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ואחר כך בצד השמאל בסוד זה אתה
גבור וזהו חבור של אתה וגבור שני
דינים וכיון שנמשכות הברכות נכלל
ברחמים ונמצא באותו הצד הכל
כאחד וזהו מחיה מתים סומך נופלים
ורופא חולים וכו'.

éàäå øåáâ äúà àã àæøá àìàîù øèñá øúáìå
ïåéëå 1ïéðéã ïéøú øåáâå äúà àøåáç åäéà
çëúùàå 2éîçøá ìéìëúà ïàëøá ïàëùîúàã
4
íéúî äéçî àåä àãå àãçë àìë 3àøèñ àåääá
'åëå íéìåç àôåøå íéìôåð êîåñ

וזהו בסוד השם הקדוש שנקרא
אכדט"ם סוד הוא באותיות השם
שנקרא אלהי"ם משום שהאותיות
הללו עולות להתעטר למעלה
ומוציאות אותן אלו להקרא בהם
ועולות להתעטר למעלה אלהים חיים
וגורע באותיות לאחד בגריעות ומכאן

àæø 5í"èãëà éø÷àã àùéã÷ àîùã àæøá åäéà àãå
ïéìàã ïéâá 6í"éäìà éø÷àã àîùã ïååúàá åäéà
ïéìà åäì å÷éôàå) àìéòì àøèòúàì ïé÷ìñ ïååúà
íéäìà 87(àìéòì àøèòúàì ïé÷ìñå ïåäá éø÷úàì
àëäîå 10åòéøâá àãçàì 9ïååúàá òøâå íééç

á/àñø
להתפשט למטה ליטול מתוך ïéðøçà ïååúà ïéìà åâî àìèðì àúúì èùôúà
האותיות האחרות האלו ולעלות
íéäìàã àîùì ïååúà ïéìàî à÷ìñìå
מהאותיות הללו לשם של אלהים.
12
בחמישי
כיון שנמשכות האותיות
äàòéáøå äàùéîçá ïååúà ïàëùîúàã ïåéë
וברביעי ממעלה כפי שאמרנו מתחיל
ואוחז ברכות מהאמצע של הכל àúéòöîàî ïàëøá ãéçàå éøàù ïøîà÷ãë àìéòî
מההיכל הששי ואוחז ברכות בזה éàä ïàëøá ãéçàå äàúéúù 13àìëéäî àìåëã
ובבא ולכן )בכל אתה קדוש ונכלל( ùåã÷á äúà ìéìëúà ùåã÷ äúà êë ïéâáå 1514éàäá
אתה קדוש נכלל אתה בקדוש.
11

