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 ד"בס

לפני שאנחנו לומדים את מערכת התפילה צריך ללמוד בשער מ' פ''ב ששם הרב מחלק לנו את העולמות לפנימיות 

 וחיצוניות.

לבד כמו תפילה וחיצוניות העולמות נתקנים ע''י מעשה כמו ציצית תפילין נטילת שפנימיות העולמות נתקנים ע''י דיבור 

 ידיים וכו'.

הם נחלק לפנימיות וחיצוניות באופן שד' מחצבים מהם כל אחד גם ונמצא שעולמות אבי''ע נחלקים לפנימיות וחיצוניות 

אצילות אבי''ע דפנימיות ואבי''ע דחיצוניות, ו ,ונקרא להם בשמותופו''ח דחיצוניות והם שוים במציאותם.  ,פו''ח דפנימיות

 .חיצוניות ואיקרדשניהם ובי''ע  ,פנימיות ויקראדשניהם 

מבאר הרב את שמות הכלים דאבי"ע. בפרק ג' וד' מובאים שמות הכלים  ועוד עיין בשער מ''ד שער השמות ששם

 . 1דאצילות ובפרק ה' מבוארים שמות כלי הבי"ע

 עיין בנה''ש י''ב ע''ד וז''ללסיכום ו

דפנימיות ופנימיות דחיצוניות שהוא  כלל העולה כי אבי"ע דחיצוניות ואבי"ע דפנימיות שוים במציאותם כי פנימיות

האצילות דשניהם שוים בכליהם והם כלים דאצילות והם אלהות ואחדות גמור מתחילת הי"ס דאצי' עד סוף מלכות דעשיה 

והחיצוניות דחיצוניות וחיצוניות דפנימיות דשניהם שהוא בי"ע דשניהם שוים בכליהם והם כלים דבי"ע ובכלים  ,שלהם

 עכ''ל.דשניהם שם הוא מקום השרפים והחיות והאופנים.  החיצוניים דבי"ע

, ד' מעשים יפנה ויטול, טלית קטן וטלית גדול, תפילין של יד ותפילין של ראששהם כידוע התפילה נתקנת ע''י ממעשה 

 שהם קורבנות זמירות יוצר ועמידה, וכרגע נלמד על ד' המעשים.ודיבור 

  .תפילין של יד ותפילין של ראש ,יפנה ויטול, טלית קטן וטלית גדולד' מעשים י "ע ןחיצוניות נתקאבי''ע ד

 העשיהמתקן בחיצוניות  יפנה ויטול

 היצירהמתקן בחיצוניות  טלית קטן וטלית גדול,

 הבריאה מתקן בחיצוניותתפילין של יד 

  .האצילות מתקן בחיצוניות ותפילין של ראש

מתקנת  ברכהגם הכגון אם נקיים מצוות מעשיות אז 'המעשה'  פ שהיא בדבור( נגררת אחר"הברכה' של המצוה )אע

 ואם נקיים מצוות שהם בדיבור כגון ברוך שאמר וכו' הברכה מתקנת בפנימיות.בחיצוניות. 

 רק שע''י הברכה נמשך או''מ וע''י והמעשה נמשך או''פ.

                                                           
 כלי האצילות שהם יקראו פנימיות:1 

פנימי אמצעי וחיצון. לדוגמא בכלי הדעת דז"א, הכלי החיצון הוא שם ב"ן, האמצעי הוא שם  –קים כל כלי מתחלק לג' חל

 ס"ג והפנימי הוא שם ע"ב ועי"ש בפ"ג את שמות הכלים דכל ספירה וספירה. 

 כלי הבי''ע שהם יקראו חיצוניות:

שמבאר את שמות כלי ז"א דבריאה מובא כי י' הכלים הפנימיים הם י' צירופי הוי"ה, האמצעיים הם י' צירופי דש''ה בפ"ה 

אדנו"ת והחיצונים הם י' צירופי אלהי"ם. ובז"א דיצירה י' הכלים הפנימיים הם צירופי שמות יה"ו, י' האמצעיים הם צירופי 

דעשייה י' הצירופים הפנימיים הם י' צירופי אלו"ה, האמצעיים הם י' שמות שד"י, וי' החיצוניים הם שמות אלהי"ם. ובז"א 

 צירופי שם אל"י והחיצוניים הם י' צירופי אלהי"ם. 
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 .דף י''ב  דרוש ב' וז''לשער הכוונות 

יוצר וס' תפילת י"ח. וצריך לבאר כל זה הנה בתחילה צריך בסוד המעשה לתקן סדר קרבנות של שחר וסדר הזמירות וס' 

בחי' חיצוניו' כל העולמות במקומם אשר להם והוא כי ע"י אשר יפנה צרכיו הנה הוא מתקן עולם העשיה בבחי' הנק' נפש 

  .וע"י ברכת אשר יצר שה"ס הבל היוצא מן הפה בעת שמברך הוא מתקן אוה"מ דעולם העשיה

ואח"כ ע"י הטלית שמתעטף בראשו הוא מתקן חיצוניו' עולם היצירה הנק' רוח ועי"כ יורד אור מן בחי' הנפש דיצירה אל 

 .בחי' הרוח אשר בעשיה הנק' יצירה שבעשי' ובסוד הברכה שבציצית נעשה אור מקיף אל היצירה

הנשמה שבעשיה. וע"י הברכה נעשה אור ואח"כ ע"י התפי' ש"י נתקן עולם הבריאה ואז יורד אור מן נפש דבריאה אל 

  .מקיף אל הבריאה

ואח"כ ע"י תש"ר נתקן עולם האצילו' האמנם בענין הברכ' יש מחלוק' לפי שמ"ס כי גם בעולם האצילות צריך לעשות ע"י 

וא מעשינו אור מקיף שלו ולכן צריך לברך גם על תש"ר לעשות אור מקיף אליו ומר סבר דאור מקיף דעולם האצילות שה

בחי' נשמה לנשמה אינו נעשה על ידינו ומעצמו הוא נעשה כי אין בנו כח לעשותו והנה כל הד' עולמו' נתקנו בבחי' 

חיצוניות' שהוא כללות העולמות בעצמם בכללותם בבחי' אור פנימי עם אור מקיף שלהם ע"י אלו המצות מעשיות הנז"ל 

י שכל אלו הם מצות מעשיו' שהם מצד הנפש ואפי' בברכ' שלהם אבל האדם בעצמו לא נתקן רק בחי' הנפש שלו בלבד לפ

 עכ''ל. היא מצד מצות מעשיות בלבד ולכן כדי לתקן בחי' שנית צריך סוד הדבור בתפלה

עוד כתב הרב בדרוש ג' שהד' מעשים מתקנים את העולמות במקומם ר''ל שרק מפרידים מהם את הקליפות שנאחזו בהם 

 . וז''ל:העולמותיבור בסדר התפילה יעלו גם חיצוניות יחד עם הפנימיות בלילה אולם אח''כ ע''י הד

לתקנם הנה תחילה צריך לתקן ד' עולמות אבי"ע ע"י מצות מעשיות שאנו עושים למטה בעה"ז וכונת התיקון הזה הוא 

 ' גוברתשהקליפה אשר סביבותיהם שנתאחזו בהם בלילה יתפרדו עתה מהם לפי שהוא יום ואין הקלי במקומם עצמם

 . עכ''ל

לדעת שיש מתחת לאצילות בי''ע תחתונה באופן שהם טז' עולמות  ג' צריךשער הכוונות דף י''ב  דרוש לפני שנלמד ב

 דעשיה. מתחתיו אבי''ע דיצירה מתחתיו אבי''ע אבי''ע דבריאה בי''ע תחתונה שהם אבי''ע, אבי''ע דאצילות מתחתיו 

וד חילוק נוסף מלבד מה שלמדנו שאצילות יקרא פנימיות בערך בי''ע גם בריאה וצריך ללמוד בשד''ה שמחלק באבי''ע ע

בריאה וחיצוניות זה  בערך יצירה ועשיה שיקראו חיצוניות ועל זה נפרש את שער הכוונות שפנימיות זהיקרא פנימיות 

ריך לדעת שבכל אחד עוד צ ,, ועל עולמות אצילות דכל אחד מאבי''ע נדבר לקמן בעז''ה איך אופן תיקונםיצירה ועשיה

  והפרדת הקלי' מהי''ס ההם יהיה בשלבים קודם מהנה''י אח''כ מכחב''ד ח'ג'''ת.  מעולמות אבי''ע יש י''ס

 חיצונית הכולל           
 פנימיות פנימיות חיצוניות    

  אצילות  בריאה יצירה עשיה

  אצילות  בריאה יצירה עשיה

  אצילות  בריאה יצירה עשיה

  אצילות  בריאה יצירה עשיה

 

נה''י והנה תחילה נוטל אדם ידיו שחרית ויכוין כי ע"י נטילה זו נפרדים הקליפה דג' אחרו' : שער הכוונות עם פירוש וז''ל

ואחר כך יפנה ויעשה צרכיו ועי"כ יתקן גם הפנימיות  .עשיה שנקרא חיצוניות  ר''ל דעולם העשיה ונפרדים מהם בבחי' החיצוניות

עשיה הנז' כי הנה בעולם העשיה יש אחיזת הקלי' אפי' בפנימיות' כנודע כי בעשיה דעולם הנה''י ג' אחרונות  עולם הבריאה

ברים אלו ויצירה יש תערובות טוב ורע וע"י מה שנפנה גורם להפריד ולהוציא הקלי' מן פנימיות דעשיה. והנה ע"י ב' ד

שבהם  עולם הבריאהופנימיות  עשיהעולם השהם יטול ידיו ויפנה נתקנו ג' אחרונות דעשיה בבחי' אור פנימי מבחי' חיצוניות 

ואמנם ע"י שני ברכות שמברכין ענ"י כשנוטל ידיו ואשר יצר כשיפנה נתקן אוה"מ שלהם בבחי' פנימיות' ובבחי' חיצוניות' 
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בדיבור ובהבל הפה הוא בחי' אור מקיף והרי נתקנו ג' אחרונות דעשיה במקומם עצמ' בבחי' כנודע כי כל מצוה הנעשית 

 חיצוניות' ובבחי' פנימיות' ע"י ב' מעשים הנז'.

כנודע כי סוד טלית היא  הכלליואח"כ ע"י ב' הטליתות טלית קטן וגדול הם שני תיקונים אל ג' אחרונות דעולם היצירה 

בפ' פנחס דף רכ"ו ע"ב בר"מ: והנה מט"ט הוא מתלבש בטלית הזה אבל הטלית קטן הוא  במטטרו"ן אשר ביצירה כנז'

ולכן הוא נלבש על החלוק מתחת המלבושים שלא כאותם הנוהגים ללובשו  נה''יג' תחתונות דיצירה  שנקרא בריאהכנגד פנימיו' 

ולכן הוא נלבש על כל המלבושים  הם יצירה ועשיהעתה החיצונית על המלבוש שטעו' הוא בידם והטלית גדול הוא כנגד חיצוניותם 

העשיה אשר הוא בתוך הגוף ממש בסוד יפנה  שנקרא בריאהאינו פנימיות גמור כמו פנימיו'  שנקרא בריאהואמנם הפנימיו' דיצירה 

לם כנ"ל לפי שאין אחיזת הקליפה ביצירה כמו בעשיה ואח"כ ע"י ב' ברכותיהם נתקן אוה"מ שלהם והנה בהיותי' בעו

ר''ל שממילא דיצירה ממילא נתקנו כל הי"ס שבעשי'  נה''יאשר שם אבל עתה שנתקנו ג' אחרונות  נה''יהעשיה לא נתקנו רק ג"ת 

בלבד נמצא כי עתה  דעשיה עשיה אשר הם למטה מג"ת דיצירה אמנם לא נתקנו רק בבחי' חיצוניות' דעשיה עשיהנתקן גם ז' עליונות של 

וז' עליונות דעשיה בבחינת חיצוניות בלבד וג"ת  יצירהועשיה דיצירה בריאה ה בבחי' פנימיות וחיצוניות נתקנו ג' אחרונות דיציר

 דעשיה בבחי' פנימי' וחיצוני' 

לבד כי  הם יצירה ועשיהשוע"י הברכה נתקן אוה"מ שלהם וזה בבחי' החיצוניות  הכלליואח"כ ע"י התש"י נתקנים ג"ת דבריאה 

שלהם אין צורך לעשות תיקון אחר ע"ד הנז' ביצירה ועשיה והטעם הוא שאין הקלי' נאחזות  בריאהבריאה דלבחי' הפנימיות 

 בפנימיות הבריאה רק בחצוניותה ומכ"ש בעולם האצילות וכנודע אצלינו שבבריאה אין רע וטוב מעורבים והבן זה היטב: 

 היצירה ז' עליונות בבחינת חיצוניותם של עולם היצירה וגם ז' עליונות של פנימיות העשיהאז ממילא הוא מתקן גם בעולם והנה עתה אשר נתקנו ג' אחרונות דבריאה 

מכ"ש שנתקנו החיצוניות בלבד של הז' עליונות דיצירה אשר הם למטה מג"ת דבריאה וגם נתקנו הפנימיות דז' עליונות 

  .דעשיה

אח"כ ע"י תש"ר נתקני' ג' אחרונות דאצילות בבחי' חיצוניות' אלא שהוא בסוד אור פנימי שלהם בלבד ואין התש"ר 

צריכה לברך עליה לפי שאור מקיף שלהם נעשה מאליו ואינו נעשה על ידינו אך סברת חכמי אשכנז המברכים גם על 

נה הוא נעשה על ידינו והנה פנימיות עולם התש"ר לפי שהם סוברים שגם אוה"מ שלהם אעפ"י שהוא באצילות ה

האצילות אין צורך לתקנו כנ"ל כי אפי' בפנימיות עולם הבריאה אין הקלי' נאחזות אלא בחיצוניות בלבד והנה עתה אחר 

התחתונות דאצילות בסוד החיצו' מכ"ש שנתקנו גם חיצוניות דז' עליונות דבריאה אשר למטה מהם וגם אשר נתקנו ג' 

  .מיות דז' עליונות דיצירהנתקן הפני

הנז' חיצוניו' ונמצא כי כבר נתקנו כל הי"ס דעשי' בבחי' חיצוניו' ופנימיו' באור פנימי ואור מקיף וכל הי"ס דיצירה ע"ד 

ופנימיו' באור פנימי ואור מקיף אבל הי"ס דבריאה בבחי' חיצוניות לבד באור פנימי ואור מקיף אבל בבחי' הפנימיות אין 

צורך לתקנו כנ"ל והג"ת דאצילות בבחי' חיצוני' לבד ובסוד אור פנימי לבד אבל אור מקיף שלהם וגם כל בחי' הפנימיות 

הוא נעשה מאליו ואין צורך לתקנו ומכ"ש הז' ראשונות דאצילו' שלא הוצרך בהם שום תיקון שלהם דאור פנימי ואור מקיף 

 עכ''ל. לשום בחי' מהם כלל ועיקר והרי נתבאר כל בחינות המעשה

י "ולכן כשמגיעים לזמירות בברוך שאמר שהוא ביצירה רומזים שכוללים חיצוניות דיצירה יחד עם פנימיות דיצירה ע

הציציות שזה רומז לחיצוניות היצירה, שהרי הטליתות ביצירה כידוע. וכשמגיעים ליוצר שמתקן בבריאה אז שלוקחים ב' 

 י שהוא כנגד חיצוניות דבריאה."מנשקים תש

 לסיכום:

 נטילת ידים: מפריד הקליפות מג' תחתונות דעשיה דעשיה.

 פנימית לערך יצירה ועשיה, ר' שאול[יפנה: מפריד הקליפות מג' תחתונות דבריאה דעשיה. ]בריאה נקראת 

 טלית קטן: מפריד הקליפה מג' תחתונות דבריאה דיצירה.

טלית גדול: מפריד הקליפות מג' תחתונות דיצירה ועשיה דיצירה ומכח הב' טליתות יש עכשיו כח לתקן הז' עליונות 

 דעשיה דעשיה.
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אה. ומכח התפילין של יד נתקנו הז' עליונות דיצירה תפילין של יד: מפריד הקליפות מג' תחתונות דיצירה ועשיה דברי

 י הז' עליונות דבריאה דעשיה."ועשיה דיצירה וגם נתקנו מכח התש

כ תפילת שחרית שמתקנת בפנימיות העולמות )כיון שהתפילה בדבור( אנחנו צריכים "ועוד יש לדעת דכשמתפללים אח

 העלותם ביחד.לכלול את חיצוניות העולמות עם פנימיות העולמות כדי ל

 יש לנו ד' עולמות בתפילה

 עשיה –קרבנות 

 יצירה. –זמירות 

 יצירה. –יוצר 

 אצילות. –י "תפילת ח

 

ב( שיש "ש )י"ע היה מיתת המלכים. ועוד איתא בנה"ד( מגלה לנו שגם באצילות וגם בבי"ד ע"ש כ"א )נה"ש זיע"מרן הרש

ילות, ויש עולמות של פירוד ששם מקום השרפים והחיות שזה עולמות של אחדות גמור 'איהו וגרמוי חד בהון' שזה אצ

והנה ידוע שיש חילוק בין בי''ע דאצילות לבי''ע התחתונים שהכלים דבי''ע דאצילות יורדים להתלבש ולהיות  ע."עולמות בי

 כמבואר בנה'ש י''ב ע''א. בסוד גלות השכינהנשמה לבי''ע תחתונים 

השמות שלהם לא רואים את רוחין ונפשין, ג' כלים ובכלים האמצעים והחיצונים יש לכל אחד יש תחתונים ע "בעולמות בי

בסוד ע דאצילות "מתלבש בי הזה בכלי הפנימיונשמה.  בכלי הפנימיבסידור ואין לנו עסק איתם. וחוץ מהרוחין ונפשין יש 

 גלות השכינה. 

נשמה אצילות יורד לעולם הבריאה הכולל ונעשה אצילות הכולל, הוי אומר בריאה דדדבי''ע וזה באופן שהכלי הפנימי 

פנימי  נשמהפנימי אליו. וכן הכלי האמצעי דאצילות הכולל, הוי אומר יצירה דאצילות יורד לעולם היצירה הכולל ונעשה 

 . פנימי אליו נשמהאליו. וכן על דרך זה הכלי החיצון דאצילות, הוי אומר עשיה דאצילות יורד לעולם העשיה הכולל ונעשה 

 . לבריאה הכולל ירדו בסוד גלו''שונמצא שכלים הפנימיים דאצילות 

  .ליצירה הכולל ירדו בסוד גלו''שוכלים אמצעיים דאצילות 

 לעשייה הכולל.  ירדו בסוד גלו''שוכלים חיצוניים דאצילות 

נתקנים ביפנה ויטול גם נמצא ש"יכוון לברר מעשיה דאצילות ועשיה תחתונה"  ביפנה ויטולועיין בכתובת בסידור שכתב 

עשיה ובריאה ול והוא, דכשאמרנו ביפנה ויטול שנתקנים עכשיו יצא לנו חדוש גדעשיה דאצילות וגם עשיה תחתונה, הנה 

שירדו לעשיה הכוללת בסוד גלות  ג' כליםכ נתקן העשיה דאצילות. כי מי הם "שממילא ג אומרהוי  התחתונהדעשיה 

. בעשיה 2. בעשיה הכוללת התחתונה. 1שתיהם  י יפנה ויטול נתקנים"לות, ולכן עדעשיה דאצי ג' כליםהשכינה, זה 

 דאצילות.

 כ נתקן היצירה דאצילות. "ג מתקן בעשיה יצירה דיצירה ממילא ג"ועל דרך זה כשעל ידי טלית קטן וט

 כ נתקן הבריאה דאצילות. "י מתקן יצירה ועשיה דבריאה, נמצא ממילא ג"וכן כשעל ידי תש

ה( "ל )ובעצם זו קושית הרב עלי נהר ר' ניסים הררי רפאל רבו של השד"ה זצ"ל הקשה רבינו השד"ההקדמות הנ ולאור

ר מתקן בחיצוניות דאצילות שלכאורה כונתו לומר יצירה ועשיה דאצילות, הרי "י תש"ל שע"י ז"איך כתב רבינו האר

כ חיצוניות דאצילות שזה יצירה ועשיה דאצילות ? "גי יפנה יטול והטליתות, ממילא נתקנו "כשתיקננו ביצירה ועשיה ע

ר מתקנים באצילות דאצילות, כלומר שנחלק האצילות הפרטית "י תש"ל היא לומר שע"י ז"ל שכוונת רבינו האר"ותירץ רז
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ל בחיצוניות "ל שמתקנים בחיצוניות דאצילות ר"י ז"של האצילות הכללית בשתים פנימי וחיצון. וכשאמר רבינו האר

 לות דאצילות.דאצי

ת התפילה שהיא הפנימיות כעד כאן למדנו בכללות על תיקון חיצוניות העולמות הכולל שיש בו פו''ח עתה נדבר במער

שיש חילוק בין בי''ע דאצילות לבי''ע התחתונים וגם למדנו וגם היא מתחלקת לפו''ח על דרך החיצוניות הכולל הכולל 

 ולהיות נשמה לבי''ע תחתונים בסוד גלות השכינה כמבואר בנה'ש י''ב ע''א.שהכלים דבי''ע דאצילות יורדים להתלבש 

, ובי''ע תחתונה סדר עלייתם מג' ותחילת תיקונם באיזהו מקומן וסדר תיקונם שונה שבי''ע דאצילות עליתם מעולם לעולם

ש "נהכמבואר כל זה ב תחתונהוכעת נבאר סדר עליית בי''ע באשה ריח ניחוח לה' ותחילת תיקונם ספירות לג' ספירות 

 וז''ל: ג"ה ע"כ

ומ"ש שע"י אמירת סדר הקרבנות עולים הפנימיות חב"ד דעשיה להלביש חיצוניות נה"י דיצירה וכעד"ז עולים כל 

המדריגות עד א"ס פנימיות כל מדריגה להלביש חיצוניות המדריגה שעליה וכן בזמירות עולים עוד מדריגה אחרת ע"ד 

עולים עוד מדריגה אחרת ע"ד הנזכר וכן בעמידה עוד מדריגה אחרת ע"ד הנזכר כמ"ש כל ענין במקומו  הנזכר וכן ביוצר

אבל בבי"ע דאצילות שירדו לבי"ע התחתונים לברר כנז"ל הם עולים עם הבירורים שנבררו היינו בבי"ע התחתונים בע"ה 

בעמידה שאז עולים למקומם האמיתי שבאצי'  מכל עולם ועולם ועולים לגמרי מעולם לעולם כנז' עד עלותם אל האצי'

 .במקום שהוא עתה בחול

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכוונות ' ַֽ יהֹו  יַח ִניחַֹח ַלַֽ ה רֵּׁ ֵּׁ  'ִאש  

הבמילת ' ֵּׁ  ד דעשיה לחיצוניות נה"י דיצירה."יכוין להעלות פנימיות חב –' ִאש  

יכוין להעלות פנימיות נה"י דיצירה לחיצוניות חג"ת ופנימיותם )חג"ת( לחיצוניות חב"ד ופנימיותם )דחב"ד(  –במילת 'ריח' 

 לחיצוניות מלכות דבריאה.

יכוין להעלות פנימיות מלכות דבריאה לחיצוניות נה"י דבריאה ופנימיותם )נה"י( לחיצוניות חג"ת,  –במילת 'ניחח' 

 א דאצילות. "ופנימיותם )חג"ת( לחיצוניות חב"ד, ופנימיותם )חב"ד( לחיצוניות מלכות נוק' דז
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נה"י( לחיצוניות חג"ת, ופנימיותם יכוין להעלות פנימיות מלכות דאצילות לחיצוניות נה"י דנוק', ופנימיותם ) –במילת לה' 

.. וכן על זה הדרך לאו''א ולא''א ולעתיק ולעולם שלמעלה א דאצילות."לחיצוניות חב"ד, ופנימיותם לחיצוניות מלכות דז

 הימנו מדרגה למעלה ממדרגה עד א''ס ב''ה.

אולם שאר ספירות עולם העשיה  ד דעשיה לחיצוניות נה"י דיצירה"פנימיות חבכאמור לעיל באישה התחילו לעלות 

 וזהו סדרן פו''ח זמן עלייתם באנא בכח וכו' ואיזהו מקומן כמו  שיתבאר לעיל.נה''י ומלכות חיצוניות חב''ד, וחג''ת 

אנא בכח וכו' קבל רנת וכו' נא גבור ובו' מעופפים חיצוניות חב''ד לפנימיות חב''ד, ובברכם טהרם וכו' חסין קדוש וכו' 

 וכו' מעופפים פנימיות חג''ת לחיצוניות חב''ד. ועתה נבאר בפרטות:ויחיד גאה 

חח''ן דחיצוניות )שחיצוניות יקרא בסידור ו''ק וכרגע שמעלים רק קו ימין יקרא חסד ונצח( דחבד  לעופףאנא בכח... 

 להלביש חח''ן דפנימיות חב''ד.

( דחבד גבורה והודיקרא וכרגע שמעלים רק קו שמאל  בסידור ו''קדחיצוניות )שחיצוניות יקרא  בג''ה לעופףקבל רנת... 

  להלביש בג''ה דפנימיות חב''ד.

( דחבד ת''ת יסודיקרא  אמצעדחיצוניות )שחיצוניות יקרא בסידור ו''ק וכרגע שמעלים רק קו  דת''י לעופף נא גבור...

 דפנימיות חב''ד. דת''ילהלביש 

 פנימיות חח'''ן דחג''ת לחיצוניות חח''ן דחב''ד. לעופף ברכם טהרם...

 חב''ד.ד בג''החג''ת לחיצוניות ד בג''הלעופף פנימיות חסין קדוש... 

 חב''ד.דת''י דדחג''ת לחיצוניות דת''י לעופף פנימיות  יחיד גאה...

משניות אחריהם עולים פנימיות  פנימיות נה''י להלביש לחיצוניות חג''ת, ובג'בג' משניות ראשונות של איזהו מקומן עולים 

המלכות להלביש חיצוניות נה''י. ובמשנה שלמים קדשים להעלות את הקדושה שנבררה בקטורת מנוגה לחיצוניות מלכות 

 .בפרטותכל זה נבאר  אח''כו

 

 

 

  

 

 

 

 

 אנא בכח. –א "ג ע"שער הכוונות י

 ג."ה ע"ש כ"נה

 ד חיים . . . "נלע
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ד דיצירה למלכות דבריאה. וכן במילת 'ניחוח' עלו פנימיות דחב"ד "'ריח' עלו פנימיות דחבלמדנו בשיעור הקודם שבמילת 

א "א למלכות דחיצוניות דז"א. וכן במילת לה' עלו פנימיות חב"ד דנוק' דז"דבריאה למלכות דחיצוניות דאצילות דנוק' דז

 דאצילות, וכן על זה הדרך.

האמנם במילה ' ֵּׁ דעשיה באופן ישיר לחיצוניות נה"י דיצירה. וצריך להבין למה כאן ביצירה אין ' עלו פנימיות חב"ד ִאש  

ד דעשיה, וכיון שכל בחינת מלכות היא עשיה לכן "מלכות רק נה"י ? והתשובה היא שמלכות דיצירה ירדה והתלבשה בחב

 נשארת מלכות דיצירה לעולם דבוקה בעשיה.

ד דעשיה, שם במקום פנימיות חב"ד דעשיה "חב"ד דעשיה לפנימיות חב ל יצא לנו דכשבאנא בכח מעלים חיצוניות"ולפי הנ

ד "י דחיצוניות דחב"ה דת"ן בג"נמצאת המלכות )פנימיות שבה( דיצירה. ולכן יש לכוין באנא בכח ובהמשך להלביש חח

עשיה י של המלכות דיצירה הנמצאת שם. )או בקיצור להעלות כללות חיצוניות דחב"ד ד"ה דת"ן בג"דעשיה על חח

 לפנימיות חב"ד דעשיה ששם שורה פנימיות מלכות דיצירה(

כ נמצאת "ת דעשיה לחיצוניות חב"ד דעשיה, הרי ששם בחיצוניות דחב"ד ג"וכן בברכם טהרם. . . שמעלים פנימיות דחג

 –ובקצור י של המלכות דיצירה הנמצאת שם. )"ה דת"ן בג"המלכות דיצירה. ולכן יש לכוין בברכם טהרם . . . להלביש חח

 להעלות כללות פנימיות החג"ת להלביש לחיצוניות החב"ד ששורה שם חיצוניות מלכות דיצירה(.

ה, וכדי שדבר זה לא יקרה, "ועוד עלינו לדעת שחשק הספירות לעלות למעלה ממדרגתם הראויה להם ולהתדבק במאציל ב

ראת 'בשתים יכסה פניו'. ועוד כדי שלא יתפשטו ה יראה פנימית שלא יעלו יותר מדי למעלה. ויראה זו נק"נתן בהם הקב

למטה יותר מדאי, גם שם בהם המאציל מין יראה שניה שהיא יראה חיצונית הנקראת 'ובשתים יכסה רגליו'. וכדי שיעלו 

 ה כח הנקרא 'ובשתים יעופף'."למקומם הראוי להם, נתן בהם המאציל ב

 ות במקום הראוי נמשכים מעולם היצירה. ל של יראה פנימית וחיצונית וגם הכח לעל"והכחות הנ

ומעתה בתפילה של אנא בכח וכו' בכל פסוק ופסוק שתי התיבות הראשונות הם תמיד היראה פנימית של 'בשתים יכסה 

פניו'. וביתר דיוק האות הראשונה של 'אנא' היא להמשיך יראה פנימית לאור פנימי של הספירה שלא יעלה יותר מדאי 

שונה של המילה השניה 'בכח' היא להמשיך יראה פנימית לאור מקיף של הספירה שלא יעלה יותר למעלה. והאות הרא

מדאי למעלה. וכן על זה הדרך בשאר פסוקים של התפילה, תמיד ב' המילים הראשונות הם ליראה פנימית, אות ראשונה 

השניה להגן על האור מקיף של של המילה הראשונה להגן על האור הפנימי של הספירה, והאות הראשונה של המילה 

 הספירה. 

ושתי המילים הבאות בפסוק כמו לדוגמא 'גדולת ימינך' הם להמשיך יראה חיצונית שלא תרד הספירה יותר מדאי למטה. 

האות הראשונה של המילה הראשונה לכסות רגליו )שלא ירד יותר מדאי( לאור פנימי של הספירה. והאות הראשונה של 

ת רגליו לאור המקיף של הספירה. וכן על זה הדרך בהמשך הפסוקים תמיד המילים השלישית המילה השניה לכסו

 ל. "והרביעית הם ליראה חיצונית לפי הסבר הנ

ושתי המילות האחרונות של הפסוק כמו לדוגמא 'תתיר צרורה' הם הכח שיעופף הספירה למקום הראוי לה. כשהאות 

ית מתחילת הפסוק( היא הכח שיעוף האור פנימי של הספירה למקומה הראשונה של המילה הראשונה )המילה החמיש

המילה השישית מתחילת הפסוק( היא הכח שיעוף האור המקיף של -הראוי לה. והאות הראשונה של המילה שניה )

הספירה למקום הראוי לה. וכן על זה הדרך בשאר הפסוקים של התפילה, המילה החמישית והשישית של הפסוק הן תמיד 

 ל. "כח שיעופף למקום הראוי לו כסדר הנה

ב. "ת של 'בשתים יכסה פניו', דהיינו צ"י שמות קדש העולים בגי' כמנין ר"ודע שההגנה של 'בשתים יכסה פניו' נעשית ע

 ב."צ –כ "ט, סה"ה העולה י"ה דמ". מילוי הוי3ל. "ה הנ". אותיות של ההוי2ג. "ה דס". הוי1והם שמות 

. 1ו. והם שמות "ת ובשתים יכסה רגליו דהיינו רי"י שמות קודש העולים בגי' של ר"יכסה רגליו' נמשך עוהכח של 'ובשתים 

י "ק עולה גי' רי"ו. והכח של 'ובשתים יעופף' נמשך ע"ק, ופעמיים ח"ה העולם ביחד כמנין ח"ה דמ". הוי2ג. "ה דס"הוי

 א ]לאור מקיף[."ף גי' עם הכולל קס". פ2ים' ]וזה לאור פנימי[ ו גי' 'אלה". יע1שמות קודש העולים בגי' 'יעופף' באופן זה: 
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י "ה דת"ן בג"י דחצוניות דחב"ד דעשיה לחח"ה דת"ן בג"חח –וכבר ידעת שבאנא בכח יש לנו לעלות ג' מדרגות שהם 

 דפנימיות דעולם העשיה, הרי כאן ג' מדרגות. 

כ ו' "ד דעשיה. הרי עוד ג' מדרגות, סה"י דחיצוניות דחב"ה דת"ן בג"ת לחח"י דפנימיות דחג"ה דת"וגם לעלות חח''ן בג

 מדרגות. 

וכבר אמרנו לעיל שהשמות קודש שמהם נמשך הכח של 'בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף' הם 

 ם"ביצירה. וביצירה כל יום של ימי השבוע הוא אחד מז' ספירות חג"ת נהי

 יום ו' ה'יום  יום ד' יום ג' יום ב' יום א

 י ה נ ת ג ח
 ג ח ג ח ג ח ג ח ג ח ג ח

 ת ת ת ת ת ת
 ה נ ה נ ה נ ה נ ה נ ה נ

 י י י י י י
 מ מ מ מ מ מ

 

ד( ממשיכים "ן דפנימיות דחב"ד )לחח"ן דחיצוניות דחב"ונמצא דכשרוצים להעלות לדוגמא ביום ראשון שבשבוע חח

 . )יום א'(  דחסד א'()פירוש פסוק -ל בפסוק אנא בכח מחסד"השמות הנ

 ל באמירת הפסוק קבל רינת מגבורה דחסד."ל בקבל רנת, ממשיכים השמות הנ"ה הנ"וכשרוצים להעלות הבג

 ת דחסד. "ל בנא גבור ממשיכים השמות קודש באמירת הפסוק נא גבור מת"י הנ"וכשרוצים להעלות הדת

 הרי כאן ג' מדרגות. 

ד( בפסוק ברכם טהרם, ממשיכים השמות קדש מנצח "ן דחיצוניות דחב")לחחת דעשיה "ן דפנימיות החג"וכשמעלים החח

 דחסד.

 ל בפסוק חסין קדוש ממשיכים השמות קודש בפסוק חסין קדוש מהוד דחסד."ה הנ"וכשמעלים הבג

 ל בפסוק יחיד גאה ממשיכים השמות קודש מיסוד דחסד."י הנ"וכשמעלים הדת

 מהיצירה.כ ו' מדרגות וכולם נמשכים "הרי סה

ית. ולכן כל פעם שבחינה עולה להלביש על חב"ד -וצ-והמלכות דיצירה נרמזת בשם השביעי דאנא בכח שהוא שם שק

דחיצוניות או דפנימיות דעשיה שבהם נמצאת המלכות דיצירה נראה בכתובת להלביש המלכות שהיא נרמזת באות אחת 

 ל. "של השם הנ

 ג ומשניות איזהו מקומן."ה ע"ש כ"י הקטרת נהא סמנ"ה ונחזור. י"שער הכונות )יג.( ד

ד שבעשיה, נמצא דכשחיצוניות חב"ד עובר לפנימיות חב"ד בג' "מאחר והמלכות דיצירה ירדה לעשיה ועומדת במקום החב

 פסוקים הראשונים של אנא בכח שם הוא מלביש למלכות דיצירה.

ונים של אנא בכח ששם נמצאת המלכות, והחג"ת וכן כשהפנימיות דחג"ת עולה לחיצוניות חב"ד בג' פסוקים האחר

שנעשה חב"ד מלביש עכשיו אותה, ונמצא שחזרה העשיה )חיצוניות חב"ד ופנימיות חג"ת( להיות יצירה )כיון שמלבישים 

 ד("ח דמלכות דיצירה הנמצאת בחב"פו

 ומלכות והם עולים באופן כזה:  י משניות של איזהו מקומן אנו מעלים את שאר העשיה שעדין לא עלו שהם: נה"י"ועכשיו ע

 ת."ה דחיצוניות דחג"ן דפנימיות דנה"י להלביש בג"איזהו מקומן: עולה חח –במשנה א' 
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 ה דחיצוניות דחג"ת."ה דפנימיות דנה"י להלביש בג"פרים הנשרפים: עולה בג –במשנה ב' 

 דחג"ת. י דחיצוניות"י דפנימיות דנה"י להלביש דת"חטאת הצבור: עולה דת –במשנה ג' 

 ן דחיצוניות דנה"י."ן דפנימיות דמלכות להלביש חח"העולה: עולה חח –במשנה ד' 

 ה דחיצוניות דנה"י."ה דפנימיות דמלכות להלביש בג"זבחי שלמי צבור: עולה בג –במשנה ה' 

 י דחיצוניות דנה"י."י דפנימיות דמלכות להלביש דת"התודה ואיל נזיר: עולה דת –במשנה ו' 

שלמים . . . שלכאורה עכשיו עם אישה וכל הפסוקים של אנא  –י המשנה השביעית "לדעת מה עוד עולה ע ועתה עלינו

 בכח וששה משניות הראשונות של איזהו מקומן כבר עלו כל הבחינות של העשיה. 

ק, הרי שהוא בירר מהנקודות שנשברו מה שהיה יכול לברר, "ה החדש מהמצח דא"ועלינו לדעת דכשיצא שם מ

בירורין הללו נעשו כל פרצופי האצילות. ומהסיגים של אלו הבירורין מהמובחר שבהן נעשה אצילות דקדושה, ושארית ומה

 הבירורים של הכלים פנימים אמצעיים וחיצוניים של הנקודות נדחו לבריאה. 

ורים נעשה קליפת ומשארית חלקי הבירורים של הכלים הפנימיים נעשה עולם הבריאה ומהסיגים המובחרים של אותם ביר

 נוגה דבריאה ומהסיגים הגמורים שבהם נעשה בריאה דקליפה.

ומשארית חלקי הבירורים של הכלים האמצעיים נעשה עולם היצירה ומהסיגים המובחרים של אותם בירורים נעשה קליפת 

 נוגה דיצירה ומהסיגים הגמורים שבהם נעשה יצירה דקליפה.

חיצוניים נעשה עולם העשיה ומהסיגים המובחרים של אותם בירורים נעשה קליפת ומשארית חלקי הבירורים של הכלים ה

 נוגה דעשיה ומהסיגים הגמורים שבהם נעשה קליפה דעשיה.

ן, הרמוזים "א ונוק' שהם זו"והנה שארית הבירורים של הז' מלכים נמצאים עתה בקליפות. ולהיות הז' מלכים שמתו ז

א "י אמירת י"א( ע"כ י"ם וא' מקיף )סה"א שהם: י' פנימיים חב"ד חג"ת נהי"ם יה שעולי"ה ב"ה שבשם הוי"באותיות ו

סממני הקטורת אנחנו מפרידים הבירורים הקדושים של הז' מלכים מהקליפות, ומעמידים אותם בגבול העשיה ומכוונים 

 י אמירת הקטורת: "פעמים להפריד הקדושה מהקליפות ע

 פעם ראשונה בויאמר ה' באופן כזה: 

 ע."ת ונצח מכל נגה דאבי"מים: להעלות תס

 ע."נטף: להעלות הוד מכל נגה דאבי

 ע."ושחלת: להעלות יסוד מכל נגה דאבי

 ע."וחלבנה: להעלות מלכות מכל נגה דאבי

 ב חסד וגבורה מכל נגה דאבי"ע."סמים: להעלות כח

 ולבונה זכה: להעלות המקיף מכל נגה דאבי"ע.

  פעם שניה בתנו רבנן באופן כזה:

 הצרי: להעלות כתר דניצוצין מכל נגה דאבי"ע.

 צפורן: להעלות יסוד דניצוצין מכל נגה דאבי"ע.

 חלבנה: להעלות מלכות דניצוצין מכל נגה דאבי"ע.

 ם דמקיף דניצוצין מכל נגה דאבי"ע."ד חג"ת נהי"לבונה: להעלות כחב
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 מור: להעלות חסד דניצוצין מכל נגה דאבי"ע.

 דניצוצין מכל נגה דאבי"ע.קציעה: להעלות גבורה 

 ת דניצוצין מכל נגה דאבי"ע."שבלת נרד: להעלות ת

 כרכום: להעלות נצח דניצוצין מכל נגה דאבי"ע.

 קסט: להעלות חכמה דניצוצין מכל נגה דאבי"ע.

 קלופה: להעלות בינה דניצוצין מכל נגה דאבי"ע.

 קנמון: להעלות הוד דניצוצין מכל נגה דאבי"ע.

ל, משאירים הקדושה שנבררה "א סממני הקטורת פעמיים וכנ"י אמירת י"הקדושה דז' מלכים מהקליפות ע ולאחר שהפרדנו

בגבול העשיה, ובמשנה האחרונה של איזהו מקומן שהיא שלמים קדשים קלים מעלים אותה הקדושה שנבררה באמירת 

 הקטורת, והולכת ומלבישה חיצוניות דמלכות דעשיה. 

 ע."יוצר ושמעליות דקודם ברוך שאמר 

 ב( שהם העליות דיצירה ועשיה.")בסידור עמוד קפ עליות דקודם ברוך שאמר:

ל יש ספק על איזה חב"ד דיצירה מדובר, "'. לגבי הכתובת הנד דיצירה לחיצוניות נה"י דבריאה"להעלות פנימיות חב. '1

דמלכות דבריאה. ויתכן שעל אותו ד דיצירה עלה ונעשה חיצוניות "שהרי אנו יודעים שבאשה ריח כו' הפנימיות דחב

א לומר שכעת מכוונים להעלותו "ש זיע"ד שכבר עלה ונמצא כעת בחיצוניות מלכות דבריאה עליו התכוון הרש"החב

 מחיצוניות מלכות דבריאה לחיצוניות נה"י דבריאה. 

 לחיצוניות נה"י דבריאה. וכך פסקו הלכה למעשה העלי נהר והצדק ושלום, שיש לכוין להעלות חיצוניות דמלכות דבריאה

ל שמדובר על פנימיות חב"ד דיצירה ממש שהוא עצמו החיצוניות דחב"ד דיצירה "אמנם גם אפשר להבין בכתובת הנ

)שעבר מחיצוניות לפנימיות במילת 'ריח'( שאותו מכוונים עכשיו להעלות לחיצוניות נה"י דבריאה. והבנה זאת מתפרשת 

 ד'(")'שהוא עצמו חיצוניות החב שפיר אם גורסים המסוגר בכתובת.

