
The writings of the Holy Ari - Gate of Meditations - Yom Kippur 
דרושי יום כיפור - שער הכוונות -כתבי הארי   

http://DailyZohar.com 

 תוכן 
 

 2 ...................................................................................................... הקדמה הכיפורים יום דרושי - הכוונות שער

 5 ...................................................................................................... א דרוש הכיפורים יום רושיד - הכוונות שער

 8 ...................................................................................................... ב דרוש הכיפורים יום דרושי - הכוונות שער

 11 ..................................................................................................... ג דרוש הכיפורים יום דרושי - הכוונות שער

 19 .................................................................................................... ד דרוש הכיפורים יום דרושי - הכוונות שער

 22 .................................................................................................... ה דרוש הכיפורים יום דרושי - הכוונות שער

 

 נערך על ידי ציון נפש בעבור 
DailyZohar.com  

 אפשר להעתיק ולהפיץ ללא הגבלות
 

Prepared by: Zion Nefesh for DailyZohar.com 
 

Please copy and distribute without limitations. 

 
 

  

http://dailyzohar.com/


The writings of the Holy Ari - Gate of Meditations - Yom Kippur 
דרושי יום כיפור - שער הכוונות -כתבי הארי   

http://DailyZohar.com 

 

  דרושי יום הכיפורים הקדמה -שער הכוונות 

 
 :כ"דרושי יוה

ה מנהג של הכפרה "כ אכתוב הדרושים בע"ובתחילה אכתוב המנהגים ואח
ל נזהר מאד לקיימו והיה לוקח "המנהג הנזכר בספרי הגאונים היה מורי ז

מבני ' לבנה לכל א' ם ותרנגולת אמבני הבית הזכרי' לבן לכל א' תרנגול א
זכר ' תרנגול א' הבית הנקבות ולפיכך לאשה מעוברת ישחוט עליה מספק ב

נקבה אולי הולד נקבה ועוד תרנגולת אחרת ' אולי הוא זכר ותרנגולת א
זכר לכל אשה ' נקבות וא' תרנגולים ב' בשביל האשה עצמה נמצא שהם ג

אשמורת קודם עלות השחר אחר כ ב"וזמן שחיטתו הוא בליל עיה. מעוברת
גבר כי הוא ' וסוד הדבר הוא לכפות את הדינים כי הנה התרנגול נק' סליחו

שגם הוא ' כ ביום הט"ר והוא נשחט ג"גב' הנק' ג אשר ביסוד דנוק"ה' בחי
וכנגדו הוא ' היסוד הנז' י השחיטה נכנעים ונמתקים גבו"ל וע"כנגד היסוד כנ

' שבמל' י הנה השעיר ההוא הוא גבוהשעיר המשתלח ביום הכפורים כ
שביסוד שבו הנקרא גבר ותרנגול ' אשר הם דינין קשים יותר מן הגבו' דנוק

' קשות שבמלכות שבה הנק' הגבו' כ יש בנו כח למתק אפי"ולפי שהוא יוה
ה "כ קשים ואפי"היסוד שאינם כ' כ אין בנו כח אלא בגבו"שעיר אבל בעיוה

. קר שהוא עת רצון והרחמים גוברים אזאלא באשמורת הבו' נמתקי' אינ
והמלכות בעשור שהוא ' ועוד טעם אחר כמו שהקדמנו כי יסוד נרמז בט

 :נעשית ביום המיוחד לה' כ ולכן כל בחי"יוה

כ מנהג נכון הוא וטעם המנהג "המנהג שנהגו להתעטף בציצית בליל יוה
קטן  ציצית' א אם בבחי"מ אל ז"הזה הוא כי לעולם סוד הטלית הוא א

רחל לפי ' כ שאז שליטת הנוק"דעיבור או דיניקה או דגדלות ולכן בליל יוה
' כנודע ואז אי' שמדת לילה גוברת בלילה ואז עלתה רחל בראש התבונ

מקפת אותה בציצית גדול אבל בשאר לילות שאינה עולה לא יש ' עילא
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 ולפי שהענין הזה נעשה' מצות ציצית ואינה נוהג בלילה שהיא זמן הנוק
כמבואר אצלינו לכן אין צורך לברך ' כ ולא הוצרך אל תפי"מאליו ליל יוה

 :עליו ברכה להתעטף בציצית

עליו התרת ' כ ואומרי"ת בליל יוה"ס' או ג' ת א"המנהג שנהגו להוציא ס
ד "ל ובג"א וז"ו ע"רנ' מ בד"פנחס בר' ה בפ"נדרים שהוא כל נדרי נזכר בס

ל "ס ז"הוא הרי' ת שמעתי מחבר א"הסובענין . תקינו למימר בו כל נדרי
ת בלילה ההיא "כ שיקנה מצות הוצאת ס"בליל יוה' ל פעם א"שציוהו מורי ז

בכל מה שיוכל לקנותו כי אז היה צריך לתקן איזה ענין והודיע לו כונה 
ת ונראה מזה כי יש סמך במנהג הזה להוציא "גדולה שיכוין בעת שיוציא הס

כ ועוסק בתורה "להיות ניעור כל ליל יוה ל"גם היה נוהג מורי ז. ת"הס
כ "ו ולכן בליל יוה"כ ח"הוא כדי שלא יראה קרי בליל יוה' ד הט"ונלע

תהלים ' הראשונים שבס' מזמו' נוהגים לקרות אחר כל סדר תפלת ערבית ד
' וסגולת. למנצח בנגינות עד לבטח. מזמור לדוד. ולמה רגשו. והם מן אשרי

כמנין קרי ומי שקורא אותם ומכוין בהם לא ש תיבות "היא כי יש בהם י
' מזמורים האלו הם בגי' ת של ד"ת וס"גם ר. כ ההוא"יראה קרי בליל יוה

' ת ד"מן אשרי האיש וס' ן שמים בתבונה והם אלו א"א כמנין כונ"קל
מן ' ת ה"ממזמור לדוד וס' מחוסי בו מ' ת ו"מלמה רגשו גוים וס' מתאבד ל

מאשרי ' מן תושבני ויתכן שהוא מונה בחשבון אד "ת יו"מלמנצח וס' סלה ל
' מזמורים עצמם והכו' ד או אם נמנה גם ד"א כנלע"מהאיש והם קל' וה

סמאל ' א הוא בגימטר"א ויכוין כי קל"ו הרי קל"וקכ' לכולם ויהיה ה
כ הוא "ל הרואה קרי בליל יוה"וסגולתם להעבירו מעליו ולפיכך אמרז

ל כמנהג אשכנזים כתוב "ר של מורי זו זה מצאתי בספר המחזו"מסוכן ח
בחוץ קודם תפלת אלול ויוד ימי תשובה יום צום ישאל האדם חיים וכפרה 

ע מלא כל "כ רבש"ג מידות ואח"פ י"ת ויקרא ג"ויעמוד בשעת הוצאת ס
' וארוכי' משאלותי לטובה והפק רצוני ותן שאלתי לי ולבני ביתי חיים טובי

ופדני מכל ' שלום ובהשקט ובבטחבכבוד ובמנוחה ביראתך ובתורתך ב
צרה ויגון וממות ומכל שעות רעות המתרגשות ויוצאות לעולם וכפר עונותינו 

' פעמים וכן במוסף ובמנחה כדי שישלי' ר ויזכור שאלתו ג"ואשמותינו אכי
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גם זה מצאתי אחר כל . פ ואני תפילתי"פ ותנתן שאלתו ויקרא ג"שאלתו ג
פ ואני "ים וכפרה שכתוב למעלה עד ויקרא גל יום צום ישאל אדם חי"וז' הנז

תפילתי גם זה כתוב סמוך לו תיכף אלו השמות ואלו שצריך להזכירם או 
 :ל ואלו הן"לכוין בהם אחר נוסח התפלה והשאלה הנ

 
 -הד שיר  -הת דברים  -הת במדבר  -ענ ויקרא  -יפ שמות  -בראשית 
 :הד -מי רות  -די מגילה 

שמ מלכים  -המ שמואל  -בנ שופטים  -הושע את י -אמ קהלת  -איכה 
 :את -וו ירמיה  -את ישעיה  -

לה דניאל  -אכ משלי  -הה איוב  -לב תהלים  -שה תרי עשר  -יחזקאל 
 :המ -אר עזרא  -י "לך דה -

ואני חיים חקרתי לידע מהיכן מוצא השמות האלו וידעתי כי הם מתיבה 
יוצא ' פ הא"י' רונה כזה שם אואח' א' שניה של פסוק אחרון של הספר או

ואחרונה של יוסף ' מפסוק אחרון של ספר בראשית שהוא וימת יוסף אות א
מכנגד ' כ כתוב מבחו"ץ ביוה"גם זה מצאתי בחזרת מוסף ש. ז"וכן כולם עד

מ "ל יר"איה מקום כבודו עשוי סימן על תיבת איה כזה ומבחוץ כתוב וז
ולא מצאתי יותר מאלו ' כואבינו שבשמים שתמלא את שאלתי ובקשתי 

י עצמו שמסיים בנוסח זה "הנזכר פה ובמחזור שלו אחר מצאתי כת' התי
שתמלא את שאלתי ובקשתי בשם יפ ענ הת כסדר שכתבתי לעיל גם זה 

ל "יום הכפורים וז' ל ממנהג אשכנזי בתפי"מצאתי בספר המחזור של מורי ז
שאלות שירצה ' מג' ץ אומר איה מקום כבודו ישאל א"כ בשעה שהש"ביוה

ד פירושו שישאל "ו ונלע"מ' לשאול ויאמר בשם יה והם קיבוץ קמץ והם בגי
' שאלות שירצה לשאול ולא יותר ובהכרח יענו ויתנו לו א' מג' שיתנו לו א

ו "מ' יודין ופתח שהם בגי' ה בקיבוץ וקמץ אשר הם ד"גם יכוין לשם י. מהם
יה ולא ידעתי אם זה כתבו מורי ה הרמוזים במלת א"אותיות י' וזה יכוין בב

ל בתחילת ימיו אשר עדיין לא נכנס בפרדס החכמה אלא העתיק זה "ז
כ בחזרת "גם מצאתי בסדר מוסף יוה. מספרים אחרים ולזה דעתי נוטה
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שהוא אל ' ץ בפזמון המתחיל כן האוחז ביד מדת משפט הכל מאמיני"הש
בוחן כליות ופזמון זה אמונה הבוחן ובודק גנזי נסתרות וכל מאמינים שהוא 

' ל האוחז הוא שם בן ד"המוסף וכתוב בחוץ כתיבת מורי ז' כתוב אחר קדוש
ז היוצא מפסוק אוחזה בסנסיניו הבוחן צריך כך צריך להגיה "כ' ובגי' אותיו

הגואל . א שמות"אדני והוא שם מעולה למעלה על ע' כך הבחן והוא בגי
י "יד' הויה אחד ובגי' ל והוא בגי"טו "שם כוז' צריך להגיה כך הגאל והוא בגי

ק והוא שם של כתר "ש צט"הדן באת ב. א וטובים לגאולה ולישועה"די
הודאי הוא . ש דודי צח"דודי וזמ' אזבוגה ובגי' צורטק ההגוי והוא בגי' הנק