 1פי' "אתה" במלכות" ,וגבור" בגבורה )מ"מ(.
 2פי' גבורה נכללה בחסד )מ"מ(.
 3פי' בגבורה הנזכר )מ"מ(.
 4פי' אחר המיתוק עושה פעולות אלו שהזכיר הזהר וז"ש מחיה מתים וכו' ,ופי' כיון שנכללה
גבורה ברחמים לכך היא מחיה מתים וסמוך נופלים )מ"מ(.
 5פי' סומך ע"י שם אכדט"ם כמ"ש הרב )מ"מ( .וע'י שעה"כ )פז ע"א( :ה' אותיות אכדט"ם הם
סוד ה' גבורות דגדלות וכו' בינה עילאה שהוא שם אכדט"ם והוא רחמים .ועיי"ש לו ע"א :הקטנות
השני דז"א והוא בסוד חג"ת דתבונה הנכנסין בסוד מוחין בז"א.
 6פי' כמ"ש הרב )שעה"כ פז ע"א ופב ע"ג( אם דאלהים היא אם דאכדט"ם להי דאלהים הם
כד"ט דאכדט"ם ,שהם אותיות הקודמות להם באבג"ד )מ"מ(.
 7ולא כהגהת ד"א והוא כמ"ש הרב ששם זה הוא בבינה ובשבילו היא נקראת אלהים חיים
)מ"מ(.
.î"îá ÷çîð 8
 9פירוש ל' דאלהים נעשית כ' וכן ה' נעשית ד' וכן י' נעשית ט' ונמצא שגרע באתוון ,א"נ י"ל
שעיקר השם הם כד"ט שם גימ' ג"ל כמ"ש הרב ולכן אמר וגרע באתוון שהיו ה' אותיות אלהים
ונעשים ג' שהם כד"ט )מ"מ(.
 10פי' שכתב הרב שאותיות אלהים הם דינים יותר מאותיות אכדט"ם שהוא ברחמים ,ולכ"א
לאחדא בגריעו ,ר"ל שרצונו לאחוז בשם שהוא גריעו לפי שהוא רחמים )מ"מ(.
 11ור"ל ע"י שתפשנו בשם אכדט"ם שהוא רחמים מכחם אנו נוטלים ג"כ שם אלהי"ם אע"פ
שהוא דין שכבר נמתק ,וז"ש לנטלא מגו אלין וכו' ,ופי' הזהר הענין היטב ואמר ולסלקא מאלין
אתוון בשמא דאלהים )מ"מ(.
 12פי' היכל אהבה שהוא ה' באבות ,והיכל הזכות שהוא גבורה באתה גבור )מ"מ(.
.àìëéä àåäã úàéà åîå÷îáå ,î"îá ç÷îð àìëéäî àìåëã 13
."éàäáå éàäá" àúéà åîå÷îáå ,å"ôãá ÷çîð "éàäá éàä" 14
 15ור"ל אתה קדוש הוא בת"ת שהוא היכל הו' היכל הרצון ומ"מ קבלת ממנו ,וז"ש ואחיד
ברכאן האי בהאי ירצה האי שהיא מלכות בהאי שהוא הת"ת ומ"ש ואתכליל אתה בקדוש פי'
מלכות נכללה בקדושה יתירה ובג"כ אתה בכולהו )מ"מ(.
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ושמך קדוש כיון שאמר אתה קדוש
למה ושמך קדוש היינו שם היינו
אתה אלא הרי שנינו בכל מקום
שנמצא יחוד וקשור צריכים קדושה
ותוספת קדושה ואותה התוספת
העקר היא יותר מהכל ולכן בכלם
כתוב אתה ולא יותר וכאן במקום
הזה אומר קדושה ותוספת קדושה
אתה קדוש קדושה ושמך קדוש
תוספת קדושה וקדושים בכל יום
אלו שאר הקדושים העליונים שבכל
היכל והיכל שמתקדשים מהתוספת
הזו משום שקדשה הראשונה היא לה
ותוספת קדושה לקדש כל אלו השאר
שאמרנו.
ואחר כך הכל מתקדש מלמעלה ומכל
האבות נקשר בקשר אחד והיינו ברוך
אתה ה' האל הקדוש כאן הכל קשר
אחד משום שאומר ברוך אתה ה'
האל הקדוש ועל כן נקרא צרור וקשר
של הכל ביחוד אחד אשרי חלקו של
מי שיודע לסדר את שבחו של רבונו
במקום שצריך עד כאן הדבקות
וברכות וקדשה כאחד באבות.

êîùå éàîà ùåã÷ äúà øîàã ïåéë ùåã÷ êîùå
÷øúà ìëá ïðéðú àä àìà äúà åðééä íù åðééä ùåã
úôñåúå äùåã÷ ïðéòá àøåù÷å àãåçé çëúùàã
÷àìëî øéúé àåä àø÷éò úôñåú àåääå 16äùåã
éàäá àëäå øéúé àìå äúà áéúë åäìëá êë ïéâáå
ùåã÷ äúà äùåã÷ úôñåúå äùåã÷ øîà øúà
÷ìëá íéùåã÷å äùåã÷ úôñåú ùåã÷ êîùå äùåã
àìëéäå àìëéä ìëá éã ïéàìò íéùåã÷ øàù åìà íåé
éäéà àúééî÷ äùåã÷ã ïéâá úôñåú éàäî éùã÷úîã
øàù ïåðéà ìë àùã÷úàì äùåã÷ úôñåúå äì
ïøîà÷ã
18
17
ïäáà åäìëîå àìéòî àìë àùã÷úà øúáìå
ìàä ä"åäé äúà êåøá åðééäå àãç àøåù÷á øù÷úà
êåøá øîàã ïéâá àãç àøåùé÷ àìë àëä ùåã÷ä
àøåøö éø÷à àã ìòå ùåã÷ä ìàä ä"åäé äúà
òãéã ïàî äé÷ìåç äàëæ ãç àãåçéá àìëã àøåù÷å
àëä ãò êéøèöàã øúàá äéøàîã éçáù àøãñì
ïäáàá àãçë äùåã÷å ïàëøáå àúå÷áã

מכאן והלאה עומדות שאלות
ובקשות הראשית שצריך אדם לשאול
לדעת בדברי רבונו כדי להראות
תשוקתו אליו ולא נפרד ממנו משום
שצריך אדם להשתתף בקדשת השם
הקדוש העליון להתעטר בו והוא
השם של הברכות והקדושים כוז"ו
סוד השם הקדוש יהוה שהוא קדוש
בקדשה והאותיות הללו )האחרות(