 ל )ר' אליהו משען("ם זצ"וכך פסקו הלכה למעשה התורת חכם והרא

 ד דיצירה. ". להעלות פנימיות חג"ת דיצירה לחיצוניות חב2

 . להעלות פנימיות נה"י דיצירה לחיצוניות חג"ת.3

ל החיצוניות נה"י דיצירה "דיצירה )שהוא ר. להעלות פנימיות חב"ד דעשיה עם פנימיות מלכות דיצירה לחיצוניות נה"י 4

 ל של החב"ד דעשיה שעלו לחיצוניות נה"י דיצירה ב'אשה'("הפנימיות של עצמם ר

 . להעלות פנימיות חג"ת דעשיה לחיצוניות חב"ד.5

 . להעלות פנימיות נה"י דעשיה לחיצוניות חג"ת. 6

חיצוניותה שעברה לפנימיותה בג' המשניות השניות  . להעלות פנימיות המלכות דעשיה )שהוא הפנימיות של המלכות7

באיזהו מקומן( לחיצוניות נה"י דעשיה )שהוא החיצוניות נה"י פנימיותה של המלכות שעלתה אליו בג' משניות שניות 

 באיזהו מקומן( 

 . עליות דיוצר

 ו( שהם העליות דבריאה.")בסידור עמ' רכ
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כ "הי''ם דאצילות. כמו שהזכרנו לעיל בעליה הראשונה דקודם ברוך שאמר גד דבריאה לחיצוניות נ". להעלות פנימיות חב1

כאן בכתובת הזאת יש ספק על איזה פנימיות חב"ד דבריאה מדובר, האם על פנימיות חב"ד דבריאה שעלה לחיצוניות 

ה"י דאצילות. או ל מחיצוניות מלכות דאצילות( יש להעלותה לחיצוניות נ"מלכות דאצילות )במילת 'נחוח'( וכעת משם )ר

שמדובר על פנימיות חב"ד דבריאה ממש שהוא עצמו חיצוניות החב"ד )ששם עבר מחיצוניות לפנימיות במילת 'ניחח'( 

 ואותו מכוונים עכשיו להעלות לחצוניות נה"י דאצילות.

נימי ב'ניחח'( החיצוניות שלו עצמו שעבר מחיצון לפ –ל פנימיות החג"ת ". להעלות פנימיות חג"ת דבריאה )שהוא ר2

 ל החיצוניות חב"ד הפנימיות של החג"ת שעלה ב'ניחח'(. "לחיצוניות חב"ד )שהוא ר

ל הפנימיות נה''י חיצוניות עצמו שעבר מחיצון לפנימי במילת 'ניחוח'( לחיצוניות חג"ת ". להעלות פנימיות נה''י )שהוא ר3

  ם דעלה במלת 'ניחוח'("ת הפנימיות דנהי")שהוא החיצוניות דחג

ם דבריאה. והפירוש בזה לפי מה שהבנתי הוא ". להעלות חיצוניות ופנימיות חב"ד דיצירה לחיצוניות ופנימיות נהי4

שפנימיות חב"ד דיצירה כבר עלה בברוך שאמר בנה''י דחיצוניות דבריאה, ואז חיצוניות חב"ד דיצירה נעשה פנימיות 

אה )וזה Hם דבר"ם דבריאה עובר לפנימיות נהי"מצא בחיצוניות נהיחב"ד דיצירה. ועכשיו ביוצר פנימיות חב"ד דיצירה הנ

 ם דבריאה(."פירוש הכתובת: פנימיות חב"ד דיצירה לפנימיות נהי

א עדיין נקרא 'חיצוניות "וחיצוניות חב"ד דיצירה )שעבר בברוך שאמר לפנימיות חב"ד דיצירה וכביכול בלשון הרב זיע

 ד."ם דבריאה. כנלע"ביוצר לחיצוניות נהיכ כעת "פ שעבר לפנימיות( עובר ג"אע

 ב( שהם עליות דאצילות. ": )בסידור עמ' רצעליות בשמונה עשרה

 ן דנה"י דעקודים. "ן דפנימיות חב"ד דאצילות לחיצוניות חח"אתה חונן: להעלות חח

 ה דנה"י דעקודים."ה דפנימיות חב"ד דאצילות לחיצוניות בג"השיבנו: להעלות בג

ג ברכות אמצעיות יש ביניהם 'נשיקין' "פ ובי"ן פב"להקדים שבמילת באהבה היתה נסירה ועכשיו עומדים זוסלח לנו: יש 

ובשים שלום זיווג. והנשיקין הם כסדר הזה: באתה חונן מהחכמה שלו לחכמה שלה, ובהשיבנו מהבינה שלו לבינה שלה. 

כ "ל יהיה ג"שלה. וכיון שיש כאן בברכה זו ב' נשיקין כנובסלח לנו יש ב' נשיקין: דעת שלו לדעת שלה, וגם חסד שלו לחסד 

ן דפנימיות ". להעלות חח2י דנה"י דעקודים. "י דפנימיות חב"ד דאצילות לחיצוניות דת". להעלות דת1 –ב' עליות והם 

 ן דחב"ד דאצילות."חג"ת לחיצוניות חח

 דאצילות. ה דחב"ד "ה דפנימיות חג"ת דאצילות לחיצוניות בג"ראה נא: להעלות בג

 י דחב"ד דאצילות. "רפאנו: להעלות דת"י דפנימיות חג"ת דאצילות לחיצוניות דת

 ן דחג"ת דאצילות. "ן דפנימיות נה"י דאצילות לחיצוניות חח"ברך עלינו: להעלות חח

 ה דחג"ת דאצילות."ה דפנימיות נה"י דאצילות לחיצוניות בג"תקע בשופר: להעלות בג

 י דחג"ת דאצילות. "י דפנימיות נה"י דאצילות לחיצוניות דת"תהשיבה שופטינו: להעלות ד

ת דעקודים. והביאור לזה הוא דבג' ברכות ראשונות "למינים: להעלות כתר עליון דאצילות )פנימיות שלו( לחיצוניות ת

דאצילות עולה י מובן שכתר "י דעקודים ואם חב"ד עלו לנה"ל )אתה חונן השיבנו וסלח לנו( העלנו חב"ד דאצילות בנה"הנ

 ת דעקודים. "בת

א לנוק' לפי הסדר, היינו מהחכמה שלו לחכמה שלה מהבינה שלו "על הצדיקים: עד הברכה הזאת ראינו שהיה הארה בין ז

א במקום להאיר בספירה "א מאירים לנוק' אמנם כל ספירה של נה"י דז"י של ז"לבינה שלה וכן על זה הדרך. ועכשיו הנה

  –בקו המקביל בנוק' המקבילה בנוק' יאיר 

 ן דנוק'."לחח –א "נצח דז
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 ה דנוק'."לבג –א "הוד דז

 י דנוק'."לדת –א "יסוד דז

ל: יסוד, הוד, "י, אלא הסדר יהיה הפוך מלמטה למעלה, ר"ויש לדעת שלא מתחילים הארות מספירה לפרק כפי הסדר נה

ן שלה. והנ"ל הוא בנשיקין אמנם "צח שלו לחחה שלה, ומהנ"י שלה, ומההוד שלו לבג"ונצח. דהיינו מהיסוד שלו לדת

 ן."ה, וחח"י, בג"ל קודם כל דת"ע התחתונה שאנו עוסקים בהם כעת יעלו בסדר הפוך, ר"מסיבה זאת גם העליות של בי

 י דנה"י דאצילות. "י דפנימיות מלכות דאצילות לחיצוניות דת"להעלות דת –ומעתה למינים 

 ה דנה"י דאצילות. "לכות דאצילות לחיצוניות בגה דפנימיות דמ"להעלות בג –תשכון 

 ן דנה"י דאצילות. "ן דפנימיות דמלכות דאצילות לחיצוניות חח"להעלות חח –את צמח 

          י דמלכות דאצילות. "ה דת"ן בג"י דפנימיות חב"ד דבריאה לחיצוניות חח"ה דת"ן בג"להעלות חח –שמע קולנו 

 וכאן הסתיים עליית בי''ע תחתונה.

 ע דאצילות דרך ההיכלות."עליות בי

 ד("ה ע"ד )פ"עץ חיים שער מ' דרוש י

 ו.("שער הכוונות )ט

 ד"כחב –דש קדשים ק

 חסד –הבה א

 גבורה –כות ז

 ת"ת –צון ר

 נצח –גה נ

 הוד –צם השמים ע

 יסוד מלכות. –בנת הספיר ל

ל מעשיה "ע דאצילות עולה מעולם לעולם ר"עולה מתלת לתלת כמו שראינו לעיל אמנם ביע תחתונה "צריך לדעת שבי

ל. ובתחילה מעלים בירורים להיכל "ר נע"אזקדש קדשים והיכלות ז' ליצירה ומיצירה לבריאה. ובכל עולם ועולם יש 

היכל הכי עליון שהוא קדש כ עולים הבירורים מהיכל להיכל עד ה"התחתון שבאותו עולם והוא היכל לבנת הספיר, ואח

קדשים. ובאמירת הקדיש עוברים הבירורים לעולם שלמעלה ממנו דהיינו יצירה, ושם מתחילים הבירורים לעלות שוב 

 מהיכל להיכל עד שעל ידי הקדיש יעברו לעולם שלמעלה ממנו. 

ם היצירה אמצעי ועולם העשיה ע לפנימי אמצעי וחיצון, באופן שעולם הבריאה יהיה פנימי עול"ואפשר לחלק עולמות בי

 ם."ב, יצירה חג"ת ועשיה נהי"חיצון. ועוד אפשר לחלקם לפי ספירות באופן שבריאה יהיה כח

 בריאה: פנימי חב"ד.

 יצירה: אמצעי חג"ת.

 עשיה: חיצון נה"י.
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רר כלים חיצוניים יכוין לב"ולכן תבין שבמשניות של איזהו מקומן אנו נמצאים בעולם העשיה ולסיבה זאת מופיע בכתובת: 

ל לברר כלים מעולם העשיה )כאשר חיצונים ונה"י משמשים ככינויים לעולם העשיה(. "'חיצוניים' 'נה"י' ר – "נה"י דמלכים

 ]ובהללויות שאנו נמצאים בעולם היצירה שם הכתובת תהא 'כלים אמצעיים חג"ת' שהם כינויים ליצירה.[

ל נפש המכוון ונקט 'נפש' כי הוא החלק המקביל לעולם העשיה בו אנו "ור ובהמשך הכתובת כתוב להעלותם עם 'נפש שלו'

 נמצאים.

 ע דאצילות."ע התחתונים ובי"בי

 רחובות הנהר דף ב' כד עמוד ד' נהר שלום א' עמוד ד'.

 . נוק'. ובכל נקודה מהחמשה5א ". ז4א ". או2-3א ". א1א כותב שמעולם הנקודים יצאו חמשה נקודות "ש זיע"מרן הרש

ן דכל אחד ואחד. ובתורה בפרשת וישלח שם סופר "ל יש בפרטות חמשה נקודות והשבירה היתה בזו"נקודות הכלליות הנ

א(. ובדברי הימים שם עוד פעם סופר על מיתת מלכי "על מיתת מלכי אדום, וזה מקביל לשבירה של הנקודה הרביעית )ז

לא סופר בתורה והטעם מפני שאין כח במצוות  1-2-3נקודות אדום, וזה מקביל לנקודה חמישית )נוק'(. אמנם בנוגע ל

 שלנו לתקן במקום גבוה כזה. 

 ועוד צריך לדעת שבמיתת המלכים נפלו: 

 הכלים הפנימיים: בבריאה.

 הכלים האמצעיים: ביצירה.

 הכלים החיצוניים: בעשיה.

 ח ניצוצין. "ל עם הרפ"ונפלו כל אחד במקומו הנ

ח ניצוצין וכדי לעזור לנו "מוד התורה התפילות והמצוות היא לברר שברי הכלים והרפי לי"ומעתה כל עבודתינו ע

( ומתלבשים בפרצופים דאצילות ע"במלאכת הבירורים יורדים בימי החול כל הפרצופים דאצילות בסוד גלות השכינה )בי

ע התחתונה( "אצילות וביע ד". וירידה זו של הפרצופים נעשית בכל לילה ושתיהם )ביתחתונה ע"שכנגדם למטה בבי

 ע דקליפה."יורדים ומתלבשים בבי

ל "ה הנ"שורש, נשמה גוף לבוש היכל( והאצילות החתימה חותמה שהוא שנגל-וכבר ידוע שבאצילות יש 'שנגל"ה' )

ה. וכן הבריאה החתימה חותמה ביצירה והיצירה החתימה חותמה בעשיה. "בבריאה, ונמצא שיש עכשיו גם בבריאה שנגל

 ה שבכל עלומות הוא במהות האור."ע, וכל ההבדל שבין השנגל"ה שנמצא באצילות גם נמצא בדיוק בבי"שהשנגל באופן

ע דאצילות יורדים לעזור למלאכת "ע דאצילות, ולמחרת בי"ע תחתונה עלו ונעשו בי"י התפילות בי"וצריך לדעת שהיום ע

לאצילות ע דאצילות מתחיל לעלות "הם לאצילות: ביע תחתונה )החדשים של אותו יום( ושוב עולים שתי"הבירור בבי

ויורד  ע דאצילות"ע תחתונה נהיה עכשיו בי"ובידאצילות בירורי האחור בק''ש ובירורי הפנים במילת באהבה של העמידה 

 . בלילה בסוד גלו''ש וכן על זה הדרך כל יום

 ועתה נבאר סדר עליית בי''ע דאצילות:

 ההיכלות. עליות עולמות עשיה ויצירה דרך

 ח."שער הכוונות י

ן דאורך "ן דכולם נשברו )זו"ק בעובי וזו"א חמש נקודות יצאו בעולם השבירה מהעינים דא"ש זיע"כידוע מדברי רבינו הרש

ד "ן דכל אחד ויש בכחב"ד דזו"ה ונשאר לנו לתקן כחב"י המאציל ב"ן נתקנו ע"ן דזו"דכל אחד מהחמש נקודות דעובי( וזו

 ות באורך המקבילות לז' היכלות. ן עשר ספיר"דזו
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 זו''ן או''א א''א עתיק
 עתיק עתיק עתיק עתיק

 א''א א''א א''א א''א

 או''א או''א או''א או''א

 זו''ן זו''ן זו''ן זו''ן

 

 

 זו''ן 
 דעתיק

 כחב''ד )לתקן(

 ק''ק חב"ד
 אהבה חסד

 זכות גבורה

 רצון ת''ת
 נגה נצח

 עצם השמים הוד
 לבנת הספיר יסוד

 מתוקן זו''ן
 

 ן הפרטיים של שאר הנקודות."ה לזו"ן דעתיק וה"ציירנו בזו

היכן שנפלו הכלים החיצוניים של  –: כידוע שעד ברוך שאמר אנחנו נמצאים בעולם העשיה משניות דאיזהו מקומן

ל "א )דחמש נקודות הנ"ד דז"ספירות דכחבד לעשר "המלכים דמיתו, ועבודתינו במשניות דאיזהו מקומן הוא להמשיך כחב

א לאותה ספירה שכנגדה "י שנעלה את הספירה שאנחנו רוצים לתקן מפרצוף ז"בעובי( דרך עליית ההיכלות. והוא ע

א ונוק', "א, ומשם לאותה ספירה שכנגדה בפרצוף שלמעלה ממנו דהיינו א"בפרצוף שלמעלה ממנו, דהיינו בפרצוף או

כשמגיעים הבירורים עד לעתיק ונוק' )דעשיה( זה גורם להם להזדווג, ומזווג זה נמשך לאותה ספירה ומשם לעתיק ונוק'. ו

ן בשאר המשניות, שנעלה אותם )עם "ד דזו"ד, וכן נעשה על דרך זה בשאר ספירות דכחב"א דעשיה חלקי מוחין דכחב"דז

 ד( "ך לאותה ספירה חלקי מוחין דכחבהבירורים של הספירות שנתקנו קודם לכן( עד לעתיק ונוק', ומזווגם ימש

 ונתרגם הכתובת של המשנה הראשונה וממנה ישכיל המבין לשאר המשניות.

 : כי אנחנו בעולם העשיה.יכוין לברר כלים חיצוניים נה"י דמלכים

 ל עם נפש המכוון, כי עולם העשיה מקביל לנפש.": להעלות הבירורים הנולהעלותם עם נפש שלו

י "י המעשים דיפנה ויטול, אמנם עלייתה היא דוקא ע"החיצוניות דעשיה נתקנת קצת במקומה ע: וחיצוניות עשיה

 שנצרפם לעליה של הפנימיות. 
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: הבירורים שאנחנו מתקנים במשנה זו הם דיסוד ומלכות הנמצאים בהיכל א דעשיה"להיכל לבנת הספיר מלכות ויסוד דז

 לבנת הספיר.

 א וכן במנחה. ובערבית מבררים בנוק'. ": כי בשחרית מבררים דזא"דז

 ן דחמש נקודות בעובי."ד דזו": כי אנחנו מתקנים יסוד ומלכות דכחבדכל פרצוף

א "א לא"א ומאו"א לאו": מעלים את הספירות יסוד ומלכות מזא . . . עתיק ונוק' ולזווגם"ולהעלותם ליסוד ומלכות דאו

 נוק'.ונוק' ומשם לעתיק ונוק' ומכונים לזווג עתיק ו

י( דנפש כי "ד )דנח"י דכחב"ל נולדים ונמשכים ליסוד ומלכות נרנח": ומזווג הנולהמשיך להם חלקי מוחין פנימיים ומקיפים

 אנחנו בעולם העשיה המקביל לנפש. 

  -ת המנוקדות בצורה "ה והויו"ד באהי"י דכחב"אנחנו רואים את הנרנחכ "ואח

ה ענין ברכת יוצר אור, ושם "ב ד"ח ע": נקדים את מה שכתוב בשער הכוונות יהללויה

נתבאר שלספירת המלכות אין היכל כיון שהמלכות דכל עולם נמצאת בכתר של 

. ומה שכללנו במשנה העולם שמתחתיו והיכל לבנת הספיר הוא רק ההיכל של היסוד

יסוד ומלכות, הכונה  –הראשונה של איזהו מקומן בהיכל לבנת הספיר שתי ספירות 

 ד."א. עכת"לעטרת היסוד אבל לא למלכות נוק' דז

אמנם כשנגיע להללי נפשי נראה בסידור שיש כאן היכל למלכות ?! וצריך להסביר איך 

. ועיין הרב שמחת כהן שרצה ל שלדבריו אין היכל למלכות"כ הנ"זה מסתדר עם שעה

ליישב דבאיזהו מקומן שהוא סוד העיבור שהוא בחינת נה"י שם המלכות היתה כלולה 

א בסוד פסיעה לבר, ולכן המלכות )נוק'( היתה שם כלולה באותו היכל עם היסוד "עם ז

פני עצמה ולכן יש לה ת, המלכות נתגלתה ונעשית מדה ב"כ כאן בזמירות שאנחנו בסוד היניקה בחינת חג"א. משא"דז

 כ מבואר שאין היכל בכלל למלכות!"היכל בפני עצמה, עיין שם. אמנם לדבריו קשה שהרי בשעה

א לא צייר בכלל היכל למלכות, רק כתב בהללי נפשי 'מלכות דיצירה' שמתחילה באותו מזמור להתברר, "ובסידור היר

א )ודלא כהרב שמחת כהן "כאן הוא בעצם 'עטרת היסוד' דזאמנם לא כתב 'היכל מלכות דיצירה'. ולדבריו מלכות הנזכר 

 א( ונראה הלכה למעשה שבהללי נפשי יש להשמיט את ההיכל המצוייר. "ל שלדבריו המלכות המוזכרת היא נוק' דז"הנ

 ונתרגם את הכתובת הראשונה של מזמור הללי נפשי, וממנה ישכיל המבין לשאר המזמורים. )ונזכיר שוב שבנתיים נקטינן

א אלא עטרת "א ואין מכוונים בהללי נפשי להיכל מלכות, רק לברר הבירורין של ספירת המלכות שאינה נוק' דז"כהיר

 א, שמתחילה אותה מלכות קצת להתברר במזמור הזה הראשון ונגמר תיקונה במזמור השני(."היסוד דז

 ישב על הענין[.א שהוא כן סידר 'היכל מלכות' וצריך להתי"]לאחר מכאן מצאנו בסידור היר

 : כי אנחנו בעולם היצירה.יכוין לברר כלים אמצעיים חג"ת דמלכים

 ל עם הבירורים שבררנו בעולם העשיה.": להעלות הבירורים הנולהעלותם עם בירורי כלים חיצוניים נה"י

ל עם רוח המכוון, כי אנחנו בעולם היצירה המקביל לרוח וגם להעלותם עם ": להעלות הבירורים הנעם נפש ורוח שלו

 הנפש של המכוון, כי גם הכלים החיצוניים של עולם העשיה עולים כעת ולכן גם נפשו המקבילה לעולם העשיה עולה. 

נאמרה על אותו היא הברכה ש –הוא המעשה מצוה עצמו כמו מעשה נטילת ידים. מקיפים  –: פנימיים פנימיים ומקיפים

 א."ד שליט"מעשה מצוה. עיין פתח עינים החדש לרש

 א. "ד דז": הבירורים שמתקנים הם בירורים דספירת המלכות דכחבד דמלכים"ולברר חלקי מלכות דכחב

 א דחמשה נקודות בעובי."ד דז": הבירורים של ספירת המלכות דכחבדכל פרצוף
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א שבאורך לפרצוף שלמעלה ממנו באורך "עלים את המלכות מפרצוף ז: מא . . . עתיק ונוק'"ולהעלותם למלכות דאו

 א ונוק' ומשם למלכות שבעתיק ונוק'."א ומשם למלכות שבא"א למלכות שבאו"באותה ספירה. דהיינו ממלכות דז

 : מכוונים לזווג עתיק ונוק'.ולזווגם

ד( דרוח כי אנחנו בעולם "כחב-י )"י דנח"נרנח ל נמשכים למלכות": ומזווג הני דרוח"י דנח"ולהמשיך להם . . . חלקי נרנח

 היצירה המקביל לרוח. 

 עליות דעולם הבריאה דרך ההיכלות.

א שלו עולה דרך ההיכלות מיוצר אור. ורואים עליה כסדר הספירות לפי ההיכלות. יסוד "ד דז"ס דכחב"עולם הבריאה הי

ת "להיכל זכות שהוא היכל הגבורה. והיכל הרצון שהוא התומלכות, הוד ונצח. אמנם אחר היכל נגה שהוא הנצח מדלגים 

 נמצא בסוף לאחר ה' אלהיכם אמת. 

ואנו צריכים להבין, דכידוע עד מילת אחד דפסוק שמע ישראל הבירורים עולים, ובמילת אחד מעלים אותם בירורים עד 

ק הם "ג דא"ב ס"ל שהעלנו עד לע"נק ועושים זיווג והשפע יורד דרך חזרה בצורת מוחין. והבירורים ה"ג דא"ב ס"לע

ת "א את היכל הרצון דת"ש זיע"בירורים דאחור. ואם באחד כבר עשינו זיווג והורדנו מוחין דאחור איך זה שסידר מרן הרש

 ש, הרי שם כבר נגמרה העבודה ? "אחר מילת אחד דק

ים דאחור ופנים דיצירה, וביוצר והתירוץ הוא שבקרבנות ביררנו הבירורים דאחור ופנים דעשיה, ובזמירות הבירור

ולא את  דאחורק אך ורק את הבירורים "ג דא"ב ס"ש העלנו לע"הבירורים דאחור ופנים דבריאה. אמנם במילת אחד דק

ת. "ש ממשיכים הבירורי פנים עד היכל הרצון שהוא הת"ש אינו מפריע לבירורי הפנים. ולאחר ק"הבירורים דפנים. ולכן הק

ת סדורה בסוף, הוא בעבור שחסד הוא "יציב שייכת לבירורי הפנים, ומה שבבירורי הפנים התת דאמת ו"נמצא שהת

ת נמצאת בסוף. ובנוגע לבירורי "ת בחינת נישוק, ובחינת נישוק יותר גדולה מבחינת חיבוק, ולכן הת"בחינת חיבוק ות

 מ נתקן מאליו. "מ פ שלא רואים אותם"ת דבחינת אחור לא רואים אותם בסידור, וצריך לומר שאע"הת

 ש סוד הנשיקין."שמונה אמת דק

 ג."א ע"שער הכוונות כ

א דאצילות צריך כעת לרדת אליה. ובארבע 'אמת' הראשונים שהם "א נמצא באצילות והנוק' בבריאה. וז"הוי יודע שז

ל הספירות שלו שהם באצילות כנגד אותה ספירה בהיכל הרצון "א ר"א דאצילות, יורד ז"כנגד ארבעה היכלות דז

א שבבריאה ויהיה נישוק, "א שבאצילות ליסוד דהיכל הרצון דז"יסוד דז –שבבריאה. דהיינו שירד בהתחלה באמת הראשון 

ד א דאצילות לספירה המקבילה בהיכל הרצון שבבריאה, ע"וכן על זה הדרך בשאר הורדת הספירות מלמטה למעלה, מז

 ת יהיו כולם ביחד, ולא נראה אותם בשלוש היכלות נפרדים(."כ חג"לארבעה ספירות הראשונות. )יסוד, הוד, נצח, ואח

א דאצילות שהורדנו בסוד נשיקין לחג"ת דהיכל הרצון דבריאה ב'אמת "עד כאן הגענו ממטה למעלה עד חג"ת )כולל( דז

 שאותה הוא'.

ד. אמנם כאן הסדר עבודה שונה מהסדר שראינו "עה היכלות כנגד הכחבומעתה בעזרת אבותינו נכנסים לעוד ארב

ד דבריאה "ם וחג"ת דאצילות לבריאה. שהרי כאן הכוונה תהיה שקודם כל יורדים הכחב"למעלה בהורדת הספירות דנהי

ש' נכוין ד דבריאה. ולדוגמא ב'אמת אשרי אי"ד דאצילות לכחב"כ ירדו הכחב"ד דהיכל הרצון דבריאה, ואח"עצמם לכחב

 א דאצילות לדעת דבריאה."כ נכוין להוריד דעת דז"ק דבריאה להיכל הדעת דרצון דבריאה, ואח"להוריד הדעת דהיכל ק
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 עתה נבאר סדר הקדושה:

 קדוש קדוש קדוש

 ברוך כבוד ה'

 ימלוך ה'.

 ב."א פ"עץ חיים שער א

 שער הכוונות לח עמ' ג' 

 ה כתב הרב."ט עמוד א' ד"נהר שלום כ

א. ולמטה ממנו הראש השני הוא הנקרא "איתא בעץ חיים שיש ג' ראשים לאריך. הראשון העליון שבכולם הוא הנקרא רדל

גולגלתא )כתר(. והשלישי הוא חכמה סתימאה )חכמה(. וכשהאין סוף אינו מלובש הוא הנקרא 'עתיקא דכל עתיקין'. 

שא' וגם אלו התלת ראשין נקראין עתה 'עתיקא קדישא' על ל נקרא 'עתיקא קדי"וכשהאין סוף מתלבש באלו הג' ראשין הנ

 שם האין סוף המתלבש בהם.

ץ. הלא ידעת כי האצילות "ל 'נבאר בו סוד הקדושה של חזרת הש"י ז"ג( דרוש ב' כותב רבינו האר"ח ע"ובשער הכוונות )ל

א. הג' הם זו"ן. והנה ג' קדושות לג' דאשתכח בג' רישין. הב' הוא או"הקדוש נתקן בג' תיקונין, האחד הוא עתיקא קדישא 

ה' קדומ החכמ הסתימא אהשלישי למוח ,לכתרא עלאה שניה ,לההיא דלא אתיידע כלל ראשוןה ,דעתיקא קדישא ןרישי

ל. ונראה בינתיים מדברי קדשו שכל קדוש אחד ממשיך תיקון לראש אחד של עתיקא קדישא, באופן שקדוש הראשון "עכ

בגולגלתא שהוא הכתר, וקדוש השלישי במוחא סתימאה שהוא חכמה. אמנם בהמשך הדרוש  א, קדוש השני"ממשיך ברדל

ל בהמשך 'אי נמי קדוש ראשון "מביא הרב פירוש אחר, שלכאורה אינו עולה בקנה אחד עם הזה שהזכרנו עכשיו. וז

את כל העתיקא קדישא  כ. הרי שלפי ה'אי נמי' הקדוש הראשון כבר מתקן"ן' ע"א, קדוש שלישי לזו"לעתיקא, שני לאו

 הכולל כל הג' ראשין, ולעומתו כפי הפירוש הראשון כל קדוש מתקן ראש אחד מהג' ראשין בלבד.

ל לא יכונו יחד "ל בשער הכוונות הנ"י ז"ל שלכאורה ב' הפירושים של רבינו האר"ובנהר שלום )כט עמוד א( אכן הקשה כנ

 פ דרוש הדעת."א נקדים טבלא ע"ש זיע"דסתרי אהדדי ? וכדי להבין תירוצו של רבינו הרש

 עו''נ או''נ

 כתר -נשמה 

 או''א ישסו''ת

 חב"ד -רוח 

 זו''ן יעקו''ר

 זו''ן -נפש 

 נוק'  עתיק

  רדל''א 

  או''נ 

 נ ש מ ה

 נוק'  עתיק
  גולגלתא 

  או''נ 

 נ ש מ ה

 נוק'  עתיק
  מוחא 

  או''נ 

 נ ש מ ה

 אימא  אבא

  השם 

  ישסו''ת 

 ו ח ר

 אימא  אבא

  כבוד 

  ישסו''ת 

 ר ו ח

 אימא  אבא

  ברוך 

  ישסו''ת 

 ר ו ח

 נוק'  ז''א

  השם 

  יעקו''ר 

 נ פ ש

 נוק'  ז''א

  השם 

  יעקו''ר 

 נ פ ש

 נוק'  ז''א

  השם 

  יעקו''ר 

 נ פ ש
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ן דרוח דעובי )הטור האמצעי( נקראים "ן הפרטי של הנשמה הכללית )דהיינו הטור הימני( נקראים כתר והנר"והנה הנר

ל ליישב הסתירה שהזכרנו לעיל משער "פ הנ"ן. ומעתה נוכל ע"ן דנפש דעובי )הטור השמאלי( נקראים זו"חב"ד, והנר

הכוונות, והוא שכל קדוש מתקן בראש אחד. )הכולל באורך עתיק ונוק' ואריך ונוק'( של העובי. דהיינו קדוש ראשון במכלול 

נשמה דנשמה הקדוש השני במכלול של נשמה דרוח והקדוש השלישי במכלול של נשמה דנפש. ולפי זה נוכל הכולל של 

בראש אחד של האורך דעובי, שכל אחד מהם  –ל "לומר שבשמועה הראשונה שכתב הרב שכל קדוש מתקן בראש אחד ר

הראש השני הנקרא גולגלתא, א, הנשמה דרוח הוא "נקרא ראש, באופן שנשמה דנשמה הוא הראש הראשון דרדל

והנשמה דנפש הוא הראש השלישי הנקרא חכמה סתימאה. ובשמועה השניה שאמר הרב שקדוש הראשון מתקן בעתיקא, 

ל בנשמה דרוח דכללות שהוא "התכוין לומר בנשמה דנשמה הנקרא עתיק ונוק' ואריך ונוק', והקדוש השני באבא ואמא, ר

 ן. "נשמה דנפש בכללות הנקרא בעובי זול ב"ן ר"א, והקדוש השלישי בזו"או

 כוונות ברוך כבוד ה'.

ר, דהיינו החלק האמצעי של הטור השמאלי שהוא רוח "ן ויעקו"ת לזו"א וישסו"בתיבת 'ברוך' ממשיכים שפע וקדושה לאו

 ר(."ן ויעקו"ת( דנפש )זו"א וישסו")או

ת, דהיינו החלק האמצעי של הטור האמצעי, שהוא "א ויישסו"ת דאו"א וישסו"בתיבת 'כבוד' ממשיכים שפע וקדושה לאו

 ת(."א וישסו"ת( דרוח )או"א וישסו"רוח )או

א ונוק', דהיינו החלק האמצעי של הטור הימני שהוא "ת דעתיק ונוק' וא"א וישסו"ובתיבת ה' ממשיכים שפע וקדושה לאו

 ת( דנשמה )עתיק ונוק' ואריך ונוק'(."א ושיסו"רוח )או

 כוונות ימלוך.

בת ימלוך ממשיכים שפע וקדושה ליעקב ורחל )שהוא הפרצוף האחרון שבאורך( של כל הפרצופים של העובי, דהיינו בתי

ר של האורך הוא הנפש, כי הוא הפרצוף האחרון של הנפש, "א ונוק'. דיעקו"ת ועתיק ונוק' וא"א וישסו"ן או"ר וזו"של יעקו

א "של כל פרצופי האורך, דהיינו של הנשמה )לעתיק ונוק' וא כ בחינת נפש"כי הוא מהחזה השלישי של האורך שהוא ג

 ר(."ן ויעקו"ת( ושל הנפש )זו"א וישסו"ונוק'( והרוח )או

ת עתיק "א וישסו"ן, או"ר וזו"ן דאורך )שהוא נפש( לכל פרצופי העובי דהיינו יעקו"בתיבת ה' ממשיכים שפע וקדושה לזו

 א ונוק'."ונוק' וא

 המשך כונות הקדושה.

 ד ואמנם טרם שיעלו."ב בא"ט ע"הכוונות לשער 

 כוונות נקדישך ונעריצך כנועם.א. 

ונבאר עתה כוונת "ל השייך לענינינו "ב, וז"ט ע"להבין הכוונות בתחילת הקדושה נעתיק קודם כל לשון השער הכוונות ל

ואמנם א . . . "ל עד חג"ת דזץ בעמידה היא להעלות ליעקב ורח"הקדושה וענינה באורך. הנה לעיל כתבנו כי ענין חזרת ש

שהם  ,חב"ד שבו –טרם שיעלו יעקב ורחל בחג"ת דז"א אנו צריכין להעלות בתחלה את חג"ת דז"א עצמו למעלה בג"ר 

משם ישפיעו הם  ,ועי"ז מתקדשין חג"ת שלו מן קדושת המוחין שלו. ואח"ך מכח שנתקדשו 'קודש' איםמוחין שלו הנקר

בתחילה עולים  ,והנה חג"ת דז"א צריכין שני מיני עליות. . . בחג"ת דז"א הואז יעלו למעל ,קדושת המוחין ביעקב ורחל

כנגד החסד העולה  –. . . וזה סדר כוונת הקדושה, נקדישך  למעלה לקבל הארה לצורך עצמן כדי שיוכלו לקבל הארה מג"ר

 ל. "ת להעלותו בדעת. עכ"הוא הת –כנועם א . . . "הוא להעלות הגבורה עד בינה דז –א . . . ונעריצך "עד החכמה דז

א לחב"ד שלו, באופן שהחסד יעלה לחכמה "ר למקום חג"ת דז"ובזה למדנו מדברי קדשו שתכליתנו להעלות את יעקו

 ל. "ת לדעת, וזה יהיה בג' מילים הראשונות של הקדושה 'נקדישך ונעריצך כנועם' לפי הסדר הנ"והגבורה לבינה והת

 ובת שבסידור הק' השייכת לענין זה: ד את הכת"ונפרש בס
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ק מתוקן מששת ימי בראשית וכל עבודתינו היא רק ": כידוע שהוא דלחש וחזרה"ב דנה"י דבינה דז"להעלות חג"ת דחו

א, ובחזרה "י דבינה. ובאופן יותר מפורט בתפילת הלחש בבינה דנה"י דבינה דז"ר, וביום חול רגיל אנו עובדים בנה"בג

ל שנכוין גם לבחינת הבינה שבלחש )כיון ששם אין קדושה( "ב' ר"ל 'דחו"נה. וזה מה שכתב בכתובת הנבחכמה דנה"י דבי

 וגם למקום שאנו נמצאים עכשיו בחזרה שהוא החכמה בנה"י דבינה, וזה יוצא מפורש ממה שכתב בהמשך 'בלחש וחזרה'.

 א. "דנה"י דבינה( לחב"ד דז ב"ו"ל )ח"ל שמעלים החג"ת של הפרצופים הנ": והפירוש כנלחב"ד דכל אחד

 כוונות שיח סוד שרפי קדש: ב. 

ל "ואחר שקבלו )החג"ת( הארה לצורך עצמם אנו חוזרים "נעתיק המשך לשון השער הכוונות השייך להמשך הקדושה וז

וסוד  כנגד החסד שירד למקומו מלא שפע והארה. –להורידן למטה במקומם כדי שיאירו שם. וזהו שיח סוד שרפי קדש. שיח 

 ל."ת עכ"כנגד ירידת ת –כנגד הגבורה היורד למקומה. . . ושרפי קדש  –

במילת שיח  –א בנקדישך ונעריצך כנועם, עכשיו חוזרים החג"ת למקומם "הראנו לדעת שלאחר שעלו החג"ת לחב"ד דז

זה מה שכתוב בסידור ת למקומה. ו"חוזר החסד למקומו, ובמילת סוד חוזר הגבורה למקומה, ובמילים שרפי קדש חוזר הת

 ת עם השפע למקומו."הק': להוריד החסד עם השפע למקומו, להוריד הגבורה עם השפע למקומו, להוריד הת

 כונות המשלשים לך קדושה: ג. 

ואחר שירדו )החג"ת( אז משפיעים חג"ת הנזכר הארה וקדושה "ל "כ השייך לענינינו וז"ד המשך לשון השעה"נעתיק בס

א עצמו. וזה נרמז במה שאומרים 'המשלשים "' מוחין הנקראים קדש, ומאירים אל ג' תחתונות נה"י דזעליונה שקבלו מהג

 ל. "עכ "י שלו"לך קדושה' כי ג' ספירות חג"ת הם משלשים קדושה בנה

ה שלאחר שחזרו החג"ת למקומם מאירים הארה וקדושה לנה"י, באופן שחסד מאיר לנצח "למדנו מדברי קדשו של הרב זלה

ת ליסוד. וזה מה שכתוב בסידור הק': להמשיך שפע מחסד לנצח, להמשיך שפע מגבורה להוד "רה מאיר להוד ותגבו

 ת ליסוד."ולהמשיך שפע מת

 כוונות וקרא זה אל זה: ד. 

י האלו ביעקב ורחל. "י אז מאירים הנה"ל: ואחר שהאירו )החג"ת( בנה"כ הנוגע לענינינו וז"ד המשך לשון השעה"נעתיק בס

 ל."ל". עכ"ב פרקין דנוק' רחל כנז"ה. ואל 'זה' הם י"ב פרקין דיעקב בדכורא כמנין ז"ו וקרא זה אל זה ואמר, כי 'זה' הם יוזה

י עצמם "ת במילים 'המשלשים לך קדושה' חוזרים עתה ומאירים הנה"א שפע קדושה מהחג"י דז"למדנו שלאחר שקבלו הנה

א ישפיע שפע קדושה בב' דרועין דיעקב וגם בב' דרועין דרחל. וידוע שיש ג' "ב פרקין דיעקב ורחל. וזה באופן שנצח דז"בי

ר( וגם "א ישפיע בחסד )דיעקו"ה הראשון. ונצח דז"ב פרקים, וזה כמנין ז"ל י"כ יצא סך ד' דרועין הנ"פרקים בכל זרוע, א

ל )כיון ששם השוק "ב פרקים כנ"א ישפיע שפע קדושה בב' שוקין דיעקב ובב' שוקין דרחל סך כולם י"בנצח שלהם והוד דז

ר( וגם בהוד שלהם. וזה מה שכתוב בסידור "א ישפיע בגבורה )דיעקו"ה השני. וההוד דז"כלול מג' חלקים( וזה כמנין ז

ב פירקין דתרין "ב משפע המוחין שקיבלו לי"י דנה"י דב' פרצופי חו"ה דת"ן בג"הקדוש: יכוין להמשיך הארה ושפע מחח

 ר כמספר זה."ין דתרין שוקין דיעקוב פירק"דרועין ולי

 כוונות ה' צבאות.ה. 

ת. ובמילת צבאות מכוונים להעלות הנצח והוד "א לת"ב )לחש וחזרה( דז"במילת ה' מכוונים להעלות היסוד דב' פרצופי חו

)בעלית א באופן שנצח עולה על חסד והוד על גבורה ומכוונים להעלותם עם יעקב "ל לחסד וגבורה דז"דב' פרצופים הנ

 הנצח( ועם רחל )בעלית ההוד( ונמצא עכשיו נה"י עם יעקב ורחל על חג"ת. 