א אותיות הודאי ובאותו שם עלה משה "ה במילואו יוד ה"שם המפורש י
י הוא שם קדוש היוצא "ד ירצה כי ודאאהיה עו' למרום וכן ודאי הוא בגי

החותך צריך להגיה החתך והוא שם המפורש יוצא . 'ת ויברך דוד את ה"בר
ב שמות היודע "מע' והו והוא שם א' הטוב בגי. ת"מפסוק פותח את ידיך ס

 :ה"המלך והוא שמו של כתר הקב' והוא בגי

  דרוש א הכיפוריםדרושי יום  -שער הכוונות 

 :'דרוש א

כ הרי הוא "ל שאמרו כל האוכל ושותה בעיוה"כ ובו יתבאר מאמר רז"ליוה
ה בדרוש הנסירה אשר "הנה למעלה בענין ר. ש"וע' כו' וי' כאלו התענה ט

 :בהמשך עשרת ימי תשובה נתבאר זה באורך

כ "ועתה צריכין אנו לבאר מה ענין התענית הזה אשר נצטונו להתענות ביוה
 :'ל הנז"ונחזור לבאר מאמר רז' כו מיני עינוים אכילה ושתיה' בה

י אכילתינו ושתייתינו "כי כל ימות השנה ע' ה כנז"ל בענין ר"דע כי כבר נת
הגופני שאנו מברכין עליהם כמה ברכות המוציא וברכת המזון וברכת 

' רחל בחי' א ולנוק"י הברכות ההם אנו ממשיכין לז"הנהנין כלם הנה ע
סנדל תשמיש המטה מן אימא עילאה אכילה ושתיה רחיצה סיכה נעילת ה

ואמנם האכילה ושתיה ההם הם אכילה ושתיה גופנית נמשך מן חיצוניות 
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' בחי' בב' א שהיא רחל עילוי יתיר"דז' כ יש לנוק"אימא עילאה אבל ביוה
' בעצמה ואם בבחי' כו' שנבאר אם בענין מציאות עילוי האכילה והשתי

בר ננסרה רחל לגמרי וקבלה כ כ"מקום מוצאם והטעם הוא כי עתה ביוה
ל "א עצמו כנ"י ז"י ביסום ומיתוק ונמשך לה ע"א ע"הדינין מאחוריים דז

כ היא צריכה לקבל מיתוק הדינין מן אימא "בדרוש הנסירה ועתה ביוה
א ולכן היא צריכה עתה לעלות עד אימא עילאה "י ז"עילאה עצמה שלא ע

מן אימא ' מתפרנס א וכיון שעלתה שם איננה"למעלה מז' ממש ומתעלי
כבתחלה אבל היא ניזונת מן המקום שאימא ' אכילה ושתיה גופנית מחיצונית

דברים ' עילאה מקבלת וניזונת ורוחצת וסכה ושותה ואוכלת וכל אותם הה
הראשונים נתבטלו עתה לפי שהם באים לה ממקום ' אכילה ושתיה כו

א מן הפה גבוה ולכן אינם מושגים אלינו במששות רק בסוד הבל היוצ
מיני עינוים אלו שהם ' כ ולכן נצטוינו בה"ומאותו הבל ניזונת עתה רחל ביוה

כ ואינה ניזונת אלא מהבל "אכילה ושתיה כי נתבטלו ממנה עתה ביוה
דברים ' כ כנגד ה"תפילות ביוה' היוצא מפה עליון ולכן כנגדם תיקנו ה

ה וגם לטעם כי התפלות הם בסוד הבלים היוצאים מן הפ' אכילה ושתיה כו
וכיון שעתה ' ו היא תיקון המל"כ בקול רם כי בשכמל"ו ביוה"בשכמל' זו או

גם יש טעם אחר והוא כי . ניזונת מן הקולות הפנימיים לכן נאמר בקול רם
גבורות שלה ממותקות לצורך פרצופה ' כ הה"לפי שרחל לוקחת עתה ביוה

לכן כנגדם ה ו"ת לקמן בע"א כמשי"י ז"מיד אימא עילאה עצמה שלא ע
פנחס ' ה פ"ודבר זה נרמז בס' ענויים אלו שהם אכילה ושתיה כו' תיקנו ה

 :ב"א ע"רל' בד

כ אנו ממשיכין אליה "תפלות שאנו מתפללים ביוה' י ה"כי ע' ונחזור לענין א
קולות היוצאות ' אכילה ושתיה פנימיים מפנימיות אימא בסוד ה' בחי' ה

הם סוד ' הנז' בחי' ילתינו כי גם אלו הקולות תפ' מהפה בסוד הבל כדמיון ה
' בחי' היוצאים מפי אימא ומשם מקבלת המלכות עתה ה' קולות פנימיי' ה

קולות אלו לפי ' ענויים עצמם הם כנגד ה' ה' גם בחי' אכילה ושתיה כו
קולות הפנימיים ' קול כי הוא ממשיך ה' ם וצום בגי"שהתענית נקרא צו

גם יובן הענין . הגופניים' כילה ושתיה וכוצומות אלו מא' י ה"העליונים ע
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ה "ת נ"קולות שנמשכים לה עתה הם מפנימיות חג' כפשוטו כי הנה אלו הה
תרומה כי ביום ' ה פ"דאימא והנה זה עצמו הוא סוד התענית כנודע מס

' י התעני"התענית כל האברים נזונים ממזון שמשלח המוח בהם נמצא כי ע
תפלות מן ' קולות ומזונות רוחנים שהם הה' ה אלו נמשכין אליה' וענוים הה

ס "וז. ה"קצוות אימא ממש כמו שיתבאר עניינם לקמן בע' אשר בה' המוחי
ל כי בשאר ימות "ר' ש הכתוב כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כו"מ

העולים ' הויו' י הלחם הגופני שהוא סוד ג"אדם חיים וניזונים ע' ן נק"השנה זו
צלינו בסוד המוציא לחם מן הארץ בסעודות שבת לחם כמבואר א' בגי

' שהוא פנימיו' אבל אינו על הלחם הגופני לבדו רק בשיתוף מוצא פי ה
ש כי לא על הלחם לבדו "המשתתף עמו וזמ' הבל היוצא מפי ה' בסו' ורוחניו

כ "אבל ביוה' והוסיף מלת לבדו לשלול שאינו לבדו רק בשיתוף מוצא פי ה
גם רמז . 'קולות הרוחניים הפנימיים הנז' מוצא פי הה אין בו אכילת לחם רק

' י התעני"תרגומו של תענית כי ע' א שהו"צומ' באומרו מוצא כי הוא אותיו
ל והבל היוצא מפה "פנימית ורוחנית בסוד קו' אכיל' שהו' ניזון ממוצא פי ה

ה מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר "ס מש"גם ז. 'העליון כנז
ל כי "ת אמי אבי ר"ש בקבלת שבת כי בפסוק הזה נרמזו בר"כמ 'במרום ה

כ גם רחל "והנה עתה ביוה. א"יש קולות עליונים פנימיים שמהם נזונים או
א נזונת משם והנה קראם קולות מים רבים לפי שכל אלו הקולות "דז' נוק

ל ובנהר זה נכללים כל "ש ז"נהרות כמ' הם סוד נהר פרת בינה הכולל כל ד
י שנוקבא "ת ואעפ"פר' פ קול הוא בגי"נהרות והנה ה' רבים שבדהמים 

א אינו עולה ואינו "קולות אלו אבל ז' זה וניזונת בה' לבדה היא העולה ביו
ז נצטוינו גם אנחנו להתענות כמוה לפי שלעולם אין לנו שום "ניזון מהם עכ

ו וכיון שעלתה עתה למעלה אין לנ' א אלא באמצעות נוק"שפע ומזון מן ז
כ ונחזור לענין מאמר "אכילה ושתיה ולכן גם הזכרים חייבים בתענית יוה

' בכל בחינותי' כי בתחלה צריך להשלים תקון נוק' כו' ל כל האוכל ושות"הנ
כ "והנה בעיוה' כ לקחת הפנימיו"כ ביוה"החיצונית כדי שתוכל אח' בבחי

בחינות ' ב כי' ל בדרוש הנסי"כנ' צריך להשלים תקון יסוד ומלכות של הנוק
האלו אשר בה ' כ והנה היסוד ומלכו"אלו נעשות ביום תשיעי שהוא עיוה
ולכן האדם חייב להרבות ביום זה ' אינם נתקנים אלא בסוד החיצוניו
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כ בשאר הימים כי בכל יום משאר ימי תשובה נתקן בו "משא' ושתי' באכיל
הוד ' בחיכ שהוא "יוה' לבד אבל עתה נתקן ביום זה בחינתו ובחי' א' בחי

ליום עשירי ' הנוגע' וגם צריך לתקן בו גם הבחי' שבה ננסרת ונתקנת ביום ט
שבה כנודע כי תמיד הם בחיבור כחדא ואין להפרידם ' שהוא יסוד ומלכו

ואם ' החיצוניו' י אכילה ושתי"ואמנם תקונם ע. 'א' ולכן שניהם נקראים בחי
ויצטרך לאכול ביום אינו מרבה באכילה ביום זה לא יתקן כי אם בחינתו 

כי לא תוכל לעלות ולאכול ' שהוא יסוד ומל' כ לתקן בחי"עשירי שהוא יוה
ונמצא כי המרבה ' החיצוניו' בבחי' אכילה ושתיה הפנימיות עד שתשתל

והמצות שעושה ' י הברכו"י הכונה שלו וע"ע' ביום ט' באכילה ושתי
יש בה תיקון כ "ועשירית ועי' הט' באכילתו ושתיתו הגופני מתקן בחי

י התענית ונמצא כי "ע' הפנימיו' בחי' כ לאכול ולשתו"ביוה' לשתוכל לעלו
והרי ' הפנימיו' לקבל אכילה ושתי' גורם לו שיתענה בי' בט' האוכל ושות

עוד יש טעם . 'כנז' גורם תיקון התעני' כי אכילת הט' הוא כאלו התענה בט
החסדים ' בחי' ב א"דז' כ נכנסים בנוק"אחר והוא כי ביום זה דעיה

שבה והנה היסוד ' חסדים ביסוד שבה ובמל' התחתונים שהם כללות הה
' וי' ט' ש כאלו התענ"וזמ' בט' עשירי ושתיהם נכנסי' בחי' והמל' ט' הוא בחי
י אכילתו ושתיתו ביום זה וזה יתבאר "הימים נתקנו ביום זה ע' ב' כי בחי

 :ש"דחג הסוכות וע' לקמן בדרוש א

  דרושי יום הכיפורים דרוש ב - שער הכוונות

 :'דרוש ב

שהם אכילה ' דברים הנז' ל ונחזור לבאר ענין ה"ביתר שאת וז' על הנז
' ונתחיל לבאר בתחי. ל"פנימיות כנ' ובחי' חיצוניו' ושתיה אשר יש בהם בחי

ן "בשם אכילה ולא שתיה וכל מזון זו' א נק"א עצמן דע כי כל מזון או"מזון או
ויקרא אכלו ' ה בפ"ש בס"המים וכמ' ולמטה הוא סו' כי מאי' בשם שתי' נק

