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מץ אנחנו צריכים לחשוף את האו. נימה תדירפ מחשבות הקודמות לכל האותיות הן משוטטות בנוה

עמוד תמיד על אופים של אותם הציורים ל כדי, את צורת האריאליות הנשמתית שבקרבנו, לנוש האמיתי

ועל פי אותם . די שנכיר את הדר נשמתנוכ ,אותם התוארים העומדים למעלה מכל תואר, צוייריםמ הבלתי

 ובהברא בנו .פוריות המתגלמות באותיות ה עליונים יסתעפו אצלנו הסעיפים של המחשבותה הרעיונות

תגוונו מאותו המקור העליון ששם י והטעמים, תגלו הנקודות ממקור המחשבה הקודמת להםי ,האותיות

ניתוחם קיימים שם בצורה ב שהאותיות עצמם, קודמת המחשפת את האותיותה שרויה היא המחשבה

, רת הנקודותיביאנו להאש ,תוך תביעה עליונה זו הרינו באים למדרש האותיותמ .'אידיאלית מיוחדה

פיצו עלינו את י ,הפסוקים והספרים, והתיבות והמאמרים, ת אורותיהםא ותגיהם יזהירו לנו, והטעמים

  .קרני הודם
 

 אותיותה
  " ף'אל"
והננו משתוממים , אנו צופים את גדולתה. קדומהה ההתחלה, אלף מעיר בנו את המחשבה של הראשיתה

יודעת . אולפן זהו תרגום הלימודה .לאלף, למודל ,להקשיבהיא אומרת לנו אומר סלה . קרת חזיונהי על

שהיה יהיה נחלת , אינו מבוטאש מקורי הוא הרעיון הפנימי. בא בלימוד איננו מקוריה היא הנשמה שכל

כי כולם ידעו אותו מקטנם ', ד איש את אחיו ואיש את רעהו לא ילמדו עוד לדעת אתש העולם ביום הגדול

זאת  . א תרדמתה"נשמתית כה לא הערות, אחוריהם של הפנים המחשביים, רגוםת הלימוד הוא. עד גדולם

דרגת המספר מ ד"יטויו הקרוב לאלף המספרי יביא אותנו לחשוב עב .שמוב היא תורת הוראת האלף

ההגיון ו ,ההגיון המילולי, ההגיון המחשבי, ההגיון החתום. לפיםא ,מאות, עשירות, יחידות: הרביעית

שריבויה , מדרגה הרביעית, בכריית האזנים, נשמעה בההגיון, בא במערכה הרביעיתהלימוד י. הנשמע

את הריבוי המבוטא ביסוד  המספר , עושרה ד העליונה של האלף מזכירה אותנו את"היו. יעוטהמ הוא

מתוך העושר של . יבוי וגודל האצור בור ממנו אנו מ ציירים את כבוד הגודל של האחדות שלש ,בהתרבותו

) זה(, מתוסף נובע  ממנו-וכל מוגבל, תרבהמ וכל, כל עוצם, צד הגודל הנושא בכחו כל ריבוימ שבאהריבוי 

שבסוד , היחש הנמרץ שבין הריבוי המוחלטו .הריבוי הממשי, ד התחתונה"תארים בהיומ הרי אנו

איננה נגיעה , ברים מסומנים בגבוליהםד המצבת, ובין האחדות המוגבלה, מעולה המוחלטהה האחדות

א מתוך "כ, כל גבולים ומצריםל תוכן המוגבל לגעת באותה העליוניות המתנשאת ממעלה לא יוכל, ישרה

, מתחילה מהשמאל של העליוניותה ,תצא תכונה קוית א לכסונית, קודה לא ת סמנהונ היסוד המזהיר שכל

 שתהיה כדי, להאפיל אורה, חהכ שיש בהעליוניות הצחה למעט, תכונה של הכח הנשגבה כלומר מאותה

שר תשפיל לרדת היא יותר א וכל, מזה תצא הנהרה, ל מוגבל ונתפס בציור והכרהכ נראה ומבהיקה לעיני

גע התוכן העליון של י ובמעבר אלכסוני זה, רב עצמה במערכות התחתיתיותב כלומר יותר מתגלה, מימנת

. שפעת מציאותו כל חייםהמספיק לפי עזוז החיים שבו למלא ה, קלושו מגע דק, הריבוי המאוחד מצד אחד

המתפצל ו המוגבל, תוכן היותר מזוקק ודק  מהריבוי המתרבהה ומהצד התחתיתי יגיע לקו אלכסוני זה

ור של א ויאיר ברק , וכולם מתאחדים  בחטיבה אחת. כליתת הבונים עולמי עולמים אין, לענפים אין קץ

ד "הלמל יגיע, האולפן הארמי, ההכרה הכהה התרגומיתו א. מכתביתה האלף בתבניתו, ראשית האורים

אשר , ה"והיה לפ, תירו את הכח המילולי ממאסרוי ,ושניהם יחד ישחררו את המבטא, הלשון קדשי

אלף ה .תחת הפה הההית המבלטת, אלףב א"האומרת פ, את עודנו אסור ברום אחדותו הדוממתז בכל
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תבואות ה שמכחה יבאו,  העולבעלת, המת הכח והעבודהב ,בצורתו המבטאית מציירת לנו את סמל השור

וא ה רוחני המהוה את המון הציורים הבאים ומסתעפים כלולה כל העז. ורב תבואות בכח שור, המחיות

אחד לאחד , ההוות ומתגלות, יצירות הפרטיותב וכח גבורתה מתגלה, בה הכל, בכח הצורה ההתחלית

  .שבוןח למצא
 

  " ת"ב י"
צריכים כבר להכין בית ,  פארת אדם  לשבת ביתת הרי כאן, תשישנה צורה ראשי, אחרי שיש תוכן, יתב

סיכוך והאטימה הפועלים שלא תופיע ה .אל המון החיל הבא ושוטף, ל הצורות המתהוותא קבול

לבית קבול סגנוני ותכסיסי , יבנהש שפעתה הצורית המופשטה הם הם הגורמים לחומרב האורה

א לעומת   "כ, מופשטה הכוללת כל בקרבהה מת הצורהלעו, תיחתו של הבית איננה מול האלףפ .שיתכונן

בות וחזקות הן המחיצות ע .חשבוןו עד כדי להכנס בתיאור, פ באיזה מובן"מוגבל עכה ,הרכוש הבא

ומתחת לכל , לא גבול ומצרב ממעל לכל גבול הרי התעופה הרוממה שרויה, התחתו החוצצות לעומת המעל

אין המעל והתחת , בולג גם שם התעופה הרוממה שרויה בלאהרי , כל גבולל כ כממעל"גבול הרי הוא ג

בלתי מוגבל ה ולהציב המעמד שלא יחדר האור, הגבולים שולטים שםש א במקום"מתיחסים לערכיהם כ

מנם ג ם  א .עזיבהמ כמין, חציבה חזקה, לזה צריך בנין איתן, מוגבלותה ויטשטש את כל הצורות האפניות

וא שפונה הוא התוכן המגביל את הגבולים לההמון  ה אמת. סוקיםלהגביל את הגבול מצדדיו הננו ע

וצריכה להיות , נגבל מתגלה בצורה הוייתיתה אבל לא כל, אשר שטפו ויבאו כשטף מי ם, ל הנגבליםש הרב

הציור אשר ישאר . מקום שאינו ראוי לוב קה החוצצת ומעכבת גם  את כח חלוש זה שלא יחדורד מחיצה

מבלי לחדור אל הגבולים הצריכים , קהד מחיצה, י מסיפס"ראוי לו להתעכב ע, עומק הדממהב ,בתעלומה

בצדו , מתעלם בעומק הסוד ההויתייה לא ממעל ולא מתחת לכל המוגבלים הוא התוכן, להגלותו להצטיר

בטנך , עכבו מלפרוץ פרצותמ וגדר של שושנים, אבל מעוכב הוא, מתהוה הוא עומדה ובדרגתו של כל

  .מחיצת הבית הימנית הדקה, שושניםב ערימת חטים סוגה

 

  " ג ימל"
הגומל , ומציאות המשפט, משקלים אלו כנגד אלוה נערכו, חרי שבאו התוכנים של ההויות לגבולםא

ל היסוד א קשורים, ם יתאר  שאלו אשר היו כיונקים משדי האםג .בא והתגלה, ל מדה במדהש גמול

מתגדלים   ,  עומדים בתוכן מי וחד לעצמםנעשוו נגמלו, המחיה בראשית ההתגלות של כל  היש

שפעה ההוייתית ממקור החיים ה י תנועתם העצמית המכוונת להיות מקבלים את הופעת"ע מתוכיותם

וית "פי תיאור החלק של הצורה הוכ ,מעילוי הדרגות עד תחתיתם ירדו המצויים, מרומיםמ .הראשיים

, מוזרחים במדתם היותר מצומצמהה ניניםבמקום אשר י צערו ויחשכו הע, תחתיתיתה ובשפלות. שבאות

, קורם האחדותי ניכר בהםמ שאין, בצורה שעתיד להראות ריבויים, צורתו המוגבלהב יחל הריבוי המספרי

התיאור , ו"תחתיתי של הויה שמגע דק  מ חבר אותו אל  החלק, ד"בתואר היוש ל"עקב הגימ. בגילוי והארה

ציור הכבדות , גמלה המבטאת במראה , ם הרגיליםגשמית שבבעלי חייה אשר להתפשטות של הצורה

ההתגלות ל כי ירידת ההדרגות הן הן הגורמות, קום להתארמ מוצאה פה, הגשמית והכמות העבה

הגרעון ו ,שקיעת  האורה מציירת את  המחשכים, התגלות הכמותל גניזת האיכות הי א הגורמת , החמרית

מחשבה ה כ א ת ההב טאה מה שאי ן"יאה היא  גירידה הזאת מבה .שכל המוסיף גורע, מביא את  הת וספת

  .מללות מ עתים חשות עתים, כעין החשמל, דיבור, מל, ומקע ,גי. הברורה מרשה את התגלותה והגלמותה
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  "ת"דל"
, קשורה היא בכל המוגבל הקצוב, וגבלותמ הבלתי, פתיחת ההשגות העליונות, דלת השכליתה

גורמת שיוכלו היצורים המוגבלים בכח ה זאת היא, בלהעניות של השפעת היש שבמציאות המוגה ,הדלות

מעינות מ ושואבת א ת לשד החיים, כ מרוממ ת"דלת היא גה .ת הדלת וללכת מחיל אל חילא השגתם לפתוח

, ת בשני קויו"דלה .י כל מוגבל בכלל"וע, גשמים במקומםה י המון הרשמים"ע, דלה דלה, התהום העליון

החוק , מעובהה האיכות זהו תוכן העליון היסודי. עולם המוגבלה יתאר את  הכמות ואת הא יכות של

שאיר הוא  מ .מחולל בחילו את הכמות המתרבה, בו המהוה ומחיהש כח העז, אשר קצהו הימני, במציאותו

כמותי ה עומד הוא ומנצח על התוכן, הכח המרבה, מספריה היסוד, ד מלאחריו"את היו, הקו הכמותי

.  הדלת הננעלת הולכת ומתפתחת, ולכת ומתג דלתה וההויה המוגבלה, ימתוך החיל של התוכן האיכות

שהיסוד המספרי האיכותי נותן בו , איכותה ההולך ונמשך משפ עת, הכמות, דק הוא הת וכן הממועטה הקו

  .כח ההתרבותו לשד החיים

 

  "א"ה"
עליהם , היות מושטים לנו כבר  לפעול בהםל שהם ראויים, מוכנים הם הציורים אחרי הגבלתםש

ח בדול בלתי מחובר בעצמיותם של כ ,כח פועל מפורד, הא לכם זרע, א בביטויה"ורה לנו ההת ,ועמהם

כח הפועל הרי הוא ה .עשיתנ ובהצטרפות זו הפעולה ההכנית. א ומצטרף  אליהםב התוכנים המוגבלים

מקום ת  הא א"כ, לא את  המקום העצמיותי הימיני הוא תופס, פעולהה הבסיס העומד בשמאלה  של

א עומד הוא מנותק   "כ, כלול בתוכן הציורים עצמםו איננו גבול, המקרי הצורתי במובן צורת הפרט

ולפעמים , צורה האיכותית המספריתה לפעמים, הוא כולל בקרבו צורות שונות. פועל בקרבםו ,מהם

ך הצורה הנכלל בתו, מספרה רושם המדידה או, ד"ו או תבנית היו"תבנית הוי, כמותיתה הצורה הקוית

  .הית להשלימה ולשכללה"הה

 

  " ו" ו י "
הציורים המוגבלים , מטרתה של התאחדות התוכניםל מתפשט הוא למטה, בכל מהותו, תוכן המדידיה

,  הגלמית מורה עליו הולך משך החיים ומתגלהו ו בהוראתו השמית"בחיבור הזה שהוי. סתעפותיהםה וכל

חיים הכלליים האמיצים הולכת ה ו שפעת, ארגניםמפוזרים שבצורות גולמיים מוצגים מתה החלקים

כ את  התוכן של החיבור "ג נושאת עליה, ו"הוראה המילולית הדקדוקית של הויה .ומזדלפת בהם

שלמותו באה מקיבוץ  כל ש ,בכל דבר  שלם, ההצטרפות המביאה את  ברכת השלוםו היחשיות, והאיחוד

  .ת העתיד עם העברמתעלה על סגולת הזמן ומערבת אה ,חלקיו והתאמתם יחד

 

  " ן" ז י י"
כ "היחושים המדוייקים הם כ. המפריעיםו שהחיים באים למציאותם כבר רבו נגדם המונעיםכ

משבתת את  החיים ונוטלת , יא מעכבתה מכוונים עד שכל הפרעה קלה של איזה יחש וערך כברו משוערים

נגד כל אויב , גד כל מפריענ הכלים שהמלחמה נאסרת על ידם, ן לבא"כ צריך הזיי"ע .את הדר זיום

איננו לקוח , פריעיהםמ שארות החיים בצביונם המלא למרות כל המוןה ,הנצחון המלחמתי, ומתנקם
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ת הכח לכלות כל א ,לא התפשטות האיכותית ת כין את הנשק, ו"ערך הויכ ד האיכותית בהתפשטותה"מהיו

ושקפה היא מ שממנו, וא לעצמוכשה, המרומם בתוכנו, תפשטמ א מהיסוד האיכותי הבלתי"כ, מפריע

כ "היא בעצמה ג, התכונה הלוחמתו .ן את מערכות בניניו"זייה מתוך מרכזו יבנה, ההזרות של כל רע

תכוננים לבנין העולמים וכל מ נותנת מחיה לכל הערכים הצריכים להיות, זנהו תכונה מכלכלת

  .תולדותיהם
 

  " ת"ח י"
באה , המחיתה, זאת החתת, סותרים זה את זהה אליםאידי, שבר שבא בציורים המתנגחים זה בזהה

, מחנה מול מחנה, נים זה לקבל זה"ייז שני. שכלול בתור הקדמה לבנין עולמים שלם ונהדרה בתחילת

מתאחדים יחדיו , הורסה המהרס את , ן של מחנה הבונה"ולעומתו הזיי, הורסה ן של החיל"הזיי

יושב , ברום עולם, חדי נים"עיון העליון מחבר את הזייוהר, מחיתה מתג להה ,וההרעשה הוה. בהתנגשותם

ל אשר חיים בו כ שם יחש החיים אל, שם החיות, שם החי, עצות מרחוקו חושב מחשבות, הגיון נורא, סתר

רכיהם ע מהוה את החיים בכל, והמלחמה נגד המלחמה, מלחמהה עז, חית תוריך עדת ענייך, מפכים

  .בכל סעיפיהם והסתעפותם, ומובניהם
 

  " ת"ט י"
וכנת היא כל המחנה של הפרטים האחדים מ ,הפרטים כולם מתמלאים בסכומם, וצר הטוב מתמלאא

תפשטות החיים ה .סמל  הטוב הגנוז, עוטרמ ועולם ההכנה בכל עשרו וטובו הוא, הכלל המספריב להכלל

, מיותה ולעצמהפניב א"הפרטיות אינה מוכרה כ. שבע בשפעת טובוו ו הימיני עומד חמוש"הוי. מימינו

ו "אש הויר וכופפת את, הסקירה העצמית הפנימית גונזת א ת ה טובו ,לפיכך לא יתרבו השמות העצמיים

בצד , זהמ וכח המכלכל ומזין מעבר , קרב והמלחמה מעבר מזה ה ן כח"עומד הוא הזיי. בהמשכה אל תוכה

זק הוא הבסיס ח .צר ושוסהמכל , פרטית מכל איבוד וכליהה שומר את אוצר החיים והתוכניות, השמאלי

שלא , משוללה בין מצד המחוייב בין מצדם, האחדים, פרטיותה התחתיתי השומר את ערך החיים של

. יעלו מוריד שאול, רדו ירידה שהעליה היא נוחה ואפשריתי ושגם ברדתם, ישקעו בתהומות האפלה

שנשענים , ידה תהומיתבסיס החזק השומר מירה מפני שבאמת כבר ערוך הוא, והעליה מובטחת היא

הכל עולה למכון ההשלמה המספרית ו .הלוחםו ן השומר"ויסוד הזיי, סוד החיים המקשר והמאחדי עליו

אף כי בטח יש להצלצול  , אתנומ כ נעלם מכל הוראה"וביטויה ג, טובה נעלם בפנימיותהש ,בפרטיות

  .ת"תוכן החבוי של הטיה כ עילום השם בתור ביטוי גלוי למהות"תאים הוא ג מ אבל, הוראה כמוסה
 

  " ד"י ו "
מציין את  , כללותם כבראשית הוייתם באחריתםב ,מספר בשלמותו בהתאחדותם של הפרטים כולםה

התעלות אל מה שאפס בו כל תואר  וכל ו ,נגיעה ציורית, צמצום וריכוז, ד בציורה הנקודתי"יוה תכונת

, ה שום חישוף של לובן ושל בוהקב ורה שאיןנקודה שח, עצמו הוא רק דמות אפיסת ההכרהב והציור. ציור

שמבטאת  , המשכת התנובה העליונהו .ד הפועלת מתמלא בגינו באוצ ר החיים"כח היש ,זהו האוצר הנשגב

בהתגלמות מבטאו  , ד"הבטאת היוב שהם מתגלים בהדרגה, הקו והשטח, הנקודה, ד"יוה את הביטוי של

ליצירות , הגלמת המפעליםל הציורים פה ונגשים כברמורים שהולכים , ת שבו"הדלו ו"ד הוי"י היו"ע

הסתעפות לא באה עד הציור ה .הנשגב והעליון מכל רעיון, שיגוב המופשטה המזדרחות מתוך, מפעליות
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מפעלים בהיותם עומדים ה להודיע כמה רמו ושגבו ארחות, ל הגבול של השטחע כי אם עמדה, המעוקב

, א במגע היותר דק וקלוש"כ ,י כל הגבלה חמרית לא תגע בהכ, העמדה הרוחניתב בשיגובם הצורתי אשר

יכול , רק הוא, מראה העיןש ,שתחתיתה היא רק השטחיות הגוונית, מגושמהה המתקרב אל ההויה

  .ידה אבל לא תפיסת, להקשר בו
 

  "ף"כ"
לידי , ללותם ובכל יקרת ערך  פרטיותםכ בכל  צירוף, אים הם המהותים הנערכים זה לעומת זהב

יחד עם הפעולה , משוה באה לפעולתהה שהכף המקבלת א ת תכונת המ שקל וההערכה, רכיתע טרפותהצ

כחית של ההתהוות להתגלם  ה שראשיתה היא הכפיה המכרחת את ההתפשטות, כפיםב הטכנית המתגלה

לא הנתוח של , כח המפעל, ף בצורתו"כה .פ החפץ והמגמה היסודית"ע, דוייקהמ בתכונה, בצורה ידועה

א הופעת הפעולה והזרחתה "כ, המחולקיםו מתפרדות ומהוות ומתגלמות בפרקיהם השוניםה לותהפעו

רום ואת התחת בתפיסה חזקה ה תופסת את, מתגלג לת בכל אופניה, היא הופעה אחתש ,בשטף חייה

פעולתית אלא שהוא מנוע ה מה  שהוא ממינה של ההופעה, ימין בחציצה דקהה חוצצת בפני. ומעובה

בל הרום והתחת א ,ת הימנית"דיה מחיצה קלה כמחיצת הבי, גדר במסיפס נ חומה הרי הואמלבוא אל ת

, יתנה ועמודיתא עילוי או מצד השפל שלא להכנס בחוג המפעלים היאה ההפרדה מצד, בחזקה הם חוצצים

ה מ ,ועתיד להתגלות, מנם מה שלא התגלה בהמפעליםא .ארץה חסינה כחוסן השמים ומוצקה כיציקת

את  , במשקלו ובעצמת פעולתו, ף יכניס בתוכו"כה .ף"על זה פתוח הוא פתח הכ, ח ואינו בפועלשהוא בכ

, כל הטכניקה בכל מעמקיה, חרית לעדי עדא מראשית עד, אשר יקומו ויעמדו, נועת כפים אשר יבואות כל

 .בינה היתרה של האדם שהיא מעין דוגמא שלמעלהה כל
  
  "ד"למ"
כל מ ה שכל מצוי משיג וכל אי דיאל חי , גמרונ שבות העצמיות כבראים אנו לאותו המעמד שההקב

ומתחילה , כבר בא ועומד על מכונו, להולידו להפרות, להוות להרחיב, לצייר ולפעול, רוחו פנימהמ מקיר

כאן באה כ בר כריית האז נים , וכו מחוצה לות התרחבות הציורית מתוך  הספיגה שכל נושא סופג אל ה היא

קבלים הם דין מן דין ארחות חיים ורגשי מ .ד בא לסדר את ארחות השפעותיו"מוהל, מדתהע לכלל

בצורתו המתרוממת מעל הש יטה , ד"למה .צונותר שפעת חפצים והמון, דרכות תבוניות וציורי דעתה ,חיים

רצונו , הוא מעל לרוחו והכרתוש לתור מה, ת הרעיון החיפושי המתרומם למעלה למעלהא מביא, השוה

ד "הצד התחתיתי של תוכני הלמש אמנם ההתנשאות הזאת תמיד גורמת היא. מהותיתה נימיתועמדתו הפ

נשגב גם את הציורים ה פ"שאיפת ההתנשאות לצייר ע, רמה אלכסונית אל עלה פ"גם הוא יתרומם עכ

, נשקפת בתחום הרוםה אחרי, פ הרוממות הנשקפת בתחום הרום"סדרים עה ולהתאים את, התחתיתיים

הקו האיתן שהקוים . ד"רגלית של הלמה מבולטת היא בנטיית ה, תה של הצפיה למעלהתעלוה אחרי

בנוי על איתניות ההבדלה שבין ה מעל ומתחת נמשכים ממנו מלמדנו את היסוד הלימודימ המתפשטים

התרגלות שביסוד החיים ה .כרת הערכים והבדלת התוכנים למיניהם וסוגיהםה על יסוד, הרום והתחת

השמה את  , ולמיםע שיש לה עסק עם מורשת דורות ומור שת, עולמי עולמיםו ורי עולמיםההולכת בכל יצ

ם כולם נשואים  ה הרי, ועולמי עולמים חולפים, שוטפים מדורות עתיקיםה אותותיה אותות ברשמי החיים

, קול עזב ,ד בעז גבהה וחטיבותה מצלצלת כפעמון ברוחה"למה וכלולים ביסוד הלימוד שתכונת אות

 .אויר המצוחצח של הרום העליוןב  בחילו הכביר את כל המגדלים הפורחיםהנושא
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  " ם"מ י"
, הוכללו צורותיהם הפרטיות בשטף הכלל הגדולש שטפם הכללי אחר, זיגת הענינים המצוירים זה בזהמ

יצירה עולמית מהמון כחות כבירים בודדים  ו ומפעל, עשות מאמר שלם מהמון נקודות מחשביותל העתיד

חונים , לימודים מתגלמים התגלמות מחשבתיתה .מי"ם בביטויו המי"לה יגלה לנו המיא כל, ראין חק

וכולם הולכים , במהלכי אידיאליו ורזיהםו בשיטתו, מתגברים כל אחד בחוגו, ל דגלו בציוריהםע איש

מקולות מים  רבים אדירים ,   תאדרתמ זיגה רוחנית לנהר פלגים של שטיפה שכלית רצוניתמ ומתמזגים

ף שבחלקו הגדול "כו ת"בציור של הרכבת בי, ם בצורתו המכתבית"מיה .'מרום דב משברי ים אדיר

, רשימות עליונותל קיבול, פצית ומחשבתית פועלת ועשירה בכח הכפי שבוח מורה פעולה, הראשון הימיני

בלת  אצילי של קה התאחדות המפעל והרישום, ביתיות התחתיתיות שלוה מצד, י המפעלים"המתגלות ע

ו "צורתו של הויב טף החיים ממקור תעצומתם שהוא מתלוה אליהםש י"ע, ההארה השכלית מראש צורים

עשו את עז י כולם יחדו, אשר באומץ  הוייתו הימינית, כפביתי שלוה המתחבר אל החלק היסודי של, הסוגר

מגביל ה  לחוגתוך המפעליות והרישום האצילי לחדור מחוץב המאמר שימצא פתח לשטף  האורה המוסגרה

עצמיים אשר יתגלו בתור  ה מלמעלה מגע דק וקלוש מחבר את שטף החייםו .את הויית המאמר וערכו

פתיחה עליונה ו .כבוד גבורתוב ויחוברו לעצמיות יסוד המאמר, שמאלי שבההויהה הצד, תוארים צדדיים

על כל , נכתבה לעל כ, האור הבלתי נמצר החופף על כל הרשוםמ ,שבה  תתפרץ אורה עליונה, תשאר

המפעל והקיבול ו והחיים, ז גבורת המ אמר בהמון ע רכיו וצורותיהםע .המתגלם ונכנס בכלל ספר  וסיפור

לחיים , הומהו לנהר הולך, הנותנת מקום לשטף, מזיגה הרוחניתה יחד בהשלבם עושים הם את, הרוחני

, תעצומתםו בריבויים,  הכללתםשמרוב עזם יוכרו אך בשטף, ולמיםע בהמון, רצוניים, שכליים, רוחניים

  .כחק המים ושיאם
 

  " ן" נ ו"
שר הוא מזדרח בנקודות המיוחדות מאוצר א ן במבטאה מפנה היא את הגיונינו אל אור החיים"נוה

התנשאם למרומי ב ,בהמזגם יחד, החפצים והשאיפות, הציורים, מושגיםה .מי"יסוד המי, כלליה השטף

, רטיתפ הרי ההארה הכללית עומדת בה באפס תפיסה, הומההו בהקבעם בצורתם השוטפת, ההכללה

דגי הים בתואר מ עורפל . רבבות אין מספר מתג ליםל נקודות חיים רבים, ומכח הצורה האמיצה

התגלות , ן"הנו. איתנה מתגלה תוכן הדגיה בש פת התרגום השואבת את  א ורה מהמקוריות, תראיםמ הנם

ממו חיות , מאוחדות ומאורגנות,  רובבותמ  באור נגוהותמתוך האוצר המזהיר כולו, מרובביםה החיים

' ,  מלחמות ד, ן"בזיי, כלי הלחםב ,מכריחה היא את החיים לעמד במלחמה, לא שטף ועזמ למזג אחדותי

זאת תבליט צורת . פרחיהו וכל פאריה ציציה, ההגיון והשירה, היצירה הרוחניתב ,בעולם המדע והמוסר

כצורת , מפעלית והגבלתהה פי שבתחתית הוא יורה לנו לא את ההשלמה"הצד הכו .ן בראשה"ן שבנו"הזיי

י ההכשר אל "עושה עה ,מפעלי החבוי והאיתן שהוא נטוע בעומק החייםה א את הכח"כ, ף השלמה"הכ

תיאור . ולמים אין קץע של עולמי, סוגי  סוגי ם, המון רבה של רבי רבבותל ,המפעל את כל מהות צורתם

  .נשמותה  יצירתמקור, חמשים שערי בינה
 

  "ך"סמ"
בהיותה נשמרת , היא בהסגרה בגבולה, רכיהע בכל, הרוחניות והחמריות שבה, מיכת המציאותס
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מבלי , המקפת סביב, ההגבלה החזקה. כתבב ך בצורתה"זאת היא עמדת הסמ, עבור חוקה וערכהל מבלי

לא לימין ולא ,  לתחתמעל ולאל לא, ברעיון וברצון, צאת מתחומי ההקצבה המציאותיתל תת מקום

בל הגבלה זו מוכרחת א ,ההגבלה היא תמיד שלילה והעדר, רך לחיים ולמציאותע אינה בעצמה, לשמאל

