä íééåìéî äùìù é',íééç íéî øàá úåùòäì øåá ïî øåæçú 896. øàá ïéðòå 

 - מאיר הכוונה -

 ?ראושנה 886
 .ח" נמחק בפע–  כנזכר,בההין'  והג,באלפין'  והב, הוא ביודין887ראשון כי ה887
 שהוא בעלמא' באמן הה' דאמא מספיק כי מלובשים באמא גם כוונתינו פעם ב'  כוונתינו בג888

 ).ד"ח לב ע"פע(
 .ח"פיתוח הראשי תיבות על פי הפע 889
 ).ח"פע(' י 890
 ).ח"פע(' ה 891
 ).ח"פע(' א 892
 .ח" נמחק בפע–  יודין ההין אלפין893
וגדל באופן "ח ובמקומו איתא " נמחק בפע–  וגדול במעלת אחרת יותר גדולה מן הראשונה894

 ".אחר יותר מעולה
 ).ח"נוסף בפע (באר' מ גי895
  .מן בור נעשה בארח ובמקומו איתא " נמחק בפע– ות באר מים חיים תחזור מן בור להעש896
 מתעטר מעילא 896ה מתעטר בעטרוי"רבי שמעון אמר בשעתא דקב: א"א ס ע"זהר ח' עי

 מתעטר מתתא במה בנשמתהון דצדיקיא כדין אתוסף 896ומתתא מעילא מאתר דעמיקא דכלא
ליא וימא אשתלים וכדין יהב חיים מעילא ומתתא ואתכלל אתר מקדשא מכל סטרין ובירא אתמ

  :896לכלא
 בורך בקדמיתא 896)הכא( מים מבורך ונוזלים מתוך בארך אמאי 896שתה) משלי ה טו(כתיב 

ולבתר בארך דהא בור לא אקרי אלא ריקניא דלא נביע באר מיין דנבעין אלא כלא אתר חד הוא 
לא מה דיהבין בגויה אחידן ביה אקרי בור דלית ליה מדיליה א) א דמסכנותא"נ(אתר דמסכני אלא 

מכל סטרין ומאן איהו ) א דמליא"ד (896ת לבתר אתעביד באר דאיהו נביע ומליא"ומאן איהו דלי
 אתמליא מעילא כמה דאמרן ונביע מתתא מנשמתהון 896ונביע מתתא א אתמליא מעילא"ה

  :896אידצדיקי
 מתעטר מלמעלה , בשעה שהקדוש ברוך הוא מתעטר בעטרותיו,רבי שמעון אמר: תרגום
 ואז נוספים . בנשמות הצדיקים, מתעטר מלמטה במה.עומק הכל  מלמעלה ממקום של,ומלמטה

 ואז , והבאר מתמלאת והים נשלם, ונכלל מקום המקדש מכל הצדדים,חיים מלמעלה ומלמטה
  .נותן לכל

 ואחר כך "בורך] "כתוב[ בתחלה )כאן( למה ".שתה מים מבורך ונוזלים מתוך בארך"כתוב 
 , אלא הכל מקום אחד הוא.באר מים שנובעיםו ,בור לא נקרא אלא ריק שאינו נובע שהרי ,"בארך"

 , ומיהו, שאין לו משלו אלא מה שנותנים לתוכו, אחוזים בו נקרא בור)שהעני(מקום שהעניים 
 מתמלאת .א" ה, ומיהו, מכל הצדדים)שמתמלא( אחר כך נעשה באר שהוא נובע ומלא .ת"דל

  . ונובעת מלמטה מנשמות הצדיקים,לאת מלמעלה כמו שאמרנו מתמ,ונובעת מלמטה מלמעלה
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äæä,äð êåú íéùáåìî íä åìàä ïéçåîä äðä éë " éàîéàã,éçá íäù  'òãåðë äéäà íù) &(, 
ïéàöåé øùàëå897æã àá÷åðá ñåðëì ïéçåîä "éðãà àø÷ðä à,úî íä íéøáçá  ' äéäà úåîù

íé÷ìà íéùòðå éðãàå.æäå "äéåää íù àåä à,ò êéà àéãäá êì éøä "ãà íù é äéäàå éð
äéåä íé÷ìà äéåä íéùòð898éðãà .   

òãåðù äî ìà ïéåëú àéîìò éîìòáå,éçúá éë  'ïéçåî åì ùé899àä øåáéòã úåðè÷ã ', 
çàå"úåðè÷ã ïéçåî ë900ä÷éðéã ,çàå "íééø÷éòä úåìãâã ïéçåî ë,åìà úåìîá æîøð äæå , éë 

àä øåáéò àåä íìòì úìî',ä÷éðéä àåä éîìòìå ,úåìãâä àåä àéîìòå . åìãâð äúò éøäå 
ïëøö ìëá ïéçåîä,íìòì ãò ùéã÷ä úìéçúá åæîøð øåáéòã ïéçåî éë ,ïéçåîå  åæîøð ä÷éðéã 

éîìòì úìîá,àéîìò úìîá åæîøð úåìãâã ïéçåîå .   
úåìãâã ïéçåîä íä ìëä ø÷éòù úåéäìå,æä ìë ìåìëì êéøö ïëì  ' ïî ùéù úåáéú

éçáá àéîìò ãò ïîà 'äæ ïôåàá úåìãâä,ã íä äðä éë  'ïéçåî,åç íäù " ìåìë úòãå á
åçî"â,äð êåú íùáìúäáå "àîéàã é,éùòð ïáìá ïéçåî äùìù ã,òãåðë ) &(901, øàåáîëå 

àèåæ àøãàá) &(,äòáù íä éøäå .ã øáçú íà íâå  'â íò ïéçåîä 'ïéùåáìä, ïîöò íäù 
äð"àîéàã é,äòáù íä éøä ,æðä úåáéúä äòáù ïéðîë '.   

902íîå÷î éôë íéùéã÷ä ïéðòá íéåðéù ùéù äìòîì êéúòãåä øáë íðîàå, éë 
î ìà ïéåëú åãåä ùéã÷á"îã ïéôìàã äéåäã á"ä, ñã äéåä ìàå"â, ìà ïéåëú øöåéã ùéã÷áå 

î"ñã á"â,òã äéåäå "åë á',òå "åðøàéá íùå ù,î éðéî éðù ùé êëì éë "ë éðéî éðùå á" ç
ïôåàä äæá ùéã÷á,åë çáúùéå ïî ùéù ïéåå äòáù  '}ò æè"ã {ììäúéå ãò,î éøä "á,à  '

åéúåàáúî àåäå "ïåúçúä úåéúåà á,îã äéåäá àåäù "ïéôìàã ä,çàå " ëæ ' ìë ïîöò úåáéú
 - מאיר הכוונה -

ה גלי קמיה "רבי אלעזר שאיל שאלתא לרבי שמעון אמר הואיל וקב: א"עוד שם רלה ע' ועי
דבני נשא ימותון אמאי נחית נשמתין לעלמא ואמאי אצטריך ליה אמר ליה שאילתא דא קמייהו 

מתין דנחתין להאי עלמא לאשתמודעא ה יהיב נש"דרבנן שאילו כמה וכמה ואוקמוה אבל קב
שתה ) משלי ה טו(יקריה ונקיט לון לבתר אי הכי אמאי נחתו אלא רזא דא הכי הוא פתח ואמר 

 אוקימנא בור אתר דלא נביע מגרמיה ואימתי נבעין הני מיא 896מים מבורך ונוזלים מתוך בארך הא
יה כדין הוא שלים  כד סלקא לההוא אתר דאתקשר ב896בשעתא דאשתלים נשמתא בהאי עלמא

וכד נשמתא סלקא כדין אתער תיאובתא דנוקבא ) א ומכל סטרין"ס(מכל סטרין מתתא ומעילא 
 וכדין נבעין מיא מתתא לעילא ובור אתעביד באר מיין נביעאן וכדין אתחברותא 896לגבי דכורא

 דצדיקא אשתלים 896בנשמתא  דהא896)אלה( אשתכח 896 ורעוא896ויחודא ותיאובתא) א ויסודא"נ(
  :וא אתר ואתער חביבותא ורעותא לעילא ואתחבר כחדהה

 הואיל וגלוי לפני הקדוש ברוך הוא שבני , אמר.רבי אלעזר שאל שאלה את רבי שמעון: תרגום
 שאלה זו לפני רבנן שאלו , אמר לו. ולמה הוא צריך את זה, למה הוריד נשמות לעולם,אדם ימותו
 ,נשמות שיורדות לעולם הזה להודיע את כבודו אבל הקדוש ברוך הוא נותן , ובארוה,כמה וכמה

שתה מים מבורך " , פתח ואמר,אלא סוד זה כך הוא,  אם כך למה ירדו.ולוקח אותן אחר כך
 , ומתי נובעים המים הללו. מקום שלא נובע מעצמו,"בור" , הרי פרשוה".ונוזלים מתוך בארך

 אז הוא שלם מכל ,בו כשעולה לאותו מקום שנקשרה ,שלמה הנשמה בעולם הזהנבשעה ש
 ואז , אז מתעוררת תשוקת הנקבה לזכר,וכשנשמה עולה). ומכל הצדדים( ממטה וממעלה ,הצדדים

ויחוד ותשוקה ) ויסוד( ואז התחברות , מים נובעים, ובור נעשה באר,נובעים מים מלמטה למעלה
צון למעלה  ומתעוררת חביבות ור, אותו מקוםשלם שהרי בנשמת הצדיק נ,)לזה(ורצון נמצאים 

  .ומתחברים כאחד
 

 ).ח"פע(יורדים  897
 .ע"וצ, ח"ו אמנם מופיע בפע"י הלש"מוסגר ע 898
 ).ח"נוסף בפע(ם "דאלהי 899
 .ח ובמקומו איתא אלקים" נמחק בפע מוחין דקטנות900
 .שער כה פרק א' עי 901
  ח"מכאן צריך לעושת פע@@@@@@@ 902

 אמנם כבר הודעתיך לעיל כי הכל הוא כפי מציאות הקדיש
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åî äáéú 'ììäúéå ãò çáúùéå ïî ùéù úåéúåà,î éøä "úåáéú ìù éðù á, äìåòî àåä ïëìå 
ïåùàøä ïî çáåùîå,î àåäå "éåäã á"ñã ä"æðë â 'åãåäã ùéã÷ä ãåñá.   

ãòå"íéùéã÷ä øàùá àåä æ,ãòå "ë ùé æ"úåéúåàã ïåúçú ç,ëå "ïéáéúã ïåéìò ç, íâå 
ë íä"îã ç"ëå ä"ñã ç"â. éçá íäù ïàë åðøàéáù êøãä íò äðäå 'úåìãâã ïéçåî, øàáð 

â"ë éðù ïéðò äúò ë"áå ç 'î"æðä êøãä íò á',íééúîà íäéðùù íò ,á ïéåëì êéøöå  '
ãçéá åìàä úåðåëä.   

àáàã úåìãâã ïéçåî ùéå àîéàã úåìãâã ïéçåî éë àåä ïéðòäå,îä äðäå "àä á '
úåéúåàã àåäù,àîéàã ïéçåî úðéçá íä ,éë äìéçúá íéìâúîå íéðåùàø øúåéä íä . øáëå 

à úìîá íúðåë åðøàéáàáø äéîù àäé ïîåë êøáî  'ðë"ì, åæîøð àáàã ïéçåîä ìáà 
ëá"úåøçàä ç,ïåøçàä ïîà ãò ùéù úåáéúä íäù , øãñä ìò åìà úìî íäá øîàð äæìå 

äæä,àúëøá ìëî àìéòì ,àîéà ïî àìéòì àåä àáàù éôì .åøçàá øîåì íéøæåç åðàå  äð
ëä"îäå ç"àîìòá úìî ãò àåäù á,ô íéøîåà åðà æàå úçà íò903ïîà , ïéåëì êéøö ïëìå 

â àáàã ïéçåî úðéçáá åá"ë,ò "î ã"é ïîàá ùàáø äéîù àäåë '.âá ïéåëì êéøöå  ' úåîù
é"âá ùéù ä 'íé÷ìà úåîù,âá ùéù  'âá åàìîúéù àáàã ïéçåî 'ïéôìà ïéää ïéãåéã íééåìî, 

á íäùîéâàðë ïîà "ì.   
äé íéøîåàå íäá íéîúåçù ïéùéã÷ ùéù òåãé øáëå"àáø àîìù à, ïéåëì êéøöå 

äé úìîá"à,â ìà àáø àîìù àäéã  'ééåìîïäé ïøãñù "à,Äëù åîë Çå äéîù àäé ïîàá úðå
åë àáø'.àîìù úìîáå ,éçá àåäù ïéåëú  'òãåðë íåìù àø÷ðä àáàã äìåâîä ãåñéä )עי '

 ïéùéã÷ä øàùáå î íòè éúìá÷ àìæ éøåî"ì àäé ïéðò åá øëæð àì äîì .)ב"ג קטו ע"זהר ח
åë àáø àîìù',ò "æðë àáø àîìù àäéá åäåæîøù ã'.   

ïéùéã÷á ùéù ïîà úåìî øàù ìë äðäå,íäá ïéà  äðååë åæ, íéðîà éðù åìàá àìà 
ãáìá,åë êøáî àáø äéîù àäé ïîàá íäù ',ïîà åøîàå àîìòá ïøéîàãáå .  øàùá ìáà

íéðîàä,íäì ùé ååë  äðúøçà,úåëøáäå íéðîàä ìë øãñ ïéðòá äúåà åðøàéáå , òãåðë 
ò ïéðäðä úëøáå úåöîäå äìôúä úåëøá ïéá ÷åìéç ùéù"ù) &.(904   

é úìôúì åðáéëùä ïéá ùéù ùéã÷ä äðäå"úéáøòã ç,àùî " êéøöù úéøçùá ë
äìôúì äìåàâ êåîñì,úð øáë "äæä øáãì íòè ì. øîåì êéøö åîöò àåää íòèä ïî íâ 

 ùéã÷úéáøòá,åðøàéá øáëù éôì ,äìòîì äìåò äàéøáä íìåò ïéà úéáøò úìéôúá éë , 
æä ìëéäá äèîì ãøåéä àåä úåìéöàä íìåò íðîà 'ðë äàéøáã"ì,ö ïëìå " ùéã÷ä åúåà ì

äãéîòä íãå÷,äèîì úåìéöàä ãéøåäì .   
äãéîòä íãå÷ ùéã÷ íéøîåà äçðîá íâå, äàéøáä ïéðò ììë åðøëæ àìù éôì 

òãåðë,à éë é úìôú øîåì ÷ø äçðîä úìôúá áåéç ïé"ãáì ç,íòèä åðøàéá íùå , éôì 
äìòîì äàéøáä úåìòäì çë åðá ïéàù,äçðîä úòá æà èìåù ïéãäù éðôî ,ëîå " àìù ù

äéùòå äøéöé åìòé.   
äãéîòä øçàå äãéîòä íãå÷ ùéù íéùéã÷ä äðäå,ò ãåñî íä íìåë " øàåáîë á

åðìöà,á åéäé íäá íâù êéøöå  'ë"áå ç 'î"á.åðà äðä éë òãå 905òã äéåä íéðëî " ìà á
úåìéöàä,ñãå "äàéøáä ìà â,îãå "äøéöéä ìà ä,áãå "äéùòä ìà ï. úåìéöàä ìë äðäå 

 - מאיר הכוונה -

 ?אחרת 903
אמנים והם יתגדל ויתקדש שמיה רבא אמן ויקרב משיחיה '  צריך לענות אמן בכל קדיש ד904

אמן אמן יהא שמיה רבא דאמירן בעלמא ואמרו אמן ואם העונה מסיים עד דאמירן בעלמא קודם 
 ).ד"ח לג ע"פע(אמנים ' כ והם ה"ה צריך לענות כאן אמן ג"שאומר שמיה דקב

 .'שבירה ב' עי 905
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ò íù àåä íúåììë"á,î ïéåëúù êéøö ïëìå "ä áïåùàø906òã äéåä "÷åðáù ïéãåéã á '
úåìéöàã,çàå "îä ïéåëú ë"áä á 'òã äéåä ïî"æáù ïéãåéã á"úåìéöàã à.   
åò äðä"úéøçù úìôúáù ïéùéã÷ä úåàéöî ã, øàùáå úéáøòå äçðîá íä ïë 

íåéä,äçðî úìôúã äãéîòä íãå÷ øùà ùéã÷ä éë ,òã äéåä ìà ïéåëú "ïéãåéã á, ïëå 
äçðî úìôúã äãéîòä øçàù ùéã÷á,ò ïéåëú "øçùä úìôúá åðøàéáù ã. ùéã÷áå 

úéáøòã øöåé íãå÷ù,ò àåä "ñ á"â, øçàå äãéîòä íãå÷ ìùå â úéáøòã äãéîòä" àåä ë
ò"òå á"á,ñ àåä úéáøò øçàìùå "îå â"ä.íåéä øàùáù íéùéã÷äå , êë àø÷úù äî éôë 

ïéåëú,äéùòá àåä àø÷î úãîì íà éë ,î àåä ùéã÷ä ïëìå "ñå ä"â, øùà äðùî úéðù íàå 
äøéöéá àéä,ñá àåää ùéã÷á ïéåëú "òå â"á,â äìá÷ä úîëçá ú÷ñò íàå "ò ïéåëú ë" ã

ñá øëæðä"òå â"á,äøéöéá äæ ìë éë 907.  
æ éøåî"é ïîà úéðòá ãîåòî í÷ äéä àì ìàáø äéîù àäùéã÷ä ìù ,àå éì øî éë 

æðä ïåùìä 'éîìùåøéá908ãîåòî íå÷ì êéøöù åðîî òîùîã ,äòèåî àåä , ãåîìúî åðéàå 
åîöò éîìùåøé,äúéä íëç äæéà úäâä àìà ,çà åñéôãä íéðåøçàäå " éøáã êåúá ë

éîìùåøéä.ë íðîà ãéîòä øçàã ùéã÷á äéäùäéáøòã åà úéøçùã úäçðîã åà , ïëå 
ñ úøæç øçà ìù ìá÷úú ùéã÷á"ìëéäì ú,ãîåòî øàùð äéä æà , ùéã÷ä úéðò øîåâå 

çàå"áùåé äéä ë. ÷åñô øîåì íòä ïéìéâøù äî íâ )& (ä çë àð ìãâé äúòå 'ùäù úòá" õ
ùéã÷ øîåà,æðëå  'íéðå÷éúä øôñá )א"יד ע(

909, äðä æ éøåî"ì éðòðî }ò æé"à {åøîåàìî, àìå 
øáã ìù åîòè éì äìéâ.éìåàå 910ðë íéðå÷éúäî åðéà äæ íâù "ì. åâäðù äî ïéðòá íâ 

àéää äðùá íîàå íäéáà úúéî ìò ùéã÷ øîåì íéìáàä,åéå úáùá åìéôà åøîåàì áåè " è

 - מאיר הכוונה -

 ונההראש 906
907 ? 
  ח סימן נו " דרכי משה על או908

  ]:ה[
ל שהוא לא היה "ט מי שמתפלל ביחיד מה יאמר במקום קדיש וברכו ואמן ובמהרי"ל סימן נ"וע

ר "עומד בשעת קדיש וברכו אך כל קדיש שתפסו מעומד נשאר עומד עד שיסיים ובאמירת אמן יש
דבר '  השחר בירושלמי קום כי ההמנהג לעמוד ובן מצאתי בהגהת מרדכי בדפוס החדש פרק תפלת

 :ל"וכל דבר שבקדושה בעי למיקם ארגלוהי עכ' ר אליעזר כד עני אמן יהא כו"אליך מכאן א
בהון אשתמודעין אתוון דאתמר בהון יודע היה בצלאל לצרף  )ג דניאל יב(והמשכילים : ל"ז 909

ח "זין בהון ואלין אינון כח אתוון וארבע סרי אחרנין גני"אותיות שבהם נבראו שמים וארץ ואינון כ
ועלייהו אתמר כח מעשיו ) בראשית א א(ם את השמים ואת הארץ "אתוון בראשית ברא אלהי

ח מנייהו ואתמר בהון וילכו בלא כח לפני רודף "ובגלותא אסתלק האי כ) תהלים קיא ו(הגיד לעמו 
ח אתוון אחרנין " לקבל כ)במדבר יד יז(י "ובגין דא אמרין בקדיש ועתה יגדל נא כח אדנ) איכה א ו(

דאית באלין שבע תיבין דאינון יהא שמיה רבא מברך לעלם לעלמי עלמיא ודא איהו העונה אמן 
ה וסימן אור לארבעה עשר בודקין "ו יהו"ה אלהינ"ד אחרנין אינון יהו"יהא שמיה רבא בכל כחו י

שמות (ה "ד על כס י" יד אתוון אומאה הדא הוא דכתיב כי"ובאלין י} ב"יד ע{את החמץ לאור הנר 
  )יז טז

 שנאמר בהם יודע היה בצלאל לצרף אותיות , בהם נודעים האותיות,"והמשכילים: "תרגום
 . וארבע עשרה אחרות גנוזות בהן,ח אותיות" והם כ,)א"ברכות נה ע (שבהן נבראו שמים וארץ

כח מעשיו " ועליהן נאמר ,"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"ח אותיות "ואלו הן כ
 אומרים לכן ו,"וילכו בלא כח לפני רודף"ם  ונאמר בה,ח זה מהם" ובגלות הסתלק כ,"הגיד לעמו

 , אמן,בות שהןיח אותיות אחרות שיש באלו שבע הת" כנגד כ,"י"ועתה יגדל נא כח אדנ "בקדיש
קיט שבת  ( וזהו העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כחו,יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא

אור לארבעה עשר בודקין את ) א"פסחים ב ע( וסימן .ה"ו יהו"ה אלהינ" יהו,ד אחרות הם" י).ב"ע
 ."ד על כס יה"כי י" זהו שכתוב ,ד אותיות שבועה" ובאלה הי,החמץ לאור הנר

 )ח"פע(ד חיים "ונלע 910
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øå"ç,âá úîä ùôð úåìòäì éãë àåä øáãä íòèù éôì "äâøãîì äâøãîî åîöò ò, ïëìå 
 ïåëðíðéäâ ìù äðéã íäá ïéàù íéîéá åìéôà åøîàì911,ò äæ ìéòì øàáúð øáëå "ù.  

  
 à ùåøã øçùä úìéôú éùåøã  

øçùä úìôú ïéðò  
äì åãåä ïéðò äúò øàáðå 'åë',ìéòì åðøàéá øáë ) &(éë  úðååë  åãåä íãå÷ã ùéã÷ä

æä ìëéä úåìòäì éãë àåä 'ò äøéöéä ìà äéùòã"ë é"äæä ùéã÷á ùéù úåáéú ç.äðäå  øçà 
ò äìò øáë øùà"ùéã÷ä é,äøéöéä úðéçá ùîî åîöò àåä øåæçì äúò çë åá ùé , äæ ãâðë 

äì åãåä íéøîåà åðà 'åë'912.àåä ïéðòäå ,äì åãåä ïî äðä éë  ' àåä ìëä øîàù êåøá ãò
â ïå÷éúá"æðë äøéöéá åìòù äéùòã ø'913. øçà åøîåàì íéæðëùà âäðî íðîàå øîàù êåøá, 

àåä íúøáñ íòèå,éôì ÷ð øáë àåä äúòù  'äøéöé åìà,àå " éðå÷éú òöîàá åøîåàì éåàø ë
äøéöéä, ïî íäù øîàù êåøáòãåðë øöåé ãò ,éøîåà íéãøôñä ìáà í íãå÷ åúåà  êåøá
øîàù,éçá àåä äæ ìë ïééãòù éôì  'äéùòä íìåò ïå÷éú, äðéà ïééãò äîöò äøéöé éë 
úð÷úð,äîöò äéìà øåà úìá÷î äðéàå ,îàù êåøá ïî ÷ø êìéàå ø, ÷ø åøîåàì ïéà ïëìå 

äøéöéì äéùòä ïéá,äéùòä ùéã÷ øçà àåäù , íãå÷å øîàù êåøáäøéöéä ïå÷éú àåäù , 
åæ éøåî"ìíéãøôñä âäðîë äæá âäð .  

äðäå úðååë åë åãåä 'äæ àåä,éçúá äðä éë äìò "äùòîä ïå÷éú é, úùéáì àåäù 
ìåãâ úéìèá óåèéòå ïè÷ úéìèä,éì÷ä åãøôð  'ñðå äøéöéãðë íùî å÷ìú"ì. äî íðîàå 

æà åðéùòù,éì÷ åæçàúé àìù éãë àåä  'äîöò äøéöéá äøéöéä,â øùà äúòå " äéùòä ìù ø
éðåöéç íéùòðíâ ìà  'äøéöéã úåðåúçú, ìåãâ äøéöéä úåéðåöéçù ÷ôñ éìá éë òãåð äðäå 

äéùòä úåéîéðôî,àå "äéùòä ïî àåä éë ïåúçú àåä äøéöéã úåéðåöéçä øùà äúò ë,à "ë 
éì÷ä ïî ãçô ùé 'äúò,âá íù åæçàúé ïô "íù åìòù äéùòã ø, øåîæî íéøîåà åðà ïëìå 

äì åãåä 'åë',åùåøéô ,ùã÷ éëàìî íúà 914äì åãåä  'äøéöéä íìåòá øùà, íéîòá åòéãåäå 
åéúåìéìò,éì÷ä íäù ',òå "éì÷ä ïéãçôúî ë 'âá íù íéæçàð íðéàå ' øùà äøéöéã úåðåøçà

â íù åìò"äéùòã ø.òîëå á ãò íé÷åñôä ìëå äæä øåîæîä ìë è"ù, øåôéñá ÷ñòúî åìåë 
éì÷äå íéîòä ãâð êøáúé åéçáù',æðë äùåã÷ä ìòî åãøôúéå åúåìãâå åúåäìà åøéëéù '.   

å÷ìúñä ïôåà äàøå êéðéò ç÷ôåúàåä ïôåà äæéàá äùåã÷ä ìòî úåôéì÷ä , ïéðòäå 
àåä,ùã÷ä ìòî úåôéì÷ä å÷ìúñéù éãë éë òã 915,÷ä íâù êéøö éì ' åæ åììëåéå åìòé íîöò
åæá,ò "äùåã÷ä ìù úåçëä ïéðòá øàáúðù ã,éì÷ä åìòéå  'â ãâðëù ' äøéöéã úåðåúçú

â íå÷îá 'ìù äøéöéã úåéòöîà éì÷ä',òå "éì÷ä å÷úîúé íúéìò é 'øúåé,éòå " åæçàúé àì ë
äùåã÷á.   

 - מאיר הכוונה -

ה "ה ו"ה אלהינו י"י שהוא יהו"ב אשר בנ"ד מ"ב אשר בזה הקדיש הוא ע" קדיש יתום המ911
א והענין זה כי הקדיש הזה הוא בעולם העשיה ששם "ו ה"א וא"ה יוד ה"ו יהו"ז כוז"כוזו במוכס

כ אומרים היתומים שמתו "בחינת המיתה כדי להעלות הנפש רוח נשמה בסוד תחיית המתים וע
 ).ח"פע (אביהם או אמם

 .)ו"שח על פי תיקון הגהות הל"פע ( לכן נעשו יצירה גמורה ויש בהם נשמה מיצירה912
ר דיצירה חיצונית ופנימיות שלהם " לפי שאחר קדיש תעלה היצירה למעלה כמבואר דג913

הרי חוזרים אז להיות עשיה כבראשונה רק שהם במקום יצירה אך ' האמצעים וכו' עולה במקום ג
ר דיצירה ואז ישארו "ר דעשיה חיצונית לג"אינם דבוקים ביצירה ממש כבראשונה שהיו פנימית ג

ש שהוא תיקון יצירה כי אז " נשמה כי יצירה מסתלק למעלה לכן אומרים הודו קודם ב'בלי בחי
 ).ח"פע (זו' מסתלק בחי

 ).ח"פע (י"קראו בשמו של הש  מלאכים קדושים וכתות הקדושים914
 @ שער מב פרק ג’עי 915
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æå" ñ)& (åë åéðôì øãäå ãåä',àåä åéðôìù ÷åñôù àåä ïéðòäå ,ìà ìë éë ä íéîòä é
éìéìàí,éçá íäù  'éì÷ä',éì÷ä çë øáùì åðéúðåëå  'íòéðëäìå,âá åæçàúé àìù  ' úåðåøçà

äøéöéã,åæîøð íäù úåéøçàìù ÷åñôá ,åë åéðôì øãäå ãåä '.íä øãäå ãåäù òãåðë  
åð"ä916, ãåñé àåä äåãçå æåòå,àúéðåøèîã äåãçå æåò àåäù 917.â éë àéä äðåëäå  'åúçú úåð

åìà äøéöéã, àì éì÷ä íäá åèìùé',äåãçå æåò øãäå ãåä åéäé àáøãà àìà . 918  
õøàä úà èåôùì àá éë,ø éë ïéåëú "äàì àåä ú, ïéðéãä ïéëùîð íùî éë 

íéèôùîäå, àéù÷ àðéã àø÷ð äàì éë òãåðë )& .(919  
äì ììäå '÷åð éðãà øáçì ïéåëú 'æã"ììäå úìîá úæîåøä à,á àéäù îéâ'ñ " ïéðîë ä

éðãà,äì äøáçì  'åäùæ à"à,äì åììäéå øîà àì äæìå '.   
äì äúëç åðùôð',á äìåòä ïéääã äéåäá ïéåëú "ï,ì ìà ïéåëú íâå " ùéù úåéúåà å

äééåìî éåìéîå äééåìîå åæä äèåùôä äéåäá .á äðäå"ìå ï" åîéâ'çð "ì,ø àåäù " åðéùôð ú
äì äúëç'.ùôð àø÷ðä äéùòä íìåòá àéä åæ äéåäù òãåðå .   

920ä úåî÷ð ìà',äðä àéä äúò åðéúðåë ,åìòäì åðéúìôú ãé ìòù úåîìåòä ú 
úåìéöàä íìåò ãò íúåà ìåìëìå,éì÷ ïéá åáøòúðå åøæôúðù äùåã÷ä úåöåöéð ìë è÷ììå  '

â 'éá úåîìåò"ò,úåìéöàá äìòîì íúåìòäìå , íéëìîä ìù úåöåöéðäå úåîùðä è÷ììå 
åúîù,çà äùòð úåè÷ìúîä úåöåöéðä åìàå "éçá ë 'î"òá úåëìîì ïíéôà úìéôð ú,äå " ñ

ò äá÷ðä íçøá æà úåáøòúîä úåîùðä"íéôà úìéôð âååéæ é.åöåöéðä íðîàå ú åìôð øùà 
äéùòä íìåòá,äàéøááå äøéöéá åìôðù íúåàì íéîåã íðéà ,éì÷ä äéùòáù éôì  'åîåöòú 

úåìåãâå úå÷æçå,åöåöðä íúåà àéöåäì çë ïéàå ú àìà íùî }ò æé"á { éâåøä äøùò çëá
äëåìî,îë ô øäåæä øîàîá åðéìöà øàåá ' éãå÷ô)ã óðøò ã"á(921 ïéçåøå ïéôåâ ïéðòá 

åëìîã àãéá åøñîúàã ïåäìéãúáééç àåë '922,òå "ù.åðéìöà øàáúð íùå 923 ïéôåâä éë 
 - מאיר הכוונה -

תהלים (דכתיב ) א והדר"נ( מאן לבושוי דקודשא בריך הוא הוד ונצח :א"ב סא ע"זהר ח 'עי 916
  .הוד והדר לבשת) ד אק

 . שכתוב הוד והדר לבשת,)והדר( של הקדוש ברוך הוא הוד ונצח יומהו לבוש: תרגום
היך מתתקנן אמר ליה ליליא 917אמר רבי אלעזר לאבוי אלין סעודתי : ב"ב פח ע"זהר ח' עי 917

 ביה בליליא מתברכא מטרוניתא וכלהו חקל תפוחין 917והרכבתיך על במתי ארץ) &(דשבתא כתיב 
מתברכא פתוריה דבר נש ונשמתא אתוספת וההוא ליליא חדוה דמטרוניתא הוי ובעי בר נש ו

  למחדי בחדוותא ולמיכל סעודתא דמטרוניתא
אמר רבי אלעזר לאביו איך מתקנים את הסעודות הללו אמר לו ליל שבת כתוב : תרוגם

לחנו של אדם והרכבתיך על במתי ארץ בו בלילה מתברכת המלכה וכל שדה התפוחים ומתברך ש
ונשמה נוספת ואותו הלילה שמחת המלכה הוא וצריך אדם לשמח בשמחה ולאכול סעודת 

 .המלכה
י דיצירה ישארו שם ולא "ד דעשייה שעלו לחיצונית נה"פנימית חב' שמים עשה פי'  וה918

 ).ח"פע (יאחזו בהם הקליפות
 ).ח"פע (ד העליון שבבינה"העם כי הוא ב"את "לשפוט " וכן וישב משה 919
י תפילתינו "והוא כי הלא כוונתינו עתה ע' וכו' כ אנו אומרים אל נקמות ה"אח: ח"פע@@ 920

 להעלות
תא חזי נשמתא דאלין לאשלמותא דרוחא קדישא דלהון עשרה רוחין מתתא כדקא : ל"ז 921

  יאות וגופא דילהון יתמסר למלכו חייבא כל חד נטיל חולקיה ברזא דקרבנין
 אלו להשלמת רוח הקודש שלהם עשר רוחות מלמטה כראוי בא וראה הנשמות של: תרגום

 .וגופם נמסר למלכות הרשעה כל אחד נוטל חלקו בסוד הקרבנות
 .'ן פרק א"ד ומ"ח שער מ"ע 922
ל תא חזי נשמתא דאילין "ועתה אבאר לך לשון הזוהר וז: ב"י לד ע"שער מאמרי רשב 923

יאות וגופא דילהון יתמסר למלכו קדישא דליהוון עשרה רוחין מתתא כדקא ' לאשלמותא דרוח
' צריך שיתבררו מיין נוקבין של אימא שכבר היו מבוררי' כי הנה ביארנו שעת' פירו' אחרא כו

א אשר עדין לא "ועתה נפלו בקליפות ונתערבו שם וגם צריך לברר מיין נוקבין של נוקבא דז
רה הם מעלים תמיד מאז והנה הנשמות של אלו העש. נתבררו ותמיד היו נתונים בעמקי הקליפות
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éçá åùòð ïåäìéã ïîöò 'î"úåëìîä ìà ï,åöåöðä úà íéè÷ìîä íäå úäéùòáù úåîùðä , 
à éë"øçà ïôåà íåùá ïè÷åìì à,ò éúìåæ "úåà éäëåìî éâåøä äøùò ìù úåîùðä í. äæ ìëå 

äéùòá àåä,àùî "úåîìåòä øàùá ë.é íúåà âøäéì åëøöåäù íòèä åäæå  'ìàøùé éøéáà, 
åöåöéðä íúåà èå÷ìì åìëåéù éãëúéùòáù äîë çéùîä úàéá ãò åâøäðù íåéî " åðéìöà ù

íù. íéøîåàå íéæîåø åðàù äî åäæå )& (ä úåî÷ð ìà 'òéôåä úåî÷ð ìà,ðéù  úî÷ð íå÷
äëåìî éâåøä äøùò íúåà,òå "úàæä äøéëæä é, ìù úåöåöéðä íéè÷åìå íéøáâúî íä 
éì÷ä êåú úåðåúðä úåîùðä 'äéùòã.  

òìð íâ"æ éøåîî éúòîùù ã"ì,ôá ïéåëì êéøöù ÷åñ )& (äì äøéùà 'éìò ìîâ éë, 
ñáù"éìé íù æîøð ú924,äéùòã úåîùð äìòî äæ íù éë , úáù úìá÷á åðéìöà øàåáîë 

 éùôð ìåàù ïî úéìòä,ä ãåñ àå) &( ä  'áùé ìåáîì,òå "ù. ÷åñô íâ)&(ôá ÷åñ )ג"סה ע(
àìòäúîä "éì÷áù úåùôðä úðéçáî ï 'äéùòä,ùôðä úðéçá àìà íù ïéàù ,éì÷å  '

ø÷ð äéùòä 'ìåàù,íðäéâã äàúú àâøã 925,éùôð ìåàù ïî úéìòä åäæå . øàù ìë íâ 
ôäíé÷åñ ãò ïàëî )& (ä 'êìî,éøáãî íìåë é ïéðòá í 'äëåìî éâåøä.  

 - מאיר הכוונה -

ש תא חזי "וזמ. בחינת מיין נוקבין של אימא אשר נפלו למטה בקליפות' ועד ביאת המשיח כנז
נשמתא דאילין רוצה לומר בחינת הנשמות של אלו העשרה הרוגי מלוכה הוא לאשלמותא דרוחא 

נוקבין קדישא כלומר להשלים החסרון של רוחא קדישא עלאה סטרא דקדושה שהרי אותם המיין 
כדקא יאות ) ג"ע(' בעי דלהוון עשרה רוחין מתת.וכדי להעלותם משם' שלהם הנתונין בעמקי הקצי

רוצה נומר שאלו העשרה דורות ונשמות של אלו הצדיקים הרוגי מלוכה שיהיו מתתא רוצה לומר 
גד שיעלו את המיין נוקבין מתתא לעילא כדקא יאות וזה מדבר בבחינת מיין נוקבין של אימא וכנ

אחרא פירוש כי על ידי הצער ' העלת מיין נוקבין של המלכות אמר וגופא דלהון יתמסר למלכו
שסבלו גופם ממש במה שנהרגו יש יכולת בגופם לעלות את המיין נוקבין של המלכות הנתונים 

הגופים ) ג"ע{הנקראים מלכו אחרא שכנגד המלכות דקדושה וכיון שאותם ' ומוטבעים תוך הקלי
מיין ' רו ביד מלכות הרשעה של הקליפות היה יכולת בהם ללקט משם הנשמות הנקשלהם נמס

וכמו שביארנו בפסוק עת אשר שלט האדם . של הקדושה' נוקבין הנתונים שם ולהעלותם אל המל
' כי סטרא אחרא אדם בליעל שלט באדם דקדוש' וגם נתבאר בריש סבא דמשפטי. באדם לרע לו

. ש"וכל זה הוא לרע לו של אדם הבליעל כדוגמת ארון פלשתים ועלחטוף ממנו הנשמות העשוקות 
ונמצא כי גופותם שהם המקבלים צער ההריגה ונמסרו ברשות מלכות אחרא לכן הם יכולים 

אחרא אבל נשמתא שהם יותר רוחניות ' להוציא המיין נוקבין של המלכות המוטבעים שם במלכו
 תתמה לומר איך אפשר כי גופתם יש בהם כח הם מעלין מיין נוקבין של הבינה העליונה ואל

כ על קדוש השם אין "להעלות מיין נוקבין כי על ידי מעשיהם הגדולים ובפרט כאשר נהרגו אח
ספק כי נזדככו גופם בתכלית הזיכוך ונעשה רוחני ממש כנודע כי לסיבה זו לא נזכרה מיתה 

ל שעלה גופו בסערה "הו זואלי. ה שעלה גופו למרום"בצדיקים ועוד ראיה גמורה ממשה ע
יהושע בן לוי ' ע הארץ כר"ל וכן אותם העשרה שנכנסו חיים בגוף ונפש בג"השמימה וחנוך ז

וחביריו ומה גם אלו שנהרגו באותה ההריגה המשונה נוסף על גודל חסידותם ושרש נפשם היותם 
אמר עוד . זהשאר בני אדם והבן ' סוד השבטים בעצמן כי בלי ספק שנתעלו גופם יותר מנשמו

י הקרבן "ומהכא רזא דקרבנין זה תבין במה שביארנו בכונת התפילות בפרשת קרבן התמיד איך ע
ועולם העשיה נקשר בעולם היצירה ויצירה ' ההוא היו מתקרבים העולמות ועולים ממטה למעל

ן וכן הדבר הזה כי מעלים את המיי. ב"ח ע"בסוף פרשה זו דרס' ס כנז"עד רזא דא' בבריאה כו
ח רישא שירותא "אמר עוד ות. 'נוקבין מלמטה למעלה עד שגורמין התקשרות וזווג עליון כנז

כבר נתבאר לעיל ברחשית הדרוש הזה כי עתה בא לבאר בחינת המיין נוקבין . 'דמהימנותא כו
שמעלין אלו הנשמות של עשרה הרוגי מלוכה מה עניינם וביאר כי הם סוד המלכים דארץ אדום 

קיפין אשר בטש בוצינא דקרדינותא גו מחשבה עלאה מוחא סתימאה דעתיקא שהם דינין ת
ך עיבר אשר ביארנו "קדישא וזריק ניצוצין אלו של המלכים שהם דינין וניצוצות של אש ונזרקו לש

כ בירר הפסולת מתוך המחשבה "ואח' ענין מספרם למעלה ואלו הם עצמם סוד מיין נוקבין הנז
בוצינא ' א היא הנק"גבורה דעתיק יומין הגנוזה במוחא סתימאה דאובאדרת האזינו ביארנו כי 

 :ש היטב"וע' ש בטש בוצינא דקרדינותא גו מחשבה עלאה כו"דקרדינותא וזמ
   ג"ח לד ע"וכן הוא בפע. ב ויסע ויבא ויט"ב שזה שם ע"א קח ע" זהר ח’עי 924
 ואלו הן שאול ואבדון אמר רבי יהושע בן לוי שבעה שמות יש לגיהנם: א"עירובין יט ע' עי 925

שבע כתות ):  מזמור יא(מדרש תהלים . ובאר שחת ובור שאון וטיט היון וצלמות וארץ התחתית
 וכל כת וכת יש לו מדור בפני 'וכו. ה"הן שהן עתידין לעמוד לעתיד לבוא לפני חי וקיים קודשא ב

וארץ , וצלמות, דומה, גיא, ואבדון,  שאול-ואלו הן , וכנגדם שבע בתי דירות בגיהנם. עצמו בגן עדן
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 ïéðòä' êìî )תהלים י טז( ä' êìî )תהלים צג א( ä' êìîé )שמות טו יח(
926
, ÷åñô äðä927 

îä ïéðò àåä åðééðò äæ"ò úåî÷ð ìàá åðéìòä øùà ï"ðë äëåìî éâåøä äøùò é"ì, íãå÷å 
æðä ìò äðè÷ äîã÷ä áåúëð íøåàéá ìà àáðù 'úàæ àéäå. åðéìöà øàáúð øáë éë 

éçúáùìäâ åìá÷ "éùòã øäéçá  'ùôð,òå "â ìà åìò ùéã÷ä é 'åúçúúåðäøéöéã , åìá÷å 
éçá 'çåø.åë åãåä åðéøîàá äúòå ',øåîæî àåä äðä ,äøéöéá íä íéøåîæîäù òãåðå 928, 

â éë äúò àöîðå"äøéöéä ìà åìòù äéùòã ø,ùîî äøéöé åùòð ,éçá åìá÷å  ' ãöî äîùð
äøéöéä.è íâ øçà íòåæ äîùð úðéúð ìà íäì ,çàù éôì "á åðøîåàá ëøîàù êåø, äìòú 

äàéøáá äøéöéä,åöéçù åðéìöà øàåáîë úåéðâ úåéîéðôå  ' íå÷îá íéìåò äøéöéã úåðåúçú
äøéöé úåéòöîà äùìù,âä åìà åàöîðå "íäì äîùð úéùòðä äøéöé éúìá äéùòã ø, ïëìå 

âì úúì ïéëéøö åðà"âî øåà äéùòã ø 'úåðåúçúùîî äøéöéã ,úñéù íãå÷ â å÷ì 'úåðåúçú 
áá äàéøáá äìòîì åìòéå äøéöéãøîàù êåøðë "ì,äéùòä ïî äîùðä ÷ìúñú æà éë , éë 

òà"äøéöéä íå÷îá àåäù ô,æðë äøéöéä ïî äãøôð íðîàä '. åãåä íéøîåà äæä íòèì íâå 
á íãå÷øîàù êåø,øåîàë íéæðëùàä âäðîë àìù ,çà "ä øîàé ë 'ä êìî 'åë êìî', äðä 

ä åðéðò äæ ÷åñôîä ïéðò àå"ä úåî÷ð ìàá åðéìòä øùà ï 'ò" äëåìî éâåøä äøùò úåîùð é
ðë"ì,äéùòä íìåòá øùà úåöåöéð äøùò úðéçá íä äðä .ä äéùòä íìåòù éôìå ãåñ àå 

úåëìîä,íéëìî ãåñá íä íäìù äøùòä ìë ïëì ,æå "ä ñ 'ä êìî 'êìî, úåéçì åøæçù 
åìèáúðå åìôðù íãå÷ äìéçúáë íéøåîâ íéëìî åùòðåíúåëìîî .   

ôá äøùòä åìà úæéîø øãñ äæå 'äæ,ôá äðä  'â åøëæð äæ"äéåä ô,âå "úåëìî íù ô, 
â ìà äæá ïéåëúå"äéùòã ø,â íäå  'úåéåä,âå  'áç íäå íéëìî"ã,âä åìàá íâå  ' ïéåëú úåéåä

 - מאיר הכוונה -

לכל אחד ואחד לפי מעשיהן בתי , הרי שבע בתי דירות לרשעים ולצדיקים. וארץ ציה, תחתית
  ב /זוהר חלק א דף סב .דירתן

תניינין , בגיהנם אית מדורין על מדורין, רבי אבא אמר) עד כאן לשון התוספתא. (נכון היום
ולא , ן אינון צדיקיא דאינון מסתמרין מחובי חייביאוזכאי, והא אוקמוה חברייא, תליתאין עד שבע

ונחית , וכל מאן דאסתאב כד אזיל לההוא עלמא נחית לגיהנם, אזלי בארחייהו ולא מסתאבי בהו
מאן דנחית לשאול דיינין , שאול ואבדון, ותרין מדורין אינון דסמיכין דא עם דא, עד מדורא תתאה

עד דאינון סלקין , וכן דרגא בתר דרגא, א אחרא עלאהוסליקו ליה למדור, ליה תמן ומקבל ענשיה
. ובגין כך אקרי אבדון דהא אביד הוא מכלא, אבל מאן דנחית לאבדון לא סלקין ליה לעלמין, ליה
  תא

  ב /זוהר חלק ב דף רסב
וזכאה חולקיה מאן , דהא נחית בדרגוי עד דהוה ביה האי שעורא, כפשע ביני ובין המות

דכמה סטרין ודרגין . ומכל דרגין דההוא סטרא דמשתכחי בעלמא, אדאסתמר מההוא סטרא ביש
  א /מלאך זוהר חלק ב דף רסג, שטן, נחש עקלתון, אית ליצר הרע

, שטן, שבע שמהן אינון ליה, דאף על גב דבשמהן אלין אקרי, והא אוקמוה, יצר הרע, המות
, ל שבע דרגין דהיכלין דיליהאלין אינון שבע שמהן לקב. צפוני, רע, ערל, אבן מכשול, שונא, טמא

אתר דאתדנו , אינון דאקרי בהו גיהנם, לקבל אלין שבעה שמהן, דכלהו מסטרא מסאבא כדקאמרן
כל אלין , ארץ תחתית, צלמות, שאול, טיט היון, דומה, שחת, בור, ואלין אינון, ביה חייביא דעלמא
דכמה דאית דרגין , הא אוקימנאו. לקבל אלין שבע שמהן דאית ליה ליצר הרע, שבע מדורין דגיהנם

א "ס(וכלהו משתכחי ושלטי בעלמא בסטר , הכי נמי לסטר מסאבא, והיכלין לסטר קדושה
) א יצר הרע"ס(שבעה היכלין אינון דאינון לקבל שבעה שמהן דאקרי בהו גיהנם , מסאבא) שמאלא

  :אלית תמן עיטא וחכמה וסכלתנו לאשתזבא מן דינ, לאסטאה דגיהנם(וכלהו קיימי 
, בגיהנם אית ביה מדורין על מדורין. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול, דבר אחר

, ידונון ליה, מאן דנחית לשאול, ודא סמיך לדא, מדורא תתאה מניה אבדון, מדורא תתאה שאול
תו , ומאן דנחית לאבדון, מוריד שאול ויעל) שמואל א ב(, הדא הוא דכתיב, ומתמן יצפצף ועולה

 :ק לעלמיןלא סלי
 .ב"ז קנח ע"תיקו' עי 926
 .ע"זה לא פסוק אלא פסוקים וצ 927
 .828לעיל הערה ' עי 928
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â"âä ìà ë 'âç úåéòöîà"ú929.ãòå íìåòì êøîåàáå ,ìîä úðéçá ìà ïéåëú úåë àø÷ðä 
òãåðë íìåò) &(.à ùé äéùòá íâ éë úòãé íâå "åàå à"åæå à"ï,æã àá÷åðå " àéä äéùòã à

ìîäúåëäéùòã ,íìåò íùá ïéøå÷ åðà úåëìîä äæ ìàå . ïéðòá åðéìöà ìéòì øàáúð øáëå 
î"æø ù"øîâá ì à) כתובות&(úãøåé äðéàå åîò äìåò äùàä ,â ùé éë  ' úåëìîä ìà úðéçá

æá ä÷åáã äúåéäá"à,çá äùìù íäù èòîëå é 'óåöøô.îá äæ øàáúð øáëå " à)ח שער "ע

 úáå úòãá úåîå÷î äùìùá íäå"æã ãåñéáå ú"à. ïéåëúù äî ïåéîãáå, )פרק ג' תיקון הנוק
æðä úåéåä äùìù úà ìåôëì 'â ãåñá 'âå úåðåùàø úåøéôñ 'æðë úåéòöîà', ïéåëì ìåôëú êë 

á íìåòì úáéú 'éçá éðùá úåðåë 'úåëìîä ìà ùéù,à  ' ãçàå úòãáúá"ú.çà " íéìôåë ë
ô øëæðä ÷åñôúéðù íòòãåðë ,â ìà úåéåä ùìùá ïéåëú æàå  'éôñ 'úåøçàä,äð íäù "é. 
íìåòì úáéúáå,ìîä ìù éùéìùä úðéçá ìà ïéåëú ',æã ãåñéä úçú äèîì àéäù "à.çà " ë
 ÷åñô íéøîåà)& (ä äéäå 'õøàä ìë ìò êìîì,é óåöøô ãåñ àåäå "ìîã ñúåëäðåøçà , 

æã àá÷åð"à,øëæðë íìåòì úìîá úåììëá äæåîøä äéùòá øùà 930. ìë íéèøôî åðà äúòå 
äéúåøéôñ øùòä.  

ôä ìù úåáéúä úåèøôá øàáì äúò øåæçðå÷åñæðä '.å÷éð äðä ã äðåùàøä äéåä 
ä àåäù 'êìî,åàå úåàáå ãåé úåàá ìåâñ àéä ,úåãå÷ð êéøö ïéà ïéää éðùá ìáà , íäå 

êìî úìîã úåãå÷ð, äæë ÆéÆåääêìî .á äéåäå ',åàåäå ãåéä úçú íéçúô éðùá ,å÷éðë ãêìî , 
 äæëÇéÇåääêìî .â äéåäå  'â ãå÷ð àåä" ë}ò æé"â {úáéúá931êåìîé ,ãåéá ÷éøéç àéäå , àáù 
àäá,åàåá íìåç ,ä  'ãå÷éð éúìá äðåøçà, äæë ÄéÀäÉåäêåìîé .   

ìî ìà äá ïéåëú íìåòì úåáéúáåúåëæðë äéùòã äàúú ', äéåä àéäù ïéåëúå  úçà
íìåòì ãå÷ðá ãå÷ð,ãåéá àáù àéäù ,äðåùàø àäá íìåçå ,åàåá õî÷å , ïéà äðåøçà àäå 

ãå÷ð äá, äæë ÀéäÉÈåä.âä äéåäá äðäå  'æðä 'ä ìù 'êåìîé, äùìù ìù ãå÷ðä ìë éë æà ïéåëú 
æðä úåîù',á íä ãçéá íúùìù îéâ'áé "÷,äù ãåñ àå äåäéæðë íé÷ìà  'øáò" úùøô î

 ñçðô) óãò åéø"à932(.ä êøîåàá ïéåëú íâ  'å÷ðä ïåùàøä êìîãìåâñá , àåä êìî éë ïéåëú 
áîéâ'íéî ïéðîë ,æðä ìà æåîøì "ì,îä íä íéëìîä åìà éë "äéùòã ï. ïéåëú êåìîé úìîáå 

æðä êåìîéå êìîå êìî éë 'ôá 'ïåùàøä,á íä íúùìù îéâ'ôöðî "ê,äù ãåñ àåää " ìù â
îä"ï.àå äøñç êåìîé úìîå "å, åìòé äæáå ô øôñîì ìëä"ø,ôöðî íäù "ê. àìîú íàå 

åá êåìîé,'ä úåììë áåùçì êéøö  'ôöðî úåéúåà"ìåëì ììåëäå êí,øô éøä "å.   
ò ïå÷éú íéðå÷éúá ïééòå ') óãò âì÷"á ב"קנח ע

933( åðáúëù äî ìë øàáúé íùîå 
ìéòì,éôá åøîà íù éë ùåøä éë  'åë êìî 'ïéùàø ïåðéà,éô  'â íäù"ø.çàå "å÷ð øîà ëã 
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ד דאצילות דעשיה שעלו למעלה עם "ת וחב"צריך לכוין שהם נגד חג' מלך וכו'  ובאמרו ה929
 ).ח"פע ( ביצירה ומפני זה אנו עומדיםש שהוא כתר דאצילות דעשיה לכלול הכל"ראשו כתם פז דב

וכבר ידעת כי  א דעשיה"א ואו"ס דעשיה ובהם א"פסוקים אלו מעומד כי הם כל הי' ל ג" וצ930
  ).ח"פע (א נאמר מעומד בהכרח כנזכר בזוהר"א או או"בכל מקום תיקון א

 .י עמד בתפילתו קודם אמירת האדרא רבא"ריש אדרא שרשב' עי
 ?כתיבת 931
  אוענין המעברתה "ד' וכן לעיל תפילין ב, 606ערה לעיל ה' עי 932

 : תרגום
 )שמות טו יח(ה ימלך "יהו) תהלים צג א(ה מלך "יהו) תהלים י טז(ה מלך " יהוראשין: ל"ז 933

מה ובגין דא ה ימלך והכי אינון לתתא בתרין שוקין וא"ה מלך יהו"ה מלך יהו"נקודה דילהון יהו
י "ה ודא רזא כ"ימלוך לעולם ועד שכינתא ונקודה דיליה יהו' מלך ה' מלך ה' כפל לון תרי זמנין ה

למלך על כל הארץ ' דאינון כתר עלאה חכמה בינה והיה ה) תיבין( רישין ראשיק ואפלטהו "י חש"ב
אחד ושמו ' יה הה אבא ואמא יה"והיה יהו) זכריה יד ט(ה אחד ושמו אחד "ביום ההוא יהיה יהו

  .אחד כתר עלאה
 : תרגום
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ãä ïåäìé 'êìî,éô  'å÷ðë äéåää úà ãå÷ðì êéøöùãêåìîéå êìîå êìî .çà "øîà ë, éëäå 
äîàå ïé÷åù ïéøúá àúúì ïåðéà,âáå "åë ïéðîæ ïéøú ïåì ìôë ã'. úåéòöîàä äùìù äðäå 

âç"íøëæ àì ú,îë àåä ïéðòäå "ù,åéòöîà äùìùä éë ú, íòôá íä íâ åæîøð øáë 
äðåùàøä,âá ïéåëì êéøö íù éë  'äâ ìà úåéåä"âå ø 'úåéòöîà, úåðåøçàä äùìùä ìáà 

ôä ìåôëì êéøöúéðù íòô ÷åñíäá ïéåëì éãë ,îæå "ù, ïé÷åù ïéøúá àúúì ïåðéà éëäå 
âáå äîàå"ïåì ìôë ã,éô  'â ìéáùá ÷ø åðéà ìôëä éë 'ãáìá úåðåøçà.çà " íù åøîà ë

ãòå íìåòì,åë äéìéã äãå÷ðå àúðéëù ',éô  'éåëú íìåòì úáéúá éë àéäù äðéëùä ìà ï
ðë äéùòã úåëìî"ì,à äéåä àéäù ïéåëúå  'å÷éðá ãå÷ðãðë íìåòì "ì. åøáçì øùôà åà 

äèîì,éä éë àåäå "ôá úåæåîø àúðéëùã ñ 'éðùä,ä äéäå àåäù  'åë êìîì', ãåñ éë øîàå 
)& (ë"á é"ùç é"÷,äîëç äðéá øúë àåä åéúåáéú éùàøù ,ä äéäå ÷åñô ãåñ àåäå  'åë êìî '

 ìòõøàä ìë,îë "íù ù.àáà àåä äéäå ,ä  'àîéà,ä äéäé  'øúë ãçà,â æîøð éøä " äìù ø
ôá 'äæ,æä øàùå  'íäá úåìåìë äãéã.  

ä ìù åìà íé÷åñô éðù 'ä äéäå êìî 'êìîì,ãîåòî íøîåàì êéøö , ãåñ àåä éë 
éä"äéùòä íìåò ìù ñ, úììåëä àåàå êéø"åæå à"ï.àã ïå÷éú ìëá éë úòãé øáëå " åà à

àããîåòî íøîåàì êéøö àîéàã åà àá. åà íéøçà íé÷åñô øîåà íãà íà úàæ íâ óàå 
úåðáø÷ä øãñ,ä íéøîåàù òîåùå  'êìî, íéøîåà øåáöäù ãåòá íäîò ãîåòî íå÷ì êéøö 

åúåà,úåðáø÷ä øãñá àåäù óàå .éàå ïä íäîò øîåìå ÷éñôäì êéøö  'åë êìî', íå÷ì íà éë 
íäîò. øîåà ìåçä éîéá )& ( øåîæîåððçé íé÷ìà, úáùáå )& (åë íéøôñî íéîùä'.  

øîàù êåøá ïéðò.øîàù êåøá ìà êòéâäá ,îë ãîåòî íå÷ú  åúéùøàá, íâå 
úéìèä ìù úåéöéöä éðù úéðîéä êãéá æåçàú,êéðô ãâðë íäù íúåà , êåøá éë ïéåëúå 

äøéöéä íìåòá àåä øîàù,ðéçáá úúéöéöä àåäù äùòîä ÷ìç êøòá øåáéãä , àåä íâù 
öéá ìéòì øàåáîë äøé)&(934. ë äæåååúðå,úð äðä " àåä øåà øöåé ãò øîàù êåøá ïî éë ì

äøéöéä íìåòá,êéúòãåä øáë íðîà ,ãî íìåò ìëá éë  'åîìåòúéáà "à åá ùé ò"åàå à" à
åæå"ï.ä äúà êåøá ãò äãáì øîàù êåøá úëøá ïéðò äðäå  'úåçáùúá ììåäî êìî, àåä 

àá"à,àôåâ àìá àùéø åäéàã ,ìå é äá ùé ïë"é ãâðë íéëåøá â"àã àð÷éã éðå÷ú â"à935. 
çë íä íéðåùàøä íéëåøá äùìù äðäå"øãñë á,áøä íøëæ àì íéëåøáä øàùå , íúåéäìå 

àá"àã àùéøá äúåéäì åæ äëøá êøáìå ãîåòî íå÷ì êéøö ïëì à"à. ììåë àåä íâ íðîàå 
åæ éùøù"à ïî ÷ôðã ï"à,æðë ïééìú äéáå  'ãàá"æ936, äëøáä ïëìå ô äá ùé åæä"åáéú æú 

àåáîëøåñá ïî÷ì åðéìöà ãåæ äëøá çñåð .ô íòèå "é ãâðë àåä åìà úåáéú æ" éðå÷éú â
äøéöéã êéøàã àð÷éã,è ãâðëå  'æã àð÷éã éðå÷éú"à,ä åìà øùà ãåñ íë íù "æðë ïååúà á '

ôá 'àùð) &(íéðäë úëøá ïéðòá ,æðë  'øäåæá íù,ñ äìåòä éðãà íù ãâðëå "ä.éë àöîðå  
ë íäù úåîù éðù äðä"ñå á"á íéìåò äîéâ'ô "æ,à íéììëð íäá øùà "åæå à"ï. ìëä íðîà 

éçá àåä 'à"à,åæ å÷ôð íùî éë "ï,æå " ñ)& (ô íúë åùàø"æ. ìà ùé úåîù äùìù äðäå 
úä"ú,úåëìîä ìà äùìùå ,úäù éôì "ìîäå úúåë íìåòá çøéå ùîù íéàø÷ð íä 

äàéøáä,äøéöéä íìåòá äðáìå äîç ,ñøç äéùòä íìåòá øäñå . åðà øùà äúò äðäå 
äøéöéä íìåòá, øùà }ò æé"ã {äðáì àø÷ð äìù úåëìîä, àéäù îéâ'ô "æ,ô íéøîåà åðà " æ
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ב ולא מוזכר שום "ולא מצאתי שם רק בדף רטו ע). ח"פע (ש"ב ענין ב"ב דף ר"כ בזוהר ח" וכ934
 .דבר שם

 .ו על משקל תפארת"בתשבחות בחירק תחת התי -ובסוף , ח"זה מפורט בפע 935
 .ח" נמחק בפע– ז"באד'  כנז936
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åáéúúåìà .ôä åìà úììåë äøéöéáù úåëìîä éë àöîðå "úåáéú æ,äðáì àø÷ð ïëì , àéäù 
îéâ'ô "æ.   

òã ìáà,ô àø÷ðù äî äðä éë "æ,ëä éë àåä ïéðòä "á937ðå÷éú àáù àð÷éã é" à
æáùå"à,àá íä ãáìá íéøùòä "æáå à"àá÷åðá àìå à,àá÷åðá åìéôà íä íéðùä ìáà . 

àáù ïéùéã÷ ïéçåôú ïéøú ïå÷éú úðéçá éë ïéðòäå"æáù ïéçåôú ïéøúå à" éðù íä äðä à
ëä ììëî íéðå÷éú"åìà á,àá÷åðá íâ ïðùé íéðå÷éú éðùä åìàå ,éçá äì ùé àéä íâ éë  '

íéðôä,øàù ìáà éçá íìåë íäù íéðå÷éúä  'ï÷æã úåøòùä938,à íäù øëæá ÷ø íðéà " à
æå"à939.éøùòäù àöîðå íå÷éú íéðíéøëæ íä ,áäå  'äá÷ðá íâ íðùé.   

ñ íù ïéðòá ïëå"æðä ä 'éðãà íù ìà æîåøä,ìîäå ãåñéä ãâðë àåä äðä úåë, äæå 
 êì êì äùøô øäåæá æîøð)ö óãò "à(940 ÷åñôá )& (äå 'ä åùã÷ ìëéäá"ôî ñåë åéð ' ïéúéù

ïåðéà ùîçå ïåðéà.ñä éë àåä ïéðòäå  'éçáá íä 'å ììåëä ãåñéä"÷,ëå à ì'øùòî ìåìë , éøä 
íéùù.ääå  'åëìî àéäúä àø÷ðä  'äàúú.ñ íùá íâù àöîð "ä,ñä  ' ùîçäå íéøëæ íä
úåá÷ð.íéøëæ íä íéùùå íéøùòä éë àöîðå ,á íäå îéâ'íéðåîù ,áäå  'ääå'úåá÷ð íä , íäå 

áîéâ'æ ',æå "ô ñ"æ,ô  'íéøëæ,æå  'úåá÷ð.  
òã íâ,ô ïéðò éë "æðä æ 'éçá íä 'åáù úåéðåöéçä,éçá àåä éøäù  'åáù úåøòùå ï÷æ. 
ãåò ùé íðîàå äðååë ôä äæá úøçà"æ,åëåúáù úåéîéðô ãåñá 941,äæ àåäå , äéåä ùé äðä éë 

îã"äøéöéá ä,ïéðòá òãåðë  úðååë íéãåî,úáù áøòá äçðîä úìôúá ,áå  äáøä úåîå÷î
ïë íâ.î àéøèîéâá àéä åæ äéåä äðäå "ä.î íä äéúåéúåà ïåáùç íðîàå "á,ã íäù  ' úåéúåà

èåùôä,éå  'éåìéîã,ëå "î éøä éåìéîä éåìéîã ç"úåéúåà á.î äðäå "îå á" àéøèîéâá íä ä
ô"æ.942  

äãåúì øåîæî -åà úðéçáá àåä "äøéöéä íìåòáù à, ìëù úîà éë àåä íòèäå 
 íä úåðáø÷ääéùòä íìåòá äèîì,äéùòáù úåôéì÷ä âåøè÷ êëæìå ï÷úì , ïáø÷ ìáà 

íìåë ìò äìåò äãåú,åà ãò äìåòå äøéöéá àåä éë "äøéöéã à.æ íøîåà íòè åäæå " ì)ר "ויק

ז' ט סי"פ
943
( äãåú ïáø÷î õåç íéìèá åéäé úåðáø÷ä ìë àáì ãéúòìù944.äæå  øîàù äî 
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 ).ח"פע (רשת נשאב אותיות דברכת כהנים כנודע בפ" שם כ937
 .ח ובמקומו איתא בסוד הזקן" נמחק בפעהשערות דזקן'  בחי938
 –כ ללא שערות "הם ג) תיקון יב(וכן השפתיים , )'וה' תיקונים ג(ארחין ' קשה שהרי הב 939

. א"ר קמא ע"אד[א "דז' א וכן פשטות תיקון ז"וזה בא, א"צ יט ע"אב ספד"א ובהגר"ר קלא ע"אד
שבכל מקום שיש בו גילוי של הדעת אין , א אשר בו גניזת הדעת" פה דזהוא: ב"רכד עע "ב' ועי

וכמו כן כאן בפה הרי הוא מקום להארות זיווגי . שערות שכן השערות מעכבות את פעולתו
 ])ע"ב(וצריך שהשערות לא תפרענה , הנשיקין והדיבור

  :ל"ז 940
 : תרגום

האור הנמשך ויוצא דרך האזן : ב"א כב ע"ח ח"ב והוא בנוי על הע"א נד ע"ביאורים ח' עי 941
ק עד הגיעו אל החוטם ויצא קצת דרך שם " וכאשר נמשך האור הזה בפנימיות הא,הוא זך מאד

 .הוא מתעבה וקונה איזה עביות וגסות
ית בחירק "א בב"ל מרחם על הבריות ניקוד שב"ל בתשבחות בחירק ולא בשורק גם צ" גם צ942

  יכלות ד כנזכר בזוהר בסדר ה"ש חולם ביו"הרי
 )ו בקמץ"א יכוין לנקוד חולם בההין וי"ש בפתיחה וסיום הכל בחולם נ"ניקוד הויות של ב(

 ).ח"פע(
מנחם דגליא לעתיד לבא כל הקרבנות בטלין וקרבן '  רבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן בשם ר943

מחה קול ששון וקול ש) ירמיה לג(ד "תודה אינו בטל כל התפלות בטלות ההודאה אינה בטלה הה
זה קרבן ' זו הודאה ומביאין תודה בית ה' צבאות וגו' קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה

עלי אלהים נדריך אשלם תודות לך תודה אין כתיב כאן אלא ) תהלים נו(תודה וכן דוד אומר 
 :תודות ההודאה וקרבן תודה
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áåúëä) &( ã úà åãáò 'ðøá åéðôì åàåá äçîùáäð,åãáò éë 945 úà ä 'àáà àåä, äçîùáå 
àîéà àéä,åøèèîá àéä åãáò úìîå "ï,å "äøéöéã ÷946,ãåáòð åãåñá äæ ãáòáå 947 úà 

åà"à.æ íâ " ñ)תהלים ק ג( ä éë åòã 'íé÷ìà àåä,åà øåáéç àåä "äøéöéã à,ä  'íé÷ìàå948.949  
éä ïéðò"ä ãåáë éäé ìù íé÷åñô ç 'åë íìåòì 'ïéëùîðäå.éä åìàá äðä "ô ç íé÷åñ

é íäá ùé ãåãì äìäú ãò"úåøëæà ç,äå "è ñ"åøèèî ìù è"ï.òãåðù äîá àåä ïéðòäå , éë 
äøéöéá àåä ìàéøúëà íù950,äæ ïôåàá ,àá ìàéøúëà "à,é "àáàá ä,ä  'àîéàá úåàáö, 

ä íùù éôìãåñ àåúåàáö íùá äðåò 951,æðë  ' íéèôùîã àáñá)&952 ( ãåñá)& ( äøàù
òøâé àì äúðåòå äúåñë,è äðåò àøéî.åá àåä ïåøèèî ìáà "äøéöéã ÷,æ àåäù " äøéöéã à

ãáìá,çëá àìå "á,å ãâðë úåéúåà äùù åá ùé ïëìå "÷.è äðäå " àùéø àåä ïåøèèî ïî è
æã"à,è ãåñ  'äéìéã àð÷éã éðå÷éú,íéìåôë íä øùà ,è  'èå àúúì àìéòî 'àìéòì àúúî, 

ç íä íãâðëå"åìà íé÷åñôá øùà úåøëæà é,ç ãâðë íäå " éçã ïàëøá"òãåðë ïéîìò é) &.(   
î úòãé øáëå"æç ù" ì)א"חולין ס ע&( ãåáë éäéã äæ ÷åñôá,åøîà íìåò ìù åøùã . 

ïåøèèî àåä íìåòä øùå) &.(åîå÷î ìò ïåëð øáãä éøäå ,ä ãåáë éäé ìù íé÷åñôä  ' íìåòì
åë 'äãåúì øåîæî øçà íéøîåàù,ç íäù àöîú "íé÷åñô é,ç íäáå "úåøëæà é,íéæîåøä  

çì"ééçã àðìéàî áø òôùå úåéç ìá÷îù ïéîìò é,æå " ñ)& (åë êãåé àåä éç éç', äæ ìëå 
éçåôú ì÷çì ìéèäìíïéùéã÷ ,éä åìàá ïëìå "ì÷ ùé íé÷åñô ç"úåáéú æ,òå "÷ç éøä ä"ì, 

ïéçåôú ì÷ç ïéðîë.ãî åì àá òôùäå  'âå úåéåä 'äéäà,æå  'á íä åìà úåîùîéâ'úåô "ø, íòå 
ôøú ììåëä"æ.äå ø äð"æðä íé÷åñô ú 'á íäîéâ'ôøú "å,ôøú ììåëä íòå "æ,æ ïéðîë  ' úåîù

æðä'.÷ð óñåéå  'òãåðë øúåô) &(953.ðë ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çì øúë äùòð äæáå "ì, äæìå 

 - מאיר הכוונה -

קליפות אבל קרבן לפי שכל הקרבנות באו על חטא לכן הם למטה במקום שיש אחיזה ל (944
 ).ח"פע ()תודה אינה באה על חטא לכן הוא למעלה ביצירה ואינו אלא שבח ותודה

 .ח"נמחק בפע 945
 .ח"נמחק בפע 946
 . ובמקומ ואיתא בסוד עבודוח" נמחק בפע בסודו נעבוד947
ד חיים "א ונלענ"הם או ובמקומו איתא ח" נמחק בפעואלקים'  ה,א דיצירה" הוא חיבור או948

 .וידע אדם את אשתו' לשון זיווג כמו שנאכי דעו הוא 
ב תיבין מלבד מלת מזמור שאינו עולה בחשבון שבו נברא שמים " מזמור לתודה הוא מ949
 ).ח"פע (וארץ

יש סתירה אם זה בבריאה או . אמנם שם מנוקד בקמצים( שזה בעשיה שער מ דרוש טו' עי 950
 ’ועי) ד"ב קיב ע"ה ח"דע(עות סופר כ עשיה היא ט"ומש, והעיקר שזה בבריאה, ביצירה או בעשיה

א "העצמות של יצירה הוא כי נשמת או: ל"שם ז' ועי, א דבריאה"שער מז פרק ו שזה בכלים דאו
 .ח איתא בריאה"ובפע. ל שלמעלה"דיצירה הוא מהכאת מסך ושבירת ובקיעה אכתריא

 .ח" נמחק בפע–  עונה בשם צבאותוא סוד לפי ששם ה951
  : ל"ז 952

 :תרגום
   פרק פג -אגדת בראשית  מדרש 953

בן ). משלי ה יט(ה כאילות שנאשר אילת אהבים ויעלת חן "עסוקין בתורה וחביבין לפני הקב
פורת יוסף בן פותר יוסף כשראה פרעה את החלום שאמרת לו את הכל שמא שם היית שנאמר 

  הרעבן שפרה ורבה ואין עין ) בראשית מט כב(עלי עין ). שם מא לט(אין נבון וחכם כמוך 
   פרשת וישב -שער הפסוקים 

. תוך המוחין דקטנות, בהיות המוחין דגדלות סתומים בגרון, והוא כי החלום הוא). הגוף
והם , ושם הם מגולים ומאירים, בהיות המוחין דגדלות מתפשטים עד היסוד, והפתרון הוא

י "ע,  החלוםת שהם"לגלות ההויו, והפתרון הוא, מפרשים מה שהיה סתום למעלה בהיותם בגרון
, ז מתמתקים דינים של אלהים"ועי, ת במלת פותר"ש בעהי"כמ, שמות שביסוד' שהם ז, הפתרון

בן פורת ) ב"ט כ"בראשית מ(ס "וז. כנזכר בפרשה, ולכן יוסף היה פותר החלומות. שגרמו השינה
  :ל בתחלת הדרוש"כנז, הם אותיות פותר, כי פורת, יוסף
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ñ"ú954øúë äìåò 955,ïéâøã ìë óåñ àåä éë æåîøì 956,ëî àåä øúëä äæå "ïååúà á, ïëìå 
÷ñôä éìá ãéî åéøçà ãåãì äìäú íéøîåà,ôà úáùá åìé,ëä äá åæîøðù "ïååúà á, ïëìå 

ììë øçà ÷åñô íåùá ãåãì äìäúì åìàä íé÷åñôä ïéá ÷éñôäì ïéà, øúëá íâåô éë úåéäì 
æðä 'ç"å,åë éøùà øîåì ìéçúé óëéú ïëìå  'åë ãåãì äìäú'957,äå "æðë äøéöéã øúëä ñ '

éðå÷éúá í)&(øúëá àåä éøùà ìëù .} ò çé"à { ÷åñô)& (àä éðáì òéãåäìø åéúåøåáâ íã" ú
ìì íù íäù ïéåëé"ä,à íù àåäå  'òî"èéå àáéå òñéåã úåîù á958, àéøèîéâá àåä íâå 

éðãà.  
 ÷åñô)& (êéãé úà çúåô,â åøîåàì ï÷úð äæä øåîæî äðä  'íéîòôíåéá , òãåðë 
äìôúä øãñá,á  'íéîòôà íòôå øçùä úìôúá  'äçðîá,âî ïîæ ìëá  'æðä íéðîæ ' ùé

äîöò éðôá äðååë, ãçà êøã íúåéä íò.äúò øàáðå  äðååë øçùä úìôúã úåøéîæáù, äðä 
ø"êéãé úà çúåô ú,àô "é,à íù àåäå  'òî"èéå àáéå òñéåã úåîù á,á øåáéç àåä åãåñ íâ  '

éðãàå äéåä úåîù,éäðåãäàé ,î úòãé øáëå " íéðå÷éúáå øäåæá ù)ב"ח ע(
959 êéãé úà çúåô, 

êéãåé àìà êéãé àø÷ú ìà.ãåé éðù íäå äðåãäàé ìù ïé"é,äðåøçàå äðåùàø ,å íäéðéáå  '
å ïéðîë úåéúåà',å úøåöå  'çúô úãå÷ð àéä,æðë êéãåé êéãé úà çúåô åäæå  ' úîã÷äá

íéðå÷éúä )ב"ח ע(.ñ íâ "úç êéãé úà çúåô ú"ê, éøôñá äðåëîä ùåã÷ íù àåäå 
äñðøôä íù íéìáå÷îä.æðä íù éë ïéåëú íâ  'áúà óåìéçá"àñ àåä ù"ì,äå à íù àå '

ò úåîùî"èéå àáéå òñéåã á.àñ íù íâ "àô íù àéøèîéâá àåä ì"é,äðåãäàé ïéðîë "æðë é '
øá"ú960àô "é.   

ôáù úåðåëä ìë äðäå÷åñéøùà íéøîåàù íéðîæ äùìùá úååù íä äæä , ÷åìéçäå 
úç íù úðåëá àìà åðéà íäéðéáù"ãáìá ê,åðéðò äæå ,úéøçùã úåøéîæá éë , íù éë ïéåëú 

úç"øù êá àéäù äéåää úøåîúå óåìéçî àöåé àåä åùîéâ'ôöî "ê,á àåäù îéâ'ù ', íù íâ 

 - מאיר הכוונה -

ג "ב ס"הם ע, ת דגדלות"כי הנה המוחין דהויו, אחר הואולא בשם , והנה טעם קראתו פותר
שמות ' שהם ג. י דאימא"והם מלובשים תוך נה, ג שבדעת"ב ותרין עיטרין דחו"בסוד חו, ן"ה ב"מ

ר עם "כמנין פות, ז"שמות הנזכרים הם בגימטריא תרפ' והנה ז, ן"ן וההי"ן ואלפי"ביודי, ה"דאהי
, ה דגדלות המתקבצים כלם בו כנודע"ת ואהי"מוחין דהויוהאורות ד' שיוסף בבחי, נמצא. הכללות

, כנזכר בפרשה, גם הוא בעל החלומות. כי בו מתגלים ונפתרים האורות המכוסים, אז נקרא פותר
, בהיותם בגרון גם אלהים דקטנות, ל"שמהם נמשך החלום כנז, ת אשר בו"הויו' והוא מבחי

כי בו יורדים , ל"כנז, הם ביוסף, חלום ילוו בהקיץ' ת דגדלות יהיו בחי"ושההויו, הגורמים השינה
הלא לאלהים פתרונים , ולזה אמר יוסף. כלולות בו' בחי' והרי הם ג. גם המוחין דאלהים דקטנות

 :ספרו נא לי
 ).ח"פע (י פסוקים אלו" דח954
 ).ח"נוסף בפע (י עצמו" עם ח955
 ).ח"נוסף בפע (ון ונקרא כתר בסוד אבן מאסו הבונים ובסוד אני ראשון ואני אחר956
אפילו בשבת לאפוקי ' ל הפסוק של והוא רחום יכפר עון וכו"ד כפי הנזכר צ" אמנם נלע957

 ).ח"נוסף בפע (ל"כ אינם משלימים הענין הנז"מקצת אנשים שאין אומרים זה הפסוק וא
 .924לעי להערה ' עי 958
ד וכתיב פותח "די צריך לאחזרא עלייהו פתח בחושבן אותיותיו איהו יוועוד רזא נקו: ל"ז 959

י מן "ך ואינון י" אל תקרי ידך אלא יודי959ואוקמוהו) תהלים קמה טז(את ידך ומשביע לכל חי רצון 
ק שית אתוון "י ובאן אתר מתפתחין ברקיעא דאיהו פתח ואיהו מפתח כליל אקדונ"יאקדונק
  .סליק לחושבן ְיָדָוד' יע דאיהו וי ותרין יודין עם רק"באמצע י

 וכתוב ,ד" הוא יו, פתח בחשבון אותיותיו.ועוד הסוד של הנקודות צריך לחזר עליהם: תרגום
 .י"י מן יאהדונה" והם י,ך"אל תקרי ידך אלא יודי  ופרשוהו.פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון

 ,י" שש אותיות באמצע י,ה"דונ והוא מפתח הכולל אה, שהוא פתח, ברקיע,ובאיזה מקום נפתחים
  .ה"עולה לחשבון יהו' ם עם רקיע שהוא ו"ושני יודי

 
960 ?*## 
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ä ïéãåé éåìéîá íé÷ìàåá àîéâ'ù '.îá øàáúð øáëå "à) &(ôöî íù éë " úøåîú åúåéäì õ
äéåää,ïéãá áøåòî íéîçø àåä ïëì ,á àåä ïëìå îéâ'ïéãåéã íé÷ìà .ïøãñ äæå :çàå äéåä " ë

ôöî"õ,çàå "íé÷ìà ë,ù éë íìåëî ïéã øúåé àåä íé÷ìà í. àì ïééãòù úåøéîæá äðäå 
ïåéìò òôù ãøé àìå øçùä úìôú åðììôúä,ëòù àìà "ø÷á úðéçá àåä æ, èìåù åá øùà 

ãñçä ùéà íäøáà,ôöî íù ïëìå "äúò øéàîä àåä ïéãá òöåîî àåäù õ. íù éë àöîðå 
÷ðä àåä äæ 'úç"ê,âî àåä åøå÷îù úåéä íò  'ôöî äéåä íäù úåîù"íé÷ìà õ,ëò " ìë æ

îë äòùäå ïîæä éôë àåä ãçà åéùúøàá.  
éîæä ïîæá äúò äðäåúåøæðä äáñì ',ôöî íùî ÷ðåé äæä íùä äðä "òöåîîä õ, 

äæ ïôåàá àåä äðäå, õôöî éë îéâ'ù ',ïéãåéã íé÷ìà ïéðîë , íé÷ìà íù ùøåù øéñú íàå 
åèåùôë,ô àåäù "å,ïéðéãä ùøù àåäù ,á øàùé îéâ'çåø ,àåáîë ôá åðéìöà ø ÷åñ)&( 

åë úôçøî íé÷ìà çåøå'.åæ ïééãòù ø÷áá äðäå "øåçàá øåçà íä ï, íä íééøåçàä éðùå 
òãåðë ïéðéã úðéçá,íé÷ìà íù àåä øåçà ìëå , íéîòô éðù íä íééøåçàä éðùù àöîðå 

çåø,áå " àåä çåø ôîéâ'úç "ê.éô íâ  'úç" òåáø ãåñá íä íééøåçàä ìëù éôì àåä ê
òãåðë úåîùä) &(,äæë íé÷ìà íù òáøú øùàëå ,à  'à"ìà ì"äìà ä"é÷ìà é"í,á îéâ'ø ', 

éä íòå"éãåé éåìéîã úåéúåà â"ììåëäå ï,éø éøä "ã,åø ïéðîë "æðë ç'.á íä äðäå  'íééøåçà, 
åø íéîòô éðù íäù"ç,á íäù îéâ'úç "ê.úç ïåùì úðáä àåä åîöò äæ íâ "ê,éçá éë  '

éøåçàäí,Èù êåúçä íå÷î í,ù éë øéñðä úòá íéðùì ïéøñððå ïéëúçúî íäòãåðë . àöîðå 
úç íù éë"æðä ê 'ñá"ä ú"á ñ 'åæã íééøåçàä"ï,íé÷ìà äéåä àø÷ðä ,øá íéæîøðä "àô ú" é

ãäàé äìåòäåäð"é,åæ øåáéç àåäù "ï.ìáà  úðååë úç íù"äçðîä ïîæá ê, íùî øæâð àåä 
é÷ìàí,ïéãä ïîæ àåä æàù éôì ,æðä ìà úååù úåðåëäå ', á øéñú øùàë éë ' íééøåçàä

ïéãåé éåìéîá íé÷ìàã,á  'íé÷ìà éùøù úåîù,ô íäù "ô å"å,úç åøàùé "ò ê"æðä ã 'ùîî.  
úç íù úðåëå"ïåéöì àáå íãå÷ù éøùàá ê,úéøçù úìôú åðììôúä øáë æà øùà , 

òôùä ãøéå,øåîâ ãñç àåäù ø÷á úðéçá àåä íâå ,äéåää íùî øæâð àåä æà , àåäù 
íéîçø, àéäå òã äéåä"á,ðéçáî àåäù úäîëçä ,òã äéåä àåä íùù "òãåðë ïéãåéã á.  

