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יוסף  יעקב  א שמות תולדות 

שמות 

הקדמה 
המצוות ידוע  וכל  הוא , ברוך הקדוש  של  שמו  את ליחד  הוא  הזה בעולם עבודתינו  עיקר כי

בכל  שמו  יחוד  שהוא  אחד  ה' אלקינו  ה' ישראל  שמע הפסוק  סביב והולכות סובבות

התורה  היא  זו  כי לגר הזקן הלל  אמר כך ועל  כלל , מבלעדיו  מציאות שום אין כי העולמות,

כמוך לרעך ואהבת – אחת רגל  על  ברש "יכולה כמבואר  ר  שנקרא  הקב "ה אהבת על  הוא  (שפירושו 

.שם )

הקדוש ומבואר  יחודא א בזוהר הוא  ישראל  שמע כי ה' יחוד  של  עבודות מיני שני יש  כי ,

שאין  רק  שלא  והוא  הקב"ה יחוד  על  הסובבת נוספת עבודה יש  אמנם עלאה,

התחתונים  בעולמות נגלית מציאות שום אין שגם אלא  ית', מבלעדו  כלל  בעולם כח שום

ית' מלכותו  כבוד  חיות בה שאין ותנועה תנועה שום ואין מבלעדו , הזה העשיה עולם ועד 

כח  היא  גם ה' אור על  מסתירה שהיא  הנראית החיצוניות ואפילו  להחיותה, בה המתלבש 

ית' הוייתו  על  המסתיר שהמגן אלקים, ה' ומגן שמן כי נאמר שעליו  אלוקים משם והיא  ה'

הקב"ה. של  משמותיו  אחד  שהוא  אלקים שם הוא 

כך והיחודא על  המורה בו  הנזכר הוי"ה שם כנגד  הוא  ישראל  שמע פסוק  שהוא  עילאה

שם  כנגד  והוא  תתאה יחודא  הוא  שם וברוך ליש , מאין הכל  את מהוה שהקב"ה

התחתונים, העולמות כל  קיום שמכוחה הקדושה, השכינה דהיינו  המלכות שהיא  אלקים
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אחרא,א. יחודא הא וגו', שם ברוך חד. יחודא איהו דא וגו', ישראל "שמע א) (רסד, בח "ג  הוא

עלאה  דעלמא רזא דא לתתא, דא ושמא לעילא, דא דשמא בגין האלקים" הוא "ה' דא ורזא

יעו"ש). בקיצור  (עכ"ל תתאה" דעלמא רזא ודא
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המלכות  בבחינת רק  מתגלית ית ' ואלקותו  הויה השם שהוא  העליון היחוד  מסתתר שבהם

המלכות בקבלת תלויה זו  ובחינה מלכותו , המקבלים העם על  המולך כמלך (שהיאשהוא 

אדנ"י ) אלקים שם  שם בתואר המלכות נקראת מתוקנים אינם התחתונים עולמות ובעוד 

כוחות הרבה בעולמות יש  כאילו  שנראה כך על  הק ')המורה מהשכינה כולם  שבאמת .(אע "פ

א' פרק

שבעולם  עבודה  בכל  ושכינתיה  קוב "ה  יחוד

וביתוואלה איש  יעקב את  מצרימה  הבאים ישראל  בני שמות 

באר  דק"ק המגיד מהרב ששמעתי פי על  י"ל  עוד באו ...

יהושפט  עד וכו ', זה  ביקש  לא  זה  שביקש  מה  מלכים ד' ש "ס , ביאר

ואתה  מטתי על  יושב אני וכו ' שירה  לומר לא  כח בי אין  אני אמר

פ"ד)תהרגם תמוה :(איכ"ר  והענין  .

