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ויחי היכל א הברכה פרשת

ויחי  פרשת

הקדמה 
ענין בקונטרס  וכל  ועבודה עבודה שכל  והוא  ה' בעבודת יסודי ענין רבינו  מבאר זה

האמצעיים  כלים החיצוניים כלים בבחינת שהם ענינים, שלשה בו  יש  ה' בעבודת

לפנים  זו  עבודות שלשה שהם ומעשה, דיבור במחשבה העבודה והם הפנימיים, וכלים

העבודה  בלי הפנימית להעבודה להגיע אפשר שאי דהיינו  בזו , זו  שזורים וכולם מזו ,

הפנימי  הכלי לאחוז  שהרוצה זה, לפנים זה שהם כלים שלשה כדמיון ממנה, החיצונית

ודיבור. מעשה ידי על  אלא  בה לאחוז  אפשר אי המחשבה ואף הכלי. בחיצוניות לאחוז  חייב

דהיינווענין  אלקות, נשמות עולמות בו  יש  ודיבור דיבור שכל  בדיבור, כן גם הוא  זה

כנגד  שהם אותיות בחינות שיש  וכידוע העולמות, חלקי כל  נרמזים עצמו  שבדיבור

נרגשות  הם שהאותיות כמו  העולמות, כל  את כידוע מחיות הם והאותיות  עצמן, העולמות

בחינת  על  מורה וזה האותיות שבתוך החיות שהם נקודות בחינת ויש  ובכתיבתן, בהגייתן

בהם  יהיה זה ידי ועל  באותיות, ותנועה חיות מכניסות שהנקודות האותיות, של  הנשמה

אלקות  בחינת שהוא  הטעמים בחינת ויש  העולמות, פנימיות את מחיות והנקודות נשמה,

האותיות. של  המחשבה שורש  בחינת האותיות, של 

ענינים,ויסוד  השלשה כל  אחת בבת להיות שצריך הוא  למעשה מזה הנלמד  העבודה 

כל  זה שמטעם וכידוע הדיבור, חיות בתוכו  יהיה במעשה עבודה שכשעושה דהיינו 

ידי  על  הבאה הפנימית והדביקות שבמצוה, הדיבור חיות שהיא  ברכה בה יש  ומצוה מצוה

והדיבור  הדיבור מן המעשה להפריד  ואין ובשעתה, המצוה לפני וההתבוננות המחשבה

כגוף  שזהו  בסה"ק  וכמבואר פשוט זהו  מחשבה בלי מעשה  מועיל  שאין ומה המחשבה. מן

המעשה  ובוודאי והמחשבה, להדיבור וכלי חיצוניות רק  הוא  המעשה שהרי נשמה, בלי
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אינו המעשה בלי המחשבה גם אבל  בעלמא , קוף וכמעשה כמתעסק  הוא  הרי מחשבה בלי

העולמות  לתוך ית' אלקותו  את להמשיך היא  עבודתינו  שעיקר מפני שלימה, עבודה

היא  התחתונים, העולמות לתוך - האצילות עולם בחינת – אלקותו  וההמשכת התחתונים,

מחשבה ידי על  .(עשיה)ומעשה(יצירה)דיבור(בריאה)בדווקא 

הק 'שמבארוכמו החיות הבעש"ט להמשיך כדי בדווקא  בדיבור להתפלל  צריך זה שמטעם

עבודת  של  אמיתתה שזהו  אע"פ והמחשבה, הדבקות בעבודת די ואין העולמות, לתוך

ידי  על  העולמות לתוך השפע להמשיך צריך מקום מכל  שבלב, עבודה שהיא  התפילה

אתה)הדיבור. ד "ה ואתחנן  פרשת .(תוי "י 

א' פרק
שבת סעודות  שלשת  סוד

באמצע ,תלת  והוא  מכא  ותלת  מכא  תלת  מלין  שבע  מן  פסוקים

שבת  ענין  כ "ח איוב הבין  אלהים ל "ב ישעיה  ונדיב מאשר

ימים  שלשה  ויש  לפניו  ימים שלשה  ויש  אמצעית , נקודה  קודש 

מלכות  תפוחין  חקל  בחינות  סעודות , שלשה  בשבת  ויש  לאחריו ,

בסוד  מאירין  והם קדישא , עתיקא  ובחינות  אנפין  זעיר ובחינות 

הן  והן  כנודע , השבת  ולאחר השבת  לפני ומעשה  דבור מחשבה 

שדבר  דבר ודבר שבת , בבחינות  שיש  אלהות  נשמות  עולמות  סוד

הדבור  מאיר שבת  ובכח דומיה , נאלמתי בבחינות  יהיה  ולא  ידבר

בבחינות  יהיה  ובתפילה  בתורה  מדברין  שאנחנו  מה  כל  השבוע , בכל 

דבור  מחשבה  ושיהיו  ודביקות , בחיות  אלהות  נשמות  עולמות 

שבת . בזכות  זה  כל  א "ס  באור מקושר מעשה 

באמצעתלת והוא  מכא  ותלת מכא  תלת מלין שבע מן שלשה פסוקים יש 

שבת  השביעי יום  על מורה  ש 'שבע ' תיבות , שבע  בהם  יש  אשר פסוקים 

שהוא  באמצע , 'והוא ' ותיבת  לאחריה , ימים  ושלשה  לפניה  ימים  שלשה  ויש  קודש ,

