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חן  א שמות תשואות 

שמות 

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

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

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

כמוך לרעך ואהבת – אחת רגל  על  כמבואר כולה "רע " שנקרא  הקב "ה אהבת על  הוא  ©¥(שפירושו 

שם ) .ברש "י 

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

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

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

המתלבש  מלכותו  כבוד  בה שאין ותנועה תנועה שום ואין מבלעדו , הזה העשיה עולם ועד 

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

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

הקב"ה. של  משמותיו  אחד  שהוא  אלקים שם

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

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

והערות1 2הוספות

אחרא,א. יחודא הא וגו', שם ברוך חד. יחודא איהו דא וגו', ישראל "שמע א) (רסד, בח "ג  הוא

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

יעו"ש). בקיצור  (עכ"ל תתאה" דעלמא רזא ודא



חן  שמות תשואות  ב 

התחתונים, העולמות כל  קיום שמכוחה הקדושה, השכינה דהיינו  המלכות שהיא  אלקים

המלכות  בבחינת רק  מתגלית ית ' ואלקותו  הויה השם שהוא  העליון היחוד  מסתתר שבהם

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

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

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

א' פרק

הגשמיים  ענינים ידי על  תתאה  יחודא

וביתוואלה איש  יעקב את  מצרימה  הבאים ישראל  בני שמות 

בני  ואלה  למימר ליה  דהוה  מובן  אינו  שמות  אמרו  באו ,

ונראה  שחר. לו  אין  באו  וביתו  איש  גם מצרימה , הבאים ישראל 

כבוד  שם וברוך  עלאה  יחודא  הוא  ישראל  שמע  בזוה "ק דאיתא 

עלאה  דיחודא  הענין  פי' תתאה , יחודא  הוא  ועד לעולם מלכותו 

בר  אחרא  אלהא  דלית  להבין  העליונים בין  הקב"ה  ליחד נקרא 

ליעביד  ושרפים במלאכים בעליונים שליט  יתברך  ורצונו  מיניה ,

אלהותו שהתפשטות  לדעת  הוא  תתאה  ויחודא  שמיא  בחיל  כמצביה 

הגשמים  ענייני וכל  בעולם, ההוה  דבר בכל  בתחתונים שליט  ית '

בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא  כל  כנאמר ית ' אליו  משועבדים

פי  על  ית ' לכבודו  הענינים בכל  להשתמש  עשיתיו , אף  יצרתיו 

וזה  לעינים, הוא  תאוה  כי הגם המורגש  להנאת  תותר ואל  התורה 

היצה "ר  הוא  השטן  הוא  עליה , דרבע  הוא  ארי כי ועמוק רחוק הענין 

בעניניו . תמיד ומר האדם עם הנוצר

איש וזהו נקרא  משה  כי פירוש  משה , אמרה  לא  נימריה  שארז"ל 

במדרש  כדאיתא  עוה "ז מתאוו ' מושלל  להיותו  האלהים

חייו , ימי כל  ושתה  אכל  לא  שוב ימים  ק"כ בשמים שהיה  שאחר

שלא  לצד תתאה  מיחודא  מושלל  שהיה  משה  אמרה  לא  וזהו 

מאשתו פרוש  והיה  ושתה  אכל  שלא  הגשמיות  בתאוות  נשתמש 

בא  ולזה  אלהים איש  להקראות  מזה  היותר למדריגה  ונתעלה 

אלו ענינים להסתיר פי' בחשאי לאומרה  ז"ל  מרבותינו  ההכרעה 



חן  ג שמות תשואות 

רגלי  ואשיבה  ואח"כ דרכי חשבתי ע "ד בהם ולהשתמש  מיצה "ר

יעקב  מוהר"ר פלונאי דק"ק מהרב ששמעתי וע "ד עדותיך , אל 

גנב  אותיות  שהוא  הרמז ע "ד בנגב ויעלו  שפירש  זצוק"ל , יוסף 

ע "כ. והסתר בגניבה  להיות  צריכה  שעליה 

ּבא ּווא ּלה  ּוביתֹו אי ׁש יעקב  את מצרימה הּבאים י ׂשראל ּבני  (שמות ׁשמֹות §¥¤§§¥¦§¨¥©¨¦¦§¨§¨¥©£Ÿ¦¥¨
א) לי ,א, דהוה מובן, אינו  שמות ישראל אמרו  בני  ואלה למימר  ה

