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מאמרי מאמר הידות

שייכות ידי אמא ליסוד

דברי האריז"ל

האריז"ל כתב בכמה וכמה מקומות )בע"חא ובשאר כתביו(, בענין הביא"ר שבה נעשית אמא 

עילאה לכלי, ובנוסף לזה מקבלת רוחא דשדי בגווא, ומכח הרוחא הזו היא מעלית מיין נוקבין 

א ע"ח )שער לב פ"ז מ"ת(, וענין חפירת הבאר הזאת נרמז באברהם ויצחק שחפרו הבארות ההם ודי בזה וכמו שאמר בזוהר 

וילך דף רפ"ו וז"ל עלי באר ענו לה סק לאתרך להתחברא בבעלך באר חפרוה שרים דאולידו לה או"א לעילא כרוה נדיבי העם 

אלין אבהן וכו'. ופי' הענין כי חפירת הבאר הזאת לעשות לה בית הרחם נעשית ע"י שרים שהם או"א בסוד ויבן ה' אלקים את 

הצלע ויביאה אל האדם דא או"א שגדלוה והעלוה שוה בשוה בכל קומת ז"א פב"פ אשר עי"כ נעשה פה הראשון שלה בחינת 

היסוד כנ"ל וז"ש באר חפרוה שרים אלין אינון או"א. ואמנם הם לא עשו רק בחי' חפירת המקום ההוא בלבד ואח"כ כרוה נדיבי 

העם הוא בחי' נתינת בה המ"ן בתוך הבאר ההוא אשר בחינת ענין זה נקרא כרייה. 

והנה בחינת נתינת המ"ן אלו ביסוד שלה הם ע"י החו"ג של אימא שהם ב' הידים שלה שבהם ה' אצבעות שהם ה"ג מנצפ"ך 

כפולות אשר אלו ירדו למטה ונעשה בחי' מ"נ ביסוד נוקבא דז"א. וז"ס הפסוק והיה בתבואות ונתתם חמישית לפרעה וארבע 

הידות וגו' וענין אלו ידות נתבאר אצלינו בדרוש היחודים ושם תמצא יחוד אחד שכל אותן השות נעשה בסוד י"ד י"ד ע"ש. גם 

תעיין בדרוש מאמר ג' רישין אתגלפן בריש אדר"ז ושם יובן ענין זה. ואמנם סוד הענין הוא זה הנה ענין ב' זרועות דא"א נעשה 

בחי' מוחין דאו"א גם בחי' תרין עטרין גנזין דיהבי או"א לבתר לז"א בסוד דעת שלו כנודע אבל סוד ה' אצבעות שיש בכל יד 

מהם אין שם מקומן. והנה ב' ידות דא"א תרווייהו שקילי כחדא ונקרא יד א' בלבד ע"ד כל שאר בחי' של א"א שנאמר עליהם 

באדרא דקכ"ח דבעתיקא לית שמאלא דהאי עתיקא כולא ימינא ועד"ז כתיב הנה עין ה' אל יריאיו ולא כתיב עיני לשון רבים. 

ואמנם או"א כל א' מהם יש לו ב' ידים ונמצאו עתה כי בא"א ובאו"א יש ה' ידות והנה יד הה' שהיא אותה של א"א הכלולה 

מב' ידות אלא שנקרא יד כנ"ל עליה נאמר ונתתם חמישית לפרעה שהיא אמא עלאה הנקרא פרעה דתמן אתגלין ואתפרעין כל 

נהורין כזכר בזוהר. 