מציאות ה כי בה תופע הנהרה של הצטיינות, איזה ספירה שתהיהמ להיות חודרת בכל הויה מפורטה

  .החיים קולעים שם את מטרתםש הנשארת סמוכה לאותו התוכן והחלק המיוחד
 

  " ן" ע י"
הם , סמכם בסמיכה חזקה בגבולי מהותםה אחרי, ציורים והמושגים אחרי הסגרם בתחומם וחוגםה

והראיה בכל גווניה מתחילה , מחבואהמ אז העין הרואה יוצאה, בהקת אורם אל הפועלה מוציאים אז  את

מתחברים פה אינם , ן"הזייב עז ההגנה וכח הקרב אשר, ו"טף החיים אשר בהויש .עולתהפ לפעול את

ורה את כל ההשפעו ת  ז השלילה שהיא. רק בבסיס המעשי המגמתי, מחשבתיה בשרשם האידיאלי

השכליים בכל ו מטשטשות את הבירור המפורט של הנושאים הרצונייםה את כל ההופעות, החיצוניות

, שותהיו ומצד השני האפנה החיובית של המציאות, צד האחדמ נה ומלחמתה"ביסוד זיי, דיוקי אופיים

ת א לעכב, למנע את  המחשכים, תחומית שמעבר התחתיתיה ששניהם מוצאים בסיס לר גליהם בההגבלה

הם הם הגורמים את , תהום ההתפזרות והאבקיותב ,את ההשתקעות בתהום התוהו והכליון, הירידה

 בכל ,כל הדיוקב הכל מוצג, אל רא י, את כל  היא  רואה, הראיה הכלליתו .ח העין לצאת לפעולהכ הופעת

יים ח שכל הפרטים בה חיים, כחד את הראיה הבהירה הכוללתל לא תשיג יד הכליון, העמדה והחטיביות

  .איתנים ונוצצים בעושר בהיקותם

 

  "א"פ"
המון , הציורים בכל סעיפיהם, המתואריםו מתכנסים התארים, תמלא הרוח מלא אוצרומ

והעין , האורה מבהקת, כוללת בהמון גאונהה השטפיות, הפרטיות כולה בכל עשרה, פלגותיהםל המאויים

המבטא   , ז בא הפה למעמד השתלמותוא ,רוחה כביר ומעינותיה מתגברים, נשמה מלאה היא עזה .סוקרת

מבטא ה תזכיר את הפה ב א"הפ. המילוליות מתחילה להיות מקשקשת בצלילותיהו ,לוקח את מקומו

תגב רים מ ,שהם מתאדרים, רות מכמניהת השפה לכל עשרה ואוצא ,המכיל את אוצר הניב, המדבר

צורה היא א ,ד"גבורת הספר של היו. עולמים ולמהדרותיהםל ,ומתפלגים בהמון רבה לארצות וללאומים

ראשי ה שנתנו שניהם מהודם על היסוד, ף"מפעל המעשי של הכה ת וכח"בתוך כח הקיבול הרוחני של הבי

 מוציא הרעיון המספרי את כחותיו מפעלה י כלי הרעיון ויצירת"וע, אית"של התמונה הפ

א תבוא "עד פ, האומרת, תחמתםה ומכילים את, מתרחבים בתוך חוגם, הבנינים משתכלליםו ,המרובבים

  .ולא תוסיף
 

  " י" צד"
,  ושג הצדקמ .ק"חריו להיות מבוטא בש ם צדיא ף הבא"י במבטאו הנסמך אל הקו"רדף הוא הצדנ

כונם ועל מ בעריכת כל הכחות כולם על, בוץ הצבעים כולםקיב הרי הוא משתכלל, בכלליות ובפרטיות

, ל היחש של כל נושא בכל ערכיו אל מה שחוץ לוש הרישום, הצדדיות. במקומם ושיעורם, סדרם

הם , הם הם הנוגעים בהעולם החיצוניש ,של כל מצוי והוה, פנימי שהצדדים כולם של כל מושגה החפץ

מילוי , תנועותיהם והופעותיהם, כונותיהםת ה בכל עולמים ובכלתגל' וצדקת ד, לאים צדקמ יהיו יחושים
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שהתהוות רצון מלא יפעה , סוד עולםי אור היסודי של צדיק, ו מציינים את מלא הצדק האישיז זה והרכבה

כלליים ה חיים הנקודתיים המסופגים מאור החיים השוטפיםה .שכלולו ותקומתו, ולוכ זו היא בנין העולם

לא אל  , ן אל היסוד של אור החיים ומגמתו"זייה ונטייתה של המלחמה וכח, עם כל מלחמותיהם

סמל ההפריה , ספיגת החיים, ן"מונת נות ,י בתמונתו"יגלה לנו הצד, החרבן שהיא שאיפת הרשעו המיתה

מ קולות מים , כלליות האיתנהה חיונית מתוך השטף המלא של התמזגו ת כל הפרטיות אל ה וההתגלות

והבסיס , בא אל חיקוו מתעקם הוא, ן"ן נמשך הוא אל הנו"הזיי. 'דיר במרום דא רי יםרבים אדירים משב

הולך , קישוריוו בכל יחושיו, בכל צדי צדדיו, הצדקה והצדיק, ל הצדקש המתגלם בפועל וביצירה, המעשי

ל העומדים כ חזק הוא  הבנין השומר את, תחתיתי ותכונתו מתגדל תה מתארך הוא  המעמד,  הוא ומתגדל

  .נשגבו בו ירוץ צדיק', ומגדל עז שם ד, מען סור משאול מטהל ,מקור חיי ם' יראת ד, ליו מירידה תהומיתע
 

  " ק וף"
עולמי עולמים לאין , רצונות כבירים, נועותת רבי רבבות, כל המון ההויה המלאה עושר כחותב

בא אור , חיית, יתמהות, חפצית, כליתש ,השפעת החיים הולכת ומפעמת בהם בתכונה מקוריתש ,תכלית

וההתהלכות , המורשה, תרגולתה ,שמקור ה חינוך, מבהיק ממ נו כדמות נגו הות השפעיותש התולדתי

ל ההתיצבות בתואר המ עמד ש הנטיה, זא ת היא תכונת  החיקוי, עולמית נובעת משםה ,התקופית, הדורית

, חקה הוא את האדםקוף מה .מוגבל של היש המפורט הנערך בערכיו המיוחדיםה המושג ממעל להגבול

. שדרות לפי ערכיהםה הפועל בכל, צטלמות החיקוי החודרת בכל השטחיםה והקופית האנושית היא

מכון , וםר המעלה את כל שפל  אל, וא מקור ה פאר וההתהדרותה החיקוי הטוב המשכלל את הישות

קופיות ה .נוולכות משרים וקולעות אל מטרת רוממות צביוה המנהגים הטובים והקבלות היקרות שהן

החמושה בעדי , והכונה היוצרת, הענין, תוכןה שאינה לפי, הרעה היא ההריסה של החיקוי

כנחל שוטף , אידיאלים והשאיפותה ,הרצונות, ההויות והתנועות, ציורים והנושאיםה .מוחלטה הצדק

. הגורמים לה את מטבעתה המיוחדו ,באים בתוכיותה של כל נשמה רוממה, מתגבריםו הולכים הם

שמתחלקת , והקופיות באה, נימיהמ וחודרים דרך הפגישה אל קצת, מעל לכל רוח כההמ כ"שוטפים הם ג

ולא , דאג על שטחיותהת לא, שלא תרומם למעלה, המסתפקת בחיקויה, מורידהה הקופיות, לפלגותיה

, אהמעולה ומפליה והקופיות הקדושה, נשמתית במעמק מעין החייםה אל ההתעמקות, תרים את רוחה

מקור , נימיותפ מתגד לת ומתרוממת עד לכדי חידור פנימי, באהו ועולה, מתחילה מהתנסחות שבלונית

כח הפועל , והרעיון, רוב להעשותק המפעל הוא, פי מוכן בתוך ההעתקה הצורית"כח הכה .קודש קדשים

הם מפיעים חזיונות כמו שה הבנויה על יסוד, נותק הוא מכחה של ההעתקה הכלליתמ המחשבי והציורי

, עמקי התהומותל מפלס, יורד למעמקים, רי הוא חודר בכל השטחיםה וכח פועל מופרד זה, ממקורם

המון ה המרוה מתוך, תנוצץ קרן  אורה מתוך כ ח הפועל הכללימ .שובו בנים שובבים, וקורא שובו  שובו

ת  א ויחד עושות, יהןוהמית התנועות וגל, טופי הצורותןש ,הכחות והרצונות, הרב של ההעתקות הנפשיות

  .והיה קודש, כותז ומכריעות אותה לכף, התמונה הקופית במכתבה
 

  " ש"רי"
המפעלים , הכחות, המושגים, ציוריםה שהוא יסוד ההעתקה של, ההתחקות, קופיותה

תחתית המשכת החיים והמציאות ל ממרומי מקוריותם, השאיפות והאידיאלים, משפטיםה ,והתנועות

דרת ההעתקה מתחילה את כחה ש .אחרי הכח הכללי הזה יוחל כח מתחילש מת היא גור, בחוקיהם
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ף "מ קומו אחר ה קו, תורגםמ ש הוא הראש העברי"הרי, אחורנית, תר דמית, רגומיתת הסידורי בצורה

ד הצורתי המספרי "מכונן את היוה ,ו"וא איננו מושך את משך החיים ממקורם כהויה .מבוצר הוא לו

,  סוד ההעתקה מתחילת מעשהוי אבל הוא בונה את בנינו המבוסס על, לית וערכיהגבוה ומושכו אל השדרה

ממשיך בכח זה עצמו את ו ,קו העליון החוצץ יפה בין האורות המקוריים ובינוה מבצר את מקומו בבנין

מבטאו ו תמונתו ב ומבטא בזה  יפה את מהותו, מעשה ופרטיות הבניןה תעופת הכח המפעלי בחוגי

הרי הוא שורש , מטוהר ונאדר בקודשה התוכן הקופי, רו אחור מיסוד ההעתקה המעולהבהנזו .המכתבית

  .טוב מאד זה יצר הרע, השגב ישע בשובו אל עלל המוכן, הרשע
 

  " ן " שי"
דוק בככי ותשכח , חיים למפעלם והוייתםה הכלי המכשיר את, זכיר הוא בתוארו ובשמו את השןמ

, שממנו הכחות הפרטיים מסתעפים, נימהפ את כח  החיים אל היצורהצועד להביא , עיכול הראשוןה .בנגרי

זויינה היא בכל מ .מחבלת והורסתה ,אכלה ומדקה, המכלה, גם היא השן האוכלת. נמשכיםו והולכים

כמותית ה ההתרבות וההתגדלות, תוכן הריבוי, אידיאל המספריה ,ד"היו. הצורות ההוייתיות הכלליות

משך הוא בהילו הגדול לצורך הסתעפות הכחות נ ,כה ואומר גדלהמ, הקשורים ביסוד האיכותי

לפי חילוף , אל כל השדרות, חייםה ו מושך הוא את משך"הוי. הסותרים למפלגותיהםו הבונים

, ן שומר את המשמרת"זייה ומשמאל. בדליגה ובאיטיות, בהגלמה ובציור, בקוטןו בגודל, מהותיותיהן

ומכתת  , אלהיה כשהוא לקוח מיסוד הצדק והנועם, עומד לעומתומהרס הו לוחם ומהרס את כל כח מכלה

כשהוא שוקע בתהומות השקר , עילויו את כל יו שר, ומשבר את  כל טוב  ואושר

יסודית של הבנין היותר ה פונים הם למטרה, יסודם התחתיתי הרי הם מתאחדיםב .מתעיםה והדמיונות

פועל בצורותיה ה רי היא מ וכרחת לצאת אלבשביל ההשלמה הכללית הש ,ההגבלה היותר זעירה, תחתי

, ווניהג כ בונה היא את בנינה  בכל"וע, רטיהם משכללים אותהפ שהבנין וההירוס שניהם בכל, השונות

  .למענהו' וכל פעל ד, שמאלל ופונה היא לימין וגם, צועדת בגאונה בתוך
 

  " ו " תי"
, בלה המקבלת את אור  חייהמהות המוגה מן, רישום החיצוני נובע הוא מן הצורה הפנימיתה

, הדרגה היותר מאוחרה. ידיאליותהא ברום, המרוממה, החפשית, מן המהות הרחבה, הוייתהו עמדתה

, את הרישום החיצוני, ו"תיה היא עושה את, הנושאים והציורים המתגלים, ל הכחותכ הנסמכת על כללות

ברשמיו הבולטים , חיצוניה אורו ולפעמים מתראה הוא ר ק בתי, חיל והחוסןה שלפעמים מתגלה בו כל

ו במצעדו האחרון עושה הוא את כל  "התיו .לפעמים רפה וחסרו ,לפעמים דגוש ומ לא, מלבר

הולך ומתעקם , מתעבה הוא באחריתו. וממותר בשפלי שפלות כברוממי, איננו מחסר דבר, ולםכ הרשמים

וסוף  הכל . ים הם ומתעקמיםהולכ, יגובםש ככה הם תוארי החיים והרצון ברדתם מיקר , מאלוש בעקב

,  את האמת, בלט את החותם הנצחימ ולהיות, הקודש והטוב, הקושט והאור, מרום היושרל להיות חוזר

במורד לאין , ולמי עולמיםע לחולל, היצירתי, כאן באה ההויה לתפקידה המפעליו .ה"חותמו של הקב

, צירתה בהתגלות כחהי חוםת ההגבלה מראשית ההצטיירות באה פה לתא ת שהתחילה"הדל. תכלית

וגבל בתוך רישום אי מ רישום, קטן בתוך גדול, ת"ת בתוך דל"דל, יו"תה וחותם מלא התותה לה בתכונת

החוזרת , מרוממהה יעלה להחטיביות, בקטנו וגדלו, כחות והחייםה וכל ההון העצום של עושר, גבולי

בשובה , וייתהה באיתנות, חדות האלפיתוחוזר הרישום למקור הא, טובה והמושקפה ממקור כל, למרומיה
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וי המות ת להרבות תוי חיים המחזירים ליסוד החיים גם את, רחהא למען תוכל עוד לרוץ, אל בית מרומה

מראה כ והחיות רצוא ושוב, א הרצים"ישאום אל ת, חושתנ ומגיני הזהב ברדתם להיות מגיני, והכליון

  .רבות תלמידי חכמיםל ,אלהיך תירא' את ד, מקור חיים' יראת ד, הבזק

 

  ך"נצ פמ
אחרי , ך הכפולות בסוף תיבה"ותיות מנצפא צופים אחרית דבר מרא שיתו הם אשר חזרו ויסדוה

המנצח על הצורה , עמו ומהותו הנצחיט עומק, חתימתו של כל חזיון גדול מתגלה כחו  היסודיב .שנשתכחו

ההוגה , יוסד בעומק החך הטועםמ ,שגבוכח שרשי זה יש לו ערך פנימי נ. וא מתחטביה הפרטית שבה

וחכך , מעמקי ההקשבה הזאתב והודאיות שרויה היא דוקא , גיון ומופת ניכר ומוחשה גם ב אפס, משרים

  .אני לדודי ועלי תשוקתו . דובב שפתי ישנים, משריםל כיין הטוב הולך לדודי
 

  "ף פש ו ט ה"כ"
כמו שהי א כפופה ומוגבלה בגבולות פעל א ל ,תזכירנו א ת עצמת כח  הפעולה הכפית, ף הפשוטה"כה

, הוראת הכחניות העצומה, יכולת המפעליתה א ביסוד"כ. תוכן המפעל החל על הגבול וצמצומיוב ,הכפים

לאין מונע , משקל וערך, מדה, מספרב ,לאין ערוך, יכולה להוות הויות לאין תכלית ואין גבולה ,הפשוטה

מגבלת את   המפעל ה א מזרח ת מכחה בכ ף הפשוטהובאור גבורתה  הי. עצומהת להתפשטות והמון

  .בהקצבותיו מצדו
 

  " ם סת ו מה"מ י"
תולדות המים השוטפים , ם הפתוחה"מיה המתגלם ב תואר, יסוד המפעל והחיים, מאמר המבוטאה

רי הוא מגלה בכחו את הכח הסתום ה ,ומהוים את הכל לכללות ממוחיה, עכלם את הפרטיותב ,בהמזגם

המאמר . שהביטוי, הכרהה את תעלומתה של, לילת ההכרה שביסוד הביטויש את , שביסוד המאמר

  .מאמר ס תום, ם סתומה"מי, צורתו המתגלהב הוא מיוסד עליה, הפתוח
 

  "ן  פש ו ט ה" נ ו"
כלליות הממולאה מהמון הכחות והאוצרות ה הנובעת מתוך השטף הגדול של, תאצרות החייםה

יא מגלה במעמקיה את הכח ה הרי.  התרבות החייםפני הגלותה בנקודות הפרטיות שלל ,המוכללים

והתגלות  , ני"נוה היא חופפת על כל היסוד, ן הפשוטה"הנו. עז גבורתהב צורת החיות, המופשט החי

ן "נוה מתבלטת היא בהתפשטותה של, פרטיות המרובבהה בהיקפה החובק את, הבהיקה התרגומית

  .הפשוטה
 

  "א פש ו ט ה"פ"
מ מעל , עז החיים והוד תקפם, האיתניותו השפעה, ן המגביל א ת הכחבשילוב התוכ, כח המלוליה

מגווני , פורש ומתמלא מהגי ון ושכלמ מתואר בצלצולי המבטאים הקוליים העושים את הדיבורה להאוצר

התרוממות ההגיון , הצטיירות המילוליתה הרי חודר הוא אל תוכו ההוד העליון של, צונייםר חיים ואורות
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ששם , מצד ערכו הבלתי גבולי, בואת  א"האומר עד פ, עז הגבול, כח הפה בפשיטותו, בורדיה הפנימי ביסוד

  .עוצם חילהב א הפשוטה"כל נגוהים הללו מתגלים בזיו פ, תעצומתוו הוא חביון פארו
 

  "י  פש ו ט ה" צד"
י בהקשרו עם התוכן הקופי "הבטאת הצדב יסוד הצדק הכללי המתרכז, צדדים החיצוניים במגעםה

, בלתי מותנה בתנאים מוגבליםה ,רי הוא שואב את מעיניו מאותו הערך של הצדק הרחבה ,לוהנסמך 

הרי , העולמים החיצונים אשר יסבוםו הצדדים עצמם במגעם ביושר צדקם כלפי העולםו ,הגיונים, טבעים

המתרומם ממעל לכל , ותנהמ צדק המתגלה בכח העליון החבוי של הצדיק הבלתיה הם יונקים מיסוד

ור הצדק  בהכפפו על כל א שמיסודו יזר ח, ביפעת תפארה של ה צדק המוחלט, ודשק מתנשא בהדרת , בלההג

ההוד הנעלם ו .פשוטהה י"לא מסך חיים זה מתגלה בפאר הסגולה של הצדמ ואוצר קודש, דבר חק ומשפט

, בראותוה וצר הוא את התוכן האידיאלי של כל היקום טרםי של צפונות המושגים בהדרתם הפשוטה

פנימי ה אור המשרים ומתק הנועם. התבראות כולה בכל אגפיהה ומגלה את דינ יו הקדושים בכל מלא שטח

ושוטפים ועוברים במלא , ו מי מלא ימצו, תגבריםמ ומעינות הישועה, מתחסן הוא במקור נביעתו

ברוך , שהברוך אומר ועו, אלהיו' שרי העם שדא ,אשרי העם שככה לו, ולמים נהרי נחלי דבש וחמאהע כל

, באיש ובאומה, בפרט ובכלל, נוצצים לעת זקנהה שהם שבים להתגלות ברסיסיהם, טללי הילדותו .הוא

כפלים רבבות מונים את העושר הגדול של מ הם, בגויות ובנשמות, ובכל מרחבי היש, בעולמיםו בעולם

דקי לבי מדרשא ואתו דר, דוליםג והאותיות מתמלאות במילואי אורים, תחיה והדעהה ,אוצר החיים

כי מדי , אם ילד שעשועים, פריםא הבן יקיר לי, ימי יהושע בן נון לא אתמ ר כותייהוב ואמרי מילי ד אפילו

  .'רחם ארחמנו נאם ד, על כן המו מעי לו, ודע דברי בו זכור אזכרנו
 

 תגיןה
  " י ן ' תג"
ן בתהום החיים כשהיא ממוזגת  עדיי, נשמתיה כשהיא עומדת בחביון העז, מחשבה בכחה החיוניה

שם , והאידיאלים מתהוים שם, צביונותה ,הרעיונות, אותו המקום העליון ששרשי הכחותב ,העצמיים

ששם , ל אות כתוב ומובלט להכילכ משלתה היא מתעלה מעל כל הצטיירות פרטית שיוכלמ במקום חוסן

, גזירות, ריםלמאמ, מבטאיםו ומהם לתיבות, צטרפותם של אותיות להברותה אין מקום לתקוה של

הרי הוא , מי על עד עמקי תחתיותש אשר נזרק בכח תקיף ממרום, גבול השמם מלמטהה .הצעות וספרויות

, רחמים הרבים על כל הישה המחשבה העליונה היא אפודת החסד ועדונת. ארת חייוה מבקש את תפ קיד

, ל האורה העליונהא םיש לו יחול וקיווי להעלות מתוך המחשכים הגבולייש על כל מה, על כל העשוי

, ם וגדולר רצון עליון, והרצון ברצון נפגש. כל תיאור ו לחץ הגבלימ המתרוממת , המושלת בגאון היושר

תוך ב השרוי, קטן ו מדולדל, ורצון קל, תקיפות ציור ומפעלב מחומש בעז יכולת ומעוטר,  מלא ואדיר

תוך מ ,וררות החיים מתחילה להופיעוהתע. גבולי מצריםב המוגבלים, עצמיותם של הנושאים דקי הדקים

שהם מתרוממים , תחתיתית מתבלטים נגוהיםה ומתוך ההגבלה, המילוי העליון מתנוצצים אורות

פונים הם אל , בל מתרוממים הם עליהםא ,קשורים הם בגופי האותיות. טחי הגבולים המתואריםש מעל

מתגלים הם , מלחמת האור, לחמתםמ לוחמים הם את, ורשים הם את החירות המוחלטהד ,העילוי העליון

בעה אותיות צריכי תלתא ת לתא ש ,רוממות אל בג רונם וחרב פיפיות בידם, מעל להםמ בתור תגי האו תיות

  .'ץ ש"ן ע"ז ט"ג, ובסדר האלפא ביתא, ץ"ג נז"והם שעט, זיוני
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  " ל"הג ימ"
זאת .  הוא מכריעאל האמצע, שמאל הוא פונהה אל הימין ואל, כולו מלא שאיפה רוממה, גמולה

תוך  עצמתן של הנטיות הרוממות מ לקלע אל המטרה הממוזגה, כונת המלחמה התגית ב כללת היא

מוכרח הוא , וכל ההוות, החי, מתנודדה ,המבוטא, ההגוי, גמול השוקל בפלס את כל העשויה .הקיצוניות

, הקוים החיונייםמקורי , מעשיםה שמשם באים שרשי, ייו בגילוי מהרום העליוןח לשאוב את ת וכן

 המביאה את, ההתגלמות התוכנית, ל"צריך הגימו .ידי גילויל ,המשולבים בהכרה וחפץ
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להיות מעוטר במחשבות  , ורח איש כארחוא של שילום פועל אדם והמצאת, משקל של מדה במדהה

ב לה באפס הג, עוטרים שם בעטרת חופשםמ מהמקום שאור החיים, מעולם עליון, תגיות, יוניותז וכחות

ומשם פלגים שוטפים להמוני , מצרת אוריםה ואין, במקום שאין עיכוב ומניעת יכולת, חתיתיתת וכהות

בהגלותו מגודל , ומץ האמת והיושרא שכולם יונקים מלשד החיים של, עיפים וסעיפי סעיפיםס המונים של

  .והגות רוחם, העולמים, ככר המוגבל של הקשבת האדםה הבלתי גבולי על
 

  " ן" הז י י "
והמלחמה נגד כל , מקיימת את החיים בבסיסהה ,הבונה את האורגניות, המפרנסת את העמדה, כלכלהה

ן "המבוטאים בהזיי, שכליי והרצוניןה ,מפרק את  הבנין השאיפתי העומד ברום  העולם הציוריו כח מהרס

ים משתרע ממעל לכל המצרה סמכים אל האורה המחשבתית של הרעיון העליוןנ הנם ודאי, יחדו

הכלכלה הצורית בונה עליו את הנשמה ש יסוד הבנין, החמרי והרוחני, סוד החיים שבמזוןי .והגבולים

,  הפורח באויר, אור חי העולמים, ולםע צדיק יסוד, מבוסס הוא על היסוד הנצחי, סוד חייהי ומנצחת את

, ויסוד המלחמה, ת אות החיים א יסוד ההזנה להאיר בו, ממעל הוא מעוטר בעטרת תגיוו ,ברום עולם

מהעצמה , קודש המרומםה הרי הם לקוחים מאור, רצונו ועז חילו, כליי שלוה ן בהתואר"שימוש הזיי

אור , מלאים הוד נצח נצחיםה שמשם נחצבים הם האידיאלים, תיאורי האותיותל המתעלה מעל, העליונה

  .זורע צדקות, לחמותמ בעל". ן"הזיי"התגיות של 
 

  " ת"הט י"
הנה הוא פורה דוקא מאותו  , א תשורהו עין רואהל בגניזתו ה מופלאה אשר,  במעמקי הפרטיותטוב הגנוזה

ועם זה , ליוניותו הרי הוא כמוס ומופלאע ואותו הטוב העליון שמרוב, עליון שממעל לכל כללותה הטוב

,  את קויהאידיאליות הפנימית שולחת היאה .הוא מלא כל וחופף על כל, ולט ונגלה לעין כלב ,מקיף, גלוי

, משתרעת היא,  יא מלחמת טובהה לוחמת, העליון, המופלא, י תגיה בהעומק הנעלם"יא עה מקושרת

יא מגלה בהתפשטות ה ,ובצורה מלאה הוד. הוציא אל הפועל את עומק הטובל ,לשמאל ולתוך, לימין

שכל , הנחמדו סףהוא הוא הט וב הכללי הנכ, הספון בקרבה פנימה, גנוזה כי הטוב הפרטי, עליית אורותיה

, חסי עזמ אלהים' שתי בד, ואני קרבת אל הים לי טוב, ם בנוייםה הררי התשוקות העדינות והעליונות עליו

  .לספר כל מלאכותיך
 

  " ן " הנ ו"
מוצגים , על ידם מתהוים חיים חטיבייםש ,ח החיים ואור החיים המתגלים בנקודות הידועותכ

לקוחים המה מאותו , ביר בלתי פוסקכ ותן בהם עצמה וחפץכל כחם וחילם הנפלא הנ, ורגניתא בתכונה

מתוך אותה הכמוסה נוגהים ו ,שהוא עומד ממעל לכל מושגי חיות וחיים, ברז החייםש הסתר העליון

הפשוטים שביצירת ו ומתחברים הם עם אותם  הכחות המוכפפים, תנוצציםמ וכחות עליונים, זורחים

מתבזקים בתג י ה ,והם הם עולמי העד, בכל המון העולמים, ייםהרוחנו החמריים, החיים בכל מערכותיהם

עליונה של ה ובונה גם את החיים ההרוסים מכח הבטישה, פועלה והמלחמה וההזנה יוצאה אל. נין"הנו

, יסודיה נקודות המקבלות את החיים והתעוררותם ממקורםה שטפי הזרמים הכבירים המתהלכים בתוך

שרו ע צורות הפרטיות והיו לכח אחד אמיץ מאד המגלה אתה זגו בהםמנהרי נחלי המים הכלליים שהתמ

  .בהמון פרטיו
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  " ן " הע י"
כ  "למזגם אח, מציבתם בתוכיות הנפש פנימהו המגלמת את  זהרי המושגים, ראיה המתנוצצתה

עם ההגבלה המיוחדה אשר  , ההשכלה העליונהו מחוברות עם יסוד החיים ואור הדעה, ידיאליותא בצורות

ונקת את עצמתה מרום עולם של י הרי היא, כרח השתמשותה בצללים לשם תיאור האורותה עם, לה

, הראיה העליונה האידיאליתו .של ההבטה הבהירה אשר אין עמה מחשכים, איר אתה אל, ראיית כל

הרי היא שולחת , פל הוא לגביהא אשר התוכן של הארה מסוף העולם ועד סופו, החודרתו הצפיה הכוללת

, וצגים בחזיון מוגבלמ מלחמת הראיה וספיגת תבניות ותיאורים, ני"יסוד העייה  לאמץ אתאת קויה

