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 כ"ב אותיות לשון הקודש   –  בראשיתפרשת 

ה'  אך    שה' יתחיל לברוא בה את עולמו.  ביקשה  יותמהאות. כל אחת  אותיותכ"ב הכל  לברוא את העולם ירדו ועמדו לפניו    בשעה שביקש ה' יתברך
א ֱאֹלב  "דווקא באות ב' שנאמר  בחר   רָּ ית בָּ ֶרץקִׁ ֵראשִׁ אָּ ם ְוֵאת הָּ ַמיִׁ 'ילקוט שמעוני'  'מדרש אותיות דרבי עקיבא' נוסחא ב' לפי דפוס קרקא דף נט ד"ה אמר רבי עקיבא,  )  )בראשית א, א("  ים ֵאת ַהשָּ

 .)ראה 'זוהר חדש' רות דף קח ע"א ד"ה והאותיות כולם(בריאת העולם מעשה  כבר קדמו ל לשון הקודשאותיות כ"ב  כי כל  על פי זה . ונמצא בתחילת ספר בראשית רמז א ד"ה שני רבותינו הני(

 ברא את העולם?הוא  ש שעה אותה ה אשר באו לפני הקב"ה ב תורה הקדושה, ב  הנמצאותאותיות  הכ"ב ויש להתבונן, מה עניינן ומעלתן של 

 אותיות לשון הקודש כל העולמות נבראו על ידי כ"ב 

בשלהבת על כתר נורא של הקב"ה    ות והיו חקוק  )'זוהר חדש' מדרש רות דף קח ע"א ד"ה והאותיות כולם( העולם    אלפיים שנה לפני שנברא אותיות האל"ף בי"ת נבראו  
יםשנאמר " ניתנו בתורהו )'ילקוט שמעוני' בתחילת ספר בראשית רמז א ד"ה שני רבותינו הני עשרה( נִׁ ֶרץ ְלפָּ אָּ ם הָּ יִׁ מָּ ֶדיָך שָּ ַסְדתָּ ּוַמֲעֵשה יָּ )'זוהר חדש' מדרש רות דף קח ע"א ד"ה והאותיות  )תהלים קב, כו(" יָּ

א ֱאֹל"  הראשון   בפסוק  הנרמז תחילת יצירת האותיות    .כולם( רָּ ית בָּ ֶרץקִׁ ְבֵראשִׁ אָּ ם ְוֵאת הָּ ַמיִׁ א ֱאל ",  )בראשית א, א("  ים ֵאת ַהשָּ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ כלומר    –"  ֵאתים  קִׁ ב 
במחשבה בלבד בלא אמירה, כי 'אמירה'    נאצלההאותיות    שללכן הבריאה הראשונה    .ברא אלקים את האותיות מא' עד ת'קודם בריאת העולם  תחילה  

ית"  התיבה   רק   הראשונה בבריאה    הכתבשנ  וזה הטעםהיא באותיות האל"ף בי"ת ואילו אז עדיין לא נבראו האותיות.   התיבה    ולא  )בראשית א, א(   "ְבֵראשִׁ
ֹּאֶמר"  . (בקיצור ב'אגרא דכלה' פרשת בראשית ד"ה 'בגמרא ר"ה בראשית' בשם ר' דב בער  וכן, פרשת בראשית ד"ה בראשית נמי מאמר הוא  )'אור תורה' למגיד ממעזריטש   הבריאה   יבשאר חלקשנאמרה ,  )בראשית א, ג("  ַוי

)'פירוש הגר"א' את כל היצורים    בראו  (תחילת פרשת ויצא ד"ה והנה בחינת יראה  , 'בת עין' לר' מזיטאמיר'של"ה הקדוש' תורה שבכתב בראשית ד"ה והנה נודע כי  ספר איוב פרק כח, כג,רש"י  )  הביט בתורההקב"ה  

 -   'מגלה עמוקות ,'של"ה הקדוש' תורה שבכתב בראשית ד"ה והנה נודע  רש"י ספר איוב פרק כח, כג,  זוהר פרשת מקץ דף רד ע"א ד"ה אלא רזא דמלה,)  אותיות הבכ"ב    ,העולםו  לספר היצירה פרק ב משנה ה ד"ה ונמצא כל היצור(

)רש"י ספר איוב פרק כח, כג, 'של"ה    שבה  (, 'בת עין' לר' מזיטאמיר תחילת פרשת ויצא ד"ה והנה בחינת יראה'מאור עינים' פרשת בראשית ד"ה להבין הענין  ,'אור תורה' למגיד ממעזריטש פרשת בראשית ד"ה בראשית נמירנב אופנים' אופן קצו,  

לֵ היו  רנב אופנים' אופן קצו( -)'מגלה עמוקותאות ת'  האות א' עד  המ  החל אותיותהכל   כך. "ה והנה נודע כי, 'בת עין' לר' מזיטאמיר תחילת פרשת ויצא ד"ה והנה בחינת יראה(הקדוש' תורה שבכתב בראשית ד י  כ 
את עצמו בתוך    'צמצם'על ידי ש  והיה זה .  על הקדמת הזוהר דף ד ע"ב ד"ה בראשית רב המנונא(לר' שמעון לביא  ' שפתי צדק פרק יד ד"ה אחר, 'כתם פז' )'מעבר יבק  במעשה בראשית  ה'אומנותו של 

עם אות א'    והדרו  קרו חר כך צמצם את שפעת יצמצומו היה באות א' ואותחילת  ,ת בראשית ד"ה להבין הענין()'נועם אלימלך' פרשת וירא ד"ה או יאמר וירא, 'מאור עינים' פרש האותיות 
 .)'מאור עינים' פרשת בראשית ד"ה להבין הענין דנודע(י האותיות בתוך האות ג', וכך הלאה מאות לאות עד האות ת' שהיא סוף המדרגות ' וכן עם אלו שתבתוך האות ב

  בנו מהאותיות נממש  כך  העולם,    נבנהערים, ומהערים בונים מדינות ומהמדינות    ועל ידי ריבוי הבתים נבניםבונים בתים    גשמיות  וכשם שמאבנים
שלושים ושבעה לקינות איכה דף   לר' מנחם רבא פרק  )'בית מועד'  ספרי התורה נעשו  פרשיות ומהם    , ומהפסוקים נבנופסוקיםה   שבתורה הקדושה, ומהתיבות נבנו תיבות  ה

דבר אחד    ששניהם  הנה בחינת יראה()רש"י ספר איוב פרק כח, כג, 'של"ה הקדוש' תורה שבכתב בראשית ד"ה והנה נודע כי העולם, 'בת עין' לר' מזיטאמיר תחילת פרשת ויצא ד"ה ו  העולם  בראומהתורה נ,  קעב ע"ב(
דף קעב ע"ב(  הוא ידי    )'בית מועד' שלושים ושבעה לקינות איכה  על  היה  באלו,    צות התנוצוזה  אלו  ידי    כי אורות האותיות  על  מיוחדת,  סגולה  באורו  יש  כל אחד מהן 

)'נזר הקודש' על בראשית רבה פרשה יז סימן ה ד"ה  שורש מקור כל הנבראים כל אחד בצירוף המיוחד לו    ויצא מהם תולדה כפי בחינת צירוף הרכבתם ונעש  התנוצצותם

א ֱאֹל"  שנאמר  ' עד ת' ברא הבורא יתברך את כל העולמות העליונים והתחתוניםא  צירופי האותיותעל ידי  נמצא שו  .וחכמת האדם( רָּ ית בָּ ים ֵאת  קִׁ ְבֵראשִׁ
ֶרץ אָּ ם ְוֵאת הָּ ַמיִׁ וכן ההיפך. לכן בריה שנבראה מן האות ת'    ,. וכל בריה שנבראה על ידי אות הקרובה יותר למאציל היא יותר עליונה)בראשית א, א("  ַהשָּ

ה מכל הנבראים    .)'תולדות יעקב יוסף' פרשת בראשית אות א ד"ה יתבונן המשכיל וידע(האחרונה היא הבריה ַהְשֵפלָּ

