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 ñ" ä  äøåôéöå ìáä ìåâìâ äùîå ïé÷ ìåâìâ  åøúé

ìáäî ïé÷ ç÷ìù äøúé äîåàúä

é"ùøéô יוצא אתה אין  אם וגו' יתרו חותנך  אני 

אתה  אין  ואם אשתך , בגין  צא בגיני

איתא  עכ "ל. בניה, שני  בגין  צא אשתך בגין יוצא

יתרו)באר "י  הפסוקים  קין (שער  גלגול היה דיתרו

תבות בראשי לו רמז  ולכן אחיו, הבל גלגול ומשה

אל  ולכן  'אחי', אותיות שהוא 'יתרו  'חותנך  'אני 

מחדש , גר  וזה מלך  שהוא אעפ"י בכבודו, יזלזל

חז"ל  שדרשו וכמו יתרו , לקראת  ויצא יקבלהו מ"מ

עכ"ד . אשתך , בגין צא בגיני, יוצא אתה אין ואם

גבוה  יותר  הוא שבקין  הטוב כי הוא, והענין

צריך  היה הבל שהיה רבינו  משה ולכן מהבל,

'וישתחו ולכן שבקין, הטוב לחלק לחותנו להתבטל

לו'. וישק 

ãåò באר "י שמות)איתא יתרה (לקו"ת שהתאומה

שהיה  יתרו בת ציפורה ה"ס מהבל, קין שגזל

את הבל גלגלול שהיה למשה נתן ולכן קין, גלגלול

יתרה  התאומה את בזה לו והחזיר  בתו, צפורה

כלת סוד  היא משה אשת  צפורה והנה ממנו . שגזל

מלכות סוד  הוא בניה ושני  אימא, יסוד  שהוא משה

משנים, שהם הכלולה דשבת נרות ב ' בחי' ע "ד  (והוא 

ומלכות) אימא אתה כנגד  אין  אם לו  שאמר וזהו ,

בנ  שני  בגין  וצ"א אשתך, בגין  צ"א בגיני  יה,יוצא

אדנ"י. הוי"ה יחוד  הוא צ"א

äãé ìòå  úåîìåòä ìë éèøô ñ"ä ' ÷ä  äøåúä

 ñ"àì íùîå  úîìòðä  ä"éåäì úåìòì êéøö

 úòãå íòèî  äìòîì

 äðäå שיר בסוד  צמצום היה הבריאה תחילת 

כדי הצמצום ותכלית  וכפול, פשוט

הוי "ה  אנכי ענין שהוא יתברך  שמו  שיתגלה

הק' התורה הוא העולמות  כל ותכלית אלקיך,

הוא  העולמות  פרטי  וכל הקב"ה, של שמו שהיא

וכל  התורה כל וכלל הק', התורה של פרטים

ובו הוא והתכלית  ב"ה, הוי"ה שם הוא העולמות 

כולכם  חיים אלקיכם בהוי "ה הדבקים ואתם תדבק,

יתברך , שמו  שהוא בתורה דבוקים אין ואם היום,

וגו'. מצאוני בקרבי אלוה אין כי על נאמר זה על

 äðäå ז"א הוא ב"ה הוי "ה בשם ראשונה מדרגה

ה' בסוד  המלכות  בו ונכלל דאצילות,

הק' התורה פרטי כל גילויי כלל ענין והוא אחרונה,

ב"ה  הוי "ה בשם נכלל שהכל העולמות, גילויי וכלל

בחינת והוא דאצילות , זו "ן  של הגילוי שבבחי'

התורה  פרטי  כל שהוא עלמין כל ממלא של הגילוי 

הק '.

íðîàåכדי הוא זה, הוי "ה שם גילוי תכלית כל

שהוא  הנעלמת , להוי "ה ידו על להתקשר 

הנזכר  הניצוץ סוד והרש"ש  האר "י  דברי  עפ"י

ונקרא  התורה, כל שורש  והוא בע"ח, מ"ב בשער 
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זה  ב"ה הוי"ה שם כי חוזר , אור  בסוד  הוא כי ניצוץ

א"ס  אור  לגלות  שעולה חוזר  אור הוא ניצוץ הנקרא

רק  מציאות שום שאין  זולתו, אפס  בבחי ' ב"ה

באמת אך ודעת , מטעם למעלה יתברך  מציאותו

אלא  ביה, תפיסא מחשבה לית  הנעלם יתברך  שמו

באימה  מציאותו  לחייב ושוב ברצוא שאפשר 

והוא  מפאנו, הרמ"ע כמ"ש דלבא ברעותא וביראה

השלה"ק , כמ"ש  הוא הוא ושמו  שמו, הוא הוא סוד

רוצה  שהקב"ה והיינו ודעת , מטעם למעלה והוא

שיש  הנגלים בעולמות ויתבוננו  עת בכל שיחשבו

ההשתלשלות סדר וכל בהם, לחשוב רשות  לנו 

המדרגות, בכל התבוננות  לנו  שיהיה כדי לנו ניתן

שמגיעים  עד לדרגא, מדרגא עי "כ  לקב"ה ונתבטל

אין  בבחי ' יתברך השואתו  שהוא הכתר  למדת

שמותר  מדרגות הם הביטולים מדרגות  וכל הגמור ,

להתבונן  וצורך מצוה הוא ואדרבה בהם לחשוב

הק' בתורה תיבה וכל לקב"ה, ולהבטל עת  בכל

כלולה  תיבה כל כי לה', ביטול של מדרגה הוא

וכן  לקב"ה, להתבטל ידה על וצריך  הוי"ה משם

על  היושב האדם על ולהסתכל להתבטל בתפלה

והכל  יתברך, שמו  על ולהסתכל כביכול, הכסא

לה' להתבטל שהוא באמתלתכלית הוא והתכלית  ,

שאין  אף כי הרצון, בבעל להדבק  הרצון  ידי  על

מציאותו לחייב יכול אך  ביה, תפיסא מחשבה

הסתכלות בבחי' ולא ושוב, ברצוא ויראה באימא

הוא  אלא וכו ', למעלה מה בבחי ' להסתכל דאסור 

להיות צריך וההתבוננות ברצו"ש, מציאותו לחייב

לבורא  ביטולים של סדר שהוא השתלשלות בסדר

אך  מדרגה, בכל שיש ואבי"ע א"ק סדר  כפי  ית'

בו להדבק  להגיע כדי  הוא זה כל של התכלית

אלא  בזה, תפיסה שיש  ולא רצו "ש , בדרך יתברך 

כמ"ש  ויראה באימא מציאותו לחייב שצריך 

מפאנו. הרמ"ע

 ááåñå àìîîã úåâøãîä 'á  íä ìáäå ïé÷

 àåäù êé÷ìà 'ä éëðàì  òéâäì íäéðù  úéìëúå

 úå÷ìà  íöò

 äæå התורה גילוי שהוא אלקיך הוי "ה אנכי  סוד

אחד  הוא אך ב"ה, א"ס  אור  קו שהוא הק'

פרטי כל ידי  על ולכן יתברך, עצמותו  עם ממש

זו"ן  בחי ' שהוא המגולה הוי "ה שם שהוא התורה

הנעלמת להוי"ה לעלות  צריך  עי "כ  דאצילות,

לחייב  ברצו"ש צריך  ומשם בורא, הניצוץ שה"ס 

הוי "ה  שם אך  ויראה, באימא הנעלמת מציאותו

ברצוא  ורק  עת, בכל עיננו  כנגד שיהיה צריך

יחיד  של המדרגות  וכל מציאותו, לחייב ושוב

בהם  שיש וביטולים דבקות מיני  הם קדמון  אחד

מכל  למעלה להדבק כדי  הוא והתכלית  השגה,

ביה, תפיסא מחשבה לית  של במקום הביטולים

השם  בעל עם להתקשר יכול ית' שמו ידי  ועל

דליבא. ברעותא

äæå,הבל ושל קין של בעולם נשמות בחי ' ב' סוד 

לקרוא  אפשר  הללו מדרגות ב' כללי ובאופן

הנגלה  הויו"ת  ב' בחי ' וכן  וסובב, ממלא בחי ' להם

התורה, ונסתרות  התורה נגלות או והנעלם,

אותנו להכניס כדי  הוא המדרגות  ב' של ותכלית 

ביה  תפיסא מחשבה דלית במקום עצם לדבקות

יש  מ"מ ביה, תפיסא מחשבה שלית  אף כי  כלל,

בכל  יתברך בשמו  שדבוק  ידי על דבקות ענין בזה

תדבק . ובו  כמ"ש  ורגע רגע

åãé ìòù àúåéìòî åì  ùé ïé÷áù áåèä ÷ìçä

 úå÷ìà  íöò ãò øæåç øåàá úåìòì íéìåëé

 äðäå גם שהוא בחינות , ב' בה יש  משה כלת סוד

רחל  פנימיות  בחי' וגם דאימא, יסוד  בחי '

החזה) מן  ב'à(שלמעלה כללות  כמו  והוא ,

_________________________

סודא . עיקר אך  דז"א, שבדעת דאימא ביסוד  ושרשה הדעת אחורי שהוא תפלין של  קשר בסוד לאה ה"ס  משה כלת 
סוד והוא הטבור, עד  משם ומאירה דז"א החזה עד  ומתפשטת דאימא, יסוד פנימיות שהוא לאה פנימיות  הוא משה כלת 
בחי' יש דאימא יסוד ופנימיות  לאה בפנימיות  כי רחל , פנימיות סוד גם והוא עדן, דגן טמירא נקודה שהוא הטבור נקודת
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גאולת וכל ותושבע"פ, תושב"כ של המדרגות

עת בכל דבוק כאשר רק הוא האדם של הנשמה

חלקיה. בכל הק' שבתורה ובאלקות הק' בתורה

כל  ממלא בחי ' כנגד שהוא קין טעמא ומהאי

שמכחיש  פשתן זרע מקריב הוא למטה הנה עלמין ,

הארץ פרשת את  ריש הלוי עבודת היטב  (עי'

מקושר בראשית) כאשר קין  של הטוב בחלק  אך ,

יכול  ממלא, מדרגת  שהוא קין  ידי על הנה הבל, עם

עלמין  כל סובב של המדרגה שאת ביתר  לגלות

דעל  הק ' בתורה כן וכמו  הבל, של המדרגה שהוא

בעמקות יותר לגלות  יכולים התורה של הנגלות  ידי 

להם  יש הצדיקים ולכן התורה, נסתרות  את 

נגלות ולכל כולה התורה לכל גדולה תשוקה

את שאת ביתר מגלה עי"כ כי הק', התורה

סוף הנסתרות  קשיטה  מאה  בספר  מפאנו רמ "ע  (עי'

מפרשים  כאשר כמו לקב"ה רוח  נחת דאין  ו' פרק

סוד) פי על  התורה מתגלה נגלות  הנסתרות ידי  ועל ,

כל  והצדיקים ית "ש , אלקות  עצמות  ית' הבורא

יחודו ולגלות  יתברך  בו להדבק  לחפש  הוא תכליתם

יתברך .

 åäæå,אלקות עצם הוא 'אנכי ' אלקיך , הוי "ה אנכי 

ההוי "ה  הוא ואלקיך  הניצוץ, הוא הוי "ה

לגלות הוא והכל דאצילות, זו"ן בחי ' שהוא הנגלית

הבל  בחי' אף  ולכן  אלקות , עצם שהוא אנכי בחי '

להשתחוות צריך  התורה, בנסתרות דבוק  שהוא

בחי ' לו יש כי  התורה, נגלות שהוא שבקין  לטוב

למדרגה  להגיע אפשר  אי כי מהבל, גבוהה שיותר

כאשר  ולכן שבקין. הטוב ידי  על רק  כראוי  הבל של

אל  לקשרו בלי  הוא אם התורה, נגלות לומדים

נמוכה  מדרגה הוא התורה ולנסתרות  הדבקות

אותו מקשרים אם אך למטה, קין בבחי' יותר 

בחי ' שהוא מעלה תוספת בו יש ולדבקות  לפנימיות 

הבל  בחי' את שאת ביתר  המגלה שבקין הטוב

עלמין . על סובב שהוא

äøåúäî  äáéú  ìëá ñðëäì  äãåáòä úéìëú

 ÷áãäìå úå÷ìà úåîùð úåîìåòì  äìôúäå

 àáìã àúåòøá ïåöøä ìòáá

ïëìå מצד ה' עבודת  שעיקר  הבעש "ט לנו  גילה

להכנס  שבתורה ותיבה תיבה בכל אחד 

ושם  ואבי"ע א"ק וליחד אלקות  נשמות  לעולמות 

להכנס  צריך  ועי "כ  תיבה, בכל הנכלל ב"ה הוי"ה

כדי הוא לכל הכל אך ומדרגה, מדרגה בכל לביטול

רצונו ידי ועל למדותיו , ולא אליו יתברך  בו להדבק 

ה' אנכי וזהו  ברעו "ד , הרצון  בבעל  מתדבקים

דעל  אלקות, עצם שהוא שאנכי ' מי  'אנכי  אלקיך

עצם  שהוא אנכי לבחי' להגיע יכול אלקיך הוי"ה ידי 

אלקות.

êéøöå תיבה בכל ועוד  עוד זה ענין  על לעמול

לזה  וצריך ובתפלה, שבתורה ותיבה

המלך  מות  'בשנת בהפטרה שכתב וזהו ועוז, חוזק

את וארא אז  והכח, העוז  נחלש  כאשר היינו  עוזיהו'

עומדים  שרפים וגו ', ונישא רם כסא על יושב הוי"ה

צריך  והעוז, התוקף נחלש כאשר כי וגו'. לו ממעל

שוב  ולחשוב הנגלית , הוי "ה בשם שוב להתחיל

מ"ב  שם בסוד  למעלה ממטה השתלשלות בסדר

ז' ענין  וזהו וכו ', לו ממעל עומדים שרפים שה"ס 

ידם  ועל מ"ב, שם כנגד שהם הספירה של שבועות

כאשר  כי הספירה, בימי  דאחור  המוחין  ממשיכים

שוב  להתחיל צריך ונחלשים, אחור  לבחי' נופלים

ולהבטל  המדרגות בכל למעלה ממטה להתבונן

מהתורה  תיבה ובכל לדרגא, מדרגא לקב"ה

_________________________

לאה  דפנימיות  ע"ג צ"ג דף  ז' פרק אנ"ך  שער חיים עץ עי' משה, כלת סוד  בכלל  זה וכל  מהחזה, למעלה עליונה רחל
דרוש  וחיצוניות פנימיות  שער וע"ע משה, כלת נק' ישראל דכנסת  י"ט אות ע "ב  מ"ז דף  הנוק' תיקון שער וע "ע  רחל, נק'
חוקת, פרשת תורה לקוטי וע"ע בראשית , בהקדמת ושם תרומה, פ' רשב"י מאמרי שער היטב ועי' ע "ג. פ "א דף ו'

ואכמ"ל.
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קדוש  של למדרגה שמגיעים עד  לאלקות, להבטל

קדמון , אחד יחיד כנגד  שהוא קדוש  קדוש 

תחילה  נכנסים כי ית ', לעצמותו  לגמרי ומתבטלים

יותר  ואח"כ  כתר , חכמה בינה בדרך לביטול

לדרגא, מדרגא וכך יחיד , אחד  קדמון  שהוא בדקות

ועדיין  גילויים, בחי ' רק הוא הללו  המדרגות  כל אך

שהוא  ודעת מטעם למעלה של התכלית אינו

וכמו ביה, תפיסא מחשבה לית  של לדעת להגיע

ההפטרה  על זו בפרשה הלוי בעבודת שכתב

עי "ש .

êéøöå סדר כל שהוא הק' התורה חלקי  כל ללמוד 

ועל  וכו', תלמוד משנה מקרא ההשלשלות

שיכולים  עד  העוונות, כל מתכפרים הק ' התורה ידי 

המשך  וזהו  ודעת , מטעם למעלה יתברך  בו להדבק 

ושב  וכו ' ישמע ובאזניו בעיניו יראה פן  ההפטרה

ד' שהם שם ז"ל הגר"א שביאר כמו  לו  ורפא

לתכלית שמגיעים עד  עי"ש, פרד"ס  כנגד מדרגות

פלא  שמו ויקרא לנו  ניתן  בן  לנו  יולד  ילד  'כי של

הנק' ודעת  מטעם למעלה האמונה שהוא יועץ'

אין  ולשלום המשרה לםרבה שזוכים עד  יועץ, פלא

סוד  שהוא המלבוש  ועד הניצוץ עד מגיעים כי  קץ,

יתהלל  בזאת  עד  להגיע וצריך סתומה, ם'

וכל  העצמי , אור ב"ה א"ס  אור שהוא המתהלל,

פשוטה  לאמונה להגיע הוא הביטולים תכלית

שלית ודעת  מטעם למעלה המציאות באמיתת 

באימה  המציאות  ולחייב ביה, תפיסא מחשבה

ברצו "ש . ויראה

 ïé÷ ãåñá  î"ìèîî ' ä úà ãåáòì êéøö  úåðè÷á

 ãåñá  î"ìòîî 'ä  úà ãåáòì êéøö úåìãâáå

åéúåãîì àìå åéìà  òéâäì íäéðù  úéìëúå  ìáä

 ìòå ואתם לקיים עת  בכל זוכה שהאדם ידי 

ללמוד  שצריך ואף  אלקיכם, בהוי"ה הדבקים

ובמצוות בתפלה ולעסוק עת , בכל הק' תורה

ותכליתם  מדותיו , בחי' הוא זה כל הנה מעשיות,

פנימיות שהוא הניצוץ שהוא התורה שורש לגלות

הוי "ה  שם להיות וצריך בטל, שהכל איך  התורה,

מצבי שיש ואף מצב, בכל עת בכל עיניו כנגד 

ממטה  ללכת  צריך ובקטנות קטנות , ומצבי  גדלות 

צריך  ובגדלות  נמוכים, היותר מעולמות למעלה

גבוהים, היותר  בעולמות למטה ממעלה ללכת

מדרגות להשיג כדי קטנות לפעמים נותן  והקב"ה

להשיג  כדי  גדלות לנו  ונותן קין , בחי ' התחתונות 

תכלית אך הבל, בחי' עליונים היותר  העולמות 

יתברך , רצונו  שהוא בהניצוץ דבוק להיות כדי הכל

ודעת מטעם למעלה בבחי' מציאותו  לחייב ומשם

הכסא, על היושב האדם ידי  ועל הרצון , בעל שהוא

התורה  ידי  ועל אדם', 'לא של המדרגה לגלות  צריך

מחשבה  שלית  ואף  ית ', ממציאותו  יודעים הק'

ממנו לדעת  יכול התורה בכח מ"מ ביה, תפיסא

וצריך  ההסתרים, מכל להוציא הכח זהו  ורק ית',

אך  הבל, בדרך ולפעמים קין בדרך ללכת  לפעמים

ופשטים  צמר בבחי' למטה קין  של בדרך  ללכת  לא

אלא  עלמין, כל ממלא של המדרגה ח"ו  ולגשם

ממעלה  מדרגה שיש אלא אלקות , שהכל לדעת

והבל, קין  והוא למעלה ממטה מדרגה ויש  למטה

תושב"כ  וסובב, דממלא המדרגות  ב' שהם

לכל  והכל הניצוץ, ובחי ' הוי "ה שם בחי ' ותושבע"פ,

יתברך  בו  ולהדבק  ב"ה א"ס  לגלות  כדי  הוא

ושוב  ברצוא מציאותו לחייב דלבא ברעותא

ויראה. באימה

ïëìåשבועות ז ' ז'אחר  כנגד שהוא הספירה של

האחור , תיקון והוא נמחקים, שאינם שמות 

שהוא  ב"ה הוי"ה שם ומשיגים לשבועות  מגיעים

זוכים  שבועות  ובליל הכסא, על היושב האדם בחי '

הנמשך  דאחור  כתר  בסוד המרכבה לראות 

שביום  עד שבועות, דליל האשמורת בטבילת

וזוכים  היחוד , ולשלמות  לפנים זוכים שבועות

מי אנכי בסוד אלקות  עצם שהוא אלקיך, ה' לאנכי

שאנכי.