והם  האמצעית , בראשית מא ׁשר נקודה  מעדנּ י-מלךְ , יּת ן וה וּ א  לחמוֹ  כ,ׁש מנה  מט ¥¨¥§¥¨©§§¦¥©£©¥¤¤

יק וּ ם ,ונדיב  על-נדיב וֹ ת  וה וּ א  יעץ  ל"ב נדיב וֹ ת  הבין ח,ישעיה דּ רכּ ּה א -להים §¨¦§¦¨¨§©§¦¨¡Ÿ¦¥¦©§¨

- את -מק וֹ מּה  ידע  כ"ח וה וּ א  כ"ג .איוב  §¨©¤§¨
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על מורה  אלו פסוקים  אמצעית ושלשה  נקודה קודש  שבת "נקודה ענין התואר 

ימי  לששת  אמצעית " "נקודה  הוא  השבת  דיום  החיות  ל"נקודת  כינוי הוא  אמצעית "

בנסתר,א המעשה  שהוא  החיות  נקודת  על שמורה  נסתר לשון הוא  'הוא ' שתיבת  ,

לפניו ימים שלשה השבת ,ויש  שלפני השבוע  של בשבת  ושישי חמישי רביעי

והערות1 2הוספות

בכמה א. רבינו מביא אמצעית, דנקודה הענין ויסוד ב). פרק הקדושה (שער  חכמה ראשית

במדרש  א: פרק דצניעותא ספרא פירוש - רשב"י מאמרי בשער  הק' האר "י דברי את מקומות

זוג  בן יש לכולם רבש"ע הקב"ה לפני שבת אמרה יוחאי בן שמעון ר ' תני וז"ל י"א בפ' רבה

העליונה  הנקבה אברי כל כי היא הכונה כו'. זוגך בן היא כנ"י הקב"ה לה אמר  זוג , בן אין ולי

אמרה  ולפיכך כנגדה, בזכר  זוג  בן לה שאין ציון נקודת זולתי העליון, הזכר  באברי יש כנגדם

אברי  שאר  כל כי זוג  בן נתת לכל בינה שהוא הקב"ה לפני שבנקבה ציון נקודת שהיא שבת

זוג  בן נתת לא ולי מ "ש וזהו זוג , בן בזכר  לה שאין ציון בנקודת מש"כ בזכר  הם כנגדם

שלם  זווג  היה לא עדין העולם בבריאת הנה כי היא והכונה זוגך, בן היא ישראל כנסת והשיבה

למעלה, נתקנו לא למטה באפין אפין דאהדרו ששי יום עד כי (ע"ד) כנודע באחור  אחור  אם כי

בראש  בדין נברא ולפיכך לראשי תחת שמאלו בסוד לבד, החיבוק בסוד אלא נברא לא והעולם

והכלה  קדש. ברית ידי על והכלה המלך יחד נועדו שאז שבת יום עד נעשה לא והזווג  השנה.

כי  אמצעית נקודה על שאלה זה כנגד זה אבר  עם אבר  לבד חיבוק סוד אלא ראתה לא כאשר 

אלא  שאינו זוג  בן כשאר  זה זוג  בן אין כי לה והשיב האברים שאר  כענין זוג  בן לה ידעה לא

הזרעית  הטיפה ומכניס ולויות, איש כמער  זה לתוך נכנס זה אלא לבד. זה עם זה להדבק

הטיפה  ומוריד הדעת בסוד במחשבה עלה ישראל ובסוד המוח  בסוד העליונה מהמחשבה

ולא  זוג  הבן הוא הקדוש האבר  שהכנסת לומר  זוגך בן היא ישראל כנסת וזמ "ש ציון, לנקודת

האברים. כשאר  לבד דיבוק

בשבת  כן לא וזלה"ק א' ל"ט  דף פי"ד מסלאנים) העבודה יסוד (לבעל לאברהם חסד וראה

רק  בירור  בה אין ע"כ המדות מכל מאורות המקבלת והיא התכלית המלכות מדת נגד שהוא

ישראל  מעמו והעיקר  והעונג  המנוחה שהיא השי"ת , מלכות בחי' שיתגלה הבריאה תכלית

בעילתה  העולה התאחדות שהוא עונג  בחי' בו שיהיה ראוי ולזה התכלית, ג "כ שהם

תענוג , בו אין ואז מלחמה ענין שהוא בירור  בו אין ולכן הנפש, קיבוץ בחי' וזהו והשלמתה,

