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  הקדמה
  

שהוא הספר , על כל הטוב אשר גמלו וזיכו ללמוד מספר גת אגוז, עליו לשבח לאדון הכל
בעל המחבר ספר , ל" זצוקיקטליא'ר אברהם ג"יוסף במוריו ורביו רבי , הראשון שהוציא לאור

  .ועודשערי אורה ושערי צדק 
  

בשת , עשרים וששבהיותו בן ,  שבספרדסאלהב, יקטליא'יוסף ג את הספר גת אגוז חיבר רבי
  .שלשים וארבע לאלף הששי

   
ל "ל ואי תפילה לא"השתדלתי בכל מאודי להיצמד ככל האפשר ללשוו הטהורה של הרב זצוק

  .ברחמיו יכפר' לה מידי בחיבור זה והרחום וחון שלא תצא תק
   

  .יקטילא'ל ג"אברהם זצ' אמר יוסף הקטן בר
  

  .תמימה' תורת ה
  .יפה כלבה ברה כחמה

  . דרכים מסודרות, כל דרכיה
  .אימרות טהורות', אמרות ה

  .אבים גדולות אבים יקרות
  ....היא מקור לכל המקורות

  
   ירדתי לראות ז"ת אגו"גאל 

  ת"אוי צב"את המלך י
  ועוררתי המחשבה הטהורה
  בסוד שלשה דרכי התורה

  ...מורה'תוטריקון 'מטריא 'ג
  

   שם הגהז"אגובהיות 
  ולכך היתה הכווה

   תמצא סתר וגלהאגוזוב
  חיצון לשמירה פימי מופלא

  כי דרכי התורה גלויות וסתרות
  ...פשטים לשמירה וסודות שמרות

  
   ראש הפסגהת"געל היות 

  המדריגה סתר ז"ואגו
  אלקיו' בהיות הסתרות לה

  והגלות לו ולביו
  ובהיות הסוד מובן בתכותו

  ...והוא כחתן יוצא מחופתו
  

  .ד"הקו וחלק ב אותיות"כחלק , ת"השמוחלק : ספר גת אגוז חלק לשלשה חלקים
  

  . והוא חלק שמותיו יתעלה,החלק הראשון

  .שעריו חמשה

  ל"ההיכשער . י"הכושער . ה"ההוישער 

  ת"הצבאושער . ם"הששער 

  
  
  

  .י"ברוך הבא בשם יהוה ברכוכם מבית י
  .זה השער ליהוה צדיקים יבואו בו
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  ה"שער ההוי

  
אין בכולם שם שמעיד תכלית העדות הברורה בסוד , דע כי כל שמותיו שהוא יתעלה קרא בהם

  חריםשממו גזרים שי שמות א, כי אם השם המעיד על ההויה, ייחודו ומציאותו

  
  ראש לכל ראש ורם על הכל,  ה"סוד השם המיוחד יהו. א
  

שלא תחדש בחידוש העולם כמו ',   הוא השם המיוחד לו יתא"ו  ה"א  וא"ד  ה"   יו-ה   "יהו
  .א"פרקי דר" היה הוא ושמו בלבד , קודם שברא העולם" שאמר 

  .שמו אחד ואין אחר. שמו אמר ולא שמותיו
  

  . וזהו סוד מעשה מרכבהאחד' הווה בו  הכ- ה"יהובכל מקום 
  ה אחד"יהו= ו " כוזסודו במעשה מרכבהה "יהו

  ד" כמיין אח13 = ו"ז  -ה  " כמיין שם יהו26 = ו"כ
  "אחד ' אלקיו ה'  ה"וזה העדות בהיותו בכל יום מעידים 

  
יד על והוא שם אחד לבד אשר מע',  הוא השם המורה והמעיד על אמיתתו יתה"הוידע לך ששם 

  .חומר וצורה, ש ומראה על היותו בדל מכל צד הרגש"הוויתו וקדמותו ית
כי מאחר שהוא ' וכל להעיד על אמיתת מציאותו ית, ומאמיתת מציאות שאר כל המצאות כולה

 וכל המצאים יתבטלו לביטולו מפי שהוא יסוד כל המצאים תלויים בו, ה"אמיתת כל ההוי
  .  הויתם ומציאותם

  
כל . ה"הכווה היא לא לצורת האותיות כי אם לאמיתת מהות ההוי, שמו -ו אומרים במה שא

קראים בשם המורה על אותה פעולה , ש קרא בהם  זולת זה השם המיוחד"שאר השמות אשר ית
  .או העיין או המעשה ולפי השעה

ומאמיתת , םבלתי שם המיוחד מחודשים הם בחידוש העול' הרי לך כי כל שמותיו ית, ואחר שכן
  .תחדשו , ה"המיוחד המורה על ההוי מציאות שם

,  ה האמיתית"אי הוא ההוי: כאילו אמר " הוא שמי ' אי ה" '  ח' ומה שאמר הביא ישעיה מב
  .והויתי הוא סוד אמיתתי, שמי הוא סוד הויתיכי . ושמי ואמיתתי אחד הם

  
כלומר בהיות "  ה אחד ושמו אחד "הוביום ההוא יהיה י" '  ט' ועל זה הסוד אמר  זכריה יד

ש מעיד על אמיתתו ולפיכך תמצא "כי הוא ית, הרי גם העדות על שמו, העדות עליו שהוא אחד
   .ו"כוז בסוד ה אחד"יהו מעיד על ה"יהו

  
  .ו"איך יכילהו כלי מחודש ח, ומאחר שאיו מחודש, אך מאחר ואין לו צד חידוש

עלם מן הקריאה כפי האותיות ו קרא בשם לכן65= ס "ה סוד -  ל"היכ שהוא סוד י"אד   
  "  מפיו כל הארץ ס"ה קדשו ל"ה בהיכ"ויהו   " 'כ' חבקוק בוזה שאומר הביא  

  .היכל זה מורה אדותו והסתירו מהכל
  

,  וכמו שהוא איו משתה, כי על היות זה השם יתברך ויתעלה עומד בלי שוי, ומה שיש להתבון
במציאות , קודם שברא העולם איו משתה ומעיד עליו סוד מציאותו והויתו כך שמו המיוחד לו

  ימלוך לעולם ועד'  ה'א'  שם צז מלך'  ה 'טז'  תהלים י  מלך'  הה"בס. ואחר מציאות העולם העולם
שהוא איו משתה מהויתו ,    ואחר הזמן, ובזמן,  קודם הזמןהרי לך כי שמו מעיד עליו ,  'שמות יח
  .יתברך

  
אין בכולם שם המעיד על , קרא בהם, אשר הוא יתברך ויתעלה שמו לעד, דע לך כי כל שמותיו

, והוא השם המיוחד.  שממו גזרים שאר שמותיו וכיויוה"יהויחודו ומציאותו  כי אם השם 
  .סובל את כולם וסובב בכל, אשר מעיד על כולם, תחילת ההוויות כולם

  
ואומם כי . וכל שם ושם גזר לפי הפעולה, ים על פעולותיו יתברךהם מחודשים ומור, שאר שמותיו

 וכולם הם שימוש שם המיוחד ה"ה  י"ה  אהי"יהוה חלק לשלושה שמות  שהם שם "שם ההוי
תחדשו לו שאר ,  אמם לאחר שהתחיל לחדש את העולם. ואין בהם שם שיגיע לתכלית עילויו