êéøöåובמלכות בבינה עת  בכל דבוק  להיות 

נופלים  כאשר כי אלו , מדרגות ב' שהוא



תשע"ז  יתרו פר' ז של"ס

ממלא, שבבחי ' העולמות  להכיר  כדי הוא לאחוריים

סוף  ים קריעת  בסוד להפנים לחזור  משם צריך  אך

התו"ח וע"ד)כמ"ש ע "ג ט"ל  היחוד (דף ענין והוא ,

נפילת ואח"כ הפנים, בצד  שהוא בויעבור דלאה

משה  כלת  של אלו בחי ' ב' ושורש  ברחל. אפים

למעלה  שרשן  רחל, פנימיות ובחי' לאה בחי '

חיצוניות שהוא בחי ' ב' עצמו  בו  שיש  בניצוץ

ענין  וזה א'. בניצוץ הכלול ב' ניצוץ בחי ' ופנימיות

פרצוף  הם ולאה רחל באמת  כי בניה, שני ואת

ב"ה. א"ס  אור לגלות הם ושניהם ממש, אחד

'äå אין וכהיום שלם, ותיקון לתשובה שנזכה יעזור

דורות כמו גדולים תיקונים לעשות  כח

ידי ועל סוף, בלי  תורה ללמוד  צריך  אך  הראשונים,

הדבקות לעמקות  להכנס  צריך  הק' התורה עמקות 

באש  ניתנה הק' והתורה ההשתלשלות , סדר כפי 

כל  שורף  הדבקות  אש כי  הקלי', כל את השורף 

לשרוף  הוא החסידות שמדת  בציפרנים כמו  הקלי',

כח  הוא הדבקות  אש ידי על השריפה כי  אותם,

מלכותך  תראינה שועיננו יעזור וה' הק', התורה

אמן . בימינו  במהרה צדק  גואל בביאת



לנפשך  חכמה דעה ח

הפרקין עליית ובענין ברישא ,מ"ב שם בענין 

 ã"áçá åà ú"âçá åîå÷î  äàéøáã á" î íù .à

àúéà'א דרוש  ע"ד ס "ט דף  הכוונות  בשער 

ובתחלה  שבת, דליל עמידה לתפלת 

ד' הנה דשבת . התפלות  לכל אחד א כלל אודיעך 

ושחרית ערבית תפילת  והם בשבת  יש תפלות

ומה  כנודע ברכות  ז ' יש תפלה ובכל ומנחה, ומוסף 

תפלות ארבע בכל כולל דבר  כללות דרך שתכוין 

שבעה  סוד הם ברכות  שבעה כי  שתכוין  זה. הוא

דבריאה  מ"ב בן שם שהוא יה"ו אהיה אותיות 

שהם  מהם היוצאים השמות בז ' תכוין גם כנודע.

תכוין  ברכה שבכל זה באופן  ברכות השבעה כסדר 

השבעה  מן  א' ולשם האותיות  השבע מן א' לאות

ספי ' ז' הם ברכות  הז' סוד כי ונמצא שמות ...

ברכות ג' שהם נה"י , חגת"ם והם תחתונות 

נה"י". אחרות וג' מלכות ד ' וברכה חג"ת ראשונות 

עכ "ל.

 äðäåאלו ששמות  מבואר מקום בכל בפשטות

נה"י בחג"ת הם יה"ו  אהי"ה של

חג"ת כנגד  ראשונות ברכות  שג' כאן כמבואר

קבלת בענין מבואר וכן  נה"י, כנגד  אחרונות וג'

ע"א  וס "ז ע"ד  ס"ה דף בשעה"כ בשדה שבת

את מעלים דבריאה יה"ו  דאהי"ה אלו ששמות

הרש "ש  בסידור  להדיא ומבואר דיצירה, ז"ת

בנה"י יה"ו ושם בחג"ת הם אה"י ששם איך 

אור  שהם שהחג"ת  באופן  ביניהם ומזדווגים ויש

אור  שהם והנה"י  למטה, ממעלה יורדים ישר

במלכות ומזדווגים למעלה, ממטה עולים חוזר

העומדת אהי"ה דשם אחרונה ה' אות שהיא

אשר  מרגלאן הז ' נולדים זה ידי  ועל באמצע,

לז "ת הבריאה דעולם מז "ת  ומאירים יורדים

ונה"י לחב"ד חג"ת  עולים ועי"ז היצירה, דעולם

לחג"ת.

 àìà שכתב במה בזה עמד  ששון ' 'שמן  שבספר 

הוא  החג"ת שכנגד אה"י ששם כאן הרב

ד  ראשונות ברכות ג' מה כנגד "והנה וז "ל: עמידה

מרגלאן  הז' סדר  בענין זה בדרוש  להבין שיש

דאיך  ח"ן, אות  דקב"ש  א' דרוש לעיל כתבתי

בז' נהי"ם חג"ת  כנגד  שמות הז' אלו להיות אפשר

ברכות הג' היות אחר העמידה של ברכות

חג"ת". ולא חב"ד  בבחי ' העמידה של ראשונות 

לע"ד  "אך שם: ז "ל דקב"ש א' לדרוש  שציין ומה

חג"ת כנגד מרגלאן  הז' אלו דנקט להבין צריך

כנגד  ראשונות ברכות ג' העמידה בסדר  נהי "ם

וג' מלכות, כנגד  השבת  מקדש  וברכת  חג"ת ,

ג' היות אחר  אפשר  איך נה"י האחרונות ברכות

ולא  מקום בכל חב"ד  בחינת  ראשונות  ברכות

שעולים  דחג"ת הפרקין  עלית בסוד  ואפשר חג"ת ,

ו ' דרוש  ריש ועין  חג"ת , הם ולעולם חב"ד להיות 

עכ "ל. יע"ש ". דחול דעמידה

åðééäå הרב שכתב דמה מפרש  ששון' שה'שמן 

של  באופן הוא בחג"ת הוא אה"י  ששם

ויש  חב"ד , להיות עולה שהחג"ת הפרקין עליית 

דרושים  כמה שמצינו זה בענין  הדיבור  להרחיב

הרש "ש  וגם הפרקין עליית  באופן הרב בדברי 

ובזה  להלן, שיבואר  כפי בזה מהלכים ב' הזכיר 

מקומו. היכן מ"ב שם מציאות לבאר  נבא

äðäדאצילות מ"ב שם ביאר  פ "ה שי "ד  בע"ח

שפשוט  דמלא, ומלא ומלא פשוט שהוא

והיינו בבינה, דמלא ומלא בחכמה, ומלא בכתר

התיקו"ז  לשון ביאר ובזה במוחין, הוא מ"ב ששם



הפרקין עליית ובענין  ברישא, מ"ב שם ט בענין 

קר "ש  בכוונות  מצינו וכן  ברישא, דאיהי מ"ב שם

שהוא  מ"ב לשם מכוונים ראשונה שבפרשה

ע"ב. לשם מכוונים שבו"ק שניה ובפרשה בראש ,

נהר  ובספר הראש. כנגד  הוא מ"ב ששם ומבואר

איהו מ"ב כל כי  נודע "גם כתב ע"ב כ "א דף שלום

בין  המ"ב שמות  לכל כלל שהוא ומשמע ברישא".

ובין  דמלא ומלא ומלא פשוט שהוא דאצילות  מ"ב

מ"ב  ובין יה"ו, אהיה שמות  שהוא דבריאה מ"ב

מיני ג' כמבואר  ת "ץ, אבג"י  שם שהוא דיצירה

הכבוד כסא שער  בסוף אלו  ע"ג )מ"ב ק"ד ,(דף

וכן  בשדה קב"ש שבענין  וצ"ב ברישא, הם שכולם

שהם  בשעה"כ  כתב שבת ליל תפלת  בענין בסוגיין

נה"י. בחג"ת 

 àîéàã é"äð íàä ,ïé÷øôä úééìò ïéðòá .á

 à"æã  íéìëä  íò íéôøèöî

øàáìå, הפרקין עליית  ענין להקדים יש הענין 

המבואר  שלפי  סדרים, ב' בזה שמצינו 

תרין" תרין  "תרין  של באופן  הוא המקומות ברוב

להיות עולים דחג"ת  עילאין  פרקין שתרין והיינו

דנה" פ"ע עם דחג"ת  ופ "ת  דחב"ד , כלים כלים הם י

דנה"י. כלים נשארים דנה"י  תתאין וב"פ  דחג"ת,

הו"ק  "ואז וז "ל: ע"ד ח' דף  שלום' ב'נהר מבואר  וכן

ט' מתלבשים ובהם פרקים לח"י  מתחלקים ההם

דכל  נה"י פרקי  בט' המלובש  דצלם דצ' פרקי'

פרקין  בתרין  פרק כל ישסו"ת  פרצופי  מה' פרצוף 

חב"ד  שהם פרקין  מתלת ספי ' כל ט"ס ונעשים דו"ק

שזה  אלא עכ "ל. ההיא" שבספירה נה"י  חג"ת 

דאימא  נה"י  פרקי  הצטרפות ע"י  נעשה

פ "ז שכ "ג חיים' ב'עץ ועיין  עמהם. (דף המצטרפים

ע"ג ) פרקיק"ח יצטרפו איך  ותמה זה דרוש  שהזכיר

שהרי דז"א הכלים עם צלמים שהם דאימא נה"י 

ב' בזה והעלה מינו . בשאינו מין עירוב הם

דאימא  מנה"י  אחד  א שפרק האחת  שמועות

כלי אחד בי והם דז"א דכלים פרקים ב' עם מצטרף 

נשאר  חיים' שה'עץ אלא פרקים, ג' של שלם

מין  כלים עם אורות  יצטרפו איך לפי "ז  בתימה

פ "א כ "ג בשער  [אמנם מינו . ע"א)בשאינו קו (דף

עצמן  הנה"י  כי "נמצא וז "ל: לזה ישוב כתב

והכל  ז "א של וגופא הכלים עם מתערבים דתבונה

דז"א  וכגוף אחת  בהשוואה אחד א וגוף  כלי  נעשה

ממש  הגדלה בחי ' זו  בחינה נקרא ולכן ממש  הוי

ונכנסו ריקנים כלים להיותן כי  עצמו, הז "א של

ממש ". דז "א כגוף נעשו  לתוכן  דז"א דמוחין אורות

עכ "ל.]

 éôìåנה"י אין  שבאמת כתב שם אחרת דרך 

אלא  דז "א, הכלים עם מצטרפין  דאימא

דז"א  בכלים רושם נעשה ועי"ז בתוכם נשמה שהם

מאירים  שהארות  והיינו ספירות, לי ' ונשלמים

שלם  לכלי  פרקים מב' לגדול להם וגורמים בכלים

לב' מצינו  ג"כ  הרש "ש ובדברי  פרקין. תלת של

בפשיטות משמע הסידור שבלשון אלו, דרכים

דנה"י אחד א פרק  הצטרפות  של באופן שהוא

ב'נהר  אמנם דז"א. הכלים פרקי ב' עם דאימא

כהדרך  שנקט משמע ע"ב י "ג בדף  שלום'

שע"י שם כמ"ש  הכלים, את  מזככים שהאורות 

יותר , מזדככים הכלים ומתבררים עולים האורות

פרקים  ב' במקום פרקים ג' בעל כלי  כל נעשה ועי"ז

בשם: מכונה זה מהלך והנה מקודם. לו שהיו  בלבד

ספירה  נעשה פרקין  תרין  שמכל תרין" תרין  "תרין 

ה' אות פ"א דצלם מוחין  שער  ובאש"ל (דף אחת .

ע"ב) שהרש "ש לו וכתב אלו שמועות  לב' הביא

מצטרפים  אינם אך  הכלים מזככים שהאורות  נוקט

לציין  יש  אך  בנה"ש , שכ "כ באמת ואמנם עמהם,

דאימא  שנה"י כהשמועה בפשטות  נקט שבסידורו 

דז "א. פרקין  תרין  עם מצטרפים

 éðùä úòãä ùåøã éôì ïé÷øôä úééìò ïôåà .â

 íðîà הרש "ש בדברי  בזה מהלך  עוד מצינו

והוא  ע"ג מ"ב בדף  השני הדעת  בדרוש 

והיינו תרין" אחד  אחד "תרין בשם: מכונה

וזה  - דז"א חב"ד נעשה עליונים פרקים שמתרין

אחד  א מפרק אח"כ אמנם הקודם, במהלך כמו



לנפשך  חכמה דעה י 

דז "א, חג"ת  נעשה לבד ממנו  דחג"ת התחתון 

דז "א. נה"י נעשה לבד  ממנו  דנה"י עליון ומפרק 

דז "א, ובמוחין בנשמה הוא זה שכל הרש "ש ומבאר 

חג"ת חב"ד מהם נעשה אחד  אחד שתרין והיינו

נה"י נעשה האחרון  התרין  מן ואילו  דנשמה, נה"י 

בזה  הרש "ש והוסיף  דז "א, גופא בכלל שהוא דז "א

נה"י ממנו שנעשה דנה"י עליון פרק  שמאותו

פרקין  ומתרין  דגופא, חג"ת  ג"כ הוא דמוחין ,

ביאר  עוד דגופא. נה"י  נעשה מהם דנה"י תתאין 

הם  דמוחין  חב"ד  כי הדעת דרוש  ע"פ הרש"ש  שם

א  מוח הם דמוחין וחג"ת עליון , דעת דהיינו חב"ד

עטרין  מב' כלול שהו  אלא הדעת מוח הקרוי אחד

תחתון . דעת וקרוי  ודעת

ì"æå אינם דזעיר  הכלים כי "ונודע שם: הרש"ש 

שבזמן  אלא נה"י חג"ת  ספירות  ו' רק

וע"י פרקין  לתלת  מהם ספירה כל נתחלק ההגדלה

עליונים  פרקין  תלת כי  ונמצא כלים, ט' היו  כן 

שליש  גדלו דזעיר  הראשונים חג"ת  אמצעיים ותלת 

הנזכר  חב"ד  מוחין  לתלת שלמים כלים תלת ונעשו 

אח"כ  הנשמה, של ומוחין ראש הנקראים ואלו

תלת נעשו  הראשונים דחג"ת  תתאין פרקין תלת

נקראים  ואלו  תחתון ודעת עיטרין לתרין  כלים

כלי שהן  אלא שלה, גוף  שהם הנשמה של חג"ת 

הנקרא  תחתון ודעת  מחו"ג הכלול הג' אחד א מוח

כלים  נעשו  דנה"י  עילאין פרקין  תלת  ומן ת "ת,

זעיר  של חג"ת  בחי' שהם אלא המוחין , של לנה"י 

מנה"י א' שבכל ותתאין  אמצעיים פרקין  ומתרין

של  נה"י ג"כ נתפשטו  ושם דזעיר  נה"י נעשו

עיטרין  תרין  הכולל הג' מוח כי  נמצא המוחין,

אלא ודעת המוחין  של חג"ת אלא אינם תחתון 

בבחינת נתעלו דזעיר הראשונים שחג"ת  שלפי 

המוחין  של חג"ת גם לכן  המוחין  של חב"ד אל כלים

עיטרין  תרין מוחין  תלת הכולל דעת  שם נקרא

המוחין ". של חג"ת רק אינם אבל תחתון ודעת 

עכ "ל.

ùéå,דרושים ב' הני בין פלוגתא דליכא לבאר

הוא  תרין" תרין "תרין של שהמהלך  אלא

אחד  "תרין של והמהלך  והגוף, החיצוניות מצד

יובן  ובזה והנשמה, הפנימיות  מצד  הוא תרין" אחד

עליונים  שפרקים שם מ"ב בדף  הרש "ש שכתב מה

הנשמה, של נה"י הם גיסא אחד מ הנה"י של

מבואר  והוא הגוף , של חג"ת הם גיסא ומאידך 

שמצד  תרין " אחד אחד "תרין של המהלך שלפי 

משא"כ  דנשמה, לנה"י  אלו פרקים שייכים הנשמה,

פרקין  הרי תרין " תרין  "תרין  של המהלך לפי

עליונים  פרקים עם מתחברים דחג"ת  תחתונים

כתב  שפיר  ע"כ  דחג"ת  כלים מהם להיות  דנה"י

בחג"ת. הם הכלים שמצד  הרש"ש 

 ïé÷øô ïéøúì  ù"ùøä øåãéñá  íéðååëî ïëéä .ã

 à"æã é" äðã ïéàúú

 äðäå ו "תרין תרין " תרין ד "תרין  אלו מהלכים ב'

מוצאים  שאנו  לבאר יש  תרין " אחד  אחד

ראשונה  בברכה הנה העמידה. בתפלת  שניהם את 

ע"ג  ל' דף  הכונות  בשער הרש "ש àמבואר  ובסידור

אנו יעקב ואלוקי  יצחק  אלוקי אברהם באלוקי  כי

כלים  להיות דחג"ת  עלאין  פרקין  ב' את מעלים

_________________________

העליונים א . שלישים שני מן כי ז"א הגדלת בענין שהודעתיך  מה אל אלו במלות  תכוין "גם ע"ג: ל ' דף הכוונות' 'שער וז"ל
נעשה  דנצח  העליון שליש עם החסד  של תחתון ושליש החכמה מוח בתוכו לקבל  לז"א הגלגלת  כלי נעשה החסד מדת  של 
הוא  אבות  בברכת עתה והנה שחרית. של  ק"ש בענין וכמ"ש אמצעי ובקו שמאלי בקו עד "ז וכן כו ' החסד אל וגוף  כלי
הוא  יען אברהם אלהי נקרא החכמה של מוח  עתה נכנס וכאשר בשלימותם המוחין כל  נכנסים עתה כי הגדלות  בחי'
המוח זה אל  כלי הנעשה החסד שלישי שני ה"ס  כי אברהם הנקרא הימני הגלגלת  חלל  תוך  הנכנס  והפנימיות  הרוחניות 
תפרש  ועד"ז אברהם אלהי במלת נרמז וזה שלו  הכלי שהוא החיצוניות  בערך אלקי יקרא המוח פנימיות  כי חכמה הנקרא

עכ"ל. יעקב ". ואלהי יצחק אלהי ענין



הפרקין עליית ובענין  ברישא, מ"ב שם יא בענין 

עליונים  פרקים ג' עמהם שמצטרף  ע"י  לחב"ד

והנורא' הגבור ב'הגדול ואח"כ דאימא. דנה"י

פרקים  שמצרפים באופן  החג"ת  כלי את מתקנים

אמצעי פרק עם דנה"י ועליונים דחג"ת תחתונים

מתקנים  ואח"כ  לחג"ת, כלים להיות דאימא דנה"י

תחתונים  פרקים עם דנה"י  תחתונים פרקים ב' את 

את ממשיכים ובתוכם הנה"י. לכלי  דאימא דנה"י

הגבור  בהגדול דאימא, דגדלות  דמוחין הו "ק 

חסדים  ובגומל בחג"ת  המוחין  ממשיכים והנורא

להמשיך  שסיימנו לן משמע והנה בנה"י , טובים

אמנם  הז "א. קומת בכל דאימא נה"י אורות כל את 

אחרונות ברכות  לג' מייתינן דכד  בזה שתמוה מה

שלא  בסידור מבואר  ומודים שלום שים רצה

עלי פרקים ג' עד  אלא דאימא נה"י  ונים התפשטו

ממשיכים  ומהם בלבד , חג"ת  להיות  שעלו דנה"י

החדשים. לנה"י  בלבד הארה

 àåäå שעמד ע"ב מ"ו  דף  בנה"ש  הרש"ש  עפ "ד

דאימא  נה"י  התפשטות מקום של זה בענין

ברכות ג' האם בשעה"כ  סתירה בזה שיש

בנה"י הם שלום ושים מודים רצה אחרונות

החדשים  בנה"י או חג"ת להיות  שלו  הראשונים

שנתבאר  במה להבין  "ולענ"ד וכתב: למטה, שירדו 

לא  ראשון  בית  חרבן  אחר כי  הירח מיעוט בשער 

דז"א  הנה"י  עד רק דאימא נה"י נתפשטו

לכוין  שצריך  נמצא לחג"ת  שעלו הראשונים

דאימא  מנה"י הארה להמשיך אלו ברכות בשלשה

להמשיך  לחג"ת שעלו דז "א הראשונים שבנה"י

לחב"ד  ומשם האחרונים שלו לנה"י  הנזכר הארה

לנה"י אמתית  המשכה שאין  הרי עכ"ל. דנוק'".

