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 הקדמה 
 

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

בארץ מיתות לשבת לצלעלות ומה שחנני ה' וזיכני  ,אין אנחנו יכולים להודות על אחת מאלף

  בנגלה ובנסתר., מפי רבנים גאוניםוללמוד תורה . בשום אופןולא לצאת ממנה  ,הקדושה

מתוך שיעוריו הנפלאים על מטבע ברכה  חסד ה' יתברך עליבלסכם מה שהבנתי  נתחיל

יאריך ה' ימיו בטוב ושנותיו  מו"ר הרה"ג רבי מרדכי עטיה שליט"אבכללות ובעיון, של 

 וזה החלי בעניותין.  טובה ונהורא מעליא,בנעימים בבריאות 

שבימים ב"ה וזכינו  ,שנים שלימד הרב לפני כמה שניההו מהדורא הראשונהשעורי זה ב

הספר עד שיצא בע"ה  ובינתייםללמד את כוונת מטבע ברכה בעיון יותר.  מו"ראחרונים חזר 

 יעד לזה יותר ממאה שעורים.כן ש ,והסיכומים

מו"ר צאו על מטבע ברכה מ, ולספרים שי  לשעורים האלו הכנהבכללות כעתה נלמד  לכן

כדי להיות מוכנים לקבל ולהבין  חיצון שפע תבבחינ, וזה הרה"ג הרב מרדכי עטיה שליט"א

  .פנימי שפע

שקריאה בלבד לא תספיק להבנה, לכן צריך לפתוח את  המעיין בספר זה חשוב לידיעת

תוך כדי הלימוד לפתוח את הסידור במטבע  מידי פעם רצוי מאדהמקורות ולעיין בפנים. 

 הברכה או במטבע ברכה שהבאנו בסוף הספר.

גם לכל התיקונים שאנחנו עושים בכל מעשינו, בכל התפילות,  מטבעכי מטבע ברכה הוא  דע

הכל הוא תיקון ניצוצי קדושה, אשר סדר תיקונם הוא במתכונת  -המצוות ולימוד התורה 

תוך זמן בכללות תיקון ניצוץ אחד בכללות אפשר להסביר  . ולמעשה אופןאמטבע הברכה

 ברוב כתבי הרב. מעמיקות עומק הכוונה מצריכה ידיעות הבנת  אךקצר, 

צריך ידיעה עמוקה בשער הנקודים וירידת המלכים לבי"ע, ואחורי או"א באצילות, הנה 

הבירורים לע"ב ידיעות מעמיקות בשער רפ"ח, איך הניצוצות נתקנים בשער הברודים, עליית 

                                                             
ואמר  כלל לימוד הקבלהפירש גם הבנה מחודשת של  הרה"ג הרב מרדכי עטיה שליט"אהנה מו"ר  א

מסודר על פי דעת האר"י וזה במלאכת  מטבע ברכהעשה מכל כתבי הרב והוציא  שהרש"שכמו 
גם כך עשה  וכןקה ביותר, כך צריך ללמוד כל סוגיא בדברי הרב האר"י. מחשבת ודיוק רב והבנה עמו

שבלעדיו אין שום הבנה  דרוש הדעתבעצמו מכל מה שלמד מכל דברי הרב האר"י חיבר  המוהרח"ו
הכתבים בכל סוגיא ויוציא  מכלשגם מוהרח"ו מדריך אותנו איך האדם יעמול  הריבכוונות התפילה, 

הרה"ג הרב מרדכי עטיה  וכמו שמלמד אותנו לעשות וכך עושה מו"ר, סולת נקיה בעומקמסקנה 
 . ובזה נזכה להארות והשגות בבחינה אליהו הנביא ונזכה שיפתחו לנו מעיינות החכמה.שליט"א
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ס"ג דא"ק, יציאת שם מ"ה, ושער אנ"ך, חלוקת השפע ובניין הפרצופים החל מעתיק ועד 

 זו"ן, וכל זה בעיון.

בד'  החיצונייםמכתר עליון לכל הפרצופים  שפע חיצוןמטבע ברכה הוא להמשיך  בכללות

מיתות בית אחר קבלת ד' ' מלך העולם'. ובתיבות 'ברוך אתה ה' אלוקינותיבות ראשונות, '

יראו פני ולא השייך לברכה זו ולהעלותו יחד עם השפע החיצון בסוד " רפ"ח לבררדין, 

 ע"בדע"ב עם  ע"בלעורר יחוד  ע"ב ס"ג דא"ק", דרך המדרגות לרום המעלות שהוא ריקם

שהוא תשלום י"ס דב"ן דרך  השפע הפנימילהוריד משם  מ"ה החדשדס"ג, ויציאת שם 

, לחלק השפע ולבנות הפרצופים כולם מעתיק מהמצחדמ"ה החדש , ועשר ספירות העיניים

 . זהו בקיצור. "ן ולהורידו עלינוועד זו

לרב יורם הי"ו שעזר לי הרבה בהגהות, וכן  לרב שניר שחר להודות מקרב לבהמקום כאן 

שסידר על פי מה שלמדנו המובא בסוף הספר  מטבע הברכהציור הי"ו שנתן לי את  יונה

יאריך ימיהם בטוב ושנותם בנעימים, ויזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה  ה' ,בישיבתנו

ויזכם שיפוצו כל מעיינותם חוצה בבריאות טובה ונהורא מעליא וירוו נחת מכל יוצא חלציהם 

 ונזכה בזכות לימוד זה לגאולה שלמה בקרוב ברחמים אמן.

ולמד לכל מי שזיכה אותי,  וכן בהוצאת הספר לכל המסייעיםמכל הלב  ברכה נאמנה וחשובה

, ומתלמידי יותר מכלם. והם לימדו אותי. ה' יגן עליהם אלף המגן, וימלא ה' כל משאלות אתי

בכל מילי דמיטב,  ושיזכהי"ו, רבי אברהם הדאיה לבם לטובה, ובעיקר לזרע קדושים, 

 . הםלראות בשמחת כל יוצא חלצי ,בבריאות טובה ונהורא מעליא

 הוא.שלה  שלי נו"ב יהודית מב"תות הכל בזכלשבח ש עליו

תודה אשר חייב אני לו,  הרה"ג רבי מרדכי עטיה שליט"אמו"ר  אחרון חביב מאוד

, שאני לומד ממנו רב תורתי שנים רבות בחסד ה' עלי, וממשיך ונהנה עד מעומקא דליבא

לא ש, בנעימות ועומק אדיר, להקים התורה הזאתהיום, ובע"ה נזכה עוד, והוא גם ימשיך 

, ה' יזכהו להמשיך והארת פנים ענוה וסבלנות, בגדלות בשמחה אחרוןההיה כמוהו בדור 

בקרוב בימינו, בבריאות טובה ונהורא  כל מעיינותיו חוצהלהגדיל תורה ולהאדירה, ויפצו 

 "ונזכה "גל עיני ואביטה נפלאות... מעליא, ויזכה לראות בשמחת כל צאצאיו,

עי אני צריך, שכל מה שכתבתי הוא לי ולאנשים אשר כמותי, ה' הטובה עלי, ולמוד הכל כיד

אבל לא לגדולים אשר בארץ המה, והכל הוא לשם יחוד קובה"ו, אי ניחא קמיה, ואי לא 

מסירנא מודעא לבטיל ולהוי כעפרא דארעא, ויהי רצון שלא תצא תקלה על ידי בזה ובכל 

ין הדברים על בוריין ויראינו בביאת מעשי. וה' יכפר בעדי כי כוונתי לשמים. וה' יזכנו להב

 הגואל ובנין אריאל אכי"ר. 
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 דושקר ההזוהלשון 
 

וברכת את יהו"ה ואכלת ושבעת "וכתיב  :...ע"ב-לשון הזוה"ק פרשת עקב דף רע"א ע"א

ואינון ברכאן אריק בר נש באינון מלין מההוא מקורא עלאה ואתברכאן כל אינון  "אלהי"ך

אצטריך בר  ועל דא ארקא על כל עלמין, ואתברכאן כלהו כחדא:דרגין ומקורין ואתמליין ל

 נש לשואה רעותיה ברזא דברכאן, בגין דיתברכון אבהן ובנין, כלא כחדא:

ַרְכתָׂ ֶאת ה' ֱאֹלֶהיְך ְוָאַכְלָת "ְוָכתּוב  :תרגום ְעתָׂ ּוב  בָׂ ם "ְושָׂ דָׂ כֹות מֹוִריק אָׂ ן ַהְברָׂ . ְואֹותָׂ

אֹות ִרים מ  ם ַהְדבָׂ גֹות ְוַהְמקֹורֹות, ְבאֹותָׂ ן ַהְדרָׂ ל אֹותָׂ ְרִכים כָׂ ֶעְליֹון, ּוִמְתבָׂ קֹור הָׂ ֹו ַהמָׂ

ד. ְוַעל ֶזה  ְרִכים ְכֶאחָׂ ם ִמְתבָׂ מֹות, ְוֻכלָׂ עֹולָׂ ל הָׂ ִריק ַעל כָׂ ָצִריְך ָאָדם ָלִשים ּוִמְתַמְלִאים ְלהָׂ

בֹות ּוְרצֹונֹו ְבסֹוד ַהְבָרכֹות ְרכּו אָׂ י ֶשִיְתבָׂ ד., ְכד  ִנים, ַהכֹּל ְכֶאחָׂ  בָׂ

דמברך לקודשא בריך הוא, אתברך ונטיל חולקיה מאינון ברכאן בקדמיתא דכל עלמא  ומאן

לתתא, כיון דשמא דקודשא בריך הוא מתברך, מתמן נחית ושרא על רישיה חולקא קדמאה, 

בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך "א( "כ 'והא אוקימנא, דכתיב )שמות כ

(, כיון דההיא ברכה "( יזכור כל מנחותיך'ד ', )אזכיר, כמה דאת אמר )תהלים כ"וברכתיך

דאלין ברכאן, לאתערא מעילא  ורזא ...אתייא ושרייא על רישיה, מתמן אתפשט בכל עלמא

 לתתא ברזא דא. 

רּוְך הּוא : תרגום דֹוש בָׂ ְך ֶאת ַהקָׂ ר  אֹוִמְתָבֵרְך -ּוִמי ֶשְמבָׂ ַח ֶחְלקֹו מ  כֹות, , ְולֹוק  ן ַהְברָׂ תָׂ

ד ַבְתִחָלה  ם, יֹור  ְך ִמשָׂ ר  רּוְך הּוא ִמְתבָׂ דֹוש בָׂ ן ֶשְשמֹו ֶשל ַהקָׂ יוָׂ ה. כ  ם ֶשְלַמטָׂ עֹולָׂ ל הָׂ ֶשל כָׂ

תּוב, )שמות כ(  ַאְרנּו ֶשכָׂ י ב  ִראשֹון. ַוֲהר  ֶלק הָׂ ֹּאשֹו ַהח  קֹום ֲאֶשר "ְושֹוֶרה ַעל ר ל ַהמָׂ ְבכָׂ

ַרְכִתיְךַאְזִכי ֶליְך ּוב  ֹּא א  ב . )אזכיר, כמו שנאמר )תהלים כ( יזכר כל "ר ֶאת ְשִמי אָׂ

ם...  עֹולָׂ ל הָׂ ם ִמְתַפֶשֶטת ְבכָׂ ֹּאשֹו, ִמשָׂ ה ַעל ר ה ְושֹורָׂ אָׂ ה בָׂ כָׂ ּה ְברָׂ ן ֶשאֹותָׂ יוָׂ מנחתך( כ 

ה ְבסֹוד ֶזה ְוסֹוד ַהְבָרכֹות ה ְלַמטָׂ ר ִמְלַמְעלָׂ לּו ְלעֹור   : ַהלָׂ

 , דא רזא דמקורא עלאה מכלא, לארקא ולאמשכא ולאנהרא כל בוצינין:ברוך

ואיהו ברוך )נ"א בריך( תדיר, דלא פסקין מימוי, ומתמן שירותא דאקרי עלמא דאתי, ואיהו 

 קצה השמים, דההוא קצה, קצה עלאה איהו:

תתאי,  בגין דאית קצה כגוונא דא לתתא, ואיהו עלמא תתאה, ואקרי אוף הכי ברוך לקבל

 לארקא לתתא, ולאתערא מתתא לעילא בברכאן דצלותא:

וברוך )קדמאה( דא אקרי הכא ברזא דחכמתא עלאה, דאמלי לההוא אתר בחד שביל דקיק 

 דאעיל ביה:
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ִאיר ֶאת ָברּוְך: תרגום ִריק ּוְלַהְמִשיְך ּוְלהָׂ ַהכֹּל, ְלהָׂ ֶעְליֹון מ  קֹור הָׂ : ֶזה ַהּסֹוד ֶשל ַהמָׂ

ל ַהְמאֹור רּוְך )מבכָׂ ִמיד בָׂ אִשית וֹות. ְוהּוא תָׂ ר  ם הָׂ יו. ּוִמשָׂ ימָׂ ֹּא פֹוְסִקים מ  רך(, ֶשל

ֶצה ֶעְליֹון ִמשּום ֶשי ש  ֶצה הּוא קָׂ ַמִים, ֶשאֹותֹו קָׂ ה ַהשָׂ א, ְוהּוא ְקצ  ם ַהבָׂ עֹולָׂ את הָׂ ֶשִנְקר 

ם ַהַתְחתֹון. ְוגַ  עֹולָׂ ה, ְוהּוא הָׂ ֶצה ְכמֹו ֶזה ְלַמטָׂ רּוְך, ְכֶנֶגד ַהַתְחתֹוִנים, קָׂ א בָׂ ם הּוא ִנְקרָׂ

רּוְך )הראשון( ַהֶזה  ה. ְוַהבָׂ ה ְבִבְרכֹות ַהְתִפלָׂ ה ְלַמְעלָׂ ר ִמְלַמטָׂ ה, ּוְלִהְתעֹור  ִריק ְלַמטָׂ ְלהָׂ

ד קֹום, ִבְשִביל ֶאחָׂ א אֹותֹו ַהמָׂ ה, ֶשְמַמל  ֶעְליֹונָׂ ה הָׂ ְכמָׂ אן, ְבסֹוד ַהחָׂ א כָׂ ס  ִנְקרָׂ ַדִקיק ֶשִנְכנָׂ

 בֹו. 

, לבתר שארי לאתגלייא, דהא האי ברוך סתים איהו, ובגין כך אקרי בארח סתים ברוך, אתה

מקורא עלאה דלא אתגלייא, אתה שירותא לאתגלייא לבר, ובגין כך אקרי אתה, ומאן איהו, 

לעולם, מאן דא רזא דימינא, ואקרי כהן לגבי ההוא אתר, ורזא דא )תהלים קי ד( אתה כהן 

 עלאה, דהא אשתכח לאתגלייא: ימינא כהן לההוא עולם, אתה, ודא איהו

א  :ַאָתה: תרגום ן ִנְקרָׂ כ  ר, ְולָׂ רּוְך ַהֶזה הּוא ִנְסתָׂ י ַהבָׂ ְך ַמְתִחיל ְלִהְתַגלֹות, ֶשֲהר  ַאַחר כָׂ

רּוְך ר בָׂ ה.  -ְבֶדֶרְך ִנְסתָׂ ֹּא ִהְתַגלָׂ ֶעְליֹון ֶשל קֹור הָׂ ן ָתהאַ ַהמָׂ כ  אִשית ְלִהְתַגלֹות ַבחּוץ, ְולָׂ ר  : הָׂ

ה. ּוִמיהּו? ֶזה סֹוד ה א ַאתָׂ קֹום. ְוֶזה סֹוד )תהלים ַָיִמיןִנְקרָׂ ֶצל אֹותֹו מָׂ ן א  א כֹּה  , ְוִנְקרָׂ

ם"קי(  ן ְלעֹולָׂ ה כֹּה  י"ַאתָׂ ֶעְליֹון, ֶשֲהר  ה. ְוֶזהּו ַהיִָׂמין הָׂ ם? ַאתָׂ ן ְלאֹותֹו עֹולָׂ א  . ִמי ַהכֹּה  ִנְמצָׂ

 ְלִהְתַגלֹות. 

  , רזא דמהימנותא בכל סטרין:אמצעיתא, דא רזא דיהו"ה

ִדים. ָהֶאְמַצעֶזה סֹוד  :ְיהָֹוה: תרגום ל ַהְצדָׂ ה ְבכָׂ ֱאמּונָׂ  , סֹוד הָׂ

דכליל בימינא, וימינא ביה, ואתכלילו דא בדא למהוי חד,  שמאלא, דא סטרא דאלהינ"ו

 ין אתברכאן, כלהון דלתתא אתברכאן:ועד הכא אתקשרו ברכאן, דכיון דאל

ֶזה ִלְהיֹות ַהְשמֹאל : ֶזה סֹוד ֱאֹלֵהינּו: תרגום ִלים ֶזה בָׂ לּול ְביִָׂמין, ְוַהיִָׂמין בֹו, ְוִנְכלָׂ ֶשכָׂ

ד.  ְרכִ ְוַעד ָכאן ִנְקְשרּו ַהְבָרכֹותֶאחָׂ ה ִמְתבָׂ ם ֶשְלַמטָׂ ְרִכים, ֻכלָׂ ֶלה ִמְתבָׂ ן ֶשא  יוָׂ  ים. , ֶשכ 

, ונטלי ברכאן לגרמייהו, אתהדרו כלילן כחד לההוא מקורא, דאינון בלבתר דאינון אתברכאן

לא יכלין לאתהדרא לגבי ההוא אתר עד דאתברכן, כיון דאתברכן בקדמיתא, אתהדרו ועאלין 

לגבי ההוא אתר, לנטלא ברכאן יתירין אחרנין, לארקא לתתא, ועד דאינון אתברכן, לא עאלין 

 :"ולא יראו פני ריקם"ו( "ג ט"לגביה, ורזא דא )שמות כ ולא תאבין

ד  ְלַאַחר :.תרגום ם, חֹוְזִרים ְכלּוִלים ְכֶאחָׂ כֹות ְלַעְצמָׂ ְרִכים ְולֹוְקִחים ְברָׂ ם ִמְתבָׂ ֶשה 

ן ֶשִה  יוָׂ ְרִכים. כ  קֹום ַעד ֶשִמְתבָׂ ֹּא ְיכֹוִלים ַלֲחזֹּר ְלאֹותֹו ַהמָׂ ם ל קֹור, ֶשה  ְרכּו ְלאֹותֹו ַהמָׂ ְתבָׂ

                                                             
כאן מתחיל כוונת מלך העולם. וכל מה שביאר לעיל נלע"ד שמדבר בשפע חיצון דחיצון, שכן בפנימי  ב

 בתיבת אלוקינו. דחיצון כמו שנבאר אין כוונה



 יג                                     ברכת הישועה                                  

קֹום,  ִסים ְלאֹותֹו מָׂ ה, חֹוְזִרים ְוִנְכנָׂ . ָלַקַחת ְבָרכֹות ְיֵתרֹות ֲאֵחרֹות ְלָהִריק ְלַמָטהַבְתִחלָׂ

יו, ְוֶזה סֹוד )שמות כג(  לָׂ ִבים א  ֹּא ְתא  ִסים ְול ֹּא ִנְכנָׂ ְרִכים, ל ם ִמְתבָׂ ְולֹא ֵיָראּו "ְוַעד ֶשה 

 . "ָפַני ֵריָקם

, ומלך לא אתקרי, בר כד מלךאתר ועאלין תמן, כדין אקרי ההוא אתר  לגבי ההוא וכד תבין

, כד רברבנוי אתיין לגביה עתירין, מלךאינון מתקרבין לגביה מתברכן, ומלכא אימתי אקרי 

 :מלךמסתפקן בכל מה דאצטריכו בלא חסרונא, כדין איהו 

 לתתא, כד אלין מעטרן ליה בספוקא בעטרין קדישין: מלך

 :העולם, אשר קדשנו וצונו, ומאן איהו, והכא אקרי מלך

ובגין דאיהו עלמא דלא אתגלייא לבר, ואיהו סתים, קרי ליה הכי בארח סתים, ועל דא לא 

 ... ע"ש. אקרי אלא בארח סתים

א ּוְכֶשָשִבים : תרגום קֹום ִנְקרָׂ ז אֹותֹו מָׂ ם, אָׂ ִסים ְלשָׂ קֹום ְוִנְכנָׂ . ּוֶמֶלְך ֶמֶלְךְלאֹותֹו מָׂ

ֹּא ִנְקרָׂ  יו ל א ֶמֶלְך? ְכֶשְגדֹולָׂ ַתי ִנְקרָׂ ְרִכים. ּוֶמֶלְך מָׂ יו, ּוִמְתבָׂ לָׂ ְרִבים א  ם ִמְתקָׂ א, ַרק ְכֶשה 

ז הּוא ֶמֶלְך. ֶמֶלְך  רֹון, ְואָׂ ֹּא ִחּסָׂ ְרכּו, ְבל ל ַמה ֶשִהְצטָׂ ִקים ְבכָׂ יו ֲעִשיִרים, ְמֻספָׂ לָׂ ִאים א  בָׂ

לּו ְמַעְטִרים אֹותֹו ה, ְכֶשא  א  ְלַמטָׂ אן ִנְקרָׂ רֹות ְקדֹושֹות. ְוכָׂ . ּוִמיהּו? ֶמֶלְךְבִספּוק ַבֲעטָׂ

ר, ָהעֹוָלם ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְוִצָּונּו ה ַבחּוץ, ְוהּוא ִנְסתָׂ ֹּא ִהְתַגלָׂ ם ֶשל . ּוִמשּום ֶשהּוא עֹולָׂ

א ְבֶדֶרְך א, ֶאלָׂ ֹּא ִנְקרָׂ ר. ְוַעל ֶזה ל ְך ְבֶדֶרְך ִנְסתָׂ א לֹו כָׂ ר. קֹור    .. ע"כ ע"ש.ִנְסתָׂ
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 "ש למטבע ברכההרשהקדמת 
 

היה ידוע שהרב מוהרח"ו פיזר בכל כתבי הרב את כוונת הברכה, וכמעט שאי אפשר הנה 

משלו וסידר  הבנהנופך וריכז את כל המקורות והוסיף  עד שבא הרש"שבשלמות  נהכווסדר ל

  הברכה בטוב טעם ודעת.מטבע לנו כוונת 

ו אע"פ שלא נעסוק בה עכשיו שהיא עמוקה מני ים, בהמשך בע"ה נשתדל לשון הקדמת נביא

 להבין קצת.

 מחלקי הכלים דמלכים גהוא כי כל מה שאנו מבררים ידוע :...נה"ש דף כ' ע"ב

הזו"ן למ"ד ומ"ן לאו"א להזדווג  אתולהעלות  דומאורות דרפ"ח להעלותם לזו"ן

 הכי זיווג דחיות דחיות העולמותולא זיווג  דנשמות דפנימיות העולמותהוא זיווג 

ואין צורך לנו לקבל ד' מיתות ב"ד ולהעלות עם הזו"ן  נעשה ממילא שלא על ידינו

דיהיב אבא לאימא הוא מעלה מ"ד ומ"ן לאותו  זאלא שההוא רוחא ולמ"ד ומ"ן

                                                             
בחינות בכללות שאנחנו  ג'הבירור שאנחנו מבררים הוא ממה שירד לעולם הבריאה בשבירה, ויש  ג

חלקם ירדו  -יצוצות נורות נשארו באצילות, והאלים, הכיצוצות ונורות אהיינו  אנ"כמבררים שהם 
ספר המדרגות שלא . )זהו מונח המסמל את מאבד"ו והם , וחלקם נשארו באצילותרפ"חלבי"ע והם ה

לים גם נפלו בבי"ע. כמשם ב"ן( וה א'משם מ"ה,  ב'משם ס"ג,  ד'משם ע"ב,  ו'ירדו לבי"ע מהניצוצות: 
אור הלבנה אור החיים והכל מבחינת מלכויות דב"ן שיצאו בתחילה ומבוארים בשער הנקודים. ראה 

עליונים שנשארו באצילות בכוונת מלך העולם... ויכוין להעלותם להתחבר עם אורותיהם ה עמ' ק"ז
 דכל פרט... ע"ש.

הנ"ל. תחילת עבודת התיקון הוא  אבד"וזו"ן אלה הם בחינות הבירורים שנשארו באצילות והם  ד
שנשארו באצילות, וזהו מה שאומר הרב 'ולהעלותם אבד"ו שהיו בבי"ע עם ה הכלים והרפ"חלחבר 

למ"ד ומ"ן  ולהעלות את הזו"ן כאן אמר 'הוא הבירור והעלותו, מ עד כאן'. לזו"ן)את הבירורים( 
, וכמו שממשיך הוא המ"ן עבור פנימיות מלך העולם-לאו"א' הוא עליית הזו"ן אלו למ"ן וזה ב

 העולמות הנשמות. 

, אבד"ושעולים לזו"ן כנ"ל שהם  רפ"ח. מערכת של בירורים שעולים זה דיני א'מערכות: ב' כאן  הרי
שהוא להעלות השפע הזה עם הבירורים לעורר הזיווג העיקרי  למ"ד ומ"ן ולהעלות את הזו"ן. ב'

 מלך העולם.-דאו"א, ב
והכרחי ואינו תלוי בנו, ולא תדירי ומבאר הרב שיש זיווג אחר ואינו הזיווג דלעיל אלא הוא זיווג  ה

ימתין למעשה ידינו, שכן הוא קיום העולם שאינו תלוי בנו, אמנם זיווג דפנימיות הוא לנשמות וזה 
 לוי במעשינו ואנחנו מבררים ומתקנים אותם. ת

הוא של השפע  והשניוכלל,  כלל' שאינו תלוי בנו א: תדיריסוגים של זיווג  שנישיש  בהמשך נבין
 החיצון וצריך בכל זאת התעוררות, אך אין צורך בבירור ועליה לרום המעלות.

ים לקבל ד' מיתות בית דין, לברר וכדי להביא זה השפע אין אנחנו צריכ שפע חיצוןיש במטבע ברכה  ו
 , כאמור 'ההוא רוחא' יספיק. ע"ב ס"ג דא"קרפ"ח, ולעלות לרום המעלות 

בתיבות 'מלך העולם' אז נברר רפ"ח, ולצורך זה יש להקדים קבלת  השפע הפנימיכדי להביא את  אך
  ראו פני ריקם".צון נעלה לרום המעלות בסוד "לא יד' מיתות בית דין, ואז עם הרפ"ח ועם השפע החי

 ראה בהמשך בעיונים והרחבות. ההוא רוחאבעניין  ז
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אלא ע"י מה שאנחנו מבררים זווג דנשמות אין או"א מתעוררים להזדווג אבל  ,זיווג

צריך  [כן חולפני. ]דמלכים ומאורות דרפ"ח דזו"ן ומעלים אותם למ"ןמחלקי הכלים 

כדי שיהיה להם כח מוחין דיניקה  תשלוםלהמשיך לזו"ן מזיווג דחיצוניות דאו"א 

דאו"א ועד"ז עושים  דפנימיותלהעלות הזו"ן למ"ד ומ"ן דזיווג  ואח"כ ,להעלות

רום לפרצוף שעליו עד  ףזו"ן לאו"א לעורר זיווג דפנימיות דא"א וכן נעשה מפרצו

סדר עליית התעוררות הזה מפרצוף לפרצוף  יחראקום במ אצלנווכמבואר  טהמעלות

החדש עם חלקי  י"ס שם מ"הואז יוצא ויורד חלקי  .בפרטות עד רום המעלות ע"ש

 יאלאותה המצוה םהמתייחסידאותם הבירורים שעלו  תשלום אורות דב"ן

  .ין לאבי"ע דזו"ןומתפשטים מפרצוף לפרצוף וניתנים מוח

הוא  הראשוןמיני מוחין  שנישבכל מצוה ועבודה וברכה צריך להמשיך לזו"ן  באופן

זיווג לזו"ן כדי לעלות למ"ד ומ"ן לעורר  כדי לתת כחוהוא  "אומזיווג דחיצוניות דא

המתייחסים  המוחין השניים העיקרייםדאו"א ולהמשיך ממנו  העיקרי דפנימיות

 ע"כ ע"ש. והוא ע"ד סדר כוונת הק"ש כנודע: לאותם המצות או הברכה

הקדמה זו של הרש"ש כאמור קשה להבנה והיא תבואר בע"ה בהמשך באורך. אך להבין הנה 

למ"ד לעלות  לזו"ןכח לתת  חיצוןשפע ראשית  .א : בשני שלביםהוא  שסדר התיקון בכללות

 בית דין ולא בירור רפ"ח,  בסוד "ולא יראו פני ריקם", ולזה אין צורך בד' מיתותלאו"א מ"ן ו

העיקרי צריך קבלת ד' מיתות בית דין ועליית הרפ"ח  הפנימי השפעאמנם כדי להביא את . ב

העבודה בכל מטבע שכך וקובע הרב  ,יחד עם השפע החיצון לגרום זיווג עליון להורדת השפע

 .תיקון

ך שתחלה צרי להמשיך להם מוחיןבכל פעם שרוצין  יבוהנה ...:ע"ח א' דף ק"ח ע"ב

 ,אמנם בזווג ההוא צריך שיעלו זו"ן מ"ן ,המוחין לזו"ןם ימשכו יזדווגו או"א ומש

                                                             
להמשיך  לפני כן(, אך כאן לפי הגרסה הזאת מובן שצריך ואחר כךהנה יש גירסא המקורית שהיא ) ח

נבאר החילוק  בהמשךדא"ק.  "גסב לפרצופים שפע חיצון כדי שיהיה להם כח לעלות את הרפ"ח לע"
 .שיש בין חילופי הגירסאות

וז"ל: כי אלו  בשער הברודים פ"בסיבת העליה עד בחינה זו כיוון ששם לא הייתה שבירה כמ"ש  ט
, לכן הם נזדווגו יחד עם בחינת הע"ב של א"ק... ע"כ. לא היה בהם שום שבירההטעמים של ס"ג 

 ומזיווג זה נולד שם מ"ה החדש מהמצח דא"ק לצורך תיקון הב"ן.
 יובא לקמן בע"ה ע"ש., נה"ש דף ח"י ע"בת "והגדת לבנך" וכן בבמצוו בנה"ש דף ל"ה ע"ג הוא י

צריך להבין שבמקרה המלכים ירדו הניצוצות לבי"ע, ונתקנים על ידי ישראל במשך ששת אלפים  יא
 .מ"ה החדשספירות דב"ן וי"ס  ט'שנה, כל ניצוץ יש לו את השלמתו בפרטות מ

תחילת  ע"ח ב' דף כ"א ע"ב. וראה גם כן המקורות להקדמת הרש"שאחד נראה קטע זה מע"ח הוא  יב
 פרק ב', מעין זה הכתוב כאן.
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. והנה יגנשמה הפנימים שלהם נתהעלאתן מ"נ הוא המוח שלהם שהם בחי ןועניי

לקבלם אם לא ע"י  פשראי וא ידהארה מלמעלהשיעלו בסוד מ"ן צריכין לקבל  קודם

   .זווג או"א

והוא  חיצונותיהןזווגם הוא בסוד א'  ,וגים יש באו"אזו ב'הדבר כמ"ש ש רושופי

חיות מוכרח לצורך עצמן ואם זה הזווג יתבטל אפילו רגע  להחיות העולמותתמיד 

והוא לתת מוחין לז"א כדי  הפנימיתהוא בסוד  ב'וה ,א' יתבטלו כל העולמות ח"ו

 . אינו תדירכנודע וזה  שהוא פנימית העולמות בעולםנשמות שהם יולידו 

אמנם ההוא רוחא דשביק אבא  בסוד מ"נ ןשיעלו זו" ורךצין א' התדיר אזווג והנה 

באמא בביאה ראשונה אשר ההוא רוחא שורש זו"נ וכל שאר הנשמות הנמשכין 

  .אז למ"נ וההוא רוחא מספיקמזווג או"א 

ת ושהם פנימי נשמותשהוא לצורך זווג זו"נ להוליד  מוחין הוא לצורך אך הזווג הב'

והנה כל מוחין הפנימים דיניקה דמצד אמא  זו"נ ממש עולין במ"נמות אז העול

 נתתמיד הם בו לעולם ועתה ע"י מ"ן בכח ההוא רוחא כנ"ל נעשה זווג או"א בבחי

מוחין בחג"ת דיניקה שהם  נתיש"ס ותבונה והוא זווג התדיר ואז נשלם בחי

מוחין דו"ק דגדלות  כדי לקבל אח"כ עולה מ"ן זו"ן עצמםחיצונותיהן והם אלקים. 

 ע"ש. ..ע"כ.בזו"ן.פנימית העולמות שהם 

וזה אין צריך או חיצון מצד חיצוניותם דאו"א  תדירי: זיווג אמיני זיווגים.  הרי שיש ב'

צריך  אזשופנימיות העולמות  נשמות: זיווג להוציא בלהעלות מ"ן ומספיק ההוא רוחא לזה. 

לאו"א ואז גם או"א יעלו וכן על דרך זה כולם עד  שזו"ן יעלו את המוחין דיניקה שלהם למ"ן

 פרצופים עד זו"ן. כל , ולהוריד אותו לשפע פנימילהוציא  ע"ב ס"ג דא"קרום המעלות 

, מוחין דיניקההוא בחינת בלו זו"ן ישקשפע החיצון שההוא להבין ממה שלמדנו  מה שצריך

 . פ"חריראו פני ריקם" יחד עם הבסוד "ולא  העולה למ"ן הוא והוא

... להעלותם עם נשמת הזו"ן הם הצלם :... והגדת לבנךה ע"ג"נהר שלום דף ל

.. הנמצאים בהם בעת ההיא ולהעלותם לישסו"ת. היותר גדולים ומובחריםהמוחין 

 ע"כ.

                                                             
מוחין כאן הכוונה שהזו"ן יעלו למ"ן המוח הפנימי שלהן היינו מה שקבלו בשפע החיצון תשלום  יג

, בסוד "ולא יראו פני ריקם" יחד עם הרפ"ח שנברר ע"י קבלת ד' מיתות בית דין, כדי שגם דיניקה
 השפע הפנימיעלו גם הם למ"ן עד רום המעלות ויגרמו יחוד ע"ב ס"ג דא"ק וירד הפרצופים העליונים י

להוריד שפע הפנימי לזו"ן. כל זה בתיבות  הפנימיות דרך המדרגות עד או"א ואז יתייחדו או"א בבחינת
 'מלך העולם'.

. דחיצוניות, חיות העולמות, זיווג תדירי ולשם כך צריך זיווג או"א שפע חיצוןכאן זה בחינת קבלת  יד
 וזה בתיבות 'ברוך אתה ה' אלהינו'.
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להעלות למ"ן מעלים את נשמת זו"ן הוא השפע שהתקבל לעלות בסוד "ולא יראו פני הנה 

 מה שקבלו בשפע החיצון הוא המעולה שיש בהם.בחינת תשלום מוחין דיניקה  ריקם"

שהוא השפע  יניקההוא המשכת תשלום מוחין ד 'ברוך אתה ה' אלוקינו'בתיבות ואם כן 

יניקה שהם מוחין דבכוונה בסידור לפי זה היינו צריכים לראות יש להקשות . והחיצון

יות עסמ"ב לא רואים שמות אלהים אלא הושכן במטבע ברכה הדבר לא כך , אמנם אלהים

 .שערי רחמיםבשאלה זו עוסק ואהי"ה. 

: עוד יש לדקדק בשינוי הנמצא ממטבע ברכה שאלה:.. שערי רחמים ב' אות כ"ב

לק"ש כי בק"ש מוחין דיניקה הם שמות אלהים או אהיה כמ"ש בסידור, משא"כ 

? ועוד שמוחין מה נשתנה -עסמ"ב קס"א קמ"ג קנ"א בברכה מוחין דיניקה הם 

 לם הם אלהים ולא הויות ומה נשנה בברכה להיות עסמ"ב?דיניקה לעו

 אלהיםשמות :... לעולם הכלל הוא שבין מוחין דיניקה דק"ש וכן דברכה הם תשובה

אותיותיו יעלו  ד'עם  ך"ברולמספר  ומ"ש בברכה עסמ"ב וכו' זה כולו רמזכמ"ש, 

ניין , וגם בישראל דק"ש לפעמים שדי לפעמים אלהים כפי הערל"בעסמ"ב שהם 

 )יצ"ו( ]זצ"ל[. מהרה"ג שד"ה

צריכים  ינולתיבות שאנחנו אומרים אע"פ שהי הרומז שהשפע שרואים בסידור הוא שפעהרי 

 .ויש עוד כמה מקומות שהדבר מוכח יםלהאלהיות כאן שמות 
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 טודחיצון חיצוןשפע  
 

 חב"דוא פנימי דחיצון, והא' ' מיני שפע בשפע החיצון היינו: במלמד אותנו שיש  הנה הרב

כדי לעלות למ"ן בסוד ואת שניהם צריך דחג"ת.  נה"י וחג"תחיצון דחיצון, והוא  ב'דחג"ת. 

דחיצון וצריך לבאר מה הוא ואיך הכוונה  חיצון ". ומתחיל הרב בביאוריראו פני ריקםולא "

 בו.

 ,בשלשה מקומותהברכה ביאר אותה הרב ז"ל  תכוונ ןענייוהנה  :...נה"ש דף כ' ע"ג

 ,עקב 'רבפ בס' המצות והב' ,בפרשת עקב מ"בף דע"ה  מאמרי רשב"י רושיבפ הא'

הברכה וגם  תכוונ ןבעניי הישן תהכוונובספר הובאו  םושלשת תהכוונובשער  והג'

הברכה ולכן נעתיק ונביא  תכוונ ןבעניי בספר עולת תמידמהרח"ו ז"ל הביאם 

זלה"ה עצמו ז"ל  מה שהביא בפרשת עקב מכ"י האר"י א'ה ,דבריהם כאן בקיצור

 ... ע"ש.בקיצור

כאמור מוהרח"ו ביאר את מטבע הברכה בכמה מקומות, וללא איסוף כל החומר והבנתו  הנה

  על פי הרש"ש אין כל אפשרות לכוון מטבע ברכה כראוי.

הרש"ש אמנם הנ"ל לא ברור שיש ב' מיני שפע, וגם לא מבואר מהו החיצון דחיצון  במקורות

הוכחות לקביעתו, ראה בהרחבה בחוברות שכבר יצאו לאור בלימוד קובע זאת וגם מביא 

  , בעיון.ג הרב מרדכי עטיה שליט"א"מו"ר הרההמחודש עם 

וכאמור בשער מאמרי רשב"י בחר לבאר את המקור הראשון מדברי מוהרח"ו  הרש"ש

, אלוקינו. שכן מדבר כאן על שפע בתיבת חיצון דחיצוןמוסיף משלו, וכאן הוא ביאור שפע 

דחיצון. וזה יהיה בידך כלל שבכל מקום שמדבר על שפע בתיבת  חיצוןשיש בה שפע רק מ

 דחיצון. חיצוןאלהינו זה שפע 

                                                             
דחג"ת.  חב"דנקרא הפנימי דחיצון דחג"ת. והשפע  נה"י וחג"תנקרא גם כן  חיצון דחיצוןשפע  טו

אחרי שמביא את  בשעה"כמעניין לשים לב שהרב בשלושה מקורות מדבר על השפע החיצון ורק 
עיין שגם בזוה"ק מדבר בעיקר על השפע החיצון החיצון דחיצון מביא גם את השפע הפנימי ועוד צריך ל

 דחיצון. וצ"ע.
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 כתררומז ל כ'כי אות  כחב"דרמוזים  ברוךהנה בד' אותיות  :...נה"ש דף כ' ע"ג

הוא כי בעלות ברכת  יזן. ]והעניידעת' לוואות  בינה' לבואות  חכמה' לרואות  טזעליון

הטיפה הנעלמה  יחכתרד השורש עליוןיורד מן הכתר עליון שהוא  הבכוונאדם ה

א"א שהוא  הדעתע"י  ,נוק' דעתיקשהוא  לבינהומשם  ,לחכמה שהוא עתיק

יורד השפע להתחלת אתה  ואח"כ במלת [.במקום גבוה יטועדיין השפע נעלם .ונוקבא

ואח"כ  ,דז"א דפרצוף חג"ת ימין שהוא קו אתההנקרא  לחסדמקום הגילוי שהוא 

 הגבורהואח"כ אל  ,דז"אדפרצוף חג"ת הנז'  אמצעישהוא קו  הוי"ההנק'  לת"ת

  ע"כ ע"ש. ...דז"אדפרצוף חג"ת הנז'  שמאלשהוא קו  והינאלהנקרא 

דחג"ת, נה"י וחג"ת , שהוא החיצון דחיצוןשל השפע  מסלול הירידהכאן מבאר הרב את הנה 

 . השפע עצמווכאן אינו מבאר את 

עתיק ונוק' וא"א ונוק', שהם כתר שהם , למשורש הכתר העליוןבמילת ברוך נמשך  להבתחי

ורואים בסידור רק את  שם נעלםחכמה ובינה ודעת, והם שורשי המוחין שבכתר, והשפע 

הזיווגים, שכן אין המשכת מוחין מלמעלה למטה ללא ייחוד. וכאן ממשיך השפע לז"א לחסד 

, וכאמור יש להבין שבכל פעם שמזכיר שפע ' אלוקינואתה הולתפארת ולגבורה בתיבות 

אין שפע. ועוד כאן דחיצון  פנימיב 'אלהינותיבת 'שכן בדחיצון חיצון הוא  - אלהינובמילת 

עתיק ונוק' וא"א ונוק' הם חב"ד  דגופא, חב"דלא מזכיר את או"א וישסו"ת שהם המוחין 

 הרש"ש ילמד זאת בהמשך.  דכתר.

לתת  כאלא לא להשפיע למטה ,וכל זה השפע היורד למדות אלו :...נה"ש דף כ' ע"ג

ואם  שפע וגם להשפיע למטהאל שורשם העליון לקבל משם  לחזור לעלות כחלהם 
                                                             

בברכה או בתפילה או במצווה, אך צריך  הבחינה שמעל עתיק של הפרצוף הנתקןכתר עליון זה הוא  טז
. אלא יכול להיות מלכות שאלה ל"ה שערי רחמים ב', ראה מלכות דעקודים שאינו תמיד בחינתלהבין 

גון בקרבנות או בזמירות ויוצר שאין עלייה לע"ב ס"ג דא"ק עדיין או דיצירה המתקן עולם העשייה כ
מלכות דאימא וכו'. אך יותר פשוט בכללות לומר כתר עליון וזה טוב לכל המקומות בהמשך נבאר יותר 

 בשעורים בעיון ויש חוברות על זה.  שליט"א מו"ר הרב מרדכי עטיהוכן כבר עסק בזה 
ה' וכו' הוא תוספת ביאור הרש"ש, לפי דרוש הדעת, שעוסק הנה מכאן עד 'ואח"כ במלת את יז

ד"ה נמצא, וזה יתבאר דף כ"א ע"א בפרצופים וחב"ד עם שורשי המוחין, וזה מבאר בהמשך יותר ב
 לקמן בעניין שיש המשכה גם לאו"א וישסו"ת שהוסיף הרש"ש על פי דרוש הדעת ע"ש.

שורשי המוחין שבכתר, ההמשכה הראשונה הכתר דז"א הוא עתיק ונוק א"א ונוק' והם נקראים  יח
. שורש עליון דכתרכאן מכתר עליון שהוא למעלה מעתיק, שכן עתיק הוא חכמה, כתר עליון זה הוא 

 יתבאר ג"כ בהמשך.
אין כל דבר  למעלה מזהוכאן מדברים מטבור דא"ק ולמטה שכן  נעלםהנה כאן יש שפע אך הוא  יט

ן או לשבר את האוזן. ולהבין מה הבדל בין השפע הנשפע שאפשר לדבר עליו אלא רק לשכך את האוז
לצנחן שצונח צניחה חופשית והוא יוצא ממטוס  הבאנו משלובין מה שרואין בכוונה הנעלם  באצילות

פותח  פתאוםבגובה שאינו נראה אף המטוס, ואז הוא יורד למטה במהירות במשך כמה שניות והנה 
 .משלכשיגיע לקרקע הארץ נראה אותו מקרוב יותר. וזה האת המצנח שלו ואז רואים אותו מרחוק ו

 הרי גם כאן מפורש חוזר לבאר עניין היותם ב' מיני שפע, חיצון ופנימי עיקרי. כ



 כוונות מטבע ברכה                                     כ    

ולא יראו פני " מראאת דמה לא יקבלו זה השפע תחילה אי אפשר להם לעלות כ

  .מלך העולם נק' או"אובעלותם ליסודות דאו"א  ,סוד הפנים פני משה "ריקם

  .והמוחין מאו"א לזו"ןהשפע  ואז יורדשהם היסודות דאו"א אשר עד שם עלו  - אשר

הנז'  קדשנו בת"תוזהו  שלוםדאו"א הנק' קדש ) דחכמההם המוחין  - קדשנו וזהו

והם  ת"תהנקרא  ז"אלקדש דאו"א הנקרא  חכמהבמ"א ר"ל להמשיך המוחין ד

 .כנז"ל( כאדכלים דז"אאותיות עצמן שבו והוא ל צד דכוראנקרא 

דכלים  אותיות מספרוהם ל שלוםדאו"א הנק' מצוה ) דבינההם המוחין  -במצותיו

שבו( ומשם נמשכים ומתפשטים עוד עד נוק' דז"א מצוה  צד נוק'דז"א שהם נק' 

עכ"ל הרב ז"ל  ...התחתונה המצוועד עליונה ממצוה  ,תרי במצותיווזהו  ,תחתונה

 . ע"ש. הרשב"י ז"ל יבפי' מאמר

, ברוך אתה ה' אלקינוחיצון דחיצון קבלתו בתיבות  מסלול השפעהרב כתב למעשה  כאן הנה

מה הוא , אך לא מוזכר עדיין מלך העולםוכן העליה למ"ן וירידת השפע הפנימי בתיבות 

 עצמו.  השפע

                                                             
וז"ל:... ונתחברו ו"ק שהם ז"א דמ"ה עם ו"ק שהם ז"א דב"ן ונכללו אלו  ראה נה"ש דף ז' ע"ד כא

בור ולמטה מכל צדדיו פנים ואחור ונק' זו"ן באלו ונתלבשו אלו באלו והלבישו לתנה"י דא"א מהטי
, ז"אהגדולים כי ו"ק דב"ן נק' רחל הגדולה מלכות שבגופו ולפעמים נק' בשם לאה, ובכללותם נק' 

 דז"א. וו"ק דב"ן נק' בחינת חשבון דאותיותעצמם ממש,  וו"ק דמ"ה נק' אותיות
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 חיצון דחיצון השפעביאור 
 

ע הפנימי ירידת השפע חיצון דחיצון לעיל, עליה למ"ן לקבלת השפ מסלולאחר שביאר הנה 

 נכוון בו בכל תיבה. איךשפע זה ו מה הואוירידתו. מבאר כאן הרב 

בקיצור כי הנה במלת  שונהלה הברכה ז ןבענייוזה כונה השנית  :...נה"ש דף כ' ע"ד

 ,דכל אחד מהם מ"ב אותיותעם  מלוי ע"ב ס"ג מ"היכוין להמשיך מספר  ברוך

 ,אתהדחג"ת הנק'  ימיןקו אותיות שבו ל ע"ב ומ"במלוי  ,ברוךהעולים כמספר 

 דס"ג ומ"בומלוי  ,הויהדחג"ת הנקרא  אמצעיאותיות שבו לקו  דמ"ה ומ"בומלוי 

  ,והינאלדחג"ת הנקרא  שמאלאותיות שבו לקו 

 ג' מ"בבכח  עם המלכות הדבוקה באחורי הת"תלהעלות את החג"ת הנז' ויכוין 

על העולמות  ולםמלך העוגם המלכות נקרא  מלך העולםהנז' אל הבינה הנקרא 

הברכה של  נתכפי בחי מהבינה השפע הראוי אליהםהתחתונים ויכוין להמשיך 

 ... ע"ש.המצוה ההיא או ההנאה ההיא עכ"ל בקיצור

. בתיבת אלוקינו בתיבתיש שפע  עצמו, שכן כאמור החיצון דחיצוןכאן הוא ביאור השפע הנה 

, עובר לג' קווים 'אלוקינו אתה ה''תיבות ב, ובהמשך או"אהשפע מגיע כבר לאת נראה  ברוך

 כגמילוי קכ"ו,הרי  ג' מ"ב. ברוךשהם גימ'  דעס"מ ומילויהם כבג' מ"ב, השפע כולו הוא דז"א

 . ברוךשהוא גימ'  רכ"חהרי  ק"בעם  קכ"ו, ק"בשהוא יחד גימ'  מ"ו ל"ז י"טעס"מ 

. אתה-במ"ו  מילויו שהואומ"ב דע"ב  לחסד שהוא מיןקו י .נמשך שפע חיצון דז"א ובהמשך

לגבורה שהוא  שמאלי. וקו הוי'ה-ב י"טומילויו שהוא  מ"ב דמ"הלת"ת שהוא  אמצעיקו 

  .ואלהינ-ומילויו שהוא ל"ז בס"ג ד מ"ב

, ומשם מלך העולםהנקרא  לבינהשפע חיצון דחיצון, וממשיך ומבאר שזה השפע עולה  עד כאן

 להמשיך שפע פנימי הראוי אליהם כפי הברכה. 

ב'  להשפיעהנזכר  ןוענייך ג"כ משער הכוונות וכתב בסוף אותו הדיבור וז"ל: בהמש ומסיים

 . ע"ש.וזכור ואל תשכח בכל התפילות והעבודותמיני שפע הוא צודק 

                                                             
אחת מההויות אלו בפשוט ומלא הוא מספר האותיות שיש בכל  ע"ב ס"ג מ"ההמ"ב של הג' הויות  כב

 אותיות בכל הוי"ה. מ"בוהם יחד  חמישית ותשיעיתראשונה ומלא דמלא מדרגה 
 מילוי מספר המלא. שביעיתמילוי זה דעס"מ הוא מפנים דט' ספירות, מדרגה  כג



 כוונות מטבע ברכה                                     כב    

 דחיצון פנימיביאור שפע 
 

דחיצון  חיצוןדחיצון. ואחר שביארנו את השפע ה חיצוןדחיצון ו פנימילעיל שיש שפע כאמור 

 דחיצון. פנימיבוחלוקתו נבוא לעסוק 

העולים  ע"ב ס"ג מ"ה ב"ןמספר  כדלהמשיך מלמעלהויכוין  :...נה"ש דף כ"א רע"א

 ליסוד דאימאוגם  .הנקרא ברוך ליסוד דאבא אותיותיו ברוך עם ד'כמספר  כהרל"ב

אשר ביסוד דאימא שבציור קנ"א אל  קס"א קמ"ג כוימשיך מספר ברכההנקרא 

וציור אותיותיו  ד' אותיות והכוללעם  ברכהכמספר  רל"באותיותיו עולה למספר 

אותה  ןיכוויזו דל"ת מספר עשרים ו יו"ד' יכוין אותה בציור אכי אות  .באופן זההוא 

יו"ד בציור  ןיכוויכזה ל"ב ו ,ל"בועם העשרים הם  י"בשהם  ווי"ן 'ב-חתוכה ל

עם ו קס"חהם ד"י ד"ו ג' ווי"ן בציור  כזוכל אחת מד' ההי"ן דקנ"א ,ס"דדקנ"א הם 

  ... ע"כ ע"ש.ברכה ע"הכמספר  רל"בהם  ס"ד

 :או בסוף הספר ציור הכוונה בסידור וראה

 לשמאלו ,עסמ"ב לאבא ויש"ס לימיןהוא נמשך לשני צדדי א"א.  הפנימי דחיצוןהשפע  הנה

ולכן הוא שמות הוי"ה  ברוךלתיבת  רומז קס"א קמ"ג לקנ"א, וכנ"ל שהשפע הזה הוא

והיה ראוי  ,דיניקה מוחיןשהוא תשלום  ,משיכים שפע חיצוןאע"פ שאנחנו כאן מ ואהי"ה

על פי רבי שאול המובא  ברוך, וכאמור ומבואר לעיל שזה לרמוז לתיבת אלהיםשיהיה שמות 

  .עמ' י"גלעיל 

                                                             
הכוונה כאן מה שכתוב במטבע ברכה הוזכר לעיל שממשיכים מכתר עליון לב' זיווגי עתיק פנימי  כד

ם לפנימי וחיצון דחיצון דא"א, ומשם לאבא ואימא וישסו"ת. ומכאן השפע מתחלק וחיצון דחיצון ומש
 , וזה שאמר 'מלמעלה' מזיווג פנימי דחיצון דא"א. ימין ושמאללמ"ה וב"ן, 

. כי יש ט"ל אותיות בד' הויות רל"בוזה רמוז במעשה בראשית ויאמר אלוהים "יהי אור" גימ'  כה
שלהם )פנים דמלכויות דחכמות  מספרע"פ שכאן השמות הוא אורות. הנה א ט"ל-ורומזים ל עסמ"ב
, וראינו שהשפע החיצון פנימי( שלכאורה הם מדרגה נמוכה כידוע. בכל זאת הם שפע שביעיתמדרגה 

(. חמישיתמדרגה  אותיות)שהמ"ב הם  מ"ב דעס"מ ומילויםלכאורה הוא במדרגה גבוה יותר שהם 
שזה בשביל הגימ' של  בשערי רחמים ב' שאלה כ"באול אך צריך להבין לפי מה שמבואר בשם רבי ש

 . ט"זולא השפע ממש, הובאה לעיל עמוד  ברוך
אהיה וכן בהמשך במילת אתה נראה רק ג' אהיה ובמוחין  ג'הנה עניין היות השפע לאימא בחינת  כו

ק"ז שמן ששון ג' דף דפסח וספירת העומר נראה שם ד' אהיה ב' קס"א וקמ"ג קנ"א בעניין זה ראה 
: שעוסק שם באורך. ומסקנתו שכך טבע המאציל שהשפע לאבא הוא עסמ"ב ולאימא ע"ב אות י"ח

ומביא שם גם דעת  בשערי רחמים ב' שא' י"ט, וכן המבו"שהוא ג' אהיה. ויש עוד תירוצים בזה בשם 
סוק : וראה גם בעיונים והרחבות לקמן נעפתח עיניים דף ב' סוע"גע"ש באורך וראה גם ב הוראת שעה

עסק בזה באורך ובעומק ויש כבר  מו"ר הרה"ג הרב מרדכי עטיה שליט"אבזה קצת שכן כבר 
 סיכומים בזה ע"ש.

 .קס"חוד' מ"ב הם  מ"בהנה כל ה' בציור ד"י ד"ו תלת ווי"ן הם גימ'  כז



 כג                                     ברכת הישועה                                  

ובאימא  חו"ב חו"ג דאבא ויש"ס.לדא"א  חו"ב חו"גלאבא ויש"ס השפע מועוד להבין למה 

תרין מפני שכידוע הנוק'  מא ותבונה, שינוי זה הואחו"ב דאילדא"א חו"ב ותבונה השפע מ

 ,חו"גשהוא בראשה  דעתבחינת ואין בה גולגלתא(  ב' חללי)יש בה רק  מוחין גליפן בה

הוא רק  שלהוהדעת  חכמה ובינהמוחין בראש  ב'שיש בה רק דהיינו . דעתן קלההנשים ש

ה' הויות ה' גבורות כיתפין. אלא בין תרין  האינו בראש גםו ,שמקבלת מהזכר הגבורותבחינת 

ו גם חסדים דעתחללי גולגולת ויש בו ב ג'לא כן האיש שיש בו  .)זהו רמז דעתן קלה( ק"ל גימ'

 וגם גבורות.

 

  



 כוונות מטבע ברכה                                     כד    

 בין השפעים הבדליםכמה 
 

, והכוונה חיצוןויש ייחוד  פנימילהבין שהיחודים שרואים בכל מעבר שפע, יש יחוד  צריך

 יאההויהה"ה, כזה י' דהוי-דהיינו כשמתחיל מ חוץשהויה בכ הוי"ה אהיהכשרואים שילוב 

זה זיווג  איההיוהההי"ה כזה א' דא-דהיינו כשמתחיל ב פניםכשהוי"ה ב חיצון,זה זיווג 

 .פנימי

 דחיצון:הפנימי דחיצון לבין  החיצוןהבדלים שצריך לשים לב שיש בין השפע עוד שני 

 אתהת בית, ובז"אמעל ראש  סו"תדחיצון במילת ברוך כבר מגיע ליש חיצוןהשפע ה (1

הוא רק ביסודות השפע דחיצון במילת ברוך  פנימי. אך בשפע הז"אד לחסדנמשך כבר 

 .לז"אעובר  הוי"הורק בתיבת  לחודדאו"א, כל אחד 

דחיצון מסתיים  פנימי, והאלוקינותיבת  עדדחיצון השתלשלותו היא  חיצוןהשפע ה (2

 . הוי"הבתיבת 

יראו לעלות בסוד "ולא  חהבאנו שפע חיצון לזו"ן שיהיה בהם כולהבין שכשם ש ועוד צריך

להיות  הכנה והזמנהפני ריקם", כך יש קבלת שפע חיצון לכל הפרצופים העליונים, בסוד 

 מוכנים לעלות גם הם וכמו שכתוב בסידור הכוונות בקריאת שמע בהוי"ה השניה וזה לשונו:

 הוי"האלהינו  וי"ה ה-קדמה ליש ה תחת הקו למטה ...:סידור ב' דף ל"ד ע"ב

דע"ב דמוחא יה"ו את או"א ודעת ע"י שימשיך להם מ להכין ולהזמין:... יכוין וז"ל

יכווין להמשיך  ועל דרך זהסתימאה דא"א מוחין דיניקה לאו"א ודעת דהיינו... 

 רום המעלות. וכן מזה לזה עד ומאח"ף דא"ק לעתיק מוחין דיניקה,מעתיק לא"א 

להמשיך מוחין  אחדבמילת  כרכל הפרצופים הנזמוכנים יהיו  כדי שעל ידי זה

 דגדלות לפרצוף שלמטה מהם. ע"כ ע"ש.

על  היא , ועליה זוהפרצופים עולים למ"ן לפרצופים שעליהם כל 'מלך העולם'בתיבת בהמשך 

  .להם שייך, עם חלק הרפ"ח המהפרצופים שעליהםמה שקבלו הם ידי שפע חיצון, 

במטבע ברכה  אך, מלמטה למעלהזה בק"ש ק"ש למטבע ברכה והוא ש יש שינוי ביןואמנם 

שגם וצריך להבין  , מכתר עליון לעתיק ונוק'. ומהם לא"א ונוק' וכו'מלמעלה למטהזה 

שהייתה לו בחינה שנותנים למטה הוא מה מה ,, שפע החיצון בכל המדרגותבמטבע ברכה

 א יראו פני ריקם".בסוד "ול כדי לעלות שפע חדש . ומה שקבלו הואבתחילה

ברוך אתה ה' שקבלו הפרצופים בתיבות  דחיצוןוהחיצון  הפנימיצריך להבין שהשפע  ועוד

הוא  הפנימישל הפרצופים של הבחינה הנתקנת, והשפע העיקרי  ו"ק, הוא בחינת אלהינו

של  הכחב"דהעולה למ"ן הוא רפ"ח של  שהרפ"חבין מזה צריך לההו"ק,  אותםשל  הכחב"ד

 .  ינהאותה הבח

  



 כה                                     ברכת הישועה                                  

 לאו"א וישסו"ת גם השפעהמשכת 
 

רק בסדר המשכת השפע לא השתמש בשמות הפרצופים אלא בשער מאמרי רשב"י הרב הנה 

הוסיף וביאר ההמשכה  הרש"שוכאמור כתר חכמה בינה דעת חסד וכו',  ,בשמות הספירות

ומוסיף  הביא לשון מאמרי רשב"י, תחילה. והכניס כאן שמות הפרצופים .דרוש הדעתעל פי 

 עתיק ונוק' א"א ונוק'.

