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 הקדמה
 

בכל לבב בסוד ישרים ועדה. מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי, ואלו פינו מלא שירה,  אודה ה'

בארץ אין אנחנו יכולים להודות על אחת מאלף, מה שחנני ה' וזיכני לעלות ולשבת לצמיתות 

, בנגלה ובנסתר. מפי רבנים גאונים. וללמוד תורה בשום אופן, ולא לצאת ממנה הקדושה

וסיכמתי רוב הנלמד, וכל זה עזר לי בהגיעי לחלק הנסתר להמשיך וכתבתי  קנה חברוהיה לי 

ה בלימוד הנסתר ספק אם זוכרים אשר בלעדי דבר זבמנהגי לסכם ולסדר לפי נושאים, 

 . או מבינים משהו, מפני שהיא חכמה רחבה מני ים, כולי האי ואולי משהו

אשר על ידה נזכה  לחכמהרצון שהדברים יהיו לעזר להגדיל תורה ולהאדירה, ולזכות  יהי

ירושלים ובית המקדש. כי בחכמה יבנה בית. ה' בחכמה יסד ארץ, אבא יסד ברתה.  ןלבניי

היא חכמה, ולא מספיק הידע והלימוד שכן זה צריך להביא  יראת ה'והכל תלוי בחכמה. הן 

 , שכן הבאתימקור", מקור הישועהאותנו, לתיקון המידות ועל ידם לחכמה. קראתי לספר "

מו"ר הרה"ג הרב מרדכי עטיה תוך כדי לימוד עם  ופתחנו הספרים, ממה שנלמד מקורות

להבנת  את המקורותוכמו שהגדיר זאת הרב עצמו במשל ואמר שמה שמוסר לנו . שליט"א

 והנה הם לפניך מה שהשתדלתי תמיד לרשום ולאסוף אותם. הם יהלומיםהסוגיות 

בתעודת  יהושעבבואי לארצנו הקדושה רשמו על שמי שניתן לי בברית המילה ו ,הישועה

 זהות.

והיות הסדר לפי החגים,  כוונות החגים,הלומדים סדרתי את הנלמד בישיבה בעיון  לנוחות

חגי תשרי והוא על ר"ה עשרת ימי  א'חלקים: לג' חילקתי אותו  המקורותוב"ה התרבו 

 העומר ושבועות.. פסח ספירת ג'חנוכה ופורים  .ב'תשובה יום הכיפורים וסוכות. 

שיצאו כבר  הרב במקום ספרי ואין לסמוך עליהוציא ספרים בנושא, כבר שהרב  יש נושאים

הקב"ה . הרב מרדכי עטיה שליט"אהרה"ג ורבי  מוריצאו בע"ה בקרוב בימינו לאור ע"י וי  

השארתי את הנושאים גם בכל זאת ובקרוב,  כל מעיינותיו חוצהיתן לו כח ובריאות ויוציא 

עוד שיש נושאים נלווים וואולי יש מקור נוסף, כאן מפני שסדרתי בסדר של נושאים שנלמדו 

 החגים והכוונות בפועל.  ונספחים שדברנו ולמדנו אותם סביב

עצמם, גם מה  יש לפתוח הספריםלעיין  צריך, בכל מקור אין לסמוך על הסיכום הנכתב

 הנראה לעניות דעתי הקלושהומה שאני הבנתי, לפי רי שכתבתי רק סיכום קצר ועיק

, וצריך אותנו למסקנותהם הביאו  המקורותהסיכומים לא נבדקו ע"י הרב, אמנם )הנלע"ד(. 

 מו"ר" של עטרת מרדכיוצריך לעמול ולהבין וכנ"ל בנושאים שיצאו לאור ספרי "עיון רב. 

ומוגשים על מגש  בטוב טעם ודעת, הדברים מסודרים שם הרה"ג רבי מרדכי עטיה שליט"א

 של כסף. ע"ש. 

שליט"א וכן מה שלמדתי עם  הרב יואל בלומנפלדיש סיכומים שלמדנו בחבורה עם עוד 

 חבורה בשעורים אחרים.
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ה' הטובה עלי, ולמודעי אני צריך, שכל מה שכתבתי הוא לי ולאנשים אשר כמותי,  הכל כיד

 , אבל לא לגדולים אשר בארץ המה

לשם יחוד קובה"ו, אי ניחא קמיה, ואי לא מסירנא מודעא לבטיל ולהוי כעפרא  הואוהכל 

 דארעא, 

. , ובכל מה שכתבתי כאן ובמקומות אחריםשלא תצא תקלה על ידי בזה ובכל מעשי ויהי רצון

וה' יכפר בעדי כי כוונתי לשמים. וה' יזכנו להבין הדברים על בוריין ויראינו בביאת הגואל 

 ובנין אריאל אכי"ר. 
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 כוונת חודש אלול
 

חודש אלול הוא החודש הששי, וכידוע הוא כנגד היסוד וכמו יום ששי וכן באלף הששי הנה 

אש חודש אלול עלה משה לקבל הם ימי הרחמים שכן ברוכן הוא כולל והוא תיקון היסוד. 

 לוחות שניים, והוריד אותם ביום הכיפורים והם ימי רחמים וסליחות.

ליצירה. א"ל של"א בר"ח אלול שנת ה:... י"ויחוד  שער רוח הקודש דף מ"ד ע"ב

. אשר אחר יום ר"ח עצמו של אלולמורי ז"ל שאתענה אותם שני ימים רצופים. 

. וכונת אלו התעניות הוא. כי בחדש אלול נפתחים י"ג אשיג איזו השגהושעי"ז 

. והם מתגלים ומאירים למטה באו"א הי"ג תיקוני דיקנא דעתיקאמקורות של 

במקום המקיף של המוחין שלהם. כמו שביארנו בריש אדרת האזינו. כי מחוץ 

למוחין דאו"א. בוקע אור שלהם לחוץ. ומאיר שם בסוד אור מקיף. ושם מתגלים 

או"א  ערוהנה בש ...הזה קצר מאד שוןהלדע"ה "ג תיקוני דיקנא דעתיקא: )אלו הי

וז"ל במוחין דאו"א יש מקיפים ושם  בע"ח פ"ח בכללי או"א כלל א'המובא 

 (. ע"כ. עכ"ל י"ג תיקוני דיקנא דא"אמאירים 

עניין  .תיקוני דיקנא דא"א י"גבהם מאירים  או"אשל  דחיהבאור מקיף  ראשית שמדבר

מבואר ועוד  באמצע.מבו"ש דף ס"ב ע"ד  עייןואיך נעשה שם הארת הדיקנא הארת הדיקנא 

מכאן נלמד מוסר מה היה מוכן לעשות בשביל להשיג השגה  ,להשיג השגהשהוא למוהרח"ו 

ב'  מליל יוםראש חודש. וזה מתחיל  שאחרוגם התענית הוא בשני הימים הראשונים  אחת,

באלול. אך הכוונה ב' שעות. יש להתחיל בליל יום  מ"חוארת בעניין וכן הכוונה המב באלול

 היא גם טובה לכל חודש אלול. "הנותן בים דרך"שמבאר 

יחוד י"ו:...  ותחלה צריך לכוין דרך כללות. כי כל זה שער רוח הקודש דף מ"ד ע"ב 

. ואלו קס"אשהוא בגי'  דיודי"ןואהיה  ,דס"גהחדש של אלול הוא סוד שם יהוה 

שמהם  ,כנודע ס"גהם ג' יודין ואל"ף שבשם  אלכי ב' אותיות  אלולנרמזים בתיבת 

הם שם ול )דף רמ"ו ע"ב ברע"מ( וב' אותיות  פנחס רשתפכנז' בזוהר  אליוצא שם 

 א'ובמקום אות  ל'. כי ג' יודי"ן שבו הם קס"אג"כ ד יודי"ן וא'היוצא מג' א"ל 

בכל החדש זה. ולכן נקרא אלו"ל. כי  נעלמת בוא"והאל"ף כי  ו' הושם במקומה אות

ראוי לכוין בשני שמות אלו. והנה ב' שמות ס"ג וקס"א הנז' הם בגי' דר"ך.  הזה

דההי"ן, וב' שמות  ב"ןהוא שם של  בי"םוז"ס הנותן בים דרך )ישעיה מ"ג( כי מלת 

זה נפתח . ודרך בי"םשמאירים בהם שם ב"ן הזה שהוא בגי'  דר"ךהנז' עולים בגי' 

 בכל חדש אלול:

הם  ולמאל ו"ל... וב' אותיות :: ביחוד לחודש אלול כותב הרבבניהו זיכוך הנפש דף ל"ז ע"א

האלף כי  הושם במקומה אות ו'' א' ובמקום אות לכי ג' יודין שבו הם  קס"אהיוצא מ אלשם 

 .ראה בהמשךו' -ב הנעלמת 'א-הזה... ע"כ. ע"ש. להבין ענין  נעלמת בואו
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 סדר הכוונה
 

ויש עוד כוונה פרטית ". הנותן בים דרךמיוסדת על פסוק ". לכל חודש אלולזו שייכת  כוונה

 יתענה לא ,קשה לוואם  טוב מאד איתענה ראש חודש אלול. אם שאחרישעות ראשונות מ"ח ל

 בע"ה יואיל משהו.ללא תענית. גם כן יעשה אותה ו

 

 

 יו האו יוד הי         א"ל
 

 יוד הי ילף הא         ו"ל
 

 הנותן
 

 דרך                         ג"ס יוד הי ואו הי                  
 קס"א  אלף הי יוד הי

 

 ב"ן    יוד הה וו הה        בים

 

 

                                                                    
מה היה מוכן  מוסר מכאןנלמד ו .כדי שישיג השגה אחתכנ"ל הנה הייחוד הזה ניתן למוהרח"ו  א
בימינו קשה לנו לצום כל כך הרבה , והיות והשגה אחתקבל כדי ל לימוד זהנפש על  ותרימסעשות בל

 ומי שיכול, ברוך יהיה רק שלא יזיק לו אם .ללא תענית ןלכן נראה שאפשר לעשות את הכוונה גם כ
 ., בימינו יש נזקים בלתי הפיכים ויצא שכרו בהפסדואינו רגיל לזה
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 'ו-' נעלמת בא
 

" צריך ואונעלמת באלף ' כי הו' הושם במקומה אות אובמקום אות " הרב הזכיר כאןהנה 

 '.ו-ב א'להבין איך נעלמת 

:.. ודע כי ז' ימי חג הסוכות אז הוא זיווג בסוד ו"ק שעה"כ דף ק"ד ע"א ד"ה ודע

בלבד אבל זווג שמיני חג עצרת הוא בבחי' היסוד אחר שנכללו בו כל הו"ק ולכן 

' )צ"ל אדף קפ"א ע"א באות  בזוה"ק בפר' תצוה' וזה סוד מה שאמר והיסוד נקרא 

' כזה הם סוד תרין א' כי הו"ק הם גדפוי דאות ו, כי בעת הזווג נעשה בחינת '(האות 

ולכן  ומתטמרין ונכללין תוך ו' שבאלף ואין ניכרת אז רק אות ו' לבדהיודין שבה 

 שמיני עצרת הוא יום אחד בלבד... ע"כ. ע"ש.

אשר שני  א'-של ה ו'כמו רק שבזמן היחוד הזרועות לא ניכרות ונכללות בגוף ונראה הרי 

 '.ו-היודין מתטמרין וגכללים בתוך ה

היא ה' אחרונה של שם הויה... והיא  ה' בתראה:... זוה"ק פר' תצווה דף קפ"א ע"א

אתעביד חד גופא, בהאי נקודה סוד עטרת היסוד בחי' מלכות שלה, וזה שאמר 

, היא נעשית גוף אחד שלם, על ידי תיקון נקודה זו האמצעית שהיא דאמצעיתא

ואשתכח ו' בין ב' נקודין, ' דז"א, ו-ושם נכנס בה ה ואעיל בה ו'עטרת היסוד שבה, 

' דז"א היא בין ב' נקודות אחת למעלה ביסוד ו-, נמצא שחד לעילא וחד לתתא

ה בעלמא תתאה, וכדין אתאחיד עלמא עלאדבינה, ואחת למטה ביסוד דמלכות, 

, ואז נתאחד עולם עליון שהוא בינה בעולם תחתון שהוא מלכות ואיהו חד ואוקימנא

 ונעשו בחינה אחת... ע"כ. 

' ז"א ושני יודין יסוד בינה וושם מדבר על זוה"ק פר' תצווה הרב בשעה"כ הפנה אותנו להנה 

-' שכוללת את הו-ו ויסוד מלכות. אך מכאן לומד הרב את הקביעה שלו בעניין שמיני עצרת

 . בעניין א"א. (שעה"מ) שער המצוות' וצריך להבין. וכן אותו עניין לקמן נביא מא

תרין  נתרישין הנז' אבל בחי ג' לא נגלו בו רקא"א :... אמנם בשעה"מ דף ל"ח ע"ב

דרועין ותרין יריכין לא נתפשטו בו ולא נגלו ונשארו נעלמים וגנוזים בו בבחינת אות 

שטות הת"ת שבו הנק' גופא דאמצעיתא והוא לבדו נגלה ושתי שהיא התפ ו'

' א' הנז' בציור אות הוענפין בשתי צדדי  תרין יודיןהזרועות היו בו גנוזים בבחינת 

אבל זרועות ובהם כלולין גם תרין ירכי, ב' ותרין יודין לסטרוי שהם  ו' שהוא אות

 ... ע"כ ע"ש.יודיןתרין  בלי לבדה אות ו' פשוטהאינם כי אם מבחי'  כשהם נעלמין

בין .א'-של ה ו'-ה גם כאן הציור הזה של שני יודין שרומזים וב' זרועות שנכללים באותהנה 

  .ו'בזרועות דא"א ובין ביריכין שלא ניגלו ויש רק 

ימי הקליטה ג' והרי נשלמו ב :...אוצרות חיים פרק ב' משער אנ"ך דף ל"א ע"ד

ליכנס כולם תוך אמא ולהתקשר כולם בסוד ג' קוים וליכנס בהם י"ט ניצוצות של 

 ווי"ן ג' שהוא חיות ז"א עצמו כנזכר לעיל. והנה מציאות מ"החיות, שהם מילוי 

 .. ע"כ ע"ש..מ"השיש במילוי  ג' אלפי"ןאלו הם בחינת 

 ביום א'הימים ש ג'-בי"ט וא שה מילוי שם מ"הביאר לנו בפרטות כניסת  בתחילה הרבהרי 

 ביום. וכן בימיןאורות  ו' וכנגדו נכנסים ימין בקו באבא של הקליטה כנ"ל נתקנים הניצוצין
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היות . ביום השלישיו' אורות  אמצעיאורות וכן בקו  ו' נכנסים שמאל' באימא בצד ב

 ז'שצריכים גם שיתחברו החצאין האמצעיים וגם החיבור והכל ינתן באימא לכן נכנסים 

 ג'אלו הם בחינת ווי"ן ' והנה גנכנס. מ"ה ימי קליטה כל מילוי ג' חלקי אורות הרי שבסיום 

 ... ע"כ. ו'-ב א' נעלמת-ההרי גם כאן מבואר איך  מ"השבשם  לפי"ןא

דבר אחר )בראשית כח  ...אמר רעיא מהימנא.. :.זוה"ק פנחס דף רמ"ו ע"ב רע"מ

אסתלק על כל אתוון, הכי את עתיד  ל'יב( ויחלום והנה סלם, רעיא מהימנא, מה 

 יי"י, דביה יו"ד ה"י וא"ו ה"ילאסתלקא על כל בריין, בגין דאסתלק לשמא ד

, בי"ג יאא"א, דאיהו יו"ד ה"א וא"ו ה"א', דבקדמיתא הוית בשם לדחושבניה 

, דתרין שמהן סהדין, ייא"י, דאיהו א"ל, כען תסתלק באחד חמי, דאינוןמכילן דר

 אל אחדבראנו, הדא הוא דכתיב )מלאכי ב י( הלא אב אחד לכלנו הלא  אל אחדהלא 

 בראנו:

היא עולה על כל ' שלרומז לאות הוא ועל כל הבריות לה ומאמר נפלא על משה רבנו שעהרי 

, יאאא' א' ג' וישיש בו  מ"ההוא מלמד את עם ישראל. תחילה היה רומז לשם האותיות, ו

 יייאאל  .א"ל אח"דגימ' הכל . הרי יייא' א' וי' גשיש בו ס"ג היות רומז לשם עלות ולועתיד ל

 .יאאא אחד

. בענין כוונת חודש מ"חועוד  דרך=  224ועוד  48=   272= אלף למד ואו למד מלא כך:  אלול

 שעות של שני הימים הראשונים. ) ר' מנחם פרג'( אלול ומ"ח
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 כווונת מ"ח שעות 
 

הרב התחיל בכוונה אחת כללית ושייכת לכל חודש אלול, ועובר לכוונה פרטית עבור מ"ח הנה 

שעות ראשונות של חודש אלול, לכוונה בכל שעה, הנה תחילה יש לכוונה בכללות ואחר כך 

 יפרט אותה.

בזה הכללות בכל חדש והנה אחר שתכוין  :...יחוד י"ו ע"בשער רוח הקודש דף מ"ד 

הנז"ל בענין זה, והוא, כי הנה יש  בבשני ימים הראשונים. צריך שתכוין אח"כ אלול

עם  מ"חהנז"ל שהם בגי'  יהו"ה אהי"הבשני ימים אלו מ"ח שעות. והם ג"כ בסוד 

וז"ס  יב"קבגי'  הנז' שהוא חצי הדרךתכוין שכבר נשלם  בסוף יום א'הכולל. והנה 

. יב"קראנו הם קיום בעננו י. וכן ר"ת יב"קרה שהוא ר"ת בגי' ציום בהו"ה יענך י

 :ס"ג וקס"אכנז"ל שהם  דרךשהוא  יב"קפעמים  שניובסוף יום השני תכוין ב

שני  שעותמ"ח , רק מה שעושים בהחודששעות ואינה לכל  מ"חשל ה כלליתכוונה זו הנה 

 .הימים הראשונים

  

 המשך הכוונה הפרטית של מ"ח שעות בקיצורהנה 
 

מאריך לבאר את הכוונה כאן נכתוב בקיצור ועל פי הציור עצמו של הכוונה הכל יובן הרב 

 בע"ה.

בשני הימים  יתפרטעוד יש כונה שנית  :...י"ויחוד  גשער רוח הקודש דף מ"ד ע"

כנודע.  אהיהצרופים של  י"בוה יהוהצרופים של י"ב אלו והוא. שתצרף תחלה ה

שעות שבשני הימים אלו  מ"חכנגד מ"ח  . אבל הם עולים אלכ"דובין שניהם הם 

 ע"כ ע"ש.כמו שנבאר וזה ציורם לפניך.

הוא  אלולכל השנה שאת החודשים שכן מזכירים  י"בהם לפי  אהי"ה והוי"הצירופי  הנה

 בכל שעה. אלולכנגד היסוד וכולל כולם. ומכוונים את הצירוף של 

ובכללות להבין  בהמשך, ציירתי ראההכוונה צריך שתראה הציור שמצייר בסידור המשך 

שעות  מ"ח, ונחלקם לכ"דחודשים, הרי  י"בכנגד אהיה צירופי י"ב ו הוי"הצירופי  י"בשיש 

 . בתוספת השילוב שלהם

 חודשים. י"ב וכך לעולם כנגד כל הצירופים של ה יקיר  ח  ב "ה  י  ו  וה   לגֹוס  ב "ה  י  ה  יש ניקוד א   ועוד

ׅה שילוב  שעה שניהבניקוד סגול,  ה  י  ה  א   בשעה א'האופן  בזה ׅוה  ׅהי  ׅיה  אהיה בניקוד סגול  .א 

שילוב הוי"ה  ובשעה רביעיתבניקוד חיריק,  ׅהׅוׅה יׅ בשעה שלישיתוהוי"ה בניקוד חיריק. 

ׅוי ׅהה   אהי"ה ׅהה   בניקוד סגול וחיריק.  ׅיא 

גול, והוי"ה ס  אהי"ה בניקוד  ,יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה  כולו שהוא אלול יש לכוון צירוף חודש  ובכל שעה

 יריק.ׅח בניקוד 

                                                                    
 שאחר ראש חודש. ב
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 השינהכוון כמה שעות לפני תצריך לישון שבכל שעה לכן בלילה לכווין היות וצריך כאמור 

 תעורר.תר לפי הסדר החל משעה שוחזתתעורר תוכש

. מלאים דע"ב הוי"ה, וקס"אאהי"ה -כוון אות אחת מתשעות ראשונות כ"ד שעה מ עוד בכל

 שעות. כ"דהרי  .אהי"ה' אותיות פשוטות של ד' שעות הבאות דוב אותיותעשרים הרי 

, הוי"ה אלהי"ם. יב"קשהוא  דרךחצי שכבר נשלם שעות יכווין  כ"דהיום הראשון בסיום 

 יאהלוההים

 הוי"ה, וקס"אאהי"ה -מכוון אות אחת תשעה מכ"ד שעות ראשונות  בכלוביום השני וכן 

 הוי"ה' אותיות של דועוד  עשרים אותיותהרי  דע"ב הוי"האלא שתתחיל במלאים  דע"ב

 .שעות מ"חשעות שניות הרי כ"ד הכל ב פשוטה

 .ך"דר. גימ' קס"אואהי"ה דס"ג הוי"ה ד דר"ך. ויחד הוא יב"ק שנייום השני יכוין ב ובסיום

  יוד הי ואו הי   אלף הי יוד הי

 

 עוד כוונה חשובה נוספת
 

למעלה: צריך לכווין  בשער רוח הקודש דף מ"ה ע"אנוספת שמביא הרב  חשובהעוד כוונה 

' אהי"ה ג, וע"בד ותהוי" ג'נימין ויש בהם  י"בבדרך זו. יש  בי"ג נימין ובי"ג תיקוני דיקנא

 הי"גועוד הנימא שעות,  י"בהרי . מלאיםמאהי"ה  אותמהוי"ה ו אותבכל שעה יכוין . קס"אד

 שעות.  כ"דשעות נוספות ס"ה  י"ב, הרי מלאים אהי"ה אחרים ג'הויות ו ג'יש בה ג"כ 

. דקס"א' אהיה גו ע"בד הויות ג'ויש בהם תיקוני דיקנא י"ב בביום השני כזה לכוון  ועוד

יש בו  הי"גהתיקון עוד ושעות,  י"בהרי . מלאיםמאהי"ה  אותמהוי"ה ו אותבכל שעה יכוין 

ס"ה כ"ד שעות. ועם היום  שעות נוספות י"בים הרי עוד אחראהי"ה מלאים  ג'' הויות וג

  .שעות מ"חהרי ס"ה  הראשון 

 

 בכללות סדר הכוונה 
 

 

 מ"ח   עם הכולליאההויהה                   
 

 יאהלוההים                     יב"ק
 

 דרך                הי יוד הייוד הי ואו הי   אלף 
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 כ"ד שעות ראשונותכוונה פרטית 
 

 
 

 
 

 אותיות נימא אות הכוונה אלול חודש שעה

ה   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   ניסן 19.30 י  ה   יוד אלף א א   א 

ׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   ניסן 20.30 ׅוה  ׅהי  ׅיה   הי הי ב ל   א 

 ויו יוד ג פ   ׅיׅהׅוׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   ניסן 21.30

ׅהה   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   ניסן 22.30 ׅוי  ׅהה   הי הי ד ה   ׅיא 

י   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אייר 23.30 ה  ה   יוד אלף ה י   א 

וׅ  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אייר 24.30 ׅהי  ׅהה  ׅיה   הי הי ו י   א 

 ויו יוד ז ו   ׅיׅהׅהוׅ  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אייר 1.30

ׅוי   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אייר 2.30 ׅהה  ׅהה   הי הי ח ד   ׅיא 

ה   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   סיון 3.30 י ה   יוד אלף ט ה   א 

ׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   סיון 4.30 ׅהה  ׅוה  ׅיי   הי הי י י   א 

 ויו יוד יא יׅ  ׅיׅוׅהׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   סיון 5.30

ׅהה   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   סיון 6.30 ׅהה  ׅוי   הי הי יב וׅ  ׅיא 

א   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   תמוז 7.30 י ה   יוד אלף נימא י"ג ׅד  ה 

יׅ  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   תמוז 8.30 ׅהא  ׅוה  ׅהי   הי הי נימא י"ג ׅה  ה 

 ויו יוד נימא י"ג יׅ  ׅהׅוׅהיׅ  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   תמוז 9.30

ׅיא   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   תמוז 10.30 ׅהה  ׅוי   הי הי נימא י"ג וׅ  ׅהה 

ה   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אב 11.30 י א   יוד אלף נימא י"ג יׅ  ה 

ׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אב 12.30 ׅיה  ׅוא  ׅהי   הי הי נימא י"ג וׅ  ה 

 ויו יוד נימא י"ג ׅה  ׅהׅוׅיׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אב 13.30

ׅהה   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אב 14.30 ׅיא  ׅוי   הי הי נימא י"ג יׅ  ׅהה 

א   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אלול 15.30 י  ה   יוד אלף נימא י"ג א   ה 

יׅ  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אלול 16.30 ׅוא  ׅהי  ׅהה   הי הי נימא י"ג ה   ה 

 ויו יוד נימא י"ג י   ׅהׅהׅויׅ  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אלול 17.30

ׅיא   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אלול 18.30 ׅוי  ׅהה   הי הי נימא י"ג ה   ׅהה 

 גימ' יב"ק    יאהלוההים כאן תכוין שכבר נשלם חצי דרך הנ"ל      
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 כוונות כ"ד שעות יום שני 
 

 
 
 

 

 

 אותיות תי' דיקנא אות הכוונה אלול חודש שעה

ה   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   תשרי 19.30 א   יוד אלף א יׅ  י ה 

ׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   תשרי 20.30 ׅיה  ׅהא  ׅוה   הי הי ב וׅ  י 

 ויו יוד ג ׅד  ׅוׅהׅיׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   תשרי 21.30

ׅהה   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   תשרי 22.30 ׅיא   הי הי ד ׅה  ׅוי ׅהה 

א   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   חשון 23.30 ה   יוד אלף ה יׅ  י ה 

יׅ  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   חשון 24.30 ׅהא  ׅהה  ׅוה   הי הי ו וׅ  י 

 ויו יוד ז יׅ  ׅוׅהׅהיׅ  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   חשון 1.30

ׅיא   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   חשון 2.30 ׅהה   ה הי ח וׅ  ׅוי ׅהה 

ה   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   כסלו 3.30 ה   יוד אלף ט ׅה  י א 

ׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   כסלו 4.30 ׅהה  ׅיה  ׅוא   הי הי י יׅ  י 

 ויו יוד יא א   ׅוׅיׅהׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   כסלו 5.30

ׅהה   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   כסלו 6.30 ׅהה  ׅיא   הי הי יב ל   ׅוי 

י   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   טבת 7.30 ה  א   יוד אלף תיקון י"ג ף   ה 

וׅ  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   טבת 8.30 ׅהי  ׅיה  ׅהא   הי הי תיקון י"ג ה   ה 

 ויו יוד תיקון י"ג י   ׅהׅיׅהוׅ  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   טבת 9.30

ׅוי   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   טבת 10.30 ׅהה  ׅיא   הי הי תיקון י"ג י   ׅהה 

 יוד אלף תיקון י"ג ו   ה  י  א  ה   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   שבט 11.30

ׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   שבט 12.30 ׅה ו  י  י  א  ה   הי הי תיקון י"ג ד   ה 

 ויו יוד תיקון י"ג ה   ׅה ו  י  ׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   שבט 13.30

יׅ ׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   שבט 14.30 ׅהה  וׅ י  ה   הי הי י"גתיקון  י   א 

ה   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אדר 15.30  יוד אלף תיקון י"ג יׅ  י  א  ה 

ׅה  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אדר 16.30 ׅהה   הי הי תיקון י"ג ׅה  ו  י  י  א  ה 

 ויו יוד תיקון י"ג וׅ  וׅ ׅהׅהיׅ  יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אדר 17.30

ׅהה   יׅ וׅ ׅה ׅה  א  י  ה  ה   אדר 18.30 ׅ ׅהה   היהי  תיקון י"ג ׅה  י  ו  א  ׅי

 יב"ק גימ'    יאהלוההים שני    ה שנשלם חצי דרךתכוין  כאן
 .ך"דרגימ'  יוד הי ואו הי   אלף הי יוד הי
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 הוי"ה ורמזם בפסוקיםאהי"ה וואלו י"ב צירופי 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ע"כ בהצלחה להשגה ולתשובה שלמה מאהבה
 ופתיחת מעיינות החכמה וגאולה שלמה.

 

 

 

 

  

 פסוק הויה אהיה חודש
 ארץהתגל ושמים השמחו י יהוה אהיה ניסן

 ידועושכל המתהלל התהלל י יההו אההי אייר

 שנית       המשכן הלצלע ודותיו י יוהה איהה סיון

 יל השו ואיננ הז הוהי היהא תמוז

 יוםהשראל ישמע וסכת ה הויה היאה אב

 יכ ולנ התהיה וצדק ההוי ההיא אלול

 הפרע ישר האותו וירא והיה יהאה תשרי

 הוה-יזה היום הדבש ו וההי יההא חשון

 כנעניהארץ הושב יירא ו ויהה יאהה כסלו

 ושמ הונרוממ יאת הליהו היהו האהי טבת

 ואההיה ומירנו ימר ה היוה האיה שבט

 ואתונ יבנ הולשורק העיר ההיו ההאי אדר
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 ראש השנה
 

 בכללות הכוונותסדר 
 

 .דכללות השנהכח"ב אנחנו מתקנים את הזו"ן ד, גבב' ימים דראש השנה סדר הכוונות ןבעניי

 וצריך להתכונן היטב.  עבודה רבהיש כאן 

  אותם, ולנסורלבנות הבחינות הנתקנות  צריך א'

 למתקם.  הרי"וכוונות  לחש וחזרהיש בתפילת שחרית  ועוד ב'

  .חיצוניות ב'. יום פנימיותא' : יום כללות הבחינות הנתקנות בראש השנה הם

 . דפנים, ואח' ופנים דאח'בחינות, אח' ופנים  ד'נחלקת להפנימיות 

 בחינות, אח' ופנים.  ב'ל החיצוניות

היינו בניין  לתקן אותם-ב'לברר רפ"ח -א'בחינות ובכל אחת מהם צריך:  ששהם  הרי

 את אותה הבחינה. לנסור -ג', הפרצופים

מבי"ע  כל הפנימיותיש לברר )קרבנות זמירות יוצר( מתחילת התפילה : פנימיות ביום א'

 דפנים ניםפח' ווא דאח' ניםפח' ואדרך ההיכלות עד היכל ק"ק דבריאה. )ולהעלות הבירורים 

ואח' , בתפילהדפנימיות  אח' דאח'רק  א'ביום ונוסרים מתקנים בפועל דפנימיות( אע"פ ש

דפנימיות  פנים דפניםדפנימיות ו פנים דאח'שאר הבחינות שהם  - בשופרדפנימיות  דפנים

 .א' ביום ד' בחינות כתרבהרי שנסרנו  .ב'ביום והנסירה  יושלם תיקונם

 כל החיצוניותיש לברר את  )קרבנות זמירות יוצר( מתחילת התפילה :חיצוניות ביום ב'

דחיצוניות(  אח' ופנים)היכלות עד היכל ק"ק דבריאה דרך ה הבירורים ולהעלותמבי"ע 

פנים  'איום  תשלוםלתקן ולנסור  כן, ובאהבהבתפילה עד  אח' דחיצוניותאת ולנסור ולתקן 

 . באהבהתיבת בדפנימיות  דאח'

 ,דפנימיות פנים דפנים יום א' תשלוםתיקון ונסירת כן ו. בשופר רוננס נתקן דחיצונית ופנים

 בחינות הכתר. ששנסירת  השלמנוהרי . דרחל כתרהתיקון ונסירת כל זה 

ת נחלק אלו שש בחינותו. יהבחינות ששעל  החכמהאת  ביום שנייש להמשיך ולנסור וכן 

 . אחור ופניםלב' מערכות  עבודתם

  .וכו'בזכרינו לחיים  ,דחיצוניות אח'דפנימיות, ודאח'  דאח' ופנים חכמות

עוזר )במנחה או במלך  .בשופר ,דחיצוניות פניםדפנימיות, ודפנים  דאח' ופנים חכמות

 (. השופר תמורת ,וערבית

  .ערב יום כיפור, עד בהמשך הנסירה עשרת ימי תשובהתלווה אותנו בכל  חלוקה זו

  
                                                                    

יצאו גם ועכשיו ב"ה  בעץ חיים למוצאיהם. הרה"ג רבי מרדכי עטיה שליט"אממו"ר הקדמת ראה  ג
ועוד בעניין הריבועים הנסירה ועשרת ימי  הרי"ושני ספרים "עטרת מרדכי", בעניין לאור עולם 

 תשובה, ספרים מסודרים בדיוק רב ובטוב טעם ודעת. ע"ש.
 הוא נסירת הכתר.   ה"רשל  א'מהז"א וביום  רחל בהמשך י' ימי תשובה ננסור י' הספירות של הנוק' ד
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 הבירורים מהיכל ק"ק דבריאה
 

 לתיקון הבחינות האלו. דבריאה מהיכל קודש קודשים הרפ"ח נברר בירורי מתינבאר עתה 

' א)יום  באהבהת ביתבמבררים הרפ"ח ( )בחינות הפנים השופרהתיקון שבתקיעת לצורך  א.

 . דפנימיות( פנים דפניםכן דודחיצוניות, פנים רפ"ח ד 'בדפנימיות, יום  אח' דפנים

 : נברר הרפ"ח האח'בחינות  תיקון . לצורךב

 אח'רפ"ח ד יום ב' ,דפנימיות אח' דאח'רפ"ח ד יום א'יום ) אותובחינה של  (1

 ".שמע"תיבת דחיצוניות( ב

ת בית( בדפנימיות פנים דאח'ראשון )של יום השלמה בחינת ביום השני  (2

  ."באהבה"

למעשה עליה לע"ב ס"ג דא"ק,  תיקון המצריך עליהשל עיקריות  שש בחינותרק יש הנה 

 פנים דפניםיחד,  שתי בחינותאנו מביאים  יום ב'מפני שבשופר  חמש,בפועל יש רק 

 דחיצוניות באותה עליה לע"ס דא"ק.  ופניםדפנימיות, 

כנגד פנימיות  דמיושבבתקיעות  פעמים, שלשבשופר, כל בחינות הפנים  כווןל צריךבפועל אך 

, )אך זה עבור הואז החשבון הוא אחר .דחיצוניות, חיצוניות דפנימיות, ופנימיות דפנימיות

 ( ובהמשך עד ערב יום הכפורים מסיימים את כל הנסירה.אותם הבחינות

 תששאת  לנסור, ו'אביום  בכתר ולנסורלתקן בחינות עיקריות שצריך  שש: יש לסיכום

בחינות,  ב' נסרנו רק 'אביום אך בחינות לשני הימים.  י"בסך הכל  ,'בביום  חכמההבחינות 

' תשרי, טבחינות. וביום  ששבחינות. ובעשרת ימי תשובה כל יום נסירת  י'נשלים  ב'ביום 

 שהם ח"י בחינות. ( הי"ם), לכותמסוד יוד ה' ספירות גערב יום כפור, 

 

 

 חיצוניות                                                  פנימיות                           

              יום ב' באהבה אחור        יום ב' שופר פנים                      אחור                                פנים              

  יום א' שופראחור     יום ב' שופרפנים  

  יום א' באהבהאחור          יום ב' באהבה פנים                                         

 

                                                                    
הם עבור לחש  שתקיעות דמיושב .דז"א בינהכאן צריך להוסיף ולהבין שכל מה שדברנו הוא בפרצוף  ה

והכל חוזר ונעשה גם בחכמה ועל כן  חכמהאך במוסף אנחנו עובדים בפרצוף הוחזרה דשחרית. 
וכן בהמשך בעשרת ימי תשובה מתקנין בכל יום שני הפרצופים והמשכיל יבין. החשבון שונה לגמרי. 

ין בסיכום ולזה צריך לעי חכמהובמוסף  ,בינהפרצוף בשחרית ערבית ומנחה  תשובה, ובשבת .חו"ב
 ., ע"שלעשרת ימי תשובה ובסידור הרה"ג רבי בניהו שמואלי שליט"אשל 



 חגי תשרי מקור הישועה כוונות החגים                                כב
 

 

 והנסירה התיקוןאופן 
 

אחר שביארנו כמה בחינות עלינו לתקן וכן מקום תיקונם באיזה יום ובאיזה שלב  הנה

אופן תיקונם. כאן נראה הבדלים בעבודה של התיקון והנסירה, שכן בבתפילה, צריך להרחיב 

 בחינות, ושתי תפילות ושופר.  ששיש 

  והיא:תבנית,  הצריך להבין שכל בחינה נתקנת באות ראשית

 של הבחינה הנתקנת.  רפ"חצריך לברר  א'

 . ולא יראו פני ריקםדא"ק יחד עם בחינה מתוקנת בסוד  "גסב ע"לעלות ל ב'

  ז"א ונוק'. נה החדשה,ילהביא מוחין החדשים לבנות את הבח ג'

 . את הבחינה החדשה לנסור ד'

 :תפילותבאיך נעשה את התיקון של כל בחינה הוא  להבין ומה שצריך

ב' בחינות אלו יתוקנו  - 'בדחיצונית, יום  אח''. ואדאח' דפנימיות, יום  אח'תיקון  (1

את הרפ"ח א' יום נעלה  אחדתיבת בירור הרפ"ח, בהוא  שבה שמעהחל מתיבת 

רפ"ח דאח' דחיצוניות, עם בחינת מוחין דיניקה בסוד את ה ב'ביום ו ,דאח' דאח'

יהיה עד  אלו זו"ןן תיקוו, דאח' דאח' מוחיןלהביא ע"ס דא"ק לולא יראו פני ריקם 

 .שחרית' הימים בתפילת ב. וזה בבאהבהתיבת 

דפנימיות,  אח' דאח'' א, ביום שונה באופןהיא ' הבחינות הנ"ל בשל  הנסירה (2

הנסירה  אח' דחיצוניות ב'לחיים וכו'. וביום  זכרנותיבות  י"אהנסירה תהיה ב

כוונה ללא תיבות תפילה  רבינו אשרכמו בסידור ) תיבות תפילהללא בכוונה  כללותב

 . ב'יום  תיבת באהבהסוף ( המופיע בכוונהה ה בסידוררק הורא

תיבת המשך שני בהביום  דר"ה 'אדפנימיות, השלמת יום  דאח' פניםתיקון בחינת  (3

הרפ"ח לע"ב ס"ג דא"ק  עליהבירור הרפ"ח, היינו  ,כל תיקונהשם נעשה , באהבה

נביא את בזה ו ,"ולא ייראו פני ריקם"אח' דאח' יחד בסוד עם מוחין ד דפנים דאח'

 בתיבת באהבה כל זה הכתר שלה.וננסור  דפנים דאח'ז"א ונוק' , נבנה כל המוחין

 .ב' לפני זכרנו לחיים ביוםבלי אמירת תיבות תפילה )רבינו אשר( 

ואח' דפנימיות,  דאח'אח' ופנים , שהם כל בחינות האח'אחר שכבר  שניביום  (4

' בחינות אלו גשל חכמה נתחיל לנסור את השלהם,  הכתרוננסר  תוקנודחיצוניות 

 וכו' לחיים  זכרנותיבות  י"אב

הכתר נגמר תיקונם ונסירת כבר  אח'בחינות הכל בסוף זכרנו לחיים  ב'יום ב הרי (5

ויש עדיין בחינות הפנים שעוד לא התחלנו תיקונם, והם יושלמו  .שלהם החכמהו

 .יום ב'בהמשך בתקיעות 

דפנימיות, נברר הרפ"ח בתיבת  דפניםאח'  א'ביום  בשופר תיקון הבחינותסדר  (6

נעורר  ס"גשהוא מילוי  יאויודהשופר הבל על ידי שר"ת תשל א' , בתקיעה באהבה

נכין שפע והעומדים על גבי הראש דז"א  דחכמות וחסדיםרישא דז"א והמוחין 
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יעלה בסוד והוא דפנימיות,  אח' דאח'שהוא מוחין מתוקן להעלות לע"ס דא"ק, 

המוחין צלמי , ונביא דפנימיות אח' דפניםשל  "ולא יראו פני ריקם" יחד עם הרפ"ח

נבנה הבחינה ו נחזיר הבחינה הישנהם הישנים, בהמשך התקיעות החדשים ע

 .תתר"בתקיעה אחרונה של הכתר שלה וננסור החדשה 

 דפנימיות,דפנים  פניםיום א', והשלמת  דחיצוניות. פניםבתקיעות ביום שני וכן  (7

שר"ת על ידי הבל ת, ובתקיעה הראשונה של באהבהבתיבת אלו  ב' הרפ"חנברר 

' בחינות ב נכין שפע מוחין מתוקן שלנעורר ו ס"גשהוא מילוי  ודיאויהשופר 

 ".ולא יראו פני ריקםהרפ"ח בסוד " ב'להעלות לע"ב ס"ג דא"ק יחד עם 

על ידי הבל השופר שהוא מילוי  פנים דחיצוניותעבור  ,לשינוייםכאן צריך לשים לב  (8

דז"א,  י רישאעל גבהמוחין דאבא שהם כן לעורר ו ב', לעורר הכלים דחב"ד, א'. ס"ג

כתר, והשאר מהציא גבורות הכתר ו, ולהד', להוציא המוחין דאימא מהנוק' ג'

של  הרפ"חוכן . דאח' דחיצוניות כל בחינות אלו החכמה כבר נסרנושכן  בחכמה.

  זה ע"ג רישא דז"א. . כלפנים דחיצוניות

, נעלה בסוד ולא יראו פני, על ידי הבל השופר שהוא פנים דפנים דפנימיותאך עבור  (9

ב' צלמי דפנימיות שתוקן יום א',  דפניםאת האח' להוציא מהז"א  א'. ס"גמילוי 

 דפנים דפניםוהרפ"ח בנוק' בכתר שלה,  והגבורות, ב'בז"א, הם דאו"א  המוחין

 כל זה על גבי רישא דז"א. דפנימיות. 

 כלאחר ש לתפוס ראש להבין היטב מה עולה ומהיכן הוצאנו אותם. כאן יש (10

 . נעלה לע"ב ס"ג דא"ק עם הרפ"ח על גבי רישא דז"אאלו  הבחינות

ח' את המוחין החדשים עם הישנים,  ונוריד נביאע"ב ס"ג דא"ק דזיווג  נגרום (11

 וננסורחדשים, נבנה את הבחינות בהמשך התקיעות  ד'ישנים ו ד'בחינות מוחין, 

, וכאן את הנסירה נעשה לספירת הכתר וכן תשל תר" בתקיעה האחרונהאותם 

 נסירות.  ה'החזרות, ו ג' הישנותעם  ותלחכמה של כל הבחינות חדש

דפנימיות הכתר נסור,  אח' דפניםרק להחזיר.  כתר וחכמה נסוריםדחיצוניות אח'  (12

דפנימיות  ופנים דפניםדחיצוניות, פנים  החדשותוננסור החכמה. ומהבחינות 

. סיימנו כל מלאכת התיקון ד' בחינותהחכמה. ע"כ, הרי  גםהכתר ו גםננסור 

, אמצעייםוהנסירה של ב' הימים דראש השנה. אך יש עדיין מנחה שאז הוא כלים 

 .חיצוניים ובערבית כלים פנימיים,ובשחרית עשינו כלים 

. הראת א' וב'תבנית ואופן תיקון כל הבחינות בראש השנה יום  בכללותביארנו הרי  (13

לדעת איך במקום שיש תפילה או אמירה של זכרנו, משתמשים בהם לתיקון, 

ובהעדר תפילה או אמירה נעשה זאת באופן אחר כמו שעשינו תיקון ונסירה פנים 

 דאח' בבאהבה, והתיקון בשופר. 

, כל בחינה בסידורוד אופן התיקון לעשות אחרי הקדמה זו ללמ נושנשאר למה  (14

 .במקומה, ולחזור על זה כמה וכמה פעמים ובע"ה תוכל להתחיל לכוון בפועל
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לזו"ן  דאב"אלר"א בר"ה תחילת תיקון והמשכת המוחין  :...נה"ש דף ל"ט ע"ד (15

שנה שעברה והמשכת מוחין דפב"פ לזו"ן ד נסירההנכנסת וזו השנה הכוללים ד

שהעבודה  הרי... ע"כ ע"ש. שנת אשתקדלזו"ן דהחסדים וזיווג דש"ת והמשכת 

שערי רחמים א' וראה  שעות ע"ש.כ"ד שנים כמו תיקון ד ג'בכללות היא במשך 

 שא' ר"ל.
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 השופר תקיעת
 

, לעיל אמרנו שכל בחינה צריכה להיתקן באותה וכאן נרחיב מעט על עבודת התקיעותהנה 

 תבנית, והוא בקיצור.

  לברר רפ"ח של הבחינה הנתקנת, א'

דא"ק יחד עם הרפ"ח בסוד  לע"ב וס"גלהכין בחינה שכבר מתוקנת כדי להעלות אותה  ב'

 "ולא ייראו פני ריקם", וכן להעלות הגבורות מהנוק'.

 עליה לע"ב ס"ג דא"ק לגרום לזיווג והורדת הבחינות החדשות עם הישנות.  ג'

 לבנות הזו"ן, ולנסור אותם. ד'

שר"ת תשל  הראשונה בתקיעהלהבין שעיקר הכוונות בתקיעות הן  צריךויותר נרחיב כאן 

, ביארנו לעיל שבירור הרפ"ח של הפנים הנתקנים על ידי השופר ת"רשל ת האחרונהובתקיעה 

 כמה כוונות והן:  ןנכווי, ואז מתחילת התקיעה הראשונה באהבהיהיה בתיבת 

 

 יוד י או שהוא מילוי ס"ג והוא  הבל השופרעל ידי  יום א'

של מוחין דאבא דפנימיות ) דאח' דאח'דמ"ה דז"א. דחב"ד דמ"ה וב"ן  לעורר הכלים -'א

 .(מתיבת באהבהכבר חכמות וחסדים הנמצאים על גבי רישא דז"א 

על גבי רישא דז"א, שכן מוחין לא גם כן של בחינה הנ"ל העומדים  המוחיןגם את  לעורר -ב'

 פעילים הם בתרדמה.

 דאימא דאח' דאח' דפנימיות )יום א'( מתוך הנוק'.מוחין  להוציא צלם -'ג

להעלותם עם צלם דאבא ודאימא על גבי  הז' גבורותמהנוק' מהכתר שלה את  להוציא -ד'

 ועם הגבורות והרפ"ח. רישא דז"א, ולחברם צלם דאבא ודאימא

 הרפ"ח' גבורות עם זדאו"א וה דאח' דאח'הנ"ל והם ב' צלמים  להעלות כל הבחינות -ה'

עד ע"ב ס"ג דא"ק דרך המדרגות ולגרום שם  ז)יום א'( בסוד ולא ייראו פני ריקם דאח' דפנים

 י"ס דמ"ה וט"ס דב"ןלזיווג ע"ב ס"ג דא"ק, להוריד משם דרך המדרגות הבחינה החדשה 

על עם החדשות ולהעמיד המוחין כולם  חלבנות הפרצופים העליונים עד או"א ולחבר הישנות

 ע"כ בתקיעה ראשונה. רגלים. ד' ד כסא של, בסוגבי רישא דז"א

"ת ראשון, שרשל ת בשברים תרועהבניין הז"א בהמשך התשר"ת תש"ת תר"ת,  ומכאן -ו'

שנכנס לבג"ה, אך באותה כניסה נכנסים גם גבורות דדעת  שמאל ישןיש המשכה מיוחדת של 
                                                                    

 "לקול אשתך שמעתכי "על ידי שמיעת קול השופר נתקן בחינת חטא אדם הראשון שנאמר לו  הנה ו
. "בו יתוקן חטאה"  מנחם פרג' הי"ו. והוסיף חכם מו"ר הרב מרדכי עטיהקול שופר.  שמועצריך ל
 יחוד קובה"ו. הוי"ה אדנ"י. צ"אגימ' בפו"ג בא"ת ב"ש  ופ"רש. השופרגימ' 

עניין עליית השפע בסוד ולא ייראו פני ריקם נתבאר באורך במטבע ברכה וכאן בקיצור צריך להבין  ז
מא"א לא"א וכן על בקבלת השפע שמה שאנחנו מעלים כאן עולה עד או"א, ואו"א מעלים מה שקבלו 

 עד ע"ב ס"ג דא"ק.כל פרצוף לפרצוף שלמעלה ממנו דרך זה 
למעלה רק מה שמתייחס אליהם, שכן השמות רואים  צריך להבין שהבחינות הישנות אינם עולות ח

 .לא יראו פני ריקם-,ויש בחינות של שפע לפרצופים העליונים שמעלים אותו לןאותם רק מאו"א ובזו"



 כז                         השנה כפור סוכות                    ראש   
 

 

לכן בתרועה מוציאים אותם ומחזירים אותם למקומם. בסוד "עלה אלהים  טשלא במקומם

 חב"ד דז"א.לסים המוחין ראשון. מכני תבתרועה". בתקיעה אחרונה של תשר"

דז"א נה"י יכנסו בתר"ת דז"א, בחג"ת נכניס המוחין חדשים עם ישנים לתש"ת ב -ז'

נחזיר הגבורות שעלו, , זאת. אחר חב"ד דנוק'יאיר ל ז"א תבתקיעה אחרונה של תר"ו

 למקומם. וננסור הבחינה החדשה. 

. וכן דמיושבוזה עושים ג' פעמים בתקיעות  יום א'יארנו העבודה של תקיעות בעד כאן  -ח'

, כנגד פרצוף שופרות, פנימיות דחיצוניות. חיצון, כנגד פרצוף מלכויות. בבמוסףג' פעמים 

 , פנימיות דפנימיות. פנימי, כנגד פרצוף זכרונות, חיצוניות דפנימיות. אמצעי

, אך במוסף בינה, וזה של פרצוף הלחש וחזרה יכל התקיעות דמיושב הן עבור שחרית -ט'

  .חכמהבפרצוף השוב פעמים בלחש ובחזרה, נעשה הכל 

 

בחינות שעולות בסוד  ב'' בחינות שמתקנים ויש בהעבודה קצת יותר ארוכה שכן יש  ביום ב'

יראו פני ריקם" וצריך לשים לב מהיכן מוציאים את המוחין ומהיכן מוציאים את "ולא 

 , שכבר נסרנו את החכמההגבורות שכן יש בחינות 

 

 .וד י או ישהוא מילוי ס"ג והוא  הבל השופרעל ידי  יום ב'

בתיבת באהבה, צריך על ידי השופר ביררנו אשר את הרפ"ח  פנים דחיצוניותן ולתק -'א

 יאאת המוחין דאימא מהנוק' להוציאהמוחין שעל גבי רישא,  לעוררדחב"ד והכלים את  לעורר

 כתר את הכתר ומהחכמה שאר הגבורותאת הגבורות מה ציאוולהעם המוחין דאבא  ולחברם

 .מוכנה לעליה. הרי בחינת החיצוניות החכמה את נסרנוכבר שכן בחינת אח' דחיצוניות 

את בסוד "לא ייראו פני ריקם" להעלות , דפנים דפנימיותפנים  תיקון יום א' מתלהשל -'ב

 והגבורות. בז"אוהם נמצאים בשופר שתוקנו אתמול דפנימיות  דאח' דפנים דאו"אהמוחין 

 .מוכנה לעליה. הנה גם הפנימיות באהבהשל פנים דפנים ביררנו בתיבת  הרפ"חובכתר דנוק'. 

והם חיצוניות  -א'מוכנות לעליה לע"ס דא"ק להביא את השלמתם,  ב' בחינותהרי כאן  -ג'

 פנימיות והם -ב'דפנים דחיצוניות.  והרפ"חדחיצוניות והגבורות  דאח'המוחין דאו"א 

 . דפנימיות דפנים דפנים והרפ"חדפנימיות והגבורות  דאח' דפניםהמוחין דאו"א 

 יב, וירדו המוחיןיהיה זיווגשם ו. דא"ק "גסב לע"עכשיו יעלו כל בחינות אלו למ"ן  -ד'

על גבי החדשים י"ס דמ"ה וט' ספירות דב"ן. לבנות את כל הפרצופים העליונים וירדו ויעמדו 

 .רישא דז"א

ועד עתה שעומדים שר"ת הראשון, תשל  בתקיעה הראשונהבהבל השופר  כל זה התחיל -'ה

 ' חדשותדודפנימיות  דאח' דפנים' דחיצוניות וכן או"א אחאו"א דישנות  ד' - בחינות ח'בסוד 

 .על גבי רישא דז"א דפנימיות, כולם דפנים דפניםדחיצוניות ואו"א דפנים או"א 

היינו בג"ה דאח' דחיצוניות ובג"ה דאח' דפנים  שמאל ישן, הבחינות שברים תרועה -'ו

והיות  .יכנסו שםשל בחינות אלו גבורות הדעת גם דת"י דדז"א וכן  בג"היכנסו לדפנימיות 
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, ובתקיעה אחרונה של "עלה אלוהים בתרועה" יג. בסודבתרועהשאינו מקומם יחזרו לצאת 

כל אחד  פנימיותו חיצוניותישן וחדש  דז"אחב"ד כל המוחין ב יםסיכנמהראשון  תתשר"

 . במקומו

יכנסו לנה"י תר"ת , ובישן וחדש חיצוניות ופנימיות כנ"ל יידחו לחג"ת דז"אתש"ת ב -ז'

 , של כל הבחינות כנ"ל לחב"ד דנוק' תבתרועה אחרונה דתר"והז"א יאיר דז"א, 

אח'  והם יחזרו למקומם,וננסרו ואז הגבורות הישנות שעלו של הבחינות שתוקנו  -ח'

לכתר והוא נסור דפנימיות  האח' דפניםהכתר לכתר והשאר לחכמה ואין נסירה. ו דחיצוניות

דפנימיות  ופנים דפניםדחיצוניות  פניםשהם וכאן ננסור החכמה. ושאר הבחינות החדשות 

 . החכמהאת הכתר וגם את גם ננסור 

סיימנו . תשל תר" האחרונהובתקיעה שר"ת תשל  ראשונה הרי שעיקר העבודה בתקיעה

, המשך הנסירה היא בעשרת ימי תשובה עד הכתר והחכמה' לנסור בכל הבחינות את בביום 

  .ע"כלכות. מסוד ויוד ה הי"ם' בחינות גערב יום כיפור, שאז ננסור 

 בסיכום וכן בסידור במקביל. וצריך הרבה תירגול

                                                                    
 ראה לקמן הרחבנו בזה. ט
ריכים לעשות שלושים תקיעות ללחש ועוד שלושים לחזרה, אך עושים רק שלושים לכאורה היינו צ י

 .ללחש וחזרה יחד
ז' ספירות העליונות שהיו בלאה להוציאם מהכתר והתנה"י להוציא מי' ספירות דרחל. אך הריבועים  יא

 אינם יוצאים מרחל רק הז' שקבלה מלאה. נראה המשך עבודה זאת בעשרת ימי תשובה ביום הז'.
 . חלוקת השפע בירידה.באתי לגני א' עמ' נ"ט ע"בראה  יב
 ראה לקמן הרחבנו בזה. יג
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 בקיצור התקיעות טבלת
 

 דפנימיות.  אח' דפניםדפנימיות להביא  דאח' 'אחלהעלות  :יום א'

 דפנימיות אח' דפנים ו דחיצוניותאח' להעלות  :יום ב'

 דפנימיות. ופנים דפנים דחיצוניות פניםלהביא 

 

 

 

להורות ששם  תהאחרונה של תר" תוכן ה ,שר"ת התקיעה הראשונהתשל  תהדגשנו את ה

 עיקר הכוונות ראה לעיל.
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 תרועה שבריםכוונת 
 

היינו ביום א' בג"ה  שמאל ישן, בחינות המוחין של שברים תרועה-כוונה מיוחדת ב הנה יש

דאח' דאח' וביום ב' בג"ה דאח' דחיצוניות ובג"ה דאח' דפנים דפנימיות יכנסו בשברים 

של בחינות אלו יכנסו בבג"ה דז"א. והיות  דת"י דגבורות הדעתדז"א וכן מצטרף גם  בג"הל

 שיחזרו ויצאו משם. בסוד "עלה בתרועהוגבורות דדעת נכנסו ושם אינו מקומם לכן נכוין 

 אלוהים בתרועה".

ועל ידי השברים יורדין אותם ... אח"כ הם השברים :...שעה"כ דף צ"ח סוע"ד

ואלו תוך רישא דז"א ממש בסוד מוחין פנימיים  בינה ועטרא דגבורההתרין מוחין 

 ...לפי שר"ה הוא יום הדיןטרם מוחין הנקר' חכמה ועטרא דחסד  מקדימין לכנס בו

נכנס הוד דאימא ובתוכו תרין מוחין שמאליים שהם ונמצא כי ע"י תקיעת השברים 

לתוך רישא דז"א והוד דאימא יש בו ג"פ כנודע ומתפשטים בג' בורה בינה ועטרא דג

מוח ונודע כי מן ההוד דז"א נעשה  בינה וגבורה והודספי' שבקו שמאלי דז"א שהם 

' בחי' כבר התחיל להיות אל המל הבינה והגבו' דנוק' נמצא כי ע"י תקיעת שברים

 גם ניתן מוח הבינה והגבורה במל'. ...מוחין

עיטרא לכן מתחיל קו שמאל להכנס בז"א וגם מאיר בנוק' ויורד עמו  יום הדיןהיות ר"ה הרי 

 בנוק'ונכנס לההוד דאימא, ואחר שיעשה גם מוח בינה ודעת דגבורה  ובלא לבושאך  דגבורה

 יחזרו הגבורות למעלה וצריך להבין מה נעשה עם הדעת דנוק' שהאירו בה. תרועהב

 דתשר"תשברים ... :ס"ה ע"ב וכן יום ב' דף ע' ע"בדף  יום א' סידור ראש השנה

יכוין להמשיך בג"ה ודת"י דגבורות דב' צלמים )או"א( דאח' דאח' דפנימיות א': 

 ומפרק אחרוןדאח' דאח' דפנימיות,  לבג"ה דז"אלהודות דאו"א ומשם להמשיכם 

' וגם דנוקלבינה דאחור  מוח בינהשבהם שנתפשט בהוד דז"א יכוין לתקן ולהמשיך 

 . ע"כ.דנוק'דדעת דאחור  לדת"י דגבורותהגבורות מוח 

דז"א,  לבג"הדאח' דאח' דפנימיות וגם הגבורות דדעת  הבג"השמכוונים להכניס גם  הרי

בתרועה וכאמור מיד כאן דנוק'.  גבורות דדעתוגם  ה דנוקהבינומפרק תחתון לבנות את 

מעלים את הגבורות דדעת מתוך הז"א להחזירם למקומם. ובהמשך נבאר האם מה שנבנה 

 מהם בנוק' גם זה מתבטל או נשאר ובזה נראה מחלוקת.

 דתשר"ת תרועה ...:סידור ראש השנה יום א' דף ס"ה ע"ב וכן יום ב' דף ע' ע"ב

א': יכוין לסלק את המוחין דדת"י דגבורות המלובשים בהודות דאו"א שבבג"ה 

דדת"י ע"ג רישא דז"א. )זה שלב ראשון( ויכוין לחבר המוחין  ולהעלותםדז"א 

ודת"י דגבורות דאימא  דגבורה דאבא עם דת"י דחסדים ולהלבישם ביסוד דאבא

... גבי רישא דז"א יכוין לחברם עם דת"י דחסדים ולהלבישם ביסוד דאימא שעל

 ע"כ ע"ש.

ביום ב' שם כתוב בקיצור יותר. אך מה שצריך להבין שמוציאים הגבורות דדעת שנכנסו  ראה

בהודות, ומעלים אותם על גבי רישא דז"א ומכניסים אותם ללבוש יסוד דאו"א וכך יכנסו 

דין " שזה בחינה של סדר שלא ישלוט העלה אלהים בתרועהבהמשך תוך ז"א. וזה בסוד "
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יותר מדי כמו בבריאת העולם שרצה לברא במידת הדין ושיתף מידת הרחמים ועוד ראה אם 

 נראה רמז לזה בזוה"ק פר' אמור כך נלע"ד. 

דמוחין  והגבורותמתלבשים הבינות  השברים וע"י :...נה"ש דף ל"ח אע"א

דפרצוף חב"ד  בקו שמאלהחדשים בהוד דתבונה ונכנס הוד דאימא עם המוחין 

מתלבשים חכמות בנצח התרועה  ן ג' פרצופים התחתונים הנז' דז"א. וע"יהעליו

 ...ומושכים אצלם ביסוד דאמא את הגבורות שנתלבשו בהודדאימא וחסדים ביסוד 

 ע"כ ע"ש.

שהחכמות מתלבשים בנצח והחסדים ביסוד ומושכים אליהם את הגבורות איך מבואר הרי 

 דדעת שהיו ונכנסו בהוד דאימא.

:... ע"ש שמאריך וכתב נמצא מכל הנז"ל דעיטרא דגבורה כ"ז אות ל"ג טוב שם עמ'

נכלל בבינה דז"א, ומטעם זה יכול ליכנס דת"י דגבורות בבג"ה דז"א ומשם יוצאים 

מ"ש בשעה"כ ונדע כי מהוד דז"א נעשה מוחין בינה וגבורה בנוק'  בדעת דנוק', וזהו

היה נשאר החסדים דע"ג  ע"ש. ועוד דאם היה יורד דת"י דגבורות בכלים דז"א

רישא דז"א בלי לבוש, שעיטרא דחסדים וגבורות נתלבשו בג' כלי דעת... אם כן אם 

כדי שלא ישארו החסדים  חצי כלי דדעתהיה צריך לירד  דת"י דגבורותהיה יורד 

. דף כ"ג ע"בהוראת שע"ה  ן, עייבדברי הרב שיורד וחצי כלי לא מצאנובלי לבוש, 

, דנשארו החסדים בלא זה אי אפשרכלי עם עיטרא דגבורה, ואם תאמר שירד כל ה

לבוש למעלה, אבל עיטרא דגבורה כיוון שהוא דין עם ההוד הוא דין... בשברים לפי 

שר"ה הוא יום הדין, לכן אלו השנים שהם דינים נכנסים תחילה בכלים דהוד דז"א, 

 ומשם ניתנים בדעת דנוק'... ע"ש באורך.

הגבורות להוד דז"א ולא יכול להיות שירדו הגבורות עם לבוש שכן  מתפלא איך יכנסותחילה 

 החסדים ישארו בלא לבוש וגם חצי לבוש לא מצאנו שמתחלק.

:...שואל על שעה"כ שהוא יום דין לכן אלו השניים בינה שערי רחמים ב' ש' ש"ו

ולמה  אח' דאחועיטרא דגבורה נכנסים תחילה, ואם כן למה רק הבחינות הישנות 

 כתב שגם אח' דפנים יכנס... ע"כ.לא 

נראה מדברי הרב שהבינות וגבורות דאח' דאח' שעלו למעלה למ"ן להביא  :תשובה

ב' מנצפ"ך אלו דווקא נקראים דינים והם עצמם כתב הרב עליהם אותם התרין 

בו"ג תוך רישא דז"א אבל שמאל דאח' דפנים הם מתוקים ואינם גבורות מוחין 

וקא בינות וגבורות דאח' דאח' דפנימיות מהרה"ג שד"ה חזקים לכן ממשיכין דו

 . ע"ש.שלום עלי נהר ונהריצ"ו. ראה שם בהמשך שדן אמר המגיע בעניין מה שכתב 

 . שאלה ש"חשם גם  וראה

צריך להבין האם בהוצאת הגבורות דדעת גם הדעת מצד הגבורות דנוק' מתבטל גם כן  עוד

 הוא שהוא נשאר קיים.

שבידינו,  בב' סדריםא' בתקיעות  :...עוד מצאתי שינויי"אאות  אעלי נהר עמ' ס"

שנמשך לחב"ד דנוק' כתוב שם להמשיך מוחין  התר"תשבסדר א' כתוב אחר 

דחדשים דמוחין  דחסדיםודת"י  לבד לדעת דנוק' דמוחין החדשים דגבורות
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ר"ת שדת דדת"י דגבורות דהישנים כבר המשכנו לה בשברים. וטעמם והישנים

שכבר נסתלקו מתוך ז"א בתרועה דתשר"ת הא' מיהא דעת  ואפילודנוק'[ ]לדעת 

זה ]דדת"י דגבו' הישנים, מה שאין כן  ונתקן מצלםדנוק' ]הנז'[ כבר לקח הארה 

 בדת"י דחסדים[ 

. דס"ל דאחור ופנים לדעת דנוק' בורותוגסדים חז"ל כתוב מוחין ד ובסדר של ש"ש

ואחר כך  הארה זו מדעת דנוק' ודאי נחסר בתרועהדכיון שחוזר ומסתלק 

 הישנים לדעתה. הארה אף מגבורות דנוק' כשמתפשט ודאי שלוקח דעת

דקו שמאל  נמשך בקו שמאל מוחין דתשר"ת דהא דכתב ש"ש ז"ל דבשבריםודע 

דג' קוים וגם ב' קוים דימין החדשים ומוחין  עד בינה ודעת דנוק' דהישנים עד למטה

ואחר  ובתש"ת בחג"ת ובתר"ת בנה"י בחב"ד נמשכים בתשר"ת ואמצעי דהישנים

 בדברי הרב... ע"כ ע"ש.  ה"ט דאיכא תרתי לישניכך בחב"ד דנוק', 

שמה שהמשכנו את הדעת דגבורות לנוק' זה נשאר ולכן הרי שראה שיש שני סידורי שא' 

ממשיך בתר"ת רק לחסדים בלבד שניהם ולגבורות רק חדש ולא ישן שיש לה עדיין משברים 

נראה שצריך להמשיך מחדש  ולפי הסידור השני של הרש"שבה ולא הסתלק. שנשאר 

 מוחין דגבורות דדעת מהז"א.שהסתלק יחד עם יציאת ה

יכוין לסלק מוחין דדת"י דגבורות דאח' דאח' דפנימיות  :...פרי עץ הגן עמ' י"ד

המלובשים בהודות דאו"א שבבג"ה דז"א ולהעלותם ע"ג רישא דז"א, ויכוין לחבר 

ין דדת"י דגבורות דאבא עם דת"י דחסדים המלובשים ביסוד דאבא שע"ג רישא מוח

דז"א ולחבר דת"י דגבורות דאימא עם דת"י דחסדים דאימא המלובשים ביסוד 

 דאימא שעל גבי רישא דז"א.... ע"ש.

שעולות הגבורות בין דאבא בין דאימא ומתחברות עם החסדים ביסודות דאו"א ומה הרי 

 בעניין הדעת דנוק'.שנשאר להבין 

:... תרועה אחרונה דתר"ת יכוין לדחות יסוד דארבע צלמים ט"ופרי עץ הגן עמ' 

דאו"א דאח' דאח' ודאח' דפנים דפנימיות לדת"י... גם יכוין לתקן ולהמשיך דת"י 

 דחו"ג דאח' דאח' ודאח' דפנים דפנימיות לדעת דרחל הנז'. ע"כ.

משמע מזה שבהסתלק הגבורות בתרועה  ותיובכל בחינשבונים כאן את דעת דרחל הרי 

 . בסידורודלא כמ"ש  לדעת דנוק'גם הארה  הסתלקה

:... יכוין להמשיך גבורה דדעת דאח' דפנים ומוח סידור ראש השנה דף ס"ז ע"ב

 אח' דאח' ודאח' דפנים לדעת דנוק'.. ע"כ. דדחסדים 

כנגדו שנשאר מאז השברים  שלפי הסידור אח' דאח' דגבורות דדעת לא בונים דעת דנוק'הרי 

 תרועה של תשר"ת הראשון.

יש לכווין כמו פרי עץ הגן,  מו"ר הרה"ג הרב מרדכי עטיה שליט"אעל פי שמלמדנו למסקנה 

 שמסתלק יחד עם הגבורת דדעת גם הדעת ובונים מחדש בתקיעה אחרונה דתר"ת.
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 בראש השנה העבודהבאיזה בחינות 
 

העבודה כאן ננסה להעמיק קצת יותר בעניין הבחינות בכללות עברנו על שלבי למעלה 

 הנתקנות וזמן תיקונם.

ימי  'וושבכל לילה לימי  ,לשנת הזמניםהנסירה שבר"ה  :...נה"ש דף ל"ט ע"ד

לזו"ן  ח'באח' המוחין דאבר"ה תחילת תיקון והמשכת  ליעזראבי רול ,בראשית

 ,דשנה שעברהדפב"פ לזו"ן  ונסירה והמשכת מוחין ,הנכנסת דזו השנההכוללים 

... ע"כ דשנת אשתקדלזו"ן  ורה ]שמיני עצרת[תמחת והמשכת החסדים וזיווג דש

 . שערי רחמים ב' שא' שד"מ. וכן שערי רחמים א' שא' ר"לראה  ע"ש.

וכידוע כשיש , ובזה היא עיקר עבודתנו בראש השנה, בפרצוף הזמניםחטא אדה"ר היה הנה 

וודאי  ים בה בכוונה ושאר הבחינות נתקנות ממילא בכללות, ולכןתיקון בבחינה גדולה עובד

אלו הנתקנים  זו"ן, ללא כוונות. בהמשך נבין בע"ה שפרצוף הימיםשמתקנים גם במקביל את 

ועוד שאנחנו עובדים בראש השנה ועד שמיני עצרת בא"ק ואבי"ע של  דזו"ן.כח"ב הם ד

 השנה. וצריך להאריך.שעובדים בו לכל כח"ב . וזה פרט של הגבורה

' ז)בקרבנות זמירות יוצר( בראש השנה הם כללות  והעולים בהיכלותהנבררים  הבירורים

דהוד  יסודשל  רפ"ח דכללות כח"ב דז' מלכים. צריך לברר דכללות השנהמלכים של כח"ב 

דפנימיות  דפניםדפנימיות, ואח' ופנים  דאח'(. אח' ופנים טתשע"ראש השנה ) ידדהוד דיסוד

 : דחיצוניות. ביום שני. אח' ופנים דחיצוניות, יום ראשוןב

דמלכים של השנה והו"ק . דפנימיות הגמור, אח' ופנים דפנימיות וחיצוניות וביום הכפורים

 ... בתפילותי"ב חדשים  נתקן בהמשך

בית  שעה"כ דף ע"ו ע"ב. עיין עוד תו"ח דף קמ"ה ע"בוכן  שערי רחמים ב' ש' רפ"ט עיין

והזמנים אלו ולפי הזמן אם בחסד אם בגבורה או בת"ת... לפי העת  מועד... עניין המועדים

  ע"כ. והשעה...

נ"ל שהם הספירות המקוריות  אירממר נ"ב א ...וז"ל: הגוב"י ט' שעה"כ דף ע"ו ע"בראה 

 דר"ה בבחי' גבורה ,לפי שמועד, וכך זכיתי למצוא בשער תקיעת שופר שאמר שם כי אריךד

. א"ק ואבי"ע דגבורה כנזכר... וצריך עיון מה הבחינה ולכן העליות הכל בבחינת גבורה ,דא"א

. וראה גם סיכום בעניין הכוונה ממילא, ומה הבחינות הנתקנות בפועל בכוונהשאנו מתקנים 

 .לקמן לפי רבי שאול 'אתה'"ו בתיבת המיוחדת ברי

 

                                                                    
 .בסגרייםהמתאימה לכתובת בכל שנה כאן צריך לשנות הכתובת בכל זאת כתבתי את השנה  יד



 חגי תשרי מקור הישועה כוונות החגים                                לד
 

 

 של תקיעות מערכותלמה יש ג' 
 

: תשר"ת וז"ל כתב בסידור הגהה דף ס"ה ע"א : בתקיעות דמיושבשאלה מתעוררת הנה

הוא  שלישיבחיצוניות דפנימיות... תשר"ת  שניהוא בפנימיות דחיצוניות... תשר"ת  ראשון

לחש  שחרית טוהם כנגד שתקיעות דמיושבבפנימיות דפנימיות... ולפי מה שאנו אומרים, 

  ?בחינות אלו ג'זרה שחרית יש לראות . אם כן צריך להבין שגם בלחש וחיחד וחזרה

פתח  הרב בחינות, וכמו שכתב ג'באהבה -: כן ודאי שצריך לראות בנסירה בוהתשובה היא

, פנימיות לכל ג' בחינותהוא  באהבה:... תיקון הנוק' בתיבת עיניים דף ל"ז ע"ג ד"ה דע

צריך להבין שיש נסירה של ג'  וכן כאןדחיצוניות, חצוניות דפנימיות, פנימיות דפנימיות. 

. ונוק' דשאר פנימיות דפנימיותאלא רק  אינו כן בא"ט ב"ח. אך בתיקון הנוק' טזבחינות

 הבחינות נתקנות באופן אחר. 

וז"ל:  פנימיות דחיצוניות:... כתב הרב בענין תיקון הנוק' דשעה"כ דף צ"ו ע"א

 אלו... ע"כ.  ע"י ג' אלפי"ןבסוד פרצוף בהיותה אח' באח'  נתקנה ונבנית הנוק'והנה 

וזוהי בחינת בניין הנוק' השלב הקודם הנעשה באלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב  זה

 באטב"ח. שכן בניין הנוק' של פנימיות דחיצוניות)כמו שעושים אטב"ח בפנימיות דפנימיות( 

מיות פניונבנית כך ב מעין אטב"חוכאן זה רק לבחינת פנימיות דפנימיות הוא כאמור 

 . דחיצוניות

. כתר. באל עליון, בנין הנוק'יש בסידור בחינה כזו של חיצוניות דפנימיות  בבחינת וגם

  .נה"י . ומביא גואל,חג"ת. וזוכר חסדי אבות, , חו"בבטובים

. באהבה היא לשלושת הבחינות יחד-בהנסירה אך  בחינות נוק'.הרי בניין שונה של ג' 

 הנ"ל.לג' בחינות  בין שהיאוצריך להנסירה אחת  ונראה שם

הוא רק  באטב"חד"ה עוד:... כאמור בנין הנוק' וס פתח עינים דף ל"ד ע"ג

ד"ה גם דע... תיקון  פתח עינים דף ל"ז ע"גדווקא... ועיין  בפנימיות דפנימיות

 ... ע"ש. ג' הבחינותהוא לכל באהבה הנוק' )הנסירה( בתיבת 

, צריך פנימיות דפנימיותשאנו עובדים רק בבחינת  שבמנחה וערביתצריך להבין לפי זה  ועוד

פנימיות לעשות נסירה אחת וגם תמורת השופר, במלך עוזר ומושיע ומגן, ותהיה רק בבחינת 

 . יזדפנימיות

                                                                    
אך מה  כמו שעושים במוסף, לכאורה היינו צריכים לעשות שלושים עבור לחש ושלושים עבור חזרה טו

 .לחש וחזרה יחדעבור  שלושיםשעושים רק 
. שיש באהבה-וכאן מתעוררת שאלה גדולה לכאורה מה שרואים הכוונה של החכמות וחסדים ב טז

רמזי המוחין. ולכאורה רמזי המוחין אלו הם של פנימיות דפנימיות בלבד. וצ"ע. רבי עזרא פולק הי"ו. 
רבי  הרב מונסה בשםהגהה בכוונת באהבה של  שער השמים דף ל"ו ע"בראה סידור ר"ה בהוצאת 

 שאול. 
ובכל זאת אנו תוקעים  פנימיות דפנימיות לשיטתנושהיא רק  תפילת מוסףאך מזה תהיה קושיא על  יז

, פנימיות דחיצוניות, חיצוניות דפנימיות, שלוש בחינותבמלכויות, זכרונות, ושופרות, שהם כנגד 
 ופנימיות דפנימיות. וצ"ע. 
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 בכוונההנסירה 
 

נסירות.  ב'להבין שיש  נתחיליש כמה שלבים נבאר בהמשך, אך כאן  לפניםעד למעבר הנה 

הדינים תקיפין שנכנסו שבנסירה ראשונה וכל זה מפרק לספירה.  ב'' מספירה לספירה. א

 ממותקים. ידי ז"א  לניתנים בנוק' עעל ידי אימא, ובשופר חוזרים בנוק' 

הוא א' ה נותבחיב' יש  יחנסירת הדינין האלו ןבענייוהנה  ...:שעה"כ דף צ"א ע"ד

 בחכמה שבהושל חכמה שבו  בכתר שבהשיש בכתר שבו וליתנם הדינין להמשיך כל 

 פירותס' הי נתהיא כי הנה בחיהב'  נהי"ס שבו בי"ס שבה. בחים וכעד"ז עד תשלו

 וא"כ צריך שהדינין שבחצי התחתון דת"ת ,שבה הם עומדים מן החזה שלו ולמטה

בה וכעד"ז עד תשלום ש חכמה' דנצח שבו בא רקוהדינין שבפ ,בכתר שבהשבו ינתנו 

ימים  י'אלו איך נעשות ב נותאר ענין ב' בחי. ונבהנה"י שלו בכל שיעור קומת שלה

 ... ע"ש.אלו

יהיה כולו  ז"אשבז"א אל הנוק', ש הדיניםיש לנסור והוא להעביר ' הבחינות באיך הרי 

אותם צריך לנסור ספירות דז"א  י'יש דינים אחורי כל  א'כולה דינים וגבורות,  נוק'חסדים וה

שכן כנגדו  שדבוקהעוד מפרק דנה"י דז"א לספירה דנוק'  ב' .ולהעביר אותם הדינים לנוק'

וזה עיקר עניין  הנה"י שלו, כל ספירה שבה כנגד פרק אחד מנה"י שלו, כנגדהיא עומדת 

 הנסירה כמו שכתב בדרוש הקודם.