והענין )הוא( כי יד דא"א ירדה למטה ברחם יסוד אמא והנה ימין כלולה בשמאל ושמאל בימין וכמו שה' אצבעות יד שמאלי 

דא"א הם ה"ג כ ה' אצבעות יד ימין הם ה"ג והם סוד ה' אותיות מנצפ"ך שהם כפולות ואלו נתהו שם ברחם יסוד אמא ומהם 

נעשה הכלי של יסוד דאמא להעלות מ"נ שבהם אמנם ד' הידות האחרים של או"א יהיה לכם. והנה ע"ד שביארנו פסוק זה 

למעלה באמא יפורש ג"כ למטה בנוקבא דז"א כי הנה ה' ידות הם והם יד א' של אמא כלולה משתי ידות כאחד ונעשה כלי מ"ן 

של רחל נוקבא דז"א ע"ד הנ"ל ועוד יש ד' ידות אחרות שהם ב' הידים דז"א וב' ידים נוקבא ועליהם נאמר וארבע הידות יהיה 

לכם וגו'. 

ובשער הפסוקים )ויגש(, עה"פ "והיה בתבואות ונתתם חמישית לפרעה וגו'" כתב: אם תעיין במ"ש בשער רוח הקדש ביחוד 

אחד שכולו נעשה מבחי' שמות והויו"ת מצויירות בציור ידות, אז תבין ידות אלו מה עניינם. גם תעיין בהקדמת ביאור אדרת 

האזינו, ושם תבין זה, והענין הוא, כי בחי' הזרועות של א"א, כל אחד מהם יש בו תלת פירקין, ומהם נעשו המוחין דאו"א, ותרין 

עיטרין דגניזין בהון. אבל פרק השלישי שבכל זרוע מהם, והוא פרק היד, שבו ה' אצבעות, אינם במוחין הנזכר. 

ונודע, כי תרין ידין דא"א, לית ביה ימינא ושמאלא, ותרווייהו אינון כחדא חד ידא. והנה היד הזו שלו, ירדה למטה ונתלבשה 

ה'  יד שמאל, הם  וכמו שה' אצבעות  כנזכר.  ימין כלולה בשמאל ושמאל בימין  יד  והנה  ביסוד דאימא, שהוא הרחם שלה. 

גבורות. כן ה' אצבעות יד ימין, הם ה' גבורות, והם בחי' ה' אותיות הכפולות, הנקראים מנצפ"ך והם נגד עשר אצבעות הנזכר, 

הכלולים חמשה בחמשה. ואלו העשר אצבעות, מהם בחי' הכלי של היסוד דאימא, לקבל בתוכו את מ"ן שבה:

והנה עוד יש שתי ידות באבא וב' ידות באמא והם ד' ידות, אבל ב' ידות דא"א נחשבים כאחת, והיא היד החמישית. וז"ס, ונתתם 

חמישית לפרעה, היא אימא עילאה, דמתמן אתפרען ואתגליין כל נהורין, כנזכר בספר הזוהר וממנה נעשה כלי היסוד שבה 

כנזכר. וארבע הידות וגו', הם ד' ידות דאו"א:
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לצורך התעוררות היחוד, וזה נעשה בה על ידי הידיים של אריך אנפין, ומבאר בדבריו שיש 

ידיים דאמא, ועוד יד חמישית שהיא היד של אריך  ידיים דאבא ושני  "חמש ידות" והם שני 

אנפין שבו שני הידיים הינם כאחת, וכל חפירת היסוד דאמא לעשותה כלי נעשה בכח הידא 

אריכתא של אריך אנפין שאצלו שני הידיים נחשבות כחדא, וכמו"כ נעשין אח"כ שני הידיים 

של אמא ליד אחת והם העושים את הנוק' לכלי, והם הנותנים בה את הרוחא שתוכל להעלות 

אח"כ מיין נוקבין עי"ז, עכדה"ק.

הקושי והסתום שבדבריו

ובוודאי שמאד קשה להבין את הדברים, ובפרט שאין הדברים נראים כך  במציאות מבשרי 
רואים  אנו  ואין  כאחת,  הידיים  שני  מציאות של  רואים  אנו  אין  כו(, שהרי  יט  )איוב  אלו'  אחזה 

שחפירת וכריית היסוד דנוק' נעשית ע"י אחר, אלא על ידי בעלה שהוא מרכבה לז"א, ובוודאי 

סודות גדולים מרזי היחוד טמונים בדברי קדשו של האריז"ל, וננסה לנגוע בהם קצת ולו נגיעה 

קלה לעורר לב המעיין, ואולי מתוך כל יתבהרו הדברים יותר ויותר, וכבר אמר הכתוב )משלי ט 

ט( "תן לחכם ויחכם עוד".