 כתררומז ל כ'כי אות  כחב"דרמוזים  ברוךהנה בד' אותיות  :...נה"ש דף כ' ע"ג

הוא כי בעלות ברכת  כחן]והעניי .דעת' לוואות  בינה' לב' לחכמה ואות רעליון ואות 

הטיפה הנעלמה  יורד מן הכתר עליון שהוא השורש עליון דכתר הבכוונהאדם 

 א"א ונוקבאשהוא  הדעתע"י  נוק' דעתיקשהוא  לבינהומשם  תיקלחכמה שהוא ע

יורד השפע להתחלת מקום אתה  ואח"כ במלת .[ועדיין השפע נעלם במקום גבוה

 לת"תואח"כ  ,דפרצוף חג"ת דז"א ימין שהוא קו אתההנקרא  לחסדהגילוי שהוא 

הנקרא  הגבורהואח"כ אל  ,דפרצוף חג"ת הנז' דז"א אמצעישהוא קו  הוי"ההנק' 

 ... ע"כ ע"ש.שהוא קו שמאל דפרצוף חג"ת הנז' דז"א והינאל

כאן הרב הזכיר רק המעבר מכתר עליון לחכמה )עתיק( לבינה )נוק' דעתיק( ולדעת )אריך  הנה

אמור הרש"ש תירגם קטע ונוק'( ומשם לחסד ולתפארת ולגבורה דז"א, וזה בספירות, אך כ

או"א גדול על פרצופי  דילוגיש ז מורגש היטב  שפי דרוש הדעת. ואוהוא על זה בפרצופים, 

ולכן  .חיצון דחיצוןלחסד. וכל זה הוא בשפע  -שכתב מדעת שהוא א"א ונוק'  וישסו"ת

 . או"א וישסו"תדרך וסיף שהשפע עובר גם בהמשך מ

הוא  כטהא' רושפינת הברכה כפי ביאור וכי תכלית כו נמצא :...נה"ש דף כ"א ע"א

או"א שרשי שהם  לחב"ד דכתר מכ"עלהמשיך שפע יכוין  ברוךזה שבמלת 

 השפע ולזווגם ולהמשיך מהם ,דעתוא"א ונוק'  ,חו"בעתיק ונוק'  והם ,וישסו"ת

 השופר תובכוונ לכמבואר בדרוש הדעת בכלל חב"דשגם הם  גם לאו"א וישסו"ת

)אמנם בפירוש זה לא נתבאר מה הוא השפע הזה הנמשך מכ"ע לחב"ד דכתר 

לג'  אתה ה' אלהינוולהמשיך משם השפע בשלשה מלות  גם לאו"א ולזווגולאו"א( 

                                                             
, שהעברת השפע הוא דרך פרצופים הרש"שהנה מכאן עד ואח"כ במלת אתה וכו' הוא תוספת ביאור  כח

ר שהם עתיק ונוק' וא"א ונוק' ואם כך הרי שיש להוסיף תרין עיטרין ודעת שהם או"א ואז מבא
 וישסו"ת שגם הם בכלל חב"ד כנודע בדרוש הדעת, כמו שמבאר בהמשך. 

הוא השפע חיצון דחיצון וכאן נה"ש דף כ' ע"ג שהתחיל בו לעיל  משער מאמרי רשב"י פירוש הא' כט
 כמו שממשיך. יש תוספת ביאור עניין או"א וישסו"ת

שורשי המוחין שבכתר. ואו"א וישסו"ת נקראים בכלל חב"ד דכתר עתיק ונוק' א"א ונוק' נקראים  ל
   תרין עיטרין ודעת תחתון. חב"ד דמוחין
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 כחולתת להם  להכינםדז"א  )חיצון( חג"ת דחג"תקוי חח"ן בג"ה דת"י דפרצוף 

דז"א ודאי  חג"תלעלות למ"ד ומ"ן לאו"א וכיון שעיקר השפע הזה הוא לפרצוף 

"ת דחג"ת שגם הזיווג הזה הנז' בחב"ד דכתר ואו"א וישסו"ת הוא בפרצוף חגהוא 

כמבואר בכמה מקומות ובפרט )חיצון דחיצון( שהוא נרנח"י דרוח דרוח שלהם 

 ... ע"כ ע"ש.בשער המוחין

 חידושים:שני כאן מחדש הרש"ש  הנה

צריך לעבור דרך או"א וכן פנימי דחיצון  החיצון דחיצוןשבמסלול ירידת השפע מוסיף  (1

המוחין  שורשי"א ונוק' הם גם כן שהם בכלל המוחין אלא שעתיק ונוק' וא וישסו"ת

 . לאדרישא חב"ד, ואו"א וישסו"ת הם דכתרשב

להעביר השפע, שכן כידוע  שצריך לזווג את או"א וישסו"תכאן הרש"ש  מוסיףועוד  (2

  פרצופים עליונים להעביר לתחתון. אלא ע"י זיווגאין שום שפע נשפע למטה 

  

                                                             
, תרין חג"תרישא דמלכא בחו"ג אתתקן, והוא פרק תחתון של דף כ"א ע"ב וזה מה שאמר בהמשך  לא

 ן לקמן בעיונים והרחבות.עיטרין ודעת, וזה לפי דרוש הדעת. עיי



 כז                                     ברכת הישועה                                  

 ז"אמא"א ל דחיצוןפנימי השפע מסלול 
 

 לג, שכן צריך להמשיךדחיצון נמשך מא"א לאו"א וישסו"תפנימי את השפע  לעיל ראינו לבהנה

  וזה השפע נחלק לימין ושמאל. גם כן,לאו"א וישסו"ת  ,א"אדדמלכויות דחכמות מפנים 

א"א משם לבר מכתר עליון לעתיק ונוק', וודחיצון עהשפע הפנימי , ברוך שבתיבת נמצא

עם  ברוךכמניין  רל"בשהוא גימ'  עסמ"בשפע צד המ"ה,  ויש"ס לאבאמא"א ונוק', וממשיך 

דמלכויות דחכמות  לפנים ,דא"אחו"ב חו"ג דמלכויות דחכמות ד מפניםוהוא  ,' אותיותד

 .הוי"ה, וציירו שם ויש"ס דאבאחו"ב חו"ג ד

 לפנים ,דמלכויות דחכמות דא"א מפניםהיינו  קס"א קמ"גצד הב"ן, שפע  ותבונה וכן לאימא

 .אהי"הוציירו שם  ותבונה דאימא "בדחודמלכויות דחכמות 

והוא בין או"א  ,זיווג דנשיקיןוהוא אהי"ה הוי"ה דאו"א  פנימיצריך לעשות זיווג  ואז

 .ביניהםעליון דנשיקין אבא ויש"ס, וכן אימא ותבונה, זיווג  פרצוף אחדוישסו"ת בהיותם 

מינה  זיווגבותבונה מא אי וכן ,יסודומעביר השפע לויש"ס אבא  מיניה וביה יש זיווג ואחר כך

מפנים  ימיןבצד נוספת  המשכהמסדר כוונת ש בסידורוכן הוא . ליסודהמעבירה השפע ובה 

המשכה , וכן הוי"ה בניקוד שורוקוהוא  דאבא ויש"ס יסודלדחו"ב חו"ג דמלכויות דחכמות 

אהי"ה שם  בוש דאימא ותבונה יסודלדחו"ב לכויות דחכמות ממפנים ד שמאלנוספת מצד 

  .ע"ה ברכהשהוא כמספר  רל"בבציור  קנ"א הי"ןדה

 רצוי מאוד .ברכה אוברוך וכל השפע הוא ג"כ בגימ'  ליסודותיהםהשפע הגיע  ברוך-כאן ב הרי

 לראות בסידור כוונת הברכה בסוף הספר. 

, הנה אבא נותן את השפע שקיבל ליסודו שהוא עסמ"ב לדיש זיווג בין או"א בתיבת אתה

הכל )עסמ"ב רואים , ואז קנ"אוקס"א קמ"ג דאימא שיש בו  ליסודלו, ועוד ה' חסדים שיש 

 . שלב ראשון, עד כאן ביסוד דאימאה' חסדים וקס"א קמ"ג קנ"א( 

                                                             
כאן נסדר את מסלול השפע הפנימי דחיצון כמו שמסודר בסידור וכנ"ל שיש שינויים בין הסידור  לב

 ובין מה שכתב בנה"ש.
כאן הכתובת של ההמשכה מא"א לאו"א בלשון המקצועית של הרש"ש, והיא תבואר בהמשך לפי  לג

 רש"ש.הכתובות העיקריות של הקוד סדר טבלת הרפ"ח, שהיא 
, יכוין אתהוז"ל: ' נה"ש דף כ"א ע"דמאבא לאימא כמו שכתב  המשכהלפי דברי הרש"ש היא  לד

חסדים ה' ה' מספר ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן הנז"ל עם  דאבא ויש"סדפרצופי חב"ד דחג"ת  להמשיך מיסוד
בתיבת  לפי הרש"ש שעיקר הזיווג היה הרי... ע"כ'. דאימא ותבונהדפרצופי חב"ד דחג"ת  ליסודהויות, 

נה"ש וכן ב ע"ח, לפני שעבר השפע ליסודות שלהם בזיווג מיניה וביה. אע"פ שבנשיקיןזיווג דברוך 
בסידור . אך הנשיקיןשהעיקר הוא  המשכה, כאן כתב הרש"ש בנה"ש זיווגגם כן  דגופאקורא לזיווג 

 כתבו זיווג עליון דאהי"ה והוי"ה דאו"א וישסו"ת הרי שחזרו לקרא לזה זיווג.
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 ה' גבורות, וכאן יש עוד להדאימא ותבונה למלכותדאימא ותבונה  מיסודעובר השפע  שלב שני

 שיש במלכות דאימא ותבונה.

 ז"א בשני שלבים: כל השפע הזה יעבור ל בתיבת הוי'ה

ודך הנה תשר אאשר היא ר"ת "את"ה ת ביתוזה רמוז בעל ראש ז"א יעמוד  הראשוןבשלב 

רואים דבר חדש והוא עניין  ה'ת ביתבסידור ב וכאן, שמיםהשמים" כידוע ז"א נקרא  על

על אור אין סוף המגיע לאצילות.  יםהם מור הנה, ואהיה מנוקדות תשהם עשר הוויו הנרנח"י

בסוד "כולם בחכמה עשית" שאור אין סוף כשמאיר באצילות  חכמההוא בחינת  ניקודה

. וכאן הוא המקום שמתחילים לראות את האור אין סוף, כי לפני כן הוא לומתלבש בחכמה

עסמ"ב קס"א קמ"ג קנ"א ה' חסדים וה' . ואחר הנרנח"י רואים את כל השפע לזנעלםשפע 

 . דז"אחב"ד דחג"ת  על גביעומדים  גבורות

ב"ן בציור שהוא שם  דז"אחח"ן בג"ה דת"י  לתוך, להמשיך כל השפע הזה השני ובשלב

 ד"י ד"ו ג' ווין. והוא שד' ההין יהיו כל אחד בציור רל"ב, כמו שעשינו קנ"א בציור לחרל"ב

 ד'-, ועוד שני ווין ול"ב', הרי דעם ב' ווין של  יו"דוה קס"ח)ד' פעמים מ"ב( גימ' הרי מ"ב 

 , ראה ציור בסידור. רל"ב, הרי הכל ס"דנוסף( יחד  ל"ב)ההין פשוטים 

דחיצון המבואר לעיל. ושני  החיצוןדחיצון, הוא בתוספת לשפע  הפנימיכל זה השפע  הנה

. וכאמור אין שפע פנימי דחיצון במילת לטדחיצון באים כאחד פנימידחיצון ו חיצוןהשפעיים ה

 , רק חיצון דחיצון. 'הינולא'

                                                             
 עניין המעבר מיסוד דאימא ותבונה, למלכות דאימא ותבונה ראה בעיונים והרחבות.ב לה
 בע"ח א' דף ט"ז ע"בכל מסלול השפעת אור אין סוף בעולמות. וכן  ע"ח ב' דף ק"ה ע"ב ע"גראה   לו

 למטה.
עוד נבין בעומק בהמשך מפני מה רק כאן מתחילים לראות נרנח"י, וכן למה אין רואים כאן ובכל  לז

 בע ברכה כלים לפרצופים.מט
למוחין אחר כך יכוין להמשיך שפע ד' המוחין דז' שמות דמ"ה וב"ן הנז'  נה"ש דף כ"א ע"דעיין  לח

ב"ן  היה בן ו"ק ונקרא בשםשעד עתה דחו"ב וחו"ג דו"ק דחב"ד דחג"ת דמ"ה וב"ן דז"א  עצמם
אותו בציור אותיותיו שעולה ולכלול המוחין הנז' בשם ב"ן הזה ולכוין  יכוין להמשיךעתה , דההי"ן

, ואחרי ב"ןנקרא שם  ו"ק דחב"ד דחג"תמצבים בכניסת המוחין  שנישיש  הרי... ע"ש. למספר רל"ב
. עיין עוד רל"בולא ב"ן , לפני כן היה שם בציור רל"ב ב"ןכניסת המוחין שקיבל עסמ"ב הוא שם 

 יונים והרחבות.. ולקמן בעבפאת השד"ה עמ' תי"א. וכן בשערי רחמים א' שאלה נ"ו
ומה שרואים בסידור תיבת 'ברוך' פנימי לפני החיצון ובתיבת 'אתה' גם כן פנימי לפני החיצון  לט

 ובתיבת 'ה'' חיצון לפני הפנימי יבואר בהמשך כאמור בעיון.



 כט                                     ברכת הישועה                                  

 מלך העולם בכללות עד הכוונהסיכום 
 

בכללות כאן והמשכנו אותם דרך המדרגות והפרצופים, נסכם  ב' מיני שפעביארנו שהם  הנה

 לחזרה מהירה.בסידור את הכוונה המופיע 

ולזווגם בשני זיווגים,  עתיק ונוק'שפע לשני זיווגי  מכתר עליון: להמשיך ברוך (1

 . פנימי וחיצון

 .פנימי וחיצוןולזווגם בשני זיווגים,  נוק'א"א וולהמשיך שפע מהם לשני זיווגי  (2

זיווג פנימי דמ"ה וב"ן ל דא"אדמ"ה וב"ן  פנימי: להמשיך מזיווג שפע פנימי (3

 .או"א וישסו"תד

לפנים דמלכויות  עסמ"ב גימ' רל"במא"א לאבא ויש"ס  דמ"הלהמשיך שפע  (4

 .חו"ב חו"גדחכמות ד

דמלכויות דחכמות  לפנים קס"א קמ"גמא"א לאימא ותבונה  דב"ןלהמשיך שפע  (5

 . חו"בד

  .דנשיקיןעליון זיווג זיווג פנימי דאו"א  לזווג (6

הוי"ה בניקוד שמצוייר , ליסודודעסמ"ב ומוריד השפע  מיניה וביהמתייחד  אבא (7

 שורוק. 

שם שמוצוייר ב ליסודה קס"א קמ"גומעבירה השפע  מינה ובהמתייחדת  אימא (8

 .רל"בבציור  קנ"א

ווג חיצון דא"א לזיווג חיצון דאו"א וישסו"ת : להמשיך שפע מזישפע חיצון (9

ג' מ"ב דעס"מ השפע שהוא ולהוציא או"א וישסו"ת בזיווג חיצון, ולהמשיך ולזווג 

 . ומילויהם

עם ה' חסדים,  עסמ"בדאבא שפע פנימי  מיסוד להמשיך: שפע פנימי: אתה (10

 .קס"א קמ"ג קנ"אדאימא שבו ליסוד 

אשר  ה' גבורותהשפע הנ"ל ומתחבר עם מלכות דאימא כל ליסוד דאימא מלהמשיך  (11

 וקס"א קמ"ג קנ"א. שם

 .ומילויו מ"ב דע"בדז"א  ימין : להמשיך מאו"א וישסו"ת לקושפע חיצון (12

מ"ה מ"ב דדז"א  אמצעי: להמשיך מאו"א וישסו"ת לקו שפע חיצון: ה'ויה (13

 .מילויוו
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חב"ד  על גבי: להמשיך כל השפע הפנימי ממלכות דאימא ותבונה שפע פנימי (14

עסמ"ב קס"א קמ"ג נרנח"י שלם והשפע כולו ו"ק דז"א תוך חג"ת דז"א ומשם לד

. ואחר המשכת כל שפע זה נקרא ו"ק דז"א הוי"ה קנ"א עם ה' חסדים וה' גבורות

 .רל"בבציור ב"ן ד

ס"ג מ"ב דדז"א שמאל לקו להמשיך מאו"א וישסו"ת : שפע חיצון: הינואל (15

 .  ומילויו
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 העליה למ"ן - העולםמלך 
 

 'הינוברוך אתה ה' אל'בתיבות  דחיצון אחר שביארנו המשכת השפע החיצון והפנימי הנה

ע"ב הרפ"ח של הברכה למ"ן עד  עםואמרנו שהוא השפע שנמשך לתת כח לעלות  ,בכללות

וחלוקתו ובניין כל הקומה, יש  השפע הפנימיבסוד "ולא יראו פני ריקם", קבלת  דא"ק ס"ג

 בכללות מה שנעשה כאן והוא:  נכתובראשית בזה עבודה מרובה, 

 ח לברר הרפ"ח מהבי"ע. וכזכות כדי שיהיה לנו  ד' מיתות בית דין קבלת .א

 השייך לברכה זו.בירור הרפ"ח  .ב

ינו' בסוד היחד עם כל השפע החיצון שקיבלנו במילות 'ברוך אתה ה' אללהעלות אותו  .ג

  ."ולא יראו פני ריקם"

 . דא"קע"ב ס"ג הכל יחד דרך המדרגות עד  להעלות .ד

דרך המצח דא"ק,  מ"ה החדשולהמשיך משם י' ספירות דשם  לגרום שם זיווג .ה

 מהעיניים.  תשלום י' ספירות דב"ןו

דרך המדרגות עד עתיק ונוק', לבנות כל הפרצופים על פי הסדר וחלוקת  להורידם .ו

 השפע הראוי להם מעתיק עד ליסודות דישסו"ת. 

באר מעט יותר אך כאמור בעומק יש לחזור על רוב , זה בכללות ונ'מלך העולם'זה בתיבות  כל

 דרושי הרב בע"ח. 

 יא לשון הזוה"ק בעניין העלאת מ"ן:נב תחילה

באתערותא דלתתא אתער תא חזי,  :...וזה לשון הזוה"ק פרשת ויחי דף רמ"ד ע"א

, עד דמטי אתערותא ובאתערותא דלעילא הכי נמי לעילא מניה, הכי נמי לעילא

, ובאתערותא דתננא דלתתא אדליק בוצינא לאדלקא ואדליקא דבעיא בוצינ לאתר

לעילא, וכד האי אדליק, כלהו בוצינין אחרנין נדלקין, ומתברכאן מניה כלהו עלמין, 

 דעלמין כלהו.  וברכאןדעלמא,  תקונאאשתכח דאתערותא דקרבנא 

, שארי תננא לסלקא, אינון דיוקנין קדישין דממנן על עלמא אתהנון הא כיצד

, כמה דאת אמר )תהלים קד כא( ומתערין לדרגין בכסופא דלעילארא, לאתע

דמטי  עדוגו', אלין מתערין לדרגין עלאין דעלייהו,  "הכפירים שואגים לטרף"

 דבעי מלכא לאתחברא במטרוניתא.  עדאתערותא, 

דהא לא נבעין מיין עלאין,  ובכסופא דלתתא, נבעין מיין תתאין לקבלא מיין עלאין,

, וכדין תיאובתא אתדבק, ונבעין מיין תתאין לקבל ותא דכסופא דלתתאאלא באתער
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מיין עלאין, ועלמין מתברכאן, ובוצינין כלהו דליקן, ועלאין ותתאין משתכחי 

 .. ע"כ.ע"ש.בברכאן.

לך שעל ידי הקרבן מה שישראל מקריבין הוא מעורר מ"ן למעלה ממנו לפרצוף עליון הרי 

ואז  ,גיע למקום שאינו צריך לעלות למ"ן, שכן יש בו כל השפעשעליו וכן לעליון ממנו ועד שמ

 . ליחוד קובה"וויורד השפע עד  ורד השפע פנימי דרך המדרגות שעלומתייחד וי

ע"י מ"ן מעוררין מפרצוף לפרצוף עד למעלה ש מלך העולם-רומז למה שעושים ב זהעניין 

 ומוסיףם ומתברכים כולם. יחוד, ואז יורד השפע ובונה הפרצופיישם יש ע"ב ס"ג דא"ק 

בחינת  התעוררות זו,. ובהתעוררות התחתוניםאין שפע יורד מלמעלה אלא הזוהר ללמדנו ש

 המ"ן שמעלין התחתונים. עוד ראה:

ראובן בכורי אתה וגו', רבי אלעזר פתח ואמר  :...זוה"ק פרשת ויחי דף רל"ה ע"א

דלא  מין אינון בני נשאכמה אטיאל הרוח וגו', הנבא )יחזקאל לז ט( ויאמר אלי 

 וליתידעין ולא משגיחין ביקרא דמלכא, דהא אורייתא אכריז עלייהו בכל יומא, 

, אמאי זמנא הנבא אל הרוחמאן דציית אודניה לקבלה, האי קרא קשיא, כיון דכתיב 

 . ואמרת אל הרוח הנבא בן אדםאחרא 

, תתא לעילאחד לאתערא מ, תרין קיימין הכא, רזא דחכמתאמכאן אוליפנא  אלא

, הנבא ובאתערותא דלתתא אתער לעילא, דאי לא מתערין לתתא לא מתערין לעילא

, דהא אפילו מעילא לתתא, הנבא בן אדם ואמרת אל הרוח, מתתא לעילאאל הרוח, 

.. ע"כ , כגון האי קרא.עלאה מעלאה מניהלעילא באתערותא דלתתא נקיט ההוא 

 ע"ש.

, שאין אתערותא דלעילא ללא אתערותא החכמה סודשוב כאן מהפסוק לומד הזוהר הרי 

דלתתא, ולא רק בשלב הראשון אלא בין כל פרצוף ופרצוף צריך התעוררות של התחתון 

 . מוזה גם כן רומז כל מה שעושים במלך העולם ,לעלות לעליון כדי לעורר להוריד שפע

עוד מוסיף עוד שהתעוררות מלמטה היא הגורמת הכל ובלעדה אין שום שפע יורד, והרי 

להעלות  יתעוררו ירצו להעלות את התעוררותנו על ידי שגם הם שגם הםצריך שהעליונים 

 המעלות כך להוריד השפע ולתת אותו אלינו. בהסכמתם הוא הזיווג ביניהם.רום  מ"ן, עד

ועד לא תא חזי, באתערותא דלתתא אתער לעילא,  :...זוה"ק שמות דף ל"א ע"ב

  ... ע"כ ע"ש.לאשראה עליה יתער לתתא לא יתער לעילא

                                                             
ובכל דבר צריך להבין זאת, בהתנהגותינו בחיינו הפרטיים והכללים להביא המשיח, לכבוש הארץ  מ

 ררות מלמטה לא יבוא שפע מלמעלה.וכו' בלי התעו
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מלמעלה, ועל כן חשוב  שפע פנימימפורש חובת עליית מ"ן בראשונה כדי שיוכל להמשיך הרי 

להביא את השפע החיצון כדי לעלותו בסוד "ולא יראו פני ריקם" יחד עם הרפ"ח למ"ן דרך 

 המדרגות, כדי להוריד השפע הפנימי. 
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 בית דין מיתותד' 
 

לברר בירורי רפ"ח מהיכל ק"ק דבריאה צריך להיות  הזכות והכחיה לנו שנזכה שיה הנה כדי

צדיק, וזה על ידי שנקבל ד' מיתות בית דין שעל ידם מתכפרים כל העוונות, והופכים להיות 

 צדיקים, שיש להם היכולת והכח להעלות מ"ן ולגרום לזיווג או"א, ולהביא שפע פנימי. 

 : נוזה לשומבואר בשעה"כ כן ו

 ת"ת ומלכותהם בנים גמורים של  הרוח והנפשאמנם :... דף כ"ד ע"ב שעה"כ

 מאוהנה עתה הרוח והנפש נתשהם בבחי "םאלוהיכבנים אתם לה' "וכנגדם נאמר 

 זו"ןונתנו עתה להעלות מ"ן אליהם מן בניהם שהם ואנחנו בזווג העליון דאו"א וכ

. והנה הכתוב וגם נשמות הצדיקים וכל אלו צריכים להעלות מ"ן לאימא עילאה

שנמסור עכ"ז יש קצת תיקון במה  אמנם ...על ישראל גאותו םלאלוהיאומר תנו עוז 

כי ע"י כן אפילו אין בנו שום מע"ט והרשענו עד על קדוש השם בכל לב  נפשנו

ויש בנו יכולת  להריגה מתכפרים עונותינו כולם נפשנוע"י מסירת  הנה ,להפליא

דולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר כמ"ש חז"ל ג לעלות עד אימא עלאה

ואז יעלו זו"ן ונשמותינו למעלה בסוד מ"ן אל אימא ... שובה ישראל עד ה' אלהיך כו'

 שם... ע"כ. ע"ש. ז"א הנק' העל קדוש השם שהיא אימא אשר למעלה  על וז"ס העלא

 .א להביא מוחין דגדלות"ן לאו"ן למ"קריאת שמע שצריך לעלות זומדבר בכוונת כאן הנה 

מהיכל  הרפ"ח ח לבררכשנעשה ע"י מסירת נפש וקבלת ד' מיתות בית דין, הוא שיש לנו  מה

ומה  שיעלו עם הבירורים שלהםן "לזוק"ק דבריאה ולהעלותו לזו"ן דאצילות ולתת כח 

 דא"ק. ע"ב ס"ג להמשיך העליה עד א ו"ת לאו"שמבררים בירורי ישסו

 כך: הוא ציור ד' מיתות בית דין  בסידור ב' דף ל"ה ע"במה שרואים הנה 

 

 לקבל ד' מיתות ב"ד  

 הוי"ה ואדנ"י

 ולייחדם על ידי אהיה 

 וע"ב ס"ג מ"ה ב"ן

  

 ע"ב יוד הי ויו הי א א י סקילה

 ס"ג יוד הי ואו הי ה ד ה שרפה

 מ"ה יוד הא ואו הא י נ ו הרג

 ב"ן יוד הה וו הה ה י ה חנק

                                                             
 כאן הדרוש הוא בקריאת שמע. מא
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שהם בחינת בתי דינים לייחדם  הוי"ה ואדנ"ילקבל ד' מיתות בית דין על ידי אותיות  והוא

, אותיות סקילה-ראשונות וע"ב אותיות. ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, וכן גם עם אהי"העם ד' אותיות 

 . חנק -, אותיות רביעיות וב"ןהרג -, אותיות שלישיות ומ"השריפה -ניות וס"גש

לקבל הדין בסבר פנים יפות ולחשוב כאילו ממש נעשה הדבר לו וכמו שכתוב עניין ד' צריך 

 מיתות בית דין סוף מסכת סנהדרין, ראה שם איך היו עושים כל אחת מהמיתות האלה.

. ד' מיתות בית דיןסדר קבלת : ות חייםהקדמת האש"ל לאוצרבאוצרות חיים ב

על ידי  לייחדםו אדנ"י' אותיות דו הוי"ה' אותיות דמ מיתות בית דין ד'יקבל עליו 

 . עסמ"בועל ידי  אהי"ה' אותיות ד

אהי"ה ' אותיות דעל ידי  לייחדםבתחילת הלימוד כתב  ד' מיתות בית דיןבסדר קבלת הנה 

  :כמו שכתב ש"שואבא ואימא נראה שמתכוון ל ,ועסמ"ב

 ד' מיתות ב"דשם וצריך לכוין ולקבל עליו  :...שמן ששון ג' דף כ"ט ע"ג אות ע"ח

דרוש ה' דשם כתב  לע"כ עי' לעיק"ש שע"ה . כמבואר אצלינו באדנ"י' אותיות דמן 

רוה"ק דף  ערבשועי'  .דרושי הלילה דרוש ה' יע"ש מןוכן כתב ג"כ לק הוי"ה ואדנ"י

בק"ש דיוצר  אצלנווכתב כמבואר  הוי"ה ואדנ"ים ג"כ כתב דש י"טיחוד  ב"ע נ"ה

שכתב לכוין לקבל ד'  אחדזלה"ה בק"ש במילת  ר שלוםבסדור להרב שין יע"ש ועי

וד' שמות  מאאהי"ה דאיע"י שם וליחדם ' אותיות הוי"ה ואדנ"י דמ ד"מיתות ב

  ... ע"ש.יע"ש דאבא עסמ"ב

 . אבאהוא עסמ"ב ו אימאהוא אהי"ה ש שוןשמן שכאן מבואר בהרי 

 כתב בפריע"ח וז"ל:כן ו

ועתה נבאר סדר נאה, :... פ"ד ע"א -פריע"ח הנהגת הלימוד פרק א' דף פ"ג סוע"ד

, ומאירה מאודכי זה מתקן הנשמות ... ולהאירה ולהוסיף בה כח והארה לזכך הנפש

 באהי"ה דיודין, ואח"כ בהויה דמלוי יודיןתחלה תכוין  -וסדר הדברים הוא כך 

מ"ה ואהיה דאלפין , ואח"כ בשם ס"ג ואהיה דמלוי יודין עמה, ואח"כ בשם העמ

אלו אבא , הרי נתבאר ד' הויות בד' אהיה, ב"ן ואהיה דההין עמה, ואח"כ בשם עמה

 ... ע"כ. ואלו אימא

 .לאבא ואהי"ה לאימארומז  עסמ"בגם כאן  הרי

בעניין ד' מיתות בית  בע"בשם וכן  ,אמצע ע"א שעה"כ דף נ"הבפרטות יותר תראה  כוונה זו

כוונת קריאת שמע על  ספר בניהודין והוידוי בקריאת שמע שעל המטה, וראה גם בסוף 

, שם מבואר מה שעושים בקריאת שמע על המטה, שמקשר ד' מיתות ב"ד עם ד' דף ל'המטה 

 יחודים שכנגד ד' אותיות הוי"ה הידועים. ע"ש. 
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 מבבירור רפ"ח
 

ר לנו באורך איך ירדו ניצוצות יחד עם הכלים שנשברו וירדו הרב מסבי רפ"חבשער הנה 

הסביר לנו הרב  ועודהארה על הכלים השבורים.  תגיןלבי"ע, והיו להם הניצוצות בחינת 

ניצוצים, שהם  ע"בבחינות  ד'שירדו ניצוצות מחסד גבורה ת"ת נה"י וגם ממלכות, והם 

 ים". ת על פני המרחפמ םניצוצים בסוד "ורוח אלוקי רפ"ח

 י"בהרב סידר בשער רפ"ח . שכן אבד"ובחינת ניצוצות שנשארו באצילות בלשוננו  ויש גם

בחינות, פנים ואחור, וכן ט' ספירות  ד'מדרגות: שהם כתר, חכמה, ובינה, וכל אחת נחלקת ל

 מדרגות בע"ב, וכן בס"ג ובמ"ה ובב"ן. ראה טבלה לקמן. י"בהרי  )מספר(ומלכות )אותיות( 

הרש"ש משתמש הרבה במדרגות הטבלה לבאר לנו מקור וכידוע ש מגתובות הכוונותבכ וכנזכר

 כוונות.כתובות הכדי להבין לשון הרש"ש ב בעל פההשפע ולכן רצוי מאוד ללמוד אותה 

( ו) ששוכל מה שלמטה ממנה, ונשארו  השביעיתירדה מדרגה  ע"בהנה משם  :ביאור אבד"ו

וכל מה שלמטה ממנה ונשארו  חמישיתמדרגה  ירדה ס"גמדרגות למעלה באצילות. ומשם 

וכל מה שלמטה ממנה  שלישיתירדה מדרגה  מ"ה( מדרגות למעלה באצילות. ומשם ד) ארבע

וכל מה שלמטה ממנה  השנייירדה מדרגה  ב"ן( מדרגות באצילות. ומשם ב)שתי ונשארו 

 מעסמ"ב.  אבד"ו(. הרי נשארו באצילות אבלבד ) מדרגה ראשונהונשארה 

, הכל ע"א, ובמ"ה היא ע"ג, ואע"פ שבס"ג היא עסמ"בדע"ב בחינות נקראות  ד'אלו  הרי

 עוד פרטים רבים וסדר החישוב בדרושי רפ"ח ע"ש באורך. . רפ"חיחד 

 התורת חכם, וצריך לפי רפ"חשהם גימ'  ע"ב-הד' ראה בסידור איך רואים את  ציור הרפ"ח

וראה אור הלבנה בתחילתו  ,למטה למעלהמלכוון בעליית הרפ"ח לראות אותו  דף נ"ג ע"א

 באר יותר בע"ה.תנשם בהמשך בעיונים והרחבות  עמ' י"ג ד"ה ודע. וכן

שנשארו ( אבד"ו-)ה, לחברו עם המדרגות הרפ"חבשלב הראשון בעליית וצריך לכוון 

 .מדבאצילות

                                                             
בעניין מהם הניצוצות הנזכר שחלק מהם נשארו באצילות והם אבד"ו וחלק שני מהם ירדו עם  מב

 הכלים לבי"ע להחיותם ראה אוצרות חיים דף ט' ע"ב אש"ל אות ח' ונרחיב בע"ה בעיונים והרחבות.
להמשיך 'מפנים דמלכויות דחכמות דחו"ב חו"ג'. הרי השתמש כגון בתיבת ברוך כתב הרש"ש  מג

שהוא מספר, ולא אותיות שהם ט'  דמלכויות, ולא אחור שהוא ריבוע, פניםבטבלה זו. וזה הביאור 
שהם מספר המלא דהויות חו"ב חו"ג  דחו"ב חו"גשהוא השם המלא. מלא בחכמה.  דחכמותספירות. 

 של ד' הויות עסמ"ב  שביעיתשהם עסמ"ב. היינו שהיא מדרגה 
, שכתב: 'ויעלו ויתחברו עם חלקי אורותיהם העליונים סידור הרש"ש חלק שבועות דף א' ע"אראה  מד

, כתב אור הלבנה דף ז' ע"בשבהתפשטות כל אחוריים' ע"ש, וכן בכוונת מלך העולם בספירת העומר 
 הם בחינת זו"ן כאן.אבד"ו והכוונה היא ש לזו"ןשהכל עולה 
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בחינות ו אצילותלהבין שבנוסף למלכים שנפלו לבי"ע ירדו ג"כ אחוריים של או"א ב ועוד צריך

 אלו גם צריך להעלותם לתיקון. 

יש להבין שהמלכים בהיותם נולדים קבלו לבושים מנה"י דאו"א למוחין שהיו להם,  ועוד

וגם הם ירדו בשבירה וכן יש לבושים משאר הפרצופים העליונים עם  ',המתנותבלשוננו '

 .מהיחד עם הרפ"ח בסדר המדרגות הם יעלוגם כעת בזמן התיקון ו הרפ"ח 

 

 

מדרגות  ד'. ומלא בחכמהמדרגות שניות  ד'. ופשוט בכתרמדרגות ראשונות  ד' :אה טבלהר

 מלכות. ומספרט' ספירות,  אותיות, פנים ואחור. בכל אחד מומלא דמלא בבינהאחרונות 

  

                                                             
' הבחינות בשהביא מהרש"ש שצריך לתקן  אות ט'שם  אש"לוכן  ד'–צרות חיים דף י"א ע"ג אועיין  מה

 נה"י דאו"א שירדו לבי"ע בסוד מוחין וכן אחוריים דאו"א שבגבול האצילות, הבאתיו לקמן ע"ש.
הרי מ"ב אותיות, ראה עיונים בינה ומלא דמלא ב חכמהומלא בבכתר ברישא: פשוט  מ"בוזה סוד  מו

 .והרחבות
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 נה טבלת הרפ"ח לשם ע"ב וממנו תקיש לכולםה
 

 
 

 

  

                                                             
במדרגה  וב' אלפים עק"באותיות בטבלת הרפ"ח במדרגה עשירית  ע"דהנה צריך להבין מה שסדרו  מז

כרם , שכן יש הבדל בין זמן התיקון לזמן השבירה שצריך לפרט יותר. עיין אינו מדוייקהי"ב לכאורה 
 קנ"ואן בעניין הרפ"ח, וצריך לתקן כ בספר "שערי הישועה" וכן ראה מה שביארתי בעניין זה שלמה

 .י"בבמדרגה ה וארבעת אלפים ארבע מאות ואחדאותיות במדרגה העשירית 

 אחור  פנים  

ט' 

 ספירות

 

 פשוט

 בכתר

1 

 יהוה

 י' יה יהו יהו"ה           2 אותיות

 ע"ב                        4 מספר כ"ו        3 מלכות

ט' 

 ספירות

 

 מלא

 בחכמה

5   

יו"ד ה"י  
 וי"ו הי"

 

 אותיות

 יו"ד, יו"ד ה"י,            6

 יו"ד ה"י וי"ו,

 יו"ד ה"י וי"ו ה"י

 קפ"ד                      8 מספר ע"ב       7 מלכות

 

 

ט' 

 ספירות

 

 

לא מ

 דמלא

 בבינה

9      

יו"ד וי"ו 
 דל"ת, 

 ה"י יו"ד, 

וי"ו יו"ד 
 וי"ו, 

  ה"י יו"ד

 

 

 אותיות

יו"ד וי"ו דל"ת          10   

יו"ד וי"ו דל"ת, ה"י יו"ד.    

יו"ד וי"ו דל"ת, ה"י יו"ד, וי"ו 
 יו"ד וי"ו. 

 יו"ד וי"ו דל"ת, ה"י יו"ד, 

 מזוי"ו יו"ד וי"ו, ה"י יו"ד

 ב' אלפים קע"ב           12 מספר תר"י     11 מלכות
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 מה כלול בעליית המ"ן
 

והשפע החיצון שהתקבל  ,במלך העולם ת ד' מיתות בית דין ובירור הרפ"חאחר קבלהנה 

הזה לע"ב בעליית המ"ן עתה להתחיל צריך  -בתיבות 'ברוך אתה ה' אלהינו' בתחילת הברכה 

 שעולה, יורד כנגדו התיקון. המ"ןולפי  ,קרילהביא השפע הפנימי העילזווגן כדי ס"ג דא"ק 

, ואז ניתן כח בזו"ן'וז"ל: כתוב  מחאחרי עליית הרפ"ח לזו"ן )אבד"ו( בסידור הכוונה

ומבררים בירורי אחוריים דישסו"ת, ומחלקי כחב"ד דישסו"ת הכלולים עם 

 . ע"כ. ע"ש.'. ומעלים אותם עם הבירורים שלהם לישסו"תהרפ"ח

אחרי שעם ישראל מבררים בירורי רפ"ח מהבריאה ומעלים  (1לות: כאן כמה פעועד הנה 

דישסו"ת  אחוריים א.בירורי ישסו"ת:  ב'ומבררים  ניתן כח בזו"ן (2)אבד"ו(. זו"ן אותם ל

והם דישסו"ת הכלולים עם הרפ"ח, כחב"ד מחלקי  ב.. מטשירדו בגבול עולם האצילות

לבי"ע, והיו בהם נה"י דישסו"ת ונה"י  מה שניתן לבוש המוחין למלכים לפני שירדו המתנות

 . נאוזו"ן מעלים אותם לישסו"ת עם הבירורים שלהם (3 .נדנה"י דאו"א וכו' עד עתיק

הוא שייך לזו"ן, אע"פ שיש בהם בחינות של פרצופים עליונים,  הרפ"ח כללהבין ש הנה צריך

 .בזו"ןכל ניתן מכל מקום הם בחינת מתנות שהם לבושי המוחין של הפרצופים העליונים שה

  והם נעשו לו עצם מעצמו ובשר מבשרו.

:... שכשם שיש לבושים למוחין הנכנסים בזו"ן יפה שעה ע"ח א' דף ל"ד ע"ג

שנכנסו אליהם המוחין  כן ישנם למלכיםבתיקון, ונעשו עצם מעצמו ובשר מבשרו, 

זה וכו' ו נה"י דנה"י דא"אשלהם עם לבושי אימא ובתוך לבושי אימא היו בחינת 

ג"כ הפך להיות עצם מעצמו ובשר מבשרו וירדו אתם לבי"ע כשנשברו. מה שכתב 

המתלבשת כי זה מבחינת  -איך חו"ב היו קלי'  ואל תתמה במבו"ש דף נ"ו ע"ד

... ועוד יש בחינת ובאותה בחינה נחשבת זו"ן ממשלמטה להיות להם מוחין  בזו"ן

וצריך להעלות גם בחינות אלו  בעולם האצילותהאחוריים של ישסו"ת ואו"א שירדו 

 לתקנם באו"א ובא"א. ע"ש.

                                                             
ד"ה גם יכוין להעלות נרנח"י שלו וכו' רוצה לומר אל האורות של  מעיל אליהו עמ' צ' ע"אראה  מח

 הז"א שנשארו באצילות בזמן השבירה. ע"ש. 
 ומהם, מאחוריים אלו דישסו"ת, יעשו בתיקון מוחין לישסו"ת. מט
דא"ק, ואחר קבלת השפע הפנימי העיקרי י"ס דמ"ה  "גסב ובחינות אלו של עתיק הם אשר יעלו עד ע" נ

 ותשלום י' ספירות דב"ן, בחזרתם מתוקנים שוב ילבישו המוחין עד שיגיעו וינתנו לזו"ן בחזרה. 
 ושם יתוקנו וזה מה שאמרנו שכל בחינה נתקנת בבחינה שלמעלה ממנה נפש ברוח ורוח בנשמה. נא
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מה וזה  ,ע"בבי נה"י דאו"א וישסו"תעושה כאן סדר להבין שיש בחינת יפ"ש שהרב הרי 

 והם בחינת לבושים למוחין שקבלו ,םעולם הנקודיניתן למלכים שיצאו קודם השבירה, ש

  , וזה נעשה להם עצם מעצמם ובשר מבשרם.שעה הלבשה לפי

 אחורי או"א וישסו"תיש בחינת  עוד .ן"לזון "משמעלים  ישראלעל ידי ע "עולה מהבי זה

ן בכח שנתנו להם "על ידי זוזה את מתבררת אחר זובחינה  ל עולם האצילות,שירדו בגבו

 - על ידנוושתי בחינות אלו מתבררים ונתקנים בעליית המ"ן  ישראל על ידי בירור שעשו.

 .א שירדו באצילות"אותם בחינות אחוריים דאו - ועל ידי זו"ן, ח"המתנות מה שבתוך הרפ
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 עליית הרפ"ח עם השפע החיצון
 

, כאמור לעיל צריכים להתחיל להעלות הבירורים שיש בהם מכל הפרצופים והעולמותהנה 

 ות בית דין. ' מיתדאך כדי להעלות אותם צריך שפע חיצון בסוד "ולא יראו פני ריקם", ו

מחלקי הכלים דמלכים  נבידוע הוא כי כל מה שאנו מבררים :...נה"ש דף כ' ע"ב

למ"ד ומ"ן לאו"א להזדווג  הזו"ן תולהעלות א נגלהעלותם לזו"ןומאורות דרפ"ח 

 ... ע"ש. דחיות העולמותולא זיווג  דנשמות דפנימיות העולמותהוא זיווג 

רים ועליית מ"ן הוא זיווג דפנימיות שמתחיל בברכה זיווג דנשמות דפנימיות שיש בו בירוהנה 

 ן."ד ומ"ן למ"' להעלות את הזובן "ן לזו"להעלות את המ א' צריךו .מלך העולםבמילת 

קבלת ד' מיתות בית דין  אחר 'מלך העולם':... כתוב בתיבות ב' דף כ"ו ע"אסידור 

ברוך אתה 'יכווין להעלות המוחין והנרנח"י שנמשכו לזו"ן בתיבות 'ובירור הרפ"ח: 

[ להעלותם עם בירורי כלים ןהשפע החיצוכל שהם... ]מצוייר כאן  'ינוהה' אל

מיות דאותו פרצוף... ]כאן הרפ"ח הכוללים דפני כחב"דואורות דרפ"ח דג' פרצופים 

שהם ]לזו"ן".  נדהוא רפ"ח של בחינת פנימיות וכחב"ד[ עם שורשי הנרנח"י דיליה

  ע"כ. [אבד"ו

ראו עם השפע החיצון שהוא בסוד "ולא ירפ"ח ומעלים את ה הכאן הוא תחילת העלייהנה 

, זו"ןונקראים  אבד"ופני ריקם", והרפ"ח מתחבר עם החלקים שלו שנשארו באצילות שהם 

 שכן אין פרצופי זו"ן עדיין שם.

מן הכתר ועד והנה בזווג הזה צריך שיתוקנו כל הי"ס  :...אוצרות חיים דף ט"ז ע"ב

עד כי אפילו ג' הראשונות אינן מתוקנות ולכן בחינת העלאת מ"ן אלו היה  המלכות

  .. ע"כ.כמ"ש בע"ה. בע"ב וס"ג דא"קלמעלה 

דא"ק, אמנם אין הדבר  "גסב בירורי המלכות הם יעלו עד ע"כל שמשמע לכאורה מכאן  הנה

 .באש"ל כן כמו שמבאר

                                                             
הבירור שאנחנו מבררים הוא ממה שירד לעולם הבריאה בשבירה ויש ג' בחינות בכללות שאנחנו  נב

 והם לים, האורות נשארו באצילות, והניצוצות חלקםכיצוצות ונורות אר"ת  אנ"כמבררים שהם 
גם נפלו  כליםנשארו באצילות, ונמצאים בהתארכות דאו"א. וה אבד"ווחלקם  ,ירדו לבי"ע הרפ"ח
 מבוארים בשער הנקודים.ו. והכל מבחינת מלכויות דב"ן שיצאו בתחילה, בבי"ע

 'מלך העולם'ב ואחר כךלזו"ן,  החג"תע"כ זה מערכת ראשונה העלאת הרפ"ח עם השפע החיצון של  נג
 להעלות את הזו"ן למ"ד ומ"ן עם הרפ"ח של הכחב"ד.

מהאדם בעולם הזה שיש בו עיקר התיקון מתחיל שהיינו של האדם התחתון המתקן. צריך להבין  נד
ניצוצות שמתעוררים אצלו להיתקן ואז מעלה אותם ומברר גם בירורי זו"ן שהם הכלים ורפ"ח 

 ניצוצים לזו"ן שהם אבד"ו.
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והנה בזווג הזה צריך שיתוקנו כל הי"ס מן הכתר עד  :...איפה שלימה שם אות ז'

ס"ג דא"ק העליונים. ולמעלה בע"ב המלכות וכו' ולכן בחי' העלאת מ"ן אלו היה עד 

אלא  שאין מתברר שום מדרגהמ"ד ומ"ן פ"ד  ערוזה היפך ממ"ש הרב ז"ל בש

באופן שמכל אלו המקומות משמע שאי אפשר ... יעו"ששעל גביו בלבד במדרגה 

וכמבואר ג"כ במבו"ש  למדרגה שעל גביו הסמוכה לו דווקא םאי כלבירורים לעלות 

דר הבירורים הוא כי הבירורים של פרצוף התחתון עולים כי סוז"ל  ש"ג ח"ב פ"א

או מרוח  מנפש לרוחכגון להתברר ולהתתקן ע"י פרצוף העליון שעל גביו הסמוך לו 

ל לשום בירור לעלות ולהתתקן ע"י הפרצוף העליון שע ואי אפשר ,לנשמה וכיוצא

מוכרחים אנן  ןכם אאו מרוח לחיה וכו' יעו"ש.  מנפש לנשמהפרצוף שעליו כגון  ביג

לומר כי מ"ש הרב בפרקין שכל הבירורים עלו לע"ב ס"ג העליונים דא"ק איירי 

לתיקון פרצוף  םוהמתייחסיבבירורים שמתבררים מכל הי"ס חלקים השייכים 

 ... ע"כ ע"ש. נהעתיק

היינו מבחינת בירורי זו"ן ונה"י העולה הוא כלול מכל הפרצופים העליונים,  הרפ"ח הנה

צריך להבין שישראל , ודעתיקונה"י דנה"י דנה"י  דא"אונה"י דנה"י  אואו" דישסו"ת

, ואז ניתן כח בזו"ן ומעלים בירורי ישסו"ת עם בירוריהם הרפ"ח מתוך מבררים בירורי זו"ן

להתקן אצל  אבאמעלה את הבירור של ה הבן, ושם יתוקנו בחזרת השפע, כמשל לישסו"ת

מתקנים בירורי ישסו"ת וכו'. וצריך להבין שכל  , ישסו"ת מתקנים בירורי זו"ן, או"אסבאה

ומחכה עד אשר יבוא השפע  נשארת שםבחינה העולה להתקן בפרצוף שלמעלה ממנה היא 

לאותו הפרצוף ויתוקנו גם אלו הבירורים בזיווג בהורדת השפע ב"ן תשלום דהחדש מהמ"ה ו

חלקים הם דא"ק  לע"ב ס"ג שמה שעולה בפועל דברי האש"לומזה נבין  הפנימיהעיקרי 

 .בלבד לתיקון פרצוף עתיק םוהמתייחסיהשייכים 

יש להבין מה שאמרנו שהשפע החיצון הוא כדי שיעלו בסוד "ולא יראו פני ריקם" הוא  וכאן

 ,, אך כדי שישסו"ת יעלו לאו"א וכן עד"ז כולם כבר אמרנועד ישסו"תשיעלו הבירורים 

מוחין שפע חיצון כדי שיעלו גם הם בסוד  נמשכולכל הפרצופים ונבאר יותר בע"ה בהמשך, ש

 .בלבד "ולא יראו פני ריקם" לפרצוף שעליהם

 

  

                                                             
 למטה שורה כפי. ע"ש. נה"ש דף י"ח ע"אשורה י"ב. וכן  מבו"ש דף י"א ע"דעיין  נה



 מג                                     ברכת הישועה                                  

 ס"ג דא"ק בזיווג ע"
 

כן , ובו שבירה כלללהבין שמי שיכול לתקן הפרצופים והעולמות הוא רק מי שלא היה צריך 

 דא"ק.  ע"ב ס"גהם שדרך חו"ב שבו  כתר דא"קיש לו לתת, וזה הוא בחינת א"ס ו

והנה ע"י עליית מ"ן הנז' שהם האורות הנז' נזדווג  :...רות דף ט"ז ע"ג פרק ב'אוצ

הטעמים אשר כוללת בחינת המוחין של א"ק עם בחינת  דע"ב דיודי"ןבחי' הוי"ה 

כי אלו הטעמים של ס"ג לא היה בהם שום שהם אזן חוטם ופה הנ"ל, של ס"ג 

וכאשר נזדווגו יחד נולד  ...עם בחינת הע"ב של א"ק נולכן הם נזדווגו יחד, שבירה

 ...מ"ה דאלפי"ןשם  נזמהם אור חדש ע"י הזווג הזה, וזה האור החדש הוא בחינת

והנה אור שם מ"ה  ...דא"ק המצחוהנה מציאות שם מ"ה דאלפי"ן הזה יצא מן 

החדש הזה היוצא מן המצח הוא אחרון מכולם ולכן אין בו לא בחינת הבל כמו הג' 

  ... ע"כ ע"ש.בלבד הארהו נקודות העינים ואין בו רק בחינת ולא בחינת הסתכלות כמ

די' ספירות, והם  בירורי עתיקדא"ק הם רק  "גסב לעיל שמה שעולה עד ע" הנה ביארנו

ומזיווג זה נולדים שם י' ספירות דס"ג  טעמיםדע"ב עם  טעמיםהעליון מעוררים את הזיווג 

הקיימים  מן העינים ספירות דב"ן ם י'תשלו , וזה גם גורם להוציאשל מ"ה החדש מן מצח

שיוצאות דב"ן ומהם יצאו המלכויות שנשברו, ולכן נשארו רק ט' ספירות  מעל טבור דא"ק

 בתיקון והכל נכלל בעתיק, 

שאר מעביר את  ,מתוך השפע כולו דמ"ה וב"ן, ובזיווגו עם נוק' דעתיקחלקו עתיק את  ולוקח

וכן  לאו"א שפעה ובזיווגם מעבירים שאר ,השפע מתוך חלקםוהם לוקחים  א"א ונוק'להשפע 

 עניין חלוקת השפע.יותר לקמן נבאר ו כולםעד"ז 

 

                                                             
א היה שום פגם, ויש לו שפע לתיקון, הבירורים עולים מפרצוף לפרצוף עד שהם מגיעים למקום של נו

דא"ק שהם חו"ב דא"ק ומזיווגם יוצא שם מ"ה  עם ע"ב דס"ג ע"ב דע"בושם נעשה הזיווג והוא 
 החדש.

 והוא מלך הדר שהוא מתקן את השבעה מלכים. נז
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 ובניין הפרצופים השפעירידת 
 

הרפ"ח  תבחינאותה תכלית כל התיקון הוא לבנות את פרצופי עולם האצילות של הנה 

יגיע  'אשר'ובתיבת  'מלך העולםנעשה בתיבות ' כל הפרצופים ובנייןהמתבררת ונתקנת, 

לז"א בתיבות  מעל תחילהדצל"ם ל"מ נתחיל לראות אותו ולכוון בו בכניסת הואז לישסו"ת 

 גם יגיע השפע אלינו.במעשה המצווה, ואז ' דצל"ם יכנס צ' וה'קדשנו במצותיו וציונו על

כל עולם נתקן כנזכר ווג הזה דע"ב וס"ג יוע"י הז :...אוצרות חיים דף ט"ז רע"ג

 זווג בעתיקואח"כ היה  נט, ותחלה נתקן עתיקנחעתיק עד המלכותן מ האצילות כולו

לתיקון  או"אבזווג היה ן או"א ואח"כ ותיקל הזווג בא"אן א"א ואח"כ היה ותיקל

דבי"ע... ע"כ  דאצילות לתיקון כל העולמות האחרים זו"ןבזווג היה זו"ן ואח"כ 

 ע"ש. 

ה צ"ל כי מ הז וכו' לפי א"אואח"כ היה זווג בעתיק לתקן  :...אש"ל שם אות ח'

מכתר עד המלכות וכו' הכוונה היא  פירותס' תחלה שע"י זווג זה נתקנו כל הי אמרש

 לותדאצי פירותס' שע"י זווג העליון דע"ב וס"ג דא"ק היה הכנה לתיקון כל הי

דב"ן  פירותס' י סותשלום דמ"ה פירותס' דהיינו שיצא להם י כותמכתר ועד מל

 םאי אבל לעולם ע"י זווג ע"ב וס"ג לא נתקן כ לותדאצי תפירוס' השייכים לכל י

 . ע"כ.עתיק ונוקביה דווקא

ויצאו ממצח א"ק  י' ספירות דמ"ה סא, נולדודא"קדס"ג  ע"בדע"ב עם  ע"ב אחר זיווגהנה 

 מלכויותהעיניים, שכן רק הספירה העשירית דב"ן שהיא דרך יצאו ו ותשלום י' ספירות דב"ן

 ונשברו, ומהם יש כלים ורפ"ח.  נקודיםם בדב"ן יצאו דרך העיניי

ידוע כי ה' נקודות יצאו מעינים דא"ק מבחי' ב"ן 'וז"ל:  נה"שמבאר הרש"ש תחילת הנה 

וזה דיבר על מצב שלפני  .וכולן יצאו שלימות כל אחת שלימה בכל חלקי הנקודה ההיא

. באורךרצופים פ י"בכל אחד הכוללים  בעוביפרצופים  י"בהשבירה אמנם אחר התיקון יש 

נקודות  י"במתוך אחת בנקודה  דאורךתיקון בי"ב פרצופים  ,מה שמבאר כאן הרבזה ולפי 

 .כוללות דעובי דאצילותה

                                                             
דעובי. מפני שכאן מדבר על כל עולם האצילות שיש בו י"ב פרצופים בעובי וכל אחד יש בו י"ב דאורך,  נח

 עיין באש"ל שם.
 , עיין באש"ל שם.שלה י"ב פרצופי האורךבעובי דכאן מבאר תיקון נקודה אחת  נט
 הם ט' ספירות שכן המלכויות יצאו דרך העינים בנקודים ונשברו וכעת הוא התיקון. ס

יצאו י' ספירות דמ"ה ותשלום  ולכל אחת מהםנקודות בעובי  י"בוכמו שכתבנו לעיל בהגהה שיצאו  סא
 רות דב"ן.י' ספי
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, ומה באורךלעיל שעלו הבירורים של הי' ספירות בחינות העתיק שלהם הוא  ומה שאמרנו

בעובי יק ונוק' , ואז כל עתבעוביעתיקים י"ב חודש הוא עבור  י"בשאמר שנשתהה הזיווג 

 י"בהורידו שפע ל בעוביוכן א"א ונוק' של כולם  בעוביא"א ונוק' י"ב נתייחד והוריד השפע ל

  .וכן עד"ז כולם או"א

מתוך חמש כלליות היא הרביעית  א'מה שאנחנו מדברים בדרך כלל הוא על נקודה  הנהו

"א. כל זה צריך עוד דז נוק', וביום כיפור עובדים בנקודה החמישית היא ז"אנקודת והיא 

 ראה בעיונים והרחבות בהמשך.  ביאור רחב להבין היטב וזה בקיצור.
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  וחלוקתו השפעירידת  
 

בתחילת שער עתיק ובכמה מקומות מביא הרב עניין חלוקת השפע לפרצופים, וכאן הנה 

 פנימי ועיקריהלכה למעשה, אחר שעלינו למ"ן לגרום זיווג ע"ב ס"ג דא"ק יש שפע חדש 

 ורד לבנות את עולם האצילות. שי

וחלוקת השפע  הירידהסדר  הרש"שצריך להבין מה שכתב ' מלך העולםבסידור בתיבות 'כאן 

 . דא"ק דס"גע"ב דע"ב עם ע"ב מזיווג 

, ותשלום עשר סבוזה לשונו: 'ומוציאים עשר ספירות דמ"ה ממצח דא"ק :שלב א'

ים שעלו המתייחסים , השייכים לאותם הבירורסגספירות דב"ן מעיניים דא"ק

 זו כנ"ל'. )או ברכה(למצווה 

וזה לשונו: 'ונמשכים בבחינת צלם דמוחין דגדלות עם נרנח"י דנח"י  :שלב ב'

כידוע עם אור הטעמים, עם אור א"ס  סדשבתוכם, שהם י"ג הויות ואהי"ה מנוקדות

 .סו', לעתיק דאצילותסה"קהמלובש בכתר דעתיק דא

 עכ"ל. .בהם'[ המובחר שעתיק]ולוקח ' :שלב ג'

של  כל עולם האצילותהזה לבנות  הפנימי העיקריעכשיו עם כל השפע החדש  הנה צריכים

פרצופים שביררנו, ולאחר שהשפע יגיע לגבול עולם האצילות, נבנה את  רפ"חבחינה של אותה 

                                                             
 זו הבחינה נולדה עכשיו. סב
בלבד  המלכויותדרך העינים י' ספירות דב"ן ומהם יצאו  ונולדשאז זה היה קיים כבר מהנקודים  סג

 .ספירות הנותרות ט'ועתה יוצאות 
על  מורים מנוקדות הם הוא מפני שבקו אמצעי הוא כפול, והיותם י"ג הויות ואהיההיותם  עניין  סד

, שטעמים הנקודותשמעל האצילות, ובחינת חכמה הם בחכמה באצילות ומלובש המתפשט  אור א"ס
:... גם דע כי הלא כדי שהאור א"ס ע"ח ב' דף ק"ה ע"ב ., ולכן ההויות מנוקדותבכתר ונקודות בחכמה

ואחר התלבשותו בחכמה אז מתפשט  החכמהאצילות צריך שיתלבש עצמותו תוך  בכליוכל להאיר 
בוש זה לבדו יכול כל האצילות לקבל מן הא"ס וז"ס "כולם בחכמה עשית"... בכל האצילות, וע"י מל

 בחכמה:... ואמנם דע כי כשרצה המאציל להאיר באצילות נתלבש ע"ח ב' דף ק"ה ע"גראה המשך שם 
ועל ידי החכמה מתלבש הוא בתוכה אז נכנס ומאיר בכתר וחכמה דאצילות...  שלמעלה מהאצילות

שעה"ק דף . ראה גם ונקודות בחכמההמנוקדות בחינת חכמה שטעמים בכתר ע"ש. וזה עניין ההויות 
:... יצא לנו מכל זה, כי אור הכתר העיקרי נשאר תחת מלכות השרשים, ואור החכמה הוא י"ט ע"א

העיקרי בכלי כתר העקודים, כי אור הזכר הוא רשימו לבד כנזכר לעיל. וזהו סוד "כלם בחכמה עשית", 
נתלבש  חכמהכל העולמות אשר למטה ממנה... ע"כ ע"ש. הרי כאן מבואר באיזה כי בחכמה זו נאצלו 

 ועיין בעיונים והרחבות. אור א"ס כדי להאיר באצילות.
אור א"ס המלובש בכתר דעתיק דא"ק המתפשט באצילות לא רואים אותו והוא בתוך אלו הנה  סה

 ההויות המנוקדות, וצריך המבוון להיות מודע לזה.
:... ונמצא כי הנרנח"י דז"א באים לו מלובשים תוך צלם דמוחין דעתיק ף ט' ע"בנה"ש דראה  סו

 דאצילות הנמשך ממוחין דעתיק דא"ק, שבו מלובש קו אור הא"ס וכנז"ל. ע"כ ע"ש.
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יקחו חלקם מתוך השפע הנ"ל ויזדווגו ויעבירו את שעתיק ונוק' דאצילות פרצוף ונתחיל מ

וכו' עד שכל פרצופים העליונים יתוקנו ויגיע השפע עד זו"ן ומזווגם  לא"א ונוק' שאר השפע

 ירד אלינו גם כן.