מחיק ת   ב המראה את האורים, מתרומם ממעל לכל הערכים הללוה י הכח"ע, העושה תסיסה פנימית

ל הציורים הבאים מיסודם של ההשקפות כ בשבירת, התוארים ועיכול התוכנים המוגבלים

ן המוצבים "והם הם זייני העי, דשהח בנות על חרבותיהם שמים חדשים וארץמטעות כדי לה החושיות

  .זיינית שלוה ביחוד בתכונה

 

  " י" הצ ד"
חקקי הצדק שם עתידים להתחקק ולהפתח פתוחי ש אותו הלוח, יחושים המעורבים שבין נושא לנושאה

הכח הכביר  . ישתםהם פוגשים בפגש לא יוכלו להתמים את חזיונם מהמבט הקרוב הצדדי, מתא חותם

אותה האדיריות העליונה מ מוכרח הוא להתנוצץ, ושמירת המשטר  הצדדי, יחושיה והטמיר של הצדק

יוסדה על היסוד מ ששם הצדקות, שם הצדדיות והמרכזיות מתא גדותש ,ששם התוך והחוץ מתאחד

, משם קרן עוזוו ,אמגדלא דפרח באויר, צדיק יסוד עולם, סיסיות צדדיתב שהוא איננו תלוי בשום, העצמיי

, פש עליונהנ והיו לתגים מלאים ברכת, וזהרי אורה מתנוצצים. רניוק קרני ראם, משם יופיע הודו והדרו

  .דדיו וכל יחושיהםצ להעשיר על ידם את מכון הצדק בהמון
 

  " ן " שי"
החיים בהמשכם והשתרגם בהמשכי , הגיוניתה שורש המחשבה וההצטיירות, רעיון המספריה

כשזיום , ת התעצומה הפנימית והחיצוניתא ומעודדת, הגבורה הרעננה המגינה מכל מפריע, ולמיםע עולמי

הנה היא בהגבלתה ודאי , לשמאלו לימין, נית המפנה את מערכותיה לתוך"תכונה השיב ,מחובר יחד

לכונן את  , מיוחדה גרמה להה ארת חיים למעלה מהתארים המצומצמים שהרכבתהה צריכה היא תדיר

שלא יעתקו , שמאליה ן העומדים הכן על צדו"והם הם זיוני השי. פי זהל זה, זה לעומת זה, איםהנוש

  .מערכותי הזהה קורי החיים העליונים שמכללם ובגללם נבנה כל הבניןמ מתוכו האורות המפוארים של
 
ניזה ומרים הם את התפקיד העליון הגנוז בגש ,ן הללו כדמות אידיאלים תיאוריים המה"מנם התגיא

ומרים הם שלא יהרסו הכלים מפני ש ,האותיות והמבטאים, יצירתם התוכית של הכליםב כמוסה מאד 

הגבלי את העצמיות הגנוזה ה שומרים הם שלא יתקוף היאוש, המציאות המוגבלהל מיעוט החוסן אשר

 יכולה צופה למרחוקה עין. עומדים הם התגין במלא גבורתם, תחיה בעתידל הצפויה, בתכניתם הפנימית

תעורר בימים ת ומציאותם המפעלית, שמוצאיהם מימי קדם, לכותה היא לדרוש עליהם תילי תילים של

שובו כל י אשר, יום אשר ישובו ויאירו כל האורות אשר נחשכול .הטובים העתידים לבא ליום שכולו טוב
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קופות ת של, ל דורותשל שעות וש, של יחיד ושל ציבור, עוןו מפני כל חטא, העטרות האבודות והנפרקות

לה א יר עיפו טל חיים, אמנם בכ ל עת וזמן. חשך ומאפליהמ מפני כל, ושל מהדורות עולמיות, תולדתיות

וסודו אשר ליראיו ', שר בתוכם ישכן אור דא ,כמהי האורה, עזיזי הבטחה, ן בגניזה לישרים"התגי

אל , יים אשר בתבל וכל מאורעותיהזוז חע היודעים להצמיד כל, הם הם תלמידי רבי עקיבא, מוש וחושבי

וצפונך תמלא , חלקם בחיים, חלדמ ממתי ם', ממתים ידך ד, שר ברזי מ חשבת תמים דעיםא האור האצילי

  .הקיץ תמונתךב ואני בצדק אחזה פניך אשבעה, הניחו יתרם לעולליהםו ישבעו בנים, בטנם
 

 

 נקודותה
  " נק ו ד ות"
השוא מתחלקת  ו , שוא-, ,  צירה-,  חולם--ו , או מלאפום, קבוץ-- , שרוק-ו ,  חירק-,  סגל-,  פתח-, מץק

נקודות מביאות אותנו להגוונים האיכותיים ה .מספרה יסוד, ובכללות הן עשר, נח ונע, לשתים

להשפעתם , וליחושיהם זה לזה, הרעיונותו הצביונים, של הכחות, של הרצונות, נושאיםה של

י הנקודות יגלה כח החיים של "ע. חברותייםה בהופעת חייהם, שתםופני שלוביהם ואיכות פגיא ,ההרכבית

י "שלים את הוייתן של הנקודות עת האיכות המספרית. רבבות אלפי אין קץ של אופניהםב ,האותיות

  .כללותןב הסקירה המקפת

 

  "ץ"הקמ"
,   השגההגודל אין סופי של המושג המתעלה מכלו הקמוצהן מפני העוצם, ורה על התעלומה העליונהמ

והעלם  , רז הרזים, עלומתםת המתעלה מכל איכות החיים ומכל, מלאה כל הוד ועזה התכונה

, משכת הקו אשר ממעל להנקודהה ,הנה הוראת הפתח, ץ בתוארה המכתבי"קודת הקמנ .התעלומות

של , של חיים, תחים של אורהפ כל, זה ויסוד המחשכים מקור כל אורי אורים הואה תורה שאמנם הקימוץ

הכל ממקור התעלומה , להס של יסוד איתניות ופריחת קושט, של נצח והוד, בורהג של תפארת ושל, חסד

יא מעידה על הפתחים ה ,נקודה הסתומה המתנוצצת לעינינו התנוצצות כההה .העליונה הם נפתחים

 שפעת ותן הואנ ,מקור ברכת  קודש קדשים, ועז עליון זה, ממעל להש ,שאין קץ ותכלית להם, הנעלמים

אדירים אשר ה באוצר החיים, בכל המהלך המילולי, הם ועל ידםב הקמץ במהלכי האותיות שהוא מתגלה

דיבורי ה נם האורות היפים של כל ההוד והחיים אשר במלא ה כחה שצלליו וצללי צלליו הם, במלא הקודש

  .ספרותיהו בכל מלא בלשניותו, אשר לאדם בכל ארחתיו

 

  " ח"הפת"
, המפתחת בנו את תוכן ההכרה, מכון ישותהב הארת האורה המתחילה להגלות, ללות הפתיחהכ

בהארת הזוהר של התאצלות , לליותוכ בהדר גאון, ותנו להרבות עוצם רוחני כביר ואדירא המעודדת

, זאת היא תכונת  הפתח, ועם עדנהנ המיקרת את  רוחנו בהדר, והעדינות התוכית, הכרהה ,החיים, ההיות

כונה הברקת זוהר נמשך ת הנה, כל מקום אשר תתגלה תכונת הפתח בשדה המילולב .יבשמה ובתארה הקו

ל רוממות אמת  ש ואור חיים, הנה הוא בא עמה , כלליות תכונת אוצרותיוב ,מתגלה ומתראה בהוד יפעתה
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כל ב גדול אשר בגלמיותם הרוחנית העצומה אשר להמושגיםה ויפעה באים עמה ומעודדים את החיל

  .מערכותיהם

 

  "סגלה"
אשר יפעת ההכללה תמלא , התגלות חייהם בכללב חרי ההברקה הכללית של עז החיים ההכרייםא

המפלגת כבר את  , הבחנה החודרתה תבוא, נשמה את נועם ריח בשמי חדות משושהה את

ת הרצונות והאידיאלים לצביוניהם א ,את המדעים, את הנושאים למערכותיהם, פלגותיהםל המערכות

הקצוות , תחלק הוא לשלשת תו כניומ כ מבהיק"קו של הפתיחה הכוללת המאיר  בא ור כה .ועדריהם

רובה היא יותר אל החוג של ק שתמיד אחת מהנה, לשלשת נקודות, נקודתי שבאמצעה השתים והריכוז

וכניו העליונים ת אל, המדוד, ממנה עולים תמיד גלי  ים הזוהר השכליו ,ההרגשה וההבחנה, המדע

האוצר , סגולהה כאן באה כבר, נן קצות הקו של הפתיחה הכלליתה ודות העליונות שהן הןהמתלוננים בנק

מילולית ה וברב תעצומות עזו מחיה הוא את החטיבה, שרו וחסנוע שהוא יכול לקרא בשם את , הרכושי

ת א הנותן לכל אחד מהם, ולכים ומתהדרים בפארם המצוייןה שכולם, להעשירה בהדר גוונים אין ספורות

  .הופעת רוחו על האותיות במבטאםב ,את עושר הערכתו ומפעל השפעתו, דולת ערכוג

 

  " הח יר י ק"
עולות מושגות שהד מתכל לות במרכז א חד והוות פ כח הפועל המתגלה בעצמת פעולתו בהמון, וכן החייםת

הרשמים הולכים מלמעלה . נושאיםה שפעת התגלותם היא מתחת לתכונת עצמיותם של, חתא לנקודה

תוכנים שהם פוגשים ה פועלים הם בעוזם פעולה חריצית בתוך אותם. ריכוזםב ומתקבצים, טהלמ

ריקת שנים עזה ח חורקים הם לעומתה, תכונה שכח הפעולה חל עליהה מרעישים הם את, בפעולתם

, פעליםנ ומעמידים אותם בדמות פועלים, נושאים הנפגשיםה משנים הם את  צביוניהם של, ונמרצה

לה א כל, ולהטביע בהם את חותמם, שנות את הנפגשים מהםל ,כ הופעת פעולות עזיזות"ת גשמכחם זורמ

  .יתוו את התכונה של נקודת החיריק

 

  "הש ור ו ק"
אחוז בתוכן , כח אידיאלי כמוס, פעולהה ח חיים פועלים נכנס לתוך תוכן החיים הנחים מקבליכ

המורה משך החיים ויסוד , ו"ויה ורמתאחד עם יסוד החיבור האותיותי בתיא, מרכזיתה הנקודה

הפריה ההסתעפותית ה ותכונת, מוגלם מקבל בתוך תוכיותו את העצמיות החיהה הנושא. ההתאחדות

אנכי נטעתיך ו ,ופרי החיים שלו הולכים ומתעצמים, ולך הלוך וגדולה השרוק המתענף. הולכת ומתגלה

שרקה להם א ,הולכת ונשמעת למרחקים, ותשולחת בדים ופארה ,והפעולה הסעיפית, שורק כולו זרע אמת

  .ואקבצם

 

  " הקב וץ"
יוצאות הן ממקורן  , צמיותם של הנושאיםע מתוך, ברק אחר ברק, ורמות הן ההשגות החיותז

דרת  ש .ל שדרת ההשגה והרעיון הקרובא ברדתם, המולידה את החיובים האיתנים והזכים, ליליתש בצורה

הולכות הן מהלך אלכסוני , צד השמאלי השלילימ נקודותברקים כוללים תעלומות יוצאים בתור 
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א מהם הולך "מתו ך שני משפטים שכ, ומרא התוכן הגוזר, שלש הנקודות הן סמל ההתרבות, ימיןה אל

וכחות החיים , ליו את אורות נשמתוא שעל ידם המשיג מקבץ, להציור האיתני, דרך החיובל הוא ומתקרב

לעצמת כח המושך אשר לאורים ו .לאים את כל עולמו אורי אוריםוממ, נוהרים עליוו העליונים באים

תקבצים כל הפזורים כולם אשר מ ,מאיתניותה של השלילה, המתתארים בצורות חיוביותו ,המתגלים

ונעשות , ללי עולמי עולמיםח הממלאות, האידיאלים והרצונות, השאיפות, ההשגותו בניצוצי החיים

בתוך כל  או ת , מכתביה ותוארו,  מתגלה בא ורות הבטאת  הקובוץשזהרה, ועלתפ חטיבה אחת קיבוצית

מן , ל הימיןא אותה המערכה העשירה ההולכת מן השמאל, עשיריםה אשר תאיר עליו את אור חייה

שלילית ה מלאי העדינות, מלאי אמת ובנין, לאי הוד ויפעהמ מתמלאת היא באופיים, השלילה אל החיוב

-לאמ ,הוא מתמלא רב שפע, בכל המוני אוצרותיו, בטאל כח המילוליוכל מה שיכול ה, והאומץ החיובי

  .הרחב פיך ואמלאהו, פום

 

  " הח ו לם"
מחשבות אשר רק  בראש נטוי , חשבות נשאותמ נקודה העליונה ממעל לגוף האות תעירנו על דברה

רצונות  , תנוצצים בספירת ההכרה והציורמ יוכלו להיות קצת, עינים נשאות למרומי שמ י שמיםב ,למעלה

לציירם , נחנו רק לחלום אודותםא אשר מעוצם רוממותם יכ ולים, אידיאלים רחבים ועדיניםו ,נאצלים

והם הם באמת  , ד ופינהצ עם הגבלת יכולת מאיזה, כל התחשבות עם איזה מניעהמ המשולל, בחפץ כביר

 אשר לא קצרה עיםד המתדמות לרום המחשבות העליונות של תמים, אמיצותו המחשבות היותר חזקות

מעל להנושאים מ המתרוממת, המנהרת בנקודת החולם העליונה, חולמתה והנקודה העליונה. ידו מהושיע

, נבואהה הבא בשלמותו ברזי, קרבה את כ ל האיווי הבלתי מוגבלב היא אוצרת, המבטאיים והכתיבתיים

מכל , וחולשהבהעדר יכולת , מוקף במניעותה ,המשחררת את המצוי המוגבל, בחלום אדבר בו

המשתרע , הוא צד עליון זה, פעולתם החיהב וצד החסין שבמושגים המתגלים, מצריו הקשיםו חולשותיו

שממנה נובעים , רעיונית והשאיפתיתה זאת  היא החלמות. וגי תנאים  של יכולת ואפשרותח ממעל לכל

. תחלימני ותחייניו, ל נשמת החייםש מאחדים ומחברים את כל הפזורים מן הקצה אל הקצהה המעינות

מנם תכונ ת החיבור של הנפרד א אשר, חלים, ל החיבור והאחדות של נתחים מחותכיםש ומבטא התר גומי

בלא צירוף , מחשבתיים עצמםה כאשר יוצאים הם האידיאלים, בתואר מקורי, מפורשה לא תצא בבירור

הצד המחבר נפרדים מבוטא  ו ,יהיה הצד של האומץ מבולט יפה בהגיון עברי ברורו ,שום מגמה פעולתית

תוכני של הנקודה  ה החלמות והחלימות התרגומית יתחברו יחד בחוגהו אמנם החלום. ביטוי תרגומי

, כל ההגויב ושופכת את רוחה, מעל לכל חוג אל תוך האות פנימהמ הזורמת חיים עליונים, העליונה

ימיו מ לחמו נתן, לעים משגבומצדות ס, וא מרומים ישכןה ,וגם הנפעל מסביב לו, המבוטא, המצוייר

  .נאמנים
 

  " רה"הצ י "
המביא לידי כל התבלטות , כל פרטי תכניותיהב השלמת הדיוקן ושכלול התמונה הרוחנית, ח הציורכ

בעמדם בנקודותיהם המאירות זה אצ ל  , שוללה י פגישת כח המחייב וכח"בא ע, כל מלא עולמיםב תוארית

, הארות התנועות הולכות הליכה ישרה מזו לזו ו ,חדשים לבקרים, מעינותיהן נובעים הם אור וחייםו ,זה

ומתנוצצים זה מזה במלא , אידיאליה בגדלם, מאירות כשמש וירח המדובקים זה בזהו וחוזרות

הצורות העצמיות המסותרות . תארהו במבטאה, רה"הוד וההדר העליון של תמונת הציה זהו, אורותיהם
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, פועלות את הפעולה החיריקיתה והצורות התחתיתיות, ן החולמיעליון אשר להרעיוה בחביון הסתר

לכל מכונות , מהות הצוריתה את היסוד האמיץ של, בעז רוח הדמיון המצייר, נפלאה מגלות יחד א ת כחן

  .מידי יוצר וצר צורה, קרנים מידו לו, היפעהו והדר הנוי, פארי העולמים
 

  " הש וא"
וכחות החיים המופלאים העומדים ממעל , עליוניםה יותלהט הברק מתנוצצים הם האורות השכלכ

מוליד אחריו את  , המתגלה ועובר, זהה הלהט. לכל הגבלה והשערה ממודדת ומשוערת, ק וקצבח לכל

. עליונה שהיא חולפת תיכף להגלותהה ומדת במדריגה כהה ותחתיתית לעומת ההברקהע שהיא, רשימתו

, בכל ההמון הגדול של המצוי, עולמיה וכל כח השוא והכזב. שוא ומהירותה המבטאיתה זאת היא תכו נת

עולמים כולם כדאים להיות ה מהירות הברקית של המושג היותר עליון אשר אין כלה יוצא הוא מפני

בא הברק מפנ י , שוא הנחב .רצוא ושוב כמראה הבזק, רק בתואר מתנודד , בועהק מוארים ממנו בהארה

וראשי קויה , ורחבה והשתלהבהה ,שבגניזתה נתגלתה, ה העליונההתגלות של הכמיסה כח העצום שבסוף

אחריתיים יכולים לפחות להתראות ה שקצותיהם, התנוצץ במצעדי ההויה הגבולייםל האחרונים התחילו

, עליונה לרום ההתגלות הכמוסהה והשוא הנע בא מראשית השקיקה, מערכות ההגבלהב בתכונה בזקיית

של מלא הוד , אורה המפוארהה  וקט בראשית צינורי ההכרה הכהה לעומתגיעו מגע קלי שרק ראשי קרניה

בתנועה , הנוגהים, מעברותה וכפי חילוף, וכפי התמדת הברקים, כפי הרבוי הבזקיו .אור כל חי העולמים

מקורו יהיה התוכן ב והשוא, תהוו תכונות שונות במערכות התנועות כולןי כה, שטוף ועבור, ובמנוחה

לו הן עשרת א .אמת, ה"החותמת חותמו של הקב, אורה הקבועהה יסוד, י האמתהמגלה את מעמק

, דשים מתאצלת בהן ועל ידןק אשר שפעת החיים מלאי הוד קדשי, צחצחותו מלאות הוד, האספקלריאות

  .כי מוצאה מצא חיים, כמהח אשרי אדם מצא
 

 טעמיםה
  " טעמ י ם"
האורה . מלא עדני עדנים, מלא עונג, עיםנ כולו, כולו טוב, כנסים אנו כאן לעולם שכולו אורנ

זמ רת קודש אנ ו   . יפי שירם ומשוש זמרתםב ,שעשוע והריווי הצחצחי מתגברים בכל עזיזותיהםה ,והחדוה

. דרת הוד יפעת קדש קדשי קדשיםה ,ממקורי האורה אשר בחביון עז, מעל לכל עולמי עדמ ,שומעים

, מעל לכל מחשבה וחשבוןמ , ממעל לכל הגה ודיבור,משתפכים והומים, רכה ונחתב ,הגלים גלי נדבה

. ודאבה תדוץ, ודשק המית עז. ממעל לכל צער ודיווי, מעל לכל חוג גבולימ ,ממעל לכל אפשרות מצרית

הללוהו , רקיע עזוב הללוהו, הללו אל בקדשו, הללויה. כרמל והשרוןה הדר, כבוד הלבנון, והכל גילת ורנן

הללוהו , מחולו הללוהו בתוף, הללוהו בנבל וכנור, ללוהו בתקע שופרה ,הללוהו כרוב גדלו, בגבורתיו

אנו עולים ו .הללויה, כל הנשמה תהלל יה, ללוהו בצלצלי תרועהה ,הללוהו בצלצלי שמע, במנים ועגב

רקי ב מלאי, עדנת הוד זמרת העלאת נשמות ועולמות, נאניםש מקשיבים המית רגשי שירת, עליית קודש

למעלה , הלוך והתקדש, הלוך והתנשא, התרומםו הלוך, הלוך ועלה, מעלותיהןב, חמדת ידידות

הרגילים , מות הטעמיםש .ברוב עוזה, עולמיםה הד קול רוממות עליזת פאר נועם נשמת אור חייב ,למעלה

רכא תפחא מנח מ  גדול-ביעי מהפך פשטא זקף קט ן זקףר מנח| שטא מנח זרקא מנח סגול מנח פ .הלא הם

סוק פ -סוף | רש גרשים דרגא יתיב פסיק ג -גדולה קדמה ואזלא אזלא-טנה תלישאק - תלישאאתנחתא פזר

  .יומו-בן-דמא ירחק פרה מרכא כפולה-שלשלת קרני:
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  " פשטא"
חפשי ה על הרגשת הנועם, מחשבה העליונה של הפשטותה אנו מתענגים על, עידון הפשוט הומה בקרבנוה

על , של אי אפשרות ההרכבה, ורך ההרכבהצ  של אי,של העושר הגדול של הפשטות המוחלטה

והתויה של קרן , צהלה קולית פשוטהו .הממלאה את כל הדרישות בגודל פשטותה, אמיצהה הדיות

ולם ומרוה את נפשנו עדונים ע המתעלה ביקר חיי, נו את ההבחנה העידונית הפנימיתל מסמנים, מכתבי

עדן אשר במעמקי   ה בהתגלות מ קור, נו מתעלים על ידהשא, שירה העליונהה העולים בעולמי, פנימיים 

  .פשטאה י הגיון"ע, האותיות ורומן העליון

 

  "מנח זרק א "
שההרגשה העדונית , חזיונות רצויים ומקובליםב התקלטות פנימית, ציאותה של המנוחה הרוחניתמ

, העולמים, העולם,  האדם, קסם המשיגי לא הית ה ונבראה למען, תאחזת בה ם בצורה בסיסיתמ היא

שהיא מקור , עבודה הרוחנית המתעלהמ  לבחור לשבות, מרומיים בחבלי הסיפוק והריצויה והחילות

, זאת נועדה היא מנוחה ענוגה זול אך, מכון העז ושאיפת השיגוב המיסדת עולמי עד, חייםה החיים ויסוד

בהפעם , בא עת היצירההניע בל למען האצר בקרבה שפעת חיים ומרץ מופלג, ליוןע מנוחת קודש וטוהר

תנועה , ד אין חקרע תנועת עולמים כבירה ומשוגבת, תנועה רוממה, ליאיותפ הרוח לחולל מפלאות

מימין , תחתיתל ומעילית, מתחת אל על, למען עשות זריקה נוראה, דע ורחבי עולמי, מחוללת המון יצורים

מוזרקות בשגוי ה את כל התנועותלכלל , אחור ומאחור אל הפניםל מלפנים, לשמאל ומשמאל אל הימין

חיים , צירותי המון, ומפריאה תולדי תולדות, מחוללת חיים, לאותפ מפלאת, חיל לתנועה כבירת אונים

. רצים ושבים כמראה הבזקים, תרוצצים כברקיםמ ,ששים ושמחים בצהלת עזוזם, וקיימים

  .אר  המנגינתי אשר למונח זרקאיא בתה מתוארת, מוסיקלית העדונה בעדני שירת חי עולמים זוה ובנפש

 

  " מנח סג ו ל"
פנימית של רויית התענוג אשר להוד ה מתגלה בקרבנו אחרי הזליפה, עדן הנחת, ונג ההנחהע

נוחה נשמתית מת הלכת בקרבנו מ .הננו חשים את העידון של המנוחה, הולכת הלוך ועלזה ,הפשטות

מנוחה שלמה ונחת , קרבנוב לי חיים וברכהוהננו מרגישים ט ל, ותנו בקסמ י מעדניהא והזמרה משעשעת

כל הנחמד , מדה ומתקח הכל מלא, כי המנוחה בעצמה היא נעימה, שאיפותב אין צורך. רוח של מנוחה

, לשד חייה רוויי הנחתב והמנוחה מתגברת בעצמותנו והננו ממולאים, חצחותצ ברוח, והנעים נושב בקרבנו

, תקפת אותנומ ומימין לשמאל בנעימה של שלוה, וחמעמקים של נחת רב וטיסה איטית ממעל לתחת

סקירה התענוגית מרשמת ה .קשבת סוד שיח זמרת קדשנוה והמית המונח ותארו עולה על הלוח של

כלומר רוח , העליונה המאחדתןו ,הימנית והשמאלית, עידונית של שלשת הנקודותה בקרבנו את ה התאמה

מרווה מכל פלגי נחלי ה ומקור העונג של האחדות, שליליות וכל החיוביותה ההרגשה הנעימה של כל

יותר קיצוניים ה זאת המקשבת את המית הנועם של התאחדות ההפכיםה הסגולה הנשמתית. תענוגותיהן

והנהרה , ג ולתהס ונשמתנו כקרבנו מרגשת את פאר, וח עונג מיוחדר ממלאה אותנו, במקור שרשם העליון

ותנו א וניקודו המכתבי מקשר, ונג הסגולה ונעימת הסגולעל של האותיות מופיעה ברוח העדין אשר

  .במעדנות פלגי זמרת עדניו
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  " מנח מ נח  רב יע י "
במלא , שיש אוצר מלא, בורכים עד בלי דימ הציור הפנימי שהננו, מנוחה משעשעת אותנוה

יותר אנו  , ודר עמוק עמוק בקרבנו יותרח שכל מה שרוח המנוחה', רווי ברכת ד, מעמקי נשמתנוב ,ההיים

ממרומי העליות אל , יסה של שלוהט והננו חפצים לטוס, את עושר הדיות שלו, לא סיפוקומ מרגישים את

בכל , בכל מלא הרצון, פנימיתה של ההצטמצמות, ל השלוה הפנימית של השפלת הרוחא ,הדכאות המענגת

גשת הרביעי בנעימת  רה זאת היא. התכנסות הנעימה אל תוכיות חיינו פנימהה מלא הרגשת העדן מתוך

ת הוד העונג א המכשירה אותנו לקלוט, מנוחה הכפולה של מונח מונחל המחוברה, הוד שלות זמרתה

נקודה של ה המצוירה בתמונת, מלאה פאר קודש ונעימת נצחה ,של מעטה הענוה, הנשגב של אור השלוה

  .שוקטה נוחת נגונהומבוטאה יפה במ, עדינים של האותיותה המאירה מתוך שיגוב החיים, הרביעי

 

  " מהפך פש טא"
ת העדן הנעלה של הפשטות המורגשת  א כשאנו פוגשים, ודרת היא בקרבנו ההרגשה הנעימהח

המכאובים  , סקורה את כל התעתועיםב ,מתפשטת ומתרוממת בנועם שיח קולה הענוג, ענוגיהת בחדרי

, את הקוטן וקוצר היד, תהשפלוו את עניות ההרכבה ואת ענותה, עולמים המורכביםה וההפרעות של

היא ההפוך הגמור מכל המון  ש ,וההכרה של שלות הפשטות, כל פרטי אורחותיהב היובש והחרבן המתגלה

. ודל ועליזת עולמיםג ,בכל חגויהם ומסתריהם, מלאה היא את כל תאי החייםמ ,התלאות הירודות הללו

הננו טבועים ו ,פשטא מתגבר ועולהשר לההרכבה הדלולה גאון הא ולהמית המהפך של כל עולמי התהו

ל תוי ש וההבטאה הנעימה והתואר המוגלם. פנים ואחור, קרבנוב שוטף חיים ואושר, כולנו בים של אורה

סמל ו .עודדים את רוחנו להתנשא בשפעת עדן למעלה למעלהמ ,נעימת הקודש המהפך והפשטא ושילובם

המורה  , חת מתחברים ב קציהם השמאלייםנקודה אב שרק, י שני קוים נעקמים"המתתאר ע, ההרכבה

, היותר קלושה ודלולה, תכונה היותר רחוקהב אשר רק מגע ק ל, זרות העצמית שבאחדות המורכבהה על

אדיר את העונג של הרגשת הפשטות מ ,ובאמת הולכים הקוים הלוך והפרד, ואר האיחודת יעשה את

אחד ' ד, אור אחד, אור עליון, דשיםק בברכת מקוריותה מאוחדה היא מראש מרומי קודשש ,המעודנה

  .ושמו אחד

 

  " זקף קט ן "
, עצם הוד הקטנות. גנוזים בקרבה פנימהה איו קץ למלא עולמים של אוצרות חיים ואורה, קטנותה