המדמה  מן רחוקים והם חדתין, בנשמתין מתעטרין ישראל ובני המנוחה על צוה לכן

כי  בירור , שייך לא שם ואשר  אין בחי' והוא המדות מן למעלה שהוא בחינה אל ומתקרבין

העילה  והתקשרות ביטול רק מדה, שום בו אין זו בבחי' אבל מדה בתואר  רק שייך אינו בירור 

שצריך  אמר  ולפרעה שבת, במצות בחר  זו בחי ' תמיד לו היה שהוא רבינו משה ולזה בעילתה,

בה  אין אמצעית נקודה אבל התפשטות, בהם שייך קצוות ששה הענין למנוחה, א' יום
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ונשמה , רוח בנפש  להשבת  מכינים  לאחריושהם  ימים שלשה ראשון ויש  דהיינו

ממשיכים  שבהם  ונפש , רוח נשמה  כנגד שהם  השבת , שאחר בשבוע  ושלישי ושני

והמבואר  ממנו. יסתלקו ושלא  תמיד באדם  להיות  החול לימות  השבת  קדושת  את 

עולם  היא  השבת  ועבודת  הפירוד עולם  בבחינת  הם  החול שימות  לחשוב  דאין מזה 

ימות  לכל השבת  קדושת  את  להמשיך היא  עבודתינו עיקר אדרבה  אלא  הקדושה ,

ועל  ומעשה  דיבור במחשבה  בהקב "ה  השבוע  ימות  בכל דבוקים  להיות  השבוע ,

החול. ימות  כל של האמצעית  נקודת  השבת  נעשית  כן ידי

סעודות ויש  שלשה ושלאחריה ,בשבת השבת  שלפני ימים  שלשה  כנגד שהם 

היא  הראשונה  תפוחין הסעודה  חקל בחינת בחינות דהיינו מלכות שהיא 

בהדרה . נתגלתה  אשר הקדושה  השכינה  הכלה  של פניה  את  מקבלים  אנו שבלילה 

ברוחניות  שפע  המשפיעה  שהמידה  המלכות , מידת  היא  הקדושה  השכינה 

עלינו  וקדושתו מלכותו מגלה  שהקב "ה  דהיינו זו מידה  היא  לתחתונים  ובגשמיות 

עול  בקבלת  ית ' מלכותו מקבלים  שאנו כפי במעשינו תלויה  זו התגלות  ושיעור

בלבושים  מתגלית  והיא  נסתרת  המלכות  השבוע  ימות  ובכל ביראה , שמים  מלכות 

בעולם  במקומה  נתגלית  המלכות  בשבת  אמנם  התחתונים , בעולמות  רבים  והסתרים 

האצילות .

כו' והתפארות  ויראה  אהבה  מידות  המלכות  ידי על לנו מתגלים  השבוע  ימות  ובכל

התחתונים , עולמות  עשיה)של יצירה בריאה בהם (דהיינו נתגלה  אין אלו ומידות  ,

השמש , בתוך השמש  זיו כביטול לשורשו בטל שהנברא  ממש  המוחלט הביטול

עשה  ידו ועוצם  שכוחו לאדם  שנדמה  מה  כל שורש  והם  קליפות , בהם  יש  ולכן

רצון  כנגד שהם  המידות  כל כח והם  בגשמיות , והן ברוחניות  הן הזה  החיל את  לו

הקדושים  במידותיו בנו מאיר הקב "ה  המלכות  ידי על בש "ק  אמנם  יתברך, השם 

כוחותיו  "שכל ואחד אחד לכל ומאיר האצילות , עולם  מידות  והם  בו, המיוחדים 

הכל  ממך "כי דרך על מה ', הכל שבאדם  חושים  וחמשה  ותנועותיו ומחשבותיו

שום  לעשות  יכול אינו הוא  ברוך הבורא  וחיות  כח שפעו ומבלעדי לך", נתנו ומידך

לפי  ואחד אחד וכל ישראל, ללבות  עליון אור קדושת  ומאיר שופע  ובש "ק  תנועה ,

ראש " למעלה  עד קודש  השבת  קדושת  מרגיש  שונות  בהדרגות  .ב בחינתו

והערות1 2הוספות

יום  המנוחה היא והנקודה שבעה ג "כ הימים ולכן נקודה, אינו א"כ יתפשט  ואם התפשטות

שביעי.