ועתה נתחיל לבאר איך נתקן כל עולם האצילות הנעשה מב'  :...אוצרות דף י"ח ע"ג

 סזשניהם נכללים בכתר עתיק ואריךוזהו פרטן, הנה  ...ב"ןושם  מ"הבחינות הנז' שם 

 ... הדאצילות כמ"ש בע"

 ה'לוקח ה ב"ןשלו שהם הטעמים, ומשם  כתרבחינת  מ"המשם  העתיק לוקחוהנה 

אשונות של כתר שלו שהם ג"כ טעמים כי כבר ידעת כי כל א' מהי"ס כלולה מי', ר

תרים של כהז' אשונות של בינה דב"ן וד' ראשונות של חכמה דב"ן, וג' רועוד לוקח 

 . סחדב"ןז' תחתונות 

 חתונותת' הלוקח ה ב"ןשהם הנקודות, ומשם  החכמהבחינת  מ"המשם  וא"א לוקח

  של כתר דב"ן שהם מן הת"ת )שלו( ולמטה. 

שהם תגין, של מ"ה בינה  חציבחינת  מ"המשם  ואבא הוא חכמה של האצילות לוקח

 אשונות לקחם עתיק כנז'. ר' גחתונות של חכמה דב"ן כי הת ז'לוקח  ב"ןומשם 

של שם מ"ה שהם תגין,  סטבינה חצי מ"המשם  קחתואימא היא בינה שבאצילות לו

מן הגבורה שבה ולמטה כי עתיק  חתונות של בינה דב"ן שהואת ו' לקחה ב"ןומשם 

  אשונות.ר' דיומין לקח 

חתונות שבו ת' זלוקחים  ב"ןשהם אותיות, ומשם  דמ"החתונות ת' ז וזו"ן לוקחים

 ם עתיק יומין לעצמו. חתונות דב"ן שגם הם לקחת' זתרים של אלו הכ' זחוץ מ

נתנו וא' ומה שלוקחים הם דבר אחר, אבל כו נהבדברינו לומר שהם בחיואל תטעה 

... שהם מ"ה וב"ן נעשה משתי בחינות אלוכל עצמותו  היא כי עתיק יומין דאצילות

 ע"כ ע"ש. 

מזהיר אותנו זהו חלוקת השפע המבואר בשער עתיק שממנו נבנה כל עולם האצילות, והנה 

, אלא כל עצמות אינו כן -השפע הזה  לוקחלהבין שיש פרצוף קיים והוא  שלא נטעההרב 

 הכוונה היא לוקחשכתב שהפרצוף עולם האצילות נבנו ונעשו מהשפע הזה. ומה פרצופי 

                                                             
שכן כתר דמ"ה כולו לעתיק, וא"א לוקח חכמה דמ"ה. ורק כתר  כתר דב"ןכאן חייבים לומר שהוא   סז

 ודא"א.  דב"ן ממנו נעשו נוק' דעתיק
 . ה"ר ג"ר ד"ר ז"כ ה שלוקח עתיק משם ב"ן הוא:וסימן למ סח
 שם חלוקת השפע באו"א בדיקדוק. הבאנו לקמן. ע"ח א' דף ק"א ע"א בשער המוחין פרק י'ראה  סט
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חינת הנה"י של הפרצופים מלכויות דב"ן שנשברו, עם ב דהיינו הבירורים חלקי הרפ"ח שעלו

 עכשיו בזיווגים ובחלוקת השפע. הם הבחינות שנתקנות ,העליונים

מהכתר הישן , הכוונה חצי כתר דב"ןמה שאנחנו אומרים שעתיק וא"א לקחו כל אחד  ועוד

 אך יש להם עוד תוספת תשע ספירות וחצי נוספות מהחדש כדלהלן.  דב"ן

ומבירור חצי  מי"ס דכתר דמ"הנתקן ונעשה )ונוק'( עתיק והנה :... נה"ש דף ז' ע"ב

 אחרות להשלים י"סוניתוספו לו מחדש חצי תחתון דכתר וט"ס  עדב"ןדכתר  עליון

 ע"כ ע"ש.  ....לכתר דב"ן

 ומחצי התחתון ,מי"ס דחכמה דמ"הנתקנו ונעשו  ונוק' וא"א ...:ובהמשך ע"ג

. י"ס דכתר דב"ן אחרות להשליםדכתר דב"ן ונתוספו לו עוד חצי עליון דכתר וט"ס 

 ע"כ ע"ש. 

תרים דזו"ן ז' כדבינה דב"ן, ו ד"רדחכמה דב"ן, ו ג"ר עאלוקח עתיקמה שכתוב בהמשך ש ועוד

. וצריך להבין, שכן ברוב הסידורים בכוונת מטבע ב"ן החדש הכל הוא מהשפע דט' ספירות -

ובסידור  אור הלבנהובסידור  שעל פי רבי שאול, ורק בסידורים בכללותהברכה הכל כתוב 

עניין תשע ספירות וחצי תוספת על החצי כתר , אך מופיעכל החלוקה הזו של השפע  בניהו

הוספנו  עב, ורק בהדפסות החדשות של הישיבה שלנולא מופיע גם שםהישן בעתיק וא"א, 

 הכוונה זו.

  

                                                             
דכתר זה הוא שיצא ראשונה בנקודים, והוא בחינת מלכויות דכתר דב"ן,  עליוןנבנה מחצי  עתיק ע

שנבנה מחצי  בא"אדכתר זה ועוד ט' ספירות עליונות מיסוד עד כתר. וכן  ותתחתונונתוספו ה' ספירות 
דכתר זה הראשון  עליוןדכתר זה שיצא ראשונה בנקודים של המלכויות דב"ן, ונתוספו בו חצי  תחתון

ח א' דף "עשער התיקון ב זה שורשודבר והוא חצי המלכות, ועוד ט' ספירות מיסוד ועד כתר חדשים. 
בסידורים ורק  ,לא מובאבסידורים . וכן ג"כבאות  בסיכומוחסדי דוד א כתבו הרב דבר זה ל. א"עאנ' 

 כתוב עניין זה.ונים בישיבתנו רהאח
 קות המבוארים בשער עתיק ע"ש.הנה חלוקת השפע הזה בנוק' דעתיק הוא תלוי בספי עא
  .מו"ר הרה"ג הרב מרדכי עטיה שליט"אישיבת החיים והשלום בראשות  עב
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 באו"א וישסו"ת  השפעחלוקת 
 

אינו כמו שביאר בשער עתיק שהבאנו בפועל יש להבין שחלוקת השפע באו"א וישסו"ת  הנה

החלוקה  אלא אין הדבר כן –,באורך לאימא וחצי בינהלאבא  דמ"ה חצי בינהלעיל היינו 

  למעשה היא ימין ושמאל.

דאצילות ולוקח משם ואבא הוא חכמה  :...אש"ל אות ד' ע"ד ח"יאוצרות חיים דף 

דבינה  כתר וחכמהלקח  אבאכתב  שער המוחין פרק יודוכו' עיין  חצי בינהמ"ה 

 ותבונה דבינה דמ"הז"א לקח  יש"סו דבינה דמ"הבינה לקחה  לאהואימא עידמ"ה 

בשער לעיל  :הגהה מאחד קדושים וז"ל צידובכתב . ונדבינה דמ"המלכות לקחה 

 וחצי קו אמצעי קו ימיןשהוא אבא לקח חצי בינה דמ"ה ש רושכתב בפי אנ"ך פ"ה

קו שמאלי וחצי קו האמצעי שהוא  חצי בינה מ"הג"כ לקחה  ואימא בינה דמ"ה,

 ע"ש.... עכ"ל דבינה דמ"ה

וכמו שתראה בטבלה ולא מעלה מטה  ימין ושמאלהיא באו"א החלוקה שצריך להבין, שהרי 

-ב באו"א וישסו"ת, וכך צריך לחלק ולבנות הפרצופיםב"ן וכן שם  מ"ההחלוקה של שם 

 .מלך העולם''

חכמה היא ימין, ובינה היא שמאל, וחסדים הם בחינת ז"א ו"ק  חב"דשיש במוחין הכוונה 

 ע, וגבורות מלכות שמאל דאמצע.ימין דאמצ

 

 

 אימא שמאל             אבא ימין                  

 

 או"א

 מ"ה דמ"ה

 כתר וחכמה

 דבינה דמ"ה

 מ"ה דב"ן

 דחכמהו"ק 

 דב"ן

 ב"ן דמ"ה

דבינה  בינה

 דמ"ה

 ב"ן דב"ן

דבינה ה"ק 

 דב"ן

 

 ישסו"ת

 

 מ"ה דמ"ה

 ו"ק

 דבינה דמ"ה 

 מ"ה דב"ן

מלכות 
 דב"ן דחכמה

 מ"הב"ן ד

 מלכות

 דבינה דמ"ה

 ב"ן דב"ן

מלכות 
 דבינה דב"ן
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 בתיבת אשרוהכוונה  החיצוןחזרת השפע 
 

בשארית השפע  זו"ןהשפע לכל הפרצופים ובנייתם, נשאר לנו לבנות את  אחר חלוקת

וזה מה שנעשה  ,שלקחם עתיקדב"ן חוץ מהכתרים ז"ק דמ"ה וז"ק דב"ן שהוא 

 לזו"ן. צל"ם המוחין להוליד וזיווג ל "תישסויסודות השפע יכנס ל אשר בתיבת

מלובשים בצלמי  דישסו"ת"וימשיכם ליסוד ומלכות  בסידורשכתוב  וזה מה

 המוחין של הבירורים שלהם ]דישסו"ת[ שכבר עלו". ע"כ ע"ש. 

ישמשו שוב להיות תיקונם אחר עתה  ,בשבירה לבושים לזו"ןאותם בחינות שהיו  הנה

. והמוחין עצמם דזו"ן המוחין דישסו"תן, והם מבחינת של התיקודזו"ן מוחין  לבושי

בעיבור תוך בתיבת 'אשר' כל זה כנ"ל חוץ מהכתרים  ב"ןז"ת דז"ת דמ"ה והם 

  זו"ן.יוולדו המוחין דזו"ן ויכנסו ב וכעתו עגהתבונה

על רישא דז"א, נחזיר  הפנימי העיקרישל השפע  הל"משלפני הורדת  הנה צריך לדעת

לפרצופי  למקומודו"ק, שעלה בסוד "ולא יראו פני ריקם", ן את השפע החיצו כאן

 .היניקה

 הבירורים דז"אבזה כי  המשל בזה:... המשלשורה ד' נה"ש דף ט' ע"ב 

 מוחין נתלז"א בבחינמשכים  ,לתקנם עדלישסו"ת ע"י ישראלשנברר ועלו 

  .מהמוחין דישסו"תמלובשים בצלם הנמשך 

דישסו"ת שנבררו  עצמםם שלהם ההם דישסו"ת נעשו מהבירורי והמוחין

ואחר שתיקנום או"א עילאין המשיכו  ,עילאין לתקנםלאו"א ועלו ע"י ז"א 

  .עילאין הנמשך מהמוחין דאו"אמלובשים בצלם מוחין  נתאותם בבחי

דאו"א עילאין  עצמםעצמם דאו"א עילאין נעשו מהבירורין שלהם  והמוחין

שנתקנו המשיכם א"א לאו"א ואחר  ,לתקנםלא"א שנבררו ועלו ע"י ישסו"ת 

  .מהמוחין דא"א הנמשךמלובשים בצלם  מוחין נתעילאין בבחי

                                                             
ואיך תהיה הלידה דרך המלכות  יסודבחינת  רחםבהמשך נלמד איזה תבונה זו שבה העיבור שהיא  עג

 ואיך יעמוד צל"ם המוחין דז"א.
בירורי ישסו"ת שהם ישסו"ת יחד עם ת הבירורים שלהם לא שזו"ן הם המעלים ריך להביןכאן צ עד

בתיבות 'מלך העולם' מטבע ברכה סידור . ראה בולא בני ישראלמבררים להעלותם לאו"א להתקן. 
ומחלקי כחב"ד דישסו"ת  דישסו"תומבררים גם הם מבירורי אחוריים  בזו"ןוז"ל: 'ואז ניתן כח 

"כ. הרי ישראל מעלים בירורי '. עעם הבירורים שלהם לישסו"תהכלולים עם הרפ"ח ומעלים אותם 
 לישסו"ת. ,זו"ן לזו"ן, וזו"ן מעלים אותם יחד עם בירורי ישסו"ת
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עצמם דא"א הם מהבירורים שלו שנבררו ע"י או"א עילאין ועלו  והמוחין

מלובשים בצלם  מוחיןוהעתיק המשיכם לא"א בבחינת  ,לתקנםלעתיק 

  )של עתיק( .הנמשך מהמוחין שלו

ו שנבררו ועלו ע"י א"א לא"ק לתקנם והוא שלו הם מהבירורים של והמוחין

הוא ע"י  לותוכנז"ל כי עיקר תיקון בירורי ששה פרצופי האצי לעתיק דא"ק

בבחי' מוחין  לותהמשיכם לעתיק דאצי עהששה פרצופי א"ק והעתיק דא"ק

נמצא כי נרנח"י דכל פרצוף באים לו  ,מלובשים בצלם הנמשך מהמוחין שלו

 . צופים העליונים ממנוהפרמלובשים תוך המוחין דכל 

 המלובשיםבמוחין  מלובשיםנמשכים לו  נרנח"י דז"א דאצילותכי  באופן

 מלובשיםאשר המוחין ההם דישסו"ת  ממוחין דישסו"תבצלם הנמשך 

 מלובשיםאשר המוחין ההם דאו"א  ממוחין דאו"א עילאיןבצלם הנמשך 

ין אשר המוחין ההם דאריך אנפ ממוחין דאריך אנפיןבצלם הנמשך 

אשר המוחין ההם דעתיק דאצילות   ממוחין דעתיקבצלם הנמשך  מלובשים

 מלובש קו אור הא"סשבתוכו  ממוחין דעתיק דא"קבצלם הנמשך  מלובשים

 11: שורה נה"ש דף כ"ג ע"ד וראה עוד :והבן זה היטב מאד מביןלי וד

 מתחילה במילה 'מהבירורים'.

דב"ן חוץ  ו"קדמ"ה ו ו"קדהיינו ו של האורותהם הנרנח"י דז"א מבואר היטב שהרי 

 צלםשהם של ז"א עצמו ויש להם  במוחיןבאים לו מלובשים אלו נרנח"י ו ,מהכתרים

וכן על דרך זה  דאו"אמוחין  צלםממוחין דישסו"ת שבאו לישסו"ת מלובשים ב

  מכולם.

 צלםומהם  מוחין לישסו"תיעשה מבירורי ישסו"ת להבין איזה חלק  עוד צריך

יש לבאר שהאחוריים של  הנה, זו"ןלמוחין ד לבושואיזה חלק יעשה א, למוחין דז"

עם האחוריים שהגדילו  יחדשירדו  חו"גישסו"ת שנשארו באצילות שבהם יש בחינת 

אך הבחינות של ישסו"ת  למוחין דזו"ן, צלםיהיו ש, מוחין לישסו"ת ויעשאלו חו"ג מ

זה  - ם מעצמו ובשר מבשרובבי"ע )המתנות( ושהיו עצשירדו  ברפ"חשהיו עם זו"ן 

אש"ל וראה גם  בשער הנקודים פרק ו')כמבואר  למוחין דזו"ן. לבושיםיחזור להיות 

 (10שורה  אות ב'דף ל"א ע"ג 

                                                             
הנה הרש"ש מכניס אותנו לעניין שלא עסקנו בו עד עתה ידיעה כללית ראשונית שכל חמשה פרצופי  עה

"ן, בחינת זופרצופי האצילות ופי א"ק והם בחינת או"א להם, והאצילות נתקנים על ידי חמשה פרצ
 יתבאר בע"ה.
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' עלינו להחזיר ולהוריד את כל השפע החיצון שעלה בתחילת הכוונה אשר' ועוד בתיבת

וזה צריך לעשות לפני במלך העולם בסוד 'ולא יראו פני ריקם' לפרצוף החיצון דז"א, 

 . תיו וכו'בתיבות 'קדשנו במצו השפע הפנימיהל"מ של המשכת 

יכווין :... ודע דכשיורדים צלם דכח"ב דזו"ן הנז' תחילת אור הלבנה עמ' י"ג

שעלו למ"ן במלך  עוולהוריד גם כן אותם המוחין דנרנח"י דרוח להחזיר

והם  אחד"ן בתיבת העולם. והוא על דרך כוונה ק"ש שעולים נשמות זו"ן למ

אותם המוחין שנמשכו בתיבת שמע ישראל ואחר כך חוזרין לירד עם המוחין 

, רק שבסידור קצרו בזה ולא ציירום כן ג"כ בכאןדו"ק דגדלות דאימא, 

 . פתח עיניים דף ג' רע"בוסמכו על המעיין והדבר מוכרח מצד עצמו. עיין 

 הו"קעל  כחב"דהברכה הוא  שהשפע העקרי הפנימי דכחב"ד שבא מחדש בסיוםהרי 

ולכן צריך להחזיר תחילה, שפע זה החיצון  ון שקבל השפע עד מלך העולםפרצוף החיצ

הכוונות בקריאת  על דרך, וזה השפע הפנימי נכניס אתפרצופי היניקה, ואז ללמקומו 

שמע שלפני הכנסת המוחין דגדלות מחזירים תשלום מוחין דיניקה שעלו בסוד "ולא 

 .יקם"יראו פני ר

                                                             
 שעלה בסוד ולא יראו פני ריקם. החיצוןהנה נרנח"י דרוח )חג"ת( הכוונה השפע  עו
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 הפנימי בז"א השפעחלוקת 
 

וחילקנו אותו בפרצופים העליונים, וגם  'מלך העולם'-אחר שהגיע השפע הפנימי בהנה 

 לזו"ן.  פנימילחלק את השפע העתה , צריך אשרלמקומו בתיבת  חיצוןהחזרנו את השפע ה

הם  ל"ם' הוא אור הפנימי הנכנס לתוך ז"א, והצשלם, ה צל"םהוא בחינת  הנה כל השפע

 .או באכילה יבוא במעשה המצווהאור הפנימי יבוא בברכה, ו אור מקיףאור מקיף. 

:... במלך העולם אז ימשיך מוחין דגדלות שהוא תחילת אור הלבנה סוף עמ' י"ב

ובמצוות הכוללים דז"א וזה ע"י העלאת מ"ן מבירורי כלים ואורות דרפ"ח.  חב"ד

, דחכמותימשיך ל"ם  קדשנו בת, דהיינו בתיבברכהל"ם נמשך צלמי ה מעשיות

וכיוצא  על, בסיום הברכה בתיבת דחג"ת נה"יל"מ  וציוונו, דבינותל"מ  ותיובמצ

דצלמי המוחין  צ'של המצווה נמשך צל"ם  המעשה, ועל ידי דמלכויותנמשך ל"מ 

 דז"א הנזכר.

 דחו"בימשיך ל"מ  בוראכגון בורא פרי הגפן וכיוצא, בתיבת  ואם הוא בברכת הנהנין

 מעשה' ע"י צ, וצלם דדמלכויות, ובסיום ל"מ חג"ת נה"י, ובתיבת פרי ל"מ דיחדב

 האכילה... ע"כ ע"ש. השתיה או

. בג' תיבותובברכת הנהנין היא  בד' תיבותחלוקת הל"מ בברכת המצוות היא בפשטות  הנה

 . הל"מורואים צלם שלם, נרנח"י הויות ואהי"ה מנוקדים, שהוא פרטי 

חו"ב של  הל"מכות שאין תיבות כגון 'אשר בדברו', או 'יוצר אור', שם משמע שבבר ועוד

 , וכן בשהחיינו או שעשה נסים וכד'.מלך העולםבסוף צ' כולל ה הכל יבוא תו"ם

ומה בפועל עושים לפי עלי נהר רבי שאול  לפי הרש"ש הכוונה עומקבכללות אך  עד כאן

 .בע"ה יתבאר בעיונים והרחבות הסידור
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 בכללות ברכה מטבעת כוונ לעחזרה 
  

שתי ' לכל הפרצופים, לברוך אתה ה' אלהינובתיבות ' שפע חיצון עזעלינו להביא ראשית

כדי שיהיה לז"א כח לברר  ב( . להשלים מוחין דיניקה לז"א ולפרצופים העליונים א(מטרות: 

פני ולא יראו "בסוד  ע"ב ס"ג דא"קעם הרפ"ח והשפע החיצון עד  למ"ן בירורי רפ"ח, לעלות

ולבנות העיקרי  פנימיהשפע כדי להביא  'מלך העולם', ולגרום לזיווג הפנימי בתיבות "ריקם

ובסיום דז"א  העיקרילהוליד מהם פרצוף השפע הפנימי  ,הפרצופים עד ישסו"תעל ידו כל 

' דצלם צואת ה ,של השפע הפנימי לז"א ולנוק' ל"מאת המקיפים תחילה להוריד  הברכה

 :אכילההמצווה או במעשה ב

 

 ברוך

 

 ולזווגם ,עתיק ונוק'לעתיק ונוק', מעל כתר והוא ה שורש, שהוא מכתר עליוןשפע  להמשיך

חב"ד  ופנימי דחיצוןנה"י וחג"ת דחג"ת,  חיצון דחיצון, עתיקדחג"ת שני זיווגי 

 דחג"ת. 

כנ"ל דחיצון  פנימי וחיצון א"אולזווגם בשני זיווגי  לא"א ונוק'השפע להמשיך  משם

 . בעתיק

עתיק.  ,חכמהל ר'עליון, ואות  כתר' רומז לכ. כי אות כחב"דרמוזים  ברוךאותיות  הנה בד'

 . א ונוק', א" דעתל ו'ואות  נוק' דעתיק. ,בינה' לבואות 

דפנימי שעובר השפע הנעלם מכתר עליון לעתיק ונוק' ולא"א ונוק' הרי : פנימי דחיצון

 פנימי, לזיווג דא"אמ"ה וב"ן )ימין ושמאל( דדחיצון השפע מפנימי . ומכאן המשכת דחיצון

 ימין ושמאל לאו"א וישסו"ת כולוהשפע עובר . כאן דאו"א וישסו"תדחיצון דמ"ה וב"ן 

 ומכאן נחלק אותו צד מ"ה וב"ן, ימין ושמאל. 

 השביעית)ימין( הוא מדרגה דאבא ויש"ס חו"ב חו"ג דא"א לחו"ב חו"ג מדמ"ה  שפע

פנים ל(. שהוא מספר הוי"ה מלא שביעית)מדרגה א"א כמות דפנים דמלכויות דחמדעסמ"ב, 

 .הוי"ה ציור דמלכויות דחכמות דאבא ויש"ס. ורואים

מדין  חו"גכאן אין ) קס"א קמ"גדאימא ותבונה  ו"בחדא"א ל חו"במדב"ן )שמאל(  שפע

פנים דמלכויות מ .("נהירו דתרין מוחין גליפאן בה" כמ"ש באידרא רבא נשים דעתן קלה,
                                                             

נבאר כאן הכוונה הכתובה בסידור ובהמשך נלמד בעיונים והרחבות לפי הנה"ש וכידוע שיש שינויים  עז
 רבים ביניהם. 
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פנים לדחיצון( דא"א.  פנימידחג"ת ) דחב"ד( שהוא מספר המלא שביעיתות )מדרגה דחכמ

 .אהיהדאימא ותבונה. ורואים ( דחיצון פנימי)דחג"ת  דחב"דדמלכויות דחכמות 

עליון(  דנשיקיןדאו"א וישסו"ת )זה יחוד ( )ימין ושמאלדחג"ת הנז' דמ"ה וב"ן  חב"דולזווג 

, אימא ותבונה פרצוף אחדאבא ויש"ס פרצוף  נשיקיןו"ת )כאן זיווג פנימי דאו"א וישסויש 

 איההיוה"ה ( אהי"ה הוי"ה ורואים זיווגאחד

דחג"ת  דחב"דיסוד להנ"ל ומעבירים טיפת עסמ"ב  מיניה וביהאבא ויש"ס מתייחדים  ואז

 הנז' דאבא ויש"ס. 

"ד שביסוד דחב עחקנ"אללהעביר טיפת קס"א קמ"ג  מינה ובהותבונה מתייחדים ואימא 

 דחג"ת דאימא ותבונה. 

הויה בניקוד  יסודל עסמ"ב עסמ"ב ליסודות דאבא ויש"ס בימין, ורואים-השפע עובר ואז 

 . שורוק

בציור קנ"א אהיה דליסוד שבו  קס"א קמ"גליסודות דאימא ותבונה, ורואים שמאל בצד ו

 ברכה ע"ה ועם ד' אותיות(. גימ' . )רל"בהעולה 

ליסוד  כןאבא ויש"ס וליסוד הגענו . וכאן 'ברוך'ת ביתב חיצוןהפנימי דהמשכת השפע  ד כאןע

 .אתההשפע פנימי דחיצון בתיבת מסלול . המשך אימא ותבונה

פנימי דחיצון. כל שפע  אחרהתחיל לעיל בשני זיווגי עתיק וא"א ימשיך כאן  :חיצון דחיצון

או"א דחיצון ד חיצוןג זיוולא"א הנז' דיצון דח חיצוןזיווג מכתב בסידור "יכוין להמשיך שפע 

 דחיצון דאו"א וישסו"ת הוי"ה ואהי"ה עטפרצוף חיצוןולזווג  .וישסו"ת

 . מספר(, )וג' מילוייהם דג' מ"ב דעס"מזה מוחין דאותיות ולהוציא מזיווג ולהמשיך 

שעולים  ג' מ"ב דעס"מ ומילויהםוהשפע הוא  יאההויהה( חיצון זיווגהויה אהיה ) ורואים

הרי  ותשיעית חמישית ראשונההם מדרגה  אותיות מ"בומלא ומלא דמלא פשוט  ברוךכמנין 

  ק"בגימ'  מ"ו ל"ז י"ט .של עס"מ שביעיתהוא מספר מילוי של מדרגה  והמילוי .קכ"ו' מ"ב ג

  .ברוךגימ'  רכ"חיחד  קכ"וועוד 

  

 

                                                             
 רבי מנחם פרג' הי"ו. קנ"אגימ'  יסו"ד דבינ"ה .רל"בביסוד יש בו אהי"ה קנ"א בציור  הנה עח
 דף כ"ד ע"ב.סידור ב' בהנה כל עניין זה חסר בסידור בכל מטבע ברכה של כל הברכות והוא בהגהה   עט

כמו שכתב בנה"ש. ובסידורים שלנו הוסיפו את זה. וראה לקמן תחילת עיונים והרחבות לשון הנה"ש 
 שם מודגש הוראות אלו בשני שלבים. 
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 אתה
 

, יסוד דאימאליסוד דאבא מבתחילה  הפנימי דחיצוןהשפע  פנמשיךכאן : פנימי דחיצון

יסוד מוה' חסדים,  עסמ"בויש כאן תוספת של ה' חסדים שתמיד ביסוד דאבא. והציור הוא 

 קס"א קמ"ג קנ"א. שבויסוד דאימא לדאבא 

 ג') תנ"הותבונה שהיא מלכות דאימא ותבונה ליסוד דאימא מ פאכל השפע הנ"ל ולהמשיך

ימשך בתיבת 'הוי"ה' וכל השפע הנ"ל  בורות.ה' גגם ובה  הי"ן(הלפי"ן ודאודי"ן ודיאהי"ה ד

  .ז"אהוא  "השמים על( אתה)ר"ת ודך הנה תשר א" על ראש ז"א בסוד פסוק

מ"ב יכוין להמשיך 'וכתוב:  החיצון דחיצוןמכוונים את השפע  ואחר כך: חיצון דחיצון

( ניקוד פתחנרנח"י דחיה ימין חכמה עם נח"י דחיה )( דז"א ימין)ע"ב חסד ל דע"ב ומילויו

 .כתר ,דפשוט אותיותצד ימין ט' ספירות ) דכח"בדט"ס  לפנים( ון דחיצוןחיצדרוח דרוח )

דמ"ה וב"ן ( חיצון דחיצון ימין)דחח"ן דחג"ת דחג"ת ( .בינה ,ומלא דמלא .חכמה ,ומלא

 . פב'דזו"ן)ימין( דמ"ה 

 

 וההי

 

עם  מ"ב דמ"ה ומילויו הוא ראשון במילת הויה והוא חיצון דחיצון פגשפע: חיצון דחיצון

פנים דט"ס או"א וישסו"ת מאמצע דחיצון דחיצון( נרנח"י דדרוח דרוח דרוח. )כח"ב( )נח"י 

 ( דדת"י )קו אמצע( דחג"ת דחג"תכנ"ל פשוט ומלא ומלא דמלאאותיות פנים דט"ס דכח"ב )ל

 .)חיצון דחיצון(

                                                             
הנ"ל עם ה"ח מיסוד דאבא ליסוד דאימא, וזה לא נקרא זיווג אלא  כאן הרש"ש כתב להמשיך שפע פ

, והוא עיקר הזיווג וכאן המשכה זיווג דנשיקיןמה שהיה בתיבת ברוך ראינו שם זיווג ביניהם שהוא 
 .. ובסידור כתבו זיווג עליון עם אהיה הויההרש"ש קורא לזה המשכה אע"פ שהוא זיווג גופא בגופא.

זה להבין מה הכוונה כאן בהמשכה מיסוד למלכות ונבין שהוא מתבונה ראשונה הנה צריך להאריך ב פא
 ., ראה בעיונים והרחבותשהיא שניה לתבונה שניה שהיא שלישית

, קמ"ג קנ"ה קס"אובאימא  עסמ"באתה מסמלת את המשכה מאבא לאימא, ובאבא יש  המילה פב
  .שני היסודותזה מורה חיבור  ע"ה. הרי שכל פור"ת, וגם תזרי"ע, תרפ"זויחד הכל הוא גימ' 

שהוא מילוי מדרגה  המילוי דע"בלשים לב כאן בכתובת לא כתב הרש"ש לאן נמשך שפע  ועוד
, עיין בעיונים זו"ןהקוים גם כן, וכתב שהשפע ל וכן בשאר תורת חכםההנמשכת לנוק' לפי  השביעית
  והרחבות.

לכן  לז"א' כל השפע הוא הוי"התיבת 'דחיצון וכנ"ל היות שההשפעה בחיצון כאן מתחיל משפע  פג
 .מעיל אליהו עמ' ר"נראה  ראשוןדחיצון  חיצוןהתחיל לפי עיקר דברי הנה"ש ש
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כל , מאימא ותבונה את פנימי דחיצון שפערואים שמעבירים אחר כך : פנימי דחיצון

וכאן חידוש ( היא שלישיתתבונה שניה ששהיא למלכות  'אתהתיבת 'עבר בש)הנ"ל  השפע

 נרנח"יהוא ורק עתה מתחילים לראות ודחיצון פנימי שעד כה לא ראינו נרנח"י בשפע כנ"ל 

ולא ראינו אותו  הנרנח"ילמה רק מכאן רואים את  ויתבאר בעיונים והרחבותדנח"י דרוח 

  .קודם

, (שלב שני)ואח"כ להמשיך  ,דחג"ת דז"א )תחנה ראשונה( חב"ד פדביגל כל השפע עולהמשיך 

 דחב"ד דחג"ת.  דו"קחח"ן בג"ה דת"י  לתוך

 ב"ן. ז"א כאן הוא שם )פנימי דחיצון( דחב"ד דחג"ת ולא לחב"ד לו"ק בלבדההמשכה  כאן

 . פהלהורות שכאן זה ו"ק בלבד

. רל"בבציור  ב"ןשם הוא הופך להיות עם קבלת השפע ו ב"ןנקרא שם ה השפע יכנס בז"אוכל 

 ובסוף הכוונה יש הויה אדנות, וכאן יש העברת השפע לנוק'.

 

 אלהינו

 

 .מ"ב דס"ג ומילויו והשפע הוא קו שמאללדחיצון  חיצון שפעיש רק  כאן: חיצון דחיצון

 )כנ"ל( לקו שמאל דז"א.עם נח"י דנשמה דרוח דרוח )שמאל דחיצון דחיצון( 

 

 

 

 

                                                             
חב"ד דחג"ת, אחר כך הכל יכנס תוך הו"ק.  על ודך על השמים, וכל השפעהנה תשר אזה מה שרמזנו  פד

 ראה בעיונים והרחבות.
ע"י שמציירים את שם ב"ן כך שהגמט' תהיה  רל"ב. אח"כ נקרא ב"ן. ז"א נקרא הוי"הבתיבת  פה

. כשקבל אותם השתנה שמו. ב"ןלכן נקרא שם  בן ו"קמוכח מנה"ש שלפני קבלת המוחין היה  רל"ב
היה נקרא בן ו"ק ונקרא בשם ב"ן דההי"ן ואחר שנכללים בו  עתה עד נה"ש דף כ"א סוע"דראה 

ע"כ הרי זו מעלה עליונה. וכן בסדור של  .רל"בהמוחין הנזכרים הוא יהפוך לציור אותיותיו ונקרא 
מהשד"ה  שערי רחמים ח"איש לשנות את הכתובת בהתאם להבנה הזאת. עוד ראינו  הרב בניהו

. כל השנים התקשנו מדוע לא לומר לחב"ד דחג"ת. ו"ק דחב"ד דחג"תשהכתובת בהמשכה היא ל
ין עשר ספירות. לפני קבלתם מסביר ר' שאול שעם כניסת המוחין הוא גדל בהגדלת הפרקין ונהיה ב

 היה בן ו"ק. 
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 העולםמלך 
 

 . ויקבל עליו ד' מיתות בית דין, ועל ידי שאדם מוכןקידוש ה'ת עצמו על כאן מסיר ראשית יש

זו"ן למ"ן לוע"י זה נוכל להעלות  הרפ"ח. לברר וזכותח כלמסור עצמו על קידוש ה' יש לו 

 הרפ"ח.ואחר כך בירור  .מסירות הנפש ןמסודר ברוב הסידורים עניילמ"ן לאו"א, שיעלו 

 מדרגה שביעית,ע"ב , והם הבחינות שירדו לבי"ע. רפ"חמ' גי ע"ב' פעמים דכידוע הם  הרפ"ח

. דמ"ה, ע"ב ע"אהם . הויה ומ"ה דס"ג , ע"בע"גהם אותיות דס"ג  י'ו ס"גדע"ב.  ע"ב

. הרפ"ח הזה הוא דב"ן ע"בגימ' שהיא רביעית,  שניהמדרגה של הויה פשוטה אחוריים 

 נתהוא בחי שהרי, חב"דשהוא גם כ השפע הפנימי האמיתיכדי להביא את  כחב"דבחינת 

 דא"ק.  "גסב שאנחנו צריכים להביא מע" אותו השפעהניצוצות של 

עם הרפ"ח  כן את'ברוך אתה ה' אלהינו'. ו-ב נמשךלהעלות את כל השפע החיצון ש וצריך

הוא השלמה של  אבד"ולאבד"ו שכן  יינולהעלות הכל לזו"ן, השורשי הנרנח"י של המכוון, 

ו"ת ואו"א ולא"א עד עולה הלאה לישסהמ"ן הנ"ל כל ו לבי"ע, ושלא ירדהבחינות הרפ"ח 

 מ"ה חדששם מזיווג זה דא"ק, ונולד  ע"ב דס"ג עם ואז מייחדים ע"ב דע"ב ע"ב ס"ג דא"ק,

תשלום י' ספירות דב"ן יוצא מהעיניים, ויורדים דרך עוד המצח ודרך י' ספירות, ויוצא 

ו"א וישסו"ת, הכל תיק ונוק' וא"א ונוק' ואהמדרגות עד עתיק, ובונים כל הפרצופים והם ע

 לפי חלוקת השפע.

 

  אשר
 

והוא בנה"י דישסו"ת שניים שהם שלישיים, אשר השפע הפנימי האמיתי בתיבת  כשמגיע

 ןוממשיכים את השפע לכחב"ד דזו" ,מחזירים את השפע החיצון לו"ק דז"א

 

 וציוונו על תיובמצוקדשנו 
 

 תיבות:ב ל"ממתפצל:  שקיבלנו בתיבת 'אשר' הואהשפע 

 מלכות. ל"מ דעל,  ו"ק.ל"מ ד ,. וציונוותבינל"מ ד ,ותיו. במצותחכמל"מ ד, קדשנו

 או המעשה או האכילה.  בקיום המצווה' צו
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 סיכום כוונת אמן בקיצור
 

נפלא :... ע"ש סיכום עד עמוד שכ"ג על הקדיש החל מעמוד רצ"ז "עטרת מרדכי"ספר 

 .. וכאןהוהבנה בהירה של כל הסוגי

  א.מ.ןסדר הכוונה בכל אחת מאותיות בקיצור 

דנות. כאן בשלב הזה, אד א' כתר דנוק' הוא א' ו דמ"ה,אדו א'דז"א והוא  פובת"ת א' (1

 יסוד דז"א' פתוחה מ', אך שאר הכוונות זהות. באות ן', ובאות מהכוונה שונה באות 

 .גופא )ת"ת( דנוק'' כפופה נאור שבין נ"ה דז"א  ן'. באות דעת דנוק'' סתומה ם

הוי"ה ת"ת דז"א עם אדנות כתר  פזיסוד דאימא נעשה חיבור ושילוב הארתע"י  (2

 יאהדונהיורואים שילוב  דנוק'.

ועוד הויה ואדנות גימ' צ"ח אותיות ראשונות בניקוד הוי"ה אדנו"ת, עולה  ו'ניקוד  (3

גימ'  ג' ס"ג להורות שזו"ן עולים לנה"י דאימא לקבל מוחין שהם קפ"טהכל  צ"א

 , הכוונה שמקבלים שפע מאימא.ג' ס"גמנוקדים כנ"ל  ו יאהדונהיורואים  .קפ"ט

 רי"טהרי  קפ"טל ל'ניקוד מוצא. נוסיף בבתוספת הניקוד לשתי אותיות אחרונות  (4

להורות שזו"ן עולים לא"א ומקבלים ש"ע  אר"ךושני כוללים הויה ואדנות הרי 

 .ניםפבנים פנוק' ז"א ו חוזרים. וע"י זה אלף למדנהורין. ב' 

 .ן"אמגימ'  צ"אעולה  עם הכולל ב' מ"האשר  מ"הזו"ן נעשים כל אחד שם פב"פ ב (5

 ללא ניקוד. יאהדונהיובברכות  ,ללא ניקודאידהנויה רואים את הזיווג בקדיש ואז  (6

כל השלבים לפי הספר  באורך אחרי שתלמד אותה טוב בקיצורכוונת אמן סידרתי לפניך הנה 

תוכל לכוין אותה  מו"ר הרה"ג הרב מרדכי עטיה שליט"אהקדיש של  " עלעטרת מרדכי"

 במקומות שמתפללים ללא כוונות.  בכללות

, שתי השורות הראשונות לראות פעם אחת, וכנגד כל אות מלמטה למעלהאותה  מכוונים

עם ניקוד שש אותיות  א(פעמיים א.מ.ן כל מה שלמעלה. שורה חמישית מלמטה רואים 

ואחר כך בתוספת ניקוד שתי אותיות אחרונות עולה ש"ע ב' א"ל ב( ג' ס"ג, ראשונות עולה 

 .ברכותאמן ד שמאלובצד  קדישאמן ד ימיןמלאים. ושורה עליונה בצד 

 שמחה. בכאלה להדביק בסידורי פשט שלך, פנה אלי דפים תרצה כמה  אם

ודעת בספר ראה בעיונים והרחבות וכן ראה מסודר בטוב טעם  אמן רחב על כוונתביאור 

 הרה"ג הרב מרדכי עטיה שליט"א מו"ר" של עטרת מרדכי על הקדישהחשוב " 

 

  

                                                             
כאן צריך להבין שזה מתחיל מיסוד דאימא שבחזה דז"א. שהיא א' דאהיה. וזה בסוד ממבועא   פו

 למלכא וממלכא למטרוניתא.
 .גם בקדישכאן החיבור הוא הויה תחילה ואדנות  פז
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 והרחבותעיונים 
 

 מטבע ברכה לפי נה"ש
 

של  לימודהו הכתיבה נלמד את שפת ותוך כדי זה ,הנה"שלפי  פחנלמד את מטבע ברכה הנה

מה כוונתו בלשונו  ובסוגריים נכתוב ,כתב הרש"שהרש"ש. נביא כאן את קיצור מטבע ברכה ש

 , וכן נבאר מה לעשות בכל שלב. פטכל מקוםללמד לתרגם בלשוננו, וכך נ בארשתדל לונ

 לכווןשצריך שמסדר הנה"ש הוא המטבע ברכה מטבע ברכה  רבי שאוללפי דעת  כמו שנבארו

 ,מעיל אליהווכן הרב  עיניניסים וכן כתב הרב  ,מוכחות, והוכיח זאת בכמה ראיות חזקות ובו

הלכה הוא  פסק שהסידורן כך אך תחילה כתב שלכאורה גם צריך לכוי שמן ששוןאך הרב 

 .בנה"ש, כל זה יתבאר בע"ה לקמן ונתחיל למעשה

 כפי ביאור כל הג' כונות הנז"ל: כונת הברכה בקיצורוזה סדר  :...נה"ש דף כ"א ע"ג

 

 ברוך

 

יש כתר שהוא )העליון  צאהשורש שהוא ליוןעתר כמ שפע להמשיך ציכוין :ברוך

' ]חו"ב[, וא"א ונוק' ]חו"ג[, וכאן מדבר על שהם עתיק ונוק ,שורשי ד' מוחין דכתר

 וגם (דחיצון חיצון)דחג"ת  נה"י וחג"תפרצופי ל (הל כתר זעמשהוא  כתר עליון שורש

שורשי המוחין חלק מחו"ב שהם )דכתר חו"ב ד( דחיצון פנימי)דחג"ת  חב"דלפרצוף 

יק הנה כאן צריך להמשיך שפע והוא נעלם לעת)שהם נק' עתיק ונוקביה  (שבכתר

 ( דחיצון פנימי ראשון ואחר כך הוא דחיצון חיצוןהנה ונוק', ו

 והוא) הוי"ה אהי"ההוא ]דחג"ת[  דנה"י וחג"תזיווג תחתון  ב' זיווגיםלזווגם ויכוין 

הוא  דחג"ת דחב"דוזיווג עליון ( 'לזווג עתיק ונוק הוי"ה בחוץדחיצון ראשון  חיצון

 (.הוא זיווג פנימיש יםהוי"ה בפנ הוא פנימי דחיצון) אהי"ה הוי"ה

                                                             
 הבדל ביניהם.לעיל בחלק הראשון של הספר ביארנו לפי הסידור של הרש"ש, וכנ"ל שיש  פח
, שכן הרש"ש אם תחזיק לפניך טבלת הרפ"ח ניצוצין ששם י"ב מדרגות יעזור לך להבין יותר טוב פט

 .משתמש הרבה בזה והיא מעין קוד להגדרת הכוונה
בכתב הרגיל המוכנס הוא לשון הרש"ש והכתב המוטה שבכתב המוכנס בכתב רש"י הוא הסבר דבריו  צ

ף משלי, מחילה שיש כפילויות וזה בכוונה להבין סוכנס הוא הסבר נולא מכתב רש"י ובטקסט  .הנלע"ד
 וראה ציור כוונת תיבת 'ברוך' לקמן לפי הנה"ש. טוב יותר הדגשה נוספת.

 לקמן בעיונים והרחבות יש ביאור מי הוא שורש כתר זה. צא
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, עתיק ונוק'ב' השורות הראשונות של ציור כוונת מטבע הברכה בסידור, והם ב' זיווגי עד כאן 

 . ראשוןחיצון דחיצון וכאן  פנימי דחיצון ראשוןבסידור היינו ש צבהפוך אך כאמור בסדר

נה"י פי לפרצושפע ( פנימי וחיצון דחיצון הנ"ל מב' זיווגי עתיק ונוק')מהם  ולהמשיך

 חב"דוגם לפרצופי  (ראשון דחיצון חיצון המשכת שפע שוב גם כאן) דחג"ת וחג"ת

שהם נקרא  ()דעת דשורשי המוחין שבכתרדחו"ג דדעת דכתר ( י דחיצוןפנימ)דחג"ת 

כאן ההמשכה  אך ,עתיק ונוק'דכתר שהם  לחו"ב המשכה השפעלעיל ) א"א ונוק'

 כאן שורשי המוחין שבכתר של וק'א"א ונ, שהם דעת שהוא בחינת דכתר לחו"ג

  המשכת שפע נעלם(.

הוי"ה  ]דחג"ת[ וחג"ת דנה"יזיווג תחתון  זיווגים ב' (א"א ונוק')לזווגם  ויכוין

 אהי"ה הוי"הדחג"ת חב"ד וזיווג עליון ד (כנ"ל הוי"ה בחוץחיצון דחיצון ) ואהי"ה

  .('ונוק הרי שני זיווגי דא"א הוי"ה בפניםפנימי דחיצון )

 מטבע ברכה, רואים עוד ב' זיווגים פנימיסידור ב' השורות הבאות בציור הכוונה ב כאןעד 

 .ממה שכתוב כאן בסדר הפוךשוב  בסידור , וכאמורבא"א דחיצון וחיצון

דא"א ) הנזכר (דחיצון חיצון]דחג"ת[ ) נה"י וחג"תזיווג תחתון דמלהמשיך  ויכוין

לא מבאר את השפע  עדיין כאן)שפע  ("לכנ חיצון )הוי"ה בחוץהוי"ה ואהי"ה ד (ונוק'

 נעלם.(הוא מא"א לאו"א וישסו"ת ו חיצון דחיצון הרי המשך השפע

  .דאו"א וישסו"ת( דחיצון חיצון]דחג"ת[ ) נה"י וחג"תפרצופי ל

 , לאו"א וישסו"ת מא"אחיצון דחיצון ה שפעה מהו כאן אין נזכרהנה 

                                                             
לב'  שיך שפעלהמדכאן בסדור נקט הכוונה בקיצור ובכללות ואפשר  :...פתח עיניים דף ב' ע"אלפי  צב

וזה נראה דוחק דהיה לו להקדים בסדר  אבל לעולם החיצון נעשה תחילהזווגים דעתיק, ומשם לא"א, 
רבי ע"כ. וכן לפי  זווג פנימי: אהי"ה הוי"התחילה זווג חיצון ואח"כ  הוי"ה ואהי"ההשילוב של הזווג 

 צורת עמידת הפרצופים :.. נלע"ד שאין ראיה ממה שכתב בסידור שזהתי"אעמ' בפאת השד"ה  שאול
חיצון קודם ואי אפשר לכווין  ראשוןהוא  עיבור ויניקההחג"ת ונה"י אך וודאי שהחיצון  מעלשחב"ד 

 לפני העיבור ויניקה. ע"כ ע"ש.  הגדלותהפנימי תחילה וזה לא יכול להיות שיבוא 

 רוך לפי הנה"שבבסופו כוונת קריאת שמע על המיטה שעשה סדר הכוונה בתיבת  בסידור בניהווראה 
במקומו אך בזיווגי עתיק וא"א השאיר לכאורה כמו  דחיצון דחיצוןורבי שאול שסדרו את השפע 

, ואחר כך סידרו שפע חיצון כסדר עמידתןבסידור, וכנראה שכך סידרו לפי סברת רבי שאול כנ"ל 
צריך להבין  דחיצון ופנימי בסוף, אך בהמשך מטבע ברכה שם אינו תואם לגמרי השיטה. ע"ש וצ"ע.

בדו מאד את רבי שאול והחשיבו שיטתו, כך סיפר והם כְ  "שער השמים"שזה הסידור נדפס ע"י ישיבת 
 שליט"א.  רבי מרדכי עטיה מו"ר הרה"ג 
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הפנימי השפע לפני בסידור,  ונוק' גי א"אלבוא מיד אחרי זיוו הנה"ש שורה זאת צריכהולפי 

אמנן ו זיווגי א"א ונוק'מיד אחרי בתיבת 'ברוך' כוונת מטבע ברכה דחיצון שמופיע בסידור 

 סידור הקיים. באינו כן 

 ,דחיצון הפנימיהשפע כל אחרי סיום בתיבת 'ברוך'  ותהקיים מופיע בסידורשורות אלו  אך

החיצון בהמשכת השפע הראשונות  תשתי השורוב צוןדחי החיצוןציור השפע והוא בתחילת ה

  שם.דחיצון ראה 

לא מופיע שם כתובת זו והיא בהגהה למטה שכתב שם  בסידור ב' דף כ"ד ע"בכנזכר לעיל 

, אך כנ"ל בסידורים שלנו בכוונה אינה מוזכרתששיש להוסיף זאת בסידור בכל מטבע ברכה 

 החדשים החזירו עטרה ליושנה.

הוי"ה  דחיצון חזר לשפע הפנימי)כר הנז דחג"תחב"ד ד אהי"ה הוי"הד עליון ומזיווג

 (,חו"ב חו"ג) ע"ב ס"ג מ"ה ב"ןשיך מספר מיכוין לה (י דחיצון דא"אפנימבפנים 

שבטבלת  השביעית כאן השפע מא"א והוא ממדרגה)דמלכיות דחכמות  מפנים

חכמה,  ע"ב)ג דחו"ב וחו"( דמלא, מספר וחשבון י' אותיותהרפ"ח ראה טבלה שהיא 

אבא דימין  צד ימין ושמאל) דמ"הדמ"ה וב"ן ( גבורות ב"ןחסדים,  מ"הבינה,  ס"ג

  (דא"א י דחיצוןפנימ) דחג"ת דא"אחב"ד ד (ויש"ס

 .עסמ"בומהותו שהוא  ,של א"א ימיןמ"ה מצד מא"א דחיצון פנימי השפע  כאן מקור

מדרגה שביעית  ימין מ"ה לאותה כתובת באבא ויש"ס צד]דחכמות[ )דמלכיות  לפנים

דחג"ת חב"ד ד( צד ימין כנ"ל) דמ"הדמ"ה וב"ן ( עסמ"ב כנ"ל)דחו"ב וחו"ג ( כנ"ל

צד ימין שהן מתחברים לפרצוף  לאבא ויש"סהשפע ) דאבא ויש"ס( פנימי דחיצון)

  .( אחד

. ורואים א"אדחיצון דפנימי השפע הנ"ל המגיע מ לאבא ויש"ס לצד ימיןהשפע נמשך הרי 

 .אבא ויש"ס לת את המקבליםהמסמ הויה

 ב"ן משמאל דא"א לצד פנימי דחיצוןכאן מתחיל ביאור שפע ) קס"א קמ"ג ומספר

מדרגה ) חו"בדמלכיות דחכמות ד מפנים (פרצוף אחד ותבונהאימא שמאל ששם 

כאן חו"ב בלבד ו אהיה דיודי"ן ודאלפי"ן קס"א קמ"גא מספר ישביעית דאימא שה

שנשים  דעת ואין בה חו"ג "תרין מוחין גליפאן בהק' הנו" כידוע מהאידרא רבא שכן
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ימין  צד) דב"ןדמ"ה וב"ן  (צגדעתן קלה, ויש לה רק עיטרא דגבורות בין תרין כתפין

 (. פנימי דחיצון דא"א. )דא"אדחג"ת  דחב"ד( שמאלד ושמאל

  כנ"ל חו"ב בלבד. קס"א קמ"גומהותו שהוא  של א"א מצד שמאלמקור השפע  הרי

( קס"א קמ"ג בלבד כנ"ל)דחו"ב ( מדרגה שביעית כנ"ל)ות דחכמות דמלכי לפנים

 דאימא ותבונה( י דחיצוןפנימד)דחג"ת  דחב"ד( צד שמאל כנ"ל) דב"ןדמ"ה וב"ן 

 .()פרצוף אחד

שמסמל  אהי"ה. ורואים מא"אהשפע הנ"ל המגיע  לאימא ותבונה לצד שמאלהשפע נמשך הרי 

 .שהם אימא ותבונה את המקבלים

זיווג פרצופי  חיצון דחיצוןחזר כאן לשפע ) דחג"ת נה"י וחג"תווג פרצופי לז ויכוין

"ה בחוץ הויכאן זיווג או"א וישסו"ת ד) הוי"ה ואהי"הדאו"א וישסו"ת  (דחיצון חיצון

ולהמשיך  (ים שלמים אבא ויש"ס ואימא ותבונהכאן זווג פרצופ דחיצון חיצון הרי

 מדרגה שביעיתזה מספר והוא מילוי של ) ע"ב ס"ג מ"ה צדג' מלוייולהוציא מזיווגם 

דפשוט ומלא  אותיותד ג' מ"בעם ( יות חסד ע"ב גבורה ס"ג תפארת מ"השל ג' הו

, ט' ספירות מספר אותיותשל  אותיות הוא מ"ב זה) ומלא דמלא דע"ב ס"ג מ"ה

דפשוט כתר, ומלא חכמה, ומלא דמלא בינה ראשונה חמישית ותשיעית  מדרגה

 .דעס"מ(

מ"ב , שהוא דחיצון חיצוןעם המשכה של השפע הדאו"א וישסו"ת דחיצון ווג חיצון זיכאן  הרי

ה, דפנים דט"ס הם פשוט ומלא ומלא דמלא, שהם כתר חכמה ובינ המ"ב. דעס"מ ומילויהם

הוא דפנים מלכויות והמילוי , הרי מ"ב אותיות. ראשונה חמישית ותשיעית שהוא אותיות מדרגה

 . מספר שהוא צהדעס"מ, שפע זה עיתשבידחכמות מילוי של מדרגה 

כאן הכוונה למ"ב אותיות של השפע פשוט ומלא ומלא דמלא ) פירותס' דט מפנים

פשוט בכתר, מלא בחכמה, ומלא ) כח"ב חג"ת נה"י דכח"ב (כנ"ל מדרגה חמישית

 (., אמצעמ"ה, שמאל. ס"ג, ימין. ע"ב) דחח"ן בג"ה דת"י (דמלא בבינה, וזהו דכח"ב

  (,חיצון דחיצון) חג"תד דנה"י וחג"ת

מה שרואים מעל  הוא הנרנח"י הויות ואהי"ה של כח"ב מנוקדים)נח"י דנרנח"י  עם

, אורותהוא כשמדברים על עצמות  רוח המושג ,חיצון דחיצון)דרוח דרוח ( השפע

                                                             
בכתרה שמשמע משם שרק נוק' דז"א דין זה קיים שיש לה  ע"ח א' דף ק"ג סוף ע"אבעניין זה ראה  צג

בשערי רחמים ב' שאלה הביאו  דף ב' ע"ב םבפתח עיניילפי הש"ש כלי גדול ואור קטן ולא באימא, אך 
 דעתה קלה וצ"ע.נשים אומרים ש באימאשגם  י"ט

 .ויש מקומות שמתחיל במ"בורק אחר כך מזכיר הג' מ"ב מתחיל במילוי   צד
 שפע זה בהמשך נבאר שהוא לנוק' לפי התורת חכם. צה
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 , ורוח מקביל לחג"ת.(כליםופרצופים  על ספירותהוא כשמדברים  חג"תוהמושג 

 :צומלובש בהם( ה מורה על אור אין סוף המתפשט באצילותימין ושמאל ז)וב"ן  דמ"ה

כולם פסוק ", שהוא בחינת אור א"ס המלובש בחכמה בסוד כח"בהשפע ניתן עם נרנח"י דהנה 

 . מנוקדים, שאור א"ס משפיע באצילות מלובש בחכמה בסוד הויות ואהיה "בחכמה עשית

השפע הפנימי,  לסדר כל זה באמצעצריך דחיצון לפי הנה"ש  החיצוןהזיווג וכל השפע  עד כאן

)מתחת להוי"ה ואהי"ה מה שכבר המשכנו לפנים דמלכויות דחכמות המצוייר בסידור בין 

המשכה ליסודות דאבא ויש"ס וליסודות , )שרואים בהמשךחיצון הזיווג הפנימי ד ובין, המופיעים שם(

כוונת  בסידורן המסודר , יבוא כל השפע החיצון דחיצולפי הנה"שבמקום הזה,  דאימא ותבונה(

  ברכה אחרי כל השפע הפנימי דחיצון.מטבע 

שתי השורות הראשונות ביארנו לעיל שמקומם עוד לפני כן בתחילת המשכת הפנימי  כאמור

  דחיצון מיד אחרי זיווגי א"א ונוק' כנ"ל.