ן "לעלמין שתו ושכרו דודים לתתא זו' א דלא מתפר"לעילא ודא אינון או
אכילות ' לב' א נחלק"ודא אינון דודים לזמנים ולפרקים ואמנם אכילת או
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' א הנה שתיהן נמשכו"אכילות או' שתיות וזה ענין ב' לב' כ נחלק"ן ג"ושתית זו
א ויש "ר דאו"לג' א אבל יש בזה חילוק כי יש אכיל"א מן פה דא"או אל

י המתלבש תוך "והנה אכילה העליונה נמשכת מן עת. ת שבהם"אכילה לז
א דרך "ומזון למטה עד הפה דא' א ומשם נמשכת אכיל"דא' גולגלת

כ יוצא מן הפה ולחוץ כי מרוב הארתו אינינו יכול להיות "פנימיותו ואח
ם בתוך פנימיות ולכן יוצא מפיו בסוד הבל היוצא מן הפה מוגבל ומצומצ

א והוא שם בסוד אור מקיף "יורד ונמשך דרך הדיקנא ולמטה עד פה דאו
כנודע ומן אור המקיף הזה שואבים ' להם כי כל הבל הוא סוד אור המקי

עליונות שבהם שהוא סוד שאיפה בלבד ' א והוא מזון לג"ושואפים מזונם או
א עצמו עד פיו עצמו "נמשכת ממוחין דא' ד יש אכילה בעו. ולא אכילה

א ומשם יורד גם כן בפנימיותו דרך הגרון אשר שם הוא מקום כתר "דא
א עצמם "ודרך מוחין שלהם יורד משם ומתפשט עד פיהם דאו. א כנודע"או

ק שלהם עצמם והוא "ואז יורד בפנימיותם דרך הגרון שלהם עצמם עד הו
קולות הפנימים שאמרנו ' היא סוד הה' האכילה הב ק שלהם וזו"מזון אל הו

כ כי נמשך לה מזה האכילה אשר תוך "א ביוה"דז' למעלה שמהם ניזונת נוק
עילאה ' ן כי הנה מן אי"שתיות זו' וזה ענין ב. ל"כנ' ה של אי"ת ונ"פנימיות חג

היא לצורך ' והשתיה הא. 'האכילו' ל בב"ד הנ"אלו ע' שתיו' נמשכין להם ב
א דרך "מן א' ממה שיורד אליה מלמעל' דאי' ן והיא מן האכילה הב"זור ד"ג

המוחין שלה עד הפה שלה והנה יורד דרך הגרון שלה בפנים וממנו נזונים 
נמשכת ממוחין דאימא עצמה ויורדת עד הפה שלה ' והשתיה הב. ן"ר דזו"ג

שינוי  והנה יש. ן וניזונית ממנו"ק דזו"עצמה ואז יוצא מפיה לחוץ ויורד עד ו
העליונה יצתה ' כי שם האכילה ראשונ' האכילו' השתיות מב' באלו הב

נכנסת דרך ' הא' אבל השתי' נכנסת דרך פנימיו' א והב"מחוץ לפה דא
יצתה דרך פיו ' תוך גרונה ולא יצתה חוץ לפיה והשתיה הב' פנימיות אי

ו יצתה דרך פי' א הכל הוא רחמים והאכילה הא"והענין הוא לפי שא. לחוץ
א לפי שהוא הארה גדולה ואינה נגבלת בתוכו ולכן יצתה חוץ לפיו "דא

המוחין שלו עצמו היה בה יכולת ליכנם ' שהיתה מבחי' אבל האכילה הב
' הא' דדינין מתערין מינה לכן השתי' שהם מאי' אבל ענין השתי. בפנימיותו

שלה הם רחמים והם מים מתוקים ' א לצורך אכילה הב"הנמשכת ממוח דא
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אף אם יכנסו דרך גרונה ויתערבו בגופה אינם נעשים מים מלוחים אבל ו
עצמה אשר דינין מתערין מינה הנה להיותם ' ממוחין דאי' הנמשכ' הב' השתי

הגרון שלה ' הדינין ואם יכנסו דרך פנימיו' ממנה הם מים מלוחים קצת בסו
ם ולכן ויעברו בכל גופה למטה יתוספו הדינין בהם ויהיה מים מלוחים ומרי

' המים המוציא האדם בבחי' דרך הפה שלה ולחוץ והוא בסו' הם יוצאי
והנה למטה יתבאר כי ענין . ו משופר"ש' האותיו' ב' הרוק והנה רוק הוא בחי

' יודין שיש בג' ן ומן ה"ה ב"ג מ"ב ס"הויות ע' יודין שיש בד' נמשך מט' השתי
ד יודין אלו עם "תצרף יד יודין ואם "אהיה דיודין דאלפין דההין סך כולם י

ש בדרוש "ד מ"ך דינין ע"ש' ו משופר יהיה בגי"שהוא שני אותיות ש' רוק הנז
ך ניצוצי הדין ולכן הם מים "בשופר הם ש' ו עם היד האוחז"השופר כי ש

מהם הם הויות ' הט' ד יודין הנז"פ שי"והענין הוא כי אע. מלוחים ולא מרים
מלויי אהיה שבבינה שהם דינים אז ' ז כאשר מתערבים בג"והם רחמים עכ

אבל . 'הויו' כ מבחינת ד"נמלחים ונעשים מים מלוחים ולא מרים כי הם ג
ג "ב ס"הויות ראשונות ע' ן הוא מים מרים אבל ג"צריך שתדע כי הויה דב

ב הוא "לפי שהויה דע' מילויי אהיה נעשים מלוחי' ה בהתערבם עם ג"מ
ה שהם מן הבינה "ג ומ"דס' והוי' רחמים כי היא בחכמה והיא מים מתוקי

ן שהיא מים מרים לרוב דינין "ולמטה הם מרים אבל לא כמו ההויה דב
ה "ג ומ"ב שהם מים מתוקים עם ההויה דס"שבה ולכן בהצטרף הויה דע

יתמזגו כולם יחד ויהיו כולם שלשתם מים מלוחים אבל לא מרים כי הויה 
' ה כנז"ג מ"ב ס"הויות שהם ע 'שלש' ב יסיר מרירותם ולכן מלח הוא בגי"דע

ק תחתונות שלה "והנה כיון שהם מים מלוחים אם יכנסו דרך הגרון שלה בו
כדי שלא יתמררו ולא ' יחזרו להיות מים מרים ולכן יוצאים דרך פיה לחו

והוא כי בעת צאתם מן ' אלא שאדרבה הם נעשים עתה מים מתוקי עוד
הויות ' מילויי ד' מף שהם דאשר שם אותיות בו' הפה ועוברים דרך השפתי

ף והם הויות לבדם בלתי עירוב "ח כמנין בומ"קכ' ן שהם בגי"ה ב"ג מ"ב ס"ע
אהיה שהם דינין ולכן הם מים מתוקים ולכן בעבור המים המלוחים ' שמו
וכבר ביארנו . ף שהם מתוקים"י אותיוח בומ"דרך השפתים נמתקים ע' הא

' והרי נתבאר היטב ב. ש"כיוצא בזה ענין השפתים בדרוש השופר וע
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' שתי' ן רק בחי"י שביארנו כי אין לזו"ן והנה אעפ"שתיות זו' א וב"אכילות או
 :ה"ש בע"אכילה כמ' ן יש בהם בחי"א אבל גם בזו"או' ז זהו בערך אכיל"עכ

  דרושי יום הכיפורים דרוש ג -שער הכוונות 

 :'דרוש ג

ן "הבאים לזו' יצה וסיכה כובחינות אכילה ושתיה ורח' ונבאר עתה ה' על הנז
 :ל וזה ענין החיצוניות"קולות הפנימיים הנ' כ נבאר ה"מאימא עילאה ואח

 
שארה ' משפטים בפ' אכילה הנה בדברינו אלה יתבאר מאמר הסבא פ

אלקים הכולל ' בנקו' עילאה יש בה הויה א' דע כי באי' ועונתה כו' כסות
ה דיודין "ה באופן זה אהי"אהי של' שמו' ממנו ד' את כולה כזה ידוד ויוצאי

א "ן בה"ה דההי"ו ואהי"ה דאלפין בוא"ואהי' ה דיודין בהא א"ד ואהי"ביו
' עצמ' א כבר נתבאר לעיל שנמשכת ממוח אי"ואמנם האכילה דז. אחרונה

אשר בראשה ובמוחין שלה אשר שם הוא ' ה הנז"ד של ההוי"ונמצא כי מן יו
והוא ' ראשו' הרמוז באות ה' ן הב"ה דיודי"ן משם יוצא אהי"ה דיודי"אהי

' כמו שיתבאר והנה נת' אכיל' המתפשט למטה עד החסד שם נעשה בחי
' מהי' ס בשום א"כי אי אפשר שיתפשט ויתלבש אור הא' בשער הדרושי

ס מתלבש "אלא עד שיתלבש תחילה אור החכמה בהם ואז אור א' ספי
ז אין "ת וכעדס כולם בחכמה עשי"וז' בתוך החכמה ומתפשט בתוך הספי

ס אם לא שיתלבש "י יכול להתלבש בו אור הא"ת נה"ק חג"מהו' שום א
יומא יומא ' חסדו כי החסד נק' ס יומם יצוה ה"וז. 'בהם בתחילה אור החס

מתפשט אור החסד ' ק ונמצא שבתחי"דכליל כולהו שיתא יומין שהם ו
ך דאצילות ובתוך החסד מתלבש אור החכמה ובתו' תחתו' ספי' בתוך ו

י אור "ס אלא ע"א' אין מתלבש בתוכ' ס אבל הבינ"החכמה מתלבש אור א
' ז הוא בכל הפרטי"ס דאצילות וכעד"הי' החכמה בלבד והרי זה דרך כללו

י מתפשט "וע' ס דאי"הוא מתלבש ומתפשט בכל י' ונמצא כי החסד שבאב
א ובאמצעות מתפשט "ס דז"השפע בכולה והחסד דאימא מתפשט בכל י

וטעם הדבר . 'ד הנז"ע' ס דנוק"א מתפשט בכל הי"והחסד דז השפע בכולו
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כ החסד שהוא "הוא לפי שכל מיני שפע ברדתם למטה הם משתנים משא
שהוא מאיר מסוף העולם ועד סופו ואינו ניתש כחו ואיננו ' נקרא אור קדמא

ולכן אין שום ' מתעבה ומשתנה וכל כך אורו גדול למטה כמו בהיותו למע
ונבאר עתה . עד שיתלבש בו בחסד ואז יורד למטהשפע יורד למטה 

ן "ב דיודי"ה דע"הנה החסד של אבא הוא הוי' החסד דאבא המתפשט באי
ה "ראשונה דהוי' היוצא מאות ה' ן הב"ה דמילוי יודי"חסד ושם אהי' בגי' שהו

יורדים למטה ' ל הנה הוא מתלבש בזה החסד דאבא ואז שניה"כנ' שבאי
מתלבש תוך ' ואל תתמה איך שם אהיה דאי. ש"כמ' האכי' להשפיע בחי

ברישא דאימא אבל החסד ' החסד דאבא כי הנה שם אהיה זה הוא למעל
א שוין כחדא נפקין וכחדא שריין "שבו והנה או' ק תחתו"מו' דאבא הוא א

הזה מן ' ה הב"שם אהי' כ ודאי שיותר יהיה מעול"ולא מתפרשין לעלמין וא
ש "והוא סוד מ. א מתלבש בתוכוב דחסד דאבא ולכן הו"הויה דע

' באברהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו כי אברהם הוא החסד הנז
ץ ואברהם "ע' שהוא בגי' דיודין דאי' ה הב"ץ הוא אהי"שבאבא והנה הע

תוך החסד ' אהיה וזהו תחת העץ כי לכן אהיה מתלב' הוא למטה מבחי' הנז
ש "והשפע למטה וזהו מ' ובהיותם מלובשים כך אז נמשכת האכי' הנז

ש "והנה אלו היו מלאכים ונודע כי מאכלם הוא מן העליון כמ. ויאכלו
הכתוב לחם אבירים אכל איש לחם שמלאכי השרת ניזונים ממנו והנה 

ה דחסד דאבא "עצמם שהם בהוי' שמות הנז' אכילת המן הזה נרמז בב
' יודין וו' בה שציורה "של אהי' יודין וא' ובאהיה דאימא כי הנה יש בהם ז

שמות אלו הם ' ן שבב"יודי' ודע כי אלו הז. ן"יודין כמנין מ' הרי הם ט' כזה א
ס דאימא והם "אלקים הכוללת כל י' ה בניקו"נקודות שיש בשם הוי' ז' בחי

ל כי שארה היא "ס מאמר הסבא הנ"וז. 'נקו' שבא סגול חירק חולם והם ז
דע כי שארה היא האכילה אלקים הנמשך מן עלמא דאתי ונו' הויה בניקו

' ואלו נמשכין ויורדין עד החסד דאימא אשר שם בחי' יודין הנז' הנרמזת בט
שהם סוד ' יודין הנז' נקודות אלקים הם הז' ש והנה כיון שז"האכילה כמ

זו ' גם שם אלקים בעצמו צריך שיהיה רמוז באכיל' האכילה ונקרא שאר
אלקים ' הנק' גבו' כ היא בחי"א' שארה כיון שכל המזון הזה הוא מאי' הנק

שם ' וכללו' ש' של שארה הוא אלקים במילוי יודין העולה בגי' והנה ש
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' וה' של שאר' ר' ואלקים בריבוע הפשוט הוא בגי' של שאר' אלקים הוא א
הוא באימא ' גם ידעת כי שאר. 'של שאר' אותיות של שם אלקים הם ה

ה "ש בע"ארץ מצרים וכמה בסוד אשר הוצאתיך מ"ש בס"כמ' בסוד אשר ה
שארה יורד ונמשך עד החסד שבאימא ונודע כי ' כי המזון הזה הנק' והנה נת

צ הוא בחסד "ונמצא כי שם אבגית' ת דאי"ב הם בז"שמות של שם בן מ' ז
גם נודע כי שם של . שארה לרמוז כי המזון הוא בחסד דאימא' והוא בגי

של ובוהו בחילוף ' ד בב אותיות ראשונות מן בראשית ע"ב יוצא מן מ"מ
ץ יוצא מתיבת בראשית שהוא אותיות "אלפא ביתא ונמצא כי שם אבגית

' בית בסוד בראשית בית ראשית נקוד' הנק' ל מזון דאי"שאר בית ר
' נמצא כי שאר' ראשונה וזהו שארה שאר ה' ה' גם האימא נק. בהיכליה

' ית כנזלהם והרי נמצא כי המזון נרמז במלת בראש' ושאר בית משפט א
ל כי אלו "והנה נת. ברא וזהו בראשית ברא' ויורדין בחסד של אימא הנק

' מפנימיו' הם נמשכי' קולו' הבינה כי הה' הם מחיצוני' דברים אכילה כו' הה
החיצוניות ואמנם חיצוניות דאימא ' שאנו עוסקים בה היא מבחי' והנה אכי

א והנה "עולה קנן ה"ה דההי"ן ואהי"ה דההי"שמות הוי' דחסד שבה הם ב
ואל תתמה איך . ל"כנ' א הרי כי ברא הוא בחסד דאי"בר' א הם בגי"ן וקנ"ב
שמות אלו הם בחיצוניות דחסד דאימא כי הנה נודע שהחסד דדכורא ' ב

ה "גניז ביסוד שלה ולכן הוי' גניז בפומא דאמה יסוד שבו וכן החסד דנוק
סד שבה כי ן שביסוד שלה צריך שיהיה שרשם בח"ן שהוא סוד מ"דב

אלקיך ' ן נרמז בפסוק כי ה"ה דההי"אהי. גם ענין. ביסוד שבה' משם נמשכי
אל הוא ' אש החסד שבה הנק' א הרי כי הבינה הנק"אש אוכלה הוא אל קנ

ברא אז ' ן ואחר שירדו המזונות בחסד שבה הנק"ה דההי"א שהוא אהי"קנ
קים בכל ש במלת שארה איך בו רמוז שם אל"אלקים שהוא מ' בבחי' נעש

 :בחינותיו וזהו בראשית ברא אלקים

ל "יודין הנ' ט' בחי' ן ונקרא שארה והו"מ' ש כי האכילה היא נק"ד מ"והנה ע
' אלו בבחי' ז צריך שנבאר כל בחי"שבחסד דאבא ובאהיה דאימא ועד

 :הטוחנים המן הזה' הפה והשינים שבפה דאי
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ם ביארנו שארה אבל ל וש"כתב וז' משפטי' א פ"י זיע"ובשער מאמרי הרשב
יודין ' ג שבבינה שבו ג"כסותה לא ביארתיה שם והנה עניינה הוא שם ס

ן "אל מן אלוה אשר באל זו מתתכסים זו' ואלף שהוא שם ייאי שהיא בגימ
 :כ"לך לך ע' ה כנדרש פ"ה מן שם אלוה וזהו אלוה אל ו"ו' הנק

 
הוא כי הפה והשיניים של אימא והענין ' דע כי אלף דאהיה היא בחי

ה שבבינה ולכן "ה דאבא היא ממש אות א של אהי"של ההוי' כדוגמת אות י
אותיות וד שבמילוי אות יוד ' והנה נודע כי מן ב' ד כזה א"צורתה יו' הא

ו ונמצא "ד נעשה ד"ומה שהיה תחילה ו' על ו' ד' ה' דאבא נעשית אימא שהי
ואמנם צריכין שיהיו ' ל' כי בציור יוד זו נכללו אלו האותיות יוד וד שהם בגי

הווין יחד ' ד למטה כי ב"כ באופן זה יו למעלה וד"ה ג"של אהי' בציור א
הדלתין מחוברות יחד למטה והרי איך כולם נכללים בציור ' באמצע וב

שיניים אשר בתוך פה דאימא ' ואלו הם סוד ל' אות אלף זו כזו הצורה א
ל ולא מלמעלה ממנו "נמן החסד דאבא כ' ולפי שאלו המזונות נמשכו באימ

' ב שיניים וב"שיניים כי משפטם היה ראוי בה להיות ל' לכן אין בה רק ל
ז אלו "ב דאבא שחסרו ממנה אבל עכ"השיניים שחסרו ממנה הם כנגד חו

ה "כי זה האלף של אהי' והוא כי הנה נת. י כללות הכל"שיניים נעשים ע' הב
הרי ' הם ציור ה' אותיות וד' וב' א ד הם ציור"אותיות יו' וצורתה יוד וד והנה ג

שיניים ' ב' ה ואלו הם תשלו"דאהי' באות א' אותיות אה נעשים מציור הנז' ב
אותיות ' ה גם אלו הם ב"דאהי' אותיות ראשו' גם אלו הם ב' החסרים כנז

שבאלף ' הדלתין כלולות בצורת ד' והנה נתבאר לעיל כי ב. אה מן שארה
' למעל' ווין א' ה נחלקת לב"דאהי' אות אשבציור ' ה אבל אות ו"דאהי

זו ' והנה אם תצרף ד. למטה בשיניים התחתונים' בשינים העליונים וא
' יהיו ב' דאהיה שהם ציור אלף א' אותיות יוד של ציור א' הנוספת עם ג

הנה ' ה כנז"דאהי' ווין שיש בציור אות א' י גם ב"ד מן אדנ"אותיות א
עילאה ' י' פי שהיא מחוברת וסמוכה לאול' הראשונה היא עולה למנין ס

והוא סוד ' השניה היא בחשבון ו' אבל ו' הם ס' פעמים ו' וי' דציור אות א
י עם הכולל גם "אדנ' תתאה כנודע והרי הוא בגי' עילאה ו' ששים ושש ו

ותצייר בציור ם סתום כזה ' אם תחבר' דלתין הנז' גם הב. אכילה' הוא בגי
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' ל זו על גבי זו יהיה ציור ן"ווין הנ' תשים הב דמנצפך ואם' הנה היא מ
ל "ל שהוא ענין האכילה עצמה כנ"ן הנ"ך והרי הוא סוד המ"פשוטה דמנצפ

אותיות אה ' ל עם הציור של ב"יוד וד כנ' דאהיה בציו' ונמצא כי ציור אות א
ב השינים שבפה דאימא כי "ל' ל הנה כל זה היא בחי"הנעשה מהם כנ

' אותיו' ד ועם ב"י' שינים העליונים ואותיות ודד הם בגי ו"ו הם י"אותיות י
ד דו של אות "וכבר נתבאר כי ציור יו. ו שינים התחתונים"הם י' ה שהם ב"א

אה מן שארה והם בשיניים של פה דאימא ' אותיו' ה הם ציור ב"אלף דאהי
שרשי ' החניכיים שבהם נתלי' ה שהם בב"ר מן שאר"אותיות ש' נשארו ב

שמות ' הם ב' החניכי' והנה שם ביארנו כי ב. ל בדרוש השופר"נכ' השיני
ל "א וז"ע' שמות דף מ' הזוהר בפ' מאמר ספ' אלקים אלקים והנה בזה ית

והענין הוא כי . מהררי נמרים דא אינון שפוון' ממעונות אריות דא אינון שיניי
' העליוני' ו שיני"ועם י' ר' בגי' הם שם אלקים בריבועו העול' העליוני' החניכי
התחתונים הם שם ' ה וכן למטה החניכי"ו כמנין ארי"בהם הם רי' התקועי

ו "ו שינים התחתונים התקועים שם הרי רי"ועם י' אלקים בריבועו העולה ר
וזהו . אריות' ב' הם בחי' והחניכי' השיני' ה והרי כי בחי"כמנין ארי' ב

ר מן שארה "אותיות ש 'ואמנם להבין איך ב. 'ממעונות אריות דא אינון שיני
העליונים הם שם ' החניכים צריך שנבאר באופן אחר והוא כי החניכי' הם ב

התחתונים הם שם ' של שאר והחניכי' ש' ן העולה בגי"אלקים במילוי יודי
אלו ' דרושי' של שארה וכדי ליישב ב' אלקים בריבועו העולה כמנין ר

ו "באופן זה כי הרי' ש' בחי יש' צריכין אנו לבאר עניינם יותר והוא כי למע
התחתונים מריבוע ' בחניכי' ו ב"רי' וכנגד' העליוני' מקומם בחניכי' שבה

ד "ואמנם הפ. על ממעונות אריות' והרי יצדק מאמר הזו' ו שיניי"אלקים עם י
ה "אותיות אחע' הם בחי' ש' העליונים לתשלו' ו שבחניכיי"על הרי' החסרי

