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 מאיר הכוונה -.ã"ò ã ç"òô 1
.(ç"òôá óñåð) äéùòã úåëìî 2
.(ç"òôá óñåð) äéðòå äìã 3
 4עי' זהר ח"א כד ע"א :דצלותא איהי מצוה ,ודא שכינתא ואורייתא דאיהו קב"ה ,לא צריך
הפסקה בינייהו )ש"ש( .ועי' זהר )ח"א השמטות דף רסב ע"ב( צלותא דאיהי שכינתא אדני סלקא
לגבי בעלה דאיהו יהו"ה וסליקת כלא דבזמנא דאיהו מתכסי מינה באלין קליפין איהי אתקריאת
עניה יבשא ולית לה אלא מה דיהבין עבדין בחשאי.
תרגום :התפלה ,שהיא שכינה ,אדנ"י ,עולה לבעלה שהוא יהו"ה ,ומעלה הכל .שבזמן שהוא
מתכסה ממנה בקלפות הללו ,היא נקראת עניה יבשה ,ואין לה אלא מה שנותנים עבדים בחשאי.
ועי' תיקו"ז סה ע"א :ועוד שכינתא אתקריאת צדקה וקודשא בריך הוא בעל צדקה ובגלותא
איהי עניה ובנהא עניים וקודשא בריך הוא כביכול איהו עני כד איהו בר מאתריה ובגינה אתמר הן
אראלם צעקו חוצה וכו' ובאן אתר איהו עני ואיהי עניה בצדיק דאיהו ברית ובגין דחאבו ביה
ישראל לתתא איהו נהר יחרב ויבש בבית ראשון ושני.
תרגום :ועוד שכינה נקראת צדקה והקדוש ברוך הוא בעל צדקה ובגלות היא עניה ובניה עניים
והקדוש ברוך הוא כביכול הוא עני כשהוא מחוץ למקומו ובגללה נאמר הן אראלם צעקו חצה וכו'
ובאיזה מקום הוא עני והיא עניה בצדיק שהוא ברית ומשום שחטאו בו ישראל למטה הנהר ההוא
יחרב ויבש בבית ראשון ושני
מהתיקונים משמע שיש עניות של הדעת שהוא הפנימיות והמתקלא גם אצל הז"א.
עי' שער הק"ש פרק ה ד"ה כוונת יחוד ק"ש שתפילה דרבנן ובנה"י וי"ל כי כל נה"י נקרא עשיה
כי עשיה היא נוק' וכל נה"י נתן לנוק' ,עי' זהר ח"א קנא ע"ב ג' עדרי צאן ]הובא לקמן הערה[
)ש"ש(.
.(ç"òôá óñåð) äðåøñç äì ïúéù äìòá 5
 6עי' תיקו"ז ז ע"א :ובגין דא אתמר בה אשה )ויקרא יב ב( כי תזריע אתתא אית לה לאקדמא
בכל פקודיא דאתמר בה אשה יראת ה' היא תתהלל )משלי לא ל( ובגין דא מצא אשה בקדמיתא
מצא טוב )שם יח כב( דאתמר ביה טוב ה' לכל )תהלים קמה ט( ואי אקדים לה בצלותא כמה
דאוקמוהו 6אדנ"י שפתי תפתח )שם נא יז( מיד ויפק רצון מה' )משלי יח כב( ובגין דא כוונה דאיהי
מחשבה צריך לאקדמה למצוה ובגין דא שויאו רבנן כוון מחשבתא דצלותא בברכה קדמאה דהכי
אוקמוהו אם לא כוון בברכה ראשונה חוזר לראש
ובגין דא צריך לאקדמא יראה מסטרא דשכינתא בין באורייתא בין בפקודיא אבל מסטרא
דקודשא בריך הוא צריך לאקדמא אורייתא ליראה בכל פקודיא דיראה דאורייתא אית דאתקרי
נוקבא תורה שבעל פה דבגינה אתמר תמן אז ירננו עצי היער )תהלים צו יב(
תרגום :ולכן נאמר בה "אשה כי תזריע" אשה יש לה להקדים בכל המצוות ,שנאמר בה "אשה
יראת ה' היא תתהלל" .ולכן "מצא אשה" בתחלה "מצא טוב" ,שנאמר בו "טוב יהו"ה לכל" .ואם
הקדים אותה בתפלה ,כמו שבארו "אדנ"י שפתי תפתח" ,מיד "ויפק רצון מה'" ,ולכן הכוונה שהיא
מחשבה צריך להקדים למצוה ,ולכן ַֹשמו חכמים כוונת מחשבת התפלה בברכה הראשונה ,שכך
פרשוהו )ברכות לד ע"ב( ,6אם לא כוון בברכה ראשונה חוזר לראש.
ולכן צריך להקדים יראה מצד השכינה בין בתורה בין במצוות ,אבל מצד של הקדוש ברוך הוא,
צריך להקדים תורה ליראה בכל המצוות ,שיראה של תורה יש שנקראת הנקבה ,תורה שבעל פה,
שבשבילה נאמר שם "אז ירננו עצי היער".
.(ç"òôá óñåð) úåëìîä àéä éðà éë 7
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. ãçà åúøåîú ãåçé ùàø åúåãçà
.14çéùîä úåøö ïéðòá úçà äîã÷ä
ìàøùéì íäì éãå åìáàá ä"á÷äì åì éã ( )סנהדרין צז ע"בì"æç ù"î úòãì êéøö
.15íìáàá
ä"á÷ä äéä ,äâìôä øåãå ìåáîä øåã íãå÷ éë àéäå ,úçà äîã÷äá ïáåé äæ øîàîå
ë"ë åì÷ì÷ ìåáîä øåãù ãò ,úåùåã÷ úåîùð àåáø íéùù úåùåã÷ä åéúåîùð òôù òéôùî
øåãá ïëå .16ë"çà øàáðù åîë åéðááå çðá íúåà óåøöì éãë ,íúåìëì ú"éùä øçáù
-  מאיר הכוונה.(ç"òôá óñåð) åäåîë íéáøå 8
.(ç"òô) åà àéäù 9
äìéôúä ïëì à"ñ ."ùôð íéàø÷ð íéäðù éë" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "ùôð àø÷ðä" 10
.(ç"òôá óñåð) åçéù êåôùé 'åëå éðòì äìôú áéúëã ,äçéù ïåùìá úàø÷ð
 וז"ל הספר.( אמנם אצלנו זה בספר הפליאה עמוד ריח,יתא )ש"ש על פי ספר הקנה
ָ אַר
ִ אַר
ְ 11
 על מה שנקרא אראריתא ר"ל אחד ראש אחדות ראש יחודו תמורתו אחד ר"ל לא תוכל:הפליאה
 ועי' אריכות.למצא אם תרצה להמירו בשום ענין אלא אחד שהוא ראש לכל ראש וסוף לכל סוף
. ועי' ע"ח שער פו"ח דרוש יג,(בספר פרדס רמונים )שער כא פרק ג
ùàø ãçà ú"ø àúé
È øÄ àÇ øÀ àÇ íäù øúëä úåîùá êîù ãçééà :äð÷ä ïá àéðåçð 'ø úìéôú ì"æ 12
.ãçà åúøåîú åãåçé (åúåîîåø) [ùàø] åúåãçà
äìòîì äúåà äìòîå äìéôúä ìò äðåîî 'à êàìî ùé éë òã ç"òî .ç"òôá àúéì åæ à÷ñéô 13
úà ä"á÷ä [äøåú éèå÷éì – øééö] äðá åîòù [äøåú éèå÷éì - ä"é] é"é íù çëá àéää úòá
øîàð íéëàìîä åìà ìò äðäå íúåà êìäî ãçà úòáå äðù ÷"ú êìäî íìåòå íìåò ìëìå íéîìåòä
éèå÷éìá óñåð- à"æì ä"é 'éçá äðù ÷"ú äìåòù] ä"é ÷"ú àåä äøùé úåéúåà éë äøùé ìâø íäéìâøå
àéää úòá 'ä ìà ïðçúàå äùî æîø åäæå äøùé ïéðîë [äøåú éèå÷éì – ïðçúàå] äìéôú äðäå [äøåú
[äøåú éèå÷éì - ïðçúàå ïéðîë äìåòä éúìôú åìòéù íéëàìî éðô éúéìç] ì"ðë àéää úòá éë ì"ø
àéää úòá åäæå] ì"ðä ìë æåîøì 'à ïéðî ïðçúàå äìôú äøùé ïëì äëéìä äðù ÷"ú äìéôúä ïéìòî
óñåð) .[äøåú éèå÷éì - ä"é íù é"ò äìôúä ïéìòîä íéëàìîä é"ò ïéìåò úåìôúäù úòá åðééä
.(ç"òôá
. עי' לקמן דרושי תפילין דרוש ה והערה14
 אמר רב כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים: עי' סנהדרין צז ע"ב15
ושמואל אמר דיו לאבל שיעמוד באבלו כתנאי רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין
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
 ר"ל שנפרע בעונם ע"י הגלות והריגה ודיו לישראל באבלם ר"ל, דיו להקב"ה באבלו:וז"ל הש"ש
שסבלו עונם ע"י הגלגול והריגה ובזה נמחל עונותם ואין צריך עוד תשובה ובלא שתשובה הם
.נגאלים
 ועי' הערה בסוף הספר.(' עי' ענין דור המבול ודור הפלגה וכו' בדרושי הפסח א' )ריש דרוש א16
.1
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æà ,åéàèç èøôîå ,éåãéåä äãåúîù úòá íðîà .äìéôúä úòá 21åéìò êùîðä ïåéìòä øåàä
ìáà .22åúåáöò éãé ìò ìåãâ àìôð ÷æð åì êùîð äìéôúä øàùá ìáà ,ãáìá áöòúäì áåè
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úåáöòá åùîùî íàå ,äøéúé äçîùá åáø úà ùîùîä ãáòä ïåéîãë øùôàä ìëá
äéåìú ùãå÷ä çåø úâùäå úåîìùäå äìòîä ø÷éòù èòîëå ,23åéðôì úñàîð åúãåáò
àøîâá åøîàù åîëå ,úåöîä øàùî äåöî äæéà äùåòùë ïéáå åúìéôú úòá ïéá ,äæ øáãá
äæ ïéðòì æåáú ìàå ,24àðçðî à÷ ïéìéôú øîàå 'åë àáåè çãá÷ äåäã àåääî ()ברכות ל ע"ב
.25ãàî ìåãâ åøëù éë
-  מאיר הכוונה' קב"ה ברר לון לממנן תריסין על שאר אמין ואתון מה כתיב כי חלק יי: עי’ זהר ח"ג רחצ ע"ב17
.עמו יעקב חבל נחלתו דלא יהב להו לרברבא ולא למלאכא ולא לממנא אחרא
' הקדוש ברוך הוא ברר להם לממוני המגנים על שאר האומות ואתם מה כתוב כי חלק ה:תרגום
.עמו יעקב חבל נחלתו שלא נתן אותם לשר ולא למלאך ולא לממונה אחר
. עי' ש"ש שנראה לו שזהו מכתיבת הרמ"ק18
.á"ò çë ç"òô 19
.2  עי' הערה בסוף הספר20
.(ç"òô) åá 21
åéðéò ãâð íéùé àì" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "åúåáöò éãé ìò ìåãâ àìôð ÷æð åì êùîð" 22
."íäá àèçù úåøéáò úåâàã åìéôà úåáöò íåù
æà íéçúôð úåøéôñ 'á åìàùëå á"åçî ïéëùîð úåòîãäù éôì äöåøî òîãá äìôúäù òãå 23
.(ç"òôá óñåð) éøàååéãøå÷ î"øäì éåìä à"øä úåãîä ìëì íéîçø åëùîéå íäéìò øúë øåà ìåçé
 מאי וגילו ברעדה אמר רב אדא בר מתנא אמר רבה במקום גילה שם תהא רעדה אביי: ז"ל24
הוה יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא אמר וגילו ברעדה כתיב אמר ליה אנא תפילין
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שעה"כ
êéøö ,27êìéàå äãé÷òä úùøôî úñðëä úéáá åúìéôú øãñé íãàäù íãå÷26
) úåöî åéìò ìá÷éùויקרא יט יח( ìàøùé éðáî ãçà ìë áåäàì ïéåëéå .êåîë êòøì úáäàå
 מאיר הכוונה -מנחנא רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי זירא חזייה דהוה קא בדח טובא אמר ליה בכל עצב יהיה
מותר כתיב אמר ליה אנא תפילין מנחנא.
 25עי' זהר ח"ב קסה ע"א :ועלזו לפניו מלפניו לא כתיב אלא לפניו דהא לית מאן דינדע ביה
כלום אבל לפניו מאן דעייל לקמיה דהאי רקיע אצטריך למיעל בחדוה ולא בעציבו כלל בגין דהאי
רקיעא גרים דתמן לא שריא עציבו ורוגזא כלל דהא תמן כלא איהו בחדוה ועל דא כהן גדול
דקיימא לקמיה לא הוה עאל לבי קודשא בר בחדוה ולאחזאה חדוה דהא אתרא גרים ועל דא כתיב
)שם ק ב( עבדו את יהו"ה בשמחה באו לפניו ברננה דהא אצטריך דלא לאחזאה בה עציבו ואי
תימא אי הכי האי מאן דאיהו בצערא ובדוחקא דלא יכיל למחדי לביה ומגו דוחקיה אית ליה
למתבע רחמין קמי מלכא עלאה אי הכי לא יצלי צלותא כלל ולא ייעול בעציבו כלל דהא לא יכיל
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
דממנן על אינון תרעין כלהו מתברין גזיזין ומנעולין ועיילין אינון דמעין וההיא צלותא עאלת קמי
מלכא קדישא כדין ההוא אתר אית ליה דוחקא מההוא עציבו ודוחקא דההוא בר נש כמה דאת
אמר )ישעיה סג ט( בכל צרתם לא צר תיאובתיה דההוא עלמא עלאה לגבי האי אתר כדכורא
דתיאובתיה תדיר לגבה דנוקבא כד מלכא עאל לגבי מטרוניתא אשכח לה בעציבו כדין כל מה
דאיהי בעאת בידהא אתמסר וההוא בר נש וההיא צלותא לא אהדר בריקניא וקודשא בריך הוא
חייס עליה זכאה חולקיה דההוא בר נש דאושיד דמעין קמי קודשא בריך הוא בצלותיה
תרגום :ועלזו לפניו לא כתוב מלפניו אלא לפניו שהרי אין מי שידע בו כלום אבל לפניו מי
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
המקום גורם ועל זה כתוב עבדו את ה' בשמחה באו לפניו ברננה שהרי צריך שלא להראות בו
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
את לבו ולהיכנס לפניו בשמחה מה התקון שיש לאדם הזה.
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.
ואז לאותו מקום יש דחק מאותו עצב ודחק של אותו אדם כמו שנאמר בכל צרתם לא )לו( צר
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
והקדוש ברוך הוא חס עליו אשרי חלקו של אותו אדם ששופך דמעות לפני הקדוש ברוך הוא
בתפלתו.
ועי' שער המצות פרק א' :גם דע כי העושה מצוה אין מספיק לו במה שיעשה אותם שהרי
מצינו בדברי רז"ל שאמרו כל העושה מצוה א' מטיבין לו ומאריכין לו ימיו וכיוצא בזה אמרו כל
המקיים מצוה פלוני יש לו כך וכך והנה אנחנו ראינו כמה וכמה מצות שעושים בני אדם ואינם
מתקיימים דברי רבותינו ח"ו בענין גודל שכרם אפילו בעולם הזה אבל השרש שהכל נשען עליו
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
אם יעשה אותה מצוה וז"ס הפ' תחת אשר לא עבדת את ה' אלקים בשמחה ובטוב לבב וכו' וז"ס
רב ברונא דחד יומא סמך גאולה לתפילה ולא פסק חוכא מפומיה כל ההוא יומא וזה יורה על היות
אמונת בטחונו בבורא ית' בתכלית האחרון יותר משאם היה השכר מזומן לפניו בפועל וכפי גודל
שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי כך יזכה לקבל אור עליוןואם יתמיד בזה אין ספק שישרה עליו
רה"ק וענין זה נוהג בקיום כל המצות כולם בין בעת שעסוק בתורה שיהיה בחשק גדול נמרץ
בהתלהבות עצום כאלו עומד לפני המלך ומשרת לפניו בחשק גדול מצוא חן בעיניו לקבל ממנו
מעלה יתירה וגדולה.
.á"ò çë ç"òô 26
.ç"òôá ÷çîð "êìéàå äãé÷òä úùøôî" 27
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שעה"כ
äìòîì úåìòì ìëåúå ,ìàøùé 28úåìéôú ìëî äìåìë åúìéôú äìòú æ"éò éë ,åùôðë
ãçà ìë êéøö ,ãçéá äøåúá íé÷ñåòä íéøáçä {â"ò à} úáäà èøôáå31 .3029éøô úåùòìå
äòéãé íãàäì ùé íà èøôáå .åìù íéøáçä ïî ãçà øáà àåä åìàë åîöò ìåìëì ãçàå
íìåë íéëéøö äøöá íäî øáç äæéà ùé íàå ,äîùðä úðéçáá åøáçì øéëäìå úòãì äâùäå
åéúåìéôú ìëá ïëå .åéìò åììôúéå ,å"ç íéðá úîçî åà éìåç úîçî åà ,åøòöá íîöò óúùì
åðìù íéøáçä úáäà ïéðòá ì"æ éøåî éðøéäæä ãàîå ,åîò åøáç úà óúùé åéøáãå åéëøöå
.32åðéúøáç ìù

 מאיר הכוונה -.ç"òôá ÷çîð 28
.(ç"òôá óñåð) çéìöéå 29
 30זהר ח"ג מט ע"ב:
שומע תפלה עדיך וגו' ,שומע תפלה זה
הקדוש ברוך הוא .רבי חזקיה אמר שומע
תפלה ,היה צריך להיות שומע תפלות ,מה זה
שומע תפלה .אלא תפלה זו כנסת ישראל,
שהיא תפלה ,שכתוב ואני תפלה )ואני
תפילתי( ,ודוד אמר אותה בשביל כנסת
ישראל .ומה שאמר ואני תפלה הכל אחד .ועל
זה שומע תפלה ,וזו תפלה של יד ,שכתוב על
ידכה בה"א .עדיך כל בשר יבואו ,בשעה שהגוף
שרוי בצער במחלות ומכות ,כמו שנאמר ובשר
כי יהיה בעורו ,את הנגע בעור הבשר ,הבשר
החי ,ולכן לא כתוב כל רוח יבואו ,אלא כל
בשר יבואו .מה זה "עדיך" אלא כמו שנאמר,
והובא אל הכהן ,זהו הקדוש ברוך הוא ,זהו
שכתוב ואם יראנה הכהן .בא וראה ,במקום
אחד אהרן הכהן ,ובמקום אחר הכהן סתם,
וזה הקדוש ברוך הוא .אמר רבי יצחק ,והרי
כתוב נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל
הכהן ,אם כך זה הקדוש ברוך הוא .אמר לו,
כן .משום שבו תלויה כל טהרה וכל קדושה.
אמר לו אם כך למה והובא ,היה צריך להיות
והועלה .אמר לו כמו שנאמר ,והובא את בדיו
בטבעות ,שמכניס זה לתוך זה ,כמו כן כאן
"והובא" שיכנסו לכהן לטהר אותו) ,כשחוזר
בו( ויכניסו דבר לפניו.

.çì '÷ä â"äòù 31
 32עי' הערה בסוף הספר.
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)שם סה ג( שומע תפלה עדיך וגו' שומע תפלה דא
קודשא בריך הוא רבי חזקיה אמר שומע תפלה שומע
תפלות מבעי ליה מהו שומע תפלה אלא תפלה דא
כנסת ישראל דאיהי תפלה דכתיב )שם קט ד( ואני
תפלה )ס"א )שם סט יד( ואני תפלתי( ודוד בגין כנסת
ישראל קאמר לה ומה דאמר ואני תפלה כלא חד ועל
דא שומע תפלה ודא תפלה של יד דכתיב )שמות יג טז(
על ידכה בה"א עדיך כל בשר יבאו בשעתא דגופא
שריא בצערא במרעין במכתשין כמה דאת אמר )&(
ובשר כי יהיה בעורו את הנגע בעור הבשר הבשר החי
ובגין כך לא כתיב )&( כל רוח יבאו אלא כל בשר יבאו
מהו עדיך אלא כמה דאתמר )&( והובא אל הכהן דא
הוא קודשא בריך הוא הדא הוא דכתיב )&( ואם יראנה
הכהן תא חזי באתר חד אהרן הכהן ובאתרא אחרא
הכהן סתם ודא קודשא בריך הוא אמר רבי יצחק והא
כתיב )&( נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן אי
הכי דא קודשא בריך הוא אמר ליה אין בגין דביה
תלייא כל דכיותא וכל קדושה אמר ליה אי הכי אמאי
והובא והועלה מבעי ליה אמר ליה כמה דאת אמר
)שמות כז ז( והובא את בדיו בטבעות דעייל דא בגו דא
אוף הכא והובא דיכנסון ליה לכהנא לדכאה ליה )כד
אהדר ביה( ויעלון מלה קמיה

שעה"כ
àîäåæä úå÷ðì éãë íéðæàä êåúì òáöàä ñéðëäì àìù ì"æ éøåî ãàî éðøéäæä íâ33
êéøö êë äùò íàå ,çáùì åðéìò øîâ ãò úåëøáä úìçúäî ,34ììë äìôúä êåúá íäáù
.äìéèð
ïåâë áùåéî ìù äìéôúä øãñ åìéôà ,íø ìå÷á åúìéôú ììôúä àì íìåòî íâ35
äéä úáù íåéá íðîàå .36ú"éùä éðôì äàøéå äîéàå äòðëä úåøåäì ,íäá àöåéëå úåøéîæä
äæ óàå .ìåçá äùåò äéäù äîî èòî øúåé áùåéîã äìéôúá äîéòðá åìå÷ äéáâîå íéøî
.37úáùä ãåáë éðôî àìà äùåò äéä àì
àöåéëå úåøáãä úøùòå ïîä úùøô äìôúä íãå÷ ø÷á ìëá øîåì âäåð éúééä íâ
øéëæä úåøáãä úøùòá èøôáå 39íøîåàì àìù ì"æ éøåî éðòðîå ,38úåøçà úåéùøôá äæá
ïéàù åøîàé àìù ïéðéîä éðôîå ,äìôúá íåòá÷ íéðåùàøä éîéá éøä éë ,øáã ìù åîòè éì
åáì ìà áøòé äæ éîå ,íåìèá ïëì ,ãáìá úåøáãä úøùò àìà íéîùä ïî äøåú å"ç ãåò
.( )ברכות יב ע"אàøîâá ì"æø åìèéáù äî âåäðìå ïéðéîä úà ÷æçì
úåëøáä ìë øãñî äéä íåéä øåà íãå÷ äéä íà óà äìéìá åîå÷á ì"æ éøåî 41ïéðò40
óèòúî äéä íåéä øéàäáå ,äøåúá ÷ñåòå àøå÷ äéä ë"çàå ,äãé÷òä úùøô ãò øçù ìù
,úéìèä ìà ïéìéôúä ïéîéã÷îä ïî êôä ,42ïéìéôú çéðî äéä ë"çàå úéöéöá äìéçúá
øîåàå åúìôú ìéçúî äéä ë"çàå .ä"òá äèîì íãåñ øàáúéù åîë ,íãéá àåä øåîâ úåòèå
.êìéàå äãé÷òä úùøô ïî
íøãñì íãàä áééç ïìåë ,äøåúä úëøá óåñ ãò 43é"èð ìò ïî ùéù úåëøá é"çä ìë
úåøåà ìà íéàìôð íéæîø íä íìåëù éôì ,íäá àåä áééçúð àìù ô"òà íåé ìëá íëøáìå
-  מאיר הכוונה.á"ò çë ç"òô 33
 עי' או"ח )סימן צב סעיף ז( מקום מטונף היינו מקומות המכוסין באדם לפי שיש בהם34
 הגה ולכן אסור ליגע במקומות אלו בשעה שעומדים בתפלה או:מלמולי זיעה וכן אם חיכך הראש
.(עוסק בתורה )כל בו( וכן בצואת האוזן והאף כ"א ע"י בגד )מהרי"ל
.á"ò çë ç"òô 35
àöåéëå úåøéîæä ïåâë áùåéî ìù äìéôúä øãñ åìéôà ,íø ìå÷á åúìéôú ììôúä àì íìåòî íâ 36
éøåîì éúéàø íâ" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð ú"éùä éðôì äàøéå äîéàå äòðëä úåøåäì ,íäá
äòðëä úåàøäì êéøöù éôì áùåéîã äìôúáå úåøéîæá åìéôà åúìôúá åìå÷ íéøî äéä àìù ä"äìæ
."åðå÷ì ïðçúîä ãáòë ú"éùä éðôì
óñåð) åãéáù øåãéñî ìëä øîåà äéä øöåéã àåäù áùåéîã äìôúå úåðáø÷äå úåøéîæä ìë íâ 37
.(ç"òôá
."ãéîúä øçà" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "úåøçà úåéùøôá äæá àöåéëå" 38
.(à"ò èë ç"òô) åøîåàì 39
.à"ò áé ç"òô 40
.ç"òôá ÷çîð 41
ïî ìéçúî äéä íùå ìåãâ úéìè úéöéöáå ïéìéôúá øúëåîå óèåòî ë"äáì êìåä äéä ë"çàå 42
(ç"òôá óñåð) äãé÷òä úùøô àåäù åðéúåáà é÷ìàå åðé÷ìà
.(ç"òô) äðéá éåëùì ïúåðä 43
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שעה"כ
åéãâá åà åúôðöî øéñä àì íà åà äìéìá ïùé àì íãàä íà åìéôà íìèáì ïéàå ,íéðåéìò
éôì ,íäá áééçúð àìù ô"òà ïìåë íåé ìëá ïëøáì êéøö ,äæá àöåéëå åéìòðî åà åøãåñ åà
,íéøåôéëä íåéå áàá 'è íåéá éëøö ìë éì äùòù úëøáî õåç ,åð÷úð íìåò ìù åâäðî ìòù
íà åìà úåëøá éúùù ,øöé øùà úëøáîå é"èðò úëøáî õåç íâå ,44íéôçé íìåòä ìë æàù
.45íäéìò êøáì ïéà íäá áééçúð àì
íòä ìëå úñðëä úéáá íøãñì íìåòä åâäð øùà úåøëæðä úåëøá ç"éä ïéðòá íâ
ïîà ïéòîåùä åðòù ïåéëù øîåì äæ øáãá ïéîâîâîå ïé÷ô÷ôî ùéå ,íäéøçà ïîà ïéáéùî
.ïëøáìå øåæçì íäì øåñàå ïúáåç éãé íìåë åàöé øáë íúåà êøéáù ïåùàøä ùéàä øçà
øãñ éôë åúèéîî åîå÷á åúéáá àìà ë"äéáá íøãñî äéä àì àåäù ì"æ éøåî úà éúéàøå
äéä ,ë"äéáá úåëøáä øãñîå êøáî íãà äæéà äéäùë ìáà ,( )ברכות ס ע"בàøîâá øëæðä
óà ,ïîà íäéøçà úåðòì ÷éñôî äéä ,úåøéîæä òöîàá äéä íà åìéôàå ,ïîà íäéøçà äðåò
.46íéáø íéëøáîä åéä íà
úîâåãë íä äðä ,äøåúä úëøá óåñ ãò 47é"èðò úëøáî ùéù úåëøá ç"éä íâ
ùéù úåøëæà é"çä ãâðëå ,'åë íìåòì 'ã ãåáë éäé ìù íé÷åñôä íúåàá ùéù úåøëæà ç"éä
à"æá íäù) ( ועי' עוד פע"ח לה ע"ד, )לקמן יא ע"ד ויז ע"דù"ò íãåñ åðøàéá íùå ,íéä úøéùá
.(äéùòã
äæå åéãé ìåèéå äðôé ìù úåðåùàøä úåëøáä 'á ïéðò úåììë êøã äìéçú øàáðå48
ä"ðôé :íéðééðò äæå ,49äéùòä íìåò ïå÷éú ãåñá íä åìàä íéùòîä éúù éë òã :íðééðò
.åéëøö äùòéå
52
51
50
ùàøä úåøòù íà ,úåøòù úåðéçá 'á ïåéìòä íãàá ùé òã àåä äæá äðååëä
.àð÷éã úåøòù 53íàå
íéìùìúùî íúåéäù ,54ãåàî íéù÷ ïéðéãå ïéôé÷ú íä à"æã ï÷æä úåøòù äðäå
.57úåôéì÷ä 56ãåñ íäù 55úåøúåîä íäî äùòð äèîì ïéãøåéå
-  מאיר הכוונה."ìãðñä úìéòðá íéøåñà ìëä æàù" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "íéôçé íìåòä ìë" 44
ç"é íäù åðøàéá øáë äøåúä úëøá óåñ ãò äðéá éåëùì ïúåðä ïî àåäù úåëøá é"ç ïéðò 45
íéòöîàä íéìë 'åá ùéù [å"ùì – å"ìà] éãù ìù íéôåøéö 'å 'éçá íäå äéùò ìù ï"åøèèîã ïéàëøá
.(â"ò âé ç"òô) åîå÷îá øàåáîë äéùòã à"æã
íé÷ñåôä ù"îë àåäå àð áøòäì äðåùàø äëøá ïéá ïîà äðåò äéä øçù ìù äøåúä úëøááå 46
äéä ë"òå 'à äëøá ïðéàå úåëøá 'á àìà ïðéà å"éåá àð áøòäå ìéçúîù é"ôòàå úåëøá 'á íä éë
.(ç"òôá óñåð) åìà úåëøá 'á òöîàá ïîà äðåò
. עי' לעיל הערה47
.à"ò âé ç"òô 48
. עי' לקמן דרוש תפילת השחר יא ע"ד והלאה49
'áäå íéìåãâä ìù øåçàä á÷ð àåä 'àä :äéùòã à"æ àåä ïåéìòä íãàá ùé íéá÷ð 'á åðéöî 50
ìù ð"î úðéçá íä íãàáù úåøòùä éë åðøàéá øáë éë àåä ïéðòäå íéðè÷ä ìù ãåñéä á÷ð àåä
.(ç"òôá óñåð) ïéôé÷ú ïéðéã íä íìåëå íéëìîä øåøéá
.(ç"òôá óñåð) à"æ àåäù 51
@.ç"òôá ÷çîð 52
@.ç"òôá ÷çîð 53
. ועי' ע"ח א"א ה כלל ב, עי' אד"ר קלה ע"ב54
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שעה"כ
íä ïëìå ,6059íéðáì íä éë ïòé ,íéîçø íä ïéôðà êéøàã àð÷éã úåøòù íðîàå58
ïéðéã íäå ,íéøåçù íä éë ïòé ,ãàî íé÷æç úåøòù íä à"æá ìáà .ïéðéãä úà 61ïéôåë
.ïéôé÷ú
àð÷éãáù ïéðéãù éôì ,ï÷æ úðéçá äá ùé àì ïéôðà øéòæã àá÷åðá éë íòèä åäæå
äì äúéä úåôéì÷ä ìà äëåîñä ïìåëáù äðåøçàä àéäù äá÷ðä íàå ,62ãàî íé÷æç íä
{ã"ò à} .õ÷ ïéàì íéáøúî ïéðéãä åéäå ,äá äìåãâ äæéçà 63íéðåöéçä ìà äéä ,ï÷æ
äæä 65øúåîä úàéöé íå÷îå ,úåôéì÷ä 'éçá 64úåøúåîî àöé àð÷éãä óåñî äðäå
óåñá ,68íäáù úéðåöéçä 67äðéçáá ,66ïéëøé éøú ,ãåäå çöð ïéá ãîåòä øåçàä á÷ð àåä
.äðôé ãåñ åäæå ,úåôéì÷ä íå÷î àåä åì êåîñ íù øùà ,69äéùòã íãà
ïë ìòå ,70äá÷ðä ùàøá íâ íéàöîð íä ïëìå ,íéù÷ ë"ë íðéà ùàøä úåøòù ìáà
ïéôé÷ú ïéðéã úåøúåî íäî íéàöåé íðîàå .ï÷æáù íúåà åîë äôéì÷ úåøúåî íéëùîð ïéà
äçåãä 'áä øáòîä àåä íù øùà ,71ãåñéä êøã àåä íàöåî ø÷éòå .úåôéì÷ àì ìáà ,ãàî
.øåçà êøã àìå íéðô êøã íéîä úåøúåî