נה"י אין  ראשון בית שמחורבן  כיון דז "א האחרונים

בנה"י ואין בחג"ת, אלא מתפשטים דאימא

בהגהות וכ"כ  בעלמא, הארה אלא החדשים

ע"ד  כ "ד דף  הנסירה שער ח"ב חיים לעץ ה'שמש '

אלא  נמשכים התפילן רצועות  שאין  הטעם לבאר

משום  בנה"י , מתפשטים ואינם החזה מקום עד

ואינם  ז "א שבראש דאימא מוחין הם שתפילין 

נה"י עד  אלא החורבן מעת בו מתפשטים

שכמו ונודע שלו, בחג"ת הם שעתה הראשונים

במחצב  הוא כן  הפנימי  במחצב בתפלה שמכוונים

אחד  א למקום הולך והכל התפילין , ע"י  החיצון

בחיצוניות מתפשטים אינם שהתפילין שכשם

התפלה. בכוונות  בפנימיות  הוא כמ"כ דז "א בנה"י 

 äæáåברכות שבג' הרש"ש  סידור  נוסח מבואר

להמשיך  עשרה שבשמונה אחרונות 

מ"ב  בדף הרש"ש  לשון ע"פ דז"א לנה"י  'הארה'

בחג"ת מסתיימים דאימא שהמוחין שביאר  ע"ג

לתרין  ממשיכים ואינם השני, ה'חד' שהוא – דז "א

הרש "ש  והוסיף דז"א, נה"י ממנו  שנעשה האחרון

אחד  א שבכל ותתאים אמצעים פרקין "ומתרין

נה"י ג"כ  נתפשטו  ושם דזעיר , נה"י נעשו  מנה"י 

התפשטות שעיקר דאע"פ  שמבואר  המוחין " של

מקום  מכל דז"א חג"ת  עד  אלא אינו  דאימא נה"י 

בנה"י. גם הארה של התפשטות יש 

ì"ùàáå]את בזה ליישב כתב ע"ב ל"ז  דף

הרב  בלשון השמועות  בין  הסתירה

שבכמה  ספירות, לי' מו"ק ז"א הגדלת בענין 

עלו ונה"י חב"ד  להיות  עלו שחג"ת  כתב מקומות

נה"י לו נעשים דאימא נה"י וע"י חג"ת , להיות 

הנ"ל. השמועות עם מתיישב זה ואיך  חדשים,

נעשוובי עילאין  פרקין שתרין  הדעת דרוש  ע"פ  אר

אחד  א ופרק עליון, דעת  והוא דז"א, חב"ד  מהם

התחתון , דעת שהוא חג"ת נעשה דחג"ת התחתון 

ולפי דז"א, חב"ד נעשו החג"ת פרקי  ג' שמכל נמצא

עליון  פרק  שהוא שאחריו  שממה נמצא זה ערך 

עוד  יש  ואח"כ  דז "א, חג"ת נעשה ממנו  דנה"י

בג' שמכוונים כמו נה"י למקום דאימא נה"י הארת

הרב  מכנה זו  והארה שבעמידה, אחרונות ברכות

דאימא] נה"י  מכוח שנעשים חדשים נה"י בשם

úåäâäáå דחול שחרית  לסידור השד "ה תלמידי

רצה הערה בכוונת נקוה"כ (בסידור 

שבברכה קט"ז ) עולה האמור  כל דע"פ  כתבו 

בתוך  דאימא נה"י להמשיך שמכוונים ראשונה



לנפשך  חכמה דעה יב 

האחרונים  נה"י  למקום מגעת  השפעתם אין  ז"א,

מעת שהרי דיליה, תתאין פרקין מב' שנעשו  דז "א

מתפשטים  דאימא נה"י אין  הראשון בית חורבן

בג' תבוא לבד  הארתם ורק לבד , בחג"ת אלא

הרב  שכתב שמה ובע"כ אחרונות , ברכות

הכוונה  דז "א לנה"י עד דאימא נה"י שמתפשטים

תמה  אמנם חג"ת. להיות שעלו  הישנים לנה"י 

ברכה  בכוונת  בסידור שמבואר  במה השד "ה

את והנורא הגבור בהגדול שמכוונים הראשונה

נה"י עם והצטרפותם דז "א הפרקין  התחלקות

נמשכים  ראשונה בברכה שכבר דמשמע דאימא,

ע"י שנעשו דז "א החדשים לנה"י  עד  דאימא נה"י 

תעשה  ואל דשב כתב זה ומטעם הפרקין . עליית 

בברכה  הפרקין התחלקות  את  לכוין שלא עדיף

ראשונה.

 úîàáå וביה מניה הסידור  על היא שהתימיה

ראשונה  שבברכה עצמו, את  שסותר 

כל  על תרין " תרין "תרין של המהלך את מכוונים

ברכות לג' מגיעים שכאשר  יתכן  ואיך הז"א, קומת 

דאימא  נה"י הגיעו לא שעדיין אמרינן אחרונות

חב"ד . להיות  שעלו  בלבד  הראשונים נה"י עד  אלא

 ùéå המהלכים ב' כפי  הוא בזה שהביאור ליישב

אזלינן  ראשונה שבברכה אמת שהן  הנז ',

ז "א, קומת  בכל תרין" תרין "תרין של במהלך

חלקים  ג' של פרטות  אלא אי"ז דאמת  אליבא אמנם

דהיינו תרין ", אחד אחד  ה"תרין  מן  הראשונים

אחד  אחד  אלא אינם החדשים והנה"י  שהחג"ת

תרין  הראשונים פרטים הג' את שלוקחים בלבד,

תרין  תרין  של באופן אותם ומחלקים חד , אחד

בתרין  כלל נגענו  לא שעדיים באופן תרין ,

והוא  דז "א. האמתיים הנה"י  שהם האחרונים

תרין" אחד  אחד  "תרין של שבהתחלקות כמבואר

דחג"ת תתאין פרקין  הוא העליון אחד שה אמרינן

דעת היינו  הדעת דרוש  שע"פ  חג"ת בסוד  שהם

הנה"י לבדם הם דנה"י  עילאין והפרקין תחתון ,

כל  את  סיימנו ובזה ו"ק, הדעת דרוש  ולפי דנשמה,

ברכות לג' מיתינן כד אמנם הז "א. נשמת  קומת 

חג"ת חב"ד  של פרטות  הוא שכ"ז  נודע אחרונות

החשבו לבד  חג"ת חב"ד  קומת שאת והיינו  בלבד,

לי"ס  שנהפך ו"ק בו שיש  ספירות י' בן  שלם לפרצוף 

בנה"י אמנם תרין", תרין "תרין  של המהלך ע"פ

נגענו לא עדיין  האחרון  התרין שהוא האמתיים

חורבן  מעת בו נמשכים דאימא נה"י שאין  כלל,

אליו ממשיכים אין החול ובימות הראשון הבית

בעלמא. הארה אלא

 é" äðì ãò àîéàã é" äð  íéèùôúî úáùá .ä

 à"æã  íéùãçä

íðîà רצה בכוונת שבת לסידור  בהערות 

ל "ה) הערה  נקוה "כ  כתבו(בסידור 

כי בנה"ש  מ"ש  כי  לומר  רצה שהשד "ה תלמידיו 

דאימא  נה"י נתפשטו  לא ראשון  בית חורבן  אחר

כל  ע"ש לחג"ת שעלו  הראשונים דז "א נה"י עד רק 

בנה"י מתפשטים ויו"ט בשבתות אבל בחול, זה

כאן  לכוין צריך  בשבת וא"כ דז"א, התחתונים

המלובש (ברצה) דאימא דנצח מפ "ת  להמשיך 

וכו ', דז "א הארה בנצח ולא ממש התלבשות  (שהוא

כבחול ) על לבד אש "ל פירושו  בסוף  גם וראה

השד"ה  מכת"י  שנוספו  חשובות  בהגהות האוצ"ח

שאין  החול בימי מדבר הדעת שדרוש "נלע"ד וז "ל:

בנה"י כ"א מתפשטים הראשונים הנה"י 

בשער  פה אבל פ "ב. של"ו בע"ח כמ"ש  הראשונים

בנה"י דאימא נה"י  שמתפשטים בשבת מדבר  זה

מפורש  וכן המע"ה. שלמה בימי כמו האחרונים

אלוקיכם  ה' בתיבת  ש "ק של ערבית  בסידור  יוצא

ומן  לחג"ת  שעלו דנה"י מפ "ע להאיר וז"ל: אמת 

לנוק' חב"ד מהם לעשות  לנה"י  שבתוכם המוחין

לשון  ג'והובא שכוונת  מזה, לנו  יצא בדב"ש. זה

כוונתם  אין  שבת עמידת  של אחרונות ברכות

בסידור , המגיה הרב כמ"ש החול, כוונת כמו  שווה

דאימא  דנה"י  פ "ת  מתפשטים שבשבת לפי  והוא

חול  בין  חילוק  ויש ז"א, של התחתונים בנה"י 

עכ "ל. לשבת".



הפרקין עליית ובענין  ברישא, מ"ב שם יג בענין 

äìåòä דאימא לנה"י תיוק  יש שבשבת מדבריו

הבית חורבן מזמן  אורם שנחשך מה

הנביאים, יניקת והוד  מנצח כי  ידוע והנה הראשון 

היה  שזה שביאר  חבר, לרי "א שערים בפתחי וראה

הראשון , הבית חורבן מעת  הנבואה ביטול סיבת 

ל "א) פתח דז "א נוק ' התפשטות(בנתיב "ענין  וז"ל:

הוא  שהנה"י כמ"ש  הוא אחרון  הוד עד אימא

בעוה"ז  ההנהגה הייתה ואז עוה "ז, הנהגת 

הוד  עד  דאימא ורוה"ק , בנבואה גדולה בהרחבה

כידוע, ירכין  תרין  קשוט נביאי סוד שהם אתפשטת

הבינה  האירה שם שגם שבהם תתאין בפרקין  והם

דעת רוח ובינה חכמה רוח בעוה"ז  למטה להשפיע

נביאים  ע"י  הבית בזמן שהיה כמו ה', ויראת

בשבת זה מכל העולה עכ"ל. שבדור". וצדיקים

נבואה  מעין  אלוקית להארה ישראל זוכים ויו "ט

הקודש . ורוח

 ãçà ïéøú"áù ïåùàøä ãçàá àåä á"î  íù .å

."ïéøú ãçà

äðäå הרש "ש לן מבאר הנז ' הדעת בדרוש

הפרצוף  של העליונים שהמוחין  שאע"פ

אמנם  חב"ד , שנעשו דחג"ת עליונים מפרקים הם

הם  דחג"ת  תתאין  הפרקין שגם הסתכלות יש 

וכן  תחתון, דעת בסוד שהם אלא והראש המוחין

החב"ד  כי  הדעת דרוש  ע"פ ע"ד  ז ' בדף  ביאר 

שורשי והם ונוק' וא"א ונוק' עתיק  הם העליונים

הכתר  שתחת  המוחין הם והחג"ת שבכתר , המוחין

שהפרקין  ערך  שיש לן הרי  וישסו"ת . עילאין או "א

הם  וישסו"ת  או "א מהם שנעשה דחג"ת  התחתונים

שורשי הם החב"ד משא"כ עצמן , והמוחין  הרישא

עצמו הראש  מן  למעלה שהוא שבכתר .áהמוחין

 íðîà שהפרקים הרש "ש שכתב דמה נראה

היינו מוחין, בסוד  הם דחג"ת התחתונים

ש  המהלך  לפי שכלידוקא תרין " אחד אחד "תרין ל

להם  דוקא דחג"ת תתאין מפרקין  נעשו החג"ת 

של  המהלך  לפי  משא"כ מוחין, בשם לכנות  אפשר

מפרקין  גם נעשו  החג"ת  שכלי  תרין " תרין  "תרין 

אזי דנה"י  עליונים מפרקים וגם דחג"ת  תתאין 

של  העליון  החלק שרק דיבורא, פלגינן נימא

התחתון  החלק משא"כ  מוחין בשם יכונה החג"ת 

גוף . של דין עליו  יש

øàáîå ובכונה ד "ה ע"ב כ"א בדף  â הרש "ש

מ"ב  'כל דאמרינן דהא שם דבריו בתוך 

דחג"ת תחתונים פרקים באותם היינו ברישא',

_________________________

הכתר ב. שהוא הגולגולתא הוא אחת חלוקות , לשלשה נחלקים פרצוף דכל י"ס כל הכלל "זה ע "ד: ז דף  הרש"ש וז"ל 
הו"ק, שהם גופא הוא שלישית חב"ד , שהם המוחין הוא שנית חב"ד , מוחין הד ' שורש והוא קץ לאין מהמוחין גדול שהוא
ונוק' א"א הנק' הם המחברם העליון והדעת ונוק' עתיק נק' שבהם החו"ב  הנז' שבכתר דחב"ד  מוחין הארבע שורש והנה
או"א  הנק' הם הכתר שתחת  החב "ד שהם והמוחין דנשמה, נר"ן נק' וכללותם המוחין שורשי שהם שבכתר החב"ד  הם אלו 
חג"ת, אלו נק' שבכתר העליונים החב "ד  ובערך ישסו "ת, נק' דדעת  והחו "ג עילאין או "א נק' הם שבהם החו "ב וישסו"ת 
התחתון  ודעת או"א חו "ב נק' עטרין הב' כי ודעת עיטרין תרין הכולל התחתון דעת  נק' גם ישסו"ת  ת "ת  או "א נק' וחו"ג
נק' כנז"ל  חג"ת  וישסו "ת או "א שנק' ובערך  זו"ן הנק' הם גופא שהם והו "ק דרוח , נר"ן נק' וכללותם ישסו "ת נק' שבהם
עצמו דז "א דגופא הם ורחל יעקב ואלו ורחל , יעקב  נק' ויסוד  דב"ן וו "ק דמ"ה ו"ק שהם הגדולים זו"ן נק' נו "ה נה"י, אלו 

עכ"ל. דנפש". נר"ן נק' וכללותם ורחל  יעקב נקרא וב "ן דמ"ה המל' וגם הו "ק מכלל הוא היסוד כי

אלא ג. בא לא עצמו כל  הברכות  בכונת  עו "ת ובס' המצות בס ' המובא הנז"ל הב ' "ובכונה ע "ב : כ "א בדף הרש"ש וז"ל
הנז"ל  הראשונה בכונה ביאר שלא מה הנ "ל  דחג"ת חג"ת פרצוף קוי שלשה בברוך  הנמשך  השפע  עצמות  הוא מה לבאר

הש  כי וביאר ע"ה. הרשב"י מאמרי בפי' אלהינוהמובא ה' אתה מלות בשלשה דחג"ת חג"ת  פרצוף קוי לג' הנמשך פע
ברוך כמספר העולים מ"ה ס "ג דע "ב  המלויים מספר עם מ"ה ס"ג דע"ב אותות  המ"ב  שהוא ברוך  במלת הנעשה מהזיוג
דחג"ת  לכח "ב אלהינו ה' אתה מלות  בשלשה ולהמשיכם דאו"א דחג"ת  דחג"ת כח "ב מן ברוך במלת להמשיכם שיכוין



לנפשך  חכמה דעה יד

משא"כ  וישסו "ת, או "א נעשה שמהם הרישא שהם

ששם  להם. גוף דין  הנה"י של העליונים הפרקים

אחד  ה דהיינו דחג"ת, תתאין פרקין  בב' הם מ"ב

שגם  נמצא תרין " אחד אחד שב"תרין הראשון 

אין  תרין" תרין  "תרין של במהלך נלך כאשר

בחציו אלא האמצעי , התרין בכל המ"ב של מקומו 

מוצאים  שאנו  מבאר  הרש"ש  והנה לבד. העליון

גיסא  אחד  שמ מ"ב, שם של מקומו  בדבר  סתירה

שהוא  במוחין  הוא מ"ב ששם האר"י רבינו  לן  כתב

גיסא  ומאידך  ברישא, מ"ב וכל ובינה, חכמה בכתר

חג"ת, פרצוף  שהוא ביצירה הוא מ"ב ששם נודע

מ"ב  שם של מקומו היכן כסותרים נראים והדברים

הוא  שמקומו הרש "ש ומיישב בגופא, או  ברישא

והיינו תחתון , לדעת שנעשו דחג"ת  תתאין בפרקין

בערך  אמנם ו"ק שהוא בחג"ת  הוא הכולל שבערך

דו "ק . בג"ר הוא הו "ק  אותו

 àéáîå:בלשונו כמ"ש לדבריו  ראיות  ג' הרש "ש

ובשער  הדעת , בדרוש  זה כל "וכנז'

מה  מקומות " ובכמה השופר, ובדרוש  המוחין,

מש "כ  שהוא לעיל ביארנו הדעת מדרוש שהביא

נעשו דחג"ת תתאין בפרקין  בנה"ש ע"ג מ"א בדף 

הוא  השופר  לדרוש שציין  ומה וכנ"ל. תחתון דעת

ע"ג  צ"ח דף השנה דראש ח' דרוש הכונות ãבשער 

התקיעות בכונת הזוהר  דברי  לבאר שכתב

וביאר  ויעקב, יצחק  דאברהם לרישא להעלותן

החג"ת ע"י שנעשו  דחב"ד  הכלים את לעורר שהוא

ע"ג  ועלו  המוחין מהן  יצאו  הדורמיטא שבעת

_________________________

ומלא  בכתר פשוט כי השמות  בכל  הכלל נודע  וכבר דז"א דחג"ת נוק' שהיא הת "ת  אחורי העומדת ולמלכות דז"א דחג"ת
גם  ביצירה. דמקננן ו"ק ז"א נקרא והוא חג"ת פרצוף שהוא ביצירה הוא מ"ב שם כי נודע  גם בבינה. דמלא ומלא בחכמה
המלובשים  המחברם ודעת  עטרין התרין שהם בחו "ג אתתקן דמלכא רישא כי נודע  גם ברישא. איהו מ"ב כל כי נודע
התרין  כי וישסו"ת  או "א ההוא הפרצוף של י"ס  בערך נק' ואלו לי"ס הו"ק פרקי כשמתחלקים דחג"ת תתאין פרקין בתלת
בערך נקרא והם דכתר חב"ד  הנק' דמוחין דחב"ד  הפנימים הפרצופים שהם לג"ר כלים להיות עלו דחג"ת עילאין פרקין
ובדרוש  המוחין ובשער הדעת בדרוש זה כל וכנז' עליון דדעת  חו"ג ונוק' וא"א חו"ב  ונוק' עתיק ההוא הפרצוף  של  י"ס 

עכ"ל. מקומות ". ובכמה השופר

בלבדד. ו"ק בן אלא היה לא בז"א המוחין שבאו טרם כי נודע "הנה ח': דרוש השנה ראש דרושי - הכוונות  שער וז"ל:
נה"י  יתלבשו  שבתוכם כדי גולגלתא חללי ג' שהם שבו חב "ד ונעשו שבו חג"ת  נתעלו  המוחין בו וכשבאו נה"י חג"ת  שהם
המוחין  שהם רוחניותם מהם נסתלק כי עתה הישנים הם אלו גולגלתא חלקי וג' כנודע המוחין מלובשים ובתוכם דאימא
גולגלתא  חללי ג' ולאלו יעקב  יצחק אברהם אבות ג' שהם חג"ת  היו  שורשם חב"ד  בחינת  עתה שהם אע "פ כי ונמצא הנז'.
שעלו בעצמם המוחין ענין לבאר ונחזור זה. והבן יעקב  יצחק אברהם בשם הנ "ל  הזוהר במאמר שמזכיר הוא דז"א חב"ד 
נתב"ל  וכבר דאמא דנה"י לבושים ג' תוך  מתלבשים והם מחו "ג כלול  ודעת  חו "ב והם ד ' הם אלו מוחין הנה ונסתלקו 
והוא  חו"ב  מוחין ב' בין א' דעת  הם דעות ב ' כי יעקב  ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי במילות דר"ה אבות ברכת בביאור
ת"ת  נק' תחתון דעת וזה דאי' היסוד  תוך המלובשים הדעת  שבמוח  דחו"ג עטרין תרין בין ומכריע נגלה ב' ודעת  נעלם
הדעת  במוח  הכלולין מוחין הג' ואלו  חג"ת  שהם בחי' ג' מן כלול  הוא דאי' ביסוד  המתלבש דעת הנק' הג' במוח  כי באופן
לעיל  כי צ"ע הכותב  אמר הזוהר. במאמר שם דלהון רישא ונקרא יעקב  יצחק אברהם הנק' הנ "ל  הכלי' ג' של המוחין הם