àúåøéù ïéúåòáå ïéúìàù ïéîéé÷ äàìäìå ïàëî
ïéâá äéøàîã ïéìîá òãðîì ìàùîì ùð øá éòáã
ïéâá äéðî ùøôúé àìå äéáâì äéúáåàéú éæçîì
àùéã÷ àîùã äùåã÷á àôúúùàì ùð øá éòáã
ïàëøáã àîù åäéàå 19äéá àøèòúàì äàìò
ùåã÷ åäéàã ä"åäé àùéã÷ àîùã àæø å"æåë ïéùåã÷å
éðä 21äéðî 20å÷éôà (ïéðøçà) ïååúà ïéìàå äùåã÷á

 16עי' שער הכוונות )דרושי חזרת העמידה דרוש ד( :בברכת אתה קדוש כו' הנה אחר שכבר קבלה
המל' עתה קדושת המוחין מבחי' הדעת דז"א ועלתה שם הנה עתה אנו אומרים אתה קדוש ושמך
קדוש שהיא בחי' המל' הנקר' שמך כנז' בזוהר פ' פקודי לומר שעתה כבר קבל' המל' קדושה
והארה מן הקודש העליון שהן המוחין דז"א דרך קו האמצעי שבו אשר זה הקו האמצעי נרמז
במלת אתה קדוש כנ"ל בדרושים הקודמים כי אבות בחסד וגבורות בגבורה וקדושת ה' בת"ת וזהו
אתה קדוש הוא הקו האמצעי ת"ת שדרך בו ירדה ונמשכה קדושת המוחין עד המל' ואז גם היא
ושמך קדוש:
.î"îá ÷çîð 17
 18ור"ל שהמלכות מקבלת מבינה ומחג"ת והיינו בא"י וכו' פי' אתה שהיא מלכות מקבלת
מברוך שהיא בינה ומת"ת שהיא הוי"ה והוא כולל חו" גלמנדע במלין דמאריה ,פי' בבא"י חונן
הדעת )מ"מ(.
 19פי' שכתב בסידור שהוי"ה דבא"י חונן הדעת יכוין אותה בחלוף כוז"ו והוא גימ' ט"ל דהיינו
יו"ד ה"א וא"ו שיושפע לך משם זה חכמה בינה ודעת להבין ד"ת בזכות שתשפיע ט"ל זה למלכות
ה' אחרונה ,עכ"ל ,וז"ש דמא קדישא עילאה אתער ביה שר"ל שם זה שהוא קדיא עילאה שהוא
כוז"ו מתעטר בו האדם שמשם באים לו חכמה ובינה ודעת ולכך ישתף עצמו בקדושה הנז' )מ"מ(.
.øâñåîä úàñ øåâå (î"î) ïé÷ôð 20
 21פי' כמ,ש ששם זה הוא חלוף הוי"ה )מ"מ(.
2
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הוציאו ממנו את האותיות האחרות øëãã àøåáçë 23éðäã àøåáç 22ïéðøçà ïååúà
הללו החבור של אלו כמו חבור של
זכר בנקבה והקדושים העליונים äùåã÷ã àæø 25ïéàìò ïéùéã÷ éðäå 24àá÷åðá
הללו סוד הקדשה.
האותיות האחרות הללו נקראות ט"ל àæø íéîùä ìè ì"è ïåø÷à ïéðøçà ïååúà ïéìà
טל השמים סוד החשבון של
האותיות שלו משום שכאן למטה ïîéé÷ 26àúúì àëäã ïéâá äéìéã ïååúàã àðáùåçã
עומדים כל הדברים בחשבון ולא àøäéñì àìà àðáùåç åàìå àðáùåçá ïéìî ìë
חשבון אלא ללבנה ולכן צריך àìå äéøàîã äùåã÷á àøù÷úàì éòá êë ïéâáå
להתקשר בקדשת רבונו ולא יפרד
אדם ממנו וכששואל ראשית ïéúìàùã àúåøéù ìéàù ãëå äéðî ùð øá ùøôúé
השאלות להכיר את רבונו להראות ïàëî äéáâì äéúáåàéúã äàæçàì äéøàîì òãðîì
שתשוקתו אליו מכאן והלאה יפרד äî éåúìàù ìàùéå øéòæ øéòæ ùøôúé äàìäìå
מעט מעט וישאל שאלתו מה שצריך
àìàùì êéøèöàã
לשאל.
וכל שאלותיו יהיו אחר שיסדר את ïøîà÷ã àã àøåãñ øãñéã øúáì ïåäé éåúìàù ìëå