-  מאיר הכוונה אמנם הגר"א בספד"צ משמע שזה כל, עי' אד"ר קלד ע"א שתיקון ט' היא מותרי מוחא55
 שהם, ועי' מים אדירים מג.@ ועי' גר"א יהל אור שזה כך בשערות הראש גם@להוסיף,הדיקנא
.באים מעכירת ופסולת המוח
."'éçá íøúåîî" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "ãåñ íäù úåøúåîä íäî" 56
.(ç"òôá óñåð) ùîî 57
.(ç"òôá óñåð) íää úåøòù éðéî 'á ùé à"àá íâ äðäå 58
. עי' אד"ר קכח ע"ב59
.(ç"òôá óñåð) é÷ð øîòë åùàø øòùå ù"îë 60
.(ç"òô) íîñáìå íéðéãä úà úåôëì çë íäá ùé 61
 כדכתיב ודלת ראשך,( עי' אד"ז רצו ע"א שערוי דנוקבא כלילן ביה גווני )ס"א גווני בגו גווני62
@ : תרגום. אתקטר גבורה בחמש גבוראן,(כארגמן )שם ז
(ç"òô) 'éì÷ä 63
.(ç"òô) íäå íäìù úåøúåîä 64
.(ç"òô) úåøúåî 65
.ç"òôá ÷çîð "ïéëøé éøú 66
.(ç"òôá óñåð) éìë 67
.(ç"òôá óñåð) äøéôñå äøéôñ ìëá íéìë 'â ùéù åðéìöà øàåáîë 68
.(ç"òôá óñåð) íù øùà íìåë úåôéì÷ä íé÷ðåé á÷ð åúåàî æàå íù øùà à"æ àåäù 69
íéùòðå íäî íéøøáúîä íäìù úåøúåîä ïéàå íéðåöéçä íäî íé÷ðåé íà ùùç ë"ë ïéà éë 70
íàöåî ø÷éòå ãàî ãò íéù÷ íéðéã íä íðîà ùîî úåôéì÷ä 'éçá íðéà ïëìå íéù÷ êë ìë íéâéñ
úåçãì 'àå éø÷å òøæ úôè àéöåäì 'à íéá÷ð 'á åá ùéù òãåðë ãåñéáù éìàîùä á÷ð êøã àåä õåçì
.(ç"òôá óñåð) íéîä øúåî
 דע כי האבר הקדוש העליון יש לו שתי צנורות בתחתון כי: עי' שער מאמרי רשב"י י ע"א ז"ל71
'מבשרי אחזה אלוה והאחד מזריע זרע קודש והצינור השני דוחה המותרות ומותרות אלו הם שור
הדינים וכמ"ש בס' הכונות בדרוש יפנה ויטול וגם שם נתבאר שכל זה הוא בז"א דעשיה ומוציאן
לחוץ ושתי הצנורו' האלו הם סמוכין זה לזה כי אין ביניהם אלא כקליפת השום וכנגדם ח' וט' זה
קדש וזה חול וזמ"ש דהא ח' לקבנך כי הם סמוכין זה לזה ובדבר מועט אפשר להתערב קדש בחול
.ח"ו ולפיכך אין ראוי לברא העולם בבחי' זו
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שעה"כ
éøäå .72äéùòã ïåéìòä íãàá øùà íéðè÷å íéìåãâ íä úåàöåî éðéî 'áä åìàå
) øáãîá úùøô øäåæá øëæðë äéùòá àåä äæ ìëå ,ø÷áá íãàä äðôé ïéðò åðøàéáקכ ע"ב(,73
äæ íâå ,äéùòá íäù òãåðå ,7574äìôúá íéøîåà åðàù úåðáø÷ä øãñ ïå÷éú àåä äæ ãâðë éë
.ù"ò ãàî áèéä ïî÷ì åðìöà øàáúé
ïåéìòä íãàá 77úåøòù ùéù åîë éë ,øçà ïôåàá àåä 76íãàä ìåèé ïéðò íðîàå
éðéî ùîç ãåñ åîöò íãàá ùé äæ ãáìî íâ ,øëæðë íéù÷ä ïéðéãä úðéçá íäù äéùòã
.80àùð úøãéàá 79åðìöà øàåáîë ,78ú"åòáöàå ,ã"éå ,ò"åøæå ,í"èåçå ,ä"ô :íäù úåøåáâ
 מאיר הכוונה -éöçå ïáåàø éðáå ãâ éðá íòè ïéðòá øàáúð ãåñéä ìù éìàîùä á÷ðä åìà íéá÷ð 'á ïéðò äðäå 72
íðîàå ù"òå úç éðá ãéá äìçú äúéäù äìôëîä úøòî ïéðòá ïëå ù"òå ì"çì åàöéù éùðîä èáù
ïåðéà ïéðòá 'á ã"ô÷ óã äåöú úùøô øîàîá à"æ ùåøã ïéðòá åðéìöà øàáúð øåçàä á÷ðä ïéðòá
êéà ù"òå øåòô ñ"æå øåçàä á÷ðä äæ 'éçá àåäå àøçà àøèñ àø÷ð íäî ïåùàøäå 'åëå ïéãå÷ð úìú
øåòô ãò øùåéä å÷ êùîð íùîå ïåéìòä óøåòä ìà íúøàä àöåéù úåðè÷ã ïéçåîä ïî íé÷ðåé íä
øåòô êøã àöåé íîåéñå å÷ôð àçåî úåøúåîî ï÷æä úåøòù éë àùð úùøôá ù"î úòãé øáëå ïåúçúä
.(ç"òôá óñåð) äæá éãå úåôéì÷ä ìà
 73עי' לשונו הובא בסוף הספר.
74

 75עי' לקמן יב ע"א.
."äìéèðä" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "íãàä ìåèé" 76
.(ç"òôá óñåð) ï÷æä 77
éá÷ð 'áå äôä" àúéà åîå÷îáå ç"òôá ÷çîð "ú"åòáöàå ,ã"éå ,ò"åøæå ,í"èåçå ,ä"ô" 78
."úåòáöàäå úåòåøæäå íèåçä
.ç"òôá ÷çîð 79
 80קלז ע"ב :ותאנא חמש גבוראן אינון בהאי זעיר אנפין ואסתלקו לאלף וארבע מאה גבוראן
ומתפשטאן בחוטמוי בפומא בדרועוי בידין באצבעין ובג"כ כתיב מי ימלל גבורות יי' )תהלים קו(
גבורת כתיב כתיב הכא גבורות וכתיב התם )ד"ה א כט( לך יי' הגדולה והגבורה אלא הכי תאנא כד
אתחבראן כלהו גבוראן כחדא אקרי גבורה חדא.
תרגום :ולמדנו :חמש גבורות הן בזה הז"א ועולות לאלף וארבע מאות גבורות ומתפשטות
בחוטם ,בפה ,בזרועות ,בידים ,באצבעות .לכך נאמר "מי ימלל גבורות ה'".
כתוב כאן "גבורת"? כתוב כאן "גבורות"! ונאמר שם "לך ה' הגדולה והגבורה"? אלא כך למדנו:
כשמתחברות כל הגבורות כאחת ,אז נקראות גבורה אחת.
ועי' ע"ח שער כב פרק ג :והנה ,כשירדו אלקים דקטנות אל ג' אמצעיות דז"א ,אז נעשו ב'
הידים דז"א מבחי' ב' שמות דאלקים ,כי כפי הזמנים כך משתנים הפעולות .ועתה ,כשירדו אל
הזרועות ,80אז נעשו בחי' ידים של ז"א מן מוחין דאלקים ,ואז ה' אצבעות היד מה' אותיות
אלהי"ם ,גם י"ד פרקין של אצבעות הם מילוי שם אלקים ,והם י"ג אותיות ,80ובהם כללות השם,
כנגד י"ד פרקין ,והזרוע כולו כנגד השם אלקים עצמו ,ולכן שורש הדינין בזרועות ,כי הם סוד
מנצפ"ך כפולות בימין ושמאל .והנה הדינין יש להם ה' מקומות כנזכר באדרא )קלז ע"ב( ,וא' מהם
הוא הזרוע ,וזהו הטעם שהקליפות נאחזות שם תמיד ,וז"ס נטילת ידים.
ועי' שער לא פרק ב ז"ל :ואמנם צריך לידע על איזה סבה היתה כך ,כי הרי אנו רואין שקו
האמצעי נמשך ביושר בלי הפסק ,ובב' הקוין ימיני ושמאלי יש הפסק בין חסד ונצח ,ובין גבורה
להוד ,כי הרי הזרועות הם בפירוד מן השוקיים ,ואין הקוין מחוברים יחד .ולהשיב את כל זאת
צריך שנבאר לך מה ענין הצפרנים של האדם ,גם ענין הקליפות והחצונים שמצינו לרז"ל )זהר ח"א
רכג ע"ב( שיניקתן מן הצפרנים ,לכן צריך הקוצצן ליטול את ידיו .גם אמרו )זהר ח"א קפד ע"ב( כי
בשחרית רוח רעה שורה על הידים ,ואינה מסתלקת עד שיטול ידיו במים .גם להבין ענין נו"ה
שהם )ברכות ו ע"א( ברכי דרבנן דשלהי מנייהו הוי ,כי שם מתאחזין הקליפות בסוד )תיקו"ז עג
ע"ב( שקר אין לו רגלים ,ובסוד )איכה א יג( כל היום דו"ה היפך הוד ,וכיוצא בזה .והרי נו"ה הם
סוד ערבי נחל )ויקרא כג מ( ,סתומים ואין להם פתח פתוח כמו היסוד ,וא"כ מהיכן הם יונקים.80
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שעה"כ
íîöò 83åìà íðîà .'åëå 82òåøæä áéáñå äôä áéáñå íèåçä áéáñ íä 81ï÷æä úåøòù äðäå
úåøåáâ ìë éë ,íéðåöéçä íé÷ðåé íùîå ,úåòáöàä íåéñ ãò ïéèùôúîå íéëùîð íä 'æðä
'ä ãâðë ïéîé ãéá úåòáöà 'ä ùé ïëìå ,úåòáöàä íåéñ ìà òåøæä êøã ïéèùôúî íä åìàä
øáëå .úåòáöàá àåä íúåèùôúä íåéñ øùà ,úåøëæðä úåøåáâ 'ä íäù ê"ôöðî úåéúåà
åéúåòáöà 'äá ,ìàîù ãéá úåøçà úåøåáâ 'ä ë"â íä ïëìå ,úåìåôë úåéúåà íä éë úòãé
.éìàîùä
84
ïî íâ éë , òãåðë íéâéñ ùé åìù ãñçá åìéôà íùù éôì ,à"æá àåä äæ ìë íðîàå
ìò ïëå .òãåðë 85íéøîùå úåøéëò íäá ùé ãñçá íäù íéîä ïî ïëå ,íéâéñ íéàöåé óñëä
øáà àöîú àì ïëìå ,íéìàîùä 'äå íéðîéä åéúåòáöà 'äá ùîî íéìâøá ùé äæ êøã
úåìùìúùä íåéñ àåä íùù éôì ,íéìâøáå íéãéá àìà øùòä ìë úåàéöî åá åìâúéù
.ïéðéãä
íäî øéáòäì éãë úáéñì äæå ,åéëøö äùò àì íà óà ø÷áá åéãé ìåèé íòèä åäæå
úàéöéå ïéðéãä úåèùôúä íåéñ àåä íù øùà ,äéùòä ãåñá àåä äæ ìë éë ,àîäåæä
.úåøúåîä
úðéçáá åá àåä äðä ,äéùòä íìåò ãåñá àåä åéãé ìåèé éë åðøàéá íà óà íðîàå
íå÷îá àöîú íà äîúú ìàå äæ ïáäå ,äéùòá øùà à"æá øîåì äöåø ,[äá] øùà äøéöéä
.äøéöéá àåäù øçà
äèîìî íä äðäå ,éòéáøå éùéìùå éðù ùéå ,äàîåèì ïåùàø ùé éë úòãé øáë äðäå
äôéì÷äå .ïåùàø àø÷ð íù øùà úåôéì÷ä éë ,äéùòá àåä ïåùàøä :ãöéë .äìòîì
éùéìù äùåò éðùå ,úåéðù íä 86íéãéäå ,äøéöéá íä ïéìåçä ïëìå ,éðù àø÷ð äøéöéáù
88
àîèîå ,éùéìù '÷ð äàéøáì áéáñ íù øùà äôéì÷äå ,äàéøáá àåä äîåøúäå .87ïéìåçá
,úåìéöàáù äôéì÷ä ãâðë íéùã÷á ìñåô àåä éòéáøäå .äàéøáá àéäù äîåøúä úà
úåáà éáà àø÷ðä úîä íðîàå .íéùã÷ àø÷ðä úåìéöà àåäù íéùã÷ä úà àîèîä

-  מאיר הכוונה כי משם או"פ, כי הקליפה מקום יניקתה הוא מסוף האצבעות מקום הצפרנים,אבל הענין דע
 כי מן הידים בוקע אור לצאת ולכנס בראשי,בוקע ויוצא בין בצפרני ידיו בין בצפרני רגליו
 וז"ס שארז"ל )שבת יד ע"א( כי הידים עסקניות. ואז יונקים משם בעודו מגולה שם,הירכיים כנ"ל
 גם בקום האדם בבוקר ממטתו, וצריכין נטילה אפי' לחולין קודם אכילה,הן ושניות לטומאה
 כי לעולם החצונים כל יניקתן הוא.בלילה כבר שרתה עליהן רוח רעה וצריכין נט"י שחרית כנודע
. אבל יונקים ממקום סיומא, כי אין להם רשות לעלות אל מקום הקדושה,מן הקצוות ומסיומן
 והנה אנו רואין בחוש הראות כי.והנה בקצוות ההם של הזרועות ושל הירכים שם אחיזתן ויניקתן
 ודרך אותו בקיעה יוצאין, ומתוכו יוצא וגדל הצפורן ויוצא לחוץ,הבשר שבסוף האצבע נבקע
. ויונקים משם החצונים לפעמים כשיש פגם ח"ו בישראל ולא תמיד,האורות הנ"ל
.(ç"òôá óñåð) à"æã 81
.ç"òôá ÷çîð òåøæä áéáñå 82
.(ç"òôá óñåð) â"ää 83
. שאפילו החסד שבז"א נחשב כדין, עי' אד"ר קלז ע"א לגבי ז' צבעי העיין84
.(ç"òô) íéøåëò íéî íäù 85
.(ç"òô) ïëìå íéãéä íä íùå 'åëå ïéìåçá àîè 86
.(ç"òô) äîåøúá 87
.(ç"òô) ìñåôå 88
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שעה"כ
úùøôá úåöîä øòùá ïééò íâå .89(&) åîå÷îá øàáúéå ,äòáøàä åìà ììëá åðéà äàîåèä
.áèéä äæ ïéðò øàáúð íù éë ,( )לח ע"אïåæîä ìù íéãé úìéèð ïéðòá á÷ò
íéîä ìù éìëä ìåèé äìéçúá äðä ,91úéøçù ìù íéãé úìéèð øãñ øàáð äúòå90
,úéðîéä åãé ìò úéìàîùä åãéî íéî êôåù ë"çàå ,92úéìàîùä åãéá åðúåðå úéðîéä åãéá
íòô äæä øãñë øæåçå ,úçà íòô éøä ,úéìàîùä åãé ìò úéðîéä åãéî íéî 93êåôùé ë"çàå
úçà íòô àìà ,ãé ìë ô"â ãçé íöçøú àìå .íéîòô 'â ãéå ãé ìë õåçøúù ïôåàá ,'âå 'á
êìî úá 94à"úáéù úàø÷ðä äàîåèä çåø ïë é"ò éë ,ïéâåøñá 'áä ãéá úøçà íòôå åæ ãéá
àöîð ïëå ú÷úòð äðéà åàì íàå ,íùî éøîâì ú÷úòðù ãò úöôå÷å úâìåãå úãô÷îå àéä
.(##*) é"ëá øäåæá
ãâðë íäå ,úåáéú â"é ùé åæ äëøáá äðä ,íéãé úìéèð ìò úëøá úðååë øàáð äúòå
åéãé ìåèéå ä"ðôé ãåñá äéùòá àéä é"èð éë êì éúøàéáù åîëå ,95äéùòã à"àã úåãéî â"é
.ì"ðë
98
97
96
ãñçä éîéî é"ò íäáù úåøåáâä ùîç ÷úîìå íô÷åæìå íúåìòäì íéëéøö åðàå
á} ïéëéøö åðà úåçôì ïëì ,99íéãéá àìà úåòåøæá íéìèéð íéîä ïéàù éôìå .íéãñç 'ä íäù
-  מאיר הכוונה.(ç"òôá óñåð) äééùòä íìåò úçú íäå åúîù íéëìîä øåøéáî íéøàùðä íéâéñ íäù 89
.à"ò áé ç"òô 90
.(ç"òôá óñåð) ïäéìòù äàîåèä çåø øéáòäì éãë 91
 הא תנינן דכד בר נש קם בצפרא בעי לאסחאה ידוי מגו נטלא: ז"ל: עי' זהר ח"א קצח ע"ב92
דמיא דאיהו מאנא ליטול מניה מיא מגו מאן דאסחי ידוי בקדמיתא כמה דאוקמוה ותא חזי בגין
נטלא דא אוקימנא מלה ותו דבעיא ליה לבר נש לנטלא ידא ימינא בשמאלא בגין לשלטאה ימינא
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
 שהוא כלי, צריך לרחוץ ידיו מתוך נטלה של מים, 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
 להשליט הימין, יטול ימין בשמאל, ועל כן מי שנוטל ידו. ומשום זה היא נטילה,הימין מן השמאל
. והנה בארנו, כדי שלא יתן מקום ליצר הרע לשלוט כלל,על השמאל
.(ç"òô) êåôùúå úéðîéä êãéá éìëä ç÷ú 93
 חולין קו ע"ב ושבת קט ע"א94
@@@ì"ðë äéùòá à"àá àåäù ïéåëú äìçúá é"èðò ìù äðååëä ïéðò äæå 95
.åæ à÷ñéô àá íòèä åäæå ä"ã ì"ðä à÷ñéôä éøçà ç"òôá 96
êéà ù"òå íéôë úàéùð ïéðòá íâ ù"òå äàì óåöøô ïéðòá ù"îá êì øàáúé íéãé úäáâä ïéðò
úåøåàä æàå õåçì ïéàöåéå ïéò÷åá ïéçåî ìù úåøåàä íù øùà úåòé÷áä êøã úåòáöàä éðøôö êøã
åðà æàå íéëéøö åðà íéîòôìå äá íéøéàîå íéìâøä 'á íäù ä"ð ïéàìéò ïé÷øô éùàøá ïéñðëð
úòã éøåçà úãîåòä äàì óåöøôá åøéàéå íùî åàöé úåøåàä íúåàù éãë äìòîì íéãéä íéìòî
íéãéä úäáâä ïéðò äúò íðîàå åîå÷îá øàåáîë íéðäë úëøáá íéôë úàéùðá äùòð äæå øéòæã
éë àåä ïéðòäå íéãéä ìò äøåù äòø çåøå äàîåèì úåéðùå úåéð÷ñò íä íéãéä éë òãåðù éðôî àåä
äùåã÷äî äìòîì ÷ðéì çë íäì ïéàå ì"ðë ïäéúååö÷áå íéðéãä íåéñá àìà íéðåöéçä úæéçà ïéà
ìù àåäå ãåàîì äù÷ ùåáì àåäù úåòáöàä éùàø ìò íééðøôöä åîùåä ë"òå äèîìå àîåéñî àìà
ù"ò (&) ìä÷éå úùøôá øëæðë úåàîè íéãé åéä íìåòì ë"ìàù äùåã÷
13

שעה"כ
íäéøåçà ìë ãåñá ,øåçàì úåòåøæä éøù÷ åàöé àìù ïôåàá úåòåøæä éúù ãçé øáçì {à"ò
) äúéáמלכים א' ז כה(,øáã äæéà íäá ìá÷ì äöåøù éîë íéãéä úåôë èåùôì êéøö íâ .101100
.102äøäèä úìá÷ æåîøì äæå
 מאיר הכוונה -úåøåàä ïúåàî ïú÷éðéå úåôéì÷ä úæéçà àåä íù òáöàä øùá ãâðëî íéðøôöî óãåòä íðîàå
úæéçà íù éë úåéäìå éàãî øúåé åìãâù íéðøôöä íúåà êåúçì êéøö ïëìå íéðøôöä úçúî íéò÷åáä
'ää íé÷úîð ë"éòå íéãñç 'ä ììåëä ãñçä 'éçá íäù íéîá íéãéä ìåèéì êéøö ïë ìò úåôéì÷ä
â"ä íúåàá íéæçàð åéäù úåôéì÷ä æàå ìàîù ãéå ïéîé ãé úåòáöà 'äá úåìåôëä êôöðîã úåøåáâ
ãñçä íìåòì éë ç"ää é"ò íùî íé÷ìúñîå íéùøâúîå íéçãð íä øëæðë úåìåôëä úåòáöà 'äáù
'á úåøåàä åëùîé äèîì íéôåôë úåòáöàä çéðð íàù íéàøé åðà êà íùî úåôéì÷ä ùøâîå äçåã
åøæçéå íéðøôöä úåòé÷á êøã åàöéå úåòåøæä êøã ìàîùå ïéîé íéå÷ä êøã íéëùîðä øéòæã ïéçåî
íéãéä íéìòî åðà úåôéì÷ä å÷ìúñðù äìéèðä øçà óëéú ïë ìò íùî ÷ðéìå íù æçàúäì úåôéì÷ä
úàöì íäá úåèùôúî åéäù úåøåàä íéøæåç íéãéä úäáâä é"òå ùàøä ãò íúåà íéäéáâîå äìòîì
úåôéì÷ä ë"éòå åàöéù íå÷îî åîöò øéòæã ïéçåîä íò íéøæåçå íîå÷îá íéñðëðå íéðøôöä êøã
.ãåò íù æçàúäì íéøæåç íðéà
é"ò äøéöéä ìà äéùòáù åìà íéãéä úééìò àåäù äìòîì íéãéä úäáâä ïéðòá úøçà äðååë ãåò
ç÷ú øùàë íäá ïéåëú éë íéîä ïéðò êì øàáð äìçúå ù"ò úåëøáä úðååëá ù"îë äøéöéáù á"î íù
'àá ïéåëéå íé÷ìà íù ìù é"î úåéúåà 'á íä åìà íéîä 'éçá ìë éë ïéåëú íäá õçøúù íãå÷ êãéá
ä"éäà úåîù 'ã ìù íééøåçà 'ãáå ï"á ä"î â"ñ á"ò úåîù 'ã ìù íééøåçà 'ãá ùéù ï"éãåé íéùîçå
íäå ï"éääã ï"éôìàã ï"éãåéã íé÷ìà úåîù 'â ìù íééøåçà 'âáå ï"éääã 'àå ïéôìàã 'àå ï"éãåéã 'á
.(ã"ò áé ç"òô) íé÷ìà ìù é"î ïéðîë
.(â"ò áé ç"òô) ùîî ùàø 'éçáá à"æì äéäù äðåùàøä íúâøãî ìà 97
 98עי' ע"ח שער לא פרק ב :גם הבן סוד נט"י ,שלא אמר רחיצת ידים אלא בלשון נטילה ,לרמז
שצריך לשאת ולנטלם בסוד )תהלים קלד ב( שאו ידיכם קודש ,כנזכר בגמרא )סוטה לט ע"א(
ובזוהר )ח"ג דף יג ע"א( .והטעם כי הנה רחיצת ידים סבתה הוא להרחיק הקליפות מקצוות
אצבעותיו ומצפרנים ,כי שם מקומם כנ"ל ,וזהו ע"י מימי החסד ,וכדי שלא יחזרו הקליפות
להתאחז באור היוצא מהם ,צריך להגביה כלפי ג"ר הנקרא קדש ,ואז אור היוצא חוזר ונכנס תוך
המוחין ממש ממקום שיצאו.
 99עי' שער מאמרי רשב"י מב ע"א :מן נקב השמאלי שהוא צורת נ' כפופה הפוכה משם
מתפשט רוחא דחיי שבו דרך הזרוע דז"א כי גם הזרוע הוא צורת ו' פשוטה ויען כי הזרוע סגור
וסתום ואין לו פתח פתוח בסופו להוציא אורו משם אל המלכות לכן אין רוחא דחיי דנקב שמאלי
דחוטם דאריך אפין יוצא אל המלכות רק בסתום גמור ואינו נגלה כנז' אצלנו ענין יציאת האורות
דרך סופי האצבעות במקום הצפרנים .ואיך משם נעשות פרצוף לאה .אבל לעתיד לבא יתבסמו
דיני הזרועות ואז יוכל לצאת רוחא דחיי דרך הזרוע אל המלכות בגילוי גמור.
 100עי' זהר )ח"א קנד ע"א( :תו א"ר אלעזר הא דאתמר לאה אולידת שית בנין וברתא חדא הכי
הוא ודאי רחל תרי בנין ודאי בני שפחות ארבעה תקונא דלהון היך קיימי אלא אינון ארבע קשרים
דאקרון אחורים דכתיב )מ"א ז כה( וכל אחוריהם ביתה דהא בדרועא ימינא תלת קשרין אבל
קשרא חד באמצעיתא דאיהו רב ואיהו אחור דאשתאר לבר וכן חד בדרועא שמאלא וכן חד בירכא
ימינא וכן חד בירכא שמאלא וכד אתתקן כלא אשתכחו כלהו ביתה לקיימא קרא דכתיב וכל
אחוריהם ביתה כל שאר קשורין כלהו אתחזיין במישר ואלין נפקין לבר מדרועין ולבר מירכין
לאתחזאה בבני השפחות דאע"ג דאינון במניינא לא חשיבי כבני רחל ולאה ובגיני כך נפקי לבר דבר
אחר אלין אינון ארבע דכל שאר קשרין נטלי בגינייהו ואלין נטלי לון אמר רבי אבא הכי הוא ודאי
)נ"א א"ר אבא דא לאו דא( ועל דא כלא מתתקן כחדא:
תרגום :עוד אמר רבי אלעזר ,זה שנאמר לאה הולידה ששה בנים ובת אחת ,כך זה ודאי .רחל
שני בנים ודאי .בני השפחות ארבעה .תקונם איך עומדים ,אלא אותם ארבעה קשרים שנקראים
אחוריים ,שכתוב "וכל אחוריהם ביתה" ,שהרי בזרוע ימין שלשה פרקים ,אבל פרק אחד באמצע
שהוא גדול ,והוא אחור ,שנשאר בחוץ .וכן אחד בזרוע שמאל ,וכן אחד בירך ימין ,וכן אחד בירך
שמאל .וכשהכל נתקן ,נמצאו כולם ביתה ,לקיים את הפסוק שכתוב "וכל אחוריהם ביתה" .כל
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שעה"כ
á"î ïá íù æîøð äðäå ,103á"î ïá íùá àìà íìåòì íéìåò íðéà íúéìò ïéðò äðäå
 )דבריםä÷æçä ãéå ( )שמות יד לאäìåãâä ãé ãåñá (104 )י ע"בïéðå÷úá ïéøëæðä íéãéä äùìùá
-  מאיר הכוונה ואלו יוצאים מחוץ לזרועות ומחוץ לירכים להראות בבני, כולם נראים ביושר,שאר הפרקים
 אלו, דבר אחר. 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
. זה לא זה( ועל כן הכל נתקן יחד,)אמר רבי אבא
 ועי' ע"ח.( שרשם של בלהה וזלפה הוא באחוריים דרחל ולאה )חו"ג נו"ה- דאקרון אחורים
.(שער הקלי' פרק ב' )הקדו"ש מד ע"ד
 משא"כ בסטרא אחרא שאחוריהם לחוץ ככתוב בפרשת פקודי רמד ע"ב- אשתכחו כלהו ביתה
.()ד"א
íäù óåâä ïî íéðôì úåòåøæä éøù÷ ñéðëäì ïéåëúù ùàøä ãâðë ãò êãé äéáâúù úòá êéøö íâ 101
íòèå æ"òìá íéãáå÷ àø÷ðä úåòåøæä éìéöà íäå àöéå úùøôá øëæðë äúéá íäéøåçà ìë ãåñá
øáçì êéøö úåçôì ïëìå úåòåøæä àìå úåòáöàäå íéãéä àìà íéîá íéöçåø íðéàù ïåéëù éôì øáãä
.(ç"òô) ì"ðë íéðôì úåòåøæä éøù÷å ãçéá úåòåøæä 'á
ïéôðà øéòæã àîèåçä ìò àùð úùøôá ù"îë àåä úåòåøæä íéöçåø åðà ïéàù íòèä íðîàå