 ãåñá òãåð äðäå)& (äéìòá äéçú äîëçäå,ñðøôäå ïåæîä ìë éë ä ïî äàá 
äîëçä,æðë  'ô øäåæá ' çìùá)& (ïîä ïéðòá,äå "êéãåé êéãé úà çúåô ñ,ãä íäù  ' ïéãåé

òã äéåäáù"æðë ïéãåéã á'.ìåìë ãçà ìëå äøùòî ,éå  'éî',ú íä ïéãåé òáøàä éøä ',ëå " ç
åæ äéåäá ùéù éåìîä éåìéîá ùéù úåéúåà, ìëä éøä îéâ'êúç , äæä íùä úåéä ïéáú äæáå 

äñðøôä íù íéìáå÷îä ìöà àø÷ð.   
â øàáúð éøäå 'úç íù úðåëá ùéù íé÷åìéç"âá ê 'æðä ïéðîæ', øàù ìë ìáà 

ôáù úåðåëä÷åñ }ò çé"á {âá íéåù íä äæä 'ðä íéðîææ'.òéáùîå úìîá äðä ,â " ïéåëú ë
úç àéøèîéâá àåäù"øëæðä ê,æðä êúç íù úåðåë ïéðòá åá ïë íâ ïéåëúå '.åöø úìîáå " ï

ïåéìòä ïåöøä ïî êéùîäì ïéåëú,éåä àåäù "ô÷ äìåòä ä"ã, ïéãåéã äéåäã íééøåçà íäù 
æã àùéø êåúáù àáàã ãåñéá àåäù"òãåðë åáù úòãá à )ח מלכים ד"ע'

961
(.962íâå  àåä 

á äìåòä ïéãåéã äéäàîéâ'ñ÷ "à,àîéàã ãåñéä àåäù ,æã àùéøá àåä íâù " åáù úòãá à

 - מאיר הכוונה -

   שער יא פרק ד -  ספר עץ חיים 961
כ כשנתלבשו "ז באמא עטרה דגבורה ואח"וכעד' ח חיבור חסד א"עד יסוד דאבא נעשו כל ה

וד אבא נתלבש ביסוד י ואז יס"י בנה"א אז נתלבשו נה"א לכנוס ברישא דז"י דאו"המוחין תוך נה
  ג יחד"ג כנודע לכן נקרא היסוד מערב כי שם הוא עירוב החו"אמא ונתערבו שם יחד החו

 . עוד שער פנימיות וחיצוניות ח’ועי
נגד אחוריים ' אחוריים דלאה וישראל והב' ד חיים כי הראשון הוא ב"ונלע: ך"לגבי חת 962

 ).ח"פע (דרחל וישורון



  כ"שעה

183 

òãåðë.ô÷ äðäå "ñ÷å ã"îéâá íä ììåëä íò à 'åöø"ï,áî êéùîäì ïéåëúå  'æðä úåãåñé', 
íìåòä ìë ìà äëøáå ïåæîå òôù,á å÷úîúé íãé ìòù ïéåëúå  ' íéòðåîä ïéã ìù úåçåë

äñðøôä,äù ãåñ àå éðù ôá øëæðä íéðéò 'äæì íãå÷ù,åë åøáùé êéìà ìë éðéò àåäå '.963 
úåòîã éðù ùé íéðéòá äðäå,æðë ïéãä àöåé ïäîù  'ôá 'úåîù964æã àá÷åðá äèîì íäå " à

ìçø àø÷ðä,á àéä íâ øùà îéâ'íéîòô éðù äòîã ,øá ìçø úæîøð ïëìå "ëì ú"ç ì" é
åöø"ï.æðä ìçø úà ÷éúîäì ïéåëúå ',äàúú àá÷åð àéäù ,á íäù úåòîã éðù úàå îéâ'â " ë

ìçø ïéðîë,àáø àîéá íéãøåé íä úåòîãä åìà øùà 965,æðë àá÷åðä àéäù  ' øäåæá íù
ôá 'úåîù,ò í÷éúîúå "æðä ïåöøä é 'ô÷ àåäù"ñ÷å ã"à.  

åë äé êøáð åðçðàå ÷åñô', æ éøåî"ì ãåãì äìäú íåéñ øçà äæ ÷åñô øîåì âäåð äéä 
åë 'âî íòô ìëá 'æðä íéðîæ',  úéøçùá àìà äæ ÷åñô øîåì àìù íéâäåðä íúåàë àìù

ãáìá úåøéîæä úòá.  
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 דמעין דנחתין לימא רבא' אינון דינא ומונעין את הפרנסה והם בעיינין של רחל ד'  אינון ב963
 ).ח"פע(

  א"אולי יט סוף ע 964
  :ל"ז

 :תרגום
 בהני עיינין בתרין גוונין מנייהו בסומקא ,תאנא: וזה לשון האדרא: ב"ר קלז ע"אד' עי 965

 אחית תרין דמעין , וכד בעי קודשא דקודשין לרחמא על ישראל,ואוכמא שראן תרין דמעין
) א בחוורא"ס( כלומר דיתסחון בנהרא , ימא דחכמתא עלאה, מאן ימא רבא,סמא בימא רבאבאתל

באלה שני העינים בשני , למדנו: תרגום [ישראלבמבועא דנפיק מחכמתא רבא ומרחם להו ל
, וכאשר רוצה קדש הקדשים לרחם על ישראל. שורות שתי דמעות, מהם באדום ושחור, צבעים

כלומר . זהו הים של החכמה העליונה? מי הוא הים הגדול. בים הגדולדמעות למתקם ' מוריד ב
כן ו. א"כב עלקמן  'ועי. ל"עכ, ]במעיין היוצא מהחכמה הגדולה ומרחם על ישראל, שיתרחצו בנהר

כשהוא , בא וראה רחמנותו של הקדוש ברוך הוא,  אמר רבי אלעזר,ל" זא" יט עשמותזהר  'עי
והיינו דתנן שהקדוש ברוך הוא מוריד , ן ומורידה ומרחם עליהםכופה למדת הדי, מרחם על ישראל

והן שתי , אית תרין דמעין לקודשא בריך הוא' וכו, מאן אינון שתי דמעות, שתי דמעות לים הגדול
הוא מוריד אותם לים , וכשהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו' וכו, מדות דין שהדין בא משתיהן

ע "ב' ועי. ל"עכ, ומרחם עלייהו, הופך מדת הדין למדת רחמיםו, הגדול שהוא ים החכמה להמתיקן
ב "ה ח"ו דע" לש'ועי. י הנסירה"ע' דים לים הגדול נוקיורג "עיינין חו' דמעות ב' בשה, ל"ב ז"קסו ע
ז מתכפיין כל " שהורדת הדמעות היא מיתוק הדינים שנמתקו ברחמים ויוצאים ונפרדין ועי,ג"מג ע

ד שכתוב אל "דמעות היא ע' ה מוריד ב"ש שהקב" שמ,ב"ב צג ע"ה ח"דעו " לש'ועי. הדינים קשים
 אם כן . ושם הם נמתקין,ס"דינים למו'  שעולין הב, כי האי ירידה עלייה הוא,'גינת אגוז ירדתי וכו

דמעות '  שב,ג" המשך צג ע' ועי.)מאור החמה(ס שהוא הימא רבא ושם הם נמתקין " למיםהם עול
לקמן ' עי[דים רהם יושני ו.אוכם הוא דין קשהאילו הו, נמתקהסומק , ואוכםדים הם סומק ריוה

,  רבאא גם כן ימת והחכמה דבריאה נקרא,ב דבריאה"לחו] ב שאוכם לא נמתק אלא נדחה"כב ע
 ונשאר ,קשה יורד בבינה דבריאה ונקרא תהום רבאהוהדין ,  משם ההנהגה בדינים מתוקיןכתונמש

יורד בתהום לנקמא כ הוא " ואח, נכנס לחכמה למתקהן הקשההדי ה תחיל,בעת הזכותהנה  ו.שם
  .ין מאותן דמעיקין לישראלמנוק

' ועי). א"לקמן לא ע (והבל שורש הדינים' שורש הקליהוא  שקין , קין והבלשנים אלו הםו
אבנין אוכמא וסומקא דאתפרשין באסחותא דימא ' בהם , ל"ה ואינון ז"ב ד"ע' ז צ"א על ת"בבהגר

' אבנין דלוחות שהן ה'  והן ב, אוכם וסומק,תתאה' עילאה וה'  ה,אלקים' דינין דב' ן בו ואינ,רבא
 'כודעץ הדעת טוב ורע ' ט הכל מס'וכובתי לבא ' והן בית ראשון ושני בב' תתאה כו' עילאה וה
  .ל"עכ, צ הדמעין אלו דשם כולו חיים"ח א"אבל בעה

ה נקראים "נו, ל"זב "ע נח ע" ב'ועי ,ה"ונהדינים הנאחזים ב שהדמעות הם ,א" לקמן לא ע'עי
ש "ס גדול מ" וז,ס"ה עילאין נדרשים כמין חומר שהם באמת מליין ממים של מו" ובנו',אפיקי מים'

 כשהם בגוון סומק ומלאים דין ,א"עיינין דז'  והם סוד ב,דמעות לים הגדול' ה מוריד ב"ל שהקב"רז
ק דמתסחאן "י שורשם בעינא דע"מיתוק העינים ע והוא סוד ,'ש בגמ" כמ,י מים חיים"ורפואתם ע

 והוא ,פ"ש כמ" שכל הגבורות נמתקים בשורשם כמ,ס" ומתמתקין בשורשם במו,בחלבא דנהיר
של תיקונם כלומר  .ל"כע, גדולה' סוד ים הגדול שהוא כלול בבטישו דאוירא חסד עילאה שנק

 .ספת מים לעין לנקותוס שהוא תו" אותם החוצה על ידי השפע מהמוהוציאהיא להדמעות 
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ãåãì äìäú,úîà íúåçá úåëìîä íåúçì ïéåëú åáå , úåëìîä àéä äìäú éë 
òãåðë) &(966.á äìäú äðäå îéâ'äìäú ìù ììåëä íò úîà , äìôú åîë àéä äìäú íâ 

áîéâ'á óãåò äìôúäù àìà îéâ'ò äìäú ìò "ä,â íäù "ë ô"ë ä" äë"ä,äå "ñ967 ìù ïéçåî 
äá÷ðä,à ìëå  'ë àø÷ð"ä,äå "ë ñ"à ä ' úëøá øçà ø÷áá íéøîåà åðàù íéðäë úëøááù

úåðáø÷ä íãå÷ øçùä,ëå "á ä 'äãéîòä úøæçã íéðäë úëøá ãâðë,ëå "â ä 'ë ãâðë" ä
úøè÷áù.ëäå "îå÷îá øàáúð íéðäë úëøááù äåíù .øåöé÷á àåä ïéðòäå , äúò éë 

ìîäúåëë àø÷ð "ä,  ãåñá)& (åë åëøáú äë',ë íäå "ôá ùéù úåéúåà ä ')& (ä àùé ' åéðô
åë',ëå "æ áøä éøáãá æîø íäá éúàöî àì úøè÷áù ä"ì,òìðå "ë ùéù ã" åìàá úåáéú ä

íé÷åñôä éðù) &(ä øîàéå  'åë íéîñ êì ç÷ äùî ìà 'ùã÷ øåäè,ò "ë.968  
úåéåììä äùîçä úðåë,ä úà éùôð éììä äéåììä  'åë ')&( , àéä äøéöéã úåëìîá

ùôð àø÷ðä.ôå  'åáù ïåøçàä,ä êåìîé àåäå  'åë ïåéö êé÷ìà íìåòì',ãåñé àéä .   
 äøîæ áåè éë äéåììäåðéäìàåë  ')&( ,äøéöéã ãåñéá àåä, ãåñá )& ( éë ÷éãö åøîà

áåè,ãåñéä àåäù 969.ðä íðîàå å"ä,åðéìöà øàåáîë ïéðéãä ãåñ íúåéäì , åðçðà äúò äðäå 
äøéöéá,íù øùà ïéãä ó÷åú ,òøå áåè úòãä õò ãåñá , úà äúò ïéøéëæî åðà ïéà ïëìå 

ðäå"ä,ãåñéä ìà åìôèð íðîà , ÷åñô ãåñá åîò åæîøðå )& (åë äöøé ùéàä é÷åùá àì',éô  '
íãáì ùéàä é÷åùá äöøúî åðéàù,ðä íäù å"ä,ïéðéã íúåéäì ,ãåñéä úåôøèöäá àìà . íâ 

îá æîøð" ù)& (äìäú äåàð íéòð éë,åäù çöðä à, äéá áéúëã )& (çöð êðéîéá úåîéòð, 
îá æîøð ãåääå" ù)& (ìàøùéì åéèôùîå, ïëå )& (íåòãé ìá íéèôùîå,ãåä àåäå , íùù 

úåøåáâäå íéèôùîä.ôá  ÷åñ)&(áì éøåáùì àôåøä ,ø "ìì ú"ä,à àåäå  'ò úåîùî" á
èéå àáéå òñéåã,á àåäå îéâ'éðãà .  

ä úà åììä äéåììä 'åäåììä íéîùä ïîéîåøîá íåë  ')&( ,ú àåä"äøéöéã ú,ôå ÷åñ 
)& (äéåììä åáåø÷ íò ìàøùé éðáì,äøåáâá àåä ,ïåùìî ) &(áø÷ì éãé ãîìîä .æå " ñ)& (

íéáåø÷ íé÷ìà åì øùà,äøåáâä àåäù ,ïééæ éìëå áø÷ä éìë ïåùìî íéáåø÷å .   
äì åøéù äéåììä 'åë ùãç øéù ')& (äøéöéã ãñçá àåä,ù äæå "ä970) &( åúìäú 

íéãéñç ìä÷á.äøåáâä ìáà ,ïéã äúåéäì ,åîò ä÷úîì ãñçä íò äúåà íéììåë åðà ,æå " ù
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  . בתהלה מלכותכתר: ב"ג רכג ע"זהר ח' עי 966
דוד מלכא הוה ידע ברוח ' כתיב שיר וכתיב לך דומיה תהלה וגו): א"סג ע(ח " זו'אמנם עי

קודשא דאזדמן שיר דא לאתגליא בעלמא ואמר שיר דאזדמן לאתגלי לך דומיה איהו בחשאי דלית 
תא ותהלה דא אלהים בציון כד אתבני בי מקדשא רשו לאתגלייא תושבחתא דא אלא תושבח

  .דאיהו לקביל מקדשא עילאה כדין לך ישולם נדר
דוד המלך היה יודע ברוח ' לך דמיה תהלה וגו) שם(וכתוב ) תהלים סה(כתוב שיר : תרגום

הקדש שהזדמן השיר הזה להתגלות בעולם ואמר השיר שעתיד להתגלות לך דומיה הוא בחשאי 
לה זה אלהים בציון כשנבנה בית המקדש שהוא י אלא שבח ותההת השבח הזשאין רשות לגלו

  .כנגד המקדש העליון ואז לך ישלם נדר
  .משמע שזה בינה

 ).ח"פע (אמת ויכוין לחתום את המלכות בחותם אמת' ה גי"תהלה ע
 ).ח"נוסף בפע(' ג 967
פשט למטה א מת"לכל הנופלים כאשר תתפשט התבונה למטה אז גם הז'  בדרושים סומך ה968

וגם הנוקבא תרד למטה ממקומה בסוד המדרגות ולהיות התבונה זו בסוד } ב"לו ע{ממקומו 
אחוריים לכן יש אחיזה לקליפות עד התבונה זו ואז כולם נקראים נופלים וכאשר נתעלו כל אלו 

א יעלה למעלה וגם התבונה תחזור להיות "אחוריים למעלה אזי תתעלה המלכות למעלה וגם הז
י זאת הסמך יהיה "ושם אין מקום אחיזה לחיצונים ואז ע' תחלה ואחוריים דבינה נקראים סכמו ב

 ).ח"פע( ש"לכל הנופלים ע' סומך ה
 .ב"א ל ע"זהר ח' עי 969
 .ח ובמקומו איתא וזהו" נמחק בפעה" וזה ש970
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)& (åë íéåâá äî÷ð úåùòì íãéá úåéôéô áøçå'. áåúë èôùî íäá úåùòì )&( , àåä
äðéáá,äàìò äøåáâå èôùî àåäù .   

 åùã÷á ìà åììä äéåììä)&( ,äøéöéã úåðåùàø ùìùá àåä, ìà åììä åøîåàáå 
åùã÷á,ëé  äàìéò ùã÷ àø÷ðä äîëçá æîø àåäù ïéå)א"ג סא ע"זהר ח

971
(.  íà ÷ôåñî éðàå

éä åìà"úåéåììä äùîçä åìàá íéæåîøä ñ,é íä íà "äøéöéã ñ,åøéôñ øùò íà åà ú 
ìîãúåë }ò çé"â {äøéöéã,ììäú äîùðä ìë úðåëå ,éò áùø éøîàî øòùá ïé" øäåæá é

 çìùá)ò æë óã"&(æå "åë àúòù àéääáå ì 'æå" ìåë íéøîåà éúòîù'972,ò "ù.  
ä úà ãåã êøáéå 'åë',åë ãåã êøáéå ïî ãîåòî íå÷ì êéøö  'ä àåä äúà ãò ' íé÷ìàä
åë íøáàá úøçá øùà 'ììëá ãòå,øá æåîø äéäà íù éë úåéäì "úà ú"ä ä"ä àå ' íé÷ìàä

åë',øúëá àåä äéäà ìëå ,æðä úåáéú äòáøà óåñ ãò ãîåòî íå÷ì êéøö ïëìå  'ãáìá. äðäå 
ëåöøô äîë ùé íìåòå íìåò ìëá éë øàáúð øáíéô, øéëæðù äàøú íà äîúú ìà êëìå 

íéìôåëîå íéìåôë íéøáãä,òà éë "éä åðæîø øáëù ô"úåéåììä ùîçá äìòîì äøéöéã ñ, 
ëò"ôá íøéëæäìå øåæçì ïéëéøö åðà æ÷åñ )& (ä êì 'åë äìåãâä',ôáù òãåðë  ' åæîøð äæä
éä"ñ.  

÷á ìëá ä÷ãö ïúéì êéøö íâø, ãåñá )& (êéðô äæçà ÷ãöá éðàå, ììôúéù íãå÷ 
é úìôú"ç.ãçéá úåèåøô éðù éàáâä ãéá äìéçú úúì êéøöå ,äàì ãâðë ãçà , ãâðë ãçàå 

ìîúåëæ ùàø êåúáù äðéáã "à,æðë äàì úàöåé äðîî øùà '. åìà úåèåøôä éðù ïëìå 
ãçéá íéðúéð.çàå "â äèåøô éàáâä ãéá ãåò ïúåð ë 'ìçø ãâðë,á÷åð æã äðåúçú à"à. 

àåä ïéðòäå,åìà úåðéçá ùìù éë ,÷ãö àø÷ð ïäî ãçà ìë , ÷åñôä ãåñá åäæ øùà )& ( ÷ãö
åë óåãøú ÷ãö',æðë  ' íéðå÷éúá)&(973 äàúú ÷ãöå äàìéò ÷ãö íäù,ìçøå äàì íäù . íâå 

äàìéò ÷ãö ììëá àø÷ð äðéáã úåëìî,äàì úðéçá àéä äîöò àéäù úåéäì ìáà , àì ïëì 
ä íâ äøëæðë éùéìù ÷ãö íùá äîöò éðôá ÷åñôá àéíà éá  'íéîòôãáìá ÷ãö . éë ïéåëúå 
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 .863והערה  הטעם שציץ של וזהוה "א ד" ודף ו ע381לעיל הערה ' עי 971
 לנחתא לארעא בזרעא דלוי אתתקנו ארבע מאה 972 ובההיא שעתא דנפק):א"נד ע(ל הזהר "ז 972

 וארבע מאה ועשרין וחמש גליפין ממנן אוזפוהו לההוא רוחא 972 למלכא972ועשרין וחמש בוצינין
באנפוי וביתא אתמלייא מזיותיה ביה שעתא קרא עליה ' הלאתריה כד נפק לעלמא אתנהרא 

קודשא בריך הוא בטרם אצרך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך רבי 
קודשא בריך הוא לרברבא ממנא דמצראי וחמו ליה ) 972א אפיל"נ(יצחק אמר ביה שעתא קטל 

אז ישיר ) &(וירא ישראל את מצרים מת ) &(משה ובני ישראל כדין אמרו שירה הדא הוא דכתיב 
  .משה ובני ישראל

ובאותה שעה שיצא לרדת לארץ בזרע של לוי נתקנו ארבע מאות ועשרים וחמש נרות : תרגום
למלך וארבע מאות ועשרים וחמש חקיקות ממונים לוו את אותה רוח למקומה כשיצא לעולם 

ו הקדוש ברוך הוא בטרם אצרך בבטן בפניו והבית התמלא מזיוו באותה שעה קרא עלי' האירה ה
) הפיל(רבי יצחק אמר באותה שעה הרג  .ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך

הקדוש ברוך הוא את השר הממונה של מצרים וראו אותו משה ובני ישראל ואז אמרו שירה זהו 
  .שכתוב וירא ישראל את מצרים מת אז ישיר משה ובני ישראל

ל בביאור לשון הזה כי הענין "משם מורי ז' שמעתי אומרי): א"יח ע(י "ר מאמרי רשבהשעל "וז
ה באופן הזה "הלל יה והוא יוצא מן שם י'נשמה ת'ל ה'ת כ"ת היוצא מן ר"הוא רומז אל שם כה

ועוד יש בו גם כן שלשה מילוים שהם יוד הי יוד . ה"י עצמו הרי של"ד ה"ויו' י הם ש"ד פעמים ה"יו
ל 'וכולו הוא משם יה וזהו כ). ש עם הכולל"א(ח "ה הרי תכ"א ועם של"והם בגמטריא צ. ההא יוד ה

ד "ויען השם הזה נעשה על ידי הכאת יו. הלל'נשמה ת'ל ה'ת כ"ה כי מן יה יוצא ר'הלל י'נשמה ת'ה
 .'ת לרמוז שנעשה על ידי הכאות הנז"לכן נקרא גם כן כה' י כנז"בה

, רישא דחרבא' י, חרב דקודשא בריך הוא: א"ג רעד ע"חזוהר ' ז אמנם עי"לא מצאתי בתיקו 973
דינא מפי בית דין , חתכין תרין דינין, צדק צדק תרדוף, א תרין פיפיות דילה"א ה"ה, גופא דחרבא' ו

אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שניתן , ומהכא אשתמודע, ודינא מפי בית דין דלתתא, דלעילא
  .תמן אשתכח דינא, י"דננרתקא דחרבא א, לו רשות מלמעלה

 : תרגום
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÷ãö íä,æðë ïéðéã íäù  'åðéæàä úøãàá,æå " ì)& :(éåáåäìùá ÷ãö øòúà ãë 'åë'974,òå " é
ïúåðù åæ ä÷ãö,ä÷ãö úéùòð ,òãåðë íéîçø àéä ä÷ãö éë ) &(975. ä÷ãö ïúéì êéøö ïëìå 

ãîåòî äúò,àåä íòèäå ,÷ãöäù éôì äî àéä äùò úåö,ãîåòî úåöîä úåùòì éåàøå . ãåò 
èøçà íò,æðë úåëìîäå äðéëùä àéäù éðòì ä÷ãö úúì éãë àåä íòèäù ïåéë éë '. äðäå 

åòá õøàì úìôåð úåëìîäíéáøä åðéúåð,ððúéù êéøö ïëìå åãîåòî , äîé÷äì ïéåëéå 
ò ãîåòî äãéîòäìå"ä÷ãöä é,úä àåäù "àøåëã ú, áåúëä øîàù åîë )& ( ä÷ãöå èôùî
úéùò äúà á÷òéá976.÷ãöù úåéäìå äúä ïî úðúéð åæ "åëìîì úúò "ãåñéä é, êéøö ïëì 

÷ãö éàáâä ãéá äðúéìä,ä÷ãö éàáâ àø÷ð ãåñéù  )א"א רח ע"זהר ח(,àîéàã ãåñéä àåäù , 
æã ãåñé åà"à,ä÷ãöä ìë äáåâ àåä øùà , ãåñá )& (óñëä ìë úà óñåé è÷ìéå, ïúåð àåäå 

ëùä àéäù éðòìäðé,éðò àø÷ðä 977.ðúéì êéøö åîöò íòèä äæîå äøîåàù úòá , ìë éë 
õøàáå íéîùá,ìë àø÷ðä ãåñéä ìà æîåø àåäù 978.   

î éúòîù úøçà íòôåæ éøåî"ì,øîåàù úòá äððúéù êéøöù ,ìëá ìùåî äúàå , 
ìë àø÷ð ãåñéäù,ä÷ãö éàáâ àåäå .úåëìîì äúåà ïúåðå ,ìëá àø÷ð àéä íâ øùà , ìë äæ 

ìëá äæå.îë "æø ù"ì) &(äîù ìëáå íäøáàì åì äúéä úá ,úòãéù äîá àåäå , äéåä éë 
îéâá àéä ïéää éåìéîã 'ìëá,ìîá àéäù '.òù àéä äðåëäå "ãåñéä äì ïúåðù åæ ä÷ãö é, 

åäùàá íù "æðë ï',äúîå÷ øåòéùå äôåöøô ìãâé .   
úòãé øáë éë àåäå,ãéîä å÷ éë äæã "à,äðä íä "äðéáã é,÷ êøã íéèùôúîä  íéå

æã úåãîå"à .äéäà ãåñ íä äðäå,äðéáä àéäù ,â íäå  'äéäà:à  'íéãåéã,àå  'ïéôìàã, ãçàå 
ïéääã,äðá íäù åðéìöà øàåáîë "æðä äðéáã é'. ìà äðéáä ïî úåëùîðä úåøàää íðîàå 

úåëìîä,ùîî äéäà íùî íðéà ,åúøàäî àìà ,ëåá íù àåäå "å979, íùî àöåé àåäù 

 - מאיר הכוונה -

  :לב שלימתו"ז 974
 :תרגום

  א / זוהר חלק ג דף רצב975
ואתמליא , ועלמא מתבסמא בחסד, כדין אקרי צדקה, כד מתבסמא האי צדק ממשפט, תא חזי

  : ה מלאה הארץ"אוהב צדקה ומשפט חסד יהו) שם לג ה(דכתיב , מניה
  ב /תיקוני זהר דף טז

ואיהי , הא אוקמוהו, ולית צדקה אלא צלותא, ה תרומם גויבההוא זמנא אתמר בה צדק' צ
', ק, ה בתרוייהו בצדיק וצדקה"ואתכליל י, )צדיק(אימא עלאה דנחתא לגבי צדק ואתעבידת צדקה 

  :ובההוא זמנא יהא הקול קול יעקב, בההוא זמנא יסלקון ליה קלין דצלותין קלין דאורייתא
חלקים פלגא דינא ופלגא ' ל שהלילה נחלק לב" ר–ה מארי תורה "א ד"ז יח ע"א בתיקו"גר' עי

ג ממותקות והיא בזיווגא שאז "בסוד נער נערה דאנהר לה אימא ה' ה' רחמי והן ליל ולילה בתוס
הוא חכם והיא חכמה והא עשיר ' דרגין באשה קטנה נערה בוגרת נשואה שנקראה ה' שד' נקרא ה

א שהוא "דעד' ולכן דווקא בחצות והוא בסטה "ת של נקב"והיא עשירה הוא איש והיא אשה והן ר
  . 'ש ואיהי שומר מה כו"בין חסד לגבורה והוא בחצות ממש וז

 
ח כד מתבסמא האי צדק ממשפט כדין אקרי צדקה ועלמא "ת: א" רצב עג" זהר ח'עי 976

  .י מלאה הארץ"מתבסמא בחסד ואתמליא מניה דכתיב אוהב צדקה ומשפט חסד י
 נמתק העולם ואז ,צדקה נקראהוא  אז, משפטהמ מתקמת קהצד כשזה: וראה בא: תרגום

  ".הארץ מלאה' ה חסד ומשפט צדקה אוהב "שנאמר .ממנו ומתמלא בחסד
 .השערי אורה לומד את זה על יסוד

 .2לעיל הערה ' עי 977
תחבר כלא בעמודא דאמצעיתא לית זרעא דאזדרע בר ברזא דא וא: א"א יז ע" זהר ח'עי 978

  .דאחיד לכלא בנהירו דתיאובתא ואפיק יסודא דעלמא ובגין כך אקרי כל
 , והכל התחבר בעמוד האמצעי והוציא יסוד העולם.אין זרע שנזרע מלבד בסוד הזה: תרגום

 . שאוחז את הכל באור ההשתוקקות',כל'ולכן נקרא 
שזה ' שער מיעוט הירח א' ובעיקר עי. בינהשזה יד ה, וטו ל פרק יא אות ט"ח שער ט" ע’עי 979

 .בכפיפת הראש דבינה
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àã àúéá àôìà óåìéçá äéäàâá"åáîë ãøàåðéìöà ,øá äæ íù æîøð ïëìå "á ú"å ìë" êãéá
ë"å ç"äøåáâ,åéøçà åì êîñ ïëìå ,ìëì ÷æçìå ìãâì êãéáå ,æðä ãåñá  ' å÷ øîàîáå øäåæá

äãîä) &(úëã "é,ìãâ íäì øîåàå íäá äëî àúåðéãø÷ã àðéöåá äéä úåòéèðä éë 980, ïëå 
åëìîáúäá÷ð àéä øùà , å÷ ãåñá ìãâîå äá äëîä íùä äãîä,ëåá íù àåä "æðä å', åäæå 

ìëì ÷æçìå ìãâì êãéáå,ò éë "ëåá íù é"äìù äãîä å÷ å,ä÷æçìå äìãâì åãéá , úåçôì åà 
åðåöø éôë äðîî.ìëì ÷æçìå ìãâì êãéáå åäæå ,éô  'ìë àø÷ðä úåëìîä ìà.   

ëåá ìù äæ íù äðäå"úåëìîä ìù äãîä å÷ àåä å, ïéçåîá úåéç óéñåîä àåäå 
äìù,úéð æàå îä ìà úåéç úëùîä çë äá óñå"äìù ï,ïéääã äéåää àåäù ,á àåäù îéâ' 
ìëá,ìëá ìùåî äúàå åäæå .   

åë äøåáâå çë êãéáå åøîàå',ôá åðøàéáù äî ãåñá àåä ïéðòä  ')& ( éáéãð äåøë
åë íòä',î ãåñá "æø ù" ì)& (ïîù øîú éáø úéá ìù úåëòåî ìë981, øùà äðéáä ïî éë 

ëåá íù êùîð äðîî"ðä åæ',îì úåëìîä éìë úéùòð äìù ãéä ïî äðä "äìù ï, éë }ò çé"ã {
ää íù"äá â 'ãéä úåòáöà,äæá éãå ,á àåä êãéá ïëìå îéâ'ëåá íù "å.   

á ïàë ùé äðäå 'íéîòôêãéáå ,àä íäå  'äøåáâå çë êãéáå,áäå  ' ÷æçìå ìãâì êãéáå
åë',äå "á íù ñ"æðä ï',á àéäù îéâ'ëá "î äìòîä ì" íìåòá øùà ïäøéöéä, äúò åðà øùà 

åðå÷éúá.éçáå  'îä"åç íä åáù ï"â,äù "ä ñ 'ôöðî úåéúåà"òãåðë úåìåôëä ê,äå " éðù ñ
ìàîùå ïéîé íéãé,úåòáöà äøùò íäáå ,é ãâðë  'ôöðî úåéúåà"úåìåôëä ê.ôá ïééòå ÷åñ 

   .åë éçåø ãé÷ôà êãéá',úð íù éë  'áèéä äæ ïéðò )תהלים לא ו(
íìåë úà äéçî äúàå) &(,ìîä äðä úåëäúà àø÷ð 982, ìë úà äéçîä àéäå 

ò íìåòä"ñ äìåòä äéåää íù é"â,äéçî ïéðîë .àåä ïéðòäå , ãöîù äðéá àø÷ðä çåî éë 
àáàã ïéçåî983, ãöî äîëç çåî äùòðå óìçúð àîéà984,ñã äéåä àéäå "äéçî ïéðîë â, 

éçá ìë êùîð íùî øùà 'úåéçä,æå " ñ)תהלים קד כד( ðë úéùò äîëçá íìåëæ 'ôá 'òéøæú 
א"מג ע(

985
(.  

 ÷åñô)& (ð"á úìä"à êæò"ð ì"÷ äå"êùã,ø "á äìåò ú"ð÷ ï"à,áã äéåää íäå " ï
ïéääã äéäàå ïéääã,á íäéðùå îéâ'éìåò íàá "ø.  

 - מאיר הכוונה -

 מדרש' עי 980
 . ולא הוצרכו אלא ביאה ראשונה,ש שמעכו באצבע"תמר שמן ע: ח שער טז פרק ה" ע’עי 981

 לא ,' והזווג הוא מקצתו אל קצתו בלי נוק,'א הוא זכר בלי נוק"והענין הוא כי הלא להיות כי א
ז הוצרך " ועכ, ומכח זה נמשך אל יעקב ולכל מעכות של בית רבי,ת כליהוצרך לזה לעשו} א"פב ע{

אך לא הוצרך , ן ביסוד שלה" וחצי באמא בסוד מ,ד" בסוד מ981אבאבא "להיות חצי היסוד דא
 .ל"לטעם הנ' לביאה ב

 .ש לא מצא"ש? 982
 .תוהנה סיבת התלבשוה "ד' ציצית ג' עי 983
 .##*ס"היינו אמא עלאה נהפכה ליש 984
כמה סגיאין אינון עובדוהי דמלכא קדישא וכלהו ) &(ה "י אבא מה רבו מעשיך יהו אמר רב985

סתימין בחכמה הדא הוא דכתיב כלם בחכמה עשית כלהו בחכמה כלילן ולא נפקי לבר אלא 
ובתבונה ) משלי כד ג(בשבילין ידיען לגבי בינה ומתמן אתעבידו כלא ואתתקנו הדא הוא דכתיב 

 עשיתיתכונן ועל דא כלם בחכמה 
 וכולם סתומים , כמה רבים מעשי המלך הקדוש,'אמר רבי אבא מה רבו מעשיך ה: תרגום

 כולם כלולים בחכמה ולא יוצאים החוצה אלא בשבילים , זהו שכתוב כולם בחכמה עשית.בחכמה
 ועל זה כולם , זהו שכתוב ובתבונה יתכונן, ומשם נעשים הכל ונתתקנים,ידועים כלפי הבינה

   .בחכמה עשית
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åë åðéëìî ãòì êîù çáúùé',éä ïéðò "íéçáù â986åìà ,íäù : ììä äçáùå øéù 
åë äøîæå',ò íäù éúòîù "ùî ã"ìàòîùé éáøã àúééøáá ì,éá " úùøãð äøåúäù úåãî â

åë íäá 'æðë 'íù) &.(é äúéäù äøéöéä íâ äúò éë àåäå "ñ,éùòð úé "úåøéôñ â,â ãåñá " ø
äàéøáá äìòîì åìòù äáù,òå "ù.é ãâðë íäù éúòîù íâ "øîàù êåøááù íéëåøá â. 

çäå"íéä úøéùáù úåéåä é,ç ãâðë íä "åë ãåáë éäé ìù íé÷åñôáù úåéåä é', ãåñá àåäå 
ôääøéöéáù íéôåöø.   

úð øáë äæä ùéã÷ä íâ"åðééðò ì,ò úåðáøå÷ä ùéã÷á íéùéã÷ä ïéðòá "ù) &.( íâ 
çáùì åðéìò íãå÷ àøúá ùéã÷ øçà íéøîåàù éðùä åëøáá áèéä åðééðò øàáúé,òå " ù

áèéä.ùä ìéçúéùëå "åëøá øîåì ö,íéøåãéñá áåúëä øãñä åúåà ùçìá øîàé , àåäå 
îî ìù åîù çáúùé"á÷ä ä"äåë '.  

åë øåà øöåé úëøá',åæ äëøá ìéçúîùë äðä ,á ùîùîú ãé ìù ïéìéôú àåä øùà 
äùòîä ãåñá äàéøáä íìåòá, øàåáîë øåáãä ãåñá äàéøáá àåäù øöåé úìôú ãâðë 

ìéòì.   
úð äðäå" ì)& (äàéøáá àåä äãéîòä ãò øåà øöåé ïî éë, äøéöéä íéììëð íùå 

äéùòäå.ôá äðäå  ' éãå÷ô)& (úåà ïéðòáæä í 'úåìëéä, íéæîøð êéà íðéðò øäåæá øàáúð 
øåà øöåé ìù úåëøáä åìàá,øåöé÷á íðééðò äæå ,ôã úåìëéää íúåà éë òã  'ôãå éãå÷ô '

 úéùàøá)ã óäî987(äàéøáä íìåò úåìëéä íä 988.æ äðäå  'äàéøáá íä úåìëéä, ïéàå 
íøôñîá äàéøáã úåëìîä, ìéòì øàåáîë )& (ä íãå÷ íéøîåàù ùéã÷ä ïéðòáäì åãå 'åë '

òå"ù.ìîäù éôì àåä íòèäå úåëå÷ð àéä äàéøáã äã øùà äøéöéã øúëá úùáìúî 
÷ ìëéäá"äøéöéã ÷,ãòå "úåîìåòä øàùá àåä æ. ãåñéá àåä øéôñä úðáì ìëéä éë àöîðå 

 - מאיר הכוונה -

כיון דמטי בר נש לישתבח נטל קודשא בריך : ל"ז). ו"לש(א "בזהר פרשת תרומה קלב ע' עי 986
הוא ההוא כתרא ושוי ליה קמיה וכנסת ישראל שריאת לאתתקנא למיתי קמי מלכא עלאה 
ואצטריך לאכללא לה בתליסר מכילן דרחמי עלאי דמנהון אתברכת ואינון תליסר בוסמין עלאין 

והכא אינון שיר ושבחה הלל וזמרה עוז ' נרד וכרכום קנה וקנמון וגו)  ידשיר ד(כמה דאת אמר 
וממשלה נצח גדולה וגבורה תהלה ותפארת קדושה הא תריסר ולבתר לחברא לה בהדייהו ולומר 

  .ומלכות הא תליסר בגין דאיהי מתברכא מנייהו
 לפניו וכנסת כיון שמגיע אדם לישתבח נוטל הקדוש ברוך הוא אותו הכתר ושם אותו: תרגום

ישראל מתחילה להתתקן לבא לפני המלך העליון וצריך לכלל אותה בשלש עשרה מדות הרחמים 
נרד ) שיר השירים ד(העליונות שמהן מתברכת והם שלשה עשר בשמים עליונים כמו שנאמר 

וכאן הם שיר ושבחה הלל וזמרה עז וממשלה נצח גדלה גבורה ותפארת ' וכרכם קנה וקנמון וגו
 הרי שנים עשר אחר כך לחברה עמם ולומר ומלכות והיו שלשה עשר משום שהיא קדושה

 . מתברכת מהם
 ).ו"לש(א "דמ 987
  ).ו"לש(א "ב עג ע"ב סג ע"ד נב ע"לקמן לב ע 988

   דף נ עמוד א -  שער ההקדמות ##*
. הם דכורין, כי ההיכלות של בראשית, ועיין לקמן. מכתר שבה עד מלכות שבה, הנוקבא כסדרם

  ס"הנשמה לי. הם נוקבין, פרשת פקודיושל 
   דרוש ו סימן ב -ה חלק א " ספר הדע- ספר לשם שבו ואחלמה 

כ בשם "אין כוונתו על העגולים הכלליים שבכל עולם שנקרא ג. ש ההיכלות"ומ. שבכל עולם
אלא כוונתו הוא על היכלות דגן עדן אשר ישנם . 'ד' ג' ב' ע פ"ש בדרושי אבי"וכמ. היכלות ובתים

. ומשם ולהלאה. ב"א ע"מ' ק בראשית בד"ע והם כל ההיכלות אשר נזכר בזוה"כל עולם דהביב
. ן דבריאה"שהם ההיכלות דהזו. ה"רמ' פקודי בד' א דבריאה וכן ההיכלות דפ"שהם ההיכלות דאו

כ ההיכלות אשר "והם ג. שהם ההיכלות דהיצירה. א"א ע"מ' בראשית בד' וכן ההיכלות אשר בפ
' בראשית בד' וכן ההיכלות אשר בפ. ג הנדפס בספר ארזי לבנון"ישמעאל כה'  דרבפרקי היכלות

ב "ש הרב בשער כסא הכבוד פ"כמ(ל והם ההיכלות דהעשיה אשר בגן עדן התחתון "ט' ח ובד"ל
וכל אלו ההיכלות הם אינם בהעגולים אלא הם ) ב"ט ע"י' י בראשית ד"ו ובמאמרי רשב"ושם פ

 ש"וכמ. הבינה דהיושר'  ובספיכולם רק בהיושר שבכל עולם
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äàéøáã,å áåúëä øîàù äî äæ )& (øéôñä úðáì äùòîë åéìâø úçúå,÷ðä ãåñéä éë úàø 
øéôñä úðáì,éìâø úçú àåä íäù ååð "ä, )éå"ñ] (æå"ñ [î" úéùàøá øäåæá ù)ò äî óã"à( 

æå"ì:øéôñä úðáìã àìëéä ìèð óñåé øéôñä úðáì ,òà " àø÷é ïéâá åéìâø úçúå áéúëã â
àåä àëìîã,éô  'äîéìòäìå äúåñëì éåàøù äðéçá àåä ãåñéä éë,úé åãåáë íåùîå  ' àì

åîå÷î øàá ÷ø åîñøô,æðë åéìâø úçú àåäù '.éä äðäå äá÷ðå øëæî ìåìë åîöò ãåñ, ãåñá 
åáù äøèòå ãåñé, êéúòãåäù åîë )& (ìî ãåñ äððéà äøèòäùúåëäîöò éðôá , úåììë ÷ø 

é ìëá àøëåãä"ñ,éçá àåäå  'åáù úåëìî.åëìîä ìáà úúéø÷éòä ,÷åð ìçø àéä  'æã"à. äæå 
äåìà äæçà éøùáî éë èåùô,à øáã äøèòäù ',á÷ðäå äà øáã  'äîöò éðôá.éðùå éçá  '

äøèòå ãåñé íäù åìà,øéôñä úðáì àø÷ð åá øùà ,äøèò úðáì ,ãåñé øéôñä 989. äìòîì 
ãåäá íéîùä íöò àåä åðîî,çöðá äâåð ìëéä ,äøåáâá úåëæ ìëéä ,ãñçá äáäà ìëéä , 

úá ïåöø ìëéä"ú,÷ ìëéä "âá ÷"ø.ôá ïøãñ øàáúð øáëå  'éãå÷ô) &( íéøãåñî êéà 
øåà øöåé úìôúá,éçúá éë àåäå äòã ìåãâ êåøá ìà ãò øåà øöåé úëøá úì, ìëéä àåä 

øéôñä úðáì,åðúé úåîòð êåøá ìàì ãò íùîå ,íéîùä íöò ìëéä àåä , ùãçîä ãò íùîå 
åë åáåèá',äâåðä ìëéä àåä ,úåëæä ìëéä àåä íìåò úáäà ãò íùîå , áéöéå úîà ãò íùîå 

äáäà ìëéä àåä,ïåöøä ìëéä àåä äãéîòä ãò íùîå .úôù éðãàå ÷ ìëéä àåä çúôú é"÷. 
úð úéáøò úìôúáåøàáæä åìà ïéðò  'úåìëéä,éøåëã ïéìëéä íäù ïæã " à}ò èé"à {äàéøáã, 

òå"äæ ïéðò úåúéîà øàáúð íù éë ù.  
úåèøô êøã íøàáð äúòå,øéôñä úðáìá àéä øåà øöåé úëøá , åá øîàð ïëìå 

"ìëä úà àøåáå íåìù äùåò",ãåñéä ãâðë ,÷ðä  'íåìù) &(,÷ðå  'ìëä )א" יז עא"זהר ח(. øöåé 
êùåç àøåáå øåà,÷åð êùçå àøåëã øåà éë àåä òãåð '990,àøåëã àåäù äøéöéá ïëìå , áéúë 

øåà,÷åð àéäù äàéøááå  'êùç áéúë,òàå "äøéöéä ïî äìòîì äàéøáäù ô, àåä íòèä 
äøéöéä ìò úøáåâä äàéøáä àéäù.  

úéùàøá äùòî ãéîú íåé ìëá ùãçî åáåèáå,ö êë "ì, åáåèáå  äæä øáãäù éôì
øëæä úôéè úòøæä úîéã÷ ïéðò íøåâ,øëæä ìò úøáåâ äá÷ðä øùà , úéáá, øîàé àìå 

åë ùãçî åáåèå'.àåä ïéðòäå ,ò úéùàøá äùòî íåé ìëá ùãçî ïåéìòä ìéöàîä éë "åáåè é, 
ãñçä àåäù, áåúëä øîàù åîë )& (ééç éîé ìë éðåôãøé ãñçå áåè êà.åáåèáå åäæå ,ò éë " é

áåè àø÷ðä ãñçä,åë ùãçî ', ãåñá )איכה ג כג( íéø÷áì íéùãç991, øøåòúî ãñçäù 
ø÷áá,åë ùãçîå ',çë óòéì ïúåðäå íéîåøò ùéáìî úëøáá åðéìöà øàåáîë ,òå "ù.   

êéùòî åáø äî,î ìà ïéåëú " òéøæú øäåæá ù)àî óãò "á(æå "ì, äîëçá íìåë 
äðéáá úéùò992,åîå÷îá åðéìöà øàáúðå ,òå "ù.å àåä ïéðòä, êåú ùáìúî àáàã ãåñéäù 

 - מאיר הכוונה -

989  
  שער מז פרק ד’עי 990
 .91לעיל הערה ' עי 991
ה כמה "מה רבו מעשיך יהו) תהלים קד כד(אשה כי תזריע רבי חזקיה פתח : ב" מב ע’עי 992

מקטורין כחדא וזרע לון  סגיאין עובדוהי דמלכא קדישא בעלמא משל לבר נש דנטיל בידוהי כמה
בזמנא חדא ולבתר נפיק כל חד וחד בלחודוהי כך קודשא בריך הוא עביד עובדוהי בחכמה ובחכמה 

כלם ) תהלים קד כד(נטיל כלא כחדא וזרע לון ולבתר נפקו כל חד וחד בזמניה הדא הוא דכתיב 
והי דמלכא קדישא כמה סגיאין אינון עובד) &(ה "בחכמה עשית אמר רבי אבא מה רבו מעשיך יהו

וכלהו סתימין בחכמה הדא הוא דכתיב כלם בחכמה עשית כלהו בחכמה כלילן ולא נפקי לבר אלא 
ובתבונה ) משלי כד ג(בשבילין ידיען לגבי בינה ומתמן אתעבידו כלא ואתתקנו הדא הוא דכתיב 

יא יתכונן ועל דא כלם בחכמה עשית בבינה מלאה הארץ הארץ דא כנסת ישראל דמתמן אתמל
קנינך דהיא אפיקת לון לבתר ' כל הנחלים הולכים אל הים וגו) קהלת א ז(מכלא כמה דאת אמר 
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àîéàã ãåñé,æã ãåñéä êåú àîéàã ãåñéå "à993. äùåò äðéáäå øîåà äîëçä éë àåä òãåðå 
æðë åøîàî 'úéùàøá øäåæá) &(,ì ãåñá "úéùàøá äùòîã íé÷ìà á,ì éë " úåáéúð á

ìå íéøîåà àáàã"ïéùåò àîéàã íé÷ìà á.íé÷ìà øîàéå åäæå ,íé÷ìà ùòéå . éë àöîð  ìë
úåìåòôä ìëå íéøáãä,äîëçä ïî íéëùîð íìåë ,ò íéùòð íä íðîà " àéäù àîéà é

åúåà úùáìî, åäæå )תהלים קד כד( úéùò äîëçá íìåë,äîëçä ïî íéëùîð êéùòî ìë éë , 
ò íéùòðù àìà"äîëçä úà úùáìîä äðéáä é.   

î ìë ìà ïéåëúå" éãå÷ô úùøôá øäåæá ù)& (åæ äëøá ïéðòá,á úøáãî äìåëù  ïéðò
äæä ìëéäáù íéðôåàäå úåéçä,øîåà àåä íäéìòå , íîåøîä êìîä êéðéð÷ õøàä äàìî 

åë',éãå÷ô úùøôá øàáúð ) &(äðåãäàé íù àåä éë "é, øàáúð äðä éë àåä åøåàéáå 
äàéøáä ãåñéá àåä äæä ìëéääù . úåëìîäå äøéöéäå äéùòä íéìåò äúò øáë äðäå

äàéøáã,÷ ìëéäá úãîåò øùà "äøéöéã ÷,éùòä øùà ääá íéìåìë äøéöéäå , äúò àéäå 
äæ ìëéäì äìåò,äàéøáã ãåñéä íò úøáçúîå .æå "äðåãäàé ìù äæ íù øåáéç ñ"é,òãåðë , 

ãåñéá àåä äæ íù éë994,úåëìîä åîò øáçúäá ,úä ìà äúåìòäì éãë "ú, åðàù åîë 
äãéîòá úåùòì íéãéúò.æðä íù úðåëå  ' úìîá àåä"æàî."á àåä æà éë îéâ'ç ' ìù úåéúåà 

æðä íù',øàáúð úåîå÷î äîëáå ,äæä íùä ìà úæîåø æà úìî éë .   
åéúøùî øùàå íéúøùî øöåé,ø "åî ú"í,à íù àåäå  'ò úåîùî"á, àáéå òñéåã 

èéå,íìåëáù ïåøçàä àåäå ,á àåäå îéâ'ô "å,íé÷ìà .ö ïëìå "ì,åéúøùî øùàå ,å úåàá ', 
øîåì íéòåèä íúåàë àìù,å àìá åéúøùî øùà '.   

äãéîòä úùåã÷á äèîì åéúøàéá øöåé úùåã÷ ãåñ.   
î ãéîú íåé ìëá åáåèá ùãçîä"á,úð øáë "øöåé úëøáá ì,ö éë " ùãçîä ì

úéá úåàá åáåèá,úéá àìá åáåè íéøîåàä íúåàë àìù ,ò ùãçúî úéùàøá äùòî éë " é
ãñçä àåäù åáåè, ãåñá )איכה ג כג( íéø÷áì íéùãç995ðë "ì.  

åë íìåò úáäà úëøá',äáø äáäà øîåì éåàø ïéà , ãñçá àéä äáø äáäàù éôì 
úåìéöàä íìåòáù,äàéøáä úåìëéäá åðà äúòå ,ö ïëìå "íìåò úáäà ì, àèåæ äáäà àéäù 

 - מאיר הכוונה -

בראם בגיני כך מלאה ' אלה תולדות השמים והארץ בהבראם בה) בראשית ב ד(הדא הוא דכתיב 
  :הארץ קנינך

 כמה רבים מעשי המלך הקדוש ,' רבי חזקיה פתח מה רבו מעשיך ה,אשה כי תזריע: תרגום
 ואחר כך , יחד וזרע אותם בפעם אחת]זרעיםשל [ קשרים  משל לאדם שלקח בידו כמה.עולםב

 ובחכמה נטל הכל יחד וזרע , כך הקדוש ברוך הוא עשה מעשיו בחכמה.יוצא כל אחד ואחד לבדו
אמר רבי אבא מה רבו .  זהו שכתוב כולם בחכמה עשית, ואחר כך יצאו כל אחד ואחד בזמנו,אותם

 זהו שכתוב כולם בחכמה . וכולם סתומים בחכמה,ה רבים מעשי המלך הקדוש כמ,'מעשיך ה
 ומשם נעשים , כולם כלולים בחכמה ולא יוצאים החוצה אלא בשבילים ידועים כלפי הבינה,עשית

 ,מלאה הארץ  בבינה. ועל זה כולם בחכמה עשית, זהו שכתוב ובתבונה יתכונן,הכל ונתתקנים
 , קנינך.'לכים אל הים וגווכמו שנאמר כל הנחלים ה, מהכלמלא  שמשם מת,הארץ זו כנסת ישראל

 לכן ,בראם'  בה, זהו שכתוב אלה תולדות השמים והארץ בהבראם,שהיא מוציאה אותם אחר כך
  .מלאה הארץ קנינך

 הנה החכמה הוא האומר ובינה הוא העושה כנודע והענין הוא ):ג"לה ע(י "שער מאמרי רשב' עי
כמבואר אצלינו בדרוש המוחין .  דאבא נעלם ומתלבש תוך היסוד של בינהכי כבר ידעת כי יסוד

ש כולם בחכמה "א ונמצא כי יסוד בינה הוא המתגלה והוא העושה כל הדברים ואם כן מ"של ז
עשית אין פירושו שהחכמה הוא העושה אלא שהחכמה בהיותה מתלבשת בבינה עושה הבינה כל 

 .  כלומר בהיותה מלובשת בתוך הבינהש כולם בחכמה עשית בבינה"המעשים וזמ
 .א"ח ובמקומו איתא הז"א נמחק בפע"היסוד הז 993
 ).ו"לש(ש בשער השמות פרק ג ,והוא הפנימי שבו כמ 994
 .91לעיל הערה ' עי 995
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ìîä ìùúåë÷ðä  'íìåò996,äàéøáä íìåòá äèîì ïééãò àéä øùà .úð äðäå "ì, úáäà éë 
äáäà ìëéä ãåñ àåä íìåò,äàéøááù ãñçä àåäù .   

ðéìò àáäå øäîõøàä ìë úåôðë òáøàî äøäî íåìùå äëøá å, øéúú ïàë êòéâäá 
êéôúë ìò úåçðåîä úéìèä úåôðë,äèîì úåéöéöä åìôéù íçéðúå ,æðù äî àåäå  '

 íéðå÷éúá)ב"כו ע( ïãéòáã òîù úàéø÷ åë åäééôãâ ïåéç éèîù'997.ôå "î éúòîù àæ éøåî"ì 
äæ ïôåàá,äæä íå÷î ìà êòéâäá éë ,éìèä éããö éðù íéùú êéôúë ìò ú, íéâäåðù êøãë 

íãà éðá úö÷,äå " ñ)& (íäéðù íëù ìò åîéùéå äìîùä úà úôéå íù ç÷éå.î àåäå " ù
ìéòì úéöéöä ãåñ øåàéáá,ìîä ïéà äìéçúáù úåëíéðô ãöîù úåéöéöä éðù ÷ø úç÷åì , 

ãä ìë äá åøéàéù êéøö äúòå 'úåéöéö998.ìáäå ïé÷ ùøùî àåäù éî èøôáå , íéëéøö íä 
ìà øúåéåæ äðåëä ,íäéôúë ìò úåéöéöä íéùìå ,éçá íä ìáäå ïé÷ù ïåéë  ' íéôúëä éðù

åîå÷îá øàåáîë.íùøùî àåäù éî ïëìå ,íãà éðá øàùî øúåé äæá ïéåëì åì éåàø .   
õøàä ìë úåôðë òáøàî êøîåàáå,éçá íä éë ïéåëú  'ã ' ìù úåéöéöä úåôðë

úåëìîä,õøà àø÷ðä 999,íéøæåôî íúåéäá ãçé íöá÷ì ,ë  ãçé íúòáøà åøéàéù éã
úåëìîá.êéôúë éðù ìò íîéùúå úéìèä éããö éðù äìòúù êéøö ïëìå , õá÷ú êë øçàå 

úéìàîù êãéá úåéöéö òáøàä, éôì }ò èé"á {úãçàúà àìàîùá úåëìîäù1000, äùøùå 
íùî1001.ã æçåà äúåéäá úéìàîùä êãé çéðúå  'áìä ãâðë úåéöéöä1002,ìàîùá àåäù , 

éãú úåëìîä úìá÷î íùî éëø.øîàúù ãò êë äùòúå ,éîéé÷å íééç åéøáãå íéðîàðå íåë  '
åë áéöéå úîà øçà 'éùîë"íù ú.  

åë ïåùìå íò ìëî úøçá åðáå', ìëá íéé÷ì íãàä êéøö äùò úåöî äòáøà éë òã 
íåé,äøéëæ ïéðò íäù ,áìä úøéëæá íéåìúù äøåúá íéáåúëä úåøéëæ äòáøà íäå , åìàå 
íä:à ',éñ øä ãîòî ïåøëæ àéä äøåúä úìá÷å éð,å áåúëä øîàù åîë )& ( úãîò øùà íåé
åë 'åë áøåçá', äéøúá áéúëå )& (åë êéðéò åàø øùà íéøáãä úà çëùú ïô',à àéäå  '

îøî"î ç"áîøäì ò"æ ï"ì.á äøéëæ ',÷ìîò êì äùò øùà úà øåëæ ,úéðù äåöî àéäå . 
â äøéëæ',ä äùò øùà úà øåëæ  'íéøîì êé÷ìà,î àéäå "â ò'.ëæ ã äøé', äæä íåéä úà øåëæ 

íéøöîî íúàöé øùà,î àéäå "ã ò'.ã äðäå  'îäùò úåöåìà úåøéëæ òáøàå ,ã ãâðë íä  '

 - מאיר הכוונה -

 .א"וזהר ויחי קנח ע 865לעיל הערה ' עי 996
ל מלך נאמן ובגין דלא "ח תיבין עם א" ואיהי כלילא מארבע פרשיין דקריאת שמע דאינון רמ997

א "נ(ם אמת וכד ישראל אמרין שמע ודאי "אלקיכ' יעבדון הפסקה תקינו למהדר שליחא דצבורא ה
ותך אשר חיוון שמטין גדפייהו באן אתר בכנפי מצוה דאתמר בהון על ארבע כנפות כס) מארי

תכסה בה דאיהו כגוונא דמעיל האפוד דפעמונים ורמונים אינון לקבל חליין וקשרין שולי המעיל 
  אינון לקבל כנפי מצוה 

  
 שהן מאתים ארבעים ושמונה תיבות עם ,והיא כלולה מארבע פרשיות של קריאת שמע: תרגום

 .ם אמת"אלהיכה " וכדי שלא יעשו הפסקה תקנו שיחזיר השליח צבור יהו,אל מלך נאמן
 , בכנפי מצוה, החיות שומטות כנפיהם באיזה מקום)אדוני(ודאי  ,"שמע"וכשישראל אומרים 

 , שהיא כמו מעיל האפוד)דברים כב יב" (על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה"שנאמר בהם 
  . וקשרים שולי המעיל הם כנגד כנפי מצוה,ליותושהפעמונים והרמונים הם כנגד ח

 
 .433הערה לעיל ' עי 998
999  

  ב / זוהר חלק א דף יא1000
ואיהי , ולא נפקא מינה לעלמין, פקודא תניינא דא איהי פקודא דפקודא דיראה אתאחדת בה

 ,למרחם בר נש למאריה רחימו שלים, ה"אהב
1001  
 341לעיל הערה ' עי 1002
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äðùá ùéù íéáåè íéîé.úåöîä âç ãâðë íéøöî úàéöé ,íéøöîî ìàøùé åàöé åáù . ïúî 
äøåúä äðúéð åáù úåòåáùä âç ãâðë äøåú.æçùîë úåëåñä âç ãâðë ÷ìîò úøéëæ " ì)& (

îòùêéøçà íéìùçðä ìë âøåäå áðæî äéä ÷ì,ïìá÷î ãåáë éððò åéä àìù íúåà , éððòå 
úåëåñä ãâðë ãåáë.àéøåèìã äùî ìò äøáãù íéøî úøéëæå ,äðùä ùàø ãâðë àåä , æàù 

ïéøøåòúî ïéøåèìéãäå íéâøè÷îä ìë.úòãé øáëå 1003ä íéøî éë ãåñ àé íéøîä íéðéãä ìë 
íéù÷äå,á àéäå îéâ'ôöðî "ê,á íäù âîé'ô "ø,øùò íäù úåìåôë úåéúåà ùîç íä äðäå , 

ô íòå"ø éøä ø"õ,íéøî ïéðîë .   
äåé íðîàå"íéãòåîä ììëî åðéàå ïåúáù àø÷ð ë,äåéì úáù ïéá ïéà éë " äæù àìà ë

îë äìé÷ñá åðåãæ äæå úøëá åðåãæ"æø ù" ì)& .(ïðáøãî íä íéøåôå äëåðçå,à "ã ÷ø åðéà ë '
æðä íéãòåî',â äðäå  'øéëæäïàë äúò íéøéëæî åðà úå, äúåà øéëæð íéøöî úàéöé úøéëæå 

ô óåñáúùøúéöéö ,ôá  ÷åñ)&(ä éðà  'åë íëé÷ìà'.   
ïøãñ äæå:äøåú ïúî , êøîåàá äúåà æåîøì êéøö "åë íò ìëî úøçá åðáå ' åðúáø÷å

äáäàá ìåãâä êîùì åðëìî",ò éë "ìåãâä åîùì åðáø÷ äøåúä é,íò ìëî åðá øçáå , 
åà åðìá÷åêìîì åðéìò åú,åðéëìî åðúáø÷å åäæå .   

÷ìîò úøéëæ, úìîá äúåà æåîøð "ìåãâä êîùì",÷ìîò øåáòá éë òãåðë ,ä ïéà íù 
íìù àñëä ïéàå íìù) &(,÷ìîò ìù åøëæ äçîéù ïéììôúî åðàå ,ìåãâ åîù äéäéå .   

íéøî úøéëæ, úìîá äúåà æåîøð "êì úåãåäì", íä íéúôùäå äôäå ïåùìä éë ùøéô 
 éìëøåáéãä,úé àåä åðá øöéù ',íäá åúåà äãåð ,ç òøä ïåùì øåôéñá íäá ùîúùð àìå "å, 

àéä äúùòù åîë äùòð àìå íéøî ìù òøä ïåùì øåëæðå.   
öé úøéëæå"òá äîå÷îá øàáúú î"ä.  

   
åëå÷ úð"ù  

à ùåøã'  

 - מאיר הכוונה -

   פרשת שמות - ספר הליקוטים 1003
ולכן כתיב , ולפי שפעמים הם כלולים זו בזו. דע כי המילדות העבריות הם סוד בינה ותבונה

ולכן יוכבד ומרים הם היו אימא , כי תבונה היא סוד מלכות דבינה, ולפי שהם בחינת אם ובת, חסר
ש "ס מ"וז, ובה דינין תקיפין, רים סוד תבונהומ, סוד אימא עילאה, ה"ב ע"מ' וכן יוכבד גי, וברתא

כי , ם"ה בניקוד אלהי"ולכן היא הוי. היינו מבחינת תבונה ולא מן בינה, ה מינה דינין מתערין"בס
  : ולכן מרים גופא היא דינים, אך תבונה היא דינים, היא גופא רחמים

   פרשת שמות -ספר לקוטי תורה 
יות הם בינה ותבונה ולפי שלפעמים נכללים זו בזו לכן דע כי מילדות העבר. ויאמר מלך מצרים

אם ובת כי תבונה סוד מלכות דבינה לכן יוכבד ומרים אמא ' המילדת כתיב חסר גם שהם בחי
ה שהוא סוד אמא עילאה ומרים סוד תבונה ובה דינין "ב והוא אם ע"מ' וברתא וכן יוכבד גי

תבונה ולא כן בינה לכן היא הויה בניקוד ' חידינין מתערים היינו מב' ש בזוהר ומינ"מתערין וז
וכבר ידעת שבאמא שם . ר דינים"פ' אלדים כי היא גופא רחמים אך תבונה דינים לכן מרים גימ

ז "תרפ' ת גימ"ן לכן העברי"ה ב"ג מ"ב ס"שמות ע' מלואי אהיה המלבישים בתוכן ד' ג יש ג"ס
א במלכות דאמא "ג באמא וקס" כי סא שבתבונה"קס' ושם השנית פועה גימ. כמנין כל השמות

ר העליון כנודע וכוונת פרעה לבטל הארת מוחין "ה היינו אמא שופ"ושם האחת שפר. תבונה כנודע
א לכן אם בן והמיתן אותו אבל הבת דהיינו הנוקבא תחיון כדי שיינקו ממנו השפע ויקח הוא "דז

  :כל השפע
  
  מדרש רבה שיר השירים פרשה ב פסקה כח ) 5(
שנה שנגזרו על אבותינו במצרים הגשם חלף הלך לו אלו ' א כי הנה הסתו עבר אלו תי) א(

תנחומא עיקר טרחותא מיטרא הוא כך ' מאתים ועשר שנים ולא הוא הגשם ולא הוא הסתו אמר ר
 ךפירושה שלכ(עיקר שעבודן של ישראל במצרים שמונים ושש שנים היו משעה שנולדה מרים 

 ).ש"ש ():וימררו את חייהם כי מרים לשון מירור הוא) 'שמות א(אמר נקרא שמה מרים על שום שנ
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ãéä ú÷æçá áéçøäì êéøö äæ ùåøã ïéðòá.åëá ïééòå åáä úð ' úåáà úëøáã äøö÷ä
åà åðáúëùøçùä úìôú ìë óåñá äú )כוונת העמידה דרוש ד

1004
(,à äîã÷ä øàáúð íùå úç 

÷ä ïéðòá úéìëúá äîåöò"æã ïéçåîä ïéðòá ãàî ìåãâ ùåøã àåäå äãéîòä ïéðòáå ù"à. 
éçúá áåúëì åðéàø íðîàåäì÷ä øîåì åð÷úù äî ïéðò äøö÷ êøã "ã ù 'íéîòô, äîå 

íäéðéá ùé ÷åìéç.çàå "åë áåúëð ëåù úåøö÷ úåðæ éøåîî éúòîù"ïéðòá ì úðååë ÷"ù, 
çàå"÷ä ïéðò øàáð ë"äúðåëúî ìò êøåàá úéøçùã ù.  

÷ä ïéðò øàáð äðåùàøá" úòáå úéáøò úìôúáå øçùä úìôúá íøîåàì åð÷éúù ù
åúèéî ìò áëåùù,÷ äá ïéà äçðî úìôúá òåãî íâå "ù, äá ùé äçðîå úéøçùá òåãî íâå 

 äá ïéà úéáøòáå íéôà úìéôðéôà úìéôðí.îá ïáåé ïéðòäå " úøãà øåàéá úîã÷äá ù
åðéæàä1005 àìòä ïéðòúî "äðéðò äî ï.éçáá àåä âååæä æà úéøçù úìôú äðäå  'áô"ô, ïëìå 

ð åá ùéíéôà úìéôíâå òîù úàéø÷ , ÷ä äúåà úðååëå"åà úà ãçéì àåä ù" äìåòî ãåçé à
íùî êùîéù éãë ãàî,åãçééù 1006åæ "áô ï"ô.éçáá àåä âååæä æà äçðîáå  'åçàø 

øåçàá1007.   
ë íä äìéìäå íåéäù òãåðå"úåòù ã,ãì íé÷ìçðå  'íéðîæ,áì ÷ìçúî íåéä éë  ' íéðîæ

á íäù 'ïéàöç,áì ÷ìçúî äìéìä ïëå  'ïéàöç. íðéà íéðîæ äòáøà åìàá ïåéìò úìùîîå 
ïéåù,÷çöé úøåáâ çë øøåòúî íåéä éöç øçà éë 1008. åëùîðù ïéçåîä íúåà íðîàå 

åæ ìà úéøçù úìôúá"ïåà ãåçéî "÷ä úòá à"æðë ù', åãéìåä øáëå íää ïéçåîä å÷ñôð äðä 
å÷ñôð øáëå íää ïéçåîä úôñåúî úåîùð åàéöåäå. äéä àåää ãåçééä éë úåéäì íðîàä 

ãàî äìåòîå íìòð,åæ âååæ ìà ìéòåäù ãò "áô ï"ô,äàøð ïëì 1009ìåãâ åçë äéäù , àåäå 
äçðîä âååæ ìà ÷éôñî,á øåçà âååæ ÷ø åðéàù éôì øåçà, }ò èé"â {ö ïéà ïëìå"ì úàéø÷ 

 òîùôúøçà íòäçðîá .   

 - מאיר הכוונה -

 ##.*א"לקמן דף נט ע: ל"שמן ששון וז' עי 1004
 הנה נודע כי תמיד הבנים צריכין 'ח שער הנסירה פרק ג" ע’ועי, ג"והוא נה ע, זהערה ' עי 1005

 והנה הצדיקים מעלים בנשמותיהן .אמם בסוד התעוררות תחתון אל אביהם ואל 1005ן"לעלות למ
 עולם הבריאה הם 1005והנה.  והטעם כי סתם נשמה הוא מהבריאה, בניה1005ן אל המלכות והם"מ

ן אל המלכות "שמת הצדיקים הבאים מבריאה הם מעלין מנ לכן ,1005 דאצילות1005בני מלכים
 וכמו . לאבא ונקבה לאמא כנודעא" ז,1005נ" הם מעלין מ,א"ן שהם בני או" אמנם זו,דאצילות

  בסוד1005 מחדשת אותן1005 והיא,'ן בכל לילה בעת השינה אל המל"שנשמת הצדיקים מעלין מ
מוחין דגדלות '  וביאור הענין חידוש הזה הוא שמאירה בהם בחי.1005 חדשים לבקרים)איכה ג כג(

 ,א"י או"כ ע"ן מתחדש ג"א בעלותו בסוד מ" כן הז. בני אדם1005 שמות)נשמות(שהם הנקרא 
 איך 1005א"בז'  והרי ידעת ענין עיבור זה הב. לקיחת המוחין אלו דגדלות1005י"וחידוש זה הוא ע

 כי נשמת }א"כב ע{. 1005כי בצלם אלהים עשה את האדם) בראשית ט ו( ,נמצא באדם התחתון
 , מלכות עיבור גמור1005ן ומתעברת בתוך"האדם היושבת במוח שלו עולה בכל לילה בסוד מ

 .1005כ"א ג" כן הענין בז, היושבת במוח שלוומחדש לו נשמתו
 ).שער התפילה(שיתייחדו  1006
  ).ו"לש(ד "דף מו ע' נפילת אפים דרוש א' עי 1007
פ בשים "ובכולם אפילו ערבית יש זיווג פב, ש מקשה שהרי רואים שכל התפילות שוות"הש
ש יג "נה(ן ע החיצו"ע האמצעי וערבית באבי"ומנחה באבי, ע הפנימי"ומתרץ ששחרית באבי, שלום

ת וזה "ד וזה בחג"שזה בחב, א בערך כלים הפנימים"וכלים האמצעים וחיצונים הם נקרא אב, )ד"ע
 .פ"א שאין שום זיווג אלא פב"א נו ע"ביאורים ח' עי. י"בנה

 ).שמן ששון(דתפילת מנחה והוא שם אלהים ' דף נא ודרוש ב' לקמן דרוש א' עי 1008
 ?ל ספקכלומר לשון של רואים ולא לשון ש? 1009
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äçðîã âååæä äæ ìáà,òà "áà àåäù ô"à,ãàî ãò äìåòî àåä äðä 1010, åððéàå 
áàã íéâååæä øàùë"à,ôð åá êéøö ïëìå éíéôà úì.àåä ïéðòäå ,úåëìîä äìåò äúòù 1011 

áà"ùîî åúîå÷ øåòéù à1012,ìîä ïéà úéáøòá ìáà úåëäìåò 1013á øåçà ÷ø  ïî øåçà
åìù äæçä1014ãáìá äèîìå ,äðú úîå÷ øåòéù àåäù "ãáìá é, úìéôðì êøåö ïéà ïëìå 

úéáøòá íéôà,åà ãò åìù ïéçåîä íå÷îá äìòîì äìåò äðéà àéäù øçàî éë "à1015,à " ë
éìòá úìòåú ïéàéî ú"íéôà úìéôðá úåîùðä ìù ï.åà ãò äìåò àéäù äçðîá ìáà " à

åäåîë1016,òà "øåçàá øåçà àéäù ô,éä î ìà äëéøö à"íé÷éãöä úåîùðî ï,æå " íøîåà ñ
æ" ì)ב"ברכות ו ע(  àìà äðòð àì åäéìà éøäù äçðîä úìôúá øéäæ íãà àäé íìåòì

äçðîä úìôúá,øåçàá øåçà àåäå àéä äéäúù ïîæ íåù ùé àìù íòèäå , øåòéù äéäúå 
äçðîá àìà åì äåù äúîå÷1017.   

ä ïéðòä äçðîä úìôúá àìà åäéìà äðòð àìù íòèåàå,æ åäéìà éë òã " åá ùé ì
úåîùð úåðéçá1018 òãåðë åäéáàå áãð1019,éçáî íä äðäå úððéçá àéäù ïé÷ úùôðä 1020 
úåëìî àø÷ðä, ãåñá )במדבר ט ז( íãà ùôðì íéàîè åðçðà1021.Åàå éçá íä åäéáàå áãð åì '

î"ìîã ïúåë, åá åøáòúðù øçà äàìôðäå äîøä äìòî äúåàì åäéìà äëæù íòèä åäæå 
å áãð úåîùðåäéáà,åäéìàì ñçðéôî åîù äðúùð ïëìå 1022,á åäéìàù éôì îéâ'á " ïéðîë ï

áã äéåä"éääã ï"ï,éçá àéäå  'îä"ìîã ïúåëòãåðë .äçðîä úìôúá äðòð åäéìà ïëìå , éë 
î äìòä æà"åìà ï,æðë äæì äëéøö äúéä àéä æà éë '.   

îá êéúòãåä øáëå" à)ח שער מיעוט הירח פרק ג"ע( ãò íéøöî úàéöéî éëá ïéðá  úé
ùã÷îäåæ åéä ãéîú "øåçàá øåçà ï1023, åìù äæçä ïî úãîåò àéä ÷ø åì äåù äúîå÷ ïéàå 

æ ìù åáì íå÷î íùù äèîìå"à.ìîäù àöîðå úåëæ íò úéðøåçà äúéä íáì àø÷ðä "à, 
íù ãò òéâî äùàøå,æã àáìã àøåáéè íå÷î ãò "ìòîì àì ãáìá àääæî ,ùæå " ä)מלכים א '

 úà úåáñä äúàåúéðåøçà íáì ,éòù "éì÷ä ë 'íää íéîéá íéøáâúî åéä, ïîæ ìëáå )יח לז

 - מאיר הכוונה -

1010  
א "דנפ' ב וכן דרוש א"ושם ע, ג סמוך לסופו"ודף נט ע, ד סמוך לסופו"לקמן דף נא ע' עיי 1011
 ).ו"לש(ד "דף מו ע
 .1007לעיל הערה ' עי 1012

1013  
 .א"של ז 1014
 ).'ח דרוש ח"פע(א "י דאו"עד נה 1015
 .א"כמו ז 1016
ח שער לו פרק א "ע'  שוים בקומתם אלא היא עומדת עד החזה עיבתפילת שחרית אינם 1017

 ).שמן ששון(' וב
 ".סוד"ח ובמקומו איתא "בחינות נשמות נמחק בפע 1018
 .שער הגלגולים פרקים לא לב ולג' עי 1019
 ).'ח דרוש ח"נוסף בפע(ר "של אדה 1020
 אנשים מי אותם' תניא ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם וגוא "סוכה דף כה ע' עי 1021

 עקיבא אומר מישאל ואלצפן היו שהיו רביהיו נושאי ארונו של יוסף היו דברי רבי יוסי הגלילי 
 .עוסקין בנדב ואביהוא

 .א אליהו דא פנחס"אמר ר: ב"ח פד ע"א וכן זו"ב קצ ע"זהר ח' עי 1022
 .1012לעיל הערה ' עי 1023
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òò ìàøùé åéäù"íúîãà ìò æ,éì÷ä åøáâù ïåéëå  'àåèçì ìàøùéì åîøâ,æ åäéìà ïëìå " ì
äæä øáãä ï÷éú,ò éë "î æà äìòä åúìéôú é"ï,éòå " ãò äìòîì úéðøåçà äá÷ðä äúìò ë

æã àùéø"äìéçúá åîë ãáìá áìä ãò àìå ùîî à.   
ååððéðòì øåæçð,òà éë "äìùîîäå ïîæä äðúùî êìéàå íåéä úåöçîù ô,ëò " ïééãò æ

íåéä úìùîî ììëî àåä,åùîå éëä í÷éôñî  òîù úàéø÷ äçðîä âååæ êøåöì úéøçùã. 
äìéì úãî àåäù úéáøòá ìáà,îä äìëå ÷ñôð øáë "áá ï 'äçðîå úéøçùã íéâååæä, ïëìå 

÷ã ãåçéé äúò êéøö"æ êøåöì ùãçî øçà ùúéáøòã øåçàá øåçà âåå1024,ïéøå÷ ïëìå  
 òîù úàéø÷úéáøòá.éçáá ÷ø äúò íâååæ ïéàù úåéäì ìáà  ' äúîå÷ øåòéùå øåçàá øåçà

øëæðë ãáìá áìä ãò,ô íéôà úìéôðì êøåö ïéà ïëìå úøçà íòäúò .   
÷ã ãåçéä äæ äðäå"ë äìåòî åðéà úéáøòã ù"÷ä åîë ë"úéøçùã ù1025, åðéàù ïåéë 

øåçàá øåçà ÷ø, æðë áìä ãò àéä éë íâå',ë åá ïéà ïëìå "÷ä åîë çë ë" úéøçùã ù
äçðîì åìéôà ìéòåäù,÷ä äæ ìáà "éçáì àìà ìéòåî åðéà úéáøòã ù 'ãáìá ÷åáéç1026. 

àåä ïéðòäå, äî íåéä êøåöì àúéðåøèîä úà ÷áçì ìàîùä øøåòúî äìéìä úåöç øçàù 
çà äéäéù"ë, ãåñá )ש ב ו"שיה( éùàø úçú åìàîù,çä äæå ò äùòð ÷åáé"÷ã ãåçéä é" ù

úéáøòã.   
÷ä íðîàå"æðä ïéðòî åððéà äèîä ìòù ù 'ììë1027,åëä íðîà å éãë àåä äð

ò êéùîäì"åà ïî ÷æç øåà àåää ãåçéä é"åæ ìà à"ï, úåîùðä úà å÷æçéå åùãçúé íäù éãë 
äìéì ìëá íù íéìåòä, ãåñá )איכה ג כג( íéø÷áì íéùãç1028.÷ä éë àöîðå " àåä úéáøòã ù

åöìúåöç øçà äùòðä ÷åáéçä êø,÷ã ãåçéä äæå " ùåãéç êøåöì àåä äèîä ìòù ù
æðë úåîùðä'1029.  

 

 á ùåøã òîù úàéø÷  
÷ä ìù úåðéçá òáøàá ùéù ùøôäå éåðéù ïéðòá"íåé ìëáù ù,íäå :÷ä " ù

úåðáø÷ä øãñá íéøîåàù,å ìàøùé òîùã ïåùàø ÷åñô  íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá
ãòåãáìá ,÷å "úéøçùã ù, ÷å"úéáøòã ù,÷å "äèîä ìòù ù1030. ïî÷ì äðä )&( ïéðò øàáúé 

 òîù úàéø÷ìåãâ êøåàá øöåéã úéøçùã,ãä åìà ìëì ãîìú íùîå 'òîù úàéø÷ .  äðäå

 - מאיר הכוונה -

 ).ו"לש(ב " נט עלקמן' עי 1024

1025  

1026  

1027  
ש מחדש ולא יספיק אותו של ערבית רק "לכן אנו צריכין אל יחוד ק. 91לעיל הערה ' עי 1028

 ).'ח דרוש ח"פע (לחבק אחר חצות אך זהו לחדש נשמות
ואינו מספיק בקריאת  אמנם בקריאת שמע שעל המטה אנו צריכין לעשות מחדש מוחין 1029

ש של שחרית אל זווג המנחה והטעם כשהוא יום אין המוחין "שמע דערבית כמו שהספיק ק
ל אך בלילה מסתלקין לגמרי ולכך צריך קריאת שמע מחדש לצורך זיוג שלאחר "מסתלקין לגמרי כנ

כין רק ז להיותה לילה ממש יותר משל ערבית לכן הוא זיווג תחתון כי אינו מוש"עכ'  וכוחצות
 ).ח פרק יז"פע(א לבד "מחיצונית או

ל כי אין כולם שוים "ש כנ"פעמים שאנו אומרים ק' יש הפרש בין הדל "וז' ח פרק ה"פע' עי 1030
ר מה שאין כן קודם "וסוד הדבר כי הלא כבר ביארנו כי מחמת הגלות והחורבן יש שינוי ופגם בג

ין השינוים שוים כי הלא יותר יש חסד ן במוחין דגדלות שלימים אמנם עתה א"כי תמיד היו זו
 .בשחרית על העולם מבערב כי בערב הם דינין תקיפין
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øàáúé íù,øîàðù íøè éë  òîù úàéø÷ øöåéã,æá åéä øáë "úåðè÷ã ïéçåîä ìë à1031 õåç 
àáà ãöî óé÷îä ïî1032, úìîá ñðëð äæ øùà "ìàøùé1033."çàå "ìîá ë ú"ãçà", íéñðëð 

åã ïéçåîä"úåìãâã ÷1034,äìéçúá ñðëì øîâð úåðè÷ä ìë øáëù éôì . ïéçåîä åìà ïëìå 
åæá äúò åá íéñðëðä" úìîá ï"ãçà",åà âååæî íä "à, ïéçåîä íúåà åëéùîä íä øùà 

÷éúòã úåéðåöéçä ïî äìòîìî1035,à ÷éúòã úåéîéðôä ïî éë øùôà é ïîæ ãò êéùîäì 
éîéá äøäîá ìàåâä úàéáïîà åð.   