הסדור הזה שאמרנו כמו כן כל
שאלותיו יהיו בתחנונים ובקשות éî÷ì ïéúåòáå íéðåðçúá ïåäé éåúìàù ìë àã àðååâë
לפני רבונו ולא יצדיק )ירחיק( עצמו äàëæ äéðî äéîøâ (÷éçøé à"ñ) ÷éãöé àìå äéøàî
ממנו אשרי חלקו של מי שיודע לסדר çøàá êäéîì àã àøåãñ àøãñì òãéã ïàî äé÷ìåç
סדור זה ללכת בדרך ישרה כראוי.
éæç à÷ãë øùéî
כמו שהאש נאחזת במים ומים באש íåøã àùàá àéîå 27àéîá àùà àãçàúàã àðååâë
דרום בצפון וצפון בדרום מזרח
במערב ומערב במזרח כך גם מתקשר çøæîá áøòîå 29áøòîá çøæî íåøãá ïåôöå 28ïåôöá
àã íéìúùà àãåçéå 30àãçë àìë øù÷úî éîð éëä
הכל כאחד והיחוד נשלם זה עם זה.
àãá
וכל אותם שיודעים לסדר תפלתם úåàé à÷ãë ïåäúåìö àøãñì ïéòãéã ïåðéà ìëå
כראוי לכלל את ההיכלות אלו באלו
ולקשר זה בזה האדם הזה נקשר בהם àã àøù÷úàìå ïéìàá ïéìà ïéìëéä éðä àììëúàì
ומקרבו להכלל בהם שאלה הוא àììëúàì äéì áéø÷å åäá øù÷úà ùð øá éàä àãá
שואל ונותנים לו אשרי חלקו בעולם éàäá äé÷ìåç äàëæ äéì áéäéå ìéàù àúìàù åäá
הזה ובעולם הבא.
éúàã àîìòáå àîìò
אחר שסיים הבקשות והגוף שלם äåãçá ïéøèñ ìëá íéìù àôåâå ïéúìàù íééñã øúá
בכל הצדדים בשמחת הלב והוא שאל
וסיים את הבקשות יחזר להמשיך àëùîàì øãäé ïéúìàù íééñå ìéàù åäéàå àáìã
31
למטה ברכות ושמחות בסוד ההיכל äàúéìú àìëéäã àæøá àúúì ïàååãçå ïàëøá
השלישי להמשיך למטה וזה הוא רצה êîòá åðéäìà ä"åäé äöø àåä àãå àúúì àëùîàì
ה' אלהינו בעמ"ך ישרא"ל זהו
)משום( שמעמדות הם התומכים של ïéëîñ ïåðéà úåãîòîã (ïéâá à"ð) åäéà éàä ìàøùé
הגוף הראשית למטה מן הגוף שתי éèîã ãò ïéëøé ïéøú àôåâ ïî àúúì àúåøéù àôåâã
ירכים עד שמגיעים לברכים.
ïéëøáì
 22פי' שם כוז"ו )מ"מ(.
 23פי' מתחברים עם שם הוי"ה )מ"מ(.
 24פי' שהוי"ה בזכר וחילופו בנוק' )מ"מ(.
 25פי' כמ,ש הרב יה"ו דאלפין עולה ט"ל )מ"מ(.
 26פי' במלכות )מ"מ(.
 27פי' פנימיות חסד וגבורה )מ"מ(.
 28פי' חצוניות חסד וגבורה ועי' בפ' וארא דף כג ע"ב )מ"מ(.
 29ת"ת במלכות ועם אשא ומייא הנז' הם חגת"ם שנקשרים זה בזה )מ"מ(.
 30פי' שגם כל הפרצופים מתקשרים זה בזה )מ"מ(.
 31הוא נוגה שהוא הנצח וברכת רצה היא בנצח דאצילות כמ"ש הרב )מ"מ(.
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ואלו הם סוד המעמדות שעומדים על
הקרבן וכאן הוא סוד של ראשיתם
של שתי הירכים מלמעלה עד לברכים
חבור הנביאים והמראות בסוד
האותיות של השם הקדוש שנקרא
)צבאו"ת בא"ת ב"ש( השתפ"א שהוא
סוד השם שנקרא צבאות זה עולה
וזה יורד זה נביאים וזה מראות.
וכאן הוא סוד עליון של הבריתות
שאמרנו וכשמגיע אדם לברכים יכרע
ברוך אתה ה' המחזיר שכינתו לציון
והרי כאן חזרו הבריתות למשנה
והתברכו כאחד.

