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ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

תפילתובמאמר  אין קולו והמשמיע עשרה, שמונה בתפילת  קולו את להשמיע  לאדם  שאסור מבאר זה
מקדים העניין , וסוד טעם את להבין  בכדי תמיד. מתקבלת תפילתו קולו, את משמיע  שאין ומי  נשמעת .

בתפילה . הנעשה היחוד  ענין  בסוד ופותח

בפסוק טז)נאמר מה נׁשמע(בראשית ÀÇÙÄÀÇ'והּקל
ּפרעה', ענין ּבית נרמז זה בפסוק  ÅÇÀÙ

בפסוק פותח  ובתחילה בתפילה, הקול  השמעת
לתפילה. הראוי  האופן בו אּבא שמבואר ÇÄÇÈרּבי 

ואמר  בפסוק,àּפתח  ג )נאמר פד  (תהלים ÈÇÀÈÇ
ל ּבי  ה' לחצרֹות  נפׁשי ּכלתה  וגם ÄÀÀÈÀÇÈÀÈÇÀÄÀÇÀÄÄ'נכספה

חי' אל אל ירּננּו שמלבדּובׂשרי ומבואר , ÀÈÄÀÇÀÆÅÈ
בבחינת ונפשו  לבו את לכוין צריך  שהמתפלל
להוציא  גם הוא צריך  נפשי', כלתה וגם 'נכספה

ירננו  ובשרי' 'לבי  ואז בפיו, התפילה תיבות .áאת

התפילה תיבות את להוציא שצריך שאף  מבאר להלן
ובכדי  בתפילה, קולו את המתפלל  ישמיע  לא מפיו,
יחוד נעשה  שבתפילה ומבאר מקדים זה  ענין לבאר

:âעליון 

חזי  ראה ּתא בא ּדצּלי – נ ׁש ּבר ּכל , ÈÂÅÈÇÈÀÇÅ
מארי ּה(וקם)צלֹותי ּה אדםקּמי  כל – ÀÅÇÅÈÅ

אדונו  לפני  תפילתו את אצטרישמתפלל  ,ÄÀÀÄ
ּברכאן לי ּה לאקּדמא ויֹומא ליּה י ֹומא ּבכל  ÅÀÇÀÈÈÅÄÀÈÀÈÈÀÈ

יום בכל  ברכות לו להקדים צריך הוא הרי  –
בתפילת הנעשה ליחוד הכנה הן שהברכות ויום,

עשרה  מארי ּה,ãשמונה ק ּמי  צלֹותי ּה ÀÇÅÀÅÇÅÈÅּולצּלי 

ובשרי לבי
ירננו

התפילה 
בסוד 

היחוד 

.àמאריךבספרים ובמק"מ פתח . אלעזר  רבי  גורסים: אחרים 
רבי דברי  נמצאו כן לא  שאם פתח , אבא רבי הגירסא לקיים
מה  צבי  ובעטרת ברא"ג וראה דלהלן. דבריו את סותרים אלעזר 

בזה. שכתבו
.áג )ברד "ק פד האומר(תהלים הפה הוא  בשרי  ירננו', ובשרי  'לבי :

עזרא  באבן זה  וכעין  הלב . כוונת עם ברא"ג (שם)השיר עוד  וראה .
אתעביד) כד ד"ה  רי. כאן (להלן המובאים  הפסוקים ששני שכתב

לומדים נשמע' 'והקול שמהפסוק זה, את זה משלימים  בזוהר,
כלתה' וגם 'נכספה ומהפסוק כדלהלן, בלחש  להתפלל  שצריך

הלב. כונת  שצריך לומדים
.âעפ"יבכדי התפילה וסוד  ענין את להקדים יש  זה מאמר  להבין 

פרצופים חמשה ישנם האצילות  בעולם האריז"ל: בכתבי  המבואר
בשם נקרא לעולמות, הוא  ברוך  סוף מהאין האור [השפעת
אנפין  זעיר  [-בינה], אמא  [-חכמה], אבא  [-כתר], עתיק פרצוף].
עשר יש  פרצוף ובכל [-מלכות]. אנפין דזעיר  נוקביה  [-תפארת ],
יסוד , הוד  נצח תפארת גבורה  חסד  בינה, חכמה [כתר ספירות

האצילות, עולם הנקראים  אלו פרצופים לחמשה מתחת מלכות].
העולם , בריאת לפני והנה ועשיה . יצירה בריאה עולמות, ג' יש 
ועל ועשיה, יצירה לבריאה האצילות מעולם עליונים אורות נפלו
יום בכל אלו, לאורות עליה  ויום יום בכל יש  ישראל  תפילות ידי 
התחתונים חטא  מחמת מזאת ולבד אחרת, בחינה ונתקנת  עולה
אנפין  דזעיר נוקבא  פרצוף של המלכות ספירת יום בכל יורדת
ונתקנת, עולה היא התפילה  ידי ועל ועשיה, יצירה  לבריאה 
ומשבח שמברך  ידי [על  ובתפילתו העשיה, בעולם נמצא שהאדם
את  מעלה בקשותיו] את  ומבקש  ה' את ממליך  יתברך, ה ' את 
העולמות  הארות  כל  שנמצאים עד  לעולם, מעולם שנפלו האורות 
עליון  יחוד המתפלל  פועל עשרה שמונה  בתפילת ואזי  באצילות,
והנוקבא אנפין , הזעיר עם אנפין דזעיר לנוקביה האצילות  בעולם
אותו  משפיעה  היא  ואזי  אנפין, מזעיר קודש  שפע מקבלת 
ובזה  הנפולים , האורות לכל תיקון יש  ובזה שתחתיה, לעולמות

בפרט . ולמתפלל בכלל העולמות לכל השפע כל  תלוי 
.ãידישתחילה ועל שמע, קריאת וברכות דזמרה פסוקי אומרים
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תפילת תפילתו, את להתפלל  צריך  כך  ואחר –
אדונו, לפני עשרה, ּדאצטרישמונה ÀÄÀÈÀÄÀÀÄּבזמנא

ליחוד הראוי בזמן כלומר שצריך, בזמן -ä.
שחרית  בתפילת הנפעלים היחודים סוד את ומבאר

המנחה : ובתפילת 

בבוקר ּבצפרא  ּדק ּודׁשא - ּבימינא לאחדא , ÀÇÀÈÀÈÂÈÄÄÈÀÀÈ
הּוא  שלּברי בימין לאחוז צריך  – ÀÄ

בעולם מתעוררת שבשחרית הוא, ברוך  הקדוש
ורחל יעקב של היחוד הוא ואז  החסד, מידת

רחמים בחינת לאחדא åשהיא ּבמנחה , .ÀÄÀÈÀÈÂÈ
לאחוז ּבׂשמאלא  צריך  המנחה ובשעת – ÄÀÈÈ

שבמנחה  הוא, ברוך הקדוש של  בשמאל 

מייחדים שאז הגבורה, מידת בעולם מתעוררת
דינים בחינת שהיא ולאה ישראל  .æאת

האדם  צריך העליון, היחוד שלצורך ומבאר ומוסיף
ויום: יום בכל  ולבקש להתפלל

נׁש לבר ליּה  אצטרי ּובעּותא, ÀÈÈÈÄÀÀÄÅÀÇÈּוצלֹותא
לאתאחדא  ּבגין  ויֹומא  יֹומא ÀÈÈÀÈÀÄÀÄÀÂÈÈּבכל

להתפללּביּה האדם צריך  ובקשה ותפילה – Å
בקדוש  בו, להיאחז  כדי ויום יום  בכל  ולבקש
ומתקנים מייחדים ויום יום שבכל הוא, ברוך

לחבירו  שדומה יום לך ואין אחרות, ,çבבחינות
אחר ואֹוקימנא  במקום זה ענין והעמדנו –è. ÀÄÀÈ

בחינות
היחוד 
שבתפילות
שחרית
ומנחה 

סוד 
התפילה 
יום  בכל

ויום 

מעשיה  העולמות בחינות את  מעלים אלו, ומזמורים תפילות
הכנה  עושים ובזה  לאצילות, ומבריאה  לבריאה ומיצירה  ליצירה 

בי השכינה הכוונות לתיקון בשער עוד ראה רמ"ק. עליון . חוד 
א ) דרוש השחר העשיה (תפילת בסדר בהיותו  'והנה וז "ל: שכתב,

הנפשות  כל לעלות יכוין שאמר , ברוך עד  התפלה  מתחילת שהוא
עד שאמר [מברוך  היצירה ובסדר  היצירה , עולם אל שם אשר
הבריאה, עולם אל שם אשר  הרוחין כל  לעלות יכוין  אור] יוצר
כל לעלות  יכוין עשרה] שמונה עד  אור  [מיוצר הבריאה ובסדר
נכללת  עילאה מלכות ואז  האצילות , עולם אל שם אשר הנשמות 
בחינת  בה נעשין כן  ידי  ועל  ונשמתין, ורוחין  הנפשין אלו מכל
להעלות  דהיינו חלקיו, בכל עצמו את גם לשתף וצריך נוקבין, מיין 
עם ונשמתו דיצירה , הרוחין  עם ורוחו דעשיה , הנפשות  עם נפשו
העולמות  עליית ענין  ביארנו וכבר היטב, זה והבן דבריאה, נשמתין
בהם אשר והנשמות  והרוחות הנפשות בחינת רק עולים  שאינם
אחר הנשמות בירידת וכן  עולים, אינן עצמן העולמות אבל בלבד,
הנזכר דרך על עמהם ונשמתך ורוחך נפשך תכלול העמידה
'לאקדמא כאן בזוהר  שאמרו מה  שביאר  פז בכתם וע"ע בעליה '.
לומר חז"ל שתיקנו ברכות  המאה שהן ויומא ' יומא  בכל ברכאן ליה

הזהר בשו"ע ועיין השכינה , תיקון  והם יום, ס"ק בכל פט סי ' (או"ח

בדבריו.רנט ) שביאר במה
.ä העולמות (בראשית)תורה בלקוטי שמלובשים 'אחר וז"ל: כתב

ומתייחדת  עולה היא אז  [דאצילות ], במלכות  עשיה , יצירה בריאה
אנפין'. זעיר  עם

.å.החסד .רמ "ק מידת  ומידתו שחרית, תפילת תיקן אברהם כי 
הכוונות בשער פז . א )כתם דרוש התפילה שינויי בתפלת (ענין כתב:

מזדווג  אז ובמנחה  בפנים פנים רחל עם יעקב  של זווג אז  שחרית
ועיין  הדבר. טעם שם ועיין בפנים. פנים בלבד לאה עם ישראל 

הכוונות בשער א ')עוד דרוש  אפים מתעורר(נפילת שבשחרית  שכתב 
שתהיה  המלכות  את  ומתקן מביא  החסד מידת ואזי החסד , בעולם
אנו  לכן חסדים, זמן הוא  בשחרית והיות בפנים, פנים בזיווג עמו
אמירת  ידי  על בזה זה העולמות את להכליל  זה  בזמן  יכולים

שמע. קריאת וברכות  דזמרה פסוקי 
.æ.הגבורה,רמ "ק מידת ומידתו המנחה, תפילת תיקן יצחק כי 

כתם רשות]. שהיא  ליה  דסבירא  ערבית, תפילת כאן הזכיר  [ולא 
הכוונות  ובשער שם)פז . התפילה שינויי  זויווג (ענין אז שבמנחה כתב

המנחה  תפילת בדרושי וכ"כ דינים שהיא  ולאה א ')ישראל ,(דרוש 
הכוונות בשער עוד  א )וראה דרוש  אפים תפילת (נפילת שבעת שכתב

הכללת  לפעול בידינו אין ואזי  הדין, מדת בעולם מתעורר המנחה
וברכו  דזמרה פסוקי אז  אומרים אין ולכן בזה, זה ת העולמות

על נעשה  אינו במנחה והזיווג העולמות  והכללת שמע , קריאת 
אז המתעורר  הדין מדת שהוא  אלהי"ם שם ידי על אלא ידינו

באחור . אחור בבחינת  הוא  ההוא הזיווג ולכן בעולם,
.ç.שכתוב רמ "ק כ)כמו סח יום(תהלים שבכל יום', יום ה' 'ברוך

הכוונות בשער עוד  ראה רא"ג . עצמו. בפני  בחינה לו יש  (דרושי ויום

הקדמה ) שבת שנבראסדר מיום תפלה  שום לך  אין וז"ל: שכתב
והענין  ועיקר. כלל לחברתה  שתדמה העולם סוף עד העולם
של הבירורין  לברר היא  התפלה מצות שתכלית לפי הוא  בקיצור 
מעולם שנפלו עליונים [-אורות  שמתו אדום מלכי השבעת
היה  שתחילה במדרש  שאמרו כמו העולם, בריאת  לפני האצילות,
ובכל ויום יום ובכל  ומחריבם] עולמות בורא הוא ברוך  הקדוש 
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תפילתובמאמר  אין קולו והמשמיע עשרה, שמונה בתפילת  קולו את להשמיע  לאדם  שאסור מבאר זה
מקדים העניין , וסוד טעם את להבין  בכדי תמיד. מתקבלת תפילתו קולו, את משמיע  שאין ומי  נשמעת .