מצרימה  בשמותם ,הבאים דקוראם  שחר .ופשיטא  לו  אין באו  וביתו  איש  גם

בזוה"ק ונראה  כבוד ב דאיתא  שם וברוך עלאה יחודא  הוא  ישראל שמע
עלאה  דיחודא  הענין פי ' תתאה, יחודא  הוא  ועד לעולם מלכותו 

העליונים  בין הקב "ה ליחד העולמות ,נקרא  שבכל הרוחניים  הכוחות  להבין בין
מיניה בר  אחרא  אלהא  שישדלית כוח שום  אין ובאמת  א -לוה , נקרא  כוח כל

כל  את  וממציא  המחיה  ית ' ממנו חוץ  אחר כח שום  אין אלא  עצמית  חיות  לו

כלל, ממנו נפרדים  ואינם  ליש  מאין עת  בכל שליט הכוחות  יתברך ורצונו 
שמיא  בחיל כמצביה ליעביד ושרפים במלאכים אין בעליונים המלאכים  גם 

שמו. ית ' רצונו רק  דבר שום  לעשות  יכול מלאך שום  ואין עצמי כוח שום  להם 

בכל ויחודא  בתחתונים שליט ית' אלהותו  שהתפשטות לדעת הוא  תתאה
בעולם  ההוה הגשמי,דבר  הזה  שבעולם  הגשמיים  הנבראים  וכל בין

כנאמר  ית' אליו  משועבדים הגשמים ז)ענייני  מג , ב ׁשמי (ישעיה הּנקרא  ¦§¦¨§¦©Ÿּכל
ית' לכבודו  הענינים בכל להשתמש  ע ׂשיתיו , אף  יצר ּתיו  ּבראתיו  ¦¦£©¦§©§¦¨§¦§¦§ולכב ֹודי 

התורה  פי  אלקותו על כוח כלומר שבהם  הרוחניות  היא  הברואים  כל מציאות 

הוא  זה  וכוח אדם , הגוף  את  המחיה  הנשמה  כמו שלהם  הנשמה  והיא  בהם , אשר

שבני  בכך הקב "ה  את  לשמש  מיוחד היותו מכח הנבראים  בכל שיש  הרוחני החלק 

התורה , פי ועל שמים  לשם  אופנים  מיני בכל בהם  ישתמשו להנאת אדם  תותר  ואל
והיא המורגש  שמים  לשם  ורק  אך בהם  להשתמש  היא  הנבראים  תכלית 

בראיית  היא  הנבראים  על שההסתכלות  באופן בריאתם , תכלית  על כשמסתכלים 

בהנבראים , שיש  הגשמית  ההנאה  את  שרואה  ההרגש  בכוח ולא  כי החכמה  הגם
לעינים. הוא  תאוה

והערות1 2הוספות

בהקדמה.ב. אשר  בהערות מובא



חן  שמות תשואות  ד 

ועמוק וזה  רחוק יתירה ,הענין והתבוננות  בהסתכלות  אלא  נקנה  ארי ואינו כי 
עליה  דרבע זו הוא  הסתכלות  מסתיר הרע  היצר כלומר עליהם , רובץ  אריה 

זה  כח שנסתר ומכיון אלוקיים , כוחות  הגשמיים  עניניים  בכל הרואה  החכמה  של

הוא  כאילו שנראה  באופן שבהם , ההנאה  והיא  החיצוני חלק  את  אלא  רואים  אין

ית ', כבודו שהוא  האמיתי מתכליתו עם נפרד הנוצר  היצה"ר  הוא  השטן הוא 
בעניניו . תמיד ומר  האדם

א)שארז "לוזהו נו, משה (פסחים אמרה לא  נקרא ,ג נימריה משה כי  פירוש 
שאחר  במדרש  כדאיתא  עוה"ז , מתאוות מושלל להיותו  האלהים איש 
אמרה  לא  וזהו  חייו , ימי  כל ושתה אכל לא  שוב  ימים ק"כ בשמים שהיה

לעבודה משה  שייך היה  בתחתונים ,לא  אלקותו גילוי של מושלל זו שהיה
והיה  ושתה אכל שלא  הגשמיות בתאוות נשתמש  שלא  לצד תתאה מיחודא 