ה "אחע' נמשכי' קצה וסוף החיך שהוא חכמשהם ' שבגרון לפי שמן החניכי
ו לבד בחניכיים העליונים "אלו אל הגרון שהוא בינה ונמצא כי נשארו רי

ו שבחניכיים התחתונים והנה עדיין לא נשלם החשבון היטב כי "כמספר הרי
' ו אבל בחניכיי"ו שיניים הם רי"עם י' הנה החניכיים התחתונים הם ר

ב אבל הענין הוא "ועמהם הם רל. שינים העליוניםו "ו מלבד י"יש רי' העליוני
ולכן יש שם שם אלקים ' ב נתיבות חכמ"ב שינים הם כנגד ל"כי כל הל
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כ נחלקים "ב שינים ואח"ועוד יש שם כללות ושרש כל ל' ר' בריבועו העול
יורדים למטה ' ו התחתו"ו נשארים למעלה בחכמה וחצים י"וחצים שהם י

לפי שהם ' ה חניכיים העליונים הם בחכמעוד טעם אחר כי הנ. בבינה
' ב כנגד ד"רל' ל ולכן יש שם בחי"בסיום החיך העליון שהוא חכמה כנ

ב כי שורש ארבעתם הם בחכמה אבל "ן העולים רל"ה ב"ג מ"ב ס"הויות ע
אל הגרון ' בחניכיים התחתונים שהוא בחיך התחתון שהוא בינה והם סמוכי

ו שיניים התחתונים והרי נתבאר "הם ילכן הם בבינה ואין שם רק חציים ש
 :האכילה הנקרא שארה ונתבאר מאמר הסבא בענין שארה' בחי

 
עינויים ואם נמנה ' י שאינן רק ה"וצריכין אנו להודיעך אעפ' ונבאר ענין השתי

. עינויים' כ אינם רק ה"בכלל אכילה וא' הטעם הוא כי שתי' הם ו' השתי
הם באים אלא שהאכילה מעולה ' אועתה נבאר איך אכילה ושתיה ממקור 

יודין שיש ' ז' ש הנה נתבאר לעיל כי האכילה היא בחי"מן השתיה כמ
דאהיה ' שבראש אימא ועוד א' ב דחסד דאבא ובשם אהיה הב"בהויה דע

נ דמנצפך והוא אכילת המן "יודין כמנין מ' הרי הם ט' יודין וו' הוא ציור ב
יה והרי כי אכילה ושתיה הם מים שהם השת' כ בגי"ן ג"והנה אותיות מ

יין שהוא ' הם בגי' שמות הנז' היודין הראשונים שבב' גם ז' יודין הנז' ט' מבחי
ל אכילה "ז לא אמרז"יודין הם עכ' ז' ענין השתיה ועם היות כי שניהם מבחי

' ן הרמוזים באכיל"בכלל שתיה אלא שתיה בכלל אכילה לפי שהאותיות מ
יודין דאהיה ' ב ואות נון ה"יודין דהויה דע' ד' הם יותר כפשטם שהם אות מ

כי הויה קודמת לאהיה אבל ' קודם לנ' נ הם כסדרן מ"וגם שהרי אותיות מ
ולזה ' הנז' אותיות מים שהם השתיה אינם כסדרן ואינם מחולקות בבחי
 :אמרו כי השתיה טפילה בכלל האכילה והאכילה היא העיקרית

יה כי עם היות ששתיהן באות ממקור ונבאר השינוי שיש בין האכילה והשת
יודין ' ז האכילה היא גבוה במדרגתה מן השתיה כי האכילה מן הט"א עכ
שהם עליונים וכמו שנתבאר לעיל אבל השתיה היא ' השמות הנז' שבשנ

' ן הם בגי"ה ב"ג מ"ב ס"הויות ע' מכל כללות ההויות ואהיה כי הנה הד
ה "ב ותנ"ה והנה רל"תנ' ן הם בגישמות אהיה דיודין דאלפין וההי' ב וג"רל

ח אבל עניינם הוא כי האכילה "ז כמנין שתיה ועדיין חסרים כ"תרפ' הם בגי
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י "י השיניים ושם הוא נטעמת אבל השתיה שאינה נטחנת ע"נטחנת ע
ח ואז נשלמו הכח עם "השיניים אינה נטעמת עד הגיע בחיך שהוא אותיות כ

ז "עכ' כנז' לה והשתיה ענין אז ונעשית שתיה ולכן עם היות האכי"תרפ
ל שהדינין "י התדקדקותה כנז"י השינים נמתקת ע"האכילה שהיא נטחנת ע

י "נטחנת ע' כ נחלש כחם אבל השתיה שאינ"מתפזרים ואינם מתחברים ועי
ף אשר "י אותיות בומ"ע' ושם נמתק' השיניים אינה נמתקת עד שתגיע בשפתי

יות לבדם שהם רחמים והמים מילוי ההו' ח שהם ד"שם שחשבונם הוא קכ
ה שבאימא שהם דינים נעשים "המלוחים שהם ההויות שנתערבו עם אהי

ן בתחילת "א והזו"שתיות שבאו' אכילות וב' ל בענין ב"מים מתוקים כנ
היא בחיך העליון ' עוד נרחיב הביאור במלת שתיה הנה אות ת. הדרוש
' נבאר תחילה בלמטה ו' למעלה ואות ה' בחיך התחתון ואות י' ואות ש

לפי שבחכמה יש ' אותיות שת הנה חיך העליון הוא חכמה ולכן יש בו אות ת
. ל בענין האכילה"ב כנ"רל' ן שהם בגי"ה ב"ג מ"ב ס"הויות ע' כללות כל הד

ה בחכמה "ה שהם אחע"אחע' בחי' גם יש בחיך לפי שהוא בחכמה ב
ה "אחע כ"ה בינה ושניהם נכללים בחכמה כי היא העליונה ואח"ואחע

ח "קס' ה הם בגימט"פעמים אחע' ב' האחר יורד אל הבינה שהוא בגרון בגי
ה הם "אחע' של שתיה ולהיות כי אותיו' ת' הרי הם בגי' ב הנז"ועם רל

י השינים כי הם דקות ורוחניות כדוגמת "אותיות גרונות שאינם נטחנות ע
ל "ה כנשל השתי' השתיה שאינה נטחנת בשינים לכן הם נכנסים בחשבון ת

אהיה דיודין ' של שתיה והוא ג' אבל חיך התחתון שהוא בינה יש בה ש
ה היתירים הם יורדים "הם כאן והקנ' ה והש"תנ' ואלפין וההין העולים בגי
' ה ונמשך עד הריאה אשר הוא שואב השתי"הקנ' למטה ומשם נעשים בחי

א ואין הכונה שהמשקין נכנסים בתוכו אל. ל"בדברי רז' והמשקין כנז
י "ששואב דרך שאיבה מחיצוניותו המים היורדים דרך הושט המחובר לו ע

ההיא עד הריאה השואבת ' תום הריאה ונשיבתו ואז נמשכת שאיבת השתי
אותיות יה הם בחיך עליון וחיך תחתון כי הנה בחיך ' גם ב. כל מיני משקין

ין יוד' ן שבהם ט"ה ב"ג מ"ב ס"הויות ע' העליון שהוא חכמה יש בו כל ד
של שתיה יהיה ימים ובחיך ' ל ואם תחבר עמהם אות י"מים כנ' העולים בגי

יודין ' ה ובהם ה"העולים תנ' שמות אהיה הנז' התחתון שהיא בינה יש בה ג
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' של השתיה עמהם יהיו עשרה יודין לפי שאות הה' והנה אם תשים אות ה
ם והם גבורות גשמי' מים נק' מאלקים דיודין לפי שכל בחי' היא אות ה

' ן והם ה"פ יוד שהוא נו"ד ונעשה ה"זו מצטרפת עם היו' דינים דאלקים וה
פ "והנה נמצא ב. ימים' יהיה עשרה יודין העולים בגי' יודין הנז' יודין ועם ה

והלשון . נ"בחיך תחתון בינה מ' בחיך עליון חכמה מים זכרים וא' ימים א
' הם ט' עליונים הזכריהוא הרקיע המבדיל בין מים למים ונמצא כי המים ה

' ההויות שבחכמה והמים התחתונים הנקבות הם היודין שבג' יודין שבד
ל "שם א' ס ויהי מבדיל בין מים למים כי ויהי הוא בגי"ל וז"שמות אהיה כנ

יודין ואלף כנודע ' שבכלם שהוא המילוי יודין אשר בו ג' היוצא מאהיה הא
ג ואהיה אחרון שבהם "ת מולכן נרמז תחילה במלת ויהי כי ממנו התחל

ש ולמקוה המים קרא "כ במ"א נרמז אח"קנ' בגי' שהוא המילוי דההין העול
א כי זה האהיה דההין הוא אחרון לכלם ומקום "קנ' כי מקוה הוא בגי' ימי

הנה הוא ' ימים שבחיך העליון כנז' ודע כי מבחי. שלהם שבו נקוים כולם
ם "י' נקר' א כי החכמ"ובינה דזכ חכמה "ם ומהם נעשה אח"ם י"פ י"נחלק ב

פ ים "לב' מי ומן ימים הנקבות שבחיך התחתון שגם הם נחלקי' והבינה נקר
והרי ביארנו ענין אכילה ' ד הנז"א ע"דז' ים מהם נעשו חכמה ובינה דנוק

ל אלא "דברים לא ביאר לי מורי ז' הה' ואמנם תשלו. ושתיה בדרך ארוכה
 :דרך קצרה וזה עניינם

ל סבא "שמיש המטה יען כי בו נתבאר תשלום המאמר הנונתחיל בת
והענין הוא כי טיפת הזווג ' צבאות כו' דמשפטים ואמר שם כי עונתה איהו ה

' ב ואהיה דיודין שבהם ט"ה דע"אינה כמו האכילה שלא נמשכת אלא מהוי
' ל אבל טיפת הזווג נמשכת מכלם והוא כי הנה נתבאר בתחי"יודין כנ

אותיות הויה בניקוד אלקים ' של אהיה נכללין בדשמות ' הדרוש כי ד
' דההין והנה אהיה הא' דאלפין וד' במילוי יודין וג' אהיה הראשו' שבאימא ב

של עונתה ' יודין כמנין ע' ב דיודין יהיה בהם ז"דיודין בהתחברו עם הויה דע
' ה' ה של ענתה כי ענתה הוא בגי"אותיות נת' ג' הם בגי' ה האחרו"אהי' וג

כנודע אצלנו בסוד ' י דאי"שבנה' מילויי אהיה הנז' והענין הוא כי ג. ותצבא
' י הנק"ר ונודע כי הזווג נמשך מנה"חותם בתוך חותם בדרוש הצלם דליל הו
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ב ואהיה דיודין העליונים למטה "צבאות ועוד כי כשנמשכין הויה דע' ה
ה כמו שיש והנ. 'צבאו' ה' שהוא בגי' ענתה הנז' ואז יושלם בחי' י דאי"בנה

תשמיש ' פ ענתה הם בגי"א והנה ב"דז' זווג ועונה באימא כן יש עונה בנוק
' א עם נוק"וזווג ז' עונות וזווגים הם זווג אבא עם אי' המטה עוד ירצה כי ב