 øãñã òîù úàéø÷ä äðäå}ò èé"ã {úéøçùã úåðáø÷ä, òîù úàéø÷ä ïî òåøâ àåä 
úéøçùã øöåéã, úìîáù éôì "ìàøùé" àîà ãöîã óé÷îå àáàã éîéðô ãçé íéñðëð 

úåðè÷ã1036ãçéá 1037.çàå " úìîá ë"ãçà"àáàã óé÷î ñðëð 1038åã ïéçåîä íò ãçé " ÷

 - מאיר הכוונה -

 .1037לקמן הערה ' עי, דהיינו פנימי ומקיף דאימא ופנימי דאבא 1031
כ להמשיך "ש אנו צריכים תחלה להשלים מוחין דיניקה ואח"בק: ל"וז' ח פרק ה"פע' עי 1032

נ שהם הבנים כולם "ל כי הנה כל המוחין דזו" והוא הנחר גם אנו צריכין אל דבר א,מוחין דגדלות
א יורדין " זיווג אול ידי וע,א"כ אנו צריכים תחלה לזווג לאו" וא,א"נמשכים מהאבות שהם או

 והנה .שיזדווגוא כדי "ן אל או" והוא להעלות מר גם אנו צריכין אל דבר אח.ן"ל אל הזו"המוחין הנ
 .כל אלו הדברים נעשים ביחד

א מן אבא הארה כדי "כי עתה מקבל הז' ונבאר מלת ישראל פי: ל"וז' ח פרק י"פע' עי 1033
ב אמרו כי זה ישראל הוא "ב דקמ"כ דוגמת מלת שמע לנוקבא ובזוהר ח"ן אח"שיוכל לעלות מ

  .א שנקרא ישראל זוטא"ונקרא סבא בערך ז'  וכוס"יש
אמנם סוד אלו המקיפים של אבא הם רמוזים במלת ישראל : 'ח פרק י"ון הפעוזה המשך לש
מקיפין ' ה מן אלהים ואלו הם מקיפים של אבא והם ג"אותיות י'  כי הם סוד ב,ותכוין באופן זה

י "ד פעמים ה" יהיה יו,י"ד בה"י הכאה כיצד אם תכה יו" והוא ע,ן"ה במלוי יודי"הוא י'  א,מוחין' לג
ד פעמים " כי יו,י הכאה"ן ע"ה במילוי ההי"מקיף בינה הוא י'  הב. וזהו מקיף חכמה,אלמישר' ש' גי
ן בלתי הכאה כי אין בכאן בדעת דקטנות כח "ה באלפי"מקיף הדעת הוא י'  הג.מישראל' ר' ה גי"ה

 והוא . כי הלא בעיבור לא היה דעת כלל אך עתה יש בו אך אין בו כח כדי להכות,כדי להכות
'  והם ג,א"ה גימטריא מ"ו וי" הרי כ,ל"מילואים הנ' ה עצמו אשר בו כל הג" ועם שם י,ו"גימטריא כ
  .י מישראל"אותיות אל

פ שאנו " כי הלא אע.קריאת שמע הוא זה' שיש בין הד' אמנם החילוק הג: ל בפרק יז"וז
דרגות ז אלו המ" עכ,ק דאמא דגדלות דפנימים"אומרים כי בקריאת שמע נכנסו כל המדרגות עם הו

 וסוד זה . ופעם נכנסין בפירוד, כי יש פעם שנכנסין כולם ביחד,נתיים יש הפרש ביניהןישיש ב
נ "נ מזו"ש הוא להעלות מ"כי הלא בארנו בקריאת שמע דיוצר כי כל סוד ק' פי, תלוי במלת ישראל

א אינו "ז עדיין ה,נ אלו" אמנם קודם העלאת מ.נ"א מזדווגין ומורידין מוחין לזו" ואז או,א"לאו
 אמנם הארה זו ניתנת במלת . וצריך להביא לו הארה מלמעלה כדי שיוכל להעלותם,ראוי להעלותן

   .ש דיוצר"ל בק"ישראל כנ
נ לעילא בהכרח צריך שיהיה לו לפחות מוחין "א כדי שיעלה מ" כי הז,אמנם ביאור הדברים הוא

 אמנם בשחרית במלת ישראל .ותנ אחר כך כדי לקבל המוחין דגדל" כדי שיוכל להעלות מ,דקטנות
 וזה תוספת , אפילו המקיפין דאבא דקטנות כולם נכנסין במלת ישראל,נגמרים כל המוחין דקטנות

ק " כדי לקבל אז מוחין דו,נ במלת אחד כנודע"הארה שניתן לו אז כדי שיוכל אחר כך להעלות מ
 .ל"דגדלות כנ

  .ק דמוחין דגדלות"מקבל ון במלת אחד ואז "כ מעלה מ"ואח: 'ח פרק י"ל פע"ז 1034
 לכן גם אלו המוחין , כי כל הקטנות נשלם,ק דגדלות"מלת אחד נכנסין ו: ו"ח פרק ט"ל הפע"וז

 .א ונוקבא"הנמשכין עתה אל הז
 י דעתיק"ד דנה"ויכוין לזווג חב: שם הלשון' עי## *בהורדת הטיפה? איפה זה בסידור 1035
 .וזה נקרא יניקה בסידור. ע"וצ' הח פרק "כך משמע מפע##*?ולכן הם שמות אלקים 1036
שמן (כ פנימי דאבא "ד ביחד אלא תחילה מקיף דאימא ואח"וזה ל). 'ח פרק ה"פע(א "בז 1037

סדר מעלתן : ל"וז' ח פרק י"פע' ועי). פיסקא הבאה לענין ערבית' ועי, וכן משמע מסידור, ששון
דאמא ואחר כך מקיפין  דאמא ואחר כך פנימים דאבא ואחר כך מקיפין ם תחלה פנימי,הוא כך

וכל זה  (כ פנימים דאבא" כי הסדר הוא מקיפין דאמא ואח,ואני מסופק אם הוא להיפך. דאבא
 ).במוחין דקטנות דאלהים

 .מ דיניקה דאמא"כ ל"דאבא השני במש' הוא המוזכר אחרי הצ 1038
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úåìãâã1039,åàá çë ïéà ïëìå "ïéçåî êéùîäì æà àæðä  'ò"íâååæ é, êéøàã úåéîéðô ïî àìà 
÷éúòã äìòîìî àìå ãáìá1040.   

÷äå"÷î òåøâ úéáøòã ù"úåðáø÷ä øãñã ù,æá ñðëð åðéà ìàøùé úìîá éë " ÷ø à
ãáìá úåðè÷ã àáàã éîéðôä1041,àîéàã óé÷îä éë 1042äìéçúá åá äéä øáë . úìîáå 

åã ïéçåîä íò àáàã óé÷î ñðëð ãçà"úåìãâã ÷1043,åà ïéà æàå "î à àìà ïéçåîä ïéëéùî
åöéçä ïîúåéðãáìá êéøà 1044.   

÷äå"íìåëî òåøâ äèîä ìòù ù, æá ñðëð åðéà ìàøùé úìîá éë" óé÷îä àìà à
ãáìá úåðè÷ã àîéàã1045,åðøàéá øáë éë ,à íìåòì éë øùôà éæì " éîéðôä åðîî øñçéù à

úåðè÷ã ïéçåîã àîéàã.ãçà úìîáå ,óé÷îå éîéðô åá íéñðëð 1046úåðè÷ã àáàã , íò å" ÷
úåìãâã ïéçåîã,åà ïéà æàå "åéðåöéçî àìà ïéçåî íäì ïéëéùîî àúåà "ïîöò à1047, éë 
ïîöò úåéîéðôî,ïéçåî åëùîéù ïîæ íåù ïéà .î øáãä íòè éúìàùå æ éøåî"ì, éë éì áéùäå 

ë"åéðåöéç åîë àáàã úåéîéðô àåä ëú÷éúòã ,ðéàå éåéøáã ïéáî 1048äìà  íùåøéô äî.   
øäåéã øãñ êì  'éðéîø÷  òîù úàéäìòîì äèîìî,éçúá  'íìåëî äòåøâä,àåä  

 òîù úàéø÷äèîä ìòù,åéøçàå  òîù úàéø÷ úéáøòã,åéøçàå  òîù úàéø÷ úåðáø÷ã, 
åéøçàå òîù úàéø÷ øöåéã,íìåëáù äìåòîä äæå .åä ïéà íìåòìå " úìîá íéñðëð úåìãâã ÷

ãçà,éøîâì úåðè÷ã ïéçåîä ìë åñðëéù ãò .ðë øãñá àåä éåðéùä íðîà  ïéçåîä úñé
æðë úåðè÷ã'.æà åì ùéù úåðè÷ã ïéçåîä úåîéìù êøò éôë äðäå ,øîàéù íøè  úàéø÷ 

 - מאיר הכוונה -

  ".ר דתבונה"ק דג"ו"הוא המוזכר בסידור כ 1039
 .ת"אמצעים ובג' ר ובג" בג,א"ם מתפשטין בכל הזמוחין ה' כל בחי: ל"וז' ח פרק ה"פע' עי

 תתאין פרקין' כ יורדין ג" ואח,א"ר דז" תתאין דאמא בגפרקין'  נכנסין תחלה ג,וכשמתחילין לכנוס
 ,ל" וכאשר נכנסין כל אלו הנ.א"ר דז" דאימא בגאמצעים'  ויורדים ג,א" דזאמצעים' ל דאימא בג"הנ

פרקין ' כ יורדין ג"ואח. א ולמטה"עתידין לירד מחסד דז כי הנה כל אלו ,ק"אז נקרא מוחין דו
גדול ' א נק" ואז הז, והראשונים בראשונים,אמצעים באמצעים'  וג,א" דזתחתונין'  דאמא בגתתאין

 והנה בזיווג .ז במוחין דאבא"כ עד" ואח.וכל זה עדיין במוחין דאמא. ודעתו שלם במוחין דיליה
דאבא כולם נכנסים ' ר דאמא וכל הט" אך ג,ק דאמא לבד"א רק מוחין דו"ש אין נכנסין בז"ק

 אמנם קודם כל ,ת"והנה כל זה שביארנו הוא במוחין דגדלות שהם מוחין של הויו. בברכת אבות
 .זה צריך שיכנסו המוחין דקטנות שהם המוחין של אלהים

 .פעמים בהורדת הטיפה איההיוהה זה השני' בסידור כאשר הוא מזכיר ו 1040
  .דצלם דאבא דיניקה' צדהיינו ה 1041

א שהרי עצם זה שרק נכנס פנימי דאבא "הגרעון הוא רק ביחס לזה שרק מוריד מחיצוניות א
 .ע"וצ, שכבר יש מקיף דאימא, נראה כמעלה

 .מ דצלם דאימא"דהיינו הל 1042
 .ר דתבונה"ק דג"מ דיניקה דאבא וו"והוא הנקרא בסידור בשם ל, ש של קרבנות"כמו בק 1043
 .פעמים איההיוהה זה השני' הוא מזכיר ובסידור כאשר  1044
  .ל"ולא פנימים דאבא כנ 1045

א רק פנימית דקטנות דאמא "ש אין לו לז" נמצא שקודם ק:ש שעל המטה"ק: ח פרק יז"ל פע"וז
נ "כ מ" לכן כשאנו אומרים ישראל כדי להמשיך לו אז הארה מלמעלה כדי שיוכל להעלות אח,לבד

אינו יכול להמשיך הארה גדולה רק מדרגה אחד לבד יותר ממה  והנה אז ,לקבל גם המוחין דגדלות
 ועתה במלת ישראל הארה ניתוספת , כי בתחלה היו לו פנימית דקטנות דאמא,שהיה לו בתחלה

 אין לו רק מקיפין ,נ במלת אחד כנודע" נמצא עתה כשמעלה מ. אז הוא מקיפים דקטנות דאמא,לו
קיפים דאבא דקטנות כפי מה שהיה לו בשחרית במלת  ועדיין חסרים ממנו אותן פנימים ומ,דאמא

 .ל"ישראל כנ
 לאמצאתי מקיף דאבא 1046
 @.פעמים איההיוהה זה השני' בסידור כאשר הוא מזכיר ו 1047
י "כל הגילוי של נה). ו"לש(' פ דברינו בספר הכללים כלל ח ענף ג"הם מובנים היטב ע 1048

, וזה דוגמת כל עולם ועולם, תר למטה כללר דאצילות ואינו מתגלה יו"ל היא רק עד ג"א הנ"דרדל
א מרמז על אמיתתו "ורדל, )ן"א וזו"א או"א(פרצופים למטה מאמיתתו הנעלמה ' שיש לו ה

 .ן"א שהם הנסתרות ולא עד זו"ולכן הוא מתפשט עד או, הנעלמה
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òîù, åà ïéëùåî àåää êøòä éôë êë"åæã ïéçåî à"äìòîìî ï.àåä ììëä äðä éë ,ìåòìù í 
åà ìù âååæä" úåâøãîä ìà íäî äìòîìù úåâøãîä ïî íéðåéìò úåøåà ãéøåäì àåä à
íäî äèîìù, ìë àì ìáà îë íéåù íéâååæä"ù.  

   
â ùåøã òîù úàéø÷ úåðååë  

ã ïéðòá 'éãåçé éðéîòîù úàéø÷ : äèîä ìòù,éáøò ìùå ú,ñá úéøçù ìùå øã 
úåðáø÷ä,øöåé úìôúá úéøçù ìùå . àåä éåðéùä ìë éë åðøàéá íã÷ù ùåøãá ìéòìå 

ãñá ìàøùé úìîáøúåðè÷ã ïéçåîä úñéðë ,òá êøåàá øúåé äæä ùåøãä äúò øàáðå "ä.  
íä íéâååæ éðéî òáøà éë òã,ø "àåä òãåð äðä éë ì,åæ íéâååãæî øùàëù "ï, úðååë 

äåòá íéðåúçúì úåîùð ãéøåäì éãë àåä íâååæ"æ. äðéà âååæä úôéè éë åðéìöà øàáúð øáëå 
íîöò íäìùî,íäî äìòîìù éîî äìçúá äúç÷ì íéëéøö íä íðîà 1049.ãöéë , éøä 

åæ øùàë"íéâååãæî ï,æä äðä "àåä àìçúî àåää âååæä úôè ìèåð äåà ïî "à,çàå " äðúåð ë
æ"âååæä úòá àá÷åðá à.àî ïåâë åðîî äìòîìî äìçúá åâååæ êøåöì ç÷åì àáà ïëå "à, 

çàå"âååæ ãåñá àîéàì åðúåð ë.   
åæ âååæ ïéðòá äúò øáãðå"ï.íéðîæä ìëá íéåù íâååæ ïéàù àåä èåùô äðä , äîë íâå 

åá ùé íéâååæ éðéî,ðéçá íà ìçøå ìàøùé âååæ ú1050,äàìå ìàøùé âååæ íàå , á÷òé âååæ íàå 
ìçøå,åë äàìå á÷òé âåæ íàå '.íéâååæä úìòî øãñ åðéìöà øàáúð íâå , ïîæ ùé äðä éë 

æã âååæ ìù äôèäù"ãáìá àáà ïî úëùîð à,éô  'àáà ìù å÷ìç àåäù äîî, íéîòôìå 
êéøà ïî àåäù äìòîìî øúåé äôéèä êùåî,é êùåî íéîòôìå ÷éúò ïî äìòîìî øúå. 

àåä ììëäå,æã âååæä úìòî ìãåâ éôë éë "à,äìòîìî åòøæ úôéè úëùîä úìòî êë .   
òã íâ,úåéðåöéçå úåéîéðô ùé óåöøôå óåöøô ìëá äðä éë , äôéè úëùîð íéîòôìå 
úåéðåöéçä ïî,úåéîéðôä ïî íéîòôìå .æ øùàë íìåòì éë àåäå " ïî äôéè äúåà êéùîî à

àáà,÷ðåé åðéà ãáìá úåéðåöéç ïî àìà , ïî ÷ðåé åìàë áùçð àåä àáàã úåéîéðôä éë 
à êåú ùáìúîå æåðâä ÷éúò"à.àåä íòèäå ,÷éúò ï÷úðùë éë ,åà åéä "åçà àøøåçàá , 

àöîðå,åà âååæ éë "øåçàá øåçà à,ò ïå÷éúî êùîð àåä ïéîåé ÷éú. éøáã íä åìà æ éøåî"ì 
íùåøéôå íúðáä øëåæ éðéàå,åä ììëä íðîà æ ìà íìåòì äëùîä ïéà éë à" àìà à

åúåéðåöéçî,àá ìáà "íúåéîéðôå íúåéðåöéçî äëùîä íäá ùé ÷éúòáå à1051.  
ã äðäå 'åìà íéâååæ,à íå÷îî êùîð ãçà ìë øç,ãöéë : àåä úéøçù úìôú âååæ 

íéâååæä ìëî çáåùîä âååæä1052ìåçä éîéá ùéù ,ìçøá á÷òé âååæ àåäå . àåä äæä âååæá äðäå 
 äôèä êùåîåéðåöéçîú÷éúò ,æã ïéçåîä ïéëùîð íùîå "úòá à òîù úàéø÷ øöåéã1053, 

æ æàå"ìçøá á÷òé àåä âååãæéù éãë äôèä äúåà á÷òé ìà ïúåð à.÷áå "úåðáø÷ä ìù ù, íâ 
æá úåìãâã ïéçåî ïéñðëð æà"òãåðë à, íää ïéçåîä íâå }ò ë"à { âååæä êøåöì íä íúéìëú

 - מאיר הכוונה -
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æðä 'ïîæá úéøçù úìôúáù ìçøå á÷òé ìùäãéîòä ,÷ä úòá øçà âååæ ïéà äðä éë " åæä ù
úåðáø÷ä ìù,à úåéîéðôî ïéëùîð ïéçåîä íúåàå "à,éðåöéçî äèîì äâøãî àéäù úå 

æá íéðúéðå ÷éúòã"à,ãéîòä úòá ìçøá âååãæäì á÷òé ìà çë êùîð íùîå äæðë '.çàå " ë
á êøåö øàáð' òîù úàéø÷ à âååæì åìà 'íäéðù åëøöåä äîì.   

øòã âååæäåäàìá á÷òé âååæ àåä äãéîòä úòá úéá,úåéäá íæã äæçä ïî " à
äìòîìå1054,úéøçùá øùà ìçøá á÷òé âååæî òåøâ àåäå , ïî àìà êéùîî åððéà äæä âååæå 

æðä úåâøãî éðùäî äèîìù äâøãîä',åöéçî àåäå úåéðêéøà .   
÷äå"á÷òé àåäù äìéì úåöç ìù âååæ êøåöì àåä äèîä ìòù ù1055 ïî äèîì äàìá 

äæçä,åöéçî àìà êéùîî åððéà àåää âååæäå úåéðåà "à.   
â åðøàéá éøä 'íéâååæä úåðéçá,ãä âååæä éë  'äçðîä úìôúá àåäù,åá ïéà  úàéø÷ 

òîù, òá åðééðò øàáðù åîëå"ïî÷ì ä.  
éðéî éðù åëøöåä äîì íòèä øàáì øåæçðå òîù úàéø÷ à âååæ êøåöì ' úìôúã

úéøçù,àùî "íéâååæä øàùá ë.ä íòèäå àå, ïéëùîð åéä äìéì úåöç ìù ïéçåîäù éôì 
åàã úåéðåöéçî"à,éøîâì ïéçåîä ìë å÷ìúñð êë øçàå ,âååæ ìë éøçà éë òãåðë , ïéøæåç 

éøîâì ïéçåîä ìë ïé÷ìúñîå.æå "úåìâä ñ,ïáøçä ïîæá éë , úòá àìà ïéçåî äìòîì ùé àì 
ãáìá äìôúä,çàå "íâôä íäá òéâé àìù íé÷ìúñî íä ë.è íâå çà íòø, ïéàù éôì 

ãáìá äìôúä úòá ÷ø íåéä ìë íîéé÷ì éãë çë åðéãéá1056.úéøçù úìôú ïîæá äðäå , 
ãàî ïåéìò àåä àåää âååæä øùà1057,ìçøá á÷òé âååæ àåäù , ïî ïéëùåî íä éë èøôáå 

÷éúòã úåéðåöéç,øñçå í÷éø àåä ìëä äðäå ,àå øùôà éà íòôá ìëä êéùîäì ', íìùåéù 
æ"ãò åìàä úåâøãîä ìëî à÷éúò ,÷éúò ïî êùåî àåä éë ìéòì åðáúë øùàë äðä éë , ïéà 

îù ÷ôñïëù ìëåìàä úåâøãîä ìëî êùåîù .èàì èàì íäá íìùåéù êéøö íðîàä ,æå " ñ
åð÷éúù äî íòè òîù úàéø÷ ÷ä úìåæ úåðáø÷ä úòá ø÷áá" øùà úéø÷éòä úéðùä ù

øöåéá.÷á äðäå "úåðáø÷ä øãñ ìù ù,à úåéîéðô ïî ïéëéùîî åðà "à,çàå "÷á ë" øöåéã ù
ðë ÷éúò úåéðåöéç ïî ïéëéùîî åðà"ì,ïåéìòå äåáâ øúåé íå÷î àåäù . øáë øùà éøçàå 

 ÷ìçä å÷åôéñ éã åðëùîä)àä' (äæä âååæá éåàøä, ìù äìéôúá ãçé íúåà íéâååæî åðà 
äãéîò.á øîåì àåä çøëåî êéà àéãäá êì éøä  'íéîòô òîù úàéø÷ æðä âååæä êøåöì 'äæä. 
íðîàà äâøãî ÷ø íéìåò íðéà øùà íéâååæä øàù ',úëùîäá íäì éã  òîù úàéø÷ à '

îëå ãáìá"òá ù"ä.  
 - מאיר הכוונה -
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äîçä õðä íãå÷ ììôúäì ïéâäåð åéäù ïé÷éúåä úìòî ïéðò êì øàáúé äæáå. ãåñå 
àåä ïéðòä,àåä úîàä äðä ,åæä ìà êéøö äéä àì éë å÷ø àåää â òîù úàéø÷  øàùë ãçà

íéâååæä,éä äîì íòèä ìáà á åá å 'íéîòô òîù úàéø÷ øàáúðù íòèì àåä. ïåéë éë 
éøîâì ïéçåîä ìë å÷ìúñðù,áá íëéùîäì êéøö ïëì  'íéîòô,ô ÷éôñé àì éë úçà íò. 

íéøîåàå íéììôúî åðà øùàë àìà åðéà äæ íòè äðäå òîù úàéø÷  çøæå íåéä øéàä øùàë
ùîî íåé àåäå ùîùä.àåä ïéðòäå ,öç øçàìù äàìå á÷òé âååæ éë äìéì úå1058, àåä äðä 

ø÷áä øåà ãò äìéì úåöç ìë êùîðå ãéîúî1059,æå " ñ)בראשית כט כה(  àéä äðäå ø÷áá éäéå
äàì,äîå÷îá ãçé âååæá á÷òé íò äàì ïééãò ùîî ø÷á úåéä ãò éë ,îá èøôáå  ä

øàáúðù åðéìöà )&( éçá ùé éë 'øçùä úìéà ãåñá äàì íò á÷òéì âååæ1060, ìéçúä æàù 
îùîãë øéàäì íåéä øäåæä ïî ò)ò÷ óã çìùéå úùøô"ò ç"à1061(,äù÷é àì äæáå 1062 

æðä íå÷îá øäåæî äàøð íà êéðéòá 'øçùä úìéà úòá àåä âååæäù,îáå " òîùî øäåæäî à
äãéîòä øçà íéôà úìéôð úòá àåä âååæäù,íéúéîà íä íéøîàîä éðù éë òã , âååæ éë 

äàì íò á÷òé âååæ àåä àøôöã àúåøã÷ã1063, íä íéôà úìéôðãå ìçøá á÷òé. éë àöîðå 
øåøá íåéä úåéä øçà ãò íé÷ìúñî íðéà êìéàå äìéì úåöçî åàáù ïéçåîä, úìéà úòá éë 

ïéçåîä å÷ìúñð àì ïééãò øçùä,éøîåàùë ïëìå í òîù úàéø÷  õðä íãå÷ úéøçù ìù
äîçä,ë çøåè ïéà êë ìïéçåîä øéæçäì ,å÷ìúñðù ïè÷ òâø øáò àìù èòîë éë , ì÷á ïëìå 

éæçäì øùôàø,äîçä õðä íãå÷ äúåà íéøîåâ åéä ïé÷éúåäù íòèä åäæå ,éòå " åéä àì ë
úåø÷ì íéëéøö òîù úàéø÷ á 'íéîòôúéøçù úìôúá .íìåòä úåììë åðà ìáà , ïéàù 

÷ä íéøîåà"ùîî äîçä õðä øçà ãò àìà äîçä õðä íãå÷ ù, å÷ìúñð øáë æà äðä 
æã àùéøá úå÷éáã íäî øàùð àìå éøîâì ïéçåîä"à, ïëìå á úåø÷ì ïéëéøö åðà 'íéîòô 

 òîù úàéø÷ò ïéçåîä øéæçäì éãë"äâøãî øçà äâøãî é,àùî " éôì ïé÷éúåä âäðîë ë
äìéì úåöç øçà åàá øùà ïéçåîäù,íøéæçäì çåøèì êøåö ïéà , íéøæåç íäù èòîëå 

íîöòî.íéøîåà øùàëå  òîù úàéø÷  íúåàî íéìåòî íéùãç íéøçà ïéçåî íéàá æà} ë
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ש שהוא מתמיד עד אור הבוקר הכוונה רק שכל חצות לילה הוא הכל בזווג יעק בולאה ,מ 1059
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ò"á {öçî åéäùäìéì úå.÷ì ïéëéøö åðà äúò ìáà " ïéçåî íúåà êéùîäì äðåùàøä ù
äìéì úåöçã,÷å "áä ù 'íéðåéìò øúåéä íéøçàä ïéçåîä êéùîäì, øîåì åð÷éúù íòèä åäæå 

úåàåôä  'å ìàøùé òîùããòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá åðéàù éîì úåðáø÷ä øãñã 
é÷éúåä âäðîë âäåðï.   

åîì éúéàø éðà íðîàä éøæ"ì,éôàù  'øîåìå ïé÷éúåä âäðîë ììôúî äéäùë úàéø÷ 
 òîùäîçä õðä íãå÷,ôà éëä åìéøîåà äéä  òîù úàéø÷ á 'íéîòô, íâù éôì àåä íòèäå 

øçà éàðú êéøö äæì,ïéøå÷å ïé÷éúåä úìôú ïéììôúîù íúåàù àåäå  òîù úàéø÷ ðä íò õ
äîçä,åë ìéòåúù íéøåîâ íéãéñç åéäéù êéøö åé÷ì íúáùçîå íúðéçåîä íúåà íéï 

ïîöòî åøæçéù äìéì úåöç øçàìù .äæ åðéðîæá êëì éåàø íãà ìë ïéà äðäå,éôà ïëìå  '
åàø÷éù êéøö ïé÷éúåä úìôú íéììôúîä òîù úàéø÷ á 'íéîòôøçùä úìôúá .   

äìòîìå äæçä ïî äàì íò ìàøùé âååæ àåä äçðîä úìôúá íðîà,àå  ïéêøåö 
úåø÷ìòîù úàéø÷ . ìä éë àåä ïéðòäååðøîà øáë úéøçùá à òîù úàéø÷  åðëùîäå

íéðåéìò ïéçåî,òàå "ìôúä øçà íé÷ìúñî íäù ôä,ëò " ãñç àåä íåéä úãî éë òãåð æ
äøåáâ àåä äìéìä úãîå,ë åá ïéèìåù íéðåöéçä ïéàå ãñç àåä øùà íåéä ïëìå êë ì, éôì 

íìåòá øáåâ ãñçäå íåé àåäù,à äçðîä úìôú úò àáá ïëì  ïéêøåöúåø÷ì ø÷  òîù úàé
ïåéìòä ãåçé ãçéìå,ïîöòî æà àáì íéøæåç ïéçåîä éë .ëò ìáà "úåøøåòúä úö÷ êéøö æ, 

ò àåäå"äçðîä úìôú é,äàì íò ìàøùé âååæ ïéðò àåä éë .íâååæì éãë ïéììôúî åðàù ïåéëå , 
 íéùãç ïéçåî àéáäì êøèöðù éúìáî ïîöòî àáì ïéøæåçå íéðåéìòä ïéçåîä ïéøøåòúî æà

ò"÷ä é"ù.   
ïéìéôúä ùåøãá ïééòå1064äìéìá àìå íåéá âäåð ïéìéôúä ïîæ äîì íòè , íùå 

äæä ùåøãä ïéðò áèéä êì øàáúé,éøîâì íé÷ìúñî ïéçåîä ïéà íåéá êéà , íä ìáà 
ïéôé÷î úåøåà ãåñá åùàø ìò íéøàùð,éøîâì íé÷ìúñî íä äìéìá íðîà ,òå " úìôúá ë

ö úéáøòúøçà íòô øîåì êéø òîù úàéø÷ åùòì éãëàåää úòá øùà âååæ ú, æàù éôì 
íéèìåù íéøåîâ íéðéãäå äìéì àåä øáë,úøçà íòô úåø÷ì êéøö ïëìå  òîù úàéø÷ 

ùãçî1065àåää âååæä êøåöì ïéçåî êéùîäì éãë .   
æðä íòè ìà áåø÷ øçà íòè íâ',àåäå ,÷ä ìò åðëîñ äçðîä úìôúá éë " ù

úéøçùã,úéøçùã âååæä ïî øééúùðù íééøéùä ïîå ,î ïëå  øçà ïéçåîä ïî øàùðù ä
äçðîä úìôú âååæ íéùåò åðà íää íééøéùä ïî úéøçùã àåää âååæä äùòðù. åððéà ìáà 

÷ã ïéçåîä êîñ ìò úéáøò úìôú âååæ åá úåùòì íâ ÷éôñî"úéøçùã ù, åìë øáë éë 
äçðîä úìôúá å÷ñôðå.úé äæä íòèä íòå  'è êìøçà íòë äìåòî åðéà äçðîä âååæ äîì  ì

êë úìôúë òà úéøçù"íåéá íäéðùù ô. ïî àåä äçðîä úìôú âååæ éë àåä íòèä ìáà 
úéøçù úìôú ìù ïéçåîã ïéøåéùä.çðîä úìôúá ïéøáâúî ïéðéãä äîì ïéáú äæá íâå ä, 

 ãåñá)ירמיה ו ד( áøò éììö åèðé éë,ïéèòîúîå ïéëìåä ïéçåîäù éôì àåä íòèä ,ëò ìáà " æ
íåé úãî àø÷ð ïééãò. úéáøò úìôúá ìáà éøîâì ïéçåîä ìë å÷ñôðù, úèéìù ìë ïëìå 

åöéçäíéðäìéìá àåä ïé÷éæîäå ,æðë  'øá" î)ô ' ñçðô& (â éòøú åîúúñà äìéìá" ò
åë äøî åäéàã íðéäâ éòøú åçúôúàå'1066, íéìåãâ íä äìéìä ìù úåøåáâå ïéðéãäù òãåðë 
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äçðîä úòùáù ïéðéãä ïî øúåé úåâøãî äîë,úéîàä íéðåöéçä úìùîîå úèéìù éë  úé
òãåðë äìéìá àìà äðéà.  

÷äå"ùãçî åúåùòì ïéëéøö åðà äèîä ìòù ù,÷á ÷éôñî åðéàå " úìéôúã ù
÷ä ÷éôñäù åîë úéáøò"çðîä úìôú âååæ ìà úéøçùã ùä, ïééãò àåäùë éë àåä íòèäå 

éøîâì ïé÷ìúñî ïéçåîä ïéà íåé,à äçðîá ïëìå "ö òîù úàéø÷ ôúøçà íòùãçî , 
àùî"äìéì äùòð øáëùë ë,ù éøîâì ïéçåîä ïé÷ìúñî æà,êéøö ïëìå  òîù úàéø÷  ùãçî

çà äéäéù âååæä êøåöì"äìéìä úåöçá ë.äúåà úåø÷ì ïéîéã÷î åðàù íòèäå  òîù úàéø÷ 
úé äáéëùä úòáøàáòá ïî÷ì åîå÷îá "ä1067. øúåé ùîî äìéì àåä äúòù úåéäì äðäå 

úéáøò úìôú úòùáî,ë åðéàå òåøâ àåä äæä âååæä ïëì "äìåòî ë,ìå  àìà êùåî åðéà ïë
åéðåöéçîúåà "ðë ãáìá à"ì.éðéî äòáøàä åìàá ùéù íé÷åìéç éðù øàáúð éøäå  úàéø÷ 

òîù, àä ÷åìéçäå 'äåù ïúëùîä ïéà øùà ïúëùîä ïéðòá àåä íäéðéáù,áä ÷åìéçäå  '
éâååæä ïéðòá àåäííéåù íðéà éë íäî ïéëùîðä .  

  
 ã ùåøã òîù úàéø÷ úåðååë éùåøã  

ã ùåøã'  
ïéðòáã  'éãåçé éðéî òîù úàéø÷ æðä"ì.ã ïéðòá éùéìù ÷åìéç ùé ãåò ' úàéø÷ 

òîù, ïéðòá åðøàéá àìä éë àåäå òîù úàéø÷  øöåé ìù)לקמן דרוש ו'(, æ éë" ïéçåî åì ùé à
úåìãâãå úåðè÷ã,ïéôé÷îå íééîéðô ïéçåî äá ùé úåðè÷ã ïéçåîä úðéçáå , úðéçáá ïëå 

úåìãâã ïéçåîä,ëá éë åðøîà íùå  ùù ïéôðà øéòæá ïéñðëð òáøàä åìàî òîù úàéø÷ ì
àîéà ãöîã úåìãâã íééîéðô ïéçåîã úååö÷, äî ìë åñðëéù ãò åìà åñðëéù øùôà éàå 

íúâøãîî äèîìù, ïéçåîä ìë íäå }ò ë"â { ãöîå àáà ãöî ïéôé÷îäå íéîéðôä úåðè÷ã
àîéà,çàå "å íéñðëð ë"íéîéðôä ÷1068àîéà ãöîã .ðëð úåâøãîä åìà ìëå ìëá úåñ 

 òîù úàéø÷ãä åìàî 'éðéî òîù úàéø÷ æðä',íéåù íìåë äæä øáãáå . ÷åìéçä íðîàä 
éùîë êìéàå ïàëî úåñðëðä úåâøãîá àåä íäéðéá ùéù"òá ú"ä.   

úéøçùã âååæä äðäå1069 åðøàéá øáë )&( æá íéñðëðù"åää âååæä íãå÷ àà ìë 
åàã ïéôé÷îäå íéîéðôä úåìãâã ïéçåîä"à,çàå "åæä äùòð ëíéôà úìéôð úòá àåää âå, 
éùîë ïë øáãä ïéà íéâååæä øàùá ìáà"òá ú"ä.ùîá åîòè éåìú äæ ïéðò íâå " ì)&(  ïéàù

ãä 'íéåù íéâååæ,æä úéøçùáù éôì "íìåë åìàä ïéçåîä ìëá àìåîîå íìù à, âååæä ïëì 
äìåòî àåää,ìçøå á÷òé âååæ àåäå .÷åì àåä øùà ïéçåîä êøò éôë íéâååæä øàùá ìáà  ç

àåää âååæä êøò àåä êë,äàì íò ìàøùé âååæ äéäé åà ,äàì íò á÷òé åà ,äæá àöåéë ïëå . 
ùîá éåìú äæä íòèä íâå" ì)&( øåîâ ãñç àåä øçùá éë,íéìåòî íä æà ìù ïéçåîä ïëìå , 

äìåòîå ìåãâ àåää âååæä íâå,èòî ïéðéãä ïéøáâúî äçðîáå , æà øùà âååæäå ïéçåîä ïëìå 
èòåîî øúåé íääìòîá íé,ãòå "äæá àöåéëå øúåé úéáøò úìôúá ïéèòîúî íä æ. äðäå 

íîöò íéâååæá àìà åðéà åðøàáù äæä ÷åìéçä,÷ä úòá ìáà "íéåù íìåë ù, íìåëá éë 
æá íéñðëð"åã ïéçåîä ãò à"â úåìãâã ÷"àîéà ãöî íéîéðôä ë.   

âä ÷åìéçä íðîàå 'ãá ùéù 'éðéî òîù úàéø÷ äæ àåä íîöò,òà äðä éë "ô åðàù 
÷ä úòáù íéøîåà"åä ãò úåâøãîä ìë íéñðëð ù"íéîéðôä úåìãâã àîéà ãöîã ÷,ëò " æ

ùøôä íäéðéá ùé íéúðáù úåâøãîä åìà,ãçé íìåë íéñðëðù íòô ùé éë , íòô ùéå 
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ïéãøåôîå ïéøæåôî íéñðëðù, úìîá éåìú äæ ãåñå "ìàøùé."éô  '÷á åðøàéá øáë éë"øöåéã ù 
'דרוש ו(

1070
(÷ä ãåñ éë " ùî úåìòäì àéä"åæ ïî ï"åà ìà ï"à,åà åâååãæéù éãë " åãéøåéå à
åæ ìà ïéçåî"ï.î úàìòä íãå÷ íðîà "åìà ï,æä ïéà "íúåìòäì éåàø ïééãò à, êéùîäì êéøöå 

íúåìòäì ìëåéù éãë äìòîìî äøàä åì. ìàøùé úìîá åéìà úðúéð úàæä äøàää äðäå 
éùîë"÷á ïî÷ì ú"øöåéã ù.íä íéøáãä øåàéáå ,éë æ "î úåìòäì ìëåéù éãë à"äìòîì ï, 

àîéà ãöî úåðè÷ã ïéçåî úåçôì åì åéäé çøëäáù êéøö1071çà ìëåéù éãë "î úåìòäì ë" ï
çà ìá÷éù éãë"úåìãâã ïéçåî ë.   

÷á äðäå" åìéôà úåðè÷ã ïéçåîä ìë åá ñðëì íéøîâð ìàøùé úìîá úéøçùã ù
àáà ãöîã íéôé÷îä,øàä úôñåú àéä åæå äîá æà åì úðúéðä ìàøùé úì,çàù éãë " ë

î úåìòäì ìëåé"ãçà úìîá ï,åã úåìãâã ïéçåî æà ìá÷éù éãë "ðë ÷"ì. åðøàéá øáëå 
å ùåøãá '÷ã"øöåéã ù,æ ïî åøñçéù øùôà éà íìåòì éë "úåðè÷ã ïéçåîä ìë à, çøëäá éë 

íìåòì åðîî ììë å÷ìúñé àì àîéà ãöîã úåðè÷ã íéîéðô ïéçåîù,äìéìá àìå íåéá àì , 
áù éôìíäá íéé÷úéù éãë ïéçåî ìù äðéçá äæéà åì äéäúù êéøö çøëä, íä ïéçåîä éë 

 ãåñá íãàä íåé÷å úåéç íä)קהלת ז יב( äéìòá úà äéçú äîëçäå. ïéôé÷îä ïéçåîä ìáà 
àîéà ãöîã,àáà ãöîã ïéôé÷îäå úåéîéðôäå ,â  ' íéîòôì ÷ìúñäì úåìåëé åìà úåâøãî

æ ïî"à,ìãâã ïéçåîä íé÷ìúñî íâù åîë úå. íéðîæä êøò éôë àåä ùøôääå éåðéùä ìáà 
íúå÷ìúñä úâøãî øãñ êë.  

÷ä ïî øàáì ìéçúðå"äèîä ìòù ù,âøãîä àéä éë äðåúçúä äíìåëáù , äðä éë 
ðë ïéçåîä ìë íé÷ìúñî íðéàù àåä éàãå äìéìá"ì, íéîéðôä ïéçåîä çøëäá íéøàùðå 

æðë àîéà ãöî'.ïéøå÷ åðàùëå  òîù úàéø÷ àöîð äèîä ìòùøîàðù íãå÷ù  úàéø÷ 
òîù, æá åéä àì äðä"ãáìá àîéàã íéîéðô ïéçåî ÷ø à, íéøîåà åðàùë ïëìå "ìàøùé" éãë 

î êë øçà úåìòäì ìëåéù éãë äìòîìî äøàä åì êéùîäì"ï, ïéçåîä íâ ìá÷ì éãë 
úåìãâã,äìåãâ äøàä êéùîäì ìåëé åððéà æà äðäå ,à äâøãî ÷ø  ' äéäù äîî øúåé ãáìá

äìéçú åì.å àåä,éçúá éë äìàîéàã úåðè÷ã íéîéðô ïéçåî åì åéä , ìàøùé úìîá äúòå 
äúò åì äôñåúéðù äøàää,àîéàã úåðè÷ã ïéôé÷î àéä .àöîðå ,î äìòî øùàë éë " ï

òãåðë ãçà úìîá,àîéàã ïéôé÷î úâøãî ãò ÷ø ïééãò åì ïéà äðä , íéîéðô åðîî íéøñçå 
úåðè÷ã àáàã íéôé÷îå,âøãîä ìù øåòéùä àåäå  úàéø÷á ìàøùé úìîá øáë åá åéäù úå

úéøçùã òîù.  
ãä ïéà äîì éúéîà íòè ïéáú äæáå 'ãäå íéâååæ 'åëùîäú÷ã "úååù ù, éåìú ìëäå 

æðù äîá',æì ùéù äðëää éôë äðä éë "î äìòîù úòá à"ãçà úìîá ï, çë åá ùé êë 
äðåúçú åà äðåéìò äëùîä êåùîì.úåìãâã ïéçåîä úñéðë éåìú äæ ïéðòá íâå çà åá "ë, 

íúö÷î åà íìåë íéñðëð íà.äæî ìåãâ äæ âååæ øùà íéâååéæä úìòî ùøôä éåìú äæá íâå , 
ðä äìçúäá éåìú äæ ìëå"ì,ë íà éî úàìòä úòá äìåòî àéä äìçúää "ï, çë åì ùé êë 

 êéùîäì}ò ë"ã {äìòîìî úåðåéìò úåëùîä ,äæ ïéðòá éåìú ìëäù àöîðå.   
úòá äúò éë ïéðòì øåæçðåéø÷  òîù úàäèîä ìòù1072à äâøãî ÷ø åì ïéàù  ' ãáì

âä ïî 'æðä',àîéàã ïéôé÷î àéä øùà , àáàã úåéðåöéçî ÷ø êéùîäì çë åá ïéà ïëì 
æðë ãáìá àîéàãå',åã ïéçåîä ÷ø åá ïéñðëð ïéà ïëìå " øúåé àìå àîéà ãöî úåìãâã ÷
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éùîë"òá ú"ä.ïåúçú àåä àåää âååæä íâ ïëìå ,íúåéäá äàìå á÷òé àåäå  äæçä ïî äèîì 
ãáìá.çà éë òãå " úìîá úåìãâã ïéçåîä åá ïéñðëðå ïéãøåéùë ë"ãçà"òãåðë , æà äðä 

àáàã úåðè÷ã ïéôé÷îå íéîéðô ùãçî ãçéá åì ïéñðëð,éîéðô íâå íåã "àîéàã úåìãâã ÷. 
ãçéá äúò åì íéàá úåâøãîä åìàù ïåéë ïëìå, úåðåéìò úåâøãî ãåò ìá÷ì çë åá ïéà 

åìàî, øàùðå íãáì úåðåùàøä úåâøãîä åìàá.   
úéáøò úìôúá íðîà,äìéìä úìçúä àåä ïééãò ,éðåöéçä úèéìù ä÷æçúð àìå í, 

éîçøäå ãñçäå íåé äéä æà ãòù éôìíìåòá åøáâ í, úåðè÷ã ïéçåîä ìë å÷ìúñð àìå 
éøîâì,úåâøãî éðù åá åøàùð ìáà :àä ',éîéðô ïéçåîä àéä íàîéàã úåðè÷ã , åìà øùà 

åá íéòåá÷ðë ïîæ íåùá ïé÷ìúñî íðéàå ãéîú "ì,àîéàã úåðè÷ã ïéôé÷îä åá åøàùð íâå . 
 úìî íéøîåàùë ïëìå"ìàøùé"æðë äøàä úôñåú åì àéáäì éãë ', åì ïéëéùîî åðà äðä 

æðä ìò øúåé úøçà äâøãî 'éîéðô ïéçåî àåäåíàáàã úåðè÷ã .î äìòî øùàë éë àöîðå " ï
 úìîá"ãçà"åà éáâì "à,øáë àåä äðä øúåé àìåîîå íìù , ïî êùåî àåä äðä ïëìå 

à úåéðåöéç"øúåé äìåòî äâøãî àéäù à.çàå " úìîá ë"ãçà" íéôé÷î ïéçåî åá ïéñðëð 
åå àáàã úåðè÷ã"îéàã úåìãâã íéîéðô ÷à.úåøéúé úåøàä ùãçî äúò ìá÷ àìù ïåéëå , 

øúåé íéäåáâ íéøçà ïéçåî úéáøò úìôúá ìá÷ì çë åá ùé ïëì,å íäå "éðô ÷ úåìãâã íéî
éùîë àáàã"òá åîå÷îá ú"ä. ïî äìòîì íúåéäá äàìå á÷òé àåä àåää âååæä íâ ïëìå 

äæçä.   
÷á äðäå"úåðáø÷ä ìù ù,øøåòúî ãñçä úãîå íåé àåä øáë øùà , øúåé àåä ïëìå 

úâøãî ïî äìåòî òîù úàéø÷ äèîä ìòù,êøò ìà äåù àåä íðîà  òîù úàéø÷  úéáøòã
éçáá 'à', ùéù úåéä íò ÷åìéç íäéðéá,àåäå , ïéçåîä úøàä åá øàùð úéáøò úìôúá éë 

íåéä ïî,äìéì àåä åúðåòå åðîæù àìà ,÷ä ìáà "úåðáø÷ä ìù ù, ïî úëùîð àéä äðä 
äøàä åì øàùð àì øùà äìéìä,øçà ïåøúé åì ùé ìáà ,íåé àåä åúðåòå åðîæ éë àåäå . 

éçáá éë àöîðå 'ìà äåù àåä úçà òîù úàéø÷ úéáøòã,áå éçá 'ìåòîå äåáâ àåä úøçàä 
äðîî.àåä ïéðòäå ,äìéìä øçà àá àåäù éôì éë , úåðè÷ã íéîéðô ÷ø åá åøàùð àìù 

ãáìá àîéàã, úìîáù êéøö ïëì "ìàøùé"úøçà äâøãî åì êéùîð , úåðè÷ã íéôé÷î àåäå 
àîéàã.éçááå  'ïî úåçô àåä åæ òîù úàéø÷ úéáøòã, àîéàã íéôé÷î åá åéä øáë æà éë 

ìéîîåðéùòî éúìá à,äìéìä ïî äìåòî íåéä éë úåéäì ìáà ,êøò êéøòðùë éë  úàéø÷ 
 òîùíò úéáøòã òîù úàéø÷ úåðáø÷ã,÷äù éàãå " úàôî äìåòî øúåé àåä úåðáø÷ã ù
äîöò,úìòîù éôì  òîù úàéø÷ îöòá äá äéåìú äðéà úéáøòãä íã÷ù äî úàôî ÷ø 

éçá àéäù äéìà 'íåé,î àìà äððéà äîöòá àéä ìáà úåéäì òåøâ äâøãääìéì úãî .ìáà  
 òîù úàéø÷äîöò úàôî äðéà äúåúéçô úåðáø÷ä ìù, äéìà íã÷ù äî úàôî àìà 

éçá àéäù 'äìéì,íåé úãî àéäù éôì äìåòî àéä äîöòá àéä ìáà .á êéøòðùëå  ' íéëøò
åìà, úëùîðä äìòîä êøò ïî äîöò úàôî úëùîðä äìòîä êøò ìåãâ øúåéù éàãå 

à íã÷ù äî úàôîäéì,åîöò çë åðéàå íéøçà çë àåäù .÷á ùé ïëìå " çë úåðáø÷ä ìù ù
ãçéá úåâøãî éðù êéùîäì úìåëéå,àáàã úåðè÷ã íéîéðôå àîéàã úåðè÷ã íéôé÷î íäå . 

éçááù éàãå êà 'íéåù íä úøçà,äå åøùé úìîá éë àìàæá ïéà ïééãò "÷á à" úåðáø÷ã ù
÷á åì ùéù äîî øúåé"úéáøòã ù,ëò ìáà " ìåãâ æçë òîù úàéø÷  äëéùîäù úåðáø÷ã

ãçéá úåâøãî éðù,àùî "÷á ë"à äâøãî ÷ø äëéùîä àìù úéáøòã ù', ùéù úåéäì ïëìå 
÷ì"ìò äæä ïåøúé úåðáø÷ã ù òîù úàéø÷ úéáøòã, äâøãîî êéùîäì çë äá ùé ïëì 

äðåéìò øúåé,àã úåéîéðô ïî àéäå "à.çàå " úìîá ë"ãçà" úåðè÷ã íéôé÷îä íéñðëð 
 íò àáàãåã íéîéðôä"åìãâã ÷úîéàã à.   
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÷ø úéøçùá äéä àì íà äðäå òîù úàéø÷ ãáìá úåðáø÷ä ìù, åìù âååæ äéä 
òåøâ,úéáøòã âååæ úîâåã ,ô êøöåä ïëìå úøçà íò òîù úàéø÷  âååæ úåùòì éãë øöåé ìù

ïåéìò øúåé øçà,äðåéìò øúåé äëùîä êéùîäìå ,÷éúò úåéðåöéçî àéäå ,æá åñðëé æàå " à
åîä ìëéîéðô úåìãâã ïéçíåàã íéôé÷îå "à.ïåéìò øúåé äéä àåää âååæä éë íâå , âååæ àåäå 

ìçøá á÷òé,éîçøäå ãñçä úòù àåä ø÷ááù éôì íäìéìäå íåéä éðîæ øàù ìëî øúåé , 
íìåëáù çáåùîäå ìåãâä äéäéù êéøö àéää úòá äùòðä âååæ ïëìå.   

úð äðäå"ãá ùéù íé÷åìéçä ìë ì 'éðéî òîù úàéø÷ áåâ 'áèéä øàá íéâååæä, ïëìå 
â"÷ä ïî úåîå÷î äùìùá ìãáä ùé ë" ÷åìéç éôë ù}ò àë"à {íäá ïéåëì éåàøå íéðîæä. 

â êùîä øàù äðäå 'úåéùøô òîù úàéø÷ à ÷åñô êùîä íâå 'ïî÷ì øàáúé ìàøùé òîùã, 
íäéðéá øùà ãáìá åìà íé÷åìéç øàáð äúò ìáà.  

àä ÷åìéçä äðä ' úìîá àåä"ìàøùé",÷á éë " íä äúòù ïéåëú úåðáø÷ä ìù ù
æá íéñðëð"àîéàã úåðè÷ã íéôé÷îä à,àáàã úåðè÷ã íéîéðôäå , åá åéä øáëù éôì 

éàã úåðè÷ã íéîéðôäàî,î úåìòäì ìåëé åáù ïéçåîä åìà çëáå "ãçà úìîá ï.   
÷áå"éîéðôå àîéàã úåðè÷ã ïéôé÷îå íéîéðô åá ùé øáë éë ïéåëú øöåéã ùí 

àáàã úåðè÷ã, úìîáå "ìàøùé"àáàã úåðè÷ã íéôé÷î íéñðëð , àåä ïéçåîä åìà çëáå 
î äìòî" úìîá ï"ãçà."   

÷áå"àîéàã úåðè÷ã íéôé÷îå íéîéðô åá ùé øáë éë ïéåëú úéáøò úìôúã ù, 
 úìîáå"ìàøùé"àáàã úåðè÷ã íéîéðô åá íéñðëð ,î äìòî íçëáå " úìîá ï"ãçà."   

÷áå"ã íéîéðô åì ùé øáë éë ïéåëú äèîä ìòù ùàîéàã úåðè÷, úìîáå "ìàøùé" 
ãáìá àîéàã íéôé÷î åá íéñðëð,î äìòî íçëáå " úìîá ï"ãçà."   

áä ÷åìéçä 'íãå÷ä ïî êùîð, úìîá àåäå "ãçà."÷á åðøàéá äðä éë " øöåéã ù
 úìîá ïéåëì êéøöù"ãçà"ãçéá äéäà íùá äéåä íù áìùì ,åà øåáéç ãåñ àåä øùà "à, 

çàùå"éãåéã äéåäá ïéåëú ë"òã ï"àîéàì àáàî àöåéä òøæä úôéè ãåñ àéä øùà á, øùà 
æã ïéçåîä íéìåìë äá"äéåää äúåàá ãçéá à.ëá äðäå å ÷åìéçä äæ ïéðò àåä åæ äéåää úðå

éðùä,÷á éë " äùøù úëùîð àáàã òøæ úôè àéäù äéåää åæ éë ïååëú úåðáø÷ä ìù ù
à úåéîéðôî äìòîìî"à,åà äåëéùîä íùîå "ò à" íâååæå íøåáéç éåæä úòá.÷áå " øöåéã ù

ä éë ïéåëúæðä äéåä 'ò úåéðåöéç ïî äåëéùîä"é.÷áå " äéåää úàæ éë ïéåëú úéáøòã ù
éðåöéç ïî äåëéùîäåà ú"à.÷áå " àîéàå àáà äåëéùîä úàæ äéåäù ïéåëú äèîä ìòù ù

åà úåéðåöéçî"ïîöò à.   
âä ÷åìéçä 'â àåä" úìîá ë"ãçà",÷á åðøàéá øáë éë àåäå "ù øöåéã ù øçà

æðä äéåää êéùîúù 'øëæðë àáàã òøæ úôè àéäù,çà ïéåëúù êéøö " éøçà éë ë
æì ïéçåîä ïéãøåéå òãåðë àîéà éòîá åæ äôè äøééèöðù"ãì ú÷ìçð àéäù à 'îë ïéçåî"ù, 

åã ïéçåîä íä ïéçåîä åìàå"æðë àîéàã úåìãâã ÷' íù.âä ÷åìéçä àåä äæ ïéðòá äðäå  'æðä', 
÷á éë"ïéåëú úåðáø÷ã ùúåìãâã ïéçåîä åìà ïéãøåé øùàë éë ,â äðä " íäîò íéñðëð ë

æá" úìîá äìéçúá åì íéøñç åéä øùà àáàã úåðè÷ã íéôé÷îä à"ìàøùé."÷áå " øöåéã ù
éôà úåðè÷ä ìë éë ïéåëú ' úìîá äìéçúá åéä øáë àáàã"ìàøùé", äúò åá íéñðëð ïéàå 

åã ïéçåîä ÷ø"àîéàã úåìãâã ÷.÷áå "ë ïéåëú úéáøòã ù íéôé÷îä íäîò äúò íéñðëð é
ìàøùé úìîá åì íéøñç åéä øùà àáàã úåðè÷ã.÷áå " íéñðëðù ïéåëú äèîä ìòù ù

ìàøùé úìîá äìçúá åá íéøñç åéä øùà àáàã úåðè÷ã íéôé÷îäå íéîéðôä íäîò.  
àä ÷åìéçá ïéåëì êéøöù äðåëä øàáð äúòå 'ðä"ìàøùé úìîá àåäù ì .äðäå 

 úðååë÷á ìàøùé"úú øöåéã ùîå÷îá ïî÷ì øàáå.÷äå " ïéñðëð æà øùà úåðáø÷ä ìù ù
îéàã úåðè÷ã íéôé÷îäààáàã úåðè÷ã íéîéðôäå ,â êéøö "åë ïéåëì ëåúøçà äð, àéäù 
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â"îéâá ë 'ìàøùé,åë äúåà úîâåãë åðä÷ã "øöåéã ù,úàæ àéäå 1073, éãù íù ìà ïéåëúù 
åàåìéîá,ú äìåò ãáì åàåìéî øùà "÷.çàå "ã äéäà íù ìà ïéåëú ë åèåùôá ïéôìà éåìéî

åéåìéî éåìéîå åéåìéîå,î íäù "î øáçúå úåéúåà à"ú íò à"á åéäé ÷îéâ’ìàøùé ïéðîë .   
÷áå" úìîá ïéåëú úéáøòã ù"ìàøùé"äæ ïôåàá íé÷ìà íùì , ïéù úåàá éë 

éãåéã íé÷ìàá ïéåëú ìàøùéã"ù äìåòù ï'.ø úåàå  ' äìåòä íé÷ìà òåáø ìà ïéåëú ìàøùéã
ø'.âáå  'åéúåàà íäù ìàøùéî íéøàùðä ú 'ì 'é 'îéâ'î "à, íééøåçà ìà íäá ïéåëú 

íàåìéîá íé÷ìàã,î íäá ùé æà øùà "úåéúåà à.   
÷áå"èîä ìòù ù ' úìîá ïéåëú"ìàøùé" àø÷ðä åòåáøá ïéãåéã äéäà íù ìà 

íééøåçà, åéäé ãáìá íééåìîä ç÷úùë éë îéâ'ú "÷,äæ íùã åéåìî éåìîå åéåìîå åèåùôå , 
éã äéäàéãå"ï,î åá ùé "úåéúåà à,ú äðäå "îå ÷" íä àîéâ’ìàøùé .  

ïéá íéøçà íé÷åìéç äîë ùé íðîàå òîù úàéø÷ øàùì äèîä ìòù òîù úàéø÷ 
åîå÷îá ïî÷ì øàáúð øáëå,úåììë ïéðòá ìáà  úðååë  òîù úàéø÷íéåù íìåë äîöòá, ïëå 

÷á"úååù íìåë úåðáø÷ãå øöåéãå úéáøòã ù,âá úìåæ  'æðä íé÷åìéçä"ì. ÷åìéçä íðîàå 
 ãçàä}ò àë"á {÷ä ìà íéòâåð íðéà åìàä íéâååéæä ïéá ùéù åðøîàù" ãåñá ÷ø äîöòá ù

úåìãâã ïéçåîä,òá íìåë åøàáúé íîå÷îáå "ä.  
  

 ä ùåøã òîù úàéø÷  
îøä ïéðòá"÷á ùéù ïéáéú ç"îø ãâðë ù"îë íãàáù íéøáéà ç"æç ù"ì )&(. äðä 
÷á éë øàáúð øáë"÷á ïëå úéøçùã ù"ùúéáøòã ,åã ïéçåîä ÷ø íéñðëð íðéà " úåìãâã ÷

ãáìá,àåä ïéðòäå ,äðá ùéù ïéàúú ïé÷øô úéùä éë "åá íéñðëð àîéàã é"æã ø"à, 
â íéøàùðå 'ïéçåî éúìá åáù úåðåøçà,âäå  'äðã ïéàîã÷ ïé÷øô" äìòîì åøàùð àîéàã é

æ êåú åñðëð àìå"à.ïéá ùéù ÷åìéçä ìáà  òîù úàéø÷ ÷ì úéøçùã"áøòã ùúé, àåä 
é úìôú ïéðòá"ç, ïéñðëðù ïôåàá ïéàîã÷ ïé÷øôä ìë ïéñðëð úéøçùã úåáà úëøáá éë 

åàã ïéçåîä ìë"à,å ÷ø íéñðëð íðéà úéáøòá ìáà "åàã ÷"ãáìá à, ïéàîã÷ ïé÷øôäå 
ïéñðëð íðéà íäìù,âçá úåéäì íéåàø åéäù íéòöîà ïé÷øôä éë ïôåàá "æã ú" äúò íä à

çëá"åìù á.÷á äðäå "ùã ùã úåàá ãçà úìîá ïéåëî äúà íù øùà úéøç 'ãä ìà åáù '
æá ïéãøåéä ïéçåî"à,ã íäå  'òã úåéåäîñ"òãåðë á1074,áå îéâ’ìø íä "á,é íäá ùéå " å

ãá úåéúåà 'ìø íò íôøöúå úåéåä"îø åéäé á"ç,îø íäù "åá íéñðëðä íéøáéà ç. øáëå 
åä åìà éë åðøàéá"úåìãâã ïéçåî íä úåìãâã ÷,à øùàë íðîà æá ïéñðëð åì"à, ùé æà øáë 

æá"úåðè÷ã ïéçåî à,éçáî íäù  'åðéìöà øàåáîë íé÷ìà.â íä äðäå  'äðá úåðè÷ã ïéçåî" é
àáàã,âå  'äðá úåðè÷ã ïéçåî"àîéàã é,íé÷ìà úåîù äùù íäå ,å øáçúùëå  ' ìù úåîù

îøä íò úåðè÷ã åìà íé÷ìà"æðë úåìãâã íéøáéà ç 'á íäéðù åéäéîéâ’îåø "ç,æå " ù
áô à÷åðé ' ÷ìá)&( ÷ä éë"çîåø àø÷ð ù.îåø äðäå "øåîç úåéúåà íä ç1075 [ ãåñ íäå)&( 

íøâ øåîç øëùùé.  
çàå"åë åðéúåáà úøæò ìà êòéâäá ë',éìåàâ åçáù äùãç äøéù íåë ', äøéùä øùà 

ïåøâäî äàöåé àéää,îëå " ù)&( ä åøîàå åðòå 'åë êåìîé',ïåøâ úìîá ïéåëú æà , äðä éë 
ðì äéä äìéçúîåøä ïéðò å"æðä ç',ã úåììë åéìò óéñåú íàå  'æðä úåéåä 'îñòã"á, åéäé 

áîéâ'ïåøâ .àåä ïéðòäå ,÷ä úòá äìéçúá éë "ù,æ ùàøá ïéçåîä åãøé "à, äøéùá äúòå 

 - מאיר הכוונה -

 ".אחד"ל שזה בכוונת של מילה "בסידור נ 1073
 @?ד"מיתות ב' ר דתבונה או שזה בד"ק דג" בוהאם זה 1074
 : ל"ז). ו"לש (ויחי' הליקוטים פ'  עיין ס1075
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ïåøâä ãò íäìù äôéèä èùôúäì ïéìéçúî íä äùãç, íå÷îá íù íéáëòúîå íù íéãøåéå 
øö,ã çëá íúøàä äôñåúð íù æàå  ' íéììåëïåøâ íéùòðå.  

çàå"åë ùåã÷ äúàá ë',øçà íå÷îá êéúòãåä øáë  )&(éçá äéä äúò ãò éë  '
úéòöîàáå àìàîùáå àðéîéá ÷åáéçäà,àúéòöîà úðéçá ìà ÷åáéçä òéâä øùàëå , æà 

óåâä ìà äèîì ïåøâì õåçî úàöìå èùôúäì ïéçåîä ïéìéçúî, úëøá åð÷úù íòèä åäæå 
ùåã÷ äúà úëøá øçà ïðåç äúà,éôì  ìà úàöì úåìâúäì ìéçúä úòãä çåî øáë äúòù 

äìåâîå áçøî íå÷î,åë íãàì ïðåç äúà íéìàåù åðà æàå '.ïéáú äæá íâ , äúà úëøá ïî éë 
é ïå÷éú ìéçúî êìéàå ïðåç"åîå÷îá øàåáîë àá÷åðã ñ.àåä ïéðòäå , øáë øùà äúò éë 

ïåøâä ïî äèîì èùôúäì ïéçåîä åìéçúä,÷ðä óåöøô úìçúä àåä íùå  äæçäî äá
äèîìå,äúåà ïéð÷úî åðàå .øçà íòè íâå , ìà úòãä úðéçá ïúéð äùåã÷ä éãé ìòù éôì 

æã àá÷åðä"åîå÷îá øàåáîë à,äúò íéìàåù åðà ïëìå ,åë úòã íãàì ïðåç äúà '.  
ïåùàø ïéðòì øåæçðå,åë ùåã÷ äúà úëøáá ïéåëì êéøöù  ' ïéàöåéå ïéãøåé ïéçåîäù

ä óåâá èùôúäì éãë ïåøâä ïîàîéàã ãåñé êåú íéãîåòä íéãñç, åéä ïåøâá íúåéäáå 
ìåãâ íåúéñá íù íéîåúñ.ïåøâ ïéðò éë ïéåëúå ,â àåä éë åðéìöà øàáúð äðä "áé ô"÷, 

íé÷ìà íù íäù úåðè÷ã ïéçåîä úðéçá àåäù,äéåä íù àø÷ðä úåìãâã ïéçåîä úðéçáå . 
áæ ãçéá ïéùáìúî íúåéäáå"ïåøâä êåúá æ,øö øáòî àåäù , æà áé øáòî ïåøâä àø÷ð"÷, 

á íéìåòù íé÷ìàå äéåä íù ìù øáòî àåäùîéâ'áé "÷1076.ää äðäå "ä åà ç" íä äðä â
áé ìù éòöîàä øáòîä êåúá íéøáåò"éòöîàä å÷ àåäù ãåñéä àåäù ÷. úðéçá ìë äðäå 

øåáâ åà ãñçäà äéåä àéä ',ää éë àöîð "ää åà ç"ä íä â '÷ àéøèîéâá àåäù úåéåä"ì. 
ä ïëå 'éåä÷ àéøèîéâ úåøåáâ ìù úå"ì,÷ä íúåà ãéøåäì ïéåëú ïëìå "áéä øáòî êøã ì" ÷

æðä',ïåøâä ïî äèîì íùî åàöéù .÷ äðäå "áéå ì"øâ àéøèîéâ íä ÷"í1077.  
}ò àë"â {òìðäå"î éúòîùù ãæ éøåî"ì,÷ä åìàù "ää íä ì" úòã úåùòì ïéàöåéä â

äá÷ðä1078.åë ùìù øàáúð éøäå åîø íäù úåð"îåøå ç"ïåøâå ç,úéøçùá íúùìùå . ìáà 
æðä íòèì íéðåùî íä úéáøòá"ì,úéáøòì úéøçù ïéá ùøôä ùé éë ,ïøåàéá äæå , ïéðò 

îøä"â íäù ïéåëú ç 'îñ úåéåä"á,éçáá íìåë  'ò"äæ ïôåàá á,ñ "åéúåéúåà äøùò íò â, 
ò"á.î "ë ä"å,ò "á.áã äéåä "ò àåä íééøåçàá ï"á1079.â íäù àöîðå "ò ô"éø íä á"å, 

îò øáçúåì íä"îø éøä íé÷ìà á"ç,å íäîò øáçú íàå  'îåø éøä úåðè÷ã íé÷ìà"ç.  
çàå"øâ ìà ïéåëú ùåã÷ äúà úëøáá ë"í,ò "÷ àåäù úéøçùá úðåëù ã"áéå ì"÷. 

øçà ùøôä äæá ùé ìáà,äðä ìë úåáà úëøáá åñðëð øáë øùà úéøçùá éë àåäå " é
åàã"à,ïëì  úðååë øâ"ïåøâá äúéä í,øâä íå÷îù éôì "àåä í úðéçáá äèîì àîéàã ãåñéä 

äáù äøèòä,éçá àåä íùå  'áé"æðë ÷',åã ïéçåî àìà åá ïéàù úéáøòá äúò ìáà " àöîð ÷
æã øúëá äìòîì àåä àîéàã ãåñéã äøèòä åæ éë"à, íøâä ïéðò íù ïéåëúù êéøö ïëìå 

 - מאיר הכוונה -

 אוענין המעברתה "ד' ותפילין ב, 606לעיל הערה ' עי 1076
 .ל"חמור גרם הנ 1077
  .אות יב) ב(' שער כה פרק ב' עי 1078

ר "ס) שמות ג ד(ן כמנין "פ עי" ב,1078ל"ל ק"ק' ת גימ"הויו' ם י וה,ג"ח וה"א יש ה" בדעת דז:ב"י
ל " אך בדעת דנוקבא יש ק.ים היושבים ממש כנגד הדעתי כי משם נמשכת ראיה אל העינ,לראות

ק "בכל אחד מה' ו'  נשארין בחי,1078י"ת נה"חג' ק שהם בחי" וכאשר מתפשטות בו.גבורות לבד
ל דגבורות ביסוד "מהק'  ונשאר ק.מגדל הפורח באויר) ב"חגיגה טו ע( ואלו נקראו ,'שבה והם ל

 ,שביסוד דילה' ל ראשון דחסדים ומתחברים עם הק"כ כשמזדווגין נותן בה הזכר גם ק" ואח,שלה
 .הירכיים' ך כי היסוד נתון בין ב"ל גימטריא יר"וק' והנה ק
 .ח פרק ג"שער רפ' עי 1079
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äæä,÷ åðîî ïéàöåé äìòîì íù ãåñéä úåéäá íù éë "øåáâä ìúåæðë '.øàáúð éøäå úðååë  
 òîù úàéø÷úéáøòã.   

÷á íâå"úö÷ éúçëùå äðééðò éúìá÷ äèîä ìòù ùä,æðä åäæå  'åðéìöà,ïéðò éë  
 úðååëðä ïåøâä"ì, ÷åñôä øîàúù úòá åúåà ïéåëúù êéøö )&( íðåøâá ìà úåîîåø, íùå 
ïéåëú úðååë ðä ïåøâä"ì.òìðå "î éúòîùù ãæ éøåî"ì,ðä ïåøâá ïéåëì ïéà éë "÷á ì" ù

úéáøòã,ìáà ãò ïéúîú  òîù úàéø÷ äáéëùä ìòù, ìà úåîîåø ÷åñôá ïéåëú íùå 
æðë íðåøâá'.  
  

òîùä íãå÷ù úåøäæà.   
ìàøùé òîùã ãåçéä øîàúù íãå÷, ùåøãá åðøàéáù ãåçéä ìà ïéåëúù êéøö 

 úéöéöä)ב"דף ז ע' דרוש ז( ã ïéðòá' úðååë ãá ùéù 'äéåä úåéúåà, ãåçé ìà úòâåðä äðåëäå 
ù àéä ìàøùé òîùãä ìà äìéçú ïéåëú 'äàúú,çàå "å íò äøáçú ë',çàå "é øáçú ë ' íò

ä 'äðåùàø,òå "äðéðò äî åæ äðååë øåàéá àöîúå ù.   
êðéîé ãéá êéðéò éðù øéâñú ìàøùé òîù øîàúù íãå÷ íâ,îì ïéåëúå " àáñá ù

 íéèôùîã)&( ïéðééò äì úéìã àúøéôù àúîéìåò1080,åðøàéá íùå 1081 ìò àéä äðåëäù 
ìçø1082 àéäù î úðéçáá äúò äìåòä"åà éáâì ï"à,éòå "íéèôùîã àáñá ù. êãéáå 

ã æåçàú úéìàîùä 'åéöéöúéçðåî åéäéå íìéòì øàåáîë êáì ìò  )ב"ה ע' ציצית ב(. íãå÷ íâ 
øîàúù òîù úàéø÷ î ìà ïéåëúù êéøö"úåø÷ì åðéåèöðù ò òîù úàéø÷ á"íåé ìëá ô.  

  
åëåãåçé úð òîù úàéø÷ åðéúåáà úøæò ãò.   

 òãä íìåò úáäà úëøá äðä éë"æðä äáäà ìëéä ñ 'ôá ' éãå÷ô)&(
1083. ìëéä äðäå 

ä äáäà"÷åáéçä ñ.÷åùéðä ãåñ àåä ïåöøä ìëéäå ,áéöéå úîà úëøáá àåäå . òãåð øáëå 
àçåøá àçåøã àúå÷áãúà àìà ÷åùéð ïéà éë )ב"ב קכד ע"זהר ח(,àå " ãøéù ãò àìà äæ à

æ"ïåöøä ìëéä ìà úåìéöàáù à,àåä íâå åà çåø ïî çë åá óñåúéù ãò ãøéì ìåëé åððéà "à, 
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דל דצור אתארחו תמן וחדו דא בדא רבי חייא ורבי יוסי אערעו חד ליליא במג: ב"צד ע 1080
אמר רבי יוסי כמה חדינא דחמינא אנפי שכינתא דהשתא בכל ארחא דא אצטערנא בחדא סבא 

 ובין כך ובין כך 1080כל ארחא מאן הוא נחשא דפרח באוירא ואזיל בפירודא טייעא דהוה שאיל לי
יהו נשרא דקא מקננא אית נייחא לחד נמלה דשכיב בין שנוי שרי בחבורא וסיים בפירודא ומאי א

באילן דלא הוה בנוי דאתגזלו ולאו מן בריין דאתבריאו באתר דלא אתבריאו כד סלקין נחתין כד 
נחתין סלקין תרין דאינון חד וחד דאינון תלתא מהו עולימתא שפירתא ולית לה עיינין וגופא 

  טמירתא ואתגליא איהי נפקת בצפרא ואתכסיאת ביממא אתקשטת בקשוטין דלא הוו 
רבי חייא ורבי יוסי נפגשו לילה אחד במגדל צור התארחו שם ושמחו זה בזה אמר רבי : תרגום

יוסי כמה שמחתי שראיתי פני השכינה שעכשיו בכל הדרך הזאת הצטערתי בזקן אחד סוחר שהיה 
מי הוא נחש הפורח באויר והולך בפירוד ובין כך ובין כך יש מנוחה לנמלה  .כל הדרך שואל אותי

ים בפירוד ומה הוא נשר שמקנן באילן שלא היה בניו יוכבת בין שניו התחיל בחבור וסאחת שש
שנגזלו ולא מהבריות שנבראו במקום שלא נבראו כשעולים יורדים כשיורדים עולים שנים שהם 

 יפה ואין לה עיניים והגוף נסתר ומתגלה היא יוצאת בבוקר נערהאחד ואחד שהם שלש מה זה 
 .טת בקשוטים שלא היוונתכסית ביום ומתקש

דכוס של ' אמנם נתינת עין שאמרו נותן עיניו בו הוא משו: ד"י ו ע"שער מאמרי רשב 1081
ברכה היא עולימתא שפירתא ולית לה עיינין דמסטרא דחשך קא אתיא וצריך ליתן עיניו בה להיות 

 ושפתים הם נצח והוד שבחכמה כי משם נמשך האור לעינים' לה לעינים להאיר בה ועוד שהעיני
למתק ' העליונ' מהחכמ' להאיר ולהמשיך לה רחמי' הם בסוד נצח הוד שבבינה סוד פומא וצרי

 ?.למטה' גבורותיה ולמזגם ולמשוך מאור נצח הוד שבחכמ
 ובערבית כל תפלת ,ל בעינים סגורות" ובמנחה כל העמידה צ,מ הנוגע לתיקון רחל" וכן בכ1082
 ).ח"נוסף בפע ( תשלום העמידה היינו משהתחיל המעריב ערבים עד,מעריב

 .ו" לש– ש"ה עיקר הק"א ד"י ע"ש דף ח" עיין נה1083
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åà úà íéãçééî åðà ïëìå"åë ìàøùé òîùá à',åæá íéøéàî æàå "éçá ï 'ïéçåî, ãøåé àåä æàå 
æðë äèîì'.äìå åì ïéçåî åùòð ãåçéä äæ úòá éë àöîðå ,æøùî íòè äæå "÷äù ì" ù

ìôúäå àúééøåàãîäïðáøãî 1084,òãåðù äîá àåä ïéðòäå ,äðù " éæã"á÷åðá íéøéàî àà 
ã ãåñá 'äáù ïéçåî,â äì ïéãøåé íðîà "ãåçé úòá ë òîù úàéø÷ ã ' äìòîìî ùîî ïéçåî

åàî"à,ïðáøãî äìôúã íøîåà äæå ,äðä íä ïðáø éë "î ãåñá é"æø ù" úåëøáá ì)&(  éðä
åë éäìùã ïðáøã éëøá',ä éë " ñ)&( ú"ä éãåîì êéðá ìëå øîàðù íìåòá íåìù íéáøî ç '

åë', ïéãåîéì ïéøú íäù,ìçð éáøò éøú ,ãåäå çöð 1085.ãåçé ìù òâøä åúåàáù àöîðå  
 òîù úàéø÷äìôúá äùòðù äîî íäá äøàä øúåé ùé,çà øëéð ïéà éë "äæ øåà ë, àåäå 

÷ä ïîæ øçà ÷ìúñî"ù.çàå "îøá ë"÷ã ïéáéú ç"æä ãåñ ïéãéøåî åðà ù"îøá åìåë à" ç
åáù íéøáéà,îøä åìà ïëìå "÷ã ïéáéú ç" ùáúëáù äøåú úåéùøô íä, òãåðë )&( æ éë" à

áúëáù äøåú àø÷ð,÷éñôé àì áéöéå úîàì øîàéå ïéá ïëìå  )&(, ãéøåäì ïéëéøö åðà éë 
æ"ëøáá æåîøä ïåöøä ìëéäá àúáéöéå úîà ,íééúðá ÷éñôé àì ïëìå .   

å åëåúá ùé ïåöøä ìëéäá éë òãå 'úåìëéä,å ììåë àåäå  'ïéðøçà ïéìëéä, ãøåé íùå 
åæ ùáìúî"å íò à"÷,ã íéøñç ïééãò äðäå  'íéøçà úåìëéä,æá ùé éë "é à"ñ, ïéëéøö ïëìå 

éçá ïåöøä ìëéäá íù ãéøåäì åðà 'æä ìëéä 'ã úåììë àåäù 'éùîë úåìëéä"òá ú"ä, íùå 
ã íéùáìúî 'áçë íäù úåðåùàø"æã ã"à,é ìë ãøéì åîìùð éøäå "ñ.æå " úîàá åð÷úù ñ

 áéöéå}ò àë"ã {ã" úîà ôåðéúåáà úøæò íãå÷,äðú ïéùáìúîå íéæðâð íù éë "æã é"ãá à '
ïåöøä ìëéäá íù øùà úåìëéä.á ùé ãåò íðîàå  'íù íéøçà úåìëéä, íëåúá øùà 

åç íéùáìúî"æã â"à,á íãâðë øîåì åð÷ú àìå "úîà ô,äðúá àéä åðéúðååë ø÷éòù éôì " é
ãáì,ìîä úîå÷á íéøéàî íäù éôìå úåë÷åð  'æã"à, àì ïëì ã ÷ø åð÷ú 'íéîòô úîà 

ãáìá.çàå "åë åðéúåáà úøæòá ë',ä æà ãåñ àå÷ ìëéä úãøåä "æðë ïåöøä ìëéäá äèîì ÷', 
÷ð àåää ìëéääå 'åðéúåáà úøæò,â íùå "ã øîåì åð÷éú ë 'íéîòôúîà íéøçà , íùù éôì 

ã íéùáìúî 'æã úåðåùàø"æðë à'.é ììëéì åîìùð éøäå "æã ñ"å ììåëä ïåöøä ìëéä êåú à '
åëåúá ïéìëéä,å ãáìî  '÷ðä ïéàúú ïéìëéä 'åë úåëæ ìëéä äáäà ìëéä',â åá ïéììëð íâå " ë

ã 'ä÷ ìëéäá øùà íéðåéìò úåìëéä"÷.äðäå ,ã åìà ïéðò  'ä÷ ìëéäá íéìåìëä úåìëéä"÷, 
åä åìàå 'ïåöøä ìëéäá íéìåìëä ïéìëéä,ãåñá êøåàá ìéòì åøàáúð  úðååë  åð÷úù ùéã÷ä

åãåä íãå÷ øîåìò "áèéä ù,êøåöä ìë øàáúð íù éë .  
ãåçé úðååë òîù úàéø÷ àåä,â éë  'ä úåîù 'åðéäìàä  'åà ãåçé àåä"úòãå à, 

úä úåìòäì ïéåëú ãçàáå"ìîå ú 'î ãåñá"ï,åà íéâååãæî æàù ïéåëé æàå " ãøåé æàå úòãå à
úá äèîì àåää òôùä"ìîå ú',úä ìà ïéëùîð éë ïéåëé æàå "â íúåà ú ' úåîù)éøçàí (

éðåùàøäíä íäù  'åðéäìàä ',â íäù  'íéðåùàøä ïéçåî.å  íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá
ãòå,ìîä ìà ïéåëú íù úåëò "î ã"îá ù"à.øîàéå äéäå úáäàå ïéðòå , ãøåéù øçà éë àåä 

â ìà òôùä 'úáù ïéçåî"ú,çà ãøåé "âç ìà íâ ë"ïéòåøã ïéøúå àôåâ íäù ú.   
  

 úðååëìàøùé òîù ãåçé.   
 äðäåà âååæ àåä äæ ãåçé"à,ú âååæ àåä íåìù íéùá äùòðä âååæ éë "úåëìîå ú, ïëìå 

åà âååæ íéã÷äì êéøö"ïåúçúì ïåéìòä à.åæ âååæ êøåöìù åîë äðäå " ìà íéëéøö åðà ï
î úåøøåòúä"ï,úì íéðá àø÷ðä íéðåúçúä úåîùð íäù "ìîå ú', áåúëä øîàù åîë )&( 

äì íúà íéðá 'íëé÷ìà.ååæá ïë åîë åà â"à,î ìà íéëéøö íä "åæ ìù ï"íäéðá ï, ïäù éôìå 
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 דצלותא שקילא ככל פקודיןא "ז נח ע"תיקו' קשה עי 1084
1085  
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î ãåñá úåéäìå úåìòì åìëåéù éãë ïîöò ï÷úì äìéçúá ïéëéøö"ï, ïéëéùîî åðà ïëì 
á ãåñá òôù íäéðùì 'ìàøùé òîù úåáéú,ò íù àø÷ðä úåëìîä àéä òîù éë ', 

÷ð úåëìîäù 'íù,ãùå äéåä úåîù éðù ãåñá "á íéìåòä éîéâ'ù "í,îî åðàå  ìà ïéëéù
íù àø÷ðù úåëìîä,òä ïî òôù  'úåìåãâ úåéúåàî àéäù,äù ãåñ àåò  ' ïéàìò ïäîù

äðéá àéäù ééçã àðìéàã1086.òä åìàå  'äãåñ àåæ "äðéáã úåðåúçú ñ,ë øùà à ì' äìåìë 
ò íäù øùòî'.æå "ò ñ 'äðéáä àéäù òîùã éúáø.   

çàå"ìàøùé ë,ø "éù ì"à ø"ì,ðéáä éë ä÷ð úàøøéù ,ð äîëçäå ÷ 'à"ì,úäå " ú
íäéðùî òôùä äúò ìá÷î ìàøùé àø÷ðä.   

ìîäù øçàå 'úäå"æðä òôùä åìá÷ ú 'æðë ìàøùé òîù úìîá', ãåñá íéìåò æà 
î"ï,åà íéâååãæî æàå "íâååæîä úòãä ãåñá à,æå "ä ñ 'åðéäìàä ',åà íäù "ðë úòãå à"ì.   

åà åâååãæð øáë øùà øçàå"à,â òôù íéãéøåî åðà æà  'æðä ïéçåî 'úä ìà" àø÷ðä ú
à"ãçàã ç@,âäù íéðååëî åðàå  'æðä ïéçåî 'áç ãåñá ïéëùîð"æ ìà ã"à,éøæåçå í åá úåéäì 
â"â ë 'àá åìàä úåîù"æä àåäù ãçàã ç"à.   

ãáå 'çàã"úãçééúîä úåëìîä ìà ïéåëú ã1087úä íò "÷ðä ú 'à"ç,ã ïëìå  ' àéä åæ
äìåãâ1088åà íå÷îá äìòîì äúò úåéäì "î ãåñá à"ï.  

 äúòåáãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáúåëìîä ìà ïéçåîä ïéëéùîî åðà 1089, 
ïøãñ äæå: "áãåáë íù êåø"áç "ã, "åúåëìî"úìâìâ øúë àäìéã àùéøã , "íìåòì"å íä " ÷

äãéã, "ãòå"äáù úéøéùòä úåëìî .ãá úîééñî åæ äáéú ïëìå  'éçá àéäù 'äìéã äàúú.   
åæ âååæá éë òã íðîà"éøîåà åðà ïí úìéôð äúéîä ãåñá íéôà, íéáùçð åðàù 
åðéúîùð íù íéìòîå íéúîë,îæå " ù)&( ä êéìà 'àùà éùôð, æåîøì à÷ééã êéìà úìî 

ä ãò åðéúåîùð ïéìòî åðàù 'úä àåäù ùîî"ú.÷á äúò ìáà "â åðéîöò íéììåë åðà ù" ë
îä ãåñá"åæã ï"ï,ä ùåãé÷ ãåñá àìà äúéî ãåñá åðéúåùôð øåñîðù ÷éôñî åðéà ìáà  '

ùäâéøäì åðéùôð úøéñî àåä,äðåãäàé íùá ãçà úìîá ïéåëì êéøö ïëìå "ãá ïéåëéå é '
á úåúéî"ò ÷ðçå âøä äôéøù äìé÷ñ ã"úòãéù ã,æå " áåúëä ñ)&( íåéä ìë åðâøåä êéìò éë, 

 øîà àìù"êéìà" àìà "êéìò",éô  'êéìò àåäù éîá,úä ìòù äîëçä àéäù " åéìò øùà ú
ùîî,åðâøåä .æå "æøùî ñ"ì1090 )&( ø ìò ' ãåñá äîëç àéäù äáùçîä ìà äìòù àáé÷ò

ïéáîì éãå äâéøäì åùôð úøéñî.  
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1086  
 ).ו,לש(ב "ב ורלו ע"ג צג ע"ח' ב ועי"א רנו ע,זהר ח 1087
1088  
 ?א"שלא דרך ז 1089
כל קוץ וקוץ תילין  ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על דורות: ב"מנחות כט ע' עי 1090

ע הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב בסוף שמונה שורות "תילין של הלכות אמר לפניו רבש
ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר 

 של עולם יש לך ה אמר לפניו רבונו" למשה מסיני נתיישבה דעתו חזר ובא לפני הקבהלהן הלכ
י אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני אמר לפניו רבונו של עולם "אדם כזה ואתה נותן תורה ע

חזר לאחוריו ראה ששוקלין בשרו במקולין ] לאחורך[הראיתני תורתו הראני שכרו אמר לו חזור 
תיות ל שתוק כך עלה במחשבה לפני אמר רבא שבעה או" תורה וזו שכרה אזוע "אמר לפניו רבש

ץ אמר רב אשי חזינא להו לספרי דווקני דבי רב דחטרי "ז ג"צריכות שלשה זיונין ואלו הן שעטנ
ת כלומר חי הוא ברומו של עולם "י חטרי להו לגגיה דחי"ת ותלו ליה לכרעיה דה"להו לגגיה דחי

עד כי עדי ' אמי מאי דכתיב בטחו ביי'  מיניה רבי יהודה נשיאה מרכדבעאי "ותלו ליה לכרעיה דה
ה הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא "צור עולמים אמר ליה כל התולה בטחונו בהקב' ביה יי

  אמר ליה אנא הכי קא קשיא לי מאי שנא דכתיב ביה ולא כתיב
  
   הקדמה כח - שער הגלגולים ) 12(
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úä åðãçéù øçà äðäå"âá ú 'à ãåñá åéúåçåî" êøã ãçàã ç}ò áë"à {úåììë, åðà 
èøô êøã íèøôì íéøæåç,úáäàå úùøô ,äéäå úùøôå ,øîàéå úùøôå ,â íäå  ' ïéçåî

äéìéã.úä ìà êéà äîúú ìàå " åðãçé àì úâä åìà ÷ø 'ãáìá äéìéã ïéçåî. àì úàæ íâ óàå 
øúñð êøãá àìà éåìéâáå ùåøéôá äéä,à úåéúåà éðùá "ãçàã ç, øùò ìë åðãçé äá÷ðìå 

äéúåøéôñ. éë àéä äáåùúäå ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáøåúá áåúë åðéà ä, ïëìå 
ùçìá åúåà íéøîåà åðà,úä ãåçé ìáà "ôá àåä ú 'äøåúá áúëðù òîù, øîàð ïëì øùà 

íø ìå÷á.æîø êøã àìà ãåçé åá ïéà íà óà ïëìå , úåëìîä ãåçéî äìâð øúåé àåä äðä 
äøåúá øëæð àìù,ùçìá ÷ø åúåà íéøîåà åðà ïéà íâå .  