אלהים  איש  להקראות מזה היותר  למדריגה ונתעלה מאשתו  ומכיון פרוש 

עבודה  לו היתה  לא  גם  וממילא  כלל תאוות  לו היו ולא  רוחני כולו שהיה  נמצא  שכן

שמים . לשם  בגשמיות  להשתמש  זו

אלוולזה  ענינים להסתיר  פי ' בחשאי , לאומרה ז "ל מרבותינו  ההכרעה בא 
ע"ד בהם, ולהשתמש  נט )מיצה"ר  קיט , וא ׁשיבה (תהילים דרכי  ¨¦¨¨¨¨§¦§©¦חּׁשב ּתי 

, עדתי אל מרןרגלי  הק 'בשם  יב)וזלה "ק הבעש"ט אות חקת יוסף יעקב :(תולדות ©§©¤¥Ÿ¤
עדותיךממורי שמעתי אל רגלי ואשיבה  דרכי חשבתי הפסוק  קיט ,פירוש  (תהלים

יחטא נט ) ולא  טוב  יעשה  אשר בארץ  צדיק  אין כי והענין כ), ז, שלא (קהלת ר"ל ,

כי  וביאר אפשר. אי זה  וחטא , פניה  שום  מבלי יעשה  אשר ההוא  בטוב  יהיה 

היצה "ר  כשרואה  כן שאין מה  היצה "ר, בו מתגרה  רע , דבר שום  בלי טוב  כשיעשה 

והערות1 2הוספות

אחד ג . ה' אלהינו ה' ישראל שמע אומרים כיצד שמע. את כורכין היו יריחו אנשי רבותינו שנו

שם  ברוך אומרים היו שלא אלא היו מפסיקין אומר  יהודה ר ' מאיר , ר ' דברי מפסיקין היו ולא

ביקש  בניו אל יעקב ויקרא פזי. בן שמעון כדרבי אמרינן טעמא מאי ואנו וגו', מלכותו כבוד

אבי  כאברהם במטתי פסול יש שמא אמר  שכינה, ממנו ונסתלקה הימין קץ לבניו לגלות יעקב

שאין  כשם וגו' ישראל שמע לו אמרו עשו, ממנו שיצא אבא וכיצחק ישמעאל ממנו שיצא אבא

אמרי  וגו'. מלכותו כבוד שם ברוך ואמר  פתח  מיד אחד, אלא בלבנו אין כך אחד אלא בלבבך

אומרים  שיהיו התקינו יעקב, אמריה נאמריה לא משה אמריה לא נאמריה נעביד, היכי רבנן

צער , לה יש תאמר  לא גנאי לה יש תאמר  קדרה ציקי שהריחה מלך לבת משל בחשאי. אותו

בחשאי. לה הביאו עבדיה התחילו
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ויעשה  הדבר גומר ואז לו, והולך מניחו היצה "ר חלק  [תערובת ] (תועבת ) בו שיש 

מצוה . דבר בכל היצה "ר דעת  לגנוב  צריך כי כו', גנבים  ישראל וז"ש  אח"כ. לשמה 

חשבתי  בהתחלה  קדושה  או מצוה  דבר בכל ר"ל וכו', דרכי חשבתי שכתוב  וזהו

שהורגל  הרגל רגלי, ר"ל עדותיך, אל רגלי ואשיבה  ואח"כ הגשמי, להנאתי דרכי

לתועלתי  ר"ל אקום , לילה  חצות  שאמר וזה  לשמה . עשיתי אז לשמה , שלא  אצלי

אקו"ם  לילה  חצות  אלא  אפשר, אי שמים  לשם  משינתו שיתעורר מיד כי הגשמי,

גדול  כלל והוא  ודפח"ח. חצות  שינת  הטבע  על לגבור יכול הטבע  בדבר ואז לצרכי,

דעת  יגנוב  רק  זה , עבור ימנע  שלא  בתפלה , או בתחלה  זרה  במחשבה  ללמוד

בזה . ודי לשמה  יעשה  ואח"כ היצה "ר

שפירש וע "ד  זצוק"ל יוסף  יעקב  מוהר "ר  פלונאי  דק"ק מהרב  ששמעתי 
כב) יג , צריכה (במדבר  שעליה גנב , אותיות שהוא  הרמז  ע"ד ב ּנגב  ¤¤©£עלּו