בתפילה . הנעשה היחוד  ענין  בסוד ופותח

בפסוק טז)נאמר מה נׁשמע(בראשית ÀÇÙÄÀÇ'והּקל
ּפרעה', ענין ּבית נרמז זה בפסוק  ÅÇÀÙ

בפסוק פותח  ובתחילה בתפילה, הקול  השמעת
לתפילה. הראוי  האופן בו אּבא שמבואר ÇÄÇÈרּבי 

ואמר  בפסוק,àּפתח  ג )נאמר פד  (תהלים ÈÇÀÈÇ
ל ּבי  ה' לחצרֹות  נפׁשי ּכלתה  וגם ÄÀÀÈÀÇÈÀÈÇÀÄÀÇÀÄÄ'נכספה

חי' אל אל ירּננּו שמלבדּובׂשרי ומבואר , ÀÈÄÀÇÀÆÅÈ
בבחינת ונפשו  לבו את לכוין צריך  שהמתפלל
להוציא  גם הוא צריך  נפשי', כלתה וגם 'נכספה

ירננו  ובשרי' 'לבי  ואז בפיו, התפילה תיבות .áאת

התפילה תיבות את להוציא שצריך שאף  מבאר להלן
ובכדי  בתפילה, קולו את המתפלל  ישמיע  לא מפיו,
יחוד נעשה  שבתפילה ומבאר מקדים זה  ענין לבאר

:âעליון 

חזי  ראה ּתא בא ּדצּלי – נ ׁש ּבר ּכל , ÈÂÅÈÇÈÀÇÅ
מארי ּה(וקם)צלֹותי ּה אדםקּמי  כל – ÀÅÇÅÈÅ

אדונו  לפני  תפילתו את אצטרישמתפלל  ,ÄÀÀÄ
ּברכאן לי ּה לאקּדמא ויֹומא ליּה י ֹומא ּבכל  ÅÀÇÀÈÈÅÄÀÈÀÈÈÀÈ

יום בכל  ברכות לו להקדים צריך הוא הרי  –
בתפילת הנעשה ליחוד הכנה הן שהברכות ויום,

עשרה  מארי ּה,ãשמונה ק ּמי  צלֹותי ּה ÀÇÅÀÅÇÅÈÅּולצּלי 

ובשרי לבי
ירננו

התפילה 
בסוד 

היחוד 

.àמאריךבספרים ובמק"מ פתח . אלעזר  רבי  גורסים: אחרים 
רבי דברי  נמצאו כן לא  שאם פתח , אבא רבי הגירסא לקיים
מה  צבי  ובעטרת ברא"ג וראה דלהלן. דבריו את סותרים אלעזר 

בזה. שכתבו
.áג )ברד "ק פד האומר(תהלים הפה הוא  בשרי  ירננו', ובשרי  'לבי :

עזרא  באבן זה  וכעין  הלב . כוונת עם ברא"ג (שם)השיר עוד  וראה .
אתעביד) כד ד"ה  רי. כאן (להלן המובאים  הפסוקים ששני שכתב

לומדים נשמע' 'והקול שמהפסוק זה, את זה משלימים  בזוהר,
כלתה' וגם 'נכספה ומהפסוק כדלהלן, בלחש  להתפלל  שצריך

הלב. כונת  שצריך לומדים
.âעפ"יבכדי התפילה וסוד  ענין את להקדים יש  זה מאמר  להבין 

פרצופים חמשה ישנם האצילות  בעולם האריז"ל: בכתבי  המבואר
בשם נקרא לעולמות, הוא  ברוך  סוף מהאין האור [השפעת
אנפין  זעיר  [-בינה], אמא  [-חכמה], אבא  [-כתר], עתיק פרצוף].
עשר יש  פרצוף ובכל [-מלכות]. אנפין דזעיר  נוקביה  [-תפארת ],
יסוד , הוד  נצח תפארת גבורה  חסד  בינה, חכמה [כתר ספירות

האצילות, עולם הנקראים  אלו פרצופים לחמשה מתחת מלכות].
העולם , בריאת לפני והנה ועשיה . יצירה בריאה עולמות, ג' יש 
ועל ועשיה, יצירה לבריאה האצילות מעולם עליונים אורות נפלו
יום בכל אלו, לאורות עליה  ויום יום בכל יש  ישראל  תפילות ידי 
התחתונים חטא  מחמת מזאת ולבד אחרת, בחינה ונתקנת  עולה
אנפין  דזעיר נוקבא  פרצוף של המלכות ספירת יום בכל יורדת
ונתקנת, עולה היא התפילה  ידי ועל ועשיה, יצירה  לבריאה 
ומשבח שמברך  ידי [על  ובתפילתו העשיה, בעולם נמצא שהאדם
את  מעלה בקשותיו] את  ומבקש  ה' את ממליך  יתברך, ה ' את 
העולמות  הארות  כל  שנמצאים עד  לעולם, מעולם שנפלו האורות 
עליון  יחוד המתפלל  פועל עשרה שמונה  בתפילת ואזי  באצילות,
והנוקבא אנפין , הזעיר עם אנפין דזעיר לנוקביה האצילות  בעולם
אותו  משפיעה  היא  ואזי  אנפין, מזעיר קודש  שפע מקבלת 
ובזה  הנפולים , האורות לכל תיקון יש  ובזה שתחתיה, לעולמות

בפרט . ולמתפלל בכלל העולמות לכל השפע כל  תלוי 
.ãידישתחילה ועל שמע, קריאת וברכות דזמרה פסוקי אומרים
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תפילת תפילתו, את להתפלל  צריך  כך  ואחר –
אדונו, לפני עשרה, ּדאצטרישמונה ÀÄÀÈÀÄÀÀÄּבזמנא

ליחוד הראוי בזמן כלומר שצריך, בזמן -ä.
שחרית  בתפילת הנפעלים היחודים סוד את ומבאר

המנחה : ובתפילת 

בבוקר ּבצפרא  ּדק ּודׁשא - ּבימינא לאחדא , ÀÇÀÈÀÈÂÈÄÄÈÀÀÈ
הּוא  שלּברי בימין לאחוז צריך  – ÀÄ

בעולם מתעוררת שבשחרית הוא, ברוך  הקדוש
ורחל יעקב של היחוד הוא ואז  החסד, מידת

רחמים בחינת לאחדא åשהיא ּבמנחה , .ÀÄÀÈÀÈÂÈ
לאחוז ּבׂשמאלא  צריך  המנחה ובשעת – ÄÀÈÈ

שבמנחה  הוא, ברוך הקדוש של  בשמאל 

מייחדים שאז הגבורה, מידת בעולם מתעוררת
דינים בחינת שהיא ולאה ישראל  .æאת

האדם  צריך העליון, היחוד שלצורך ומבאר ומוסיף
ויום: יום בכל  ולבקש להתפלל

נׁש לבר ליּה  אצטרי ּובעּותא, ÀÈÈÈÄÀÀÄÅÀÇÈּוצלֹותא
לאתאחדא  ּבגין  ויֹומא  יֹומא ÀÈÈÀÈÀÄÀÄÀÂÈÈּבכל

להתפללּביּה האדם צריך  ובקשה ותפילה – Å
בקדוש  בו, להיאחז  כדי ויום יום  בכל  ולבקש
ומתקנים מייחדים ויום יום שבכל הוא, ברוך

לחבירו  שדומה יום לך ואין אחרות, ,çבבחינות
אחר ואֹוקימנא  במקום זה ענין והעמדנו –è. ÀÄÀÈ

בחינות
היחוד 
שבתפילות
שחרית
ומנחה 

סוד 
התפילה 
יום  בכל

ויום 

מעשיה  העולמות בחינות את  מעלים אלו, ומזמורים תפילות
הכנה  עושים ובזה  לאצילות, ומבריאה  לבריאה ומיצירה  ליצירה 

בי השכינה הכוונות לתיקון בשער עוד ראה רמ"ק. עליון . חוד 
א ) דרוש השחר העשיה (תפילת בסדר בהיותו  'והנה וז "ל: שכתב,

הנפשות  כל לעלות יכוין שאמר , ברוך עד  התפלה  מתחילת שהוא
עד שאמר [מברוך  היצירה ובסדר  היצירה , עולם אל שם אשר
הבריאה, עולם אל שם אשר  הרוחין כל  לעלות יכוין  אור] יוצר
כל לעלות  יכוין עשרה] שמונה עד  אור  [מיוצר הבריאה ובסדר
נכללת  עילאה מלכות ואז  האצילות , עולם אל שם אשר הנשמות 
בחינת  בה נעשין כן  ידי  ועל  ונשמתין, ורוחין  הנפשין אלו מכל
להעלות  דהיינו חלקיו, בכל עצמו את גם לשתף וצריך נוקבין, מיין 
עם ונשמתו דיצירה , הרוחין  עם ורוחו דעשיה , הנפשות  עם נפשו
העולמות  עליית ענין  ביארנו וכבר היטב, זה והבן דבריאה, נשמתין
בהם אשר והנשמות  והרוחות הנפשות בחינת רק עולים  שאינם
אחר הנשמות בירידת וכן  עולים, אינן עצמן העולמות אבל בלבד,
הנזכר דרך על עמהם ונשמתך ורוחך נפשך תכלול העמידה
'לאקדמא כאן בזוהר  שאמרו מה  שביאר  פז בכתם וע"ע בעליה '.
לומר חז"ל שתיקנו ברכות  המאה שהן ויומא ' יומא  בכל ברכאן ליה

הזהר בשו"ע ועיין השכינה , תיקון  והם יום, ס"ק בכל פט סי ' (או"ח

בדבריו.רנט ) שביאר במה
.ä העולמות (בראשית)תורה בלקוטי שמלובשים 'אחר וז"ל: כתב

ומתייחדת  עולה היא אז  [דאצילות ], במלכות  עשיה , יצירה בריאה
אנפין'. זעיר  עם

.å.החסד .רמ "ק מידת  ומידתו שחרית, תפילת תיקן אברהם כי 
הכוונות בשער פז . א )כתם דרוש התפילה שינויי בתפלת (ענין כתב:

מזדווג  אז ובמנחה  בפנים פנים רחל עם יעקב  של זווג אז  שחרית
ועיין  הדבר. טעם שם ועיין בפנים. פנים בלבד לאה עם ישראל 

הכוונות בשער א ')עוד דרוש  אפים מתעורר(נפילת שבשחרית  שכתב 
שתהיה  המלכות  את  ומתקן מביא  החסד מידת ואזי החסד , בעולם
אנו  לכן חסדים, זמן הוא  בשחרית והיות בפנים, פנים בזיווג עמו
אמירת  ידי  על בזה זה העולמות את להכליל  זה  בזמן  יכולים

שמע. קריאת וברכות  דזמרה פסוקי 
.æ.הגבורה,רמ "ק מידת ומידתו המנחה, תפילת תיקן יצחק כי 

כתם רשות]. שהיא  ליה  דסבירא  ערבית, תפילת כאן הזכיר  [ולא 
הכוונות  ובשער שם)פז . התפילה שינויי  זויווג (ענין אז שבמנחה כתב

המנחה  תפילת בדרושי וכ"כ דינים שהיא  ולאה א ')ישראל ,(דרוש 
הכוונות בשער עוד  א )וראה דרוש  אפים תפילת (נפילת שבעת שכתב

הכללת  לפעול בידינו אין ואזי  הדין, מדת בעולם מתעורר המנחה
וברכו  דזמרה פסוקי אז  אומרים אין ולכן בזה, זה ת העולמות

על נעשה  אינו במנחה והזיווג העולמות  והכללת שמע , קריאת 
אז המתעורר  הדין מדת שהוא  אלהי"ם שם ידי על אלא ידינו

באחור . אחור בבחינת  הוא  ההוא הזיווג ולכן בעולם,
.ç.שכתוב רמ "ק כ)כמו סח יום(תהלים שבכל יום', יום ה' 'ברוך

הכוונות בשער עוד  ראה רא"ג . עצמו. בפני  בחינה לו יש  (דרושי ויום

הקדמה ) שבת שנבראסדר מיום תפלה  שום לך  אין וז"ל: שכתב
והענין  ועיקר. כלל לחברתה  שתדמה העולם סוף עד העולם
של הבירורין  לברר היא  התפלה מצות שתכלית לפי הוא  בקיצור 
מעולם שנפלו עליונים [-אורות  שמתו אדום מלכי השבעת
היה  שתחילה במדרש  שאמרו כמו העולם, בריאת  לפני האצילות,
ובכל ויום יום ובכל  ומחריבם] עולמות בורא הוא ברוך  הקדוש 
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יחוד הוא  עשרה שמונה  תפילת שסוד שביאר לאחר
איסור טעם את זה  לפי מבאר תפארת, עם המלכות

בתפילה : קולו השמעת 

בזה: שנאמר האיסור את מביא Çמאןתחילה
צלֹותי ּה מארי ּה(וקם)ּדצּלי –קּמי  ÀÇÅÀÅÇÅÈÅ

מי כלומר , אדונו, לפני תפילתו  שמתפלל  מי

עומד הוא שבה עשרה שמונה תפילת שמתפלל
המלך למ ׁשמעéלפני  ּדלא ליּה אצטרי ,ÄÀÀÄÅÀÈÀÄÀÇ

ּבצלֹותי ּה ישמע קלי ּה שלא צריך הוא הרי – ÈÅÄÀÅ
קלי ּהáéבתפילתו àéקולו  ּדאׁשמע  ּומאן ,ÇÀÇÀÇÈÅ

אׁשּתמע לא צלֹותי ּה ומיּבצלֹותי ּה, – ÄÀÅÀÅÈÄÀÀÇ
נשמעת תפילתו אין בתפילתו , קולו .âéשמשמיע

איסור
השמעת
קול
בתפילה 

מעולם נתבררו שלא  חדשות נצוצות ברורי  מתבררים ותפלה  תפלה
לא שעדיין  ניצוצות מתבררים ותפלה תפלה ובכל ההיא , העת עד
עלינו  המוטל הגדול החיוב טעם סוד  וזה וכו', זמן  בשום עלו
נעשים ותפלה  תפלה  שבכל לפי  שעה, ובכל יום בכל להתפלל 
וגם זולתה, אחרת תפלה בשום נעשית שלא מה מחודשות  בחינות 
לקרותה  שנצטוינו שמע הקריאת מצות ענין הוא  הזה הדרך על  כי 
דבר נעשה שמע קריאת  שבכל לפי  תמיד , יום בכל ובערב בבקר
זולתה  אחרת  שמע בקריאת כן נעשה שלא מה למעלה מחודש

שלום ובנהר ג :)מעולם. הנהר רחובות יום(הקדמת ובכל וז "ל: כתב,
בריה  ואין לחבירו דומה יום ואין מחדש , חדשות  ניצוצות  מעלים
מצות  חיוב גודל וזהו לחבירו. דומה צדיק ואין לחבירתה דומה
אליו, הראויה  בחינה כפי ומעלה  מתקן  אחד  וכל והמצות, התפלות
לזה  זו צריכים הכל  ולכן הלבונה, תתקן  שלא  מה החלבנה  ותתקן 
גודל וכפי חבירו, שיעשה מה  לעשות מישראל אחד  שום יוכל  ולא 
מלמעלה  שפע ויורד  למעלה כח ניתוסף ועולה  שמתברר הבירור 
היורד השפע ידי  ועל בתחתונים , להשפיע העליונים זווג ידי על