על ידי סידור צירופי    וזה,  שנה ב()'ספר היצירה' פרק ב מ  ר עתיד ליצֹומה שהוא  ר ואת כל  יסד חקק חצב צרף שקל וצר את כל היצּו  יתברך   אותיות התורה ה'   בכ"ב 
)'לקוטי יקרים' למגיד ממעזריטש דף טו ע"א ד"ה במדרש )ראה פרקי אבות ה, א(    שנבראו בהם העולמות 'עשרה מאמרותתוך 'שנכללו ב)'נפש החיים' שער ד פרק י ד"ה והענין כי התורה הקדושה(   האותיות

)'אגרא דכלה' בראשית מדרש   ה מצירוף אותיות א' ב' ן'תהתהוו ש   גשמית   'אבן'למשל  המציאות, כמו    את   אשר היוּוצירופי האותיות לתיבות  היו    ובהם  כי חלק ה'(

שהם תורת העולם מבריאתו ועד    ז"ל תחילת פרשת בלק(  )'שער מאמרי רשב"י' להאר"י  שאין דבר בכל הנבראים שלא נברא באלו הכ"ב אותיות  נמצאו.  רבה ד"ה עוד יתפרש אמון(
ם ַנֲעׂשּו ּו"על התלבשות האותיות בנבראים נאמר כפי שו, הפיוט 'בר יוחאי' על הקדמת הזוהר דף ב ע"ב ד"ה בראשית רב המנונא סבא( מחבר)'כתם פז' לר' שמעון לביא  סופו ַמיִׁ ַבר ה' שָּ ד  רּוַח  בִׁ ב 
יו ם  פִׁ אָּ בָּ ל צ  תיות אלו נצבות  שאווכ  המלאכים למעלה הכל אותיות,כן שה והקדו 'המרכבה 'בעליונים ש כך הוא גםו .)תהלים לג, ו( )'תניא' שער היחוד והאמונה פרק ב( "כָּ

 .)'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ חלק ב דרוש יב לט' טבת ד"ה אבל תדע במה שאמרו(וכדומה  ' דשת הקוחיו 'ת יועל דמו  תו רמו יחד הן

 שפע לעולם ומביאֹות חיּות ו מתלבשות בבריאה  כ"ב האותיות

רנב אופנים' אופן נ ד"ה  -)'מגלה עמוקות   לכל אות מן האותיות יש צינור אחד שמשם יורד שפע לעולםכאשר    מא' עד ת' יש כ"ב צינורות בעולם  כנגד כ"ב האותיות

ג' מהמגלה עמוקות, 'זרע שמשון' על מגילת אסתר דף נד ע"ב ט  למחברארז"ל בשם ספר הפרדס, 'מדרש תלפיות'   ֵאל"  הנאמר , והוא סוד  ור ב ד"ה וכן כתוב בכנפי יונה('שבט מוסר' ענף אותיות ד"ה 'אופן  ְשרָּ יִׁ ֵרְך  ְיבָּ   ְבָך 
'מדרש תלפיות'  , בשם ספר הפרדס רנב אופנים' אופן נ ד"ה ארז"ל -'מגלה עמוקות )יורדים כ"ב צינורות בעולם    ןאותיות התורה שדרכ " רומזת לכ"ב  ְבָך, שהתיבה ")בראשית מח, כ("  ֵלאמֹּר

ר  בפסוק "  גם  נרמזות ב אותיות התורה הם לעולם על ידי כ"ויש קיּו  .(' מהמגלה עמוקותאופן ג'ענף אותיות ד"ה  'שבט מוסר'  ר  למחב ֵאל ֲאשֶׁ רָּ ׂש  ָךיִׁ ר  ב  אָּ פָּ ת  )ישעיה מט, ג( )'ילקוט    "אֶׁ

יתבטל    ןבלעדיהשו,  )'מדרש תלפיות' ענף אותיות ד"ה כלל העולה(  תֹוטלטלו ולנענעו ולהחיֹול  על מנת  ' נשמה לגוף'לעולמות כמו    ות נחשבהן  וראובני' פרשת בראשית ד"ה דע בני(  
)'באר מים חיים'    רבי האיכות  שאותיות אלו הן קטני הכמות הרי שהן על אף  כי    .)'אגרא דכלה' בראשית מדרש רבה ד"ה עוד יתפרש אמון(  'א היההיה כל  עד 'שמציאות החומר  

תחילה מעט מעט ברכה והשפעה   ותהמקבל ןשה,  )'של"ה הקדוש' תורה בכתב פרשת במדבר אות כא ד"ה וכמו שמספר הזה( ןבהוכמה עולמות תלויים    פרשת כי תשא ד"ה ומול זה רומזים אותיות(
יורד כל בחינת ברכות ושפע    היא אות וסימן שעל ידה', כי  'אות  כל אחת מהן נקראת בשםלכן    לכל העולמות כולם.  ותדרך הצינור של האות עד שמאיר

   . )'באר מים חיים' פרשת כי תשא ד"ה ומול זה רומזים אותיות(מאתו יתברך לישראל 

רּוְך הּוא  על הקב"ה " שנאמרה  לשון 'כביכול'  כוונת    וזה דוש בָּ ַמר ַהקָּ ְביָּכול אָּ ה  כִׁ רָּ י ְבצָּ כִׁ נֹּ ּמו אָּ ה  וכן "   )'שמות רבה' פרשה ב, ה("  עִׁ ְגלָּ ם ְונִׁ ְצַריִׁ ֵאל ְבמִׁ ְשרָּ ְשַתְעְבדּו יִׁ ְך נִׁ כָּ
רּוְך ה דוש בָּ ְביָּכולּוא  ַהקָּ ֶהם  כִׁ ּמָּ '  'כביכולשהכוונה בתיבת  ועוד במקומות רבים,    )גמ' מגילה דף כא ע"א("  אף הקב''ה בעמידה  כביכולוכן "  )'שמות רבה' פרשה טו, טז("  עִׁ

  רמוזה  באמצעות כ"ב האותיות הקדושות   והנהגתו.  )'נועם אלימלך' פרשת וירא ד"ה או יאמר וירא(  " להיות בזה עולםיכולאותיות הקב"ה "  כ"בהיא לומר שעל ידי  
ַנֲהֵגהּו  "  בפסוק  ֵבד  בִׁ ַוי  לר' שמשון  )'זרע שמשון'  תורה שהיא כלולה מכ"ב אותיות דת כ  , אותיות  ב "כ שה' יתברך מנהיג את העולם על ידי  כלומר   )שמות יד, כה(  " תכ 

ֲעקּו "בפסוק  ם  השפעת  ונרמזה .ידם לכן העוסק באותיות התורה הקדושה מושפע ומוגן על  .על מגילת אסתר דף נד ע"ב טור ב ד"ה וכן כתוב בכנפי יונה(נחמני  טּו   ֵאֶליָך זָּ ְמלָּ   ְבָך ְונִׁ

 מטעמי תורת חיים 
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו 
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ֹּא בושּו ְטחּו ְול ֹּא בושּובכ"ב אותיות התורה ולכן "  שזה"  ְבָךשבטחו "כלומר    )תהלים כב, ו("  בָּ י  קַ ֱאֹלוכן הוא בפסוק "   .)'תולדות יצחק' לר' יצחק נעשכיז דף לז ע"ב על תהלים כב, ו("  ל
ה ְבָך י ַאל ֵאבושָּ ַטְחתִׁ י ובפסוק " )תהלים כה, ב( )'תולדות יצחק' לר' יצחק נעשכיז דף לט ע"א על תהלים כה, ב(" בָּ יתִׁ סִׁ י חָּ ְך ַאל ֵאבוש כִׁ בכ"ב האותיות   יםשדבוקשעל ידי )תהלים כה, כ( " בָּ