קדושת ב. מנועם מופלא אור  ביקרו יופיע כאשר  נודע הנה וז"ל, ויקהל פרשת ישראל ישמח  ראה

כמו"ש  דאתי עלמא מעין היא ש"ק כנודע אמת, קדושת אור  בעולם ומאיר  מתנוצץ ש"ק
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מתגלים  שבת  דליל ערבית  תפילת  בשעת  הראשון הויכולו אומרים  כשאנו ובתחילה 

"נה "י" יסוד)מידות  הוד ואח"כ (נצח  "חקל", נקראת  המלכות  ואז המלכות , ידי על

אלקותו  אור נתגלה  להיות  תפארת  גבורה  חסד מידות  ג "כ מאירים  השני בויכולו

תפוחין" "חקל נקראת  ואז שלנו, והתפארות  ויראה  אהבה  בויכולו ג במידות  ואח"כ ,

בשכלינו  נגלה  להיות  "קודש ", הנקראים  ודעת  בינה  חכמה  גם  מאירים  דקדוש 

תפוחין  "חקל נקראת  ואז ממש , ושמיעה  ראיה  של באופן האמונה  בהירות 

.ד קדישין"

אנפין ובחינות  מידותיו זעיר  בבחינת  אלינו ית ' התגלותו אזי השניה  בסעודה 

ואנו  עליות , כמה  בזה  ויש  יותר גדולה  בדרגה  היא  אנפין זעיר הנקרא 

ובינה . בחכמה  לידבק  זו בחינה  ידי על זוכים 

קדישא ובחינות היינו עתיקא  עבודה  וע "ד עתיק  בחינת  מאיר שלישית  בסעודה 

שבחינה  היהודי של הפנימית  הנקודה  ושורש  בלבנו, ית ' רצונו התגלות 

בעולמות . רחמים  של מידות  י"ג  ומאירים  זה , נשגב  בזמן מאירה  זו

והערות1 2הוספות

שכחו  בנפשו האדם דימה המעשה ימי ובששת לאמת, יותר  נתקרב וממילא (מקץ) הזוה"ק

ה' עם שרידי ואף רוחניות, בעניני והן גשמיות בעניני הן הזה החיל לו עשה ידו ועוצם

לדעת  צריך ובאמת מהבוב"ה, וסיוע בעזר  שהיא להם דימה ה' ברוממות ומתבוננים היודעים

הכל  ממך כי ע"ד מד' היא הכל שבאדם חושים וחמשה ותנועותיו ומחשבותיו כוחותיו שכל

שופע  ובש"ק תנועה, שום לעשות יכול לא הבוב"ה וחיות כח  שפעו ומבלעדי לך, נתנו ומידך

קדושת  מרגיש שונות בהדרגות בחינתו לפי וכאו"א ישראל, ללבות עליון אור  קדושת ומאיר 

הגדול  מחסדו היא הכל כי באמת בזכרונו ונחקק אמתי לדעת וזוכה ראש. למעלה עד הש"ק

ושפל. נכנע מזה ונעשה הויות כל המהוה הוא כי ה' ברוממות ומאמין

חנינא ג . ברבי חמא א"ר  פ"ח .) (שבת שאיתא וכמו בתחתונים , ית' מידותיו נתגלים זו ובשעה

מה  לך לומר  לתפוח  ישראל נמשלו למה וגו' הבנים] בין דודי [כן היער  בעצי כתפוח  מ "ד

(ד"ה  התוספות והקשה עכ"ל, לנשמע נעשה הקדימו ישראל אף לעליו קודם פריו זה תפוח 

אלא  לתפוח  ישראל נמשלו לא קרא דבהאי היער , בעצי כתפוח  קרא שמביא "תימה פריו)

טפי", לאתויי ליה הוה ז) (שיר  כתפוחים אפך דריח  וקרא הבנים בין דודי כן כדכתיב הקב"ה,

ל"ב) ע' ג , ב, השירים שיר  על ליקוטים תורה באור  צדק הצמח  (הרה"ק הסה"ק וביארו

וכנ"ל. ישראל בכנסת שמאירים הקב"ה של למידותיו היא דהכוונה

פן ד. שרה חיי פ' יוסף פורת בבן כן גם מובא זה וכל הקידוש, ענין הכונות בשער  הק' האר "י

זה. על שפירש עיי"ש ב'
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חד, הם  השבת  ואחר שלפני הימים  ושלשה  הסעודות , ששלשה  רבינו מבאר ועתה 

והשבת . ואחרי שלפני הימים  שלשת  על מאירים  הסעודות  ששלשה  והם דהיינו
כנודע. השבת ולאחר  השבת לפני  ומעשה דבור  מחשבה בסוד וז"ל מאירין

נועם)האר"י ויהי ענין הכוונות כוונתינו ,(שער  כי נועם ויהי בענין למעלה נתבאר  הנה

היא  הבינה כי השבת  סוד  והוא כו' הבאים החול  ימי אל  שבת  תוספת  להמשיך  היא

נשמה, רוח נפש חלקי בג' היא זו קדושה תוספת  המשך  כי לעיל  בארנו גם שבת .