נוקבין. מיין ולהעלות  ולברר  ללקט בתחתונים כח מוסיף
.èבזוהרראה כ.)עוד למלּכא:(ח "ג ּבע ּותיּה ּדיתּבע  [מימאן  ©§¦§©¨¥§©§¨

למלך ] בקשתו ׁשמשמבקש  ליחדא  ּבעי ּברעּותיּה, קּדיׁשא [הריא ¨¥§©¨¨§¨©¦¨¦§¥
לבו] ברצון הקדוש  השם את  ליחד  צריך  לעי ּלאהוא  מ ּתּתא ,¦©¨§¥¨

לתּתא למטה]ּומעיּלא  ומלמעלה למעלה ּכּלא[מלמטה  ּולק ּׁשרא , ¥¥¨§©¨§©¨¨Ÿ¨
ק ׁשרא אחד ]ּבחד בקשר הכל  א ׁשּתכח[ולקשר קּׁשּורא ּובההּוא , §©¦§¨§©¦¨¦§§©

אמרוּבעּותיּה עוד בקשתו]. ותתקבל תימצא  הזה (ח"ב[ובקשר  ¨¥
מארי ּה:רסב.) ק ּמי ּדקריב אדונו]ּומאן לפני  שמתקרב וצּלי [ומי , ©§¨¥©¥¨¥§©¥

תפילתו],צלֹותיּה יחּודא[ומתפלל אׁשלים את ולא  משלים [ולא  §¥§¨©§¦¦¨
ּכדקאמרן היחוד ], קׁשרין לקּׁשרא ּדמאריּה יקרא על  חייׁש ©©£¨§¦¦§¦¨¨©§¥¨§¨¨§©¥¨¨§ולא

כמו  יחודים, ולייחד קשרים לקשר אדונו כבוד על חושש [ולא 
א ּברי שאמרנו] ּדלא ליּה טב נברא ], שלא  לו בספר.[טוב וראה ¨¥§¨¦¨¥

הקודש  פ"ט -י)עבודת ובשער(ח"ב שבתפילה, היחוד  בענין שהאריך
ו )הכונות דרוש סוף העמידה היחוד .(דרושי כוונת בסוד 

.éכו )הזהרשו"ע ס"ק יקרה אבן  קא , סי' שאף (ח"ה וכתב והוסיף  ,
עשרה] שמונה [מלבד  והתפילות השבחים כל לומר שמותר פי על
שהוא עשרה  בשמונה רק נאמר  [שהאיסור  ממש  רם בקול אפילו

הכוונות  בשער מהרח "ו כתב מקום מכל היחוד], ברכת סוד  (דרושי 

רם ,השחר) בקול תפילתו התפלל לא  מעולם האריז "ל] [מורי, :
להורות  בהם, וכיוצא הזמירות כגון מיושב של התפילה  סדר אפילו
מרים היה שבת ביום ואמנם השי"ת, לפני ויראה ואימה הכנעה 
עושה  שהיה ממה  יותר  דמיושב בתפילה בנעימה קולו ומגביה 

עכ "ל . השבת , כבוד  מפני  אלא  עושה היה לא  זה  ואף בחול,
.àéבגמרא ראה כד:)עוד קולו (ברכות שהמשמיע שמבואר

ליבו  את לכוין יכול אין אם אמנם  אמונה, מקטני  זה הרי בתפילתו
הוא הרי  שבציבור ביחיד , שיהא  ובלבד  קולו, להגביה יכול בלחש

כונתם . את  מפריע
.áéהרשב"א בגדר כתב קול' 'השמעת  וקולה )איסור  ד"ה לא. (ברכות 

הירושלמי  ה "ד)שלדעת  פ "ב כלומר(ברכות לאחרים, ישמיע שלא  היינו
ומצוה  רשאי לאזנו להשמיע אבל רם, בקול  יאמר לכתחלה.שלא

התוספתא  לדעת  ה"ט )אמנם פ "ג  [וכן (ברכות ישמיע לא  לאזניו אף
אליהו דבי בתנא  יוסף(פכ"ח )הוא  ובבית  קא )]. סי ' שדעת (או"ח  כתב

יוסף  הבית  כתב  וכן  לאזניו, ישמיע שלכתחילה כהירושלמי הטור
מיימוניות הגהות נ)בשם אות ערוך(פ "ה בשולחן  להלכה כן  והכריע

ס"ב ) הבית (שם בבדק אך  קולו'. ישמיע ולא  בלחש , לאזניו 'משמיע  :
קא ) ויקהל (סי' פרשת  שמהזוהר  יוסף  הבית  כדברי(רב:)כתב מבואר

לחוש שראוי  יוסף הבית וכתב ישמיע, לא  לאזניו שאף התוספתא 
אברהם ובמגן הזוהר. סק"ג )לדברי  קא  מהזוהר(סי' ראיה  שאין כתב 

ובמשנה  קולו. ישמע לא  אחר  שאיש  הזוהר  שכוונת לומר שיש  שם,
סק"ה )ברורה לדברי(שם לחוש  דצריך  הבית] [-בדק שכתבו ויש  כתב:

כתב  אברהם המגן אבל לאזניו, ישמיע לא  לכתחילה שאף  הזוהר
הוא הזוהר דעת דאף  הגר"א בביאור כתב וכן מהזוהר ראיה שאין
אדם] וחיי הרב  [-שו"ע אחרונים שארי כתבו וכן  ערוך, כהשולחן 
ברורה. המשנה דברי  כאן עד לאזניו. שישמיע  לכתחילה  יותר שטוב

ישמיע לא  לאזניו שאף נקטו פוסקים  בברכ"י והרבה  חיד "א שם , (פר"ח

החיים  כף ג , אות  טו סי ' פלאג "י החיים כף סק"ז, תקפב סי' ברכה ובמחזיק  שם

ס"ז-ח ) קא סי ' כאן.סופר הזוהר  ממאמר המפרשים דיוק להלן וראה  .
.âé נשמע ועל הקול  שכאשר  פרעה', בית נשמע 'והקול נאמר כך

ש"ך למקטרגים . כלומר, פרעה, לבית הולכת  התפילה  בתפילה ,
י) כא  בזוהר(שמות עוד  ראה  רב.). צלֹותהֹון :(ח "ב ּדמצּלאן אינּון §§¨©§¦¦ּ̈כל
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בתפילה : קול להשמיע שאין הענין וסוד טעם את ומביא

טעמא  להשמיע מאי  שאסור  הטעם מה – ÇÇÂÈ
בתפילתו  ּבגיןקולו ,ãéלאו ּדצל ֹותא, ÀÄÄÀÈÈ

ּדאׁשּתמע קלא ההיא שסודאיהי מפני – ÄÄÇÄÈÈÀÄÀÀÇ
שנשמע, קול אותו בסוד  אינו ÀÇּדההּוא התפילה

צלֹותא  היא לאו  ּדאׁשּתמע  אותו קֹול כי – ÀÄÀÀÇÈÄÀÈ
התפילה, בחינת מקום אינו שנשמע Çּומאןקול

צלֹותא  שהיא איהי הבחינה היא מי אלא – ÄÄÀÈ
התפילה, מקום אחרא סוד קלא ּדתליא ּדא ÈÈÈÈÃÈÀÇÀÈ
דאׁשּתמע נשמע ּבקלא שאינו אחר קול  זה – ÀÈÈÀÄÀÀÇ

היא  שהתפילה שנשמע , בקול תלוי  הוא אלא

ע  נשמע שאינו קול והיחודיחוד  שנשמע, קול ם
בחשאי . להיות צריך 

המתייחד נשמע שאינו קול היא  שהתפילה  שאמר אחר
כוונתו: את מבאר שנשמע, קול עם

ּדאׁשּתמע קלא ה ּוא אותו ּומאן  הוא  ומי – ÇÈÈÀÄÀÀÇ
שנשמע  ּדהּוא קול  קֹול ההּוא ּדא ,ÈÇÀ

שהוא ּבוא"ו התפארת, סוד ההוא , הקול זהו – ÀÈ
ו' באות קו"לåèרמוז  ּדתליא ,æèשבתיבת ÈÈÀÇÀÈקלא

בתפארתּבי ּה בו, שתלוי והקול ההּוא – ּדא , ÅÈÇ
וא"ו ּבלא בלא קל שהוא קול אותו זהו – ÙÀÈÈ

בתיבת רמוזה שהיא המלכות , סוד ו', האות

התפילה 
בסוד 
- המלכות 
שאין 
קולה 
נשמע

בלחש ],ּבלחיׁשּו תפילתם שמתפללם אלו ּדלּבא[כל ּברעּותא ¦§¦¦§¨§¦¨
הלב], לאחרא[ברצון צלֹותא  ההּוא א ׁשּתמע נשמעת ּדלא [שאין §¨¦§§©©§¨§¨¢¨

לאחרים], תפילה  סלקאאותה צל ֹותא עולה]האי זו ,וכו'[תפילה  ©§¨¨§¨
נׁש ּדבר לאּודנין  אׁשּתמע צלֹותא  ההיא התפילה ואי ההיא[ואם §¦©¦§¨¦§§©§§¦§©¨

אדם] בן לאזני לעי ּלאנשמעת לּה ּדציית מאן לית מי, [אין ¥©§¨¥©§¥¨
למעלה], זו לתפילה  מאן שיקשיב ּבר אחרנין, לּה צייתין ©©¦¨¢¨©¦§¨¨§ולא

ּבקדמיּתא  אותה ּדׁשמע ששמע ממי  חוץ אחרים לה יקשיבו [ולא ¦§©§©§©§¨
ּבני בתחילה], צלֹותא  לההיא יׁשמעּון ּדלא לאסּתמרא ּבעי  ּכ ¥§¨§¦©§§§¦¨§¨¨§§¦§¥¨¨¦§ּבגין 

בנינׁשא תפילה, לאותה  ישמעו שלא להישמר  צריך  כך [מפני §¨
אדם].

.ãéרי .כאן דף  מתחיל 
.åè עולםשהאות שבכללות רמ"ק. התפארת, בסוד  הוא  וא"ו

אבא הכתר, בסוד  הוא  עתיק פרצוף  פרצופים, חמשה  יש  האצילות
זעיר ופרצוף בינה , בבחינת  היא  אמא  פרצוף  חכמה, בבחינת הוא
גבורה, [חסד , קצוות , ו ' בו שיש תפארת בבחינת  הוא  אנפין
בהתכללותם נקראים קצוות הו' וכל – יסוד  הוד, נצח, תפארת,
ו' האות ולכן המלכות , בבחינת היא  הנוקבא  ופרצוף 'תפארת '],
[וע"ע  קצוות. ו' שבו אנפין  זעיר  שהוא התפארת על רומז
אחרות  שבחינות  מצאנו אחר שבמקום המק"מ ותירוץ  בקושיית
דבריו  על שכתב  ובמה  שתירץ  מה שם עיין שנשמע', 'קול  נקראים

צבי ]. בעטרת
.æè בפרדסולכן כתב העניין בסוד  פז . כתם קול . נקרא התפארת

פי"ט )רמונים הזוהר(שכ"ג דברי  פי  לח :)על נקרא(ח"ב שהתפארת
חסד - אברהם ממידת  הכלולה יעקב, מידת הוא שהתפארת קול,

גבורה  חסד כולל שהתפארת נמצא גבורה. - יצחק  וממידת
חם הוא  האנושי, הקול  וכן ורוח. אש  מים בסוד  שהם  תפארת,

חיים ובעץ  [רוח ]. אויר  והוא  [מים] לח  והוא  פ "א )[אש ] כתב (ש "ד
הבל נקראים בעולמות, המאירים העולמות האצלת של שההארות
וההבל דקותם, יהיה כך  ובחינתם הדברים ערך  וכפי  ודיבור, קול
הוא לפה מחוץ  וכשיוצא קול, סוד  הוא  בגרון  בהיות מהפה, היוצא 

הדברים]. בסוד עוד שם [ועיין אותיות, בחיתוך דבור  סוד 
בזוהר ראה רכו :)עוד  עּלאה:(ח"ב עליונה],ו' ּדקֹול [ו' רזא  איה ּו ¦¨¨¦¨¨§

שנשמע],ּדאׁשּתמע קול בסוד  ּביּה[הוא  ּדקיימא  רזא  ואיהּו §¦§§©§¦¨¨§¨§¨¥
התורה,אֹורייתא בו שעומד  סוד  התפארת],[והוא ּבגין מידת ©§¨§¦

ּפנימאה  קלא מההּוא נפקא  ּגד ֹול ּדא ֹורייתא  קֹול [מפניּדאּקרי §©§¨¨§¨¥©¨¨§¦¨¨§¦§¥¨
הבינה], וזה גדול , קול  שנקרא  פנימי קול מאותו יוצאת  שהתורה 

ּדא ֹורייתא  רזא איהּו ּגד ֹול קֹול שלודא הסוד הוא  הגדול הקול [וזה  §¨¨¦¨¨§©§¨
ּכתיב התורה] ּדא ועל כתוב], זה  יט )[ועל ה וא(דברים ּגד ֹול 'קֹול §©¨§¦¨§

יעקביסף'. הקהלת כתב הדברים פה )ובביאור הפרדס(ערך  פי  על ¨¨
אמנם(שם)רמונים [-חכמה ], אבא בפרצוף הוא  ההוויות שמקור 

ממש ], בגילוי  ולא  בצמצום היא [-שההארה גדול  בדקות הוא שם
הגילוי אל  יוצאת החכמה והארת ציור, בלי  אחד בגולם כולם
ומצטיירת  מהאב שהוא  הזרעית  הטיפה  כמו [-בינה ], אמא  בפרצוף
עדיין  אמא  בפרצוף  שם גם  אמנם הגילוי , אל ויוצאת האם ברחם
בחינת  שהיא  חכמה מבחינת אלא  יצא  שלא  גדול , בדקות הוא
ויוצאת  סתומה . היא  עדיין  אך  קול בחינת אל סתומה  מחשבה 
ואחר בינה, מהפה  היוצא קול שנקרא  זעיר ידי  על הגמור לגילוי 
לגמרי אותן מגלה שהוא המלכות ידי על הארתו מגלה הזעיר כך 
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יחוד הוא  עשרה שמונה  תפילת שסוד שביאר לאחר
איסור טעם את זה  לפי מבאר תפארת, עם המלכות

