
וישלח פנים א יפות פרשת

וישלח  פרשת

הקדמה 
והענין ידוע הכלים", "שבירת היא התורה בפנימיות נתגלו אשר מהיסודות אחת  כי

שהיתה  הספירות שבעשרת הקדושה שניצוצות בארוכה, החסידות בספרי מבואר

התחתונים, עולמות למקום ירדו התוהו", "עולם הנקרא בעולם ושבירה נפילה בהם

של  מעולם רוחנית ירידה היא מנכסיו, ירד פלוני שאומרים כמשל היא זו וירידה ושבירה

הנתינת  והיא הפירוד, עולמות שהם התחתונים לעולמות ה' עבודת שהוא אצילות

אלו  בעולמות משתמשים וכאשר שמים, לשם שלא אלו במידות להשתמש אפשרות

הרי  רעה, יראה או רעה אהבה כגון שמים , לשם שלא הספירות מעשרת באחת

לשם. שנפלה הספירה אותה של הקדוש הניצוץ מכח היא זו השתמשות

"מוחין"והנה שהם והבינה והחכמה הכתר נפילת שוה שאין האר"י, בספרי עוד מבואר

נפלו  התחתונות שהספירות "מידות", שהם התחתונות הספירות שבעת לנפילת

חשיבותם  לרוב העליונות הספירות משא"כ הקליפות בין ניצוצות עדיין ונשארו כולם,

נפל, כתר של נה"י" "אחורי הנקרא קטן חלק רק לגמרי, נפלו לא מאוד, גדול אור שקבלו

והבינה  החכמה שורש ומשם לקליפות, נפל והבינה החכמה של ה"אחוריים" חלק וכן

שמים. לשם שלא בהם משתמשים אשר

קדשו וענין וברוח בדעתו ומחדש שמוסיף נפלאים ובפנינים בארוכה רבינו מבאר זה

ממעזריטש, המגיד תלמידי אצל הק' רבינו חשיבות וידוע ליה . אניס לא רז כל אשר

התניא הבעל בספרי פעמים הרבה מוזכר יפות פנים הזה הק' אור)וספרו ותורה תורה ,(לקוטי

התורה  על פשטניים מביאורים לבד הזה, הק' בספרו נתבארו החסידות מיסודות והרבה

ודביקות. בחכמה גדולים ענינים רמז בהם גם נפלאה בחריפות
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א' פרק

החכמה  מאחורי היה יעקב שרש

ע"ב ואחות צ"ט דף דסנהדרין בגמרא איתא וגו'. תמנע לוטן

דורש  שהיה מנשה זה רמה ביד תעשה אשר והנפש ת"ר

וכו' תמנע לוטן ואחות אלא לכתוב למשה היה לא וכי וכו' בהגדה

ז"ל האר"י מ"ש עפ"י בזה רמז קצת להבין זיכני אשר ה' (עץ אודה

פ"ב) ט' שער מאחורי חיים שנפלו מניצוצות באה האומות חכמת כי

נאמר כשיתעלו ולעתיד ח)החכמה מאדום,(עובדיה  חכמים והאבדתי

לזה כה)רמז מד, עוד(ישעיה ואמר אחור חכמים כט,משיב (משלי

ועוד יא) החכמה. מאחורי באים שהם לרמז ישבחינה באחור וחכם

האריז"ל פ"א)כתב ל"ב שער חיים באה (עץ נשמתו שורש שיעקב

שנפלו  האילו ניצוצות לתקן היה ועליו העליונה החכמה מאחורי

לוטן, אותיות הם חכמה אותיות שאחרי אותיות והנה משורשו.