בהא דיסוד  הנוק' נעשה על ידי אמא עילאה

לומר  יש  אולי  הידים,  ידי  על  נעשה  דנוק'  היסוד  דכלי  האריז"ל  דכתב  בהא  דבר,  ראשית 
ככלי,  אל שלימות מציאותה  הכנה  נמצא שהיא  לתולדה,  אינה  דביא"ר  דמכיון  בזה,  הכוונה 

מציאות  הולדת  להמשך  מתייחס  זה  לכן  כלי,  לעשותה  היא  העסק  עיקר  זו  שבביא'  ומכיון 

ידי אמה, ומילא זה נקרא שזה נעשה בכח אמא עילאה שהיא זאת המציירת את  הנוקבא על 

הוולד בקרבה ומכינתו בצורת גופו.

משום  לכלי  אמא  את  המכין  הוא  אריך  ודייקא  הנוק',  את  המכינה  היא  אמא  דייקא  ]ולכן 
שאריך הינה בבחינת אמא עילאה כלפי אמא עצמה, כמובן להרגיל בתורת הערכין שבתורת 

האריז"ל והרש"ש ז"ל[.

תמיהה על זה מדברי חכמינו

שמדברי חז"ל עולה שעיקר חיב' הנעורים שיש לאשה כלפי בעלה הינה דייקא לבעלה  ואף 
הראשון שעשאה כלי, שהרי אמרו חז"ל )סנהדרין כא:( "אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה 

של  הזה  החלק  גם  כאן  יש  מ"מ  היצירה,  מהשלמת  ולא  האישות  מענין  שזה  ונמצא  כלי" 

השלמת צורה גופה, וזה בא מכח אמא שהיא המכינה את החלק הזה, ועדיין הסתום מרובה.
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כח היד שביסוד

חמש הידות בגוף האדם

שכתב האריז"ל )בדבריו הנ"ל( שיש חמש ידות, אולי יש לרמז בזה, דהנה אנו רואים שיש  ומה 
הרגלים  כפות  גם  שהרי  ידות,  ארבע  בחינת  שהם  רגלים,  כפות  ושני  ידים  כפות  שני  לאדם 

הינם  יצירה שהרגלים  ב בביאורו לספר  לפי מה שכתב הגר"א  ]ובפרט  הידים,  דומים לכפות 

היד  בבחינת  שהוא  גופן  באמצעית  היסו'  את  לו  יש  לכך,  ובנוסף  מהידים[,  השתלשלות 

וביסוד, הרי שיש ביסוד  דייקא בידים  והוא: משום שעיקר חוש המישוש מורגש  החמישית, 

כח של יד, ולא בכדי מצינו שקראו חז"ל לבחינה זו בשם אצבע, כאמרם )פסחים קיב:( "לא כל 

האצבעות שוות".

ידיים עסקנים הן

ולכן מצינו שהידים עלולים ביותר לקבל טומאה, כמו שאמרו חז"ל )משניות טהרות פ"ז מ"ח( "ידיים 
זה יש הרגשת חוש המישוש ביותר, ממילא נמשכים  כי מכיון שדייקא במקום  עסקניות הן" 

הידיים לשם מאליהם מחמת קירבת הרגשת המישוש שבהם, ולכן גזרו בהם חכמים טומאה, 

]וכמו"כ הפרק העוסק בהרחקת הנגיעה וכו' נקרא פרק "כל היד" כי היד היא הנמשכת לשם 

מחמת הנ"ל[.