משכים מהמשכת כח שם , קרא בהם' ת שהוא יתהשמות כולם ויש להתעורר על היות כל השמו
  .וזה הביאור, המיוחד שהוא שם בן ארבע אותיות

  
  )112  (ק" יב  אשר עולה ו"ף  ו" כ וסימםו" כה לעולם"גימטריא שם יהו

  .'כב'  בראשית  לב"  ק"ויעבור את מעבר יב"  או אומרו 'ב' ישעיה ה" ב חצב בו"וגם יק"ה "בס
  

  . עשרים וששהו במספרם " כוכמו כן שתי אותיות
ובחזרת חלילה הוא אלף  מאתיים שלושים , א" תתתל עולה בגימטריאה"ם ושש" עשריוהה

   ן"ב, ה"מ, ג"ס, ב"ע סך כל שמות הקודש -  ב"רל שהוא הוא  א"רל' אואחד דהייו 
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 אשר שיהם משכים מכח השם ם"ת הדברי"עשר וגם ה"ר תור" כת הוא גם גימטריאא"תתתל
  .ו"כחד העולה במספרו הפשוט המיו

כיצד הם משכים , וכל להיכס בסדר שאר השמות, ואחר שכבר ידעת סוד אלו הסימים הפרטים
  . מכח השם המיוחד

  
, ה"ה יהו"י, ם"ה אלהי"יהו, י"אד, ה"אהי, ה"יהו: ואלו הם השמות שהוא יתברך קרא בהם

  ל"א, ה"ה אלו"יהו, ת"ה צבאו"יהו, י"ה שד"יהו
  
  י"ה  אד"ה  אהי"הוי. א

   ו"פ  עולים יחד   י"ה  אד"אהיושי השמות  , ו"כ  בגימטריא עולה ה"יהוכבר ידעת ששם 
  

  ו"פ ושתי האותיות האחרוות  ו"כשתי אותיות הראשוות  :ו"ו  ף"כ  ו"כהתבון באותיות 
  ו"פ הפימיות    ושתי האותיותו"כשתי אותיות החיצויות  :ו"ף  ו"כ                             

  
  ו"כ    סודו  ד"ה   א"ה   א"    י ו"ככמו כן  החצי הראשון מכל אחד ואחד מעיד על שם 

  ו"פ     סודו  י"ה    "ה    י"   ו      ו"ף  ו"כ בסוד ו"כואלו החצי האחרון דבק באותיות 
ן בסוד החצאים הראשוים סובלים את האחרוים וכולם משכים בכח שם המיוחד שהוא ראשו

  . ותלים בו הן בסוד מספרו והן בסוד אותיות מספרוו"פ והוא אחרון בסוד ו"כ
  
  ם"ה אלהי"יהו. ב

 הרי )112(ק "יבשסודו , ם"ה אלהי"יהושסודו ,  ו"ף ו"כ,  בפירושו" כוסוד, ו" כ סודוה"יהושם 
 הוא סוד ם"אלהי כעיין שכתבו למעלה ומה שיש לך להתבון ולדעת כי שם ו"פ סובל את ו" כלך

וכל מה שפירשו למעלה הוא הדין  בעצמו בזה השם שהוא שם , ו"פשהוא סוד , י"ה אד"אהי
  .ה"יהו אשר משך מכח שם ם"אלהי

  
  ה"ה יהו"י. ג

, ה"יהושם גזר הוא משם , ה" יכי, אין או צריכים לבאר בו ביאור גדול שהרי הוא מבואר מעצמו
  .והוא חצי השם

  
  ה"י  יהו"שד. ד

ה "יהו. ה ואין צורך בשמות אחרים" עד אמן ש די יהוי" שד.השמות אלו מעידים זה על זהשי 
 מעיד עליו שבו בלבד די י"שדבהיות , ומדוע קרא שם. כי השאר כיויים הם, הוא לבד קרא שם

  )ם"ש כמין 340  הם  26 ועוד 314 (ם" שעולים בגימטריאה "י יהו"שדולכן . לו
  
  ת"ה  צבאו"יהו. ה
 כלומר כל צבאות העולם מתהווים מכח שם ת"צבאו'  הע לך כי השם מבואר הוא בהיותו קראד

ה גורמת "כי ההוי. ה ומתקיימים מהמשכתו"ת סמוכין הן ליהו"ה ובו הם משכים כי צבאו"ההוי
  .ת"ה  אין שם צבאו"שאם אין שם הוי, להם להיות מצאים

  
  ל"ה  א"ה  אלו"יהו. ו

  .ל בזו הדרך"ן חשבון אותיות ומלות עולה אסוד השם המיוחד בעיי
     26= ה    "  יהו-חשבון   
       4=  אותיות  -אותיות  
    1  =    כולל    -מילות   

  ל"  כמיין  א31                                  
  

  ה"ם  אלו"ל  אלהי"א:  ודע כי שמות הכיוי הם שלושה
  .המיוחד בסוד חשבון אותיות ומילותהוא סוד הביין המקבל כח מהשם ל "א

  ה"ובאל ם וחציו השי"היבאלתמצא  יו הראשוןחצ, ה מקבלים כח מהשם המיוחד"ואלו ם"אלהי
    הוא סוד הבייןל"א:    דהייו

     מראה על פעולה-ם   "  באלהיה"י             
     מראה על תועה-      ה"  באלוה" ו            

  
 השמות שהוא יתברך ויתעלה לעד קרא בהם כלעדות ברורה ש, ה שביארולאחר כל מ, הרי לך

ה ותן כח "ה וזולתו אין להם קיום ועל כך עדות היות שם ההוי"משכים מכח שמו המיוחד יהו
  .בכל המצאים בהיותו קדמון לכל וסובל את הכל

  
 ומאחר שכל אלו ,ותאמר שמאחר ואלו השמות כולם תלויים בשם המיוחד, אך אל יעלה על הדעת

  .  השם המיוחדבהימצאהרי גם הם מצאים , השמות  כללים בו
לפיכך .   ה"ושמו מעיד על ההוי', אין לו שם זולתו ית, הרי כבר אמרו שלפי שברא העולם

  .ה"שאר כל השמות המשכים אחר ההוי' תחדשו לו ית, בהתחדש צורת האותיות ותחדש העולם
��

  ...מעשה בראשית 
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והוא כדי להפריש בין השם , ם" העולם לא שתמש בשם המיוחד בפירוש אלא בשם אלהישבחידו
  .ובין שאר כל שמותיו הגזרים לפי הפעולות שתחדשו בחידוש העולם', המעיד על הויתו ית

  
בראשית ברא : " ואמר,  בשם המורה על הפעולהלהיקראהוצרך , כשהתחיל לחדש העולם, לכן

  ה לא תחדש לו בחידוש בראשית"ששם יהוכדי להודיע  " 'שית ברא הברא"ולא אמר  " ם"אלהי
 שורשו תחדש בחידוש העולם ם"אלהיאך לעומתו שם ,  מיוחד הוא לו קודם לכן, כי זה השם