תשמיש אז יש תשמיש למטה ' עונות אלו שהם בגי' וכשיש למעלה ב
א "וא זווג אוכ שאין תשמיש שלם למעלה רק חציו וה"בתחתונים אבל ביוה

אז גם התחתונים אסורים ' לבד בעבור כי רחל עלתה למעלה עם אימא כנז
 :בתשמיש המטה

ש במשנה מניין לסיכה שהיא "סיכה היא כלולה מאכילה ושתיה וכמ
והענין הוא כי הנה האכילה . כ שנאמר וכשמן בעצמותיו"כשתיה ביוה

תחבר תמורת  וגם הסיכה נמשכת משם ואם' ן כנז"הם אותיות מ' והשתי
ש וכשמן "נ יהיה שמן וזמ"עם אותיות מ' ש' ץ העולה בגי"הויה שהוא מצפ

 :בעצמותיו
 

והענין . רחיצה עם הכולל' רחיצה הוא שם אהיה דיודין ודההין שעולים בגי
ל ושם אהיה דיודין הם "ה כנ"הוא כי אהיה דההין הוא בגימטריא מקו

ל ושניהם "ממילוי יודין כנ מים הם' המים הנקוים בתוך המקוה כי כל בחי
 :גם רחיצה היא בגימטריא שדי עם הכולל. רחיצה' בגי

אהיה דאלפין ' הוא אהיה דההין גם סנדל הוא בגי' נעילת הסנדל נעל בגי
ן דההין לא "ד והוא אחוריים מלאים דהויה דב"קמ' גם סנדל הוא בגי

 :הזה' שמעתי תשלום הדרו

  דרוש ד דרושי יום הכיפורים -שער הכוונות 

 :'דרוש ד

ה ולמטה בענין חג הסוכות "כ הנה למעלה בענין ר"בענין התפילות דיוה
כ "ה ועד יוה"נתבאר ענין זה בארוכה האמנם קיצור הדברים הוא כי בר
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חג עצרת הוא וימינו ' כ עד ח"שמאלו תחת לראשי וממוצאי יוה' הוא בחי
ה הנסירה כמו ימי תשובה נשלמ' עצרת הוא הזווג כי בט' תחבקני ובח

בענין דרוש הנסירה כי בערב ' כו' ל בדרוש כל האוכל ושותה בט"שנת
כ ננסר הוד ויסוד ומלכות דנוקבע ובעת הנסירה ניתנין כל הדינין "יוה

א מחבקה למתק דיני האחוריים אשר "כ שמאלו דז"ואח' א בנוק"שבאחורי ז
כ צריכה "והנה ביוה. י מקורם ושרשם"בה כי אין הדינין נמתקין אלא ע

לעלות עד ' א אחר שכבר נגמר נסירת"דז] ן דנקודה חמישית"זו[נוקבא 
ג "אימא עילאה להתעטר ולהתקשט שם בקישוטין כנודע ואז לוקחת הה

מאכילה ' עינויים הנז' י ה"א ולוקחת ע"י ז"ך מן אימא עצמה שלא ע"מנצפ
ששמעתי ד "ונלע. ל באורך"כ כנ"תפלות דיוה' קולות דה' י ה"וע' ושתיה כו

יה "א הוא שם הו"ר כי הז"ו פ"ל כי לכן נקרא כפור שהם אותיות כ"ממורי ז
ר ונמצא כי "פ' ך העולים בגי"גבורות מנצפ' לוקחת ה' ו ונוק"כ' שהוא בגי

הנזכר במלואו הוא ' ר כי הנה כו"ו פ"ן ביום כפור הוא כ"הארה שמקבלים זו
אלו ' ענין הוא כי כל בחיך וה"מנצפ' ר הוא בגי"ק ופ"יב' ו והוא בגי"פ ו"כ

א "י ז"א מאמא עילאה עצמה שלא ע"דז' מקבלת עתה ביום זה מלכות נוק
א העולה "דז' כ בלשון רבים הוא הענין רחל נוק"והיותו נקרא יוה. בעלה

' י שה"ביום זה עד אימא עילאה עצמה כנזכר ומתחברת שתיהן והנה אעפ
רק אחר תפלת הנעילה עילאה אינו ' מאימ' ך שלוקח"מיני גבורות מנצפ
לעלות עלייה ' מתחלת הנוק] כ"מתחילת יוה[ז "ש שם עכ"בסוד החתימה כמ

ך מאימא ואמנם מדריגת "ג מנצפ"אחר עלייה ותכלית כוונתה הוא לקחת הה
 :כ וזה ביאורם"תפלות של יוה' עלייתה הם כסדר ה

 שהיא נוקבא' א עד ראש התבו"דז' תחתו' כ עולה רחל נוק"הנה בליל יוה
י תפילתינו עד "כ בתפלת ערבית אנו מעלים אותה ע"דאבא ואח' תחתונ

שחרית ' דאבא כנודע ובתפי' עילא' שהיא נוקב' של בינה עילא' בחינת המל
ת דבינה בחזה שלה ובחזרת התפילה אנו מעלים "אנו מעלים אותה עד חג

' ובחזר' ב דאי"עד דעת דבינה ובתפלת מוסף אנו מעלים אותה עד חו' אות
א עדיין הוא למטה במקומו ולא עלה שום עליה "ואמכם ז. ד כתר דבינהע

עילאה שלו והטעם הוא כי כל ' עם לאה נוקב' אבל הוא מזדווג בתפלות הנז
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א העיקרית כדי שתתעטר "דז' כ הוא לצורך בנין רחל נוק"תפלות יוה
ולכן היא העולה בתחילה עד כתר דאימא ' י אימא עילאה כנז"ותתקשט ע

שאר למטה ואינו עולה עד תפלת המנחה ואז בתפלת המנחה עולים והוא נ
ובחזרה עולים עד החזה דבינה עליונה ובתפלת ' א ולאה עד ראש התבונ"ז

בדעת ' תחיל' עולים עד ראש הבינה לפי שאינו כמו רחל שעלת' הנעיל
שלו ועתה כבר ' כשיעור מדתו ושיעור קומ' א לעולם עול"אבל ז' הבינה כו

ורחל שלשתם שוים כי עלו עד הכתר דבינה ובחזרת הנעילה א ולאה "ז
 :א"א ורחל ולאה עם אימא עילאה בדיקנא דא"עולים שלשתם ז

 
ץ אומר "הוא האלקים והש' פ ה"ס מה שנהגו לומר אחר תפלת הנעילה ז"וז
הוא ' פ שאנו כופלים בכל פעם ה"פ ואע"א והקהל עונים אחריו וכן עד ז"פ

והענין הוא כי הנה שמעתי . ש"א תחשב כמ"לפהוא האלקים ' האלקים ה
גם שמעתי . באדרת נשא' א כנז"הוא בעתיקא והאלקים בז' ל כי ה"ממורי ז

הדרכים האלו עם ' ד שיתיישבו ב"ונלע' א ואלקים בנוק"ממנו כי ידוד בז
הוא ' הוא האלקים ונמצא כי ה' כ בענין ביאור כונת ה"מה שנתבאר אח

' עד מקום נוקב' הויה שעל' א הנק"כנגד זהאלקים הנאמר בתחילה הוא 
הוא האלקים כנגד ' ה' כ כופלים פעם ב"א ואח"אלקים בערך ז' הנקר

א ותרין "י עליית ז"אשר עתה נעשה אלקים ע' ה' עתיקא קדישא הנקר
אלקים כנודע ונמצא ' עילאה שם בעתיקא כי כלם נקר' נוקבין דיליה ואימ

ד "יחשב ונמצא כי י' ז לפעם א"עכ י שאנו כופלין אותו בכל פעם"כי אעפ
 :פ בלבד"הוא האלקים אינם רק ז' פעמים ה

ה הוא "ויהו' הוא האלקים כי הנה אלקים הוא נוק' ונחזור לבאר ענין ה
כ למה אנו אומרים "ה וא"ל אלקים הוא יהו"דכורא והקטן נתלה בגדול והלו

עלתה רחל כ "ל כי הנה ביוה"אבל הענין יובן עם הנ. ה הוא האלקים"יהו
כי הוא לא עלה כלל ' א הוא טפל אלי"ואז ז' עד חזרת המוסף בכתר דאימ

א "והיא עלתה כל המדריגות ההם ועתה אחר המנחה והנעילה אשר עלה ז
א עלה עד מקום עליית "שהוא ז' אליה לכן אומרים ה' והושוו' עד מקום נוק

פלת לחש ד כי כפי זה היה ראוי לאמור אחר ת"ונלע. אלקים' נוקבא הנק
ואפשר כי הטעם הוא שלא להפסיק בין הלחש ' ולא אחר החזר' דנעיל
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ן "כוונות נכללו כאן ענין זו' ד שכתבתי לעיל כי ב"ד הנלע"גם יובן ע. והחזרה
א בעתיקא עד אחר החזרה לכן "א ועתיקא וכיון שאין עליית ז"וענין ז

 :הוא האלקים אחר חזרת העמידה' אומרים ה

מהם ' א למעל"קצוות דאצילות אשר עלה ז' וא כנגד הזפ ה"וטעם אמירת ז
 :תחתונות דאצילות' מז' ועלה עד הבינה שהיא למעל

  דרושי יום הכיפורים דרוש ה -שער הכוונות 

 :'דרוש ה

' ל ג"ובו יתבאר מאמר חז' בענין החתימה שאנו מזכירין בתפלת הנעיל
של ' של רשעים גמורים וא' של צדיקים גמורים וא' ה א"בר' ספרים נפתחי

ה אומרים "כ ולכן בר"ה ונחתמין ביוה"והנה של בינונים נכתבים בר' בינוני
' נעילנזכר ונכתב וביום הכיפורים ב' כתבנו לחיים וכתוב לחיים טובים כו

גם נבאר ענין ליל ' אומרים חתמנו לחיים וחתום לחיים נזכר ונחתם לחיים כו
ן "ש הרמב"ר אשר גם אז נידונים ונחתמים כי לכן נקרא ליל החותם כמ"הו

זמנים הם שבהם האדם ' ז כי ג"ונמצא כפ' ל על פסוק סר צלם מעליהם כו"ז
כ "תבים ובנעילת יוהה נכ"ואמנם בר. ר"כ ובליל הו"ה ובנעילת יוה"נידון בר

' אבל הענין הוא דע כי בכל זמן שהגבו. 'ר נחתמין פעם ב"נחתמין ובליל הו
ה שהוא התחלת נסירת "מתעוררין הוא זמן דין ואז נידון העולם והנה בר

ולכן ' ל לכן אז זמן שליטת הדינין והגבו"כנ' א וניתנין לנוק"הדינין מאחורי דז
פנחם ואז צדיקים גמורים דוקא הם ' בפ' כדאית' דינא קשי' נקרא יום א

כ "קשיא ובנעילת יוה' ה ולא הבינוניים לפי שהוא דינ"נחתמים לחיים בר
ג לכן גם הוא "א עם הכלי של הה"דז' היסוד של רחל נוק' אשר נעשית בחי

ר אשר אז "ובליל הו. זמן דין ולא קשה ולכן הבינונים נחתמים בו לחיים
לכן נחתמים בו ' כ בנעילה כנז"עשה ביוהג לתוך הכלי שלהם הנ"נכנסים ה