חזר כאן לשפע ) אהי"ה הוי"הדחג"ת דאו"א וישסו"ת  חב"דלזיווג פרצופי ויכוין 

. וכאן או"א וישסו"ת פנימיבפנים הרי הוי"ה זיווג פנימי דחיצון  דחיצון ויש כאןפנימי 

  (שכן בהמשך נראה אותם נפרדים דנשיקין יחד. וכאן הוא זיווג

 דמלכיות דחכמות מפנים ()שפע הפנימי דחיצון ע"ב ס"ג מ"ה ב"ןמספר  ולהמשיך

 דחיצון( פנימי)ג"ת[ ]דחחב"ד ד( עסמ"ב כנ"ל)דחו"ב וחו"ג  (מדרגה שביעית כנ"ל)

כל אחד לחוד זיווג  ועכשיו הזיווג היה דנשיקין בין או"א וישסו"ת הרי) דאבא ויש"ס

  שהשפע לעיל היה בחב"ד בראש מ"ב ברישא ומשם עובר( מיניה וביהאבא ויש"ס 

 רק לאבא ויש"סהרי שכאן הוא ) שלהם )פנימי דחיצון(]דחג"ת[ דפרצוף חב"ד  ליסוד

  .(ליסוד מהראש להוריד הטיפה וביה מיניה והוא זיווג

 (מדרגה שביעית כנ"ל וכאן בצד שמאל דמלכיות דחכמות מפנים קס"א קמ"ג ומספר

דאימא  )פנימי דחיצון( ]דחג"ת[דחב"ד ( אין דעת בנוק' כנ"לחכמה ובינה )דחו"ב 

מינה  וכאן אימא ותבונה בזיווג אימא הרי שהשפע לעיל היה בחב"ד בראש) ותבונה 

 עובר(  השפע שםומ ובה

אימא ותבונה גם כאן צד שמאל ) שלהם (י דחיצוןפנימ)  ]דחג"ת[ חב"דדפרצופי  ליסוד

קנ"א מצוייר שבו שם  (וממשיכים השפע הטיפה ליסוד מינה ובהבלבד מזדווגים 

כמניין ברכה רל"ב  קנ"א בציור שם כאן יש ביסוד דאימא ותבונה.)באותיותיו כנ"ל

 (עם הכולל

                                                             
 עיין בעיונים והרחבות בעניין הנרנח"י בהמשך. צו
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בסוף, ולא כמו שרואים  פנימי דחיצון' לפי הנה"ש הוא בשפע ברוךם תיבת 'כאמור סיוהרי 

  .חיצון דחיצוןבסידור 

אך תראה מה שצייר הרב יורם יונה הי"ו ציור הכוונה בתיבת ברוך לפי הנה"ש הזה. בהמשך 

 .בלבד ללימוד אלאאינו להלכה למעשה 

 

 אתה

 

היות  מיסוד ליסודא המשכה הרי כאן הרש"ש לא כתב זיווג אל) יכוין להמשיךאתה 

קורא  צזזיווג דיסודות ואע"פ שבדברי האר"י .זיווג דנשיקיןוהיה כבר בתיבת ברוך 

  .(המשכה וכאן קרא לזהלכן הרש"ש  הנשיקין זיווג העיקר הואכאן  זיווג לזה גם כן

דחיצון הנה כאן הרב מתחיל  פנימי)דחג"ת דאבא ויש"ס  חב"דדפרצופי  מיסוד

 עמ' ר"ן כתב המעיל אליהו על זה משיטתו, לכאורה יצון וזו חריגהבפנימי ולא בח

דחיצון הוא לז"א לכן  חיצוןהיא לאו"א וישסו"ת ושפע  דחיצון פנימי היות וההמשכה

הנז"ל עם ה' חסדים ה' ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן מספר ( הקדים השפע לאו"א וישסו"ת

 דאבא ויש"סו ביסוד ויש ב עבר בתיבת 'ברוך' ליסוד דאבא ויש"ס העסמ"ב) הויות

  (ה' חסדים

הרי דאימא ותבונה )דאימא ותבונה  (דחיצון פנימי)דחג"ת  חב"דדפרצופי  ליסוד

 ( דיסודות זיווג או זיווג תחתוןבמקום אחר הרב קורא לזה  .מיסוד ליסודהמשכה 

משך השתלשלות השפע הפנימי ה)הנזכר דאמא ותבונה  מיסודיכוון להמשיך  ואח"כ

עם החמשה  דע"ב ס"ג מ"ה ב"ן קס"א קמ"ג קנ"אכל השבעה שמות  מספר( דחיצון

ובעומק העניין צריך להבין שיש כאן התחלת  מיסוד למלכותהרי כאן מעבר , )חסדים

והלידה היא בחינה של מעבר מתבונה ראשונה שהיא  דכללות הלידה שהעיבור ביסוד

  שהוא צלם המוחין דז"א( ,צחשניה שהיא שלישית לתבונה השני

 קס"א קמ"ג קנ"אעטרת יסוד דאימא ותבונה שהיא בחינת שלשה שמות  לכותלמ

הרי כאן ) חמשה הויו"ת ויחבר ה' חסדים עם ה' גבורות הנזכר: בורותג' הויש בה 

דחיצון עובר למלכות שהוא בחינת ישסו"ת שניים שהם שלישיים  כל השפע הפנימי

                                                             
 וכאן בתחילת תיבת 'אתה' בסידור כתבו זיווג עליון ועשו ציור אהי"ה הוי"ה פנימי. צז
 ראה באורך ביאור לזה בעיונים והרחבות.  צח
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על גבי רישא דז"א וזה ר"ת  והוא השפע נולד ויש בה ג' אהי"ה וה' גבורות הרי כאן

 .(שמיםז"א הנקרא  עלודך על השמים, שכל השפע הנה תשר אאת"ה  תיבת

הפנימי וכאמור אע"פ שהקדים אותו  חיצון דחיצוןכאן הוא שפע ) להמשיך ויכוין

קו ימין דאו"א מוכאן השפע הוא  .שהוא היה לאו"א וישסו"ת ,כנ"ל בצדק דחיצון

מ"ב ) הנז"ל דע"בדפשוט ומלא ומלא דמלא  דמ"בות עם אותי דע"ב מלוי (וישסו"ת

  .(כנ"ל והוא לקו ימין דז"א דע"ב ומילויו

 מלאבכתר  פשוט)דכח"ב  (כנ"ל מדרגה חמישית) דט"ס עליונות מפניםהנמשך 

 נה"י וחג"תדפרצופי ( קו ימין)דחח"ן ( אותיות מ"בבבינה  ומלא דמלאבחכמה 

)הכוונה חיה דנח"י קו ימין ם נח"י דחיה דאו"א וישסו"ת ע (דחיצון חיצון) דחג"ת

הויות  נרנח"י כנ"ל בחינתימין  ) דמ"הדמ"ה וב"ן )חיצון דחיצון( דרוח דרוח  חכמה(

  (ע"כ מקור השפע מאו"א וישסו"ת) מלובש בהם (ניקוד פתח קו ימיןואהי"ה מנוקדות 

דמ"ה דחג"ת דמ"ה וב"ן  נה"י וחג"תדט"ס עליונות דכח"ב דחח"ן דפרצופי  לפנים

הרי  הוא אותו שפע לאותה כתובת אלא שלמעלה דיבר באורות וכאן בכלים ) צטדזו"ן

וכאן לא הזכיר את המילוי שהוא מספר  דזו"ן המשכת שפע חיצון דחיצון לקו ימין

 :(המילוי של מדרגה שביעית, אך הזכיר שכל השפע הוא לזו"ן שכן המספר הוא לנוק'.

 

 יהוה
 

ראשון, היות וכאן חיצון דחיצון  זר הרש"ש לסדר הראשוןכאן חו) יכוין להמשיך יהוה

הרי  תיבת 'אתה' כנ"לבכמו  להתחיל בפנימילכן אין הכרח  לזו"ן שני השפעים הם

דפשוט ומלא ומלא  דמ"בדמ"ה עם אותיות  מלוי (בכוונת ה' זה לפי סדר הנה"ש

 ( כנ"ל הביאור מ"ב דמ"ה ומלויו)הנז"ל  דמ"הדמלא 

מ"ב אותיות מדרגה חמישית, פשוט בכתר, )עליונות דכח"ב דט"ס מפנים הנמשך 

 דחג"ת נה"י וחג"תדפרצוף ( קו אמצעי)דדת"י  ,(ומלא בחכמה, ומלא דמלא בבינה

דאו"א וישסו"ת עם נח"י דרוח דרוח דרוח דמ"ה וב"ן דמ"ה ומ"ה  (דחיצון חיצון)

מ"ה ה כפול ולכן זבקו אמצעי כאן הגדרת השפע עם הנרנח"י כנ"ל וזה ) וב"ן דב"ן

  (ע"כ הנותן או"א וישסו"ת נמשך)מלובש בהם  (, כל הפרטים ראה לעילוב"ן

                                                             
בעניין למה השפע החיצון דחיצון נמשך לזו"ן יחד והשפע דפנימי דחיצון נמשך רק לז"א ראה  צט

 בהמשך עיונים והרחבות.
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דמ"ה וב"ן דמ"ה  ,דחג"ת נה"י וחג"תדט"ס עליונות דכח"ב דדת"י דפרצופי  לפנים

  .(כפול וכאן כדינו לזו"ן קו אמצעידחיצון  חיצוןהמשכה ההרי ) דזו"ןב"ן דב"ן [ מ"ה וו]

 דחיצון.פנימי , מכאן מתחיל המשכת הוכשיטתו של הנה"שון דחיצחיצון כאן המשכת עד 

כדינו על פי  פנימי דחיצוןכאן ) דחג"תדחב"ד להוציא ולהמשיך ממלכות  גם יכוין

כל שפע המוחין הנז"ל שהוא  דאמא ותבונה (הגיע השפע על ראש ז"א כנ"להנה"ש 

דנח"י  "ינרנחעם  החו"געם  דע"ב ס"ג מ"ה ב"ן קס"א קמ"ג קנ"אכל הז' שמות 

הרי  ימין ושמאל)דמ"ה וב"ן  )לז"א(  דרוח )הויות ואהי"ה דכח"ב דנרנח"י(דנרנח"י 

עם נרנח"י הויות ואהי"ה צלם לז"א כאן כל השפע נמשך ממלכות דאימא ותבונה 

)כאן  :דז"אדחג"ת  דחב"דרישא  ביגל מקיפי המוחין דע עדמלובשים בהם ( שלם

 לתוך רישא בהמשך יכנס דפנימי דחיצון דו"ק ההמשכה שלב ראשון על גבי הראש

 על ז"אוכאן זה  על השמיםודך הנה תשר אובשלב זה הוא מה שאמרנו לעיל ר"ת 

 .(שמים הנקרא

 ()ימין ושמאל דמ"ה וב"ןשמות  ז'ד ()חו"ב חו"גיכוין להמשיך שפע ד' המוחין  אחר כך

ע פנימי כאן ההמשכת שפ) דחג"ת ו"ק דחב"דעצמם דחו"ב וחו"ג ד מוחיןהנז' ל

ימין )  דז"אדמ"ה וב"ן  ,(שהיא שלישית שניהדחיצון של כל מה שהיה במלכות תבונה 

)הרי שני שמות לז"א   דההי"ן ב"ןונקרא בשם  ו"קהיה בן עד עתה ש( ושמאל דז"א

 שהוא ב"ן בציור(רל"ב ואחר שמקבל כל השפע נקרא ב"ן תחילה הוא ו"ק ונקרא שם 

אותיותיו בציור הזה ולכוין אותו  ב"ןן הנז' בשם יכוין להמשיך ולכלול המוחי עתה

הרי כאן שלב שני בהמשכת השפע לז"א ראשית על הראש ) .רל"בשעולה למספר 

ואחר המשכת  ודך על השמיםה נהת שרא בסוד ב"ןשהוא חב"ד דו"ק והוא נקרא 

בעניין זה ראה עיונים  רל"בהוא שם ב"ן בציורו העולה  רל"בהשפע בתוכו הוא נקרא 

  (רחבות בהמשךוה

כאן )שהם סוד מ"ה וב"ן דזו"ן דכללות ופרטות.  הוי"ה ואדנילכלול לחבר ויכוין 

נה"ש דף ז' הוא עניין החיבור ו"ק דמ"ה עם ו"ק דב"ן שנקרא זו"ן הגדולים ראה 

)כאן   באופן זה הוי"הבשם  אדנ"יגם יכוין לקשר ולחבר נוקבא דז"א הנקרא  (ע"ד

כי ג'  (ה' אחרונה של הוי"ה-אדנ"י בתוך הרים שם זה בחינת יעקב ורחל שמציי

)ורואים שם  :אדנ"י' אחרונה היא נוק' ונק' שם ההוא הז"א ואות  יה"ואותיות 

 ' אחרונה.(ה-משולבים וכן הוי"ה עם שם אדנ"י בתוך ה הוי"ה ואדנ"י
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 אלהינו
 

ם ע (כנ"ל מילוי מדרגה שביעית כאן מספר)דס"ג  מילוייכוין להמשיך אלהינו 

מ"ב )דפשוט ומלא ומלא דמלא ( הרי מ"ב דס"ג ומילויו לקו שמאל) דמ"באותיות 

. כח"בד ()מדרגה חמישית עליונותט"ס הנז"ל הנמשך מפנימיות ד דס"ג (אותיות כנ"ל

דחיצון  חיצון) דחג"ת נה"י וחג"ת פידבג"ה דפרצופשוט ומלא ומלא דמלא כנ"ל( )

 נח"י דנשמה עם ,דאו"א וישסו"ת (יםעם הנרנח"י כנ"ל בשאר הקו שמאלהשפע לקו 

דרוח דרוח  (שמאל פשוט ומלא ומלא דמלא כנ"ל, נשמה )אור העצמות של כח"ב

  .הםבמלובש  ()קו שמאל דב"ןדמ"ה וב"ן ( דחיצון כנ"ל רוח כנגד חג"ת חיצון)

 (ומלא ומלא דמלא המשכה לזו"ן כנ"לאותיות פשוט )דט"ס עליונות דכח"ב  םלפני

קו ) דב"ןדמ"ה וב"ן  (דחיצון חיצון) דחג"תנה"י וחג"ת דפרצופי  (ל)קו שמא דבג"ה 

)כנ"ל לא הזכיר כאן המילוי שהוא מספר ואמר שהשפע לזו"ן המספר  זו"ןד( שמאל

  :לנוק'(

ובין הכוונה שרואים  לפי הנה"שלסיכום ראינו איך צריך להבין ההבדלים בין מטבע ברכה הנה 

יש ' כנ"ל אתה' שכן בתיבת 'ברוךהוא רק בתיבת ' אך באמת עיקר ההבדל בפועל בסידור

 לאו"א וישסו"תעמ' ר"ן  המעיל אליהוכנ"ל בשם דחיצון פנימי את השפע  הכרח להקדים

, ובתיבת חיצון דחיצוןהשפע  הסדר לפי הנה"ש שמקדימים 'וי"הה, ובתיבת 'ז"אלפני השפע ל

 ' וכמבואר.ברוךבתיבת 'רק הוא העיקרי , ולכן כל ההבדל חיצון דחיצון' יש רק שפע אלהינו'

של מטבע ברכה בקיצור שמובא כאן בהמשך הנה"ש אין בו שינוי בינו לבין השיטה המשך 

הסידור ולכן אין כאן בשלב זה עניין להדגיש ההבדל, ראה לעיל וכן בהמשך נבאר את הכוונות 

 ' עד סיום הברכה עם חלוקת השפע.מלך העולםמתיבות '

 

 לפי הנה"ש 'וך'בר תיבתציור כוונת 
 

 הנה"שוהיא דעת  הרב עיני דעתכפי  לפי הנה"ש 'ברוך'בתיבת הכוונה  הנה ציור

 הרב יורם יונהחידש אותה  .למעשה רק ללימוד.ואין לכוון בזה כלל ורבי שאול

 ומסר לי אותה לקונטרס הזה. ואני מודה לו על כך. הי"ו
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לפי הנה"ש וכן דעת רבי שאול אך ברוך  של תיבת קהנה עד כאן ציור הכוונה
 אלא הכל הוא ללימוד בלבד.אין לכווין בזה בפועל הלכה למעשה כאמור 

  

                                                             
שהוא נתן לי אותה להשתמש כך ואני מודה לו על  ורם יונה הי"והרב יציור כוונה זו סודר על ידי  ק

בזה, ואני מברך אותו שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה ויפוצו מעיונותיו חוצה וירווה נחת מכל יוצא 
 חלציו בבריאות טובה ונהורא מעליא אמן.



 עג                                     ברכת הישועה                                  

 השורש עליון דכתר שהואמי הוא הכתר עליון 
 

דעתיק ושפע זה נמשך מחכמה לבינה שהוא מעתיק לנוק'  'ברוך'מה שממשיכים בתיבת הנה 

מכתר עליון וצריך להבין מי הוא כתר עליון זה, שהרי עתיק ונוק' וא"א ונוק' הם שורשי 

 .כתר עליוןהמוחין שבכתר, הרי כתר, אם כן מה הוא 

הכתר עליון מן  יורד, הבעלות ברכת האדם בכוונ:... והענין הוא כי נה"ש דף כ' ע"ג

שהוא  בינהומשם ל עתיק שהוא חכמהל הטיפה הנעלמה השורש עליון דכתר שהוא

ועדיין השפע נעלם במקום גבוה. ואחר כך  א"א ונוק'שהוא  הדעתעד  נוק' דעתיק

 שהוא החסד... ע"כ.  מקום הגילוי' יורד השפע להתחלת אתהבמילת '

אך עדיין לא מבואר  שורש עליון דכתרכאן יש תשובה מפורשת ואמר שכתר עליון הוא הרי 

עולם, או שהוא מלכות של עולם העליון, ואולי הכוונה תמיד למלכות האם הוא באותו 

דעקודים של מין מטבע ברכה היא תיקון כל האצילות. ואע"פ שיש ברכות כמו ברכות השחר 

יש כאן  ועודקרבנות זמירות ויוצר שכתוב בסידור שעליה היא רק עד עתיק של אותו עולם. 

 . קאאו"א וישסו"ת? הרב בעצמו שואל שאלה זושאלה גדולה שהרי דילג לכאורה על  בהמשך

:... נמצא כי תכלית כוונת הברכה כפי ביאור פי' הא' נה"ש דף כ"א ע"א ד"ה נמצא

)שהם עיו"נ מכתר עליון לחב"ד דכתר יכוון להמשיך שפע  ברוךהוא זה שבמילת 

כמבואר בדרוש הדעת  חב"דשגם הם בכלל  שורשי או"א וישסו"תשהם  ואו"נ(

 שופר... ע"כ. ובכוונת ה

שהם עתיק ונוק'  דכתרשהוא שורש עליון של הכתר, לחב"ד  מכתר עליוןשיש להמשיך  משמע

על פי  הרש"ש, וכאן הוסיף שגם הם בכלל חב"דא"א ונוק', שהם שורשי או"א וישסו"ת 

 . ולפי מה שנכתוב יובן.תרין עטרין ודעתאו"א וישסו"ת שהם  דרוש הדעת

הם עתיק ונוק' וא"א  חב"דפרצופים נכללים בט"ס דהיינו.  :... הי"בחסדי דוד אות ו'

... דעת דכתר א"א ונוק' חו"ב דכתר עתיק ונוק'. דהיינו חב"ד דכתרונוק'. ונקרא 

 שבמוחין... ע"ש. חב"דהם או"א וישסו"ת והם חג"ת )אלו שורשי המוחין שבכתר.( ו

ת והם או"א וישסו"ת שיש חב"ד שורשי המוחין שבכתר וחב"ד שהם תרין עטרין ודעהרי 

 חב"ד דגופא, והם נקראים חג"ת דנשמה.

והנה כפי הנראה מפשטות לשון  :...ע"ח א' דף ק"ו ע"א:... ע"ח א' דף ק"ו ע"א

שבתוך  המוחין הם וחב"דהתקונים וספר הזוהר נראה כי הכתר הוא גולגלתא 

 כי הוא נעשה בתכלית הגרעון גרוע הוא שהכתר נמצאהגולגלתא ואם כן הוא 
                                                             

 .דף צ"ג ע"א תורת חכםראה  קא
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חיצונית ולבוש אל המוחין כדרך הגולגלתא המקיף ומלביש את המוחין ואין ספק 

שתכלית ועיקר הם המוחין כי הגלגלת הוא כלי ומלבוש טפל אליה ודבר זה לא יעלה 

ונחשבו כי הרי כתר גדול לאין קץ על החכמה ותבונה ודעת  דעת תינוק בן יומועל 

ן הם חב"ד אבל שרשם של הג' מוחין היו אבל הענין הוא כי הנה המוחיאצלו כלא 

ואותן המוחין שבכתר הם גדולים נשאר למעלה הרושם שלהם ומציאותן בכתר 

 .. ע"כ ע"ש..ומעולים לאין קץ על המוחין הנקרא חב"ד

או שורשי המוחין. ואומר  קדרת המוחשהיא  הגולגולתכאן מבאר הרב האם הכתר היא  הרי

שהמוחין הם גבוהים יותר מהקדרה עצמה שהיא יודע להבחין  תינוק בן יומושאפילו 

שורשי הוא הרבה יותר גבוה. והם  הכתר, אך חב"דחיצוניות הכתר, ואז מבאר שהמוחין הם 

 . קבשהם בסוד האווירא שמעל המוחין המוחין שבכתר

חלוקות.  לג':... זה הכלל כל י"ס דכל פרצוף נחלקים נה"ש דף ז' ע"ד ד"ה זה הכלל

והוא שורש ד'  לאין קץשהוא הכתר שהוא גדול מהמוחין  , הוא הגולגלתאאחת

 , הוא גופא שהם ו"ק. שלישית, הוא המוחין שהם חב"ד. שניתמוחין חב"ד. 

והדעת  עתיק ונוק'הארבע מוחין דחב"ד שבכתר הנז' החו"ב שבהם נק'  והנה שורש

שהם שורשי  חב"ד שבכתראלו הם  א"א ונוק'העליון המחברם הם הנקראים 

שתחת הכתר הם  החב"דשהם  והמוחין. נר"ן דנשמהוכללותם נקראים  המוחין

 ... ע"ש. או"א וישסו"תהנקראים 

נר"ן הרב להסביר את המשך שאר הפרצופים שהם או"א וישסו"ת חב"ד דמוחין והם ממשיך 

 ... ע"ש. נר"ן דנפש. וגופא שהם ז"א ונוק' ויעקו"ר. והם דרוח

ק' שהם שורשי המוחין שבכתר, אם כן מי הוא הכתר עתיק ונוק' וא"א ונול היות והמשכנו

והמלכות של עולם  אני ואיןהעליון שהמשכנו ממנו? הוא מלכות של הפרצוף העליון בסוד 

עליון יורדת לפרצוף התחתון, והיא כתר בעולם התחתון, והיא עתיק בבחינת נעתק ממקומו. 

 תר.והוא הכתר העליון ולא עתיק ונוק' שהם חו"ב של מוחין שבכ

:... כתוב בסידור בכוונת הברכה להמשיך שפע מכתר שערי רחמים א' שאלה ל"ה

 עליון ולא הבנתי מהו הנקרא כתר עליון ואיזה מקום הוא?

                                                             
 אוצרות דף ל"ח. וכן ע"ח א' דף ק"ו ע"אל ועיין ע קי"א ע"ב ד"הדף  בית לחם יהודה א'ראה  קב

 סוע"א אש"ל אות ה'.



 עה                                     ברכת הישועה                                  

שהיא ת"ת דא"ק שהוא כתר לעולם הנקודים הנקרא  קגמלכות דעקודים:... תשובה

. אצילות וההמשכה מפנימיות הכתר שהוא ת"ת דא"ק שהוא שורש לכל האצילות

 ... ע"כ. מהרב שד"ה

שההמשכה לאצילות בברכות היא ממלכות דעקודים שהיא בטבור דא"ק, ושם  משמע

 מתחיל הנקודים והאצילות שהם אותה בחינה. 

:... דע כי במלכות של העולם העקודים ע"ח א' דף כ"ז ע"ד או באוצרות דף ה' רע"א

בכל האצילות כי נשארו בה י' שרשים של י' הנקודים כמו שנבאר בע"ה ועד"ז 

 המלכות של השורשים... עד"ז בשאר העולמות... ע"ש.

שאינו תמיד מלכות :... שם מבאר בענין כתר עליון ראה צדק ושלום דף ב' ע"א סי' ב'

שכל , ונאמר כך דווקא שאנו מדברים בברכה שהיא לתיקון האצילות. ואומר כלל: דעקודים

ות של העולם העליון נמשך כל השפע , ומהמלכעולם עליון הוא שורש לעולם שתחתיו

לתחתון. וצריך לדעת שאם הברכה היא בעשיה כמו ברכות השחר, כתר עליון יהיה מלכות 

דיצירה. וכן ראה בענין כל ברכות התפילה בתחילת הסיכומים כאן על עליית העולמות ע"ש. 

ק' היא הכתר העליון שממשיכים ממנו לעתיק ונוק' וא"א ונו באצילותואם הברכה היא 

 .מלכות דעקודים

אינם עתיק ונוק' א"א ונוק'  שורש עליון של הכתרמכל זה מובן שהכתר עליון שהוא הרי 

 והם בחינה מעל לזה.

מו"ר בעומק נפלא כדרכו בקודש של עוסקים בזה כבר בעיון שהרב מלמד בימים אלו הנה 

משם. הנה ציור  אם תרצה יותר בעומק יש חוברות קחנו הרה"ג הרב מרדכי עטיה שליט"א

 הממחיש העניין. 

  

                                                             
שמעל כל פרצוף ופרצוף ומעל כל עולם ועולם  מלכות דעקודים הפרטיתוצריך להבין שהכוונה   קג

מהרב מ. שהיא מעל עתיק ונוק', ולא מלכות דעקודים שהיא מעל עולם האצילות, בטיבור דא"ק. 
 .עטיה שליט"א
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 כתר עליון
נוק' דעתיק                חכמהעתיק 

 בינה

 דעת א"א ונוק'
 שורשי המוחין שבכתר

 חב"ד שבכתר, נר"ן דנשמה.
 אימא                         חסד אבא

 גבורה

 תפארת ישסו"ת

 .מוחין חב"ד, נר"ן דרוח
 ' דז"אנוק                       נצחז"א 

 הוד
 יסודיעקו"ר 

 גופא, נר"ן דנפש



 עז                                     ברכת הישועה                                  

 בתיבת ברוך עליון מכתר המשכה
 

מה שידוע בכל מקום שמי שיכול לחדש שפע לעולמות התחתונים הוא האין סוף ב"ה הנה 

 כתוב בסידוראם כן מהו ש .ע"ב ס"ג דא"קוצריך לקבלו מזיווג ח לחדש שפע כורק לו ה

 ?דא"ק "גסב כ. האם המשכה מכתר עליון או מע": להמשיך מכתר עליון... ע"'ברוך'בתיבת 

 האם צריך העלאת מ"ן לשפע חיצון?  בהמשך נבארועוד 

והנה בכל פעם שרוצין להמשיך להם מוחין :... ע"ח א' שע' כ"ג פר' ו'  דף ק"ח ע"ב

יזדווגו או"א ומשם ימשכו המוחין לזו"ן. אמנם בזווג ההוא צריך  שתחלהצריך 

העלאתן מ"נ הוא המוח שלהם שהם בחי' נשמה הפנימים שיעלו זו"ן מ"ן וענין 

לקבלם  פשראי שלהם. והנה קודם שיעלו בסוד מ"ן צריכין לקבל הארה מלמעלה וא

ופירוש הדבר כמ"ש שב' זיווגים יש באו"א א' זיווגם הוא  אם לא ע"י זווג או"א

והב' בסוד חיצונותיהן והוא תמיד להחיות העולמות חיות מוכרח  לצורך עצמן... 

שהוא  הוא בסוד הפנימית והוא לתת מוחין לז"א כדי שהם יולידו נשמות בעולם

 ... ע"ש. פנימית העולמות כנודע וזה אינו תדיר

זיווג תדירי שאינו נפסק לעולם חיות העולמות. לזיווג  א'שיש שני סוגי זיווגים. משמע מכאן 

ות. לזיווג זה צריך לעלות למ"ן, זיווג לצורך שפע פנימי, נשמ ב'זה אין צריך להעלות מ"ן. 

 ולברר בירורי רפ"ח. עיין לעיל. 

שנעשה אמיתי  א' זיווג דחיות העולמותמיני  ב'שיש משמע משם  דף צ"ד ע"ב תורת חכם

, וגם לא לומר שום מילה. זה חיות העולמות דומה שום דברואין אנחנו צריכים לעשות  מאליו

פעולתם או הפסקת פעולתם, ואם לא  לפעולת הלב והמעיים שלנו שאין לנו שום שליטה על

זיווג דחיות שהוא בחינת  ב' ולמות רגע אחד יתבטלו כל העולמותדחיות העזה יהיה שפע 

ק עם "ג דא"ב ס"אין עליה לעו, ר ברכה או שמעדיניקה וצריך לזה שנאמלמוחין זיווג חיצון 

 .זהא מספיק ל"ד וההוא רוחא שיש באו"בירור וד' מב

:... והנה כאשר רוצים זו"ן להזדווג יחד מאז ואילך הנה ע"ח ב' דף ע"ב ע"ג באמצע

נודע שאין שום זווג בעולם לזו"ן אם לא שיקדים להם תחילה זווג או"א וטעם 

ים אינם יכולים אם לא יקחו התוספת ההוא אחר אבל לחדש מחדש בניםהדבר... 

עד המאציל העליון מאביהם מלמעלה מאו"א וגם או"א לוקחים מהיותר למעלה 

... וז"ס כוונת קריאת שמע שהוא לבדו יש לו כח לחדש תמיד לפי שאין לו סוף

 באמיתות... ע"ש.
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לזה מספיק  שיש זיווג או"א לצורך מוחין דיניקה שלא צריך לעלות מ"ן וההוא רוחאהרי 

זיווג לצורך נשמות ואז צריכים ויש כאן זה חיות העולמות שיש לנו חלק בו על ידי פעולתנו. 

 לעלות למ"ן עד רום המעלות להביא שפע פנימי.

:... כל שפע הוא בא מהמאציל העליון ע"ב ס"ג שמן ששון פתח עיניים דף א' ע"ד

 דיש חילוקוף, ויש לומר לפי שאין לו ס לחדש תמידדא"ק, שהוא לבדו יש בו כח 

ולעולם ע"ש המקום ההוא  נקראבמקום ההוא, אז לכשמתעכב כשהוא דרך מעבר 

מהשפע המגיע בק"ש כל אחד מארבע , ומביא ראיה דא"ק "גסב השפע בא מע"

עולת על שעה"כ... עיין  פעמים ק"ש השפע ממקום אחר, ועיין יפה שעה דף ה' ע"ב

 , ע"ש.דף קי"ט ע"א ת חכםתורובד"ה בענין.  תמיד דף א' ע"א

לפי דברי השמן ששון כאן משמע שגם השפע שממשיכים מכתר עליון גם הוא מגיע הנה 

מהאין סוף ע"ב ס"ג דא"ק, אך הוא נקרא על שם המקום שמתעכב שם. ומביא ראיה 

 מהשפעים בד' קריאת שמע שנקראים בשמות שונים לפי מקום התעכבותם.

ק"ש והמשכת השפע בכל אחד מהם ממקום  ד' ן:... שם עניישעה"כ דף י"ט ע"ג

חיצוניות ג' . יוצר שחריתמחיצוניות עתיק,  ב'. בקרבנותמפנימיות א"א,  א'אחר, 

 . ק"ש על המטה' חיצוניות או"א, ד. ערביתא"א, 

המקור בשעה"כ על עניין הטיפה הנמשכת בקריאת שמע שהיא בארבעה מקומות ולהבין הנה 

 ום שמתעכבת שם.מה הבדל ביניהם שהוא המק

:... ואם כן אחר שבכל ק"ש המוחין ההם נמשכים יפה שעה על שעה"כ דף ה' ע"ב

מרום המעלות עד מהא"ס ב"ה איך שייך לומר כי בפעם הזאת נמשכים המוחין 

. ועוד הק"שחלוקי  ד'כמ"ש רז"ל ב מאו"אאו  מא"אופעם אחרת  מחיצוניות עתיק

יך עד כי יבא שילה אחר היותם איך קאמר שמפנימיות עתיק אי אפשר להמש

שאע"פ שכל  חדא, תרתיומה גדלה מעלתו... נמצינו למדים  מהא"ס ב"הנמשכים 

כולם שוין בערך אחד ובהשואה א' כי ישתבח ויתפאר  מהא"ס ב"ההאורות נמשכים 

אור השווה אליה לה לעצמה לבדה  נה ובחינהשמו לו נתכנו עלילות להמשיך לכל בחי

שהאורות בעוברם דרך פרצופים  שניתזה.  א ראי זה כראיול כערכה וכבחינתה

 עובריםמתלבשים בהם אלא  שאינםבהם ופעמים  מתלבשיםעליונים כמה פעמים 

אלא עוברים בתוכם דרך וכשאינם מתלבשים בהם  דרך העברה בעלמאבתוכם 

 ... ע"ש באורך.מעבר אינם נקראים על שמם

ונקרא על שם המקום מרום המעלות השפע באמת מגיע שיפה שעה מוכיח הרב מכאן 

. ומוכיח גם מהשפע הנשפע לחמש נקודות היוצאות מעיניים דא"ק. כל נקודה שמתעכב שם

, דא"ק "גסב הכל בא מאותו מקור ע"יש לה אור בפני עצמו המתאים לאותה נקודה, ולעולם 



 עט                                     ברכת הישועה                                  

סוף  , המשכה מאין'ברוךתיבת '. וכן בהשפע על שם המקום שמתעכב שםאם כן גם בק"ש, 

. עיין ובאורך ותבין... ע"ש בעיון שם על שם העיכוב מכתר עליון, ונקרא ע"ב ס"ג דא"ק

 .ע"ש באורךמדוע אין המשכה מפנימיות או"א.  אוצרות חיים דף כ"א ע"ג אש"ל אות ז'

להמשיך מכתר עליון  (1 'ברוך'שמועות בתיבת  2:... מביא דף קי"ט ע"א תורת חכם

. האם ע"ב ס"ג דא"קמקום אחר משמע שצריך להמשיך מב( 2 .ונוק' ואו"נ יקלעת

 ההמשכה בתיבת ברוך מע"ב ס"ג דא"ק או מכתר עליון?

צריך לעלות עד שם כדי הרי ש מע"ב ס"ג דא"קלפי התורת חכם שיש לשון שההמשכה הנה 

ובזה נאריך בקטע הבא דעת  .וצריך ד' מיתות בית דין ורפ"חהחיצון גם כן להביא את השפע 

 כם והמעיל אליהו בזה בע"ה.התורת ח

:... הרב הדאי'ה שואל מהיכן בא השפע דעה והשכל ט"ו ע"ד אות י"ח עד י"ז ע"ב

? מביא את השמן ששון, ותירוצו אם או"אאו מע"ב ס"ג דא"ק האם מהחיצון 

וכן דעת המעיל אליהו. מהיכן  תורת חכםמתעכב שם או שהוא דרך מעבר. וכן דעת ה

 אחד דיבר על מילת יפה שעההרב וכן א"ק , או מאו"א. בא השפע האם מע"ב ס"ג ד

שפע פנימי. ולפי זה לעולם השפע בא מרום  מע"ב ס"ג דא"קשוודאי מגיע השפע 

מע"ב ס"ג . וצריך להבין האם במילת ברוך, שהשפע בא ע"ב ס"ג דא"קהמעלות מ

 . באורך עיין שם היטב שהרי הוא שפע חיצון? דא"ק

, אע"פ שהוא שפע חיצון 'ברוךתיבת 'ארוכה מהיכן השפע מגיע בומברר ב ומתרץ תירוץ משלו

, ודן ומביא תורת חכםכמו  יןדת בייתות דא"ק וצריך לעלות רפ"ח וד' מ "גסב האם הוא מע"

נפלא זה רק  , וצריך לעיין שם בעיון גדול, ואין בכחי לסכם באורך סימןעיל אליהומהגם את 

 בקיצור. ע"ש ותשמח. 

רק ביתר  תורת חכםהמובאת לעיל. הרא"ם הוא מעין דעת ה עיל אליהוהממביא שיטת עוד 

ביאור. צריך לעלות מ"ן שלנו לזו"ן )בלבד( כדי להמשיך כח מזיווג דחיצוניות. וראה שכך 

... ע"ש. ועיין בכוונת שמע ששם עושים לפי ואחר כךמשמע מהנה"ש לפי הגירסא הקודמת 

באותה שיטה  תורת חכםוה מעיל אליהון ההמעיל אליהו. ע"ש. בהמשך מתקן ואומר שאי

דא"ק לזיווג חיצון. לפי  "גסב אלא שיש שינוי ביניהם. שאין צריך לקבל ד' מבי"ד ולעלות לע"

צריך להוסיף במילת ברוך בירור רפ"ח, ודמבי"ד. ע"ש באורך יל אליהו מעוה תורת חכםה

 וצדק דף כ"ה ע"א בשלוםבסוף הספר  הרב שלום הדאי'הבלשונו הטהור. וכן דעת אביו 

 , ע"ש היטב. לזיווג סימן ל"ג והגרסא שם יכוון
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 'ברוך'ת ביתאם יש עליה למ"ן בה
 

לברר מה הוא עניין הזיווג דחיות העולמות. האם צריך מעשה או דיבור מצידנו,  הנה צריך

בהקדמת מטבע הברכה של נה"ש דף כ' ע"ב או שנעשה מאליו. ובזה יתבאר גם כן הגירסא ב

 הרש"ש.

מלכים חלקי הכלים דמ:... ידוע הוא כי כל מה שאנו מבררים נה"ש דף כ' ע"ב

דנשמות דפנימיות  אורות דרפ"ח להעלותם לזו"ן ולהעלות את הזו"ן... הוא זיווגמו

, ואין שלא על ידינו ממילאכי זיווג דחיות נעשה  דחיות העולמותולא זיווג העולמות 

דיהיב ההוא רוחא צורך לנו לקבל ד' מיתות בי"ד ולהעלות עם זו"ן למ"ד ומ"ן אלא ש

זיווג דנשמות אין או"א אבל  ,לאותו זיווג ומ"ןמ"ד אבא לאימא הוא המעלה 

מתעוררים להזדווג אלא ע"י מה שאנחנו מבררים מחלקי הכלים דמלכים ומאורות 

צריך להמשיך לזו"ן מזיווג דחיצוניות  ולפני כןדרפ"ח דזו"ן ומעלים אותם למ"ן. 

 דאו"א תשלום מוחין דיניקה כדי שיהיה להם כח להעלות... ע"ש. 

הקודמת היתה המקורית ' הגירסא ולפני כןשיש כאן שינוי גירסא אצלנו כתוב 'להבין  צריך

בשפע  דא"ק, "גסב ', ויש נפקא מינה גדולה האם יש עלית בירורים ועליה לע"'ואחר כך

 ואין צורך בכל זה.  דחיות העולמותאו שכאן הוא שפע חיצון  החיצון

ועוד  קדהנה רפ"ח ב"ןש שם ולמטה י רפ"ח... יש ציור שמע:... סידור דף ל"ג ע"ב

 בירור. הע והרפ"ח הוא שמ-ב"ן הרי ש"מ מ

 יש ג' שיטות להבין את העלאת הרפ"ח כאן וזה בקיצור:  הנה

 "גסב מעלים אותו לע" 'אחד', ובתיבת הכנהמבררים ולא מעלים אותו וזו רק  (א

 למילת שמע.  רמז רק דא"ק. וכאן זה

ב עד ע"אותו מעלים ואת הרפ"ח ים מבררד' מיתות ב"ד ו צריך 'שמע'כאן בתיבת  (ב

בנוסף לרפ"ח ועליה  .התורת חכםכמו שנבאר בשיטת  החיצוןדא"ק עבור השפע  "גס

  נוספת עבור השפע הפנימי.

, אך לא לע"ב ס"ג ' מבררים רפ"ח והוא עולהשמע'בתיבת , המעיל אליהולפי שיטת  (ג

תם למ"ן לע"ב , ובתיבת 'אחד' נמשיך מזו"ן להעלות אובלבד עד זו"ןדא"ק אלא 

 .ס"ג דא"ק

                                                             
למעלה: נראה שצריך לכוין  תורת חכם דף נ"ג ע"אהוא מלמטה למעלה ראה  הבירור של הרפ"ח  קד

 לקמן בעיונים והרחבות הארכנו בזה. בשמע הרפ"ח ניצוצין ממטה למעלה.
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 שיטת התורת חכם
 

, וזה ד' מיתות בית דיןבעניין העלאת מ"ן וקבלת  תורת חכם צריך להבין את שיטת ה הנה

' שזה מהפך ומצריך ואחר כךלפי הגירסא 'נה"ש דף כ' ע"ב נלמד מדברי הרש"ש בהקדמה ב

 הבנה אחרת. 

וכתב עליו 'ואחר כך'  :... הביא לשון הרש"ש עם גירסתתורת חכם דף צ"ד ע"ב

 צריך לקבל ד' מיתות בית דיןדקריאת שמע  נותלזווג דקטכונתו ז"ל שאף וז"ל:... 

דחיות העולמות, ואף שנראה מפשט דברי הרב ז"ל שאינו צריך  אינושאותו הזווג 

ג"כ מפשט דברי הרב ז"ל של ענין המשכת המוחין כן נראה לקבל ד' מיתות בית דין, 

בית דין וכתב מורי הרב ז"ל  אינו צריך לקבל ד' מיתותצות דברכת הנהנין והמ

זה הזווג של הברכות נקרא  ,הזווג של העמידה שבערך , אלא שכונת הרב ז"לשצריך

שנעשה בתיבת שמע ישראל  נותדחיות העולמות, אבל האמת הוא שזה הזווג דקט

 ,מאליו שנעשהאינו זווג דחיות  שצריך שנאמר שמע ישראל ל ידינוכיון שנעשה ע

 ... ע"ש.בלא אמירת שום דבר מאליו ממששאותו הזווג נעשה 

 "ואחר כך"בלשון הרש"ש במטבע ברכה היא  תורת חכםיש לשים לב שהגירסא של  ראשית

העלאת המ"ן היא  תורת חכם. וזה משנה את כל ההבנה. שלפי "ולפני כן"ולא כמו גירסתנו 

  .במלך העולם נוספתועלאה היה בירור יו גם כן, החיצוןלצורך הבאת השפע 

 ד' מיתות בית דיןולזה לא צריך  שפע חיצון' הכל מובן יש ולפני כןהגירסא שלנו 'לפי אך 

 השפע הפנימיעולים למ"ן כדי להביא את  "ואחר כך"דא"ק,  "גסב ואין עליה למ"ן לע"

עולים  כךואחר שפע חיצון ללא עלית מ"ן ובירור רפ"ח,  קהראשית יש להמשיךינו והי. העיקרי

עם הרפ"ח, להביא בסוד "ולא יראו פני ריקם" עם השפע החיצון  ע"ב ס"ג דא"קלמ"ן עד 

 .העיקרי את השפע הפנימי

על שעה"כ דף כ"ג  דף קס"ו. על דרוש ו' שלום מזרחי עדנילרב שלום ירושלים 

. להמשיך הכוונה שהשפע להמשיך, ובין אם כתוב לזווג:... מבדיל בין אם כתוב ע"ב

  נמצא ע"ג רישא דז"א ונכנס כסדרו לאט לאט... ע"ש.

                                                             
כאמור לעיל שיש ב' מיני שפע חיצון א' שאינו על ידינו כלל ולא מדברים כאן בזה. והב' הוא מה  קה

 ו ואין צריך לזה בירור ועליה לע"ס דא"ק.שממשיכים שפע דיניקה חיצון והוא על ידינ
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 שיטת המעיל אליהו
 

שיטה אך היא  הלכה למעשה, בברכה אינה עבורנונראה שהיא מעיל אליהו של הרב  שיטתו

 .שמעמה שאנחנו מכוונים בתיבת 

להמשיך לזו"ן מזיווג  ואחרי כןאבל זיווג דנשמות... :... מעיל אליהו דף רמ"ו

דחיצוניות... ע"כ. מלשון זה משמע שסדר זיווג דפנימיות, הוא שצריך להעלות מ"ן 

שלנו לזו"ן כדי שנמשיך כח מזיווג דחיצוניות דאו"א לזו"ן כדי להעלות את הכח 

פסק וממילא הנזכר שהוא תשלום מוחין דיניקה. ואע"ג שכתב דזיווג דחיות אינו נ

. כן תמיד ימשכו והיה צריך שלא יחסרו מז"א' אםנעשה, לאו דווקא, שהרי כתב... '

אינו זיווג אלא ודאי שזה הזיווג שאנו ממשיכים ממנו תשלום מוחין דיניקה 

שצריך להעלות זו"ן לשם...  לערך הפנימי. ומה שנקרא זיווג דחיות הוא קודחיות

שעל ממוהרח"ו זיע"א שכתב כן בהדיא,  והנה בספר ארבע מאות שקל כסף שהוא

וכו'  רוחא דשביק בה, זו"ן מעוררים שורשם שהוא ידי שאנחנו מעלים מ"ן לזו"ן

 באימא, וע"י זה מזדווגים ישסו"ת וממשיכים תשלום מוחין דיניקה... ע"כ. ע"ש. 

, ואז זו"ן מעוררים שורשם שהוא ההוא רוחא לצורך מוחין לזו"ןשיש עליית מ"ן משמע 

, ואז זו"ן מעוררים את לזו"ןיניקה. אם כן בקריאת שמע עושים קודם בירור ומעלים אותו ד

 להביא מוחין דיניקה.  חיצוןשגורם לזיווג או"א ה ההוא רוחא

וגרם זיווג לצורך מוחין דיניקה, וכאן  שמע''ת ביתזו"ן בלאותו רפ"ח, שעלה  'אחד'ת ביתוב

 המעיל אליהווכן משמע לפי  דגדלות.לצורך מוחין לע"ב ס"ג דא"ק מ"ן לבאחד יגרום לעליית 

יעורר ע"י ההוא  זו"ןואז  ,' נברר בירור רפ"ח ונעלה אותו לזו"ןברוךבתיבת ' במטבע ברכה

ומעלים אותו עם  אותו רפ"ח' מתעורר מלך העולם, וב'חיצוןרוחא זיווג או"א להביא שפע 

ולהעלות  'ברוך'-רר בתחילה בהרפ"ח צריך לב השפע החיצון להביא את השפע הפנימי. את

                                                             
 אם כן יש חיות אמיתי וזה תמיד קיים ולא נעשה כלום על ידינו,  קו
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אך בקריאת שמע  קזאותו רק עד זו"ן, וזה התחלת העבודה. אע"פ שלא עושים כך בברכה

 אנחנו עושים כך. 

 מיני שפע: ג' יש  והרב תורת חכם לפי הרב מעיל אליהו

 . ממילאונעשה  כללדחיות העולמות שאינו תלוי בנו שפע  (א

ולפי המעיל דא"ק.  "גסב לות עד ע"לע לפי תורת חכם ,שצריך רפ"ח חיצון שפע (ב

הסידור השפע הזה בא כלשון הרש"ש  לפי שיטתעד הזו"ן בלבד. ובהמשך  אליהו

 "כי בעלות ברכת האדם בכוונה יורד מן הכתר..." שנעשה רק בעצם רצוננו לברך. 

 ע"ב ס"ג דא"קעד  ה למ"ןליבירור רפ"ח וע ד' מיתות בית דיןצריך  דגדלות שפע  (ג

 וזה לכולי עלמא.פנימי העיקרי להביא השפע ה

דברי  שכן פירש דף צ"ד עמ' ב' תורת חכםכתב עיין מעיל אליהו הדברי  בסיום

 הרש"ש... ע"כ. 

מעיל אליהו ה. אך באמת מה שאמר כמוהו תורת חכםשדעת ה מעיל אליהושהבין ה משמע

שיש שפע  לענין אחד אלא רקאין כוונתו שסובר כמוהו בכל הדברים,  תורת חכםשכן פירש ה

ובירור עבור שפע החיצון דתשלום מוחין דיניקה, אך יש  צורך בעבודהחיצון שתלוי בנו, ויש 

שהעליה  תורת חכםוהבלבד,  זו"ןעליה עד שהסובר  המעיל אליהוש תורת חכםשינוי בינו לבין 

 . דא"ק "גסב ע"עד 

לא לפי  'ברוך' תתיבזאת עינינו רואות שאין בשום סידור בירור רפ"ח ועליית מ"ן ב בכל

כך ונתנו טעמים לזה לא שינו את מטבע . ואע"פ שדברו מעיל אליהוהולא לפי  תורת חכםה

, ולא נתקבל הדבר בפועל, ויש מצוה ליישב את תורת חכםהברכה. ואין מטבע ברכה לפי 

 שעה"כ דף כ"ד ע"בהנה"ש, ולכן שינו את הגירסא בנה"ש, שכן צריך ליישב הדבר. ועיין עוד 

 ן קבלת ד' מיתות בית דין כדי לעלות למ"ן לאו"א, ע"ש.בעניי

 

  

                                                             
 משמע שבסידור של הרב מעיל אליהו היה עושה במילת ברוך בירור רפ"ח כמו בשמע.  קז
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 מי קודם דחיצון ופנימישפע חיצון דחיצון 
 ששון  השמןשיטת 

 

אחר שביארנו שיש שני מיני המשכת שפע בחיצון ויש שני מיני זיווגים, צריך לשים לב הנה 

דחיצון, ואם נתבונן ן חיצודחיצון קודם או  פנימיובזיווגים. האם  חיצוןלסדר הכוונה בשפע 

נראה שיש לכאורה התהפכות, פעם פנימי ראשון ופעם חיצון ראשון ברוך בסידור החל בתיבת 

 .הנה"שכשיטת  אינו הסידורראינו ש וכבר לעילוצריך להבין, 

דחג"ת  לשני זיווגימכתר עליון  שפע:... יכווין להמשיך סידור ב' דף כ"ד ע"א

 ... ע"כ. דעתיק ' זיווגי דחג"תולזווג בדעתיק, 

ולא חילק מי קודם, וכן בזיווגים בהוראה כתב סתם "ולזווג שני  השפעתחילה המשכת הרי 

 . ועדיין לא מבואר מי ראשון. דחיצון, פנימי וחיצון חג"תהזיווגים" הם 

 ראשון. פנימי דחיצוןוחיצון  פנימיבסידור סידרו בציור הכוונה עצמה, שני זיווגים בהמשך 

. וכן בהמשך הסידור בתיבת ברוך המעבר דא"אזה בעתיק, וכן בב' זיווגי חג"ת  ןחיצוואחריו 

 מא"א לאו"א רואים פנימי ראשון. ורק בסוף שפע חיצון דחיצון.

 ,שהוא השורש העליון מכ"עיכוין להמשיך שפע  ברוך :...נה"ש דף כ"א סוע"ג

עתיק שהם נק' דכתר חו"ב דחג"ת ד חב"דפרצוף ל וגם ,דחג"ת נה"י וחג"תפרצופי ל

  ,ונוקביה

 .פנימיואח"כ  חיצוןכאן שפע מכ"ע לעתיק ונוק' התחיל הרי 

וזיווג עליון  ,הוי"ה אהי"ההוא  דנה"י וחג"תזיווג תחתון  ב' זיווגיםלזווגם ויכוין 

  אהי"ה הוי"ההוא  דחב"ד דחג"ת

 .פנימיואח"כ  חיצוןמתחיל בלזווגם ואומר וממשיך 

חב"ד פרצופי וגם לדחג"ת  נה"י וחג"תפרצופי ל שפע )מעתיק ונוק'( מהם ולהמשיך

  א"א ונוק'דחג"ת דחו"ג דדעת דכתר שהם נקרא 

 .פנימיואח"כ  חיצוןא"א ונוק' מתחיל בלמעתיק ונוק' שפע המשכת 

הוי"ה ואהי"ה וזיווג עליון  דנה"י וחג"תזיווג תחתון  זיווגים נישלזווגם ויכוין 

 . דחג"ת אהי"ה הוי"ה דחב"ד

 .ראשון חיצוןם זיווגי א"א ונוק' אומר שג הרי

 בזיווגיםוגם  בהמשכת השפעכתוב מפורש לעתיק וכן לא"א מבאר שגם  בנה"ששכאן  הרי

 .פנימיראשון ואחר כך חיצון הקדים 
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:... הרב מביא את לשון הרש"ש ושואל על פתח עיניים דף ב' ע"א ד"ה ברוך

זיווג  ואח"כ צון נעשה תחילהחידבכל מקום זיווג  אך זה צריך להביןהסידור... 

לב' זווגים  להמשיך שפעבקיצור ובכללות  הכוונהנקט  בסדורדכאן ואפשר פנימי... 

וזה נראה דוחק דהיה לו  נעשה תחילה ןאבל לעולם החיצו, ומשם לא"א, תיקדע

תחילה זווג חיצון  הוי"ה ואהי"השל הזווג )בציור הכוונה( להקדים בסדר השילוב 

  זווג פנימי: י"האהי"ה הוואח"כ 

ותחילה  בסדור שהוא להלכה ולמעשהדעיקר סדר הכונה צריך לעשות כמ"ש  אך דע

 .הוי"ה אהי"ה ואח"כאהי"ה הוי"ה,  פנימיסדר הכונה צריך לכוין זווג 

 פנימילכווין  הלכה למעשהסובר בפירוש כמו פשט הסידור פתח עיניים שהש"ש בהרי 

  .חיצוןראשון ואחר כך 

:... מביא את הגהת הרב ניסים עיני ששואל מהסתירה בין עמ' ר"ן מעיל אליהו

נראה שמה שסידר בסידור הפנימי  עתידוצר קי ולפהסידור ובין הנה"ש ואומר... 

כמו שכתב  לא שרוצה לומר שיכוין הפנימי קודם דזה אי אפשרואחרי כן החיצון, 

 קודםיבוא הגדלות ואי אפשר ש דגדלותוזה עיבור שני  עיבור ויניקה. שזה בנה"ש

פנימי וזה שהוא  חב"דשזה עליון שהוא  כסדר חנייתםעיבור היניקה, אלא שסידרם 

בזיווג  הוא מכווין כל אחד ואחד מהםאכן המכוין הוא תחתון.  ו"קחיצון שהוא 

 כנזכר בהקדמת הברכה הנז'... ע"ש באורך.  זיווג פנימיואחרי כן  חיצון תחילה

אע"פ שכתוב אחרת  דווקא בחיצוןשמן ששון וצריך להתחיל שהרב עיני חולק על ה משמע

. אך למעשה חנייתם ומעמדם, אין סתירה בסידור זה סדר מלמטה למעלהבסידור. לכווין 

וכו'  אלה"י אברהם. ובהמשך נראה שיש כוונות כאלה בסידור בכוונת נה"שיש לעשות כמו 

 דרו אחרת ושם אין בעיה.שכניסת המוחין שם יש לכוון מלמטה למעלה אע"פ שביר"א ס

דנה"י וחג"ת ]דחג"ת[  תחתון... ויכוין להמשיך מזיווג 3: שורה נה"ש דף כ"א ע"ד

שפע לפרצופי נה"י וחג"ת ]דחג"ת חיצון  הויה ואהיההנזכר ]דחיצון דא"א ונוק'[ 

 דחיצון[ דאו"א וישסו"ת... ע"ש.

א ראינו שום סידור שסידר דחיצון. ול חיצוןהוא עקבי ומקדים שפע  בכל תיבת ברוך הנה"ש

אך לא סדרו סידור על פי הנה"ש, והרב עיני . וכן שיטת רבי שאול והמעיל אליהו הנה"שכמו 

תחילה בזיווגי עתיק ונוק' שסידר בתיבת ברוך  בניהו קריאת שמע על המיטהוראינו בסידור 

ובהמשך  ,עלהשיכוונו ממטה למכנראה והתכוונו  עמידתםוא"א ונוק' פנימי ראשון וזה כסדר 

 שפע חיצון לפני הפנימי, אך גם שם לא עקבי בכל המטבע. סידרו 

ואחר כך חיצון, לכאורה שינה משיטתו? וזה תירץ  פנימימתחיל  אתההנה"ש בתיבת ובאמת 

ולז"א הוא שפע חיצון לכן  ,לאו"אשכן בתיבת אתה יש שפע פנימי  עמ' ר"ן מעיל אליהוהרב 
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לז"א. ובאמת בהגיעו לשפע  ואחר כךיונים וקודמים, שהם על לאו"אסידר קודם השפע 

 . ראשוןחיצון דחיצון הנה"ש ששני השפעים הם לזו"ן שם חזר לסדר ה' בתיבת 
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 שאול רבישיטת 
 

דחיצון לרבי שאול יש שיטה בנויה ומוכחת שצריך לכוין כמו שכתב בנה"ש שפע חיצון הנה 

לפי שיטה  דר סידוריסשאך לא יש מי  עתו,ואינו מסתפק כלל. כך ברור לו. ומוכיח ד, ראשון

  .נלמד את שיטתו הכתובהזו 

ומשם משמע  לעיל בשיטת השמן ששון הבאנו את הרש"ש בנה"ש דף כ"א ע"ג למטה

 דחיצון חיצוןבפירוש שגם בהמשכת השפע וגם בזיווגים בעתיק ונוק' וא"א ונוק' ואו"א כתב 

, ופסק שהסידור ברוב המקומות הוא הפוךסדר הסידור . וראינו שבפנימיואחר כך ראשון 

 . הלכה למעשההוא 

מביא  מי קודם:... בעניין הזיווגים חיצון ופנימי אור הלבנה בתחילתו עמ' י"ד ע"ב

 ע"ג בד"הריש  דף כ"אנה"ש קודם, ראייתו מ חיצון דחיצוןלזווג  דעת השד"ה

 ע"ש. ...נה"ש דף כ"א סוע"גב שכתובממה  ולא וכו' נמצא

, אך שם מובנת יותרהיא ע"ג שיטת רבי שאול ריש  דף כ"אמקור הזה הארה זו שכן בה חשוב

 . ברורכל כך א ל ע"ג סוף

כפי זה שצריך לכוין במלת ברוך לזווג כל החמשה  נמצא:... ע"גיש נה"ש דף כ"א ר

בפרצופי  זיווג א'שני זיווגים  נתהנז' ולכלול אותם בבחי חג"תפרצופים דפרצוף 

בערך  ,חיצוניותונקרא  עיבור ויניקהתמיד פרצופי  ראדחג"ת הנז' הנק נה"י וחג"ת

חב"ד בפרצופי  וזיווג ב'. פנימיותונקרא  גדלותתמיד פרצופי  ראהנק חב"דפרצופי 

  .העליונים ודאו"א וישסו"ת חב"דדחג"ת הנז' דפרצופי 

ם בערך מוחין וה אתה ה' אלהינוחיצון דנה"י וחג"ת הנז' בג' מילות  ולהמשיך מזווג

 נה"י וחג"תעם נרנח"י דנ"ר דנרנח"י דרוח לב' פרצופי  דעיבור ויניקהמוחין 

דחב"ד דחג"ת הנז' מוחין  פנימיימשיך מזיווג  הוי"הדפרצוף חג"ת דז"א. ובמלת 

... ע"כ עם נרנח"י דנח"י דרוח לתלת פרצופי כחב"ד דפרצוף חג"ת דז"א דגדלות

 ע"ש.