ושם ) ה "אהי(ו "יה  ומקבל כוחו משם ,ה"ו  י"ה  יה"יהו: ה שסודם"והוא משך אחר שמות ההוי
  .ויהכיה בשער "כפי שיתבאר ב,  ה"י
  

) ו" פגימטריא (י"כווזה ה) ו" פגימטריא (ע"הטבמורה על מלאכת ) ו" פגימטריא(ם "אלהישם 
השמים כסאי : "  באומרוא"הכס הוא סוד ע"הטבכי ,  )ו" פגימטריא(א "הכסתחדש בחידוש 

  .  והשמים מחודשים הם'א' ישעיה סו"  והארץ הדום רגלי 
  

  .ה הוא הפועל את הכל"אמם יהוו,  ם"מצא שהפעולות כרכות  בשם אלהי
ם משך מכח שם "לדעת כי אלהי, ם"ה אלהי"והעיקר הגדול הוא שבכל מקום שאתה מוצא יהו

,  ה הוא הפועל"  כאילו אמר יהו'לט' מלכים א יח  ם"ה הוא האלהי"יהוומה שהוא אומר . ה"יהו
  .ם הוא מורה על הפעולה"ושם אלהי

 כבאומרו יש לו שתי דרכים שמתוכם מתברר סוד האלקות ,ודע לך כי שם המיוחד הגדול והורא
  'לט' מלכים א יח "  הוא האלקים'  ה-הוא האלקים ' ה" פעמיים 

  
  ו" כשסימוה "יהוסימן אותיותיו שהן ' ,  הדרך א
  ה"מ שסימו א"ו ה"א וא"ד ה"יוסוד מלוי האותיות שהשם המיוחד קרא בהם  ' ,  הדרך ב

  
  .  ם"ם שם אלהיושי הסימים הללו מורי

  
   ו"ף  ו"כ   בדרך   ה אלקים"יהו    מורה   ו"כ                                  

   א"מ  ה"מ       בדרך    ם"אלהי סודו       ה  "מ                                  
  

ים ושי סימא "מ ה"מ בסוד "הוא האלקים' ה", ו"ף ו"כ בסוד "הוא האלקים' ה "וזה אומרו
 שלוש ךישמרה ו"הוך יברכי"  מכווים בפסוק הראשון שבברכת כהים והוא סוד ה" מ-ו "כאלה 

הרי לך ראשי ה "מ= כ "כה   שלוש אותיות אחרוות בסוד -  ו"כ= ו "ייאותיות  ראשוות  בסוד  
  .ה"מותכלית תיבותיו בסוד , ו"כתיבותיו של זה הפסוק בסוד 

וזולתו ,   ומציאותםההוויותואמר כי השם המיוחד הוא סיבת כל  לכוותוומכאן יש לו לחזור 
כוחו והמשכתו משם , ובו עשה כל מעשה הטבע, ם שבו ברא העולם"ושם אלהי. אין להם קיום

  .ואין לו קיום בלתי השם המיוחד,  הואההוויה
  

 א"סהכ וברא ע"הטבכאילו אמר בראשית ברא " בראשית ברא אלקים"ואמר ' לפיכך התחיל ית
  .שתחדש בחידושם, ם"אלהיבשם 

 שהוא ם"אלהיושם , ה סתר בבריאה"ההויכי שם ', וזה שאמר ברא אלקים ולא אמר ברא ה
  . דהייו הוטבעו בו כל הטבעים במעשה בראשית- טפל לטבע,  לחידוש העולםהכיוי

��

  ...ם יחרם"זובח לאלהי
" ה לבדו "ם יחרם בלתי ליהו"אלהיזובח ל:" ל"ת, ו"ם ראשון הוא ח"ואם בכל זאת תאמר אלהי

הוא , היא האלקות' ית'  שתכלית אמיתתו של המתכווןכלומר כל העובד לפיו בהיותו , 'יט' שמות כב
מאחר ועובד אותו , אחר החידוש' ית'  של הואמיתתשהרי תולה , כלומר אין עבודתו ראויה, יחרם

  .ה"ם ולא מצד שם הוי"מצד שם אלהי' ית
  

, ם "שהרי אלהי, ם"שלא תהיה עבודה סמוכה לשם אלהי,  "ה לבדו" בלתי ליהו "וזהו סוד אומרו
שהוא קדמון ' ה בהיותם מאמיים בו ית"אמם תהיה עבודתו סמוכה לשם יהו. רבים כללים בו

  .ויחיד והוויתו גורמת למציאות שאר המצאים
  

ה "י אם לשם יהום כ"לשם אלהי, ועל כן לא תמצא מצוה בתורה להקריב לא קרבן ולא זבח
  ...".'אדם כי יקריב מכם קורבן לה: "כאומרו

לא , כי אין כאן מעשה בידים,  'יט' תהילים כא " זבחי אלקים רוח שברה" ואל תטעה במה שתמצא 
דהייו כוותו היא לצורת ההתהגות של האדם , כי אם להלוך ולהתהג בדרכיו, זביחה ולא קורבן

  .כלפי בוראו
 אין כאן עבודה בידים כי אם 'יח' מלאכי ג" בין עובדי אלקים לאשר לא עבדו " מר וכן כאשר הוא או

  .שוב להלוך בדרכיו
  
  
  

  ...שם אלהים אחרים לא תזכירו
  .ה ולא עוד"תכלית הכווה בשם המיוחד היא שהוא שם ההוי
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ת ם מורה תכלי"שם אלהי אמם, ולא שם' ית' ם כוי הוא לה"אלהיועליך לזכור תמיד כי שם 

כמו , כלומר שמות  כג  יג"   אחרים לא תזכירושם אלהים: "כאומרו', שאר כל המצאים זולתו ית
אך , אלקים מראה אמיתת שאר כל המצאים וקרא שם כלפיהם', ששם הויה מראה אמיתתו ית

  .ה הוא לא שם אלא כוי בלבד"כלפי שם הוי
  

השתמש בשם אלקים      ומה שאמר ,  'במעשה בראשית שהוא חידוש כל המצאים זולתו ית, ולכן
ם "שם שאר כל הכוחות העליוים הקראים אלהי: כווה היא" ם אחרים לא תזכירו"שם אלהי"

  .לא תזכירו
  

אחר אחרים הם משכים ולא , המה אחריםלא תזכירו כי , י שתראו אותם מושלים בעולם"אעפ
הם כחות משכים .  שהם עושיםמושל יש עליהם ובמאמרו הם עושים מה, מכח עצמם הם עושים

  .ה"עד הסיבה הראשוה שהיא אמיתת ההוי, זה אחר זה
��

  ... כם"אלהי' ועבדתם את ה
שזהו , ה"וצריכה היא להיות סמוכה לשם הוי, אסרה העבודה לשם אלקים, לאור כל האמור לעיל

  .סוד העדות ברורה שהוא יחיד וקדמון וסיבת שאר כל המצאים
  

ועל כך אמר דוד המלך . ם שם סמוך לאלקים יש לך להתעורר אצל הכווהומה שתמצא בכל מקו
אתה , ה" דהייו כשמך שהוא שם יהו'יא' תהילים מח"  כשמך אלקים כן תהילתך על קצוי ארץ"ה "ע