בכל וביאר ושכינתיה  הוא  בריך  קודשא  לייחד יכול  האדם כי

ולימוד, תפלה  כגון  בדיבור, הן  במעשה  הן  מדריגותיו ,

לך  בסוד במחשבה  לייחד יש  אז בדיבור גם לייחד יכול  וכשאינו 

תהלה  ב)דומיה  סה, בשכינה (תהלים יש  זו  ומדריגה  בחינה  גם כי ,

יחוד  ואין  כאמור יחוד שהוא  בשמחה , זה  גם ויקבל  ההיא , בעת 

כן , גם גשמיים וספורי דבורים בכל  יחודים יש  וכן  והבן . בקטטה 

אחותה  עם עצמו  את  מייחד שהוא  מורי בשם ששמעתי וכמו 

הרב  אמר וכן  וכו '. ביאר והטעם גשמיים, בספורים דמטרוניתא 

עמהן  עצמו  את  מקרב עם, המוני  עם שמדבר ידי על  כי הנ "ל ,

כדי  ה ' לגבי כורע  ו ' בסוד והוא  ולמצות , לתורה  לקרבן  ויכול 

הנ "ל : ע "ד מ "ן  בסוד כן  גם גשמיים דברי נק' כן  אם להעלותה ,

כל ויש  כי גשמיים, דברים חבירו  עם שמדבר בעת  שמתפלל 

וכתובים  בתורה  נזכר ועד"ז א "ב, אותיות  ידי על  הוא  ספורים

וגו ' ארתחששתא  אל  ואומר כגון  ספורים, עניני ג )כמה  ב, ,(נחמיה

כוונת  שזהו  לקח ויוסף  חכם ישמע  הש "י, אל  אז מתפלל  והיה 

בריך  קודשא  לייחד שיש  הנ "ל , מלכים ד' בענין  להשמיענו  הש "ס 
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גם  שם, הוא  באשר האדם של  המדריגות  בכל  ושכינתיה  הוא 

ודפח"ח: וכו ' זמן  באיזה  ללמוד יכול  כשאינו 

אהבת ואפשר אשר אשה  עם חיים ראה  הפסוק רמז (קהלת שזה 

ט ) בתורה ט , ועוסק עליונה  במדריגה  כשהאדם כי ,

כשי  כן  שאין  מה  איש , בסוד נקרא  במדריגת ותפלה  ממדריגתו  ורד

לייחד  ואהבה  בשמחה  זה  גם מקבל  וכשהוא  אשה , נקרא  עם המוני

וקדם  אחור בסוד ממורי ששמעתי כמו  ולהעלותן , מדריגות  אלו 

ה)צרתני קלט , ועולה (תהלים כשחוזר כך  אחר אחור, בסוד כשהוא 

וזהו אחור, הנק' המדריגות  אותן  גם מעלה  קדם הנק' למדריגה 

אהבת , אשר אשה  עם חיים ראה  וז"ש  ודפח"ח. צרתני וקדם אחור

ועסקי  ודבורים ספורים כגון  תחתונות  מדריגות  שהם האשה  עם כי

מוחין  זה  ידי על  וממשיך  הנ "ל , ע "ד מ "נ  מזה  לעשות  יכול  גשמיים,

אחת  על  והעמידן  חבקוק בא  הש "ס  פירוש  כן  גם וזה  חיים. הנק'

יחיה  באמונת "ו  כד.)וצדיק אשה (מכות הנק' שהיא  באמונה  כי ,

והבן . כן  גם יחיה  וכנ "ל 

יש וא ּלה  ּבא ּו. ּוביתֹו אי ׁש יעקב  את מצרימה הּבאים י ׂשראל ּבני  ׁשמֹות §¥¤§§¥¦§¨¥©¨¦¦§¨§¨¥©£Ÿ¦¥¨
מלכים  ד' ש "ס, ביאר  באר  דק"ק המגיד מהרב  ששמעתי  פי  על לפרש 
לומר  לא  כח בי  אין אני  אמר  יהושפט עד וכו ', זה ביקש  לא  זה שביקש  מה

תהרגם ואתה מטתי  על יושב  אני  וכו ' פ"ד)שירה תמוה:.ב (איכ"ר  והענין
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עודב. תהלים ראה ושרפה מדרש  ציקלג , על עמלק גדוד שבא בשעה וראה בוא עט ): (מזמור 

מהו  ואנשיו, הוא מצטער  התחיל שרופה ומצאה דוד שבא כיון בתוכה, שהיה מה כל ושבה

הלך  עשה וכן רדוף. לו אמר  הזה. הגדוד אחר  הארדף ח ) ל, (שמואל-א הקב"ה לפני אומר 

כן, עשה לא אסא למחרתו. הערב ועד מהנשף דוד ויכם יז) (שם, שנאמר  והרגן, אותן  ומצא

עשה  מה הכושי. מלך אחרי לרדוף כח  בי אין עולם של רבונו הקב"ה, לפני אסא אמר  אלא

של  רבונו ואמר , יהושפט  עמד אסא. לפני הכושים את ה' ויגוף יא) יד, הימים-ב (דברי הקב"ה

רודף  ואתה אנחנו עומדים נהיה אלא מלחמה, עמהם ולעשות אחריהם לרדוף כח  בי אין עולם

מה  מארבים. ה' נתן ותפלה ברנה  החלו ובעת כב) כ, (שם שנאמר  הקב"ה, עשה וכן אותם.