  
éô ãåò' úðååë åë ìàøùé òîù ÷åñô'.ú øåà úìá÷ úðëä àåä ìàøùé òîù " ú

íäî äìòîìî úåëìîå,î ãåñá úåìòì åìëåéù éãë "åà ìà ï"à,úä äæå "ìîå ú 'ä" äàì ñ
ìàøùéå.äå  'åðéäìàä  'ä"áç ñ"ã,ä éë  'éãåéã äéåä àåä"àáàá ï,å åðéäìàä " äéäà ñ

éãåéã"àîéàá ï,äå  'âä 'âååæä ìà äúò øøåòúî àåä øùà íâååæîä úòãä àåä, àåä äúòå 
ñ éåìéîã äéåä ãåñá"â,äéäà íù íò äéåä íù øáçú ìà ïééãòå 1091.   

ïéåëú ãçà úìîáåøùé úåìòäì ìàà àø÷ðä "îã äéåä ãåñá ç"ïéôìàã ä,ã úåàå  '
éçá àéäù ãçàã 'äàì,ìà äæë åàåìéîá éðãà íù ãåñá äá ïéåëú "ìã ó"åð ú"åé ï"ã, 

ä ùåã÷ ìò êîöò úøñîù øçà íäîò êúîùð óúùì ïéåëúå'.ò åäìòú äæ ìëå " äéåä íù é
ñã"îì â"ï,á áìùúå øáçúú æàå  'æá äéäàå äéåä ìù úåîùäéåääàé ïôåàä ä"ä.çàå " ë

î ãéøåäì ïéåëú"òã äéåä ãåñá ã"éãåéã á"ï.çàå " ìà ïéçåî äæä âååæä ïî ãéøåäì ïéåëú ë
æä"à,ã íäå "äé ô"å,ò éåìéîá ïåùàøä "á,áäå  'ñ éåìéîá"â,âäå  'î éåìéîá"ä,ãäå  ' éåìéîá
á"ï.ã éë ïéåëúå  'äé úåîù"æðä å ' íäîéâ’å÷î "í,äù "ñ:ð "îå æ"å çè"îå ì"á, ïåáùç àåäå 

åòåáéøá äéåä íù,íå÷î äìåòù äæë ,é  'é íéîòô'÷ ',ä  'ä íéîòô'ë "ä,å  'å íéîòô'ì "å,ä  '
ä íéîòô'ë "ä, ìëä êñ îéâ’íå÷î .æå "î ñ"æø ù" ì)&( îìä úåòáåøî ïéìéôú"î, éë 

ãä åìà íä ïéìéôúä 'æðä ïéçåî', òáåøîä äéåä íù ãâðë úåòáåøî íúåéäì íéëéøöå  äìåòä
áîéâ’å÷î "í.ãä åìàî äðäå  'äé úåîù"ã íéøñç íéøëæðä å 'úåëìîä êøåöì íäå ïéää, 

ãä äðäå 'æðä ïéää 'îñò ééåìéî òáøàá"á íä áîéâ’î "å,ä ïôåàä äæá "ä é"ä é"ä à"ä,æå " ñ
 ÷åñô)&( éúà íå÷î äðä,øù "åìù ú1092î "å.å÷î äðäå "îå í"á åîéâ’ìø "ã ïéðîë á ' úåîù

îñò"á.   
àåá êë øçãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáäàì ìù ïéçåîä ãéøåäì ïéåëú . 

ïéçåîä úàéá øçà ÷ø äùòð åðéà äàìã øúëä éë àåä ïéðòäå,ã íä ïéçåîä éë àåäå  '
äéäà úåîù,ãäå  'å íéìòúî íäá øùà ïéôìàäìù øúë ïéùòðå ïéçåîä ìò íéìåò1093. äðäå 

ã 'îú íéìåò íàåìîá ïéôìà"ã,äå "îú úìåò ñãé,åé äøñç ãéîú úìîã "öå ã"îú ì" àì ã
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ãéîú1094.æå " ñ)בראשית כה כז( íú ùéà á÷òéå,ãäå  'îú ïî úøàùðä"éçá àéä ã ' úåëìîä
äá úùáìúîå ìçø êåú úñðëðù äáù úéøéùòä.å úåëìî ïéåëú åúåëìî úìîáå ', àéäù 

æ úåëìî àø÷ðä äàì"å àø÷ðä à'.ä íìåòì "å ñ"äìù ÷,å éë úòãé øáë øùà  'ú úåðåúç
ä äìù"ñ íù ñ"â.ñ÷ äìåò åòåáøå åàåìîá äðäå "å,ò÷ éøä úåéúåà øùò íòå " ïéðîë å
íìåòì.éçá àåä ãòå  'äáù úåëìîä íò úøáçúîä äìù ãåñéä .ñ íùá äðäå"æðä â ' äìåòä

ñ÷ åàåìîáå åòåáøá"ç åá ùé å 'éãåé"ï,å éë ïéåëúå  'éãåé"úä ãò íä íù ìù íéðåùàøä ï" ú
äìù,å åäæå  'ãòå ìù,åéäå "äìù ãåñéá úéòéáùä ã,æä ìë íéìåìë íùå  'á íäù ïéãåéîéâ’ò  '

ãòå ìù,åéäå "çä ã 'ìîá 'äìù,îú ìù úìã àéä éë "ìçøá úèùôúîù úøëæðä ã.  
  
ëåøåîàä ìà úåáåø÷ úåøçà úåðå.ù úåà òîù ',ä "ôöî ñ"õ,áúàá äéåä àéäå "ù. 

æðä äéåää äðäå 'åé äá ùé"äúìéçúá ã,øä íòå "úé ìù äåäìàøùé ,á éøä îéâ’ íù 
äéäà1095.ìàøùé úáéúá íâ ,úð øáë  'ìà øéù àåäù,àéé íù àåä ìà éë àåä ïéðòäå "é1096 

ñã äéåäáù"â,éçá àåäå  'ää"àîéàã ãåñéá åðúéðù àáàã ç.éùå "ää íä ø" àîéàã â
äîöò.   

åë ìàøùé òîù 'ìîä ìà ïéåëéù åðéøåàéáá øàáúð øáë 'î íù àø÷ðù"òîù", 
äå"ù ñäéåäå éã.ä éë àåä ïéðòäå "úä ñ"ãåñéå ú,æðä úåîù éðù íäù ',÷ð íçëîå  'ìîä '
ù"í.ãá ïéåëé íâ  'ä úåáéú 'åðéäìàä  'ã íäù ãçà 'úã úåéùøôïéìéô1097ùàø ìù ,ã íäå  '

éåää úåéúåà"ä,ãå  'á ìù úåáéúåúåëìî ãåáë íù êåøã íä  'åéúåàúéåää "ä,ã íäå  '
úã úåéùøôïéìéô1098ãé ìù .   

åøáãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êå.1099áì ïéåëú  'éçá', }ò áë"á { àéä úçàä
æ éøåçàî äàì óåöøôä ìë úåèùôúä úåùòì"äìòîìå åéöçî à,éçá úúì úéðùäå  ' ïéçåî

æ éøåçàá ìçøì ãáìá"äèîìå åéöçî à.åðéðò äæå ,êåøá ,äàì úîëç ,éãåéã äéäà àåäå "ï, 
äàì úðéá íù,â àåäå "éãåéã äéäà ë"ï.ë ãåá,åçî ìåìë äàì úòã "â,éôìàã äéäà àéäå " ï

éääã äéäàå"ï.åúåëìî ,ã êéùîäì ïéåëé  'ã ïî ïéôìà 'æðä äéäà"ã úåùòì ì ' ìçøá ïéçåî
úåëìî àø÷ðä.îéâá íäù íéèåùô äéäà äøùò äì êéùîäì ïéåëé íâ  '÷éö" éùåáì íäù é

ä ìù"äå ç"òãåðë â,çà ãò íéùåáìä åìà ÷ø ìçøì ùé àì äúò éë "äãéîòá ë, úç÷åìù 
éãåéá àìî äáù íé÷ìà íùì íëéùîéå íëåúáù ïéçåîä íâ"ï, åàåìéîá äæä íùä øùà 

îéâá ìëä äìåò úåììëäå íùä éåìéîå 'äøã÷.æå "î ñ"æø ù" ì)&(  äçéøäù êìî úáì ìùî
äøã÷ é÷éö,éàùçá äì åàéáäå .çà "äàì óåöøôá ïéøæåç ë,ìåòì úáéúá " úåùòì ïéåëú í

å äàì ìà øúëñã äéåäî ïéàìî íééøåçàî àåä"ñ÷ äìåòä â"å,é íòå  ' éøä òåáø úåéúåà
ò÷"ìåòì ïéðîë å"í.òå "ã,á îéâ’ô ',ç ïéðîë  'éãåé"æðä äéåä éøåçàá ùéù ï',çå  'éãåé" åìà ï

äàì óåöøô øàù úåèùôúä íä.à íùá ïéåëéù åðéìöà øàáúð øáë ãçà úìîá íâ "åë ì '
åàåìîá éðãà íùî éë àåä ïéðòäåã úìîá æîøðä  ' àòøú åîåâøúå úìã ïåùìî àåä éë

òøúî øéñúå éðãà éåìéî àåäù"à íù à"á øàùé ìîéâ’à íù åîò øáçéå øîú " ïî ì
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àéé úåéúåà"ñã äéåäáù é"á íäéðù åéäéå åðéìöà øëæðë íãå÷î åøàùðù âîéâ’ ììåëä íò 
à äéåä 'ñã"ãçé íéâååãæî æàå àîéàã ãåñéá â  

÷ä ïéðò"àåä úéøçùã ù,ò øáë äðä éë "æì ïéìéôú åðúð åðçðäù ïéìéôúä é" à
úåìéöàã.÷ã ãåçéä íðîàå "åæ ìà úåøøåòúä úúì àåä ù"åâååãæéù äàéøááù ï. éúéàø íâ 

åðééðò äæå øçà ïôåàá, úáéúá äåäé åðéäìà äåäéæù ïéåëé "â äúò ç÷åì úåìéöàã à ' ïéçåî
áç"ã,åæù åîë ïéåëéå "î ãåñá åìò úåìéöàã ï" ìà ïúåìéöàã àîéà, äøéöéä íìåò ïë 

äù äéùòäå"åæ ñ"î ãåñá åìò ï"äù äàéøáä ìà ï"÷ðä àîéà ñ 'úîà.æå "ñ åæîøù äî 
äåæá" ÷)ô ' êì çìù& (ä éë 'åðéäìàä  'úîà à÷ðôùåâã àîúåç àø÷ð íä.ò äðäå " é

î ãåñá åìòù äéùòäå äøéöéä"åà íâ íéâååãæî äàéøáá ï"äàéøáã à,åæì ïéçåî íéðúåðå "ï 
îâåãë äàéøáãàæðë úåìéöàá äùòðä  'åðéìöà, ììë âååæ éìòá íðéà äéùòå äøéöé ìáà 

ïéçåî íäì ïéà éë åðìöà øàåáîë.ò éë àöîðå "÷ã ãåçéä äæ é"á íéùòð ù 'éçá', ïéëùîð éë 
åæ ìà íéîéðô ïéçåî"äàéøáä ìà íéîéðô ïéçåî ïëå úåìéöàã ï, úåìéöàã íéîéðôäù àìà 

ïúåàì ïéôé÷î íéùòðäàéøáä ìù 1100.çàå "åæì íéôé÷î ïéçåî êùîð äãéîòá ë" úåìéöàã ï
æðë 'åðéìöà.÷á ïéëùîðä úåìéöàã íéîéðôä åìà éë åðéìöà øàáúð øáëå " ÷ø äðéà ù

å úðéçá"àîéàã ïéçåî ãöî ÷,òå ïéôé÷îä íò äãéîòá ïéñðëð ïéçåîä úðéçá øàù ìëå "ù.  
úøçà äðåë.÷î æàù åðøàéá ìàøùé òîùáù åîë äðä åæ ïéìá" åìëåéùì äðëä ï

çà âååãæäì"íéôà úìéôðá ë,ãò ïë "åà ïéëéøö æ" âååãæäì åìëåéùì äìéçúá äðëä ìá÷ì à
çà"øàáðù åîë ãçà úìîá ë.â íéìá÷îù àéä åæä äðëää íðîàå  'âá úåøàä ' åìà úåáéú

à ïî"øàáðù åîë à.àá éë òãåð äðä íðîàå "éä ìë úììåëä úçà äéåä åá ùé à"åìù ñ, 
úåéãåé éåìîá àéäù ïéåë"ï.éãåéã àéäù ïéåëú ïåùàøä äéåä íùá äðäå " äúò ìá÷îù ï

é ïî àáà 'à úéåä ìù"à,áå åðéäìàéãåéã äéäà àåäù ïéåëú "ä ïî àîéà äúò úìá÷îù ï '
à úéåä ìù äðåùàø"à,ñã äéåä ïéåëú äðåøçà äéåäáå "åàì ïâååæîä úòãä úðéçá àåäå â" à

îäúåà ïî åæ äøàä äúò ìá÷å  'åä ìùà úé"à.   
çà"ä úåà ïî äøàä ãéøåäì ïéåëú ãçà úìîá ë 'à úéåä ìù äðåøçà"åæ ìà à"ï, 

ãçàá íéæîøðä éðãà äéåä íäù,à "ã ç'1101,åæ åìòéù éãë "î ãåñá äúò ï"åà âååæ ìà ï"à. 
çàå"åà âååæî êéùîäì ãçà úìîá íâ ïéåëú ë"ã à 'æì ïéçåî"äé òáøà íäù à"ãå å 'äà" é

 éåìî øãñëîñò"á,äé òáøà éë ïéåëúå "æðä å 'òã äéåäá ùéù ïéãåé òáøàî ïéàöåé" ïéãåéã á
æðë êéøàã'.ãá ïéåëú íâ  ' éîéðô øåà úðéçá íä ïéçåîä åìà éë ïéåëúå äàìá àéäù ãçàã

éçáå äàì ìà 'æ ìà óé÷î øåà"à,åçöîá ïéçåîä åñðëð àì éë .   
çà" úìîá ë"åúåëìî"å úåëìî àéäù ìçø ìà ïéåëú  'æä ìà æîåø"à, àéä ìçø éë 

}ò áë"â {÷åðä 'òãåðë úéø÷éòä.æø åæîø äæìå " ì)&( äøã÷ é÷éö äçéøäù êìî úáì, òãåðë 
àéñëúàã äàìò àîéà ïåéîã àéä äàì éë1102,ùîî úá àéä ìçø ìáà . äçéøäù åøîåàå 

÷åçøî çéøîä ïåéîãë,æðä ïéçåîä éë  'äðîî åîìòúð,æì éøä éë " ãåñá àìà íðéà åîöò à
íìòð óé÷î øåà,÷ðä íé÷éãöä ïëìå  'ò äéãáò"ä ùåã÷ ìò íùôð åøñîù é 'æðë ãçà úìîá' 

)&(,ùîî ïéçåî àìå äìù ïéçåîä ìà éàùçá àîìòá äøàä äéìà êéùîäì åìëé . æîøð äæå 
éàùçá úìîá,áéúá ïëìå ú úåøåäì äèîì äìòîìî åùàø ìéôùäì êéøö åúåëìî 

æðä äøàä ãéøåîå êéùîîù 'çø ãò äèîìæðë ì'.ã úåàá íâ  ' óåöøô øåîâì ïéåëé ãòå ìù
åëä ìë äúò ãò éë ùîî äàìá åîë úåèøôá ìçøåðúåæðë äàìá äúéä  'ãá íâ ïëìå ' ìù åæ

 - מאיר הכוונה -
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"ãòå"óé÷î øåà ãåñá ìçøá êéùîäì ïéåëé ,åì êåîñ ïëìå  "úà úáäàå",à éë " ìçø àéä ú
÷åð 'æã"÷ðä à 'ä 'êé÷ìà.   

ðä äøàää äì êéùîúù àéä äáäàäåæ',îæå " ù)&( ä úà úáäàå ' ìëá êé÷ìà
úåááì éðù êááì,åáâä íò ãñçä àåäù ïéîéä ìåìëéå øáçéù àåäå äø,çàå " ìåìëú ë

ìîäúåëíäîò ,êùôð ìëáå åäæå ,ìîä àåä  '÷ðä 'ùôð ,çàå" äìòîì íìòúå íìåë ìåìëú ë
áçá"ã,êãàî ìëáå åäæå .á úøáãå "î ìà ïéåëú í"øôáù úåáéú áùúòîù ,äå "ù ñ ïá í

î"âá àåäù á"÷ðä ø 'æã àùéø"æðë à 'å÷éúáíéð )éú 'ò '& .(ôá íâå ' ãò òåîù íà äéäå
ò ùé íúîùå"åáéú áú,äå "ò íù ñ"á,æã úåéòöîà äùìùá àåäå "à. úìîá ïéåëú äæ íâå 

ùò"á,ò úåéúåà íäù "ù á',ù éë  'úåéòöîà ùìù àéä,â  'éùä éå÷"ï,ò íäáå " úåîù á
èéå àáéå òñéåã1103çúîä âá íé÷ì 'ë úåéúåà"ë ã"ë ã"à ìëì ã', àåäù íúîùå úìî ãò 

øåáèä ãò.  
  

 å ùåøã òîù úàéø÷ úåðååë éùåøã  
ïéðòá úðååë ãåçé òîù úàéø÷ éøîâì øåàéáä úéìëúá äëåøàá.   

íìåò úáäà úëøá ïî ìéçúðå. ìëéäá àåä íìåò úáäà úëøá ïéðò äðä éë òã 
éçá àåäù äáäà 'ãñçä.î òãåðå úëä øîàù äáå1104 )ישעיה טז ה(àñë ãñçá ïëåäå 1105, 
 øîåà ÷åñôä íâå)&( åë åà åéáà úá åúåçà úà ç÷é éë ùéàå 'àåä ãñç, ãñçä úãîù éôì 

åæì ï÷úîä àåä"íúåà âååæîäå ï1106.éë úòãé øáë äðäå  úðååë  âååæìå øáçì íä úåìôúä
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דא רזא דאתקשר שביעי ביומא קדמאה ומאן שביעי דא ' וה: ב"ז עד ע"מקורו בתיקו' עי 1106
ודא בקר דאברהם ההוא ) &(שכבי עד הבקר ' צדיק אות דשבת ויומין טבין ורזא דמלה חי ה

 ואיהו חסד דיליה בגין דבהאי חסד אתתקן )בראשית יט כז (דאתמר ביה וישכם אברהם בבקר
והוכן בחסד כסא וביה תקום ורזא דמלה ובחסד עולם )  הזטישעיה (ד "כורסיא דאיהי נפילה הה

אש דת למו מימינא אתייהיב רחמתיך וכל ספירן מתקשרין בימינא בגין דעליה אתמר מימינו 
דאברהם למהוי ' אורייתא בגין דא מוליך לימין משה זרוע תפארתו ובוקע מים דאורייתא מתמן מה

 דאיהי במשכונא לגביה דאברהם במשה דאייתי אורייתא משהד' ליה בה שם עולם ובה אשתלים ה
  .עד דיפרוק לבנוי ורזא דמלה כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

 האות של שבת , זה צדיק, ומי השביעי.זה הסוד שנקשר השביעי ביום הראשון', הו: םתרגו
 אותו שנאמר בו ,קר של אברהםו וזה הב,"קרוה שכבי עד הב"חי יהו" וסוד הדבר .וימים טובים

 זהו , שהיא נפילה, משום שבחסד הזה נתקן הכסא, והוא החסד שלו,"וישכם אברהם בבקר"
 ובו תקום וסוד הדבר ובחסד עולם רחמתיך וכל הספירות נקשרות ".והוכן בחסד כסא"שכתוב 

בימין משום שעליו נאמר מימינו אש דת למו מימין נתנה תורה בגלל זה מוליך לימין משה זרוע 
' של אברהם להיות לו בה שם עולם ובה השתלמה ה' תפארתו ובוקע המים של התורה משם מה

שהביא את התורה עד שיפדה את בניו וסוד הדבר של משה שהיא במשכון לגבי אברהם במשה 
  כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

  
   שער לה פרק ד -ספר עץ חיים ) 17(

) המתפשטים שם(כ כי לעולרם המגדיל המלכות הם החסדים " נבאר הענין יותר ודע גועתה
 כשהמים הולכין והנה. שהם סוד המים המגדילין האילן ואת הנטיעות והוא סוד והוכן בחסד כסא
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åæ"ï,á äéäù ïîæáå ùã÷îä úéíéé÷ 1107ìúñî åéä àìå ïéøéãú íäìù ïéçåîä åéä ïé÷ , ìáà
é÷øôì íéàá ïéçåîä ïáøåçä øçàïíäî ïé÷ìúñîå ïéøæåçå .åæ àø÷ðù íòèä åäæå " íéìôåð ï

íéãáåàå,íäî å÷ìúñðù ïéçåîä íäá øéæçäì éãë åðéúåìôú ãåñ åäæå . äðä éë àåä ïéðòäå 
ëåíìåòá úåîùðå òôù åãéìåéù íâååæì éãë àéä åðéúðå.ïéçåîä ïî àåä òôùä úãøåä äðäå , 

éà íàååãéìåé êéà ïéçåî íäì ï, ãò äàéá úàø÷ð äðéà ïè÷ä úàéá éë åðéöî ïë éë 
ìãâéù1108,é ïá åúåéä ãò åá íéàá ïéçåîä ïéàù éôì àåä íòèäå "äðù â, åðà ïéëéøö ïëìå 

åæì ïéçåî úúì"ï.éçá éðùá íä ïéçåîä äðäå ',âã ïéçåî åà "åã ïéçåî åà ø"éùîëå ÷" ú
òá"ä.äãéîòá íâååæðù íãå÷ äðäå é úìôúá "ç,ïéçåî íäì åéäéù êéøö , åðéúåéäá ïëìå 

áäà ìëéäá äúòä,ïéîéä ãåñ åá øùà ,àñë ãñçá ïéëîä ,éçá åá ïéùòð  'îä" âååæ øøåòì ï
åàã ïåéìò"úåìéöàä íìåòáù à,òù éãë "åæì ïéçåî åëéùîéå åãéìåé íâååæ é" åìà íâù éãë ï
çà åâååãæé"é úìôú úòá ë"ç.   

ïéðò éë àöîðåàéø÷  òîù úåà âååæ àåä"åæ ìà ïéçåîä úãøåäå à"ï,çàå " ïéðò ë
åæ âååæ àåä äãéîòä"ï.÷ä øîåç ìãåâ íòèä åäæå "äìôúäî ù,áùø äðä éë " åéøáçå é

íúðîåà íúøåú äúéäù,äðîæá ììôúäì íéùùåç åéä àì 1109,ïîæ òéâî äéäùë ìáà  
 òîù úàéø÷úåø÷ì ãàî ïéøäæð åéä òîù úàéø÷ äðîæá,÷åñô åðééäã  òîù ìù ïåùàø 

ìàøùé,åà âååæ ãåñ àåä åá éë "à,÷ä øàù ìáà "îø ìà ïå÷éú àåä ù"æã íéøáéà ç" à
éùîë"òá ú"ä.ãá åùôð øåñîì êéøöù íòèä åäæå  'á úåúéî"àùî ãçà øîåàùë ã" ë

äãéîòá1110.÷ä úòá ãîåòî íå÷ì äéä éåàøä ïîå "úåìéöàã ïåéìò âååæ ãåñ úåéäì ù, ìáà 
 ïééãò äúò åðéúåéäìé úìôú åîë ãîåòî äøîåàì ïéáééç åðà ïéà äàéøáä íìåòá" éôì ç

úåìéöàä íìåòá åðà æàù.÷á äúò ìáà " åðá ïéà ãàî íìòðå ïåéìò âååæ åúåéäì àáøãàù ù
äàéøáä íìåòá äèîì åðéúåéäá àìà úåìéöàä íìåòá äìòîì åðéúåéäá åøøåòì çë1111, 

à ïëìååðà ïéúåø÷ì ïéëéøö  òîù úàéø÷ äãéîòá.äæå á úøáñ íòè å" åøîàù ä)&(  ìë
áùåé ïéá ãîåò ïéá åëøãë àøå÷ íãà, àåäù ìàøùé òîù ÷åñô øîåì ïéëéøö åðà ïëìå 

äàéøáä íìåòá áúëáù äøåúä é÷åñôî,úåìéöàá àìà äðéà òîù úùøôù éôì , íðîà 
ò äæä âååæä äùòð"î úåøøåòúä é"äàéøááù äáäà ìëéäã ï.ãåñ éë àöîðå  òîù úàéø÷ 

ååæì àåäåà úà â"åæ ìà ïéçåî úúìå à"ï.   
äàéøááù äáäà ìëéä íå÷î ãò åãøé ïéçåîä åìàå,} ò áë"ã{ úåëìîä ìëåú æàå 

éî øåîâ óåöøô úåùòäì úåìéöàä íìåòá úåìòì"ñ.òãåðù äîá àåä äæ ïéðò ãåñå , éë 
ìîäúåëãáìá äãå÷ð ãç ãåñá äèòîúð ,äéùòä íìåò ãò äãøéå .æ ìáà " èòîúð àì à

â ÷ø åðîî"éçá íäù ø 'åáù ïéçåîä,å àìà åì åøàùð àìå "å øôñîë ÷ ' úæîåøä äéåä ìù
åéìà.æðä äáéñìå  'åæ ìù úåðéçáä åìà ïéãøåé íä"ò äùòðä âååæä ïî íäéìà åëùîðù ï" é
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÷ä"åà ïî ù"à,äàéøáä ãò åãøéå ,òå "ë1112çà úåìòì úìåëéå çë íäá ùé " íìåòá ë
íù âååãæäì úåìéöàä.ë éë úåéäìå åéúðåäàéøáá äìàä úåëùîää êéùîäì àéä åð, ïëì 

àåðà ïéåã ïéçåîä ÷ø ïééãò ïéëéùîî "îë ÷"íðééðò ù )&(,é úìôúá êë øçàå " úëøáá ç
â úåëùîð úåáà"æ ìà ïîöò ø"â à"úéù åîë ë 'íù.   

øîàúù íãå÷ éë òãå òîù úàéø÷ î íéé÷ì ïéåëúù êéøö"úåø÷ì åðéåèöðù ò 
 òîù úàéø÷á"íåé ìëá ô, çëáå ò éë ïéåëú åæ äåöî"îä úåìòäì ìëåú ïë é" ãéøåäìå åìà ï

îë ïéçåîä"òá ù"ä.   
ã éë òã íâ 'íéîòôøîåì åð÷ú  òîù úàéø÷ íåé ìëá,á íäå  'àå ø÷áá ' úéáøòá

àå 'äèîä ìò,ò ìéòì íðééðò øàáúð øáëå "ù.æì ùé éë êéúòãåä øáë íâ "éçá éðù à '
ïéçåîã,à  'àå àáàã àøèñî 'àîéàã àøèñî.éçá ìë éë êéúòãåä øáë íâ  ' àìä ïéçåî

æä ìëá ïéèùôúî íä"à,âá "ø,âáå  'åéòöîàú,âáå  'úåðåøçà. ñðëì ïéìéçúî íä øùàëå 
åá,â ïéñðëð äìéçúá  'äðã íäìù ïéàúú ïé÷øô"â êåú àîéàã é"æã ø"à,çàå " ïéãøåé ë

âá íéòöîà ïé÷øô äùìù"æã ø"à,òå "âä ïéãøåé äæ é 'âá ïéàúú ïé÷øô 'àæã úåéòöî"à. 
åä åìà øùà úåéäáå 'âá åùáìúðå åãøé ïé÷øô"æã ø"âáå à 'äéãéã úåéòöîà,÷ð íä æà  '

åã ïéçåî"÷,åä àìà åìà ïéàù éôì  'ïéçåîä ìù ïéàúú ïé÷øô. ïéãéúò åìà àìä éë ãåòå 
çà"åá äèîì øúåé ãøéì ë"æã ÷"îë à"òá ù"ä.çà øùàëå "âä íâ ïéãøåé ë"æá ïéàìò ô"à, 

ãøåé æàâ ïé"âá ïéàúú ô 'æã úåðåúçú"à,âå  'âá íéòöîà 'úåéòöîà,âå  'âá íéðåéìò '
úåðåéìò,æä æàå "÷ðå åéúåçåîá íìù à 'åì íéåàøä ïéçåîä ìëá äîéìù åúòãå ìåãâ. äæ éøäå 

ãòëå àîéàã ïéçåîä úðéçáá"éçáá æ 'àáàã àøèñîã ïéçåîä.âååæá äðäå  òîù úàéø÷ 
æá íéñðëð ïéà"åã ïéçåîä ÷ø à"ãáìá àîéàã ÷,â íâå àáàã ïéçåîä ìë ìáà " ïéçåîã ø

éùîë úåáà úëøá ãò ïéñðëð íðéà àîéàã"òá íù ú"ä.  
úåéåäã ïéçåî íäù úåìãâã ïéçåîä úðéçáá àåä åðøàéáù äæ ìë äðäå. òãåð ìáà 

æá ñðëì åîéã÷éù êéøö åìà åñðëéù íãå÷ éë"úåðè÷ã ïéçåîä à, úåîù ìù ïéçåî íäù 
íé÷ìà.î òãåðå "â ùé éë ù 'ïéçåî éðéî:à  'øåáéòä ïîæã ïéçåî,àå  'ä÷éðéä ïîæã ïéçåî,áå  '

éçá 'íé÷ìà úåîù íä åìà,âäå  'úåéåä ìù íäù úåìãâã ïéçåî àåä.÷á äúòù àöîðå " ù
åã úåìãâã ïéçåî ïéëéùîî åðà"ãáìá ÷.éçá ìëá ùé éë êéúòãåä íâ  ' ïéçåîä ïéðò ïéçåî

ïéôé÷îäå íéîéðôä,ïéçåîá ïä úåìãâã ïéçåîá ïä ä÷éðéã ïéçåîá ïä øåáéòã . åîë éë òã íâ 
úåìãâä ïîæá àîéàã àøèñîå àáàã àøèñî ïéçåî ùéù,åàã ïéçåî ùé êë " ïîæá à

æðë íé÷ìà úåîù íä íðîà ä÷éðéäå øåáéòä 'òå"ù.  
÷ä ïéðò äúò øàáðå"ù.÷ä ïîæá äðä éë "æä ïéà ïééãò ù"éçá ìëá íìù à ' ïéçåîä

íìåë ä÷éðéã,éçúá êéøö ïëìå äìä÷éðéã ïéçåîä åá íéìùäì ,çàå " åì íéìùäì êéøö ë
åã ïéçåîä"úåìãâã ÷.ãä ïéá éåðéù ùé íðîà  'íéøîåà åðàù íéîòô òîù úàéø÷  íåé ìëá

æðë 'íéåù íìåë ïéàå.úðù äîá àåä øáãä íòèå ìéòì øàáá ïáøåçå úåìâ úáñì éë  úé
ùã÷îä,ç íâôå éåðéù äéä " ïéàìò ïéçåîá åæã"à,àùî "îäá ïîæá ë"÷,åæ åéä ãéîú æàù " ï

íäìù úåìãâã ïéçåîá íéîìù,åøñçð ïáøåçä øçà ìáà .íéåù íéðîæä ïéà íðîà , àìä éë 
áøòáî ø÷áá íìåòá úèùôúî øúåé ãñçä úãîù àåä èåùô, ïéðéã íä áøòáù éôì 

ïéôé÷ú.ãäù àöîðå ' òîù úàéø÷ åæî åæ íéðåùî íä,éåðéù êùîð åæ äáñì íâå øçà , íâ éë 
íéåù íðéà íéâååæä ïéðò,àåää âååæä ïîæá ùéù ïéçåîä éôë éë ,åúìåòôå åçë äéäé êë . äðäå 

ã íä íéâååæä éåðéù 'ã ãâðë'òîù úàéø÷ . äåù íðéðò ïéà úåìôúä íâ åæ äáéñì íâå.   
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â íúåéä íòè äðäå 'ã àìå úåìôú 'â ãâðë àåä 'íéâååæ,ãä âååæä éë  ' ìà êéøö åððéà
ôúäîë äì"òá ù"ä.÷á äúò éë àöîð äðäå " ïéçåîä äìéçúá íéìùäì íéëéøö åðà ù

ä÷éðéã,çàå "úåìãâã ïéçåîä åá êéùîäì ë.éðù øçà øáãì ïéëéøö åðà íâ ,ùî àåäå " éë ì
åæã ïéçåîä ìë"åà éðá ï"íäéúåáàî ïéëùîð à,ò øùà " âååæ ìà äìéçúá íéëéøö åðà ë

åà"à,òå "åæì åëéùîé íâååæ é"åî ïíäì êéøöä ïéç.ìà íéëéøö åðà íâ } ò âë"à{éçá  ' úéùéìù
î úåìòäì àåäå"åà ìà ï"åâååãæéù éãë à,âå  'éçá 'úçà úáá úåùòð åìà,â øàáð ïëìå  '

éçá 'øãñä ìò åìà.  
åæ éë òã"÷ð ï 'åàã íéðá"à,÷ð ìàøùé éðá íò åðçðàå  'äì íéðá 'åðéäìàåæ íäù "ï. 

îä äðäå" ìà úåëìîä äìòî øùà ïæ"éçá àéä à ' íäìù íéðáä íäù íé÷éãöä úåîùð
æðë'.îäå "ä àáàì àîéà äìòî øùà ï"åæã íéîéðôä ïéçåîä ñ"åà éðá ï"à, ïéçåîä åìàå 

ä íäìù"íäìù úéîéðôä äîùðä ñ.ã ïåúçúä íãàì ùé éë òãå  'éçá', äîùðì äîùð íäå 
àáà ãöî,àîéà ãöî äîùðå ,úä ãöî çåøå "ú,÷åðä ãöî ùôðå '. äðäå  ïéçåøäå ïéùôðä

îä íä íé÷éãöä ìù"îå ï"åæá ã"ï,î íä íäìù äîùðì äîùðå äîùðäå "îå ï"åàì ã"à, ïòé 
ëî ãåçéá éìöà øàåáîëå åáöçð íùî éë"æ éøåî é" íé÷éãöä éøá÷ ìò úåçèúùä ïéðò ìò ì

íäîò øáãì.åà íéâååãæî øùàëù àöîðå "î íéìåòå à"åæã ï"íäéáâì ï, äîùðä íâ äðä 
îùðì äîùðåî ãåñá íäîò äìåò ÷éãöä ìù ä"îå ã"íäìù ï, ùøôéù éúéëæ àì ïééãò ìáà 

á éèøô éøåî éì 'éçá 'äîùðì äîùðå äîùðã åìà, ïéåëàù éì øîà úåììë êøã ìáà 
ãåçéá íãàä ìù äîùðä úåìòäì òîù úàéø÷ éçá éì øéëæä àìå 'äîùðì äîùð. äðäå 

ëååæ úåìòäì àéä åðéúðå"î ãåñá ï"åà éáâì ï"à,à  ïéà ïáøåçäå úåìâä ïîæ úåéä éðôî íðî
ìòîìî äøàä äæéà äìéçú íäì êéùîðù ãò úåìòì çë íäáä1113 çë íäá äéäéù éãë 

çà"úåìòì ë,çà æàå "åà åâååãæé ë"à.à äðåéìòä åæä äøàää íðîàå øùôà é äìá÷ì 
ïåéìò âååæ éúìá äìòîìî,î úàìòä ïééãò ïéàù ïåéëå "ï,à øùôà éïåéìò âååæ ìà ,ïëìå  

åæ àéäå äîã÷ä êì øàáì êéøö úåéäì øùôà êéà äæä ïéðòä úòãì.  
òã1114åàá äìòîì éë "á ùé à 'íéâååæ éðéî,àä  ' ìà ïåæîå úåéçå íåé÷ úúì éãë àåä

íäì éçøëää íåé÷ íîéé÷ìå úåîìåòä ìë,òâø íåù ÷ñôð åðéàå éøéãú àåä äæä âååæ íðîà , 
ëíà éà òâø ÷ñôé  ' íîåé÷î úåîìåòä ìë åìèáúéíúééåäå.áäå  ' úúìå êéùîäì éãë àåä

åæì ïéçåî"äåòá íéðåúçúä íãà éðá úåîùð ãéìåäì éãë ï"æ. íé÷éãöä ìù úåîùð éë òãåðå 
úåîìåòä úåéîéðô íä,÷ñôð íéîòôìå éøéãú úåéäì çøëåî åððéà äæä âåéæäå ,úé äæáå  ' êì

æø éøîàî éåðéù"ì,à íå÷îá éë  'ä éèî íéðåúçúä íâôù òîùî øäåæäî ãò àãåøô éà
åà"à,æø éøáãá åðéöî åæ àîâåãëå " ì)&( á÷ä òáùð"äìòî ìù íìùåøéá ñðëé àìù ä, 
äå"äìòî ìù íìùåøé àø÷ðä àîéàá àáà âååæ ñ,äèî ìù íìùåøéá ñðëéù ãò ,äå " âååæ ñ

æ"÷åðá à '÷ðä 'ù íìùåøéìäèî,îá åæá åðéöîå "åàá àìéòìã à" ïéîìòì ïùøôúî àì à
øéãú åäééâååæå,á  ãåñ)&( ÷éñô àìå øéãú àöåé ïãòî àöåé øäðå. àìã âååæä äæ íðîà êà 

ðë úåîìåòä úåéç âååæ àåä ÷éñô"ì.îä äðäå " íäù úåîùðä êøåöì íä øùà àîéàã ï
úåîìåòä úåéîéðô,åæ íä äðä "î ãåñá íéìåòä ï"ðä âååæä êøåöì ï"ì,íéìåò íðéà íä íàå , 

äìòîì äùòð âååæä ïéà,áøåçä ïîæá ïëìå åæ øùà ï"äèîì íéìôåð ï, âååæä íé÷øôì ÷ñôð 
æðä ïåéìòä 'îëå"òá ù"ä.  

 - מאיר הכוונה -
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îá êéúòãåä øáëå" à)&( î úåàéöî ïéðòá"íðééðò äî ï, äìéòá úòá éë àåäå 
äéìéã àãç àçåø äéúúàá äìòá äá ÷éáù äðåùàø äàéáå, äá ïîú øàúùà àçåø àåääå 

øéãú.äðåùàø äàéáî úøáòúî äùàä ïéàù íòèä åäæå ,ôì  äðåùàø äàéáá äìéçúáù é
äðåéìòä äôéèä ìá÷ì éìë äúåùòì êéøö,ðåùàø äàéáá ïëìå ä íùîå éìë äúåà äùåò 

åøééèöî íä úåìéòáä øàù ìë äàìäåúéçá úåùòðå  'ò úåãìåå úåîùð" àçåø àåää é
äàîã÷ äàéáá äá ÷éáùã.æøùî åäæå " ì)&(  äàùòù éîì àìà úéøá úúøåë äùàä ïéà

éìë,ø àåää àåäå äá ÷áùã àçå.  
 äá ÷áùã àçåø àåää çëá íéùòð íä êìéàå íùî íéãìåðä íéðáä ìë äðäå

äìòá,àçåø àåää íìùðù ãò àçåø àåää ïî õåöéð äæéàå èòåî øáã íéç÷åì íìåëå . ïåéëå 
àçåø àåää ïî íåìë äùàá øàùð àìå àçåø àåää íìùðù,ãåò úãìåé äùàä ïéà . åäæå 

ä åéçà ãåáëá áééç íãàù íòèäìåãâ,îë "æø ù" ì)&( ìåãâä êéçà úåáøì úà, íòèäå 
àçåø àåää úåéø÷éò äìçúá ç÷åì àåä ìåãâä åéçà äðä éë àåä,áä çàäå  ' äî ìèåð

ìåãâä åéçà øéàùäù.ïåùàøì ìôè éðùäù àöîðå ,ãòå "âä çàä æ 'áì ìôè ' íéçà
íéðåùàøä,åç÷ìù äîî åøàùðù íééøéùä ç÷åìù éôì .åæ äðäå "á íä ï 'íéçàíéìåãâä , 

åàã ïåéìòä âååæ ïî íéàöåéä úåøåäèä úåîùðä ìëå"à,åæ ìà íéçà íä äðä "ï,æå " ñ)&(  ïòîì
éçàéòøå ,} ò âë"á{ á÷ä íàø÷ù"íéòøå íéçà ìàøùéì ä, úìòî úìåãâî äîúú ìà ïëìå 

õ÷ ïéàì äåáâ äîë íé÷éãöä úåîùð,åøåàéá íå÷î ïàë ïéàå .åæ íðîàå " íéìåãâä íéçà íä ï
åë øùàíãåáëá íéáééç åðì.   

åæ åìöàðùë äðäå" àçåø àåää ìù ùøùä àîéà êåú øàùð àîéà éòîî åàöéå ï
àîéà åâ àáà ÷áùã. åæ íä àçåø àåää úåéø÷éò íðîà"ï,åà íéöåø øùàë åæ äáéñìå " à

úåîìåòä úåéîéðô íäù úåîùðä êøåöì âååãæäì,ò ÷ø íâååæ ïéà "åæ úééìò é"åà ãò ï" à
î ãåñá"ï.ä úàæå åë ø÷éò àéååæ úà ï÷úì úåöîäå úåìôúä ïéðòá åðéúð"ï, åìëéù éãë 

î ãåñá úåìòì"åà ìà ï"åòá íéãáåàå íéìôåð íä øùà ïáøåçä ïîæá äúò à"ä, åðàå 
ò íúåìòäìå íîé÷äì íéëéøö"íéáåèä åðéùòî é. úåéç êøåöì àåä øùà ïåöéçä âååæä ìáà 

úåîìåòä,úééìò ìà êøåö åì ïéà ÷ñôð åðéà ïëìå î "åæ ìù ï"ï,øåîâ âååæ àø÷ð äæ ïéà éë , 
úåéðåöéç úðéçáá àìà åðéàù éôì,åæì êøåö ïéà ïëìå "î ãåñá íù åìòéù ï"ò ï" åðéùòî é

ðë"ì,åîöòî äùòð àåä ìáà .÷ñôð åðéà ïåöéçä âååéæä äæ äîì øçà íòè ùé íâ ,ë àåäå  é
íàåæ úééìò ìà êøåöå çøëåî äéä "ï,øéãú úåéäì ìåëé äéä àì é,íøåâ àèçä øùàëù éôì , 

åæ íéìôåð æàå"àúúì ï,åà åéä æà "æðä âååæä ïî íéìèáúî à'. ìà ïéëéøö ïðéàù ïåéë ïëìå 
åæ úééìò"î ãåñá ï"ï,÷éñô àì íòèä äæì . øàùðä àçåø àåää ìù ùøùä åúåà íðîàå 

àîéà êåúá,îä úà äìòîä àåä "æðä ïåöéçä âååæä êøåö ìà ï 'ò àìù"åæ é"ï. øáëå 
ääìòá äá ÷éáùã àçåø àåää ïéðò àåä äî êéúòãå,éää éåìéîã äéåä íù àåä äðä éë "ï, 

á àåäùîéâ’á "ï,æå " ñ)בראשית לה יח( äúî éë äùôð úàöá éäéå, êøåàá äæ ïéðò ïééòå 
 íé÷åñôä øòùá)ôá 'çìùéå.(  

ãåçé ïéðò øàáì äðååëä ìà àáð äúòåòîù úàéø÷ . åë äðäå àéä äìéçúá åðéúð
âååæìåàã ïåöéç âååæ "à,ò àìù åîöòî äùòð àåäù éôì íðîà "î úàìòä é"åæ ìù ï"æðë ï', 

éðååëî åðà ïéà ïëìï÷ã ãåçéä ïéðòá åúåà " äùòðå ÷ñôð åðéàå éøéãú âååæ àåä äðä éë ù
åîöòî,åë ìáà ååæ ìà àåää âååæä ïî òôùå äøàä ãéøåäì àéä åðéúð" çë íäá äéäéùì ï

î ãåñá úåìòì"êøåö ìà ïãçà úìîá úåéîéðôä ìù øçàä âååæ .  
åë ìàøùé òîù ùøôì ìéçúðå',æ ìà àáà ïî äøàä êéùîäì ïéåëú äìéçú "à, ïîå 

æã àá÷åð ìà àîéà"úåëìî àø÷ðä à,ìàøùé òîù ïéðò åäæå ,÷åðì òîù  'æ ìà ìàøùéå"à. 
øåöé÷ êøã ïéåëú äìéçúáå,ò íù àéä òîù éë ',éô  'ìîä éëúåë÷ðä úàø "íù", àéä 
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äà ìë øùà àîéàã úåðåúçú òáùä ïî äøàä äúò úìá÷î 'æî 'éî äìåìë', íäù àöîðå 
ò',ò ïëìå  'ò àåä òîù ìù åæ 'àîéàá úæîåø àéäù æåîøì éúáø, àúéá àôìàù òãåðë 

àîéàá éúáø,úá úéðåðéáå "ú,æðë ãåñéá ïéøéòæå  ' íéðå÷éúá)&( òå"ù. éë àåä ïéðòä øåàéáå 
ìîä äðä '÷ð '"íù",íòèäå  éîéá åìôðù íéðåéìòä íééøåçàä ìë éë êéúòãåäù äîá àåä 

åúîù íéëìîä,éçá íä åìèáúðù íéìåèéáä íúåà äðä  'îä" íð÷úì ãéîú íéìòî åðàù ï
åðéìöà øàåáîë,äîò íä íéìåò äúòå úåëìîä íò äèîì åãøé íää íééøåçàä ìëå . 

 àø÷ðä íä úåðéçáä åìà øåáéçå"íù",îá íä íìåë íééøåçàäù éôì ôø øôñ"ç, íäù 
á ïéãåéã äéåäîéâ’ò "á,éåäå "ñã ä"ò àéä äéúåéúåà äøùò íò øùà â"á,îã äéåäå " íò ä

ë àéäù äîöò äéåää øôñî"ò éøä å"ììåëä íò á,áã äéåäã íééøåçàäå "éääã ï"é ï ' åäé äé
äåäé,ò éøä "á1115.ã êñå  'íéîòôò "ôø íä á"æðä ïéöåöéð ç'.éçá øáçú íàå  ' äéåäã íéðôä

ãá"éää éåìéîã ï"â àéäù ï" ëîéâ’á "ï, ìëä äéäé îéâ’ù "í, ìù íéðôä íä íéðôä åìà éë 
åãøé íä íâ øùà úåëìîä.  

éçáä åìà ìë äðäå 'úî íìåë ÷úîúäì úåëéøöäíéøáçìîá úåë, ìò íù àø÷ðå 
íîù.òä ïî øåà íùä äæ ìà êéùîäì ïéåëúå  'äù äìåãâä äðåéìòä"æä ñ"àîéàã ú. 

ù éôì àåä íòèäåìîúåëæä êøòá úéòéáù àø÷ð  'úååö÷,æ ïî ìá÷ì äëéøö àéä ïëìå " ú
çàù àîéàã"å íò âååãæäì ìëåú ë"æ ÷"à,íäù 1116å úåà ãåñ  'òãåðë1117. ìàøùé ìáà 

æ àåäù"éù ïî ÷ø ìá÷ì êéøö åððéà à"ìà ø,åç íäù "á íäù àáàã â 'íéðåùàøä úååö÷, 
å åì ùé øáë éë"÷,î òôù ìá÷éù äîá åì ÷éôñé ïëìå á ï 'úåðåùàø úååö÷.ìîä ìáà úåë 

úååö÷ òáùä ìëî ìá÷ì äëéøö úéòéáù àéäù.   
òä äæ øåàéá äðäå 'ùîá ïáåé ùøåôî øúåé"åà âååæî äúò úìá÷î àéä éë ì" à

åîìåòä úåéçì àåäùú,î äðä "á äéåää íù ìà ùøù àåä àåää âååæä ìù ïîéâ’á " øùà ï
}ò âë"â {æá äîå÷î"àîéàã ú.àéää äéåää ïîå áã " çë äì äéäéù éãë äúò úìá÷î àéä ï

çà"î úåìòäì ë"ï ,î ïî àéä äúò úç÷åìù äøàää íâ ïëìå"â äúîâåã ï"ë, àéäù äî éôë 
úåìòäì äëéøö äúò,î úåìòäì äëéøö àéäù ïåéë éë " ùøù ïî äøàä úç÷ì äëéøö ïëì ï

î"úåðåéìòä ï. íé÷åñôä øòùá êéúòãåä øáëå )&( ôá÷åñ )&( äé úåãéä òáøàå íëì äé
åë äìëàì',ä éë  'á íùá úåæîøð íä úåãé"ï,æå " ñ)&( òáöàá êåòéî1118 íéðåùàøä åéäù 

íéìåúáä àéöåäìå òáöàá êòîì íéâäåð,åîå÷îá åðéìöà øàåáîë  )&( . äìåìë ãéä äðäå
äî 'ôöðî úåéúåà ùîç íäù úåòáöà"îä íäù ê"ïîöò ï,ëå à ì'äî äìåìë ',ä íä éøä  '

 íéîòôä',ä àåäù  'ãéúå,ãé ìëá úåòáöà ùîç íäáå .àå " íùá úåæîøð íìåëù àöîð ë
éåä"áã ä"î äìòîä àéäù ï"äæ ïôåàá àåäå ï,éåä øééöú øùàë éë "áã ä"êë äéäé åøåéöá ï, 

á äá ùé äàåìîá ãåé éë 'é úåéúåà"å úåà äá øàùðå ã',çàå "á ç÷ú ë 'éäää" íàåìîá ï
 - מאיר הכוונה -
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ã íäù 'éää"ï,ä úåà ìëå  'ã äúøåö 'é 'ãåðëò,ã éøä  'éää"ã íä ï 'íéîòôé "ã,éä íòå " ã
ä éøä äðåùàø 'úåãé.á íùî øàùð "â ï 'éåå"å úåà íäù ï 'åé éåìéîã"áå ã 'íéøçàä ïéååä, 

â éøä 'ïéåå.ä äðäå  'á íä úåãéîéâ’ò ',æå "ò ñ 'ìàøùé òîùã éúáø,äù "ä ñ 'îã úåãé" ï
äàìò àîéàã.âå  'éååä"éåää íò íéøàùðä ï"áã ä"ääã ïé"á àéäù äîöò ïîéâ’á "ò éøä ï '

úéðù.   
æå" ñ)&( ä ïéîéðá úàùî áøúå 'úåãé,ä íä  'æðä úåãé 'áã äéåäã"ï,äù "ïéîéðá ñ, 
îä íäù"ï.ôá æîøð äæä ãåñäå  ')&( åë òãéåäé ïá åäéðáå'. åðøàéáù äîá àåäå )&(  ùé éë

ïåéìò ÷éãöå ïåúçú ÷éãö,àøåëãã ãåñé àåäù ïåéìò ÷éãö àåä óñåé î ïúåðä "ã, ÷éãöå 
î ïúåðä àá÷åðã ãåñé àåä ïåúçú"ï,ïåúçú àåäù àìà ÷éãö àø÷ð àåä íâå ,äå " ïéîéðá ñ

øëæä ïî åùøùù éôì ÷éãöä, äðä äàîã÷ äàéáá äìòá äá ÷áùã àçåø àåää äðä éë 
àåä àåä,÷éãö àø÷ð àåä íâ ïëìå ,ïåúçú àåäù àìà ,äå "÷éãöä ïéîéðá í,éô  'ïéîé ïá, éë 

á"ø ï"áã äéåä íù ì"æðä ï 'éää éåìéîá"ï,á àéäù îéâ’á "ï.÷ð àåä íðîàå  ' ïúéðù éôì ïéîé
òãåðë äðåùàø äàéáá ïéîé àø÷ðä øëæä ïî äì,÷åðå àðéîéî àøåëã éë  'àìàîùî, àéäù 

äøåáâã àøèéò.ôá åæîø äæ ïéðò ìòå  ' àöéå)&(  ãåñá íé÷éãö ïéøú ïéá àáúéã ìçø ïéðòá
ë õøà åùøé íé÷éãöåå'.î íéìòî íä øùà íé÷éãöä ìë äðäå "ò àø÷ð ï"ïéîéðá ù, ãçàå 

òãéåäé ïá åäéðá àåä íäî,æå "åäéðáå ñ,á "äé ï"å,äé éë " íäù úåðåùàø úåéúåà äùìù íä å
ò"ñ á"î â"ä,ãä úåàå  'ä"á íù àéä äàúú à"ï,á åäéðáå åäæå "äé ï"å, äåðøàéá øáëå 

 åîå÷îá)&( ò"ù.éç ùéà ïá åøîåàå ,éô  'á àåä éë"éää éåìéîã äéåä àéäù ï"á àéäù ïîéâ’ 
á"ï,éç ùéà ïá àåäå ,éô  'éç àø÷ðä ïåéìò ÷éãö ãåñéä ïî êùîð àåäù, éç àø÷ð àåä íâå 

åäåîë,ïåúçú ÷éãö .á äðäå "ç ï" àåä éîéâ’ò ',â íäù  'á íùî íéøàùðä ïéåå" éåùòä ï
ðë ïéøåéöá"ç àéøèîéâá íäå ì"á íòå é"ò éøä ï'.  

ãåòò úåàá ïéåëú  'éô 'â',æ úåììë ìà àåäå "àîéàã ú,ñ íùá íéæåîø íä äðäå " â
ò åãåñ àåä íâ éë',ñ åðééäã "é íò â 'ò éøä åéúåéúåà"â,â øéñú  'ò øàùé'.   

â øàáúð éøäå 'òä ãåñá úåðåë':ãçàä ,î ãåñá àéä "ä øåéö àéäù ïîöòá ï 'úåãé. 
áäå',éää éåìîã äéåä íùá àåä "úà äìòîä ïîä "êéúòãåäù åîë ï,îä éë " øáã àåä ï

ãçà,â ùéå "íúåà äìòîä øçà çë ë,ëå à ì'åîöò éðôá øáã àåä .âäå ',æá àåä " àîéàã ú
îä øùà"íúåéîéðôáå íëåúá íéãîåò ï,æä ïî ìáà "â êéøö ïîöò ú"äøàä ìá÷ì ë,äå " ñ
ñã äéåä"æá øùà â"é íòå äìù ú 'ò íä åéúåéúåà"â,â øéñú íàå  'ò øàùé'. øáãä øåàéáå 

ñã äéåä úåéø÷ò éë êéúòãåäù äîá"à íù àåä â"â íäù äðîî àöåéä ì 'éãåé"àå ï ' åáù
á íäùîéâ’à "òå úéöéöä ùåøãá åðéìöà øàåáîë ì"ù.  

î äìòî äððéà ïééãò øùà äìéçúá äúò äðäå"ï, ïî äøàä ìá÷ì äëéøö äðéà 
à íù àåäù äéåää úåéø÷éò"ì,äéåää úéøàùî àìà .ë àåäå â øéñú øùàë é 'éãåé"àå ï '

ðéà íúåììëá øùàíã àìà  'úåéúåà,òàå " ìåãâ ïåáùçì íéìåò íøôñîáù ô"ìà", ïéåëú 
åéúåà ïåáùçá àìà íàéöåäìúã íäù  'ãáìá úåéúåà,ñ åøàùðå "ò éøä ììåëä íòå è'. 

æðä úåéúåà òáøà íðîàå 'çà íéëùîð"î íúàìòä úòá ë"æå ï"ã ñ 'éùîë ãçàã éúáø" ú
òá"ä.  

ìàøùé.æä ìá÷î äúò " ìëåéù éãë äøàä àáà ïî à}ò âë"ã { úåìòäì êë øçà
î"ï,äéá÷åð êøåöì òîù úìîá åðøàéáù äî úîâåãë .   

ôá íâå íéáø úåîå÷îá øäåæá äðäå 'øùé éë åøîà ïðçúàåìàùé åðééä äæ "ñ, øáëå 
æù åîë éë êéúòãåä"áì ÷ìçúî à 'ìàøùéå á÷òé íäå íéôåöøô,äéá÷åð íâ ïëå  ú÷ìçð 

ìçøå äàì íäå íéðùì.ãò íâ äðäå "áì äàìò àîéà ú÷ìçúî æ 'äðåáúå äðéá, àáà íâå 
áì ú÷ìçð 'ùéå àáà íäå"ñ.ùé àø÷ðù íòèäå " àåäå àèåæ ìàøùé àëéàã íåùî àåä ñ
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æä"à,æ ìá÷î ìàøùé úìîá äúò äðäå "÷ðä à 'ùé ïî äøàä àèåæ ìàøùé" óåöøô ñ
æðë àáàã ïåúçúä',àìà åìåëî àìå éçáî  '÷ðä åáù äøåáâå ãñç 'éù"à ø"ì, øéù 

à àìàîùî"àðéîéî ì,æðë  'íéðå÷éúá )&(. äéá÷åð äîì òîù úìîá ìéòì åðøàéá øáëå 
æä ìëî úìá÷î"æå àîéàã ú"åç ïî à"øàä äðäå ãáì àáàã âúæ "äéá÷åð úøàäë äðéà à, 

î àåäå äúðù øàáììéòä÷éðéã ïéçåî åì íéìùäì íéëéøö åðà ïééãòù 1119äù  úåîù í
íé÷ìà.   

ãä ïéá ùøôä ùé íðîàå' òîù úàéø÷  íéðîæä ïéà éë íåé ìëá íéøå÷ åðà øùà
ðë íéåù"ì,úð øáëå "íðééðò êøåàá ì.÷ä øàáð äúò íðîàå " øåæçðå øöåéã úéøçùã ù

ïéðòì,æ ìù åúåðè÷áù àåä çøëäá äðä " àìà ïéçåî åì ùé æà íâ ä÷éðéä ïîæ àåäù à
íéîéìù íðéàù.øàéá øáëå à íìåòì éë ìéòì åðøùôà é ïéçåîä úåçôì åì åøñçéù 

îéà ãöî íé÷ìà úåîùã íéîéðôäà. òáøà ùé åæ äâøãîî øúåé äéäéù äîá íðîàäå 
íä åìàå úåâøãî:àä ',úåðè÷ã àîéàã íéîéðô ïéçåî åá åéäéù .áä ', íâ åá äéäéù àåä 

àîéà ãöî úåðè÷ã ïéôé÷î ïéçåî.âä ', íéîéðô ïéçåî íâ åá åéäéù àáà ãöî úåðè÷ã.ãä ', 
àáà ãöî úåðè÷ã íéôé÷î ïéçåî íâ åá äéäéù.ãä ìëå  'éçá ' úåðè÷ã ïéçåîá íä åìà

íé÷ìà úåîùá.åæ àéä íúìòî øãñ äðäå ,éçúáù äìíéîéðôä àîéàã ïéçåî ïéñðëð , 
çàå"àáàã íéîéðôä ë,çàå "àîéàã ïéôé÷î ë,çàå "àáàã ïéôé÷î ë, íà äæá ÷ôåñî éðàå 

êôéäì éúòîùæ éøåîî "ì,àáàã íéîéðô ìà ïéîãå÷ àîéàã ïéôé÷î íà 1120. äúò äðäå 
÷ä úòá"â ìë åá ùé øöåéã úéøçùã ù 'úåðåùàøä úåâøãî,ãä äâøãîä åðîî øñç ïééãòå  '

úåðè÷ã àáàã ïéôé÷î àéäå íìåëî äìåãâä. äúò åá íéðúðä íä íéôé÷îä åìà äðäå 
ìàøùé úìîá.ãä ìëá íìùð äúò øáëå  'éçá 'ïéçåîãúåðè÷ã .çàå "éçá äùòð ë 'î" ï

ãçà úìîá äìòîì,åã ïéçåîä ìá÷î æàå "úåìãâã ÷.   
åëå úæéîø øãñååéôé÷îä ïéçåîä åìà úðí úìîá íéñðëð êéà úåðè÷ã àáàã 

äæ ïôåàá àåä ìàøùé,á íäù ïéåëúù  'é úåéúåà"íé÷ìà ïî ä,àáàã ïéôé÷îä íä åìàå , 
âä ìà ïéôé÷î íäå 'ïéçåî.àä  'é íù àåä"äéãåé éåìîá "ï,ò àåäå "äæ ïôåàá äàëä é, ãåé 

ä íéîòô"é,ù àéøèîéâá íä  'ìàøùé ïî.åî ìù óé÷î åäæå çäîëç .   
áä 'é íù àåä"éää éåìîá ä"ï,ò àåäå "äæ ïôåàá äàëä é,åé "ä íéîòô ã"ä, íä 

áîéâ’ø  'ìàøùé ïî,ðéáä çåî ìù óé÷î åäæå ä.   
âä 'é íù àåä"éôìà éåìîá ä"ìá íù àåäå ïäàëä éú, çåîáù éôì àåä íòèäå 

úåøåà úåáøäìå úåëäì éãë çë åá ïéà úåðè÷ä éîéáù úòãä, äéä àì øåáéòä ïîæáù éôì 
ììë úòãä çåî ïééãò åá,úòãä åá óñåúð ä÷éðéä ïîæá äúòå , úåëäì çë åá ïéàù àìà 

úåøåà úåáøäìå.á àåä äðäå îéâ’ë "é íù íòå å"âä ìë ìà ùøù àåä øùà åîöò ä 'ìîééåí 
æðä 'á íä äðäîéâ’î "á íäå àîéâ’â  'ìà úåéúåà"ìàøùé ïî é.  
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æ éøåîî úåèøôá äæ ïéðò éúòîù àì éðà éë òãå"äæ ïôåàá úåììë êøãá ÷ø ì,åé " ã
ä íéîòô"ù íä é 'ìàøùé ïî,åéå "ä íéîòô ã"ø íä ä 'ìàøùé ïî,åéå "ä ã"é íò à" íä ä

ìà"ìàøùéî é,àáà éôé÷î íä åìàå .òìðä ìáà "ãò åùøôì "øëæðä ã,òà " éúìá÷ àìù ô
ùåøéôá, åðì øàáúð øáëù éôì )דרושי קדיש*##( âäù 'ò íä íäìù éåìîá íé÷ìàã ïéçåî" ã

äé"à1121,éãåéá "éääá ï"éôìàá ï"ï,úòãáå äðéáá äîëçá .òìð íâå "ò ã" ïéðòá åðøîàù ã
ã 'çñô ìéìã úåñåë,íîöò úåðè÷ã ïéçåîä íäù ,ã íäå  'åç"åçå á"â,î íäå äæî äæ íéðåù. 

ò íù øëæðëå"ù.òìð ïëå "ïàë ã,éãåéä éë "äîëçá ï,éääå "äðéáá ï,éôìàäå " äàëä éìá ï
ãñçá àåä,íéìåòî øúåéä íéðåùàøä åîë êë ìë äìâúî åðéà éë .éå " éåìéî éúìá èåùôä ä

úåøåáâá àåä,òãåðë íéãñçä êåúá úììëðå úòìáð äøåáâä éë , åá ùé àîéàã ãåñéä éë 
åç"â,å íéøëéð íðéàå íéãñçä êåúá íéîìòð úåøåáâ,ìàù " ïéììç ïéøú úåéäì çøëåî äéä ë

úòãáù ïéøèò ïéøúì.   
æá äúò äôñåúðù äøàää àéä äî øàáúð éøäå"à,ò ìàøùé àø÷ð éë àåäå " ù

éçáä 'æðä'.ïéôé÷îä ïéçåîä åìà íäù åæ äøàää äðäå } ò ãë"à{ àåä àáà ãöî úåðè÷ã 
æä äúò ìá÷î"ùé ïî à"ñ,åöéçã âååæä ïî úåéððë úåîìåòä "êéúòãåäù åîë ì, íù éë 

úåîìåòä úåéðåöéç ìë úåììë àåä íé÷ìà,úåîìåòä úåéîéðô àåä äéåä íùå . ïéçåîä ïëå 
éåä ìù úåîù íä úåìãâã"ä.   

  
äåäé åðéäìà äåäé.åæ åìá÷ù éøçà " úåéçì àåäù úåéðåöéçã âååæ ïî äøàä ï

ðë ìàøùé òîùá úåîìåòä"ì, äðä åà úà íéðîæîå íéðéëî åðà äúò" âååæ åâååãæéù à
éçáá éîéðôä 'åæã úåìãâã ïéçåî êøåöì úåîùð"ï.éøéãú åððéà äæä âååæä éë , ìà àåä êéøöå 

íéðåúçúä äùòî,ò ïëìå "â úøëæä é ' åðîãæéå åðëåéù íéðååëîå íéæîåø åðà åìàä úåîù
äæä âååæä êøåöì.òìðäå "åöéç âååæ äðä éë àåä äæá ãåñùéî àåä úåîìåòä úéð"ú, âååæå 

åç ïî úåéîéðôä"á,éðååëî åðà ìàøùé òîùá ïëìå íåñùé ìà "ú,âå  'åçá íä åìà úåîù"á. 
éôá éúìá÷ äæ øáãå 'æ éøåîî"ì )א פרק ב"ח שער ז"ע&'(,æã úåìãâã ïéçåîä éë " àø÷ðä à

á øåáéò 'ò àåä"ùé íò äîëç íéììëðù é"ãçà óåöøô íéùòðå ñ,éá úììëðå  äðåáúä íò äð
ãçà óåöøô íéùòðå,úåìãâã ïéçåîä êøåöì íéâååãæî åìà íéôåöøô éðù æàå .  

æðä ïéðòì øåæçðå', äðä éë äåäéàáà àåä ,å åðéäìààîéà àåä ,å äåäé úòãä àåä 
åàì íâååæîä"æðë à 'íéðå÷éúáå øäåæá,éçá àåäå  'ð÷éãã äàìò àìæîààã " âååæîä à

íäéðùì.ä ìà åðîî øåà ãøåéå àáàã ãåñéä ìàå àáàã úòã, øàåáîë àîéà íò âååãæî æàå 
øãàá åðéìöàú åðéæàä )&( ,åàì âååæîä àåä àùéã÷ àìæî éë"åøåàéá íå÷î ïàë ïéàå à. 

éãåé éåìéîá àåä åæ äéåä éë ïéåëúå"â ï"ë,àáàá àåäå .å åðéäìàéãåé éåìîá äéäà íù àåä " ï
àîéàá àåäå.å äåäéòã äéåä àåä "éãåéã á"â ï"âååæîä úòãá àåäå ëí.   

ìåãâ ãåñ àåä úàæä äðîæääå äðëää äðäå,éä ìë éë òã àåä ïéðòäå " íä íìåë ñ
ãçé úåâååãæî,áæ âååãæäì úåìåëé úåðåúçúä ïéàå "åæá åæ úåðåéìòä íâ åâååãæéù ãò æ, åøéàéå 

îâåãë úåðåúçúáàúðù äî "ì,åà âååæ íéîéã÷î åðà éë "÷á à"ù,çàå "åæ âååæ äùòð ë" ï
íåìù íéùá.à äðäå "åà íâ éë úòãì ùé ë" éãë íäî ïåéìòå äåáâ âååæ ìà íä íâ ïéëéøö à

äìéçúá íùî øåà åìá÷éù,à ìù íåúñäå íìòðä ïåéìòä âååæä àåä àìä "à, äî çëáå 
âååãæäì íä íâ íäá çë ùé âååæä åúåàî íéìá÷îù.ãòëå "ìòîì åæ úåâøãîä øãñ êìåä æä 

ì äìåëé äôä ïéàù ãò åæîåðàöîé éî ÷åîò ÷åîò øáã. âååæ äðä éë àåä ïéðòä ãåñå 
åöéçäúåéðåàã ïéçåîî êùîð àåä äðä úåîìåòä ìù "ïåéìò øåà åìá÷éù éúìá íîöò à, éë 
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åâøãîä ìëù ïåéëúïäî êùîð íúçú øùà ,íìåë úà úåéçì éãë íäá ùéù àåä èåùô . 
åàã âååæä ìáà"úåîìåòä úåéîéðô ìù à,ç úåîùð êéùîäì éãë íéðåúçúä ìù úåùã, 

øàä ìá÷ì íéëéøöäíäî äìòîìî çëå ,äæ ììë øåëæå . ìá÷ì åëøöåä àì äúò ãòù àöîðå 
äøàä,âååãæäì íä íâ íéöåøù äúò ìáà ,äðîæäå äðëä íéëéøö . íúìá÷ ïéðò àéä äðëääå 

àî ïåéìò øåà"çàù éãë à"ãçà úìîá åâååãæé ë.â íä åðîî íéìá÷î íäù äî äðäå  ' úééåä
éåìîáéãåé "ï,â íéæåîø íúùìùå "âá ë ' úåîùäåäé åðéäìà äåäé. íðééðò åðøàéá øáëå 

øåàéáá òîù úàéø÷ äèîä ìòù )&(,ä éë øàáúð íùå "é ñ"à÷éúòã àð÷éã íéðå÷éú â, 
é íäå"à÷éúòã àùéøã éúøååç â,åøåàéá íå÷î ïàë ïéàå .à âååæù éôì íðîàå " ãàî íìòð à

ðéçá ïéà éøä éëúöà øëæð äá÷ð ìåãâ íìòäá àìà ùåøéôá åì,òå "à âååæ íìòð ë" íå÷îá à
åàã âååæ ÷ø ïéøéëæî åðà ïéàå äæä"ãáì à.  

ãçà.åà åðëåäå åðîãæð øùà éøçà "à,îä úà íäì äúò íéìòî åðà " íâååæì éãë ï
ãçà úìîá.òìðäå "æ úà äúò úåìòäì ïéåëì êéøöù ã"î êøåöì à"ãçé íáìùìå íøáçì ã, 

åöì àá÷åðì úåìòäìåî êø"ï,çà ãéøåäì éãë "á÷åðá àøåëãä úôéè ëàò "æðä ã ' ãåçéá
æ éøåî éãé úáéúë"ì )&(íé÷éãöä éøá÷ ìò úåçúèùä ïéðòá .éôá ïàë åéúìá÷ àì íðîà ', 

ïàë éúìá÷ù äî åäæå,âì ïéåëé ãçà úìîáù êéøö äðä éë  'íéøáã:àä ', úåìòäì àåä 
ìéçúäî "ï.éðùäå ,çà âååæì àåä "åà úà ë"à.äå éùéìù,çà ãéøåäì àåä "åæä ìà ïéçåî ë"ï. 

ïøãñ äæå,à úåéúåà éðù ìà ãçà úìîá äìéçú ïéåëé "æ ãâðë ç"à,à àø÷ðä " ìù ç
úåëìîä,ã úåàáå  'àá÷åð ìà ïéåëú,íäéðù úà úåìòäì ïéåëúå .åæ íäéðùù ïéåëú íâ " íä ï

ãçà øåîâ úåãçà.ãçà úìî èùô úåéçèùá ïéåëú äæå .à éë ïéåëú íâ "ä çæä àå" ììåëä à
è"à ïéðîë ñ"ç,ã àø÷ðä úéøéùòä àéä úåëìîäå '1122,ò " øåòéù ãâðë àåä äîå÷îù ù
ã"æã ñ"äðú íäù à"é,} ò ãë"á{òãåðë øåçàá øåçà íäîò úãîåòå . úåéúåàá ïéåëú íâ 
à"æá ç"éôìà éåìîã äéåä íù àåä øùà à"á àåäù ïîéâ’î "ä,ã úåàáå  '÷åðá ïéåëú ' øùà

éîá éðãà íù àéäòøú äìåò åàåì"à,äîù àìîúð äúò éë . åðàù úåëìîä åæ éë òãå 
ãá íéðååëî 'éçá àåä ãçàã 'ìçø,éä ïî úéøéùòä äøéôñä àéäù éôì "ïîöò ñ, àéäå 

úéá ìù àø÷éò úéáä ìù úø÷ò ìçø àø÷ð ïëì éë ïììëî,ìçø úà á÷òé áäàéå ïëìå . 
àùî"éçá àéäù äàìá ë 'åðë äàìò àîéà ïî åìôðù íééøåçàäòã.  

ò äðä éë òãå"àø÷ì íéîéé÷î åðàù úåöîå åðéúìôú é òîù úàéø÷  úôñåúå çë ùé
øåáâäæ íå÷î ãò úåìòì ìçøá "äúò åá úãîåò àéä øùà íå÷îä ïî úåìéöàã à, àåäù 

æ ãò äàéøáã äáäà ìëéäá"úåìéöàã à.çàå "åà ãò ãçé íäéðù íéìåò ë" íäì úåìòäì à
î"ï,æù éôì "÷åðå à 'îî äéðá íä ìçøàîéàã ù,àùî "æðë äàìá ë'. ïéà úåìâä ïîæá äðäå 

æðë äàéøáä íìåò ìù äáäà ìëéäá äèîì àéäù ïåéë úåìòì ìçøá çë', ïéëéøö åðà ïëìå 
ã úåàá íùä ùåã÷ ìò åðéùôð øåñîì 'ãçàã,ã åéìò ìá÷ìå ïéåëì êéøöå  'á úåúéî" ã

ã ïî ÷ðçå âøä äôøù äìé÷ñ 'éðãà úåéúåà,÷á åðéìöà øàåáîë " ùäèîä ìòù )&(, øáëå 
î úòãé" íéðå÷éúá ù)&( ã éë 'á úåúéî"ãá íùøù ã 'éðãà úåéúåà, ïî ìá÷ì ïéåëú ïëìå 

ã 'åéúåàúãá íäá úðååéë øùà  'ãá ïéåëú íâå ãçàã 'ãá ãçà ìù 'æðë úåúéî'.  äúàùå
ãá êùôð øñåî 'êááì ìëá íùä úà ùã÷ì åìà úåúéî, íéîù úåëìî ìåò êéìò ìá÷ìå 

á øùà äæä÷"ù.   
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ùîá àåä øáãä íòèå"ì,ò àìà ïàë ãò úåìòì ìçøá çë ïéà äðä éë " úøéñî é
æðë êùôð'.æ éøåî éãé úáéúë ìù ãåçéä ïéðòá êéúòãåäù äîá àåä øáã ìù åîòèå " ì

øá÷ ìò úåçúèùä ïéðòá,ùôðå çåøå äîùðå äîùðì äîùð íãàá ùé éë  . äîùð äðäå
àáà ïî äàá äîùðì,àîéà ïî äîùðå ,çåøå æ ïî "à,÷åð ïî ùôðå '. äîùðä éë àöîðå 

åàì íéðá íä äîùðå äîùðì"íîöò à,æì íéøåîâ íéçà íäå "éá÷åðå à'.ùæå " ä)&(  ïòîì
éòøå éçà,æøàå " ì)&( íéòøå íéçà áåúëä íàø÷,äîùðå äîùðì äîùð úðéçáá àåäå  .

ú ìù íéøåîâ íéðá íä ùôðäå çåøä íðîà"úåëìîå ú, øîàð íãâðëå )&(  íéðáäì íúà '
ìàäíëé,éçáá íäù  'ùôðäå çåøä.   

äúò äðäå1123åàã ïåéìòä âååæá åðçðà "à,ëå åî úåìòäì äúò åðéúðå" ïî íäéìà ï
åæ íäù íäéðá"ï,íé÷éãöä úåîùð íâå ,î úåìòäì íéëéøö åìà ìëå "äàìéò àîéàì ï. äðäå 
 øîåà áåúëä)&( íé÷ìàì æåò åðú ,)&(åúåàâ ìàøùé ìò .éô  'éùä ìåëéáë" ú òåéñå øæò êéøö

íéðåúçúä ìàøùé äùòî ïî çëå.úìôåðä ãåã úëåñ àø÷ð úåëìîä äðäå ,åòá éë å åðéúåð
ò äìôð"íéòøä åðéùòî é,ò äéäéù êéøö úåìòì äöåø øùàë ïëå " åðéùòîå åðéúåéëæ é
íéáåèä,åò éë åäúåà íéìòî åðéúåéëæå ìåëéáë äúåà íéìéôî åðéúåð.àå "à äúò ë" äì à

 àì íà úåìòìúåøåäèå úåùåã÷ íäéúåîùð øùà íéøåîâ íé÷éãö åðá äéäé, çë íäì ùéù 
àîéà íå÷î ãò úåìòì,òå "æðë úåëìîä äìòú é 'íéðå÷éúá )&(,÷ð ìàøùé éë  ' ïéôãâ

äìòîì äúåìòäì àúðéëùã.êøàúîå áëòúî úåìâä äæ íòèìå , ìëåéù éî åðá ïéà éë 
åæä äâøãîá úåìòì,ì ìëåéù éî åðéðéá äéäé íà éë  úà íâ äìòî äéä åúîùð íù úåìò

ìîäúåë,åðå÷éúë äùòð âååæä äéäå ,äìåàâä õ÷ úøäîúî äúéäå .åòá åðéðîæá äúò êà "ä, 
äìòîì åðå÷éúë âååæ úåùòì úìåëé ïéà,êøàúî õ÷ä åæ äáéñìå , úåòøä áåø èòîëå 
åæ äáéñì úåàá íãàä ìò úåàáä úåøöäå.   

ëò íðîà"éùôð øåñîðù äîá ïå÷éú úö÷ ùé æáì ìëá íùä ùåã÷ ìò åð,ò éë " ïë é
òî íåù åðá ïéà åìéôà"àéìôäì ãò åðòùøäå è,ò äðä " íéøôëúî äâéøäì åðéùôð úøéñî é

íìåë åðéúåðåò,äàìò àîéà ãò úåìòì úìåëé åðá ùéå ,îë "æç ù" ì)&(  äáåùú äìåãâ
ãåáëä àñë ãò úòâîù,ä ãò ìàøùé äáåù øîàðù  'åë êé÷ìà'.î äáåùúä ïéðò éë  äìò

ø÷ðä äàìò àîéà àéäù ãåáëä àñë ãò åúòéâîå íãàä úàúàäáåùú ,éòå " ìëåú ë
ìîäúåëåðîò úåìòì ,ðë àúðéëùã ïéôãâ åðçðà éë "ì,åæ åìòé æàå " äìòîì åðéúåîùðå ï

î ãåñá"àìò àîéà ìà ïä,æå "æ ìò äìòîì øùà àîéà àéäù íùä ùåã÷ ìò ñ"÷ðä à 'ä'.  
åæã ïåúçúä âååæá íðîàä" ïéà ïâéøäì åðéùôð úøéñîì êéøöä, ùôð úåàéùð ìà ÷ø 

ãáìá úéòáè äúéî ãåñá,úéù åîë "òá ì"íéôà úìéôð ïéðòá ä. äéåäá ïéåëì êéøö äðäå 
ñã"â,éë } ò ãë"â{îä úàå úåîùðä úà äìòîä àåä "òãåðë äàìò àîéà ìù ï, íù éë 

éääã äéåää"áã ï"î äìòî ï"ìîì ïúåë,ñã äéåäå "î äìòî â"àîéàã ï. òàå" àîéàá íâù ô
áã äéåä ùé"æðë ï 'åðéìöà,ë íò "ñã äéåää æ"î äìòîä àéä â"æðë ï ' éãé úáéúëî ãåçéá

æ éøåî"øá÷ä ìò úåçúèùä ïéðòá ì.ã êéìò úìá÷å êùôð úøñîù øçà ïëìå  'á úåúéî"ã, 
åæ úåìòäì ïéåëú"î ãåñá äàìò àîéà ìà êúîùðå ï"ò ï"ñã äéåä é"â, úåàá åæ äðååë ïéåëúå 

ã 'äæ ïôåàá ãçàã.   
úð äðä éë"ò éë ì 'ñã äéåä ìà äá ïéåëú òîùã"ò íäù äéúåéúåà øùò íò â"â, 

î úàìòä ïîæ äéä àì ïééãò æàù åðøàéáå"ï,ñ ïåáùçî àìà äøàä äìá÷ àì êëìå " íòå è
ò éøä ììåëä',ãä ïåáùçå  'ò ïî íéøàùðä"íéäåáâ øúåé íúåéäì íäî äøàä äìá÷ àì â, 

äå"ñã  'åéúåàñ úééåäáù úåìåòîä ú"â,â íäå  'éãåé"àå ï 'à íðåáùçù"ì. àéä øùà äúòå 
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î äìòî ùîî"ëéøö ïäàéé úåéúåà òáøàî äøàä ìá÷ì "é1124à íðåáùçù "ì,òå " äøàä é
úåìòì ìëåú åæ,ãä åìàå  'àéé úåéúåà"ã úåàá ãçà úìîá íðååëú é 'ãçàã.   

ãä åìàî ùãçî äúò úìá÷î øùà äøàää åæ ïéðò øàáðå 'ààåäå úåéúå, äìéçú éë 
èåùô éðãà íù ÷ø àéä äúéä àì,îë ãåé ïåð úìã óìà éåìî ãåñá úàìîð äúòå "ù, 

ãá ïéåëì êéøöù 'æðë éåìîá éðãà íù ìà ãçàã', äúò äá óñåúð éåìîä äæ éë ïéåëì êéøöå 
ò"ñ úéåäáù éàéé úåéúåà òáøà ïî äéìà úëùîðä äøàää åæ é"æðä â'. øúåé äæ ïéðò øåàéáå 

àåä øåàéáá,ìîä äðä éë  'úåøåáâå ïéðéã àéä,æå "æçùî ñ" ì)&(  úãîåò äúéøåøîúá øîú
åë ä÷úîì íéîëç åù÷áå'.÷ð úåëìîä éë àåä ïéðòäå  'éçá àéäù éôì øîú 'ùä" ïéðéã ê

êéúòãåäù åîë íéìåôë )&(,æã íééøåçàá íéðéã ùé éë "éá÷åðã íééøåçàáå àä,ù íäå " ê
ù"ê.úøñððùë íðîàå ,îä åëìúéçá éðù ìë úç÷åì  'ùä"æðä ïéðéã ê 'øîú úéùòðå, ïëìå 

úãîåò àéä äúéøåøîúá éë åøîà.æðä éàéé íù äéìà êéùîäì êéøö í÷úîì éãë íðîàå  '
ñã äéåäî"æðä â 'á äìåòä äàìò àîéàá øùàîéâ’à "ì, ãåñá àéä éë )&( à ãñç" ìë ì

íåéä.à øáçúäáå "á ìëä äéäé øîú íò ìîéâ’òøú "äù à"ñåàåìîá éðãà íù . êéà éøäå 
àéé íù äéìà êùîðù ãò åàåìîá äæä íù äì ïéà"æðë é',øîú äúéä íãå÷î éë ,ã ïëìå  ' åæ

úåìåãâ úåéúåà ãåñá éúáø àåä ãçàã,àîéà ãåñá àéä éë .î úàìòä ïéðò øàáúð éøäå " ï
ãçà úìîá.  