ע"כ  והסתר  בגניבה אבי"ב להיות ביכורי עוד י"ל)ראה  ועוד ד"ה שרה כמו (חיי :

כמו  בגניבה , השי"ת  עבודת  שיעשה  גנב  אותיות  הוא  בנגב  בנגב , זה  עלו שכתבו

הלך  שאברהם  וכמו אותו, ויגזלו גזלנים  יפגעו שלא  שמכסה  אוצר שמוליך מי

שכתבו  וכמו ימ"ש , הקליפה  להשפיל הי' וכוונתו רעב  שהוא  שהולך אמר למצרים 

שהוא  למרגלים  נדמה  הי' הדרך בכל וכלב  גניבה , אותיות  ג "כ הנגבה  הלך ואברהם 

הכוונה  בסוד שיהי' אדם  ישמור ע "כ ישראל, ארץ  לגנות  אחת  בעצה  עמהם  ג "כ

לבוא  לו יניח ולא  אותו יבלבל לשמה  שילמוד הרע  היצר מכיר יהי' שאם  לשמה ,

בעולם  השי"ת  לו ישלם  לשמה  בשלא  הלשמה  שמכסה  זה  על י"ל ע "כ לשמה ,

ודו"ק : וכבוד, עושר הזה 

ב ' פרק

הגופניות תאוות  להעלות  היה  מצרים גלות 

ההוא ולזה כי רם בקול  בשכמ "ל  הכפורים ביום אומרים אנו 

ויכולים  רע , ופגע  שטן  ואין  לאשטונא  רשות  ליה  לית  יומא 

ב' והנה  ובפרהסיה , גלי בריש  תחתונות  מדרגות  להעלות  אנו 

דכורא  נקרא  עלאה  עלמא  ונוקבא  דכר בשם מכונים הללו  מדרגות 

שאותיות  סוטה  במס ' ברז"ל  איתא  והנה  נוקבא , תתאה  ועלמא 

כמנין  והוא  מלא , בנימין  כשנכתוב חמשים עולה  השבטים מנין 

ליחידא  המרמז ועד  לעולם מלכותו  כבוד שם וברוך  שמע  אותיות 



חן  שמות תשואות  ו

הארץ  ערות  הנקראת  מצרים גלות  סוד היה  וזה  ותתאה , עילאה 

כנזכר. הגופניות  תאות  להעלות 

הבאיםוזהו ב"י שמות  ואלה  הענין פירוש  שלזה  פי' מצרימה 

נגד  החמשים אותותיהם במנין  השבטים שמות  שמרמז

הבחינה  זו  לצורך  לעליון , התחתון  עולם ליחד ובשכמל "ו  שמע 

זו בבחינה  יעקב, בשם המכונה  הנ ' בשער יעקב את  מצרימה  באו 

שערי  בנ ' לנפול  בינם כפשע  זו  בחי' לולא  כי לגלות , עמהם ירד

באו וביתו  איש  כידוע  אז להתגלות , הנ ' שער היה  שמוכרח טומאה 

הנקרא  דנוק' עלמא  ליחד שבאו  לפרט  ראשון  לענין  שחוזר פי'

איש . הנקרא  דדוכרא  עלמא  עלאה  לעלמא  ביתו 

רם ולזה  בקול בשכמ"ל הכפורים ביום אומרים לית ד אנו  יומא  ההוא  כי 
רע  ופגע שטן ואין לאשטונא  רשות להסתיר ליה לשטן כח אין זה  ביום 

שבנבראים , האלקות  כח גלי את  בריש  תחתונות מדרגות להעלות אנו  ויכולים
אנו ובפרהסיה  אין וממילא  ובסתר, בגניבה  שנעשה  מהשטן יריאים  אנו ואין