 )כונה ראשונה בסידור(ק "השלמה של כוונות קק

לאחר שעלו החג"ת על חב"ד לקבל מהם קדושת המוחין בנקדישך ונעריצך כנועם ושוב חזרו למקומם בשיח סוד שרפי קדש 

שבקדוש הראשון עולה החסד על חכמה ובקדוש השני עולה הגבורה על הבינה עולים החג"ת עליה שנית לחב"ד, באופן 

 ת על הדעת. "ובקדוש השלישי עולה הת
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 י נימין(")ת ק."כוונות קק

 ד( "א ע"ג )ס"א פ"עץ חיים שער א

 ג."מבוא שערים כו' ע

 פ שבארנו("ד ואמנם אע"ג )בא"שער הכוונות לט ע

א יש תרין ראשין שהם גולגלתא ומוחא בחינות כתר וחכמה דאריך, ואלו התרין ראשין "מתבאר בעץ חיים שמלבד הרדל

 ורישא תליתאה( –רישא תנינא  –מוחא. )ראש ראשון  –אוירא  –מתחלקין לג' ראשין: גולגלתא 

רק א "ב דא"פ שכח"ח )ואע"ר פ"ט קע"א קבלו הארה ותיקון מנה"י וחג"ת דעתיק בסוד ג"ב דא"וכבר ידוע אצלנו שכח

מלבישים על חג"ת דעתיק ותו לא, ולפי זה קשה לומר שקבלו תיקון מנה"י דעתיק, עיין במבוא שערים שמביא על זה ב' 

ת דעתיק ממש אלא על חג"ת נה"י "א אין הכונה על הז"ב דא"ת דעתיק האירו בכח"תירוצים: א. כל מה שאנו אומרים שז

כ באצילות הוא עלה בהדרגה עד שהגיע "דדי בהמה ושוב עלה אחא ירד לינק מ"הפרטיים של החסד הכללי שלו. ב. כשא

כ "א הארות מנה"י דעתיק ואח"ב דא"א והלביש על נה"י דעתיק ובשלב זה קבל כח"ב דא"ל שקודם כל עלה כח"למקומו ר

עלה עוד עד לחג"ת דעתיק עיין שם(. ומבואר בעץ חיים דכשהנצח והוד )שהם בחינת דינים( דעתיק רצו לצאת דרך 

ג חיוורתי, וממה שפגשו באוירא "ל וממה שפגשו בגולגלתא נעשה תיקון הי"א הם פגשו בג' ראשין הנ"הגולגלתא דא

 ג תיקוני דיקנא."ג נימין, וממה שפגשו במוחא נעשה י"נעשה תיקון הי

הם ג' הויות  ג נימין"א. והי"ג נימין יורדות ומאירות בז"ש שהנימין הם קבוצות ואגודות של שערות. והי"ואיתא במבו

ן העולים סך מ' וכל אחד כלול "ן יש ארבע יודי"ה אחת דמילוי יודי"י נימין. שהרי בהוי"ב, ובכל קוצא וקוצא יש ת"דע

ש. ועוד מבואר שם )וכן "קדו –י וזה כחשבון "ב הרי סך ת"ה דמילוי ע"מעשר הרי ת'. וכשנצרף לזה עשר אותיות דהוי

כ "י עיבר, ואח"י עלמין, וכל עלמא אתפרש לת"י נימין מתפשטת לת"ימא של התכ כוונות חזרת העמידה( שכל נ"בשעה

 א."מאיר בז

י עיבר )כל אחד "י עלמין ומהת"י נימין ומהת"ב מהת"ומעתה בקדושה של החזרה, בקדוש הראשון מכוונים להמשיך ג' ע

א ויעקב "ן )קו ימין( דז"ל( לחח"מין כנא שממנו יצאו הני"ן )קו ימין( דאוירא )שהוא הראש השני שבא"ב אחד( מהחח"הוא ע

ר. ובקדוש השלישי "א ויעקו"ה דז"ה )קו שמאל( דרישא דאוירא לבג"ורחל. ובקדוש השני אותה כוונה רק שממשיכים מהבג

 ר."א ויעקו"י )קו האמצעי( דז"י )קו האמצעי( דרישא דאוירא לדת"ב מהדת"ממשיכים הג' ע

 ק, ברוך וימלוך."כוונות קק

 ה זה הכלל("ד. )דרוש הדעת ד"דף ז' ע נהר שלום

 ס תרין תרין תרין( "ק לי"א מו"א )הגדלת ז"ג פ"עץ חיים שער כ

 פ תרין חד חד תרין( "א ע"לת זגדא ה"ג )_______ כי הכלים דז"ב ע"נהר שלום דף מ

 ה עוד כתב הרב )כוונות הקדושה("ב ד"ט ע"נהר שלום דף כ
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פ דרוש הדעת, ולהבנת הכוונות "ב פרצופים ע"כבר ידוע לנו התחלקות הי

  –שאנו רוצים להתעסק בהם נצייר אותו דרוש 

 

א בן ששה ספירות בלבד, "וכן ידוע לנו שבתחילת הוויתו היה הפרצוף ז

י שלהם( ועובר מבן ")מלובשים בנהא "כ מקבל מוחין )חב"ד( מאו"ואח

א "ס. אמנם מבואר בעץ חיים ב' אופנים שונים איך ז"ששה ספירות לבן ט

פ הרכבה חדשה של תרין תרין "א נגדל ע"ל שפרצוף ז"א שם מבאר הרב ז"ג פ"ס, והוא שבשער כ"נגדל ונעשה בן ט

כל אחד מהם היה לו ג' פרקים כידוע. ועכשיו בזמן א בזמן הקטנות שלו פרצופי חג"ת ונה"י, ו"תרין, שהיינו שכבר היה לז

א נהיה "א גם להם יש ג' פרקים. וז"י דאו"א, ואותם כלים דנה"הגדלות באים המוחין שלו )חב"ד( מלובשים בכלים נה"י דאו

י שתרי פרקים מאותם הפרצופים הקודמים שכבר היו לו )חג"ת נה"י( מצטרפים עם פרק אחד )מהשלושה "ס ע"בן ט

 א שבו מלובשים המוחין. "י דאו"ם( של הנהפרקי

( ומשלושתם 1א )"י דאו"( מצטרפים עם פרק עליון דנה1-2א )"ת דז"ואם נפרט הדברים נאמר שפרק עליון ואמצעי דחג

י "( בהצטרפות הפרק האמצעי דנה3-1א )"א. ומהפרק האחרון של חג"ת ומהפרק העליון של נה"י דז"נעשה החב"ד דז

 א."( נעשה הנה"י דז3א )"( ופרק תחתון דנה"י דאו2-3א )"י דז"א. ומשתי פרקים תתאין דנה"החג"ת דז( נעשה 2א )"דאו

 אחר ההתחלקות חג"ת נה"י דז''א לפני ההתחלקות  נה"י דבינה

 1פרק ראשון 
 1פרק  

 חג"ת
 2פרק  חב"ד 

 2פרק שני 
 1פרק  חג"ת  3פרק  

 3פרק שלישי  נה"י
 3פרק  נה"י  2פרק  

 

ס הנקרא תרין חד חד ותרין. "ג( מבואר אופן אחר של הגדלת ז''א מו' ספירות לט"ב ע"אמנם להוי ידוע שבנהר שלום )מ

( ונעשו 1א )"( מצטרף עם פרק עליון דנה"י דאו1-2א דמעיקרא )"והוא שב' פרקים עליונים )עליון ואמצעי( דחג"ת דז

א "( מצטרף עם פרק אמצעי דנה"י דאו3א דמעיקרא )"תחתון )האחרון מהג' פרקים( דחג"ת דזד. ופרק "שלושתם כלים לחב

 ( ומהם נעשה תרין עטרין ודעת תחתון.2)

( הצטרף עם הפרק התחתון )השלישי והאחרון( דנה"י 3א דמעיקרא )"ומהפרק העליון )הראשון שבשלושתם( דנה"י דז

 א."( ומהם נעשה חג"ת דז3א )"דאו

 א."( מהם נעשה נה"י דז4-4א דמעיקרא האמצעי והתחתון )"קים האחרונים דנה"י דזומהשתי פר

  נה"י דבינה
חג"ת נה"י דז''א 

 לפני החלוקה
 לאחר החלוקה 

  -מצטרף עם  1פרק 
 חג"ת 1פרק 

 חב"ד דז''א  -ונעשה 
 חג"ת 2פרק 

 תרין עטרין ודעת  -ונעשה  חג"ת 3פרק   -מצטרף עם  2פרק 

 חג"ת דז''א  -ונעשה  נה"י 1פרק   -מצטרף עם  3פרק 

 נה"י 2פרק   
 נה"י דז''א -נעשה 

 נה"י 3פרק   

 

ל שבג' פעמים "י ז"ש זיע"א שבמקום אחד מבואר בדברי האר"ה עוד כתב הרב( מביא מרן הרש"ב )ד"ט ע"ובנהר שלום נ

 קדוש שאנו אומרים בקדושה יש לכווין להמשיך ג' מוחין דחב"ד לנוק'. 

 ת
 ז''א
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ובמקום אחר איתא שם שהג' פעמים קדוש הם בחכמה, וברוך בבינה וימלוך בדעת. ובמקום שלישי מבואר שכללות 

ג' מוחין חב"ד מחג"ת  הקדושה היא להמשיך לנוק' מוח הדעת ממוח הדעת דדכורא. ובמקום רביעי שם כתב להמשיך לנוק'

 א. "דז

 ולכאורה נראין כל אותם המקומות להיות סותרות אהדדי ועלינו להבין איזה מקום בינה ישכון קדוש ? 

ת יש לו בפרטותו "פ דרוש הדעת שבעצם ממשיכים לחג"ת הכללי של הנוק' ולכל אחד מהחג"א ע"ש זיע"ומסביר מרן הרש

וש ממשיכים חב"ד הפרטי של החסד הכללי דנוק' ובברוך ממשיכים לפי הסדר חב"ד. והסדר הנאות הוא שבג' פעמים קד

ת "ח )דעת בינה חכמה( הפרטיים של הגבורה הכללית של הנוקבא. ובימלוך נמשיך בינה וחצי דעת הפרטיים של הת"דב

א "ש זיע"הרשת הכללית בנוק' ושם כתב מרן "הכללית דנוק' ובמילת ה' נמשיך חכמה וחצי דעת השני הפרטיים של הת

א שהם תרין עטרין ו. . . והם ג' פרקים תתאין "ל שכל ההמשכה בכללות הקדושה הוא מחב"ד דדעת התחתון דז"ל וצ"וז

ב נקראים חג"ת( "א אלא בערך החו"ב )כי אינם החג"ת האמיתיים דגופא דז"דחג"ת ונקראים )התרין עטרין( חג"ת בערך חו

א השני "ל רואים שהלך לפי סדר הגדלת ז"א דמעיקרא לפני ההגדלה( עכ"חג"ת דזשהם ג' פרקים עילאין דחג"ת )הכוונה ד

 ג(."המבואר בנהר שלום )מה ע

 

נבוא לפרש  ומעתה 

הכתובות  ד "בס

הק'  שבסידור 

לענינינו  השייכות 

דבקדוש  והוא 

בכונה ]ד'[   הראשון

להמשיך  שם מבואר 

דחכמה  ן "חח

כללי לומר  שהוא כינוי 

דחכמה כי  'חכמה' 

הראשון  הקדוש 

מהמוח  ממשיך 

הפרטי של  חכמה 

פ "א שע"דז החסד הכללי 

הוא חכמה  דרוש הדעת 

דדעת  )אבא( 

המוח הזה  התחתון כי 

תחתון  נמצא בדעת 

חזרה ובינה   –דחכמה 

י "כ רואים נרנח"ל היא הכתובת מאיפה ממשיכים אותו מח, אח"שאנחנו בשחרית דיום חול. כל הנ –א "לחש, דבינה דז –

י ולא שמות המוחין עצמם( ורק רואים "ללחש ואחד לחזרה )ורק רואים הנרנחה שהם אחד "ה ופעמים הוי"כפול פעמים אהי

 ן כיון שעוסקים בהמשכת מח החכמה שהוא קו ימין."הנרנח"י השייך לקו ימין חח

 ר."ל בדיוק לאותה כתובת שכנגדו ביעקב ורחל, ורואים השמות דג' כלים דיעקו"וממשיכים הנ

פ דרוש "א שע"ל לחסד דז"ה דבינה שהוא כינוי כללי לומר 'בינה' דחכמה, ר"נראה שההמשכה תהיה מבג בקדוש השניוכן 

ה כיון שממשיכים מח הבינה השייך לקו "י כפול )לחש חזרה( דקו שמאל בג"הדעת נקרא אמא חכמה ונראה הפעם הנרנח

ר אינם אותם שמות שראינו "ר )לשים לב ששמות הכלים דבינה דיעקו"ל לכתובת שכנגדו ביעקו"שמאל. וממשיכים הנ

 בחכמה( 
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כיון שאנו עוסקים בהמשכת מח הדעת שהוא קו האמצעי  4ל אלא שציור הנרנח"י הוא כפול "ככל הנ ובקדוש שלישי

ר שאינם אותם שמות "שהוא תמיד כפול )מדין חסדים וגבורות( ועוד פעמיים על שם לחש וחזרה. וממשיכים לג' כלים דיעקו

 ב."שראינו בחו

ממשיכים המלכויות, כלומר שעד כאן המוחין שהמשכנו בג' קדוש הראשונים היו בבחינת  כל הארץ כבודו ובמלא

ל "ר אותם מוחין, אלא שהפעם יהיו בבחינת המלכויות ר"'אותיות', ועכשיו במלא כל הארץ כבודו ממשיכים שוב ליעקו

י, כי ממשיכים "ה דת"דחח"ן בג 26ה "יהו 21ה "ערך של 'מספר', ולכן יש לראות הנר המצוייר בערך של 'מספר' אהי

א הנקרא חכמה "י הג' קוים ביחד דחכמות דהיינו בחסד דז"עכשיו השלושה מוחין חב"ד בבחינת מלכויות ולכן מצויר בנה

 פ דרוש הדעת."ע

מתחילים ח לכן -ב-פ סדר ד"י דדעת שהוא שם כולל ל'דעת', כי הפעם ההמשכה תהיה ע"ממשיכים מדת ברוךובמילת 

פ דרוש הדעת דדעת תחתון. כי המח הזה שאנו ממשיכים מקומו בדעת "א הנקרא בינה ע"ל לגבורה דז"מהדעת דבינה, ר

 ב לחש וחזרה."תחתון דחו

 ה דבינה כיון שעכשיו ממשיכים מוח הבינה. "ל רק שההמשכה היא מבג"ככל הנ כבודבמילת 

 כי עכשיו ממשיכים מוח החכמה. ן דחכמה"ל רק שההמשכה היא מחח"ככל הנ ה'ובמילת 

 ל ערך של מספר."ממשיכים שוב הג' מוחין חב"ד, אלא שהפעם בבחינת המלכויות שבהם ר ממקומוובמילת 

שהוא חצי מוח הדעת )כי החצי השני נמשיך  י"ודתל מוח הבינה ", רה דבינה"בגהולכים עכשיו להמשיך  ימלוךמילת 

כידוע מוח הדעת כולל חסדים וגבורות וכאן ממשיכים ממנו החלק של הגבורות ואילו כי דגבורות דדעת. אותו במילת ה'( 

י "לחש וחזרה דשחרית דחול. ובנרנח א"ב דבינה דז"דחוא "דז דעת התחתון הכוללהמוחין )בינה וחצי דעת( נמשכים מ

כפול, וב' על שם לחש וחזרה( י שלו ד' פעמים )ב' על שם קו אמצע שהוא תמיד "י ולא רואים הנרנח"רואים מצד ימין הדת

 ל. "י וכנ"יען שכאן רק ממשיכים חצי דת

ובג' כלי למוח הדעת  ר"ובג' כלי בינה דיעקולמוח הדעת  ר"בג' כלי דעת דיעקול בכתובת שכנגדו "וממשיכים המוחין הנ

 למוח הבינה.ר "בינה דיעקו

 י דחסדים דדעת"ן ודת"חח –ם וזה הכתובת ממשיכים הפעם מוח החכמה וחצי מוח הדעת השני מצד החסדי ה'ובמילת 

שהוא בחינת  מלכויותדעת אבל הפעם בערך י "דתבינה ה "בגחכמה ן "חחממשיכים שוב הג' מוחין  לעולםובמילת 

 מספר.

 עתה נבאר סדר הק''ש:

 ש."ד' סוגי ק

 ה דרוש ד'."ב ד"ש דף כ' ע"שער הכוונות דרוש ד' ענין כוונת ק

א לקבל "ק )חג"ת נה"י( דגדלות דאימא. אמנם כדי שיוכל ז"ש במילת אחד נכנסים בז"א ו"והנה כבר ידוע לנו שבכל ק

ם "ן ולהיות כבר שלם בכל המוחין דקטנות שהם צל"המוחין דגדלות במילת אחד הוא צריך )גם במילת אחד( להעלות מ

ק דגדלות דאימא( עד שיכנסו כל "ו )הול ואי אפשר שיכנסו אל"י ז"ל רבינו האר"מ( וז"פנימי, ושתי מקיפים דל –א )צ' "דאו

ק הפנימיים "כ נכנסים ו"מה שלמטה ממדרגתם והם כל המוחין דקטנות הפנימיים והמקיפין מצד אבא ומצד אימא. ואח

ש "א אינו תמיד מגיע באותו מצב של שלימות המוחין דקטנות בד' הק"ל. אמנם עלינו לדעת שז")דגדלות( דמצד אימא עכ

עליון או  –רך שלימותו במוחין דקטנות כך תהיה מקום ההמשכה גבוהה או נמוכה וגם איכות הזווג שבכל יום. וכפי ע

 תחתון עכ''ל.

שהוא המדרגה התחתונה שבכולם. דע דאפילו בלילה ודאי שאינם מסתלקים כל המוחין  ש שעל המטה"מקונתחיל לבאר 

א אלא "מ אין בז"ש שעה"דקטנות אלא נשארים בהכרח המוחין הפנימיים )דקטנות( שמצד אימא, ולכן כשבאים לקרוא ק
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מ דאימא )דקטנות( "ים דלא ב' מקיפ"כ כשאומרים מילת 'ישראל' מוספים לז"מוחין )דקטנות( הפנימיים דמצד אימא, וא

 ק פנימיים דגדלות דאימא. "ובמילת 'אחד' יכנסו בו מחדש פנימיים ומקיפים דקטנות דאבא וגם ו

א וגם "א רק מדריגה אחת לבד שהיא פנימי דאימא דקטנות לכן אין בו כח להמשיך רק מחיצוניות דאו"וכיון שלא היה בז

 הזיווג ההוא הוא תחתון והוא דיעקב ולאה.

 –א לפני ק"ש ב' מדריגות "שהוא עדיין תחילת הלילה ועדיין לא נתחזקה שליטת החיצונים אז נשארו בז ש דערבית"ובק

הא' היא המוחין פנימיים דקטנות דאימא )אשר אלו קבועים בו תמיד ואינם מסתלקים בשום זמן( והב' הם הב' מקיפים 

פנימיים דקטנות דאבא, ובמילת 'אחד' נכנסים בו מוחין מקיפים א מוחין "דקטנות דאימא. ולכן במילת 'ישראל' ממשיכים לז

מ( לכן כאן "א ממולא יותר )בערך ק"ש שעה"ן היה ז"ק פנימיים דגדלות דאבא. וכיון דבשעת העלאת מ"דקטנות דאבא וו

 א, והזיווג כאן הוא גם זיווג יעקב ולאה."ההמשכה היא מחיצוניות א

ינת חסד מתעורר, יהיה אפשר להמשיך בתיבת 'ישראל' ב' המשכות. והענין הוא אשר כבר הוא יום ובח ש דקרבנות"ובק

א כי אם פנימי דקטנות דאימא בלבד. אמנם להיותו נאמר ביום רב כחו, ובמילת "דלפני ק"ש דקרבנות לא נשאר בז

ק "דקטנות דאבא )וו'ישראל' נמשיך לו ב' מקיפים דקטנות דאימא וגם פנימי דקטנות דאבא. ובמילת 'אחד' יקבל מקיפים 

 א."דגדלות דאימא(. ומקום ההמשכה היא מפנימיות דא

א פנימי ומקיפים דקטנות דאימא וגם פנימי דקטנות דאבא, ולכן במילת 'ישראל' יקבל הב' "יש כבר בז ש דיוצר"ובק

 ק דגדלות דאימא(. )וכמו שנראה בטבלה הקטנה למטה."מקיפים דקטנות דאבא )ובמילת 'אחד' ו

 המשכה תהיה מחיצוניות עתיק וזיווג מעולה דיעקב ורחל. ומקום ה
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 צ'  חי' אריך

 

 ש דקרבנות:"ד לתרגם את הכתובת שבסידור הק' השייכת למילת ישראל שבק"ועתה ננסה בס

ה "ן בג"יד( שמסביר דכשכתוב להמשיך 'חח –א א )עמוד יג "עיין בפתח עינים החדש ח י:"ה דת"ן בג"יכוין להמשיך חח

א "י שהם לבושים למוחין דז"ה דת"ן בג"י( עשר ספירות, שהם חח"י' היינו כלים דנה"י דתבונה הכוללים )אותן הנה"דת

 ש הברכת אליהו[."]ע

 ד."יקרא כחב –יקרא חג"ת, מ'  –מ דאימא, ל' ": הם השתי מוחין המקיפין לד חג"ת"דכחב

 ק."א במצב של קטנות המכונה ו"עדיין ז: כי ק"דפרצוף ו

 חכמה נגד חזרה, ובינה נגד לחש. –לחש וחזרה  ב:"דחו

 ח."ק או ר": בערשוכתר דנה"י

 כי ממשיכים מהתבונה. דתבונה:

 : הם המוחין עצמם עם מוחין דיניקה.מ דצלם המלובשים בה"עם מוחין מקיפים דל

: הם האורות שהם ט' מ___ ת ונקודותיהם כידוע"ה וט' הויו"אהיעם חלקי נרנח"י והמקיפים המלובשים בהם שהם ט' 

 ד וחג"ת שהם המוחין שממשיכים עכשיו לקו אמצעי כפול כידוע נמצא ט' אורות."כחב

 ש החכמה העומדת בראש אותו קו והשאר הם ענפים ממנו. "ן נקרא חיה ע": קו ימין זושהם חיות

 העומדת בראש אותו קו והשאר הם ענפים ממנה. ש הבינה "ה נקרא נשמה ע"קו שמאל בגונשמות: 

ש חסדים וגבורות נמצא שהקו ימין חסדים של הקו "י נקרא רוח ולהיותו כפול ע": קו האמצעי דתוחיות ונשמות דרוחות

 האמצעי נקרא חיה )קו ימין( דרוח )קו אמצעי( והקו שמאל שלו )גבורות( נקרא נשמה )קו שמאל( דרוח )קו אמצעי(.

 י.": כנגד כחב"ד שממשיכין עכשיו הנקרא נחי"דנחי "דנרנח

 : כנגד חג"ת שממשיכים עכשיו שנקרא רוח.י דרוח"ודנרנח

 : של הקטנות של התבונה.דרוח דנשמה

 ק"ש דיוצר.

 ד כמה כתובות שבסידור הק' הנוגעות לסדר ק"ש דיוצר."נתחיל לבאר בס

 מילת ישראל.

א )עמ' "פ הפתח עינים החדש ח"ש דקרבנות שכבר בארנו ע"בשיעור הקודם בק: עיין לעיל י"ה דת"ן בג"יכוין להמשיך חח

ן "י' הכוונה לכלים דנה"י דתבונה שכוללים עשר והם חח"ה דת"ן בג"יד( בשם הברכת אליהו דכשכתוב 'להמשיך חח –יג 

 ס(."א. )וכאן אינם נה"י דתבונה אלא נה"י דיש"י שהם הלבושים למוחין דז"ה דת"בג

א והם מוחין "ש דיוצר ממשיכים בתיבת ישראל מוחין דיניקה דהיינו אותם הבחינות החסרים עדיין לז": דבקתד וחג""דכחב

ש דקרבנות וכמבואר "מ דאמא ופנימיים דאבא[ כבר היה לו מק"מקיפים דאבא. כי המוחין שעד בחינה זאת ]שהם פו

 ד הם המקיף מ'."ל' והכחב ם. החג"ת הם מקיף"מ דצל"ד( וכידוע יש ב' מקיפים ל"ג ע"כ )כ"בשעה

 : היינו קטנות.ק"דפרצוף ו

 חכמה. –בינה וחזרה  –: לחש ב"דחו
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 ח."ק או ר": בערשוכתר דנה"י

 מ דאבא לכן ההמשכה היא מיש"ס."א ל": כיון שרוצים להמשיך לזס"דיש

שבכל ק"ש מד' ק"ש א. ויש לדעת "ל המוחין המקיפים שרוצים עכשיו להמשיך לז"ר עם המוחין דיניקה המלובשים בהם:

 כ. "משתנים בחינות המוחין, וכאן הם המוחין דלקמן המובאים בשעה

ד "י דאלהים בהכאה, דהיינו שהיו"ד ה"והביאור הוא שבחכמה הם יו ן בהכאה גי'' ש' מקיף חכמה:"ה דאלהים דיודי"שהם י

ד "ובעצם הכוונה לא סידר את היון דישראל. "ו ועולה לש' שהוא השי"י מלא שהוא ט"מלא שעולה עשרים מכפיל את הה

 י העולים ש'."רק סידר עשרים פעמים ה

ד מלא שהוא עשרים "ה דאלהים בהכאה, דהינו שהיו"ד ה": ובבינה הם יון בהכאה גי' ר' מקיף דבינה"ה דאלהים דההי"וי

ובעצם הכוונה לא ן( ועולה ר' שהוא הריש דישראל. "ה מלא שהוא עשר )כי כאן הוא אלהים דמילוי ההי"מכפיל את הה

 ה העולים ר'."ד רק עשרים פעמים ה"סידר את היו

 ו."כ 'ן שעולים גי"א מלא דאלפי"ד ה": דהיינו שבחסדים דדעת הם יון מקיף דחסדים"ה דאלהים דאלפי"וי

 ו."ה פשוט העולה ט": דהיינו שבגבורות דדעת הם יה פשוט מקיף דגבורות"וי

י והם אותיות "אל 'ה( עולים גי"ו )שהוא גבורות דדעת י"ט–א( ו"ד ה"חסדים דדעת יוו )שהוא "כ–: דהיינו שי"אל 'שניהם גי

 י דישראל."אל

: והביאור הוא כי הנרנח"י קאי ת ונקודותיהם כידוע"ה ט' הויו"עם חלקי הנרנח"י והמקיפים המלובשים בהם שהם ט' אהי

ת "שכתב 'המלובשים בהם' כי האורות שהם ההויוה המנוקדות. ומה "ת המנוקדות, והמקיפים הכוונה על האהי"על ההויו

 ה הם מלובשים תוך המוחין שהזכיר קודם. והם ט' מדין כחב"ד וחג"ת."והאהי

ש החכמה העומדת בראש אותו קו והשאר הם ענפים ממנה. וקו שמאל נקרא ": קו ימין נקרא חיה עשהם חיות ונשמות

 ש הבינה העומדת בראש אותו קו."נשמה ע

ש חסדים וגבורות נמצא שהקו ימין )דקו האמצעי( "י נקרא רוח, ולהיותו כפול ע": קו האמצעי דתת דרוחותוחיות ונשמו

 נקרא חיה )ימין( דוח )אמצע(. והקו שמאל שלו )גבורות( נקרא נשמה )שמאל( דרוח )אמצע(.

 י.": הכוונה למקיף מ' שהוא חב"ד, וחב"ד הם נחי"י דנח"דנרנח

 למקיף ל' שהוא חג"ת, וחג"ת הוא רוח.: הכוונה י דרוח"ודנרנח

 יניקה. דרוח:

 ל הוא בפרצוף בינה דימי החול."הכוונה לבינה דכל הנ דנשמה:

 ה'. –אלהינו  –תיבות ה' 

כ "ן. ויש לדעת מה שכתב בשעה"כ לעלות למ"ת מוחין דיניקה כדי שגם הם יוכלו אח"א וישסו"הקדמה: כעת ממשיכים לאו

ה "ד )שמאותה הוי"ב הכוללת כל פרצוף דאריך. ומהיו"ן העולה ע"ה אחת במילוי יודי"בו הויב( והוא דבאריך יש ")כב ע

ת. ]ובתיבת "ש דדעת שכאן הוא ישסו"ו דעת. ובשיעור אמר לנו הגר"י מקבלת אימא, ומהוי"ב( מקבל אבא, ומאות ה"דע

 י האחרונה["ן מהה"אחד יקבלו זו

 ד להסביר הכתובות: "ונבוא עתה בס

 ל לקבל מוחין דיניקה.": היינו שיכין הפרצופים הנא ודעת"להכין ולהזמין את אויכוין 

י אות "א ודעת וכל אחד מהם מקבל מוחין ע": כאמור בהקדמה, הולכים להמשיך לפרצופי אוב"ו דע"י שימשיך להם מיה"ע

 ב."ו דע"ש כאן מיה"ב. אבא מי', אימא מה', ודעת מו', וזה מ"ה דמילוי ע"אחת מהוי
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כ אינו "ב כוללת כל פרצוף אריך, וא"ה דע"פ שער הכוונות שההוי"והנה אגב שכתבנו בהקדמה ע א:"חא סתימאה דאדמו

ט עמ' "ה( המובא בפתח עינים החדש )ח"מ עיין באמת מארץ )פ"ה למוחא סתימאה דווקא ? מ"מובן למה ייחס כאן הוי

וע בחינת מלא הוא תמיד בחכמה, לכן ההמשכה היא ה מלא, וכיד"ס( שכתב דכיון שיש לכוין בשם הוי"ה דמו"ג ד"תס

 א שהיא חכמה דאריך."ממוחא סתימאה דא

ת "א וישסו"ן דאו"ס שהוא קו ימין. וממשיכים לחח"ן דמ": דהיינו שלאבא ממשיכין מחחס"ן דמ"ב לאבא מחח"דהיינו ע

 ב שהוא המוח דיניקה דפרצופים אלו."ה דע"הוי

 ל."שממנו ממשיכים המוח הנ: שהוא המקום א"ב דא"ד דע"מיו

 ת."א וישסו"ה דאו"א הוא המוח הנמשך לבג"ן העולה קס"ה דיודי"אהי א לאימא:"וקס

 ל.": שהוא המקום שממנו ממשיכים המוח הנא"ב דא"י דע"מה

א "י דאו"ג שהם המוחין הנמשכין לדת"ה דמילוי אלפין העולה ס"ב, והוי"ן העולה ע"ה דמילוי יודי": הויג לדעת"ב וס"וע

 ת."וישסו

 ל. ": שהוא המקום שממנו ממשיכים המוחין הנא"ב דא"ו דע"מוי

ק לעתיק וכן מזה לזה עד רום המעלות כדי שיהיו "פ דא"א ומאח"וכן על זה הדרך יכוין להמשיך מוחין דיניקה מעתיק לא

ן לפרצוף שלמעלה ממנו כדי שיזדווגו כל הפרצופים במילת אחד להמשיך מוחין דגדלות "כל הפרצופים מוכנים להעלות מ

 לפרצוף שלמטה ממנו. 

 תיבת אחד.

ד כסדר "ק צריך קודם כל לקבל ד' מיתות ב"ג דא"ב ס"ן עד ע"ח( למ"כדי שנוכל להעלות המוחין דיניקה )עם בירורי הרפ

 ח."כ יש לברר הרפ"הידוע ואח

ן בתיבות שמע ישראל שהם: המוחין הפנימיים נה"י דאימא שקיבלה הנוק' "מוחין דיניקה שקיבלו זו ן אותם"ולהעלות למ

ה דאלהים "ם שהם י"מ דצל"ל –בתיבת שמע שהם ג' שמות אלהים עם הנרנח"י שבהם, והמוחין המקיפים חב"ד חג"ת 

ה פשוט )גבורות( עם הנרנח"י שלהם שקבל "ין )חסדים( ו"ה דאלהים דאלפי"ן בהכאה, וי"ה דאלהים דההי"ן בהכאה, וי"דיודי

 א בתיבת ישראל."ז

 ק דאימא."ק לגרום זיווג שיוליד המוחין דגדלות דו"ג דא"ב ס"ן לפי הסדר הידוע עד לע"ל למ"ועכשיו להעלות כל הנ

. להחזיר 2וק'. ם לנ". להחזיר המוחין דאלהים הפנימיים שהם צ' דצל1ק דגדלות דאימא צריך קודם כל: "א ו"לפני שנכניס בז

 א."ם לז"מ דצל"המוחין המקיפים ל

 ק דאימא: "כניסת מוחין דגדלות דו

ק "ועתה יכוין להמשיך הוק דגדלות דאימא וזה מה שכתוב בכתובת: "אחר שהמשכנו כל המוחין דיניקה ממשיכים עכשיו ו

 דנה"י וחג"תי דתבונה הכוללים עשר שמהם באים המוחין מלובשים "שהם הנהי "ה דת"ן בג"דמוחין דגדלות, שהם חח

ק "ש הם ו"שכל המוחין דגדלות הנכנסים בק דתבונההיינו לחש בינה וחזרה חכמה, ב "דחוהיינו גדלות, דחב"ד ק, "ל ו"ר

שהם כידוע  ק דתבונה"המוחין שנכנסים עכשיו הם אור פנימי של הום "עם המוחין דאור פנימי דצ' דצלדמצד התבונה, 

 ן"ן דב"ה ודב"ן דמ"דבחיה הוא חכמה עבור חזרה ונשמה הוא בינה עבור לחש,  י דחיה ונשמה"דנרנחם, "הצ' דצל

 ן."שהמוחין הללו הם דאימא שהיא ב

 ו."ה, ואה"י, אהו"ו, אה"כ מפרש השמות קודש של המוחין שהם: ד' שמות יה"ואח

. ופירושו שבכל אחד מהד' מוחין הכללים שהם חכמה ובינה ג"ב דחו"דחוג "ב וחו"דחוולאחר שמות המוחין סיים כתובת 

ד "חסדים וגבורות )דדעת( נעשה עוד ד' מוחין פרטיים שהם חכמה ובינה וחסדים וגבורות ]שכן מבואר בשער הכוונות )כ

 ג הכלליים."ב חו"ג הפרטיים דחו"ב חו"כ פירוש הכתובת: חו"ד([ ויוצא א"ע
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א. ובשלב שני מכוונים להשאיר "א, ולכן מצויירים הכלים דחב"ד דז"ק דגדלות לחב"ד דז"כל הוומכניסים בשלב ראשון 

א לדחות בתוכם "כ כלים חג"ת דז"א, ולכן מצויירים אח"א המוחין דחג"ת ולהוריד המוחין דנה"י לכלים דחג"ת דז"ד דז"בחב

 המוחין דנה"י.

 כוונת מילת 'שמע'.

 ב("עג "עיין השער הכוונות דרוש ו' )כ

 ד הכוונות של מילת שמע. הנה בסידור הק' רואים מתחת למילת שמע: "נתחיל לבאר בס

 ה."א יאההויה"יחוד חיצון דאו

ן לגרום זיווג דפנימיות "כ לעלות מ"ן שיוכלו אח"ופירוש הענין הוא שכדי שירד השפע של תשלום המוחין דיניקה לזו

פ שזיווג חיצון זה נעשה מעצמו, "ה בחוץ( ואע"וג הוא חיצון כיון שההויא )והזיו"א, צריך לזווג קודם חיצוניות דאו"דאו

כוונתינו היא רק להוריד השפע היוצא מזיווג זה. וגם יתווסף כח בארה ושפע מן הזיווג ההוא ביתר שאת ויתר עז כשנכווין 

 פ שנמשך שלא על ידינו. "ל, אע"ליחוד הנ

ן במילת שמע וישראל הם מוחין דעיבור "כיון שהמוחין שמורידים כעת לזו ח( ביאר דהזיווג הוא חיצון,"ובמעיל אליהו )ס

 ויניקה הנקראים חיצוניות.

כ )לח "עיין ענינם בשעה ת."בז –ת "ה אדנו"ד, הוי"בחב –ה אלהים "בכתר. הוי –ה "ה אהי"הוי :ג' שילובי שמות שהם

קום שנזכר בו זיווג צריך לכווין בו הג' שילובים א דבכל מ"ש זיע"ג( דדעת הרש"ד ע"א( ועיין במעיל אליהו שכתב )ע"ע

 ל, ומה שלא סידרם בכל מקום הוא מפני שסמך על המעיין."הנ

 ח ניצוצין."בירורי הרפ

א אנו מבררים אותם. בספר באתי "ח ניצוצין, וצריך להבין לשם איזה זיווג דאו"והנה כעת בסידור הק' רואים בירורי הרפ

הוא לצורך זיווג זה דחיצוניות הנזכר לעיל. וכתב דלפי קטנות דעתו צריך קודם כל לברר את ד( כתב שהבירור "לגני )נ' ע

כ זיווג. אמנם עיין בשמן ששון )עץ חיים שער "בירור ואח –כ מלמטה למעלה "כ לזווג ותהיה הכוונה א"ח ניצוצין ואח"הרפ

ח "ה שמע( שכתב דכל עליית הרפ"א ד"א ע")נ ש( המובא גם בבאתי לגני"ה מ"ב ד"י ע"א אות ט'( ובפתח עינים )ח"מ' ה

א שנרמז בה' אלהינו, ונעשה בפועל במילת אחד. ולפי דרכו אין צריך לשנות "הנמצאת כאן היא לצורך זיווג דגדלות דאו

 ח."כ העלאת הרפ"ר מקודם ואח"סדר הכוונה ולהקדים המאוחר, אלא יכוונו זיווג חיצון עם זיווג נ

ש "ח לפני מילת אחד ? ותירץ לנו הגר"ח אלו הם לצורך הגדלות, למה שוב סודרו רפ"ו שרפוצריכים לעיין אם כדברי

ח וכדאיתא בכתובת, אבל "ח: הכוונה הנוכחית היא רק 'לברר' רפ"שליטא שאם נדייק נראה שהם ב' כוונות שונות ברפ

 באחד שם כתוב 'להעלות'.

הגדלות למה הורחקו ממילת אחד לכוין כאן  ךח הם לצור"שהרפה הנה( שהקשה, דאם כהשמן ששון "ג ד"ועיין בשני חיי )ל

 ע ולכן סידרם כאן."ם דשמ"ח אלו בכוונת ש"את הבירור ? ותירץ דמשום דבעינן גם לרמוז חשבון רפ

ה אמנם( דעדיף טפי להבין כהשמן ששון. ושאלתי "ט ד"ט עמוד תמ"א שכתב )פתח עינים ח"ש דבליצקי שליט"ועיין להגר

 א איך הוא בעצמו מכוין וענה לי שמכוון כהשמן ששון."שליט ש אסיא"להגר

  ם."ן . . . וע"י זה נקרא ש"ח עם פנים דמלכות שם ב"ח לחבר אלו הרפ"רפ 'ה גי"ס

ל וביאור הענין הוא כי "ח( וז"ט פ"ע עץ חיים )שער כ"ה ונתחיל( וע"ב ד"ג ע"נעתיק לשון שער הכוונות הנוגע לענינינו )כ

ם והטעם הוא במה שהודעתיך כי כל האחוריים העליונים שנפלו בימי המלכים שמתו, הנה אותם "נקראת שהנה המלכות 

ן שאנו מעלים תמיד לתקנם. . . וכל האחוריים ההם ירדו למטה עם המלכות, ועתה "הביטולים שנתבטלו הם בחינת המ

ן עצמו שהוא הפנים "ח . . . ושם ב"ספר רפם לפי שהאחורים כולם הם במ"עולים הם עמה. וחיבור הבחינות ההם נקרא ש

 ל."ם עכ"של המלכות שגם הם ירדו הרי הכל בגי' ש
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ן, וכאן "ן היוצא מהאחוריים דב"ב דב"ח אלה שאנו מבררים כעת הנה נמצא בכללותם גם ע"ופירוש הדברים הוא דברפ

 ע."ם דשמ"ן הוא ש"ח עם ב"ן ורפ"אנו מחברים גם פנים דב

ן. והביאור הוא דבשאר מלכים שנשברו אנו "ח עם פנים דמלכות שם ב"כתב: לחבר אלו הרפוצריך להבין את מה ש

ב שלהם שנפלו רק ממדרגות הפנים שלהם, וכשחושבין מדרגות הפנים אין חושבין מדרגות האחוריים "מחשבין חשבון הע

 שלה בלבד, לזה אנו מצרפים כאן גם חלק הפנים שלה.

 .ן"כוונת הג' עיני

 'גי 340ן עולים "ח )ניצוצין( ועוד שם ב"ם ע'. 'שם' היא הנוק' כי רפ"ב( דמילת 'שמע' היא רמז לש"ג ע")כ כ"איתא בשעה

 ם."ש

ת כלולה מעשר הרי "ת דאימא שממתקת את המלכות, והיות וכל אחת מהז"ומבואר שם שהע' הרבתי שבשמע הוא מהז

 שבעים והוא הרמז דע' רבתי. 

ת דאימא "ן הזה אשר הוא בז"ן דאמא. ויש לדעת שהשם ב"ן שהוא ב"כ משם ב"ג ן מקבלת"והנה המלכות שהיא שם ב

ן, לכן היא צריכה לקחת הארה מן "ן עצמם. וביאור הענין הוא דכיון שהמלכות צריכה להעלות מ"ן עם המ"דמ הכליםהם 

 כ(."ן העליונות. )לשון השעה"שורש מ

ן "ד דשם ב"ד של היו"ד ראשונה באותיות י"הוא באופן הזה: ין ו"ת של המ"ן דאימא שם נרמזים חמשה ידו"והנה בשם ב

ד, כי רגל השמאלי של הה' "ן אשר כל ה' הוא בציור י"ן של המשך השם ב"בלי הו'. והארבע ידות האחרות בארבעה הההי

 ד."כ י"הוא י' וגוף הה' הוא ד' ונוצר א

ת האחרות "ן בלי הו'( וארבעה ידו"ד דב")שהוא היו ד"ת אשר הראשונה ציורה י"חמשה ידו –וזה מה שמופיע בסידור הק' 

ך "ד עולה גי' ע'. והמנצפ"ן וחמש פעמים י"ת הם הכלים דמ"ן( והידו"ן דב"ציורם ה' )ד' ובתוכה י' שהם הארבעה ההי

 ן עצמו. "ד הוא המ"המצויר בכל י

( שכתב דלא מצא המקור לזה, ט עמוד תנא"עיין פתח עינים החדש )י מיסוד דאמאומה שכתוב בצד שמאל של הסידור 

ת דאימא ולא כתוב יסוד. וכתב דאפשר שמכיון שההמשכה היא מן "כ מבואר שההמשכה היא מכל הז"ומפשט לשון השעה

 ת."ן הוא ביסוד ולכן כתב מיסוד דאימא הכולל כל הז"ן, והמ"המ

 ווו יוד הה וו הה.

ן האחרים הם "ד, והשני ווי"ן. הו' הראשונה הוא מהיו"בן הם מה שנשאר מהמילוי דשם "כ בסידור ג' ווי"מה שרואים אח

שהוא עוד פעם ע' והוא הארה שניה  70ן יוצא "ן האלו עם שם ב"ן. וכשנצרף הג' ווי"ו דב"אחד דפשוט ואחד דמילוי הו

 מאימא עילאה לנוק'. 

 ן."כח המעלה מ

ן. ועיין עוד בשערי "ן עם ג' ווי"ן הוא שם ב"ן עצמם. ועכשיו הכח המעלה מ"ך הם המ"ן והמנצפ"ת הם כלים דמ"ל הידו"כנ

ן עצמו "ן יש בו שתי בחינות: המ"ן, הנה שם ב"ן הוא שם ב"ל כתב דהמ"כ הנ"פ שבשעה"ב סי' ע'( שכתב דאע"רחמים )ח

 ן. "וגם בחינת כח המעלה מ

 וד ה וו ה  יוד הי ואו הי

ג בלי האותיות "דף שמאל( ועוד שש אותיות משם סג )המצוייר ב"ועתה ממשיכים הארה שלישית מאימא לנוק' והוא שם ס

 ג שהם ייאי יבוא במילת אחד.["ועם הכולל עולה ע'. ]ותשלום הארבעה אותיות דס 69ייאי )המצוייר בצד ימין( סך הכל 

 נפש רוח נשמה.

השפע מאימא,  ג(, וביאור הענין הוא מקור המשכת"ן בצד ימין של הסידור הק' עיין נהר שלום )יז ע"הנה מה שכתוב נר

ג עם הששה אותיות "ן מרוח דאימא, והשם ס"ן ושם ב"ת נמשכות לנוק' מנפש דאימא, והשלושה ווי"דהיינו כי החמשה ידו



 

30 

ג ייאי שעדיין לא המשכנו שם יהיה ההמשכה מיחידה )כתר( "מנשמה דאימא. ]ובמילת אחד שנמשיך הארבעה אותיות דס

 וחיה )חכמה( דאימא[.