ãçà úìîá âååæä ïéðò øàáð äúòå.îä úåìòäì úðåëù øçà äðä "éà ìà ï àî
äàìò,åà ãçé øáçì ïéåëú "à, ãåñá ïéåëúå äåäéäéäà , äåäéàîéàá äéäàå àáàá , ïéåëúå 

äéåääàé äæë ãçéá íáìùì"ä,éòå "ãçà íéùòðå íéâååãæî ë.çà " úãøåä ãåñá ïéåëú ë
àîéà ìà àáà ïî âååæä úôè,à äéåä àéä àéää äôéèäùå  'òã ïéãåéá"òãåðë á, äéåä éë 

àáàá àåä ïéãåéã,ëìå ïéãåéã àéä åðîî úëùîðä äôéèä íâ ï.à ïî åéìà êùîð äæ çëå " à
æðë"ì.àáà çåîî äúãøá åæä äôèä ïééãò äðäå ,øåéö äá ïéà ,ãçà úåììë ãåñá àéäå , 

çà éë ïéåëú ïëìå"úøééèöîå øåéöä úìá÷î àéä æà àîéàã éåòî êåú äúãøá ë, íéùòðå 
ã äðîî 'æ ìà ïéçåî"à,åç íäù "øúî ìåìë úòãå áäå åäééå"åç ñ"â,ã éë ïéåëúå  ' åìà ïéçåî

ä"ã ñ 'æðä ïéãåéã äéåäã úåéúåà',åé úåà ïî éë "äîëç çåî úéùòð ã,ä úåà ïîå " äùòð é
äðéá çåî,éå úåà ïîå "ãñçä çåî äùòð å,ä úåà ïîå "åáâ çåî úéùòð äðåøçà éäø. äðäå 

íéøåîâ úåîù òáøà íäì ùé íéøåîâ íéçåî íä øùà äúò.   
ä øáëåéçá íä íéçåîä åìà éë êéúòãå 'æã ïéçåîä ìù éîéðô øåà"à,éôé÷îä éë í 

é úìôú ãò ïéñðëð íðéà"íù øàáúéù åîëå ç.éçáî íä ïéçåîä åìà éë êéúòãåä íâ  '
æ úåéîéðô"éçá àø÷ð øùà à 'úåîùðä,éçáî íðéàå  '÷ðä úåéðåöéç 'éçá 'úåîìåòä.áå  '

éçá 'à ùåøãá øàáúð åìà 'åè íéîé éðù ìùø ìù íéá" ä)&( òå"ù. øåàéáá ïééòú íâ 
ø íåéáù úåáà úëøá" úáéúá äåðéäìàåðéúåáà é÷ìàå .÷á äúò éë êéúòãåä íâ " íðéà ù

éçá ÷ø éîéðô øåàã ïéçåîä ìë ïéëùîð 'åä"ãáìá íäáù ÷.éçá íä ïéçåîä éë àåä ïéðòäå  '
à óåöøô 'éî ìåìë"ñäð êåú íéùáìúîä "àîéàã é,÷ìçð àîéàã çöðä éë âì "ô, ãâðë íäå 

æã ïéîé å÷"çç íäù à"åáù ï.âì ÷ìçð àîéàã ãåäå  ' éìàîù å÷á íéùáìúî íäå ïé÷øô
æã"à,âá íäå "åáù ä.æã éòöîàä å÷ åðîî äùòð àîéàã ãåñéä ïîå "úã íäå à"åáù é. äðäå 

æ êåú íðëì ïéìéçúî øùàë"åëåúá èùôúäìå à,äðã íéðåúçú íé÷øôä äìéçú íéñðëð " é
âá àîéàã"ñæã úåðåéìò "à,çàå "â ïéñðëð ë 'éòöîà íé÷øôíäðã "âá àîéàã é" úåðåéìò ñ

æã"à,âä ïéçãðå  'íéðåúçú íé÷øô} ò ãë"ã{âá "æã úåéòöîà ñ"à, äúò äùòðù äî åäæå 
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÷ä úòá"ù,çà ñðëðù äî ìáà "ìôú úòá ëúé "ç,â ïéñðëð éë àåä  'äðã íéðåéìò íé÷øô" é
âá àîéàã"ñæã úåðåéìò "à,âå  'îàéòöíâá  'úåéòöîà,âå  'âá ïéàúú 'úåðåúçú.   

àîéàã ïéçåîä åîìùð éøäå,çàå "ò ë"æðä ã 'àáàã ïéçåîä íâ ïéñðëð. àåä èåùôå 
éçáä éë 'íäî úåðåúçú úåâøãî ìà íéåù íðéà úåðåéìòä,èä åìà ïëìå  ' ùéù íé÷øô

íéåù íäéúåîù ïéà ïéçåîá,â íðîà  'â íäì ùé ïéàúú íé÷øô 'úåîù,âå "à ô ùé íéòöî
â íäì 'íéøçà úåîù,â íéðåéìò äùìùìå  'íéøçà úåîù,àîéàã ïéçåîá äæ ìëå , äéäé ïëå 

àáàã ïéçåîá.ëå "ðéçáá àåä æúäð ïäù ïéçåîä ìù íéùåáìä "àáàã åà àîéàã é, íâå 
ïë äéäé íëåúá íéùáìúîä ïîöò ïéçåîá. úéöéöä éùåøãá äðäå )&(  áèéä äæ åðøàéá

òå"ù.   
êéøöù äî ìáàäæ àåä äøö÷á äúò ïéåëì êì ,ãá éë êéúòãåä øáë äðä  ' úåéúåà

ã ùé äéåää 'úåøçà úåéåä,ò íäå "ñ á"î â"á ä"äæ ïôåàá íé÷ìçúîå ï,ò "àáàá á,ñ " â
àîéàá,î "æá ä"à,á "äéá÷åðá ï.ãä åìà íâ äðäå  'æã ïéçåî"ãò íä à"æ, äîëç çåî éë 

àáà ãâðë,àîéà ãâðë äðéá çåîå ,ðë ãñç çåîå æ ãâ"à,äéá÷åð ãâðë äøåáâ çåîå . òãåðë 
åç ïéøèò ïéøú éë"æì ãñçä íä â"äéá÷åðì äøåáâäå à.ãä åìà éë àöîðå  'ã íä ïéçåî '

îñò úåéåä"á.ãî ãçà ìë úåøåîâ úåéåä íðéà àîéà ãöî ïéçåî íúåéäì íðîà  'åéúåàú, 
äé ãåñá úåéúåà äùìùî äéåä ìë íä ìáà"òãåðë å,äé éë " äðéáá àåä åá àéäùîéâ’ 

äéäà,äðéáá àåä äéäà ìë íâå ,ã éë ïéåëú ïëìå  'ã íä åìà ïéçåî 'äé úåîù" ïéåìîá å
øãñë,ò "ñ á"î â"á ä"ï.   

ãá ïéåëú ïéðòä äæå 'ãçàã,ãä úà ãéøåî äúò êéà  'æðä åìàä ïéçåî 'æ ìà"÷ðä à '
à"ç.ãçà úìî úåììë åäæå ,à "ã ç'1125,æä éë "÷ðä à 'à"ãä ìá÷î ç 'ä ïéçåîäúò åìà. 

äð êåú íéùáåìî íéàá íä êéà øàáúð äðäå"àîéàã é,â ïéåëú ïëìå "íðééðòá ë. íä äðäå 
ã 'òãåðë äéäà úåîù,äðéáá àåä äéäà ìë éë ,ãá àìà íäá ïéåëú àì äúò ìáà  ' úåîù

äà"é,à ìë  'âî 'ãáìá úåéúåà,äæë åùåáì íò çåî ìë øáçì ïéåëúå ,éå éä ãåé "å,ä óìà " é
åé"ã,ãåé àå éä "å,åé éä óìà "ã,ä ãåé "àå à"å,ä óìà "åé à"ã,åå ää ãåé ,ãåé ää óìà .  

æä ìà åðãøåä éøäå"á à 'åç àø÷ðä ïéçåî"åáù á,äù "äé úåîù éðù ñ"äàå å" é
àåìîáíæðë "úéöéöä éùåøãá ì )&(,÷ðä íéøçàä ïéçåî éðùä ìáà  'åç" ìù úåîù íä â

æðë äåäà 'íù,â ïéåëì êéøö ïëìå "çà ë"ãá ë 'ãá äåäà úåéúåà 'ãçàã, íäá ïéåëúå 
åçä úåììë àåä äæä íùä éë ïéåëúå éä åéå éä óìà ïéãåéã íäééåìîá"÷ð íäéðù éë â ' íùá

äæä.æðä äæ ïéðòá èòî ÷ôåñî éðàå  'ãä íà 'äà úåîù"æðä é 'äðéá çåî íä,ãäå  'äé" íä å
äîëç,éàøäå äåçá íä åìàä äåäà úåîù éøä éë àåä äæì "â,å ãä ìë øëæð éøä 'ïéçåî. 

î éúòîùù éìöà íëñåî øúåéä ìáàæ éøåî"ìãä éë àåä  'äé"ã íä å 'íúåììëá ïéçåî,ãäå  '
äà"íúåììëá íéùåáì äòáøà íä é.éòå " ÷åñôá ì)&( åë äìàä íéøáãä åéäå',úé íù éë  '

åçä ìù äæ ïéðò"â.   
çà"â êéùîäì ïéåëú ë"÷åð ìà ïéçåî ë 'æã"ãçà úìîá à,á÷ðäå  åðøàéá øáë åæä ä

î äúò äìòîä éë ìéòì äðééðò"äàì àìå ìçø àéä ãçà úìîá ï. øäåæá åðéàø åðàöî íðîà 
ãä éë 'ù ïéìéôú ìù øù÷ àø÷ðä úåëìî àéä ãçàãùàø ì1126, éë åøîà íâ  íù êåøá
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ãòå íìåòì åúåëìî ãåáëúåëìîá àåä 1127 àìù áèéä øàá äìàä íéøáãä øàáì êéøöå 
ãçé å÷ìçé1128.  

åä ïéðòäåá éë òã à 'æì ùé úåá÷ð"ìçøå äàì à1129,äå " åäéàã á÷òéã ïéùð ïéøú ñ
æ"à. áåúë åðéöîå )&( ìçø úà á÷òé áäàéå,øåéã äåä ãéîúå äééðëùîå äìçø ìäàá , úö÷å 

úð øáã ìù åîòèìéòì øàá,úéáä úø÷ò àø÷ð ìçøù éôì àåäå  )א"א קנד ע"זהר ח(, åø÷éò 
úéá ìù,éä ììëî àéä éë "ñ1130,éôñ àéäå  'íäáù úéøéùò,éçá äì ùéå  'øåîâ óåöøô, 

øåçàå íéðô åì ùé äæä óåöøôäå,úåìéöàá ùéù íéôåöøôä øàù åîë ïåöéçå éîéðô åì ùéå . 
ãáì àîéàã øåçàä ÷ø äðéà äàì ìáà,ïéôé÷ú íéðéã äìåë àéä äàìù íòèä åäæå , éôì 

éôàù 'äðéî ïéøòúî íéðéã àîéà )&(,ëîå "ù1131äìù íééøåçàá ,òè åäæå  åðøàéáù äîì í
á åæîøð íù íâ éë ïéìéôúä ùåøã ïéðòá 'åìàä úåá÷ðä,éçá íäå  'ú øù÷ùàø ìù ïéìéô 

äàì ãåñá, áéúëã )&( éøåçà úà úéàøå,ãîåò àéäù úæ íò øåçàá " ïåéìòä åéöçá à
øåçàáé øù÷ ãåñá åùàø ùàø ìù ïéìéôú, ãåñá äæîøð ìçø ìáà ãé ìù ïéìéôú, àéä éë 

èîìå åéöçî úãîåòæ ìù ä"áìä ãâðëî à.øáã ìù åîòè åðøàéá íùå , àåäù ìçø éë 
øåîâ óåöøô,éçá äì ùé  'ãé ìù ïéìéôúíéúááå úåéùøôá ,æ ïåéîãë " åì ùéù ùîî à

ùàø ìù ïéìéôú.àîéàã íééøåçà ÷ø äðéàù äàì ìáà ,éçá ÷ø äðéà  'ã øù÷ ìù ïéìéôú
ùàø øåò àéäù }ò äë"à {ììë úåéùøôå íéúá éúìá ãáì.   

åãò äðä"â æ"÷ä ïéðòá ìçøå äàì ïäéúù åæîøð ë"ù.÷ä ïéðò äðä éë "éçá àåä ù '
æá ïéçåîä úñéðë"à1132,æðë ïéçåîä ïî ïéàöåé ïéìéôúä éë òãåðå  'åîå÷îá )&(, åîë êëìå 

æ íò äàì ïéøáçî åðà ïéìéôúáù" ãåñá àùàø ìù ïéìéôúåìù øù÷ä íò , àéä ìçø ìáà 
 ãåñá äîöò éðôáãé ìù ïéìéôú. ÷á åðà äúò êë"à ÷åñôá ù 'î åðà òîù ìùíéøáç úà 

ã àéäù äàì 'ãçàã, øù÷ àéäù ùàø ìù ïéìéôúæ ãåçé íò "åîöò à, àåä øùà  ïéìéôú
ùàø ìùàä ÷åñôá  'ìàøùé òîùã,çàå "á ëãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá ãåçé àåä 

ìçøì åîöò éðôá.æðä íòèä úáéñì àåäå  'ïéìéôú ïéðòá,ù úåéäì éë  øåîâ óåöøô àéä ìçø
åîöò éðôá, ãåçé äì ùé ïëì ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáäîöò éðôá . äàì ìáà 
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שלימו דיחודא דיליה לאשלמא ' ח עמודא דאמצעיתא ואיהי ד"אאיהו : א" עג רנז"זהר ח' עי
מלכות ' ד. תמניא ספיראן מחכמה עד יסוד' אין סוף ח' ספיראן דאינון א' ח כליל ט"ביה אחד א

 וכן הוא .ה"הואתוון י' כלילא מד' א ד"ו ה"א וא"ד ה"קוצא דילה בה אשתלימו לעשרה דאינון יו
  .א"ז צד ע"בתיקו

ה אחד באתערותא דשית סטרין כדין כל "כיון דאמרי ישראל יהו: ב"ב קלג ע" זהר ח’יע 1127
חד פשיטו בלחודוי בלא דבקותא ' אינון שית סטרין אתעבידו חד ועאלין בחד תיאובתא ורזא דא ו

  אחרא לגביה אלא איהו בלחודוי פשיט מכלא ואיהו חד 
שהא בלחישו סגי לגבי בעלה בההיא שעתא מטרוניתא מתתקנא ומתקשטא ועיילין לה שמ

ואמרי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד דא איהו בלחישו דהכי אצטריך לאעלא לה לגבי בעלה 
  זכאה עמא דידעי דא ומסדרי סדורא עלאה דמהימנותא 

בהתעוררות ששה צדדים אז כל אותם ששת הצדדים " אחד' ה"כיון שאומרים ישראל : תרגום
אחד פשיטות בלבדו בלי דבקות אחרת אליו אלא ' אחת וסוד זה ונעשים אחד ונכנסים בתשוקה 
  .הוא לבדו פשוט מכל והוא אחד

באותה שעה המלכה מתתקנת ומתקשטת ושמשיה מכניסים אותה בלחש רב אל בעלה 
ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זהו בלחש שכך צריך להכניסה לבעלה אשרי העם 

  . עליון של האמונהשיודעים את זה ומסדרים סדור
  

 .1136לקמן הערה ' עי 1128
1129  
 .476 לעיל הערה ’עי 1130
 ).ח"פע(ובפרט  1131
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ãä ïî úèòåî äøàä àìà äì ïéàù 'æ ìù ïéçåî"à,åéìà äìôè àéä ïëì . ïáåé íòèä äæáå 
â"ìçø íãå÷ äàìá ïéìéçúî åðà äîì ë1133, éøåçà íå÷îá äìòîì úãîåò àéä äàìù éôì 

ùàøä,äæ éë  øäåæáù íòèä å)&( äàìò àîìò äàì ìà íéàøå÷. úìá÷îä äðåùàøäå 
äàì àéä ïéçåîä úøàä.÷ð åæ äáéñì íâ  'ã',ãä éøåçàî ùîî äàöåé àéäù éôì  ' ïéçåî

æã"à,÷ð íâ  'äéðòå äìã äúåéä úáéñì úìã1134, äúåéä úáéñì ïéôé÷ú ïéðéã àéä éë 
äàìò àîéàã íééøåçà,äðéàù éôì äéðòå äìã àø÷ð íâ æðë ìçø åîë øåîâ óåöøô ', äððéàå 

ãáìá øåò ÷ø,ã øù÷ã øåò ãåñá ùàø ìù ïéìéôúæðë "ì.ã àéä åæ äáéñì íâ  'éúáø, éôì 
 äàìò àîéàá àéä éúáø àúéá àôìà ìëù)&( ,äàìò àîéàã íééøåçà àéä äàìå, ïëìå 

ã àéä 'äìåãâ.   
ïéðòì øåæçðå,ãá éë  'ã ïî äøàä êéùîäì ïéåëú ãçàã åæ 'éçåîæã ï"äàì ìà à. 

åðøàéáù äîá àåä ïéðòä ãåñå,äàéøáä íìåòã äáäà ìëéäá äúò úãîåò àéä ìçø éë , 
î ãåñá äìòîì äúìò äúòù àìà"ï. ãåñá íù úãîåò äàéøáá äèîì äúåéäá éë òãåðå 

äðè÷ äãå÷ð,ø " éë ìëúåìéöàä ìà àåää ïôåàá äìòú øùà, úðéçá ÷ø íù äàøú àì 
äðè÷ äãå÷ð,éøö àéä æàå æä ïî ìá÷ì äë"äøàä øçà äøàä à,äâøãî øçà äâøãî , ãò 

éùîë äðåùàøáë øåîâ óåöøô úåéäì øåæçúù"úåáà úëøáá ú1135. øùà äúò éë àöîðå 
î úåìòäì éãë çøëäá äìòîì äúìò"ï,éçáá äúìò  'äðè÷ äãå÷ð.÷á äúò øùàëå " ù

æã ïéçåîä åãøé"à,äìù ïéçåîä ìá÷ì ïééãò äìåëé äðéà ,éçá åìéôà éë  'äì ïéà àôåâ, êéàå 
äúò ïéçåîä ìá÷ú,éùîë úåáà úëøá ãò íìá÷ì øùôà éàå "ú. äúò äìåëé äàì ìáà 

äàéøáä íìåò ãò äãøé ìçøù øàáúð øáëù éôì äìù ïéçåîä úà ìá÷ì , äàì ìáà
úåìéöàä íìåòá àìà äìôð àì àîéàã íééøåçà àéäù, äèîì äãøéù äúéä äúìéôðå 

äúâøãîî,÷î ãò äãøéù åðééäã ÷åð ìçø íå 'æã"à,æ äìåò øùàë ïëìå "î ãåñá à" ï
äìòîì,îå÷î ãò äìòîì äìåò àéä äàì íâ ä,äìù ïå÷éúä àåä åæ äééìòå , äìåëé ïëìå 

÷á ìá÷ì"äìù ïéçåîä úà ù,úãéøé øùà ìçø ìáà äúìéôðå ä íìåòá äèîì àåä 
äàéøáä,éçáá úèòîúî àéä ïëì  'ãå÷ðääðè÷ ,ùòúù éãë ùãçî ïå÷éú äëéøöå  ä

äìéçúîë óåöøô1136.  
÷á äúò ïëìå" äìù ïéçåîä çà ìá÷ì çë äá ïéà óåöøô úéùòð àì ïééãòù ù

ïééãò.àå "à ú"éð÷úî åðàù ïå÷éúä àåä äî ëí ãåçéá äúò äúåà  åúåëìî ãåáë íù êåøá
ãòå íìåòì. úåáà úëøá øîàð øùàë ãéúòä ìà äðëä ÷ø äæ ïéà éë àéä äáåùúäå 
é úìôúá"ç, ïëåî ìëä àöîéù íìá÷úå ïîåæîå.æå "î ñ"æø ù" ì)&(  äéãáò äì åàéáä

éàùçá.îå "åë äì àåä éàðâ ìàùú íà ù'.úåéäá éë àåä ïéðòä ä éàðâ äì ùé ïå÷éú éúìá 
ìàùú íà,éùîë éàùçá äéãáò äì åàéáä ïëìå "òá ú"ä.   

ãá ïéåëú êéà øåöé÷á úåììë êøãá åðøàéá øùà øçàå 'áå äàìì ãçàã íù êåøá
 åúåëìî ãåáëãòå íìåòìå ìà "ìçøã ÷,ïéåëì êéøöù äî úåèøôá øúåé äúò øàáð . éë òã 

 - מאיר הכוונה -

 @איפה 1133
  .2לעיל הערה ' יע 1134
 .ר דגדלות"ח ג"ובי, ק דגדלות"ש ו"ק 1135
 אמנם עלתה בסוד נקודה קטנה ועתה אשר ירדו המוחין לזעיר אנפין עדיין היא אינה 1136

 לה יכולה לקבל מוחין כי אפילו הגוף עצמה אין לה ואיך תקבל המוחין עד ברכת אבות אך לאה יש
כח לקבלם עתה וטעם במה שנודע כי רחל נפלה אפילו בבריאה אך כשנפלה לאה אחוריים של 
בינה לא נפלו למטה מן האצילות לעולם אחר רק נפילתן הוא שנפלו למטה ממדריגתן במקום רחל 

נ גם היא עלתה אל מקומה וזהו התיקון שלה אך רחל לפי שירדה "א למעלה בסוד מ"לכן בעלות ז
האצילות היא נתמעטה בסוד נקודה וצריכה תיקון מחדש כדי שתעשה פרצוף כבתחלה למטה מן 

 ).ח"פע (ש אך רחל לא"לכן לאה יכולה לקבל הארת מוחין עתה בק
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á àéä äãåçé äàì íâ éë àåä úîàä ìòãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáìçø íò , àìà 
÷åð äúåéäìù 'äðåéìò äàìò,â äì ùé "ã ãåñá øëæä ùàøá äìòîì ãåçé ë 'ãçàã. àöîðå 

ãá éë 'éðååëî åðà ãçàãíìá äàìã øúë ìà ãá,á æîøð äúèåùôúä øàùå  íù êåøá
ãòå íìåòì åúåëìî ãåáëâ ìçø íò "ë.   

ãá åá íéðååëî åðàù äàìã äæä øúëä ïéðò äúò øàáðå 'ãçàã.éçá éë òã  ' äàì
æðë äàìò àîéàã íééøåçà ÷ø äðéà"ì,éçá ÷ø äððéà ïëì øùà  'ã øù÷ùàø ìù ïéìéôú 

ãáìá øåò ìù àéäù.î øåò úìî ïéðò åðøàéá øáëå åðééðò ä, ïéàù àåä ïéðòäù åðøîàå 
æã ïîöò ïéçåîä ïî äøàä úç÷åì äàì"à,äðä ïî àìà " ìù ùåáìä íä øùà àîéàã é

æã ïéçåîä"òãåðë à.ïîöò ïéçåîä ïî äøàä úç÷åì ìçø ìáà , íéãñçä íå÷îá àéäù éôì 
íéìåâîä,õåçì íúåà íéàéöåîå äøàä íäá ïéôéñåîå ïéçåîá íéëî íä íéãñçäå .àùî " ë

íéîåúñä íéãñçä íå÷î ãâðëî úãîåòä äàìá, øáëå }ò äë"á { ìù ïéùåáìä éë åðøàéá
ã íä ïéçåîä 'äéäà úåîù,ãä åìàî àåä äàì úìá÷ ìë éë àöîðå  'äéäà úåîù, äìçúáå 

ãáìá íúåììë úìá÷î àéä,ãä úç÷åìå  'äéäà úåîù òáøàá øùà ïéôìà,ãä åìà øùà  '
úåìåòî øúåéä íä úåéúåà,äùòð íùîå äìù øúë ,ãá ïéåëú äæå  'ã íäù ãçàã ' ïéôìà

æðä'.ã àéä éë ïéåëú ìáà  'äìåãâ,éô  'ãä åìàî çåî ìë éë 'íìåë ììåë ïéçåî, øàåáîë 
úéöéöä ùåøãá åðéìöà.ãù àöîðå  'äòáøà ïî äìåìë åæ,ã íäå "ã ô 'é íä"ïéçåî å, äæ øáãå 

ã úåéäá æîøð 'äìåãâ åæ.æ éøåî äéä ïëå "êéøöù øîåà ìã øåòéù äæåæîáå ïéìéôúá áåúëì  '
ã éáåò øåòéùë äáòå äìåãâ ãçàã åæ 'úåðè÷ ïéúìã,ä äúòù éôìå "ñäàìã øúëä . òãåðå 

ã úåììë éë 'øúëá íéìåìë ïéçåî,éä ìë íéìåìë ïéçåî òáøàáå "ñ, àåä çøëåî éë àöîðå 
ïéçåî òáøàä ìë úåììë øúëá äéäéù.  

 ïå÷éúòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáã.÷åð ïéøú ãåçé åá ììëð äæä ãåçéä äðä  '
îëå ìçøå äàì"òá ù"ä,åøåàéá äæå .ãåáë íù êåøá ,úðù øçà øàáãá éë  ' ïéåëú ãçàã

éçá ìà 'äàìã øúëä,ãá äúò ïéåëú  'ôòà ïîöò äàìã ïéçåî" úøàä ãåñá àìà íðéàù é
ðë ãáìá øåò"ì. øäåæá øàáúð øáëå )&( îëçä ìà æîåø êåøá éëä,ìà íùå ðéáä ä, ãåáëå 

åçì"â,ãä åîöò àåäå  'åðøîàù íîöò ïéçåî,åçî ìåìë úòã éë ïòé "â. íä åìà éë ïéåëú íâ 
ã ãåñî 'æðä äéäà',â éë ïéåëúå  'â íäù ïéçåîä ìà íéæîåø ãåáë íù êåøá åìà úåáéú ' íäå

ã',éô  'â íä éë 'áç"ã,ã íäå  'åçî ììëð úòãäù éôì"â,ã ïéçåîä íúåéä íò ïëìå ',  åæîøð
âá 'á úåáéúãåáë íù êåøãáìá .â éë ïéåëú íâ  'éâá íéìåò åìà úåáéúî 'ú"ø,ã éë àåäå  '

äéäà úåîù,á  'ïéãåé éåìîá íéðåùàøä,âäå  'ïéôìàá,ãäå  'ïéääá,á íä îéâ’éøú "å. äðäå 
ãá 'äìù øúëä ìà åðæîø ãçàã,éä øôñî ìà "å,ã àéäù éôì  'éúáø,éâá àéäå î 'ã"ã ô', 

ú åøàùð"ãì ø 'äìù ïéçåî.  
ø íâ"á ú"ù êåø"ë í"ëù íä ãåá"á,éâá íäå î ' äéäà úåîù éðù øôñîë

ïéãåé éåìîã íéðåùàøä,áä åìà ìë éë úåøåäì  'íéø÷éòä íä íéðåùàøä,øá åðúéð ïëìå "ú, 
á íäå 'åç ïéçåî"á.â ìù úåéúåàä øàùå  'á íä ãåáë íù êåøáã úåáéúîéâ’ éðù øôñîë 

éäà úåîù"ä,å íò  'ïéääå ïéôìàã íéðåøçàä ïéçåîã úåììë,åçá íä øùà " íéìåìëä â
úòãá.  

åúåëìî.ðå÷éúë äàìã øúëä úåùòì ïéåëú ä,æã àá÷åð àéä åúåëìî éë ïéåëúå " à
òãåðë úåëìî àø÷ðä,åúìéçúá åôåñ õåòðì ïéåëúå ,äùàøá úåëìî øúë äùòð äúò éë , 

ã íäå 'ã ïî ïéôìà 'íúç÷ì øùà äéäà1137ãá íéèåùô  'ããçà, íä åúåëìî úìîá äúòå 
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ïéàìîúî,á íä æàå îéâ’îú "ã.÷ð äàì éë úòãé øáëå  'òäã ìù åéîé úãî"ä,î ãåñá " ù
)&( åðéìöà øàåáîë àéä äî éîé úãîå.   

÷åð àéä íâù ìçøá äúò ïéåëú íâ 'æã"éôñä àéäù éúéîàä úåëìî àéäå à '
éøéùòäúúåìéöàáù ,ùîá ïáåé ïéðòäå "ì,ôòà éë "ø äúìòù éî ãåñá ìç"ï, çë äá ïéà 

ðë úåáà úëøá ãò äìù ïéçåîä ìá÷ì äúò"ì .ëò íðîà" äúò äì úãøåéù àåä çøëåî æ
ïéçåîä åìà ìù äæä âååæä ïî äøàä äæéà, øùà äàéøááù äáäà ìëéä ãò úåìéöàá øùà 

íù úãîåò àéä,æø äåàø÷ äøàää åæå " ì)&( éãáò äì åàéáäù äøã÷ é÷éö ïåùìáä 
éàùçá,äå "é ñ"á àåäù äéäà íù ôîéâ’é÷éö .æá ïéçåîä åñðëð øáë éë àåä ïéðòäå " à

ää ïî ììëðä úòãä ãåñ åá íðëðå"äå ç"â,éçáî åéäù ÷ø  'åá íúåèùôúä"÷,âä éë " àì ø
ðë úåáà úëøá ãò åñðëð"ì.ä åìà éë úòãé øáëå "äå ç" ãåñéá ùáìúäì íéñðëðùë â

÷ðä àîéàã 'òãåðë äéäà,á àåä äéäà ìë éë îéàà,é úøàä íäîò íùî íéç÷åì íä æàå " ô
äéäà,òà äèîì íéèùôúîå íéàöåéùëå "æã äæçä íå÷îá äðéáä ãåñé øîâð øáëù ô"à, 

ëò"åçä íò úåèùôúîå úåãøåé íä úåøàää íúåà æ"â.  
åçä ïî äøàä ìá÷ì äìåëé äðéà ìçø äúò äðäå" íéùåáì øùòä ïî ÷ø ïîöò â

íäìù,é íäù "äéäà ô,á íäù îéâ’÷ é÷éö äøã,øùé äì íéàéáîù íä úåøàää åìàå ìà 
éãáòääèîì éàùçá ,ò äàéøááù äáäà ìëéä ãò "íúìéôú é,íâååæå 1138 éãë àåä éàùçá 

éðåöéçä íäá åæçàúé àìùí,äôåöøô øîâð àì ïòé .éçáá äúåéäáå  'å÷ðäãøéñç äïå÷éúä , 
äá æçàúäì íéðåöéçä åìëåé,òå "ðë éàùçá äì åàéáä ë"ì.àä ïéçåîä íðîàå  íéúî

ìòîì íéãîåòå íéøàùð íä äìù íéø÷òää úåáà úëøáá ìçø ïå÷éú ïîæ àáéù ãò äàìá 
íìèúå.   

ãî øàùðù äî íä äìù ïéçåîä ïéðò äðäå 'ðë íéàìåîîä äéäà úåîù"ì, éøçà éë 
ãä äàì äç÷ì øùà 'íééåìîá íäî ïéôìà,á íéìåò íäù îéâ’úãî ,éçá øàùð  '÷ò" á
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  ?בתור נקודה' של מי מוחין דיניקה עם הנוק 1138
  
   דרושי נפילת אפים דרוש ה - שער הכוונות ) 23(

ו הוא "כוין ליחדא בסוד הנשיקין העליונים ובשכמלע באחד כי נת" ולפיכך יצאת נשמת רעלאין
' ת ומלכות והם הם ציקי קדירה שהריחה בת מלך הכלה הכלול"סוד נשיקין התחתונים דת

 ולא ישהריחה הנשיקין העליונים ורצתה להזדווג בחתן רוחא ברוחא בסוד הזווג העליון הפנימ
  אמרו משה כי 

  :  פרק יד-  שער הקריאת שמע -ספר פרי עץ חיים ) 24(
והם סוד . שהיא עומדת שם, עד היכל אהבה דבריאה,  זה של מוחין אלו אשר באצילותהזיוג

כי הלא כבר , י והענין"ציק' שהם גי, פ אהיה"והוא סוד י. ציקי קדרה שהביאו לה עבדיה בחשאי
 כי, ק"רק שהם מבחינת התפשטותן בו, ג"ח וה"ונכנס שם הדעת שלו עם ה, א"נכנסו המוחין בז

ג כשנכנסים להתלבש "חסדים וה' כי אלו הה, וכבר ידעת. ר עדיין לא נכנסו עד ברכת אבות"הג
  , ביסוד אמא

  :  פרק כד-  שער הקריאת שמע -ספר פרי עץ חיים ) 30(
י שמסרו "ע, לכן עבדיה שהם הצדיקים. אלא בסוד מקיף נעלם, א עצמו אינו עולה" לזאפילו

הארה , הביאו לה משם הארה למוחין שלה בחשאי, לינוכמבואר אצ, ה במלת אחד"נפשם על ק
  ולא , לבד
  :  פרק ו- שער נפילת אפים -ספר פרי עץ חיים ) 31(
כי , הכלה הכלולה, והם הם ציקי קדרה שהריחה בת מלך. והבן גם זה מאוד, י אחד ושמו אחד"י

, ולא אמרו משה, ימיורצתה להזדווג בחתן רוחא ברוחא בזיוג העליון הפנ, הריחה נשיקין עליונים
מ "כי הוא המזווג תו, ולא היה צריך לאמרו, בסוד פה אל פה אדבר בו, כי הוא היה בסוד נשיקין

ויעקב הוא המזווג גופא . ל"ב גופא בגופא בסוד הדעת הנ"ומזווג חו, רוחא ברוחא בסוד נשיקין
ה מייחד "ו על קכי כמו שהמוסר עצמ, ורצה לייחדם בסוד נשיקין בשעת מיתתו, ן"בגופא לזו

ומה .  תתאיןיןמ בסוד נשיק"כך המוסר עצמו למיתה מייחד תו, חכמה ובינה בסוד נשיקין עלאין
 :ס מיתת צדיקים בנשיקה"וז, גם המכוין לכך בשעת המיתה ממש
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ìçøì úåøåà,ãäù éôì  'îá äéäàðë íäééåì"á íä ìîéâ’éøú "å,ãî íäî øéñúùëå " ú
÷ò åøàùé äàìì úåøåà"åøåà áú} ò äë"â{ìçøì .÷òä åìàå "íéèùôúî íä á1139 ìëá 

òãåðë ìçø úîå÷,÷ð ìçø éë  'ä úàøé' )&(, áéúëã )&( ä úàøé äåðò á÷ò'. ìçø éë àöîðå 
ä úàøé àø÷ðä '÷ðä äàì ìà á÷ò àéä 'äåðò,ä øòùá åðéìöà øàåáîë íé÷åñô, ÷åñôá 

)&( åë ìçø áåðâúå 'ò"ù.áì ïéåëú åúåëìî úìîá éë àöîðå  'úåðååë:àä ',êéùîäì àåä 1140 
äàì ìà øúë.÷ò ìà åæ äðååë øçà ïéåëú íâå "ìçø ìà ïéëùîðä úåøåà á,ëå " äðëä íä æ

úåáà úëøá ãò ãáìá,÷éö àø÷ðä äéäà äøùò íä äéìà ùîî äúò êùîðù äî ìáà " é
øã÷"ä.  

íìåòì. äàì óåöøô íéìùäì ïéåëì øåæçú ïàë,æ íäå "äìù ú, øúëä äùòð øáë éë 
ë êøã äìùã úìîá ìì 'ãçàã,ãåáë íù êåøáá åùòð äìù ïéçåîäå , åúåëìî úìîáå 

éøîâì äìù øúëä äùòð,÷ò åøàùð íùîå "ìçøì úåøåà á.æ íéùòð íìåòì úìîá äúòå " ú
÷ðä äàì ìà 'íìåò.ã äéåä ãåñ íäá êéùîäì ïéåëúå ñ"éçáá àîéàã â 'äìù íééøåçà, éôì 

éçáù 'æ íúåà ç÷åì äìù íéðôä"à,úç÷åì íééøåçàå íäàì ,á íä äðäå îéâ’ñ÷ "é íòå å '
á äéúåéúåàîéâ’ò÷ "íìåòì ïéðîë å,åá ïéëùîð åìàå "äìù ÷.  
ãòå.ìîä êéùîäì ïåëú ïàë  'äàì ìù, åäæå "ãòå",æðë àìëã àãåòéå ïîúã  ' øäåæá

' ø"åøåàä ìë úñéðëå ãòå úéá íå÷î ìú,â íééúñîå øîâð ïëìå "ãá ãåçéä ë, )א"א לד ע"ח(
 úåëìîä ãâðë ãòå ìù)ìù (÷ðù ìçø 'ã',äéðòå äìã àéä éë 1141, àøäð àìã àéøì÷ôñà 

àîøâî.îáå "êøåàá øúåé éúøàéá à úðååë òå ãòå íìåòì"ù. úæîåø ãòå úìî éë ïéåëú íâ 
ìîá àåäù àîåéñá äàì ìà 'æðë äáù', øùà ìçø óåöøô úìçúä àåä íù, åðà äúò ïëìå 

â ï÷úì ãòå úìîá íéðååëî"äúòî åðéëäìå ìçøã øúë ë.ôá òãåðù äîá àåä ïéðòäå  ')&( 
ä úàøé äåðò á÷ò',äàì éìâø ìù íééá÷òä íä ìçøã øúë éë ,òå "éçøëåî åðà ëí ï÷úì 
ìçøã øúë äúòî,äàì ìù íéìâøä éá÷ò ï÷úéì åøîâð àì ïééãòù éôì , ìáà  øàù

ììë äúò øëæð åððéà ìçø ìù óåöøôä. úìîá æîøð ìçøã øúë äðäå "ãòå", éë àåä ïéðòäå 
 úìîá øùà øçà"åúåëìî",Èù çéðäìå ïéëäì úåììë êøã æîøð ÷ò í"ìçø êøåöì úåøåà á, 

â íäù 'ãä ïî äéäà íù ìëáù úåðåøçà úåéúåà 'æðä äéäà',á íä øùà îéâ’÷ò "ðë á"ì. 
 úåøåàä á÷ò ìë äðäåã úîâåãë ìçø óåöøô úîå÷ ìëá íéèùôúî 'ãî íéìåòä ïéôìà"ú, 

äôåñ ãò äùàøî äàì óåöøô ìë úåììë íä øùà.ãä ÷ø åððéà äìù øúëä ìáà  ' ïéôìà
úåèåùô,óåöøô øàùá íä íééåìîä ìáà .éä ììåë øúëä éë úåéäìù àìà " äèîìù ñ

åðîî,ãî ãåñá åúåëìî úìîá æîøð äìù øúëä éë åðøîà ïëì "ú,à  øáã ìù åø÷éò ìá
ãäù àìà åðéà ' äàì ìù øúëá íä úåèåùô ïéôìàäãá æîøð'ãçàã , íä íäìù íééåìîäå 
óåöøô øàùá.ã éë ìçøá ïéðòä ïëå  'íéîòôéä "äéäà íù ìëá äàì ïî íéøàùðä ä, 

ã íéàöîðå 'íéîòôéä "á íä íèåùôá äîéâ’ "ãòå",éçá íäå  'ìçøã øúëä.éåìîá ìáà í 
áîéâ’÷ò "á,î íäå æðä ìçø óåöøô ìëá íéèùôú', úìîá íâ éë éøäå "ãòå", äá åæîøð 

ìçøå äàì.éðãà íù àéäù ìçøá æîåøù àåä ïéðòäå ,é íäîò øáçú íàå "åøåà åú úç÷åìù 
ðë äàì øúë"ãá ì 'á íä éøä ãçàãîéâ’ãòå .  

  
 - מאיר הכוונה -

  והם פנימיותה 1139
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד תכוין להוריד המוחין : א"כב ע' עי. היינו להעלות אותם 1140

'  והוא כי המוחין הם ד, והענין הוא כי הכתר דלאה אינו נעשה רק אחר ביאת המוחין.אהשל ל
אלפין ' והנה ד. אלפין אשר בהם מתעלים ועולים על המוחין ונעשין כתר שלה'  והד,שמות אהיה

 .ס עולת תמיד" וה,ד"במלואם עולים תמ
  .2לעיל הערה ' עי 1141
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 òîù úàéø÷ úåðååë éùåøã  
æ ùåøã'  

ïéðòá òîù úàéø÷ ò"î êøã ô"÷ àø÷ðä øîàîá øäåæá ù äãîä å)&( ,æå" äðäå ì
æ éøåî"úðååë åðì øàáì äöø ì òîù úàéø÷ ò"äãîä å÷ àø÷ðä øîàîá øäåæä ô, àöîðå 

ëá åðéìöà"é,åîåéñì åðéëæ àìå åøàáì ìéçúäå ,ëòå " èòîä äæ áåúëìî éãé óåñàà àì æ
åá éúìá÷ øùà.æã úåìãâã ïéçåîä úà äðåáúä úãéì úòá êéà åðéìöà øàáúð äðä " à

 ïéøø÷úîäéúåëøé ïéððèöîå,î ãåñá "æø ù" ì)&(  úéîîù éîá àìà íéé÷úî äøåúä ïéà
äéìò åîöò, úéîéðô äøàä úå÷ìúñä úðéçá àåäù äéúåëøé úåøø÷úäå ïåðéö øàáúð íùå 

úá äìòîì íäáù"äáù ú,éòå "äð íéøàùð ë" íéîéðôä äøàä éìá äéúåëøé íäù äáù é
íäáù,éçá íéøàùðå  'ãáìá äáù íúåéðåöéç.àëå íää ïéçåîä úãìåé øù, ïéøæåç íä äðä 

äð êåúá ñðëì íää ïéçåîä"íééð÷éøä äðåáúã é, íëåúá äéäù éîéðôä éúéîàä øåàäå 
ñðúúá äìòîì ÷ì"æðë äáù ú',äð úåéðåöéç úåéäá æàå " ïéçåîä úà íéùéáìî äðåáúã é
æã"æã àùéø êåú ãçéá ìëä íéñðëð íä à"à,} ò äë"ã{äðä íéáùçð æàå "äðåáúã éæá " à

æã àôåâ íä åìàë"åîöò à,æ úìãâä úéùòð äæä çëáå "îá øàåáîë à"à.  
ìàøùé òîù øåàéá ìà àáð äæáå.úð äðä " úåëìîä ïéðò æîøð òîù úìîá éë ì

àîéàã ãåñéä ïî øåà úìá÷îä,éçá íä íù øùà  'îä"äìù ï,æå "ò íù òîù ñ 'ðë"ì )&(. 
äì äðåáúä úìçúî òîù úìîá éë ïéåëúù êéøö äðäåæã ïéçåîä êøåöì äîöò ïéë"à, 

äð êåúî ÷ìúñäì ìéçúîå"éîéðôä äøàääå ïéçåîä äáù é 'äëåúáù,úä ãò íéìåòå " ú
äáù,æã ïéçåîä úñðëä êøåöì ï÷éøå éåðô íå÷î ïéëäì éãë "æðë íëåúá à', òîù úáéúáå 

úä ìà äìåòå åðîî ÷ìúñî åëåúáù éîéðô øåàå äìù ãåñéä ïðèöî"äáù ú, ãåñéä ïî éë 
ùúåøåàä úå÷ìúñäå úåøø÷úäå ïåðéöä úìçúä àåä äá.   

øîàðå íéã÷ð áèéä ïéðòä ïéáúù éãëå,÷á äúòù ìéòì åðøàéá äðä éë " íðéà ù
åã ïéçåîä ÷ø ïéñðëð"æã úåìãâã ÷"ãáìá à, íéåàøä ïéçåîä íúåà ïéñðëð äúòù àöîðå 

çà íúåéäì"âçá ë"äðå ú"æã é"à,áçá äúò íéùáìúîå ïéñðëð íäå "âçå ã"æã ú"à. äðäå 
äðä íä øùà ïéçåîä ìù íéùåáìä ïéðòá ïë åîë"ðåáúã éä íéùåáìä ÷ø äúò ïéñðëð íðéà 

âç ìà íéåàøä"äð ú"æã é"à.ðåáúã çöð äðä éë àåä ïéðòäå äâ äéá úéà  ' ãâðë íäå ïé÷øô
çç"æã ïéîé å÷ ï"à,âå  'åáúã ãåäá ïé÷øôäðâá ãâðë àåä øùà "æã ìàîù å÷ ä"à, ãåñéäå 

áúãá ÷ø åá ïéà äðå 'øèòäå ãåñéä íäù ïé÷øôäåáù ,æã éòöîàä å÷ ãâðë íäå "à, àåäù 
úã ïåéìòä ùéìù ãâðëå úòãä ãâðë"æã ú"à.æã ãåñéä ãâðë íðîàå " ùåáì íåù ùé àì à

ðåáúä ãöîäúåèøôá ,éçá íâù éôì àåä íòèäå  'åì ïéà ïéçåî,ää éøä éë " íéèùôúîä ç
æã àôåâá"ãò íéèùôúî íä äðä àãáìá åáù ãåää ,î ãåñá " íéðå÷éúá ù)&(  ãò äðéá

èùôúà ãåäú.ëò éë øàáúð øáë íðîà "øàä ïî æúåèùôúä úä "ç,úøàä úöá÷úî ä 
ãåñéá,÷ðå  'ë"ì )א"א יז ע"זהר ח(,úð íùå  'åèùôúîù åîë éëúää úøàä åá "ç, ïë åîë 

éùåáìä úøàäïðéçáî íäù íäìù úäð "ðåáúã éäèùôúî àéä íâ úù ãåñéá åá. àöîðå 
îéàã ãåñéä çëî éëàää íéùáåìî åëåúá øùà "æã àùéøá ç"úòãä ãåñá à, åðîî äðä 

æã ãåñéä ãò íúøàä úãøåéå úëùîð åáù äøèòä ïîå"à.  
÷á äúò äðäå"á ïéñðëð ù 'æã ãñçáå äîëçá àîéàã çöðã ïéàúú ïé÷øô"à,áå  '

åáâáå äðéáá ãåäã ïéàúú ïé÷øôäøæã "à,á ÷øôå  ' àåäù ãåñéãæã úòãá äøèòä"à. 
æã ãåñéä ìà íùî êùîðù ìéòì åðøàéáù äøàä äúåàå"à, ùéìùá äúò ñðëð àåä äðä 

úã ïåùàø"æã ú"à,â íéøàùðå  'äðã íéðåéìò ïé÷øô"éçáá äìòîì àîéàã é ' ìò óé÷î øåà
æ ùàø"à.åàá éðù âååæ äùòð úåáà úëøáá éë åðøàéá øáëå "â ãåò êéùîäì éãë à ' ïéçåî

æã íéðåùàø" úáéúá àåðéäìàíù øàåáîë åðéúåáà é÷ìàå ,åáúã äãéìä úàæ éë àöîðå äð 
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éçáá àìà äúò äðéà 'åä"æã ïéçåîã úåðåúçúä ÷"à, ïåðéöäå øåàä úå÷ìúñä ìëå 
äðã úåøéø÷äå"ðåáúã éäéçáì àåä øùà ÷ìçá àìà åððéà  'å"ãáìá ïéçåîã ÷.  

ìàøùé òîù ãåçé äúò øàáð åæ äîã÷äáå. "òîù"øàää àéä  ïî úëùîðä ä
æã ãåñéä êøåöì äøèòä"à,ú êøåöì àåä äúò íðîàå "åáù ú. "ìàøùé" ãåñéä úøèò àåä 

æ úòãá äðåáúã"à.úåøéø÷äå ïåðéöä ìéçúî åá øùà éòöîàä å÷ äúò øîâð éøäå . "äåäé" 
æ ãñçì àîéàã çöðã ïåúçú ÷øô àåä"à. "åðéäìà"îëçì çöðã éòöîàä ÷øô àåä äæã "à, 

ø÷úî äìéçúá éëä ÷øô øúçàå ïåúç"ïåéìòä ë,ïéîé å÷ øîâð éøäå . "äåäé" ïåúçúä ÷øô 
øåáâì àîéàã ãåäãäæã "à. "ãçà"æã äðéáì ãåäã éòöîà ÷øô àåä "à, å÷ øîâð éøäå 

æã éìàîù"ïë íâ à.   
ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá.æðä êøãá åøàáì êéøö ãåçéä äæ íâ äðä ', 

ùîá ïáåéå"úå÷ìçúä úðëä ïéðòá ìäð "ðåáúã éäæá íéñðëðä "òà à" ãò ïéñðëð ïðéàù ô
ãçà úìî.á äúòå ãçà úìîá ñðëì íéðëåî åéäéù éãë ïåðéöå äðëä ÷ø äæ ïéàå  íù êåøá

ãòå íìåòì åúåëìî ãåáëö "æá íúñéðë øãñ ì"å ÷ìçì êéøöå à" äîá ïéðòä ïáåéå åá øùà ÷
êéúòãåäù1142æ éë "éçúî à 'å ÷ø äéä àì úåìéöà" éë ãáìá ÷å úåàá æîøð ïëì ' äéåä ìù

ãä ìáà 'ò àìà åá íéñðëð íðéàå åðîî íéøñç íéðåùàøä"íéðåúçúä äùòî é  
é ïá äùòðå ìãâð êéà åúåìãâ ïéðò åðøàéá íâ"äðä éë äæ ïôåàá úåøåîâ ñ} ò åë"à{ 

ìéçúá 'âç ÷ø åá åéä àì"äð ú"éôñ ìëå ãáìá é 'âì ú÷ìçúî åìàî ' øàáì ìéçúðå ïé÷øô
ïéîéä å÷ ïîà ìëá øùà çöðå ãñç íäù  ' åäééåøúá íé÷øô úéù ïé÷øô äùìù ùé íäî

øåáâ íäù éìàîù å÷á ïé÷øô úéùå 'ìãâä ïôåàå éòöîàä å÷á ïé÷øô úéùå ãåäå 'æ" àåä à
åä éë äæ ïôåàá 'â ìà íé÷ìçð åáù ïéîé å÷á åì ùéù ïé÷øô 'éçá 'á éë ' ãñçã ïéàìò ïé÷øô

ïéøáçúî éë åáù äîëç úéùòð íäî åáùá  ' éøäå àîéàã çöðã ïåéìòä ÷øô íò åìà ïé÷øô
â íä ' ïåéìò ÷øô íò øáçúî åáù ãñçã ïåúçúä ÷øôä ïîå åáù äîëç úéùòðå ïé÷øô

 äùìù íä éøä äðåáúã çöðã éòöîà ÷øô íò ïéøáçúîå ïé÷øô ïéøú íä éøä åáù çöðã
æã ãñç äùòð íäîå ïé÷øô"áå à 'æã çöðã ïéàúú ïé÷øô"ú ÷øô íò ïéøáçúî à çöðã ïåúç

àîéàãâ íäå íäá ñðëðä  'æã çöð äùòð íäîå ïé÷øô"æã ïéîé å÷ øîâð éøäå à"à  
ãòå"æðä ìà íòè åðøàéá øáë éë éòöîàä å÷áå ìàîù å÷á äùòð æ ' øçàî éë

äðä íäù äîöò úà äúéîä äðåáúäù"æ ìéáùá äáù é" éîéðô øåà úå÷ìúñä àåäù à
 íäå íéøçà éîéðô øåà íîå÷îá íéñðëðå íäáùæã ïéçåîä"çàå à" íéùáìúî ãçé ìëä ë

æ êåú"à à"äðã úåéðåöéçä äæù àåä çøëåî ë"ðåáúã é ' åøùáî øùáå åîöòî íöò íéùòð
ò ìãâðå éîã åôåâëå ùîî"åã ïéçåîä ïéìéçúîùë äúò äðäå ùîî é" àåä çøëåî åá ñðëì ÷

â íäù ùàøä úðéçá åì ïéà ïééãòù àìà ìéãâäì ìéçúä øáëù"ãòå úåìãâä ìù ø ïéé
âçä"âçä íäù ùàøä äæáù àåä çøëäáå äéìéã àùéø äúò íä åìù ú" øëéð äéäé åìù ú

æðä ÷åìéçä ÷ìçúäì ìéçúä øáëù éôì úåìãâä íäá ' éë ïéîé å÷ øàáì ìéçúðå äæ ïôåàá
âä íò øáçúðå äìò åìù ïåéìòä ÷øôäå ÷ìçúäì ìéçúä åìù çöðä äðä ' åìù ãñçã ïé÷øô

á ÷ø åìù çöðá åøàùð àìå 'ôéùòð àîéàã çöðã ïåúçúä ÷øôä íò øùà ãáìá ïé÷ø 'â '
åä éë àöîðå ïé÷øô 'æã ãñçå çöðá åéäù ïé÷øô"ã äæ ïôåàá å÷ìçúð à ' éðùå ãñçá ïé÷øô
ãòëå çöðá ïé÷øô"øåáâá æ 'ãòëå ìàîù å÷á ãåäáå"úá æ" äðäå åáù éòöîà å÷á ãåñéå ú

ãä åìà 'à ìëá ùéù ïé÷øô 'âä åìàî 'âç íäù"æã ú"ðä àéçáá åéìà äúò íä ä ' àùéø
æã ùàøä úìãâä íùåø ïàë ùé øáëå äéìéã"ôòà úåììëá ïàë íä øáë éë à" ïðéàù é
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ã ïàë ùé éøä éë úåèøôá 'â åñðëé øùàë éë íéðëåî íä øùà ïé÷øô ' úåáà úëøáá ïéàìò
á åðúðéå å÷ìçúéù éãë äúò íéðëåî ïàë íä åìà øáë ' ïéøúå äîëçä ìà ïéàìò ïé÷øô

 ïéàúúãñçä ìà.â åàá àìù äúò ìáà  'ïéàìò ïéçåî,ãñçá íéìåìë ïééãò íä , àöîð 
éçá åì ùé øáëù 'ãñçá áøòúî åúåéäì øëéð åðéàù àìà ùàø.ãòëå "øåáâá æä,ãòëå " æ

úá"ú.   
ã úúìå ÷ìçì êéøöù äúò àöîðå 'âä åìàî ãçà ìëì íé÷øô 'âç íäù"æã ú"áå à '

à ìëì ïé÷øô 'äð íäù ïéàúúä åìàî"ù éåá.æ éë òãúù êéøö íâ " åúåéäá åì ùéù åîë à
éçá ïè÷ 'àîéà ãöî äìãâäå ïéçåî,àáà ãöî äìãâäå ïéçåî åì ùé ïë . åì ùéù àöîðå 

åàã ïéçåî åúåðè÷á"òãåðë à1143.àå "æä çë íé÷ìçúî åðàù åîë ë"àîéà ãöî à, êéøö ïë 
åá øùà àáà çë ãöî å÷ìçì.â å÷ìçì êéøöù àöîðå "ã ë 'áà ãöî ïé÷øôãå à ' àîéà ãöî

åáù ãñçá,øåáâá ïëå äåáù ,åáù úòãá ïëå ,áå  'áå àáà ãöî ïé÷øô ' àîéà ãöî ïé÷øô
åáù çöðá,åáù ãåäá ïëå ,åáù ãåñéá ïëå .   

òãúù êéøö ìáà,úåéäì éåàø äéäù äî äæ éë ,ïë øáãä ïéà äúò íðîàå , íòèäå 
 ãåçéù éôì àåäãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáä ãåçé àåä ðë äá÷ð"ì,â úúì êéøöå " ë

÷åð ìçø ìà ÷ìç 'æã"à,áå åéîöòî íöò åðîî ÷ìç àéä øùà åøùáî øù. àéä äðä éë 
æ éøáéà ïî øáà úç÷åì"éçáîå åáù àáà ãö úðéçáî úç÷åìå ùîî à 'åáù àîéà ãö.æå " ñ

ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáéàùçá äéãáò äì åàéáäù .   
úç÷åì àéä ïëéäî øàáì êéøöå,ìàîùä ïî àìà úéðáð äðéà úåëìîä éë òã  

ò àåäùåáâã àøèäø, úôéè úç÷åì æà éë âååæä úòá àì íà ììë ïéîé å÷á ÷ìç äì ïéàå 
ää"æã ïéîé å÷á äì ïéàå ç"ììë àîéà ãöî àìå àáà ãöî àì ììë ÷ìç à,úæéçà ìëå  ' å÷á

àéä ìàîù1144àéä ìàîù ãöá àîéà éë úåéäìå 1145åì àéä øùà äæä ÷ìçä ïëìå  úç÷
æã ìàîù ãöî"è ùé íâ åáù àáà ãöî àìå åáù àîéà ãöî àåä à" éôì àåäå äæì à

á÷ðä ìà ùé íâ àîéà åâ øéãú éñëúà àáàù ' íù éë åáù ãåñéá åáù éòöîàä å÷á äæéçà
òãåðë äú÷éðé ø÷éò.òãåðë àáà çë äìåâî íùù éôìå , íùî úç÷åìù ÷ìçä åúåà ïëì 

òãåðë åáù àáà ãöî àåä.ðòä úåììëå åëìîäù àåä ïéúç÷åì ú ãåää çë ïî äìù ÷ìç 
æáù"éçáî à 'åá øùà àîéà çë,æã ãåñéä ïîå "åá øùà àáà çëî à.æä êéà éøäå " à

á åðîî ïé÷ìúñî åúåìãâá 'àîéà ãöî åìù ãåäã ïéàúú ïé÷øô,á÷ðä ìà íðúåðå ä, éôì 
 øàùð àìå òãåðë ãåä êåôéä äåã íåéä ìë ãåñá éìàîùä å÷ ø÷éò àåä ãåääùá ÷ø åéìà '

àáà ãöî ïéàúú ïé÷øô,á åìù ãåñéä ïî åðîî ïé÷ìúñî íâå  ' àáà ãöîã ïéàúú ïé÷øô
÷åðì íðúåðå',àîéà ãöîã ïéàúú ïé÷øô ïéøú ÷ø åéìà øàùð àìå .  

ëæðä øãñ äúò øàáðåøá ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá. éë òã ìáà  íù êåøá
ãòå íìåòì åúåëìî ãåáëò åðéà "ìàøùé òîù ã, ïåðéöä ìéçúî äéä òîù ãåçéá íù éë 
éòöîàä å÷ ïî úåøéø÷äå,äìòîì äèîî ìéçúî äéä íù íâå , ïåúçúä ïðèöäì êøã ïë éë 

çàå"åðîî ïåéìòä ë.á íðîà ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá, äìãâä àìà åðéàù 
ïé÷øôä úå÷ìçúäå,äìòî êøã ìãâäì äìãâää ìéçúî ïàë ïëì ,çàå " úéøàùä øàùð ë

ìàïåúçúä ,øçà ÷åìéç ãåòå ,ïéîé å÷ ïî äìãâää ìéçúî ïàë éë ,çàå "éòöîà å÷á ë, 
çàå"ìàîù å÷á ë,ò "âç ã"ú,åøåàéá äæå :  
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êåøá -ã íä  'ã ãâðë úåéúåà 'ãñçã ïéàìò ïé÷øô,ïéìåôë íäù ïéåëúå ,ø "ã ì '
ãå àáàî 'àîéàî.  

 íù- á íä 'á ãâðë íäù úåéúåà 'áå àáàî ïé÷øô 'öð ìà àîéàîç, ïéáú äæáå 
â"æðë ãñçá äìåìëä äîëçä ãâðë ïéîé å÷ àåäù äîëçá àåä êåøá ìë êéà ë"ì, ïëì øùà 

ã åá ùé 'ïé÷øô.  
 ãåáë-  øäåæá åøîà)&( äðéá àéäù,äå "åáâã ïéàìò ïé÷øô òáøà ñäø, íù øùà 
äðéáä äìåìë.ã íäù íéèåùô ÷ø íéìåôë íðååëú àì ïàë íðîà  'àîéà ãöî, íúåéäì éë 

éøñçá í 'ðë äá÷ðä íúç÷ìù ãåää ìù ïéàúú ïé÷øô"ì,àáà ìù íò ïéáøòúî ïðéà ïëì , 
çà íéøîà åðà ïëìå"ë.  

 åúåëìî - æã ãåää ìà æåîøì" úåëìîä åúç÷ì äæä ãåää ìà òâåðä ÷ìçä øùà à
å åá ùé éë ïéåëú íâ åúåëìî úìîá úæîøðä 'å ãâðë úåéúåà 'ã àáà ãöî ïé÷øô 'åáâì 'áå '

ãåäì  
 íìåòì- úä àåä"æã ú"ãå à 'ì úåéúåà'ò'å'ì'ã ãâðë íä  'é÷øô1146àîéà ãöî   

@ ãòå- ò úåéúåà éðù'ã'á íä  'æã ãåñéáù àîéàã ïé÷øô" å÷á íìù àåä éøäå à
ðë úåëìîä åúç÷ì àáà ãöî éë àîéà ãöî åìù éòöîà" éë äìåâî àáà ãîåò íùù éôì ì

 äñåëîå íåúñ íå÷î ïéà éë àöîð äæçä ïî àåä àáàã åéåìâ ïåéìòä ùéìùä àìà àáàî
úã"æã ú"ìîä úåìéöà íå÷î íù øùà äìåâî øàùä ìëå à ' ïëìå ãåñéä íåéñ ãò äæçä ïî

ãä ìë úç÷åì ïàë 'æáù íé÷øô"á ÷ø àáà ãöî åéìà íéøàùð íðéàå àáà ãöî à ' íé÷øô
úá åá íéðúéðå ãáì"åéúåà éúù íä åìàå åáù ãåñéáå ú 'åøàùðä 'å íìåòì ìù í ' ãòå ìù

 íäùá 'î úåéúåà"î úåà åæì åæ úåëåîñä å 'úä ìà"å úåàå ú 'î éë úòãé øáëå ãåñéä ìà" å
á àåäîéâ’òã äéåää éåìî " àáà éåìéî éë àåä ïéðòäå òãåðë àáàá àåä øùà ïéãåéã á

î úåéúåà éúù íäù ãáìá"úá íéøàùð å"æã ãåñéå ú" äúç÷åì äîöò äéåää ìáà à
î úåéúåà éðùá ïéåëú ïëìå úåëìîä"åæðä  'òã äéåä éåìî ìà" ìçø êéà éøäå ïéãåéã á

á úç÷åì"æã ãåäáù àîéà ãöîã ïéàúú ô"ãå à 'úî ïé÷øô"æ ãåñéå ú" åáù àáà ãöîã à
å íä éøäå 'â äá ùé äãî ìë éë úçà äãî íäù ïé÷øô"âå àáà ãöî ô" àöîðå àîéà ãöî ô

å÷ð ãåñá äìéçúá ìçø äúéäù äî éë 'à ' äúò àéä äìéãâä éøä äðè÷ úçà äãî úéùòðå
îéìù 'ìéçú úéùòðå úøîâð æà úåáà úëøáá íù éë ìòåôá àìå çëá àåä äæ ïééãò ìáà '

îéìù úçà äãî 'çàå ìòåôá"éùòð ë 'ò íù øàåáîë íìù óåöøô" íåìùú éúøëæ àìå ë
äæä ùåøãä  

  
 ç ùåøã òîù úàéø÷ úåðååë éùåøã  

âä ïéðòá 'öù äî ïéðòáå íúåèøôáå íúåììëá íîöò úåéùøôæç åå" ïéá çåéø ïúéì ì
ñ íäá ùéùå íé÷áãä 'âä ìëá ùéå úåéúåà 'îø úåéùøô"åë úåáéú ç 'î ïéáð äìéçúá" ù

ñ íäùå íé÷áãä ïéá çåéø íåùì ïéðòá íéðå÷éúá '÷á ïååúà" íéùù øîúà åäééìòã ù
åë äì áéáñ íéøåáâ 'åæ éë àåä ïéðòä" íäìù äøéñðäù òãåðå øåçàá øåçà ãçé íé÷åáã ï

ò àåä"éæá íéëùîðä íéãñçä "÷ä úòá äúò åá íéãøåé íéãñçä äðäå à" ïéìéçúî æàå ù
åæä"çàå íé÷áãä ïéá çåéø ïúéðå úö÷ åéçà ìòî ùéà ãøôäì ï" íéøîâð æà úåáà úëøáá ë

àøðå éøîâì ãøôì 'òì"æ éøåîî éúòîùù ã"ñ íúåéä ïéðò éë ì ' ä÷åáã äúåéäá àåä ïååúà
åá"æã ÷"ëå à"éî äìåìë à 'ñ íä ' òîù úåéùøô äùìù ïéðò äì áéáñ íéøåáâ íéùù ãåñá
åë 'úá èùôúîä ãñçä úðéçá éë òã"æã ú" éåàø ïëìå úåëìîä ùàøá èùôúî àåä äðä à
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äæ ÷åñô éë úáäàå ÷åñôá ïéåëì} ò åë"â{æã ãñçá àåä "òù ïéåëúå ãñç úáäàå ãåñá à" é
æ ìù úòãä óåúéùá äá÷ðä ùàø ìà êùîð äæä ãñçä"úòãäù àöîðå àæã ãñçå " íä à

äá÷ðä ìù ùàøä éøáéà íéð÷úîå íéððåëî  
æðë ãñçá àåäå ùàøá àåä úáäàå ÷åñô êéà ïáåé äæáå 'éúá 'ò ' àöîú ïëìå

ä åæ äùøôá 'åá ìéçúî ÷åñô ìëå íé÷åñô 'ëá íééñîå 'ë ïéðîë"ä äðäå äéåää íù àåäù å '
á úåéåäîéâ’÷ "÷ àåäù äá÷ðä úòã ìà æåîøì ì"ò ï÷úðä ì" úòã éæã ãñçå"ôáå à ' äéäå

åë òåîù íà 'øåáâ àéäù ïéåëú 'æã"òå à"åëìîá àåäù äáù ãñçä ï÷úð é 'åç úåéäáå" â
ôä ïëìå íúéòöîàá óåâä íâ ììëð ãçéá 'ò íù úåììë àéä úàæä" ïéøúå àôåâ àåäù á

æðë ïéòåøã 'éúá 'ò 'ô ãò íúîùå ïî 'úä ïéðá øàù ìë ãéøåäì ïéåëú úéöéö" øåáèä ïî ú
äèîìåôáå àúúìå úåëìîã àøåáè ãò  'áì ïéåëú úéöéö 'ðã ïéàúú ïé÷øô"æã ä" íäáù à

úåììë åð÷úðåð ” äá÷ðä ìù 'ää åìà äðäå íëåúá øùà äìù ãåñéä íâå ' úåæîøðä úåéåä
øá"ñå ú"ä ìù ú 'ôá ùéù íé÷åñô 'åçä ïéáù úòãä éë àåä íðééðò úáäàå"÷ðä â 'á '

æã úòãáù ïéøèò"úåéåä äøùò åá ùé àä  'äå ãñçã àøèéò ãöî 'øåáâã àøèéò ãöî ' íäå
ä"äå ç"ôá éë ïéåëì êéøöå â 'î äá ùé åæ"ä íä éë ïéåëì êéøöå ùàøä ãåñá ïéáéú á ' úåéåä

ä íéèùôúî íäîå åùàøá íéãñç ìù 'åøåáâã úåéåä 'á÷ðä ùàøá'  
æðä ìò øö÷ øçà ùåøã ãåò 'åæ åéä äìéçúá éë òã úàù øúéá óñåð"íéôåöøô éðù ï 

 íúåàî íéãøôð åéä ãáìá äìù íé÷åùäå úåòåøæä íðîà àôåâá àôåâ øåçàá øåçà íé÷åáã
æðëå åìù ' ìáà íãçééîä òéøëî íäì ùé åìù úåòåøæäù íåùî àåä íòèäå íéðå÷éúá

 äá òéøëî íäì ïéà äìù íéé÷åùä ïëå úòã íäì ïéàù éôì òéøëî íäì ïéà äìù úåòåøæä
ðä éë ãåòå"â åìù ä"é÷åáã íðéà ëâ ïîù éôì í 'é÷øô 'ðã" íåúñå åéðôìî çåúô àåä åìù ä

åç íä åìù íéðåùàøä íé÷øôá äðäå åéøåçàî"âç íä íéòöîàä íé÷øôáå äìù á" äìù ú
äð íéðåøçàáå"ðä äðä éë àåä ïéðòäå äìù é"åç íä åìù ä" ãñç ìéçúî åìù ãåñéáå äìù á

øåáâìå úòãì äì äìåòå äáù 'éçáá äáù ãñçìå ' ãñç éåä úòãéçááå 'øåáâ éåä ãñç ' éøä
éçáá åæù 'òå úãøåé äøåáâ úðéçáá åæå äìåò úòã"úå ï÷áãúà àì ë"éçá äá ùé äáù ú '

éçáå äøåáâå òåøæ 'ú óåâ"òå ú"÷á ë" âååæä êøåöì ïéøèò íäì ìéçðäì àåä ãåçéäù ù
 úáäàå ïî ãáìá ïéçåîä àìà åéìà åëùîð àì ãåçéá íùå íåìù íéù úëøáá äãéîòáù

ùáå ãòî ùé êøò"åáéú á 'òàå"ôã â 'ò àåäù ãñç àéä òîù" øéàîù åðééä ãñç úáäà á
òå úòã éåäã äáù ãñçì åáù ãñçî äá"î éåä á"î éøä úòãå ãñç éåäã ùàøä ãåñá á" á

òå"ôáå á 'ä äá ùé åæ 'åá ïéìéçúî íé÷åñô 'êá íéîééñîå '÷ íéìåòå"îäù éôì ì" ãåñá íä á
÷ úòã"æðë úòãå ãñç éåäã ì 'àáò ãñç àåäù ïôå"÷ úòã éåäå á"î éåäå ì" úìçú íâ á
ùøôä 'ìçúî 'å úåàá 'ê úåàá úîééñîå 'éå êë àìîúùëå"ê å 'î àéøèîéâá åìòé"ôá á '

ò ùé ììëá àéäå íúîùå úáéú ãò òåîù íà äéäå"òàå úåáéú á"ôù ô ' åìù äøåáâ àéä åæ
åáâá äøéàîä 'ëò äìù"øåáâäù ïåéë æ 'éçáî àéä äìù 'ä úòãäò àåäù ãñç éå" àìå á

éçá äì ùéù éðôî äôåâ øëæåä 'éçáî òåøæ 'åçù éðôî ãåòå úòãä" êéøöå äì åéä àìù â
úä ìáà åøëæåä ïëì íäî äì êéùîäì"éçáá äðåùàøá íù äúéä àéä øùà ú 'å÷ð ' ïéà

ôä úìéçúå åøëåæì êéøö ïéàå äîå÷îå äúéá íù éë äì åëéùîäì êéøö 'å 'ôä óåñå äéäåã '
î"ïî íî éøä íúîùå "ë íòå å"ôã å 'ò éøä äðåùàø"ï ùé õøàä ãò äìà éøáã úà ïîå á '

åáéú 'ùð ãâðë"æå çø÷ä àöé éî ïèáî ãåñá ïèáä íå÷î àåä íù éë á" úîéøò êðèá ñ
á äèç éë íéèçîéâ’ë "ëä åðééäã á"ìøä íéæîøð íù éë åðèáá úåæîøðä úåéúåà á" à

ëäå ïèáá íäù íéìâìâä ãåñá íéøòù"åà áåéú '÷ðä äðéá ïî íä 'î"òå é"ï ùé ë '
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íéøòù1147æðä ïèáá  'ø úèùôúà ãåä ãò äðéá éë ãåòå äøéöé øôñá"æã ãåä ãò ì" òãå à
á äì ùé äðéá éë 'éçá 'éçá úçà 'ñ ' àáà íò úâååãæî æàå ïéðá ìòî ú÷ìúñà ãë àåäå

éçáäå 'áä 'éçá àéä 'ñ íòéáø àáúé ãë àéäå äîåú 'ïéðá ìò1148 ã àùéø æà éë àåä äìé
á ïéá 'àáà íò âååæ æà äì ïéà ïëìå àáàã ïéòåøã  

ò íéðáä ìòî ú÷ìúñî àéäùë äðäå"ò øîàð íéðåúçúä ïåò é" ìò íàä ç÷ú àì æ
 ùáìúîå äìù ãåñéä íðëð íäéìò äöåáø àéä øùàëù éôì äúåøò úéìâúî æà éë íéðáä

æ êåú" à}ò åë"ã {úîå çåúô äçúô àöîð åéìòî ú÷ìñîùëå íåúñ äçúôåúåøò úéìâ ' æàå
 úèùôúî àîéàùë äðäå åäééðáì ïéøèéòä ìéçðäì âååæä æà àöîð àìå ïéøòúî íéðéãä

÷åðù åîë äèîì 'æã"é ïéãîåò ìçø à"ã øåòéùë äìù ñ 'æã úåðåúçú"æä êë à"ãäù à '
ã úåðåúçúàîéàæ úîå÷ ìëá ïøåòéù èùôúî "ø÷ð æàå åáù ãåää ãò à 'äù äîåúñ í" ñ

ã 'íäù äìù íéðåúçúæì ïéçåî ïéùòð "çúôå à 'òå íúñð"æã ãåä ãò àîéà ë" úèùôúà à
ã øåòéù àåäù 'ää àîéàã øåà çëîå äìù úåðåúçú 'ää íä äéìéã 'âç ïëìå äìéã"úåð ” ä

ùð íä äìù"ðä éåäå úèùôúà ãåä ãò äðéá éë ãåòå á" äá÷ðä ìù äðéáå äîëç åìù ä
ï íä äìù ãåä ãò äìù äðéáä àåäù åìù ãåää ïî äðäå 'éçá íäù 'ï 'ø äðéá éøòù" ì

ôå äìù ãåäì 'ò äá ùé øîàéå"â íò íâ øîàéå úáéú úìåæî úåáéú á 'ä åìà úåáéú '
ùä ìôåëù úîà íëé÷ìà"äðá íä åìàå õ"äá÷ðä ìù é  

îø øãñ ïéðò"÷áù úåáéú ç"ñá å÷ìçúð øùàë ù 'éú óåñá íéðå÷éúä 'ò ' øáë
æ ìãâð êéà äúò øàáúð"îø åì íéùòðå à"øáéà çô éë íéîìù íé ' úáäàå ïî äá ùé òîù

î êéøòùáå ãò"æã àùéø ãâðë ïéáéú á"éçá àåäå à ' àùéø íä éë àøåëãã íéãñçã àøèéò
÷åðã 'åç íéùòð íäîù éôì"úðù åîë àá÷åðã á 'ôå 'ò íúîùå ãò òåîù íà äéäå" ïéáéú á

âç ãâðë"æã ú"â íäù à"ë ô"ë ã"ë ã"ò íéìåòå ã"åðã äøåáâã àøèéò àåäå á÷ ' øîàù åîë
áåúëää óà äøçå  'åë 'ä úåèùôúä çë íùîå"÷åðã àôåâá â 'ô ãò íúîùå ïîå 'ï úéöéö '

úä éùéìù éðù ãâðë ïéáéú"æã ú"ôáå à 'ò úéöéö"äð ãâðë ïéáéú á" íä íâ øùà àøåëãã é
â"ë ô"ë ã"ë ã"äð ìà íééåàøä ïéçåîä äðäå äá÷ðä óåâ ïéðá ìë äùòð íäîå ã"æã é" à

é àì ïééãòâ åñðëéù úåáà úëøá ãò íîå÷îì åãø"à ìë íîå÷îá åèùôúé æàå ø ' éôë
âá íä úåéòöîà äùìù ìù ïéçåîä äúò ìáà íäì éåàøä"â ìùå ø" úåéòöîà ùìùá ú

â åàöîðå"äð ú"éô êéúòãåä øáëå íäìù ïéçåî éìáî úåéð÷éø é 'î"éë øäåæá ùåð ” ä÷ð '
úð íùå àôåâî øáì 'âä åìàù éôì àåäù ïéðòä 'íäñåú ãåñá íéàá  ' íéøîâð íðéàå

ò àìà íéð÷úðå"â é 'äðã ïéàúú ïé÷øô"éèùôúîä àîéàã é ' ïéà äúò äðäå íù íéãøåéå
 êéøö ïëìå íîå÷îá äèîì åèùôúð àì ïééãòù éôì ãáì àîìòá äøàä ÷ø íäî íäì

ô ìåôëì"â á 'ä úåáéú 'äð äøàä äúåà ãéøåäì úîà íëé÷ìà"äð ìà àîéàã é"æã é" à
 åðà øùàôá äúò íäá íé÷åñò 'æðë úéöéö 'éòù éãë"îøä ìë åîìùåé ë"æã íéøáéà ç" à

åèøôá øúåé äæ øåàéáå 'æ êåú úñðëð äðéáä êéà òãåð äðä éë àåä"äðä ïî éë à" äìù é
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æä ï÷úð"äðä éë à"æ óåöøô ìëá íéèùôúî íä äìù é"îø ïî ìåìëä à" äðäå íéøáéà ç
â åðîî íéøñç íä äúò 'äð íäù íéøáéà"éùîë åìù "âç éë ì"áç åùòðå åìò åìù ú" ã

äðå"âç åùòðå åìò åáù é"æ øàùðå ú"äð éúìá à"åéäì äàìéò àîéà äëøöåä ïëìå é ' ïðåë
æ àåäù íéîù"æì ùéù àåä úîà éë àöîðå äðåáúá à"îø íåìùú à"ò íéøáéà ç" äðéáä é
äð åèùôúðù"îø åá ïéà ïééãò ìáà åëåúá äìù é"äðä ãöî íéøáéà ç"ìù é ïéàù åîöò å

ùä øæåç ïëìå ïééãò åá"â ìôåëå ö 'ä ìù åìà úåáéú 'äð äùìù ãåñá úîà íëé÷ìà" åáù é
 ãàî íéáø íéøáéà åðîî íéøñç åéäù éàãå éøîâì åðîî íéøñç åéä íà äðäå åðîî íéøñçä

äðá íéìåìëä" úåèøô ìë íéáùçî åðà ïéà ïëì àîéà ãöî åá íðùéù ïåéë íðîà åìù é
éøñçä íéøáéàääðä åìàá åðîî í"â øôñîá ÷ø íúåà íéðåî íðéàå é ' íò ãáì íéøáéà

äðä åìàá íéìåìëä íéáø íéøáéà åðîî íéøñçù úåéä"åáù é  
áåúëð ãåò äðååë ùàøî úììåë òîù úàéø÷  øùàë úåéúåàáå íé÷åñôá óåñ ãò

òá íéøùî äðéæçú êéðéò"ä  
î íéé÷ì ïéåëú úáäàå ÷åñôá äðä"éùä úà áåäàì åðéåèöðù ò" ììëî àéäå ú

îøä"î ç"á ãéøåäì äæ ÷åñôá ïéåëú íâ ò"÷åð ìçøã øúëá øåà ô 'æã" åðéìöà øàåáîë à
æã øúëäù"â íä à" éðù ÷ø åá ïéà àá÷åðã øúëäå ììåëä íò øúë ïéðîë øåà øåà øåà ô

÷åð ìçø øúë ìéçúî ïàëîù éôì úáäàå àéøèîéâá íéìåò íäå ãáìá øåà øåà íéîòô '
æã"æå à"à úáäàå íä ú 'ø"÷ðä ìçøì áäàúù ì ' êòéôùäá äéäú åæ äáäàå úà

á äéìà êëéùîäáå"æ éøåî íùá éúòîùå äáù øúëä ìà úáäàå ïéðîë íäù øåà øåà ô" ì
á äéìà ãéøåäì ïéåëéù ' éðà ìáà äì÷ ïúòãã òãåðë ãáìá ïéçåî ïéøú ÷ø äì ïéà éë ïéçåî

éúòîù àì} ò æë"à{æ éøåîî " ìéòì éúøîàù äî éôë àìà ì éúáúëù äîì ïë äèåð úòãäå
ðë øúëá àìà êééù øåà úìî ïéàù éôì"â éë ì"á íä øåà ôîéâ’ àøåëãã øúë àåäå øúë 

÷åðã øúë éë 'á ÷ø åá ïéà"ôá ïéåëú íâ åîå÷îá åðéìöà øàåáîë øåà øåà ô ' àøèéòá äæä
÷ðä ãñçã 'ðë äáäà" àøèéò éë ãçà úìîá ìéòì íâå úéöéöä ùåøãá êéúòãåä øáëå ì

çã÷ð äøåáâã àøèéòå ãñ 'åäà"ä1149øá äúò ïéåëú ïëìå " øùà äìàä íéøáãä åéäå ìù ú
æðë äåäà íù ìà ' åéäå ïéçåîä åãøé ãçà úìîá ìéòì éë àéä äðåëäå ãñçã àøèéò àåäù

éìâúî åéä àì íùå äðéáä çåîá úåøåáâäå äîëçä çåîá íéãñçä íéìåìë 'çà ìáà ììë" ë
á éë íîå÷îá èùôúäìå ãøéì åìéçúäô 'åë úáäàå 'åë íéøáãä åéäå ' ïî íéãñçä íéãøåé

ä ùé éë ìéòì åðøàéá øáëå íîå÷î íä íù øùà úòãä çåî ìà äîëçä çåî 'ôá íé÷åñô '
ä ãâðë íä äðäå åæ 'ä íäå íéãñç 'áã úåéåä"â ïéåëú ïëìå ïéää éåìîã ï"ø éë ë"ñå ú" ìù ú

ä 'ä íä åìà íé÷åñô"ë ô"ä íäù å ' íâ íéãñçä ìù úåéåääù ïéåëú ' éåìîá íä åìà úåéåä
ä ãâðë íäå ïéää"á ô"ôá åæîøðù ï 'á ìëá éë êááì ìëá íäå åæîéâ’á "á éøä ï" ãçà ï

ëáå"ãàî ì"éäå ê"ø å"á ú"á ïîéâ’á éøä "á ï 'ìàä"à ä"ëðà øù"åöî é"åéä ê"ø í"á ú" ï
á éøä"â ï 'á"úáùá í"éúáá ê"úëìáå ê"á éë ïéåëú ê" íîéâ’î "øä íòå á"á ú êúáù

á éøä êúëìáå êúéáá"éøáãä éòéáø ï"ìàä í"ùà ä"ëðà ø"åöî é"ø ê"á ú"á éøä ï" ï
ä åîìùð éøäå éùéîç"á ô"ï  

25%ä åìàá ïååëì ãàî áåèå"á ô"÷á ï"î ãåñá äèîä ìòù ù" äðååëä ø÷éòå ï
÷á àéä úàæä"÷á àìå äèîä ìòù ù" ãàî éë ïéåëú êãàî ìëáå úàæä ùîéâ’î " àåäå ä

 éåìîã äéåä àåäù ïéôìàîéâ’î "éåä íäù íéãñçä íäù úòãä ìà äá ïéåëúå ä"îã ä" ä
 òãåðë äá÷ðä ïî ùéå øëæ ïî úåëùîð ïäî ùé íãà éðá úåîùð ìë éë ïòéå òãåðë ïéôìàã

ôä åæá àåäù ãéçé ïåùìá äøåú äøáã øùàë ïëìå ' àöîé øáë éë êãàî ìëáå äá øéëæä
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éçá äæéà 'åëã ïî åúîùð àäúù éãéçé úéèøô÷ðä àø 'éåä àåäù ãàî"îã ä"æðë ä ' ìáà
ôá ' áåøù éôì íëãàî ìëáå äá øéëæä àì ïëì íéáø ïåùìá úøáãî àéäù òåîù íà äéäå

ø÷ðä øëæä ïî àìå äá÷ðä ïî úåàá úåîùðä 'æðë ãàî ' úùøôù éôì øçà íòè èøôáå
øåáâá àéä òåîù íà äéäå 'ô ìáà àá÷åðã àøèéò àéäù 'àøèéò àéäù ãñçá àéä òîù 

ò úåàì íúøù÷å êøîåàáå àøåëãã"á êãéá ùîùîú éãé ìù ïéìéôúáå ùàø ìù ïéìéôú 
æðë 'åë åòîùú òåîù íà äéäå íé÷ñåôä éøôñá 'ø éë ïéåëú"à ú"åîù í"òîùú ò" úùà å

ôù æåîøì 'à úìî íâ àá÷åð àéäù äøåáâã àøèò àéä åæ" àéä äðåëäå òãåðë àá÷åð àéä í
éàî úëùîðä åæ äøåáâã àøèéò éë úëùîð àéä äá÷ðäù éôìå íà àø÷ðä äàìéò àî

åáâã àøèéòî 'ôá äúééåäå äúàéöé äæîøð ïëì ' äúàéöé íå÷î éë àåä ïéðòäå äéäå úìîá åæ
æã äæçä íå÷îá àåä"à  