וג' ג', יום סוף  עד  והנפש ב ' יום סוף  עד  והרוח א' יום עד  מתקיימת  הנשמה כי

חלקים  הג' בסוד  הבאה השבת  לתוך  להמשיך  תכוין וו' וה' ד ' שהם האחרים הימים

נר "ן. שהם

השבת  ימי בו למנות  היא מצוה השבת  יום את  זכור  בספרי שאיתא מה סוד  זה והנה

הוא  והענין התורה על  בחידושיו הרמב "ן כתב  וכן וכו', בשבת  ב ' בשבת  אחד  לומר 

להם  נמשכת  ומשם השבת  מיום ונמשכים ונקשרים תלוים החול  ימי כל  כי להורות 

על  החול  ימי למנות  עשה מצות  רמ"ח מכלל  הוא כי זה ענין היטב  וכור  הארתם

כו'. בשבת  ב ' בשבת  א' זה דרך 

האדם  שיכין ההכנה היא מה להודיעך  אנו צריכין זו הקדמה ענין שנתבאר  וכיון

עסקיך  כל  בשבת  א' ביום הנה החול . ימי בו' הנזכר  קדושה תוספת  עליו שימשיך  כדי

באותו  בו תתקיים כן ידי  שעל  לכלוך  מכל  ונקיה  פנויה שתהיה מחשבה בבחינת  תהיה

קבלת  לכוונת  והכל  בתורה בדיבור  תעסוק  בשבת  ב ' וביום כו' הנשמה תוספת  יום

חלק  כנגד  שהם מעשיות  במצות  תעסוק  בשבת  ג' ויום הרוח, בבחינת  שבת  תוספת 

וכיוצא  חולים וביקור  המת  הלוית  כמו הרגלים ידי על  הנעשות  במצות  ובפרט הנפש

התורה  בעסק  וה' במעשה הד ' והם האחרונים, ימים בג' יעשה זה דרך  על  וכן בזה,

שבת  תוספת  לקבל  להכין הם אלו ימים כונת  אמנם במחשבה, וה' הדיבור  ידי על 

לקבל  זו פניה אל  יהיו ועסקך  כונתיך  וכל  הבאה, קודש שבת  ערב  ביום נר "ן בבחינת 

שבת  קדושת  תוספת  האדם לקבל  גדולה תועלת  זה ודבר  נר "ן בבחינת  שבת  תוספת 

עכ"ל.

הק ' האר"י נוהגים  שהיו [וכמו במעשה  העבודה  בחינת  היא  שבת  דליל מזה  היוצא 

בחינת  הוא  השבת  ויום  לקבלה ], לשדה  ויצאו במעשה  השבת  את  לקבל ותלמידיו

החיוב בגודל הק ' האר"י בספרי שאיתא  [וכמו הדיבור, דהיינו המעשה  פנימיות 

בצפרא  לסעודתא  אסדר בזמר שתיקן וכמו השבת , יום  בסעודת  תורה  דברי לדבר

להשם  הנפש  וכלות  ומחשבה  בדביקות  העבודה  היא  שלישית  וסעודה  דשבתא ],

ישראל. איש  של הפנימית  הנקודה  מתעוררת  זו ובשעה  יתברך,
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שבת והן  בבחינות שיש  אלהות נשמות עולמות סוד ובחינה הן  בחינה  בכל