שבא  בשעה חזקיה עמד אלו. את אלו ורואין המאירה איספקלריא הלבישן הקב"ה, עשה

אתה  מטתי על ישן שאני בשעה אלא מלחמה, לראות ולא לרדוף כח  בי אין ואמר , סנחריב,
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מדריגותיו ,וביאר בכל ושכינתיה הוא  בריך קודשא  לייחד יכול האדם כי 
גם  לייחד יכול  וכשאינו  ולימוד, תפלה כגון בדיבור , הן במעשה הן

תהּלה דמּיה ל בסוד במחשבה לייחד יש  אז  ב)בדיבור  סה, גם ,(תהלים כי  §ª¦¨§¦¨
ההיא  בעת בשכינה יש  זו  ומדריגה בדיבור בחינה לעסוק  יכול אדם  שאין בשעה 

יש עתה  כי הוא  סימן רחל, הנקראת  השכינה  תיקון עיקר שבזה  – ה ' בעבודת 

שבשכינה  הבחינה  שהיא  המחשבה  עבודת  ידי על הוא  שתיקונה  בשכינה  מדריגה 

לאה , כאמור הנקרא  יחוד שהוא  בשמחה, זה גם את ויקבל שמיחדים  אופן דכל

ושכינתיה , קוב "ה  יחוד נקרא  בתחתונים  ית ' בקטטה כובוד יחוד יהיה ואין דאם 

עמו  מחשבתו את  לייחד יוכל לא  שוב  זה , מצב  לו שזימן הקב "ה  על חלוק  לבו

דסתרי, תרתי הם  וקטטה  יחוד כי וספורי ית ', דבורים בכל יחודים יש  וכן והבן.
מורי  בשם ששמעתי  וכמו  כן, גם טוב מרןגשמיים שם מייחד הק 'הבעל  שהוא 

דמטרוניתא  אחותה עם עצמו  גשמיים ג את נקראת ד בספורים הקדושה  השכינה 
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בשבילך, מלחמה עושה ואני מטתך על ישן אתה כן עושה אני הקב"ה אמר  בעדינו. נלחם

ומכל  מעליהן, והלכו אשור . במחנה ה' ויך וגו' ההוא בלילה ויהי לה) יט , (שמואל-ב שנאמר 

אמרו  אוכלוסיהון. מן חוץ ואפרכים דוכסין וכולן אלף, וחמשה ושמונים מאה האוכלוסין אלו

ארצך  רוחב מלא כנפיו מוטות והיה ח ) ח , (ישעיה שנאמר  אלו, אלא מהם נשתייר  לא רבותינו

מתו. אותן וכל בכנפיו. מששים אחד תרנגול של והמוטה אל. עמנו

בס'ג . חסדוע"ע ענייני מקאמרנא להרה"קנוצר  של דברים וז"ל, דברים, אותיות ד"ה פ"ו זי"ע

אדני, המלכות, כלי החיצון מלכות עם ומדבק עצמו מייחד שהיה ממורי ששמעתי הזה, עולם

ומלכות  ישראל, אלהי ישראל, כנסת הנקרא הפנימי אדני שהוא ישראל, אלהי שתחת חיה

אלהי  שתחת כ"ג  חיה והוא אותיות, כ"ב מספר  העולין אדנ"י צירופים כ"ג  עוד בה יש החיצון

הוא  בריך קודשא לייחד יכול והאדם גשמיים, סיפורים ידי על הזה והדבקות ישראל,

(תהלים  בסוד במחשבה מייחד ולפעמים בדיבור , הן במעשה הן מדרגותיו, בכל ושכינתיה

כשמדבר אף בשמחה הכל ויקבל בשכינה, יש זאת ומדרגה  בחינה גם כי תהלה דומיה לך ס"ה)

עם  שמדבר  ידי ועל באמת, לבו שיכוון ובלבד גשמיים, בסיפורים אף יחודים ויש בקטנות,

ורחימו. דחילו בלתי בקטנות שנאמרו והתפלות הנשמות כל את מעלה עמם, ומתקשר  ישראל

אפרים ועיין מחנה ידי דגל  על אם כי להיות אפשר  אי אדם של עליות כל כי זי"ע זקיני מאבי

גשמיים  דיבורים והן שלו, והתורה התפלות הן האדם, של המדות  הן וצדיקים, הדור  ראשי

יש  בחינות, שני ויש רבה, באהבה באמת בו הדבקים אנשים לאותן מעלה הצדיק הכל שלו,

פשוטים  אנשים ויש בהתפשטות, ותפלתו תורתו דבקות ידי על אותן מעלה שהצדיק תלמידים

כשהצדיק  וכן יבול , לא  ועליהו א') (תהלים דרך על שלו, בשיחה אם כי להעלותן יכול שאינו
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פנימיות  יש  ברוחניות  ובחינה  בחינה  שבכל ידוע  והנה  מלכה , כלומר מטרוניתא 