ה' צינורות כנגד האותיות הסופיות מ' ן' ץ'   יש עודכ"ב צינורות כנגד כ"ב אותיות ובנוסף ל .)'תולדות יצחק' לר' יצחק נעשכיז דף לט ע"א על תהלים כה, כ(  בו יתברך יםדבוק
 .פרשת וישב אופן הארבעים ותשע ד"ה איתא בזהר, 'מגלה עמוקות' מהדורא בתרא פרשת אמור אופן השלושים וחמש ד"ה הנה בשבת( )'מגלה עמוקות' מהדורא בתרא ף' ך', והם סך הכל כ"ז צינורות בעולם

ה ו  "מה שנאמר  זה  ו.  )'אגרא דכלה' בראשית מדרש רבה ד"ה אמר ר' בניא העולם(  לאותיות התורה  'מרחֹו ה'  שהם  בעולם  הגשמייםבכל הדברים    תלבשות אותיות התורה מ   ַאתָּ
ם ת כ לָּ ַחיֶׁה אֶׁ ה" התיבה    ,)נחמיה ט, ו(  " מ  שער היחוד והאמונה פרק ב, 'מאור עינים' פרשת בשלח דף לג  ' שניאור זלמן מלאדי  לר)'תניא'    ' ת' ועד האות  אאות  האותיות מכל  בחינת    היא   – "  ַאתָּ

םש"   ואותיות אלו הן החיּות.  שער היחוד והאמונה פרק ב(לר' שניאור זלמן מלאדי  )'תניא'    מוצאות הפה שהם מקור האותיות  'ה וכנגד    ע"ב ד"ה הנה כששומע ד"ת( ת כ לָּ ַחיֶׁה אֶׁ )'מאור    "מ 

ַבר ה'  שנאמר "וכפי   ,פרשת ויחי ד"ה 'והחיות הנמשך להדבר' בשם הרבי מנאראדיץ( )'בת עין' לר' מזיטאמיר  ומדבר   , חי,  צומח,  דומם  עינים' פרשת בשלח דף לג ע"ב ד"ה הנה כששומע ד"ת( ד  ם ַנֲעׂשּו בִׁ ַמיִׁ   " שָּ
ַבר ֱאלנאמר "שוכן    בשלח דף לג ע"ב ד"ה הנה כששומע ד"ת(  )'מאור עינים' פרשת   )תהלים לג, ו( םינּו  קֵ ּוד  עֹולָּ ְרָך  על דרך מה שנאמר "  גם  והוא  .)ישעיה מ, ח(  "יָּקּום ל  ם ה' ְדבָּ ב  ְלעולָּ צָּ נִׁ
ם יִׁ מָּ   , ולםאשר עומדות ומקיימות ומחיות את הע  הארץ בששת ימי בראשית   מאמרות' שבהן נבראה מעשרה  'שפירושו כי אם יסתלקו האותיות    ",ַבשָּ

ו  הדומם שבארץ הגשמית   כולל   שבכל העולמות העליונים והתחתוניםאזי יחזרו הברואים   . כי גם  כמו לפני ששת ימי בראשיתואפס ממש  לאין 
 .)'תניא' שער היחוד והאמונה פרק א(ת את הדומם ת רוחנית בהתלבש בה אותיות הדיבור מעשרה מאמרות המהוות ומחיובדומם יש נפש וחיּו 

הרי זה  ונשבע בהם,   אשוריתלכן האוחז בידו אותיות אל"ף בי"ת של כתב  , )'קרבן שבת' לר' בצלאל הדרשן סוף פרק יז ד"ה מי שיודע בנפשו( לשון הקודש  באותיותקדושה יש 
ובעולמות  .  אות ו בשם הבית יוסף( )'זרע שמשון' על התורה לר' שמשון נחמני פרשת בראשית דף ו ע"ב טור ב ד"ה ויקרא אדם שמות(  רמ"א על שו"ע יו"ד סימן רלזה)ראה  מנביאי הקודש    'נביא ספר  'כאילו נשבע ב 

מתייחסת  צורתם הגשמית  ורוחניות פנימית    באותיות  יש  כי,  )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת במדבר אות כא ד"ה וכמו שמספר הזה(  יותר  רבה  קדושת האותיות עוד   העליונים
  , באות ההיאד שמגיע ומתלבש  ת ואור נכבד המשתלשל ממדרגה למדרגה בדרך השתלשלות הספירות עלכל אות יש צורה רוחניכי    ,לפנימיות נשמתן

ל ונמצא שהאות הי  והיכל  יפעל.  ארוחניות ההיא כסא  זה  יניע האד  ויקרה  ודבר  ואףם אות אחת  כאשר  בעצם כתיבת    מאותיות התורה בשפתיו. 
סוד פריחת  כן ובדרך נס,   הברית  בלוחות  ס' שהיו עומדות- ' ור התורה, וכן סוד אות מזה סוד קדושת ספ. ועליהם  ורה רוחניות עליונהכבר שהאותיות  

 .מערכת א אות מג בשם 'חסד לאברהם'(להחיד"א 'מדבר קדמות' 'חסד לאברהם' מעין שני נהר יא ד"ה אין הדברים כן, )שבירת הלוחות על ידי משה רבינו עניין ב הנזכרות אותיות ה

 במצחו האותיות חקוקות בגופו של האדם ובולטות ומאירות 

. (, 'אור החמה' על זוהר פרשת נח דף סז ע"ב ד"ה ה"ג ואשתכ' כולי האי אי שצדיק' מהרא"גרהדרוש א ד"ה 'גם דע כי האדם' עפ"י ספר היצילהאר"י ז"ל  )'שער רוח הקודש'    האדם נוצר מכל כ"ב האותיות הקדושות
)זכר דוד' מאמר ראשון תחילת פרק פא ד"ה    שורש אותיותיו למעלה על שהוא 'עולם קטן' וכלול מכל הנבראים לפיוזה  על שם בריאתו מן 'האדמה',  נקרא  ולכן 'אדם'  

  והן  (, 'חסד לאברהם' מעין רביעי נהר ו)'שער רוח הקודש' תחילת דרוש ב  על ידי כ"ב אותיות התורה  של האדם שלא נברא  אין שום גוף או נפש או רוח או נשמה.  יסוד השמות ושורשן(
סוכך  העֹור  כאשר  של האדם    בפניו  ותנמצאו  )'שער רוח הקודש' דרוש א ד"ה נחמד מאד, 'ככר לאדן' להחיד"א על אבות דרבי נתן פרק ג ד"ה רמז דכתיב צדקה תציל ממות(   חקוקות בגופות בני האדם

  מומים  בעלי  הנוצרים  יהיושנוצרו על ידם, אז    או לשאר היצוריםלאדם    הללו  מהאותיותואם יחסר  .  )'חסד לאברהם' מעין רביעי נהר ו(  כמו מסך הרקיע  ןעליה
)'מדרש  אפילו אות אחת   ם בכל כ"ב אותיות ולא היה חסר מהן. ועל כך אמרו רבותינו כי משה רבינו היה מושל)'פירוש הגר"א' לספר היצירה פרק ב משנה ה ד"ה ונמצא כל היצור(

 .(עיי"ש ואכמ"לאך לא שהיה בעל מום    נשמתו ביחס לגופו  מחמת גודל' שמשה היה כבד פה וכבד לשון  וד"ה 'ורמזו דבר זה'  והכאה הזאת'ה'' למהר"ל מפראג פרק שמונה ועשרים ד"ה    'גבורות)וראה ב   תלפיות' ענף אותיות ד"ה מגלה עמוקות אופן סט(

. והיה אותו  'וה' אלקים אמת'ונברא להם אדם שהיה כתוב במצחו    'ספר היצירה ב'   יםעוסק החכמים    ו ירמיה הנביא שהי  בזמןהיה מעשה    עין זהכו
מאמר שני פרק א דף א ע"ב ד"ה וכדי להראות, 'זכר דוד' מאמר ראשון פרק לג דף פב ע"א  )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינאהנברא מוחק עם סכין את האות א' מהתיבה 'אמת' לומר שלא עשו כהוגן  