בתפילה : קולו השמעת 

בזה: שנאמר האיסור את מביא Çמאןתחילה
צלֹותי ּה מארי ּה(וקם)ּדצּלי –קּמי  ÀÇÅÀÅÇÅÈÅ

מי כלומר , אדונו, לפני תפילתו  שמתפלל  מי

עומד הוא שבה עשרה שמונה תפילת שמתפלל
המלך למ ׁשמעéלפני  ּדלא ליּה אצטרי ,ÄÀÀÄÅÀÈÀÄÀÇ

ּבצלֹותי ּה ישמע קלי ּה שלא צריך הוא הרי – ÈÅÄÀÅ
קלי ּהáéבתפילתו àéקולו  ּדאׁשמע  ּומאן ,ÇÀÇÀÇÈÅ

אׁשּתמע לא צלֹותי ּה ומיּבצלֹותי ּה, – ÄÀÅÀÅÈÄÀÀÇ
נשמעת תפילתו אין בתפילתו , קולו .âéשמשמיע

איסור
השמעת
קול
בתפילה 

מעולם נתבררו שלא  חדשות נצוצות ברורי  מתבררים ותפלה  תפלה
לא שעדיין  ניצוצות מתבררים ותפלה תפלה ובכל ההיא , העת עד
עלינו  המוטל הגדול החיוב טעם סוד  וזה וכו', זמן  בשום עלו
נעשים ותפלה  תפלה  שבכל לפי  שעה, ובכל יום בכל להתפלל 
וגם זולתה, אחרת תפלה בשום נעשית שלא מה מחודשות  בחינות 
לקרותה  שנצטוינו שמע הקריאת מצות ענין הוא  הזה הדרך על  כי 
דבר נעשה שמע קריאת  שבכל לפי  תמיד , יום בכל ובערב בבקר
זולתה  אחרת  שמע בקריאת כן נעשה שלא מה למעלה מחודש

שלום ובנהר ג :)מעולם. הנהר רחובות יום(הקדמת ובכל וז "ל: כתב,
בריה  ואין לחבירו דומה יום ואין מחדש , חדשות  ניצוצות  מעלים
מצות  חיוב גודל וזהו לחבירו. דומה צדיק ואין לחבירתה דומה
אליו, הראויה  בחינה כפי ומעלה  מתקן  אחד  וכל והמצות, התפלות
לזה  זו צריכים הכל  ולכן הלבונה, תתקן  שלא  מה החלבנה  ותתקן 
גודל וכפי חבירו, שיעשה מה  לעשות מישראל אחד  שום יוכל  ולא 
מלמעלה  שפע ויורד  למעלה כח ניתוסף ועולה  שמתברר הבירור 
היורד השפע ידי  ועל בתחתונים , להשפיע העליונים זווג ידי על

נוקבין. מיין ולהעלות  ולברר  ללקט בתחתונים כח מוסיף
.èבזוהרראה כ.)עוד למלּכא:(ח "ג ּבע ּותיּה ּדיתּבע  [מימאן  ©§¦§©¨¥§©§¨

למלך ] בקשתו ׁשמשמבקש  ליחדא  ּבעי ּברעּותיּה, קּדיׁשא [הריא ¨¥§©¨¨§¨©¦¨¦§¥
לבו] ברצון הקדוש  השם את  ליחד  צריך  לעי ּלאהוא  מ ּתּתא ,¦©¨§¥¨

לתּתא למטה]ּומעיּלא  ומלמעלה למעלה ּכּלא[מלמטה  ּולק ּׁשרא , ¥¥¨§©¨§©¨¨Ÿ¨
ק ׁשרא אחד ]ּבחד בקשר הכל  א ׁשּתכח[ולקשר קּׁשּורא ּובההּוא , §©¦§¨§©¦¨¦§§©

אמרוּבעּותיּה עוד בקשתו]. ותתקבל תימצא  הזה (ח"ב[ובקשר  ¨¥
מארי ּה:רסב.) ק ּמי ּדקריב אדונו]ּומאן לפני  שמתקרב וצּלי [ומי , ©§¨¥©¥¨¥§©¥

תפילתו],צלֹותיּה יחּודא[ומתפלל אׁשלים את ולא  משלים [ולא  §¥§¨©§¦¦¨
ּכדקאמרן היחוד ], קׁשרין לקּׁשרא ּדמאריּה יקרא על  חייׁש ©©£¨§¦¦§¦¨¨©§¥¨§¨¨§©¥¨¨§ולא

כמו  יחודים, ולייחד קשרים לקשר אדונו כבוד על חושש [ולא 
א ּברי שאמרנו] ּדלא ליּה טב נברא ], שלא  לו בספר.[טוב וראה ¨¥§¨¦¨¥

הקודש  פ"ט -י)עבודת ובשער(ח"ב שבתפילה, היחוד  בענין שהאריך
ו )הכונות דרוש סוף העמידה היחוד .(דרושי כוונת בסוד 

.éכו )הזהרשו"ע ס"ק יקרה אבן  קא , סי' שאף (ח"ה וכתב והוסיף  ,
עשרה] שמונה [מלבד  והתפילות השבחים כל לומר שמותר פי על
שהוא עשרה  בשמונה רק נאמר  [שהאיסור  ממש  רם בקול אפילו

הכוונות  בשער מהרח "ו כתב מקום מכל היחוד], ברכת סוד  (דרושי 

רם ,השחר) בקול תפילתו התפלל לא  מעולם האריז "ל] [מורי, :
להורות  בהם, וכיוצא הזמירות כגון מיושב של התפילה  סדר אפילו
מרים היה שבת ביום ואמנם השי"ת, לפני ויראה ואימה הכנעה 
עושה  שהיה ממה  יותר  דמיושב בתפילה בנעימה קולו ומגביה 

עכ "ל . השבת , כבוד  מפני  אלא  עושה היה לא  זה  ואף בחול,
.àéבגמרא ראה כד:)עוד קולו (ברכות שהמשמיע שמבואר

ליבו  את לכוין יכול אין אם אמנם  אמונה, מקטני  זה הרי בתפילתו
הוא הרי  שבציבור ביחיד , שיהא  ובלבד  קולו, להגביה יכול בלחש

כונתם . את  מפריע
.áéהרשב"א בגדר כתב קול' 'השמעת  וקולה )איסור  ד"ה לא. (ברכות 

הירושלמי  ה "ד)שלדעת  פ "ב כלומר(ברכות לאחרים, ישמיע שלא  היינו
ומצוה  רשאי לאזנו להשמיע אבל רם, בקול  יאמר לכתחלה.שלא

התוספתא  לדעת  ה"ט )אמנם פ "ג  [וכן (ברכות ישמיע לא  לאזניו אף
אליהו דבי בתנא  יוסף(פכ"ח )הוא  ובבית  קא )]. סי ' שדעת (או"ח  כתב

יוסף  הבית  כתב  וכן  לאזניו, ישמיע שלכתחילה כהירושלמי הטור
מיימוניות הגהות נ)בשם אות ערוך(פ "ה בשולחן  להלכה כן  והכריע

ס"ב ) הבית (שם בבדק אך  קולו'. ישמיע ולא  בלחש , לאזניו 'משמיע  :
קא ) ויקהל (סי' פרשת  שמהזוהר  יוסף  הבית  כדברי(רב:)כתב מבואר

לחוש שראוי  יוסף הבית וכתב ישמיע, לא  לאזניו שאף התוספתא 
אברהם ובמגן הזוהר. סק"ג )לדברי  קא  מהזוהר(סי' ראיה  שאין כתב 

ובמשנה  קולו. ישמע לא  אחר  שאיש  הזוהר  שכוונת לומר שיש  שם,
סק"ה )ברורה לדברי(שם לחוש  דצריך  הבית] [-בדק שכתבו ויש  כתב:

כתב  אברהם המגן אבל לאזניו, ישמיע לא  לכתחילה שאף  הזוהר
הוא הזוהר דעת דאף  הגר"א בביאור כתב וכן מהזוהר ראיה שאין
אדם] וחיי הרב  [-שו"ע אחרונים שארי כתבו וכן  ערוך, כהשולחן 
ברורה. המשנה דברי  כאן עד לאזניו. שישמיע  לכתחילה  יותר שטוב

ישמיע לא  לאזניו שאף נקטו פוסקים  בברכ"י והרבה  חיד "א שם , (פר"ח

החיים  כף ג , אות  טו סי ' פלאג "י החיים כף סק"ז, תקפב סי' ברכה ובמחזיק  שם

ס"ז-ח ) קא סי ' כאן.סופר הזוהר  ממאמר המפרשים דיוק להלן וראה  .
.âé נשמע ועל הקול  שכאשר  פרעה', בית נשמע 'והקול נאמר כך

ש"ך למקטרגים . כלומר, פרעה, לבית הולכת  התפילה  בתפילה ,
י) כא  בזוהר(שמות עוד  ראה  רב.). צלֹותהֹון :(ח "ב ּדמצּלאן אינּון §§¨©§¦¦ּ̈כל
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בתפילה : קול להשמיע שאין הענין וסוד טעם את ומביא

טעמא  להשמיע מאי  שאסור  הטעם מה – ÇÇÂÈ
בתפילתו  ּבגיןקולו ,ãéלאו ּדצל ֹותא, ÀÄÄÀÈÈ

ּדאׁשּתמע קלא ההיא שסודאיהי מפני – ÄÄÇÄÈÈÀÄÀÀÇ
שנשמע, קול אותו בסוד  אינו ÀÇּדההּוא התפילה

צלֹותא  היא לאו  ּדאׁשּתמע  אותו קֹול כי – ÀÄÀÀÇÈÄÀÈ
התפילה, בחינת מקום אינו שנשמע Çּומאןקול

צלֹותא  שהיא איהי הבחינה היא מי אלא – ÄÄÀÈ
התפילה, מקום אחרא סוד קלא ּדתליא ּדא ÈÈÈÈÃÈÀÇÀÈ
דאׁשּתמע נשמע ּבקלא שאינו אחר קול  זה – ÀÈÈÀÄÀÀÇ

היא  שהתפילה שנשמע , בקול תלוי  הוא אלא

ע  נשמע שאינו קול והיחודיחוד  שנשמע, קול ם
בחשאי . להיות צריך 

המתייחד נשמע שאינו קול היא  שהתפילה  שאמר אחר
כוונתו: את מבאר שנשמע, קול עם

ּדאׁשּתמע קלא ה ּוא אותו ּומאן  הוא  ומי – ÇÈÈÀÄÀÀÇ
שנשמע  ּדהּוא קול  קֹול ההּוא ּדא ,ÈÇÀ

שהוא ּבוא"ו התפארת, סוד ההוא , הקול זהו – ÀÈ
ו' באות קו"לåèרמוז  ּדתליא ,æèשבתיבת ÈÈÀÇÀÈקלא

בתפארתּבי ּה בו, שתלוי והקול ההּוא – ּדא , ÅÈÇ
וא"ו ּבלא בלא קל שהוא קול אותו זהו – ÙÀÈÈ

בתיבת רמוזה שהיא המלכות , סוד ו', האות

התפילה 
בסוד 
- המלכות 
שאין 
קולה 
נשמע

בלחש ],ּבלחיׁשּו תפילתם שמתפללם אלו ּדלּבא[כל ּברעּותא ¦§¦¦§¨§¦¨
הלב], לאחרא[ברצון צלֹותא  ההּוא א ׁשּתמע נשמעת ּדלא [שאין §¨¦§§©©§¨§¨¢¨

לאחרים], תפילה  סלקאאותה צל ֹותא עולה]האי זו ,וכו'[תפילה  ©§¨¨§¨
נׁש ּדבר לאּודנין  אׁשּתמע צלֹותא  ההיא התפילה ואי ההיא[ואם §¦©¦§¨¦§§©§§¦§©¨

אדם] בן לאזני לעי ּלאנשמעת לּה ּדציית מאן לית מי, [אין ¥©§¨¥©§¥¨
למעלה], זו לתפילה  מאן שיקשיב ּבר אחרנין, לּה צייתין ©©¦¨¢¨©¦§¨¨§ולא

ּבקדמיּתא  אותה ּדׁשמע ששמע ממי  חוץ אחרים לה יקשיבו [ולא ¦§©§©§©§¨
ּבני בתחילה], צלֹותא  לההיא יׁשמעּון ּדלא לאסּתמרא ּבעי  ּכ ¥§¨§¦©§§§¦¨§¨¨§§¦§¥¨¨¦§ּבגין 

בנינׁשא תפילה, לאותה  ישמעו שלא להישמר  צריך  כך [מפני §¨
אדם].