כח הקבלה שביד

ועוד יש לבאר דהנה דייקא ביד אנו רואים שיש בו אפשרות של כיפוף היד באופן שכף היד 
ביד,  נמצא  לקבל"  "כלי  של  הכח  ששורש  נמצא  וממילא  תוכה,  אל  קיבול  כלי  עם  נעשית 

וממילא ראוי שכלי היסוד דנוק' יעשה דייקא על ידי הידיים.

כח המרחק שביד וביסוד

רק  כי  ידו"  ישלח  "פן  כב(  ג  )בראשית  הכתוב  וכלשון  למרחוק,  ללכת  כח  ביד  יש  דהנה  ועוד, 
הידים,  מהשתלשלות  הינם  הרגלים  ]ואילו  עצמו,  הגוף  מאשר  למרחוק  יותר  מתפשט  היד 

ולכן בכוחם להוביל את כל הגוף למרחוק[, ולכן כאשר בונים את היסוד שיהא בו כח להמשך 

ב פירוש הגר"א לספר יצירה )פ"א מ"ג(, ובמילת המעור. שהוא יסוד דעתיק כנ"ל. ועוד הלשון הוא ת"ת מכריע בין הידים שהן 
חו"ג, והמעור יסוד מכריע בין אצבעות הרגלים שהם נו"ה והן כ"ב, והן כנגד לוחות הראשונות והשניות. והן היו בכתב 
בשני לוחות ה' כנגד ה' נגד שני הספרים כתובים באצבע אלהים ועוד היו כולן במאמרו נגד ספור שהוא ברית הלשון. 

והראשונות נגד הידים והשניות נגד הרגלים, כי נה"י שבפרצוף העליון הן חב"ד של הפרצוף שלמטה וכו'.
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התולדה, הרי זה נעשה בכח היד, כי מכח התולדה נעשה המשך לבירור הניצוצין ולהעמדת 

בנין הפרצופים.

יד מלשון ידה

ודע, שכתבו הראשונים )הרד"קג בשרשיו( שששורש תיבת יד היינו מלשון השלכה למרחוק, 
כמו )איכה ג נג( "וידו אבן בי" דהיינו השלכת האבן למרחוק, וזה מחמת כי היד היא המשתלחת 

מגוף האדם, ובמאמר הבא נרחיב היריעה בזה בעזר השם.

******

ג ספר השרשים לרד"ק )ערך יד(, יד. ויתן יד )בראשית לח, כח.(, וישלח ידו )שם ח, ט.(. ויתכן ששרש יד ידה, וממנו ידו אליה 

)ירמיה נ, יד.(, כלומר השליכו ביד, וכו'.
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אין יד אלא מקום

יד היינו מקום

עוד יש לבאר על פי מה שמצינו שיד היינו מקום כמו שאמרו חז"ל )ספרי דברים כג יג( להדיא "אין 

יד אלא מקום" ודרשו זאת עה"פ )שם( "ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ" דהיינו 

קוראת למקום בשם  לנו שהתורה  הרי  צרכיו,  לפנות  לו מקום  שהתורה מצווה לאדם שיהיה 

"יד".

קצת מלשון הרד"ק בזה

וביאור הדברים, ביאר הרד"ק )בספר השרשים בערך יד( בזה"ל "וכמו שהיד מוכנת לאדם לכל צרכיו 

כן נקרא המקום המוכן יד, ויד תהיה לך מחוץ למחנה )דברים כג, יג.(, וכו' וכו' וידות מזה ומזה 

אל מקום השבת )מלכים א' י, יט.(, הידות האלו היו מקום סמיכת הזרועות מזה ומזה כשהיה יושב 

בכסא" ]פסוק זה נאמר על יהידות של כסא שלמה המלך[. 

"ראו נא חלקת יואב אל ידי )שמואל ב' יד, ל.(, כלומר סמוך לגבולי ולמקומי, אשר על ידי ארנון 

וכן תרגום  וגבולו.  ג.(, להשיב מקומו  ח,  ב'  )שמואל  ידו בנהר פרת  כו.(, בלכתו להשיב  יא,  )שופטים 

וכבר  מקומותיו.  יא.(,  כה,  )ישעיה  ידיו  ארבות  עם  פרת.  בנהר  תחומיה  לאשואה  אזל  כד  יונתן 

פירשתיו בשרש ארב ידיו ממש". 