 ניצוצין.ח "ענין בירור הרפ

 ח."עיין עץ חיים שער רפ

ח "ע ועם הכלים גם ירדו רפ"ם, והכלים שלהם ירדו לבי"כידוע שבעולם הנקודים נשברו הז' מלכים שהם )דעת( חג"ת נהי

 כ להתתקן."ניצוצים שהם חלקי אור שבאו להחיות את הכלים הנשברים בעת המיתה שיוכלו אח

ג "ב חסד, ס"ן באופן כזה: ע"ה ב"ג מ"ב ס"שנשברו יש בהם חלוקה של ד' שמות על שבז' מלכים "ובעץ חיים מלמד לנו רז

פ "ב( מבואר שאע"ן מלכות. וברחובות הנהר )ג' סע"ת( ב"י אינו עולה בשם כי הוא נכלל עם הת"ת, )והנה"ה ת"גבורה, מ

ס לכן יש בהם "נפרטים לי מ היות והז' מלכים"ג( ולא לז' מלכים, מ"ב( ובינה)ס"ג שייכים לחכמה )ע"ב וס"ששמות ע

 ג."ב וס"מציאות של ע

ב "ג, ע"ב דס"ב )שהוא החסד( ע"ב )ניצוצין( דע"ב ניצוצין מכל שם ושם, דהיינו ע"ח ניצוצין יוצא כשנקח ע"וחשבון הרפ

 ב ניצוצין שבכל שם."ד איך מחשבנים הע"ן. ועתה נבוא לבאר בס"ה, וע"ב דב"דמ

 ב."ע –ב, שהוא מספר השם כשהוא מלא כזה: יוד הי ויו הי "שם עב: יוצא ממדרגה שביעית של ה"ב דע"ע

ג: יוצא מהמדרגה החמישית שהוא השם בעצמו בן עשר אותיות כזה: יוד הי ואו הי וגם מהמדרגה השביעית "ב דס"ע

מהאחד ג ]ועיין בהמשך מה נעשה "ע –ג ועוד עשר אותיות עולה "ג של השם המלא כזה: יוד הי ואו הי. וס"שהוא מספר ס

 המיותר.[

ה וגם ממדרגה השביעית שהוא מספר השם -ו-ה-ה: יוצא ממדרגה השלישית שהוא מספר השם פשוט כה: י"ב דמ"ע

 ב."ג נוסיף אותו לכאן ויעלה ע"א. והמיותר מע"ב דס"ו עולה ע"ה וכ"במילואו כזה: יוד הא ואו הא ומ

 –בגימטריא, שהוא מדריגה רביעית כזה: י יה יהו יהוה ן: יוצא ממדרגה שניה שהיא אחוריים דשם פשוט כשהוא "ב דב"ע

 ב."ע

 ן לאימא: "למ –ד לאבא "למ

ן כתב "ב דב"ולמטה משם ע ד לאבא"למה שהוא "ב דמ"ח ניצוצין שבסידור הק', סידר למטה משם ע"הנה בסדר הרפ

ת( הם "ה )ת"ג )גבורה( מ"סב )חסד( "א שבחינות ע"וביאור הענין הוא דאיתא בעץ חיים שער אריך פן לאמא. "למשהוא 

 א."ן )מלכות( הוא נוק' דז"א ובחינת ב"בחינת ז

 

מ( יעורר את אבא "א )שהם עס"מ הז"א, מ"ן לאו"ן מעלים מ"פ שזו"ובשער הכונות דרוש ו' דק"ש )כד ע"א( שם כתב דאע

ן( תעורר את ")שהיא במ[ והנוק' "ד לאבא שזה קאי על כל עס"ה כתב למ"ה, ]ולכן מתחת לשם מ"להשפיע את טיפת המ

 ן לאימא[."ן כתב למ"ן לזיווג ]ולכן מתחת לשם ב"אימא להעלות טיפת המ

 ב פרצופים: "ביאור הכוונות די

 ג("ש מא ע"ב פרצופים לפי דרוש הדעת )נה"נקדים את חילוק הי

 עתיק

  ח

 נוק'

 ב
 כתר

 

  ד
  א''א ונוק'
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 אבא

  ח

 אימא

 ג
 חב"ד

 

  ת
  ישסו''ת  

 ז''א

  נ

 נוק'

 ה
 ו''ק

 

  י
  יעקו''ר

ב, דמכיון שהחסד הוא "א הם כל קו ימין ולכן סודרו בחסד שהוא ע''ב דע"פ דרוש הדעת שעתיק ואבא וז"נמצאנו למדים ע

 א שהם באותו קו."קו ימין הוא מברר בירורי עתיק אבא וז

ג, דמכיון שגבורה הוא קו שמאל לכן "דסב "הם כל קו שמאל ולכן סודרו בגבורה שהיא ע א"ונוק' דעתיק ואימא ונוק' דז

 א שהם באותו קו. "הוא מברר בירורי נוק' דעתיק אימא ונוק' דז

ת "ה שהוא הת"ב דמ"ה, ולכן סודרו בע"הם קו ימין דאמצע שהוא חסדים דדעת והימין הוא צד מ ס ויעקב"א ויש"וא

 ל."המברר בירורי פרצופים הנ

ן שהיא "ב דב"ן, ולכן סודרו בע"דאמצע שהוא גבורות דדעת והשמאל הוא צד בהם קו שמאל א ותבונה ורחל "נוק' דא

 ל. "המלכות והיא המבררת בירורי פרצופים הנ

נ כל "ל דאה"א ? י"א ואו"כ איך שייך לומר שמבררים בעתיק א"ר וא"ת ולא בג"פ שהשבירה היתה בז"וצריך לדעת שאע

ת נפלו עם המלכים "א וישסו"ד( דגם האחוריים דאו"כ )יג ע"ר בשעהפ המבוא"ל ע"מ. ועוד י"ס הפרטיים דז"ל הם בי"הנ

 ט עמוד תנה( "ע ח"ר נפלו אתם. )פת"ר מוחין להם וא''כ גם חלקי ג"ל דגם בזמן הנקודים היו הג"בסוד לבושים. ועוד י

 ן כידוע."מ שנשברו בחינתם שם ב"ן פירושו דז"ומה שכתוב בירורי ב

ז( ותורת חכם )נג "ב. עיין פתח עינים )טז ע"ג וע"ה ס"כ דמ"ן ואח"למעלה, מקודם דבח יש לכוין מלמטה "וכוונת הרפ

 א(."ע

 א."אחסנתות דאו

 (דעמידהבאהבה ו –)אחד דק"ש 

 ב )שער כט פרק ו'(."עץ חיים חלק שני כג ע

א הם "שים אומבואר בעץ חיים שכידוע אבא ואימא מלבישים מהגרון עד החזה דאריך. והב' זרועות דאריך שעליהם מלבי

 חסד וגבורה, ובכל יד יש ג' פרקים והם: כף היד הנקרא פרק עליון, זרוע הנקרא פרק אמצעי, וכתף הנקרא פרק תחתון. 

א, מהחסד לאבא ומהגבורה "א נעשו ב' מוחי החכמה לאו"ל: שמב' פרקים עליונים דחסד וגבורה דא"ומלמדינו הרב ז

 . א"א עובר מוח החכמה לז"כ מאו"לאימא, ואח

א "כ מאו"א, מהחסד לאבא ומהגבורה לאימא, ואח"א נעשו ב' מוחי הבינה לאו"ומב' פרקים אמצעיים דחסד וגבורה דא

 א."עובר מוח הבינה לז

א. אמנם ")פירוש ירושות( דאואחסנתות' א הם נקראים '"ל שהם חכמה ובינה מאו"א מקבל את ב' המוחין הנ"והנה היות וז

א בלי להתלבש "א, רק עובר האור דרך מעבר בעלמא באו"הפרקים התתאין דחסד וגבורה דאא שהם "מהתרין כתפין דא
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א אינו "י או"א מקבל מוח הדעת שלו שלא ע"א שהם הב' עיטרין, וכיון שז"ג דדעת דז"א ונעשה בו חו"כ בז"בהם, ויורד אח

 א."נקרא אחסנתייהו דאו

א, "ת דא"חלקים לג' פרקים: פרק עליון דנה"י דעתיק מתלבש בחגי דעתיק נ"ועוד ידוע לנו מסדר התלבשות הפרצופים שנה

 א, ופרקין תתאין דעתיק )שורה חסרה("י דא"ופרק אמצעי דנה"י דעתיק מתלבש בנה

ל החלק העליון "א יהיה באופן זה: פרקים עליונים )עליונים ר"ל שסדר נתינת המוחין המדויק לז"ז מלמדינו הרב ז"ולפי

ז ומזיווגם יוצאה טיפה לפרקים עליונים "א( דנצח והוד דעתיק מזדווגים ונכללים זב"ת דא"חגדנה"י דעתיק המתלבש ב

א מזדוגים ומזיווגם יוצאה הטיפה לתיקון השמיני דדיקנא דאריך, ומשם עוברת "א, וגם הם החסד וגבורה דא"דחג"ת דא

 א."זא ונעשה חכמה ד"א ומשם נמשכת לז"ג 'ונקה' ומשם נעשה חכמה לאו"לתיקון הי

א "ופרקים האמצעיים )דעליונים( דנצח והוד דעתיק גם הם מזדווגים ומזיווגם יוצאה טיפה לפרקים אמצעיים הזרועות דא

)חג"ת( וגם הם חסד וגבורה )בפרקיהם האמצעיים( מזדווגים ומזיווגם יוצאה טיפה לתיקון השמיני דדיקנא דאריך ומשם 

 א."א ונעשה בינה דז"א ומשם נמשכת לז"א ונעשה בינה לאו"באוג ונקה ומשם נכנסת "עוברת הטיפה לתיקון הי

ג דדיקנא דאריך ומשם דרך "ופרקים תתאין )דעליונים( דנצח והוד דעתיק מזדווגים ומזיווגם יוצאה טיפה למזל השמיני והי

 א."א ונעשה דעת דז"א ומשום נמשכת לז"מעבר בעלמא בלי התלבשות עוברת הטיפה באו

 ה כתובות בסידור הק' של מילת אחד דק"ש )עמוד רנט בסידור(ונבוא עתה לפרש כמ

דחג"ת ל פרקים עליונים "ר –ויכוין לזווג החב"ד ל רק הנצח והוד, ", רדנה"י דעתיקל פרקים עליונים "ר ויכוין לזווג חב"ד

כי מה הנזכר, ב דחכ"ויכוין להמשיך טיפות המוחין דחוא. "כי עכשיו הטיפה עברה לפרקים עליונים דחג"ת דאא, "דא

ג "כי כאמור אחר זיווג חו א למזל העליון,"עם אור פנימיות וחיצוניות דאל גרמו הויית טיפת מוח החכמה "הזיווגים הנ

 א."א הטיפה נמשכת למזל השמיני דדיקנא דא"דא

ל גרם הולדת ", כי הזיווג הנב דבינה"דנה"י דעתיק להמשיך טיפת המוחין דחול פרקים אמצעיים "ר גם יכוין לזווג חג"ת

 א."ג דא"ה דעתיק הטיפה עוברת לחו"כאמור אחר זיווג נוא "דחג"ת דאל פרקים אמצעיים "רלחג"ת טיפת מוח הבינה 

היינו המזל השמיני ב דבינה . . . למזל העליון "א . . . ולהמשיך המוחין דחו"דחג"ת דאפרקין אמצעיים ויכוין לזווג חג"ת 

 דדיקנא דאריך.

דנה"י דעתיק . . . ולהמשיך א( "ת דא"ל הפרקין תתאין )דפרק עליון דנה"י דעתיק המתלבש בחג"רגם יכוין לזווג נה"י 

 א."דחג"ת דאפרקין תתאין היינו הכתפין לנה"י שהוא מוח הדעת א "ב דז"ג דחו"טיפות החו

א "א מעורבת עם אור עצמות דא"ב דז"וג דח"א. ולהמשיך טיפות המוחין חו"דחג"ת דאל "פרקין תתאין הני "ולזווג הנה

 למזל השמיני דדיקנא דאריך.כ למזל העליון "ג

ג הוא ונקה שהוא "ב ומזל הי"מזל הח' הוא נוצר חסד שם ע –א "ב וקס"ויכוין לזווג הב' מזלות נוצר חסד ונקה שהם ע

ל דעתיק "י הזיווגים הנ"שהמשכנו על "א, ועתה צריך לזווגם כדי להמשיך את טיפות המוחין הנ"ן העולה קס"ה דיודי"אהי

 ויכוין להמשיך ד' מוחין דחכמה לחב"ד דאבא וד' מוחין דבינה לחב"ד דאימא.א "וא

 ויש סוגיא מקבילה להנ"ל במילת באהבה דשמונה עשרה, אמנם מסודרת באופן קצת שונה )בסידור הק' עמוד שמ(

 ע נמשיך מוחין 'דפנים'."ת באהבה דשיש לדעת שבמילת אחד דק"ש המשכנו מוחין 'דאחור' וכאן במיל

 וזה להמשיך מוח החכמה. דנה"י דעתיקשהם פרקים עליונים ולזווג חב"ד 

 וזה להמשיך מוח הבינה.דעתיק יום חול  דנה"י דבינהשהם פרקים אמצעיים גם לזווג חג"ת 

 וזה להמשיך מוח הדעת.דעתיק )חול( דנה"י דבינה שהם פרקים תתאין  גם לזווגם נה"י
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א, נעשה אותה עבודה של המשכת מוחין בג' פרקים דחג"ת "אחר שהמשכנו כל המוחין דחכמה בינה ודעת מעתיק לאול

 א."ג דדיקנא דא"א מזל הח' והי"ב קס"ל שהם ע"א ומשם לתרין מזלין הנ"דא

 המשך באהבה דעמידה.

 ה והנה."ג ד"רחובות הנהר ד' ע

נקרא בן אליו והוא מברר בירורי פרצוף העליון ההוא ומעלה אותם מבואר ברחובות הנהר כי כל פרצוף תחתון מחבירו 

 ג פרצוף ההוא. וכך הוא בכל הפרצופים."בירורים לפרצוף שע

א דבר גדול והוא שבירור "ש זיע"( ומלמדינו רבינו הרש13ק )"ן דא"( לזו16ן )"( רואים שהם זו29ן דאצילות )"ובענין זו

א "( או17א )"המלובשים בא (13-14-15ק )"ן דא"ר דזו"י הג"( הוא ע29-30-31דאצילות )ן "ר דזו"ותיקון והמשכת מוחין לג

 ד להבנת הדברים: "( דאצילות ונראה לזה טבלה בס25ת )"( וישסו21)

 אצילות  אדם קדמון  
 

    א''א

       אבא 1כ 
      אימא  5כ  2ח 

    א''א זו''ן  9כ  6ח  3ב 
   אבא  17כ   13כ  10ח  7ב  4זו''ן 

  אימא 21כ  18ח  14ח  11ב  8זו''ן  

 זו''ן  25כ  22ח  19ב  15ב  12זו''ן   
  29כ  26ח  23ב  20זו''ן  16זו''ן    

 30ח  27ב  24זו''ן      
 31ב  28זו''ן       

 32זו''ן        
 

 באהבה דשמונה עשרה.ד לפרש המשך הכתובות שבמילת "ומעתה לאור הקדמה זאת נבוא בס

א ומשם לתרין מזלין. וטיפת "והנה כזכור במילת באהבה המשכנו טיפת החכמה מחב"ד דנה"י דעתיק לחב"ד דחג"ת דא

י דנה"י דעתיק לנה"י "א מנה"ב דז"ג חו"א ומשם לתרין מזלין. וטיפת החו"הבינה מחג"ת דנה"י דעתיק לחג"ת דחג"ת דא

  –שיו כתוב בסידור הקדוש א ומשם לתרין מזלין. ועכ"דחג"ת דא

כי כמו שהסברנו ק "ן דא"ל יום חול[ דזו"לפרצוף חכמה ]דבינה רא "ג דז"ב וחו"ל דחו"היינו הטיפות הנולהמשיך המוחין 

ן דאצילות מובן "כ כאן שנמשכים המוחין דזו"ק, וא"ן דא"ב דזו"ר דהיינו כח"ן דאצילות היא מג"ר דזו"בהקדמה המשכת הג

מקום א "ל יום חול[ דא"שבתוך חכמה ]דבינה רל[ "בטבלה הנ 14ק. ]והוא מספר "ן דא"מחכמה דזושההמשכה תהיה 

ל יום "שבתוך ]בינה ר[ 18א דאצילות ]אצלנו מספר "ק הרי הוא מלובש תוך חכמה דא"ן דא"ההמשכה שהוא חכמה דזו

ך )הכתר( דאבא. והנה כיון א דאצילות היא עצמה מלובשת תו"החכמה דא א שהוא חב"ד דפרצוף הכולל"חול[ דאו

ת אינם ד' פרצופים "א וישסו"ן נבקע היסוד דעתיק כי נתקפלו הפרקים דנה"י דעתיק וכבר או"שלצורך נתינת המוחין לזו

 –א עילאין "א לאו"ש זיע"ת ותבונה ובהתכללות זאת קורא הרש"נפרדים אלא נעשו ב' פרצופים כוללים אבא ואימא ישסו

א "ד וזה בגלל שנעשו פרצוף כולל דאו"א עילאין קורא לה חב", ולכן כאן שההמשכה היא דרך אוחג"ת –ת "חב"ד, ולישסו

 [21ת. ]אצלנו מס' "וישסו
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 אלהי אברהם יצחק ויעקב.

ק דגדלות דאימא עכשיו בשמונה עשרה, במילים אלהי אברהם יצחק ויעקב נכנסים "לאחר שבמילת 'אחד' דק"ש נכנסו ו

כ נכנסים המוחין "א. ובמקביל ג"העליונים דנה"י דאימא שבתוכם המוחין דחב"ד דגדלות שנותנת אימא לזא הג' פרקים "בז

 א. "דנה"י שמצד אבא בז

ה בניקוד פתח שהוא "ה והוי"א הפרק עליון דנצח דאימא ובתוכו מח החכמה ולכן רואים שמות אהי"נכנס בז :אלהי אברהם

 הנרנח"י כיון שכעת רק נכנס מח החכמה. ניקוד החכמה. ולא רואים שארי השמות של 

 י."פנימי אמצעי וחיצון ששמותיהם מופיעים מתחת לנרנח :א"ונכנס בג' כלי החכמה דז

ס לכן גם מכוונים להעלות ב' פרקים "ק ועכשיו שנשנכסים בו מוחין דגדלות נבנה ונהיה בן י"א רק בין ו"ועד כה היה ז

י "ן )כיון שהוא החכמה הנבנה ע"החכמה דב :עליון דנצח דאימא וג' פרקים אלו יעשוא להתחבר עם פרק "עליונים דחסד דז

 א."אימא שהיא נוקבית( דז

ה "ובמקביל גם רואים שבמילת אלהי אברהם נכנס הפרק התחתון של נצח דאבא דבתוכו מח הנצח ולכן רואים שמות אהי

א "א ומחברים ב' פרקים עליונים של החסד דז"החכמה דז ה בניקוד חיריק שהוא הניקוד של הנצח וגם נכנס בג' כלי"והוי

 א."ה דז"ברים אותם עם אותו פרק תחתון של הנצח דאבא ומשלושתם נעשה החכמה דמחומ

א פרק עליון דהוד דאימא שבתוכו יש מח הבינה, רואים נרנח"י בניקוד צירי שהוא ניקוד הבינה. "נכנס בז :אלהי יצחק

א ומחברים אותם עם אותו "פנימי אמצעי וחיצון. ומעלים ב' פרקים עליונים דגבורה דז :א"ה דזומכניסים אותו בג' כלי הבינ

 א. "ן דז"פרק עליון דהוד דאימא ומשלושתן נעשה הבינה דב

ה בניקוד קובוץ שהוא הניקוד "ה והוי"א פרק תחתון דהוד דאבא שבתוכו מח דהוד ולכן רואים אהי"ובמקביל גם נכנס בז

 א."בג' כלי הבינה דז של ההוד ונכנס

 א."ה דז"א ומתחברים עם פרק תחתון דהוד דאבא ומשלשתם נעשה הבינה דמ"ומעלים ב' פרקים עליונים של הגבורה דז

א ולכן רואים נרנח"י בניקוד של הדעת והוא כפול כי "נכנס פרק עליון דיסוד דאימא שבתוכו מח הדעת דז :ואלהי יעקב

א ומעלים ב' פרקים עליונים של "ל כיון שכולל חסדים וגבורות. ונכנס בג' כלי הדעת דזהדעת ששייך לקו אמצעי תמיד כפו

 א."ן דז"א ומתחברים עם אותו פרק עליון דיסוד דאימא ומשלושתם נעשה דעת דב"ת דז"הת

וד והוא ובמקביל גם נכנס פרק תחתון דיסוד דאבא, שבתוכו מח היסוד ולכן רואים נרנח"י בניקוד שורוק שהוא ניקוד היס

א ומחברים אותם לאותו פרק "ת דז"א. ומעלים ב' פרקים עליונים דת"כפול כיון ששייך לקו האמצעי ונכנס לג' כלי הדעת דז

 א."ה דז"תחתון דיסוד דאבא ומשלושתם נעשה הדעת דמ

 א."ד דז"ג ת"האל. י

באלהי אברהם יצחק  :א"בתחילה תכוין כי אחר שנכנסו ג' מוחין עלאין דמצד אימא )א :ה האל"ד ד"ל שער הכוונות ל' ע"ז

ג תיקוני דיקנא "א נגדל ונקרא גדול ומתחיל לצמוח שיער זקנו ונעשין בו י"ויעקב( והג' מוחין תתאין דמצד אבא כבר ז

 וזה נרמז במלת האל. 'אל' :ג מדות אל רחום וחנון . . . והתיקון הראשון מכולם נקרא"שהם הרמוזים בי

א שבמילת האל הוא לרמוז מה שהודעתיך במקום אחר ובאדרת נשא כי זה התיקון העליון הנקרא אל "ואות יתירה דה

בבריאה אל  'אל שדי' :הוא מתפשט בג' עולמות בריאה יצירה עשיה והוא מנהיג כל העולמות כמבואר אצלנו והם סוד

י אל זה דתיקונא קדמאה דדיקנא מתפשט ומתחלק אל ג' שמות אל. והנה שתי ה ביצירה אל אדנות בעשיה. ונמצא כ"הוי

פיאות הזקן הם בשתי צידי הפנים למעלה וכל פאה מהם יש בו ג' שמות אל כנזכר הרי הם שישה פעמים אל. וטעם היותם 

וסיום מקומם הוא עד  פ אל בכל צד הוא כי הנה הם נמשכים מן ג' מוחין דחכמה ובינה ודעת שבו דבתלת חללי גולגלתא"ג

ג "המצח ומשם ולמטה יורדת ומתפשטת הארתם ומאירה דרך צדדי הדיקנא והפנים ומהארת המוחין האלו נעשין הי

 ל. "תיקוני דיקנא וההארה הראשונה שלה הוא בתיקון קדמאה ונקרא אל עכ
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א ומתחיל "תתאין דאבא נגדל ז א מוחין דפרקים עליונים דאימא ומוחין דפרקים"למדנו מדברי קדשו שלאחר שנכנסו בז

 ד שהראשון מהם הוא אל ותיקון זה הראשון נרמז כאן במילת האל. "ג ת"לצמוח לו שערות דיקנא ונעשים לו י

ונשאר לנו להבין מהו הרמז של האות ה' דהאל. ולזה ביאר רבינו שמידת האל יוצאת ונמשכת מהארת ג' מוחין דחכמה 

ולא חמש כמו שנרמז באות  'אל'א. אמנם קשה כי לפי זה יוצא שיש ו' שמות "נים דזובינה ודעת ומתפשטת בב' צדדי הפ

 פ אל מצד הדעת ? "פ אל מצד הבינה, וב"פ אל מצד החכמה, וב"ב :ה' דהאל והם

  :ד מהמשך לשונו"ל להביא ב' תירוצים ונעתיק אותם בס"לזה הולך רז

של הג' מוחין מאירה ג' א"ל בלחי הימין וג' א"ל בלחי השמאל  והנה כאשר יוצאת הארה זו :וזה המשך לשונו –תירוץ א' 

והא"ל הו' נעלם. וטעם הדבר הוא לפי שמוח  ,אמנם אינם מתגלים רק הה' אל בלבדמכח ג' המוחין ונמצא שהם ו"פ א"ל. 

והרי ד"פ  ,מאלומוח הבינה מאיר בלחי ימין א"ל יהו"ה וכן בלחי הש ,החכמה מאיר בלחי הימין א"ל שד"י וכן בלחי השמאל

 תולכן גם כשיוצא ,בלבד לפי שהגבורות נכללות בחסדיםמוח א'  נתבחי םוח הדעת להיותו כלול מחו"ג ושניהאמנם מ .א"ל

 'אל אדני'כי מן הארת החסדים יוצא א"ל אדני בלחי הימין ומהארת הגבו' יוצא  ,הארתם לחוץ הם יוצאות כלולות ביחד

ונמצא  .אשר בלחי הימין הכולל את השמאלי עמו 'אל אדני'זב"ז ולכן אינו ניכר רק האמנם שניהם כלולים  ,בלחי השמאלי

 ל."עכ ה' א"ל –וז"ס האל  .כי אינם ניכרים ונגלים רק ה' פעמים א"ל

לכן התיקון דיקנא 'אל' היוצא  ,ק שהיות ומח הדעת כלול מחסדים וגבורות והגבורות נכללים בחסדים"הראנו לדעת מדב

 ולא על ששה. 'אל'כ למה הרמז מורה רק על חמישה פעמים "ממח הדעת אינו יוצא בשני אל אלא באחד בלבד. ומובן א

ה "י, וממח הבינה יוצא אל הוי"ק הוא שלפי דבריו יוצא שמח החכמה ממנו יוצא אל שד"אמנם מה שנראה קשה מדב

 י לסיבה הנזכרת."ה ופעם אחת אל אדנ"פ אל הוי"י, ב"פ אל שד"זה נמצא שיש ב י. ולפי סדר"וממח הדעת אל אדנ

וממח  ,ה"שממח החכמה יוצא אל הוי :א סידר בסידורו הק' לפי סדר אחר והוא"אבל הרואה יראה שרבינו הרש"ש זיע

י "פ אל אדנ"ה, ב"יפ אל הו"ב :י. ולפי סדר זה יוצא שהחמשה אל הם"וממח הדעת יוצא אל שד ,י"הבינה יוצא אל אדנ

 ל."כ הנ". ואינו בדברי שעה'אל שדי'ופעם אחת 

ל לכאורה עוד תירוץ למה הרמז רק מורה על חמשה פעמים אל "אמנם בהמשך דבריו בשעה"כ שם מזכיר רז :תירוץ ב'

 ולא שישה ותירוץ זה עולה בקנה אחד עם הסדר שסידר רבינו הרש"ש בסידורו הק'.

והוא כי הנה ג' מוחין הם חב"ד וכל אחד מאיר  ,איך אינם רק ה"פ א"ל בלבד ם ביאור הנזכרונחזור לסיי :ל בשעה"כ"וז

ונמצא כי שני  .י כנודע"בשני צידי הפנים בלחי הימין ובלחי השמאל. והנה מוח הדעת מלובש תוך היסוד דאימא הנקר' שד

ומוח הבינה מאיר בשני צדי הפנים שני  ,שיש בפאת הראש הימנית והשמאלי' נמשכי' ממוח הדעת 'א"ל שדי'שמות 

אל ". ומוח חכמה מאיר בשני צדי הפנים שני שמות "אל אדני"לפי שהבינה היא דינין וגבורה ולכן נק'  ,"אל אדני"שמות 

'אל ונודע כי  .וה"ס דעת ובינה וחכמה שבו ,"אל אדני"ואחריו  "אל יהוה"ואחריו  ,למעלה "אל שדי"ועכ"ז סדרם הוא  ."יהוה

וטעם הדבר הוא לפי שהנה הג' מוחין האלו הם סתומים תוך נה"י  .הוא בגי' משה הנמשך מהדעת שהוא בחי' יסוד די'ש

ובהכרח הוא שהדעת שהוא  ם.למטה בפאתי הזקן בב' צדדי הלחיי ואינם מאירים עד שירד אור שלהם ומתפשט ,דאימא

יח מקום פנוי לשירדו חו"ב גם הם דרך הדעת אשר שם ומתגלה בדיקנא ומנ ,תחתון מן חו"ב שהוא יקדים לצאת בתחילה

ולכן כאשר  ,וכיון שמוכרח הוא לדעת לצאת בתחילה .כי דרך הקוים שלהם אין להם פתח לצאת ,הוא פתח היסוד דאימא

וכאשר יורדין אח"כ החו"ב ונודע כי למעלה במקומם  .'אל שדי'יוצא נשאר במקום ההוא העליון והפנוי והריקם ונעשה שם 

וכיון שהם שוים למעלה וכאשר יורדים אין שניהם יכולים  ,משא"כ בדעת שהוא למטה מהם ,הם יושבים זה בצד זה שוים

עד שיורדין כי גם הדעת לולי שהוא תחתיהן היה ממתין  ,ולכן החכמה שהיא יותר מעולה יוצאת בראשונה ,לרדת ביחד

 ,ינה מוצאת מקום פנוי אלא תחת מקום הדעת שהוא א"ל שד"יולכן עתה יורדת החכמה וא ,ממנו םהיותר עליונים וגדולי

והרי  .תחת החכמה 'אל אדני'. ואח"כ יורדת הבינה למטה מן החכמה ונעשית הוה'אל י'ויורד למטה ממנו ונעשה שם בחי' 

יסוד דאימא  והנה ,לא נתרחק ממקומו לפי שמקומו הוא יסוד דאימא תולפי שהדע .נתבאר טעם אל הסדר שלהם

לכן אינו נחלק  ,ונמצא שאין הדעת יוצא ממקומו אמנם הוא מתפשט בלבד ואינו יוצא ממקומו ה,התפשטותו הוא עד החז

דימין ושמאל כלולים ביחד ונעשים אל אחד. אבל החו"ב יצאו יציאה גמורה מן הקוים שלהם ונכנסו דרך  'אל שדי'ו ,לשנים
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ולכן הם ה' אל  ,מימין ושמאל 'אל אדני'ושני שמות  הוה'אל י'רי ונעשים שני שמות ולכן הם מתגלים לגמ ,קו יסוד דאימא

 ל."עכ וזהו ענין הא"ל ה' א"ל .בלבד

בינה. והוא לטעם היות  –חכמה  –דעת  :ל למה סדר הבחינות הוא"קודם כל מלמדנו רבינו ז ,הרי שלפי תירוץ זזה השני

החכמה תחילה  ,כ ירדו לפי סדר מעלתם"ואח ,סוד דאימאא ראשון דרך יהעומד הכי למטה יצ ובשעת גילויים הדעת שהוא

הוא מפני שהדעת  ,לעומת החכמה והבינה שבהם נתגלה ב' שמות אל ,כ הבינה. ומה שבדעת יש רק בחינת אל אחד"ואח

כן אינו ל ,אלא רק התפשט ויצא דרך יסוד דאימא ,כדי לצאת ולהתגלות לא היה צריך לצאת מהקו שלו שהוא קו האמצע

שכדי לצאת הצריכו לשנות מהקוים שלהם ונכנסו דרך  ,כ החכמה והבינה"נחלק לשני אל, והאל השמאלי כלול בימני. משא

 אז נתגלו לגמרי ונעשה ב' פעמים אל לכל אחד.  ,הקו האמצעי דיסוד דאימא

 א."דחיות לגרון, לחג"ת ולנה"י דז

א. אמנם עתה שנכנסו באלהי "ד דז"אמצעיים דנה"י דאימא בחבא אשר בפרקים "הנה עד כה היו המוחין דחג"ת של ז

אבל אינם נדחים מיד  ,אז נדחין המוחין דחג"ת ,א"אברהם יצחק ויעקב המוחין דחב"ד שבפרקים עליונים דנה"י דאימא בז

 א אלא עוברים ב' תחנות."ת דז"למקומם דהיינו בחג

לדחות פרקים אמצעיים דאימא  :ש בסידור הק'"וזה מ .לושתםש –א "נדחים אל הגרון דזהם קודם כל  והוא שבמילת האל

 א."לגרון דפרצוף הפנימי דזא "ד דז"א שהיו עומדים עד עכשיו בחב"ל הפרקים שבהם יש חג"ת דז"ר

קו בא לפי קוים. והוא במילת הגדול מתחילים "כ במילת 'הגדול' מתחילים לדחות המוחין דחג"ת למקומם בראוי להם בז"אח

ל "ר ,לדחות החסד דמוחין דאימאא. וזה מה שכתוב בסידור "מהגרון למקומו שהוא חסד דז ן דוחים את החסד, ולכימין

י בניקוד סגול שהוא ניקוד "שהוא מקומו האמיתי. ורואים בסידור נרנח א"לחסד דזהנמצא בפרק אמצעי דנצח דאימא 

 גם מופיעים למטה.א ששמותיהם "ומתחתיו שמות מוחין ונכנסים בג' כלי החסד דז ,החסד

כ "וא ,א"ת דז"הם אשר היו עומדים בחג ,א אשר נמצאים בפרקים תתאין דאימא"וכבר ידעת שמעיקרא המוחין דנה"י דז

 א."כ נדחים למקומם הראוי להם שהוא נה"י דז"אז הם ג ,א נכנסים למקומם"ת דז"עכשיו שחג

א. וזה מה "החסד ונכנס גם הוא למקומו שהוא נצח דזא שהיה עומד במקום "מיד נדחה הנצח דז ,א"וכאן שנכנס חסד דז

 א."ונצח לנצח דז :שכתוב בסידור הק'

וממילא גם נדחה ההוד שהיה עומד במקום הגבורה  ,א"במילת 'הגיבור' הגבורה נדחית מהגרון למקומה שהוא גבורה דז

 ל בחסד ונצח. "וכנ ,למקומו הראוי לו

ת "וממילא גם נדחה היסוד שהיה עומד במקום הת ,א"ת דז"למקומה שהוא ת א"ת נדחית מהגרון דז"ובמילת 'והנורא' הת

 ונכנס עכשיו למקומו הראוי לו. 

 גומל וקונה הכל. כניסת המוחין דאבא.

ד "ונכנסים עכשיו בחב ,א"א הפרקים האמצעיים דנה"י דאבא שבהם יש את המוחין דחג"ת של ז"במילת 'גומל' נכנסים בז

שבהם מוחין דחג"ת. ולכאן ס "להמשיך פרקים אמצעיים ]דחכמה דכתר דבינה[ דנה"י דיש :בסידורא. וזה מה שכתוב "דז

 א."לחב"ד ]דחכמה דכתר דבינה[ דנה"י דבינה דז –ממשיכים אותם 

 ,ובקו שמאל נרנח"י בניקוד שבא שהוא ניקוד הגבורה ,ולכן רואים בסידור בקו ימין נרנח"י בניקוד סגול שהוא ניקוד החסד

 ת. "אמצעי נרנח"י בניקוד חולם שהוא ניקוד הת ובקו

ת. ומתחת כל שם מח יש את שמות הג' "ה והתרה פשוט שהוא המח עצמו של החסד הגבו"ומתחת כל נרנח"י יש שם הוי

 כלים של אותה בחינה בו הם אמורים ליכנס.

ועכשיו שבמילת הגומל  .א"ד דז"בחבוהיו עומדים הם  ,וכבר ידעת שבאלהי אברהם יצחק ויעקב נכנסו המוחין דנה"י דאבא

א "י נדחים. אם אינם נדחים מיד למקומם אלא נדחים לחג"ת דז"אז ממילא מוחין הנה ,א"נכנסים חג"ת במקום החב"ד דז

 א."לחג"ת דזא "שבהם מוחין דנה"י דז ולדחות הפרקים תחתונים דאבא :וזה מה שכתוב בסידור הק'
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ב שהם הם המוחין דנה"י. "ומתחת הנרנח"י מילויי שמות ע ,ניקוד של נצח הוד ויסודולכן רואים נרנח"י של ג' קוים לפי ה

 א לכן רואים תחת כל קו הג' שמות כלים דחג"ת."וכיון שכאמור נדחים כעת לחג"ת דז

א. וזה מה שכתוב "ד דז"א הנמצאים בפרקים העליונים דנה"י דאבא בחב"ובמילת 'קונה הכל' נכנסים כעת המוחין חב"ד דז

 א."דאבא לחב"ד דזדנה"י ע "להמשיך פבסידור הק' 

ב שהם הם המוחין "ה מלא דע"ומתחת כל נרנח"י שם הוי ,ולכן רואים נרנח"י בג' קוים לפי הניקוד של חכמה בינה ודעת

 א."א רואים השמות של הג' כלים דחב"ד דז"ד דז"וכיון שנכנסים בחב .א דמצד אבא"דחב"ד של ז

למקום  . ועכשיו שנכנסים המוחין דחב"דא"לפני כניסת המוחין דחב"ד היו עומדים המוחין דחג"ת במקום חב"ד דז וכזכור

ולדחות וזה מה שכתוב בסידור  .א"אז ממילא נדחים המוחין דחג"ת למקומם הראוי להם שהוא חג"ת דז ,א"החב"ד דז

 א."החג"ת דאבא לחג"ת דז

 ,א"המוחין דנה"י שהיו עד כה עומדים במקום החג"ת דזאת ממילא הם דוחים  ,וכיון שהמוחין דחג"ת נכנסים למקומם

ופרקים תחתונים דנה"י  :א. וזה מה שכתוב בסידור הק'"ועכשיו נדחים המוחין דנה"י למקומם הראוי להם שהוא נה"י דז

 א."דאבא לנה"י דז

 א."כתר דבינה דנה"י דבינה דז

א המוחין דחב"ד שמצד אימא והמוחין דנה"י "אברהם יצחק ויעקב נכנסים בזהנה בשיעורים הקודמים הסברנו שבאלהי 

 נכנסים שארי המוחין דאבא.קונה הכל' 'שמצד אבא. ובמילים 'גומל' ו

 א מדובר שאנו כעת בתפילת העמידה עוסקים בתיקונו ובבנינו."ויש להבין על איזה פרצוף ז

י התורה המצוות "סקינו בשית אלפי שני דהוי עלמא הוא לתקן עוכל ע ,ק מתוקן מששת ימי בראשית"והש הנה כבר ידעת

 ר."והתפילות את הג

ומעתה יש הם  .ובחזרה את החכמה דנה"י דבינה דבינה, ועוד ידוע שבימי החול בתפילת הלחש מתקנים את הבינה דנה"י

ק. ואם "כתר, חב"ד ווי )דבינה( מתחלקת לג' פרצופים שהם "לפרט עוד יותר ולומר שהבינה הפרטית הזאת של הנה

לוקחים את הכתר של הבינה )דנה"י דבינה( עוד אפשר לחלקו לחכמה בינה חסדים דדעת וגבורות דדעת. ובברכת אבות 

את  ברהם יצחק ויעקבא הזה ממשיכים באלהי א"ה דכתר )דבינה דנה"י דבינה( ולזמכ"א הפרטי של החבונים את הז

 א."המוחין דאו

דחכמה( דנה"י דבינה  :)לחב"ד( דחכמה דכתר דבינה )ובחזרהוזה מה שכתוב בסידור הק' במילת גומל שההמשכה היא 

 א."דז

ובברכת מגן אברהם מתקנים בבינה דכתר )דבינה דנה"י דבינה( בברכת מודים מתקנים בחסדים דדעת דכתר )דבינה 

 נה דנה"י דבינה( ונראה טבלה להבהרת העניןדנה"י דבינה( ובהטוב שמך מתקנים בגבורת דדעת דכתר )דבי

 

 

 

 

  כתר 

 בינה  חכמה
 בינה דעת חכמה
 גבורה  ת"ת חסד
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 נצח יסוד הוד
 כתר

 בינה חכמה
 כתר

 חכמה
 אבות

 בינה 
 א"מג

 חסדים 
 מודים

 גבורות
הטוב 
 שמך

 

 ד "חב
   ק"ו

 דחיית מוחין דאלהים.

 עץ חיים שער כב פרק ג.

 ה והנה ברדתן."נהר שלום )כח.( ד

"ל יש שם א. ובכל מח מהנ"ואלו הם המוחין דקטנות של ז ,ג' שמות אלהים א"דז ל שיש בחב"ד"בעץ חיים מלמדנו רבינו ז

א "נמצא איפה שיש ברישא דזך צירופים. "ן חמש אותיות. וכבר ידעת שכל תיבה בת חמש אותיות בונה קאלהים אחד ב

 ס צירופי אלהים."כ ש"ך לדעת, סה"קו ך לבינה"ך צירופי אלהים לחכמה, ק"ק

הרי הם יורדים ונדחים למטה  ,א נכנסים בו מוחין דגדלות"עתה שהגיעו ימי הגדלות דז ,והנה הצירופים הללו שהם הקטנות

 א. "עד היסוד דז

ל "ומביא רבינו ז ,אותם שמות אלהיםאת דוחה  אינו אחד דק"ש תין במילק דגדלות דאימא הבא"אמנם כניסת המוחין דו

. א אלא מתפשטים בגופו"ק דגדלות דאימא אינן מוחין ממש העומדים ברישא דז"חדא דאילו הו :תרי טעמי להבין את זה

ועוד  ,נין מתעריןמינה דיק הם מצד אימא ד"לו הותפשטותם נמשך מן המוחין. ועוד דאכיון שההוא מנקראים מוחין ש ומה

 כ דין."המוחין דקטנות שהם ג ן בכחם לדחות אתק שיש בהם תערובות דין ולכן אי"שהם ו

ר דגדלות דאימא "ועוד שכבר נכנסו ג .כיון שהם דאבא שאין בו שום תערובת דין ,ק דאבא כן דוחין הצירופי אלהים"אבל ו

 )באלהי אברהם יצחק ויעקב(.