102

éá÷ð 'áå åáù úåøåáâä ìë ïéöá÷úî íù øéòæä íèåçá éë øàáúð íùå 'åëå ïéá÷åð ïéøú äéá úéàã
äëåôä ï"åðå ïéîéî äîåúñ 'îå äæë ðå äîåúñ í íäù ê"ôöðîã úåðåùàø úåéúåà 'á íä íèåçä
øéòæã 'áä íèåçä á÷ðä åúåà äðäå øéòæ ìà ééçã àçåø êùîð à"àã íèåç ïîå 'áä á÷ðá ìàîùî
äìôú ãåñá úåëìîä 'éçá íùù éìàîùä ïéôðà øéòæã òåøæá èùôúî àåä äëåôä 'ð úåàá æîøðä
òåøæä ë"àå óåâä àåäù éòöîàä å÷á åîë çåúô çúô åá ïéàå íåúñ àåä à"æã òåøæ ë"òå ãé ìù
ê"ôöðîã äèåùô åúøåö àåä
úåòåøæä éðéã åîñáúé æàå à"æã úåòåøæä êøã ÷"òã àîèåçî ééçã àçåø ïë íâ êùîé àåáì ãéúòìå
àåäå òåøæá úéðúéðä ãé ìù äìôú àéäù úåëìîä ìà ééçã àçåø éàä íù êøã êéùîé æàå åéúåøåáâå
øéòæ òåøæá ééçã àçåø àåää êùîð úåìâá äúò äðäå àáø àøãàá øëæðä àçéùî àëìî àø÷ðä
çúô òåøæá ïéà éë øëæðëå íåúéñá àìà åðéà íðîà ãé ìù äìôú àéäù úåëìîä ìà êùîð íùîå
åîöò ÷øôä ãò ÷ø é"èð äúò åðì ïéà ë"ò øåîâ éåìâá êùîé á"á àáì ãéúòì ìáà ì"ðë çåúô
.(ç"òô) àáì ãéúòì ãò å÷úîìå åîñáì çë äúò åðì ïéà éë òåøæã
úàéá ãò úåëìîä ìà ééçã àçåø êéùîäì äúò çë åðá ïéàù íåùî ì"ø - íåúñ àåä à"æã òåøæ
.(å"ùì) êìåäå ùøôîù åîëå äøäîá çéùîä
 אין שום עליה בעולמות אלא ע"י שם בן מ"ב ושם זה של: עי' לקמן דרושי קדיש דרוש א103
מ"ב הוא אשר מעלה כל העליות שיש בכל העולמות משום דאיהו סליק ולא נחית כנז' פ' תרומה
. שהוא מ"ב של פשוט ומילוי ומילוי דמילוי, ועי' עי' שעה"מ מ ע"א.קל"ב ע"ב
 שמא דמ"ב אתוון רזא דיליה אבהן דקא מתעטרן בעלמא עלאה ועלמא:וז"ל הזהר תרומה ז"ל
עלאה במה דלעילא )ס"א וסלקא רזא לעילא לעילא עד דאתעטרא באין סוף( ועל דא סליק ולא
.נחית ואתעטר גו מחשבה עילאה זכאה חולקא דמאן דידע ליה ואזדהר ביה
 השם של מ"ב אותיות הסוד שלו האבות שמתעטרים בעולם העליון והעולם העליון:תרגום
במה שלמעלה )ועולה הסוד שלמעלה למעלה עד שמתעטר באין סוף( ולכן עולה ולא יורד ומתעטר
.בתוך המחשבה העליונה אשרי חלקו של מי שמכיר אותו ונזהר בו
?ועי' שם טו ע"ד שעיקר המעלה הוא הג' י"ד
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ז יט( ) äîø ãéåשמות יד ח( æ"ñëåîá åæ"åë ,ïéîéá ä"åäé å"ðé÷ìà ä"åäé ãöéë ,àúéòöîàá
.106á"î éøä ,òöîàá à"ä å"àå à"ä ã"åé ä"åäé ,105ìàîù ãéá åæ"åë
 מאיר הכוונה - 104ז"ל :יד יהו"ה מימינא דאתמר בה וירא ישראל את היד הגדולה מסטרא דחסד יד רמה
מסטרא דתפארת דאתמר בה ובני ישראל יוצאים ביד רמה יד חזקה באמצעיתא דאיהי יד יהו"ה
הויה למהוי רחמי מכל סטרא דינא כבוש באמצעיתא יד רמה עלה אתמר והיה ה' למלך על כל
הארץ ותלת זמנין י"ד אינון מ"ב אזכרות דתפלין דיד ותפלין דרישא
תרגום :יד יהו"ה מימין ,שנאמר בה "וירא ישראל את היד הגדולה" )שם יד לא( מצד החסד .יד
רמה מצד התפארת ,שנאמר בה "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" )שם ח( .יד חזקה באמצע ,שהיא יד
יהו"ה הויה להיות רחמים מכל צד ,דין כבוש באמצע .יד רמה ,עליה נאמר "והיה יהו"ה למלך על
כל הארץ" ,ושלש פעמים י"ד הם מ"ב אזכרות של תפילין של יד ותפילין של ראש.
ד"א – הסיבה ששם היד רמה שהיא הת"ת בשמאל והיד חזקה באמצע היא בחי' תפילין דר"ת
שהחסדים סובבים את הגבורות.
ועי' עוד לט ע"א :תגין }לט ע"א{ תליין במחשבה דלבא ומוחא 104נקודין בדבורא דפומא אתוון
בעובדא דאברין ולאלין )נ"א ומאלין( נקודין וטעמי ואתוון עביד ההוא סתים וגניז כורסיא טמירא
עלאה ועליה אתמר אתה ה' לעולם תשב וכו' מאי אתה ההוא דאתמר ביה ה' אלק"י אתה ארוממך
בההוא דאתמר ביה רום ידיהו נשא ובגין דא אתמר למי נושאין כפים לרום השמים 104הה"ד רום
ידיהו נשא ומאי ניהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א דאיהו חכמה כ"ח מ"ה 104ועליה אתמר ]מ ע"א[ כ"ח
מ"עשיו ה"גיד לעמו והאי איהו כ"ח פרקין דידין דמלכא עלאה דאינון כוז"ו במוכס"ז כוז"ו כנויין
דיחודא עלאה דאיהו יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה ובגין דאסתלק האי חילא מישראל אתמר בהון וילכו
בלא כח לפני רודף
תרגום :התגים תלויים במחשבת הלב והמח ,הנקודות בדבור הפה ,האותיות במעשה האיברים.
ולאלו )ומאלו( הנקודות וטעמים ואותיות עושה אותו סתום וגנוז כסא טמיר עליון ,ועליו נאמר
"אתה יהו"ה לעולם תשב וכו'" )&( ,מה זה "אתה" ,אותו שנאמר בו "יהו"ה אלה"י אתה ארוממך"
)&( ,באותו שנאמר בו "רום ידיהו נשא" )&( ,ובשבילו נאמר ,למי נושאין כפים לרום השמים ,זהו
שכתוב "רום ידיהו נשא" ,ומיהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א ,שהוא חכמה כ"ח מ"ה ,ועליו נאמר "כ"ח
מ"עשיו ה"גיד לעמו" )&( ,וזהו כ"ח הפרקים של ידי המלך העליון ,שהן כוז"ו במוכס"ז כוז"ו.
הכנויים של היחוד העליון ,שהוא יהו"ה אלהינו יהו"ה .ומשום שהסתלק הכח הזה מישראל ,נאמר
בהם "וילכו בלא כח לפני רודף" )&(.
 105התחלקות של ה' אלקינו ה' בימין וכוז"ו וכו' בשמאל היא בתיקו"ז ה ע”ב .ועי' עוד שם טז
ע"ב שכוז"ו וכו' הוא כינוי למט"ט ]ולכן ביצירה[ .ועי' גר"א לט ע"ב ז"ל :דאינון כוז"ו כו'  -הן בב'
הידים השמות עצמן בי"ד פרקין דימין וחילופם בשמאל ,ובכל א' מהידים כולל ג' אבהן כמ"ש
באד"ר )דף קמב ע"ב( דרועא קדמאה ג' קשרין אתקשרו ביה ואתכלילו כו' בג' קשרין דאבהתא כו'
ע"ש .ופרק הד' שהן האצבעאן הוא אדם ,כל הג' חיות חג"ת ,ונושאין אותן לאדם בחכמה ,ואלו ג'
חיות הן ג' השמות דיחודא ,והן מתייחדין באחד שהוא השלמת ,ל"ב שבילין לאדם ,וז"ש ידיהו
יה"ו ,ג' הנ"ל ,והן בר"ת נש"א
ועי' עוד עו ע"א בענין סילוק הידים למעלה.
ועי' קב ע"א :יד הגדולה דאתמר בה וירא ישראל את היד הגדולה ותניינא יד החזקה הה"ד
)דברים ד'( וביד חזקה וכו' ורזא דמלה ה' אלקינו ה' יד הגדולה )כוז"ו במוכס"ז כוז"ו י"ד( החזקה
ואינון )נ"א אימא עלאה ואימא תתאה( יד עלאה מסטרא דימינא יד תתאה מסטרא דשמאלא
תרגום :יד הגדולה אחת שנאמר בה וירא ישראל את היד הגדלה והשנית יד החזקה זהו שכתוב
וביד חזקה וכו' וסוד הדבר יהו"ה אלהינ"ו יהו"ה י"ד הגדולה כוז"ו במוכס"ז כוז"ו י"ד החזקה והם
יד עליונה מצד הימין יד תחתונה מצד שמאל.
ïúåìòäì äéùòá íéæçåàå íéìòî åðà á"î íäù åìà íéãé 'â çëáå òãåðë äøéöéá äæ íù éë 106
ìà ääáâä àåäù íàùðéå íìèðéå åîë ääáâä ì"ø é"èðò äðååëä åäæå ú"âç 'éçá íäå äøéöéá
äøéöéä ìù íéðô úøàä úëùîð éøäå úåìòäìå æåçàì íéãéä êøã ïë éë øëæðë íéãéä 'â é"ò äøéöéä
äøéöéã ä"î ìù íééøåçàä êéùîäì êéøö íâå òãåðë äøéöéá àåäù ï"éôìàã ä"î íù àåäù äééùòá
ïéåëú ïëìå äééùòá øéàäì äèîì íéãøåéä íä ä"î íù àåäù äøéöéã øåçàä éë òãåðë äéùòá
.(à"ò âé ç"òôá óñåð) ì"÷ àéøèîéâá íäù é"ðò ú"øá
ãéá ïéâåøéñá úåìéèð 'âå ïéîé ãéá ïéâåøéñá úåìéèð 'â íä äîöò äìéèðä úòá äðååëä íðîàå
òöîàá äîø ãéå ìàîùá ä÷æçä ãé ïéîéá äìåãâä ãéä ãåñá ãçéá ïäéúù óùôùì êéøö ë"çàå ìàîù
úåéúåà ç"ë àåäù åìù éåìéîä éåìéî àåäù ï"éãåéã ä"éåäã á"î íù ìà ïéîé ãé úåìéèð 'âá ïéåëúå
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ú"ìã å"àå ã"åé ,ä"é àåäù ,108ä"éåä íù ìù ïåùàøä éöç ãåñ íä ïéîé ãé 107íðîàå
ãéå .ó"ìà à"ä å"àå ó"ìà å"àå ,ä"å àåäù ,ïåøçàä íùä éöç àåä ìàîù ãéå .ó"ìà à"ä
.111òöîàá àåä ïëìå ,íéãéä åìà 110åèùôúð åðîîù åîöòá íùä ùøåù àéä 109úéòöîà
115
ú"øä åìà íâå .114113éðò àø÷ðä äéùòä íìåòá àåäù ,é"ðò é"èð ìò ú"ø ïëìå112
.117ì"÷ á"ò ãåñ àåä äéùòá éë (æåîøì) 116ì"÷ 'îéâá íä
íéãé 'âä åìà é"ò äìòîì äéùòä úåìòäì úéøçùã é"èðò úëøáá ïéåëú ãåò
à"ä å"àå à"ä ã"åé ä"åäéå ,ìàîùá å"æåë æ"ñëåîá å"æåë ,ïéîéá 'ä åðéäìà 'ä íäù ,åðøîàù
íìåò úà ïéìòî åðà ,äøéöéã åìà úåãé 'â é"òå ,äøéöéä íìåòá àåä 118äæ íù éë .òöîàá
-  מאיר הכוונהæ"ãòå 'âä äìéèðá úåèåùô úåéúåà 'ãå 'áä äìéèðá úåéúåà 'é íäù ãáì åìù éåìéîäå 'à äìéèðá
íù ìà ïéåëú ãçé íéãéä 'á óåùôùá ë"çàå â"ñã ä"éåäã á"î íùá úéìàîùä ãéä úìéèðá ïéåëú
áé ç"òô) ì"ðä úåðååëäå íéàðúä ìëáå ì"ðä ã"ò äìòîì êãé äéáâú ë"çàå ãçéá ï"éôìàã á"î
.(ã"ò
.(ç"òô) éë ïéåëú íâ 107
.(ç"òôá óñåð) ä"îã éåìéîä éåìéîã

108

.(ç"òôá óñåð0 ú"úá

109

.(ç"òô) íéèùôúî

110

.(ç"òô) àä åàå àä ãåé ä"åäé úéòöîàá àä åàå àä ãåé ä"åäé úéòöîàá

111

ìà ïéåëú ë"çàå ì"ðë äëøáä úåììë ìà ïéåëú [ã"ò à øàáð äúòå ä"ã à÷ñéô øçà] ë"çà 112
.(à"ò âé ç"òôá óñåð) é"ðò ìù úåáéú 'â
.(ç"òôá óñåð) á"î íù é"ò äìòîì äúåà äìòî äúàå äìãå äéðò àø÷ðä úåëìîä ãâðë àåäù 113
.3  עי' לעיל הערה114
. על נטילת ידים115
äéùòá äéðò àéäù é"ðò ú"ø ë"â àåäù äéùòá øéàîä äøéöéã ä"î íù ìù íééøåçà àåäù 116
íù àåäù øéòæã íééøåçàî úìá÷îù éôì éðò ïéðîë äì÷ äúòãå äéðò úàø÷ð úåëìîä éë ì"ðë
.(ç"òô) øëæðë äèîì ïúãéøéå íéãéä úééìò úðååë åäæå ì"÷ àåäù ä"î
 ועי' ע"ח שער אנ"כ פרק ג'( כי. מלה"פ )ישעיה יט א( הנה ה' רוכב על ע"ב ק"ל ובא מצרים117
 מ"ש הנה ה' רוכב על עב: ועי' גר"א תיקו"ז מה ע"ד.ע"ב ק"ל הם כולן אחוריים והם זווג דאב"א
קל ואמר בתז"ח )לז ע"ב( שהמה אחוריים דפשוט ומילואו והענין כי הנוק' היא נבנית מאחוריים
 ויעבר ע'ב רי'ו ודא איהו הנה ה' רוכב על ע'ב ק'ל ודא איהי י' י"ה יה"ו: ועי' תז"ח.דדכורא כידוע
יהו"ה יו"ד יו"ד ה"א יו"ד ה"א וא"ו יו"ד ק"א וא"ו ק"א ואנון כ"ו אתון ונפקין מן י' י"ה יה"ו יהו"ה
ודא איהו הנה ה' רוכב על ע"ב ק"ל
 ויעבר ע"ב רי"ו וזהו הנה ה' רכב על עב קל וזוהי י' י"ה יה"ו יהו"ה יו"ד יו"ד ה"א יו"ד:תרגום
'ה"א וא"ו יו"ד ה"א וא"ו ה"א והן עשרים ושש אותיות ויוצאות מן י' י"ה יה"ו יהו"ה וזהו הנה ה
רכב על ע"ב ק"ל
 ר"ל-  ואינון כ"ו אתוון: ר"ל אחוריים דהויה פשיוטה ודמילוי ק"ל- ' ודא איהו י' כו:גר"א
 ר"ל.' כצ"ל ור"ל שהויה גי' כ"ו ור"ל כמש"ו ודא איהו הנה ה' כו. *ונפקין מן יקוק.אמוריים דמילוי
בגלות שולטין אחוריים לבד שהן דינים שבהן באחזין הס"א אבל בגאולה אז יבא הויה פשוטה מל
האחוריים וזהו ה' שהוא הוי"ה פשוטה רוכב מל כו' האחוריים וזהו רוכב ר"ב הן האחוריים כ"ו
:כויה פשוטה כמש"ל אז ונעו אלילי כו' שלא יהא בהם אחיזה כידוע
.הק"ל היינו יו"ד יו"ד ה"א יו"ד ה"א וא"ו יו"ד ה"א וא"ו ה"א
. היינו שם מ"ה עי' נקודות פרק א118
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ä"éåä ìù

119

íééøåçàäå òåáéøä àåäù ,ì"÷ 'îéâá éðò àåä é"èðò ú"ø éë ïéåëé íâ .äéùòä
.äéùòä íìåò ìà ë"â øåà íùî êéùîäì ,120äøéöéã ïéôìàã ä"îã
úåòáöà 'ä íãâðëå ,úåìåôë íäå ê"ôöðî úåøåáâ 'ä íä úåòáöà 'ä éë úòãé øáëå
íäù ,íéîä é"ò íéøäèð æàå ,úåðåùàø 'â ãò íúåìòäì êéøöå .121ìàîù ãéá 'äå ïéîé ãéá
úåòáöàä éðøôö êøã ïéëùîð à"æã ïéçåîä øåà êéà êéúòãåäù äîì ïéåëú íâ .íéãñç 'ä
æà íéàöåé ïéàù éôì ïéæçàð íðéà äìòîì íúìòä é"ò íðîàå ,íéðåöéçä íéæçàð íùå
.122íùî úåøåàä
ä"î äá ùé ïëìå ,äéùòä íìåòáù 125[ï"åæã] 124àáà ãâðë àéä øöé øùà úëøá123
éë ,"äîëçá íãàä úà øöé øùà" ù"æå .128127àáà äîëç àåäù íãà øôñîë 126úåáéú
-  מאיר הכוונה. היינו הרביוע שהיא האחוריים119
. יו"ד ה"א וא"ו ה"א, יו"ד ה"א וא"ו, יו"ד ה"א, יו"ד120
.80  עי' לעיל הערה121
 וכן הוא בע"ח,( ולמטה אלא שחוזרים ונכנסים בהמוחין דז"א ממקום שיצאו מפע"ח )לש"ו122
.98 לעיל הערה
.á"ò âé ç"òô 123
 ולכן עיי"ש בסידור שכוללת גם אמא, עי' לקמן הערה וכאן הוא אבא הכולל או"א עלאין124
.במילת יצר
.ç"òôá ÷çîð 125
úåøåàä ïúåàî ïú÷éðéå úåôéì÷ä úæéçà àåä íù òáöàä øùá ãâðëî íéðøôöî óãåòä íðîàå
úæéçà íù éë úåéäìå éàãî øúåé åìãâù íéðøôöä íúåà êåúçì êéøö ïëìå íéðøôöä úçúî íéò÷åáä
'ää íé÷úîð ë"éòå íéãñç 'ä ììåëä ãñçä 'éçá íäù íéîá íéãéä ìåèéì êéøö ïë ìò úåôéì÷ä
â"ä íúåàá íéæçàð åéäù úåôéì÷ä æàå ìàîù ãéå ïéîé ãé úåòáöà 'äá úåìåôëä êôöðîã úåøåáâ
ãñçä íìåòì éë ç"ää é"ò íùî íé÷ìúñîå íéùøâúîå íéçãð íä øëæðë úåìåôëä úåòáöà 'äáù
'á úåøåàä åëùîé äèîì íéôåôë úåòáöàä çéðð íàù íéàøé åðà êà íùî úåôéì÷ä ùøâîå äçåã
åøæçéå íéðøôöä úåòé÷á êøã åàöéå úåòåøæä êøã ìàîùå ïéîé íéå÷ä êøã íéëùîðä øéòæã ïéçåî
íéãéä íéìòî åðà úåôéì÷ä å÷ìúñðù äìéèðä øçà óëéú ïë ìò íùî ÷ðéìå íù æçàúäì úåôéì÷ä
úàöì íäá úåèùôúî åéäù úåøåàä íéøæåç íéãéä úäáâä é"òå ùàøä ãò íúåà íéäéáâîå äìòîì
úåôéì÷ä ë"éòå åàöéù íå÷îî åîöò øéòæã ïéçåîä íò íéøæåçå íîå÷îá íéñðëðå íéðøôöä êøã
.(ç"òô) ãåò íù æçàúäì íéøæåç íðéà
äìçúî éë òãåðù äîá ïéðòäå à"æã àùéø 'éçá åéä äìçú éë ïéåëì øáãä íòèå :ç"òô 'éòå
ë"çàå óåâ úðéçáá ãåñéå úåòåøæ úðéçáá ä"ðå äéìéã àùéø úðéçáá ú"âç äéä à"æ ìöàðù úòá
ïëìå äîàå ïé÷åù 'á é"äðå àôåâå úåòåøæ 'á 'éçáá åùòð ú"âçå ã"áç åá åùòð æàå ïéçåî 'â åá åñðëð
øéòæì äéäù äðåùàøä íúâøãî ìà íúåìòäìå æåîøìå ïéåëì äëøáä úòùá íúåà íéäéáâî åðà
ùîî ùàø 'éçáá
. וברא בו נקבים נקבים. אשר יצר את האדם בחכמה, אלהינו מלך העולם,' ברוך אתה ה126
 גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יסתם אחד מהם או אם יפתח אחד מהם אי.חלולים חלולים
. רופא כל בשר ומפליא לעשות,' ברוך אתה ה.אפשר להתקים אפלו שעה אחת
.(ç"òô) ä"î çë 127
 ואינון בינה, אש תתאה כסא דין, אש עלאה כסא רחמים:( עי' זוהר )חלק ג דף לד ע"א128
' בינה יה"ו ה, יהו"ה עמודא דאמצעיתא אחיד בתרווייהו, בינה אש יורד, מלכות אש עולה,ומלכות
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שעה"כ
äéùòä ìà úîãå÷ äøéöéäù éôìå .åá æîøðù 130íãàä äæ øöåð 129äðåéìòä äîëçä ãåñî
úåøéôñ 'âäù éôì äðäå .äéùòä úéùòð äøéöéä é"ò éë ,"íãàä úà øöé øùà" øîà äæì
éë ,"åá àøáå" øîà äæì ,'âä ïî 'à àåä äîëç àåäù íãàäå ,131äàéøáä ãåñ íä úåðåéìò
,äéùòáù äàéøáä 'éçá àåäù åîöò íãàá ,åá éë ,"åá" ïåùì åäæå .132äàéøáä 'éçáî àåä
,äéùòáù äøéöé íä ÷"åäå ,äéùòáù äàéøá íä äéùòã ø"â éë 133òãåðë .'åë àøá
.äéùòáù äéùò úéøéùòäå
134
î"øá øëæðë àáà àåäù íãàä ùàøáù íéá÷ð 'æ úðéçá íä åìà íéá÷ð äðäå
) íéèôùî úùøôקיז ע"א'æ ãåñ íäå ,137'åëå äôå íèåçå [ïéðãåàå] íéðéò ãåñ íä íðîàå .136(135
íéá÷ðä øåà 'éçá àìà äéùòá ïàë ïéëéøö åðà ïéà éë àåä ïéðòä äðäå .138àúìâìâã

 מאיר הכוונה -מלכות .תפארת כד אחיד לון ,שריא עליה חכמה ,דביה כ"ח מ"ה ,מ"ה ,איהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א,
כ"ח דיליה ,יו"ד וא"ו דל"ת ,ה"א אל"ף ,וא"ו אל"ף וא"ו ,ה"א אל"ף.
תרגום:
ועי' שער העקודים פרק ח.
 129היינו חכמה דיצירה )סידור וש"ש( ,וצ"ע למה לא לומר חכמה דאצילות )וכ"ה ביפ"ש( ,עי'
ע"ח שער אצילות פרק א :אור א"ס בכח התלבשותו בחכמה דא"ק זה האציל תחתיו עולם
האצילות ,וז"ס )תהלים קד כד( כולם בחכמה עשית.
 130היינו חכמה דעשיה.
 131עי' ע"ח שער מול"מ ב דהג"ר הם כחד חשיבן ,ועי' דע"ה ח"ב קטו ע"ג שם מביא רבינו ראיה
לכך מתיקו"ז כד ע"ב :אימא עלאה מקננא בכרסייא בתלת ספירן עלאין.
.(ç"òôá óñåð) äéùòáù 132
133

.(ç"òô) íìåëî ìåìë ò"éáà úåîìåò 'ãî à"ëù

134

".ç"òôá ÷çîð "àáà àåäù

 135ז"ל :ולעולם דינא דמלכותא דינא ודינא בלב ואתמר ביה הלב רואה ובגין דא אין לו לדיין
אלא מה שעיניו רואות והכא לית דיין אלא קודשא בריך הוא מה שעיניו רואות )ד"ה ב טז ט( כי
יהו"ה עיניו משוטטות )איוב לד כא( עיניו על דרכי איש ובהון )שיר ב ט( משגיח מן החלונות
בשבע נוקבין דבר נש בתרין עיינין ותרין אודנין ותרין נוקבין דחוטמא ופומא הא שבע דאמא
עלאה והכי בעובדוי אסתכל בשבע מסטרא דשכינתא תתאה בתרין ידין וצואר תלת וגוף וברית
תרין הא חמש תרין רגלין הא שבע י"ה יו"ד ה"א בשבע אתוון דיליה אסתכל בשבע נוקבין דרישא
נקבים על שם נקבה דנקביה פתוחות לקבל ו"ה וא"ו ה"א בשבע אתוון דיליה אסתכל בשבעה
אברין דלתתא דאינון תקונא דגופא דבהון עשיית המצות
תרגום :ולעולם דין המלכות הוא דין והדין בלב ונאמר בו הלב רואה ולכן אין לו לדין אלא מה
שעיניו רואות וכאן אין דין אלא הקדוש ברוך הוא מה שעיניו רואות כי ה' עיניו משוטטות עיניו
על דרכי איש .ובהן משגיח מן החלונות בשבעת נקבי האדם בשתי עיניים ושתי אזנים ושני נקבי
החטם והפה הרי שבע של האם העליונה וכך במעשיו הסתכל בשבע מצד השכינה התחתונה בשתי
ידים וצואר שלש וגוף וברית שתים הרי חמש שתי רגלים הרי שבע י"ה יו"ד ה"א בשבע אותיותיו
מסתכל בשבעת נקבי הראש נקבים על שם נקבה שנקביה פתוחות לקבל ו"ה וא"ו ה"א בשבע
אותיותיו מסתכל בשבעה האיברים שלמטה שהם תקון הגוף שבהם עשית המצוות.
.ç"òôá óñåð0 àáà àåäù íãàä ùàøá íäå 136
137

.ç"òôá ç÷îð

 138היינו נקבי גלגלתא שמשפיעים וממילא מקבילים לז' אברי הגוף ,ועי' ש"ש ,וכאן אין הכוונה
כבפשט שזה מדבר על נקבי יציאת המותרות ,אלא כאן כוונתו לשפע עליון הבא מהמוחין לגוף,
ואם כן צ"ע למה תקנו על עשיית צרכיו ,ואפשר שכאן רואים דוגמא בעולם התחתון שבו רואים
שפע במדה.
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äãîä é"ò ïåéìòä øåà ìá÷ì åìëåéù éãë ,íìåòä 140íåé÷ êøåö íä ïéðéãäù éôì ,139åìàä
.142éàãî øúåé åòéôùé àìù úåøåàá äãîå äáö÷ íéáöå÷ä íéðéãä é"ò ,141íäá úðúéðä
144
ï"åôìãðñ 143ïéðò àåä íù éë ,çøëäá ïéðéãä ïéëéøö íù øùà ,äéùòä íìåòá èøôáå
íéîçøä úðéçá íà äðäå .ø"ô 'îéâá íäù ê"ôöðî úåøåáâ 'ä ãåñ íäù ,ø"ô 'îâá àåäù
ìèáúéå äéùòáù ïéðéãä åìèáúé éë àåä éàãå ,íéá÷ðä íúåà êøã éàãî øúåé åçúôé
íãáì íä åéäéå ïéðéãä åáøúé íéîçøä åëùîé àìå éàãî øúåé åîúúñé íà ïëå ,íìåòä
145
äéùòáù úåëìî 'éçá åðééäã ,"úçà äòù åìéôà íéé÷úäì à"à" æ"éòå ,íéîçø éúìá
) è"ñ ïå÷éú íéðå÷éúá 'æðë 'à äòù àø÷ðäקטו ע"ב) íøåâ äòù ìæî ãåñá (146שבת קנו ע"א(
 מאיר הכוונה - 139היינו מיעוט האור ,עי' שבירה פרק ב' וכן עי' בהגר"א על ספד"צ ב ע"ג ד"ה ולזה וז"ל :וזהו
עיקר התיקון להתמעט האור שיוכלו התחתונים לקבל האור.
úìòåúì àúéà åîå÷îáå ç"òôá ÷çîð íåé÷ êøåö 140
.(ç"òô) åì äáåö÷ä 141
úðúåðä àúåðéãø÷ã àðéöåá ãåñá íää" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "éàãî øúåé åòéôùé àìù" 142
÷ìëá àåä ïå÷éúä äæ íàå ãàî äæ ïáäå ïéðéãä é"ò àìà ïå÷éú ïéà éë éøäå äãîä å÷å äáö
."äéùòä íìåòá ù"ëî úåîìåòä
143

"."íä íéðéãä" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "ïéðò àåä

 144עי' עץ חיים )שער מג פרק ב( :עולם העשיה נק' עולם האופנים סנדלפו"ן כי הוא סנדל של
השכינה והשכינה מבפנים וזהו סנדלפו"ן כי השכינה נקרא רגל בסוד והארץ הדום רגלי וזהו
סנדלה והבן זה .ועי' עוד שער מו פרק ז.
??? 145
 146ז"ל :ובגין דא אתמר ביה דור הולך ודור בא ולית דור פחות מששים רבוא ולעילא דור הולך
דא ו' דסליק לשתין רבוא בשית ספירן והארץ לעולם עומדת דא שכינתא דאיהי עומדת ליה ואיהי
שעתא דקיימא ליה ובגינה אתמר לית מזל יומא גרים אלא מזל שעתא גרים }קטז ע"א{ ולית לכל
בר נש קיימא שעתא דהא אית בר נש צדיק דלא קיימא ליה שעתא דלא קיימא שעתא אלא לבעלה
והאי שעתא מינה בני חיי ומזוני לבר נש ובגין דא אוקמוהו מארי מתניתין בני חיי ומזוני לאו
בזכותא תליא מלתא אלא במזלא תליא מלתא מאי מזלא דילה בעלה ולבעלה לית מזל כמה
דאוקימנא אין מזל לישראל ואף על גב דכלא תליא במזלא אפילו ספר תורה שבהיכל היכל
שכינתא תתאה ספר תורה צדיק ותריסר מזלות אינון ואינון וו' )דאשתכח ו'( )נ"ל דאשתכחו מאת
א'( ודא רזא דוא"ו וא' תמן ו' עלאה דאיהו מזלא עלאה דסליק במחשבה ]ק ע"א[ דאיהו א' תמן ו'
דאמצעיתא דאת א' איהו מזלא דכלא דסליק באת י' עלאה דאיהי ברישא דאת א' וכד סליק
במחשבה אתמר ישראל עלה במחשבה דאיהי י' דעל רישא דא' ובגין דא לית מזל לישראל )דהא
במחשבה סליק וכל מזלא איהו ממנא על שעתא מי"ב מזלות( דאיהו מזלא דכלא וכל מזלות מניה
תליין דאינון ו' ו' די ממנן על תריסר שעתי דאינון ה"א ה"א זכאה איהו מאן דקיימא ליה שעתא
תרגום :ומשום זה נאמר בו דור הולך ודור בא ואין דור פחות מששים רבוא ולמעלה דור הולך
זה ו' שעולה לששים רבוא בשש ספירות והארץ לעולם עמדת זו שכינה שהיא עומדת לו והיא
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
בנים חיים ומזונות לאדם ומשום זה פרשוה בעלי המשנה בנים חיים ומזונות לא בזכות הם
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
ושנים עשר מזלות הם והם ו"ו )שנמצא ו'( )שנמצאו מהאות א' וזה הסוד של וא"ו וא' שם ו'
עליונה שהוא המזל העליון שעולה במחשבה( שהוא א שם ו' של האמצע של אות א הוא המזל של
הכל שעולה באות י' העליונה שהיא בראש האות א וכשעולה במחשבה נאמר ישראל עלה
במחשבה שהיא י' שעל ראש הא' ומשום זה אין מזל לישראל )שהרי במחשבה עולה וכל מזל הוא
ממונה על שעה משנים עשר מזלות( שהוא המזל של הכל וכל המזלות תלויים ממנו שהם ו' ו'
שממונים על שתים עשרה שעות שהם ה"א ה"א אשרי הוא מי שעומדת לו השעה
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ãâðë àéäù éôì äúøáçì äëåîñ åæ äëøá155 .'åë éá äúúðù äîùð é÷ìà úëøá154
ìë àìù é"ôòà äðä .159äæ [ïáäå] ,158157àáà íò øéãú úøáåçîä äéùòã 156[ï"åæã] àîéà
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-  מאיר הכוונה.àåä ïëìå àúéà åîå÷îáå ç"òôá ÷çîð ë"éòå 147
.ïëìå àúéà åîå÷îáå ç"òôá ÷çîð ïë ìòå 148
.(ç"òôá óñåð) øåà 149
. עי' לקמן ג ע"א והערה150
. ולא יצירה, הרב אמר שכל זה באצילות151
, ול"נ שידוע שגילויו ית' בעליונים מכונים מופלא ומכוסה, ב' לשונות האלה צ"ע בהם152
' ולגבי הלשון מופלא ומכוסה עי. וצ"ע, וההפיך של מכוסה היא גלוי,וההפך של מופלא היא ידוע
 מכוסה הוא ח"ס עלאה אוירא עלאה ומופלא הוא רישא, ז"ל,עי' בהגר"א על תיקו"ז קלח ע"א
. שמכוסה למעלה ממופלא, עי' לש"ו ביאורים ח"א כ ע"ד שמשנה הגרסא כאן,עילאה לכל רישין
 לא אדכר ולא אשתכח ובגין דאיהו, סתימא דכל סתימין, האי עתיקא קדישא,ועי' אד"ז רפח ע"ב
 לקיימא כלא והאי טמיר וסתים וגניז, לא אדכר בר רישא חדא בלא גופא,רישא עלאה לכל עלאין
.מכלא
153
ìù íéðåéìòä íéá÷ð ïúåàî éë ì"øà úéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð úåìéöàä íìåòá àåä
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.â"ò âé óã æ ÷øô úåëøáä øòù ç"òô 154
.(ç"òôá óñåð) ïëìå äéùòáù àîà ãâðë àéä éë øàáúð øáëå
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.(ç"òô) åäééðéáî åäééâååéæ ÷éñô àìã äîëçä íò
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.ç"òôá ÷çîð "àáà íò øéãú úøáåçîä äéùòã" 157
. עי' זהר ח"ג ד ע"א158
 קשה שהרב לא מזכיר שום דבר בענין אמא או ישסו"ת ועוד הוא מפרש את כל הברכה על159
.האדם עצמו ולא על תיקון העולמות כמש"כ לעיל באשר יצר
áåøù ô"òàà úéà åîå÷îáå ,ç"òô á÷çîð äîùð '÷ðä ÷ìçì äëåæ íãà ìë àìù é"ôòà äðä 160
.äîéìù äéäúù éàåìäå ãáìá ùôðì àìà íéëåæ íðéà à"á
 אורייתא אית לה גופא ואינון פקודי אורייתא דאקרון גופי: ז"ל: עי' זהר בהעלותך קנב ע"א161
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
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äúà" .165äîùðì äîùð íùî øùà úåìéöàä íìåò ãâðë "àéä äøåäè" åøîàå
ïî àáä çåøä ãåñ àåä ,"úøöé äúà" .äàéøáä ïî äàáä äîùðä ÷ìç ãâðë ,"úàøá
,"éá úúðù äîùð" åøîàá éë àöîðå .äéùòáù ùôðä ãåñ àåä ,"éá äúçôð äúà" .äøéöéä
166
àåä ,"'åë éðîî äìèéì ãéúò äúàå" .äîùð íùá íìë íàø÷å ,'æðä íé÷ìç 'ãä ìë ììë
) ãåñá ,ø÷áá éá äøéæçäì ãéúò äúà ë"çàå ,ð"î ãåñáאיכה ג כג( .168167íéø÷áì íéùãç
 מאיר הכוונה -אינון דידעין יתיר לא מסתכלן בלבושא אלא בגופא דאיהו תחות ההוא לבושא .חכימין עבדי
דמלכא עלאה אינון דקיימו בטורא דסיני לא מסתכלי אלא בנשמתא דאיהי עקרא דכלא אורייתא
ממש )ולעלמא( ולזמנא דאתי זמינין לאסתכלא בנשמתא דנשמתא דאורייתא.
תרגום :תורה ,יש לה גוף ,והם מצות התורה הנקראים גופי תורה .אותו הגוף מתלבש בלבושים
שהם סיפורים של זה העולם .טפשי העולם אינם מתבוננים אלא באותו הלבוש שהוא סיפור
התורה ואינם יודעים יותר מכך ,ולא מתבוננים במה שהוא מתחת אותו הלבוש .אלה שיודעים
יותר ,לא מתבוננים בלבוש אלא בגוף שהוא תחת אותו לבוש .חכמים עבדי המלך העליון ,אלה
שעמדו בהר סיני לא מתבוננים אלא בנשמה שהיא עיקר של כל התורה ממש ,ולעתיד )ולעולם(
לבא ,עתידים להתבונן בנשמה דנשמה של התורה.
.(ç"òôá óñåð) äîùð 162
163