כפי  עצמו העולם  בחינת  את  מזו, למעלה  זו דרגות  שלשה  יש  ברוחניות ,

העולם , בגוף  ונעשה  בהתגלות  שהוא  "מעשה " בחינת  וזה  לתחתונים  שנתגלה 

שורש שהיא  הבחינה  ויש  ותפילין, טלית  הנחת  מינים , ארבעת  לנענע  למשל

והוא  העולמות , כל את  המחיה  ית ' אלקותו והוא  "אלקות " נקראת  והיא  העולמות 

ממוצע שהוא  "דיבור", בבחינת  הממוצע  את  ויש  העולמות , שבכל והחיות  הדבקות 

נגלית  המחשבה  שבו למעשה , המחשבה  ועל בין מעשה  להיות  קרוב  שהוא  בדיבור

המעשה . לבחינת  המחשבה  מבחינת  ית ' אלקותו חיות  את  ממשיכים  זה  ידי

העולמות  בכל יש  זה  עולמות ה ובדוגמת  הנקראים  גילויים  של בחינות  שלשה  ,

ית ' אלקותו המשכת  הם  אלו בחינות  שלשה  התחתונים  שבעולמות  אלקות , נשמות 

אבל  ית ', אורו על המעלימים  עולמות  שהם  עולמות  לבחינת  גמור אלקות  מבחינת 

דיבור  מחשבה  בחינות  שהם  השלשה  כל אזי אלקות , עצמו שהוא  האצילות  בעולם 

קדושת  שהיא  השבת  וכן מזה , למעלה  זה  באלקות  דרגות  שלשה  הם  ומעשה ,

שהם  ומעשה  דיבור מחשבה  בחינות , בשלושה  לתחתונים  מתגלית  היא  ית ' אלקותו

אלקות  נשמות  עולמות  העולמות ו כנגד כל על משפיעים  אלו בחינות  ושלשה  .

אלקות . נשמות  עולמות  בחינות  יש  בהם  שגם  התחתונים 

בתורה  בש "ק  הדיבור ידי על היא  בדיבור, אלקות  נשמות  עולמות  של זו והמשכה 

כו' רגליך משבת  תשיב  "אם  של באופן ידּבר ותפילה  שדבר  דבר ", שהדיבור ודּבר  ©¥¨¨¨¨§©¥
דיבור, וגדר בבחינת  בבחינות יהיה  יהיה ג )ולא  לט , דומיה,(תהילים נאלמתי 

לדבר  יכול ואינו חיות  בו שאינו דומיה , נאלמתי בבחינת  הוא  שהאדם  פעמים  שיש 

יוצא  שהדיבור דהיינו אלקות  נשמות  עולמות  בו שיש  הוא  הדיבור גדר כי דיבור,

פנימית . ודביקות  חיות  מתוך

השבוע ובכח בכל הדבור  מאיר  בשם שבת אפרים  מחנה  הדגל וכמאמר

דהיינו  התיבה  את  להאיר לתיבה , תעשה  צוהר הפסוק  על  הבעש "ט

א "ס , אור בתיבה  יהיה שיתגלה  ובתפילה בתורה מדברין שאנחנו  מה כל
דבור  מחשבה ושיהיו  ודביקות, בחיות אלהות נשמות עולמות בבחינות

והערות1 2הוספות

[הבעש"ט ה. מרן מדברי המבואר  והענין ואו, מלא "קומתה ס"ז ע' נח  פרשת הברכה היכל ז"ל

תחתיות  עד א"ק מראש זה ענין ובאמת יתברך אלהותו נשמות עולמות דבור  בכל שיש הק']

הממוצע". הוא לזה ובין אלהות הוא והמאציל עולמות בחינות הוא הנאצל כי עשיה

קיב.ו. קיא ע' שופטים פרשת הברכה בהיכל באריכות  עיין
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שבת, בזכות זה כל א "ס, באור  מקושר [ים] הבעש "ט מעשה בדברי מבואר

נח )הק ' פ' עה"ת בבעש"ט  שהם (מובא אלקות , נשמות  עולמות  יש  ואות  אות  בכל כי

ואותיות " נקודות  "טעמים  באותיות  שיש  וכידוע  האותיות  בבחינות  שהם ז נרמזים  ,

בחינות  בשלשה  לידבק  לכוין צריך מפיו האותיות  מוציא  וכשאדם  אלו, שלשה  כנגד

א "ס . אור שהוא  לשרשם  התחתונות  בחינות  שני ולהעלות  ודבקות  בחיות  אלו

ב ' פרק
ומזוני  חיי בני נמשך שבת  בזכות 

מעתיקא ונמשך  חיי תפוחין , מחקל  ומזוני חיי בני  שבת  בזכות 

ז"א  אלהות , עתיקא  קדישין , אנפין  זעיר בני קדישא ,

ושבת  לביתה , טרף  ותתן  עולמות , קדישין  תפוחין  חקל  נשמות ,

אנפין  זעיר ואו  אלהות  עתיקא  אלף  והוא  סוד הוא  אמצעי נקודה 

עלמין , לעלם שמיה  בריך  חד וכולו  תפוחין  חקל  מלכות  הא  בנים

הלחם  אם כי עולמות , לחמו  נשמה  שמנה  אלהות  בינה  מאשר וזהו 

פסוק  וכלות  מלך , מעדני יתן  קודש , משבת  יונק והוא  תפוחין  חקל 

וכולל  תפוחין , חקל  מההארות  שיצא  עולמות  מזון  השפע  על  זה 

יהיב. קא  ולבניי קיהיב לחיי שבעא  רחמנא  יהיב כי הכל 

תפוחין ונמשך  מחקל מזוני  ומזוני , חיי  בני  שבת בחינת בזכות ידי שעל

פרנסה  השפע  כל נשפע  שבת  בליל שהיא  במעשה  עבודה  דהיינו המלכות 

ית "ש , מלכותו עול עצמו על מקבל שאדם  ידי על דהיינו אריכות חיי בגשמיות ,

וחיותו האדם  נשמת  שהוא  קדישא ימים  החיים מעתיקא  מקור הרצון, שהוא 

העולמות , כל של הנקרא בני והחיות  מהבחינה  בא  - זש "ק  קדישין – אנפין זעיר 
לברכת  זוכה  גילוי, לידי החיות  ממשיכים  שהם  ויראה  אהבה  במידות  עבודה  ידי על