וענינה הוא כי כל אותם  ...ונחזור לבאר ענין הנסירה :...שעה"כ דף צ"א סוע"ב

 כולם ננסרו ונתפרדו מן הזכר וניתנו כולם באחוריים האחוריים והדינים שהיו בזכר

 היאו חסד נתנשאר כולו בבחי הז"אועי"כ נתפרדה ונתרחקה ממנו ואז  שלה

שלה ושלו. ואמנם ענין נסירת ודחיית דינין אלו מאחורי ז"א  רותוגבודינין  נתבבחי

 ע"ש. .. ע"כליתנם באחוריים דנקבה הוא נעשה ע"י החסד העליון של אימא עילאה.

ולא  הקלי' התפלל ועשה מצוות והיה כורתבתחילת הנסירה אחרי אשר אדם הראשון  הנה

. הרי שהנסירה היא אחרי אז בא עניין הנסירההיה יכולת להם להתאחז באותם האחוריים 

בז"א  איש דורמיט, ואז שכבר נכנסו בז"א מוחין דאבאוזה בהיות  שאין סכנת החיצונים

על ידי נה"י , עולים מתוך הז"א, הבינות וגבורות אבא ומצד אימאכל מוחין מצד שהוא ו

דז"א, עד השופר. ומה שנכנס  על גבי רישאנוק', והחכמות וחסדים עומדים בנכנסות דתבונה 

בלי התבסמות ומיתוק, ואחר כך על  דינין תקיפיןלנוק' על ידי אימא, שלא על ידי ז"א הם 

אר, חוזרים נה"י דאימא עם המוחין שבתוכם ידי השופר שתוקעים בראש השנה כמו שנב

וגם אחרי שעלו  על ידי ז"אלחזור ולהיכנס תוך ז"א ואז חוזרות הגבורות להימשך לנוק' 

 ועוד נבאר בזה בהמשך בע"ה. .ממותקותואז הן גבורות להביא מוחין 

  

                                                                    
 
, ואז יש אפשרות התפלל ועשה מצוות והיה כורת הקלי'ן, זה אחרי עבודתו של אדם הראשו יח

 להתחיל את הנסירה.



 חגי תשרי מקור הישועה כוונות החגים                                לו
 

 

 , בראש השנה ובימי חול מתבצעתהנסירה ואיך מתי 
 

ואז מתחילים לנסור את  לאה ננסרת כולהתחילה כי בבכוונת ראש השנה הנסירה היא הנה 

ות אלא בכללות ושם כתוב שמעבירים את הארת וכו', בימי החול לא מכוונים בפרט כתר רחל

  ראשונות לרחל, וצריך להבין.ה' 

והרי איך נסתלקו הדינין והגבורות מז"א שהיו הולכות  ...:שעה"כ דף צ"ב ע"א

היו מחוברים אב"א ועתה בהסתלקם  ועי"כ בנקבהאחוריו להכנס ולהתפשט  לצד

מאתו וניתנו בה כל הגבורה ההם  נפרדת וננסרתמתוכו ונכנסו בה שלא ע"י ז"א 

אל הנסירה שתפרד  גורמתהיא  שלא ע"י ז"אנתינת הדינין והגבורות בה  מצא כינ

 ע"כ ע"ש. ממנו...

הסתלקות המוחין מהז"א, והחכמות וחסדים יעמדו  אומר, שזה דורמיטאבאהבה יש בתיבת 

 ובינות וגבורות יכנסו על ידי אימא וזו הנסירה, נתינת הגבורות לנוק'.  ,ראשוגבי על 

צלמי המוחין  יטבמלת באהבה מסתלקים ביום א'ואח"כ  ...:נה"ש דף ל"ג רע"ב

ע"ג רישא והחכמות והחסדים שבהם עומדים  מתוך עשרה פרצופי דז"אדאו"א 

כי כחב"ד  בעשרה פרצופי לאה ורחלוהבינות וגבורות שבהם מתפשטים  דז"א

פש דצלמי נשהם הנה"י ו רנח"יוהם  מתלבשים בלאהוחג"ת דצלמי המוחין הם 

ולפי  לנסור לאה מן כחב"ד חג"תיכוין זכרנו  ובמלתרחל המוחין הם מתלבשים ב

שהוא  נות דז"אהארת ה' ראשושאי אפשר לנסור את רחל לבא לפנים אם לא תקבל 

דצלמי כל המוחין וצריך שתקבל כל  נה"יפש נכי לא היה בה רק רנח"י תשלום הנ

המוחין דאחור לכן יכוין להמשיך הבינות וגבורות דכחב"ד חג"ת דצלמי כל המוחין 

ולנסור אותו ולהשאיר  הכתר דרחלכתר דפרצוף  רתדעשרה פרצופי ז"א דב"ן לספי

במלת  לחכמה דכתרולהמשיך השאר  יחידהיחידה דשם המוחין הראוים אליו 

 ... ע"כ ע"ש. לחיים

 דז"אעליונות ספירות  ה'כתוב העברת והוא נסירת לאה  הספירות דלאה לרחלשהעברת הרי 

 ע"ש. לכאורה זה גם מה שכתוב בסידור בכוונת באהבה... .לרחל

ספירות עליונות ה' להמשיך לנוק' הארת אחורי ... :דף ע"ג ע"ב )חול(ב' סידור 

 דז"א ובזה הנערה באה אל פני המלך שננסרה ובאה לפני ז"א. ע"כ ע"ש. חב"ד ח"ג

ואז  לרחל ת ה' ספירות עליונות דז"אהנסירה כוללת גם נתינת הארכאן בכוונות החול  הנה

, אע"פ שבראש השנה רק זו התחלת הנסירה ונמשכת עד יום כיפור ובאה לפני המלך ננסרת.

 .הכוונה זהה

משמע שהנסירה בראש השנה  ...:יפה שעה בסוף שעה"כ דף כ"א ע"ג אות ח'

 ע"כ. ..לראש רחל. לאהמדז"א  עליונותספירות  ה'רי העברת מתחילה אח
                                                                    

נכנסות והבינות וגבורות דז"א כאן מתחילה הדורמיטא והמוחין דחכמות וחסדים על גבי רישא  יט
. וממשיך שם עד זכרנו נסירה של לאהבנוק' ומה שאומר שעוברות ה' ספירות עליונות דז"א זה בחינת 

 ים וכו'.ילח
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 שמה שעושים בתחילת הנסירה לנסור את כל לאה זה מקביל לה' ספירות עליונות.  הרי 

וכאשר נברא העולם של אצילות :... שורות מלמטה 4 בע"ועץ חיים ב' דף נ"ה ס

 נותבחי ג'לו' ימי בראשית ואז נגדלה כל  ד'ונולדו זו"ן התחילה היא להתגדל עד יום 

והוא עד שתהיה בחי' פרצוף גמור בי"ס באחור  אחור באחורהנ"ל שיש בבחי' 

ה' ספירות באחורי החזה ושם היה שיעור קומתה משם ולמטה וגם האורות של 

 יפה שעה ועיין שם... ע"ש. למטה אב"אאירין בה מלמעלה ראשונות דז"א היו מ

  שם אות ב'.

עליונות ה' ואז מאירים בה  באח'הוא דרוש מיעוט הירח שבמדרגה השלישית שהיא כאן 

ובהמשך מבאר את הג' מדרגות שבפנים עד  ומעבר פנים בפנים, לכתר שלה. וזה לפני הנסירה

 .ע"ש המדרגה השביעית שני מלכים בכתר אחד

ה' ספירות שם ויכוין להמשיך לנוקבא הארת  ...:פתח עינים דף ל"ז ע"ג אות ג'

ושם נתבאר גם עיין שם  בע"ח שער ל"ו פ"אעיין  ,ע"כ עליונות דחב"ד חג"ת דז"א

יע"ש ולע"ד לא מצאתי  חב"ד חג"תולא כמ"ש כאן  כח"ב ח"גאיך הם הארת 

 רביםהוונותנו שהרי עתה אנו אחר החרבן בית שני בע בשום מקום מבואר כונה זאת

 ...כי חטא אדה"ר וחטא חרבן בית שני הכל אחד ע"ח של"ו פ"בונודע מ"ש רבינו ב

ומכיון שכן שהיא חוזרת פב"פ על ידי תפלותינו בודאי דכבר קנה כל המדריגות 

 'דעד שבא למדריגה  הארת ה' ראשונותהחסרים ממנה שהוא מדריגה הג' שהוא 

... הארת ה"רפב"פ דאינו עולה למדריגה ד' עד שעולה תחילה למדריגה ג' שהוא 

 ע"כ. ע"ש.

לפני המעבר  שבה יש נסירה שמדרגה השלישית עם הארת ה' עליונות דז"א היא המדרגההרי 

וזה יש אע"פ שאין לנו בית המקדש שאלו בחינות קטנות פרטיות ולא כוללת שאז היא פב"פ 

 עדיין לא פב"פ.

הארת צריך שתקבל ג"כ  :... ועתה כדי שתוכל רחל להנסרשלמה ו' דף רפ"ג כרם

בסידור יום דז"א... ובהמשך מביא את נה"ש שלום ושכן  המוחין מכחב"ד חג"ת

... וכמו שכתב הרב שאין שינוי חול דף ע"ג ע"ב וכן בסידור ראש השנה דף ל"ח ע"א

 בין יום חול ובין ראש השנה מלבד כוונת הרי"ו.

הנסירה ולא כתוב מה עושה הארה עושה את לא כתוב שם ש ...:629 עמ'ר יר"א א' סידו

 בענין ראש השנה...נה"ש דף ל"ג רע"ב וכן משמע מובזה  ולפי סידור חול שלנו כתוב .הארה זו

 ע"ש.

: באהבה חלוקת בינות וגבורות ללאה ורחל... ואחר כך כותב ולפי נה"ש דף ל"ג ע"ג

דז"א   ה' ראשונותלבוא לפנים אם לא תקבל הארת שאי אפשר לנסור את רחל 

וה' עליונות  פש נה"י דצלמי כל המוחיןנכי לא היה בה רק נרנח"י שהוא תשלום ה

באהבה בכוונה חול . וזה מקביל למה שכתוב בסידור כחב"ד חג"ת רנח"יהם בחינת 

ורחל, ואחר כך מה שאנו לאה זה מקביל לר"ה העברת בינות וגבורות ל דף ע"ג ע"א

דז"א,  חב"ד ח"געליונות  ה' ספירותלהמשיך הארת  ע"ב דף ע"געושים ביום חול 
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דרחל כחב"ד  לכתר דכתרזה מקביל למה שעושים לפני זכרינו שמעבירים מלאה 

 ח"ג  ואז ננסרת.

פשוטים דהויה  הט' ריבועים פרדז"א, הם מס ה' ראשונות:... הארת תורת חכם דף קמ"א

 ע"כ.... מוחין דז"א, והם הן סוד הבינות וגבורות של המלכויות דז"אהן והם 

 : עיין שם...פתח עינים דף צ"ה ע"ג

, כתוב מה שכתוב ביום חול באהבהבכוונת ראש השנה  ...:294סידור יר"א ג' 

 .באהבהבכוונת 

היא עומדת עמו אב"א מהחזה שלו ולמטה כי עדיין לפי כי עד עתה  ...:נה"ש דף מ"ו רע"ג

לא באו המוחין דפנים הגורמים העלאת מ"ן ושיסתלקו המוחין מז"א ולעלות למ"ן והמוחין 

ואז עולה ונגדלת  וה' ספירות ראשונות דז"א מאירים בהדבינות והגבורות מתפשטים בנוק' 

 ע"י תפילת שחרית ומוסף: כמוהו ואח"כ המוחין דפב"פ לפרצופי הפנים דזו"ן וזה נעשה

 ביר"א ג'דז"א אך  ר שהנסירה ע"י ה' ספירות ראשונותלא מבוא א' חול ביר"א

גם לימי החול ועשו זאת ביום  למדו מראש השנה בסידור שלנותיקן ואומר זאת. 

"א שעוברים מלאה אשונות דזה' ר, ובאמת ע"י הארת ע"ב דף ע"ג באהבהסוף  חול

ום חול שמעבירים הארת ה' ספירות עליונות מז"א וכן בי. ננסרתלכתר דרחל 

 לאה . דרךהכוונה ע"י העברה 

 .מנה"ש דף ל' ע"א אות כ"דהשאלה מחכמי מערב  ...:דף קמ"גתורת חכם 

פירות ה' סלא היו מאירים בה  )השניה(: אוצרות חיים דף נ"ב ע"ד אש"ל אות ב'

 )הכוונה שם שעדיין היתה אח' באח'( עליונות.

 ... ע"ש.תורת חכם דף קמ"ג: מסביר את התירוץ של ה אשר לאהרן דף מ"ג בגדי קודש

: משמע שלא נעשית נסירה עד שרחל מקבלת חלקה מלאה סידור ראש השנה דף ל"ח ע"א

 וכן משמע שמה שלאה מעבירה לרחל זה ריבועים ולא בינות וגבורות.  ה' ספירות עליונות

פש ניתן לרחל... ולפי שאי נה"י הם : כחב"ד חג"ת הם רנח"י. וננה"ש דף ל"ג ע"ב

שהוא תשלום הנרנח"י שלא היה  ה' ראשונות דז"אאפשר... אם לא תקבל הארת 

כתוב שגם  נה"שאך ב .פש... יוצא שמה שכתוב כאן זה מה שעושים בסידורנלה רק 

 הבינות וגבורות עוברים לרחל ולא רק הריבועים.

ה וגם להמשיך ל ה' ספירות עליונותהארת : בזכרינו... ולהמשיך לרחל 294יר"א ג' עמ' 

פתח ועיין עוד  ..ור את לאה ולהעביר חלקי לאה לרחל.לנס פרצוף דיניקה באופן זה... יכוון

    : ע"ש.ע"ג עיניים דף צ"ה
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  נעשה בנסירה בראש השנה ומהמה נעשה באטב"ח 
 

כנגד שליש ת"ת ונה"י דז"א באח' באח' פרצוף  כאטב"חהארות ידוע שאחר בניין הנוק' ב הנה

בנסירה על ידי כניסת הבינות  בכל קומת ז"א באב"אבעצמות זה ננסר ואז נבנית הנוק' 

והיא לאה דרחל שעלתה במקום  נקרא לאה, החלק העליון של הנוק' הנבנית בנסירה וגבורות

להמשיך מוחין  או"אים ואז מתייחד מוחין דפנים בפניםלאה, ואחר כך עולים למ"ן להביא 

 דפנים לז"א. וצריך להבין מה נעשה בראש השנה.

זה )שניהם( ואע"פ שכל העלאת מ"ן צריך שזו"ן יעלו ב'  :...שעה"כ דף צ"א ע"ב

אינו אלא לצורך בנין  שכל צורך זווג הזה דאו"אעכ"ז עתה  אבאבא וזה באימ

לבדו וע"י העלאת  ז"אשהיא נקבה לבדה לכן מספיק בהעלאת מ"ן ע"י  כותהמל

ומורידין ומן הארת הזווג ההוא בונים ומתקנים את הנקבה  מזדווגים או"אמ"ן אלו 

 כא' נקודות אחרותטשבה ונגדלת וניתוספין בה  בה מוחין אחרים באותה הנקודה

 כבוהבנין הזהשלם די"ס ועומדת עמו אב"א מן החזה שבו ולמטה  צוףפר ונעשה

 .. ע"כ ע"ש.נעשה ע"י הפלת דורמיטה על ז"א.

עניין הזיווג דאו"א לצורך בניין  א'לא ברור כלל קטע זה לכאורה קשה ואינו מובן כלל, הנה 

בניין זה שנעשה לנוק' בנסירה בהפלת הדורמיטה על ז"א.  ג'מבאר בניין אטב"ח.  ב'הנוק'. 

 כל זה צריך ביאור.

מזדווגים ע"י העלאת מ"ן אלו ו :...אות ד' יפה שעה בסוף שעה"כ דף כ' ע"ד

אלה דברי ע"כ.  ...על זעיר אנפין כו'ה והבנין הזה נעשה ע"י הפלת דורמיט ...או"א

כל בניינה נעשה על ידי במ"ש שהנוקבא בהיותו בסוד נקודה  ינפלאו ממנרז"ל 

על זעיר אנפין ונבנית ונתקנת עד שנעשית פרצוף שלם בת עשרה  הפלת דורמיטא

ויוצאים  תחילה היא בסוד נקודהאלא  .ואינו כןספירות מן החזה שלו ולמטה 

האורות מז"א דרך נקב אחורי החזה שלו ונעשו סוד צלם על ראש הנוק' ונכנס בה 

ועל ידי כן היא מעט מעט בהמשך י"ב שנים ויום א' עד שנגמר כל הצלם להכנס בה 

ואח"ך בא הפלת  הולמט הונבנית ונתקנת באחוריו מן החז שלם ףנגדלת פרצו

 ... ע"כ ע"ש.סדר זה כתבו רז"ל פעמים אין מספרו שית הנסירההדורמיטא ונע

שמבין שיש כאן צורך לסדר הסדר הנכון והוא שמנקודה נעשית פרצוף אב"א ואז בא  הרי

 שלב הדורמיטא והנסירה. אבל עניין הזיווג דאו"א לא מתייחס בכלל.

                                                                    
 בעניין בניין הנוק' באטב"ח ראה באורך במקור הישועה בכוונות שבועות. כ
 שכן עד כאן מסתיים עניין אטב"ח ומכאן .בהמשך נבין לפי הרש"ש שכאן צריך לעשות נקודה גדולה כא

הרי באותם המילים כמעט השתמש הרש"ש שמסביר זה שכאן עובר לנסירה. וזה  והלאה זה נסירה.
 נת הרש"ש שהוא מתוך דברי הרב עצמו.הסבר רבי שאול הוא הב

ח ", לכאורה אם זה אטבה בז"אהפלת הדורמיט ע"י נעשה והבניין הזההנה זה קשה מה שאומר כאן  כב
וזה היה ועוד שמזכיר זיווג או"א לשם מה הזיווג באטב"ח. והנסירה.  הזה נעשה לפני הפלת הדורמיט

 וכל אחד פטר הבעיה בעניין אחר מבואר בהמשך.  לרב יפ"ש והשמן ששוןקשה 
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 שיטת רבי שאול
 

בעניין זה צריך לראות איך הבין שורות אלו רבי שאול והוא מה שכתב בשערי רחמים  הנה

 ובפאת השדה הביאו בשמו.

:... שואל על קטע שלנו בשעה"כ ואומר שלא יכול להיות שערי רחמים ב' שאלה ש'

של אטב"ח הוא בנסירה, אלא לפני הדורמיטה והנסירה, ואומר שלא הבניין הזה ש

בשעה"כ מוטעה כמו שכתבו יפ"ש ושמן ששון והשאלות יכול להיות שהקטע 

 במקומן, ומתעלם מהזיווג או"א, ועונה וז"ל: 

)דף ל"ג סוע"א( ד"ה ונחזור לעניין וכו' ונמצא שצריך לכוין  נה"ש: עיין תשובה

כמו בחול ועי"ז הבניין די"ס  ביום א'אל עליון ואילך -לבנות כל פרצופי הנוק' מ

ומסתיים אטב"ח מדבר ב כאן)עד . ט' ספירות החסרים לה דנוק' נתוסף בכל ספירה

, השעה"כ. חלוקה זו אפשר לחלק גם בלשון הנסירהמתחיל לדבר על  מכאןבניינה. 

 שכן בקטע זה הרש"ש משתמש כמעט באותם מילים.(

הוא שהיה עומד אחורי חצי  ביום א'כי הכתר דנוק' הננסר  פרצוף גמור כגונעשית

וכן על דרך זה כל הי"ס  נעשה פרצוף ונתפשט עד למטה ועתההתחתון דת"ת דז"א 

 עכ"ל. 

ונעשית פרצוף שלם אב"א מהחזה ולמטה היינו  מאחוריומה שנתקנת ע"י ז"א  נמצא

אחת, אבל עוד  ספירה' נקודות וכל נקודה נעשית טכי מקודם היתה  י"סשנעשית 

עד תפשט ונ פרצוףיש תיקון ע"י הפלת הדורמיטה והנסירה שכל ספירה נעשית 

וא"כ העשר ספירות יהיו על ידי הדורמיטה והנסירה עשרה פרצופים כל  למטה

 . ע"כ. מהרה"ג שד"הפרצוף עשר ספירות 

שלא מזכיר כאן זיווג או"א מביא את הרש"ש וצריך להבין איך הרש"ש עובר מהמצב הרי 

פירה כמו שציינו לעיל בקטע. הרי שיש אטב"ח שמקבלת הארה וכל ס לנסירה אטב"חשל 

שכל ספירה תגדל להיות פרצוף שלם בכל אורך תיקון שני בנסירה היא עומדת במקומה, ויש 

נה"י דז"א. וצריך להבין מניין לרבי שאול להסביר הרש"ש באופן זה, ומניין לרש"ש דבר זה 

 מתוך דברי הרב. 

דז"א נה"י :... גם נתבאר אצלנו כי למענך אלהים חיים הוא בשעה"כ דף צ"ו ע"ג

היא למענך כי שם  נסירת הנה"יוזהו למענך כי  שיעור קומת הנוקבאונודע כי הם 

 כדספירהאלא  שובהתי שאין ננסר בכל יום ויום מן עשרת ימואע"פ  ...הוא קומתך.

                                                                    
כל ספירה שנבנתה באטב"ח נעשית פרצוף גמור בדורמיטא ובנסירה כל ספירה שנבנתה באטב"ח  כג

 נעשית פרצוף.
 הרי שזה קורה בכל ספירה וספירה בכל יום ויום. כד
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והנה מל' הב' הנק' רחל ונקראת ספר ... כהעד למטה צריך להוריד הדיניןעכ"ז  א'

אלהים למענך :... בע"דשם בת"ת...  כנודע היא יוצאת כאן באחורי החזה אשר

 למענךוזהו  שיעור קומת הנוק'למעלה כי הם  כבר אמרנו בנה"י דז"אחיים הוא 

 ע"כ ע"ש.... .שם הוא קומתךכלומר כי נסירת הנה"י הוא למענך כי 

וכן בעמוד ד' כמה פעמים חוזר הרב על קומת הנוק' שהיא עד  דף צ"ו בע"גראה באותו הנה 

למטה ועוד למענך אומר כמה פעמים. הרי שהנוק' עומדת באחורי נה"י דז"א ומה שנוסרים 

עד למטה, משמע מכאן שגם  כתרהוא כל אורך נה"י, זה ביום ראשון ויש קומה שלמה של 

המלכות שהיא  בכל קומת למטה היא עדבדברי הרב עצמו שהנסירה בראש השנה בכל יום 

ננסר עד למטה. הרי כאן נראה מקור  א'. הרי הכתר ביום כל קומת הנה"י דז"אעומדת כנגד 

 של הרש"ש, שכן פירוש גם ביום הראשון אומרים למענך שהיא כל קומת הנה"י דז"א.

:... ד"ה עכ"ז צריך להוריד הדינין עד למטה וכו'. פאת השד"ה א' עמ' ר"ג ע"א

נה"ש דף ל"ג זיע"א ברש"ש . ופירוש הדברים על פי מ"ש מו"ר הקדוש הנ"ב..

ביום א' הוא שהיה עומד אחורי חצי התחתון  הננסרוז"ל: הכתר דנוק' סוע"א 

כתוב שריבוע של סידור ונתפשט עד למטה, עכ"ל. וב ועתה נעשה פרצוףדת"ת דז"א 

, וכן בכל יום בספירוה דאותו יום. נמצא דכתרהוי"ה מתחלקים בכל עשר ספירות 

שהריבוע שהוא דין וכן האחור שהוא הקטנות מתפשטים בכל ספירה הננסרת בכל 

וט' פרקין  שני שלישי ת"ת, וכן הפרקין שהם עד סוף האצילותעשר ספירות שלה 

של נה"י הננסרים וניתנין בעשר ספירות של הנוקבא ]וע"י[ הנסירה כל ספירה 

כל פרק ופרק מנה"י דז"א מתפשטים  עד סוף האצילותאחד ומתפשט  נעשית פרצוף

 באותו פרצוף עד סוף האצילות. מפי מו"ר השד"ה יצ"ו. )זצ"ל(.

הדברים הם ממש בדברי הרב עצמו, והנסירה היא גורמת לכל ספירה  השד"הלפי הנה 

צוף שיש עשיית פר מיושב שעה"כוגם  עד למטה.לפרצוף שלם פשט תשהייתה באטב"ח לה

ע"י הנסירה, ויש בניין באח' באטב"ח. וגם נראה לפי רבי שאול שצריך בשביל האטב"ח גם 

ומייחדים או"א כדי לבנות הנוק' על ידי עמון ומואב זיווג או"א, וזהו מה שמעלין מ"ן בכוונת 

שורשי הגבורות ולכן עולים למ"ן לאו"א ואז יש אפשרות לרדת לבנות הנוק', בקונה הכל 

יורדות אחרי שנולדו אחרות והן שלושים וזה מה שאומר הרש"ש שאלו השלושים שהגבורות 

, מהדעת ולמטה. באטב"חלדעת דנוק' לבנותה  ד"ו-שנכנסות ליסוד דז"א להתמתק וניתנות ב

בתחילת הספר וז"ל: והז"א לבדו. נ"ב נ"ל הגהת רבי שאול על שעה"כ דף צ"א ע"ב וראה 

 ... ע"כ ע"ש. קונה הכלשזה היחוד דאו"א הנעשה ב

קיום מושלם של שעה"כ. הרי לפי רבי שאול וכך הרש"ש והרב עצמו וכן לפי שעה"פ הרי 

בדרוש עמון ומואב שצריך את הזיווג או"א עבור האטב"ח, והיפ"ש והש"ש לא חברו זיווג זה 

 של או"א לצורך האטב"ח.

                                                                    
ביר"א רק הבו"ג. ראה לקמן בשיטת השמן ששון שהכוונה שהבינות וגבורות יורדים עד למטה. וכן  כה

אך אומר רבי שאול שבסידור שלי יש גם ריבועים, וכך מסביר את השמן ששון בהגהה ראשונה בפאת 
 השדה עמ' ר"ג. אך בהגהה ישניה הוא מסביר שיטתו שהריבועים יתפשטו עד למטה בכל יום. 
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ך. נ"ב. וכו' כי שם הוא קומת וזהו למענךד"ה :... פאת השד"ה א' עמ' ר"ג ע"א

של פרצוף שכנגדו  כשיעור נה"יקומתו הוא הננסר ובכל יום ויום פרצוף הנוקבא 

בזה כי פרצוף החכמה ופרצוף הבינה הננסרים ביום  המשל. מעשרה פרצופים דז"א

שני וביום שלישי, שהתחלתם מפרקין עילאין דנצח והוד דז"א, הם כנגד נה"י 

אר פרצופי הנוק' הננסרים בכל יום דחכמה ובינה דז"א. וכן עד"ז בכל פרצוף מש

ויום מעשי"ת הם כנגד נה"י של הפרצוף שכנגדו מפרצופי ז"א. כי עשרה פרצופי ז"א 

נה"ש ועשרה פרצופי נוק' הם מלבישים זה לזה על דרך כל פרצופי האצילות כמ"ש ב

, למענך אלהים חייםמעשי"ת בזכרנו פירוש  בכל יום. ובזה א"ש שיאמר דף כ"ו ע"א

 . השד"הוף הננסר באותו יום הוא מלביש לנה"י דפרצוף שכנגדו בז"א. מו"ר שהפרצ

ננסרת והיא כנגד אחורי נה"י דז"א של אותו פרצוף שבז"א. היינו כל איך כל ספירה הרי 

מנוק' שהיא פרצוף גם כן  בחינת פרצוף וכנגדה בנה"י שלה יש ספירה ספירה בז"א היא

 והנסירה היא ביניהם.

בהמשך האם הנוק' מתמעטת בסוד נקודה אחת או שהיא שמן ששון  הרבמה שכתב בעניין 

שער וכן  בשעה"כ דרושי הלילה דרוש ו'לא מתמעטת שהשמן ששון לא מקבל מה שכתוב 

. ואומר שאינה מתמעטת, אך לפי שרבי שאול יש התמעטות הפסוקים ישעיה דף מ"ה ע"ב

ראה שערי רחמים רות, שנכנסות על ידי אימא. ביני ביני ואחר כך נבנית על ידי הבינות וגבו

 .השמן ששון:... ע"ש. ראה בהמשך שיטת ב' שאלה ז'
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 השמן ששון שיטת
 

 15שורה שעה"כ דף צ"א ע"ב צריך להבין איך השמן ששון מבין את הקטע הנ"ל של  הנה

 אחרי מה שראינו את הבנת השד"ה.

או"א ומן הארת הזווג ההוא  שם מזדווגים :...שמן ששון ג' דף קי"ח ע"ג אות כ'

את הנקבה ומורידין בה מו' אחרים )עיין לעיל דרוש ב' דעמידה  םבונים ומתקני

 כובאותה הנקודה שבה נראה לי להגיהדחול אות ח' מ"ש( באותה הנקודה שבה וכו' 

היתה סוד נקודה א' לבד ונגדלה ונתוסף בה ט' נקודות אחרות ונעשית אשר תחילתה 

( ועומדת עמו ףלפרצו דהספ"ז החילוק בין נקו 'לע' )עיין ע"ח ש פרצוף שלם די"ס

 נעשה ע"י הפלת כז(פירוש הנעשה על ידי אימאוהבנין הזה ) ,אב"א מן החזה ולמטה

בדברי רבינו כדי שלא יפול כמה קושיות  זה נראה לע"ד להגיהתרדמה על ז"א וכו' 

י אין הסדר זה נזכר בדברי רבינו דאם הדברים כפשטם כנז' נופל כמה קושיות שהר

  ,בעמידה לעיל ובדרוש ב' דעמידה במילת באהבה

י"ט ע' הוא ענין תיקון שלה בט"ס כנז' בא"ב דאטב"ח בע"ח ש לההוא דתחי וסדרה

דנה"י  רותנמשכים לה הבינות והגבו ואח"כ ,ל"ה פ"ד עד מילת באהבהע' פ"ז ושוס

לאו"א ומזדווגים  עולה מ"ן ז"א ואח"כ ,דאימא בנוק' ונגדלת ככל קומת ז"א

 ,כנודעמוחין דפב"פ  כיםונמש

דברי רבינו נפלאו ממני במ"ש בהנוק'  :וז"ל כחרב"י סע"בף ד ועיין להרב יפה שעה

בהיותה בסוד נקודה כל בנינה נעשה ע"י הפלת דורמיטא על ז"א דאינו כן אלא 

היא בסוד נקודה ויוצאים הארות מז"א דרך נקב אחורי החזה שלו ונעשו  להתחי

סוד צלם על ראש הנוק' ואח"כ נכנסים בה לאט לאט ונבנית ונתקנת באחוריו מן 

החזה ולמטה ואח"כ בא הפלת הדורמיטא ונעשית הנסירה וסדר זה כתבו רבינו ז"ל 

 ערבשכ"ט יע"ש )עיין  רעי"ט פ"ו ועיין בפ"א מש רעי"ד סוף פ"ז ובש רעבכ"מ בש

מז"א היא  מאשבהסתלקות נה"י דאי (כט)ד"ה ובזה מ"ה ע"בישעיה ד הפסוקים

דזהו  רבה יע"ש ולזה אפש מאמתמעטת בסוד נקודה באחו' קודם כניסת נה"י דאי

אין כאן  אך לפי הגהה הנז'התוספת עתה הט"ס והם הם הראשונות שהיו בה( 

  קושיא

דרושי ר"ה פ"ד ד"ה והנה וכו' ובס' בית  ע"חרי פ פרבדברי רבינו בס וכן מפורש

מועד וז"ל הצריך לענינינו והנה אעפ"י שכל העלאת מ"ן צריך לב' זו"ן שיעלו עכ"ז 

המל' די בהעלאת מ"ן של ז"א לבדו וזה לצורך שע"י זווג זה  שהכונה לצורך הכא
                                                                    

 זו הגהה ראשונה של הרב שמן ששון. כו
 דף מ"ה ע"במשער הפסוקים בהמשך מה שהביא  את שלא קיבלזו הגהה שניה בשמן ששון מכאן  כז

ונראה שהסוגריים אלו לא מהשמן  ששם משמע שאחר שחוזרת בדורמיטה בסוד נקודה חוזרת לגדול.
 ששון.

 . שעה"כ יפה שעה דף כ' ע"ד אות ד'הבאנו לעיל והוא בסוף  כח
 הבאנו בהמשך ראה שם. כט
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ח'( ובזה ל"ד פ"ב סוף כלל ע' דאו"א הם עצמן יתקנו את המל' שלא ע"י ז"א )עיין ש

יחזרו פב"פ ואמנם אחר שתחילה היתה סוד נקודה א' לבד והענין כי הלא ראשית 

הכל דע כי הת"ת היה כלול מו"ק ומל' ז' אליו בסוד נקודה א' כלולה מי' אך לא היה 

פרצו' שלם אמנם זו הנקודה יכולה להיות עמו פב"פ כי נקודה זו הוא סוד המאיר 

ונעשית בה  הה מתחלת הבנין שלה אחר השינלאישון בת עין והנה מזאת הנקוד

 וכו' יע"ש  הפרצו' שלם גמור של י"ס בסוד אב"א ואח"ז בא ענין הנסיר

דרושי הלילה דרוש ו' זו כתב ג"כ רבינו לעיל ב אדנראה דהגרס שהק אך עדיין

והרב יפה  בדף ע"ב עמוד ד' באות י"גועיין שם מה שכתבתי  (שעה"כ דף נ"ה ע"ג)

 .ע"אשעה שם דקצ"א 

שעה"כ ומתקן בתוספת מילים כדי שזה יהיה מסודר כידוע,  תראשית מקשה על הגירסהנה 

ולא יפלו כמה ואומר שבתוספות לשון הכל מובן, מזדהה עימה ומביא את קושיית היפ"ש 

ואומר ששם הלשון יותר טוב, ומסדר  .פריע"חומסתמך גם על גירסת קושיות משעה"כ, 

 .לצורך מוחין דפב"פוהוא הסדר האמיתי יוצא לפי זה עליית מ"ן וזיווג או"א הוא  סדרה

. הנה הש"ש דרושי הלילה דרוש ו' אות י"ג דף ע"ג ע"אבסוף הקטע מקשה על עצמו מביא 

לא רוצה לקבל את זה וכן שער הפסוקים וכמו שכתב שעיקר הנסירה בשביל הנוק' ואיך 

 תתמעט??. 

ובזה נבא לביאור הכתוב, כי ההרים  :...ע"ב ד"ה ובזהשער הפסוקים דף מ"ה 

, כדי ח'אבח' ימושו וכו', כי הוא מדבר בענין הנסירה, הצריכה אל זו"ן, בהיותם א

, להזדווג עמו. וביארנו כי צריך בראשונה להפיל ניםפבנים שתוכל להפרד ולחזור פ

וצאים ממנו. תרדמה על ז"א, ואז מסתלקים ונעקרים נה"י דאימא מתוך זעיר, וי

וכפי שיעור יציאתם ממנו, כך שיעור מיעוטה וירידתה למטה, עד היסוד שבו 

. ואח"כ נה"י דאימא נכנסים בנוקביה, ואז נגדלת בכל קומת מאחוריו, בסוד נקודה

 ... ע"כ ע"ש.זעיר מאחוריו

שכן  גם היא מתמעטתמכאן שהנוק' בנסירה בזמן סילוק הבינות וגבורות מז"א הנוק' הרי 

היא מתמעטת. ונבנית שוב. השמן  גם ממנה יוצאים, ואחר כך נכנסים בה, הרי בזמן קצר

ששון לא מקבל שעה"פ הלכה למעשה ובזה חולק על הסוגריים, שבאמצע האות כנראה שזה 

 לא ממנו.

אמר המפיל חבלי שינה על עיני כי בחסרון הסתכלות  :...ד למטהשעה"כ דף נ"ה ע"

 והשגחתו בנוק' ומזה נמשך כי גם הוא סילק הארתובעיניו  עליון בו נפלה שינה

כי כמו ונמצא  ותנומה על עפעפיוסגר עיניו בעפעפיו ולא נסתכל בה וכנגד זה אמר 

אחר אשר הגדילה אחו' באחו' פרצוף שלם כן נוקבא  שז"א חזר למדתו הראשונה

ה כנז' התרדמ תע"י הפל קטנה דהבסוד נקו להיותה ההראשונ החזרה למדת כנז'

 ... ע"כ ע"ש.ולכן עתה נק' צלע ולא פרצוף
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כמו שכתוב בשער זה משמע שהנוק' מתמעטת בזמן הדורמיטא להיות נקודה ומכאן 

השמן ששון לא מקבל. הרי זה כמו שעה"פ והרי השמן ששון מקשה בעצמו ואת זה הפסוקים 

 על עצמו.

כי כמו  גם מ"שד"ה :... שמן ששון ג' דף ע"ג ע"א דרושי הלילה דרוש ו' אות י"ג

ע"כ גם זה  דהלהיות בבחי' נקו הז"א חזר למדתו הראשון כן נוק' וכו' חזרה למדת

 לצורך הנוק'ממנו והוא חין דכשז"א חזר למידתו מכח הסתלקות המו שהק

כנז' לעיל  להגדילהונכנסים בנוק'  מאתוך נה"י דאי םהמלובשי חיןשמסתלקים המו

י בס' אח"כ ראית הבסוד נקוד הולא חזר תהיא נגדלובזה סוף דרוש ב' ודרוש ג' וד' 

 . יע"ש( בסוף שעה"כ דף י"ג ע"ד אות י"ד)יפה שעה ד' קצ"א ע"א 

ולא מסתדר עם זה. ומביא את  לא מקבל את זההכל יודע שקיים דבר זה בדברי הרב אך הרי 

 הרב יפ"ש שגם סובר כמוהו.

ואחר שנתמעטה נסרה המאציל :. שעה"כ דף י"ג ע"ד אות י"ד יפה שעה בסוף

כי הנה שני נסירות נעשות בכל  בשעת הנסירה לא מצינו מיעוט בנוק'מאחוריו כו' 

ו"ק וישן  נתוחוזר לבחי ומתמעט הואשמסתלקין המוחין מז"א  א' בלילהנסירה 

אלא ז"א כמ"ש רז"ל לעיל דרוש ג' כי אינו עולה למ"ן  מ"מ הנוק' אינה ישנההוא 

מתמעטת בכל לילה עד שחוזרת בסוד נקודה וחוזרת לבי"ע מ"מ ואע"ג שהמ'  לבדו

הננסרת היא לאה ולאה אינה מתמעטת אלא אדרבא הולכת ונתקנת ומתגדלת וכן 

אינו מתמעט כמ"ש  אבכל יום התפילה במילת באהבה שנעשית הנסירה אז אפילו ז"

 ... ע"ש. רז"ל שם וכן בר"ה יע"ש מעולם לא מצינו שלצורך הנסירה מתמעטת הנוק':

בשעה"כ דף ל"ג גם  וראה ואינה מתמעטת. אינה ישנהלפי מה שהביא הרב יפ"ש הנוק' הרי 

שמביא גם את שעה"פ ומכיר  ש"ש ג' דף מ"ג ע"ד אות ט'למעלה והרב שמן ששון על זה  ע"א

 אותו ושומר על דעתו שסובר התמעטות של הנוק' שאינה הלכה למעשה.

שהש"ש לא מוכן לקבל עניין חזרתה של הנוק' בסוד נקודה אחורי היסוד. ראה בהמשך הרי 

מע"ח שמה שכתוב חוזרת להיות  כלל ח'מביא  שער הפסוקיםוכן בירוק על  דף ע"גשם 

. וגם בסידור לא רואים זה. נראה שהסוגריים שכתב שם עניין על נקודת הפניםנקודה הוא 

 אינו סובר זה, וראה דעת רבי שאול בזה. שער הפסוקים אינה מהשמן ששון ש

:... בעניין נוק' שנתמעטה בסוד נקודה שאלה:... לבשערי רחמים ב' שאלה ז'

 ונקראת צלע. 

:... רבי שאול אומר דמה שכתב כשהיא נקודה ננסרת הכוונה דאחר תשובה

ואז נכנסין  מתמעטת בסוד נקודההסתלקות נה"י דאימא מהז"א בעת ההיא הנוק' 

כשנתמעטה ואח"כ ננסרת, ומ"ש כשנתמעטה נסרה ר"ל  להגדיל הנוק'דאימא נה"י 

 ואח"כ נסרה המאציל ר"ל אימא שנקראת מאציל או א"א עכד"ק. ע"ש. ונבנית

                                                                    
רבי שאול מדבר בשאלה ז' על דרושי הלילה אך בשאלה ש' הוא מדבר על ראש השנה וזה לא סותר  ל

 רבי שאול סובר את שער הפסוקים. אחד את השני.



 חגי תשרי מקור הישועה כוונות החגים                                מו
 

 

אך לפני כן היא הייתה  וננסרת.שוב שהנוק' הננסרת היא קודם מתמעטת ואז נבנית הרי 

כנגד החזה ולמטה, ובנסירה היא גודלת גם מהחזה ולמטה שכל ספירה נעשית פרצוף, וגם 

 בשיטת רבי שאול הבאנו לעיל.    שערי רחמים שאלה ש'נגדלת לכל אורך ז"א ראה 

 התמעטות נוק' בזמן הדורמיטה לנקודה האם זה קורה או שאינו להלכה ראה בעניין 

:... באהבה... להמשיך הבו"ג וכו' הרב ש"ש ז"ל בשעה"כ עמ' צ' ע"ב באתי לגני א'

ואחר וכו' הביא )משער הפסוקים  גם מ"שדף מ"ג ע"א אות ט' וכן דף ע"ג ע"א ד"ה 

ישעיה ע"פ כי ההרים ימושו וכו'( דבהסתלקות נה"י דאימא מז"א היא מתמעטת 

פשוט מה שלא זכר  ונראהקודם כניסת הנה"י דאי' בה עכ"ל.  בסוד נקודה באחור

 וכרגעבין הסתלקות מז"א לכניסתם בה  ואין זמןזה הרש"ש זיע"א בסידור, היות 

. לא כן במלך עוזר וכו' ובמגן אין צורך לעשות מזה כוונהשמסתלקים נכנסים בה, 

 אברהם ופשוט... ע"ש. 

 כך הרש"ש וכך מבין גם הבאתי לגני. שערי רחמים ב' שאלה ז'בפירוש כמו רבי שאול הרי 

והיות נמשכים בינות וגבורות עד למטה בכל י"ס  :...פתח עיניים דף צ"ד ע"ב

דנוקבא של בחינה השייך לכל עשרת ימי תשובה ולא להמשיך דוקא לספירה של 

ד"ה וכבר  שער הכונות דרוש ו' דר"הממ"ש רבינו ביצא זה אותו היום נראה ד

שכתב וז"ל ואפילו שאין ננסר בכל יום ויום מעי"ת אלא ספירה נתבאר אצלינו וכו' 

 ע"כ: צריך להוריד הדינין עד למטהא' עכ"ז 

שהש"ש ראה את שעה"כ דרוש ו' ד"ה וכבר נתבאר, אך אינו מפרש על הריבועים ג"כ הרי 

באהבה בנוק' -מבין שזה על בינות וגבורות שנכנסות ב הש"שבכל יום שמתפשטים עד למטה. 

הוא על הריבועים בכל יום שצריך להמשיך עד  רבי שאולאך  מטה, וזה רק ביום ראשון.עד ל

עמ' ר"ג הגה"ה ראשונה מבאר מה שאומר הש"ש ורק שבסידור  פאת השד"הלמטה. ראה 

עד למטה, ולא רק בינות וגבורות. ובהגהה השניה מוסיף שמה  גם ריבועיםשל רבי שאול יש 

מזה שפירוש למענך אלקים חיים היוצא יום ראה לעיל.  שיורדים הריבועים עד למטה בכל

אינו בתיבות למענך וכו' שכן תיבות אלו הם רק בנה"י דנוק' וצריך לומר שפירוש למענך הוא 

 מתיבת באהבה.
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 השלמת חצי כותל נעשהממה ואיך  
 

נסירה, , יש בסידור תפילה לימי חול של הרש"ש במילת באהבה צריך להבין את ענין הנסירה

אשר לפני זה היה מצב אב"א, ואחר הנסירה יש מצב פב"פ, אך מה שהרב מזכיר בכמה 

מקומות ענין השלמת חצי כותל לז"א ולנוק' אין אנו רואים זאת בכוונה, וגם להבין היכן 

 היינו רוצים לראות זאת.

נברא אדה"ר :... וכאשר אוצרות חיים דף ח' ע"ד וכן הוא בע"ח א' דף ל"ט סע"א

ואז לא היה פחד מן הקליפות כי כבר חפר  שה מצוות מעשיות החזירם פב"פוע

ועזק וסקל וכרת קוצים מן הכרם. והנה בהיותם אב"א אין לזו"ן רק אחור א' בלבד 

לשניהם וכותל א' לבד מפסיק בין שניהם ושניהם משתמשים בכותל אחד חציו 

ומעשים טובים אז ע"י מצוות  לאלז"א וחציו לנוק'. וכאשר האדם החזירם פב"פ

נגמר ונשלם אחור א' שלם לזה ואחור א' שלם לזה ויכולים לחזור פב"פ... ע"כ. ע"ש. 

אדם גורם יחוד עליון ויורדים טיפין הרב ממשיך ומלמדינו איך ע"י מעשים טובים,  

והנה בבוא חו"ג אלו ברישא דז"א  . וזה לשון הרב:עילאין למטה והם בחינת חו"ג

סדים ואשתלים אחור דידיה ואיהי נקטה גבוראן ואשתלים כדין איהו נקיט הח

  ע"ש. ע"כ. ...וכדין אתהדרו אנפין באנפין אחור דידה

מהם מן החסדים נעשה השלמת חצי כותל לז"א ומן הגבורות נעשה השלמת חצי הרי איך 

ובהמשך עושה הרב ערכין בענין השלמה זו שבבחינה אחת היא נקראת פב"פ כותל לנוק', 

שכאשר נברא אדה"ר היה צריך לגרום זיווג  משמע מכאןה אחרת היא בחינת אב"א. ומבחינ

עליון ע"י עבודתו. וע"י זה יורדין חו"ג, ומשתלמים אחור דזו"ן השלמת הכותלים, כדי 

להחזיר את זו"ן פב"פ. אך כאן צריך להוסיף שאדם הראשון נברא מיחוד אב"א בחיק או"א 

. שאו"א נסרו את זו"ן והעלו אותם לחיקם ושם ע"ג - בע"ח ב' דף ס"ו ע"בכמו שמבואר 

נזדווגו יחוד פב"פ ומזיווג זה נברא אדה"ר אך זיווג זה נקרא אב"א, הובא לעיל. ע"ש. וצריך 

 להבין שענין הנסירה הראשונה ועליה לחיק או"א קדמו להשלמת הכותל. 

והתפלל  "ראחר שנברא אדה: ונחזור לבאר ענין הנסירה הנה שעה"כ דף צ"א סע"ב

ועשה מצוות והיה כורת הקלי' ולא היה יכולת להם להתאחז באותם האחוריים אז 

וענינה הוא כי כל אותם האחוריים והדינים שהיו בזכר כולם בא ענין הנסירה. 

ועי"כ נתפרדה ונתרחקה ממנו,  ננסרו ונתפרדו מן הזכר וניתנו כולם באחוריים שלה

 היא בבחינת דינים וגבורות שלה ושלו... ע"כ.ואז הז"א נשאר כולו בבחינת חסד, ו

 ע"ש.

כתב כאן שהנסירה אינה יכולה להתבצע מפני פחד הקלי', אלא אחרי בריאת אדה"ר.  לכאורה

וענינה הוא כי כל אותם האחוריים והדינים שהיו בזכר אך כשנדייק בדברי הרב נראה שאמר 
                                                                    

צריך להבין מפני מה הקדים כאן שהחזיר אותם פב"פ הרי לפני כן היה ענין השלמת הכותל כמו   לא 
ותל באה בזכות שעלו למ"ן להביא מוחין דפב"פ שכותב אחר כך וזה עשה כדי ללמדינו שהשלמת הכ

אשר בהמשך חלק מהם, החו"ח שעלו למ"ן בסוד לא יראו פני ריקם ונתחדשו, יהיו להשלמת חצי 
 הכותל, ולכן המשיך בסדר הנכון ואמר ונשלם הכותל ויכולים לחזור פב"פ.
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משמע שמדובר כאן בהשלמת  שלהכולם ננסרו ונתפרדו מן הזכר וניתנו כולם באחוריים 

הכותל אשר זה היה תפקידו של אדה"ר. ולא על הנסירה הראשונה שהיתה ע"י או"א לפני 

. ) לבנסירה ראשונה ע"י או"א (1שנברא אדה"ר. מכאן נדייק שיש ד' שלבים בענין הנסירה. 

השלמת ( 3 עליה לחיק או"א והזיווג שם. ) ע"ח ב' דף ס"ו ע"ב (  (2ע"ח ב' דף ס"ו ע"ב ( 

 הבאתם פב"פ. (4. לגהכותלים ע"י עבודתו של אדה"ר

:... ופירוש הענין הוא כי נודע הוא שבהיות האדם ישן בלילה שעה"כ דף צ"א ע"ג

נשמתו עולה ושואבת לו חיים מלמעלה... וכן הענין בז"א כי בהיותו ישן נשאר בו 

למעלה תלקה ההוא קיסטא דחיותא כנז' אצלנו בברכת המפיל חבלי, ונשמתו שנס

אותו החסד של אימא והיה מתפשט בו בכולו ואז  היתה מושכת לו חיים מבחינת

הדינין אשר באחוריו היו נפרדים וננסרים מאליהן ונמשכין ונדבקין באחורי הנקבה 

קיע שאתראה בותחתינה  בשרע"פ ויסגור  באדרת נשא דף קמ"ב ע"בוז"ס מ"ש 

ננסרין מאחוריו אל אחורי הנקבה היה כו' פירוש כי בהיות הדינין  לדחמי וחסדר

לסיבת התפשטות בחינת החסד בתוכו וכל מה שהיה מתפשט ויורד החסד היו 

הדינין מסתלקים מאחוריו ונשאר החסד והרחמים שקועים במקום שהיו שם 

 הדינין בתחילה... ע"כ. 

דו ז"א שנשמתו עולה למעלה ומושכת לו חיים חסד מאימא, שיורד לז"א, ועל י נראה מכאן,

מעביר לנוק' את הגבורות. וכמו שנבאר לקמן שהם החו"ח שהיו בסוד או"מ ע"ג רישא דז"א 

 ועלו בסוד לא יראו פני ריקם לע"ס דא"ק להביא מוחין דפנים ושם נתחדשו.

: כאן אנו רואים בסידור את הנסירה ע"ג ע"א –סידור הרש"ש ב' דף ע"ב ע"א 

ע"י אימא ונגדלת בכל קומתו, ובהמשך אנו והנוק' מקבלת עצמותה, בינות וגבורות 

רואים בסידור שלנו את העליה של זו"ן לחיק או"א,  ואז יש עליה של הרפ"ח עם 

החו"ח לע"ס דא"ק להביא מוחין דפב"פ, ואחר כך מקבלים מוחין דפנים. משמע 

שהנסירה היא לפני עליה לחיק או"א, וזה קשה שכן אדם הראשון היה צריך להחזיר 

 ים בפנים והרי הוא נברא מזווג  דאב"א וזיווג זה היה אחרי שננסרו.אותם פנ

שורה לבאר... הנה נתבאר למעלה כי כוונתינו ביום זה הוא כי ז"א  ...:שעה"כ דף צ"ח ע"ב

הוא בסוד השינה והתרדמה וכונתינו הוא לנסור את זו"ן להחזירם פב"פ. והענין הוא כי הנה 

ות רצון המאציל להחזירם פב"פ הוצרך להפיל על ז"א נדע טעם דבוקם אב"א הוא... ובעל

ובמקום תרדמה וע"י תרדמה זו ננסרים כל הדינין אשר באחורי ז"א וניתנים אל הנקבה 

)כאן מקום חסדים בסוד ויסגור בשר תחתינה  םהדינין שבאחורי הזכר באים במקומ

 ע"ש. ...ואז יהיה ז"א כולו חסדים ונוק' כולה דינין (הגוב"י

                                                                    
נה"י דאימא ונתינת בכוונת באהבה מחלק בין כניסת המוחין לנוק' ע"י  631היר"א א' עמ'   לב 

הריבועים בנוק'. וכתב ועתה יכוין לנסור את הפרצופים אלו דאח' ופנים דאח' דזו"ן באופן זה להמשיך 
 דעשרה ריבועים דעשר הויות פשוטות... ע"ש עשרה ריבועים מספרלנוק' פרצוף דיניקה... שהם 

בבריאת העולם נברא אדם בכל יום נעשה בחיק או"א ההוא רוחא ונעשה בנוק' כלי ורוחא. אך   לג 
 הראשון מזיווג זה. 

 . ויסגור בשר תחתינה. בש"רראשי תיבות  לד
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כי הם החסדים שהיו בסוד מקיף שעלו לסוד מ"ן שנתחדשו ונמתקו ואלו  ...:וב"י ב'שם הג

לעו"ת דף . ) הכוונה חריםאפרים בס תובכצאתי יורדים בז"א ודוחין הגבורות לנוק' כך מ

.(... וכתב ע"ז השמן ששון... דבתחילה נמשכים בז"א כל המוחין חלקו וחלקה שהם נ"ה ע"ב

ובעת הדורמיטא מסתלקים כל המוחין  .סדים והם מוחין דאו"אבינות וגבורות וחכמות וח

הנזכר מז"א ונשאר ישן, ואז הבינות וגבורות נמשכים מלובשים בנה"י דאימא תוך לאה ורחל 

שבאחורי ז"א. וחכמות וחסדים נשארים בסוד או"מ ע"ג רישא דז"א ואז ננסרים זו"ן. ואחר 

ם החכמות וחסדים הנזכר בסוד מ"ן עולים החסדים שעל גבי רישא דז"א שה לההנסירה

ומתחדשים ונמתקין ונמשכים עוד מוחין חדשים דפנים כנזכר לקמן בדרושינו לעיל דרוש ד' 

 מהלילה... ע"ש.

: שורה האחור... והענין כי גם החסדים שהיו באור מקיף עולת תמיד דף נ"ה ע"ב

ן הראשונים עצמן, ועלו בסוד מ"ן גם הם נתחדשו יותר כנודע כי כל מוחין חדשין אינ

והנה אלו הם החסדים יותר ממותקים דוגמת הנז' בגבורות שירדו עתה שהם יותר 

ממותקות ולכן כיון שהם יותר חסדים מתוקים לכן דוחין את הגבורות אל הנקבה 

גזעין הנז' במקום אחר והבן  אתא חסד ופריש ונשאר הוא חסדים לבד, וזהו סוד

 היטב מה שביארנו שם... ע"ש.

הנ"ל צריך להבין שהנסירה היא תהליך מתמשך. יש הנסירה הראשונה ועליה לחיק ל מכ

 או"א עליה להביא בחינת הפנים ובחזרה גם בניין השלמת הכותל. והנה השלבים:

אחרי סילוק המוחין מז"א חכמות הנעשית  נסירה ראשונה, יש במילת באהבה (1

בנוק' על ידי נה"י דאימא,  נכנסות בינות וגבורותוחסדים עומדים על ראש ז"א, ו

אינם יכולים וגם ניתנים בה המספר של הריבועים, וזה גורם לנסירה, אך עדיין 

 . לחזור פב"פ

פב"פ אע"פ שבמקומם הם זו"ן ואז או"א מעלים את זו"ן לחיקם ושם מזדווגים  (2

ריאת העולם אך בבכלי ורוחא וניתן בה ההוא רוחא, ) אב"א, מזיווג זה נעשה לנוק'

 (. וג זה נברא אדה"רמזיו

להביא מוחין דפב"פ. ואז מעלים את הרפ"ח דפב"פ, וגם  עולים למ"ןואחר כך  (3

, שהיו לאור מקיף על גבי ראש ז"א, עולים בסוד לא יראו פני סדיםחכמות והח

 ריקם. 

ואחר שגרמו זיווג ע"ס דא"ק, יורדים המוחין החדשים או"פ דפנים, וגם יורדים  (4

כנס לנוק' במלך עוזר, ישהיו על ראש ז"א. והכל אמור לה סדיםחכמות וחזרה גם הח

אך לפני כן נבנה השלמת כותל לז"א מהחסדים אלו החוזרים, שע"י עלייתם 

התמתקו יותר, ונדחים הגבורות לנוק'. על כן נראה, שהשלמת הכותל נעשה ממש 

  לפני כניסת המוחין החדשים דפנים לנוק'.

                                                                    
 כאן הכוונה אחר הנסירה הראשונה, שלב ראשון של הנסירה. לה
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: הקשה כמוהר"ר דש הגהות הרמ"ז והרנ"ש אות ס"הראה לעיל מה שכתבנו בעניין אור ח

בנימין הכהן ז"ל )תלמידו של הרמ"ז, נולד שנת ש"פ, רבו של ר' יוסף אירגס ושל ר' ישעיה 

אמר ואמנם בחי' מ"ה וב"ן  אדם ישר דף כ"ט ע"בבסן שהיה רבו של הרמח"ל ( כי בספר 

כאן נראה שהוא אחר וקראו ומ ירד ולהתפשט בתוכו למטה מהטיבור.הפנימיים דא"ק חזרו ל

נתוספו להם הארה חדשה ביותר ולכן  המ"ה וב"ן עלו למ"ןשכיון שאלו  ותירץלו שם חדש. 

קראם אור חדש אבל הכל הולך אל מקום א' כי לא ירדו למטה אלא בחי' מ"ה וב"ן דפנימיות 

 . כנז'... ע"ש

שהם נעשים אחר  לפי הנאמר כאן מה שאמרנו לעיל בענין השלמת הכותלים נוכל להבין

, ונתחדשו שםשחו"ח עלו בסוד מ"ן עם הרפ"ח דמוחין דפנים לגרום זיווג עליון דע"ס דא"ק, 

 והיה בהם כח להשלים הכותלים. 

. ראה דרך לאהנעביר את הז' גבורות  פנים דאח'בנסירה של  בעניין האםשאלה 

, נמשך דרך לאה דאח' בחינות פנים. נמצא בסידור שבידינו פאת השד"ה עמ' פ"ט

שנמשכים הז'  לא נזכרדחיצוניות  ופניםדפנימיות  דפניםפנים אח' ואבל לבחינת 

. ע"כ ע"ש. זו דעת רבי שאול שהביא מסידור שהיה ברשותו אך יש דרך לאה גבורות

בזה מח' אם הפנים דאח' יעברו דרך לאה. לפי הסידור שלנו לא סידרו ולפי רבי 

 שאול צריך להעביר דרך לאה. 
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 הכתר בנסירתהתמעטות 

 

בראש השנה הנסירה נעשית בעשרת ימי תשובה ובב' ימים של ראש השנה נוסרים את  הנה

, ורואים שיש הבדל בין נסירת הכתר וחכמה, ונסירת הבינה ודעת, לבין שאר הכתר והחכמה

 הספירות, שבכתר וחכמה יש התמעטות בכל הספירות ונבין הסיבה.

דז'  קוצי היודיןבכתר דכתר  להשאיר... ויכוין לחיים :...סידור ר"ה דף ל"ח ע"ב

 ע"ש.  .ע"כ  .דנתח ראשון, והשאר לחכמה דכתר היודיןהויות עם 

וכו' ממשיך  ,ייםחב ,חפץ ,מכאן שההתמעטות היא בכל ז' הגבורות, וכן בהמשך מלך משמע

 ' אחרונה דנתח הרביעי.ה' דהויה וההתמעטות עד שבמלכות נשאר 

ולא  :... כתוב שם וגם מצוייר ההתמעטות רק בכתר 295"א ר"ה דף סידור היר

 ... ע"ש.עושה התמעטות בשאר הספירות

 שיש שיטה נוספת לכאורה שלא כמו פשט שער הכוונות.הרי 

 ז'ימים דר"ה בזכרנו לחיים וכו' ד ב':... ומ"ש בסידור בעלי נהר דף ס"ג אות י"ג

' מכל הז' הויות א נהבכל תיבה מזכרנו בחי והולכים ונחסריםהויות דחב"ד חג"ת 

דווקא אבל בשאר  דבחינת היוםואילך אין זה כי אם בהויה  ומיום שלישיהנז' 

עפ"י מ"ש ]זצ"ל[  (הי"ו)רא"ם . נתן טעם לזה עמיתי בתורה הנדחים שלמיםההויות 

ולו"ק. שבכתר  -לבינה ודעת  -בנתינת ההפרש שיש בין חכמה וכתר  הכוונותבספר 

שהם בתורת  בבינה ודעתשם, מה שאין כן מתערבין כמה כל ההויות שנכנסו בהם וח

 .. ע"כ ע"ש.פקדון, ודו"ק כי נכון.

שמדבר כמו הסידור שלנו, ורק ביום השלישי שנחסר רק הבינה והשאר דחג"ת שלמים הרי 

  .עד החסד שאז רק החסד עובר ומתמעט

כל הגבורות הן ובחכמה :... הרב שם מלמד אותנו שבכתר שעה"כ דף צ"ב ע"ב

נתן טעם שלזה ומופקדות ולא מושרשות ובבינה ודעת הן  ,מושרשות ומופקדות

' תשרי, גשיש גבורות יחד ואין שופר למתקן לכן נהרג ב גדליהו בן אחיקםנהרג 

 ...לא מושרשות ולא מופקדותהן  בשאר הספירות בהמשך'. דוכשהוא שבת נדחה ל

  ע"ש.

ראה הרחבה בנושא בהמשך בכוונות עשרת  זה הכל מובן ולכן כך סידרו בסידור שלנו.לפי 

  ימי תשובה.

ה מו"ר הרה"ג רבי מרדכי עטיזה התעוררה קושיא בלב  אך לפי :הרבמו"ר שאלת 

, איך ביום השני כשנוסרים את החכמה איך חזרו ההויות להיות שלמות שליט"א

 ? ומעטתהרי נ

)וזה יהיה נכון בין ללחש וחזרה פרצוף שלישי ' היה גם שופר ב' ליום איום נסירת שבין ותירץ 

 וע"י השופר יצאו הגבורות מכתר דנוק'ובין במוסף פרצוף רביעי אחרי זכרנו יש שופר( 

, שלמות כבתחילהלהביא מוחין. ואז חזרו להיות  דא"ק "גסב לע", לעלות בתקיעה ראשונה
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. וכך ביום שני שלמות, והשאר רק הכתר היה במיעוטתקיעה אחרונה בוכשחזרו לכתר דנוק' 

, ואז שוב רואים התמעטות כל בשלמות לחכמהכתר בכתר, וכל השאר משאירים את ה

 ההויות בכל תיבה בנסירת החכמה.
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 השני חילוףבענין 
 

חכמה דמ"ה עם חכמה דב"ן ע"י נ"ה דאבא  לקשר ולחברטעם החילוף שהוא כדי  הנה ידוע

וצריך שנה"י דאימא  .דוגמת או"א ובינה דמ"ה ובינה דב"ן ע"י נ"ה דאימא דוגמת ישסו"ת

 יהיו באחור כדי שיאירו באטב"ח לנוק' הנמצאת באחור ולתת לה בינות וגבורות בנסירה. כל

ריך להחזיר נה"י דאימא בחילוף ראשון בימי חול אך בזו"ן הגדולים שהנוק' בצד שמאל צ זה

 בשמאל כדי שיכנסו המוחין לנוק' הנמצאת בצד שמאל. ונבאר הדבר.

 ראש השנה קריאת שמע במילת אחד סידור וכן דף ל"ז ע"ב (חול)ב'  סידור הרש"ש

מעלה מ"ן שהם חכמות  אימאדהיינו  ישסו"ת הראשוניםויכוון לזווג  ...:דף ה' ע"ב

נותן בינות וגבורות שהם ב"ן דמ"ה  ואבא. לאבאונותנתם חסדים שהם מ"ה דב"ן ו

  .... ע"כ. ע"שונותנם לאימא

 רואים את המוחין אחרי החילוף. ...: סידור דף ז' ע"א

ואז מתחלפים המוחין וחכמה וחסדים דאימא הופכים שהוא הזיווג עצמו נעשה כאן החילוף 

ימא והופכים אצלה להיות להיות בינה וגבורות דאבא. וכן אבא נותן הבינה וגבורות שלו לא

, וזה בזו"ן הקטנים בימי חול ואז מאירים נה"י דאימא עם מוחין חכמה וחסדים באימא

 , באטב"ח. ונתנים לנוק' בנסירה שהיא באחור. וכך נראים המוחיןדמ"ה דב"ן וב"ן דב"ן

ם וכך נראה אותמ"ה דמ"ה ומ"ה דב"ן . ומוחין דאבא שיכנסו לצד פנים הם דף ז' ע"אסידור 

 יש לכאורה בעיה. באהבהבכניסת בברכת אבות. אך הנה בסידור ראש השנה בתיבת 

... דחכמות וחסדים דקודם החילוף: ואז המוחין סידור ראש השנה דף ל"ו ע"ב

מסתלקים מתוך נרתיקן )ונעשה חילוף שני( שהם הנה"י... ועומדים הם ונרתיקן 

 ע"כ ע"ש.. מ"ה וב"ן דמ"ההנז' לאו"מ ע"ג רישא דז"א והם 

 .או כמו אחרי חילוף שני לפני החילוף: שם המוחין הם כמו סידור דף ל"ז ע"א

אם  וכך היה צריך להיות כתוב. מ"ה דמ"ה ומ"ה דב"ןזה קשה שכן חכמות וחסדים זה  דבר

. וצריכים אנחנו להבין שיש ב' חילופים החילוף הראשון הוא מ"ה וב"ן דמ"הכן מה זה 

כשהנוק' נמצאת בצד שמאל אז צריך לחזור למצב הראשון כמו כשהנוק' נמצאת באח' אך 

 לפני החילוף הראשון.

:... אחר שכותב הרב אופן החילוף הראשון שהוא בזו"ן הקטנים ע"ח א' דף ק' ע"ג

 פשראי כי הנה א אמתוב' פירושים הם  בדרך שניעוד נ"ל כותב בסוף ע"ג וז"ל:... 

ה לגמרי כמוהו ואם לאו אז הזווג הוא להזדווג ז"א בנוקבא אלא בהיותה שוה בשו

זווג ז"א בלאה או יעקב ברחל או יעקב בלאה. והנה בהיותה בסוד אחור בשוה אליו 

תוך כולם נעלמים  הגבורות דמ"ה דב"ןאך  הגבורות דב"ן דב"ן נתאז האיר בה בחי

כנודע לכן צריך שיצאו משם וינתנו בתוכה ממש בעת הנסירה  יסוד דאבא הסתום

רין להנתן בה נה"י דאבא ואי אפשר שתקבלם אם לא יכנסו בה ג"כ נה"י ואז חוז

דאמא ויתלבשו בתוכה ואז מקבלת היא גבורות דמ"ה )דב"ן( שביסוד דאבא והרי 

 .. ע"כ ע"ש.עתה בא ב' מנצפ"ף א' דגבורות אמא וא' דגבורות אבא כנזכר במ"א.
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ותחילה רק ב"ן דב"ן ואחר מלמד אותנו אופן שני שמה שמקבלת הנוק' הוא צד הב"ן הרב 

 כך את המ"ה דב"ן. וצריך להבין הדברים לא ברורים כאן כל צרכן.

:... או כפי הפירוש הב' שהם מ"ה וב"ן ]דב"ן[ שמצד אות ]א[הגהת השמ"ש שם 

שמאל להגדיל מעט את האחור ופנים דמלכות דב"ן ואחר כך מסתלקים המוחין 

' האאירו בה מתחילה שלפי הפירוש ובאין המוחין דבינות וגבורות אותם אשר ה

הוא הוד וחצי יסוד דאבא והוד וחצי יסוד  השניהוא כל נה"י דאימא ולפי פירוש 

 דאימא ומתפשטים בה ומגדילים אותה... ע"כ ע"ש.

ורק בנסירה  מב"ן דב"ןהבדלים והבנה אחרת שלפי הרב בע"ח באטב"ח קבלה רק  הנה יש

מקבלת מ"ה וב"ן דב"ן הכל. ועוד לפי מה שכתב  . אך לפי דברי הרש"שממ"ה דב"ןתקב"ל 

הרש"ש צריך בזו"ן הגדולים שהוא הפירוש הב' תקבל הנוק' מהוד וחצי יסוד דאבא וכן 

דאימא שהוא צד שמאל. ובהמשך נראה שיש הכרח לעשות חילוף שני שיחזרו נה"י דאימא 

"א אי אפשר לחתוך בצד שמאל ודאבא מצד ימין מפני שאי אפשר ויכנסו הוד וחצי יסוד דאו

 היסוד לשניים. והנה שאלה הא' הוא צ"ע גדול שכתב רבי שאול.

:... צריך עיון גדול במה שכתב הרש"ש שם ויוצא אור הלבנה דף רמ"ו סוף ע"ב

שהם מ"ה וב"ן ]דב"ן[ שמצד שמאל  הארת הבינות וגבורות שכפי הפירוש השני

ו בה מתחילה שלפי פירוש הב' להגדיל הנוק'  וכו' ובנסירה באין וכו' אותם שהאיר

הוא שמאל דאו"א ]שהם מ"ה וב"ן דב"ן[ ע"כ. וזה היפך ממ"ש הרב )מוהרח"ו( 

באותו פרק בפירוש הב' כי בזו"ן הגדולים אינה לוקחת באח' הארת מ"ה דב"ן כי 

 הוא נעלם תוך יסוד דאבא יעו"ש. וכן מבואר בחסדי דוד שם... ע"כ ע"ש.

ושיא נוספת שהזכרנו בין מה שכתב הרש"ש למה שאנחנו שנשאר בצע"ג ויש עוד קהרי 

 אומרים שצריך לעשות חילוף שני שכן אין לחלק היסודות דאו"א לשניים.

מה שכתוב בסידור המוחין דקודם חילוף הכוונה  ...:ד"ה באהבה פרי עץ הגן דף י"ג

הודות חזרה שהוא  חילוף שניר"ה יש זו"ן הגדולים ובמוחין דחילוף שני שכן ב

יכנסו בנוק' וכך , לפני חילוף וחצאי יסודות דאו"א יכנסו לנה"י דאימא ויהיו כמו

 ע"ש. הנמצאת בצד שמאל בנסירה.

 שחייב להיות חילוף שני כאן.הרי 

:... אברא יובנו הדברים... שלצורך הגהות וביאורים לרבי שאול פ"ג עמ'עלי נהר 

שלהם דצד שמאל  ות דאו"אנכנסים בנוק' הודות וחצאי יסודנסירת זו"ן הגדולים 

)ראש  באהבה. והשתא אתי שפיר מה שכתב בהקדמת דמ"ה וב"ן דב"ןשהם מוחין 

. ושמות הנכנסים בנוק' מ"ה וב"ן דמ"ההשנה( שמות המוחין העומדין על ראש ז"א 

. אמנם לפי פשט הגהת השמ"ש משמע שהודות וחצאי יסודות מ"ה וב"ן דב"ן

גילה לנו שאין הדברים כפשטן,  קדמת באהבהבהדאו"א הם הנכנסים בנוק', ברם 

שהמוחין של צד שמאל המתלבשים בהודות דאו"א עתה הם מתלבשים תוך אלא 

כמו שהיו בתחילה קודם החילוף שהם מוחין דמ"ה וב"ן דב"ן... אם  נה"י דאימא

 ... ע"כ ע"ש.פעם שנית, ר"ל קודם שנתחלפו קודם החילוףכן מה שכתב 
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:... עוד יש לי להביא עוד ראיה שכן כוונת וביאורים לרבי שאול הגהות פ"ג עמ'עלי נהר 

הרש"ש ז"ל... ע"ש שמוכיח שכתב ואז מסתלקים מתוך נרתקן, שלפני כן מ"ה וב"ן דב"ן 

בהודות וזה לא יכול להכנס כך וצריך שיסתלקו מההודות וחצאי יסודות ויכנסו בנה"י 

 דאימא. ע"כ ע"ש.

. וכן באתי לגני ח"ב עמ' רי"ד רע"אוכן  : ע"ש.הרב שרםשערי רחמים סוף חלק ב' חידושי 

 .כרם שלמה חלק ו' עמ' רפ"ט ע"ב

חלוקת השפע שם ראה  .זו"ן הגדוליםבענין החילוף השני ו בסיכום על פורים לקמןעיין עוד 

 ., באורךבכוונות לפוריםלאו"א וכן בענין החילוף 
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 כוונת התפילין ןבעניי
 

זכרנו בכוונת  ,פנימיות דחיצוניות, שהיא בחינת לואנו נפגשים עם כוונת התפילין בראש השנה

פרי עץ חיים וכן  .מאמרי רשב"י דף נ"ד ע"א רשע. שעה"כ דף צ"ו ע"גמקור הכוונה,  לחיים

והענין בקיצור. מוחין דז"א בבחינת פנימיות דחיצוניות, משתלשלים  ...:דף י"ט ע"ג

 . בחינות 6מלמעלה ואנו מבחינים במסעם מהמוחין דאו"א 

 בתוך חב"ד דאו"א )אימא(.  הבחינה הראשונה

בכוח הארת המזלין יוצא האור בחוץ חב"ד ויורד להיות מקיפי דחג"ת על  הבחינה השניה

 ן דכתר, שורשי המוחין דז"א. הת"ת דאימא. זו בחינת תפילי

 כשהם נכנסים לתוך הנה"י דאימא.  הבחינה השלישית

 כשהם יוצאים על נה"י.  הבחינה הרביעית

 היא בגבול ז"א בתוך חב"ד שלו.  הבחינה החמשית

מקיף על חב"ד דז"א וזו בחינת התפילין שיש לנו השגה בהם ועל כן הם  והבחינה הששית

:... ששלושה מוחין שהיו בפרי עץ חיים דף כ' ע"ב באמצע מבוארהתפילין שאנו מניחים. זה 

 .בראש ז"א נהפכים לארבעה פרשיות בחוץ במצח מכוח הכאת הקוצה דשערי... ע"ש

... והנה זה האור נשאר שם תמיד :ד"ה ונבאר שע' מאמרי רשב"י דף נ"ד ע"ב

להיכנס ונמשכה הארה ממנו מכל הארבעה המוחין אשר שם מקיפים ורצו להימשך ו

בסוד אור פנימי דמוחין דז"א והם עצמם נשארו למעלה ואז ירדו ונמשכו ונשתלשלו 

שלושה נה"י של אימא למטה והלבישו את המוחין הפנימיים האלו שנמשכו מן 

חזרו להעשות שלושה  הארבעה מוחיןהאור המקיף כנז' ובהיותם מלובשים אותם 

ין הפנימיים דז"א הנקראים בחינה שיש באלו המוח ג' בחינותבלבד... והרי נתבאר 

  .. ע"כ.מן ששת בחינות הנ"ל. חמישית

 .ואלו הם שלושה בחינות הנז' אשר בזו הבחינה החמישית

 האחת הם בחינת המוחין עצמם שהם הארות נמשכות מאור המקיף כנ"ל. (1

השנית הם בחינות שלשה כלים דנה"י דאימא אשר בתוכם מתלבשים האורות הנז'  (2

 ארבעה מוחין פנימיים.הנקראים 

השלישית היא בחינת ז"א עצמו אשר בתוכו מתלבשין הג' כלים דנה"י דאימא אחר  (3

 היות מתלבשין בתוכן האורות הנקראים מוחין כנז'.