שאחז"ל  כמו לחכמה רומז ואחות שנפלו , אלו מניצוצות היה והוא

ל:) בזוהר(קידושין הוא וכן חכמתה שם על קמ:)אחותי גבי (תולדות

מתחלפות  תמנע אותיות והנה חכמתה, שם על אחותי שקראה רבקה

היתה  והיא לאלף סמוכה הת' כי סמא"ל שהם הסמוכים באותיות

בסנהדרין  כדאיתא שיקחנה יעקב אצל הלכה לכך להתתקן מבקשת

שהם (צט:) מחצה אלא תיקן לא יעקב אך משורשו, היתה היא כי

אמרו לכך תם, באותיות המתחלפות למד אלף ה:)אותיות (תענית

הלכה  ס"ם אותיות לתקן יעקב קיבלה שלא וכיון מת, לא יעקב

וזה  פלגש, וקראה התימני אליפז חכמת היתה ומזה אליפז אצל

לאליפז  הנבואה כי יגונב דבר ואלי בפסוק ד' באיוב רש"י שכתב

היתה  ותמנע שכתב וזהו פילגשו, אל הבא כאדם גניבה דרך היתה

לכך  תמנע, מן נ"ע אותיות יעקב תיקן שלא וכיון לאליפז פלגש

תיקן  שלא כיון ממונו, ממנו ליקח אחריו ברדפו באליפז כח היה

כיון  כח בו היה לא להמיתו אבל עני, שורש שהוא נ"ע אותיות

שאחז"ל שזהו לומר ויש ת"מ: אותיות יז:)שתיקן מקום (מו"ק כל

שבה' חכמה שבכח עוני או מיתה או עיניהם חכמים יכולים שנתנו

או  ת"ם אותיות או החכמה מאחורי שהם הדינים עליו להשליט
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ר' ע"ב ל"ט דף בב"ק שאחז"ל למה רמז ושמעתי ע"ן, אותיות

אומר  יעקב ר' אימא עבידתיה מאי יעקב ר' נזק, חצי משלם יעקב

לתקן  צריך שהיה יעקב על לרמז אומר תיבת השמיט שהתנא וכו'

תשכח. ואל עמלק עשה אשר את לזכור שנצטווינו וזהו החצי, עוד

והנפש ואחות ת"ר ע"ב, צ"ט דף דסנהדרין בגמרא איתא וגו'. תמנע לוטן
לא  וכי וכו', בהגדה דורש שהיה מנשה זה רמה ביד תעשה אשר

וכו'. תמנע לוטן ואחות אלא לכתוב למשה היה

ז"ל אודה האר"י מ"ש עפ"י בזה רמז קצת להבין זיכני אשר חיים ה' (עץ

פ"ב) ט' האומות שער  חכמת מאחורי א כי שנפלו מניצוצות באה
מקוז'ניץ החכמה  להמגיד קודש בכתבי מבואר מהאחוריים הנמשכים הדינים ענין ,

(29 הדביקות (ע' בכח להתדבק מבלי שבחכמה ההשכלה בכח השתמשות שהיא

והערות1 2הוספות

זה,א. בפרק שכתבנו ממה יתבאר אשר פ"יט): (ח"ג הקודש בעבודת ראה האומות חכמת מהות

שמקורן  לפי הגוים, מחכמות שתהיה זו אי חכמה שום אחר ולדרוש לחקור לנו אסור כי

ולפי  עליו, שהוזהרנו הטומאה מצד שהן לפי אומות, שאר חלק שהוא התוהו במקום

לזה  האומות, שואבות שמשם הדעת, שבעץ הרע בפאת מקורן שביארנו כמו ההן שהחכמות

אחר  ההולכת הדעת ושקול החקירה חכמת שהיא העיונית החכמה ובפרט בהן, נמצאות

אחר  ההולכת קדם, בני חכמת הנקראת החיצונית החכמה מן נמשכת שהיא לפי הלב, שרירות

שרירות  אחר נלך שלא הוזהרנו התורה תופשי עדת ואנחנו זו, לעומת זו כי הרע, לבה שרירות