בענינים  חיצוני באופן מתגלית  שהיא  בחינה  יש  הקדושה  ובהשכינה  וחיצוניות ,

הדיבור  והוא  מהותה  עיקר על המורה  פנימי באופן רק  ולא  תיקונה , ושם  גשמיים 
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מעמד  ושומע לעבודה, נפלאים ושכליות וכח  חיות בו ומשים וסיפורים דיבורים שומע

עושה  ששומע סיפורים וכל השכינה, צרכי על שעה  באותה רחמים לבקש והאיך השכינה,

מרן  שאמר  כמו בעצמו, ומספר  מדבר  שהוא מה מכ"ש נפלאים, ויחודים השכינה קישוטי מהם

ובפרטות  השכינה, וקישוטי יחודים יש הדיבורים שבכל אחד, עם מדברת ראוה סוד על אלקי

אור שורש אל דינים מבעלי ששומע והטענות האותיות כל להעלות יזהר  צדיק, העיר , דיין

אני, שומע נפלאים, ודברים עתידות לו אומר  בשוק, גוי אף ולפעמים נפלא, בשכל התורה

עכ"ל. היטב, והבן אדמון, דברי את מלכות,

בס'ד. עוד אפריםראה מחנה בשםדגל  שמעתי לשונו, וזה כתב הנפש ואת ד"ה לך מורי פ'

בשם הכהן יוסף יעקב מוהר "ר  הקדוש בכתבי וראיתי זקיני ומצאתי אבי  יש אדוני  כי זללה"ה

במקום  ראיתי וגם אדם, בני המעשיות סיפורי בעניני וגם הדברים, בכל וגדלות קטנות בחינת

הוא  דעתי ולפי וארצייות, בסיפורים האחוזים הנפשות אותן להעלות  הם שהסיפורים אחד

בבחינת  הוא בתורה עוסק כשאדם כי בשמו, אחר  במקום שראיתי כמו דקטנות, זווגא הנקרא

ה  יושב לפעמים יש  וז"ל, כתב וירא בפ' ושם עכ"ל, כו' ומדברגדלות אנשים  כמה בין צדיק

ההוא  הצדיק ובאמת בטלים, דברים הם הנראה שכפי וסיפורים גשמיים דברים כמה עמהם

שהם  נראה שלהם אף שמדבר , והדיבור יתברך, בהשם במחשבתו דבוק הוא ביניהם היושב

וכן  קדושים, דברים רוחניים דברים בזה ומסתכל חושב והוא בטלים, ודברים גשמיים דיבורים

ענינים  תמיד מסתכל הוא עניינים בכל עמו ומדברים לפניו שמספרים העולם סיפורי בכל

מן ששמעתי וכמו הדיבורים, באותן ליד"ר ,אא"ז קדושים שמשוררים שמה זללה"ה נ"ע

עכ"ל: התחתונים, המדרגות בכל לתתא מעילא בהתפשטות ואהבה יראה בחינת  הם בכולם

כנ"ל, מהדבקות נפרד שאינו אז תועלות . שני בזה יש והנה וז"ל, חיי פ' משה בדברי וסיים

כאשר אז דבר , איזה קונה הוא אם היינו בה, עוסק אשר  להדבר  קדושה נמשך זה ידי שעל ועוד

ועל  הנ"ל להחפץ קדושה ממשיך הוא או הנ"ל, בדרך הוא הקניה עסק בענין שמדבר  דיבורו

שימושו  להיות אצלו הוא נקל אז, קנה אשר  הזה בהחפץ משמש הוא כאשר  כך אחר  זה, ידי

ובספר  עכ"ל, וכו' בדבקות כן גם אפרים בו מחנה וזה דגל  כו' שרימז י"ל עוד ד"ה וישב פ'

מן וראיתי שמעתי זקיני לשונו, אבי  חיצוניים,אדוני  ודברים מעשיות מספר  שהיה זללה"ה נ"ע

עכ"ל. והטהורה הזכה בחכמתו ה' עובד היה ובהם
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הזאת  הבחינה  דגם  דמטרוניתא , אחותה  נקראת  החיצונית  והבחינה  ובתפילה . בתורה 

בדברים  שהיחוד ומכיון והבינה , החכמה  שהם  והאם  האב  הם  ה 'מוחין' מכח נולדת 

ובינה  חכמה  שהם  מוחין יש  דבשניהם  כי הפנימית , לבחינה  במהותו שוה  חיצונים 

הפנימית , לבחינה  אחות  החיצונית  הבחינה  נקראת  ואם , אב  ביאר שהם  והטעם
וכו '.