הזה . עולם  עניני את  להעלות  כדי בפועל ושתיה  באכילה  להשתמש  צריכים 

ונוקבא והנה  דכר  בשם מכונים הללו  מדרגות נקראים ב ' ומקבל משפיע  כל

וממילא  ונקבה , זכר דכורא בשם  נקרא  עלאה העליון עלמא  העולם 

מפני  זכר נקראים  העולמות  שורש  ית ' אלקותו אור שהם  הרוחניים  הכוחות  כלומר

המשפיעים , נוקבא שהם  תתאה יחוד ועלמא  ולכן מקבל, בחינת  היא  נקבה 

נוקבא . בבחינת  הוא  מלמעלה  המקבלים  התחתונים  בעולמות  ומלכותו אלקותו

חמשים והנה  עולה השבטים מנין שאותיות סוטה במס' ברז "ל איתא 
כבוד  שם וברוך שמע אותיות כמנין והוא  מלא , בנימין כשנכתוב 

ותתאה  עילאה ליחידא  המרמז  ועד לעולם מעיד מלכותו  ישראל שמע  שהרי

והערות1 2הוספות

שמע ד. למרום משה שעלה בשעה אמרין רבנן ישראל שמע לה): פסקה ב פ' (דברים רבה מדרש

ישראל  אין ולמה לישראל, אותה והוריד בשכמל"ו להקב"ה אומרים שהיו השרת למלאכי

מלך, של פלטין מתוך קוזמין שגנב לאחד דומה הדבר  למה אסי א"ר  בפרהסיא, אותו אומרים

הכפורים  ביום אבל ביתך, בתוך אלא בפרהסיא בה תתקשטי אל לה ואמר  לאשתו לה נתנה

בשכמל"ו. בפרהסיא אותו אומרים הן השרת כמלאכי נקיים שהן



חן  ז שמות תשואות 

נגלה  בעוה "ז בתחתונים  שגם  עדות  הוא  ובשכמל"ו ית ' מבלעדו כוח שום  שאין

ועד, לעולם  אחרת  מציאות  בשום  מכירים  אנו ואין מלכותו סוד כבוד היה וזה
כנזכר  הגופניות תאות להעלות הארץ ערות הנקראת מצרים היתה גלות ולכן

היסודות  מארבעת  השפל יסוד שהוא  העפר יסוד שהוא  ובלבנים  בחומר עבודתם 

ועיקר  הגשמיות  התאוות  מכל מרוממים  היו הקדושים  האבות  כי  עפר, מים  רוח אש 

ירדו  במצרים  ישראל משא "כ מים , רוח אש  כנגד העליונים  בעולמות  היה  עבודתם 

העפר  יסוד את  להעלות  בכדי התחתונות  .ה לדרגות 

הענין וזהו שלזה פי ' מצרימה, הּבאים י ׂשראל ּבני  ׁשמֹות וא ּלה ¨§¨§¦¦¨©¥¨§¦¥§§¤¥§פירוש 
החמשים  אותותיהם במנין השבטים שמות האותיות שמרמז  חמישים 

יחדיו, השבטים  כל ובשכמל"ושבמנין שמע אותיות נגד חמישים  בהם  ליחד שיש 
לעליון  התחתון בני עולם של ההתבוננות  ידי שעל מפני בינה  שערי נ' כנגד

הבינה  כי בהנבראים , שנסתרת  האלוקית  החכמה  את  לגלות  כוח להם  יש  ישראל

אותו  ומגלה  מהרע  הטוב  שמפריד ידי על מהרע  הטוב  בירור של כוח בה  יש 

החיצוניות , את  מחיה  הטוב  איך מצרימה בהתבוננו באו  הבחינה זו  ובאו לצורך

יעקב יחד שור את שהוא  יעקב  עם  השבטים ,כלומר הנ 'ש  הקדושה בשער  של

בינה , שערי מ "ט כל שורש  יעקב שהוא  בשם החכמה המכונה (שעיקרהיא 

האצילות) בעולם החכמה השראתה של הראיה  והיא  כלל, ורע  טוב  עירוב  בה  שאין

מכח  למעלה  והיא  הרע , כח מצכ ודברים  ודין ומתן למשא  מקום  שום  אין שבה 

לברר  כדי התגלותו לפני עכ"פ  בהרע  מתחשבת  אבל לרע  טוב  בין שמבררת  הבינה 

בה  שאין אמת  ראיית  היא  החכמה  של זה  וכח מציאותו, אפס  את  ולגלות  אותו

ליעקב , אמת  תתן נאמר ועליה  כלל החיצונית  בראיה  ירד התחשבות  זו  בבחינה
טומאה  שערי  בנ ' לנפול בינם כפשע זו  בחינה לולא  כי  לגלות, כי עמהם