מעיני  מאד הנעלמים וסתריה, סודותיה ומצותיה התורה דברי בפירוש דעתינו, ושקול לבנו

כי  האמת, למקבלי וידוע דשמיא. בסייעתא זה אחר הבא בפרק שיתבאר כמו האינושי השכל

כמו  חיצונית וחכמה קדם בני חכמת הנקראת והמר הרע האילן סוף האחרונה המדרגה

וקבלת  שלמה, חכמת המפוארה החכמה חיל אשת הכלולה הכלה כנגד מכוונת היא שכתבנו,

בחברתה  נוגעת מלכות אין ואם עמה, קטיגורין תמיד עורכת היא כי איש מפי איש בידם אמת

האדון, הוא השרון חבצלת כנגד ומדון ריב לחרחר רוצה רעים עסקיה נימא, כמלא אפילו

בעבור  כעס גם צרתה וכעסתה אימה מבלי רמה, ביד נעמנים נטע ולעקור ולנתוש להרוס

הנשאבת  המופתית העיונית החיצונית החכמה דורכת הדרך וזה הולכת המהלך זה הרעימה,

הפנימית  מהחכמה ונחקרת הנחקקת והאמונה  התורה שרשי ועוקרת הורסת ממנה, והנחקרת

בעל  הזהיר שתיהן ועל ולמטה, למעלה זה, דוגמת וזה זה, לעומת זה הכל כי נאמנה, יי' עדות

זו  ביתה פתח אל תקרב ואל  העליונה, הזרה האשה זו דרכך, מעליה הרחק באמרו הרזים

הפרק: בזה להוכיחו שרצינו מה והוא התחתונה. החיצונה החכמה
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שמשתמשים  האומות חכמת והיא דביקות, לשם שלא השכלה היינו שבחכמה,

בונה  האומן משל דרך בחכמה, ואחוריים פנים וזלה"ק: אחרות, לחכמות בהשכלה

יכול  ולא החומה תתקלקל שלא כדי רק בו לדור כדי והתכלית אבנים, של בית

לחומה  סמוך ושבים העוברים יעברו שלא קטן גדר החומה סביב עושה בו לדור

שהוא  והגדר הדבר של פנים עצמה החומה הדבר  עיקר נקרא אותה, ויקלקל

פנים, נקרא העיקר השכל בשכל, כן הדבר, אחור נקרא הוא העיקר של השמירה

אחור. נקרא הוא אחר, דבר מכח רק העיקר, מכח השכל לזה שאינו השכל זה אך

הוא  בבזבוז לבנו נותן שהאב השפע כדרף השפעה יש מעלה, של בהשפעה וכן

כדכתיב  או טובים, בדרך שילך אחר, דבר מחמת שנותן השפעה יש רק פנים, נקרא

לרעתו לבעליו שמור אחור)עושר נקרא וכן (הוא האחוריים, באלו דינין יש לכן ,

אחור, נקרא מצוה ידי נק' כן וגם מצוה ומכשירי פנים, נקרא עצמה מצוה העושה

פנים". בדרך או אחור דרך או ההמשכה, דרך כן הממשיך וכדרך

נאמר ולעתיד ח)כשיתעלו לזה (עובדיה רמז מאדום, חכמים והאבדתי
כה) מד, אחור (ישעיה חכמים את משיב ויסלק ישיב הקב"ה כלומר

פנים  להתדבק שלהם שבחכמה ההשכלה שאין אחור, היא שחכמתם החכמים אותם

גאוה  לשם אלא החכמה שורש הקב"ה עם החכמה ידי על עוד ,ב בפנים ואמר
יא) כט, ועוד (משלי החכמה. מאחורי באים שהם לרמז ישבחינה באחור וחכם

האריז"ל פ"א)כתב ל"ב שער חיים מאחורי (עץ באה נשמתו שורש שיעקב
משורשו. שנפלו האילו ניצוצות לתקן היה ועליו העליונה החכמה

והערות1 2הוספות

תתאה ב. ביראה כי זלה"ק: איש), ד"ה ג יט, (ויקרא אחרי פרשת יפות בפנים רבינו שכתב כמו

וכתיב  ירא, אני האלהים את יח] מב, [בראשית כדכתיב בה להתפאר מותר עונש יראת שהיא

בזה  שהארכנו וכמו דחיל אנא ה' קדם מן התרגום ומפרש אנכי אלהים התחת  ב] ל, [שם

להצפין  צריך שאין ביראה ערום הוי יז.] [ברכות מ"ש בזה וירמוז קידושין, במס' בפתיחה

טובך  רב מה כ] לא, [תהילים כדכתיב מאוד צפונה היא עליונה יראה אבל מב"א, ולהתביש

והוא  הגנוז, אוצר הוא פירוש אוצרו היא ה' יראת ו] לג, [ישעיה וכתיב ליריאך צפנת אשר

אלילים  אל תפנו אל בכלל  הוא בו יתפאר ח"ו אם כי גנזי בבית לי יש טובה מתנה בשבת מ"ש