הרב וכן  מבאר אמר  ידי הנ "ל,ה המגיד על ית ' שמו ליחד שיכול  אופן עוד

גשמיים , וסיפורים  את דיבורים  מקרב  עם, המוני  עם שמדבר  ידי  על כי 
ולמצות  לתורה  לקרבן ויכול עמהן דבריו עצמו  יתקבלו עמהם  שנתקרב  אחר

ומצוות , תורה  בעניני גם  להעלותה באזניהם  כדי  ה' לגבי  כורע ו ' בסוד והוא 
כלומר  שהו' עשרה  שמונה  של בכריעות  הק ' האר"י בדברי המבוארת  הכוונה  והיא 

פעמים  שיש  עבודה  ע "ד והכוונה  להעלותה , הקדושה  השכינה  לגבי כורע  קוב "ה 

לעסוק ממדרגתו עצמו ומשפיל כורע  קונו כדוגמת  מעשיו לעשות  שצריך שהאדם 

בכל  נמצאת  שחיותה  הק ' השכינה  את  ולרומם  להגביה  כדי גשמיים  בענינים 

הנ "ל ,ו הנבראים  ע"ד נוקבין מין בסוד כן גם גשמיים דברים נקראים כן אם 
למעלה  הקדוש  לשרשם  ומתקרבים  הקדושים  ניצוצות  בהם  שיש  הגשמיים  הדברים 

הוא  דכלל העליון, היחוד לעורר להשכינה  נוקבין מין נעשים  הקדושה  בהשכינה 

היחוד. מקרבים  הם  ואמם  לאביהם  המתקרבים  שהבנים 

והערות1 2הוספות

איתאה. אפרים וכן מחנה הרבבדגל  מפי שמעתי שמעתי): ד"ה  באר (ליקוטים דק"ק המגיד 

אמר ע"ה המלך דוד זה שאל לא זה ששאל מה מלכים ארבעה פ"ד) רבה, (איכה  ש"ס ביאר 

אמר חזקיהו שירה, אומר  ואני תהרגם אתה אמר  יהושפט  וכו', אמר  אסא ואשיגם אויבי ארדוף

מיני  כמה יש כי ואמר  תמוה, והענין תהרגם ואתה מטתי על ישן אני שירה לומר  כח  בי אין

אז  ולהתפלל לדבר  יכול וכשאין מדרגותיו בכל הוא בריך קודשא ליחד  יכול שאדם יחודים

הענין  וכן והבן, בקטטה יחוד אין כי בשמחה והכל תהלה, דומיה לך בסוד יחד במחשבתו

לגבי  כורע ו' בסוד אליו מקרב עמו שמדבר  ידי על יחוד יש אדם בני עם וספוריו דבריו בכל

שיתקרב  כדי היינו דברים שאר  תחלה עפרון אל דיבר  אברהם בזוה "ק שכתוב סוד והוא ה'

ויש  והבן, נוקבין מיין בסוד והוא המדריגה, אותה להעלות  יכול אליו שנתקרב ואחר  אליו,

סיפורי  שמצינו והוא הנ"ל דרך על דברים סיפורי ידי על להתפלל שיכול תפלות מיני  כמה

וכו'. ארתחששתא אל ואומר  כמו בתורה שנכתב דברים

בס'ו. אפרים ראה מחנה דיבורדגל  דבורים מיני שני שיש ידוע וז"ל, יש, עוד ד"ה מצורע פ'

שאמר  מה ממש וזהו העולם, את ולקרב לפרנסה אחד ודיבור  ותפלה, תורה אא"ז אחד

עכ"ל: כולו, העולם את להרים פ"ו] בהגה לעיל [עיין וגדלות קטנות זהו כי זללה"ה
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גשמיים ויש  דברים חבירו  עם שמדבר  בעת חבירו שמתפלל עם  הוא  מדבר

כן, שיעשה  לפניו להתפלל הקב "ה  אל וכוונתו הוא צרכיו ספורים כל כי 
א "ב  אותיות ידי  כח על בו יש  שיהיה  דיבור איזה  יהיה  ודיבור דיבור שכל נמצא 

שמבקש אלו בדברים  שיהיה  כוונתו ידי על להתפלל יכול וממילא  הקדושה  השכינה 

להקב "ה , תפילה  – עניני מחבירו כמה וכתובים בתורה נזכר  זה דרך ועל
וגו ' אר ּתחׁשׂשּתא  אל ואומר  כגון ג )ספורים, ב, אל ,(נחמיה אז  מתפלל והיה ©§©§©§¨

מלכים ז הש "י  ד' בענין להשמיענו  הש "ס כוונת שזהו  לקח ויוסף  חכם ישמע ,
מצבו,הנ "ל  לפי הקב "ה  את  עבד ומלך מלך וכל בעולם , מצבים  מיני ד' שיש שיש 

הוא  באשר  האדם של המדריגות בכל ושכינתיה הוא  בריך קודשא  לייחד
ודפח"ח  וכו ' זמן באיזה ללמוד יכול כשאינו  גם רצון שם, הוא  זה  דאדרבה 

באותו  ית ' שכינתו כבוד את  ולגלות  ומצב  מצב  בכל ית ' שמו את  ליחד השי"ת ,

מצב .