התבוננות    לכך  וצריך   .מיםתּורים ושן והאּוכדרך החו  , ולפעמים הן בולטות ומאירותות ונכסותנגל  כ"ב האותיות והןאדם נמצאות  כל  במצח    .ד"ה ולעורר לב(
האותיות  שגם  ואפשר  .  ןשם 'אברהם' אז יבלטו אותיות אלו במקומ  ותמור   הןם יתכסו. וכדוגמא אם  רבה מאוד להבין הדברים במהירות רבה טר

)'שער רוח הקודש' דרוש א ד"ה והנה    ונעלמות  חוזרותאותיות אלו  ואחר כך    זה יורה כי נגזר על האדם חיים.אז  יחד, ותנוצצו אותיות 'חיים' בכגון שי  יחדיצטרפו  

היו  ולעין הזוכה לראות מן האותיות.    ותעבור דרך העור בהתגללו  ,ץולחּו  ר שבפני האדםיש בנפשם להאיר בתוך העֹווהצדיקים    .אותיות(אין במצח רק כ"ב  
 .)'חסד לאברהם' מעין רביעי נהר ו ד"ה דע כי(צדיקים  כאלו בדורות מאוחרים היו במצחו של האדם, וגם  את העבירות כתובותהראשונים רואים החכמים 

כל האותיות מאירות היטב  האל"ף בי"ת שבמצחו כי  כ"ב אותיות  שהוא רואה בתוך  ואמר  חיים ויטאל    'ר   אלהאר"י ז"ל  שפעם בא  מעשה  וכך היה  
ם  רש הדבר כי בוודאי לא על  ביקש מיד מהאר"י ז"ל שיגיד לו את שוור' חיים ויטאל  כסדרן ורק האות ג' מהופכת.   נָּ הוא. ואמר לו האר"י ז"ל כי  חִׁ

שר ורק  במצחו ביו  ות מול חסד. ובשביל זה כל האותיות נרמזגומל חסד עם אביו כראוי על כל פנים הוא צריך עוד לג האות ג' מורה שאף על פי שהוא  
  ות פורחחייו, אך כאשר הוא מת כל  משך  באדם ב  ותכל אלו האותיות נמצאו.  המעשה  ד כאן ע  )'יסוד יוסף' פרק כא ד"ה דהמע"ה התפלל ואמר( הארת האות גימל מהופכת

'ככר לאדן' להחיד"א על אבות דרבי נתן פרק ג ד"ה 'רמז דכתיב צדקה   ,)'ילקוט חדש' ערך בריאת העולם והאדם אות טו, 'לב אריה' פרשת בראשית ד"ה 'והנה כשראה' בשם 'ילקוט חדש' ממנו כל כ"ב האותיות שחקוקות בו

  ותו וגם העולם בכללבכ"ב אותיות    ומתקיימת   לכן המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא, כי הוא מקיים נפש שנבראה   .(רתציל ממות' עפ"י הזוה
מלאכי השרת ביקשו עליו רחמים בעבור שפרנס    , תחלה ונטה למּו  בזמן רבותינו   שהיה גבאי צדקהבנימין הצדיק  כאשר  ומטעם זה    נברא בכ"ב אותיות. 

)'ככר לאדן' להחיד"א על   יא ע"א( דף   גמ' בבא בתראהמעשה ב)ראה על חייו    כ"ב שנים  בדיוק   הוסיפו לו משמים מכספו אשה אחת ואת שבעה בניה ועל ידי כן החייה אותם, ואז  

   .אבות דרבי נתן פרק ג ד"ה 'רמז דכתיב צדקה תציל ממות' עפ"י הזוהר(

התיבה  שמי שנכתב לחיים ירשם  ת, והדבר נחקק על מצח האדם בצורת האות ת' במילוי.ווכן הוא בראש השנה שקובעים בשמים מי לחיים ומי למו
שמי שנכתב לחיים מקבל משם 'הויה' שהוא  'תאו' על מצחו. וההבדל הוא באות האמצעית,  התיבה  'תיו' על מצחו, ומי שנכתב חלילה למיתה ירשם  

  אות י', ואם נכתב חלילה למיתה אז הוא מקבל משם 'אלוקים' שהוא מדת הדין את האות הראשונההשהיא  רחמים את האות הראשונה  מדת ה
נּו  . ולזה מבקשים ")'שער המלך' לר' מרדכי ווילקאטש שער שלישי תחילת פרק חמישי ד"ה 'ודע דביומא דדינא' בשם 'גליא רזיא'(אות א'  ה  שהיא  ּמָּ הֲעֵשה עִׁ כדי    ד(ְר פַ )מתוך סליחות לימי שני נוסח ְס "  אות ְלטובָּ

ם ה' ֱאֹל אחז "למלך  ישעיה  הנביא  אמר    וכן שנזכה לקבל את האות הטובה, שהיא האות י' ממדת הרחמים.   כלומר    )ישעיה ז, יא( "  יָךקֶ ְשַאל ְלָך אות ֵמעִׁ
פרשת ויקרא דף א ע"ב ד"ה העמק  ב  בזה   זוהר ביאור העם. אמנם ראה  )'שער המלך' לר' מרדכי ווילקאטש שער שלישי תחילת פרק חמישי ד"ה ויש ליתן טשישאל האם רוצה אות משם 'הויה' או משם 'אלוקים'  

יש  "שבו נאמר סמוך לתקיעת שופר בראש השנה  )לר' שלמה אבן גבירול(  פט כל הארץ'פיוט 'שויש נוהגים לומר את ה. ולטעם זה שאלה( ַמֵטה ְכַלֵפי ֶחֶסד ְלַהטות אִׁ
יָּה ְתחִׁ יָּהַעְּמָך ַהֵטה ְלֶחֶסד  ,  לִׁ יו ְוחָּ לָּ א עָּ ל נָּ ים,  ְגמָּ ו ַחיִׁ יד  ְכתֹּב תָּ מִׁ ְצחו תָּ יָּה ַעל מִׁ יד,  ְוהָּ מִׁ ים"  מבקשים   כלומר  –  " עוַלת ַהבֶֹּקר ֲאֶשר ְלעוַלת ַהתָּ ו ַחיִׁ   "ְכתֹּב תָּ

 שהוא 'תיו' משם הויה ולא תו מיתה שהוא 'תאו' משם אלקים.

 תיות גדולי הדורות השיגו וידעו את סוד צירופי כ"ב האו

גודל מהותלש  ואי אפשרבקודש,    רב  ן בכתיבתם אך שורש  ות קטנ   ות ב האותיות נרא"כ ולהעריך את  עולמות    שהן  , ואות  של כל אות   ן ואיכותן ער 
  מסתורין גנוזים    ן תרבים לאין קץ ובהבמילואן המה מ   וכאשר הן נדרשות .  מאפטא פרשת ויצא על הפסוק 'ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו'(לר'  )'אוהב ישראל'  שה והטהרה  הקדּו
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כלם אפילו ברצון  להשיג בשבדרך כלל  , ואין בני אדם יכולים  )'אגרא דכלה' התחלת פרשת בראשית ד"ה בראשית התחלת התורה הקדושה(של יוצר בראשית אשר נרמזים בתורה  
)זוהר פרשת אחרי מות דף  ונים ועליוני העליונים לא יכולים להשיגם כיון שהם סתומים  ת וכל שכן בפיהם, ואפילו מלאכים עלי"בי"ף  ומחשבה את סודות האל

הוא בסוד  , ויידע חכמה גדולה כי הכל תלוי בהם  ,האותיות  כ"בהצירופים והתמורות של  אותם  מ  וישיג  יידעכן  ש  אדםאמנם  .  עג ע"א ד"ה תא חזי מלה קדמאה(
ה" חָּ מ  ׂש  נִׁ ה ו  ילָּ גִׁ ְך  נָּ  . וואלי בביאור מאמרי חז"ל וזהר ד"ה והנה ידוע גם כן( )'ספר הליקוטים' חלק ב להרמ"ד (שיר השירים א, ד) " בָּ