.ãéרי .כאן דף  מתחיל 
.åè עולםשהאות שבכללות רמ"ק. התפארת, בסוד  הוא  וא"ו

אבא הכתר, בסוד  הוא  עתיק פרצוף  פרצופים, חמשה  יש  האצילות
זעיר ופרצוף בינה , בבחינת  היא  אמא  פרצוף  חכמה, בבחינת הוא
גבורה, [חסד , קצוות , ו ' בו שיש תפארת בבחינת  הוא  אנפין
בהתכללותם נקראים קצוות הו' וכל – יסוד  הוד, נצח, תפארת,
ו' האות ולכן המלכות , בבחינת היא  הנוקבא  ופרצוף 'תפארת '],
[וע"ע  קצוות. ו' שבו אנפין  זעיר  שהוא התפארת על רומז
אחרות  שבחינות  מצאנו אחר שבמקום המק"מ ותירוץ  בקושיית
דבריו  על שכתב  ובמה  שתירץ  מה שם עיין שנשמע', 'קול  נקראים

צבי ]. בעטרת
.æè בפרדסולכן כתב העניין בסוד  פז . כתם קול . נקרא התפארת

פי"ט )רמונים הזוהר(שכ"ג דברי  פי  לח :)על נקרא(ח"ב שהתפארת
חסד - אברהם ממידת  הכלולה יעקב, מידת הוא שהתפארת קול,

גבורה  חסד כולל שהתפארת נמצא גבורה. - יצחק  וממידת
חם הוא  האנושי, הקול  וכן ורוח. אש  מים בסוד  שהם  תפארת,

חיים ובעץ  [רוח ]. אויר  והוא  [מים] לח  והוא  פ "א )[אש ] כתב (ש "ד
הבל נקראים בעולמות, המאירים העולמות האצלת של שההארות
וההבל דקותם, יהיה כך  ובחינתם הדברים ערך  וכפי  ודיבור, קול
הוא לפה מחוץ  וכשיוצא קול, סוד  הוא  בגרון  בהיות מהפה, היוצא 

הדברים]. בסוד עוד שם [ועיין אותיות, בחיתוך דבור  סוד 
בזוהר ראה רכו :)עוד  עּלאה:(ח"ב עליונה],ו' ּדקֹול [ו' רזא  איה ּו ¦¨¨¦¨¨§

שנשמע],ּדאׁשּתמע קול בסוד  ּביּה[הוא  ּדקיימא  רזא  ואיהּו §¦§§©§¦¨¨§¨§¨¥
התורה,אֹורייתא בו שעומד  סוד  התפארת],[והוא ּבגין מידת ©§¨§¦

ּפנימאה  קלא מההּוא נפקא  ּגד ֹול ּדא ֹורייתא  קֹול [מפניּדאּקרי §©§¨¨§¨¥©¨¨§¦¨¨§¦§¥¨
הבינה], וזה גדול , קול  שנקרא  פנימי קול מאותו יוצאת  שהתורה 

ּדא ֹורייתא  רזא איהּו ּגד ֹול קֹול שלודא הסוד הוא  הגדול הקול [וזה  §¨¨¦¨¨§©§¨
ּכתיב התורה] ּדא ועל כתוב], זה  יט )[ועל ה וא(דברים ּגד ֹול 'קֹול §©¨§¦¨§

יעקביסף'. הקהלת כתב הדברים פה )ובביאור הפרדס(ערך  פי  על ¨¨
אמנם(שם)רמונים [-חכמה ], אבא בפרצוף הוא  ההוויות שמקור 

ממש ], בגילוי  ולא  בצמצום היא [-שההארה גדול  בדקות הוא שם
הגילוי אל  יוצאת החכמה והארת ציור, בלי  אחד בגולם כולם
ומצטיירת  מהאב שהוא  הזרעית  הטיפה  כמו [-בינה ], אמא  בפרצוף
עדיין  אמא  בפרצוף  שם גם  אמנם הגילוי , אל ויוצאת האם ברחם
בחינת  שהיא  חכמה מבחינת אלא  יצא  שלא  גדול , בדקות הוא
ויוצאת  סתומה . היא  עדיין  אך  קול בחינת אל סתומה  מחשבה 
ואחר בינה, מהפה  היוצא קול שנקרא  זעיר ידי  על הגמור לגילוי 
לגמרי אותן מגלה שהוא המלכות ידי על הארתו מגלה הזעיר כך 
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היא æé'קל ' שממנו בתפארת, תלויה והיא ,
עמו  יחודה בעת השפעותיה כל  את ,çéמקבלת
בחשאי להיות צריכים עניניה כל ,èéולכן

את ימנעו  ולא בה ירגישו לא שהחיצונים 
השפע  את ולקבל לקחת  יבואו שלא וכן ייחודה,

מקבלת .ëשהיא 

שאינו  בקול הוא התפילה  שעיקר שנתבאר מה  לפי
תפילתו  דווקא , זה  באופן שהמתפלל יבאר נשמע,

תמיד : מתקבלת
ּכ המלכותּובגין שעניני  כך ובשביל  – ÀÄÈ

בחשאי להיות אצטריצריכים לא ,ÈÄÀÀÄ
ּבצלֹותי ּה קלי ּה למ ׁשמע  נ ׁש לבר  ÅÀÇÈÀÄÀÇÈÅÄÀÅליּה

בתפילתו  קולו לשמוע האדם צריך לא –àë,

כשמתפלל
שלא בקול

נשמע ,
תפילתו

מתקבלת
תמיד 

המלך  ובעמק מהפה . היוצא  דיבור פל "ז)בבחינת מאבא(שט"ז כתב :
ויורד ויוצא שניהם, מבין  כלומר  כרוז, מהם יוצא  למעלה, ואימא
הזה  הכרוז  ובאמצעות  לעולמות. ומנוקביה  לנוקביה, ומזעיר לזעיר ,
שבנוקביה, הדיבור דהיינו שפתים, חיתוך ויש  זעיר, דהיינו קול , יש 

הפסוק סוד טו )וזה כ שהיו (שמות הקולות', את רואים העם 'וכל
פרצוף. שהוא  הקול , מהות רואים

.æéשכאשרשקול למלכות, רומז  ו', האות  בלא  חסר הנכתב
עמה  אינה בעלה  הרי  ו'] האות  [שהוא  התפארת בלא  המלכות

רמונים פרדס העליון, האור  את חסרה פי"ט )והיא  עוד(שכ "ג ראה .
יעקב קל)בקהלת דלא(ערך קלא  מלכות, הוא  ו' בלא  קל  שכתב:

ה' שהם גבורות , מה' המלכות של שבניינה לומר ויש  אשתמע,
כתב עוד  ק"ל. בגימטריא  הוי"ה] שם פעמים [חמש  ערך הויות (שם 

ה"ע ) יו"ד ה"א, יו "ד  [יו"ד, דמ "ה אחוריים גימטריא  וא "ו,שק"ל  א 
ב' גימטריא  ק"ל  גם מהן, יונקת שהמלכות  ה"א] וא "ו ה "א  יו"ד 

אדנ "י ]. בשם  הרמוזות  המלכות בחינות  [ב' אדנ "י פעמים
.çéדבריולכן את המשמיע  פה שהיא  ה', פי נקראת המלכות

עוד ראה פז . כתם בה. המשפיע התפארת קול את כלומר  ה',
צח .)בזוהר  חזי:(ח "א ראה],ּתא רזא[בא הּוא ּדא יי, אליו וּירא  ¨£¥©¥¨¥¨§¨¨¨¨

ּדאׁשּתמע שנשמעּדקֹול קול של סוד  הוא ּדאתחּבר ](תפארת)[זה §§¦§§©§¦§©©
ּביּה ואתּגּלי  בדיבורּבדּבּור  בו](מלכות)[שמתחבר וע"ע .ומתגלה §¦§¦§©¥¥

רנז.)בזוהר ק ֹול:(ח"ג  אתקרי קול ](תפארת)[ו'ו', ולאנקרא , ¦§§¥§¨
ּדּבּור עם ּדאׁשּתּתף עד  ּביּה, עדאׁשּתמֹודעין  בו יודעים [ולא  ¦§§§¦¥©§¦§©©¦¦

דיבור עם ּדא ](מלכות)שמשתתף  ּובגין  נאמר]. כך (דברים [ומפני  §¦¨
ׁשֹומעים'.ד) אּתם  ּדברים ¦§¤©¦¨§קֹול 

.èéאנפין בכתם זעיר  החתן בהתחבר כי  ידוע הטעם כתב: פז 
הבית  מאנשי  איש אין  כי חוצה, ישמע  לא  קולה מלכות, הכלה עם
ארץ דרך  אינו הזיווג  [שבעת  מהחתן פרס  בקבלה בבית  שם

בגמרא  שאמרו  וכמו שם], יהיו  נו .)שאחרים שם(פסחים ברוך  לגבי 
כתב  זה וכעין בחשאי . לה  והביאו עבדיה  באו מלכותו, כבוד 
בעלה. לפני  טפלה היא  כי  נשמע קולה שאין  כתב ובמק "מ  הרמ "ק.

אור ויחי)ובתורה בחינת (פרשת ובחשאי , בלחש  הוא 'תפילה כתב:
אביה  חיק אל השתפכות  בחינת לגמרי , ממש  במציאות ביטול

ממש '. ואפס  כאין להיות
.ë(אבות)הש "ס ליקוטי.

.àë ט )הקדושבשל "ה אות  מצוה נר פרק תמיד לדייק(מסכת כתב 
המתפלל שאפילו שמשמע  קליה', 'למשמע שלפנינו הזוהר מלשון 

ברכה  במחזיק דייק וכן קולו, ישמע לא  סק "ז)עצמו תקפב מלשון (סי'

זוהר  שבתיקוני צמח מהר"י הקשה תמיד  ובעולת כאן , (תיקוןהזוהר

כ.) דף לגביי, צלותיה  אשתמע דלא בחשאי מצלי  חד  'כל אמרו
אהרן מנחת ובספר ישמע. לא  חבירו שרק ומשמע טוחבריה', (כלל

יח ) שאםאות ליישב  החיצוניםכתב אזי  קולו שומע הוא רק
אזי תפילתו את שומעים  אחרים גם אם אבל תפילתו, על  מקטרגים 

תשובה ובשערי  כלל. נשמעת תפילתו סק"ג )אין קא  סי' כתב (או"ח 
השמיע  אם אך  נענש , אינו שמע הוא שאם לונזאנו די מהר"מ בשם

זו. סתירה ביישוב שכתב מה  צבי בעטרת ועיין נענש . לזולתו
דפרקאאמנם אגרא  קנו )בספר וכתב (אות כאן, הזוהר לשון העתיק

להשמיע  אבל  אחרים, ישמעו שלא  רק קפידא דאין לכאורה  'נראה
תשובה בשערי  וכן דמי'. שפיר  פרשת (שם)לאזניו מזוהר  גם כתב:

קולו  להשמיע שלא  שהכוונה לומר דיש  כלל, לדייק אין ויגש 
שנתחלף  או בפתח, המ"ם לומר צריך  'למשמע' ותיבת לאחרים,
דברי והביא תשובה השערי  הוסיף מקום ומכל  באל "ף, המ"ם

ברכה קמא )המחזיק סי' הזהר(או"ח לדברי  לחוש יש  וז"ל: שכתב
בבדק עצמו מרן וכדברי  לתורה ], בעלייה  רק [ולא בתפלה גם
האר"י רבינו מיסוד  המדרש  בבית הקדש  רוח  הופיע  וכבר  הבית,
אחרי יבא  ומי  לאזניו, ישמיע שלא צריך  בתפלה  דגם  שכתב זצ"ל,
וכי שיח  כי  ארחותם, למישרים דוקא אלא זה אין ומיהו המלך,
העם להמון  אמנם  האורים, במשפט דבריהם את לכלכל להם שיג
כל נאמרו לא  כי לישראל להם והנח  לאחר, ישמיעו שלא  תיסגי 
ואת  זהירין, והוו בירורין, לסדרי למצניעיהם, אלא האלו השעורים
וכתב : סיים ובשע"ת  ברכה]. המחזיק דברי כאן [עד חכמה ' צנועים
שאם מי שיש  בנפשו, משער שהוא  מה לפי שהכל בזה  והעיקר 
ברוב  ולחוץ, השפה  מן  יוצא הקול  שיהיה עד  היטב יחתך  לא 
השמעת  ועכ"פ שינה , תתקפהו או יניע, לא  שפתיו אף סרעפיו
אפשר אי אם לעשות , יכול  עצמה  התיבה השמעת בלי  הברה קול
המישרים מעשה אנשי  אף  כן מלעשות נמנעו ולא  אחר, בענין
שיוכלו  כך  כל מיושבת  דעתם שאין  בעצמם כשמרגישין אורחותם,

טוב הדעת עץ  בספר [וע"ע לגמרי . הלחש  בתפלת (פרשת לכוון 

בחתוךואתחנן ) שיוציאנה לא אם  תועיל, תפלה כל לא שכתב:
גבוה  ממש  בקול תהיה  שלא וגם הלב, בתוך בשתיקה ולא  שפתים 
לבטא צריך אמנם פקודי, פרשת הזוהר בספר כנ"ל לזולתו הנשמע

היטב המלות בחיתוך ולאבהבל בשפתים הפה , מן  בקול היוצא 
שאמר וזהו קול, אל הבל  שבין ההפרש  כנודע אממש , א' (שמואל 

וכו'יג ) לאמר  שאמר וזהו ישמע', לא וקולה  נעות  שפתיה ,'רק
בחשאי הוא  ואמירה רם, בקול מלין לאכרזא הוא דיבור כי  כנודע
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ּבלחׁש לצּלאה להתפללאּלא צריך  אלא  – ÆÈÀÇÈÈÀÇÇ
אׁשּתמעבלחש  ּדלא  קלא ּבההּוא  ,– ÀÇÈÈÀÈÄÀÀÇ

התפילה  שהרי נשמע, שלא  קול באותו
המלכות בסוד השפעותáëהיא את המקבלת ,

עמו âëהתפארת ביחודה ,ãë, צלֹותא היא ÀÈÄÀÈודא
ּתדיר  תפילה ּדאתקּבלת  היא וזו – ÀÄÀÇÀÇÈÄ

בלחש, התפילה שכאשר  תמיד, שמתקבלת 

המקטרגים ואין מאד רוחנית היא אזי
אותה  .äëרואים

הכתוב : מן זה  לסוד רמז ומביא

נׁשמע, וה ּקל ,תיבתוסימני נכתבה בפסוק  ÀÄÈÅÀÇÙÄÀÇ
וא"ו ,' ּבלא בלא קל' 'קל' וכאמור ÙÀÈÈ

נאמר  ועליו המלכות, בחינת  על רומז  ו'
ּדהיא ,נׁשמע ''והקל צלֹותא  היא ּדא ÄÀÇÈÄÀÈÀÄ

לסוד  רמז
בפסוק  זה

'והקל
נשמע '

שנאמר יז)כמו יז  בלבבך'(בראשית  'ואמרת בלבו', ח'ויאמר  (דברים

לאיז) דאם אמירה , שתקרא בפיו להוציאו צריך  זה כל עם אך ,
הרהור]. נקרא  כן

לעיל .וראה בהערות באריכות  זה בענין שהבאנו מה  עוד 
.áë פכ"ב )רמונים בפרדס שבה (שכ"ג מפני תפלה , נקרא המלכות :

זוהר בתיקוני  עוד ראה  הספירות . כל פז(לג :)מתקבצים ובכתם .
לו  ראוי ואין  המלכות] [-דוגמת דוגמתה הוא  המתפלל  'כי כתב