   ).ה"הוי חוזר לאלקים כי אם לשם שמךואין . ( כן התהילה אוה לך, שהוא אלקים
  

 ממה שמצא בתורה ראשית קריאתו בשם אלקים כי כבר מראים שאין להקשות, וכל אלו הדברים
מה שאמר , ועדות על כך.  קודםהההוויושם , אין זה השם מיוחד לו אלא כוי הוא לואמרו כי 

 ם"ה אלהי"יהואלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות "סמוך לחתימת מעשה בראשית 
  ".ארץ ושמים

  
כי שם אלקים כוי הוא שתחדש , ה"קים קודם לשם הויאל תטעה עצמך לומר כי שם אל, דהייו
. אלהימצה אין לשום כוי אפשרות "כי בלתי הוי. ה הוא שם בלבד וקודם לו"והוי,  העולםשבחידו

ה מורה תכלית "כך שמו מורה קדמון וראשון בהיות שם ההוי, ראשון וקדמון' וכמו שהוא ית
���. כולם מציאותה אין לכל המצאים"אמיתת המציאות וזולת ההוי

��

  'סוד מציאותו ית
ה "שם יהו, )ם"בראשית ברא אלהי(ם שהוא ראשון במעשה הטבע "אף על פי שתראה שם אלהי

ואם ,  הטבעהיתהווה במה "שאם אין הוי, שהוא מאמת מציאות כל הטבעים, ה"ראשון הוא להוי
  .ם" שם אלהיהיתהווה במה "אין שם יהו

  
סתם לך הכתוב , או לתכלית' שגה להגיע לראשית הוויתו יתאמם מאחר ואין בו כח ויכולת ה

והתחיל לפרש שם המורה על ,  כדי לסתום החקירה בוה"סוד מציאותו שהוא יהומכל וכל את 
  ".ם"בראשית ברא אלהי"החידוש שהוא שם אלקים באמרו 

  
פיך כי שאל א לימים ראשוים אשר היו ל"אך לא פירש כלל מהות קודם הבריאה כמו שאמר 

,  'לב' דברים ד" ם אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים"למן היום אשר ברא אלהי
ואין אתה דורש מה למעלה ומה ,  מקצה השמים ועד קצה השמים אתה דורש:'חגיגה יאל "ופירשו ז

  .וכל המסתכל בארבע דברים אלה ראוי לו  שלא בא לעולם, מה לפים ומה לאחור, למטה
  

, מאחר שסתם צורת מעשה הטבע, ..."ם"ויכל אלהי"בתכלית כל החתימה אמר ומה שתמצא ש
".  ארץ ושמיםם"ה אלהי"יהואלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות "התחיל לומר 

ם בכל "אך כשברא העולם קרא אלהי, קודם ואחר  שברא העולם, ה  הוא השם"דהייו יהו
  .ל הכויין ולחידוש העולםאשר ראשית הוא לכ, מעשה הטבע והחידוש

  
יש לו לחזור ולהתעורר במה שסודות השם המיוחד , ואחר שהתעוררו על כל אלו העיין

   תמורה- וטריקון - אגימטרי. מבוארים בשלושה דברי קבלה
��

  
  
  
  
  

  . הוא סוד החשבון- אגימטרי
  .ו"כ בגימטריא סודו ה"יהוהרי כבר ידעת כי שם 
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אמם , ו ארבעה מיי שימושים ובשלושה או משתמשים בתורתודע לך כי שם המיוחד יש ל
והרי אין או יכולים להשיג יסוד כי אם בין . הרביעי אין או משתמשים בו בהיותו יסוד לבד

: ו הוא סימן ידוע וקבוע לפירוש האותיות שהן סוד שימושו"ודע כי השם המיוחד שסודו כ. בלבד
  ' י, ה"י, ו"יה, ה"יהו

� �� �� ��   ה"יהו הראשון  שהשימו�
    ו"יה    השי   שהשימו        
  ה"י השלישי  שהשימו        
       'י הרביעי   שהשימו        

  
 הרביעי על היותו אות אחת אחרוה החוזרת להיות הראשוה שבשימוואין או משתמשים 

  .לאותיות השם יתברך שמו
  

   ה"יהו
  .      ה הקדמוית"וד ההויוהוא ס,  שאין זולתו קיום לשום מצאה"הוא סוד אמיתת ההוי

  
  ו"יה

ה   ולא "אשר משך אחר ההוי, הוא סוד חידוש העולם, ה" כמין אהי21 אמטרייאשר עולה בג
. ה"ו שהוא חסר אות אחרוה מאותיות יהו"ה וזהו יה"כי זהו יהו, ה"תמצאהו שלם בשם ההוי

 אבגימטרייו העולים ,ה,ד,ג,ב, הכללים בסוד א כל המצאיםשחידוו הוא כאמור סוד הויית "יה
  .'ה הראשוה שהיא סוד הויתו ית"והמצאים מכח ההוי, ו"יה
  
  ה"י

כמו כן . ה מורה על דין'בהיות שם י,  תלויים במעשה הבראיםהוא סוד היות הגמול והעוש בעולם
ו שהוא יסוד הוית "ה ולא בשם יה"ה שהוא ראשית ההוי"ה איו שלם לא בשם יהו"תמצא שם י

עם "ה מורה על הוית כל המאורעות המשכות מאמיתת שמו יתברך כאמרו "הרי לך שם י. החידוש
  'ג'  תהילים  קל"  י מי יעמוד"ה אד"עווות תשמור י

  
  'י

  .ה"החוזרת ליסוד הראשון שהוא יהו, אות  בפי עצמה
  

  : והרי לך שלושה שמות ראשוים מורים על שלוש מיי הויות
  

  .תה קדמוי"ה על הוי"יהו      
  ה מחודשת "על הוי)  ה"אהי(ו "יה                             
  ה יומית"ה  על  הוי"י                             

  
  . ה זו"ה זו דומה להוי"וזהו הפירוש המורה סוד השם הזכר כפי שיוי האותיות ואין הוי

  
  מיוחד לעולם לאמיתתו יתברךה "יהו

  ל המצאים מאמיתת הויתו יתברך מורה על המצאות כו"יה              
  . מורה סוד הוית הגמול והעושה"י               

  
  .ה ראשוה" סדר כון והכול חוזר להוי'ה י"ו י"ה יה"יהו והרי לך 

��

  וטריקון
  ?ו"ה שעולה כ"מהו סוד חשבון יהו

זו ב,  לאותיותוטריקון, ושימוש השם המיוחד בהיות ששימוו הוא "הרי כבר ידעת כי סימן כ
  :הדרך

                    
   אותיות10כ  "א   סה"ו  ה"א  וא"ד  ה"  יו-ה "יהו
    אותיות8כ   "ו          סה"א  וא"ד  ה"   יו-ו  "יה

    אותיות5כ   "א                  סה"ד  ה"ה       יו"י
    אותיות3כ   "סהד                          "יו'         י
  ו"  כמין כ-  אותיות  26                                                     

  
ה " בהיות אותיות יהוווטריקון  גימטרייאהרי לך סוד הכבד גלה מתוך שי דרכי הקבלה שהם 

וטריקון בסוד האמור לעיל  אשר מורה ' ה  י"ו  י"ה  יה"ובהיות אותיות יהו, ו"א מורה כימטרייג
  .ו אותיות"כ