úð øáëå"ôá éë ì 'ò äá ùé åæ"âçá íäù ïéáéú á"æã ú"àéöéå à ' àåä úåëìîä
úá"ä ùåøãá ïáåé äæ ïéðòå äæçä íå÷îá àåäù åìù úòå äæåæî"å úåà éë àåä ïéðòäå ù ' ìù

æã äæçä àåä äéäå"úä àåäù à"ä øùà ú"å ñ 'á÷ðä àöåî íùå åáù äéåää ìù 'ø÷ðä ' äéä
åëìîä éë 'ä àéä 'øéôñ àåäù äìù øúëä ïëìå äéåää ìù äðåøçà '÷ð äáù äðåùàø 'ä '

å åäæå"å úåà éë äéäå ìù ä 'úä àåä"æã ú"÷ðä äá÷ðä øúë àöåé íù øùà à'ä  'áå ' úåéúåà
é"ä äéäå ìù ä"åç äãéã ïéçåî ïéøú ñ"å äéäå åäæå á 'éä"ô ïëìå ä ' äøåáâã àøèéò àéä åæ

á÷ðä ïéðá àéäù 'éãñçä åìâúð øùà øçà äðäå 'ôá íîå÷î àåäù úòãá 'ðë úáäàå" ì
ãâðëå íîå÷îá úåìâúî úåøåáâä íâ äúò äðä 'åäà íù æîøð"â àåäù ä"øèéò ë 'åáâã '

øá æîøðä"úø éë äéäé àìå íéîùä úà "åäà íä ú"åäà íù àåäù ïéåëú ìáà é" åá ùéå ä
ä øôñî 'åäà íù éë æåîøì äøéúé"ä íä ä ' úåøåáâ äùîçä íò ïììåëì êéøöå íéãñç

åäà íù éë àöîðå úåøåáâä úà ÷úîì"ää úåììë íò ä 'á íù àåä íéãñçîéâ’åäà "é  
îåò åðàù éôì éë òã úçà äîã÷ä êòéãåà äæ ïéáäìå÷á äúò íéã" ïééãò øùà ù

åã ïéçåîä ÷ø åãøé àì"åçá çë ïéà ïëì ÷"âä åñðëéù ãò íîå÷îá èùôúäì â" ìù ø
æàå ïéçåîä} ò æë"á{åçä åèùôúé " øîâ ãò íîå÷îá èùôúäì úìåëé ïéà éë íîå÷îá â

åç ïéçåî éðù íò äìòîì íéøáåçî íä ìáà ïéçåîä ìë úñéðë"ðë á" íäù äî éë àöîðå ì
äúò íéèùôúîø úðéçáá åæîøð ïëìå ãáìá àîìòá äøàä ÷ø åðéà "æðë ãáìá ú ' ïééãòå

æðë äìòîì ãîåò íùøù 'ôá ïëìå úåáà úëøá ãò ' úøàä ïéëéùîî åðà òåîù íà äéäå
ðë ãçé í÷úîì éãë úåøåáâä íò íéãñçä"àùî ì" éë íîå÷î ìà íìåë ãçé åãøé øáë íà ë

æðä ìà êøåö ïéà æà 'ãçé íéøáåçî íä øáëù éôìåë úåàì íúøù÷å êøîåàáå  'â" ë
á ùîùîúãé ìù ïéìéôúå ùàø ìù ïéìéôúò "æðä ã"ì  

éô úéðîéä êãéá úåéöéö òáøà ìë ç÷ú äìéçúá óëú úéöéö úùøô ìà êòéâäáå '
 úéìèä éããö éðù óå÷æú íåìùå äëøá åðéìò àáäå øäî ìà êòéâäáù ìéòì åðøàéá øáë éë

úéöéöä éðù åøàùéù ïôåàá êúåôúë éðù ìòçàå íéðôì úåéöéö éðùå øåçàî " íöá÷ú ë
ô ìéçúúùëå äúò ãò êáì ìò íçéðúå úéìàîùä êãéá íúòáøà éùøù ãçé ' æà úéöéö

 ìëúñúå èáúå úéìàîùä êãéá åéäé íäéùøùå úéðîéä êãéá íâ úåéöéöä éôðë æåçàú
ô ìëá íäá 'ðä äðåëä íäá ïéåëúå úéöéö"ò úéöéöä ùåøãá úòãéù ì"ù  

åñô ìà êòéâäáå äðä éë åæ àéäå úøçà äðååë ïéåëç æà íúøëæå åúåà íúéàøå ÷
ôá íäá ìëúñú 'á äæ"÷ íù ìà íäá ïéåëú íòô ìëáå íòô øçà íòô ô"á àåäù ìîéâ’ 

äå ïéò"îã ïéôìàã äéåä íù ìù òåáøä ñ"÷ äìåòä ä"úéìëúå ì äðååë ÷ð ìçø éë àéä åæ '
ìçúá åðéìöà øàåáîë ïéðééò äì úéìã àúøéôù àúîéìåòôã àáñä ú ' äðäå íéèôùî

ä úéöéöáù úìëúä"éçá àåäå ìëä úà äìëîä äøàäå íéðéòä úðéçá åá ïéàù êùçä ñ '
 ìëúñúå úéöéöáù úìëú íù ùé åìàë úéöéöá ìëúñîùë ïéåëì êéøö ïëìå ïéãä
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éçá íù êéùîäì ïéåëúå åúåà íúéàøå øîàúùë 'éàøäå íéðåéìòä íéðéòä ' ïéåëúå íäáù
÷ íéîòô éðùá"äù ì"á ñ 'éçá íùî êéùîäì ïéàìò ïéðééò ' ìà äðåéìò äéàø úøàä

äù äæä êåùçä úìëúä"æðë ïéðééò äì úéìã àúøéôù àúîéìåò í ' äðåëä àéä äîöò äæå
æ íøîåàá ïåæîä úëøá ñåëá åð÷úù" ïéàù íòèä äæå åîå÷îá øàåáîë åá åéðéò ïúåðå ì

 êéùîäì åðéãéá çë ùé æàù éôì íåéá àìà úâäåð úéöéöäàùî äðåéìòä äéàø åéìà" ë
äðåéìòä äéàø íù êéùîäì åðéãéá çë ïéàå ïéøáåâ ïéðéãä æàù äìéìá  

åë íëááì éøçà åøåúú àìå ìà êòéâäáå 'ò íîéùúå êéôá úåéöéöä ÷ùðú æà" â
á åéäéù êéøö äðäå êìù íéðéòä 'ò úéöéöá íéæçåà íéãé"æðä ã ' íééç åéøáãå ìà êòéâä ãò

îçðå íéðîàðå íéîéé÷ååë íéã 'úéùîë"òá ì" åúåà ìà ïéåëú úéöéö íäì åùòå êøîåàáå ä
ãá íéæåîø íéãåçé éðéî òáøà ùé êéà úéöéöä ùåøãá ìéòì åðøàéáù úéöéöä ìù ãåçé '

âä ãåçéå äéåä ìù úåéúåà 'å úåàá æîøðä 'á øáçì àåäå úéöéöä ãåçé àåä 'é úåéúåà" ìà ä
å úåà 'çàå"å úåà øáçì ë 'ä íò 'òå äàúç"ùãá ïéåëú úéöéö ìò åðúðå êøîåàáå áèéä  '

äé úåîù"ò øãñë íéåìîá å"ñ á"î â"á ä"ãáå ï 'äà úåîù"áå é ' åéäé íéðåùàøä úåîù
âäå ïéãåé éåìéîá 'ãäå ïéôìà éåìéîá 'á íìåëå ïéää éåìéîáîéâ’ øàåáîë óñåéå úéöéö 

éää éåìîá äéäà íù ìà ïéåëú óðëä úìîáå úéöéöä ùåøãá ìéòì åðéìöàá äìåòù ïîéâ’ 
ðëä"ãäå ììåëä íò ó 'â íä úåôðë" ëîéâ’â ïéåëú ìéúô úìî úéöéö "î ìà ë" íù ù

ä úìëúä èåç éë úéöéöä ùåøãá"éî äìåìë àéä äðäå úåëìîä í" äøùò íäå äá øùà ñ
á íìåëù ïéää éåìîá íìåë úåéåäîéâ’éúô "åëìîäù ïéåëú úìëú úìîáå ì 'æ ïî úìá÷î '

î íùá íéæåîøä úåîù"á1150éäà àåäù "äé ä"î íéìåòä å" íäù úåîù äòáù íéæåîø åáå á
äåäéå äåäéäéå õôöîå íé÷ìà ãå÷éðá  'æå õôöîå íé÷ìàå ìàå éðãàå 'á íä åìà úåîùîéâ’ 

æ ïéðòå úìëú 'úð åìà úåîù 'øá øäåæá íðééðò"ô î 'öã åøúé"úé íâ á" úìá÷ ùåøãá ì
òå úáù"ä éðà ÷åñôáå íðééðò ù 'öåä øùà íëé÷ìàî íëúà éúà"ãä äøéëæä ìà ïéåëú î '

ãä ïî 'òå íìåò úáäà ùåøãá ìéòì åðøàéáù úåøéëæ"î íéøöî úøéëæ äðäå ù" äøåúä ïî ò
÷á íéøöî úàéöé úøéëæ ìù åæ äåöî íéé÷ì äæ ÷åñôá ïéåëú ïëìå"÷áå úéøçùã ù" ù

ä ïéðò úéáøòã 'ùä äìôåë øùà úîà íëé÷ìà"ô õ"æðë á 'ò åðøàéá øáë úåø øäåæá íðééð
îø øãñ ïéðò ùåøãá ìéòì"øãñáù ïéáéú ç òîù úàéø÷ òå"ù} ò æë"â{  

äô øàáúð íâ äðååë äð ãâðë àéä øîàéå ÷åñô äðä åæ àéäå úøçà"æã é"æðë à" ì
æðä ùåøãá 'æù éôì äàìéò àîéà ãåñî åùòðå åàöé íä äðäå"å úåà ãåñ àåä à ' äéåä ìù

å ÷ø åá ïéàù éôì íòèäå ' íäå ãáìá úåøéôñâ 'áç ïéçåî"âçå ã"çà íðîà ú" äëéøàä ë
àìéò àîéà 'ëéùîäå 'äð äé÷åù úà"éçá äìéöàäå äèîì ãò äìù é 'äð"æã é"ðä éë à" ä

áî åàöé '÷ð äàìò àîéàù éôìå äìù ïéëøé 'æðë àøåëãã àîìò 'ô øäåæá ' àöéå) לך לך דף

ðéçá íâ äðîî àöé ïëìå àá÷åðã àîåéñ äá ùé ìáà 'æàå ãåñéääð åùòð "æá é" à )א"צו ע
æå"î ñ"æ íâ íéàéáð äðéáîå íéðå÷éúá ù"ä ÷åñô ñ 'úä øçà éë õøà ãñé äîëçá" äùòð ú

á÷åðã àùéø '÷ðä 'ò õøà"çàå äîëçä é"äð íäù íéîù ïðåë ë"æã é" íäå íéîù àø÷ðä à
÷ð ' äéðåëîáåúëä øîàù åîë äæ úåéððåëå óåâä éðåëî íä íéé÷åùä éë äéðåëî ìò õøà ãñé 

 äùòðò"äðä åìà æàå äðåáúä é"áì åùîùù é 'éçá 'éçáá íà 'äð"æã é"éçáá íàå à 'â '
éçá éðù úåøåäìå åðéìöà øàåáîë äìéã ïéçåî íä íä éë àá÷åðã ïéçåî ' íéìôåë åðà åìà

ä ÷åñôá 'éçá íäù úîà íëé÷ìà 'äð"æðä é 'äð úðéçá íéùòð äìéçúá øùà"æã é" åîöò à
çàå"ò ë"ùä é" éî úòãé øáëù õò äðä àåä"â íä íâ íéùòðå íéìôëð é 'á÷ðä ìà ïéçåî '
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ò"äðä åìà éë úåøåäìå éðù íòô ìåôëì åúøæç é" ïéçåî íúåéäì íéùîùî íä íä íîöò é
ôá ïéà ïëìå äá÷ðä ìà 'ò ÷ø åæ"ò úåáéú á"â úøæç é 'åìà úåáéú  

ã ïéðò"ãå åðéúåáà úøæò íãå÷ åð÷úðù úîà ô" úøæò øçà åð÷úðù íéøçà úîà ô
àä éë àåä ïéðòä ìä÷éå úùøô øäåæá øëæðë åðéúåá"ã ñ 'ò äì íéùòðä äá÷ðä ïéçåî" é

äðä"æã é"éëùîðå íéàáå à 'ã åäæå åîöò øëæä úðéçáî äéìà" íðîà íéðåùàøä úîà ô
çà"ã íä ë 'å ììåë àåä íâù ãåñéä ãåñá íîöò äìù ïéçåî 'úä åîë úøçà"å ãåñá ú" å

ñéä àåäù úéðùä åàåä åæîå äìåôëáäå íéøçà ïéçåî òáøà äá íéùòð ãå ' úåàá íéøàùðä
å 'åä éë ïôåàá åîöòá ãåñéä ìà íä 'åì ú÷ìçð ãåñéã ' ïéçåîä ìà íäî òáøàä íé÷ìç

äæá åðøàéá íâ åîöòá ãåñéä ìà íäî íéøàùðä íéðùäå äá÷ðã äðååë  ùåøãá ìéòì úøçà
ãåçéá øö÷ òîù úàéø÷ òå åðéúåáà úøæò ãò"ëéää ãåñ íäù êéà ù ìëéäá íéìåìëä úåì

ò äéåâá ïéìëéä úéù ììåëä ïåöøä"øàáúð íù éë ù äðååë äúò øàáðå åæ äðååë à ' íâù íò
æðä äðåëä íò úøù÷ð àéä 'à ïåðâñì äìåò ìëäå 'úð äðä äæ úà íøåâ äæå" äúò ïééãòù ì

éçáá äàéøáä íìåòá äèîì úãîåò ìçø 'å÷ð '÷ä úòá íðîàå äðè÷" äúåà åðéìòä ù
î êøåöì"éòù éãë ï"éòå ïåéìò øåà ìá÷ú æ"æ óåöøô ï÷åúé ë"éá íìùåéå à" øùà úåøåîâ ñ

å ãåñá àìà äéä àì äìéçúá"÷åð íâå ãáì ÷ 'æã"éî øåîâ óåöøôá íìúùú à" úåøåîâ ñ
æ øáë íðîàå"îø åð÷úð à"îøî åéøáéà ç"÷ã ïéáéú ç"ðë ù"ã éë êéúòãåä øáëå ì ' éðéî

àåä íäáù øçáåî øúåéäå íä íéâååæ éë òãåðå ìçøá á÷òé âååæ àåäù úéøçùã âååæä äæ 
æå øåçàá øåçà íéãîåò ìçøå á÷òé"÷ðä à 'á ïéá ÷éñôî ìàøùé ' úåëøááå íäìù íééøåçà

áô ìçøå á÷òé íéøæåç úåáà"éùîë ô" ìà äøàä êéùîäì íéëéøö åðà äúò äðäå íù ú
çà úåùòì åìëåéù éãë ìçøå á÷òé"á äðäå øåîâ óåöøô úåáà úëøáá ë ' åéä ïéçåî éðéî

÷á"àä ù 'ã íäù íîöò ïéçåîá íä"äé ô"îñò éåìîá å" íäî ãéøåäìå êéùîäì ïéåëúå á
äå äèîì äøàä"ã ñ" ïéåëú ïåùàøä úîàá éë àöîðå úøæò ãò áéöéå úîà ïî ùéù úîà ô

äé ìà"ò éåìîã å"äé éë òãåð øáëå á"äé íéîòô å"á åîéâ’áä úîàáå úîà  'äé ìà ïéåëú" å
ñ éåìîã"âáå â 'äé ìà"î éåìîã å"ãáå ä 'äé ìà"á éåìîã å"ã íðîà ï ' ùéù íéðåøçàä úîà

æðä ïéçåîä ìù íéùåáìä úðéçáî íä êìéàå åðéúåáà úøæò ïî 'ã íäù" íâ øùà äéäà ô
ãä íò åàá íä 'æðä ïéçåî '÷á" íä äéäà íéîòô äéäà íâ äðäå ùîéâ’ éë àöîðå úîà 

ã åìàá"à íäá ïéåëú íéðåøçàä úîà ôã ì ' ïåéëù éôì íàåìîá àìå íéèåùô äéäà úåîù
 àìå íéèåùô úðéçáá ÷ø äøàä íäî ãøéì ìåëé ïéà íéùåáì úðéçáá ÷ø íðéà íîöò íäù

ùé ãåò íééåìî äðååë ç åìàá úøçà 'ã éë àåäå úîà íéîòô" ãâðë íä íéðåùàøä úîà ô
ã '÷ðä äàìá äìòîì àéäù ãçàã 'ã ' ìù øù÷ùàø ìù ïéìéôúãäå  ' úîà íä íéðåøçàä

ãá äèîì 'çä åìàá úåðåë äîë åðøàéá éøäå ìçø äðåççú 'íéîòô} ò æë"ã{ ïî÷ìå úîà 
òå úåèøô êøã øàáì øåæçð"äèîì ù  

è ïéðò"åë áéöéå úîàá ùéù ïéåå å ' äæ ïôåàá íäî àöåéä äéåää íù ìà íäá ïéåëú
è íä äðä éë"é ïéðîë ïéåå å"é äëú íàå ä"å íéîòô ä 'è ïéðîë íä" åæðä ïéåå 'ä íòå 'øáù" ú

 äîìùð éøä äæä øáãääåäééúìá÷ íâ ãçà  äðååë æðä åæ 'è äðä éë àåäå øçà ïôåàá" ïéåå å
æðä 'å íä 'é íéîòô"é úåéúåà éúù êì éøäå íéòùú íäù ä"åä ìëá ä"å ïéðîë ÷ 'äå" íù ñ
äé"ä íòå å 'øáù"åë äæä øáãä ú ' éøääåäéè íò øáãä úìî øù÷ì êéøö ïëìå " åæðä ïéåå '

ùé íâ ììë íäéðéá ÷éñôäì àìå äðååë æðä äðåëä íò úøù÷ð àéäå úøçà"à ïéðò ìëäå ì '
æðä äéåää úàæ ïéðò éë àåäå 'èá äåðæîøù"äáå ïéåå å 'îå÷î äðä øáãä ìù 'åëìîá'  

 äúò úãîåòä úåëìîä ìà íúåà äúò ïéãéøåî åðà úåøàä åìà ìë éë àåä ïéðòäå
ì ìëåúù éãë ïåöøä ìëéäáçà úåìò" éåìîá äéåää éë òãåðå úåìéöàä ìà úåáà úëøáá ë

éçá ìë íìåòìù ïåéëå úåëìîá àéä ïéää 'à úåëìîá àåä ïéää éåìî"éçá íâ ë ' ïéää
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ãä åìà íéç÷åì åðà ïëìå úåèøôá äéìà íéðååëî åéäé åæ äéåäáù ' éåìîã åæ äéåäá ùéù ïéää
ãò ïéåå øåéöá íúåà íéøééöî åðàå ïéää" ìë éë æä úåà 'â úøåö àéä 'ãäù àöîðå ïéåå ' ïéää

é íä"â íäîò øáçúå ïéåå á 'è íä éøä åæ äéåäá ùéù ïéåå"æðä ïéääã åæ äéåäá ïéåå å'  
ãä úåà íâ äðäå 'á øåéöá äøééöì íéìåëé åðééä äéåää åæá øùà ' åéäéå íéøçà ïéåå

é"æðä äáéñì àåä úìãä úà íâ íéøééöî åðà ïéàù íòèä ìáà ïéåå æ' åðàù äî ø÷éò éë 
ø÷éò íäù éôì ïéää úåéúåà íä äúò íéøééöî '÷ðä úåëìîä ìù 'ä 'äðäå íå÷î ìëá äðååë 

ðåùàøä äðåëä íò äøåù÷ åæ 'ðä"é úåéúåà úàëä ïéðò éë ì"å úåàá ä 'á íúåéäìîéâ’ö  '
è ïéðîë"æðä øåéöä ìà íøåâä àåä ïéåå å 'æðä ïéäää øééöì ' ïéá åéäéù éãë ïéåå øåéöá íìåë

è"æðë ïéåå å 'èä åìà øåàéá äúò øàáðù êéøöå"íðééðò äî ïéåå å  
ìîä ïéðá ìë éë øàáúð äðä 'ò úéùòð"ðä ïéää éåìéîã äéåä é" äúò åðàå ì

â äá úéà äìéã àúìâìâá äðäå äìù ã÷ã÷äå àúìâìâä ïî äéìà øéàäì ïéìéçúî" ïéîéð ë
æã àùéøá úéàã äîë ïéøòùå"áá øëæðë à 'äðäå úåøãàä íä äùàøá øùà ïéîéðä øôñî 

è"è ïéðîë ïéîéð å"æðä åìà ïéåå å 'éðå÷éúá òãåðë äô 'éú 'ò 'å úåà øåòéù åäéà àîéð ìëã '
ôá åîã÷ øùà úåéöéöä éãé ìò äùàøá ïéëùîð åìà ïéîéðå ' êéà êéúòãåä øáëå úéöéö

éçá 'æã àùéøáã úåøòùäå ïéîéðä ïî ïéëùîð íä úåéöéöä"àä äëùîð íäî øùà à ìà äø
éá÷åðã àùéø 'æã"è äá åëùîð àéää äëùîää úîçîå à"òìðå äùàøá åìà ïéîéð å" éë ã
è íúåéä íòè"æðë ïéçåî ïéøú ÷ø äá ïéàå äáù ïéçåîä ïî ïéàöåé ïéîéðäù éôì àåä ïéîéð å '

åç íäå äôåñá àèåæ àøãàá"é íäù äáù á"è íä ïéîéðä øôñî ïëìå ä"é ïáùåçë å" äðäå ä
à åðëùîäù øçàèä åìà äéì"çà ïéîéð å" éðùî íä ïéîéðäù éôì äìù ã÷ã÷ä äð÷úð ë

 åîë äðäå åëåúá íä ïéçåîä øàùå úòãä çåî øùà úìâìâä íöò àåä ã÷ã÷äå ïéçåî
æðä ïéääã äéåä ïî åëùîð ïéîéðäù ' éë ïéää úéåäá äùòð åîöò úìâìâä àåäù ã÷ã÷ä íâ

á àåä ïéääã äéåä äðäîéâ’á "ã íä ã÷ã÷å ï"á ô"å ï äùòð äìù ã÷ã÷ä éë àåä íòèä
÷ð úåøåáâäî êùîð àåäù ÷çöé ïëìå úåøåáâäî 'á àåä éë ÷çöéîéâ’ã  'á úåéåä" ïéðîë ï
ã ãâðë äãâäá åðøàéáù äî íò äæ ïáåéå ã÷ã÷ ' ùåøãá åäåðøàéá íâ äøåú äøáã íéðá

â àåäù äáøàä" ëîéâ’ää éë åðøîàå ÷çöé " íäî äùìùù éôì íéðá äòáøà íéùòð â
ãáìáæã ãåñéá úå÷úîúî "ò à"âä é ' ïî åà íéãñçä ïî ãçà ìëå íù øùà íéãñç

âä éë àöîðå úçà äéåä àåä úåøåáâä 'âä íò úå÷úîúîä úåøåáâä 'å íäù íéãñç ' úåéåä
á íéìåòùîéâ’â "á ô"á íäù úåéåä éðù íä äðäå å÷úîð àìù úåøåáâ éðù åøàùð ïîéâ’á " ï

ïàë êéøàäì ïéàå íéðá äòáøà íä éøäå ã÷ã÷ä äùòð äøåáâã àøèéò çëî äðäå äæ ïéðòá 
ã íúåàîå äá ïéà íéãñç éë äìù ' äæ ã÷ã÷ éë ïéåëúù êéøö íâ äìù ã÷ã÷ä äùòð íéðá

â äùòð"ò äøåéöá ïéääã äéåä ïî ë"æðä ã 'èä ïéðòá"ã øééöú éë äøåàéá äæå ïéåå å ' ïéää
é åéäé ïéåå úðéçáá äéåää úàæá ùéù"â íòå ïéåå á 'ù ïéååè éøä äéåää úàæá ùé" ïéåå å

á äéåää úàæá åøàùðå 'é úåéúåà"é øáçúå ã"è íò ã"á ìëä äéäéå ïéåå åîéâ’÷ "äðäå ã}  çë
ò"à{÷ åéäé ïéääã úøçà äéåäî "ò éðù ã"æðä ã 'áî éë àöîð ' ã÷ã÷ äùòð ïéääã úåéåä

á ãâðë àåäù äìù 'á íäù äáù ïéçåî 'åéåä 'á ïéðòå 'öá íäéúùù åìà úåéåä íä ïøåé
áîéâ’÷ã÷ "æðù ãòì íéîòô éðùá íäéìà ïéåëú ã ' åúðåîàå åúåëìîå ïåùàøä åìà íäå ïàë

áäå úîéé÷ ãòì 'òì íéãîçðå íéðîàðå íéîéé÷å íééç åéøáãå àåä"á íä ãîéâ’÷ã÷ " íäù ã
á àåä äøåéöá íäî ãçà ìëù ïéääã úåéåä éðùîéâ’÷ " úøîàù øçà äðäå ãòì ïéðîë ã

éé÷å íééç åéøáãååë ãòì íéãîçðå íéðîàðå íéî ' äæ ìëù äìù ã÷ã÷ä íìùð øáë æàù
ò äùòð"éô úðáä åäæå úåéöéöä é 'åë íéé÷å íééç åéøáãå ' íéé÷å ãåñéä ãåñá íééç íä éë

ãåñáåð ” äâî éë òãåðå àôåâ éîéé÷ ïéøú 'äð"ø÷ðä úåëìîä úéðáð åìà é 'äð ïëìå øáã" é
÷ð äìàä 'éé÷å íééç åéøáãå åäæå íéøáãåë íéî 'ùîë úåéöéöä ãåñ íä åìàå"ô éë ì ' úéöéö
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äðá àéä"æã é"æðä úåéöéöä ïî éë àöîðå à ' ïàë êòéâäá ïëìå äìù ã÷ã÷äå ïéîéðä åùòð
 ïäéìàî ïéìùìåùîå ïéãøåé êãéî íçéðúå íøéúúå êðéò ìò íîéùúå êéôá úåéöéöä ÷ùðú

ä íìåòî åðìéöîå åðéãåô êøîåàáå êãéá ãåò íç÷úå íæçàú ìàå úåîù éðùì ïéåëú êîù àå
ø åðìéöîå åðéãåô éë åìà"á àåä úîéâ’øå íé÷ìà "äî àåä êîù àåä íìåòî ú" íù àåäå ù

à 'ò úåîùî ùåã÷"òñéåã á ,àáéå , äéåä éë ïéåëú åðéúåáà úøæò êøîåàá íâ òãåðë èéå
úøæò àéøèîéâá íä äéåä íéîòô  

ç ïéðò øàáì øåæçðå 'áéöéå úîà ïî åøëæðù úîà íéîòô øáëå äãéîòä úìçúä ãò 
úð"à äîã÷ä òã íøåàéá äúò íéìùðå úåììë êøãá ì ' ìù úåîìåòä ìë ïéðòá úììåë

éçá ìë éë äùåã÷ä ' äðè÷ äéäú äìòîì äúåìòá äðä äìåãâ àéä äèîì äúåéäá øùà
 äìòîì äúåìòá äðä äìåãâ àéä äèîì äúåéäá øùà úåìéöàã úåëìîä ïéðòá äæá ìùîä

åä ïéðòäå äðè÷ àéäéá íìåòá äèîì äúåéäá øùà à" äðä íìù óåöøô úðéçáá íù àéä ò
æ éøåçàá úåìéöàä íìåòá äìòîá äìòú øùàë" íùå éúéîàä äîå÷îå äúéá íù éë à

éçá ìë éë äðè÷ äãå÷ð úðéçáá àìà äððéà ' äì ÷éôñî äððéà äèîì äúåéäá äôåöøô
ù óåöøô úåùòäì úøçà íòô äëéøöå äìòîì äúåéäá äãå÷ð äúåéäì éøåçà äúåéäá í

æ"çàå à"áô åîò øåæçì ìëåú ë"áô åîò øåæçúù øçàå ô" úøçà íòô æà àéä øåæçú ô
 äëéøö æàå íééøåçàä øåà ìò õ÷ ïéàì ãàî ìåãâ àåä íéðôä øåàù éôì äðè÷ äãå÷ð úåéäì

ô"áô åîò ãåîòì ìëåúù éãë øçà óåöøô úåùòäì à"äð ãâðë ô" äöøú íàå òãåðë åìù é
çà äâøãî úåìòìâç ãò úø"æ øùà åìù ú"ùä øæåçù äãéîòä úøæç ïéðò ñ" íø ìå÷á ö

òá åîå÷îá øàáúéù åîë" äëéøö àéä æàå çøëäá äîò úåìòì êéøö øëæä íâ æà äðä ä
ô øåçàá øåçà åîò øåæçì"æ ìù åúìòîå åäáâ éðôî à"ô øåæçì úøæåç æàå à"áô à" ô

ùãçî øçà óåöøô úåùòäìå  
 úáùã úéøçùá úåéä ïéáú äæáåá úåìéôú òáøà 'áå íø ìå÷á ' íäù ùçìá

à ìë óñåîå úéøçù úìôú 'áì äìåôë 'æä äìåò íäî äãéîò ìëáå" ìëáå úçà äâøãî à
å÷ð úåéäìå øåæçì äëéøö íäî äéìò 'çàå äðè÷" ìëá ùãçî øåîâ óåöøô úåùòäì úøæåç ë

éçáá äð÷úìå øåæçì éãë úåáà úëøá øîåì íäî äãéîò ìëá êéøöå äéìòå äéìò 'ô óåöø
çàå øåçàá øåçà äúåéäá"áô äøéæçäì ë" éàøë äæ éàø àì íðîà íìù óåöøô äúåùòìå ô

 úåéèøôä úðåëå úåøàää øãñ äéäé êë úåâøãîä úééìò éôë éë úååù úåìôúä àì éë äæ
à ìëá úåéèøôä íúåîùå úçàå úçà ìëì 'àå 'ãéîò ìëá ïëìå 'ùé äðååë  éðôá úãçåéî

îá åà óñåîá åà úéøçùá äîöòåéá åà úáùá åà ìåçá åà úéáøòá åà äçð" äëåðçá åà è
øá åà íéøåôá åà"õ÷ ïéàì íéáø íé÷åìéç ùé äæáå ç  

æðä äîã÷ä êì åðîã÷äù øçàå 'ìîä úáùåé äúò äðä éë åðîå÷îì øåæçð ' ìëéäá
ä íùå äàéøáä íìåò ìù ïåöøä"æðë ïé÷éùðä ñ 'ôã úåìëéäá ' ïåöøä ìëéä úåéäì éë éãå÷ô

òé ìà äðåëîúä ãåñá á÷" ïàëî ïëìå ïé÷éùðä ïéðò íä íù ïëìå ìçøì á÷òé ÷ùéå ãåñá ú
éòù éãë ïàëá íìù óåöøô úåùòäì úåëìîä úøàä ìéçúî àåä" íìåò ìà úåìòì ìëåú ë

åçà åîò íù ãåîòì úåìéöàä 'éçáá äéäú íù éàåìäå øåçàá ' êøèöú æàå äðè÷ äãå÷ð
åçàá øåçà äúåéäá íìù óåöøô íù úåùòäì øåæçìåùòäì äîéã÷ä àì íàå ø ' ïàë

 àéäù ïåéë úåìéöàä íìåò ìà úåìòì ììë úåàéöî äì äéä àì íìù óåöøô ïåöøä ìëéäá
åòá äèîì úìôåð äúò"äìéçúäù ïåéë ìáà ä} ò çë"á{ íìù óåöøô ïàë úåùòäìå øéàäì 

æ éøåçàá úåáà úëøáá úåìòì úìåëé äì ùé"éçáá íù äéäúå úåìéöàä íìåòá à ' äãå÷ð
äðè÷æðë  'æã ïéàìò ïéçåîä ïî äøàä äì êéùîäì ïéëéøö åðà äúòù àöîðå" åëùîðù à
ò äì"÷ä é"éò ìëåúå íìù óåöøô ïàë äùòúù éãë ù"çà úåìòì ë" úåìéöàä íìåò ìà ë

åøàää åìà äúò íéãéøåî åðà ïëìå 'ç íäù 'ãä ïéðò íäù úîà íéîòô 'ãäå ïéçåî ' íéùåáì
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ðë íäìù"øåî åðà éë àåä ïéðòäå ìæî äìòîìî úåøàää åìà íéãé"÷ðä à ' øùà ìàøùé
ìéöàä íìåòá ' úåøàää àìà ãøåéä åîöò ìàøùé åððéàå äàéøáã ïåöøä ìëéäá äèîì

éçá àéäå åðîî úåëùîðä '÷ðä 'äù á÷òé" úúéî úòá íîå÷îî åìôðù àáàã íééøåçàä ñ
éëìîä 'ìî íå÷î ãò 'òàå åðéìöà øàåáîë úåìéöàã"ô øäåæá åøîàù â 'ìä÷éå úéçðã 

éøîåàù úòá ïåöøä ìëéäá äìá÷ì ìàøùé 'åë íìàåâ ïåéìò ìàì úåìäú ìàøùé 'úéùîë" ì
òá"æðä äøàää åæ àìà åîöò ìàøùé åððéà ä ' äðä éë äæ ïôåàá àåä úåøàää åìà øåàéáå

ç íä 'ã úîà íéîòô 'ãå åðéúåáà úøæò íãå÷ 'úð øáëå åðéúåáà úøæò øçà"ãä éë ì '
ãå äàìì íä íéðåùàø 'ãä éë øàáúð íâ ìçøì íéðåøçà 'ã ãâðë íä íéðåùàø 'ãå ïéçåî '

ã ãâðë íéðåøçà 'à ìëäå ïéçåîã íéùåáì ' úåøåà òáøà íä íéðåùàøä úîà òáøà äðä éë
ã ïî úåëùîðä úåðåùàø 'äé úåîù"îñò éåìîá å" ïîöò ïéçåîä íäù äàì ìà úåëùîðå á

ãå 'ã íä íéðåøçàä úîà ' ïî úåëùîðä úåéðù úåøàäã ' éùåáì íäù ïéèåùô äéäà úåîù
ç ìë äìéçúá íðîàå ìçø ìà úåëùîðå ïéçåîä ' á÷òé ìà íìåë úåëùîð åìà úåøàä

çàå" ãçéá úåøù÷ð úåðåëä ìë éøäå ìçø úéùòðå úàöåé ïééöçîå äàì úàöåé ïééöçî ë
ò éë àöîðå"ç ìù úåøàä é 'å÷ð ãåñ äúéä äìéçúá éë ìçø äð÷úð úîà íéîòô ' ãáìá

äúåéäáò äúòå äàéøáã ïåöøä ìëéäá äèîì "éçá äô úéùòðå úð÷úð úåøàää åìà é '
çàå á÷òé íò øåçàá øåçà øåîâ óåöøô" åîò úåéäì úøæåç íìàåâ ïåéìò ìàì úåìäúá ë

áô"éùîë äàéøáá äèîì ô"òá ú"åë ìàøùé åîòì äðåòä íéìã øæåò êøîåàáå ä ' ïéåëú
åéäá äéðò úàø÷ðä äðéëùä íò éðò êîöò úåùòìúåìòäáù éãë äèîì ïàë äú ' äëæú

æðë äîò úåìòì 'åæá 'ô 'úðéëù éãäá éðò äéîøâ ãáòîì êéøöå ÷ìá 'åë ' úìäú êøîåàáå
îë íéáø ïåùìá úåìäú øîåìå äéâäì êéøö íìàåâ ïåéìò ìàì"òá ù" æðëùà âäðî àåäå ä

åë úåìäú øîåì ìéçúîùë ãîåòî íå÷ì êéøö íâ 'úé äìàä íéøáã éðù íòèå ' ììëá
ãäìà åðéøá  

úð øáë éë àåä ïéðòäå 'áô øåæçìå ï÷úéì äìëä úìçúî ïåéìò ìàì úåìäúáù" ô
úð øáëå á÷òé íò 'ìîä ïéðá úìçúäù úåáà úëøáá 'åë ìîåâ ïåéìò ìà úìîá ' íù éë

ò äìù øúëä ïéðá úåùòäì ìéçúî"ò äðäå ïåéìò ìà àø÷ðä äæ íù é" ïåéìò ìà äæ íù é
æðä 'ìå äìëä ìá÷ì àëìî úéçðëæðë äð÷ú ' ïåéìò ìàì úåìäú äúò åøîåàá ïëìå øäåæá

ð÷úìå äìëä ìá÷ì úéçðå äìâúîä àùéã÷ àëìî ãåáëì ãîåòî íå÷ì êéøö íìàåâ ' éôì
÷ ìëéäá ìçøå äàì íò á÷òé úééìò úìçúä àåä æà íìàåâ ïåéìò ìàì úåìäúá äúòù" ÷

ãì àã ïé÷ùðå ïéôàá ïéôà íéøæåçå íù úåìòì ïéìéçúî äúòå äàéøáãæðë à 'åæá 'ô ' éãå÷ô
çàå"ä÷ ìëéäá íúñéðë øîâ àåä æà çúôú éúôù éðãàá ë"÷  

åë ïåéìò ìàì úåìäú úåìî øåàéá äúò øàáðå ' ìàì úåìäúáù åøîà øäåæá äðä
åë ïåéìò 'åë ìá÷ì àëìî úéçð ïéãë 'úðù äîá àåä äæ øáã øåàéáå ' àì éë ìéòì åðéìöà

÷á åñðëð"åã ïéçåîä ÷ø ù"âäå ãáìá ÷" øæã åùàøá äìòîì åøàùð" óé÷îä øåà ãåñá à
æã úòã êåúá ùáåìîä àáàã ãåñéäù àåä èåùô äðäå" êåøà àåä øëæ àåäù ïåéë à

ùôúîå 'ùôúîù äîî äèîì øúåé 'â ïåúðä àîéàã ãåñé" çåîä íå÷îá áùåé àåäå íù ë
÷ðä 'åç ïéçåî ïéøú ïéá úòã"úî àåä äðä êåøà àåäù ïåéë åîöòá ãåñéä äö÷ äðäå á èùô

ðã íééòöîà ïé÷øô ïéøú ãò êùîðå"îá éúøàéáù äîî éðáéùú ìàå ä" ãåñéä øåòéù éë à
æã ãåñé íåéñ ãò èùôúî àåä àáàã" éë ïéçåîä ìë úñéðë øîâ øçà àìà äæ ïéà äðä éë à

æã ãåñé íåéñ ãò àáàã ãåñéä èùôúîå ãøåé æà"îëå à"éìâúî êéà äãéîòä úøæçá ù 'â '
âç úåéòöîà"æã ú"íùå àúð  ' ìò úöáåø íàä øùàë ÷ø äèîì òéâî àáàã ãåñéä ïéàù

 äæçð åðéøùáî íäéìò úãîåòå äôå÷æ àìà íäéìò úöáåø äððéà øùàë íðîà íéçåøôàä
á ïéáù íå÷î ãò ÷ø òéâî ãåñéä ïéàù äåìà 'ðã ïéàìò ïé÷øô" ïééãò äúò ãò äðäå ãáìá ä



  כ"שעה

245 

æã àùéøá àáàã ãåñéä ñðëð àì"ììë à} ò çë"â{äúò íðîà  úáñì àåää ãåñéä ìéçúî 
æã úòãä êåúá úö÷ ñðëéì àîéà ìùî êåøà øúåé åúåéä" å÷ êøã úëùîð úàæä äøàäå à

æã éòöîàä"ðë äàéøáá äúò úãîåòä úåëìîä ìà øéàî íùîå åáù ãåñéä ãò à"æå ì" ù
åë àìá÷ì ÷ôð äàìò àëìî ïéãëã øäåæá ' äìëä ìà åúøàä úãøåéå åúöéçîî àöåé éë

äàéøáá úãîåòäéòå " íò úøæåç äøàää åæ çëî äìéçúáå åãâðì úåìòì úìåëé äá ùé ë
áô á÷òé"ä÷ ìëéä ìà åîò úåìòì úìçúîå äèîì ô"æðä äøàää çëî äàéøááù ÷ ' øáëå

åçä êéùîäì àìà íðéà íéâååæä úéìëú ìë éë úòãé" ïëìå äá÷ðä ìà øëæä úòãáù â
æðä ãåñéä äúò úåàøäá 'æã ãåñéá úìåëé ùé àáàã"òäì àåçä ãåñá äúåà úåì" åá øùà â

åë àñë ãñçá ïëåäå ãåñá'1151,æðä äàìò àëìî éë àöîðå  ' àåä àìá÷ì ÷ôðã øäåæá
÷ð àåä éë àáàã ãåñéä 'æå úåúéîàá äàìò àëìî" úåìäú éë íìàåâ ïåéìò ìàì úåìäú ñ

á íä 'äå ìçøå äàì úåìäú"ã ìù úåøàä éúù í"ãå íéðåùàøä úîà ô" íéðåøçàä úîà ô
 åðøàéáùá éë 'éôå ïåéìò ìà ãâðë íéìåòå ãçé ïéøáçúî äìàä úåøàä ' ìà ïåéìò ìà éë

ñã äéåä àéä øùà äðéáã ãåñéä àåäù"àéé íù úæîøð äáù â"é1152à àéøèîéâ àéäù " ì
íéáø úåîå÷îá åðéìöà øàåáîë  

÷ð àîéàã ãåñéä êøòáå àîéàã ãåñé êåú ùáìúîä àáàã ãåñé àåä ïåéìòå ' ïåéìò
ãåñéä åìà øåáéçåîæå äìåàâä ãåñ éåìú íäá ïåéìò ìà àø÷ðä úå" äìòîä àåä éë íìàåâ ù

éáá äèîì øùà íéðåöéçä ãéî íúåà ìàåâå íúåà"éòå íäá åæçàúé àìù ò" íéìåëé ë
â øåáéç àåäù íìàåâ úìîá ïéåëú íâ ãåñéá àåä äìåàâ ìë éë òãåðå úåìòì"ìà å"ø í" ì

ìà êåú"éåìî êåú øùà úåéúåàä éë àåä ïéðòäå íì íä íìà úåéúåà "î ó"ñ ã 'á íäåîéâ’ 
â àø÷ðä úåìäú úìîá äøëæðù úåëìîä àéäù ÷ãö"îëå ÷ãö ë" íìà íðîàä ÷åñôá ù

åë ïåøáãú ÷ãö 'ìà éåìî úåéúåà àåä ÷ãö éë"òå í"æå ù"â ù"åë êøåáîå àåä êåøá ë ' éë
æðë ãåñéá àåä êåøá ìëù éôì àáàã ãåñé ãâðë àåä êåøá úåáéú ' èøôáå øäåæá ãåñéá

 àîéàã ãåñéä êåú íìòð àåä éë ïòé íìòä ïåùì àåä àø÷ðå åîöò ãöî êåøá àø÷ðä àáàã
æã ãåñéä ìáà"÷ð åðîî äëøá ìá÷îä àåä à 'ðë êøåáîå" äìòîì äìëä úà úåìòäì éë ì

æã ãåñéá àáàã ãåñé úøàä ãéøåäì êéøö"æã ãåñéå à" ìà äàéøáä ïî äúåà äìòîä àåä à
åñé éðù ãâðëå úåìéöàäæðä úåã 'òøî ùøù êéúòãåä øáëå êøåáîå àåä êåøá øîàð" ä

îæå àáàã ãåñéá àåäù"åë äøéù åðò êì ìàøùé éðáå äùî óëú ïàë ù ' ãåñé àåä äùî éë
ð íä ìàøùé éðáå àáàã"ä  

æðä äìôúì äìåàâ úåëéîñ ïéðò ïáåé äæá äðäå 'æø éøáãá" øåàéá êéøö äæ øáã éë ì
éá àåä äìåàâ ìë éë òãåðù éôììôú ìëå ãåñ 'ìîá 'àå" øîåì øùôà êàéä àéù÷ ë

ä÷ ìëéäá äèîì àéä ãåñéá àéäù äìåàâäù" ïåéìò ìàì úåìäúá åîå÷î àåä äúò øùà ÷
æðë 'úåìéöàá àéä äãéîò ìë éë úåìéöàá äìòîì àéä úåëìîä àéäù äìôúäå  

æðä íò ïáåé åøåàéá íðîà"æðä ãåñéá úåìéöàá äìòîì àéä åæä äìåàâä éë ì '
íðîà÷ðä úåëìîä ìà äàéøáá äèîì åúøàä ãéøåî àåä  'òå äèîì íù øùà äìôú" é

÷ðä úåëìîä äìåò äæä úåëéîñ 'ðë úåìéöàä ìà äàéøáä ïî äìôú" äéìòä äðäå ì
÷ðä úåëìîä ìù äðåùàøä 'ëøááù êåøá úìîá àéä äìôú 'úéù åîë úåáà ' äæ äðäå

æã ãåñéá àåä êåøáä"éùîë à"ðò áèéä øàáúð éøäå íù ú ùîî äìôúì äìåàâ úåëéîñ ïé
ä÷ ìëéä íâ äðä éë ãåòå"æðë ïàëøáã àééåáøá êåøá àø÷ð äàéøáã ÷ 'ô øäåæá 'éãå÷ô1153 
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éùîëå"òá ú"ò ïàëøáá äáøúð éë ä"æã ãåñé ïî íù úåëùîðä úåëøáä é" úåìéöàã à
â êåøá àø÷ðä"ë1154æø éøáã åðáåé äæáå "åë äìôúì äìåàâ êîåñä ìë åøîàù ì 'ö äéäå" ì

 ìë äìôúä úà øáçìå úåìòìå êåîñì êéøöù úîàä àåä ïëù äìåàâì äìôú êîåñä
ìåàâä íò äìòîì úåëìîä àéäù 'æðä íò ïáåé íðîà ãåñéä àåäù ' åðà äìéççá äðäù

ìîä ìà äèîì äìåàâ àø÷ðä ãåñéä úøàä ïéãéøåî 'ãîåòä äìôú àø÷ðä ' åäæå äàéøáá
çàå äìôúì äìåàâ úåëéîñ ùîî"ìôúä äìåò ë 'ìòîì ' åððéà æàå úåìéöàá äìåàâä íò

úð øáëå ãáì úåëéîñ àìå úåéîöò äìåàâ ÷ø ãáìá äøàäå úåëéîñ" ìù ùéã÷ä ùåøãá ì
äì åãåä 'åë 'ìåàâ úåëéîñ ïéðò 'ìôúì ' øîåì åð÷úð àì åæ äáéñì éë øàáúð íùå áèéä

àå úåìéöàä íìåò ìà äàéøáä òöîàá àåäù ïåéë ïàë ùéã÷"ë }ëò ç"ã{ø äéä "ùéã÷ ì 
ò" øáã ìù øåöé÷å øáã ìù åîòè êøåàá øàáúð íùå íìåòå íìåò ïéá ùéã÷ øîåì åð÷úù ã

ù úåëìîä íìåòå íìåò ìëá éë àåä" äáù ïåúçúä éøéùòä ÷ìçä úùáìúî ïåéìòä ò
ìîä àéäù 'ìîä ìù 'åëìîä ìáà åðîî äèîìù íìåòáù øúëá 'ìåòáù ' ìë úåìéöàä

éä"áëä àñëá íéùáìúîå íéãøåé íìåë äáù ñä÷ ìëéäá äàéøáä ùàøá àåäù ãå" ç
ö ïéà ïëìå äæî äìåãâ úåëéîñ êì ïéàå äáù" íìåòá äàéøáä úà úåìòäì éãë ùéã÷ ïàë ì

ìîä íò úøù÷ð àéä éøä éë úåìéöàä 'æå éøîâì úåìéöàã" àéäù äìôúì äìåàâ úåëéîñ ñ
úåìéöàã úåëìîá äàéøáä íìåò  

  
 äãéîòä éùåøã úåðååëä øòù  

ä éùåøã øàáð äúòåòá äãéîò"ä  
à ùåøã'  

åë çúôú éúôù éðãà ïéðò øàáðå ')& (äãéîòä úìéçúá øîåì åð÷úù. äøåàëìå 
äìôúì äìåàâ ïéá ìåãâ ÷ñôä àåäù äàøð äéä,æø äðäå "ñîá ì 'úåëøá) &( åùéâøä 

åæ àéùå÷á,àéîã àúëéøà äìôúëã åöøéúå .ìéòì éúáúëù äîá àåä ïéðòä øåàéáå , éë 
ìàåâ ïåéìò ìàì úåìäúáí,ä÷ ìëéä ìà úåìòì ìçøå äàìå á÷òé åìéçúä æà " äàéøááù ÷

ïåöøä ìëéä ïî,áô åøæç íùå "ô.çúôú éúôù éðãà ìù äæ ÷åñô äðäå , ìëéä ãâðë àåä 
ä÷"ùîî äàéøááù ÷1155,îë äàéøáá ïàë àåä éðãà íù ãåñ äðä éë " øòùá åðéìöà ù

 úåøéôñä úåîù)פרק ה( ,æðëå 'ñ úîã÷äá 'íéðå÷éúä ,à íù éëäàéøáá àåä éðã,ùî  íå
åë ãç äéåðéëå åäéà åàì ïîúã'1156 ,ìéçúáù àåä çøëåî äðäåää÷ ìëéä ìà åìòé " ÷

äàéøáã,çàù éãë "úåìéöàä ìà åìòé íùî ë,ïàë äæ ÷åñô åð÷ú ïëìå . éøáã øåàéá íðîà 
æø"àéîã àúëéøà äìôúëã åøîàù ì,úåáà úëøáã êåøá úìîá øàáðù äî íò ïáåé , 

åä éë øàáúé íùù÷ ìëéä ãåñ à"äàéøáã ÷,êåøá àåä ïòëã 1157ïàëøáã àéåáøá 1158. 

 - מאיר הכוונה -

  א /דף סז) מרגליות(זהר חדש  ’עי 1154
דהא . מלכא דשלמה דיליה, אלא והמלך שלמה. אמאי איקרי הכי. והמלך שלמה ברוך, כתיב

המלך . על בית דוד קאמר, אלא המלך סתם. ולא כתיב המלך שלמה, ה אתרי כתיב המלך סתםבכמ
  :על מלכא דשלמא דיליה קאמר, שלמה

, דכל ברכאן נבעין מתמן, ברוך. דהא כדין נביעו דברכאן לא הוו פסקין עילא ותתא, ברוך
 :בשלימו חד, כלהו בחבורא חדא, וכל אתוון אתנהרין, לאתברכא כל עלמין

ק "ש כתוב שעזרת אבותינו הוא בהיכל ק"שמקשה שבסידור הרש' ש כאן אות ג" ש’עי 1155
ולכן כאן , ק דהיכל הרצון"ומתרץ ששם הוא בהיכל ק, דבריאה וכאן איתא שהוא בהיכל הרצון

 .ק שבבריאה ממש,כתוב קה
 בעשר ספירות דבריאה דלאו אינון וחייהון חד לאו אינון וגרמיהון חד: ב"ד ע 1156
 ח" נמחק בפע– הוא ברוך דכען 1157
 .832לעיל הערה ' עי 1158
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 àåä åøåàéáåëî"øçà íå÷îá ù,ò éë "ééìò éúáæ íúåììëúäå úåîìåòä "æ,â ïéøæåç " ø
éùòãääøéöé úðéçá ùîî ïéùòðå ,â ïëå "ùîî äàéøá íéùòð äøéöéã ø,âä äúò ïëå " ø

÷ ìëéäáù"ìîä íò íéììëð íä äàéøáã ÷ 'ú àø÷ðä úåìéöàãäìô1159,à øåáéç úéùòðå ', 
úåìéöàä íìåò ìà ãçé íéìåòå.ä÷ ìëéä éë àöîðå "éçá àåäù äàéøáã ÷ 'ä ÷åñô ' éúôù

ðë çúôú"ì,ìôúë äðä äúëéøà ààéîã ,ìîä àåäù  'äìôú àø÷ðä úåìéöàã, åìàëå 
ò øúåé äìãâðå äëøàúð"ä÷ ìëéä úåøáçúä é"äîò äàéøáã ÷,éçá ìëä åùòðå  'úåìéöà, 

íøîåà åäæåæ "àéîã àúëéøà äìôúë ì.   
1160ôá ïééãòù ïéåëú íðîàå 'ðë äàéøáä íìåòá åðà äæ"ì, àéä éðãà äðäå 

ìîäúåë1161,ãåäå çöðä íä éúôùå 1162,ò íéçúôðä "úä é"ú,çúôú úìîá æîøðä .òå " é
åìà íéúôùä úçéúô,äàéøáä íìåòá íéòéôùî . æàå "éôå"ìîä àéäù úåëäô àø÷ðä 1163, 

ãéâú1164,êéùîúå , ïî êúìäú äàéøáì úåìéöàä,éòå " íìåò ìà úåìòì äàéøáä ìëåú æ
úåìéöàä.1165  
   

 á ùåøã äãéîòä éùåøã  
úåáà úëøáá.   
æ éøåî éë òã" éîéã úéøçù ìù åæä äãéîòäå äìôúä ïéðòá úåðåë äîë éì øàéá ì

ìåçä,íìåëî äëåøà øúåéä äðåëä äúò áåúëì éðåöøá äìòå ,ñ øàáàå øã øçùä úìôú 
ùçìá,íò äøæçáå åë  úðåíéðäë úëøá,çàå " úåáø úåðåë éèøô øàáì éãé äáéùà ë

ãçéá úåøö÷,çàå "ïî êìéàå íùî áåúëì øåæçà ë úðååë  äìôúä íåéñ ãò íéôà úìéôð
äìåë,òá çáùì åðéìò úðåëå "ä,äëåøàä äðåëä àéä åæå .  

÷åð àø÷ðä úåëìîä éë òã 'æã"à,é äá ùé "ñ, úèéìù ïîæ àåä æàù äìéìáå 
íéðåöéçä,éä äàéøáä íìåòá äèîì úãøåéå úèòîúî à, úáéëù øãñá åðéìöà øàåáîë 

 äìéìä)& .(éôñ éë àåä ïéðòäå 'øúëä, íìåòá ãéîú äìòîì úøàùð ãáìá àéä äá øùà 
ìéöàäúå, ïéðòá åðéìöà øàåáîë ãé ìù ïéìéôú )& (äðééðò äî,òå "ù1166,éôñ íìåòìå  '

 - מאיר הכוונה -

 .4לעיל הערה ' עי 1159
 .ח ומכאן מתחיל כוונות העמידה"ש בפע"כ הוא בכוונות ק"ע 1160
ש אות "ש(כולם ספירות דאצילות ועוד דרך ש, כאן נמנה כל הספירות שבמלכות דאצליות 1161

 )ח
 תרי בדי ערבות לקבל תרין שוקין ולקבל תרין שפוון: א"ז ל ע,תיקו' עי 1162
 .א"ז יט ע"תיקו' עי 1163
 .מלשון ארמית נגיד 1164
ש חוץ מן העמידה והיה "ה היה מתפלל מתוך הסידור הקרבנות ומזמורים וק" ומורי זלה1165

ל שמאל נגד לבו גם בחזרת עמידה עיניו סגורות והיה מתפלל בעינים סגורות וידיו אסורות ימין ע
  ).ח"פע (כ"ץ ע"מכוין לענות אמן אחר כל ברכה וברכה והיה שומע מפי הש

ימשיך תהלתך היא הבינה ' ופי יגיד תהלתיך מצד הבינה הנקרא תהלה ופי רומז למלכות יגיד פי
 ).ח"פע (שמושכת השפע מלמעלה

 ).ו"לש (ד"ט עף  עיין לעיל ד1166
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ãéîú úåìéöàá úøàùð äáù øúëä1167,úãøåé äðéàå .îà èä íð" äîëç ïî úåøçàä ñ
äá øùà äèîìå,äàéøáä íìåò ìà äìéìá úåãøåé íä äðä .ùî éë àöîðå "á÷ðäù ìä 

ä÷ ìëéäá äàéøáä íìåòá äúò ãò úãîåò"÷,úåìéöàä ìà äìåò äúòå ,éçáá àìà åðéà  '
èä åìà"äìù úåðåúçú ñ,ä÷ ìëéäá äìéìá íéðåúð íä øùà "äàéøáã ÷, ìë íéìåò äúòå 

èä 'ìòîì åìàúåìéöàä íìåòá ä.  
ìàèéå íééç áúåëä øîà,öå "úåáà úëøáá éë ò1168øã "úð ä ' ïî ãøåéù äîù

åëìîäúå÷ð ÷ø åðéà äàéøáä íìåòá äããáìá úçà ,òå " ù)& (ã ïéðò 'éçá ' ìù íéùøùå
åëìîäúåë '.òìðäå "àåä äæá ã,èä åìà éë "íîöòá íä åèòîúðù øçà ÷ø åãøé àì ñ, àìå 

éçá ÷ø íäî ãøé 'åëìîäúéôñ ìëáù  'íäî,èå  'éçá ' åãøéù åìàä úåéëìî}ò èë"à {
äàéøáä íìåòá,å÷ð íéùòð íä äãòãåðë øùòî äìåìë äðè÷ .éçá øàùå  'è ìù"ñ, åøàùð 

æ íò øåçàá øåçà äìòîì úå÷åáã"à,äæçä ãò åéìâøî .å÷ð äúåà úåìòáå äã úëøáá 
æ éøåçà úåáà"úåìéöàã à,èä ìë íò äâøãî øçà äâøãî úøáçúî "ñ, óåöøô úéùòðå 

íìù.êë úåéäì çøëåî äæ øáãå ,ìàù "åä äî ëå÷ð ãåñá äãøéå äèòîúðù èåòéîä àäã 
òãåðë äðè÷.îá ïáåé äæå "îá ù"à,ðéçá éë úåëìîáù úåëìîä úãáìá , ìëá úãøåéä àéä 

éá úåîìåò"ò,òìðë "íééç ã1169.   
úð øáëå"ò êéà ì"úéøçùã øöåé úìôúå úåøéîæå úåðáø÷ä øãñ é,ìëð  øàù ìë íéì

éùò ìù úåîìåòäääæá äæ äàéøá äøéöé ,ïîå÷îá øàåáîë , íìåë äúò íéàöîðù ãò 
ä÷ ìëéäá íéìåìë"äàéøáã ÷.úåìéöàã úåëìîá àåä ìåìë äæä ìëéää íâå . ìë éøäå 

íéììëðå íéøåù÷ íìåë úåîìåòä.è úééìò ïéðò äúò øàáðå "äá÷ðä ìù åìà ñ, úàø÷ðä 
ëìî íùá íúñ êøã åðéìöà äúòúåìéöàã úå,òá éìçä äæå "ä.  

  

 - מאיר הכוונה -

1167  

1168  

1169  
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êåøá.ñá øàáúð øáë  'íéðå÷éúä1170äëøá ìëá òåøëì êéøöù úåòéøë éðù ïéðò , 
úåôé÷æ éðù óå÷æìå.íøåàéá äæå , éðù ùé óåñå äìéçú úåáàá äìôúä úåòéøëá äðä 

úåôé÷æ éðùå úåòéøë,î ãåñá " ù)& (êåøáá òøåë òøåëä ìë,íùá ó÷åæ ó÷åæä ìëå 1171. 
éøë éðù ãåñåé úåò'ä éáâì ',å 'ä éáâì '.åôé÷æ éðù ãåñå ú1172ä 'å éáâì ',ä 'é éáâì ', ìëá äæå 

ãçàå ãçà.äàãåä úëøá óåñá ïëå .äàãåä úëøá úìçúá ìáà ,à äòéøë ÷ø äá ïéà  '
à äôé÷æå',ïééëøá éáâì ïéçâ àôåâ íìåëá éë ,å ãåñ  'ä éáâì',àôåâ éáâì ïéçâ àùéøå ,é ' 

ä éáâì'.ì ïééëøá óé÷æå àôåâ éáâ,ä ãåñ 'å éáâì ', àùéø éáâì àôåâå ,ä ãåñ'é éáâì '. íðîàå 
åøá íù ùé àì äàãåä úëøá úìçúá"ùä àìå ê"í,å ãåñá àéä åæ äòéøëáù àöîð ' éáâì 

ä',ä äôé÷æäå 'å éáâì 'ãáìá . äôé÷æå úéðù äòéøë úåùòìå øåæçì åðà íéëéøö êëéôìå 
ïðáøã íéãåîá äéðù,é ãéøåäì 'ä éáâì 'å ä óå÷æì'é éáâì '1173.  

à äòéøë òåøëì äúà êéøö êåøá úìîá äðä',ãáìá êôåâ ÷ø äúò òøëú ìàå . 
ô òøëú äúà úìîáåá íò,'êùàø úà òøëú æàå .æå " éáâì åàå òøëîì éòáã íéðå÷éúá ù

àä,àä éáâì ãåé ,éô  'àôåâ àåä åàå éë,àùéø àåä ãåéå . úìîáå äåäé,úåôé÷æ éðù óå÷æú , 
ìçúáäâ óå÷æú ãáì êôå,àúú àä ïéðò åäæå äåàå éáâì ,çàå "ôé÷æä ëäáä ', óå÷æúù àåä 
êùàø,ãåé éáâì äàìò àä ïéðò åäæå .   

ñá àöîð äðäå 'íéðå÷éúä1174äéäà íùá òåøëì êéøöù ,ø "ïéãåé éåìîá ì, óå÷æìå 
äéåää íùá,ø "â ïéãåé éåìîá ì"ë.åìà íéøáã úåèøôá øàáð äúòå .úð äðä "÷á éë ì" ù

åñðëð àìæá "åã ïéçåîä éúìåæ à"àîéà ãöî ãáìá ÷,âä ìáà " ìëå àîéà ãöîã ïéçåîã ø
èä 'àáà ãöîã ïéçåî,åùàø ìò óé÷î øåà ãåñá äìòîì åøàùð íìåë .ò äðäå "åà âååæ é" à

âá æîøðä 'ä úåîù 'åðéäìàä  'ôá÷åñìàøùé òîù ,å åñðëð "ïéçåîã ÷. úåùòì êéøö äúòå 
åà ìà øçà âååæ"åæ äëøáá à,ãë â åá ñéðëäì é 'ò àîéà ãöîã íéðåùàøä ïéçåîä" úôñåú é

 - מאיר הכוונה -

' ה לסלקא ה"ה ותרין זקיפות בה"ו לגבי מאן לגבי ה"תרין כריעות אנון י: ב"ח מ ע"תז' עי 1170
  .ונאוכג' בו' ה' בי

ד "א יו"ף ה"כריעות אנון עשר מעלא לתתא זקיפות עשר מתתא לעלא ורזא דמלה אל: ש"ועיי
י "דאדני עד אלף מן אדנ' י עד זקיפות מן י"א הכריעות בעשר מן אלף דאדנ"ו ה"א וא"ד ה"א יו"ה

א וכל הזוקף "ד ה"א יו"ף ה"ה ובגין דא כל הכורע כורע בברוך אל"י איהו יהו"מן אדנ' איהו אהיה י
ה וכלא "א הא הכא זקיפה חד והכרעה חד הכרעה באהיה זקיפה ביהו"ו ה"א וא"ד ה"זוקף בשם יו

  כ זקיפה תנינא והכרעה תנינא במאי"באדני א
א "ד ה"א יו"ף ה"למטה וזקיפות עשר ממטה למעלה וסוד הדבר אלהכריעות הן עשר ממעלה 

י עד אלף מן "של אדנ' י עד עשר זקיפות מן י"א הכריעות בעשר מן אלף של אדנ"ו ה"א וא"ד ה"יו
א וכל "ד ה"א יו"ף ה"ה ומשום זה כל הכורע כורע בברוך אל"י הוא יהו"מן אדנ' י הוא אהיה י"אדנ

א הרי כאן זקיפה אחת וכריעה אחת הכריעה באהיה זקיפה "ו ה"א וא"ד ה"הזוקף זוקף בשם יו
 ה והכל באדני "ביהו

 וביה )ישעיה מד יג (בית תפארת דאתמר ביה כתפארת אדם לשבת' ת: ב"ז ט ע"עי תיקו 1171
ברכות לראש צדיק  כל הזוקף זוקף בשם אבל לגבי יסוד כל הכורע כורע בברוך הדא הוא דכתיב

  ).משלי י ו(
) ב מה' מלכים א( ביה והמלך שלמה ברוך דאתמרי בצדיק "כורע לגבי אדנ): א"עלג (ש "ועיי

  י"ה לחברא לון תרוייהו כגוונא דא יאקדונק"וזוקף לגבי יהו
י וכל הזוקף זוקף בשם בתרין שמהן "כל הכורע כורע בברוך דאיהי יאקדונק): א"לד ע(ש "ועיי
 ה"ה אהי"ודא יהו
ח שזה מבלבל ולא נכון שהיה צריך להחות שמות "עכ כמו הפ"כ בשעה"כתבתי אחרת ממש 1172

 אולי ההגה שם אחרת? ג"ח נב ע"אמנם לא מצאתי אחרת בפע, )?ו"לש (–ב "ה דע"הוי
והנה : ח שער המוחין פרק ט"ע' ועי, דגוף' דראש וא' במודים א' אלא יש ב, בסידור לא כך 1173

ובחזרה הם לוקחים אחור  ,ס ותבונה"דאמא דיש בעמידת לחש דחול הם לוקחים אחור ופנים
 .ת"ופנים דחכמה דישסו

 .1170לעיל הערה 'עי  1174
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æá êùîúù äøàä"ò à"áä âååæä äæ é 'åàã"à,â åñðëéå "çà ë"èä ìë ë ' àáà ãöîã ïéçåî
ò"éùîëå äøàä úôñåú é"òá ú"ä.  

âä äðäå"æã àùéøá óé÷î øåà ãåñá äìòîì íä àîéà ãöîã ø"à. ïéðò úòãé øáëå 
äéåä íù,ä íìåò ìë úììåë øùà äæ ïôåàá úåìéöà:à "à,é ìù åöå÷á '.éá àáà ,' àîéà 

äá 'äðåùàø,æ "åá à',éá÷åð ääá 'äðåøçà 1175.åæ äéåä ãáìî íâå , úøçà äéåä ùé ãåò 
éçá úììåë 'æ"ãò åìåë à"æ,ãåé ìù åöå÷ì æîåø åìù øúëä éë ,åçå "éì á"ä,å  'àåì åéúååö÷"å, 

ìîäå 'ä úåàá äéãéã àá÷åð'äðåøçà .æ ãáìî íâå éôñ úììåë úøçà äéåä ùé ãåò ä 'úä" ú
æ ìù äãáì"à,éôñä úåîù øòùá åðéìöà øàåáîë úåø) â ÷øô(, åìà úåîã÷ä áèéä øåëæå 

äúò øàáðù äîì.   
òãúù êéøö íâ,æ êåú úùáìúîå úèùôúîå úñðëðä àîéà úðéçá éë "à, ïéçåîäå 

æã"òãåðë äëåúá íéùáåìî à,éçá äðä  'á äéäà íù àø÷ð àéä åæ àîéàïéãåé éåìî1176, 
á àéäùîéâ'æ êåú èùôúîä íìö "à, ãåñá )& (ùéà êìäúé íìöá êà.äðäå , åðøàéáù åîë 

äéåä íùá,â éë "åéúåà éðùá åæîøð øúé "ä,æå "áá åæîøð ú 'åéúåàúå "ä. íùá ùîî àåä ïë 
äéäà,â éë  'à úåéúåà éðùá åæîøð ïéàìò ïéçåî"ä,åã ïéçåîäå " éðùá íéæåîø ïéàúú ÷
åéúåàúé "ä.æã àùéøá åñðëð àì ïééãòù àöîðå "á àìà à 'é úåðåøçà úåéúåà" íùî ä
äéäà,åã ïéçåî úðéçá íäù "÷.   

æ éë òãúù êéøö íâ"ò äùòð à"ë é"åéúåà áúòãåðë àúéá àôìàä ) &(. íä äðäå 
úå÷ìçúî} ò èë"á{âì åá  'úå÷åìç1177âá  'åìù ïéå÷,æ  'åðéîé å÷á úåðåùàøä úåéúåà,æå  '
ù úåéúåàåìàîù å÷á úåéð,çå  'åìù éòöîàä å÷á úåøàùðä úåéúåà, øäåæá øëæð ïëå )ô '

 - מאיר הכוונה -

 .מלכות קדישא' ה, עמודא דאמצעיתא' ו, בינה' ה, חכמה'  י):א"ג רנח ע"ח(זהר ' עי 1175
 שער כה פרק ’עיו. ע לכאן"ג וצ"ן ותבונה הוא שם ס"ה דיודי"שבינה היא אהי' ף ג" אח’עי 1176

ל כי יצאו מרחם " כי הנה נת, והענין.צלם'  ונעשין בחי1176ונבאר עתה איך אלו מוחין נקרא צלם: א
 ואמנם התלבשות זה נחלק לכמה .'שהיא הג'  ומתלבשים בתבונה הב,'שהיא הב' של תבונה הא

אל ' לם א והיה לו אז צ,ק"א איש בעל ו" כי הנה תחלה קודם יציאת המוחין האלו היה ז,'בחי
 .א נקרא איש ולא אדם" כי עדיין ז,אך בצלם יתהלך איש) תהלים לט ז( ועל אותו צלם נאמר ,ק"הו

 ,1176 כי כבר הוא נקרא אדם שלם, נקרא צלם אדם,ל"ועתה בבוא לו המוחין האלה הנקרא צלם כנ
לם כי בצ) בראשית ט ו( וכן , ויברא אלהים את האדם בצלמו)בראשית א כז(ועל צלם זה נאמר 

צלם '  כי כללות כל בחי, ודע. וצלם זה נקרא צלם אדם,א נקרא אדם" כי ז,אלהים עשה את האדם
'  וג. ותבין זה,ה" כי המוחין דגדלות נקרא הוי,ה"הנקרא הוי' ה הוא שם א" בעז1176ש"הזה כמ

) בראשית א כו(ס " וז.אחרונה נקרא דמות'  וה,אותיות' ו נקרא צלם ג"אותיות ראשונות שהם יה
ו " שהם אותיות יה,ן" וכללות צלם ודמות הוא אדם שלם הכולל זו,שה אדם בצלמנו כדמותנונע

  .אחרונה' עם ה
 וגם הצלם שלו נקרא צלם איש בסוד ,ק נקרא איש"א בן ו" בהיות ז1176)גם דע(: ש פרק ח"ועיי

ואז  ,ס"א אדם שלם בי" ואחר שבאו לו מוחין דגדלות נקרא ז.אך בצלם יתהלך איש) תהלים לט ז(
 )שם כז( וכן ,נעשה אדם בצלמנו כדמותינו) בראשית א כו(ש "הצלם שלו נקרא צלם אדם כמ
 וזה הצלם הולך ,כי בצלם אלהים עשה את האדם) שם ט ו( וכן ,ויברא אלהים את האדם בצלמו

  .תמיד עם האדם
וד  הוא בס,א" כי איש שהוא ז,אך בצלם יתהלך איש) תהלים לט ז(ס "ז:  שער כו פרק ג’ועי

 וזהו ,ן גימטריא צלם עם הכולל"ה זו במילוי יודי" ואהי,ך"ה גימטריא א" הבינה הנקרא אהי1176צלם
 .כי בצלם אלקים) בראשית ט ו( וזהו ,אך בצלם יתהלך איש

1177  
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ã úéùàøá æè óò"á1178(åäãâáà ïøãñ åäæå "ãñçá æ,îìëéèç "äøåáâá ð,ùø÷öôòñ " ú
úá"ú,éô êë  'øåî éæ"ì1179.æå " ñ)&( ùé éáäåà ìéçðäì,ô øäåæá åøàéá åãåñ øùà  ' äîåøú

 - מאיר הכוונה -

 יהי על רזא דאבא ואימא דאיהו 1178כל מה דנפק ברזא דא נפק) בראשית א ג(יהי אור : ל"ז 1178
 ויהי אור 1178למהוי שירותא לאתפשטא למלה אחרא אור 1178ה ולבתר אתהדר לנקודה קדמאה"י

 אתפשטותא דאתפשט ואתבקע מרזא דסתרא דאויר עלאה 1178אור דכבר הוה אור דא רזא סתימא
 בקע בקדמיתא ואפיק חד נקודה סתימא מרזא דיליה דהא אין סוף בקע מאוירא 1178סתימא
 מההוא רזא דההוא  וגלי האי נקודה י כיון דהאי י אתפשט מה דאשתאר אשתכח אור1178דיליה

 כיון 1178אויר סתימאה כד אשתכח מניה נקודה קדמאה י אתגלי לבתר עליה מטי ולא מטי
 והיינו אור דכבר הוה והא קיימא נפק ואסתלק 1178דאתפשט נפק ואיהו הוא אור דאשתאר מאויר

רח גניזו בההיא נקודה מטי ולא ו תדיר בא1178 חד נקודה מניה למהוי מטי1178 ואשתאר1178ואתגניז
  :1178 ובהאייר ביה בארח נקודה קדמאה דנפק מניה ובגין כך כלא אחיד דא בדא נהיר בהאימטי נה
ף וכלא חד "ן סו" ואיהו מטי ואגניז באתר דאי1178 כלא סלקין ואתאחדן ביה1178 סליק1178כד

א נקודה דאור אור איהו ואתפשט ונהירו ביה שבע אתוון דאלפא ביתא ולא אקרישו ואתעביד הה
 ולא אקרישו וקיימו 1178ונפקו ביה שבע אתוון אחרן דאלפא ביתאולחים הוו נפק חשך לבתר 

ב " תמניא אתוון אחרנין כדין כ1178לחים נפק רקיע דאפריש מחלוקת דתרין סטרין ונפקו ביה
 דהאי סטרא ושבע דהאי סטרא ואתגליפו כלהו בההוא רקיע והוו קיימי 1178 שבע אתוון1178דלגו

אתציירו בציורייהו ואגליף תמן אורייתא לחים אקריש ההוא רקיע ואקרישו אתוון ואגלימו ו
ם " רזא דחשך דאקרי אלהי1178לאנהרא לבר יהי אור דהוא אל גדול רזא דנפיק מאויר קדמאה ויהי

ם אתכליל ימינא בשמאלא ושמאלא "אור דאתכליל שמאלא בימינא וכדין מרזא דאל הוי אלהי
  :1178בימינא

 אנהיר עילא 1178אמצעיתא כי טובדא עמודא ד) בראשית א ד(ם את האור כי טוב "וירא אלהי
אפריש ) שם(' ם וגו"ה שמא דאחיד לכל סטרין ויבדל אלהי" שאר סטרין ברזא יהו1178ותתא וכל

  :מחלוקת למהוי כלא שלים
 אחר ,ה" שהוא י, על סוד של אבא ואמא"יהי" . כל מה שיצא בסוד זה יצא,"יהי אור: "תרגום

 . אור שכבר היה,"ויהי אור" ".אור" ,ר אחרכך חזר לנקודה הראשונה להיות ראשית להתפשט לדב
 בקע .סתום התפשטות שהתפשטה ונבקעה מסוד של סתר האויר העליון ה,סתוםאור זה סוד 

 .'לה נקודה זו יי שהרי אין סוף בקע מאויר שלו וג, אחת מסוד שלוסתומהלה והוציא נקודה יבתח
כשנמצאה ממנו . סתוםו אויר  מה שנשאר נמצא אור מאותו סוד של אות,זו התפשטה' כיון שי

 והוא הוא האור , כיון שהתפשט יצא.התגלתה אחר כך עליו הגיע ולא הגיע'  י,נקודה ראשונה
 ונשארה נקודה אחת ממנו , יצא והסתלק ונגנז. וזה עומד, והיינו אור שכבר היה,שנשאר מאויר

 בדרך נקודה ראשונה  מאיר בו, מגיע ולא מגיע,שתהיה מגיעה תמיד בדרך גניזות באותה נקודה
  . מאיר בזה ובזה, ולכן הכל אחוז זה בזה,שיצאה ממנו
 אותה . והכל נעשה אחד,אין סוףשל  והוא מגיע ונגנז במקום , הכל עולים ונאחזים בו,כשעולה

 יצא .ים היוִח וַלנקרשו ולא ,ב" ומתפשט ומאירים בו שבע האותיות של א,נקודת אור היא אור
 יצא רקיע . לחיםוב ולא נקרשו ועמד"ו שבע אותיות אחרות של הא ויצאו ב,חושך אחר כך
לגו שבע אותיות של  ִד.ב" אז כ, ויצאו בו שמונה אותיות אחרות,קת של שני צדדיםושהפריד מחל

 ונקרשו , נקרש אותו רקיע. והיו עומדים לחים,לם באותו רקיעו ונחקקו כ,צד זה ושבע של צד זה
 שהוא אל "יהי אור. " ונחקקה שם התורה להאיר החוצה,ציוריהםרו בי והתגלמו והצטי,האותיות

 ואז . אור שנכלל שמאל בימין, סוד של חושך שנקרא אלהים"ויהי" . סוד שיצא מאויר ראשון,גדול
  . נכלל ימין בשמאל ושמאל בימין,מסוד של אל אלהים

טה ולכל שאר  האיר מעלה ומ,"כי טוב" . זה עמוד האמצעי,"וירא אלהים את האור כי טוב"
קת להיות ו הפריד מחל,"' וגוויבדל אלהים" . השם שאוחז את כל הצדדים,ה"הצדדים בסוד יהו

 .הכל שלם
' בבחי כי ,ק"הו שהוא שבו העקרי מציאות' ג שזה כאשר הם בבחי"א עג ע"ביאורים ח' עי 1179
  .ר"בכ ק"אי בסוד שבו אותיות ב"הכ הוה ,ס"בט והוא ,ר"הג עם כללותו
 שנמשך מה ,ואחד .גופה לעצמותו שנוגע מה ,אחד :'בחי' ב כ"ג גופה א"בז יש והנה: ג"ש ע"ועיי

 שהוא בעת גם כי ל"ור .שבו ק"הו' מבחי אלא ממנו מקבלים אינם והם ,ע"בי בהעולמות ממנו
 ק"בהו ר"הג הארת שנמשך רק הוא הנה ז"עכ ,כ"ג ר"מהג ומשפיע וממשיך הגדלות' בבחי עומד

 ושער ח"בפע מדבר הנה ובזה ,ק"מהו אלא לקבל יכולים התחתונים אין כי ,למטה ק"הו ומאירים
 כי שם שאמר וכמו ,בהם ר"הג הארת שנמשך אחר ק"מהו התחתונים קבלת בענין' הנז הכוונות

 שהוא למטה השפע בהמשכת אלא שם מדבר אינו כי היא פ"עכ אך .ש"ע ,ק"בהו הארתן נמשך
 ,למטה השפע המשכת לצורך ק"בהו ומאירים המתגלים אותיות ב"הכ סדר את שם ומבאר .ק"מהו
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) óãò åñ÷"á1180(ù éë "éøù åìà úåîìåò éééñøåë úåçú ïéàåë éúàã àîìò úåçú '. ïéðòäå 
æ êåú úùáìúîä äðåáúäù àåä"éúàã àîìò úàø÷ð ïéçåî åì úúì à, ãéîúù éðôî 

éúà1181æã àùéø åâ òôù àåää êùîðå "à.éä åìàå "ëä íä úåîìåò ù"åéúåà áúíîöò 1182 
äðéáá íä øùà,å÷ìçúî íìåëå úæá "à.âá äìòîì íä íø÷éò íðîàä "æã ø"à, ìáà 

 - מאיר הכוונה -

 ל"וכנ ת"בת האחרונות' וח ,בגבורה השניות' וז ,בחסד הראשונים אותיות' הז מאירים כי ואמר
 שנוגע מה עצמו א"בז הרב מדבר הצלם בפרקי אבל .]א"לז השפעתה' בבחי בבינה ז"עד הוא וכן[

  .שם הענין שמוכח וכמו ,גופה לעצמותו
 אותיות' וז ,נ"חח ימין בהקו הראשונות אותיות' ז הוא שסדרן ,)א"א עי( הרקיע הראמנם בזו

' ס אות סוף עד' ח מאות אשר האמצעיות אותיות' וח ,ה"בג שמאל בקו' ת עד' מע אשר האחרונות
 י"רשב במאמרי הוא וכן ,'הנז הרקיע בזוהר הרב שם אמר בפירוש הרי כי ועוד. י"דת אמצעי בהקו

 וכיון :לשונו זה שם ואמר ,ן"בזו מסודרים הם כן בבינה מסודרים שהם כשם כי ,)א"ע יב( שם
  .ש"ע ל"עכ ,יצאו ממנה כי ,זה דרך על בחותמה נחתמו כולם ,כך היא הבנים שאם

 ס"ט יש כי לומר אנו מוכרחין הרי ז"כ ואחר): ב"א עט ע"ביאורים ח(ו "ועל זה אומר הלש
' שהח הרקיע בזוהר ש"כמ הוא שהעיקר ד"לענ הונרא ,הללו המקומות מן באחד ושיבוש

 כי ,שמאל בקו הם האחרונות' והז ,האמצעי בהקו הם' ס אות סוף עד' ח מאות אשר האמצעיות
  .שם י"רשב ובמאמרי הרקיע בזוהר שמבואר וכמו ,דין יותר הם האחרונות אותיות
אינון מאתן ושבע ) ועל(ש אלין תלת מאה ועשר עולמות גניזין תחות עלמא דאתי "י: ל"ז 1180

דאינון מסטרא דימינא אקרון אור קדמאה בגין דאפילו אור שמאלא אקרי אור אבל אור קדמאה 
איהו זמין למעבד תולדין לעלמא דאתי ואי תימא לעלמא דאתי ולא יתיר אלא אפילו בכל יומא 

  סד יבנה אמרתי עולם ח) תהלים פט ג(ויומא דאי לא הוה האי אור עלמא לא יכיל למיקם דכתיב 
אותם מאתים ) ועל(ש אלה שלש מאות ועשרה עולמות שגנוזים תחת העולם הבא " י:תרגום

ושבעה שהם מצד הימין נקראים אור ראשון משום שאפילו אור השמאל נקרא אור אבל האור 
הראשון עתיד לעשות תולדות לעולם הבא ואם תאמר לעולם הבא ולא יותר אלא אפילו בכל יום 

 . הזה לא היה העולם לא יוכל להתקיים שכתוב אמרתי עולם חסד יבנהויום שאם האור
  .ל"שמשמע שאין לזה מקור קדום לאריז, ל סנהדרין"שער מאמרי רז' עי 1181
 לפי שהיא יורדת למטה , עלמא דאתי,זה התבונה נקרא עולם הבא: ח שער טו פרק ה"ע' ועי

 .תיד לבא לכן בינה נקראת לע,ת אבל בינה עליונה נשארת למעלה ואינה יורד.ומתגלית תמיד
ש "א וז"י עולמות הם בבינה וכולם מתחלקים בז" והנה הם סוד להנחיל אוהבי יש כי ש1182

י עולמות אלו הם שריין תחות כורסייא תחות עלמא דאתי וכבר הודעתיך פירוש "בזוהר כי ש
א "ך הזא שתמיד הוא משם בא השפע ונמשך תו"עלמא דאתי שהיא התבונה בהתלבשותה תוך ז

א כנודע "א אך הארתן יוצא לחוץ אחר כלות יסוד בינה אשר בחזה דז"ר דז"אמנם עיקרית הם בג
ש בזוהר שהם תחות "א וז"ת דז"קוין ונמצא כי עיקר הארתן הוא בחג' ואז הם מתחילין דרך ג

  ]ח זו"לא ברור לי מה נוסף בפע) [ח"פע(א "עלמא דאתי שהיא בסיום דיסוד בינה אשר בחזה דז
 בכל אתר לכן )בראשית ל טו(מה אתיבת איהי לכן ישכב עמך הלילה : ב"א קנו ע"זהר ח' יע

שבועה איהי ישכב מהו ישכב אלא שכיבה בכל אתר תקונא דנוקבא לגבי דכורא לאעלא בה ציורא 
 רזא דאורייתא )ב רזא"א כ"ס (ש דא איהו עלמא עלאה"ב י"ש כ"דאתוון כלהו ודא איהו ישכב י

) משלי ח כא(ש עלמא דאתי דכתיב "ב אתוון ודא הוא ישכב י"דאתער לגבה כנקודה טמירא 
  ב אתוון רזא דכל אורייתא"ב נקודה עלאה דאעיל כל כ"להנחיל אוהבי יש כ

, "ישכב. "היא לשון שבועה" לכן"בכל מקום ". לכן ישכב עמך הלילה", מה היא משיבה: תרגום
, להכניס בה ציור של כל האותיות,  הנקבה לזכראלא שכיבה בכל מקום היא תיקון, "ישכב"מה זה 

נקודה טמירה שמתעוררים אליה , הסוד של התורה, ש זהו העולם העליון"י, ב"ש כ"י, "ישכב"וזהו 
נקודה עליונה , ב"כ, "להנחיל אוהבי יש"שכתוב , העולם הבא, ש"י, ב"וזהו ישכ, ב אותיות"כ

  .הסוד של כל התורה, ב האותיות"שמכניסה כל כ
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àäæã äæçá àåäù àîéàã ãåñéä íìùðå øîâðù íå÷îá õåçì úéìâðå úàöåé íúø"à,òãåðë  
 âì ïé÷ìçúî íä êìéàå íùî æàå  'íéå÷. íä íúøàä ø÷éòù àöîðå.)שער כא פרק גח "ע(

âçá"æã ú"à,æå "éúàã àîìò úåçú ïåðéàã øäåæá ù, àîéàã ãåñéä íåéñ íå÷îá àåäù 
éúàã àîìò àø÷ðä,æã äæçá àåäù "à.  