יד אבשלום

אבשלום  יד  לה  ויקרא  משכבם.  אהבת  ושבחרת  שראית  במקום  כלומר  ח.(,  נז,  )שם  חזית  "יד 

)שמואל ב' יח, יח.(, כלומר מקומו ומצבתו שהציב על שמו, והנה מציב לו יד )שם א' טו, יב.(, כלומר 

שמה מציב לו יד למערכותיו". 

ידות הדלת

"וכן נקרא ציר הדלת יד שתי ידות לקרש האחד )שמות כו, יז.(, לשתי ידותיו )שם כו, יט.(, לפי שהוא 

מקום לעמידת הדלת".



-ו-

היד מפשטת כח קבלתו וכיבושו של האדם

הדברים, דהנה היד היינו כח האדם להכניס אל רשותו, ולכן יד האדם היינו רשותו,  וביאור 
וכמו "תחת ידו" היינו תחת רשותו, כי היד יש בה כח להתפשט באופן שיש בה כלי ומקום 

קנינו  מתבטא  בה  וממילא  שבאדם,  הפעולה  כח  עיקר  את  ביד  יש  ומאידך,  תוכו,  אל  לקבל 

ורכשו, שעל ידם מתפשטת מציאותו וכוחו, ועד שמתקבלים אל ידו עוד קנינים וכדומה.

ההבדל בין יד למקום

אלא שיש הבדל בין סתם מקום ליד, שיד היינו דייקא מקום השייך לאדם, כחצירו של אדם 
הקונה לו, ]ועיין ב"מ י: בדברי הגמרא האם חצר קונה מטעם קנין יד[ משא"כ סתם מקום, כי 

כמו שידי האדם סמוכות לו ומשמשות אותו כמו"כ כל השייך לאדם הינו כידיו הסמוכות לו, 

ומתפשטות הימנו.

השארתו  עיקר  וזה  האדם,  תולדת  מתפשטת  ידו  שעל  היסוד  מקום  שדייקא  נמצא  וממילא 
לנצח, ממילא ראוי הדבר שדייקא על ידי "ידים" תעשה מציאותו, כי שרשו דומה ממש לכח 

היד, הן בכח הקבלה, והן בהתפשטות למרחוק.

הכתוב קורא לגוף בשם ידיים

ולסיום נביא כאן חלק מדבריו הנפלאים של בעל ה"הכתב והקבלה" )ויקרא טו יא( שהאריך בזה, 
בביאור דברי חז"ל שדרשו עה"פ "וידיו לא שטף במים" דהיינו שלא טבל גופו במים, ומזה 

זה  הוא  האדם  ידי  כמו  גלוי  מקום  שרק  מכך  דרשו  ידיים,  בלשון  הגוף  את  הכתוב  שהוציא 

אינם  שבגוף  המקופלים  מקומות  שהם  הסתרים  בית  משא"כ  בטבילה,  וחייב  טומה  שמקבל 

גוף האדם  מקבלים טומאה, ומבאר הנ"ל, שידיו משמע דייקא מקום הגלוי, מחמת שרק על 

ונמצא  מתפשטים,  שאינם  הסתרים  מקומות  על  משא"כ  ידיים,  הלשון  לומר  שייך  המתפשט 

שדרשת חז"ל מתיבת ידיו אינו רק כסימן בעלמא.