אהב ּתואפשר א ׁשר  א ּׁשה עם חּיים ראה הפסוק רמז  ט )שזה ט , כי ,(קהלת §¥©¦¦¦¨£¤¨©§¨
איש  בסוד נקרא  ותפלה בתורה ועוסק עליונה במדריגה כשהאדם
נקראת  זו ובחינה  התכסוות  שום  מבלי עליו הקב "ה  של וחכמתו אורו שורה  דאז

ואיש , משפיע  בבחינת  שהוא  אנפין ממדריגתוזעיר כשיורד כן שאין מה
אשה  נקרא  עם המוני  אלינו במדריגת מתגלה  הקב "ה  שבה  הבחינה  היא  שזו

נוקבא , בחינת  שהיא  מלכות  של באופן נסתר מעמו באופן מלכות לקבל צריך המלך (כי

עם) בלא מלך אין הוא שהרי ניצוצות  להעלות  התחתונות  לדרגות  יורד וכשאדם  ,

הקדושה , השכינה  המלכות  לייחד בבחינת  ואהבה בשמחה זה גם מקבל וכשהוא 
צר ּתני  וקדם אחֹור  בסוד ממורי  ששמעתי  כמו  ולהעלותן, מדריגות (תהלים אלו  ¨¨¤¤©§¨¦

ה) קדם קלט , הנק' למדריגה ועולה כשחוזר  כך אחר  אחור , בסוד כשהוא 
ודפח"ח  צרתני  וקדם אחור  וזהו  אחור , הנק' המדריגות אותן גם כמו מעלה

ממילא , בדרך הפנים  אחר נמשך והאחוריים  ופנים , אחורים  באדם  יש  שבגשמיות 

שבה  אחוריים  של בחינה  האחד הקדושה , השכינה  של בחינות  שני יש  ברוחניות  כך

שמכוין  אחוריים , של באופן היא  העבודה  זו ובמצב  ית "ש , חיים  מלך פני אור נסתר

כך  שאחר בכדי – העם  פשוטי כגון – מצב  שבאותו השכינה  חלק  עם  להתקשר

והערות1 2הוספות

בּ ית ז. העיר  אׁש ר  פני ירעוּ  לא מ דּ וּ ע יחיה לעוֹ לם הּמ לךְ  לּמ לךְ  ואמר  ג ): ב, (נחמיה שכתוב ¥¦¨¤£©¨§¥Ÿ©©¤¤©¤¤§¨¦§¤©©Ÿ¨כמו

מבּק ׁש  אּת ה זּ ה מה על הּמ לךְ  לי ויּ אמר  (ד) באׁש : אכּ לוּ  וּ ׁש עריה חרבה אבתי ואתּפ לּ לקבר וֹ ת ¦§£Ÿ©£¥¨§¨¤¨ª§¨¥©Ÿ¤¦©¤¤©©¤©¨§©¥¨¤§©¥

ה�מים: אלהי  ל ּמ ל ךְ (ה)אל  אל ואמר  ּת ׁש לחני אׁש ר  לפניךָ  עבדּ ךָ  ייטב ואם ט וֹ ב הּמ לךְ  על אם ¤¡Ÿ¥©¨¨¦¨Ÿ©©¤¤¦©©¤¤§¦¦©©§§§¨¤£¤¦§¨¥¦¤

ואבננּ ה: אבתי קבר וֹ ת עיר  אל ¨¤§¤§©Ÿ£§¦¦¤¨§יהוּ דה
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שנמצאים  הנשמות  וכל העם  המון עמו יעלו פנים  בבחינת  עצמו הוא  כשיהיה 

הקב "ה , אל ויתקשרו דרגה  אהבת,באותה  אשר  אשה עם חיים ראה שכתוב  וזהו 
גשמיים, ועסקי  ודבורים ספורים כגון תחתונות מדריגות שהם האשה עם כי 

הנ "ל  ע"ד מ"נ  מזה לעשות שבאותה יכול הניצוצות  את  שכשמעלה  לעיל כאמור

היחוד, שמקרבים  נוקבין מין בבחינת  הניצוצות  אותם  נעשים  לשרשם  דרגה 

חיים. הנק' מוחין זה ידי  על וממשיך

יחיה וזה  באמונת"ו  וצדיק אחת על והעמידן חבקוק בא  הש "ס פירוש  כן גם
כד.) כן ,(מכות גם יחיה וכנ "ל אשה הנק' שהיא  באמונה במצבכי  גם 