, פגשים הננו מוצאים עולמים מלאיםנ אשר בכל הזעיריות שאנו, צביונים שבמעמקי הקוטןה החדירה לכל

ורבבות אלפים מונים בירידת  , קטנותה שר יחדור רוחנו אל תוך תוכיותה שלוכא, שמתנונ משגבת היא את

של , של אור חיים, של בנין, ציאותמ הלא נמצא עוד המון מלא של , כל הערכים כולםב ההקטנה שנלך

והננו מתעדנים על , ם עצמהע את  ההתאמה שלה, רגישים את  החשיבות של הקטנותמ והננו, שכלול ויפעה

נפשיותנו העצמית . דרהה של הקטנות הנצבת לפנינו זקופה בכל מלא, מעמקיםה על רומיו, מעמקי הרום

והמית שיר , נפשנו פנימהב וענות צדק פנימית משתפכת, פנינו במלא הודהל בכל זעירותה מצטיירת היא

מתעלות מעל ה ,קודותיו השואיות אור רום עולם המתנודד מרב עצמונ של זקף קטן  המתעלה בהארת

, שמחת הגורל הפנימי, עומק נועם עונג ההקטנהמ והן מנצחות אותן, ות המבוטאותלהאותי

בערכה את ערכ ה על המתכונת  , אמתה זעירות המתחשפת בסתרי הנשמה השמחה בהגלותה וחדות
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ושמחת אומן   , רצון שוקט, נימיתפ חדשת בנו  את הנעימה השירית המלאה עוז צהלהמ היא, האמיתית

,  קטנות במלא שיעור קומתהה יים המתפלג בקרב הנשמה החשה את זקיפתדר החה בהחלק העצמי של

  .בתואר נגינת  הזקף הקטן

 

  " זקף גד ול"
שוטפים ו פלגים של עדנים הומים, נחלים של עונג, גדלותה תגדלת היא  נשמתנו בסקירת ההוד הנורא שלמ

הגדלות . ותת המית העז והרום אשר להגדלא ,בהרגישנו בהרגשתנו את גודל החיים והישות

מאזינים אנחנו הד קולות של , נו הולכיםא מחיל אל חיל, ועפותיה מתיצבת היא נגד עיני הקשבתנות ברום

אשר ימלאנו כל יפעה , יור גודל ומרחבצ וכל, וגודל אל ג ודל יקרא. ולמים אשר במהות הגוד לע נעימות

במלא זקיפת , ול סקירת הרגשתנוגיעו לגבי בכל הספירות אשר, בכל הערכים, ודל אין קץג ופאר מוגדל

ומרוממות גדולה לרוממות גודל ה ננו , ץק יובילונו אל גודל ונשגב רומ ם ונעלה עד אין, וממיותםק ענקות

וברומי על יהמו , וטים הוד גדלםע האותיות, התאמה של הגדלות מוסיפה זהרה לנשמתנוה ונעימת. עולים

.  ותעצומות פאר עזו, ז ברב גודלוע המלא עדני,  נועם הגודלנפשנו שבויה שבית עונג מ רובו ,נהמות שירי עז

בהתיחדה , נחלי עדניומ ורותה, בקרבנו אשר כבר ערכה לה את מערכת הקוטןש הנפשיות הפנימית

יי אור ח הדר, נשמת כל היקום, במלא הוד העולמים, יסת נשריםט טסה עכשיו, בפרטיותה פנימה

ועדן שירת גבורה  , בגאון עולם תצעד, צעדיהמ נם מכוניועולמי עד ה, העולמים כולם היא עטויה

וגדולה ועז הומים , דולת כל עולמי עולמיםג בגודל, הנה היא מתיחדת בגודל  הרום, פעמת בקרב המ עליונה

תאגדים  בתוכה ומקיפים אותה בהוד מ ושירת זמר כל בני אלהים וכל אלי שחקים, קרבהב ונצמדים

שהם הם זהרורי  , נהדרים השוטפים ועובריםה הבזקים, מות אל עלנקודות השואיות המתרומה .וגאות

נהר שאינו , נחל עדן שאין לו קץ, נמשךו הנם מתאחדים יחד עם קו אורה הולך, יפים ופארםב הנשמות

  .בביטויו ותוארו, מנגינת הזקף הגדולל והיו יחד, טפת אורו המתאחד עם אורי הברקיםש בזרמי, פוסק
  " מרכא"
א בתור  "כ, מובנת לא במובן הרכרוכית החולניתה ,כ בציור רך הלב"המתוארת ג, שהדינות ההרגע

, היפה והנשגב, כל הענוג, כל המצוייר, מוחשה ומוליך את כל, החודר עמוק בחוש העידון, רגשה עמק

'   ונשמת ד, משתפך הוא בהמון גליו, קודשה ממקור עונג, ואור החיים הענוגיים, מוק בחדרי  הנשמהע עמוק

בזיו עדני , תחתית הנושא המושכלב פכה פלגיה במהלכה מן הימין ממעל אל השפל אשרמ נחל עדניםכ

וזיו העליון , ינורות שפעות חיי התענוגיםצ להרוות עדן ולשד חיים בכל, תחתית השמאליתה אל, אצילותן

  .ךנועם המיתה המלאה תענוג ורב פ עדנת המרכא"רוב עדניו מתפשט בכל המרחבים עב המתרומם

 

  " טפ חא"
, האומר כולו עז ותעצומה, טיפוח הזמרתיה ,מזג את החוש העדין של הרך בא ההולם המוסיקליל

המותאמה לטל , נהם ככפיר, לך שלטוןמ הבעה קצרה כדבר, גזירת אומר, צמה מלכותית היאע ,והעצמה

 בפחיזה מהירה ,מלאה עז גבורהה ,המרכא הרכה והטפחא העצומה, ושניהם יחד, רךה לעידון, על עשב

רננה בסוד קודש להרמוניה ה ושים הם יחד את החטיבה הנשמתית המקשיבה לשיחע ,מעצמת הלמותה

  .נועם ועז, ודה ,שלמה שכולה אומרת כבוד
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  "מנח את נ ח תא"
מעצמת ההקשבה של , צמיותה של הוד המנוחהע כשם שבמקורו הוא מלא , וש המנוחה במלא נועמוח

אחרי רב , כן תבוא הרגשת המנוח, כון לשבתםמ י עד אשר לקודש הקדשים שםאשר רק בעולמ, מנוחה רזי

ותחפוץ כבר בנפישה , כ לפעמים הנשמה"ג שמרוב מתקם תלא, של שטפי הגיונים, ל המוני עדוניםש קשב

ותתואר ח טיבה זו במונח , מונח ועצמוה שהיא מעין, נפישה זו תריק אליה את  ברכת המנוחהו ,פנימית

, הדורשת דומ ית קודש, אציליתה בציורה הראוי להוראת השביעה, והאתנחתא, תנחתאאה המקושר עם

מזכירים אותנו את הקשת  ה ,ומתפשט ממנו אור נגוהות כמראה הקשת, וד החייםה הולך קו ישר בשפעת

, בריבוי הגוונים, עידוןה מזכירים את כל ההגוי בחביון, צבעיו כולם של הקשתו ,אשר בענן בשלל נהוריו

ומשרה בו את  , מונחה ומעמיקה היא האתנחתא את עדנת. התאמת היפיפיותב הר עדן הנוי והתפארתוזו

  .מראש מקדמי עולמי עד, תענוגים העליוניםה אור המנוחה העצמית שקויית טללי

 

  "פזר"
להעריף אור , ת גווני נהורותיה לכל עבריםא היא חפצה לפזר, רוח נדיבה סומכת היא  את השירהו

, עבר ופינה, בכל רוח, בתחתיות ארץ במעמקיםו ,בשמי שמים ממעל, עצמה וזיו לכל אפסים, חהשמו חיים

מפזרת  , תפרצת היא השירה בגאונה ונועמהמ ,בכל תהומות ונבכיהם, בכל חגוי סלע, חשכי שאולמ בכל

ולה וכל היקום מלא גד, ארץ מרנניםו ושמים, עז ושמחת עולמים, חדוה, ליליה המלאים עדנהצ היא את

הלוך , הלך ורצוא, הלוך וירד, עלהו הלוך, יקי יפעת שובע שמחות ההולכים ומתפזריםז ורוממות מגבו רת

וירא , מנוחה מסתמל מצדו הימניה ונועם, אור   חיים קוי הולך ומתפשט מ מעל, תגברמ וחוט החסד, ושוב

נגינות משעשעים בעליזתם  מה ורביבי, מירות מופעת בהופעת ישועה לכל דכאי רוחז ונעימת, מנוחה כי טוב

שועת עולם אשר י זא ת היא חסנה של' תאוריה. מעתה ועד עולם, ישועהו רוחה, את כל כמהי  אורה

בכל מלא , חתנ ומרנינה לבבות של אלפי רבבות נשמות רוויי, מעש המצלצלת בצלצלי, למנגינת הפזר

ול הזורם ק חת לב ונועם הדהמוחאים כף בשמ , ערכות ומדריגותמ בכל, בכל ספירות ומרחקים, היקום

דקתו צ פזר נתן לאביונים, גיונו ובתואר הגלמת תיו  כתיבתוה בביטוי, חיים ועז בפאר מנגינת טעימת הפזר

  .קרנו תרום בכבוד, עומדת לעד

 

  " תל ישא ק ט נה"
מקור נועם וחדות גדולה מעטרת , חיי עולמיםו לאור, הצטיירות המלאה הוד וגודל מחזון אין סוףה

ביאה בהחשף אורה את ההרגשה של מ היא. ממלאה את  כל קרב וכלי ות שיר חדש  והגות רנניםו ,היא

ורגשי . מתאים לתכונת השירהה ל הגבלת נעים זמרה כדי להכנס במשטר סדר וקצבש ,התגלמות אורים

מפני שהם יונקים , תום בהםח ההגיונות הפרטיים וציורי עדניהם חותם עונג עולמיםו הנפש הקצובים

הגיון ובכל מדה  ו במחשבה, אשר לא יתואר באומר, ייהם ממקור העדןח ותם במקורם את יניקתבהי

על כל מ ולהכניס את תכונת   השירה המתעלה, הקצבה הזמרתיתה וכדי לתמם את חזון  העונג בתוך. וקצב

מחיה את  רוח השירה בתור אור נ תלש בתלישא ה יתואר האור, גבולים בתכונה נפשית מקוצבה

שמהם עולמים , זרזיפים עליונים, ורותא נצוצי, הקצבות צלילים, נתוקי אורות, קים חלקיםלח ,קטנה

מנותקים ושברי החיים ההולכים ה הנפש החוזה את  חדות השכלול העולמי מהמון האורותו ,רבים יתכוננו

, אלהמיה השירית אל השמה ומאור המלא הימני המלא עז ורויה תלך, צהלת רינהו תמלא גאון , ובוזקים

, תנוצצת הולך ישרמ וקו של אורה, בורתו העוצרת את שפעת החיים ולשדםג בקמיצת, המצמצם וקוצב
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המון יצירות ב למען העטיר את הוד הזמרה, חקים וכל מרחבי תבלש מלאתי כל, ממלא שפעת האורה

, לגלג תי מרבית  נתוקי האורות הכבירים וגליל"ע, שונים מאדה מ גווני החיים, פרטיות עשירות הכמות

, ליזיםע להאדיר עונג ורוח חיים, להרבות עצמה ויפעה, אורהה והקפת אור וחיים בתוכן מלא באה בהגלות

, תלישא הקטנה הפונה אל השמאל מן הימיןה זאת היא תכונת. במקורי השירה והזמרה החיה

ו להגדיל תורת  , ווניו ופרטי הרכבתוג להאדיר, בורה והוד את היסוד הפועל ביצירה הזמרתיתג הממלאה

  .סמל תוארהו בהמית התלישא הקטנה, בכליל פארה, בוית מרומיםש ,העדנה הקדושה

 

  " תל ישא גד ו לה"
המרוממת את הנפש ומעוררת את  , שיגוב אין קץו הרגשה השוטפת ברעיון השירה בדבר גודל אין סוףה

 אותה לכון את  המלמדת, ורותיהא אחרי שהיא מסמנת את הכרותיה בשטפת נצוצי, שירתיה התוכן

היא , ולכות ופורחות על ידםה ש נשמות אין קץ , י הופעת ההגבלה של נתוקי האורות"ע הגוונים המסומנים

דבק ביסוד הרעיון נ שבכל עזו ותועפות שיאו הרי הוא, אין גבולי בכללותוה מתנשאת אחר כך להרום

, ל ההתהוותכ ש כל היש ומקורשור, העליונה, ללות ההויה האציליתכ ,הנשמתי המתעלה בהעילוי השירי

ממקור , כלליתה שהרי בלא ההגיון של ההתלשות, מתעלה ומתנשאה של כל הכח, מעין העז של כל החיים

פשר לשום א אי, אשר נשגב  שמו לבדו, ל אור האורים העליוניםש המקוריות של נהר הפלגים של האורה

מתנשאת לרום ה לנו את התעצומה השיריתומי הוא הנותן , פשיתנ רצון לצייר שום שאיפה ושום המשכה

של , גדולהה רק  ההרגשה העליונה של התלישא, חצחות אין סוףצ המשוטטת באויר  טהור של, עולמים

ל זיו ש ומקור השלמות העליונה, סגולת שרשי אור אורותיומ הנתקת האור הכללי המחולל כל ומקיף כל

תלישא ה .וענפיו, פארותיו, החוג הם הם תולדותיומוגבלי ו שכל הניתוקים הקטנים מדודי השיעור, חייו

ור אין א של התאפשרות ההרגשה של הארת, שירה החיוביתה הגדולה מעוררת את הנעימה העליונה של

שמאל הולכת היא התלישא הגדולה החובקת כל ה מן. סוף במלא ת ענוגיו בחוגים סופיים ומוגבלים

והיא אל  , חוגים ריבוא רבבות אין קץב  כדי לגלותהמן הכח השולל הממעט את היפעה, ת הכלא ומכללת

הבטאה עליזה של הגיון שיח ב מבוטאים, הרבות עצמת חיים חיוביים ועדונים מסומניםל ,הימין פונה

פניה הולכים הלוך ונסוע ש ומגלה את הוד הכדוריות השלמה, קו ברעם גבורתוה יוצא. שירת קדשי קדשים

  .בנהי כי אמרתי עולם חסד, הנגבה

 

  "קדמא  ו אז לא"
ואורותיו שוטפים ועוברים את  כ ל   , נימהפ שהשיגוב העליון מאיר במאורות   עדניו בנשמהכ

ההוגה , ת המעמד העצמי של הדורשא המתחימה, הכרה פנימית חודרת, תכניותיה מחוצה להו אופיה

אל אור   , וןשובע הרוחני העליה אל, אל השלמות התכסיסית, ליונה נזרקת אל הרוםע וסקירה, והשוקק

תקדמות תדירית   ה ,ותשוקה בוערת להיות תמיד עולה ומטפס אל על, בולג הנצח המתעלה עילוי אין

שפעת אור קודש ו ,בהארת פני הדר עליון, סולם השלמות והרוממותב בצעדים בלתי פוסקים כלפי מעלה

סתמלות הצעדים ה נימה ועושה היא את  רישומה בהמית הנגינה שלפ מרום עולמי העדנים חודרת בנשמה

, שמאלו ימין, שוטפות על האותיות מני קודש העליון הלוך ושובה הבאים מתוך ההזרחות העליונות

ג ינת נ זהו החזון המורכב של, יתניות שפעת נחלי עדניהםא המזרימים זה אל זה את, נהורים אחרי נהורים

עדין של התוספת התענוג ה, הות העילוימ .התקדמות והליכה בלתי פוסקת, ואזלא-הקדמא 

של הפרית אור , של ההוספה, ל העליהש התוכן, שם מגיע רז  היצירה כולה בחביון העז האלהיש ,התדירית
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שהעולמים כולם נקראים , רזה זהו, זהו התוכן שהיוצר חק ביצוריו, עילוי אחרי עילויב ,ותוספת כח

, מתגברת כמעין המתגברו תשל הברכה ההולכ, פועל את הרז של התוספתה למען הוציא אל, להתהוות

המרומים ו .מדידותו קוים, בלתי גבולית שמה בשבילה גבולים וחוקיםה זאת היא המטרה שהרוממות

ליון ע שלא יש שום אפשרות להיות עדן, בצעידת עליה, ופיתס בתוספת אין, האין סופיים הולכים ומתגלים

כל סו ף עדנת הגבו ל לא תחסר  אבל סוף , צמותהע המוחלטה מצד, זה מצויר בהשלמות המחויבה

מתאר  , רום נשא זה, בחק האי סופיות, מקורול מתדמה, לאין קץ וגבול, ועדן הגבול הולך לרומו, לכ ממלא

 . ואזלא-אשר בנגינת הקדמא , הגיון הזמרתיה לפנינו את
  
  "אזלא גרש"
, ות פנימיראשון של התנועה מוכרח הוא להיה יסוד, תנועה מצד עצמה מוכרה היא בתור חייםה

מקור חי , הוא הולך ועולה עד מקורוש ,והתנועה החיה מעוררת בנפש את יסוד החיים, פשי חיינ וממילא

עיד על יסוד אור מ הכל, בכלל, בין בנסיגות, בין בהתקדמות, היא הולכתש וכל מה, העולמים

תגלות אור ה פנימ, כל חזיוני המות ודממת השאיה, חזות השואמ נגרשים הם כל, והצללים נסים,חיים

היא מתלבשת מחוצה , מגרשת היא את הירידהו ,וממילא מתהפכת כל תנועה לעליה, החיים

וחדות , ואור חיי עולם מתפלש ובא, תגרשיםמ והמות והרגעיות, באור התחיה, מפנימיותה באור הנצחו לה

  .נגנת מאליהמ עולמים

 

  " ם" גרשי"
, לצד הצללים מנגדי האורות, רוש מופנה לצד אחדג ואה, גרוש המיוחד שהמהלך של האזלא מתקשר עמוה

כדי , ת האור החלוש היא צריכה לגרשא רואה היא שגם, חדות הקודש בהתגברה, רוח הפנימיה אבל

שהם נותנים , ת כל הרוחות הקליליםא ההולך וסוער ומבער, הרוח האמיץ, מקומו האור החזקב שיתקומם

גרוש , הנגינה של הגרשיים היא מבטאתםש ן יש כאן שני גרושיםעל כ, יים חלשה ומרופפתח מקום לתכונת

לתת מקום , משמאילים בחולשתםה ,הדלולים, וגרוש האורים הקטנים, הכין מקום לאורהל המאפליה

בכל נשמת , וד העולמים ה שיואר ויופע בכל, אדיר הגבורות, חסין גבור, ל עליוןא לאור, לאורה החזקה

. בכל אחריתו בכל ראשית, בימי עולם ובשנים קדמ וניות, דרי עולמיםס כלב, בכל אצילות יפעה, חיים

בורתה  ג מראה פה את, המתחילה מן המצר, שפה המתורגמתב המבוטאה, התנועה המסותרת, והאזלא

  .כסו הרים צלה וענפיה ארזי אל, רשיה ותמלא ארץש תגרש גוים ותט עיה ותשרש, במרחבי יה

 

  "דרגא"
,  גדלה אחת כלולה מברקת ומבלטת צורה של אושרה ,ולפת ובאה בשפעה פתאומיתש אשר שפעת החיים זי

את  ,  והאדם יונק את אשרו, תפארת והיקרה מאור, מוארים מאור החוסן והעז, יים שגיבים ורענניםח של

מ עמקי תחתיות למרומי מ שבפעם אחת מרימה אותו, מתוך ההארה המכללת, לוייוע קדושתו ואת

עליות הנם ה ולעומת זה יש אשר השלבים של, יים של קודש קדשיםח ולין לחיימחיי חולי ח, שחקים

ורך ד והעולה, א הדרגא מבונה היא"כ, א בשפעה פתאומיתב והרום איננו, מוכנים להיות נצעדים, תכופים

תרון יש למדריגת העליה הדרגאית על י .הולך ועולה, הולך וצועד, על במותיו קמעא קמעא

היא אינה , דרגאית היא עליה תדיריתה מפני שהעליה, שהיא לכאורה גדולה ממנהפתאומית ה המדריגה

, תמיד פתוחים הם, דרגאיתה ,הפתחים לפני עליה זו, עת כושר ועת רצון מיוחדש צריכה לחיכוי של
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נשמה בפנימיותה ה גם במעמקי. צועד ומתעלה, דורך ועולה, בלתי משועבדה והאדם בחופשתו וחפצו

הנועם האלהי שופך ו ,מתעמקת ומתוה תויה בדייקנות מחודרה, מתבלטתו  הדרגאיתהולכת היא המדה

  .דרגאה ללו תבטא הנגינה הנשמתית בציורה והבטאתה במושגה וכל היתרונות, עליה את המון חינו

 

  " תב יר"
רואה היא , ונה את עולמיה במדה מוקצבהב היא, דרגאות ההולכת במסילתה מעלה אחר מעלהה

ובזה היא מוסיפה אומץ  , כל עז רוחהב ומכוונת אליהם, העומדים ממרחק, ם הקיצוניםאידיאליה את

וההכרה באה אל , משתכללים כבר העולמיםש אמנם אחרי, רננה ופאר עדי עדיים, קדושהו אמונה, וגבורה

הנה אור חדש ב א  , צטיירה ממרחקיםנ חיפושי של התכונה ההיא המבוקשה בהאידיאליות אשרה הגבול

מתפררים , קדומים משתבריםה והעולמים, אשר לאורו מתפוצצים הררי עד, זהירמ אור, ומבריק

, מהם נבנים עולמים חדשיםש ,תבררים ניצוצות אידיאליים מובחר שבמובחריםמ ומפירוריהם, לפירורים

, התביר, תכונת המשברב והשקפת הבניה נשטקפת היא, טרת קודש קדשיםע מלאי הוד, כלולי אידיאלים

מתוך מחשכי , משבריםה ומתוך תהומות, אשר שם שמות בארץ' פעלות דמ לכו חזו, חרי הדרגאותהבא א

  .'מרום דב אדיר, מקולות מים רבים אדירים משברי ים, ולמיםע מגיהים אורות, המצולות

 

  " ית י ב"
העומדים , וא מכין את הבנינים המרובביםה ,שברון אשר הוא בא בתכונתו בהעולמים הדרגאייםה

העולמים , השיעור מוצאים בו מנוחהו המשקל, תכוננים במקום ששם ההגבלה וההקצבהמ ותלהי

. הפועלים בארחות שטפיהם, הומיםה המוכנים להיות מושפעים מגלי הנגוהות, מפעליםה המקבלים את

בלא  . המאיר והמחולל, מהוהה ,המצייר, המחדש, העושה, וא מכוון למצב הפועלה המצב של העמידה

של , מצב של קבלהל ,וזרמי הגבורה העליונה במלא ריווי נועמה, אידיאליםה  יבאו מרומי שברון לא

, נם שם במרום עזםה עולמים של עמידה. וכיותו את  כל אוצרות המפעליםת הכשרה להיות כלי לספג א ל

, שברוןה המשתלם מתוך, ת הבנין המחודש הנבנה מתוך ההירוסא אבל אחרי השברון המכין, בתקפם

מורקה עד ה והננו מאושרים להיות מקבלים ברכה, יושבי בשמיםה ,עולם היושב, המנגינה של היתיבתבוא 

  .בלי די

 

  " פס יק"
, לכל מושכל, לכל ציור, חיים וישות, חותך הויהה ,המזדלף ממקור העליון, כח השוטף מאור החייםה

 בהתפשטות אורו עד התכ ונה יננו הולךא ,בתכונת ההתהוות האצילית, בכל מלא עולמים, מוטבעו מורגש

הסיגים הבאים מדלדול , לחוללו להוות, ד אשר יתם  כחו ולא יעצר עוד כח לפעול ולציירע ,היותר מאוחרה

ת טשטשים מפני רוח השלילה מ והעולמים היו, היו אז מ תגברים, חלישות ההויהו מיסוד ההעדר, הכח

חדות הקודש הם הם ו עז. י התחתיותפני הפגת זיו היופי שהיה מתגלה בעמקמ ומ תכערים, המתגבר

ל הצביונים שהם יוצאים לפועל ההויה כולם  כ .עודו במלא חילוב הגורמים שכח היצירה פוסק הוא

בתכונת , אלהית מתרוממת ב עזהה והנגינה, אין עיף ואין כושל בהם, שד ורויה הםל ממולאים

אור רוח הקודש בכל נעימותיו ו .א כלהמתגלה ממל, המורה על עזוז וחיל, דלון היצירהח ,הפסקהה הפסיק

קול גדול , בכח' קול ד', ד מעוצם דבר, ממלא היש של הגבורה העליונה, מתעלהו שוטף, שואף הוא וזורח

, קולו הולך וכוההש יהי קול השופר הולך וחזק מאד שלא כמדת בשר ודםו ,דמתרגמינן לא פסק, ולא יסף
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מולא הוא  מ ,מראש ועד סוף, אור עולם באוצר חיים, מלא עולמיםב ואור החיים האציליים ההולכים

וה צ הוא, הוא אמר ויהי, ממולאים מראש ומקדם עד אחריתה וכח אור החיים' בחוסן עזו רק דבר ד

סופי באור חיים מכופלים המתגדלים בחשבון ה ומתמלא התוכן. אל שדי שאמר לעולמו די, ויעמד

, מנחל עדנים של נהר שאינו פוסק, דשיםק   בגאון קודשוהננו מתגדלים. ך צופים אמרום"נצפמ ,ומספר

  .ארוך ובמנגינת הפסיקה המתגלה בקו

 

 "סוף  פס ו ק"
שהפסיק מנגן בכינורו  לרומם , המתנה הסופיתב כלומר לא, תוכן של אמירת די לעולמים הבא באמ צעה

'   ברכי נפשי את דארץ ורשעים עוד אינםה יתמו חטאים מן, ה לומר שירה על מפלתן של רשעיםי את זמרת 

שלא לשכלל את הרשעה עד , סודםי שנהר יוצק, קמט בלא ע ת את  הדורות שצריכים להקמטל ,הללו יה

, נהרה של קדושת יום שבת קודשה כי בפתע באה, למזיקין, תן מקום לבריאה גופניתל שלא, בסיס יסודה

אבל מרגש עדין זה , היאשובחת מ שבערך הפרטיות ההפסקה הפסיקית, וכן פרטית הוא בכל גדל ערכו

,  שיצוייר וישוער, עולה ושירדש ,שכל מה שעלה ויעלה, התעלות אל הערך הכלליל באה הנגינה האלהית

שקצתו מנשא  , לםש והכל יחד אומר דבר, הכל משכלל הוא את הכל, צפונהה בסוד ההגיון והמחשבה

שהיא , בפוצת חילה ותקפה, תהנוחמ בגבורת: את היא ההתארה של נגינת סוף פסוק ז .ומעדן את קצתו

והכל מתקשר , ורדת שפלת שפליםה מהעלאת רמת מרומי רוממים עד, מצטייר והנעשהה משערת את כל

.  שיתי ואני אשא אני אסבול ואמלטע אני, ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול, בודכ ביחד וכולו אומר

שכללה כבר , שכן ראוי לה, אחריתיות הנוחהה מצטיירת מעוצם עדנת נגינת אומר סלה  היאה והאחריתיות

מתוקן , הוא סוף נוח, והסוף, ימין הואה קץ, והקץ, ולכל תכלה ראיתי קץ, באה עד האחריתו את הכל

עוטר הוא בזיו האור של סוף מ והפסוק, עצמתו השלילית משכלל את הישות החיוביתב שהוא, ומקובל

  .פסוק

 

  "שלשלת"
יוצאה ובאה תמיד  , בהשתרגותה האיכותיתו  וארוכה בתוכנה הכמותי,ערוכה בכל, עימה מיוחדהנ

הכל אחוז , בתועפות גדלו וברום פארו, סודוי ככל עומק, הכרה וההרגשה הפנימית שהיש כולוה מאותה

ואין הפתעה , ודדים בלתי מסודריםב המורה שאין בכל היש כולו פרטים, יבתית זה בזהס הוא אחיזה

וסיקלי נהדר ונעים עד אין קץ ואין  מ והכל הולך ומתאחד לנועם, ת המסודרהקשר המערכב בלתי קשורה

הסתכלות של השלשלת  ה הבאות בעקב, התעמקות הנפשית ושפעות רגשותיהה .בודכ שכולו אומר, תכלית

, חיים ויפעת ההויהה מעבירות לפנינו את הרתוקות הנחמדים של עצמתו ,הארוכה המקפת עולמי עד

מקור  ו אוצר ההופעות, מקור הנעימות ומעין העדנים, ורא הודנ  נועם אור אלההמעמידות אותנו על