àëäå àðáø÷ ìò éîéé÷ã úåãîòîã àæø ïåðéà ïéìàå
ïéëøá ãò àìéòìî ïéëøé ïéøúã àúåøéù àæø åäéà
àîùã ïååúàã àæøá 32úåàøîå íéàéáðã àøåáç
÷éø÷àã àîùã àæø åäéàã 33à"ôúùä éø÷àã àùéã
àãå 36íéàéáð àã 35úéçð àãå 34÷éìñ àã úåàáö
úåàøî
37
éèî ãëå ïøîà÷ã éúééøáã äàìò àæø åäéà àëäå
øéæçîä ä"åäé äúà êåøá òøëé ïéëøáì ùéðéà
38
ïéúéðúîì éúééøá åøãäà àëä àäå ïåéöì åúðéëù
àìëéä àãçë ïàëøáúàå
à/áñø
39
à÷ìñì ïéúîùð äéá åã÷ôúàã àúúì àðééðú
ïéëøá àòðëàì íéãåî àîìçã åæéçá äàæçúàì
åðéúåîùð ìò ïøîà÷ãë ïéúîùð ìò äàãåàì
àìëéä à"ñ) (äéøàîî ìéàúùàã ïåéë) úåãå÷ôä
êì åðçðà íéãåî àúúì ïàëøá àëùîàì àðééðú
à÷ìñì ïéúîùð äéá åã÷ôúàã åäéà àìëéä éàäå
àòøëàì ùð øá éòá àëä àîìçã åæéçá äàæçúàì
åðéúåîùð ìò àåä àãå ïéúîùð ìò äàãåàì ïéëøá
úåãåäì äàð êìå êîù áåèäì éèîã ãò (úåãå÷ôä

וזהו תוך סוד השם הקדוש שנקרא
ב"ם במוכ"ן זה נקרא אל אלהים
שהוא בסוד עליון )יהושע כב( אל
אלהי"ם יהו"ה הוא ידע הכלל של
האותיות האחרות הללו שיוצאות
מהם )וכאן הוא סוד אחד שכל
הירכים מברכות( ולמטה סוד החלום
הסוד לאותו מקום להכניס בהם
נשמות וצריכים להמשיך בברכות
הללו כדי למצא מנוחה בעולם הזה
ובעולם הבא.

ï"ëåîá í"á éø÷àã àùéã÷ àîùã àæø åâ àåä àãå
ëë òùåäé) äàìò àæøá åäéàã íéäìà ìà éø÷à àã
ïååúà ïéìàã àììë òãåé àåä ä"åäé í"éäìà ìà (áë
àãç àæø åäéà àëäå à"ã) åäééðî é÷ôðã ïéðøçà
àæø àîìçã àæø àúúìå (ïéëøáî ïéëøé åäìëã
àëùîàì ïðéòáå ïéúîùð åäá àìòàì øúà àåääì
àîìò éàäá àçééð àçëùàì ïéâá ïàëøá éðäá
éúàã àîìòáå

בהיכל השני למטה שנפקדו בו
הנשמות לעלות להראות במראה
החלום מודים לכרע ברכים להודות
על הנשמות כמו שאומרים על
נשמותינו הפקודות )כיון שנשאל
מאדונו( )ס"א היכל שני להמשיך
ברכות למטה מודים אנחנו לך והיכל
זה הוא שנפקדות בו הנשמות לעלות
להראות במראה החלום כאן צריך בן
אדם לכרע בברכיו להודות על
הנשמות וזהו על נשמותינו הפקודות(
עד שמגיע להטוב שמך ולך נאה
להודות.

 32פי' כמ,ש לעיל דף רכ"ח ע"א שמראה היא בפרקי םראשונים דנו"ה דבריאה ונביאים הם
בנו,ה דאצילות ומתחברים נו"ה דאצילות בנו"ה דבריאה )מ"מ(
 33חילוף צבאות בא"ת ב"ש )מ"מ(.
 34פי' צבאות )מ"מ(.
 35השתפ"א שהחלוף גרוע מצבעות )מ"מ(.
 36פי' נו"ה דאצילות הנק' צבאות )מ"מ(.
 37פי' כמ,ש בדף הנז' שג"כ הברייתות הם בחמוקי ירכין דנו,ה דבריאה )מ"מ(.
 38פי' כשאומר המחזיר שכינתו לציון נכלל הכל ביסוד דנוק' הנק' ציון שם היא המשנה כמ,ש
בדף הנז' )מ"מ(.
 39פי' היכל עצם השמים שהוא הוד וברכת מודים היא הוד דאצילות )מ"מ(.
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