בענינים  ועוסק  פשוטה  באמונה  רק  אלקות  ובחכמת  בתורה  עוסק  האדם  שאין

וחיים , מוחין להמשיך יכול הוא  אז גם  והבן.גשמיים 

ב ' פרק

המצבים  בכל  הקב "ה  יחוד

קוין ,ומעתה ג ' בחינת  והוא  נ "ר, העולים יחודים ג ' ענין  נבאר

האמצעי  קו  יצחק, פחד שמאל  קו  חסד, הוא  ימין  קו 

עם  מייחד וכשהוא  עם, המוני בחינת  הוא  שמאל  קו  יעקב. בחינת 

קו מזה  ולמעלה  שמאל , קו  ייחוד הוא  גשמיים דברים ספורי

קו במחשבה  מזה  ולמעלה  ותפלה . בתורה  דיבור בחינת  אמצעי,

יצחק  אל  אברהם אל  וארא  וז"ש  ימין . קו  מחשבה  שהיא  החכמה ,

בג ' יחודים ג ' לה  יש  כנודע  וארא  הנקרא  מלכות  כי יעקב, ואל 

עולם  שהוא  שדי באל  וז"ש  יעקב, ואל  יצחק אל  אברהם אל  קוין ,

אל  עולמות . ג ' הכולל  המחשבה , עולם הנשמות , עולם הבריאה ,

ועולם  ידו "ד, אל  הנקרא  היצירה  ועולם הבריאה , עולם שהיא  שדי

והבן : יעו "ש  חיים עץ  פרי בספר וכמ "ש  אד', אל  הנקרא  העשיה 

נ "ר ומעתה  העולים יחודים ג' ענין הקדושנבאר  השם  המשכת  הוא  יחוד כל

המלכות  קבלת  לפי המתגלית  ית ' אלקותו שהיא  הק ', השכינה  אל הוי"ה 

בגדלות  הקדושה , בהשכינה  מצבים  שלשה  ויש  ישראל, בני מוחין של בה (-שיש

חב"ד) היא בשלימות, שגדלותה  ובמצב  גמור, חסד על המורה  אהי"ה  נקראת  היא 

בלבד והתפארות  ויראה  אהבה  שאינו עד במצב הקב"ה את עובדים ישראל (כשבני

חב"ד) ולא חג "ת הנקרא שלימים צמצום במוחין על המורה  אלהי"ם  שם  בבחינת  היא 
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ויסוד והוד נצח שהיא  ובמצב  התחתונים ודינים , דרגות של במצב הן ישראל (כשבני

והוד) נצח  מכוונים שכנגדם רגלים מלשון הנקראים אדנ"י שם  המלכות  נקראת  אז

נ"ר  בגי' הם  אלו יחודים  ושלשה  .ח אדנות .

קוין,והוא  ג' שהם בחינת ספירות  יש  קוים , בשלשה  מכוונים  הספירות  עשרת 

המקבל  במצב  התחשבות  מבלי והשפעה  חסד בבחינת  שהם  דהיינו ימין בקו

אלקותו ואור כבוד מגלים  ונצח )והם  חסד שמאל (חכמה בבחינת  שהם  ספירות  ויש  ,

כבוד  והסתר ודין צמצום  נמשך ומזה  ודרגתו המקבל וכח גבורת  לפי שהם  וגבורה 

והוד)אלקותו גבורה והמכריע (בינה הממוצע  האמצעי בקו שהם  ספירות  ויש  (דעת ,

יסוד) ג 'תפארת כנגד המכוונים  עבודות  מיני שלשה  עבודה  ע "ד דיש  רבינו ומבאר ,

זה : באופן אלו, קוים 

חסד קו הוא  וכלשון ימין גמורה  בדביקות  עבודה  והיא  ביותר הגבוהה  דרגה 

ו)רבינו אות דשמאלא ,(לקמן מסטרא  הוא  והחומר הגוף  עניני כל כי "נודע 

ימין", מצד הוא  והנשמה  קדושה  יצחקועניני פחד שמאל מפני קו  לעיל כאמור

וצמצום , גבורה  ידי על באים  גשמיים  ענינים  יעקב שכל בחינת האמצעי  שהוא קו 

לגבורה , חסד בין ממוצע  שהוא  תפארת  עם בחינת  המוני  בחינת הוא  שמאל קו 
בגשמיות , ייחוד שמשוקעים  הוא  גשמיים דברים ספורי  עם מייחד וכשהוא 