על ידי האותיות היו הקדמונים הקדושים משתמשים בשמות הקודש בקדושה ובטהרה, כי היו מדבקים עצמם בקדושה טהרה וכוונה שלימה באימה  
אפטא פרשת ויצא  )'אוהב ישראל' לר' משיך הדבר אשר היו צריכים  וביראה אל 'האותיות הקדושות' בסוד נפשם רוחם ונשמתם, ועל ידי זה היו יכולים לפעול ולהמ

מאמר שני פרק א  לר' דוד זכות ממודינא )'זכר דוד' האותיות צירופי  להחיות מתים, כפי שאלישע הנביא החיה את הילד חבקוק על ידי ואף   על הפסוק 'ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו'( 

  'ת הקודשחיֹו 'ותיות אלו ניתנו למשה רבינו במעמד הר סיני, וכל אות ואות שנמסרה לו היתה עולה ומתעטרת תחילה על ראש א. דף א ע"ב ד"ה וכדי להראות(
אותיות שניתנו בהר סיני  את הידעו לצרף  ם שידעו והסתכלו בחכמות עליונות,  בדורות הראשוני ו .  העליונות ואחר כך יורדת למטה ונמסרת למשה

)זוהר פרשת ויקרא  בחכמת האותיות העליונות והתחתונות ולהנהיג על ידם את המעשים בעולם הזה    קצת   בישראל אז ידעו שייבים  למשה רבינו. ואפילו הח

 . (' ועיי"שויקרא אל משה'דף ב תחילת ע"א ד"ה 

לר' אהרן שמואל קאיידנוור אביו של  )'ברכת שמואל'  היה מכיר בכ"ב אותיות ש תחילת פרשת ויצא ד"ה 'והנה בחינת יראה' בשם הרבי מנאראדיץ( )'בת עין' לר' מזיטאמיר  זו היתה חכמתו של אדם הראשון

והנה בחינת 'תחילת פרשת ויצא ד"ה    )'בת עין'  רופי אותיות נמשכים כל בעלי החיים כפי שורש אחיזתם באותיות התורה ילדעת מאיזה צפרשת חקת ד"ה נחזור לענינינו(  'קב הישר'    מחבר

על ידי צירופי    )'ברכת שמואל' פרשת חקת ד"ה נחזור לענינינו, 'בת עין' לר' מזיטאמיר תחילת פרשת ויצא ד"ה 'והנה בחינת יראה' בשם הרבי מנאראדיץ(  לכל הבריות   וכך קרא שמות ,  (' בשם הרבי מנאראדיץיראה
ם  שנאמר "  )'ברכת שמואל' פרשת חקת ד"ה נחזור לענינינו(  אותיות שנבראו בהן דָּ אָּ א לֹו הָּ רָּ ק  ר יִׁ כ ל ֲאשֶׁ מֹוו  ש ַחיָּה הּוא ש  פֶׁ הבעל חי הוא    מו שלמר שכלו   ,)בראשית ב, יט(  "נֶׁ

הכיר בטבעו שהוא מלך וגיבור עד שהנביאים המשילו את  שאדם הראשון כגון שם 'אריה' . )'בת עין' תחילת פרשת ויצא ד"ה 'והנה בחינת יראה' בשם הרבי מנאראדיץ( ֹו תממש חיּו
גכְ הקב"ה לאריה שנאמר " ְשאָּ 'איה' והוסיף את האות ר' שהוא    ות השם שהן אותיות ומזה הבין אדם הראשון שהאריה נברא בג' אותי  )הושע יא, י("  ַאְרֵיה יִׁ

כי גם דבר המגושם בתכלית מסתתר בתוכו אותיות  .  החיים  י לכל בעל  שמות קרא  הוא וכך   לענינינו()'ברכת שמואל' פרשת חקת ד"ה נחזור   צר שם 'אריה'' ונו ח רּו'רומז ל 
 .  )'אגרא דכלה' בראשית מדרש רבה ד"ה עוד יתפרש אמון מכוסה(  נקרא בלשון הקודשה שמו כפי   ,התורה על ידי צמצומים

ֶלן  נרדם וחלם על הסולם וראה מלאכים עולים ויורדים נאמר " הוא  בשעה שוהיה זה    התגלו גם ליעקב אבינו.  ן וסודותיה  כ"ב האותיות קום ַויָּ ְפַגע ַבּמָּ ַויִׁ
יו  ֲאשֹּתָּ קום ַויֶָּשם ְמַרֵֽ ַאְבֵני ַהּמָּ ַקח ֵמֵֽ א ַהֶשֶמש ַויִׁ י בָּ ם כִׁ ְשַכבשָּ קום ַויִׁ ידיעת האותיות    הונרמז, כד ע"ב טור א בשם הזוהר( ף)'מגלה עמוקות' פרשת ויצא ד )בראשית כח, יא( "  ַההּוא ַבּמָּ

ְשַכבבתיבה "   האדם   ועלשל התורה הקדושה,    כד ע"ב טור א(  ף)'מגלה עמוקות' פרשת ויצא דאותיות    כ"בבמקום ההוא  יש  כלומר    ,כב"-לתיבות "ויש  ת מתחלקה  " ַויִׁ
)'ילקוט ראובני'    כ"ב האותיות לבנו יוסף הצדיק לפני שהוא הּורד למצריםיעקב מסר את סודות    .)'תולדות יצחק' על התורה לר' יצחק מנעשכיז פרשת ויצא דף טז ע"א(  בהםלהידבק  

)'ויוסף אברהם לר' אברהם פלאג'י אות פ דף עא בידיעת החכמה על ידי כ"ב אותיות  ' הלבישו' כי  ,'כתונת הפסים' שמסר לועניין  וזה . פרשת וישב ד"ה 'ועשה לו כתונת פסים' בשם רבינו בחיי(

יֵאלְנֻאם ַהֶגֶבר לְ "  שנאמר  כי שרתה עליו רוח הקודש   ידע והבין בסוד האותיותשלמה המלך ש וכך היה גם עם .  ו בחיי(ע"ב אות ח בשם רבינ יתִׁ יֵאל אִׁ לְ   אִׁ ל  יתִׁ "  ְוֻאכָּ
יֵאללְ ששרתה עליו, " 'רוח הקודש'על  –" ְנֻאם ַהֶגֶבר , " )משלי ל, א( יתִׁ ל, " אלשל ה אותיותיוהוא שלמה המלך שהבין ב – " אִׁ לעמוד בהם   יכולשהיה  –" ְוֻאכָּ

 .ל, א(פרק )'מדרש משלי' ולמלוך על העליונים והתחתונים 

)ראה גמ' ברכות דף    הארון וכל כליו, לפי שהוא היה יודע לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ,  וכך היתה גם חכמתו של בצלאל בעת שעשה את המשכן

)'אור החמה' על  וכן היו הקדמונים יודעים לצרף את כ"ב אותיות הקודש ועל ידם לברוא כפי רצונם  .  ראשית אות א ד"ה יתבונן המשכיל וידע(נה ע"א בשם רב( )'תולדות יעקב יוסף' פרשת ב

וכן מעשה עם האבן עזרא בספר 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שני )ראה מעשה עם רבא בגמ' סנהדרין דף סה ע"ב,   שהיו בזה כמה מעשים  וכמו .  זוהר פרשת נח דף סז ע"ב ד"ה ה"ג ואשתכ' כולי האי איש צדיק' מהרא"ג(

ה.  ווהיו מניחים אותו על הארץ בשו  ,וד בֻעבַ עפר חדש שלא    שהיו לוקחים  דרכםה  וכך הי  .פרק א דף א ע"ב ד"ה וכדי להראות( )'זכר דוד' מאמר ראשון פרק לג דף פב ע"א ד"ה וכח אותיות(
כל אותיות האל"ף בי"ת. למשל כשרצו ליצור    את  העמ ם הדבר שהיו רוצים לברוא, ובכל אות ואות היו מצרפים  שֵ   את   באותו עפר   חוקקיםואז היו  