כנז' הנקראים מוחין פנימיים דז"א... חמישית בחינות האלו הם בחינה אחת בלבד ה וכל ג'

 ע"ש. 

                                                                    
צריך להבין שגם בכוונות החול אנחנו ממשיכים מוחין שנקראים תפילין והם בבחינה פנימיות  לו

 כאן.וכן דחיצוניות 
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בין המדרגה  בתוך ראש ז"א הואשלושה  ותםמוחין להימארבעה שהמעבר משמע  מכאן

 .   הרביעית לחמישית

ראש  סידור-ב התפיליןכוונת אנו רואים את בחינות התפילין בארבע מקומות:  בראש השנה

'. יכוון כי מזיווג דע"ב קס"א העולים כמספר נו ע"ב קס"אגימ' : זכרנו ...:השנה דף ל"ח ע"א

דאו"מ דאו"א יצאו המקיפים  (.נ' שערי בינה ,נ'זיווג או"א. קס"א  - ע"ב זכור=) ונזכר-מ זכור

ו, ונתלבשו בת"ת ננ' שערי בינה מספר נ' דזכרדרך ( שניההעליונים דחב"ד דאו"א )מדרגה 

דאו"א המלובש בכתר דז"א. והיו לתפילין דחב"ד העליונים שהם שורשי המוחין שבכתר 

 (. רביעיתדז"א. )מדרגה 

, ומשם דרך נ' שערי מדרגה שניהיוצא החוצה או"מ לחב"ד דאו"א שמהמוחין הפנימיים  הרי

שורשי המוחין דכתר תפילין עליונים שב רביעית מדרגהעובר השפע עד מקיפי הת"ת, בינה 

 . דז"א

הם התפילין , ו(' בתיםודפרשיות,  ד'אזכרות,  כ"אכנגד ) .אהיה הויה אהיה: חיים גימ' לחיים

וס"ת שהם ר"ת ) .מ"ו ,וס"ת .ל"ז( דכתר דז"א הנקרא חיים. ור"ת, רביעיתהנזכר )מדרגה 

 ע"כ.  לרמוז כי מזיווג ע"ב ס"ג דאו"א יצאו התפילין. .(םחייל וכרנזשל 

, כמו רביעיתהוכאן הם התפילין בבחינה  .במילוי ע"ב ס"גאנו רומזים גם זיווג או"א  כאן

 .בזכרנו

שהם התפילין שאנו מניחין הששית  מדרגה, וכאן נרמזת האהיה הויה אהיה: כנ"ל בחיים

 .מקיף על ראש ז"אשהם 

תפילין , וכאן אנו רומזים תפילין של ראש דרחל שהם בחינת אהיה הויה אהיה: כנ"ל חיים

 .של יד שלנו

 שהכוונות העיקריות הם בתיבות חיים שזה כוונת התפילין.הרי 
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 דינא קשיא ויום ב' דינא רפיא  השנהיום א' דראש 
 

דינא הוא  ב'ויום  דינא קשיאדראש השנה הוא  א'הרב בכמה מקומות אומר שיום  הנה

 לזה, וצריך להבין שהכל הוא נכון גם יחד. טעם שונה, ובכל מקום נותן רפיא

ולפי שחטא ואכל מעץ הדעת טו"ר עבירה גוררת עבירה וגרמה  :...שעה"כ דף צ' ע"ד (1

שהוא ולא המתין עד ליל שבת  שעדיין היה חוללו להזדווג ביום הו' עם אשתו 

ר"ה הוא כי הנה יום  ביום החולהנה מה שגרם אדה"ר ע"י חטאו שנדזווג  ...קדש

והיה הזווג דינא רפיא כנודע ואם היה ממתין עד ליל שבת הוא  הוא דינא קשיא

אבל ע"י  בפנים םבבחי' פניההוא כתיקונו והיו זו"ן מזדווגים באותו יום שבת 

לכן גרם  יום ר"ה דינא קשיא ותקיפאשאז היה  ביום החול שאדה"ר הקדים זווגו

כדי שבהמשך הימים אשר בינתיים  שיתאחר זווגם עד יום ח' עצרתאל זו"ן 

 ע"ש. ה... ע"כ.יתמתקו הדינין הקשים אשר בו ובנוק' כנז' בפ' פנחס בתחילת

הזוה"ק בפ' פנחס בדף רל"א :... וזהו הטעם שאמרו בספר שעה"כ דף צ"א ע"ד (2

עדיין  ביום הא'דיום א' הוא דינא קשיא והב' הוא דינא רפיא, והטעם הוא כי  ע"ב

הפנימיות לבדו ואינם יכולין להתעלות ליכלל זה בזה אמנם  העולמותלא נתבסמו 

שכבר נכללת בחינת  ביום ב'. אך דינא קשיאונכלל כנז' ולכן הוא  הוא העולה

עולים ונכללין  החיצוניות בחינתהפנימיות ביום הא' מכח זה גם העולמות שהם 

 .דינא רפיאביום הב'... לכן נקרא 

:... וכבר נודע כי לאה עומדת למעלה מכתר רחל. ונמצא כי שעה"כ דף צ"ב ע"א (3

דינא פרצוף דלאה כולו וגם הכתר דרחל  ננסרו ביום זה, וגם לסיבה זו נקרא יום זה 

 .יאדינא רפהם דינין תקיפין ודרחל  לאהכנודע, כי בחינת  קשיא

' א:... ועתה עדיין צריך לבאר ההפרש שיש בין יום הע"ב-שעה"כ דף צ"ב סע"א (4

' והוא כי הנה נודע שעד מקום החזה דז"א אורות המוחין נסתרים ואינם בליום 

מתגלים להיותם תוך הכלי דיסוד דאימא הנשלם במקום החזה ולכן כל הגבורות 

ורות שאמרנו שננסרו ביום שהם אותם הגב דינא קשיאאשר שם למעלה בז"א נקרא 

 ע"כ.  ...דינא קשיאא' מן הכתר שלו עד סיום הת"ת שלו והם נקראים 
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 הנוק' בחינות ןבעניי
 

שיש כמה בחינות נוק' ולדעת מתי הן נתקנות. לימוד זה עמוק מני ים ואין כאן צריך לדעת 

 בישיבתינו.בינתיים כדי לפתור את כל השאלות ורק לסדר מה שנלמד 

 בחינות מלכות נוק' והם.' דיש 

:... ואמנם שעה"ק דף ה' סע"אשל ז"א.  ספירה עשירית, עטרת היסוד מלכות שבו (1

הפרטיות בחינת ספירת המלכות הפרטית אשר היא עשירית אשר בעשר ספירות 

שבכל פרצוף ופרצוף כנזכר הנה ענינה הוא זה, כי אם היא המלכות שבפרצוף הזכר 

שבפי גיד האמה הנקרא  העטרהשבו היא בחינת  כגון אבא או ז"א הנה המלכות

... אבל בס' הזוהר בפר' ויצא דף קס"ב ע"איסוד בסוד וברכות בראש צדיק כנזכר 

בחינת המלכות אשר בפרצוף הנקרא נקבה כגון אימא או נוקבא דז"א הנה המלכות 

שבה היא בחינת עטרת היסוד שבה כי היסוד עצמו הוא הרחם מקום ההריון ובחינת 

ונקרא בדברי רבותינו ז"ל שיפולי  עטרהשר התפוח אשר עליו בולט מבחוץ נקרא הב

 מעים... ע"ש.

ובה עיקר העבודה בימי החול,  העומדת מאחורי ז"א, היא הנוק' עטרת היסוד (2

שע' מאמ"ר עטרת היסוד על שם שהיא כנגד עטרת היסוד דז"א. ענינה עיין  ונקראת

בסוד ו' זעירא שבתוך ה' ראשונה של ההויה :... אושיט פסיעה לבר... דף מ"ז ע"ג

הרומזת באימא ואותה הו' זעירא שבתוך הה' היא רומזת אל הז"א שהיה אז בחינת 

שש קצוות שבו. והנה בסיום הו' שם עומדת הנקבה והיא השביעית... ונמצא כי 

' שלו שהיא הת"ת כי שם הוא סיום ו-התחלת הנוקבא היא שם מאחורוי בסוד זו ה

' זו מאחוריה שם נדבקת המלכות ו-' ושם ברגל הו-ת שלו והוא סיום השש קצוו

... והטעם להיותה שם הוא כדי שכאשר תתגדל בבחינת פסיעה לברוזהו סוד אושיט 

פרצוף בהיותה עדיין בבחינת אחור בחזה ז"א כי שם ביתה ומקומה כנודע... ע"כ. 

היסוד בסוד עטרה לאו  : ד"ה הלבישה אתבית לחם יהודה ב' דף נ"ג ע"דע"ש. וכן 

הלבישה על היסוד דוגמת העטרה ממש כי העטרה אינה כי אם מצד הפנים של 

היסוד והיא לא הלבישה כי אם מאחורי היסוד... ע"ש. מכל האמור המלכות 

יוצאת מהארת המוחין דבוקה מאחוריו היא המלכות ש עטרת היסודהנקראת 

 .לזמן החזה ולמטהדז"א, 

. והיא המ"ה והב"ןשמקבלת שפע זה מ דמ"ה ומלכות דב"ן., מלכות מלך השביעי (3

 .סביבעומדת מטבור דז"א ולמטה כדמיון ז"א על א"א שהיא 

דב"ן. שהם נקראים  ו"קדמ"ה ו ו"ק, זה הב"ן שבו שכן ז"א הוא מלכות שבגופו (4

שמאל של הב"ן . צד שבגופובכללות. ו"ק דב"ן היא מלכות  ז"אזו"ן הגדולים, או 

                                                                    
מאוד שכן מה שיש בעיבור הוא בחינת נוק' מלך השביעי כמו שכתב שער אנ"ך פ"ו צריך עיון גדול  לז

ומה שכתב פסיעה לבר משמע שגם בחינת עטרת היסוד היא בעיבור. ומי הנוק' שבונים אותה בהארות 
 אטב"ח ומתי המלך השביעי נתקן ה' יאיר עיננו בתורתו אמן.
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נפרדת נוק' הארה משך שהננסרת בזו"ן הגדולים הן בחינות ז"א, ונבאר בה

 מהו"ק דמ"ה ומהו"ק דב"ן. וצריך להאריך בזה ואין מקומו כאן.  היוצאות

ע"ח א' דף ע"ג  , וכןנה"ש דף ז' ע"ד שורה חג"ת הנוק', ראה ןבענייהיטב עוד לעיין 

  .שם הגהת השמש אות ]א[ , וכןע"ח א' דף ק' ע"א וכן שם ע"ג וע"ד : ועודסע"ב וע"ג

  



 סא                         השנה כפור סוכות                    ראש   
 

 

 כריעות וזקיפות
 

 כריעות וזקיפות חכמה דכתר
 

, והיות כל בשחרית לחש וחזרהשמכוונים בראש השנה  הרי"ולפני שנבאר את הכוונות הנה 

כוונות לכן הבאתי כאן מקצת  ,ראשונות פותותלויה בכריעות וזקי כוונת הרי"ו היא קשורה

יש שינוי שוכמו שמבאר הרב  .הרי"ושל ימי החול הנצרכות להבנת כוונות  לחכריעות וזקיפות

הנוק' עולה בימי חול ש .ראש השנה שחריתד קיפותזריעות וכבין ל דחול קיפותזריעות ון כבי

אינה עולה הנוק' ש הרי"ו לחש וחזרה שחריתאינו כן בראש השנה בכוונות ובכריעות כבר 

 אין שינוי כלל. ראש השנהב אך בשאר התפילות אלא בזקיפות.

 מהם והם:  ג'יש כמה עבודות כנ"ל, ונעמוד על  בכריעות וזקיפות

 דחיות מוחין והמשכת מוחין לז"א.  (א

  ' אחרונה שורש השני של הנוק'.ההמשכת מוחין לנוק'  (ב

 העלאת הנוק' מהבריאה. וזה סדר הכוונה:  (ג

 

  ) אחור דאחור ( :ברוך

 לטחג"ת נה"י.-חב"ד חג"ת, ל-ב אחדת ביתשנכנסו בק"ש ב, חג"ת נה"י-דדחיית המוחין 

העומדת אחורי  ה' אחרונה, משורש השני דנוק'המשכת הארת המוחין דו"ק, לחב"ד חג"ת 

 היסוד.

נוק' וכל היכלי בי"ע והם י' מלכויות דאח' דאח'... ולחבר מלכויות דדת"י... כנגד  להעלות

 ... דז"א דאצילות.אחורי יסוד

 

 דאחור () אחור  :אתה

' ג( ומשם )דרך הדעת( לה') מאלבינה'( ומשם י, )לחכמהתחילה  דג"רהמוחין  הארת המשכת

 ( ו'כלי ת"ת שהוא )

 , לדחות החג"ת לחג"ת והנה"י לנה"י,לג"ר דנוק'ומשם 

                                                                    
 עה כוונת החול חלק ג'.כוונות הכריעות וזקיפות באורך ראה במקור הישו לח
בשאר הכריעות ששם ו"ק נכנס  מה שאין כןזה דווקא בחכמה דכתר ששם יש גם עניין ו' לגבי ה'   לט

לחב"ד חג"ת ומשם מאיר לחב"ד חג"ת של הנוק' ה' אחרונה שורש השני מלמטה, ומעלים נוק' של 
 הבריאה דת"י כנגד היסוד.

 מלמטה למעלה. מ
בשאר המוחין  לא כןדכתר שם נאמר עניין כריעה י' לגבי ה' חכמה לגבי הבינה,  זה דווקא בחכמה  מא

דכתר ששם ההמשכה היא מחב"ד לחב"ד, ואחר כך דוחים לחג"ת נה"י. וממשיכים הארה לחב"ד 
 .מהרא"ם עלי נהר דף צ"זדנוק' ודוחים הו"ק לו"ק דנוק' ומעלים את הנוק' שבבריאה. עיין 
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 ... דז"א דאצילות.כנגד נ"ה חבר מלכויות חח"ן בג"ה דאח' דאח'ול להעלות

 

 פנים דאח', וו"ק דכתר דאח' דאח' ( )זקיפה ראשונה  :וי"הה

 . מבלחב"ד חג"ת ולדחותם לחג"ת נה"י דפנים דאח'להמשיך ו"ק 

 .ה' אחרונה' דז"א דנוקלחב"ד חג"ת דפנים דאח' הארה ומשם 

 ...אחורי היסוד, ולחבר מלכויות דדת"י כנגד דפנים דאח'מלכויות די"ס להעלות 

שני , בו"ק דכתר דשורשי פרצופה כנגד דאח'דאח' דכתר  דו"קולחבר מלכויות  גם להעלות

 דז"א.  שלישי ת"ת דת"ת

 

 ) פנים דאח', וי"ס דכתר דפנים דאח', ג"ר דכתר דאח' דאח'.( זקיפה שניה 

 ( ומשם )דרך הדעת( לת"ת.ה' חכמה ומשם לבינה )י... תחילה לדפנים דאח'להמשיך ג"ר 

 לג"ר לדחות החג"ת לחג"ת ולדחות הנה"י לנה"י. לנוק'הארה ומשם 

 דז"א. אחורי הנ"ההמלכויות דחח"ן בג"ה... כנגד  ולחבר להעלות

ב' דשורשי פרצופה שהם כנגד  כתר, ולחבר בי"ס דדפנים דאח'מלכות כתר  י"סכל  להעלות

 דז"א. שלישי ת"ת

 דז"א. ת"ת דת"ת שליש עליון, כנגד דכחב"ד דכתר דאח' דאח'ולחבר המלכויות להעלות 

 

וכו'  ההודאה הטוב שמךראה כריעות וזקיפות דיום חול בברכת  למעשהלהבנה יותר  הנה

ואחר כך תתרגל כך כמה פעמים ותמשיך ללמוד הרי"ו שהוא  .משם יותר קל להבין בכללות

  תוספת לזה.

 כללית לימי החול הנה לפניך.טבלה לך  סידרנו

  

                                                                    
 שורות מלמטה. בזקיפה א'. 8ע"ד וכן עלי נהר עמ' מ"ה ראה דעה והשכל דף ס"ה  מב

 



 סג                         השנה כפור סוכות                    ראש   
 

 

 טבלת סיכום
 
  

 

מוחין 

 דכתר

 

 כריעות

צלמי 

 המוחין

 אח' דאח'

 אח' דפני'

 

 

 כריעה

 א'

 

 

 כריעה

 ב'

 זקיפות

צלמי 

 המוחין

 פני' דאח'

ופני' 

 דפני'

 

 

 זקיפה

 א'

 

 

 זקיפה

 ב'

 

 

 מגברוך

 

חכמה 

 דכתר

או"פ 

 דאח'

 

 

 קס"א 

 

 ו"ק

 

 יוד הי

 

 ג"ר

 

 אלף הי

 

 ע"ב

 

 ו"ק

 

 ויו הי

 

 ג"ר

 

 יוד הי

 

 מגן

 

 ברהםא

 

 בינה דכתר

 

 

 קס"א

 

 ו"ק

 

 יוד הי

 

 ג"ר

 

 אלף הי

 

 ס"ג

 

 ו"ק

 

 ואו הי

 

 ג"ר

 

 יוד הי

 

 

 מודים

 

חסדים 

דדעת 

 דכתר

 

 

 קמ"ג

 

 ו"ק

 

 יוד הא

 

 ג"ר

 

 אלף הא

 

 מ"ה

 

 ו"ק

 

 ואו הא

 

 ג"ר

 

 יוד הא

 

 הטוב 

 

 שמך

 

גבורות 

דדעת 

 דכתר

 

 

 קנ"א

 

 ו"ק

 

 יוד הה

 

 ג"ר

 

 אלף הה

 

 ב"ן

 

 ו"ק

 

 וו הה

 

 ג"ר

 

 יוד הה

 
 
 
 

                                                                    
דחכמה דכתר יבואו בברכת או"פ דפנים , אמנם או"פ דאח'בכריעות וזקיפות ראשונות נתקן רק  מג

 מגן אברהם ובהמשך כל התפילה.
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 טבלת עליות הנוק'
 
 

 

 זקיפות כריעות

 כריעה א'

 אח' דאח'

אח' 

 מדדפנים

 כריעה ב'

 אח' דאח'

 אח' דפנים

 זקיפה ב' זקיפה א'

 פני' דאח'

 פני' דפני'

 אח' דאח'

 אח' דפנים

 פני' דאח'

 פני' דפני'

 אח' דאח'

 אח' דפנים

 

 דת"י

 כנגד היסוד

 

 

 חח"ן בג"ה

 כנגד

 נצח והוד

 

 דת"י

 כנגד

 היסוד

 

 ו"ק דכתר

 כנגד

שני שלישי 

 ת"ת דת"ת

 חח"ן בג"ה

 כנגד

 נצח והוד

 

 ג"ר דכתר

 כנגד

 שליש עליון

 דת"ת דת"ת

 כתר 'י' ספי

 כנגד

ב' שלישי 

 ת"ת

 

  

                                                                    
 בחכמה דכתר אח' דאח' בלבד. מד



 סה                         השנה כפור סוכות                    ראש   
 

 

 רי"ו
 

 הרי"ו נכוון תפילותבאיזה 
 

היא עניין  ,בכריעות וזקיפות בשחרית לחש וחזרה העבודה הנוספת שיש בראש השנההנה 

, אך לא כן היה צריך להיות כתוב מפורשמתי לכוין הרי"ו  דבר פשוטלכאורה  מיתוק הרי"ו.

גם בדברי הרב עצמו יש הבנות שונות, וכן מדברי הרש"ש נשארנו בספק באיזה תפילה יש 

" עטרת מרדכי" מו"ר הרה"ג רבי מרדכי עטיה שליט"א. ראה בספרו החשוב של הרי"ולכוין 

 , שהאריך בזה הבירור בעיון גדול ובטוב טעם ודעת, כעשרים עמודים. הרי"ועל כוונת 

והנה  בתפילת שחרית לבד:... מה שראוי לכוון בה ביום ר"ה מהשעה"כ דף צ"ג ע"ג

וחילוק בין כוונת ברכת אבות  אין שינויוהוא כי  א'בתחילה נקדים לך הקדמה 

 ... ע"כ ע"ש. הרי"ובעניין כוונת  אלאשבימי החול לימי ר"ה 

, האם מה והשאלה, לחש וחזרה בשחריתהרי"ו היא רק  כוונת שעה"כ תמסתמיומשמע 

 הגוב"י אות ב' בשם הרש"ש צ"עלאפוקי מנחה וערבית, או לאפוקי מוסף. )עיין  לבדשכתב 

ל מה שאין כן ביום חו בזקיפותשכן יש שינוי נוסף והוא שהנוק' בראש השנה עולה רק 

, אך בהבנה עמוקה יותר נבין שאינו שינוי נוסף אלא אותו ר במילת ברוךשמתחילה לעלות כב

, וזה כמובן רק בכריעות וזקיפות תחילת שינוי שהרי"ו גרם לכך שהנוק' עולה רק בשם הוי"ה

 .(ברכת אבות

ידוע והנה  זמרת הארץ דף י"ט אע"אבהגהה הביא מספר  ...:סידור דף ט"ז ע"א

בלחש  שנההאש כי אם בשחרית של ימי רהוא שאין לכוין בכוונות הרי"ו  ומפורסם

. בספר הכוונות מפורש יוצא עכ"ל. וכן אנו נוהגים בק"ק מכוונים ישיבת וחזרה

 רחובות הנהר תכב"ץ. 

:... שם מקשר כוונת הרי"ו עם כוונת אדני שפתי תפתח אות ז'ע"א  שמן ששון ג' דף קכ"ד

כווין פסוק זה בכל תפילות דר"ה... ע"ש. ומנהגינו לכוין בק"ק בית ע"ש. ושם בע"ב ואם יש ל

 . ע"ש.בתפילת שחרית לחש וחזרהאל יכב"ץ 

                                                                    
שהם  הרי"וחוץ מעניין  תפילת החולושייך גם בכללות לכוונת  פנימיות דחיצוניותדרוש זה הוא  מה

. וצריך לדעת שיש ג' כוונות לתפילה והרב פיזר אותם בשער הכוונות. ראה שחרית רק לראש השנה
גם צריך לדעת מה שהודיענו מורי ז"ל והוא כי ברכת אבות הזו שאנו  למעלה:... שעה"כ דף ל' ע"ג

. מוחין המקיפיםב' והוא בבחי'  רושאבל עוד יש בה פי מוחין הפנימיים נתמבארים עתה הוא בבחי
דרוש ד'  ) לקמן אחר נוסח התפלה באותיותיהה ונלע"ד שהוא הכונה הב' דברכת אבות שכתבתי

וע"ש היטב מאד כי היא רבת התועלת אם תשים לבך ודעתך  (דכוונות העמידה שעה"כ דף ל"ד ע"ב
היא ( שעה"כ דף צ"ג ע"ב) שביארנו בברכת אבות דר"ה רושאליה גם שמעתי ממורי ז"ל כי אותו הפי

אשר נתבאר שם בתפלת  ן הרי"ויאלא בעניממש כברכת של תפלת החול דשחרית ואין הפרש ביניהם 
תפלת  נתולכן צריך לעשות כל בחי רי"ו' מר"ה כי להיות ר"ה יום הדין והגבורה ונודע כי הגבורה גי

אבל  רק לאותו היום בלבדאיננו  ולכן כל בחי' הרי"ו שביארנו שם בברכת אבות דר"ה רי"ור"ה בסוד 
. ע"כ. ע"ש. הרי ממש. וזכור ב' אלה הדברים אשר הודעתיך חול כל שאר הביאור הוא על סדר של

 .בפנימיות דחיצוניותהוא  בחינת הרי"ו
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בספר דברי שלום, מהרב אג"ן הוא הרב גגי"ן חתנו של הדב"ש והוא היה  מנהגי בית אלראה 

 . כתוב שם שכוונת הרי"ו בשני ימים דר"ה בתפילתבית אל-וראש הישיבה ב ראשון לציון

 שחרית לחש וחזרה.

שם מהרב היר"א מביא בשם הדב"ש והרד"ם  מכוונים  ...:פתח עיניים דף צ"ב ע"ג

 הרי"ו דכריעות וזקיפות בין בלחש 

ע"ש. וממשיך ומביא סיכום כל הדעות וכן דעת הרש"ש שיש  שחריתבין בחזרה 

 מהרש"ש. ע"ש. אינוסתירה בנה"ש ואומר שמה שכתוב שם 

יש סתירה בין שני המקומות ברש"ש באותו עמוד.  ...:שם ל"ז ע"ד נה"ש דף ל"ז ע"ג וכן

כמו בשחרית.  הרי"וכתב בערבית לכוין  ובע"דכתב שלא לכווין ערבית מוסף ומנחה,  בע"ג

. והתשובות ראה שאלה כ"טוכן  שאלה מ"ה נה"ש דףע"ש. עיין גם בשאלות חכמי המערב 

 .בדף ער"ב, וכן ע"דבדף , וכן בגדי קודש אשר לאהרון דף נ"בבספר 

הרש"ש בדף ל"ז מנסה ליישב את לשון  עלי נהרהרב  ...:עלי נהר דף נ"ד למטה

ליישב בדרך אפשר על פי ב' כוונות שיש  מתרץשסותרות זו את זו ו ע"ג ודף ל"ז ע"ד

ודאו"א  ,מנחהדאימא ב מובמנחה וערבית, שיש חזרת המוחין דכלים פנימיים

במנחה וערבית במערכות הרגילות שהם  רי"ו. ואומר מה שכתב לעשות ערביתב

בכלים אמצעיים וחיצוניים אך במערכת של חזרת המוחין דכלים פנימיים אין 

דחה אפשרות תירוץ זו וטוען  ורבי שאול שם בהגהה אות ג'לעשות רי"ו... ע"ש. 

 .שאין בראש השנה הסתלקות מוחין שהוא יומא אריכתא

. לפי לחש וחזרה שחריתשיש לכווין רי"ו  ...:חצ"רדעת רבי שאול בשערי רחמים ב' שאלה 

וגם  בנה"ש דף ל"ז ע"גפשטות שער הכוונות. וכמו זמרת הארץ. אך הוא סובר שמה שכתוב 

 אינו מהרש"ש.  בע"דמה שכתוב 

שם כתב  הרב פרירא בספר בגדי קודש אשר לאהרון דף נ"ב עד דף נ"ג ע"בלפי 

שם, וכן  בדף ע"ד... ע"ש. וכן כתב רש"שמהבנה"ש דף ל"ז ע"ג אינו שמה שכתוב 

שכתב כן, והוא סובר  מעיל קודש דף פ"אע"ש באורך. וראה גם בספרו  דף ער"ב

 ... ע"ש.לכווין הרי"ו בכל התפילות שצריך

 ע"ש. להרב הלל שליט"אוהיא  ס"ההגהת  בפאת השדה ב' דף שי"גוראה 

כסדר תפילת ב זלה"ה שהוא :... צ"ע בתפילת ר"ה שכתב הרנה"ש דף ל"ח ע"ב ד"ה צ"ע

 ואין הפרש ביניהם אלא בחי' הרי"ו לבד... ע"ש. וראה שלא כתב שחרית בלבד. החול ממש

:... והוא כי כוונת העמידה של ר"ה הוא כמו נה"ש דף ל"ג ע"א אמצע ד"ה ונחזור

בחול ואין שינוי כלל ביניהם אלא בעניין הרי"ו והנסירה כן נראה מפשט שעה"כ... 

 ע"ש.

                                                                    
מו"ר רבי מ. עטיה הרחבה בעניין המוחין דכלים פנימיים שחוזרים במנחה וערבית ראה בספר של  מו

. ע"ש היטב. בעניין הכוונה הזאת על הקדיש החל מעמוד רל"א עד עמוד רמ"זשליט"א, עטרת מרדכי 
, והשד"ה לא סדרו אותה בסידורים וחלקה נמצאת בסידור של הרב עובדיה הדאיה היוצא לאור

 . סבירא ליה שאין לכוון בזה
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שכתב האם סובר רק בשחרית לפי גרסת שעה"כ או כוונתו לכל התפילות וכמו  ת הרש"שבדע

ממש חוץ ברכת אבות דר"ה הוא דומה לשל חול :... ודע כי בפרי ע"ח דף קל"ג ע"ד ד"ה דע

... ע"ש. וראה שגם כאן לא כתב שחרית לבד. ואולי הרש"ש מצטט פריע"ח ולא כוונות הרי"ו

 . וצריך עיון גדולשעה"כ וסובר שהרי"ו בכל התפילות 

קנין פירות דף קס"ח אות כתב רי"ו לחש וחזרה דשחרית. ועיין גם  259יר"א ג' עמ' 

נות : ראה בכווטוב שם דף כ"ג ע"ב אות כ"ה. ראה גם כ"א וכן קס"ו אות ט"ז

, מתי לכוונה שיש חלק מהחכמים אדני שפתי תפתחהחול, בעניין כוונת פסוק 

 , וראה סיכום שם.  רי"ושסוברים שפסוק זה נקרא 

  .הרי"ו לחש וחזרה שחרית בלבד לכווןיש  הלכה למעשה :לסיכום
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 דעת ק"ל
 

 ל"ק דעתבנין 
 

שעושים בכל  העבודהלנוק' היא  ולהמשיכ ברוךבתיבת ים כוונשמ ק"לבחינת הדעת הנה 

. ברוך בתיבת הראשונים הרי"ו ב' כוונת פותחתההיא העבודה  בראש השנהתפילות השנה. 

נכוין בכריעה ראשונה כמבואר במקומה עם תוספות הרי"ו כמו שנבאר. ואז תחילה ו

לדעת אחת. ומשם  הוי"המיסוד דאימא שבדעת דז"א, ליסוד דז"א ושם נעשה  ה"גממשיכים 

אחרונה כנ"ל,  ה'דז"א באצילות  אחורי היסודלנוק' שהיא  דעת ק"ל, וזה נקרא נוק'

כל השפע ', ונעביר אהרי"ו אלו הם ה ע"ב' ג, וריבוע ע"בבסוד שבה חג"ת לומתפשטים לגופה 

  '.בהרי"ו צריך להוסיף כוונת האז לנוק' שבבריאה. וגם 

הנה בתפילת יוצר עד גאל ישראל העלינו את המלכות  ברוך:... שעה"כ דף צ"ג ע"ב

ואינה עדיין  מזוהנה היא בבחינת נקודה אחת כלולה מעשר ,היכל ק"ק דבריאהעד 

ועדיין  צוףפר נתמבלי היות בה בחי כי היא בסוד לכי ומעטי את עצמך צוףפר נתבבחי

ב ע"הדעת שלה שהוא סוד נת אף( בהיותה בסוד נקודה היתה חסרה ממנה בחי)

 . ברוךעתה במלת  לתתו להכנודע. ולכן עתה אנו רוצים  ק"ל

ריבוייא דברכאן דאית בה בנקודה זו שנכללה בכל  דייל כי עתה ע וזה כוונתו

אנו רומזים  גם. הנה ברוךבס"ה בפר' פקודי אשר לסיבה זו נקראת  כרכנז היכלותיה

, מחלפי שיורד בריבוייא דברכאן עילאין ברוךהנקרא  דז"אאל היסוד  ברוךבמלת 

, ובריבוע הפשוט כ"ובחינת הדעת הנז' אשר הוא שם הויה שהוא גימ'  ונותן לה

יוד, יוד הא, יוד הא ואו, יוד  :כזה אלפי"ן, ובריבוע המלא במילוי ע"בשהוא בגימ' 

 ברוך שבה והם בגימ' כמנין דעתאשר ג' בחי' אלו הם ה ק"ל העולה הא ואו הא.

 .. ע"כ ע"ש..ע"ב ק"ל כ"ו שהם

לנוק' שירדה בסוד נקודה לבריאה, וזה בזכות השפע  ק"לצריך להמשיך בחינת דעת  הרי

, ושניהם בריבוייא דברכאן, אצילותאחרונה שב נוק' ה'דרך  בריאהשב שז"א ימשיך לנוק'

. ע"בכ"ו ק"ל רמוז השפע עצמו שהוא  ברוך, ומה שנמשך בתיבת ויסוד דז"אשבבריאה הנוק' 

הוא כ"ו שלה. שכן ה בדעתנמצא  ק"לדווקא מפני שרק ה ק"לדעת  נקרא. אך ך"ברוגימ' 

בנוק'  דעתניתן ה. ונבאר איך בחג"ת שנמשך מהדעת שלה להוא ע"ב ז"א והיסוד דב

                                                                    
רק מה שאין כן בשאר העולמות שיורדת  בעשר נקודותמלכות דאצילות היא יורדת לראש הבריאה   מז

ועל כן בעליות מעולם לעולם יש קדיש מה שאין כן  מלכות דמלכותרק אחר התמעטות  נקודה אחת
" והכוונה רק במקום אין אומרים קדיש אלא ביחידוזהו מדרש פליאה " .בין הבריאה לאצילות

. ולא אומרים קדיש בין בריאה אומרים קדישרק מלכות דמלכות, כדי להעלותה יחידה שהמלכות 
 . שעה"כ דף י"ד ע"דששם ירדו עשר נקודות. עיין  לאצילות

 באמצע בכוונת "ברוך בשעה"כ דף כ"ח ע"גענין היות היסוד דז"א בריבויא דברכאן הוא כמ"ש   מח
ש"ברוך הוא" יסוד דאבא הנעלם ביסוד דאימא, אבל יסוד דז"א הוא מקבל ברכה ממנו  "הוא ומבורך

נקרא "ומבורך" כנ"ל כי להעלות את הכלה למעלה צריך להוריד הארת יסוד דאבא ביסוד דז"א ויסוד 
 דז"א הוא המעלה אותה מן הבריאה אל האצילות... ע"ש.
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לנוק'  יהיה כחבזכות הדעת הזה  אשר אותו לנוק' שבבריאהנעביר איך שבאצילות, ו

 ., בזקיפותלעלותשבבריאה 

בהיותה בסוד נקודה אף שם ועדיין אמצע אות א':...  ששון ג' דף קכ"ג ע"דשמן 

מילת אף  .כנודע ע"כ ע"ב ק"להיתה חסירה ממנה בחי' הדעת שלה שהוא סוד 

 כנז' ברוךדצריך לתת לה עתה במילת  הדעת נתמאי שנה בחי ועוד... בפע"ח ליתא

"י הארת הנז' הנמשכים דע י"לוכנז'... אטב"ח פירות הנתנין לה בא"ב דס' טמכל ה

כח לעלות היא וכל היכלי בי"ע לאצילות  יש לההנז'  ע"ב ק"ללה בדעת שלה שהוא 

הכנפים בו"ק ועושים  מתפשטיםכנז'... והוא על דרך החסדים שבדעת דז"א ה

שיש לה עשר  לואפי)עוד י"ל הכי פירושו ומעלים הז"א עצמו עמהם...  ומעופפים

ועתה צריך נקודות  ט'ממנה ואין בה רק  חסרה הדעת שבהנקודות בחי' נקודת 

 ע"ח ב' דף ז' ע"גע"ש באורך. ועיין  מ"א(: תאו מןעיין לק) להשלים לעשרה נקודות

 .(, שם עניין הכנפייםאות ט"ז

הנוק' יהיה  שבכח הדעתמה מיוחד בדעת דווקא, יותר מכל שאר הספירות. ומתרץ הרי שואל 

שהם לתת בה כח לעלות  ברי"ו בהמשך הרב מבאר עוד כמה דברים בזקיפות. כח לעלותלה 

וצריך להתבונן למה צריך כל כך הרבה דברים לתת לה כח לעלות. ואמנם בימי חול וכן שאר 

 התפילות בר"ה שאין רי"ו רק הדעת ק"ל הוא נמשך והוא כח לעלות.

' עטרא הדעת ק"ל שבה היא בחי ונודע כי:... שעה"כ דף צ"ג ע"ג ד"ה ונחזור

מב' עטרין אשר בדעת דז"א כי עטרא דחסד נחלקת לה' חסדים המתפשטים  רהדגבו

 רותה' גבו-מחסד עד הוד שבו ועיטרא דגבורה הנחלקת ל דז"אבה' קצוות 

... וצריך שתכוין כי הנה בתחילה המתפשטות בה"ק שבנקבה מחסד עד הוד שבה

וכשניתנה בדעת של  ההיא עטרא דגבורה היא הויה אחת פשוטה שהיא גימ' כ"ו

 כ"ו ק"להרי עתה  ק"לוהם בגימ'  שהם ה' גבורות ה' הויות-מתחלקת ל הנקבה

והנה ענין התפשטות הזה הוא כי מה שהיה  לתשלום ברוך וזה ענינם...ע"ב וחסר 

י' י"ה עד עתה בדעת שבה בבחינת ד' אותיות הויה הם עתה בדרך התפשטות הזה 

כ"ו , הרי עתה הם ג' בחינות ע"בשהוא ענין ריבוע הויה שהוא בגימ'  יה"ו יהו"ה

 ע"כ. ע"ש. ... ברוךשהם בגימ'  ע"ב ק"ל

, ושולח שעה"כ דף צ"ג ע"גין ב:... שואל על השינוי שמן ששון ג' דף קכ"ד ע"ג אות ט"ז

שפעם ק"ל  מספר של יום חול, ומחלק בעניין הדעת קלבעניין שעה"כ דף כ"ט ע"ג אותנו ל

דרך  המעברו, ה' הויות עצמו הואשהדעת , ואומר ריבוע מ"ה, ופעם אחרת חמש הויותכתוב 

 . ע"כ ע"ש. אחוריים דמ"ההוא 

יש הבדלי גירסאות מהו  הע"במספר , אך גם בעניין הק"לחשבון בעניין עסקנו בהבדל  כאן

ריבוע עלמא  הוא לכולי ק"לשל הדעת ע"ב . בעניין ההדרךשל ע"ב השל הדעת ומהו  ע"בה

 של המעבר דרך יש בזה מחלוקת. הע"ב. אך בעניין ע"בפשוטה גימ'  הויה

: שורה אתוון... גם תכוין כנ"ל והוא להוריד הארת הה"ג שעה"כ דף כ"ט ע"ג

דברישא דז"א כי הגבורות עצמן הם ג"כ למעלה אמנם הארתם בלבד הוריד עד 
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ע"ד שביארנו בר"ה  ברוךהנז' והנה הארה הזו היא בגימ'  ע"י הכריעההמלכות 

  .. ע"כ ע"ש.ושם נתבאר ביאורו. ברוךשהם בגימ'  כ"ו ע"ב ק"ל ודסוא שה

אחרי היסוד,  ה' אחרונההנמצאת באצילות  דעת ק"ל למלכותהמשכה ראשונה של  כאן יש

וק"ל  ,והוי"ה ומ"ה ,הויהשהיא  הדרך וזה ע"י הכריעה הראשונה, ובהמשך הרב מביא את

 ,דרךונקראת  בהיכל ק"ק בבריאהלמלכות שהיא  המשכת דעת ק"לשהיא  כ"ו ע"ב ק"ל

התורת בשם  המעיל אליהוכמו שכתב  עטרא דגבורהראשונה שהיא  בהוי"ההדעת מרומז 

מלכויות ו. כ"ו ,כתרפנים דמלכויות דשהם  ,הוי"ה ושם מ"הא והשבו ע"ב ה דרך, והחכם

 . וזה מה שכתוב בהמשך. דמ"ה חכמה שהוא אחורייםק"ל -הו .מ"ה, חכמהפנים דד

כי הנה עתה המלכות צריכה לעלות בתחילה  גם תכוין. ..:שעה"כ דף כ"ט ע"ג

ז"א והנה הפנים דז"א הוא  דרך אחורבאחורי ז"א וצריך להמשיך כל ההארות הנ"ל 

אלא שהוא במלוי אלפי"ן שעולה  הויהשבמלת ברוך שהוא בגימ' שם  כ"ו נתבחי

שהם ריבוע האחוריים ע"ב ק"ל  ודסם שה דרך אחוריים דז"אואח"כ עובר  מ"ה

בב'  כ"ו ע"ב ק"לדהויה דמ"ה דאלפי"ן כנז' הרי נתבאר מלת ברוך שהיא 

 ... ע"כ. מטפירושים

. שעה"כ דף צ"ג ע"ג. כמבואר כ"ו ק"ל ע"בהוא שהשפע עצמו שיש דעת בב' פירושים, ונבין 

. והדעת אז בשעה"כ דף כ"ט ע"ב, מבואר דרךויש עוד דעת שהיא העברת הדעת ק"ל עובר 

יוד, ריבוע מ"ה  ק"ל)שהוא ע"ב דמ"ה כמו ברפ"ח(, ועוד  מ"ה והוי"ה והע"ב הוא, .כ"והוא 

 .בריאהשל העברת הדעת ק"ל ל דרךוזה למעשה ה יוד הא, יוד הא ואו, יוד הא ואו הא.

זיע"א ובין רבינו הרש"ש :... ודע גם בכאן נפל הפרש בין ע"במעיל אליהו דף קל"ט 

, והרד"ם פשוט ומלא דמ"הז"ל שרבינו הרש"ש זיע"א סידר הע"ב  רבינו הרד"ם

זיע"א  רבינו הרש"ש... כמו בשער הפסוקים... אבל אחוריים דפשוטז"ל סידר 

גימ' שם משמע כן שהוא  בשעה"כ דף כ"ט ע"גמיאן בסדר זה לפי שלשון רבינו ז"ל 

ואחר כך  בהוי"ה דמ"הוכו' משמע שצריך לכווין  אלפי"ןהוי"ה אלא שהוא במלוי 

 ... ע"ש. ק"לעובר דרך אחור שהוא 

ז"א והנה  דרך אחורשצריך לקרא שורות אלו כך... וצריך להמשיך כל ההארות הנ"ל הנה 

 אלפי"ן במלוישבמלת ברוך שהוא בגימ' שם הויה אלא שהוא  כ"והפנים דז"א הוא בחי' 

עד כאן זה בחינת הפנים שהם כ"ו , ]ע"בשה"ס  דרך אחוריים דז"אואח"כ עובר  מ"השעולה 

הוא לבד ק"ל -פי"ן ] זה השהם ריבוע האחוריים דהויה דמ"ה דאלק"ל [  ומ"ה ע"ה הרי ע"ב

 .[האחוריים

ע"ד שביארנו  ברוך:... הנה הארה זו היא בגימ' שמן ששון ג' דף ל"ח ע"ג אות י"ג

ושם נתבאר ביאורו ע"כ. לקמן  ברוךשהם בגימ'  כ"ו ע"ב ק"ללת ר"ה שה"ס בתפי

וכו' והוא זה דבתחילה בהיות אלו הה"ג ביסוד  שעה"כ דף צ"ג ע"ג ד"ה ונחזור

דז"א הם הויה פשוטה כ"ו ואח"כ יורד בדעת שלה והם ה' הויות בגימ' ק"ל ואח"כ 

                                                                    
... ע"ש. הרש"ש הוא לפי שעה"כ מ"הושם כ"ו האחוריים של שם  בפריע"ח דף נ"ג ע"ב. הנוסחא  מט

 בהבנת המעיל אליהו, והרד"ם הולך לפי פריע"ח ושעה"פ.
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, אלא ברוךגימ'  ב ק"לכ"ו ע"מתפשט בו"ק שלה ונעשים בריבוע והם ע"ב, הרי 

. ועיין בסידור בכוונת ברוך ע"בואח"כ ק"ל ואח"כ  כ"ושאינם כסדר אלא תחילה 

דכריעה א'. עוד כתב רבינו כאן בסמוך וצריך שהארות הנז' עוברים דרך כ"ו שהיא 

הויה פשוט פנים דמלכות דכתר דז"א, ודרך רבוע הפשוט וריבוע דמ"ה וכן כתב 

 שעה"כ דף צ"גולקמן דרושי ר"ה ריש דרוש ו' ) ...ע"גבשע' הפסוקים דף כ"ו 

 סוע"ב(. 

 ר( בשע2 .שעה"כ דף צ"ג סוע"בדרושי ר"ה ריש דרוש ו'  (1הרב על פי ג' מקומות  ע"כ מוכיח

שצריך  השמן ששון. לפי זה פוסק פרי ע"ח דרושי העמידה פ"ח (3. הפסוקים דף כ"ו ע"ג

שזה סותר את הסידור מודע יבוע מלא. אך הוא ר ק"ל) ריבוע פשוט(  כ"ו ע"בלהיות הדרך 

על פי שלושה עדים  שהסידור אחרתאע"פ  ,עצמו ובהמשך אומר שצריך להבין שכך הפסק

 דלעיל... ע"כ ע"ש.

הוא רמ"ח ומלבוש זה של ה :... זה פירוש היוס"ד...רוח הקודש דף ס"ז ע"ג רשע

והנה לפי משמעות הלשון נראה דע"ב שעם ק"ל דקאמר היינו  ,דמ"ה "ברו ,מ"ה

תובב"א מהשמ"ש זלה"ה שהוא  נולא כן שלחו לנו מתםרבוע הוי"ה פשוטה דמ"ה 

ניתן  וע"כ חל עלינו ביאורו כי דבריו זלה"הע"ב דמ"ה  קוםמל בכ ראהנקכ"ו ומ"ה 

מיני  ב' .רכת אבותדבברוך וזה ביאורו הביא הוא זלה"ה בכוונת  למרע"ה מסיני

ע"ב ק"ל  (ב .ה' הויו"ת-ע"ב ק"ל דנוק' שהוא רבוע הוי"ה פשוטה ו (אע"ב ק"ל 

 ףלעיל בסו רהמחב במ"ש הר ע"ב)א"ה  דעדז"א כ"ו מ"ה שהוא ע"ב דמ"ה כנו

 ייןשם וע כתבשה ומ מלך ביופיו סוקפל ע י"דיחוד  לומ"ש שם ולעי כ"ז קוןתי

 ... ע"ש. (דב"ש שאלה נ"א

ע"ב דמ"ה שהוא  .ב'ריבוע פשוט דהוי"ה.  .א' :, שהםע"במיני  ב'כאן מבואר בפירוש הנה 

 ריבוע מלא דמ"ה. .ב' .הויות ה' .א'והם: מיני ק"ל  ב'. ועוד יש כ"ו ומ"ה

בין תרין מוחין, הנקרא  מכריע והנה הדעת הזה, הוא:... שער הפסוקים דף כ"ו ע"ג

, שהוא פנים, ומהם לוקח בחינת הוי"ה דמ"ה דאלפי"ן בבחי' פשוטה דרך חו"ב

. ובבחי' אחוריה ע"ב, שהם בגימטריא אחוריה הפשוטים. ובבחי' כ"ובגימטריא 

, הם כ"ו, ע"ב, ק"לאלו, שהם,  נות. וג' בחיק"לאים באלפי"ן שהם בגימטריא המל

 ע"ש. דחול. ברכת אבות דשחרית תבתחיל אצלנו, כנרמז ברו"ךבגימטריא 

ריבוע ע"ב וכאן ה כ"ו ע"ב ק"להוא השפע  חכמה ובינהבין המכריע  הדעתהשפע שלוקח  הנה

 .מ"הריבוע מלא דק"ל פשוט, וה

 כ"ומספר דרך  :... ד"ה ויכוין להמשיך כל אורות אלומעיל אליהו דף קל"ט ע"ב

 ברוךגימ'  כ"ו ע"ב ק"לוגם  ע"בהם  "וכ"ו מ"ה והכוכו' הרי  מספר מ"הוכו' ודרך 

ואחד פני עצמו פעמים אחד ב שניהפשוט נחשב  כ"ונראה שה. לכאורה נאוכו' ע"כ

שפירש שהכוונה היא תו"ח דף צ"ז ע"א שיטה ג' . אבל עיין המ"הבהתכללות עם 

                                                                    
 וכל דבריו על פי הרש"ש, הבין אותו היטב. הרש"שתובב"א שהיה מתכתב עם ירושלים מעיה"ק  נ

 זה מסידור שהיה בידו וזה לא סידורנו וגם לא סידור היר"א. נא
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עטרא דגבורה. והכ"ו דפנים דכתר והפנים דחכמה הוא ע"ב, והק"ל אחור 

שני פעמים סידור יש לכוין בה דחכמה.... ולפי זה מה שמסודר הויה פשוטה אחת ב

 . אחד לרמוז לעטרה דגבורה ואחד פנים דכתר. ע"כ. ע"ש. תכופות

 .דמ"ה ע"בוהוא מ"ה עם ה ועוד כ"ולבד  כ"ושיש הרי 

, כ"ו הוי"ה פשוטה ע"ב הוי"ה כ"ו ע"ב ק"לומ"ש :... תורת חכם דף צ"ז ע"א

היא שהוי"ה פשוטה [ ושם מ"ה שמבפנים דז"א, כוונתו ז"ל פשוטה] נב)בריבוע(

ע"ש, ועוברת דרך  ר"הכמ"ש בדרושי  הוי"ה פשוטהשנקרא עטרא דגבורה דנוק' 

ע"ב דנוק' בדעת ה' הויו"ת  ק"לביסוד דז"א  כ"ופנים דז"א, ומ"ש מורי הרב ז"ל 

 . ע"כ בגופא דנוק'ריבוע דפשוט 

ק"ל בדעת דנוק' הופך ל .דנוק' עיטרא דגבורהשהוא הראשון הכ"ו  מבאר מי הואכאן 

 ריבוע פשוט. ע"בוהמשכה לגופה הוא 

דמלכות  דרך פניםויכוין להמשיך כל ההארות אלו  :...אמת מאר"ץ עמ' צ"הראה 

דכתר דז"א וכו' לכאורה צריך תלמוד, דעתה אין כאן כתר דז"א עד שיתפשטו כל 

דת"י דאימא, ונעשה כתר דז"א מת"ת דאימא, אבל עכשיו לא נתפשטו רק ו"ק 

והיכן כתר דז"א. בשלמא חו"ב אלו תרין פרקין דחסד וגבורה, אבל הכתר עדיין לא 

 שמענו.

בסופו שכתר דז"א נעשה  ר הנסירה פרק ד'בשעכמו שנודע מכתבי הרב ז"ל  וי"ל

דעתיק יומין, דנוק' דעתיק יומין יסוד  נגמיסוד דעתיק יומין, וצריך לומר דכורא

 וזה קודם שנתנו מוחין דאו"א לז"א... ע"ש.  שלה מגיע לחזה דא"א,

  וזה קשה שלא כמו כל שאר המפרשים. וצ"ע. הביןלריך וצ

 . ברוךובילים לגימ' מהלכים שמ שניבסידור יש  במילת ברוך

' הדנוק' שם נעשים  לדעת. בעברם כ"והוי"ה אחת, הרי ביסוד דז"א נעשים ש ה"ג (1

הויה פשוטה הרי  ריבועמתפשטים בדנוק' . בהתפשטותם בחג"ת ק"להויות גימ' 

הנמשכת לנוק' בעולם  דעת ק"לבחינת  זו. ברוך. גימ' כ"ו ק"ל ע"ב. הרי ע"ב

 אחרונה העומדת אחורי היסוד. ה'האצילות 

שעה"כ דף כ"ט בה עובר השפע. וז"ל  הדרך שמסמל את ברוךבתיבת  נוסף רמזיש  (2

 דז"א הוא בחי'הפנים והנה  ,אחור ז"אדרך ... וצריך להמשיך כל ההארות הנ"ל ע"ג

מ"ה אלא שהוא במלוי אלפי"ן שעולה  הויהשהוא בגימ' שם  וךשבמלת בר כ"ו

האחוריים דהויה  ריבועשהם  ע"ב ק"לדז"א שה"ס  אחורייםדרך עובר  ואח"כ

                                                                    
 הרב מעיל אליהו מכתב יד תו"חכאן התיקון לפי מה שהביא  נב
נושא זה עמוק מני ים ולא נכנס לבאר בבירור רק בקיצור אין בחינת נוק' ודכורה ביסוד דעתיק ומה  נג

ז"א הוא מדבר על רשימו של יסוד דעתיק שהוא עד החזה וכשעלו הפרקים  כתרשיסוד דעתיק תוך 
של יסוד דעתיק התפשט למטה ועל  דא"א ועתיק לגרום עיבור ראשון דז"א כשנתפשטו חזרה הרשימו

 .ע"ב-יוס"ד אהבת ה' דף נ"ב ע"אזה הרשימו יש כתר דז"א עיין 
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... נדפירושים ב'ב כ"ו ע"ב ק"לשהיא  ברוךדאלפי"ן כנז' הרי נתבאר מלת  דמ"ה

 ע"כ. 

. העומדת באצילותאחרונה  ה'לנוק' ונמשך  דעת ק"להנקרא  שפעהוא ההראשון  כאמור

שפע מסומל וזה הדרך , בבריאהש לנוק' דעת ק"ל, שבה עובר השפע שהוא הדרךהוא  והשני

. והשורה השניה שהשפע עובר דרך פנים דכתר עטרה דגבורהשורה ראשונה  כ"ו בהוי"ה

( ומשם כנ"ל ע"ב דמ"הוהוא  , )מ"ה והויהע"ב, הרי מ"השם , ופנים דחכמה נוספת הוי"ה

 . מ"האחוריים ד ק"ללאחור 

עטרת  בספר המובא לר"י אדרעיוכן כתב יד המיוחס  .262עמ'  יר"א ג'לפי  צריך להבין

, יש לכווין רנ"השם בעמוד  מרדכי עטיה שליט"א הרב הרה"גשל מו"ר  על הרי"ו מרדכי

ואין רואים שוב את  .לבריאהלהעביר כתוב אחר כך רק ' אחרונה, וה-גם ל דרך להמשיך

 לבריאה.  עוברותהנ"ל  וכל ההארותכולל הדרך הכל הכוונות אך ברור ש

חג"ת ב דעת המתפשטמה והוא ' אחרונה,השנמשך ל שהרי"ו הראשוןייק יש לד ועוד משם

 רי"ו שניוהם  ג' ע"ב מתפשטים, שלהחג"ת לו בריאהשב דעת לנוק'הרי נמשך גם ו. ג' ע"ב

 . בריאהוזה ב .ברוךכמנין הכל  מלא אדנ"י אותיות י"ב ועם

 כ"ו ומ"ה ע"ה, סובר שצריך להיות הרש"ש א( שיטות:שתי  יש בזהשבדעת בעניין הע"ב וגם 

רד"ם וה ב( חכמה.דפנים דכתר ומלכויות ד. וזה ע"בהרי  (רפ"חדמ"ה הידוע בע"ב )שהוא 

 .ע"ב גימ' של הוי"ה ריבוע פשוטסובר שצריך לראות 

, כ"ו פעמים גבורות ה'' הויות ה( א :שהביא הרב והם אפשרויותיש שתי  הק"לבעניין  גם

ק"ל לעיל שההמובא  שמן ששוןראה  .ק"לשהוא גימ'  מ"הריבוע ב( . ק"לחמש הרי גימ' 

ריבוע שהוא השפע לנוק' דבריאה הוא  והק"ל .ה' הויותהוא  ,דאצילותשהוא השפע לנוק' 

' האחרונה נוק' שבאצילות, ורק ה-אך כאמור לעיל בתחילה מכוונים אותו לק"ל גימ'  .מ"ה

  אחר כך עובר הכל לבריאה.

 

כדי שתוכל לעלות שבבריאה  וגם לנוק' ,שבאצילותלנוק' הוא שפע הניתן  דעת ק"ל: סיכום

 . בזקיפות היא וכל היכלי בי"ע

 . ע"בה' הויות, וריבוע הוי"ה  ק"ל, כ"ו הוי"ההוא:  אצילותהנמשך ב דעת ק"ל

 ע"ב, כ"ו הוי"ההוא: יחד עם הדעת ק"ל הראשון  לבריאההנמשך  דרךהנקרא  דעת ק"לאך 

 .ק"ל, וריבוע שם מ"ה, מ"הועוד  כ"ו שהוא הוי"ה מ"השל 

  

                                                                    
והרב אליהו ראה בהמשך את ההבנה ואיך צריך לקרא ולהבין את השורות האלה לפי המעיל אליהו  נד

 שהוא בעצם.כ"ו ומ"ה ע"הפי הרש"ש לשמסביר בכך את הסידור לשיטת הרש"ש, בעניין הע"ב. משען 
 דהויה.ריבוע פשוט ולפי הרד"ם  דמ"ה. ע"ב
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  א' בכריעה משפיעיםלמי 
 שיטת רבי שאול

 

שמכוונים בתפילת שחרית לחש וחזרה.  רי"ובכריעות וזקיפות נתחיל את הכוונות של  הנה

 הרי"ובחינת שחסר לנקודה שבבריאה, ו דעת ק"ל אחר המשכת הארת הו"ק לנוק' ניתן לה

מהנוק' ממשיכים את ההארה  איזה שורששמועות סותרות ל ב'היוצאת מזה. לכאורה יש 

 . היכן באמת היא זו הנוק'.ה' לגבי ו'מהז"א 

 ו' לגבי ה'בכאן תכרע גופך בלבד ותכוין להוריד  ברוך:... שעה"כ דף כ"ט ע"ב

וצריכה  קה"ק דבריאהוהיא עתה בהיכל  ה' תתאהפירוש כי הלא המלכות היא 

 "א תתאה להעלותה... ע"ש. ה' לגבי ולות ולכן אנו מכוונים להוריד הלע

רב הה וקורא לה ה' תתא בריאהלנוק' הנמצאת ב ת השפעהמשכמכאן משמע לכאורה שהנה 

ה' -לנוק', וראינו ש שורשיםבחי'  ד'כותב שיש  :בדף צ' ע"אוכן בשעה"כ בדף צ"ג ע"ג 

, ושורש ולא בבריאה, באצילות באחורי היסודמלמטה באצילות שני הוא השורש ה אחרונה

 . אם כן מה שכתב כאן קשה?אדנותושם נקראת בבריאה ' הוא דה

דרוש ו' דר"ה דף צ"ג :... עיין כ"ט ע"ב דףהגהות רבי שאול בתחילת שעה"כ על 

 שורש הג'' לגבה היא ושאנחנו מורידים אות  ה"א-, שכתב וז"ל: שהע"ד שורה י"ב

' תתאה העומדת תחת היסוד, להאירה ולתת בה כח שתוכל ה )מלמעלה למטה(

 לעלות. ע"כ.  אדנ"יהמלכות שבבריאה הנקראת 

ה' והנוק' שממשיכים לה השפע בכריעה ראשונה היא   ,אדנ"יהנוק' שבבריאה נקראת הרי 

הרי כאן  .שבבריאה שתוכל לעלות כח לנוק'וזו תמשיך  באצילות מאחורי היסוד. אחרונה

כביכול ששם הוא הנכון ולא מתרץ את  לשעה"כ דף צ"ג ע"דמפנה אותנו רבי שאול רק 

 . והנה שעה"כ צ"ג ע"ד.שעה"כ כ"ט ע"ב

הכולל את כולו והנה  שלימה:... דע כי ז"א יש בו הוי"ה א' שעה"כ דף צ"ג ע"ד

להאירה  בתחלה ו' לגבי ה' תתאהתכוין בכריעה ההיא של גופך להוריד  ברוךבמלת 

בבריאה להעלות אדנ"י בהיותה בסוד נקודה שתוכל המלכות הנקרא  ולתת בה כח

של המלכות אותה  נהג'' לגבה היא שורש הו' שאנו מורידין אות הלמעלה, וזו ה

 של הויה העומדת תחת היסוד דז"א. ע"ש.  ה' תתאההנקראת 

שהוא תחת יסוד ז"א  מלמטהשורש השני לה' אחרונה משמע בבירור שההשפעה  מכאן

שלא כתוב  חסרון , ויש כאןאדנותלעלות את הנוק' שבבריאה שהיא  לתת בה כח באצילות

בפירוש שהשפע מגיע לנוק' אדנ"י שבבריאה רק שהה' נותנת כח שתוכל להעלות ולא שהשפע 

, שאלה רבי שאול בשערי רחמים ב' דף כ"ח ע"ב שאלה קי"דיש עוד  .עובר לנוק' שבבריאה

 ומתרץ.בעניין הסתירה בין המקורות, 

                                                                    
 מלמעלה למטה נה
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וז"ל...  בשעה"כ דף כ"ט ע"ב:... מקשה כנ"ל כתוב שערי רחמים ב' שא' קי"ד

 שבאצילות ע"ש.  ולא ה' אחרונהבבריאה  אדנ"יהיא שם  ו' לגבי ה'שהמלכות 

' ומאות ההמשכה תתאה להעלותה, רוצה לומר  ו' לגבי ה': מ"ש להוריד תשובה

שהיא הנקודה  אדניך לשם נמש ומאות ה', באצילות. תחת היסוד' שהיא הלאות 

וז"ל )ע"ל(...  משעה"כ דף צ"ג ע"דלהעלותה לאצילות. וכ"מ  בריאהשבהיכל ק"ק ד

  ע"ש.

רבי שאול בבירור מבאר שמה שרוצה לומר כאן הרב שיש המשכה לה' אחרונה וגם  הרי מכאן

יש המשכה לנוק' אדני שבבריאה הרי שהמקורות לפי רבי שאול משלימים זה את זה, שכן 

א ברור בשעה"כ צ"ג ע"ד שהשפע מגיע לנוק' שבבריאה, ובשעה"כ מבאר שמגיע השפע ל

 לבריאה, ורבי שאול אומר שזה מה שרוצה לומר.

 

 שיטת התורת חכם והמעיל אליהו 
 

 המעיל אליהוכן הסתירה בין המקורות בשעה"כ ולתורת חכם שיטה משלו לתרץ את  הנה גם

 ומבאר. עסק בזה

בתיבת ברוך כתב ויכרע כל גופו  נו:... והנה בספר הכוונותחכם דף צ"ו ע"ב תורת

לגבי ה' כתב  נזר"ה, ובדרושי מלכות העומדת בבריאהשהוא תפארת לגבי )ה'( 

שתעלה את המלכות )לה' אחרונה(  לתת לה כח ,שהיא המלכות שתחת היסוד

שורש ' לגבה היא ושאנו מורידין אות  ההרי שזו ה" שהיא בבריאה הנק' אדנ"י

שהיא  לא אותה דבריאה' תתאה, ה)מלמעלה( של המלכות אותה הנקראת  השלישי

כוונת  אלא שכאן בדרוש העמידה דחול, אדנ"ישל המלכות הנקראת  הרביעישורש 

שהיא השורש השני של המלכות זו שבערך המלכות שתחת חג"ת דז"א  הרב ז"ל

  ... ע"ש.בערכה שהיא עומדת בבריאה נקראתשתחת היסוד  כותהמל

' אחרונה שהיא אחורי ה-הוא גם ל ע"ג בשעה"כ דף כ"טמתו"ח שמתרץ שמה שכתוב  משמע

 נחהמלכות של החג"ת בערךעומדת בבריאה  נקראת גם כן מתרץ בערכין שהיאהיסוד, אך 

דרך אחורי ז"א, ה'  ע"ש. בהמשך דברים עמוקים שמתרץ בעניין ההשפעה של הדעת ק"ל

  יזכנו להבין. ע"ש.

:... מביא לשון סידור היר"א יום חול ושואל מהסתירה עמ' קל"ז ע"אמעיל אליהו 

הנ"ל מה שתירץ שם. תו"ח צ"ו  . ומביאדף צ"ג ע"דבין בין שעה"כ דף כ"ט ע"ב ו

                                                                    
 שעה"כ דף כ"ט ע"ב. נו
 שעה"כ דף צ"ג ע"ד. נז
הרי בערכין שהיא מלכות נחשבת שהיא שורש שני מלמעלה למטה, והיא שורש שלישי מלמטה,  נח

 . אם כן בריאהבריאהשהיא בנקראת והמלכות שהיא למטה ממנה בערכה היא שהיא בסוף האצילות, 
 מה שתחתיה היא בריאה. ,היא בערכין. כל מלכות
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ה' -כוונתו ל בדף כ"טמשמע שגם  ה'לגבי  ו'וממשיך שם ואומר: היות וזה 

לות את שהיא להע התכליתוהודיע לנו את  אלא שקיצר תחת היסוד שבאצילות

שסידר ביום חול כמו  הרד"םהנוק' שבבריאה וזה התירוץ ליר"א, אך לא לפי 

 בר"ה... ע"ש.

שאחרי היסוד דז"א  לנוק' ה' אחרונהבראש השנה עשה ההמשכה  262-263יר"א ג' עמ' 

. שעה"כ כ"ט ע"בכתב שם כמו פשט  589יר"א א' עמ'  אך .שעה"כ צ"ג ע"דבאצילות. כמו 

 ע"ש.  נטאחרונה ה' לבריאה,שהשפע הוא נמשך 

' שתחת ה-שיש שתי המשכות, ראשית ל שע"ר:... משמע גם כמו באתי לגני א' דף ע"ג ע"א

 שבבריאה.  אדנ"י-היסוד וממנה ל

דהויה.  ו':... יכוין להמשיך ו"ק... והם אות נ"ה ע"א - דף נ"ד ע"בב' סידור החול 

של הנוק' העומדת באחורי יסוד  דהויה שורש הב'אחרונה  ה'ומשם לחב"ד... אות 

 דז"א. ע"כ. ע"ש. תוספת זו היא מרבי שאול, וכך ברור שצריך לכוין.

. שורש ב'' אחרונה מלמטה למעלה, ה. ואין סתירה ששורש הג'כתוב  ר"הבסידור ראה 

. הרי שההשפעה היא לשורש השני מלמטה, ה' אחרונה וממנה שורש ג'ומלמעלה למטה הוא 

 אה לתת לה כח לעלות.יושפע השפע לברי

  

                                                                    
. אך בראש השנה עשה הכוונה לשורש בשעה"כ כ"ט ע"בכמו שכתוב  בכוונות חולכך פסק ועשה  נט

 262יר"א ג' דף וממנה לתת כוח לנוק' שבבריאה לעלות. עיין  ה' אחרונה באצילותהשני, 
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 ברוך אתה הרי"ו כוונתסדר 
 

הוא רק המתקה הגבורות ולא עושים בכוונת הרי"ו בתפילה שחרית דראש השנה,  מה שאנו

. וזה אנו עושים בכריעות וזקיפות ראשונות. וצריך ס. כמו שכתב הרב בשעה"כ פעמייםביטולן

והוא לתת כח לנוק' . אתהבתיבת ושלושה  ,ברוךבתיבת  שניים בחמש פעמים רי"ו,לכווין 

 שבבריאה לעלות בזקיפות, בה' מקומות בז"א.

והיא כי אין שינוי  הקדמה א':... והנה בתחלה נקדים לך שעה"כ דף צ"ב ע"ג

שאנו  הרי"ו תכוונ ןבענייאלא ברכת אבות שבימי החול לימי ר"ה  תכוונוחילוק בין 

 ... ע"כ. ע"ש. ת אבותבברכ נהובחי נהבחיבכל מוסיפין לכוין ביום ר"ה 

, והם ברוך-דעת ק"ל ב (1בברכת אבות והם  בחינה ובחינההרב מגלה שהרי"ו הם בכל  הנה

 .מב' בחינות רי"ו 'ההרי ' רי"ו. ג, וכאן, אתה-אותיות לעשותה פרצוף בכ"ב וב (2. סארי"ו ב'

דעת שכבר נמשך בה בחי'  אחרכי  לכווןעתה צריך  אתה:... שעה"כ דף צ"ג ע"ד

 אח"כשלם  עשות פרצוףהלכח בהיותו עדיין בסוד נקודה אנו צריכין לתת בה  ק"ל

 והנה אין הפרצוף נעשה אלא ע"י האותיות כנודע... ע"כ. ע"ש.  )באטב"ח(

 ה'ו סבאותיות כ"ב - אתה-בב' רי"ו. ב' ונעשה שם דעת ק"ל.  - ברוך-ב  א'' הבחינות:בהנה 

 . רי"ו ג', ונעשה כאן כח לעשות פרצוףמנצפ"ך 

' אחרונה ה-, כדי שימשיך לנוק'סגאנו ממשיכם שפע לו"ק דז"א כריעה ראשונהעל ידי  ראשית

נמשיך לז"א ובתיבת אתה, . ראשונה, בכריעה דעת ק"לשל ההויה, שתחת היסוד באצילות, 

לבניין פרצופה, בכריעה  וכ"ב אותיות לנוק' ה' אחרונה תםהארת הג"ר והוא ימשיך האר

שהיא  לנוק' שבבריאה תמשיך הארות אלו, סדתתאה, נקודה השניה ה'. ואז הנוק' השניה

עד כנגד החזה, שהוא מקום הנוק'  בזקיפות בשם הויה סה, לתת לה כח לעלותשם אדנ"י

מלמעלה למטה. )כנודע שאנו מעלים את הנוק' בכריעות וזקיפות(. ואנו  נקודה השניה

                                                                    
 בשליש האחרון. שעה"כ דף צ"ג ע"דוכן  י"ב. שורה שעה"כ דף צ"ג ע"ג ס

הרי"ו של מו"ר הרב ראה לעיל שביארנו לפי סידור כתב יד המיוחס לר"י אדרעי המובא בספר על  סא
בחג"ת של נוק' הה' אחרונה. ואחר  התפשטות הדעת קלשרי"ו הראשון הוא  מרדכי עטיה שליט"א

 ג' ע"ב שם בבריאה מתפשטת מהדעת קל בחג"ת. בבריאהוהדרך לנוק' ש הדעת קלשנעביר את כל 
 .ברוךמלא, הרי מנין  אדנ"יאותיות  י"ב. ועם דעת קלושניהם מה רי"ו שניהרי 

 ' שהיא הנוק'.האותיות הניתנות לכ"ב רומז ל ה"את-, הביא הרב שצ"ג סוף ע"בדף שעה"כ ב הנה סב
לחג"ת . כאן בברוך להורידם לחב"ד חג"ת, ו"ק דגדלות דאימא שמע-ד אחד-והוא מה שנכנס ב סג

שע' הפסוקים באמצע. וכן  ש"ש ג' דף קכ"ג ע"ד) רי"ושביסוד דאימא בציור א' דקנ"א ועוד מ .נה"י
. ועל רי"ו, ציור ו' לגבי ה'ועוד ציור  רי"וושלושים אותיות גימ'  ג' ס"ג' זו א(. וכן נמשך מדף ט"ו ע"ב
ה הכל נמשך , וממנאצילות' אחרונה תחת היסוד בהשממנה רי"ו ראשון כל זה ל הדעת ק"לידם נמשך 

. וצריך להבין בריאהב רי"ו ב', דעת קל, ומהדעת קל לחג"ת, ואז נעשה בבריאהלמלכות שם אדני ש
 . ר"י אדרעי. ראה כתב יד. לנוק' שבבריאהגם א' דקנ"א מ ריווה ו"קשגם ממשיכים את השפע 

 ממטה למעלה סד
שניה:... ועל ידי הארת הנז' הנמשכים לה בדעת שלה שהוא ע"ב ש"ש ג' דף קכ"ג ע"ד אות א' עיין  סה

 היא וכל היכלי בי"ע לאצילות ע"ש. יש לה כח לעלותק"ל הנז' 
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 'ב ,רי"ופעמים  'האנו מציירים  ה' י' לגבי-ו ,ו' לגבי ה'כריעות שתי מוסיפים בראש השנה ב

  .אתה-' בגברוך ו-ב

, רי"ויש הרבה כוונות שמספרם רי"ו בכריעות וזקיפות ראשונות בהם מכוונים בחינות ההנה 

בתיבת  ג'ו ,בתיבת ברוך ב'רי"ו עיקריים  ה'כותב שיש רק  בשעה"כ דף צ"ד ע"אאך הרב 

 .רי"ונעשה בה אותה הבחינה. ואומר הרב שמכל בחינה ובחינה  הם הםושאר הרי"ו  ,אתה

  :והם

רי"ו ב' , הרי בריאהלמלכות שבאחד ועוד  ,' אחרונההל א'שנכוין רי"ו  ברוךדעת ק"ל, ב א'

 . ברוךבתיבת 

יתרים.  ג'ועוד  רי"ו' אותיות גימ' לו ס"ג' גוממנה  רי"ובציור  דקנ"א א' על ידי והם נמשכים

 . רי"ו' הרי ו-עם ה ר"יבציור  ה'', א' של הכריעה הלגבי  ו'ועוד 

 .האת-ד א"ת אתוון כ"בכנגד א'  ,אתהבתיבת  ג' רי"ו אתוון כ"בוהם שניה בחינה  ועוד ב'

, הכולל שניהם אתהכנגד כל תיבת  אחד רי"ו ועוד ג' ,'ב רי"והרי , האת-' דהמנצפ"ך כנגד  ב'

 . אתה רי"ו בתיבתג' הרי 

דכריעה  י' לגבי ה'ועוד  רי"והרי  ג' ע"בוממנה  רי"ודקס"א בציור  א'על ידי  והם נמשכים

  .רי"ו' הרי יועוד  ר"ו' בציור הב' 

  .רי"ו ב'אנחנו ממשיכים  בתיבת ברוך

, רי"ו ראשוןדנוק', הנה  חג"ת-דנוק' לדעת ק"ל -הנמשכים מה ג' ע"בהוא  ראשון (1

 שתחת היסוד.  ה' אחרונה אצילותוזה לנוק' שב

הנקראת אדנות,  בריאההנ"ל לנוק' שב ע"בג"פ  סוממשיכים את אותו הרי"ו ואח"כ (2

 . הרי"ו השני. וזה ברוךגימ'  הרי מלא אדנ"יאותיות ורי"ו זה עם י"ב 

ב' הרי"ו מקור המשכת , אך אלו מורים על בציור ובגימ'פעמים רי"ו  ב'עוד  ויש (3

הרי"ו העיקרים, בסידור הם מסודרים ב' האלו הנ"ל. ואע"פ שבשעה"כ הם אחרי 

 וכן בשעה"כ. ראה בסידור. מקור ההמשכה שלהםלפני, מפני שהם 

 . ג' רי"ועוד  אנו ממשיכים בתיבת אתה

ואנחנו ר"ך הרי  ' ספירותיכלולה אתוון כל אות  כ"בה, אתשל  א"תכנגד  הראשון (1

 א'-ב סזמוז. והוא רהרי רי"ושהם אותיות החכמה  גיכ"קשורשים של  ד' מסירים

 . רי"ושל אתה בציור 

' של תרמוז בהוא ו ,רי"ו גימ' צפ"ך סחהוי"ה, מנצפ"ךוהם ה השל את ה' כנגד השני (2

  .רי"וה בציור תא

                                                                    
 בריאהשבדעת דנוק' שבמהדעת ק"ל כולל כל ההמשכות שהמשכנו לז"א ולנוק' שבאצילות כנ"ל. ו סו

 ברוך.אותיות מילוי אדנ"י הרי  י"בעם שני  רי"ושבה הרי  לחג"תג' ע"ב 
 .רי"ותה. בציור אשל  א'ה, ורמוז באתשל ת -אהרי"ו מכ"ב אתוון מ סז
כבר מותקו בפסוק "אדנ"י מ"ן וה צפ"ךוהמתמתק הוא רק  ,הממתקמנצפ"ך רומזת ל הוי"ההנה ה סח

 .ן"מ, גימ' י"פ"... וכו' מילת ופישפתי תפתח ו
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של  א"הבאופן זה:  אהי"ה סטשנצייר אותה את"הכנגד שניהם במילת  השלישי (3

 אהיה .י"השל אה י"הוהם  י"ה' נצייר אותה תי"ה ואות אהשל  א"ההם  התא

 . רי"ו שלישיהרי  קס"אאותיות מילוי  ו'ועוד  ר"י' פעמים הרי י ,כ"אגימ' שהוא 

זהו מקור  .עוכן בשעה"כ ראה בסידורלפני כן.  מקור ההמשכהבברוך נכוין את  וכמו (4

 י'היוצא מ רי"וועוד ציור  ,רי"ווהם  ג' ע"ב, רי"ו' דקס"א שהיא בציור אהשפע מה

ותו זהו מקור ההמשכה כנ"ל בברוך שמכוונים א רי"ו' הרי יעם ה ר"ו' בציור הלגבי 

 .אתהתיבת  תחילתב

ה' ועוד  דעת ק"לרק  ואעד כאן בפשטות נראה שמה שנותן כח לנוק' שבבריאה לעלות ההנה 

 הכח האמיתישהמשכנו לה אך בהמשך נראה שיש עוד בחינות במסגרת הרי"ו שהם הם הריו 

ה' מקומות בז"א -מבאר הרב שיש להמשיך לה הארות מ בשעה"כ דף צ"ד ע"אהנה  לעלות

 דף ל"ד ע"בכמבואר בתיקונים  הוי"ה אדנ"ישיש בהם 

לנוק' שבבריאה,  ברוך אתהבתיבת  וגם ממשיכים:... בקיצור שעה"כ דף צ"ד ע"ב וז"ל

, להאיר לה כדי שיהיה להנוק' זקיפותאלהם ב תעלה, שהיא בז"א' מקומות ה-מ הארות

הויה אלו הן בחינות  הארות .מקומות בזקיפות כוח לעלות באותםשבהיכל ק"ק דבריאה 

 כן חוץו ,אדנ"י מלאששם  מלכותמה)מהחסדים, חוץ  קכ"הומוסיפים  צ"א, גימ' אדנות

 ' באתה.א' בברוך, ודהארות אלו נמשכות.  ה'. רי"ו( והם גימ' ג' מ"בששם זה  תפארתמה

, וכך משמע שצריך להיות לפי והסיבה לחלוקה זו היא מפני שגם בזקיפות כך החלוקה

מו"ר הרה"ג רבי הביאו  זיע"א הר"י אדרעיאך בסידור כתב יד של . שעה"כ דף צ"ד סוע"ב

ושם הביא את כל ההארות מהחמשה מקומות בתיבת אתה אחר הה'  מרדכי עטיה שליט"א

כנגד היסוד. ב( תחת היסוד. מלכות  א(: דף צ"ד אע"א שעה"כה' מקומות הם -וה ריו כולם.