äæ ïôåàá àåä åùåøéô íâ,ëä åìà íå÷î éë "åéúåà áú äðéáä çåî íå÷îî äèîì íä 
æã"åîöò à,éúàã àîìò àø÷ð àéä íâ øùà .âá àåä éúéîàä íùøù íðîàä  'ïéàìò ïéçåî, 

âçá äèîì äìâúî íúøàäù àìà"æã ú"à1183,èä øùàë ÷ø äæ ïéðò ïéà ìáà  ' íìåë ïéçåî
æá íéñðëð"à.äúò íðîà ,àì ïééãòù åã ïéçåîä ÷ø åñðëð "÷, íúåà ìù äøàä ìë éë àöîð 

ëä"æ ìà ïéëùîðä äðéááù úåéúåà á"à,æã àùéø ìò ïééãò íä "à, äúéäù äøàääå 
âçá úëùîð"æã ú"æã àùéøá äúò àéä à"à1184,âáå "éä åìà úå÷ìçúî åáù ø" úåîìåò ù

ëä íäù"æðä ïååúà á'.   
ä àúéá àôìà ïî íéøàùð ãåòå 'ôëä úåøçà úåéúåàø÷ðä úåìåúåàôöðî "ê1185 .

ä åìà éë êéúòãåä øáëå"ñ1186 ää"æðä â 'øäåæá,úåáø íéîòô íúåà ïéøéëæî åðàå 1187. 
úåìåôë úåéúåà íúåéäå,æã úòãá ùéù éôì àåä "ä à 'äå íéãñç"â, ïéçåîä ìë ñðëäáå 

æã àùéøá"à1188,ëä ìë ììåë àåä åìù ãåñéä "ïååúà á, øäåæá øëæðë )א"ג רלט ע"ח(  ìò
ëùéå ÷åñôàåää íå÷îá á1189,éå "ë ù"á,éä éë åùåøéô "æðä úåîìåò ù',ä ãåñ íëä "á1190 

ïîöò ïååúà,æã äæçä êåú úùáåìî äúåéäá àîéàã ãåñéä êåú íéðåúð íìåëå "à, íùîå 
æá íéìâúîå íäéúåøàä íéàöåé"à,ëä ìë íé÷ìçðå "âçá ïååúà á"æã ú"à.áä íâå  ' ïéøèéò

íéðúéð1191ää "ääå äá÷ðä ìà ïîöò â"ôúî çåá íéèù"æã ÷"òãåðë à.   
åçä ìë äúò ìáà"æã àùéø ìò äìòîì íä â"óé÷î øåà ãåñá à, ñðëð àì ïééãò éë 

àîéàã ãåñéä.åë íìàåâ ïåéìò ìàì úåìäú åðøîàù úòä äúåà ïî äðäå  'ðë"ì )ש ח"ק(, 
äìá÷ì ÷éôð àëìî æà øùà,ø "úåéäá úòãä úøàä úìçúî æàù ìä êøã øéàäì äìòîì 

 êåú éòöîàä å÷æ"åá ãåñéä ãò à,åçä úøàäå úòãä úøàä ñðëì ìéçúî êìéàå æàîå " â
æ êåú"à,äìòîì øàùð íùøù ìáà .  

 - מאיר הכוונה -

1183  
ש "א היא עתה בכתר והיא הארה מועטת כמ"ת דז" אותה הארה שהיתה נמשכת בחג1184

 ).ח"פע (ל"ב אתוון הנ"י עולמות שהם כ"ר שבו מתחלקין אלו ש"בסמוך ברישא דיליה ובג
ד עצמן שבתוך פי " הם המ,ך היתרות הזכרים"אותיות מנצפ' והנה ה: ד' תיקון הנוק' עי 1185

 ח" והם ה,וןב אתו" שנעשה מכ,היסוד שלו
 ).ח"פע(הם  1186
 .ח" נמחק בפע–  ואנו מזכירין אותם פעמים רבות,בזוהר'  הנז1187
 .א"ח ובמקומו איתא בז"א נמחק בפע"ברישא דז 1188
, לאוקיר לה בכל פקודין, למנדע לשכינתא,  זכאה איהו מאן דאשתדל בגלותא בתראה1189

בראשית כח (ב במקום ההוא וישכ. אגרא דכלה דוחקא, כמה דאתמר, ולמסבל בגינה כמה דוחקין
דבאתר דשכינתא , חכמה מאין, ש"מאן י, איהי שכיבת עמיה, ב אותיות דאורייתא"אם יש כ) יא

ועושה ) שמות כ ו(והיינו , להנחיל אוהבי יש) משלי ח כא(ובגינה אתמר , חכמה תמן, עלאה תמן
הרוצה , וקמוהדהכי א, ויש דאיהי חכמה לימינא, מסטרא דאהבת חסד, חסד לאלפים לאוהבי

  :ובגין דא להנחיל אוהבי יש, להחכים ידרים
 @:תרגום

ש "ש שהם י"כי י"ח ובמקומו איתא "נמחק בפע" ב" הכם סוד ה,'ש עולמות הנז"כי הי" 1190
 ".ב"ב הם סוד הכ"עולמות וכ

 ).ח"פע(נותנים  1191
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æ êåú ïéçåîä ìë úåéäá íâ íðîàå"à,Æô äéä ä1192 íå÷îá äìâúî àîéàã ãåñéä 
áçø,æã äæçá àåäù "à,äðá ãàî íéøéàîå ãàî äáøä íéìâúî úåøåàä åéäå "æã é"à, øúåé 

âçá äúò ùéù äøàä ïî"æã ú"à,äúòù éôì ,òà "å øáë åñðëðù ô"æá ïéçåîã ÷"à, àöîðå 
äð êåúá úãøì äéåàø äúéäù äøàääù"æã é"à,âçá äúò äãøé "åìù ú,ëò " äúò æ

äðá äîå÷îá äèîì àéäù äòùî äòåøâ øúåé àéä åæä äøàää"æðä äáéñì é', úåéäì éë 
äðá úàæä äøàää"é,æã äæçá æà äéä àîéàã ãåñéä äðä "à,äéäå  áçø íå÷îá äìâúî 

ìåãâ.éô äúò ìáà 1193æã øúëá äìòîì àåä àîéàã ãåñéä "à,øö íå÷î àåä íù øùà , 
â ìåáñì íå÷î ïéàå 'çë ìù íéå÷"á1194,âç ìà íùî úèùôúîä äøàää ïëìå "â ú '

úåéòöîà,ãàî úèòåî àéä , øàáðù äî ìë ïéáú íäá øùà úåòöä äîë êì åðòöä éøäå 
úåìîä øåàéáá.  

êåøá.   
ú ïàëáãáìá êôåâ òøë,å ãéøåäì ïéåëúå  'ä éáâì',éô ùåøä àéä úåëìîä àìä éë  '

äàúú,ä÷ ìëéäá äúò àéäå "äàéøáã ÷,úåìòì äëéøöå ,åä ãéøåäì íéðååëî åðà ïëìå  '
ä éáâì"úåìòäì äàúú àä.åä äæ äðäå 'éçá àåä  'ú"æã ú"åä ãåñ àåäù à'ðë "ì, àåäå 

éçá 'æã àôåâ"à,òéøëä ïéðòá íâ ïëìå ä,ùàøä àì ãáì óåâä òåøëì êéøö , êéùîäì êéøöå 
ìçúáäúä ìà ïéçåîä ïî äøàä "æã ú"à,úåëìîä úà úåìòäìå úãøì ìëåéù éãë , ïëìå 

é úåéúåà éðù ãéøåäì ïéåëì êéøö"åä åæ ìà äéäà íùáù úåðåøçàä ä',çàå "åä åæ ãéøåäì ë' 
ä éáâì"ä÷ ìëéäá øùà úåëìî àéäù à"äàéøáã ÷.   

øáëå} ò èë"â{úð "äæ ïéðò øåàéá ì,äøö÷á åäøàáð ïàë ìáà ,àåäå , äðä éë 
åã ïéçåîä"é úåéúåà éðùá íéæåîø íä ÷"äéäà íùáù úåðåøçàä ä,é úåéúåà éðù åìàå " ä

âá äúò íä"æã ø"à,á åìàî äøàä ïéãéøåî åðà ïëìå  'é úåéúåà"ä,åã ïéçåîä íäù " ÷
âá äúò íéãîåòä"æã ø"à,ìà íúåà ïéãéøåî åðàå â  'æã úåéòöîà"à, íä øùà äèîìå íùîå 

å úåàá íéæîåø 'æ ìë úà úììåëä äéåää ìù"æðë à',å úãøì ìëåú æàå 'æã åæ "ää ãò à '
ìîä àéäùäëäìòîì äðìòéå .  

á éë ïéåëì êéøö íðîà 'é úåéúåà"æðä ä 'éãåéá íéàìî íä äðä"åé äæë ï"ä ã"é, 
éçá íäù éôì àåä äáéñäå 'ïéçåî,íä ïéçåî ìëå éãåé éåìî "ï,òãåðë 1195.å úåéúåà ìáà " ä

íéèåùô åéäé,éçá íäù éôì  'úä àåäù àôåâ"æã ú"å àø÷ðä à',ä àø÷ð úåëìîäå '. ïåéëå 
éçá íðéàù 'éåìîá íéàìåîî íðéà ïéçåî.   

ïéåëì êéøö íâ,ãä åìà øåáéç äúò éë  'æðä úåéúåà', íù íäî äùòð äåäé1196, íäù 
é úåéúåà éðù"éäà íùî úåðåøçà ää,å úåéúåà éðùå "äéåä íùî úåðåøçà ä. êéà éøäå 

äéåä äá ùé äðåùàø äòéøëá.   
é úåéúåà éðù éë ïéåëú íâ"æðä ä 'ïéãåé éåìîá íä äðä,åé "ä ã"é,á íäù îéâ'ì "ä, 

å úåéúåà éðù íòå"úåèåùôä ä, ìëä äéäé îéâ'î "å.åéúåà ìà äæá ïéåëúå ú äéåäã éåìîä 
òã"ïéãåéã á, äøàä êùîð éë æã äîëç ïîå àáà ïî"à,ïéãåéã äéåä íä íäéðù øùà , 

äèîì äøàä ãøåé íäéðùîå,íäìù éåìîä äæ àåä åæ äøàäå ,á àåäù îéâ'î "æðë å'.  
 - מאיר הכוונה -

 .ח ובמקומו איתא הנה" נמחק בפעה היה ֶפ1192
 ).ח"פע(כי  1193
' ואם כן זה לא ג, לקמן שזה לא האור עצמו אלא רק הארה' יאמנם ע, הרב התקשה בזה 1194

 .ע"קווין אלא טיפה וצ
 ,ג"ת הרוח במילוי ס" והויו,ב"ן שהוא ע"ת הנשמה במילוי יודי"הויו: א פרק ד"שער א' עי 1195

 ן"ת הנפש במילוי אלפי"והויו
 ).ח"פע ( כדי שיוכל לירד ולהעלות את המלכות1196
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ùî ãåñ àéä äøàää åæ äðäå"ì,ä éë "ëä úåøàä ñ" àø÷ðä äðéáä ãåñéáù ïååúà á
êåøá1197.êåøá úìîá ïéåëú äæ ïéðòå .ë íðéà íðîà "ïîöò ïååúà á,ù éôì  ìò ïééãò íä

æã àùéø"óé÷î øåà ãåñá à.àåä íðîà 1198âá íùî úãøåéä äøàä "æã ø"à, íä åìà øùà 
ëä úøàä ïî úåòåøâå úåèòåî øúåé úåøàä"âçá úåèùôúîä ïååúà á"æã ú"à, øçà 

åúåéäì åëåúá ïéçåîä ìë åñðëðù1199ðë øö íå÷î "ì.ëä åìà ìù äøàää åæ íðîàå " á
ïååúà,á úåéúåà éðùá ïéåëú " êêåøá úìîáù, ãîåò øùà äðéáã ãåñé ïî ïãéøåäì ïéåëúå 
äèîì1200æ ùàøá "à,ðë ãáìá åúøàä àìà åúåîöò ùîî åððéàå "ì. ïî ãéøåäì ïéåëúå 

êåøá àø÷ðä àîéàã ãåñé úøàä,ëä åìà "êåøá úìîá ïë íâ úåæîøðä ïååúà á. ïéåëú íâ 
ðë"ì,ää úøàä ãéøåäì àåäå "æã àùéøáã â"à,åáâä éë úåø ïîöò â íä"äìòîì ë, íðîà 

ò úåëìîä ãò ãéøåú ãáìá íúøàä"æðä äòéøëä é'.á àéä åæä äøàä äðäå îéâ'ò êåøá " ã
ø úìôúá åðøàéáù"ä,äù "ë ñ"ò å"÷ á"ì1201,á íäù îéâ'êåøá ,åøåàéá øàáúð íùå .   

ïéåëú íâ,åëìîä äúò äðä éë úìéçúá úåìòì äëéøö äæ éøåçàá "à, êéøöå 
ðä úåøàä ìë êéùîäì"ã ìæ øåçà êø"à.æã íéðôä äðäå "éçá àåä à 'ë"êåøá úìîáù å, 

á àåäùîéâ'äéåä íù ,ïéôìà éåìîá àåäù àìà ,î äìåòù "ä.çàå " íééøåçà êøã øáåò ë
æã"à,äù "ò ñ"÷ á"ì,îã äéåäã íééøåçàä òåáø íäù "æðë ïéôìàã ä'. úìî øàáúð éøä 

êåøá,ë àéäù "ò å"÷ á"áá ì 'íéùåøéô.   
ä éë ïéåëú íâò äéìà êùîð äæ ìë àì"àáàã ïåéìòä ãåñéä éåìâ é, øéàäì ìéçúäù 

åë êøåáîå àåä êåøá íìàåâ ïåéìò ìàì úåìäú ïéðòá ìéòì øàåáîë'. ïî êéùîäì ïéåëúå 
æã ãåñéä ìà àåää êåøá"à,êåøá àåä íâ àø÷ðä ,å ìëáù ïåúçú øúåéä äö÷ä àåäå " ÷

óåâä,äðåùàøä äòéøëá æîøðä ,å ãåñá  'ä éáâì'.ãåñéä ïîå ,åä äæ íåéñ àåäù ', ãøåé íùî 
ää ìà',éçá àéä íâ äùòð úåëìîä íâ æàå  'êåøá,ò "æðä ã',æå " äìôúì äìåàâ úëéîñ ñ

ðë"ì.   
å ìù åæ äòéøë éãé ìò éë ïéåëú íâ 'ä éáâì',ää äìåò  ' ãâðë ãò úåëìîä àéäù

æã ãåñéä éøåçà"ùîî à,êåøá àø÷ðä .ùàø äéìò àéä åæ äéìò äðäå úåëìîä ìù äðå. íâ 
ïéåëú,ò éë "åæ äéìò é,â äúìò "ä÷ ìëéä äîò ë"äàéøáã ÷,åá íéìåìë úåîìåòä øàù ìëå . 

ä÷ ìù ìëéää äæ àø÷ð äæ íòèì éë"êåøá àåä íâ äàéøáã ÷,ïàëøáã àééåáéø ãåñá 1202, 
åëåúá úåîìåòä ìë ììåëù,æðë  'øô øäåæá 'éãå÷ô,ìéòì åäåðøàéáå .   

åîå÷îá êéúòãåä øáëå )ב' תיקון הנוק(,ä éë  'éçá 'ìîä ìà ùéúåë:éçúá  ' àéä
äðè÷ äãå÷ð.   

åäåîë ùîî ãåñéä úãîë úìãâð àéä ãåòå, åðéìöà øàåáîëå åúåìãâ øåòéùáå 
ôá ÷åñ)ישעיה מ יב(õøàä øôò ùéìùá ìëå ,ãáì úçà äãî ùéìù àåäù 1203, äìãâää åæå 

æðë êåøá úìîá äúò äìãâðù àåä' .  

 - מאיר הכוונה -

 .179לעיל הערה ' ועי, א ביסודכל ברוך הוא ש"לעיל ג ע' עי 1197
 ).ח"נוסף בפע(מן  1198
  .ש" כן הגיה הש–ונגמרו המוחין להיות ( ת"בחג' פי( 1199

 ).ח"פע (ל להיות המוחין במקום"כנ
 ).ח"פע(למעלה  1200
 .57לעיל הערה ' עי 1201
 .832לעיל הערה ' עי 1202
 ?וכאן משמע כל היסוד. מדדו המאציל כשיעור העטרה שהוא שליש היסוד: ש שכתוב"עיי 1203
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â úåìãâ äìãâð ãåò',à äãî äéäúù àåäå  'äîéìù,úåìåãâä úåãîä ìëë , àåäù 
úä úãî øåòéùë äéäúù"ú,æã àôåâ àåäù "äìåãâ úçà äãî àåäù à, ãåñéä úãîë àìå 

äðè÷ äãî àåäù.   
ã úåìãâ úìãâð ãåò',øåîâ óåöøô úéùòðù àåäå ,åöøô àåäù àìà óïè÷ , øåòéùë 

á÷òé àø÷ðä óåöøô,æã äæçä ïî ùéù øåòéùë àåäù "åéìâø ãò à.   
ä úåìãâ úìãâð ãåò',äåùá äåù ìåãâ óåöøô úéùòðù àåäå } ò èë"ã{ úîå÷ ìëá 

æ"à.úåìãâä äæ äðäå ,íìåëî äìåãâä ,úáù ìù øçùä úìôú ïîæá àìà åðéà , åîë 
òá øàáúéù"åîå÷îá íù ä.êåøá úìîá äúò ìáà ,ðä éðù úåìãâ äìéãâä "ì, àåäå 

æã ãåñéä úãî øåòéùë äìãâù"à,ìà áà åîò úãîåòù àà.  
 äúà  

é ãåñá äéðù äòéøë òøëú äúò 'ä éáâì',éô  ' äåáâ øåà êéùîäì êéøö äúò éë
øúåé,òù éãë ïë éãé ììîä äìòúú úåëäðåùàøáî øúåé .â ïî åæ äøàä êéùîäì êéøöå  '

òù ïéàìò ïéçåîéáâ ìæã àùéø "à,åëåúá ïééãò åñðëð àì øùà , äúò òåøëì êéøö ïëìå 
ùàøä úðéçá,æäù úåøåäì "åùàø úà òøåë à,äù "é ñ"ä,é 'ä éáâì  'äàìò,äù "â ñ ' ïéçåî

æ êåú åæ äøàä êøåöì äúò ïéñðëðä ïéàìò"äòù éôì à,÷ìúñäì íéøæåç óëéúå , íðéàå 
åë íäøáà é÷ìà úåìîá ãò òá÷á íéñðëð 'éùîëå"òá ú"ä.á êéùîäì ïéåëú ïëìå  ' úåéúåà

äéäà ìù úåðåùàø,ïéçåîä íäù ,øëìå â úñðëä úåøåäìå òå 'ïéàìò ïéçåî,äù "à ñ" ìù ä
ìà íééåìîá äéäà"ä ó"é,ò "æðä ã"êåøá úìîá ì,æã àùéøá íãéøåäìå "à,é àéäù "ä. 

éçúáåäìé úåà íç÷åì  'åáù äîëçä àéäù,÷ðä åáù äðéáä ìà íéðúð íùîå  'ä',æå "é ñ '
ä éáâì',å úåà ìà íéãøåé íùîå  'úä àåäù"æã ú"à,íéãøåé íùîå ä ìà " àéäù äàúú à

ìîäúåë.òàå "é àìà åøîà àì øäåæáù ô 'ä éáâì',ëò "â åãøéù àåä çøëåî æ"å ãò ë ' éáâì
ä',íðîà  úðååë éçúáù øîåì íä øäåæä éøáãäì,êåøá úìîá ,å äéä  'ä éáâì 'ãáìá, ìáà 

äúò,éðù äòéøëá ääúà ìù ,äìòîìî åæä äòéøëä úìçúî ,é ïî íâ  'ä éáâì',ëîå " ù
ùîðùå ãò äèîì úë 'ä éáâì',äëùîää úìçú ÷ø øéëæäì êøåö ïéàù àìà .   

á åéä äðåùàøä äòéøëá äðäå ' úåðåøçà úåéúåà éðùì äéäà ìù úåðåøçà úåéúåà
äéåä ìù,ãå  'åéúåàúà íù åéä åìà  ' ìùäåäéðë "ì.åéúåà éðù íä äúòå úåùàø úåðà " ä

äéäà ìù,é úåéúåà éðùå "äéåä ìù ä,úåéúåà òáøàå à íù íä åìà  'äéäà ìù.á íéàöîðå  '
ò åìà úåòéøë"äéäàå äéåä é,äéäà ïî íä íø÷éò íðîà ,äéåää ìà ãøåé íùî éë , ïî àåäù 

é úåììë ìà ïéçåîä"æã ñ"à.   
ñá áåúë àöîú íà äîúú ìà êëáå 'æáå íéðå÷éúäøäøáå " úåàçñåð äîë î

åôìåçîúúåòéøëä åìà ïéðòá åæ úà åæ úåãâðîå ,àî ùé éë å òåøëì êéøöù øîåà øî ' éáâì
ä',éå 'ä éáâì '.äéåäá ó÷åæå äéäàá òøåëù øîåà øîàî ùéå ,äæî êôäì øîàî ùéå . êà 

íäéøáã ìë åðáåé åðáúëù äîá íðîà,åéãçé å÷ãöåé íéîéé÷å íééç íìåë éë ,éçáá éë  'à '
ïåùàøä øîàîä éøáãë àåä,à íù íéùòð úåøàää óøèöäáå ',ò êøã ìùî "ì, åîëå 

äæî äæ úåôìåçî äô ùé äéäàå äéåä úåîù äîë êéðéòá úéàøù.   
åðéøáãá ìëúñéå ïéáé ìéëùîäå,åðøàáù äîá äàøú íâ ,àä äòéøë êéà  ' äúéä

î ãåñá"å,ïéãåéã äéåä éåìéî àåäù ,äîëçá àåäù ,åéúåà éðù íäù úé " éåìîã äéäà ïî ä
ïéãåé,úåèåùô äéåä íùî úåðåøçà úåéúåà éðùå .éøëá äúòå òäéðù ä,åéúåà éðù àåä ú 

à"ïéãåé éåìîá äéäàã ä,é úåéúåà éðùå "úåèåùô äéåä íùî úåðåùàø ä,à íù íéùòð íäå  '
äéäà ìù.à íù äéä äðåùàø äòéøëá ìáà  'äéåä ìù,ãä åìà ìù ïåáùçä íâ  'åéúåàú 

æðä 'äéðù äòéøëá øùà,á íä îéâ'÷ "î,èîéâá íäù  'éãåéá äéäà ìù éåìîä úåéúåà ïéðîï, 
áä åæ äòéøëá äúò éë úåøåäì',àîéà ïî øåà ãøé ,æã äðéáî ïî íâå "äèîì à, úçà ìë éë 
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òãåðë äéäà íù àø÷ð íäéúùî.á øáçú íàå  'î íäù úåòéøëä éúùáù íééåìéîä" å
÷å"î,íå÷î úåéúåà åéäé ,äå "î ñ"æø ù" ì)& (åúìôúì íå÷î òáå÷ä ìë,éòù "íå÷îä æ, ìëåé 

 åúìôú úà úåìòäì íãàääìòîì äöøéù íå÷î ãò.   
éçá àéä äìôúä éë òãåðå 'ìôú àø÷ðä úåëìîä1204,ìåòä àéä äò äìòîì " éðù é

æðä íééåìîä',á íéìåòä îéâ'íå÷î .à äéåä íù äùòð åìà íééåìî éðùî éë ïéåëúù êéøöå ', 
á àåäùîéâ’íå÷î .   

ò äéåä íù ïéðò àåäå"äæ ïôåàá äàëä é: é 'é íéîòô,'ä  'ä íéîòô,'å  'ôå íéîò,'ä  '
ä íéîòô,'á ìëä éøä îéâ'å÷î àåä "í.àåä ïéðòäå  ,òù"á úøàä é 'æðä íééåìîä',î "÷å å"î, 

æ ìù úåøåàä úàëä íéáøúî"à,÷ðä  'äåäé,äæá äæ ,éáøúîå íéìãâðå í øåòéùì úåøåàä 
æðë íå÷î øôñî'.øàää ãåñ äðäå ääúò úãøåéä åæä ,ëä úøàä àåä "îöò ïååúà áí, 

â ïî íùøùî'úåðåéìò ,äù "åéúåà éðù ñúà "ðë äéäà ìù ä"ì.åéúåà éúùá æîøð äæå ú 
à"äúà úìî ìù ú,ë íäå "åéúåà áúåéú ãò óìà ïî .éô äæá àöåéëå åùøæá øäô  'úéùàøá 
)ב"טו ע(

1205à úìî ìò "ú,øù "åììë ìúôìàä ààúéá ,åéú ãò óìà ïî ,à íéðîéñù "ú1206.  
ää ïéñðëð äúò íâ"øùî ïîöò âïåéìòä íù,å äìéçúáë ãáìá äøàä àì , ïéãøåéå

úåëìîä ìà,ä úåàá æîøð äæå  'äúà ìù,äù "ä ñ"â,äå "ä ñ 'åéúåàúôöðî "ê1207åøéúéä ú 
ë ìò"åéúåà áú,åæîøðä  ú}ò ì"à{à úåéúåàá äúà úìîá "äúà ïî ú. ïéñðëð äúò íâ 

ä úøàä 'éãñçí,åáâä åîë ïîöò íéãñçä íéñðëð íðéà ìáà úåø,ãáìá íúøàä ÷ø . íâå 
ä úåàá æîøð äæ 'äúà ìù.   

æ íâ"î ñ"äúà úìî ìò øäåæá ù,ãñçá àéäù ,àñë ãñçá ïëåäå  )ישעיה טז ה(
1208, 

äå"ïäëä ñ, ãåñá )ã é÷ íéìäú (íìåòì ïäë äúà1209,äù "æðë íéãñç äùîçä úøàä ñ'.   
áä äòéøëä úòá äúò úç÷åìù úåøàää åìà ìë äðäå 'àä äòéøëáî øúåé', àåä 

à äòéøëá éë 'äç÷ì àìëä ÷ø "ää úøàäå úåéúåà á"â,áä äòéøëá äúò ìáà ',ç÷åì ú 
ëä"åéúåà áúääå ïîöò "ïîöò â.àåä íòèäå ,à äééìò úåìòì úåëìîä äëéøö äúòù éðôî  '

äðåéìò øúåé,ãâðë ãò åð " äæã"à,áà "à1210,ãåñéä ïî íéäåáâ íä øùà . äúò äì ùé íâå 
à äøàä 'äøéúé,ä úøàä àéäå  'æðä íéãñç'.  

 - מאיר הכוונה -

 .2לעיל הערה ' עי 1204
 1205כד נטיל אתוון כלהון כללא 1205ת" את השמים דלא לאפרשא לון דכר ונוקבא כחדא א1205

 דכלהו אתוון אינון רישא וסופא
ב אתוון ודא הוא "ה עטורא דסתימו דאתוון כללא דכלהו כ"את: א" ע זוהר חלק ב דף רסא1206

וכד איהו בשלימו בההוא נהר ' ת ה"וכניש לון בגויה ודא איהו א' דכליל לון מעילא בהאי ה' ת ה"א
ובזה הנערה באה אל המלך ) אסתר ב יג(יהו רזא דכתיב דאחיד בה סלקא לאתעטרא לעילא ודא א

את כל אשר תאמר ינתן לה ודא איהו רזא ברוך אתה ובעי לאתכוונא בהאי רזא ) שם(וכדין 
  .ולקשרא רעותא בהאי רזא

שכולל אותם ' ת ה"ב האותיות וזהו א"ה העטור של סתר האותיות הכלל של כל כ"את: תרגום
וכשהיא בשלמות באותו נהר שאוחז בה היא ' ת ה" לתוכו וזוהי אהזאת וכונס אותם' מלמעלה בה

ובזה הנערה באה אל המלך ואז את כל אשר ) אסתר ב(עולה להתעטר למעלה וזהו סוד הכתוב 
 . תאמר ינתן לה וזהו סוד ברוך אתה וצריך להתכון בסוד הזה ולקשר את הרצון בסוד הזה

 .1185לעיל הערה ' עי 1207
כסא אתקין אברהם באתקשרותא דיליה דעביד טיבו ושלימו : א"ב קלג ע" זהר ח’עי 1208

) ישעיה טז ה(דנשמתין לכל בני עלמא ולית תקונא דכסא אלא בחסד דאברהם כמה דאת אמר 
  והוכן בחסד כסא

ולם ואין תקון כסא תקן אברהם בהתקשרותו שעשה טוב ושלמות הנשמות לכל בני הע: תרגום
 .והוכן בחסד כסא) ישעיה טז(הכסא אלא בחסד של אברהם כמו שנאמר 

 .171לעיל הערה ' עי 1209
 .שער כט פרק א' עי 1210
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ä íòèäåàå,éçúá éë äìà äãî äøåòéù äéä ',áçåøä ïéðòá ,ãåñéä áçåøá àåäù . 
äúò ìáà,ãáìá úçà äãî ÷ø åððéà äáåâä øåòéùáù àåä úîà ,ðù éôì å" ãöá åæ íä ä

åæ,æ íðéàå äæî äèîì ä,áçåøä ïéðòá ìáà ,á ìù áçåø äì ùé  'úåãî,íäù åð "ä,  íéãîåòä
åæ ãöá åæ,æ äøàä úç÷ì äúò äëéøö ïëìå å1211ää ïî äøéúéä "ç. áåùçì äòèú ìà íðîàå 

ìåòù äúò éëäðä ãâðë å"ä,ãåñéä ãâð àéä íâù ,ïë åðéàù êì òã 1212, úø÷òð íðîà 
ãåñéä éøåçà íå÷îî,ðä éøåçà ãâðë úãîåòå äìåòå å"ãáìá ä, ïééãòù éôì àåä íòèäå 

íìù óåöøô äððéà.   
òìðå"æ éøåîî éúòîùù ã"ì,â äæ éë "äúà úìîá æîøð ë,ø "à ì"ä ú'1213, äúò éë 

ìîä 'ä àø÷ð 'äúåîéìùá,ïåùàøä äúåìéöà íå÷îá àéä äúòù éôì ,äð éøåçàá àåäù " é
æã"à.úøçà äáéñì ãåòå ,âá äúìò øáë äúò éë  'æ éå÷"à,ðäå ãåñéä íäù å"ä, íøåéö øùà 

âá øééèöð 'ä úåà øåéöá ùéù íéå÷',ä äæë ',òìðë "î éúòîùù ãæ éøåî"ì1214.   
á äðäå 'úåéìòò íä åìà "æðä úåòéøëä éðù é'.àåä ïéðòäå ,ò éë "æ ìù úåòéøëä é" à

äéìà ãøåéù,éò "åìàä úåéìòä äìåò àéä ë. óå÷æì íéøæåç íðéà úåøàää íúåà íðîà 
úåìòìå,íäì àéä äëéøö éë ,ôòàå "úåôé÷æ íéàø÷ð íä úåëìîä êøòáù é, àéäù ïåéë 
ò äìåò"úåâøãîä åìà ìë é,äð íäù "æã é"à,ëò "æ÷ð  'úåòéøë,òàù éôì " úåôé÷æ íäù ô

ëøòáä,ëò "åëìîä íå÷îù éðôî æúåëå '1215å÷ðå úã ãâðë àåä éø÷éòä ïåùàøä äúåìéöà 
æã äæçä"à,íù äúìò àìù ïîæ ìëå ,äôé÷æ àìå äòéøë àø÷ð . äððéà éúéîàä äôé÷æ éë 

ìòú øùà àìàäéúéîàä äîå÷î ìà ,äìù úåéìòä øàù ìë ìáà ,úåòéøë àø÷ð , àìà 
äùäìòîá åæî åæ úåðåùî úåòéøë í,äèîì àéä úòøåë ïééãò éë , äîå÷îá äô÷æð àìå 

úéúéîàä, úìîá àìà úåôé÷æä ïéà ïëìå äåäé,úá äìåò àéä æàù éôì "æã ú"à, àåäù 
øàáðù åîëå éúéîàä äîå÷î.  

äåäé  
á óå÷æì êéøö äúò äðä 'úåôé÷æ,á óåìéç  'æðä úåòéøë',æå "æ íéøîåàù ñ" ì)& ( ìë

øåëäíùá ó÷åæ ó÷åæä ìëå êåøáá òøåë ò,á ìà åìà íéøáãá åæîø  ' éðùå úåòéøëä
åôé÷æäú,íùá óå÷æìå êåøáá òåøëì êéøö åøîà àì éë .íä úåôé÷æ éðùäå ,ðåùàøä ä 

óåâä úôé÷æ,áä  'ùàøä úôé÷æ.úð øáëå øàáòù "á é 'ãò úåëìîä äúìò úåòéøëäåð " ä
æã"øåçàá øåçà à.åìà úåôé÷æ éúùá äúòå , úä ãò äìåò"æã ú"åéøåçàî à. øàáúð øáëå 

îå÷î ïàë úåéäìùäéúéîàä ,÷ð íä åìà êëì  'úåòéøë àìå úåôé÷æ. äëéøö äúåéä íðîàå 
á 'úä éøåçà ìà úåìòì úåôé÷æ"ú,òãåðù äîá àåä ,æ éë "ìéçúá äéä àä,øåáéòä ïîæá , 

éçáá 'â 'âá ïìéìë',çàå "éçáá àåä ä÷éðéä ïîæá ë 'å"÷,æá êë øçàå ÷ðä úåìãâä ïî ' øåáéò
á',ïéçåîä ìù ,éçáá äéä  'é"úåøåîâ ñ.÷ä ïéðòá ìéòìå "úð ù 'äæî úö÷,åä íéìãâð êéà " ÷

é íéùòðå"úåøåîâ ñ,ò "å÷ìçúä éúåáù íéùéìùä ,ò "äð úñéðë é"ïëåúì äàìò àîéàã é, 
íéìãâð æàå.   

úð øáëå 'øîâðù íåéî ïè÷äù àåä çøëåî êéàäåîà éòîá åúøåö 1216, øáë  åøîâð
îøä ìë"åáù íéøáéà ç1217.çà íðîà "äìãâäá åéøáà íéìãâð ä÷éðéä ïîæá ë, àì ìáà 

 - מאיר הכוונה -

 ).ח"פע(יותר מהכריעה הראשונה  1211
 .ף שלםקוים ופרצו' נ שאם זה כנגד שלשתם זה ג"ול, הרב התקשה מה חסרון בזה 1212
 .1206לעיל הערה ' עי 1213
 ).ח"פע(ואיני זוכר זה באמיתית  1214
 .ח"נמחק בפע 1215
 .ח שער יט פרק ג"ע' יום לנקבה עי' יום לזכר ופ' היינו מ 1216
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åéøáà ïéðî åá åôñåúðù.á øåáéòå úåìãâä ïîæá ïëå '1218,øúåéå øúåé åéøáéà íéìãâð . äðäå 
úä úðéçá"æã ú"å úåà àéä øùà à 'æ ììåëä äéåää ìù"ðë à"ì,éçúáù øàáúð íùå äì, 

å äúéä ' éúìá äðè÷ åæùàø,çàå "å úéùòð ë 'ùàø íò äìåãâ åæ.éçá íìåòì äðäå  'å úåà '
æá úæîåø"úåìéöàä øàù êøòá à,úá úåæîåøå "æã ú"éå åôåâ øàù êøòá à"åáù ñ. äðäå 

ïè÷å øö÷ åôåâ äéä åúåðè÷ ïîæá,å ïåéîãë  'ùàø éúìá àøéòæ, åôåâ ìãâð ìéãâä øùàëå 
å úøåö ïåéîãë äùòðå øúåé 'ùàø íò äìåãâ.   

åä ùàø äðäå 'äðè÷ ãåé úðéçá àéä1219,å úåà úøåö éë  'å ìò äðè÷ ãåé àéä'. 
àåä ïéðòäå,å äéä øåáéòá åúåéäá éë  'ùàø àìá,ä÷éðéá äúòå , åá åñðëðù øçà èøôáå 

å"úòá úåìãâã ïéçåîä ÷} ò ì"á{òîù úàéø÷ , å úåàá ùàø åì äùòðå ìéãâä øáë 'åáù. 
àå"àöîð ë,ä ìà ùé úåðéçá éðù éë ú"æã ú"à:ãçà ,úåðè÷ ïîæá ,ãçàå ,úåìãâä ïîæá , 

á íä íãâðëå 'ðä úåôé÷æ"ì.úä ùàø úìçúä íå÷î ãò äúåìòäì ãçàä "ú,àä  ' ïîæã
úåðè÷ä,úåìòäì éðùäå äúä úéùàø ãò "çà ìãâðù ú"úåìãâä úòá øúåé ë.úä äðäå " ú

àä 'éçá àåä 'å 'ùàø éìá,úäå "éçá àåä éðùä ú 'å ' ïîæ àåäù ùàø íòäìãâää.  
åìà úåôé÷æ éðù øãñ äúò øàáðå.ãáìá êôåâ óå÷æì ìéçúú äìéçúá äðä , ïéåëúå 

ìîä óå÷æìúåëä àø÷ðä  'å éáâì',úä íå÷î àåäù "ïåùàøä ú,úä éùéìù éðù íäù " ìù ú
äìãâää.çàå "êùàø óå÷æú ë,÷ðä úåëìîä úà úåìòäìå óå÷æì ïéåëúå  'ä 'é éáâì', àåäù 

éä 'åä ùàøáù', àéä åæ úä úìãâä ìù ïåéìòä ùéìù"ú.â ïéáú äæáå "ùî ìà íòè ë"ì, 
àùéô ìò óäúà êåøá úìîáù ,úìò äåëìîä úäð ìà "æã é"à,ëò " óåâäå ùàøä ïééãò æ

æã"äòéøëá íéôåôë íä à. úìîá äúò ìáà äåäé,á íäù  'úåôé÷æ,úä äðä "æã ú" àåäù à
éçá 'å úåà 'ä éáâì òøåëä',åîå÷îá ó÷æðå äìåò àåä äðä ,åúåéäá ìáà 1220äðá "é, ïééãò 

åîå÷î ìà äìò àìù ïîæ ìë òøåë äéä.åëìîä äúìò äúò éøäå úïåùàøä äùøù ìà , 
éôñ äãî øåòéù äì ùé øáëå'1221à  'ãáìá,úä úãî àåäù "æã ú"ééøåçàá àíåìù 1222. ìëå 

ò äúåìòäì äéäú åæ äðååë"ïéãåé éåìîá äéåää íù é,äå " ñ) ברכות&( íùá ó÷åæ ó÷åæä ìëå, 
ëò äúéä äòéøëä é"ðë ïéãåé éåìîã äéäà é"ì.   

åëìîä êéà äúò øàáðù êéøöåúúä ùàø ãò äúìò "æã ú"à, íå÷î àåä íù éë 
äàì,äèîìå äæçä ïî úìçúî ìçøù éôì ,òìð äæ ïéáäìå "øîåì ã1223 úééìò ãåñ àåäù 

ìçøå äàì,á íäù  'äéåää ìù ïéäää,åøîà äæ ìòù ,íùá ó÷åæ ó÷åæä ìë .äå  ' äàúú
åòäå éáâì äì 'úä àåä"úåðè÷ã ú,äæçä ãâðë ãò äúò àåäù ,äå  ' ãâðë äìåò äàì äàìò

 - מאיר הכוונה -

כל  היינו ש דגופא ורישא לבר)ב"ג ע"נשא קכ' פ(מ " והוא מרע,)'רק זפ( בשער מוחין דצלם 1217
 .ר הם פנימיות"וכל הג, ק כולל הראש"הו

 .ש אבל לא ראיתי שום תועלת מההערה הזאת"וכן מוזכר בש, ח"נמחק בפע' ועיבור ב 1218
ה "לבד ולא נתגלה עדיין להוי' האות ו' כל זמן שהוא עומד בבחי: ב"ש מא ע"הקדו' עי 1219
 ,עלמים בו בהעלם גדול שכל המוחין שבו הם רק כלולים ונ,קטן שנולד'  הרי הוא בבחי,שלימה

 שגם אז אין לו עדיין ,ק דמוחין דגדלות"כ על הו"וכן הוא הוראתו ג (,'ז הוא הוראת דאות ו"וכ
הוא רק על המוחין ' ש כי עיקר הוראת הו" ע)י"שער העמידה פ(ח "ש בפע" וכמ,המוחין בשלימות

הוא '  כי ראש אות ו)ד"י' שער התפילין פ(ח " ובפע)'פרק ד(בנסירה '  וע,ת עצמן"הכלולים בהז
 .ב ממש"פ הוא כי אינם הכח" והרי עכ,ב"הדעת הנמשך מכח

 ).ו"ח ולש"פע(בהיותה  1220
 .ח"נמחק בפע 1221
 .בזמן היניקה 1222
 ).ח"פע (ד" ומטעם זה הקושיא נלע1223
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÷ðä ïåéìòä ùéìù 'é',åä ùàø ',îå÷î íù éë ä. ìàì úåìäú ãåñá äèîì åéä åìà ìë éë 
æðë íìàåâ ïåéìò"ì )&(,äéúù íéìåò äúòå ï,æ éøåî éôî äæ éúìá÷ àì ìáà "ì1224.   

æ åðîî éúòîùù ÷ôåñî éðàù äî ìáà"ì,íéðô éðùá àåä : àåä éë øîàð íà åà 
 ãåñá)&( íéôøúä úà ìçø áåðâúå,é÷åñôä øòùá åðéìöà øàåáîë íôá  'àöéå1225, 

åúåà åúáðåâ ìçø íéîòôù,úä éøåçà ãâðë ïåéìòä ùéìùä åúåàá äìåòå "æã ú"à. íà åà 
òàù øîàð"ã íéìåòù íéøîåà åðàù ô 'åìà úåéìò,åîå÷îä åìà úçú äìåòù àéä äðåëä  ú

íãâðë íîöò íäá àìå.àåäå ,ãåñéä úçú äìåò àéä äìéçúá éë ,à ùøåù àåä íù éë  ' ìù
åøéôá åðéìöà øëæðë úåëìîäùø ìù úåáà úëøá "ä) דרוש ו'&(òå "ù.úçú äìåò êë øçàå  

åð"ä, úä úçú äìåò êë øçàå"ú,æðë øçà ùøù äì ùé íù éë  'â íù"ë.çàå " úçú äìåò ë
éä 'äæçä ãâðë ùîî.ðàå à éúòîù íà ÷ôåñî é 'éëøã éðùîíåìà .   

íòô ìëá äîéìù úçà äãî äìåò äúéä äìçúá êéà äîúú ìàå,áá äúòå  '
úä úãî ÷ø äúìò àì úåôé÷æä"ãáìá ú.àåä íòèäå ,úä øåà éë " äî ìëî äìåòîå ìåãâ ú

òãåðë åðîî äèîìù.ãåòå ,úä úãî äðä äãî øåòéùá íâ éë "íäî ãàî ìåãâ ú1226.   
 äúò ãò éøäååëìîä ìà ãçà äâøãî äð÷úðú,úéä äàéøáá äúåéäá éë àåäå ä 

å÷ðäãäðè÷ ,ìöàðù úòá äúéäù éúéîàä äîå÷î ìà äúåà åðéìòä äúòå ä, éøåçàá àåäå 
æã äæçä"à.ñåú äúò äì ùé íâ úôøçà ,éôñ úãî ìù äîå÷ øåòéù äì ùé äúò éë àåäå  '

à 'øð äæåäàéçúá åðîã÷äù äîî êôä  'äëøáä,èä ìëù "ù ñäàéøáá åãøé äá,öå " ò
ìåãâ1227.úåùòì ïéëéøö åðà äúò äðäå äåöøô øåòéù óæ éøåçà ãâðë øåîâ "à, äæçä ïî 

åéìâø íåéñ ãò åáù,çàå "áô åîò øåæçì ìëåú ë"ô.æ úìãâä éë àöîðå "å ãåñá à" ìù ÷
÷ã ïéçåîä"ù,äìãâð 1228åëìîä úéôñ úãî äúåéäì åãâðë  'à',åìù äæçä ãâðë äãîòå . 
åáé øùàëåâã ïéçåî åà"æ ìù ø"à,íìåë àáàã ïéçåîä ìë íâå ,åëìîä íâ æà ú íìúùú 

íìù øåîâ óåöøô úåùòäìå ìãâéì.â ñéðëäì íéëéøö åðà äúòù àöîðå "æã ïéçåîã ø" à
àáà ãöî ïéçåîä ìë íâå àîéà ãöî,à äæ ïéðòå "ùòðù ãò åúåùòì àä ùãçî øçà âååæ 

åà ìù"à1229,ëøáä úìéçúá ìéòì åðéìöà øàåáîë åæä ä, úåìîá æîøð éðùä âååæä ïéðòå 
îë åðéúåáà éäìàå åðéäìà"òá ù"ä.  

ìàäåðé.àîéàá àåä éë ïéåëú , úìî øëæðù íå÷î ìë éë åðéäìà åà àîéàá åà àåä 
éìàîù å÷á. úìîá äæá àöåéëå åðéäìàìàøùé òîùáù ,ãò øàáúð "ù æåðéäìà àåä 

àîéàá.   
åðéúåáà é÷ìàå,òãáå àáàá ïéåëú ú âååæîä åàì"à.   

 - מאיר הכוונה -

 ).ח"פע (ה ולא אוכל לכוין בזה" אך לא שמעתי זה מפי מורי זלה1224
כי הנה לפעמים לוקחת רחל כל , דע. יםאיך גנבה אותם התרפ,  ועתה נבאר ענין רחל1225

נכנסים , ואין עקבים דלאה הנקראים תרפים, הנקרא בית התורף, א"ת דז"השליש האמצעי דת
והוא , כי הנה כל המקום הזה לאביה הוא, זו נקראת גניבה' ואז בחי, כמו שנבאר, בתוך כתר שלה

נסתלקו אותם האורות מעקבי כ "ועי, והיא גנבתו, שתתפשט עקביה בו, אשר נתנו אל לאה בתו
לא היו עתה , על היותם נאחזים באורות ההם, והחיצונים והקליפות אשר נקראים תרפים, לאה

הם אורות היוצאים , ולבן אביה בקש את התרפים. ונסתלקה חכמתם, יכולים להתאחז בהם
 .םוגם כי רחל גנבת, ולא הגידו לו כי יעקב ברח, ולא מצאם, מעקבי לאה אל החיצונים

 )ח"פע (כ אינו בערך עם שאר ספירות כי הוא גדול מהם מאוד" וכן בשיעור ג1226
  .הרב לא הבין 1227

 – ע גדול" וצ,ס שבה ירדו בבריאה" שכל הט,הברכה'  הפך ממה שהקדמנו בתחיאהוזה נר
 .ח"נמחק בפע

 ).ש"ש(בזקיפות  1228
 א" הזיווג הזה דאו לכן אומרים אלהינו ואלהי אבותינו שהוא סוד'וכואמצעי שלהם '  בבחי1229

 ).ח"פע(
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éá úìçúî åìåë úåìéöàä íìåò äðä éë àåä ïéðòä ãåñå"ñ,åçå "ä íäáù áãåñ í 
÷ðä 'åà"à,ñçîå ãå óåñ ãò äèîìå  'úåðåúçú÷ð  'æ"à.â éë àöîðå  'â íä úåáà 'éôñ 'âç"ú 

}ò ì"â{æá íéìåìëä "à.àáà àåä åðéúåáà é÷ìà éë àöîð ,âç é÷ìà àåä øùà " íäù ú
åðéúåáà,é íäøáà ãåñá á÷òéå ÷çö.æ éøåî åðòéãåäù äî úòãì êéøö íâ "ì, úëøá éë àåäå 

äúò íéøàáî åðàù åæä úåáà,éçáá àåä  'íééîéðôä ïéçåî.éô äá ùé ãåò ìáà ùåø éðù ,
éçáá àåäå 'íéôé÷îä ïéçåî.òìðå "åëä àåäù ãåáä äð ' øçà ïî÷ì éúáúëù úåáà úëøáã

äéúåéúåàá äìôúä çñåð,òå "ãàî áèéä ù) &(, éë  êáì íéùú íà úìòåúä úáø àéä
äéìà êúòãå.   

æ éøåîî éúòîù íâ"ì,éôä åúåà éë ùåøøã úåáà úëøáá åðøàéáù "ä, ùîî àéä 
úéøçùã ìåçä úìôú ìù úëøáë,éøä ïéðòá àìà íäéðéá ùøôä ïéàå " íù øàáúð øùà å

ø úìôúá"ä,ø úåéäì éë "äøåáâäå ïéãä íåé ä, äøåáâä éë òãåðå îéâ’éø "å,ö ïëìå  êéø
ìë úåùòì1230éçá  'ø úìôú"éø ãåñá ä"å,éçá ìë ïëìå  'éøä" úåáà úëøáá íù åðøàéáù å

øã"ãáìá íåéä åúåàì ÷ø åððéà ä.ùîî ìåç ìù øãñ ìò àåä øåàéáä øàù ìë ìáà , øåëæå 
á 'êéúòãåä øùà íéøáãä äìà.  

ïåùàø ïéðòì øåæçðå, äðä éë åðéäìààîéàá æîåø ,àáàá é÷ìàå ,àåä é÷ìàù éôì  
áîéâ'î "å,òã äéåä éåìî úåéúåà ïåáùç àåäå "ïéãåéã á.åä úåàáå  'é÷ìàå ìù, ìà ïéåëú 

âååæîä úòãäíøáçîå ïâ àåä øùà "éçá ë 'å 'òãåðë1231 )&(. àåä ïåéìòä úòãä éë ïéåëú íâ 
å íéîòô äùù ãåñá',á àåäå îéâ’ì "å,é íòå  'é÷ìàå ìù,á àåä îéâ’î "ä. éåìîã äéåä àåäå 

ïéôìàã,äù "úòãä ñ1232íééúðá òéøëîä .   
åðéúåáàå,ðéçá àåä úò äúò êéùîäì íéöåø åðà øùà ïéçåî äùìù "âååæä äæ é, 

â íäù"àîéà ãöî ïéçåîã ø,àáà ãöîã ïéçåîä ìë íâå .   
 úáéú äðäååðéäìààîéàá úæîåøä ,åéúåà éðùá ïéåëú úà "î ìåðéäìàñ íù ìà " â

àîéàá øùà,àéé íù åá æîøð øùà "é1233ìåòä äéâ î 'à"òãåðë ì,æå "à ñ"î ìåðéäìà. 
øã úåáà úëøááå"òå êøåàá øúåé äæ øàáúð ä"ù.ã ïéðò íù áèéä øàáúð íâå  'åéúåàú 

úåøàùðä,ðéä úåéúåà íäù " úìîáù ååðéäìà, ïéîéã÷î åðà äîì íòè íù øàáúð íâ 
àáàì àîéà.òãå ,òà éë "øã úåáà úëøááù ô"åðøàéá ä úðååë  ãöîã ïéçåîã ïéôé÷î

îéààáà ãöîå à,ëò "ìåçä éîéá äúò æ,àîéà ãöîã ïéôé÷îá àìà ïéåëú ìà , ïéôé÷îä éë 
íéðäë úëøá ãò äúò ïéñðëð íðéà àáàã,îë  åúéùøàáïî÷ì åîå÷îá . úìîá ïéåëúå 

éçá êéùîäì é÷ìàå 'æ éøåçàá äàì"éùîë à"åë íäøáà é÷ìà úåáéúá ú',ã éë  'íéîòô 
é÷ìà ïàë åøëæð.à é÷ìàá ïî÷ì ïééòå íäøá.   

åà âååæ åðéùòù øçà äðäå"æðä úåáéúä åìàá à',æã àùéøá ïéçåîä åðà ïéãéøåî " à
á÷òé é÷ìàå ÷çöé é÷ìà íäøáà é÷ìà åäæå1234,îë äæ ïáåéå "úåðè÷ã ïéçåîä éùåøãá ù1235, 

 - מאיר הכוונה -

 .הימים' ש אמר רק שחרית ב"הרש 1230
 ?ב"ז כט ע"תיקו? ק"כפנימיות הו 1231
 .א שקיא דאילנא"ז יט ע, תיקו’עי 1232
 .362 לעיל הערה ’עי 1233
ין מן  אנו מחדשין כל האצילות כמו שנתאצל תחלה קודם בריאת העולם ואנו מתחיל1234

א כמו שידעת בסדר האצילות והענין כי "ב רק או"א ואינם אלו חו"אלהינו ואלהי אבותינו הם או
א ותחלת מציאותו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי "א הם אשר מתחילין לתקן מציאת הז"האו

' כ נתהווה הם עצמן ג"ת ואח"ד אשר היותן תחלה חג"א הנקרא חב"מוחין דז' יעקב הם סוד ג
 ).ח"פע (כ היו מוחין"כמו שידעת לכן נזכרו כאן אברהם יצחק ויעקב כי כך היו תחלה ואחמוחין 

 ומתפשטין בכל ,ת" אז נכנסים המוחין דגדלות שהם הויו,אמנם כשבאין ימי גדלות: פרק ג 1235
 . ואז יורדין כל המוחין של אלקים למטה עד היסוד,א כנודע"הז
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æã ïéçåîä úñéðë øãñ ïéðò íé÷ìà íùã"à,â íéñðëð éë åðøàéá íùå " ãöîã ïéçåîã ø
àîéà÷ðä  'áç"ã,óëéú æàå äð úåðåøçà äùìù ãçéá íäîò íéñðëð "àáà ãöîã ïéçåîã é, 

æðä úåìîä øåàéá åäæå':äîëç àåä íäøáà é÷ìà , ãñçä àåäù íäøáà é÷ìà àø÷ðä 
íäøáà àø÷ðä.äðéáä àåä ÷çöé é÷ìàå ,÷çöé àø÷ðù äøåáâä é÷ìà . àåä á÷òé é÷ìàå 

úòãä,úä é÷ìà "÷ðä ú 'á÷òé.éçúáå äìâ íä êéà ïéåëú "ø,áç "ã, íéñðëðä àîéà ãöî 
æá"à,åë íäøáà é÷ìàá úåæåîøä íäå  'æðë'.   

æ úìãâä ïéðòá êéúòãåäù äî ìà åìà úåìîá ïéåëú íâ"à) &(, íéùéìù éðù ïî éë 
æì úìâìâä éìë äùòð ãñçä úãî ìù íéðåéìòä"à,äîëçä çåî åëåúá ìá÷ì . ùéìùå 

çöðã ïåéìòä ùéìù íò ãñçä ìù ïåúçú,çä ìà óåâå éìë äùòð åë ãñ'.ãò ïëå " å÷á æ
éòöîà å÷áå éìàîù,îëå "ïéðòá ù òîù úàéø÷ úéøçù ìù) &(.   

éçá àåä úåáà úëøáá äúò äðäå 'úåìãâä, ïéçåîä ìë íéñðëð äúò éë 
íúåîéìùá.íäøáà é÷ìà àø÷ð äîëçä ìù çåî äúò ñðëð øùàëå ,åéðçåøä àåä ïòé ú 

äøáà àø÷ðä éðîéä úìâìâä ììç êåú ñðëðä úåéîéðôäåí1236,ä éë " ãñçä éùéìù éðù ñ
äîëç àø÷ðä çåîä äæ ìà éìë äùòðä, úåéðåöéçä êøòá é÷ìà àø÷é çåîä úåéîéðô éë 

åìù éìëä àåäù,íäøáà é÷ìà úìîá æîøð äæå .ãòå "á÷òé é÷ìàå ÷çöé é÷ìà ïéðò ùøôú æ. 
â ïéðòá åìà úìî øåàéá øàáúð éøäå 'àîéà ãöîã úåðåùàø ïéçåî.   

â äðäå"îáù êéøö ëæðä åìà úåì 'â ïéåëú"ë äðååë éçáá àåäå úøçà 'âã ïéçåîä"ú, 
äð"àáà ãöîã é,æðë íäîò ãçé íéñðëðä '1237.â íä äðäå  'äðã ïéàúú ïé÷øô"àáàã é. åîëå 

âäù 'äðã ïéàúú ïé÷øô"ìéçú åñðëð àîéàã éäâá "æã ø"à,çàå "â ìà äéðù äãéøé åãøé ë '
æã úåéòöîà"à,çàå "â äãéøé åãøé ë 'íå÷îáíäì éåàøä ,äð íäù "æã é"à. äúò àåä ïë 

âä åìàá 'äðã ïéàúú ïé÷øô"àáàã é,ìéçú éë äâá äúò ïéñðëð "æã ø"à, ãçéá íéãîåò íùå 
êåúá} ò ì"ã{â "àîéà ãöîã ïéçåîã ø.ïë øáãäù ïåéëå ,à "ò íäá ïéåëú íâ ë"î ã" ù

åë íäøáà é÷ìà úìîá',âá äìòîì äúò íä éë  'úåðåéìò,â íä ïëìå " ë àø÷äì íéìåëé
åë íäøáà é÷ìà íùá íúåà',ò "æðä ã"â ãåñá ì"àîéà ãöîã ïéçåîã ø,ò "åë éðùä ãå úåð

ðä"ì.   
åë úôñåú ãåò ïéåëú äúò ìáàåâ úøçà äð"ë,á é÷ìà éë àéäå îéâ'î "å, ïéðîë 

òã äéåää éåìéîä úåéúåà"ïéãåéã á,òãåðë àáàá úæîåøä .âä åìà éë ïéåëúå  ' íä ïéçåî
àáà ãöî, òã ïéãåéã äéåä àåäù"á,âä íä åìàå  'åðîî ïéëùîðä ïéçåî,â íäå  ' äéåä ééåìî

òã"ïéãåéã á,âá íéæîøðä "é÷ìà é÷ìà é÷ìà ô1238.å úåà óñåúð á÷òé é÷ìàá íðîà  ' äøéúé
á÷òé é÷ìàå, åðøàéá äðä éë àåä íòèäå )יח, ה פרק ב כלל יז"כער ש( ÷åñôá,ä úåòã ìà éë ' 

   .ðù éë æá íä úåòã é"à,à  'àå àáà ãöî 'àîéà ãöî,)ב ג' שמואל א(
éô ùé ãåò 'øçà, àîéà ãöîã ïéçåîá åà íãáì àáà ãöîã ïéçåîá íâ éë àåäå 

íãáì,éçá ìëá ùé  'á íäî 'úåòã,êéúòãåäù äîá àåäå ,æã úòãä éë " ïî êùîð àåä à

 - מאיר הכוונה -

' הדעת הכולל ג' ד הנה המוחין שלהם הם בחי"בא שנתעלו ונעשו בסוד ח"ת דז" דע כי בחג1236
ג ובאמצעית יש בחינת הדעת המחברם ונקרא תפארת "עטרין כנודע הנקרא חו' מוחין כי הם ב

ת ונקרא אברהם יצחק ויעקב אלא שהכלים נקרא אברהם "וכללות שלשתן נקרא דעת ונקרא חג
ל "עטרין והמכריע כנ' ם הבאבות להיותן למעלה ברישא אך המוחין שבתוכם שה' יצחק יעקב ג

  ).ח"פע (כלים אלו נקרא דעת' נקרא אלהי אלהי אלהי וג
היינו , ב דגופא ורישא מלבר ומוחא ולבא מלגאו"מ נשא קכג ע"ג שמביא רע"ש לח ע"הקדו' עי

 .ק"שהראש הוא בכלל הו
 ).ח"פע (ס הנקרא גדלות ראשון דאבא"י דיש"ת דאבא דפנימית נה" ג1237
פרקין תתחתונים ואל אמצעים ' ב שהוא בג,לת תמיד שזה מילוי עש בשם העו"ש' עי 1238

 .ב מלא,שהוא היה הויות פשוטות ובפרקין עליונים היו ע
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éãñçäíåá íéèùôúîä úåøåáâä ïîå "àîéàã åà àáàã àôåâ ÷,åøãá åðéìöà øàåáîë  ù
ã 'ñãøôì åñðëð )ב"חגיגה יד על "שער מאמרי רז

1239
(äãà àèç ùåøãáå " ø) ספר הליקוטים&( .

ãçà úòã ïéðò äæ éøäå.æá ùé ãåò "äæî ïåéìò øúåé éðù úòã à, úòãä çåîî êùîð àåäå 
àîéàã åà àáàã ïåéìòä åîöò,åçã ïéçåî ïéá òéøëîä "á,ïåäìéã àùéøá åäééðî ãç ìëã , 

â àåä úòãä äæå"ëæá "äéìéã àùéøá äìòîì à,åç ïéá òéøëî "äéìéã á. ïåéìòä úòãä äæå 
æã"ãàî íìòðå ïåéìò à,åç ïéá âåæîå òéøëî àåä éë "åáù á,øîàð åéìò ïåéìòä úòãä äæå  

)&(åë ïãòî àöåé øäðå '1240.àéìâúà àìå ,æã äðéá åâ øéãú øéîè åäéàå "à,øëéð åðéàå , éë 
ä âååæä ãåñá íìòð ãîåò øéãú íùéøéãú.   

âä ììëá úòãä øëæð àì äîì íòè ïáåé äæáå"åáù ø,éçá øëæð àì øäåæá ïëå  ' äæ
æðä íòèì ïåéìòä úòãä',åá øùà ïåúçúä úòãä åúåà ÷ø ,áä ïåúçúä úòãä åúåà ïëìå ', 

øôñîá ñðëðä,åçä úåèùôúä ïî êùîð àåä øùà "åáù â"åàã ÷"æðë à',÷ðä àåä  '
 àøãàá)& (îë ïéøèéò ïéøú íùáåðéìöà øàåá )פרק ה שער דרושי הזווגיםשער ' שבירה א 

 éçá íäù  'á 'êéøàã ïéôúë,åà ììëî íéáùçð íðéà øùà "à, íëåúá íðéà éë)הצלם פרק א
ïåã÷ô ãåñá íéæåðâ ÷ø1241.æã ïåéìòä úòãä íðîàä "åàã åîöò úòãä çåîî êùîðä à"à, 

ïåáùçá áùçð åðéà,ãàî íìòð àåäù éôì ,åç ïéá òéøëîå "ã áæ"æðë à',á ïéðò áèéä øåëæå  '
æáù åìà úåòã"à.   

åððéðòì øåæçðå, ïéçåîä ìà á÷òé é÷ìàå ÷çöé é÷ìà íäøáà é÷ìàá ïéåëú øùàë éë 
åà àáà ãöîã1242àîéà ãöîã ,æã ïåéìòä úòãä äæ ìà ïéåëú ãéîú "à, ãöîã ïéçåîá ïéá 

àîéà ãöîã ïéçåîá ïéá àáà.ëäå åå úåàá äéäú äðå 'àå úìîáù äøéúéä á÷òé é÷ì
ðë"ì1243.   

א בארץ "המהלך ד )א"כתובות קיא ע( כוונת ד מה שהודעתיך בענין" ע,אחרת כוונה גם תכוין

' מ בגי,ו" כי כל מילוי שבו הוא מ,ב דיודין" שהוא מלוי ארבע הויות דע,אמות'  שהוא להמשיך ד,1244ישראל

 - מאיר הכוונה -

' עקיבא כו' אחר ור) ב''ע(נכנסו בפרדס ואלו הם בן עזאי ובן זומא ואלישע ' ר ד''ל ת'' וז1239
ז ולא נתקן עד ''ם בעוהר חטא החטא העצום ההוא אשר עדיין פירותיו אנו אוכלי''הנה אחר שאדה

חכמים אלו היו מופלגים בחכמה ובחסידות כנודע והיו צופים ברוח הקדש ' ביאת המשיח והנה ד
ר או לפחות לתקן ''ובמעשה מרכבה ועלה בדעתם לתקן הפגם ההוא שנפגם על ידי חטאו של אדה

כי הגדיל ' היי חטאו של אדם ''ר והנה הפגם שנפגם ע''של שרשי נשמתם הנאחזים באדה' החלקי
למטה ' א מצד אי''כ נפל הדעת של ז''א שלא בזמנו קודם שיכנסו המוחין של אבא ועי''הכתר של ז
אצלינו בענין חטאו של ' ת וכמו כן פגמים אחרים כמו שנתב''בשליש עליון של הת' בין הכתפי

 ש ונמצא שאי אפשר לתקן הפגם ההוא ולעלות את הדעת למעלה במקומו אלא עד''אדם וע
ך יתוקן הכתר שבו ויוכל הדעת לעלות למקומו ''א ואז אח''שימשיכו את המוחין דאבא לתוך ז

ב ותרין עיטרין דדעת חסדים וגבורות הכל יחד ''מוחין דאבא שהם חו' ונמצא שצריך שימשיכו ד
וכל אחד יתקן וימשיך מוח ' חכמים אלו עלה בדעתם שבין ארבעתם יחד יתקנו הפגם הנז' אמנם ד
מוחין אבל טעו בזה כי היה ' אלו הארבעה כי אין כח בהם להמשיך כל אחד מהם כל הדאחד מ

עקיבא שנכנס ' י אחד מהם בלבד וכמו שיתבאר ולכן אף לר''צריך שכל הארבעה מוחין ישלמו ע
י ''י שע''ולכאורה הענין זר אלא כי אעפ. בשלום ולא חטא כלל בקשו מלאכי השרת לדוחפו

ז היה ראוי ''מוחין כמו שיתבאר עכ' י תקונו ממילא נמשכו כל הד''ו עשהמשיך המוח האחד לבד
ת הצילו באומרו כי כבר ''א ולכן בקשו לדוחפו והשי''שיתקן הוא לבדו את כולם וימשיכם בז

 :י שלא תקן אלא מוח אחד בלבד''מוחין בסבתו כמו שיתבאר אעפ' נמשכו כל הד
 .א שמשמע שזה דעת המתפשט"א כו ע"זהר ח' עי 1240
 .@: ל" זח שער כט פרק ו"ע' עי 1241
 .ל אּו"ש ונדצ"ש' עי 1242
 .'ה דרוש ו"ש ציין לדרושי ר"הש 1243
 ..Error! Bookmark not definedלקמן הערה ' עי 1244
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 ולכן .1245ש" יע,מה יתירה דהבל כמבואר בדרוש תאו,א"פרצופי לאה שיש בז'  ותכוין להמשיכם אל ד,ה"אמ

 וכולם מצד , ואלקי יעקב, אלקי יצחק, אלקי אברהם,1246 אלקי אבותינו: והם אלו, אלקיפעמים' הוזכרו פה ד

 וכן אלקי .'לאה הנז'  להמשיכם אל ארבעה בחי,1247 או ממוחין דמצד אימא, דמצד מוחין דמצד אבאההחכמ
   אג אות "מ ע@ .ה"ו כמנין אמ"כ שהוא מ"ג

  

                                                           

וההפך , בעליונים מכונים מופלא ומכוסה' נ שידוע שגילויו ית"ול, ע בהם"לשונות האלה צ' ב א
' עי' ולגבי הלשון מופלא ומכוסה עי. ע"וצ, וההפיך של מכוסה היא גלוי, עשל מופלא היא ידו

ס עלאה אוירא עלאה ומופלא הוא רישא עילאה "מכוסה הוא ח, ל"ז, א"ז קלח ע"א על תיקו"בהגר
ז "אד' ועי. שמכוסה למעלה ממופלא, ד שמשנה הגרסא כאן"א כ ע"ו ביאורים ח"לש' עי, לכל רישין

לא אדכר ולא אשתכח ובגין דאיהו רישא , סתימא דכל סתימין, קדישאהאי עתיקא , ב"רפח ע
 . לקיימא כלא והאי טמיר וסתים וגניז מכלא, לא אדכר בר רישא חדא בלא גופא, עלאה לכל עלאין

ואכלת ושבעת וברכת ) &(' והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וגו: ב"ב רע ע"זהר ח' עי ב
ה על כל מה דאכיל ושתי ואתהני בהאי עלמא "א לברכא ליה לקבפקודא ד) &(' אלהיך וגו' את יי

גוזל אביו ואמו והא אוקמוה חברייא בגין דברכאן ) &(ה דכתיב "ואי לא בריך אקרי גזלן לגבי קב
ה קדישא ולארקא עליה מההוא "ה אתי לאמשכא חיין ממקורא דחיי לשמיה דקב"נ לקב"דבריך ב

ואינון  אלהיך' מא וכתיב ואכלת ושבעת וברכת את יימשחא עלאה ואתי לאתמשכא מתמן לכל על
נ באינון מלין מההוא מקורא עלאה ואתברכאן כל אינון דרגין ומקורין ואתמליין "ברכאן אריק ב

נ לשואה רעותיה ברזא דברכאן בגין "ד אצטריך ב"לארקא על כל עלמין ואתברכאן כלהו כחדא וע
ה אתברך ונטיל חולקיה מאינון ברכאן "קבין כלא כחדא ומאן דמברך לנדיתברכון אבהן וב

ה מתברך מתמן נחית ושרא על רישיה חולקא "בקדמיתא דכל עלמא לתתא כיון דשמא דקב
אזכיר (בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך ) &(קדמאה והא אוקימנא דכתיב 

תמן אתפשט בכל עלמא כיון דההיא ברכה אתייא ושרייא על רישיה מ) יזכור כל מנחותיך) &(א "כד
 - מאיר הכוונה -

,  יתרו חותן משה את צפורה אשת משה אחר שלוחיהויקח:  פרשת יתרו-לקוטי תורה ' עי 1245
א קין מיסוד אמא המכוסה והבל "א שבתוך הז" מבחינת יסודות דאוצריך לדעת כי קין והבל היו

והנה משה הוא , ה דיודין"א אהי"קס' מיסוד אבא מכוסה קודם שיתגלה למטה לכן קין עולה גי
ל שהרגו בשביל תאומה יתירה שנולדה " מה שהרג להבל והנה ארזתקןהבל ויתרו הוא קין שבא ל

יו את הבל ובקין לא נאמר אלא ותלד את קין שלא עם הבל וזהו את את הכתוב בהבל את אח
ל "א מאיר למ"אומות הללו כי היסוד דאמא שבתוך הזתוהנה ענין ', נולדה עמו רק תאומה א

וד אמא ומאור סכ מי"של קין שהוא ג' מאחורי יסוד אמא היא לאה והיא תאומת' דאמא שיוצא
ל "ד שניה מהכאת אורות זה דמומאחורי יסוד אבא עצמו וע' כ תאומה א"ל דאבא יוצאת ג"מ

תאומות דהבל שהוא ' דאבא ביסוד דאמא יוצאה עוד תאומה אחרת באחורי יסוד דאמא ואלו הב
 אמא היה אומר זו שלי ודשיוצאת מהכאת אור אבא ביס' והנה קין על התאומה הב, מיסוד אבא

תרו שהוא קין בא והנה י. ז קם עליו והרגהו"דאבא ביסוד אמא הוציאה אף אם היא מאור אבא וע
לתקן זה והנה צפורה היתה תאומה זאת שהיתה ביסוד אמא לכן היתה בת יתרו שמאור דאבא 
המכה ביסוד אמא יצאה ויתרו הוא מיסוד אמא שהוא קין לכן הביאה למשה שהוא הב להורות כי 

 את צפורה אשת משה אחר שלוחיה' ש ויקח יתרו וכו"שלו היא לתקן את אשה עיות בראשונה וז
להיות של קין ' ראוי' כ הי"אחר שמשה שהוא הבל דהיינו יסוד אבא שלח אור זה ליסוד אמא וא

ואמר ואת שני בניה בפנוי . כ חזר והביאה למשה"ולא של הבל שכבר שלחה ליסוד אמא ואעפ
 ולא של משה משום ששניהן היו מבחינת יסוד אמא ולא מיסוד אבא לכן כינה אותם אליה יהאל

' ח כי אמא היא ה"ת אחורים דאהיה דיודין וכן אליעזר עולה שי"גרשם שעולה קדמ' וזהו שם הא
ך דינים "ך והם ש"עצמו הרי ש' ו והה"ג עולה שט"פ ס"ג כנודע וה"ראשונה של שם והיא בחינת ס

ח "ך דינים לכן נקרא אליעזר עולה שי"שרשים העליונים הממתיקים כל הש'  ממנה הבושבה וחסר
 ]:'ול קין בלקוטיוהשאר כתוב בגלג[

ש איך במילת אלהי אבותינו נמשך מיסוד אבא מוחין ללאה הלא עדיין לא "התקשה הש 1246
 נראה כ תכוין במלת"ואחה "ב ד"אמנם לקמן לא ע, א רק באלהי אברהם"ר דז"י דאבא בג"נכנסו נה

 .##*שמתרץ שכאן מדובר על הוצאת המוחין בשביל ולא עצם בנינה
  ).ח"פע (ד אבא או מצד אמא וכולם מצד חכמה או מצ1247

  .מצד אמא' מצד אבא וב' לאה ב' בחי' היינו הד
' הם מוחין דאבא ואין לנו עתה עסק במוחין דאי' והנה כל אלו הד: ל שם"שער מאמרי רז' ועי

ז נודע כי כללות כל אבא הוא ''ן כנודע עכ''ה ב''ג מ''ב ס''ע' מוחין דאבא בבחי' י שהם ד''והנה אעפ
 .ה דיודין''בחינת הוי'  דיודין וכולם נקב''ה דע''הוי
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בשעתא דאינון ברכאן נחתין מתעטרן גו חקל תפוחין קדישין ופגעי בהו כמה דרגין דממנן בעלמא 
ה מאן אתר נחתי לבתר דנחתי מאתר "ונחתי בהו ואמרי ומכריזי דא איהו דורונא דשדר פלוני לקב

ד "ומתתא ההרישא חדא דצדיק תמן סלקין מתערי לנחתא אחרנין מלעילא ואתמלייא מלעילא 
  :דהאי דרגא אתמלייא אריק להאי כלה ומתמן נגדין ואתמשכן לתתא ברכות לראש צדיק כיון) &(

כד סלקין אינון ברכאן מתתא לית פתחא ופתחא לעילא ולית ממנא לעילא דלא פתח כל אינון 
פתחין ומכרזי ואמרי בכל אינון רקיעין דא איהו דורונא דמלכא דשדר פלוני דא הוא דורונא 
בקיומא כדקא יאות ומאן איהו ברכה דאתיבו עליה אמן דכל ברכה דאתיבו עליה אמן דא איהו 
בקיומא כדקא יאות וכיון דהאי ברכתא סלקא כל דרגין דלעילא כלהו זמינין לגבי ההוא נהורא דלא 
נהיר בגין לאנהרא לגבה וכל שכן אי היא ברכתא דסגיאין מברכן לה ומעטרין לה בעטרין קדישין 

א דאמן אמן הוא רזא דקשרי דכל יחודא וקדושה ברזא דמאריה ומעטר לההיא ברכתא בעטרין ברז
ה אתרעי בהו באינון דמברכין ליה ותיאובתיה בברכתא דלתתא דההיא "עלאין כדקא יאות וקב

ברכתא סלקא ואנהיר בוצינא דלא נהיר ואתקיף לה בתוקפא תקיפא לסלקא לעילא ועל רזא דא 
ה ובוזי יקלו אלין אינון דלא מברכין ליה " אכבד אלין אינון דמברכין ליה לקבכי מכבדי) &(כתיב 

  :ה ומנעין ברכתא מפומייהו"לקב
רזא דרזין לאינון דידעי חכמתא דמאריהון למנדע רזא דברכאן בפקודי אורייתא ובכל הנאין 

קונא ברכאן דצלותא דאינון ת) א בר"ס(וכסופין דהאי עלמא לארקא ברכאן מעילא לתתא כד 
דמאריהון מתתא לעילא ומעילא לתתא ברכאן דלאו אינון בצלותא סלקין מתתא לעילא עד דמטו 

בתוקפא לההוא נהורא דלא נהיר בההיא ברכה וסלקא אתערו ) לעילא(גו נהורא דלא נהיר ומתערי 
לעילא עד דמטו לכרסייא עלאה מקורא דכל חיין כדין נפקו מההוא מקורא עלאה ברכאן אחרנין 

עו אלין באלין ונשקי אלין לאלין ואתאן ושריין לריש צדיק לארקא לתתא וכד נחתין אתברכן ואער
  :אבהן ובנין וכל שרגין דלהון

ורזא דאלין ברכאן לאתערא מעילא לתתא ברזא דא ברוך דא רזא דמקורא עלאה מכלא לארקא 
י ומתמן שירותא תדיר דלא פסקין מימו) א בריך"נ(ולאמשכא ולאנהרא כל בוצינין ואיהו ברוך 

דאקרי עלמא דאתי ואיהו קצה השמים דההיא קצה קצה עלאה איהו בגין דאית קצה כגוונא דא 
לתתא ואיהו עלמא תתאה ואקרי אוף הכי ברוך לקבל תתאי לארקא לתתא ולאתערא מתתא 

דא אקרי הכא ברזא דחכמתא עלאה דאמלי לההוא אתר ) קדמאה(לעילא בברכאן דצלותא וברוך 
  :ל דקיק דאעיל ביה שבייבהד

כ אקרי בארח סתים ברוך מקורא "אתה לבתר שארי לאתגלייא דהא האי ברוך סתים איהו ובג
כ אקרי אתה ומאן איהו דא רזא דימינא "עלאה דלא אתגלייא אתה שירותא לאתגלייא לבר ובג

ו אתה כהן לעולם מאן כהן לההוא עולם אתה ודא איה) &(ואקרי כהן לגבי ההוא אתר ורזא דא 
  :ימינא עלאה דהא אשתכח לאתגלייא

  ה דא רזא דאמצעיתא רזא דמהימנותא בכל סטרין"יהו
אלהינו דא סטרא דשמאלא דכליל בימינא וימינא ביה ואתכלילו דא בדא למהוי חד ועד הכא 
אתקשרו ברכאן דכיון דאלין אתברכאן כלהון דלתתא אתברכאן לבתר דאינון אתברכאן ונטלי 

רו כלילן כחד לההוא מקורא דאינון לא יכלין לאתהדרא לגבי ההוא אתר עד ברכאן לגרמייהו אתהד
דאתברכן כיון דאתברכן בקדמיתא אתהדרו ועאלין לגבי ההוא אתר לנטלא ברכאן יתירין אחרנין 

 ולא יראו פני ריקם )& (לארקא לתתא ועד דאינון אתברכן לא עאלין ולא תאבין לגביה ורזא דא
ועלין תמן כדין אקרי ההוא אתר מלך ומלך לא אתקרי בר כד אינון וכד תבין לגבי ההוא אתר 

מתקרבין לגביה מתברכן ומלכא אימתי אקרי מלך כד רברבנוי אתיין לגביה עתירין מסתפקן בכל 
מה דאצטריכו בלא חסרונא כדין איהו מלך מלך לתתא כד אלין מעטרן ליה בספוקא בעטרין 

דאיהו עלמא דלא אתגלייא לבר   אשר קדשנו וצונו ובגיןקדישין והכי אקרי מלך ומאן איהו העולם
  :ואיהו סתים קרי ליה הכי בארח סתים ועל דא לא אקרי אלא בארח סתים

 לגבי ההוא אתר ברישא ובסופא ועלמא ףולעולם ימינא אתה כמה דאתמר ועל דא כהן כפי
ר ברזא דמקורא תתאה כד אתקשר לימינא ואתדבק ביה קרי מתתא לעילא ברוך ולא אקרי ברוך ב

נ כורע "ד בצלותא ב"דאתדבק ביה ועייל ביה ואמלי ליה אתה רזא דההוא כהן לאתדבקא בהדיה וע
בברוך דאיהו עלמא כפוך לגבי עילא ודא איהו שנוי בין ברוך דצלותא ובין ברוך דשאר ברכאן וכלא 

גחין רישא באתה נ כורע ביה בברכוי ו"ברזא עלאה איהו לארקא ברכאן לכל עלמין ברוך דצלותא ב
כ כריעה בברוך וגחינו דרישא "ד כהן נטיל בראש ואיהו ראש תדיר ובג"בגין דאתה אקרי ראש וע

ה אמר לה "ט קב" דגחין תו לא זקיף מרבאתה וכהן בכל אתר דאקרי אתה גחין בצלותא מלך בת
רכאן ה אתער לארקא ב"נ בריך לקב"ד ברכתא דב"לסיהרא זילי אזעירי גרמיך תו לא זקפא ובג

כי ) &(מלעילא לעלמין כלהו כמה דאתמר זכאין אינון ישראל בעלמא דין ובעלמא דאתי כתיב 
בגין דשמאלא אתכליל ' תנינן לזמנא דאתי אמרין ליה ליצחק וכו' אתה אבינו כי אברהם וגו

ג דלעילא אקרי רב "וישמהו לו לאב ולכהן ואע) &(בימינא אבל ימינא מנלן דאקרי אב דכתיב 
אבינו גואלנו ' אתה יי) &(א "לנהורא דלא נהיר בשעתא דאתדבק בימינא אקרי אתה כדואפילו 

  :'וגו
' אלהיך וגו' ואכלת ושבעת וברכת את ה' והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וגו: תרגום
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מצוה זו לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאוכל ושותה ונהנה בעולם הזה ואם לא ברך 
רוך הוא שכתוב גוזל אביו ואמו והרי פרשוה החברים משום שהברכות שמברך נקרא גזלן לקדוש ב

אדם את הקדוש ברוך הוא באות להמשיך חיים ממקור החיים לשמו של הקדוש ברוך הוא הקדוש 
וכתוב ואכלת ושבעת וברכת . ולהריק עליו מאותו השמן העליון ובא להמשיך משם לכל העולם

רים מאותו המקור העליון ומתברכים כל ובי אדם באותם הדאלהיך ואותן הברכות מוריק' את ה
ועל זה צריך . אותן הדרגות והמקורות ומתמלאים להריק על כל העולמות וכולם מתברכים כאחד

אדם לשים רצונו בסוד הברכות כדי שיתברכו אבות ובנים הכל כאחד ומי שמברך את הקדוש ברוך 
של כל העולם שלמטה כיון ששמו של הקדוש הוא מתברך ולוקח חלקו מאותן הברכות בתחלה 

ברוך הוא מתברך משם יורד ושורה על ראשו החלק הראשון והרי בארנו שכתוב בכל המקום אשר 
כיון שאותה ברכה באה ) תךואזכיר כמו שנאמר יזכר כל מנח(אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך 

ורדות מתעטרות בתוך שדה בשעה שאותן הברכות י. ושורה על ראשו משם מתפשטת בכל העולם
התפוחים הקדושים ופוגשות בהן כמה דרגות של ממונים בעולם ויורדות עמן ואומרות ומכריזות 
זהו הדורון ששלח פלוני לקדוש ברוך הוא מאיזה מקום יורדות לאחר שיורדות ממקום ראש אחד 