קול'. להרים
.âëהמלכות שבשעת מקבלת עשרה, שמונה תפילת של היחוד 

ביסוד היורדת טיפה  דהיינו ברכות, ח"י  אנפין דזעיר היסוד מן 
הספירות  שכל חוליות, ח"י  בו שיש  השדרה מחוט  הנמשך
ונותן  עלמין, ח"י היסוד נקרא  ואז  אנפין, דזעיר ביסוד  משפיעים
העמידה  תפילת שתהיה צריך  ולכן הזיווג, בסוד למלכות  אותם 
מלך כסא  האור. מזה ויהנו החיצונים ישמעו שלא כדי  בחשאי,

כה ) דף  י תיקון .(תיקונים
ותבונה[בביאור בדעת  עוד  ראה לבאר(פ "א )הענין שהאריך 

בזעיר רק תלויה  הזה לעולם השפע שהורדת האריז "ל מכתבי 
הפרצופים כל שפע את  מקבל אנפין שזעיר ונוקביה, אנפין
השפע  את  נותנת שהיא למלכות אותו ומשפיע שעליו,
הוא ענינם מבקשים שאנו שהבקשות לבאר והוסיף לתחתונים.
גדול אור ממנו שימשך  הוא ברוך  סוף  מהאין מבקשים שאנו
אנחנו  אין אך  הזה , לעולם ועד  לעולם  מעולם  העליונים לשרשים
סוף  אין  מלפניך  רצון  יהי  זה  בלשון  הבקשה  לומר יכולים
אנחנו  נמצא  כן שאם לשרשים, גדול  ושפע גדול  אור  שתמשוך 
בלתי בפרטות  ממנו ומבקשים לבדו סוף  אין עם  מדברים
בזה, יכולת  לנו  אין כי  להיות, אפשר אי וזה הפרצופין, התלבשות
פרצוף  שהוא  ב "ה הוי "ה בשם הוא  סוף האין  אל הבקשה  ולכן 
התפילה  ואזי  שעליו, הפרצופים על  מלביש  שהוא אנפין, זעיר
הפעולה  תהיה  משם ואז  סוף , אין  עד  לדרגא  מדרגא  עולה
ומן  אנפין לאריך ומעתיק לעתיק סוף אין מן  השפע שימשך
יגיע  ומהם ונוקביה, לזעיר  ואמא  ומאבא  ואמא  לאבא  אנפין  אריך

ואחלמה שבו בלשם כתב  וכן ד לנו. ענף  ה דרוש ח "ב הדע "ה (ספר

ז) מאריךסימן בו שנמשך מה הוא  אנפין  זעיר  שמשפיע  מה כי
אלא אנפין. זעיר ע"י  הוא אנפין מאריך שנמשך ומה  אנפין
בזעיר מגיע שהוא ודיבור דקול תפלה התיקוני  כי הוא שהחילוק

אריך ומשפיע הנה אנפין אנפין , זעיר התעוררות ידי על אנפין
אנפין  הזעיר מדרגת לפי  רק אנפין מאריך  השפע נמשך לא אז
אנפין, הזעיר מדרגת לפי ובצמצום  במיעוט  רק נמשך  כי לבד ,
הנה  כן, גם עצמו אנפין באריך מגיע אשר היחודים תיקוני  אבל 
הזעיר אז  ומתגדל עצמו אנפין אריך  דמדרגת האור  מתגלה  אז
דאריך בהאור אנפין  זעיר  ומשפיע אנפין, דאריך בהמוחין אנפין
יחד , משניהם לעולם הוא השפע כי  הוא  פנים כל על  אך אנפין,

אחד ]. רק שניהם הם כי 
.ãë מעלה (אבות)הש "סבליקוטי הוא  דלים' ב'עוזר וז "ל : כתב,

שאמר וזהו הזיווג, אל  שם שואל הוא ובתפלה  למעלה, נשמתו
גבוה' גבוה תדברו תרבו 'אל כענין האשה]', עם  [שיחה תרבה 'אל 
בקול החיצונים יתאחזו לחוץ  הקול יצא  אם כי  ולחש , בחשאי  אלא 
לפחות, החיצונים בו יתדבקו או ההוא , הזיווג שימנעו ואפשר ההוא 
קולו  שמגביה האשה ', עם שיחה  המרבה כל  חכמים אמרו ו'מכאן
מתייחד ] אנפין שזעיר עשרה  שמונה [בתפילת הזיווג בשעת 
האוחזת  הקליפה שהיא  לעצמו' רעה 'גורם המלכות], [עם באשה
[אנפין], הזעיר  מן לה שנמשך והשפע האור  ממנו  ומונעת בו,
השכינה, עם להתדבק לו שהיה במקום לגיהנם', יורד 'וסופו
בסוף  שהוא סופו, הוא  וזה  גיהנם, שהוא  זרה האשה עם נדבקים

מכולם . ולמטה
.äë רב.)מהרח"ו ויקהל החמה בלחש(אור  התפלה 'שכאשר  וז"ל: ,

רוח טבע מגדר  מאד רוחנית  היא  אז לאוזניו, נשמעת שאינה 
ואינם אחרא , סטרא מן מאד יותר ורוחנית פנימית שהיא האדם,

כתב ועוד  אותה . התפילה )רואים שער  תמיד, התפלה (עולת בענין
נכנסת  אינה והתפלה  לאזנו, להשמיע אין  כי  הזוהר מן משמע
ולכן  לאודנין, אשתמעת דלא תפלה  אותה אם  כי רקיע בשום
התפלה  אם הכא אבל לאזניו, שישמיע תקנו  שמע בקריאת [רק]
והם החיצונים  לה  שומעין  אז  כי סלקא, לא  לאזניו  נשמעת

בהדה'. מתערבי 
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היא æé'קל ' שממנו בתפארת, תלויה והיא ,
עמו  יחודה בעת השפעותיה כל  את ,çéמקבלת
בחשאי להיות צריכים עניניה כל ,èéולכן

את ימנעו  ולא בה ירגישו לא שהחיצונים 
השפע  את ולקבל לקחת  יבואו שלא וכן ייחודה,

מקבלת .ëשהיא 

שאינו  בקול הוא התפילה  שעיקר שנתבאר מה  לפי
תפילתו  דווקא , זה  באופן שהמתפלל יבאר נשמע,

תמיד : מתקבלת
ּכ המלכותּובגין שעניני  כך ובשביל  – ÀÄÈ

בחשאי להיות אצטריצריכים לא ,ÈÄÀÀÄ
ּבצלֹותי ּה קלי ּה למ ׁשמע  נ ׁש לבר  ÅÀÇÈÀÄÀÇÈÅÄÀÅליּה

בתפילתו  קולו לשמוע האדם צריך לא –àë,

כשמתפלל
שלא בקול

נשמע ,
תפילתו

מתקבלת
תמיד 

המלך  ובעמק מהפה . היוצא  דיבור פל "ז)בבחינת מאבא(שט"ז כתב :
ויורד ויוצא שניהם, מבין  כלומר  כרוז, מהם יוצא  למעלה, ואימא
הזה  הכרוז  ובאמצעות  לעולמות. ומנוקביה  לנוקביה, ומזעיר לזעיר ,
שבנוקביה, הדיבור דהיינו שפתים, חיתוך ויש  זעיר, דהיינו קול , יש 

הפסוק סוד טו )וזה כ שהיו (שמות הקולות', את רואים העם 'וכל
פרצוף. שהוא  הקול , מהות רואים

.æéשכאשרשקול למלכות, רומז  ו', האות  בלא  חסר הנכתב
עמה  אינה בעלה  הרי  ו'] האות  [שהוא  התפארת בלא  המלכות

רמונים פרדס העליון, האור  את חסרה פי"ט )והיא  עוד(שכ "ג ראה .
יעקב קל)בקהלת דלא(ערך קלא  מלכות, הוא  ו' בלא  קל  שכתב:

ה' שהם גבורות , מה' המלכות של שבניינה לומר ויש  אשתמע,
כתב עוד  ק"ל. בגימטריא  הוי"ה] שם פעמים [חמש  ערך הויות (שם 

ה"ע ) יו"ד ה"א, יו "ד  [יו"ד, דמ "ה אחוריים גימטריא  וא "ו,שק"ל  א 
ב' גימטריא  ק"ל  גם מהן, יונקת שהמלכות  ה"א] וא "ו ה "א  יו"ד 

אדנ "י ]. בשם  הרמוזות  המלכות בחינות  [ב' אדנ "י פעמים
.çéדבריולכן את המשמיע  פה שהיא  ה', פי נקראת המלכות

עוד ראה פז . כתם בה. המשפיע התפארת קול את כלומר  ה',
צח .)בזוהר  חזי:(ח "א ראה],ּתא רזא[בא הּוא ּדא יי, אליו וּירא  ¨£¥©¥¨¥¨§¨¨¨¨

ּדאׁשּתמע שנשמעּדקֹול קול של סוד  הוא ּדאתחּבר ](תפארת)[זה §§¦§§©§¦§©©
ּביּה ואתּגּלי  בדיבורּבדּבּור  בו](מלכות)[שמתחבר וע"ע .ומתגלה §¦§¦§©¥¥

רנז.)בזוהר ק ֹול:(ח"ג  אתקרי קול ](תפארת)[ו'ו', ולאנקרא , ¦§§¥§¨
ּדּבּור עם ּדאׁשּתּתף עד  ּביּה, עדאׁשּתמֹודעין  בו יודעים [ולא  ¦§§§¦¥©§¦§©©¦¦

דיבור עם ּדא ](מלכות)שמשתתף  ּובגין  נאמר]. כך (דברים [ומפני  §¦¨
ׁשֹומעים'.ד) אּתם  ּדברים ¦§¤©¦¨§קֹול 

.èéאנפין בכתם זעיר  החתן בהתחבר כי  ידוע הטעם כתב: פז 
הבית  מאנשי  איש אין  כי חוצה, ישמע  לא  קולה מלכות, הכלה עם
ארץ דרך  אינו הזיווג  [שבעת  מהחתן פרס  בקבלה בבית  שם

בגמרא  שאמרו  וכמו שם], יהיו  נו .)שאחרים שם(פסחים ברוך  לגבי 
כתב  זה וכעין בחשאי . לה  והביאו עבדיה  באו מלכותו, כבוד 
בעלה. לפני  טפלה היא  כי  נשמע קולה שאין  כתב ובמק "מ  הרמ "ק.

אור ויחי)ובתורה בחינת (פרשת ובחשאי , בלחש  הוא 'תפילה כתב:
אביה  חיק אל השתפכות  בחינת לגמרי , ממש  במציאות ביטול

ממש '. ואפס  כאין להיות
.ë(אבות)הש "ס ליקוטי.

.àë ט )הקדושבשל "ה אות  מצוה נר פרק תמיד לדייק(מסכת כתב 
המתפלל שאפילו שמשמע  קליה', 'למשמע שלפנינו הזוהר מלשון 

ברכה  במחזיק דייק וכן קולו, ישמע לא  סק "ז)עצמו תקפב מלשון (סי'

זוהר  שבתיקוני צמח מהר"י הקשה תמיד  ובעולת כאן , (תיקוןהזוהר

כ.) דף לגביי, צלותיה  אשתמע דלא בחשאי מצלי  חד  'כל אמרו
אהרן מנחת ובספר ישמע. לא  חבירו שרק ומשמע טוחבריה', (כלל

יח ) שאםאות ליישב  החיצוניםכתב אזי  קולו שומע הוא רק
אזי תפילתו את שומעים  אחרים גם אם אבל תפילתו, על  מקטרגים 

תשובה ובשערי  כלל. נשמעת תפילתו סק"ג )אין קא  סי' כתב (או"ח 
השמיע  אם אך  נענש , אינו שמע הוא שאם לונזאנו די מהר"מ בשם

זו. סתירה ביישוב שכתב מה  צבי בעטרת ועיין נענש . לזולתו
דפרקאאמנם אגרא  קנו )בספר וכתב (אות כאן, הזוהר לשון העתיק

להשמיע  אבל  אחרים, ישמעו שלא  רק קפידא דאין לכאורה  'נראה
תשובה בשערי  וכן דמי'. שפיר  פרשת (שם)לאזניו מזוהר  גם כתב:

קולו  להשמיע שלא  שהכוונה לומר דיש  כלל, לדייק אין ויגש 
שנתחלף  או בפתח, המ"ם לומר צריך  'למשמע' ותיבת לאחרים,
דברי והביא תשובה השערי  הוסיף מקום ומכל  באל "ף, המ"ם

ברכה קמא )המחזיק סי' הזהר(או"ח לדברי  לחוש יש  וז"ל: שכתב
בבדק עצמו מרן וכדברי  לתורה ], בעלייה  רק [ולא בתפלה גם
האר"י רבינו מיסוד  המדרש  בבית הקדש  רוח  הופיע  וכבר  הבית,
אחרי יבא  ומי  לאזניו, ישמיע שלא צריך  בתפלה  דגם  שכתב זצ"ל,
וכי שיח  כי  ארחותם, למישרים דוקא אלא זה אין ומיהו המלך,
העם להמון  אמנם  האורים, במשפט דבריהם את לכלכל להם שיג
כל נאמרו לא  כי לישראל להם והנח  לאחר, ישמיעו שלא  תיסגי 
ואת  זהירין, והוו בירורין, לסדרי למצניעיהם, אלא האלו השעורים
וכתב : סיים ובשע"ת  ברכה]. המחזיק דברי כאן [עד חכמה ' צנועים
שאם מי שיש  בנפשו, משער שהוא  מה לפי שהכל בזה  והעיקר 
ברוב  ולחוץ, השפה  מן  יוצא הקול  שיהיה עד  היטב יחתך  לא 
השמעת  ועכ"פ שינה , תתקפהו או יניע, לא  שפתיו אף סרעפיו
אפשר אי אם לעשות , יכול  עצמה  התיבה השמעת בלי  הברה קול
המישרים מעשה אנשי  אף  כן מלעשות נמנעו ולא  אחר, בענין
שיוכלו  כך  כל מיושבת  דעתם שאין  בעצמם כשמרגישין אורחותם,

טוב הדעת עץ  בספר [וע"ע לגמרי . הלחש  בתפלת (פרשת לכוון 

בחתוךואתחנן ) שיוציאנה לא אם  תועיל, תפלה כל לא שכתב:
גבוה  ממש  בקול תהיה  שלא וגם הלב, בתוך בשתיקה ולא  שפתים 
לבטא צריך אמנם פקודי, פרשת הזוהר בספר כנ"ל לזולתו הנשמע