דף כ"א נה"ש מ ולא ע"גריש  דף כ"אנה"ש ראייתו מ למה רבי שאול מביאהיטב מובן  מכאן

ועוד כתוב  (2 ב'וזיווג  א'זיווג  (1הוכחות לזה  ב'כאן כתוב בפירוש  בריש ע"גע"ג. מפני ש סוף

. הרי וודאי שעיבור ויניקה פנימיות, שזה גדלות. וחיצוניותשזה , עיבור ויניקהבפירוש 

 . ראה באור הלבנה היטב.קודמים

 ,נראה מה שסידר הפנימי קודם וזה אי אפשר ולפק"ד:... ד"ה מ' ר"נמעיל אליהו ע

 לגדלות שהוא הזיווג הפנימי. ע"כ. קודםזה עיבור ויניקה חיצון שכתב שה
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 .עיבור ויניקהשהוא  חיצון קודםנה"ש סובר שמוכרח להיות ה כמו מעיל אליהושגם ההרי 

צורת עמידת דור שזה :... נלע"ד שאין ראיה ממה שכתב בסיתי"אעמ' פאת השד"ה 

הוא ראשון  עיבור ויניקהשהחיצון וודאי שחב"ד מעל החג"ת ונה"י אך  הפרצופים

לפני  הגדלותשיבוא  וזה לא יכול להיותואי אפשר לכווין הפנימי תחילה  חיצון קודם

 . ע"כ ע"ש.העיבור ויניקה

ר הרש"ש בהמשך באור הלבנה ומה שסיד וכן כתב דברים ברורים בלי שום פיקפוק,הרי 

שתירץ  הרירי קודשו ר' שאול. כמו הצל"ם ע"כ דב כסדר עמידתםקודם הוא  פנימיבסידור 

 לכאורה בין נה"ש לסידור. המחלוקת

ממשיך והנלע"ד )רבי יעקב קצין( שמוכרח לומר שאין מצוייר כאן לסדר  רבי אברהם עדס

 הכוונה ומביא ראיה מסידור בכוונת אלהי אברהם וכו' 

דנצח דאבא ולמטה  תחתון מצוייר פרק בכוונת אלהי אברהם וכו' ...:נ"ט ע"בסידור ב' דף 

ששם מכוונים מלמטה דנצח דאימא. הרי הציור לא מוכיח את סדר הכוונה  פ"עמזה יש 

שצריך לכווין קודם פ"ע דאימא, ואח"כ  אין שום חולקושם  .כמו שרואים הפוךלמעלה, ולא 

 .דאבאפ"ת 

שהיא קודמת. וראיה לזה  ימין ימין ושמאל, ראשון מצד הכוונהו סידרפתרו הבעיה שיר"א ב

 ... ע"ש.ע"ח שע' כ"ב פ"גשאימא קודמת כמ"ש 

שכתב  בסידור א' מהדורא ראשונההוכחות נוספות לשיטת רבי שאול מהגהת רבי שאול ועוד 

ין ב בעתיקזיווג פנימי בין  חיצון קודםלכוין זיווג  וצריךשם על מטבע ברכה הראשון וז"ל: 

 ... ע"ש. בישסו"תבין  באו"אבין  בא"א

ראה במה שכתבתי הכל חיצון ראשון כמו נה"ש כך רצון רבי שאול. ואומר שם בהגהה  הרי

 . הנה לשונו שם.בהגהה בלשם יחוד קובה"ו

 'לשם יחוד'-קובה"ו עוד נבאר פירוש ה לשם יחוד:... אוצרות חיים לפני דף ראשון

זמנא דישראל משתדלין באורייתא דבכתב דב בתיקונים תיקון ו'כי אמרו 

ובאורייתא דבעל פה ברחימו ודחילו איתמר בהון לא תיקח האם על הבנים, וכו' 

אבא שהוא  יראהשהוא  דחילושהוא חיצון והוא כי תחילה צריך לכוון ליחד זיווג 

 דחילועם  רחימו)חיצון( ואח"כ פנימי  יאההויהה כזה. אהבה אימאשהוא  רחימועם 

יעו"ש  בשער מאמ"ר דף ל"ח ע"ד הנד"מ)פנימי(... כאשר מבואר  יההיוההא כזה.

 באורך... ע"ש.

שאבא  דחילו ורחימוועוד עושים קודם את היחוד של  רחימו היא אימאו דחילוהוא  הרי אבא

אימא ואבא הרי כאן זיווג  רחימו ודחילוהוא פנימי זיווג אחר כך , וחיצוןוהוא זיווג ראשון 
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הנ"ל ועוד הכרח בשער מאמ"ר  הוא שני. ועוד צריך לעיין  פנימיוזיווג  וןחיצראשון הוא 

שליט"א בעיון ויש  הרב מרדכי עטיההרה"ג  מו"רשיטתו, ראה מה שנלמד בימים אלו עם 

  חוברות מסודרות מהרב להרחבת הנושא. היעב"א.

הרה"ג "ר דחג"ת הנז"ל דעת מו חיצון ופנימי:... ובעניין הזיווגים אור הלבנה דף י"ד

קודם  דעתיקדחג"ת  חג"ת נה"יזצ"ל( לכוין בתיבת ברוך לזווג זיווג יצ"ו ) שד"ה

יש בנה"ש דף כ"א רוכו' וראייתו ממ"ש הרש"ש  בא"אדחג"ת וכן  חב"ד ואח"כ

ומה שסידר הרש"ש בסידור פנימי  שזיווג החיצון הוא קודם... מבואר מזה ע"ד

כמו ציור הצלם דלעולם החיצון קודם  כסדר עמידתןקודם ואח"כ זיווג חיצון הוא 

 בכוונה... ע"ש.

להקדים החיצון גם ואולי צריך  עתיק וא"אשיש לכוין בסידור מלמטה למעלה בזיווגי  משמע

בכל שלב ע"ש, אך היות ואף אחד לא סידר  'ברוך'בכל תיבת  בנה"שלאו"א וכמו שכתוב 

  .בזה הלמעש ופסק הלכה ועוד צ"ע לא נדע מה לעשות. סידור כזה.

על מה שממשיכים מזיווג עליון  מעיל אליהוה:... שואל רע"א מעיל אליהו עמ' רנ"א

. יש להבדיל בין מה שהשפע צריך לעבור ק' ימשך לזיווג עליון דא"א ונוק'..דעתיק ונו

מכתובת לכתובת וצריך לעבור את הכתובות שלפניו וזה דרך העברה בלבד. מפנימי 

בור דרך חיצון דעתיק דרך העברה, וכן מחיצון דעתיק דעתיק לפנימי דא"א צריך לע

לחיצון דא"א צריך לעבור דרך פנימי דא"א דרך העברה בלבד... ע"ש באורך וצריך 

 לשים לב לזה.

 .ועד שנזכה בינתיים יש לכוין לפי הסידור פנימי קודם
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 במטבע ברכה ואהיה לבושי מוחין
 

לבושי המוחין דגדלות הם ראינו שהם  סחבפהנה  ,המוחין שהם אהי"ה מלא בעניין לבושי

וקמ"ג קנ"א  אחדרואים רק קס"א  במטבע ברכה אך, קמ"ג קנ"א קס"א קס"א ' שמותד

שמות  ג'. וצריך לבאר מתי יהיו ג' שמותוכן בקדיש רואים רק  בקו שמאלהוא  קמ"גושם 

  שמות. ד' ומתי

שמות ג'  הם ואם ,אקס" הואשמות אז שמאל  ד'אם יש  במיקום השמות,ויהיה שינוי 

 שמות ג'ך אם הם א קנ"אקמ"ג ו ' שמות הםדכשהם  קו אמצעב ועוד .קמ"גהשמאל יהיה 

שהוא דאימא  הודקס"א קמ"ג קנ"א. וכן באטב"ח מילויי ראה גם בקדיש  .נ"אק הוא

 .קמ"גבשמאל רואים 

 'ב דגדלות ת"דחג או 'א דגדלות י"דנה הלבושים ואמנם:... שעה"כ דף פ' סוע"ד

 ודאלפין בנצח דיודין אהיה והם הדרוש בתחילת ל"כנ אהיה של שמות בחינת הם

)שעה"כ דף  ר"הו בליל הצללים בדרוש כמבואר ה"יא וסימנם ביסוד ודההין בהוד

 ( ק"ו ע"ב

סידר של פסח בסידור  אךאלפי"ן ובהוד ד שהם ג' אהי"המוחין דליל פסח ביאר כאן הרי 

וזה סותר שעה"כ  .קס"אבהוד הוא מ"ג וקנ"א הרי שק ב' דקס"א אהי"ה ד'לבושי המוחין 

בש"ש הנ"ל. ומה שהביא כאן עניין דרוש הצללים דהושענא רבא אינו שייך לסוגיאתנו ראה 

 שנביא חלק ממנו לקמן שמתייחס לזה. אות ח"י ג' דף ק"ז ע"ג

 באהיה. אך יה"אואמצע דאלפי"ן הרי  שמאל ההי"ןימין יודי"ן  אלהיםלהבין שמות צריך 

 . המקור הזה מדרוש הצללים חשוב מאוד.יא"הואמצע ההי"ן הרי  שמאל אלפי"ןימין יודי"ן 

 בשער ההקדמות. אמר שמואלוזה ביאר 

 סדר, אחר במקום שמצינו מה, מואלשמר א:... ע"ח ע"א קדמות דףהשער ה

, ה"יא סימנא ,מצינו אחר ובמקום. ן"לפיא, ן"יהה, ן"ודיי, א"יה בסימן, המלויים

 סדר, א"דז ם"דאלהי דקטנות מוחין' שג, הוא והענין. ן"יהה, ן"לפיא, ן"ודיי

 נתבבחי דגדלות מוחין' ג אבל. א"יה וסימנם ,ן"לפיא ן"היה ן"ודיי ,הם המלויים

  ן.. ע"כ."היה ,ן"לפיא ,ן"ודיי, ה"יא סימנם, ה"אהי

היא המסקנה בכל עניינים אלו עוסק הרב שמן ששון בארוכה וכדי להבין נתחיל מהסוף שהנה 

 שלו. 

 ה"אהי' ג ברכה מטבע בכונת היות תתמה אל ובזה:... שמן ששון ק"ז ע"ב אות ח"י

 ונזכר ו"דף ט הברכה בהקדמת ש"בנה וכמבואר ה"זלה לוםשר ש להרב דוריבס' כנז
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 שפע' בחי הוא אלא א"דאו עצמם המוחין נתבבחי אינו דהתם דף ג' הכוונות בשער

  ש."יע ג"קמ א"קס לאימא ב,"עסמ אבאל ,א"דא פנימי מזווג היורד

לצד המ"ה ולצד הב"ן ואינו המשכת שפע מוחין מאימא  מא"אהשפע במטבע ברכה הוא  הנה

הרי שזה שפע מוחין  ד'. ועל כן לא חלים הדינים של אימאואבא לא"א לז"א, אלא ישירות מ

לבושים. אך כאן  ד'מוחין עם  ד', מה שאין כן במוחין דפסח ראינו שפע מאימא לז"א מיוחד

. וכמו שמסכם קס"א קמ"ג קנ"אולאימא  עסמ"במא"א לאבא  מוחיןבמטבע ברכה שפע ה

 וז"ל: דבריו את תירוצו בסוף

 המאציל עבַ טָ  וכך מלמעלה היורד שפע' בבחי להיותו כמו שכתבתי נראה ד"ולע

  ... ע"כ.'ד ולא 'ג להיות

א"א ' שזה שפע מדולא  ג' שהםרכה ב טבעבמהמאציל  עבַ טָ מה שתירוצו זה  לפי השמן ששון

, ונבין שכבר יש מתרציםוהנה בשמן ששון יש תירוץ נוסף שמביא בשם ווכך הוא. או"א ל

 והמתרצים הם למעשה מסתמכים על המבו"ש גם כן. שהזכיר לפני כן. מבו"שבהביא אותו 

 בהם דאין להיות דבברכה מתרצים שמעתי וכן:... שמן ששון ק"ז ע"ב אות ח"י

 יען אהיה' ד הם בתפילות כן לא' ג הם לזה ,ותבונה אימא בזה זה התכללות א"לאו

 ע"כ.  אהיה.' ד הם לזה אחד צוףבפר ותבונה אימא שנכללים

פעמים שאבא עם יש"ס יש  שהביא למעלה.מבו"ש מביא תרוץ נוסף שהוא מוזכר בהנה 

ויסוד שאינם מתכללין הוא כאהיה  ג'אהיה ומה שיש  ד'מתכללין וכן אימא ותבונה ואז יהיו 

 זה רמוז במבו"ש.

 אהיה היא שבה המלכות היא דבינה)והשביעית( ' זוה :...מבו"ש דף ל"ג רע"ד

 הם ההויה עם' הנז האהיה אלו וכל'. הנז שבהויה אחרונה' הב ורמוזה דההין

 ג"ס בשם ראנק אז וכשנחלקים 'א בפרצוף נכללים פרצופים' הג כל היות נתבבחי

 ע"ש. .כנזכר

וכשיש  בלבד, ג'ולכן יש  במטבע ברכהולא הייתה התכללות היות י דעת יש מתרצים לפ

  ' שמות אהי"ה.דהתכללות כמו בתפילה הם 

ו א דגדלותמוחין השינוי אם בההתכללות, אלא עניין לא מזכיר את  הרבי שאוללפי  אך

באש"ל ואר , כמבג'לזה הם  אין התכללותובמטבע ברכה זה מוחין דיניקה  .דיניקה במוחין

  במוחין דגדלות. ע"ש. אחדמבאר שם שיש התכללות רק בק"ש ב אות ג' ד'-דף כ"ד ע"ג

אך לא  המבו"שאע"פ שבעצמו מביא את ' בגלל שאין התכללות. גהש"ש לא סובר שהם  וכן

 .ד' ולא ג'המאציל להיות  עבַ טָ כך אלא תירוצו . ג'סובר שזה הטעם להיותם 
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 א"או לזווג כתב אחד בתיבת אבל :...ל אות ג'אוצרות חיים דף כ"ד ע"ג אש"

 פרצוף ותבונה ואימא אחד פרצוף ס"ויש אבא ונעשים דעתיק יסוד ונבקע ת"וישסו

 להמשיך כשמזדווגים דוקא אלא דעתיק ליסוד בקיעה אין כי הרי ומזדווגים אחד

 ג"כ שער ח"ע ועיין אחד פרצוף נעשין אין דיניקה מוחין לצורך אבל דגדלות מוחין

 בארה ומשם ו"יורשת דפוס א"ע ז"ט דף הברכה קיצור בהקדמת ש"ובנה ו"פ

 א"או שיהיו כדי דעתיק דיסוד בקיעה אין מעתיק שנמשכין פ"אע דיניקה דמוחין

 ... ע"כ ע"ש.:ק"ודו ביחד נכללין ת"וישסו

. שרק בזמן שנמשכים התכללותואין  דיניקהבמטבע ברכה הם מוחין  רבי שאוללפי הרי 

 יש בקיעת יסוד דעתיק ונכללין אבא ויש"ס ואימא ותבונה.  דגדלותמוחין 

, ומביא שם דווקא מטבע ברכהעוסק בנקודה זו בעניין  הנה הרב שמן ששון בפתח עיניים

ש"ש ג' דף ק"ז ע"ב אות בולא מביא תירוצו ומפנה אותנו לתירוצו  יש מתרציםאת תירוץ 

 הנ"ל. ח"י

 דאלפיןו, בימין דיודין, ה"אהי' ג דנקט ל"צ גם :...פתח עיניים דף ב' סוע"ג

 בסופו דציצית 'ד בדרוש וכן שם הכונות ערבש' כנז, אמצעי בקו דההיןו, בשמאל

' ב בסדור כתב דשם, ועומר בכווונות פסח[ דפסח 'ורק פ ונותהכו' ש] מצינו כן ולא

 םשניה דההין ואחד דאלפין אחד ה"אהי' וב, ה"בבג' וא ן"בחח אחד דיודין ה"אהי

 )בשכמל"ו( בשער' ו דרוש בסוף ש"ק בדרוש כן גם כתב וכן. ג"חו אמצעי בקו

 . ע"וצ הכונות

 בספר עיין מתרצים שמעתי עוד רץשתי מה ד"ע דף ב' שעה הוראת בספר עיין

 ותבונה )נכללים( בינה שמתלבשים להיות [ל"ג ע"במבו"ש דף ] א"ע ז"פ דף ש"מבו

 דרושי דף ק"ז ע"ב ג"ח ש"ש בקונטריסי ייןע. ]ש"יע ה"אהי' ד יוצאים 'א בפרצוף

 [ )הבאנו לעיל(  ח"י באות' ב דרוש פסח

שהביא בחלק ג' לעיל תחילת אות ולכן לא הביא כל הפלפול  מטבע ברכהכאן מדבר על הרי 

ולא ח"י, )שם הביא עוד עניין החשמל שלא הזכרנו כאן שאינו עניין לסוגייתנו וע"ש באורך(. 

מבואר  לש"ש ג' שם אות ח"ימפנה אותנו אלא  המאציל עבַ טָ ש, הביא כאן את תירוצו

ומזכיר כאן תירוץ ספר הוראת שעה נביא בע"ה בהמשך בינתיים נעסוק בשערי  תירוצו.

 רחמים.

שאלה:...  מתחיל לשאול על כל ההמשכות במטבע ברכה, ושואל : שערי רחמים א' שא' ל"ו

ע דמ"ה, כך צריך להמשיך ד' אהיה קס"א שהיה צריך, כמו שהמשכנו ד' הויות עסמ"ה משפ

 קס"א קמ"ג קנ"א משפע דב"ן. מדוע נשתנה צריך להבין.
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תשובה:.על עניין החו"ב דב"ן מדוע קס"א קמ"ג ולא קס"א קס"א? שאלתי לכמה רבנים 

 . לא יש תשובה על זהוהשיבו: 

כוין כתב מורנו הרש"ש כי במילת ברוך ישאלה: :... שערי רחמים ב' דף ו' שא' י"ט

להמשיך מזיווג חב"ד דחג"ת דא"א שפע דמ"ה ודב"ן, שפע מחב"ד דמ"ה שבימין 

דא"א עסמ"ב, ושפע דחב"ד דב"ן שבשמאל דא"א מחו"ב שבו קס"א קמ"ג... ויש 

 לדקדק למה שפע דימין דא"א עסמ"ב ולא כן בשפע דשמאל קס"א קמ"ג דווקא...

ולא קס"א קס"א שאלתי :... ולעניין היות חו"ב דב"ן דא"א קס"א קמ"ג תשובה

 ...לא יש תשובה על זהוהשיבו: 

כל ו כליםזה  ו"קכל  ג"רובין ו"ק יש הבדל בין שהקדמה מהרב והרש"ש  יש... אמר המגיה

שלה יש  בכליםלכן  .ג'ולכן הם כלים נקראים  בו"קהרי במטבע ברכה אנחנו  .אורותזה  ג"ר

יש ד' קס"א קס"א קמ"ג  גדלותוחין דובמ אהיה יודי"ן ימין אלפי"ן שמאל ההי"ן אמצע. ג'

 קנ"א.

 אחד ענין והכל ר"הג בערך חיצוניות' נק פרט דכל ק"הו גם :...נה"ש דף י"ג סוע"ב

 פרקין תרין לתרין שנחלקין ק"הו מן הם ס"הי דכל הכלים כי כלים' נק ק"הו כי

 בכל ומתלבשים שמתפשטים ר"הג מן הם אורות וכל כנודע ס"הי לכל כלים להיות

 פרקין... ע"ש. תרין התרין אותם שהם ס"הי

 אהיה ד'אבל בהמשכת המוחין יש  ,אהיה ג' לכן הםכלים דנוק' דא"א הם נקראים  ו"קב

 .אורותשהם  ,דגדלותקס"א קס"א קמ"ג קנ"א הם המשכת 

 שם יש שבה ס"מי חת אל ובכ ה"אהי נקרא אימא :...ע"ח א' דף ע"ד ע"א אות ד'

 ן"באלפי שמאל ושל ן"דיודי הוא שלה ימין בקו אשהו ה"אהי שם וכל' א ה"אהי

 . ע"ש שלה ובכלים בלבושים הזל וכ ן"בההי אמצעי קו ושל

? ד' שלה.וזה המשכה מאימא אם כן למה אינם בכלים ובלבושיםכך מונה אותם  ג'הם  הרי

 ע"ט ע"גא' לע"ח שולח אותנו  הגוב"י ה'שם ראה . שלה בכלים ולבושיםשהכל  התשובהו

  .דההי"ןאהיה  נה"י דאלפי"ן אהיה חג"תדיודין אהיה חב"ד מחלק באימא  ה שםלמט

וז"ל: . בצד אות ד' של רבי שאול בכתב ידבשוליים בע"ח הנ"ל הגהה יש ראה  וכן

 חג"תודאלפין ב כח"בדשם כתב דיודין ב דף ע"ט ע"ג רפ"געיין לקמן ע"ח א' 

שהחב"ד  בדרוש הדעת על פי מה שכתב נ"ל לתרץוצריך עיון וכך נה"י ודההין ב

 מו"ר השד"הוק"ל  דעתוהנה"י נקראים  בינה, והחג"ת נקראים חכמהנקראים 

  זצ"ל.
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 קמ"ג. הוד אימא לבושוזוכר חסדי אבות' הארת ' :בסידור ב' דף ס"ט ע"בבאטב"ח וראה 

 דגדלותבמוחין  אך, קמ"גהוד דאימא  לבוש'ומביא גואל לבני בניהם' גם שם  :וכן דף ע' ע"א

 וביניקה יהיו ג' בלבד.  .קס"א קס"א קמ"ג קנ"אאז הם עסמ"ב לבושים של שהם 

, ומתרץ יש הבדל גדלותמוחין ד, הרי זה הלכות קמ"גשהם לבושי אימא אטב"ח שהביא ב מה

אך אם ממשיכים מוחין מלובשים אז הלבוש הוא  ג'בין אם הלבוש הוא מאיר לבדו אז הוא 

 . ד'הולך אחר המוחין והם 

קס"א אהי"ה דב' שתחילה מקבלת שכמל"ו שם בכוונת ב כ"ה סוע"אשעה"כ דף 

 ( ד"פ ז"שער ל ח"ע). קמ"ג קנ"אברוך שם ואחר כך כבוד 

הביא אמר המגיה תירוצו שהוא אם הוא לבוש וכלי לבדו אזז הם ג' כמו במטבע ברכה עד כאן 

 אך במוחין עם עסמ"ב הם ד' אהיה.

אתי  תי. ולפי מה שכתבעיניים דף ב' סוע"גפתח שוב ראיתי בהרב המגיה וז"ל: ממשיך 

הוא מעתיק את השמן ששון, מביא שם את תירוצו  בהמשך . ומסכם את השמן ששון.שפיר

 שטבע המאציל, וכן התירוץ של יש מתרצים בעניין אם נכללים או לא. 

אותיות  ג'אותיות, ואימא היא  ד'זה אבא שיש בו  ד'מה זה  הוראת שעהבתירוץ של  ממשיך

' שממנה ולמטה מה שאין כן באבא וכדי להשלים לבושים מוסיפים אהיה נוסף.. ע"כ. גולל כ

שורות לפני ד"ה אמנם.  10 מבו"ש דף נ"ה ע"דוכן  הציצית דף ה' ע"דדרוש  שעה"כראה 

. אך לפי זה קשה איך התהפך בשמאל במקום ג' שמותאך היא ד' מוחין הרי שאימא היא 

 קמ"ג יהיה קס"א.

 של האמתית העליונה רק יחידה נקרא אינו כי הדבר פירוש :...נ"ה ע"דמבו"ש דף 

 שאינה אלא שבה יחידה' בחי בה יש ז"עכ אבל יחידה ממנה חסר כ"וע ק"א כללות

 כנזכר שבה' בחי 'ד רק שאינה שבה' בחי' הה ואלו' הנז לסיבה יחידה בשם נזכר

 ולהיות לבד כמהח שם על נקרא האצילות כל זו ולסיבה שבה הפרצופים' ה הם

 בלבד ולמטה שלו החיה מן רק ק"בא אחיזה לו אין ולכן לבד חיה בחינת שהוא

 את להאציל ק"דא החכמה תוך ס"הא אור שנתלבש אחרים בדרושים ש"מ ס"וז

 שהיא שכיון לפי והענין. עשית בחכמה כולם בסוד חכמה נקרא ולכן האצילות עולם

 ... ע"ש.מאד זה והבן בלבד ק"א של החיה מן אלא לקבל יכולה אינה חיה

תירוצים על השאלה מתי  ז'לפחות עסקנו בסוגיא הנפלאה הזו ומכאן יצא לנו ע"כ : סיכום

 אהיה. ד'אהיה ומתי  ג' יהיו

עניין חיצוניות הגמור עניין החשמל  הש"שראשון שלא עסקנו בו שמביא  תירוץ (1

 אהיה. ד' ובפנימיות הוא ג' הוא
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' גברכה יהיו  טבעהמאציל שבמ עבַ טָ השמן ששון שכך נוסף שעסקנו בו של  תירוץ (2

 .ד'ובמוחין יהיו 

שהביא ג"כ השמן ששון שנשענים על מבו"ש והוא כשיש התכללות  מתרציםיש  (3

 . ג'וכשאין התכללות יש  ד'אימא ותבונה בפרצוף אחד אז הם 

לא סובר עניין התכללות במטבע ברכה אלא התכללות היא במוחין  רבי שאול (4

 .יניקהאהיה ובמטבע ברכה הוא  ג'אין התכללות, ואז הם  דיניקהובמוחין  גדלותד

 כלים הם ובמטבע ברכהסובר השינוי הוא בהבדל בין כלים ובין אורות  אמר המגיה (5

 .ד'במוחין הם אורות לכן הם  ג'ולכן הם 

סובר שאבא שהוא בחינת אצילות שהוא חיה הוא ד' ואימא שהיא  הוראת שעה (6

 תיה הרי היא מהותה ג' אך בה יש גם כן ד' מוחין.בריאה ויש ג' תח

בב' תשובה הנ"ל שהבאנו ששאלו את החכמים ואמרו  בשערי רחמיםועוד כתבו  (7

 .לא יש תשובהשלשאלה זו 

 בקרוב אמן. מעיינות החכמהונזכה לכוון לאמת ויפתחו לנו  ה' יאיר עיננו בתורתו
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 ולמי מושפע המילוי מספרמהו 
 

שהם אותיות, מ"ב הם ה .ומלא דמלא ,ומלא ,פשוט הויות:חיצון רואים ד חיצוןבשפע הנה 

והם פנים  . ראשונה וחמישית ותשיעית והם מדרגהדכתר וחכמה ובינה, ט' ספירות עליונות 

  .אותיותוהם  (בינהדו) ,ודנשמה )ודחכמה(דחיה  )דכתר(דיחידה 

 של החכמה והוא ילוימשהוא רק עס"מ של ה המילוי מספרמה עניין  קחלנו להבין ונשאר

, מספרמקבלת בגלל שזה היא השהמלכות , ואם נאמר שביעיתמדרגה המילוי של ה מספר

המקבלת שהיא אחורי הת"ת דז"א. ואומר הרב שהשפע  מי זאת המלכות צריך להבין וגם

גם הזה של החיצוניות הוא כדי לעלות למ"ן עם הרפ"ח, בסוד "ולא יראו פני ריקם". וצריך 

. הרש"ש מהפך פעם מקדים המילוי מלך העולםהיא נקראת יחד שהיא עולה  את המלכות

 ופעם מקדים את המ"ב למילוי.

, לכאורה זה אין מילואוימשיך  מ"ב:... אמנם מ"ש שבכל אמת מאר"ץ דף נ"ב ע"א

מיניה לא קשיא מובן, דהא המילוי נכלל עם המ"ב. אמנם כד דייקת שפיר לעיל 

( ובכוונה השנית כל עצמו וכו' שהוא נה"ש כ"א ע"ב"א דף פ"ד עמידי, וז"ל לעיל )

הם  מ"ב, יעו"ש. ובזה מובן שהעס"מדעס"מ ומספר המילויים ד אותיותדמ"ב ה

בינה ומלא דמלא ב חכמהמלא ב כתר)פשוט ב ספירות דכח"ב דחח"ן בג"ה דת"י ט'ב

)מדרגה שביעית( דחכמה  מלכותהמילוי הוא ב מספר, ודעס"מ ימין שמאל אמצע(

 )דחיצון דחיצון(דחג"ת. חג"ת ונה"יד )דעס"מ ימין שמאל אמצע(ח"ן בג"ה דת"י,דח

 ע"ש. 

מדבריו שבתחילה חשב שהמילוי המופיע שם, הוא חלק מהמלא המופיע שם, אך חזר  משמע

, אך המלא שביעיתמדרגה ילוי מבו ע"פ דברי הרש"ש שזה מדרגות אחרות שכן המילוי הוא 

. אם כן יש מלכותוזה בט"ס ואינו אותו מילוי. זה בות אותישהוא  חמישיתמדרגה הוא 

 .למלכות המשכה

של  המספר:... ולפי קוצר דעתי צ"ע אם כן המשכת מעיל אליהו רמ"ח סע"א

לפי דפרצוף החכמות )מדרגה שביעית( . אם נאמר ממלכות מהיכן הםהמילויים 

נשאר  ...כתרולא ממלכות דחכמה ... למה אנו ממשיכין ממלכות דשהוא מספר

 בצ"ע... ע"כ. ע"ש. 

                                                             
ות ביאר זאת ביתר עמק הרב מרדכי עטיה שליט"אהנה בסוגיא זו חזרנו אחרי כמה שנים ומו"ר  קח

 ואני משאיר גם את זה שלמדנו לפני כן מפני שגם בו יש לימוד.
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וגם  שלישיתמדרגה מגם , הכללמה לא ממשיכים שביעית המילוי הוא חלק ממדרגה אם 

משמע גם . כנ"ל ולמה לא גם של הכתרלבד ועוד למה ממלכות דחכמה  רהאחת עשמדרגה מ

 . שזה ג"כ למלכות מעיל אליהוהרב לפי 

והנה בהמשכת מ"ב  :...שאלה צדק ושלום להרב משען סי' א' בתחילת הספר

דאותיות האיר עינינו מורנו הרש"ש ז"ל מהיכן המשכתם ולהיכן הולכים 

 אמנם בהמשכת המילוי דעס"מומתפשטים, שהוציא זה משער או"א פרק ה' וו', 

  ... ע"ש..מהיכן המשכתם ולהיכן התפשטותםלא האיר עינינו 

כל מילוי .. כי .שעה"כ דף ס"ה ע"בבת שבלת קהכוונה ב בק"ש: בדרוש א' תשובה

של  ז"ת' חסדים המתפשטים בז' הבלים זוהוא סוד  הבל נקרא עסמ"בדד' שמות 

 אותו פרצוף... כמו שהבל אדם גנוז בתוכו... ע"ש. 

. עכ"ז י"טוהוא גימ' מ"ה נתן כלל שאע"פ שבשבת מכוונים במילוי ה דרושי שבתהרב בהנה 

השפעה מאימא לז"א. עיקר שהוא  "גסעל שם מילוי  הבלמפני שכל מילוי נקרא  הב"לנקרא 

פרשת שלח על הפסוק  בשער הפסוקים דף ט"ו ע"אראינו דברים דומים שהרב ביאר ועוד 

, כחמשמות הקודש הוא נקרא  של כל שםאדנ"י" ושם מבואר שמילוי המילוי  כח"יגדל נא 

הרפ"ח של  ע"בבעניין ד' וכן אותיות. ע"ש.  כחעל שם מילוי המילוי של ההוי"ה שיש בו 

 דעסמ"ב.  ע"ב. ד' ע"בקרא לכולם  ע"גאו  ע"אשיורדים לבי"ע אע"פ שהם 

הבלים הם בחינת החסדים  ז':... גם צריך שתדע כי אלו שעה"כ דף ס"ה אע"ב

 המתפשטים תוך ז"ת דז"א... והם סוד ז' ההבלים היוצאים מפי היסוד... ע"ש. 

מערכת חסדים... משמע אולי והיא  מערכת הז"תשהמילוי הוא  משמע לפי הצדק ושלום

 . לז"ת ,דעס"ממילויים , והחסדים הלחב"דהולכין  ג' מ"ב דעס"מסובר המוחין 

והוא  מספר:... השפעה של הפנימי דחיצון הוא פתח עינים דף ב' ע"א ד"ה גם

של חיצון  אותיות)מ"ב  פירותס 'טל היותלריך ... אמנם האותיות עצמם צמלכויותל

אותיות עם מילוייהם  מ"בוכן בזיווג החיצון נקט להמשיך ולא כתב כן. ( דחיצון

 וצ"ע. ע"ש. המספרולא נקט 

לז"א אך לפי זה קשה  אותיותנמשך לנוק' ו מספר מבין שכל בחינתשמן ששון הרב כאן 

הסידור שכן בשפע הפנימי דחיצון כתוב שהשפע הוא לז"א דווקא הרי הוא מספר, והשפע 

וממשיך  בהמשך גם זה יובן בע"ה(). לזו"ןספר כתוב שהוא דחיצון שהוא אותיות ומהחיצון 

ספירות ומקום המשכתו  בחיצון דחיצון ביאר כתובת השפע דט'בסידור בשפע לכך ש ושם לב

 לא ביאר לאן נמשך.המילוי  אך את
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: מה שכתב עסמ"ב תשובה:... שואל בענין השמות... שערי רחמים א' שאלה נ"ה

... אבל האמת קטכוונתו לעשות מספר ברוךלוין הוא וקס"א קמ"ג קנ"א וג' מ"ב ומי

נותן  מספרוה אותיותלוקח  הוא, אותיות ומספר המשכנו, עסמ"בכשהמשכנו 

מספר והאותיות  לוקחהוא נמשכים אותיות ומספר  הג' מ"ב ומילוין', וגם נוקל

 . מהרה"ג שד"ה. למלכות

שהמספר . ועוד א ולנוק'לז"החלוקה  רבי שאולתה שאלה בפתח עיניים כאן קובע שהימה 

זה לא רק מה שכתוב אלא הרבה יותר ומה שכתוב רק המילוי ושממשיכים  וגם האותיות

גם של המ"ב האותיות  פרלנוק' והאותיות לז"א וודאי שיש גם אותיות לז"א של המילוי ומס

גם בשפע הפנימי  למלכות הדבוקה מאחורי הת"ת גם מכאן שיש השפעה גםמשמע למלכות. 

  .ןדחיצו

להמשיך... מילוי ע"ב ומ"ב  'ברוך':... וזה הכוונה השנית... במילת נה"ש דף כ' ע"ד

ומילוי ס"ג... הנקרא  'הויה'ומילוי מ"ה... הנקרא  'אתה'דע"ב לקו ימין הנק' 

בכח  עם המלכות הדבוקה באחורי הת"ת לעלות את החג"ת הנז'. ויכוין 'אלהינו'

 ולם... ע"ש. הנז' אל הבינה הנקרא מלך הע מ"ב ג'

לפי  לכל התירוצים. צריך לומר המספרכאן המלכות העולה היא זאת שקבלה את  משמע

לז"א והמילוי לנוק'. אותיות  מ"ב, המעיל אליהוה, גם לפי מספרהמשכנו למלכות  שאול ביר

לגבי פנימי דחיצון... ע"ש כלי :... שפע החיצון דחיצון נקרא ח ע"ב"דף נ תורת חכםעיין 

 .נה"ש דף י"ב ע"גוכן ראה ול. בעומק גד

מו"ר הרה"ג שבשנה האחרונה  זכינוב"ה ובעניין זה, ביארנו לפני כמה שנים מה ש עד כאן

יותר וראה בנושא זה מה בעיון חזר ללמד אותנו מטבע ברכה  הרב מרדכי עטיה שליט"א

 שחידש בקטע הבא.

                                                             
היות  מעיל אליהוולפי זה מתורצת שאלת ה ט"ז, לעיל עמוד שערי רחמים ב' שאלה כ"בעיין עוד   קט

 ולכן לא ממשיך יותר מזה. ברוךואני צריך את המספר 
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 החיצון דחיצון לזו"ן השפעלמה לפי הרש"ש 
 

מרדכי הרב מו"ר הרה"ג נביא מה שחידש  וכאן למדנו מהדורא קמאודם הקטע הקלעיל הנה 

פנימי דחיצון ובין חיצון להבדל שבין שפע  עומק נוסףאחרי כמה שנים להבין  עטיה שליט"א

, ונבין שמה שבחיצון לז"אובפנימי הוא רק  לזו"ןהסיבה למה בחיצון המשכה היא את דחיצון 

ושהאותיות לז"א  אותיות ומספרמפני שיש בשפע  האין הכוונ, לזו"ןדחיצון השפע הוא 

 .אינו כןוהמספר לנוק' כמו שביארנו לעיל, 

בשלשה  חג"ת דחג"תוביאר כי השפע הנמשך לג' קוי פרצוף  :...נה"ש דף כ"א ע"א

ות דע"ב ס"ג ישהוא המ"ב אות ברוךג הנעשה במלת ומהזיו אתה ה' אלהינומלות 

שיכוין להמשיכם  ברוךהעולים כמספר  המלויים דע"ב ס"ג מ"ה מספרמ"ה עם 

אתה ה' דחג"ת דחג"ת דאו"א ולהמשיכם בשלשה מלות  כח"בבמלת ברוך מן 

נוק' שהיא  דז"א ולמלכות העומדת אחורי הת"תלכח"ב דחג"ת דחג"ת  אלהינו

ומלא דמלא  חכמהומלא ב כתרוכבר נודע הכלל בכל השמות כי פשוט ב דחג"ת דז"א

 .. ע"כ. ע"ש..קיבינהב

 זה לאשל השפע,  המספר לא אומר כאן שהמלכות לוקחת בחיצון דחיצוןהרש"ש מדבר  כאן

 שפע הפנימי דחיצוןהשהיה צריך להיות  מהמספר, שכן לפי זה אם זה נובע הלכות מספרים

לז"א  שפע פנימי דחיצון הואאלא  ,הוא, ולא כן מספר' שכן כל השפע הפנימי הוא נוקל יושפע

להבין  לכן נשאר לנולעיל. אם כן אינו שייך כאן עניין זה.  קיאחמיםשערי רדווקא. ולא כמ"ש 

 . לזו"ןדחיצון השפע הוא  חיצוןוב לז"אדחיצון השפע  בפנימילמה 

)חיצון  לחג"ת דחג"תבהמשכת המוחין דווקא נ"ב  :...ב' עמ' רמ"ח פאת השדה

גם ( צריך להמשיך אחורי הת"ת)שהיא  תדכללות החג" מקום הנוק'דחיצון( ששם 

אם כן  הנוק'מקום  שאין שם החב"ד דחג"תלנוק', אבל בהמשכת המוחין של 

 מילויהםוג' מ"ב דעס"מ לבד, ומשום הכי סידר לנו הרש"ש ב לז"אההמשכה היא 

 לבד. ע"כ ע"ש. )מסידור הראמ"ע.( לז"אדחג"ת  חב"דשהוא  וי"ה'ה' , ובתיבתלזו"ן

 בחב"ד דחג"תהרי לפי רבי שאול  הראמ"עשהביאו  השד"השל  הוא בוודאיהזה  החידוש

איתו באחוריו, וזה גם  דבוקהדחג"ת המלכות שחג"ת . אבל בלכן השפע לז"א אין מלכות

 דז"א ולמלכות העומדת אחורי הת"תלכח"ב דחג"ת דחג"ת ברש"ש לעיל שכתב "מדוייק 

בחב"ד שאין  מה שאין כןשאחורי הת"ת  נוק' מדגיש שלחג"ת יש "נוק' דחג"ת דז"אשהיא 

                                                             
 י הנה"ש.לשון הרש"ש והגדרותיו בפרטות ביארנו לעיל בביאור מבטע ברכה לפ קי

 בהמשך נבין את מה שלכאורה הוא סתירה לזה בשערי רחמים במובא בקטע הקודם ע"ש. קיא
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' רק בחיצון דחיצון ולפנימי לנוקמובן למה המשכה  מכאןשנשפיע לה. ונוק' ולכן אין  ת"תם ש

 דחיצון אין המשכה לנוק'.

ורשמו כאן הארה שיש  ,דחיצון חיצוןלדחיצון פנימי ספרים שלא הבינו ההבדל בין יש 

חיצון ובחיצון ד, ז"אלמה כאן בפנימי דחיצון המשכה רק ל ,ולא מובן להם לכאורהסתירה 

. ראה הארה של הרב הלל על זה זו"ןוכתבו בשניהם  "שלום בית". ועשו זו"ןההמשכה היא ל

 . וכן לעיל שערי רחמים.אות ל"ח

בשערי שלמדנו לעיל במהדורא קמא, שמה שאמר  סתירה בדברי רבי שאולשאין להבין  צריך

על הוא יאר שם שהשפע הוא תמיד כפול גם לז"א וגם לנוק' מה שב בשאלה נ"הלעיל רחמים 

. זה הכוללתהיא נוק' שאחורי הת"ת  בפאת השדהשל בחינת הספירות, וכאן  פרטית נוק'

ואין שם נוק'  חב"ד. אך בפנימי דחיצון, זה הת"תדחיצון יש נוק' כנגד  חיצון, תבקומת חג"

 ונבין לשון הרש"ש. או בעובי(.) בגובה

 'ברוך'"ל בקיצור כי הנה במלת וזה כונה השנית בענין הברכה ז :...נה"ש דף כ' ע"ד

יכוין להמשיך מספר מלוי ע"ב ס"ג מ"ה עם מ"ב אותיות דכל אחד מהם העולים 

ומלוי  'אתה' ראדחג"ת הנק לקו ימיןומ"ב אותיות שבו  ע"במלוי  ברוךכמספר 

ומ"ב אותיות  דס"גומלוי  'הויה'דחג"ת הנקרא לקו אמצעי ומ"ב אותיות שבו  דמ"ה

עם המלכות הנז'  החג"תויכוין להעלות את  ,'אלהינו'ת הנקרא דחג" לקו שמאלשבו 

וגם  'מלך העולם'הנז' אל הבינה הנקרא  ג' מ"בבכח  הדבוקה באחורי הת"ת

 .. ע"כ.המלכות נקרא מלך העולם

מלכות שרק בחיצון דחיצון יש , המלכות הדבוקהאמר עם  בחיצון דחיצוןמדבר כאן  הרי

 .כנ"ל מספר, ואינו בגלל הלמ"ן ועולה עמו שפע היא מקבלתלכן  אחורי הת"ת
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 "ת ראשונים ושנייםישסו-יסוד ומלכות
 

, "יכוין אתהאנו ממשיכים שפע מיסוד למלכות בשפע חיצון, במילת  פעמיים במטבע ברכה

ת ביתדאימא ותבונה" וכן בשפע הפנימי, ב מלכותדאימא ותבונה ל כרהנזיסוד להמשיך מ

  וד לספירת המלכות. אך הדבר עמוק.שט נראה, מספירת היסהלשון דומה, לפי הפ 'אשר'

, ימשיכם ליסוד ומלכות דישסו"ת... וצריך לדעת אשר:... פתח עיניים דף ג' רע"א

אלו דנקט, הלא אינם מתלבשים אלא בנה"י דישסו"ת...  יסוד ומלכותמה עניין 

חו"ג  ,יסודשהוא כמ"ש דבתחילה מתלבשים המוחין חו"ב ב עתידניות לע ונראה

ונכנסים  השלישיםואח"כ יורדים ומתלבשים תוך ישסו"ת  ,דאו"אעטרת היסוד ב

 ... ע"ש.בסידור בכוונת הק"ש במילת אחדוהכל כנז'  תוך ז"א

וצריך להבין שזה לפי התפשטות המוחין וכניסתם  לא כפשוטומבאר כאן שיסוד ומלכות הרי 

 '.אחד' בז"א כמו ק"ש בתיבת

ומתגלים  נסדק היסוד דעתיק. גם יכוין שע"י ריבוי האורות :..דף ל"ז ע"אב' סידור 

... פרצוף אחד קיב, ואימא ותבונהפרצוף אחדנעשים אבא ויש"ס  הזדי יל כל החו"ג וע

 ע"ש.

וזה  .וכן אימא ותבונה אחדשבהמשכת מוחין דגדלות צריך שאבא ויש"ס יעשו פרצוף הרי 

' בצופים ובבקיעתו בטל הגורם ויהיו פר ד'להיות שם  הגורם קורה מכך שנבקע יסוד דעתיק

 פרצופים.

דהיינו שאימא מעלה מ"ן...  ישסו"ת הראשונים:... ויכוין לזווג סידור דף ל"ז ע"ב

 ע"ש. 

כדי לתת  יחודשהוא עניין ההחילוף יש סוד ו .בשטח ישסו"תכאן נקרא זיווג ישסו"ת, שהוא  הזיווג

 מוחין לז"א.

                                                             
שיסוד דעתיק שמגיע עד החזה דא"א והחסדים שעוברים בו. הם  אוצרות שער או"א פרק א'עיין   קיב

הגורמים לארבעה פרצופים מהגרון דא"א עד הטיבור. אבא ויש"ס בימין, ואימא ותבונה בשמאל. 
, נבקע יסוד דעתיק לאורכו ונעשים מוחין דגדלות לז"אש ריבוי אורות לקראת זיווג או"א לתת וכשי

אבא ויש"ס פרצוף אחד, ואימא ותבונה פרצוף אחד. וצריך להבין שזה אינו הפיכתם לפרצוף אחד 
. מהחזה דא"א את הבינהותבונה מלבישה ממש. אלא זו הלבשה שאימא מתארכת עד הטיבור דא"א 

בישסו"ת ראשונים. זהו סוד נעשו התכללותם בפרצוף ויתלבשו או"א עילאין  שירדוא ויש"ס. וכן באב
 ע"ש. כרם שלמה חלק ו' דף קנ"ח. עיין שער ט"ז פרק ג'אחד ע"ח 
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צלמי המוחין דאו"א שבנה"י  ב' קיגהוציא:... ואז יכוין לסידור דף ל"ח ע"א

וכל צלם כלול מי"ס שבו דכל פרצוף ופרצוף מהפרצופים הנ"ל  דישסו"ת הא'

ויורדים ומתלבשים כל ב' צלמי המוחין דאו"א מהפרצופים הנ"ל באחוריים 

דהפרצוף הנ"ל. ומוציאין הארת המוחין שלהם ומקיפין  דישסו"ת השנייםדכחב"ד 

 דצלם... ע"ש. מהשניים דפרצוף הנ"ל. והם מחוץ לכחב"ד דישסו"ת 

. ג' מערכות, ישסות השניים, ישסו"ת ראשונים, או"אאת המערכת, הנה יש  צריך להבין

, הכוונה שנה"י בז"אצריך להבין כל מקום שאנחנו אומרים שנה"י דישסו"ת נכנסים  ועוד

של  מ'ניים והדישסו"ת הש חג"תהם  ל'נכנסים בז"א, וה השניים שהם שלישייםדישסו"ת 

 של ישסו"ת השניים.  הכחב"דז"א הם 

 שהםת הראשונים "ת לאו"א ואז נאמר ישסו"יש להבין שיש פעמים שמיחסים הישסו ועוד

שנכנסים תוך ז"א נה"י כלפי או"א. וה שלישייםשהם כלפי או"א. ישסו"ת השניים  שניים

 כלפי או"א.  רביעיים שהםהם ישסו"ת השלישיים 

 , במילותהל"מאים את השפע הפנימי החדש מכניסים בברכה את כל בברכה כשמבי הנה

 ... מלכות דל"מ. על, ו"ק דל"מ. וציוונו, בינות דל"מ. ותיובמצ, חכמות דל"מ. קדשנו

. ובעשיית המצווה או באכילה מביאים שלישייםשהם  נמצא בגובה ישסו"ת השניים כל זה

, אשר שאין בה מעשה כגון יוצר אורדצלם. וזה ישסו"ת השלישיים. וכשיש ברכה  הצ' את

 במלך העולם. צל"ם וכו' אז נביא את כל ה בדברו וכן ברכות השבח שהחיינו

בערך או"א נה"י הראשונים נקראים ישסו"ת :... וכבר נודע שתורת חכם דף ל' ע"ב

שכל פרצוף תחתון מלביש לעליון מחצי תפארת של העליון ולמטה...  קידעילאין

וד דילה אחר הזיווג, רוצה לומר לאו דווקא ביסוד אלא ר"ל וקבלת אימא ה"ח ביס

ויורדים  כתבשה ... ומבישסו"ת הראשונים, וכוונתו לומר הצלם עד היסוד דאימא

וגים כל הפרצופים הנז' כמ"ש , רוצה לומר שמזדולמלכותהה' חסדים וה' גבורות 

בערך  מלכויותשנקראים  לישסו"ת השנייםהרב ז"ל, וממשיכין המוחין  מורי

 כמ"ש... ע"כ. ע"ש.  או"אכללות פרצופי 

                                                             
כאן זה הלידה של צלם המוחין דז"א שיכנס לתבונה שניה שהיא שלישית ואחר כך יהיה צינון  קיג

ישסו"ת שניים שהם שלישיים בז"א. הי שצריך להבין שהזיווג ויכנסו המוחין דז"א מלובשים בנה"י ד
 וההריון היו ביסוד דכללות מקום החתך בינה דתבונה, ומשם נולד ויוצא החוצה.

יותר  אחרים: ואח"כ חוזר ז"א לבחינת קטנות וגדלות דרוש ב דפסח שעה"כ דף פ' סוע"גראה  קיד
ם של פרצוף או"א מהחזה שלהם ולמעלה ולכן עליונים והוא בבחינת פרצוף חו"ב שהם חצאין העליוני

אנו מכנים הב' והקטנות והגדלות  נה"י דאו"אאנו מכנים אותם וקורין אותם הא' הקטנות והגדלות 
 חג"תלפי שהחו"ב הם מן החזה דאו"א ולמעלה אשר שם הוא בחי'  דאו"א חג"תוקורים אותם בחי' 

 שלהם
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שהם  והם ישסו"ת שניים מלכות, ושהם שניים והם ישסו"ת ראשונים יסודכתב הרי 

 ל"מ' נכנס בתוך הז"א, צשלם, והמל"צ  שהם שלישיים . ויש בישסו"ת השנייםשלישיים

 בעשיית המצווה או באכילה. צ'בברכה, והיכנסו ל"מ מקיפים. ה

בחינות הם באימא וכנגדן באבא  ג':... והנה נתבאר כי דף ב' סוע"אעץ חיים ב' 

העליונה והוא  בינה ונבאר אותן דאמא ומשם יתבאר של אבא כי הנה הם בתחילה

ואח"כ זו  מ"סואלו השניים נקרא  ,ולמטה מהחזההיא  ותבונה ,שלה החזהעד 

מהחזה  ב'ה עד החזה שלה, ותבונ ראשונה' והם תבונה בגם היא נחלקת ל התבונה

הראשונה. בינה בערך  שלישית' אשר נקרא בשל התבונה הזו למטה ונקרא תבונה 

 שלישיתשהיא  התבונה השנייהותבונה דתבונה. וזה  (3ותבונה, ( 2בינה,  (1. ג'והם 

 ... ע"כ. ע"ש.  צלם ומוחין אל ז"אכנ"ל היא נעשית 

 תבונהו .'סספירות הרומזות לאות  ו' היא עליונה ויש בה בינהמבאר ג' בחינות ומתחיל שהרי 

ון סמדאפר מ"ס, וזה שביאר במקום אחר מ'שרמוזה באות  ד'מלבישה מהחזה והיא בחינת 

ומבאר התבונה ראשונה גם  לא לכתוב אותו השם.כדי נלע"ד  מ' ראשונה כתב ס'אע"פ שה

 . ע"ש. אוצרות דף כ"ד ע"ד אות ז'ראה  היא נחלקת לשניים הרי ג'.

 מלכות דבינה נתאינה כי אם בחי התבונה:... דף קנ"ח סע"א רע"ב כרם שלמה ו'

ולמטה ולכן פה מה שאמרנו משם  מהחזה דאותו פרצוףושיעור המלכות תמיד היא 

, אין פירושו בכל אורכם אלא תוך ישסו"תמורי ז"ל שהחו"ב עילאין נתלבשו ממש 

עורם הוא מן שאו"א עילאין שי בכמה מקומותמ"ש הרב ז"ל נמצא מהחזה ולמטה, 

כתב שישסו"ת  חראקום ובמהגרון דא"א עד החזה וישסו"ת מן החזה עד הטיבור, 

מלבישים לנה"י הם מלבישים לאו"א מן החזה שלהם עד למטה משמע שהם 

שניהם הם שמובן מזה שאו"א הם מתפשטים מן הגרון ועד הטבור דא"א,  דאו"א

זה דא"א ולא יותר כי בתחילת יציאתם כך יצאו שאו"א עילאין עד הח אמת

 ותחתיהם באו ישסו"ת... 

או לצורך  אחד כשרצו או"א וישסו"ת להתחבר ולהיות שניהם פרצוףאח"כ  אבל

אז נתפשטו נה"י דאו"א עילאין מן החזה ועד הטיבור  ב'או לצורך עיבור  א'עיבור 

ואז נמצא שישסו"ת מלבישים לאו"א  ונכנסו בסוד מוחין בתוך ישסו"תדא"א 

, אבא וזה נקרא התחברות שניהם בפרצוף אחדהחזה שלהם ולמטה  מן לאיןעי

 .. .אחדואימא ותבונה בפרצוף  ,אחדויש"ס בפרצוף 

ויתלבשו בישסו"ת הראשונים...  צריך להבין שירדו או"א עילאין ע"ח שער ט"ז פ"גוראה 

 , וכך הוא גם בכוונת קריאת שמע. רבי שאולוכן סובר 
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נלע"ד עיבור ראשון הכוונה  עיבור שניאו לצורך  ור א'עיבראשית מה שאמר לצורך  הנה

משם והלאה אין בקיעת  אךיסוד דעתיק, נבקע בבריאת העולם שמריבוי האורות שהיו שם 

 יסוד דעתיק ביניקה אלא רק במוחין דגדלות לז"א. 

, ומהחזה של נקראת יסודשהיא שניה, והיא  ראשונההיא תבונה ולמטה מחזה דאימא  הרי

 ם"צלוהיא נעשית  .נקראת מלכות, שהיא שלישיתשניה  , היא תבונהראשונההתבונה ה

. ונה"י אלו פנימייםז"א מוחין כל ם, הם הנכנסים ב"דצל צ'שלה  נה"יז"א, והדמוחין ה

 יםנעשונה"י חדשים תפארת  שלישבערך אימא. ו רביעייםנקראים ישסו"ת שלישיים שהם 

. וסדר הגוב"י אות ו'' דצלם. ראה שם מעשה ' דצלם. והחב"ד נל. והחג"ת הם הכתרבז"א 

 . ע"ש. בסידור דף ל"ח ע"אכניסת המוחין 

:... והנה בעת זיווגם להוציא טפת צלם המוחין האלו הם עץ חיים ב' דף ב' ע"ב

בית ... ובתבונה זו היא שניהונמצא תבונה ראשונה שהיא  פרצוף אחדנעשים כולם 

דצלם דמוחין דז"א כנ"ל... ובעת  קטורושם מקום העיבוהפרצוף  הרחם של כללות

ושם  שלישיתיוצא צלם זו מהרחם שלה ומתלבש תוך תבונה השנייה שהיא הלידה 

 נקראת צלם דז"א כמ"ש בע"ה... ע"כ ע"ש. 

  

                                                             
ע"ח ב' שהם שניים. עיין לקמן  ישסו"ת ראשוניםנת והוא בחיהיסוד הוא ברחם הוא העיבור הרי   קטו

ויוצא למלכות שהם ישסו"ת שניים שהם שלישיים, ויכנסו הנה"י  מיסוד דכללותשהלידה דף י' ע"ב 
 .אור מקיףשהם ישסו"ת שלישיים תוך ז"א. והשאר ל"מ מעליו 
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 . 'פרצוף אחד כולם נעשים' ביאור עניין
 

 ב' ויש אחדפרצוף  אבא ויש"סוכן  אימא ותבונהבדברי הרב לא ברור איך נעשים  הנה

ואז היא נה"י שלה.  יורדת תוך תבונה ב' תבונה עולה ומלבישה נה"י דאימא,השא' שרויות אפ

 ועוד יש שמועה שרגלי הבינה בראש התבונה.

מהגרון עד החזה,  בשמאל א"א:... מביא הרב את הלבשת אימא ע"ח א' דף ע ע"ג

 התבונה, אך כאןראש של אימא נכנסים תוך  עקבייםותבונה מהחזה עד הטבור, ו

 לא כתוב שהתבונה היא מלבישה את ת"ת ונה"י דאימא. 

... כי מה :ד"ה שהעקביים של רגלי הבינה אות ז'אש"ל  אוצרות חיים דף כ"ד ע"ד 

הוא בזמן שהבינה ותבונה שאמר כאן שעקביים של בינה נכנסים בראש התבונה 

אבל מה שאמר רז"ל במקום אחר שהתבונה מלבשת את  אינם נכללים בפרצוף אחד

 אימא ותבונה פרצוף אחדהבינה מחזה ולמטה הוא בזמן שנבקע יסוד דעתיק ונעשין 

.. מחזה ולמטה.הבינה התבונה ומלבשת את  שעולהשל ז"א  ראשוןכגון בעיבור 

  ע"ש.

דבינה  עקבייםפרצופים ואז  ד'תחילה מבאר שיש מצב כשיסוד דעתיק לא נבקע הרי הנה 

שעולה התבונה ומלבשת את ע יסוד דעתיק וכתב 'שנבקיש מצב אחר  אךהתבונה.  ראש תוך

שהבינה יורדת למטה ואז התבונה מלבשת אותה מהחזה 'שהכוונה כאן  וצריך להבין 'הבינה

 .'ולמטה

 ולא רק עד, יגיעו עד הטבורואו"א יתארכו  :...כרם שלמה ו' דף קנ"ח סע"א רע"ב

 .לעילמהחזה ולמטה ראה החזה, והתבונה תלביש על אימא. 