החכמה  ממנו מסתלק פנים הופך שהוא כיון מדעתיכם אל תפנו אל [קמט.] בשבת שאחז"ל

והכבוד  הגאוה מכשול מזה ויבוא יסכל, ודעתם אחור חכמים משיב כו] מד, [ישעיה כדכתיב

יבוא  שע"י מדעתיכם אל תפנו שלא האלילים אל תפנו אל וז"ש עצמה, ע"ז בחינת שהוא

עכ"ל. לך: תעישה לא מסכה אלהי וזהו מסכה לאלהי עצמו לעשות
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מניצוצות והנה היה והוא לוטן, אותיות הם חכמה אותיות שאחרי אותיות
שנפלו  שנפלו אלו הקדושה מניצוצות וחיותו שורשו היה לוטן האיש

המידות, מקום לתוך דחכמה האחוריים שנפלו הכלים רומז בשבירת ואחות
שאחז"ל כמו ל:)לחכמה, בזוהר (קידושין הוא וכן חכמתה שם על אחותי
קמ:) חכמתה.(תולדות שם על אחותי שקראה רבקה גבי

אחוריים  של השם שהיא תמנע, בשם דחכמה האחוריים נקראת למה מבאר ועתה

הס"מ, ביד שנפלה כי הסמוכים דחכמה באותיות מתחלפות תמנע אותיות והנה
לאלף  סמוכה הת' כי סמא"ל, להתתקן ג שהם מבקשת היתה והיא זה , כח

שהיא  לשרשה לעלות להתתקן רצתה לוטן, בחכמת שבוי שהיה חכמה אחורי של

הדביקות, בסנהדריןחכמת כדאיתא שיקחנה יעקב אצל הלכה כי (צט.)לכך ,
משורשו. היתה היא

באותיות אך המתחלפות למד אלף אותיות שהם מחצה, אלא תיקן לא יעקב
המחייהו תם, שבו טוב חלק לו יש סמא"ל שהם ד המלאך א"ל האותיות והוא

של  האמנה כח החכמה בלימוד שיש שבחכמה, הביטול חלק והוא בקדושה,

ממנו  שכוחו ומכיר ממנו, שגדול ממי לקבל עצמו מבטל שהוא ברבו, התלמיד

לשרשו. יעקב העלה זה וכח ההאמנה, כח שהוא "א-ל" לשון נופל זה שעל

שבתמנע  תם אותיות מה", – "כח תיבות משני היא גם המורכבת חכמה, ובתיבת

דקדושה, שבחכמה הביטול על המורות "מה" אותיות כנגד הם ביטול, על המורות

הוא  מה ומבלעדו ואונו כוחו כל הוא הקב"ה כי הנברא של ההכרה ה' ,ה ובעבודת

ושאפשר  מהשגה שלמעלה חלק בה יש שבתוה"ק חכמה שכל ידוע התורה ובחכמת

שלמעלה  החכמה חלק עם יחד ולכן ברבו, אמונה לתלמיד שיש ידי על רק להבינה

והערות1 2הוספות

שבסמא"ל.ג. הא' לפני כאות נחשבת שבתמנע שהת' כלומר

שבסוף ד. בהערות ומובא והשעיר ד"ה י) טז, (ויקרא אחרי בפרשת רבינו שכתב מה ראה

המאמר.

וכי):ה. ד"ה יט,ה (ויקרא קדושים פרשת יפות פנים ראה

היום  כאלו יום כל אדם יחשוב פירוש ז] ב, [תהילים ילדתיך היום אני אתה בני דהמע"ה וז"ש

תחלת  בין הפרש שאין וגו' אצבעותיך מעשה שמיך אראה כי ד] ח, [שם עוד ואמר נולד,

[איכה  הנביא ירמיה וז"ש כלל, מתקיים היה לא ח"ו יתברך שפעו לולי כי להעמידה, הבריאה

וכ"ש  ח"ו, וכילינו תמנו לא כי ה' חסד הוא עת בכל פירוש וגו', תמנו לא כי ה' חסדי כב] ג,