היטב המלות בחיתוך ולאבהבל בשפתים הפה , מן  בקול היוצא 
שאמר וזהו קול, אל הבל  שבין ההפרש  כנודע אממש , א' (שמואל 

וכו'יג ) לאמר  שאמר וזהו ישמע', לא וקולה  נעות  שפתיה ,'רק
בחשאי הוא  ואמירה רם, בקול מלין לאכרזא הוא דיבור כי  כנודע
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ּבלחׁש לצּלאה להתפללאּלא צריך  אלא  – ÆÈÀÇÈÈÀÇÇ
אׁשּתמעבלחש  ּדלא  קלא ּבההּוא  ,– ÀÇÈÈÀÈÄÀÀÇ

התפילה  שהרי נשמע, שלא  קול באותו
המלכות בסוד השפעותáëהיא את המקבלת ,

עמו âëהתפארת ביחודה ,ãë, צלֹותא היא ÀÈÄÀÈודא
ּתדיר  תפילה ּדאתקּבלת  היא וזו – ÀÄÀÇÀÇÈÄ

בלחש, התפילה שכאשר  תמיד, שמתקבלת 

המקטרגים ואין מאד רוחנית היא אזי
אותה  .äëרואים

הכתוב : מן זה  לסוד רמז ומביא

נׁשמע, וה ּקל ,תיבתוסימני נכתבה בפסוק  ÀÄÈÅÀÇÙÄÀÇ
וא"ו ,' ּבלא בלא קל' 'קל' וכאמור ÙÀÈÈ

נאמר  ועליו המלכות, בחינת  על רומז  ו'
ּדהיא ,נׁשמע ''והקל צלֹותא  היא ּדא ÄÀÇÈÄÀÈÀÄ

לסוד  רמז
בפסוק  זה

'והקל
נשמע '

שנאמר יז)כמו יז  בלבבך'(בראשית  'ואמרת בלבו', ח'ויאמר  (דברים

לאיז) דאם אמירה , שתקרא בפיו להוציאו צריך  זה כל עם אך ,
הרהור]. נקרא  כן

לעיל .וראה בהערות באריכות  זה בענין שהבאנו מה  עוד 
.áë פכ"ב )רמונים בפרדס שבה (שכ"ג מפני תפלה , נקרא המלכות :

זוהר בתיקוני  עוד ראה  הספירות . כל פז(לג :)מתקבצים ובכתם .
לו  ראוי ואין  המלכות] [-דוגמת דוגמתה הוא  המתפלל  'כי כתב

קול'. להרים
.âëהמלכות שבשעת מקבלת עשרה, שמונה תפילת של היחוד 

ביסוד היורדת טיפה  דהיינו ברכות, ח"י  אנפין דזעיר היסוד מן 
הספירות  שכל חוליות, ח"י  בו שיש  השדרה מחוט  הנמשך
ונותן  עלמין, ח"י היסוד נקרא  ואז  אנפין, דזעיר ביסוד  משפיעים
העמידה  תפילת שתהיה צריך  ולכן הזיווג, בסוד למלכות  אותם 
מלך כסא  האור. מזה ויהנו החיצונים ישמעו שלא כדי  בחשאי,

כה ) דף  י תיקון .(תיקונים
ותבונה[בביאור בדעת  עוד  ראה לבאר(פ "א )הענין שהאריך 

בזעיר רק תלויה  הזה לעולם השפע שהורדת האריז "ל מכתבי 
הפרצופים כל שפע את  מקבל אנפין שזעיר ונוקביה, אנפין
השפע  את  נותנת שהיא למלכות אותו ומשפיע שעליו,
הוא ענינם מבקשים שאנו שהבקשות לבאר והוסיף לתחתונים.
גדול אור ממנו שימשך  הוא ברוך  סוף  מהאין מבקשים שאנו
אנחנו  אין אך  הזה , לעולם ועד  לעולם  מעולם  העליונים לשרשים
סוף  אין  מלפניך  רצון  יהי  זה  בלשון  הבקשה  לומר יכולים
אנחנו  נמצא  כן שאם לשרשים, גדול  ושפע גדול  אור  שתמשוך 
בלתי בפרטות  ממנו ומבקשים לבדו סוף  אין עם  מדברים
בזה, יכולת  לנו  אין כי  להיות, אפשר אי וזה הפרצופין, התלבשות
פרצוף  שהוא  ב "ה הוי "ה בשם הוא  סוף האין  אל הבקשה  ולכן 
התפילה  ואזי  שעליו, הפרצופים על  מלביש  שהוא אנפין, זעיר
הפעולה  תהיה  משם ואז  סוף , אין  עד  לדרגא  מדרגא  עולה
ומן  אנפין לאריך ומעתיק לעתיק סוף אין מן  השפע שימשך
יגיע  ומהם ונוקביה, לזעיר  ואמא  ומאבא  ואמא  לאבא  אנפין  אריך

ואחלמה שבו בלשם כתב  וכן ד לנו. ענף  ה דרוש ח "ב הדע "ה (ספר

ז) מאריךסימן בו שנמשך מה הוא  אנפין  זעיר  שמשפיע  מה כי
אלא אנפין. זעיר ע"י  הוא אנפין מאריך שנמשך ומה  אנפין
בזעיר מגיע שהוא ודיבור דקול תפלה התיקוני  כי הוא שהחילוק

אריך ומשפיע הנה אנפין אנפין , זעיר התעוררות ידי על אנפין
אנפין  הזעיר מדרגת לפי  רק אנפין מאריך  השפע נמשך לא אז
אנפין, הזעיר מדרגת לפי ובצמצום  במיעוט  רק נמשך  כי לבד ,
הנה  כן, גם עצמו אנפין באריך מגיע אשר היחודים תיקוני  אבל 
הזעיר אז  ומתגדל עצמו אנפין אריך  דמדרגת האור  מתגלה  אז
דאריך בהאור אנפין  זעיר  ומשפיע אנפין, דאריך בהמוחין אנפין
יחד , משניהם לעולם הוא השפע כי  הוא  פנים כל על  אך אנפין,

אחד ]. רק שניהם הם כי 
.ãë מעלה (אבות)הש "סבליקוטי הוא  דלים' ב'עוזר וז "ל : כתב,

שאמר וזהו הזיווג, אל  שם שואל הוא ובתפלה  למעלה, נשמתו
גבוה' גבוה תדברו תרבו 'אל כענין האשה]', עם  [שיחה תרבה 'אל 
בקול החיצונים יתאחזו לחוץ  הקול יצא  אם כי  ולחש , בחשאי  אלא 
לפחות, החיצונים בו יתדבקו או ההוא , הזיווג שימנעו ואפשר ההוא 
קולו  שמגביה האשה ', עם שיחה  המרבה כל  חכמים אמרו ו'מכאן
מתייחד ] אנפין שזעיר עשרה  שמונה [בתפילת הזיווג בשעת 
האוחזת  הקליפה שהיא  לעצמו' רעה 'גורם המלכות], [עם באשה
[אנפין], הזעיר  מן לה שנמשך והשפע האור  ממנו  ומונעת בו,
השכינה, עם להתדבק לו שהיה במקום לגיהנם', יורד 'וסופו
בסוף  שהוא סופו, הוא  וזה  גיהנם, שהוא  זרה האשה עם נדבקים

מכולם . ולמטה
.äë רב.)מהרח"ו ויקהל החמה בלחש(אור  התפלה 'שכאשר  וז"ל: ,

רוח טבע מגדר  מאד רוחנית  היא  אז לאוזניו, נשמעת שאינה 
ואינם אחרא , סטרא מן מאד יותר ורוחנית פנימית שהיא האדם,

כתב ועוד  אותה . התפילה )רואים שער  תמיד, התפלה (עולת בענין
נכנסת  אינה והתפלה  לאזנו, להשמיע אין  כי  הזוהר מן משמע
ולכן  לאודנין, אשתמעת דלא תפלה  אותה אם  כי רקיע בשום
התפלה  אם הכא אבל לאזניו, שישמיע תקנו  שמע בקריאת [רק]
והם החיצונים  לה  שומעין  אז  כי סלקא, לא  לאזניו  נשמעת

בהדה'. מתערבי 
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בחשאי,ּבחׁשאי שהיא תפילה היא זו  – ÇÂÇ
שכתובּדכתיב  כמו יג )ּבחּנה – א  א' (שמואל ÄÀÄÀÇÈ

צלֹותא  היא ּדא י ּׁשמע ', לא ÀÈÙÄÈÅÇÈÄÀÈ'וקֹולּה
ק ּביל הּוא ּברי תפילה ּדקּודׁשא היא זו – ÀÀÈÀÄÇÅ

מקבל הוא ברוך ּגֹו,åëשהקדוש אתעביד ÇÄÀÂÄּכד

יאּות ּכדקא ות ּקּונא וכּוונה –רע ּותא ÀÈÀÇÈÈÀÄÈÄÀÈÈ
והכנה  וכונה רצון מתוך  נעשית היא כאשר

ּכדקא æëכראוי ּדמרי ּה יחּודא ּוליחדא ,ÀÇÈÈÄÈÀÈÅÄÀÈ
יֹומא  ּבכל  הנכון,יא ּות באופן נעשית וכאשר – ÈÀÈÈ

יום בכל כראוי, אדונו של יחוד  לייחד .çëבכונה

.åë א )הכוונות בשער דרוש העמידה חזרת  הטעם(דרושי לבאר  כתב
ולא הלחש , בתפילת  רק הוא בתפילה קולו להשמיע זה  שאיסור
החזרה  לתפילת הלחש  תפילת בין חילוק ויש  היות הש "ץ, בחזרת
ספירות, עשר יש  פרצוף שבכל בהם, שנפעל והיחוד הזיווג  בבחינת

חס אמצעיות  ג' דעת, בינה חכמה ראשונות תפארת,ג' גבורה ד 
בתפילת  והנה  האחרונה . היא  והמלכות  יסוד , הוד נצח אחרונות ג'
עולה  הלחש  שבתפילת יסוד , הוד  בנצח הוא הזיווג מקום הלחש
יעקב] הנקרא אנפין, דזעיר  יסוד  הוד  נצח פרצוף -] יעקב פרצוף
יסוד הוד  נצח כנגד הנמצא  המלכות , [-פרצוף ורחל הנצח, בספירת 
בחינת  החזרה  ובתפילת זיווגם. ושם ההוד , בספירת אנפין] דזעיר
דזעיר לחסד  עולה יעקב שבחינת יותר, עליון במקום היא הזיווג
היא הלחש  שתפילת ולפי  אנפין, דזעיר לגבורה עולה ורחל אנפין,
פחד שם יש  אשר אנפין, דזעיר יסוד  הוד  נצח  במקום למטה
שמגזם בזוהר ע"ה לרשב"י  מצאנו לכן והקליפות, לחיצונים ואחיזה
בתפלתו, אוחזות שהקליפות בתפלתו, קולו המשמיע בענין מאד 
גבורה  חסד  אל בעלותה  עתה אבל תחתון, במקום הוא  יען 
אומרים ולכן הקליפות, מן פחד שם אין אנפין , דזעיר תפארת

רם . בקול אותה 
בש "ך[בעניין  עוד ראה  הש "ץ , בחזרת י)העליה כא שכתב :(שמות

שאינו  מי את  להוציא התפילה לחזור שצריך  חז "ל  שאמרו מה 
אותה  אומר קודם  כי  רמז, להם יש אבל  האוזן, לשכך  זהו יודע,
בלחש שהתפללו ואחר  עליה, יקטרגו לא  שהמקטרגים כדי  בלחש
מקבץ שסנדלפון רם, בקול מתפללים אז ונשתלמה , עלתה כבר
בראש עולם של  לרומו ונותנה עטרה  אותה ועושה  התפילות  כל 
מלך , ראש תיבות ראשי  'רם' זהו הוא, ברוך עולם של מלכו מלך
כל על  שעונין ידי  על עולם של  לרומו להעלותם רם, בקול וזהו
שהוא אמן, ואומרים  שמו וברוך הוא  ברוך ואומרים ושם שם
ובסידור בחותמיו. אלא  מתקיים השטר ואין אמת, שפירושו הקיום

התפילה )יעב"ץ  חזרת מתפילת (הנהגת  יותר ורם גדול 'סודו כתב
איש ובבן הוי "ה'. שם בבחינת וזו אדנות, שם בכונת שהיא  הלחש ,

ב )חי  אות  תרומה פרשת א ' הפשטי(שנה דטעם גב  על אף כתב:
דבזמן  הטעם, עיקר זה אין בקי, שאינו מי  להוציא הוא  החזרה של
והמתפלל בסידורים, מתפללין דהכל זה , טעם בטל  כמעט הזה
כאבן  עומד  זה הנה לגמרי , הארץ  עם  יש  ואם  הוא , בקי  פה  בעל
מבין  דאין מאחר עליה , לב נותן שאינו החזרה לו תועיל ולא 

בדברי שמבואר הוא החזרה של העקרי  טעם באמת אך  כלום,
דבחזרת  הכונות, בספר ומפורש  הסוד, פי  על ז "ל  האר"י  רבינו
אלא לחש , בתפלת שנעשו התיקונים כל ונעשים חוזרים התפלה
שם שמגעת  ממקום יותר וגבוה  עליון במקום מגעת היא דהחזרה 

החיים ובכף דלחש . סק"ב )תפלה  קכד  האר"י(סי' רבינו בימי  כתב:
יותר שמעלתה החזרה , של הסוד  וגילה  לגלות, רשות  ניתנה ז "ל 

הכוונות בשער  כמבואר חובה ושניהם הלחש , מן (חזרת גדולה

א ) דרוש האהעמידה  ולכן עיניו,, עוצם היה  הש "ץ בחזרת ז "ל ר"י 
חיים עץ בפרי  שכתוב כמו הש"ץ , לדברי  ומתכוין  (שער ושומע

פ"ב ) מוסף הקרבנות שחרית פעם , בשום החזרה  לבטל אין ולכן  ,
עינים בפתח  וע"ע אונס . שיש  במקום דוקא  אלא  (כונת ומנחה,

ג ) אות רצה ברכת העמידה , בחזרה,סדר הנפעלת  העליה  בענין שדן
אלו, בחינות מתקן מתפללים שהציבור בשעה שמתפלל מי אם
כיצד הש "ץ , חזרת עם יחד  לחש  המתפלל  יחיד על שם דן וכן