ומתגלים  נסדק היסוד דעתיק:... גם יכוין שע"י ריבוי האורות ר דף ל"ז ע"אסידו

... פרצוף אחד , ואימא ותבונהפרצוף אחדנעשים אבא ויש"ס  הזדי יל כל החו"ג וע

 ע"ש.

 מדבר בזיווג עבור מוחין דגדלות שיסוד דעתיק נבקע ונעישים פרצוף אחד.כאן 

דהיינו שאימא מעלה  "ת הראשוניםישסו קטז:... ויכוין לזווגסידור דף ל"ז ע"ב

 מ"ן... ע"ש. כאן יש סוד החילוף שהוא עניין היחוד כדי לתת מוחין לז"א.

                                                             
ביסוד הראיון יהיה הזיווג כאן נקרא זיווג ישסו"ת, שהוא בשטח ישסו"ת.והוא ביסוד דכללות, וה קטז

שהוא בחינת ישסו"ת ראשוניים, והלידה של הצל"ם הוא לישסו"ת שניים שהם שלישיים,  דכללות
' מאיר והם חג"ת ל' שהם חב"ד דישסו"ת שניים, והמהנקרא מלכות. ואחר כך מאירים המקיפים 

יים והכתר ' שנכנס לתוך ז"א הוא ישסו"ת שלישיים שהם רביעצדישסו"ת שניים שהם שלישיים. וה
 הוא בחינת שליש ת"ת של ישסו"ת שניים שהם שלישיים.
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דישסו"ת :... ואז יכוין להוציא ב' צלמי המוחין דאו"א שבנה"י סידור דף ל"ח ע"א

שבו דכל פרצוף ופרצוף מהפרצופים הנ"ל ויורדים  י"סוכל צלם כלול מ הא'

המוחין דאו"א מהפרצופים הנ"ל באחוריים דכחב"ד  צלמי ב'ומתלבשים כל 

המוחין שלהם ומקיפין מחוץ  הארתדהפרצוף הנ"ל. ומוציאין  דישסו"ת השניים

 דצלם... ע"ש. מלכחב"ד דישסו"ת השניים דפרצוף הנ"ל. והם 

כוונת הלידה ויציאת המוחין שמתלבשים בישסו"ת השניים שהם שלישיים ואז יוצאת כאן 

ואחר כך ל' דצל"ם  ואחר כך הארת החג"ת היאמ' דצל"ם,  ן דכחב"ד והםהארה של המוחי

נה"י  נכנסים לתוךהצ' דצל"ם  , ואז'וראיתם על האבנים'יש הצטננות הידועה בסוד 

 .אחד וברכת אבות וזה בכוונותלתוך ז"א  ונכנסיםדישסו"ת 

  



 קז                                     ברכת הישועה                                  

 יסוד דכללות - ההריוןהיכן מקום 
 

ך שאבא ויש"ס ואימא ותבונה נעשים פרצוף אחד, והרב בעיבור דגדלות מוחין דז"א צריהנה 

יסוד דכללות שהוא מקום  ג'יסוד תבונה,  ב'יסוד דבינה,  א'ביאר שיש ג' בחינות יסוד: 

ג"כ אע"פ שבפועל אין  יסודלים. ושם הוא בחינת כיצוצות ונורות א אנ"ךהחתך, ולשם יכנסו 

 שה לאישה וטוב לוולד מפני שאין יסוד. יסוד וכתב הרב שלכן הזיווג בג' חודשים אמצעיים ק

:... והנה נתבאר כי ג' בחינות הם באימא וכנגדן באבא עץ חיים ב' דף ב' סוע"א

העליונה והוא  בינה ונבאר אותן דאמא ומשם יתבאר של אבא כי הנה הם בתחילה

זו ואח"כ  מ"סולמטה, ואלו השניים נקרא  מהחזההיא  ותבונה שלה החזהעד 

מהחזה  ותבונה ב'עד החזה שלה,  תבונה ראשונה' והם בא נחלקת לגם היהתבונה 

הראשונה.  בערך בינה שלישיתאשר נקרא  תבונה ב'של התבונה הזו למטה ונקרא 

כנ"ל  שלישיתשהיא  התבונה השנייה. בינה, ותבונה, ותבונה דתבונה. וזה ג'והם 

 ... ע"כ. ע"ש. צלם ומוחין אל ז"א היא נעשית

. שכתב ודע דתבונה זו השלישית שהוא הנעשה צלם ומוחין אל ז"א... ות ו'הגוב"י אשם ראה 

ומה שנכנס תוך ז"א הם הנה"י של תבונה זו הג' והם נקראים תבונה רביעית... ע"ש. ראה 

 . ע"ש.אוצרות דף כ"ד ע"ד אות ז'

:... והנה בעת זיווגם להוציא טפת צלם המוחין האלו הם עץ חיים ב' דף ב' ע"ב

בית ... ובתבונה זו היא תבונה ראשונה שהיא שניהונמצא  פרצוף אחדם נעשים כול

דצלם דמוחין דז"א כנ"ל... משמע  ושם מקום העיבור הרחם של כללות הפרצוף

 בהמשך בע"גהוא בתבונה הראשונה שהיא שניה. וכן  שמקום ההריוןמכאן בפירוש 

שהיא שניה  דתבונה ראשונהשורה חו"ג... ואמנם אלו המוחין יוצאים מרחם 

 ... ע"ש.קיזונתלבשו בו"ס של התבונה השניה שהיא שלישית

בחג"ת... הנה נודע כי הם בינה ותבונה ולפעמים  ל: שורה עץ חיים ב' דף י' ע"א

נכללין בפרצוף א' ולפעמים נחלקים והנה בעת זווגם דאו"א להוציא צלם המוחין 

כי מאימא נבין את אבא.  אלו נכללין בינה ותבונה ועד"ז אבא ויש"ס, ואין להאריך,

נמצא היות כל פרצוף תבונה נה"י דבינה, ובהיות  פרצוף אחדובהעשות בינה ותבונה 

                                                             
כתב אע"פ שבדרוש  ע"ח ב' דף י' ע"א דרוש ד'' דצלם, ראה מראה למטה באותו עמוד שהו"ס הם ה קיז

ע"ח ב' דף ב' וכן ראה  כחב"דדתבונה  ד"רב מ'' דצלם... אינו כן והסדר האמיתי הוא מא' אמרנו כי 
דב"ש זה, אם כן כוין שחזר בו למה לא מחק את מה שלא נכון לכאורה. עיין שהרש"ש גם האיר על  ע"ג

 שתירץ ויישב דבר זה.  דף ס"ב ע"ג.
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ובהיותן פרצוף אחד שניהם  קיחהתבונה פרצוף בפני עצמה יסוד שלה תחתון מאד

, ואז נזדווגו יהיה היסוד של הכללות הפרצוף יותר עליון מאד כמעט בפי התבונה

ובזה היסוד של הכללות היה הזיווג ושם פרצופים כנ"ל. יחד או"א בכללות כל ה

ניתנו המוחין של ז"א בסוד העיבור, ובבא זמן לידה יצאו מוחין אלו מיסוד הזה של 

 ... ע"כ. ע"ש. הכללות

 כן מקום ההריון הוא ביסוד דכללות ואינו רק מקום שונה אלא זה מהות שונה.אם 

ונלע"ד חיים כי מקום החתך הוא .. : ובמקום החתך.אוצרות דף ל' ע"ג אש"ל א'

 עכ"ל. היסוד של עתה של הכללות

:... ובהיות התבונה פרצוף בפני עצמו יסוד שלה תחתון מאד ע"ח ב' דף י' ע"א

כמעט הפרצוף יותר עליון מאד  היסוד של הכללותובהיותן פרצוף אחד שניהם יהיה 

של  ובזה היסוד"ל. ואז נזדווגו יחד או"א בכללות כל הפרצופים כנ בפי התבונה

ושם ניתנו המוחין של ז"א בסוד העיבור, ובבא זמן לידה יצאו היה הזיווג הכללות 

... והנה כאשר היו שניהם פרצוף אחד שם בע"ב... מוחין אלו מיסוד הזה של הכללות

 דז"א ואז יוצא מיסוד של כללות הב' פרצופים... ע"ש. וילדה אלו המוחין

היה הזיווג וכן העיבור וכן הלידה מהיסוד אחד א ותבונה פרצוף בהיות אבא ויש"ס ואימהרי 

דכללות והוא מקום החתך, ומשם יצא צלם המוחין דז"א שהוא ישסו"ת שניים שהם 

שהם ל"מ וה ,ין הפנימייםעם המוחנכנס בז"א אחר צינון שלהם ' שהוא הנה"י צוהשלישיים 

 . א"על ראש ז החג"ת והכחב"ד מקיפין

כי הנה  שורה אלו:... ונבאר תחילה מציאות או"א עתה והוא מבו"ש דף מ' ע"ג

נתבאר לעיל בפ"ו כי או"א עם היות בהם... ונמצאו עתה תלת בחינות שיש באימא. 

הוא בחינת היסוד של הבינה עליונה בהיותה נחלקת לשני פרצופים בינה ותבונה. א' 

מקום החתך שבין רגלי  ג'בחינת יסוד התבונה בהיותה נפרדת מהבינה כנז'. ב' 

בהתחברם נעשו  קיטשניים כנז'. והנה עתההבינה לראש התבונה בהיותה נחלקת ל

( הבטןהוא עתה הבנין ) מה שהיה בתחילה ראש התבונהפרצוף אחד לבד נמצא כי 

יסוד לבד ומה שהיה תחילה  והיסוד של הכללות ב' הפרצופים בהיותם פרצוף אחד

הוא עתה החזה דבינה של בחי' הכללות של פרצוף א' לבדו... ונמצא כי אף  הבינה

בחינות ראשונות הג' לא מפני זה נתבטלו  בינה ותבונה פרצוף א'שו גם עתה שנע
                                                             

הנה אע"פ שאמרנו שהזיווג הוא בישסו"ת הראשונים וההריון הוא גם כן בתבונה, איננו ביסוד   קיח
 .הוא מקום החתךהפרטי של התבונה שהוא תחתון מאד, אלא ביסוד של הכללות. 

צריך להבין שהתכללותן לפרצוף א' הוא בזמן שרוצים לתת מוחין לז"א, אך לאחר לידת המוחין   קיט
חוזרים או"א וישסו"ת להיות ארבע פרצופים. ועוד צריך להבין שירדו או"א עילאין ויתלבשו בישסו"ת 

 הראשונים. 
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יסוד הבינה ויסוד התבונה שהיו בהם בעת התחלקם לב' פרצופים הנ"ל שהם 

כי מקום . ונלע"ד חיים שלשה מקומות ראויים לעיבורונמצאו עתה  ומקום החתך

 באופן שכולם מקום יסוד... ע"ש. החתך הוא יסוד של עתה של הכללות

 הבטןשיסוד דכללות הוא במקום החת"ך ושם הוא מקום הפה דתבונה ובראשה הוא הרי 

 כנ"ל.  אנ"כומקום ההיריון הרי סך כל היסודות ג' ששם נכנסו 

:... כי עקבי בינה נכנסים מזכיר שלום מערכות מערכת הע' אות ט"ז דף רצ"ה ע"ב

ור מקום החתך בראש התבונה, בערך לאה ורחל כמ"ש עקב ענוה יראת ה'. ושיע

לקחתו בינה כמ"ש במקום אחר, וכיון שכן נמצא בדקדוק כי מקום החתך שהם 

, שם ממש הוא מקום בינה דתבונה. ועיין קכעקבי בינה הנכנסים בראש התבונה

... ע"כ. שמקום החתך הוא יסוד של עתה של הכללותש"ה ח"א פ"ט שכתב  מבו"ש

 ע"ש.

בהיותם פרצופים נפרדים שאז כתב הרב בשער  בתחילה נראה שדיבר על או"א וישסו"תהרי 

פרק ב' שאימא ותבונה כתב שעקבים של רגלי בינה עליונה נכנסות תוך ראש התבונה  קכאאו"א

העומדת תחתיה מה שאין כן באבא, ולכן ראה הגהה שכתבתי שלא מדבר כאן בהיותם נכללין 

 ת וזה כשנכללין.בפרצוף אחד אך בהמשך מביא גם מבו"ש שמקום החתך הוא יסוד דכללו

להזדווג עם אבא כי  א'פעולות:  ב':... והנה בינה צריכה לעשות ע"ח ב' דף י' ע"א

הוא שהיא מוכרחת להיות רובצת על  פעולה ב'הרי זווגם לא פסיק לעלמין... 

האפרוחים וזהו בהלביש נה"י שלה את המוחין דז"א... ולכן היא צריכה להתחלק 

 ותבונה... ע"ש. אחד הלידה  לב' פרצופים בינה

לצורך לידת המוחין דגדלות, והם כך  פרצוף אחדצריך להבין שאו"א וישסו"ת נעשים הנה 

נכנסים צ' דצלם שנולד בתוך ז"א ולכן או"א  לאחר הלידההחל מהזיווג והעיבור והלידה, אך 

 שוב לשני פרצופים. נפרדים וישסו"ת

 

  

                                                             
ום חתך אך מצב זה שרק רגלי הבינה נכנסים בראש התבונה הוא בסוגיית לא נצרכה אלא למק קכ

בהתכללם בפרצוף אחד ביארנו שהתבונה מלבישה את אימא שיורדת למטה. בעניין לא נצרכה אלא 
 למקום חת"ך ראה בית לחם יהודה א' דף נ"ו ע"ג שביאר על פי מסכת חולין דף ס"ח ע"ב עיין שם. 

 באוצרות חיים. קכא
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 והירידה מפרצוף לפרצוף העליהסדר 
 

בין איך כל הפרצופים העליונים מתעוררים לעלות למ"ן לפרצופים שמעליהם לה הנה צריך

לעיל הבאנו לשון הזוהר הקדוש בזה בעניין הקרבן איך עשן העולה מהקרבן מעורר פרצוף 

עליון וזה מעורר את הפרצוף שעליו וכן על דרך זה עד ע"ב ס"ג דא"ק. נביא כאן מקורות 

 נוספים.

עושים זו"ן לאו"א  ועד"ז :...נה"ש דף כ' ע"בכה הרש"ש בהקדמה למטבע בר הנה

 רום המעלותלפרצוף שעליו עד  ףדא"א וכן נעשה מפרצו דפנימיותלעורר זיווג 

סדר עליית התעוררות הזה מפרצוף לפרצוף בפרטות  חראקום במ אצלנווכמבואר 

 . ע"ש....ע"כ.עד רום המעלות ע"ש

ביאר העניין של עליית הפרצופים שהוא  אחרבמקום לעיין  אותנוהרש"ש מצווה הנה 

 :ב"י ע"דף חש "נהב וכן והוא במצוות והגדת לבנך העליונים

והגדת לבנך יכוין לקיים מצות עשה לספר ביציאת מצרים :... נה"ש דף ל"ה ע"ג

דו"ק דזו"ן  דרפ"חמהכלים ואורות לברר ויכוין  רמהגמן שהז שהעצוות והיה מ

הנמצאים  ובריםהיותר גדלים והמשהם הצלם דמוחין  ולהעלותם עם נשמת הזו"ן

לפרצוף מ"ה וב"ן דבינה ומשם  לאו"אומשם  לישסו"תבהם בעת ההיא ולהעלותם 

מוחא סתימאה  לפרצוף מ"ה וב"ן דחכמהשהם ישסו"ת דא"א ומשם  גרון דא"א

 וא"א ונוק'ונוק'  המ"ה וב"ן דעתיקואז יכוין לזווג  דא"אשהם או"א עילאין  דא"א

שהוא  עתיקד דע"ב יה"וך הטיפה משהם החב"ד דחכמה הנזכר ויכוין להמשי

 ... ע"כ ע"ש.החכמה דחכמה הנזכר

כאן ביאר אך עדיין קשה מאוד להבין את המערכת בשלמות מה שעושים. וכאן פירט הנה 

את עליה עד עתיק דרך כמה תחנות נוספות בא"א וירידה של הטיפה שהיא מיוחדת במינה 

 .מוטה רש"י כתב )בסוגריים(וספתי במצוות לימוד תורה דאורייתא. יתבאר במקור הבא ה

אל זו"ן דאצילות  )הבירורים מבי"ע על ידי ישראל(ובעלותם :... נה"ש דף ח"י ע"א

דאו"א  םומבררים ממה שנשאר מכלים דאחוריי ואז הזו"ן מתעורריםנתקנים יותר 

 עד או"אאחורי שנפלו במיתת המלכים במקום זו"ן  וישסו"ת שעדיין לא הובררו

)בבירור  לות,עד סוף האצי הנוק' מחזה דז"אבמקום  ישסו"תחורי וא חזה דז"א
האחוריים של או"א וישסו"ת אין לעם ישראל חלק בהם הם נבררים על ידי זו"ן בכח 

ובתוכם נתונים שארית האורות של  מה שהעלו עליהם ישראל את הבירורים מבי"ע(

 )אבד"ו( ים לבי"עהמלכים אותם המדריגות העליונות של האורות שלא ירדו עם הכל

וכפי שיעור הבירורים העולים מבי"ע כך נבררים ועולים מאחוריים דאו"א שהם 

של  של אלו הבירוריםאותם החלקים שבהם מלובשים חלקי האורות העליונות 

כפי זכות הזמן וכח המכוין וזכותו הכלים והרפ"ח דאורות שנבררו היום ועלו מבי"ע 
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ובערכם מתבררים ג"כ  הבירורים שעולים מבי"עועוצם כונתו כך ריבוי או מיעוט 

מהאחוריים ההם דאו"א וישסו"ת ועולים עם חלקי האורות שבתוכם הראויים 

ועולים גם הברורים דחח"ן בג"ה בתוכם נכללים ואז לבירורים אלו דמלכים שעלו 

  דמלכים אלו שעלו ומתחברים עם אורותיהם ועולים אחוריים הנזכר למקומם

שעדיין לא  מאחורי נה"י דאריךומבררים ממה שנשאר  או"אמתעוררים ואז 

ובתוכם נתונים הובררו שנפלו במיתת המלכים עד מקום סיום כל הת"ת דאצילות 

ואז בתוכם עולים ונכללים הבירורים דדתי"ם דמלכים אלו  אורות דתי"ם דמלכים

למקומם  )דא"א(שעלו ומתחברים עם אורותיהם ועולים אחורי הנה"י הנזכר 

כעד"ז מא"א לעתיק כי כל הי' נקודות צריכים תיקון כי כולם יצאו חסדים ובלתי ו

 מתוקנים 

)נכנסים לפה דא"ק שם מתחת  ואז עולים לעשר שרשים שלהם שבמלכות דעקודים
 למלכות דפה דא"ק יש י' שורשים לי' ספירות דעקודים, ראה שעה"ק דף ח"י ע"א(

הנקודות  לשרשיב"ד ומשם ומשם לנה"י דעקודים ומשם לחג"ת ומשם לח

)הנה כשנולדו י' ספירות דב"ן פנימיותם א ע"ג הפרס שבפנימיות החזה דא"ק
 אוהחיצוניות נשארה על גבי הפרס חדש אור אוחיצוניותם הפנימיות בקעה את הפרס

, ועכשיו מתחברים הבירורים הנקודים ומהם יצאו המלכויות דרך העיניים שהם
 השייכים להם שעלו עם שורשיהם הנ"ל(.

דפנימיות דא"ק ועולים עם חלקי נת"א  חלקי טנת"א דמ"ה וב"ןמתעוררים ואז 

כל מה שעלה שכדי לגרום זיווג דע"ב ס"ג דא"ק )הרי  למ"ןדע"ב וס"ג דפנימיות 
וכמו שעשו בהוצאת  עליון ועוד כל מה שמטבור דא"ק ולמטה עולה לעורר הזיווג

ואז  "ב דע"ב וע"ב דס"ג()עדפנימיות לטעמים דע"ב וס"ג  (הנקודים אישם ב"ן להוצ

ומהעינים  מהמצח חלקי חיצוניות טנת"א דמ"הומוצאים  ע"ב וס"גמזדווגים 

חוזרים לצאת יחד עם  לעורר השורשים )אלו שעלו ונכנסו לתוך הא"קלצאת  חוזרים
תשלום עם  טנת"א דב"ןחלקי חיצוניות  החלקים שהיו על גבי הפרסא דרך העיניים(

 דס"ג נקודותוגם ( ביציאת הנקודים מעל הפרסא )ט' ספירות שנשארו חלקיו

ומתחברים אורות דמ"ה עם אורות דב"ן ונקודות דס"ג ויורדים דרך אח"פ 

)מכאן תחת טבור דא"ק נתחיל לכוון את הזיווגים ומתגלים מטיבור דא"ק ולמטה 
 )כאן נראה זיווג ע"ב ס"ג דא"ק הוי"ה אהי"הומזדווגים מ"ה וב"ן  עתיק ונוק' וכו'(

ניתנים מוחין  והמובחר שבהם (ריך להבין מקום ההריון של עתיק מעל טבור דא"קוצ

ה שיצא מן המצח "ת כל השפע שהוא שם מא םעתיק ונוק' מקבלי) לעתיק ונוק'
 דעתיק המ"ה וב"ןומזדווגים  (ן ומתחיל מכאן חלוקת השפע"ותשלום שם ב

 מ"ה וב"ן דא"אומזדווגים  לא"א ונוק'שבנשאר וניתנים מוחין  המובחרומבררים 

 מ"ה וב"ן דאו"אומזדווגים  לאו"אשבנשאר וניתנים מוחין  המובחרומבררים 

 ... ע"כ.לישסו"תמובחר שבנשאר וניתנים מוחין ומבררים ה
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ע"ב ס"ג וזיווג  תבפירוט כל המדרגו מפרצוף לפרצוףהרב כאן ביאר באורך סדר העליה הנה 

וירידת השפע מפרצוף לפרצוף עד ישסו"ת שהוא כל המסלול של העליה מי הגורם אותו  דא"ק

 והירידה הנעשה בתיבות 'מלך העולם'.

יראו לעלות בסוד "ולא  חשהבאנו שפע חיצון לזו"ן שיהיה בהם כו להבין שכשם ועוד צריך

להיות  הכנה והזמנהפני ריקם", כך יש קבלת שפע חיצון לכל הפרצופים העליונים, בסוד 

 מוכנים לעלות גם הם וכמו שכתוב בסידור הכוונות בקריאת שמע בהוי"ה השניה וזה לשונו:

הוי"ה  אלהינו הוי"ה -הקדמה ל יש תחת הקו למטה ...:סידור ב' דף ל"ד ע"ב

דע"ב דמוחא יה"ו את או"א ודעת ע"י שימשיך להם מ להכין ולהזמין:... יכוין וז"ל

יכווין להמשיך  ועל דרך זהסתימאה דא"א מוחין דיניקה לאו"א ודעת דהיינו... 

 רום המעלות. וכן מזה לזה עד ומאח"ף דא"ק לעתיק מוחין דיניקה,מעתיק לא"א 

להמשיך מוחין  אחדבמילת  כרכל הפרצופים הנזמוכנים זה יהיו כדי שעל ידי 

 דגדלות לפרצוף שלמטה מהם. ע"כ ע"ש.

הפרצופים עולים  כל 'מלך העולם'בתיבת בהמשך  הוא בסידור בכוונת קריאת שמע.הנה כאן 

מהפרצופים  הם מה שקבלועל ידי שפע חיצון,  היא , ועליה זולמ"ן לפרצופים שעליהם

  .להם שייךלק הרפ"ח ה, עם חשעליהם

ולא  שפע קודםממה שיש בו מה שנותנים כל פרצוף שפע חיצון לפרצוף שתחתיו, הוא  אך

 שפע חיצון על מנת לעלות בסוד "ולא יראו פני ריקם" למ"ן. ממה שקיבלו

במטבע ברכה  אך, מלמטה למעלהזה בק"ש יש שינוי בין ק"ש למטבע ברכה והוא שואמנם 

שגם וצריך להבין  ר עליון לעתיק ונוק'. ומהם לא"א ונוק' וכו', מכתמלמעלה למטהזה 

  ,, שפע החיצון בכל המדרגותבמטבע ברכה

באופן שמכל אלו המקומות משמע שאי  :...אוצרות חיים דף ט"ז ע"א אש"ל אות ז'

דווקא וכמבואר ג"כ  למדרגה שעל גביו הסמוכה לו םאי כאפשר לבירורים לעלות 

 כי הבירורים שלוז"ל כי סדר הבירורים הוא  פ"א ע"בף במבו"ש ש"ג ח"ב פ"א ד

 ע"י פרצוף העליון שעל גביו הסמוך לו פרצוף התחתון עולים להתברר ולהתתקן

לשום בירור לעלות ולהתתקן  ואי אפשראו מרוח לנשמה וכיוצא  מנפש לרוחכגון 

' או מרוח לחיה וכו כגון מנפש לנשמהפרצוף שעליו  ל גביע"י הפרצוף העליון שע

שכל הבירורים עלו לע"ב כי מ"ש הרב בפרקין  מוכרחים אנן לומר ןכם איעו"ש. 

בבירורים שמתבררים מכל הי"ס חלקים השייכים איירי  ס"ג העליונים דא"ק

הקדוש הרש"ש זיע"א  בנוררנו וכמ"ש מו פרצוף עתיקוהמתיחסים לתיקון 

 ... ע"כ ע"ש.בהקדמתו

יונים שהם בחינת נה"י שבאו להם בסוד הלבשת הפרצופים העל מכל כנ"ל הרפ"ח כלולהרי 

 זו"ןמבררים בירורי  ישראלשמעלה אותם לסבא.  הבן מוחין, והם כל אחד מתברר על ידי
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שהובברו על ידי זו"ן ויעלו  ישסו"ת, יחד עם בירורי לתיקון לישסו"תוזו"ן מעלים אותם 

ן הוא כולל כל "ם ישראל את הבירור ועליית המעשגרמו מה  ן.התברר ולהתתקל לאו"א

 וכל פרצוף מתוך זה מברר מה שצריך והכל ממשיך לעלות.בירורי הפרצופים 

מהפרצופים הם שקיבלו  השפע החיצון עםהיא וף ופרצהעלית הבירורים לכל פרצוף וזו 

מעיל אליהו עמ' . תורת חכם דף מ"ט ע"אבסוד "ולא יראו פני ריקם". עיין עוד שעליהם 

 . שם ציור יפה. 56בעץ חיים למוצאיהם עמ' . וראה עמ' צ'. וכן ע"א רנ"ח
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 איך נבנה פרצוף עתיק ונוק'
 

ת לבאר צריך לבאר ממה נבנה פרצוף עתיק שהוא הפרצוף הראשון שמקבל השפע, וקצהנה 

 ממה נעשה גם פרצוף א"א, לעיל בחלק ראשון ביארנו ממה נעשו או"א וישסו"ת ע"ש.

בכתר  קכבוזהו פרטן, הנה עתיק ואריך שניהם נכללים :...אוצרות חיים דף ח"י ע"ד

שהם  כתר שלובחינת  מ"המשם  לוקח העתיקכמ"ש בע"ה, והנה  דאצילות

ו שהם ג"כ טעמים כי כבר ידעת לוקח הה' ראשונות של כתר של ב"ןהטעמים, ומשם 

אשונות וד' ראשונות של חכמה דב"ן, ג' רכי כל א' מהי"ס כלולה מי', ועוד לוקח 

בחינת  מ"המשם  וא"א לוקחתרים של ז' תחתונות דב"ן. כהז' של בינה דב"ן ו

שהם מן הת"ת דב"ן של כתר  תחתונות' השהם הנקודות, ומשם ב"ן לוקח ה החכמה

 ע"ש. .. ע"כ)שלו( ולמטה.

ז' דבינה ו ד"רדחכמה וג"ר נחלק לעתיק וא"א, ובנוסף עתיק לוקח  דב"ןבכללות כתר הרי 

שיש עוד לכתר  בנה"שנוספת בדברי הרב והיא גם  שמועהוצריך להבין שיש  .דב"ןתרים כ

 נוספות הבאות להם מחדש. ט' ספירות וחצידעתיק ודא"א עוד 

בכתר  ט' כלים וחצי תחתוןנתוספו ואחר כל התיקון אז :... ע"ח א' דף נ' אע"א

וגם שנתלבשו ונתפשטו אלו באלו ובזה נתרחבו הכלים לאין קץ ויוכלו  דעתיק

דכתר  ט' כלים וחצי התחתוןלסבול כל האורות עד שנשארו בקומתן שוה ונתוספו 

 ... ע"כ ע"ש.וגם שנתלבשו אלו תוך אלו בא"א

לקבל ריבוי האורות והרש"ש  ק וא"אעתיאיך הרב כאן מבאר שצריך להרחיב הכלים של הנה 

דורים ורק בסידורים הדבר הזה לא נפסק ברוב הסי אימץ דבר זה והוסיפו בנה"ש. אך

 אנו בישיבתנו מופיע תוספת זו.אחרונים שהוצ

ומבירור חצי  מי"ס דכתר דמ"הנתקן ונעשה )ונוק'( עתיק והנה :... נה"ש דף ז' ע"ב

 אחרות להשלים י"סחצי תחתון דכתר וט"ס  וניתוספו לו מחדש קכגדכתר דב"ן עליון

 ע"כ ע"ש.  ....לכתר דב"ן

 ומחצי התחתון ,מי"ס דחכמה דמ"הנתקנו ונעשו  ונוק' וא"א ...:ובהמשך ע"ג

. י"ס דכתר דב"ן אחרות להשליםדכתר דב"ן ונתוספו לו עוד חצי עליון דכתר וט"ס 

 ע"כ ע"ש. 

                                                             
כתר דמ"ה נעשה רק עתיק דאצילות, אבל כל  דב"ןנעשו מכתר  נוק' דעתיק ודא"אצריך להבין  קכב

 דכורא ומחכמה דמ"ה נעשה א"א דכורא כמו שמבאר.
דכתר זה הוא שיצא ראשונה בנקודים, והוא בחינת מלכויות דכתר דב"ן,  עליוןנבנה מחצי  עתיק קכג

שנבנה מחצי  בא"אדכתר זה ועוד ט' ספירות עליונות מיסוד עד כתר. וכן  תחתונותונתוספו ה' ספירות 
דכתר זה הראשון  עליוןשיצא ראשונה בנקודים של המלכויות דב"ן, ונתוספו בו חצי  דכתר זה תחתון

 ספירות מיסוד ועד כתר חדשים. ט' והוא חצי המלכות, ועוד 
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ליישב הסתירה בדברי הרב שאמר שנוק' כרם שלמה על זה מה שמבאר וצריך לדעת איך  ראה

. וכנ"ל בסידורים שלנו הוסיפו זה בכוונת דכתר דב"ןראשונות  חמישהדעתיק  נעשה רק מ

וצריך ללמוד  הכתר דנוק' שבוכל זה שקיבל עתיק לצורך  אךחלוקת השפע לעתיק וכן לא"א, 

 ממה נבנו שאר הספירות שבו.

משם ונעשו דכורא דיליה ובירר  "הי"ס דכתר דמעתיק לקח :... חסדי דוד אות כ"ג

תרים ז' כאשונות דבינה דב"ן וד' רדחכמה דב"ן וג"ר אשונות דכתר דב"ן וה' ר ב"ן

  נוק' דיליהדז"ת דב"ן ונעשו 

דב"ן נתחברו  חו"בוכתרי  כתר דכתר דמ"האשונות דכתר נתחברו עם ה' רדהיינו 

רים דז"ת דב"ן דכתר דמ"ה וחו"ב דחכמה וחו"ב וחסד דבינה וז' כת חו"בעם 

וחו"ב  כתרי חג"ת בחג"תדחכמה עם  חו"בדהיינו  ז"ת דכתר דמ"הנתחברו עם 

ועתה נתקן עתיק ונעשה מי"ס כ"א כלולה  כתרי נהי"ם בנהי"םדבינה עם וחסד 

מי"ס ונעשו י' פרצופים מלבישים זל"ז בשוה ומלבישים מטיבור א"ק עד סוף רגליו 

 .. ע"כ ע"ש..כסדר הלבשת י' נקודות הכוללים לא"ק

 בניין דכורא ונוקבא דעתיק. סיכום

 .דב"ןוה' ראשונות דכתר  דמ"הדעתיק נעשה מכתר דכתר כתר 

 .דב"ןומכתר דחכמה ודבינה  דמ"הדעתיק נעשה מחכמה ובינה דכתר  חו"ב

 .דב"ןוכתרי חג"ת  דב"ןומחו"ב דחכמה  דמ"הדעתיק נעשו מחג"ת דכתר  חג"ת

 .דב"ןוכתרי נהי"ם  דב"ןומחו"ב וחסד דבינה  דמ"הדעתיק נעשו מנהי"ם דכתר  נהי"ם

בעתיק וכן בא"א. ועוד יש כאן  ט' ספירות וחצי" לא הזכיר התוספת של חסדי דוד"-שההרי 

 "לשם שבו ואחלמה"-וכן ה "באתי לגני"-כל עניין הספיקות שלא נדבר בהם כאן ועוד ראה ב

 ם.עיין ש להעמיק בעניין החלקים שלוקח עתיק שיש שם הבנה אחרת אם תרצה
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 אתתקן בחו"ג דמלכארישא 
 

מאמר זה מהזוה"ק אינו כפשוטו וצריך להבין איזה בחינת ראש נתקן על ידי החו"ג, הנה 

 ומה דבר זה מלמדנו בעניין הכוונה.

שהם התרין עטרין  רישא דמלכא אתתקן בחו"ג:... גם נודע כי נה"ש דף כ"א אע"ב

כשמתחלקים פרקי הו"ק  המלובשין בתלת פרקין תתאין דחג"ת ודעת המחברם

כי תרין פרקין  או"א וישסו"תלי"ס ואלו נקראים בערך י"ס של הפרצוף ההוא 

 לג"ר שהם הפרצופים הפנימיים דחב"ד... ע"כ. ע"ש. כליםעילאין דחג"ת עלו להיות 

מדברים בהגדלת ז"א על ידי הפירקין מה שמקובל שיש לז"א חג"ת נה"י וכל אחד מהם כאן 

פרקין יחד עם כניסת נה"י דאימא גורם להגדיל ז"א להיות בן ט' ספירות.  נחלק לג' וכל ב'

אך כאן החלוקה שונה והוא שמב' פירקין עילאין של החג"ת נעשים עתיק ונוק' א"א ונוק', 

של החג"ת, נעשים תרין עיטרין ודעת שהם או"א וישסו"ת. הרי שאו"א  תחתון בלבדומפרק 

קנו מפרקין תתאין של החג"ת וזהו רישא דמלכא בחו"ג נעשו ונתרישא וישסו"ת שהם בחינת 

 אתתקן.

שורה דמיין ממש:... ובזה תבין מה שכתבנו בדרוש גדלות  ע"ח א' דף ק"ו אע"א

דז"א איך הוא שמן ו"ק שיש בו בלבד כנודע שכל עצמותו אינו רק ו"ק, איך הגדיל 

 אח"כ ונעשה בן י"ס גמורות... ע"ש. 

דאימא בו"ק שבו. כל אחד מהו"ק מתחלק לשלש. ב'  נה"ייסת מבוארת הגדלות ע"י כנכאן 

. ופרק תחתון הרי ג' פרקים בחכמת ז"אפרקים עליונים דחסד עם חלק עליון דנצח דאימא 

. ב' פרקין הרי ג' פרקין בחסד ז"אופרק אמצעי דנצח אימא דו"ק דז"א דחסד ועליון דנצח 

. זו ההגדלה רי ג' פרקין בנצח ז"אהעם פרק תחתון דנצח אימא דו"ק דז"א תתאין דנצח 

. וזו הגדילה נקראת ועוד בכמה מקומות המבוארת בשער המוחין כאן הרגילה הפשוטה

 .  2 - 2 - 2בלשוננו בישיבה 

בזוה"ק :... והנה עם הנ"ל יובן מ"ש ע"ח ב' דף כ"ב ע"ד שורה בתוכו כנ"לוכן הוא 

כי כבר נתבאר במקומו  בחסד וגבורהרישא דמלכא אתתקן פר' משפטים דף קכ"ב 

 רישא דמלכאכי עניין התיקון הוא המעטת האור והתעבותו אחר התלבשותו... והנה 

כנ"ל כי  דז"אנתקנו ונתלבשו תוך החסד והגבורה  מוחין דז"א דגדלותשהם 

דחסד וגבורה דז"א שהם של ו"ק ע"י כניסת ב' פרקין עליונים  עליוניםמהחלקים 

 ובהם נתלבשו ונתקנו המוחין כנ"ל... ע"כ ע"ש.  "בנעשו ב' בחי' חודנ"ה דתבונה 
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על הכלים של המוחין שנעשו משני פרקין העליונים דחג"ת עם שני פרקים עליונים של מדובר 

. כמו בשער 2 – 2 – 2הנ"ל על פי הגדילה הרגילה  שפירש מאמר הזוהרנ"ה דתבונה. ומשמע 

 אמר הזוה"ק הנ"ל.למ פירוש נוסף. הרי זה ולא על פי דרוש הדעתהמוחין 

בדרוש  החלוקה המובאת נוספת בהגדלת ז"א, כתובה גם בדברי הרב ובעיקר היא ויש חלוקה

ונקראת בלשוננו  לפי דרוש הדעתבנה"ש לעיל היא  הדעת משער ההקדמות, והביאה הרש"ש

 . וביאורה בנה"ש.  2 - 1 - 1 - 2בישיבה 

חג"ת  רק ו"סדזעיר אינם  הכלים:... ונודע כי נה"ש דף מ"ב אע"ג שורה ספירה

כלים,  ט'נה"י אלא שבזמן ההגדלה נתחלק כל ספירה מהם לתלת פרקין וע"י כן היו 

ונמצא כי תלת פרקין עליונים ותלת אמצעיים חג"ת הראשונים... אח"כ תלת פרקין 

תרין עטרין ודעת תחתון ואלו נקראים דחג"ת הראשונים נעשו תלת כלים ל תתאין

 ע"ש בעיון ובאורך. ... חג"ת של הנשמה

נה"ש בדף כ"א כאן הרש"ש לא מבאר את השמות של הפרצופים וזה מזכיר הרש"ש בהנה 

שהם התרין עטרין ודעת המחברם  גם נודע כי רישא דמלכא אתתקן בחו"ג וז"ל:ע"ב 

כשמתחלקים פרקי הו"ק לי"ס ואלו נק' בערך י"ס  דחג"ת בתלת פרקין תתאיןהמלובשים 

שהם  כלים לג"רכי התרין פרקין עילאין דחג"ת עלו להיות  "א וישסו"תההוא אושל הפרצוף 

הפרצופים הפנימים דחב"ד דמוחין הנק' חב"ד דכתר והם נקרא בערך י"ס של הפרצוף ההוא 

ובשער המוחין  בדרוש הדעתוכנז' כל זה עתיק ונוק' חו"ב וא"א ונוק' חו"ג דדעת עליון 

 ע"כ. ...ובדרוש השופר ובכמה מקומות

. עתיק ונוק' וא"א ונוק'משם שהגדלה זו ב' פרקין עליונים דחג"ת ראשונים, נעשו  היוצאו 

לתרין עיטרין ודעת כלים התחתונים נעשו  והפרקין התתאין של החג"תלנר"ן דנשמה. כלים 

רישא דמלכא ועתה צריכים להבין מה שאמר "גם נודע כי  ...או"א וישסו"תתחתון שהם 

המלובשין בתלת  מר בהמשך "שהם התרין עטרין ודעת המחברם" וזה מה שאאתתקן בחו"ג

. וכל החלוקה 2 - 1 - 1 - 2כשמתחלקים פרקי הו"ק לי"ס..." ובלשונינו  תתאין דחג"ת פרקין

 זו היא בתוך ז"א עצמו.

של החו"ג נעשה רישא  תתאיןפירש על פי דרוש הדעת, וכתב שמשני פרקים  אך הרש"ש

 או"א וישסו"תדחג"ת, והם תתאין שמלובשים בתלת פרקין ואומר שהם תרין עטרין ודעת 

אלהי ו' דואלהי יעקב: ובכוונת בסידור דף ס' ע"ב . וכמו שכתוב דרוש הדעתשזו חלוקה של 

וב' עטרין ודעת , חו"ב ודעתבחינות מוחין שהם  ו' יעקב היא הדעת עצמה, גם הוא כנגד

 שביניהם. תחתון
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גם הת"ת דז"א עצמו נעשה החלל השלישי נה וה )שאלה( :...ע"ח ב' דף כ"ב אע"ד

כלי המקבל בתוכו מוח הדעת באמצעית יסוד דתבונה כנ"ל ואם כן היה ראוי שיאמר 

 רישא דמלכא אתתקן בחג"ת. 

הטעם לזה כי הנה הוא כללות דח"ג כי הוא המכריע ביניהם בסוד שמים אך  )תשובה(

 "כ ע"ש היטב. ... עגם הת"ת נכלל בהם באומרו ח"גאש ומים נמצא כי 

הרב בהמשך שואל למה לא כתוב שרישא דמלכא בחג"ת אתתקן שהרי גם הדעת נעשה  הנה

 על ידי הת"ת באמצעות יסוד דאימא ומתרץ שהוא מכריע ולכן נקרא כאילו אמר חג"ת. 

וכו', גם נודע כי רישא וכו'. לפי קוצר  מ"ב:... גם נודע כי כל מעיל אליהו עמ' רמ"ח

 שהמ"ב הוא בפרצופי או"א וישסו"ת דפרצופי חג"תרבינו ז"ל דעתי בא להכריח 

כי רישא דמלכא אתתקן בהתחלקותם לי"ב פרצופים, שהרי מצינו שכתב רבינו ז"ל 

, אם כן מה רישא דמלכא, נמצא שאו"א וישסו"ת של הפרצוף הם הנקראים בחו"ג

או"א איהו ברישא דמלכא הכוונה הוא על  מ"בשכתב רבינו ז"ל במ"א כי כל שם 

 שאלו נקראיםולא על עתיק ונוק' וא"א ונוק' וישסו"ת דאותו פרצוף הנקרא רישא, 

 .כתר ולא רישא

אינו מה שנעשה על ידי ב' פירקין דמלכא ו שרישאמדבר לפי חלוקת דרוש הדעת ומדייק כאן 

 עתיק ונוק' א"א ונוק'. שהם , דמלכא שאלו נקראים כתרדחג"ת  עליונים
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 עטיה שליט"א מרדכיפנינה מהרב 
 

עשר ספירות בלימה, עשר ולא תשע, עשר ולא אחד  ...:ספר היצירה פרק א' מ"דכתוב ב

... והרב קבע שבמקום שמונים כתר לא מונים דעת ובמקום שמונים דעת לא מונים עשרה

וז"ל:... ג"כ תבין למה אין הכתר  שער כ"ג פרק ח' דף ק"ט ע"גא' בע"ח כתר וזה מובא 

ז'  נתשהוא בחי ראשית חיצוניות ז"אכי משם  החכמה נקרא ראשיתאך  נמנה בכלל הי"ס,

עצמו דז"א החדש שלאחר התיקון לכן בבחינת  מ"המלכים דב"ן, אך הפנימיות והכתר הוא 

לכן אל תתמה  ...קכדהחיצוניות נחשב כתר דז"א מאמא, ובבחינת הפנימיות נחשב מכלל ז"א

כי זה בחיצוניות וזה בפנימיות...  הכתר ולפעמים י"סבמנין  הדעתאם אנו מונין לפעמים 

 ע"ש. 

. והיות וכאן אנחנו מדברים על חיצון ובפנימיות מונים כתר, בחיצוניות מונים דעתכן  אם

תרין עיטרין ודעת תחתון, שהם  תתאין דחג"תשהוא פרקין  דעתהוא בחינת  רישאלכן ה

 . בחינת כתר א"א ונוק' ולא עתיק ונוק' ,דעתבחינת או"א וישסו"ת.

 

 

  

                                                             
זה מה שאנחנו עושים בכוונות שהכתר דאח' הוא מאימא הכלי והאור, והצינון הוא רק לנה"י   קכד

ולכן בתיבת באהבה עושים צינון גם מהחצי ת"ת  שעולים לשליש תחתון דת"ת, ובפנים יש כתר לז"א
 .י"בנהוהכלי של אימא כמו  ונה"י דאימא, והאור הוא של ז"א
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 המוחין ודרוש הדעת שערחלוקת טבלה להבין 
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 עם השפע  שממשיכיםנרנח"י בעניין 
 

הפנימי . אך בשפע ברוךת בית, נרנח"י כבר בהחיצון דחיצוןשיש כאן בשפע  צריך לשים לב

, צלם שלם. מה ההבדל בין שני השפעים האלה. וגם הוי'היבת רואים נרנח"י רק בת דחיצון

 שאנחנו רואים בכוונה.  נרנח"ילהבין מה מהות 

 מה הוא הנרנח"י שהם ההויות ואהיה המנוקדים. ונתחיל לבאר

שורות לפני שער החמישי... דע כי אי אפשר להתלבש אור  6: ע"ח ב' דף ק"א ע"ד

בהם וז"ס  אור החכמהע"י שיתלבש תחלה  אם לא פירותי' סהאין סוף בשום אחד מ

 ... ע"ש. 'כולם בחכמה עשית'

בהגיע האור א"ס לאצילות הוא מתלבש כדי להתפשט באצילות ולכן צריך להבין שאינה הנה 

 החכמה שדרכה מתפשט האור הא"ס. מי זאתהחכמה דאצילות 

כל המשכת :... ד"ה וכדי שיתפשט שפע אור הא"ס כנז' צריך לכוין בנה"ש דף ט' ע"ג

דאותם המוחין והם  הנרנח"ישהם  להמשיך בתוכם העשר הויות המנוקדותמוחין 

והם עיקר הבירור והתיקון כנז' בשער המוחין ובכל המקומות  חיותם וקיומם

שהוא האצילות והוא המחשבה העליונה כנז"ל דבמחשבה  נקודות בחכמהוכמ"ש כי 

דרפ"ח שעלו מבי"ע לאצילות... אתבריר כולא והוא קיום והעמדת הכלים והאורות 

 ע"ש. 

וצריך להבין למה אנחנו רואים בסידור הכוונה  עשר הויות מנוקדותכתב כאן שהם הנה 

  י"ג אהיה.וגם  י"ג הויות מנוקדותבתיבת הוי"ה 

הוסיפו  שמן ששוןרב בזמן ה אהיהללא  הויותלזה שבזמן הרש"ש היו עושים רק  התשובה

. הנה פנימי ומקיףידוע שיש לנרנח"י בחינת  ?בין מה בחינתםלה צריךמנוקדים  'אהיה' גם

 והפרטי קטןוכאן צריך להבין שמקיף זה  .מקיףוהאהיה הוא אור  פנימיההויה היא אור 

 ולא המקיף הגדול.

  כנגד חסדים וגבורות. כפולהוא מפני שבקו האמצעי מציירים  י"גהיותם ועוד 

בא א"ס . השפע יםשבאמם של ההויות והמוחין וקיושהנרנח"י זה החיות  משמעועוד מכאן 

אותיות  .בינהב. תגים חכמה. נקודות בכתרטעמים ב , שכןההויות המנוקדות באמצעות

באצילות, אור א"ס לכן בלבוש החכמה מתפשט . ניקוד. זו המערכת שהחכמה נקראת זו"ןב

 . מעל האצילות חכמההרי שצריך להבין שהיא 

.. ואמנם בחי' הנפש ורוח ונשמה ונשמה לנשמה שלהם .1: שורה ע"ח ב' דף צ"ח ע"ב

מן הכל שהוא  בחינת נשמה פנימיתהוא כך. דע כי לפנים מכל אלו השמות הנ"ל יש 
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ונים עניין בתיק שהוא הניקוד שלה כנזכרסוד נשמה לכל פרטיות אותה ספירה 

 שהם הויה בקמץ בכתר... ע"ש.  ' הויות של י"סיאותן 

' ו, נפשאחרונה שם  ה', הוי"הכאן מבאר שיש  .נשמהמנוקדות  קורא להויות ראה שכאן

הוא אור  קוץ הי'ובפנים הכל בחינת  נשמה דנשמהשם  י'. נשמהראשונה שם ה' , רוחשם 

, זה מה שאמר כאן בחינת נשמה פנימית אור א"סהוא בחינת  הניקוד של ההויות. הרי א"ס

  .הניקוד שלהמן הכל... שהוא 

בכל פרטי כמזהיר אלא כמזכיר להשתדל מאד לכוין ואיני ד"ה  ...:נה"ש דף ל"ג ע"ג

שהם  הנרנח"י ושמותשמות הספירות ומקיפיהם המבוארים בשער השמות  כוונות

להמשיכם מלובשים תוך שמות המוחין שהם שמות  הויות המנוקדות ומקיפיהם

 סוף אין אורשהם הנרנח"י כי אין  המנוקדות השמות כוונת ובלתיבלתי ניקוד... 

ובלעדם הם כל אותם  אלא תוך התפשטות אור החכמה שהם הנקודותמתפשט 

 ויש עליהם פחד... ע"ש.  נשמה בלא כגוףהכוונות 

כאן הרש"ש מדבר על צורך כוונת הנרנח"י בכל המשכת אור מוחין ושפע ולכן רק הנה 

  .כשנראה שפע באצילות לז"א או לנוק' אז מתחילים לראות את נרנח"י עם השפע

:... ראה שם שמות כלים הפנימיים והנשמה שלהם שהם הויות, ע"ח ב' דף צ"ח ע"ג

משמע שהנשמה של הכלים המקיפים ע"ד בהמשך הביא שמות הכלים המקיפים וב

 הם שמות אהיה... ע"ש. 

קשה איך בתפילה שהכל כלים פנימיים, או במטבע ברכה רואים שמות אהיה הרי אין  אם כן

כ לא שייך לראות אהיה במקום שרואים כלים פנימיים, והיו כאן כלים דמקיפים, א"

וכן  האמת ליעקבסידורים שיש בהם רק הויות בלבד בנרנח"י ויש שיטה כזו, כמו שמביא 

אין בו בנרנח"י שמות אהיה, זו היתה הבעיה שלהם שחשבו שזה נשמה  הסידור של הרד"ם

 מקיף הקטןשמסביר שזה  השפת אמתשל הכלים המקיפים. אך עכשיו שאנו עושים לפי 

 שהוא בחינת פנימי. 

 יוכל להאיר בכל אצילותגם דע כי הלא כדי שהאור א"ס  :...ע"ח ב' דף ק"ה ע"ב

 בכלואחר התלבשותו בחכמה אז מתפשט  החכמהצריך שיתלבש עצמותו תוך 

כולם " ודסה האצילות לקבל מן הא"ס וז כלוע"י מלבוש זה לבדו יכול  האצילות

ב' וע"י  בינההחכמה תתלבש ב גםכדי להאיר בבריאה צריך ש אבל "בחכמה עשית

. וז"ס המסך שבין בבריאה הוא מאיראז  מתלבש בתוכםשאור א"ס  ואל ]שני[

 ... ע"כ ע"ש. אצילות לבריאה

הרב ממשיך ומבאר לנו איך אור א"ס מתפשט באמצעות לבושים נוספים בכל האבי"ע  הנה

 ביצירהמקננא  ועמודא דאמצעיתא כורסייאב וז"ס אמא עלאה מקננאומסכם וז"ל: "
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הרי שביאר כאן כל התפשטות אור א"ס באבי"ע כדי לבאר לנו . "בעשיהוהמלכות מקננא 

אלא למעלה מהאצילות. כמו שביאר  האצילותחכמה של אינה פסוק "כולם בחכמה עשית" ש

 .בריאההיא הלבוש לאור א"ס כדי להתפשט ב אצילותשבינה ד בי"עבעולמות 

כולם 'ואמנם כדי שתבין יותר דע כי הלא הכתוב אומר :...ח ב' דף ק"ה ע"בע"

מאיר  דהיל וע חכמהאור הא"ס מתלבש ב אצילותכי הלא ב רושפי 'בחכמה עשית

כי גבוה מעל גבוה שומר 'וסוד החכמה זו יתבאר לך ממה שהודעתיך  לותבכל אצי

מעלה מאצילות שם ובאותו החכמה שיש לוכמה עולמות יש למעלה מאצילות  'כו'

ולכן כשרצה להאיר בבריאה מתלבש ג"כ  בתוכו מתלבש הא"ס ומאיר באצילות

  ... ע"כ. ע"ש.אשר היא למעלה מהבריאה בבינה שבאצילות

האצילות וכדי להאיר שמעל מתלבש בחכמה  אצילותכדי להאיר ב אור א"סביאר לנו שהרי 

 ש שבעשיה יאיר אור א"ס על ידי ד'דאצילות. וכן כולם ע בבינהמתלבש לבוש נוסף  בריאהב

לבושים שהם בחינת מסכים. ועדיין נשאר לדייק באיזה חכמה מדובר שכן אמר הרב וז"ל: 

 'כי גבוה מעל גבוה שומר כו''

, כי אור הכתר העיקרי נשאר תחת הזל יצא לנו מכ :...שער ההקדמות דף י"ט ע"א

ודים, כי אור הזכר הוא מלכות השרשים, ואור החכמה הוא העיקרי בכלי כתר העק

נאצלו כל  בחכמה זו, כי 'כלם בחכמה עשית'רשימו לבד כנזכר לעיל. וזהו סוד 

 ... ע"כ ע"ש.העולמות אשר למטה ממנה

 .אצילותהיא הלבוש של אור א"ס שמתפשט ב חכמה דעקודיםהיא הרי 

, אך 'ברוך'דחיצון מתחילה בתיבת  בחיצוןלברר מפני מה ההמשכה עם הנרנח"י  נשאר לנו

 .'הויה'בהמשכת הפנימי דחיצון הנרנח"י רק בתיבת 

דלמה לא נקט בחינת נרנח"י : ד"ה אתה... הנה כאן יש להבין פתח עינים דף ב' ע"ב

שהם הויות ואהיה מנוקדות עם המוחין דעסמ"ב בבחינת זווג הפנימי על דרך הנז' 

... ומתרץ נרנח"י יש' וי"הה'ת בית.. שהרי ב.בזיווג בשמות המוחין דמוחין דחיצון

בכל  עודקוים. אך בפנימי זה ליסוד לבחי' אחת... ו ג' זה לקו אחד בכל מילה ויש

אין לנו לראות נרנח"י, אלא רק ביציאה מתוך  א"א ובאו"אזמן שהשפע הוא בתוך 

 אז נראה את הנרנח"י.  לז"אאו"א ובכניסה 

, מתחלק לשלושה קויםשהשפע הוא  (1תנאים שני לראות נרנח"י צריך להיות  כדיהרי 

ועוד שהנרנח"י נראה רק  (2. ואפשר גם לומר שהשפע חיצון דחיצון הגיע כבר מעל ראש ז"א

 פנימי דחיצון. ולכן היות ולא מקוימים שני התנאים בשפע ובכניסה לז"אביציאה מאו"א 

  .הויהלכן אין רואים נרנח"י עד תיבת 
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לראות  םהגיע מעל ראש ז"א מתחילידחיצון  חיצון' שפע הברוךהיות ובתיבת 'מזה נבין  והנה

גם מתחילים לראות הוי"ה' ראש ז"א בתיבת 'דחיצון מגיע מעל  פנימינרנח"י שם, וכשהשפע 

 נרנח"י. 

עם הנרנח"י נלע"ד כי הנרנח"י האלו שנמשכים עתה  *הגהה  ...:סידור דף כ"ה ע"ב

מא כמ"ש בה"ג ממלכות דאימא דזווג הפנימי לא עיקר המשכתם הוא ממלכות דאי

 שנמשכו לעיל במילת ברוךשהם מאימא רק עיקר המשכה הם עם המוחין דעסמ"ב 

אבל יען כי עיקר  ומן הראוי היה להזכירם לעילמשפע דמ"ה דזווג הפנימי דא"א, 

כאן הזכירם יחד המוחין עם לכן מטעם הזה  שנמשכים הם לחב"ד דז"אהמשכתם 

ך לכוין בהנרנח"י האלו ג"כ לעיל במילת בוודאי כי צרי הנרנח"י ולא הזכירם לעיל

 . ע"ש. נה"ש דף ט' ע"גוכמ"ש   ברוך בעת המשכת המוחין דעסמ"ב...

מהתחלה, אך למעשה היכן  הנרנח"יראוי היה לראות  ידיד אליעזר הלויהמגיה הרב  לפי

 שיש נכוון ובמקום שאין לא לכוון אך בשביל הידיעה שזה נמצא בכל המשכת מוחין. 
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 דקטנות  למוחין נרנח"י
 

יש לשאול האם לכוין בנרנח"י במוחין דקטנות או שהם  מוחין דקטנותבעניין המשכת הנה 

 באים ללא נרנח"י. 

..הגדול. פנימיות דפנימיות כ' צירופי אלהים לדחות קו :ע"ב בסידור ב' דף ס"א

 ימין דמוחין דקטנות לחסד... ע"כ.

קדים בסגול וחיריק ושם אלהים מלא דיודי"ן, נרנח"י דחסד ונצח הוי"ה ואהיה מנוורואים 

  והנורא כדינם לפי הקוים.-ור ובגבה-וכן ב

אלו במוחין  הנרנח"יובקצת סידורים אין כתובים  אמר המגיה )א(יש הגהה ו

הגדול הגבור 'כלל ובסידור הקצר כתובים שם בג' מקומות שהם במלות  קטנותד

אבל לב' שלישי הת"ת חג"ת אלו ל כמו שמבואר לקמן שנמשכין בג' מלות 'והנורא

הנרנח"י ההם ואולי סמכו על המעיין )סידור ב' דף ס"ד ע"א( שם  אין כתובולנה"י 

 כן נלע"ד. 