ומרשימה , ארוך והמסולסל אשר בטעם השלשלתה בא אלינו עם הרושם הנגינותי, מקורות החיים

כתיבתית של התואר המותוה אשר להתמונה ה עם ההתארה, חד את רגשי הגודל וההמשכה החייתי עלינו

אור יוצא בשלל צבעי ו .סיל ת פתחכ ומו סרות, התקשר מעדנות כימה, לשלאיתל הנגינה השש הכתובה

עליון בתכונת ה מופיע נגד עינינו בכל עת אשר יפעת האור, והריהםז ברקים ממלאי עולמים בגווני

, תוקותיור מחשבה הסודית בנועם רז היקום בכל פליאי פליאותה יחד עם, השלשלת הנגינתית תבא אל ינו

מון  ה אלהי הראשונים והאחרונים המקשר בשפעת טובו, עזו רחוק ונתן צדק לפועל צדקותונשא דעינו למ

 .ושומר בריתו לדור דורים, בריות לאין תכלית



 28

  
  " קרנ י פרה"
, קישורים הסיבתיים המקיפים את כל ההויהה של, צהלה וגודל, חד עם ההצטיירות המלאה עדנהי

תבא ההכרה המרעננת , להשלמה מחוטבהו ב השואף לגודלהמרנינה כל ל, לגדלה והקיפה, רומהו לעומקה

מתהום ארעא עד רום , רכיוע ההולדה וההתהדשות הממלאה את היצור בכל, ההפריהו של עז החיים

בשגירת , בשפעת חלבה, הפרה, מפריאהה בצורתו, כח השור, קרני ראם קר ניו, ז הקרןע .רקיעא

הממריצה , תולדתי שבישות ההויהה ניה את האומץמסמלת היא בקר, חוזק החיים אשר להב ,תולדותיה

, צורות החיים של ההרגשהב ,ביצירות השכליות, החידוש התדירי בכל מלא עולמיםו את ההתילדות

רוממות המוחלטה ה בתעופת המחשבה של הגות הקודש ושל, מדעיה הבחינה והמעמק, ההכרה

את התיבות ה ממולאות במ לא , ותיותאה מעטרים הם את , אים הם הציורים של קרני פרהב .והכבירה

שמותינו רגשי נועם עז וחדות נ ומעירים הם בקרב, של קודש אל חי העולמים, בוד ועזכ לשד חיים של

, רחמי אם, שנים ורעננים יהיוד עוד ינובון בשיבה, של עטרת זקנים, ולם של שיבהע יחד עם הדר, עולמים

  .וגבורת רעם

 

  "מרכא כ פ ו לה"
המגביל וממתק את   , משכלל את מפעלי העזה בא החן, וממה של האומץ המפריאחרי ההגות המרא

ריכוך העז גם במקום שהוא הולך ב ,ברכיכות כפולה, בתכונה רכה, מרכך את  קשיו במורךה ,גבורותיו

כי הרוך , פאר ולשכללל ,להעלות, לקדש, כונת התגלות העזוז היא רק לבנותת במקום שכל, למשרים

, חיים ועצמתםה תוכן האהבה העדינה מיפה הוא את המלוא של גב ורתו , המפוארבעצמו הוא הצביון

, שלילהה גולת הרוך  במקום שהולך זרם התפשטות החיים לצדס אמנם עוד יותר נכבד מזה  הוא יסוד 

ל כ את, אומץ החיים צריך הוא לכלל את הכל. ל כל נטועש הדלדול והעקירה, ההתכערות, לעומת הסתירה

היות מעולפת בעומק האופי של כח הפועל ל אמנם תכונת הרוך צריכה,  השמאלהימין ואת כל

נשמה ההגיון הזמרתי אשר למרכא  ה זורח מתיקון אור זה במעמקי ההרגשה ומנעמי עדינותו החיובי

עדני הרוך הכפול מתבלים יפה ו ,ת מדת רכותה במדה מספקת על הימין ועל השמאלא המכפלת, הכפולה

היותו מתנשא בשטף גבורת   ב ז החיים והפריתו בתגבורת עזוזו להוציא אל הפועלע כלאת הצד המרירי שיו

  .ני ונכה רוח וחרד על דבריע אל, ואל זה אביט, רעמיו
 

  " קדמא"
, הוספת שלמות בעולמים, בלתי פוסקתה ההשתכללות, צורת הרוח פנימה, התהלכות לפניםה

היא באה תמיד ממתכונת נאמנה , תדיריתה מותההתקד, בכל הקף ומסלול, בכל מהלך, חייםה בנשמות

שהולכות כולן , ממוזג במדות יו המרובבותה ,מהכנת הכח הממריץ ביסוד הופעת פעליו, כחותה של מיזוג

להעיר את הרוח , מנצח בנגינותיוה ממעין זה בא נועם החיים, הסכמה והתאמה מכוונהב זו לעומת זו

, קוקה להתנועה המהלכיתז הבלתי, ל הקדמא הנגינתיתיסוד הנועם ש, תקדמותה בהדרכה מתמידה של

  .זקוק אל האזלא המסעדתה במעמד המפעליה ועולמה איתן הוא גם מבלעדי

 

  " יר ח ב ן   י ו מ ו"
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אחרי אשר עלתה הררי עד וירדה , רביםה חרי אשר נסעה הנשמה האצילית את מסעותיהא

אחרי אשר התעשרה האורה מהופעת , גיוניוה אחרי אשר התר חב הרוח בכל הסתעפות, הומותת תהומי

את התחישה , מרובבות אשר הקשיבה רב קשבה אחר אשר אחרי החליפות, ץ של צללי גווניהק רבבות איד

והסערה , שאננה הוציאה את פריהה אחרי אשר המנוחה, שר לאור החיים שבנשמת עולמיםא העדינה

נה עולמים חדשים הולכים ה ,ליתולדה ופעלה לחולל המון חדושי חדושים לאין תכנ התנועתית כבר

לבים להגיע עד שיא ש כל המרומים אשר כבר דרכנו על במותיהם הנם רקש עולמים, ונפתחים לפנינו

עולמים , דשיםח חוללות עולמים, ור נשגב המבשר לנו תחיה חדשהא ומרחוק הננו רואים ברק, קדשיהם

עטרת זיו ב מתפארים ומתעט רים, מתגדליםהולכים ו, ולכים וגדליםה א שר הנם, יסודיים נשגבים בקודש

בא , ול מרכוש עליון שאין כל העולמים כדאים, תנוצצות זעירהה ,התגלות מצערה, ירח בן יומו, הודם

טרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש ע ,ומבשר לנו תקופות מא ושרות, ומאיר לפנינו

ואורח צדיקים כאור , שחק נאמן סלהב לם ועדכירח יכון עו, לפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותוו כמותה

בחיי עליזות חדות נועם , כליותו ונעימות עדנים עדי עד ממלאה כל קרב. ד נכון היוםע נוגה הולך ואור

ותשביענו , תיינו תחיית עולמיםת והמוסיקה האלהית, רוממות שגי בת טהור גדל  עזוזםב ,קודש קדשים

ומחיל אל חיל אנו . וףס ותעודדנו לרוממות אצילות  אין, יצרנו יצירה חדשהת ,ששון ושלות שמחות

והדרת גאון שחקי , פיםע ומעילוי לעילוי הננו, משגב לשגב אנו דורכים, וסעיםנ ומרום אל רום אנו, הולכים

אשר באה , כבודו מחודשת בכל פאר, הופעה עליונה, בשורת לידה חדשהו ,עולמים מתעטר במקור חיינו

ירח בן , לע בצורה דקיקה המתעלה אל, תחתמות ב רוח ענוה ועזמ ומנגינותינו. ונהיתה הננו מתבשרים

, ימיםה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת, אור החמהכ והיה אור הלבנה, דקולך הולך ואור, יומו

  .מהרה בימינו אמןב ,את שבר עמו ואת מחץ מכתו ירפא' ביום חבש ד

 

 ברקהה
כל מה שנכירה יותר , סוד הגבורה של הנשמהי והיא, לת תמידמחשבה הקודמת להאותיות היא פועה

ומשם באה הבנת כל , קודות וטעמיםנ ,פנינו יותר סעיפי המחשבה שמסתעפים לאותיות ותגיןל יתגלו

  .מאמר ספר ו ספרותו הנאמר בכל תיבה

 

  " ף'האל"
ובא על  , מיכ   ממקור האר "בעברית הוא ג, מודל הוא תרגום  של. ף היא מזכירה את  הראשית"אלה

כתכונת האחורים לעומת , ל הרבש הצד המתנוצץ אל התלמיד משפעתו, ירודה של הלמודה המדרגה

, ולעומתו ההגיון הנשמע הוא הרביעי, מספרה מדרגה הרביעית של, בנקודת סג ול, אלף במספרה .הפנים

בוי  ד העליונה של האלף מורה הר"יוה .רעיון החתום שלפני המחשבה של האותיותה מהתחלת

מלמעלה , ן השמאל אל הימיןמ הקו האלכסוני ההולך. מתנוצץ מתוך האחדות המוחלטהש ,האיכותי

ד התחתונה מורה "היו. תצוירש כדי שיהיה אפשר, התמעטות של האורה העליונהה מורה אל הכשר, למטה

הדבור ומשם  לכח , מקורה מורה עליה מן התרגום אל, א"ד פ"ף למ"בטוי אלה .הרבוי הכמותי הגבולי

  .כ א לף"נקרא גש ,כח שור, ף כולם מתארים את העצמה"כל ערכי האלו .המאיר

 

  " ת'הב י "
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שטפו י מחיצות צריכות לעכב בעד האורות הרוחניים שלאה .כבית לשבת האדם, מורה תוכן מקבל, ת"ביה

נה המחשבה הראשית איש מפני,  תח הבית הוא למול האותיות הבאותפ .כ די שימצא החומר, יותר מדאי

כי מחוץ , וא ענין אחד ב שגובוה ,ומה שהוא למטה ממנו, ה שהוא למעלה מכל ציורמ .יכולה להיות מוגבלת

וצצות נגד האורה העילית  ח הן, העליונה והתחתונה, מחיצות השתים של הביתה .להגבולים הכל אחד

ל הם שונים אב, חתא יא לעומת הציורים העומדים במערכת הגבול במדרגהה המחיצה הדקה. והתחתית

  .מאלו האופנים שיכנסו בגבולותנו

 

  " ל'הג ימ "
חרי שנערכו הענינים הבלתי גבו ליים א שהוא בא , מורה על הגמול של מדה במדה, גימלה

ריכים עוד לגדולם צ שאינם, כ על ההתגמלות של הציורים"יא מורה גה .מערכה משותפהב והגבוליים

קטנת ה ל מורה על"ו שבגימ"וההתדקות של משך הויירידה ה .וגבלמ להיות שואבים מהציור הבלתי

מסמל , ח הגדול בכמותו"הבע, תואר הגמל. שמייםג עד לכדי הגלות הרבוי בצורה של חיים, השפעה

  .מל דבור, גי עומ ק, הוראת המבטא, מרשמתוו והירידה העמוקה מעמקת את  הדבור, הגשמהה את

 

  " ת'הדל"
הדלות של ההכרה גורמת את הבליטה  , הוא למעלהש  למההוא המוגבל הפותח שער, ת המושכלת"דלה

ד "היו, רושמים את הכמות  ואת האיכות , וי הדלתק .והיא דולה ושואבת ממעינות  עליונים, ציוריםה של

  .כמותיותה מורה על הכח האיכותי המחיה את, ת שמאחוריו"דלה של

 

  " א' הה"
, א"ד שבה"ו או היו"הוי. כח פועל נבדל, עכם זרל הא, א מורה במבטאה על המוכן ומוכשר  להושטה"הה

  .ת הצורות בנושאיהם המוגבליםא שהם מכינים, ל האיכות המדידית או האיכות המספריתע מורה

 

  " ו ' ה ו י "
, ד"ו שהוא היו"סגולת המס פר של ראשית הוימ החבור נמשך, ו היא כקרס מחבר נושאים מפורדים"ויה

ו בתור אות מ חברת המהפכת  "וראת הויה ת הדקדוק שלוהוא טבוע גם בסגול, תמשך לפעולהמ שהוא

  .המתעלה על הזמן ושטפיו, פני סגולתה העליונהמ העתיד לעבר

 

  " ן' הז י "
, נגד הכליה והאבוד, היות לוחמים ביחוד בהגמרםל שהיצורים צריכים, ן מורה על תכונת המלחמה"זיה

, ח הזן איננו בא מההתפשטות הציוריתכ וכח המלחמה עם. ת יסוד ההזנה המושך את משך החייםא וכולל

  .די שבו"עצם החלק היומ ,ן הנמשך מאמצעיתו'ומורה זה קו הזי, חיים במהותםה א מעומק"כ

 

  " ת'הח י "
, צריכים להשבר, גמרם במער כה אידיאלית ידועהה אחרי, הבנינים הצוריים. שבירה, ת מורה מחתה"חיה
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, עצומים שביצירה עורכים קרב זה כ נגד זהה הכחות. היותר משוערה ומדוקדק, הבנות בצורה חדשהל כדי

  .מוכה חיתס בצורה, ת"הנכללים במבטא החי, התנגשות באים החייםה מתוך

 

  " ת'הט י "
. אין אישיות אחת מתגלה לזולתה, נוזהג הפרטיות היא לעולם. ת מבטא את הטוב  הגנוז"טיה

הפרטיות הגנוזה . ובאיש, באומ ה, מיןב ,בסוג, בעולם, מכשיריה שומרים את  הצורה הפרטיתו המלחמה

עלום הפרטיות . ת"טיה ז הבסיס התחתיתי של"ומורה ע, שקע במחשכי ההעדרת צריכה בצור שלא

  .ת בבטויה"טיה מתאים הוא אל עלום הוראת

 

  "ד' ה י ו "
הנקודה היא ההעברה מן האפסיות  , תנוצצים על ידומ ד"שהנספרים ביו, ד מתארת מהות המספר"יוה

בתואר  , ת"דל, ו"וי, ד"ביו, השטחו הקו, הנקודה, ד מאחד את ערכי המדידה"טוי היוב .ישה אל

  .גוף המעוקבה כ אינו מרמז על"וע, צורה רוחנית נשאר יסוד המספרב .כתיבתם

 

  " ף'הכ"
וכח ההכרעה מביא , זה לעומת זה, הפרטיותו הכלליות, צדוק הערכים, מורה תכונת המשקל, ף"כה

לא ,  ף מורה המשך אחד"ורת הכצ .משוערהה פה ומכריח את התוכנים הכחיים לפעולתםוכו, פיםכ פעולת

פתוח הוא . בין הצד הימני בקו דק ו ,בין הרום והתחת בחזקה, חוצץ הוא כח הפועל. יוחדיםמ פרקי פעולה

  .העתיד לחולל פעולות עדי עד, תחדשמ ף לקראת כל כח"הכ

 

  "ד' הלמ"
היות אחרי מדרגת ההופעות של ההקשבות ל שמקומו נאות, רד מורה למוד הבא ממקום אח"למה

, ד"ז המגדל הפורח באויר של הלמ"ע ורומז, למוד מעלה את הנושא ממעל לחוג השקפותיוה .העצמיות

, התעלות מדודה של המושגים התחתייםל כ"גורמת ג, ההתרוממות העליונה הגאונית. הלכותיול שאין קץ

יסוד המבדיל שבין הרום ה .הא לכסונית כלפי מעלה מתאי ם לזהד בהתקוממותו "למה קו התחתי ש ל

כל אוצרות . ד"למה ז מורה הקו הממושך העב של"וע, קור הדעה הלמודיתמ הוא, והתחת ברשומו החזק

יוצאים ו ,אל החוג הלמודי, י התרגולת ששטפה ועברה"כנסים ענ ,מקדמת  ימי קדם, החיים הקדומים

  .נצח הודוב ,רי הרוחנושאות כל פ, בתור דעות נלמדות

 

  " ם'המ י "
ונעשות חטיבה , מוזרחות בפרטיותיהן נתמזגוה הצורות, מתאימ ה לתכונת המים, במבטאה, ם"מיה

מורה על , ם הפתוחה"בחלק הגדול של המיש ת"ף והבי"התרכבות תמונת הכ. שירה ומפריאהע אחת

. ת"ביחש הבי, בעושר אין קץ, ותתכונות שונו ובית קבול לרשמים, ף"מחשבה וחפץ הפועל ביחש הכה כח

. וי"משתלם עם היסוד הוי, אמר פתו חמ ,ם"המאמר יסוד המי, שטף החיים מתג לה בו, מחברה ו"הוי

שבעצמו הוא בא   , מאמרה פ אל אומץ"ותנת מקום לאורה בלתי מוגבלת לחדור עכנ הפגימה העליונה
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  . חק המים וגבורתם,ל הצורות המוצגות בפרטיותיהןכ מעמד הנוזלי של, ממזוג המימי

 

  " ן' הנ ו "
תוצאת היצירה הבאה ממזוגו  , ורה את הנ פשיותמ ,חית המים, בצורתה הדגית, ן במבטאה התרגומי"נוה

האפלה התרגומית מביאה  את הפלוג  שיסוד ה .מקולות מים רבים  אדירים, שטף הגדולה של

הערכת המלחמה ושמוש ל היא צריכה, פרטיות הבאה מאוצר הכלל הגדולה .מתגבר בא משםה הרבוי

הוא ערך הספוק ש ,פ בצורה זעירה"שאז עולה בידה עכ, ן"זיינית שבנוה הצורה, ן להגנת עמדתה"הזי

במהותיות , חייםה העושה את הכשר, המגיע למטרת שא יפתו, פועלה החפץ וההגיון, התוכן הכפי, הפרטי

  .צורתם

 

  " ך'הסמ"
, הסגירה בתוך הגבולים. בל נדרש הוא תמידא ,בומורה סמיכה ועזר שאין העקריות תלויה , ך"סמה

אבל הוא נושא בקרבו , אינו מקור הגבורה, מפעלו לכל רעיון, לכל יצור, לכל נושא, לכל עולמים, קצבנ לכל

  .סודי הסמיכה הם לכל הנופליםי ההסבבה והסגירה, סמך היותר חזק לשמירת מהותיותוה את

 

  " ן' הע י "
בתאו ר   , ק אחר שנסמכה המציאות בגבוליהר ,לה לצאת אל הפועלא "שא, ן מורה על הראיה"עיה

כדי לסמן  , מתאחדים, הגן נגד כל מחריבל כלי המלחמה, ן"וצורת הזי, משך החיים, ו"ורת הויצ .הסמך

פרטים ה מתפשטת על, הכללית', מאור ד, השגחה העליונהה .ראויות להיות נראותה את הצורות

  .סתעפת ממ נהמ ית האדם והחישרא, וזהו יסוד הראיה, המוגבלים

 

  "א' הפ"
ופעת החיים היוצאים מהמחשבה והרצון שבאים עד ה והגבול של, עד פא תבא, מורה על הגבול, א"פה

ף "א  באל"תרחב ומ תגלה יותר ב מבטאו מפמ א"הפה בה. שהוא תוכן הפה,  מבי א את  הדבור, מבטאה כלי

.   התעלומה של המחשבה המסותרתב צד מגעושמורה על קצה הראשון של הגבול מ, הברתוב שהוא סתום

, ף"ת וכ"א נבנית מהרכבה של בי"צורת הפו .א פנימה"ד שבפ"היו, סוד הדבריותי הוא, הרעיון הפנימי

, פעולת כפים, הפעולה בעצמהו ,ההכנה של הגבול לקבל פעולות מסומנות שהוא תואר הביתש להורות

  .א"פי מזוגם בא המעמד של ה"וע, תאחדיםמ ,ף"צורת הכ

 

  " י ' הצ ד"
כולל את הרעיון שיסוד הצדק בנוי הוא על , ליוא ף"מפני סמיכתו של הקו, הרגיל להתבטא צדיק, י"צדה

התגלות החיים , ן"ן וזי"וא מורכב מנוה י"תואר הצד. יחש הצדדי שבין כל אחד עם מה שחוץ לוה תמימות

, וידגו לרוב, ל הדגיםש  ההפריההתגלות, ן"מתאימה לתוכן הנו, נקודות ידועותב בהיותם מסומנים

, ן כלי המלחמה"הזיו , ויאמר  נון ולא דג, כדמות תרגום לגבי  מקור, ופניתג ומתעלם הרעיון החי באחיזה

בין , מהלך זה הואו .כדי לתמם את חזון  הצדק, ן"בא אל חיק  הנוו ן"מתעקם  הוא הזי. הלוחם נגד המות
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גם  , היקש על דוגמתוה י יסוד"שאנו יכולים לסקור ע, בין עולמי, ברותיח בין, המתגלה בפרטים, אישי

, מזככות את  החייםה ,י כל המלחמות"יסוד החיים מתפשט ומ תגבר עו .בנושאים הנאדרים בקודש

  .ושר וגודלע כדי להביאם לידי, ומצרפות אותם

 

  " ף'הק ו "
 האדם וכל מדרגה להיות, שיש בו יסוד קודש, דםא מורה על תכונת החקוי המצויר בקוף לגבי, ף"קוה

ויש בו יסוד חול שממנו , תרוממים ומשתגביםמ ובזה הם, ציאות שוקקים להתדמות לצד עילאהמ של

בזה שהוא זוקף את כל , הרשעהו וכל השקיעה במצולות הסכלות, ירידה של הכלל והפרטה באה כל

ן של חקוי זה  תוך התוכב שיש, ואינו חודר לתוך ההתרוממות הפנימית, חקויה התעלותו על חשבון

הרעיון הפועל בתו ך  . ף"ף שבקו"ורת הכצ בא בהוראת, חקוי הפועל את השפעתו על הפעולותה .ונטיתו

כי ההשפלה , ורד למעמקיםי אבל הוא, א הוא מנותק מגו ף האות"כמו שקו הה, ואה החקוי מנותק

להעלות  , י שרוי בתוכהצילא שרעיון, וכמו כן יכולה היא ההתחקות הטהורה, מורדל החקויית אין לה גבול

  .קוף קדוש, רומי הקודשמ ירודים גם מתהומי מטה אל

 

  " ש'הר י"
וכחות חיים מתחילים , שצורתו הנפשית מתגברתכ .הוא המבטא של התחלה בתרגום החקוי, ש"יר

,  שאמנם אין בה אותה האורה המקורית, מסילתוב והולך הוא, הוא מתחיל לו דרך יצירה לעצמו, וב לפעול

מורה על צורת , תרדמה בהשוית המספרה ,התרגום. ש בה תוכן תרגומי והמ שך של מהלכיםי אבל

טשטשו את י כ מעכב בכחו המעותק שארי הופעות שלא"ש ג"ריה .ארת הפנים המבהיקהה האחורים לגבי

זה לצורת ב שהוא מתדמ ה, פעולתיים החקויים להשדרות השפלותה ומושך הוא את  מש ך החיים, צורתו

ובזה  , חוגומ עליונה ומשתמר ביותר מ בקיעת אורות שהם למעלהה לא שהוא מאריך א ת חציצתוא, ו"הוי

  .הרעיון האצור בול בהתאמה, צורתו המכתבית משתכללת

 

  " ן ' הש י"
והוא מתואר כדמות השן , ן מתאחדות בתחתיתן"זיו ו"ד וי"מורכב הוא מצורת יו, ן בתוארו המדויק"שיה

. ושן בהמות אשלח בם, הכלי המזיק במזיקיםו ,י הלעיסה"תח כח החיים עפ, ואדם בפרט, עלי חייםב של

המלחמה , ן"מאוחדת יחד עם כח הזיו ,ו"ד מקושרת היא עם משך החיים שבוי"גנוזה שביוה המחשבה

כל המעשים וכל הנטיות נכללים ו ,סוד הרעיון המשלים את השכלול של כל עולמי החייםי שהוא, והכלכלה

'   כל פעל ד, תחתיתם היסודיב שכולם מתאחדים, ולאמצע, ולשמאל, לימין, בונהמ ן"כדרך שהשי, בה

  .ה בעולמו לא בראו א לא לכבודו"קבה וכל מה שברא, למענהו

 

  " ו' הת י "
, מורה את החותם של כל הצורותש ,אחרון הוא באותיות. מורה רשום והתוית תיו, ו"תיה

רעיון האחרון מורה ה .תבלטים על ידומ שכולם, רותשבכל השד, והקוים, הנקודות, שרטוטיםה ,הרעיונות

ולפעמים , ם בצורה רפויהה שלפעמים, פ רשמי חוץ"הבלטת התואר ע, במחשבהש את התוכן היותר חצוני

ד  "שבאותיות בג, רפהו וכל דגש. מדה של הארת הרוח המוליד את הרשמיםה הכל לפי, בצורה דגושה
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ל התוארים  ע צד הערך של הבלטתו של הרוח הפנימימ, י שלהם"תוה באים הם מצד היחש, ת"כפר

רשום חצוני , ת רבתי"עירה בתוך דלז ת"דל, ת"ת בתוך דל"ו המדויקה היא דל"ורת התיצ .החוציים

, שפיעי הרשמיםמ הרשום החצוני הוא מושפע יפה מכל החיל שלו .תמונתי, צורי, נימיפ בתוך ר שום, תארי

גם , התוכנים העליונים ברדתם מטה מטהו . תוי המות והכליוןתא המשוקים מהחיים הפנימיים המנצחים

ש בהם כח מרוץ להעלותם מבירא י ,מ כשתבניתם החצונה נשמרת בהם"מ, ובדים את ערכםא כשהם

ו "חצוני רץ מתמונות תיה שהרישום, א הרצים"ת, ותחת הנחושת אביא זהב, מהר עמיקתא לאיגרא 

  .שהיא מקור חיים' ליראת ד, םלמידי חכמית ומיראת, ף"לאצילות הוד האל

 

  "ך"מנצ פ"
והן מביאות את  המספר עד  לסכום , פשוטותה ובחשבון הן גדולות מהאותיות, ך צופים אמרום"נצפמ

והכרה זו באה . ורבן המקדש נולד משיחח וביום, בגמר חזיון מתעלה התוכן. אות בסוף ת יבהב והן, ף"האל

-הראשונה בסדר האלפא, ף"כה וגנוזה שם, הוגה משריםהטעם ה, ק של מוצא החך"יכג בסוד, בגניזה

וחך אוכל יטעם , בחןת הלא אוזן מילין, יסוד הודאות הפנימית, ך"תבה מנצפה והאחרונה להבטאת, ביתי

  .לו

 

  " ם' מ י"
כל מה  שנתן , המאמר הפתוח, ומדותע ודאי כל הגניזות בו , מאמר  סתום, ם סתומה"ימ

  .ל כל היסוד המחשבתיש והיא החותמת, ן מיסוד הסתימהחי ונזו, מחשבה ובבטויב להתראות

 

  "ן  פש ו ט ה ' נ ו"
, כדגי הים, הגלותו הוא מתרבה בנקודות חייםו שבהתפלגותו, ן פשוטה מורה על היסוד של החיים"ונ

ומד הוא מעל כל חלוק והגבלה ע אבל ביסודו הפשוט, י ההגשמה להתבטא בטוי תרגומי"ע ומתעלם

  .וזהו סוד פשטותו, מעמקיםה כלויורד הוא ל, נקודתית
 

  "א פש ו ט ה'פ"
, הרי הוא פושט את הגלמותיו, תגברת עליומ כשצורתו העליונה הרוחנית, כח הדבור, א פשוטה"פ

' רוח ד, ור גנוז זה בצורה יותר עליונהא ששפעת הדבור באה על ידי, ורה רוחנית נעלמה פשוטהצ ומתלבש

  .ל לשוניע ומלתו, דבר בי

 

  "ט הי  פש ו ' צד "
צדדי שבין תוכן לתוכן שבהמון בריות ה יסוד הצדק שהוא ביחוד בא מצד היחש, י פשוטה"דצ

תוך גבולי המאורעות והמעשים ב אין הצדק המוחלט מסוגר, צורתה הראשית היא פשוטהב ,ועולמים

אידיאליות ה .יונק, כפוףה ,וממנו הצדק הנקצב, וא עומד בתכונתו העליונהה בלא תנאי , הנקצבים

דין של ה מדת, היא דורשת את האור בתכלית בהירותו, ולמיםע הקודמת לכל, מאירה שברעיון היצירהה

' ועצת ד, למקור הצפיה, הו עומדים לשוב לאורםכ ומתוך כך האידיאלים שכבר, מעלה בעוצם חזקה
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  .ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, קוםת היא

 

 "התגין"
ומוכן להיות יורד במעמקי  , הוא נשגב מכלש ,מחשבהצד החיים שב, עטרה מעורפלה תרגומית, גת

התעלות אחרי רדתם אל רום שורש החיים ל וכח זה יגביר חילם, ולהקשר בכלים וגולמים, ירידותה כל