דברי בעל הכתב והקבלה

גדול  זה הים  יד על הדבר המתפשט ומתרחב בכמותו, כמו  "ומצאנו עוד הוראת מלת  וז"ל 
ורחב ידים )תהלים ק"ה(, וישימו לה ידים )מ"ב י"א( ר"ל מקום פנוי, ועל המרחיב גבול מדינתו אמר 

)ש"ב ח'( להשיב ידו בנהר פרת, ושפת הים והנחל המתפשט בכמותו נקרא יד הירדן, יד הנחל 

)דברים ב'(, ]ובזה יש להבדיל בין שם מקום לבין שם יד שהוראתו גם כן מקום, כמו ויד תהיה 

לך מחוץ למחנה, שהמקום הוא המתקומם ר"ל מרחב המיוחד לדבר אחר הממלא אותו ושוכן 

עליו, אמנם שם יד על שטחיות הדבר המתפשט בכמותו )געריימיגער ארט(, והונח שם יד על אבר 



-ט-    ה/הורקהרמהולוהדןאם

יכול  בו  אשר  באדם  המיוחד  האבר  הוא  שהוא  וההתרחבות,  ההתפשטות  ע"ש  )האנד(  האדם 

יורה  ולזה  יושיט,  דתרגומו  י"א(  )ישעיה  הדה  ידה  גמול  האברים,  מבכל  יותר  ולהושיט  לפשוט 

פעל ידה על הזריקה, וידו אבן בי, כי הדבר הנזרק מתפשט ממקום מנוחתו מרחק מקומי". 

ביאור הלשון ממעטת על יד

נדה( באמרם מעל"ע ממעט על  )ריש  יד ששמשו רבותינו  זה לשון על  לומר שמענין  ]"וקרוב 
יד מפקידה, ופקידה ממעטת על יד מעל"ע, וכוונתם בלשון על יד התפשטות הזמני )צייטרוים( 

יותר ממנו,  וטעמו הזמן היותר קצר שבשניהם מקצר וממעט את הזמן המתפשט בהמשכתו 

ופירוש רש"י שם דחוק מאד בזה, ואפשר שמזה הענין ג"כ יד ליד לא ינקה רע )משלי י"א( מלת 

יד הראשון הוא לשון עונש כמו יד ה' נגעה בי, ומלת ליד השני הוא על התפשטות המשכת 

הזמני, וטעמו אף שאנו רואים בעוה"ז רשע וטוב לו ויצליח בכל אשר יעשה, הנה עונש מעשיו 

באזעוויכט  )דער  ותרגומו  גשמיותו,  חיי  זמן  המשכת  עבור  אחר  יומו  בא  עד  לו  מאריכין  הרעים 

ענטגעהעט דער שטראפע ניכט( גם בזה דברי המפרשים דחוקים"[. 

דרשת חכמינו בדין טומאת בית הסתרים

האיברים  מן  חוץ  בענינו,  ומתפשט  מתרחק  הוא  האדם  שבגוף  החיצוני  שטחית  בכל  והנה 
המיוחדים שיש להם תוך ופנימית שמצד מקיפיהם הם כרוכים מקופלים ומצומצמים בכמותם 

מחוסרי התרחבות והתפשטות, ואחרי שמבואר שהאדם מתואר ע"ש אבר היד שבו, שפיר נוכל 

על חלקי אבריו שהם  לא  בו,  ומתפשט  הגוף המתרחב  רק חלק  זה  יתואר בשם  לא  כי  לומר 

מצומצמים בענינם מחוסרי התרחבות והתפשטות, ויתורגם ידיו )פרייע קארפערטהיילע(, ואחרי שכל 

דבר שאינו כרוך ומקופל אבל הוא מופשט בשטתו כלו גלוי לעין ההכרה שאין בו ענין נעלם 

ומקופל, לכן אמרו רבותינו מה ידיו בנראה אף כל הנראה פרט לבית הסתרים, ולדעתם יתורגם 

ידיו )זיכטבארער קארפערטהייל(, ובזה דעת רבותינו מבוארת על לשון המקרא עצמו" עכ"ל.