 מאחורי החסד וגבורה.  ה(כנגד התפארת.  ד(אחורי נצח הוד. ג( 

אחד באצילות ו ג'השורשים שלה שיש לה  ד'שהחמשה מקומות אלו אינם בחינת  צריך להבין

 השורשים ד' הנה.. לאם הם בחינת השורשים והשאר בבריאה אלא מקומות בז"א שחלק

 ב(בבריאה  א( . והםדף צ"ג ע"גוכן שם  שעה"כ דף צ' ע"אב מבוארים בחינת ד' ראשי שנים

 בדעת.  ד(בת"ת  ג(תחת היסוד. 

 לעלות והוא: לנוק' כדי שתוכל נתבונן עוד נראה שיש עוד נתינת כחאם עוד ו

' של הויה שבז"א יתכוין להוריד  כרהנז כל תכליתונמצא כי  :...שעה"כ דף צ"ד ע"ב

עד  הלהעלותדנ"י כדי אשל  א'א' שלימה ולהורידה אל אות  הויהזו נכללת ד "יווב

דנ"י ואינם ניכרים שם ותכוין כי יורד אשל  א'נכללין באות  דנ"יוג' אותיות  החזה

                                                                    
 . לפי כתב ידי"השל אה י"הוהם  י"ה' נצייר אותה תי"ה ואות אהשל  א"ההם  התאשל  א"ה סט

שכתב שהיא  משנת חסידים, ודלא כמסומן שםוזה  י"ה.הראשונה של א ה'היא  ה' של אתהמוהרח"ו 
 ע"ש. האחרונה של אהי ה'

. וזה מורה י' לגבי ה' רי"ו' ע"ב וציור גוקס"א ' דאאלה הם עיקריים והם נמשכים מ ג' רי"וגם  ע
 וניתנים בנוק'.שהרי"ו באים מאימא עוברים דרך ז"א 
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ב' תיבות  כללותוזהו  אהיה דאלפיןדנ"י נעשית שם א' זו של אוה אהי"ה דיודיןשם 

 .. ע"כ. .ברוך אתה

שלמה ועוד  הוי"הדנ"י א-' דאלאות  'י מחכמה , והיאהיא להעלותה גםוהמשכה חדשה הרי 

ואומר הרב וזהו כללות ב' תיבות  דקמ"ג.לשם אהי"ה  ' זואועל ידם נהפכת  דקס"אאהי"ה 

 א'היה אתה -ומקור הרי"ו ב קנ"א-ד א'היה  ברוך-ברוך אתה. ואם נתבונן שמקור הרי"ו ב

וכמו תנ"ה שהם יחד גימ'  יודי"ן אלפי"ן ההי"ןי במילו ג' אהי"ה, הרי כאן השלמה קס"א-ד

שנותנים  מה באמת הכחלהורות תנ"ה הרי גם כן  צ"א-הוי"ה אדנ"יפעמים  ה'הגימ' של 

 שורש הכל.ג' אהי"ה לנוק' שבבריאה לעלו והוא ה

פשוטה  הוי"הלמעלה:... להמשיך מחכמה דז"א )שהיא י'(  סידור דף י"ח ע"אוב

 . ע"כ.  וכאן ציור הכוונה.קמ"גדנ"י ואלף זו נעשית אלאלף דקס"א ו

לפני כן כתוב הנה  והיא מה שכתב ונמצא כי תכלית. בסידור בדף י"ח רע"אהיא הכוונה כאן 

למטה, והיא למתק  בסידור דף י"ז ע"ב. וכוונה זו היא י' על ידי ה'-של ה מיתוקבסמוך כוונת 

כל הנזכר וכו'" אינה על מה  כי תכלית ונמצאהמשך הכתוב "ל קשרהדינים. ומכאן שאין 

 הסדר הוא אחר וז"ל: בפריע"חאך  דסמיך לעיל.

הרי לפניך ה' בחינות, שעולה המלכות בהם, ותכוין כי ד'  :...קל"ד ע"ד פריע"ח דף

, עולה ה' לגבי י', וע"י ה' לגבי ו'בחינות, יאהדו"נהי, שהם עד החזה, עולים ע"י 

 ד וגבורה:י שבחס"אדנ הוי"ה של ה'בחי' 

כנ"ל, הויה אותיות  ד'של הויה, הכולל  י' כל זה הוא, להוריד הנה עתה כללות

נכללין  דנ"ידני, כדי להעלותה עד החזה, וג' אותיות אלף של שם אולהורידה אל 

זו של  'אדאהיה, ונעשין  מלוי יודיןשם  יורד ', ואינן ניכרים שם. ותכוין כיאבאות 

 ע"כ ע"ש. :ברוך אתהוזהו כללות  במילוי אלפיןאהיה דני, א

הסדר הוא נכון וזה על מה סמיך ליה לעיל ממנו וזה נלמד בכוונה ודלא כסדר פריע"ח שבהרי 

וכן יוצאים  תנ"השהם גימ'  הוי"ה אדנ"יפעמים  ה'. הרי שתכלית הכל הוא עניין שעה"כ

 . תנ"המג' אהי"ה במילוי יודי"ן ואלפי"ן וההי"ן, גם כן גימ' 

 ועושים אותה גם בסידור והיא. בשעה"כלהשלמת הבנה זו יש כוונה המובאת ועוד 

 תנ"ההנ"ל הם בגי' יאהדונה"י שם  עמיםפ 'הותכוין כי  :...שעה"כ דף צ"ד ע"ב

 את"הודך הוא אותיות הנ"ה תשר אגם ר"ת  על השמיםודך ה נהתשר אוהוא סוד 

והנה כשתמלא שם  אהיהצריך לציירה בציור  אתה בתוהענין הוא כמש"ל כי תי

. ותכוין כי על ידי תנ"היהיו בגי'  יודין ההין אלפיןהזה בג' מלויין שבו שהן  אהי"ה

 שמות ה'ב העולה הנקבתנ"ה העולים בגימטריא  דאהי"האלו המילויין 

 .תנ"השהם ג"כ בגי' יאהדונה"י הנ"ל 

 . והיאאתהשל  הרי"ו השלישימופיע מיד אחר  והיא ה' רי"ו-הכוונה המסכמת את ההרי 

ג' אהי"ה -, ובין הברוך אתה-בחינות ב ב'ב  קנ"א וקס"אשנמשכו ע"י  ה' רי"ו-מקשרת בין ה

. תנ"ה גימ'הוא והקשר , הוי"ה אדנ"יפעמים  ה'בין ו ,קמ"גכוונת המשכת ה יחד עםבמילוי 

המובא  "י אדרעירהוצריך לשים לב שבסידור . הם ג' אהי"ה במילויהרי שהנותן כח האמיתי 
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הוי"ה פעמים  ה'צייר שם  מו"ר הרה"ג הרב מרדכי עטיה שליט"אציורו בספר של צילום 

שכך נראה לו שצריך להיות אלא שלא יש  מו"ר. ואמר על זה אתה-אחר כוונה זו ב אדנ"י

 סידורים היום מסודרים כך.

וה"פ  ק"להנ"ל גימ'  (אדנ"י)הוי"ה שה עליות ד:... ויכוין כי חמסידור דף כ"א ע"א

 דינים. ע"כ. שכ"ה וק"ל את הלהמתיק  שכ"הגימ'  נ"יאד

 בעצמות, ,הוי"ה אדנ"ימפני מה בעליות ממשיכים עוד פעם לנוק' העולה  להבין מכאן נוכל

מובן לפי הרש"ש מה שממשיכים לה  לפי זה, לעלות כחמהם שיהיה לה הארה הרי קבלה 

 .למתקבעליות הוא כדי  עצמותה

, ד' ,רי"ו והם גימ'הויה אהיה, ואנו ממשיכים לה הארות בבחינת , היא עולה ובזקיפות

הנ"ל, הנוק'  הויה אדנותהעצמות , בזקיפה שניה. וע"י זה, וגם ע"י וג'בזקיפה ראשונה, 

שעה"כ דף עיין  ממותקת. עד אחורי קשר של תפילין שבכתרמקומות  ז'שבבריאה עולה ב

 . כ"א סע"א עד בסידור ט"ז ע"אוכן צ"ד ע"ד ,  עדצ"ג ע"ג 

 .כוח לעלותוגם  מיתוקציור הכוונה בסידור. כאן זה בחינת  ראה

)של ציור אתה  למלאות האהי"האחר הרי"ו השלישי כתב בסידור  אתהבתיבת עוד 

הנוק'  ועל ידם תעלהולהמשיך לנוק'  תנ"המילויים והם בגימ' ג' -( בג'ברי"ו ה

 . עאתנ"הגימ' הוי"ה ואדנ"י בזקיפות בה' מקומות ב

                                                                    
על  מרדכי עטיה בספרו עטרת מרדכילפי כתב יד סידור הרב אדרעי שהביא צילום שלו מו"ר הרב  עא

הרי"ו, ה' פעמים הוי"ה אדנות סידר אותם אחרי הרי"ו שבתיבת אתה. ונראה למו"ר יותר נכון הכוונה 
 כך.
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 שתי כוונות מיוחדות ברי"ו
 

 א' כוונה
 

בסידור באתה,  א'. ובסידור דף ט"ז ע"גבברוך,  א'בכוונות הרי"ו שתי כוונות מיוחדות.  יש

שם בתחילה הרב מבאר  דף צ"ד ע"ב שער הכוונותלמטה. כוונות אלו כתב הרב ב דף י"ז ע"ב

בכל  י"ובאימא ואומר שגם בזו"ן יש  י"ובאבא וי"ו חלוקת האורות של הכתר באו"א ומגיע ל

שלה הרי  י"וועם ה ' לנוק'ונותן  ז"אוכן  ,ו'על ידי שאבא נותן לאימא  כ"באחד מהם ונעשה 

 . עבתתאה בזו"ן ה'. ומתחיל דווקא בכ"ב

י"ו בז"א ו י"ונחלקים  בותוהנה גם בזו"ן יש ל"ב נתי:... בשער הכוונות דף צ"ד ע"ב

שהיא כריעה  ו' לגבי ה'ונתחיל מן , ה' ' לגביו' ה' לגבי יבנוק' ובזה נבוא אל ביאור 

א'  ו' תאווהוא  קו א'נעשה בה  הבתחילציורה הוא כך כי  ה' תתאה' כי הנה א

 ברוחב[משוכה ] (זקופה מעומד)וממנה מתפשט ו' אחרת  [עג]זקופה (משוכה ברוחב)

 י"בוענין ב' ווין אלו הם סוד  ה'שבציור  אות ד'וב' ווין אלו מתחברים ונעשים 

זעירא בלי ראש  ו'ואמנם היא  ,'ה' של הדאחרת התלויה תחת אות  ו'ואות בות נתי

י"ו של חלקה ועוד ו' היתירים  ,כ"ב נתיבותנמצא שהרי הם  חתאאות י' וציורה 

ולכן  כדי לתת בה כח ולהאציל את שית היכלין אשר למטה ממנהשניתוספו בה 

זה להוציא  ואותתאה והכונה היא לתת בה כח ע"י אות  ה"אלגבי  ואואנו מורידין 

 ע"כ ע"ש.  שית היכלין דתחותהאת 

בעניין חלוקת האורות של הכתר שהתחיל הרב בביאורו בשעה"כ נבאר בהמשך כאן אחר הנה 

י"ו באבא ו י"ונתיבות וחילק אותם ל"ב אלוקים ו ל"בוהם בחינת  ש"כ ניצוציןשביאר שיש 

אורות  ו'נותן  ז"אומתחיל בביאור איך  י"ווכן בנוק'  י"וכאלה בזו"ן בז"א  ל"בבאימא וכן יש 

. וכן אבא שנותן לאימא ו' אורות להאציל את הדתחותו' היכלין לתת בה כח להאציל  נוק'ל

שאות  צריך להבין ז"א. ונבאר תחילה כמו שעושה השעה"כ בחינת זו"ן ואחר כך את או"א.

 . וזה לשון המתייחד עמההיא בחינת ז"א אות ה' אחרונה בציור נה ו' הראשו

ואח"כ יכתוב הה"א אחרונה על דרך מה שכתב הה"א :... שער מאמ"ר דף ל"ה ע"ב

קו ימין של הה"א בצורת ו' עם ראשונה אלא שהוא באופן אחר, כי תחילה יכתוב 

 קו השלישי' הנז'. ואח"כ יכתוב ו-ויחברנה עם ה קו וגג עליוןואח"כ יכתוב  ,ראש

שבה"א ראשונה כותב תחילה  כמווטעם הדבר הוא  .ה השמאלי תלוי ועומד כזה

, גם בה' זו תתאה יכתוב חכמה עם בינה' לרמוז אל התקשרות ה' באחורי היצורת 

חיבור ז"א  אות הו' עם הה'בקו ימין של הה"א לרמוז אל התקשרות  ו'תחילה צורת 

 ע"כ ע"ש.... עם נוקביה

                                                                    
 בפרק בפני עצמו והרחבנו בו ע"ש. לקמןהאורות הכתר ביארנו  עניין חלוקת עב
כך הוא תיקון רבי שאול והוא על פי הזוה"ק פרשת ויקרא דף י"א וכן שער מאמ"ר שכך כתיבת שם  עג

 הוי"ה על פי הכוונות.
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ששה אורות  [ו'] )וא"ו( מו"ק שהוא להמשיך :...ברוך בסידור דף ט"ז ע"ג-בכתב בסידור  וכך

כך כתב היר"א וכן משמע ) [ד"י ] (ר"י)' שבציור הנתיבות דחלקו לאות  ל"ב-אורות די"ו -מ

 פרו"ד, מסיו ויןו' ב )כך הנוסחא נכונה( ]ונעשית[( )שהם( פאת השדה דף שס"גמרבי שאול 

כח להוציא את  )הז"א(לה  ושית אורות שנותן ,נתיבות ל"ב-אורות דחלקה מ י"ושהם  ,כ"ב

 ע"כ.  .שית היכלין שתחתיה

וראה  יש כאן כמה תיקונים בסוגריים מרובעות והם על פי היר"א וכן על פי פאת השד"ה.הנה 

 .אחרונה של ההויה' הכנגד  וזה. בתיבת ברוך(הכוונה ציור בסידור  ראה שם)בציור  הכוונה

וין בצורת ו' בורואים  כ"באורות והופכת  להיות  ו'שהיא נוק'  ד"י-נותן ל ו' שרואים שז"א

 .היכלין דתחותה ו'שנותן ז"א לנוק' כח להאציל את  ו'י"ו חלקה ועוד  .כ"ב', הרי י' וד

שהיא בצד ימין וכנ"ל בשער  הזקופה' ולהבין כאן שמה שנותן ז"א לנוק' היא בחינת הוצריך 

והוא  "חכם בבינה"' ראשונה יש"ס עם תבונה ה, וכמו שברומז יחודה עם ז"אמאמ"ר שזה 

 .ראה לקמן ראשונה ה'שהיא בתחילת ציור  י'בחינת ה
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 ב' כוונה
 

מפני שהיא כנגד הו"ק  בה' אחרונה והתחיל הרב ההיא כנגד לעיל הכוונה הראשונה  הנה

שווה  םראשונה, ונראה שעניינ 'ההוא כנגד הג"ר כנגד ה אתה-ואחר כך ב, ברוך-שתיקונם ב

' השניה כח למלכות להאציל הוב ,של כל השנה להאציל ז"אכוח לאימא נתינת ' ראשונה הבש

אם כן הרי הן כוונות כוללות לכל השנה  .לעיל כוונה הא' בברוך ' היכלות דתחותה של הבי"עו

 .אתהשל ההויה בכוונת  ה' ראשונהכנגד  השניה הנה הכוונהווהן חשובות מאוד.

. ולהבין זה גם ה' עילאה היא כךוהנה  ...:וזה לשון הרב שער הכוונות דף צ"ד ע"ב

כתיבת שם ההויה וע"ש  דרבענין ס י"א ע"ב ףבס"ה בפ' ויקרא בדצריך שתדע מ"ש 

ואח"כ  ,' א' והוא סוד העוקץ שבאחורי הה"איצריך לצייר בה' אות  להאיך בתחי

 ,' אחרת זקופה מעומד בקו ימיןו-ו ,שהם ו' משוכה ברוחב מתפשטין ב' וויןממנה 

של  י"ו ,אשר בה כ"ב נתיבותוהם בגי'  כ"בשהם בגי'  וב' ווין י' כזה ציור הרי הם

באות כלול מו"ק הנרמז  להאציל את ז"אחלקה וששה היתירים הם שניתוספו לה 

' הוד כמו י' ואינה צורת ו' זו צורת וכי  ה' בקו שמאל של אות הו' שלישי התלוי

  תתאה כנ"ל.

' התלויה רומזת על ווהוין היוצאים ממנה. ווד שבעוקץ ושני היה ,לתדרק ב כ"בעשה  הרי

כוונה זו בתיבת אתה, ובהמשך נלמד  חודש וכאן היא נתינת כח לזה. י"ב-ז"א הנאצל ב

 חשיבותה לפי רבי שאול. 

יש כאן עוד כוונה נראית שייכת לזה אך היא כוונה אחרת והיא בסידור  בשעה"כבהמשך  הנה

 מופיע יחד לכן צריך להבין אותה.

שהוא רי"ו  נתשכונתינו עתה לעשותה בחי והנה לפי :...שער הכוונות דף צ"ד ע"ב

א "' שבעוקץ אחורי ההיכזה ציור ונמצא כי אותה ה ר"וכשנצייר צורת ה' בציור 

אשר בה  למתק הדינין' זו כדי הלגבי  יודאינה שם עתה ולכן אנו צריכים להוריד 

 ע"כ ע"ש.  כנז'. רי"ושהם בסוד 

שעה"כ יש כאן לכאורה שתי כוונות לא קשורות אחת עם השניה. יש להאציל את הנה לפי 

 הדינים.  הי' למתקועוד יש להוריד  נתינת ו' מאבא לאימאז"א ע"י 

ולא עשה  ועצר כאן, ר"ושהיא ה' ' לגבי יכתב שתיהם והפך סדרן וכתב  רהרש"ש בסידואך 

שאבא נותן לאימא כח להאציל את ז"א,  ו'-השל  שניה. והמשיך כוונה למתקרי"ו ולא כתב 

את ז"א. שהמיתוק  ולהאצילואחר כך  ,בתחילהלמתק  בסוף, את הכל וכתבושילב וחיבר 

שכן חיבר משולבת הם כוונה אחת בסידור שלנו . ו'-ה. אך להאציל את ז"א ע"י י'-הוא ע"י ה

 אותם הרש"ש. 

 היא רק להאציל את ז"א. ו'האך  ,'יבסידור היר"א ואחרים שכתבו המיתוק רק ראה 

 .ר"ו ' דאימא שבציורה' דאבא לגבי ילהוריד אות  ויכוין:... סידור דף י"ז סע"ב

ו יותר על חלקה ואז נתיבות דחלקל"ב אורות ד י"ואורות מ ו'להמשיך לה מאבא 
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למתק  .חלקה וששה שנותן לה אבא י"ו. כ"חנעשית בציור ג' ווין ויו"ד, שגימ' 

  .שהוא וא"ו התלויה להוציא הז"אלתת לה כח  .הדינים שבה

 .[ ]וכאן מסדר ציור הכוונה

 : םשה ב' הכוונותכאן איך משולבות  הרי

' דאימא כמו שכתוב בתחילה, הדאבא לגבי  י'וזה על ידי הורדת  :מיתוק א'

 . בקו והטייה וזה הדגשתיוהתוצאה למתק הדינים שבה. 

כח להאציל ' אורות שיהיה בה וושאר הכיתוב הוא הכוונה שאבא נותן לאימא ב' 

' הכוונות אלו יחד בכוונה תחילה. נראה למו"ר שיש בהרש"ש שילב הנה . את ז"א

 למתק את הנוק'ם מבואר שצריך בשליש התחתון ש שעה"כ דף ק"ו ע"אהכרח לפי 

  .זה לתזכורת הכוונה וסמן שלך בסידורראה שתהיה ראויה לזיווג. 

, הרחבנו בהמשך בתחילת שעה"כ על זהרבי שאול והגהה  ,בשעה"כ ט' הגוב"י אות ראה

 .ראה לקמן רבי שאולדעת ו השמן ששון, דעת "מה נתקן בראש השנה"בעניין 
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 בסידור כוונה נוספת באותו עניין שם
 

היות והרב מזכיר כאן עניין אבא שנותן ו' אורות לאימא כדי שיהיה לה כח להוציא ז"א הנה 

יש עניין דומה בשער הנקודים באור החדש שיוצא מיסוד דא"ק המתחלק לאו"א, והרב מביא 

 גם את זה בכוונה הנ"ל.

הנמשך בפנימיות  מאור החדשויכוין להמשיך מיסוד דא"ק  :...סידור דף י"ז סע"ב

 ,לאבא ו'י'ו"ד כזה יי"ו וושהם [ ּו] שורוקמזיווג דע"ב ס"ג חו"ב דא"ק ניקוד 

   .. ע"כ.שבשורוק להיות לה כח להוציא הז"א. ו' ולהמשיך מאבא לאימא אות

באוצרות מקבילה ומקורה זו כוונה נוספת  אבא מקבל ניקוד שורוק ומעביר הו' לאימא.הרי 

שכאן  נראה להוציא ז"אכנראה מפני שהלשון  בסידור אותה הרש"ש . הביאחיים דף ז' ע"ד

. להוציא ע"ח א' דף ל"ז ע"גמדובר באותו עניין. מגלה כאן הרש"ש שורש הכוונה. ראה 

שערי רחמים ב' שאלה . הנקודים פ"ב אות ט' רכרם שלמה ג' שעולהוליד ו"ק דז"א. וראה 

  .רפ"ט

והנה ע"י עליית האור הזה שבחציו התחתון למעלה  ...:אוצרות חיים דף ו' ע"ב

מהטבור כנז' אז נתרבה אור גדול ורב בחצי העליון של הגוף ואז נעשה זה האור 

מן הזיווג הזה ובקע וירד  ואז נמשך אור חדש מלמעלה ...בבחינת מ"ן אל הטעמים

 ע"ש.אוצרות חיים דף ז' ע"ד  . וכן ראהדרך הפרסא מן הטיבור ולמטה... ע"ש

שהוא האור שעלה מנה"י דא"ק לעשות זיווג עליון להוציא הנקודים דרך העיניים.  משמע

. והם טבור, יסוד, וצפרני הרגלייםספירות דב"ן פנימיותם בקעו הפרסה ויצאו דרך  י'נולדו 

, ועיין אש"ל אות ט' שםבחינת יושר דנקודים, וזה מלבד היושר היוצא מהמצח בתיקון. ראה 

 . ע"ד-"גשעה"ק דף כ"ב ע

' ספירות נשארות מעל הפרסה ובלשון ט, המלכויות יוצאות דרך העיניים והחיצוניותםמו

, שזו הבחינה נה"ש דף כ"ז ע"ג למעלה, וכן כרם שלמה א' דף מ"אהרב הניחו שורשם, עיין 

שמוציאים י' ספירות דמ"ה ותשלום י' ספירות דב"ן הן ט' ספירות שיוצאת בתיקון בכל פעם 

מששת ימי בראשית, ושם מ"ה בתיקון הוא נולד כבר היא קיימת אלו שנשארו מעל הפרסה. 

 ברגע התיקון. 

הקשה כמוהר"ר בנימין הכהן ז"ל )תלמידו של  ...:הגהות הרמ"ז והרנ"ש אות ס"ה

שהיה רבו  ישעיה באסן בירושל  ף אירגאסיוס ביר, רבו של ש"פהרמ"ז, נולד שנת 

הפנימיים  מ"ה וב"ןאמר ואמנם בחי'  אדם ישר דף כ"ט ע"ב( כי בספר של הרמח"ל

וקראו  אחרומכאן נראה שהוא  ירד ולהתפשט בתוכו למטה מהטיבור.דא"ק חזרו ל

עלו למ"ן נתוספו להם הארה חדשה  המ"ה וב"ןשכיון שאלו  ותירץ. חדשלו שם 

אבל הכל הולך אל מקום א' כי לא ירדו למטה אלא  אור חדשביותר ולכן קראם 

 מ"ה וב"ן דפנימיות כנז'... ע"ש.  נתבחי

 כמה טעמים למה נקרא אור חדש באוצרות חיים דף ה' ע"א אש"ל אות א' בסופהועיין גם 

אורים ב' דף ק' ע"ג אות י"ח וכן שם דף לשם שבו ואחלמה בי עיין עודע"ש.  סיבות. חמש
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ע"ש באורך  כמו בנקודים.בתיקון מהיסוד י  - ובאמצע שיש בחינה כזו של הוצאת  ק"א ע"ב

 ובעיון.

בלבד? אולי מכאן יש תשובה  י'האם מה שנתן אבא לאימא זה נחסר ממנו והוא נשאר בעניין 

לפי שער הכונות בעניין אורות הכתר, '. יאר לו ש' לאימא. משמע שנוו י'שכן לאבא ממשיכים 

לאימא, ואז נתן אבא ו' אורות  וקנ"הלאבא  קנ"השנחלקו כת"ר, ש"י לאו"א והש"י נחלקו 

 .מעצמותם. הרי נותנים קס"אואימא היא 

אורות דחלקו שקיבל מהכתר, וכאן  י"והרי בשעה"כ כתוב שאבא נותן לאימא מה ועוד שאלה

לאימא משמע שמדבר כאן רק על מה שאבא נותן לאימא  ו'לאבא ו י' משמע שמהיסוד נמשך

ששואל על זו המערכת לכאורה שאינו דומה.  ,אימא יש לה חלקה וראה בלשם מינכי הין וא

 וצ"ע.
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 הכתר אורותחלוקת 
 

להבין  הקדמהועושה שהתחלנו ביאורה לעיל, רי"ו רוצה ללמד אותנו כוונה מיוחדת בהרב 

יחד או"א , והכוונה להבין איך יש באורות דכתר באו"א ובזו"ן, ומבאר איך מתחלקים הכוונה

שהם  .זו"ןוכן בביחד  ש"ךלאימא, והרב מחשב שהם כנגד הקנ"ה לאבא ו קנ"האורות  ש"י

  באימא, וכן בזו"ן. נעיין בעניין זה.י"ו -באבא ו י"ו נתיבות. ל"ב' פעמים י

-' וה' לגבי יונחזור עתה לבאר ענין הכריעות של  ...:שורה א' שעה"כ דף צ"ד ע"ב

ונחלקים לחצאין  כת"רכמנין  יש בו תר"ך אורות עדדע כי הכתר' מה ענינה ה' לגבי ו

 אבאאורות ל קנ"ה ,אורותש"י והם או"א וחציין ניתנין ב ,לעצמוחציין נשארין 

 קנ"ההאמנם אעפ"י שחלקה הם  עהכו' קנה חכמה קנה בינהוז"ס  מאאיל וקנ"ה

כדי שיהיה בה כח להאציל את ז"א הכולל ' אורות אחרים ואורות צריך להוסיף לה 

 מאאשר באי יודיןבמילוי  אהיהם ש   ודסה וז עואורות קס"אונמצא כי יש בה  ו"ק

י"ש אורות שנותן -הוהנה אלו מאמרי רשב"י דף כ"א ע"ב[. ' ע]ש קס"אהעולה 

 ל"בוהם הם ג"כ ענין  דקרדינותאניצוצין דבוצינא  ש"ךהם הם ה הכתר לאו"א

והם הם  אלהיםדין וניצוצין נקראים  נתכי להיותם בחי תבראשי האלהים דמעש

עשרה כי הנה כל נתיב מאלו כלול מי"ס הרי  אלהים ל"בחכמה הנקרא  בותנתי ל"ב

נתיבות י"ו הנז' ונמצא כי הם מתחלקים  ניצוצין כמנין ש"ך פעמים ל"ב הם ש"ך

 ... ע"כ ע"ש.מאבאי בותנתיי"ו באבא ו

 הנה אחר לתת בה כח להוציא ז"אאורות  'ושמזכיר כאן עניין מה שמוסיף אבא לאימא הרי 

ה' תתאה, ו ה'בציור ההוי"ה בכתיבת אותיות  "א עובר הרב לבאר זה בזו"ן,אושמדבר ב

נלמד בעניין חלוקת  בינתיים ,עיללוזה ראה ביאור רי"ו ב, זה בכוונות המיוחדות ראשונה

ומה שאמר ל"ב נתיבות חכמה ול"ב אלהים . כמה שמועותהאורות דכתר שיש בכתבי הרב 

ועוד עניין חשוב להבין באימא.  ל"ב אלהיםוכשעובר לאימא הם  באבא הרי שנתיבות חכמה

 .ניצוצין דבוצינא דקרדינותא ש"ךהם השכתב ש אורות ניצוציןכאן שעניין זה הוא בחינת 

הנה  ראתי וגו':ימעך שמעתי שה' י' :...הפסוקים דף מ"ז ע"ג חבקוק סי' ג'שע' 

י"ש אורות . ונחלקים כתר, כמנין תר"ך עמודי אוריש , נודע, כי בספירת הכתר

באחיזתם בא"א, בימינו  שויםכנודע, כי או"א שניהם  וי"ש אורות בבינה., בחכמה

בחג"ת אשר תחתיה, כנזכר אורות שבאימא, מתחלקים י"ש ובשמאלו. ואותם ה

נות גורמים ונאחזים בהם הקליפות, אז נקרא ובזוהר בפרשת תרומה. וכאשר העו

הראשונים אשר  י"ש. ולכן בר"ת הפסוק הזה, נרמזו בו י"ו, והם בגימטריא קר"י

                                                                    
 . שכן למטה ממנו הם או"א.א"אבהגוב"י כתב שהוא  עד
 ראשית חכמה 'שם פסוק זאל תשכח ואל תט מאמרי.. ע"כ.  קנה חכמה קנה בינה: משלי ד' ה' עה

 ... ע"כ.קנה בינהובכל קנינך  חכמהקנה 
במספר קדמי מבואר בפרדס שער ל' פרק ח'. למשל ג' הוא  יוד הא ואו הא כזה ז"א הוא שם מ"ה עו

וכן מספר קדמי של  קס"אעולה  מ"ה. אם כן כל המספרים הקדמי של שש שש א' ועוד ב' ועוד ג' הרי
 מ"ה. הוא ג"כ ק"ס ע"ה הרי קס"א.
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ראתי. ימעך 'ש, ר"ת 'הפוךשבאימא בי"ש מעתי. והשדוד 'י, בר"ת 'יושרבאבא ב

אלו  יששל הנקבה. ולפי שחבקוק מן  ש"יוא בכי מקום אחיזת הקליפות, ה

 ראתי:ימעך ששבנוקבא היה ירא מאד, כמ"ש 

חדי רבי שמעון ואמר, )חבקוק ג ב(  :...אע" ח"דף קכ נשאזוהר  אדרא רבא בתחילתהראה 

, אנן בחביבותא תליא מלתאיהו"ה שמעתי שמעך יראתי, )אמר( התם יאות הוה למהוי דחיל, 

תיב יהו"ה אתכם, וכ אהבתאת יהו"ה אלהי"ך, וכתיב )שם ז ח( מאהבת דכתיב )דברים ו ה( ו

הגבורות ראה את  חבקוקשמבאר ש יין הרקח... ע"כ. ראה אתכם וגו' אהבתי)מלאכי א ב( 

ותיקון, לכן  חסדים וחביריו הם בחינת רבי שמעוןאך לכן דאג ופחד. ועשרה הרוגי מלוכה 

 .תורת הגאולהורתו רבי שמעון שניתן לו רשות לגלות את ת שמח

שם במאמר עצמו הנז' וז"ל תחות כרסייא עלאה  :...שע' מאמ"ר דף כ"א ע"ב

 כו'  תלת ומאה ועשר אינוןטמירא שריין אינון עולמות מסטרא דההוא ימינא 

 ,יו"ד)כזה  פ"ה' דהוי"ה דאלפין הם בגימ יה"והוא כי מילוי האחוריים של הענין 

דאהי"ה דאלפין בהסיר הפשוט  והמילוי( פ"הגימ'  הכל, יוד הא ואו ,יו"ד ה"א

ושתי שמות אלו הם ר"ז ו או"רושניהם בגמטרי'  קכ"ב' בגימ( קכ"בכ"א= -)קמ"ג

ת"ת שלוקח הר"ז ו אורוזהו סוד אלפין כי שם בחינת השמות כולן במילוי ז"א ב

 עלאה בינה: דתחות כרסייאעולמות  שלש מאות ועשרשל שני השלישים  שהם

כי ז"א  אדרת האזינוירצה קרוב אל הנז' עם מה שהקדמתי לך בתחילת ביאור עוד 

והוא ממש ממחצית גופו דאריך כתר הנקרא  א"אשל  חצי הת"תמתחיל קומתו מן 

נקרא כת"ר.  אריךוכיון שכל פרצוף  י"שומחציתם הם  תר"ךולמטה והנה כתר הוא 

י"ש ואלו הם סוד  "שיממנו שהיא מחציתו ממש כנז' הוא  מה שלוקח ז"אאם כן 

  ... ע"כ ע"ש.הנז' עולמות

ועוד מחשיב של אימא שלש מאות ועשר. הת"ת ומחשיב את  ר"ז הם שני שלישי ת"תהרי 

 .ז"אהרי הם כאן ב ש"יוז"א הוא על החצי הת"ת הוא  תר"ךאת גוף ת"ת דא"א שהוא כתר 

 הפסוקים בין מה שכתב בשע'על השינוי שם השאלה  :...דב"ש דף י"ג ע"ג ש' צ'

. לכאורה סתירה. ראה כמו שכתוב בשעה"כוהוא משלי חבקוק ובין מה שכתב ב

שם תשובה לשאלה זאת  ד"ה ונלע"ד.דף י"ד ע"א  בסופהצ"ד  אלהשבדב"ש שם 

 יישוב נאה ע"ש באורך.

כאן מסדר לנו כל המקורות בעניין ולא ראינו להעתיק מה שכתב בשער הפסוקים משלי הנה 

 לישוב נאה.  צ"דוהוא כמו מה שכתב בשעה"כ הבאנו לעיל ונפנה לסוף שאלה 

אורות שיש תר"ך לומר... אלו ה עזדאפשר ונלע"ד:... דב"ש דף י"ד ע"א ש' צ"ד

נו דכבר כתבנו לעיל דכתרי בכתר דכתב הרב ז"ל הכוונה היא בכתר דכל אחד דהיי

תר"ך . בזה הכתר יש בז"ת דעתיק וז"ת דעתיק נתלבשו באריךדז"ת דב"ן הם 

הש"י אורות שיש בחכמה והם  לז"אוחציין  חציין נשאר לעצמואורות ומתחלקין 

                                                                    
 זהו תירוצו השני והתירוץ הראשון כתב לפני כן ועיין שם. עז



 חגי תשרי מקור הישועה כוונות החגים                                צ
 

 

יש  דגם בז"אדחציין נשאר בכתר שלו וחציין בחכמה וזהו מ"ש בדרוש ר"ה  דז"א

 . עחנתיבות שהם ש"י ל"ב

לקחם ב"ן דבינה דד"ר ו ,ב"ןדחכמה דג"ר שבאו"א הוא כדימיון זה דנודע ד ש"י-וה

, אם כן שני כתרים דאו"א עתיקמצד הב"ן לקחם הכתרים דאו"א נמצא ש .עתיק

באבא  ש"ילכל אחד  לאו"אחציין לעצמם וחציין תר"ך הם בעתיק בכל אחד יש 

 באימא.ש"י ו

 אחדהוא אחדות אריך , והוא כי ה לכל אחד"קנהם בין או"א ש"י -כאן )בשעה"כ( דהומ"ש 

קנ"ה וחצי לעצמו וחצי לאו"א כל אחד  תר"ך אחדכתרים דאו"א נחשבים לאחד והם  ב' ולכן

. אך לאחד, אך זה כשמחשיבים את אריך שנתחברו שני כתרים דאו"א לאבא וקנ"ה לאימא

. וש"י לאימאש"י לאבא , והם מקבלים כל אחד בא"א יש כתרבערך או"א למטה שלכל אחד 

 והכל מתורץ יפה. ע"כ. ע"ש. 

מכאן ונראה  .בלשונו הקדוש באורך ובטוב טעם מה שהבנתי בלשוני עיין שם כתבתיזה ו

לבחינות של תיקון המלכים בשם ב"ן מה לקח עתיק וכו' מקשר הבחינות צריך להבין בזה שש

 כנ"ל. הניצוצותמשמע שמדבר בבחינת 

                                                                    
חכמה והכתר באריך כמו שאמר שהז' כתרים דב"ן לקחם  תלעולם ז"א מתחיל בחכמה כמ"ש ראשי עח

 ומה שאינם ש"ך מפני כי נתיב לא ידעו עיט. עתיק.
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 מה נתקן בראש השנה
 

 ששון השמןדעת 
 

של כל השנה, ויש גם כוונות  הכח"בהעבודה בראש השנה היא גדולה והוא שמתקנים הנה 

. לעיל החורף והקיץדחודשי  ז"אעל הכנה לתיקון לפי רבי שאול הרומזות )הבאנו לעיל( רי"ו ב

 .השמן ששוןנביא דעת ראינו את הכוונה איך אבא נותן לאימא ועתה צריך להבין, 

א' והוא סוד העוקץ  י'אות  ה'איך בתחי' צריך לצייר ב :...צ"ד ע"בשער הכוונות דף 

' וו משוכה ברוחב ו'ווין שהם ב' ואח"כ ממנה מתפשטין ' ראשונה השבאחורי ה

 והם בגי' כ"ב' ווין שהם בגי' בו 'יימין כזה ציור הרי הם  זקופה מעומד בקואחרת 

להאציל את  תוספו לההיתירים הם שני ששהשל חלקה ו י"ואשר בה  כ"ב נתיבות

זו צורת ו' כי  ה'בקו שמאל של אות  השלישי התלוי ו' כלול מו"ק הנרמז באות ז"א

 .. ע"כ ע"ש. ואינה צורת יוד כמו ה' תתאה כנ"ל.ו' 

של ההוי"ה. לפי דעת הש"ש ה' ראשונה בשעה"כ כוונה זו היא שניה אע"פ שעוסקת בהנה 

בשלמות. בהמשך . כאן נביא אותו הש"ששמביא את קיצור דברי  אות ט' הגוב"יבגם הובאה 

של ההוי"ה  ה' ראשונהבכל מקום, באות  הוי"היש רמז לכוונה זו בסדר כתיבת שם  הנה

ואחר , הקו העליון, ואחר כך כותבים ליש"ס, והיא רומזת ימין' שלמעלה בצד ימתחילים מה

התלויה שהיא רומזת לז"א ויש  ו'כך ה, ואחר י'ומחברים אותם לאותה ה הימניאת הקו  כך

מה שאבא  אך כאן לענייננו'. כל הכוונה הזו ביארנו לעיל ע"ש. נוקהרומזת ל פסיעה לברעוד 

' ו-נתיבות, ול"ב דחלקו מ י"ושהם  כ"בוים הרי ו' ושני יאורות. הרב סופר  ו'נותן לאימא 

 דעת השמן ששון.  כאן נבין את. ז"א תאל ציאלתת כח לאימא להשנותן אבא לאימא, 

אחרים כדי  ו' אורותשם צריך להוסיף לה ... ל"א: אות שמן ששון ג' דף קכ"ה ע"ב

הלא כבר נולד  לא ידעתי פירושו .ע"כ כח להאציל את ז"א הכולל ו"קשיהיה בה 

וכן במילת אתה  אחדדמצד אימא בק"ש במילת  חיןז"א וכבר נמשך לו כל המו

דעמידה ועוד אם הדברים כפשטם איך יצוייר להיות הדבר  ב' הדברוך אתה דכריע

אורות היתרים מחלקו  ו'ולהמשיך לה  ו' לגבי ה'א'  הלהפך להיות בתחי' בכריע

 הדכריעשתחתיה כנז' לקמן ואח"כ במילת אתה  כליןיה ו'דז"א לנוק' להוציא את 

בתחילה  היה צריך להיות להיפךוהדבר  ו' אורות להוציא את ז"א מאב' מאבא לאי

כלין כסדר יה ו'להוציא את  נוק'עצמו וכן את הנוק' ואח"כ  ז"אלהוציא את 

אורות  ו'כבר נתן לה את  א' ההשתלשלות העולמות ועוד דאם ז"א גופיה בכריע

אורות הנמשכים  ו'א"כ מה ענין כוונת  נמצא דז"א גופיה כבר ישנו בעולםאשר לו 

  .' כנז"להלגבי  י'באתה  ב' הבכריע להוציא את ז"אאח"כ מאבא לאימא 

בריאת  לתרמז בעלמא במה שהיה בתחידאפשר דאין כל זה רק  נראה לע"ד ןכל ע

נרמז כאן בסדר כריעות אלו דברכת  לזה ולהיות ר"ה דוגמת בריאת העולם םהעול
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עיין הגוב"י  .ובתחילת בריאת העולם היה הענין כסדר ה'לגבי  י'' ה' לגבי ואבות 

  .שהביאו בקיצור. ע"כ ע"ב ט' בשעה"כ דף צ"ד

, ואינו הסדרקיים ואיך כאן נותנים כח להוציא את ז"א  ז"אהבין שכבר שמן ששון שה הרי

שר"ה דוגמת בריאת  רמז בעלמא למה שהיה בתחילת בריאת העולםולכן מתרץ שכל זה הוא 

בהמשך נבי"ן את שיטת רבי שאול שהיא נפקא מינה גדולה לכוונות כל השנה וכמו  העולם.

 .ע"ח עצמושנביא הוכחה גם מ
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 שאול רבידעת 
 

דברי הרש"ש שבראש  הבנתומתרץ על פי  ,השמן ששוןתירוץ מלא ניחא ליה  רבי שאולהנה 

 ו"ק-בודה ב' חודשי הקיץ והחורף העו-של כל השנה ובכח"ב -ד זו"ןבהשנה העבודה היא 

בששת חדשי החורף  ו"ק-כח"ב דז"א להוציא ה-ד זו"ןלולכן בראש השנה צריך לתת כח 

 . והקיץ

 וז"ל: שכתב שם בהגהות רבי שאול על דף צ"ד ע"בשעה"כ בהתחלת הספר  וראה

, שמה עטוהיוצא מדבריו דשםשכתב, נה"ש דף ט"ל ע"ג , עיין נ"בלהאציל את ז"א 

הקיץ  הם נתקנים בחודשי ו"קדז"א, וה הכח"ב, שהוא השורששנתקן בר"ה, הוא 

ראש השנה נותן אבא . אם כן עתה ביום התו"ח דף קמ"ה ע"ב, וכן כתב והחורף

הקיץ , הנתקן בחודשי להאציל את ז"אאורות כדי  ו' דז"אחו"ב , שהם לאמא

 . ע"כ. ובזה מתורצת קושית השמן ששון בפירקין, יעוין שם. והחורף

מאמרי וכן שער  שערי רחמים ב' שאלה ש"בבות, ונתיב לא ידעו עיט, ראה נתי ל"ב ןבעניי

לאימא כח ראשונה שנותן אבא  ה'מה שכתב רבי שאול הוא לגבי  .רשב"י דף כ"א ע"ב

 . תו"ח דף קמ"ה ע"בלהוציא את ז"א. עיין 

 י"בו הוי"הצירופי  י"בהם כנגד  י"ב חדשי השנה :... נה"ש דף ל"ט ע"ג וע"ד

' נוקמלכים ד ששהוו"ק שהם  דז"אמלכים  ששהוהם ו"ק שהם  אהי"הצירופי 

 ראדב"ן הנק מ"הדמ"ה עם  מ"הוהם  דז"אנתקנים ו"ק  החורףובששה חדשי 

 ... ע"כ. דב"ןב"ן דמ"ה ו ב"ןבערך  דכורא

מורי הרב ז"ל  היה אומרוהנה וז"ל:  הנה לפי הרש"ש לא כתב בפירוש אך התו"ח כתב עליו

השד"ה  ע"כ. וכן כתב נתקנים חב"ד דא"ק דזו"ן הכוללים דכל השנהכי בראש השנה 

 " הרי אע"פ שלא כתוב בפירוש כך הבינו התו"ח והשד"ה.והיוצא מדבריו"

לכוונות  נפקא מינאויש  ,כוללת לכל השנהוהיא  חשובה מאודדעת רבי שאול שכוונה זו הנה 

מאוד להחזיק ראש ולזכור  , אך בפועל קשהע"ח ופאת השד"הכמו שנבאר על פי  כל השנה

 זאת במשך כל השנה.

, הכח"ב דז"אהוא השורש שהוא  בראש השנה:... מה שנתקן ר' עמ'פאת השדה 

. אם התורת חכם דף קמ"ה ע"ב. וכן כתב בחודשי הקיץ והחורףהם נתקנים  ו"קוה

אורות כדי להאציל ו' , חו"ב דז"אשהם  אבא לאימאנותן  ראש השנהכן עתה ביום 

ובזה נתרצת קושיית השמן , יעו"ש. הקיץ והחורףהנתקנים בחודשי  דז"או"ק את 

 . ע"כ השד"ה.ששון בפירקין

 .ודלא כשמן ששון כאן הלשון ברורה ומובן כנ"ל.הרי 

                                                                    
ף מה רוהחורק על ששת חודשי הקיץ  ,דברהכתב כאן והיוצא מדבריו מפני שלא כתוב בפירוש שם  עט

וזה לא כתוב בפירוש.  אמר לו. וכן התו"ח כתב שהרש"ש שבר"ה נתקן הג"ר והיוצא מדבריונתקן. 
 ע"ש.
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שהוא דוגמת מעת בריאת עולם  חילוק בין ר"הדע שיש  :...ע"ח ב' דף ו' ע"ב כלל ד'

מא יע"י אנמשכין בה ה"ג  בר"הוהוא שבעת בריאת עולם וכן  לשאר ימות החול

אינן נמשכין לה  בשאר ימות השנהאך  ,בסוד ויבן ה' אלקים את הצלע עצמה

  ע"כ. ע"ש. ...לבד מאחוריו ע"י זעיר אנפיןהגבורות אלא 

וצ"ע שגם בשינת לילה לוקחת על ידי אימא עצמה )נלע"ד  הגוב"י א'בע"ג שם ראה 

נם נמשכים על ידי אימא אבל נראה פשוט דרבינו לא אמר אלא בימות החול אי

 וראיה מדברי שר שלום ראה שמן ששון( בלילה הכי נמי דכן הוא

 בר"השההמשכה  .ימות השנהלשאר  ,ראש השנהבין יש הבדל בכוונה  ייםחץ עגם לפי הרי 

, שנתקנה בראש השנה מבינה דז"אאך בשאר ימי השנה המשכה  ,פעל ידי אימאהיא 

 לו"ק דז"א. ים ממנהוממשיכ

 ע"י ז"אלנוק' בו"ג שבכל יום יש להמשיך ה משמע מכאן :...שפת אמת דף קי"ט

אם כן ולכאורה זה לא מה שאנחנו עושים בסידור שמסודר שם שנעשה ע"י אימא 

 . קשה

שנתקנה בראש השנה, והיא  ע"י בינה דז"אהכוונה שמה שכתוב ע"י ז"א רבי שאול  ומתרץ

 . וז"ל בסוף דבריו ע"ש.י החורף והקיץששה חודשהנתקנים ב דז"א הו"קמתקנת את 

שמה שאנחנו מתקנים בראש :... ולפי דרכנו אתי שפיר, ס"ח עמ'פאת השדה 

' חודשי ו-והו"ק דז"א דכללות הנתקנים ב השנה הוא כח"ב דז"א דכללות השנה

, עדיין לא נאצלו, שבירורם בכל על ידי כח"ב דז"א' חודשי החורף שתיקונם והקיץ ו

. ובזה אתי שפיר בכריעה שניה שאנחנו ושבת בשבתו ויום ביומוחודש בחודשו 

דז"א,  חו"ב, רוצה לומר ז"א כדי להאציל את מאבא לאימאאורות  ו'ממשיכין 

... ע"כ. ונקראים אבא ואימא לגבי ו"ק דז"א הנתקנים בששה חודשי הקיץ והחורף

 ע"ש. באורך.

 ו"קדז"א ו ו"ק. וכל השנה ההג"ר של כל השנאנו מתקנים את שבראש השנה יוצא מכאן 

' אחרונה לתת לנוק' הדנוק', בחודשי הקיץ והחורף. וכנראה שצריך לומר שהוא הדין לגבי 

 תתאין לכל השנה. שית היכליןכח להוציא 

כי בראש השנה מורי הרב ז"ל  פאהיה אומרוהנה  ...שורה כ"ה: תו"ח דף קמ"ה ע"ב

ובשאר ימות השנה נתקנים בחי'  נתקנים חב"ד דא"ק דזו"ן הכוללים דכל השנה

 . ע"כ ע"ש.ו"ק דא"ק דזו"ן הכוללים דכל השנה עכ"ל

כמו  "יוצא מדבריו"ע"פ שלא כתב בפירוש אהרש"ש פשוט דעת  שכךסובר  התו"חגם הרי 

 ."בעל פה אמר לושכך " התו"חוכן אומר  רבי שאולשכתב 

                                                                    
הוא  כזה? העומדת על גבי רישא דז"א, ומה שעושים גם כן בימי החול שניה שהיא שלישיתתבונה  פ

 בינה דז"א.היא מה שרואים בימי חול אימא וכל הכוונות  רבי שאולפרטות נוספת אך לפי 
. וכמו שכתב רבי שאול לא כתוב ברש"ש מפורשזה תורה שבעל פה שקיבל ממנו.וזה  היה אומר פא

 ולא כתוב בפירוש. היוצא מדבריו
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רצוף ז"א ויעקב באהבה הנה עתה כבר נשלם פ ד"ה באהבה:... שעה"כ דף ל"ב ע"ג

וצריך להחזירה פב"פ עם עם ז"א  'באח 'חל אמנם עדיין רחל עומדת עתה אחור

פב"פ ואמנם הנסירה הוא ע"י ויפל  הכדי להחזיריעקב והנה הוא צריך אל הנסירה 

אמנם עתה ה' אלהים תרדמה על האדם כמשי"ת בברכת המפיל חבלי שינה על עיני 

כבר קבל ז"א עד עתה מוחין שלמים מן  אף בלא הפלת תרדמה מספיק לפי שעתה

כנ"ל ולכן אף אם יסתלקו ממנו כדי לתתם אל רחל עדיין נשאר בו רשימו  או"א

 ... ע"כ ע"ש. יתירה ואינו צריך להפלת התרדמה

הפלת הדורמיטא שכן הג"ר של ז"א קיימים ונתקנו  לא צריךשבכל יום במילת באהבה הרי 

מכאן ש משמע ודה בו"ק ואין כל כך הסתלקות מוחין,כבר בראש השנה, וכל יום הוא רק עב

, ולא צריך דורמיטא שיש מוחין בראש השנהמבין רבי שאול שיש בג"ר מוחין שקיבל באו"א 

, וכל ההמשכות שעושים ובונים ממוחין דאימא את ז"א הוא בחינת שנתקנו בר"ה בג"ר

" על כוונת עטרת מרדכיראה עוד בזה בספר " .דו"ק דז"א שנתקנו בראש השנה ינהבכמה וח

באריכות ובטוב טעם  .ד"עק – קס"זעמ'  מו"ר הרה"ג הרב מרדכי עטי"ה שליט"אשל  רי"ו

 ודעת ע"ש.
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 הכנת העליות בזקיפות
 

-שהורדנו ב .כ"ב אתווןו דעת ק"ללפני עליית הנוק' יש צורך להעלות את בחינות של הנה 

  אתה, וזה השלב הראשון של העליות בזקיפות.-ברוך ו

הבחינות שהורדנו ע"י הכריעות צריך  כל אלוועתה  :...שעה"כ דף צ"ד סוע"ב

דע כי  של הויה וזה ענינה:ההויה אשר בשם  הזקיפותלהעלות ולזקוף אותם ע"י 

וז"ס כל  ת' של הוי"ה כנ"ל בסוד הכריעוידנ"י עולה ע"י אשל  א'הנה עתה אות 

 קל"אהם בגי'  י' במילואו י'שהם תכוין כי ב' אותיות הנז'  לההזוקף זוקף בשם ותחי

 שהורדנו במלת ברוך.  דעת ק"ל נתוהכונה היא לעלות עתה בחי

מבואר שהנוק' בכוונות רי"ו עולה בזקיפות אך כדי להעלות אותה צריך תחילה להעלות הנה 

 כל הבחינות שהורדנו אליה כדי שיהיה לה כח לעלות והם דעת ק"ל

 קל"א"ה ושניהם גימ' ידהו י' פבדנ"י עםא' דאלהעלות  :..סידור דף י"ט ע"א

 . קל"אדנוק' העולה ע"ה  ק"ללהעלות דעת 

כאן דומה כוונה זו למה שעושים בכללות כוונת עליית הנוק שבברכה ראשונה מכוונים הרי 

כשממלאים  וזה רומז שההוי"ה מעלה את האדנ"י. בשתי אותיות ראשונות של הוי"ה ואדנ"י

 אותם הרי קל"א.

' אחרת בסופו יעצמו יש בו אות  ידנ"אאח"כ תכוין כי בשם  :...ע"ג"ד שעה"כ דף צ

שהם סוד  רס"בהם קל"א אחר וב"פ  קל"או"ד והרי י' הנז' עם זו האותכוין לחבר ה

היתה  הכי כמו שהכריע ,דיודין ע"ביתירים שהוא סוד המילוי שם של  מ"וועוד  רי"ו

. גם תכוין כי הנה יודיןדמילוי  הויהתהיה ע"י  הגם העלי יודיןדמילוי  אהי"הבשם 

שהם  כ"ב' מחד והם בגיאהו"ה ילהינו אהוה ישהוא סוד ר"ת  י"א י"אהם ב"פ 

 תאותיות שהורדנו במלת אתה. גם תכוין כי עיקרם של אלו האותיו הכ"ב נתבחי

הם מן הבינה  תכי האותיו היודין והם סוד אהיה אשר בבינ ב'אחד ו א'אינם רק 

 ע"כ. ע"ש.ת.אותיו כ"בוהם 

 לפני שנתחיל להעלות את הנוק'.שהורדנו כ"ב אתוון הגם יש עוד כוונה להעלות הנה 

. מ"וו רי"והראשון גימ'  קל"אעם  קל"אגימ'  ידנ"אד י"א:... סידור דף י"ט ע"ב

 )רס"ב(

 .רי"ו, ודי יו י גימ' אלף יוד, אלף יוד

. חדאהו"ה ילהינו אהוה יפשוט הרמוזים בר"ת  ידנ"אד י"אדנ"י וא' דא"ה וידהו י'

 אתוון. כ"בלהעלות  כ"בגימ' 

 שהאותיות הם מבינה. כ"אגימ'  ידנ"א-ד י'-ו י' דהוי"ה א'

                                                                    
 .עםכתוב  ף קל"ד ע"דדפריע"ח י' דהוי"ה ב על ידיאע"פ שבשעה"כ כתוב  פב
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 בזקיפה א' הנוק'היכן עולה 
 

שלא כמו בשאר התפילות, עליית הנוק'  ,בראש השנהבשחרית לחש וחזרה  רי"ובכוונות הנה 

מתחילה לעלות. צריך לבאר סדר העליות  ברוך-, ובשאר התפילות כבר בבזקיפות רקהיא 

 בשעה"כ שתוקן על פי השמן ששון.  טעות מושרשתיש כאן והיכן עולה. 

ואמנם עיקר מה שתכוין בהויה הזו הוא כי עד עתה ביארנו  :...שעה"כ דף צ"ד ע"ג

בבחי' ההוי"ה הכוללת י"ס שהם  ויוד לגבי ה' של ו' לגבי ה' תב' הכריעו ןבעניי

בלבד הנק'  אשר בת"ת דז"א בהויה פרטיתב' הזקיפות אינם אלא  ןבענייאבל  דז"א

. והנה הזקיפה הא' עד החזה שבת"ת כותושם אנו מעלין וזוקפין את נוק' המל הויה

 דתשהוא בחי' המל' אשר תחת היסוד ונכללת עמה ג"כ נקו ה' לגבי ו'של גופך היא 

וב'  כותהשרשים שבמל' דכנ"ל בענין  אדנ"י ראתבבריאה הנק השהית כותהמל

 ה' עולה. ותכוין כי זו העולות יחד לגבי ו' שהוא גופא דז"א הנק' ת"ת ונק' הויה

 היוד שלשהיא בחי' אות  י' א' שבראש אות ו'זו שהיא בחי' צורת  עד ראש אות ו'

 אשר בת"ת דז"א: דהויה פרטית 'ו

 הואם תחלקנ כ"ווהביאור הוא כי הנה ההויה הזו אשר בת"ת היא בג'  נחזור לעניננו

הוא עלית הה' הנק' מלכות  מקום החזה אשר שםלג' שלישים אשר בת"ת נמצא כי 

ונמצא כי מדרגה  מתתא לעילאבחשבונו אותם  מדריגות הנז' ' מן כ"וי גהמדריהיא 

ראשית י' זו היא  אשר של זאת ההויה שבת"ת דז"א סיום אות י'הי' הזאת היא 

  ... ע"כ ע"ש.כל י"ס דת"ת דז"אהכוללת של ההויה  אות ו'

. וצריך להבין שנעשו כמה שינויים בשעה"כ קטע זה יש כמה שיטות היכן עולה הנוק'על הנה 

וזה צריך לחזור לנוסח המקורי כדי להבין את השיטה  השמן ששוןעל פי )שלנו המודפס( 

בהדגשה כהשמן ששון. סימנתי את השינויים כך  דלא ושאר המפרשים רבי שאולוההבנה של 

המודגש במקום מה שמובא הוא לשון השעה"כ המודפס, וכאמור צריך להגיה  לעיל. ובהטייה

 ומוטה לעיל את הלשון המקורי שמביא השמן ששון ומתקן לפי דעתו. וז"ל:

מדרגות  ה'ים פירושו באופן זה כשאנחנו מחשבנ השמן ששון בהגוב"י ג'דעת  (א

 הרי החמשה וחמשה מחשבון הו'' תחתונה שבהויה זו דת"ת הראשונות שהיא ה

 הי' שעל גבי הו'' מדרגה ישה ו'שהיא ששה הרי עשרה, נשאר מדרגה א' מחשבון ה

( מתתא לעילאהו' של ההויה הפרטית  ' זאת ) שליועולה המלכות עד סיום אות 

  .ע"כ לשון הגוב"יכנזכר. 

בשמן ששון ג' דף וראה מה שכתב  שהוא עליה למקום נמוך בת"ת דז"א. משמע

 נתזה שהיא בחי ראש אות ו'' עולה עד השם ותכוין כי זו ה :...קכ"ה ע"ג אות ל"ה

אשר  הפרטית ' דהוי"ה כצ"ל(ו' של )הי' שהיא בחי' אות ואחד שבראש אות  י'צורת 

היא בגי' כ"ו ת"ת והביאור הוא כי הוי"ה זו אשר ב ולעניינינ נחזור ,בת"ת דז"א

-העלית ואם תחלקנו לג' שלישים אשר בת"ת נמצא כי מקום החזה אשר שם הוא 

מדריגות הנז' בחשבונו אותם כ"ו רית( מן י)פי' עש י'היא מדריגת  הנק' מל' 'ה
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חמשה והוא באופן זה כשאנחנו מחשבין  )מתתא לעילא כצ"ל( מעילא לתתא

 וחמשהתחתונה שבהוי"ה זו דת"ת הרי חמשה  שהוא הה'ראשונות  מדריגות

ה והיא מדריג ו'מחשבון של ה א'שהוא ששה הרי עשרה נשאר מדריגה  מחשבון הו'

' הזאת יזאת כנז'( ונמצא כי מדריגה ה י'ועולה המל' עד סיום אות  הי' שע"ג הו'

ו' של ראשית אות  י' זו היאשל זאת ההוי"ה שבת"ת דז"א אשר  אות יהיא סיום 

זה נראה לע"ד להגיה  )כל י"ס דת"ת דז"א כצ"ל( כל י"ס דז"אהכוללת  הוי"ה

  ... ע"כ.בפשטות דברי רבינו

תיקנו והדפיסו  ,כצ"למה שכתוב בסוגריים  ,דעת השמן ששוןשלנו מוגה לפי  הנה שעה"כ

 . המודגש ומוטהלפי הגהותיו אך הגירסא הנכונה שהייתה לפני השמן ששון היא 

כזה כאן )סימנתי  את הגירסא המקורית צריך להחזיר שיטת רבי שאוללהבין את וכדי 

. כל י"ס דז"א .'ב מעילא לתתא. .א'' תיקונים, בלפחות היא הגירסה הנכונה(.  מודגש ומוטה

  זה הגירסא המקורית ללא הגהות השמן ששון.

' מדרגות מתתא ילמעלה מהיא הכוונה ' ו' של הילפי השמן ששון עליית הנוק' ללסיכום: 

וחלק  י"המדרגות עד סוף הת"ת דז"א שהם י"ו , ונשארו למעלה ממנה ו'-מתחתית ה לעילא

 של הת"ת דז"א. הפרטית ', של ההויהו' מאות א

שם ראשית מתקן  דף צ"ד ע"במובא בהגהות תחילת שעה"כ על  דעת השד"ה (ב

. מעילא לתתאנ"ב צ"ל  מתתא לעילאהשד"ה הגירסא ומחזיר אותה למקורה וז"ל: 

' של ההויה של וכוונתו שאות ' של ההויה. )ווהפירוש הוא כך שהויה היא באות 

הי' שעל שלמה( ונתחיל מעילא, רוצה לומר מאות  הויהכללות ז"א נעריך אותה כ

הוה הוא -)ו של זו ההויה שבת"ת. מדרגה העשיריתזו היא  סיום היו"ד גבי הוא"ו

 . זצ"ל )יצ"ו(השד"ה מו"ר  הקו ישר של הו'(.

מדרגות  ט"זשל הויה דפרטות הת"ת. ונשארו  י'' של הויה דכללות היא הושראש ה משמע

עולה בעליה הראשונה? מה שכתב  מהשל ההויה הפרטית של הת"ת.  הו"המשם ולמטה שהם 

 .שערי רחמים ב' שאלה ש"א, "י"ס דחו"ב דרחל"... ראה בסידור דף י"ט ע"ג

הובא ג"כ בהמשך ההגהה של רבי שאול בתחילת שעה"כ  הדאי"הדעת רבי שלום  (ג

' גוז"ל. והעניין כי ונאה פ"א אהרב בע"ח שער הוז"ל: באותו עניין נ"ל על פי מ"ש 

חלקים וכו' ועתה יבוא י"ו והתחתון  עשרה חלקיםמיני חלקות וכו' שלוקח העליון 

 ו"הוראש הוא"ו של  שהוא י"הסוף שליש עליון  יו"ד מעילה לתתאעל נכון, מדרגה 

 . זצ"ל )יצ"ו(חלקים מהרב שלום הדאי"ה  י"ושהם 

הפרטית של הת"ת דז"א  מקומו בהויהאך לפי  כמו רבי שאולבת"ת הוא  מקומולפי  משמע

השמן , זה כמו הפרטיתשל ההויה  בי' של הו'' היא י. שהמדרגה ההשמן ששוןהוא כמו 

. שליש זה הראשון הוא כמו רבי שאול. אך המקום הוא בשליש העליון של הת"ת זה ששון

' של ההויה הכוללת ו' של הישל ההויה הפרטית וסיום ה י' לבד. ולפי רבי שאול הוא י"ה

 דז"א. 
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 לזולתומספר אחר מצאתי כתוב  אמר שמואל: הנה בהגוב"י הביא דעת מהרש"ו (ד

כי כל הלשון הזה מכאן  נלע"דכי כן עיקר, גם  ונלע"ד' של ההויה, השהיא בחינת ה

כי נפל טעות קולמוס, וצ"ע. ע"כ  ונלע"דהוא מוטעה כאשר עיניך תחזינה מישרים, 

 הגוב"י. 

שעד שם עולה הנוק' בזקיפה ראשונה, וצריך להבין אם זה  ה' ראשונהשהיא בחינת משמע 

 ' של ההויה הפרטית. וצ"ע. ו'. או מתחת לה' שהיא מעל הי', עד תחילת ההעד למעלה סוף ה

 שעה"כ דרוש ו' מדרוש ר"ה דף צ"ד ע"ג :...הדברי שלום דף ו' ע"ב שאלה מ"ה (ה

' שהיא היו"ד שעל גבי וכתב וז"ל דבת"ת יש הויה פרטית וה' זה עולה עד ראש אות 

 וכתב מוהרש"ו ז"ל ובספר אחראות ו' שהיא בחינת אות יו"ד של ההוי"ה פרטית. 

 מצאתי לזולתי שהיא בחינת הה' של ההויה יע"ש וכל אלו ב' שמועות הם הפכיים. 

וזה מדבר בבחינה אחת וזה מדבר בבחינה  דאלו ואלו דברי אלהים חיים: נראה לע"ד תשובה

הוא מ"ש אח"כ  יו"ד של ההויה הפרטיתאחרת. והוא דמ"ש היו"ד שע"ג אות ו' שהוא אות 

( לג' חלקים נמצא כי עד מקום של ההויה הכוללת ז"א ' )ר"לוכשמתחלק ההויה שהוא ב

של   י'ר"ל של ההויה הפרטית והיא ) יו"דהחזה שם הוא מדרגה העשירית של ההויה שהיא 

בעניין האונאה דאם יקח  בע"ח שע' ל"ג פ"אשל ההויה הכוללת( יע"ש. והוא כמ"ש  ו'ה

ר"ל המלכות ' זו עולה )השליש ראשון דת"ת עשרה חלקים הוא פחות משתות יע"ש. נמצא ד

יה פרטית שבת"ת שהוא )מקום דהו יוד( שהוא )של ההויה הכוללת ו'העולה( עד ראש אות 

 ( סוף השליש אמצעי דת"ת... ע"כ.החזה

נלע"ד כמו שהוספתי בסוגריים, שאם לא כן צריך לומר שמתכוין שהשליש  חלק ראשון

 ויהיה קשה. ע"כ נלע"ד. י"ההראשון הוא בחינת 

( מיירי בנרנח"י אשר בת"ת והוא דנודע דכל ' )ראשונההבחי' אות  שהואומ"ש 

והם שמות הכלים  בשע' מ"ד פ"בכלים חיצון אמצעי ופנימי כמ"ש  ג'ספירה יש לה 

 ה' אחרונההנז' שם בפ"ג וכתב שם בפ"ב דנרנח"י דכל ספירה מתלבשת באופן זה. 

 והוא פנימיבכלי  ראשונה' ה, רוח והוא אמצעי' בכלי ו, נפשוהוא  חיצוןבכלי 

יעו"ש... ע"כ  יחידה והוא קוץ היו"ד בתוך כולם. חיהוהוא  בתוך כולם יוד. נשמה

 ע"ש. 

של ההויה,  ה' ראשונהכנגד כלי פנימי ומאיר בו  שליש עליוןמשמע ג' שלישי ת"ת  לפי זה

ותו המקום הוא אשל ההויה הפרטית,  י'והמלכות עולה לה' ראשונה שהיא באותו מקום שה

. וצ"ל איך למד השמן לפי דעת רבי שאול ורבי שלום הדאי"ה. הוא גם אותו המקום מקום

 ששון וכווין למקום אחר.
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  לפי רבי שאולא'  בזקיפהלת"ת  הנוק' עליית

  .'ו' שלה כנגד ראש היהויה שלמה שה ת"ת' שהיא והמקום עליית הנוק' בזה ו
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 עוד כוונה לזקיפה ראשונה
 

בהתחלת  משמע שיש כוונה נוספת שנראה שלא מופיעה בסידורשעה"כ שכתב בלפי מה הנה 

 הזקיפה הראשונה.

ל ע רי"ולעשות בחי'  ו'לגבי  ה'גם תכוין בזו הזקיפה הא'  :...שעה"כ דף צ"ד ע"ג

הזו  א'והנה בזקיפה  רי"ו הרי ו' ועם אותר"י  ציורהה' כי אות  עיללזכר הנ רךד

של היסוד דז"א עד  כותשיש מן המל יאהדונה"יד' מדריגות של  כותעלתה המל

 ע"כ ע"ש. החזה שבת"ת דז"א כנ"ל:

 בזקיפותו ,הארות לנוק' שיהיה לה כח לעלותבכריעות המשכנו  ברוךאחר שבתיבת הנה 

 תכל העבודב עיקריתהיא כוונה ש ו'' לגבי ה, אך לפני כן יש לכוון העצמותממשיכים לה את 

כשנתבונן בסידור . עיקרית בכריעותשהיא כוונה  ו' לגבי ה' בכריעות כמו שכוונוו ,זקיפותה

 . וכך צריך להוסיף.כוונה זו חסרהנראה ש

.. ע"כ .ו' הרי רי"ו ועם אותר"י ציורה ה' אות  ,ו'לגבי  ה' :....סידור דף י"ט ע"א

דזקיפות וכו' וכמו שכתב  דע"ב ו"ה לחבר' :ד"ה לפני והיא צריכה להיות התוספת

 .בפאת השד"ה

 .להעלות ה' לגבי ו'וכו' נ"ב.  ו"הד"ה לחבר  לפני:... ע"אד אפאת השד"ה עמ' שס"

 מסודרת:... שם ער"ה עמ' סידור ר"י אדרעי צילוםרי"ו על ה"עטרת מרדכי"  בספר ראה

לגבי  ר"יבציור  ה'לזקוף  גופויזקוף  רי"ו' הרי ולגבי  פג'הזקיפת הגוף וז"ל:  .זו למעלה כוונה

 .. ע"כ..רי"וי"ו הרי ו

 אותה בסידורים החדשים.להדפיס יש להוסיף אותה בסידורים שאינה מופיעה ו על כן

 

                                                                    
 ו' רי"ו.-עשה כאן ה' בציור ר"י ועם ה פג
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 שניה לזקיפה הכנת
 

ועוד צריכה לעלות  בזקיפה ראשונה, חזהעד ה עליות ד'בזקיפה ראשונה עלתה המלכות בהנה 

 הוי"ה אהי"הנוק' והרב מבאר כמה בחינות שפע שנותנים ל הכתרעליות נוספות עד  שלוש

מבאר הרב איך  תחילה את הנוק'. כח לבנותשיהיה בו  מ"הז"א שפע וגם לשתוכל לעלות 

 לאו"א. למ"ןדז"א  חו"בניתן זה השפע והוא על ידי עליית 

ה' שהיא זקיפת הראש והיא בסוד  ב' הזקיפאח"כ תזקוף  :...שעה"כ דף צ"ד ע"ג

י' -וה' עתה תכוין לעשות  וגם ,החכמה דז"א אלדז"א  בינהשהוא עליית  י'לגבי 

, ותכוין כי אות ה' ציורה ר"ו ועם י' הרי רי"וע"ד הנ"ל כי  רי"ו ציור נתבבחיאלו 

י' וה' שהם  הוא להעלות מ"ן לגבי או"א עילאיןשבז"א  הלגבי חכמה הבינעליית 

  ע"כ. ע"ש. ...הכוללת כל עולם האצילותשל ההויה  עילאין

שהבינה הקטע הראשון כוונה זו לא מופיע בסידור שלנו ויש להוסיפה. מכאן משמע  הנה

 לאו"א לגרום זיווגם.  מ"ןל עוליםועל ידי זה, בשלב שני חכמה ובינה דז"א  עולה לחכמה

', והוא י' לגבי התזקוף ראשך, ותכוין לזקוף  אח"כ:... ע"דסופריע"ח דף קל"ד 

עלות הבינה  ע"יאחר, ותכוין כי  רי"ותכוין בציור  וגם, שבובחכמה  ז"אהבינה של 

 ... ע"כ ע"ש.עלאין ה"ילאו"א עלאין,  נעשין מ"ן הםגבי חכמה, הנה  דז"א

של ההוי"ה  ה"ישל ז"א )זה  י'שעולה ל ה'הלשון כאן ברור יותר שחו"ב דז"א שהם הרי 

 י"השהם או"א  ה"י עילאיןא, שהם לגרום זיווג דאו" עצמם המ"ןדז"א עצמו חו"ב שבו( הם 

  .נעשיםוזה שכתב והם  של ההוי"ה של כללות האצילות.

דע"ב, למ"ן לאו"א ולזווג  יו"ד ה"ידז"א בכח חו"ב :... להעלות הסידור דף כ' ע"ב

... ע"כ. .לז"אדז"א ושם מ"ה  לנוק'מזיווג הנז' הוי"ה ואהי"ה  לאו"א ולהמשיך

  ע"ש.