.(ç"òôá ÷çîð) íéàøáðä ìë ììåë äéäù

 164עי' שמ"ר )פ"מ סי' ג( עד שאדה"ר מוטל גולם הראה לו הקב"ה כל צדיק וצדיק שעתיד
לעמוד ממנו יש שהוא תלוי בראשו של אדם ויש שהוא תלוי בשערו ויש שהוא תלוי במצחו ויש
בעיניו ויש בחוטמו ויש בפיו ויש באזנו ויש במלתין.
äîùðì äîùð ãâðë àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð äîùðì äîùð íùî øùà úåìéöàä íìåò 165
.úåìéöàä ïî àåäù
166

.(ç"òô) äîùðä úìèåð úåëìîä äðäå

ãåñá äúåà úøæçî àéä ø÷åáá êë øçàå äìéìá ð"î 'éçáì äîùðä úìèåð úåëìîä äðäå 167
.(ç"òô) (úåëìî àéä äúàå éë òãåðå) (ç"òô) ïë äéäé ãéúòì íâå íéø÷áì íéùãç
 168זהר ויקהל ריג ע"ב )לש"ו(.
ז"ל:
תרגום:
עי' שער הנסירה פרק ג :וכמו שנשמת הצדיקים מעלין מ"ן בכל לילה בעת השינה אל המל',
והיא מחדשת אותן בסוד )איכה ג כג( חדשים לבקרים.
ועי' לקמן )נג ע"ב( והנה ז"ס חדשים לבקרים רבה אמונתך כי המלכו' הנק' אמונה נעשית גדולה
ורבה בכל לילה ע"י כל נשמות התחתונים העולים בכל לילה להכלל ולהתעבר בתוכה כדי
להתחדש שם בהיותם בתוכה ואח"כ בבקר יוצאות משם מחודשות וזמ"ש חדשים לבקרים.
עלייתה לתועלת גדול לגוף כי על ידי זה הוא מתחדש בכל יום בכח וחיות חדש תמיד )ביאורים
ח"ב כו ע"ג( והנה אנו רואין בכל עניני פעולה ומעשה ,הן בפעולה שכליית הנתחדש ונולד
בהשכלת בני אדם ,והן בפעולה מעשיית הנעשה בכחות הפועל בעסקו ועשייתו ,הנה הוא יוצא
ונמשך רק ע"י התעוררות ,אם בהתעוררות שכלו והשכלתו ,אם בהתעוררות כחותיו .וכל
התעוררות הנה הוא בהבחנת תנועה שכחות השכל או כחות הגוף הם מתעוררים ומתנועעים ,וכל
תנועה הנה הוא בבחי' העתקה שנעתק כח מכח ,והוא בבחי' פירוד וריבוי ,שכחות השכל או הגוף
מתנועעים האחד מחבירו ,ומתגלה ריבויים ,ומתלהטים זה בזה ,ומאירים לחוץ ,ונעשה מזה פעולה
חדשה) .דע"ה ח"א ז ע"ג(
עי' זהר ח"א יט ע"א :בר נש לתתא אית ליה דיוקנא וציורא ולא איהו בקיומא כגוונא דהני
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
ובגין כך קיימין בקיומא זמן ועידן ובכל ליליא וליליא מתפשט רוחא מהאי מלבושא וסלקא וההוא
אשא דאכלא אכיל ליה ובתר אתהדר כמלקדמין ומצטיירין בלבושייהו ובגין כך לית לון קיומא
כאינון דיוקנין דלעיל ועל דא כתיב )איכה ג כג( חדשים לבקרים בני נשא דאינון חדשים בכל יומא
ויומא מאי טעמא רבה אמונתך רבה איהו ולא זעירא רבה אמונתך ודאי רבה דיכלא לנטלא כל בני
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,äìéìä úåöç íãå÷ àåä ìéì éë 170êéúòãåä øáë .'åë äðéá éåëùì ïúåðä úëøá169
.172êìéàå äìéì úåöç øçà åæ äëøá íéëøáî åðà ïë ìòå .171äìéìä úåöç øçà àåä äìéìå

 מאיר הכוונה -עלמא ולאכללא לון בגוה עלאה ותתאה אתר רב וסגי איהו דכליל כלא ולא אתמליא יתיר ורזא דא
)קהלת א ז( כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא וגו' אזלי לגבי ימא וימא נטיל לון ואכיל
לון בגויה ולא אתמליא ובתר אפיק לון כמלקדמין ואזלי ובג"ד רבה אמונתך ביומא דא כתיב כי
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
דארבע אתוון גליפא מחקקא סליק לתריסר אתוון בארבע דיוקנין בארבע סטרין רשים על כורסיא
קדישא:
תרגום :אדם למטה יש לו דמות וציור ,ואינו בקיום כדוגמת אלה שלמעלה .ציור ודמות
שלמעלה מצטיירים בציוריהם כמו שהיו בלי לבוש אחר להצטייר ,ולכן הם בקיום תמיד .הציור
של אדם למטה ,מצטיירים בציוריהם בלבוש ולא בצורה אחרת ,ולכן עומדים בקיום של זמן ועידן,
ובכל לילה ולילה מתפשט רוח מהמלבוש הזה ועולה ,ואותה אש אוכלת ,אוכלת אותו .ואחר כך
חוזרים כמו מקדם ומצטיירים בלבושיהם ,ולכן אין להם עמידה כמו הדמויות הללו שלמעלה ,ועל
זה כתוב "חדשים לבקרים" ,בני אדם שהם חדשים בכל יום ויום .למה" ,רבה אמונתך" ,רבה היא
ולא קטנה" ,רבה אמונתך" ,ודאי גדולה ,שיכולה לקחת כל בני העולם ולהכלילם בתוכה עליונה
ותחתונה ,מקום גדול ורב הוא שכולל הכל ולא מתמלא יותר .וסוד זה" ,כל הנחלים הולכים אל
הים והים איננו מלא וגו'" ,הולכים לים ,והים לוקח אותם ואוכל אותם בתוכו ,ולא מתמלא .אחר
כך הוא מוציא אותם כמו מקדם והולכים ,ובגלל זה "רבה אמונתך" .ביום זה כתוב "כי טוב" "כי
טוב" פעמיים ,בגלל שיום הזה אחוז לשני צדדים ומפריד מחלוקת .אמר לצד זה "כי טוב" ולצד זה
"כי טוב" ,ומסכים ביניהם .ולכן יש בו פעמיים "ויאמר" "ויאמר" .כאן הסוד של שם של ארבע
אותיות חקיקה מחוקקת עולה לשתים עשרה אותיות בארבע דמויות בארבעה צדדים רשום על
הכסא הקדוש.
.â"ò âé ç"òô 169
.(ç"òô) úòãé 170
 171עי' זהר )ח"ב לח ע"ב( :ותא חזי כתיב ליל שמורים הוא ליהו"ה להוציאם וגו' הוא הלילה
הזה ליהו"ה שמורים לכל בני ישראל וגו' האי פסוקא קשיא כיון דאמר ליל מהו שמורים ולא שמור
שמור מבעי ליה וכתיב הוא הלילה הזה ליל קאמר בקדמיתא ובתר לילה .אלא הכי תנינן כתיב
)דברים כב כג( כי יהיה נערה בתולה נער כתיב מאי טעמא משום דכל זמן דלא קבילת דכר אתקרי
נער מדקבילת דכר אתקרי נערה אוף הכא ליל עד לא קבילת דכר ואף על גב דכתיב ביה שמורים
דכר הוה זמין לאתחברא עמה ובשעתא דאתחבר עמה דכר כתיב הוא הלילה הזה ליהו"ה שמורים
שמורים דכר ונוקבא ובגיני כך כתיב הלילה הזה .ובאתר דאשתכחו דכר ונוקבא לית שבחא אלא
לדכורא והכי שבחו ישראל בתושבחתייהו לדכורא ולא לנוקבא.
תרגום :ובא וראה כתוב ליל שמרים הוא לה' להוציאם וגו' הוא הלילה הזה לה' שימורים לכל
בני ישראל וגו' פסוק זה קשה כיון שאמר ליל מה זה שימורים ולא שמור היה צריך )לכתב( שמור
וכתוב הוא הלילה הזה בהתחלה אמר ליל ואחר כך לילה .אלא כך שנינו כתוב כי יהיה נערה
בתולה למה כתוב נער משום שכל זמן שלא קבלה זכר נקראת נער משקבלה זכר נקראת נערה אף
כאן ליל עד שלא קבלה זכר ואף על גב שכתוב בו שמורים זכר היה עתיד להתחבר עמה ובשעה
שהתחבר עמה זכר כתוב הוא הלילה הזה לה' שימורים שימורים זכר ונקבה ומשום כך כתוב
הלילה הזה .ובמקום שנמצאו זכר ונקבה אין שבח אלא לזכר וכך שבחו ישראל בתשבחותיהם
לזכר ולא לנקבה.
עי' לקמן )דרושי סדר שבת דרוש א( והנה בחצות לילה אז לאה נגדלת פב"פ עם בחי' ישראל
ויעקב שהוא כל שיעור ז"א כולו ואז לאה כאלו היא ממש בחי' רחל ולכן אז נמתקים הדינין וז"ס
ליל ולילה הנז' בפ' בא בס"ה בפ' ליל שמורים וכו' הוא הלילה הזה כו' והענין הוא כי קודם חצות
נקרא לאה ליל אבל אחר חצות לילה אז לאה נקרא לילה והענין הוא כי כיון שהיא נגדלת גם מן
החזה ולמטה שהוא חצי התחתון של ז"א לכן נק' לאה חצות לילה כי לוקחת לאה הנקרא לילה גם
בחי' החצי התחתון דז"א.
úåöç øçà úèùôúîä äàì ãåñá åðéìöà øàåáîë äøòðå øòð ãåñá íéðéãä íéîñáúî æà éë 172
.(ç"òôá óñåð) øéòæ úîå÷ ìëá äìéì
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ù"îæå ,äøåáâá äðéáä úøàä úëùîð äìéìä éöçáå .174äøåáâä ãåñ ,173ìàéøáâ àåä éåëùå
) áåúëä øîàù äî ãåñá ú÷úîúî àéä æàå ,175äðéá éåëùì ïúåðäבראשית כז כה( åì àáéå
äøåáâä ìáà .íåéä ãåñ àåäå ,179çîùîä ïéé ãåñá ,178177àéî äéá éîøàã 176úùéå ïéé
 מאיר הכוונה - 173עי' זהר ח"ג קעא ע"ב :תא הרצים עד פלגו ליליא מבתר פלגו ליליא שלהובא דעמודא
דיצחק נפיק ובטש בהאי תרנגולא דאקרי גבר כגוונא דגבר אחרא עלאה עליה כיון דבטש ביה האי
גבר קרי ויהיב שית קלין וכלהו בסכלתנו בשעתא דאיהו קרי כל תרנגולין דהאי עלמא קראן ונפיק
מניח שלהובא אחרא ומטי לון תחות גדפייהו וקראן איהו.
תרגום" :תא הרצים" עד חצות הלילה ,מאחר חצות הלילה יוצאת שלהבת ,עמוד יצחק ,ומכה
בתרנגול הזה שנקרא גבר ,כדוגמת גבר אחר עליון ממנו ,כיון שמכה בו גבר זה קורא ונותן ששה
קולות וכולם בהשכל .בשעה שהוא קורא ,כל תרנגולי העולם הזה קוראים ויוצאת ממנו שלהבת
אחרת ,ומגיעה תחת כנפיהם ,וקוראים.
עי' זהר שלח רעא ע"ב וקעב ע"א ופרשת ויחי רי"ח ע"ב )לש"ו על פע"ח(
 174עי' זהר ח"ג כג ע"א :פתח רבי יוסי ואמר )איוב לה י( ולא אמר איה אלו"ה עושי נותן
זמירות בלילה תא חזי בשעתא דאתער רוח צפון ואתפליג ליליא הא אוקמוה דשלהובא חד נפיק
ובטש 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 נשא ועל דא אקרי שכוי אשגחא ואקרי גבר בגין דאתער בשלהובא דגבורה בסטרא דגבורה
קא 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 ובני נשא ניימי בערסייהו ולא מתערי תרנגולא קארי לבתר ואמר מה דאמר והא אוקמוה
לבתר בטש בגדפוי ואמר ווי לפלניא נזיף דמאריה שבקא דמאריה דלא אתער רוחיה ולא אשגח
ליקרא דמאריה כד נהיר יממא כרוזא קרי עליה ואמר ולא אמר איה אלו"ה עושי נותן זמירות
בלילה לסייעא ליה באינון תושבחן ולמהוי כלא בסיועא חדא עושי עושני מבעי ליה מהו עושי
אלא 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:
תרגום :פתח רבי יוסי ואמר )איוב לה( ולא אמר איה אלוה עושי נותן זמירות בלילה ,בא וראה
בשעה שמתעוררת רוח צפון ונחלק הלילה ,הרי בארו ששלהבת אחת יוצאת ומכה תחת כנפי
התרנגול ומקיש את כנפיו ,וקורא ,ואותה שלהבת בזמן שמגיעה אליו ומתעוררת כנגדו מסתכל
בה ,ומזדעזע וקורא ומסתכל ומשגיח בשביל כבוד רבונו ,כדי לעשות רצונו ,וקורא לבני האדם.
ולכן נקרא שכוי ,השגחה ,ונקרא גבר שמתעורר בשלהבת הגבורה ,בצד של הגבורה הוא בא לעורר
את העולם ,ואז אותם בני האמונה עומדים ונותנים גבורה וכח לכנסת ישראל ,ואז נקראת רנת
התורה .ולכן דוד ירש את המלכות הוא ובניו לעולמים ,ולדורי דורות .וכשהתרנגול קורא ,ובני
אדם ישנים במטותיהם ואינם מתעוררים ,התרנגול קורא אחר כך ואומר מה שאומר ,והרי פרשוה.
אחר כך מכה בכנפיו ואומר אוי לפלוני הנזוף של רבונו ,שעזב את רבונו ולא עורר את רוחו ,ולא
משגיח על כבוד רבונו .כשמאיר היום הכרוז קורא עליו ואומר ,ולא אמר איה אלוה עושי נותן
זמירות בלילה ,לסייע לו באותן התשבחות ,ושיהיה הכל בסיוע אחד .עושי ,היה צריך להיות
עושני ,מה זה עושי ,אלא בשעה שאדם קם בחצות הלילה ועוסק ברינת התורה ,שרנת התורה לא
נקראת אלא בלילה ,וכשהוא נמצא בתורה כשמאיר היום ,הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל
מתקנים לו בחוט אחד של חסד להנצל מן הכל ,ולהאיר לו בין העליונים והתחתונים.
ועי' לקמן קב ע"ד :הנה התרנגול נק' גבר ,כי הוא בחי' ה"ג אשר ביסוד דנוק'.
àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð äðéá éåëùì ïúåðä ù"îæå ,äøåáâá äðéáä úøàä úëùîð 175
.äðéá" éåëùì" ïúåðä" ú"ø åäæå äøåáâá æ"ì àåäù â"ñ éåìéî äðéáä çë äøéàî
 176עי' זהר ח"א קמב ע"ב :שני גדיי עזים ומתרוייהו טעים יצחק ואכיל ויבא לו יין וישת
)בראשית כז כה( ויבא לו יין רמז רמיז מאתר רחיק קריב ליה מההוא אתר )דעשו( רבי אלעזר אמר
רמז מההוא יין דכל חדו אשתכח ביה בגין לחדתא ליה ליצחק דבעי חדוה כדקא בעיין חדוה
לחדתא סטרא )דליואי( דיליה ועל דא ויבא לו יין וישת:
תרגום :שני גדיי עזים ,ומשניהם טעם יצחק ואכל" .ויבא לו יין וישת"" .ויבא לו יין" רמז רימז
ממקום רחוק קירב אותו ,מאותו מקום של עשו .רבי אלעזר אמר ,רמז מהיין ההוא שכל השמחה
נמצאת בו כדי לשמח את יצחק ,שצריך שמחה ,כשרוצים שמחה לשמח את צד )הלוים( שלו ,ועל
כן "ויבא לו יין וישת".
ועי' זהר ח"ג קפט ע"א :תנינן שבעה רקיעין אינון ואינון )שבעה( היכלין ושית אינון וחמש אינון
וכלהו נפקי מגו יין עתיקא קדישא עלאה ההוא יין משיך ליה יעקב מרחוק וסחיט ליה מענבים
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שעה"כ
ïéáå íåé ïéá ïéçáäì" åøîàù äî äæå .äìéìä ãåñ àåäå ,180øëùîä ïéé àéä äîöòá
183
.äìéì ïéáå íåé ïéá ïéçáîä àéäå ,182äðéáî êùîðä çîùîä ïééä é"ò àåäù ,181"äìéì
 מאיר הכוונה -דההוא גפן כדין יעקב אמשיך ליה ההוא יין דקא אתחזי ליה וחדי ושתה הה"ד ויבא לו יין וישת
הכא אתכליל עילא ותתא
תרגום :שנינו שבעה רקיעים הם ,והם )שבעה( היכלות ,וששה הם ,וחמשה הם ,וכולם יוצאים
מתוך יין עתיק עליון .אותו יין משכו יעקב מרחוק ,וסחטו מענבי אותה הגפן ,אז יעקב המשיך
אותו יין שנראה לו ,ושמח ושתה ,זהו שכתוב "ויבא לו יין וישת" ,כאן נכלל למעלה ולמטה
.å"ùìáå ç"òôá ÷çîð "àéî äéá éîøàã" 177
 178עי' זהר ח"ג קפט ע"ב :פתח איהו ואמר ובגפן שלשה שריגים וגו' עד הכא חזיונא דמלה
דהא מכאן ולהלאה חזיונא דיליה הוה דכתיב וכוס פרעה בידי אבל חזיונא דמלה בגיניה דיוסף הוה
ולבשרא ליה דישמע יוסף וינדע תנינן שבעה רקיעין אינון ואינון )שבעה( היכלין ושית אינון וחמש
אינון וכלהו נפקי מגו יין עתיקא קדישא עלאה ההוא יין משיך ליה יעקב מרחוק וסחיט ליה
מענבים דההוא גפן כדין יעקב אמשיך ליה ההוא יין דקא אתחזי ליה וחדי ושתה הה"ד ויבא לו יין
וישת הכא אתכליל עילא ותתא וע"ד ארחיק מלה ומשיך לה במשיכו דתרי תנועי והיינו לו ליה
לתתא ליה לעילא )בתרין סטרין אחיד( חנוך מטטרון אמר ויבא לו יין דארמי מיא בההוא יין ואי
לאו דארמי ביה מים לא יכיל למסבל ושפיר אמר חנוך מטטרון ובג"כ אמשיך לו בתרי טעמי דהא
בתרין סטרין אחיד וההוא יין אזיל מדרגא לדרגא וכלהו טעמין ביה עד דיוסף צדיקא טעים ליה
דאיהו דוד נאמן הה"ד כיין הטוב הולך לדודי למישרים.
תרגום :פתח הוא ואמר "ובגפן שלשה שריגם וגו'" ,עד כאן חזיון הדבר ,שהרי מכאן והלה
חזיונו היה ,שכתוב "וכוס פרעה בידי" ,אבל חזיון הדבר היה בגלל יוסף ,ולבשרו שישמע יוסף וידע.
שנינו שבעה רקיעים הם ,והם )שבעה( היכלות ,וששה הם ,וחמשה הם ,וכולם יוצאים מתוך יין
עתיק עליון .אותו יין משכו יעקב מרחוק ,וסחטו מענבי אותה הגפן ,אז יעקב המשיך אותו יין
שנראה לו ,ושמח ושתה ,זהו שכתוב "ויבא לו יין וישת" ,כאן נכלל למעלה ולמטה ,ולכן הרחיק
הדבר ,ומשכו במשיכות שתי תנועות ,והיינו לו ,לו למטה ,לו למעלה )בשני צדדים אחז( .חנוך
שם מים באותו יין ,אם לא ישים בו מים לא יכול לסבול ונאה .אמר
מטטרון אמר "ויבא לו יין" ש ֹ
חנוך מטטרון ,ומשום זה המשיכו בשני טעמים ,שהרי בשני צדדים אחוז ,ואותו יין הלך מדרגה
לדרגה וכל הטעמים בו ,עד שיוסף הצדיק טעם אותו ,שהוא דוד נאמן ,זהו שכתוב "כיין הטוב
הולך לדודי למישרים".
ועי' הגהות מהרח"ו :דע כי יצחק סוד הגבורות שביסוד דאימא והוא יין החזק והנה יעקב
באותו יין שהשקה לאביו הטיל בו מים שהם החסדים שביסוד דאבא כי משם שורש יעקב וז"ס
תרין טעמי שהם דמות שני ווי"ן רמז שחיבר ב' יסודות דאו,א כי יסוד הוא בחי' ו' קטנה.
עי' בפסוק )בראשית כז כה( :ויאמר הגשה לי ואכלה מציד בני למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל
יין וישת:
ויבא
179
עי' זהר ח"ב קמז ע"א :מאן אתר נהרין הדר ואמר מיין מההוא יין דמנטרא מההוא יין דאיהו
חדוה דכל חדוון ומאן איהו ההוא יין דיהיב חיין וחדוה לכלא דא אלהי"ם חיים יין דיהיב חיין
וחדוה לכלא תו מיין מההוא שמא דאקרי יהו"ה דא איהו יין דחדוה דרחימו דרחמי ומן דא כלהו
נהירין וחדאן אתו חברייא ונשיקו ליה ברישיה )כד מטו לגבי דרבי שמעון סדרו מלין קמיה(.
תרגום :מאיזה מקום מאירים חזר ואמר מיין מאותו יין המשמר מאותו יין שהוא שמחת כל
השמחות ומיהו אותו היין שנותן חיים ושמחה לכל זה אלהים חיים יין שנותן חיים ושמחה לכל.
עוד מיין מאותו שם שנקרא יהו"ה זהו יין של שמחה של אהבה של רחמים ומזה כולם מאירים
ושמחים באו החברים ונשקוהו בראשו )כשהגיעו אל רבי שמעון סדרו הדברים לפניו(.
ועיי"ש בהגהות מהרח"ו שהשם היא הז' יודין בע"ב וס"ג.
עי' גר"א תיקו"ז מז ע"א :יין המשמח הוא הוי"ה בניקוד אלקים.
עי' זהר ח"ג ק ע"א :ויבא לו יין דא יין דמנטרא יין דהוא חדו דלבא רזא דעלמא דאתי.
 180עי' זהר ח"א ע ע"א :אתא רבי ייסא ונשקיה אמר ומה כל הדין טבא אית תחות ידך ולא
ידענא ביה אמר אהדרנא מן אורחא ונתחבר בהדך אזלו אמר רבי חזקיה ארחא דא בהדי שכינתא
נהך דהא מתקנא קמן אחיד בידא דההוא ינוקא ואזלו אמרו ליה אימא לן קרא חד מאינון דאמר
לך אבוך פתח ההוא ינוקא ואמר )שיר א ב( ישקני מנשיקות פיהו דא הוא תאובתא עלאה דיפוק
)דנפקא( רעותא מפומא )לנשקא( ולא נפיק מחוטמא כד אשא נפקא דהא כד אתחבר פומא לנשקא
נפיק אשא ברעותא בנהירו דאנפין בחדוה דכלא באתדבקותא דנייחא ובגין כך כי טובים דודיך מיין
מההוא יין )יין( דמחדי ונהיר אנפין וחייכין עיינין ועביד רעותא ולאו מיין דמשכר )דשכיר( ועביד
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שעה"כ
åìàä úåëøá ç"é ïî úçà àéäå ,185äøîåàì ïåëð .'åë çë óòéì ïúåðä úëøá184
ô"ëò åøîàì àåä éåàø æ"ëò ,186äæ øáãá ïéîâîâî ùéù é"ôòàå ,äìéôúä íãå÷ åð÷úù
ïúåðä úëøáå íéîåøò ùéáìî :íäù åìà úåëøá éúùäù íòèäå .ä"òá äãåñ øàáðù åîëå
àì øùà õøàá íãà ïéà äðä éë ,àåäå .ä"òá äúò øàáðù äî ãåñì åð÷úð ,çë óòéì
,'éì÷ä ùåáì åúîùðì ïéùéáìîå äùåã÷ä ùåáì åéìòî 188ïéèéùôî êë é"òå ,187àèçé
) áåúëä øîàù äî ïåéîãë ,íéàåö íéãâáשמות לג ו( êùîðå ,189íéãò úà é"ðá åìöðúéå
) íäá øîàðù 190ø"äãà ïåéîãëå ,ùçðä úîäåæ íäéìòבראשית ג ז( ,íä íéîåøò éë åòãéå
) áéúë ë"çàåבראשית ג כא( ) àéåçã àëùî ,øåò úåðúë íùéáìéåתיקו"ז יב ע"א(.