  .ואחר שכן באר עתה סוד דרך השלישית שהוא דרך התמורה
  

  תמורה
וזהו סוד תמורת אותיות שם . ד"אח' ה סודו ופירושו ה"יהוכבר רמזו בראש השער הזה על היות 

  .המיוחד
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  ו"ה סודו כוז"יהו, הן שלפיהם בסדר אלפא ביתאיארבע אותיותיו מתחלפות בחברות
  :  ופירושו כך 

  'כ  תמורתה  'י
  'ותמורתה                                'ה
  'ז  תמורתה  'ו

  'ו  תמורתה  'ה
  

  ד"ה אח"יהו שסודו ל"ט וסודו וסימו ו" כוז בסוד התמורה שהואה"יהוהרי לך סוד 
  וסוד הייחוד הוא סוד דרכי התמורה , לייחד שמו פעמיים בכל יום' ועל זה צווה אותו ית

  
  'ד'  דברים ו"  אחד' האלקיו ' שמע ישראל ה"וזהו סוד 

  .ה אחד" יהו  ואחריוה"יהו; תמצא השם הראשון שבפסוק
 שאו מזכירים תמיד סודו  ה"יהוכי , ובכך מעידים או;  כאילו בא האחרון ומפרש את הראשון

  .ה אחד"יהו
  

בהיות , ולפיכך כלל בו אחד, וזהו היסוד שעליך לדעת כי אין לו שם שיורה על אמיתתו כי אם אחד
ומלכות אלקיו , דוש העולםי בסוד חאלוקיו' הי שאו אומרים "כלומר אעפ,אחד' ה סודו ה"הוי

,  והוא שם אחד לבד קדמוןה האמיתית הקדמוית"ה הוא סוד ההוי"יהומכל פים , או מקבלים
  .הוא סוד קבלת מלכות שמים) אלקיו' באמריו ה(ושם אלקים 

  
  :ועל כך תדע כי

  ה הראשוה"הוא סוד ההוי   ה"שמע ישראל יהו    
  .הוא קבלת מלכותו בהיותו מחדש בסוד אלקים    אלהיו                   
  .ה הראשון"            הוא תשלום הפסוק בפירוש לשם יהו   ה אחד"יהו    

  
 סוד אמיתת מציאותו והוית יחודו קודם שברא העולם וסוד חידוש ד"ה אח"יהווכשתכלול בסוד 

  .ה לבד"ה המורה סוד הוי"והוא שם יהו, אזי תדע למי אתה מייחד,  הדבריםהעולם וסוד קיום כל
  

  ...דין ורחמים 
ראה שאיו מתקיים שתף עמו , התחיל לברא עולמו במידת הדין  "ו"ב  ט"בראשית רבא  יל "אמרו ז

כי אין קיום לדברים בשם , "ם ארץ ושמיים"ה אלהי"ביום עשות יהו"ד  "הדה"  מדת הרחמים
  .ה שהוא מדת הרחמים"בלתי שם יהו, שהוא מידת הדיןם "אלהי

והוא סוד חצי שם , מדת הרחמים משותפת בו, ם קרא מידת הדין"י כי שם אלהי"ותדע שאעפ
  .ה"המיוחד שסודו י

מדת הדין הוא , ם"אף על פי שהוא מדת הרחמים בשם שכולו דין שהוא שם אלהי, ה"אך שם י
ומדת הדין , ם"מדת רחמים בשם אלהי, ה"שם יהרי לך ו; ה"בערך שם שכולו רחמים שהוא יהו

��.ה"בשם יהו
����

  ...הי עשי-בריאה 
אך לשון בריאה איו תשלום , "ם" אלהיבראבראשית "בשם אלקים הזכיר בריאה באמרו , אמם

אין החושך תשלום המעשה כי אם . 'ז' ישעיה  מה "יוצר אור ובורא חושך"כמו שאמר . המעשה
כי ) כמו החושך( שוב תמצא בלשון בריאה  רע שם " עושה שלום ובורא רע"מרו או כא .העדר האור

  .בהעדר הטוב תמצא רע
  

כי כל הרע מצא בזאת המציאות ואין . 'ג' בראשית רבא א" אין רע יוצא מלמעלה"ל "וזה אמרם ז
ם בקרבי "כי אין אלהי"הוא מתגלה אלא כאשר מסתלקת ההשגחה האלוקית כמו שאמר 

       'יז'  דברים לא"  הרעות האלהומצאוי 
  

  כי הסוד הוא בהיות 'יב'  מיכה  א" ה לשער ירושלים"כי ירד רע מאת יהו"ואל תקשה באמרו 
כי אין רע מעשה זולתי , אזי מצא רע בשערי ירושלים ואז חרבה, השגחתו ושמירתו מסתלקות

ואיו ;  מצא מכח היפוכובהיות העדר משהוא, בריאה בחושך וברעולפיכך תמצא לשון  .הטוב
הרי האור הזה הוא , כדוגמת הר המאיר ומבטל החושך .תשלום המעשה כמו האור והטוב

הרי לך לשון בריאה ופל  .כס בגבול לאור ולהחשיך אותוילעומת החושך שלא יכול לה, המעשה
  .בדבר שאיו תשלום המעשה ולפיכך אמר בריאה סמוך לשם אלקים ולחושך ולרע

  
כשהזכיר יעקב שאיו תכלית הכווה אמר  , 'ה' ישעיה מב" בוראך יעקב ויוצרך ישראל"שאמר ומה 

ללמדך שישראל הוא תכלית המעשה כאמרו , אך כשהזכיר ישראל קט לשון יצירה, לשון בריאה
  "יוצר אור ובורא חושך"וזהו סוד אומרו . בראשית לב כח "לא יאמר עוד שמך יעקב כי אם ישראל"

ם עשה שיראו "והאלהי" כאמרו הלעשיי במה שתמצא בכמה מקומות שם אלקים צמוד ואל תקשה
 כי זה וכיוצא בו איו עוסק 'כט'  קהלת  ז" ם את האדם ישר"עשה האלהי" או ' יד' קהלת ג" ממו

  .ן הואיבמעשה ממשי אלא סיפור עי
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התבון היטב , ם צמוד למעשה"או שם אלהי, ה"לכן כל פעם שתמצא בריאה סמוכה לשם יהו
בהיות כל עין בריאה סמוך , כי הכווה הישרה לעולם היא.  לאיזה צד הוא וטההכווה בו

  .  ם"ן ידוע סמך מעשה לאלהייועי, ם"לאלהי
ולכן פירש בו תוהו ובוהו , בהיות המציאות בלי צורה" ם"בראשית ברא אלהי"בראשוה אמר 

ובהיות , שזהו סוד בריאת השמים..." רקיע ויבדלם את ה"ויעש אלהי"אמר , אך לאחר מכן. וחושך
  .אמר בהן מעשה, הצורות בדלות ומכווות

  
את המאור הגדול : "פירש, בהיות הצורות מכווות ובדלות, "ם את שי המאורות"ויעש אלהי"וכן 

ויעש "וכן . שאז הצורות הן יכרות..." ויבדל בין המים"כפי שפירש ברקיע " ואת המאור הקטן
שזהו הבדל צורות ומעשה " למיה: "מיד פירש, כשאמר לשון מעשה" ם את חית הארץ"היאל