פני הכללות הבהיקה המתעלה מכל מ ובמרומים, מושגים מעורבים במעמקים מפני הירידהה .בעזיזותם

הזיק הזה ברדתו ועלותו מאיר את   ו ,מכשירו למפעלו, ז" השעטנ,שהעירוב, ץ"ג, חייםה וזהו זיק, פרטות

מתקשר עם , אור בעלומוה ועל גבי האותיות הללו זורח הוא. ז"ן ע"ץ שט"ג, מפריעו כל חשכת עז כל שטן

  .עצמותן והיו לאחדים

 

  " ל'הג ימ "
לך החיים לקשר את הגו רל עם מה, עולמיםה ליסד את  הגמול בכל מלא. היא מזוינה בתגי ן, ל"גימה

והגמול , הנם קצוות נוטות, החסדו הדין, הימין והשמאל. ריכה מלחמה רוחנית עזה להוסדצ ,הרצוניים

וקשר סבותי ו  , סוד הגמולי לקוח הוא, ממעל לכל רעיון, מיסוד עליון מאד. אמצעיתה מתהלך בהכרעה

ות זו מתרוממים הם  לרוממו ,הוא לקוח, העומד ברום עולם, מתעלה מכל גבולה ,מאומץ האמת והיושר

  .בתארם ופעולתם, התגין

 

  " ן' הז י "
, שניהם נאחזים יחד. ת כל מחריבי החייםא והמלחמה ההורסת, ההזנה, ן מבטאת את הכלכלה"זיה

תקון  , בכלל ובפרט, ת הכלא הצופה לתקן, רום העולמים היא באה  מיסוד סקירת  הכלב ואחדות יסודם

  .רומזים התגין המתעלים ממעל להאותז "וע, זמןה המתרומם ממעל לחוג, נצחי

 

  " ת'הט י "
המתאחד עם יסוד הטוב , הוא עומק הטובש ,המורה על הטוב הגנוז בפרטיותו של כל נושא, ת"טיה

התאחדות הטוב הפרטי עם הטו ב  , דבורה תמלאותה של מחשבה זו מתעלה היא מכל רעיון שבכחה .הכללי

ששם הפרט ,  רבת אלהים היא גנוזהק או ר הקודש שלרק ב, צוירת בשום סקירה מוג בלתמ הכללי אינה

  .מלאכות מא וגדתב והכלל מתאחד

 

  " ן' הנ ו "
שכל הפרטים , אור החיים של המחשבה בכללל המתדמה, כח החיים האצור בצורה הנוזלית, ן"נוה

י החשכת "ריכה להיות באה עצ שהתגלותם, התנוצצות הפרטיות של החיים. מוחיים בהמ הרוחניים

ן ולא דג בלשון "ונ והבטוי של התרגום. המתרבים במים, יא בחיי הדגיםה מתבטאת , לליהבוהק הכ

, חיות הכוללתה אבל ההתגלות של החיים הפרטיים מאור. מחשבהה מורה על ירידתו של אור, הקודש

  .נין"ן שעל הנו"וזה יורו התגי, כללות החיים עצמהמ י כח יותר עליון עוד"צריכה לבא ע
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  " ן' הע י "
והארה כוללת , ורה הסמנה מדויקת בפרטיםמ ,בחומריות ורוחניות, מושג הראיה, כלי הראיה, ןעיה

וזהו נהוג . כלליות והפרטיות הפועל עליהםה י כח הכולל את"ע, אלה שני הכחות מתאגדי ם יחדוו ,בכללים

  .ן"גי העית שלרוממות זו מכוונים הם, החמריים והרוחניים, ראותה בכל סוגי

 

  " י ' הצ ד"
שהוא תוכן של , צד חצוניותו והתפרטותומ על הערך שבין תוכן לתוכן, מורה על הצדדיות, י"צדה

,  בנוי הוא כל העולם של הצדק, תהא בצדקש ועל יסוד הערכה זו. נפגשים זה בזה בבריות חלוקותה צדדים

מצד עצמות , ועל הצדק הכללי, עיוןר על כל מפעל וכל, הצדק הנכפף על כל פרט, שני ערכיול המתחלק

והתאחדותם של שני ערכי . הפשוטהו י הכפופה"שהם קשורים בהוראת הצד, אידיאליה הצדק, ערכו

המתעלה מעל כל , ינק מרום עולםל מוכרחת היא, תמיד צריכים הם להיות מובלעים זה בזהש ,הצדק הללו

  .י"גי הצדת ועל רוממות זו יורו, פ לסמנם"צריכים איזו הגבלה עכש מושגי הצדק

 

  " ן ' הש י"
סוד -, ד מסתמ לת היא הצורה המספרית"יוב ,ן"וזי, ו"וי, ד"מיו, בדיוק צורתה, ן מורכבת היא"שיה

, המקימת, ן יסוד הכלכלה"זיב ,יסוד הכמות, והיסוד המדידי ההנדסי, ו משך החיים"ויב ,האיכות

לקים הללו תאחדותם של החה .מחריבים מדרך הופעת החיים בכל צורותיהםה והמלחמה המסירה את

חה ממרומים עליונים כ מוכרחה היא ודאי לשאוב, תקשרים יחד לבנין עולמיםמ שהם, השונים במהותם

  .ן"שיה והם הם תגי, עולמיים יונקים משם את לשד חייהםה ממקום  שכל הבנינים, מאד
 
ת המרחקים וצפי, שנסתם אורו מאתנו, נוז וספוןג טוב, תגין הללו בכלל אוצרים הם אור עולם של עתידה

וחנוני , זה בנתיבות החיים העליוניםה כח הקדוש של סגולת האדם היא הולכת לאור הגדולב הגנוזה

ומכונים את , אור המחשבה האלהיתב וצופים, ורשים על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכותד הסגולה הם

מקבלים עליהם מלכות ש, דורותה כרבי עקיבה ותלמידיו בכל, מצעדי בני אדם לעומתהו הליכות התבל

נכנסים , מרכבה במנוחת רוחב וצופים, שסורקים את בשרם במסרקות של ברזלכ גם, שמים באהבה

, ל הטבה ושל שכלולש וכל צועד מצעדים, ומחזקים את ידיו של כל בונה, שלוםב בפרדס בשלום ויוצאים

  .מחהש ולישרי לב, אור זרוע לצדיק

 נקודותה
ומספר העשר בהן הוא , ידי תנועה והתחברותל שמביאות אותן, האותיותנקודות הן רוח החיים של ה

  .שהאותיות נערכין לעומתן כערך הכמות, איכותה מורה על

 

  "הקמץ"
קו של תמונת הפתח של הקמץ מורה שהרבה ה .הסתר מפני הגודל של הרעיון, קמץ מורה על העלוםה

, פנינו רק כדמות נקודה קטנה ומוחשכתל איתשהיא נר, ורה וחיים נמצאים בתוך התעלומה הזאתא פתחי

  .נקודה שתחת הקוה ז מורה"שע
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  "הפתח"
שפותח גם את פתחי , אוצר החיים שלנול ,מורה על התוכנים שהם נפתחים להכרתנו, פתחה

  .וללתכ בהארה, הפנימי והחצוני, מוציא את כשרון הדבורו ,השפתים

 

  "הסגול"
המסתדרות בסדר שתים , פתח לשלש נקודותה לוק הקו שלח, סגולה מורה על התפרטות ההארהה

שמעשיר את , תחלת סגולת ההגיון התבונתיה והיא, כדמות תולדה היוצאת משני משפטים, חתיהןת ואחת

  .בברור שמותיו והוראת עניניו, עשרו הגדולב השפה

 

  "החירק"
, פעמיםל חורקות הן,  במעשהההופעות הרוחניות. מרכזוב יורה כבר על הרושם של השכל המעשי, חירקה

  .זות למטרת ההארה העליונהע ופועלות תנועות, מהפכות עולמים וסדרי חיים

 

  "השורק"
, על הסתעפות המפעלים בפועל, ת התנועהא שעושות יחדו, ו עם הנקודה"יורה בחבור הוי, שורקה

להפעיל גם את מתענפים לענפים שמגמתם ו שהם מתפשטים כבר, דחיפה של ההשכלה המעשיתה מצד

  .אשרקה להם ואקבצם, רחוקיםה החוגים

 

  "הקבוץ"
הנקודות המסודרות זו . שכליות בלכתן למגמתןה קבוץ מורה על התואר האיכותי של ההברקותה

השלילה מעדנת ומטהרת את , ל החיובא מן השלילה, מן השמאל אל הימין, זו בצורה אלכסוניתמ למטה

מלא , פום-מלא, השפעתן מתברכתו ,ובטהרתן מתגדל כחן, חנייםחיוביות של הנושאים הרוה הצורות

  .אמלאהו בדברי תורה כתיבו הרחב פיך, הפה

 

 "החולם"
לפי , שרק לחלום אודותן יש רשות, שאות מאדנ מורה על מחשבות, העומד ממעל להאות, חולםה

וברב . ובריאותה, תהחלימו, מחשבה וחייהה והן המקור של חוזק, כ עדין"הגבולי כ, ל העולםש המסגרת

שהוא חבור , לשון חלים בתרגוםמ ,היא מחברת את כל הפזורים, חשבת המחשבות הזאתמ כחה של

  .ואחוד

 

  "הצירה"
ששני הכחות צריכים , בתאור מפורט, רוחניתה השתלמות התמונה, מורה על כח הציור, צירהה

וכח המעשי , כתואר החולם, מחשבהבש כח העליון, חד להוציא אל הפועל את השכלול התמונתיי להתאגד
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שישפיעו זה , ני המאורות בגדלם המקוהש כדמות, והם משפיעים זה על זה בדרך ישרה, החיריקכ המושפל

  .שרי על זה במעמד

 

  "השוא"
שמתוך גדלה אי אפשר לעולם לקבל , וצם רוחניותהע מורה על המהירות של מעוף המחשבה מפני, שואה

מתוך המהירות הזאת מתהוים הפסקים בין ו , ושוב כלהט החרב המתהפכתופעתה רק בדרך רצואה את

וראשית ההארה העצומה . מנומ שהשוא והשקר שבעולם מתפרנסים, החשך הרוחני באו ,ברק לברק

די להאיר את כל נאות כ והמהלך של הברקים הללו הוא סוף כל סוף. השוא הנחו וסופה יתבלטו בשוא הנע

שמעו ויאמרו י יתנו עדיהן ויצדקו, השוא בא להבליט את האמת האוריתו ,אורוהחושך יהפך ל, המחשכים

להחיות , להגלות בצורה של חיים, חכמהה שעל ידן באה, לו הן עשרת האספקלריאותא .אמת

  .כי מוצאה מצא חיים, אדם יפיק תבונהו ,אשרי אדם מצא חכמה, נושאים בכל עולמיםה את

 

 עמיםט
, חיים וחיי חיים, כל דרגאותיו הן עונג ועדןש ,אור שאין עמו מחשכיםכנסים אנו כאן לעולם של נ

  .הן רוממות עליזת נשמת פאר חי העולמיםב ונקשיב

 

  "פשטא"
יסוד , האחדות המוחלטה, פשטות העליונהה הופעת אור. מורה על העדון שיש בפשטות, שטאפ

  .עליוןה העדן

 

  "מונח זרקא"
, מכשרת אסיפת כח אדיר לעת בא תור הפעולהה בתור נפישהונח זרקא מתאר את מגמת המנוחה מ

לחולל , בתכונה מוזרקת, תגלות בכל אדירות חילמ והתנועות, ההרעשה ההויתית הוה, תגלות היצירהה רז

  .להשביע צחצחות אין קץ, דע עולמי

 

  "מונח סגול"
עולמים מוצאה במנוחה כל נשמה קדושה בכל ש על הנחת רוח הפנימית, מורה על תענוג המנוחה, ונחמ

י "ללות השליליות וכללות החיוביות עכ מורה על התענוג הגדול של התאחדות, סגול הזמרתיה .השלמה

  .תאחדתמ אחוד נקודה

 

  "מונח מונח רביעי"
ומצד החפץ , מצד הספוק והשביעה הרוחנית, פולהכ מורה התעמקות המנוחה בצורה, ונח מונח רביעימ

במנגינת , ולכת ומשתפלת במעמקי הנשמהה שהיא, ביעת הענוה וחמדתהשבא מת, שפלת הרוחה של

  .זעירות נקודתוו הרביעי
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  "מהפך פשטא"
כל מה שיוסיף כח , פשטות ההולך ומתגברה הוא מסמן את התענוג האצילי של, הפך פשטאמ

ת מחדש הוא את העונג על הפשטו, מורכביםה ההרגשה להבחין את כל הדלדול של העולמיםו ההכרה

  .אחד ושמו אחד' ד, אחדות המוחלטהה של

 

  "זקף קטן"
', ההתפלאות על מה קטנו מעשיך ד, בעולמיםש קף קטן מורה על זקיפת הקומה של מהלך הקטנותז

אדם וערך כל היש העולמי לעומת ה והקטנות היחושית של ערך, עומת המשקל של מה גדלול השוקלת

  .סוד הענוהי ,מקור מקורות החיים

 

  "גדולזקף "
רחבי סעיפיה בתואר הגדלות כולל כבר הקו מ שכל, מתאר את יסוד הוד הגדלות העולמית, קף גדולז

את העונג המסומן של , הולכים ושביםה לעומת הנקודות המתנוצצות ממראה האורים, מזריחה ,המאחד

  .תארו ונגינתוב זקף הגדול

 

  "מרכא"
שהיא מוכשרת לקבל את , הבא מנפש בריאה, לבה ךשהיא מתחברת עם ר, מורה עדינות ההרגשה, רכאמ

, נפשי השוטף מרוממות הכרת ההרגשותה והעונג והרך בא על ידי ההמשך, קודש בכל מעמקיהה רשמי

המתגלה , י עדנת הרך"מרחבים עה והזיו העליון מתפשט בכל, ד עמקי תחתיתם השליליתע ,מצדם החיובי

  .בהמית המרכא

 

  "טפחא"
שבהתחברו , הטפוח הזמרתי, א ההולם המוסיקליב וש העדין של הרך שימלא עצמהלמזג את הח, פחאט

  .אומרת יחד נועם ועזה דנת הרך של המרכא מתגלה ההרמוניה הנאדרת בקודשע עם

 

  "מונח אתנחתא"
המנוחה העצמית אשר רק ברזי , דרי המנוחהג מורה בשלובו על הנעימה של שני, ונח אתנחתאמ

שאז , נשמה מרב שפעת מאור עליוןה והאתנחתא הבאה אחרי אשר תלא, בהקדשים הוא מושה קודש

גונים המתקרבים למראה הקשת ה והציורים מרובי, מסוד המנוחה העצמית, הנפשהב תקבל האורים

  .ולמי עדע מראש מקדמי, מנוחה המקרית יגלו בתואר האתנחתאה בהתגלותם בחוג

 

  "פזר"
המתאמצת לפזר את גוני אורותיה לכל , עליונהה ה של השירהמורה על יסוד הנדיבות שבתוכיות, זרפ
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המתגלה , המערכות מתמלאים שמחת עולםו וכל המרחקים, וט החסד מתגבר בכל מלא היקוםח .עברים

מורה על עומק המנוחה של , נמשךה ותוארו המורכב מתמונת המונח עם הקו. נגינת הפזרמ בהד קול

פזר נתן , חתיות ומחשכיםת וחה למלאות חיים ואורה את כל שוכנייא פזור נדיבות רה שמנוחתה, הנדיבות

 .קרנו תרום בכבוד, עדל צדקתו עומדת, לאביונים
  
  "תלישא קטנה"
עונג נעים , לישה מהאור האין סופי במלא זהרות מתארת את ההתהוות הפרטית בתאור, לישא קטנהת

  .םתפלגותה ת נפשנו בנשאנו עין אל מקור החיים ואיכותא ממלא

 

  "תלישא נדולה"
י התלישה ממקור "ע, ללות היש בכל מלא גדלוכ מתארת בקרבנו את השערת הנועם של, לישא גדולהת

  .אורות של חיי החייםה אור

 

  "קדמא ואזלא"
בתור עצמיות יסודית למגמת , התאדרות התדיריתה ,מורה את ההליכה לצד העלוי, דמא ואזלאק

 .ל הליכה מחיל אל חילעדון עליון ש, יש המוגבלה הוית
  
  "אזלא גרש"
היא מגרשת את כל צללי השקר , תדיריתה העליה, מורה שרק ההליכה לצד המעל, זלא גרשא

  .הד קולוב נעימת ההתגברות החיה של עז חיי השגוב מתתארתו ,והתהו

 

  "גרשים"
כ ברב חילו "גרש גומה שהוא מ, ל הפרעה ונסיגהש שמהלך העליה מגרש כל כח, מורה על הגרוש, רשיםג

ואור שמחת העליה מתמלא , ל הנסיגהא פ שאינו מושך"ח רפה הגורם לפגר את מהלך העליה אעכ כל

  .במלא הודו

 

  "'דרגא"
  .בכל מהלכי העולמים, שדרה אחר שדרה, טיתא בהדרגה, מתארת את תכונת העליה האצילית, רגאד

 

  "תביר"
שבא תמיד , של האיש ושל הכללות, הפרטיתו תמתאר את המהלך האיתן של העליה הכולל, בירת

  .אשר שם שמות בארץ' פעלות דמ לכו ראו, שברים החוזרים ונבנים אחרי כן ביתר שאתמ י"ע

 

  "יתיב"
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אחרי המהלכים העצומים , שכלול בהגמרוה מתאר את המצב הנגמר כבר לקבלת תכונת, תיבי

  .שונותה והמעברות

 

  "פסיק"
לא תניח יד , לפני הגלות מעמקי תחתיות סיגיה, חהכ ויה שהיא נפסקת בשפעתמורה על תכונת הה, סיקפ

לקרא , תגלמות המזיקין באה קדושת השבתה ולפני, ת ההתפשטות הדרגאית ללכת עד תחתיתהא 'ד

  .שאמר לעולמו די', טוב להודות לה, נוחת שלוםמ לעולם

 

  "סוף פסוק"
שהאור והחושך , פרטי של הערכת העולמיםה ןשהפסיק אמנם יצויר מצד התוכ, מורה, וף פסוקס

עושה , היינו, עושה שלום ובורא רע, לכ אמנם בכללות, והקו שבין טוב לרע עומד בתקפו, ערךב מובדל

בנעימת סוף , תענגים על כל הטובמ והננו, על כן הדרגאות הולכת עד סוף תומה, כלה שלום ובורא את

  .פסוק

 

  "שלשלת"
על רתוק הסבות והמסובבים אשר אחד באחד ו ,איש באחיו, עולמי עולמיםמורה על ריכוס , לשלתש

  .ממלאים אותנו די נועם וחדות קודשה ,יגשו

 

  "קרני פרה"
כח , וסגולת ההתרבות, הויה על גבורת ההפריהה הכח האצור במעמד, מורה על האומץ, רני פרהק

  .משבעת ריווי ועדנה, מולידה, צורה מחוללתב ,השור
  "ולהמרכא כפ"

 
מיפה את שטף הגבורה ושומר את אומץ החיים ו כוללת שני הצביונים של הרך המעדן, רכא כפולהמ

בשני הצדדים יבא , שלילי העלול להכעיר ולדלדלה בין בצדו החיובי הבונה והמשכלל בין בצדו, ופיד מכל

  .וישפיע חן ונועם, כפולה הרך

 

  "קדמא"
נועה מסובבת נדחפת מנושא לנושא המחוברת ת בלא,  מהלךגם בלא, דמא מתאר את העליה התדיריתק

בהשטפת כחותיהם , בחזרת פעולותיהם, מזוגםב א ההתקדמותי הנובעת כבר מערך הכחות"כ, אזלאה עם

  .נהרא מכיפיה מבריך, לוא אלו על

 

  "ירח בן יומו"
ל והחוסן אשר והעברת החי, מסעות הרוחניותה יורה לנו שאחרי כל המהלכים של כל, רח בן יומוי
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הננו עולים לסקירה , בעוזם ותפארתם, בנינםו בשבירתם, בעליתם וירידתם, ריות ועולמי תפארהב להמון

, והננו משתוקקים ללידה חדשה, עומתהל זאת שכל המערכה הגדולה שעברה לפנינו היא כאיןכ עליונה

הלוך הולך , ירח בן יומו, מותעירת הכז שהוא מתחיל מהופעה, ביסוד תפארת יותר נשגב, ולדנ ליצירת עם

, חמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימיםה והיה אור הלבנה כאור החמה ואור, שמש בגבורתוה ואור כצאת

  .אמן, במהרה בימינו, ת שבר עמו ומחץ מכתו ירפאא 'ביום חבש ד
 

 ערותה
צילי של האד ם  יכול גם הרעיון הא, חייםב כשאין פרעות ומהומות, כשהעולם הולך במהלכו הרגיל. א

שהוא כל התוכן , מהתורות האגודות בהםו מחיי החברה, רנסתו מההסתכלות בתנועות החייםפ לקחת את

לא כן הדבר בזמן  . ושר פנימיע ומובטח הוא שמתוך הרכוש הזה יתעשר, כשרון נגלהו של כל חכמה

, ס דריו מתערבבים, תנודדמ אז העולם הגלוי, מהמורות המלאות מחשכי רשע ותוהוב שהחיים נופלים הם

וכן לבא עליו מ דלדול נורא, ייו הרוחניים רק מהצד הגלוי שבאוצר הרוחח ואם יהיה האדם יונק את ל שד

החזיק את המעמד יבא התור של הצמאון הבוער אל ל ואז כדי, ולשדוד ממנו את כל עמדת תומתו

ים שבהן לא נגעה יד גלוי שבחיה אל הסקירות הפנימיות שהן מתנשאות מעל לשטח, נעלםה התוכן

עצמות היבשות  של ה ממקור חיים זה ילך האדם וישאב מי ם בששון להרטיב את ו ,המהומה העולמית

צמו בא ע ומטעם זה. כ נדהם מפני תגרת יד  החיים אשר נתבלבלו"כ העולם הרוחני הגלוי שנשאר במצב

  . דוקא בזמן הזה'מחשבה אשר למדרש האותיות וכוה הלחץ לכותב הטורים הללו לרשום את רשמי

 
עולת החיים החמריים אינה פוסקת כל ימי פ כשם שכ ללות, פעולת החיים של הנשמה איננה פוסקת. ב

החושב מחדש איזו מחשבה חדשה ש בעת, התגלות של החיים השכליים שבאה מזמן לזמןה .החיים

י העצמי של החיים כח היסודמ אינה באה. רגישים שיש הפסק זמני  בין חידוש לחידושמ שאנו, ומבהיקה

,  ינה פוסקת כללא בל העצמיות של החיים שהיא פעולת הנשמה במעמקיהא ,אלא מהופעותיהם הסעיפיות

התגלות ה י"כל עמל התלמוד שלנו איננו כי אם מכשיר אותנו עו ,ותמיד המחשבות מתחדשות וזורמות בנו

שהוא נהר  ,  המחשבותיותר את המהלך השטפי שלו להכיר יותר, המתפרצת מבחוץ למעמק החיים

  .רףה שפלגיו וגליהם הם מתרוצצים בקרבנו תדיר בלא, וסקפ שאינו

 
אינם באים מתוך , נפש בתוארים מיוחדיםב ציורים שמתגלים, כחות המתג לים בעולם בצורות מסומנות. ג

ר   מתוך גבו רתה ועשרה אין כל תואש אלא הם יורדים  מתוך מעלה עליונה במציאות, ציאותמ האפס לידי

, דמות כחות פרטייםב ומתוך כך הננו חשים אותם, וגבלה המחשיכה את אורםמ יכול לסמנה למדה

  .מצטרפותו ואותיות בולטות, ציורים מפורטים

 
. ד, התגין. ג, האותיות. ב, המחשבה. א: משח שהן מתערכות חמש לעומת, יש לנו עסק עם עשר מדריגות. ד

. ה, הספרים. ד, הפרשיות. ג, המאמרים. ב ,התיבות. א: ה שניהמערכ; מערכה אחת, הטעמים. ה ,הנקודות

, כללית מתחברת עם הספרות הכלליתה המחשבה. א"ה, ב"ד, ג"ג, ד"ב, ה"סדר חבורם הוא אש ,הספרות

המחשבה המפסקת את  , פרשיותה התגין עם, ספרים הם כאברים עם הגוף בכללותוה האותיות עם

ליונים מגופן של ע באה ממקור חי ים יותר, בין פרשה לפרשהרוח להתבונן ה הנותנת את , הענינים

התיבות מ ן יסוד החבור הרעיוני המתגלה במאמ רים הנבניםה הנקודות, והיא מתגלה בת גין, האותיות
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אינו ו ,א התחברות שתורה איזו הכרה מצוירה"אינו צריך כש ,הטעמים מיוסדים על עומק הרגש, הבודדות

  .אותיותה כ הם מתקשרים עם"ע, זקוק לחבורים הגיוניים

 
קשבה עם הצלצול הקולי תלוי הוא ביסוד ה החבור המתאים לכל רגש וכל, השפות מתחלקות למדרגות. ה

הירות ההכרה של השקפת ב ,ל הנשמה בהקפתהן על העולם ומלואו וכל הסתעפותיוש ההארה הכללית

קוליותו היא ש ,ש של  הדבורהיא גורמת את  היסוד הקד, הארה האלהיתה העולם בתור התגלותה של

לשונות ה הולך הצד החול ומתגון בתכונת, הכרה זו מתחשכתש ובאותה המדה. התגלות לשון הקודש

שהם באים , כדמות מעתיקי ם מיסוד מקו רי, חר זהא וכל הגדוד הבלשני עומד מסודר זה, וסגולותיהם

ונחשבת היא . ההעתקות ממנותרחקותן של ה שבהירות המקור מתעלמת לפי, עתקה מתוך העתקהה בתור

הנושאת בתוכה את המילוי של , עבריתה ארמית בתור העתקה הראשונה מיסודה של השפהה השפה

  .תוכן הדבור הכלליב סגולת הקודש

 
א פסוק זה בלשון "ע' ת ח"ובב, ארמי הוא באה פ שהוא בכתבי הקודש מיסוד"אע, ללמוד, הפעל אלף. ו

ושבת  , ר בלשון ארמי ספר"ב אדה"ע ח"וסנהדרין ל, ום שכתבו מ קראא תר ג"ע' ומגילה ט, אמרנ ארמית

כ בערך העתקה ואחורים "ג והוא, ואלף נאמר על הלומד מאחר. א שם"א בח"מהרשו ,א אלף בינה"ד ע"ק

כלומר , רדמהת ואמרו דירשי רשומות כי תרגום  הוא בגמטרי א. מקוריה של הפנים המאירים באור השכל

שאז אין הרעיון המקורי מתגלה , שנה ולבי ערי אני, ת ההתעלפותהתגלות אור הרוח במדרג

בעולם הוא בא ב מד ה מעותקת ש מדתו ש ולגבי המקוריות הראשית כל  למוד. התלמדות האולפניתה א"כ

הפך אל העמים שפה א אז", הוא הכשר וחינוך המביא אל המעמד המקורי העתידש ,היא מדת התרגום

  ".' ברורה לקרא כלם בשם ה

 הפיצ
המאמרים בחוברת יהיו ו לקחו אותיותי והיו למאמריםי רשמי מחשבותי שיתקבצו לעדריםמ

ותרבה , המעינות יתגברוו מלכים יתהדרו במטוה התולעתו קרת יהיו נפזרים-הספרים בכלו לספרים

  'ישועתך קויתי דל הדעת

  שרשיםה

  אלףה
  . בא
שורש . שהוא שורש הרצון,  אבהם שורשע מקושר, המחולל את התולדות, הנושא המוליד. בא

זהו עומק הנקודה של רצון . להוות, החיותל אלא הרצון, להיות, יסודו הוא לא הרצון לחיותב הרצון

נשאר , את  גבולו ואת פרטיותו, שמיותוג כשהוא פושט את, כשהרצון מתעלה. ביון עמדת הישצ של, החיים

, לחולל, והוא הרצון להוות, ודשק ונעימתבתכו נה המלאה עדינות , המקסמת, מאירהה הוא בתכונתו

גם , זים גם מהגויה המתהז ברשמי החיים שאינם, בתחתיתו, להפך במעמק הרצוןו .להרבות חיים וישות

הבלא , רצון ההוות, יסודיה נשאר רק השורש מהרצון, יה פעם מקושר עמםה אשר אור החיים, מהעצמות

קורט של החיים המופשטים ה י ההתיחשות לאותו"ם עבעלי האוב מטפלים בהש ,קיסט א דחיותא, דגרמי