הרי כאן  לאו"א למ"ןדז"א חו"ב עושים ישר את עליית החסר כאן המהלך הראשון, כאן 

, ועוד מכאן משמע שהעליה למ"ן היא עלית הבינה לגבי חכמהלכאורה יש דילוג והבליע את 

 דז"א.  י'לגבי  ה', אינו עבור עליה למ"ן לאו"א, אלא על עליית דע"ב "יהד "ובכח י

. ויש לתקן בסידור, שכן כך משמע בהרבה סידורים ר"י אדרעיראוי להיות כמו בסידור  והיה

כתב יד. גם זה נבאר שאינו נכון אלא רק לפעולה של בינה דז"א שעולה לחכמה דז"א בכוח 

. אך עלייה למ"ן צריך נעשה ע"י בשעה"כ דף כ"ט. וזה מבואר בכוונות החול יו"ד ה"י דע"ב

 שנקבל ד' מב"ד.

שהיא בינה לגבי  ר"ובציור  ה'. יזקוף ראשו להעלות :..סידור ר"י אדרעי עמ' רצ"ג

דע"ב... ואחר כך פעולה שניה לעלות למ"ן על ידי  יו"ד ה"ישהיא חכמתו בכוח  יו"ד

 שנקבל ד' מב"ד, ויעלה נרנח"י שלנו למ"ן יחד עם החו"ב דזו"ן. ע"כ. ע"ש.

ראשון. והם אחר  הרי שלב. י'לגבי  ר"ו' בציור השהיא  דז"א עושים קודם עליה הבינהכאן 

דע"ב פועל  יו"ד ה"יבכח  הר"י אדרעיכך עולים למ"ן לאו"א בכח ד' מב"ד שנקבל. לפי 
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למ"ן לאו"א  ונראה שכך צריך להיות שהעליהלכאורה כאן בעליה של הבינה לחכמה בלבד. 

. וזה מה דע"ב "יהד "וולא בכח י. שנכוין לעלות יחד עם החו"ב דז"א למ"ןיש ד' מב"ד 

. הרי שנראה יותר נכון כך המ"ן לאו"א עליית בהמשך ויכוין למסור נפשו וממשיךשכתוב 

 לעשות. ד' מב"ד זה כדי לעלות בעצמו הנרנח"י של המכוון.

. פדדע"ב יו"ד ה"יבכח  רי"ו' הרי ילגבי ר"ו ' בציור הכתב יד נוסף שמתחיל: לעלות  יש סידור

ה של בינה דז"א לחכמה הוא בכח י"ה ואחר כך עליה למ"ן זיווג או"א משמע גם בזה שהעלי

 דע"ב. 

,כאן :... )כ' ע"ב( להעלות החו"ב דז"א וכו'. נ"בפאת השד"ה עמ' שס"ד ע"בוראה 

 ]צייר הכוונה כאן[. וד' מיתות ב"דצריך מסירת נפש 

 כמו שמתבקש וכמו סידור הר"י אדרעי. הרי

ועוד כתבי יד נוספים, משמע לסיכום שהעליה של  הר"י אדרעי: הרי שהסידור של סיכום

דז"א  חו"בהוא שעולים  למ"ן. והעליה דע"ב "יהד "ובכח י לבדהבינה דז"א לחכמה היא 

לאו"א. ואת הסידור שלנו צריך קצת לסדר  למ"ן, ונעלה אותם ד' מב"דשנקבל  ובזכות בכח

ב"ד צריך לסדר אחר שעלתה בינה לחכמה בכח יתות ' מדכך. ואת ה והלשון שישתמע ממנ

 דז"א לאו"א. חו"בובכח זה, העליה למ"ן של  ב"דיתות ד' מדע"ב. ואז לסדר  "יהד "וי

 

                                                                    
 . וצריך ד' מב"ד למ"ן לזיווג או"א.בכח י"ה דע"בהרי כאן זה עליה של בינה לחכמה, זה דבר ראשון  פד
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 השניה בעליהמה עולה 
 

וצריך להבין  אדנ"ילעיל ראינו שהעליה הראשונה היא למלכות ואצלנו בסידור כתב שם הנה 

 כאן מי העולים האם שניהם או רק המלכות כמו שכתב בשעה"כ.

והם  יהו"ה אהי"הביסוד עצמו בשם  עולהאח"כ  ...6: שורה שעה"כ דף צ"ד ע"ד

תסיר  רכ"גשהם בגי'  קנ"אבמילוי ההין העולה  אהיהדיודין העולה ע"ב ו הויה

 ... ע"כ. אהי"היהו"ה ' אותיות ח' שעם הכללות יהיו זישארו רי"ו מהם 

שהיתה בבריאה  אדנימשמע שהנוק'  עולה לשון יחידוכן בשאר העליות כתב הרב  הנה כאן

 .לבדההיא העולה 

 ליעקב ורחל עם המלכות שתחת היסוד:... להעלות סידור דף י"ט ע"ד למעלה

 ע"כ.דז"א לאחור היסוד... 

היסוד וצריך להבין איך המלכויות, זו של הבריאה וזו שתחת ב' משמע מכאן שעולות הנה 

 סידר כך הרש"ש.

ה' והנה הזקיפה הא' של גופך היא שורות לפני ד"ה נחזור...  6: שעה"כ דף צ"ד ע"ג

 כותהמל דתנקו ןכם ג ונכללת עמהאשר תחת היסוד  כותהמל נתשהוא בחי לגבי ו'

 עולות יחד שניהןו כותכנ"ל בענין ד' השרשים שבמל בבריאה הנק' אדנ"י השהית

 ו' שהוא גופא דז"א הנק' ת"ת ונק' הויה. לגבי

וכן בהמשך, או רק שתיהן  היסוד האם גם הנוק' שאחורי בת"תלהבין איך יהיה  ועוד צריך

עולות. שכן כתוב בסידור בכולם להעלותם. נראה שרק שתי הראשונות עולות שכן  הראשונות

  .קבלו שפע

שעה"כ צ' להבין שלעולם הרושם של הנקודות אינו עולה שכן הרב אמר בפירוש  ועוד צריך

נוק' דז"א כנודע אצלנו כי כל דבר של קדושה בכל  כותיש אל המל נותדע כי ד' בחי:... ע"א

 .. ע"כ.ואלו הם ד' בחי'. נשאר ממנה רושם שם קבוע תמידי לא ימוש משםמקום ששורה 

בעליה מוזכר שם הויה אהיה משולב אך הרי"ו נעשה  שבשני מקומות אמנם עוד לשים לב

שהוא  רל"בעסמ"ב =  ב( בכתר= רי"ו.  ע"ב קד"ם. שעושה רי"ו א( בתפארתדווקא מהויות. 

 .פהרי"ו ועוד י"ו אותיות של ד' הויות פשוטות

אדני והם י' מלכויות די"ס להעלות נקודת המלכות שהיא סידור דף י"ט ע"ג שכתוב בבעניין 

. שעה"כ דף כ"ח ע"ד. שע"ר ב' ש' ש"א פתח עיניים דף צ"ב... בעניין זה ראה חלדחו"ב דר

 שלא הזכיר כל זה. ע"ש. ר"י אדרעיראה בסידור 

  

                                                                    
אך כשמורידים י"ו הם י"ו אותיות  ,והם בחינת מדרגה הז' פרעוד יש לשים לב שהעסמ"ב הם מס פה

 שהם מדרגה הה'.
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 עליית המ"ן בכחשפע לז"א ונוק' 
 

וכן כח לז"א  ,אחר שראינו איך זו"ן מעלים מ"ן לאו"א לתת כח לנוק' לעלות עד הכתרהנה 

יו"ד וזה נעשה על ידי שהבינה לעיל עלתה לחכמה בכח בהמשך.  באטב"חשיוכל לבנות הנוק' 

הז"א , ומזיווגם יקבלו את השפע מאו"א ד' מב"ד, ועלו למ"ן על ידי קבלת ה"י דע"ב

 ..כנ"לוהנוק'

כדי  אל ז"א כחבאו"א  הזה הנעש ועל ידי כן יורד מזווג :...שעה"כ דף צ"ד ע"ג

גם ז"א  ודהנק נתלמטה בבחי הוירד כותהמל הלתקן את המל' לפי שכאשר נתמעט

ואין בו עתה  ()ישעיהו נ"ב י"ד "וכו' כן משחת מאיש מראהו" נתמעט אורו כמש"ה

ומורידים בו שפע וע"י מ"ן אלו גורמים זווג עליון באו"א  כותהמל צוףכח לתקן פר

. וצריך שתדע כי כאשר עולה צוףפר נתבבחיכות וכח כדי שיוכל הוא לתקן את המל

שאנו מעלין  עתהאבל  פו' אז הוא כדי לתת מוחים בזו"ןה' לגבי י' וגם יורד י' לגבי ה

נו רק לצורך הנוק' נתואין כוהוא כי  י' לגבי ה'ואין אנו מורידין  ה' לגבי י' לבד

כדי שיוכל הזו כנז'  ב'ה העתה בזקיפ ה, והנה השפע היורד מזווג או"א הנעשלבדה

 לצורך הנוק' ד ואהיה"ידוא כי יורד משם שם הענין הו ,כותהז"א לתקן את המל

 עד הכתרשיש מן החזה  תעליות אחרו ג'את המל'  מעליםוע"י אלו השמות אנו 

הויה דמילוי אלפין לצורך ובתוך ב' שמות אלו הנז' יורד ומתלבש בתוכם  ,דז"א

מעט אורו כנ"ל. ונודע כי תכי גם הוא נ שפע הז"א עצמו לחדשו ולתקן את עצמו

 י"סהוי"ה זו מתרבה אור הארת  י' אותיותהויה דז"א היא דמילוי אלפין ובכח 

 .. ע"כ ע"ש. שבז"א עצמו ואז יכול לתקן את המל' כנ"ל.

ניתן מאו"א וזה בחינת הוי"ה ואהי"ה שפע לתת לנוק'  א' כאן שתי סוגיות ושני מיני שפע.יש 

שם  לז"אלתת שפע וכח  ב'כדי שיהיה לה כח לעלות עוד ג' עליות עד הכתר.  ישירות לנוק'

שיוכל לבנות ולתקן את המלכות בסוד פרצוף בהמשך באטב"ח. שכן הז"א  י' אותיותיומ"ה 

   גם כן נתמעט אורו.

ריך לראות לפני עליית . ועוד צריך להבין שזה צי'לגבי  ה'כוונה ראשונה לעשות רי"ו  כאן

  .שס"דעמ' פאת השד"ה . וכמובן יש להוסיף ד' מיתות בית דין לפני זיווג או"א. "אהמ"ן לאו

דאו"א או דז"א  הוא פנימי וחיצון האם הוי"ה אהי"האיזה חו"ב אלו שרואים שילוב  בעניין

זיווג בחו"ב שלו לבד דז"א עצמו שרבי שאול  הגוב"י ט"ו. ע"ד-סוע"ג ע"ח ב' דף כ'ראה 

 . וצ"ל אם הרש"ש מסכים עם ההגוב"י הזה.לראש השנהמקשר את הדרוש הזה 

 ועםר"ו בציור ה'  .ה' לגבי י'כנ"ל.  כאןוצריך להוסיף  חסר:... ע"באסידור דף כ' 

 לצורךשכן זו העלאת מ"ן  או"אכוונת זיווג  לפניצריך לראות כוונה זו ש. רי"ו הריי' 

. ועל י"ה דע"בזקיפה השניה על ידי  חו"ב דז"אזה  ה'' לגבי יהעלאת  .או"אזיווג 

. ואחרי הזיווג פנימי צריך לראות ד' מב"דידי ד' מב"ד שעולים למ"ן לאו"א. וגם 

ושם , הכתרעליות עד  ג'לעלות  כחלתת לה  הוי"ה אהי"הוחיצון, המשכה לנוק' 

                                                                    
 ,'בז"א ובנוק פו
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 .באטב"חשנחלש כחו גם כן שיוכל לבנות הנוק' בהמשך  י' אותיותיו לז"א מ"ה

 ע"ש. 

דע"ב למ"ן לאו"א  יו"ד ה"ילהעלות החו"ב דז"א בכח  ...:וז"ל הסידור כ' אע"ב

 . ע"כ. לז"אדז"א ושם מ"ה  לנוק' ולזווג לאו"א ולהמשיך מזיווג הנז' הוי"ה אהי"ה

משולבים זיווג חיצון ופנימי והם זיווג פנימי וחיצון של או"א  הוי"ה אהי"הציור ורואים 

ה לתת לה כח לעלות עד הכתר. ולז"א שם מ"ה, לתת כח ומהם יש שפע לנוק' הוי"ה אהי

 בהמשך. באטב"חלבנות את הנוק' 

דף י"ג  זמרת הארץ: למטה קל"ד ע"דדף פריע"ח עמ' שס"ד.  פאת השד"ה ראהנוסף לעיון 

 יוד הי. מה שכתוב בכח ג'אות  דף צ"ד רע"א פתח עינייםד"ה עוד ראיה.  ,ע"א אות מ"ד

 דמ"ה' אותיות י היות משמיט .גדף ק"ל ע" שרף פרי ע"חדף כ"ה אות כ"ח.  טוב שםדע"ב. 

  .דמ"ה ' אותיותיוכן בסידור לא הזכיר 

 לזהתשובה  ??למה ביום חול אין עושים את הזיווג לאו"א ונתינת כח לז"א בעניין העבודה

וזה לצורך של כללות השנה  זו"ן הגדוליםלתיקון של  יום חולשיש הבדל בין התיקון של היא 

ולכן בכל השנה כולה אין צורך לעשות את  .ומפורטת שהעבודה יותר קשה וגדולהכל השנה. 

צילום  . ראהרי"ג. וכן שם בעמ' רי"דעל הרי"ו עמ'  עטרת מרדכיהיחוד הזה ונתינת כח. ראה 

 .רצ"גשם עמ' ר"י אדרעי  סידור

פנימי וחיצון הם ב' זיווגים של או"א, כך צריך להבין.  הוי"ה אהי"ההזיווגים של בעניין 

 ראה מה שכתוב בע"ח.

 בחו"גואז נגדלת כמדת הת"ת עצמו מאחוריו ואח"כ עולה  :...ע"ח ב' דף כ' ע"ד

אך  אתההארות עליונות ב ג'ו ברוך' הארות תחתונות בביורדין בה לכן עלייה ה' 

 הוי"ה אדנ"יומו והירידות הם כנזכר במק הוי"האינה עולה בה עד הזקיפות של 

ועולה בסוד נקודה לבד אורך כל הז"א עד הכתר שבו  הוי"ה אהי"הוהזקיפות הם 

 )שעה"כ דף צ"ד ע"ג( אב"א גם בסוד נקודה ולא בבחי' פרצוף עדיין. ועיין במקומו

ואז נתוסף בה הארה שתעלה היא  דחו"ב פזיש אז מ"ן וגםכי יש זווג ב' אל או"א 

 .. ע"כ ע"ש.כל בחי' האחור עד הכתר לבחי' מדה או נקודה א' לבד.

, שסידרו על יד הזיווג הראשון לסידור שער השמיםמה שכתוב כאן אולי זה המקור  לפי

וזה הגהה של רבי הגוב"י ט"ו זיווג דז"א, ועל יד השני כתבו זיווג דאו"א, לפי  אהי"ה הוי"ה

לאמרו. נראה שמה שכתוב הוא טעות יכול להיות שיצאה מהגהה זו. להלכה למעשה יצחק ק

שבעטרת מרדכי, משמע ששני הזיווגים הוי"ה אהי"ה חיצון ופנימי  הר"י אדרעילפי סידור 

 הכל הוא זיווג או"א.

                                                                    
נראה שהיא הגהה של הרב יצחק קלאמרו  .זיווג ושם תיבת מ"ןמחליף מילה  ט"ובהגוב"י כאן יש  פז

זה שלנו ואומר: הם חו"ב דז"א שעולים  ע"חב' דף על  ביל"יכך יש בכתב יד שנמצא בידי מו"ר. ראה 
למ"ן לאו"א. הרי שמחזיר אותנו לפשט שעה"כ ומקשר אותו לשעה"כ שלנו בעניין הזקיפה השניה. 

ש בעיה, וכנראה זה המקור של הסידור שער י ההגוב"י ט"וובסידור שלנו אין כלל שאלה. אך לפי 
 השמים.
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 האם יש הויה אדנות גם בזקיפות
 

לא שחרית ראש השנה לחש וחזרה בכריעות בשאר התפילות יש עליות למלכות, כאן  הנה

  בזקיפות. רק' עליות וכולם ז, יש רי"ובוכאן , כריעותהייתה שום עליה ב

 השעולת מדריגו ז'ונבאר עתה כל ה :...שורות מלמטה 5שעה"כ דף צ"ד ע"ג 

בב' כי  הויה אהיה פחבחי' של חיבור ז'הנז' והם  ב' הזקיפותעל ידי  כותהמל

 "דל ףבד ספר התיקוניםבכנ"ל וענין זה רמוז  יאהדונה"י נות' בחיההיו  הכריעות

עד  גות' מדרידעלתה  הא' הבזקיפכי  נותוע"ש היטב והנה הם נחלקות לב' בחי ע"ב

 גותמדרי ד'ואלו הם  .דז"א כתרעד  גותמדרי ג' העלת הב' פהובזקי ,חזהה

אשר  כותעד המל אדנ"י תבבריאה הנקרא השהית דההנקו העול להבתחי ראשונות.

 ע"ש.  .ע"כ :יהו"ה אהי"הבסוד  היסוד דז"אתחת 

ומה שהיה בכריעות זה היה  הויה אהיהלהבין שהרב אומר שבזקיפות הוא ע"י  הנה צריך

 , ולא צריך לראות בזקיפותהויה אהיהדווקא בזקיפות יש לראות . לכאורה הויה אדנות

ר תחת היסוד דז"א. ועוד אומר כאן שהעליה היא עד המלכות אש .יאהדונה"י נותבחי

". צריך להבין שהמלכות העולה ה' אחרונהלכאורה לא כמו שכתב בסידור "למלכות שהיא 

. וצריך להבין שורש המלכותהיא  ה' אחרונה, מהמקומות שבז"אהיא בכל מקום מקבלת 

  תוספת זו שבסידור.

כתב הרב,  ראשיתכאן רואים בפועל איך עולה המלכות  ...:סידור דף י"ט ע"ג

למלכות שהיא ה' ... מהיכל ק"ק דבריאה להעלות את נקודת המלכות שהיא אדני

  .. ע"כ.שתחת יסוד. אחרונה

 לכאורה'. וכאן משמע לשורש שלה. העולה ל אדנ"י. הכוונה ה'         אדנ"יעלייתה.  מצוייר

 . ה' , ולא לשורש השני שהואלמלכות דז"אהעליה 

שאדני  לא כתובושם  למלכות דז"א, וכאן הכוונה מלכותכתוב ל בסידור ר"י אדרעי

מלכות דז"א מ ,הנז' להמשיך למלכותואחר כך . פטעולה לה', וזה נראה יותר נכון

רי"ו מהוי"ה לה וכן להמשיך  .רי"והרי  .הוי"ה אדנות וריבוע אדנותרי"ו שהוא 

  .... ע"שי"זועוד  רי"ושהם רג"ל גימ'  ע"ב קס"א, וזה ואהי"ה

. זקיפותגם כן הרי זה ב הויה אדנותרואים אם כן הרי הכניס הרב בכוונה שלוקחת  ראשית

ראה שעה"כ אחרי שהביא איך מאירים לה  הויה אדנותאיך סידר גם השפע  וכדי להבין

כך משמע מהסידור  "...להמשיך לה" . בכריעות בה' מקומות כתב וז"ל:יאהדונה"י נותבחי

 ".ולוקחת. בר"י אדרעי כתוב "עצמותאן וכהיו הארות הרי מה שקבלה בברוך 

שבהם  ה' מקומות בז"אוהרי הם  ...:שורות לפני ד"ה ועתה 5: שעה"כ דף צ"ד ע"א

 ,ה' לגבי ו' זקיפה א'' מהן הם מן החזה ולמטה בז"א ע"י דעליות. הה' עולה הנוק' 

                                                                    
 עשה הרש"ש אותם משולבים שזהו חיבור. הויה אהיהלפי מה שכתב כאן הרב חיבור  פח
 להעלות ליעקב ורחל :זהבסידור שלנו כתוב עליה השניה ולפי זה צריך להבין לפי ר"י אדרעי את  פט

 הכוונה לה' אחרונה(  )זו שעלתה מהבריאה( עם המלכות שתחת היסוד דז"א )כאן 
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אלא  העול הכמו שיתבאר למטה שאינ י' זקיפה ב' ה' לגבי' בחו"ג על ידי הועליה ה

אינה רק הכנה לתת בה כח שתעלה  תוכל זאת הכונה אשר בכריעוע"י הזקיפות 

 נתובבחי אב"אוע"ש למטה וכל עליות אלו הם בסוד  ותאלו אח"כ ע"י הזקיפ תעליו

  .ע"כ ע"ש ...בלי פרצוף קטנה דהנקוהיותה עדיין 

והעיקר הוא בזקיפות שמקבלת  הוא הכנהכאן מפורש שמה שהארנו לה בכריעות  הנה

ולא  עצמו הם בז"אשלוקחת אותם במקום שעולה. המקומות האלו מיתוק שזה גם  .העצמות

אחרונה זה שורש, אפשר שהעליה הראשונה  ה'' כך משמע משעה"כ. ה-לשורשים שלה. ולא ל

. ומשם מקבלת רבי אשר ורבי שבתימשמע דז"א כמו שכתוב בסידור  לעטרת היסודהיא 

משמע לשורש השני. ולפי העליה  שהיא ה' אחרונה. קשה הסידור שלנו שכתוב מז"א שפע

. מסתדר ואפשר להבין את התוספת של הסידור שלנו, שכן יש עליה לשני קצת מתוקןהשניה 

 .מלכות דז"אתהיה מ הקבלההשורשים יחד אחר כך, אך 

שהוא בחי'  ו' לגבי ה' של גופך היא א'והנה הזקיפה ה :...שעה"כ דף צ"ד ע"ג

בבריאה הנק'  ההמל' שהית דתונכללת עמה ג"כ נקו תחת היסודאשר  כותהמל

שהוא גופא דז"א  ו'וב' עולות יחד לגבי  כותכנ"ל בענין ד' השרשים שבמל אדנ"י

צורת  נתזו שהיא בחי צו'עד ראש אות  ה' עולה-ונק' הויה. ותכוין כי זו ה ת"תהנק' 

... אשר בת"ת דז"א פרטיתאות היוד שלו דהויה  נתשהיא בחי ו'' א' שבראש אות י

 ע"כ ע"ש.

כך צריך כמו הסידור שלנו שהנקודה שעולה לאצילות צריכה להתחבר עם השורש לכאורה 

 שלה באצילות ואחר כך מקבלים מז"א.

                                                                    
 .וגם ציור עשינו שם והביאור בזה רבי שאולמקום העליה המדוייק לפי  לעילראה  צ
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 ומכח מה עולה הנוק'בזקיפות סדר העליות 
 

צריך להבין שהשפע של  שפע הנשפע למלכות העולה, בכל העליותהנה לעיל ביארנו שיש 

. אם כן אחרי העליהשכן הם ניתנים  אינם הגורמים את העליההויה אדנות, והויה אהיה 

 מה גורם לעליה?

אותם  הוי"ה אדנותלהמשיך שפע של  (2עצם העליה ומקומה.  (1 שלבים: 3יש  הנה

מה' מקומות בהיותה בבריאה ועכשיו מקבלת  רי"ושנמשכו לה בחינות  ההארות

 .הוי"ה אהי"המ רי"ושפע  (3. צמותהע את

 . את העליההגורמות  ,עיקריותמערכות להבין שיש  אם כן צריך

 :הויה אדנותעליות  ה'בעניין  והם

הנ"ל הם בגי'  ה"פ שם יאהדונה"יותכוין כי  : שורה כללות...שעה"כ דף צ"ד ע"ב (1

ודך הוא אותיות הנ"ה תשר אודך על השמים גם ר"ת הנה תשר אוהוא סוד  תנ"ה

והנה כשתמלא  אהיהצריך לציירה בציור  אתה בתוהענין הוא כמש"ל כי תי את"ה

. ותכוין כי על תנ"היהיו בגי'  יודין ההין אלפיןשבו שהן ג' מלויין שם אהי"ה הזה ב

בה' שמות  העולה הנקב תנ"הידי אלו המילויין דאהי"ה העולים בגימטריא 

הנה לפי הסידור משמע שהיא מקבלת  ע"כ..נ"התהנ"ל שהם ג"כ בגי'  יאהדונה"י

 של העליות.תנ"ה את העצמות ונעשה המיתוק וזה מה

רי"ו האלו יש כח הה' -הע"י היא שתכוין כי  הנווהכו:... שעה"כ דף צ"ד ע"א (2

אשר כ"א מהם הוא  לעלות אח"כ ע"י ב' זקיפות ה' עליות בה' מקומות כותבמל

פריע"ח דף ע"כ ע"ש. ראה  ...ע"ב "דל ףד קוניםהתיהנז' בס'  יאהדונהיסוד שם 

 .קל"ד ע"ד

 בעניין עליות הוי"ה אהי"ה

שבהם  ה' מקומות בז"אוהרי הם  שורות לפני ד"ה ועתה... 5:...שעה"כ דף צ"ד ע"א (1

ה' לגבי ו'  זקיפה א'מהן הם מן החזה ולמטה בז"א ע"י  הד'עולה הנוק' ה' עליות. 

אלא  העול הכמו שיתבאר למטה שאינ לגבי י'זקיפה ב' ה' בחו"ג על ידי  הה'ועליה 

 ... ע"כ ע"ש. ע"י הזקיפות

 ההיורד מזווג או"א הנעש והנה השפע ...הנוק' לבדה: שורה שעה"כ דף צ"ד ע"ג (2

הענין הוא כי יורד  כותכדי שיוכל הז"א לתקן את המל כרהזו כנז ב'-ה העתה בזקיפ

 ג' כותנו מעלים את המללצורך הנוק' וע"י אלו השמות אהיה -וא הוה-ימשם שם 

 .... ע"כשיש מן החזה עד הכתר דז"את עליות אחרו

 ה' כותב שהעליות ע"י בשעה"כ דף צ"ד ע"אהנה הרב  האיר כאן הרב יואל בלומנפלד הי"ו

רי"ו בתיבת אתה  ג'. ובמילוי ההי"ן' דאהי"ה ארי"ו בתיבת ברוך נמשכו ע"י  ב'פעמים רי"ו. ו

כי תכלית  ונמצא :...שעה"כ דף צ"ד ע"ב. וכתב הרב יודי"ן במילוידאהי"ה  א'נמשכו ע"י 

ולהורידה אל אות  הויה א' שלימה' של הויה שבז"א וביוד זו נכללת יתכוין להוריד  כל הנז'
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' של אדנ"י ואינם ניכרים אנכללין באות  דנ"יעד החזה וג' אותיות  הדנ"י כדי להעלותאשל  א'

וזהו כללות  אהיה דאלפיןנעשית שם  אדנ"י' זו של אוה ,אהי"ה דיודיןשם ותכוין כי יורד שם 

 ע"כ. ע"ש.  .ברוך אתהתיבות  ב'

 ה' פעמים רי"ובהם עשינו  ברוך אתה. הנה לפי זה כללות ב' התיבות במילויאהי"ה ג'  הרי

מורה על הכל ג' מילויים . ואהי"ה זה מתמלא באהי"העשינו  אתהוברי"ו האחרון בתיבת 

רי"ו  ג'-וב אהי"ה דההיןרי"ו דברוך  ב'-שהג' אהיה אלו ראינו אותם ב. תנ"הוהוא גימ' 

של רי"ו האחרון. תנ"ה ושלושתם גימ' אהיה דאלפין ' של אדני אוגם ב אהי"ה דיודי"ןדאתה 

 כל הכוונה זו של רי"ו והיא מיכלול אחד. שזורההרי איך 

 קומות שהנוק' תעלהמ ד'למהז"א מה שבסידור שלנו סידרו בתיבת ברוך הארות  יש להעיר

שנעשית  אתהשהוא כללות תיבת  ה'-הרי"ו ה אחריזה מופיע  בסידור הר"י אדרעי. שם

הרה"ג רבי מרדכי עטיה . וזה לרבינו תנ"הוממלאים אותם בג' מילויהם גימ'  אהי"ה

 נראה יותר נכון. שליט"א

בפועל שתכלית :... שם סדר הכוונה אחר ומובן לפי מה שעושים פריע"ח דף קל"ד ע"דראה 

הקישור מובן פריע"ח ולא שייך, ובלכאורה לא קשור קשור למיתוק  בשער הכוונות כרכל הנז

 . ע"ש.כרכותב תכלית כל הנז הויה אדנותפעמים  ה'שאחרי יותר 
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 לכתר היכן השביעיתעליה 
 

בסופו של דבר יש מצב שהנוק' מגיע עד כנגד הכתר של ז"א וזה באח' ויש לה שורש הנה 

 היכן עולה.ורשימו שם 

אהי"ה אבל דע כי אינה  הו"הבשם י בכתראח"כ עולה  :...שעה"כ דף צ"ד ע"ד

בלבד  אשרל ש עד בחינת קשר של תפיליןיכולה לעלות עתה כל הכתר עצמו רק 

 ע"כ. ...כמ"ש בע"ה

אבל דע כי אינה יכולה לעלות  בכתרשם אח"כ עולה  ...:ג' דף קכ"ה ע"ד אות מ"אשמן ששון 

דקשר של תפילין  שהוק .קשר של תפילין של ראש בלבד ע"כ נתכל הכתר עצמו רק עד בחי

קשר של  נתדלאה היא בחי מה מקומותומפורש יוצא בכ .ולא בכתר הוא אחורי הדעת דז"א

בע"ח של"ח שיא זאת נראה דרבינו בעצמו נרגש והוא וקו .תפילין והתחלתה מן הדעת דז"א

ושיעור קומתה הוא מן הכתר שלם כמו ז"א  ףודע כי לאה זו תמיד יש לה פרצו פ"ב וז"ל

  .עכ"ל וצ"עשהתחלתה מן הדעת דז"א  בארועיין לקמן ששם נת דז"א עד החזה שלו

 חראקום ומ בכתרנראה שהוא  קום אחדממ שהיא לאה דל"ת ליןדמקום קשר של תפי נמצא

לצ"ע  רוץשם כתבתי תיש"ש ח"ב של"ז פ"ד אות ה' ועיין בקונטריסי  בדעתנראת שהוא 

 .דצלםלמ"ד כנגד ה א'דצלם ו צ'כנגד ה א'לאה הנקראת קשר תפילין  נותדיש ב' בחי ,הזה

)ע"ח שכ"ג פ"ד( והשתא נמצא דלאה זו  כתר דז"אדצלם נעשה  ל'ונודע כי ת"ת דאימא הנק' 

  .בדעתוהיא  צ'ה נתואחרת היא בבחי בכתר דז"אוהיא  ל'-ה נתא דבחישנית הי

כן להצ"ע של הרב  רץשתי ] שלנו דף ס"ב ע"ב [(  דכ"א ע"ג)  להרב דב"שראיתי שם  ואח"כ

  .זלה"ה יע"ש

שבכתר  ליןשעתה בר"ה בעמידה עולה רחל למעלה מדעת בכתר דז"א בקשר דתפי ונמצא מזה

 ליןעולה בכתר במקום קשר של תפיולא בדעת כנז"ל ואח"כ  עולה בחו"ב להדתחיובזה ניחה 

שבדעת אינו למעלה מחו"ב כדי  ליןאשר הוא למעלה מחו"ב דאילו קשר של תפי של ראש

ודוק ופשוט ועיין לעיל באות הקודם  ליןשנאמר אחר עליתה בחו"ב עולה במקום קשר של תפי

. ן בחול ועיין נ"ש דע"ב ע"א והחדש ד"ל רע"בדצ"ע למה עולה בר"ה בכתר כ"כ עליות ולא כ

 ע"כ ע"ש. 

שער  , וכןהרב שמן ששון להבין זה יותר ובשלמות עיין כל המקורות שהביאכדי 

 ... ע"ש.ונמצא כפיהמצוות פרשת שופטים דף מ"ט ע"א 

 ע"ש. ...שבכתר קשר של תפילין:... להעלותם אחורי סידור דף כ"א ע"ב
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 בכריעות וזקיפותסיכום כל מה שנעשה 
 

צריך להתעורר להתבונן מה עשינו בכל הכריעות וזקיפות מה היא העבודה ומה התועלת הנה 

 מה השינוי שנעשה כאן דווקא בשחרית לחש וחזרה בר"ה. .בה

הם  הוי"ה אהי"ההנז' כולם בשם  גותונמצא כי ז' מדרי :...שעה"כ דף צ"ד ע"ד

 שכ"טוהנשאר מן  פ"ר' משהם בגי ךמנצפ"הנק'  רותשהם סוד הגבו שכ"טעולים 

 עם ב' כולליםהנז' אשר הם  יהו"ה אהי"השהוא בחי' השמות עצמן של  מ"טהוא 

עד הכתר עצמו כנז'  העול כות. ותכוין כי כיון שאין המל' מ"טמבגישבהם עולים 

 עכנוד ר' שהוא הכתןכי שער ה מ"טאין כאן אלא  אשרל קשר תפילין ש םרק עד מקו

  ... ע"כ ע"ש.אינה יכולה לעלות

הוא מה שהעלינו בשתי הזקיפות  שכ"ט .מגלה לנו הרב מה עשינו ומה רומזות העליות הנה

 נ'מ מ"טאותה שהוא עד השער ה מורה עד היכן העלינוומה שנשאר  פ"ר דיניםוהם בחי' 

שערי בינה של הכתר. למה הרב עושה כך? הוא רוצה שני חלקי החשבון שכן היה יכול לעשות 

כמו  מיתוק . ועוד יש כאןהמ"ט, אלא להורות שכל העליה עד השער ו' פעמים הויה אהיה

, ולא לבטל למתק הגבורות והרי"והרי עבודה בר"ה היא  .מיתוקשיבאר שהעליה היא בעצמה 

 אותם כנ"ל.

 ה'ע"י  תהכריעו ב' בסוד הוביאור ענין זה הוא בתחיל :...צ"ד ע"ד שעה"כ דף

 ה"פ אדנ"יהנודעים שהם  שכ"ה ניצוציןהעלינו את הדינין של  יאהדונה"ימדריגות 

 מנצפ"ךשל  רותאנו מעלים גם את הגבו הועת .םמתמתקים ומתבסמים ועולישהם 

בא  רשתואר אצלינו בפכמב פ"ר ושכ"ההם של דינין והם  נותב' בחיכנז' כנודע כי 

 ע"כ ע"ש. כו' וע"ש.  נערהכי יהיה  סוקבפל"ח ע"ב ף ד אל פרעה

 שמות י"בהוא עניין הפסוק  באראשית להבין מה הקשר בזוה"ק שהביא זה בפרשת  הנה

ע"כ. הרי שמוזכר  ...הזה הלילהשמרים הוא ליהוה להוציאם מארץ מצרים הוא ליל  :ב"מ

מסביר לנו שהעליות האלו הרב . ש"ך ושכ"ה ופ"ר ופר"השזה אותו עניין כמו  ליל ולילהכאן 

 מעליםדינים ומה שאנחנו  שכ"ה ופ"רשמקבלת הנוק' והם  דיניםבחינות של  ב' הם בעצם

להמתיק בעליה האחרונה:...  בסידור דף כ"א. וזה שכתב בחינת מיתוקאותם עכשיו הוא 

שערים שעלתה בהם הנוק'. המ"ט הוא מ"ט ... וכנגד מ"טדינים דמנצפ"ך. ועוד  ולעלות פ"ר

. צריך להבין שהמרחק גדול עד סוף הכתר הרי הפ"רהמכה בפטיש ועושה את המיתוק של 

ושער הנו"ן  ,מ"ט הם ט' ספירות ומ"ט שערים .את כולםהוא גדול וכולל  השער החמישים

 . כמו כולם כולל את כולם. והוא גדול

:... ויכוין כי חמשה סידור דף כ"א ע"אהעליה החמישית יש מיתוק של השכ"ה  גם בסוף

את  להמתיק שכ"הגימ'  אדני עמיםפ' וה ק"להנ"ל גימ'  דהויה ואדניהויות שבה' עליות 

  .עושים המיתוק הויה אדניגם כאן בסוף העליות של הרי דינים..ע"כ.  הק"ל ושכ"ה

 ,נותלב' בחי הויה אהי"ההנז' של  מדריגותז' גם אם נחלק  :...שעה"כ דף צ"ד ע"ד

ד' כי  .עד הכתר יהיה באופן זה שניות ותדזקיפ ג'ו ,עד החזה ראשונות' דזקיפה ד
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 וכ"ז קס"אבגי'  ההעול אהי"ה דיודיןוהוא סוד  קפ"חהם עולים בגי'  גותהמדרי

 . קפ"חאשר במילוי מילויו הרי  אותיות

ואם  קס"אהעול'  אהיה דיודיןוהוא בחי' אותיות מילוי שם  קמ"אהם בגי'  והג' מדריגות

והרי עד עתה עלתה המל'  קמ"א ע"הישארו  כ"א תהעולו טות' אותיות הפשודתסיר ממנו 

עד עלתה עתה  אדנ"יקטנה אשר היתה בהיכל ק"ק דבריאה שהיא שם  דהשהיא בבחי' נקו

 :ףפרצו נתיואין בה בח הועדיין היא בסוד נקוד אב"אדז"א בסוד  הכתר

ש"ש ג' דף קכ"ד ע"ב שרחל לבדה היא העולה עד קשר של תפילין של הכתר ראה  עוד בעניין

 . אות י"א

נה"ש דף ל"ח ע"ג לרחל והיא עד הת"ת בלבד ראה   אטב"חעושים אחרי זאת  ולהבין איך

 והלא רחל עלתה בזקיפותמ"ש בענין הנסירה שביום א' ננסר פרצוף לאה וכתר דרחל  :אות ג'

ולקחה מקום לאה ואפשר שכשנדחו הפרקין האמצעיים דאימא מחב"ד דז"א  עד כתר דז"א

 ג"כ. אות ב'ע"ש  ירדה עמהם: בהגדול הגבור והנורא
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 מ"ן מן מנצפ"ך
 

 מתי יומתקו הג' גבורות צפ"ך
 

ידי  לשבנוק' ואנחנו ממתקים אותם ע ה' גבורות יניםד ידוע שמנצפ"ך הוא בחינת הפ"רהנה 

 , דמנצפ"ך.מ"ןיך נמתק האין בוצריך לה צפ"ךמנצפ"ך דאימא אך בפועל ממתקים רק 

הוא הנה"י  ... ברא שחקיםשהיא רחל 'ומאמר  ורמ:... אשר במאמבו"ש דף ס' ע"ב

שהם ב' אותיות מ"ן לצדיקים... ושם הם שוחקים  מ"ן... על שם ששוחקים דידה

ומהיותו כן בא  חזקותלפי שהם היותר  מיתוק גדולצפ"ך הצריכות מנ' גבורות המ

והג' גבורות ' כי היה בו כח הסיגים של כל הגבורות ההרשע ונתוסף בו אות  מןה

  צאכנז' שם בפר' פקודי. ע"ש. עד לעתיד לבא( לא ימתקו משלם )צפ"ך הנותרות

שנו ילא שברכת הלבנה יש בה כמה סגולות אם יש בעיות לאשתו במערכות האשה, יכוין  הנה

 ומופיע בספרי החסידים.   זצ"ל( הרב מ. אליהו )שליט"א. בשם אשתיפקידם ר"ת תת א

:... ברא שחקים שהם היכל חסד וגבורה דבריאה שנקראים פריע"ח דף ק"ח רע"ד

צפ"ך שהם צריך מנד מ"ןכנזכר פר' פקודי שהם  ששוחקים מן לצדיקיםשחקים, 

יתמתקו משלם  צבראשוניםוהמיתוק גדול לפי שהם יותר חזקים מן הג' גבורות, 

 לעתיד לבא... ע"ש. 

משמע הג'  מבו"שלפי  אך. באלתיד יתמתקו לע מ"ןשהם  הראשוניםמכאן שדווקא  משמע

וכתבו  והא'והיה כתוב  טעות סופריתמתקו לע"ל. נראה שיש כאן  צפ"ךהאחרות 

 . בשרף פריע"חחרונות וכמו שכתוב והאוהראשונים. וצריך להיות 

. לכן הצפ"ך נ"ה, מפני שהמ"ן הם חג"ת, הכוונה הוהראשוניםאפשר לקיים את הגירסא  וגם

 שהם הראשונים חג"ת, הם המתמתקים לע"ל.

:... על ידי נצח הוד הנקראים שחקים ששוחקים מ"נ שרף פריע"ח דף ק"ג ע"ד

כי צפ"ך שהם צריכים מיתוק ביותר מנמ מ"נלצדיקים לעתיד לבא שהם ב' אותיות 

' שהם יותר גבורות ב. אך אלו החרים הם יומתקו מאליהם לעתיד לבאהג' הא

חזקים הם צריכים שחיקה והוא ע"י נשמת הצדיקים אשר סבלו יסורים בשביל 

קוב"ה ושכינתא דאתתרכא מאתרא וגם אותם הנהרגים על קדושת השם וסבלו 

 יסורין... ע"ש. 

 מיתוק גם כל זמן העוה"ז.  ומ"ן צריכים הרבה מאליהםיתמתקו  צפ"ךמכאן שהג'  משמע

צפ"ך מנשהם ב' אותיות מה"ג  מן:... ושם שוחקים מחברת הקודש דף מ"ד ע"ב

ומהיותו כן ראה מבו"ש ל לפי שהם יותר חזקות ומהיתוכן )הצריכים מיתוק גדו

                                                                    
 שם משמע שאומרים ברכה זו בראש חדש. ע"ארבדף ס"א ראה שם דרך אגב שמביא  צא
 נראה שכאן יש טעות סופר והיה כתוב והא' וכתבו והראשונות. אך צריך להיות והאחרות. כמו  צב

 המבו"ששכתב 
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גבורות  וג'כי היה בו כח סיגים של כל הגבורות.  ה'הרשע וניתוסף בו  המןלעיל( בא 

. ע"ש. כאן מדבר דווקא בזוה"ק פקודיכנזכר לא ימתקו עד לעתיד לבא הנותרים 

 שלא יתמתקו עד לעתיד לבא. צפ"ךעל ג' גבורות מנ

. ומתמתקים כל הזמן וגם נ"השהם  יותרהם חזקים  מ"ןהנ"ל צ"ע. אך מה שברור  לפי כל

ת לא מתמתקים כל השנה רק בר"ה, או לעת"ל. ומשמע מכל זה שיש מערכ וצפ"ךלעת"ל, 

בהמשך נדבר על מיתוקם ושהם בונים את הנוק', וגם אחרת של הגבורות האלו וצריך עיון. 

, אך מצד אחר בלמען שמומצד אחד הם חלק מהה"ג שבקונה הכל שכן מהם נעשה הבניין 

המיתוק הוא עניין הגילוי וגם ע"י השחיקה, על ידי השיניים או על ידי תרי ביעי. ולא רואים 

 עיון גדול. ועיין בהמשך.זה בתפילה וצריך 
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 דווקא מ"ן ממתקיןמפני מה 
 

 כמה שאלות: מתעוררות

צפ"ך. למה לא ממתיקים את כולם. ראינו לעיל מנ-מ מ"ןמה ממתקים רק  מפני (1

 . מנצפ"ךגבורות  ה'במילת אדני ובהרבה מקומות שממתקים 

 זה ענין הטחינה והשחיקה ע"י השיניים. בדרך כלל מיתוק נעשה ע"י חסדים.  מה (2

ראינו מערכת מיתוק גבורות שתיים מתוך חמישה. יש כמה מערכות של  והיכן (3

באור ישר שנים ושני שליש, ובאור חוזר שנים ושליש.  בקונה הכלמיתוק גבורות 

מקור ". )ראה בעקדה ציתבציכנ"ל בקונה הכל,  בברכת המזוןשלוש גבורות,  במילה

, משונה מכולם, פ"יבסיכום על העקדה( אך כאן במילת ו "הישועה כוונות החול א'

 צפ"ך.מנד מ"ן. הנה יש מערכת מיוחדת שממתקים רק ב' גבורות וצריך להבין

"ו א:... והעניין הוא כי שני יודין אלו של האלף עם הושעה"כ דף ל"ה ע"ב ד"ה ופי

שיניים י"ו שיניים העליונים וי"ו כנ"ל הם ה ויןו שבאמצע הנחלקת לשתי

יודין ז' שבהן  ע"ב וס"גהתחתונים. וכאשר השפע והדינין יורדים מן או"א הנק' 

שהם סוד השחקים יורדין לז"א הם נטחנין תחילה ע"י השיניים הנז' שבפה העליון 

 ... ע"ש. הטוחנים את המן

לפי ששוחקים מן  מן. למה נקראים ע"בחגיגה י"ב מזכיר הרב מאמר חז"ל גמ' הנה כאן 

 לאכול.  מןממעל... וימטר עליהם  שחקיםויצו   תהילים פר' ע"חלצדיקים. ע"פ הפסוק 

והם רמז אל שני שורות השיניים ששוכבות  \\ :... שורה כזהשעה"כ דף צ"ח ע"ב

 זה ע"ג זה והם טוחנים ומהדקים כחות הדין... ע"ש. 

 צפ"ך וזה נעשה ע"י השיניים.מנדמ"ן יש מיתוק מיוחד ל הנה

... דע כי ה' מוצאות הפה הכוללות כל כ"ב אתוון שהם 2:... שורה ע"ח ב' דף ד' ע"ד

אחע"ה בומ"ף גיכ"ק דטלנ"ת זסשר"ץ כל מוצא כלול באות אחת של מנצפ"ך... 

 ע"כ. 

 .ם. זסשר"ץ, ך. דטלנ"ת, ן. גיכ"ק, ף. בומ"ף, ץהם. אחע"ה,  והנה

:... ונבאר עתה אלו הה"ג כי הלא הם סוד ה' מוצאות שבפה... ע"ח ב' דף ה' אע"א

אדרא והנה כבר ידעת כי בכמה מקומות נרשמות פעולות הגבורות כי מוצאות הפה ) 

(  ע"ב אדרא רבא דף קל"ז( הם סוד הה"ג. גם באדרא זוטא ) צ"ל  זוטא דף רצ"ה

' גם שם אמרו אמרו כי ה"ג נתפשטו בחוטמא בפומא בדרועין בידין באצבעין וכו

 ת שיש באשה שער וכו'. ו( כי הה"ג הם נגד ה' ערו אדרא רבא דף קמ"ב ע"א)

עתה ענין מוצאות הפה... נמצא כי סדרן אחע"ה, גיכ"ק, דטלנ"ת, זסשר"ץ,  ונבאר

. דטלנ"ת, נצח. גיכ"ק, הוד בומ"ף. והנה הם מתחילין ממטה למעלה... אחע"ה,

 . ..חסד. בומ"ף, גבורה. זסשר"ץ, תפארת
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, ן, פומא. ף, חוטמא. םוהוא התפשטות בחוטם, בפומא וכו'...  והנה עניין השני

  ע"כ. , אצבעות.ץ , כף.ךדרועין. 

 . בפרצוף ' מקומותהסוד מנצפ"ך ב הרי

באדרא ערוות שם  ה'הרי  ושוק ורגל ויד קול באשה ערוה שערוהוא  גם עניין שלישי

' השניות. באמרו כי מארי מתניתין לא הזכירו רק ג' ראשונות, ולא רבא דף קמ"ב 

מ"ן נתמתקו בסוד הם"ן הם  הראשוניםכי ב' גבורות דמנצפ"ך  וסוד הדבר

שטוחנים ושוחקים, והם מתמתקים ע"י הטחינה כמבואר אצלינו, אלו הם ב' ערות 

ב' גבורות  שלא הזכירו בעלי התלמוד לפי שאלו הם יד ורגלאחרות אחרונות שהוא 

 כנודע... ע"ש. נ"ה הנמתקות שהם 

, וכן בשופר, וכן בברכת הלבנה, ובכל פי, והמערכת שלנו בכוונת וה"גמערכות של  ג' יש והנה

מקום שמוזכר עניין השחיקה וטחינה, הם הגבורות של הנוק' והשניים מהם שמתמתקות הם 

ג' הערוות שהזכירו במשנה שער, והם  צפ"ךמ"ן והם יד ורגל, והם נ"ה. והג' הראשונות שהם 

"ך דז"א פשל מנצ פ' שוק, קול באשה. שלא נמתקות והם ערוות. הנה בפה של ז"א הוא גם

 . של הנוק'ושם נשחקים היודין שהם בז"א למתק את המ"ן דמנצפ"ך 

אמרו ותאנא ע"ב  אדרא רבא דף קל"ז:... גם בשער מאמרי רשב"י דף ס' סע"ב

... ואתפשטאן בחוטמוי בפומא בדרועוי בידין ז"אאינון בהאי חמש גבוראן 

אמרו ותאנא חמש עריין אתגליין בה  אדרא רבא דף קמ"ב ע"א באצבעין. גם שם

ערוה... ע"ש. הנה מכאן משמע  באשהערוה, שער  באשהוכו'... והכי תאנא קול 

'... בנוקוהם באשה ' ערוות הם ה. והבז"אבבירור שהה"ג בחוטמא ופומא וכו' הם 

מערוה אינון... משמע  יתיר:... תרין אלין יין הרק"ח אדרא רבא דף קמ"ב ע"א ראה

 .אהבת ה' דף ק"ד ע"אשהם הקשות. עיין עוד 

 הגבורותהמנצפ"ך יש הסופיות ויש פתוחות שבאמצע המילה, בדרך כלל הסופיות הם  בעניין

מערכות מערכת המ'  מזכיר שלום, ויש יוצאים מן הכלל. עיין חסדיםוהאמצעיות הם 

 ע"ש.  מנצפ"ך
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 נעשה וע"י מי איךמיתוק המ"ן 
 

עליון  מנצפךעל ידי הוי"ה שהיא סוד  צפ"ךיש בתיבת אתה מיתוק  רי"ובכוונות ההנה 

 ועל ידי מי.מ"ן שממתק צפ"ך שבנוק' וצריך להבין מתי נמתקו ה

דעת עתה צריך לכוין כי אחר שכבר נמשך בה בחי'  אתה :...שעה"כ דף צ"ג ע"ד

 ...אנו צריכין לתת בה כח לעשות פר' שלם אח"כ  העדיין בסוד נקוד הבהיות ק"ל

 א"תוזהו ענין מלת אתה  בך ההם ביסוד הנק' ברוך בסוד נגילה ונשמח ותכל האותי

 מנצפ"ךאותיות  ה'' הם הי"ו בא"ב ואות ת' עד אאתוון שיש מן  כ"בהם  א"תכי  ה'

ע"י  כותשל המל המנצפ"ךהוא להמתיק את  כוונתנווהענין הוא כי  ...היתירים

הנרמזות בב'  רותהגבו ב'כנז' ואמנם  ה' של אתההרמוז ב המנצפ"ךהורדת זה 

כנ"ל  "יגיד תהלתך פיו"כבר נתמתקו במלת כות צפ"ך דמלמנשב מ"ןאותיות 

עתה להמתיק ולבסם  ין צריךלכן או מ"ן' מהוא בגי פיכי  צגבתפלת שחרית דחול

 ע"ש. ...צפ"ך רות' גבוגאלא 

צפ"ך העליון מז"א הרמוז מנ' מנצפ"ך ועל ידי ההרומזת לכ"ב אותיות ואת"ה שתיבת הרי 

אדנ"י שפתי פסוק של המלכות והמ"ן נמתקו בתחילת התפילה ב צפ"ךבהוי"ה נמתיק את ה

 וכו'.

 ושוק ורגל ויד שערבאשה ערוה ו קולוהוא  הג'גם ענין  :...עץ חיים ב' דף ה' ע"ג

ולא  ראשונות 'גלא הזכירו רק  מארי מתניתיןושם באדר"ז אמרו כי  ערות ה'הרי 

נתמתקו בסוד  ם"ןצפ"ך הראשונים שהם מנב' השניות. וסוד הדבר כי ב' גבורות ד

כמבואר אצלינו אלו הם ב'  מתמתקים ע"י הטחינההמ"ן שטוחנין ושוחקים והם 

לפי שאלו הם ב' שלא הזכירו בעלי התלמוד  יד ורגלערות אחרות אחרונות שהוא 

גבורות הנמתקות שהם נ"ה כנודע כי החסדים נמתקו ב' חסדים וב"ש אך הגבורות 

לכן לא הזכירם אמנם יתיר אינון מן  אינן נמתקות אלא ב' אחרונות לבד נ"ה

 ם עיקר הגבורות שמהם נוצר תיקון פרצוף נוקבאאלו ההראשונים והטעם כי 

לכן יתיר ובפרט שהם יותר תחתונים והם דינין קשים כי רגלים יותר קשים כנודע. 

 .. ע"ש. .אינון מג' אחרים אך להיותן מגולות ונמתקו לכן לא הוזכרו

משווה בין החסדים והגבורות ששניהם נמתקו וקשה לשון נמתקו שאמר על  הרב כאן

נראה שהשווה אותם לעניין שהם מגולים  כלל י"א, אך כשפונים אל כללי החו"ג החסדים

 . ראה המשך.הגילוימכאן משמע שהמיתוק המדובר כאן הוא 

גולין מת"ת השני שלישי )ה"ח( הב' חסדים ו:... עץ חיים ב' דף ז' ע"ב אות י"א

המתפשטים  בורותג' וה ,חוזרין ועולין ממטה למעלה ומגדילין את ז"א דרך עלייה

בנוקבא העומדת נגד נה"י דז"א ויסוד דז"א ארוך שהוא יסוד דזכר ומתפשט הרבה 

                                                                    
 ע"ג. ע"ש. שעה"כ דף ל"ה צג
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הם עולין לבד ואלו הב' בלבד  רות תחתונות דנ"ה שבהובה רק ב' גבלכן אין מתגלות 

 . ע"כ.(למען שמו')בכוונת  .ומגדילין גופה גו גופה דרך עלייה

וב' שלישי ת"ת מיסוד נ"ה בעניין ירידת ה נוק'בין הבין הז"א לכתב הרב ההבדל שיש כאן 

להגדיל את הז"א באור חוזר למעלה  ותבז"א יש מרחק גדול ועול דז"א, הנהליסוד דאימא 

הגבורות אין להם דין זה בגלל שיורדות גבורות נ"ה ליסוד מהנ"ה ואין בנוק' אך  ,בחסדים

 ע"ש. למען שמולהם כוח לעלות אלא רק בכוונת 

... לפי קוצר לפי שאלו הם ב' גבורות הנמתקות :...דף קפ"ח מזכיר שלום על ע"ח

, שגילוי אלא על גילוי האור]מ.ק. ביסוד[  אין הכוונה על המיתוק כפשוטןדעתי 

. ומיירי על זמן התפשטותם בנוק' שאין לערך אור הסתוםהאור נקרא מיתוק 

סוד הנוק' לפי שהיסוד דזכר הוא ארוך ומתפשט עד י דנצח והודמתגלה אלא גבורות 

וכו' הכוונה שבז"א שמקבל  בחסדים נמתקו ב' חסדים וב"שסיים כי  צדולזה כידוע.

 מה שהקשה... ע"ש. דברי שלום דף מ"ה ע"דהמוחין ע"י אימא... עיין 

:... שם כי החסדים נמתקו... ע"ש. לשון זה כולו מקשה דברי שלום דף מ"ה ע"ד

הלא החסדים הם הממתקים ו דמה שייך מיתוק בתסדיםבמ"ש דהחסדים נמתקו 

 את הגבורות... ע"ש. מה שהקשה עוד.

על פרקין דהכא וז"ל  דף ל"ב ע"ד מתאת שפ:... וכתב הרב בית לחם יהודה א' דף קכ"ב ע"ג

נלע"ד שהמיתוק שזכר רז"ל כאן לאו מיתוק ע"י החסדים כשאר מיתוקים דעלמא בהיותם 

ואני ואומר...  משעה"קוהוכחה  היפ"שביסוד רק כוונתו שהגילוי קרי מיתוק... ומביא גם 

נלע"ד שאין כוונת רז"ל לומר דבחי' הגילוי הוא עצמו בחי' המיתוק כפירושם ז"ל דהא  הדל

נמצא שהמיתוק לחוד והגילוי לחוד. אלא מוכרחים אנו קתני והם נמתקים ע"י הטחינה וכו' 

ו ובזה יבואו כל כמבואר מלשונ לומר שאין נמתקים ונטחנים כי אם בחי' המגולים בלבד

הטחינה... כוונתו לומר ששם מבואר שהטחינה בע"ד ד"ה ע"י דברי רז"ל על נכון... המשך 

 ולא על טחינת התרי ביעי דהכא... ע"ש. על טחינת השינייםהיא ממתקת אע"פ דהתם קאי 

מקובצות  יחד בדעת... כי בדעת יש ה' גבורות ד"ו:... בעניין שעה"ק דף פ"ב ע"ג

ן בהם מיתוק לפי שהם מכוסות ואינם מגולות... ע"ש. וגם ראה לשון ובפרט כי אי

:... ובפרט שאין מיתוק כלל בהם שם שורות מלמטה 6בע"ח ב' דף נ"ד ע"ג דומה 

 ואדרבה למטה הם יותר ממותקות שהם גלויות... ע"ש.

דע כי שתי הערוות שהם יד ורגל הם שתי גבורות נצח והוד  :...שער מאמ"ר דף ס' ע"ג

 םששתי גבורות אלו נמתקו עם החסדיחרונות לא הזכירום בעלי התלמוד לפי שנודע הא

אבל הגבורות לא  נמתקו שני חסדים ושני שלישים.ברדתם ביסוד דז"א כנודע כי החסדים 

של מנצפ"ך  שונותנצח והוד ואלו הם סוד שתי אותיות הרא תנמתקו רק שתים האחרונו

וטעמו  .ומתמתקות על ידי הטחינה שהם נצח והודשהם מ"ן בסוד המ"ן שטוחנין בשחקים 

                                                                    
נלע"ד מלשון הרב עצמו יש את ההבנה הזאת שכן לא שייך לומר בחסדים עניין מיתוק והרב השווה  צד

 מיתוק החסדים ומיתוק הגבורות, שנלמד שכשם שבחסדים הוא הגילוי כך בגבורות.
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כצפיחית בדבש ולכן לא הזכירום בעלי התלמוד בבחינת ערוה וגבורות אלא לשלשה גבורות 

 .. ע"כ ע"ש.צפ"ך והם קו"ל ושיע"ר ושו"ק כי אלו לא נמתקו. תחג"ת שהם שלשה אותיו

:... ומ"ש התם דנו"ה נמתקים ברדתם ביסוד אינם דברים אהבת ה' דף ק"ד עא

כפשוטם כי הלא הג' ירדו מלמעלה למטה ומבואר בכ"מ בשביל כשיעלו בסוד או"ח 

לחזה להכנס בנוק' נכנסים כסדרן האמיתי בה שהיו חג"ת בחג"ת ונ"ה בנ"ה אלא 

 ילוימקום הגונ"ה  מקום הכיסויעכ"ל דבריו זלה"ה על שהם במקומם בז"א דחג"ת 

 ותו ליכא מידי... ע"ש. וטעה הכותב וכתב ברדתם ביסוד 

והמיתוק שלהם הוא בטחינה  מיתוק שהוא גילוישאין מיתוק ביסוד וכאן מדברים על משמע 

שהגבורות נ"ה בונים את עיקר הפרצוף קו  למען שמושזה הכנה למה שנראה בפ"י במילת ו

 ., בסוד הדלקת המנורהאמצעי וכתר
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 באח' -החיצוניות  בבחינתאין כתר לז"א 
 

צריך להבין איך אין כתר לז"א באח' מצד עצמו אלא הכתר שלו הוא כולו בבחינת אימא הנה 

הכותרת עליו כלי ואור, ובבחינת הפנים יש לז"א כתר מצד עצמו, כמו שמבואר בע"ח וכן 

משמע בסידור שבאח' מה שמתרוקן ומצטנן הם הנה"י בלבד ועולים לת"ת, אך בכוונת 

באהבה כתוב שהצינון הוא גם לחצי ת"ת תחתון העולה לחצי העליון הרי שיש לו אורות מצד 

 עצמו.

החכמה לכן ג"כ תבין למה אין הכתר נמנה בכלל הי"ס אך  :...ע"ח א' דף ק"ט ע"ג

שהוא בחי' ז' מלכים דב"ן אך  חיצוניות ז"אכי משם ראשית  נקרא ראשית

לכן בבחי' החיצוניות הפנימיות והכתר הוא מ"ה עצמו דז"א החדש שלאחר התיקון 

לכן אל תתמה אם  ...ובבחי' הפנימיות נחשב מכלל הז"א נחשב כתר דז"א מאמא

זה בחיצוניות וזה אנו מונין לפעמים הדעת במנין י"ס ולפעמים הכתר כי 

ובערך הפנימיות הדעת  ,ולכן צריך הדעת להשלים ט"סנמצא שהם  ...בפנימיות

לזה אמר י' ולא י"א כי פנימיות הדעת אינו רק שרשי פנימיות הו"ק  י'הוא יותר על 

 אך צריך לידע מה הם השרשים אלו וצ"ע.

אע"פ שהכתר כולו מאימא בכל זאת נקרא שהוא כתר דז"א מפני שהוא עליו וקרוב הנה 

 מחכמה, וכאמור זה בבחינת האח'.  אליו, אך מניין הספירות הוא

של ת"ת וכו' התחתון ועומדים בחצי :... אש"ל אות ג' אוצרות חיים דף ל"ד ע"א

וכן  שעולין בחצי ת"ת העליוןכ"ה כתב  ערהמוחין אבל בפ"ג מש ערוכ"כ בפ"א מש

, אמנם יובן אות ב']אש"ל[ שהבאתי לשונו לעיל תיבת באהבה בהקדמת הסידור של 

נחשב כתר דז"א מאימא )אח'( החיצוניות  נתבבחיכ"ג פ"ח וז"ל  ערבמ"ש הרב בש

החיצוניות שהוא  נתור"ל בבחי .עכ"לנחשב מכלל הז"א  )פנים(הפנימיות  נתובבחי

כמ"ש הרב בשער  הכלי עם האור שלויורד ת"ת דאימא ומכתיר את ז"א  בחי' האח'

ש כתר לז"א י הפנים נתהפנימיות שהוא בחי נתבבחיאבל  ,כ"ה סוף דרוש ד'

 כתבשה דמ פירשתי לבש חצי תחתון דת"ת דאימא ובזה אובו מת עצמו נתבבחי

ין ואדאימא  דת"ת בחצי התחתוןהמוחין שעולין אורות נה"י דאימא  ערבפרקין ובש

ת"ת שליש תחתון( )לפי שהוא בעצמו  חצי ת"ת התחתון דאימא להתרוקן צריך

 .כ"ג פ"ד ובשער כ"ה פ"ד ערכמ"ש בש נעשין כתר דז"אשבו  הכלי והאורדאימא 

צריך הז"א בעצמו לכן  נתשיש לז"א כתר מבחי)שהוא בחינת הפנים( בפנימיות אבל 

 פשראי לפי שא ויעלו בחצי ת"ת העליון גם חצי התחתון דת"ת דאימא להתרוקן

 נתוהוא הטעם בבחי דיןהוא לז"א לקבל אורות שלו ושל אימא כמ"ש בפרקין א"כ ה

ראה סוף כוונת )הפנימיות עבור כתר דז"א צריך להתרוקן חצי תחתון ת"ת דאימא 

תוך דז"א ואעפ"י שכתב הרב ז"ל  סלהיכנכדי ( בסידור ב' באהבה לפני מלך עוזר

 ... ע"ש.שבחי' הפנימיות הוא שם מ"ה החדש בש' כ"ג פ"חשם 
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הת"ת עולה לחצי כאן הביא גם את לשון הסידור, בתיבת באהבה שחצי התחתון של הנה 

 העליון.



 קכג                         השנה כפור סוכות                    ראש   
 

 

  
 מ"ב ר"ךה'  המברךשם ה' 

 

 הרב מבאר בעניין דינא ברישא ורך בסופא מזכיר כוונת המבורך נרחיב מעט בעניין זה. הנה 

בפ' ן המאמר הנז' הנה י:... ורצוני עתה להרחיב הביאור בענישעה"כ דף צ"א ע"א

רך וסופיה  קשהשירותיה  מבורךוז"ל כתיב יהי שם ה' מבורך מאי  תצוה ד' קפ"ז

 צהבמ"ב אתווןמ"ב דהא  יומא דר"הכגונא דא  ולבתר רךאיהו ודאי  מ"ב קשה ודינא

 כו':  רך אתברי עלמא ועל דא אתברי בדינא ולבתר איהו

כאן נכנס לבאר קצת סוד שם מ"ב והוא ידוע בכמה מקומות ולא המקום לבארו כאן אך הנה 

 המברך""תיבת הוא מבואר שהוא קשה ומה בינו לרך ב

, מאי מבורך:... כתיב )איוב א כא( יהי שם יהו"ה זוה"ק תצווה דף קפ"ז ע"א

מבורך, )אלא כלא ידעי(, אבל רזא חדא ידע חד מחברנא במדברא, אחזיאו ליה 

קשה  מ"ב, רךוסופיה  קשה, שירותא מברךבחלמא, ורבי יצחק כפתורא שמיה, מאי 

, דהא במ"ב )וברזא מ"ב(, כגוונא דא יומא דראש השנה רךודינא איהו ודאי, )ולבתר 

, ועל דא תנינן כל רך , לבתרדינאדמ"ב( אתוון אתברי עלמא, ועל דא אתברי ב

, )ס"א דהא במ"ב וברזא דמ"ב אתוון אתברי רכיןשירותין קשין וסופא דלהון 

קשה  מ"ב, כגוונא דא( ביומא דראש השנה רךעלמא, ועל דא אתברי בדינא, לבתר 

 ע"כ. ע"ש.בחדוה...  רךביומא דעצרת בדינא. 

כך דרשו  ר"ךקשה, וסופה  מ"בתחילתה מברך,  אחרונה ה', מלכותשהיא ה ה'שם  יהיהנה 

 לעולם ועד. מברך, ברוך ה' המברךכתוב בלי ו'. וזה מה שעושים בברכו את ה' ה מברךמפני ש

של קודם יוצר תכוין אל שם ההויה העולה  בברכו הא':... הנה שעה"כ דף נ' ע"א

ואם  ע"בוהם בגי' י יה יהו ידוד  ואח"כ בריבועו שהוא האחוריים שלו כזה כ"ו

ע"ב והכ"ו ותצרף  ק"לתמלא עשרה אותיות אלו דאחוריים במלוי אלפין יהיו בגי' 

האחרון  ברכו זהבה' המבורך. אבל  ברוךוכמנין  ברכושלשתם יחד יהיו בגי'  ק"לוה

 צוושלשתם דע"ב ס"ג מ"השיש בג' הויות  בג' בחי' מ"בוא באופן אחר כי תכוין ה

שעולים בגימטריא  מ"ו ל"ז י"טותצרף עם קכ"ו ג' מלויי עס"מ שהם  קכ"והם בגי' 

  צז.ברוךו ברכויהיה סך הכל כמנין  ק"ב

                                                                    
מ"ב ברישא אותיות. וזהו  מ"בוהו בראשית ועד ב' של באותיות מב' של  מ"ביש בתחילת התורה  צה

ראה שם  העומר ומכוונים אותם בספירת אותיותמר יש מ"ב א' של לאז ישיר משה עד אוכן בשירה מ
הכוונה. הנה שם מ"ב מורה על עליה גם כן ומה שהוא נרמז בתחילת התורה שהוא מעבר מעולם התהו 

ממו"ר הרב נה. )זה שמעתי לתיקון העולמות. וכן בשירת הים הוא המעבר מגלות מצרים ליציאה ממ
 תיבות. מ"בואהבת ועד ובשעריך יש -מ שמע ישראל( ועוד פרשה ראשונה של שבתי סבתו שליט"א

הג' הויות  ג' מילוייועוד  קכ"והרי  עס"מאותיות של ג' הויות  מ"בפשוט ומלא ומלא דמלא הרי  צו
 .ברכואו  ברוךהרי גימ'  וק"ב וקכ"והרי ק"ב  מ"ו ל"ז י"טשהם עס"מ 

 המברך. ומתחיל מכאן את כוונת ברכו וברוךלדבר על כוונת  סייםלכאורה צריך להבין שכאן הרב  צז
. אך מברךכנז' בזוה"ק. ושם בזוה"ק מדבר רק על ה מ"ב ר"ךלכן שמתי כאן נקודה שמתחיל לדבר על 

שאינה  ההמשך קשה, שממשיך הרב וחוזר למ"ב הנז' וג' מילוייהם. וזה קשה להבין. ועל כן יש הגהה
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והנה מ"ב הם בחי' ג' כנז' בזוהר פ' תצוה.  מ"ב ר"ך' שהם וחסר  מברךה ודסוזה 

שהם יותר  ג' מילוייהםוע"ש. ור"ך הם  ברכו של שבתבכוונת  ונתבאר כרהנזמ"ב 

 שהם בחי' דינין חזקים כנודע. צחמ"ברכים וחלשים מן ה

כנז' בזוהר פ'  מ"ב ר"ךשם כי המבורך הם  :...שמן ששון ג' דף ס"ג ע"א אות י"ט

יל עיין לע ר"ךשמתחברות עם החסדים ונעשים  מ"בתצוה וה"ס הגבורות הנקראים 

בע"ח שי"ט מזה דשם כתב מ"ב הם בחי' דינים חזקים, ור"ך יותר חלשים. עיין 

אז הוא אך כשהיא בלי מילוי מעולה היא יותר  שבו דכשהוי"ה היא עם המילוי פ"ג

במבו"ש ש"ב ח"ב פ"ט שהוא לבדו, ופרוש דברים אלו עי'  יותר גרוע מהמילוי עצמו

המ"ב הם הפשוט עם המילוי ומילוי  צט. וכאן ישנו לשניהםושם הצמ"ח ד' י' ע"ד

הלא ההוי"ה של המלוי הזה  וצ"ל דאיך המ"ב הוא קשההמילוי וגם המילוי לבדו. 

ואינו בלי מלוי ואיך הוא שמס' מ"ב דע"ב או ס"ג או מ"ה  המילוי שבוהיא עם 

. ועוד מהיכן נמשך המילוי הזה אחר דה"ג מ"ב הנזכר הם כ"א הוי"ה שלימה קשה

 נתשהרי בחי כרבהם ואין לומר שהוא מהפשוט הוי"ה פשוטה הנזעם המילויים ש

אין בו מלוי.  כרובפשוט הנזע"ח שי"ד פ"ה ב כרפשוט הוא בכתר ומלא בחכמה כנז

 ע"כ ע"ש.

 שהיא במלת המבורך:... ומה שתכוין בברכו את ה' המבורך הוא שתכוין שעה"כ דף ס"ח ע"ד

והעניין הוא כי הנה ג' מיני ר"ך. בחינת ו מ"בתעשה בחינת  ה'פי' כי אות ה מ"ב ר"ך ה'

ואמנם בבחינת  מ"בוג' ציורים אלו הם בגי'  ד"י ד"ו וו"וציורים מצטיירת אות ה' והם 

 ה"י פעמים ה"יותרבענה באופן זה ה"י כי כשתמלאנה ביודין כזה  ר"ךתעשה  שבההמילוי 

ה' עצמה נעשית הוהרי כי  ר"ךפשוטה תשאר  ה'ואם תסיר שרשה שהיא  רכ"היהיה בגי' 

ותעיין בברכו דקדיש בתרא דתפלת שחרית דחול ושם ביארנו ב' כוונות  מ"ב ונעשית ר"ך

                                                                    
.[ ) שאינה בכתב יד וע"ש ברכו של שבתבכוונת  בכתב יד והיא מה שכתוב אחרי תיבה הנז'. ] ונתבאר

והיא הוכנסה בשלב מאוחר בגלל הקושי בהבנת דברי הרב.( אך על פי הגהה זו קצת יותר מובן ששם 
כאן הוא קשה  . נתבאר המברך, ולא מדבר על ברוך וברכו. ולכן סוף הקטעהמברךבכוונת שבת מבואר 

 מאוד. ועיין בשמן ששון לקמן שמבאר ומקשה. ע"ש.
יותר  רךשהוא  ברוךשל  מ"ברך ובאמת הוא קשה אך אם חוזרים למבכאן הכוונה למ"ב שהוא של ה צח

של  מ"בשידוע המלוי לא כן הרך ברוך הוא עם המילוי ונחשב -אותיות במ"ב שכן כשנבין הרי ה
 המילוי ואז הוא קשה. ' ולא ידועה-רך, שהוא ציור המבה
ומביא בתחילה הסבר  רק בזה השאלהלכאורה  כימ"ב ר"ך בתחילה אמר ודיבר על  השמן ששון צט

בעניין שם הוי"ה אם הוא עם המילוי או לבד, אם הוא בלא מילוי הוא גרוע בערכנו  מתאים ונפלא
, וזה מ"בכנודע. ובאמת מובן לפי דבריו אלה. והכוונה מ"ב הוא שלושה ציורים של הה' שהם גימ' 

, זה גימ' ה"יפעמים  ה"יוכשתכה  ה"י' ישהוא ה' עם  וכשיש מילויכנ"ל.  מפני שאין לו מילויקשה 
. אך בהמשך דבריו מתקשה בדברי הרב, הנה הוא שואל איך שידוע המילוי, מפני רך ואז הוא .ר"ך

המ"ב , דברי הרב שבשעה"כ קשים, שכתב הרב מערב את המ"ב של ברוך שלכאורה אינו מן העניין
 קשהשם. וה רךשכן הוא באמת  המ"ב של ברוך עלוהרי סיים את כוונת ברוך וברכו ולמה חוזר  הנז'
כאמור שאין אנחנו  והוא קשה וגרוע בערכינורך שאינו במילוי אלא בציור מבשל התיבה  מ"בהוא 

בכוונות ברכו של שבת  ונתבאר" . וכאמור לעיל מה שכתובאין בעיה, אך המ"ב של ברוך מילויויודעים 
 מברך", אינו בכתב יד. וכאן זו שמועה אחרת וקשה להבין מה כוונת הרב. וההגהה שהוסיפו שוע"ש

נתבאר בכוונת ברכו של שבת, זה מובן יותר וכך סובר רבי שאול וכן הרש"ש סידר בכוונת ברכו. וא"ש 
 את"ם.
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מפורשת כוונת המברך, וכן  הרי כאןלב"פ ברכו שבליל שבת וע"ש כי שם נתבאר... ע"כ. ע"ש. 

, שעה"כ בדף נ' ע"א קשה להבין סוף דבריו. ונראה העיקר כמו שכתוב בזוה"ק פרשת תצווה

 הרש"שוכך סידר  השד"הכוונת המברך על פי הזוה"ק ועל פי כוונות ברכו של שבת. וכך דעת 

 כוונה בסידור.
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 שמאלו תחת לראשי
 

הרב משתמש בביאור מצב הנוק' בראש השנה ויום כיפור במה שכתוב בשיר השירים הנה 

 .ראשי תחתובשני כתוב  לראשי תחת תחת ראשי אך שם יש ב' פסוקים באחד כתובשמאלו 

הנה למעלה בענין ר"ה  דיוה"כבענין התפילות  דדרוש  :...שעה"כ דף ק"ב ע"ב

ולמטה בענין חג הסוכות נתבאר ענין זה בארוכה האמנם קיצור הדברים הוא כי 

וממוצאי יוה"כ עד ח' חג עצרת  שמאלו תחת לראשי נתהוא בחי בר"ה ועד יוה"כ

 ... ע"ש. ' עצרת הוא הזווגחוב וימינו תחבקניהוא 

 מאל ובימין.שהרב בדרוש יום כיפור מבאר כל המערכת בהגדרת מקום הנוק' כנגד ז"א ב הנה

פסוק אחד : וימינו תחבקני לראשישמאלו תחת  :...שער הפסוקים דף מ' ע"ג

, בלא ראשיתחת  שמאלובלמ"ד. ופסוק א' אומר,  ראשיל תחתשמאלו אומר, 

. והענין הוא, כי הנה ראש הנקבה בימי החול, הוא בתנה"י דזעיר. ואז אי למ"ד

אפשר לומר, כי שמאלו דזעיר שהיא גבורה, היא ממש תחת ראשה, אבל יצדק לומר 

תחת לראשה, ר"ל, תחת המקום שבתחלה היה שם ראשה, שהוא בחו"ג שבו. 