 .ל"ך לכל מח וכנ"ס צירופי אלהים, ק"א הם ש"דז ונחזור לעניננו בהיותם ברישא

וכיון שהגרון הוא מקום צר מאד לכן מתמעטים ב'  .א"ר דאימא נדחים הצירופי אלהים מהראש לגרון דז"ובכניסת ג

 וארבעים מהדעת. ,ארבעים מהבינה ,ארבעים מהחכמה ס דמעיקרא("ך צירופים )במקום ש"שלישים ונהיו רק ק

א שכוונת הרב "ש זיע"א הם בין כולם 'שם אחד'. וביאר רבינו הרש"צירופים שבגרון דז ך"ל שאלו הק"]ומלמדינו רבינו ז

אלא שהשליש הנמשך ממח החכמה  ,ך שהיו ברישא"שים האחרונים דכל קאינם השליך שבגרון "ל לומר שאלו הק"ז

ן( הם "מח הבינה )אלהים דההיך. והשליש הנמשך מ"ן( הם הארבעים צירופים הראשונים דכל אותן ק")אלהים דיודי

ן( הם הארבעים צירופים האחרונים "ך. והשליש הנמשך ממח הדעת )אלהים דאלפי"הארבעים צירופים השניים דכל אותן ק

 ך צירופים דשם אלהים אחד[."ובין כולם הם מספר ק ,ך"דכל אותם ק

 .א"ת דז"א עד שליש עליון דת"נדחין מהגרון לחג"ת דז :ובכניסת נה"י דאבא

 א."ת התחתונים דז"ת לב' שלישי ת"נדחין משליש עליון דת :ובכניסת חג"ת דאבא

 א ומתקבצים כולם ביסוד שלו. "נדחין לנה"י דז :ובכניסת חב"ד דאבא

צירופים. וטעם הדבר הוא דכל דבר עליון  60ונעשים עתה רק  ,ך צירופים"א מתמעטים ממה שהיו תחילה ק"ושם ביסוד דז

ל י אינו יכול לירד למטה והשאר נופוהיותר מובחר שבו נשאר למעלה כ ,כאשר יורד אין כולו יורד רק מתמעט ומתברר

 והשאר נופל למטה.  ,ויורד למטה. וכן כאן היותר מובחר וזך ורחמים נשאר למעלה עם המוחין דגדלות
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 ת"ירידה מהגרון לת ילהם שלב פ שגם לפני זה היו"א, ואע"ך לס' אינו אלא בהגיעם ליסוד דז"שהתמעטותם מקאמנם דע 

לכן רק  ,א נגזר בקומה אחת"ק דז"מ אינם מתמעטים בירידות אלו כיון שכל הו"מ ,ת"ת לב' שלישי ת"משליש עליון דתו

 א."סוף הקומה שהוא יסוד דזרק בהגיעם למתמעטים 

ומהראש שלה נדחים לגרון שלה  .צירופים יורדם בראשה 30א לרישא דנוק', ורק "יורדים הצירופים מיסוד דז כ בזיווג"אח

ונעשו עתה  30ובהגיעם ליסודה מתמעטים ממה שהיו ברישא  ,בלי להתמעט. ומהגרון לחג"ת שלה, ומהחג"ת לנה"י שלה

15. 

אצילות לבריאה הירדו מ, והוא מטעם שהיות וריאה( יורד לב5כ נדחים מיסודה לראש הבריאה ורק שליש לבד )"ואח

 מתמעטים ב' שלישים ונשארו ה' לבד.

 :סיכום לפי הסידור

 ( לגרון מכח חב"ד דאימא.360צירופים )על  120נדחים  :האל

  - א"דז לחג"ת (120)על  60יורדים  :הגדול הגבור והנורא

 לחסד. 20 – הגדול

 לגבורה. 20 – הגבור

 ת."לשליש עליון דת 20 – והנורא

 י דאבא."וזה מכח הנה

 א."ת דז"יורדים השישים לב' שלישי ת :גומל

 א."יורדים השישים לנה"י דז :קונה הכל

. משאירים ביסודה 15 ותרוצירופים לרישא דנוק' ומשם לגרון לחג"ת ולנה"י שלה. ובהגיעם ליסוד נ 30יורדים  :שים שלום

 הבריאה. העשרה המובחרים וחמש נדחים לראש

 בנין לאה.

 א ב'("עץ חיים שער לז פרק ה. )ס' ע

א מהחזה שלו עד סיום רגליו( נבנה ונעשה מההארות "ל שפרצוף רחל )העומד מאחורי ז"בעץ חיים מלמדינו הרב ז

 א."היוצאות מנצח הוד יסוד דז

 א."גבורה ותפארת דזא מהדעת שלו עד החזה( היא נבנית מההארות היוצאות מחסד "ולאה )העומדת מאחורי ז

אז  ,שהרי אנו רואים בחוש הראות שכאשר יפשוט האדם את זרועותיו וידיו לאורך גופו ,ל דאי הכי קשה"ומקשה רבינו ז

כ לאה "ושאר הב' פרקים שהם הזרוע והיד מגיעים עד הירכיים. וא ,ו כבר מגיע עד סיום הגוף"פרק הראשון הנקרא קובד

א. וזה לא יתכן "דרועא ימינא ושמאלא סוף קומתה אמור להסתיים במקום הירכיים דז א שהם"הנבנית מחסד וגבורה דז

א נמצאת לאה נכנסת הרבה "ואם נאמר שלאה מסתיימת במקום הרגליים דז ,א ולמטה"שהרי רחל מתחילה מהחזה דז

 )לאה( יכולה לנגוע בחברתה )רחל( אפילו כמלא נימא ?  , והרי אין מלכות אחתבגבול רחל

ת הפרצוף אינו יכול לצאת חוץ ממנו )וגם לא מל שעלינו לדעת הקדמה אחת והוא שהאור המתפשט בקו"רבינו ז ומתרץ

לבקוע ולצאת החוצה בין פרק לפרק של רק יכול . והאור ליכנס בו( כשהוא תוך האברים הממשיים של בשר ועצמות

אין הכוונה שיוצאות הארות  ,א"ד וגבורה דזמחסהאיברים. נמצאנו למדים דכשאומרים שלאה נבנית מההארות שיוצאות 

 אלא האור יוצא בין הפרקים של אורך היד ומהם נבנית לאה. ,מהאבר עצמו של אורך היד
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 ,א שהוא פרצוף זכר נבנה באור ישר"שהרי ז יים,ועוד עלינו לדעת שהפרצופים הנוקביים אינן נבנים כהפרצופים הזכר

 אור חוזר.לעומתו לאה ורחל שהם נוקביות נבנות מ

א באור ישר ומתפשט בזרוע ימין שלו בפרק העליון עד סוף "שבהתחלה יורד האור דמח החכמה דז ,ומעתה אפשר להבין

ל מהאציל עד ראש "ואז כשרצה המאציל שיבנה שם פרצוף לאה חזר האור מתתא לעילא ר , דהיינו עד האציל.אותו פרק

 א. ומההארה זו נעשה חסד דלאה. "לחוץ בגילוי עד הגרון דז הפרק העליון במקום חיבורו בכתף ומשם יוצא האור

באור חוזר עד  ומשם עולה ,א שיורד ומתפשט בו הארו דמח הבינה באור ישר עד האציל"וכן על דרך זה בזרוע שמאל דז

 ף ואז יוצא לחוץ וממנו נעשה גבורה דלאה.מקום חיבור היד בכת

ושוב חזר ועלה  ,א באור ישר מן האציל עד פרק כף היד"ולהתפשט בחסד דזכ שוב המשיך האור דמח החכמה לרדת "ואח

פ שנעשה מהאור "ונצח זה דלאה אע ם האציל יצא לחוץ ונעשה נצח דלאה.ושם במקו ,באור חוזר מכף היד עד האציל

 האציל לבד.א דהיינו ממקום חיבורו לכתף עד "מ רק עומד במקום הפרק הראשון דחסד דז"א מ"חוזר דפרק שני דחסד דז

מ אינה נכנסת כלל בגבול "מ ,א"פ שלאה נבנית מחג"ת דז"ומעתה מובן שאע א."ונמצא נצח דלאה מסתיים באציל דז

 רחל. 

כ שוב עולה באור חוזר מכף היד "ואח ,א שמתפשט האור מהאציל עד כף היד באור ישר"וכן על דרך זה בזרוע שמאל דז

 הוד דלאה ממקום חיבור היד לכתף עד האציל בלבד.  ושם במקום האציל יוצא לחוץ ונעשה ,לאציל

אז מעלים  ,ת דיסוד שלו( בדעת שלו"ע דיסוד שלה( ויסוד דאבא )פ"א דעת דאימא )פ"ומעתה במילת האל שכבר נכנסו בז

 ר דגדלות לתקן הדעת שלה. "א. ומכוונים להאיר לה מג"את לאה כנגד דעת דז

 ואז באור חוזר נתקנים חסד ונצח דלאה.  ,א"לחסד ונצח דזבמילת הגדול דוחים את החסד ונצח דאימא 

 ואז באור חוזר נתקנים הגבורה והוד דלאה. ,א"במילת הגבור דוחים את הגבורה והוד דאימא לגבורה והוד דז

 ת ויסוד דלאה. "ואז באור חוזר נתקנים ת ,א"ת ויסוד דז"ת ויסוד דאימא לת"במילת 'והנורא' דוחים את הת

 ביברכך נתקן חכמה שלה, ובמילת יאר נתקן הבינה שלה. ,ם נתקנים חכמה ובינה דלאהובברכת כהני

  הקדמה קצרה להבין מהם החסדים וגבורות.

והנה  .ק, ומזדווגים ונולד צלם שלם דמוחין דגדלות"ג דא"ב ס"ש עולים הבירורים עד ע"למדנו שבק .ג"ונבא לבאר מהם החו

 ומח הדעת שהוא חלק מהחב"ד כולל חסדים וגבורות. ,המוחין דגדלות המה חב"ד

ולדעת עליון עצמו יש חסד  העליון הוא המכריע בין חכמה ובינה,דעת הדעת יש דעת עליון ודעת תחתון.  והנה במח

 יע בין החסד וגבורה דדעת עליון. מכרהוא דעת התחתון . וגבורה

 והגבורות מטרתם לבנין הנוק'. ,א והגדלתו"תועלת זחסדים הינם לשונה. שההחסדים וגבורות מטרתם שויש לדעת 

א אות א( שיש "ח )שער המוחין פ"ל בביאורו איפה שלמה על אוצ"ה זצ"ה רבת התועלת, מבאר רבינו השדמדעוד הק

  :בחסדים וגבורות ג' בחינות ואלו הם

 .םוהיא נקראת 'שרשים' והמה נמצאים תמיד בדעת ולא יורדים מש :בחינה א'

א "והיא נקראת 'ענפים' והמה יורדים ישר ליסוד ושם נעשית ההמתקה באור ישר וחוזר. והחסדים מגדלים את ז :בחינה ב'

 והגבורות עוברות לבנות את הנוק'. 

. ובתיבות הגדול הגבור ה"ת נ"והיא הנקראת 'הארת הענפים' והארה זו מתפשטת יחד עם המוחין דגדלות בחג :בחינה ג'

ת ענפי רובד בבד אנו מכוונים להכניס ולהמשיך את 'הא ,א"ק דז"ק דגדלות דאבא לו"וחין דורא אנו דוחים את המווהנ
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ה. )עיין "א, ובתיבת טובים אנו מכוונים להמשיך 'הארת ענפי החסדים' הד' והה' לנ"החסדים' הא' הב' והג' לחג"ת דז

 (15ב עמוד "נקודות הכסף ח

 א."התפשטות החסדים בז

 א."שעה"כ לב ע –עץ חיים שער כה דרוש ב' 

 עיין הקדמה בעמוד הקודם.

ה "ה דחסדים וחג"ת נ"גבורות שהם חג"ת נ טרת היסוד דאימא חמשה חסדים וחמשל מלמדנו שיש בע"הרב בעץ חיים הנ

חדא כי כבר  ,א"לעומתם אין תכלית הגבורות להתפשט בזו ,א"דגבורות. והנה תכלית החמשה חסדים הוא להתפשט בז

א. והנה עטרת "ועוד שהגבורות מיועדות לצורך הנוק' דווקא ולא לצורך ז ,ואין עכשיו מקום פנוי להםהתפשטו בו החסדים 

דהיינו בחזה שלו. וכל אחד מאלו החמשה  ,א"ת דז"ג נמצאת בשליש עליון דת"ח והה"היסוד דאימא שבה נתונים הה

 ,א"חסד שבחסדים צריך להאיר בחסד דזכלומר שהחסד הראשון הנקרא  .א"חסדים צריך להאיר בספירה המקבילה לו בז

א. "א וכו' עד שהחסד האחרון שהוא הוד שבחסדים צריך להאיר בהוד דז"וכן גבורה שבחסדים צריך להאיר בגבורה דז

יען כי  ,א אין הארתם יכולה לצאת"ואיתא שם בעץ חיים שכאשר ב' החסדים הראשונים רוצים להתפשט בחסד וגבורה דז

ה למטה מהזרועות במקום החזה דרך מטה ולא מן כיון שפי יסודוקפים תוך מחיצת עטרת היסוד דאימא, הם מוגבלים ומו

 א(."לכן אין אותם ב' חסדים ראשונים יכולים להוציא הארתם וליכנס אל הצדדים שהם הזרועות )חסד וגבורה דז ,הצדדים

והארתם לבד בוקעת ועוברת דרך צידי המחיצות  ,לכן אלו הב' חסדים הראשונים שרשם נשארו תוך מחיצות דיסוד דאימא

ת שבחסדים( שצריך "דחסד השלישי )ת עליוןה . וגם שלישכאמור אך שרשן נשאר ביסוד ,דיסוד שלה ונכנס אל הזרועות

 א גם הוא נשאר תוך יסוד אימא."ת דז"להתפשט בת

הם עצמם יורדים  ,א"נצח והוד דזת וגם שני החסדים התחתונים המתפשטים ב"אמנם שאר הב' שלישים התחתונים דת

 א."ת וזה בנצח וזה בהוד דז"ומתגלים ומתפשטים למטה כל אחד במקומו. זה בב' שליש ת

ת( הם חסדים הסתומים. וב' שלישים התחתונים "עליון דחסד השלישי )ת סקנא כי ב' חסדים הראשונים ושלישנמצא למ

 א בגילוי גמור."ת וב' חסדים דנצח והוד הם מגולים ומאירים אל ז"דת

  :פשטות החסדיםפה מקומם בתפילת שמונה עשרה שלה התל נבוא לראות בסידור הק' אי"א( ולאור ההקדמות הנ

שונים מאירים בדרך סיתום דהיינו רק דרך מחיצות אכי כאמור ב' החסדים הרות דאימא יצלהמשיך דרך מח :במילת הגדול

דדעת התחתון הוא ח דדעת התחתון "חסד ראשון מהביסוד דאימא רק הארה כי שורשו נשאר הארת חסד היסוד דאימא 

 א."כי הארה זאת הולכת ומתפשטת בחסד דז א"לחסד דזא "ת דז"כינוי לת

 א."שהוא ניקוד החסד ואחריו הג' שמות בכלי חסד דז ,ה בניקוד סגול"ורואים הוי

 א."ל לחסד השני שהארתו מתפשטת בסיתום דגבורה דז"כנ :במילת הגיבור

בחנה שהזכרנו בעץ א )ובסידור לא רואים הה"ת דז"ל לחסד השלישי שהארתו מתפשטת בסיתום לת"כנ :במילת והנורא

 כ הב' שלישים התחתונים(."ת מאירה בסיתום משא"העליון דת חיים שרק השליש

חסדים  אמנם בנוגע לב' ,הארה כי שרשם נשאר ביסוד להמשיך הארת ב' חסדים דנצח והוד דאימא :במילת חסדים

האחרונים אלו הארתם אינה בסיתום דרך מחיצות יסוד דאימא אלא בגילוי. ורואים ב' הויות אחת בניקוד חיריק שהוא 

והויה שנית בניקוד קובוץ שהוא ניקוד ההוד  ,א שרואים מתחת שמות הג' כלים שלו"ניקוד הנצח המתפשטת בנצח דז

 א ששמות ג' כליו מופיעים מתחת. "המתשפטת בהוד דז

גם תכוין  :ל שם"א. וז"ה חסדים ביסוד דזשמל יש לכוין להמשיך כללות החשבתיבת הכ ,ל"י ז"ב( עוד מלמדנו רבינו האר

 ל. "א וכל אחד כלול מעשר. עכ"במילת הכל כי הכל )בלי ה'( בגי' חמישים שהוא כללות החמשה חסדים הנמשכים ביסוד דז
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ה "ת נ"שהרי כאמור לעיל בתיבות הגדול הגיבור והנורא כבר המשכנו החסדים בחג ,ולכאורה דברי קדשו צריכים ביאור

ת "ואיך כתב כאן להמשיכם מדעת תחתון )שהוא מקום חנייתן לפני התפשטותם בחג ,כ כבר יצאו מיסוד דאימא"וא ,א"דז

 א."א( ליסוד דז"ה דז"נ

במילת קונה הכל  :ל השאלה"כמו שהקשנו לעיל וזל "ה זצ"ז( שנשאל רבינו השד"א סי' ק"ומצינו בספר שער רחמים )ח

כ על "א במילת הגדול הגיבור והנורא,א. החסדים כבר המשכנו אותם "להמשיך כללות ה' חסדים מיסוד דאימא ליסוד דז

 איזה בחינת חסדים מדבר על שניהם ? 

בקונה הכל ממשיכים הארת  ועכשיו ,ל שבמילת הגדול הגבור והנורא מביאים 'הארת' החסדים"אול זצותירץ רבינו ש

ר "א עד שלא נכנסים ג"ז דף קטו שהחסדים אינם מתפשטים בז"שהרי מבואר בעץ חיים שער לח פ .כללות החסדים עצמם

 דאבא. 

וכן בקונה הכל כתוב בסידור  ,ולדבריו ניחא מה שכתוב בסידור במילות הגדול הגבור והנורא לשון המשכת 'הארה'

 ים. להמשיך 'כללות' החמשה חסד

ה והנה( שאכן גם כתב שכוונה זו של המשכה ליסוד היא תשלום המשכת ההארות "ה ד"ה עמ' ר"ועוד עיין בפתח עינים )ח

 דהגדול הגבור והנורא.

כי המשכה זו דדעת תחתון ח שהיא הארה מקובצת מהחמשה חסדים "ל כללות הארת הה"ר :ח"יכוין להמשיך כללות ה

 א."ליסוד דזהיא ממקום מושבם של החסדים שהוא בדעת תחתון וממשיכים הארה זו 

נצח והוד וב' שלישים א. ויוצאים החסדים ד"חזה דזבל כי החמשה חסדים הם ביסוד דאימא ש"ג( עוד מבואר בעץ חיים הנ

ת נשארים ביסוד דאימא כיון שיסודה "ן דתאמנם החסדים דחסד וגבורה ושליש עליו .א"ת ויורדים ליסוד דז"התחתונים דת

 א למעלה והם סתומים ביסוד."ת דז"מגיע עד שלישי ת

הנצח  ,א נעמדים שם בתחתית היסוד כל אחד במקומו הראוי לו, ההוד במקום ההוד"ואותם חסדים שיורדים עתה ליסוד דז

 ת. "ת במקום הת"והב' שלישי ת ,חצבמקום הנ

 ,הב' שלישים התחתונים מהחסד הזהרק ירדו , הוא בעבור שה"ה דהוי"אותיות ורק  רואים ת"ה דחסד דת"ומה שבהוי

ה "ה. כי אותיות י"ה כאן היא רק אותיות ו"לכן ההוי ,זה לא ירד ה. וכיון ששליש"ה של ההוי"והשליש העליון הוא אותיות י

שבתיבות גומל חסדים טובים כבר הכנסנו פ "ה הם ב' שלישים. ואע"נמצא שאותיות ו ,א ונוק'"ה ז"א ואותיות ו"הם או

א ? לפי הנתבאר לעיל משם רבינו "מיסוד דאימא ליסוד דזיך אנו אומרים כאן שהם יורדים כ א"וא ,א"ה דז"החסדים לנ

א חסדים עד הנה כולל הורדת החסדים ליסוד שעשינו בתיבה זו לעיל "ק דז"כי כל מה שהכנסנו לו ,ל אתי שפיר"ה זצ"השד

ועכשיו בכוונה זאת המתחילה בסידור במילים להוציא ב' שלישי  ,א' בסידור( הכל היה רק הארה של החסדים )כוונה מס'

ת באמצע, הנצח בימין וההוד "ת א לפי סדר קוים השליש"ת אנחנו מורידים את החסדים ממש, ונעמדים ביסוד דז"הת

 בשמאל.

 ירידת הגבורות והתמתקותם.

 עיין עץ חיים שער כה דרוש ב'.

ומכח  .ת ונצח הוד דחסדים"ב' שלישי ת :הנה כבר למדנו לעיל שיצאו ג' החסדים התחתונים חסר שליש מיסוד דאימא שהם

נמצא  כיון שיצאו רק ג' חסדים חסר שליש,א ועומדים שם בצורת קוים. ו"מרוצת יציאתם הם יורדים לתחתית היסוד דז

 ת מקום חלל ופנוי. "ושליש עליון דתא ב' חסדים העליונים )חסד וגבורה( "שנשאר ביסוד דז

יוצאים אחריהם הגבורות שגם הן היו נתונות ביסוד דאימא.  א,"ל ליסוד דז"ל שלאחר ירידת החסדים הנ"ועתה מלמדנו רז

ת "קודם כל כי כבר התפשטו הארות החסד וגבורה ושני שלישי ת :א"ובצאתם מיסוד דאימא אין הגבורות מתפשטות בז

א אלא תכליתם להנתן בנוק'. ולכן הגבורות יורדות "ועוד שאין תכליתם לצורך ז .א ואין המקום פנוי"ת דז"דחסדים בחג

 א."אחת לאחת גם הן ליסוד דז
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היכן שכבר ירד ההוד דחסד. ושם מתחברת הגבורה  ,תחילה יורד הגבורה שבחסד ועומדת בתחתית היסוד בקו שמאל

 שבחסד עם החסד דהוד.

 היכן שכבר נמצא הנצח דחסד ומתחברת עמו. ,רה ועומדת בקו ימיןכ יורד הגבורה שבגבו"אח

 ת דחסד. "ת ועומדת בקו האמצעי היכן שכבר עומד הב' שלישי ת"כ יורד הגבורה שבת"ואח

א במקום שהיה ראוי להיות הגבורה דחסד. ואחריה יורד "כ יורד הנצח שבגבורה ועומדת בקו שמאל של היסוד דז"ואח

 בקו ימין של היסוד במקום שהיה ראוי להיות החסד דחסד. ההוד שבגבורה ועומדת

 א."נמצא עתה שכל החמשה גבורות יצאו מיסוד דאימא ועומדים בצורת קוים ביסוד דז

 שם והנה, אמא מיסוד ג"ה גם יוצאת לעלות שיחזרו קודם, החסדים צאת אחר תכף והנה :ל העץ חיים הנוגע לסוגיין"וז

 ש"כמ הגבורות מן הנבנית, המלכות בנין לצורך יורדות הם כי וגם, ל"כנ ושליש ח"ב שם יש כבר כי, להתפשט א"א

, לאחת אחת יורדות, היסוד אל ברדתן והנה. ביסוד כ"ג שירדו ג"מה ונעשה, א"ז יסוד נגד רחל של דעת כי, במקומו

 כי נמצא, שבהוד גבורה עד', וכו שבגבורה גבורה ואחריה, שבחסד גבורה והוא, שבכולם עליונה גבורה יוצאת מתחלה

 שם ומתחברת, ל"כנ א"דז דחסדים הוד שעומדת במקום והוא, מכולם למטה יורדת, א"ז ביסוד שבחסד גבורה ברדת

 יורדת ת"שבת וגבורה, א"ז דנצח החסד עם ומתחברת, שבגבורות גבורה יורדת אחריה וכן, דהוד החסד עם הגבורה

 א"דז שבגבורה חסד אל שראוי במקום כ"אח יורד שבנצח וגבורה, א"דז ת"דת חסד ש"ב שעומדין במקום, כ"אח אחריה

 .שם שאינו הגם, א"דז שבחסד חסד אל ראוי שהוא במקום, שבכולם אחרון יורדת, שבהוד וגבורה. ל"כנ שם שאינו פ"אע

 ל."עכ

א מתתא "ג ליסוד דז"ולהמשיך מהדעת את ה :ד את הכונה מספר ג' שבסידור הק' במילים קונה הכל"ל נבין בס"ולאור הנ

א החסד )דגבורה( לצד שמאל "דהיינו במקום תחתית היסוד דזב' גבורות דחסד וגבורה לנצח הוד דיסוד ל ה"ר לעילא

ת )דגבורה( באמצע הנצח "ל בעליונו של היסוד הת"רלחג"ת שביסוד דגבורות ה "התנוהגבורה )דגבורה( לצד ימין. ו

 א."ל מהדעת ליסוד דז"כי ממשיכים כל הנא "ליסוד דזין )דגבורה( לצד שמאל וההוד )דגבורה( לימ

א ושם עומדת החסד דגבורה עם החסד דהוד הרי שבזה "ל בהמשך דבריו דכשהגבורות יורדות עד יסוד דז"דנו רזמועוד מל

א בהיותה עומדת שם עם החסד דנצח. והב' שלישים "יסוד דזבאותה גבורה נמתקת. וכן הגבורה דגבורה נמתקת 

ל הם 'באור ישר' "ת. וכל המיתוקים הנ"ת נמתקים בהיותם עומדים שם עם הב' שלישים דחסד דת"התחתונים דגבורה דת

 י החסדים לפני חזרתם באור חוזר ליסוד דאימא."כיון שהם נעשים ע

א בלי חסדים "ת דגבורה להיותם עומדות ביסוד דז"אמנם ב' הגבורות העליונות שהם הגבורות דנצח והוד ושליש עליון דת

 הם אכן לא נמתקו.

ת רק "ובתדחג"ת שהם הגבורות  להמתיק ג' גבורות פחות שליש :ד את הכתובת בסידור הק'"ולאור הקדמה זאת נבין בס

שהם החסדים שלשה חסדים פחות שליש י "והם נמתקים ע א."דזה דיסוד "תנשבהב' שלישים התחתונים שהם עומדים 

 א."דזה דיסוד "שבתנת העומדים גם הם "דת דנצח הוד וב' שלישים התחתונים

כ "ואח ,כ החסד שנצח ממתיק לגבורה דגבורה"ואח ,וסדר הכוונה צריך להיות שקודם כל החסד דהוד ממתיק לגבורה דחסד

 ת דגבורה והכל באור ישר."ת דחסד ממתיקים לב' שלישי הת"ב' שלישי הת

אמנם השלושה חסדים פחות שליש הם  .לצורך דעת הנוק' א כי הם"ודע עוד דאלו החמשה גבורות נשארות ביסוד דז

 א."לכן הם יוצאים מהיסוד ושוב עולים אל מקומם הראשון שהוא יסוד דאימא שבחזה דז ,א עצמו"לצורך ז

אימא נתנו לג' חסדים פחות שליש כח כדי שימתיקו את הגבורות גם בדרך עלייתם חזרה ליסוד ומבואר בעץ חיים שאבא ו

א דרך קויהם היו שוב פוגשים הג' גבורות חסר שליש )שהם הגבורות דחסד "אם החסדים היו עולים מיסוד דז דאימא. אמנם

א באור ישר. ואם היו ממתיקים אותם "ת( שכבר המתיקום לפני זה בהיותם עומדים עמם ביסוד דז"גבורה וב' שלישי ת

ת כי כח מיתוקם "ליש עליון דתשות )דנצח והוד( ופעם שנית דרך עלייתם חזרה אז לא יתמתקו כלל הב' גבורות העליונ

 הראוי להם לקחוהו שאר הגבורות כשנמתקו פעם שניה.
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ולכן כדי שהגבורות העליונות כן יקבלו מיתוק מהחסדים בעלייתם אז החסדים דקו ימין )נצח( ודקו שמאל )הוד( עולים 

כ "וגבורה כדי לא למתקם פעם שנית. ושוב אחומתקבצים בקו האמצעי ובזה עוקפים את הגבורות התחתונות דחסד 

מתחלקים ומתפצלים אלו הב' חסדים לפי דרך קויהם דהיינו שהחסד שנצח יוצא מהקו האמצעי ונכנס לקו שלו בקו ימין 

ועולה וממתיק את הגבורה דהוד. וכן החסד דהוד יוצא מהקו האמצעי ונכנס בקו שמאל ובעלייתו מקו שמאל פוגש בגבורה 

 ת."ת עולים גם הם דרך קו אמצעי שלהם וממתיקים לשליש עליון דגבורה דת"תיק אותה. וב' שלישי החסד דתדנצח וממ

נקראים מיתוקים באור חוזר )וזה לעומת המיתוקים דגבורות  לכן וכיון שכל אלו המיתוקים נעשו בעליית החסדים מהיסוד

 ל(."ת שנעשו באור ישר וכנ"דחסד וגבורה וב' שלישי ת

  :ד הכתובות שבסידור הק' הנוגעות למה שלמדנו עתה"באר בסונבוא ל

דים שעולים כעת הם סא וחוזרים ליסוד דאימא. והח"כי עכשיו החסדים יוצאים מיסוד דזלהעלות כפל אור חוזר דחסדים 

ברים מחוזה המקום ביסוד עצמו היכן שהיו אותם החסדים עומדים ה דיסוד "ת ונצח והוד. מן תנ"דב' שלישי תהחסדים 

ל שהחסד דהוד שהיה עומד בקו שמאל והחסד דנצח שהיה עומד בקו ימין עולים ומתקבצים יחד "ריחד דרך קו האמצעי 

כ החסד דנצח יוצא מקו האמצע ונכנס בקו "אחת ונצח והוד דגבורות "העליון דגבורה דת יק השלישולהמתבקו האמצעי. 

מקו האמצע ונכנס בקו שמאל וממתיק הגבורה דנצח. וב' שלישי חסד והחסד דהוד יוצא  ,ימין ועולה וממתיק הגבורה דהוד

כי אלו הגבורות שנמתקות עתה הן ג דיסוד "שבחות "ת עולים דרך קו האמצעי וממתיקים לשליש עליון דגבורה דת"דת

 א."עומדות בחסד וגבורה דיסוד דז

כ "אח .ת"וממתיקים השליש עליון דגבורה דתת עולים "ודע שסדר המיתוקים הוא באופן שקודם כל הב' שלישי חסד דת

 ובסוף עולה החסד דנצח וממתיק הגבורה דהוד. ,עולה החסד דהוד וממתיק הגבורה דנצח

' הג כי, הפרש ביניהן שיש אלא. האלו שליש פחות חסדים' ג עם, נמתקו ג"ה כל כי נמצא והנה – ל בעץ חיים"ל רז"וז

 ישר באור החסדים ירידת דרך נתמתקו, ת"הת גבורת ש"וב הגבורה וגבורת החסד גבורת שהם, שליש פחות עליונים

 דרך נתמתקו( א"דז היסוד של מעלה בצד שעומדות הגבורות בעצם שהם: א"א) התחתונים ושליש ג"וב. למטה מלמעלה

 ל."עכ אליו שתצטרך למקום, הענין זה וזכור. למעלה מלמטה חוזר באור החסדים עליית

 הכפלת החסדים.

 חיים שער כה דרוש ג'.עץ 

וירדו ליסוד דנוק' ושם  ,א"ת דז"ל כי הג' החסדים התחתונים פחות שליש יצאו מיסוד דאימא שבת"כבר התבאר בדברי רז

. ועתה חוזרים אותם הג' חסדים פחות שליש לעלות אל , קצתן באור ישר וקצתן באור חוזרהמתיקו את החמשה גבורות

 ,ובעלייתם אור פנימי שלהם נכנס תוך היסוד דאימא ,ש לחסדים אור פנימי ואור מקיףיסוד דאימא שממנו יצאו. ודע שי

ומכח ריבוי האורות נבקע היסוד דאימא וב' החסדים העליונים )חסד וגבורה(  .ג היסוד דאימא"והאור המקיף שלהם עולה ע

 מאירים כעת בגלוי. ,א בסיתום"ג דז"ת שהיו עד כה מאירים בחו"ושליש עליון דת

שהם דחסדים הנזכרים א ליסוד דאימא "כי עתה עולים חזרה מיסוד דזלהעלות אור החוזר  :זה מה שכתוב בסידור הק'ו

חזה בדחג"ת שבתוך יסוד דאימא ששהם החסדים  א לחסדים העליונים"מיסוד דזת "החסדים דנצח הוד ושליש תחתון דת

היכן שנמצאים החסדים דחסד וגבורה ושליש עליון לתוך היסוד דאימא של הג' חסדים פחות שליש פ שלהם "א או"דז

י ריבוי "עג היסוד דאימא ועל ידי כך "עת "של הג' חסדים פחות שליש דנצח הוד וב' שלישי תואור מקיף שלהם ת "דת

 נבקע היסוד דאימא(.האור 

ים העליונים שהיו עד הרי הם מאירים בחסד ,שלאחר שהג' חסדים פחות שליש חוזרים ועולים ליסוד דאימא ,ועלינו לדעת

 ת. "כה סתומים ביסוד דאימא ומהארה זאת נגדלים ונכפלים החסדים דחסד וגבורה ושליש עליון דת

 ושליש סדיםח' בב המגולים החסדים שהאירו אחר הנה, א"דז ברישא גם החסדים הגדלת ענין, עתה ונבאר :ל העץ חיים"וז

' ג בסוד, שלישים' ג בהם יש מהם חסד שכל כשנעריך, הוא הארתן פילתכ והנה .'לב הארתן ונכפלה הגדילה ,המכוסה

 ל.". עכשלישים לו' נכפל בגדלותו הנה. שבטים' ג 'א שבכל, הדגלים בסוד, כנודע והשוק הזרוע פרקי
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החסדים דחסד וגבורה ושליש עליון י כך מתרבים החסדים הנזכרים דחג"ת "וע :א בסידור הק'"וזה מה שכתב מרן זיע

שיש בכל אחד ת שהוא רק שליש( "דהיינו שהחסדים דחסד וגבורה שהם חסדים שלימים )לעומת החסד דת ונכפליםת "דת

 .נעשה ב' שלישים ת שהוא שליש"יה עכשיו ו' חלקים לחסד וו' חלקים לגבורה. והחסד דתג' חלקים נכפלים ונה

שלישים המקוריים של החסד וגבורה נשארו ל שהג' "וצריך עתה לידע מה נעשה מההכפלה הזו של החסדים. ומלמדנו רז

א והשליש התחתון עלה והאיר בחסדים "עלו והאירו בחכמה דז)העליונים( במקומם. והב' שלישים המוכפלים של החסד 

 , והשלישא"שהב' שלישים העליונים עלו והאירו בבינה דז ,א. וכן על דרך זה בג' שלישים המוכפלים דגבורה"דדעת דז

 נשארין' והג. שלישים' ו ונעשה, החסד של חסד נגדל והנה :ל העץ חיים"א. וז"יר בגבורות דדעת דזהתחתון עלה והא

. שם אשר החסדים במקום, שלו בימין א"דז בדעת עולה' א ושליש א"דז בחכמה, שלו ימין קו דרך עולין ש"וב, במקומן

 א"ז בדעת' א ושליש. שלו שמאלי קו דרך, בבינה עולין' וב, בו נשארין' הג, שלישים' ו נעשה, גבורה של חסד ז"ועד

 ל."עכ .שוין וכולם, בדעת ש"וב. בבינה ש"וב. בחכמה ש"ב נמצא עתה והרי... שלו בשמאל, שם אשר בגבורות

א מאירים רק ב' שלישים "ד דז"ואיך זה שבחב ,א כל חסד האיר בג' פרקים שלו"הרי בגופא דז ,ולכאורה יש מקום לשאול

והטעם לפי ששם אין  ,א הם ג' שלישים בכל אחד"ל ואמנם למטה בגופא דז"ל בהמשך דבריו וז"מתרץ רזלבד ? על זה 

 ל. "אך פה הם מוחין אמיתיים ואינם צריכין כל כך ויספיקו להם זה לגלות אורם עכ ,בהם מוחין

ושליש א "דזדחסד לחכמה ש העליונים "דבכי רק האורות שנכפלו הם שעולים ולהעלות הכפל  :וזה מה שכתוב בסידור הק

של ושליש תחתון א "דזלבינה המוכפל וב' שלישים העליונים דגבורה א "דזלחסדים דדעת של החסד המוכפל תחתון 

 א."דזלגבורה דדעת הגבורה 

 

 ת."הכפלת החסד דת

מכוסה ת שהיה "ונקדים ונאמר שלא רק השליש ת .א"ת לצורך הכתר דז"ד לבאר ענין הכפלת החסד דת"ונבוא עתה בס

 א באור חוזר נכפלו. "ת התחתונים שעלו מהיסוד דז"אלא גם הב' שלישי ת ,תוך יסוד דאימא נגדל ונכפל

 הם חסדים' ב כי, ל"נת והנה :ל בעץ חיים"י ז"ל רבינו האר"וז

 ד"בחב ועולין הנכפלין והם, אנפין דזעיר גבורה בחסד סתומים

 א"ז ת"דת דחסד עליון השליש ונשאר, להגדילו אנפין דזעיר

 של ש"ב ואמנם. ש"ב ונעשה ונכפל נגדל הוא וגם, המכוסה

 למטה שם שנתגלו אחר גדלו הם גם, המגולין התחתונים ת"הת

 נעשו המגולין תחתונים ש"ב והנה .נכפלו הם וגם, א"דז מהחזה

, תחתונים' וב, במקומם הספיקו העליונים מהן' והב, שלישים' ד

 שליש עד עלה' א ושליש. חלדר כתר ממנו נעשה' א שליש

 השליש זה עם נצטרף' א ושליש, במקומו נשאר' א ושליש, ל"כנ שלישים' לב ונכפל הוא גם ונגדל, המכוסה ת"דת עליון

 ל."עכ .ל"כנ שלישים' ב יש מהם' א שבכל ד"החב דוגמת, א"דז בכתר אלו ש"ב ועלו, ל"כנ מהחזה מלמטה שעלה

השלושה המקוריים נשארו במקומם  ,ת נכפלו ונעשו שישה שלישים"ופירוש דבריו שבעצם כל הג' שלישים של החסד דת

א. "הראשון שהוא הנכפל מהשני עלה עד הרביעי )שהוא הנכפל מהראשון( ושניהם )הרביעי והחמישי( עלו לכתר דז

  :ד"סשלישי הולך לכתר דרחל. ונראה לזה טבלה בהוהשישי שהוא הנכפל מ

 

שהם הב' שלישים וב' שלישים העליונים דאור חוזר דתפארת  :א בסידור הק'"ד המשך דברי מרן זיע"ועתה נבין בס

דלעיל  6שהוא השליש הנכפל התחתון מס' ת. ושליש אור חוזר דחסד הנזכר דתפארת "שבתפארת דישסוהעליונים 

 החזה(ג כתר דנוק' דרך "להעלות ע

העולים עכשיו ת העליונים שנכפלו "והוא שהתחתון הוא הב' שלישי ת ,ג זה"ורואים בסידור ב' הויות בניקוד חולם זה ע

ה "א שהוא ההוי"לכתר דז
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ת לכן ניקודו בחולם. )כך נראה מה"סות דיש"מ כיון שהוא נמצא בת"מ ,פ שניקוד הכתר הוא קמץ"ואע .העליונה

ח "ה או"ה עמוד רט סוף ד"אמנם עיין פתח עינים החדש ח .ל"ל בניקוד חולם שייכות לכוונה הנ"סידור שב' ההויות הנ

ה משמשת לכאן "ולבסוף כתב דנראה דאותה הוי –נ "וצריך לעיין בזה בל – הה השניה שייכת לכוונה הבא"שכתב שההוי

 ולכאן(.

 הכתר.המשכת 

', דנוק לדעת הגבורות להמשיך א"שא... ח"ע בספר רבים במקומות ומפורסם ידוע :א"ש כח ע"א בנה"ל מרן הרש"ש זיע"ז

, למקומם וחזרתם ירידתם אחר אם כי ,דנוקבא ב"לחו ה"דנ התחתונים חסדים השני כפל המשכת וגם .המיתוק אחר אם כי

 ירידת אחר לא אם, א"א הכל בקונה מ"ל צלמי' הב והמשכת, הכל בקונה מ"ל צלמי' הב והמשכת ירידת אחר שהוא

 ל. "עכ .הסדר אותו כל לכוין מוכרח הוא כ"וע, החסדים כפילת עליית י"ע לא אם, א"א הכתר והמשכת, הכתר והמשכת

 ועל כן סידר עכשיו המשכת הכתר. ,למדנו מדברי קדשו שיש סדר לעיכובא בכוונות אלו וא"א להקדים את המאוחר

ת הוא הוא "ת דישסו"א שהרי ידוע שת"הכוונה הוא לכתר דז ,ת"ת דישסו"ודע דמה שכתוב בסידור הק' להמשיך הת

 א."הכתר דז

ת שהוא בעצמו הכתר "ת דישסו"א הת"כעת מכוונים להמשיך לזת עם שרשי ד' מוחין שבו "להמשיך התפארת דישסו

כי עד באהבה מתקנים בכתר דחכמה דכתר ת וגבורות דדעת( דדעחכמה בינה חסדים שבו שרשי הד' מוחין דחב"ד ) ,א"דז

 א."לכתר דפנימיות דפנימיות דאחור ופנים דאחור דזדחכמה 

ומה שהם בניקוד קמץ הוא  .והם הנרנח"י שמחיה את המוחין ,ה"ה וב' שמות הוי"והנה רואים באמצע ב' שמות אהי

 ס וכתר דתבונה. "שום שזה כתר דישבעבור שזה הנרנח"י של הכתר. ומה שעשה אותם כפולים הוא מ

ג "א קמ"א קס"ומצד שמאל רואים ד' שמות קס ,ס"ן שהם המוחין שמצד יש"ה ב"ג מ"ב ס"ומצד ימין רואים ד' שמות ע

 א שהם המוחין שמצד תבונה. "קנ

 א שג' שמות הכלים שלו מצויירים למטה באמצע."ל נכנסים בכתר דז"וכל המוחין הנ

כי עד מגן אברהם וגם הלאה מתקנים  ,ג"ב חו"א שיש בו חו"עוסקים בביאורו אינו הכתר הכללי דזודע שהכתר הזו שאנו 

 .ה ודע("ה עמוד כט ד"א )עיין פתח עינים ח"ס פרטיים דמח החכמה דז"ולכן כאן הוא הכתר הפרטי די .א"מח החכמה של ז

 .'בנין הכתר דנוק

ת דחסדים "אינו נבנה בבת אחת אלא בד' שלבים. והוא שהשליש תו שהכתר דנוק' "ל בעץ חיים שער לד פ"מלמדנו רז

וכפי שלבי בנין כל קומת הנוק'  .התחתון שנכפל )כשעלו החסדים באור חוזר( מתחלק לד' רבעים וממנו נעשה כתר דנוק'

 ל לכתר שלה. "ת הנ"כן מתווסף לה כל פעם חלק אחד של השליש דאור חוזר דחסד דת ,ב חג"ת ונה"י שלה"בחו

 של בכתר הניתן א"דז ת"דת חסד של אור שליש חצי כי ביארנו שלמעלה פ"אע כי, דע, עניינו ונבאר :ל העץ חיים"וז

 ההוא שליש חצי נחלק כי והוא .פעמים בכמה אלא ראשונה בשנה ביחד כולו נכנס לא ז"עכ ,לכנוס' א שנה הוצרך הנוקבא

, אמצעים פ"ב וכשנכנסו. שבה בכתר חסד מן' א חלק נכנס אז, בתוכה א"דז ה"דנ תחתונים פ"ב נכנסו וכאשר, חלקים' בד

 א"א כי ל"נת והנה. ל"כנ' א שנה היה, אלו חלקים' ג וכניסת'. ג חלק נכנס אז ראשונים פ"ב וכשנכנסו'. ב חלק נכנס

 ובכתר שמאל קו ובכל ימין קו בכל ונתפשטו החסדים כל תחלה נכנסו לכן. החסדים כל שיכנסו עד בה לכנוס להגבורות

 שיתוקן עד הכתר שיתוקן לעולם א"א כי ולהיות .ל"כנ הכתר עד ועלו וחזרו, וירדו בדעת הגבורות נכנסו כ"ואח. ל"כנ שבה

 נשלם והרי, שלה בכתר הגבורות שם שיעלה עד, ל"כנ לכנוס, שלה בכתר הנכנס החסד מן' הד חלק נתאחר לכן, פרצוף כל

 עד הגבורות כל נכנסו לא כי, דברים' ב שנתקיימו באופן. תיקונה כל נגמר ואז, באחרונה ההוא' הד חלק נכנס ואז, תיקונה

ל. העולה "עכ .באחרונה שנכנס, בלבד מחסד' הד חלק י"ע באחרונה עד ליתקן הכתר נגמר שלא וגם, החסדים כל שיכנסו

  :ת שנכפל בד' שלבים שהם"י שליש תחתון דחסד דת"מדברי קדשו שכתר דנוק' נבנה ע
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אז בתיבות 'קונה הכל' נכנס החלק  ' בתיבת 'טובים',ב דנוק"א בחו"אחרי שנכנסים פרקים תחתונים דנצח והוד דז :שלב א'

להעלות אור  :ל"וז ,א"ת בכתר דנוק'. וזה מה שכתוב בסידור הק' לאחר המשכת הכתר דז"הראשון של שליש החסד דת

ג כתר "ת ע"בתחילה עולה כל השליש התחתון הנכפל דחסד דתכי ת על גבי כתר דנוק' "חוזר דשליש תחתון דחסד דת

ולחלק את השליש דאור חוזר וזה מה שכתב  ,אמנם כאמור אינו נכנס בבת אחת בכתר דנוק' אלא נחלק לד' רבעים .דנוק'

ולהמשיך וכעת בקונה הכל ממשיכים את החלק הא' לכתר דנוק' ג הכתר דנוק' לארבע חלקים "ת שע"דחסד הנזכר דת

ומתחתיו  ,ת הנכפל שאנו עוסקים בו"ה אחת בניקוד חולם שהוא החסד דת"ורואים הויעתה חלק א' מד' חלקים לכתר דנוק' 

 ארבע. מתוךלהכניס עתה רק חלק אחד  כי ישרביע א' שמות הג' כלים דכתר דרחל. ובצד ימין 

דנוק',  ' בתיבות 'זוכר חסדי אבות' שאז בונים חג"תג דנוק"א בחו"אחרי שנכנסים פרקים אמצעיים דנצח והוד דז :שלב ב'

 ת בכתר דנוק'."י של שליש החסד דתאז נכנס החלק השנ

אז  ,ות 'לבני בניהם' ובונים נה"י דנוק'בא בנצח הוד יסוד דנוק' בתי"אחרי שנכנסים פרקים תתאין דנצח והוד דז :שלב ג'

 ת בכתר דנוק'."נכנס החלק השלישי של שליש החסד דת

ם ת בכתר דנוק', ואז נשל"אחרי בניית כל הנוק' בתיבות 'למען שמו' אז נכנס החלק הרביעי של שליש החסד דת :ד' שלב

 בנין כתרה.