 מאיר הכוונה -רוגזא ואחשיך אנפין ולהטאן עיינין יין דרוגזא ועל דא בגין דחמר דא טב נהיר אנפין וחדי עיינין
ועביד תיאובתא דרחימו מקריבין ליה כל יומא על גבי מדבחא.
תרגום :בא רבי ייסא ונשקו .אמר ,ומה כל הטוב הזה תחת ידך ולא ידעתי בו .אמר ,אחזור
מהדרך ונתחבר עמך .הלכו .אמר רבי חזקיה ,בדרך זו עם השכינה נלך ,שהרי מתוקנת לפנינו .אחז
בידי אותו תינוק והלכו .אמר לו ,אמור לנו פסוק אחד מאותם שאביך אמר לך .פתח אותו התינוק
ואמר" ,ישקני מנשיקות פיהו" ,זוהי השתוקקות העליונה שיוצא )שיצא( רצון מהפה )לנשק( ולא
יוצא מהחוטם ,כאשר יוצאת אש ,שהרי כשמתחבר הפה לנשק ,יוצאת אש ברצון בפנים מאירות,
בשמחת הכל ,בהתדבקות של מנוחה .ולכן "כי טובים דודיך מיין" ,מאותו יין )יין( המשמח ומאיר
פנים והעינים מחייכות ,ונעשה הרצון .ולא מהיין המשכר )שמשכיר( ועושה רוגז ומחשיך פנים,
והעינים לוהטות ,יין של רוגז .ועל זה ,משום שיין זה טוב מאיר הפנים ומשמח העינים ועושה
השתוקקות של אהבה ,מקריבים אותו כל יום על גבי המזבח.
ועי' שער מאמרי רשב"י כ"ד ע"ג וז"ל ,וביום שני זה נתגלה גוון הגבורה ,שהיה נעלם במלכו'
והוא גוון סומק ,וירית גוון דהבא מאימא עלאה אשר שם הזהב ,והיא הנקראת גם כן אלהים
אלהים חיים ,דכולא גוונא חדא ,שזו גבורה עלאה וזו גבורה תתאה ,אלא שזה זהב בסוד היין
המשמח וזה בסוד היין המשכר ,ויונקת היא התחתונה מהעליונה דהא מסטרא דאימא נפיק גבורה
כנודע ,עכ"ל.
 181עי' לקמן יט ע"ג :אחר חצות הלילה מתעורר השמאל לחבק את המטרוניתא לצורך היום
מה שיהיה אח"כ ,בסוד )שיה"ש ב ו( שמאלו תחת ראשי.
."çîùîä ïéé ãåñá øéàîä äðéáä" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "äðéáî êùîðä çîùîä ïééä" 182
 183עי' הערה בסוף הספר.
184

á"ò ä ç"òô

.(ç"òô) ò"ùá ÷ñôù äîî êôéä 185
 186עי' שו"ע אורח חיים )סימן מו סעיף ו( יש נוהגין לברך הנותן ליעף כח ואין דבריהם נראין:
הגה אך המנהג פשוט בבני האשכנזים לאומרה.
æ úìä÷) äæä íìåòá íãàä" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð àèçé àì øùà õøàá íãà ïéà 187
.(ç"òô) "àèçé àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà (ë
÷çîð "íéàåö íéãâá 'éì÷ä ùåáì åúîùðì ïéùéáìîå äùåã÷ä ùåáì åéìòî ïéèéùôî êë é"òå" 188
åì øùà äùåã÷ä éùåáì åéìòî åèùôúéù íøåâ ìåãâ àåä àèçä íà æàå" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá
." ùçðä úôéì÷ ùåáì åúåà ïéùéáìîå åéìò ïéðúåðå
 189עי' גר"א בספד"צ ג ע”א שזה מוחין דאו"א ,היינו הכתרים ,והרי זה פנימיות ,ולמה לא הביא
הפסוק של יהושע כה"ג ובגדיו הצואים.
."åàèç øùàë äåçå íãà" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "ø"äãà" 190
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àåää ùåáìä çë ùìçúî ,ì÷ àåä àèçä íà éë ,àèçä êøò éôë àåä ìëä äðäå
) ãåñáדברים לב יח( ,øåîç àåä àèçä íàå .åéìòî ÷ìúñî åððéà ìáà ,'åë éùú êãìé øåö
.åéìòî éøîâì ùåáìä ÷ìúñî
øùàë äìéì ìëá äðä éë ,àåä íðéðòå ,åìà úåëøá 'á åð÷úð åìà 'éçá 'á ãâðëå
) ãåñá ,191äðåéìòä úåëìîä ãéá åúîùð ãé÷ôî íãàäתהלים לא ו( äðä ,éçåø ãé÷ôà êãéá
) ãåñá äúåà úùãçî àéäאיכה ג כג( åùåáì åðîî ÷ìúñðù éîå ,'åë 192íéø÷áì íéùãç
ùåáìá çë úðúåð àéä ,ùìçðù àìà ùåáì åì ùéù éîå .ùåáì 'éçá ø÷áá 193åéìà úðúåð
äæ ùåãéçå .äæ ïáäå 194íéø÷áì íéùãç ãåñá ,ø÷áä úòá úåùòð åìà 'éçá éðùå .àåää
) 196íåéä ìë ìà ãñç ù"îë ,ãñçä ãåñá ,ø÷áá øøåòúîä ,195ìà íùä é"ò äùòðתהלים נב
198
ג() ãåñáå ,197בראשית יט כז( åð÷éúù äî ìò åðøàéáù äî ãåñáå ,ø÷áá íäøáà íëùéå
) úéùàøá äùòî ãéîú íåé ìëá åáåèá ùãçîä øåà øöåé úëøááברכת יוצר( .ù"ò
200
ñ"äå , ìà íù ñ"äù ,199ì"àéðô ø"åà 'îéâá ùåáìî éë ,ùåáìîä ïéðò ñ"æ äðäå
.202ä"òá ïî÷ì ú"éùîë 201íéðåéìòä íéðôá øùà ïéøåäð ç"òù
 מאיר הכוונה -191

÷.(ç"òôá óñåð) ïùéù íãå

 192עי' לעיל הערה .167
האורות יש להם חשק לחזור אל הכלים דוגמת הנשמה כשיוצאת מן הגוף ,כי כן הוא חשק
ותשוקת האורות תמיד לקבל תוספת אור וברכה למעלה ולחזור אל הכלים להשפיע עליהם ולזכך
אותם ג"כ ,שיוכלו גם הם לעלות בסוף עמהם יחד ולהשאר למעלה לעולם עם הכלים ביחד וכמו
שיהיה בסוף תיקון האחרון ,ולכן היה קשה להם לפרוש מהעביות ולהניח אותן למטה לבדן לגמרי
ע"ד פרישת הנשמה מהגוף ,שהגם שהנשמה תשוקתה תמיד לעלות למעלה ,עכ"ז הרי קשה לה
לפרוש מהגוף כי רצונה הוא לעלות למעלה עם הגוף ביחד כמו שיהיה בתיקון האחרון ,ולכן הוא
כי הגם שהפרצופים הם עולים תמיד למעלה והוא תיקונם ועילויים ,אך כל עלייתם הוא רק בסוד
מ"ן ,והוא רק ע"ד עליית נשמה שעולה בכל לילה ואח"כ חוזרת להגוף ומחדשת אותו בכח וחיות
חדש )ביאורים ח"ב כו ע"ג(.
.(ç"òô) ùãçî ùåáì åì 193
194

.(ç"òôá óñåð) êúðåîà äáø

195

.(ç"òôá óñåð) ãñç àåäù

196

.ç"òôá ÷çîð "íåéä ìë ìà ãñç ù"îë ,ãñçä ãåñá

 197עי' זהר ח"ב כא ע"ב :בבקר תשבעו לחם ,משום דאקרי חסד ההיא שעתא ,וכתיב )תהלים
נב ג( חסד אל כל היום ,וכתיב )בראשית א ה( ויקרא אלהי"ם לאור יום ,דאיהו מצפרא.
תרגום:
åðàù äî åäæå" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "åð÷éúù äî ìò åðøàéáù äî ãåñáå" 198
."íéøîåà
 199עי' ע"ח שער יג פרק יד ז"ל :והנה דע כי אלו הש"ע נהורין ]דחוורתא דא"א[ דאנפין עלאין
נמשכין עד היכל הו' דהוד הנקרא היכל עצם השמים ,ושם האי רוחא דביה הנקרא אור פני"אל,
ואותו הרוח של ההיכל נקרא כך כנזכר פ' פקודי )דף רמו ע"ב( ,לפי שאלו השע"ח נהורין נמשכין
שם ,והם גימטריא אור פניא"ל .וגם ההבנה )נ"א ההכנות( שלו הם אותיות נחלקות ,אור פניא"ל,
ר"ל אור הפנים העליונים הנמשכין מא"ל ,שהוא ב' א"ל במילוי ,וב' ס"ג עם י' אותיות בכל אחד
הם גימטריא פני"ו ,והם לשון רבים ,ב' ס"ג ,ב' א"ל כנ"ל ,גם נקרא חשמ"ל כנזכר שם )רמז ע"א(,
שגם הוא גימטריא שע"ח] .הנמשכין מא"ל שהוא ב' א"ל במילוי וב' ס"ג עם י' אותיות בכל אחד
הם גימטריא פני"ו והם לשון רבים ב' ס"ג ב' א"ל כנ"ל )נמחק בקה"י([.
עי' תיקו"ז קמח ע"ב וז"ל ,אית עיינין מכמה גוונין כגון ארגמ"ן רגמ"ן ר' רפא"ל ג' גבריא"ל מ'
מיכא"ל ן' נוריא"ל ורזא דמלה מרכבו ארגמ"ן א' אור דנהיר באלין ארבע גוונין א' אורפניא"ל ואיהו
מטטרו"ן ,אור פניא"ל ,ובגין דא אתקרי שר הפנים ואיהו רזיא"ל ואיהו אוריא"ל.
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) ì"îùç 'îéâá àåäåע"ח שער א"א יד(äæìå .204ï"åæ úà úùáìîä äðéáä ùåáì ,203
úåîù 'á éë àåäå .ì"à íùî êùîð ìëäå ,'æðä ùåáìî ìà ,íéîåøò ùéáìî êøîåàá ïéåëú
àéøèîéâ ç"òù éøä ,205ã"îì ó"ìà ì"à úåéúåà 'ç íòå ,ò"ù 'éâá íéìåò íàåìéîá ì"à
.ùåáìî
äîùðä ùåáì éë ,äá åãâáá 'ôá (á"ò åö óã) íéèôùîã àáñá ù"î úòãé øáëå
ï"åæ 207íäù ä"åì ,ìà íùî êùîð ùåáìîä éë ,ä"å ì"à àåä 206åùåøéôù äåìà íùî êùîð
.209208ä"å '÷ðä
 מאיר הכוונה -תרגום:
וע"ש בבהגר"א שאור פניא"ל הוא פנימיות ד' המלאכים שבמרכבה .והוא החשמ"ל הפרטי
דעולם הבריאה ,על שם האור הפנים העליונים דא"א הנמשך עד ההיכל הזה.
ועי' ליקוטים תצא דף קטו ע"ב שרוחא זו מאירה למטה וכופה את כל הקליפות ,וכן נשמות
הצדיקים כשרוצים לעלות למעלה הם מקבלים מאותו הרוחא לבוש א' כדי שהחיצונים לא
יתאחזו בהם )דע"ה ח"א סב ע"ג(.
סוד המלבוש הוא בשם אורפניא"ל ,שכן הוא בגימ' מלבוש ,ונקרא "אור פני א"ל" מכיוון שהוא
נעשה מאור הפנים של עצמותו ית' המתחילה ממרכז א"ל ומשם נמשך ההוא רוחא דאקרי אור
פניא"ל בהיכלות דבריאה בהיכל ב' ,והוא מאיר ג"כ בעולם היצירה ויוצאים ממנו שע"ח מלאכים
כמנין שמו )הקדו"ש עט ע"א(.
åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "ìà íù ñ"äù ,ì"àéðô ø"åà 'îéâá ùåáìî éë ,ùåáìîä ïéðò ñ"æ äðäå" 200
"ç"òù àéøèîéâ ùåáìî äðäå" àúéà
 201עי' אד"ר קלה ע"ב שהש"ע שייכים לא"א אמנם בתיקונים גם ז"א זוכים אליהם.
ועי' נה"ש :וענין מלבושים אלו הוא זה ,דע כי הענין הזה הוא בכל פרצוף דנרנח"י בכל פרצוף
דפרטי אבי"ע ונדבר בזו"ן ומהם יובנו השאר ,ע"כ .ולכן אולי כל התיקון בזו"ן ודוגמתו בא"א אבל
עכ"ז למה רק מובא הכוונה בא"א.
עי' לקמן בענין מנעלים ששם איתא שהחשמ"ל אינו מקיף לז"א אלא חיצוניות דכלים דאימא,
והיינו הך.
éë åðøàéá íùå â"ì÷ óã àøãàá øëæðë" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "ä"òá ïî÷ì ú"éùîë" 202
ä"ô÷ íéîòô 'áå ä"ô÷ àåäù ì"à 'áä ïôá ïëå ä"ô÷ åàåìéîá àåäå ì"à íù 'à ïô ìëá ùé
ãåñ ë"â åäæå ç"òù éøä íéèåùô ìà úåéúåà éðùå ïäéàåìéîã úåéúåà äùùå ïéøåäð ò"ù àéøèîéâ
."ì"ðë ìàéðô øåà ïî êùîð éë ùåáìî àéøèîéâ ìàéðô øåà íù
 203עי' פע"ח שמחלק גם זה ענין חשמ"ל שהוא גימטריא מלבוש והוא לבוש הבינה המלבשת
לזו"ן ,היינו שהלבוש שהוא מהארת הפנים עליונים איננו אותו בחינה של לבוש בינה ,וכן הוא
ביפ"ש.
אמנם עי' נה"ש :עתה בברכת מלביש ערומים והנותן ליעף כח יכוין להמשיך לפנים של
המלבוש הנז' דזו"ן שע"ח ריבוא נהורין כמספר אור פני"אל שהוא מספר מלבוש וכמספר חשמ"ל,
ע"כ ,וכנראה שכוונתו להמשיך הארת החוורתי לא"א לאמא וצ"ע.
'éòå (åôåñì êåîñ) à"ò ãö êì êì úùøô øäæá ù"îë ì"ö .(ç"òôá óñåð) ä"åìà ìò ì"æøàùîë 204
.(å"ùì) á"ò áò÷ äîåøú 'ôá ãåò
 205עי' סידור שהח' חיוורתי היא ב' פעמים ע"ב ,וצ"ע מקורו שזה לא בפע"ח ולא בעולת תמיד.
אמנם עי' ע"ח שער ד פרק ה :הרי ו"פ ס"ג גימ' שע"ח נהורין ,ש"ע נהורין הנמשכין אל הפנים עם
ח' אותיות של ב' הויו"ת דחוורתי דברישא דחוורתי מצד פני הראש הנמשכין אל הפנים.
øäæá åðøàéáå 'åëå ä"åìà àåä" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "åùåøéôù äåìà íùî êùîð" 206
."ä"åìà éë [å"ùì – à"ò ãö] êì êì úùøô
207

"."ìà" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "íäù ä"åì
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 מאיר הכוונה - 208ז"ל בשלימות :ואי תימא אינון נשמתין דיעבדון טב לעלמא לאו הכי דכתיב אם רעה בעיני
אדניה דיחמיץ ההוא גברא בה לבתר יומין אי אתקיים בה דא אתעשקת ואחרא לא אתעשקת ועל
אלין כתיב )קהלת ד א( ואראה את כל העשוקים וגו' והיינו אם רעה בעיני אדניה אשר לא יעדה
לא באלף כתיב אי תימא דהא בההוא סטרא אחרא אזמין לה קודשא בריך הוא מיומא דהות לא
והשתא בגלגולי טיקלא לו יעדה בוא"ו מה דלא הות מקדמת דנא והפדה מאי והפדה פריק לה
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
ממזרי 208תלמידי חכמים אתא קרא ואוכח לעם נכרי לא ימשול למכרה ודאי בבגדו בה דעשיק לה
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
לאו הכי אלא נטלת לה וחדאת בהדה ופרחת מן ידהא ועאלת בההוא אתר ואיהי פקידת לההוא
ינוקא וחדאת ביה וחייכת ביה ותאיבת לההוא בשר עד דלבתר נטיל קודשא בריך הוא נשמתיה
והיא לגופא ולבתר כלא איהו ברשותא דקודשא בריך הוא:
תרגום :ואם תאמר ]ש[אותן נשמות יעשו טוב לעולם לא כך שכתוב אם רעה בעיני אדוניה
שיחמיץ אותו האיש בה לאחר ימים אם יתקיים בה זו נעשקת ואחרת לא נעשקת ועל אלה כתוב
ואראה את כל העשוקים וגו' והיינו אם רעה בעיני אדוניה .אשר לא יעדה לא כתוב באל"ף אם
תאמר שהרי באותו הצד האחר הזמין לה הקדוש ברוך הוא מיום שהיתה לא ועכשיו בגלגולי
המאזנים לו יעדה בוא"ו מה שלא היה מקודם לכן .והפדה מה זה והפדה הקדוש ברוך הוא גאל
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
חכמים בא הכתוב ומוכיח "לעם נכרי לא ימשל למכרה" ודאי "בבגדו בה" שעושק אותה בעשק של
גלגול המאזנים אלא לישראל ודאי ולא לאחר וכשיוצאת מן המאזנים לא תצא כצאת העבדים
אלא מתעטרת בעטרתה בהרמה על ראשה .ואם תאמר שהצד הזה הכניס אותו לאותו תינוק לא
כך אלא נוטלת אותה ושמחה עמה ופורחת מידה ונכנסת לאותו מקום והיא פוקדת את אותו
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.
ביארנו בזוהר פרשת לך לך כי אלו"ה ר"ל א"ל ו"ה פי' הדבר כי הלבוש שהוא מן א"ל הוא נמשך
אל הזו"ן הנקראים ו"ה שבהויה ופי' זה נתבאר אצלינו בענין שמות הג' כלים שיש בספירת החסד
של ז"א ושם ביארנו כי שם הכלי האמצעי שבו הוא נקרא שם אלוה הוא בחי' אל כפול כנ"ל שהוא
במילוי גימטריא שע"ח עם ו' אותיות המילוי וכן עולה עש"ה עם הכולל וב' אותיות ו"ה שבשם
אלוה הוא ענין מה שארז"ל ו"ה עם זכרי רמ"ח הם רמ"ח מ"ע והבן כל זה היטב )פע"ח(.
גליונות הלש"ו – חסר ומשובש כאן וכצ"ל מספר עולת תמיד שם אלוה ומשם נעשה לבוש אל
הנשמה כמ,ש מנשמת אלו"ה ואבדו והוא החותם הנזכר בסבא דמשפטים )צו ע"ב ועי' פרשת לך
לך צד ע"א( ונודע מ"ש בפ' ויחי דף רכד כי הלבוש נעשה ע"י מצוות עשה של האדם והם רמ"ח
כנודע ושני אותיות ראשונות של אלו"ה הוא בחינת א"ל כפול הנ"ל שהוא במלואו שע"ו עם ו'
אותיות המלוי.
ז"ל הזהר לך לך צד ע"א :פתח אידך ואמר )איוב יט כו( ומבשרי אחזה אלו"ה מאי ומבשרי
ומעצמי מבעי ליה אלא מבשרי ממש ומאי היא דכתיב )ירמיה יא טו( ובשר קדש יעברו מעליך
וכתיב )בראשית יז יג( והיתה בריתי בבשרכם דתניא בכל זמנא דאתרשים בר נש בהאי רשימא
קדישא דהאי את מניה חמי לקב"ה מניה ממש ונשמתא קדישא אתאחידת ביה ואי לא זכי דלא
נטיר האי את מה כתיב )איוב ד ט( מנשמת אלו"ה יאבדו דהא רשימו דקב"ה לא אתנטיר ואי זכי
ונטיר ליה שכינתא לא אתפריש מניה אימתי מתקיימא ביה כד אתנסיב והאי את עייל באתריה
)מצוין דתניא מאי טעמא וא"ו ה"א אזלין כחדא אלא חד דכר וחד נוקבא( אשתתפו כחדא ואקרי
חד שמא כדין חסד עלאה שרייא עלייהו באן אתר שרייא בסטרא דדכורא ומאן חס"ד חס"ד א"ל
דאתי ונפק מחכמה עלאה ואתעטר בדכורא ובגין כך אתבסמת נוקבא )נ"א דתנן רזא דוי"ו ה"א
אזלין כחדא כגוונא דדכר ונוקבא אשתתפו כחדא ואינון חד כדין חסד עלאה שריא עלייהו
ואתעטר בדכורא ואתבסמת נוקבא(.
תו תנינן אלו"ה הכי הוא א"ל נהירו דחכמתא ו' דכר ה' נוקבא אשתתפו כחדא אלו"ה אקרי
ונשמתא קדישא מהאי אתר אתאחדת וכלא תליא בהאי את ועל דא כתיב )איוב יט כו( ומבשרי
אחזה אלו"ה דא שלימותא דכלא מבשרי ממש מהאי את ממש ועל דא זכאין אינון ישראל קדישין
דאחידן ביה בקב"ה זכאין אינון בעלמא דין ובעלמא דאתי עלייהו כתיב )דברים ד ד( ואתם
הדבקים ביהו"ה וגו' ובגין כך חיים כלכם היום.
תרגום :פתח אחר ואמר" ,ומבשרי אחזה אלוה" .מה זה "ומבשרי" ,היה צריך להיות ומעצמי.
אלא מבשרי ממש ,ומה היא ,שכתוב "ובשר קודש יעברו מעליך" ,וכתוב "והיתה בריתי בבשרכם".
ששנינו ,בכל זמן שנרשם אדם ברושם הקדוש של האות הזו ,ממנה רואה את הקדוש ברוך הוא,
ממנו ממש ,והנשמה הקדושה נאחזת בו .ואם לא זוכה ,שאינו שומר את האות הזו ,מה כתוב
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שעה"כ
ùåáìî éøîâì åéìòî èùôúðù éî ãâðë äð÷úðù íéîåøò ùéáìî úëøá 'úð éøäå
êà åùåáìî ùìçðù äéðùä 'éçáä ãâðëå .éøîâì ø÷áá äúò ùãçúî àåä äðäå ,äùåã÷ä
.øàåáî øáãäå ,çë óòéì ïúåðä úëøá åð÷ú ,éøîâì èùôð àì
ãåñå .äçëùì äù÷ ïë äùåòäå 211ãçéá åéùåáìî 'á ùåáìì íãàì áåè ïéàù òãå210
íøåâ ,äùåò íãàäù úåøéáòä é"òå ,212äùåã÷ä ïî àåä íãàä ùåáìî äðä éë àåä øáãä
óé÷îä øåà 'éçá íäá ùé íéùåáìîä äðäå .213åéùåáìîá 'éì÷ä åæçàúéùå ,'éì÷á ùáìúäì
,óåâä úà ááåñ ùåáìîäå ,óåâä êåúá 214ììëðå íéðôá éîéðô øåà ùé éë òãåðë ,íäì õåçî
{â"ò á} ùåáì ìëì äðäå .íéùåáìîä õåçî íéãîåòå íéôé÷îä úåøåàä íä ùåáìîä ìòå
ïéàù éôì ,216óé÷îä øåà åîë 'éì÷ä úà äçåãù øáã êì ïéàå ,215óé÷î øåà 'éçá ùé ùåáìå
 מאיר הכוונה -"מנשמת אלוה יאבדו" ,שהרי הרושם של הקדוש ברוך הוא לא נשמר .ואם זוכה ושומר אותו ,אין
שא ]אשה[ ,והאות הזו נכנסת למקומה.
השכינה נפרדת ממנו .מתי מתקיים בו ,כאשר הוא נו ֹ
)ששנינו ,למה וא"ו ה"א הולכות יחד ,אלא אחת זכר ואחת נקבה( .משתתפים יחד ,ונקרא שם
אחד ,אז שורה עליהם החסד העליון .באיזה מקום שורה ,בצד הזכר .ומי החסד ,חס"ד א"ל שבא
ויוצא מהחכמה העליונה ומתעטר בזכר .ולכן נתבשמת הנקבה) .נ"א ששנינו ,הסוד של וי"ו ה"א
הולכים יחד כדוגמת זכר ונקבה משתתפים יחד והם אחד .אז שורה עליהם החסד העליון ,ומתעטר
בזכר ונתבשמת הנקבה(.
עוד שנינו ,אלוה כך הוא ,א"ל ,אור החכמה ,ו' זכר ,ה' נקבה ,כשמשתתפים יחד נקרא אלוה.
והנשמה הקדושה נאחזת מהמקום הזה ,והכל תלוי באות הזו .ועל כן כתוב "ומבשרי אחזה אלוה",
זו היא שלמות הכל .מבשרי ממש ,מהאות הזו ממש .ועל כן אשריהם ישראל קדושים שאחוזים
בקדוש ברוך הוא ,אשריהם בעולם הזה ובעולם הבא ,עליהם כתוב "ואתם הדבקים בה' וגו'" ,ולכן
"חיים כלכם היום".
עי' עוד בפע"ח קלו ע"ב שער הקדישים פרק ד )גליונות הלש"ו על הפע"ח(
עי' עוד בפרשת תרומה קעב ע"ב )גליונות הלש"ו על הפע"ח(.
ז"ל :פתח רבי שמעון ואמר )איוב לה י( ולא אמר איה אלו"ה עשי נותן זמירות בלילה האי קרא
אוקמוה ואתמר אבל עושי עושי מבעי ליה מאן עושי אלא שמא דאלו"ה שמא כליל איהו דאתחזי
הוא ובי דיניה דא שמא שלים איהו דכליל דכר ונוקבא א"ל ו"ה ובגיני כך עושי
תרגום :פתח רבי שמעון ואמר )איוב לה( ולא אמר איה אלוה עושי נתן זמרות בלילה הפסוק
הזה פרשוהו ונתבאר אבל עושי עושי היה צריך להיות מה זה עושי אלא שם האלוה הוא שם כלול
שנראה הוא ובית דינו זהו שם שלם שכולל זכר ונקבה א"ל ו"ה ולכן עשי.
.(ç"òôá óñåð) ä"éåäáù 209
210

.à"ò ä ç"òô

211

.(ç"òôá óñåð) åîöò éðôá ãçàå ãçà ìë ùåáìé ÷ø øå÷äå óøåçä éîéá ïéùåòù éî ùéù åîë

 212עי' מבו"ש נה ע"ג :אלו המקיפים הם מקיפים כל האדם סביבותיו ע"ד מלבושיו ממש אבל
עיקרם הם לעמלה על הראש אלא שגם הם יורדים ומקיפים סביב האדם בבחי' המלבושין של
האדם כמעט שהמלבושין הם כלים שלהם אבל הענין הוא שיש להם כלים רוחניים מאד ואותם
כלים מתלבשים בלבושי האדם ובאותם הכלים מלובשים האורות סביב האדם נמצא כי לבושי
האדם הם כלים אל הכלים והבן זה.
 213עי' הגהות רמ"פ עול"ת יג ע"א :דהיינו בחשמ"ל שלו מתלבש בקלי' הנק' נוגה.
ועי' שער החשמ"ל פרק א' :כלל העולה כי הנשמות נקראו פנימיות ,והכלים שהוא הגוף נקרא
חיצוניות השני ,והעור הוא חיצון השני ,וזה העור הוא בחי' המלכים שלא נתבררו ,ונקרא קליפת
נוגה ,ונקרא חשמ"ל כנזכר במ"א ,והוא הערלה המכסה על היסוד .והענין כי חשמ"ל גימטריא
מלבוש ,וכללות של העור כולו נקרא מלבוש.
.ç"òôá ÷çîð 214
215

.ç"òôá óñåð ãçà
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שעה"כ
.217'éì÷ä ïî ãçô åì ïéàå õåçá ãîåò àåä ïëì ,óé÷îä øåàá æçàúäìå ÷ðéì 'éì÷á úìåëé
êåú ñðëéì óé÷îä øåàì íå÷î ïúåð åðéà ãçéá íùáåìå åéùåáìî éðù øáçîä éë àöîðå
òãåðå .218íùî úåçãð 'éì÷ä ïéà ë"éòå ,ùåáìå ùåáì ìë ïéá óé÷äìå ãçé íéùåáìîä éðù
219
) ãåñá , äùåã÷ä ãöî àéä äøéëæä éë ,'éì÷ä úîçî àìà äéåöî äçëùä ïéàùברכות לב
ע"ב( .220êãåáë àñë éðôì äçëù ïéàå
éãö 'á úç÷ì øäæì êéøö íùáåìù íòô ìëá åéùåáìî ùáåì íãàä øùàëå221
ìàîù ãö ïúé ë"çàå 223åðéîé ãéá éðîéä ãö øéàùé ë"çàå ,åðéîé ãöá åðéîé ãéá 222ùåáìä
,224åðéîé ãéá ùåáìîä ìù éðîéä ãö ùáìé ë"çàå ,øåçàä êøã åìàîù ãéá ùåáìîä ìù
ë"çàå ,ïéîéá ìëä ìåìëì ïéåëé ãéîúå .åìàîù ãéá ùåáìîä ìù éìàîù ãö ùáìé ë"çàå
.íéìòðîä úùéáì ïéðòá äúò øàáúéù äîá ïééòå .ìàîùä ìà åðúåð ïéîéä

 מאיר הכוונה - 216עי' שער מב פרק יג :והנה הקליפות והחיצונים הם העומדין בין או"פ אל המקיפין ,פניהם
אל האו"פ של המל' ואחוריהם אל אור המקיף ,כי אין בהם כח להסתכל ולינק מן המקיף כי הוא
גדול מהפנימי כנודע.
.(ç"òôá óñåð) åðîî å÷ðééù 217
.(ç"òô) íéùåáìîä ïî 218
 219עי' ע"ח שבירה ב :או"א בחי' פב"פ הוא הוי"ה דיודי"ן באבא ואהי"ה דיודי"ן באמא ,ושניהן
גימ' רג"ל ,והוא גימ' זכור ,כי הזכירה בה מצד פנים .ובחי' אב"א הם אחוריים של ב' שמות הנ"ל,
שהם אחוריים דהוי"ה כזה ,יו"ד ,יו"ד ה"י ,יו"ד ה"י וי"ו ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י באבא ,ואחורי אמא כזה,
אל"ף ,אל"ף ה"י ,אל"ף ה"י יו"ד ,אל"ף ה"י יו"ד ה"י ,אשר שניהן גי' תשכ"ח ,כי השכחה מצד
אחוריים ,ואמנם קר"ע שט"ן גי' תשכח עם הכולל כמנין האחוריים לרמז על נפילת אחורי אבא
ואמא.
ועי' שער הזווגים ו :והנה כשנצרף ב' שמות האלו יהיו גימטריא תשכ"ח ,כי הנה אלו הם
אחוריים העליונים כנ"ל ,ומהם נעשה פנים למטה מהם .ונמצא שיש בהם בחי' בינה הנקרא ס'
ובחי' תבונה הנקרא מ' סתומה ,והקלי' שכנגד בינה ותבונה נקרא מ"ס ,וזהו הטעם ששר של
שכחה נקרא מ"ס ,כי אלו השמות שהם גימטריא תשכ"ח הם בבינה ותבונה הנקרא מ"ס ,219ומשם
יש שכחה לפי שהם אחוריים והקליפות הנקרא מ"ס אוחזין בהם .וז"ס שארז"ל )חגיגה ט ע"ב( אינו
דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמים ,לפי שעד ק' פעמים יש לו שליטה כמנין מ"ס
ולא יותר .ואמנם הפנים של או"א הם עולין גימטריא רג"ל כנזכר ,והם גימטריא זכור ,ומשם בא
הזכירה שהם אותיות זכ"ר י"ה ,שהם או"א הנקרא י"ה ,לפי ששם אין קליפה נאחזת.219
עי' שעה"מ ואתחנן :ומאלו השני אחוריים נמשכת השכחה לפי שאין אחיזת החיצונים אלא
באחוריים שאין השכחה מצויה אלא ע"י אחיזת החיצונים ועל שני בחינות אלו כתוב בתורה זכור
אל תשכח.
 220עי' לעיל סוף ברכת אשר יצר ש"לפני כסא כבודך" מרמז על עולם האצילות.
.à"ò ä ç"òô 221
222

.(ç"òô) åùåáì éôðë

óðë ãö øàùéå åðùéáìé" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð åðéîé ãéá éðîéä ãö øéàùé ë"çàå 223
ìò å"ùìä úåðåéìâ) úéðîéä åôéúë ìò ùéáìéù ì"ø – åðùéáìé ."åðéîé ãöá ùåáìîä ìù åðéîé
.(ç"òôä
ãé úéáá úéðîéä åãé äìçú" àúéà åîå÷îåá ,ç"òôá ÷çîð "åðéîé ãéá ùåáìîä ìù éðîéä ãö" 224
."ùåáìîä ìù åðéîé
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שעה"כ
åð÷úù äîå ,íúìéòð øãñá ùéù 226ú÷åìçîä úòãé øáë íéìòðîä úùéáì ïéðò225
ìòðé ë"çàå ,åðøù÷é àìå ïéîé ìù äìéçú ùáìéù àåä ,ú÷åìçîä éãé úàöì íé÷ñåôä
ïéîé ìù äìçú ìòðé ìòðîá íéøù÷ ïéà íàå .ïéîé ìù øåù÷é ë"çàå ,åðøù÷éå ìàîùä
àéä 228äàìéò àîéà äðä éë ,àåä äæá ïéåëì êéøöù äî äðäå .227ìàîù ìù ë"çàå
) ãåñá ,äéðá ï"åæ úà úìòðîäדברים לב יא( íúåà íéùîå ,óçøé åéìæåâ ìò åðé÷ øéòé øùðë
'îéâá ì"îùç ïë éë ,ì"îùç '÷ðä 229äàìéò àîéàã ïåöéçä ùåáìîä ïî äðäå .åéôðë êåú
.ï"åæ úà óé÷îå ùéáìî àåä ùåáìîä äæå ,ì"ðë ùåáìî
ïî àåä åìù óé÷îä øåàù ô"òà éë ,à"æã óé÷îä øåàä åäæ éë áåùçúå äòèú ìàå
ùåáìäå úåéðåöéçä 'éçá àåä ,åá íé÷åñò åðàù äæ êà .øçà øåà úðéçá àåä æ"ëò ,äðéáä
.231óé÷î øåà 'éçáá àìå ãáìá ùåáì úðéçáá à"æ úà ùéáìîä 230àîéàã
àìà æçàúäì íéðåöéçá çë ïéà éë ,êì òãåðù äî úáéñì àåä äæä ùåáìä íòèå
æçàúäì ïéðåöéçä åìëåé àìù éãë ïëìå .ï"åæî äìòîì àéäù àîéàá àì ìáà ,ãáìá ï"åæá
äñëîä ìîùçä äæ é"ò íéðåöéçä ïéáì íðéá ú÷ñôîå íäéìò äðéâî àîéà äðä ,íäá
,äàìéò àîéà ïî êùîð åúåéä úáéñì íðîà ,232ï"åæ øåà ïî ãàî èòåî åøåà øùà ,íäéìò
.'æðë íéðåöéçä åá æçàúäì íéìåëé íðéà èòåîî åøåàù ô"òà
 מאיר הכוונה -225