  .גמור
  

 התיים. כי תמצא קיומם בהפך השאר,  לשון בריאהבדגים ובעופות, בתייםאמם מה שקט 
המוליכך במדמר הגדול והורא חש שרף "מצאים במקום שאין טבעיות לשאר המצאים שאמר 

 וכן תמצא 'ו' ירמיה ב" בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם " ואמר הביא 'טו' חדברים " ועקרב
        'כה' ישעיה סה" וחש עפר לחמו"מזוותם בלתי טבעיים לשאר כאומרו 

  .שאין חיה ואדם מתקיימים בשכותם במים עצמם,  קיומם הפך השאר,הדגים
  . פורחים באוויר בהפך שאר המצאיםהעופות

ים דגים ועופותהרי לך תאמר בו בריאה . קיומם בהפך השאר, י גדווכל דבר שהוא הפך לשכ
  .כי בהעדר הטוב ימצא הרע, כמו שאמרו

  
 בהיות תחילת בריאה כל אדם גולם 'בראשית אי  כז" ם את האדם"ויברא אלהי"מה שאמר , כמו כן

   'ז'  שם ב" האדםם את "ה אלהי"וייצר יהו"אך בהיות הצורה מגעת אמר בו . בלתי שמה
  

כי בו שבת מכל מלאכתו "יש לך להתבון מה שאמר בחתימת מעשה בראשית , ולפי אלו העיים
כלומר לעמוד ( לעשות והוא עתידם "ברא בשם אלהי. 'ג'  בראשית ב" ם לעשות"אשר ברא אלהי

  .ה" בשם יהו)ולההיג
ם ארץ "ה אלהי"ום עשות יהואלה תולדות השמים והארץ בהבראם בי"והעד האמן אמר סמוך לו 

ובהעשותם , ם"בהבראם בשם אלהי: פירוש, ה"  בהבראם ביום עשות יהו- 'שם פסוק ד" ושמים
  .ה"בשם יהו

  
  .ה"י הוי"ו ההו"היה, י"ה והה"ה ויה"והי, ה"ו היו"י ההי"הוה, ו"ה יהה"ה יוה"יהו

  
. ד שוי והפוך אחר זולת זהואין לו צ, זהו סוד צירוף השם המיוחד הכבד והורא על סדר המוכרך

ותמצא תכלית כל צירופו מורה הויה ולא , ואמם לא תמצא בכל אלו הלשוות כי אם הויה בלבד
  .שמו הוא סוד אמיתתו ואיו דבר יוצא חוצה לו. עוד

ה אחד בהיות הויתו יתברך אחדות שאין בה תערובת לדבר אחר כמו שתמצא "ולפיכך עיד יהו
  .בשאר הלשוות

  
, א"ב והפכו ב"כאמרו א, תמצא שתי לשוות משוות, ו בשתי אותיות ראשוות באלפא ביתאאפיל

אפילו בשתי אותיות ראשוות , וי שהוא ראשית החידושיגם בכ .בא דומה ללשון  אבואין לשון
  .לא דומה ללשון ל"אוהרי אין לשון . וי הפכו לאיל שהוא תחילת הכ"כי א. תמצא השיוי

  
ה אחד בהיותו מכל פים "כי כולו שלם בלתי צד שוי ולכן קראהו יהו, ה"ן בהוימה שלא תמצא כ

  .מקבל אחד בלתי מקבל שוי
  

ה "ה ואז תהיה עובד מצד האהב"אז תכס למעלת אהב, ד"וכשתבין חקירת אלו העיים בסוד אח
ואין , ה"בד הוא סוד אה"כי סוד אח 'ה'  דברים ו" ה אלהיך"ואהבת את יהו"ד "כאמרו סמוך לאח

  .אתה כס למעלת האהבה מבלתי שתדע סוד הייחוד האמיתי ואז תוכל לעבוד לפיו מצד האהבה
בראשית ה "ויקרא בשם יהו"אמר בו , כשתאמת לו סוד ייחודו יתברך, אברהם אביו עליו השלום

  ' ח' ישעיה מא" זרע אברהם אהובי"  ואז קרא אהוב כאמרו 'לג'  כא

  
ואחר זה משכת כל התורה ,ל מיוסד שהוא יסוד כל היסודות ועמוד החכמהוהרי לך יסוד גדו

; אזי וכל להמליכו באמת ובלב שלם', ובהיותיו יודעים ומאמיים סוד קדמותו וייחודו ית, כולה
מאחר שדע ממי או מקבלים ולפי מי או , ואז וכל לקבל את תורתו על צד האמת ודרך הכוה

  ם חיים"דברי אלהיואז דע דרכי התורה כי כולם  .לם לו שכר הפעולהעובדים ומי האמן לש
  

חזור לבאר שאר השמות , ואחר שביארו קצת מן הדרכים אשר שמו יתברך מורה עליהם
  .המשכים אחר השם המיוחד בעזרת שדי

  ה"אהיה וסודו "המשך מאמתת שם יהוסוד השם . ב
��

  .ו"ה שסודו יה"אהיה שם תהוו, ה"מאמתת הוית שמו המיוחד שהוא יהו
  .אמם איו שלם כמותו, ו"ה בסוד יה"ה סמוך הוא לשם יהו"הרי לך שם אהי
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  ;ולכן קרא מיוחד, ה  איו מורה רק מציאותו יתברך וייחודו"תדע כי שם יהו
דוש כל יה לא קרא מיוחד מפי שהוא כולל סוד מציאותו יתברך אך גם סוד ח"אמם שם אהי

  .ם מאמתת מציאותו יתברךשאר המצאים כול
  

ובין שם ,  אשר לא וכל לקראו כפי אותיותיו בהיותו קדמוןה"יהולפיכך הפרש גדול הוא בין שם 
שהרי שם מחודש הוא ומורה ראשית החידוש כפי שיתבאר ,  אשר קראהו כפי אותיותיוה"אהי

  .להלן
וזה מורה מציאות , תברךכי זה מיוחד לייחודו י, ה"יהו כמעלת שם ה"אהיוהבן שאין מעלת שם 

ו חסר אות אחת משם "ה סודו יה"ולכן תמצא כי אהי. שאר כל המצאים מאמתת מציאותו יתברך
ה "ואין שם אהי, ה"ה כולל שם אהי"והרי לך שם יהו. ה"שאין מעלתו כמעלת שם  ההוי, ה"ההוי

  .ה"כולל שם יהו
��

  ...ה מורה ראשית החידוש"שם אהי
 ה"ו  כסוד אהי"יהסודו  , ו"ד ה"ב ג"אהיו  , אשית כל המצאיםשהוא ר, ראשית האלפא ביתא

  .ה" יהו מתחדש מאמתת מציאות שםו"יהוהוא סוד תחילת כל החדוש בהיות 
  

בהיותו מורה מציאות כל המצאים ומעיד על חדוש ,  הוא ראשית לכל המעלותה"אהישם , הרי לך
 ה"יהו .'ל' שם ח" ה אצלו אמון"ואהי" וגומר 'כב' משלי ח" ה קי ראשית דרכו"יהו"כאמרו . העולם 

   ראשית דרכוה"אהי-ו קדמון הוא 
  .ה מורה מציאות כל המחודשים "ושם אהי, ה מורה קדמות לבד"שם יהו