עם האות מ' מצרפים את כל האל"ף  , היו מצרפים עם האות א' את כל אותיות האל"ף בי"ת וכן עם האות ד' מצרפים את כל האל"ף בי"ת, וכן 'אדם'
 .)'אור החמה' על זוהר פרשת נח דף סז ע"ב ד"ה ה"ג ואשתכ' כולי האי איש צדיק' מהרא"ג(  שרצו ואז היה נברא אותו הדבר  ,בי"ת. והיו עושים עוד כמה דברים 

 אותיות של לשון הקודש הבכ"ב האדם הוא יצירת  תחילת 

נים,  טוב שהאב והאם יציירו בשעת העיבור לנגד עיניהם את צורת האותיות של האל"ף בי"ת כי בצורת האותיות שבתורה יש רמזים נפלאים ורזים עליו 
אל תכלית השלימות ד להשלימו  לָּ ַבּוָּ נגד עיניהם פועל  יציירו  נ"ל שטו  וכוח צורת האותיות שהם  ענף אשה מזרעת תחילה ד"ה  לצייר)'מדרש תלפיות'  כבר  באב  שהרי    .(ב 

  ידי האותיות ועל    בנו.ב  את כ"ב האותיות שבו   חוקק  הוא בעת העיבור  , ועתה  בעת יצירתו לפני כמה שנים  אביושחקק בו    אותיותהחקוקים כ"ב  
ף  "אותיות האל   זה הדבר הראשון שמלמדים את הילד  כי    נהגו וכן    .' כולי האי אי שצדיק' מהרא"ג()'אור החמה' על זוהר פרשת נח דף סז ע"ב ד"ה ה"ג ואשתכ  לד ומתגדל ומתהווה הו

אותיות  הת כל האותיות מהאות א' ועד האות ת', וקורא לפניו המלמד את  בועליו כתּושמביאים לילד לוח ו  ,זוהר פרשת אחרי מות דף ע"ג ע"א ד"ה ותא חזי מלה קדמאה()  ת"בי
ה  פסוק " לו  ואחר כך אומר הילד. ואחר כך קורא    המלמד וכל אות אומר    והלאהואחר כך את האותיות בסדר יורד ת, ש, ר, ק    והלאהא, ב, ג, ד   תורָּ

ה ּוָּ ַלת ַיֲעקֹּב  צִׁ ה ְקהִׁ שָּ נּו מֶֹּשה מורָּ ואומר 'תורה תהא אומנותי ואל שדי בעזרתי' ואחר כך פסוק ראשון של קריאת שמע, והילד עונה אחריו    )דברים לג, ד("  לָּ
 . )'יסוד יוסף' פרק עט ד"ה ומביאים הלוח(לחך את הדבש שעל האותיות בלשונו וח האותיות והילד מן מעט דבש על לכל תיבה ותיבה. ואחר כך נות

ְש קרא קריאת שמע על המיטה וטרם נרדם, יהרהר בצורתם של אותיות האל"ף בי"ת ויישן מתוך כך וכפי שנרמז בפסוק "  אשר  אדם  שכלוטוב     ַכבַויִׁ
קום תחילת דינו  כאשר דנים אותו על מעשיו,  בשעת פטירתו של האדם כן ו. ספר שופטים דף יא ד"ה ועתה באתי(בחלק על למלאך המגיד האחרון )בראשית כח, יא( )'מישרים מגיד' " ַההּוא ַבּמָּ

יתהוא על התורה ששואלים אותו האם פטר את עצמו מן התורה שנמשלה למים שנאמר " ם ֵראשִׁ דו  פוֵטר ַמיִׁ , )ראה גמ' קידושין דף מ ע"ב בשם רב המנונא(  )משלי יז, יד( " ןמָּ
אמנם טרם כל דבר שואלים אותו בשמים האם הוא יודע את אותיות האל"ף בי"ת. ואז הוא  כלומר ששואלים אותו האם יצא ידי חובה ועסק בתורה.  

  ות כל האותיות רמוזכי    ,רק אצבעותיו  שום ספר או פנקס אז  לו  ואין    כל אות ואות מכ"ב אותיות הנמצאות באל"ף בי"ת. חייב להראות מיד באצבעותיו  
י  בכל   (נה ארז"ל אין תחלת דינו של האדם)'לקוטי הש"ס' להאר"י ז"ל בחלק 'סדר האלפא ביתא שבאצבעות' דף כא ע"א ד"ה ה לשִׁ   תאצבעֹו   פרקי  )'מדרש תלפיות' ענף אותיות ד"ה 'שיח יצחק' בשם 'שיח יצחק' מכתבי האר"י ז"ל(   םש 

רידיו של האדם שנאמר " ה ֵספֶׁ ם  זֶׁ דָּ ד ת אָּ 'מדרש תלפיות' ענף אותיות ד"ה 'שיח   ,)בראשית ה, א( )'לקוטי הש"ס' להאר"י ז"ל בחלק 'סדר האלפא ביתא שבאצבעות' דף כא ע"א ד"ה הנה ארז"ל אין תחלת דינו  "תֹול 

 .יצחק' בשם 'שיח יצחק' מכתבי האר"י ז"ל(

לאחר מותו הוא  לרמוז ש  כוונתםו  )ראה גמ' פסחים דף נ ע"א, גמ' כתובות דף עז ע"ב(  'בידו ותלמודו    אשרי מי שבא לכאן'  לעולם הבא  האדםעל ביאת    אמרו רבותינווכן  
גמ' שבת וכן )ראה גמ' סוכה דף כו ע"א, " הן ידים עסקניות ה" כי רבותינו   אמרו לזה גם   .'מדרש תלפיות' ענף אותיות ד"ה 'שיח יצחק' בשם ספר 'שיח יצחק'()  'בידו' את האותיות  צריך להראות 

ה  ת  האותיות הרמוזות באצבעותיו חיוש  משום  יד ע"א(דף     ידו   מרים  אדםכי אם    זה אמרו רבותינו   דבר   בכל מקום. וכן עלת  לטו ושו  ,ואינן שוקטותֵהנָּ
  הרי שבמעשה זה הוא את ידו,  להריםעשה היה רק הוא אף על פי שכל מה ש כי , 'שמות רבה' א, כט(ראה ) "רשע נקרא  הכהו שלא פי על אף"  חברואת   להכות

)'מדרש תלפיות' ענף אותיות ד"ה א"ה כיון   נקרא בשם רשעהוא כבר  ועל כך    –  לבזות את חברו בהרמת היד  ציא אותןהשתמש ב'אותיות התורה' הרמוזות בידו והו 

 . שאותיות התורה(
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 נברא העולם  ןבכ"ב האותיות שבה  מים פוג על ידי החטא 

וכשישראל אינם .  )'באר מים חיים' פרשת כי תשא ד"ה ועל זה אמר הכתוב ויברך(  את העולםבאותיותיה  שהביט בה הקב"ה וברא    ל הבריאה כולה היתה על ידי התורה כ
)'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק א פרק אותיות התורה ב את העולם שנברא  ים מאבד הם  ים,חוטאו )'באר מים חיים' פרשת כי תשא ד"ה ועל זה אמר הכתוב ויברך(  מקיימים את התורה

)'חסד לאברהם'   'כ"ב אורות עליונים 'באותם כ"ב אותיות שהם  ופוגמים    יםוחוטא,  )'ראשית חכמה' שער התשובה שער ה ד"ה וא' מהדברים שצריך השב(  פוגמים בכל העולמות   ,(שלישי 

  אותיות שבהם נברא העולם   אותןאז גם  ו.  )'חסד לאברהם' מעין שני נהר כד(  ים וכוחם מתמוטט מפני פגם התחתוניםנחלשוהם    לר' אברהם אזולאי זקנו של החיד"א מעין רביעי נהר יח(
 .)'באר מים חיים' פרשת כי תשא ד"ה ועל זה אמר הכתוב ויברך(  לתוהו ובוהו ולהיאבד מכל וכל לחזורומבקש העולם   ,מהעולם ומלואו  פורחות הזה