.á"ò ä ç"òô

 226שבת סא ע"א.
 227תוס' שם.
."äðéá íìåòì" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "äàìéò àîéà" 228
.äðéá àúéà åîå÷îáå ç"òôá ÷çîð äàìéò àîéàã 229
'éò ."äðéáä ìù úåéðåöéç øåò ùåáì" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "àîéàã ùåáìäå úåéðåöéçä 230
.(å"ùì) 'ã ÷øô ò"éáà éùåøã øòù ç"ò
 231ז"ל הע"ח המובא בלש"ו בליקוטי נוסחאות :ונבאר ענין החשמל וקליפת נוגה הנזכר פ'
ויקהל )רג ע"ב( .הנה כמו שג' גופות דבינה נכנסו תוך ז"א כנודע ,כן גוף חיצון מכולם שהוא העור
נשאר בחוץ סביב עור דז"א .והענין ,כי תוך כלי הבשר דז"א נכנס כלי הבשר דנה"י דאמא ובתוכו
נפש פנימי דז"א ,ואח"כ תוך כלי ב' שהוא גידין דז"א נכנס כלי ב' דגידין דאמא ובתוכם הרוח פנימי
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דעצמ ֹות דאמא ,ובתוכם נשמה פנימית דז"א.
ְ
דעצמ ֹות ז"א ובתוכם כלי ג'
ְ
דז"א ,ואח"כ יש כלי ג'
נשאר עתה עור דבינה שהיה מהראוי שיכנס ג"כ תוך כלי העור דז"א ע"ד השאר ,אכן לא כן היה,
אלא נשאר מבחוץ ע"ג העור דז"א עצמו ,ונשארו בבחי' עור ע"ג ,עור ומבחוץ לכולם הם הצלמים
שהם אורות מקיפים דיושר דז"א שהם הלבושים שלו כנ"ל .והקליפה כבר נתבאר לעיל שהם בין
הלבושים והאור המקיף דיושר ובין עור דז"א ,וע"כ הושם עור בינה מחוץ לעור ז"א כדי שלא יוכלו
הקליפות אשר שם לינק מז"א כי עור הבינה מפסיק ,והוא בחי' החשמל והלבוש כנזכר אצלינו
שנעשה לזו"ן 231מבינה בסוד )דברים לב יא( כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף ,ואין זה מכלל
הלבושים ממש רק הם בחי' עור ממש .ובזה העור נאחזת הקליפה הדקה שבכולם הנקרא קליפת
נגה ,יען בפנימיותו יש נגה ואור רפ"ח ניצוצין של המלכים שנשארו לברר ,וזו הקליפה היא רוצה
לדבק בז"א או בנוקבא וזה החשמ"ל משמרן .וכאשר העונות גורמין ,אז החשמל מסתלק ונשאר
עור ז"א לבדו ,ויש בו ניצוץ קדושה בפנימותו והוא ו' שבתוך עור ,והעור עצמו נשאר רע שהוא
קליפת נוגה ,והיא יונקת משם .וכשמשפיע ז"א בנוקבא ,יונק' קליפה ההיא ונאחזת בעור יסוד של
הנוקבא ,ואז מושכת אליה טפת יסוד דכורא ומוציאתו לחוץ בסוד פולטת ש"ז ,והבן זה מאד .וז"ש
פרשה תרומה )קמ"ד ויקהל רג ע"ב( ובהאי נגה מפתי סט"א לחוה ,כי נדבק בה בסוד ערלה שהוא
רע שבעור הה' 231שהוא נוקבא הנקרא ה' ,ויונקת מטפה קדושה.
 232ז"ל ע"ח שער המוחין פרק יא :אמנם דרך כלל היא כך ,כי ג' כלים עצמן דז"א נקרא
חיצוניות ,ומהם נעשו העולמות והמלאכים ,ומהאורות דז"א שהם נר"ן נעשו הנשמות ונקרא
פנימיות ,ומהג' כלים דאמא ומהג' מיני מוחין שבתוכם נעשו הלבושין דנר"ן של הנשמה הפנימית.
והענין ,כי ודאי שהנשמות דז"א גדולים מכלים דאמא ,אך כלים דאמא הם יותר גדולים מכלים
דז"א.
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äðä éë ,íäá æçàäì íéìåëé íðéàå ÷éñôî ìîùçä äæ úåéáò éë ,úøçà äáéñì íâå
 )ע"ח שערêì éúøàéá øáëù 233éôì ,óé÷îä øåàì éîéðôä øåàä ïéá àåä úåôéì÷ä áùåî
ïéùéáìî ï"åæå ,235à"àì ïéùéáìî à"åàå ,234÷éúòì ùéáìî êéøà êéà (דרושי אבי"ע פרק ג
øåàå ,íìåëî éîéðô øúåé àåä ÷éúòã éîéðô øåà äðä ,éîéðôä øåà 'éçáá éë àöîðå ,à"åàì
éë ,êôäì àåä ïéôé÷îä úåøåàä 'éçáá íðîàä .íìåëî ïåöéç øúåé àåä à"æã àá÷åðã éîéðô
åéìòå ,äîöò àá÷åð ìù éîéðôä øåàä ìà áåø÷å êåîñ øúåé àåä à"æã '÷åð óé÷îä øåà
íìåëå ,íìåë ìò óé÷îå ,íìåëî ïåöéç àåä ÷éúòã óé÷îä éë àöîðù ãò ,'åë à"æã øåà óé÷î
ìåãâ àåä ÷éúò ìù óé÷î øåàù ïåéëù éôì àåä øáãä íòèå .åðîî íéô÷åî åëåúá íä
ïëå .íìåëî õåç øàùð ïëìå ,åùéáìäìå åëåúá åìáåñì øçà øåà íåùá çë ïéà ïëìå ,íìåëî
.236åôé÷îå åðîî õåç ãîåò åøéáçî ìåãâä éë ,ïéôé÷îä úåøåà øàùá æ"ãò
øåàì óé÷îä øåà ïéá òöîàá íéãîåò íä 'éì÷ä äðä éë .åðéðééðòì äúò øåæçðå
çë íäá ïéàù éôì ,óé÷îä øåàä ìà íäéøåçàå ,237éîéðôä øåà çëåð ìà íäéðô ,éîéðôä
øåà ïéá òöîàá ùîî àåä 'éì÷ä íå÷î éë àöîðå .óé÷îä øåàá 238æçàúäìå ìëúñäì
'÷åðá íéæçàð 'éì÷äù åðøîàù ô"òà ïëìå .äîöò äìù óé÷î øåà ïéáì à"æã àá÷åðã éîéðô
àéäù éôì ,àá÷åð úåòöîàá àìà åîöò à"æî íé÷ðåé íðéà äðä ,åîöò à"æá íâå à"æã
.à"æî øúåé íéðåöéçä ìà äáåø÷
ìöà ïàë åîå÷î äéä ÷éúòã óé÷î øåàä íà éë ,ìéòì øåîàä ìà íòè ïéáð äæáå
øåàä íù çðåä ïëìå ,àåää ìåãâä øåàä ìà íéáåø÷ 'éì÷ä åéä ,à"æã '÷åðã éîéðô øåà
åéäé 'éì÷äå íéðåöçäù éãë à"æã '÷åð óé÷î øåà àåäù íìåëáù êøòä ïè÷ øúåéä óé÷îä
øåàä øàùå ,íìåëáù ïè÷ä óé÷î øåà ïéáå íìåëáù ïè÷ä éîéðô øåà ïéá òöîàá íéðåúð
êøò êë åúåìãâ êøò éôë ãçà ìë ,'éì÷ä ïî å÷çøúä íéìåãâ øúåéä íéîéðôäå óé÷îä
úðéçáá ïä ,íìåë úåøåàä ìë ìò äñëîå úùáìî à"æã '÷åð àöîúù ãò .íäî åúå÷çøúä
.óé÷î øåà 'éçáá ïä éîéðô øåàä
åç÷éå åæçàúé ïô íéðåöéçä ïî íéàøé åðà äðä éë ,ì"æðä ùåøãä ìà äúò øåæçðå
239
äøéúñä äàìéò àîéà çøëäá ïëìå ,'æðë íìöà äëåîñ äúåéäì à"æã '÷åðã éîéðô øåàî
êåú íéèùôúî àîéàã é"äðä éë òãåðù äîá àåä åðééðòå .'æðä ì"îùçä àéä äéôðë øúñá
åðéà ,'æðä é"äð éùåáì {ã"ò á} ìëî éðåöéç øúåéä ùåáìä íðîàå .240äéùéøá à"æã íéçåîä
àîéàã ì"îùçä ñ"æå ,íúåà ááåñå ùéáìîå ,ï"åæã õåçáî 241øàùðå ,à"æã àùéø êåú ñðëð
-  מאיר הכוונה.(ç"òô) ù"îë 233
א הם קצרי קומה היינו שרק מתפשטים עד טבור, עי' כללים ח"ב סח ע"ג שעל אף שאו234
. אמנם לצורך זו"ן הם מתפשטים עד סוף א"א,דא"א
.( עי' פע"ח תפילין פרק ד' עו סוף ע"ב )גליונות הלש"ו על פע"ח235
úåéîéðôä 'éçáá ïéá íìåë ìò äñëîå úùáìîä àéä à"æã àá÷åðã î"àå ô"à éë äæ éôì àöîð 236
.(ç"òôá óñåð0 óé÷îä 'éçáá ïéáå
.(ç"òôá óñåð) íùî ÷ðééì 237
.(ç"òô) ÷ðééìå 238
.(ç"òô) äùéáìä 239
é"äðä" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "äéùéøá à"æã íéçåîä êåú íéèùôúî àîéàã é"äðä" 240
."à"æã àùéø êåú ïéñðëðå à"æã ïéçåîä úà ïéùéáìîä íä íäìù íéìëä àîéàã
.(ç"òôá óñåð) åãâðë 241
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äæä ìîùçä úåéáò áåø éðôî à"æã éîéðô øåàä ïî ú÷ðåé 'éì÷ä ïéà é"ò øùà ,243242äàìéò
.íäéðéá ÷éñôîä
244
,æçàúäì 'éì÷ä úà òðåî úåñâäå úåéáòä áåø åà úå÷ãäå úåëæÇ ä áåø éë ïôåàá
íðéà äá÷ðä ìù óé÷îä øåàä ïî äðä éë .éðåðéáä øåàä ïî àìà úç÷ì íéìåëé íðéà éë
å"ç øùàë íðîàä .åúåéáò áåøî ë"â äðéáä ìù ìîùçä ïîå ,åúåëæ áåøî ìá÷ì íéìåëé
éîéðôä øåàä ïî ÷ðéì íéìåëé íéðåöéçä æà ,246ï"åæ íéìâúîå 245íéðáä ìòî ú÷ìúñî íàä
.247éðåðéá øåà àåäù íäìù
úçúî 'éôàå íäéúåáéáñ ìëî õåçáî íúåà ááåñå ùéáìî àåä äæä ìîùçä äðäå
úçúî äèîìî úááåñä 'éçáäå ,íéùåáìî '÷ð íäéããöî íúåà úô÷îä 'éçáäå ,íäéìâø
ìåòðúùëå ,äðåùàøä 'éçáä ìà ïéåëú êùåáìî ùáìú øùàë ïëìå .íéìòðî '÷ð íäéìâø
.248'áä 'éçáä ìà ïéåëú êéìòðî
 מאיר הכוונה -."äðéáä ìù ïåéìòä" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "äàìéò àîéàã" 242
 243ועי' דע"ה ח"א סא ע"ג :החשמל העליון שאמרנו ,הנה הוא העור דהנה"י דהבינה דאצילות
אשר היא מלביש ומקיף על העור דהז"א ומלכות נוקבא ,שהוא החשמל והקליפת נוגה דהז"א
והנוק' עצמן.
.ç"òôá ÷çîð 244
.(ç"òô) å"ç íéîåøò åøàùð 245
 246עי' שער מאמרי רשב"י ט ע"ג :עאלת את ס' אמרה קמיה רבון עלמין ניחא קמך למברא בי
עלמא דאית בי סמיכ' לנפלין דכתיב סומך ה' לכל הנופלים כו' .הנה בינה יש לה שתי בחינות אם
בחי' ם' סתומה והיא כד יתבא רביעה על בנין ואז מתפשט עד הוד ואם בחינת ס' בהעלותה
בחכמה ונגנזת החכמה בתוכה ואז לא יתבא על בנין ובזמן הגלות מסתלקת האם מעל הבנים
בעו"ה והבנים נופלים ובעלותה למעלה בחכמה בסוד ס' משם משפעת אור לבנים וסומכת אותם
בגלות ואלו לא היה לבינה בחינה זו להתעלות להיות היכל לחכמה לא היה תקומה ח"ו לבני'
העליו' בנופלם בגלות ולא היה להם סמך והכונה היא כי אילו הי'
ועי' פע"ח ק"ש פרק יח :ועוד ,בינה אתפשטותא דילה עד הוד דיליה ,וצריך לידע שיש לבינה
בחינת ס' ,שהיא מסתלקת מעל בנין ,ואז יש להם זיווג למעלה בין או"א .ויש לה בחי' ם' סתומה,
כאשר יתבאר ,ורביעא על בנין ,וראשה נגד דרועין דאבא ,ואז אין זיוג .ואם היא מסתלקת ע"י עון,
ע"ז נאמר לא תקח האם על הבנים ,וזהו גילוי ערותה ,כשהיא רביעא נכנס יסוד ערותה תוך ז"א,
והיא מכוסה .וכשמסתלקת ,פתחה פתוח ומגולה ערותה ,ואז דינין מתערין ,ואז אין הזיוג להנחיל
עטרין .וכשהיא מתפשטת כשם שהמלכות הוא י' דילה ,כן הת"ת ד' שבבינה כוללים עד הוד דיליה,
דהיא ם' היינו ד' דילה ,ואז נעשין מוחין ,והוא סותם את פתחה ,וע"כ עד הוד אתפשטת ,דהיינו
מדת ד' דילה ,ומכה אור הבינה הה' דילה בה'
.(ç"òô) íäì äáåø÷ øúåéä àéä éë ì"ðë '÷åðä úåòöîàá ìëäå 247
 248עי' לקמן )&( :נודע אצלנו בסוד החשמל בענין נעילת המנעלים בברכת שעשה לי כל צרכי
כי הקלי' נתונות בין אור פנימי לאוה"מ .וז"ל הסידור בברכת שעשה לי כל צרכי :יכוין בברכה זו
להמשיך התפשטות החשמ"ל הנ"ל שנמשך לזו"ן בחי' מלבוש בברכת מלביש ערומים הנ"ל עתה
יכוין להמשיכו שיתפשט גם עד מתחת רגלי זו"ן לבחי' מנעלים שכל נע"ל בגימ' אהי,ה דההי"ן כדי
להפסיק בזה בין אור פנימי דיושר דזו"ן לחיצוני' ]חיצונים היינו קלי'?[ וגם כדי שלא יתפשט עצמו
אור דפרצוף האצילות למטה לבי,ע אלא דרך המשכה הנז' שתחת רגלי זו"ן יתפשט הארת אור די,ס
דכל פרצופי האצילות להחתם בבי"ע.
וצ"ע גדול שהרי בסידור מכוונים אהי"ה דההי"ן בעשה לי כל צרכי ,ולא מכוונים אהי"ה
במלביש ערומים ,וצ"ע גדול מאד שלא מוזכר האזהרה במלביש ערומים שזה לא מקיף אלא זה
חשמ"ל דאימא.
ונ"ל שבמלביש ערומים כלול הכתנות אור ,ולכן מברכים ביוה"כ ,וזה הכוונה בל"מ דצלם ,אבל
מנעלים הם רק כתנות עור) ,עי' נהר שלום כב ע"ד  -ועשה מלבוש לנפשו מחשמל דיסוד דנוק'
דעשיה הנקרא ג"ע התחתון וזה המלבוש נקרא כתנות אור ועל המלבוש הנזכר עשה לו עוד
מלבוש אחר מקליפת נוגה ונקרא כתנות עור משכא דחויא ,וצ"ע אם יש מלביש ערומים על כתנות
עור ואור ,ויש כתנות אור ביוה"כ(.
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.ì"ðë äéä äîì äæä
.àîéàã ä"åð 'éçáî àåä ì"ðë àîéàã ìîùçî íéùòðù íéìòðîä åìà éë ïéåëú íâ
,åúåéòöîà 'âá ïéôìàã 'àå ,ø"âá ïéãåéã 'à ,àîéàá ùé äéäà ìù úåîù 'â éë úòãé øáëå
.äæì ïéåëúå ïéää éåìéîã äéäà 'éâ ììåëä íò ìòð êéà éøäå ,úåðåøçà 'âá ïéääã
åðéìöà 'úðù àåää êñîä úðéçá àåä 253äðä éë ,äæä ìòðä ïéðòá êøéòà ãåò
íìåò éôåöøô ìë éë úòãé øáëå .254äàéøáä íìåò ïéáå úåìéöàä íìåò ïéá ÷éñôîù
äæ êøã äðäå ,'åë à"à êåú ùáåìî ÷éúò éë ,ì"ðë äæ êåúá äæ íéùáåìî íä úåìéöàä
øáåòå ÷éúò éìâø êøã øåàä àöåé éë ,äàéøáá äèîì úåìéöàã ïéôåöøôä ïéøéàî êñîä
æ"éòå ,'æðä êñîä êøã íúøàä úøáåòå ,ð"åæ éìâø íéøéàîù ãò ,'åë êéøà éìâø êøã
ñ"éä ïåéîãë äàéøáã ñ"éä ìë ,äàéøáá äèîì íé÷÷çðå úåìéöàä úåøåà ìë íéîúçð
øòùá åðéìöà øàåáîë úåìéöàã ñ"éä ìù íúåç àø÷ð äàéøáã ñ"éä íúåàå ,úåìéöàã
úåøåà ìë íâ ,àåää êñîä êøã ùîî íéìâøä øåà øáåòå àöåéù åîëå .ù"òå 255'éôñ úåîù
.äàéøáä ìà êñîä êøã àöåéå øáåòå ,íéìâøä êøã àöåéå øáåò åìù óåöøôä úîå÷ øåòéù
-  מאיר הכוונה דף סג ע"ב ובדפוס ווינציאה לה ע"ב ר' נחמיה פתח ספר הבהיר מז ע"א:(&)  עי' זו"ח249
 סימן לח שבע צורות קדושות יש לו להקב"ה וכולן כנגדן באדם שנא' בצלם.במאמר נעשה אדם
 גוף וברית הרי. יד ימין ושמאל. ואלו הן שוק ימין ושמאל.אלקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם
' שבע הוי באשתו והיו לבשר אחד מלה"ד למלך שעלה בלבו ליטע בגנו ט. והא אמרה שבע.שש
אילנין זכרים והיו כלם דקלים אמר כשיהיו כלם מין אחד א"א להתקיים מה עשה נטע אתרוג
ביניהם
.(ç"òô) àåä éàãå éë 250
.(ç"òô) úðååë

251

 אמר רבי יוחנן כתפילין כך מנעלין מה תפילין בשמאל אף מנעלין: עי' גמ' שבת סא ע"א252
.בשמאל מיתיבי כשהוא נועל נועל של ימין ואחר כך נועל של שמאל
.(ç"òôá óñåð) ìòðä äæ 253
, ונודע כי אור העובר דרך מסך אינו עצמות האור הראשון רק תולדתו: עי' שער מב פרק יג254
וע"כ נקרא משם ואילך בשם בריאה חדשה ואיננו מכלל עולם אצילות וזהו ההפרש שביניהן
 ואח"כ מאלו הי"ס דאצילות האירו והוציאו ניצוצין והם סוד: עי' ע"ח שער מד פרק א255
 והם נקרא י"ס דבריאה ]זה היה קודם החטא אבל אחר החטא ירדו המלכיות שלהם עצמן,החותם
 וגם בעולם הבריאה יש בו י"ס הנחלקות לא"א ואו"א וזו"נ דבריאה ע"ד.[.(כמ"ש לקמן ע"ב )לש"ו
 אח"כ מכח אלו י"ס דבריאה. רק שאלו הם חותם דאצילות אשר נתפשט ממנו,הנ"ל באצילות
 והם בחינת חותם ב' הנחתם מבריאה המתפשט,האירו והוציאו ניצוצין והם הנקרא י"ס דיצירה
 ואח"כ מכח אלו הי"ס דיצירה. וגם הי"ס אלו נחלקין לא"א ואו"א וזו"נ דיצירה ע"ד הנ"ל.ממנו
. וגם בזה יש א"א ואו"א וזו"נ דעשיה ע"ד הנ"ל, והם חותם לאותן של יצירה,נחתמו י"ס דעשיה
.והנה כל ספירה אלו הנ"ל כולם הם אלהות אחדות גמור מתחלת י"ס דאצילות עד סוף י"ס דעשיה
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שעה"כ
äæä ìîùçä úáéñì éë 256ã"òìðå .òãåðë äéùòì äøéöéîå ,äøéöéì äàéøáî æ"ãò ïëå
) íéðå÷éúá åøîà àîéàãכד ע"א( .äæ ïáäå àéñøåëá àðð÷î äàìéò àîéàã
) 'åë ìéôîä úëøá úðåëá 'úéù äîî êôä ïéåëú 'åë äðéù øéáòîä úëøáá257דרושי
הלילה דרוש ו(.ïàë ïéáú íùîå ù"òå ,êôäá äúò íä íää íéèøôä ìëå ,
àåäå ,259íåé ìëá êøáì ä"ò êìîä ãåã ï÷éúù 258úåëøá äàîä ïéðò øàáð äúòå
.262261íåé ìëá ïàëøá '÷ ,260äàìéò àîéà (åîà) àéäù äðåéìòä äëøáä ïî à"æ êøáúäì
êøã íøàáð äôå .ù"ò ,264åìà úåëøá äàî ïéðò åðøàéá ,263íä éî äàì éðá äùù ùåøãáå
.úåììë
 מאיר הכוונה -.ç"òôá ÷çîð 256
.â"ò âé ç"òô 257
 258עי' זהר ח"א עו ע"ב :כד בעיא )נפשא( לנחתא להאי עלמא אומי לה קודשא בריך הוא
למיטר פקודי אורייתא ולמעבד רעותיה ומסר לה מאה מפתחאן דברכאן דכל יומא לאשלמא
לדרגין עלאין כחושבן ל"ך ל"ך דהא כלהו אתמסר לה בגין לאתקנא בהו לגנתא ולמפלח לה ולנטרא
לה מארצך דא גנתא דעדן )ומולדתך דא גופא דאתקרי אילנא דחיי דאיהו תריסר שבטין עלאין
ומבית אביך דא שכינתא אביך דא קודשא בריך הוא שנאמר )משלי כח כד( גוזל אביו ואמו ואומר
אין פשע וגו' ואין אביו אלא קודשא בריך הוא ואין אמו אלא כנסת ישראל אל הארץ אשר אראך
דא איהו האי עלמא( )נ"א ומולדתך דא אילנא דחיי ומבית אביך תריסר תחומין שבטין עלאין אל
הארץ אשר אראך דא איהו האי עלמא(
תרגום :כשרוצה )הנפש( לרדת לעולם הזה ,משביע אותה הקדוש ברוך הוא לשמור את מצוות
התורה ולעשות רצונו ,ומוסר לה מאה מפתחות של ברכות של כל יום להשלים את הדרגות
העליונות כחשבון ל"ך ל"ך .שהרי כולם נמסרו לה כדי לתקן בהם את הגן ולעבדה ולשמרה.
"מארצך" ,זה גן העדן") .ומולדתך" זה הגוף ,שנקרא עץ החיים ,שהוא י"ב שבטים עליונים" .ומבית
אביך" ,זו השכינה" .אביך" זה הקדוש ברוך הוא ,שנאמר "גוזל אביו ואמו ואמר אין פשע וגו'" .ואין
אביו אלא הקדוש ברוך הוא ,ואין אמו אלא כנסת ישראל" .אל הארץ אשר אראך" ,זה הוא העולם
הזה() .ס"א "וממולדתך" זה עץ החיים" ,ומבית אביך" י"ב תחומים ,שבטים עליונים" ,אל הארץ
אשר אראך" זהו העולם הזה(.
 259במדר רבה קרח כא תנחומא שם יב )לש"ו על פע"ח(@.
 260עי' תיקו"ז :ומתברכין בשבע ברכאן מסטרא דאימא עלאה דאיהי ברכה.
דע"ה ח”ב נה ע"ב אמצע@
הקדו"ש כז ע"ד עליון
261
÷çîð "íåé ìëá ïàëøá '÷ , äàìéò àîéà (åîà) àéäù äðåéìòä äëøáä ïî à"æ êøáúäì àåäå 261
øéòæì äàìéò àîàî åìà úåëøá '÷ êéùîäì êéøö äìçú" àúéà åîå÷îáå ,J"òôá
äàìéò àîéà àéäù äðåéìòä

261

261

äëéøáä ïî éë

øéòæá íéñðëðä àîàã é"äð 'éçá íäå úåëøá '÷ä åá íéèùôúî

ïéèùôúî íä é"äð íäù àîà éëøá éë íééëøá ïåùìî äæ íâå ùîî úåëøá 'éçá íäå ïéçåî 'éçáá
."åá
 262עי' עולת תמיד טו ע"ב.
 263עי' פע"ח סוכות ד שמביא ,עי' שעה"פ ויצא :ענין בני לאה ,שהיו ששה זכרים ואחת נקבה.
כבר נתבאר לעיל בפסוק ויאהב יעקב את רחל .ועוד נבארם בע"ה ,הנה הודעתיך ,כי לאה עומדת
באחורי ז"א ,ויוצאת מן הארת היסוד דאימא ,המלובש תוך ז"א ,ומסתיים עד מקום החזה .ולכך
גם לאה היוצאת מכח היסוד הנזכר ,נגמר קומתה עד מקום החזה .ונמצא שיש לה שיעור קומה
בשש ספירות ושליש ,שהם ,כח"ב דעת גדולה גבורה ושליש עליון דת"ת דז"א .וכל ספירה היא
כלולה מי"ס כנודע ,הרי הם בגימטריא ס"ג.
ובזה תבין ,למה ההוי"ה דס"ג היא באימא ,לפי שקומת ז"א הוא מאה אמות ,בסוד אדה"ר
שנתמעט עד מאה אמות ,כמש"ה ותשת עלי כפכה .והוא ,כי הלא יש בו י"ס ,כל א' כלולה מעשר
הרי מאה .אבל אימא עילאה ,הנה"י שבה בלבד ,הם המתלבשות תוך ז"א כנודע ,ואלו הנה"י גם
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שעה"כ
äðäå .à"æ êåú íéèùôúî äàìéò àîéàã é"äð êéà êéúòãåäù äîá àåä íðéðòå
íéãéñçä ìò äñëî äìù 265ãåñé äðäå ,(&) òãåðë â"ñã ä"éåä '÷ð äàìéò àîéà
) 266òãåðë à"æã äæçä ãò íéèùôúîäע"ח לידת המוחין פרק ג(àåä äñåëîä íå÷î 'éçáå ,
) 269òãåðë äáù íéãñçä 268íéìâúî äèîìå äæçä ïî ë"çàå .267â"ñשם(éåìéâä íå÷îá íùå ,
úåøåà äàî øôñî íäå ,äàî åéäé æ"ìå â"ñ øáçú íàå .270æ"ì àåäù â"ñ ú"éåä éåìéî àåä
.àîéàî ïéôðà øéòæ ìà íéðúðä úåëøáå
éúìá åìù éåìéîå ,â"ñ àåä íùøù úåëøá '÷ úåììë éë ,øåîàä íò äöøé ãåò
íùá ïéøáçúîùëå ,ïàëøá '÷ íä æ"ìå â"ñ äðäå .æ"ì 'éâá àåäù úåèåùôä åéúåéúåà
,éåé øåéöá éðãà ìù 'à 272øééöú éë ,àåä ïôåàä äæá úåëøá '÷ ãåñá ë"â àéä æà ,271éðãà
.'÷ 'éâá äìåò äæä øåéöå ,274éð éã éåé øä ,273äæë ðé øåéöá éðãà ìù 'ð úåà øééöú íâå
 מאיר הכוונה -הם מתפשטות בבחי' מאה כמוהו .וז"ס הוי"ה דס"ג שבאימא ,עם מלוי שלה בפני עצמו שהם ל"ז,
יהיה הכל מאה.
וסוד הענין הוא ,כי אימא נחלקת לב' בחי' ,האחת היא במקום הכסוי ,שהוא מרישא דזעיר עד
החזה ,שבו נשלם היסוד שלה ,המלביש את האורות בתוכו כנודע ,ומקום זה הוא שעור ששה
ספירות ושליש ,והוא בחי' ס"ג דאימא כנזכר .השנית היא מן החזה ולמטה כי שם אורות אימא
מתגלים ,ושם הוא בחי' המלוי דס"ג שהוא ל"ז .לפי שלמעלה הוא בחי' אימא עצמה ,אבל למטה
מן החזה ,אין אימא עצמה מתפשטת ,אלא המלוי שבתוכה ,שהם החסדים שהיו נעלמים תוך
היסוד שבה ,הממלאים חלל היסוד שבה ,ואותו המלוי יצא לחוץ ,בבחי' ההבל היוצא מפי היסוד
שלה לחוץ .ולכן תראה ,כי מלבד שהוא בחי' מלוי ,להורות כי אינו העצמות ,אלא מה שהוא
בתוכו .גם נתוסף ,כי המלוי הזה הוא בגימטריא הבל ,להורות על זה:
עוד הוראה שלישית ,כי גם מספר ל"ז יורה על התפשטות המלוי הזה ,בשני שלישי הת"ת
ובנה"י ,כל אחד כלול מעשר ,הם ל"ז ,ע"ד מה שנתבאר בס"ג .וכנגדם ילדה ששה בנים ,שהם כנגד
הששים .ובאחרונה ילדה בת ,כנגד הג' ,שליש דת"ת ,כי שם מלובשת עטרת היסוד דאימא ,שהיא
נקבה:
264
".ç"òôá ÷çîð "åìà úåëøá äàî ïéðò åðøàéá
 265ביאורים ח"א מג ע"א אות ט'
266

"äñåëîä íå÷î 'éçáå òãåðë à"æã äæçä ãò íéèùôúîä íéãéñçä ìò äñëî äìù ãåñé äðäå

àåäù ú"úã ïåéìòä ùéìù ãò à"æá íù úèùôúî àéäå" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "â"ñ àåä
íå÷î àåä äæ ìëå â"ñ íù àåä ú"úä ùéìùå â"ç ã"áçë íäù ùéìùå úåøéôñ 'å íäù à"æã äæçá
."íåúñä
 267עי' תיקו"ז כח ע"ב שמא סתים דאיהו יו"ד ה"י וא"ו ה"י.
.(ç"òô) íéìâúîå íéàöåé 268
269

.(ç"òô) øéòæã é"äðå ú"úä éùéìù 'á íäå äèîìå øéòæã äæçä ïî àîàã ãåñéä ïî

 270עי' שער יט פרק ב מ"ת :והנה ,מה שנכנס תחלה באלו הכלים להחיותן אינם הג' שמות
בעצמן ,רק המילוי שלהן נכנסין תחלה ,שהם מדרגות השפלות מן השמות עצמן ,כמ"ש בדרוש
רפ"ח ניצוצין .והנה ,מספר המלויין לבדם של אלו השמות אחר שנסיר מהם שמות הפשוטין הם
אלו :מילוי ע"ב ,כשתסיר הפשוט שהוא גימ' כ"ו ,נשאר מ"ו .ומילוי ס"ג על דרך הנ"ל הוא ל"ז.
271