 א."מ בז"כניסת המקיפי ל

 בזעיר שיש בחינת' ג ענין נבאר ועתה :ל שם"א וז"ל מבאר שיש ג' בחינות מוחין לז"א רז"הנה בעץ חיים שער כג פ

, צלם אותיות' בג נכללין ושלשתן. בצלמינו אדם נעשה בסוד, צלם נקראו ושלשתן. מוחין בשם נכללין ושלשתן, אנפין

 על שיש מקיפים אורות' בחי הם, ם"ל ואותיות. אנפין זעיר בפנימיות הנכנסין המוחין הם, דצלם' צ אות כי. לעילא מתתא

' ג בפרטות ונבאר, אמא' מבחי אלו נעשו איך, נדבר עתה ואמנם. ה"בע לקמן יתבאר ואלו', ם והעליון' ל התחתון, ראשו

 מה כל נכללו ובכללן, שלו ד"חב נקראו שהם, א"דז המוחין כי, והוא, אחר באופן נכללין הנה כי, ונאמר אלו בחינות

 'הב בחינת הוא', הג. ל"הנ מוחין ג"ע שהוא א"דז כתר' בחי הוא', הב'. א' בחי זו הרי, א"ז פרצוף תשלום עד מהם שלמטה

 ל.". עכבתבונה כנגדן שיש' בחי' ג מפאת, א"לז נעשין אלו' בחי' ג והנה. ל"כנ דצלם ם"ל הנקרא שהם, שלו מקיפים

מ הם מוחין "והל .א ובאים בכלים דנה"י דתבונה"הצ' הם המוחין הנכנסים בפנימיות ז :ק שיש ג' סוגי מוחין"למדנו מדב

 ראשו ובאים מחג"ת )ל'( וחב"ד )מ'( דתבונה.ג "א אלא הם מקיפים ע"שאינם נכנסים תוך ז

ר דתבונה "ע בתיבות אלהי אברהם יצחק ויעקב הג"ובש ,ק דגדלות דתבונה"ש הו"ומעתה יש לדעת שמה שהמשכנו בק

ם. "כל אלו הם המוחין דצ' דצל ,ס"ישר ד"ובתיבת קונה הכל הג ,ס"ובתיבת גומל את המוחין דחג"ת דיש ,ס"ונה"י דיש

 ת."ב דנה"י דישסו"א שבאים לו מהחו"ם לז"אלו יש להמשיך המוחין המקיפין דלועתה אחרי כל 

 א."ג רישא דז"ת מקיפים ע"דישסושהוא מח מקיף הבא להמשיך מ' וזה מה שכתוב בסידור 

 מ למטה."ואותו דבר פעם שנית לל' דל

 ס ואחד דתבונה. "אחד דיש ,י שלם שהם האורות דמוחין המקיפים מצוייר פעמיים"ורואים נרנח

 ם."כ המ' דצל"א( כתב שיש לכוין ההמשכה מלמטה למעלה דהיינו קודם כל להמשיך הל' ואח"ובבאתי לגני )פח ע

 א."כריעות וזקיפות או

 ב' כריעות דברוך אתה.

ונשארו באצילות  ,הנה כבר ידעת שבחצות לילה ירדו העשרה מלכויות הפרטיות של המלכות בהיכל קדש קדשים דבריאה

 ס שלה."ס עליונות דכל הי"הט
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ס שלהם "ומחברים אותם לט ,ועתה בכריעות וזקיפות אנו מעלים המלכויות האלו של המלכות הנמצאים בבריאה

ומכח הארה זו עולות המלכויות  ,ק למלכות"והוא שבמילת 'ברוך' כשכורעים את הגוף בלבד ממשיכים אור ו .שבאצילות

 ות שלהם.ס עליונ"י שלה ומתחברות לט"דקו דת

ן "ומכח הארה זו עולות המלכויות של שתי הקוים דחח ,ר למלכות"ממשיכים אור ג ,וכשכורעים במילת 'אתה' את הראש

 ס העליונות שלהם."ה שלה ומתחברות לט"בג

ס הנקרא פנים( "ר )הנמשך באתה( באים מהתבונה הנקראת אחור )בערך יש"ק )הנמשך בברוך( ודג"ואילו ההארות דו

כ ברחל. וכיון שעד מילת 'באהבה' כל ההארות והמוחין שאנו ממשיכים הם בחינת אחור כי עד "א ואח"תחילה בזונכנסים 

ר הם בחינות אחור )כיון שבאים מהתבונה( "ק ודג"ל דו"נמצא שההארות הנ ,א ונוק' בבחינת אחור באחור"שם עומדים ז

ה "א ונוק' היא שם אהי"שההארה הנמשכת מתבונה לזג( "דאחור )כיון שאנחנו לפני באהבה(. ומבואר בשעה"כ )כט ע

ר יהיה בו אותיות "י. ואור ג"ד ה"יו :ל שהם"ק יהיה ב' אותיות אחרונות דשם אהי'ה במילוי הנ"נמצא שאור ו .ן"דמילוי יודי

 י."ף ה"אל :ה שהם"הראשונות דשם אהי

מלשון שער  , נעתיק א"אל המלכות נוק' דז הגיעם טרםל "המסלול שעוברים ההארות הנאת בסידור הק'  ולפני שנתבונן

פי' כי הלא המלכות היא ה'  .ותכוין להוריד ו' לגבי ה' ,בכאן תכרע גופך בלבדל "ג( וז"הכוונות השייך לענייננו )כט ע

והנה זה  ה.להוריד הו' לגבי ה"א תתאה להעלותולכן אנו מכוונים  ,תתאה והיא עתה בהיכל קה"ק דבריאה וצריכה לעלות

ולכן גם בענין הכריע' צריך לכרוע הגוף לבד לא  .ו כנ"ל והוא בחי' גופא דז"א"ו הוא בחי' ת"ת דז"א שהוא סוד הוא"הוא

ולכן צריך לכוין  ,הארה מן המוחין אל הת"ת דז"א כדי שיוכל לרדת ולהעלות את המלכות הריך להמשיך בתחלוצ ,הראש

א שהיא מלכות אשר בהיכל "ואח"כ להוריד זו הואו לגבי ה ,ו"להוריד שני אותיות י"ה האחרונות שבשם אהיה אל זו הוא

גבוה יותר. כדי שעי"כ  תה תכרע כריעה שניה בסוד י' לגבי ה' פי' כי עתה צריך להמשיך אוראתה. ע . . .קה"ק דבריאה

וצריך להמשיך הארה זו מן ג' מוחין עלאין שע"ג רישא דז"א אשר לא נכנסו עדיין  ,יותר מבראשונה כותתתעלה המל

שה"ס ג'  ,יוד לגבי ה' עלאה –להורות שהז"א כורע את ראשו שה"ס י"ה  ,ולכן צריך לכרוע עתה בחינת הראש .בתוכו

נכנסים בקבע עד במלות אלקי ואינם  ,מוחין עלאין הנכנסין עתה לצורך הארה זו תוך ז"א לפי שעה ותיכף חוזרים להסתלק

ולכרוע ולהורות הכנסת ג'  ,ולכן תכוין להמשיך ב' אותיות ראשונות של אהיה שהם המוחין .אברהם כו' וכמשי"ת בע"ה

 ל."עכ מוחין עלאין שה"ס א"ה של אהיה במלויים אל"ף ה"י ע"ד הנז"ל במלת ברוך

  :ונראה עכשיו את הכתובות שבמילות ברוך ואתה בסידור הק'

כיון שההמשכה היא  דאחורק "כי בכריעה ראשונה ממשיכים אור של חג"ת נה"י הנקרא אור ו ק"יכוין להמשיך ו :ברוך

כי עד מילת באהבה ההארות שנמשכים הם בבחינת אחור דאחור הנקרא פנים(  ס"מהתבונה הנקראת אחור )בערך יש

ועד מגן  ,ג"א ד' פרצופים בעובי שהם חכמה ובינה וחו"כי יש בכתר דזדחכמה דכתר ן אח' באח' "כיון שעד כה עומדים זו

ת "כי בלחש בחול ההמשכות הם מבינה דישסו דבינהאברהם אנו מתקנים הפרצוף הראשון דעובי הנקרא חכמה דכתר 

ובימות החול כל עסקנו בפרצוף השלישי  .ה' פרצופים בעובי שהם נה"י חג"ת בינה חכמה וכתרא "יש בזדנה"י דתבונה 

שהם  ,תבונה. ובפרצוף זה דעובי שהוא בינה יש בו מיניה וביה עוד חמשה פרצופים פרטיים בעובי –נקרא בינה דעובי ה

א. ורואים נרנח"י "ובימי החול מתקנים הפרצוף נה"י דעובי הפרטי דבינה דעובי הכללי דז .נה"י חג"ת בינה חכמה וכתר

וכיון שכעת  .א"ן העולה קס"ה דיודי"י דשם אהי"ד ה"יות יושהם אות ,ק המחיים את המוחין"דחג"ת נה"י שהם האורות דו

 ק."א שלם אלא ב' אותיותיו האחרונות במילואם הרומזים לו"לכן לא רואים שם קס ,ק"רק ממשיכים במילת ברוך אורות הו

הארות מ כיון שכעת מדובר רק ב"מ ,ב"פ שהמוחין הם שמות עסמ"א( שביאר דאע"ב עמ' קס"ועיין בפתח עינים החדש )ח

 א."ו שבסוף הקו האמצעי הוא רמז לז"א ולא במוחין עצמן. והוא"לכן נרמזו בצלמי המוחין דשם קס ,ולא במוחין ממש

ל לחב"ד "א. ומשם ממשיכים האורות הנ"ת נה"י דז"ונכנסים בחג ,א"ל מתבונה לכתובת שכנגדו בז"וממשיכים האורות הנ

  –חג"ת דנוק' וזה מה שכתוב בסידור הק' 

והנוק' רחל  לחב"ד חג"ת דאח' דאח' דחכמה דכתר דבינה דנה"י דבינה דרחלא ממשיכים את האורות "ק דז"ל מו"ר ומשם

 רמוזה כאן באות ה'.



 

49 

 ,י של הנוק' שהיו עד כה בבריאה לאצילות"עולות עתה המלכויות דג' ספירות דת ,ל שהמשכנו לנוק'"ועל ידי ההארות הנ

ועל ידי הארות הנזכרות יכוין  :וזה מה שכתב בסידור הק' .א"ים כנגד היסוד דזס עליונות שלהם העומד"ומתחברות לט

י . . . דנוק' לאחורי "ע דאח' דאח' דנה"י דבינה דרחל לאצילות ולחבר מלכויות דדת"להעלות נוק' רחל וכל היכלי בי

 א דאצילות. "שורש פרצופה כנגד אחורי יסוד. . . דז

עוד נקדים ונאמר שכאמור לעיל בדברינו במילת אתה ממשיכים מתבונה  ,ידור הק'ולפני שנבוא לבאר את מילת אתה בס

ק שהמשכנו במילת ברוך "א כמו שאור ו"ד דז"ר אינו נכנס במקביל בחב"אמנם עלינו לדעת שאור ג .א ונוק'"ר לז"אור ג

 ,א"ת דז"כ נכנס בת"ואח ,א"כ נמשך לבינה דז"ואח ,א"אלא הוא נכנס קודם כל כולו בחכמה דז ,א"ת נה"י דז"נכנס בחג

 ר דנוק'."ר ונכנס בג"ומשם נמשך אור הג

ולכן תכוין להמשיך ב' אותיות ראשונות של אהיה שהם המוחין ולכרוע ולהורות  :ל שעה"כ בהמשך ביאור מלת אתה"וז

 .ז"א שהיא י"הולהורידם ברישא ד ,הכנסת ג' מוחין עלאין שה"ס א"ה של אהיה במלויים אל"ף ה"י ע"ד הנז"ל במלת ברוך

תנים אל הבינה שבו הנק' ה' וז"ס י' לגבי ה'. ומשם יורדים אל אות ו' יובתחי' לוקחם אות י' שהיא החכמה שבו ומשם נ

 ל."כות. עכא תתאה שהיא המל"משם יורדים אל השהוא הת"ת דז"א ו

  :ד את הכתובות שבסידור הק' השייכות למילת אתה"ל נבין עתה בס"ועל פי הקדמת הנ

כיון דאחור  כי נמשכים מהתבונהדאחור ר "כי באתה כשכורעים את הראש ממשיכים אורות הג ר"משיך הארת הגלה

דבינה דנה"י כי עד מגן אברהם מתקנים חכמה דכתר דחכמה דכתר ן הם אח' באח' "שאנחנו עדיין לפני באהבה שזו

 מדין לחש דיום חול. דתבונה 

 ר."א המקבילות לג"י דשם קס"ף ה"מצעי האותיות הראשונות אלר ומתחת לאורות דקו א"ורואים נרנח"י דג

ר דאח' דאח' דחכמה דכתר דבינה דנה"י "לגא וזה מה שכתב "ל מתבונה לכתובת שכנגדו בז"וממשיכים האורות הנ

 א."דבינה דז

דחכמה שהוא אות י' י "ה דת"ן בג"לחחה וזה מה שכתב "א הנרמז באות י' דהוי"ר בחכמה דז"וקודם כל נכנסים המוחין דג

ומשם  ,שהיא אות ה' ,א"ל לבינה דז"א. ומהחכמה מושכים האורות הנ"ורואים השמות דג' כלים דחכמה דז ה"ראשונה דהוי

 ה."ר דנוק' שהיא אות ה' אחרונה דשם הוי"א נמשכים לג"ת דז"ומת ,א שהוא אות ו'"ת דז"נמשכים האורות לת

ד של "כ עתה שנכנסים בחב"וא ,ד וחג"ת דנוק'"ק שהם חג"ת נה"י בחב"ין דווהנה כבר ידעת שבמילת ברוך המשכנו המוח

ת "והמוחין דנה"י )שהיו עומדים בחג ,ד שלה( לחג"ת שלה"ר אז נדחים המוחין דחג"ת )שהיו עומדים בחב"הנוק' המוחין דג

 י דנוק'."בנהי "ת דנוק' והנה"ולדחות החג"ת בחג :וזה מה שכתוב בסידור הק' .שלה( נדחים לנה"י שלה

ס שלהם "ומתחברות עם הט ,ה שלה מהבריאה"ן בג"ר שהמשכנו לנוק' עולות המלכויות דחח"ועתה בכח הארות דג

ל "י הארות הנז"ויכוין ע :א. וזה מה שכתוב בסידור הק'"ה שלה( דז"ן שלה( והוד )לבג"שבאצילות העומדים כנגד נצח )לחח

ה דשרשי "ה דאח' דאח' . . . דנה"י דבינה דרחל, בחח"ן בג"ן בג"חחלהעלות ולחבר המלכויות דר "שהם האורות דג

 א דאצילות. "פרצופה כנגד אחורי נצח והוד . . . דנה"י דבינה דז

 ב' זקיפות דשם ה'.

י הארות אלו עלו "וע ,ר דתבונה הנקראת אחור"ק ודג"הנה בב' כריעות דברוך אתה הסברנו שהמשכנו הארות דו

וכל זה בבחינת האחור. ועתה בב' זקיפות של שם ה'  ס שלהם שבאצילות,"ה דנוק' והתחברו בט"בגן "י וחח"המלכויות דדת

י "ועל ידם נעלה המלכויות דדת ,ס הנקרא פנים"אבל הפעם הארות אלו יבואו מיש ,ר"ק וג"א ונוק' הארות דו"גם נמשיך לז

ס ועדיין אנחנו לפני "כיון שההמשכה תהיה מישה של הנוק' שבבחינת פנים. ולכן שתי הזקיפות הללו דשם ה' "ן בג"וחח

 בה הם בבחינת פנים דאחור.הבא

אלא משמע שהכל הוא רק  ,ס"ודע דמפשטות לשון שער הכוונות אין לנו מקור לומר שיש הארות הנמשכים גם מיש

בזה הוא ממה א "ל שמקורו של מרן הרש"ש זיע"ה ברם( שעמד בזה וכתב די"ד ד"מהתבונה. ועיין בפתח עינים )דף ל ע

ופעם אמר שהיא עולה בזקיפות בתיבת  ,פעם אמר שהמלכות עולה בכריעות בברוך אתה ,שמצינו בשעה"כ בשני מקומות
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ובה' הוא  ,דהיינו שעולה אח' דאח' ,כי בברוך אתה הוא מבחינת התבונה ,כ בהכרח לומר"ה' ואיך היא תעלה פעמיים ? א

א שיש "ועיין שם עוד הכרח לזה. ועל כל פנים זה חדושו של הרש"ש זיע .ס דהיינו שעולה אז חלק הפנים דאחור"מיש

 ס כמו שיש מתבונה."בחינת הארות מוחין גם מיש

ס הנקרא פנים )לערך תבונה הנקראת אחור ועיין עץ חיים שער "ק שהם חג"ת נה"י מיש"ממשיכים אור וזקיפה ראשונה, 

הנקראת אחור( והארות המוחין הם ב' אותיות אחרונות דשם  ה שמבואר שם בהדיא שאבא נקרא פנים בערך אמא"לא פ

 ס שהוא בחינת דכורא."כיון שהמוחין כעת הם מיש ,ב"ע

ב שהם "ם עדש י("ו ה"שהם אורות חג"ת נה"י עם ב' אותיות אחרונות )ויק "יכוין להמשיך ו :וזה מה שכתב בסידור הק'

ן "כי אנחנו עדיין לפני באהבה וזו דאחורס הנקרא פנים "כי ההמשכה כעת בזקיפות היא מיש דפניםק "בחינת מוחין דו

א "כי עד מגן אברהם ההארות והמוחין הנמשכים הם לצורך תיקון החכמה דכתר דזדחכמה דכתר עומדים אח' באח' 

א ואינם נכנסים "לחב"ד וחג"ת דז ק תחילה"ל דו"מדין יום חול. וממשיכים האורות הנס "דנה"י דישמדין לחש דחול דבינה 

ק דתבונה כבר נכנס "א. והסיבה לזה הוא מפני כי ו"ק דז"ק דאחור מיד בו"א )כמו שבברוך נכנסו הו"נה"י דז לחג"ת דמי

ס עדיין לא נכנס "ר. אמנם צלם דיש"ר לג"ק והג"ק לו"לכן בתיבות ברוך אתה המשכנו מיד הו ,א"ש לחב"ד וחג"ת דז"בק

פ שרק ממשיכים הארות בלבד( כיון שעדיין "א בבת אחת )אע"ק דז"לכן אין אנחנו יכולים להמשיך מיד לו ,א"ממנו כלום בז

 ,ק לחב"ד חג"ת"דהיינו בזקיפה ראשונה את הו ,ולסיבה זאת ממשיכים בהדרגה .ס"אין בו שום לחלוחית מצלם דיש

ע "ע פת"ב וע"זה מתורתו של העלי נהר דף יד ע ר. )כל"כ לג"ק לחג"ת נה"י וממשיכים הארה ג"ובזקיפה שניה דוחים הו

לחב"ד חג"ת דפנים ק "ל הארות דו"רתחילה ימשיכם  :ה תחילה ימשיכם( ולכן כתב בסידור הק'"ב ד"ה עמ' קע"החדש ח

כ ימשיך "שהוא אות ו'. ואחא "ק דפנים דאחור . . . דנה"י דבינה דז"לודהיינו כ יכוין לדחותם לחג"ת נה"י "דאחור ואח

 ות אלו לחב"ד חג"ת דפנים דאחור דרחל שהיא אות ה'.אור

ס "ומתחברות עם הט ,י דנוק' דבחינת פנים שהיו בבריאה"ק דפנים דאחור עולות המלכויות דדת"ומכח הארות אלו דו

ס דפנים "להעלות המלכויות די :א כידוע. וזה מה שכתב בסידור הק'"י דנוק' עומד מאחורי יסוד דז"ודת ,שלהם באצילות

דרחל לאצילות . . י "דכעת בזקיפה ראשונה רק עולות המלכויות דדת ,ס הוא כותרת ראשית"נראה שמה שכתב דידאחור 

 א דאצילות. "י דפנים דאחור . . . דרחל כנגד אחורי היסוד . . . דז". ולחבר המלכויות דדת

 זקיפה שניה.

דהיינו  .א כפי אותו מסלול שכבר ראינו במילת אתה"דז ר"ס הנקרא פנים לג"ר מיש"בזקיפה שניה ממשיכים אור הג

א "ת דז"ומשם לת ,א שהיא אות ה'"ומשם נמשכים לבינה דז ,א הנקרא אות י'"ס לחכמה דז"ר דיש"בתחילה נמשכין הג

 אות ו. שהוא

אנחנו לפני כי  דאחורס "כי ההמשכה היא מיש דפניםמדין זקיפה שניה ר "יכוין להמשיך ג :וזה מה שכתוב בסידור הק'

יום חול. ס "דנה"י דישלחש  דבינהא "כי עד מגן אברהם המשכת האורות הם לתקן חכמה דכתר דזדחכמה דכתר באהבה 

ר דרחל שהיא "ומשם נמשכים לגת )ו'( "חכמה )י'( בינה )ה'( ות :כפי הסדר שלא "ר דפנים דאחור דז"לגומשם להמשיכם 

כ עכשיו שנכנסים אור "וא ,ק שהם חג"ת נה"י לחב"ד חג"ת דרחל"אמנם כבר ידעת שבזקיפה ראשונה המשכנו ו .אות ה'

 ת( נדחים לנה"י שלה."י )שהיו עומדים בחג"ד( לחג"ת שלה והנה"ד שלה אז נדחים החג"ת )שהיו בחב"ר בחב"הג

 ,ה דרחל שבבחינת פנים שהיו בבריאה"ן בג"עולות המלכויות דחח ,א ורחל"ס שהמשכנו לז"ר דיש"ומכח הארות אלו דג

א. וזה מה שכתוב "ה שלה( דז"ן שלה( והוד )לבג"ס שלהם שבאצילות העומדים כנגד אחורי הנצח )לחח"ומתחברות לט

ה דפנים דאחור . . . דרחל . . . כנגד "ן בג"המלכויות דחחר שהמשכנו "מכח הארות דגלהעלות ולחבר בסידור הק': 

 א."פנים דאחור . . . דזאחורי הנצח הוד ד

 עליית המלכות דכתר דנוק'.

אמנם לא העלנו  .ה דנוק' שבבחינת האחור"ן בג"וחח "יהנה בב' כריעות הראשונות דברוך אתה העלנו את המלכויות דדת

את המלכות דכתר שבאחור. ודע שעליית המלכות דכתר דאחור דרחל נעשה בב' שלבים. והוא שבתחילה בזקיפה ראשונה 

ידעת  א. וכבר"ת דתפארת דז"ק דכתר דאחור דרחל כנגד ב' שלישי ת"ה' מכוונים להעלות ולחבר המלכויות דודשם 
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ק דכתר דנוק' הם עולים רק כנגד ב' "נמצא דכשמעלים ו .א"ת דז"שמקום עמידת הכתר דרחל הוא כנגד אחורי ב' שלישי ת

 א."ת דז"ת דב' שלישי ת"שלישי ת

שעדיין לא העלנו בכריעות ק דכתר דאחור דאחור "גם להעלות ולחבר המלכויות דווזה מה שכתוב בסידור הק': 

 ת."ת דת"דרחל כנגד ב' שלישי תהראשונות 

ס )דהיינו "קודם כל מעלים בבת אחת כל הי ,ר דכתר דרחל דאחור"העליות בגאת סיים ובזקיפה השניה דשם ה' לפני שנ

ס ספירות מלכויות "להעלות כל יא וכדאיתא בסידור הק' "ת דז"שי תק( מלכויות דכתר דפנים דרחל כנגד ב' שלי"ר ו"ג

 א."ת דפנים דאחור דז"דכתר דפנים דאחור . . . שהם כנגד ב' שלישי ת

שהרי בזקיפה ראשונה רק  .אז מסיימים העליות דמלכויות דכתר דאחור דנוק' ,ולאחר שהעלנו המלכויות דכתר דפנים

 ד( דכתר דאחור."בכחר )"ועכשיו מכוונים להעלות גם את הג ,רק דמלכויות דכתר דאחו"העלנו את הו

ת "ד דכתר דאחור דאחור דרחל . . . כנגד שליש עליון דת"להעלות ולחבר המלכויות דכחבוזה מה שכתוב בסידור הק': 

 א. "ת דאח' דאח' דז"דתל כנגד שליש עליון דב' שלישי "ר

 המשך סוגיית הכפלת החסדים.

א, שוב עלו באור חוזר ליסוד דאמא, ואז "ת ונצח הוד דחסדים ביסוד דז"שלישים התחתונים דת כזכור לאחר שירדו ב'

 נבקע היסוד דאימא ונכפלו החסדים. 

 א. "א, ואור החסד דהוד להוד דז"ועתה שוב ממשיכים אור החסד דנצח לנצח דז

משיכים הב' שלישים תחתונים דחסד כ ממשיכים ג' שלישים דאור חוזר דחסד דנצח לחכמה דנוק', ומחכמה דנוק' מ"אח

 דנצח לחסד ונצח דנוק'. 

וכן הוא בקו שמאל דנוק', שממשיכים לבינה דנוק' הג' שלישים דאור חוזר דחסד דהוד, ומהבינה דנוק' ממשיכים הב' 

 שלישים תחתונים דחסד דהוד לגבורה והוד דנוק'.

 כריעות וזקיפות דמגן אברהם.

ת הכריעות וזקיפות שבברכת מגן אברהם, נקדים כמה הקדמות יקרות ערך ואתה תשים ד להסביר א"הנה לפני שנבוא בס

 י."עיני שכלך בהם להבינם על נכון בעזה

א ד' פרצופים בעובי, שהם חכמה ובינה וחסדים )דדעת( וגבורות )דדעת( דכתר. והארבע "הנה כבר ידעת שיש בכתר דז

ל, באופן שבברכה ראשונה ממשיכים המוחין "ג דכתר הנ"ב חו"כריעות וזקיפות שיש בעמידה הם המשכת מוחין לחו

לחכמה שבכתר, ובברכת מגן אברהם ממשיכים המוחין לבינה דכתר, במודים לחסדים דדעת שבכתר ובהטוב שמך 

 ע."א וממנו לנוק', וממנה למלכויות שלה שבבי"לגבורות דדעת של הכתר. והמשכת המוחין היא לז

הנקרא לערכה פנים. ויש להמשיך את המוחין דאחור ופנים  –ס "הנקראת אחור, ומיש –נה המשכת המוחין מגיעים מתבו

כ שההמשכה צריכה להיות: אחור ופנים דאחור, ואחור ופנים דפנים. אמנם עד "א. נמצא א"א והן לפנים דז"הן לאחור דז

ראשונה שבעמידה שהיא לצורך  א שהם אחור ופנים דאחור. נמצא שבברכה"מילת באהבה, רק ממשיכים לצורך האחור דז

תיקון חכמה שבכתר, כיון שהיא לפני באהבה, רק המשכנו ותקננו אחור ופנים דאחור, ועדיין לא המשכנו כלל לאחור 

 ופנים דפנים של החכמה שבכתר.

כ בנוגע "א. וא"ודע שלאחר שהמשכנו בברכה ראשונה את המוחין דאחור ופנים דאחור לחכמה דכתר, הסתלקו המוחין מז

לחכמה שכתר יש לכוין בברכה שניה של מגן אברהם להמשיך . . . המוחין דאחור שלו. וכיון שאנחנו עכשיו בברכה 

 השניה לאחר באהבה, יש גם לכוין להמשיך לחכמה דכתר המוחין דאחור ופנים דפנים. 
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המוחין )דאחור ופנים( דפנים. והוא אמנם עליך לדעת שיש הבדל בין המשכת המוחין )דאחור ופנים( דאחור, לבין המשכת 

 –ק בג' קוויהם. )חסד ונצח "ק, ובזו ההמשכה ממשיכים בבת אחת כל הו"שבמוחין דאחור ממשיכים במילת ברוך אור ו

 דעת(. –בינה  –ר )חכמה "גבורה והוד( וכן במילת 'אתה' בכריעה שניה, ממשיכים בבת אחת כל אור ג –ת ויסוד "ת

המוחין )דאחור ופנים( דפנים, ההמשכה אינה של הג' קוים בבת אחת. והוא שבתיבת ברוך לעומת זאת בהמשכת 

ק, נמצא שבנוגע לאחור "שממשיכים המוחין דאחור דפנים רק ממשיכים את הקו הימני, וכיון שבברוך ממשיכים אור של ו

המשך המוחין דאחור דפנים  ן( לבד. וכן במילת 'אתה' שממשיכים"דפנים )דחכמה דכתר( רק ממשיכים חסד ונצח )ח

ר, נמצא שנמשיך רק את החכמה לבד ")דחכמה דכתר( רק ממשיכים את הקו ימין לבד, וכיון שבאתה ממשיכים אור ג

שיצטרף עכשיו לחסד ונצח שכבר המשכנו בברוך. וכן יהיה בדיוק בשתי זקיפות שבמילת ה' דהיינו בזקיפה ראשונה 

, רק נמשיך לחכמה שבכתר את הקו ימין שהם חסד ונצח. ובזקיפה שניה שמתקנים ק שבו"שממשיכים מוח דפנים דפנים בו

 ר דפנים דפנים נמשיך רק את החכמה שיצטרף לחסד ונצח שכבר המשכנו בזקיפה ראשונה."בג

 י בהאל הקדוש[."ה במחיה המתים, וקו אמצעי דת"]ושאר הקוים יימשכו בהמשך הברכות: קו שמאל בג

ופנים( דפנים דחכמה דכתר נכנסים מהם רק קו ימין במגן אברהם, ושארי הקוים בהמשך  והטעם שהמוחין )דאחור

א כשחזרו ליכנס בכריעה שניה "ל: בעמידה לא נתפשטו החסדים בגופא דז"ב( ז"העמידה, מבואר בספר עולת תמיד )מד ע

 ל. "המכוסה והרי זה חיבוק. עכת "כ באתה גיבור נתפשטו בגבורה, ובאתה קדוש בת"א, רק בחסד ואח"דמגן אברהם תוך ז

ל: כבר הודעתיך במקום אחר כי עד "ב( וז"ל ממש. ועוד בשעה"כ )כא ע"ו משער התפילה כלשון הנ"ח פ"וכן כתב בפע

 ל. "עתה היה בחינת החיבוק בימינא ובשמאלא ובאמצעיתא. עכ

א שסידר את כניסת "הרש"ש זיעח האלה הם המקור לדברי "ת והפרע"ד אות ב'( דדברי העו"וכתב הפתח עינים )מ' ע

ח שנתפשטו החסדים, הכוונה היא למוחין דכללות הנקראים חסדים כשנכנסים "ת ובפרע"המוחין באופן זה. ומה שכתב בעו

א בערך המוחין של הנוק' הנקראים גבורות. )ומה שכתב שנתפשטו בחסד וגבורה וכו' הכוונה היא בראש הקו של "בז

 ד(."של הגבורה שהיא הבינה כמו שיבואר בהמשך בס החסד שהוא החכמה, וראש הקו

ח אמורים על המוחין "ת ופרע"א שדברי העו"]והקשה שם הפתח עינים שעדיין לא זכה להבין מאין לו למרן הרש"ש זיע

א "דאחור ופנים דפנים, הרי אפשר לפרשם גם על המוחין דאחור ופנים דאחור, שגם הם יצאו מהנוק' ונכנסים עכשיו בז

 א כפשטותם שנכנסים כל קויהם בבת אחת ? "אותם סידרם מרן זיע ולמה

ע, "ה הטעם( שתמה על תמיהתו של הפת"ה עמוד רלט ד"ש דבליצקי שליטא בספרו פתח עינים החדש )ח"ועיין להגר

א דהדברים "כ דמזה יצא למרן הרש"ש זיע"ל בלשון 'הרי זה חיבוק', ופשוט א"ח סיים שם הרב ז"ת ובפע"שהרי בעו

ש דלבסוף "א שיהיה חיבוק אחור באח'. ועע"מורים כלפי המוחין דאחור ופנים דפנים, שהרי כל חיבוק הוא פנים בפנים דאא

 העלה צד אחר להבין את תמיהתו[.

ועתה נלמד עוד חילוק בין כניסת המוחין )דאחור ופנים( דאחור לבין כניסת המוחין )דאחור ופנים( דפנים דחכמה דכתר. 

א החסד והנצח לבד. ודע דחסד ונצח "לעיל כשממשיכים בתיבת ברוך המוחין דאחור דפנים רק ממשיכים לזוהוא דכאמור 

א. ובתיבת אתה שממשיכים גם החכמה גם "א, אלא אלא הם נכנסים שניהם בחכמה דז"אלו אינם נכנסים בחסד ונצח דז

יהיה בדיוק בב' זקיפות דמילת ה' שממשיכים  א. וכן"ן בחכמה דז"א. ונמצא עתה שכל קו הימין חח"היא תיכנס בחכמה דז

 א, ובברכות אמצעיות יכנסו המוחין לפי כליהם החסד בחסד והנצח בנצח. "ן דפנים דפנים יכנסו כולם בחכמה דז"חח

ל כבר הודעתיך במקום אחר כי עד עתה היה בחינת החיבוק . . . וכאשר הגיע "ב( וז"ומקור הדברים בשעה"כ )כא ע

ל. מבואר דבג' ברכות "נת אמצעיתא אז מתחילין המוחין להתפשט ולצאת מחוץ לגרון למטה אל הגוף, עכהחיבוק אל בחי

א. וכל זה "ר, ורק אחר האל הקדוש שהיא אמצעיתא מתחילים להתפשט בשאר גופא דז"ראשונות המוחין הם עדיין בג

כ גם סדר התפשטות זה "ר ופנים דפנים. אבבחינות אלו שהיה בהם חיבוק וכמו שכבר הסברנו מקודם, שהחיבוק היה באחו

כ רק במוחין דאחור ופנים דאחור, אבל מוחין דאחור ופנים דאחור "כ בהמשך הקו הוא ג"שהוא בהתחלה בחכמה ואח

 התפשטו בכל אורך קויהם בבת אחת. 
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החכמה דכתר.  ודע וזכור שב' החילוקים האלו שהזכרנו בהמשכת המוחין דאחור ופנים דפנים שייכים רק בהמשכות של

ר בבת אחת ונכנסים באותה ברכה בכל הקוים "ק או הג"אמנם ההמשכות לצורך הבינה דכתר הם כרגיל, שנמשך כל הו

 שלהם. 

ן בין "ה דיודי"א שהוא אהי"ועוד נזכיר, שהמוחין דאחור דאחור ואחור דפנים הנמשכים במילים ברוך אתה, הם משם קס

י. והמוחין דפנים דאחור ופנים דפנים "אלף ה –ר "י, ואור ג"ד ה"יו –ק יהיה "שאור ולחכמה דכתר ובין לבינה דכתר. נמצא 

 י. "ד ה"יהיה יו –ר "י, ואור ג"ו ה"וי –ק יהיה "כ אור ו"ב. א"לחכמה דכתר הם שם ע

 י."ה ד"יו –ר "י, ואור ג"ו ה"וא –ק הוא "ג, נמצא שאור ו"והמוחין דפנים דאחור ודפנים דפנים לבינה דכתר הם שם ס

 ד לבאר את הכתובות שבסידור הק' השייכות לברכת מגן אברהם."ל נבוא עתה בס"ולאחר כל ההקדמות הנ

א, "כי עד באהבה תיקנו רק בחינת אחור דחכמה דז דאחורק "כי בכריעה ראשונה ממשיכים אור הו ק"ברוך: להמשיך ו

כי כאמור לעיל כאן במוחין ד ונצח דאחור דפנים וחסא "א, ועתה ממשיכים אותם שוב לז"כ הסתלקו בחינות אלו מז"ואח

ק אלא רק הקו ימין שהם חסד ונצח, והם דאחור דפנים כי נמשכים מהתבונה דפנים כי "דאחור דפנים לא ממשיכים כל הו

כי בימי החול דנה"י דתבונה דלחש  דבינהא "ל לחכמה דכתר דז"ממשיכים בחינות הנדחכמה דכתר אנחנו אחר באהבה 

 הם מתבונה.ההמשכות 

 ק דאחור דאחור."ורואים שהקו ימין כפול, כי אחד מדין חסד ונצח דאחור דפנים, ואחד מדין ו

ת "א, המוחין דנה"י בחג"ד חג"ת דז"ק דאחור דאחור שהם חג"ת נה"י נכנסים בחב"המוחין ולחב"ד חג"ת דאחור דאחור 

א, ואינם מתפשטים בשאר "ם כעת רק לחכמה דזנכנסידאחור דפנים שהם המוחין וחסד ונצח ד "והמוחין דחג"ת בחב

 אורך הקו לעת עתה. 

כי בא מתבונה דאחור מדין ברוך ק "להמשיך ועוברים עכשיו לבינה דכתר שהוא בעצם המוח השייך לברכת מגן אברהם 

ים פעם י כפול"דמוח הבינה שבשרשי הכתר. ורואים כל האורות דנרנחדבינה דכתר א "לצורך תיקון צד הפנים דזדפנים 

 ק דאחור דפנים. "ק דאחור דאחור ופעם שנית מדין ו"אחת מדין ו

ת של הז"א, "י דמוחין בחג"ק מלמעלה נכנסים באופן שנה"כי כשבאים הולחב"ד חג"ת ק "וממשיכים ההארות הללו דו

ת "החג"ת בחג – ק למקומם הראוי להם"ר אז ידחו גם הו"כ במילת 'אתה' כשיבואו הג"א. )ואח"ד של ז"וחג"ת דמוחין בחב

אותם הארות שהמשכנו שהם דאחור דאחור ודאחור דפנים יכנסו עכשיו במקום  דאחור דאחור ואחור דפניםי( "י בנה"והנה

 א."דבינה דכתר . . . דזא, שהוא אחור דאחור ואחור דפנים "המקביל להם בפרצוף ז

ד "ק דמוחין דאחור דאחור בחב"ורק הכנסנו הו ן דאחור דפנים."ק דאחור דאחור וח"הרי שהמשכנו עד כה: לחכמה דכתר ו

ל רק רואים הכלים "א )ולכן בשלב הראשון של ההמשכה של המוחין הנ"א והחסדים ונצח דאחור דפנים בחכמה דז"דז

 א(. "דחב"ד דז

שהם  וחאור דאחור דחכמה דכתרא, וזה מה שכתוב בסידור הק': "ת דז"י דמוחין דאחור דאחור בחג"ועתה דוחים הנה

  א."לחג"ת דזמוחין דאחור דאחור השייכים לחכמה דכתר ה

א "ד דז"ק האלו בשלב ראשון רק נכנסו בחב"ק דאחור דפנים. אמנם הו"ק דאחור דאחור וו"המשכנו: ו לבינה דכתר][ובנוגע 

ור י )דאחור דאחור ודאח"א ונוק' עולות המלכויות דדת"ק דאחור דאחור ודאחור דפנים שהמשכנו לז"ומכח הארות דו

 א."ס עליונות שלהם העומדים כנגד יסוד דז"דפנים( דבינה דכתר דרחל שהיו בבריאה לאצילות ומתחברות לט

 וזה מה שכתוב בידור הק': 

י "מלכויות דדתס שלהם שבאצילות את ה"ק שהמשכנו, להעלות מהבריאה ולחברם עם הט"מכח הארות דולהעלות ולחבר 

 א דאצילות."כנגד יסוד דאחור דאחור ודאחור דפנים . . . דזהעומדים דאחור דאחור ואחור דפנים דבינה . . . דרחל 

ק שהם חג"ת נה"י דמוחין אחור דאחור ואחור דפנים )דחכמה ובינה דכתר( ": נקדים ונאמר שבמילת ברוך המשכנו ואתה

א, "ר( דאחור דפנים לחב"ד דז"דאחור דאחור ורק אור החכמה )דג ר"א. ועכשיו במילת אתה נמשיך אור ג"לחב"ד חג"ת דז
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א. וזה "י דז"ת( לנה"א, והמוחין דנה"י )שהיו עד כה בחג"ת דז"ד( בחג"ועל ידי כך ידחו המוחין דחג"ת )שהיו עד כה בחב

 ר דאחור דאחור ודאחור דפנים."בנוגע לחכמה דכתר, אמנם לבינה דכתר נמשיך כל אור ג

כ לבינה דכתר. דחיית החג"ת של "ר לחכמה דכתר ואח"משולב בין חכמה לבינה דכתר, דהיינו המשכת ג וסדר הכוונות

י דבינה דכתר. "כ דחיית הנה"י דחכמה דכתר ואח"החכמה דכתר ולאחריו דחיית החג"ת של הבינה דכתר. דחיית הנה

 ד לביאור הכתובות של הסידור הק': "ונבוא בס

כי הם לצורך תיקון האחור דאחור כי באים מתבונה  דאחורהשייך למילת אתה שהם המוחין ר "היינו אור גלהמשיך חב"ד 

ר( דאחור דפנים שהיא בעצם "כי כאמור לחכמה דכתר רק ממשיכים בשלב זה החכמה )דגוחכמה דאחור דפנים א "דז

כמה דכתר(, ושאר הקוים תשלום ההמשכה של כל הקו ימין, כיון שבמילת ברוך כבר המשכנו חסד ונצח דאחור דפנים )דח

דנה"י מדין לחש, וההמשכה היא  דחכמה דכתר דבינהיימשכו בברכות מחיה המתים והאיל הקדוש. וכל המוחין הללו הם 

 שהיא מקור ההמשכה ביום חול.  דתבונה

 ורואים שהאורות דקו ימין של החכמה כפולות, אחד מדין אחור דאחור ואחד מדין אחור דפנים. 