להיפ נר' וכאן יעקב יצחק אברהם הנקרא הכלים דג' מוחין הם חב"ד  כי נתבאר אבות  הנקרא בברכת  הדעת המוח  כי ך
וחו"ג  בינתים המכריע  ודעת חו "ב מוחין של בחינות ו' הם והרי יעקב  יצחק אברהם הנקרא הכלים דג' מוחין ג' הוא חג"ת 
דחג"ת  הג' מאלו ספירה מכל עילאין פרקין תרין כי נתבאר הנה כי לומר ואפשר ביניהם, המכריע הב' הדעת  שהוא ות"ת
פ ' ובג' חב "ד הנק' המוחין מתלבשין א' כל  של  עלאין פ' בב' כי נמצא וכפ"ז דז"א חב"ד  ונעשו עלו הם הראשו' דז"א
הם  בפרטות יותר אבל יעקב  יצחק אברהם נק' הכלי' כל האמת  כפי כי ונמצא חג"ת . הנקר' מוחין הג' מתלבשין התתאין

כמותם". חג"ת בחי' הם שבתוכם המוחין שגם לפי תתאין פ' שלשה



הפרקין עליית ובענין  ברישא, מ"ב שם טו בענין 

דוקא  שאי"ז וביאר והוסיף לעוררם, ויש דז"א רישא

גם  אלא חב"ד  שנעשו  דחג"ת עילאין  פרקין בתרין 

יותר  יצדק ובו עצמו , בחג"ת  שהוא התחתון  בפרק

יצחק  לאברהם עולים שהתקיעות הזוהר  לשון

מצד  וגם המוחין  מצד  גם בחג"ת  שהם ויעקב

תתאין  פרקין שגם הרש"ש  מזה ודייק הכלים,

ע  כל דהנה דז"א, רישא בכלל הם האבותדחג"ת  נין

הן  הן  האבות  סע"ב ט' דף  ברש "ש מבואר 

הנקרא  דחג"ת  עילאין פרקין  שתרין המרכבה

ובתוכם  חב"ד לפרצוף  כלים ונעשו  עלו אבות

למוחין , מרכבה נעשים והם דז "א המוחין  מתלבשין 

מרכבה  שהם האובות של מהות  דכל והיינו

ואף  המוחין, מתלבשים שבתוכם היינו לאלוקות

כמ"ש  עילאין  פרקין  בתרין  הוא דמילתא שעיקרא

לן  מבואר מסויים בערך מקום מכל שם, הרש "ש

תתאין  בפרקין גם מתקיים שהוא השופר  בדרוש 

של  מסויימת בחי' מתלבשים בתוכם שגם דחג"ת

הפרקים  שגם מוכח הרי תחתון. דעת  דהיינו  מוחין

ג"ר  שהוא אלא רישא, בכלל הם דחג"ת  התחתונים

הדורמיטא  בעת שהוא השופר בענין  ובפרט דו"ק,

דז"א  רישא ע"ג ועומדים דחב"ד המוחין שיצאו 

והמוחין  הראש בחי ' שאז  ו "ק , בן  להיות  הז "א וחוזר 

ג"ר  שהוא דחג"ת תחתון  בפרק הם בו שנשארו

דו "ק .

'éàøäå המוחין משער הרש"ש  הביא השלישית 

פ "ז לש "כ ע"ב)כוונתו צ"ט דאיתא (דף 

נכלל  ובו צ' בו יש בצלם "והנה שם: חיים' ב'עץ

בסוד  הגוף  בכל המתפשט דעת  נקרא והוא הרוח...

מוחין  ג' זה בדעת ויש  ימלאו, חדרים ובדעת 

נה"י עד דז "א קוין  בג' ומתפשטין חב"ד הנקרא

ונקרא  שבדעת חו"ג הם שבו החו "ב ואמנם שבו.

משפטים  בזוהר מ"ש  והוא הנודעים, עטרין תרין 

בחי ' ויש אתתקן , בחו "ג דמלכא רישא כי  דקכ"ב

הג' ואלו אלו. עטרין  ב' המחבר  תחתון  דעת

עכ "ל. דצלם". צ' בסוד  דז "א גופא בכל מתפשטין

בלבד  דצלם צ' על שם שמדובר הרש"ש  ומדייק

ודעת מחו "ג הכלול רישא בו ויש  דו "ק  מוחין  שהוא

ראש  בכלל הוא ואף דו"ק, ג"ר  בחי' והוא תחתון ,

ערך . לפי

äðäå הפרקים שדוקא שם הרש"ש  בלשון מדוייק 

הראש , בכלל הם החג"ת  של התחתונים

גופא, בכלל כבר  נכללים הנה"י פרקי  כל משא"כ 

תרין  "תרין של במהלך אזלינן  דכאשר והיינו

בכלל  הם החג"ת  כלי  שכל אמרינן לא תרין "

תתאין  פרקין דוקא אלא תחתון , ודעת  רישא

שהם  אף  דנה"י  עלאין פרקין משא"כ דחג"ת,

החג"ת לכלי דנה"י התחתונים עם אחד  י  נעשים

של  בערך  הם אלא הראש בכלל אינם מקום מכל

גוף .

åîë ,÷"åã ø"âá  íìåòì àåä á" î  íù .æ

ä÷éðéã ïéçåî íåìùúá

øåàéáäå שם את מוצאים שאנו  מקום שבכל

והלשון  דו"ק, בג"ר  דוקא הוא מ"ב

הו "ק . קומת  של בראש היינו ברישא מ"ב דכל

ברכה, מטבע את  לבאר קאי שם הרש"ש  דהנה

וחיצון , פנימי  שפע מביאים 'ברוך ' שבתיבת  וביאר

ומלא  פשוט של מ"ב שמות  ג' הוא החיצון והשפע

ובי מ"ה, ס"ג ע"ב של מילויים ג' עם דמלא, ומלא

חכמה  דכתר  מוחין והם 'ברוך' כמספר הם אחד

ומלא  בחכמה ומלא בכתר דפשוט כנודע בינה,

ומתפשטים  קוין בג' נחלקים והם בבינה, דמלא

אתה  בתיבת אלוקינו, הוי' אתה תיבות  בג' בז"א

ובתיבת אמצעי, בקו הוי' ובתיבת  ימין , בקו

שמאל. בקו  אלוקינו

 òãåðå תשלום מביאים שבתחילה הברכה בכוונת

בתחילת בז "א מתפשט וזה דיניקה מוחין

מ"ן  מעלים אשר' העולם ב'מלך  ואח"כ  הברכה,

האמתיים. המוחין באים ואח"כ עליון  יחוד  וגורמים

הברכה  בתחילת שהבאנו  שהמוחין א"כ נמצא

הוא  ושם בלחוד, דו "ק  ג"ר  אלא אמתי, ג"ר אינם

דו "ק . בג"ר שהוא מ"ב שם של מקומו



לנפשך  חכמה דעה טז 

ïëå בג"ר הוא דיניקה מוחין שתשלום מבואר 

בהקדמת בסידור  הרש"ש  בלשון  דו"ק

"ובמילת שכתב: 'ישראל' תיבת  בכוונת  קר "ש

אל  שיר  דישסו "ת דו "ק  מג"ר  דיניקה מוחין  ישראל

ודעת חו"ב הם אלו  וג"ר  חו"ב, דכללות חו "ג

דכוונת נודע והנה כו", דז "א חב"ד עטרין דתרין

תחילת כוונת  ע"ד הם ישראל' 'שמע תיבות

וביאר  דיניקה, מוחין תשלום שהם ברכה מטבע

דעת שהוא דו "ק  בג"ר הם אלו  שמוחין הרש "ש לן

תחתון .

äæáå ראשונה בפרשה בקר"ש  אמאי יבואר

המשכנו בקר"ש  דהנה מ"ב, לשם מכונים

דו"ק  הרש "ש מדברי  ונודע דגדלות, דמוחין ו "ק 

שקומת א"כ נמצא דו "ק , ג"ר  כשיעור  הם דג"ר 

ע"כ  דיניקה מוחין  תשלום כמו הם דקר "ש המוחין

מ"ב. שם להם ראוי

äðäåעלי שבתבענין בקבלת העלמות ות 

להעלות דבריאה מ"ב שם שממשיכים

בזה  לבאר יש חג"ת , לחב"ד דיצירה נה"י  חג"ת 

חב"ד  אי"ז לחב"ד  עליה יש מ"ב שם שע"י  דמה

הוא  בשדה בקב"ש עסקינו שכל כיון  האמתי,

הוא  חיצוניות שכל וידוע העולמות , בחיצוניות 

שכל  א"כ  נמצא לפנימיות, ביחס ו "ק  של בערך 

דו "ק , ג"ר של בערך אלא אינה לג"ר  העליה

הראוי הוא מ"ב שם דדוקא היטב לן  ומבואר

בפרקין  הוא מ"ב ששם דו"ק, לג"ר הו"ק להעלות

דדעת חב"ד דו"ק ג"ר  להיות העולים דחג"ת תתאין 

תחתון .

 äúòåשמות איך ששון  השמן לתמיהת נשוב

ברכות בג' יהיו  בחג"ת  שהם יה"ו אהי "ה

חב"ד , עלו שהחג"ת  ליישב שכתב ומה ראשונות ,

החג"ת כל עם מקושר  מ"ב שם אין  דברינו  לפי  הנה

מהם  שנעשו  העליונים שהתרין לחב"ד , שעלו

וא"א  ונוק ' עתיק דהיינו  האמתיים דחב"ד  מוחין

ברכות בג' עסקינן ובהם הדעת דרוש  ע"פ  ונוק'

הג"ר  זהו דז"א, לחב"ד  שמביאים הראשונות 

דו"ק  בג"ר אלא מ"ב, שם של מקומו  זה ואין האמתי

אחד  ב או השני, התרין  של העליון בחלק שהוא

הראשון .

 íðîà מכוונים אנו כאשר דאף בזה הביאור

הכוונה  אין  דבריאה, מ"ב לשמות 

היחוד  שלעולם הבריאה, בעולם נעשה שהיחוד 

כלבוש  רק  משמש  הבריאה ועולם באצילות, הוא

היחוד , של והעוז התוקף  ומאיר  מתגלה שעי "ז  אליו,

חיצון  כמלבש משמש הבריאה שעולם לומר ונוכל

חיצון  שכל הרש "ש כתב וכבר האצילות , לעולם

א"כ  נמצא ג"ר, שהוא לפנימי ביחס  ו"ק כערך הוא

השפע  הרי  דאצילות, בג"ר  מוחין יש  שכאשר 

שיורד  נחשב המלבישו  הבריאה לעולם המתפשט

המוחין  באים שכאשר  שפיר  ואתי  שלו, לו "ק  ומאיר

לג"ר  זה נחשב הבריאה לבושי  לגבי  דאצילות  בג"ר

לג"ר  השייך  מ"ב בשם בו  להשתמש  יש וע"כ  דו"ק,

דו "ק .



הבריאה  היכלות עם אצילות יז יחוד

הבריאה  היכלות עם אצילות יחוד

 àúéàדרושי" וז"ל: ע"ד ס "ט דף הכונות  בשער 

עמידה  לתפלת א' דרוש  שבת ליל ערבית

התפלות לכל א' כלל אודיעך  ובתחלה שבת דליל

ערבית תפי ' והם בשבת יש  תפלות ד' הנה דשבת .

ברכות ז' יש תפלה ובכל ומנחה ומוסף  ושחרית 

בכל  כולל דבר  כללות  דרך שתכוין ומה כנודע

ברכות שבעה כי שתכוין  זה. הוא תפלות ארבע

בן  שם שהוא יה"ו  אהיה אותיות שבעה סוד הם

היוצאים  השמות בז ' תכוין גם כנודע. דבריאה מ"ב

שבכל  זה באופן ברכות השבעה כסדר שהם מהם

א' ולשם האותיות השבע מן א' לאות  תכוין  ברכה

בשיעורים  ביארנו  וכבר עכ "ל. שמות ". השבעה מן

והוא  הבריאה לעולם עליה יש  שבשבת  הקודמים

המבואר  הסוד  זהו אשר  האצילות, בקדושת נכלל

לבושין  מלכא לביש  דבשבת בשעה"כ  פעמים כמה

דבריאה.

äðäåשחרית בתפלת  בסוף מצינו  זה כעין 

שיש  בשלום' ישראל עמו  את ב'המברך

הרב  וכתב אלוקים, עם הוי ' ליחד  מיוחדת כוונה

לייחד  לכוין  שיש 'הכסא' בגימ' הוא שאלוקים בזה

לבאר  ויש  האצילות . עולם עם הבריאה היכלות

לסוגיא  נהדר ואח"כ  התו"ח, של דרכו  ע"פ  זה ענין 

אורחא  ואגב לכאן , משם ללמוד  שיש  מה דשבת 

עמו את  דהמברך  בסוגיא מעט הדיבור  נרחיב

בשלום. ישראל

 úåìéöàã ï" åæ  íò  úãçééúî  äàéøá äæéà .à

íåìù  íéù óåñá

 àúéà בהמברך כי ע"ג ל"ז  דף  הכוונות בשער

כוונת עצם מלבד בשלום ישראל עמו  את

חסדים  ה' משפיע שהז "א דאצילות  זו"ן יחוד

ה' מ"ן מעלה והנוק' הוי', שמות  בה' הנרמזים

כמבואר  אלוקים, שמות בה' הנרמזים גבורות

אלוקים  הוי ' שמות  ה' שמשלבים הרש"ש  בסידור

עם  הבריאה היכלי  של יחוד יש עוד  באלו , אלו 

כנגד  הכסא בגימ' שאלוקים האצילות, היכלות

-ע  אלוקים הוי' יחוד  לכוין  ויש  הבריאה, ולם

בריאה  עם הרש "ש àאצילות  בסידור  גם כמבואר .

_________________________

בשבת א . בין בחול בין תפלותך  בכל  הזהר זה, באופן ז"ל ממורי  שמעתי אחרת  "ופעם ע "ג: ל"ז דף הכוונות שער וז"ל 
בחמשה  המתבסמות  גבורות  ה' סוד והוא מלא שם הנקרא ואלהים הויה השמות שני אל  שלום שים ברכת בחתימת לכוין
הנק' ואלהים הויה שם נרמז לא עדיין כי דע  זה באופן ז"ל ממנו שמעתי ופ"א יב "ק. גי' הם אלו  שמות שני וחיבור חסדים
שהוא  ואדני הויה חיבור אל  אלא ההויה שמות בכל מכונים היינו לא הברכות בכל עתה שעד לפי פקודי בפ' כנז' מלא שם
עלאה  בהיכלא דנוק' תתאין היכלין מזדווגין שע"י הנזכר מלא שם אל תכוין זו  ברכה חתימת  בהוית  עתה ולכן יאהדונה"י
דאתכלילן  חסדים הה' טפת אל  לכוין זו  בהויה הכונה ועיקר דכורא היכלי שבעת נכללין בו  כי תכוין ההויה ובשם דדכורא
פקודי  בפ ' הנזכר ואלהים דהויה שלים שמא של הנ "ל  ענין נבאר גם ע"א... דקמ"ב נשא פ' בזוהר כנז' דכייא אמה בההוא
ברכות  בכל  עתה עד  כי הוא והענין אלו  שמות  שני אלא שלים שמא יש שלא הזה שלים שמא לחבר בתפלתו האדם שצריך
ההויה  של תתאה ה' באות  נרמז אדני כי ואדני יהוה שמות ב ' בחיבור אלא כוונתנו היתה לא ההויה הזכרת בעת העמידה
שהעלינו העולמות לכל גם ולהשפיע  להאיר ג"כ צריכין אנו ואמנם בלבד. זו"ן חיבור הוא ואדני יהוה של  החיבור זה והנה
בבריאה  והיצירה ביצירה נכללת  שהעשיה ביארנו  וכבר בי"ע שעולים השחר תפלת בסדר באורך כמבואר תפילתנו  ע "י
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שמות וה' הוי ' שמות  ה' שם שמסודר שאחר 

הנה  דאצילות, דנוק' ביסוד יחד ושילובם אלוקים

והיכלין , זו "ן  וחיבור חו"ג חיבור נרשם מזה למטה

מה  לעיין  ויש אדני, והוי' אלוקים הוי ' של בזיווגים

מלבד  הנוסף היחוד מהו זה, חיבור  של משמעות 

דאצילות. זו "ן  יחוד 

 äðäå בי "ע על דקאי נראה היה בפשטות

ועומדים  התפלה חלקי בד ' שעלו דאצילות

עם  יחד בעובי  והם האצילות בגבול למעלה עתה

שבעולם  ביחוד  נכללים והם האצילות, עולם

היכלות בשם הרב אותם ומכנה האצילות ,

עם  דאצילות זו"ן של לזיווג נחשב וזה הבריאה,

הבריאה. היכלות

íðîà שעה"כ דברי  נמצאו  שא"כ  תימה, בזה יש 

שם  שכתב דיבור, כדי בתוך עצמן סותרין 

עם  מזדווגת דאצילות דז"א נוק ' שכאשר  אח"כ

הבריאה  היכלי ז ' משם מתרחקות אז בעלה,

להסתכל  ארץ דרך אינו כי נערותיה, ז ' הנקראים

בבחי ' נעשים הם אמנם וכלה, חתן  זווג בעת 

נוק' סביב עגולה גורן  חצי כדמיון וכסוי מלבוש 

הרי עכ "ל. הקליפות. שם יסתכלו שלא דאצילות

בעובי למעלה העומדים דאצילות  זו "ן  שאדרבא

ועומדים  הזיווג בעת מתרחקים האצילות עם אחד

מסביב.

ïëåדאצילות בי"ע שעולמות  להלן  עוד מבואר 

בענין  לקמן שכתב היחוד  בעת נתרחקו

פסיעות שלשה תפסע "אח"כ שלום': 'עושה

העמידה  בתפלת  הנה כי היא והכונה לאחוריך ...

האצילות, שבעולם וכלה חתן המזווג שושבין  היית 

ארץ  דרך אין  הטפה וירידת  זיווגם עת  שהוא ועתה

פסיעות שלשה מהם מתרחק  ואתה שם לעמוד 

הג' כי  מבואר הרי  בי "ע". עולמות שלשה כנגד 

האדם  וצריך היחוד  ממקום נתרחקו  עולמות 

הרב  שכתב זה ומה למקומם, עמהם להתרחק

לזווג  דמש "כ נראה זה מכל והיכלין, זו "ן  לייחד

זו"ן  על קאי לא האצילות  עם הבריאה היכלות

וצ"ע. דאצילות.