ביאורים ח" אמג ע"א אות ט' וע"ג אות כג
עי' תיקו"ז )קנד ע"א( :ברי אית פקודין דתליין ברגלין דאתמר בהון ורגליהם רגל ישרה על
ארבעת רבעיהם בלכתם ילכו דא אדנ"י דעליה אתמר צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו ואינון
מאת אדנים למאת הככר דנחתין למאה ברכאן ודא ק' מן צדקה דאיהי צלותא צ' תשעים אמנים ד'
ארבע קדושות ק' מאה ברכות ה' חמשה חומשי תורה והאי צדקה איהי אימא עלאה צדק אימא
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שעה"כ
}{ à " ò â
úåëøáä úðååë éùåøã
úðååë ïéáå úåöîä úëøá úðååë ïéá ùøôää úòéãéì úìòåúä úáø úçà äîã÷ä275
'à äðååë íäì ùé ïéðäðäå úåöîä úëøá äðä .276äãéîòä úåëøá ç"éî õåç ,ïéðäðä úëøá
.äãéîòä úåëøá ç"éî õåç ,äîöò éðôá
277
ìéáù àåää ìà ïéåëú êåøá úìîá : úåöîäå ïéðäðä úëøá úðååë àéä åæå
úåìòì ìëåéù éãë à"æ ìà òôù ïéãéøåî åðà é"òå ,äðéá íò äîëç øáçîä 279278÷é÷ã
,òôù 'éçá äìçúá ìá÷ì àåä ,'àä :281íä òôù éðéî éðù éë àåä äæ ïéðò øåàéáå .280äìòîì
 מאיר הכוונה -תתאה דאתמר בה צדק לפניו יהלך צדק יקראהו לרגלו דא דינא ודא רחמי צדק אימא תתאה
צדקה אימא עלאה
åéúåéúåà éúìá åìù éåìéîå ,â"ñ àåä íùøù úåëøá '÷ úåììë éë ,øåîàä íò äöøé ãåò" 272
ãåñá ë"â àéä æà ,éðãà íùá ïéøáçúîùëå ,ïàëøá '÷ íä æ"ìå â"ñ äðäå .æ"ì 'éâá àåäù úåèåùôä
÷' ïë íâ íëéùîäì êéøö ë"çàå" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "øééöú éë ,àåä ïôåàä äæá úåëøá
."úåà éë äæ ïôåàá äæ íù øééöì ïéåëúå é"ðãà úàø÷ðä úåëìîä ìà
.ç"òôá óñåð 'ðä ùàø ìò õå÷ úáùåé 'éä éë 273
 274נדצ"ל יוי ד ינ י.
.â"ò é ç"òô 275
íúåìòäì íäù äãéîòä úåëøá é"çî õåç äèîì äìòîìî òôùä úëùîä íìëá éë àåäå 276
éô ìò óàå àåää øîàîä ïéáú ïàëîå ò"ø óã á÷ò 'øô øäåæá øëæð äæ ìëå äìòîì äèîìî ï"î
ù"îë úåëøáä úéùàø úðååë çëùú ìàå øåëæ úåëøáä íåéñá úðååë äæéà êì øàáà úåöîä úö÷îáù
.(ç"òôá óñåð) ïàë êì
 277וז"ל הרש"ש )רחבונות הנהר כ ע"ג( :והענין הוא כי בעלות ברכת האדם בכוונה יורד מן
הכתר עליון שהוא השורש עליון דכתר הטיפה הנעלמה לחכמה שהוא עתיק.
 כלומר משורש עליון שבכתר עליון שהוא בחי' פנימיות כתר שעל גבי חב"ד שבכתר )פתחעיניים ב ע"א( ,אמנם הרב אמר שזה מלכות דעקודים ,ועי' גר"א ביהל אור ח"ב טז ע"ד ז"ל :רעותא
עילאה לעילא לעילא – הוא מלכות עקודים אחר התנוצצות ז"ת דילה ונעשה רדל"א ,ע"כ.
.(ç"òôá óñåð) äîëçã ãåñé àåäù 278
 279עי' זהר ח"א יג ע"ב :פרשתא קדמאה )שמות יג ב( קדש לי כל בכור דא י דאיהי קדש בוכרא
דכל קודשין עלאין פטר כל רחם בההוא שביל דקיק דנחת מן יו"ד דאיהו אפתח רחמא למעבד
פירין ואיבין כדקא יאות ואיהו קדש עלאה
תרגום :פרשה ראשונה "קדש לי כל בכור" ,זו י' שהיא קדוש ,הבכור של כל הקדושים
העליונים" .פטר כל רחם"ְ ,בשביל הדק ההוא שיורד מיו"ד ,שהוא פותח את רחמה לעשות פירות
כראוי ,והוא קדוש עליון.
.(ç"òôá óñåð) òôù éðéî 'á òéôùäì úåìôúäå úåãåáòä éðéî ìëá ìåãâ ììë àåä åæ äéìò ïéðòå 280
 281עי' ע"ח שער כג פרק ו :והנה בכל פעם שרוצין להמשיך להם מוחין ,צריך שתחלה יזדווגו
או"א ,ומשם ימשכו המוחין לזו"ן .אמנם בזווג ההוא צריך שיעלו זו"ן מ"ן ,281וענין העלאתן מ"נ
הוא המוח שלהם ,שהם בחי' נשמה הפנימים שלהם.
והנה קודם שיעלו בסוד מ"ן צריכין לקבל הארה מלמעלה ,281וא"א לקבלם אם לא ע"י זווג
או"א ,281ופי' הדבר כמ"ש ,שב' זווגים יש באו"א :281א' ,זווגם הוא בסוד חיצונותיהן ,והוא תמיד
להחיות העולמות חיות מוכרח לצורך עצמן ,ואם זה הזווג יתבטל אפילו רגע א' יתבטלו כל
העולמות ח"ו .והב' ,הוא בסוד הפנימיות והוא לתת מוחין לז"א ונוק' ,כדי שהם יולידו נשמות
בעולם שהוא פנימיות העולמות כנודע ,וזה אינו תדיר .והנה זווג א' התדיר א"צ שיעלו זו"נ בסוד
מ"נ ,אמנם ההוא רוחא דשביק אבא באמא בביאה ראשונה ,281אשר ההוא רוחא שורש זו"נ וכל
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שעה"כ
ïåëðä éúéîàä òôù íéìá÷î íä æà ,åìò øáëù øçàå .úåìòì íéðëåîå íéåàø åéäéùì
àåäù äúà ìà 'æðä êåøá 282é"ò ïåéìò òôù ãéøåäì êéøö äìéçúá ïëìå .íäì úåàðäå
òôùä äæ é"òå ,äøåáâä àåäù åðéäìà ìà ë"çàå ,ú"úä àåäù äéåä ìà ë"çàå ,284283ãñçä
éúìá êìî ïéà éë ,êìî àåä '÷ð äðéáä ìà íúåìòá æàå ,äðéáä ìà úåìòì 285íéìåëé
éúîàä òôùä 288íéç÷åì æàå .287íìåòä '÷ð àéä íâå ,286íäéìò êìåî àåä øùà úåìééç
íä åéúåöîá ,ú"úá åðùã÷å ,289äðéáá àåä øùà 'éô ,'åë åðùã÷ øùà åäæå ,íäì éåàøä
ìëä ,290àöåéëå ïôâä éøô àøåá åà õòä éøô åîë äëøáä íåìùú ë"çàå .ãåñé åðåöå ,ä"åð
øåëæå úåãåáòäå úåìéôúä ìëá ÷ãåö àåä òôù éðéî éðù òéôùäì 'æðä ïéðòå .úåëìîá àåä
.çëùú ìàå
äìòîìî íä íìåë ,úåöîä úëøáå ïéðäðä úëøá úðåë éë êøåàá øúåé äöøé ãåò
äèîî úåìòäì éãë íäù ,äãéîòã åìà úåëøá ç"é ïî õåç .òôùä êéùîäì éãë ,äèîì
.291ù"òå î"øá á÷ò 'ôá áèéä øàá äæ 'æðë ,äìòîì
 מאיר הכוונה -שאר הנשמות הנמשכין מזווג או"א ,וההוא רוחא מספיק אז למ"נ .אך הזווג הב' ,הוא לצורך מוחין,
שהוא לצורך זווג זו"נ להוליד נשמות שהם פנימיות העולמות ,אז זו"נ ממש עולין במ"נ.
הארה מלמעלה  -ואפילו זה עליית המ"ן היא רק כפי ההארה מלמעלה )דע"ה ח"א יב ע"ד(,
והארה למעלה היא רק על ידי זיווג דדו"ן שלמעלה )ביאורים ח"ב לז ע"ב(.
.(ç"òô) ïî 282
 283עי' זהר ח"ב קד ע"א :ידענא חברייא ידענא דהא אתה שמא דא אתון אמרין לאתר אחרא
עלאה דכתיב )תהלים קי ד( אתה כהן לעולם בימינא עלאה שפיר איהו דהא כיון דרבי 283שמעון
אודן ליה 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
גוונין דהא אתה כהן 283הכא אתקשר כוס דברכה 283בימינא בלא פרודא כלל ובגין כך אתה כהן
לעולם הכא אתקשר כוס בימינא כדקא יאות
תרגום :ידעתי חברים ידעתי שאתה הרי השם הזה אתם אומרים למקום עליון אחר שכתוב
)תהלים קי( אתה כהן לעולם בימין העליון יפה הוא שהרי כיון שרבי שמעון מודים לו עליונים
ותחתונים וזכה לכל כל מה שהוא אומר כך זה ויפה.
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.
כל השעה"כ בנוי על הזהר עי' הערה בסוף הספר.
.(ç"òô) (ã é÷ íéìäú) íìåòì ïäë äúà(å) ãåñá 284
.(ç"òôá óñåð) íúùìù 285
 286עי' פרקי דר' אליעזר יא וז"ל :העם ממליכין את המלך ,ואין המלך ממליך את עצמו אם אין
העם ממליכין אותו.
.(ç"òô) íìåòä êìî úàø÷ð àéä æà äéìà äéúåìééç åìòù äúòå 287
."íéìá÷î íä íù åìò øáëù äúòå" àúéà åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "íéç÷åì æàå" 288
289

.ç"òôá ÷çîð – àöåéëå ïôâä éøô àøåá åà õòä éøô åîë 290
 291ז"ל הזהר ח"ג ער ע"ב :והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וגו' ואכלת ושבעת וברכת
את יי' אלהיך וגו' פקודא דא לברכא ליה לקב"ה על כל מה דאכיל ושתי ואתהני בהאי עלמא ואי
לא בריך אקרי גזלן לגבי קב"ה דכתיב גוזל אביו ואמו והא אוקמוה חברייא בגין דברכאן דבריך ב"נ
לקב"ה אתי לאמשכא חיין ממקורא דחיי לשמיה דקב"ה קדישא ולארקא עליה מההוא משחא
עלאה ואתי לאתמשכא מתמן לכל עלמא וכתיב ואכלת ושבעת וברכת את יי' אלהיך
ואינון ברכאן אריק ב"נ באינון מלין מההוא מקורא עלאה ואתברכאן כל אינון דרגין ומקורין
ואתמליין לארקא על כל עלמין ואתברכאן כלהו כחדא וע"ד אצטריך ב"נ לשואה רעותיה ברזא
דברכאן בגין דיתברכון אבהן ובנין כלא כחדא ומאן דמברך לקב"ה אתברך ונטיל חולקיה מאינון
ברכאן בקדמיתא דכל עלמא לתתא כיון דשמא דקב"ה מתברך מתמן נחית ושרא על רישיה חולקא
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שעה"כ
.292ïéðäðäå úåöîä úëøá úðååë äúò øàáðå
ìù ïåéìòä ãåñéá àåä êåøáä äæ éë ïéåëì êéøöå ,ãåñéá àåä êåøá ìë éë òã293
'÷ðä äðéá ìù ãåñéä íò ë"çà åøáçìå òôùä åá êéùîäì ïéåëúå ,ìéáù '÷ðä äîëç
ïåáùçá ïéåù íäéðùå ,298297äëøá '÷ð áéúðäå ,êåøá '÷ð ìéáùä äðäå .296295294áéúð
300 299
. úçà
 מאיר הכוונה -קדמאה והא אוקימנא דכתיב בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך )אזכיר כד"א
יזכור כל מנחותיך( כיון דההיא ברכה אתייא ושרייא על רישיה מתמן אתפשט בכל עלמא בשעתא
דאינון ברכאן נחתין מתעטרן גו חקל תפוחין קדישין ופגעי בהו כמה דרגין דממנן בעלמא ונחתי
בהו ואמרי ומכריזי דא איהו דורונא דשדר פלוני לקב"ה מאן אתר נחתי לבתר דנחתי מאתר רישא
חדא דצדיק תמן סלקין מתערי לנחתא אחרנין מלעילא ואתמלייא מלעילא ומתתא הה"ד ברכות
לראש צדיק כיון דהאי דרגא אתמלייא אריק להאי כלה ומתמן נגדין ואתמשכן לתתא:
תרגום :והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וגו' ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך וגו'
מצוה זו לברך את הקדוש ברוך הוא על כל מה שאוכל ושותה ונהנה בעולם הזה ואם לא ברך
נקרא גזלן לקדוש ברוך הוא שכתוב גוזל אביו ואמו והרי פרשוה החברים משום שהברכות שמברך
אדם את הקדוש ברוך הוא באות להמשיך חיים ממקור החיים לשמו של הקדוש ברוך הוא הקדוש
ולהריק עליו מאותו השמן העליון ובא להמשיך משם לכל העולם .וכתוב ואכלת ושבעת וברכת
את ה' אלהיך
ואותן הברכות מוריק אדם באותם הדיבורים מאותו המקור העליון ומתברכים כל אותן
הדרגות והמקורות ומתמלאים להריק על כל העולמות וכולם מתברכים כאחד .ועל זה צריך אדם
לשים רצונו בסוד הברכות כדי שיתברכו אבות ובנים הכל כאחד ומי שמברך את הקדוש ברוך הוא
מתברך ולוקח חלקו מאותן הברכות בתחלה של כל העולם שלמטה כיון ששמו של הקדוש ברוך
הוא מתברך משם יורד ושורה על ראשו החלק הראשון והרי בארנו שכתוב בכל המקום אשר
אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך )אזכיר כמו שנאמר יזכר כל מנחותך( כיון שאותה ברכה באה
ושורה על ראשו משם מתפשטת בכל העולם .בשעה שאותן הברכות יורדות מתעטרות בתוך שדה
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
של הצדיק שם עולות מתעוררות להוריד אחרות מלמעלה ומתמלא מלמעלה ומלמטה זהו שכתוב
ברכות לראש צדיק כיון שדרגה זו מתמלאת מוריקה לכלה הזו ומשם שופעות ונמשכות למטה.
.(ç"òôá óñåð) èøô êøãá øúåé úéùéìù äðååë 292
293

.ã"ò é ç"òô

294

äëøá àéä íâ àø÷ðä àîàã ãåñé ìà ïéåëú íâ àáàã ãåñé ìà ïéåëú êåøá úìîá éë àöîðå

).(ç"òô
 295עי' תיקו"ז הובא לעיל הערה .260
íúåéçå úåîìåòä úåéðåöéç âååéæ àåä úåöîäå ïéðäðä úëøáã à"åà âååéæ 'éçá ìë éë úòãé øáë 296
íäéðù éë êåøá úìîá ãçé ïéæîøð íäìù úåãåñéä åìà 'á ë"òå ,ïéîìòì ÷éñô àìã øéãú âååéæ àåäù
íò âååéæá àåä íìåòì éë àúúì àìå àìéòì àì òãééúà àìã ìéáùä äæ àø÷ð ïëìå ,âååéæá íìåòì
.(ç"òô) äîò åøåáç áåøî äðéáá àúúì åà äîëçá àìéòì àåä íà òãééúà àìå áéúðä
 297עי' תיקו"ז :ומתברכין בשבע ברכאן מסטרא דאימא עלאה דאיהי ברכה
 298עי' לעיל זהר הובא בהערה .277
.ç"òôá óñåð êåøá ïéðîë àåä ììåëä íòå 299äëøá 299
300

íúåéçå úåîìåòä úåéðåöéç âååéæ àåä úåöîäå ïéðäðä úëøáã à"åà âååéæ 'éçá ìë éë úòãé øáëå

íäéðù éë êåøá úìîá ãçé ïéæîøð íäìù úåãåñéä åìà 'á ë"òå ïéîìòì ÷éñô àìã øéãú âååéæ àåäù
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שעה"כ
êåøá ìù úåéúåà 'ã íäéìò óéñåú íàå ,ç"ëø íä úåììëä íò äëøáå êåøá íâ
ìéáùä ìà 301ïéëùîð ïúòáøàå ,ï"á ä"î â"ñ á"ò úåîù 'ã 'éâá íäå ,á"ìø 'éâá äéäé
.êåøá '÷ðä 302ïåéìòä
äæ ïôåàá .á"ìø 'éâá àéä íâ éë ïéåëúå ,'æðä êåøáá æîøðä äëøá úìîá ïéåëú íâå
.303íù ïéëùîð ïéãåéå ïéôìàã úåîù øàùå ,ïéää éåìéîá äéäà àåä íù äðéáä ãåñéá éë
íøééöú íà äæ íùáù ïéää 'ã éë ,ïôåàä äæá ,åøåéö úðéçáá á"ìø 'éâá äéäàä äæ äðäå
.'ê 'îéâá ã"åé úåàå ,ç"ñ÷ 'éâá åéäé ,ïéää 'ãî 'à ìë ,ïéåå 'â øåéöáå é"ã øåéöáå å"ã øåéöá
íä ç"ñ÷ íò á"ìä øáçúå ,á"ì àéøèîéâá ãåéä äéäú ,á"é íäù ïéåå 'áá 'ãä øééöú íàå
.'ø

-  מאיר הכוונהíò âååéæá àåä íìåòì éë àúúì àìå àìéòì àì òãééúà àìã ìéáùä äæ àø÷ð ïëìå âååéæá íìåòì
.(ç"òôá óñåð) äîò åøåáç áåøî äðéáá àúúì åà äîëçá àìéòì àåä íà òãééúà àìå áéúðä
. אמנם מהפע"ח בהערה & משמע שזה עסמ"ב דאבא.277  עי' לעיל הערה301
.äîëçã ïåéìòä ìéáùá àúàéà åîå÷îáå ,,ç"òôá ÷çîð ïåéìòä ìéáùä ìà 302
ãåñéá éë äæ ïôåàá .á"ìø 'éâá àéä íâ éë ïéåëúå ,'æðä êåøáá æîøðä äëøá úìîá ïéåëú íâå

303

åîå÷îáå ,ç"òôá ÷çîð "íù ïéëùîð ïéãåéå ïéôìàã úåîù øàùå ,ïéää éåìéîá äéäà àåä íù äðéáä
ë"â àéäù ì"ðë äëøá úàø÷ðä äðéá ìù ãåñéá íâ åëùîåéå íéøçà á"ìø íâ ùéù ïéåëúå" àúéà
ïéåëúå äðéáä ãåñéá àåä ï"éää éåìéîá äéäà éë òãåð éë ììåëäå úåéúåà 'ã íò äëøá ïéðîë á"ìø
."ù"îë ïéãåéãå ïéôìàã äéäàä øàù íù åëùîåéù
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שעה"כ
:á"ò à
ìà åëì ÷åñôá ,ìéòì øàáúð äðä ,øåö÷á íðééðò øàáð äúòå :úåîù ô"äòù 'éò (1
,úåùåã÷ úåîùð ìù éø÷ úåöåöéð åéäù ,ùã÷ä çåøá äôö éë ,åùòú íëì øîàé øùà óñåé
âåðò é"òå .ø"äãà ,ì"ø ,íãà éðá éòâð íéàø÷ðä ,íéðåùàøä íéðù ì"÷á ø"äãà ãéìåäù
úéìéì íä ,úåãéùå äãéù íãà éðá úåâåðòúå (ç á úìä÷) ãåñá ,íúàöåäá âðòúî äéäù
ïéðòä äðäå .íúåà ìäîå ,íøééâ ïëìå .íéâåðò úøåîú ,íéòâð åùòðå åëôäúðå .'åëå ä"îòðå
,úåàá úåîùðä áåøù úéùàøá úùøôá ìáäå ïé÷ ïéðòá ,åðéìöà øàáúðù äîá ,àåä
é"ò úå÷øæðä úåôèä íðîà .åîöò úòãä ïî àìå ,à"æã àôåâá úåèùôúîä â"åç 'éçáî
úåôèä àéöåäå ,âååæä ìà åúòã øøåòúðù ,åãáì øëæä úååàúî íä ,äìèáì òøæ úáëù
,úåìéöàä íìåòá êëì úðëåî äéá÷åð úà àöî àìå ,ïåéìòä åîöò úòãä ïî ,äìòîìî íää
íôåâá åøééèöðå ,úåôéì÷ä ìù úåá÷ðä íåç÷ìå ,õåçì åàöé æàå ,íâôä é"ò äèîì äãøé éë
ïéðòá ,êøåàá åðéìöà øàåáîë ,íãà éðá éòâð íéàø÷ðå ,ïéìéìå ïéçåøå ïéãù íäå ,íåãéìåäå
íúåàá åàøáðù ,ïéçåøå ïéãùä íúåà ìë éë ,àöîð .áèéä ù"òå ,äáéëùä ïîæ ìù ù"÷ä
åáøòúðå ,úòãä 'éçáî úåùåã÷ úåðåéìò úåîùð íìë ,òãåðë äåçî íãà ùøéôù äðù ì"÷
íéìåâìâ é"ò ,íäî íúàìç íåú ãò ,íðáììå íôøöì íéáø íéìåâìâ úåëéøöå ,úåôéì÷á
åéä úåîùðä áåø ìë éë ,êìéàå á÷òé ãò ,ìàøùé úîåà äãìåð àì éë ,àöîú ïëìå .íéáø
,íðå÷éú åìéçúä àìå ,øåãì øåãî úåìâìâúîå ,úåøøáúîå úåëìåä åéäå ,úåôéì÷á úåáøåòî
,øëæðä úåîùðä íä ,åéðá ïå÷ú ìéçúä æà íâå ,ø"äãà úà ï÷úù ,úåáàáù øéçá á÷òé ãò
.íéøöîî ìàøùé åàöéù ãò ,íéøöî úåìâá íéëìåäå íéøøáúî åéäå
ïàî úéì àäã åéðôì àìà áéúë àì åéðôìî åéðôì åæìòå :à"ò äñ÷ á"ç øäæ 'éò (2
àìå äåãçá ìòéîì êéøèöà òé÷ø éàäã äéî÷ì ìééòã ïàî åéðôì ìáà íåìë äéá òãðéã
àìë ïîú àäã ììë àæâåøå åáéöò àéøù àì ïîúã íéøâ àòé÷ø éàäã ïéâá ììë åáéöòá
äåãçá åäéà
äàæçàìå äåãçá øá àùãå÷ éáì ìàò äåä àì äéî÷ì àîéé÷ã ìåãâ ïäë àã ìòå
äððøá åéðôì åàá äçîùá ä"åäé úà åãáò (á ÷ íù) áéúë àã ìòå íéøâ àøúà àäã äåãç
åáéöò äá äàæçàì àìã êéøèöà àäã
åâîå äéáì éãçîì ìéëé àìã à÷çåãáå àøòöá åäéàã ïàî éàä éëä éà àîéú éàå
ìåòéé àìå ììë àúåìö éìöé àì éëä éà äàìò àëìî éî÷ ïéîçø òáúîì äéì úéà äé÷çåã
éàäì äéì úéà àðå÷ú éàî äåãçá äéî÷ àìòàìå äéáì éãçîì ìéëé àì àäã ììë åáéöòá
ùð øá
úéìå åøéâñà àì ïéòîãã ïéòøúå åøéâñàå åìòðð ïéòøú ìë ïðéðú àä éàãå àìà
ïéìåòðîå ïéæéæâ ïéøáúî åäìë ïéòøú ïåðéà ìò ïðîîã ïåðéà ìëå åáéöòå àøòö åâî àìà äòîã
àùéã÷ àëìî éî÷ úìàò àúåìö àéääå ïéòîã ïåðéà ïéìééòå
úàã äîë ùð øá àåääã à÷çåãå åáéöò àåääî à÷çåã äéì úéà øúà àåää ïéãë
øúà éàä éáâì äàìò àîìò àåääã äéúáåàéú øö àì íúøö ìëá (è âñ äéòùé) øîà
äì çëùà àúéðåøèî éáâì ìàò àëìî ãë àá÷åðã äáâì øéãú äéúáåàéúã àøåëãë
øãäà àì àúåìö àéääå ùð øá àåääå øñîúà àäãéá úàòá éäéàã äî ìë ïéãë åáéöòá
éî÷ ïéòîã ãéùåàã ùð øá àåääã äé÷ìåç äàëæ äéìò ñééç àåä êéøá àùãå÷å àéð÷éøá
äéúåìöá àåä êéøá àùãå÷
ìáà íåìë åá òãéù éî ïéà éøäù åéðôì àìà åéðôìî áåúë àì åéðôì åæìòå :íåâøú
òé÷øäù íåùî ììë áöòá àìå äçîùá ñðëéäì êéøö äæä òé÷øä ìöà ñðëðù éî åéðôì
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.äçîùá ìëä íù éøäù ììë æâøå áöò äøåù àì íùù íøåâ äæä
úåàøäìå äçîùá ÷ø ùã÷ä úéáì ñðëð äéä àì åéðôì ãîåòù ìåãâ ïäë äæ ìòå
êéøö éøäù äððøá åéðôì åàá äçîùá 'ä úà åãáò áåúë äæ ìòå íøåâ íå÷îä éøäù äçîù
.áöò åá úåàøäì àìù
ùé å÷çã êåúîå åáì úà çîùì ìåëé àìù ÷çãå øòöá àåäù éî êë íà øîàú íàå
ììë áöòá ñðëé àìå ììë äìôú ììôúé àì êë íà ïåéìòä êìîä éðôì íéîçø ù÷áì åì
.äæä íãàì ùéù ïå÷úä äî äçîùá åéðôì ñðëéäìå åáì úà çîùì ìåëé àì éøäù
äòîã ïéàå åøâñð àì úåòîã éøòùå åøâñðå åìòðð íéøòùä ìë åðéðù éøä éàãå àìà
úåù÷ úåëéúç íéøáùî íìåë íéøòùä íúåà ìò íéðîîä íúåà ìëå áöòå øòö êåúî àìà
.ùåã÷ä êìîä éðôì úñðëð äìôú äúåàå úåòîã ïúåà íéñéðëîå íéìåòðîå
íúøö ìëá øîàðù åîë íãà åúåà ìù ÷çãå áöò åúåàî ÷çã ùé íå÷î åúåàì æàå
äá÷ðä ìà ãéîú åú÷åùúù øëæë äæä íå÷îì ïåéìòä íìåòä åúåà ú÷åùú øö (åì) àì
íãà åúåàå äéãéá øñîð äöåø àéäù äî ìë æà áöòá äúåà àöåîå äëìîì êìîä ñðëðùë
íãà åúåà ìù å÷ìç éøùà åéìò ñç àåä êåøá ùåã÷äå í÷éø úøæåç àì äìôú äúåàå
.åúìôúá àåä êåøá ùåã÷ä éðôì úåòîã êôåùù
.äçîù ìù 'àå øòö ìù 'à ,úåìéôú éâåñ 'á ùéù òîùî
{ø÷é øåà – àúååãçá} àéé÷éãöã ïåäúåìöì áéàú ä"á÷ :à"ò èñ÷ óã à"ç øäæ 'éò
éáà é"äìà á÷òéá äéá áéúë äî ïåäéøîì ééåöøì éòãéã ïéâá ïåì êéøèöàã àúòùá
ãç åøéù÷á àøåù÷ øù÷àå øèòà <'åâå> áåù éìà øîåàä ä"åäé ÷çöé éáà é"äìàå íäøáà
éìú àëä éìà øîåàä àìàîùì ÷çöé éáà é"äìàå àðéîéì íäøáà éáà é"äìà éæç à÷ãë
.êîò äáéèéàå êúãìåîìå êöøàì áåù åäééðéá äéøúàì àøèòúàì äìî
íåùî ,íäì êéøöù äòùá íé÷éãöä úåìôúì áàú àåä êåøá ùåã÷ä :íåâøú
'ä ÷çöé éáà éäìàå íäøáà éáà éäìà" ,á÷òéá áåúë äî .íðåáø úà úåöøì íéòãåéù
,ïéîéì "íäøáà éáà éäìà" .éåàøë ãçà øù÷á øù÷ øù÷ðå øèòúä .'åâå "áåù éìà øîåàä
áåù" ,íäéðéá åîå÷îì øèòúäì øáãä äìú ïàë "éìà øîåàä" ,ìàîùì "÷çöé éáà éäìàå"
."êîò äáéèéàå êúãìåîìå êöøàì
.ò"öå ,ïåöøá êééù ÷ø äæå ,âååéæ ø÷éòá äæù òîùî ïàë
'éçá íéàø÷ð ãåäå çöðä éë òã .éàååâ éúáå éàøá éúá :(äâéâç) ñ"ùä éèå÷ì 'éòå
êà úåéîéðôä úééìò øãòä ìò äéëáä íù éë éàååâ íéàø÷ð íîöò íúåéîéðô ìáà éàøá
àåää úåìâáù äìéì '÷ðù úåìâä ñ"æå :(á"ò âë÷) ò"á 'éòå .åîå÷îá äåãçå æåò àåä äìòîì
äçîù ïéà ÷"îäá áøçðù íåéî ì"æø ù"îë çëúùà àì åãç ìë æàå 'éúðéâá ìàò àì àððâ
äåãçå æåò áéúë ÷"òá ì"ø éàøá éúáá ïàë éàååâ éúáá ïàë åøîàå 'åëå ä"á÷ä éðôì
éúá àø÷ð à"æå íéðåúçúä úãåáòá éåìú åðéàù éåðéù íù ïéàå ììë íâô ïéà íùù åîå÷îá
.á"ô ùéø ã"ñá ù"îëå ÷"òã äèîìå äñøôî øáì ãîåòù éàøá
:â"ò à
ïéìàì ïéìà ïéîéçø àìã àééøáç ïéìà ìë àáà éáø øîà :á"ò ö÷ á"ç øäæ 'éò
àùôðã åîéçø ïåòîù éáøã éåîåéá àééøáç ìë åäééðîæ àèî àì ãò àîìòî å÷ìúñà
ìë ïåòîù éáø øîà äåäã äåä àééìâúàá ïåòîù éáøã àøãá êë ïéâáå åäééðéá äåä àçåøå
àäã äá åîéâô ïéãáòã ãåòå øùéî çøàá êäéì àìã ïéîøâ ïéìàì ïéìà ïéîçø àìã àééøáç
àã ï÷áçúî íäøáàì ÷çöé ÷çöéì íéçø íäøáà äá úéà èåù÷å äåçàå åîéçø àúééøåà
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àåääë àééøáç àãá àã åäééçåø ïéáäé äåçàáå åîéçøá äéá ïãéçà åäééååøú á÷òé àãá
åîéâô ãáòîì àìå åëéøèöà àîâåã
ìò àøù äàåáð çåø éàãå äéì åøîà éëä ïåì øîàå åäééôðàá ïîéñ àîçã ïåéë
éìî ïåðéàî äìî ãç øîàå ïåòîù éáø äëá òãðîì ïì êéøèöà éëäå àùéã÷ àðéöåá
éäéà àøúñ àã äìî àéìâúàá åøîà àìã ïãòã àúðâã àúáéúî ùéø åâî éì åùéçìã
àîéà àðàå àùéçìá éì åøîà ãéáòà äî éàùôðã ïéîéçø éðá éàîéçø éðá åëì àîéàå
àãá ïåëîúñé ïéôðà ìë ïéôðàá ïéôðà éîçðã àðîæìå àééìâúàá
íé÷ìúñî äæ úà äæ íéáäåà ïéàù åììä íéøáçä ìë àáà éáø øîàù :íåâøú
äúéä çåøå ùôð úáäà ïåòîù éáø ìù åéîéá íéøáçä ìë íðîæ òéâäù íøè íìåòäî
ïéàù íéøáçä ìë øîåà ïåòîù éáø äéäù éåìâá åéä ïåòîù éáø ìù åøåãá ïëìå íäéðéá
äøåúá éøäù íâô äá íéùåòù ãåòå äøùé êøãá úëìì àìù íéîøåâ äìàì äìà íéáäåà
äæ íé÷áçúî åéä íäøáà úà ÷çöéå ÷çöé úà áäà íäøáà äá ùé úîàå äåçàå äáäà
äúåàá íéøáçä íâ äæá äæ íçåø íéðúåð äåçàáå äáäàá íéæåçà íäéðù á÷òéá äæá
.íâô úåùòì àìå íéëéøö íä àîâåã
ìò äøåù äàåáð çåø éàãå åì åøîà êë íäì øîàå íäéðôá ïîéñ äàøù ïåéë
íéøáã íúåàî ãçà øáã øîàå ïåòîù éáø äëá úòãì íéëéøö åðà êëå äùåã÷ä äøåðîä
íëì øîàå àåä øúñ äæ øáã éåìâá åøîà àìù ïãò ïâ ìù äáéùéä ùàø êåúî éì åùçìù
íéðô äàøðù ïîæìå éåìâá øîà éðàå ùçìá éì åøîà äùòà äî éùôð éáåäà éðá éáåäà éðá
.äæá åëîúñé íéðôä ìë íéðôá
ìãúùäì çøëåî éðà éë ,ì"æ éøåî ì"à éë ,ïéðòì øåæçðå :(èì äîã÷ä) â"äòù 'éòå
íä íà çåéø éì êùîðå ,íäá àçåø éì ùé éðàù éôì ,íäéùòî åð÷úé ,éìù íéøáçä åìàù
úåöîä ìëáù ïôåàá ,éùòîá úìòåú íäì ïéàå ,éá àçåø íäì ïéà íä ìáà ,íé÷éãö åéäé
êì ïéà ,òã ,àåä êë ïéðòä øåøáå .íäáù éìù àçåø àåää é"ò íäá ÷ìç éì ùé ,íéùåò íäù
äùî ,çð çð ìò àúôñåúá çð úùøô ùéøá øäåæá øëæðë ,úåîùð 'á åì ïéàù ÷éãöå ÷éãö
ùéå .íãàä íò äàá åæå ,úéîéðô äîùð 'éçá ùé äðä éë ,åùåøéô äæå .ìàåîù ìàåîù ,äùî
íãàì ùéù øåðö 'éçá åæå ,äìòîì ïåéìòä íìåòá íãàä ùàø ìò úãîåò åæå ,úô÷î äîùð
àéä íãàä ìù úéîéðôä äîùðä äúåà å"ç øùàëå .äîùðä äúåà é"ò ,äìòîì úåìòì
ìù ïéðòä øãâ éôë ìëäå ,äìë ãøúù ãò ,èòî èòî úåôéì÷á äèîì úãøåé àéä ,úàèåç
úåéîéðô êåúá úãøåé úô÷îä äîùðä æà ,úåôéì÷á äèîì äìë äãøé øùàëå .úåðåòä
,úçà äîùð ÷ø íãàä ìà äúò ïéàù ,àöîð íâå .íúìòîî åãøé íäéúù éë àöîðå ,íãàä
úñðëðå úúøëð àéä éë ,àéää ùôðä äúøëðå ÷åñô ñ"æå .úåôéì÷ä ìà äãøé úøçàä éë
.úéîéðô 'éçáá úçàå ,óé÷î 'éçáá úçà ,úåîéé÷ úåîùð 'á åì ùé ,÷éãöä ìáà .úåôéì÷á
äîùðä äúåà êøã äðäå .úåîùð 'á åì ùé ÷éãö ìëù ,'åëå çð äð ïéðò çð úùøô ù"æå
éã àçåø àåää ãöî ,íéøáçä åìàì êùîðä òôùå øåà ìë êùîð íùî ,éì ùéù úô÷îä
êùîð ,íù êøã íäì êùîðä ,íäìù øåàä åúåàî æàå ,íù êøã øáåò ìëäå ,åäééåâá àåä
çøëåîå êéøö éðà ïëìå .úéîéðôä éúîùð ìà ,íäìù ÷ìçå íäìù øåàä åúåàî ïë íâ éìà
,äá óåúù íäì ïéà éìù úéîéðôä äîùðá ìáà .éãé ìò åãîìéå ,éãé ìò åð÷åúéù ìãúùäì
.éìù úåöîä ïî íé÷ðåé íðéà ïëìå
:ã"ò à
àééìú àìë àîåôã àøåáãå àìåìîá àééìú àúåìöã â"òà äìîã àæø ç"ú :ì"æ
àåää àìà àãáåò ïàî àîåôã àìåìîáå àøåáãá øúáìå àúéîã÷á àãáåòã àø÷òá
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éæçúéã ãò àúåìö ùð øá éìöé àìå àåä àúåìöã àðååâë àúéîã÷á ùð øá ãéáòã àãáåò
øáã àúòùá (àãáåò àúéîã÷á à"ñ) àúéîã÷ã àãáåò àúåìöã àðååâë àúéîã÷á àãáåò
äéùéø ìò àùøôì ìåò éàä äéìò ìá÷é øúáìå àúéîã÷á äéîøâ äàëãì éòá íéà÷ ùð
ùàø ìù äìôú (ïéìéôú åäî) ïéìôú ïåðéàã àãåçéã àøåù÷ øù÷úé øúáì äåöîã åùéøô
úçú åìàîù àðîé÷åàã äîë àáì ìòå àìàîùá àãç àøåù÷á ïåì àð÷úàìå ãé ìùå
àãáåò àåä àãå àðîé÷åà àäå êòåøæ ìò íúåçë êáì ìò íúåçë éðîéù áéúëå 'åâå éùàøì
ïéðáø÷á àúéîã÷á äéîøâ éëãé àúùéðë éáì ìàò ð"áã àúòùá øúáì àúéîã÷á
(äåöîã åùéøô) äéùéø ìò àùøôì úåëìî ìåò éàä äéìò ìá÷é øúáì àîåôã àìåìîá
àúåìö øúáìå äåöîã åùéøô äéùéø ìò ùéøôã àãáåòã àðååâë àëìî ãåãã éçáùá
àðååâë àãå àùéøã äìôú ìá÷ì àéäã ãîåòîã àúåìö øúáì ãé ìù äìôú ìá÷ì áùåéîã
àìåìî àãáåò íéâô éàå àúåìö àééìú àìåìîå àãáåòá éàãå àøåáãã àðååâë àãáåò àãã
àìå) àúúå àìéòì ùð øá àåää íéâôúàå àúåìö åäéà åàìå äéá àéøùã øúà çëùà àì
äéì éåå íéìù àúåìö àåä àãå äéìò àìåìî àììîìå àãáåò äàæçàì ïðéòáã (àìà ãåò
åáøú éë íâ 'åâå éðô úåàøì åàáú éë áéúë äéìò äéøàîã àðçìåô äéúåìö íéâôã ùð øáì
:àúìî àéìú àìåìîáå àãáåòá àäã òîåù éððéà äìôú
ìëä ,äôä øåáéãå ììîá äéåìú äìôúù áâ ìò óà ,øáãä ãåñ äàøå àá :íåâøú
äùòî åúåà àìà ,äùòî äæéà .äôä ììîáå øåáãá êë øçà ,äìçúá äùòîä ø÷éòá éåìú
äùòî äàøéù ãò äìôú íãà ììôúé àìå ,àåä äìôú úîâåãë ,äìçúá íãàä äùåòù
,í÷ íãàù äòùá (äùòî äðåùàøá) äìéçúá/ïåùàø äùòî äìôúä úîâåãë ,äìçúá
øçà ,äåöî úñéøô åùàø ìò ùøôé ,äæ ìåò åéìò ìá÷é êë øçàå äìçúá åîöò øäèì êéøö
øù÷á íð÷úìå ,ãé ìùå ùàø ìù äìôú (ïéìôú åäî) ,ïéìôú íäù ãåçéä øù÷ øù÷é êë
ìò íúåçë éðîéù" áåúëå "'åâå éùàøì úçú åìàîù" ,åðøàáù éôë áìä ìòå ìàîùá ãçà
ñðëð íãàù äòùá êë øçà .äìçúáù äùòîä åäæå ,åðøàá éøäå ,"êòåøæ ìò íúåçë êáì
,úåëìî ìåò åéìò ìá÷é êë øçà ,äôä øåáãá úåðáø÷á äìçúá åîöò øäèé ,úñðëä úéáì
åùàø ìò ñøåôù äùòî úîâåãë ,êìîä ãåã éçáùá (äåöî úùéøô) åùàø ìò ùøôì äæ
ãâðë àéäù ãîåòî úìôú øçàå ,ãé ìù ïéìôú ãâðë áùåéî úìôú êë øçà ,äåöî úùéøô
äéåìú øåáéãå äùòîá éàãå ,øåáéã úîâåãë ,äùòî äæ úîâåãë äæå ,ùàø ìù ïéìôú
íâôðå ,äìôú àì åæå ,åá äøåùù íå÷î àöåî àì øåáãä ,äùòîä úà íâåô íàå .äìôúä
,åéìò øåáéã ììîìå äùòî úåàøäì êéøöù (àìà ãåò àìå) .äèîìå äìòîì àåää ùéàä
úåàøì åàáú éë" áåúë åéìò ,åðåáø úãåáò åúìôúá íâåôù ùéàì éåà ,äîìù äìôú éäåæå
.éåìú øáãä øåáéãå äùòîá éøäù "òîåù éððéà äìôú åáøú éë íâ 'åâå éðô
.äðôé àéä äéîøâ äàëãì
àðîæá àéñøåëá ä÷å÷ç éäéàã àúîùð àã íúåçë éðîéù :à"ò âò æ"å÷éú 'éòå
(ùéã) àøåéö åäéàã çåø àã íúåçë àìéòì øòúà àéñøåë àúåìöá àúúì àøòúà éäéàã
àìéòì äéîò ïåøòúà àéëàìî àúúì àøòúà éäéàã àðîæá àéëàìîá à÷é÷ç ('ùã à"ð)
àúåìöá éäéà àøòúàã àðîæá àîìòã ïéøèñ òáøàá à÷é÷ç éäéàã àùôð àã êòåøæ ìò
.äîò ïéøòúî àîìòã ïéøèñ òáøà àúúì
úøøåòúî àéäù ïîæá ,àñëá ä÷å÷ç àéäù äîùðä åæ ,"íúåçë éðîéù" :íåâøú
(ù ìù) (ùé ìù) øåéö àéäù ,çåø åæ ,"íúåçë" .äìòîì øøåòúî àñëä ,äìôúá äèîì
äîò íéøøåòúî íéëàìîä ,äìôúá äèîì úøøåòúî àéäù ïîæá ,íéëàìîá ÷å÷çä
àéäù ïîæá ,íìåòä ìù íéããöä úòáøàá ä÷å÷ç àéäù ,ùôðä åæ ,"êòåøæ ìò" .äìòîì
.äîò íéøøåòúî íìåòä ìù íéããöä úòáøà ,äèîì äìôúá úøøåòúî
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שעה"כ
:á"ò á
åìù íééðúîä íå÷îá äàöéù àá÷åðä åðééä äøåáâá ìàøùé øæåà :â"ò âé ç"òô 'éò
äøåáâá øéòæä åðééäã ìàøùé øæåà åäæå åéøåçàî åìù ú"úä åðééäã øåæéàä éøåçà íå÷î
äðéá àáìã àøèñî úåøåáâä ìèåðù åðééä
'ä øàôúá åäæå àîàã úøàôúî àåäù òåãé åìù øúëä äøàôúá ìàøùé øèåò
äøàôú àìà úøàôúá øîà àìù åäæå 'ä úøàôú åðééäã
:à"ò â
úìëàå (&) 'åâå äìàä íéèôùîä úà ïåòîùú á÷ò äéäå :á"ò òø á"ç øäæ 'éò
ìéëàã äî ìë ìò ä"á÷ì äéì àëøáì àã àãå÷ô (&) 'åâå êéäìà 'éé úà úëøáå úòáùå
åîàå åéáà ìæåâ (&) áéúëã ä"á÷ éáâì ïìæâ éø÷à êéøá àì éàå àîìò éàäá éðäúàå éúùå
ééçã àøå÷îî ïééç àëùîàì éúà ä"á÷ì ð"á êéøáã ïàëøáã ïéâá àééøáç äåî÷åà àäå
ìëì ïîúî àëùîúàì éúàå äàìò àçùî àåääî äéìò à÷øàìå àùéã÷ ä"á÷ã äéîùì
ïéìî ïåðéàá ð"á ÷éøà ïàëøá ïåðéàå êéäìà 'éé úà úëøáå úòáùå úìëàå áéúëå àîìò
ïéîìò ìë ìò à÷øàì ïééìîúàå ïéøå÷îå ïéâøã ïåðéà ìë ïàëøáúàå äàìò àøå÷î àåääî
ïåëøáúéã ïéâá ïàëøáã àæøá äéúåòø äàåùì ð"á êéøèöà ã"òå àãçë åäìë ïàëøáúàå
ïàëøá ïåðéàî äé÷ìåç ìéèðå êøáúà ä"á÷ì êøáîã ïàîå àãçë àìë ïéðáå ïäáà
äéùéø ìò àøùå úéçð ïîúî êøáúî ä"á÷ã àîùã ïåéë àúúì àîìò ìëã àúéîã÷á
êéìà àáà éîù úà øéëæà øùà íå÷îä ìëá (&) áéúëã àðîé÷åà àäå äàîã÷ à÷ìåç
äéùéø ìò àééøùå àééúà äëøá àéääã ïåéë (êéúåçðî ìë øåëæé (&) à"ãë øéëæà) êéúëøáå
ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷ç åâ ïøèòúî ïéúçð ïàëøá ïåðéàã àúòùá àîìò ìëá èùôúà ïîúî
øãùã àðåøåã åäéà àã éæéøëîå éøîàå åäá éúçðå àîìòá ïðîîã ïéâøã äîë åäá éòâôå
éøòúî ïé÷ìñ ïîú ÷éãöã àãç àùéø øúàî éúçðã øúáì éúçð øúà ïàî ä"á÷ì éðåìô
ïåéë ÷éãö ùàøì úåëøá (&) ã"ää àúúîå àìéòìî àééìîúàå àìéòìî ïéðøçà àúçðì
:àúúì ïëùîúàå ïéãâð ïîúîå äìë éàäì ÷éøà àééìîúà àâøã éàäã
àìã àìéòì àðîî úéìå àìéòì àçúôå àçúô úéì àúúî ïàëøá ïåðéà ïé÷ìñ ãë
øãùã àëìîã àðåøåã åäéà àã ïéòé÷ø ïåðéà ìëá éøîàå éæøëîå ïéçúô ïåðéà ìë çúô
äëøá ìëã ïîà äéìò åáéúàã äëøá åäéà ïàîå úåàé à÷ãë àîåé÷á àðåøåã àåä àã éðåìô
ïéâøã ìë à÷ìñ àúëøá éàäã ïåéëå úåàé à÷ãë àîåé÷á åäéà àã ïîà äéìò åáéúàã
àéä éà ïëù ìëå äáâì àøäðàì ïéâá øéäð àìã àøåäð àåää éáâì ïéðéîæ åäìë àìéòìã
éøù÷ã àæø àåä ïîà ïîàã àæøá ïéùéã÷ ïéøèòá äì ïéøèòîå äì ïëøáî ïéàéâñã àúëøá
úåàé à÷ãë ïéàìò ïéøèòá àúëøá àéääì øèòîå äéøàîã àæøá äùåã÷å àãåçé ìëã
àúëøá àéääã àúúìã àúëøáá äéúáåàéúå äéì ïéëøáîã ïåðéàá åäá éòøúà ä"á÷å
àã àæø ìòå àìéòì à÷ìñì àôé÷ú àô÷åúá äì óé÷úàå øéäð àìã àðéöåá øéäðàå à÷ìñ
àìã ïåðéà ïéìà åì÷é éæåáå ä"á÷ì äéì ïéëøáîã ïåðéà ïéìà ãáëà éãáëî éë (&) áéúë
:åäééîåôî àúëøá ïéòðîå ä"á÷ì äéì ïéëøáî
àúééøåà éãå÷ôá ïàëøáã àæø òãðîì ïåäéøàîã àúîëç éòãéã ïåðéàì ïéæøã àæø
ïàëøá (øá à"ñ) ãë àúúì àìéòî ïàëøá à÷øàì àîìò éàäã ïéôåñëå ïéàðä ìëáå
ïåðéà åàìã ïàëøá àúúì àìéòîå àìéòì àúúî ïåäéøàîã àðå÷ú ïåðéàã àúåìöã
àô÷åúá (àìéòì) éøòúîå øéäð àìã àøåäð åâ åèîã ãò àìéòì àúúî ïé÷ìñ àúåìöá
äàìò àééñøëì åèîã ãò àìéòì åøòúà à÷ìñå äëøá àéääá øéäð àìã àøåäð àåääì
46