לחב"ד דאחור דאחור וחכמה דאחור דפנים דחכמה דכתר דבינה א שהוא: "נכנסים בכתובת שכנגדם בזל "וההארות הנ

 א."דנה"י דז

ר )ולא רק החכמה כמו שעשינו "אותה המשכה עכשיו לבינה דכתר, רק ההבדל שבמוחין דאחור דפנים ממשיכים כל הג

 לאחור דפנים. בחכמה דכתר( לכן כאן כל האורות כפולים כשאחד לאחור דאחור והשני

 א."כיון שנכנסו עתה החב"ד דאחור דאחור דחכמה דכתר הם דוחים החג"ת )שהמשכנו בברוך( לחג"ת דז

פ שעכשיו במילת אתה "א, אע"אמנם בנוגע לחסד ונצח דאחור דפנים שהמשכנו בברוך ושנמצאים כעת בחכמה דז

א, אלא בשלב זה כל הקו ימין שהם "מקומם בזמ אין החכמה דוחה את החסד והנצח ב"המשכנו החכמה דאחור דפנים, מ

 א. )ורק בהמשך הברכות האמצעיות יידחו החסד והנצח למקומם(."חכמה חסד ונצח נשארים כולם בחכמה דז

ר )חב"ד( דאחור דאחור ודאחור דפנים, אז נדחים החג"ת דאחור דאחור ודאחור דפנים "כיון שהמשכנו לבינה דכתר ג

 א."ד( לחג"ת דז"מצאים עד כה בחב)שהמשכנו בברוך ושהיינו נ

י )שהמשכנו בברוך ושהיה עד כה "א, ממילא נדחה הנה"ת דאחור דאחור דחכמה דכתר נדחה לחג"ת דז"כיון שהחג

 א. "ת( לנה"י דז"בחג

ר דאחור דאחור ודאחור דפנים דבינה דכתר לחב"ד )דאחור דאחור ודאחור דפנים( דנוק' שהיא "עכשיו נמשיך הארת הג

ק נמצא "י דמוחין דו"ק )דאחור דאחור ודאחור דפנים( כשהנה"וכזכור במילת ברוך המשכנו כבר לנוק' הארות דו אות ה'.

 ד שלה. "ק נמצא בחב"ת שלה והחג"ת דמוחין דו"בחג

 י לנה"י שלה. "ר לחב"ד שלה אז נדחים החג"ת דמוחין לחג"ת שלה והנה"וכעת שממשיכים הארת הג

 וזה מה שכתוב בסידור הק': 

דבינה דכתר של  דאחור דאחור ודאחור דפניםשעתה המשכנו במילת אתה שהם המוחין חב"ד להמשיך הארת חב"ד 

לחב"ד דאחור דאחור א, למקום המקביל לבחינותיהם בנוק' שהם "ד דז"ושנמצאים כעת בחבדנה"י דתבונה הבאים דבינה 

 ודאחור דפנים דבינה דכתר דבינה דנה"י דבינה דרחל.

ולדחות וכיון שנכנסו החג"ת לחג"ת אז לחג"ת דנוק'. ד "דמוחין שהיה בחבולדחות החג"ת וכיון שנכנסו החב"ד לחב"ד אז 

 לנה"י דנוק.ת "דמוחין שהיה בחגי "הנה

ס עליונות "ה דרחל שהיו בבריאה, ומתחברות לט"ן ובג"ומכח הארות דחב"ד שהמשכנו לנוק' אז עולות המלכויות דקוי חח

 א. "ילות העומדים כנגד אחור נצח והוד דזשלהם באצ
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ה דאחור דאחור "ן בג"המלכויות דחחס שלהם שבאצילות "עם הט ולחברמהבריאה  להעלותוזה מה שכתוב בסידור הק': 

 א דאצילות."ודאחור דפנים . . . דרחל . . . כנגד נצח והוד דפרצוף אחור דאחור ואחור דפנים . . . דז

 זקיפות

ק "אחר באהבה ממשיכים הארות המוחין דפנים דאחור ודפנים דפנים. בזקיפה ראשונה ממשיכים אור וכידוע בזקיפות של

 ל בנוגע להמשכות של הבינה דכתר. "ר דפנים דאחור ודפנים דפנים והנ"דפנים דאחור ודפנים דפנים, ובזקיפה שניה אור ג

ק, ובזקיפה שנייה רק "ן( דו"ק החסד ונצח )חאמנם בנוגע לחכמה דכתר המוחין דפנים דפנים יהיו בזקיפה ראשונה ר

ק בזקיפה ראשונה וכל "ר. והמשכת הארת המוחין דאחור דפנים זהה להמשכה של הבינה דכתר, דהיינו כל הו"החכמה דג

 ר בזקיפה שניה, שכאמור בהקדמתינו ההבדל בחכמה דכתר הוא דווקא במוחין דפנים דאחור ודפנים דפנים, עיין שם."הג

 ראשונה.זקיפה 

ס הנקרא "כיון שההמשכה היא מיש דפניםק שהם חג"ת נה"י דמוחין "כי בזקיפה ראשונה ממשיכים אור ו ק"להמשיך ו

שהם חסד  ן"חא. אמנם לגבי הארות דמוחין דפנים דפנים רק ממשיכים "כיון שהארות אלו הם לצורך אחור דזדאחור פנים 

  ס."]ד[נה"י דישהנמשכים מ דכתר דבינה דחכמהל הם "ונצח לבד דפנים דפנים. והמוחין הנ

 ק דאחור דפנים."אחד מדין חסד ונצח דפנים דפנים ואחד מדין קו ימין דו –ורואים שהאורות של הקו ימין כפולות 

ן דפנים "וחי דמוחין לחג"ת. "ת דמוחין נכנס לחב"ד והנה"דהיינו שהחג לחב"ד חג"ת דפנים דאחורק נכנסים "וההארות דו

 א. "לחכמה דחכמה דכתר . . . דזמתפשטים בקו ימין אלא שניהם רק  אינןדפנים 

 ובשלב ראשון רק נכנס החג"ת לחב"ד.

ק דמוחין דפנים דאחור ודפנים דפנים )ולכן האורות כפולים( ונכנסים "כ שממשיכים לבינה דכתר אור ו"אותו מהלך אח

י דמוחין"א והנה"ד דז"החג"ת דמוחין בחב

 א."ת דז"בחג 

 ובשלב ראשון רק נכנס החג"ת לחב"ד.

א, וזה רק בנוגע למוחין דפנים "י דמוחין נכנסים לחג"ת דז"חוזרים לחכמה דכתר ומשלימים הכניסה דמוחין כשעדין הנה

כניסת המוחין דנה"י דפנים )דאחור ודפנים כ גם "א( ומסיימים אח"דאחור. )כיון שהנצח דפנים דפנים נשאר בחכמה דז

 א. "ת דז"דפנים( דבינה דכתר שנכנסים בחג

ל "ק הנ"ק דאחור דאחור ובכריעה שניה נדחו הו"לפני שנמשיך נסכם, שבנוגע לחכמה דכתר המשכנו בכריעה ראשונה ו

 א."ק דז"בו

 א."ד דז"א והחג"ת בחב"ת דז"י בחג"ק דפנים דאחור, ונמצאים הנה"ועתה בזקיפה ראשונה המשכנו הו

 א לחב"ד וחג"ת דנוק'."ל הנמצאים בז"ק הנ"וכעת נמשיך ב' סוגי המוחין דו

 ופניםא "ק דז"שהמשכנו במילת ברוך ושנמצא עכשיו בו ק דאחור"להמשיך הארת הוזה מה שכתוב בסידור הק': 

י דישראל "מדנה. . . שהמשכנו  דאחור דחכמה דכתרא "ד וחג"ת דז"שהמשכנו עכשיו בזקיפה ראשונה ושנמצאים בחב

 לאחור )דאחור(. ודתבונהלפנים )דאחור(  סבא

ל שאורות המוחין דחג"ת "רלחב"ד ל "ק דאחור )דאחור( וממשיכים הארות הנ"ק דפנים וו"רואים אורות כפולים כיון שזה ו

דחכמה דכתר . . . שהוא המקום המקביל להם דאחור ופנים דאחור  ואורות מוחין דנה"י יכנסו לחג"תחג"ת יכנסו לחב"ד 

 ה'. שהיא אותדרחל 
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ק דפנים דאחור ודפנים דפנים דבינה דכתר שהמשכנו כעת בזקיפה ראשונה לחב"ד חג"ת "כ ממשיכים ההארות דו"אח

 דנוק'. 

פה ראשונה שהמשכנו עכשיו בזקידפנים דאחור ופנים דפנים של המוחין ק "להמשיך הארת ווזה מה שכתוב בסידור הק': 

שהוא המקום דפנים דאחור ופנים דפנים י דמוחין יכנסו לחג"ת "והנהחג"ת ת דמוחין ייכנסו לחב"ד "ל שהחג"רלחב"ד 

 ה'.שהיא אות דבינה דכתר . . . דרחל המקביל להם 

י של המלכות הנמצאות בבריאה "ן בזקיפה ראשונה אז עולות המלכויות דקו דת"ומכח הארות הללו שהמשכנו לזו

 א."ס שלהם באצילות העומדים כנגד יסוד דז"מתחברות עם הטו

י השייכות להארות מוחין "והם המלכויות דדתא "י . . . כנגד יסוד דז"לחבר מלכויות דדתוזה מה שכתוב בסידור הק': 

 א דאצילות."דפנים דאחור ופנים דפנים דזשהמשכנו כעת בזקיפה ראשונה שהם 

המלכויות דכתר של המלכות השייכות להארות מוחין דאחור דאחור ודאחור דפנים וכעת בזקיפה ראשונה גם עולות 

ק דכתר של המלכות. וזה "שהמשכנו בברוך אתה וטרם עלו באצילות. ובשלב זה של זקיפה ראשונה רק עולות המלכויות דו

כי בזקיפה ק דכתר "מלכויות דוס שלהם "באצילות עם הטולחבר מהבריאה גם יכוין להעלות מה שכתוב בסידור הק': 

דאחור דאחור ואחור ר יעלו בזקיפה שניה. והם המלכויות השייכות להארות מוחין "ק דכתר, והג"ראשונה רק עולות ו

ת "ק דכתר דנוק' עומד כנגד ב' שלישי ת"כ שו"א נמצא א"ת ][ דז"וכיון שכל כתר דנוק' עומד כנגד ב' שלישי תדפנים. . . 

 א."ת דאחור דאחור ואחור דפנים . . . דז"ת ][דת"י תכנגד ב' שלישת "דב' שלישי ת

 זקיפה שניה.

ר( "ר דפנים דאחור ורק חכמה )דג"ר. ונפשט ונאמר שבנוגע לחכמה דכתר ממשיכים ג"כידוע בזקיפה שניה ממשיכים אור ג

חב"ד דפנים דאחור ר דפנים דאחור ודפנים דפנים. וקודם כל נכנסים ה"דפנים דפנים. ובנוגע לבינה דכתר ממשיכים כל הג

 א."ד דז"והחכמה דפנים דפנים דחכמה דכתר בחב

 א."ד דז"כ ממשיכים החב"ד דפנים דאחור ודפנים דפנים דבינה דכתר בחב"ואח

א, אז נדחים המוחין דחג"ת שהמשכנו בזקיפה ראשונה "ד דז"וכיון שנכנסו בחכמה דכתר המוחין חב"ד דפנים דאחור בחב

 א(."ד דז"עומדים בחב א )כי עד עתה היו"לחג"ת דז

א אז נדחים המוחין "ד דז"וכן על זה הדרך בבינה דכתר, כיון שנכנסו עכשיו המוחין חב"ד דפנים דאחור ודפנים דפנים בחב

 א(. "ד דז"א )כי עד כה היו עומדים בחב"דחג"ת )דפנים דאחור ודפנים דפנים( שהמשכנו בזקיפה ראשונה לחג"ת דז

א, אז הם עכשיו דוחין המוחין דנה"י )שהמשכנו "ת דז"דאחור דחכמה דכתר נכנסו בחג וכיון שהמוחין דחג"ת דפנים

 א(."ת דז"א )כי עד כה היו עומדים בחג"י דז"בזקיפה ראשונה( בנה

א, אז נדחים המוחין "ת דז"וכן על זה הדרך כיון שנכנסו המוחין דחג"ת דפנים דאחור והפנים דפנים דבינה דכתר בחג

 א(."ת דז"א )כי עד עכשיו עמדו בחג"זקיפה ראשונה( לנה"י דזדנה"י )שהמשכנו ב

ק דפנים דאחור "ק דאחור דאחור )שהמשכנו בעצם בכריעה ראשונה( וו"ולפני שנמשיך נקדים שבזקיפה ראשונה המוחין דו

ל "וחין הני דמ"ד וחג"ת )דאחור ופנים דאחור( דנוק', דהיינו שהנה")שהמשכנו בזקיפה ראשונה( דחכמה דכתר נכנסו בחב

 ד דנוק'."ל עומד בחב"ת דנוק' והחג"ת דמוחין הנ"עומד בחג

ר דפנים דאחור )שהמשכנו עכשיו בזקיפה שניה( "ר דאחור דאחור )שהמשכנו במילת אתה( ואור ג"ועכשיו נמשיך אור הג

דחג"ת )שנכנסו  דחכמה דכתר לחב"ד )דאחור ופנים דאחור( דנוק', ואז ידחו המוחין דחב"ד הנכנסים בנוק' את המוחין

ד דנוק'( לחג"ת דנוק'. וכיון שנכנסו החג"ת לחג"ת דנוק' אז ידחו המוחין דנה"י )שנכנסו בזקיפה "בזקיפה ראשונה בחב

 ת דנוק'( לנה"י דנוק'."ראשונה בחג
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שכנו ק דפנים דאחור ודפנים דפנים )שהמ"נעבור עתה לבינה דכתר, ונקדים ונאמר שבסוף זקיפה ראשונה נכנסו המוחין דו

והחג"ת  'ת דנוק"ל נכנסו בחג"ד וחג"ת דנוק', דהיינו שהמוחין דהיינו שהנהי"ס דמוחין הנ"אותם בזקיפה ראשונה( בחב

 ד דנוק'. "ל נכנסו בחב"דמוחין הנ

ר דפנים דאחור ודפנים דפנים )שהמשכנו עכשיו בזקיפה שניה( בבינה דכתר לחב"ד )דפנים דאחור "ועכשיו נמשיך אור הג

ד דנוק'( "דפנים( דנוק', ואז ידחו המוחין דחב"ד הנכנסים בנוק' את המוחין דחג"ת )שנכנסו בזקיפה ראשונה בחבודפנים 

 ת דנוק'( לנה"י דנוק'."לחג"ת דנוק'. וכיון שנכנסו החג"ת לחג"ת דנוק' אז ידחו המוחין דנה"י )שנכנסו בזקיפה ראשונה בחג

ה דבינה דכתר של הנוק' מהבריאה ומתחברות באצילות "ן בג"כויות דחחן אז עולות המל"ומכח ההארות האלו שנכנסו בזו

 א דאצילות."ס שלהם העומדים כנגד נצח והוד דז"עם הט

ן "המלכויות דחחס שלהם באצילות את "עם הטולחבר ל מהבריאה "מכח ההארות הנלהעלות וזה מה שכתוב בסידור הק': 

ה אלו "ן בג"וקוי חחדנה"י דבינה דרחל. השייכות ופנים דפנים דפנים דאחור השייכות להארות שהמשכנו שהם ה "בג

 א דאצילות."ה דפנים דאחור ופנים דפנים . . . דנה"י דבינה דז"כנגד נועומדים 

וכן מכח הארות אלו שהמשכנו עולה הכתר דפנים דאחור ודפנים דפנים כולו דבינה דכתר דרחל מהבריאה ומתחבר 

 א דאצילות."ת דז"לישי תבאצילות במקומו שהוא כנגד ב' ש

ת דב' "ק דכתר דאחור דאחור ודאחור דפנים של הנוק' כנגד ב' שלישי ת"וכזכור בסוף זקיפה ראשונה העלנו המלכויות דו

א. ועכשיו בסוף זקיפה שניה גומרים להעלות המלכויות דכתר דאחור דאחור ודאחור דפנים דרחל ועולים "ת דז"שלישי ת

 א דאצילות. "ת דז"ש עליון דב' שלישי תר דכתר דרחל כנגד שלי"הג

 כריעות וזקיפות דמודים.

א ד' פרצופים בעובי שהם חכמה בינה חסדים דדעת וגבורות דדעת. בכריעות וזקיפות דברכה "למדנו שיש לכתר דז

 ן גם עולות המלכויות דנוק' שהיו בבריאה"י ההארות שמקבלים זו"ראשונה בשמונה עשרה מתקנים החכמה דכתר, וע

ס שלהם. ובכריעות זקיפות דברכת מגן אברהם מתקנים הבינה דכתר )ושוב גם החכמה "ומתחברות באצילות עם הט

 דכתר( ומעלים המלכויות מהבריאה. 

י הכריעות זקיפות מתקנים חסדים דדעת דכתר, ומעלים המלכויות השייכות לבחינה זו הנמצאות "ועתה במודים ע

 בבריאה. 

 ס הנקרא פנים. "ממשיכים מתבונה שהיא בחינת אחור, ובזקיפות מישוכבר ידעת שבכריעות 

ג. נמצא שאור "ה דאלפין העולה קמ"ר, כאן במודים המוחין הנמשכים הם משם אהי"ק וג"ובב' כריעות שממשיכים אור ו

 א."ף ה"אל –ר יהיה "א, ואור ג"ד ה"יו –ק יהיה "ו

 –ר יהיה "א, ואור ג"ו ה"וא –ק יהיה "ה, ולכן אור ו"ה דמ"דשם הוי ר המוחין הם"ק וג"ובב' זקיפות ששם ממשיכים אור ו

 א."ד ה"יו

 פ הסידור הק'."ד לבאר הכוונות דכריעות וזקיפות דמודים ע"ועתה נבוא בס

ק מאחור דאחור וגם מאחור דפנים דחסדים דדעת דכתר. וכיון ": במילים מודים אנחנו לך ממשיכים אור ובכריעה ראשונה

מוחין, אחד דאחור דאחור ואחד דאחור דפנים, לכן הנרנח"י כפולים. וכיון שממשיכים בחינות מוחין דאחור,  שממשיכים ב'

א "ד דז"ת דמוחין נכנס בחב"א, כשהחג"ד חג"ת דז"ק שהמשכנו נכנס בנתיים רק בחב"לכן ההמשכה היא מתבונה. והאור ו

 א."ת דז"ונה"י דמוחין בחג

י "ד דנוק' והנה"ד חג"ת דנוק', חג"ת דמוחין בחב"ק בחב"ממשיכים הארתם של הו א"ומאותו מקום שנכנסו המוחין בז

 דמוחין בחג"ת דנוק' שהיא אות ה'. 
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ן עולות המלכויות דדת"י )דאחור דאחור ודאחור דפנים( דחסדים דדעת של הנוק' "ק שהמשכנו לזו"ומכח הארות אלו דו

 א. "ים כנגד יסוד דזס שלהם העומד"שירדו לבריאה ומתחברות באצילות עם הט

: במילים 'שאתה הוא' משלימים המשכת המוחין דאחור דאחור ודאחור דפנים כי בכריעה הראשונה רק בכריעה שניה

ק "ר של אותם מוחין. וכיון שבכריעה ראשונה המוחין דו"ל, ועכשיו בכריעה השניה ממשיכים אור ג"ק דמוחין הנ"המשכנו ו

א( "ד דז"א ידחו המוחין דחג"ת )שהיו בחב"ד דז"ר בחב"שעתה בכניסת המוחין דג א, נמצא"ד חג"ת דז"רק נכנסו בחב

 א( לנה"י."ת דז"לחג"ת, וממילא ידחו המוחין דנה"י )שהיו בחג

ר )דאחור דאחור ודאחור דפנים( לחב"ד דנוק'. וכיון שבכריעה ראשונה הארת המוחין "כ ממשיכים הארת המוחין דג"אח

ד דנוק'( "ד שלה ידחו המוחין דחג"ת )שהיו בחב"ר בחב"ה, נמצא שעתה בכניסת המוחין דגד חג"ת של"ק נכנסו בחב"דו

 ת דנוק'( לנה"י שלה."לחג"ת וממילא ידחו המוחין דנה"י )שהיו בחג

ן "ן, עולות מהבריאה המלכויות דב' קוי חח"ומכח הארות אלו דמוחין דחב"ד דאחור דאחור ודאחור דפנים שהמשכנו לזו

 א. "ס שלהם באצילות העומדים כנגד נצח והוד דז"דדעת של הנוק' ומתחברות עם הט ה דחסדים"ובג

 ס הנקרא פנים. "ן מוחין דפנים )פנים דאחור ופנים דפנים( לכן ההמשכה תהיה מיש"בזקיפות, כיון שממשיכין לזו

ק דכתר דאחור "ונה הווהחידוש שבזקיפות לעומת הכריעות הוא שגם מעלים הכתרים של הנוק' מהבריאה. ובזקיפה ראש

ס דכתר דנוק' דפנים כמו שכבר הראת לדעת מסדר הב' ברכות ראשונות "דאחור ודאחור דפנים, ובזקיפה שניה כל הע

 דעמידה.

ד ונה"י דמוחין "א: חג"ת דמוחין בחב"ק דמוחין פנים דאחור ופנים דפנים לחב"ד חג"ת דז": ממשיכים אור ובזקיפה ראשונה

ל לחב"ד דנוק' )בו יכנס חג"ת דמוחין( וחג"ת דנוק' )בו יכנס נה"י "ק הנ"שיכים הארת מוחין דוא. ומשם ממ"ת דז"בחג

 דמוחין(.

ומכח הארות אלו עולות המלכויות דדת"י דחסדים דדעת דפנים דאחור ודפנים דפנים של הנוק' מהבריאה, ומתחברות 

 א."ס שלהם העומדים כנגד יסוד דז"באצילות עם הט

ס שלהם באצילות העומדים "ק דכתר דאחור דאחור ואחור דפנים של הנוק' ומתחברות עם הט"יות דווגם עולות המלכו

ק דכתר "כ שו"א יוצא א"ת דז"א. וכיון שכל כתר דנוק' עומד כנגד ב' שלישי ת"ת דז"ת דב' שלישי ת"כנגד ב' שלישי ת

 ת."ש ת"ת דב"ש ת"דנוק' הוא כנגד ב

ק "רות דמוחין דפנים דאחור ודפנים דפנים. כי בזקיפה ראשונה רק המשכנו ו: עתה משלימים המשכת ההאזקיפה שניה

ן. בשלב ראשון ממשיכים אור "ד דזו"ר של אותם המוחין בחב"ן. וכעת ממשיכים אור הג"ד וחג"ת דזו"ל בחב"דמוחין הנ

ת( גם הם נדחים ")שהיו בחגא והמוחין דנה"י "ד( לחג"ת דז"א, וממילא נדחין המוחין דחג"ת )שהיו בחב"ד דז"ר בחב"הג

 א."לנה"י דז

ד( לחג"ת שלה וגם המוחין דנה"י "ל לחב"ד דנוק' וממילא נדחין המוחין דחג"ת )שהיו בחב"ר הנ"ומשם ממשיכים אור הג

 ת( נדחים לנה"י דנוק'.")שהיו בחג

ל "ה דבחינות הנ"בג ן"ן, עולות המלכויות דחח"ר דפנים דאחור ודפנים דפנים שהמשכנו לזו"ומכח הארות מוחין דג

ס דכתר דפנים דאחור "א. וגם עולות ע"ס שלהם העומדים כנגד הנצח והוד דז"מהבריאה ומתחברות באצילות עם הט

 א."ת דז"ודפנים דפנים דחסדים דדעת דנוק' מהבריאה ומתחברות באצילות נגד ב' שלישי ת

נים דחסדים דדעת דנוק' )כי בזקיפה הראשונה רק ר דכתר דאחור דאחור ודאחור דפ"ל גם עולות ג"ועתה מכח ההארות הנ

א כיון שכל הכתר דנוק' עומד נגד ב' שלישי "ת דז"ל( ועומדים באצילות נגד שליש עליון דב' שלישי ת"ק דכתר הנ"העלנו ו

 א."ת דז"עומד כנגד שליש עליון דב' שלישי ת 'ר דכתר דנוק"כ שג"א נמצא א"ת דז"ת

 כריעות וזקיפות דהטוב שמך.

 הנה בכריעות וזקיפות דברכת הטוב שמך ממשיכים מוחין לצורך המח דגבורות דדעת דכתר.
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א. נמצא שאור "ן העולה קנ"ה במילוי ההי"והמח דאחור דאחור ודאחור דפנים הנמשך בב' כריעות מתבונה הוא שם אהי

 ה."ף ה"לא –ר הנמשך בכריעה שניה יהיה "ה, ואור ג"ד ה"יו –ק הנמשך בכריעה ראשונה יהיה "ו

ק הנמשך בזקיפה ראשונה יהיה "ן, נמצא שאור ו"ס הוא שם ב"והמח דפנים דאחור ודפנים דפנים הנמשך בב' זקיפות מיש

 ה. "ד ה"יו –ר הנמשך בזקיפה שניה יהיה "ה, ואור ג"ו ה"ו –

מ "ת מודים, מן ועליית המלכויות דנוק' מהבריאה זהה למה שכבר למדנו בברכ"פ שסדר המשכת המוחין לזו"ודע שאע

 ד."לרוב אהבת הדברים וגם כדי שיתיישבו בלב הלומד נחזור עליהם עוד פעם בס

ק דאחור דאחור ואחור דפנים דמוח גבורות דדעת. וכיון שמדובר על מוחין דאחור לכן ": ממשיכים אור ובכריעה ראשונה

המשכות, אחד מוחין דאחור דאחור ואחד  ההמשכה היא מתבונה הנקראת אחור. והאורות נרנח"י כפולים כיון שיש כאן ב'

 דאחור דפנים.

 א."ת דז"א והמוחין דנה"י בחג"ד דז"ת דמוחין נכנס בחב"א כשהחג"ד חג"ת דז"ל בחב"ונכנסים המוחין הנ

ל לחב"ד חג"ת דנוק' שהיא אות ה'. החג"ת דמוחין יכנס לחב"ד דנוק' "ק הנ"א ממשיכים הארות דמוחין ו"ומאותו מקום בז

 דמוחין יכנס לחג"ת דנוק'.י "והנה

י דגבורות דדעת דאחור דאחור ודאחור דפנים דנוק' "ן יעלו המלכויות דדת"ומכח הארות מוחין אלו שהמשכנו לזו

 א."ס שלהם באצילות העומדים כנגד יסוד דז"מהבריאה ויתחברו עם הט

א. ומכיון "ם מתבונה לחב"ד דזר דמוחין גבורות דדעת דאחור דאחור ודאחור דפני": ממשיכים אור גבכריעה שניה

א אז דוחין "ד דז"ר בחב"א נמצא שכעת שנכנסים המוחין בג"ד חג"ת דז"ק בחב"שבכריעה ראשונה נכנסו רק המוחין דו

א. ומשם "ת( לנה"י דז"א וממילא גם נדחין המוחין דנה"י )שהיו בחג"ד( לחג"ת דז"המוחין דחג"ת )שהיו עד כה בחב

ד וחג"ת "ק בחב"ל לחב"ד דנוק'. וכיון שבכריעה ראשונה רק נכנסו המוחין דו"ר דבחינות הנ"ממשיכים הארות המוחין דג

ד דנוק'( לחג"ת "ד שלה אז ממילא נדחים המוחין דחג"ת )שהיו בחב"ר בחב"דנוק' נמצא שכעת שממשיכים לה מוחין דג

 ת דנוק'( לנה"י שלה."וגם נדחים המוחין דנה"י )שהיו בחג

ה "ן בג"ן עולות המלכוית דב' קוי חח"חין דגבורות דדעת דאחור דאחור ודאחור דפנים שהמשכנו לזור דמו"ומכח הארות הג

ס שלהם באצילות העומדים כנגד נצח "דאחור דאחור ודאחור דפנים דגבורות דדעת דנוק' מהבריאה ומתחברות עם הט

 א. "והוד דז

ס הנקרא פנים. וחוץ ממה "דפנים, ולכן ההמשכה היא מישן מוחין דפנים דאחור ודפנים "הנה כידוע בזקיפות ממשיכים לזו

ה דגבורות דדעת דפנים דאחור ודפנים דפנים של הנוק' מהבריאה גם מעלים בזקיפה "ן בג"י וחח"שמעלים המלכויות דדת

ר דכתר דאחור "ק דכתר דאחור דאחור ודאחור דפנים של הנוק' שלא העלנו בכריעות. ובזקיפה שניה הג"ראשונה הו

 דאחור ודאחור דפנים של הנוק'.

א. "ס לחב"ד וחג"ת דז"ק דמח דגבורות דדעת דפנים דאחור ודפנים דפנים מיש"ממשיכים אור הו בזקיפה ראשונה:

ל גם לחב"ד "ק דמוחין הנ"א. ומשם ממשיכים אור הו"ת דז"א והמוחין דנה"י יכנסו בחג"כשהמוחין דחג"ת יכנסו לחב"ד דז

ק "ת דנוק'. ומכח הארות המוחין האלו דו"מוחין יכנסו לחב"ד דנוק' והמוחין דנה"י יכנסו בחגת ד"וחג"ת דנוק'. כשהחג

י דפנים דאחור ודפנים דפנים של "ן אז עולות המלכויות דדת"דפנים דאחור ודפנים דפנים דגבורות דדעת שהמשכנו לזו

 א. "דזס שלהם העומדים כנגד היסוד "הנוק' שהיו בבריאה ומתחברים באצילות עם הט

ק דכתר דאחור דאחור ודאחור דפנים של הנוק' מהבריאה ומתחברים באצילות כנגד ב' "ל ו"וגם עולות מכח הארות הנ

ק דכתר דנוק' "כ יוצא שו"א, א"ת דז"א, כיון שכל הכתר דנוק' עומד כנגד ב' שלישי ת"ת דז"ת דב' שלישי ת"שלישי ת

 א. "ת דז"ת דב' שלישי ת"עומד כנגד ב' שלישי ת

: עכשיו משלימים המשכת האורות דמוחין דפנים דאחור ודפנים דפנים, כיון שבזקיפה ראשונה רק המשכנו בזקיפה שניה

ק "א, וכזכור בזקיפה ראשונה רק המשכנו אור הו"ד דז"ל בחב"ר דמוחין הנ"ל. וכעת ממשיכים אור הג"ק דמוחין הנ"אור הו
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א "ד( לחג"ת דז"א, אז נדחין המוחין דחג"ת )שהיו בחב"ד דז"בחבר "א. נמצא דכשנכנס עתה אור הג"ד וחג"ת דז"בחב

 א."ת( לנה"י דז"וממילא גם נדחין המוחין דנה"י )שהיו בחג

ק רק לחב"ד חג"ת דנוק'. "ל לחב"ד דנוק'. ובזקיפה ראשונה המשכנו אור דמוחין דו"ר דמוחין הנ"ומשם ממשיכים אור הג

ד( לחג"ת דנוק' וממילא גם המוחין "דנוק' אז נדחין המוחין דחג"ת )שהיו בחבד "ר( בחב"ועתה שנכנסים המוחין דחב"ד )ג

 ת( נדחין לנה"י דנוק'."דנה"י )שהיו בחג

ה דפנים "ן בג"ן אז עולות המלכויות דב' קוים חח"ר דפנים דאחור ודפנים דפנים שהמשכנו לזו"ומכח הארות דמוחין דג

ס שלהם באצילות העומדים כנגד נצח והוד "בריאה ומתחברות עם הטדאחור ודפנים דפנים דגבורות דדעת של הנוק' מה

 א. "דז

ש "ת דב"ש ת"ס דכתר דפנים דאחור ודפנים דפנים דנוק' מהבריאה, ומתחברות כנגד ב"ל הי"וגם עולות מכח הארות הנ

 א."ת דז"לישי תר דכתר דאחור דאחור ודאחור דפנים דנוק' כנגד שליש עליון דב' ש"א. וגם עולים מהבריאה ג"ת דז"ת

 

 ח."הגדלת הנוק' באטב

 עץ חיים שער לה פרק ד.

ם, וצריך לבנותה ולהגדילה באופן "ד חג"ת נהי"מבואר בעץ חיים שהנוק' היא לפני הגדלתה בת עשרה נקודות שהם כחב

בפני ל את הנקודות החסרות לה, עד שכל נקודה תהיה בת עשרה נקודות "שיתווסף לכל נקודה ונקודה מהעשרה הנ

 עצמה.

אמנם אין כל הנקודות שוות בבחינות החסרות להם, כי יש נקודה שחסרה לה עוד הרבה נקודות עד תשלום עשרה ויש 

 נקודה שחסרה קצת פחות מהראשונה, וכן על זה הדרך בשאר הנקודות.

דילה לפני ההגדלה. וצריך אתה לדעת, שההבדל בבחינות החסרות בין הנקודות תלוי בכמה נקודות פרטיות יש לנקודה מ

דהיינו שככל שמצב הנקודות יהיו חסרות יותר במצבן הבסיסי כך יצטרכו יותר השלמה והגדלה, וככל שיהיו להן יותר 

 נקודות שרשיות מדילה, כך פחות תצטרכנה תוספת להגדלה. 

יעה לכלל עשר, וגם כ עלינו לברר כמה נקודות שרשיות יש לכל נקודה, כדי שמזה נדע כמה היא צריכה הגדלה להג"א

 ד."עלינו לדעת מי הם אותם נקודות שרשיות שיש לכל נקודה. וזה מה שנבאר בהמשך בס

א. אמנם אין החסדים נהפכים להיות "ל מלמדנו שהכח המגדיל את הנוק' הם אותם החסדים שהתפשטו בז"והנה רבינו ז

שכבר קיימות באותה נקודה עד שתגיע לכלל  הם בעצמם תשלום הנקודות החסרות, אלא הם מגדילים הנקודות השרשיות

 עשר. 

 האילן המגדילין המים סוד שהם החסדים הם המלכות המגדיל לעולם כי כ"ג ודע, יותר הענין נבאר ל העץ חיים: ועתה"וז

 גוף להיות חוזרין המים אין, אותו ומגדילין האילן בשרשי הולכין כשהמים והנה. כסא בחסד והוכן סוד הנטיעות, והוא ואת

 אינו, אלו בחסדים הענין וכן. למבין מבואר וזה, ההגדלה גוף אינן עצמן המים אבל, ההגדלה גורמין המים כי, עצמו האילן

לבדה . . . ושמור כלל זה  ההגדלה רק, עצמו החסד את הזכיר לא ב"הא בכל לכן. להגדיל שגורם רק, ההגדלה גוף נעשה

 ל. "החסד נחשב ונכנס במספר עכ בידך שלא אצטרך לבארו תמיד, שלעולם אין

 ומעתה נבא לבאר הנקודות השרשיות של הכתר חכמה ובינה דנוק', ובחינת החסדים המגדילים אותם.

הנה הכתר דנוק' יש לו רק נקודה אחת שרשית מדיליה, ולכן הוא מרומז באות א' שמספרו אחד, המורה שיש לו רק נקודה 

א ומשם היא יונקת. והיות "ת דז"נקודות, כיון שכתר דנוק' עומד כנגד ת ת מגדילו לעשרה"שרשית אחת. והחסד שבת

ת "א אין שם מוחין דאימא, כי היסוד דאימא שבו מח הדעת נשלם בחזה, לכן כתר דנוק' רק יונק מהחסד שבת"ת דז"ובת

נקודה אחת  –ט "ת הוסיף לכתר דנוק' עוד ט' נקודות, וזה הרמז דאות ט'. והרי א"והוא המגדילה. נמצא שהחסד דת
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ד חג"ת "חבשהם עוד ט"ס א "ת דז"מהחסד שבת להמשיך לכתר דרחלשרשית וט' נוספות. וזה מה שכתוב בסידור הק': 

 ט."א. א"ת דז"ש דת"מאחורי בוכתר דנוק' עומד  ס"נשלם כתר שלה לידהיינו נקודתה השרשית  נה"י ועם הנקודה שבה

חת מצד עצמה ועוד אחת ממח החכמה דאימא. שכבר ידעת שנצח יש לה ב' נקודות שרשיות, שהם א 'החכמה דנוק

א ויונק ממח חכמה "א ובו מח החכמה שמצד אמא. וחכמה דנוק' עומד נגד פרק קמא דנצח דז"דאימא מתפשט בקו ימין דז

 ר. שבו. וחסד דנצח מגדיל אותן ב' נקודות שרשיות שיש בחכמה דנוק', ומתווסף לו עוד ח' נקודות ועומד עתה על עש

א כנגד עמידת החכמה דנוק' והארת "המתפשט בקו ימין דזהארת החכמה דאימא וזה מה שכתוב בסידור הק' )שיט(: 

שהיא עם נקודת המלכות שבה א, "ה בניקוד חיריק כיון שהחכמה שאימא מתפשטת בנצח דז"החכמה דאימא הוא הוי

 ח. "בקודות שרשיות ומוסיפות להם עוד שמונה אותן ב' נחסד דנצח המגדיל ח' הנקודה השרשית שיש לחכמה דנוק' 

א היכן "הבינה דנוק' יש לה ג' נקודות שרשיות שהן: אחת מדילה עוד אחת ממח הבינה דאימא המפשט בקו שמאל דז

י החסד "ועוד שלישית מהארת כלי ההוד דאימא עצמה הרי ג'. ונגדלת לעוד ז' נקודות נוספות ע 'שעומדת הבינה דנוק

 א במקום הבינה דנוק'."בהוד דזדהוד המתפשט 

כ בחכמה דנוק' שלא "ת למה דווקא כאן בבינה דנוק' מחשיבים לה כנקודה שרשית גם הארת הכלי דהוד דאימא, משא"וא

ל, והענין כי הנוק' נאחזת בשמאל "ל ז"החשבנו שם כנקודה שרשית הארת הכלי דנצח דאימא ? על זה מתרץ רבינו ז

מינה ובפרט בקו שמאל שהם דינין, ולכן בבוא הארת הוד במלכות ראוי לחשבה, כי כל תמיד ואימא דינין מתערין 

מציאותה הם גבורות שהם בנין המלכות, וגם הבינה עד הוד אתפשטת, וזה מראה היותה גבורות, ולכן ההוד שלה כולה קו 

 ל. "שמאל נכנס במנין עכ

לבוש הוד דאימא ה מנוקדת בקובוץ "א, לכן ההוי"הוד דזהמתפשט במח בינה דאימא וזה מה שכתוב בסידור הק' )שיט(: 

שהיא הנקודה השרשית מצד עצמה של עם נקודת המלכות שבה כי הבינה דנוק' לוקחת גם מהארת הכלי דהוד דאימא 

 ז."גהבינה דנוק' מגדיל אותה ומוסיף לה עוד ז' נקודות 

 הגדלת הדעת דנוק'.

 עץ חיים שער לה פרק ה'. 

ת ונצח הוד מגדילים אותם עד "שיש לכתר חכמה ובינה דנוק' נקודות שרשיות משלהם, ושהחסדים דתכבר למדנו לעיל 

שיהיו עשר נקודות. ושם למדנו שהאות הראשונה היא הוראה למספר הנקודות השרשיות שיש לה כבר, והאות השניה 

 הוראה על הבחינות שמתווספות לה. 

ה היא זו המורה על מספר הנקודות השרשיות שיש לה כבר מדילה, אמנם כאן בדעת דנוק' הדבר הפוך שהאות השני

 והאות הראשונה היא המרמזת על הבחינות שמתווספות לה. 

 הראשונות היו הראשונות אותיות כי, אחרות מאותיות היפך הוא בכאן כי ודע, בדעת ו"ל בעץ חיים: ד"ל רבינו ז"וז

 אות כי, להיפך הוא כאן אך. אותיות בשאר וכן שנתחדש, מה הוא' וט עיקר' א –ט "א כמו, טפילות והאחרונות עיקרית

 ל."עכ .מחדש באין' וד, בה יש נקודות' ו כי': פי ו"ד' כיצד. המחודש הוא והראשונה, עיקר הוא אחרונה

 ל כי החסדים דנצח והוד יש בכחם רק להגדיל מהארתם הבחינות של הנוק' העומדות"והנה בהמשך דבריו מלמדנו רבינו ז

ע דהוד "א( והבינה )העומדת כנגד פ"ע דנצח דז"א הוי אומר החכמה )העומדת כנגד פ"כנגד פרקים עלאין דנצח והוד דז

 א. "א( דנוק'. אמנם אין הארתם מספיקה לשאר הספירות דנוק' העומדות אחרי פרקים עילאין דנצח והוד דז"דז

, אשר גם הן כמו החסדים הם כמו מים המגדילים את י הגבורות"א ולמטה הספירות דנוק' נגדלות ע"כ מהדעת דז"וא

 האילן, וכמו שנאמר גבורות גשמים.