השלם רב במעשה וע"ע אלו. בחינות מג )מתקן הגר"א ,(אות בשם
אומרם סוד  הוא  הש "ץ ל.)שחזרת שהתפלל(ברכות אדם רואה אם 

ויתפלל]. יחזור נענה  ולא 
.æëובשריועל 'לבי  הפסוק את המאמר  בתחילת הביא  זה  ענין

און, מחשבות חושב  והלב מדבר והבשר  הגוף רק יהיה שלא  ירננו',
רא"ג. חי . א "ל  אל  ירננו  ובשרי  לבי אלא

.çëס"ב )[בשו"ע קכד ציבור(סי' ומצא הכנסת לבית נכנס  נפסק :
יורד לאלתר, התיבה לפני לעמוד צריך והוא  בלחש , שהתפללו
ולהתפלל לחזור צריך ואין לציבור, רם בקול  ומתפלל התיבה  לפני 
שיעבור שירא כגון הדחק, שעת  הוא  אם  וכן הרמ "א : וכתב בלחש.
עמו  מתפללין והצבור רם, בקול  מיד להתפלל יוכל התפלה, זמן
ברורה  המשנה  וכתב הקדוש . האל לאחר עד  בלחש  במלה מלה

לעשות (סק"ו ) שלא  מהאחרונים  הרבה הסכימו הדחק, שעת 'ובלא :
ואחר בלחש מתחלה  להתפלל מדינא  היתה  התקנה עיקר כי  כן,

החיים ובכף רם'. בקול  סק"ח )כך  אין (שם  קבלה פי שעל כתב
של באופן ולא  קודם, בלחש  תפילה  של באופן לא כן, לעשות

פעלים רב בשו"ת אמנם קצרה . ז)תפילה  סי' ח "ג ישרים הביא(סוד
שבאתי עובדא  הוה בדידי השואל: וז "ל זה, בענין  שנשאל  מה 
להם היה ולא  לחש , התפללו כבר שהצבור ומצאתי  הכנסת לבית 
למעבד אריך  הפוסקים דברי לפי כי והגם  רם, בקול שיחזור מי
ורעד יראה אמנם  ללחש , לי  ותעלה רם בקול להם שאחזור הכי 

øôñÅÆùâéå úùøôá"ò èøfäøä ÇÙÇè

מרעיש מהאיש  סמוכים  ודבריו יירא , לא  מי שאג ארי "ה בי , בא
[שאוסר ז "ל יוחאי  בר שמעון רבי הקדוש  אדונינו הוא  הארץ
בקול להתפלל יכול  כזה באופן לדבריו אם בתפילתו, קולו להשמיע
והשאלה  הלחש], לתפילת לו ויעלה בחזרה, הציבור להוציא  רם
ראשונות  ג' המתפללים אנשים מקצת  על  גם נופלת הזאת
חי , איש  הבן  והשיב  בלחש . העמידה ומשלימים רם בקול וקדושה
בתפילה], הקול בהשמעת הרשב"י  [שהחמיר זה  כל באמת וז "ל :
עצמו  את להוציא כדי  לבדו הציבור מן ואחד  אחד  כל כשמתפלל

לה  יש  הקהל כל שליח  שהוא  ציבור  שליח תפילת  אבל חובה, ידי 
גבורה  בחסד  וזו יסוד , הוד  בנצח לחש  דתפילת  גדולה, מעלה 
בקול אותה  אומר שלכן החיצונים, מן פחד  אין  ששם תפארת,
דלצורך הגם כן על הציבור , מצד  גבוה  במקום דעומדת  וכיון רם,
מתקבלת  זו והרי  מזיק , רם דקול אמירה אין לחש, של היא  דידיה
רם , בקול שהיא  פי  על אף רקיעין , בכל ונכנסת  בעבורו גם  ורצויה 
ומצותה  רם, בקול אותה להתפלל עולם, של מלכו המלך  יסד כן כי 

עכ"ל]. פשוט . וזה בכך,
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äðåeëå àúerø Bb ãéárúà ãk Iéa÷ àeä Céøa àLãe÷c àúBIöÀÈÀÀÈÀÄÇÅÇÄÀÂÄÀÈÀÇÈÈ
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ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

בחשאי,ּבחׁשאי שהיא תפילה היא זו  – ÇÂÇ
שכתובּדכתיב  כמו יג )ּבחּנה – א  א' (שמואל ÄÀÄÀÇÈ

צלֹותא  היא ּדא י ּׁשמע ', לא ÀÈÙÄÈÅÇÈÄÀÈ'וקֹולּה
ק ּביל הּוא ּברי תפילה ּדקּודׁשא היא זו – ÀÀÈÀÄÇÅ

מקבל הוא ברוך ּגֹו,åëשהקדוש אתעביד ÇÄÀÂÄּכד

יאּות ּכדקא ות ּקּונא וכּוונה –רע ּותא ÀÈÀÇÈÈÀÄÈÄÀÈÈ
והכנה  וכונה רצון מתוך  נעשית היא כאשר

ּכדקא æëכראוי ּדמרי ּה יחּודא ּוליחדא ,ÀÇÈÈÄÈÀÈÅÄÀÈ
יֹומא  ּבכל  הנכון,יא ּות באופן נעשית וכאשר – ÈÀÈÈ

יום בכל כראוי, אדונו של יחוד  לייחד .çëבכונה

.åë א )הכוונות בשער דרוש העמידה חזרת  הטעם(דרושי לבאר  כתב
ולא הלחש , בתפילת  רק הוא בתפילה קולו להשמיע זה  שאיסור
החזרה  לתפילת הלחש  תפילת בין חילוק ויש  היות הש "ץ, בחזרת
ספירות, עשר יש  פרצוף שבכל בהם, שנפעל והיחוד הזיווג  בבחינת

חס אמצעיות  ג' דעת, בינה חכמה ראשונות תפארת,ג' גבורה ד 
בתפילת  והנה  האחרונה . היא  והמלכות  יסוד , הוד נצח אחרונות ג'
עולה  הלחש  שבתפילת יסוד , הוד  בנצח הוא הזיווג מקום הלחש
יעקב] הנקרא אנפין, דזעיר  יסוד  הוד  נצח פרצוף -] יעקב פרצוף
יסוד הוד  נצח כנגד הנמצא  המלכות , [-פרצוף ורחל הנצח, בספירת 
בחינת  החזרה  ובתפילת זיווגם. ושם ההוד , בספירת אנפין] דזעיר
דזעיר לחסד  עולה יעקב שבחינת יותר, עליון במקום היא הזיווג
היא הלחש  שתפילת ולפי  אנפין, דזעיר לגבורה עולה ורחל אנפין,
פחד שם יש  אשר אנפין, דזעיר יסוד  הוד  נצח  במקום למטה
שמגזם בזוהר ע"ה לרשב"י  מצאנו לכן והקליפות, לחיצונים ואחיזה
בתפלתו, אוחזות שהקליפות בתפלתו, קולו המשמיע בענין מאד 
גבורה  חסד  אל בעלותה  עתה אבל תחתון, במקום הוא  יען 
אומרים ולכן הקליפות, מן פחד שם אין אנפין , דזעיר תפארת

רם . בקול אותה 
בש "ך[בעניין  עוד ראה  הש "ץ , בחזרת י)העליה כא שכתב :(שמות

שאינו  מי את  להוציא התפילה לחזור שצריך  חז "ל  שאמרו מה 
אותה  אומר קודם  כי  רמז, להם יש אבל  האוזן, לשכך  זהו יודע,
בלחש שהתפללו ואחר  עליה, יקטרגו לא  שהמקטרגים כדי  בלחש
מקבץ שסנדלפון רם, בקול מתפללים אז ונשתלמה , עלתה כבר
בראש עולם של  לרומו ונותנה עטרה  אותה ועושה  התפילות  כל 
מלך , ראש תיבות ראשי  'רם' זהו הוא, ברוך עולם של מלכו מלך
כל על  שעונין ידי  על עולם של  לרומו להעלותם רם, בקול וזהו
שהוא אמן, ואומרים  שמו וברוך הוא  ברוך ואומרים ושם שם
ובסידור בחותמיו. אלא  מתקיים השטר ואין אמת, שפירושו הקיום

התפילה )יעב"ץ  חזרת מתפילת (הנהגת  יותר ורם גדול 'סודו כתב
איש ובבן הוי "ה'. שם בבחינת וזו אדנות, שם בכונת שהיא  הלחש ,

ב )חי  אות  תרומה פרשת א ' הפשטי(שנה דטעם גב  על אף כתב:
דבזמן  הטעם, עיקר זה אין בקי, שאינו מי  להוציא הוא  החזרה של
והמתפלל בסידורים, מתפללין דהכל זה , טעם בטל  כמעט הזה
כאבן  עומד  זה הנה לגמרי , הארץ  עם  יש  ואם  הוא , בקי  פה  בעל
מבין  דאין מאחר עליה , לב נותן שאינו החזרה לו תועיל ולא 

בדברי שמבואר הוא החזרה של העקרי  טעם באמת אך  כלום,
דבחזרת  הכונות, בספר ומפורש  הסוד, פי  על ז "ל  האר"י  רבינו
אלא לחש , בתפלת שנעשו התיקונים כל ונעשים חוזרים התפלה
שם שמגעת  ממקום יותר וגבוה  עליון במקום מגעת היא דהחזרה 

החיים ובכף דלחש . סק"ב )תפלה  קכד  האר"י(סי' רבינו בימי  כתב:
יותר שמעלתה החזרה , של הסוד  וגילה  לגלות, רשות  ניתנה ז "ל 

הכוונות בשער  כמבואר חובה ושניהם הלחש , מן (חזרת גדולה

א ) דרוש האהעמידה  ולכן עיניו,, עוצם היה  הש "ץ בחזרת ז "ל ר"י 
חיים עץ בפרי  שכתוב כמו הש"ץ , לדברי  ומתכוין  (שער ושומע

פ"ב ) מוסף הקרבנות שחרית פעם , בשום החזרה  לבטל אין ולכן  ,
עינים בפתח  וע"ע אונס . שיש  במקום דוקא  אלא  (כונת ומנחה,

ג ) אות רצה ברכת העמידה , בחזרה,סדר הנפעלת  העליה  בענין שדן
אלו, בחינות מתקן מתפללים שהציבור בשעה שמתפלל מי אם
כיצד הש "ץ , חזרת עם יחד  לחש  המתפלל  יחיד על שם דן וכן

השלם רב במעשה וע"ע אלו. בחינות מג )מתקן הגר"א ,(אות בשם
אומרם סוד  הוא  הש "ץ ל.)שחזרת שהתפלל(ברכות אדם רואה אם 

ויתפלל]. יחזור נענה  ולא 
.æëובשריועל 'לבי  הפסוק את המאמר  בתחילת הביא  זה  ענין

און, מחשבות חושב  והלב מדבר והבשר  הגוף רק יהיה שלא  ירננו',
רא"ג. חי . א "ל  אל  ירננו  ובשרי  לבי אלא

.çëס"ב )[בשו"ע קכד ציבור(סי' ומצא הכנסת לבית נכנס  נפסק :
יורד לאלתר, התיבה לפני לעמוד צריך והוא  בלחש , שהתפללו
ולהתפלל לחזור צריך ואין לציבור, רם בקול  ומתפלל התיבה  לפני 
שיעבור שירא כגון הדחק, שעת  הוא  אם  וכן הרמ "א : וכתב בלחש.
עמו  מתפללין והצבור רם, בקול  מיד להתפלל יוכל התפלה, זמן
ברורה  המשנה  וכתב הקדוש . האל לאחר עד  בלחש  במלה מלה

לעשות (סק"ו ) שלא  מהאחרונים  הרבה הסכימו הדחק, שעת 'ובלא :
ואחר בלחש מתחלה  להתפלל מדינא  היתה  התקנה עיקר כי  כן,

החיים ובכף רם'. בקול  סק"ח )כך  אין (שם  קבלה פי שעל כתב
של באופן ולא  קודם, בלחש  תפילה  של באופן לא כן, לעשות

פעלים רב בשו"ת אמנם קצרה . ז)תפילה  סי' ח "ג ישרים הביא(סוד
שבאתי עובדא  הוה בדידי השואל: וז "ל זה, בענין  שנשאל  מה 
להם היה ולא  לחש , התפללו כבר שהצבור ומצאתי  הכנסת לבית 
למעבד אריך  הפוסקים דברי לפי כי והגם  רם, בקול שיחזור מי
ורעד יראה אמנם  ללחש , לי  ותעלה רם בקול להם שאחזור הכי 
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מרעיש מהאיש  סמוכים  ודבריו יירא , לא  מי שאג ארי "ה בי , בא
[שאוסר ז "ל יוחאי  בר שמעון רבי הקדוש  אדונינו הוא  הארץ
בקול להתפלל יכול  כזה באופן לדבריו אם בתפילתו, קולו להשמיע
והשאלה  הלחש], לתפילת לו ויעלה בחזרה, הציבור להוציא  רם
ראשונות  ג' המתפללים אנשים מקצת  על  גם נופלת הזאת
חי , איש  הבן  והשיב  בלחש . העמידה ומשלימים רם בקול וקדושה
בתפילה], הקול בהשמעת הרשב"י  [שהחמיר זה  כל באמת וז "ל :
עצמו  את להוציא כדי  לבדו הציבור מן ואחד  אחד  כל כשמתפלל

לה  יש  הקהל כל שליח  שהוא  ציבור  שליח תפילת  אבל חובה, ידי 
גבורה  בחסד  וזו יסוד , הוד  בנצח לחש  דתפילת  גדולה, מעלה 
בקול אותה  אומר שלכן החיצונים, מן פחד  אין  ששם תפארת,
דלצורך הגם כן על הציבור , מצד  גבוה  במקום דעומדת  וכיון רם,
מתקבלת  זו והרי  מזיק , רם דקול אמירה אין לחש, של היא  דידיה
רם , בקול שהיא  פי  על אף רקיעין , בכל ונכנסת  בעבורו גם  ורצויה 
ומצותה  רם, בקול אותה להתפלל עולם, של מלכו המלך  יסד כן כי 

עכ"ל]. פשוט . וזה בכך,