, בלא למ"ד. ונלע"ד תחת ראשי ממשיותר, ועולה עד חו"ג, אז כתיב  וכאשר גדלה

 .ששמעתי ממורי ז"ל, ממש בהפך מן הנזכר

ראשי לסימן ב' פסוק שמאלו תחת לראשי וכו' וזה קיצור לשונו פ'  :...דברי שלום דף ס' ע"ג

מיירי כשהיא עומדת בנה"י דשמאל שלו הוא תחת במקום שהיה ראשה בתחילה שהוא 

. ולכאורה ע"כמיירי כשעולה בחג"ת. ונלע"ד ששמעתי ממורי הפך מזה ראשי בחג"ת, ופ' 

הוא כשהם  לראשיסוק משמע דההפך מה שכתב בשער הכונות דרוש ד' דראש השנה דכתב דפ

היא עומדת בנה"י מ"מ אין זה היפך דפ' זה נוכל לדרוש שוין בקומתם וכאן דורש אותו כש

הכי והכי, דעכ"פ בין אם היא עומדת בנה"י בין אם היא שוה אליו מכל מקום שמאל שלו הוא 

 במקום שהיה ראשה בתחילה בחג"ת שלו:

שמאלו בסוד  הגבורה הוא ממ"ש בכונת אתה גבור דכתב ועתה הוא בסוד אך מה שנלע"ד

רחל עומדת בהוד ונמצא כי ראשה הוא כנגד גבורה דז"א והוא נותן יד  כי עתה תחת לראשי

הוא שמאלו  שבין ר"ה ליוה"כדסוכות כתב דהימים ג'  שמאלו תחת ראשה כו' יע"ש, ובדרוש

כמו  בנה"ייע"ש, נמצא מב' מקומות אלו דפסוק זה נאמר בין אם היא עומדת  לראשיתחת 

כמו ר"ה וממילא נמצא דפ' ראשי מיירי כשהם שוין  בחג"תבחול בין אם היא עומדת 

בקומתם, ונראה דכך מדויק לישנא דקרא דכשהיא שוה אליו שייך לומר תחת ראשי יען דגבו' 

התחלתו הוא מתחת הראש ממש אבל כשראשה היא בגבורה שלו כשרוצה לחבקה בשמאל 

"י שצריך שישפיל צריך שישפיל גבורה שלו עד מקום תחת ראשה ומכ"ש כשהיא עומדת בנה

גבורה עד מקום תחת ראשה וא"כ שייך לומר תחת לראשי ר"ל ששמאל שלו נמשך עד תחת 

 מקום שהוא ראשי:

 : כן שעה"כ דרוש ה' דתפילין דף י' ע"ב ד"ה טעםראה גם ו
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 הרפ"ח?את ת מ"ן איך יש לראות יעליב
 

התייחסות בדברי הרב איך לעשות בכל עבודה יש להעלות בירורי רפ"ח דבר זה גם יש לו הנה 

 את הכוונה.

שצריך לכוין בשמע והנה כפי מש"ל משם הרב ז"ל נראה  :...דף נ"ג ע"א תורת חכם

, כי הב"ן ע"בואח"כ  ס"גואח"כ  מ"הואח"כ  ב"ן ,הרפ"ח ניצוצין ממטה למעלה

מוחין והע"ב  ,ח'אבח' מוחין דאוהס"ג  ,מוחין דו"קוהמ"ה  ,עיבורהוא בחינת 

יע"ש, וכן מוכרח  בשער ל"ט שער מ"ן ומ"ד פי"א, וכמ"ש מוהרח"ו ז"ל דפנים

כי תחילה נבררים  בספר הכונות בדרוש ב' מדרושי הי"ג מידותמדברי מהרח"ו ז"ל 

 ... ע"כ ע"ש. ע"ש:ע"ב ואח"כ נבררים בירורי ה ע"י זווג הסמ"ב

וין מלמטה שצריך לכ תורת חכםההמקור הוא מדברי הרב עצמו גם כן שהביא כאן הרי 

נראה דלאו  שעה"כ הגהה שם , ק"ש, ברכה, באהבה וכו'.רפ"ח, וזה בכל בירור ועלית למעלה

דווקא בשמע אלא בכל מקום שצריך עליית רפ"ח כגון בעמידה בתיבת באהבה ובמטבע ברכה 

 .אור הלבנה דף י"ג ע"אועיין  בפתח עינים דף ב' ע"דשהכל ענין אחד, וכן כתב 

:... ונבאר עתה תשלום מ"ן מה ענינו כמ"ש למעלה הנה כל אע"דפתח עינים דף ב' 

ממדריגה למדריגה וזה יעורר לזה עד רום  מלמטה למעלהעליית מ"ן צריך שתעלה 

 .(ע"ח שכ"ט פ"ג המעלות ע"כ.)

דע שקריאת שמע ומטבע ברכה שוים בסדר עליית רפ"ח וונ :...אור הלבנה דף י"ג ע"א

רפ"ח דעמידה בתיבת באהבה וירידת המוחין הכל שוה  והמשכת המוחין ודכוותא בעליית

 . ע"כ.בזה..

וכל  אחת  ס"ג מ"ה ב"ןנבררו ג' התחתונות שהם  ובתחילה:... שעה"כ דף מ"ג ע"ד

והם  רי"ואלו הם ג' ע"ב ניצוצין ורפ"ח כמבואר אצלנו בדרוש ה ע"בנעשה בבחינת 

שהוא סוד הימין ומן  שהוא כלי הנקבה כנודע, רי"ולצורך  ניתנין עתה אל השמאל

 ע"כ ע"ש. ממש דהויה דמילוי יודין... ע"בהזכר נמשך טפת 

שירדו  ע"ב בחינות ג'הרי"ו גבורות והחסד הממתק, וה ע"ב רי"והוא מדבר בדרוש ויעבר כאן 

. ומתחברים בעליית ע"בהתחתונות ואחר כך העליונות רי"ו התחילה ניצוצין עולים מה

 אבד"ו-לבחינת הניצוצות של המלכים שנשארו באצילות והם ה. והוא לזו"ן אצילותלהרפ"ח 

 כנ"ל.

בכוונת מלך העולם... ויכוין להעלותם להתחבר עם  אור הלבנה אור החיים עמ' ק"ז

 דכל פרט... ע"ש. שנשארו באצילותאורותיהם העליונים 

שעליית הבירורים סידור דף א' אע"א כאן וכן מובא בהקדמת הלימוד בשבועות בהרי 

  .אבד"ובירידת הכלים והרפ"ח לבי"ע, והם  שנשארו באצילותלבחינות העליונות, 



 חגי תשרי מקור הישועה כוונות החגים                                קכח
 

 

 מלמטה למעלהודע שסדר עליית הרפ"ח במלך העולם הוא  :...אור הלבנה עמ' י"ג

בסדר עליית רפ"ח והמשכת שוים ... ונודע שק"ש ומטבע ברכה תורת חכםהוכמ"ש 

הכל שווה המוחין ודכוותא בעליית הרפ"ח דעמידה בתיבת באהבה וירידת המוחין 

 ... ע"ש.  בזה

שמבואר לעיל וזה בכל עבודה תפילה ומטבע ברכה תמיד העליה מלמטה למעלה, כך וכמו 

 מכוונים.
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 סדר העליה הרפ"ח לפי קוים

 

דע"ב מלכות דחסד, בירורי ב"ן  ע"בבסידור בצד שמאל כנגד ד' ע"ב של הרפ"ח כתוב: הנה 

 , מה העניין. ע"בדעתיק ואבא וז"א, וזה כנגד ד' שורות של ד' 

דרפ"ח ניצוצין הנבררין ועולים בשמע  ע"בהארבעה  :...נה"ש דף מ"ו ע"א אות ט"ו

שהם  עתיק ואבא וז"אבירורי נוק' דג' דכורין הע"ב  ,ארבע נוק' דב"ןהם בירורי 

דנוק' חלקי בירורי הב"ן  והס"ג ,חלקי הב"ן המחובר עם המ"ה שבגופם שבדכורין

 והב"ן דאריך ויש"ס ויעקבבירורי הב"ן  והמ"ההכוללת. דעתיק ואימא ונוק' דז"א 

 ... ע"כ ע"ש.דנוק' דא"א ותבונה ורחלבירורי הב"ן 

נשמה להבין לפי דרוש הדעת שיש  ועוד צריך שהם נוק'. ב"ןנת שכל הרפ"ח הוא בחילהבין 

זה ז"א  נפשזה או"א וישסו"ת,  רוח זה עתיק ונוק' וא"א ונוק', נשמה. וזה בקיצור רוח ונפש

 פרצופים בכל אחד. ד'  ונוק' ויעקב ורחל. הרי

היא  והכוונה מלמעלה למטהקוים נסדר כנ"ל בנה"ש ד' בירורי הרפ"ח נעבוד לפי  בעליית

 ".תורת חכם"-וכמו שביארנו בפרק הקודם על פי ה מלמטה למעלה

  'ד(קו ימין עתיק אבא ז"א. בטבלה  ע"בבחסד א(  

 'ג(קו שמאל נוק' דעתיק אימא נוק' דז"א.בטבלה  ס"גבגבורה  ב(  

 'ב(קו ימין דאמצע א"א יש"ס יעקב.בטבלה  מ"החסדים דדעת  ג(  

  'א(קו שמאל דאמצע, נוק' דא"א תבונה רחל. בטבלה  ב"ןגבורות שבדעת ד(  

 חו"גימין ושמאל  חו"ב. והם דרוש הדעתנסדר בטבלה את עמידת הפרצופים לפי הנה 

. וכנ"ל הבירורים לפי קוים. הכוונה לפי האותיות בטבלה שהוא דנשמה רוח ונפשבאמצע. 

 .מלמטה למעלה

 

  )ג( בינה )א( גבורות )ב( חסדים )ד( חכמה

 נשמה נוק' דעתיק נוק' דא"א א"א יקעת

 רוח אימא תבונה יש"ס אבא

 נפש נוק' דז"א רחל יעקב ז"א
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 "א שבבינה דז"אדאנשמת יסוד 
 

להעלות בסידור בשופר: כתוב דפנים מ"ן בעליית  מ"ן דאח' בתיבת אחד וכן עלייתבסדר 

מה צורך כאן בנשמת יסוד  ... להביןעם נשמת יסוד דא"א שבבינה דז"א  צלמים עם הרפ"ח

 דא"א ומה זה שהיא בבינה דז"א?

 ,בכללות, שאנו מורידים יחד עם השפע הרגיל דמ"ה וב"ן, טיפה ממוחא סתימאה והעניין

את המוחא סתימאה לזווג להורדת טיפה זו,  תפקידו כאן לעוררויסוד דא"א שבבינה דז"א 

היא הלבשה של שה המיוחדת הזו והוא גורם גם לזיווג נה"י דעתיק וחג"ת דא"א. וההלב

שער  וכן. שם משמעון דף צ"ו ע"ב וכן .אוצרות דף כ"ו ע"ג אות ו' באש"לראה  יניקה.

 .אמת ליעקב דף ס"ד ע"ג וכן .מאמ"ר דף נ"ג ע"ד

 מה גורם מסירות נפשנו עק"ה?

מז"א וחכמות וחסדים :... ובאהבה ע"י מסירת נפש מסתלקים המוחין נה"ש דף ל"ז ע"ד

 :זמרת הארץ דף י"ב ע"אעיין עוד . ..ם למקיףנשארי
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 "ךמנצפין יבענ
 

בסדר ירידת אחר עליה לע"ס דא"ק רואים  בסידור ז' דף ס"ד ע"בהכוונה בשופר בסידור 

דפנימיות דאו"א הם סוד ב'  דאח' דפניםב' מנצפ"ך וכתוב שהב' צלמים החדשים השפע 

  מנצפ"ך.

ויורדים ד' צלמים ב' ישנים וב' חדשים דאח' דאח' ודאח' :... ' דף ס"ד ע"בזסידור 

 . )ורואים ב' מנצפ"ך( ב' מנצפ"ךדפנים דפנימיות דאו"א שהם  סוד 

:... והנה צריך לידע איך עליית תקיעה זה גורמת ירידת אותן שעה"כ דף צ"ח אע"ד

ינה תרין מוחין בינה וגבורה למטה והענין הוא כי הנה"י דאימא עם תרין מוחין דב

וגבורה שנכנסו בנוק' והגדילוה מסתלקין ממנה ואז חוזרין או"א להזדווג ע"י 

תקיעה הוא  ..תקיעה זו ויורדין גם תרין מוחין הנז' למטה בסוד אור מקיף כנז'.

 ב' מיני מנצפ"ךתקע לשון זיווג וע"י זיווג דאו"א נמשכים מן אבא למטה  תקע י"ה

נותנו אבא אל אימא בעת הזיווג לצורך  הא'מנצפ"ך . ע"תקשהם עם האותיות גימ' 

ה' בחכמה "לצורך יסוד המלכות נוק' דז"א. וז"ס  ומנצפ"ך הב'נקודת היסוד שבה, 

מביא נוסחא אחרינה מפרי  הגוב"י ו'ארץ ) יסד. ולא ברא ולא יצר, אלא "יסד ארץ

ורה בב' מוחין דז"א א' לבינה דז"א וא' לעטרא דגב ב' מנצפ"ךע"ח... נמשכים אותם 

ועל ידו יורד מנצפ"ך הב' אל המלכות.(... והנה ענין הורדת שני מנצפ"ך אלו הוא על 

יורד מנצפ"ך  מוח בינהידי שני מוחין בינה וגבורה אשר נסתלקו למעלה כנז'. וע"י 

יורד מנצפ"ך למלכות כנודע... והרי ע"י התקיעה  עטרא דגבורהבאימא וע"י מוח 

 ין דמנצפ"ך למטה... ע"ש. הא' שהוא אברהם ננסרו אלו הדינ

הם הבינות וגבורות, ובאמת ביום חול שאין מעלים את  המנצפ"ךהגורם להביא את הנה 

שמוחין לחוד הבינות וגבורות בכוונת באהבה אין רואים מנצפ"ך. משעה"כ כאן משמע 

 .ומנצפ"ך לחוד

בו :... והנה ענין שורש ב' מנצפ"ך אלו כתשמן ששון ג' דף קכ"ט ע"ד ד"ה והנה

בע"ח שער כ"ט פ"א ושער ל"ד פ"ב כלל ח', ובספר עולת רבינו בכמה מקומות 

ובכל אלו המקומות לא פירש מה  )ישן(.תמיד דף נ"ה סע"א ובשעה"ק דף ע"ו ע"ד 

החדשים דפנים היורדים עתה מזיווג זה או הם מנצפ"ך  הם עצמם המוחיןענינם אם 

משם נראה  "ש דף ל"ח אע"אובספר נהדפנים החדשים  מלבד המוחין בפני עצמו

דהכל אחד... והוא שכתב וז"ל ומזדווגים או"א ומוציאים ב' מנצפ"ך והם צלם גמור 

מע"ח שער המוחין החדשים דפנים... אך  הן הםנמצא דב' המנצפ"ך . מחב"ד וכו'..

אין נראה כן אלא הם בחינת המ"ן דבינה ודנוק' מלבד המוחין שהם צ'  כ"ה ספ"א

נראה שהם מלבד  ולפי פריע"ח ועו"תראה יותר שהם ב' בחינות... דצלם יע"ש וכן נ

המוחין דפנים החדשים שהמוחין לז"א והמנצפ"ך הם לצורך הנוק'... אלא שכיוון 

 שכל גדילתה אינה אלא ע"י הגבורות הם לבדם נזכרים והבן זה מאד עכ"ל. 
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לא כל זה אך  ,וכמו שכן גם משמע משעה"כ לחודומנצפ"ך  לחודמוחין  השמן ששוןלפי  הנה

 בנה"ש וכן בסידור. וצ"ע. שלא יסתור השמן ששון את הרש"ש. לפי הרש"ש
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 הכוונות בראש השנה בענייןכמה שאלות 
 

מעלים אותם עד המקום שמתקנים באותה תפילה  מתבררים,ה בירורי הרפ"חהנה  (1

מוחין למ"ן הרפ"ח עולה וכשמעלים את ה .והוא נשאר שם ומהוכד ,עד גבורה דז"א

ולהעלותם עם הבירורים... ע"ג רישא  ...:פתח עינים דף צ"ד ע"דיחד כמ"ש פת"ע. 

העומדים ע"ג רישא דפנים דפנים דפנימיות  הבירוריםדז"א... ועתה יכוון להעלות 

 . ע"ש...דז"א

לפני סילוק באהבה  תביתמפני מה מבררים את הרפ"ח לצורך השופר ב צריך להבין (2

הנה כאן הז"א במצב של מוחין מלאים דאבא ודאימא וזה הזמן  והוא כי ?המוחין

רור. י, ויש כאן מה שצריך לבצריך עבור הבירור כח גדוללברר בירור דפנים שכן 

 אחרי זה אין הזדמנות אחרת שיש ריבוי מוחין כמו כאן.

, קונה הכל, ג' ע"ב גימ' חב"דרמזי המוחין שרואים בנסירה במוחין דאבא בבעניין  (3

מורה שחג"ת נכנסו  ,גומל, ג' הויות גימ' חג"תמורה שחב"ד נכנסו בקונה הכל. ב

, מורה שנה"י דאבא נכנסו באלהי אלהי, ג' מ"ו מילוי ע"ב גימ' נה"יוב בגומל.

 .שעה"כ דף ל"א סע"ד אברהם וכו'. ראה

בעליית מ"ן והורדת השפע החדש באהבה יום ב' ) וכן הוא בתקיעת  סידור כוונת (4

)באהבה יום  דפנים דאח' דפנימיותשופר ובאחד של שמע( כתוב: ויורדים המוחין 

)שעלו בסוד ולא יראו דאח' דאח' דפנימיות ב'(  בנה"י דעתיק... ולא הזכיר מוחין 

 , הישן שעלה,הצלמים 2ת פני ריקם( ובהמשך אחרי זיווג או"א בזיווג נ"ר רואים א

 שצלם דאח' דאח'. צריך להבין פנים דאח' דפנימיותוהחדש  .אח' דאח' דפנימיות

, ושם מחכה עד שירד הצלם החדש, ואז מצטרפים רק עד או"אדפנימיות עלה 

 . , לכן לא מזכיר למעלה מזהשניהםורואים 

לע"ב ס"ג  חשובה אם אנחנו אומרים שצריך שהרפ"ח יעלה וכאן יש לשאול שאלה (5

דא"ק עם בחינות של "לא יראו פני ריקם" איך מתקיים דין זה שהרי הכל נשאר רק 

כוונת השם השני של שמע ישראל וכו' מה שכתוב בעל פי  והתשובה היאבאו"א? 

למטה בהגהה וז"ל:.. ועל דרך זה יכוין להמשיך  בסידור ב' דף ל"ד ע"בכתוב 

לעתיק, וכן מזה לזה עד רום המעלות, מעתיק לא"א מוחין דיניקה, ומאח"פ דא"ק 

כל פרצוף לפרצוף שלמעלה כדי שעל ידי זה יהיו מוכנים כל הפרצופים לעלות מ"ן 

כדי שיזדווגו כל הפרצופים הנז' במילת אחד... ע"כ ע"ש. הרי גם כאן יש  ממנו

בהמשך אחר שנשארו הצלמים באו"א יש לאו"א בחינות של הכנה כדי לעלות מ"ן 

וכן א"א מעתיק וכו', באופן שמתקיים דין זה של עליית הרפ"ח עם שקבלו מא"א 

 בחינות יניקה בסוד לא ייראו פני ריקם.

, נסרנו את לאה על ידי אח' דאח' דפנימיותבנסירת  ביום ראשון במילת באהבה (6

והגבורות עברו לכתר דרחל. וכן ביום ב' במילת באהבה  ,שהשארנו בה רשימו

והגבורות עברו לכתר  ,נו את לאה השארנו בה רשימונסר אח' דחיצוניותבנסירת 
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 לא כתוב פנים דאח' דפנימיות בנסירתבכוונת באהבה  בסידורביום ב' דרחל. והנה 

צריך להעביר את  דפנימיות בפנים דאח'לנסור את לאה? צריך לכאורה שגם 

הגבורות ללאה, ואחר כך להשאיר בה רשימו, ולנסור אותה ולהעביר את השפע 

 שכך נעשה בבחינות האח'. דרחל.לכתר 

או רק בבחינות  הפניםזו האם צריך לעשות זאת גם בבחינות של  הנה בענין שאלה (7

: עיין שערי רחמים א' שאלה ר"כשל האח' ששם יש לאה מה שאין כן בפנים 

: ראה זמרת הארץ אחר התקיעות גם לאה מקבלת בחינת הפנים וננסרת תשובה

הי"ו )זצ"ל( סברתו לאה אינה לוקחת מן הפנים   דוויקשאול  כמו רחל, אבל רבי 

אחר התקיעה יען הרב לא כתב, והשיב דבר שלא כתב הרב בעצמו לא יוכל לומר, 

פאת ואינו יודע למה לאה לא ננסרה בחינת פנים. ה' יעב"א. ע"כ. ע"ש. וכן ראה 

ליש :... נמצא בסידור שבידינו שנמשכים הששה גבורות ושהשד"ה עמ' פ"ט סוע"ב

העליון דת"ת דרך לאה, ונשאר הרשימו שלהם בלאה, ומשם יורדים לכתר דרחל 

וננסר כתר דרחל. אבל בבחינת אחור ופנים דפנים דפנימיות ופנים דחיצוניות 

לא נזכר שנמשכים הז' הנמשכים על ידי השופר, וכן במלך עוזר במנחה וערבית, 

. ע"כ דאחור דפנים כי אם מוחין. משמע שלאה אינה מקבלת מוחין גבורות דרך לאה

שהיא  שוןשמן ע"ש. ושם צריך עיון גדול שנראה מדעת השד"ה שאינו סובר כמו הש

אין צורך בבחינות הפנים לנסור את לאה.  אך לענייננו. ע"ש וצע"ג. לאה דרחל

  להעביר בה את הגבורות דרך לאה ולהשאיר בה רשימו וכו' כנ"ל.

 :...שמן ששון ג' דף ק"כ ע"ד אות י"ב :דרחל בעניין לאה שמעל רחל שהיא לאה (8

וגם הכתר דרחל ננסרו ביום זה וכו' וצריך להבין  דלאה כולוף פרצושם ונמצא כי 

ודע דמלאכת הנסירה  ואיך יבוא מלאכת הנסירהעם ז"א  רדלאה היא פנים באחו

ונקראת בשם לאה להיות לאה  הנקראת בשם לאה עליון דרחל ףבחצי פרצוזו היא 

להרב ועיין  ,' כ"ט פ"אעי"ט פ"ז ושע' בע"ח שת חצי עליון זה דרחל כנז' מלבש

ועיין מה שכתבתי באורך  שאלה ו' 'אף ובדברי שלום ד ,קמ"ג ע"אף תו"ח ד

 לאה דרחלהוא בחינת בנסירה ... ע"כ ע"ש. והרי ש"ש ח"א שי"ט פ"זבקונטריסי 

. והוא חלק עליון של רחל שנגדלה. וכנ"ל צ"ע בדעת רבי שאול שהיא אחבא"חשהיא 

 .צ' ע"א - פאת השד"ה עמ' פ"ט סוע"בלאה דבפנים באח' אחוריים דאימא. ראה 

שמן בכל מקום ולא רק כשעולים לע"ס דא"ק  מה שרואים שיש זיווג בהורדת שפע (9

ת נעשה זווג ב' שם וכבר ביארנו כי בברכת אבו :...ששון ג' דף ל"ב ע"ג אות ט'

 חיןכדי להמשיך עוד ג' מוהזיווג בתיבת אבותינו(  אבותינואו"א )באלוהי ואלוהי ב

דזווג זה מה ענינו הלא כבר וצ"ל  ד"ן ףעולת תמיד ד פרסראשונים וכו' שם דרוש ב' 

וי"ל תוך רישא דז"א  חיןואין חסר רק כנסת המו נעשה הזווג בק"ש במילת אחד

שהוא  אבותינוובאלהינו ואלהי ... זווג אור הנמשך מחדש דאין אור יורד אלא ע"י

להמשיך ג"ר דאימא נמשך הזווג בבחי' אבא אשר הוא גדול מעלתו על אימא אך 

יותר עליון ממנו שהוא א"א  נהצריך זווג מבחיא שם שהוא כדי להמשיך ג"ר דאב

  .פתח עיניים דף ל"א סוע"גע"ש. וכן ראה  ...ב' מזלין והבן
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 ודאצילות בריאהא"א דבשם אדנות 
 

 ממעמקיםמזמור 
 

כזה אלף מלא  אדניבא"א, והוא בחינת  אדניבדרוש ברכת כהנים הרב אומר שיש שם הנה 

 האם בבריאה או באצילות. דלת נון יוד. 

וכבר ידעת שהי"ג תיקונים דיקנא דאריך והט' תיקוני  :...שעה"כ דף מ"א ע"ב

וה"ס  ]דף קמ"ו סוע"ב[ בזוהר פ' נשאכנז' כ"ב אותיות התורה דיקנא דז"א הם 

כי זה  ודע אדני כנ"ל: דמילויאותיות  י"בשיש במילוי הויה דאלפין ו תאותיו עשרה

 בלק קפ"ה ע"ב קה"קבזוובזה תבין מ"ש  בדיקנא דאריךהוא למעלה  אדניהשם ד

והכי פי' אם עונות  .כו' ע"כ או"אאם חובין סלקו עד  כו' י"האם עונות תשמור 

שה"ס  אדניהנה שם  ,והגיעו העונות עד המקום הזה העליון או"אשהם  י"התשמור 

אדני אבל שם  .הוא יעמוד עלינו בי"ב תיקוני דיקנא דא"אהנרמזים י"ב אותיותיו 

ואיך יאמר שאם גברו או"א שהוא ב י"ההוא גרוע מאד במעלה משם  תשבמלכו

עמוד לנו אבל הכוונה ית שבמלכו אדניואין בו כח לעמוד לנו ששם  י"ההעונות עד 

 ע"כ. ע"ש.  .וזכור זהדא"א  אדני העליון שבדיקנאהיא על שם 

 י"גשם אדנות מלא יש גם באריך והוא רמוז בי"ב אותיות והכולל, שהם רומזים על שהרי 

בתחילה הוא מדבר על ברכת כהנים  א'כאן שני נושאים.  שישלהבין . וצריך תיקוני דיקנא

ומסביר שמדברי הזוה"ק  ב', ושם אדנות במילוי שם הוא בא"א דאצילות. אצילותוהיא ב

וזה מה שכתב במזמור ממעמקים. מציאות כזו גם כן שהיא בבריאה,  בבריאהמשמע שיש גם 

 וכדלהלן.

אם עונות "הכא אית לאסתכלא, כיון דאמר  :...זוה"ק פרשת בלק דף קפ"ה ע"ב

דרגין דרחמי אדכר דוד הכא, תלת  אלא (:אדנ"י, אמאי יהו"ה )ד"א "י"התשמר 

 [2], אבא ואימא, אם חובין סגיאו עד דסלקין לעילא לגבי י"האם עונות תשמר  [1]

, ואי שמא דא אף על גב דאיהו רחמי יתער רחמי( דאיהו אדנ"יהא יהו"ה )ד"א 

דרגא חדא אית דנהדר לגביה, דכל אסוותין  [3] בדינא, וכל דרגין אסתימו בדינא,

, מ"י יעמוד ודאי, מ"י ירפא לך, ועל מ"ימניה נפקין, איהו יחוס עלן, ומאן איהו, 

 ... ע"כ ע"ש.(אדנ"י)ד"א  י"ה יהו"הדא 

שהם  ,י"ה. ועוד יש להבין, אם רבו העונות וולא שם הויה אדניכאן וודאי הגירסא ראשית 

, בריאהשהוא בדיקנא דאריך ד אדניוהוא שם  למעלה מהםאז יש  או"א, אינם יכולים לעזור.

שיש בו בחינות דין, הרי שיש דרגא  אדניוהוא רחמים, ואם גם הוא לא יעזור, מפני שנקרא 

דאצילות. כאן מדבר על או"א שבבריאה  הבינהשהיא  מ"יגבוהה מהם והיא רפואה לכל, 

                                                                    
ריש  שער מאמ"ר דף מ"ז ע"בנ"ב עיין וז"ל: כאן בשעה"כ יש הגהה לרבי שאול בתחילת הספר  ק

יש שם עכ"ל. וכאן הכוונה שבפרשת בלק נלמד ש פרשת בלק שכתב שם שהוא בא"א דעולם הבריאה.
 , אך שם הוא בבריאה, ונלמד משם שיש גם באצילות בברכת כהנים.אדני באריך
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שהיא  בינה דאצילותהיא בחינת  י"מ-שם אדנות. והוא גבוה מאו"א. ו יש בו, בריאהואריך ד

וכל מה שבבריאה הוא בהשגחתה. הרי משעה"כ למדנו שיש שם אדנות מלא  מקננה בבריאה

הוא באריך, ושם התחיל בברכת כהנים והיא באצילות והביא ראיה מהזוה"ק בלק, ושם 

בבריאה וגם באצילות שם אדני מלא מדבר במזמור ממעמקים, והוא בבריאה. הרי שיש גם 

 . במזמור הוא בבריאה, ובברכת כהנים הוא באצילות.א"אוהוא ב

וז"ל הכא אית  קפ"ה ע"ב ףבדשם פרשת בלק:  :...שער מאמרי רשב"י דף מ"ז ע"ב

כו' לכאורה יש  ]אדני[( יי')אמאי  ה"ילאסתכלא כיון דאמר אם עונות תשמור 

כי הרי בפסוק הזה אינו מוזכר אלא שם  רחמידאיהו  ]אדני[( ה')לתמוה במ"ש הא 

נשא  רשתואמנם זה יובן במ"ש בפ ?ולא רחמים שהוא דיןבאלף דלת נו"ן יו"ד  אדני

וגם ביארתי זה  יחודהנקרא  אדנותבברכת כהנים בענין שם  ע"ב בר"מסודקמ"ו 

עם י"ב אותיות וכי הוא  אדנ"י במילואו הוא רחמיםבפירוש ברכת כהנים כי שם 

ושם זה הוא בעולם  פיןנא השם עצמו הרי י"ג כמנין י"ג תיקוני דיקנא דאריך

הנה  ,אבא ואימאשהם  י"הנת הפסוק אם גברו העונות עד שם ו. וזהו כוהבריאה

ואם גם שם הזה יגביר עליו כח הדין  ויעמוד לנו אדני שהוא רחמים יכפר עלינו

שער הכונות ו עיין גם בשער ו' יעמוד לנ הבינהשהיא  מ"יהנה  ,להיותו שם אדנות

 ענין זה באר היטב גם כן: במ"א ע"ף בד

בינה שהיא מ"י , ואם לא יעמד הרי דבריאהא"א הוא ב אדנישמפרש פסוק זה בבריאה והרי 

 יעמוד. דאצילות

, מ"ה דאלפי"ן (1: שמות ב', ע"י קאותכוין להוריד שפע :...דף ס"ג ע"ד"ח פרי ע

אשר בכאן  אדנ"יאותיות. כי  י"בבמלואו, שיש בו  ואדנ"י (2. אותיות י'שיש בו 

ל , עבזוהר בלק. ובזה תבין מ"ש דא"א, והוא למעלה, בדיקנא עלאה הוא במלוי

יעמוד, אם חובין סגיאין עד דסליק לעילא  י"י מ"י"ה אדנאם עונות תשמר " סוקפ

אתער מי, דא אע"ג דאיהי רח ( ]ואי שמא[ואמא). אדני דאיהו רחמי, הא או"אעד 

. וכל דרגין אסתכמו בדיניה, דרגא אחרת אית דנהיר, דכל אסוותין נפקין בה דינין

]ע"כ  .י"ה אדניד "כו' ע י"מיעמוד ודאי.  י"מ, מאן ניהו, איהו ואיהו יחוס עלןמנה, 

איך במלכות הוא למטה  הפשוט, כי הוא במלוי, אדניוהנה שם זה שהוא  הזוה"ק[

פשוט, לא  אדנ"י, שהם יותר עליונים משם י"היוכל לעמוד, כי מאחר שאו"א שהם 

 י"בכנ"ל, ויש בו  מלויהוא בבחינת  אדנייכלו לעמוד. אבל הטעם הוא, כי זה 

 והוא יותר עליון מאו"אשהוא בי"ב תיקוני דיקנא דא"א,  ]ע"ה י"ג ת"ד[ אותיות,

 .. ע"כ ע"ש..כנודע. ובזה יתיישבו הדברים

שוב כאן התחיל מדבר בברכת כוהנים שהיא באצילות ומביא ראיה מזוה"ק בלק, הרי 

שמדבר שם על מזמור ממעמקים, והוא בבריאה הרי שמביא הוכחה לאצילות מהבריאה, ויש 

 בשניהם אדנ"י מלא.

                                                                    
 כאן מדבר בברכת כהנים. קא
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הוא למעלה בדיקנא  אדנ"ישם ודע כי זה השם ד :... ש"ש ג' דף נ"ד ע"ד אות ס'

וכו' הנה מפשט דברי  "אם עונות תשמור י"ה"דא"א ובזה תבין מ"ש בזוהר בלק 

הוא למעלה וכו' מורה דקאי במאי דסליק מיניה  אדנ"י-רבינו שכתב כן כי זה השם ד

עשר אותיות שיש במילוי הוי"ה דאלפין וי"ב אותיות דמילוי אדנ"י שכתב וה"ס 

אין כל זה אלא ובודאי  למעלה בדיקנאהוא  אדנ"ישם כנז' ולזה כתב ודע כי זה ה

ועיין לעיל בכל דרושי  .כנודע לותדאצישהרי כל סדר העמידה הוא בזו"ן  לותבאצי

 ערדבש שהאך ק לותא"א דאציק"ש ועמידה ופשוט נמצא דשם אדנ"י הנז"ל הוא ב

 נתוהבריאה וזהו כו םשם כתב דשם זה הוא בעול ע"ב[ מ"ז] מאמרי רשב"י דמ"א

שהוא  אדנ"ישהם או"א )פי' דבריאה( הנה  י"האם גברו העונות עד שם  סוקהפ

ואם גם שם יגביר עליו כח הדין )והוא בא"א דבריאה( רחמים יכפר עלינו ויעמוד לנו 

( עילאה בההנקראת תשו לותבינה דאצישהיא בינה )פי'  מיהנה  ,להיותו שם אדנות

הוא שם  והניםכרכת בבהאי כדיניה  ,כל אחד ולע"ד נראה לתרץיעמוד לנו עכ"ל 

ורבינו הכי קאמר  .אהא"א דבריובמזמור ממעמקים הוא  לותאדנ"י דא"א דאצי

ובהקדמה  .לותא"א דאציוהיינו  שם זה דאדנ"י הוא למעלה בדיקנא דא"אודע כי 

א"א כי שם הוא ג"כ בא"א אך שם הוא  ]דף קפ"ה[ בלק בזוהר פ'זו תבין מ"ש 

להרב מקדש מלך בפ' בלק כנז' שם )פע"ח ספ"ז דחזרת עמידה( ועיין  אהדברי

ומן התימא דלא הביא פי' דברי רבינו זלה"ה ולע"ד נראה דזהו  אחר שדקפ"ה פירו

ולא  בין ישתבח לברכת יוצרדרושי ר"ה לאומרו  לתהטעם שכתב הרב לקמן בתחי

הוא  דהעד העמי כנז"ל וברכת יוצר אההבריהוי הפסק יען שכל הרמז הוא בענין 

 ... ע"כ ע"ש.כנז"ל אהבברי

וזה מה שאנחנו מזכירים במזמור ממעמקים  באריך דבריאהמבואר היטב שיש שם אדני הנה 

וזה  והוא בברכת כוהנים מלא אדנישאומרים אותו לפני הבריאה אחרי ישתבח. ועוד יש שם 

: יש דיוקים צ"ד ע"אאהבת שלום דף כתב יד יצא בהוצאת  עולת תמיד. ראה באריך דאצילות

. גם שמן ששון הירוק על שע' מ"י בינה דאצילותאומר בפירוש  הצמ"חותוספות וכן שם 

סידור היר"א א' עמוד . סיכום הסוגיא מעין מה שכתב לעיל. ראה מאמרי רשב"י דף כ"ו ע"ד

לשון חכמים חלק ב' סימן וכן העתיק הרב בניהו בסידור של עשרת ימי תשובה. וכן ראה  386

 שליט"א. רבי מרדכי עטיההרה"ג מו"ר על הנסירה של  עטרת מרדכי. ראה בספר ה'
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 עוד על שם אדנ"י
 

צריך להבין מתי המלכות נקראת אדני האם רק בבריאה או שיש גם פעמים שנקראת הנה 

 .אדני באצילות

כנ"ל בביאור משנת  כותיש אל המל נותוהענין הוא כי ד' בחי :...שעה"כ דף צ"ג ע"ג

היא בחי' בסוד קשר של תפילין ש"ר תחת ג"ר שהם  הא'כו'  ראשי שנים הם ד'

תחת חג"ת דז"א ושם הוא  שורש ב'שורש א', עוד יש לה  החב"ד דז"א ושם הניח

ושם הוא נקרא בסוד  תחת היסודתחת נה"י דז"א  שורש ג'מקום החזה. עוד יש לה 

"ק דבריאה ושם היא למטה בהיכל ק שורש ד'של הוי"ה, עוד יש לה  ה' אחרונה

... ע"כ. אדנ"יואז נקרא שם  צוףפר נתאבל אין בה בחי א' כלולה מי' דהנקובסוד 

 ע"ש. 

הביא  ובשעה"כ דף צ' ע"אשורשים שיש למלכות מלמעלה למטה  ד'כאן הביא הרב  הנה

. וצריך להבין האם אין אדניאותם מלמטה למעלה. והבחינה שהיא בבריאה היא נקראת 

 באצילות.אדני 

ע"ח : וז"ל שם אדני. עיין דף צ"ג ע"גבתחילת שער הכוונות על  הגהת רבי שאול

ונלע"ד לפי שנקודה באצילות. היא פרצוף שלם בבריאה. לפיכך  שער ל"ה סוף פ"א

נקראת כשהיא בהיכל ק"ק דבריאה, בשם אדנות. ודוק מו"ר השד"ה יצ"ו. אחר זה 

  ע"כ ע"ש. תב הרב בפירוש.שכן כ בספר הכוונות כ"י דף צ"הראיתי 

 גם באצילות. אדני שהמלכות שלמה בפרצוף אחד היא נקראת  משמע

והיא טפילה אל השם ה' תתאה נמצא כי המלכות בקטנותה נקראת  :...ע"ח ב' דף נ"א ע"א

כפי הזמנים או המציאות  אלקיםאו אדני הוי"ה וכאשר נשלמת פב"פ יש לה שם אחר בפ"ע 

 כר בזוהר.ואינה טפילה אליו כנז

ועתה צריך לבאר  בשעה"כ דף צ"ד ע"א:... כתב הרב שערי רחמים א' שא' ר"ח

היא שם אדנות הוא  השאלהאיך נרמזים ה"פ רי"ו הנז' בה' שמות הויה אדנות... 

עיין ע"ח ) הנ"ל ( נמצא טעם מה שקרינו אדנות  תשובהבבריאה לא באצילות... 

ים אות ה' אחרונה אבבריאה וה' אחרונה באצילות יען באצילות שהיא נקודה קור

אבל לעולם כל מקום שהיא ים אותה אדנות אובבריאה שהיא פרצוף שלם קור

. מר' עדיין נקודה נקראת ה' אחרונהשפרצוף שלם היא נקראת אדנות וכל זמן 

 .שערי רחמים ב' שא' קי"טוראה גם שד"ה.ע"ש. 
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 על פי הכוונות  וטעמיםמה שנלע"ד רמזים 
 

... בכל ראש השנה חוזר האצילות ע"ד וכן שם דף ק"ד ע"א בשעה"כ דף פ"טהרב כותב  הנה

' ד' ב ריכול להתחלף  שבכתב אשוריועוד  כמות שהיה בתחילת בריאת העולם...העליונה ל

כתוב  ר' וכן ולא תשתחווה לאל אחרשלא יתחלף ב רבתיד' ב דוע"כ כתוב בתורה  בק"ש אח

סבבוני  ספר הליקוטים דף פ"ה ע"ב על פסוק הושע י"ב' ) עיין דשלא יתחלף ב רבתיבר' 

והנה שבט  רברבי הם אותיות ר' דלא תשתחוה לאל אחרוד דאח ד'בכחש אפרים הנה דע כי 

 ר' דלא תשתחוה לאל אחרוכן ה רונעשה אח ד' דאחדאפרים היו מוחקין העוקץ של אחורי ה

: והנה לפי בשעה"כ דף צ"ד אע"בע"ש ועוד כתוב  דהיו מוסיפין עוקץ ונעשה ח"ו אח

כזה ה' ונמצא כי אותה  ר"ו' בציור השכונתינו עתה לעשותה בחי' רי"ו שהוא כשנצייר צורת 

י למתק הדינין ' זו כדה' לגבי י' אינה שם עתה ולכן אנו צריכים להוריד ה' שבעוקץ אחורי היה

' וזה ד' שצריך להפוך אותה לרכנז' עכ"ל. מכאן משמע שיש  רי"ואשר בה שהם בסוד 

לרפ"ח וכן ראה זוה"ק תחילת רי"ו ראה תחילת שערי אורה הקשר בין הרי"ו בענין ה)מיתוק.

 .(יניפרשת שמ

לע"ד, . על פי זה נרחמיםושיתף מידת ה דיןידוע שהקב"ה רצה לברא את העולם במידת הועוד 

' ושמה שעושים מיתוק הרי"ו בתפילת שחרית הוא רומז ענין זה, שהכריעות הראשונות הם 

 רי"ו. ע"י שאנחנו מחזירים אותה בציור בז"אאשר הויה וזה כנגד שם  ה'לגבי  י'', ו הלגבי 

וממתקים אותם וכן עושים בזקיפות וזה נלע"ד רמז לחזרת האצילות לכמות שהיה. שתחילה 

 היה במידת הדין ושיתף מידת הרחמים. וא"ש את"ם.

: בשברים ותרועה. והוא כך בשברים אנו מסלקים ועוד רמז להנ"ל הוא בתקיעות

ד דאימא את המוחין דאח' דאח'  דדת"י דגבורות ) שמאל ישן ( מתוך לבוש  היסו

ומכניסים אותם להוד דאימא ונכנסים כך לבג"ה דז"א, וממשיכים הארה לנוק' 

לבינה שלה ולגבורות דדעת. זה בשברים ,ובתרועה מחזירים את הגבורות דדעת 

גם כן רמז להנ"ל שבבריאת  זה נלע"דלמעלה ללבושם, כדי שירדו במקומם ובזמנם, 

וזה מה שאנו עושים ומורידים  העולם רצה הקב"ה לברא את העולם במדת הדין,

זהו רמז תגבורת דין שרוצים לשלוט בעולם.)את הגבורות דדעת עם הבג"ה וזה 

מז שתוף מידת הרחמים זהו רלם( ואז מעלים אותם ע"י התרועה.)לשליטת הדין בעו

מה שמדבר על פעולת התרועה  זוה"ק פר' אמור( וגם נראה מפשט ומיתוק הדין

)לא באתי כאן לפרש את הזוהר אך אפשר להבין כך  שמעלה את הדין למקומו..

 לע"ד ( וא"ש את"ם...

: הנה בזכרנו לחיים... וכו'.. ועוד ראיתי סדר יפה ונכון להעיר ולהאיר עיני הלומד והמכוון

  חח"ן.אנו ב חייםאנו נוסרים עשר ספירות דכתר דרחל הנה בכל מילה 

, וזה במילים י , יה , יהו , יהוה , בכל ספירה מתמעטת אות אחת מריבוע הויה כזה: ועוד

י' שניה  כתר,ראשונה  י', חונת חראשונה בכל נת י'ננסר ע"י ה  הכתר וחח"ןזכרנו לחיים... 

 .נצח י' רביעית  חסד,י' שלישית  חכמה,
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 חדנת ה', בינהשני  חדנת , ה'חבכל נת ראשונה' הננסר ע"י הבג"ה , לפי סדר הנ"ל  הועוד

 . הודרביעי  חדנת ה' גבורה,שלישי 

שהיא בחינת הארה,  באותאינה ננסרת  אלא שהדעת חדכל נת ו'ננסר באות דת"י כן ה כמו

 ה'. וביסוד רביעי חדנת ו', בת"ת שלישי חדנת ו'שננסרים באות. בת"ת ויסוד ולכן נשאר רק 

 . המלכות רביעי חדנת אחרונה

הם ... שעה"כ דף ק"ו ע"אשזה כתוב בפירוש בספר היצירה וכן הביא  ראיתיהנה אחר זמן 

 וזה פרטן: פר יצירהנחלקים בבחי' ו' צירופיו כנז' בס

 )ת"ת( במזרחויה     )גבורה( בצפון הוי )חסד(   בדרום יהו

 )יסוד( במערב והי       )הוד( במטה היו)נצח(     במעלה יוה

אינם שוים  יה"והענין היא כי אעפ"י שכל קצה מהם כולל ג' מוחין שהם ג' אותיות  וביאור

 ,ה"אגובר בו אות  קו שמאלשהוא גבורה  וצפון .י'גובר בו אות  קו הימיןכי החסד שהוא 

גובר בו אות ו' הרי הם ג' קצוות ראשונים. והנה גם ג' קצוות  קו אמצעישהוא הת"ת  ומזרח

גובר  הודשהוא  ובמטה ,יו"דגובר אות  נצח' בג"ר כי במעלה שהיא האחרונים הם ע"ד הנז

' אבל יש ביניהם שינוי בסדר האותיות האחרונות וגובר אות  היסודשהוא  ובמערב ,ה"אאות 

היא קודמת  רהשבכל שם מהם כי בחסד קודמת ה' אל וא"ו כי כן הוא הסדר האמיתי שהגבו

הת"ת שהוא ה' על ו' אבל בנצח קודמת ו' על ה' מפני שהת"ת גובר בו על הגבו' לפי שנצח יונק 

מן הת"ת וכן בגבו' שהוא דין גמור כל אותיותיה הם למפרע בסוד הדין כנודע בסוד פסוקים 

 שהוא הת"ת ו' בראש כולם אלא אף אות גוברת אות ה'ולכן לא די שבו  קבויסע ויבא ויטשל 

גברה  ה'לכן אעפ"י שאות  רהשהוא בחסד אבל בהוד שאינו כ"כ בחי' דין כמו הגבו י'גובר על 

על וא"ו שהוא ת"ת כי זה סדרן האמיתי.  י'שהוא חסד גובר בו  י'בו בראש כולם אמנם אות 

 מערבשהוא  יסודאבל ב ה'שהוא  גבורה על החסד' שהוא יגברה  הת"תשהוא  במזרחוכן 

דנטיל לשמאלא כנז' בס"ה לכן  ק"ץ ח"יתר מן הת"ת כנודע בסוד יצחק שהוא בחי' דין יו

 שהוא גבו' על החסד. והנה נתבארו ו' צירופי שם יה"ו הנז' י'' גברה בו על אות האות 

קוץ , נשים לב שגם בהתמעטות בשם ההויה יש סדר דומה שכן בכתר מתמעט ועוד

. הה', ובמלכות הו'ובו"ק ראשונה, בדעת  הה', בבינה היוד, בחכמה מתמעט היוד

שעה"כ דף ק"ו ע"א ד"ה וזה כדרך שכותב הרב בנענועי לולב, ענין המשכת היה"ו, 

: וביאור הענין הוא כי אע"פ שכל קצה מהם כולל ג' מוחין שהם ג' אותיות וביאור

אינם שוים כי החסד שהוא קו ימין גובר בו אות י', וצפון שהוא גבורה קו יה"ו 

ת ה"א, ומזרח שהוא הת"ת קו אמצעי גובר בו אות ו'... ע"כ. וכן שמאל גובר בו או

. חח"ן' מורה על יממשיך הרב ומסדר נה"י כסדר חג"ת ע"ש. מכאן שזה בכל מקום: 

 .דת"י' מורה על ו. בג"ה' מורה על ה

                                                                    
 שם מבואר שהפסוק השני הוא למפרע והוא כנגד הגבורה, בחג"ת. קב
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 והרי"ו  ובאתוון בתיביןע"ב  .עוד נלע"ד
 

בס"ה בפר' בראשית דף : שורה זה... ולהבין זה נבאר לך מ"ש שער הפסוקים דף י"ב ע"א

... והענין הוא במה שהודעתיך בדרוש קגוז"ל: דאגליף עלוי שמא דע"ב בתיבין ובאתוון ז' ע"ב

סוד ע"ב רי"ו, והע"ב הם הוי"ה דיודי"ן דע"ב והרי"ו הם ג"פ ע"ב שיש  כי הםרפ"ח ניצוצין 

, ומ"ה עם חשבון ד' אותיות ע"גי' אותיות הם , כזה ס"ג עם ס"ג מ"ה ב"ןבג' הויות ד

, ואלו הג' ע"ב, וע"ג הרי ע"ב ע"ב, וב"ן בבחי אחוריים שלה הם ע"אהפשוטות שהם כ"ו הם 

ע"ב אחרונים הם בגימ' רי"ו שהם כמנין גבורה גם נתבאר ענין זה היטב בענין שכיבת הלילה 

ה הם דינין וגבורות אבל הוי"ה ולמט בינהבכוונת ק"ש וע"ש. ונמצא כי ג' אחרונים שהם מ

וזה עצמו ענין שם בן ע"ב שהם רי"ו היא בגימ' חסד והיא חסדים,  אבאדע"ב עצמה שהיא ב

 ... ע"כ. ע"ש.אתוון וע"ב תיבין

... והענין הוא במה שהודעתיךיצא לנו שהרב משווה שתי המערכות ואומר בתחילה  מכאן

 ..."ו אתוון וע"ב תיביןוזה עצמו ענין שם בן ע"ב שהם ריובהמשך אומר 

: ד"ה ובכן יתקדש שמך וכו' דע כי ד' פעמים נזכרו בכאן מלות שעה"כ דף צ"ז ע"א

, והנה כפי העולה בדעתםזה וגורעים ומשנים  ןובכן שלא כדברי הפוחתים ממניי

ונודע כי שם בן ע"ב הוא ג' ג' ג' אותיות ג"פ ע"ב ואח"כ  ע"ב" הוא בגימ' בכןו"

 ד' הויות עסמ"בעניין ד' ובכן אלו הם  ואמנם נכללים בע"ב תיבין א"כ הם ד' ובכן.

באופן זה כי הויה דע"ב הרי היא נודעת כי גם היא במספר ג' אותיות בכן. גם הויה 

דמ"ה עם חשבון ד' דס"ג עם י' אותיותיה הם ע"ג כמניין בכן ע"ה. גם הויה 

אותיותיה הפשוטות הם כמניין ע"א וע"ה הרי ע"ב. אמנם הויה דב"ן היא בבחינת 

שהיא בגימ' ע"ב. וכבר נתבאר עניין זה בעניין ויעבר  י' י"ה יה"ו יהו"הריבוע כזה 

 הם סודוי"ג מדות דרחמי שבתפילת שחרית דחול כי ד"פ אלו ע"ב ע"ב ע"ב ע"ב 

 ע"ב רי"ו... ע"כ. ע"ש.

גם כאן בפירוש הרב משווה שתי מערכת ע"ב ורי"ו בתיבין ובאתוון, יחד עם ד' ע"ב  הנה

דעסמ"ב הידועים דרפ"ח ניצוצין, שכן גם כאן התחיל בע"ב רי"ו בתיבין ואתוון וסיים בד' 

 ע"ב דעסמ"ב, ומשווה המערכות ועוד אני צריך לעיון. 

לדעת כי ה' יתברך יש לו נ"ד :... ולפי שהדבר כך צריך אתה שערי אורה דף ד' סע"ב

. ואלו נ"ד רי"ו אותיותשמות מרובעים בצירוף הויה יתברך, והם עולים לחשבון 

והם בדמיון שבעולם בהויית ההויות,  סוד המשכת כח בכל הנמצאיםשמות הם 

נכללים כל . ובתוך אלו נ"ד שמות נשמה אצל יר"ו אותיות שהם בויסע ויבא ויט

 המספקים צורך כל הנבראים על ידי אדני...ע"כ ע"ש. ואלו הן  הדברים שבעולם

                                                                    
זה מה שעשה אלישע כשהחיה את חבקוק שהוא היה גבורה כמנין חבקוק והיה בו ג' ע"ב שמבינה,   קג 

ס"ג ומטה והוא הביא לו גם את הע"ב של אבא שהוא הוי"ה דע"ב. וזה מה שאמר דאגליף עלוי שמא 
דע"ב בתיבין ובאתוון. וכאן הרב משווה את הרפ"ח ניצוצין שהוא ד' ע"ב הידוע עם ע"ב בתיבין 

 באתוון. כשהע"ב בתיבין כנגד ע"ב דע"ב. ובאתוון כנגד ג' ע"ב אחרים דס"ג מ"ה ב"ן.ו
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מכאן לדייק שהרפ"ח שהם כח כל הנמצאים ונכללים בהם כל הדברים שבעולם, הם  נלע"ד

צירופי הוי"ה. נ"ד אותיות שב רי"ו, ופנימיותם הם רי"ו אותיות שהם בויסע ויבא ויטעצמם 

ולא רפ"ח, ואולי אפשר לתרץ  אך צריך עדיין להבין שחשבון נ"ד צירופי הוי"ה הם רי"ו

 שהע"ב הראשון הוא כנגד החכמה, והוא התיקון כמ"ש לעיל בענין חבקוק. ע"ש. ע"כ נלע"ד.

:... רבי אלעזר אמר תלת נהורין אינון זוה"ק פרשת שמיני דף ל"ו ע"א למעלה

עילאין קדישין דאחידן כחדא, ואינון כללא דאורייתא, ואלין פתחין פתחא לכלא, 

חא למהימנותא, ואלין ביתא דכלא, ועל דא בית אקרו, דאלין אינון ביתא, פתחין פת

 ובגין כך שירותא דאורייתא ב', דהא היא אורייתא הוי, ואסותא דעלמא. ע"כ.

' הקוים של אות ב', ג: רבי אלעזר אמר כי פירוש מתוק מדבש ע"פ רמ"ק ומהרח"ו

ם פתח לכל ההתנהגות, להנהגת "יט,... ואלו פותחיו "יבאו"יסע והם סוד ג' ווי"ן של 

 החסד הדין והרחמים... ע"ש. 

לפי דברי הגר"א בפירושו לספרא דצניעותא, שכל התורה נכתבה בכללות בפרק  נלע"ד

הראשון מבראשית עד לעשות. ורמוזה בפסוק הראשון, כולה. וכאן אנו רואים שכל התורה 

בג' ווי"ן שבה, והם של רי"ו ' מבראשית, בשהם כל התיקונים כולם רמוזה באות הראשונה 

אותיות, שהם רומזים על רפ"ח ניצוצין. ע"כ נלע"ד ועוד נלע"ד שמה שאנו ממתקים את רי"ו 

 בראש השנה הם בחינת הרפ"ח של כל השנה. ע"כ נלע"ד וצ"ע גדול בכל הענין.
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 ימי תשובה עשרת
 

את הנסירה שהתחלנו בה בראש  ממשיכיםצריך להבין שבעשרת ימי תשובה אנחנו הנה 

בשש הבחינות של פנימיות ביום ב'  החכמהואת ביום א' הכתר השנה. אשר נסרנו את 

דפנים אח' ופנים ו דאח' ניםפח' ו, אבפנימיותבחינות  ד'שהם לעיל וחיצוניות כמבואר 

 דחיצוניות. אח' ופנים , בחיצוניותבחינות  ב'דפנימיות. ו

 ותדז"א לספיר ותמספירה לספירה, והיא מספיר א'חינות בנסירה, ב ב' צריך להבין שיש ועוד

נסירה מפרק לספירה, שכן רחל דבוקה עם ז"א מב' שלישי ת"ת ולמטה, ולכן  ב'דנוק' רחל. 

 הכתר הוא דבוק לב' שלישי ת"ת דז"א. והחכמה לפרק א' דנצח. והבינה לפרק א' דהוד, וכו'. 

 ג' בינה דעת.ב' כתר חכמה.  א'בחינות.  ג'ספירות דנוק' מתחלקות ל י'צריך להבין ש ועוד

, ובבחינה מעורבותו מושרשותהספירות שבהם הן הראשונה שאר הספירות. ושבבחינה 

ולא מושרשות, ובבחינה השלישית לא מושרשות ולא מעורבות ולא  מופקדותהשניה הן 

 של הספירות. בהתמעטות כאן נראה הבדלים בעבודת הנסירהמופקדות. ו

שש ספירות עליונות ושליש ת"ת, בין , מספירה לספירהצריך להבין שיש הבדל בנסירה  ועוד

ובין שאלו בחינת לאה שננסרה כולה בראש השנה והספירות עברו לכתר וחכמה דנוק' רחל. 

, שכן רק בב' בחינות שעשינו בהם את הנסירה בתיבת שני שלישי ת"ת ונהי"םנסירת 

. גבורותו הבינות דחיצוניות, המשכנו ברחל את אח'דפנימיות, ו ח' דאח'א, שהם באהבה

את ד' דחיצוניות,  ופניםדפנימיות,  ואח' ופנים דפנים, פנים דאח'ובשאר הבחינות שהם 

 מחדששל תנהי"ם ברחל, וצריך להמשיך אותם מז"א לרחל  הגבורות לא המשכנובחינות אלו 

 . כדי לנסור אותם

וריבועים, שלא  חדשות, גבורות הויות ואהיהצריך להבין שבחינות אלו שממשיכים להם  ועוד

, וזה נעשה מג' השלמת המיתוקיםהתפשטו בהם, לא מותקו בשופר, לכן צריך להוסיף 

וכן מהגבורות עצמם. ועתה ננסה  ג'וכן ממוחין שבנוק',  ב'מהמוחין שבז"א,  א'בחינות. 

 .להביא כאן חלק מהמקורות לזה

הוא א' ה ב' בחי'והנה בענין נסירת הדינין האלו יש  :...שעה"כ דף צ"א ע"ד

 חכמה שבהב חכמה שבוושל כתר שבה וליתנם בכתר שבו להמשיך כל הדינין שיש ב

היא כי הנה בחי' הי"ס שבה הם  בחי' הב'י"ס שבו בי"ס שבה.  םוכעד"ז עד תשלו

ינתנו חצי התחתון דת"ת שבו עומדים מן החזה שלו ולמטה וא"כ צריך שהדינין שב

נה"י שלו וכעד"ז עד תשלום החכמה בה דנצח שבו בא'  רקפוהדינין שבכתר שבה ב

בכל שיעור קומת שלה. ונבאר ענין ב' בחי' אלו איך נעשות בי' ימים אלו גם יתבאר 

 ... ע"כ. ע"ש.אופן מלאכת הנסירה רשהיטב מפו

שהם נתנו מלאה  ,שהם מספירה לספירה תהנסירובחינות ב' כאן ביאר לנו הרב עניין הרי 

, שכן כל ספירה שבה דבוקה בנה"י וחצי ת"ת מפרק לספירהוכן  לכתר שברחל ביום הראשון.

 שבו. 
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ולהבין טעם אל השינוי הזה צריך שנבאר חילוק א' שיש  :...בע" בשעה"כ דף צ"

 ,כתר וחכמההיא  הא' נההבחי .נותלג' בחיבאלו הספירות כי הם מתחלקות 

היא שאר הספי' התחתונות. והענין  הג' נהוהבחי ,בינה ודעתהיא הב'  נההבחיו

בלבד נקרא ראשים כנז' אצלנו באדרת הכתר והחכמה הוא כי הנה נודע שבחי' 

שני ימים דר"ה  נתדמתגלפין כו' ולכן אלו הם בבחי תלת ראשיןהאזינו בענין הנהו 

אבל משם ואילך  ,ם כנ"ל' מהאביום  רוכ"א מהם ננס כי כל א' מהם נקרא ראש

והוא כי  א' נהכו' ולכן שני ימים אלו הם שוים בבחי שנהה אשראינם בכלל ימי 

ויורדות בכתר של  רותכל הגבומתקבצים כאשר אנו אומרים שביום א' דר"ה 

 בירידתם וכעד"זשם  ומתערביםשם בכח  שהם מושרשותהנקבה הענין הוא 

  .של ר"ה ב'שבה ביום  בחכמה

שבה אז הם באופן אחר  וביום ד' בדעתשבה  ביום ג' בבינה רותכשיורדות הגבו אבל

יורדות שם בבינה או בדעת שלה ובערך זה הם  רותוהוא כי אמת הוא שכל הגבו

הגבורות  רקאו הדעת שבה לוקחים  הדומות אל הכתר והחכמה אבל אין הבינ

 פקדוןק בתורת אעפ"י שיורדות שם אינם שם ר רותאבל שאר הגבוחלקם לבד שב

  .בלבד ואינם מתגלות שם

 נותבחי מב' םבחי' ג' משונישבנוק' אז הוא  נותהתחתו תהספירו ז'ב וכשיורדות

פקדון רק  תבתורלו אינם יורדות שם כלל אפי םשאינם מחלק רותהא' והוא כי הגבו

שבה כנ"ל  והחסדשלו  פ"ב דנצח' ננסר הבזה כי ביום  והמשל הגבו' שהם חלקם.

הת"ת שבו  רתדגבו השבה אבל הגבור חסדשלו ב החסדשל  רותואז יורדין הגבו

 רהגבושלו וה דהודכי אז נכנס פרק ב'  ביום ו'וכעד"ז  ,בדעת שבה להנשארים למע

של הת"ת שבו  רהשבה והגבו רהשל הגבורה שלו בגבו רהשבה ואז יורדין הגבו

 נשארין בדעת שבה עד יום הז' כמ"ש בע"ה.

כל  כתר וחכמה ,א' בחינות בספירות הניתנות ברחל לצורך הנסירה, ג'מבאר הרב שיש כאן 

אע"פ  התמעטויות בכולםלכן כשנעשה בהם נסירה נראה מושרשות ומעורבות,  הספירות

אינם מושרשות ולא  הספירותבבינה ודעת  ,ב' שבפועל הנסירה רק בכתר או בחכמה,

ושאר כל הספירות  בדעתאו  בבינהאה התמעטות רק , ולכן נרמופקדות מעורבות, והם רק

אינם לא מושרשות ולא מעורבות ולא  הספירות הז"ת, ובשאר ג'. מופקדותיעברו בתורת 

 בעוברם למקומם מהדעת.  תאח תאחמופקדות רק ננסרות ומתמעטות 

כי בב' ימים דר"ה היו בהם ב' בחינות  א'ונחזור לענין :... שעה"כ דף צ"ב ע"ג

 ביום הז'עתה  ...האלו ות' בחינדמתוקים כנ"ל וביום הג' יש בו  נותוב' בחי רותגבו

של ר"ה שהוא מתחלת הכתר שבו  א'לפי שד' בחי' אלו לא היו רק במה שננסר ביום 

 אבל ,הנז' ושם היו הגבורות והמיתוקיםעד שליש הת"ת שבו שהוא מקום החזה 

 א' נההנז' רק בחי נותבו ד' בחי ' ואילך. לא היוזמה שננסר מן החזה ולמטה מיום ה

כדי להשלים אותם הד' בחי' בשאר בלבד שהיא הנסירה פ"א בלתי מתוקים. והנה 

דז"א חב"ד כי הנה נודע כי הג' מוחין  הימים מיום הז' ואילך היה עניינו באופן זה

' ספירותיו והוא כי כל מוח מהם בכל ז"א בט ם"פ הנה הם מתפשטיודבחי' א
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 רותמתפשטים בג' ספי חין. והנה ג' פרקים הראשונים של המוןמתחלק לג' פרקי

 ניםשלו וג' פרקים התחתחג"ת של ז"א וג' פרקי' אמצעיים ב חב"ד ותהראשונ

שלו ונמצא כי גם ג' בחי' הגבו' והדינים אשר באלו המוחין גם הם ננסרין נה"י ב

נז' ים בט"ס שבה ע"ד האשר גם הם מתפשט בג' מוחין שבהומתפשטים בנקבה 

של גבורות הננסרות ומתפשטות בה. עוד יש בחי' גבורות אחרות  בחי' א'והרי זה 

בסוד הנסירה והוא כי במוח הדעת של ז"א יש בה עטרא  אליהשמתפשטות וניתנות 

ואח"כ  ,דגבורה הכוללת ה"ג ואלו הה"ג יורדים ומתקבלים בדעת של הנקבה כנודע

מתפשטות מחסד עד הוד שבה אעפ"י שאמרנו כי ג' מוחין שבה מתפשטות בט"ס 

לפי שהענין הוא באופן זה כי מוח חכמה שבה נחלק לג' שבה אין זה מעלה ומוריד 

חלקים הנק' תלת פרקין ומתפשטים בקו ימין שבה שהם חח"ן וכן מוח בינה שבה 

מתפשט בקו אמצעי שבה בג"ס עד"ז בג"ס קו שמאל בג"ה וכעד"ז מוח דעת שבה 

עד הוד  ה"ג מחסדהזה עוד יש התפשטות אחר של  ומלבד התפשטותדת"י שבה 

שבה ועד"ז הוא בז"א בבחי' ה' חסדים המתפשטים בו והוא זולת התפשטו' ג' מוחין 

שבו בט"ס שבג' הקוים שבו וזכור זה והרי זה בחינת אחרת של נסירת והורדת 

 ... ע"כ ע"ש.הגבורות בנקבה

 מיתוקיםבחינת ה להשליםהבחינות הניתנות לנוק' רחל  ג'כאן בקטע זה מבאר הרב הרי 

 שחסרים להויות האלו שניתנות מחדש, ולא נתמתקו בתקיעות השופר. ע"ש.

)דף מ"ג ע"ב( איך  ב'יום ו ע"ב( ח) דף ל"א' :... ראה בסידור יום סידור ר"ה דף פ"ג

איך רק הבינה והדעת בלבד מתמעטות כל הגבורות מתמעטות, וראה ביום ג' וד' 

והשאר עובר בשלימות ללא התמעטות ששם הם מופקדות בלבד. ובשאר הספירות 

כל  סיימנועד תיבת חפץ  ביום ז'רק הוי"ה אחת עוברת ננסרת ומתמעטת. וכן ראה 

, וכן מה שכל בחינה קבלה לאההבחינות שניתנו בכתר דרחל מהספירות שהיו ב

כמ"ש רבי שאול  דרך לאה, בחינות הפנים ורק בבחינות האח' עברו דרך ז"אבנסירה 

 . שערי רחמים א' שא' ר"כ

חפץ יש להמשיך לדעת נוק' השני שליש ת"ת שניתנו ביום א' בכתר דנוק'  ומתיבת

ג' רחל, להעבירו לדעת דת"ת דרחל ומשם להמשיך הנסירה, ולהוסיף כאמור 

שנכנס  הנצחנקבץ כל  ח' ה ביום. וכן העבודה תהימיתוקיםהבחינות השלמת 

בחח"ן דנוק' של ב' בחינות הנ"ל אח' דאח' דפנימיות ואח' דחיצוניות, לכתר דנצח, 

ננסור אותו. ונוסיף השלמת המיתוקים מג' מקומות בקו ימין. וכן נעשה בהמשך 

  הנסירה. ראה לקמן טבלה.
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 "א ומהנוק'מהזטבלת המיתוקים 
 
 

 דאימא הוד דאימא יסוד פרק דאימא נצח

 בינה דז"א דעת דז"א א חכמה דז"א

 גבורה דז"א ת"ת דז"א ב חסד דז"א

 דז"א נצח

 פ"א חכמה דנוק'

 ג
 א

 דז"א יסוד

 דנוק'  דעתפ"א 

 דז"אהוד 

 פ"א בינה דנוק'

מכאן להאיר  גדפ"ב פ" ב  פ"ב חסד דנוק'

 דנוק'ת"ת ל

 פ"ב גבורה דנוק'

 מכאן להאיר  "גדפ"ג פ

 דנוק' נצחל

מכאן להאיר  "גדפג פ" ג

 דנוק'יסוד ל

מכאן להאיר  גדפ"ג פ"

 דנוק' הודל

 

 הסבר הטבלה והמיתוקים
 

הוא פרק ב' דפרק ג' דמוח הדעת  מהז"א א'לת"ת דנוק'. יום ז'  המיתוקיםהשלמת  (1

היא ת"ת  הגבורה השלישיתוכן  ג'' הוא פרק שני דדעת דנוק'. מהנוקו ב'דז"א. 

 דנוק'.

הוא פרק ג' דפרק ג' דמוח חכמה  מהז"א א'לנצח דנוק'. יום ח'  המיתוקיםהשלמת  (2

היא נצח  הגבורה הרביעיתוכן  ג' ' הוא פרק שלישי דחכמה דנוק'.מהנוקו ב'דז"א. 

 דנוק'.

הוא פרק ג' דפרק ג' דמוח בינה  מהז"א א'להוד דנוק'. יום ט'  המיתוקיםהשלמת  (3

היא הוד  בורה החמשיתהגוכן  ג' ' הוא פרק שלישי דבינה דנוק'.מהנוקו ב'דז"א. 

 דנוק'.

הוא מפרק ג' דפרק ג' דמוח א' מהז"א  ליסוד דנוק'.יום ט' השלמת המיתוקים  (4

, כללות ה"ג דדעת דנוק'וכן מג'  הוא פרק ג' דדעת דנוק'.ב' ומהנוק'  הדעת דז"א.

 היא יסוד דנוק'.

 הוא ממלכות דמוחין דז"א.א' מהז"א  דנוק'. למלכות יום ט' השלמת המיתוקים (5

היא  .כללות דכללות ה"ג דדעת דנוק'וכן מג'  ממלכות דמוחין דנוק'.ב' ומהנוק' 

 מלכות דנוק'.
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 כיפוריום 
 

 כיפור יוםעליות 
 

העבודה ביום הכיפורים היא מיוחדת וגדולה מאוד תפילות שאין דוגמתן בכל השנה הנה 

שים מאליהם, כולה, ונעשים בה דברים גדולים אשר חלקם אנחנו מכוונים בהם וחלקם נע

ועשרת ימי תשובה, ומצד  בראש השנהשכן מצד אחד היא המשך של העבודה מה שנעשה 

, ובשאר השנה נתקנת על ידי רק ביום כיפורשני יש עבודה בנקודה החמישית שעובדים בה 

שנתקנות, בכל השנה אך עיקר הנשים בעיקר, וכן מה שנתקן על ידינו בכל הנקודות יחד 

 .הרביעית היא בנקודהנו בכל השנה עבודת

)ע"י קדושת היום פריע"ח  עולהבליל יוה"כ  הנה ...:שעה"כ דף ק"ב ע"ב ד"ה הנה

שהיא נוק' תחתונה דאבא. ואח"כ  ראש התבונהרחל נוק' תחתונה דז"א עד  קמ"ב(

 הבינה עילאהשל  מלכותעד בחינת  תפילתינואנו מעלים אותה ע"י  בתפילת ערבית

חג"ת אנו מעלים אותה עד  ובתפלת שחריתנודע. שהיא נוקבא עילאה דאבא כ

דבינה.  הדעתאנו מעלים אותה עד )שחרית(  בחזרת התפילהבחזה שלה. ו דבינה

 דבינה. הכתרעד  )מוסף( ובחזרהדאימא  חו"באנו מעלים אותה עד  ובתפילת מוסף

עדיין הוא למטה במקומו ולא עלה שום עליה אבל הוא מזדווג בתפילות  ואמנם ז"א

והטעם הוא כי כל תפילות יוה"כ הוא לצורך בנין הנז' עם לאה נוק' עילאה שלו, 

כדי שתתעטר ותתקשט ע"י אימא עילאה כנז' ולכן היא  רחל נוק' דז"א העיקרית

ה עד תפילת המנחה נשאר למטה ואינו עול קדוהואהעולה בתחילה עד כתר דאימא, 

)ז"א  עולים)מנחה(  ובחזרה, ראש התבונהעולים ז"א ולאה עד  בתפילת המנחהואז 

, לפי ראש הבינה עולים עד )לחש( ובתפילת הנעילהדבינה עליונה  החזהעד  ולאה(

 כשיעור מדתושאינו כמו רחל שעלתה תחילה בדעת הבינה כו' אבל ז"א לעולם עולה 

כי עלו עד הכתר דבינה,  שוים ז"א ולאה ורחל שלשתםבר ושיעור קומה שלו. ועתה כ

.. עולים שלשתם ז"א ורחל ולאה עם אימא עילאה בדיקנא דא"א.ובחזרת הנעילה 

 ע"כ ע"ש.

כדרכו בכל שעה"כ, וביאר כל  ,ולא ביאר איזו נוק' זו ,ראשונהביאר שהנוק' עולה כאן הנה 

 ,פרצוף ישסו"ת פרצוף שלישי לראשתפילה להיכן היא עולה הרי שבקדושת היום כבר עולה 

לעלות  ז"אורק במנחה מתחיל  הכתר.ולרביעי מתחילה מערבית עד חזרת מוסף עולה עד 

ש ובחזרת הנעילה י. עד כתרפרצוף שלישי, לחש מנחה ועד לחש נעילה מגיע למקום הנוק' 

ויש  גם מצטרפים. דשלישית כאשר זו"ן חמישיתעם זו"ן נקודה  רביעיתייחוד זו"ן נקודה 

לשאול הרי בדרך כלל הז"א עולה ראשון ובונה את הנוק' איך כאן עולה הנוק' ראשונה, נבאר 

 בהמשך בע"ה שאינו כפשוטו.

                                                                    
 דנקודה רביעית. )ז"א ולאה( זו"ן קד
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ודע  ...וז"ל: הרב נה"ש דף ל"ח ע"דכתב  ...:שעה"כ דף ק"ב ע"ג הגוב"י אות י"א

הנוק' אינה כי הנוק' העולה בתפלות של יום הכפורים קודם הז"א עד כתר דאמא 

אלא היא הנקודה החמשית דאצילות הנקרא הפרטית רחל מלך השביעי דז"א, 

. והרב שמן מכל הפרצופים ומכל העולמות, אבל היא כלולה בכללות נוק' דז"א

, דיוה"כ הוא תיקון לזו"ן דשניהם, דכן הוא האמתמהרש"ש ומסיים  גםששון הביא 

.. והאריך בזה ועיין שם ותאיר עיניך. חמשיתוזו"ן דנקודה  רביעיתזו"ן דנקודה 

 ע"כ.