דאבוה . כרעא  ברא  בבחינת  האדם  חיות  גילוי הם  הבנים 

והערות1 2הוספות

לאחד.ז. כאן נחשבים רוח  כנגד שהם ואותיות תגין
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השבת , בחינת  שלשת  בבחינת  הוא  אלקות  נשמות  עולמות  איך לבאר חוזר ועתה 

שלישית :עתיקא  בסעודה  המתגלית  הבחינה  שהיא 

שורש אלהות  והיא  העולמות בכל גבוהה הכי  הבחינה היא  זו  בחינה כי 
של  מידות בי "ג אלא  מתעורר  שאינו  העולמות כל של החיות

נפש . מסירות ידי  על או  רחמים

השבת אנפין זעיר ביום  המתגלית  הממוצעת נשמות הבחינה  הבחינה  שהוא 

למלכות . השפע  את  ממשיכה  והיא 

קדישיןחקל  שבת ,תפוחין בליל שעליה עולמות המתגלית  המלכות  דהיינו

– חיל" "אשת  בזמר טו)נאמר לא לביתה,(משלי טרף  –ו ּתּתן שהיא  ©¦¥¤¤§¥¨
אוכל. הוא  "טרף " התחתונות  העולמות  לכל השפע  את  ממשכת  - הקדושה  השכינה 

הפשוט  הפנימי הרצון את  ומעורר יתברך השם  את  עובד כשאדם  עבודה  וע "ד

של  החיות  נקודת  והוא  ודעת  מטעם  למעלה  הוא  זה  שרצון ית "ש , אותו לעבוד

המידות  וכל ויראה  באהבה  ית ' לעבדו דהיינו המידות  ידי על בא  זה  ורצון היהודי

לעבודה  זה  כל וממשיך אנפין, זעיר נקרא  זו שבחינה  מוחין מתוך המורגשות 

והתיבות  והאותיות  הדבורים  "שיהיו ידי על מלכות  הנקראת  בבחינה  ומעשה  בדיבור

גדול  בהרגש  א "ס  באור השפעח מאירים  מיני שלשה  כל לעצמו ממשיך זה  ידי על ,"

ומזוני. חיי בני דהיינו

תיבות , שבעה  בהם  שיש  הפסוקים  לבאר חוזר אמצעי ועתה  נקודה המחיה ושבת

דיבור  מחשבה  של הבחינות  לכל שורש  שהוא  האצילות  עולם  בבחינת  והוא  הכל את 

סוד ומעשה , אלהות ר"ת ו "הוא "תיבת הוא  עתיקא  מלשון אלף  אלף  הנקרא 

עולם , של חד אלופו וכולו  תפוחין, חקל מלכות ה"א  בנים, אנפין זעיר  וא "ו 
מזה  זה  להפריד ח"ו אין מזו, למעלה  זו בחינות  בכמה  אלינו מתגלה  שהקב "ה  הגם 

צדדים , מכל ומיוחד יחיד אחד הוא  שהקב "ה  לדעת  עלמין ויש  לעלם שמיה בריך
עולמים ", ולעולמי לעולם  שמו "מבורך בבחינות  הם  וז"א  מלכות  שהבחינות  אלא 

העולמות . לכל אלקותו שממשיך

והערות1 2הוספות

הק'.ח . הבעש"ט  בשם ס"ז נח  בפרשת רבינו לשון
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בחינת "מא ׁשר וזהו שהוא  לחמו", נשמות בינהשמנה  "עולמות  שבבחינת  ¥¨¥
הוא  תנה אלהות אלקות " "אשר בתיבות  נרמזת  הבינה  שספירת  כידוע 

בבחינות  הנתגלות  הקדושות  למידות  שפע  משפעת  שהיא  השמים , על הודך"

נשמות  מ"עולמות  הראשון חלק  והוא  שמים , ג "כ והנקראת  ז"א  הנקראת  הקדושה 

אלקות ",נשמה אותיות ׁשמנה ,ט אלקות " נשמות  מ"עולמות  השני חלק  שהוא  §¥¨
עולמות  – המתלבשת לחמֹו הקדושה  השכינה  היא  הנ"ל השלישית  שבחינה  ©§