זהו שכתוב של הצדיק שם עולות מתעוררות להוריד אחרות מלמעלה ומתמלא מלמעלה ומלמטה 
  . ברכות לראש צדיק כיון שדרגה זו מתמלאת מוריקה לכלה הזו ומשם שופעות ונמשכות למטה

נה למעלה שלא פותח את כל וכשעולות אותן הברכות מלמטה אין פתח ופתח למעלה ואין ממ
אותם הפתחים ומכריזים ואומרים בכל אותם הרקיעים זהו דורון של המלך ששלח פלוני זהו דורון 

. ם כראוי ומי הוא הברכה שהשיבו עליה אמן שכל ברכה שהשיבו עליה אמן זוהי בקיום כראויבקיו
מנות לאותו האור שלא מאיר כדי להאיר ו מז כולםוכיון שהברכה הזו עולה כל הדרגות שלמעלה

לה וכל שכן אם היא ברכה שרבים מברכים אותה ומעטרים אותה בעטרות קדושות בסוד של אמן 
שה בסוד של רבונו ומעטר אותה הברכה בעטרות עליונות וקשרים של כל יחוד וקדאמן הוא סוד ה

והקדוש ברוך הוא רוצה בהם באותם שמברכים אותו ותשוקתו בברכה שלמטה שאותה . כראוי
קף חזק לעלות למעלה ועל הסוד הזה כתוב כי ור שלא מאיר ומחזק אותה בתנברכה עולה ומאיר ה

זי יקלו אלה אותם שלא מברכים את ום את הקדוש ברוך הוא ובמכבדי אכבד אלה אותם שמברכי
  . הקדוש ברוך הוא ומונעים ברכה מפיהם

סוד הסודות לאותם שיודעים חכמת רבונם לדעת את סוד הברכות במצוות התורה ובכל 
ברכות ) חוץ/פרט(כאשר . ההנאות והכסופים של העולם הזה להוריק ברכות מלמעלה למטה

 רבונם מלמטה למעלה ומלמעלה למטה הברכות שאינן בתפלה עולות התפלה שהן תקון של
קף לאותו האור ובת) למעלה(מלמטה למעלה עד שמגיעות לתוך האור שלא מאיר ומתעוררים 

שלא מאיר באותה הברכה ועולה התעוררות למעלה עד שמגיעים לכסא העליון מקור כל החיים 
פוגשות אלה באלה ונושקות אלה לאלה ובאות ואז יוצאות מאותו המקור העליון ברכות אחרות ו

  . ושורות על ראש הצדיק להריק למטה וכשיורדות מתברכים האבות והבנים וכל נרותיהם
וסוד הברכות הללו לעורר מלמעלה למטה בסוד זה ברוך זה הסוד של המקור העליון מהכל 

קים מימיו ומשם שלא פוס) מברך(להריק ולהמשיך ולהאיר את כל המאורות והוא תמיד ברוך 
הראשית שנקראת העולם הבא והוא קצה השמים שאותו קצה הוא קצה עליון משום שיש קצה 

 זה למטה והוא העולם התחתון וגם הוא נקרא ברוך כנגד התחתונים להריק למטה גמאודכ
הזה נקרא כאן בסוד החכמה ) הראשון(ולהתעורר מלמטה למעלה בברכות התפלה והברוך 

  . ותו המקום בשביל אחד דקיק שנכנס בוהעליונה שממלא א
אתה אחר כך מתחיל להתגלות שהרי הברוך הזה הוא נסתר ולכן נקרא בדרך נסתר ברוך 

 הראשית להתגלות בחוץ ולכן נקרא אתה ומיהו זה סוד הימין "אתה"המקור העליון שלא התגלה 
 אתה וזהו הימין ונקרא כהן אצל אותו מקום וזה סוד אתה כהן לעולם מי הכהן לאותו עולם

  . העליון שהרי נמצא להתגלות
  ה זה סוד האמצע סוד האמונה בכל הצדדים "יהו

ד השמאל שכלול בימין והימין בו ונכללים זה בזה להיות אחד ועד כאן נקשרו צאלהינו זה 
לאחר שהם מתברכים ולוקחים ברכות . הברכות שכיון שאלה מתברכים כולם שלמטה מתברכים

ר לאותו המקום עד שמתברכים ולולים כאחד לאותו המקור שהם לא יכולים לחזלעצמם חוזרים כ
כיון שהתברכו בתחלה חוזרים ונכנסים לאותו מקום לקחת ברכות יתרות אחרות להריק למטה 

וכששבים לאותו . ועד שהם מתברכים לא נכנסים ולא תאבים אליו וזה סוד ולא יראו פני ריקם
ם נקרא מלך ומלך לא נקרא רק כשהם מתקרבים אליו מקום ונכנסים לשם אז אותו מקו

ומתברכים ומלך מתי נקרא מלך כשגדוליו באים אליו עשירים מספקים בכל מה שהצטרכו בלא 
חסרון ואז הוא מלך מלך למטה כשאלו מעטרים אותו בספוק בעטרות קדושות וכאן נקרא מלך 

 בחוץ והוא נסתר קורא לו כך ומיהו העולם אשר קדשנו וצונו ומשום שהוא עולם שלא התגלה
  . בדרך נסתר ועל זה לא נקרא אלא בדרך נסתר

ולעולם אתה זה ימין כמו שנתבאר ועל זה כהן כפוף לאותו מקום בראש ובסוף והעולם 
התחתון כשנקשר לימין ונדבק בו קורא מלמטה למעלה ברוך ולא נקרא ברוך רק בסוד המקור 

תו ועל זה בתפלה האדם יוד של אותו הכהן להדבק אשדבק בו ונכנס בו וממלא אותו אתה הס



  כ"שעה

267 

                                                                                                                                                                      

כורע בברוך שהוא העולם שכפוף אל מעלה וזהו השנוי בין ברוך של התפלה ובין ברוך של שאר 
בברוך של התפלה אדם כורע בברכיו . ברכות והכל הוא בסוד עליון להריק ברכות לכל העולמות
וקח בראש והוא תמיד ראש ולכן כריעה וגוחן ראשו באתה משום שאתה נקרא ראש ועל זה כהן ל

בברוך וגחינת הראש באתה והכהן בכל מקום שנקרא אתה גוחן בתפלה המלך אחר שגוחן שוב לא 
זוקף למה הקדוש ברוך הוא אמר ללבנה לכי והקטיני את עצמך ושוב לא זקפה ולכן הברכה של 

כולם כמו שנאמר לקדוש ברוך הוא מתעוררת להוריק ברכות מלמעלה לעולמות מברך אדם 
שנינו לעתיד לבא ' כתוב כי אתה אבינו כי אברהם וגו. אשריהם ישראל בעולם הזה ובעולם הבא

משום שהשמאל נכלל בימין אבל הימין מנין לנו שנקרא אב שכתוב וישמהו לו ' אומרים ליצחק וכו
נקרא אתה לאב ולכהן ואף על גב שלמעלה נקרא אב ואפילו לאור שלא מאיר בשעה שנדבק בימין 

 . 'אבינו גואלנו וגו' כמו שנאמר אתה ה
 – נמחק בעולת תמיד – א עם"ז[ כוונה אחרת בדרך פרט הנה עיקר כוונתינו היא להעלות ג
 כנודע ,א"ת דז"הידים המעלים אותה שהם חג' י ג" המלכות אל הבינה שתקבל שפע והיא ע]ו"לש

שבשאר היום כשהוא שלא בשעת התפלה ת אלו לפי " והנה ענין חג.שהם בסוד באר חפרוה שרים
ראש ' ת שלו הם בבחי" ואז החג,ק לבד"ו'  ואינו עומד אלא בבחי, אז זעיר אין לו מוחין,והעמידה

ן יחד שניהם אל " זוג ואז המלכות דבוקה עמהם בחזה של התפארת מאחוריו ואז עולין.אליו כנודע
 , אז הוא יונק משדי אמו,ק לבד"בו רק ו שאין ג כי כשהוא תינוק.הבינה לינק ממנה בסוד היניקה

ת אז גם המלכות הדבוקה עמו שם " וכאשר עלה ת.ת שלו הם העולים שם בבינה לינק"ואז חג
כ הם יורדים " ואח. שלוגר" כי הוא יונק דרך ג,י דזעיר אין צורך שיעלו" ואמנם נה.עולה עמו לינק

   .עולמות כולם ה]ו"לש, ת" עול–לכל  [נ ולכל"ומביאים השפע למטה לזו
'  שהם ד,ב אותיות"ה יש מ" והוא כי בכל הוי,ב"י שם מ"כ בתחלה אנו מעלים אותם ע"וע

ב " ולכן אנו מורידין מ.ב" הרי מ,ח אותיות מילוי המילוי" וכ, ועשר אותיות המילוי,פשוטות
 ,הג אל הגבורה להעלות"ב השני דשם ס" ומ,ב אל החסד להעלותו"ן דע"ה דיודי"הראשון של הוי

ב "מ'  כי ג,ב אלו נרמזו בתיבת ברוך"מיני מ'  וג.ת להעלותו"ן אל הת"ה דאלפי"דהוי' ב הג"ומ
 הרי ,ב"ט שהם בגימטריא ק"ז י"ו ל"מילוים הנזכרים בלתי הפשוטים שהם מ'  וג,ו"גימטריא קכ

 ).ח"פע( .ב גימטריא ברוך"ו וק"קכ
 ): &(ז "תיקו' עי ד
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ה "קום אליהו הנביא לכבוד הקב
 , ויתעוררו עמך שאר הנביאים,נתוושכי

 ולכל המחנות ,ועשה לו קן בחבור הזה
 ,ה ושכינתו"רשים אחר הקבושהולכים מג

 שתמצא בו מנוחה ,לחברם בחבור הזה
 שהולכים ,למחנות הללו של הנשמות

איכה " שהיא יחידה ,רשים מהשכינהומג
 ולהמצא בו מנוחה למחנות ,"ישבה בדד

ם צעקו הן אראל" שנאמר בהם ,ה"הקב
 ואין שלום ,"צה מלאכי שלום מר יבכיוןוח

  . ה"אלא הקב
 שהרי כשיש ,קום לחברם בחבור הזה

 בישראל משכילים מאלו שנאמר בהם
 זה ,"הר הרקיעורו כזיוהמשכילים יזה"

ד את ו שיודעים לעב,שנקרא ספר הזהר
 ולהוציא אזכרות של השמות של ,רבונם

  ולחברם בקול של,ונהוה ושכינתו בכ"הקב
 שהם שני ,בור של תפלהיקריאת שמע ובד

 שבהם כלולים כל ,י"השמות יאהדונה
כמה , ההויות והכנויים ועשר הספירות

 ושרפים ,מלאכים שהם חיות המרכבה
 , שכלולים בהם,ואופנים וכל עשר הכתות

 ,לםושמשמשים את עשר הספירות כ
ופניהם וכנפיהם פרודות לפיו כנגד האזכרות 

 בין בקריאת שמע בין ,י" שהן יאהדונה,הללו
 , בין בשירות ותשבחות והודאות,בתפלה

שבכל אזכרה שיוציא מפיו בכל מקום ובכל 
 וקול ,י" צריך לכוון הדבור באדנ,דיבור
 שהוא יחיד , וליחדם כאחד ביחוד,ה"ביהו

 ,נעלם שמחבר אותם ומיחד אותם כאחד
ונה שלא תלוי לומר בו קול וובו צריך הכ

  .ודבור אלא מחשבה

ום אליהו נביאה ליקרא דקודשא בריך הוא ק
ושכינתיה ויתערון עמך שאר נביאי ועביד ליה קנא 
בהאי חבורא ולכל משריין דאזלין מתתרכי בתר 
קודשא בריך הוא ושכינתיה לחברא לון בהאי 
חבורא לאשתכחא ביה נייחא לאלין משריין 
דנשמתין דאזלי מתתרכין משכינתא דאיהי יחידאה 

ולאשתכחא ביה נייחא ) איכה א א(איכה ישבה בדד 
למשריין דקודשא בריך הוא דאתמר בהון הן 

אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון ד
  ולית שלום אלא קודשא בריך הוא ) ישעיה לג ז(

קום לחברא לון בהאי חבורא דהא כד אית 
בישראל משכילים מאלין דאתמר בהון והמשכילים 

דא דאתקרי ספר ) ג דניאל יב( יזהירו כזוהר הרקיע
הזהר דידעין למפלח למאריהון ולאפקא אזכרות 

 דקודשא בריך הוא ושכינתיה בכוונה דדשמהן
ולחברא לון בקול דקריאת שמע ובדבור דצלותא 

י דבהון כלילן כל הוויין "דאינון תרין שמהן יאקדונק
וכנויין ועשר ספירן כמה מלאכין דאינון חיוון 

 עשר כתות דכלילן דמרכבתא ושרפים ואופנים וכל
בהון דמשמשין לעשר ספירות כלהו ופניהם 
וכנפיהם פרודות לפומוי לקבל אלין אזכרות דאינון 

י בין בקריאת שמע בין בצלותא בין "יאקדונק
בשירות ותשבחות והודאות דבכל אזכרה דיפוק 
מפומוי בכל אתר ובכל ממלל צריך לכוונא דיבור 

א ביחודא ה ולייחדא לון כחד"י קול ביהו"באדנ
דאיהו יחיד נעלם דמחבר לון ומיחד לון כחדא וביה 
צריך הכוונה דלא תליא למימר ביה קול ודבור אלא 

  דמחשבתא

 
 המקיף דאור השרשים שורש סוד כי ,הוא ז"בכ הענין עומק אך: ג"א כב ע"ביאורים ח' ועי ה
 כל וכן ,השבו רוחה שהוא האדם עיקר' וכו, והמוקף המקיף ס"א מאור הוא הנה ,הפנימי ואור

 הקו סוד שהוא ,המוקף ס"א אור מסוד הם הנה ,שלימותו על נשלם בהם אשר העיקרים י"הנרנח
 כולם שהם כמו העולמות כל בנין צורת נעשה ממנו כי ,הצמצום בתוך ומתפשט הנמשך ס"א דאור
 ודותהיס סוד שהוא הצמצום כי ,שבו י"הנרנח בכל האדם בנין צורת הוא וממנו ,לפנינו עתה

 הנהגה בעוד כ"ג המציאות עתה גם מתנהג הרי זה מלבד הנה' וכו. השורש רק הוא שם ,והעגולים
 שולט והוא ,כלל בכלי מצומצם אינו שהוא ,סביביו מכל הקו את המקיף מאור הנמשך מזה עליונה

 בכל ונמשך הולך שיהא כ"ג הפנימי האור את מנהיג והוא ,לחפצו להטותו הפנימי האור על
 האחרון התכלית כי ,גדול בהעלם היא הזו הנהגה אמנם .תמיד התכליתית הכוונה פ"ע רק תוהנהג
 כל סוד הוא ומשם ,תמיד בהעלם שולט היא כי הוא פ"עכ אבל ,בריה מכל השגתו נעלם הנה

 רואין שאנו פליאות כמה וכן, )א"ברכות ז ע( לו וטוב רשע לו ורע צדיק וסוד ,הדרחמנא הכבשי
 תמיד הכל את להנהיג הפנימי באור הארתו המשלח המקיף אור מהנהגת הוא כי ,תמיד בההנהגה

 בו כי ,תמיד גבורות פועל הוא הנה המקיף באור }א"כג ע{ כי ,נמצא והרי .התכליתית הכוונה פ"ע רק
 הוא אשר הפנימי אור י"ע רק הוא והטבע החק כל כי. והטבע החק נגד אשר ההנהגה כל הוא

 הוא ובו ,והנפלאות הנסים כל הוא ממנו הנה מבחוץ שהוא המקיף אור אבל ,וכלי בהגוף מצומצם
, )ירמיה לא כא( גבר תסובב נקבה ובסוד ,'נוק' בבחי המקיף אור הוה והנה' וכו. תמיד גבורות פועל

 עם המקיף אור הוא כן ,הזכר פעולת תכלית כל בה להעשות הורתה חדר אל אליה לוקחת שהיא
 ,בו נשמרים והם אליו הכל את המקיף האור ממשיך הנה בו שנעשה ותהפעול שכל ,הפנימי אור

 משלח בתחילה כי :פעולות מיני' ב המקיף אור עושה והרי .שבהם התכליתית להכוונה בו ונעשים
 לוקח כ"ואח .ל"וכנ אליו ופנייתו הטייתו כל שיהא ,ולשמרו עליו לשלוט הפנימי בהאור הארתו

 ולחפצו לכוונתו ולהשלימם לשומרם בתוכו אותם וממשיך ,ממנו ויצא בו שנעשה מה כל הוא
 אשת) משלי יב ד( ובסוד ,'נוק פעולת הוא הנה ז"וכ .הימין קץ לעת בו נשמרים והם ,התכליתית

 הישר המקיף אור הוה והנה. האחרון לתכליתם פעולתו כל ויושלם יתעלה שבה ,בעלה עטרת חיל
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דף מב  בא' פ( מ"ברע ש"כמ ס"בא המיוחד הכתר אשהו ,עולם ושבכל פרצוף שבכל היחידה מסוד
 ס"א מאור הוא הנה ,להקו אשר הראשון המקיף האור הוא כן כי ,)א"סע דף רנח פינחס' ופ ,ב"ע

 שאין התכליות כל תכלית שהוא ,הנעלמה האחדות לסוד הכל ויתוקן הכל יוחזר בו אשר ,המקיף
   .ותכלית קץ לו

 ,הבינה י"ע רק הוא גילויו וכל ,נעלם הוא עצמו הכתר כי ,מבינה רק המקיפים כל נמשכין והנה
 בתיקונים א"הגר ש"וכמ ,גילויו כל הוא בה כי ,הכתר שם שהוא ה"אהי בשם כ"ג הבינה נקרא ולכן

 שורש מסוד כ"ג שם נמשך הוא הנה ,להקו המקיף הכללי הראשון המקיף אור הוא וכן ).ד"ע מו דף(
 היה לא הבינה לולא כי ,המקיף ס"א דאור הענין נבחן ידה על כי ,הס"דא שבמלכות בינה' בחי

 עמדו על הצמצום ועומד .ה"פ קדים הפונה שער ש"בהקדו בדברינו שמתבאר כמו ,כלל הצמצום
 האור כ"ג ידה על נמשך וכן ,בה הוא גילויו וכל ,המקיף ס"א מאור ז"עי ונבחן ,הבינה י"ע רק

 .להקו המקיף
ענין כללות צורך התפילה בכללותיה מה עניינה דע כי אין לך : ח שער התפילה פרק ז"פע' עי ו

אלו המלכים ' שמתו בארץ אדום וכל העולמות כולם הם מבחי' אותן המלכים הז' דבר שאין מבחי
והנה אם אלו המלכים לא היו מתים ומתבטלין ונעשין קליפות מהם היו הם עצמם מבוררים 

' קון כלל אמנם כיון שמתו ונתבטלו ונעשה מהם בחיומתוקנים ולא היו צריכין להתברר לשום תי
כ צריך שיתקנו ויתבררו ויצרפו ויתלבנו כל הקדושה אשר בהם וישארו הסיגים "הקליפות וע

למטה שהם הקליפות וכשיושלם הבירור והצירוף הזה לגמרי ולא ישאר שום ניצוץ קדושה למטה 
למטה בלתי חיות כלל ואז יתקיים וכל הניצוצות של הקדושה יעלו אז ישארו הסיגים לבדם 

  ב "הפסוק בלע המות לנצח וזה יהיה אחר ביאת המשיח ב
י מי שיבררו אותם והוא כי על ידי התפלה "והנה אי אפשר שיתבררו הניצוצין מאליהן אם לא ע

בספר  [ס עליונות דאצילות"י סיוע הי"והמצות כולם של בני אדם התחתונים נעשה הבירור הזה וע
 כי הנה התחתונים צריכין לסיוע )]ו"לש(ש "השכינה ע' מבואר דהוא בחי' וב' פרק אהגלגולים 

ש תנו עוז "עליון להספיק דברים אלו שיעשו על ידם וגם העליונים צריכין למעשה התחתונים וכמ
ש לעיל כי אין דבר בעולם שלא נעשו מאלו המלכים ויש בהם בירור "לאלהים והענין הוא כמ

ע הם בעצמן ויש בהם בירור לצורך נשמות התחתונים כי מה שנשאר "ות אביעולמ' הצריך אל ד
ל משם יסודם של הנשמות ומלבד זה אפילו כל ענייני העולם "אחר הבירור הצריך לעולמות הנ

ח וכל הנבראים כולם הם מבירור אותן המלכים אחר בירור הנשמות "הזה השפל הצמחים וב
  ל "ז וזהו בכח סיוע העליונים כנ"ות ומצות התחתונים בעוהי תפל"נעשה ע} ד"ז ע{כנזכר וכל זה 

ז שהם עיקר "י מצות של אדם בעולם הזה ובפרט מן תפלות התחתונים בעה"והענין כי ע
ל אל התפלות דברים "כ קראו רז"ושורש לכל זה ואין דבר גדול יותר לענין זה כמו התפלות וע

ל ועולין "יווג עליון ואז מתבררים המלכים הני התפלות גורם אדם ז"העומדים ברומו של עולם וע
נ ושם הם מתוקנים ומתבררים לגמרי כנזכר אצלינו בדרוש תיקון המלכים "למעלה בבחינת מ

  ש גם יתבאר ענין זה בדרוש השבת ובספר טעמי המצות פרשת בהר "נ וע"ובדרוש מ
מו שהיו בעת והנה קודם שחטא אדם הראשון היו כל העולמות העליונים למעלה במקומן כ

האצילם ובריאה ראשונה ואחר שחטא אדם הראשון ירדו כל העולמות ממקומם וענין הירידה 
ל שהם למטה ואין ענין זה נעשה רק בימי החול "הזאת תכליתה היא כדי לברר בירור המלכים הנ

ל כי אז הותרו כל המלאכות והוכר הבירור והתיקון בכל ענינם ובכל מיני מלאכות ואז יורדין כ
ל והם מתלבשים במדרגות התחתונים אשר "העולמות העליונים כדי לברר ולתקן בירורים הנ

ן דאצילות ומתלבשות למטה בששת ימי המעשה ימי החול כדי "למטה מהם וזה הטעם שירדה זו
ל על ידי זיווגם שהם מזדווגים שם בהיותם למטה במקומן והנה אין כח בזה רק "לברר בירורין הנ

ימי החול בלבד כי ' י זווגם ולכן הם ו"ל ע"פי שהוא הזכר ויש בו כח לברור הבירור הנא בלבד ל"בז
א מתלבשים בהם והם המבררים בלבד אמנם ביום השבת שהוא נגד המלכות והיא נקבה "ק דז"הו

י מה שנתקן בימי השבוע היא עולה ביום השבת שהוא יום שלה "ואין בה כח לברר ואדרבה ע
 כל העולמות ההם עולין למעלה במקומן כמו שהיו בתחלת האצילות ואז א ואז"ומתחברת עם ז

ל כי לסבת זה הם עולין למקומן ואז מוציאים נשמות חדשות ביום "לא יש בירור כלל ועיקר כנ
  השבת 

כלל העולה כי כל ימי החול העולמות כולם הם למטה ממדרגתן והיה זה כדי לברר בירור 
הוא לתקן תחלה ' הכנות א' ל הוא ב"ין בתפילתינו בימי החול כנן ומה שאנו עוש"המלכים בסוד מ

ק "א לא היה לו רק ו"ן במקומן למטה כי בתחלה שלא בשעת התפלה היו חסרים כי ז"את זו
ס "י תפילתינו נתקנו שניהם בפרצוף גמור כל אחד מהם כלול מי"כ ע"והמלכות נקודה אחת ואח

' י ב"פ ואז ע"היא להחזירם פב' כ ההכנה הב"ואחשלימות וכל זה בהיותן עדיין אחור באחור 
ל ואחר "ן כנ"תיקונים אלו הם מזדווגים זה בזה ומבררים בירור המלכים ומעלין אותן בסוד מ

התפלה חוזרין ומתמעטין כבראשונה וזה עושין תמיד בכל תפלה ותפלה של ימי החול כמו 
  ה כל דבר ודבר במקומו "שכתבתי בע

ו רק בהיותם למטה במקומן האמיתי שהיו בשעת הבריאה שנבראו וגם כל זה התיקון אינ
ה ענין ירידה אחרת שיש להם יותר מזו והוא אחר התפילה שחוזרין ומתעטין "ובמקומו נבאר בע
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ש כל הענין במקומו "ירידה אחרת יותר תחתונה והיא שלא בשעת התיקון ובלילה כמ' התפלה ב
  ה "בע

התיקונים שאנו עושין בתפלת ' ה נעשין מאליהם באמנם ביום השבת תיכף בלילה בתחלת
י תפלתינו ביום השבת אז חוזרין מעלה אחר מעלה "פ במקומם למטה ואחר כך ע"החול וחוזרין פב

זיווגם שם למעלה הוא לברא ' פ ואז כל בחי"עד מקומם שהיו בשעת האצילות ועומדים שם פב
 נשמות חדשות לא מבירור המלכים

אותם הארבעה נימין דשערין הנמשכין מאחורי רישא על רישי כתפין  ונתחיל לבאר ענין ז
א "כ נבאר שאר התשעה חוורתי דדרך פנים וענין דיקנא דא"ואח. א מה ענינם"למיגד ברישא דז

הנמשכת דרך פנים וענין אלו הארבע נימין דאחורי רישא הם גורמין בחינה הששית דאור מקיף 
 וזה ענינם דע כי אור המקיף הזה של הבחינה הששית דומה .ל"א שהם סוד התפילין כנ"דמוחין דז

י דאימא אשר המוחין "אל האור המקיף דבחינה הרביעית כי אותו אור המקיף הוא מקיף מכנגד נה
א ומקיף כל ראשו וגלגלתו וכל "א מלובשים בתוכם בפנים והנה הוא למעלה מעל רישא דז"דז

הוא יוצא מן הארת ) ב"ע(הזה דבחינה ששית אבל אור המקיף . המוחין פנימיים אשר בתוכו
א ואם מן המוחין יצא והוח גרוע מהם איך יקיף אותם "המוחין הפנימיים דבגו רישא עצמה דז

א בלבד "בבחינת אור מקיף אשר הוא גדול מן האור הפנימי ולכן איננו מקיף כי אם בחינת פנים דז
תפילין '  אשר תחת העינים והם בחיויצא מן המצח בין העינים ומשם עומד ומקיף את הפנים

וזהו סוד והיו . 'א גווני דאנפוי כו"ב ונהיר אנפוי ואסהיד באו"ב ע"ש באדרת האזינו דרנ"ממש וזמ
י שבאדרא הזו נראה שאינו מדבר אלא בבחינת הדעת זה יתבאר לקמן "לטוטפות בין עיניך ואעפ

קום הבקיעה בצאת האור מבפנים כי עיקר יציאת אור המקיף הוא במצחא מכנגד הדעת כי שם מ
ש "ולהבין ענין התפילין האלו נבאר מ. על ידי הכאת קוצא דשערי דאריך מן האחור כמו שיתבאר

ב בענין נימין דשערי דרישא דאריך שנמשכין על כתפין בגין "א ע"ב ודקל"ט ע"נשא דקכ' שם באדר
משכין דרך האחור ולא דרך נ' וצריך להבין למה אלו השערו. א"לנגדא ממוחא דיליה למוחא דז

ועוד כי הרי נתבאר לעיל כי אין מתחיל . פנים או למעלה על גבי רישא ממש באמצע הראש דיליה
כ איך אותם הנימין מתפשטין עד רישא דכתפין והרי "א רק מטיבורא דליבא דאריך ולמטה וא"ז

שם גם צריך ' מתחיא ה"דליבא כדי שימשכו שפע ברישא דז' היה ראוי שיתפשטו עד למטה בטיבור
חללי דגלגלתא ' א ואשתכחו בג"ל תלת מוחין דהוו בז"א וז"מ ע"ש באדרת נשא דק"שנבאר מ

דרישא וחד מוחא שקיט על בוריה דכליל כל תלת מוחי דאתמשך מיניה משיכאן שקילן בשערי 
ך וצריך לדעת מהו זה המוח הרביעי הכולל שלשתם ונמש' א לתלת מוחין דביה כו"חוורי להאי ז

א "א מלביש את א"י שז"א אבל הענין הוא כי הנה נתבאר לעיל שאעפ"בשערי חוורי עד רישא דז
' אינו מלביש אותו בעצמו אלא אחר היות אריך אפין מתלבש הבחינות הנז' ת שבו ולמט"מחצי הת

י "א מלביש את נה"י דאימא ואז ז"י דאבא מלובשים תוך נה"י דאבא שנתפשטו עד שם ונה"תוך נה
א הנמשך דרך האחור מבחוץ הוא מתפשט עד למטה "והנה אותו קוצא דשערי דרישא דא. אדאימ

כי גופא דאריך הוא ' י דאימא ודאבא ודאריך עצמו כנז"א המלבשת את נה"ונוגע ברישא עצמה דז
א נדבק בו ונוגע בו כלל ואותם השערות דאריך הם צנורות ומבועין "בפנים בתוך כולם ואין ז

א ואותם ההארות יוצאות דרך פיות "ר גדול ממוחא סתימאה דביה למטה בזדנגדין שפע ואו
ומגיעים אחורי ' המסיימי' סיומם למטה ואז אותם הקצוות של השערו' השערות לחוץ במקו

א "א שהוא באחורי הדעת שבו אותם ההארות היוצאים משם מכים שם בחוזק בעורף דז"העורף דז
ש באדרא דמתפשטין הנהו נימין עד רישא " המוחין ומובוקעים המקום ההוא ונכנסים אל תוך

א והרי "כתפין דאריך אין הכונה למעלה באריך עצמו דאם כן היכי קאמר בגין לנגדא למוחא דז
ש לעיל כי תרי פרקין תתאין דחסד וגבורה דאריך הם "הוא רחוק מהם מאד אבל יובן זה עם מ

ושם בדעת מקום עמידת תרין . ל"א כנ" דזרישי כתפין דיליה שהם תרין עטרין דבדעת' הנקראי
רישי כתפין ועד שם מגיע הנהו קוצין דשערי ויוצאין אותם האורות משם ומכים ובוקעים ונכנסים 

ט דראש השנה "ואמנם אמיתות ביאור לשון זה נתבאר בברכת אבות די) ג"ע. (א"תוך המוחין דז
א אל הדעת דנוקביה כי " בין הדעת דזודע כי יש הפרש. ש היטב"במלת אלהינו ואלהי אבותינו וע

ובינה שלו והטעם הוא במה שנתבאר ) ד"ע{א עומד למעלה בראשו מכריע בין חכמה "דעת דז
א "א עצמו אבל הכתר דז"י דאימא הכלים הם דאימא והמוחין שבתוכם הם אורות דז"אצלנו כי נה

א להיותם כתר בו "לזת דאימא והם מושאלין "הכלי שלו והאורות שבתוכו הם חצי התחתון דת
וכיון שהם אורות מעולים מן אימא לכן יש בהם כח להמשיך מוח הדעת ההוא למעלה בראש 

א שהכתר "שש קצוות גופא אבל בנוקביה דז' א שהם מבחי"י ששרשו הוא מן תרין כתפין דא"אעפ
ופא ג' א בלבד אין בו כח להעלותו למעלה בראש שלה כיון ששרשו הוא מבחי"ת דז"שלה הוא מת

והנה מחמת רוב . ולכן נשאר דעתה למטה בין שתי הכתפות שלה כמו שיתבאר במקומו. ל"כנ
השערות ונכנס תוך מוחין ' האור ההוא מוחא סתימאה דאריך דכליל תלתא מוחי היוצא דרך צנורו

ומתנוצץ אורם ונוקב במצחו ויוצאין לחוץ ארבע מוחין מקיפין ומה שהיו ' א מרבה בהם או"דז
מחבר תרין עטרין ועושה אותם מוח ' בפנים שלשה מוחין בלבד היה מפני שהחלל הגבתחילה 

אחד שעל דעת ועתה בצאתם לחוץ חוזרין ונפרדין נשנים כמו שהם באור המקיף העליון דעל כל 
והרי נשלמו הארבע מוחין מקיפין לחוץ במצח והם עצמם . א שהיא הבחינה הרביעית"רישא דז
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י המשכת אור מוחא "לין ולהיות כי התחלקותם לארבע מוחין הוא עפרשיות שבתפי' ארב' בחי
א דכליל תלת מוחי דאתמשכו מינה משיכין דנהורין שקילן רוצה לומר שקולות ויורדות "דא

במשקל ישר דרך הנהו שערי חוורי דרישא חוורא דרך אחור לכן על ידו נעשו ארבע פרשיות 
ש באדרת "וזמ. 'ו הוא עצמו אלא הארתו כנזי שאינ"בתפילין ונכנס הוא בכלל הארבעה אעפ

דאינון הוו ארבע פרשיות ' ב בענין תלת מוחין וחד מוחא שקיט על בורייה כו"מ ע"האזינו דק
שבתפילין והרי נתבאר טעם תליית הנהו שערי דרך אחור כדי להכות שם ולהוציא האורות 

י ששרש אלו הארבע פרשיות א ואמנם לפ"שהם ארבע פרשיות דתפילין מכנגדם במצח דז' המקיפי
א והתרין עטרין לכן הונחו ארבע פרשיות אלו בארבע בתים בתפילה של "הם השני מוחין דאו

כ בתפלה של יד שארבעתם בבית אחת כמו שנבאר "א לפי ששורשן הם ארבע מוחין משא"ראש דז
ה "י ויהוא אמרו שם כי אהיה הם ארבע בתי דתפיל"ט ע"בד' והנה בתקונין בהקדמ. ה"לקמן בע

זה ' וצריכין אנו לפ. גם נתבאר שם ענין הרצועות של ראש ושל יד באורך. 'ארבע פרשיין דתפלי כו
א אחד למעלה על ראשו "בקיצור והענין הוא במה שביארנו כי שני אורות מקיפין יש למוחין דז

שהוא קודם שנכנסו בו המוחין הפנימיים והשני הוא במצחו בסוד התפילין אחר שנכנסו 
ל ונמצאו שלשה בחינות אור מקיף עליון ואור פנימי ואור מקיף "בפנימיותו וחזרו לצאת במצחו כנ

כיון שהם הבחינה האחרונה מכולן צריך שיתגלו בה כל שלשה ' שני ושלשתם נרמזו בענין תפי
אור המקיף העליון כמו שהודעתיך ' הבחינות ובסוד האחד ועשרים אזכרות שיש בתפילין נרמז בחי

אשר לרוב מעלתם נתעלמו ולא ' א אזכרות הנז"ה כמנין כ"כי כל אור מקיף הוא שם אהי) ד"ע(
אבל . ארבעה פרשיות התפילין' נתגלו עד אחר שנכנסו בסוד ארבעה מוחין פנימיים שהם כנגד בחי

עיקר מציאותם הוא למעלה בבחינת אור המקיף אלא שהם מתגלים למטה בתוך הפרשיות כשירדו 
וארבעה הפרשיות הם כנגד ארבע אותיות .  במוחין בתוך שלשה חללי גלגלתאונתלבשו למטה

א בארבע חללי גלגלתיה ואז אינם בסוד שם "ה שהם בחינת הארבע המוחין שנתלבשו תוך ז"ההוי
אלא בבחינת אור פנימי שהם ארבע המוחין עצמן ' ה המורה על בחינת אור המקיף כנז"אהי

אמנם כבר . ה והם סוד ארבע הפרשיות"הם בסוד שם יהושנכנסו גו תלת חללי גלגלתא ואז 
נתבאר כי גם נרמזו בארבע פרשיות האלו ניצוצות אור המקיף העליון והם האחד ועשרים אזכרות 

כ חזרו הארבעה מוחין לצאת לחוץ בסוד ארבעה בתים "לפי שבמקומם לא יכלו להתגלות ואח
חינת בתים מקיפין ומלבשין בתוכם ארבע דתפילין כי אז בבחינת אור המקיף תחתון ולכן הם ב

ה והרי נרמזו "ל כי כל אור מקיף הוא שם אהי"הפרשיות והם כנגד ארבעה אותיות אהיה כנ
א בשלשה בחינותיו התחתונות שהם מקיף ופנימי ומקיף תחתון וכנגד שני "בתפילין רישא דז

תם בפנים לכן נעשו שתי מציאיות האלו שהם בחינת היותם ארבע מוחין בחוץ ושלשה מוחין בהיו
  : שינין בתפילין של ראש אחת של ארבע ראשים ואחת של שלש ראשים

כבר הודעתיך ענין יעקב שנשא ) א"ו ע"נ{ונבאר עתה ענין הקשר של תפלה של ראש מה ענינה 
א שיש לו שתי נשים לאה ורחל זו למעלה וזו למטה כי רחל מתחלת מן "רחל ולאה והוא בחינת ז

מטה ולאה מתחלת מאחורי הדעת שבו עד החזה שבו והנה ענין זו העליונה הנקראת החזה שבו ול
א "ש למעלה כי המוחין דז"לאה היא בחינת הקשר של תפלה של ראש וטעם אצילותה שם הוא כמ

והנה אין ספק כי המלכות דאימא . א"י דאימא תוך שלשה חללי גלגלתא דז"ירדו מלובשין בתוך נה
א "אימא גם היא ירדה ונכנסה לתוכו והיא שם דבוקה ומחוברת בדעת דזשהיא למטה מן היסוד ד

אבל אינה בכלל מוחין שלו גם ידעת כי כל אור שבעולם יש לו בחינת אור חוזר ואם כן זה האור 
תפלה של ראש מוכרח הוא שיהיה לו אור חוזר אחוריו שהוא בעורף אשר ' שבלט במצח ויצא בסו

ל כי מכחם יצא אור תפלה של ראש "א ומכים ומאירין שם כנ"אשם עומדים הנהו קוצי דשערי ד
ועתה יש לו אור חוזר עד שם ונמצא כי אור ארבע פרשיות תפלה של ראש חזר ונכנס לפנים 
השלשה המוחין הפנימיים ובלטו אורן לחוץ דרך אחור במקום העורף ונעשה האור ההוא בחינת 

חד והענין הוא כי בהכנס אור החוזר אל תוך דא' שהיא סוד ד' קשר של תפילין דראש בצורת ד
שהיא המלכות ' המוחין הפנימיים אז האירו ארבעה אורות אלו שם בפנים ונתלבשו באותה ד

כנגד הארבעה אורות אלו המתלבשים בה ואז נוקב הארתם לחוץ בעורף ' דאימא ולכן נקראת ד
לכות דאימא ובתוכה ונעשה שמה אותו הקשר של תפלה דראש ושם מתגלית בחינת אותה המ

' מוחין ולפי שאין שם רק מציאות אותה המלכו) א"ה ע"דף נ(של הארבע ' האורות הנז' מלובשין ד
וכתיבה כלל לפי ' לבד לכן אין הקשר ההוא אלא בחינת עור אחד לבד ואין שם שום פרש

ק שהפרשיות הם בסוד מוחין והעור בסוד המלכות והואיל ואין שם מוחין ממש לא יש שם ר
דמוחין דלאה ואינו לאה עצמה ' ד בזה הוא כי זה הקשר הוא אור מקי"והנלע. בחינת עור בלבד

והוא כדמיון תפלה של יד שהוא אור מקיף דמוחין דרחל וזה מוכרח לעניות דעתי וכמו שביארתי 
וכן יש ארבע ' הציציו' א שהם ד"לקמן בתפלה של יד שיוצאת מהכאת קוצא דשערי דעיבור דז

ש "קשר וכמ' דנימין דמוחין דיניקה המכים בראש לאה ומוציאין בה אור מקיף דמוחין בסוציציות 
  : בדרוש הציציות בענין נימין דיניקה שנמשכין על רישא דלאה

ואיך מתחברות למטה עם ' ונבאר ענין הרצועות של תפלה של ראש איך נמשכות מן הקשר הנז
א יש גם כן בתפלה של יד "היא ברישא דזהתפלה של יד דע כי כל מה שיש בתפלה של ראש ש

א והיא הבחינה "וכמו שאמרנו שיש מקיף עליון על רישא דז. א"שהיא ברישא דרחל נוקבא דז
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אור המקיף העצמיי ' לאה היא בחי' השנית שבמוחין דיליה כך זאת הקשר דתפלה של ראש הנק
ה והיא למטה ומכאן היא א הנקראת רחל ולכן זו הקשר עומדת כאן למעל"והעקריי של נוקבא דז

והנה ענין הרצועות הם בחינת המשכת הארבע מוחין . נעשית אור מקיף העצמיי אליה והבן זה
והנה אם נחלקים לשתי חלקים ימין . ל"י של אימא כנ"למטה ונודע כי הארבע מוחין נתלבשו בנה

תרין עטרין דדעת הנה היסוד כולל . ושמאל תהיה חלוקתם כך כי בבחינת הנצח והוד ויסוד דאימא
ולקמן יתבאר כי עיטרא דגבורה כולו או רובו ניתן אל הנקבה ועיטרא דחסד ' שהם חסדים וגבורו

ושם עומד אותו החסד . א ומה שנשאר ממנו נמשך ביסוד שבו וניתן שם"כולו או רובו ניתן בז
רין רצועין לכן אין היסוד של הבינה נזכר כאן רק הנצח וההוד שלה בלבד ואלו הן ת. שירד שם

מ שהם עליהם נאמר "נצח והוד בכ' וצריך שתדע כי בכל מקום שיש בחי. ימנית ושמאלית
מ "פנחס בר' ובפ. א"ט ע"בהקדמת התיקונין ד' והקרנים גבוהות והאחת גבוהה מן השנית כמבוא

א כולם הם יותר קצרות משיעור "א ושל ז"א ושל או"הנצח של א' והענין הוא כי ספי. ב"ח ע"דרכ
שהיא ' פירת ההוד שבהם כי ספירת ההוד מתפשטת למטה מן הנצח ונמצאת ספירת הנצח הקצרס

וטעם הדבר הוא במה שנודע כי הנצח הוא בסוד התפארת . גבוהה יותר למעלה מספירת ההוד
התקונין איהו בנצח ואיהי בהוד וזהו סוד שנקראים הנצח וההוד ' ש בס"וההוד בסוד המלכות כמ

והרי איך הם זו על . חיים זו על גב זו הטוחנות מן לצדיקים שהם צדיק וצדקשחקים שהם שתי רי
א לתת בו "ונמצא כי כאשר אימא עלאה המשיכה הנצח שלה בתוך ז. גב זו לפי שזו גבוהה מזו

) ב"ע{) ב"ע. (א"והנה הנצח שבה נכנסה תחילה ולא המשיכה רק עד טיבורא דליבא דז. 'מוחין כנז
עד החזה בלבד כי הרצועה הזו שהיא רצועת ' שתהיה קצרה ושיעור' ימניה' וזהו הטעם של רצוע

א הוא עד החזה שבו כי משם "דאיהו בנצח ועיקר מציאות ז' נצח היא לצורך זעיר אפין עצמו כנז
א כדי להשלים "כ נכנס הוד דאימא ונתפשטה עד למטה בהוד דז"ואח. ואילך מתחיל בנין נוקביה

ונמצא כי אימא . בינה של הנקבה נעשה מן הוד זעיר אפין כנודעכי הנה מוח ה. בנין המלכות
באדרת נשא דף ' ולפי שבטיבורא שלים כנז. עלאה הנקראת בינה נמשכה עד מוח הבינה שבמלכות

ב ואתפשטותה דבינה "ע' ש בתקונין דף ט"וזמ. ב לכן שיעור הרצועה הזו היא עד טיבורא"א ע"קמ
על מה שאמרנו כי ההוד שבה היא אשר נתפשטה יותר כי לשון הזה מורה . עד הוד אתפשטת

א בענין הרצועות "ע' בהקדמת התקונין בדף ט' גם בזה תבין טעם שיעור הנז. משיעור הנצח
ב כי כאן "ח ע"פ פנחס דף רכ"מ ר"גם תבין כי מאמר זה של התיקונים חולק עם מאמר ר. ושיעורן

פנחס מדבר ' אבל הענין הוא כי בפ. הפךושם אומר ל. נאמר דרצועת ימין קצרה והשמאל ארוכה
אימא עלאה עצמה ' בבחינת המניח את התפלין כי הארוכה מימינו ושל שמאלו קצרה אבל בבחי

  : הוא להפך כי הנה הימין שבה הוא השמאל שבו והשמאל שבה ימין שבו
 ונבאר ענין הרצועות בבחינת המוחין כי עד עתה ביארנום בבחינת הנצח וההוד דאימא שהם

' כנז' לבושי המוחין ועתה נדבר בבחינת המוחין הנה מן קשר התפילין של ראש שהיא אות ד
נמשכין שתי רצועות אחת כנגד הימין ואחת כנגד השמאל וברצועת הימין יש שס בחינת חכמה 

והרי הם שתי רצועות הכוללות . א שהם הארבעה מוחין"א ובשמאלית גבורה ובינה דז"וחסד דז
עור בלבד גם ' וכדוגמת הדלת עצמה שהיא הקשר שאיננה אלא בחי. 'דר הנזארבע המוחין כס
ואמנם . בתוכן כמו שיש בתוך עור ארבעה בתי התפלין' פנימיו' עור בלתי בחי' וצרצועות הם בחי

היא ' בחינת הרצועות האלו הם גם כן בבחינת אור המקיף ונמשכין מצד חוץ ולא בפנים והימני
א "א והיא מסתיימת בטיבורא דליבא דז"ס ע" בריש הקדמת התיקונין דהיותר קצרה כמו שביארנו

ושם נגנזת ונכנסת בפנים והטעם הוא כי כבר נתבאר כי תרין עטרין יש בדעת חד אקרי חסד וחד 
' ולכן הזכר הוא לוקח כל בחי' א רובו הוא מצד החסד ונוקביה היא מצד הגבו"והנה ז. אקרי גבורה

ת מטה "וזהו הטעם שהת' שאר ממנו אל נוקביה רק מעט מזער בתכליעיטרא דחסד לעצמו ואין נ
ששם הוא העיטרא דחסד הנה היא נגנזת בתוך טיבורא ' ולטעם זה הרצועה הימני. כלפי חסד
החזה לפי שמשם ולמטה הוא התחלת בנין הנקבה והוא כלה ונפסק שם ' ל שהוא במקו"דליבא כנ

כנודע כי ) ג"ע(א עצמו "דז' מאד שנכנס ויורד עד היסובחזה ומה שנכנס בפנים אינו רק דבר מועט 
א שהיא ברצועת השמאל אינה נגנזת "עם מוח הבינה דז' האמנם עיטרא דגבור. שם עומד ומתקבץ

א לפי ששם הוא התחלת "בחזה אבל נמשכת בחוץ בסוד אור מקיף גם את הנקבה עד טיבורא דז
א להיותם מוחין "י דז"בשים שם בתוך נהא ונכנסת שם כדי להיות אותם המוחין מתל"י דז"נה

א לקח לעצמו רוב עיטרא "והנה לפי שהז. ל"י דאימא כנ"א שנתלבשו בנה"ד מוחין דז"לנוקביה ע
. 'דחסד לכן לא הוצרך לקח מעיטרא דגבורה רק דבר מועט ונשארה כולה או רובה אל נוקביה כנז

ז בחינת מוח "גנז שם בפנים עכונ' החז' י שאמרנו כי עיטרא דחסד נפסק במקו"ודע כי אעפ
אמנם גם היא . ל לא נפסקה גם היא לרוב גודל הארתה"א שגם היא ברצועה הימנית כנ"החכמה דז

א המתחלת מן החזה ונכנסה גם "נמשכה ונתפשטה למטה עד הטיבור והקיפה גם את נוקבא דז
רה ואלו השלשה מוחין שהם חכמה ובינה ועיטרא דגבו' היא בטיבורא מבפנים ואז נמצאו שם ג

א חכמה בנצח ובינה וגבורה בהוד ושם עמדו מלובשין כדוגמת הבחינה "נתלבשו בנצח והוד דז
ואז יצאו גם שם בחינת אור המקיף שלהם לחוץ . א בסוד אור פנימי"השלישית שביארנו במוחין דז

ימיים כ נכנסו בחללי גלגלת דנוקביה בסוד מוחין פנ"א ואח"מהם כדמיון הבחינה הרביעית דז
וטעם הדבר הוא לפי שעיטרא . ובהיותם שם נקראים שני מוחין בלבד. שהיא בחינה החמישית
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א ונשארו בה תרין "א לעצמו ואותו המועט שנשאר נשאר ביסוד דז"דחסד שבדעת כולו לקחו הז
א בחלל גלגלתא הימני ומוח בינה עם "מוחין בלבד באופן זה מוח חכמה שבה מלובש בנצח דז

בשמאלא ' א בקי שמאל ובזה תבין איך הנקבה היא תמיד אתכליל"ה מלובשין בהוד דזעטרא דגבור
מן השמאל כי בימינא אין בה רק חכמה ובשמאלא יש בה גבורה ובינה ) ג"ע{כי הרי רובה היא 

א נכנס בה בסוד מוח הדעת אלא שאין בו רק בחינת עטרא "אבל צריך שתדע כי גם היסוד דז
ל ועיקר מה שיש בו היא זאת "סד שבו הוא דבר מועט הנשאר בו כנדגבורה לבד כי בחינת הח

י דנטיל "ץ ח"ש בתיקונין כי היסוד הוא גבורה בסוד יצחק ק"וזהו סוד מ. העיטרא דגבורה
במלכות ביסוד נקודת ציון שבה כנודע ומכאן באו שם כל ' כ הגבו"לשמאלא ומכאן נתפשטו אח

א דנשים דעתן קלה ולא אמרו שאין בהם דעת "ע ע"קבשלח דף ' ש בפ"הגבורות ההם וזהו סוד מ
כלל והכוונה היא כי אין להם רק מחצית הדעת שהוא עיטרא דגבורה ובפסוק בלחם הקלוקל 

ו "גם זהו סוד באדרת האזינו דרצ' שלח כנז' גם עיין בפ. ש"ל וע"נתבאר ענין הגבורה הנקראת ק
א "י מוחין והם נמשכים מנהירו דמוחין דזא ונהירו דתרי מוחי גליפן בה הרי שאין בה רק שנ"ע

י שאנו אומרים כי "ואעפ. א"בלבד ולכן נקרא נהירו דתרי מוחין כי הם אור נמשך מתרי מוחי דז
א רק "ז שרשם ועיקרם תלוים בחכמה ובינה שבנצח והוד דז"אלו התרין עטרין הם ביסוד עכ

 אינה רק שני מוחין בלבד שהם כ מתחברין ביסוד לצורך הדעת שבה כמו שנבאר אבל עיקרה"שאח
ש באדרת האזינו שאין בה רק נהירו "עוד צריך טעם אחר אל מ. ל"א כנ"חכמה ובינה בנצח והוד דז

א "למעלה בענין התפלה של ראש כי הדעת דז) ד"ע(דתרי מוחי בלבד והענין הוא במה שנתבאר 
א שנתפשט בגופא "והוא כלול מתרין עטרין שהם חסדים וגבורות שנמשכו מן המוח הדעת דא

כ בתרי מוחין דחכמה ובינה "משא. א"קצוות שלהם ואינן מן הדעת שבראש עצמו דאו' דילהון ובו
א יהיה הדעת שלו למטה "שנמשכו מן המוח עצמו דאבא ואימא ולפי זה היה מן הראוי שבז

נת ת עצמו דאימא בבחי"בגופיה ולא בראשו ושם ביארנו טעם הדבר שהוא כי הכתר שבו הוא הת
כלי ואור שבתוכו ולהיות הכתר שלו גדול בתכלית לפי שהוא מאימא היה בו כח להמשך ולהעלות 

א שהכתר שלה איננו "דז' א תחות תרין מוחין דחכמה ובינה שבו אבל בנוקב"את הדעת בראשו דז
את הדעת שבה למעלה בראשה ואין בראשה רק תרין מוחין ' א אין בו כל כך כח לעלו"ת דז"רק מת

דילה כפי השרש ' ירדו למטה בגופ' דעיטרא דגבו' אבל הדעת שלה שהם חמש הגבו. ל"ד כנבלב
וכדרך שביארנו לך בענין . ל והם באמצע ממש בין זרוע חסד לזרוע הגבורה"אשר משם חוצבו כנ

בשליש ' א בין תרין כתפין דיליה כדוגמא נוק"חטאו של אדם הראשון שהוריד גם את הדעת דז
הזוהר אבל החכמה '  שבה והרי נתבאר כי שלשה מוחין יש לנקבה כנמצא בסת"הראשון של הת

  : והבינה שבה הם לבדם בראשה והדעת הוא למטה בגופא כנזכר
הנה אחר שנכנסו . ונבאר עתה ענין התפלה של יד מה ענינה ובכללה יתבארו תפילין דיעקב

האירו ונצצו אורותיהם א הנקראת רחל שהיא הבחינה החמישית "המוחין פנימיים בנוקבא דז
תפלה של יד כמו שנבאר וזו היא הבחינה הששית ' בסוד אור המקיף במצחא דילה והיא הנקר

. האורות האלו לצאת במצחא דיליה' א וזה סדר התנוצצו"דמוחין דרחל כדוגמת תפלה של ראש דז
 דאריך אפין י ההיא קוצא דשערי"א יוצאין רק ע"דע כי כמו שנתבאר לעיל כי אין תפלה דראש דז

כ מוציא אורות המוחין "א ומכה ובטש תמן ובוקע ונכנס ואח"הנמשכין עד כנגד העורף דרישא דז
א עד מצחא דרישא "א יש חד קוצא דשערי הנמשך מאחורי רישא דז"לחוץ במצחו כך ברישא דז

ערי ל כד אתברי פרצופא דרישא דנוקבא תלייא חד קוצא דש"ב וז"א ע"נשא דקמ' בפ' דנוקביה כנז
ד כי זה הקוצא דשערי הם ארבעה הציציות "ונלע' א ותלי על רישא דנוקבא כו"מאחורוי דז

א והם המוציאין תפלה של יד ועיין למטה בדרושי הציציות כי הוא "הנמשכות ממוחין דעיבור דז
א מלביש את אימא אבל "א כדרך שז"א הנקראת רחל איננה מלבשת את ז"מוכרח והנה נוקבא דז

ואמנם כל אורך גופא הוא שטחיי .  מאחריו דבוקה אחור באחור מן החזה שלו ולמטההיא עומדת
ורחב הוא מתדבק בו אבל ראשה שהוא עגול מאחוריו איננו מתדבק כל שטח רוחב אחורי ראשה 

ת "א רק באמצעו לבד אבל שתי צדדיו אינן מתדבקים מצד ימין ושמאל עם אחורי הת"ת דז"בת
יהיה באחורי המוח ) ד"ע{וכשנסתכל ונשער מקום דבקותו . תי הצדדיןא ונשאר אויר פנוי בש"דז

א "ת דז"דדעת שלה היושב באמצע אבל אחורי תרין מוחין דחכמה ובינה הם נפרדים מאחורי הת
כי ראש הנקבה הוא עגול וצר ואחורי ) א"ו ע"דף נ(עוד אם נסתכל נראה . והם שם בלתי מתדבקים

א שאין ראש הנקבה "ת דז"רח נשאר מקום פנוי באחורי התא הוא רחב ושטחיי ובהכ"ת דז"הת
ת שוים ונמצא כי כאשר קצה התחתון דההוא קוצא "כי אין רוחב ראשה ורוחב הת. מתדבקת שם

נוגע ' א מכה במצח דרחל היושבת בסוד אחור באחור ונמצא כי קוצא דשערי הנז"דשערי דז
א עצמו במקום שאין שם "ת דז"במצחא אבל איננו מכה במצחא רק מן הצדדין באחורי הת

עוד סיבה שלישית והיא כי זה הקוצא דשערי ודאי שיותר היה חפץ . 'התדבקות רישא דנוקבא כנז
ואם . א משתי צדדי רישא דנוקביה"ת גופא דז"להתדבק בגופו עצמו ולכן אינו מכה אלא באחורי ת

 ומתלבש גופו בתוך אבא א נעלם"א היה לפי שא"א לא הכה בגופו עצמו אלא ברישא דז"קוצא דא
א נמצא "א ואיננו יכול לפגוע ולנגוע בו אבל כאן שאין הנקבה מלבשת את גופא דז"ואימא ובתוך ז

א וכיון שכן מתקרב אצל עצמו ושם מאיר "שזה הקוצא דשערי שצו יכול להתדבק בגופו עצמו דז
כמה ובינה שבו א ח"והנה נתבאר לעיל כי תרין מוחין דז. בו ומכה ובוטש להאיר בו היטב
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א עצמו אינם "י שבערך ז"ואעפ. מתפשטין כל אחד בכל קו שלו זה בכל קו ימין וזה בכל קו שמאל
א איקרו "ז בערך נוקבא דז"נקראים מוחין אלא הבחינה העליונה שבהם דבגו חללי גלגלתא עכ

א פנים באחור "א נעשו וכן לגבי יעקב בפני ז"מוחין גמורין כי הרי המוחין שלה מנצח הוד ויסוד דז
א הם כלפי אחור דיעקב וגם לגבי יעקב הם בחינת מוחין ממש ונמצא "כמבואר במקומו כי פנים דז

א מכה ובטש שם בשתי הקוים הימני והשמאלי אשר שם התפשטות תרין "כי קוצא דשערי דז
א הם כפולים חכמה ובינה ודעת מצד אמא 'מוחין חכמה ובינה שבו וכבר ידעת כי מוחין דז

תוכם חכמה ובינה ודעת דאבא ואז מכה בשתי חכמות דקו ימין ובשתי בינות דקו שמאל אבל וב
' א שהוא באמצע כנגד מצחא דרחל איננו מכה בו כי הוא באמצע אחורי הראש במקו"בדעת דז

' והנה בהיות קוצא דשערי מכה בקו הימין והשמאל בלבד כנז. א"ת ז"באחורי ת' דיבוק ראש הנקב
א המתפשטות בקו "עד שתי חכמות דמצד או' ונכנס הארתו תוך שני הקווים הנזהנה הוא בוקע 

א המתפשטות בקו שמאל ומוציאין הארת ארבעה המוחין "א ועד שתי בינות דמצד או"ימין דז
א במקום ששם עומדת "א כי ההכאה שבאחור מוציא האורות כלפי פנים דז"האלו כלפי פנים דז

א פוגעים באחורי רישא דיעקב "וכשיוצאת האורות מתוך ז. 'כנזא "רישא דיעקב פנים באחור עם ז
א ובוקעים אותה במקום העורף דיעקב ונכנסת ההארה ההיא לתוך המוחין "שהוא כלפי פנים דז

דיעקב ובוקעין במצח דיעקב ומוציאין ההארות במצחו כלפי פנים דיעקב ושם נעשים בחינת 
ושם נעשים ארבעה פרשיות . ל"א הנ" דזתפלה של ראש דיעקב ממש כדוגמת תפלה של ראש

כי לא בטש ' א כנז"דמצד אבא וחכמה ובינה דמצד אימא שבז' מארבע מוחין שהם חכמה ובינ
א ולא בקו האמצעי וזה סדרן פרשת קדש "א אלא בקו ימין ושמאל דז"ההוא קוצא דשערי דז

כי , בינה דאימאוהיה אם שמע . שמע חכמה דאימא. והיה כי יביאך בינה דאבא. חכמה דאבא
כי כל פרשת שמע ' הם בבחינת חסד וגבורה דאבא ובערך זה אמרו בזוה) ב"ע(חכמה ובינה דאימא 

' א שהם תרין פרקין דחסד וגבור"וכבר ישבנו זה בתפלה של ראש דז. והיה אם שמע חסד וגבורה
דאימא י שהם חכמה ובינה "תרין עטרין אבל האמת הוא שאינם כאן ביעקב אעפ' א הנקראי"דא

אבל האמת הוא שאינם . כיון שהם בערך חסד וגבורה דאבא הרי הם נקראים גם כן חסד וגבורה
ובענין תפלה של יד שהם תפילין של . כאן ביעקב רק חכמה ובינה דאימא ואינן חסד וגבורה ממש

א מכה גם באותם שני החסדים המתפשטים בנצח והוד "רחל יתבאר למה אין קוצא דשערי דז
ש "גם הם מן הצדדין עומדין ויהיה בחינת אלו החסדים סוד הדעת ברחל או ביעקב ועא כי "דז

היה גם ' הנה מכח ההכאה דקוצא דשערי עד שהוציאה תפלה של ראש במצחא דיעקב כנז. הטעם
א וחזרו האורות ליכנס דרך אחור במוחין דיעקב "בתפילין דראש דז' ד הנז"כן בחינת אור חוזר ע
ו לחוץ בעורף שלו ושס נעשה בחינת הקשר של התפילין דיעקב שהיא גם כן הפנימיים ומשם יצא

) א"ז ע"נ{בחינת לאה אחרת אשת יעקב והיא הנקראת אצלנו בשם דור המדבר כמבואר במקומו 
א ימין ושמאל וחוזר ויוצא משם דרך "כ חוזר עוד האור ההוא לאחור ונכנס תוך שני קווי ז"ואח

א ונוקב שם ונכנס תוך "ת דז"א אשר דבוקו היא כנגד פני הת"א דזהאחור ופוגע בעורף רחל נוקב
דיעקב ומוציא הארתם דרך אור חוזר לאחור עד מצחא דילה שהוא פונה ' המוחין דרישא דרחל נוק

א ודיעקב וזהו סוד "במצחא תפלה של ראש על דרך תפלה של ראש דז' כלפי אחור כנודע ושם עוש
והרי . א נקראת תפלה של יד כמו שנבאר"פלה של ראש ולגבי זתפלה של יד כי לגבי רחל נקראת ת

א או דיעקב או דצוקביה כי "נתבאר כי כל בחינות התפילין כולם אינן אלא במצח או במצחא דז
בחינת התפילין אינה אלא סוד הארת המוחין הפנימיים שבולטות במצח בסוד אויר מקיף על 

א יוצאת תפלה של יד כי זו טעות גמורה כי "רוע דזהפנים אבל לא יעלה בדעתך כי מן המוחים שבז
ה מה ענין "ל וכמו שנבאר בע"אופן כלל כנ' א אין המוחין אשר שם נקראים מוחין בשו"לגבי ז

והנה הארבעה פרשיות שבתפלה של יד שהם התפלין . קשירת תפלת היד בזרוע השמאל של האדם
שיות תפלה של ראש דיעקב שהם א ההם הם ממש כדמיון ארבע פר"שברישא דרחל נוקבא דז

ו "ש באדרת האזינו דרצ"א וזמ"מצד מוחין דאבא וחכמה ובינה מצד מוחין דאימא שבז' חכמה ובינ
י "והענין הוא כי אעפ' ל ונהירו דתרי מוחי גליפין בה ואתדבקת בסטרוי דדכורא כו"וז' א' א שו"ע

י שהם "ם חכמה ובינה בלבד אעפשיש בה ארבעה מוחין הנה כללותם אינם רק תרין מוחין הנקראי
מצד אבא ' א שמונה מוחין ארבע"כפולים כי אם היו נמנין כל אחד בפני עצמו היה ראוי למנות בז

וארבעה מצד אימא ויהיו שמונה פרשיות בתפלה שלו אבל מן הדעת אין בה כי נשים דעתן קלה 
שת שמע אין בה ונמצא כי אבל העיטרא דחסד היא כנגד פר. ל שאין בה רק עיטרא דגבורה לבד"כנ

ל ואם תאמר והרי יש בה "חכמה ובינה דמצד אימא השלימו מקומם דחסד וגבורה שבדעת כנ
בענין קשר תפלה של יד זו כמו ) ג"ע(דגבורה ויהיו חמשה פרשיות ותשובת דבר זה תתבאר ' עיטר

ענין זה '  בה כול ונהירו דתרי מוחין גליפין"ה במקום אחר וז"וכן כתב מורי זלה. ה"שיתבאר בע
גם נתבאר בברכת . ביאור אדרת האזינו ובפרט בענין התפלה של יד' בהקדמ' נתבאר בכמה מקומו

א בענין נשים דעתן "ע ע"שלח לך דק' ש בפ"אבות של תפלה שמנה עשרה דשחרית גם יובן במ
נה והמלכות אין בה רק שני מוחין חכמה ובי. קלה כי שתי דיעות הם שעליהן נאמר דעתן קלה

. דעת אין לה' ה אבל מוח השלישי הנק"ג העולים בגמטריא קל"ב ודס"שבה שהם שתי הויות דע
. ל"א נעשין בה אלו השני מוחין עכ"וכבר נתבאר באדרת האזינו ובברכת אבות כי מנצח והוד דז

' דתפילין של יד שהם בראש רחל בסוד בית אחת בלבד ולא בד' והנה היות כל הארבעה פרשיו
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א אלא "א נמשכו בו ארבע מוחין עצמן דאו" בתפלה של ראש הטעם הוא מפני שבזבתים כמו
א המוחין שלה "י דאימא ולכן היו בו ארבע בתים דתפלין אבל בנוקבא דז"שבאו מלובשים בנה

כ חזרו בעורף ועשו "א ובלטו אורם לחוץ במצחו ואח"י דאימא שנתפשטו תוך ז"נה' אינו רק בחי
ונמצא כי עיקר המוחין שלה . ל"א כנ"משכו ארבעה מוחי נוקבא דזדלאה ומשם נ' שם הארת ד

א הם לבדם "אינן אלא מנצח והוד דאימא ולא מן המוחין עצמם ועוד כי הנצח וההוד דז
ל וכללות ארבע מוחין שלה אינן אלא בנצח "המתלבשין בראשה בסוד מוחין אבל לא היסוד כנ

גופא אינון ושניהם אינם רק גופא חדא לכן אין ל ונודע כי נצח והוד תרי פלגי "והוד בלבד הנ
הבתים בתפלה של יד רק בית אחד כי הבתים מנצח והוד נעשו שהם בחינה אחת אבל הפרשיות 

והנה אחר שבלטו אור המוחין . הם ארבעה משום הארבעה מוחין עצמם שבתוך הבתים דנצח והוד
 גם כן ונכנס תוך המוחין פנימיים א חזר האור פעם שנית בסוד אור חוזר"במצחא דרחל נוקבא דז

היסוד הזה בולט ' א המלובש תוך ראשה ואז בחי"שלה ומתחברין ארבע מוחין אלו בתוך היסוד דז
ד כי היוד הוא יסוד ובתוכו מלובשין "דרך אחור בעורף שלה והוא סוד קשר תפלה של יד צורת יו

א ודע כי ענין זה שמעתי "דזההארות ארבע מוחין שבה על דרך שביארנו בקשר דתפלה של ראש 
  שבתפלה של יד הם חכמה ובינה וחסד וגבורה ' בתחילה ועוד שמעתי אז כי הארבעה פרשיו

ל אבל הענין הוא כי על ידי "דחסד אין בה כי נשאר לזכר כי היא דעתה קלה כנ' י שעטר"ואעפ
 איתו המעט א מלובש בתוכם נגדל"היסוד דז' כח הארת הכאת קוצא דשערי במוחין דילה במקו

. פרשיות' ל והספיק ליעשות בחינה שלמה ונשלמו בה ארבע"עיטרא דחסד כנ) ב"ע{שנשאר בי מן 
יותר בפירוש ואמר לי מה שכתבתי לעיל בענין הארבעה ' ל גילה לי הדברי"ך מורי ז"אבל אח

תפלה של יד שאינן אלא חכמה ובינה דאבא ' א הנק"פרשיות דתפלה של ראש של נוקבא דז
לי הדבר באמיתותו ונקשר ' וגם בענין הקשר של תפלה של יד גיל. ל" ובינה דאימא כנוחכמה

ד דא אצטריך דלא יעדי כלל מגו תפלה של יד דלא "ל יו"ב וז"ו ע"פנחס דף רל' ש בזוהר בפ"במ
א יתרון גדול על קוצא "והענין הוא זה דע כי מצינו בענין קוצא דשערי דז. 'ועביד פירודא כו

) ד"ע(כי ההוא קוצא לא האיר הארות גדולות רק בחינת הארת תפלה אחת במצחו א "דשערי דא
א "א בסוד אור ישר והארת קשר דתפלה של ראש בסוד אור חוזר אבל האי קוצא דשערי דז"דז

האיר הארות עצומות והם תפלה של ראש בראש יעקב וקשר תפלה שלו בסוד דור המדבר ותפלה 
אבל התשובה היא כי האמת . פלה שלה הם ארבעה הארותא וקשר ת"של ראש ברחל נוקבא דז

הוא שלא הוציא רק שלשה הארות אבל ההארה הרביעית שהוציא קשר תפלה של יד לא הוציא 
ז עדין קצת קושיא במקומה עומדת שהרי הם שתי הארות וכאן הם "כמו שנבאר ענינה למטה ועכ

י דאימא "א הם סתומין ומלובשין בנה"המוחין למעלה ברישא דז' הארות והטעם הוא לפי שבהיו' ג
שמכה ' אבל במקו' יתירו' שם ולהוציא משם הארו' ולכן אין כח בקוצא דשערי דאריך להכו. כנודע

ל ששם מתגלים החסדים דאימא בגילוי גדול כי "ת שבו כנ"א שהוא למטה בת"קוצא דשערי דז
אשר שם הם ' המגולי'  החסואותם. א"כבר נפסק ונסתיים היסוד שלה שהיתה מלבישתם בחזה דז

א ולא "דז' בנצח והוד דאבא ובנצח והוד דאימא המתפשטים בקו ימין ושמאל' אל הצדדי' מאירי
ז כי היסוד דאבא "כנודע ונוסף ע' דאימ' ממש של חס' עוד אלא שגם באותם הקוים יש התפשטו

' פסק בחזה הנזואין היסוד דאימא מכסה עליו כי נ. א הנה הוא מגולה"ת דז"המתפשט תוך הת
ואור היסוד דאבא הוא גדול במאד מאד והוא מאיר גם כן בנצח והוד דאבא ואימא שבשני הקוים 

שהם ' הנז' א לסיבו"ברישא דז' ונמצא כי כמעט יותר הארות יש כאן למטה ממה שיש למעל. 'כנז
על מה א להאיר שם להוציא הארה שלישית יתירה "בגילוי גמור ולכן היה כח בקוצא דשערי דז

הזה התחתון שאינו בחינת ' א וגם בטענות האלו יובן איך ממקו"שהוציא קוצא דאריך ברישא דז
א אינם שם בבחינת "י שבערך ז"מוחין נעשו מוחין ברישא דיעקב ודרחל אבל הטעם הוא כי אעפ

נה ועוד טע' וגדולי' שהם אורות מגולי' מוחין הנה בערך יעקב ורחל הם מוחין גמורים לסיבות הנז
האור יוצא ' נמצא כי בהיו. אחרת והיא כי הנה כל דרך הליכה אחת היא וכל דרך חזרה אחת היא

במצח בדרך הליכתו עד צאתו ' א ונמשך דרך יושר כלפי פנים האיר בכל המקומו"מקוצא דשערי דז
א "במצח דיעקב וכן בחזרתו האיר כל הבחינות שמצא דרך חזרתו עד צאתו במצח דרחל נוקבא דז

פרצופים אחרים גם היה מאיר בהם ומוציא ' א היה מוצא גם כן שם למעל" קוצא דשערי דאואם
ובזה הטעם האחרון יתורץ איך . ל"א ולאה כנ"בהם אורות דתפילין אלא שלא היו שם רק בחינת ז

' האלו הם גדולי' א קשר תפלה דיד בראש רחל כיון שאמרנו שהאורו"לא הוציא קוצא דשערי דז
ובטישה בכח גדול הנה יהיה בו כח ' אבל הטעם הוא כי טבע האור היוצא על ידי הכא' מאד ומגולי

ך בסוד אור חוזר פעם שנית כדרך הזורק אבן בכח שהולכת "לרוץ דרך ישרה בהליכה ולחזור אח
שזרקו אותה אבל שתחזור עוד פעם שלישית דרך ' כ חוזרת לאחור אל מקו"במרוצה דרך יושר ואח

לה קשר תפילין ' ולכן לא חזר האור ממצח דרחל למקום העורף שבה לעשו. ורישר אין בה כח לחז
' ל בשם ס"י כנ"ש' והנה עתה צריך לבאר אם כן איך אנו מוצאים שיש קשר בצורת יוד בתפי

קשר הזה דומה אל קשר תפלה של ) א"ז ע"דף נ(ב והענין הוא כי אין "ו ע"פנחס דרל' הזוהר בפ
יוצא על ידי הכאת קוצא דשערי דאריך אפין ועוד כי היה בסוד אור א כי אותו הקשר היה "ראש ז

הארת האורות ' ועוד כי היו בחי. א העליונה"דאחד שהיא לאה אשת ז' א להוציא ד"חוזר בעורף דז
קשר מאחורי שהיא נקבה ' אופן מאלו כי אין צורך ברחל להוצי' ל אבל אינו כאן בשו"דרך חזרה כנ
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שלא כדמיון ' ולכן הקשר שבה איננו אלא בסוד אור ישר דרך פני' ואינה מוציאה נקבה אחר
' במקום פנים כנגד מקום הדע) ג"ע{התפילין שלה שהם במצחא אבל זה הקשר הוא יותר למטה 

שבה אשר ביארנו לעיל בסוד הרצועות דתפלה של ראש כי מקום דעת של הנוקבא הוא למטה 
ת שבה ואינו בדעת דדכורא שהוא למעלה בראשו "בגופא בין תרין כתפין דילה בשליש העליון דת

וכמו . דגבורה בלבד' וגם נתבאר שם כי הדעת שבה הוא קל ואין בו רק בחינת עיטר. ממש
שהמוחין שבה בלטו כלפי פנים במצח שלה גם הדעת שבה היושב בין תרין כתפין בלט שם 

ה של יד שהוא אור המקיף וזהו בחינת קשר תפל. גם כן לחוץ כלפי פנים' במקומו בסוד אור מקי
כ דרך אחור בעורף שלה בקשר תפלה של "עצמו של הדעת שלה ואינו אור מועט חוזר ממנו אח

ל "ובזה יתורץ איך אין בתפלין שלה חמשה פרשיות שהם הארבעה מוחין הנ. ראש והבן זה מאד
צאו למעלה ועוד בחינת הדעת הזה של עיטרא דגבורה ובזה נתרצה קושיא זו כי הארבעה מוחין י

במקומם במצח והדעת שלה יצא למטה במקומו בין הכתפים גם כן כלפי פנים והוא שם גם כן 
בבחינת מוח מקיף אלא שהוא למטה ולהורות הדבר הזה כי גם הקשר הזה הוא מכלל המוחין 

ד דא לא יעדי כלל מגו תפלה דיד ויחברהו תמיד "לכן אצטריך דיו. שלה עם היותו למטה בגופא
פרודא כלומר שלא יעשה פירוד בין המוחין שלה ולא יאמרו שזה המוח דדעת ' ין דלא יעביעמו בג

ו ביניהם "כי אם נפריד ח' בגופא כנז' מוח והוא נפרד מהם כיון שהוא למט' ו בחי"שבה איננו ח
כ בקשר דתפלה של ראש כי הוא "משא. נמצא שתהיה הנקבה בלתי דעת כלל ואין פגם גדול מזה

. א וצריך להפרידה ממנו להורות כי הוא פרצוף בפני עצמו"לאה אשת ז' פרד הנקפרצוף אחד נ
' ל כי אלו החמשה גבו"מפורש עם הנ' ד זו בדכורא איהו ולא בנוקבא כו"ש בזוהר שם כי יו"ומ

ד והוא "א והיסוד ההוא הוא צורת יו"דדעת שבה באו אליה בהיותם מלובשים בתוך היסוד דז
היטיב ענין ' שם בזוהר והרי נתבא' בהאי יסוד הוא ואין להפרידו ממנה כנז' דכורא וכל חדוה דנוק

כ בבחינת פרשה חמישית "ולכן איננו ג. 'הקשר הזה איך איננו בחינת מוח הדעת ברישא דנוק
בתפלה של יד אבל הוא בבחינת קשר וגם שהוא בבחינת עור ולא בבחינת פרשה בכתיבה לפי 

 מוח גמור בראש אבל המוח הזה כיון שהוא למטה בגופא שאינו בבחינת פרשה אלא מה שהוא
עור בלבד ולכן גם כן הוא למטה נפרד מהתפנה שג יד עצמו ' כ הוא בחי"איננו מכלל מוח ולכן ג

ד מגו תפלה "לכן אצטריך דלא יעדי האי יו' מוח אלא שירד למט' אבל להורות כי גם הוא בחינ
י איננו בסוד קשר מאחורי העורף דרחל אלא כלפי גם יתבאר כ. ל"יחד תמיד כנ) ב"ע(ויתחברו 
ל בסוד מוח ממש ועדין צריך לחקור למה לא היתה פרשה חמישית מבחינת דעת ממש "פנים כנ

א מאותם השני החסדים המתפשטים בשני קוים ימין ושמאל "דחסדים למעלה בראש נוקבא דז
ימא להוציא אורם לחוץ בסוד ל וכאשר מכה קוצא דשערי בנצח והוד דאבא וא"א המגולים כנ"דז

תפלין למה אינו מוציא גם הארת שני החסדים האצו לחוץ ויעשו פרשה חמישית בסוד דעת 
דחסד אין בה חלק אל הנקבה זה אינו כי הרי ' ואם תאמר כי עטר. א"דחסדים בראשה דנוקבא דז

אבל . א"הוד דזנתבאר אצלנו כי כל בנין הנקבה הוא על ידי אותם שני החסדים המגולים דנצח ו
היא כי הלואי שיספיקו אלו החסדים לבנות פרצוף הנקבה בעצמה ועוד כי אלו השתי ' התשו

א הארות רבות להוציא תפלה דיעקב "חסדים צריכין גם כן להאיר באלו המוחין שבנצח והוד דז
ל כי לא היה אפשר במוחין ההם להוציא מהם כל כך "ותפלה דרחל וקשר דיעקב וקשר דרחל כנ

מוח דעת ' י הארת אלו החסדים המגולים בהם וצכן אין בהם כח להוציא גם כן בחי"ארות לולי עה
ועתה צריך לבאר כי מאחר שאלו הם תפלין של ראש דרחל איך נקראת תפלה של יד אבל ' דחסדי

א ונמצא כי התפלין דראש רחל "הענין הוא במה שנודע כי ראש רחל מתחלת מן החזה ולמטה דז
וזהו ' דגבו' כי הנקבה ליקחת עיטר' א ושם היה ראוי לינתן אבל להיי"ם בחזה דזשם הם מקומ

א לעצמו "עיקר מה שהיא לוקחת כי שאר המוחין שיש לה אינם רק הארה בלבד כי עיקרם לקחם ז
מועט ורובה נשאר ' א כי אם האר"לא לקח הז' דגבו' ולא נשאר לה רק הארתם בלבד אבל עיטר

פרק התחתון של הזרוע השמאלי ' כי היא בחי' כבר נתבאר צעי' דגבו' העיטרל והנה זו "כנ' לנוקב
זו התפלה דראש דרחל בפרק התחתון דזרוע ' א שהוא הדבוק עם הכתף שלו ולכן נקשר"דא

  : א הסמוך אל הכתף"שמאלי של ז
אל הכתף ' הוא בפרק הסמו' והרי נתבאר טעם למה נקשרה בזרוע ולמה הוא בזרוע שמאלי ולמ

והבן זה ) ד"ע{י דיליה "תפלה ש' א נק"תפלה של ראש שלה ובערך ז' כי בערך רחל נקר' ונמצ
ואמנם עדין צריכין אנו אל טעם אחר נתבאר אצלנו בסוד התפילין של יד שמניחין בבקר קודם 

א בסוד נקודה "התפלה של שחר מה ענינם ושם נתבאר הטעם האמתי והוא כי אז עדין נוקבא דז
 ולכן אין הנשים חייבות בתפלין כי בחינת תפלה זו של יד הוא בהיות רחל קטנה בלתי פרצוף

א השמאלי בסוד שימני כחותם על זרועך כל הלילה עד "ואז היא קשורה ממש בזרוע ז' נקודה קטנ
פרצוף גמור לרחל וחוזרת עמו אפין ' בחי' ואז נעשי' חדשי' שחרית שבאין מוחי' הבקר בתפל

 : ש היטב"קשורה עמו בזרועו בסוד תפלה דיד דיליה וע'  הנשארהיא' הראשונ' ובחי' באפי
כי . כי הכל מצד הבירורין, דע, הסוד הוא. מ''ענין המגפה ב: תבא ספר הליקוטים פרשת כי' עי ח

. כמבואר אצלינו על כל ישראל בני מלכים הם, הם מצד המלכים ומבירורם, הלא כל הנשמות
. מ''הממית האדם בעת המגפה ב, וזהו סם המות,  הובררולא, וכאשר בתוך הבירורים יש פסולת

ומסתלקים הארבעה , ה מאירים''כאשר אין הארבעה שמות של הוי, הוא בא, גם ענין המגפה
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ועם הארבעה , ח''יעלו כולם קכ, ו''ט כ''ז י''ו ל''מ, שהם, ונשארים הארבעה מלויין לבדם, ת''הויו
, ולכן טוב לכוין תמיד בזמן המגפה. מ''ומזה בא הנגף ב, ף''יעלו כולם כמנין נג, כוללים והכולל

, כזה, י''ק ציר''ק חירי''שור, ותנקד אותו כפי תנועת האותיות. והוא שם קדוש, ף''בשם זה שהוא נג
 :י''הרי ציר, פה, ק''הרי חיר, גימל, הרי שורק, ן''נו, הם, ופירוש תנועת האותיות שאמר. נגף

אל משה קח לך ' כאשר תאמר פסוק ויאמר ה,  בבקר ובמנחה,גם טוב לכוין בפיטום הקטורת
, ר''ק בכ''ותחליף אותו באי, שתכוין במלת סמים הראשון שבפסוק, והוא. 'סמים נטף ושחלת וכו
ק ''והנה כשאנו מוציאים שם באי. ואמנם נקודתו איני זוכר. ו''והוא מתק, ויוצא ממנו שם אחד

, ותחליפנה באות האחרונה הסמוכה לה כיצד, תה רוצהלעולם תקח האות ההיא שא, ר בחלוף''בכ
. 'ותחליפנה בא, אז תחזור למעלה', ואם היא אות ק. 'באות ק' ואות י, ד''תחליפנה באות יו' אות א
 :א''א בית''בשאר האלפ, ז''וכן עד

של ' אות ס, כיצד. ק''אי, ם''וס, ת''דמ, שהם, מלות' היא מתחלפת מג, ם''וחילוף מלת סמי
, של סמים' ואות י. ת''של דמ' באות ת, של סמים' ואות מ, ם''ם של וס'' מתהלפת באות מ,סמים
אם האות , כי כבר הודיעתיך. ם''של וס' באות ו, אחרונה של סמים' ואות ם, ק''של אי' ק, באות

, וכן בכאן, א''א בית''וכן בשאר האלפ', תחזור למעלה ותחליפנה בא, ק''היא אות אחרונה מן אי
, הרי לך. ם''של וס' וחוזרת ומתחלפת בו, ם''של וס' היא מתחלפת בס, אחרונה של סמים' םאות 

  :'וכו, ם''ך וס''הנ, ת''ש דמ''גל, ר''ק בכ''אי, מלות' מן ג, ו''כי סמים מתחלפת בשם מתק
, כזה, ן''ה דיודי''וכמנין שם אהי, ב''כ כמנין ע''שעולה ג, כ''ו ג''ועוד תכוין בזה השם של מתק

, ו''ק עם מ''ות. ד''שעולה תקמ, י''ד ה''י יו''ף ה''אל, ד''י יו''ף ה''אל, י''ף ה''אל, ף''אל, ובריבועו כזה
, ם''שעולה ד, ה''אותיות השורש של אהי' הוא ריבוע ד, ד''והמ. ו''הרי תקמ, ב''שהוא מלוי שם ע

הרי , ק'' בריבוע לבד שהוא תה''ומלוי אהי, ו''ב הוא מ''מלוי ע, כ''א. ה''י אהי''ה אה''א' א, כזה
 .כ''ע. ו''שהוא מתק, ו''תקמ