äæ úåâøãî 'á íéâååãæî ïéàù  ù"ùøä éøáã .á

äæî  äìòîì

 åðéöîå ענין על שעמד חכם' ה'תורת  לרבינו לו 

יש  ראשית  בספרו , מקומות בכמה זה

למטה  לשונו עיין  ע"ג ס"ג בדף  מש "כ .áלהביא

לן  שחידש הרש"ש  דברי להבין סובבים שם ודבריו 

_________________________

כאשר  והנה ויצירה. עשיה  עולמות שני נכללו  שבו לבדו  הבריאה בעולם אלא ויצירה עשיה בעולמות היכר שאין באופן
להסתכל  ארץ דרך אינו כי נערותיה ז' הנקראים הבריאה היכלי ז' משם מתרחקת אז בעלה עם מזדווגת  דאצילות דז"א נוק'
שם  יסתכלו שלא דאצילות  נוק' סביב עגולה גורן  חצי כדמיון וכסוי מלבוש בבחי' נעשים הם אמנם וכלה חתן זווג בעת 
הודעתיך וכבר הזוהר. של השירים שיר במדרש וכנז' השי"ת  אותיות סתרי הנק' יד דכתיבת  הזוהר במאמר כנז' הקליפות
המברך בר"ת ולכן הבריאה בהיכלות הוא אלהים שם ועיקר הכסא בגי ' שהוא אלהים ונקרא הכבוד  כסא נק' שהבריאה
והוא  יהוה הנק' האצילות היכלי עם לחברם ותכוין הבריאה היכלי שהם ותכוין אלקים בגי' שהוא תכוין ישראל  עמו  את 
בדכורא  הנוק' היכלי שהם בעילאין תתאין היכלין מזדווגין ואז בשלום ישראל עמו את  המברך  של זו שבברכה ההויה שם

שלים  שמא נק' זה ששם בזוהר מ"ש זה וז"ס  שם אלא העולמות כל כולל שם לך ואין כנז' העולמות כל  כולל שהוא לפי
עכ"ל. שלים". שמא נק' ולכן

ע "ש,ב. עילאין לאו "א זוג בת  הם שישסו "ת ז"א שער משי"ז בפ "ג ז"ל  הרב  "וכתב ע"ג: ס "ג דף חכם התורת וז"ל 
הם  אבל  עילאין או"א בערך  ו"ק בעלי שהם מפני הם  ולמטה או"א של  מהחזה אומרים שאנו שזה או"א עם  ומזדווגים
פב"פ הוא שהזווג שאע"פ  וז"ל  פי"ג א"א שער בשי"ג וכמ"ש או "א, בקומת  בקומתם שוים בפנים פנים לזה זה מלבישים
דאב "א  זווג שנק' אלא ע"כ, הנז' כשיעור הקומה קצרת נוק' עם שלו ונה"י תפארת חצי בבחי' הז"א בהיות  הוא עכ"ז
כלו שהאצילות פי"ד ומ"ד  מ"ן שער בשל "ט שכתב  מצינו כבר מינו, בשאינו מין זווג שהוא ואע "פ ז"ל הרב מורי כמ"ש



הבריאה  היכלות עם אצילות יט יחוד

באותה  הם והנקבה הזכר כאשר אלא זיווג שאין

מזה.קומה  למעלה זה הם כאשר  ולא במינו' 'מין

בעץ  מש"כ  לפרש דקאי  ע"א פ "ה בדף  בשמש והוא

חכמה  – אחד  פרצוף הם עילאין  שאו"א שם חיים

דאצילות, בינה – ישסו"ת  זוגו  בת  לו  ויש דאצילות,

לפרצוף  זוג בת  הוא דאצילות  דבינה הפרצוף  וזה

אבא  אין  "אבל הרש"ש  ע"ז  וכתב דחכמה. העליון

כללות עם מזדווג העליון  הפרצוף כללות  שהוא

הם  העליון הפרצוף  כללות  כי התחתון, הפרצוף 

הפרצוף  וכללות  חיה, בחי ' והם עילאין או "א

יזדווגו ואיך  נשמה בחי' והם ישסו "ת הם התחתון 

מפרש  שהרש "ש והיינו  מינו" בשאינו מין  שניהם

לישסו"ת עילאין או "א בין זיווג שיש  הרב שמש "כ

זה  ע"ג זה העומדים וישסו "ת או"א על הכוונה אין 

להעריך  אופן  שיש אלא האצילות , רוחב בכל

בימין  עומדין  עילאין או "א בשוה, שניהם שעומדים

א"א  בשמאל עומדים וישסו"ת  שלו , חסד ע"ג א"א

איירי ובהם בקומתם שווים והם שלו, גבורה ע"ג

באו "א  ולא לישסו "ת, או"א בין יחוד  שיש הרב

הרש "ש  שביאר  וכמו זה. ע"ג זה העומדים וישסו "ת

ע"ד . צ"ד דף  פ"ח אנ"ך  בשער  אלו יחודים ענין 

äîå,' הנוק מן למעלה שז"א אף  זו "ן  יחוד שמצינו 

– זו "ן  אחד  בעולם עומדים שניהם מקום מכל

ובפרט  במינו, למין  נחשבים הם וע"כ  דאצילות

אליו להשוותה הנוק ' את מגדיל הז "א היחוד שקודם

אופן  שבכל ואף מתייחדים, הם אח"כ  ורק  ערך , לפי

מהני מקום מכל כלל בדרך  בקומתם שווים אינם

של  יחוד  אמנם אחד , ומין לערך להחשיבם הגידול

בשאינו מין דהוי לגמרי מזה למעלה זה מדרגות  ב'

מצינו. לא שזה הרש "ש סובר  מינו ,

äðäå הנמנע מן הרש"ש  דברי  פשטות לפי 

פרצופים  ב' של זיווג שיהיה ההחלטי

שכל  ע"ז עמדו וכבר  אחת, בקומה עומדים שאינם

מינו בשאינו  מין  הוי' לכאו' דא"ק  ס "ג ע"ב זיווג

דומיא  דהוי  דא"ק מס "ג למעלה עומד דא"ק  שע"ב

כך  מזה, למעלה זה כשהם וישסו"ת  עילאין דאו"א

הרש "ש  עפ"ד  ליישב יש זה אמנם דא"ק. חו"ב הוא

באופן  ד"ה ע"א ה' דף  הנהר' רחובות  ב'הקדמת 

עלותם  עד  הוא ותיקונם בירורם "ותכלית  שכתב:

דס"ג  וע"ב דע"ב ע"ב שהם העליונים לטעמים

נקראים  שהם דא"ק דחו "ב חכמות שהם דא"ק ,

אצילות שהוא לבד אבא בכללות  הנק ' עילאין  או "א

וס"ג  שע"ב מפרש לשיטתו  שהרש"ש  הרי  דא"ק "

דא"ק , עילאין  או "א והם אחת  בקומה עומדים דא"ק 

בקומתו שוה עומד הבינה פרצוף שהוא שהס "ג

שניהם. של החכמות ומזדווגים החכמה, שהם לע"ב

 âååéæ íé÷øôì  åðéöîù ' íëç úøåú'ä éøáã .â

åðéî  åðéàùá ïéî

íðîà הרב מדברי  ראיות  כמה מביא התו "ח

וס"ל  מינו , בשאינו  מין  של זיווגים שמצינו

ולא  כאלו, זיווגים שמצינו  בזה מודה הרש"ש  שאף 

_________________________

היצירה  שהוא הנוק' מן מ"ב ב' טיפין ב ' ועולים ומזדווגים דנוק' עלמא שנקרא ובריאה יצירה בערך זכר א' פר' נעשה
שהוא  וכתב  הבריאה עם האצילות לזווג שלום בשים ז"ל הרב שז"ש ניקח , ממנו  כי האצילות  מוריד א' וטיפה והבריאה,
שמורי  ואע "פ דנוק', טיפות הה"ג סוד והאלקי"ם דדכורא, טיפות  חסדים ה' בחינת הוא והוי"ה ואלקי"ם הוי"ה וחיבור זווג
או"א  עם דא"א דימין עילאין או "א שהוא אלא מינו בשאינו  מין יזדווגו  שאיך הקשה חיים  עץ על  בהגהותיו  ז"ל הרב 
אינו אבל  כן, הוא תדיר הרגילות שהוא בודאי כונתו שזהו לפרש רצה הוא ע "ש, ישסו "ת הנקרא דא"א דשמאל עילאין
ז"ל  הרב  שכתב והראיה נשמה, עם חיה בחינת זווג שהוא אע "פ ישסו"ת  עם עילאין דאו"א לפרקים זווג שיש מכחיש
שעלה  דעשיה דנוק' חכמה וז"ל פ"ב  העולמות ציור שער בשמ"ג וכ"כ שלו, הרוח עם האדם של הנפש מזדווג לילה שבכל 
וכן  ז"ל הרב  מורי של  עיניו ריסי מבין והבנתי ראיתי זה ע "ש... מ"ד  בה משפיע  דיצירה יסוד  ואז המחשבה בסוד  מ"ן
נקרא  תחתון פרצוף  שכל  מוכח  ומ"ד  מ"ן ושער העולמות ציור שער של הבקיאות ומאותו  זלה"ה , הרב  כתבי מבין אני

עכ"ל. עמו". ומזדווג  העליון בערך  נוק'



לנפשך  חכמה דעה כ 

של  מציאות  שאין  לגמרי  לשלול הרש"ש  נתכוין

כן , אינו כלל שבדרך  אלא מינו, בשאינו מין זיווג

באופן  הע"ח דברי  לפרש הרש"ש  שנדחק  ומה

דקאי כפשוטו  פירש  לא אמאי  בקומתם שווים שהם

כמ"ש  לפרקים ההוה בזיווג ואיירי שווים אינם על

זה  שווים, כשאינם אף  מתייחדים שלפרקים התו"ח

הרב  דברי  את  לפרש חפץ שהרש "ש התו"ח תירץ

זיווגים  שיש  מודה הוא אף אמנם הכלל, דרך  על

זיווגים  שמצינו  ראיות כמה התו "ח ומביא כאלו,

שמבואר  ל"ט משער  כגון מינו, בשאינו  מין  של

עולמות בערך  זכר  פרצוף  נעשה שהאצילות

מ"ג  בשער וכן  עמהם, ומתייחד ויצירה הבריאה

יש  לילה בכל וכן  העשיה, עם היצירה שמתייחד

שלו. הרוח עם  האדם נפש  לייחד כוונה

äðäå ובא התו"ח יצא האלו הראיות כל מתוך

שמצינו הבריאה עם האצילות  זיווג לפרש 

עמו את ב'המברך לכוין  הרב שכתב בסוגיין

עם  הבריאה היכלות  לזווג בשלום' ישראל

וכתב  ואלקי "ם, הוי"ה וחיבור  זווג והוא האצילות ,

בשים  הרב כוונת  את להבין  ניקח ממנו  כי  התו"ח

הבריאה. עם האצילות לזווג שלום

êåúîå היחוד שאין לפרש  שבא משמע דבריו 

עם  בשלום' ישראל עמו  את  ב'המברך

עם  נחשבים אינם הם שהרי דאצילות, בי "ע

עומדים  הם שהרי  מינו , בשאינו למין האצילות 

האצילות אל בקומתם ושווים האצילות עולם בתוך

יחוד  שיש  מפרש חכם' שה'תורת  ע"כ  אלא עצמה,

עד "ז  וכן האצילות . עולם עם התחתונים לבי "ע

באופן  שהם התו "ח שהביא הראיות  שאר מורים

עליון . עולם עם תחתון עולם שמייחדים זה

áåêøãממשמעות שעולה מה לציין  יש אגב

היה  הסידור  שבלשון שאע"פ  דבריו ,

בעולם  האחד נפרדים, יחודים ב' שיש לפרש אפשר

מ"ד  בה משפיע שהוא לנו"ק, ז "א בין  האצילות 

זיווג  יש ע"ז נוסף  ועוד  ה"ג, מ"ן  מעלה והיא ה"ח

יחוד  הבריאה, לעולם האצילות  עולם בין  אחר

התו "ח  בדברי אמנם אלוקים. הוי' - שלים דשמא

של  זה יחוד לגבי שכתב אחד  ענין שהכל שמשמע

טיפות חסדים ה' בחינת  הוא "הוי "ה והיכלין  זו"ן

הרי דנוק'" טיפות הה"ג סוד  והאלקי "ם דדכורא,

והיכלות שלו, בה"ח בז "א נכלל האצילות  שעולם

שהכל  נמצא הנוק', של בה"ג נכללים הבריאה

עם  נכללות הבריאה שהיכלות  אחד , בזיווג נכלל

[וכן  ז"א עם ביחוד עמה ועולות  דאצילות נוק '

לתרוויהו שכלל שעה"כ לשון בפשטות גם משמע

בשם  נכללים הבריאה שהיכלות  אחד, בענין 

עי "ש ]. הה"ג של  אלוקים

àìà שפירש התו "ח דברי בהבנת  לעמוד שיש

בשאינו מין זיווג מצינו  שלא הרש"ש  דברי 

אמנם  מצינו, שלא הרגיל דרך  על דקאי מינו

ומשמע  כזה, יחוד  שיש  מודה הרש "ש אף  לפרקים

שע"כ  כמעט מצוי שאינו  יחוד  שהוא בפשטות

שלא  כאלו , יחודים שאין  בפשטות הרש"ש  כתב

מה  לפי  אמנם מצוי. שאינו למיעוט הרש "ש חשש 

כאלו, יחודים שמצינו בראיותיו התו "ח שמבאר 

בג' יום שבכל ביותר  מצוי שהוא עולה נמצא

עם  אצילות של יחוד עבדינן  שלום' ב'שים תפלות

האדם  לילה בכל וכן  מינו , בשאינו  מין - בריאה

ומה  ועוד, מינו, בשאינו  מין  – רוחו  עם נפשו  מייחד

גם  ואף  כאלו , זיווגים שאין הרש"ש  שכתב זה

צ"ב  התדירה הרגילות על דקאי  התו"ח של לפירוש

ורגילים. תדירים הם שהרי

 ãöî  ùãåçî åðéî  åðéàùá ïéî ìù ãåçéä .ã

' òåùòù' íøåâå åúåäî

 äàøðåהכמות מצד  התו "ח נתכוין שלא לבאר

אלא  יש , כאלו יחודים כמה המספר  של

אמור  דברים של טבען  שמצד  והיינו האיכות, מצד

במינו מין  בין עולם באותו יחוד  רק  להיות 

יחוד  שתמצא פעם ובכל אחת, בקומה העומדים

ודבר  פלא דבר הרי"ז מינו בשאינו מין של

וכמה  כמה למנות שאפשר  שיתכן  ואף  מחודש,



הבריאה  היכלות עם אצילות כא יחוד

לפרש  ביקש  הרש"ש  מקום ומכל כאלו, חידושים

שבסדר  בזיווגים חיים' ב'עץ הפשוט המהלך את 

הרגיל.

 ùéå לאחד התו "ח שהביא ממה זה ענין ללמוד

בשער  חיים' ה'עץ מדברי  לשיטתו  המקורות

פ"ג  שמ"ג העולמות היחוד â ציור אופן שם שמבאר

המ"ד  טיפת  שיורדת  וכתב לבריאה, היצירה בין 

דרך  'רקיע' הנקרא היצירה דדעת  הקשת גווני  מג'

ואח"כ  היצירה, שבקרקע למלכות  השדרה חוט

אותו דרך מ"ן  מעלה דעשיה המלכות איך מפרש

צדיק  אותו  וכדין עליונה, למחשבה עד  העמוד 

שם  בדבריו ויש מ"ד , בה אריק  דיצירה יסוד שהוא

שביאר  מה האחד , לעניינינו , הנוגעים חידושים ב'

קנאה  אלביש כדין  שאמר "וזה הזוה"ק  לשון  שם

הוא  דיצירה יסוד  כי  עילאה, צדיק  דחד מנהורין 

מקננן  דו"ס כנודע, דאצילות עילאה נהורא

קנאה  מלביש עלאה דצדיק נהורא וההוא ביצירה,

ידי על הוא זה שזיווג שמבואר עמה" להזדוג ובא

להתייחד  קנאתו שהתעוררה להזדווג העליון קנאת

עוד  מ"ן. להעלות  מקודם התעוררה שהמלכות ע"י 

שעשוע  של סוד  דייקא זה בזיווג שיש  שם מבואר 

"וזה  כמ"ש: הזיווגים, בשאר זאת מצינו  שלא מה

להבין  ויש  בזוהר " תמיד  הנזכר  האמתי השעשוע

מתייחד  הוא ומדוע השעשוע ענין משמעות מה

זיווג  הוא התו "ח של ביאורו שע"פ  זה, בזיווג דוקא

ובו התדירה הרגילות כפי שאינו ומחודש נפלא

השעשוע. ענין נתחדש  דוקא

øåàéáäåבאצילות הוא היחוד דכאשר  בזה

יחוד  וזה הרגיל, הסדר  זה וביה מניה

'אין ', בבחי' באלוקות בטל שהכל מנוחה של באופן

ושם  בהון, חד  וגרמוהי חיהוי  איהו  שבאצילות

כמו יתברך  מציאותו  נחשבת ערך ולפי עוזו , חביון

כ"כ , חידוש  בזה ואין  העולמות, שנבראו  קודם

שמעולמות צדיק  ובא עולה כאשר  משא"כ 

ולהתבטל  לעולת הוא אף  להיכלל ומבקש הנפרדים

הסדר , מן  היוצא נפלא חידוש הרי "ז  באלוקות,

להיות ובא מפירודו  מזדכך  הנפרד ה'אני' שעולה

כבוד  את מגלה שהרי "ז  יתברך, כבודו לגילוי כלי

ה'אני ' איך השעשוע ענין וזה שאת, ביתר ה'

שיתגלה  ל'אין', כלי  הוא אף  ונהיה מתבטל הנפרד

זה  שכל הבורא. של ה'אני' מציאות  תוקף  ידו  על

וחידוש  תנועה שיש  השעשוע, סוד בכלל הוא

ולכוללה  לבטלה תחתונה מדרגה לעלות  ביחוד

שבאציל  שהוא ביחוד  אף  זה ששעשוע והנה ות ,

התכלית כל שזה באמת  טבעו, מצד מחודש

צדיקים  של בנשמותיהן  הקב"ה שנסתכל הבריאה

_________________________

השדרה ג. חוט  סוד והוא חדא עמודא נמשך ממנו הדעת סוד שהוא הרקיע  "ובזה ג': פרק מ"ג בשער חיים' ה'עץ וז"ל
הנשמות  ויורדין עולין ומשם מלכות  היא הגן קרקע  עד  ונמשך אמצעיתא פתחא שהוא שבו  יסוד  מבחי' הדעת מן היורד 
הגוונין  מאותן בא' עולה הנשמה שורש וכפי אילין גוונין ג' מחג"ת הכלול  איקרי קשת היסוד כי קשת  גווני ג' ובו תדיר

מתגל  אז ובשבת  ירחא בריש שהוא הזווג שהוא ובעת קשת דבההוא גוונין בג' להאיר ונגלין שבדעת מחג"ת נהורין ג' ין
וזה  שם ומתענגים ומאירין מ"ד  טפת  מקבלים ומשם דנוקבא דעת  הרקיע  זה אל  מ"נ בסוד הנשמות בו עולין ואז העמוד
ר"ל  כו' פתחא מגו נמי הכי כו' ונפיק אתפריש נהר דהאי כמה דר"י ויקהל פ ' וז"ש בזוהר תמיד הנזכר האמתי השעשוע 
דאמצעיתא  פתחא האי כן דגנתא נהרין לד ' אתפרש ולכן בחי' ד' כל  כולל הוא התחתון יסוד בחי' שהוא שהנהר שכמו 
כנ"ל  האחרות  פתחין בד' נהורין לד ' יפרד ומשם באמצע  שם נהורא חד הוא גם הרקיע שהוא העליון הדעת יסוד שהוא
נהר  האי יוצא החיים עץ ומתחת הת"ת בחי' והוא הגן באמצע  הוא שגם החיים עץ עד ויורד באמצעיתא הוא העמוד זה כי
לפתחא  עמודא האי דרך עולין ומשם החיים עץ תוך נכנסות  ומשם נהר האי דרך נכנסין שהנשמות הרי היסוד שהוא
דיצירה  העליון צדיק וכדין ההוא המחשבה בסוד  מ"ן תמן סליק ואז דעשיה דנוקבא חכמה שהוא העדן עד  דאמצעיתא
עילאה  נהורא הוא דיצירה יסוד כי עילאה צדיק דחד מנהורין קנאה אלביש כדין וז"ש דנשמתין שעשוע  והוא מ"ד  בה אריק

עכ"ל. עמה". להזדוג ובא קנאה מלביש עלאה דצדיק נהורא וההוא ביצירה מקננן דו"ס כנודע  דאצילות 