חדשה, בריה נעשה הוא כאלו הנשמה מחזיר שהקב"ה יום בכל
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יכול  ידו ועל החכמה את שמלביש החלק שהוא החכמה אחורי גם בא מהשגה

דבוק  שהיה בכך יעקב תיקן זה וחלק זו, אמונה והוא החכמה את לקבל התלמיד

שבשבתו  ובמה תם", איש "ויעקב שנאמר כמו לרבותיו, גמור בביטול בהקב"ה

עמו  התנהג בימי וע"ז מינות בו ולהכניס הכל את לאבד שרצה לבן עם בבית

מיני  בכל שכפר ובכך ברמאות", אני "אחיו ללבן יעקב כמאמר וחכמה, ברמאות

למד  שלא כלומר הרעים" ממעשיו למד "ולא ויושרו בתומו ונשאר לבן של הע"ז

האמונה  והוא הקליפות, אצל ל"מת" שנתהפך ה"תם" חלק את תיקן הע"ז, מחכמת

בהקיץ. וחלומותיהם ובדייהם הכומרים שקרי את הע"ז עובדי שמקבלים

ה:)אמרולכך מת (תענית לא אצלו יעקב נתהפכה לא שב"תמנע" תם דתיבת

"החכמה  נאמר שעליה שבחכמה החיות לכח זכה ובכך ל"תם", אלא למת

שהוא  יעקב של הקדושה כח והוא נצחיים לחיים זכה כן ידי ועל בעליה", תחיה

פגם  בה ואין לבניו אבינו יעקב שהחדיר האמונה והיא לעד, שקיים הרוחנית מהותו

לעולם.

לתקן וכיון יעקב קיבלה ס"םשלא אבינו אותיות שיעקב החכמה, אחורי את

"כח" וחלק שב"תמנע" "נע" תיבת הוא שכנגדם ה"סמ" חלק את תיקן לא

להבין  לתלמידו כח מוסר שהחכם החכמה, שבאחורי הישות חלק והוא שבחכמה,

וכשהיא  לבינה, מחכמה דהיינו ליש מאין שבתוכו ההשכלה את ולהביא ולהשכיל

בגאוה הלימוד שורש היא בקליפה רבינו אחוזה שהאריך כמו ס"מ אותיות שורש (שהיא

אחרי) נאמרבפרשת זה ועל ב), עב, וזאת (יומא דכתיב מאי לוי בן יהושע רבי אמר :

והיינו  מיתה, סם לו נעשית זכה לא חיים סם לו נעשית זכה משה שם אשר התורה

דמותא. סמא לה אומן דלא דחייא סמא לה דאומן רבא אליפז.דאמר אצל הלכה

התימני ומזה אליפז חכמת העולםהיתה אומות מנביאי ב)שהיה טו, ,(ב"ב

פלגש פלגשהכתובוקראה  נקראים  שלימים שאינם נישואין שכל מכיון

חצי) פלג, וה"נע"(לשון שבחכמה ה"כח" חלק את רק אליפז שנטל מכיון כאן ואף ,

פלגשו, החכמה אחורי נקראת ד'שבתמנע באיוב רש"י שכתב בפסוק (יב)וזה
פילגשו  אל הבא כאדם גניבה דרך היתה לאליפז הנבואה כי יגּנב, ּדבר ¨ª§¨¨©¥§ואלי
רק  בהחכמה והשתמש מה"מה", ה"כח" חלק את והפריד גנב שאליפז דבעעהט

אחד, וחכמתו שהוא העליון למאציל ביטול מבלי ישותו את שכתב להרבות וזהו
לאליפז. פלגש היתה ותמנע
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ברדפו וכיון באליפז כח היה לכך תמנע, מן נ"ע אותיות יעקב תיקן שלא
שורש  שהוא נ"ע אותיות תיקן שלא כיון ממונו, ממנו ליקח אחריו

ת"מ  אותיות שתיקן כיון כח בו היה לא להמיתו אבל מת,עני, אותיות שהם

יעקב  "ויבא שנאמר כמו לעולם בצדקתו ושלם תם ונשאר לתם, מת אצלו ונתהפך

שלם".