-ר-

סוד נפלא בכוונת הידות

כוונת הידות שבקריאת שמע

והנה כתב האריז"ל )בשער הכוונות ד( לכוון בכוונת קריאת שמע, את כוונת חמש הידות מתוך 
המילוי של שם ב"ן, באופן כזה: דהנה שם ב"ן במילוי נכתב כך: יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה, ונמצא 

שיש בו ד' פעמים תיבת ה', שהם ארבע ידות, כי האות ה' מרמזת ליד, ועוד יש בה את האות 

יו"ד, שהיא היד החמישית כי יש באות יו"ד - יו"ד ודל"ת - והם יחדיו ה', וזה מרמז על חמש 

הידות העושות את הנוק' לכלי ועל ידיהם היא מעלית מיין נוקבין לעורר את היחוד השלם.

הה' הראשונה שונה מארבע הההין שלאחריה

עוד שיש לכוון כוונה זו של החמשה ידות, בסדר זה, קודם את הי' והד', שהם עצמם  וכתב 
הה' הראשונה, ואח"כ את ד' פעמים ה' שיש במילוי של השם ב"ן, שהם הארבע ידות הנותרים, 

ד שעה"כ, דרושי ק"ש, )ביאור תיבת שמע(,והנה ביאור זה הע' יותר מפורש יובן במש"ל כי היא מקבלת עתה מזווג או"א שהוא 

לחיות העולמו' הנה מ"ן של הזווג ההוא הוא שרש אל שם ההויה בגי' ב"ן אשר מקומה בז"ת דאימא ומן ההויה ההיא דב"ן 

היא מקבלת עתה כדי שיהיה לה כח אח"כ להעלות מ"ן, ולכן גם ההארה שלוקחת עתה היא מן מ"ן דוגמתה ג"כ כפי מה שהיא 

עתה צריכה להעלות כי כיון שהיא צריכה להעלות מ"ן לכן צריכה לקחת הארה מן שרש מ"ן העליונות, וכבר הודעתיך בשער 

הפסוקים בפ' וארבע הידות יהיה לכם לאכלה כו' כי ה' ידות הם נרמזות בשם ב"ן וז"ס מיעוך באצבע שהיו הראשונים נוהגים 

למעך באצבע ולהוציא הבתולים כמבואר אצלינו במקומו:

והנה היד כלולה מה' אצבעות שהם חמש אותיות מנצפ"ך שהם המ"ן עצמן וכ"א כלולה מה' הרי הם ה"פ ה' שהוא ה' ידות 

ובהם חמש אצבעות בכל יד וא"כ נמצא שכולם נרמזות בשם הוי"ה דב"ן שהיא המעלה מ"ן והוא באופן זה כי כאשר תצייר 

הוי"ה דב"ן בציורו יהיה כך כי יוד במלואה יש בה ב' אותיות י"ד ונשאר בה אות ו' ואח"כ תקח ב' הההין במלואם שהם ד' 

ההין וכל אות ה' צורתה ד' י' כנודע הרי ד' ההין הם ד"פ י"ד ועם הי"ד ראשונה הרי ה' ידות נשאר משם ב"ן ג' ווין שהם אות 

ו' דמילוי יו"ד וב' הווין האחרים הרי ג' ווין והנה ה' ידות הם בגי' ע' וז"ס ע' רבתי דשמע ישראל שה"ס ה' ידות דמ"ן דאימא 

עלאה. וג' הווין הנשארים עם ההוי"ה דב"ן דההין עצמה שהיא בגי' ב"ן הרי ע' שנית וז"ס ותרב משאת בנימין ה' ידות הם 

ה' ידות הנז' דהויה דב"ן שה"ס בנימין שהם המ"ן והסוד הזה נרמז בפ' ובניהו בן יהוידע כו' והוא במה שביארנו כי יש צדיק 

תחתון וצדיק עליון. 