ונחזור לבארם דרך פרט . עניינם דרך כללות' ש והרי נת"כמ' ב' העולם חות
ה וחותם בתוך חותם דרחל בנעילה "חותמות הם חותם לאה בר' הנה ג

כ ננסרין יוד אחוריים "ה עד יוה"ש למעלה כי מיום ר"והענין יובן במ. ר"והו
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ה "ה ולכן כל הזווגים שיש מר"דר' ה ביום אדרחל אבל דלאה ננסרה כול
עצרת ולא עד בכלל הם ישראל ולאה או יעקב ולאה כי כבר היא ' ועד ח

א שום זווג בעולם עד שיהיה בחינת החותם "ואילך וא' לזווג מיום א' ראוי
ה נחתם חותם "כ ונמצא כי בר"דיוה' ש בענין הנעיל"כמ' נחתם ביסוד הנקב
והנה לאה נקרא דינא קשיא כנודע ולכן בעת החותם . א"לאה ונזדווגה עם ז

היסוד שבו מתעורר הדין ונידון העולם ואז ' גבור' בה שהוא בחי' הזה הנעש
י החותם ההוא כי אם אין חותם "לבדם נחתמים לחיים ע' צדיקים גמורי

ת "וא. ה לחיים"ל שצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים בר"ה איך אמרו חז"בר
' והתשוב. כ"ה וחתימה בנעילת יוה"בר' ה אלא כתיב"בר אין חתימה נזכרת

א היא רחל ולכן החותם העיקרי שהוא "האמיתית והעיקרית דז' היא כי נוקב
אינו אלא ברחל ובפרט כאשר נכללת לאה ברחל ' היסוד של הנוקב' בחי

הוא ברחל ולא בלאה ולכן החותם הנעשה בלאה לא ' כי אז היסו' א' ונעשו
הוא בשליש העליון ' והטעם הוא כי היסוד דלא. 'כתיב אלא' יקרא חתימ

אבל היסוד ' הזרועות והידים שלו אשר בהם ענין הכתיב' א בין ב"ת דז"דת
חותם שהוא ' א ושם נק"י דז"פרקין תתאין דנה' של רחל הוא למטה בג

עוד טעם אחר כי לאה . ה"ש בע"ת וסיום הרגלים כמ"ם וחומ"ם וחות"תחו
' ן וא"דיודי' המילויים ב' ה בד"שמות אהי' נעשה מן דעיקר בנין פרצופה 

ש דשחרית דחול אבל רחל "ן כמבואר אצלנו בכוונת ק"דההי' דאלפין וא
הם לצורך ' א אבל ענין שמות אהיה כנז"י דז"אינו אלא מן נה' עיקר בניינ

החותם שבה בלבד כמו שיתבאר ולכן עיקר שם חותם הוא ברחל והרי 
 :ו נעשה חותם דלאה אבל נקרא בשם כתיבהה כי ב"נתבאר ענין ר

 
שנתבאר אצלנו שענין זה נאמר ' כ עם היו"ומה שאומרים זכרינו לחיים ביוה

ז צריך לאומרו "כ אבל עכ"בעיוה' לצורך הנסירה והנה כבר נגמרת נסירת
הנשמות שבה שצריך להמתיק כי עד עתה ' כ כי ענין זה הוא בבחי"גם ביוה

כ "א אליה אך עתה ביוה"לחיים כשהיו ניתנות מזי זכרינו "היו נמתקין ע
אחר שכבר נתקנו ליתנו בה ' להמתיקם פעם ב' אומרים זכרינו לחיים כו

 :ל"עכ
 

ש חתמנו לחיים וכיוצא בזה "כמ' כ אז אנו מזכירין ענין החתימ"ובנעילת יוה
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ל וענין "והוא כי עתה נעשה חותם דרחל אשר עיקר החותם הוא בה כנ
היסוד שברחל שהוא הכלי של הרחם שבה העשוי ' בחיהחותם הזה הוא 
ד בעת הזווג "נ שלה וגם לקבל בתוכו טיפת מ"מ' ג הנקר"לקבל בתוכו הה

ס דרחל הם נעשים ונבנים "והנה ענין החותם הזה הוא כי נודע כי כל בנין י
. א"א ומן החסדים אשר בתוכם מן הפנימיות עצמו של ז"י עצמם דז"מן נה

דקו ימין ' ספי' פרקין ומהם נעשין ג' מהם ג' א יש בכל א"דזוהנה בנצח והוד 
א אינו ארוך ומתפשט כשיעור "דקו שמאל של רחל אבל היסוד דז' ספי' וג
א ממנו נעשה כתר של רחל ומן היסוד שלו "ת דז"ה והנה חצי התחתון דת"נו

ת של "שבו נעשים הדעת והת פרקין והם היסוד והעטרה' שאין בו אלא ב
והנה היסוד . ת של רחל"א מסתיים עד סיום הת"א כי יסוד דזרחל ונמצ

כ "א וא"אשר ברחל אין להם על מה שיסמכו כנגדם בקו האמצעי דז' והמל
' ח כו"יסוד ומלכות ואמנם בדרוש אלפא ביתא דאטב' מהיכן יעשו בחי

' הנקו' אות' שהיא רחל בסוד נקודה קטנה כלולה מי' ביארנו כי בהיות המל
כ מתחברין בה הארות אחרות עד שנשלמה "נקודות ואח מתחלקת לעשר

לצורך ' נקודות א' עצמה משרשה ב' ס ונמצא כי כבר יש בה מבחי"לי
ת מתחברת עם "כי נקודת הת' שבה ושם נת' לצורך המל' היסוד שבה וא

גם בדרוש קטנה נערה . נקודת היסוד שבה וממנו נעשה היסוד שבה
נעשו ונמצא כי החותם ' בה מאיזה בחיש' ובוגרת נתבאר ענין היסוד והמל

היסוד שלה ממש אבל הענין הוא בסוד גן נעול אחותי ' אינו בחי' הזה הנז
כלה גל נעול מעין חתום והענין הוא כי מפחד החיצונים שלא יתאחזו שם 

אין להם ' טעמים האחד הוא לפי שהנקבה כולה דינים אשר החיצו' לב
שבכל עולם ' היא העשירית התחתונועוד לפי שרחל . אחיזה אלא בדינין

האצילות ולכן היה יכולת אל החיצונים להתאחז ביסוד שלה שהוא פתחה 
של רחל שמשם יוצא כל השפע בסוד לפתח חטאת רובץ ולכן הוצרך 

לשמור המקום ההוא מן החיצונים שלא ' להנתן ביסוד ההוא שבה חותם א
ש "הנחתם בו וזמ י החותם"יכנסו שם כדרך כל האדם השומר איזו דבר ע

גן נעול אחותי כלה כי זאת הכלה הנקרא רחל היא נעולה והמעיין שבה 
כדרך הכלה דאוגרת ' י חותם א"נ הוא חתום ע"שהוא היסוד הממשיך מ

' לבעלה לבל ישלוט שם זר בה עד שתזדווג בבעלה בעת ליל ח' פתח
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שבה י "והנה החותם הזה ניתן ביסוד שבה מן אימא עצמה מנה. ל"עצרת כנ
תחום לרמוז ' הוא אותיו' כמו שיתבאר ולכן נקרא חותם לכמה טעמים הא

ועד שם יכולים החיצונים להתאחז ומן ' כי הוא תחום הקץ וסיום המל
ל "ת ר"הוא כי הוא אותיות חמו' התחום ההוא ולפנים אינם יכולים לכנם והב

בא א בעלה של רחל ונמצא כי היא חמותה ו"דז' כי אימא עילאה היא אימ
הוא ' והג. חמות שלה' י דאימא הנק"לרמוז כי חותם זה נעשה בה מן נה

ל כי זהו כעין החותם הנחתם באיזה מקום לשמרו שלא יגעו בו "לסיבה הנ
העיר העשויה ' הוא כי הוא אותיות חומת כי הוא כעין חומ' והד. זרים

הוא כי כמו שהחותם אינו ' והה. לשמירה כדי שלא יכנסו בתוכו זרים
יקר רק הטבעת שבו חותמין על השעוה אבל החותם הנחתם והנרשם הע

הטבעת כך היסוד והמלכות של ' בשעוה אינו דבר ממש רק דמות ותמונ
ל כי הנה שאר ספירותיה "שבה לטעם הנ' הנקבה אינם כמו שאר הספיר

א חוץ מן היסוד והמלכות אשר בה אשר "י דז"יש להם על מה שיסמכו בנה
כנודע כי היסוד ' הא' א וחותם הנחתם בהם מן ספיאינם רק הארה בעלמ

בפני ' ל לפי שבו מתקבצים כללות כל האורות העליונות ואינם הארו"כ' נק
ג לבדם הם ומתפשטים בחסד עד הוד שבה וכללות "עצמם כי הנה ה

כי היא מן הארת ' ז במל"חותם הנחתם מן הארתם הוא הניתן ביסוד וכעד
וניתן במלכות שבה כי לכך נקרא ' וע מן האגר' חותם היסוד נחתם חותם ב

והנה . כללות הארות עליונות שביסוד שבה' כי בה מתקבצי' ל ה"ה כ"כל
דברים צריכים חותם בתוך חותם וסימנם ' ל ד"הזו יתבאר משז' בטעם ה

. של חביות שהוא יין' ת ואין אנו בביאור ארבעתם זולתי ענין אות י"חבי
ג חותם לשמור "בה נקרא יין וצריכין חותם עג שביסוד ש"והענין הוא כי ה

הם שמרי היין ' לפי שהקלי' נאחזים אלא בגבו' כי אין החיצו' מן החיצו
כיסוד שלה אשר הוא נעשה מהארת ' החותמות הם אלו א' והנה ב. כנודע

קצוות הגוף וזהו חותם הפנימי ועליו יש חותם יותר ' כללות האורות שבה
נעשה מהארת כללות כל האורות שביסוד ונמצא שבה ה' המלכו' חיצוני והו

ובערך . כי ממנו נחתם' הארתו גרועה מהארת החותם הא' כי חותם הב
שיש מן האורות שבגוף אל חותם היסוד כך יש מחותם היסוד אל חותם 

ג השעוה וחזרה "המלכות שבה והרי זו כדמיון הטבעת החותם צורתו ע
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חותם השעוה הוא תולדות  השעוה להיות כדמיון הטבעת ובלי ספק כי
כ נותנים דיו שחורה על החותם הנחתם "ואח. הטבעת והוא גרוע מאד ממנו

ג הקלף והנייר ונמצא כי חותם הנייר "ע' בשעוה עצמה ובה חותמים חותם ב
' ודבר זה נאמר בהקדמת התיקונים בענין שינוי ד' היא תולדת חותם השעו

י חותם היסוד נקרא ציון וחותם ודע כ. ע בענין מראות יחזקאל"אבי' עולמו
מירושלם ' ציון שהוא יותר רחמי' נקו' ירושלם כנודע כי היסוד נק' נק' המל

ועל חומתיך ' ס חומת בת ציון הורידי כנחל דמעה כו"ה וז"בס' שהוא דין כנז
חומת ונמצא כי יש ' ל כי חותם הם אותיו"כנ' ירושלם הפקדתי שומרים כו
. ל"בדברי רז' הם סוד חותם בתוך חותם הנזחומת ציון וחומת ירושלם ו