עּד  ,ַזְלנּו גָּ   ,ַגְדנּובָּ   ,ַשְמנּואָּ '  וידוי בסדר אל"ף בי"תתקנו רבותינו לומר  לכן   רָּ שון הָּ י ְולָּ ינּוהֶׁ   ,ִַׁבְרנּו דֹּפִׁ ְרַשְענּוו    ,ֱעוִׁ הטָּ   ,ַמְסנּוחָּ   ,ְדנּוזַ ,  הִׁ ְרמָּ ַעְצנּו  יָּ   ,ַפְלנּו ֶשֶקר ּומִׁ
עות  )'ראשית חכמה' שער התשובה שער ה ד"ה וא' מהדברים שצריך    נבראו כל העולמות  שבהן  התורה   כנגד כ"ב אותיותכי הם    חלק א פרק שלישי(  )'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו  ' וכו'ֵעצות רָּ

ל ֲאַנְחנּו  כפי שנרמז בתחילת הוידוי "ו,  אשר חסרו בעוונות  (ליום כפור ד"ה ובעבור זאת נתקנו, 'בת עין'  השב אנּו  ַוֲאבוֵתינּו ֲאבָּ טָּ ו"ת  אב , כלומר שהחסרנו את הנוסח אשכנז(לפי  )  " חָּ
)'דרך חכמה'    נפגמו בחטאאותיות אשר  ה כל כ"ב    ותנטהר  ועתה על ידי הוידוי בסדר האל"ף בי"ת.  (נתקנו  )'בת עין' ליום כפור ד"ה ובעבור זאת  אותיות האל"ף בי"ת  שהן

סוף הספר דף  ב)'עיר מקלט' והגהות ות אותיות הפגומהעוון של כ"ב ה ונרחץ כל  )'בת עין' ליום כפור ד"ה ובעבור זאת נתקנו(   ות נתקנ והן כולן  נתיב הג' התשובה אות ח ד"ה וסדר הוודוי( למהרי"ל פוחוביצ'ר

ֶריָךמָּ ַרְדנּו  מָּ " " ַעְסנּוכָּ ַזְבנּו  כִׁ כגון "   אותיות מנצפ"ךאת  וידוי  ב  מכפילים גם  יש  ו.  ע על סדר הא"ב ד"ה אתא בזהר פ' פקודי( ינּו ְדבָּ   )וכן הוא נוסח הספרדים(   " וכו' ַאְפנּונִׁ ַאְצנּו  נִׁ "  " רִׁ
 .(סימן קלא אות ב, 'כף החיים' לר' חיים פלאג'י סימן טז אות ז  ' פלא יועץ' למחבר'חסד לאלפים' )  אותיותההנוספות על כ"ב מנצפ"ך האותיות הסופיות של אותיות  כנגד

צריך להחזיקם ולהעמידם    של בני האדם,   והתמוטטו על ידי החטאים  שכיוון שהאותיות נחלשו   .הבל פיהם של תינוקות של בית רבן  וזה גם ענין
המלאכים נוטלים אותו  מצורף מאותיות, שאז  ה על ידי הבל של תינוקות הכלול מאותיות התורה העולה ומתהווה ממנו רוחניות  נעשה  ולחדשם, וזה  

את כל אותיות האל"ף    קורין לפי סדריהיו התינוקות  כגון ש  של תיבות  בלי צירוף  שלהם  ואפילו שיהיו האותיותומעלים אותו אל סוד הייחוד העליון.  
)'חסד   עולה למעלההיא ו  מכל אות ואות היוצאת מפיהםנעשה רוח אחת  אזגם  –ט' י' כ' ל' מ' נ' ס' ע' פ' צ' ק' ר' ש' ת' ה' ו' ז' ח' ד'   א' ב' ג' –בי"ת 

לגודל חשיבות כ"ב אותיות  לכן    .ך'()וראה עוד דברים נפלאים על עניין האל"ף בי"ת בספר 'מישרים מגיד' למלאך המגיד האחרון בחלק על ספר שופטים דף יא ד"ה 'ועתה באתי לאלפ  מעין שני נהר כד(  ' לזקנו של החיד"אלאברהם
ר"  פסוק ב  מתחילים אתויש נהגו כי כאשר מתחיל הילד ללמוד  הקודש   בָּ ה   ֶזה ַהדָּ ּוָּ ְסַפר ַנְפשֵֹּתיֶכם    ֲאֶשר צִׁ ְכלו עֶֹּמר ַלגְֻלגֶֹּלת מִׁ י אָּ יש ְלפִׁ ֶּמנּו אִׁ ְקטּו מִׁ ה' לִׁ

חּו קָּ ֳהלו תִׁ יש ַלֲאֶשר ְבאָּ  . )'חיי אברהם' על טעמי המצוות מצוה שסא( משום שיש בפסוק זה את כל אותיות האל"ף בי"ת )שמות טז, טז( " אִׁ

  , 'קב הישר' פרק קב ד"ה ודע כי הקלפה )'עיר מקלט' והגהות בסוף הספר דף ע על סדר הא"ב ד"ה אתא בזהר,    כל כ"ב אותיות התורהנפגמו  טא  עם אדם הראשון, שכאשר הוא חהיה  וכעין זה  
לכן בא דוד המלך  .  )'זכר דוד' מאמר שני פרק א דף א ע"ב ד"ה וכדי להראות(האדם    שמהם נברא   .דוד' דרוש ה' לשבת תשובה ד"ה וחוץ מדרכנו(  'יוסף תהילות' להחיד"א על התהלים קיט, א ד"ה עדותיך משפטיך, 'כסא

ד"ה וחוץ מדרכנו אפשר לרמוז, 'פני דוד' להחיד"א פרשת    )'יוסף תהילות' להחיד"א על התהלים קיט, א ד"ה עדותיך משפטיך, 'כסא דוד' דרוש ה' לשבת תשובה  עליו השלום שהיה גלגול נשמתו של אדם הראשון

 )'פני דוד' להחיד"א   תהלים שבו ישנם שמונה פסוקים על כל אות ואות בסדר האל"ף בי"ת בקי"ט ברוח חכמתו לשורר את מזמור    וראה ויחי אות ל ד"ה ואתה תחזה שם(  

)'יוסף תהילות' להחיד"א על חטא אדם הראשון  בספירות אשר בהן שמיניתשהיא מידה  'דמדת הֹו 'בכדי לתקן את כ"ב האותיות ואת  ,פרשת ויחי אות ל ד"ה ואתה תחזה שם(

 .אות ל ד"ה ואתה תחזה( התהלים קיט, א ד"ה עדותיך משפטיך, 'כסא דוד' דרוש ה' לשבת תשובה ד"ה וחוץ מדרכנו, 'פני דוד' להחיד"א פרשת ויחי

 האל"ף בי"ת גדולה עד מאודסדר  כ"ב האותיות לפי מעלת 

אותיות  הכ"ב  היפוך  על ידי    לכן.  )'אור החמה' על זוהר פרשת נח דף סז ע"ב ד"ה ה"ג ואשתכ' כולי האי איש צדיק' מהרא"ג(  ' חורבן'ו   ' דין'על    הצירוף אותיות האל"ף בי"ת למפרע מור 
ֶרץ"שנאמר בהם  אצל הרשעים בדורו של נח    היה וכך    .העליונות אפשר למחות את הרשעיםהקדושות   אָּ ן הָּ חּו מִׁ ּמָּ ֹּא "ח  לנֹּ   נאמרלכן    )בראשית ז, כג(  "ַויִׁ   ב