, איזה יחש הקפי, פויר בל מקושרים הם עדיין נצוצי חיים הללו באיזה קישורא ,מקישור פועל באיזה גויה

גוף שהיה חי במלא   ה אופלה של רצון החיים נשאר באותם  השרידים שלמ פ שרק השדרה היותר"שאע



 44

מהתאבה , האביהמ , מהאבות, הרצון לחולל ולהרות הם באיםמקור מ ז השרידים הללו רק "בכ, החיים

כ  "טמא גנ שהנשאל בהם, שממנו לקוח גם כן השם אוב, סוד האבי ,הפנימית המעוררת את יסו ד החיים

ל א אל תפנו. כל שומר תמימות חייו הוא מתעלה מכל אלהש ,בטומאת סיגי  הרצון ושרידיו המאופלים

המאיר את ארחות חייהם  , תולדותה  הוא המדריך את,הוא המקים את הבית, אבה .האובות

כלומר , אומרים אלף בית, ת השורש אבא  ת בביטויים שהם בונים"ף בי"האותיות אל. רוחניתה בהשפעתו

שמביא באחריתו , לימוד מכשיר, ינוכיח הוא לימוד, והלימוד המסור מהאב אל הבית, ביתה למד את

והקדמתו , מקורי שבלשון הקודשה כלומר מהלימוד, ת"ד בי"המורכבה מלמ, הבנת הלבל ,ללמוד מקורי

  .אלף תרגום של למד, מתורגםה הוא הלימוד

 

  . דא
ארץ הוא ה האד העולה מן. כי קרוב יום אידם, ישנא דתבראל ,משותף עם אד, ואד יעלה מן הארץ, ענן. דא

ו על א הבאה על הכלל, רהכל צ, והוא מורה כי כל משבר, יוםה המאפיל את אור, הוא המחשיך את השמים

כשם ו .כי פועל אדם ישלם לו וכאורח איש ימציאנו, ארציותה באה מתוך הפעולות, כל החשכה, הפרט

משבר ו כן כל צרה, והשקה את פני האדמה, ברכה באהה כ ממנו"ואח, שהאד המעביב הוא חושך בתחילתו

  .חמנא לטב עבידוכל מה דעביד ר, עקבוב הכל עשוי למטרת הטובה הבאה, אשר בעולם

 

  . וא 
ף הוא הציון "האל. ו על התחלה וחבור"הויו ף"מורה היא בהרכבתה של האל, מלת הס פק. וא

שיגרמו את הבסיס להוייתו איזה תוכן כ א"כ, אי אפשר לשום ספק שיבא. ו הציון המחבר"ויה ,ההתחלי

והספק בעצמו מורה על . ורפועל או בציב ,של צירוף דבר אל דבר, מצטרף עם תוכן של חבורה של התחלה

שהוא , שאחרי החידוש הבודד, עלהפ א על הויית"כ, ולא רק על הוייתה, ל סבה ראשונהע ,כח מתחיל

, תכונות וצביונות, מחדשת צורותה ,באה הכרת הפעולה, מביא להכרת הסבה הראשיתש התוכן היסודי

  .עצמו יסוד הודאיותב אונמצא שהספק הו, בורים שונים בערכים מיוחדיםח שתוכנם הוא מיני

 

  .זא
ל מאורע שאינו מרותק עם רגשי הנפש ש סיפור, אבל לא רק בדרך פרזי, מורה על העבר. זא

שסדרו , תרומם האדם למעלה מן הזמןמ .ומצב נפשי מרומם, א באורח שיר י"כ, שיריותה והתפעלותיה

נשמת החיים של , לה האלפיתההתח, ראשיה מתעלה הוא בזכרו את היסוד, בעת ימי השבועש הטבוע הוא

והרעיון , תעוררתי בצורתה הרוחניתמ ההתחלה. מאורעות המתגלמות במשך הזמניםה כל

והתמלאותו של , וחנית וחמריתר והצורך להזנה וכלכלה, ן ומבטאו"מתוארת ב צורת הזיה ,שהמלחמה

 הצורה השירית מטביעים אתה הם הם, משוערים לטובת השכלול האידיאלי, אותיםנ צורך זה באופנים

  .ובעים בעז במלת אזמ והם, של זכרון העבר

 

  . חא
אח אל , יחיד, מתאים בשביל כך מובן אח על אחדו ,המגובל בגבול האחדות, הקרוב היותר מקורב. חא

אושר לא  היה , א היתה כל צרה מתבלטתל ,בבריות ובאדם, ם לא היתה בעולם נטיית ההתאחדותא .אחד
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הנם רק  , כל הצרות, משבריםה כל, כל המכאובים.  לא היה במציאותם שבר וצרהג אבל, נמצא

וכל המניעות המעכבות את   . עולםב שאיפות האחותיות המוכרחות סוף כל סוף לבאה תולדותיהם של

הם הם הגורמים את , המוכרחו ואת השלום הנדרש, את ההתאמה, ת האיחויא ,התגלמות האחוה

,  התאשרות המטרתית ה ,הצהלה, כ גורמי השמחה"ם גוהם ה. קריאת אחב המכאובים המתבטאים

 .ריאת השמחה והחדוהק ,האח, א אות הידיעה"באה לשכלולה בתוספת ההש המראה על הצורה הידועה
  
  . טא
כשאין . שהאלף היא בה משמש ת, זרת הטיהג מקושרת ע ם. וילך אט, הוראה להליכה בנחת. טא

הטבע , כשבאה  נטיה לארחות עקלקלות. נשגבו  צדיקירוץ.  ילכו הנטיות במרוצתם, דרך הישרהמ נטיה

  .הליכה איטית, לאה זהירותמ והתיקון יוכל לבא רק מהליכה, ל אומץ החיים נשבר אזש האיתן

 

  . יא 
כ בצורה "השאלה תבא ג. ואי זה הוא, אלהש גם הוראה של. אי אפשר, יש בה הוראה שלילית. יא

או כשישנה תעלומה , מושג הנחקרה נגד הבירור של, האו סתיר, לומר כשישנה טענה חזקהכ ,שלילית

משלילה זו יבא ה חיוב . לשון איב יבא אז  תו כן השאלה, כ  תכונת השלילה"יש בה גש ,חוצצת ומעלמת

ין לנו כל כשרון לעמד א אשר, הקדמות היסודית, ותוכן של הראשית. צא האורהת מתעלומה, המפורט

שעומדת בשדרת ו ,המתחילה להיות נרגשת, כונת הנקודהבת, שלילייםה י הגורמים"יגלה ע, בסודו

, התרבותה המתחיל כבר את מלאכת, במספר העשרה, מספריםה ובמערכת, ד"האותיות בתכונת היו

שלילית ה בין  בצורתה, צורת הפתרון של הוראת תיבת איל והרכבה זו נאותה היא. ההתגלות וההתבלטות

ישות ו הבאה כבר לכל חיוב, סת על  יסוד התוכן השליליבוסמ שהיא, בין בצורתה השאילתית, העמוקה

  .מושגה

 

  .ךא
נרדף הוא עם התוכן , ציצת איזה סעיפים מתכונתוק ,הצערת הנושא ממובנו הקדום, מלת המיעוט. ךא

מראשית  . מקצץ וממעט הוא הכח המכהה הכח. ף היא בו שימושית"והאל, הכאה הבא בתואר זהה של

ומתנגדים זה , בוטשים זה את זה, ת נגדיםמ צריכים כחות, ף לפעולת הכפים"באה בציון האלש ,המחשבה

, י התמעטותה של הראשונה"ע התחברותה של המחשבה עם המפעל באה. להראותו לבא, אל זה

  .ל הפועלא עד כדי העמדת האפשרות למפעל חוגי לצאת, מורותיהז וקציצת, התבצרותה
  .לא
הכח מתגלה במה ששולל את  מה שהוא . וראת הכחה ,  בצירייש לה יחש עם אל, הוראה שלילית. לא

הכח המתגלה ביצירה , היות של אותה הפעולהה הוא שולל את אי, הכח המתגלה בפעולה. ופי מהותוא נגד

שהשכל ההגיוני שולל מהמושג  , רוחניתה השלילה. הוא שולל את אי ההיות של המציאות, כללב ובהויה

הוא מקור  , שלילה בתארי האלהותה .ו על אמתתו ומגלה את כחו ואורויא המעמידה אותה ,היותר עליון

כשההתחלה השכלית  . ולמיםע וצהלת, חופש,  נשמה עומדת על בסיסה  המלא אורה שעל ידה, האמת

ם התוכן הלימודי ע מתחברת, א את תרגומה"כ, פשר לבטא את מקוריותהא שמפני זהרה אי, האלפית

מתעלה ו ,תרומם מהשטחיות של החיובים הרגילים וארחותיהםמ אאז הו, שירד כבר לירידה ההקצבית

ראה מ והאלות הפתחית, תגלה אור  היש של החיוב המוחלטמ שעל ידה, עד לידי העוצם של כח השלילה
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  .החכמה מאין תמצאו ,את האומץ האין סופי של האלות הצירויית

 

  . םא
כאשר  .  הארתו עומד  במעמד הוד איהוא ביסודש ,שהיא המדה השניה למעמד השכל, מלת הס פק. םא

וחותם השכלית יחוקק אז  , הסתפקותה שבטפוס השכל יצוייר מעמד, יגלה בצורה ממועטת, ורוא יתמעט

אן את  המאורות הרוחניות כ והננו מוצאים. באה מיסוד הארת השכל בזיקוקו העליוןה התכונה, בהרגש

הודאיות . תפעלתמ והארה ענפית, פועלתהארה שרשית , זכריות ונקביותל מתחלקים, במעמד אצילותן

שבאה , רגשיתה ומהודאיות; שבו משכן נשמתו , מיסוד המוח, בשכלש תנתן בהרגש  מתוך התוכן  העליון

, המעשייםו ,המדותיים, המושכלים, הרוחניים, תוכנים הברוריםה יצאו כל, מתכונת השכל בעליוניותו

תוכן ה ויקושר בזה. בכל מלא עולם הרוח והמפעלם הבנים א ותהיה הארת הרגש בכל חיטוב פרצופיותה

, תוכן של הוראת האמהות מתואר א ם הצירוייתה עם, של הוראת הספק שבתיבת אם החירוקית

שהוא , מי"התחלה האלפית על היסוד המיה חד יסתעפו מפעולתה של ההארה הראשית של יסודי ושניהם

עד , למזג אחד, המעמדים התבונייםו ,הציורים, את כל הנושאים, בצורה ממוחיה, ממיסו ,התוכן הממזג

שהיא תהיה המדריג ה  , הסתפקותה תבא תכונת , ומרוב השטף. רישומים הפרטייםה אשר לא יוכרו

עולם מהתכונה השכלית ל אשר לא יפרד, ותם הודאיות הגנוז בה בתוכן הרגשח המכריחה להחתים את

  .הילתות כן, הודאי שמו. י רוםאור הודאיות המתעלה בגבהב ויאירו שניהם יחד, הבהירה

 

  . ןא 
בצורה רוחנית יקושר עם דרישת המטר ה  ש ,הוראת השאלה ביחש המקום של איזה מבוקש. ןא

בצורה זעירה , ורות ונצוצי חיים מבריקיםא בתבנית ברקי, מחזה כללי המופיע בהמון פרקיםמ התכליתית

ל כל המון בריות הללו שהם בלי ש תאן מונחת היא המטרה המרכזי, השאלה חודרת היאו .ומעולמת

שכבר הריצה , תגלות נצוצי החייםה תיאור, ן הפשוטה"אן ההתחלה האלפית עם הנוכ מתאחדת. תכלית

לדעת , ודר באור פרטיותם פנימהח ואין, אבל הארתם מסותר ה היא, ניכר בהם, החפץו הרצון, והשיטה

והיא אומרת  אן  הוא , דיריותהא ומדת בכלוהשאלה ע. שוכנת בכלל החיים לפרטיהםה את בהיקת ה מגמה

  .לכל אותו החזיון המרובב בהמון גוניו, מגמתיה המקום המיוחד הראשי

 

  .ףא
א הוא מצטרף "כ, דבר נטפל שאינו עומד לעצמול מת אים עם הוראת התיבה, מורה כעס ורוגז. ףא

הענינים הנטפלים קופצים י מה ש"רוגז הוה עה מקרה. דברים אחרים גדולים ועקרים יותר ממנול וטפל

ואת הדברים , והם נעשים עקרים, חתיהםת או שהם מכריעים את העיקר, נכנסים לחוג העקריותו ,בראש

השלמות . אמת אין במ ציאות דבר טפלב אבל. והגבוה השפל, השפלה הגבה, ושים לטפלהע העקרים

עד שכל החלקים שביש , וייקתכ מד"כ והמחשבה העליונה היוצרת כל בעזה היא, כ איתנה"כ הכללית היא

, הם שקולים יחד, ת ההויהא כ העליונה שבמדות המעריכות"שהיא ג, במדה ידועהו .מתאימים יחד

. הויה כולה במשקל שוהה מצד התוכן התמים והשלם של, כלליות העליונהה והנטפל והעיקר באים מצד

שבו עיקר הכרת האופי  , חוטםה ,יחואבר הנשימה והר. גם הוא יתואר ב אף, אדםה העיקר שבהוד, והפנים

הנטפלים כולם בקיבוצם הם ו .יבוטא גם הוא ב מלת אף, ו יוכר החרון והכעסב אמנם גם, של הפרצוף

כשהם מתחברים לאותו ו .הבא מיסוד ההתחמה וההגבלה, ת הקצבת דיבור הפהא ,עושים את אוצר השפה
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מכנסים , א הפשוטה"פה  האגודה בתכונ ת,הכח הפשוט של המהות  המילוליתמ התוכן שהדיבור נזרח הוא

בעל , דם של צורהא ,נעשה נושא היותר עליון, והנושא הטפלי, ל העקריםכ הם יחד את כ ל הנטפלים ואת

ל ערכי הקיצוב כ והכרת החסד המתעלה מעל.  הריח ניכרת בו בשפע רבמ שהארת הנשמה הנהנית, החוטם

, לרשעיםו ארך אפים לצדיקים, מקי תהום רבהעד מע, ררי אלה מרום, הולכת ומתפלשת, המשפטיים

  .הקצר בזעם ומאריך אף

 

  .ץא
מקושרים . ומקושר עם צרות ביחש המקום, דחיפהו כ לתוכן של לחיצה"ומתאים ג, מורה מהירות. ץא

היא דוחפת מחשבה  , שבה כמראה הבזקו הרצה, המהירות המחשבתית. תוארים הללו במושגיםה הם

והם , וחץ בנקודה מטרתית אחתל י כח"מתכנסים המון מהשבות ע. רוחנית הוההיצירה הו ,מפני מחשבה

כוסף הפנימי של העיזוז ה י"באה ע, הציור והחפץ, מהירות המחשבה. נושא שלםל מתאגדים להיות יחד

. פיפה גבוליתכ המתעלה מכל, אל הצדק המופשט, ל הקושט  המוחלטא הרוחני שבמאור הנשמה לבא

רדיפה הדחיפית ה ומתוך, י הפשוטה יסוד אור הצדק במילואיו"צדה עם,  המתחילמתאגד הוא ה אלף יסוד

נני במרחב ע מן המצר קראתי י ה. חיצה וכל דחיקה במהלך החייםל מתהוה כל, של הגעת חפץ עליון זה

  .יה

 

  .רא
מתוך . הוראת לקיטה ותלישת פירות, זריחהו הארה, הראת אור, יש בו הוראת קללה ומארה. רא

התנובה של כל הצומח במשך . ברכהה מהקללה באה, תוך המהומה והמבוכה באה האורהמ ,המארה

להאסף , גמרת להיות ראויה להלקטנ אינה, בחיי העולם וכל העולמים, וחיי כל בריה, אדםה בחיי, הזמנים

 י שיעברו על כולם תקופת"ע א"כ, וכנה ליהנות בה בני אד ם וכל צבאות בריות עולםמ ולהיות, הביתה

ודר ח ,ראשית יסודה של ההתחלה המוקדמה הולך קו נעלםמ .חשכים וזריחהמ ,מארה ותקופת הארה

עד אשר הוא מתגלה , ומתחת לאין קצה, קרח ממעל לאין, דרך תקופות עולמים רבות ושונות

שמצד זעירות האורה , ראשית התרגומיתה ,ומתחיל את מעשהו מיסוד התוכן המועתק, עולפהמ בצורה

הלוך , התעלותו למעלה למעלהו ומצד התחלת צמיחתו, הרי הוא מכון המארה, מקוריה סודלעומת הי

כי פרי , מרו צדיק כי טובא ,המביא לידי לקיטת פרי האורה, ויסוד התגמול, אורהה הרי הוא יסוד, ועלה

  .מעלליהם יאכלו

 

  .שא
ל ש הכל לפי ערכם, תכונתןעושה את הפעולות ההפכיות בה ,המחמם והמאיר, החומר השורף והמכלה. שא

ד "כשהוא מתמלא ביו, וא מעט עם השם אישה נרדף. מתואר הוא בביטוי אש, מקבלי המפעלים

לטוב , שפעותיו עשירות הנה בכל הארחיםש ,התוכן הממולא בכח המפעל וההשפעה. חיריקב ומתבטא 

צורה ממולא בטפוס , ישיותמלא הוא תוכן של אמ ,רק הוא בכללות קיבוץ כל חלקיו, בנין ולסתירהל ,ולרע

משך , ד"ידיאל הריבוי המבוטא בהיוא .לשכלל ולהשלים, עומד הכן לפעול ולהשפיעה ,שלם

ששלשתן יחד עושות הן , ן"ורס שביסוד הז יה עז המלחמה להגן ולהתגבר נגד כל , ו"בתיאור הויש החיים

והאש מת גלה בכל , יותתוכן הראש, ף"אלה מושפעות הנה מהיסוד המתחיל מגבורת , ן"שיה את צורת 

, מושגים להערכת העולם והחייםה וקיבוץ כל. נהורי טובא איכא בנורא, ורא מאורי האשב ,צבעיה
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תתן  , תפארת ישראל, טעי תפארתומ המפואר בפארות, מכוננת את יסוד האמת, המוסרו להבחנת הדעת

  .ית יעקב אשב והיה, אמת ליעקב

 

  .תא
זו היא ש ,שברום המעלה הרי היא מרובה מן העיקר, תוספתה ערכתה, הוראת הטפלה, מלת הצירוף. תא

עבודת האדמה להוציא מחיה מן הארץ בתואר ל ובאה התארות הכלי היסודי. ה"מדתו של הקב

שא ראש ש כל אדם יהיה בעיניו כשירים נגד ת והטפליות, תציין ברכת השלום כשיכות החרב לאתש ,את

של , תאחדותה של ראשית המחשבה בסופהה י"ה טהורה זו תבא עהשקפ. ו נגד הכלל כולו"וק, עהור אדם

ורו את האיכות הטהורה המתאדרת  י והסימנים הטהורים, אולפן עד למעמקי רשמי תויוה התקבצות

וברכת , ברכת הענוה, ראש ועד סוףמ והארת הרעיון. ונשמת הכלל, נשמת הפרט, נימהפ בקרב הנשמה

שיעשו כולם , הצטרפות המוחלטה של כל הישה תביא את , כתמכורכת באהבת העבודה המבורה ,השלום

  .ברוך הוא, דון כל המעשיםא ,מחולל ומוליד, חת לעשות רצון צדיקו של עולםא אגודה

  ביתה
  . אב
בית הקיבול אל , מוכרח המקום. נועה מוקדמתת י"הוראת התכנסות הנושא אל המקום הראוי ע. אב

בית , הוקדם הבית. דימה סידורית זמניתק ,ומת הופעתו של הנושאלהיות קדום לע, מוכן להופיעה הנושא

  .מקום המוכןה שמופיעה על, הארת ההופעה הרוחנית הראשית, אלףה אל, הקיבוץ

 

  .גב
שנתנו , המאורע של דניאל חנניה מישאל ועזריהכ ,ובא במקרה מגשם הראוי לזהירות, מורה מזון. גב

י המזון לפי "נזונית היא נעשית מושפעת עה הגויה. דנצרבם שלא להתגאל בפת בג המלך נבוכל על

התכונה של החיים שהיא . כל הטמאב השמירה משיקוץ הנפש, זהו סוד קדושת המאכליםו ,תכונתו

מאוגדת היא עם , הנצחיים של האדםו הזמניים, וכל תוכני החיים העצמיים, גורל המוסריה מקושרת עם

, ההכנה, יסוד המקום, כלי המכשירה ,בית הקיבול, ת"והבי. עמוהאדם וכל היש מקושרים ש ,יסוד הגמול

, לטומאה ולקדושה, לרוממותו לשפלות, והיא מתקשרת  עמו בשני הערכים, ל"הגימל קודמת כאן 

  .קודשה אנשי הקודש הנזהרים מכל טמא כדי להדבק בחמדתב שרישמיהם ניכרים

 

  . דב
הוא ש ,הגשם המגביל, החומר, בית הקיבול, וד הכלייסמ הפרט בא. ההתבודדות הפרטית, מגזרת בד ד. דב

וההתרכבות הזאת  דולה את , יותר עניה ודלהה מוכשר לקבל בתוכו את  הרושם של האורה החיה

, גבי הכלליות שהוא העץ החי בכלליותול הפרט הבודד הוא כסעיף. מחיה ממקוריו העמוקיםה התוכן

מכון השקר בציור הוא  . הוא כעין בד וענףש כ על מוט "ובא ממילא  ג, שם בד על ענף של אילןה ונמשך מזה

ומתוך כך . תבלעותו בחיי הציור הכלליה והעדר, על אי התאמתו, תחלקותו של הפרט מן הכללה מיוסד על

וס גו לתו הפנימית היא הארת , ד בבדב הפשתן עולה. בדיך  מתים יחרישו, לא  כן בדיו, שם בדב נקרא שקר 

שהם מחשיכים , התערובות של פרטי הכללמ ושמירת הפרט באור נשמתו, החטיביות הפרטיתב כח החיים



 49

שה שלוקה באחד מאבריו , בא מן הכבשיםה וזהו הפך הצמר. קודש מצד מאפל הפרטיות שלהםה את אור 

כל מדה  . ההבלעה של הפרט בתוך הכללו ,וחי במעמק המהות של הצמר הכשר הכללות, רגישיםמ וכולם

בל ההתערבות של הפרטיות א , מקומה  בתיקון ושכלול החיים ואורםופסת היא אתת ומדה לעצמה

ולא , ל הפועל לא הופעה פרטיתא עד שלא יצא, גורמת ט שטוש צורה, כלליות ותוכנהה בתוכנה המיוחד עם

התכלת , רושם הציציתב בהתאחדותה של האידיאה הפרטית עם הכלל. עטנזש איסור, הארה כללית

למען תזכרו , פרטיותה הבא להביא סידור בחיי הפרט והליכותיו, דכבוה הדומה לים לרקיע ולכסא

וכל , מים וארץש ובעבודת המקדש המאגדת . השתרג הצמר עם הפשתןל נאה, ועשיתם את כל מצותי

פשתן לבא ו מוכשרה היא ההתערבות של צמר, רוממות הכלליותל י הסלם המוצב ארצה"פרטיות עולה ע

  .מרבה אור החיים והשלוםו ,מאגדת את הכל, בתוך הארה כוללת

 

  . הב
, ההפך ממושג, נושא מתפעל, ומר המקבל פעולהח ,למושג הנקבי, תואר הוראה של יחס פנימי. הב

לא א ת   , את הכח המכשיר, א"וא את ה הה מקבל, הבית המוכן לקבל בתוכו צורות והופעות. ועלפ ,נושא

הבא על , תואר דיבורי זה עם התאר בהול יחסויש . לא את המכ ין את הנושאים לפעולותיהםא ,הכח הפועל

עולתם אבל לכלל פעולה מוגמרה  פ שמוכשרים הם כבר לתנועת, וצרים כלולים בתוכוי כל דבר שכחות

  .עדיין לא באו

 

  . וב 
מקבל הוא  . ועל מפעלים חיים חזקים וגמוריםפ בתוכן, מתאר את היחש הפנימי במושג הזכרי. וב

את הערך החובק את  , את יסוד החבור, ו"ויה את התוכן של ,   ה יש אל תוכוכח המכנס את אוצרותה ,הבית

בולל הוא את התוכנים . ומעתיד לעבר, עתידל שהוא מהפכם בתכונה זו מעבר, זמניות בשרשיהםה הצורות

מתוה הוא את  מושג   , התפרדל מאחד הוא את  המושג ים הפזורים ההולכים, משך הזמניםב השוטפים

, תוכו כח פועל רשמיב כח ההתאגדות אשר בו ובהתחברו אל הבית מכניס הואב ,החיים בתוארו ומבטאו

  .יש דרכו לכבשא ,העז האישי שבתכונה הגברית

 

  .זב
בתוך , זיין הנכנס להמרחב המקבל את הנושאיםה התגברות כח. מה ששוללים דרך מלחמה, ביזה. זב

ונעשה , ובזה יורד הנזון מכבודו, ל הנזוןש ווהתוכן המזין הוא המעורר להתמלא מחורבנ, כנס הזייןנ הבית

  .ובזוי, יתחברו בזה המובן שורש בזו ,בערך כי לחמנו הוא, נזון העומד במעלה עליונה ממנוה נבזה בערך

 

  . טב
את כל הפרטים , תוך הנושא המקבל את  הרושםב שמכנסת , הסתכלות בהירה וחודרת, הבטה. טב

סכום  , ת הפרטיות מצד תכונת המספר התשעהא המורה, ת"טיה. קוים והשרטוטים אשר להמושגיםה של

מתאגדת  היא בכל המוני , עשרה ,והכל מתאגד לכלל אחד, משם ואילך אפסה הפרטיותש ,האחדים

  .מכניס ומקבל אל תוכו את כל האוצר המפורטה פרטיותיה עם הבית
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  . יב 
, מו את התגלותו העצמיתהמכריז על עצ, נושאה את המהותיות הפנימית של, מבליט, מבטא. יב

והנקודה , מספר העשר, ד"בתוך היוש הכלליות המרוכזה, התוכן היותר חבוי, ת הגנוז בקרבוא ומודיע

בעה הבאה מתוך מעמקי  ה ,בי אדוני, כ את התוכן של בקשה פנימית"בארת היא גמ ועם זה. המתוארה

  .נימי ויותר כלליפ מתוך הריכוז היותר, הנשמה

 

  .ךב
המביע את   , העומד לנכח הנושא העצמי, וציח א ת היחש החודר בפנימיותו של נושאמבטא . ךב

הבא להשוות , פי"משקל המצויין בהאות הכה את , היותו מתאר את ההתקב לות של פעולת הכףב ,הרעיון

כ קרו ב   "שהוא ג, תכנו בנושא חצוניי ,הפעולה והמשקל, ששני אלה, זרים בהיותם נוכחיםה את הערכים

  .ונוכחי

 

 .לב
תאר ל הרי הוא מוכן, ד"ההגוי באות הלמ, תוכן הלמודיה הנושא כשמקבל לתוכו את. הוראת שלילה. לב

מתוך העצמיות , א ומופיע מתוך ההגיון הפנימיב הצד החיובי שלהם. את הצד השולל של המושגים

ה צדדים השלילים שההתלמדות מכניסה ב ישרה אמנם. הכרה הנשמתית המתעלה מכל התלמדותה של

י ההבחנה הפנימית "ע, ההארה החיוביתב הרי היא מדריכה אותם להיות מוארים, נושאיםה אל

  .אצילות הנשמה בעצם אורהמ הבאה

 

 . םב
.  עומדים בריחוק מקום מהנושא המתארה מורה חדירת הנושא בתוך ה תוכנים הרבים. םב

היותם כוללים בקרבם א ת  תפשטים במ הם, ם"המתוארים באות המי, בתבנית המים, ממוחייםה הציורים

של נושאים לרבבות , צמאון של החייםה ומרוים את, עשויות להיות מתחלקים בכלים שוניםה כל התכונות

תוך פנימיותם של התוכנים מקבלי ב ,מים"הנושאים המי, ודרים הם התוארים הממוחייםח .אין ספורות

  .מכוונתה אתהמית בביטויה והור"תי אל התכונה המי"תואר הביה ומתחבר, שפעם

 

 . ןב 
היא מסמנת את יסוד החיים בכח , תוך דברמ המולידה דבר, ההכרה המחדשת, מושג הבינה. ןב

מכוונות הן להתוכן , התפשטות חייהןב מתארכות  הן, מסופגות מזיו חיים, נקודות המוכרותה .הדעת

י " בצורתו הרוחנית עהבנין מתיסד . מקבלה אל התוכן, ת"ונכנסות להתחבר אל הבי, התפשטותוב ני"הנו