ותפלה. בתורה דיבור  בחינת אמצעי , קו  מזה ולמעלה שמאל, קו 

שמלבד מזה ולמעלה  מפני הנ"ל, העבודות  שלשת  מכל יותר שגבוהה  דרגה  יש 

ה "מוחין" משלשת  אחת  שהיא  מעלה  גם  בה  יש  הימין, בקו היותה 

ודעת) בינה המידות (חכמה שורש  ולמטה)שהם  העבודה (מחסד והיא  קו, במחשבה
על החכמה  שמאיר מזומנים  בזמנים  שהיא  ה ' בגדלות  והשגה  אלקות  דעת  מתוך

מפני  היא  יותר חשובה  היא  זו שעבודה  והטעם  בשבת , כגון ה ' אור שהיא האדם 
ימין.ב )מחשבהא ) קו 

ג )שכתוב וזהו ו, מלכות (שמות כי  יעקב  ואל יצחק אל אברהם אל Ÿ£©¤§¨§¦¤¨¨§©¤¨¥̈וארא 
יצחק  אל אברהם אל קוין, בג' יחודים ג' לה יש  כנודע וארא  הנקרא 

יעקב  הימיןואל בקו היתה  עבודתו שאברהם  וחסד)וכידוע  היתה (חכמה ויצחק  ,

והערות1 2הוספות

עם ח . שוה דכשהוא נ"ר , העולים למלכות יש יחודים שלשה שו): (ערך יעקב בקהלת כמובא

למטה  וכשהיא אלהים, הוי"ה הוא הזרועות עד וכשעולה אהיה, הוי"ה הוא אז שלו הכתר 

נ"ר ). גי' יחדיו (ושלשתם אדני, הוי"ה היחוד אז קומתה מגיע שם עד כי יסוד הוד בנצח 



יוסף  יעקב  שמות תולדות  י

שמאל בקו גבורה)עבודתו שהאבות (בינה ואע "פ  האמצעי, בקו עבודתו היתה  ויעקב 

הגשמיות , למקור מתייחסים  הגבורות  אמנם  ממש , השלימות  בתכלית  היו עצמם 

להתגברות  גורמים  רבים  והסתרות  צמצומים  מהם  מתהוים  שבהשתלשלות  מכיון

עצמו  אבינו יצחק  אבל בגשמיות , מדובקים  שהם  כח חלושי יש  וממילא  ההסתר כח

וגבורתו. תוקפו בכל בהקב "ה  דבוק  היה  ערוך לאין גבורתו לרוב 

המחשבה,וזהו עולם הנשמות, עולם הבריאה, עולם שהוא  ׁשּדי , ּבאל ¨©¥§שכתוב 
עולמות  ג ' ממנו,הכולל שלמטה  העולמות  כל את  כולל שלמעלה  עולם  דכל

בדרגה  ממנו הפחותים  השכלים  כל נכללים  גבוה  שכל שבכל בשכליות  הוא  כן כי

הבריאה,כמובן  עולם שהיא  שדי  ועולם אל הוי "ה, אל הנקרא  היצירה ועולם
יעו "ש  חיים עץ פרי  בספר  וכמ"ש  אד', אל הנקרא  דקמ"ל והבן ט העשיה

בעולם  כלולים  שכולם  העולמות , שלשה  שהם  האופנים  בכל ית ' לעבדו דצריכים 

הבריאה .
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-ט . ויחוסם הם, בי"ע עולמות ג ' כי ידוע א): פרק - הלימוד הנהגת (שער  חיים עץ פרי  וזלה"ק

בכל  נשמה תוספת לאדם שיש וידוע, בעשיה. אדני אל ביצירה. הויה אל בבריאה, שדי אל

ג ' א', ביום עמו ונשארים האצילות, בחינת מסתלקת שבת, מוצאי ובליל אבי"ע. מן שבת

וביום  ועשיה. יצירה ונשארים בריאה, בחינת מסתלק ב' וביום ועשיה. יצירה בריאה - בחינת

כידוע  שעברה, שבת מתוך העשיה גם מסתלק ד', וביום עשיה. ונשארים יצירה, מסתלקת ג ',

מבחינת  הבאה שבת, תוספות לקנות האדם חוזר  ד', ביום ולכן ורביעי. שביעי הוא ששבת

תכוין  ראשון, ביום לכן אצילות. ז', וביום בריאה. קונה ו', וביום יצירה. קונה ה', וביום עשיה.

לך  שיבוא שדי, אל בשם אל תמיד ב', וביום בריאה. מבחינת שבת תוספת לקיים משם, הארה

אדנ"י. אל מן הבאה שבת מתוספת להמשיך תכוין ד', ביום ואח "כ אדני. אל ג ', וביום הוי"ה.

שד"י. אל מן ו', וביום הוי"ה. אל מן ה', וביום
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