יוסף הוא צדיק עליון שהוא יסוד דדכורא הנותן מ"ד וצדיק תחתון הוא יסוד דנוקבא הנותן מ"ן וגם הוא נקרא צדיק אלא שהוא 

תחתון וה"ס בנימין הצדיק לפי ששרשו מן הזכר כי הנה ההוא רוחא דשבק בה בעלה בביאה קדמאה הנה הוא הוא ולכן גם 

הוא נקרא צדיק אלא שהוא תחתון וה"ם בנימין הצדיק פי' בן ימין כי ב"ן ר"ל שם הויה דב"ן הנז' במילוי ההין שהיא בגי' ב"ן 

ואמנם הוא נק' ימין לפי שניתן לה מן הזכר הנקרא ימין בביאה ראשונה כנודע כי דכורא מימינא ונוק' משמאלא שהיא עיטרא 

דגבורה ועל ענין זה רמזו בפ' ויצא בענין רחל דיתבא בין תרין צדיקים בסוד וצדיקים ירשו ארץ כו' 

והנה כל הצדיקים אשר הם מעלים מ"ן נקרא ע"ש בנימין ואחד מהם הוא בניהו בן יהוידע וז"ס ובניהו ב"ן יה"ו כי יה"ו הם 

שלשה אותיות ראשונות שהם ע"ב ס"ג מ"ה ואות הד' ה"א תתאה היא שם ב"ן וזהו ובניהו ב"ן יה"ו וכבר ביארנוה במקומו 

ע"ש. ואומרו בן איש חי פי' כי הוא ב"ן שהיא הויה דמילוי ההין שהיא בגי' ב"ן והוא בן איש חי פי' שהוא נמשך מן היסוד 

צדיק עליון הנקרא חי וגם הוא נקרא חי כמוהו צדיק תחתון והנה ב"ן ח"י הוא גי' ע' שהם ג' ווין הנשארים משם ב"ן העשוי 

בציורין כנ"ל והם בגימטריא ח"י ועם ב"ן הרי ע'".



-רו-    ה/ה אמהנפלוהבדאאנמה רמאמ

וזה לפי הסדר של המילוי של שם ב"ן, דקודם יש האות יו"ד, ואח"כ את ארבע הההי"ן, וזה 

בפשטות.

שוני הבוהן משאר האצבעות

באמת יש כאן סוד נפלא בצורת הידיים הרמוזה בכוונה זו, כי באמת ביד ישנה חמש  אולם 
אצבעות, אלא שיש חילוק ביניהם כי הבוהן הינה בודדת ונפרדת משאר האצבעות, ולא עוד 

שהבוהן  ידי  על  דייקא  נעשית  הידיים  אחיזת  עיקר  כי  מכולם,  החשובה  האצבע  שהיא  אלא 

יש רווח הינה לבין האצבעות האחרות לאחוז  הולכת לרוח אחרת משאר האצבעות וממילא 

בהם חפצים.

שני צורות של ה' בצורת ידי האדם

והנה כשהאדם יאחוז את ידו פתוחה ושטוחה, יראה שהבוהן תהיה כצורת יו"ד בהיותה קטנה 
משאר האצבעות כיו"ד זו שהיא קטנה משאר האותיות, ואילו שאר ד' האצבעות יהיו דוגמת 

ד' מצד מספרם העולה ארבע.

כשיסגור את ידו, תצטייר האות ה' באופן אחר, דהד' אצבעות, יש בתוכם את הבוהן  ואילו 
כד'  מצטיירות  האצבעות  ארבע  כי  הרגילה,  בצורתה  ה'  כאן  יש  וממילא  היו"ד,  כנגד  שהיא 

והבוהן שבתוכם כרגל  הקטנה שבה'.

ביאור ציור כוונת השמות

פתוחה  כשהיא  היד  צורת  כנגד  הינה  ודל"ת  מיוד  הנעשית  הראשונה,  שה'  הבן,  ומעתה 
שאז הבוהן עומדת לחוד, כנגד היו"ד ולאחריה שאר הד' אצבעות, ואילו ארבע אותיות הה' 

הרגילות הינם כנגד היד הסגורה שיש בה ד' צורות ה' רגילות ע"י האצבעות והבוהן הנמצאת 

בתוכם.