  
  ...ואמרו לי מה שמו

  .ט שערי טומאה ולתכלית הכפירה "הגיעו למ, דע לך שכאשר היו ישראל בגלות מצרים 
כמעת ושתכחו מהם שמות הקודש שבאו מהאבות וחזרו להיות , ברבות הימים בגלות המר ההוא

חוץ משבת לוי אשר לא עבד מעולם , כוכבים ומזלות, כשאר העמים אשר עבדו לכוחות עליוים
  .עבודה זרה ועל כן זכה לכהות עולם

אמר לפיו , ...ואמר לו לך אל פרעה ואמרת אליו, ה" שמו לעד למרע' וית'ית' העל כן כאשר גלה 
ה בלעדי "ריבוו של עולם הרי כל האומות כופרים באמותך ובמציאותך ודעתם שאין אלו, תברך י

  שם " ה"יהולא ידעתי את " או 'ב' שמות ה"  אשר אשמע בקולוה"יהומי " כדברי פרעה , הכוכבים

  
שמות "  הםיואמרו לי מה שמו מה אומר אל"' ה אדון כל הבאים לשאול מאתו ית"לכן הוצרך מרע

כוותו היתה בחקירת שם המיוחד  המורה על מציאותו וצחיותו יתברך ועל היותו קדמון . ' יג'ג
  .ומושל על הכל

  
 שהן גימטריא  מ" ל  מ  ש אותיות  : ראשיתןה   "ו   מ"ה   שמ"י   מ"להתבון בארבע תיבות   

  ה" י  ה  ו  : ותכליתן ם  "ד  ש"סו
  ם" שמה הוא סוד  : ה "דהייו שואל מרע

  ה"יהומה הוא סוד צורת האותיות       
   א"ו ה"א וא"ד ה"יודהייו מה סוד שם האותיות  ה "ממה הוא סוד       

  
  .ה מכל וכל מפי שאין בכל מצא כח להשיג תכלית אמתתו"אך הוא יתברך הסתיר שם ההוי

ה "אמם יכול אתה להשיג שם אהי, ה איך יכול להשיג"אמתת שם יהו, ה"אמר לו יתברך למרע
  .ה כפי שמורה שם המיוחד"ה אבל לא תכלית ההוי"אשר מורה קצת ההוי

  

  …ה "ה אשר אהי"אהי
  :כאילו אמר לו , ה"ה אשר אהי"ומה שכפל את הלשון ואמר אהי

    ה"הי) ה"יהו= י "יו(א         
  אשר            
  ה"אהי          

אמיתת  אשר  מדהייו ה"אהיאשר ) קדמון לכל דבר( ה"הי )המצא הראשון(א דהייו אי 
אשר וזהו אומרו , ה"ה וגלה בשם אהי"אי סתר בשם יהו, מציאותי מצאו כל המצאים שבעולם

תדע לך שכולל מציאות שאר המצאים מאמיתת  , ה"דהייו כל מקום שתמצא אהי, ה"אהי
  .מציאותי

��

 ו שהוא"ושתמש בשם יה, ה שהוא ראשון בהיותו עלם וקדמון לכל דבר"הרי לך הסתיר שם יהו
  .ה"סמוך לו ושסודו אהי

  

  …סוד חידוש העולם
  .ו"יה  שסודם ו"ד ה"ב ג"א הוא סוד חידוש העולם כאמור לעיל בסוד ה"אהישם 

לבדו יחיד וקדמון וכי כל השאר אחד שהוא ' כי שלוש אותיות אלה מעידות עליו ית ודע לך
  .מחודשים הם

  ד"ה אח"יהוסודו ול "ט סימו ו"א וא"ד ה"יו  אשר פירושו , ו"וזהו סוד יה
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  ...חותם מעשה בראשית
כל ההויות מצאות בהיות ה "מטה יו, ו"חתם מעלה יה ג"א משה י"פזהו סוד אומרו בספר היצירה 

 רום ברר ,שלש אותיות מן הפשוטות חתם ":שם כמו שאמר ו חותם מעשה בראשית"יהמאמיתת 
ו כלומר בחכמה ובתבוה "א וא" הד"וחתמו ביו: "ן"ופירש הרמב" ו"שלש וקבען בשמו הגדול יה

  ד"ה אח"יהוומבואר לכל משכיל בהיות כל חותם מעשה בראשית מעיד " ובדעת
  

',  הוא השם המורה על היות כל המחודשים מצאים מאמיתת הויתו יתה"אהיכי סוד , והה לך
  .ו"יה  סודם'ו' ה' ד' ג' ב' אוכן תמצא ש , ו"יהתמצא כל סדרי בראשית חתמים בו בסוד וכן 

ה "משם אהי' וחסר א, ב"והאותיות היסודיות סודן כ, א"כ סודו ה"אהיכמו כן תמצא שם 
  .לתשלום האותיות

 ה"ואהי בהיות 'ל' משלי ח ה אצלו אמון"ואהי וכן 'יג' איוב כג, והוא באחד ומי ישיבווזה אומרם 
ובהיות שם , כו יתברךתחילת דר, ז האותיות קטות עם גדולות שהן סוד התורה" כמין כז"כסודו 
  .ו"יה העולים ו"ד ה"ב ג"אז אותיות בסוד " ראשית כה"אהי

  
אמם הוא יתברך לא . ו"יהתחדש לו שם , שאחר שתחדשו לו הפעולות .  'וזהו סוד יחודו ית

ולא גרע ממו דבר שלא , סף  בו דבר מבריאת העולם להשלים מציאותו יותר ממה שהיה שלםותו
   .ברא דבר לצורכו

  
  

  ה"יו סודו "ה יה"השלישי המשך אחר יהוסוד השם . ג
  

  …ה"אם עווות תשמור י
ועל היות הגמול ,  והוא מורה על פעולת העולםו"יה גזר כאמור מאמיתת השם השי ה"ישם 

  "ה מי יעמוד"יהו, ה"אם עווות תשמור י"  גקל תהלים וזהו אומרו . והעוש הכל לפי המעשה
  

  מיוחד בהן או משתמשים בתורתו הקדושה                 דרכי השם הןשלוש ה
  ,  השם המיוחד ה"יהו   הדרך הראשוה

ות.ו"יהסודו   ה"אהי   יהיהדרך השהמחודשות ויסוד כל ההויות,  הוא חותם כל התכו  
  המורה על פעולת העולם ה"י   הדרך השלישית

  
  הם סוד ההויות,   השמות אלה שלשתו, ה"ה י"אהימצאו , ה"יהוהרי לך מכח אמיתת שם 

  הקדמויתסוד הויתו יתברך מורה על על ההויה   ה"יהו
  העולם ועל הויתוחידוש מורה על   ו     "יה

  הכל על פי המעשה וזהו סוד אמרו , הדין והעושההגת מורה על   ה"י 
  

  'ה י"ו י"ה יה"יהו
  'ה י"יו "ה יה"יהומכח השם יתברך המיוחד בסוד , ה"ה ב"משך להוידע שהכל 

אלא , ה לא תמצאהו כלל לא במעשה בראשית ולא במעשה מרכבה"השם המיוחד יהואמם 
וזהו בהיותו מיוחד מכל צד , 'ה י"ו י"יהשתמש רק בשלושה שימושים האחרוים בלבד שסודם ה