ה ל ֵביְתָך ֶאל ַהֵתבָּ ה ְוכָּ ֹּאכאשר התיבה "   )בראשית ז, א("  ַאתָּ   באותיות הקודשעסק  שנח  כי אחרי    ( שאיל  )זוהר פרשת נח דף סז ע"ב ד"ה רבי אלעזראותיות  סדר הבהיפוך  היא    " ב
וכן אחרי שבראו אדם על ידי האותיות הקדושות בימי ירמיהו הנביא    .)'אור החמה' על זוהר פרשת נח דף סז ע"ב ד"ה ה"ג ואשתכ' כולי האי איש צדיק' מהרא"ג(למפרע נמחו אותו הדור 

אמר להם ירמיה שיכתבו את אותיות  לכן    –  בראשית הבריאה הקב"הבראו אדם כפי שעשה  על שהם אלוה  עליהם שכי יאמרו  כפירה   מביאוראו שזה 
)עפ"י 'אור החמה'    עם אותיות 'אדם'  מאמר שני פרק א דף א ע"ב ד"ה וכדי להראות, 'זכר דוד' מאמר ראשון פרק לג דף פב ע"א ד"ה ולעורר לב(  )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא  עפר על גבי    למפרעהאל"ף בי"ת  

)'זכר דוד' לר'  לפניהם לעפר ואפר  אותו האדם נעשה  שעשו כן    י ואחר  . על האדם שנברא  את העפר ויזרקו    על זוהר פרשת נח דף סז ע"ב ד"ה ה"ג ואשתכי' כולי האי איש צדיק' מהרא"ג(

 . דוד זכות ממודינא מאמר שני פרק א דף א ע"ב ד"ה וכדי להראות, 'זכר דוד' מאמר ראשון פרק לג דף פב ע"א ד"ה ולעורר לב(

'שער הכוונות' להאר"י תוספות גמ' חגיגה דף יג ע"א ד"ה ורגלי,  )  שמעון בר יוחאיהוא ר' אלעזר בנו של ר'    )'ספר זכירה' סוף ענייני התפילה ד"ה סגולה שירה שאומרים ע"פ א"ב(  ירלִׁ קָּ כאשר ר' אלעזר הַ 

ושאל את המלאך  א עלה לעליונים באמצעות שם קדוש  רצה לייסד פיוטים, הו  ז"ל דרושי עלינו לשבח ונוסח התפלה דרוש א ד"ה 'ועתה אכתוב' כפי שאמר האר"י ז"ל לרבינו חיים ויטאל ז"ל(
סוף ענייני התפילה לר' זכריה סימנר  )'ספר זכירה'    . ואז עשה גם הוא כן והשיב לו מיכאל שהם שרים על סדר האל"ף בי"ת  .משוררים את שירתם  מיכאל איך המלאכים

)'יסוד יוסף'  כפי שהמלאכים מזמרים ומשבחים למעלה  ,  לפי הצורך  סדר יורדבוחיבר פיוטים על סדר האל"ף בי"ת בסדר עולה ו  ד"ה סגולה שירה שאומרים ע"פ א"ב(

ויש בהם סודות    )'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי עלינו לשבח ונוסח התפלה דרוש א ד"ה 'ועתה אכתוב'(  על פי חכמת האמת   יםמיוסדפיוטיו  כל  ו   לרבו של בעל 'קב הישר' פרק פז ד"ה כי אקח מועד(
בשמחת הלב  האשכנזים    הנמצאים במחזורי   עזר הקליר שחיבר ר' אל  ץ לכן צריך לומר את הפיוטים של הקרוב".  לא יהיה קל(  )'קב הישר' פרק פו ד"ה על כן  נפלאים

   .(, 'קב הישר' פרק פו ד"ה על כן לא יהיה קל)'יסוד יוסף' לרבו של בעל 'קב הישר' פרק פז ד"ה כי אקח מועדחס וחלילה  א  ובכוונה ושפה ברורה, ולא כמש

ְמָך ֱאלו אֲ "  על סדר האל"ף בי"ת תהלים  קמ"ה ב חיבר את מזמור  עשה גם דוד המלך ש  וכעין זה  ֶעד:קַ רומִׁ וָּ ם  ְמָך ְלעולָּ ה שִׁ ֲרכָּ ַוֲאבָּ ל יום  ב   י ַהֶּמֶלְך  כָּ
ֶעד:  ם וָּ ְמָך ְלעולָּ ה שִׁ ֲרֶכךָּ ַוֲאַהְללָּ תו ֵאין ֵחֶקר:גָּ  ֲאבָּ ְגֻדלָּ ל ְמאֹּד ְולִׁ ידּו  ור ְלדורּד דול ה' ּוְמֻהלָּ )'ספר זכירה' סוף ענייני התפילה   ד(  –קמה, א  תהלים  )" וכו'  ְיַשַבח ַמֲעֶשיָך ּוְגבּורֶֹּתיָך ַיגִׁ

כ"ב אותיות  אמצעות  בהוא שיבח    ,הסיבה לתורה  הכשרות אשר הן   וכן עשה שלמה המלך עליו השלום כאשר את הנשים.  ד"ה סגולה שירה שאומרים ע"פ א"ב(
ּה:אֵ שנאמר "  התורה ְכרָּ ים מִׁ ינִׁ ְפנִׁ חֹּק מִׁ א ְורָּ ְמצָּ י יִׁ ל מִׁ ר: בָּ  ֶשת ַחיִׁ ֹּא ֶיְחסָּ ל ל לָּ ּה ְושָּ ּה ֵלב ַבְעלָּ ע כֹּל ְיֵמי ַחֶייה: ג   ַטח בָּ ֹּא רָּ ַלְתהּו טוב ְול ים  ּדָּ  מָּ ְשתִׁ ה ֶצֶמר ּופִׁ ְרשָּ

ל  אֶׁ ת ""על סדר אל"ף בי  נתקן  של קריאת שמע  צר וכן בתפילת יֹו.  דרוש א ד"ה באופן שכל מי שיש לו(  ' שבט מוסר'  למחבר)'מדרש האיתמרי'    ( יג  –  )משלי לא, י " וכו'  ַוַתַעש ְבֵחֶפץ ַכֶפיהָּ 
ה,  ּדֵ דול ג  רּוְך בָּ  ין הֵ עָּ ַעל ּוכִׁ החַ ֳהֵרי זָּ פָּ ים לאֵ "  נתקן  וביוצר של שבת" וכו'. ּמָּ ל ַהַּמֲעשִׁ דון ַעל כָּ ל רּוְך ּו בָּ  ,אָּ י כָּ ְך ְבפִׁ הְמבֹּרָּ מָּ ם, גָּ  ,ַהְנשָּ ֵלא עולָּ ַעת  ּדַ ְדלּו ְוטּובו מָּ

ים הודו ה סובבִׁ ֶאה ַעל ַחיות ַהקֶֹּדש,  הַ ,  ּוְתבּונָּ ְתגָּ הו  ּמִׁ בָּ בוד ַעל ַהֶּמְרכָּ ר ְבכָּ ה'  עניין אחד.    הוא   והכל  )'ספר זכירה' סוף ענייני התפילה ד"ה סגולה שירה שאומרים ע"פ א"ב(  " וכו' ֶנְהדָּ
 יראנו נפלאות מתורתו, אמן. 

 

 

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  מיכל בת סול
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
רפואה שלימה ובריאות 

 איתנה!

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 )לבית משפחת מזרחי(

 הי"ושירה בת אילנה 
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

העלון גם 

לרפואה שלימה 

 של

ציונה שושנה 

 בת חנה ֵבמּון
 הי"ו

אליהו בן 

ר   הי"וגוְבהָּ

 

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב של ידיד 

 נפשו של מחבר העלון

גָּה  הי"ו שמואל בן אֹול 
יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן שה' 

 בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 
 

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 
 אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים 

 רבים:תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי ה

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר

הלימוד בעלון 

השבוע הוא 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ויונתן בן שירה אושרת   

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

לרפואה שלימה שלהעלון מופץ   

שרה שושנה דבורה 
 בת רוז הי"ו

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

 העלון מופץ להצלחתו של

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

 העלון גם לחזרה בתשובה של 

 הי"ו בנימין בן שרה
 בקרוב ממש ובנחת!
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