שאחז"לויש שזהו  יז:)לומר מיתה (מו"ק או עיניהם חכמים שנתנו מקום כל
עוני  כח או כי בו, אשר הראיה ובכח בעינים האדם באברי נרמזת החכמה

העדה, עיני החכמים נקראים לכן רוחנית, ראיה הוא שבהם החכמה חכמה שבכח
או  ת"ם אותיות או החכמה מאחורי שהם הדינים עליו להשליט יכולים

ע"ן. אותיות

ע"ב ושמעתי ל"ט דף בב"ק שאחז"ל למה חצי במשנהרמז משלם יעקב ר'
תמוה,נזק, המשנה דלשון שם בגמרא עבידתיה והקשו מאי יעקב ר'
הגמרא אומר ומתרצת תיבת השמיט שהתנא וכו' אומר יעקב ר' ומבאר אימא

לספר  בהקדמתו מוהרח"ו שכותב וכמו הרמז דרך על נכתב המשנה דלשון רבינו

וה"ק  תניא עליהם הנאמר שבתלמוד הקושיות כל "גם להאר"י: ההקדמות שער

למישור  יחזרו מעקשים בעינינו נראים אלו כל ותיק"ו, קתני והכי מחסרא חסורי

והמעוקש  החסר הזה בלשון להאמר הלשון הוכרח איך ויראו הסוד], חכמת ידי [על

בו", ונרמזים הנסתרים התורה רמזי יעקב לסבת על השלום לרמז עליו אבינו

החצי  עוד לתקן צריך החכמה.שהיה אחורי של

ב' פרק

האחוריים  מנפילת והשכחה מהחכמה באה הזכירה

פי"א)האריז "לוכתב הכללים, שער חיים כמספר (עץ הוא זכור כי

יכולין  הזכירה שע"י החכמה, אחורי ותשכח החכמה פני

הנשה  בגיד ליגע הס"ם כח היה זה ואולי הניצוצות, ממנו להוציא

כדכתיב שכחה, על מרמזים נשה אותיות נא)כי מא, נשני (לקמן כי

היה  וזהו שם אלהים וכדאיתא זו בהגדה דרש לכך מנשה, בחינת

הבה  מצרים מ"ש בזה וירמז יה, שנשה ע"ב ק"ב דף בסנהדרין

וזהו  כנ"ל, ע"ן באותיות מתחלפות מ"ם אותיות כי לו נתחכמה

וירמז  לו, נתחכמה הבה אמרו לכך כנ"ל, חכמה אחורי מבחינת היה



וישלח פנים יפות פרשת ח 

חז"ל מ"ש כו.)עוד סמים (יומא אותיות ע"י שהוא מעשרת קטורת

הקטורת: בענין אחרי בפ' עוד ויבואר עוני, ששורשו ע'ץ שמתתקנין

האריז"לוזהו וכתב תשכח, ואל עמלק עשה אשר את לזכור (עץ שנצטווינו

פי"א) הכללים, שער ו'תשכ"ח'חיים החכמה פני כמספר הוא זכו"ר כי
הניצוצות  ממנו להוציא יכולין הזכירה שע"י החכמה, הזכירה אחורי ענין

שכחה, שם שייך עצמו שמצד ובזמן במקום גם החכמה את זוכר שאדם הוא

ויודע  הקליפות, במקום גם הקב"ה את כשזוכר היא החכמה אחורי העלאת ולענייננו

מגלה  כן ידי ועל עולם, של אלופו של ותנועה תנועה ובכל ומקום מקום שבכל

אחוריי  שהוא השכחה ממקום הניצוצות ומעלה הקליפות במקום הקב"ה כבוד את

לשרשו. שיעלה החכמה,

על ואולי מרמזים נשה אותיות כי הנשה, בגיד ליגע הס"ם כח היה זה
כדכתיב נא)שכחה, מא, אלהים (לקמן נשני אחורי כי על מיירי דזה