שעה"כ
é÷ùðå ïéìàá ïéìà åòøòàå ïéðøçà ïàëøá äàìò àøå÷î àåääî å÷ôð ïéãë ïééç ìëã àøå÷î
ìëå ïéðáå ïäáà ïëøáúà ïéúçð ãëå àúúì à÷øàì ÷éãö ùéøì ïééøùå ïàúàå ïéìàì ïéìà
:ïåäìã ïéâøù
äàìò àøå÷îã àæø àã êåøá àã àæøá àúúì àìéòî àøòúàì ïàëøá ïéìàã àæøå
ïé÷ñô àìã øéãú (êéøá à"ð) êåøá åäéàå ïéðéöåá ìë àøäðàìå àëùîàìå à÷øàì àìëî
äàìò äö÷ äö÷ àéääã íéîùä äö÷ åäéàå éúàã àîìò éø÷àã àúåøéù ïîúîå éåîéî
ìá÷ì êåøá éëä óåà éø÷àå äàúú àîìò åäéàå àúúì àã àðååâë äö÷ úéàã ïéâá åäéà
éø÷à àã (äàîã÷) êåøáå àúåìöã ïàëøáá àìéòì àúúî àøòúàìå àúúì à÷øàì éàúú
:äéá ìéòàã ÷é÷ã ìéáù éãäá øúà àåääì éìîàã äàìò àúîëçã àæøá àëä
íéúñ çøàá éø÷à ë"âáå åäéà íéúñ êåøá éàä àäã àééìâúàì éøàù øúáì äúà
ïàîå äúà éø÷à ë"âáå øáì àééìâúàì àúåøéù äúà àééìâúà àìã äàìò àøå÷î êåøá
ïäë ïàî íìåòì ïäë äúà (&) àã àæøå øúà àåää éáâì ïäë éø÷àå àðéîéã àæø àã åäéà
:àééìâúàì çëúùà àäã äàìò àðéîé åäéà àãå äúà íìåò àåääì
ïéøèñ ìëá àúåðîéäîã àæø àúéòöîàã àæø àã ä"åäé
éåäîì àãá àã åìéìëúàå äéá àðéîéå àðéîéá ìéìëã àìàîùã àøèñ àã åðéäìà
øúáì ïàëøáúà àúúìã ïåäìë ïàëøáúà ïéìàã ïåéëã ïàëøá åøù÷úà àëä ãòå ãç
àì ïåðéàã àøå÷î àåääì ãçë ïìéìë åøãäúà åäééîøâì ïàëøá éìèðå ïàëøáúà ïåðéàã
ïéìàòå åøãäúà àúéîã÷á ïëøáúàã ïåéë ïëøáúàã ãò øúà àåää éáâì àøãäúàì ïéìëé
àì ïëøáúà ïåðéàã ãòå àúúì à÷øàì ïéðøçà ïéøéúé ïàëøá àìèðì øúà àåää éáâì
ïéìòå øúà àåää éáâì ïéáú ãëå í÷éø éðô åàøé àìå (&) àã àæøå äéáâì ïéáàú àìå ïéìàò
ïëøáúî äéáâì ïéáø÷úî ïåðéà ãë øá éø÷úà àì êìîå êìî øúà àåää éø÷à ïéãë ïîú
åëéøèöàã äî ìëá ï÷ôúñî ïéøéúò äéáâì ïééúà éåðáøáø ãë êìî éø÷à éúîéà àëìîå
ïéùéã÷ ïéøèòá à÷åôñá äéì ïøèòî ïéìà ãë àúúì êìî êìî åäéà ïéãë àðåøñç àìá
øáì àééìâúà àìã àîìò åäéàã ïéâáå åðåöå åðùã÷ øùà íìåòä åäéà ïàîå êìî éø÷à éëäå
:íéúñ çøàá àìà éø÷à àì àã ìòå íéúñ çøàá éëä äéì éø÷ íéúñ åäéàå
àùéøá øúà àåää éáâì óéôë ïäë àã ìòå øîúàã äîë äúà àðéîé íìåòìå
àìå êåøá àìéòì àúúî éø÷ äéá ÷áãúàå àðéîéì øù÷úà ãë äàúú àîìòå àôåñáå
ïäë àåääã àæø äúà äéì éìîàå äéá ìééòå äéá ÷áãúàã àøå÷îã àæøá øá êåøá éø÷à
åäéà àãå àìéò éáâì êåôë àîìò åäéàã êåøáá òøåë ð"á àúåìöá ã"òå äéãäá à÷áãúàì
ïàëøá à÷øàì åäéà äàìò àæøá àìëå ïàëøá øàùã êåøá ïéáå àúåìöã êåøá ïéá éåðù
ùàø éø÷à äúàã ïéâá äúàá àùéø ïéçâå éåëøáá äéá òøåë ð"á àúåìöã êåøá ïéîìò ìëì
ïäëå äúàá àùéøã åðéçâå êåøáá äòéøë ë"âáå øéãú ùàø åäéàå ùàøá ìéèð ïäë ã"òå
äì øîà ä"á÷ è"î óé÷æ àì åú ïéçâã øúá êìî àúåìöá ïéçâ äúà éø÷àã øúà ìëá
à÷øàì øòúà ä"á÷ì êéøá ð"áã àúëøá ã"âáå àô÷æ àì åú êéîøâ éøéòæà éìéæ àøäéñì
éúàã àîìòáå ïéã àîìòá ìàøùé ïåðéà ïéàëæ øîúàã äîë åäìë ïéîìòì àìéòìî ïàëøá
ïéâá 'åëå ÷çöéì äéì ïéøîà éúàã àðîæì ïðéðú 'åâå íäøáà éë åðéáà äúà éë (&) áéúë
ïäëìå áàì åì åäîùéå (&) áéúëã áà éø÷àã ïìðî àðéîé ìáà àðéîéá ìéìëúà àìàîùã
äúà éø÷à àðéîéá ÷áãúàã àúòùá øéäð àìã àøåäðì åìéôàå áø éø÷à àìéòìã â"òàå
:'åâå åðìàåâ åðéáà 'éé äúà (&) à"ãë
'ä úà úëøáå úòáùå úìëàå 'åâå äìàä íéèôùîä úà ïåòîùú á÷ò äéäå :íåâøú
íìåòá äðäðå äúåùå ìëåàù äî ìë ìò àåä êåøá ùåã÷ä úà êøáì åæ äåöî 'åâå êéäìà
äåùøô éøäå åîàå åéáà ìæåâ áåúëù àåä êåøá ùåã÷ì ïìæâ àø÷ð êøá àì íàå äæä
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שעה"כ
øå÷îî íééç êéùîäì úåàá àåä êåøá ùåã÷ä úà íãà êøáîù úåëøáäù íåùî íéøáçä
êéùîäì àáå ïåéìòä ïîùä åúåàî åéìò ÷éøäìå ùåã÷ä àåä êåøá ùåã÷ä ìù åîùì íééçä
íãà ÷éøåî úåëøáä ïúåàå êéäìà 'ä úà úëøáå úòáùå úìëàå áåúëå .íìåòä ìëì íùî
úåøå÷îäå úåâøãä ïúåà ìë íéëøáúîå ïåéìòä øå÷îä åúåàî íéøåáéãä íúåàá
åðåöø íéùì íãà êéøö äæ ìòå .ãçàë íéëøáúî íìåëå úåîìåòä ìë ìò ÷éøäì íéàìîúîå
àåä êåøá ùåã÷ä úà êøáîù éîå ãçàë ìëä íéðáå úåáà åëøáúéù éãë úåëøáä ãåñá
ìù åîùù ïåéë äèîìù íìåòä ìë ìù äìçúá úåëøáä ïúåàî å÷ìç ç÷åìå êøáúî
áåúëù åðøàá éøäå ïåùàøä ÷ìçä åùàø ìò äøåùå ãøåé íùî êøáúî àåä êåøá ùåã÷ä
ìë øëæé øîàðù åîë øéëæà) êéúëøáå êéìà àáà éîù úà øéëæà øùà íå÷îä ìëá
äòùá .íìåòä ìëá úèùôúî íùî åùàø ìò äøåùå äàá äëøá äúåàù ïåéë (êúåçðî
äîë ïäá úåùâåôå íéùåã÷ä íéçåôúä äãù êåúá úåøèòúî úåãøåé úåëøáä ïúåàù
ùåã÷ì éðåìô çìùù ïåøåãä åäæ úåæéøëîå úåøîåàå ïîò úåãøåéå íìåòá íéðåîî ìù úåâøã
úåìåò íù ÷éãöä ìù ãçà ùàø íå÷îî úåãøåéù øçàì úåãøåé íå÷î äæéàî àåä êåøá
ùàøì úåëøá áåúëù åäæ äèîìîå äìòîìî àìîúîå äìòîìî úåøçà ãéøåäì úåøøåòúî
.äèîì úåëùîðå úåòôåù íùîå åæä äìëì ä÷éøåî úàìîúî åæ äâøãù ïåéë ÷éãö
àìù äìòîì äðåîî ïéàå äìòîì çúôå çúô ïéà äèîìî úåëøáä ïúåà úåìåòùë
êìîä ìù ïåøåã åäæ íéòé÷øä íúåà ìëá íéøîåàå íéæéøëîå íéçúôä íúåà ìë úà çúåô
äëøá ìëù ïîà äéìò åáéùäù äëøáä àåä éîå éåàøë íåé÷á ïåøåã åäæ éðåìô çìùù
íìåë äìòîìù úåâøãä ìë äìåò åæä äëøáäù ïåéëå .éåàøë íåé÷á éäåæ ïîà äéìò åáéùäù
íéëøáî íéáøù äëøá àéä íà ïëù ìëå äì øéàäì éãë øéàî àìù øåàä åúåàì úåðîåæî
ãåçé ìë ìù íéøù÷ä ãåñ àåä ïîà ïîà ìù ãåñá úåùåã÷ úåøèòá äúåà íéøèòîå äúåà
àåä êåøá ùåã÷äå .éåàøë úåðåéìò úåøèòá äëøáä äúåà øèòîå åðåáø ìù ãåñá äùåã÷å
øéàîå äìåò äëøá äúåàù äèîìù äëøáá åú÷åùúå åúåà íéëøáîù íúåàá íäá äöåø
éãáëî éë áåúë äæä ãåñä ìòå äìòîì úåìòì ÷æç ó÷åúá äúåà ÷æçîå øéàî àìù øðä
íéëøáî àìù íúåà äìà åì÷é éæåáå àåä êåøá ùåã÷ä úà íéëøáîù íúåà äìà ãáëà
.íäéôî äëøá íéòðåîå àåä êåøá ùåã÷ä úà
úååöîá úåëøáä ãåñ úà úòãì íðåáø úîëç íéòãåéù íúåàì úåãåñä ãåñ
øùàë .äèîì äìòîìî úåëøá ÷éøåäì äæä íìåòä ìù íéôåñëäå úåàðää ìëáå äøåúä
úåëøáä äèîì äìòîìîå äìòîì äèîìî íðåáø ìù ïå÷ú ïäù äìôúä úåëøá (õåç/èøô)
íéøøåòúîå øéàî àìù øåàä êåúì úåòéâîù ãò äìòîì äèîìî úåìåò äìôúá ïðéàù
ãò äìòîì úåøøåòúä äìåòå äëøáä äúåàá øéàî àìù øåàä åúåàì ó÷åúá (äìòîì)
úåøçà úåëøá ïåéìòä øå÷îä åúåàî úåàöåé æàå íééçä ìë øå÷î ïåéìòä àñëì íéòéâîù
äèîì ÷éøäì ÷éãöä ùàø ìò úåøåùå úåàáå äìàì äìà úå÷ùåðå äìàá äìà úåùâåôå
.íäéúåøð ìëå íéðáäå úåáàä íéëøáúî úåãøåéùëå
øå÷îä ìù ãåñä äæ êåøá äæ ãåñá äèîì äìòîìî øøåòì åììä úåëøáä ãåñå
àìù (êøáî) êåøá ãéîú àåäå úåøåàîä ìë úà øéàäìå êéùîäìå ÷éøäì ìëäî ïåéìòä
àåä äö÷ åúåàù íéîùä äö÷ àåäå àáä íìåòä úàø÷ðù úéùàøä íùîå åéîéî íé÷ñåô
êåøá àø÷ð àåä íâå ïåúçúä íìåòä àåäå äèîì äæ àîâåãë äö÷ ùéù íåùî ïåéìò äö÷
êåøáäå äìôúä úåëøáá äìòîì äèîìî øøåòúäìå äèîì ÷éøäì íéðåúçúä ãâðë
÷é÷ã ãçà ìéáùá íå÷îä åúåà àìîîù äðåéìòä äîëçä ãåñá ïàë àø÷ð äæä (ïåùàøä)
.åá ñðëðù
êøãá àø÷ð ïëìå øúñð àåä äæä êåøáä éøäù úåìâúäì ìéçúî êë øçà äúà
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שעה"כ
äúà àø÷ð ïëìå õåçá úåìâúäì úéùàøä "äúà" äìâúä àìù ïåéìòä øå÷îä êåøá øúñð
åúåàì ïäëä éî íìåòì ïäë äúà ãåñ äæå íå÷î åúåà ìöà ïäë àø÷ðå ïéîéä ãåñ äæ åäéîå
.úåìâúäì àöîð éøäù ïåéìòä ïéîéä åäæå äúà íìåò
íéããöä ìëá äðåîàä ãåñ òöîàä ãåñ äæ ä"åäé
ãòå ãçà úåéäì äæá äæ íéììëðå åá ïéîéäå ïéîéá ìåìëù ìàîùä ãö äæ åðéäìà
íäù øçàì .íéëøáúî äèîìù íìåë íéëøáúî äìàù ïåéëù úåëøáä åøù÷ð ïàë
íéìåëé àì íäù øå÷îä åúåàì ãçàë íéìåìë íéøæåç íîöòì úåëøá íéç÷åìå íéëøáúî
íå÷î åúåàì íéñðëðå íéøæåç äìçúá åëøáúäù ïåéë íéëøáúîù ãò íå÷îä åúåàì øåæçì
íéáàú àìå íéñðëð àì íéëøáúî íäù ãòå äèîì ÷éøäì úåøçà úåøúé úåëøá úç÷ì
íå÷î åúåà æà íùì íéñðëðå íå÷î åúåàì íéáùùëå .í÷éø éðô åàøé àìå ãåñ äæå åéìà
êìî àø÷ð éúî êìîå íéëøáúîå åéìà íéáø÷úî íäùë ÷ø àø÷ð àì êìîå êìî àø÷ð
êìî êìî àåä æàå ïåøñç àìá åëøèöäù äî ìëá íé÷ôñî íéøéùò åéìà íéàá åéìåãâùë
øùà íìåòä åäéîå êìî àø÷ð ïàëå úåùåã÷ úåøèòá ÷åôñá åúåà íéøèòî åìàùë äèîì
øúñð êøãá êë åì àøå÷ øúñð àåäå õåçá äìâúä àìù íìåò àåäù íåùîå åðåöå åðùã÷
.øúñð êøãá àìà àø÷ð àì äæ ìòå
óåñáå ùàøá íå÷î åúåàì óåôë ïäë äæ ìòå øàáúðù åîë ïéîé äæ äúà íìåòìå
÷ø êåøá àø÷ð àìå êåøá äìòîì äèîìî àøå÷ åá ÷áãðå ïéîéì øù÷ðùë ïåúçúä íìåòäå
ìòå åúéà ÷áãäì ïäëä åúåà ìù ãåñä äúà åúåà àìîîå åá ñðëðå åá ÷áãù øå÷îä ãåñá
ìù êåøá ïéá éåðùä åäæå äìòî ìà óåôëù íìåòä àåäù êåøáá òøåë íãàä äìôúá äæ
.úåîìåòä ìëì úåëøá ÷éøäì ïåéìò ãåñá àåä ìëäå úåëøá øàù ìù êåøá ïéáå äìôúä
äæ ìòå ùàø àø÷ð äúàù íåùî äúàá åùàø ïçåâå åéëøáá òøåë íãà äìôúä ìù êåøáá
ìëá ïäëäå äúàá ùàøä úðéçâå êåøáá äòéøë ïëìå ùàø ãéîú àåäå ùàøá ç÷åì ïäë
àåä êåøá ùåã÷ä äîì ó÷åæ àì áåù ïçåâù øçà êìîä äìôúá ïçåâ äúà àø÷ðù íå÷î
ùåã÷ì êøáî íãà ìù äëøáä ïëìå äô÷æ àì áåùå êîöò úà éðéè÷äå éëì äðáìì øîà
ìàøùé íäéøùà øîàðù åîë íìåë úåîìåòì äìòîìî úåëøá ÷éøåäì úøøåòúî àåä êåøá
íéøîåà àáì ãéúòì åðéðù 'åâå íäøáà éë åðéáà äúà éë áåúë .àáä íìåòáå äæä íìåòá
åì åäîùéå áåúëù áà àø÷ðù åðì ïéðî ïéîéä ìáà ïéîéá ììëð ìàîùäù íåùî 'åëå ÷çöéì
ïéîéá ÷áãðù äòùá øéàî àìù øåàì åìéôàå áà àø÷ð äìòîìù áâ ìò óàå ïäëìå áàì
.'åâå åðìàåâ åðéáà 'ä äúà øîàðù åîë äúà àø÷ð
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