   והוא קדמון, חידוש
  

   ויהי אור…ויאמר אלהים יהי אור 
  "ם יהי אור ויהי אור"ויאמר אלהי"מר במעשה בראשית שא, פתח יתברך ויתעלה שמו לעד

  :התבון וראה
  והיא כוללת שי השימושים האחרוים,  היא תכלית שימוש השם המיוחדי"יהלת ימ

  ' ה י" יו"ה יה"יהו
   בשלושה שימושים האחרוים שסודםתא אחזיא אמתת המציאות והי הי"ויהמילת 

  'ה י"ו י"יהה "יהו
  

משתמשות בארבע אותיות האחרוות כולן , עשה בראשיתכל ההויות שבמועל זה הדרך תמצא 
  .ובלשון זה תהוו כל ההויות כולן ויצאו להויה. י"ויהשסודו , שבשימוש השם המיוחד

  .הרי לך כל מעשה בראשית מתהווים מאמתת שם הויה ואין שם ההויה כלל עמהם
  

  ...מעשה מרכבה
  . בדל ממה הבדל גמורה"יהום אמם ש, אחזים בה' ה י"ו י" יהרק ,גם במעשה מרכבה

  
  :דע כי האות האחרוה אשר בשימוש השם הוא סוד המרכבה ממש בדרך זו

  ד"ב ג"א  סודו  'י      
  'ה   ד"ב ג"א  סודו  ה"י      
  ו"ה   ד"ב ג"א  סודו  ו"יה      
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 ו"הו ה"י של "ה ובה אחזים, ד"ב ג"אהוא סוד המרכבה בסוד , תכלית שימוש השםשהוא , 'י
  ו"יהשל 

  
 תמצאהו בדל ה"יהואמם שם , שה שימושים האחרוים שבשם המיוחד תקועים במרכבהשלו

  ה"יהו שסודו ח"ו ז"הממה ותמצאהו חוצה לה בסוד 
  
  'י' תהילים כהואמת ד "ה חס"כל ארחות יהו 

  ד"חס שסודו ב"ע סודו 'ה י"ו י"ה יה"יהו
  .ה כולהובאלו הדרכים או משתמשים בכל התור, חסד הם' דרכי שימוש שם ה

ב אותיות שהם " בהיות כל אחד כולל ע'שמות יד ט"א וי"ע ויב"ויסוכן תמצא שלשה פסוקים שהם 
  .'סוד השם המיוחד ית

  
  'א' ישעיה יטרוכב על עב קל ובא מצריים ' הה ה

ים יש לשם המיוחד ותמצא אותם בפסוק הל בזו הדרך"שלשה סימ:  
  ו"כ  סודו              ה"יהו  
  ב"ע  סודו          'ה י"ו י"ה יה"יהו  
  ל"ק  סודו  ד"א יו"ד ה"ו יו"א וא"הד "א יו"ו ה"א וא"ד ה"יו  

  
    הרי לך סוד שימוש השם המיוחד

      ה"יהו  -  כפי צורת אותיותיו
  'ה י"ו י"ה יה"יהו  -  כפי צורת השימוש

  ד"א יו"ד ה"ו יו"א וא"ד ה"א יו"ו ה"א וא"ד ה"יו  -  כפי שם איתיות השימוש
  

  ה"סוד שם י
הוית העייים  מורה ה"י ושם הוית החידוש מורה ו"יהשם , 'הוית קדמותו יתרה  מוה"יהושם 

  הקורים במצאים בטוב בין הפכו
  

מדוע משום , ה"י וכן יד על כס 'ב' שמות טו לי לישועה י"ויהמדוע משום , ה"יוזה אומרו עזי וזמרת 
  'טז' שמות יז בעמלק ה"יהולמלחמה 

  
  'ים עד האות יכל המציאות כולה כוללת עשרה חלק

  'ד' ישעיה כו צור עולמים ה"יהו ה"יבכאומרו כי , 'ד ה"ב ג"א כולל חצי בסוד ה"יאך תמצא שם 
  .ם"הי וכן תמצאהו קשר בשם אלה"יאהה ובסוף "ויה מכוון בראש ה"יכמו כן תמצא שם 

  ו"כ         תמורתו  ה"י
  ו"כ        סודו    א"ד ה"יו

  'ה ית" יהוה סודו ותמורתו כסוד"הרי לך שם י
  

        לסיכום
  :שלשה שמות המורים סוד ההויה סמכים על השם הראשון שהוא השם המיוחד באלו הדרכים

  
  ו"כוז    תמורתו  ה"יהו  
  ו"א וא"ד ה"בדרך יו  ו"כוז    סודו  ו"יה  
     כאמור לעיל  ו"כ  סודו ותמורתו  ה"י  

  
  . כפשוטו ממשה"י וכולל ו"כוז בסוד ו"יהה כולל "השם המיוחד יהו

  . אשר מאמיתתו מצאו כל המצאים וזולתו אין להם קיוםסוד ההויה, הוא יתברך
בהיותו קדמון ואין דבר ,  כי זה השם ראוי הוא להיותו יתברך קרא בוה"יהוקרא , הוא יתברך

  . ראשון ושמו עד אמן לכך, הרי לך יוצרו יתברך ויתעלה. ה"קודם לו בהיותו קרא הוי
  

 כאשר הוא ה"יוכן הוא קרא , סוד הויות חידוש העולםר הוא מורה  כאשה"אהיוהוא קרא 
  .סוד הויות פעולות העולםמורה 

שהוא ראשית החידוש והוא , ם"כללים בשם אלהי, ה בשער הבא"כפי שבאר בע, שי שמות אלו
  ".ם"בראשית ברא אלהי"כאמרו , ראשית תורתו הקדושה

וזה מורה , סוד ההויותאלה מורים . ם"אלהילבין שם  ה"ה י"אהיהפרש גדול יש בין שמות , אמם
  .פעולות ההויות אחר שמצאועל 

, ם מורה על הבין שהוא התורה"ושם אלהי,  והויתןהאותיותמציאת  על היסוד שהוא ים מוראלה
  . האותיותשהרי התורה בית היא מאותם

    
ומאחר שכל אלו , מיוחדותאמר שמאחר ואלו השמות כולם תלויים בשם ה, ועל יעלה על דעתך
  .הרי גם הם מצאים בהימצא השם המיוחד, השמות כללים בו

  
  .ה"ושמו מעיד על ההוי', אין לו שם זולתו ית, הרי כבר אמרו שלפי שברא העולם
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שאר כל השמות המשכים אחר ' תחדשו לו ית, לפיכך בהתחדש צורת האותיות ותחדש העולם
  .ה"ההוי

וכל השמות זולתו , ה יתברך בדל מן כל ומאמתתו מצא הכל" יהואם כן הרי לך סוד שם
  .מחודשים הם

  
בעזרת החון , תם ושלם בחסדו יתברך השער הראשון שבחלק הראשון ועל סדר זה משיך

  א"ל זיע"להיכס בשאר השערים על סדר דברי הרב זצוק, לאדם דעת
  כולם  משכים כל השעריםואחר שער זה, ה"ה ב"כי אין לשערים כולם קיום בלתי הוי