מתחילים לבאר לנו שדברי שעה"כ אינם פשוטים ויש כאן עבודה מיוחדת, בנקודות הרי 

 בשלמות. הנה"שנביא לשון  החמישית והרביעית

וק' העולה בתפילות של יוה"כ קודם הז"א עד כתר הנודע כי  :...נה"ש דף ל"ח ע"ד

דאמא אינה הנוק' הפרטית רחל מלך הז' דז"א אלא היא הנקודה החמישית 

הנק' בכללות נוקבא דז"א אבל היא כלולה מכל הפרצופים ומכל העולמות  לותדאצי

ומזדווג והיא הנתקנת ע"י הנשים ע"י מצות שאין הזמן גרמא והיא בת זוג דז"א 

הוא וכ"כ הרב ז"ל כי עיקר התענית ביוה"כ  קהקיום מצות עונה כנודע עמה ע"י

. ויעקב ורחל הננסרים בר"ה ויוה"כ הם כללות כל קוכי בחינתם היא העולה לנשים

 . הנקרא יעקב בערך כללות א"ק כנודע בי"עעם כל  האצילותעולם 

 השמן ששוןובזה אין כל בעיה. אך  הספירותהעליות הן לפי חלוקת  הנ"ל לפי שעה"כהרי 

בסידור חלק , וזה מה שיש גם כן לפי הפרצופיםבהקדמתו לסידור כ"י הוסיף את שם מקום 

המובאת  הרב שמן ששון ובין שיטת רבי שאול . וכאן מתעוררת מחלוקת ביןשמיני דף א'

. המחלוקת היא מתחילה רכ"ט-ע"י הרב קצין בדף רכ"חבחלק אור החיים ור הלבנה בא

הכולל  שני עטרין ודעתבחזרת שחרית עולים עד  לפי השמן ששוןשחרית. חזרת מהעליה של 

בחזרת שחרית  (1: שתי עליותיש כאן  לפי רבי שאול, ונקרא רוח. אך או"א וישסו"תשהם 

נשמה ורוח או"א עולים עד לחש מוסף וב (2 ונפש דרוח בלבד. ישסו"תשהם  דעת תחתוןעד 

 כתרעד העליה האחרונה היא  השמן ששוןרוח. דבר זה גורם גם שינויים בהמשך ואז לפי ד

 רבי שאולעתיק ונוק'. ולפי  מעל זההמוחין דכתר ש ארבעה שהוא שורשדאימא עילאה 

  .עתיק ונוק'עד שורש המוחין שבכתר שהוא היא  כתרהעליה האחרונה ב

 עם זו"ן דנקודה ד'שנקראים אימא עילאה  זו"ן דנקודה השלישיתעולים  בחזרה דנעילה

 לדיקנא דא"א שבהם. וזו"ן דנקודה ה'

: ובקדושת כתר דנעילה יכוין לזווג הכללי שהוא זיווג נקודה ד' שהיא ז"א שם דף רל"ו

 הכולל, עם נקודה ה' שהיא זו"ן נוק' דז"א הכללית ויכווין כמ"ש בסידור הרש"ש.

                                                                    
 6בהגהה שורה  ספר אור הלבנה דף צ"ט ע"אעיין  ומזדווג עמה ע"י קיום מצות עונה כנודעבעניין  קה

 ... ע"ש.מישיתחדנקודה  זו"ן, עם רביעיתדנקודה  יחוד זו"ןשבמצוות עונה יש 
וניזונת בה' קולות אלו אבל ז"א  זה םשנוקבא לבדה היא העולה ביו:... ואעפ"י שעה"כ דף ק' ע"ד קו

לפי שלעולם אין לנו שום שפע ומזון  נצטוינו גם אנחנו להתענות כמוהאינו עולה ואינו ניזון מהם עכ"ז 
ולכן גם הזכרים חייבים ושתיה  מן ז"א אלא באמצעות נוק' וכיון שעלתה עתה למעלה אין לנו אכילה

 ... ע"כ ע"ש.בתענית יוה"כ
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דיעקב ורחל דפרטות אותה תפילה, כסדר החול אלא  : והזיווג בשים שלום הואשם דף רל"ד

 שהכוונה היא בבחינת אותה התפילה כסדר עליית זו"ן דנקודה ה' או ד' על זה הסדר.

 , בחזרת נעילה וכן בנעילה עיין שם. שם דף רל"ה

 : בעניין החותםשהוא הכנה לזיווג שהוא למעשה לשנה הבאה. סידור ח' דף נ"ט רע"א

הכוונה עם  עם אימא כשעולים בנעילה בא"א דכל אחד מהם :...שע"ר א' ש' רכ"ג

 ע"ש.  שגם היא עולה. שלישיתזו"ן דנקודה 

אחד בתיבת  כתר דנעילהקדושת :... שיש זיווג בפתח עיניים דף צ"ט ע"אועיין 

 . ע"שה'דנקודה  זו"ןעם  ד'דנקודה  זו"ןבין  דשמע ישראל וכו'

שהיא דומיא דראש השנה ועשרת ימי תשובה. ועל  לב צריך לשיםהנסירה ביום כיפור  בעניין

צריך לראות רק הבינה והדעת בינה ודעת , בהכל מתמעטצריך לראות שכתר וחכמה כן ב

ושליש עליון דת"ת רק  ובחסד גבורה. מופקדות שמתמעטים והשאר עוברות בשלמות

יך לקבץ. צר ובנצח הוד יסוד ,הספירות אלו מתמעטות ושני שלישים דת"ת מכתר דנוק'

 כך נלע"ד. אך בפועל לא עושים כך רק בכללות ומלכות ממלכות. 
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 מה היא נקודה חמישית
 

, צריך להבין איך העבודה ביום כיפור חמישיתאחר שביארנו שהעבודה היא בנקודה ההנה 

והאם כל הנקודות נתקנות יחד בכללות.  ,ובשאר ימות השנה באיזה נקודה עובדים בפרטות

 ביאור זה ארוך ועמוק ורק נביא כמה ידיעות ראשי פרקים להבין מה לפנינו.

ב"ן וכולן יצאו  נתמבחי ה' נקודות יצאו מעינים דא"קידוע כי  :...נה"ש דף ב' ע"א

אחת שלימה בכל חלקי הנקודה ההיא באופן שכל אחת ואחת כוללת ה'  שלימות כל

וסדר שבירת הכלים היה בכל נקודה ונקודה עתיק וא"א ואו"א וזו"ן  פרצופים

 מהם דכל א' וא' מהם הג"ר עתיק וא"א ואו"א שבו נתקיימו וז"ת זו"ן שבו נשברו

 ופ"ג משער י"ז )ע"ח א' דף מ"ה ע"ג(ער ט' פ"ו ופ"ז שבע"ח כמבואר כל זה באורך 

במבו"ש ש"ב וכן ובכמה מקומות משער הלקוטים ומשער מאמרי הרשב"י ע"ה 

הנה ידוע ופשוט וברור  ועפ"י שהניח שם הרח"ו ז"ל שאלתו בצ"עיעו"ש.  ח"ג פ"ו

הדבר כי זה בתחילת לימודו עם האר"י זלה"ה שעדיין לא נתיישב הענין בלבו והוא 

מחמת שהבין שמקרה המלכים ההוא היה בכללות וגם בפרטות ולכן יצא לו קושיא 

וכמו שאח"כ  אות רק בפרטות לבד ואז אין קושיאבל האמת הוא כי לא היה בכלל

פרטות בשער הלקוטים ובשער זלה"ה עצמו בפשיטות ובאורך וביותר  הרח"וכתב 

 ע"כ ע"ש. ...רשב"י ע"ה ובכמה מקומותמאמרי 

, צריך הרבה עיון ורק בכללות להבין שהשבירה הייתה הנה"ש על בוריוקטע זה של להבין 

בכל נקודה הג"ר נתקיימו והז"ת נשברו וירדו לבי"ע  בפרטות,בכל אחת ואחת מהנקודות 

 כנגדם, וגם להבין שהנקודות עומדות בעובי. 

:... והרי שבין בכללות ובין בפרטות קרה להם מקרה אחד... ע"ח א' דף מ"ה ע"ד

 ע"כ ע"ש.

) דף י"ד ע"ד(  מבוא שערים:... נ"ב דע כי מוהרח"ו ז"ל חזר בו בספר השמש שם הגהה ]א[

וכתב שם שגם הב' נקודות התחתונות שהם כללות זו"ן גם הם יצאו הג"ר של כל אחד ואחד 

כי זה ונתקיימו, והז"ת של כל אחד נשברו, באופן שכל הה' פרצופים שווים בזה... ודו"ק 

 . ע"ש.אמיתות העניין

[:... נ"ב מפני שכתב הרב לעיל בפרקים השמש שם אות ]א :ע"ח א' דף מ"ו ע"א

אמנם עתה בב' פרקים אלו הודיענו  וסדר שבירת הכלים הוא בכללותשעברו עניין 

שכל אותו עניין שבירת הכלים הנזכר בפרקים שעברו שהכלים ירדו לבי"ע... כל זה 

וא"א ואו"א וזו"ן שאחורי נה"י דכתר  קיתע בפרטות בכל אחד מהששה פרצופים

ואחוריים דאו"א דכל אחד ואחד מהם נשארו באצילות והכלים דז"ת דכ"א מהם 

ואפילו זו"ן דכללות יצאו כל אחד בי"ס שלמות והג"ר דכ"א נתקיימו נפלו לבי"ע... 

דכללות והנזכר בז"א ... והמלכים דפרשת וישלח מדבר והז"ת דכ"א נפלו לבי"ע

דכללות, אבל המלכים הנז' בפרצופים הגבוהים מזו"ן לא  דנוק'ם הם בדברי הימי
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 כי כן אמיתות הענייןנזכרו בתורה כי גבהו מהתורה שהיא הז"א עכת"ד ודי בזה 

 ודו"ק... ע"כ ע"ש. 'ורק ולא כמו שכתוב לעיל פ

מאד שלא ביארנו כל הצורך מה שצריך אך זה נושא בפני עצמו שצריך להרחיב בו הרבה הרי 

 אין כאן מקום בכוונות יום הכיפורים רק עוררנו העניין. ו
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 הנקודות בכלהאם עובדים 
 

שהשבירה הייתה בכל נקודה ונקודה מחמש נקודות שיצאו מעיניים  אחר שהוכיח הרש"ש

דא"ק, שהג"ר דכל אחת מהם נתקיימו והז"ת דכל אחת מהן נשברו, צריך להבין איך תהיה 

ן בכללות כל הנקודות או שנעבוד בנקודת הרביעית ז"א, עבודתינו בכוונות האם כל הזמ

נוק'  חמישיתעבודתינו בנקודה ה ביום כיפורוהשאר יתוקנו ממילא בכללות, ואז נבין איך 

 דז"א בזו"ן שבה.

אינו מגיע בג"ר שהם א"א ואו"א  :...אות א' השניהאש"ל אוצרות חיים דף מ' ע"ד 

אי שהם א"א ואו"א שבכל פרצופים מששה פרצופי דבע"ח נ"ב הגהות השמ"ש וז"ל ו

האצילות אותם אשר לא היתה בהם שבירת הכלים כנז"ל בפ"ז משער שבירת 

אבל בזו"ן שבכל פרצוף ופרצוף מהם אשר השבירה בהם היתה שוה וכולם הכלים 

כנז' הפגם מגיע בהם ח"ו וכן כל המעשים טובים שעושים התחתונים  נפלו לבי"ע

וכל הכוונות הנז' בתפילות ומעשה המצות כולם שוים בהם לם בשוה כופועלים בהם 

תה בהם בשוה ומכל זו"ן וזו"ן נשארו רפ"ח יואין חילוק ביניהם כלל כי השבירה ה

 וע"י התפילות והמצות כל זו"ן וזו"ן מעלה מהרפ"ח שלו מספר שלם בכולםניצוצין 

באורך  רחובות הנהרדמת ועיין בריש הק תו"ח דף קי"א סוף ע"אוכו' עכ"ל. ועיין 

ותכלית דבריו הוא בקיצור שכל פרצוף ופרצוף מחמש פרצופי אבי"ע יש בו חמשה 

ואלו  .הם זו"ן ,ז"תוה .או"א ,חו"בוה .עתיק וא"א ,הכתרנקודות שהם ו' פרצופים 

החמשה נקודות כולם יצאו מעיני א"ק והג"ר של כל אחד ואחד נתקיימו והז"ת 

של כל אחד מחמשה נקודות דכל פרצוף מה' פרצופי אבי"ע ואלו הזו"ן ירדו לבי"ע 

מדבר בהם הרב בפרקין שנתקנים ע"י התורה והתפילה ומעשים טובים של 

 .התחתונים

ע"י וא"א ואו"א ד:... כחב"ד דף ס"ב ע"אוכן דף ו' ע"א . וכן בסידור חול דף ב' ע"בעיין גם 

 ה' נקודות והכל נתקן יחד. דמשמע  ע"כ. וזו"ן...

לרב שמן ששון שלא סובר כך ויהיה נפקא מינא לפי זה בעבודה  פתח עיניים דף צ"ט ע"אין ועי

. אך צריך להבין כשיש עבודה עיין שם היטבשמן ששון רב ל רבי שאולביום הכיפורים בין 

אך בלי זה הה' פרצופים  בלבד. העבודה בובלבד כמו ביום הכיפורים אחד מיוחדת לפרצוף 

 . ע"ש..והמעיין ירויח. עיין בכל זה כי כאן לא ניתן להאריך, נתקנים ביחד

נמצא כל ... שם תשובהוז"ל ה :... בעניין שעובדים בכל הנקודותשע"ר א' ש' רכ"אעיין עוד 

. זו"ן וזו"ן שבעולםאלא לכל  לא לזו"ן דנקודה ד' דווקאמה שמתקנים בזו"ן ונסירה שעושים 

ומה שעסקנו בר"ה  דנקודה החמישיתם עולה רחל נמצאנו למדין מה שכתב ביום הכיפורי

לנקודה החמישית ננסרה ויכולה לעלות וזה  גםובעשרת ימי תשובה. ונסרנו לנקודה הד' 

 ע"ש. מהרב שד"ההתירוץ 

קודם הנוק' העולה בתפילות של יום הכפורים  ודע כיוז"ל :... תו"ח דף קכ"א ע"ב

היא הנקודה  השביעי דז"א אלא ז"א עד כתר דאימא אינה הנוק' הפרטית רחל מלך
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החמישית דאצילות הנקראת בכללות נוק' דז"א, אבל היא כלולה מכל הפרצופים 

 ומכל העולמות והיא הנתקנת ע"י הנשים ע"י מצות עשה שאין הזמן גרמא כנודע

שלה שעולים עד כתר דפרצוף אימא שלה, אבל הזו"ן זו"ן ע"כ, וזו העליה היא ה

עד המנחה ומקבלים מוחין מישסו"ת שלהם, וכשעולים  דז"א דכללות הם במקומם

לדיקנא דא"א בנעילה הוא בא"א דכל אחד מהם, וכן אימא שעולה לדיקנא הם זו"ן 

דאימא הכוללת ועולים לדיקנא דבחינת א"א שלה שאין אנו יכולים לומר שעולה 

 ... ע"ש.לאימא הכולל שאיך תעלה קודם הז"א

 תו עניין:... באובאתי לגני ה' עמ' קפ"ד
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  בכללות איך ומתי עוברים לפנים
 

קיצור הדברים הוא כי בר"ה ועד יוה"כ הוא  :...בשעה"כ דף ק"ב ע"בהרב הנה  (1

וממוצאי יוה"כ עד ח' חג עצרת הוא וימינו תחבקני בחי' שמאלו תחת לראשי 

נימיות הגמור פביום כיפור הוא ב ... ע"כ ואע"פ שהעבודהעצרת הוא הזווג שמיניוב

  .כמ"ש

שחמש נקודות יצאו מעיניים דא"ק וכל נקודה כלולה מי' ספירות הג"ר  הנה ידוע (2

יצאו עם קצת תיקון, והז"ת של כל אחת מהם יצאו חד סמכא בלתי תיקון ונשברו 

בנקודה ואנחנו מתקנים אותם בששת אלפים שנה, עיקר עבודתנו בכל השנה היא 

כנ"ל כמה מקורות  גם כן במקבילנתקנות ושאר הנקודות  ז"אהנקראת  הרביעית

וכן עובדים  נוק' דז"אהנקראת  בנקודה החמישיתעבודתנו היא  ביום כיפורע"ש. 

 גם כן. השלישיתבנקודה הרביעית, וכן בשיתוף נקודה 

, אח' ופנים דפנימיות וחיצוניות ב' שא' רפ"ט וביום הכפוריםבשערי רחמים  (3

רק ממוצאי יום כיפור  ושים נסירות ולכןעעדיין אנחנו ביום כיפור  דפנימיות הגמור.

 מתחיל ממש הפנים. 

ואח"כ קודם מלך עוזר כו' עולין החכמות והחסדים חלק  :...נה"ש דף ל"ז סוע"ד (4

הנוגע לששה פרצופי העליונים למ"ן לאו"א וממשיכין כלי הפנימי דששה פרצופים 

ופים התחתונים העליונים והם פנימיות גמור דאחור דבחי' פנימיות הנכנס בג' פרצ

דפנימיות גמור  ,ואינינו פנימיות גמור דפניםולבנין רחל ביה"כ שהוא פנים דאחור 

 ... ע"כ. בימים שבנתיים יפוריםהכום נמשך כי אם לאחר י דפנים אינינו

והנה אח"כ ביום הכפורים חוזרת  :...עולת תמיד דף נ"ז ע"ב ד"ה והנהועוד הנה  (5

עולת תמיד  ...הפנימיות כי החיצוניות כבר לקחתולעלות עד הבינה ולוקחת בחינת 

 חיצוניות, פירותס' כלל העולה כי תחילה לקחה רחל ע"י זעיר י :...דף נ"ז סוע"ב

אמצעיות ע"י זעיר,  פירותס' ואח"כ אחר השינה לקחה יבאהבה בראש השנה(  )עד

רא נקאך לאה לקחתם ע"י אימא, ולפי שאז כבר אינה צריכה להיותה אחור באחור 

והם חסדים  אימא עצמה ביוה"כפנימיות ע"י  פירותס' . ואח"כ לוקחת יזה נסירה

ונמתקת ע"י החסדים דזעיר המאירין בה  חוזרת פנים בפניםוגבורות. ואח"כ 

הרוחא נקרא ואח"כ יהיב בה רוחא ממש ולא כלים. וזה )בימים שבינתיים( ונגדלת, 

ואח"כ  )הושענא רבא(,יאה ראשונהממש בבממש ונותנו לה בסוד זווג  מיין נוקבין

 )בשמיני עצרת(. נותן בה ה' חסדים דכוריןבביאה שניה 

להבין בעומק איך בראש השנה עובדים בנקודה הרביעית, וכידוע כל  עוד צריך (6

הנקודות נתקנות גם כן. וביום הכיפורים עיקר העבודה בנקודה החמישית, וגם 

, דנקודה רביעיתלנוק'  בנעילהש חותם עולה נקודה הרביעית ולוקחות ה' גבורות וי

וזה המנצפ"ך שנחתם בג' אהי"ה דיודי"ן  שים שלום בחזרת הנעילה אחרוהוא 

, והחותם השני הזיווג דשמיני עצרת בנקודה הרביעית, וזה עבור ודאלפי"ן ודההי"ן

הוא זיווג פרטי של יעקב ורחל של אותן  בנעילה. בשים שלום בהושענא רבאיבוא 
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הוא  והזיווג הגדול של זו"ן דנקודה הרביעית עם זו"ן דנקודה החמישיתהבחינות, 

 ע ישראל.מדש אחדבכתר דחזרת נעילה בתיבת 

בנה"ש דף כמו שכתב הרש"ש צריך להבין שהעבודה מתחלקת לשלוש שנים ועוד  (7

לשנת הזמנים ושבכל לילה לימי ו' ימי בראשית  שנההאש הנסירה שבר:... ל"ט ע"ד

לזו"ן  ח'באח' תחילת תיקון והמשכת המוחין דא שנההאש בר ליעזראבי ולר

דשנה לזו"ן  ניםבפנים הנכנסת ונסירה והמשכת מוחין דפ ,דזו השנההכוללים 

 ... ע"כ ע"ש.דשנת אשתקדלזו"ן  ורהתמחת והמשכת החסדים וזיווג דש שעברה

. שם שואל גם כן אחר שביום שערי רחמים א' שא' ר"ל וכן חלק ב' שא' שד"םראה 

הכפורים עלתה עד דיקנא דא"א איך היא בסוכות כנגד החזה בהובאת הלולב, ע"ש 

 באורך ובעומק עצום להבין דעת רבי שאול.

 והשם לעורר המעיין זה בכללות עמוקים וצריכים עיון רב ומה שכתבנו והדברים (8

בזוה"ק סוף יעזרנו לכוון לאמת ומה שלא מבינים ה' ישלים לנו הכוונה כמו שכתב 

 והיעב"א.  וכו' ויהי נעם ה'... יתרופרשת 
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 יום כיפור בענייןמה שנלע"ד 
 

... :שע"ר א' ש' רכ"א:... ונלע"ד... ע"ש. ועוד עיין בפתח עיניים דף צ"ח סע"דלעיין  צריך

 :... ע"ש. תו"ח דף קכ"א ע"בע"ש וכן 

הוא יום מיוחד ומקביל ליום השבת הראשונה. שכן אדם  ונראה שיום כיפור

וביום השבת הקב"ה ריחם  ואז ירד הוא וכל מה שתיקן. הראשון חטא ביום ששי,

, אמנם לא באותה דרגה של לפני אותה שבת ראשונהב גן עדןבחינת עליו והכניסו ל

ששת של נחת בתוך כל המעשה ד יא  מעין  מעין עולם הבא יום שבתהחטא, והרגיש 

לששת ימי מעשה.  פנימיות נתחרבן בשבת, והוא בחיו חטא ימי המעשה, אין עניין

 ואחר כך חוזרים לשגרה של ימי החול.

וחזרו  הסתלקה מעם ישראל זוהמת הנחשהוא מעין זה שהרי בקבלת התורה  גם יום כיפור

ר אחחזרו למצב של אדם הראשון בעגל . אך כשחטאו אדם הראשון לפני החטאלמצב של 

יום ואז נתן לנו הקב"ה את  ,. ואז עלה משה להר סיני ארבעים יום ועוד ארבעים יוםהחטא

. ואין שם חטא ויש מחילת החטא, כמו אדה"ר למעלה מהחטא ,י של גן עדןהכפורים מעין א  

שלא נפגם  בפנימיות הגמורהעבודה היא  ,. וזה מה שאמרו שביום כיפורביום השבת ראשונה

ה עדיין בגלל החטא, יתלא היבחינה זו הגדול, ש שבת בראשיתוזה כמו  ,בחטא אדם הראשון

למה כהן גדול בערב יום כיפור היו מעסיקים  ולכן מובןכנ"ל. , באלף השביעישתהיה בפועל 

כל מה שנכתב עליו חתום  מה היה החטא, ביןוצריך להאותו שלא יישן כדי שלא יראה קרי. 

. וח"ו ח"ו כפשוטולבל תחשוב שהוא בכל זה  משלמה המשל ומה הנוצריך להבין  וסתום.

 יום כיפור רומזשכן  ,ולכן אם ביום הכיפורים יהיה לכהן גדול קרי ח"ו הרי כל עבודתו פסולה

. ע"כ הנלע"ד והקרי מחזיר אותנו אחורה לחטא אדה"ראדה"ר,  שלא היה בה חטאלבחינה 

 וא"ש את"ם.
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  נענועי לולב
 

 בכללות םמה נעשה בנענועי
 

בכללות הימים שבין יוה"כ לשמיני עצרת הם  הנה. קזמה נעשה בנענועי לולבצריך להבין 

דבר מיוחד  ומוחין דחסדים חסדיםשממשיכים לנוק' בחינת  ימינו תחבקנינקראים בחינת 

. פנימי ומקיף ז"אפנימי ומקיף, וכן מצד  אימא, יש חסדים מצד שאין דוגמתו בכל השנה כולה

, והשאר בימים יסוד ומלכותערב יום כיפור מהתחלנו להמשיך לנוק'  אימא הפנימיים מצד

 אימאדמצד  , והמקיפיםחסדדסוכות  א'שבין יום כיפור לסוכות ממטה למעלה עד יום 

. פנימייםלולב, נענועי הב ז"אמצד החסדים דמחסד עד מלכות. ושבעת הימים  עצמה בסוכה

מוחין ממשיכים כאן בחינות של  בנענועים. וצריך להבין שמקיפיםובהקפת התיבה, 

  .קחוכאמור שאין דוגמתם בכל השנהשמיני עצרת , שהם הכנה לזיווג בדחסדים

 החסדיםלשבעת  רומזיםעניין ארבעת המינין, איך שהם  דף ק"ה ע"ג בשעה"כהרב כתב הנה 

הוי"ה דב"ן שהם רמוזים ב וגם, הכליםשהם  ולא רומזים לספירותהמתפשטים בז"א, 

הארה , ואנחנו ע"י הנענוע מוסיפים לצורך הזיווג לנוק' להורות שהם ימשכו לההרומזת 

 הולכהביה"ו שהמוחין הם שמות  בשעה"כ דף ק"ו ע"אכמו שכתב ומוחין לחסדים.  גדולה

 לנוק'היא להמשיכם  הובאהלז"א, וב מוחין דחסדים והיא עליה לדעת להביא את השפע

כמו שנבאר בהמשך יש עדיין עליה  ט' דף ו' ע"א חלק בסידוראך  .החזהשהיא בפנים כנגד 

 .פלגותא דשעריל

הראשונים הימים  ג' וות, ובכל יום, ועוד מה הבדל ביןקצ ו'לכל  םנענועי ג'למה צריך  קטלהבין

נביא  דוגמתם כנגדם ,אור פנימיוכל מה שנביא בלולב הוא  ימים אחרונים.הג' בין ו .א' ב' ג'

 כל האמור לעיל והבנת העבודה זה משעה"כ. בהקפת התיבה. מקיפים

: ג"ר של הדעת עצמו דאבא נשארים בדעת עצמו של אבא ואינם דף ס"ג ע"ב במבו"ש אך

כח"ב ומאירים  מתפשטים בז"ת דאבא לפי שבהם מאיר אבא מג' בחינות העליונות שבו שהם

הרב  הנענועים.וזה יבוא על ידי כח"ב בג"ר אלו של הדעת... ע"כ. הרי שצריך הארה של ה

פלגותא עליה עד בג"ר של הדעת, וזה יבוא בזכות הלהאיר וזהו עבודה אחרת. מלמד אותנו 

                                                                    
 מתפשטיםה החסדיםביאר הרב מהו לולב ומיניו וביאר שהם שבעת  בשעה"כ דף ק"ה ע"גהנה  קז
היא אתרוג הוא היסוד, ה לולב הם נצח והוד, ערבות, ב' בדי ההדסז"א, חסד גבורה ת"ת הם ז"ת דב

את הז' חסדים  מעליםאנחנו  נענועיםובואנחנו מנענעים אותם, המלכות ה' אחרונה בחינת המלכות. 
בע"ה יבואר  יה"ווהם בחינת שם , מוחין של החסדיםכדי להוריד בחינה גבוה יותר בחינת  לדעתאלו 

 בהמשך.
 שאמר בשעה"כ דף צ' ע"דעל פי מה שכתב  שמיני עצרתוראה בהמשך מה שכתבתי נלע"ד בעניין  קח

 סינו להבין עומק דבריו וא"ש את"ם.שם פשוטם של דברים, וני
 ה', ועם בצדיק חי עלמין, דכלילן סטריןאתוון דשית  ח"י:... ואינון זוה"ק ויקרא דף י"ז ע"א קט

 שנים שניםדאתכניש בה מכל מין ומין, דאינון  נח, כגון תיבת ה', ורזא דמלה איהי חי"האתעביד 
בה  ה', והתיבה י"ח, הא ארבעה עשר, שבעה שבעה ארבעהלקרבנא, שנים שנים  שבעה שבעה

 '.הנענועים לז"א הניתנים לנוק' היא ח"י רומז ל חי"ה. ע"כ ע"ש. הרי הרמז של חי"הים אשתל
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, וזה (21) דז"ת ג"רוזו ההארה היא בחינת מוחין  ,הזו הארה גדולהכדי להביא משם  דשערי

יבוא על ידי הנענוע וג"ר  יה"והכח"ב  .(30) להתפשט למטה יה"ויגרום לג"ר דדעת שהם 

 ( זה יבוא על ידי עליה לפלגותא דשערי.21) דז"ת

דדעת  ג"ר, המוחין דחסדיםאלא מדבר רק על ז"ת לא מתייחס למוחין ד הרש"ש בנה"ש

שהיא בחינת  וההמשכה משם ,עד פלגותא דשערימוסיף גם את העליה  בסידור, אך (30) יה"ו

 .דא"קע"ב ס"ג מעליה והירידה ה, והכוונה היא כתובה ללא שמות, כמו ג"ר דז"תההבאת 

שכבר של הדעת... נ"ר : להעלות ענפי הז"ת שהם נפשות ורוחות דו' ע"א ףבסידור ט' דהנה 

 ??קי... ע"ש. צריך להבין מתי נמשכונתפשטו בו"ק דז"א

, בברכהבלולב ומיניו  שהתפשטואלו שהם החסדים  הז"ת דז"תנבין שעל ידי עליית ועוד 

, ובזכות המוחין של הז"תוזה בחינת  אור רב, מקבלים משם עד פלגותא דשעריאנחנו עולים 

 .יה"ושהם סוד  ג"ר דדעתזה נוכל להמשיך המוחין 

 שהנהגנו בישיבתנו להבנת המערכת בקלות. הגדרותכמה  כאן נוסיף

 .100נקרא  ,בסופו של דבר בגוף דז"א ודנוק' ,ומה שיתפשט כל הדעתכללות  (1

 30שלא התפשט בהתפשטות הראשונה ושיבוא ע"י הנענוע נקרא  של הדעתג"ר ה (2

 .יה"ווהוא בחינת 

 אור רב, הוא שבין תרין עטרין( 6של הדעת ) ג"ר, והוא המתפשט הג"ר של הז"ת (3

 .21הוא נקרא מפלגותא דשערי, והוא שיגרום המשכת הג"ר דדעת,  הנמשך

 ,ושמעלים אותו להביא את השפע קיאבברכההמתפשט בלולב ומיניו  הז"ת דז"ת (4

 .49נקרא 

. שיש חכמה בינה דרוש הדעתוזה על פי  אלו, חלוקת בחינת המוחין הביןעוד ל (5

בין חכמה  דעת עליוןדעת זה יש בו תרין עטרין ודעת תחתון. ונעשה גם כן  ודעת.

, 5, 4 דדעת , תרין עטרין3, דעת עליון 2, ובינה 1חכמה  :ובינה. ולפי הגדרות שלנו

 .6דעת תחתון המתפשט 

  

                                                                    
 נמשכוסבירה ליה ש שמן ששוןשה סידור ט' דף ה' ע"בולהבין מתי נמשכו החסדים אלו בז"א ראה   קי

קודם הנענועים  בברכת הלולבהיא שהתפשטות החסדים היא  דעת רבי שאולמביא ועוד  בתפילה
שערי רחמים ' בנטילת הלולב עצמה לפני הנענועים ראה גם צבברכה קדשנו במצוותיו וכו' וה ל"מה

 . ע"ש באורך.שאלה בש"ם דף פ' ע"ב
 .סוכות דף ה' ע"בראה סידור כנ"ל דעת רבי שאול  קיא
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 טבלת ו' הבחינות שבדעת
 

 ו' בחינות המוחין
 קיבג"רד חו"ב 2בינה   1חכמה 
 30ג"ר דדעת   3 דעת עליון 30 

 

 קיג5-4-3

 דעת תחתון

 עטרא 

  4  דחסדים

 עטרא  

 5   דגבורות

 21 תז"ג"ר ד      6 

 דעת המתפשט

 49 ז"ת

 21 ג"ר דז"ת    6 

   49 וז"ת דז"ת

 
 

  

                                                                    
 .םהעבודה ב בנענועי לולב אין קיב
 ג"ר שבדעת, הרי שורשם שבדעת שהוא הג"ר של המכריע למטה חכם דף ס"ח ע"ב תורתראה  קיג

ודעת  4-5ומשם עולים לתרין עטרין  70שהוא משלים את הז"ת דז"ת שהתפשטו, הרי יחד  21שהוא 
וכשמעלים את הלולב ומיניו דרך חוט השדרה  .יה"ווביחד שלושתם נקראים אצלנו  3עליון שהוא 

  3לשורשם הוא לג"ר דז"ת וגם לתרין עיטרין ודעת עליון הרי שעלו עד 
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 בכל קצה נענועיםג' 
 

דף  שעה"כיש כוונות שמקורן ב: חלק ט' דף ו' ע"בבסידור בכוונות נענועי לולב בפועל הנה 

וצריך  .בשעה"כ, ונתחיל בכתוב ס"ג-דף ס"ב מבו"שויש כוונות שמקורן ב ע"ד.-ק"ה ע"ג

, בכל פעם הלל' פעמים בדבברכה ו א'פעמים פעם  ה'להבין שאנחנו מנענעים בכל יום 

נענועים.  630בכל יום. ובשבעה ימים ס"ה  נענועים' צסך כולם נענועים, הרי  ח"ימנענעים 

 בטבלת הנענועים, וצריך לשים לב. ראה ואין נענוע דומה לחברווכל נענוע הוא תיקון אחר 

 הנענועים אחד כל אלו . וכן בדף357בעץ חיים למוצאיהם בעמוד  הרב יואל חקון הי"ושסידר 

 .נפלא מאודבפועל של הברכה וההלל. ראה שם  בדף זהשסידר שאנחנו מכוונים 

בדרך קצרה  היכן רמוזיםונבאר עתה פרטי הלולב ומיניו  :...שעה"כ דף ק"ה ע"ג

ד' . הנה למטה יתבאר כי קידואח"כ נשלים ביאור פרטיו סוד הנענועיןשתבין כדי 

 לבדו היא בז"א הכולוהנה הויה זו הוי"ה אותיות ה ד'מינין שבלולב הם רומזים אל 

. ב' ערבי נחלוד והם הצח ונ ה"ה. ג' הדסים"ת והם תרה בוגסד חד "יובזה האופן. 

העטרה שהיא  מלכות שבווהיא  אתרוגאחרונה  ה"ה. לולביסוד והוא ה "]ו[ו

אבל אינו נוקבא דז"א כמו שחשבו רבים כי זהו טעות הנקרא ראש צדיק  שביסוד

עמו )גם היא( נרמזת בחיבור בסוד אות  תת דז"א עצמו המחוברכי המלכומפורסם 

אלהים או בפני עצמה והוא  שם שלםיש לה  אבל הנקבהאחרונה של הוי"ה ה"ה 

כלול משלשתן ולכן  א'אשר כל  חג"ת לג' אבותרומזים  הדס' בדי גו... כנודע אדני

 כרכנז נצח והודוב' בדי ערבות הם כל ענף וענף לבדו  משולשיןצריכין להיות עבות 

 .. צו. רשתבפ

כוללים ז"ת דז"א שהם חג"ת ונה"י והעטרה והרי נתבאר כי ד' מינין שבלולב 

בז"ת דז"א מן החסד עד מלכות המתפשטים והם בחי' החסדים עצמם שביסוד 

 ... ע"כ. ע"ש.בהם המתפשטיםשבו ואינם הז' ספירות עצמם רק החסדים 

. ושהם אינם הספירות חג"ת נהי"ם לז' חסדיםם ביאר הרב איך הד' מינין רומזי ראשית

שהוא משתמש בהם. המילה  קוד במיליםהנה הרב ישמור על  וגם לא המוחין. הכלים עצמם.

, ואינם התוספת שתבוא כתוצאה מהנענוע הברכהאלו החסדים שבאים ע"י  מתפשטים

. המוחין של החסדיםוזה בחינת  אור גדולאו  מאיריםאו  הארה גדולהולתוספת זו יקרא הרב 

 וממשיך. ומתחיל לבאר את הנענועים.

הנה נתבאר כי הכוונה בנטילת  סוד הנענועיםנבאר  ועתה :...שעה"כ דף ק"ה ע"ג

 המתפשטיםחסדים  נותבחי ז' שהם נותבחי ז'לולב הוא כי ד' מינין אלו הנפרטים ב

אשר  השרשים שלהםעד  להאותם למע םאותם ומעלי מנענעיםאנו  ,דז"א קטובז"ת

                                                                    
עניין  ב(למה שהם רומזים וזה לחסדים. א( הנה הרב כאן כבר ביאר לנו שתי הבחינות בלולב ומיניו  קיד

 הנענוע שהוא עליית החסדים לדעת לקבל תוספת הארה.
דף ה' ראה בסידור סוכות  ,יש דעות אחרות רבי שאולכה על נטילת לולב. כך לפי וזה נעשה בבר קטו

 .ע"ב
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כשעולים שם שהוא סוד  הארה גדולההם עצמם שם  םבדעת דז"א כנודע ומקבלי

כדי לתת  אהנוקבאל  הארההלולב מורידין  הובאתואח"כ בחזרת  ,שבלולב ההולכה

ולולי הנענוע לא היו מקבלים ז' חסדים הפנימיים בז' ימי החג כנ"ל  נתבה בחי

  ע"כ ע"ש. ...כנ"ל הארה

שבעקבותיו  י לולבשהוא נענוענוסף הם לולב ומיניו, ויש נושא  מתפשטיםשהחסדים הרי 

 שלא רואים בכל השנה כולה. מוחין של החסדיםוזה בחינת  .הארה גדולהמקבלים 

ין הוא עם הנ"ל כי הנה ילו"ק הענ ו'וענין היות הנענועים  :...שעה"כ דף ק"ה ע"ד

ק "שהת"ת הוא וו ן הוא כי כמי. והעניהדעת היא נשמתא דת"תאמרו בתיקונין ש

גם הדעת יש בו  ,כי הוא הגוף שבו נאחזים ו"ק שמוונקראים כולם על  י"ת נה"חג

אשר  השרשיםמו"ק העליונים  מנענעין נענוע א' בכל קצהולכן  ...ונאחזים בו ק"ו

' תחתונים. והנה סדר הנענועים הם ו' עליונים בו ,הארה למטהלהמשיך ממנו  בדעת

אח"כ  ,צפון בגבורהאח"כ  ,דרום בחסדתחילה  :והם שבדעתעליונים  ו"קכסדר 

נצח וכן נזכר בס"ה והטעם כי  ,מטה בהודאח"כ  ,מעלה בנצחאח"כ  ,מזרח בת"ת

ונודע  יסוד נקראים שחקים והם רחיים העליונים הטוחנים מן לצדיקים שהיא והוד

כי  ,מערב ביסודאח"כ  ...קטזכי הרחיים הם ב' אבנים זו ע"ג זו זו מעלה וזו מטה

ונמצא כי סדר הנענועין הם  יחד ונכללין בו כנודע קיזמתערביןכללות כל החסדים 

 .וזכור זה מערבונמצא כי נענוע האחרון מכולם הוא סדר חג"ת נה"י  בו"ק על

ומה  ,ומעלה מטה ד' רוחותעניין הקצוות שצריך לנענע ג' הולכות והובאות הכל צד מבאר 

החסדים שנתפשטו בברכה, ועולים לדעת להוריד שעולים הוא לולב ומיניו והם בחינת 

 .לז"ת דז"ת ולז"ת דדעת המוחין של החסדים

יש ברישא  ג' מוחיןהוא כי הנה כל נענוע ג"פ היות  וטעם :...שעה"כ דף ק"ה ע"ד

ולהיות כי הדעת מכריע ביניהם הוא כלול משלשתם ולא עוד אלא  חב"דדז"א 

הדרום לטעם הנז' ונמצא כי  ומכ"ש הדעתחו"ב כל א' מהם כלול משלשתן לו שאפי

שלשה הולכות וג' הובאות כנגד ולכן צריך  מג' מוחיןשל הדעת כלול  שהוא החסד

פ"א  הולכה והובאהמשלשתם ולכן צריך  להמשיך הארההכלול מג' מוחין  דרום

אשר  המוח הב'להמשיך  'בעם והובאה פ והולכה ,אשר בדרום המוח הא'כנגד 

ועד"ז בכל ו"ק הדעת  ...שבדרום מוח הג'להמשיך  'געם ובאה פוהולכה וה ,בדרום

' הולכה והובאה שבכל פעם שבגשיהיו ג' נענועין בכל קצה מהו"ק ולכן תכוין בכל 

 בנוק' להאיר ולהביא הלולב עד החזה ,הארה להוליך ולהמשיך שבכל קצה עמיםפ

 ... ע"כ. נענועין ח"יאשר שם כנ"ל ויהיו 

אנחנו עולים  ובנענועז' חסדים בלולב ומיניו.  התפשטותהרב היות  עד כאן ביאר לנוהנה 

. ועוד ביאר לנו שיש ו"ק בדעת וכן בת"ת וצריך לנענע בכל קצה. הארה גדולה מהדעתלהביא 
                                                                    

חמשה טעמים איך  כאן הרב מביאקשה לרב מה שנאמר כאן שנצח הוד הם מעלה מטה ולכן כאן  קטז
 ע"ש. מעלה ומטההם  נצח הוד

שהשכינה במערב, מהרמז שנ'  מערבועוד בעניין  יסודים שם והוא הכללות בערבתמש מערבמלשון  קיז
 .וצבא השמים לך משתחוים, שמש וירח כולם מתחילים מהמזרח ושוקעים במערב, וזהו משתחוים
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שיש להביא בכל אחד מהקצוות. מוחין  ג' נענועים כנגד ג' מוחיןועוד המשיך ללמדינו שיש 

. מוחין אלו הם בדעת שכן גם בחכמה ובינה יש ג' מוחין וכן בדעת יש ג' מוחין שכן קיחדו"ק

  , וכעת מבאר שמות המוחין.חו"בהוא מכריע בין 

יום  בינהיום שני חכמה חב"ד יום ראשון  ג' ימיםוהוא שמה שממשיכים המוחין ב עוד נבאר

ר דעת בינה חכמה פרטיים ' הובאות הם באים בסדג' הולכות וגומה שממשיכים ב דעתשלישי 

  ימים אחרונים. ג'' ימים ראשונים וכן בגשל המוחין. של 

כל יום חלק שליש  לג' ימיםבהמשך נבין מה נמשך בכל יום ויבאר לפי המשכה  הנה הרש"ש

בג'  ימשך כל המוחין וזה על פי הרש"ש עניין התכללות והתקשרות.ג' ימים מהמוחין וב

בכל קצה. וביום  דבינה , וביום השני דב"חדחכמהנענועים בכל קצה נעשה ביום ראשון דב"ח 

וגם נבין עוד מה ישלים את הג"ר דז"ת ומה בג' הנענועים בכל קצה.  דדעת השלישי דב"ח

 ישלים הג"ר ונבין שיש גם עליה לפלגותא דשערי ויש גם המשכה מהג"ר דדעת.

                                                                    
 יה"ווהם  30מוחין דדעת הם  תנבאר שיש מוחין של הדעת ומוחין של הז"ב ע" גמבו"ש דף ס"לפי  קיח

והשאר ואז ע"י  49הם  שמתפשטומה  21והם  הג"ר של הז"תומתוכם נשארים בדעת  70והז"ת הם 
גם כן.  30 יה"ו, ומוחין ג"ר דדעת 21הנענוע יבואו מוחין דז"ת כתוצאה מהעליה עד פלגותא דשערי 

 יבואר בהמשך עיין גם במבו"ש הנ"ל באורך ובעיון.
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 דחסדים מוחין
 

בסוכות אותם החסדים, הם בחינה עליונה מאוד בנענועים מהדעת מה שנמשך  כאמור הנה

, ולכן צריך להבין איך להמשיך אותם, ומהיכן מביאים אותם ומה מוחין דחסדיםשנקראים 

 וצירופיהם. יה"ו עניין השמות 

אשר יש בהם  הנענועין הנז' בסוד השמותועתה נבאר :...  שעה"כ דף ק"ו ע"א

 ,ה' .בחכמה, [י'] (יו"ד) יה"והם ג' אותיות  ג' המוחיןוהענין הוא במה שנודע כי 

' של אמהו"ק שבדעת כלול מג' המוחין יש בו שם כל קצה וכיון ש .בדעת ,'ו .בבינה

 פר יצירה' צירופיו כנז' בסו נתאמנם אינם דומים זה לזה כי הם נחלקים בבחי יה"ו

 וזה פרטן:

 )ת"ת( במזרחויה     )גבורה( בצפון הוי )חסד(   בדרום יהו             

 )יסוד( במערב והי       )הוד( במטה היו   )נצח(  במעלה יוה                   

 יה"ואותיות  ג'' מוחין שהם גהענין היא כי אעפ"י שכל קצה מהם כולל  וביאור

 קו שמאלשהוא גבורה  וצפון .י'גובר בו אות  קו הימיןאינם שוים כי החסד שהוא 

' גהרי הם  ,'וגובר בו אות  קו אמצעישהוא הת"ת  מזרחו ,]ה[ ה"אגובר בו אות 

 אשונים )חג"ת(ר' הנז' בג רךדל ' קצוות האחרונים הם עגקצוות ראשונים. והנה גם 

 ,]ה[ ה"אגובר אות  הודשהוא  מטהוב ,]י[ יו"ד קיטגובר אות נצחשהיא  מעלהכי ב

  ... ע"כ ע"ש.'וגובר אות  היסודשהוא  ובמערב

לפי  בדעת פשוטיםבכל קצה, ומה שמכוונים אותם במקורם  יה"ומה שכתב כאן יש לפי 

 . אךהסדרלפי ביושר וגם  הם גם מלאיםהקצה והצירוף המתאים. אך בהכנסת המוחין 

 וז"ל: בסוד מילוייםבהמשך מבאר שצריך לכוון 

הנז' בספר יצירה אשר הם יה"ו צירופי שם  ו'והנה נתבארו  :...שעה"כ דף ק"ו ע"א

וכן דוגמתם הוא בו"ק התחתונות דגופא דז"א כנז' בס"ה ובאלו למע' בו"ק הדעת 

ועדיין אנו צריכין  .הו' צירופים נברא העולם כנז' בס"י כי העולם הוא ו"ק אלו

 יודיןוהם דרום במילוי  מילוייםכו' צריך לכוין בסוד  םלהודיעך כי אלו הו' צירופי

. ואו יוד האכזה  מ"ה. מזרח במילוי הי ואו יודכזה ס"ג צפון במילוי  יוד הי ויוכזה 

ואו כזה  מ"המערב מילוי  הי יוד ואו ס"גמטה במילוי  יוד ויו הימעלה במילוי יודין 

 תהארה מאלו הי"ח אותיוונמצא כי כיון שהכונה היא לכוין להמשיך  הא יוד

 הובאת הלולב נתאל הנוק' העומדת בחזה בבחי ו"יהשמות צירופי  ו'שבדעת שהם 

 יה"ו' תתאה שהיא בנוק' והיא הוי"ה דב"ן נשלם שם הכנ"ל א"כ תכוין עתה כי ע"י 

... קכי"ז ע"אף בר"מ בד אפ' ויקרזוה"ק בשלם כנז'  הוה"י יםצירופיו ונעש ו' בכל

 ע"כ ע"ש.

                                                                    
 גם כאן צריך להיות י' פשוט וכן ה' פשוטה ולא מלאה. קיט
 ה', ועם בצדיק חי עלמין, דכלילן סטריןת אתוון דשי ח"י:... ואינון זוה"ק ויקרא דף י"ז ע"א קכ

 שנים שנים', כגון תיבת נח דאתכניש בה מכל מין ומין, דאינון ה, ורזא דמלה איהי חי"האתעביד 
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' היותם פשוטים וזה בשורשם בדעת אבצירופיו יה"ו לכוון בשמות  שיש ב' כוונות.הרי 

שיש לכוון  תו"חובהתפשטותם נכווין אותם מלאים אך יש עוד תוספת בכוונה שהביא הרב 

 בהם כסדרם, וכך הם מופיעים בסידור הכוונה ע"ש.

וזהו מ"ש מורי הרב ז"ל לכוין בנענועים הצירופי  :...תו"ח דף קס"ו שורה טו"ב

 ... ע"כ ע"ש.ו כסדרן ולא כסדר הו"י וי"ה וכו'יה"

, וזה מה שכתוב שם, בתוך כל מיני ידיעות שאינן ג' הגוב"ישעה"כ דף ק"ו ע"א גם כתב ב זה

 קשורות לענייננו.

מוחין הנכללין  ג'אותיות לרמז ל ג'וכמו שכל צירוף הוא  :...ע"ח ב' דף קי"ח ע"ד

 ,יה"ו ]אותיות[ יש ג' שמותנמצא כי בחסד  שם א'יוצא ממנו יה"ו בו גם בכל אות מ

יה"ו וכן בכל הו"ק אך ההפרש יהיה כי  הו"י  ]אותיות[ שלשה שמותובגבורה 

ועד"ז בכל הו"ק  מ"הוהג'  ס"גוהב' ע"ב י ולכן מיל קו ימיןגובר בו  הראשון שבחסד

 .. ע"כ ע"ש.במלכות. ב"ןכולן בההי"ן כי שם  יה"ווחסד של המלכות הג' 

ר כאן עניין י"ח צירופי יה"ו שג' מהם מתחילים באות י' וג' מהם באות ה' וג' מהם מבאהרי 

 וכן שם ז"ה הוא ביצירה. באות ו' ובהם נברא העולם שהוא ו"ק.

 

                                                                    
בה  ה', והתיבה י"ח, הא ארבעה עשר, שבעה שבעה ארבעהלקרבנא, שנים שנים  שבעה שבעה

  '.הנענועים לז"א הניתנים לנוק' היא ח"י רומז ל חי"ה. ע"כ ע"ש. הרי הרמז של חי"הים אשתל
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 לפי הרש"ש נענועים
 

בז"ת דז"א על ידי  מתפשטיםשלולב ומיניו הם בחינת החסדים השעה"כ ראינו בהנה 

הוא מוחין דחסדים בחינת החב"ד  הולכהבנענועי לולב, ב. ועוד יש מה שממשיכים הברכה

'. וצריך להביא חב"ד שמתפרד בו' נוקהוא להמשיכם ל הובאה, ובלז"א( 30דדעת )ג"ר 

' ימים. בכל יום, זצדדים. ג' בכל צד. הנה בפשטות לפי שעה"כ צריך להביא המוחין לפי היום, 

מו שסידר רבינו אשר. ועתה נתחיל להבין מה . וכיה"ו' מוחין. ועוד יש לכוון בשם ג' צדדים. ו

 שיש לכווין לפי הרש"ש.

וכללות )יסוד( וכללותם  סדיםח' המוחין דהענין וסדר המשכת  :...ע"ד ל"טנה"ש 

והוא להמשיך המוחין לג'  קכאבנענועי הלולב בברכה ובהלל)מלכות( כללותם 

 .שהם יעקב ורחל קכגדמ"ה וב"ן דנוק' קכבפרצופים חב"ד דכל קצה מו"ק חג"ת נה"י

הם ב' פרצופים מלבישים זה לזה בשוה כי פרצוף  קכדכי הו"ק חג"ת ונה"יין יוהענ

מלביש  ועליו ,מתפשט עד למטה כלול מחג"ת ונה"י ימים ראשונים( ג')דחג"ת 

חג"ת ' פרצופי הגו)ג' ימים אחרונים(  דנה"י גם הוא כלול מחג"ת ונה"יפרצוף 

וכעד"ז בג' חג"ת ונה"י ף גמור כלול מוהוא פרצ כי החסדמלבישים זה לזה בשוה 

פרצופי הנה"י שכל פרצוף כלול מחג"ת ונה"י והם מלבישים בשוה לג' פרצופי 

 ע"כ. .החג"ת הנזכר

, ומתחיל לבאר עניין מוחין דחסדיםשמה שממשיכים בנענוע הוא כאן הרב מלמד אותנו הנה 

יבאר חג"ת נה"י וכל אחד כלול מ חג"ת נה"יואחר שביאר שיש הראשונים,  ששת הימים

ראשונים וזה בסדר השמור אצלו והוא התכללות ג' ימים אלא רק בסוף החג"ת שלא נגמר ה

                                                                    
 בהמשך יובן היטב שיש הבדל ומשותף בין נענועי הברכה ובין נענועי ההלל. קכא
 הנה הרב פותח שהמשכת ההארה בנענועים היא בחינת מוחין ללולב ומיניו שהם ו"ק, ולהמשיך ג' קכב

. חג"ת נה"יים גם כן , ויש מערכת של צדדחג"ת נה"ייש מערכת של ימים  מוחין בכל קצה מהו"ק.
. וכו'. ראה חג"ת ונה"יגבורה ויש בה  ב', ואחר כך יום חג"ת ונה"י' חסד שיש בו או"ק זה ימים יום 
 . הרב משען בצדק ושלוםמה מצאנו בשם 

שצריך להבין שעיקר ההובאה של החסדים בנענועים הוא  שעה"כ דף ק"ו ע"אלהבין על פי  והנה יש
והטעם הוא כי כל כוונת הלולב הוא לפי שעד עתה הנוקבא רחל  להמשיכם לנוק' לצורך הזיווג וז"ל:...

ולכן  עצרת שמיניביום היתה ה' גבורות ועתה צריך למתקה ע"י החסדים כדי שתהיה ראויה לזווג 
 .. ע"כ ע"ש.דההין אשר היא בנוק' כנודע. ןבהויה דב"כוונת הלולב ומיניו הם 

העיקר הוא להמשיך אליה שתהיה ראה שלא הזכיר כאן ההמשכה לז"א רק לנוק'. וזה מפני ש קכג
כותב שמה שמביא  4שורה נה"ש דף מ' ע"א עניין עמוק שהרש"ש ב ועוד בהמשך תבין ראויה לזיווג.

. משמע שלא מדבר בעניין פנימיים חב"דפים ועולה הוא נרנח"י דנפש ורוח, וחסר לכל פרצוף ג' פרצו
, )ז"ת דז"ת( נ"רכתוב להעלות ענפי הז"ת שהם נפשות ורוחות ד בסידור דף ו' ע"אאך  21. מוחין דז"ת

שהוא על ידי עליה לפלגותא דשערי, ואז מביאים המוחין דז"ת וכאן בסידור יש פירוט איך להביא את 
והכל בגוף. לכן צריך לשים לב  100=30ועוד  21ועוד  47והכל שלם 30לג"ר דדעת  21הארה גדולה 

... חב"ד דדעתלהבדל בין הסידור לנה"ש, ולראות איך גם כתב בסידור שהז"ת אלו עולים עם הארת ה
 ע"ש. 

 ששה ימים ראשונים. קכד
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הנמשכות ביום  מלכויותובהמשך מבאר עניין הוהתקשרות שצריך לאחד הכל וזה בכל דבר. 

 הושענא רבא.  

ומ"ש והנה כל  :...דף קכ"ט ע"אשאלה ל"ו אות ה' צדק ושלום לרבי אליהו משען 

דמ"ה ודב"ן עם נרנח"י וכו'.  חג"ת ונה"יכלול מב' פרצופים  ו"ק ומלכות-פרצוף מ

הפרטיים דפרצוף דמ"ה ו"ק -מ דכל קצה חג"ת נהי"םאלו הם ו"ק -לענ"ד ש

ודפרצוף דב"ן דאורך הנזכרים בשער אנ"ך דכל קצה וקצה מו"ק הכוללים 

צוניות ופנימיות כמש"ל, וחסר המלבישים זה לזה בעובי בשוה הנזכרים בשער חי

, נמשכין ע"י הנענועים, ואלו החב"ד הפנימיים חב"ד' פרצופים גלכל פרצוף 

 ... ע"כ ע"ש.וכנזכר לעיל באות א'

ויש בהם  מיםומלכות שהם בחינת י ו"קבפירוש משמע מה שכתבנו, וכך ההבנה שיש הרי 

 מבחינת הקצוות. חג"ת נה"י

כי בשלשה ימים הראשונים נתקנים ג' פרצופים  ן הואיוהעני :...ע"ד ל"טנה"ש 

יום שהוא  וביום הז'ובג' ימים האחרונים נתקנים שלשה פרצופי הנה"י  קכהדחג"ת

יכוין  ביום א'כי  והוא ,ו' פרצופי המלכיות דחג"ת ונה"ינתקנים  בארשענא הו

 )צדדים(, דחג"ת חג"ת ונה"ידפרצופי )ימים(  לפרצופי חכמותלהמשיך המוחין 

דפרצופים  הדעותלפרצופי  וביום ג'דפרצופים הנזכר  הבינותלפרצופי  וביום שני

לפרצופי  ה'וביום  חג"ת ונה"י דנה"ידפרצופי  חכמותלפרצופי  וביום ד' ,הנזכר

 (דנה"י)דפרצופי הנה"י  הדעותוביום ו' לפרצופי  כר,דפרצופי הנה"י הנז בינות

 הנזכר. 

דחג"ת  דפרצופי חג"ת ונה"ידפרצופי המלכיות  לפרצופי חב"דוביום הו"ר 

 .דנה"י דפרצופי חג"ת ונה"יודפרצופי המלכיות 

' ווצדדים  ז'צדדים, הרי ביאר ימים  ו'מפרט יותר ועובר לבאר גם עניין הצדדים שהם הנה 

 .כמה )דב"ח(חינה בעת דהנענועים שבכל צד שהם כנגד  ג'ויבאר בהמשך עניין 

דיום  דברכה דרוםשלצד  )דב"ח( באופן זה כי בג' ניענועיםוהענין  :...אע" מ'נה"ש 

 חכמהלחח"ן בג"ה דת"י דפרצוף , קכודחח"ן בג"ה דת"י להמשיך המוחיןא' יכוין 

 .דחג"ת ונה"י דחג"ת קצוות(.לג' )זה  ,דחג"ת חסדדפרצוף  יום ראשון()

דפרצופי ון( ) יום ראש חכמה לחח"ן בג"ה דת"י דפרצופי)דב"ח(  צפוןנענועי  ובג'

  .דחג"ת ונה"י דחג"ת קצוות(.לג' )זה  ,דחג"ת הגבורה

) יום ראשון(  חכמהלחח"ן בג"ה דת"י דפרצוף  )דב"ח( מזרח נענועי ובשלשה

  .דחג"ת ונה"י דחג"ת קצוות(.לג' )זה  ,דחג"ת ת"תדפרצוף 

                                                                    
הנה על פי כללי הרש"ש הדבר נעשה בסוד התכללות והתקשרות. ביום ראשון מביאים חכמה  קכה

 וכו'לחג"ת י בינה לחג"ת וביום השנ
. והכוונה שזה בכל אחד מהנענועים שמ"ז שא' 'ב שערי רחמיםכל הצלם שרואים בסידור על פי  קכו

 דב"ח לכוון בכל נענוע את כל הקוים, ולא כמו שיש מחלקים כל קו לנענוע.
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דפרצוף  ) יום ראשון(  חכמהלחח"ן בג"ה דת"י דפרצוף )דב"ח(  מעלהנענועי  ובג'

  .דחג"ת ונה"י דחג"ת קצוות(.לג' )זה ]דנה"י[  נצח

דפרצוף  ) יום ראשון(  חכמהלחח"ן בג"ה דת"י דפרצוף )דב"ח(  מטהנענועי  ובג'

 דחג"ת ונה"י דחג"ת.  קצוות(.לג' )זה ]דנה"י[  הוד

דפרצוף  ) יום ראשון( חכמתלחח"ן בג"ה דת"י דפרצוף )דב"ח(  מערבנענועי  ובג'

  .דחג"ת ונה"י דחג"ת קצוות(.לג' )זה ]דנה"י[  יסוד

חג"ת ד קכזהבינותלהמשיך המוחין לחח"ן בג"ה דת"י דפרצופי  ביום שניוכעד"ז 

   .דחג"תדפרצופי חג"ת ונה"י ונה"י 

 .דפרצופי הנזכר הדעותלפרצופי  וביום ג'

 .יום א' קכחכסדר דנה"ידפרצופי חג"ת ונה"י  החכמותלפרצופי  וביום ד'

 .דנה"יחג"ת ונה"י ]פרצופי[ דחג"ת ונה"י ד הבינותלפרצופי  וביום ה'

 .דנה"ידחג"ת ונה"י דפרצופי חג"ת ונה"י  הדעותלפרצופי  וביום ו'

דפרצופי  לחח"ן בג"ה דת"ייכוין להמשיך המוחין  הברכה של דרום' ניענועי גב וביום ז'

  .נה"יודפרצופי  חג"תדחג"ת ונה"י דפרצופי  המלכיותדפרצופי  החכמות

עד פלגותא  העליה:... ראשית מביא הרב בעמוד זה בקיצור את דף ו' ע"א סידור

ולהורידו על  ,דז"ת ג"ר (21)כאמור שהוא בחינת משם,  אור רבדשערי והמשכת 

יה"ו חוזרים לג"ר דדעת דז"א להמשיך בחינת ה ואז (70(.)ס"ה יהיו 49) לולב ומיניו

מג"ר דדעת של אבא וכמו אחר שקבלו הארה ( 100הרי  70-ל 30)עוד דדעת  ג"ר

ובסידור כלל כאן את כל הששה ימים וצריך הרבה לעיין להבין כל רש"ש. שכתב ה

 שורה. 

לשורשם שבדעת רוצה לומר  49להעלות הלולב ומיניו  ראשית :צריך להבין סדר העליה וגם

תרין , והם 30יה"ו -דדעת שזה בחינת הג"ר , ואחר כך להעלותם לשורשם ל21דז"ת  ג"רל

בתורת . ראה בעיון יה"ו' דוזה  4-5ו י"הזה בחינת  3, ו3בתחילה ול 4-5רין ודעת עליון וזה לעט

 . חכם דף ס"ח סוע"ב

עם המוחין  חח"ן בג"ה דת"י:... בעמוד זה יש את ההולכה ורואים סידור דף ו' ע"ב

שהם מקור השפע מהדעת וכל הדף הזה הוא בא על  יה"ווהכלים ולמעלה צירופי 

יש את ההובאה לנוק' כל הדף בכל  ובדף ז' ע"אלולב ומיניו וזה בכל הולכה והולכה. 

 .בסידור דף ו' סוע"אהובאה והובאה. ומה שנעשה כאן כתוב 

 ., ע"ש:... קיצור סדר הנענועים דברכה ודהללשערי רחמים ב' ש' שמ"ז

                                                                    
מיום וביום שלישי דעת. ואחר יום שלישי בשלושת הימים האחרים  ,ביום שני זה הפרט שמשתנה קכז

כל  חב"דבסדר יהיו אחרונים שוב שלושת הימים המוחי ב, ונה"ידנה"י וחג"ת נעבור לפרצופי יעי הרב
 יום מוח אחר.

 הרי מכאן בשלושת ימים אחרונים שני משתנים א' נה"י וחג"ת דנה"י וחוזרים לסדר חב"ד. קכח
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 נ"ר דנ"ר. להעלות ענפי הז"ת שהם עד"זבכל הולכה והובאה צריך לכוין  בנענועי הברכה

דדעת שהם לולב ומיניו... כאן הרב כותב את כוונת העליה לפלגותא דשערי כמו שמובא 

בסידור... ע"ש. ואחר שהביא העליה עד פלגותא דשערי וההמשכה עד הדעת, ביאר את 

לא ברש"ש והוא שבכל קצה בהבאת גם שאין בסידור ו תוספת ההולכות וההובאות. וכאן יש

חח"ן בג"ה פרטי דחכמה וכו': להמשיך  דב"חוהוא  פירוט נוסף, יש ראשונהבהולכה  החכמה

 השלישיתדחכמה, ובהולכה  דבינה חח"ן בג"ה דת"י השניהדחכמה, ובהולכה  דדעת דת"י

השערי שהביא  וספתת. זו וכן בכל קצה דב"חדחכמה על סדר  דחכמה חח"ן בג"ה דת"י

 . ע"ש. רחמים

, כמו שמסודר בסידור, נרנח"י דב"חלכל אחד משלם להמשיך נרנח"י נוסף הוא חידוש  וכאן

שמאל שני בינה דעת שלם לכל הולכה ולכל הובאה. ולא כמו שיש מכוונים ראשון לאמצע 

 .ימין שלישי חכמה

 : עיין שם באורך ובעיון.מבו"ש דף ס"ג ע"ב
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 עם הלולב האתרוגחיוב לדבק 
 

להבין שד' מינים הם ורומזים לשם הוי"ה ולכן צריך שיהיו בחיבור שכן כך רומז שם הנה 

 הוי"ה חיבור קובה"ו. 

ולזה לא יש אבר צנוע ונסתר בכל הגוף אלא זה לפי שכל :... מבו"ש דף ס"ב ע"ד

כבים ומזלות שכל נשמות העולמות מתגלים ופעולתו הם בהסתר ונקרא רקיע שבו כ

ולזה ומשפיע בהם למטה ע"י הנקבה.  משרשם שבדעתלהם  והוא עולה ומורידבו 

 ע"כ ע"ש. ...שעלייתו בנקל קכטכל הארבע מינים אנו קושרים בו

אעל"ה  ולב, שכן כולם קשורים בו ובתיקונים הביאו רמזלהמינין נקראים על שם ה ארבעת

 ' שהיא עולה בכתיבתה.לולב ר"ת לדס. וזה הרמז שההולב לרבה עתרוג א בתמר ר"ת

ובזה יתיישבו לך כמה מאמרים בס"ה שנראים דבריהם  ...:שעה"כ דף ק"ה ע"ג

וגם נמצא במ"א שהוא  שהאתרוג הוא יסודכסותרים זה את זה כי נמצא בזוהר 

ושניהם אמת כי היא מלכות שביסוד דז"א וזהו טעם איסור הפרשת  המלכות

והאתרוג  ,תרוג מן הלולב בעת נטילתו, וצריך לחברם יחד כי הלולב הוא היסודהא

פרשת אמור  הרקאנטיוזה סוד הנזכר בספר  היא העטרת הדבוקה עמו בלי פירוד

שראה החכם שהתאכסן אצלו כותב שם הוי"ה  קלעל ענין אותו חלום)דף ס"ז ע"ד( 

אחרונה מג' אותיות ראשונות ותיקן אותו, ורק בזמן הנענוע, כשראה את  ה' ומפריד

החכם מנענע רק את הלולב ומפריד את האתרוג ממנו הבין את החלום ותיקן 

  .... ע"שהדבר

ונראה שכל זמן האם צריך שיהיו דבוקים כל הזמן או רק בעת הנטילה  והנענוע?  והשאלה

 ן הנטילה יש חובה.שיכול לדבק אותם תמיד אך וודאי שבזמ

בשעת נענוע :... וצריך לחבר האתרוג עם הלולב השל"ה דף ע"ג ע"ד מסכת סוכה

כדוגמת כי כל מעשינו צריכים להיות  עתיד ליתן עליו את הדיןוהמזלזל בזה 

 ע"כ ע"ש.. .החכמה הנוראה. קלאהכי כן חייב עליונים

  ובעיקר בזמן הנענוע.הנ"ל וגם מכאן משמע דווקא הרקנאטי את מעשה ממביא  ובהמשך

כפות תמרים הכא אתכלילת איתתא בבעלה בלא  ...:זוה"ק פר' תצוה דף קפ"ו ע"ב

כתוב כפות … במקום מקדש מלךעיין … פירודא כפות תמרים וענף עץ עבות

                                                                    
 שרומז ליסוד שעולה לדעת דרך חוט השדרה להוריד הטיפה. בלולב קכט
אחרונה, וכך שם הוי"ה פסול  ה'-ומפריד את ה יה"והנה החלום היה שראה אותו כותב שם הוי"ה  קל

אחרונה  ה'הרומז לאות  אתרוגולא הבין החלום כשראה את האורח מנענע את הלולב ומפריד את ה
' ג, שכן להצמיד האתרוג ללולבהבין את החלום ותיקן אותו ולימד אותו הלולב של שם הוי"ה מ

 לה' אחרונה. אתרוגשם הוי"ה, והיה"ו דם רומזים להמיני
 , ועוד יש להבין שבכל דברההקפותבזמן  גםמכאן יש להבין גם כן שצריך לדבק האתרוג ללולב  קלא

מה שכתב  ברכת כוהניםוצריך לפרסם הדבר וראה בעניין  על פי החכמהשיש הנהגה על פי הסוד היא 
במקום שאפשר להשתדל לעשות על  הרב מקומארנה על מי שאינו נוהג על פי דעת הזוה"ק והקבלה.

 פי הזוה"ק.
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' החיבור משמע שהם וכפות תמרים ב' וולא כתוב  פרי עץ הדרתמרים ולפני כן כתוב 

 .. ע"ש.ג עם הלולב, כפותים ומחוברים יחד.איתתא בבעלה האתרו נכללים יחד

 כלולים יחדשהם  אכאן מביא גם הוכחה מהכתוב שאינם שני דברים ומחברים אותם אלהרי 

  החיבור.ו'  איתתא בבעלה ללא פירוד אפילו של
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 ללולב האתרוגמקום דיבוק 
 

הלולב רומז ליסוד,  ןלהבין איך נוצרה מחלוקת בעניין מקום דיבוק האתרוג ללולב, שכהנה 

והאתרוג לעטרת היסוד, ועטרת היסוד היא בראש היסוד, וזה מה שנבאר מהו הראש היסוד 

 בלולב.

ונמשך  והנה הלולב הוא היסוד :…שורה להפרידו ,שעה"כ דף ק"ה ע"ג ד"ה ונבאר

דרך חוט השדרה וזה סוד הלולב דומה לשדרה, ולכן מקום חיבור האתרוג עם הלולב 

ע"כ … היסוד סוףכי כן העטרה היא ב מלמטהבמקום אחיזתו  בסיומאכנ"ל הוא 

 ע"ש.

משעה"כ שמקום אחיזת הלולב הוא סיום היסוד ועטרת היסוד בסיום היסוד שלפי זה מובן 

 מתחלתו למעלה מה שהוא סיום הת"ת.

:... ולהיות האתרוג למטה בשורש הלולב והיה שמן ששון ג' דף קל"ו ע"ד אות י"א

למעלה  בראש היסודצריך להיות להיפך ומבשרינו נחזה אלוה עטרת היסוד הוא 

כנזכר בזוהר ברכות לראש צדיק... ולענ"ד נראה אפשר דלמטה שהוא השורש מקום 

שנקצץ מהאילן שם מחבר האתרוג להיות דעיקר יניקתו של דקל אינו מן הארץ 

 ע"כ ע"ש. …יר כנזכר במדרש תלפיותאלא מן האו

למעלה ושם דיבוק  מבין שהיה צריך להיות להיפך שכן ראש הלולב היסוד הואהשמן ששון 

האתרוג, ומתרץ על פי מדרש תלפיות שיניקת הלולב היא מהאויר ולא מן הארץ ולפי זה 

 מקום קציצתו הוא ראשו.

לכן נקרא ברכות לשון ברכיים :... ושורה אחרונהע"ח ב' שע' כ"ה פר' א' דף ב' ע"ב 

שבו  עטרהוראש צדיק  ,יסודכי צדיק  ,בראש צדיקואלו הברכיים והברכות הם 

: שואל לא ידעתי וכן עיין שם יפה שעה אות ב'… הנקרא ראש יסוד ושם מקומה

היסוד הלא עינינו הרואות שהוא בסוף היסוד ומוכיח  ראשהיאך העטרה הוא 

 מבו"ש דף מ' ע"ב. ועיין סוף היסודמדרוש ב' שכתב בהדיא שמקום העטרה הוא 

ראש משמע משם שסוף היסוד הוא הרחב והוא למטה... ואם כן איך העטרה הוא 

... לכן נלע"ד שראש צדיק ר"ל תחילת הצדיק מלמטה למעלה כמו ראש דברך צדיק

 ע"כ ע"ש. ... ועיין מה שכתבתי בשער התיקון פרק ב'...אמת

סוד :... וכן עטרה מקפת ראש היסוד בסוד בע"ח ב' דף מ"ו ע"ג שורה א'

נמצא כי עטרת היסוד היא עצמה נקודת  ,ועטרותיהם בראשיהם של צדיקים

: מביא מקורות מעץ חיים ומסכם:... מכל דבריו שם יפה שעה אות א')הנוקבה(... 

באר היות תחתית היסוד כלפי מטה וראש היסוד כלפי מעלה.וצד היסוד אלה מת

המטה כלפי הת"ת ומחובר עמו נקרא ראש, ושאריתו כלפי הברכיים נקרא סוף... 

וכן בשער הנסירה... מכל זה מתבאר היות ראש היסוד כלפי הגוף והוא מחובר 

אן אי אפשר בת"ת. ונשאר בקושיא על דברי הזוהר ברכות לראש צדיק. ואומר שכ
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לומר ראש היסוד שרוצה לומר תחילת היסוד באומר כי זהו סוד עטרותיהם 

 ע"כ ע"ש. ... בדרושי א"א מה שהאריך...מבו"שועיין  שיהם של צדיקיםברא

"כ וכן מלשון בשאלה מביא את לשון שעה... :שערי רחמים ב' דף ע"ח ע"ג שאלה של"ח

הלולב בסיומא שהוא סוף היסוד היה ראוי למה חיבור האתרוג בסוף  הזוהר ומקשה לפי זה

 לחבר האתרוג בראש הלולב ולא בסיומו..? היע"א. 

וסיומו הוא  ,שהוא פרק עליון שבו הוא המחובר בגוףהראש שבו , היסוד: תשובה

 :...דף ל"ח ע"דע"ח ב' בע"ח שע' ל"ב פרק ז' ועיין  העטרת היסוד למטה במקום

וזה לשונו  ב' אות שםש "השמ וכמ"ש סודחיבור היסוד בגוף פי הישקרא למקום 

 ... וכו' אם כן פרק עליון דיסוד שהוא)הת"ת( פירוש תחילת פי האמה שבסיום הגוף

. ומקום חיבורו עם העטרה הוא סוף ראש היסודבגוף הוא נקרא  מחוברהיסוד ה פי

היסוד ולא כמו שחושב החוש. אם כן בזה אתי שפיר מבשרי אחזה אלוה שמחברים 

  ע"כ ע"ש. ...בסוף הלולב והוא ממש על דרך העטרה המחובר בסוף היסוד האתרוג

... יפה שעה על ע"ח שע' כ"ה פר' א' אות ב': וכן כתב וראה בלוח התיקונים בסוף חלק ב'

הקשה בזה והניח  בשע' ל"ד פר' ב'  אות א'רוצה לומר תחילת הצדיק ממטה למעלה... אך 

מורה שראש היסוד הוא  ת ויצא דף קס"ב ע"אהזוהר פרשבצריך עיון. ובאמת שלשון 

. הקשה על פירוש היפה הרב אמת ליעקב דף נ"א ע"ב אות קט"זהמחובר בעטרה  וכן כתב 

 שעה שהזוהר כתב להדיא שהעטרה ראש היסוד... ע"ש.

שכתב בזוהר ברכות לראש צדיק... ואשת חיל עטרת בעלה... מקום המחובר  ומה

שהראש )האמיתי ( שקוע, והסוף בולט והוא קצה  בעטרה נקרא ראש )בהשאלה( יען

והיע"א מהרה"ג אבל לעולם פרק עליון הוא המחובר בגוף.  )בהשאלה( ראש נקרא

 .שד"ה

: שואל את השאלה על סדר הפסוק וגם בגדי הקודש אשר לאהרן דף רע"ז אות ע"א

שואל  למה אין מדבקים את האתרוג בטיומת של הלולב ומתרץ ע"פ סדר ערכים 

 עיין שם.  ...נהשו

: מביא את השאלה ומתרץ שם מה שמתרץ וכן עיין ספר בגדי ישע ומעיל קודש דף פ"ד סע"א

 ע"ש.

: דוחה שם מכל וכל מה שתירץ שם הרב ועיין ספר שמחת כהן דף צ"א ע"ב  אות קי"א

שלא היה לרב שמחת כהן הרב עובדי'ה הדאי'ה  פירירא ובהמשך כתב הרב המגיה הלא הוא

ריו כמו שעשה ומלמדינו שם איך לכתוב דברים חלוקים על תלמיד חכם בכבוד... לדחות דב

 ע"ד. -ע"ש, ע"ג 

: ונמצא כי סיום ת"ת דז"א שהוא פי האמה אוצרות חיים דף נ"ד ע"ג אש"ל אות ב'

וז"ל פירוש  }ב{בע"ח ב' דף ל"ח ע"ד נ"ב השמש שלו נעשה ממנו פי הנוק'... 