מה גם בג' תיבות 'הגדול הגבור והנורא' וכן  כתובים נרנח"יבסידור שלנו נקרא הקצר הרי 

' סידור גומלבתיבת 'היא הכוונה  לשני שליש ת"תבהמשכה  אין נרנח"ישאמר בסידור שלנו 

 קונה הכל'. וכן בסידור שלנו אין נרנח"י בהמשכה לנה"י היא הכוונה בתיבות 'דף ס"ד ע"אב' 

 למטה.  דף ס"ו ע"בב'  סידור

 במוחין דקטנות.נרנח"י לכוון ב איןבבואנו ללמוד מה דעת רבי שאול נראה ש אך

קטנות לפי רבי במוחין ד בנרנח"יאין לכוין  :...פאת השד"ה עמ' שנ"ח סוע"א

  ע"כ ע"ש. ...שאול

גם ביום  רבי שאוללפי נראה שהאמור לעיל ומתפילת ערב פסח זה הוא על כוונת פאת השדה 

במוחין דקטנות, וכך צריך  נרנח"י אין לכויןו.'הגבור והנוראהגדול '-חול אין לראות נרנח"י ב

 .צריך הרבה לעיין. עד כאן ביארנו מעט מעניין הנרנח"י ועוד בסידור בלי נרנח"ילסדר 
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 רוחא ההואבעניין 
 

לעיל בעניין השפע החיצון שביאר הרב שאין צריך לעלות למ"ן עד ע"ב ס"ג דא"ק להביא  הנה

בידיעת מאוד יסוד עיקרי השפע וש"ההוא רוחא" מספיק הוא לזה, נבאר מעט עניין זה שהוא 

 ין זה.והוא גם נמצא לרוב בכתבי הרב ננסה לסכם מעט להבין עני החכמה

ההוא רוחא דשדי ונבאר עתה ענין  :...ע"ב ע"ד ' דףדרוש ח ט"לשער ב' עץ חיים 

. דע שאור אל העיסהכי בארנו שהוא כדמיון  מ"ן החדשומה הוא משמש אל בגווה 

שהזכר נותן  החו"ג החדשיםשהוא הולד הנוצר מזווג ההוא הם הנשמה עצמה ש

ואז שניהן  ,שבה החדשיםת ושם הם מתחברים עם הגבורו ביסוד הנוקבאה"ח 

 להתלבשמצטיירין יחד ונעשים נשמה אחד אמנם אין לך נשמה שאינה צריכה 

כיסוים  ב' ע"פ בבגדו בה וע"פ שארה כסותה ועונתה. והנה הסבא דמשפטיםוכמ"ש 

וכסוי  האבנמשך לה מן  א'כסוי  דחו"ג החדשיםמחבור  הנעשיתהזאת לנשמה יש 

  ש.... ע"כ ע"האםנמשך לה מן  ב'

 שיש מ"ן ויש כח המעלה מ"ן. המ"ן הוא בחינת הנשמה של הוולד חסדים וגבורותהרי 

שהוא לבוש שהם נשמת הוולד, החסדים מהזכר והגבורות מהנקבה, וצריך לזה גם  חדשים

 של אבאשהוא בחינת החסדים והגבורות  שאור אל העיסההמעלה מ"ן, והוא בחינת  הכח

 .הנשמה -לחסדים ולגבורות החדשים  לבושנותנים  םשלה. כל אחד מהם מהמוחין ואימא

בביאה  לנוק'נותנם  ,אחר המתקתם ,והגבורות גופויש חסדים וגבורות החסדים לבניין לזכר 

ומהם ניבנית  ההוא רוחא דשביק בה בעלה בביאה ראשונהראשונה, וגבורות אלו נקראות 

שבזה יש שורש לוולדות שתלד, נותנת לבוש לוולדות שתוליד, הרי  גם והם החיות שלה ומזה

שנגמר כח הלידה אחר . וזה עניין רחל שילדה את בנימין לא תלד יותרובתשלום כוחה 

" ואין קכו, וזהו "בצאת נפשה" וכן "ונפשו קשורה בנפשונפשה, והיא נתנה לו את קכהשלה

ועוד אמרו שאין אשה כורתת  עושה אותה כליהאשה מתעברת בביאה ראשונה ראשונה אלא 

 אלא למי שעשאה כלי. ברית

 החדשים ואמנם ודאי שה"ח וה"ג :...ע"ב ע"ד ' דףדרוש חט"ל שער  ב'עץ חיים 

דאטיל וכל ההוא רוחא גבורות דב"ן  דחסדים שבגוויהההוא רוחא כל אינם לוקחין 

הנ"ל  אין לך ולד בעולם שאינו לוקח מעט מאותו רוחאמנם בכל זווג וזווג  ,בנוקבא

א בחי' מ"ן החדשים עצמן הוא לוקח עמו מעט מההוא רוחא נמצא שהבן הראשון הו

                                                             
 פרשת יתרו על מצוות כיבוד אב ואם ואח גדול. שער המצוותראה  קכה
 שנפש בנימין היא נפש רחל, לכן היה אוהב אותו וקשור אליו. קכו
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ג"כ  אחרים חדשיםשהוא החו"ג  ואחריו בא בן הב'דביה וכדי לעשות לבוש כנ"ל 

עד תשלום לצורך מלבוש הנ"ל וכעד"ז  דבו ובהוגם הוא לוקח מההוא רוחא קדמאה 

כי לא  וכאשר נשלם ונגמר ההוא רוחא ואין בה עוד ליתן כל הבנים שיולדת האשה

נשאר בה רק חיות של האשה עצמה שהוא נפש אליה כנ"ל אז אינה יולדת עוד ואם 

כי בנימין לקח  "כי מתה נפשה ויהי בצאת"בלדתה בסוד  היתה מתההיתה יולדת 

 יצאה נפשהממש ובלדתה אותו  שהוא הנפש שלהאותו החלק עצמו הנשאר באמו 

 .. ע"כ ע"ש.ממש ואז מתה והבן זה.

ומהם נותן גם הזכר שהוא בחינת החסדים שהם המוחין של  ההוא רוחאחינת שיש גם בהרי 

אל הגבורות  ההוא רוחאהוא לבוש אל החסדים החדשים שבו, כמו שהנוק' נותנת לבוש 

 החדשות שבה, ומהכל יחד נולד הוולד.

מה ענינם והנה נודע  מ"נענין :...ס"ה ע"א דףמ"ב  'פרק א ט"לשער  ב'עץ חיים 

מוח כן ג"כ מן האשה מן  שלוונמשכין מן המוח  ש נותן מ"ד לאשתוכמו שהאיכי 

 הנקבה והזכרהנמשכין מן המוח של  מ"נ ומ"דומאלו  שלה יורדין מ"נ ברחם שלה

' יכי  א' יודי"ן שיש בצורת ב'שהם הנשמות ואלו הם סוד  נוצר הולדמהם ממש 

... פריסא דאתפרס בנתיים הוא חד ו'ואות  נוקבא' תתאה מוח יו זכר עלאה הוא מוח

  ע"כ ע"ש.

בההוא הוא בין המ"ן והמ"ד יחד עם הלבוש שהוא הכח המעלה מ"ן,  ,שהמפגשהרי 

 .יסודהפריסא שבנוק' שהוא 

הם החסדים והגבורות  המ"ן: להבין היטב מהו המ"ן ומהו הכח המעלה מ"ן, לסיכום

הוא  מעלה מ"ןוהכח ה, החסדים בזכר והגבורות בנקבה, החדש נשמת הוולדהחדשים שהם 

, בזכר הוא בחינת החסדים שלו החיות והמוחין שלו גם בזכר וגם בנקבהההוא רוחא שיש 

עצמו. וההוא רוחא שבנוק' הוא הגבורות שנתן הזכר בביאה ראשונה והם החיות והמוחין 

מ"ד ומ"ן ט"ל ע"ח שער שבה ומזה גם היא נותנת לבוש לגבורות החדשות.  ראה עוד ב

 באורך. .גושעה"פ דף ט' ע"
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 הניצוצין שורשמה 
 

צריך להתחיל מהתחלת ההשתלשלות של  שורש אורות הניצוציןבבואנו לבאר את הנה 

. אבל יש שינוי בא"קבחינה זו כבר "א תבשער טנוהרב הזכיר  תגין האורות שכן הם בחינת

 . בנקודיםוכאן נבאר  עקודיםוב א"קבמהותם ב

 ' כותב וז"ל:ובשער הנקודים פרק הרב 

עמים טוהנה בעולם העקודים כבר נתבאר ענין בחינת ה :...אוצרות דף ט' ע"ב

, ונבארם פה בבחינת הנקודיםאשר בהם, )טנת"א( ותיות אגין והתקודות והנוה

הם  והאותיותהראשונים שיצאו בתחילה  האורותהם  הנקודותונאמר כי הנה 

נשארו בבחינת רות והאונפרדו איש מעל פני מתו  הכליםכשנשברו  קכז, ואח"כהכלים

צא אח"כ הוא שם מ"ה דאלפי"ן החדש שי   והטעמים על האותיות שהם הכלים,תגין 

 .. ע"כ ע"ש.מן אור המצח דא"ק לתקן המלכים כמו שיתבאר בע"ה.

נת"א דס"ג  ,ואמר הנה הנקודות הם האורות הראשוניםשל הנקודים  טנת"אכאן בחינת הרי 

לבחינה נוספת קורא ך העיניים, וממשיך הרב ושהמלכויות שלהם יצאו דר וטנת"א דב"ן

  האם הם אותה בחינה או ב' בחינות.תגין קורא לה חוזר וו אורות

וכו' וקשה איך תגין והאורות נשארו בבחי'  :...אוצרות דף ט' ע"ב אש"ל אות ח'

נקודים שבתחלה קודם השבירה היו בחינת  נותאלו האורות עצמם יהיה בהם ב' בחי

אמנם נראה שזאת הקושיא  ...תגין שתנה שמותם ויקראו בשםואחר השבירה י

הרפ"ח וז"ל כי ע"ד  'טף מבו"ש ש"ב ח"ב ספ"ז דז"ל ב הרח"ועצמה נתקשה בה 

 ...דז"א שהם האורות שלקח העין מאח"פ תגין נתהנזכרים למטה הם בחי ניצוצים

ים ינעאורות הונ"ל לפרש כוונת מהרח"ו זיע"א והוא כי הארת חוטם פה שלקחו 

ומאלו העסמ"ב עצמם כתב  לצורך זו"ן הנה זאת ההארה בעצמה נפרטת לעסמ"ב

יעו"ש. )אבד"ו( מדרגות עליונות בע"ב וכו'  ששה קכחהרפ"ח שנשארו באצילות ערבש

                                                             
הפנימיות בקעה הפרסא חיצוניות ופנימיות, י' ספירות דב"ן הנה יש לנו להבין שתחילה נולדו  קכז

שעתיד לצאת לתיקון האצילות דרך העניים נשאר מעל הפרסא.  הב"ןוירדה בנה"י דא"ק, וחיצוניות 
מי'  בינהגם כן כלולה מי' נקודות ו חכמהכלולה מי' נקודות. ו כתרי' מלכויות נקודים ומהם יצאו ב

הג"ר לא נשברו והז"ת נשברו וירדו  .המלכות, ונקודת ו"ק דז"אנקודות. ועוד ו' נקודות של חג"ת נה"י 
ניצוצין. ראה שער  רפ"חלבי"ע ומהם יש בבריאה כלים וניצוצין שעולים לתיקון האצילות. והם 

 המלכים פרק א'.
 בשער הנקודים פרק ט'וצריך להבין היכן נשארו הניצוצות והאורות של הנקודים וביאר הרב   קכח

, החכמה, שחסד ונצח עלו ונתלבשו בהתארכות חיים פרק ג' משער השבירה בעץבאוצרות חיים והוא 
, הרי שכבר בשבירה הכתרודעת תפארת ויסוד ומלכות בהתארכות  הבינהגבורה והוד בהתארכות 

, ובבא זמן התיקון יעלו הכלים והרפ"ח ג' קויםהיה תיקון מה באורות שנשארו באצילות שעמדו בסוד 
מ"ן ויתוקנו גם עם תוספת השפע הפנימי שם מ"ה עמהם, ויעלו ללהתחבר השייכים לאותם האורות 

 ותשלום שם ב"ן.
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ומהם )אבד"ו(  לותמהם נשאר באצי מקצתהתגין עצמם  נתנמצא כי מבחי הז לפי

מאורות לפי ששורשם  תגין הם יקראו גם לותומה שנשאר באצי)רפ"ח( ירדו לבי"ע. 

הם ששל הנקודים האורות  נתרפ"ח שבחי ערובזה לא תקשה ממ"ש בש ...אח"פ

רפ"ח ניצוצין שהם  נתדנקודים יש מהם מדרגות שירדו לבי"ע והם בחי עסמ"ב

שכל אלו העסמ"ב יעו"ש )אבד"ו(  לותתגין ומדרגות העליונות נשארו באצי נתבחי

 ... ע"כ ע"ש.ן מחוטם ופהאורות ששאבה הארת העי נתהם בחי

ב' בחינות שאורות אלו יש בהם  ממה שכתב משמע לכאורהתחילה מקשה על לשון הרב הנה 

מעיניים דא"ק, והם  היוצאיםאורות הנקודים א' ' סוגי אורות: בומתרץ על פי מבו"ש, שאלו 

דו איש נפר וכשנשברו הכליםכלים, בלועים בתוך האורות שהם כלים עם יש  ב'בתוך הכלים, 

נפרדו איש מעל פני מתו והיא בחינה שמתגלה תגין שהם ה כליםהואורות מעל פני מתו הכלים 

. ובחינה זו נוצרה בהסתכלות התגיןבשבירה, שלפני כן היא הייתה בלועה בתוך הכלי, והיא 

 עסמ"במשער הנקודים ויש בהם בחינת  בפרק ב'אורות העינים באח"פ כמו שביאר הרב 

רפ"ח הומהם ירדו עם הכלים  אבד"ו שארו באצילות המובחר דבהםובשבירה מהם נ

 לעולמות בי"ע.

אורות  נתוהנה בודאי הוא כי גם בנקודים יש בחי :...אוצרות חיים דף ו' רע"ג

וטם חזן והאמקיפים ואורות פנימיים, ועניינם הוא כי הנה נתבאר כי מן ג' אורות ה

הנז"ל  ג'אור ה נת, וזהו בחישואב מהם הסתכלות העין לצורך הנקודיםה פוה

אל הנקודות, וצריך שתדע כי אור זה נחלק לשניים,  לצורך כליםשביארנו שהוא 

, וכבר מצד שמאל הם כליםממש ומה שלוקח  מצד ימין הם אורותומה שלוקח 

, ונמצא פנימי וחיצוןיש בחינת כלי וב פנימי ומקיףיש בחינת  באורנתבאר לעיל כי 

מג' אורות האזן והחוטם  הסתכלות העיןהד'( בחינות לוקח  -כי כל אלו ב' )נ"א 

 והפה וזה סדרן,

 חיצוניותהכלי ו פנימיותוכן מקיף ואור  פנימישל הנקודים אור  כליםמבואר שיש בהרי 

כלי פ, וכן הרב מבאר עוד שמהסתכלות אורות העין באח"נעשו הכלי. וכל הבחינות האלו 

ששם עדיין יש  בשבולת הזקןסתכלות אורות העין ינה נעשו הכלים בהבכמה וחתר כהג"ר 

שירדו אחוריהם  ביטולאך החו"ב רק היה בהם  ,ולכן כליהם לא נשברו אור האזןבחינת 

עם מוח האחוריים  שניתן נה"י דא"אוהוא בחינת הלבוש  ,בכתרפגם באצילות, וכמעט 

נפלו כולם לבי"ע  מיתהנשברו וירדו לבי"ע וזו תיקרא  והכלים דז"תשנפלו. אבא ואימא ד

נשארו חלק  ןוהם הניצוצי העין בחוטם פה שנעשו בהסתכלות הכלים אלו של האורותו

 מהם ירדו עם הכלים לבי"ע. ניצוצין  רפ"חחלק שני ו( אבד"ו)באצילות 

 בחינות:  ג'שיש  הרי

דרך ויצאו  מנה"י דא"ק שעלווהם אורות נת"א דס"ג וטנת"א דב"ן  אורות הנקודות (1

 ק.העיניים דא"
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 .שנעשו מהסתכלות אורות העינים באח"ף כלים דנקודים (2

הרפ"ח הם ומ בחינת הסתכלות אורות העינים באח"פ. אותהתגין שנעשו מניצוצין  (3

 נשארו בהתארכות כח"ב באצילות. אבד"וירדו לבי"ע עם הכלים ומהם  .ניצוצין
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 רפ"ח בירוריבעניין 
 

רפ"ח מהיכל אהבה דבריאה, האם אנחנו מעלים בירורי במטבע ברכה איך  צריך להבין

 הבירורים היו שם מאז ירידת המלכים או שמקרוב באו לכאן ואם כן איך הגיעו לכאן.

במלך העולם כתב יכוין להעלות  דף כ' ע"בבנה"ש  שאלה:... שערי רחמים ב' ש' כ'

אם עתה  צריך להביןוכו' יעו"ש  ע"ב ס"ג דא"קכל מוחין דיניקה עם הרפ"ח עד 

מבי"ע, או מהיכל אהבה דבריאה, ואם תרצה לומר מהיכל אהבה  מעלים אותם

כי בק"ש דשחרית שעולים מהיכל  אם כן אימתי עלו עד היכל אהבהכסדר הידוע 

אהבה דבריאה כבר מקודם בקרבנות וזמירות ויוצר העלינו אותם עד היכל אהבה 

 דבריאה וסדר זה אינו בברכה.

 ברכה מברר הרפ"ח מבי"ע ומעלה אותםכוונת עשיית המצוה וה:... על ידי תשובה

עד היכל אהבה דק"ק דבריאה ובמילת ברוך אתה ה' אלהינו ממשיך מוחין דיניקה 

שבהיכל מזווג דחיצוניות או"א ובמלך העולם מעלה מוחין דיניקה והבירורים 

ומזדווגים וכו' ונתקנים וממשיך אותם ע"י זיווג פנימיות  ע"ב ס"ג דא"קאהבה עד 

 זצ"ל. ע"ש. מהרה"ג שד"האו"א לזו"ן 

כוונות התפילה בכל יום צריך להבין שיש בירורים בעולמות בי"ע ואינם רפ"ח שמוכן הנה 

שני ימי תיקון לעלות לאצילות לתיקון ויש ב' ימים שמתקנים בירורים אלו ואז אחרי 

יש בהיכל אהבה דקודש הקודשים, ואז הרפ"ח מוכן לעלות לתיקונו  בירורים מהבי"ע

לאכול ולברך  בהתעוררות הרצון כל זה נעשה על ידי במטבע ברכהש. ואומר הרב ותבאציל

מצווה כבר כל זה הברכה לעשות לקיים מצוה בבהתעוררות הרצון או לפני האכילה הברכה 

 .להיכל אהבה דק"ק דבריאה ועולה מאליונעשה 

 יםעולם הכלים עהרפ"ח בתיבות 'מלך העולם' צריך להבין שהשלב הראשון בעליית המ"ן עוד 

שהם  ואבד"-. והוא לבחינת הניצוצות של המלכים שנשארו באצילות והם הלזו"ן אצילותל

 .בהתארכות חכמה בינה וכתר

בכוונת מלך העולם... ויכוין להעלותם להתחבר עם  אור הלבנה אור החיים עמ' ק"ז

 דכל פרט... ע"ש. שנשארו באצילותאורותיהם העליונים 

עליית הבירורים שע"א אסידור דף א' הקדמת הלימוד בשבועות בכאן וכן מובא בהרי 

, וזה אבד"ווהם  לבי"ע, הרפ"חהכלים ובירידת  שנשארו באצילותלבחינות העליונות, 

 שאומר שעולים לזו"ן.

 .מלמטה למעלהיש להבין שסדר הכוונה ברפ"ח הוא  עוד
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 מלמטה למעלהודע שסדר עליית הרפ"ח במלך העולם הוא  :...י"גאור הלבנה עמ' 

בסדר עליית רפ"ח והמשכת שוים ... ונודע שק"ש ומטבע ברכה רת חכםתוהוכמ"ש 

הכל שווה המוחין ודכוותא בעליית הרפ"ח דעמידה בתיבת באהבה וירידת המוחין 

 ... ע"ש.  בזה

הוא מטבע לכל התיקונים, ואם כן גם כאן מבאר איך גם  מטבע ברכהשרנו מאלעיל הנה 

 :..נה"ש דף כ' סוף ע"ד, וכמו שמובא בשווהה והירידה בכל העבודות העלי רפ"חבירורי 

... ע"כ. וזכור ואל תשכח והעבודות צודק בכל התפילותשפע הוא  ב' מיניוענין הנזכר להשפיע 

 ומשמע גם שאר העבודה.

שצריך לכוין בשמע והנה כפי מש"ל משם הרב ז"ל נראה  :...דף נ"ג ע"א תורת חכם

, כי הב"ן ע"בואח"כ  ס"גואח"כ  מ"הואח"כ  ב"ן ,ה למעלההרפ"ח ניצוצין ממט

והע"ב מוחין דפנים,  ,והס"ג מוחין דאב"א ,והמ"ה מוחין דו"ק ,הוא בחינת עיבור

יע"ש, וכן מוכרח מדברי  בשער ל"ט שער מ"ן ומ"ד פי"אוכמ"ש מוהרח"ו ז"ל 

ם ע"י כי תחילה נבררי בספר הכונות בדרוש ב' מדרושי הי"ג מידותמהרח"ו ז"ל 

 ... ע"כ ע"ש. ע"ש:ע"ב ואח"כ נבררים בירורי ה הסמ"בזווג 

שצריך לכוין מלמטה  תורת חכםהשהביא כאן גם כן המקור הוא מדברי הרב עצמו הרי 

 .וכו' , ק"ש, ברכה, באהבהרפ"ח בירור ועלית, וזה בכל למעלה
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 לפי קויםהרפ"ח  העליהסדר 
 

דע"ב מלכות דחסד, בירורי ב"ן  ע"ב :"ח כתובהרפשמאל כנגד ד' ע"ב של בסידור בצד הנה 

 , מה העניין. ע"בוזה כנגד ד' שורות של ד'  ,דעתיק ואבא וז"א

דרפ"ח ניצוצין הנבררין ועולים בשמע  ע"בהארבעה  :...נה"ש דף מ"ו ע"א אות ט"ו

שהם  עתיק ואבא וז"אבירורי נוק' דג' דכורין הע"ב  ,ארבע נוק' דב"ןהם בירורי 

דנוק' חלקי בירורי הב"ן  והס"ג ,מחובר עם המ"ה שבגופם שבדכוריןחלקי הב"ן ה

 והב"ן דאריך ויש"ס ויעקבבירורי הב"ן  והמ"ההכוללת. דעתיק ואימא ונוק' דז"א 

 ... ע"כ ע"ש.דנוק' דא"א ותבונה ורחלבירורי הב"ן 

מה נשלהבין לפי דרוש הדעת שיש  צריךועוד  שהם נוק'. ב"ןשכל הרפ"ח הוא בחינת להבין 

זה ז"א  נפש ,זה או"א וישסו"ת רוח ,זה עתיק ונוק' וא"א ונוק' נשמה. וזה בקיצור רוח ונפש

 פרצופים בכל אחד. ד'  ונוק' ויעקב ורחל. הרי

והכוונה היא  מלמעלה למטה כנ"ל בנה"ש קוים נסדרד' בירורי הרפ"ח נעבוד לפי  בעליית

 ."ת חכםתור"-וכמו שביארנו בפרק הקודם על פי ה מלמטה למעלה

  'ד(בטבלה  עתיק אבא ז"א. ןקו ימי ע"בבחסד א(  

 'ג(בטבלה קו שמאל נוק' דעתיק אימא נוק' דז"א. ס"גבגבורה  ב(  

 'ב(בטבלה קו ימין דאמצע א"א יש"ס יעקב. מ"החסדים דדעת  ג(  

  'א( בטבלה קו שמאל דאמצע, נוק' דא"א תבונה רחל. ב"ןגבורות שבדעת ד(  

 חו"גימין ושמאל  חו"ב. והם דרוש הדעתידת הפרצופים לפי נסדר בטבלה את עמהנה 

שהוא  האותיות בטבלההבירורים לפי קוים. הכוונה לפי כנ"ל . ודנשמה רוח ונפשבאמצע. 

 .מלמטה למעלה

 

  בינה)ג(  גבורות)א(  חסדים)ב(  חכמה)ד( 

 נשמה נוק' דעתיק נוק' דא"א א"א עתיק

 רוח אימא תבונה יש"ס אבא

 נפש נוק' דז"א רחל יעקב ז"א
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 ב' בחינות עולות בתיקון 
 

היא מה שניתן לזו"ן בחינת לבושי המוחין  ראשונהבחינות שנתקנות  ב'צריך להבין שיש הנה 

שירדו בגבול עולם האצילות, ושתי בחינות אלו  אחורי או"א וישסו"תיש בחינת  עוד

 מתבררים ונתקנים בעליית המ"ן על ידנו, ועל ידי זו"ן.

וזה נשאר להם עד שיכלו כל הבירורין  :...צרות דף י"א ע"ג אש"ל אות ט'או

וכו' משמע מכאן שהלבוש שלקחו מלכים התחתונים מאחוריים דאו"א  קכטלצאת

ונקראו ע"ש הזו"ן  שנעשו מוחין לז"מאחוריים דאו"א  מלבדוזה  ירד עמהם לבי"ע

שכתב שם ע"ד  ונ"ף הקליפות ד ער"ש בפ"א משבומב מ"שכ קלשירדו עמהם לבי"ע

ממש וכו' יעו"ש  נחשבת כזו"ןוכו' להיות להם מוחין ובאותו בחי'  ואל תתמה

 הז"מ מוחין קודם שנשברו נתשנתלבשו בז"מ בבחישם הוא על בחי' או"א  ושכוונת

ף ד) כלל ט'ל"ד פ"ב  רעובש אות ב'' הנקודים פ"א עוכמו שכתב הריפ"ש ז"ל בש

 וש"ב. יע [ע"ח ב' דף מ"ו אע"ג( ]קי"ד ע"ב

בחינות אחר שעולים מבי"ע למעלה עד מקום הזו"ן עם שארית  קלאואלו השני

אז הזו"ן עצמם מבררים  הבירורים של זו"ן שמבררים אנחנו ע"י התפלות ומע"ט

וגם מבררים מאחוריים דאו"א אלו האחוריים שעלו עם הבירורים שלהם מבי"ע 

ומעלים כל אלו האחוריים  וישסו"ת העומדים בגבול האצילות שלא ירדו כלל לבי"ע

דאו"א וישסו"ת עם הבירורים השייכים לזו"ן עצמם עד או"א ועי"ז מתקנים או"א 

  .בירורי זו"ן

ואחוריים דאו"א )ב(  אחוריים דאו"א שירדו לבי"ע )א( :קלבבחינות שהם ואלו השני

)שורה ג ע" זכ"ף נה"ש דרמזם הרש"ש ז"ל בספרו הטהור  לותשנשארו בגבול האצי

                                                             
כאן מדבר על הלבוש שקבלו המלכים התחתונים מהאחוריים של או"א שירדו באצילות, החל מב'  קכט

שלישי הת"ת ומטה כשיצאו למלוך, ולבוש זה ירד עמהם לבריאה. וחוזר לעלות יחד עם הרפ"ח, אך 
 בחינות שנתקנות כמבואר בהמשך.הרש"ש לא מחשיב אותם בכללות ב' 

באוצרות דף ח' אות ב'. וכן  יפה שעהבדברי הרב  בע"ח א' דף ל"ד ע"גראה זה באורך גדול ובעיון  קל
 היה סדר התלבשות האורות לפי שעהאפשר שבעת הנקודים  א"מנ"ב וז"ל:  ח' אות ע"ב ובאש"ל

 .ע"ח ב' דף מ"ו אע"ג"כ, וכן .. עבעת החרבן איך יש יסוד אבא ביסוד ז"א הזי כפ ןכא לם דא
אחוריים בחינה הארה יש  ב'דז' מלכים לפני שנשברו,  לבוש למוחיןהנה"י שניתן  א'' הבחינות הם ב קלא

של או"א שירדה עם המלכים התחתונים, וגם בחינה זו יורדת עם הכלים לבי"ע ותעלה עם בירור 
 הרפ"ח. ועוד יש אחורי או"א שנשארו באצילות. 

אחוריים דאו"א  ב'וירדו לבי"ע.  לבושי המוחיןאחוריים דאו"א שנתנו לזו"ן  א'בחינות  'בכאן מנה  קלב
 וישסו"ת שנשארו בגבול האצילות.
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)ב( בירורי או"א וישסו"ת מחלקי  )א( כך נתן כח בזו"ן דכל פרט לברר" :ז"לו (י"ב

  ."וכו' יעוש"ב דזו"ן ההם האחוריים ההם דאו"א וישסו"תומחלקי 

, אך הבחינה של הלבוש שניתן למלכים התחתונים ב' הבחינותמבואר שצריך להעלות הרי 

אוצרות דף ל"א ע"ג אות ש"ל כלל אותה עם האחוריים של או"א שנשארו באצילות. ועיין א

  המתחילה בע"ב, בעיון ובאורך.ב' 

פרצוף עתיק וא"א ואו"א וישסו"ת  לווזה שביארנו כי אפי :...נה"ש דף ה' ע"ב

כי עתיק  ש ש"ה ח"ב פ"אבו"בממפורש בהדיא  ונעשו מבירורי הז' מלכיםנתקנו 

. רי הז"מומבירוכן דבי"ע נבררו ונתקנו בעת התיקון לות וא"א ואו"א וזו"ן דאצי

כנ"ל ויש בהם  אבי"ע נתכל בחי יש בהםדע כי באלו השבעה מלכים  ןוהענייוז"ל 

עשות מהם יוחלקים שאינם ראויים לה תמהם אצילוחלקים הראויים לעשות 

 עד"ז בפרטותוכל זה בדרך כלל כי גם הוא  יצירה ועשיהוכעד"ז בריאה רק  לותאצי

  ... ע"ש.'לנוקויש  לז"אויש  לאמאיש ו לאבאויש  לאריךראויים  םכי יש חלקי

חלקים מכל העולמות , הרפ"ח העוליםמבואר שיש בבירורים שירדו לעולם הבריאה הנה 

ישסו"ת  , והם בחינות הנה"י שלומכל הפרצופים ומהם נעשים העולמות והפרצופים בתיקון

וכמו  שבאו מלובשים בנה"י של או"א שגם הם מלובשים בנה"י דא"א וכן עד"ז מכולם,

אוצרות חיים דף ט"ז כמו שכתב ב .הם ע"ב ס"ג דא"קשביארנו לעיל שהבחינות העולות עד 

 עלו לע"ב ס"גמ"ש הרב בפרקין שכל הבירורים וז"ל:  איפה שלימה שם אות ז'ע"ב 

 םוהמתייחסיבבירורים שמתבררים מכל הי"ס חלקים השייכים  איירי העליונים דא"ק

שכל בירור בהגיעו למקום שעתיד להיתקן ממתין שם ינו הי... ע"כ. לתיקון פרצוף עתיק

  לתיקונו בירידת השפע לפי המדרגות.

שמה שעושים ישראל בעבודתם בעליית הבירורים הוא להעלותם עד זו"ן שהם  יש להבין

ל סיים את חלקו ובזה עם ישרא ,כנ"ל אבד"ות החלקיהם של הרפ"ח שנשארו באצילו

לע"ב עד שמגיע עולים גם כן למ"ן מתעוררים בזכות זה ו הפרצופיםשאר בעבודת הבירורים 

אלינו אחר כך זו"ן וס"ג דא"ק שמתייחדים ויורד השפע הפנימי דרך כל המדרגות ומגיע עד 

 .לעם ישראלגם כן 

ע"י המחשבה נעשים ן כי כל הבירורין של המלכים יוהעני:... מבו"ש דף ל"ה ע"ד

אמנם יש מחשבות  ,וד טיפת הזיווגשהוא המוח ששם מתברר ומשם יורד אח"כ בס

כנזכר  או"אהובררו  אריך במחשבתו אריך הובררובמחשבת עתיק  :ומוחין רבים

הוברר עתיק של  במחשבת זו"ןו ,זו"ן הובררו ובמחשבת או"א ,בשערים שעברו

עד סוף עולם וכן כיוצא בזה  ,אריך דבריאהדבריאה הוברר  ובמחשבת עתיק ,בריאה

ללות בין בפרטות כל ספירה וספירה עצמה כי מהיותר מבורר כנודע בין בכ העשיה
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השניה וכן ממדרגה  נהממנה נעשית בחי ומהנשארוזך נעשה בחינת העליונה 

 למדרגה עד סוף המדרגות.

אלו דישסו"ת הם ממוחין דישסו"ת  נה"י, ובחינה מוחין דז"אהלבישו  דישסו"תנה"י הנה 

נעשו ממוחין באו להם מלובשים בנה"י דא"א שש, דאו"אעצמם, שבאו להם מלובשים בנה"י 

שמכל הפרצופים הרי  וכן על דרך זה כולם ,בנה"י דעתיקשבאו להם מלובשים  דא"א

העולים המתבררים  הרפ"ח, שהם הניצוצות בחינת כלולים בבירוריםוהעולמות היו 

 ונתקנים. 
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 השמות במטבע ברכה משערפרק ה' ופרק ג' 
 

 'מלך העולם', ואחר עליה למ"ן בתיבות חיצוןרכה שפע שפע הנמשך בתחילת מטבע ב הנה יש

, והוא נכנס ובונה את הפרצופים, וגם את זו"ן אשר בהם יש כלים. והיינו פנימייורד שפע 

כלים, אבל השפע הוא לשני רואים אין במטבע ברכה  אך ,צריכים לראות שמות הכלים

, ויש כלים שונים בכל הגדלותי לפרצופ הפנימי ושפע ,היניקהלפרצופי  החיצוןמקומות, שפע 

, אצילותו לגדלותמבאר השמות שהם  פרק ג'. משער השמות פרק ג' ופרק ה'מצב, והם 

  .ובי"עויניקה מבאר הכלים שהם לעיבור  ובפרק ה'

יצ"ו סבירא ליה  והרה"ג שד"ה:... ע"ב שאלה ס' ח"ישערי רחמים ב' דף 

נגמר תיקונם, לאלו הבירורים  שהבירורים שנבררו מחדש ועלו לאצילות עדיין לא

, ואחר התפילה חוזרים לירד לבי"ע התחתונים עלינו לשבחמביאים להם מקיפים ב

עולים  וביום שנייען שנבררו מז' היכלות דכל עולם,  בי"ע דאצילותואלו נקראים 

עם הבירורים החדשים לאצילות ואז בי"ע  דאצילות )של אתמול( הנזכר בי"ע

. והבירורים החדשים נקראים בי"ע ונעשו בחינת אצילות דאצילות נגמר תיקונם

דאצילות. וחוזרים לירד לבי"ע לברר וכעד"ז לעולם. ומוחין דזו"ן דתמול שלשום 

 יורדין בליל שלישי לסייע גם הם בבירור... ע"כ. ע"ש.

דאצילות  בי"עשיש מערכת של  הריהנה כאן מתחיל את המערכות האלה בסדר התפילה, 

משער  פרק ה'אם כן כל קטנות ויניקה זה  משער השמות פרק ה', בור ויניקהעיזה בחינת 

הבירורים נתקנים קצת ביום א' ראשונים בשני ימים תחילה ותיקונם בתפילה  השמות,

ויורדים ביום השני שוב לעזור בבירור, ואז בתפילוה נכנסים  4-3-2דאצילות  קלגנעשים בי"ע

היו  ולפני כןמשער השמות,  פרק ג'מ אצילותים ד, ואז יהיו בחינות כללהיתקן באצילות

 משער השמות.  מפרק ה'בבחינת כלים דבי"ע 

דשער  פרק ה'מוזה  עיבור ויניקהזה  'מלך העולם'עד אלו  קלדיש בחינות במטבע ברכהוכן 

בי"ע דאצילות ומה שתחתיה. וההשפעה למטה היא מכלים לכלים ואורות בחינת וזה השמות 

 '. מלך העולםוזה עד ' לבי"ע תחתוניםלאורות ואחר שירדו 

                                                             
המספרים בפרק זה ובשאר הפרקים הבאים כשנדבר בבי"ע ובאצילות חיצוניות ופנימיות הם  קלג

ר אותה לפי סדר זה: המופיע בע"ח לפני ספר נה"ש ראה שם ומספ עלי נהרמספרים שרשמנו בטבלת 
. 32עד סוף שורה רביעית  16עד  9שורה שניה מתחת מ 8עד  1בשורה ראשונה משמאל לימין התחל 

 ותבין לפי מה שנגדיר את המקומות לפי מספרים אלו.
שער . ראה עסמ"באלא דווקא  דעיבור ויניקהשאין ראוים במטבע ברכה שמות אלהים  בעניין קלד

 .י"גיל עמוד . ראה לעכ"בשאלה רחמים ב' 
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 . משער השמות פ"גמ ההשפעה היא -1-בעליה לאצילות זה מקביל ' מלך העולם'-ב

אוצרות חיים וכן נה"ש דף י"ג ע"א.  .רע"ב אלהש וכןע"ט  אלהששערי רחמים א' וכן עיין. 

 ע"ש.דף ל"ג ע"א אש"ל אות ד'. 

 

 הנה טבלה שנתחיל להבין זה

 

 אצילות                   בריאה          יצירה                                     עשיה          

 פ"ג פ"ה       פ"ג פ"ה     פ"ג פ"ה     פ"ג פ"ה     

 א ב י ע א ב י ע א ב י ע א ב י ע

 א ב י ע א ב י ע א ב י ע א ב י ע

 א ב י ע א ב י ע א ב י ע א ב י ע

 א ב י ע א ב י ע א ב י ע א ב י ע
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  מהנה"ש הברכה בסיוםלז"א  צל"מהמשכה  
 

' וחלקנו אותו ובנינו את הפרצופים מלך העולם'-פנימי ועיקרי באחר שקבלנו שפע  הנה

דז"א  יניקה' הגיע לישסו"ת החזרנו את השפע החיצון לפרצופי אשרהעליונים, ובתיבת '

צריך ו"ת שניים שהם שלישיים. אחר שנולדו המוחין מישסו"ת ראשונים ונכנסו לישסועתה 

 קלהבמעשה המצווה. לעיל צ'וה ,יכנסו בברכה ל"מהלהכניס המוחין דגדלות בז"א, כידוע 

צריך להבין את הגדרות נרחיב מעט ו" וכאן אור הלבנהראינו בפשטות את מה שכתב ה"

 .רבי שאולועלי נה"ר וכן הבנה"ש ובסידור  הרש"שההמשכה לפי 

 דחכמותדצלמי המוחין  ל"ממקיפי  להמשיךיכוין  שנוקד :...נה"ש דף כ"ב ע"א

כחב"ד  פיחב"ד וחג"ת דמ"ה וב"ן דפרצול ,שבהם נרנח"י דחיהדאו"א וישסו"ת עם 

 :דאבי"ע דאצילות לותדז"א דאצי לותדאצי

דאו"א וישסו"ת עם  דבינותדצלמי המוחין  ל"ממקיפי  להמשיךיכוין  במצותיו

דמ"ה וב"ן דפרצופי כחב"ד  "ת ל' חב"ד מ'()חג חב"ד וחג"תלנרנח"י דנשמה שבהם 

 :דאבי"ע דאצילותודבריאה  דאצילותדז"א  דבריאה

דאו"א וישסו"ת עם נרנח"י  דו"קדצלמי המוחין  ל"ממקיפי  להמשיךיכוין  וצונו

 דאצילותדז"א  דיצירהחב"ד ותג"ת דמ"ה וב"ן דפרצופי כחב"ד לדרוח שבהם 

 :דאבי"ע דאצילותודיצירה 

דאו"א וישסו"ת  דמלכיותדצלמי המוחין  ל"ממקיפי  להמשיךיכוין  ובסיום הברכה

דז"א  דעשיהחב"ד וחג"ת דמ"ה וב"ן דפרצופי כחב"ד לעם נרנח"י דנפש שבהם 

  .דאבי"ע דאצילותודעשיה  לותדאצי

 באבי"ע דבריאהאלא שהוא  'מלך העולם'נת ועד סוף כו כנ"ליכוין  ובברכת הנהנין

 כנ"ל ואח"כ במלת:

דאו"א ויש"ס  דחכמות ובינותדצלמי המוחין  ל"ממקיפי  להמשיךין יכו בורא

חב"ד וחג"ת דמ"ה וב"ן דפרצופי כחב"ד לותבונה עם נרנח"י דחיה ונשמה שבהם 

 :דאבי"ע דבריאהדז"א דאצילות ודבריאה  דאצילות ובריאה

דאו"א וישסו"ת עם נרנח"י דרוח  דו"קדצלמי המחין  ל"ממקיפי  להמשיךיכוין פרי 

דז"א דאצילות ודיצירה דיצירה חב"ד וחג"ת דמ"ה וב"ן דפרצופי כחב"ד ל שבהם

 :דאבי"ע דבריאה

                                                             
 .בנ"בפרק "חלוקת השפע הפנימי בז"א" עמ'  קלה
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דאו"א וישסו"ת עם נרנח"י  דמלכיותדצלמי המוחין  ל"ממקיפי  להמשיךיכוין  העץ

דז"א דאצילות  דעשיהחב"ד וחג"ת דמ"ה וב"ן דפרצופי כחב"ד לדנפש שבהם 

 . דאבי"ע דבריאהודעשיה 

ההיא או הנאת ההנאה ההיא הנעשית בגוף האדם ממש  ת המצוהואחר כך ע"י עשיי

' דצלמי המוחין הנ"ל צד הפנימייםולא ע"י דבור לבד אז יכוין להמשיך המוחין 

 דזו"ןדפרצופי כחב"ד דמ"ה וב"ן דמ"ה ומ"ה וב"ן דב"ן ' דצל"ם( צ)נה"י לדאו"א 

 ע"כ ע"ש. ...:בברכה ודמלכות ודבי"ע ע"ד הנזכר ודיעקב ורחל

, אצילות, כלומר אבי"ע דאבי"ע דס"ד עולמותצריך להמשיך השפע לז"א שהוא בחינת  הנה

  .קלועשיהואבי"ע דאבי"ע ד יצירה, אבי"ע דאבי"ע דבריאהאבי"ע דאבי"ע ד

דאבי"ע דכל אחד  אצילות. והשפע החיצוןדאבי"ע דכל אחד מאבי"ע, נתקן על ידי  בי"ע הנה

יך ללמוד את ההוראה בסידור לפי מה שכתב , וכך צרהשפע הפנימימאבי"ע נתקן על ידי 

 .77ע"ח למוצאיהם מהדורא ב' עמ' המובא בסוף מטבע ברכה של ספר  ועיין בציורהרש"ש, 

, דפרצופי כחב"ד לחב"ד חג"תנמשך ל"מ קצת כמה מושגים מהכתובות הנ"ל. השפע להבין 

 רצופי כחב"ד.דפ לנה"ידצלם הוא  צ'ההמשכה של ה. ל'בחינת החג"ת ו ,מ'בחינת ה חב"ד

הם  ןהנהני , בברכתלאבי"ע דאצילותכנ"ל הם באצילות ולכן נמשך  המצוותבברכת ועוד 

 .לאבי"ע דבריאהנמשך בחינת בריאה לכן 

 כחב"ד, כאמור השפע הפנימי העיקרי הוא בחינת בפרצופי כחב"ד דאצילותמה שאומר  ועוד

 .כחב"דרפ"ח דוכן בבירור הרפ"ח אמרנו שהם בחינת 

  

                                                             
 עולמות. 64הרי  4עולמות נכפיל ב 16הרי אבי"ע דאבי"ע  קלו
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 לז"א בסיום הברכה שיטת עלי נהר המשכה
 

, וביאר אותו הרש"ש בכתובות בוביארנו לעיל שהשפע הפנימי המגיע לז"א מתחלק  הנה

 .והשד"ה עלי נהררב מה ביארו בזה העוד  נלמדבפשטות והכוונה להבין שהבאנו לעיל 

הם  תוהתרי"ג מצו:... הקדמת ברכת התורה. והנה נודע כי נה"ש דף כ"ד ע"ג

דנרנח"י דמ"ה  דנר"ןדכל עולם מד' עולמות אבי"ע הכוללים נרנח"י  בי"עדבאבי"ע 

דכל  אצילותהתרי"ג מצוות הוא באבי"ע ד שורששהיא  ומצות עסק התורהוב"ן, 

 עולם מד' עולמות דאבי"ע הכוללים... ע"כ. ע"ש. 

דאבי"ע ועסק  בי"עההבדל בין לימוד התורה ושאר המצוות הוא ברור שכל המצוות בהרי 

 דאבי"ע. אצילותתורה בה

:... מ"ש הרב שר שלום ז"ל בהקדמת התורה נ"ל עלי נהר דף ט"ז ע"ב אות י"ח

מלבישים זה את זה בשוה... משמע  אבי"ע' עולמות דלבארה באר היטב. והוא שיש 

עולמות.  ס"דהרי  אורךעולמות ב ד' ולכל אחד יש בעוביעולמות  ט"זמדבריו שיש 

 ט"זשהם  אבי"ע באורךהכוללים דעובי  אצילותולמות ע ד' נתקן  ע"י עסק התורה

באורך  אבי"עהכוללים  דעובי בי"עעולמות  י"בעולמות. ע"י שאר במצוות נתקנים 

וכולם נתקנים ע"י  דבריאהכל הפרטים באבי"ע  הזרך דל עעולמות. ויש מ"ח הרי 

 . ע"ש. קלזןברכות הנהני

 בי"עבעובי אשר ביניהם יש עולמות  אצילות' עולמות דהטבלה לקמן ומבאר כאן שיש  ראה

ט"ז דיצירה ו ט"זדבריאה וכן ט"ז עולמות אצילות ו ט"ז עולמות הרי ד'ולכל אחד יש באורך 

 עולמות. ס"דעולמות בי"ע. יחד כולם  מ"חעולמות אצילות. ו ט"זדעשיה. הרי 

:... כאן הרב מלמד אותנו את שיטתו במטבע ברכה מה עלי נהר דף ג' ע"א אות ד'

המשכנו מוחין בחמישה  'מלך העולם'עד מתחילת הברכה ו מתקנים בז"א חננא

 בחיצוניות,. במעשה 1-2-3-4דז"א דאצילות אבי"ע .של זו"ן דכל חג"תפרצופי 

נמשך . 'מלך העולם'אחרי ממשיך שהמשבת השפע ו. בפנימיותובשבח או תפילה 

 דכחב"ד דאו"א לאותה כתובת בז"א  מ'וכחב"ד  ל'חג"ת מהל"מ 

                                                             
התורה שם בקיצור  מטבע ברכתהאות הרב עלי נהר מתקן את מה שכתוב בסיום  בהמשך קלז

וסח הנ תוקןוכותב את ההוראה שצריכה להיות שם באורך. בסידור שלנו  110ביר"א א' עמ' 
 וע"ש בהגהה. בסידור א' דף מ"ו ע"אלפי העלי נהר  
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עלי נהר שמופיע לפני נה"ש בעץ חיים, טבלת מלמד אותנו את הטבלה שלו הידוע,  ראשית

וברכות השבח או תפילה  ,חיצוניות, ברכות שיש בהם מעשה בפנימיות וחיצוניותמחולקת 

 . פנימיותב

פרצופי חג"ת דאבי"ע דז"א  חמישההמשכנו מוחין ל מתחילת הברכה עד מלך העולם

 'ך העולםמל'-דפנימיות )שפע חיצון רק לאצילות והוא כדי לעלות ב דאצילות, דחיצוניות או

, תיובמצו.( 25. 17. 9. )וכן למה שמתחת 1המשכה לאצילות  קדשנוב (בסוד לא יראו פני ריקם

. 20. 19. 18. וכן 3, יצירה דאצילות ונווציבפנימיות(  . )12. 11. 10. וכן 2אה דאצילות ברי

 ע"ש. ...(. ע"כ שיטת העלי נהרבפנימיות.  )28. 27. 26. וכן 4ת , עשיה דאצילועל)בפנימיות( 

" שנמשך עלי נהרה"להבין שיש לכאורה סתירה מהמקובל בדרך כלל, יוצא לפי שיטת הנה 

 ופרק ה'שכן הם רק בחינות יניקה  2-3-4משער השמות לבחינות בי"ע  פרק ג'שפע פנימי 

 יאור שיטתו.משער השמות, וזה מה שיעסוק רבי שאול לקמן בב
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 הברכה שיטת רבי שאול בסיוםהמשכה לז"א 
 

 .ח'שיטת רבי שאול בזה היא הרחבה והבנת שיטת העלי נהר שם בהגהה אות הנה 

עלי :... ע"ש שהוא מבין מדברי הגאון המחבר עלי נהר דף ג' הגהת ר' שאול אות ח'

, וזה פרק ה'דותיו וכו' הם שמות 'קדשנו במצ-שמה שאנחנו ממשיכים בברכה ב נהר

כבר נמשך להם מתחילת הברכה עד זה הרי שאול,  ביר ואומרלא נראה לרבי שאול, 

וכו' הוא  תיוקדשנו במצו, אלא מה שאנחנו ממשיכים בתיבות 'מלך העולם'ת ותיב

משער השמות, וכמבואר  פרק ג'מדאבי"ע דז"א דאצילות והוא  האצילותלבחינת 

פעמים  ט"זשיש בגבול האצילות  קלחורה... בהקדמת ברכת התבנה"ש דף כ"ד ע"ג

 עולמות... וע"ש.  ס"דאבי"ע שהם 

'קדשנו בתיבות להם שפע שנמשכים  25 – 17 – 9התחתונים  בי"עהרב, וכן  וממשיך

וכולם אשר כליהם נעשו מחותם האצילות העליון  אצילות דבי"עתיו וכו' הם במצו

( וכולם אבי"ע דאצילותא )וזה נקר 25 – 17 – 9ומה שתחתיו  1. והם אלהות גמור

. אורות מאורות וכלים מכלים. פרק ג' דשער השמותחותם האצילות שהם כלים 

 . ע"ש. ס"ד עולמות. עניין אור הלבנה דף צ"ח. שערי רחמים ב' שאלה כ'ועיין 

נמשך השמות  רמשע פרק ג', 'מלך העולםתיבות ' עד השמות נמשך רמשע 'הרק פ: לסיכום

ל"מ ת בסידור בהמשכת הווכל להבין נוסח הכתובנ לפי זה. 'לםמלך העותיבות ' אחרי

אצילות ותיו וכו' אם כן יש בריאה ויצירה ועשיה שהם כולם בחינת 'קדשנו במצבתיבות 

, נבאר בהמשך בפרקים "ד עולמותלס לבאר לפי חלוקה ופרק ג' ולכן צריך אלהות גמור

 .הבאים

 רנ"אעמ' בפאת השדה לעיין בלה שם. ראה לעיל מה שכתבנו והט להבין את שיטתנו כדי

:... והמורם משם אור הלבנה דף צ"ח: וכן שערי רחמים ב' שאלה כ'ד"ה והנה ידוע... וכן 

 , ואז:תפילהמערכת כמו  במטבע ברכהבקיצור. שהרב עושה 

בי"ע ה: אנו מתקנים את כל בשע"ר ב' שאלה כ'לפני הברכה כמו שכתב  ע"י הכנה (1

שער השמות. וזה דומיא מ ופרק ג'שבהם שהם חותם  מאצילויות חוץ ,תחתונים

 . )בריאה( יוצר)יצירה( זמירות  )עשיה( בתפילה מה שאנו עושים בקרבנות

אנו מתקנים בי"ע דאצילות בגבול עולם האצילות, וזה דומיא  עד מלך העולם (2

 בתפילה ל"מ דיניקה דשמע ישראל.

                                                             
 יתבאר לקמן בע"ה בפרקים הבאים. קלח
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, תיובמצו"ע דאצילות. דאבידאצילות , אצילות 'קדשנו'-ב. 'מלך העולם'אחרי  (3

דבי"ע, שהם ד' עולמות כוללים ד' דבריאה  דאצילות ואצילות דבריאהאצילות 

דבי"ע,  דיצירהדאצילות ואצילות  דיצירה, אצילות ונווציעולמות באורך כל אחד. 

דאצילות,  דעשיה, אצילות עלעולמות באורך כל אחד. ד' עולמות כוללים  ד'שהם 

ולפי עולמות באורך כל אחד.  ד'עולמות כוללים  ד'ם דבי"ע, שה דעשיהואצילות 

 ס"דובברכת המצוות  .רנ"ו עולמות צריך לפרט בתיקוןשיטה זו של רבי שאול 

 .דבריאההם דאבי"ע  הס"ד הנהנין , ובברכתדאצילותהעולמות דאבי"ע 

 'מלך העולם'נת ועד סוף כו כנ"ליכוין  ובברכת הנהנין:... ראה נה"ש דף כ"ב ע"א (4

... ע"כ. הרי שבברכת המצוות כנ"ל ואח"כ במלת באבי"ע דבריאההוא אלא ש

עוד  הנהנין, ויש עבור ברכת אבי"ע דאצילותעולמות והם ד ס"דההמשכה הייתה ל

 עולמות. רנ"ו, הרי ביצירה ובעשיה. ויש גם כאלה באבי"ע דבריאהעולמות  ס"ד
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 לפי הסידור על וצונוותיו קדשנו במצ
 

נעיין בסידור הכוונה מה  ,הרש"ש בנה"ש וה"עלי נהר" ורבי שאולאחר ביאור דברי הנה 

המדויק להמשכות אלו, הנה בסידור הוא שיטת הרש"ש ויש  מקוםה שכתב וננסה להבין. את

 .עולמות שיש בז"א ס"ד-לחלק ל

 ע"כ השפע()... דחכמותדצלמי המוחין  ל"מ, מקיפי קדשנו:... מטבע ברכה סידור

ביניקה )  דאצילותדמ"ה וב"ן דפרצופי כחב"ד  ' לחג"ת(ל ' לחב"דמ)  וחג"ת לחב"ד

וכן בירור הרפ"ח היה רפ"ח כחב"ד כל השפע הוא כאן  חיצון דחג"תהיו לנו מוחין 

 (1)זה דז"א דאצילות, דאבי"ע דאצילות. דכחב"ד(

דמ"ה וחג"ת  לחב"ד ()ע"כ השפע... דבינות דצלמי המוחין ל"ממקיפי במצותיו, 

 .דאבי"ע דאצילותדז"א דאצילות ודבריאה,  דבריאהד וב"ן דפרצופי כחב"

דמ"ה וב"ן  וחג"ת לחב"ד. (ע"כ השפע)... דו"קדצלמי המוחין  ל"מ, מקיפי וצונו

 .דאבי"ע דאצילותדז"א דאצילות ודיצירה,  דיצירהדפרצופי כחב"ד 

דמ"ה וב"ן  ד וחג"תלחב" ()ע"כ השפע... דמלכויות, מקיפי ל"מ דצלמי המוחין על

 .דאבי"ע דאצילותדז"א דאצילות ודעשיה,  דעשיהי כחב"ד דפרצופ

ללמוד וצריך  עוד לא מובן המקום המדוייק שלשם מושפע השפע, לכן נצטרך להמשיך מכאן

שסידר לעיל וכן בסיום מטבע ברכה  טבלהגם וראה  .בז"א להבין מקום ההמשכה המדויק

 ."למוצאיהםעץ חיים בספרו הנפלא "טבלה צבעונית הי"ו הרב יואל חקון 

כל פרטי פרצופי האצילות המשיכו אור מכל  ואחר כך:... ד"ה נה"ש דף י"א ע"ד

לות ודרך מסך שהוא קרקע היכל האצי באצילותפרטי בחינותיהם הנמצאות 

ות דאצילות שהיא עתיק דבריאה והחתימו המשיכו אורם ע"י המלכות דמלכ

שנגל"ה ותם לשל אצילות עושה ח קלטשנגל"ה) ...חותמם דאצילות בבריאה

 באצילותצריך שיהיה בו כל הבחינות שיש  חותם דאצילות. וכיון שהוא (דבריאה

באופן שכל העולמות דא"ק ואבי"ע שוים כולם, וכן עד"ז מבריאה ליצירה... 

  ...במציאותם וכל מה שיש בזה יש בזה ואין חילוק ביניהם אלא במהות האור לבד

בי"ע שוים במציאותם ואין חילוק והפרש מבואר מזה כי כל העולמות דא"ק ואהרי 

ביניהם כלל וכל פרטי אורות וכלים דכל פרטי פרצופי האצילות כולם נמצאים 

                                                             
 ר"ת שורש נשמה גוף לבוש היכל  קלט



 כוונות מטבע ברכה                                     קמו    

ואין חילוק ביניהם רק במהות האור אמנם כולם בבריאה וכן ביצירה וכן בעשיה 

 ...כנז"ל אלהות ואחדות גמור

הנה אצילות כי שמות הכלים והאורות שנתבארו בשער השמות בפרצופי ה נמצא

 .קמהם בפרצופי בי"עדוגמתם ממש 

בפרק ה' משער השמות כן כפי זה צריך להבין שהרי שמות הכלים דבי"ע שכתב  ואם

  .אינם דוגמת כלים דאצילות שנתבארו שם בפרק ג' וד'

שכתב שם בכמה מקומות כי כל הכלים דבי"ע וגם הנפש והרוח כולם  קמאמהגם 

. וכאן כתב כי כל אלו אלהותעלה נקרא ולמ הנשמהומן  ,עולם הפירודנקרא 

 . כולם אלהות ואחדות גמור הספירות מתחילת הי"ס דאצילות עד הי"ס דעשיה

שאם נאמר שהם חותם הרי הם אותם א' שאלות הרש"ש על שער השמות ודרושי אבי"ע.  ע"כ

ועוד אם כך איך בשער הצלם כתב שבי"ע תחתונים  ב' משער השמות. ג' השמות והם מפרק

תרץ תחיל הרש"ש לוממשער השמות, ה' שהם כלים מפרק  עולם הפירודפש ורוח הם הנ

 וז"ל: 

כי זה האבי"ע הנז"ל שכל כליהם  אמנם דע:... ד"ה ע"דסונה"ש דף י"א 

ואורותיהם שוים כנז"ל הם הם מ"ש בשער השמות שכל אלו הספירות מתחילת 

מור כנז"ל אלו הם שכולם אלהות ואחדות גהי"ס דאצילות עד סוף הי"ס דעשיה 

הנקרא בחי' הנשמות שכולם שוים ואין בהם שום חסרון ושינוי  פנימיות העולמות

. 25 – 17 – 9 – 1 בטבלת עלי נהר .)אבי"ע דאצילותכלל ואלו בערך הכולל נקרא 

 שער השמות(.מג'  פרק ושם זה

בשער השמות פרק ה' הם דחיצוניות שמות הכלים דפרצופי בי"ע שנתבארו  אמנם

, ועליהם הוא מה שכתב בשער השמות כי כל הכלים דבי"ע וגם הנפש עולמותה

. 4 – 3 – 2ומן הנשמה ולמעלה נקרא אלהות... ע"כ. )  עולם הפירודוהרוח נקראו 

 (. ע"ש היטב בעיון. משער השמות דפרק ה'והם כלי בי"ע  ומה שלמטה מהם

ם מצויירים אבי"ע דאבי"ע להעזר בטבלת העלי נהר המופיעה בתחילת נה"ש, ש וצריך אתה

עץ חיים חיצוניות ופנימיות, וראה גם מהדורה חדשה מפורטת ומדוייקת, של טבלה זו בספר 

. ותבין בברור בע"ה, היכן הוא שנעשה חותם והוא אלהות גמור בפנימיות למוצאיהם

. לעולמות בי"ע 4 – 3 – 2. ואיך החותם של בי"ע דאצילות,  25 – 17 – 9 – 1העולמות. 

 שתחתיהם. ועל ידי זה תדע שמות הכלים ושמות הנשמה שבהם. 