"אלקים" בשם הנרמזים לדינים שנהפכו מנשה ,ו החכמה בחינת היה מלך וזהו

זו,ישראל בהגדה דרש דופי לכך של אגדות דורש שהיה מה דכל פשוטו דלפי

ועיקר  שנפלו, החכמה אחורי מכח  רק היה להרע שלו החכמה בכוח והשתמש

שורש  ששם מקום באותו הוא לליצנות החכמה בכוח משתמש היה שבו המקום

תמנע, לוטן ואחות הפסוק והוא החכמה אחורי בסנהדרין נפילת שם וכדאיתא

והערות1 2הוספות

ללקט ו. היה יוסף כוונת כל כי הרמז ע"ד וזלה"ק הענין שביאר וישלח בפרשת לעיל ראה

שני  בשבע תחתונות ז' ולקח כידוע, בחינות עשרה והם במצרים, שנפלו הקדושות ניצוצות

על  רומז וגו' הים כחול בר צבר לכך וחכם, נבון בחינות שהם ראשונות, לשלש והעלה הרעב,

חכמה  נקודת שהוא פת"ח לנקודת רומז בהם, אשר כל יוסף ויפתח נ"ו] [מ"א וכתיב בינה,

לכך  קמץ נקודת שהוא ראשונה לנקודה העלה ומשם שם, שהעלה קכט:] ע' תי' הזהר [תקוני

מנשה  כי בנים, שני ילד וליוסף בתריה דכתיב למה בזה וירמז לקמצים, וגו' הארץ ותעש כתיב

הפרני  כי ואפרים תמנע, לוטן ואחות בפסוק וישלח, בפרשת לעיל כמ"ש חכמה, לאחורי רומז

ואו  ישראל, ורבין פרין ומשם אלהים, הנקראת לבינה רומז יוסף,אלהים, בגדולת זה נרמז לי

אותו  וירכב קצוות, לשש רמז שש בגדי אותו וילבש כידוע, מלכות בחינת היא טבעת נתינת כי

כדמתרגם  לחכמה, רומז ואברך בינה, בחינת הזהב רביד דעת, לבחינת רומז המשנה במרכבת

ובלעדיך  אמר לכך ממך, אגדל הכסא רק כדכתיב לו נתן לא ראשונה בחינה למלכא, אבא דין

וגו'. רגלו ואת ידו את איש ירים לא
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יה  שנשה ע"ב ק"ב נפלו דף שמשם ובינה, חכמה כנגד הם ה' י' דאותיות

האחוריים.

מצריםוירמז שאמרו מה י)בזה א, מ"ם (שמות אותיות כי לֹו, ּנתחּכמה ¨§©§¦¨̈הבה
כנ"ל  חכמה אחורי מבחינת היה וזהו כנ"ל, ע"ן באותיות מתחלפות
ולהסית  רך, בפה להשתמש עצתם ידי על וזהו להרע החכמה בכח השתמשו ומצרים

בכוח, אליהם אותם ששעבדו עד אותם לעבוד רכה בלשון ישראל אמרו את לכך
לו. נתחכמה הבה

חז"לוירמז שאמרו מה כו.)עוד אותיות (יומא ע"י שהוא מעשרת, קטורת
ס"מ,סמים  ממלאך ס"מ תיקון אותיות ששורשו שהם ע"ן שמתתקנין

שבעולם,עוני  עניות כל שורש הקטורת שמשם בענין אחרי בפ' עוד :ז ויבואר

והערות1 2הוספות

ז.]ז. [תענית חז"ל מ"ש פ"ק קידושין בחידושי כתבנו והשעיר: ד"ה י) טז, (ויקרא שם הוא

מזיקין  בתורה העוסק כל [ה.] בברכות חז"ל מ"ש היינו חיים, סם לו נעשה בתורה העוסק

פני  בעל הגאון בשם שמעתי וגו', עוף יגביהו רשף ובני ז] ה, [איוב שנאמר ממנו, בדילין

והיינו  בקדושה, שחציו אל שם כשגובר אבל ונוקביה ס"ם תק"ף מספרו רשף כי ז"ל יהושע

תק"פ  על אל שם בהוסיף והיינו תרי"א, מספר והוא נמוח הוא אבן אם שאומרת התורה ע"י

כי  לזה ורמז חי, אל נעשה ב"ש בא"ת הוא שכן לחי סם אותיות מתהפך ואז תרי"א , מספרו

היפוך  הקדושה, על ונתוסף הרע מן הטוב הקדושה חלק להפריש והכוונה תק"ף, מספרו שעיר

למ'. והל' לת' מתהפך הא' מת לאותיות אל שם הרע לחלק והיפוך חי, לאל סם