והטעם הששי יתבאר לך במה שנבאר לך ענין החותמות האלו מה עניינם 
 :ומהיכן נמשכין

' א הם בחינת אורות בלבד והם מתלבשין תוך הכלי"הנה נודע כי המוחין דז
בסוד פסוק ' י דאימא עלו למעלה כנז"י דאימא כי האורות של נה"של נה

ל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו "באהל וארז אדם כי ימות
א הנקרא תלת "ד דז"י דאימא תוך הכלים דחב"כ נכנסין נה"ואח. עליה

ספירות יש בה שם ' ה וכל ספירה מי"אהי' חללי גולגתא והנה אימא נק
ן הם במילוי יודין "קו ימין שבה שהם חח' ספי' ה אשר בג"אהי' ה וג"אהי

ג "ה הם במילוי אלפין העולה קמ"שמאל שבה שהם בג א ושל קו"קס' העול
י שלה יש "א ונמצא כי בנה"ן העולה קנ"י הם בההי"ושל קו אמצעי שהם דת

ה האלו ביסוד "אהי' הארה מן ג' ן ונמשכ"ה דיודין ואלפין ודההי"אהי' ג
במילוי יודין ' ה הנז"שמות אהי' כי הנה ג' החותם הנז' דרחל ונעשה בה בחי

למה נקרא חותם והענין ' חותם והרי נתבאר טעם ו' ן הם בגי"אלפין וההי
י דאימא עילאה ונודע שאין החיצונים "הוא כי להיות כי הארה זו היא מנה

ביסוד שבה נעשה חותם ' ר מבינה ולעילא ולכן הארה זו הניתנ"נאחזים בג
אמר הכותב פקח עיניך בענין . השומר את החיצונים מלכנס שם) דאימא(

א יכול לקבל את "ד בזה הוא כי כמו שנתבאר שאין ז"ה והנלעהחותם הז
אורות ועצמות בלא כלים כי עשר ספירות ' שבו הנק' הנפש והרוח והנשמ

ן והם נקראים בשם "הם הכלים והגוף ובתוכם מתפשטים האורות שהם נר
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מוחין דעיבור ויניקה וגדלות כי הנפש נכנסת בזמן העיבור והרוח בזמן 
וכמו שאיננו יכול ' ג שנה ויום א"אחר היותו גדול ואיש בן יהיניקה והנשמה 

י דאימא "עד שבתחילהך יתלבשו תוך הכלים דנה' לקבל אורותיו הנז
כלים והם ' ד שלו בבחי"א שהם חב"דז' ספירות ראשו' כ נכנסים תוך ג"ואח
תלת חללי גולגלתא ונמצא כי המוחין הם אורות ולא כלים בין בעיבור ' נק

ה דאימא הם ארוכים "והנה הכלים של נ. ה בין בגדלותבין ביניק
א אבל כלי היסוד דאימא הוא קצר ואיננו מגיע "הקוים דז' ומתפשטים בב
כ מתגלים אורות החסדים למטה מהחזה מוכרח "א וכשאח"רק עד החזה דז

י שהכלי עצמו אינו "הוא שאין נשמה בלא גוף ואין אור בלי כלי ולכן אעפ
וכן . שכת הארתו למטה להלביש את אורות החסדיםז נמ"יורד למטה עכ

י "שבו אינם בלתי לבוש אלא ע' א ושבמל"כללות החסדים שביסוד דז
ובלי ספק כי הארה זו היא איזו ' הארה הנמשכת מן הכלים של אימא כנז

חיצונה שבכלים שלה והיא היורדת להלביש את אורות היסוד ומלכות ' בחי
י שהיא גרוע מן הכלים העליונים ולכן נקרא א וחיצוניות הכלי הזה ודא"דז

והכלים ' א כי האורות שבה הם גבו"דז' והנה כך בנוק. חותם בעלמא' בחי
ס עצמן ואינה יכולה לקבל אורותיה עד שיתלבשו תחילה "שבה הם י

בכלים שלה ' כ מתלבשי"א ואח"י דז"אחוריים דנה' בכלים החיצונים הנק
סוד ומלכות שבה לא הגיע המשכת הכלים והנה בי. ל"וזהו ענין הנסירה כנ

' ספי' באורות שבב' ל ולכן כדי שלא ישלטו בה החיצוני"א כנ"י דז"דנה
י דאימא והלבישום "חיצוניות כלים דנה' לכן ירדו בחי' האלו שהם גבו

' ובזה יובן כי החותם דבר א. חותם' ונכנסו תוך הכלים שלה עצמה והם נק
ם נרצה להרחיב הביאור יותר נוכל לומר כי וא' ואין הכל א' והיסוד דבר א

האלו ' א ירדו ביסוד ומלכות שבה וגם בתוך הכלי"גם הארת הכלים דז
שהוא כלים דאימא ואין נקרא חותם רק הכלים ' א יש החותם הנז"דז

 :'דאימא כי הם המונעים את החיצונים לכנס שם כנז

לה עצמה הוא כך כי הם אורות ש' ס דנוק"גם נוכל לומר כי בכל י
א "א וכלים דז"י דז"תוך כלים דנה' וכלים דאי' י דאי"ומתלבשים בכלי דנה

י "לקבל אור עליון אלא ע' א לשום בחי"תוך הכלים שלה עצמה כי א
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וההכרח לזה יובן מדרוש ' התלבשות כל אשר למעלה ממנו זו בתוך זו כו
דאימא ' א וגבו"דז' א לוקחת גבו"דז' של סוכות כי שם נתבאר שנוקב' הא

ובלי ספק כי . א"וחסדים פנימיים ומקיפים דז' וחסדים פנימיים ומקיפים דאי
מוחין דאבא תוך מוחין דאימא ' ד התלבשו"אלו מתלבשים אלו בתוך אלו ע

רבות ' והנה זה הדרוש כולל הקדמו. א והבן זה מאד"כ מתלבשין בז"ואח
 :ד"כנלע' א ואם בנוק"התועליות אם בענין מוחין דז

שהוא עת נעילת שערי ' כ אשר אמרו בגמ"הו ענין תפלת הנעילה דיוהוהנה ז
ש לעיל כי חותם היסוד דרחל נעשה עתה בתפלת "והענין יובן כמ. היכל

הדלתות הסוגרות פתח ] נעילת[' מורה על בחי, הנעילה כי כן לשון הנעילה
בגמרא ' היסוד שלא יכנסו בו זרים ואלו הם הדלתות של שערי ההיכל הנז

היכל והשערים שלה הם ביסוד ' אדני שהוא בגימט' יכל הוא רחל הנקכי ה
שלה שמשם נכנסים ויוצאים כל מיני השפעות והנשמות הנאצלות משם 

והטעם שאינם ננעלים עד זמן . 'החותם הנז' והם ננעלות בשעה זו שהוא בחי
י "כ נתקן בנין הנקבה רחל ע"הוא כי הנה בכל המשך יוה' התפלה הזאת הה

שנותנת לה אימא ' גבורו' את הצלע כנודע והה' אלקי' סוד ויבן הב' אי
ל ונמצא כי "תפלות כנ' עינויים וה' י ה"עילאה אינה נותנת אותם לה אלא ע

עינויים אז ' שאז היא סוף היום וסוף זמן הה' תפלות בתפלה הה' בסיום ה
ג ונתפשטו מחסד שבה עד הוד שבה כנודע ואז "נשלמו להנתן בה הה

קצוותיה ונמשכו ' שבה' גבו' הנעילה מתקבצות כללות הארת הה בתפלת
א ואז כדי שלא יתאחזו החיצונים באותם "ביסוד דז' ד הנז"ביסוד שלה ע

נ "ל שהוא הכלי שבו מתקבצים מ"שביסוד שלה נחתם בה החותם הנ' הגבו
 :'הנז' כדי להנצל מפחד החיצו' הנז' שלה שהם אלו הגבו

י חתימה היא בעת הזאת כי "שדנים העולם ע ובזה יתבאר טעם למה זמן
הם הדינים ' והנה הגבו' ג הנז"הנה עתה נגמרה להכנס בה כל תשלום הה

כי ' החותם כנז' בבחי' עוד טעם ב. שדנים את העולם בעת תגבורת שלהם
וכיון שהחיצונים ' הנה עתה נחתמים וננעלים שעריה שלא יכנסו בה החיצוני

על ' י היותם מקטרגי"מתעוררים להתגבר ע רואים מניעת אחיזתם בה הם
י כן יוכלו להתאחז כנודע ולכן אז "התחתונים ממעשיהם הרעים כדי שע
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הוא שעת גמר הדין של התחתונים ובו נחתמים הן לטב הן לרע בעת 
רשות לשלוטי על אותם שנתחייבו ' ואז ניתן לחיצוני' שנחתם בה החותם הנז

זה הם מתרצים ואינם נאחזים עוד מיתה וכיוצא בזה משאר העונשים וב
א "ועוד כי כבר עמדו בדין כל ב. כי כבר נחתם' כלל בגבורות שביסוד הנז

עוד טעם . הדין כפי המשפט ובזה אין עוד להם אחיזה כלל' ונגמ' י קטרוג"ע
ונודע כי ' החותם עצמו כי הנה החותם הזה נמשך מאימא כנז' בבחי' ג

גבורה עילאה ובפרט ' תערין מינה והיא נקכללות אימא הם דינין כי דינין מ
ת שבה ואם להיותה בסוד ירכין "י שבה שהם יותר דינין אם להיותה ג"נה

דאינון לבר מגופא כנודע ונוסף על הכל כי אין החותם הזה נעשה אלא מן 
דין ונמצא כי ' י דאימא שהם יותר בחי"הכלים והלבושים החיצונים של נה

לכן בעת חתימת חותם זה ביסוד שבה נידון העולם חותם זה הוא דינין ו' בחי
ת והרי בכל יום ויום נתקנת בנין רחל בעת התפלה ומוכרח "וא. 'ונחתם כנז

כ למה אין העולם נידון "תותם זה וא' הוא שבכל עת תיקונה ניתן בה בחי
והתשובה היא כי אז נעשה . בכל יום ויום בכל שעת נתינת החותם ההוא

ולכן אין כח בחותם ההוא לדון את כל העולם ועוד כי א "י ז"החותם שבה ע
כ שנעשה "אין כח בחותם ההוא לדחות אחיזת החיצונים אבל עתה ביוה

לכן יש בחותם הזה יכולת וכח לדחות את ' עצמה כנז' י אימ"החותם הזה ע
ה שלא נעשה אלא חותם "ונמצא כי בר. ואז היא דנה את העולם' החיצוני

נכתבו זולת הצדיקים גמורים שיש להם כח ליכתב אז אבל ' לאה לא נחתמ
כ הוא ברחל "י חותם לאה אבל זה החותם של יוה"ולהחתם לאלתר וזה ע

ולא עוד אלא שהוא ביסוד שבה שהוא חותם משובח ופנימי ועליון יותר 
מחותם המלכות שבה לכן נחתמים עתה כל העולם כולו ועיקר גזירת 

ר שאז "חותם זה ואמנם בליל הוהאדם הן לטוב הן למוטב הכל נחתם ב
שבה גם אז הוא זמן הדין שהעולם נידון אז אבל ' נחתם חותם החיצון במל

 :ה"ל בע"ה וכמש"בס' התכלית הוא ענין מסירת הפיתקים לבד כנז
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