ולאחר שהראנו לדעת שמהדעת דנוק' ולמטה הגבורות הן המגדילות את הנוק', נשאר עלינו לבאר מי הם השישה נקודות 

 השרשיות שיש לדעת דנוק' שעליהם נוסיף עוד ד' להעמידה על עשר. 
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ת ונצח הוד( כיון "ב דנוק' לא לקחנו בחשבון הנקודות השרשיות את החסדים )דת"פ שבכח"ל, שאע"נו זוכאן מחדש לן רבי

שהם המגדילים ולא ההגדלה עצמה, הכא לגבי הדעת אינו כן, אלא מונים עם הנקודה השרשית שיש כבר לדעת מדילה גם 

א, והרי "ארתן לדעת דנוק' העומד נגד יסוד דזא עוברת ה"ג ליסוד דז"את החמישה גבורות, וזאת מכיון שלאחר שירדו הה

ל ומתווסף לה עוד ד' הרי "כ אחת מהחמשה גבורות מגדילה את הו' בחינות השרשיות הנ"כ ו' נקודות שרשיות. ואח"לן א

 ו."ד

רי ל הרי ו', והגדילו ד' אחרים ה"ג עם הנקודה של חלקה שהיה לה מתחילה כנ"ל בעץ חיים: אמנם בדעת אנו מונים הה"וז

 ל. "ו עכ"ד

א עד "כי לאחר שגמרו החסדים להתפשט בזג לדעת דרחל "א ה"להמשיך מיסוד דזוזה מה שכתוב בסידור הק' )שכח( 

העומד מאחוריו כנגד פרק א' דיסוד ההוד שלו אז ירדו הגבורות עד היסוד שלו ומשם ממשיכים אותם כעת לדעת דרחל 

 א."דז

ג נתקנו החמשה ספירות עליונות דדעת דנוק' "דהיינו שמהארת הלדעת דרחל  ויכון להוציא ולתקן ה' ספירות עליונות

נקודות הרי ו' ג גם את המלכות שיש לה מדילה "וכשנוסיף לחמשה ספירות עליונות שנעשו מהועם נקודת המלכות שבה 

 ס."לידעת דנוק' ונשלם י אחת מהגבורות המגדילה "עונתווסף לה עוד ד' ספירות אחרות שרשיות 

 ד דיעקב."ג ת"דעת דיעקב וי

 שער הכוונות שער ו' דרוש ב'.

א "י דז"הנה כבר נודע שההארות דאימא נמשכות לרחל וההארות דאבא ליעקב. ומקום עמידתם של יעקב ורחל הוא מתנה

 א(."ר הם כנגד כל היסוד דז"ת דיעקו"א. )כיון שדעת ות"ודעת דיעקב ורחל כנגד פרק עליון דיסוד דז

א לצורך דעת דיעקב. אמנם אין כל האור יוצא דרך יסוד דאבא אלא חלק ממנו נשאר "מאיר דרך פי היסוד דז ויסוד דאבא

א "א משאיר שם ביסוד דז"ב, וכשיוצא האור שלו דרך יסוד דז"ה דע"א. והוא באופן שיסוד דאבא הוא הוי"גנוז ביסוד דז

 ל ניתנים ליעקב. "אורות כמספר הכ וב אורות שאינם יוצאים לחוץ להאיר בדעת דיעקב, נמצא שרק"ט

אין כל האור שלו  ,והנה כאשר יוצא אור מזה היסוד דאבא כדי להוציא כנגדו פרצוף יעקב כנודעכ: "ל בשעה"ל רבינו ז"וז

 . והעניןוז"ס אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי כו' .אמנם נשאר בתוך היסוד דז"א כמנין טוב גנוז שם ,יוצא להיותו נגנז שם

 התפשט דלא טוב מחשבון חוץ יעקב אל ויוצא מתפשט הוא וכולו חסד,' בגי הוא יודין דמלוי הויה הוא ההוא היסוד כי הוא

 הכל כמספר שהם האורות איך נמצא והרי טוב,' בגי ישאר ב"ע מן ל"הכ חשבון תסיר אם והנה א."דז יסוד תוך גנוז ונשאר

 ל."לצדיקים. עכ גנוזים והם טוב' בגי הם והשאר יעקב אל ניתנים

ודעת דיעקב א "לפני פרק עליון דיסוד דזהעומד לתקן דעת דיעקב ד את מה שכתוב בסידור הק' )שכח(: "ומעתה נבין בס

 א."ב אורות נשארים גנוזים ביסוד דז"כיון שטודיסוד דאבא י "נתקן ע

ל מסכת נדה, ששם "ער מאמרי חזמקורו טהור משח מיסוד הנזכר לדעת דיעקב "כ ה"ולהמשיך גומה שכתב בהמשך 

ל. ומשמע מיניה "א, ואינו לוקח מן החסדים דאימא כלל עכ"י דאבא המתלבשים בז"ל ויעקב נעשה מבחינת הנה"איתא וז

 ב שהוא היסוד דאבא גם החמשה חסדים דאבא."א מתחת לשם ע"שמחסדים דאבא הוא כן לוקח, ולכן סידר מרן זיע

כוין כי הנה גם יעקב הוא דכורא ויש בו בחינת דיקנא קדישא וצריך לתקן בו דיקנא זו גם תל "ועוד איתא שם בשעה"כ וז

במלת קונה הכל שהוא בגי' רי"ו שהוא בגי' א"ל אלף למד ונודע שהתיקון הא' די"ג תיקוני דיקנא הוא אל כמש"ה אל רחום 

 ל.". עכהאל שהוא תיקון דיקנ' דז"א תליוחנון כו' והוא ע"ד מש"ל במ

ד שהוא המידה "ף למ"אל –שהוא גי' 'אל' פשוט ומלא כזה  216ל עולים מספר "ה הכ"דבריו כי המילים קונופירוש 

ג תיקוני דיקנא "לתקן יכ בסידור הק': "ד. וזה מש"ג ת"ג תקוני דיקנא, ולכן כעת הוא הזמן לתקן ליעקב הי"הראשונה די

 ג."אחריו לתקן כל היל פשוט ומלא והוא תיקון הראשון ו"א "דיעקב כי קונה הכל גי

 ר."א וכתרים דיעקו"ת דז"אל עליון: הארות לת
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 ג ע"ד. "שער הכוונות לא ע

א, אחד לכתר דיעקב ואחד "ת דז"מבואר בשער הכוונות שבתיבות 'אל עליון' יש להמשיך ג' מיני הארות והם אחד לת

 לכתר דרחל.

א עצמו, והשני לכתר דיעקב, והשלישי לכתר דרחל, "דזת "ונמצא כי ג' הארות אנו צריכין להמשיך, האחד לת –ל שם "וז

א, והכתר דרחל מצד אחור "א הוא שיעור גובה כל הכתר דיעקב מצד פנים דז"ת דז"א עד סיום כל הת"לפי שמן החזה דז

 ל. "א. עכ"דז

א "שחכמה דזל בהמשך דבריו "א. הנה מלמדינו רבינו ז"ת דז"ד לבאר ההארה הראשונה שהיא לצורך ת"כ נתחיל בס"א

ן, "ה שמילוי אלפי"ה שהיא הוי"א הוא שם מ"ת דז"מכה בבינה שבו דהיינו י' שהוא חכמה מכה בה' שהיא בינה. וכיון שת

 כ אורות. "א )שהוא שש( ומוציאה ק"ד פעמים )היינו עשרים( ה"יוצא דהכאה זו היא יו

כ של "ח אורות אחרים. וכשתחברם עם הק"ד עת שלו ומוציאה עו"א בת"א, שהוא הכאת הבינה דז"ו בה"כ מכה הוא"ואח

 ה."א, כמספר אל עליון ע"ת דז"ו אורות לת"ההכאה הראשונה יהיו עולים קצ

זה בזה א עצמו בבחינת האורות היוצאים ופוגעים "י גילוי היסוד דאימא נתווסף אור בז"ל בשעה"כ: ותכוין תחילה כי ע"וז

והיא הכאת  ,תחילה תכוין כי יו"ד פעמים ה"א הוא בגי' ק"ך ,אופן זההארתם והכאתם היא ב תוניצוצו .ומכים זה בזה

ואם תחבר  .החכמה דז"א בבינה שבו ומוציאה ק"ך אורות. ואח"כ מכה הוא"ו בה"א והוא בגי' ע"ח שהם וא"ו פעמים ה"א

 ,ויה דמ"ה דאלפיןולפי שהוא בחינת הת"ת דז"א עצמו אשר בחינת זו היא ה .שניהם ביחד ק"ך וע"ח יהיו בגי' אל עליון

 ל."עכ ולכן הכאה זו היא בהויה דמלוי אלפין כנזכר .

מ בעץ חיים שער לח פרק ב' כתוב "א, מ"ו מכה בה"ל שבהכאה השניה הוא"ל כתב לן רבינו ז"כ הנ"פ שבשעה"ודע דאע

וצייר שישה  ו,"א פעמים )דהיינו שש( מכים בוא"ח שה"ו, ומרן הרש"ש סידר בסידור כמו שכתוב בע"א מכה בוא"שהה

ו. ועוד מבואר שם בעץ חיים שבהכאה ראשונה שחכמה מכה בבינה, היינו שאבא הנקרא חכמה מכה באימא "פעמים וא

 א."ת דז"ת היינו שאימא מכה בת"בנקראת בינה. ובהכאה שניה שבינה מכה בת

א מיסוד דאימא "ת דז"תלהמשיך הארה גדולה לד לבאר הכתובות שבסידור )שטז( "ולאור הקדמות אלו נבוא עכשיו בס

ך אורות "א שהם נה"י דאימא והארת הארתם שהם ק"ד פעמים בה"ד מכה יו"י דאבא שהוא חכמה אות יו"ל שנה"ר

א "ת דז"א מכה בת"י דאימא שהיא אות ה"היינו שנהו "א פעמים וא"הא. "ת דז"יוצאים דרך יסוד דאימא ומאירים לת

גימ' אל עליון ו שהוא "ך הראשונים הם קצ"ח שעם הק"( יוצא מהכאה זו ע13)ו "( וא6א פעמים )"ו נמצא ה"שהוא אות וא

 ה."ע

ל שיש לכוין עוד ב' "א נעשות בב' תיבות אל עליון. אמנם עוד מלמדנו רבינו ז"ת דז"והנה ההמשכות שראינו כעת לת

 לכתר דרחל.  –לכתר דיעקב, ואחת בתיבת עליון  –כוונות נפרדות, אחת בתיבת אל 

ה שהם בגי' אל שהם "ג שהוא יסוד דאימא רק מהאותיות של ההוי"אשונה לצורך כתר דיעקב תמשך משם סההארה ר

 ג שהוא יסוד דאימא העולה גימ' עליון. "י. וההארה שניה לצורך כתר דרחל תמשך מאחוריים דשם ס"אותיות ייא

כ תכוין להמשיך לעשות הכתר דרחל לעשות הכתר שלו. וזה תכוין במלת אל. אח"כ תכוין להמשיך "אח –ל שעה"כ "וז

אל ליעקב שהוא  ,אח"כ תחלק אור זה לב' ,ונמצא שבתחילה תכוין להמשיך הארת ז"א בב' תיבות אל עליון .במלת עליון

והענין הוא כי עתה בזה  .ואח"כ מחלקם אל יעקב ורחל ת,כל האורו הלפי שהז"א מקבל בתחיל ,ואחריו עליון לרחל ,זכר

ונודע .ולכן יש עתה כח להוציא פרצוף יעקב ורחל מכאן ולמטה  ,ד דאימא ויוצא אורו לחוץ בגילוי גדולהמקום נתגלה היסו

והוא בחינת  ,כי אימא היא הויה דמילוי ס"ג. והנה בחינת הפנים של הויה זו לוקח יעקב לפי שעומד במקום צד הפנים דז"א

לפי שעיקר אחיזת יעקב הוא ביסוד דאבא  ,כל ההויה דס"גוהוא בגי' א"ל. ואינו לוקח  ,י שבהויה דס"ג כנודע"שם ייא

 כר,י מן הויה דס"ג כנז"ולכן צריך יעקב לקחת קצת הארה מן אימא ולא כולה רק קצתה שהוא שם ייא . . המתגלה עתה.

אשר זה השם הוא עיקר כל הוית ס"ג כנזכר בדרוש הציצית וק"ש וע"ש. ואח"כ תכוין לתת אחוריים דס"ג לרחל היושבת 

 ל."עכ והנה אחוריים דס"ג הם בגי' קס"ו כמנין עליון ,באחורי ז"א
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בל ההארה זו ואין יעקב מקג "י דס"ייארק האותיות להאיר מפנים דיסוד דאימא ומעתה יובנו הכתובות שבסידור הק': 

לתקן ל "ג הנ"י דס"שהוא גם ייאליסוד דאבא ויוצאים הארת יסוד דאבא עם הארת יסוד דאימא ישיר מאימא אלא דרך 

 א."ת התחתונים דז"לפני שני שלישי תהעומד כתר דיעקב 

ג "וריים דסלהמשיך לה אחכדי לתקנו צריך לכוין כתר דרחל י שלו "א מתנה"כיון שרחל עומדת מאחורי זוכנגדו מאחור 

 גימ' עליון.ו שהוא "העולה מספר קסמיסוד דאימא 

 ר במילת 'טובים'."ב דיעקו"חו

 ה גומל חסדים טובים. "שעה"כ לא ע"ד ד

א נתקן כתר דיעקב. ועתה במילה "ת דז"א דרך הת"י ההארות היוצאות מיסודות דאו"במילים אל עליון ע ב דיעקב:"חו

א ולמטה, ונתקן "ת דז"באופן זה, שכבר ידעת שפרצוף יעקב עומד מב' שלישי תב דיעקב. והוא "'טובים' מתקנים החו

א, "ד דז"א הפרקים אמצעיים )חג"ת( דנה"י דאבא בחב"י הג' הארות דנה"י דאבא. וכזכור בתיבת גומל נכנסו בז"פרצופו ע

א, שהוא "ת דז"כעת בחגי דאבא עומדים "פ שהנה"א. ואע"וממילא נדחו הפרקים תתאים )נה"י( דנה"י דאבא לחג"ת דז

מ הארת הנצח "א, מ"ה דז"ב שלו כנגד פרקים עילאין דנו"א, והחו"ת דז"רחוק מיעקב שרק מתחיל כתרו מב' לשלישי ת

ב דיעקב ואינו גם לוקח הארת "ה דאבא חו"ת למה רק נתקנו מנו"ב דיעקב. וא"והוד דאבא מאירים בו ועל ידם נתקנו חו

א "ת דז"ה, עדיין לא התפשט בת"ו ? התשובה היא כי היות והיסוד הוא יותר קצר מנוהיסוד דאבא לצורך מוח הדעת של

 רק הארתו בלבד. 

ירדו ג' תחתונות דמצד כ תכוין במילת 'טובים' אל יעקב ורחל. והוא כי כבר עתה "ל בשעה"כ: אח"וזה מה שכתב רבינו ז

ומשם נעשה פרצוף יעקב  ,ויעקב יוצא במקום הת"ת דז"א ולוקח ג' הארות דג' תחתונות דמצד אבא ,אבא בחג"ת דז"א

ובתחילה נעשה לו בחינת הכתר שבו במלת אל עליון כנז"ל. ועתה במלת טובים נעשים לו  .כנודע ואע"פ שהם רחוקות

סוד דאבא הוא קצר מן הנ"ה ועדיין לא שעדיין לא יש בג' אמצעיות רק נ"ה דאבא. אבל הי ,שני מוחין הנק' חו"ב שבו

 ל.". עכזולתי ההארה בלבד המתפשטת ממנו ,נתפשט הוא עצמו

מהארת נצח והוד דמוחין דאבא כיון שכתרו כבר נתקן באל עליון ב דיעקב "לעשות חווזה מה שכתוב בסידור הק' )שיח( 

ת "שבחגיעקב. והנצח הוד דאבא נמצאים ל שמהארת הנצח דאבא נתקן חכמה דיעקב ומהארת הוד דאבא נתקן בינה ד"ר

 א."ה דז"ב דיעקב הנתקנים כעת הם עומדים לפני פרקים עילאין דנו"והחוא. "דז

 ב דרחל."חו

ב שלה. והוא באופן שכבר "י הארת יסוד דאימא נתקן כתר דרחל. וכעת במילה טובים מתקנים החו"בתיבות אל עליון ע

ב שלה היא גם לוקחת מהארת הנצח הוד דאבא "א. אמנם כאן לגבי החוי דאימ"ידעת שפרצוף רחל נתקן מהארת הנה

ב שלה נגד פרקים עילאין דנצח והוד "א ולמטה, והחו"ת דז"א. דהנה רחל עומדת מאחורי ב' שלישי ת"ת דז"העומדים בחג

דאבא עומדים ה "א, ולכן יכולה רחל לקבל הארתם. וכיון שכעת הנו"ה דז"א. והנצח הוד דאימא כבר בעומדים בנ"דז

י דאבא "כ הנה"ב שלה, אז היא גם יכולה לקבל הארתם. אמנם כשירדו אח"א שהוא מקום קצת רחוק מהחו"ת דז"בחג

י "י דאבא בנה"א נגד רחל, כבר לא תוכל לקבל מהם משום רוב גדלם. )ואל תטעה לחשוב דכשלבסוף ידחו הנה"י דז"בנה

א לוקחת "ת דז"ל שעכשיו שעומדים נה"י דאבא בחג"זה אינו, אלא ר ב דרחל, כי"א אז תסתלק הארת נה"י דאבא מחו"דז

 ב שלה, והארה זו לא תפסק(."רחל גם את הארתם לצורך החו

כ ממוחי "א( ואח"י דז"א( מאירים מלמעלה בנצח הוד דאימא )שבנה"וסדר הדברים הוא שנצח הוד דאבא )שבחג"ת דז

 ב דרחל. "ים חואימא עצמם המתפשטים בנצח והוד שלה מאירים ומתקנ

ויש כח בנה"י דאימא אשר  ,בחג"ת דז"א הם מאיריםי ג' תחתונות דאבא העומדים "ל בשעה"כ: . . . כי ע"וזה לשון רבינו ז

כי כבר הודעתיך כי רחל נעשית מן נה"י  .כבר הם במקומם למטה ויוצאים להאיר ולעשות ב' מוחין הנקרא טובים אל רחל

אינם יוצאים אל רחל עד שנכנסין נה"י  אבל אע"פ שכבר נכנסו בתחילה כל נה"י דאימא א,דאימא ויעקב מן נה"י דאב

עכ"ז לוקחת גם היא מנה"י  אוז"ס ה' בחכמה יסד ארץ. והנה אעפ"י שאמרנו כי רחל אינה נעשית אלא מנה"י דאימ ,דאבא

נה"י דאבא רחוקים מן רחל מדרגה אז  ,ר"ל כי בהיות נה"י דאבא תוך חג"ת דז"א ורחל בנה"י דז"א ,דאבא בהיותם מרחוק
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והוא כאשר נכנסו כל נה"י דאבא תוך  ,ואז היא יכולה לקבל הארה משם. אבל כשהם מכוונים יחד ועומדים במקום א' ,א'

כי אין בה כח לקבלם  ,כנגדה םאז אין רחל יכולה לקבל אור מנה"י דאבא מן ג' פרקין תתאין דילהון המכווני ,נה"י דז"א

 ,פרקין אמצעים דנה"י דאבא העומדים בחג"ת דז"א אשר הם רחוקים ממנה מדרגה אחת תא מקבלת האראבל הי ,מקרוב

עם היות מדרגתם עליונה יותר מלקבל הארת  ,ויכולה לקבל הארתם להיותם רחוקים ,ואין הארתם מכה בה בחוזק בקרוב

 ל.". עכוז"ס ותתצב אחותו מרחוק ,אליה םפרקים תתאין להיותם קרובי

ה דאבא העומדים "היינו להאיר מנ ה דמוחין דאבא"לתת כח מנוד את הכתוב בסידור הק' )שיט(: "עתה לבאר בסונבוא 

ל לנצח הוד "להמשיך ההארה הנה דמוחין דאימא "לנוא שהוא מדרגה אחת ממעל למקום עמידת רחל "בחסד וגבורה דז

 א מקום עמידת רחל."דאימא הנמצאים בנצח הוד דז

ממח חכמה דאימא ה דאימא, עכשיו ממשיכים הארה לקו ימין "ה דמוחין דאבא למוחין דנ"רה מנולאחר שהמשכנו ההא

 ה בניקוד חיריק, והארות אלו הן לתקן חכמה דרחל. "שהוא הויא "שבפרק עליון דנצח דזהנמצא 

ממח בינה  ה דמוחין דאימא, ממשיכים הארה"ה דמוחין דאבא לנ"וכן על זה הדרך בקו שמאל לאחר שהמשכנו הארה מנ

 ה בניקוד שורוק, והארות אלו הן לתקן בינה דרחל."שהוא הויא "שבפרק עליון דהוד דזהנמצא דאימא 

 ר בזוכר חסדי אבות."חג"ת דיעקו

 ה וזוכר חסדי אבות."ב ד"שעה"כ לב ע

ב שלהם בתיבת טובים, והדעת שלהם בקונה הכל. וכעת הגיע "ר נבנה באל עליון וחו"הנה כבר ביארנו שכתר דיעקו

 השלב לתקן את החג"ת שלהם, וזה נעשה בתיבות וזוכר חסדי אבות. 

י "א, ובקונה הכל נכנסו הנה"ת דז"י הארות המוחין דנצח הוד דאבא כשהיו עדיין בחג"ב דיעקב נתקן ע"והענין הוא שהחו

האמצעיים דנצח והוד ומעטרת היסוד דאבא נתקנים חג"ת דיעקב, ואורות דאבא א. ועכשיו מהפרקים "י דז"דאבא בנה

 ב."ה דע"שמהם נעשים חג"ת דיעקב הם שם הוי

ת שלו ולמטה, החג"ת שלה נבנים מהארת המוחין דאימא המתלבשים "א מב' שלישי ת"וכן הוא ברחל העומדת מאחורי ז

 א."ן קס"ה דיודי"היא שם אהי א, והארה זו דמוחין דאימא"בפרקים אמצעיים דנה"י דז

א נעשים חג"ת ליעקב "א ומן העטרה דיסוד דז"ה דז"ל: ועתה מן שני פרקין האמצעיים דנ"וזה מה שכתב רבינו בשעה"כ וז

ולרחל, וזה נרמז באמרו וזוכר חסדי אבות. ויען כי כולם נכללים בחסד, נקראים חסדי אבות. גם פירוש שני לפי שהאבות 

ר הנקראים אבות. ויען כי כולם "ל חסדים הנמשכים מן הג"ם הבנים שלהם ונקראים חסדי אבות, רר וחג"ת ה"הם הג

 נכללים בחסד נקראים חסדים גם הם.

י אור דאימא. ולכן תכוין במילת וזוכר שהוא "א ע"י אור דאבא, ורחל מצד אחור דז"א ע"ואמנם יעקב הוא מצד פנים דז

 ל. "ן באימא ושניהם בגימ' זוכר עכ"ה דיודי"אהין דאבא ו"ב דיודי"ה דע"בגימטריא הוי

א דאבא "ב וקס"גימ' עשהוא  233הכוונה רק את המילה זוכר בלי ו' עולה מספר  וזוכרוזה מה שכתוב בסידור הק' )שכט(: 

כי כידוע פרצוף יעקב ממוחין דאבא י הארה היוצאה "עלתקן חג"ת דפנימיות דפנימיות דיעקב א( ")קסואימא ב( ")ע

ל לפני פרקים אמצעיים הנקראים חג"ת "רלפני חג"ת וחג"ת דיעקב עומד ב "ען שם "ה דיודי"הוישהוא נבנה מנה"י דאבא 

 א."דנה"י דז

ל בפרקים אמצעיים הנקראים "רת "שבחגן הנמצא "ה דיודי"שהוא שם אהיא דאימא "ויכוין להמשיך אור ממוחין דקס

 א."העומדים כנגד אחורי פרקים אמצעיים דנה"י דזלהוציא ולתקן חג"ת דרחל הארה זו דאימא  י"ועא "דנה"י דזחג"ת 

 חג"ת דרחל.

 עץ חיים שער לה פרק ה'.

 ץ."חסד דרחל: י
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י הגבורות. הנה בחסד שלה יש רק נקודה שרשית אחת, והגבורה דחסד מגדיל אותה "נבוא עתה להגדלת החג"ת דרחל ע

 ומתווסף לה עוד ט' נקודות. 

 ל."ץ. עכ"ץ בחסד פירוש אין לה רק נקודה אחת ומתחדשין ונגדלין בה ט' אחרים וזהו י"ל בעץ חיים: י"ל רבינו ז"וז

מ אין "מדילה והגבורה דחסד מוסיפה לה עוד ט' נקודות, מפ שיש לה רק נקודה שרשית אחת "הרי שבנוגע לחסד דנוק' אע

ץ בעשיריות. ולכאורה יש כאן נקודת שאלה, איך בכתר דנוק' שגם בו היה רק בחינה שרשית אחת "ט אלא י"סימנה א

ט בסוד האחדים. ולכאורה היה יותר ראוי "ת הגדיל אותו והוסיף לו עוד ט' נקודות, שם הסימן היה א"בלבד והחסד דת

ט בסוד "ץ בסוד העשיריות, וכאן בחסד שהוא פחות גבוה יהיה הסימן א"שבכתר שהוא יותר גדול שם יהיה הסימן י

 האחדים ? 

פ שבודאי הכתר יותר גדול מהחסד, אמנם כיון שהגדלת הכתר דנוק' נעשה מהארת החסדים "וביאור הענין הוא שאע

כ החסד "כ גדולה, ומשום כך היא אחוזה בסוד האחדים. משא"לה כא ולא לנוק', לכן בערך מסויים אין זו הגד"שעיקרם לז

י הגבורה דחסד שעיקרם של הגבורות הם לצורך הנוק', לכן לפי ערך זה הגדלת החסד יותר חשוב והוא "דרחל שנגדל ע

 אחוז בסוד העשיריות.

. אחדים ד"יו הם ט"א כי. שיריותע וזה, אחדים שזה רק, אחד הכל ץ"וי ט"א כי והנה ראוי לבאר –ל רבינו בעץ חיים "וז

 יותר שהוא העשיריות יהיה בראשו שלמעלה היה שראוי השכל היפך הענין הוא אין, לידע וראוי. עשיריות ד"יו הם, ץ"וי

 והנה, חסדים בחינת המגדיל היה בראש למעלה כי, מבוארת והתשובה. אחדים יהיה ולמטה מחסד בקצוות ולמטה, גדול

 הם ולכן, בדוקא בנוקבא עיקרם הגבורות, כאן אבל. אותה ומגדיל מאחוריו יוצא שהארתן רק א"בז הם עיקרם החסדים

 בחכמה להאיר יצא החסד הארת שכל הלואי, א"בז הם שעיקרם כיון, החסדים וגם. בבחינת העשירית, מאד מאד מגדילין

 לחכמה ומאיר היוצא הוא שלו' א ושליש, ש"לג נחלק שבנצח שחסד כנודע, אחד שליש רק בה ואינה, בבינה או דנוקבא

 של מאור, בנוקבא פעמים' מי יותר הם, הגבורות האורות כי נמצא, אלו ערכים כשנעריך באופן. מוח אותו ועושה דנוקבא

 .ל"עכ. עשיריות כאן הם לכן, החסדים

גבורה לה. ותחת הצ' ל הנקודה השרשית של החסד דנוק' מדי"רנקודת המלכות שבה וזה מה שרואים בסידור תחת הי' 

 ומוסיף לה עוד ט' נקודות.המגדיל שהוא דחסד 

 ף."גבורה דרחל: כ

הנה יש לגבורה דנוק' ב' נקודות שרשיות שהם אחת מדילה ועוד אחת מהארת לבוש ההוד דאימא המתפשט בקו שמאל 

ה דרחל. והטעם שכאן בגבורה גם מונים כנקודה שרשית ההארה של הלבוש דהוד דאימא. וכבר מבואר "א נגד בג"דז

הטעם שהוא מפני שהנוק' אחוזה תמיד בשמאל, וגם אימא דינין מתערין מינה ובפרט בקו שמאל שלה, לכן מונין כאן 

 בגבורה דנוק' גם הארת ההוד דאימא. 

 שהם, שמאל בקו ובפרט מינה מתערין דינין ן כי הנוק' נאחזת בשמאל תמיד, ואמאל בסוף פרק ד': והעני"וכלשון רבינו ז

 הוד עד הבינה וגם המלכות. של בנין שהם גבורות הם מציאותה כל כי, לחשבה ראוי במלכות הוד הארת בבא ולכן. דינין

 ל."עכ .במנין נכנס שמאל קו כולה שלה ההוד ולכן, גבורות היותה נראה וזה אתפשטת

והגבורה דגבורה מוסיף לגבורה דנוק' עוד ח' נקודות, וכיון שהגבורות הן כאן המגדילות הרי שבחינה זו היא בעשיריות 

 ף."לכן הסימן הוא כ

 בה שמאיר, דאמא מהוד שלוקחת אחת ונקודה, מעצמה' א ף בגבורה פירוש זה מבואר כי יש לה נקודה"כ –ל העץ חיים "וז

 ומתחדשין ומתגדלין גבורות ב' הם הרי, גבורות שמאל קו שהוא לפי, דאמא לבחינת הוד מונין אנו, שמאל קו בכל כי ל."כנ

 ל."עכ .ף"כ הרי, אורות' ח בה

 ע."ת דרחל: ל"ת
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א, היות ויסוד "ת דנוק' אין לה נקודה שרשית משלה. והטעם הוא שכיון שיסוד דנוק' אין לו חלק המקביל כנגדו בז"דע שלת

ת ירדה ביסוד ונתחברה עם נקודת היסוד, ומב' נקודות אלו נעשה יסוד דרחל "דמלכות, לכן נקודת התת "א מסתיים בת"דז

 והלואי שיספיקו.

בזה צריך שתדע מה שכתבנו בדרוש העבר בענין גוף וברית חשבינן חד, כי הנקודה שנתחלקה  –ל בעץ חיים "ל רבינו ז"וז

אך ירדה ביסוד ונתחברה עם נקודת יסוד, לפי שיסוד דנוק' אין לו ת של המלכות לא שמשה היא לעצמה, "והגיע בחלק הת

ת לא יש שום נקודה "ת, והלואי שיספיק. באופן שבת"א כנגדו, לכך הוצרך להתחבר שם עם נקודת הת"על מה לסמוך בז

 ל. "כלל. עכ

שלה, ועוד שתים שהן מ יש לה ג' גבורות, אחת מ"ת דנוק' נקודה שרשית מדילה, מ"פ שכאמור לעיל אין לת"אמנם אע

 ת, וסימנם ל'."הרשימו שהשאירו הגבורות דנצח והוד בעברם דרך הת

 ע. "ת להעמידה על עשר, הרי ל"כ המגדילות ומוסיפות עוד שבע נקודות לת"ואותן גבורות הן ג

שאין  א למנות בנקודות שרשיות הגבורות המגדילות, כאן שאני שהגבורות הן מרובות ועוד"פ שכבר אמרנו שא"ואע

 ת נקודה שרשית משלה."לת

 שיש הפרש רואין אנו הלא כי, דע ת. והענין"ע הם סוד ג' גבורות שיש בת"אמנם הל' של ל –ל בעץ חיים "ל רבינו ז"וז

 כי בשאר. כ"משא ת,"הת דרך לעבוד מוכרחים הם הוד נצח לחלק המגיעין הגבורות כי, והוא. קצוות משאר ת"בת

, ביחד גבורות שתי ויוצאין, ג"חו בין בינתיים שהוא עצמו הדעת מן שלה הגבורות לקבל תוכל דנוקבא, ג"דחו הגבורות

 ולא לחסד לא צ"א ת"הת גם לחסד. צריך הגבורה ולא לגבורה, צריך החסד אין ולכן שמאל. לקו ואחד ימין לקו אחד

 רק להם בא האור אין כי. שעליו לגבורה הוד ולא שעליו, לחסד צ"א הנצח גם. ממש האמצעי קו דרך אליו יורד כי, לגבורה

 ה"נ גבורות שהם' ב אלו רק בתוכו שיעברו מוכרח שהוא מי יש שלא באופן. להם מתחלק ומשם, ת"בת אמצעי קו דרך

 ע"ל של' ל והם, גבורות' ג הם עצמן ת"ת של הגבורה ועם. שלהן הארה מניחין ושם, בהכרח ת"הת דרך לעבור שצריכין

 כי, הדעת בסוד ש"כמ, מבואר זו התשובה. זה חשבון בכלל נמנו ואיך המגדילין הם הרי, ת"וא. ע"ל הרי אחרים' ז ונגדלין

 בעצמן הם, שם אשר גבורות' הג אלו כי, באופן. שרשם שם ולהשאיר להגדילו יכולין הם ביחד הרבה גבורות בהיות

 שממנו, הכל שורש שהוא חלקה של עצמה הנקודות להם היה ספירות בשלמא בשאר כי וגם. ע"ל וזה' י ונעשית נגדלות

 לא, בעצמן נגדלות שם של הגבורות אין אם לכן, ביסוד ירדה שלה הנקודה הנה, ת"בת כאן אבל. הספירות ונגדלת נבנית

 ל."עכ .ת"הת לעשות אפשר יהיה

שהם ל' ג' גבורות ד מה שכתוב בסידור הק' )שכט(: אין לה נקודה שרשית משלה כי ירדה ליסוד עיין לעיל "ומעתה יובן בס

ת הארתם כשעברו דרכה, ואותן הג' "ת, ועוד ב' דנצח והוד שהשאירו בת"כלומר א' משלה שהיא גבורות דתה "דתנ

 ע'.ומוסיפות עוד שבע נקודות הרי  המגדיל וההגדלהגבורות הן עצמן 

 ר."ביא גואל: נה"י דיעקוומ

 ב עץ חיים שער לה פרק ה'."שער הכוונות לב ע

 : נה"י דיעקב

 א. "ר מהארת הג' פרקים תתאין דנה"י דז"בשער הכוונות מובא שבתיבות ומביא גואל לבני בניהם מתקנים נה"י דיעקו

דיעקב ורחל מן ג' פרקין תתאין כאן תכוין לעשות שלשה אחרונות שהם נה"י ומביא גואל לבני בניהם,  –ל שעה"כ "וז

כי ג"ר חב"ד  ,והענין מבואר עם הנ"ל .ותכוין באומרך לבני בניהם שהם נ"ה הנעשים עתה ליעקב ורחל .דנה"י דז"א כנודע

והג' אמצעיות חג"ת הם בנים שלהם  .לעיל במלת אלקי אברהם כו' ארכי ה"ס אברהם יצחק ויעקב כמבו ,אבות איםנקר

בני בניהם של האבות  ראיםוהג' אחרונות נה"י נק .שהם חסדים נמשכים מן האבות כנזכר ,חסדי אבות כנ"ל איםונקר

 ל."כרים. עכהנז

ל לפני הפרקים התחתונים "רא "לפני נצח והוד דנה"י דזשעומדים לתקן נצח והוד דיעקב וזה מה שכתב בסידור הק' )של(: 

 א. "הנקראים נה"י דנצח והוד דז
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 א."מאור יסוד דאבא היוצא מיסוד דנה"י דזשל יעקב, לכוין שנעשה ויסודו בסידור הק': כ כתב "ואח

ש ויסודו "ומ –ל "ל וז"ד ומביא גואל( על הכתובת הנ"ה עמוד רי"ז בא"ד מה שכתב הפתח עינים החדש )ח"ונעתיק בס

א יוצא אור גדול "בש ביסוד דזא מבואר דמיסוד דאבא המלו"א. בשעה"כ לב ע"מאור יסוד דאבא היוצא מיסוד דנה"י דז

ח שער לז פרק ג' "לעשות פרצוף יעקב. אך לא ביאר שם שבפרטות זה קאי האור הגדול הזה דווקא על היסוד דיעקב. ובע

א מבחוץ "א ועטרת היסוד דז"א, וכנגד יסוד זה דז"א, ועטרת יסוד דאבא ביסוד דז"ת דז"מבואר שיסוד דאבא נתלבש בת

כ לא שייך לומר דיסוד דאבא הוא מוציא ליסוד דיעקב, דהא אפילו עטרה דאבא נגמרת בדעת "י דיעקב, וא"נעשה דת

א, מאור יסוד דאבא "א שבתוכו עטרת יסוד דאבא( אך הכוונה היא דיוצא אור גדול מיסוד דז"ת דיעקב )שכנגד יסוד דז"ות

 ע."ע שם שכתב דעדיין צ"ל. וע"א, וממנו נעשה יסוד יעקב עכ"שבתוך ז

 : רחלנה"י ד

א, השלישית הארת הנצח דאימא, "לנצח דרחל יש די נקודות שרשיות שהן: אחת מדילה, השנית הארת הנצח דז

 והרביעית היא ההארה שהשאירה שם הגבורה דהוד, הרי מ'.

א ודאימא, מה שלא עשינו בשאר ספירות דקו ימין שהם חכמה "ובעץ חיים מבואר, דמה שמונים כאן גם ההארות דנצח דז

 א, כיון שהכל בחינת נצח. "ד, הוא מפני שדווקא כאן בנצח דרחל ניכרות ההארות דנצח דאימא ודזוחס

עוד מבואר שם דמה שהנצח לוקח גם הארת הגבורה דהוד, הוא מפני שנצח והוד הם תרי פלגי דגופא אחים דלא דלא 

כ הגבורה דנצח מגדילה אותן ד' "יתפרדו, לכן כשעובר דרך שם הגבורה דהוד היא משאירה שם בנצח את הארתה, ואח

 ס."נקודות ומוסיפות להן עוד שש הרי מ

ל שמהוד ולמטה מתחיל בחינת "הנה בענין ההוד דנוק' והגדלתו ראוי להרחיב קצת הדיבור בעץ חיים מבאר לנו רבינו ז

א ולא לנוק', ולכן "ד שלה היה שם סוד אחדים, כיון ששם המגדילים הם החסדים שעיקרם לז"המאות, דהיינו שבראש בכחב

ת ונצח שלה שם סוד העשיריות, כיון ששם המגדילים הם הגבורות עצמם "מבחינה זאת ההגדלה היא מועטת. ובגופה בחג

 ד."שעיקרם לנוק', לכן ערך הגדלה הוא פי עשר יותר גדול. ועכשיו מהוד מתחיל בחינת המאות לטעם שיבואר בהמשך בס

ו, שהאות השניה היא העיקרית והשרשית והאות "ץ הוא כדוגמת סימן הדעת ד"ק עוד נקדים ונאמר שסימן ההוד שהוא

 ץ."כ נמצאנו למדים שיש להוד ט' נקודות שרשיות, הנרמזות באות ץ' של ק"הראשונה היא מספר ההגדלה. וא

שרשיות,  ומעתה עלינו לדעת מי הן הט' נקודות שרשיות של ההוד. והנה אליבא דאמת יש להוד מעיקרא רק ג' נקודות

ל הם כולם דינים קשים, "א. אמנם כיון שג' בחינות אלו הנ"שהן אחת בעצמה, אחת הוד דאימא, ועוד אחת שהיא הוד דז

 לכן בהתחברותם יחד הם מכים זה בזה עד שנעשין מג' לט'. ועוד שגברו עד שהיו בסוד המאות. 

 ץ.", הנרמז באות ק' של קוגבורה דהוד מגדילה אותן ט' נקודות ומוסיפה להן עוד נקודה אחת

 ונצח ת"ת כמו ואינו א' גבורה רק לה אין הוד כי, הענין ביאור ל: אמנם"ונעתיק את דברי העץ חיים השייכים לעניינינו וז

 עצמה הנקודה הוא' א: הן ואלו, לבד בה יש נקודות' ג אמנם ל."כנ המגדילין המים הוא כי בחשבון נכנסת אינה לכן, ל"כנ

 כמו כ"כ קשות גבורות בחינת נצטרפו לא העליונות הספירות בכל והנה. נקודות' ג הרי א."דז והוד, דאמא והוד, בה שיש

 סוד הוא כי, מאד מאד קשה דין הוא ההוד ז"עכ אמנם. קשים דינין הם ולכן, מגופה לבר הם ה"נ כי נודע כי, והענין. בכאן

 קצוות' ג והם, דדהבא התוכא בזוהר הנקרא התחתון בסופו ש"כ, עצמה גבורה הוא שמאלי קו והלא. בסופו שמאל קו

. נוקבא דהוד קצה הוא' וא אנפין, זעיר דהוד קצה ואחד, אמא דהוד קצה הוא אחד כי, השמאלים קוין' הג של התחתונים

 תכלית. לאין קשים דינין שהם שלשתן יחד בהצטרפותן ש"ומכ, קץ לאין קשה דין הוא לבד' א שכל ביחד הודות' ג הרי

'. מג כלול א"כ ט', נעשין' שמג עד בזה וזה, בזה זה ונכללים, קץ אין עד ונרחבים ונגדלים זה בזה מכים יחד בהתחברם ולכן

 ג"ה כי, ידעת וכבר. מאות סוד הוא שבכאן הטעם וזהו עשיריות, בסוד ולא מאות בסוד שהיו עד שגברו אלא, בזה די ולא

, פשוטה ץ' הוא להוד המגעת שהגבורה ונמצא. הוד עד מחסד מתחלקות והם, ץ' ף' ן' ם' ך' אותיות כסדר הם ך"מנצפ

 ל."עכ .ץ"ק ענין הרי, ק והוא' א חלק רק אותן המגדילין המים ידי על גדלו ולא בעצמן ץ' הם כי באופן. קץ מן ץ' אות והוא

ת עם נקודת היסוד. "ונתחברה נקודת הת א,"ת דרחל ירדה ליסוד, כיון שאין ליסוד דנוק' מקום כנגדו בז"כזכור נקודת הת

ת, והרי ר'. וכללות החמישה גבורות שכידוע "נמצא שיש ביסוד דנוק' ב' נקודות שרשיות, אחת מדילה ואחת מהת
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ף. ובעץ חיים ביאר "ל, ומתווסף ליסוד עוד שמונה נקודות על ידן והרי ר"מתקבצות ביסוד הן המגדילות הב' נקודות הנ

ג הם ביסוד כנודע, לכן הם בסוד "ל שם: ונלע"ד כי לפי שקיבוץ כל הה"מה הם סוד המאות ביסוד, וזל הטעם ל"רבינו ז

ף "ך גימ' ר"ף כנודע שמנצפ"ך שמתקצבים בו, וחשבונם ר"ג מנצפ"ף ביסוד כנגד ה"ד כי לכן אותיות ר"המאות. גם נלע

 ל. "עכ