כי יסוד דז"א הגוף. לא פי האמה שבסיום היסוד,  תחילת פי האמה שבסיום

 ע"ש. מסתיים בסיום ת"ת שבה...
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שראשו הוא למעלה ויונק  ,מעיר תשומת ליבנו שלא נטעה בלולב השמן ששון: לסיכום

  .מלמעלה

 נשאר בצ"ע על לשון הזוהר ברכות לראש צדיק. הרב יפה שעה

הוא המחובר לגוף והוא פרק וד מעיר תשומת ליבנו שלא נטעה ביסוד, שראש היס השד"ה

הנקרא ראש ומה שמקשים מהזוה"ק ברכות לראש צדיק. מתרץ העטרה במקום  העליון

 של היסוד הוא השקוע והמחובר לגוף. אך הראש האמיתימפני שהוא בולט בחוץ  בהשאלה

 מו"ר הרה"ג רבי מרדכי עטיה שליט"אוראה סיכום נפלא על הנושא הזה באורך בספר של 

 .כ"ז עד עמוד ל"חד שם מעמו

 

סידרתי בקיצור את הכוונות לנענועי לולב ברכה והלל וכן להושענא רבא, כאן זה  הנה לפניך

יותר מושלם בינתיים לא הצלחתי להכניסו כאן ולכן אם תרצה נוכל  דףלא מושלם סידרתי 

 בע"ה לשלוח לך את הכוונה מסודרת יותר טוב בשלמות בקיצור.
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 בקיצור ברכהנענועי  כוונות
 

 ג' נענועים
 

 דדעתחח"ן בג"ה דת"י   (1

 דבינהחח"ן בג"ה דת"י   (2

 דחכמהחח"ן בג"ה דת"י  (3

 

  ג' ו'  /              דעת.ב' ה' /          בינה.  א' ד'חכמה.  יום  -ד

 

 .            ויה.         מזרח, הוי .     צפון,יהודרום,     כיוונים  -ד                           

  . והי .         מערב,היו.     מטה, יוהמעלה,                                                

 

 לז"א                          
 דת"י               בג"ה       חח"ן                               

 הי                    ויו                  יוד         ע"ב דרום מעלה

  הי                  ואו                  יוד            ס"גצפון מטה 
 הא                   ואו                 יוד         מ"המזרח מערב 

 

 לנוק'
 חח"ן     דת"י    בג"ה                                                          

 הי      יוד הה וו הה  הי              ויו           יוד           דרום מעלה                      

 הי      יוד הה וו הה   הי             ואו         יוד              צפון מטה                       

 הא      יוד הה וו הה    הא             ואו        יוד     מזרח מערב                            

 

ושמות הכלים תכווין  ,שמות הנרנח"י ,, והירידהלפלגותא דשעריהכוונות של העליה שאר 

ויהי נועם  בכללות מה שאתה יכול כדי שתעמוד בזמן ובמהירות המניין שאתה מתפלל בו.

המקובלים דעת  לפי דעת כמו שכתב בזוה"ק סוף פרשת יתרוה'... וה' ימשיך את כוונתך 

 רשב"י והאר"י והרש"ש.
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 נענועי ההלל בקיצור כוונות
 
 

 ג' נענועים
 

 דדעתחח"ן בג"ה דת"י 

 דבינהחח"ן בג"ה דת"י 

 דחכמהחח"ן בג"ה דת"י 

 

 ג' ו'  /              דעת.ב' ה' /          בינה.  א' ד'חכמה.       יום  -ד

 

 .            ויה.         מזרח, הוי .     צפון,יהודרום,       כיוונים  -ד                       

 . והי .         מערב,היו.     מטה, יוהמעלה,                                                

 

 לז"א               
 דת"י               בג"ה       חח"ן                    

 הי                    ויו                  הודו א'       יוד 

  הי                  ואו                 אנא א'        יוד 
 הא                   ואו                אנא ב'         יוד 

 הה                           וו                 הודו ב'        יוד

 

 לנוק'
 

 וד  ויו  הי       הי      יוד הה וו הההודו א'         י

 אנא א'         יוד  ואו  הי       הי      יוד הה וו הה

 אנא ב'         יוד  ואו  הא      הא      יוד הה וו הה

 הודו ב'         יוד  וו  הה        הה     יוד הה וו הה

 

הנרנח"י ושמות הכלים תכווין הכוונות של העליה ליומם דכולהו, והירידה שמות שאר 

ויהי נועם  בכללות מה שאתה יכול כדי שתעמוד בזמן ובמהירות המניין שאתה מתפלל בו.

לפי דעת המקובלים דעת  כמו שכתב בזוה"ק סוף פרשת יתרוה'... וה' ימשיך את כוונתך 

 רשב"י והאר"י והרש"ש.
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 הושענא רבא בקיצור ברכהכוונות נענועי 
 

 ג' נענועים
 

 דחב"ד  - דדעתחח"ן בג"ה דת"י   (1
  דחב"ד - דבינהחח"ן בג"ה דת"י   (2
 דחב"ד - דחכמהחח"ן בג"ה דת"י   (3

   כיוונים     -ד           
 .     יהו   דחג"ת, ח"ן דחג"ת ונה"י דרום

 .        הוי    דחג"תג"ה דחג"ת ונה"י  ,צפון

    . ויה  דחג"ת, ת"י דחג"ת ונה"י מזרח

 .   יוה  דנה"י, ח"ן דחג"ת ונה"י מעלה

 .         היו   דנה"י, ג"ה דחג"ת ונה"י מטה

 . והי  דנה"ית"י דחג"ת ונה"י  ,מערב
  
 

 לז"א                                            
 

 בג"ה    דת"י             חח"ן                                    
 יוד                 ויו                     הי              ע"ב דרום מעלה
 יוד                ואו                    הי                 ס"ג צפון מטה

 ואו                    הא          יוד                   מ"המזרח מערב 
 
 

 לנוק'
 

 בג"ה   יחח"ן   דת"                                       
 הי       יוד הה וו הה   הי              ויו         יוד    דרום מעלה                          

 הי       יוד הה וו הה   הי            ואו  צפון מטה        יוד                                
 הא      יוד הה וו הה    הא          ואו         יוד  מזרח מערב                            

  
 

תכווין  ,ושמות הכלים ,הכוונות של העליה לפלגותא דשערי, והירידה. שמות הנרנח"ישאר 
בכללות מה שאתה יכול כדי שתעמוד בזמן ובמהירות המניין שאתה מתפלל בו. ויהי נועם 

לפי דעת המקובלים דעת  פרשת יתרוכמו שכתב בזוה"ק סוף ה'... וה' ימשיך את כוונתך 
 רשב"י והאר"י והרש"ש.
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 כוונות נענועי ההלל הושענא רבא בקיצור

  
 ג' נענועים

 דחב"ד  דדעתחח"ן בג"ה דת"י  (1

  דחב"ד דבינהחח"ן בג"ה דת"י  (2

 דחב"ד דחכמהחח"ן בג"ה דת"י  (3

   כיוונים  -ד 

 .     יהו, ח"ן דחג"ת ונה"י דחג"ת  דרום

 .        הויג"ה דחג"ת ונה"י דחג"ת   ,צפון

 .            ויה, ת"י דחג"ת ונה"י דחג"ת  מזרח

 .   יוה ח"ן דחג"ת ונה"י דנה"י, מעלה

 .         היו דחג"ת ונה"י דנה"י , ג"המטה

 . והי דחג"ת ונה"י דנה"י ת"י ,מערב

 

 לז"א                  
 חח"ן             דת"י               בג"ה              

 הודו א'       יוד                 ויו                     הי 

                                                              אנא א'        יוד                ואו                    הי
 ואו                    הא               אנא ב'         יוד 

 הודו ב'        יוד               וו                      הה       

 

 לנוק'
 

 הודו א'         יוד  ויו  הי       הי      יוד הה וו הה

 אנא א'         יוד  ואו  הי       הי      יוד הה וו הה

 הא      יוד הה וו הה    אנא ב'         יוד  ואו  הא  

 הודו ב'         יוד  וו  הה        הה     יוד הה וו הה

 

הכוונות של העליה ליומם דכולהו, והירידה שמות הנרנח"י ושמות הכלים תכווין שאר 

בכללות מה שאתה יכול כדי שתעמוד בזמן ובמהירות המניין שאתה מתפלל בו. ויהי נועם 

לפי דעת המקובלים דעת  כמו שכתב בזוה"ק סוף פרשת יתרו תךה'... וה' ימשיך את כוונ

 רשב"י והאר"י והרש"ש.
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 שערים מבואביאורים על 
 

 דשערי לפלגותא העליהסדר 
 

בשעה"כ מבואר מה שנעשה בנענועי לולב ומיניו, והמסלול שם מבואר בקלות, עליה  הנה

, והובאה אותה הבחינה לנוק'. יה"ולדעת דז"א ששם המוחין דחסדים )ג"ר דדעת( שהוא סוד 

מפלגותא דשערי, מה שלא מבואר  אור רבבחינת המשכת  מבו"שאך יש להבין שיש על פי 

. ובקיצור מבו"ש בדף ס"ב ע"ב עד ס"ג ע"גשבכלל בשעה"כ. וצריך ללמוד בעיון את הדרוש 

ושצריך להמשיך מהדעת בחינת חסדים  טיפת הזרעהרב מלמד אותנו איך החסדים מהם 

 עבור הזיווג ומלמד אותנו באורך מגיע דרך הדעת חסדים עליונים שקבלו הארה מהחב"ד.

 ע"ש באורך ובעיון.

ועתה נבאר סוד הנענועים הנה נתבאר כי הכוונה  ד"ה ועתה:... שעה"כ דף ק"ה ע"ג

חסדים נת בחי ז'שהם  נותבחי ז'מינין אלו הנפרטים ב ד'בנטילת לולב הוא כי 

עד השרשים  להאותם למע םאותם ומעלי מנענעיםבז"ת דז"א אנו  המתפשטים

כשעולים  הארה גדולהשם  קלבהם עצמם םמקבלישלהם אשר בדעת דז"א כנודע ו

  ... ע"ש.שם

 מתפשטיםשיש ד' מינים שהם נפרטים לז"ת והם בחינת חסדים. והחסדים תחילה  הרי

להעלות ז"ת שהם  בסידור דף ו' ע"אועולים למעלה. והנה כתוב  ואנחנו מנענעיםבברכה 

נתפשטו בו"ק דז"א.  וחות דנ"ר ז"ת דז"ת של הדעת התחתון שהם החסדים שכבררפשות ונ

 צריך להבין מהיכן לקח זאת הרש"ש.

ורז"ל  שפווןולקבל  שוקיןועוד אמר ב' בדין ערבה לקבל  :..מבו"ש דף ס"ג ע"א

שאמרו כנגד העינים ולדבריהם ג"כ אינם שוים. ואיך הם ג' הדסים חג"ת ועוד איך 

אמר ב' בדי ערבות לקבל שוקים ולקבל שפתים מה שייכות לשוקים עם השפתים. 

שכן קורין בכל מקום  ושוקים ולא ירכין זרועות ולא כתפיםגם צריך לידע למה נקט 

 ... ע"כ ע"ש.ב' ירכין לבר מגופא

זרועות  כאן מבאר דבר מיוחד ומדייק לשון הזוה"ק שלא כרגיל אלא מדייק מה שכתב הנה

, וכן ג"רזה בחינת  כתפיםזה בחינת הז"ת ו זרועות, ומבאר שושוקים ולא ירכין ולא כתפים

זה ג"ר. בהמשך בע"ב הוא מבאר את המערכת של ג"ר דדעת וג"ר  ירכיןזה ז"ת ו שוקים

 דז"ת.

וג"ר של הדעת עצמו דאבא נשארים בדעת עצמו  :...15רה שובו"ש דף ס"ג רע"ב מ

 עליונות בחינות אבא מג' קלגלפי שבהם מאירואינם מתפשטים כלל בז"ת דאבא 

                                                                    
, ואחר כך ג"ר של הג"ר דז"תהרי אלו הז"ת החסדים שעלו הם המקבלים על ידי העליה הארה של  קלב

דף ס"ג ע"א  בו"שבמהדעת. הנה ג"ר דז"ת יתבאר שנעשה על ידי עליה לפלגותא דשערי, שמבוארת 
 .שם מבואר שצריך להביא את הג"ר של הז"ת ונקראים בשם חב"דוע"ב 

ואז הכח"ב יאיר בג"ר של  .הנענועמשמע שההארה זו היא באה בזכות  251= הנענועגימ'  מאיר  קלג
שאחר  לשעה"כ דף ק"ו ע"אוכך מתחברים  ובהובאה לנוק' ,בהולכהבז"א הדעת עצמו ואז יתפשטו 
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בז"ת של  מאירים "רוהג בג"ר אלו של הדעתומאירים  ( ]כח"ב[כחב"ד)שבו שהם 

שאנחנו מכוונים בלולב שהם  נשארים בדעת הם סוד יה"ו הג"רואלו הדעת עצמו 

אלו הז' של הדעת  ואפילושל אבא  שמאירים בהם כח"ב עליונים הג"ר של הדעת

בז"ת של אבא אין מתפשט מהם אלא הז"ת דכל אחת מהם  שמתפשטיםשאמרנו 

של הדעת נשארים גם הם בדעת עצמו והם שרשים  כי גם הג"ר של כל א' מהז"ת

  לשבעת התחתונות שנתפשטו.

תפשטו לפי לא נשל הדעת  ג"ר אומר למההכוונות ושער  כאן יש חיבור נפלא עםהנה 

העליונים. כח"ב הג"ר דדעת צריך לקבל השפעה מה .אבאג"ר של מ הארהשצריכים לקבל 

. בשעה"כ שם ידי הנענועשזה יבוא על  התשובהוצריך להבין מי יעשה זאת ומתי זה יקרה. ו

דז"א שהם  ז"תלב כוללים שבלו ד' מיניןוהרי נתבאר כי כתוב:...  ועתהשורות לפני ד"ה  4

מן החסד  בז"ת דז"א המתפשטיםחג"ת ונה"י והעטרה שביסוד והם בחי' החסדים עצמם 

הרי אנו מנענעים  בהם: המתפשטיםעד מלכות שבו ואינם הז' ספירות עצמם רק החסדים 

. אם בסידור דף ה' ע"בוכמו שכתב רבי שאול ברכת הלולב שהם החסדים שהתפשטו וזה ב

זה שמור  אור רבאו יאירו או  הארהאך  על ידי הברכהשמור למה שבא  התפשטות כן המושג

, וזה לפי רבי שאול לפני הנענועזה  מתפשטהרי שהרב שומר על הקוד הזה מה ש לנענוע.

ומכח  70. יהיו 21 הארה ואור רב. ועל ידי הנענוע תבוא 49בברכה, ואם כן זה הז"ת של הז"ת 

 .100הרי ס"ה  30 יה"ושהם  דדעת המשיך את המוחיןהאור רב זה, יהיה לנו כח ל

וכדי לקבל הארה מהג' שנשארו  יה"וולזה צריך לכיון בשם  :...מבו"ש דף ס"ג ע"ב

בדעת והם יקבלו ממה שלמעלה כפי אותו הערך ולזה כיון שאנו אומרים שירד הכנה 

אינם  מאירים בהם אבל הג"רא"כ לא ירד אלא הז' של כל אחד ואחד ולא הג"ר כי 

כתפים ולא קראם  שנייםשהם פרקים  זרועות ושוקייםהם עצמן ולזה קראם 

ושניים ג' אמצעים ואחרונות ג'  ג"רכי הכתפים והירכים הם בחינת  וירכים

 .. ע"כ ע"ש.תחתונים.

הם ג"ר דבדעת והם מקבלים הארה מהג"ר העליונים, והז"ת של הדעת יתפשט,  30יה"ו  הרי

גם כן לא מתפשטים, ורק אחרי שיקבלו הארה  21 הג"ר של הז"תאך מדייק יותר שגם 

 מהפלגותא ואז אחרי שיאירו בג"ר דז"ת יהיה כח להביא גם את הג"ר דדעת.

אשר יש בהם  הנענועין הנז' בסוד השמותועתה נבאר :...  שעה"כ דף ק"ו ע"א

' ובינה ב ה'בחכמה  יו"ד יה"והם ג' אותיות  ג' המוחיןוהענין הוא במה שנודע כי 

אמנם  יה"ובדעת וכיון שכל קצה מהו"ק שבדעת כלול מג' המוחין יש בו שם א' של 

 וזה פרטן: פר יצירהו' צירופיו כנז' בס נתאינם דומים זה לזה כי הם נחלקים בבחי

 )ת"ת( במזרחויה     )גבורה( בצפון הוי )חסד(   בדרום יהו             

 )יסוד( במערב והי       )הוד( במטה היו)נצח(     במעלה יוה                                 

                                                                    
יה"ו אלו מהדעת שקבלו -שיש התפשטות של החסדים בברכה עולים ומקבלים הארה גדולה והיא ה

 הארה בזכות הנענוע.
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 יה"והענין היא כי אעפ"י שכל קצה מהם כולל ג' מוחין שהם ג' אותיות וביאור 

 קו שמאלשהוא גבורה  וצפון .י'גובר בו אות  קו הימיןאינם שוים כי החסד שהוא 

' הרי הם ג' קצוות גובר בו אות ו קו אמצעישהוא הת"ת  ומזרח ,ה"אגובר בו אות 

 נצחראשונים. והנה גם ג' קצוות האחרונים הם ע"ד הנז' בג"ר כי במעלה שהיא 

גובר אות  היסודשהוא  ובמערב ,ה"אגובר אות  הודשהוא  ובמטה ,יו"דגובר אות 

  ... ע"כ ע"ש.'ו

עליונים, וגם  ג"ראחר שמקבל הארה מה יה"ושהוא  בג"ר דדעתכאן בשעה"כ עוסק רק הנה 

דבר שלא נעשה בספירת העומר ושאר  רק בסוכותדז"ת עבודה זאת היא  ג"רנביא את ה

 התפשטות החסדים.

ענפי הז"ת שהם נ"ר דנ"ר... המשך העליה לעלות  קלד:... להעלותסידור דף ו' ע"א

. דרך לולבבתמר. שהוא ה ה"אעל. ראה תיקוני זוה"ק הלולבעל ידי היסוד שהוא 

פנימיות חוט השדרה. הירידה של ההשפעות הם דרך חוט השדרה ולכן גם דרך שם 

 דז"א.  שורשם שבדעתצריך לעלות. לעורר 

ועולה עד הדעת דרך חוט השדרה, להמשיך משם טיפת  יסודשעולה הוא יוסף שרומז ל מי

 .במדויקהזרע, לכן הלולב גבוה שעולים דרכו. מה הוא שורשם שבדעת 

 ע"י הנענועיםמ"ש מורי הרב ז"ל יכוין להעלות והנה  ...:דף ס"ח ע"ב תורת חכם

החב"ד דדעת הארת בו"ק דז"א עם  נתפשטושהם החסדים ש "ר של הדעתנ"ר דנ

 , לעורר שרשם שבדעתשלהם 

בין התרין  6 שהם הג"ר של המכריע "ר דז"ת של הדעתגר"ל  ,והנה שרשם שבדעת

והתרין עטרין עצמם והדעת העליון דז"א אלו השלשה  ,עטרין שנשארו בדעת

  (.3-4-5) שרשם שבדעת נקראיםבחינות 

סוד הדעת "ה הוא הו"ד ידהיינו ה ג"ר דדעת שהם סוד יה"ואח"כ  אמרש הוז

והדעת דתרין עטרין  התחתון הדעתבערך  או"אדז"א שהם נקראים ( 3) העליון

 לג"ר (30) מיה"ו קלהלהאיר, וז"ש אח"כ (5-4)בערכו י"וונק' תרין עטרין ד התחתון

 .. ע"כ. .(49) שעלוז"ת ומשם ל( 21) דז"ת

של דעת  ג"רשהם המתפשט  ז"תג"ר של ה 21העליה הראשונה היא לשורשם שבדעת הנה 

-די"ה הוא בחינת  3הרי  .3וכן לדעת עליון שהוא  4-5. ועוד עולים לתרין עטרין 6תחתון 

 . 6-ד ג"ר ,21 של הז"ת ג"רוה. 30הרי יחד הם  4-5 תרין עטרין' הוא הם ו-"ו והיה

, שהם חו"ב ודעת בחינות של מוחין ו' אלהי היא בחינתוד ו'אלהי יעקב. וסידור בכוונת ראה 

 .טבלהעליון ותרין עטרין ודעת תחתון. וראה לעיל. 

דדעת תחתון דתרין ז"ת שהם  שורשם שביסודות דאו"א:... לעורר המשך סידור

(  3-4-5של או"א שהם מתפשטים בחב"ד )  49ז"ת דאבא(. זה בחי' עטרין )ז"ת ד

                                                                    
 . נ"ר דנ"ר.על ידי הנענועיםכתב התו"ח להעלות  קלד
והם הבאים על  יה"ו-אינם בכלל ה 21-הרי ש( 21) לג"ר דז"תמאירים  30שהוא  יה"ו-הרי שמה קלה

 ערי.ידי העליה לפלגותא דש
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( דאבא, 21כנ"ל. המשך העליה היא לג"ר דדעת תחתון ) יה"ודעת דז"א שהם סוד 

( של 3צריך לכוון גם לדעת עליון )תו"ח ( אך לפי ה4-5ומשם לתרין עטרין דאו"א )

 או"א.

 (ב'דחיך וגרון דא"א. ) לעלות לעורר שורשם שביסוד דחו"ב (א'ממשיך ) בסידור

רש היסוד דבאורחא לעלות ולעורר שו (ג'לעלות ולעורר שורשם שבדעת דא"א. )

 מקומות:ג' עולים לגיזרת א"א. בומכאן  דפלגותא דשערי.

 שבין חיך וגרון זה הלשון המייחדם.  יסוד. בינה . גרוןחכמהחו"ב דחיך וגרון. חיך  א'

דאריך לכאורה דעת למטה מהבינה ולא למעלה. וכאן הכוונה לדעת פרטית  לדעתומשם  ב'

 . דא"א אמצח:... ראה שם שהוא עניין הדעת שבמבו"ש דף כ"א ע"ג. ראה תימאהסחא מושל 

. ראה בהמשך עניין אורחא דפלגותא שורש היסוד שבאורחא דפלגותא דשערילועולים ג' 

מלא  אל חי. וכן תרי"גאותיות הרי  ד'[ ועוד 609ה' חסד ואמת". ]גימ'  ת"ארח דשערי. "כל

 .תרי"ג[ הוא ג"כ אל"ף למ"ד ח"ת יו"ד]כזה 

, להמשיכו דרך המדרגות הנזכרות בדרך אור רבמתחילה הירידה. להמשיך משם  מכאן

שבא  אור רב. יש המשכה מפלגותא דשערי, וזה יה"ו סודשהם  עד ג"ר דדעתשעלינו לרדת 

 נח"י. וכשעובר האור רב ומאירים מוחין ד(21) הג"ר דז"תמכח"ב ואז אחר שמביאים את 

בדף ו' להאיר למטה, וזה על ידי הנענוע ומה שרואים  יה"ובג"ר דדעת, יש כח לג"ר דדעת 

ואז נמשך  הג"ר דדעתהשפיעו על  מוחין דנח"יאחרי ש הוא מה שמתפשט מג"ר דדעת. ע"ב

 הג"ר של הדעתהנ"ל:  במבו"ש(. כמו שכתוב 21בלו ג"ר דז"ת )על ז"ת דז"א שכבר ק

מבו"ש דף ס"ג ע"ב וכן ב .ט' דף ו' ע"א בסידור. ראה של אבא שמאירים בהם כח"ב עליונים

 "עטרת מרדכי"ראה בספר  סדר הכוונה בפרטות היטב. בע"ח למוצאיהםוכן שליש ראשון. 

 ע"ש באורך. קי"חעמ'  הרה"ג מרדכי עטיה שליט"אשל מו"ר על הנענועים 
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 בעליה השלביםאלו 
 

 .ז"ת דז"תוזה  49 חסדים המתפשטים על ידי הברכה כבר יש בלולב ומיניוראשית 

תרין לעולים וגם  70ויהיו  21ויש שם  קלועל ידי היסוד שהוא הלולב ג"ר דז"תעליה ל (1

 . ג"ר דדעת.30) תו"ח( והם סוד   3-וכן ל 4-5עטרין ודעת עליון 

 . עליה בעובילעלות שם  49דדעת יש התפשטות ז"ת דז"ת דאו"א ג"ר ב (2

וכן  4-5ומשם לתרין עיטרין ודעת עליון  21דז"ת דאו"א ג"ר ל או"אעולים בגיזרת  (3

 .  30) תו"ח( דאו"א  3

דחכמה מו"ס( וגרון )מלכות דבינה( יחוד  יסודלחיך ) א'ג' עליות  א"אעולים בגיזרת  (4

ויש שם יסוד דעתיק מצחא דא"א ואחר כך לדעת שב ב'על ידי הלשון )בחינת יסוד(. 

 . קלזועולים לפלגותא דשערי ג')דג"ט קע"ר פ"ח( היא בחינת דעת דמו"ס. 

זה מה שיגיע מכל העליה  ג"ר דז"תויורד דרך המדרגות.  אור רבוממשיכים משם  (5

 לפלגותא דשערי.

דדעת ג"ר א בדאו"כח"ב דרך המדרגות עובר אור זה וגורם שיאירו ה אור רבבירידת  (6

 דאו"א. 

ונמשך אור  (30)דדעת, ג"ר בלהאיר דז"א  כח"במעורר את  ז"אוכן בעוברו בגיזרת  (7

 . רבנו אשרדז"ת. ע"כ בכוונה  ג"רעל לולב ומיניו והוא בחינת ( 21)זה 

על גבי כח"ב. בחינת ג"ר דדעת להתפשט יחד עם הארת ה יה"וויש יכולת להמשיך  (8

 .דף ו' ע"בסידור בהכוונה  בציורמה שעושים  וזהלולב ומיניו. 

אע"פ שלא עושים בפועל עם  שבתנענועים אשר )כולל  630כאן יש בשבעת ימי החג,  (9

כל הסדר , ובכל נענוע יש לעלות ולעשות את אין נענוע דומה לחבירוהלולב זה נעשה( 

 , ה' יתן לנו כח ודעת להמשיך את כל זה. הזה

 

                                                                    
דאיהו  כלהו אגודה חדא בלולבולקבל תרין שפוון, וכד אינון  :...אע" ט"תיקוני זהר דף כנאמר ב קלו

הדס, כלהו  ה' לולב ל'ערבה  ע' אתרוגא' , "אמרתי אעלה בתמר", מה כתיב )שיר השירים ז'( שדרה
 אעל"העל הפסוק ... ע"כ ע"ש. הרי יקו"ק , הרוכב בהון איהודמרכבתאאתעבידו )לקבל( ארבע מינין 

ועולה  יסוד וגבוהשהוא  לולבשהוא ה בתמרהעליה  מבארדס. הולב לרבה עתרוג אבתמר שהם ר"ת 
 .תורת חכםראה עוד לעיל בלשון ה .חוט השדרהדרך 
 .מבו"ש דף כ"א אע"גראה  קלז
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 הדר גלוי או בהסתר
 

מושגים  , בביאור נענועי הלולב.מבו"שנבאר מספר מושגים חדשים שמשתמש הרב ב כאן

שלא קשורים ישירות לכוונה אך יעזרו להבין עומק הכוונה. כאן יתבאר מאמר מהזוה"ק 

 ולא למלכות. יסודשהאתרוג רומז ל

:... וסוד הענין שכל אברי הגוף הידים והרגלים והגוף משמשים מבו"ש דף ס"ב ע"ג

עולות... ולעולם עושים בהתמדה אמנם היסוד אין בו מעשה גשמי אלא רוחני בהם פ

ובעת הקצוב מזמן לזמן... שכל מציאותו הוא בסוד רוחניות והכלי שלו אינו משמש 

אלא לקבל האור לבד לעת הזיווג דסוד פנימיות ולזה יש לו כח לעלות למעלה בדעת 

לא יש אבר צנוע ונסתר בכל הגוף אלא  עצמו... ואין פעולתו נכרת אלא בזיווג... ולזה

 זה שכל פעולותיו בהסתר.

ובהמשך הוא אחד המקומות הבודדים שהרב מבאר עניין החסדים וכללות החסדים כאן 

החסדים הם ה' והם נמצאים באברים בהתמדה ביד ברגל וכו' אך ביסוד  שביסוד ומלכות,

בחינה שיורדת מהדעת והיא אין חסד קבוע אלא מזמן לזמן לצורך היחוד, ושם ביסוד יש 

אוצרות חיים דף ג' ע"ג אש"ל וגם שכל חסד שולח ליסוד בחינה ממנו, וכמו שמבואר ב כללות

 ד."בשם היוס אות י"ג

, והא אתר טמירא איהו דלית גילויא, הדראמאי אקרי  ...:ף קפ"וזוה"ק פר' תצוה ד

. אלא אף על גב דאתגלייא ואתחזיוצריכא להתכסייא תדיר, ולית הדר אלא מאן 

, ולא אשתכח הדורא לגופא אלא ביה הדורא איהו דכל גופאדאיהו דרגא טמירא, 

לאו  קלא. אביה הדורא למיעל בבני נשמאי טעמא. מאן דלית עמיה האי דרגא לית 

והדורא דדיקנא לאו עמיה,  דיקנאמניה,  דקלא אסתפק הדוראעמיה בדיבורא. ו

ואע"ג דאתכסייא ההוא דרגא ,כל הדורא דגופא ביה תליא. ואתכסי ואתגלייא. 

ביה תליא. ודא איהו עץ עושה פרי... דכל הדורא דגופא  עץאיהו,  עץ הדרובגין כך 

 ע"כ ע"ש.

ופרי עץ הדר שהוא האתרוג רומז לעטרת היסוד.  היסודר הוא , הדפרי עץ הדר רומז ליסוד

הוא גילוי, רואים הידורו, ומתרץ שאע"פ שהיסוד מכוסה וצנוע הופעתו גלויה, שכן  הדרוהרי 

, ומי שאין לו בחינת זקן, שהרי הרדת פנים בהידורו ,בקולומשפיע על כל הידור גוף האדם, 

, ששערות הזקן הם מותרי מוחא, מהבירור של נצוצות סריס אין לו זקןיסוד אין לו הידור זה, 

הקדושה, לצורך הטיפה. הרי אע"פ שהוא אבר מוסתר וצנוע ביותר הוא בגילוי בהופעתו 

 שפנים של האדם. 

והפרי  עץ הדרהנקרא  היסודר"ל פרי של  פרי עץ הדרולכן נקרא  :...שעה"כ דף ק"ה ע"ג

 הדר בסוד הדרת פני זקן וכמ"ש בפ' תצוה.גם נק' יסוד )הוא האתרוג(  העטרהשבו הוא 
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 נפש לא טוב דעתגם בלא 
 

בין הביאורים שהרב מבאר לנו להבין עניין ההמשכה בנענועי לולב, מבאר עניין הדעת הנה 

 וחשיבותה להמשכת הטיפה, ומי שאין בו הדעת לכאורה אינו מוליד.

ומגדילו הוא אמנם מה שמשקה תמיד לגוף  ...:מבו"ש דף ס"ב ע"ג ד"ה אמנם

בחינת החסדים שמהוית טיפת הזרע להולדה ושורשם ומושבם הם בדעת. ובדעת 

שורש כל הגוף נרמז ונשרש בדעת. … ג'( כתיב "ובדעת חדרים ימלאו..." )משלי כ"ד

 )משלי י"ט נפש לא טוב." בלא דעת"גם  ולזה כל מי שאין לו דעת אסור לרחם עליו.

 "כ ע"ש.... עב'( שהנפש צריכה אל החיות. 

עיקר החיות הוא המשכת חיים למטה וזה בא מהחסדים שבדעת ועובר ליסוד לצורך הנה 

וכל תיאובתא דדכורא לגבי נוקבא הכא  ...וז"ל: אדרא זוטא דף רצ"ו ע"בהולדה ראה סוף 

 ... ע"כ ע"ש.הוא, וקרינן להו ברכה, דמתמן נפקי ברכן לכלהו עלמין, וכלהו מתברכן

יש שינוי כי הנה הזכר דקליפה וגם הנקבה אין בהם רק … :ע"ח ב' דף ק"ט אע"א

תרין מוחין לבד והזכר של הקדושה יש לו ג' מוחין חב"ד. והנוק' דקדושה יש לה ב' 

אל אחר  בסבא דמשפטים דף ק"גמוחין חו"ב לבד,כי הנשים דעתן קלה וזה נרמז 

א" כי פירוש הדבר כמו שאמר הכתוב "ממני פריך נמצולא עביד פירין  אסתרס

הפירות הנעשים מזווג העליון דזו"ן דקדושה הם נשמתין ורוחין ונפשין דישראל. 

והענין כי בחינת נפשות באים מן הנוקבא עצמה אמנם בחינת נשמות ורוחות באים 

מן צד הזכר... ואמנם הטיפה הנמשכת ע"י הזווג הוא ממוח הדעת כי הוא המכריע 

אפשר לשום זיווג אם לא ע"י הדעת... והמחבר התרין מוחין חו"ב של הזכר ואי 

אין בו בחינת ... כיוון שכן הוא אם כן בקלי' אפילו הזכר אין בו דעתואמנם שם 

 אל אחר אסתרסוהרי הוא דומה לסריס שאינו עושה פירות... וזה שאמר כאן  זיווג

ולא עביד פירין... נמצא כי ישראל יש להם נר"ן מהקדושה... אמנם עכו"ם אין בהם 

רק בחינת נפש לבד מצד הנוק' אך רוח ונשמה אין בהם... שאין בזכר של הקלי מוח 

הנקרא דעת כדי להמשיך ע"י זיווגו עם הנוק' בחינת רוח ונשמה אשר זה סוד אל 

ה של הזכר. אבל נפש יש לעכו"ם אחר אסתרס ולא עביד פירין שהם רוח ונשמ

מהנוק' דקלי וזש"ה "גם בלא דעת נפש לא טוב"... גם זה סוד מה שאמרו רז"ל מי 

שאין בו דעת אסור לרחם עליו. כי הנה מי שאין בו דעת הוא נמשך מן הקלי שאין 

בו דעת והמרחם עליו גורם שיתפשטו הרחמים העלוןנים גם כן בקליפות אשר גם 

 ע"ש. בהם אין דעת...

, שאין החסדים פועלים בדעת שבו וממילא אין נעשית אל אחר אסתרס ולא עביד פירין-שהרי 

 שם טיפה להולדה, זה חסד שאין לו ריבוי כמו בקדושה.

קלי'. בענין המוחין דקלי' יש שינוי בהם. והוא  ...:אמת ליעקב דף פ"ה ע"ב אות נ'

אל ה נרמז בזוה"ק במה שאמרו דבזו"ן דקלי' אין בהם רק ב' מוחין חו"ב בלבד וז

ולא עביד פירין והענין כמו שאומר הכתוב "ממני פרייך נמצא"  אחר אסתרס
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דהפירות הנעשין מזווג העליון דקדושה דזו"ן הם נר"ן דישראל והענין דבחינת 

נפשות באים מן הנוק' אבל בחינת הנשמות ורוחות באים מצד הזכר המזדווג עם 

על ידי הזווג הוא בא ממוח הדעת המחבר השתי מוחי הנוק' ואמנם הטפה הנמשכת 

 ...לכן נקרא הזווג בלשון דעת כנודע חו"ב ואי אפשר שום זווג אלא על ידי הדעת

 שמסכם כל דרוש זה  ע"כ ע"ש באורך

... מביא לשון דומה ממה שכתוב דף ק"ג ע"ב: ד"ה שם שע' מאמ"ר דף י"ט ע"ב

נשמה הבאה מן הזכר המזדווג בנקבה בע"ח  אך שם אפשר לדייק...  כי הרוח וה

אינה נמשכת להם לפי שאין אל הזכר של הקלי מוח שלישי הנקרא דעת... ) אבל 

 אה"נ יכול להיות להם רוח ונשמה רק שאינם ממשיכים אותם...(

וז"ס בידך אפקיד רוחי כי הרוח עולה בסוד מ"ן למעלה אך הנפש  ...:ע"ח א' דף כ"ג סע"ג

אמנם מה שהייתה הנפש מתפשט תוך הגוף בשס"ה גידין שהוא הדם נשארה למטה עם הגוף 

בסוד כי הדם הוא הנפש... ומסתלק כל כח הנפש תוך הלב לבדו... הנפש יש בה אחיזה 

נפש לא טוב" לכן נסתרת ונסתמת תוך הלב  בלא דעתלהקליפות בהיותה בלי רוח בסוד "גם 

 מפני מי המבול הם המזיקים...

: אל אחר אסתרס ולא עביד פירין... רז"ל קיצר קנ"ט ע"א בית לחם יהודה ב' דף

לשון הזוהר כדרכו בקודש וזה לשונו. "אל אחר אסתרס ולית ליה תיאובתא לעלמין 

ולא אפיש ולא עביד פירין דאלמלי עביד פירין יטשטש לכל עלמא... ומקשה שם  אם 

מולידין נפש הזכר לית ליה תיאובתא לעלמין אם כן איך הם מתעוררים להזדווג ו

לנכרים... אפילו אי נימא שלפעמים הם מתעוררים להזדווג כענין פרדה... ומאחר 

שכן ראוי שיהיו ישראל פרים ורבים אלף פעמים מכל האומות שבעולם ואיך היה 

הדבר בהיפך. ועוד אם אין דעת בקלי אם כן איך נמצא בחי' מוח דעת בראש הנכרים 

 ת נוספות ומה שתירץ שם...כמו בראש ישראל... עיין שם שאלו

: שאלת חכמי המערב. איך יצוייר גלגול נפש אדם בדצ"ח ואגב נה"ש דף ל"א ע"ב אות ע"א

לדעת אם יש גלגול לנפשות אומות העולם ומהיכן בא להם פריה ורביה דאל אחר אסתרס 

ולא עביד פירין כמ"ש בזוהר וגם בלא דעת נפש לא טוב שה"ס הזיווג כמ"ש ז"ל בדרושים 

 הרבה...

: על שאלת חכמי המערב אות ע"א... וכן אומות בגדי הקודש אשר לאהרן דף פ"ד

העולם שהם במדרגה יותר עליונה מן הבהמות ומזדווגים ומולידים כיוצא בהם, 

 אבל אין להם דעת שלם כמו ישראל .

ד"ה ואמנם... מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו  במבו"ש דף ס"ב ע"גהמוזכר  :לסיכום

וא בא מן הקלי. אך את הפסוק השני גם בלא דעת נפש לא טוב יכול להתפרש על ישראל שה

 בזמן השינה גם בלא דעת נפש שהוא הגוף שהנפש צריכה להחיות בלא רוח לא טוב. 
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 בנינא עמיקא
 

כך כל החסדים  ששרשו נקודה אחת:... מה שאין כן באבא כי כיון מבו"ש דף ס"ג ע"ב

בנינא שטים כולם ביחד בחסד ואחר כך בגבורה וכן כולם ועל ידי כשנתפשטו בפרצופו מתפ

 ...דף ב' ע"א בהקדמהבזוה"ק פר' בראשית כדפירש  עמיקא

:... אמר ליה רבי מילה סתימא הוי קמי דף ב' ע"א בהקדמהזוה"ק פר' בראשית 

ב"ה, וגלי במתיבתא עלאה, ודא הוא, בשעתא דסתימא דכל סתימין בעא וק

רישא נקודא חדא, ודא סליק למהוי מחשבה, צייר בה כל ציורין, לאתגלייא, עבד ב

חקק בה כל גליפין, ואגליף גו בוצינא קדישא סתימא, גליפו דחד ציורא סתימאה 

 , שירותא לבנינא... מ"י, דנפק מגו מחשבה, ואקרי בנינא עמיקאקדש קדישין, 

כאשר הא"ס ב"ה רצה להאציל י' ספירות של עולם האצילות תיקן בהכתר שהוא ראש )

תוך החכמה חקק ' שהיא חכמה וזו המחשבה, ואח"כ יוהתחלת האצילות נקודה אחת אות 

לפי שהיא בנין  את נשמת הבינה שהיא עדיין סתומה בתוך החכמה ונקראת בנינא עמיקא

 עמוק ונעלם יותר מז' ימי הבנין...( 

ז"ל כי הדברים עמוקים מאד  והשיבו אליהו:... שער מאמרי רשב"י דף ו' סע"ד

וזה כי הענין מדבר בסדר האצילות ותחילתו כי חכמה קדומה שבא"א היא נקראת 

סתימה דכל סתימין כי הוא מוח סתום דלא מתפתחא לל"ב שבילין כמו שבחכמה 

די שיוכלו לקבל אורו שהם סוד התלבשות כ םע"י תקוני וכד בעא לאתגלייאשבז"א 

הות כלילה ביה והא סליק למהוי  אבא ואימאחדא הוא סוד  נקודהועבד ברישא 

ו"ד עלאה  וכאשר ימחשבה כי הוא סוף מחשבה העליונה שביל דקיק דנחית מ

נתגלית למטה נעשה לה רישא ותקוניה ונעשית מחשבה כמחשבה העליונה כי מה 

ש עתה למטה ודמתה למחשבה שהיה סוף בערך המחשבה העליונה נעשה רא

ואחר כך צייר בה כל ציורין בסוד בינה  ודא סליק למהוי מחשבההעליונה וזהו 

שממנה הציורין בסוד וייצר, חקק בה כל גליפין הם השש קצוות שנחקקו בה וכל 

כללות החכמה העליונה סוד אבא כלול מעשר עליונות ובינה היתה כלולה אלו הם 

ברצון המאציל להוציא לחוץ יצאתה לחוץ בסוד חסד  וכאשר עלה בה  בדקות רב

 שבחכמה והוא בוצינא קדישא סתימא... ע"ש. 

בחכמה הקדומה היתה בינה כלולה :... ודע כי שער מאמרי רשב"י דף י"א ע"ב

 זו בתוך זו... ע"ש. הקדומה דבר אחד בתוכה והיא והחכמה

צא מן היסוד אל והוא ההבל הי:... ונקוד השורוק שהוא האמצעי אוצרות חיים דף ז' ע"ד

והיו"ד של השורק היא לאבא ' באמצע י-ו ו' ּואו"א ונחלק לב' כי הנה נקודה השורק היא 

 ע"כ ע"ש. של השם... י' ראשונה הנקרא

הענין הוא כי יסוד דאבא אשר נתגלה עתה   :... אבלאוצרות חיים דף מ"ה ע"ב

"ג שביסוד דז"א ושם בגילוי מהחזה דז"א ולמטה כנ"ל הארתו מאירה אל הה
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 מחברם יחד ומשתפם היטב והוא ממתק הדינים הקשים שבהם ע"י החיבור הזה...

 ע"כ ע"ש.

: רואים שם הארת יסוד דאבא שגורם לנ"ה להתחבר ולעלות סידור חול בכוונת למען שמו

לכתר דרך קו האמצעי. )מכל הנ"ל רואים שאבא גורם לאיחוד הגבורות והחסדים בין בו בין 

בפרצופים אחרים, ואיחוד זה גורם גם למיתוק. וזה מה שנאמר אבא יסד ברתא. ועוד ה' 

 .( אוצרות חיים דף מ"ה ע"א בחכמה יסד ארץ. עיין
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 דשערי פלגותא
 

ובזכות זה יאירו עיקר כל ההשפעה בנענועים צריך לעלות למעלה עד לפלגותא דשערי הנה 

לגוף. ועל ידי  יה"ויך אותם הג"ר דדעת שהוא ואז יכולים להמש 30 לג"ר דדעתהארה גדולה 

וכמו בכל מקום עיבור ראשון א"א הוא  21 ג"ר דז"תעליה לפלגותא דשערי מביאים רק 

 הגורם לעיבור ראשון.

:... אנו עולים בהם לדעת ושורשם אינם נותנים מה שיש בהם מבו"ש דף ס"ב ע"ד

דבעתיקא  תא דשעריעד פלגואלא הם ג"כ עולים לשורשם העליון שבאו"א וכן 

 אורחין... ע"ש.תרי"ג ואתפשט ל

  .החיוורתא והנימין בראשסדר 

 י"ג נימין:... כי כיוון שהשערות הם עשויים בהתחלקות מבו"ש דף כ"ו ע"א פר' ט'

ע"כ  כן יהיה מספר הנתיבות והאורחין המפסיקים של בחינת הלבנונית... דשערי

 ע"ש.

 .וי"ג חיוורתא ואין לו כאן קושיותשמסביר בפשטות שיש י"ג נימין הרי 

 י"גנימין  י"גאיך אפשר להיות בין  ...:23 צמח בספר קול ברמה בכללים עמ'

... י"ג נימיןאורחין בין  י"באוירין וצריך שיהיו ד' חיוורתא... הנה בחמש יש 

 ח'... וכן כדי שיהיו צמחשורות לפני ד"ה  4וממשיך את שאלתו בהמשך עמ' נ"ח 

 נימין... ע"ש. ט'חוורתי בצד פנים צריך שיהיו 

כאן מתעורר הצמח לפי מבשרי כשיש לנו ה' אצבעות ויש ביניהם ד' אווירים וזה לא הנה 

 גם כן. מסתדר איך עמידתם שיהיו י"ג חיוורתי וי"ג נימין

לענ"ד  ומתרץ : מביא את שאלת הצמחבית לחם יהודה א' דף מ"ח ע"א ד"ה הענין

ה כלל והוא כי אע"פ שאם תקרע טלית לי"ג קרעים יהיה בין הי"ג נראה דלא קש

אבל אם תקרע  ולא עגולכל זה אינו אלא בדבר שטחיי,  י"גאוירים ולא  י"בקרעים 

 אוירין. י"גקרעים יהיו  לי"ג… כיס אחד

חלוקות ומספר הקוים ומספר  13מצייר ציור גלגל עם  255אפיקי מים ע"מ 

 .13האוירים הם 

שמתרץ שהכל הוא בעיגול וגם אם נניח את ראשי האצבעות על שולחן ונספור את הרי 

 .אצבעותה' כמו , ה'האוירים יהיו 

בשלמא אם לא היו הי"ג נימין יוצאים בבחינת :… יין הרקח דף קכ"ח ע"ב אות מ'

עיגול והיקף סביבות הראש אלא הם בשיטה אחת ישרה א"כ בהכרח יהיה בניהם 

אך הואיל והשערות הם צומחים סביב הראש בבחינת … ולא י"גי"ב אורחין דווקא 

סגלגל אם כן בהכרח יהיו חשבון הנימין והאורחין שווים בחשבונם ובזה סרה 

 תמיהת מהרי"ץ ז"ל בספרו קול ברמה.
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 מכלל הי"ג אורחין דשעריהאם ההוא פלגותא 
 

כי ההוא אורחא דפלגותא דשערי  :... והעניןמבו"ש דף כ"ו ע"א שורה מעל צמח ב'

אותו  מלבדהי"ג אורחין... אמנם אלו הי"ג אורחין הם סובבים הגולגולת  אינו מכלל

בהמשך כותב הרב... ויש חד אורחא חיוורא … אורחא שיש באמצע הגולגולת ממש

 הם י"ג אורחין חוורין.  ועמולעילא ברישא דפלגותא הכולל את כולם 

 מלבדהי"ג ועוד שהם י"ג  אינו מכללבין תחילת הדברים שכתב : שואל על הסתירה צמח ב'

גותא דשערי האם והשאלה ההוא אורחא שבפל… הם י"ג ועמואותו האורחא..ובהמשך כתב 

? ועוד שואל הצמח האם האורחא שמאיר בז"א ומתפלג לתרי"ג האם הוא הי"ג או הי"ד

שהתפליג דווקא  ס"ב ע"דבמבו"ש דף בא"א התפלג או בז"א? שמשמע מדברי הרב כאן וכן 

 בא"א..                                

בפן  4בפן ימין  4מביא סדר התחלקות האורחין ברישא   :255אפיקי מים עמוד 

לצד אחור ועוד יש חד אורחא חוורא לעילא ברישא דגולגלתא הכולל  4שמאל 

מח ואומר הצ : מביא קושייתצמח .ב.נאתכולם ועמו הם י"ג אורחין חוורין... 

ואדוני אבי משה הי"ו תירץ כי ההוא אורחא דאמצע הגולגולת ממש הוא התפליג 

לתרי"ג אורחין אבל יש עוד אורחא אחרינא מתתא לאורחא דאתפליג לתרי"ג 

 ושפתיים ישק .   חוורתיה ובצורה כזו ]ציור[ רחא משלים לי"גווההוא א

"א משום אחד מן החוורתא רק מחד : ודע שאין נמשך אל זע"ח א' דף ס"ג ע"ג סוף כלל א'

אורחא דאזיל בפלגותא דשערי ומשם נמשך אל אורחא אחרא דרישא דז"א בפלגותא 

... שדבריו סותרים דתחילה השמן ששון הביא בשם דברי שלום... עיין הגוב"י ד' דשערי...

כתב שאין נמשך אל ז"א משום אחד מאלו החוורתא, ואחר כך כתב שנמשכים אל ז"א מכל 

 שמועות. וש"ש תירץ זה לרישא זה לדיקנא... ע"ש. 2' והד'... ותירץ הט

: שאין נמשך לז"א משום אחד מן החוורתא רק בית לחם יהודה א' דף מ"ח ע"ד ד"ה ודע

מחד אורחא דאזיל  בפלגותא דשערי... זה האורחא הוא מלבד הי"ג חיוורתא... וזה החיוורא 

לז"א משא"כבי"ג חוורתי שאינם נמשכים לז"א  אינו מכלל הי"ג חוורתי וממנו נמשך תדיר

: ודע כי עיקר מה שמאיר א"א במבו"ש דף כ"ו רע"גבהתמדה כי אם לפעמים... וכן מבואר 

באדרא רבא דף בז"א הוא מן ההוא אורחא חדא אחרא דאזיל בפלגותא דשערי דא"א כנזכר 

חא אחרא דיליה ... וזה לבדו נמשך בהתמדה לרישא דז"א בחד אורקכ"ט ע"א וקל"ו ע"א

בפלגותא דשערוי דז"א... האמנם אע"פ שעיקר יניקתו מההוא אורחא דפלגותא כנזכר ג"כ 

מאירים הי"ג חיוורתי בז"א כי הט' חיוורתא נמשכים דרך הפנים עד הדיקנא דז"א ומכוחם 

נעשו לז"א ט' תיקוני דקנא ומהד' חיוורתי דאחור נמשכים עד רישא דז"א ומאירים ברישא 

בדיקנא... אמנם אחר שהאירה ברישיה נמשכת אח"כ הארה ג"כ ויוצאת לחוץ  לאוממש 

 ומשלמת לו י"ג תיקוני דקנא לז"א...

שתירץ  שער מאמ"ר דף מ"א סע"גשהביא  דב"ש דף ל"ג ע"במביא  :259אפיקי מים עמ' 

שיש ומבו"ש דף כ"ו ע"ג  שער מאמ"ר דף נ' ע"בשהם שתי שמועות... והוא מתרץ על פי 
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. שמהאורחא חדא אחרא נמשך עיקר מה שמאיר א"א בהתמדה לז"א וזה האורחא הבדל..

אינו מכלל הי"ג... מכאן הביא ראיה עצומה לתירוץ אביו ר' משה, שיש אורחא חדא אחרא... 

אך קשה מה שכתב שמהט' שבפנים מאירים לדיקנא דז"א והיה לו לומר מהח'?... ועוד 

כחת ט' תיקוני דיקנא תדיר בז"א? ולענ"ד שאפשר שאינם נמשכים תדיר בז"א אם כן איך מש

לתרץ כמ"ש בשעה"כ בכוונת ויעבור דרוש א' שכתב שח' ת"ד דא"א מאירים בט' ת"ד 

 …דז"א

: אלו הי"ג אורחין הם סובבים הגולגולת מלבד אותו האורחא יין הרקח קכ"ט ע"א אות י"ח

הוא מן ההוא אורחא חדא  שיש באמצע הגולגולת ממש... ודע כי עיקר מה שמאיר א"א בז"א

אחרא דאזיל בפלגותא דשערי... וזה נמשך הוא לבדו בהתמדה לרישא דז"א בחד אורחא 

 אחרא דיליה בפלגותא דשערי דז"א... ע"ש.
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 ספר הקדו"ש דף צ"ו ע"ג ואחלמהלשם שבו 
 

בשאלה אם נאמר שהחיוורתא הכולל הי"ג הוא האורחא דאזיל בפלגותא מתחיל  (א

דשערי יהיה קשה שכן אמר שזה נשאר למעלה בראש ואמר על הפלגותא דשערי 

שמחלק ואומר שהם שנים  מבו"ש דף כ"ו ע"אשהוא נמשך ממנו אל הז"א... מביא 

י"ג כלשון האדרא ששם חושב את האורחא דפלגותא בפני עצמו כי היא זולת ה

 אורחין...

שאומר בפירוש שההוא אורחא  ,מביא את האריז"ל בקול ברמה )החדש( עמ' מ"ג (ב

דפלגותא דשערי הוא אורח אחד בין השערות באמצע הראש. וזה היפך מהנ"ל וכן 

. הרי בין י"ג נימין אינם אלא רק י"ב אורחין 23עמ'  בקול ברמהמביא שאלת הצמח 

 ביניהם.

כחיזו  א לספרא דצניעותא במאמר גלופי דגלופין"לפרש לפי פירוש הגר מתחיל (ג

... וכן הוא תלישהוא ה לתנין השמיםדחויא אריך ומתפשטאן... ומקשר סוגייתינו 

ואחד  ,שהוא שוכב לאורך הים כבריח נחש בריחבהלויתן כי שנים הם אחד לויתן 

חוזר הזנב ... ונכלל בלויתן נחש בריח... ונכללים שניהם באחד כי נחש עקלתוןלויתן 

דחיוורתא כי הם שנים והם  לראש וכן הוא על דרך זה בהשני אורחין הכוללים

ומסביר שהראש מתחיל מהעורף באמצע הראש ובהגיעו לפנים הוא מתחלק  אחד...

 לשנים ותתעגל ימין ושמאל עד שמגיע זנביה לרישיה בצד העורף...

גילופי דגילופין...  הב' אורחין הכוללים שהם הבריח והעקלתון הנה הם נקראים (ד

 והם שנים והם אחד... והם בחינת זו"ן והם אחד...

וחד לעילא דגולגלתא כלומר לסטרא דלעילא הכוונה הוא נחש עקלתון דחיוורתא  (ה

ין הוא כי יאינה לעילא ממש אך הענ ת כולם והיא מתחת לכולם והרי היאהמקיף א

יא מתפשטת באמת אותו החיוורתא הי"ג הכולל שהיא החיוורתא המקפת הנה ה

למטה גם כן אך אינה מתפשטת במקומה כי מקומה הוא כנגד החוטם. אך אותה 

החיוורתא הי"ג הנה היא מתעקל ומתעגל דרך הצדדים ימין ושמאל ונכללת עם הד' 

 שבימין ושמאל ומתפשטת עמהם כנגד הלחי ימין והלחי שמאל.

ים למטה הנה הם מכוח הנה כוונתו הוא רק ללמדינו כי כל הי"ג חיוורתא המתפשט (ו

 הנחש עקלתון שהוא בחינה הנוק' דחיוורתא... שאין אשה אלא לבנים .

והרי שניהם רק מציאות אחת ושניהם הם כוללים את כל הי"ב כי הבריח הוא   (ז

 כוללם בתחילתן כי הוא מתחת לכולם... 

 עיין שם באורך וברוחב ועוד שם ציור הממחיש את שיטתו.  (ח

וחד לעילא בגולגלתא הוא  ...:אייזיק חבר דף כ"ט ע"ב בית עולמים לרב יצחק

הכולל כל החיוורין... וכבר נתבאר ענין זה החיוורתא הכולל בסוד  הי"גהחיוורתא 

 .דף כ' ע"בהלויתן ע"ל שם 
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: ראיתי לפרש אורות אלהותו יתברך בסודות ספר אהבת ה' לרב יוסף סיטבון דף י"א ע"א

צריך אתה להבין שאיננה מכלל החיוורתא הקדוש התורה והמצוותיה. האי חד אורחא 

והיא הארה אחרת הנדרשת לעצמה, ומהמצאת הנימין והשערות...  וכלל ועיקר דרישא כלל

תני תנא דנהיר למאתן ושבעין עלמין שהם סוד כ"ז אותיות התורה... ומן ההוא אורחא 

ורחא היא שורש להדיא דהאי אמשמע  אתפרשא לתרי"ג אורחין דאורייתא דפליג בז"א... 

רתא והכולל. ויש י"ב נימין והכולל. ווהתורה בשורשה הנעלם כאן בא"א. ע"ש שיש י"ב חי

. וכן אינו באפיקי מיםבבית לחם וכן  א אינו הי"ד כמו שפירש הרב פתי'הולפי זה ההוא אורח

 כשיטת הלשם והבית עולמים. ע"ש.
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 האם התחלה ההתפשטות מהעורף או מהפנים
 

מתחיל הרב לבאר התפשטות הי"ב חיוורתא ומתחיל :... פר' י"ג דף ס"ח ע"ב ע"ח שע' א"א

 …בארבע שהם מצד העורף ואחר כך בשמונה שהם מצד הפנים

:... האי גולגלתא חיוורא דיליה אנהיר לתליסר אדרא רבא קדישא דף קכ"ח ע"ב

עיבר גליפין בסחרנוי לארבע עיבר בסטרא חד ולארבע עיבר בסיטרא דא בסיטרא 

כנגד לחי השמאל.(  4כנגד לחי הימין ו 4הם מצד הפנים  אנפוי )שאלו השמנהד

 ולארבע עיבר בסטרא דא לסטרא דאחורא... כאן משמע שמתחיל מהפנים.

על דברי הרב...  הרב צמח אות ג': ע"ש מביא סדר זה של האדרא... אך מבו"ש דף כ"ו  ע"א

 אחר כך מזכיר פנים... ע"ש.לארבע עיבר בסיטרא חד. משמע שמתחיל מעיבר דאחור ו

: האי גולגלתא חיוורא דיליה אנהיר לתליסר  שע' מאמ"ר דף מ"א ע"א וכן סע"ג

. ולארכע עיבר בסיטרא דאנפוי ולארבע עיבר יבר גלופין לארבע עיבר בסיטרא חדע

בסיטרא בסחרני אחרא, וחד לעילא בגולגלתא כלומר בסיטרא דלעיל... גם כאן 

.ובהמשךאמצע העמוד הרב מבאר שתחילת ההתפשטות  אאחרא ולא אחורהגירסא 

 ע"כ ע"ש. מהארבע שמצד אחור...

: מביא דעת הגר"א בספרא דצניעותא משמע שמפרש שתחילה בית עולמים דף כ"ט ע"ב

חושב כאן ארבע חיוורתא של האחור ואח"כ של שני הפנים ומה שכתב לארבע עיבר בסטרא 

 ע"ש.ע"כ  …חד הוא על האחור והוא נגד הדעת

ר"ל לצד אחד שאין שם אלא ... לארבע עיבר בסטרא חד, :קול ברמה עמ' מ' צמח

צד אחד והוא העורף... ולארבע עיבר בסטרא אחרא אמר אחרא לפי שהוא פן שני  

 )של הפנים( 

ומה שכתב לארבע עיבר בסיטרא דאנפוי ר"ל בארבע אותיות ההויה בצד  ...:שם דברי האר"י

 ...עיבר בסיטרא אחרנא היינו מצד האחור שמאל הפנים ולארבעימין של הפנים, 

נראה לתת טעם הסיבה שהתחלת ההמשכה בנענועי לולב בסדר דעת בינה חכמה...  לפי הנ"ל

 מתחיל מהראש של הנחש בעורף סימנך אחור וקדם צרתני... 

 כמו כן נראה שהגירסא הנכונה  הראשונה הייתה אחרא  ולא אחורא...
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 ,קשר תפילין דיד נוק'בענין דעת 
 

 : שורה ואח"כ... חצי גבורות  בין תרין כתפין... זה סוד קשר  תפילין של יד.ע"ח דף ק"ג ע"א

 : דעת דנוק'... גבורות בין תרין כתפין .וזה סוד קשר יו"ד של תפילן. ע"ח ב' דף ז' ע"ב כלל י"ג

: ד"ה גם... העומד בין תרין כתפין ובקושרו היו"ד של התפילין עם הבית נה"ש דף י"ז ע"א

יכוון להעלות הדעת הנזכר דנוק' עם הלבוש דיסוד דז"א ולחברו עם המוחין דחו"ב שהם 

 הבית של התפילין של יד העומד ברישא דנוק' 

רות בין : שורה יו"ד... תפילין זה מוחין. הקשר היו"ד זה דעת ה' גבושעה"ק דף פ"א ע"א

 …תרין כתפין

יו"ד דא, אצטריך דלא יתעדי כלל מגו תפלה דיד, דלא :... זוה"ק פרשת פנחס דף רל"ו ע"ב

, יו"ד דא בדכורא איהי, ולא בנוקבא, איהו צדיק, בהאי י' איהויעביד פרודא, וכל חדוה דילה, 

ונא דעלמא ואיהי צדק, ובגין כך אתקריבת בהדה, ומאן דרחיק ליה מאתר דא, רחיק הוא מעד

 מכאן שצריך לקשור היו"ד לבית של התפילין. דאתי:

 : על הזוהר הנ"ל ע"ש.מקדש מלך דף ז' ע"ד

 : אמצע העמוד... ע"שמבו"ש דף נ"ה ע"א

 : שורה וחו"ג ..שם מאמר ונהירו  דתרין מוחין גליפן בה...עולת תמיד דף ל"ב ע"א

 : בענין קשירת היו"ד לבית.בן איש חי  הלכות תפילין

 



 קצה                         השנה כפור סוכות                    ראש   
 

 

 קלחמה שנלע"ד בעניין שמיני עצרת
 

? ידוע מה שכתב הרב שהוא יום שבו יש זיווג שהוא יום שמיני עצרתמה רומז  צריך להבין

היה צריך להיות ביום ראש השנה או למעשה יום השבת אחרי יום הששי יום בריאת האדם. 

 . ליום שמיני עצרתובגלל חטא אדה"ר נדחה הזיווג 

הנה מה שגרם אדה"ר ע"י חטאו שנדזווג ביום החול הוא כי :... שעה"כ דף צ' ע"ד

הוא דינא רפיא  ואם היה ממתין עד ליל שבתהוא דינא קשיא כנודע  ר"ההנה יום 

בפנים  םוהיה הזווג ההוא כתיקונו והיו זו"ן מזדווגים באותו יום שבת בבחי' פני

שיא ותקיפא אבל ע"י שאדה"ר הקדים זווגו ביום החול שאז היה יום ר"ה דינא ק

לכן גרם אל זו"ן שיתאחר זווגם עד יום ח' עצרת כדי שבהמשך הימים אשר 

כי ר"ה ה כנז' בפ' פנחס בתחילת בינתיים יתמתקו הדינין הקשים אשר בו ובנוק'

הוא בחי' שמאלו תחת לראשי עד יוה"כ וביוה"כ האירו ונתמתקו הדינים ההם ע"י 

אז הוא זווג ממש  וביום ח' עצרתבקני וימינו תח נתאימא עילאה ובחג הסוכות בחי

 ע"כ. ע"ש.  :ואלו הם פשטן של דברים

 

                                                                    
הנה צריך להבין לפי דברי הרב באיזה תקופה אנחנו נמצאים ואיך צריך להתנהג ולקבל מה  קלח

אנחנו בפנים ולא צריך לכוון בכל יום ש נראהשהקב"ה מביא עלינו, ויש ג"כ נפקא מינה לכוונות גם כן, 
 . ועוד.אלא מבאהבה ולא מה שלפני כן



 חגי תשרי מקור הישועה כוונות החגים                                קצו
 

 

 לאלף השביעי נדחההזיווג דפנים 
 

הוא גרם אל זו"ן שיתאחר זיווגם דפנים בפנים, ליום שמיני עצרת  חטא אדה"רעל ידי הנה 

אותו  אינו. ומה שנדחה לשמיני עצרת בראשית ביום שבתשהיה צריך להיות  הזיווג המיוחל

חלק אחד מתוך  הוא וכן מה שנעשה בשנה הראשונה ורק אנחנו עושים בכל שנההזיווג, 

הכוונה לסוף לשמיני עצרת  שנדחה הזיווג דפנים ומה שאמר ששת אלפים של הזיווג המיוחל

 . לאלף השביעיששת אלפים שנה 

שכן  שנהרומז לששת אלפים שהזמן שבין ראש השנה לשמיני עצרת בכל שנה הוא  יצא לנו

וזה  שהיה צריך להיותושמיני עצרת הוא הזיווג של יום השבת  ,ראש השנה בריאת העולם

 . , באלף השביעינדחה לשמיני עצרת, והוא לסוף ששת אלפים שנה

שכתוב בתורה בעניין שבעים פרים שמקריבים כנגד שבעים אומות, אך בשמיני עצרת  וזה מה

. וסוכות היא לאלף השביעיעם הקב"ה, וזה רומז  לבד, רומז על עם ישראל פר אחדיש רק 

 . ישהאלף השתקופה גדולה לפני סוף 

מה שקוראים בהפטרה בנביא זכריה עניין האומות שיענשו שלא יבואו לחוג את חג ועוד 

שצריכים  וזו התקופה שאנחנו נמצאים בההאלף השביעי  לפניהסוכות וכו' הכל רמז לזמן 

 לא יכירו בישראל יגיעו אליהם הקללות הנאמרות שם., ואם להכיר בישראלהאומות 

, שמצווים לשמוח ושמחיםיושבים בסוכה והוא עניין האמונה והביטחון בהקב"ה  וישראל

"ושמחת בחגך והיית אך שמח" מכאן. זה כמה מאות שנים שאנחנו בסוכה וצריכים לשמוח 

נוק' לקראת הזיווג של  ויש חיוב לשמוח בכל מה שעושה לנו הקב"ה זה חסדים המתפשטים ב

 .קלטהאלף השביעי

 

                                                                    
שלם בכל  המצוות שהאדם נכנס בהןשתי : קול התור עיקרי האתחלתאבספר  הגר"אכתוב בשם  קלט
"ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון"  תהילים ע"ו פס' י"א הן סוכה וארץ ישראל. ורמז נתן לזה בפסוק גופו

כך וכאמור במדרש על הפסוק: ובא לציון גואל.  ציוןוהוסיף: סוכה מצוותה תעשה ולא מן העשוי אף 
ושלח את גדולי תלמידיו לעלות לציון ולבנות  כ. ע"ש.ע" ,עדיין הגואל לא באכל זמן שציון אינה בנויה 

 בה מוסדות וישובים.



 קצז                         השנה כפור סוכות                    ראש   
 

 

 הנביא אליהוהופעת 
 

 מהופעת הזוה"ק שהוא הופעת אליהו הנביא,שאנחנו בסוכה לפי מה שנתבאר לעיל, , נראה

הזוה"ק נכתב ע"י רשב"י וחבריו אליהו הנביא היה מתגלה אליהם בכל יום ראה הקדמת 

חדי  אדרא רבא דף קכ"ח ע"אסדים התיקונים. ולפי עדותו של רשב"י עצמו, הוא בחינת ח

התם יאות הוה למהוי , )אמר( יראתירבי שמעון ואמר, )חבקוק ג ב( יהו"ה שמעתי שמעך 

, וכתיב ואהבת את יהו"ה אלהי"ך, דכתיב )דברים ו ה( בחביבותא תליא מלתא, אנן דחיל

פירוש ... ע"ש. ועיין וגו' אהבתי אתכם, וכתיב )מלאכי א ב( מאהבת יהו"ה אתכם)שם ז ח( 

שכתב וזה קיצור לשונו חבקוק ראה עניין עשרה הרוגי מלוכה, היו שם בחינת  יין הרקח

הופעת הרי שרומז על  חסדיםבבחינת  רשב"י וחבריוולכן היה ירא. אך אנחנו שהם  גבורות

על עם ישראל, בהופעתו של הזוה"ק אם היינו זוכים לקבלו ללמדו ולעשות מה  החסדים

 ך לעשות לתיקון השכינה.שצרי

, "והיית קמהיינו שומעים לו ושמחים בכל התהליכים כמו שציוונו בתורה במצוות סוכהאם 

אך שמח" היינו חוסכים את כל הצרות מאז ועד היום וכמו שמאריך מוהרח"ו בהקדמתו 

ואז כנ"ל שמיני עצרת רומז לאלף השביעי שעם ישראל עם הקב"ה לשער ההקדמות, ע"ש. 

שמחת הזיווג וסיום התורה,  כשהוא סגורזה עניין שמחת התורה וריקוד עם ספר תורה . ולבד

תורה של ששת אלפים שנה שבה יש כל התיקון של חטא אדה"ר, ואז באלף השביעי נקבל את 

ישקני מנשיקות  רש"י על פסוק ב' בשיר השיריםהבנת התורה בפנימיות יותר וכמו שכתב 

 סוד טעמיה ומסתר צפונותיהלהופיע עוד עליהם לבאר להם  ומובטחים מאתו פיהו וז"ל:...

... ע"כ. וממילא מה שכתוב בפשט התורה ומחלים פניו לקיים דברו וזהו ישקני מנשיקות פיהו

התורה פשט , אלא אנחנו רוקדים שסיימנו את בשמיני עצרת. הרמוז לאלף השביעילא שייך 

 דפנימיות.  של ששת אלפים שנה. וזכינו לאלף השביעי ולזיווג

נוכל להבין את מה שאנחנו ממשיכין אורות חסדים מעולים במיוחד בסוכות וכן  ולפי זה

הכנה מוחין דחסדים מה שלא רואים המשכות כאלו בכל השנה. וזה מפני שזו ההמשכה היא 

לזיווג של שמיני עצרת שהוא רומז לזיווג פנים בפנים שהיה צריך להיות ביום שבת של 

                                                                    
בעניין מה שהקב"ה אומר לעתיד לבוא לאומות העולם לקיים מצוות  עבודה זרה דף ב' ע"אראה גמ'  קמ

וזה  מקדשים את החומרסוכה והם לא הצליחו לקיים אותה, והיא רומזת על מהות עם ישראל שהם 
של משיח ועוד שבסוכה אנחנו מקיימים מצווה גם בהיותינו  חמורומה שעושים בסוף הימים בסוד 

ולקחתם שגם הוא ללא עוון " אור פנימיישנים בסוכה הרומזת לאור מקיף וגם בימים שבינתיים יש 
סוכה, ביום הראשון" ראשון לחשבון עוונות. צריך בעומק להבין עניין התקופה שלנו שאנחנו בלכם 

צריך להבין שעם ישראל בכל הדורות  ועוד צריכים לקדש את החומר. וגם לשמוח בהופעת החסדים.
לא שמעו אל הנביא רק מעטים מעטים הזקנים ושבט לוי, וזה שאומר על עם ישראל  משה רבנומאז 

להם  ממרים הייתם... מיום דעתי אתכם. ועוד ירמיהו ויחזקאל שאומר מרדו בי  המה ואבותם וקורא
אל הנביא. והנה התיקון  לא שמעומה שכתוב בתורה לשמוע אל הנביא בכל הדורות  ועודבני מרי, 
שהתגלה בזוה"ק על ידי רשב"י שלימד אותו, והתיקון לשמוע לו שהוא מבאר  לאליהו הנביאלשמוע 

ועיין את כל התורה עם טעמיה וסודותיה שנזכה לפתיחת מעיינות החכמה ולגאולה השלמה בזכות זה. 
עוד בעניין שהייתה בחינת הופעת אליהו הנביא בגילוי ספרו של רשב"י מה שכתבתי והבאתי בקונטרס 

 ".שערי הישועה" בספר "האמת נעדרת"



 חגי תשרי מקור הישועה כוונות החגים                                קצח
 

 

של כל שנה ושנה שמתקנים  בגלל חטא אדם הראשון לשמיני עצרת קמאנדחהבריאת העולם ו

ואז נגיע  .באלף השביעיששת אלפים והוא יהיה בסוף ששת אלפים שנה תוך חלק אחד מ

מו"ר הרה"ג רבי ואמרתי דברים אלו לפני  לאותה שבת בראשית מה שהיה צריך להיות.

 את זה. כך אמר.  אהבוהוא מרדכי עטיה שליט"א 

 

                                                                    
 אחד החברים התבטה בלשוננו מאז החטא נכנסנו לפקק של ששת אלפים שנה. קמא



 קצט                         השנה כפור סוכות                    ראש   
 

 

 למה המשיחחבלי 
 

בסופו כשאמרנו, מיכאל שר ישראל אליהו  "אל נורא עלילה"בפיוט יום כפור  ועוד בנעילה

. וחשבתי במערכת שמיום ר"ה עד שמיני עצרת בשעת הנעילהוגבריאל בשרו נא הגאולה 

כשהתגלה הזוה"ק זה נחשב  דבר זה היה כבר ,שהיא רומזת על ששת אלפים שנה כנ"ל

. ויש כאן מיכאל אליהו וגבריאל היה נעילה והתחילה בחינת הפניםזה ו לבשורת הגאולה

שזה ברחמים. ואם לא שומעים  מיכאלוזה אם היינו זוכים בזמן האר"י זה היה אחישנה ויש 

. וראה עוד מה שכתבתי גבריאללזוה"ק ולא עושים מה שצריך לתיקון השכינה, הרי יש את 

והכתי את כל ... פן אבוא י שולח את אליה הנביאהנה אנכבעניין הפסוק האחרון של מלאכי 

ולא שומעים לו, שהוא גילוי ספר הזוהר כמו  שאליהו באזה הצרות שלנו מפני  הארץ חרם

הוא מלאך  ()הזוה"קשהופעת ספרו בפסק שלו על הדפסת הזוהר.  הרב דלאטששכתב 

. וזה שלא רוצים להכיר בניסים ושזו הגאולה ואנחנו בסוכות וצריכים לשמוח. "והיית הברית

אך שמח" כל מה שעושה הקב"ה הוא בחינת המשכת החסדים שהם הכנה לזיווג, ואם חיים 

ומה שלא רצו להשתתף במדינה ונשארו במדינת ישראל כמו בגלות זוהי סתירה לשכינה ח"ו, 

נעילה הוא זמן דין שהוא החותם הראשון. וח"ו יש בימינו נראה בגלות וזה גרם השואה שכן ה

שהוא החותם השני שהוא בהושענא רבא, ח"ו שנעשה מה שצריך שלא יהיה דין קשה בחותם 

בשמחת חג לא חיים את התקופה, שכבר מתכוננת לזיווג ולא משתתפים השני. אך עדיין 

 . סוכת דוד הנופלת, הקב"ה מקים את הסוכות שלה

לקראת הזיווג בחג שבועות, וכתב בשעה"כ שם: שאם אדם לומד בליל  קישוטי כלה מעין

אך כאן זה הרבה שבועות מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע כל רע, ומי שלא עושה לא כתוב, 

לקראת הזיווג של כמוהם, שאין בכל השנה  ,חסדים עצומיםהכנת הנוק' וקבלת  יותר גדול

כמה ברכות גדולות למי שמשתתף ואם לא משתתפים,  .עיהרומז לאלף השבישמיני עצרת 

שראו ברוח קודשם שהערב רב וכלל עם ישראל  מחבלי המשיחה כל מה שדאגו חז"ל אזי ז

לא יבין ולא יקבל את המצב, ולא ישמח בחסדים, ורק מעטים מאד יבינו. וזה כל הצרות 

ועינינו ונזכה לראות בקרוב  גדולות כל כך, שואה, פוגרומים וכו' יהי רצון שה' יפתח לבנו

, על זה והמקובלים שומה עליהם לתת את הדעתמשיח צדקנו ועוד צ"ע. ע"כ מה שנלע"ד. 

אנחנו יש בחינת חסדים  קמבביעיזו תקופה לפני שמיני עצרת האלף הש היוםמה המצב שלנו 

 ג"כ וא"ש את"ם. כוונות התפילה. נפקא מינא לעניין בסוכה
 

                                                                    
שכבר הייתה זו תקופה ארוכה  או אפילו בזמן נסירה שכן ' באח'ולא יכול להיות שאנחנו עדיין באח קמב

מעורר אותנו רק . ומה שאנחנו רואים צרות לכאורה הם אינם כלל צרות והכל ברחמים הקב"ה וודאי
אירן  ללא נפגעים מלחמת ט, וכל הצרות הם כמעאליהו הנביא שהגיע עם הופעת הזוה"קלשמוע אל 

וזה טילים קסמים אלפי טילים שבמצב רגיל היו צריכים לגרום לאלפי הרוגים ורק מעט מאוד פציעות 
שנחזור בתשובה אל ארץ ישראל ומדינת ישראל להכיר שהקב"ה הביא אותנו ואנחנו  רק לעורר אותנו
את  עםוהכל יתוקן. והמקובלים צריכים להתעמק ולהודיע ל להודות לו בהלל גמור ,בגאולה ממש

 ה' יצילנו מהם. .שהיא כבר פה שמרחיקים את הגאולהולא להסחף אחר הקיצונים  האמת.