לנפשך  חכמה דעה כב 

שלם, בלבב ולעובדו  רצונו לעשות העתידים

מושרשים  השעשועים ואלו לפניו , לעמוד  לעלות

הבריאה. כוונת בשורש

 äðäåהכוונות בשער  גם מבואר השעשוע ענין 

הלילה  מדרושי ד' ע"ד)דרוש  נ"ג בענין (דף

בסוד  לישון כשהולך האדם שמעלה המ"ן  העלאת 

למלכות נשמות  שמעלה רוחי' אפקיד 'בידך

הראשונה  "בחצות  זה ומכוח מ"ן  בסוד  העליונה

עם  שם ומשתעשע בג"ע עייל קב"ה אז הלילה של

הוא  הזה השעשוע וענין  הצדיקים נשמות 

והוא  הזווג ומעוררות  מ"ן  בסוד  עולות שנשמותיהן 

מכוח  הוא זה שזיווג והיינו עכ "ל. בהם". משתעשע

בסוד  נשמותיהם שהעלו  התחתונים התעוררות

כאשר  דוקא שהוא עליון  שעשוע גורם וזה מ"ן,

ולהיכלל  לעלות  התחתונים מן נשמות  באות

השעשוע  סוד  שזהו  מעלה, של בקדושה

ביחד . ואין  אני בהתאחדות 

 ïåéìòä  úàð÷î ãìåð  åðéî åðéàùá ïéîã ãåçé .ä

ë" ùîå יש 'קנאה', אלביש צדיק  ההוא שכדין 

מצינו והנה ה'קנאה', ענין מהות לבאר 

שנבאר  כפי  זה לשון  הרב בדברי  מקומות בכמה

הסדר  כפי  שהנה הוא המקומות מכל והעולה להלן,

כפי מ"ד , השפעת לה קדמה מ"ן העלאת  כל הרגיל

שקודם  ובקר"ש  ברכה במטבע מוצאים שאנו

מ"ד , בחי ' שהוא דיניקה מוחין  תשלום מביאים

המעלות רום עד למ"ן אותם ומעלים אותם ולוקחים

אמנם  חדשים. מ"ד ממשיכים זה מכוח ואח"כ 

מכוח  מתעורר שבעוה"ז התחתון  הצדיק  כאשר

לזה  קדמה לא ערך  שלפי  שנחשב עד  עצמו ,

נפשו ומוסר נדחק  והוא העליון, מן  התעוררות

גורם  זה הרי  לקונו, נח"ר  ולעשות  בירורים להעלות

להשפיע  עז  וביתר  שאת ביתר העליון  שיתעורר 

מחודש  ודבר  שעשוע סוד הוא כזה ויחוד מ"ד,

נמוך  ממקום בירורים עמו ומעלה הצדיק  שעולה

עליון . למקום

 äðäã בענין הכוונות  בשער 'קנאה' לשון מצינו 

ג' דרוש אפים מ"ז )נפילת שמעלים (דף 

ב"ן  שמות  ג' ידי על בי "ע עולמות מג' בירורים

והמתפלל  דאצילות, דנוק' ליסוד  אותם ומביאים

ללקט  לבי "ע האצילות  מן עצמו  ומפיל נפשו  מוסר

וע"ד  לשכינה, לסייע בירורים ולעלות  הנשמות 

ואז  מגיהינום, נשמות מעלה הצדיק  מיתת  שבעת

הנוק' עם ומתייחד העליון הצדיק  קנאה .ãמלביש

_________________________

נוק'ד. תוך  עצמינו וכוללין נכללין אנו ושם במקומו  כנ"ל האצילות בעולם עומדים י"ח  בתפלת אנו  עתה הנה "כי וז"ל:
עתה  אנו אשר האצילות עולם מן מלמעלה עצמנו מפילים ואנו המ"ן אלו אלי' לצורכה מעלין ובניה עבדיה ואנו  רחל  דז"א
ותכוין  אפים. נפילת כונת וז"ס בקרקע למטה  עד הגג מראש עצמו  המפיל כאדם העשיה עולם בסוף למטה עד  ויורדין שם
היצירה  אל משם עולה שאתה תכוין ואח"כ  העשיה מן מ"ן ומברר מלקט  אתה העשיה בסוף  עצמך הפלת  אשר עתה כי
דז"א  בנוק' האצילות  אל תעלה ומשם משם ולברר ללקוט הבריאה אל  לעלות  תכוין ומשם מ"ן משם ג"כ ומברר ומלקט
ע "י  לא אם מעצמם לעלות יכולות  אינם המתבררות ניצוצות  שאותם ודע מ"ן. בסוד שלה היסוד תוך  ותניחם תמסרם ושם
תוך נתונים הם הבירורים אלו  כי דע  גם שלו, נר"ן עם הבירורים אותם יעלו  ועי"כ עמהם שלו נר"ן לשתף האדם שיכוין
יהיה  וזה עמך  ותעלם הבירורין אותם משם ותברר תלקט  והיא העשיה בעולם נפשך להוריד תכוין ולכן כנ "ל  עצמם הקלי'

יו מיתתן אחר שהצדיקים חז"ל מ"ש אל  דומה זה והנה מקיים. שאתה תפלה מצות זכות מקום בכח  שה"ס לגהינם רדין
הזה  הענין וסוד מקברו. עשן ואכבה אמות מתי אר"י בחגיגה וכמ"ש משם אותם ומצילין ברשעים ואוחזין הקלי' מדור
רי"א  ויקהל  בזוהר מ"ש ז"ס גם בנשיקה הצדיקים מיתת ז"ס וגם ז"ון אל  למעלה עליון זווג גורמין מיתתן בעת  שהצדיקים
הנשמות  אותם מבררת ההוא הצדיק נפש ואז בנוק' ומזדווג העליון הצדיק קנאה אלביש כדין התחתון צדיק מית כד ע "א
על  הנשמות  אותם ונתקנות  עליון זווג ומעורר מ"ן בסוד אותם ומעלים ממש הקלי' מדור מקום שהוא בגהינם הנתונות

ידו"



הבריאה  היכלות עם אצילות כג יחוד

ליפול  נפשו  שמסר  הצדיק  עבודת  ידי שעל ומבואר

משם  לעלות הבי"ע עולמות  אל מהאצילות ולירד 

הצדיק  קנאת מתעוררת  עי"ז לאצילות , בירורים

העליון  ביסוד  התעוררות  גורם שזה העליון,

המלכות. עם להתייחד 

ïëå התפילין מדרושי ה' דרוש  בשעה"כ ומצינו 

בלילה, המוחין  הסתלקות  סדר  באורך

לז"א  יד  של תפילן בסוד נעשה הנוק' של שהרשימו 

ואז  הנוק ', אצל ראש של תפילין עצמו והוא

בראשו. תפילן הוא אף  ומניח הז"א בה מתקנא

בעת כי  ע"ד  ט' בדף ובתו "ד  הענין כל באורך  עי "ש 

בחוץ  ונקשר דרחל הכתר כשעלה הבקר "אור 

דמוחין  הרשימו  אותו  יוצא אז זרועו על כחותם

כנגדה  שהוא ממש מלבו  ז"א פנימיות  מתוך  דרחל

ושם  דז"א דנוק' דכתר רישא תוך  ונכנס  לחוץ ויוצא

ההיא  הנקודה של מוחין  בסוד הרשימו זה משמש 

נק' אז  הנקודה אותה תוך הרשימו אותו  בהכנס ואז 

הנקודה  אותה כי  פי' יד של תפילין  הנקודה אותה

הקיבורת במקום דז"א השמאלי  בזרוע נקשרת

"והנה  כתב: ע"א י ' ובדף  הלב". כנגד מכוון  שהוא

להניח  צריך אח"כ יד של תפילין  שהנחנו אחר

אשר  ז "א בראות  כי הוא והענין  ש "ר תפילין

לבו על עומדים שהיו  דנוקבא המוחין  של הרשימו

התורה  עסק ע"י  הבוקר באור  חזר  בלילה בפניה

נקודת ועלתה כנז ' בלילה שעסקו  התחתונים של

עסק  ע"י  בזרוע ונקשרה למעלה שלה הכתר

הרשימו ואותו כנז ' שעסקו  התחתונים של התורה

שעושים  המצות בכוח ההיא בנקודה נכנס ג"כ

הברכה  ע"י  וגם יד של תפילין  בהניחם התחתונים

אז  תפילין , בחי' בה נעשי ' ואז  תפילין להניח של

את גם בו ושואב וממשיך  בה הוא גם מתקנא

בו ונכנסו  בלילה ממנו שנסתלק  שלו  הרשימו

מצות ע"י זה וגם ראש  של תפילין בו  ונעשים

נעשה  דבר  אין  כי התחתונים שמניחין  תפילין

קשה  וזמ"ש התחתונים מעשה בכח אלא למעלה

קנאה". כשאול

øàåáîידי שעל האמור כעין  זה מכל

את שמעלים התחתונים התעוררות 

בלילה, התורה לימוד  ידי  על מהבריאה הנוק '

שלה  הפנים של הכתר נקודת את מביאים ואח"כ 

יד  של תפילין  הנחת וע"י  דז"א, שמאל בזרוע

ליבו מתוך  שלה המוחין  של הרשימו את  מושכין

על  תפילין בבחי' מקיף אור  לה להיות הז "א של

לעלות התחתונים עבודת  הוא זה כל הנה ראשה,

בבחי ' הוא והרי  מקיפין, מוחין  לה ולתת השכינה

קנאת מתעורר  ועי "ז  למ"ד , הקודמת מ"ן  העלאת 

בחי ' זהו אשר לעצמו, מוחין  הוא אף להמשיך הז"א

השכינה. של המ"ן  שראה אחר שנתעורר  המ"ד

את שביאר ל"ח תורה ח"א מוהר"ן  בליקוטי ועיין 

העבודה  ע"ד  בשעה"כ  המבוארים התפילין סודות 

במקו"א. דבריו וביארנו 

ãåñéáåבהתעוררות המתגלת העליון  קנאת של

הליקוטי דברי את  לבאר יש  התחתון ,

עקיבא  רבי "כשהיה וז"ל: ס' תורה סוף  ח"ב מוהר "ן

למדני רבי , יוחאי : בן שמעון רבי  לו אמר בתפיסה,

ומוסרך  אבא ליוחאי אומר  אני לאו , ואם תורה,

שרבי מאד , מאד  תמוהים והדברים למלכות ,

שימסרו לרבו, האלה כדברים יאמר שמעון

מחמת רק שזהו אמר, שמעון רבי  למלכות ...

רבי של ענותנותו שמחמת  עקיבא, רבי של עניוות

מחמת תורה, לגלות יכול שאין  סובר הוא עקיבא

רבי אמר  כן  ועל האב... מצד  חסדים לו שאין

תורה, אומר שאני הינו  וכו ', אומר' 'אני שמעון:

רבי את יביא זה ידי  ועל האב, מצד  חסדים לי שיש

עקיבא  רבי שיוכרח עד גדלות, בחינת  לתוך עקיבא

יכול  עקיבא רבי  באמת  כי  תורה. לומר  כרחו בעל

אבות, זכות לו שאין פי על אף  תורה, לגלות  בודאי 

על  תורה לגלות שיכול כך , כל גדול עקיבא רבי  כי

ועל  ענו, שהוא רק עצמו , מצד  לו  שיש חסדים ידי 

לו יש שהוא תורה תלמידו שמעון  רבי שיגלה ידי 

עקיבא  רבי  את  יביא זה ידי  על האב, מצד  חסדים

תורה  לומר  כרחו בעל שיכרח עד גדלות , לבחינת



לנפשך  חכמה דעה כד

שאמר  הינו לאו ', 'ואם וזהו : רוצה. שאינו  פי  על אף

לומר  רוצה אתה אין אם עקיבא: לרבי שמעון  רבי

אומר  'אני  אזי ענותנותך , מחמת  וזהו תורה,

לי יש כי תורה, אומר שאני הינו  אבא', ליוחאי 

שאביא  למלכות', 'ומוסרך  כנ"ל, האב מצד חסדים

גדלות, לבחינת  למלכות , כרחך  בעל ואמסרך  אותך

עכ "ל. תורה". לגלות כרחך בעל מכרח ותהיה

התלמיד  ידי  על איך ביאר  "ולא נתן: רבי  שם וכתב

יהיה  זה ידי  על תורה, כשמגלה אבות, זכות לו  שיש

ולפי תורה". ולומר  בגדלות  לבוא מוכרח רבו

יותר  במדרגה שהתלמיד  אף כי לבאר  יש  האמור 

שמלמד  ידי  על הוא יכול מקום מכל הרב, מן  קטנה

תורת כוח כל שהרי  רבו , אצל מ"ן לעלות  תורה

ידי ועל שלו , המלכות  בבחי' והוא הרב, מן  התלמיד

מ"ן  להעלות הרב של המלכות בחי ' את  שמעורר 

להתעורר  הז "א בחי ' שהוא הרב מתעורר ממילא

מימי השפעת  ולהביא ליחוד להתעורר קנאה בסוד

מ"ד . בבחי ' התורה

ãåòלרבינו הקנאה בענין מופלאים דברים מצינו 

שכתב  ו' פרק אבי"ע שער בפרדס äהרמ"ק

את ובראותה הת "ת אחר  מחפשת  שהשכינה

היא  ומעש"ט בתורה שעוסק  התחתון הצדיק

בראותו העליון  הצדיק ואז  בו , להידבק  מחזרת 

לה  מקנא הוא הרי כביכול באחר  דבוקה שהשכינה

זמן  שיש  מדבריו  העולה עמה, להתייחד ומבקש

ואז  ויבש, יחרב נהר  בחי ' ח"ו עליון  יחוד בו שאין

אור  אצלו ששורה צדיק  איש  בעוה"ז  כאן שיש  ע"י 

הוא  בזה הוא שלו ומעש "ט תורה ע"י  הת "ת

ידו ועל השכינה, עם להתייחד  העליון קנאה מעורר

ושכינתיה. קוב"ה נתייחדו 

 úåìéöàì  ùåáì  úåéäì  úáùá äàéøáä  úééìò .å

.äàéøáì  úåìéöà ïéá ãåçé ã"ò àåä

äæáå שמבואר השבת קדושת בענין לבאר נבא

הזוה"ק  בשם בשעה"כ מקומות בכמה

בשמות ומשתמשים דבריאה, לבושין לביש  דמלכא

והם  הבריאה, עולם של מ"ב שם שהוא יה"ו אהי "ה

בכל  בהם ומכוונים האצילות בקדושת נכללים

ועתה  בארוכה, בזה דיברנו וכבר  השבת, תפלות

העולמות עליית  ע"י שהנה האמור ע"פ להוסיף  יש 

ובפרט  באצילות , ונכללים בי "ע שעולים בער"ש 

האצילות בקדושת  שנכללת  הבריאה עולם קדושת 

לבוש  היא תפילין  שמצוות  שביארנו  כמו ממש,

ענין  שביאר  ע"ג י "ב דף  בשעה"כ  כמבואר  דבריאה

מתקנים  ציצית  ידי שעל ותפילין , ציצית יטול יפנה

תפילין  ידי ועל היצירה, עולם חיצוניות  את 

והבאנו הבריאה, עולם חיצוניות  את  מתקנים

פ "ג החשמל בשער  חיים' ה'עץ פ "ח)מדברי  (דף 

האצילות, לעולם לבושים הם ותפילין  שציצית

בעולם  משא"כ מבחוץ, נפרדים לבושים הם אמנם

וביה. מניה דלבושיה קמצא כהדין  שהוא האצילות 

äðäå חז"ל שאמרו  כמו תפילין  מצות אין  בשבת

בזה  הכונה ועומק  אות, בעצמה שהשבת 

מלבוש  להיות  הבריאה עולם שמתעלה הסוד , ע"פ

שאינם  האצילות לבושי  ע"ד האצילות לעולם

מתקדש  כמ"כ עצמו, הז"א מן  נפרדת  מציאות 

_________________________

שעל ה. כדי המצות  מעשה אחר רודפת שהשכינה בהיות  כי  הוא "והענין ו ': פרק טז שער - רמונים פרדס  בספר וז"ל 
תעורר  הטובים מעשיו  שע"י כדי עמו  ומתייחדת  אחריו רודפת בעולם צדיק האדם ובהיות  בבעלה יחוד לה יהי' ידיהם
הצדיק  התעוררות נמצא ההם המעשים ע "י עמה ומתייחד  הצדיק מקדים כן הענין ובהיות  קודמת . היא ולכן לבעלה היחוד
אליה  בעלה אהבת ומרוב  זר איש אחר הרודפת  האשה אל בזה והמשל  השכינה. עם להתייחד העליון לצדיק גורם ההוא
שכינה  התחתון הצדיק שבזכות  כיון העליון הצדיק כן רגע. ידה מתוך ידו  לזוז שלא עמה ומתייחד  אותה ומקנא מתעורר
במקומות  בזוהר הנזכר צדיקים ב' בין נקבה ענין וזה עמה. להתייחד העליון הצדיק ימהר מהר מעשיו לסבת  עליו  שורה

רבים"



הבריאה  היכלות עם אצילות כהיחוד

מבואר  ובזה האצילות. בקדושת  הבריאה עולם

ולא  בשבת, נתבטלה תפילין מצות  דוקא מדוע

ובו היצירה עולם כנגד היא שהציצית  כיון  ציצית 

האצילות, בקדשות  להיכלל שנתעלה שמענו  לא

מצות ע"י לקדשו צריך נפרד הוא שעדיין וכיון

שנתעלה  ע"י תפילין , מצות לגבי משא"כ  ציצית ,

לקדשו אי "צ שוב באצילות  לגמרי הבריאה עולם

נחקקת הקדושה אלא נפרד , שבלבוש מצוה ע"י 

שנעשה  הישראלי  האיש של ולבו מוחו  בתוך

לבו בכל בהשי "ת שדבוק  יוצרו , לקדושת מרכבה

ע"ד  נעשים בעצמם הם ולבו שמוחו  עד  ונפשו

התפילין .

 úåìéöàá åìéàå  äàéøáá àåä íéðååâä íå÷î .æ

 ãáì íùøåù

äðäå שהם הבריאה עולם שבשמות ביארנו כבר

כמבואר  התכלת סוד נרמז  יה"ו האהי"ה

שמע  קריאת  כוונות דרושי - הכוונות בשער 

מקבלת שהמלכות  תכוין 'תכלת' "ובמלת  ח' דרוש 

יה"ו אהי "ה שהוא מ"ב בשם הרמוזים שמות ז' מן

יהוה  שהם שמות שבעה רמוזים ובו  מ"ב העולים

אלהים  ואל ואדני  ויה' ומצפץ אלהים בניקוד  ויהוה

ז' וענין תכלת , בגי' הם אלו שמות  ז ' ומצפץ,

יתרו פר' בר"מ בזוהר  עניינם נתבאר אלו שמות 

שבת קבלת בדרוש  לקמן  יתבאר  וגם צ"ב, דף 

בסוד  שביארנו  במה ועיין  עכ"ל. עניינם". עי "ש 

סוד  הוא שהתכלת  שבת  ליל של הקדישים

עולים  ידו  ועל לאצילות  בי"ע שבין  הממוצע

בקדשות להיכלל הבריאה עולם ובפרט הבי "ע

בשער  שכתב מה בזה להוסיף  ויש האצילות .

א' פרק דצניעותא ספרא פירוש רשב"י  מאמרי

קי"ז ) דף  הסולם בעל  תלמידי ובדפוס  כ"ד, שאין (דף

רמי יפתוך "אל וז"ל: האצילות  בעולם גוונים כל

מראות שם כי  האומרים שאול קרואי  הקומה

עליהם  עבר העליונים, הנאצלים במקום וגוונים

אדוני על כן  לא אשר דברים ויחפו הזדונים המים

ואינו רואה מראה, ולא גוון  שם אין כי האדונים,

שרשם  כי אמת  הן גאה. על המתגאה נראה,

אשר  את  נגלו שם כי הימה ותוצאותם למעלה.