שנאמר כמו ישראל, לכל והפרנסה  הלחם  משפעת  היא  לט בעולמות  פרק (בראשית

הּלחםו) אם מרמזּכי  א וֹ כל, ה וּ א  תפוחין א ׁש ר הקדושה חקל השכינה  שהיא  ¦¦©¤¤£¤¥

בפסוק  הנרמזת  והיחוד הזיוג  בחינת  ו)שהיא  לט , הוא (בראשית אשר הלחם  אם  כי

קודש אוכל, משבת יונק "והוא ""והּוא " תיבת  קאי שעליה  מעדני והשבת  יתן §
ומזוני.י מלך  חיי בני של ההשפעות  כל את  יש  סעודותיה  שבשלשה 

מזוני  בחינת  רק  הכתוב  מציין ולמה  בחינות  הג ' כל נותן שבת  הרי קשה , ולכאורה 

רבינו: מיישב  ע "ז מלך"? "מעדני זה בתיבת  פסוק מעדנּ י-מלךְ וכלות יּת ן ¤¤¥©£©¥¦§וה וּ א 

תפוחין קאי חקל מההארות שיצא  עולמות מזון השפע בתיבות על הנרמז

מהמלכות , שבאים  המזונות  מלך", שבעא "מעדני רחמנא  יהיב  כי  הכל, וכולל
יהיב  קא  ולבניי  קיהיב  בגמרא לחיי  שאיתא  ח :)וכמו שמואל (תענית רבי בימי

אלא  אפשר, לא  אתרתי רחמי ניבעי נעביד היכי אמרי ומותנא , כפנא  הוה  נחמני בר

והערות1 2הוספות

שהיא ט . הבינה שם על הנקראות ובינה חכמה כתר  ראשונות לג ' אלא לבינה דווקא הכוונה אין

ועשו) (ד"ה תרומה לפרשת יוסף באמרי בארוכה וראה אותם, ומגלה שבהם התחתונה

מערכת  אור  במאורי שכותב (כמו מבינה ומזוני מחכמה חיי אם בזה סתירות להביא שהאריך

הראש  כי מחכמה, המזוני דמקור  והסיק תולדות), פ' תורה בלקוטי שכתב (כמו איפכא או הב')

רבינו  תלה כאן ואמנם עיי"ש, וחיי בני שניהם סוד ומשם דחכמה בחסד ונתלבש נמשך דבינה

רבו  בשם שמות בפרשת רבינו דברי שהביא עוד ועיי"ש במלכות. ומזוני ראשונות, בג ' חיי

ומזוני. חיי בני בענין הק'

דרכך י. ד' לנכח  בעזרך, יהיה והשם  מודיעך, אני זאת "אך הידועה : באגרתו הבעש"ט  כדברי

שפתיך  ומוצא ודיבור  דיבור  וכל ולמודך תפלתך בעת הקדושה, בארץ ובפרט  יעליזו, ואל

ומתקשרים  ועולים ואלקות, ונשמות עולמות יש ואות אות בכל כי: ׁש ם, לייחד ¨תכוין

יחוד  ומתייחדים תיבה ונעשים האותיות ומתיחדים מתקשרים כך ואחר  - זה. עם זה ומתייחדים

העולמות  כל ומתיחדים מהנ"ל, ובחינה בחינה בכל עמהם נשמתך ותכלול באלהות. אמתי

בקטנות  וכלה חתן בשמחת בהבינך שיעור , לאין גדול ותענוג  שמחה ונעשים ועולים כאחד

תצליח  תפנה אשר  ובכל בעזרך יהיה ד' ובוודאי כזאת, העליונה במעלה שכן וכל וגשמיות

שם. תבא כי הברכה בהיכל המבואר  פי על הוא זה וכל עוד". ויחכם לחכם תן ותשכיל,



ויחי היכל יא הברכה פרשת

רחמי  ניבעי נחמני בר שמואל ר' להו אמר ניסבול, וכפנא  אמותנא  רחמי ליבעי

ומשביע ידך את  פותח דכתיב  דיהיב , הוא  לחיי שובעא  רחמנא  יהיב  דכי אכפנא ,

כי  וחיי, בני בתוכו לכלול מוכרח הפרנסה  ששפע  מזה  והיוצא  עכ"ל. רצון חי לכל

חיים  לו שיהיה  מוכרח זה  ומתוך ופרנסה , מזון די ולבניו לו שיהיה  הוא  השפע 

כל  כי המלכות , ידי על כולו בא  וז"א  עתיק  של השפע  כל ולכן בנים . לו ויהיו

שמנהיגה  הק ' השכינה  היא  המלכות  ידי על אלא  אינו בעולם  שיש  ושפע  שפע 

העולם . את  ומפרנסת 
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