מהרע הטוב  את  לבד בבינה  לברר ישראל בבני כח היה  לא  מצרים  טומאת  לגודל

האמת , נקודת  את  שמאירה  האמת  ראיית  שהיא  החכמה  כח של לסיוע  צריכים  והיו

דמיון, הוא  והרע  מציאות  הוא  הטוב  באמת  איך כןש ומראה  שער על היה מוכרח
להתגלות. הנ '

עלמא אז ליחד שבאו  לפרט ראשון לענין שחוזר  פי ' ּבא ּו, ּוביתֹו אי ׁש ¨¥¦כידוע
ביתו הנקרא  חז"לדנוק' מ "א)כמאמר פ"א היא (יומא והכוונה  אשתו, זו ביתו

בחינת  שהיא  מלכותו וכבוד כוחותיו מתגלים  שבו למקום  כלומר הקב "ה  של לביתו

והערות1 2הוספות

הקדמונים.ה. בשם וידבר  א"י ד"ה וארא פרשת נועם אמרי



חן  שמות תשואות  ח 

ית "ש , ממנו המקבלת  איש נקבה  הנקרא  דדוכרא  עלמא  עלאה ידי לעלמא  על

והתחזקו  ולבושם  לשונם  שמם  שינו ולא  במצרים  עצמם  על שמרו ישראל שבני

כח  את  שיברו זה  ידי על הקליפות , שליטת  עיקר ששם  במקום  בהיותם  באמונתם 

התוה "ק . למתן זכו כן ידי ועל מצרים 

שלשה  שהם  ועשיה , יצירה  בריאה  שהם  עולמות  שלשה  יש  הנה  יותר ובעומק 

בספרי  ומבואר והמלכות , המידות , ששת  בינה , כנגד המכוונים  התחתונים  עולמות 

ברוך  אומרים  אנו ותפיסתם , השגתם  ודרגת  אלו עולמות  עבודת  כנגד כי המקובלים 

שבטי  עבודת  וזוהי ית '. שמו ויכבדו שהם  מה  כפי הלבושים  שיכנעו היינו שכמל"ו,

בקר  י"ב  וכנגד הבריאה , שבחלל אלכסון גבולי י"ב  כנגד שבטים  י"ב  שהם  ה , י-

שהוא  כמו עלאה , יחודא  הוא  ישראל ושמע  הבריאה . בעולם  המרכבה  נושאי

כמו  א "ס  באור מאיר הוא  כי ולבוש , כיסוי ללא  הוי"ה  שם  מאיר שבו באצילות 

וקיצבה . גבול ללא  פשוטה  באחדות  שהוא 

וענה  באצילות . היא  יעקב  של דרגתו כי ישראל, שמע  ליעקב  השבטים  אמרו ולזה 

לגלות  לתפקידם  עומדים  להיותם  כח בהם  שנתן היינו שכמל"ו, ברוך יעקב  אחריהם 

מלכותו" כבוד "שם  כי הוא , כך שם  ברוך ופירוש  הנבראים . תפיסת  כפי ית ' אלקותו

מלכותו  התפשטות  המלך כי מלכות  הוא  שם  המלכות , למידת  כינויים  שלשה  הם 

ספונה  העצמית  מציאותו אבל עליהם  נקרא  שמו כי בשמו, רק  הוא  המדינה , בני על

ביה  כתיב  המלכות , למידת  מרכבה  שהיה  המלך ודוד היכלו. בחדרי (שמואל היא 

ח ) כדכתיב ב, מלכות  הוראת  הוא  אף  כבוד שם , דוד כד)ויעש  מלך (תהלים "ויבא 

"שם  שהוא  מלכותו, כבוד ויתגלה  שיומשך היינו המשכה , פירושו וברוך הכבוד",

תתאה  עלמא  הוא  ועד" "לעולם  עד העולמות , לבושי כל על מלכותו" כבוד

הלבושים , עולמות  ג ' הם  שכ"ם , למלכות  הכינויים  ושלשה  מזוה "ק . לעיל כמשנ"ת 

בעשיה . ומלכות  ביצירה  כבוד בבריאה , שם 
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