הגוונים  כוח כי  העליונים, השרשים עשוהו  כבר 

הכוחות דרכי שם וזלתו ושחור  וירוק  ואדום לבן

אשר  ארזים מאותם העליונה מהארץ ויגלו  כולם

ההוא  והוציא פרי  ולשאת ענף  לעשות  בה נטעו 

עכ "ל. דידהו". כגוונא אפריון

øàåáî הבריאה בעולם הוא הגוונים ענין שכל

אין  באצילות  משא"כ  ולמטה, וממנה

שורשים  שם יש  אמנם תמונה, וכל גוון כל שם

למטה. הגוונים נשתלשלו  שמהם נעלמים ודרכים

שיש  הנפרד ה'אני ' מציאות הוא הגוונים ענין והנה

וגוון  שמראה הגבול, כוח הוא שכ "ז ומראה תמונה

וגבולו, בתחומו אחד כל להאחר, בדומה אינו  זה

הפשוט, באחדות שהכל האצילות בעולם משא"כ 

לשמות בהם מכוונים השבת  בתפילות  עתה והנה

תכלת, בגי' העולין מרגלאין  הז' עם יה"ו  אהי "ה

בעולם  הם תפילותיה ובפרט שהשבת  ואע"פ 

אפשר  כאן מקום מכל גוון , כל בה שאין האצילות ,

האני אף נתעלו השבת קדשות  שע"י בהם לכוין 

נעשה  והוא אין בסוד ולהתבטל להתקדש הנפרד

מה  איך  שעשוע, בסוד  והכל הבורא, של לאני כלי

הוא  אף  הרי  ולאין , לביטול לכאו ' כסותר שנראה

היחוד . בסוד ונכלל מודה

 ÷ìç  äæéà 'íëç úøåú'ä  úåðåùìá ïåéò . ç

 úåìéöàä  íò ãçééúî  ò"éáî

äðäå זה בענין  שדיבר  חכם' לה'תורת  עוד מצינו

כתב: רע"ג קסו בדף מקומות , כמה בעוד 

עם  ומזדווגים ונוק ' ו "ק  נקרא הכוללים בי"ע "ואפילו

הרב  כמ"ש  ז"א, בחינת  הנקרא האצילות  כללות 

כמו להדיא וזה ישראל" עמו את  המברך  בכונת ז"ל

מתייחדים  התחתונים שבי "ע ע"ג ס "ג בדף  שכתב

כתב: ע"ג קסו  בדף  מאידך אמנם האצילות , עם

בשים  האצילות עם להזדווג לבי "ע כח שיש "מה

אם  כי  ירדו  לא שהקטנות הוא שאמת  מפני  שלום



לנפשך  חכמה דעה כו 

ירדו דאצילות  דזו "ן  הכלים אבל הבריאה, ראש  עד

אנ"ך שער בשי"ט כמ"ש  העשיה סוף  (פ "ח)עד 

בי "ע  עם הוא שהיחוד  מדבריו ומשמע ע"ש ". [פ"י]

נהר' ה'עלי  שסידר בציור עיין דאורך , דאצילות

איך  ותבין נה"ש לספר קודם חיים עץ בסוף  שנדפס 

ובעובי זה, ע"ג זה העומדין אבי "ע עולמות  ד ' יש 

הכל  שבה דכולן האצילות את  יש לכולן  הפנימי 

ש "ה, דפ "ג הכלים והם סוף, ועד מראש אלוקות

אנ"ך  בשער הרב לדברי  שמפרש מדבריו ומשמע

לבי "ע  שיורדים ש"ה דפ"ה כלים ג' על קאי דלא

הקרויים  שהם התפלה חלקי  בד' ועולים התחתונים

עומדים  הם שהרי דאצילות ' 'בי "ע בשם כלל בדרך

על  קאי אלא האצילות , בגובה למעלה עדיין 

השווה  שהרי ממש  התחתונים שבבי"ע האצילות 

עד  שלום בשים היורדים דקטנות  למוחין  אותם

בי "ע  סוף  עד ירדו  הכלים שאלו הבריאה, לראש 

אותו על שקאי הרי האצילות , עם המתייחדים והם

לבי "ע  פנימי  שהוא דאצילות  בי"ע של אורך

האצילות עולם עם המתייחד  שהוא התחתונים

זו"ן  יחוד  נעשה שבתחילה שלמעלה, עצמו 

והבי "ע  העליון, באצילות רק  דהיינו באצילות ,

מחוץ  והוא לבי"ע כלפיו נחשב דאורך דאצילות

עולם  עם אותם אף מייחדים אנו ואח"כ לייחוד ,

שלים. שמא הנקרא אלוקים הוי' ביחוד  האצילות ,

יחוד  יש  האם התו "ח בדברי שמועות ב' לכאו ' וזה

רק  או  הפירוד שבמקום התחתונים לבי "ע

בערכם, ואלוקות  אצילות שהיא הבי"ע לפנימיות 

האצילות. בערך לבי"ע ונחשבת 

 íðîà, אחד למקום הולך שהכל יותר  הנראה

נכללים  הנפרדים הבי "ע גם שלעולם

דאצילות בבי "ע הוא היחוד שעיקר  אלא ביחוד,

ממילא  דאצילות בי"ע ידי  ועל פנימיותן  שהוא

בדרגה  כמובן ביחוד , הנפרדים הבי"ע אף  נכללים

שהיחוד  התו "ח אמר  במקו "א ע"כ  מהם, פחותה

גם  שהן אמר ובמוק"א דאצילות לבי "ע רק  הוא

הנפרדים. הכוללים לבי"ע

, úåìéöàä  íò  äàéøáä ãåçéá íéáìù 'á .è

 ÷"åä íåìù äùåòáå ø"âä  íåìù íéùá

ãåò רע"ג קסד בדף חכם' לה'תורת  לו ראינו

אחת דבריו  ונבאר  זה בעניין  עוד  שדיבר

וו"ק  לחב"ד  מוחין  כשנמשכים "וכן  וז"ל: לאחת ,

דאבי "ע  באצילות  הוא ישראל עמו את בהמברך 

דעושה  הפסיעות ע"י ואח"כ  הכוללים, וו "ק  דחב"ד 

שלהם  בי "ע לבחינת  המוחין להמשיך הוא שלום

אמצע, ימין שמאל כסדרן שלא נמשכים לכך 

המוחין  נמשכים כי  לרמוז  פסיעות והשלש

מדבר  זה וכל עשיה, יצירה בריאה לשלשתם

ששם  הכוללים דבי "ע לא דאצילות  באבי "ע

והמשכת וכו ', באשרי  אח"כ  המוחין  נמשכים

ואח"כ  לבריאה תחילה הוא שלום בעושה המוחין

שם  ז "ל הרב מורי  כמ"ש לעשיה ואח"כ  ליצירה

עכ "ל. התפלין ". בענין

ùéå שכתב מה הנה כונתו , להבין  דבריו  לבאר

את בהמברך המוחין  שהמשכת  בתחילה

הנה  דאבי "ע, באצילות הוא בשלום ישראל עמו 

שהוא  דאצילות  זו "ן  יחוד  על דקאי תפרש  אם בין 

הורדת של שלום בשים הנעשה העקרי  היחוד

באצילות הוא זה שיחוד  פשיטא הרי הטיפה,

היכלי יחוד  על גם דקאי  תימה אי גם אלא בלבד,

כבר  אלוקים, דהוי' יחוד האצילות  עם הבריאה

נעשה  זה שיחוד דס"ל ע"ד  קס "ו  בדף  לו שמענו

עם  שבו  הבי "ע דאורך, באצילות  שהיינו באצילות ,

וכנ"ל. שבו האצילות

ë" ùîå שלום דעושה הפסיעות  שע"י  התו"ח עוד

בי "ע  לבחינת  המוחין להמשיך הוא

פשטות שע"פ חידוש  דבר שמענו  כאן  הנה שלהם,

מוחין  המשכת שלום בעושה אין הכוונת  שער לשון

היחוד  במקום לעמוד ארץ דרך  שאין שכתב כלל

שלשה  כנגד פסיעות שלשה מהם מתרחק  ואתה

הם  פסיעות הג' שאדרבא ומשמע בי"ע, עולמות 

שהם  בי "ע למקום היחוד  ממקום והתרחקות  ירידה

לן  כתב ע"כ ואשר  היחוד, מן ומרוחקים נפרדים



הבריאה  היכלות עם אצילות כז יחוד

ג' לגבי  שאמרו הטעם לבאר ע"ד  ל"ג בדף הרש "ש

לכרוע  תחלה שצריך העמידה שאחר  פסיעות 

שמאל  לצד  שהוא הקב"ה של לימינו  ולהשתחות 

הרש "ש  וביאר  מרבו, הנפטר  כעבד  , דידיה

מתלבשים  ובו  העליון לאדם מרכבה הוא שהאדם

שהוא  זמן כל אמנם ממנו , שלמעלה הבחינות  כל

בימין  ימין כסדרן היא ההתלבשות  באצילות 

של  בימין  דעליון ימין דהיינו בשמאל, ושמאל

מרכבה  הוא כאשר  אמנם שמאל, וכן  האדם

רבו, לפני  העומד כעבד  הוא הרי  בי"ע לעולמות 

קודש , בהדרת  לה' השתחוו בסוד  בקב"ש כמבואר

ומשתחווה  העומד כעבד הם בי "ע שעולמות

הבוקע  מקיף אור שהם התפילין וע"כ לאצילות ,

כנגד  ימין  שבהם הרצועות לבי "ע לחוץ ויוצא

שלום  בעושה פסיעות ג' כשפוסע ומה"ט שמאל,

שהוא  הקב"ה של ימין  שהוא לשמאלו קודם כורע

עכ"ד . מרבו הנפטר  כעבד

íðîà יש פסיעות הג' אלו  שגם לן מחדש התו "ח

הרמח"ל  גם כתב וכן מוחין , המשכת בהם

ומכוונים  פסיעות  ג' "ועושים וז "ל: הכונות  בקיצור 

כך  ואחר  לבריאה, מאצילות  השפע להוריד 

ופונים  לעשיה. מיצירה כך ואחר  ליצירה, מבריאה

וביאור  שלום" עושה באמור שמאל לצד  בתחלה

מרכבה  שהוא צדיק בין לחלק  יש  דהנה בדברים

שהוא  הצדיק לא"ק , מרכבה שהוא לצדיק לאצילות 

היא  העמידה תפלת הנה לאצילות, מרכבה

הרי האצילות  מן ויוצא פונה כאשר  אך  באצילות ,

לשון  בפשטות כמבואר  היחוד ממקום יוצא הוא

מרבו שלום הנוטל כעבד  הוא שהרי הכונות  שער 

החול  למקום פונה הצדיק אין  שבודאי ואף  ויוצא,

ותורתו, ה' מצוות לקיים בכדי הילוכו וכל ממש

לו שהיה והדביקות היחוד בערך  מקום מכל

שהוא  הצדיק אמנם לו, היא כירידה בעמידה

מגמתו כל הבי "ע למקום שיורד אף לא"ק  מרכבה

כפי הפירוד למקום אף  היחוד  אור  את  להביא

בתוך  אף  ובוקעים יורדים א"ק  שרגלי  הידוע

בכמה  כמ"ש  קאזיל לשיטתו  והתו "ח בי"ע, עולמות 

בספרו ועוד)מקומות  ע "ג ט "ל ע"ד, סילוק (נ"ח  שאין 

המוחין  מן  ויורדים מסתלקים אין וה"נ לעולם, מוחין

מזה  גדולה עבודה לן יש  עתה אלא , התפלה של

בי "ע  עולמות בתוך  היחוד אור את ולהאיר לירד

תכלית כל זהו אשר  הפירוד , מקום את לקדש

דירה  לו  להיות הקב"ה שנתאווה העוה"ז בריאת 

בתחתונים.

äîåכי לרמוז  פסיעות "והשלש  אח"כ: שכתב

יצירה  בריאה לשלשתם המוחין נמשכים

דבי "ע  לא דאצילות, באבי "ע מדבר זה וכל עשיה,

וכו'". באשרי  אח"כ  המוחין נמשכים ששם הכוללים

אין  דאצילות בבי"ע הם פסיעות  שהג' שכתב מה

חלקי בד' העולים דאצילות בי"ע על שקאי  לטעות

עגולה  גורן  כחצי היחוד  בעת ועומדים התפלה

אלא  היחוד. בעת נתרחקו  שהם בשעה"כ כמבואר

באורך  העומדים דאצילות  בי"ע אותם על קאי

ע"ד  קס"ו בדף כתב שעליהם לאצילות  מתחת

בשלום, ישראל עמו  את בהמברך היחוד  שבהם

בי "ע  אותם את  מחלק  שהתו "ח הוא הביאור אלא

נחשב  שבהם הג"ר וו"ק, לג"ר  דאורך דאצילות

ולפי שבהם, לבי"ע שבהם והו "ק  שבהם לאצילות 

לעולם  למרכבה נחשב שבהם האצילות ערך 

ושמאל  בימין  ימין  המוחין  בו ומלבשים האצילות 

הבי "ע  משא"כ סע"ב, קס"ד  בדף שם כמ"ש בשמאל

שע"כ  רבו, לפני  העומד כעבד  נחשבים שבהם

ממש  התפלה בעת הנעשה ביחוד נכללים הג"ר

אחר  היחוד בהם נעשה והו"ק שבאצילות, בעמידה

ביארנו כבר אמנם מרבו, הנפטר כעבד שהעמידה

ומכוח  הנפרדים לבי"ע שורש שהם מצד זה שכל

העומדים  בי"ע עולמות  אף  נכללים שבהם היחוד

ומקבלים  הנפרדים, עולמות  בעובי, להם מחוצה

היחוד . הארת  את

ì"ôàå] שהם שבהם הנח"י שהוא דבי"ע שהג"ר

ביחוד  להיכלל יכולים הם ע"כ אלוקות ,

הו"ק  משא"כ  שבאצילות, עצמה העמידה שבתוך 



לנפשך  חכמה דעה כח

אי ע"כ נפרדים, שהם שבהם הנ"ר  שהוא שבהם

אח"כ  ורק  שבאצילות , עמידה בתוך  לייחדם אפשר

ממשיך  האצילות, מן ויוצא לאחוריו פוסע כאשר

במקומם] בי "ע לתוך  האצילות אור  משפע ומאיר 

 äîå נמשכים ששם הכוללים דבי "ע "לא שכתב

מדבר  אינו  וכו'" באשרי  אח"כ המוחין 

הכוללים  בי"ע קרויים שהם התחתונים בבי "ע

הארה  כל נמשכת אין בהם שהרי  כלל, בדרך

ועלו שירדו  דאצילות  בי"ע שעולמות  וכו ', באשרי 

וכו ' באשרי  שמתקרבים אלו  הם התפלה, חלקי בד'

לבי "ע  ואילו  ממנו , שפע ולקבל ביחוד להיכלל

בעלינו אלא יורדת  ההשפעה ואין  התחתונים

שהם  דאצילות  בי "ע על דקאי  נראה ע"כ לשבח.

בי "ע  להם שקרא ומה באשרי , הארה המקבלים

הארה  ומאירים הם יורדים שאח"כ משום הכוללים

א"ש . והכל הכוללים. בבי"ע זו

––––  ò"éá , ùâøåîá  úå÷éáã –––– úåìéöà .é

ùâøåî éúìáá  óà  úå÷éáã

ùéå שהצדיק ה' עבודת בדרכי ביאור  בזה להוסיף

של  באופן עבודתו  אצילות בבחי' שהוא

אדם  בני  ברוב מוצא אתה וכן  במורגש , דביקות 

השי"ת בעבודת מתיקות  להרגיש  שמחפשים

זוכים  כאשר  אף והנה ה', טוב כי  ולראות  לטעום

והרגשת ה' פני  לנוכח כשעומד התפלה בעת לזה

בעצמותיו, וכמים בקרבו כשמן  באה בדביקות 

לעזוב  ומוכרח תפלתו ומסיים כשפונה אח"כ  אמנם

ע  הוא הנה המוחשית, הדביקות  הרגשת  וזב את 

לבי"ע. האצילות  מן ויורד  הדביקות , את

íðîà אף עבודתו  א"ק בחי' שהוא הצדיק 

לו שיש והיינו מורגשת , שאינה בדביקות

מחפש  אינו בהרגשות, תלויה שאינה עצם דביקות 

בעצמות דבוק הוא אלא הבורא, גילויי  אחר

ובפנימיות בסתר הנה בבי "ע כשעוסק ואף  הבורא,

ביעקב  שנאמר מה וזה בבוכ"ע, הוא דבוק  הלב

שלא  והיינו מיצרים, בלא בנחלה שנתברך  אבינו

תלוי שאינו הבורא, לדביקות והפסק גבול כל יהיה

יום  דרגת וזו  פנימי . או חיצוני  מצב בשום

בעינוי שרויים ישראל שבני שאף  הכיפורים

הרגשה  להם כשאין ואף  הצום מחמת  וחולשה

ישראל  כל אעפ"כ  היחוד באור מורגשת והתפעלות 

הימנותא. בתקוף אחוזים

 ùéå אלא תענו  תקרי אל מזה למעלה מדרגה

לבם  בסתר  הפנימי  התענוג שזהו תענגו ,

קדושת על נפשם למסור שמוכנים חי קל בני  של

תענוג, הרגשת  כל ללא אף ויחודו , הבורא

שמחתם  כל וזה עצמי, בדביקות  בבוראם שדבוקים

האיש  נפש  בשורש עמוק פנימי תענוג והוא

זו מדרגה מכנים חב"ד  חסידות  ובלשון  הישראלי,

במורגש ". הבא מורגש  שאינו  "תענוג

 äæå הקדושה שתחילת דאף  שבת, קדושת תכלית

בשבת שעולים מורגש בתענוג היא

לביש  שמלכא לכך ההמשך אמנם לאצילות ,

התענוג  מתוך שמתעלים דבריאה, לבושין 

לבריאה  יורד כאשר דאף  מורגש, לשאינו המורגש

השבת את המענג כל וע"כ היחוד, אור  בו  מאיר 

לקדושת הגבלה שאין מיצרים בלי לנחלה זוכה

ביחוד  דבוק הוא בבי "ע ובין באצילות בין היחוד

באינו ובין  הוי ', על תתענג אז  במורגש  בין  הבורא,

אצלו, ירידה זה אין  בבריאה כשמתלבש  מורגש

להאיר  ואור והולך  מוסיף הוא הרי  אדרבא אלא

שמים  מעשה 'תכלית וזהו בבריאה. אף היחוד  אור 

כמ"ש  'תכלת ' בגי' הם הבריאה דשמות וארץ',

'תכלית ' מלשון  הוא 'תכלת' הנ"ל, הכוונות בשער 

היחוד  קדושת  להמשיך  הבריאה, תכלית  כל שזה

מתקיים  זה אשר לקדשם, הנפרדים לעולמות עד

קודש . בשבת

'â" åç øåáéç' øåãéñá  íéãåçéä  úåîù øåàéá .àé

íåìù  íéù øçàù 'ïéìëéäå  ï" åæ'å

 äðäå המסודרים הכוונות  בסדר מעיינין כד

ד'שים  הכללי היחוד אחר הרש"ש , בסידור 



הבריאה  היכלות עם אצילות כט יחוד

אלוקים  שמות  ה' עם הוי ' שמות ה' של שלום'

היחוד  שמות, מב' אחד כל יחודים ב' שם נסדר

הוי ' הראשון שילובים ב' עם חו "ג" "חיבור  הראשון 

זו"ן  חיבור  נרשם ואח"כ  אדני. הוי ' והשני  אלוקים

אלא  היחודים ב' אלו  את  יש  שם וגם והיכלין

עד "ז  וכן אלוקים. הוי' ואח"כ אדני  הוי ' שקודם

היר "א. בסידור

äðäåשביארנו מה הוא והיכלין  זו"ן חיבור  בענין

כמ"ש  בי "ע עם אצילות חיבור  שהוא

האצילות בערך נקבה נחשב שבי"ע התו"ח

שבהם  האצילות רק הוא שכאן אלא עמה. ומתייחד

בעושה  יהיה שבהם הו "ק  שבהם והבי "ע ג"ר , בחי '

מיני ב' כאן שסידר  מה לבאר  שיש אלא שלום.

אדני. והוי' אלוקים הוי ' יחודים,

ãåò,כונתו מה חו"ג חיבור בענין להבין לנו  יש

ורחל  יעקב יחוד היה כבר לכאו' שהרי

הוי ' שמות בה' חסדים ה' שבם, והגבורות החסדים

עוד  לכוין ענין  ומה אלוקים, שמות בה' גבורות וה'

חו"ג. לחיבור נוסף באופן 

 íðîà קכ"א בדף  חכם התורת כתב בזה הביאור

נכלל  מוח שכל הרש"ש  עפ"ד  ורע"ג רע"א

ומ"ה  דב"ן  ב"ן  הם שהמוחין דהיינו  מוחין , מד'

כלול  מהם אחד וכל דמ"ה, ומ"ה דמ"ה ב"ן  דב"ן ,

ד' לענין  המעביר בדרוש ברש"ש  כמבואר מכולם,

בעבודת ונחלק  אחד  מוח הוא שכ"א היום חלקי

חזינן  וכן  עצמה. זו  שבבחי' מוחין לד ' התפלה

הוא  וכן אחד, בכל מוחין  ד' שיש הציצית בשמות 

כלל  שהוא ס "ל היר"א ובסידור קר"ש , בכוונות 

על  שמות בד' פעם בכל לכוון  הכוונות בכל גדול

מוח. כל

ë" àå עם דאצילות זו "ן  מיחדים אנו  כאשר ה"נ

נחלקים  אלו  יחודים הבריאה, היכלות

דב"ן  ומ"ה דמ"ה מ"ה שהם כללים, מוחין לארבע

זו"ן  הם דב"ן  וב"ן דמ"ה וב"ן שבהם, או "א שהם

הימין  מייחדים אנו מהם מוח בכל אמנם שבהם.