התולדה . א ומתגל ה בצורתו הפועלתב והכח הפועל של הדעת, הגיוני היוצא מתכונת  החידושה הסידור

זהו , גורמות את  החידוש התולדתיה היורשת את ההארות העליונות שהן הן, המסדרתו העובדת, האיתנה

. ת"ונית ביחוסה אל הבינה לה מתאחדים יחד בתכונה החיית של ההתפשטותא וכל. כ מובן הב ן"ג

המפזזת , אידיאליתה ולם באים הם אחרי שכבר הועמה האורה השעשועיתכ ,החידור והמפעל, הסידור

חיים בתוך תוכנים ה התגלות נקודות, שכלול וחידוש, בנין, תיקון, דרס ברבבות עולמי עד מלמעלה מכל

פראה והתרבות ה  הוא בצורה שלוזיו החיים בהם מתנוצץ. מקוריתה מועבים לעומת האורה, גולמיים
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שהקדושה , שפהה במקום הדגיות הבהירה המבוטאה במקור, ניות"נוה בצורה תרגומית  שמ בטאת , נערצה

הבנינים ו החדושים, שהיא עומדת ממעל לכל הסדרים, נערצהה בצורתה המקורית, מתחשפת בתוכה

  .הללו

 

 . עב
החובקת בקרבה  פרטי , כרה המתפרטתהה ,תוכן הראיה, העין. מעין הנובע, מלשון מבוע. עב

ומתוך ההמון הגדול של הנקודות . ביתה א ל, מתכנס ה וא אל תוך הנושא המקבל, ניתוחם ודיוקםב פרטיות

י התקבצותם של "ורצים ונוזלים עפ מעינות רבים, וצאות הן המון רב של השקפות כלליותי ,המפורטות

תגלים הנושאים הכמוסים מ .ו והיו למעינות נובעיםושב, ובין הרים יהלכו, רביםה המון הגשם בנטפיהם

מתוך  , ביע אומרי והמון שיח, לשנא דגילויא, כ  מגזרת מבעה"א בזה גב ,בע. י זה מתוך מחבואיהם"ע

דיבור הולך ה ומעין, מתקשרים יחד באוצרה הכמוס של הנשמהה האוסף הגדול של מרבית הרעיונות

אחרי שהסתמנו , ה הבאה בהכרת הפרטיםהבטה ,וכ ל אלה הנם תוצאות העין. ומתגבר

י פעולת העין "תא חדים יחד עמ ,וההבעה, וההתגלות, והנביעה. התקשרו אל בית קבולםו לפרטיהם

מתמלא , אורגן ומ חוטבמ ,והיו למחנה גדול, פרטים המפוזרים אל הנשמה פנימהה הקולטת את , הרואה

אחדותית המאגדת את הפרטים ה אל המטרהלשאוף , תעוררות מפעלית והשפעיתה בתוכנים של חיים ושל

ממכון שבתו  , אדםה ראה את כל  ב ני'  משמים הביט ד, סקרים בסק ירה אחתנ וכולם, כולם לאוסף אחד

  .המבין אל כל מעשיהם, חד לבםי היוצר. השגיח אל כל יושבי הארץ

 

 .ץב
שבין כל מצוי  מתכונן על ידם ביחש הצדדי ש נכנסים הם ציורי הצדק המבוטאים מצד היושר. ץב

המסתמנים , כל מערכות החיים וההויהב ,יחש השלם והתמים שבין כל נושא ונושא אל זולתוה ,ומצוי

ת הקיבול המקבל את  "ל תוך ביא ,ף"מבוטא צדיק מצד הרדפת ביטויו הנסמך אל הקוה י"בציורי הצד

היגאה , כשר לגידולקום המומ ,הבצה. הוה, הכחית והרצונית, המשפטית, רעיוניתה וההצמחה, הרשמים

מהות השכלתם וציור ב ,בגליפת המושגים, בסיס הדוגמתי בהתוכנים הרוחניםה מסמל את , גומא בלי בצה

כ בד על שם "הנקרא ג, הפשתן, בוץה .ערכי הצדק והמשרים, יסוד המעשיה המשפיעים על, אמתת צדקם

ואינו , ה הוא שומר חק וגבולז שעם, על כח צומח פורה, מורה על שמירת הגבולים, בוב שהוא עולה בד

נשי הקודש הנגשים א לבוש. ומגין על הצדק, שומר את המצר, ל נושא אחרש מתערב בחלקי חיים ותוכן

, כמת מצריםח בימי פריחת, והיה בימי קדם. בגדי פשתן ילבשו, צנוףי כתונת  בד יחגור ומצנפת בד', אל ד

מלא ה י תיכון הגבול"ים מתמלא בשחרור מפעלו ערוח החי. שש וילבש אותו בגדי, לאות הצדק המלכותי

וכל רושם צמחני מתבטא בתיאו ר  . הבצבוץ, קוליתה וההתגלות, י ההפריה המתבודדת בחוגיה"ע, צדק

כי הכל , המעשיים והמוסריים, החומרייםו הרוחניים, הורות על מקור העושר היבולי בכל הערכיםל ,זה

בהכנסו אל כל שדרת , דדי החוץצ  מהערך הפנימי כלפימקשר את תוכן הצדק המתבצבץה נובע מהיחש

  .נן כלי קיבוליו ובית משכנותיוה שהן, החיים והישות

 

 . קב
פונה ו ההתחקות העוזבת את ערכי עצמותה, שהתוכן הקופיכ .ענין של התרוקנות, הבוק תבוק הארץ. קב

בכל , הפועלת על פיהםדם להקלט בהופעה החיה וי נפעלת על, אל מה שהיא רואה מתוכנים חוציים
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אז עוזבת , תוכן המחוקה נעלה הוא ומרומםה אם. ערך היא באה היא מרוקנת את המהות העצמיתו אופן

נקדש את   . תוכן החיקוי שבקדושה, עליוןה מהותיות השפלה את שפלותה והיא מתחקה כולה בתוכןה היא

ואם החיקוי בא . גדולה מלאכיתו ז מלבישה אותנו אמרה, שם שמקדישים אותו בשמי מרוםכ שמך בעולם

אז מתרוקנ ת  , אריה יכסוף לטרוףכ דמיונו, לחקות חיתו טרף, עשות כמעשה הרשעיםל ,בתכונה של שפלות

ואז , קופיות השפלה את יתד אהלהה ובתוך הבית הקיבול הריקני תוקעת לה, עליונהה היא המהותיות

  .בוקה ומבוקה ומבולקה, ולך ונחרבה הכל, הכל מתבלבל

 

 .רב
באה  , מהערכים המחוקים, וכן חייה מהיסוד הקופית המושכת את, ההתחלה המעותקה, כשהריש. רב

והמזון המבריא , להחיות עם רב, עמים רביםל הרי היא מוציאה את תנובתה להיות למחיה, בולהק לבית

שא למעלה מתנ, היות החיקוי הולך למשריםב .ולשבור הרעבון בא הבר לשובע, ערכים הנה הוא באה בכל

עד האורות המזהירים יותר מדאי ש לא ב חוצץ, בהיותו יודע את ערכו. חוקק את ח וקיו במורדו ,למעלה

אמנם מחוץ למקום שהרעיון . וצאותת מתעסק בעבודתו המובילה אל המטרה ש ממנה לחייםו ,יטשטשוהו

ומית אנו העתקה התרגה שהרי מההתחלה של, עומד הוא הערך הזה, גבלותיוה ממעל לכל, מתנשא

ויהיה בשביל  , נשמהה יצונה לעומת אותו הלשד הפנימי החי בעצמתה שלח שהיא אמנם הערכה, מדברים

קדשים של הדממה העליון ה העומד מחוץ להפרגוד אשר חביון עז קודש, וצהח ביטוי בר מתואר להבנה של

היותה נכונה ב וכ באה מתוצאה ז"ג, הכובשת והסוללת דרכים, הפועלתו התולדה החיה. אצורה שמה

ה לבר פ יהיה, בנין האצילי הוא מתואר בהביטוי העברי המקוריב והבן היסודי שמרום שבתו, במדותיה

השומרת את , פ ההאפלה הסדורה הזאת"כון עת ,הזיכוך המחשבי והמעשי, והברירות. תרגומי

ני ה שמש אשר קר, מקום האור המזהירב בהיותה שולחת את  מבטי ה, שכלי מלהיות מתעששתה העין

הכנסת עבי סכלות הבאים מרוב ו ,בערבוב מושגים, ותה ויכוה לפעמים בתמהון ועורוןא הבהירה יכהו

מצל בצל קורתו את הזיו ה ,והיתה בזה התכונה המדודה של התוכן הרישי. רוחניה התחכמות בתוך החוג

ם ובירורם של בורל לשמירה מעולה, לא יחדור אל הסדרים המעשייםש ,העליון המזהיר יותר מדאי

ולא ' רכי דד כי שמרתי, כצדקי כבר ידי ישיב לי' יגמלני ד. ברכהל והיתה תבואתו, המושגים והנתיבות

  .רשעתי מאלהי

 

 .שב
אין דבר שלא יעלה ויגיע . זה תלוייםב הם זה, האיחור, וההתמהמהות עד בוש, הבושה. שב

שהיצור והדורות , לוי בהאיחור הזמנית לםכל הבושת הנמצא בעו, הכל מתוקן לסעודה, עליונהה למדרגתו

ועבודה זרה נקראת . גיע אבותינוי הבושת אכלה את. לייתם ואת ההגעה למדתם העליונהע מאחרים את

תואר , ן"שיה .אבדתמ מאחרת היא ולא, היא מאחרת את הטובה מלבא לעולםש מפני, אלהים אחרים

, את הכשרת  ההזנה, ובלת החייםואת ה,  צד אחדמ ,אכלה ומדקה, המורה את הכליון, השן

תכונת , ו"משך החיים בוי, ד"יוב ,הכמותי ואיכותי, ששם מתאחד  היסוד הריבויי, לעודדםו לכוננם

מלחמותיהם אינם נערכים לפי האידיאליות ו כשהחיים, האיגוד הזה מציג את הבושה. זייןב המלחמה

תחת להרבות את  האורה , ותוא שתחת להרבות את  החיים בכמותם ו איכותם הם ממעטיםכ ,האמיתית

דוקא , נכסף מכל צופהו היסוד המביא להיות הקץ המקווה, ההתאחרות העולמיתו ,הם מחשיכים אותה

חד עם הבושת העומד אחר י ,הכרח לאיחורם של התקוות היותר נעלות ורוממותה .מאוחר לעדן ועדנים
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, בנושאי החיים, מקבלה א במה שבביתהכל אחוז הו, תקותם עדיין לא באהש בעת, כתלם של ברואי עולם

ד אשר תוציא ע והדרך רב, ותביעתם הגדולה היא ארוכה מאד, לוגותיהםפ ן לפי"נכנסים הם ערכי השי

ישאו את ו בעת אשר יגמלו, תחת בשתם משנה ירונו חלקם, תהע אשר אז בבא, תקות העולמים את פריה

, ן"שיל ן יאחדו בבסיסם והיו"ו והזיי"ד הוי" שהיו,מכוונהה פרים לברכה כל ערכי החיים לפי האידיאליות

שהיא מגלה בעולם את , חובר אליה בצורה מאירהי ,בית דבראשית, ת יסוד בריאת העולמים"שהבי

לבעבור . ירא בושת, בראשית, תמימהה בתעודתה, שהיא אמתת הבושה במקורה, יראה העליונהה יסוד

הכוללת את כל , עולמיתה  והבושה הזאת היא הבגרות.ניכם לבלתי תחטאו זו הבושהפ תהיה יראתו על

היו נערכים על י וכל נקודת חייהם, מקור ה כבוד וההוד, ת יסוד התפ ארתא בהיותם מכירים, הבריות כולם

  .ונגד זקניו כבוד, בירושליםו צבאות בהר ציון' כי מלך ד. פיו

 

 .תב
פ אל "או המוציאו עכ, המחדש אותול המוליד וש ביחש להערך, תיאור המין הנקבי שבכל נושא. תב

שגם הוא מיוחש אל , הנושא המיני הזכריל או ביחש, כלומר ביחש ההורים האב או האם, גמורה הפועל

המתואר יותר , תוכן הנקביה .אלפים בת יכיל, המדה, ועם זה היא מלת תואר. בןה ההורים כלומר

מדה את ההגבלה ה כן הגורם אתזהו בעצמו התו, שמים מלחדש רשמיםר לקבל, להתפעל מלפעול

, חיצונייםה הרישומים. פעולתו לולא הכרח המקבל הכופהו לעמודב התוכן הפועל היה הולך. והשיעור

ק ר ושל הכשרת הערך הראוי, בולם את התכונה של המדהק הם עושים בהכנסם לבית, ו"שהם ערכי התי

, ת את ה מלה בת"ו בחבורו אל  הבי"בטא התיי כ"ע. מקבל רשמים ולא נותנם, להיות נפעל ולא פועל

 .והמדידיות, הנקביות, שני תאריה המשולביםל המכוונת
  

  ל"גימה
 

 .אג
כשהיא מתנהרת מאור ה התחלה , ף"אלה מתאחדת עם, משפט הצדק, כשתכונת הגמול. אג

קדומה מופיע בהארת אורה בתוך ה שאור הקודש העליון של המקור הראשי אשר להחכמהכ ,הקדומה

כי גאות ' זמרו ד, עליונה מתגלה בעולםה הגאוה, משפט הצדק מבהיק את אורו בבהירותוו ,עולמיהגמול ה

כ בצורתה  "דמותו וצלמו פועל הוא גכ המ שקל הרוחני. כי ג אה גאה' א שירה לד, אות לבשג מלך' ד, עשה

 היא והרוממות הגשמית גם, מאזניםב ושקל בפלס הרים וגבעות, חמריות היותר מגושמהה החמרית של

ה שם אתה מוצא  "דולתו של הקבג וכשם שבתכונה הרוחנית במקום שאתה מוצא. אג תבוטא בתיא ור

שהיא , ופט צדק מ נהיג עולמיםש להתגלות בתור, עליונה היא היא הענוה המוחלטהה והגאות, ענותנותו

לה כ ההשפ"כה תכונה גכ ,ה"אור אין סוף  ב, עומת רוממות אור קודש  של מעלהל ההשפלה הנפלאה

, יסוד האידיאליה להורות על, בצורת כל גיא ינשא, ד"מנם נוסף בה היוא .החמרית המקומית בשם גא

עליונה ה שהיא היא המביאה את הגדולה, י השפלות החמרית"ע מקור העושר שבהענוה המתבלטת

  .אני את דכא. להתגלות בעולם

 

 .בג
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דרי ס  מדת המשפט המעשית ההולכת בכליסוד, בביטוייוו כשתוכן הגמול המבוטא בתיאור הגימל. בג

צורת האידיאליות הפנימית של מהות המשפט מ הרי הוא מתקטן , בא אל בית קיבולו, העולמים

תיחש הוא אליו יחש הגב של האדם לגבי  מ אבל, הוא דומה לשרשו העליון המופשט. עצמיתה בצורתו

וחנותי את אשר אחון , אידיאלית היאה מדת הגמול העליונה. ראית את א חורי ופני לא יראוו ,הפנים שלו

יבולו החוצץ בעד אורותיו ק אבל הגמול המצוייר המוגשם כשהוא נכנס בבית, רחםא ורחמתי את אשר

, ורת המשפט הפנימיתצ ,מנם מצד היחש הפנימי הנמצא בין הגמול המופשטא .הרי תואר גב  לו, העליונים

ויחש הגובה , בוליוג ם  הוא התוכן הגמולי גם בער כימתרומ, חבורו אל הביתב אל הגמול המוגבל המכונס

כ   "כ יבטא הג ב ג"עו .צבא ות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה' יגבה דו ,מתיחש אליו במקורו המילולי

  .קוריתמ את המובן של גבה בתמונה שרשית

 

 .גג
מתחבר ו הוא נפגשכש, חסד העליון אשר בו עולם יבנהה הגמול האידיאלי העליון המופשט הגנוז ביסוד. גג

, זמרו' ד זמרו, הרי הוא מתרומם בהדר לבושו, בעולם ומלואוש התגלות המשפט המעשי, עם הגמול הגלוי

, דרוה הנהו נראה לפנינו במלא, ולם בכל הדר כונניותםכ כל העולמים, והבית הגדול. זמרו למלכנו זמרו

ל ש והגג העליון, ותו ממסד עד הטפחותפנינו בהדר שלמל ותשלום הבנין הכללי נראה, לביתך נאוה קודש

שלא יתטשטשו האורים המוסריים בסדרי  , מנומ ששם המעקה דרושה היא לבל יפול הנופל, הבנין

באופן ההתחברות , להביט אל האלהיםו החיים מפני התעששות העין אשר לא תוכל לראותו העולם

ובעת . והרי הוא לו כגוף  לנשמה, נימיפה שהאחד החיצוני הוא מלביש את, ני סוגי הגמ וליםש הנפלאה של

, דבר עמו על הגג, מחות את זכר עמלקל יסוד המשפט שהיה נועד, מואל לשאול את המלוכהש אשר מסר

  .המתנשא ברוממות ק דשו, גלויה המתגלה בפנים של אימה שבהמשפט, משפט החסדיה הארת פני

 

 .דג
תעבו נ ,פו לסעיפים ונצטיירו בהגלמה ציוריתשר נסתעא אחרי, י הגמלם של הציורים"ההגדה באה ע. דג

אז ב א התו כן של הגימל ומתאחד עם  . ופש אותםת עיבוי כמותי עד שיוכל הדיבור המבטאי להיות

י מיעוט שפעת אור  "הפתיחה השכלית באה עש במקום, בהדלת, יותר דלול שבהעומק הרוחניה הצד

כ "כפי זה הערך באה גו .הם בערכים מובניםב שוטיכול ל, וההגיון הגבולי, ד שהחושים הגשמייםע ,הרוחני

מבטם והתאחדם ב ,הגשמי והרוחני, כלומר הסכמת חלקי העולם הכללי, זלמ ההבנה של הוראת גד  בתוא ר

התגמלות של ה שתיאור, ל צביון החיים המיוחד אשר לכל נושאש להיות משפיעים את המסלול, זה עם זה

והכשרון לשאוב מכל , גבי העולם החיצוני לערכםל והערכתם, בואם בגבול המפעל, הנושאים

זה כולו מתמם את ערך , התנגשות עמםב לינק מכל מבוע של חיים ושפעת כח הבא, מזדמן להםה מקור

שרק בהנשא הרוח למעלה , כלליתה טיבה קבועה על המהלכים של הפרטים מתוך המהותח העושה, המזל

אין מזל , מעלה מן המזלל הרי הוא מתנשא, למיתבהתרוממו ממעל להדלות העוו ,מהעיבוי הגבולי

לה של ביטוי ד דלה, מתבטאת ב הגימל מחוברת לפועל השאיבה והדליהה אבל בהיות ההגמלה. לישראל

כ "ג או ההצטיירות ההבנית המבוטאה, תפיסה המוחשיתה ופתיחת, ועם זה עם דלות ההקצבה, הדלת

  . ובא גד, ערך מזליל נעשה המורד מוכן, כשמתאגדים יחד, בתוכן הדלת

 

 . דד
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המכוונות נגד שתי ההוראות  , גם לנעולו היא עשויה לפתח, הדלת יש לה שתי הוראות. דד

הנועלת את הדרך של , סותמת את האורהה ,מצד הנעילה, מלשון דלות ועניות, ביטוי הדלתב המתפרשות

, ומלשון דליה והעלאה. יםהקדושו אל אוצרות החיים הכבירים העליונים, השגות העליונותה הכניסה אל

, והבית פתוח, וטפים והולכיםש שאז הנהורים, מכוונת לעומת סגולת  הפתיחה של הדלתה ,הגבהה והרמה

ממוצעת בין הנעילה ה והסגולה. ועיניו רואות ומתמלאות זיו ונהרה, א ומציץב וכל הרוצה לבא בטרקלין

ניקה י ז"ומכשירה עי, פלות והרוממותבין הש, דלות והדליותה והפתיחה היא העומדת ומתוכת בין

,  בימי היניקה, ילד בהיותו בראשית ימי גדולוה שפע הראוי לכחות החיים הזעירים של, ממודדה

דדיה ירווך בכל עת באהבתה , התאמתם יחדב י פגישת שני הדלתין"הבאה בביטוי ע, גולת הדדס שהיא

עומדים ',  מלאי ב רכת ד, לאם חלב שדיםבהתמו .כי א ת ה גחי מבטן   מבטיחי על שדי אמי, מידת תשגה

הכוללת , שעשה לה דדים במקום בינה, מוליוג ואל תשכחי כל' ברכי נפשי את ד, הרוות חיי עולםל הם

ובדור . נאדרים בראשית ימי הילדותה ניקתה משדי תבונות את  החזון הרחוק של החייםי בראשית

וחזיונם , לדד ומידד מתנבאים במחנהא ,קיץכבכורה בטרם , ענבים במדבר מצאתי ישראלכ אשר, המדבר

המלה עומדת בתמותה  פנים ו .על עסקי גוג  ומג וג היו מתנבא ים, עת התגמול האחרוןל ,לעתים רחוקות

  .פרים תאמי צביהע שני שדיך כשני. ואחור

 

 ק"כתימ ף"אמר על תבנית אות אלמ
האחת , דין"ק רבה שתי יוניתוחה היא כוללת בב .צורת האות הר אשונה בסדר האותיות. אלף) א

כבדה היא מא ד נ .מן השמאל לימין, מטהל וביניהם קו אלכסוני ההולך מלמעלה, אחת מלמט הו מלמעלה

דברים ה ולהגן גם כן  על כל, כל חשש חילוף כונה באורך הזמןמ לשמור את התורה, דייקנות הכתיבה

י מה שיהיו "מהם מאומה עאותיות שלא יחסרו ה הרמוזים מצד החכמה העליונה בכל קוץ וקוץ של

היא צריכה לכלים מרובים להכניס בהם ו כי החכמה העליונה אין קץ לעשרה, למים בתמותםש האותיות

ל שפעת החיים המתגלה תמיד  כ כאשר אין האותיות השלמות מספיקות  לאצור בהם אתו ,את כל מכמני ה

את  , כשרים את חלקי האותיותומ תמצא לכלים, עולה למעלה בתעופת רעיונותיהה מתוכה לנשמת האדם

והמעוררת את נשמת , חכמהה שהיא מקור, מורים בכתב קודש של תורת אלהיםש שיהיו, קוציהן ותגיהן

ויהיה פניה עם , ה עוקץ קטן עליהל ד צריכה שיהיה"נקודה העליונה שהיא כעין אות יוה .האדם לתחייתה

תהיה מחוברת בו בלא ש ב שבאמצע צריכהד היורדת לגוף הקו הע"וירך היו, עלהמ העוקץ נוטה כלפי

. אחוריו במקצתמ ויהיה סוף הקו האמצעי עקום למעלה. רכו של הקוא ותגע בו באמצע, הפסק ביניהם

שיעור עובי כ ד תהיה רחוקה מן הראש של הקו האמצעי"בנית אות יות כ כעין"והנקודה שלמטה שהיא ג

ריך  צ והנקודה העליונה, ן למטה לצד הימיןתחתונה עוקץ קטה ותהיה לה להנקודה. קולמוס ומחצה

ד הימין של התחתונה מכוון כנגד העוקץ של צד צ ויהיה העוקץ של, שיהיה לה עוקץ כזה מצד השמאל

רמז הגלוי שבעוקץ של צד העליון של ה ].אמרש ו בשם ברוך"ל' ח סי"י או"ב. [ל הנקודה העליונהש השמאל

מפני , ד שעל האלף זקוף למעלה"פני מה יומ ,ות דרבי עקיבאעליונה של האלף אמור כמדרש אותיה ד"היו

, מחשבה לצייר את הענין של אחדות העליונהו כלומר שאין בשום אות, ה ומעידו שהוא אחד"הקבל שצופה

ומתוך , גודל העליון הבלתי מצויירה רוממות והאחדות המצוייר בתכלית הג ובה הוא רומז עלה אלא שכל

מיד גם הוא ל הזדכך למעלה מכל ת  הגודל העליון הבלתי מצוייר הוא מתרומם ואף אלש שהגודל המצוייר

לומר שמה שהוא למעלה מכל ציור עומד הוא כ ,והוא רומז לסוד, ד"תג קטן צריך שיהיה על היוו .ציור

ההכנה הראשונה מוכנת היא תמיד להנשא ו ,התגלות לפי ההכשר של גדולי הדורות ודורותיהםל תמיד

י האותיות בשינונם "מתגלה עה י החיבור עם האור"אבל הכל יבא דוקא ע, ה האותיותובג למעלה מכל
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סוף ו .שכלות צחות עליונות מאדה הצמאה להשכיל, משתלחת על ידן בנשמה החושבתה ובברכה העליונה

למד נ וזה. ן"נוטה מעט לתבנית אות עי, ריך שיהיה עקוםצ ,דהיינו ראש הגג העליון של צד השמאל, גגה

, יינין ועיינין אלפין משום שאין זו כ ת יבה תמהע שלא  י עשה אלפין] 'ג ב"שבת  ק [מרינן בג מרא מדא

פין עיינין מכלל שיש איזה דמיון "עשה אלי וכיון שהוזהרנו שלא, כתבתם בעינן שתהיה כתיבה תמהו ואנן

עוקם הרבה שאם י, צדו העליוןב י העקמימות של הקו"א ע"וזה אי אפ שר כ, ן"ם אות העיע לאות האלף

שהעקמימות  ;  ו סוברתז ונראין הדברים שדעה]. ם"י בשם הרא"ב[ן "ל אות עיש יהיה כמו ראש שמאל

ד "יא היוה אופן שקערורית העוקם יהיה מצד המעלה ששם נמצאתב צריכה להיות בצד העליון של הקו

וזו היא  . ן"היה צורת האלף מתקר בת לצורת העית ף שעל ידי עקמימות מרובה"העליונה של האל

שפשטן של דברים נרא ים , למעלהמ לא כהדעה האמורה למ עלה שהעוקם יהיה לצד אחוריוש כנראה

ן הפוכה עם הצירוף של "צורת עיל כ תהיה נוטה קצת"עקמימות תהיה כלפי מעלה ואז גה שהגבנונית של

, עלה למטהי היפוך מלמ"ע ן באה"ף לצורת העי"לדעה זו תהיה קרבותה של האלש אלא, ד התחתונה"היו

גם לנקודה ו .ן מצד ההיפוך מימין לשמאל"היה קרבתה לאות העית ]ם"בשם הרא[ולדעה האמורה 

, ף"אלה ד שתלוי בתג שלה בגוף"פני שתמונתה היא כמו יומ ,התחתונה יהיה עוקץ קטן למטה מצד ימין

ד "היוו .צד ימיןשבמעמד ההפוך הוא ל, עוקץ השמאליה י"ד ב אה ע"ושלמות אות היו. כלומר בקו היסודי

וכן , ף בקו האמצעי האלכסוני"תג שלה בגוף האלב כ צריכה להיות תלויה ודבוקה"התחתונה ג

ולן שהם למעלה ממה שיכול האדם להשיג כ שההשכלות]. י"ב[וכן הוא לפי הסוד , ספרים ישניםב נמצא

לותו רמוזים הם י רוב השתד"השיגן על תאמצות קנין השכל שבתכונתו וההשכלות שיש בכחוה י כל"ע

מקשרת את ההשכלה הכללית העליונה ה והכנה אמצעית ישנה בודאי, עליונה והתחתונהה .דין"בשני היו

השכלה התחתונה בההשכלה ה ואת, נינו של אדם לההשכלה התחתונה המוכשרת לוק הנשגבה מהכשר

כלומר מצד מיעוט , המיני מרום שמאלה עד תחתית, יא ועוברת את כל ההויהה והכנה זו ארוכה, העליונה

בהשגות היותר  ש עד תחתית הצד היותר בהיר, דומה ליד השמאל הכההה ,הכח שבהתגלות העליונה

כלומר ]. שם[פ הסוד "עומת זה על דין גם הם יהיו  מכוונים זה"העוקצים של שני היוו .קטנות וקרובות

עד , היא למעלה ממנועליונה שה החכמה התחתונה שבכח האדם והכשרתו אל החכמהל שיחש נערך יש

מה שהוא בהכשרו יתנוצץ ב וכפי התגדלותו של האדם בטהרת הציור, עלמות מזו לזונ שפורחות השגות

בים נעלמים בתוך החכמה ר כ דרכים"והזיו הזה יאיר לו ג, הוא למעלה מהכשרוש כ זיו עליון ממה"עליו ג

זה ומכוונות זו ל ו יש להם ערך זההוא למעלה ממנו ומה שהוא מותאם לש מפני שמה, כ"המוכשרת לו ג

  .לזו

 