שבו  השמאל עם שכל שבו א"כ נמצא וביה. מניה

לאותו שייכים כולם בסידור  המצוינים שמות  הד'

אלא  הבריאה, היכלות עם דאצילות  זו "ן  ליחד כונה

נקרא  הוא העליונים המוחין ב' שהם שבזו "ן  שאו"א

עצמם  אלו מוחין וב' חו "ג', 'חיבור  הסידור  בלשון

ב' הם ואלו עצמם, שבהם ושמאל ימין  מתיחדים

ואח"כ  הראשונים. אדני  הוי' אלוקים הוי' היחודים

שבמוחין  זו"ן שהם התחתונים המוחין  ב'

בלשון  נקרא וזה וביה, מניה אחד כל מתייחדים

והיכלין . זו"ן חיבור הסידור 

ïëúéå] ליחוד הקדים שבאו"א חו "ג שבחיבור

שבהם, העיקרי  שהוא אלוקים הוי '

העיקרי שהוא אדני  הוי ' ליחוד  הקדים זו"ן וביחוד 

שבהם].

äðäå נכלל כבר  והיכלין זו "ן  חיבור  שעיקר באמת

כמ"ש  דאצילות, זו"ן של היחוד בעצם

הבריאה  שהיכלות  לעיל הו "ד  ס "ג בדף התו"ח

בזה  והכוונה שבנוק', אלוקים שמות בה' נכללים

לנוק' ז "א בין עצמו באצילות  יחוד  יש  שקודם שאף 

אותו את  לעשות חוזרים אח"כ  אמנם שבאצילות,

נחשב  האצילות  שכל יותר  כולל בערך עצמו יחוד

אף  ומיחדים חוזרים ובזה נוק ', נחשב והבי"ע ז"א

להוסיף  בזה והטעם מהם. אחד  שבכל הפרטות את 

תכלית כל שזהו ועוד , עוד  הדינים ולהמתיק 

הגבורות להמתיק  בשמאל, ימין  לקשר הבריאה

להכין  בבי "ע האצילות אור את להאיר והדינים,

ה' את  דעה התחתונה הארץ שתמלא ללעתיד

דירה  לו  להיות שנתאוה יתברך רצונו  ויקויים

בתחתונים.

 äðäåהמתקת היא הצדיקים עבודת  עיקר

ספה"ק  ובעוד  בליקו"מ כמבואר  הדינים,

עבודתו כל ומעתה היצה"ר  ניצח כבר  שהצדיק 

הרי גדול יותר  שהצדיק  כמה וכל הדינים, להמתיק

ובפרטות, בעומק  ויותר דינים, יותר ממתיק  הוא

עד  ושוב, שוב הדינים להמתיק  ולהעמיק  לחזור ויש

בגמ' מש "כ וזה השי "ת, חסדי  של יופי  שיתגלה

והענין  בתפלה, מאריכים היו  הראשונים שחסידים



לנפשך  חכמה דעה ל

וזה  הדינים. בהמתקת ושוב שוב חוזרים שהיו 

שכתב  בשבט" "ט"ו - דיומא עניניא עם מקושר 

נאה, אתרוג על בו להתפלל שיש  יששכר' ה'בני 

הבנים  הם הלא האדם, של פירותיו על וכן

לעובדי כראוי שיגדלו בנים, הקרויים והתלמידים

אמנם באמת , האתרוג ה' על להתפלל הוא השורש 

שלא  פגמים, מכל ומהודר נקי שיהיה הלב שכנגד

ג'אוה  ר'גל ת 'בואני  א'ל - הגאוה בפגם יתלכלך 

החושך  עיקר  נמצא זה בענין  אשר אתרו"ג, ר"ת

עבודת בכל וישות גאוה של אחיזה שיש  וההסתר ,

ימי כל הישראלי  האיש  עבודת עיקר זה ובענין  ה',

אף  והתלמידים הבנים על התפלה ואילו  חלדו,

הרי"ז  מסויים ערך  לפי  אמנם ג"כ , נחוצה שהיא

יש  שכאשר  האתרוג, על התפילה מן  תוצאה כבר 

פנימיות מתגלה ממילא הרי ונקי, טהור טוב לב לו 

עבודת וזה ותלמידיו, בבניו לחוץ ומתפשט לבו 

טוב' 'לב שיהיה הלב, לנקות ותלמידיהם, הצדיקים

הדינים, להמתיק אלוקים, לי ברא טהור לב

פגמי מסיגיהם נולדים למטה שבהשתלשלותם

היחודים  על ולחזור לשוב יש וע"כ והגאוה. הישות

הדינים. בהמתקת  להוסיף פרטיהם בכל ושוב שוב

 úåìéöàä  íò äàéøá ãåçéá ì"çîøä éøáãî .áé

äðäå התפלה שבסיום חכם' ה'תורת כדברי

אף  ומקשרים התחתונים בבי "ע מאירים

הרמח"ל  בדברי כן  כמו  מצינו הבורא ליחוד  אותם

שינויים  יש  הדברים שבפרטי אלא והגר "א

ביניהם.

ì"çîøäבספריו מקומות בכמה בזה האריך 

כתב  רס "ד דף  רמח"ל גנזי  å ובספר

קודם  סוף  האין  הוא ראש אמצע, סוף  ראש  שיש

כך , אחר שיהיה מה הוא והסוף  העולם, שנברא

על  מורה הוי ' ששם י"א דף בע"ח כמ"ש והוא

שהיה, למה שיחזור  אחר שהוא ויהיה הוה היה

שהוא  הרע מציאות הוא שם באמצע והנה

היחודים  ידי  על מעט מעט ומתבטל הולך 

כל  אמנם בשמאל, ימין ברע הטוב שמאירים

אמנם  עצמו, באצילות הם באמצע היחודים אלו 

את לבטל דהיינו וסיפא, רישא הנקרא יחוד  יש 

בין  חילוק כל היה שלא עד הפירוד מציאות 

האצילות בין הוא היחוד וזה לסוף, הראש 

אדיר  בספר בזה דיבר וכן  הבריאה, להיכלות

שהאריך  ידי ארימת  מאמר  בפירוש ח"ב במרום

_________________________

השלימות ו. מתגלה היה לא שמתחלה אלא שינוי. שום בלא לעת "ל  שיהיה וכמו  עתה, שהוא כמו  שלם היה כבר הא"ס  "הנה
- "ראש" והיינו  ואמצע. סוף ראש ענינים, ג' נמצאו הגילוי, זה לעשות  שרצה ומפני בפועל. מתגלה ואח "כ בפועל ,
בין  והנה עדיין. נתגלה שלא עד - ו "האמצע" בפועל , אח "כ שיתגלה השלימות - "הסוף" בכח , מתחלה שהיה השלימות 
טוב, שהוא באמת שהוא ומה רע, שהוא לפנים הנראה בו יש האמצע  אך  לטוב ; הכל  כי רע, מציאות  אין בסוף בין בראש
להתגלות, צריך היחוד כי והיינו  וסופא. רישא וזיווגי אמצע , זיווגי זיווגים, מיני שני יש לפי"ז והנה וכינוי". "שם נקרא, וזה
להתגלות  נשלם וכשיהיה לטוב . חוזר והרע שולט , והטוב  לימין נכנע שהשמאל  הזיווגים, ידי על  מעט מעט  מתגלה והוא
בלא  טוב הכל ואמצע , וסוף ראש - אחד  שהכל  נמצא אז כי והסוף, הראש מתחברים נשארים ממילא הנה עצמו, באמצע
ועדיין  בכח  הא הוסב  שרישא לסופא, רישא בין הבחנה נמצא אז ודין, חסד וכינוי, שם שהוא האמצע, שיש עד כי כלל . רע 

טוב  להיות חוזר כשהאמצע  אך בפועל. שהוא לסופא בפועל, ראשון לא "אני וז"ס , מחוברים. נמצאים וסופא רישא ממילא ,
שהוא  אחר, ענין הוא וסופא רישא זיווג אך באצילות. הנזכרים הזיווגים כל הם האמצע זיווגי כל ואמנם אחרון". ואני
בא"ס הכל נדבק שיהיה עד  בעליונים, נדבקים התחתונים שהיו  הוא התיקון כלל  כי שבבריאה, הכבוד עם האצילות זיווג
שיכול  מה כל כי באמת . העבודה עיקר כל  וזהו וסופא, הרישא וחיבור האמצע, תשלום וזהו אחד. שהכל  נקרא ואז ב "ה,
הרצון  ברצות כי - הוא זה וסוד  פירוד. שייך  אין עצמם באורות  אך לנפרדים, האורות  בין הוא - באמת  פירוד  להיות 
הנשמה  בסוד  ההיכלות , דרך והוא הזה, לענין פרטי דרך הכין הנה התיקון, כלל  כל  שזהו  הזה, הדביקות שיהי העליון

שבהם". והנפשין והרוחין



הבריאה  היכלות עם אצילות לא יחוד

אלו בעניינים כן  שיש æ גם כתב שם ובהמשך  .

קודם  האצילות עם הבריאה ביחוד  דרגות כמה

ונוק '. דכר דרגת  ואח"כ  גוף עם נשמה בסוד 

ò"éá íéãçéî 'çáùì åðéìò'áù à"øâä éøáã .âé

íé÷åìàä àåä 'éåä ãåñá  úåìéöàá

éøáãáå בסוף אור  ביהל לו  מצינו  הגר"א

הפקודין  "וכל שכתב: הזוהר הקדמת 

דף  ויקהל בפרשת  כמ"ש התפלה סוד הנה עד

דזמרה, בפסוקי  הוא היראה שסוד  ע"ב ר"ב

הוא  ושם בקר"ש , ויחוד רבה, באהבה הוא ואהבה

כנ"ל. ובשכמל"ו שמע אחד ושמו  אחד ה' יחוד

כנ"ל, דסדרא וקדושה בתפלה תדשא ואח"כ 

ושמו כאן כנ"ל, האלוקים הוא דה' למנדע ואח"כ 

הס"א  ובזה היום, וידעת  כנ"ל בעלינו והוא אחד,

והאלילים  הארץ מן גילולים להעביר  מסתלק

_________________________

ו)וזהו ז. מד, אין (ישעיה ומבלעדי וסופא, רישא בסוד  אחרון ואני ראשון אני אלהים, אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני
טוב: הוא האמת לפי - רע הנראה וכל  שם, בלא כינוי אין אעפ "כ אלהים. שהוא הכינוי שליטת  שיש האמצעי בזמן - אלהים
האמצע. יחוד  לפי ההולכים הענינים שכל  - הראשון השרשים, שני על סובבים ההנהגה עניני שכל  תבין זה, שידעת ואחר
האמצע. מיחוד נולד וסופא רישא יחוד  כי כמ"ש, בזה זה נתלים והם וסופא. רישא של היחוד לפי ההולך  - השני ויש

זה: כל כוללת האדם ועבודת  בשניהם, אלא נשלם היחוד  אין כי מקורם, לפי האלה הענינים כל  לדעת  וצריך 
הוא הכל שורש בפרט . הענין לך  אפרש טו)ועתה ג, העבודה (שמות ענין כל  תלוי בכאן כי וכו', זכרי וזה לעלם שמי זה

נאמר  ושם ב "ה, יהו"ה בשם נכלל  והוא האצילות , עולם יש ה)והיחוד. ה, בשום (תהלים ס"א יש אין ושם רע , יגורך  לא
הס"א: גם נמצא שם ולכך הנפרדים, וגם האלהות יש ששם אדנ"י בסוד "זכרי" בסוד כלו  בי"ע אלהות . אלא שם אין כי פנים,
שם, פירוד שייך ואין רע, אין באצילות - אמרתי כבר כי הענין, אך בהמה. דוקא היה למה באמת , הקרבן סוד עתה ותבין
אין  אבל השאלה, בדרך הוא באצילות הענינים באלו שמזכירים מה וכל בבריאה, רק הוא הכל  אם כי אלהות , שהכל כיון

בפועל: נמצא הוא בבי"ע רק המלה, זאת  אפילו  שייך  אין שהרי ח "ו , כלל  פירוד
שום  יהיה כשלא יהיה וזה בו , להתענג יוכלו  ואז בריותיו, על  מתדבק הקב "ה שיהיה הוא השלימות כל  הנה - זה וסוד 
בשרשם, נדבקים הנבראים שיהיו או  דהיינו חסרונו , או השלימות כל  תלוי כאן כן ועל העונות . בפגמי הס"א שהיא מפריד ,

נאמר, בו  - עצמו  השרש אבל לא. ו)או לה, ברואיו(איוב כל  על השרש התדבקות ומקום וכו'. בו תפעל מה חטאת אם
מן  אחד חלק והוא עומד , העליון הכבוד  שבהם היכלות , נעשו  כן על כי והעיקרית , הראשונה היא ובריאה בבי"ע. הוא
להתדבק  העומד הזה האור ויש הנפרדים, ג"כ יש בבריאה והרי הנבראים. עם להדבק ראוי שהוא אותו האלהות , אור

החסרון: זהו ח"ו, לאו  ואם התיקון, זהו - נעשה הדביקות  אם עליהם.
ואורות  העולמות של הסתדרות יש פעולה מיני לכל  איך  ידעת כבר זה כי כמ"ש, ההיכלות  - הזה הדביקות לצורך  ונמצא
עצמו והעולם כבוד , נקרא ג"כ  האלקות אור כי והיינו  לזה, הוא ההיכלות שסדר ונמצא במ"א. זה התבאר וכבר עצמם, בפני

סוד, והוא קדשו , בהיכל עומד הזה הכבוד  דהיינו  הכבוד , כסא ט)- כט , לקמן.(תהלים כמ"ש כבוד , אומר כלו ובהיכלו 
בו : נקשרים שיהיו  עד למעלה, מלמטה נכללים להיות זה, תחת  זה בהדרגה עומדים הם שכבר הנבראים, כל  וצריכים

הכבוד אל שנגיע עד  בכלם, לעלות  וצריך  מזה, למטה זה היכלות  עוד  ותחתיו עליון, בהיכל  עומד  הכבוד  - הוא והסדר
המשרתים  כל מתדבקים ידם שעל  המשרתים, כל ראשי גדולים, מאורות נמצאים האלו ההיכלות בתוך והנה למעלה. העומד
ובפתחיהם, עצמם ההיכלות  בתוך העומדים גדולים שרים יש וכן עצמו. הכבוד עד בזה, זה תחתיהם אשר וכל  למדריגותיהם
מדריגות, תחת מדריגות והם ההיכלות , מן חוץ שהם בחצרות, עומדים המלאכים כל  ושאר הזה. הרב למעמד  הנבחרים והם
הנפרדים  בחינות  כל  שיהיו צריך שלם, ההתדבקות ובהעשות עצמו . השפל שבעולם האויר ועד התחתונים, הרקיעים עד 
וזה  בזה, זה מתדבקים שהם נקרא אז לכלם. נשמה יהיה העליון הכבוד שהוא והאלקות  לבד , ורוח  נפש כמו  נחשבים
ושרש  עצמו. בפני אחד  כל  הם הנפרדים אך הנפרדים. לכל  לבד אחת  נשמה הוא שהכבוד ונמצא השלימות . כל  תכלית

שלה. ההיכל  הוא כך - שהוא מה לפי נפש כל  כי ההיכלות . שבכל  הנפשות  כל  הם עצמו  בפני אחד  כל 



לנפשך  חכמה דעה לב 

וכן  כו' תכרע לך  כי וכו' עולם לתקן  יכרתון כרות

עכ "ל. כולם".

 äðäå אחד ה' יחודים ב' שיש הגר"א שכתב מה

בזה  לו  עיין האלוקים, הוא והוי' אחד  ושמו 

שני "כי  בתו "ד  ז"ל ע"א מ"ו דף לתיקו "ז  בביאורו

עצמו, באדם לשמאלא ימינא בין אחד הן, יחודים

ימינא  שנים הם ידים כי לנוק', דכורא בין  והשני 

בעמודא  משא"כ  מוחין , וכן  רגלים וכן  ושמאלא

ה' יחודין שתרין  וז "ס לבד, אחד  שהוא דאמצעיתא

הוא  ה' כי כאחד  לון לייחדא ואח"כ אחד  ושמו אחד

האמצעי בקו אחד  כל לייחדא צריך תחלה האלקים,

דכולא". שלמא בצדיק  ואח"כ אחד  ושמו  אחד  ה'

צד  לבדו אחד  כל ונוק ' ז"א לייחד  יש דקודם מבואר 

לשוב  יש ואח"כ  עצמו, שלו שמאל צד  עם ימין

הוא  הראשון  שהיחוד וביאר  כאחד , שניהם ולייחדם

ובשמו לבדו בה' אחדות  שיהיה אחד, ושמו  אחד  ה'

לייחד  האלוקים, הוא ה' הוא השני  והיחוד  לבדו,

ומקורו אלוקים. הקרויה הנוק' עם ה' הקרוי ז"א

ע''ב  יב שבדף כאן שציין כמו הזוה"ק  בהקדמת 

בכל  שמע בקריאת קוב"ה לייחד תליתאה, דפקודא

לייחד  דהיינו תתאה, ויחודא עילאה ביחודא יום,

שית ולייחד דשמע, תיבות בשית  דז"א סטרין  שית 

פקודא  ואח"כ  שם. דברוך  תיבות בו ' דנוק' סטרין 

היום  "וידעת האלוקים הוא דה' למנדע רביעאה,

לאכללא  האלוקים" הוא ה' כי  לבבך  אל והשבות

ולית חד דאינון  למנדע דהוי ' בשמא דאלוקים שמא

פירודא. בהו 

äðäåשראשית לן  ומבאר  הגר"א מוסיף  כאן

שהוא  ושמאל ימין  בין היחוד עושים

בקר "ש  היחודים כל נכללים שבזה עצמה באצילות 

יש  אח"כ  אמנם דאצילות, בזו "ן  שהוא ותפלה

שעושים  היחוד  והוא האלוקים, הוא הוי' יחוד לייחד

עולמות לכל השפע מורידים כאשר לשבח בעלינו

ומייחדים  אלוקים שם היא הבי "ע הנה הבי "ע,

ובזה  הוי', שם שהיא האצילות  עולם עם אותה

עולם  ומתקנים ע"ז  מגילולי  הבי "ע את  מטהרים

הרמח"ל  כדברי  ממש זה והנה שדי. במלכות 

לעולם  ביחס  נוק ' נחשב שהבריאה חכם' וה'תורת 

הכוונות שער  וכדברי  עמו, ומתייחדת האצילות 

להיכלות דאצילות  זו "ן  בין הוא אלוקים הוי ' שיחוד 

שבפרטי אלא אלוקים. בגי ' ש'הכסא' הבריאה

יחוד  התו"ח דברי שע"פ ביניהם, שינוי יש הדברים

בהמברך  שבבי "ע הג"ר  העמידה, בסוף נעשה זה

פוסעים  כאשר  שבו והו"ק בשלום, ישראל עמו את 

הגר"א  לדברי  ואילו  שלום, בעושה פסיעות  ג'

בפועל  מורידים כאשר לשבח בעלינו  כ "ז נעשה

בהם  להשפיע יש בי "ע לעולמות השפע את 

אור  בהם ולהאיר שבאצילות  היחוד מקדושת 

ועל  ממעל בשמים האלוקים הוא ה' כי  האחדות ,

מלבדו". עוד  "אין מתחת  הארץ

íðîà והכנה הארה של בדרך הוא שכ"ז  כמובן 

לעת שהרי לבא, לעתיד שיהיה לגילוי

אסור  פירוד  של במציאות הוא שהבי "ע עתה

שיש  קודש בשבת  ואף  אלוקות , שם עליו  לקרוא

משא"כ  לפנימיותן, דוקא היינו  לבי"ע התעלות 

בשעה"כ . כמבואר  קאי כדקאי העולמות  חיצוניות 

עליון  דעת  של הידיעה שלפי מאמינים שאנו ורק

בעל  בזה שהאריך  כמו  אלוקות , בהסתר הכל

וכן  והאמונה, היחוד  ובשער  בספריו בכ "מ התניא

מצדנו אך אלוקות הכל שמצדו ש "ג בסוף הנפה"ח

אמונה  של בדרך  הוא עתה ועבודתנו פירוד. הוא

לעתיד  הכנה בתורת  וכן  המושג, מן  שלמעלה במה

ישראל  בני עבודת מכוח זה ענין  שיתגלה לבא

דיבר . ה' פי  כי יחדו בשר  כל שראו עד בעוה"ז