                                                             
 מכאן מתעורר הרש"ש לקושיא א' והיא. קמ

 כאן יש קושיא נוספת כל הכלים נפש רוח נקרא עולם הפירוד ורק מנשמה ומעלה הם אלהות.  קמא
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, בעולמות אבי"ע חותומות הפנימיות האצילות כולם שמות הראשונהמערכות,  שתי ויש

, של בי"ע דאצילות וחותמם ומערכת שניהוהם אלהות גמור.  פרק ג' וד'שוים משער השמות 

הבין שטבלה זו נחוצה להבנת משער השמות. וצריך ל מפרק ה'בבי"ע תחתונה שהם שמות 

אין הבנה ראויה כל כוונות התפילה ולא רק במטבע ברכה, ובלי הבנה עמוקה בטבלה זו 

 . ועל כן רצוי מאוד להשקיע מעט עיון בהבנתה.לכוונות התפילה והברכה

כל אלו הכלים והאורות דחיצוניות דבי"ע הנזכר  וכן גםד"ה:...  נה"ש דף י"ב ע"א

דחיצוניות דאצילות כי  מחותם אורות וכלים( גם הם נעשו 'הרק בשער השמות )פ

.( הם כמו שמות דבי"ע 4 – 3 – 2)  שמות הכלים דבי"ע דחיצוניות דז"א דאצילות,

 27 – 26...  20 – 19 – 18....  12 – 11 – 10התחתונים... )מה שתחתיהם ראה טבלה 

כי שם נגמר ונשלם אור ...( וזה פשוט כי כל פרטי בי"ע יצאו מחותם האצילות 28 –

( שהם הכלים דחיצוניות 'הרק פובאלו הכלים הנזכר בשער השמות ) המאציל העליון

.( להתלבש בכלים 4 – 3 – 2דבי"ע כנז"ל הוא מה שיורדים הכלים דחיצוניות, )

הפנימיים דבי"ע להיות נשמה להם, וזה הוא בעת המיעוט, וכל זה הוא בחיצוניות 

ם דבי"ע התחתונים הם ע"ד שמות הכלים דחיצוניות דז"א שמות הכלידבי"ע... כי 

 ... ע"כ. ע"ש. דאצילות

משער  פרק ה', שהם של בי"ע דאצילותהכלים לראות זאת בטבלה רואים שמות  כשבאים

 בבי"ע תחתונים. נשמה הופכים להיותכלים ו. השמות

 פנימיוהם יהיו כלי . אלהיםכלי חיצון  אדניכלי אמצעי הויה ( כלי פנימי 2) בריאה דאצילות

 שרפים.( כלי אמצעי וכלי חיצון הם עולם הפירוד, 12 – 11 – 10תחתונה. ) בריאהלונשמה 

 וחיות ואופני הקודש.

פנימי . והם יהיו כלי אלהיםכלי חיצון  שד"יכלי אמצעי  יה"ו( כלי פנימי 3) יצירה דאצילות

יצון הם עולם הפירוד, שרפים .( כלי אמצעי וכלי ח20 – 19 – 18תחתונה. ) יצירהל ונשמה

 ואופני הקודש. וחיות

 פנימי. והם יהיו כלי אלהיםכלי חיצון  אל"יכלי אמצעי  אלוה( כלי פנימי 4) עשיה דאצילות

( כלי אמצעי וכלי חיצון הם עולם הפירוד, שרפים 28 – 27 – 26תחתונה. ) עשיהל נשמהו

 הקודש. ואופניוחיות 

כלי פנימי להיות  הם יורדים 2-3-4דאצילות  שיהעה וכן דציריריאה דדבכלים איך ג' הרי 

בבי"ע התחתונים, וכלים אמצעים וחיצונים שלהם עולם הפירוד שרפים וחיות ואופני  ונשמה

 הקודש. 

כתב הרש"ש זיע"א בספרו  ...:ביאורים וחידושים מהשד"ה: עלי נהר דף ע"ט ע"א

דבי"ע דחיצוניות דז"א וז"ל, כי שמות הכלים  נהר שלום דף י"ב ע"אהטהור 
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בפרק ה' משער דאצילות הם כמו שמות הכלים דבי"ע התחתונים הנזכרים 

... וכו'. נמצא לפי דברי קדשו ששלושים כלים של בריאה דז"א דאצילות השמות

, החיצוניים אדנו"ת, האמצעיים עשרה צירופי הוי"ההם, הפנימיים עשרה צירופי 

דשער  ה'אה תחתונה הנזכרים בפרק . כמו כלים דבריאלהי"םעשרה צירופי 

... וכשיורדים בי"ע דאצילות בעת המיעוט לבי"ע יצירההשמות. וכן ג' כלים ד

דז"א  בריאההתחתונים להיות נשמה להם הם מתלבשים באופן זה, כלים פנימיים ד

התחתונה אשר הם שוים בכלים והם  בריאהדאצילות תוך כלים פנימיים דז"א ד

. כל כלי תוך כלי השוה אליו כמוהו בשמו... וכל זה פשוט... ..הוי"הצירופי  יו"ד

 ע"ש.

משמע על  הרש"ש... על השמות המופיעים שם לפי :נה"ש בדף י"ב ע"בזה קשה מ"ש  ולפי

בי"ע הכלליים אך לא כך צריך להבין מפני שאז לא מסתדר עם השמות. אמנם התירוץ הוא 

כלים אמצעיים ביצירה הכוונה  דבריאה שמדבר בהלבשת כלים פנימיים בבריאה, זה בריאה

... ע"ש היטב בעיון ותבין דבריאהוכלים חיצוניים בעשיה הכוונה בעשיה  דבריאהביצירה 

אלוה אלי שרק כך אפשר ליישב שהרי השמות בעשיה בסידור הכוונות מוכיחים שהם 

 .. ע"ש.. 51עץ חיים למוצאיהם עמ' ראה  . וכמו שמסודר בטבלה החדשהואלהים
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 במצותיו חיצון במצותיו חיצון במצותיו חיצון במצותיו חיצון

 וציונו חיצון וציונו חיצון וציונו חיצון וציונו חיצון

 על חיצון על חיצון על חיצון על חיצון
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 ברכות המצוותלהנהנין  ברכות שיש ביןחילוק 
 

ביאר הרש"ש שיש חילוק בין ברכות המצוות לברכות הנהנין וכאן יבאר לנו מקור העניין  הנה

. וכן יבאר לנו בריאה, וברכות הנהנין באצילותבערכין, ומזה משמע שהמצוות וברכותיהם ב

 בפנימיות ובחיצוניות וכל אחד יש בו גם פנימיות וחיצוניות.שיש ברכות 

 דברכות המצות לברכות הנהניןזה החילוק  ןעניישלום ביאור  :...נה"ש דף כ' ע"ג

 הוא כי הנה נודע כי  ןהעניי

שאין בו אכילה ושתיה והם  פנימיות העולמותשהוא  העה"בהם כנגד  או"א עילאין

 לותר"ל א"ק ואבי"ע דאצי לותאצי חכמה חיה ונקרא ג"ר נח"יונקרא  פניםנק' 

והם כלולים מפנימיות וחיצוניות  הבשוווהם מלבישים לא"ק ואבי"ע דא"ק באורך 

אלא שהוא כלול  זיווג שליםוזיווגם נקרא  פנימיות אמנם בכללות נקרא כולם

שלים ומזיווגם נמשך נרנח"י ומוחין לזו"ן  ראמשלים ודלא שלים וכללות שניהם נק

 :הקנה והריאהבכוונה וכנגדם באדם  התפילות והתורה וברכותיהםע"י 

 ראשיש בו מזון לגוף והם נק החיצוניות דעולמותשהוא  העה"זהם כנגד  וישסו"ת

והם  דבריאהר"ל א"ק ואבי"ע  בינה נשמה בריאהונקרא  אחור ראו"ק ונק

וגם הם כלולים מפנימיות  הבשוובאורך לות מלבישים לא"ק ואבי"ע דאצי

זיווג דלא שלים אמנם הוא כלול  ראוזיווגם נקחיצוניות  ראיצוניות ובכללותם נקוח

 תדירי ולא פסיקוהוא זיווג  דלא שלים ראמשלים ודלא שלים אלא שבכללותם נק

ורחיצה וסיכה ונעילת  אכילה ושתיהוממנו נמשך מוחין דחיות ומזון ע"י ה' דברים 

הושט ובני מעיים ושאר הם וכנגדם באדם  הבכוונוברכותיהם הסנדל ות"ה 

 ... ע"כ ע"ש.האיברים

 

 

 .נסדר טבלה להקל על המעיינים
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 הערכים טבלת
 

 
 

  

 ברכת הנהנין ברכת המצוות

 או"א עילאין

  ה"בוהע

  פנימיות העולמות

  הושתייאין בו אכילה 

  ג"ר נח"י פנים

  לותאצי חכמה חיה

 לות א"ק ואבי"ע דאצי

  מלבישים לא"ק ואבי"ע דא"ק

  פנימיותד ת וחיצוניותפנימיו

  זיווג שלים

  משלים ודלא שליםכלול 

  שליםוכללות שניהם נק' 

 

ומזיווגם נמשך נרנח"י ומוחין 

 התפילות והתורה לזו"ן ע"י 

 

   וברכותיהם בכוונה

 :באדם הקנה והריאהוכנגדם 

 ישסו"ת

  ה"זוהע

  חיצוניות דעולמות

  יש בו מזון לגוף

  אחור ו"ק

  בינה נשמה בריאה

  א"ק ואבי"ע דבריאה

 לותמלבישים לא"ק ואבי"ע דאצי

  חיצוניותד פנימיות וחיצוניות

  דלא שלים זיווג

  משלים ודלא שליםכלול 

  דלא שליםנק' 

 תדירי ולא פסיקוהוא זיווג 

ה' וממנו נמשך מוחין דחיות ומזון ע"י 

אכילה ושתיה ורחיצה וסיכה  דברים

 ונעילת הסנדל ות"ה 

  נהווברכותיהם בכו

הושט ובני מעיים הם  באדם וכנגדם

 :ושאר האיברים
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 הנקודות בכלהאם עובדים 
 

לעיל שעלה המ"ן והבאנו את השפע הזכרנו היות פרצופים באורך וכן בעובי וצריך להבין הנה 

  .איך סדר העבודה בהם

ו שהשבירה הייתה בכל נקודה ונקודה מחמש נקודות שיצא שהוכיח הרש"ש בתחילת נה"ש

מעיניים דא"ק, שהג"ר דכל אחת מהם נתקיימו והז"ת דכל אחת מהן נשברו, צריך להבין 

האם כל הזמן בכללות כל הנקודות או שנעבוד בנקודת  ,איך תהיה עבודתינו בכוונות

עבודתינו בנקודה  ביום כיפורוהשאר יתוקנו ממילא בכללות, ואז נבין איך  .ז"א ,הרביעית

 שבה. נוק' דז"א בזו"ן חמישיתה

אינו מגיע בג"ר שהם א"א ואו"א  :...אות א' השניהאש"ל אוצרות חיים דף מ' ע"ד 

אי שהם א"א ואו"א שבכל פרצופים מששה פרצופי דבע"ח נ"ב הגהות השמ"ש וז"ל ו

האצילות אותם אשר לא היתה בהם שבירת הכלים כנז"ל בפ"ז משער שבירת 

בירה בהם היתה שוה וכולם אבל בזו"ן שבכל פרצוף ופרצוף מהם אשר השהכלים 

כל המעשים טובים שעושים התחתונים  וכן .כנז' הפגם מגיע בהם ח"ו נפלו לבי"ע

ת כולם שוים ווכל הכוונות הנז' בתפילות ומעשה המצוכולם בשוה בהם  פועלים

נשארו  ומכל זו"ן וזו"ןתה בהם בשוה יבהם ואין חילוק ביניהם כלל כי השבירה ה

פילות והמצות כל זו"ן וזו"ן מעלה מהרפ"ח שלו מספר שלם וע"י התרפ"ח ניצוצין 

 וכו' עכ"ל.  בכולם

יחד בכל תיקון, בהמשך נראה שעיקר ל העבטדה היא בשווה בכל הנקודות לפי רבי שאוהרי 

העבודה שלנו בכל השנה היא בנקודה הרביעית והשאר נתקנות גם כן, והנשים בכל השנה 

ם כמבואר בדרוש יום הכיפורים וביום הכיפורים עובדים בנקודה עובדות בנקודה החמישי

 החמישית.

באורך  רחובות הנהרועיין בריש הקדמת  דף קי"א סוף ע"א תורת חכםועיין 

יש בו חמשה מחמש פרצופי אבי"ע ותכלית דבריו הוא בקיצור שכל פרצוף ופרצוף 

ואלו  .הם זו"ן ,ז"תוה .אאו" ,חו"בוה .עתיק וא"א ,הכתר' פרצופים ונקודות שהם 

החמשה נקודות כולם יצאו מעיני א"ק והג"ר של כל אחד ואחד נתקיימו והז"ת 

ואלו הזו"ן של כל אחד מחמשה נקודות דכל פרצוף מה' פרצופי אבי"ע ירדו לבי"ע 

מדבר בהם הרב בפרקין שנתקנים ע"י התורה והתפילה ומעשים טובים של 

  .התחתונים

 בכל מעשה שלנו מצווה או תפילה מתקנים בכל הנקודות.בפירוש התורת חכם מבאר ש נהה
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ע"י וא"א ואו"א -ד:... כחב"ד דף ס"ב ע"אוכן דף ו' ע"א . וכן דף ב' ע"בבסידור חול עיין גם 

 . יחדה' נקודות והכל נתקן -ד כחב"ד משמע ע"כ. וזו"ן...

לרב שמן ששון שלא סובר כך ויהיה נפקא מינא לפי זה בעבודה  פתח עיניים דף צ"ט ע"אועיין 

אך צריך להבין כשיש עבודה . עיין שם היטבשמן ששון רב ל רבי שאולביום הכיפורים בין 

בלבד. אך בלי זה הה' פרצופים  העבודה בובלבד כמו ביום הכיפורים אחד מיוחדת לפרצוף 

 . עיין בכל זה כי כאן לא ניתן להאריך, והמעיין ירויח.נתקנים ביחד

נמצא ... שם תשובהוז"ל ה :... בעניין שעובדים בכל הנקודות' רכ"אאשע"ר א' ש

זו"ן אלא לכל  לא לזו"ן דנקודה ד' דווקאן ונסירה שעושים כל מה שמתקנים בזו"

דנקודה . נמצאנו למדין מה שכתב ביום הכיפורים עולה רחל וזו"ן שבעולם

לנקודה  גם' דומה שעסקנו בר"ה ובעשרת ימי תשובה. ונסרנו לנקודה ה החמישית

 ע"ש. מהרב שד"ההחמישית ננסרה ויכולה לעלות וזה התירוץ 



 קנג                                     ברכת הישועה                                  

 ן והעבודההתיקו סדראיך 
 

 צריכים לברר בירורי רפ"ח, וצריך לברר בירור דבי"ע דאצילות ודבי"ע התחתונים.  ראשית

בי"ע תחתונה  -אשאנחנו מתקנים בשני מיני בירורים בשני מקומות בו זמנית,  צריך לדעת

 – 11 – 10. ובירורים לבריאה התחתונה )2בירורים של בריאה דאצילות  -בובי"ע דאצילות. 

 וכן ביצירה ובעשיה. שני מיני תיקונים בו זמנית.  .(.12

. דעשיה דאצילות ודעשיה התחתונהבסידור שגם הבירורים וכן בתיקון, כתוב  ראה

. וכן בבריאה. וכן נראה את דיצירה דאצילות ודיצירה התחתונהוכן ביצירה. 

 השמות המתאימים בכל מקום למשל, 

לים חיצוניים עשיה דאצילות, שירדו בעת . שהם כאלהים אל"י אלוהנראה שמות  בעשיה

 המיעוט להיות נשמה בעשיה התחתונה. 

שהם כלים אמצעיים יצירה דאצילות שירדו בעת  אלהים שד"י יה"ונראה שמות  ביצירה

 המיעוט להיות נשמה ביצירה התחתונה. 

. שהם כלים פנימיים בריאה דאצילות, שירדו בעת אלהים הויה אדנינראה שמות  בבריאה

 המיעוט להיות נשמה ביצירה התחתונה. 

אוצרות חיים , עבור שני סוגי התיקונים. עיין מבי"ע דחולהחדשים מעלים אותם  והבירורים

 (1: מביא רש"ש שצריך להבין שיש ג' בחינות בי"ע דף י"ב ע"ד ד"ה ונבאר אש"ל אות ד'

 בי"ע דחול. ע"ש. (3בי"ע תחתונים,  (2בי"ע דאצילות, 

שאין בירורים אלו נתקנים בע"ב ס"ג דא"ק אלא רק בעתיק של בי"ע להבין  וצריך

 10, והמתאים אליו ) קמבבריאה דאצילות 2דאצילות שירד לבי"ע תחתונים. למשל 

ירד לשם בעת המיעוט לברר, ובתפילה בתיקון  2(. בריאה תחתונה. 12 – 11 –

ה דאצילות הבריאה ביוצר מבררים ומעלים שני סוגי בירורים, בירורים של בריא

ובירורים דבריאה התחתונה ומתקנים אותם שם. בירורי בריאה תחתונה נשארים 

היום, ומחר יעלו משלוש לשלוש.  ובריאה דאצילות של היום ושל  קמגבמקומם

אתמול שירדו לעזור בבירורים, מעלים אותם מהיכל להיכל עד היכל ק"ק דבריאה, 

 מה.שירד לשם להיות נש 2עתיק של והם נתקנים ע"י 

                                                             
 תיקון מתחיל מהעשיה עד הבריאה.וכן העשיה והיצירה, וה  קמב
 בעניין שני מיני בירורים ראה סיכום לעיל בנושא ושם מבואר היטב.  קמג
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פנימיות יש פנימיות וחיצוניות של פנימיות, ויש פנימיות וחיצוניות של החיצוניות.  ועוד

 פנימיות דחיצוניותזה  5. וחצי חיצוניות דפנימיותנוסף זה  1. ועוד חצי 1זה חצי  דפנימיות

. ומה שאנחנו מתקנים בתפילה הם ג' בחינות וחיצוניות חיצוניות דחיצוניותזה  5וחצי שני של 

 דחיצוניות לא עובדים בתפילה.
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 ברכה לתפילה מטבעלהשוות בין 
 

שיש הקבלה שלמה, בין מטבע ברכה ובין התפילה. כל החיצוניות האח' מחדש  הנה רבי שאול

 – 11 – 10.( ומה שתחתיהם )4 – 3 – 2שנתקן עד תפילת שמנה עשרה, הם בי"ע דאצילות, )

, והכל עד מלך העולםלמה שנתקן מתחילת הברכה .( וכו' עד העשיה התחתונה. וזה מקביל 12

 משער השמות.  פרק ה'הם מערכת של 

. וזה מקביל למה 25 – 17 – 9ומה שתחתיו   1 הם אצילות במלך העולםובא  ומה שנתקן

 משער השמות.  פרק ג'שנתקן בתפילת שמונה עשרה, והם מערכת של 

בסידור ח"א דף כ"ג . וכן ראה הגהה 'ג דף בעלי נהר' ח שאול אות ברבי הגהתבכל זה בעיין 

למטה. מסביר בתחילה עניין היותם שני מיני בירורים. וכותב ולהעלות הבירורים  ע"ב

, קמדשהם עתיק ונוק' וא"א ונוק' ואו"א וישסו"ת דכחב"דדשניהם לג' פרצופים הפנימיים 

שים בכחב"ד דעשיה דאצילות המלוב קמהדעוביעתיק ונוק' וא"א ונוק' ואו"א וישסו"ת וזו"ן ד

דעשיה התחתונה... שירדו שם כדי לברר בעת המיעוט, הבירורים שמעלים להם לזווגם 

  קמוולהמשיך מוחין ונרנח"י לזו"ן דעשיה דאצילות ודעשיה התחתונה

)הכוונה עליית הבירורים ותיקונם בעתיק דאותו עולם בלבד( ועד  קצת נתקן עתה ותיקון ז"א

וד. אז שיעלו בי"ע דאצילות שאתמול תוקנו קצת, שיעלו בד' חלקי התפילה נתקנים ע

לאצילות עד המחשבה )ע"ב ס"ג דא"ק( העליונה ונגמרים להתקן. והבירורים העולים היום 

 ... ע"ש היטב באורך. 2-3-4נכנסים להיות בי"ע דאצילות 

מתבררים ונתקנים מעט וישארו  א( בי"ע התחתונים בחינות בי"עשתי  עוד להבין שהןצריך 

מחר, מתחילת תיבות "אשי ריח ניחוח  משלוש לשלושומם והם אלה שיעלו ביום השני במק

לה'" וכו'.  שעולים בכל יום רק משלוש לשלוש, חב"ד לנה"י של עולם עליון, חג"ת לחב"ד 

ומעולם לעולם עד באותו עולם  מהיכל להיכלעולים  בי"ע דאצילות ב(ונה"י לחג"ת וכו'. 

לתיקונם ועולים להיות בי"ע  ביום הראשוןונתקנים מעט  היכל ק"ק דבריאה, מתבררים

 משער השמות.  פרק ה', ושמותיהם ממערכת השמות 2-3-4דאצילות 

                                                             
עי"ו וא"א דזה הכחב"ד שלשם עולים הבירורים של זו"ן להתברר באורך, ומה שכתב בהמשך   קמד

' בנקודות, אך עניין ה' נקודות שיצאו מעיניים דא"ק, ואנחנו עובדים בכל ה עוביונוק' וכו' זה בחינות 
 .בנקודה החמישיתורק ביום הכיפורים עובדים גם  בנקודה הרביעיתעיקר העבודה 

באתי שהעבודה בו' נקודות שיצאו מעיניים דא"ק. וכן  אוצרות חיים דף מ' ע"ד אש"ל אות א'עיין   קמה
 . ע"ש.לגני א' דף ט"ו ע"א

וין נרנח"י ולראות הויה ואהיה בניקוד , שצריך לכ*ביוצר יש כוכבית בסידור ח"ב דף כ"ז ע"אעיין   קמו
 כח"ב בכל עליה ועליה בהיכלות את בחינת הנרנח"י דכח"ב
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-יורדים לעזור בעליית הבירורים החדשים ואז עולים להמשך תיקונם באצילות וביום השני

 השמות. רשעמ ג'פרק . ושמותיהם מ-1

 דאצילותדעשיה  :שלום במלך העולם וז"ל:... ומ"ש שר עלי נהר דף ט' ע"א אות ט'

( וכו' ולהעלותם וכו' לכלים חיצוניים דכלים חיצונים )עשיה התחתונהודעשיה 

שא'  שערי רחמים א'וכן  .אות ל"גוכן ראה  וכו',... ע"ש היטב. המלובשיםדכחב"ד 

 .ער"ב

הבחינות   הבחינות בי"ע התחתונים ובי"ע דאצילות משמע ששתישתי והתיקון של  כל הבירור

ואז  לאצילותועד שיעלו  על ידי עתיק של אותו עולםהכוונה  קצת שם מתבררות ונתקנות

 . לע"ב ס"ג דא"קהכוונה שיעלו אז  במחשבהנתקנים 

:... ובאמת מצאתי בכתב ידו של הרב סלמן מוצפי ז"ל באתי לגני א' דף מ"ה ע"א

כמו  א עד עתיקאלעל ברוך שאמר משם השד"ה זלה"ה שאין להעלות הבירורים 

 ע"כ. ע"ש.  דא"ק "גסב ולא לע"ברכות השחר, וכן ביוצר, 

 , שלא כן הוא לפי השד"ה.דא"ק "גסב עד ע"לתקן בסידור שלנו ביוצר שכתב לעלות  וצריך

 , הגהה שם.מ"ו ע"א -סידור א' דף מ"ה ע"אבוראה 

עליית  העליה והבירור והמשכת המוחין אליהם זה נעשה בפועל בעשיה בהקדמת עניין

 ע"ש. עיין עלי נהר דף כ"ו ע"א אות ל"ב.  הבירורים באיזהו מקומם, וכן ביצירה ובבריאה.
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 כוונת אמן
 

צריך להבין ולהתחזק בכוונת אמן כמו שנבאר ע"פ הזוה"ק שכר העונה אמן ולכן צריך הנה 

 הרבה להבין את כוונתו.

 ג'ב מלמד אותנו שיש : ראה שם כל הדרוש וזה בקיצור: הרשעה"כ דף מ"א סע"ב

 מדרגות בעניית אמן:

 .ןאמן דברכת המצוות והנהני (א

 אמן דברכות העמידה. (ב

 אמן דקדישים. (ג

ביחד כזה  ידוד ואדני:... וצריך לכוין בתיבת אמן שהוא ענין חיבור ב' שמות שם

. אמנם במלת אמן יש ג' אותיות וצריך לכוין הכוונה אמן שהם בגימ' יאהדונה"י

 ... ע"כ. ע"ש. ן.מ.תיות אג"פ בג' אוהנז' 

זו הכוונה בכללות אך בהמשך וכן בסידור נראה שיש עוד כמה כוונות והן גם כן בכל הנה 

 ג' אותיות אמן.-אחת מ

בדף ל' על "וכנפיהם פרודות וכו'.  וכבר ידעת מ"ש בתיקונים:.....שעה"כ דף מ"א ע"ג

ובבחינת  החסד וגבורה כי זו"ן הם מתפרדים זה מזה בבחינת הזרועות שהם תיקון י"ח

אלא בקו ... ואינן מחוברות יחד כנפייםכי כולם נק' בחי' נצח והוד הרגלים שהם 

יחד בסוד שם יאהדונה"י שהוא בגימ' אמן שהוא בג'  ושם מתחבריםהאמצעי לבד 

 ... ע"כ. ע"ש. מקומות קו האמצעי כנז' ולא במקום אחר

 ואלו הם: הרב ומסביר שיש ג' מקומות ששם יש ייחודממשיך 

כי מצד פנים הוא בחי'  יחוד ראשוןששם מתחברים זו"ן  בת"ת דז"אהוא אלף אות  (1

 '.כתר אל נוקומצד אחור הוא בחי'  ת"ת אל ז"א

. ומצד אחור הוא יסוד אל ז"אכי מצד פנים הוא בחי'  יחוד שניהוא ביסוד  מםאות  (2

 .דעת אל נוקביה דז"אבחי' 

כנ"ל... ומה שבולט ממנו לחוץ  תרין ירכין החלל שביןפשוטה היא באותו נון אות  (3

ממנו גופא דאמצעיתא דרחל נוקבא הוא מתנוצץ לצד האחור דז"א ושם נעשה 

 .דז"א
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בפ' שופטים  שת והבל ומשה:... אשר כבר הודעתיך בענין ג' גלגולים של שעה"כ דף מ"א ע"ג

ניין ההבל היוצא ... ע"כ. ע"ש. מאריך הרב להסביר עבשער המצות במצות לא ירבה לו נשים

 : קמזמיסוד דז"א אשר מיסוד אבא ומיסוד אימא

 הבלים שיוצאים מיסוד דז"א והם ב' שהם ד'.שני שיש  נסכם

. פנים, מצד פרצוף יעקבהוא עיקרו לבנות  א(. מיסוד דאבאהיוצא מיסוד דז"א  הבל (1

 .הבל בן אדה"רהוא בחינת  ב(

. קין בן אדה"רבחינת  א(ג. שהם בחינת חו" מיסוד דאימאהיוצא מיסוד דז"א  הבל (2

 נוק' דז"א. גופא דרחללבנות האחור מתנוצץ בצד  ב(

אלף :... ונחזור לענין ראשון... ובזה ית' לך מאמר דפ' וילך הנ"ל רש"א שעה"כ דף מ"א ע"ג

שנפתח  עמיקא דבירא הוא פי היסוד דאימא עלאהעמיקא דבירא וכו' פי' כי הנה הודעתיך כי 

דאהיה שהוא אור היוצא מן בינה הנק' אלף היא שם, כנגד  אלףן אות ולכ החזה דז"אבמקום 

של שם ההויה  אלף שבתוך מילוי הואואהיה מפי היסוד שלה תוך החזה דז"א כנודע כי ז"ס 

שם דז"א שהוא מקום החזה אשר  השליש האמצעי דת"תדאלפין כי אות האלף היא כנגד 

 הנז' הנקרא שם אהיה.  פתיחת פי היסוד דאימא

הדעת אשר הוא פתוח, וכנגדה מאחוריו הוא  יסוד דז"אנק' נהרא דנגיד ונפיק זהו  ם פתוחהמ

 סתומה.  מםבסוד הדעת הסתום ונק'  מם סתומהרחל הנקרא  דנוק'

היא כנגדו שהוא פשוט  והנון פשוטההם באותו חלל דבין ב' ירכין כנ"ל  נון פשוטה וכפופה

 נון כפופההנאצל ממנו כנ"ל והוא נק' דנוק'  הת"תוישר מתפשט באמצע. וכנגדו מאחוריו 

 ... ע"כ ע"ש.ת"ת דנוקבאשהוא 

בת"ת  א'  א. מ. ן.מבואר שהשלשה מקומות הם כנגד אותיות ממאמר הזוה"ק 

 נ' סתומה דעת דנוק'. ם פתוחה יסוד דז"א. מ' .קמחדאהיה מאימא א'דז"א והיא מ

 פשוטה ההבל שבין ב' ירכין.ן' כפופה ת"ת דנוק'. 

איך היא להוריד אור :... ונחזור לענין כוונת אמן כי הנה נתבאר כוונתו כ דף מ"א ע"דשעה"

 ... ע"כ. ע"ש. עליון מן אימא עלאה אל זו"ן באותם הג' מקומות שמתחברין יחד

והם כנגד חב"ד עיקרו בדעת. וכן  ג' שמות מ"המלמד אותנו שיש בז"א  הרב כאן

 הוי"הסוד. ויש בכל אחד מהמקומות שם בחג"ת עיקרו בת"ת, וכן בנה"י עיקרו בי

דני א' דאמן הויה בימין ואבשמאל. הרב אומר שקבל איך יש ב אדנ"יבימין ושם 

יוצא  מחצי הויה דמ"ה' לא קיבל. ונזכר איך ן' ומבשמאל אך שכח ובשאר אותיות 

                                                             
 . בעניין ה' מדרגות של משה רבינו.לפני שער א' דף ט' ע"א ע"ח בתחילתועיין עוד בעניין זה   קמז
 אך לא כתב מה היא א' של הנוק' ובסידור מבואר שהיא א' דאדני  קמח
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בחצי שם . וכן בימיןלהורות שהוא ע"ב מילוי ה מ"ו, וגם מ"ה, וגם שם הוי"השם 

 ... ע"ש.אדנ"ירון מגיע לרמז שם האח מ"ה

שיש בין עניית אמן של התפלה והעמידה,  החילוקים:... ועתה נבאר ענין שעה"כ דף מ"א ע"ד

ואמן של ברכות המצות והנהנין, ואמן של הקדיש, והרי הם ג' בחינות... ע"כ ע"ש. הרב חוזר 

 לבאר ההבדלים שבעניית האמן השונים.

להתעורר לחיבוק וז"ל... וזה סדר כוונתו  הנוק' היא מקדמת אמן דקדישים .1

אותיות להתעורר בתחלה ואז הוא מחבקה באהבה ולכן  הנוק' מקדמתכי אידהנויה 

 .אדני קודמות לאותיות הויה

שניהם  דתפלה והעמידהואמן  דהמצות והנהניןשל אמן  ב' חלוקות אחרותאבל  .2

 האדניאל  קודמת של הזכר ההויה יאהדונהיוהכונה בהם היא כסדר  נישוק נקראת

שבנקבה... יש נישוק שהזכר מקדים לנשק לנקבה ויש נישוק ששניהם נושקים זל"ז 

ביחד וזה החילוק יש בין אמן דתפלה ועמידה ובין אמן דשאר ברכות של המצות 

 ושל ברכת הנהנין.

שבאמן של העמידה הם שוין הנשיקין :... והנלע"ד אצלי שעה"כ דף מ"ב ע"א

האמן דברכת המצות והנהנין הם הנשיקין הראשונים ואז הזכר ... אבל שלהם ביחד

בזו' פ' תרומה דקס"ו הוא מתחיל להתעורר ולנשקה... ובזה יתבאר לך מאמר א' 

 ... ע"כ ע"ש. ע"א

וצריך ללמוד שם כמה דפים  בריה דרב ספראכאן מספר את מה שכתוב בזוה"ק על  הרב

 ועדיין לא נדע מהו הסוד המובא שם.

:... דע כי שם ההויה הוא בחסד דז"א ושם אדני בגבורה ושתי מ"ב ע"אשעה"כ דף 

מראה כמה אופנים שמצד ימין הרב השמות הם בת"ת עמודא דאמצעיתא... ע"ש. 

יש הויה ומצד שמאל יש אדנות. ורומז זאת בשם הויה דמ"ה. ובהמשך גם מחלק 

הוי"ה אדני   הוי"ה דמ"ה לכ"ב בימין וכ"ב בשמאל, וא' באמצע והם מספר אותיות

 מלא ב"פ ידוד ואדני וכן בעצמות הת"ת. ועוד ע"ש.

:... הרב מביא כמה כוונות מזולתו ומנסה לסדרם וכן מופיעות כוונות שעה"כ דף מ"ב ע"א

, כמה דרושים מקבילים. ע"ש. והעיקר להלכה בפרי עץ חיים דף ס"ג ע"ד עד ס"ה ע"אאלה 

. הרי צ"חיקוד כמו שכותבים בחומש. שהוא ועוד הנ צ"א]הרי[ למעשה. מספר הויה אדנות 

. ועוד כשננקד שתי אותיות לקבל מוחין שזו"ן עולים לאו"אלהורות  ג' ס"גכמנין  קפ"טהכל 

 אר"ך. ושני כוללים הוי"ה אדנ"י הרי רי"טאחרונות בניקוד מוצא הרי עוד שלושים, והוא 

וכל  פנים בפניםונוק' הם  . ואז ז"אשזו"ן עולין לאריך לקבל מש"ע נהורין דאריךלהורות 

 . ומתייחדים. ע"כ בקיצור הכוונה  שהביא הרב וכך סדרם הרש"ש בסידור. מ"האחד הוא שם 
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בנקודותיו של ב' שמות  הוי"ה אדני:... והוא, כי צריך לכוין פריע"ח דף ס"ה ע"א

כי נקודת יהו"ה בנקודת  -אותו היחוד הנ"ל, דהיינו הוי"ה אדנ"י באופן זה 

. וניקוד ז"א, והוא ע"הדאלפין  מ"ה, מילוי דע"ב דיודין. וגם גי' מ"וגי' , בקמטחש"ק

. כי שם ב"ן ואדני שורש של שניהן ב"ן, גי' חולם קמץ קנחטףשם אדני בניקוד 

, צ"אשמות שהם  ב', ועם הכולל צ"חאלו, הם כמנין  ב' שמותבמלכות, והנה נקודת 

 . ג' שמות ס"ג, והוא כמנין קפ"טגי' 

הנה  קפ"טהרי  צ"אועם צ"ח הרי  ב"ןועוד  מ"ווגימ' של הניקוד  צ"אואדנ"י גימ' הוי"ה הרי 

 .ס"גפעמים ג' 

, ס"גהעליונים דא"א, הם בחינת  הפניםנודע, כי  והנה:... פריע"ח דף ס"ה ע"א

, אין להם ניקוד, ואם יוד אחרונה דאדניו ה' אחרונה דהוי"הככתוב במקומו. והנה 

שהם  צ"א וצ"ח, ועם חשבונו ל', הרי הם בחולם ידאדנ י'ו בצירידהוי"ה  ה'תנקוד 

הוא חיבור ז"א ונוקבא,  הוי"ה אדנ"י. כי הנה אר"ךכוללים, הכל  ב', עם קפ"ט

, ועם הכולל בז"א שהוא מ"ה, הוא קנאמ"ווגם כי שם מ"ה שהוא ניקוד הוי"ה גי' 

, מן א"א שפע, שהוא מלכות, והם זו"ן, מקבלין עתה אדנ"ישהוא ניקוד נ"ב מ"ו. ו

וז"א , ז"אבאו"א , ואו"אמשפיע ב א"אאורות. כי כבר ידעת, כי  אר"ךשיש לו 

, לקבל אותו הכנה ע"י אותו הזיווג, ולכן ע"י חיבוק שעושין זו"ן, יש להם בנוקבא

  כנ"ל: אריך בז"אאורות, אשר משפיע  ך"ארהשפע של 

עוד הרי לם חֹוירי ובצ  אותיות  ב'ניקוד בתוספת כאן המשך השפעה של א"א הרמוזה הרי 

ויקראו  פנים בפניםוהכנה לזיווג זו"ן, שיהיו  א"אהרומז להשפעת  ך"אר הכל יחד שלושים

  .מ"השניהם שם 

  

                                                             
 .צ"ח, הרי מ"ו. ועוד ב"ן הרי וא קמץחולם שניקוד הוי"ה,  קמט
 .צ"חניקוד אדנ"י, חטף פתח, חולם, קמץ. הרי ב"ן. ועוד מ"ו הרי  קנ

אינו מזכיר אותו כאן שאינו עניין ע"ב אלא כאן הוא  ע"בהוא מילוי שם  מ"ושים לב אע"פ שמספר  קנא
'ואלהי בכוונת  בבסידור ב' דף נ"ח ע". וכן תראה עם הכולל מ"וולכן אמר  מ"השהוא ז"א כוונת 

מ"ה עם גימ'  ידאלה י'דאלהי ועם  ה"אלאלהי ו' פעמים ו' גימ' ו' וז"ל: אלהי גימ' מ"ו ו' דאבותינו
 ולא מ"ו. מ"ה ע"הע"ב לכן אמר -והוא דעת המזווג לאו"א. הרי גם כאן אין עניין ל הכולל
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 חיזוק מזוה"ק על כוונת אמן 
 

וכוונתה. דברים מבהילים וצריך חשיבות עניית אמן צריך לראות מה שאומר רשב"י על הנה 

 סות להבין מה מרמז בעומק כוונת אמן. וגם כן לנ ולזרז למזורזיםלחזור 

מאן דלא ידע :... ובוזי יקלו, מאי ובוזי יקלו, דא הוא זוה"ק וילך דף רפ"ה ע"א

, ולאמשכא ברכאן לאתר ליחדא שמא קדישא, ולקשרא קשרא דמהימנותא

דאצטריך, ולאוקיר שמא דמאריה, וכל מאן דלא ידע לאוקיר שמא דמאריה, טב 

 ליה דלא אברי:

, דתנינן, גדול ולא אתכוון באמן, ובוזי יקלו, מאן דלא ידע לאוקיר למאריה, י יהודהאמר רב

 העונה אמן יותר מן המברך:

 דאמן משיך ברכאן ממבועא למלכא, וממלכא למטרוניתא,אוקימנא קמיה דרבי שמעון, והא 

טו , כיון דממאל"ף למ"ם, וממ"ם לנו"ן)דא כנסת ישראל(, ובאתוון גליפין דרבי אלעזר, 

 ברכאן לנו"ן, מתמן נגדין.

לכוונא , אמן וכד ישראל לתתא משמרין לאתבא :...זוה"ק וילך דף רפ"ה ע"ב

כמה טבאן פתיחן להו לעילא,  כמה פתחין דברכאןכמה דאצטריך, לבייהו 

, כמה חדו בכלא, מאי אגר להו לישראל דגרמין האי, אגר בכלהו עלמיןמשתכחין 

 :להו בעלמא דין ובעלמא דאתי

, בשעתא דעאקין להו )לישראל(, ומצלן צלותא קמי מאריהון, קלא מכרזא בכלהו עלמא דיןב

אלא , אל תקרי אמונים, פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמוניםעלמין, )ישעיהו כו ב( 

 פתחו שערים, כך השתא פתחין להו תרעין דברכאן, פתחו שערים, כמה דישראל אמנים

 קין להו, האי בעלמא דין:ותתקבל צלותהון מאינון דעא

, מאי דהוה שומר לאתבא אמן, דכד יפוק בר נש מהאי עלמא בעלמא דאתי מאי אגרייהו

כמה דאצטריך,  אמןשומר, כלומר נטיר ההיא ברכה דאמר ההוא דמברך, ומחכה ליה לאתבא 

, כמה דאיהו הוה פתח תרעין כל יומא כד פתחו שערים קמיהנשמתיה סלקא ומכרזי קמיה, 

 :שומר אמוניםהוה 

, מאי אמן, אמר רבי אבא, הא אוקמוה כלא, אמן אמר רבי יוסי אמר רבי יהודה

אקרי, דכתיב )משלי ח ל( ואהיה אצלו אמון,  אמןאקרי מבועא, דההוא נחלא דנגיד 

 אמן, קיומא דכלהו, ההוא נחלא )ס"א טלא( דנגיד ונפיק, אמן אל תקרי אמון, אלא

 אקרי: 

מן העולם ועד העולם, עולם דלעילא עולם דלתתא, אוף הכא אמן , )תהלים קו מח( דתניא

 , אמן קיומא דכלהו, והא אוקימנא אמן באינון אתוון:אמן דלעילא אמן דלתתאואמן, 
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, מ"ם דכל ברכאן מתמן נבעין ונפקין ומשתכחיןרבי שמעון אמר, אל"ף עמיקא דבירא, 

כמה , מ"ם פתוחה מ"ם סתומה, ואקרי מ"ם, והוא רזא דתנינן, נהרא דנגיד ונפיקפתוחה 

 :לםרבה המשרה )ישעיה ט' ו'( דאוקימנא

ו, כללא דנו"ן כפופה כללא דתרין נוני"ן, נו"ן כפופה כללא דאת וא"נו"ן פשוטה 

ו"ן כפופה, נו"ן נפשוטה  ן)ס"א מ"ם פתוחה כללא דתרין נוני"ן, נו")ס"א פשוטה(, 

 א"ו נו"ן:נו"ן ו בגין כך כלא אקרי, פשוטה כללא דאת וא"ו(

. נו"ן כפופה בכללא דפשוטה דדכר ונוקבא' פשוטה כללא ן' דכר, ודמתניתא הכי תאנא, וברזא 

 היא:

ל"ך, והיינו אמן, ואמ"ן מ, מ"ם דהכא היא נוטריקון ובספרא דרב המנונא סבא

 , כללא דכלא, ושפיר הוא, והא אתמר:א'ל מ'לך נ'אמןנוטריקון 

, כמה ובוזי יקלו, עליה נאמר ולא אתכוון באמןרך, , כל מאן דשמע ברכה מההוא דמבתאנא

דאת אמר )מלאכי א ו( לכם הכהנים בוזי שמי, מאי עונשיה, כמה דלא פתח ברכאן לעילא, 

אלא כד נפיק מהאי עלמא, מכריזי קמיה ואמרי, טרוקו גלי כך לא פתחין ליה, ולא עוד, 

 לנשמתיה: קמיה דפלנייא, ולא ליעול, ולא תקבלון ליה, ווי ליה, ווי

, חייבי דגיהנם כלהו סלקי במדורין ידיען, וכמה פתחין אית ליה לגיהנם, תאנא

וכלהו פתחין לקבל פתחין דגן עדן, ובשעתא דאפקי לאינון חייביא דקבילו עונשייהו, 

 אינון פתחי פתחין, ושויין )ס"א ושאבין( לון לבר:

ל פתחא ופתחא אקרי שמא לקבלי , לקבליהון דפתחין דגן עדן, וכוכלהו פתחין בשמהן אקרון

 ההוא פתחא דגיהנם, ואשתמודען פתחין, לקבליהון פתחין אינון פתחין דגן עדן:

, וההוא מדורא הוי מדורא על מדורא, בגיהנם אית מדורא בתראה תתאה דכלהו

, מהו עיפתה, כמה דאת אמר, )שמות כח טז( רבוע ארץ עיפתהואקרי )איוב י כב( 

וההוא , אוף הכא עיפתה, כלומר כפולה, עיףן מרובע יהיה יהיה כפול, ומתרגמינ

, שאול הוא מדורא חד, תחתית הוא מדורא תתאה, ובגין כך אקרי שאול תחתית

, ועל דא כתיב, )משלי כז כ( שאול ואבדון, אבדוןאקרי ארץ עיפתה תחתית, ואקרי 

 כולהו מדורין לא אכפלו, וכלהו לא עייפין, בר מהאי:

וההוא אקרי ת לאבדון )דף רפ"ו ע"א( דאקרי תחתית, לא סליק לעלמין, , מאן דנחיותאנא

 :גבר דאשתצי ואתאביד מכלהו עלמין

, ועל אמן סגיאין לההוא אתר נחתין להנהו גברי דמבזי לאתבא אמן, ותאנא

דאתאבידו מניה, דלא חשיב להו, דיינין ליה בגיהנם, ונחתין ליה בההוא מדורא 

יד ולא סליק מניה לעלמין, ועל דא כתיב, )איוב ז ט( תתאה דלית בה פתחא, ואתאב

 כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה:
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והא כתיב )יונה ב ג( מבטן שאול שועתי שמעת וגו', וכתיב )ש"א ב ו( מוריד שאול ויעל, ולא, 

 , ואוקימנא, הא דאהדר ביה, הא דלא אהדר ביה:אלא הכא שאול, התם תחתית

:... אמר רבי יוסי, מאי דכתיב, )ירמיה ב יג( כי שתים ע"אזוה"ק האזינו דף רפ"ו 

אותי עזבו מקור רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות וגו', 

, מאי עונשיה, מים חיים, דא הוא דלא בעי לקדשא שמא דקודשא בריך הוא באמן

עד דנחתין כתיב, לחצוב להם בארות נשברים, דנחתין לגיהנם דרגא בתר דרגא, 

 :לאבדון דאקרי תחתית

, סליק דרגא בתר ואי איהו קדיש שמא דקודשא בריך הוא לכוונא באמן כדקא יאות

דרגא, לאתעדנא מההוא עלמא דאתי דנגיד תדיר ולא פסיק, הדא הוא דכתיב 

 )תהלים לא כד( אמונים נוצר יהו"ה ומשלם על יתר עושה גאוה:ע"כ. ע"ש.

על , צריך לומר שהכוונה למי שאינו מכוון בעניית אמ"ןשים על הדברים הק צריך להתבונן

שלא לענות אמן. ועוד שהקפידה היא אם נתעמק ונבין שמדבר בפרט  מי שמזלזל בקביעות

, לכוון על לשכינה הקדושה על דאגהובחזרת התפילה וגם בכללות  אמן בברכותעל עניית 

 תיקון כלל נשמות ישראל 

הנה בפסוק זה, כינה את החתן, ואת הכלה, ואם  :...שער הפסוקים דף מ"א ע"א

, שהוא סוד אימא. אמ"ךלה, ר"ת כלבנון מתי א. והוא באופן זה, וגם זיווגםהכלה, 

, אמתבואי, ר"ת תלבנון מתי אוהיא הכלה, הנקראת כנסת ישראל. ושם החתן, 

 ,אמ"ןמרים, הוא נהררי מריות א. וזיווגם, הוא ר"ת אמת, החתן הנקרא הז"אוהוא 

שעונים בבתי כנסיות , העולה במספר אמן, יאהדונה"ישהוא סוד הזווג, והוא סוד 

 . )ע"כ מזולתו(:בזוהר בפרשת משפטים דף ק"ה ע"א, כנזכר ובבתי מדרשות

:... הדא הוא דכתיב )ישעיה ס' ח'( מי אלה כעב תעופינה, זוה"ק ב' דף ק"ה ע"א פר' משפטים

, שמא חדא אלה מימא חדא, לא כתיב מי ואלה, אלא וכיונים אל ארובותיהם, ובגין דאיהו ש

ובנין לעילא, כביכול אימא מעל בנין,  מי, דהשתא בגלותא אסתלק אלהי"םבלא פרודא, והוא 

, ושמא דהוה שלים דהוא שמא עלאה רברבא קדמאה נפל. ועל דא אנן מצלן ומקדשן נפלו

קדש שמיה רבא, אמן יהא ואמרי יתגדל ויתבבתי כנסיות, על שמא דא דיתבני כמה דהוה, 

, ההוא קדמאה דכלא, בגין דלית ליה בניינא אלא בהדן, שמיה רבא מברך, מאן שמיה רבא

ויחמון כל . ועל דא בההוא זמנא, מי אלה כעב תעופינה, מ"י לא יתבני לעולם אלא באלה

, ואי שמיה רבה דא אתתקן ואתבני על תקוניה, עלמא דהא שמא עלאה אתתקן על תקוניה

, וישראל שלטין על כלא, וכל שאר שמהן יתהדרון על תקונייהו, שראל שליטין על כלאהא י

 דהא כלהו תליין בשמיה רבא קדמאה לכל בניינין... ע"כ ע"ש. 

רומז על השכינה הקדושה שהיא בגלות והתיקון הוא תיקון הגדול הכולל.  הרי שהזוה"ק

  הנז'. הכללי ה רק רומז על התיקוןיום. זבכוונה פרטית שיש בתפילה או באמן דכל רק ולא 
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אפסי  ןידי :... ה' יחתו מריביו עליו בשמים ירעם ה': שע' הפסוקים דף מ"ב ע"ב

וכו'. ונרמז  עוזו , כמש"ה ושכינתעזלמלכו: נודע הוא, כי המלכות נקרא  עזארץ ויתן 

אותיות במלוי, הרי  י"ב, ועם ס"הבגימטריא  אדנ"י, שהוא במלכות כי אדנ"יבשם 

נתינת הנזכר. והנה  עז, יש לה מלךלמלכו, כי הנוקבא נקראת  ע"ז. וזש"ה, ויתן ע"ז

 י"ב, ובבחי' הס"ההזה הוא, כשהיא מאירה בבחינת זה החשבון שלו, שהוא  הע"ז

אותיות אדנ"י הפשוטות, יהיו  ד'אותיות של המלוי. והנה אם תחבר ג"כ עמהם, 

, שהיא המלכות כסאו בגימטריא , שהיא המלכות כנודע גם יהיאנכ"יבגימטריא 

 :קנב, והוא בהיות המלכות למטה בבריאה שאז נקראת כסא כנודעכסאהנקראת 

כנודע, שהם סוד  י"הבחינה אחרת, והוא, כי המוחין דנוקבא הם ב' אותיות  גם יש

תרין מוחין דאית בה בלחודוי, והם חו"ב, כנזכר באדרא זוטא, כי אין בה דעת, 

תחבר י"ה שהם המוחין, עם אדנ"י שהיא הנוקבא, ועם דנשים דעתן קלה. ואם 

 . כסא קנגהכולל של הכל, יהיה בגימטריא

כשמתחברת אדנ"י, שהיא המלכות, עם שם ההוי"ה, אז יהיה בגימטריא והנה 

 :ן"אמ, כ"ו ה"ס, ובסוד מלא"ך

 ש.:... ע"פתח עיניים דף מ"ח ע"ג וכן ביאורים נוספים..."ש :... עשמן ששון ג' דף נ"ה ע"א

אז  םרל :... זהו בתפלת לחש ואח"ך בחזרת התפלה בקו שעה"כ דף נ"ט ע"ב

מאירים חסד וגבורה בזו"ן העומדים בנצח והוד כנז' וכמ"ש במקומו בחזרת התפלה 

שאנו  ענית אמן ודסה ואז אנו מחברים את שניהם ע"י היסוד וז יבורצליח בש

 ילות... ע"ש.בברכות חזרת התפלה וענין זה הוא בכל ג' התפ קנדעונין

:... עיין כל שלום וצדק להרב שלום הדאיה בסוף ספר דעה והשכל דף כ"ב ע"ג אות כ"ג

 אותה אות דברים נפלאים, וזה בקיצור: הרב שואל כמה שאלות להבין טוב טעם כוונה זו. 

 ולא במברך. תלוי בעונהמדוע  (1

 יותר מן המברך. גדול העונה אמןומדוע אמרו ז"ל  (2

                                                             
א רומז על עניין עמלק הנה כאן התחיל בפסוק של תפילת חנה ומדבר על ה' שיש אויבים בעולם והו קנב

וכידוע שמואל יבוא להלחם בעמלק ואז ה' יוסיף כח למלכות שילחם בעמלק כמו שקבל שאול ע"י 
שמואל אך לא סיים המלאכה. וע"י זה היה צריך להיות כס"א שלם שאין הכסא שלם ואין ה' שלם עד 

 שימחה שמו של עמלק וזהו כי יד על כס י"ה מלחמה בעמלק מדור דור.
אותיות המילוי וד' אותיות פשוט וזה היה לצורך  י"בלה דיבר היות גימ' כסא בתוספת למע קנג

שכתב בהמשך הוי"ה אדנות המלחמה אך כאן מדבר בתוספת מוחין דגדלות, והם יהיו לצורך הייחוד, 
נתינת העז  א(ק וכל זה רמז בדרוש הזה ג' שלבים, לבה"ו המיוחל כשימחה שמו של עמייחוד קו

"א ע"י המלחמה, ובהמשך השלמת הכס"א במוחין דגדלות, ואז בא הייחוד הגדול השם והשלמת הכס
. אך גם כאן לעניינינו וא"ש את"םשלם לאחר מחיית עמלק. ע"כ נלע"ד פירוש הדרוש הזה ונראה אמת 

 כוונת אמ"ן הוא יחוד הגדול הכללי.
הכוונה או שיש דבר נוסף  צריך להבין כאן מה הדבר הזה ואיך נעשה בעניית אמן האם זה כללות קנד

 צ"ע.
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השתלשלות הכוונה זה אחר זה עם המברך כאומרם לא יענה  ואיך ישתווה בסדר (3

 אמן יתומה.

אמן צריך לכוין ונתחלקה לג' שריגים, ולא בדרך כללות לחבר ז"א -מדוע בכל אות מ (4

 מן הת"ת ולמטה עם הנוק'.

תחילה נבין עומק כוונת החיבור הזה... מביא את שעה"כ הנ"ל ואת  ולהבין את כל זה

ובאתוון גליפן דרבי אלעזר  ן ממבועא למלכא וממלכא למטרוניתאאמן משיך ברכאהזוה"ק. 

מתמן נגדין ונפקין ברכאן לעילאי ולתתאי  ן, כיוון דמטו ברכאן לנו"ןנו"-למ' -וממ' -לא' -מ

י"ב ' היכלות דזומתפשט בכולא... וממשיך הרב ומזכיר לנו שבאמירת קדיש הוא כללות ה

והוא בבחינת החיבוק הקודם לנישוק ולזאת פרצופים דז"א... כללות הקדיש הוא בז"א 

 להוי"ה...  קודםבעניית אמן של הקדיש הוא חיבוק והנקבה קודמת ואדנ"י 

 בי"ב פרצופים דז"א הקדיש נתאחרי שנמשכו המוחין והארות רבות ע"י הברכה ובחילזאת 

הקדיש וסוד הנישוק בברכות,  נתבסוד החיבוק דבחי תיכף עניית אמןאזי צריך להיות 

ואי אפשר להיות בדרך כללות כי אם באתוון גליפן דר"א  אתדבקותא דא בדא דגופא ודרוחא

 ... ממבועא למלכא וממלכא למטרוניתא. ן"ם לנו"ם וממ"ף למ"מאל

דנוק' ודבר בעתו  כתר אשר שם מאחוריו היסוד דאימא בחזה דז"אממבועא דהיינו פי  פירוש

 אלףלל השני קוין ימין ושמאל, והוא כנגד אות המה טוב לכוון בסוד הייחוד בקו האמצעי הכו

המתגלה בחזה להמשיך הארה מיסוד דאימא שהוא א' דאהי"ה ת"ת דז"א עם כתר דנוק' 

שבז"א עם כתר דנוק' שהוא  ו דשם מ"ה"אלף שבתוך הואדז"א לחבר הת"ת דז"א שהוא 

 ... הויה ואדנות, ולכן יכוון בשילוב אלף דאדנות

רכת של י"ב פרצופים מדרוש הדעת שהחיבורים הם בקו אמצעי. הרב מביא את המע וכאן

. ראה בהמשך פירוט מה שכתב היר"א לקמן. נוןויעקו"ר ב מ'.. ישסו"ת בא'א"א ונוק' ב

 ובזו"ןדחב"ד דנשמה,  בזו"ןוכמבואר כל זה בהקדמת הסידורבסידור בכוונת אמן שהוא, 

 .צופים שוניםוהוא בבחינת פרדחב"ד דגופא.  ובזו"ןדחב"ד דמוחין, 

לקבל מוחין ג' ס"ג. ובהמשך ע"י  עליית זו"ן לאו"אמביא הרב שאחר החיבור יש בהמשך 

והם ב'  חוזרים פב"פלקבל ש"ע נהורין ועי"ז  עולין גם לא"אהניקוד ב' אותיות אחרונות 

 שמות מ"ה עם הכולל גימ' הוי"ה ואדנות.

הנעשה ע"י המברך הוא בפרטי התיקון גדול העונה יותר מן המברך יען  בעניין שאמרו

העונה הוא  מתקן פרצוף הנוק' בהתדבקותא דגופא או דרוחא ברוחא וגם ,.. אכן פרצופי ז"א

וכל זה בכח עניית  מעלים שניהם כאחד זו"ן ומקבלים מוחין מאו"א ומא"א וחוזרים פב"פ.

 אמן שהעונה הוא הגורם כל טוב לשני הפרצופים ז"א ונוק' שניהם כאחד טובים.

המברך לבדו בכל חתימת ארות והפעולות הנשגבות האלה ע"י לא יהיה כל הה ושואל מדוע

יהיה אתערותא דלעילא...  תערותא דלתתאאב. הטעם מובן זה לעומת זה .אמן דסוף הברכה.

משבחים  םלעומת'ואי אפשר במציאות להיות סוד החיבוק והנישוק בפרצוף אחד ולזאת 
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ובאתערוותא דלתתא יהיה אתערותא  השנים מן האחדהמברך והעונה טובים  'ואומרים

כי אי אפשר זה בלא  השתוות העונה עם המברךוזה  ילא. זה כנגד זה חותם בתוך חותם.דלע

זה ולזאת אמרו ז"ל לא יענה אמן יתומה... נלע"ד שכאן ברור שעניית אמן הכוונה לעורר 

העונה כראוי ועונש המזלזל ולכן מובן מה שהזוה"ק מפליג בשכר בפרט ובכלל  קבה"ויחוד 

 בעניית אמן. 

בעניין השאלה למה לא יענה אמן על ברכותיו. ואם תאמר מפני שעדיין לא גמר וממשיך הרב 

התיקון וצריך לעשות מעשה המצוה. הרי גם העונה לא יכול לענות מפני שעדיין לא נגמר 

בבחינת אח' באח' וגם שבעניית אמן יהיה התדבקותא גופא בגופא דז"א היא  ותירץהתיקון. 

כשחוזרת פב"פ כמו בתפילה העמידה עכ"ז הוא גם ברשימו דנוק' הנשאר אחורי ז"א כנודע... 

 ע"כ ע"ש. דברים נפלאים.

:... והנה כתב הרב ז"ל בכונת עניית אמן דחזרת העמידה וז"ל תו"ח דף פ"ב ע"א

בת"ת, , דהיינו כתר ובחזרה תכוין לחברם בשלשה מקומות הנז' בהיותם פב"פ

תהיה להאיר מיסוד אימא  עיקר הכונהדעתה ביסודו, תפארת בהבל שלו, עם כל זה 

 'ויעבר', וכ"כ בכונת ג' רשומים הראשונים של אב"א ושם הוא כונת האמןלאותם 

אחרונה ועי"ז נשלם הז"א  'ה-להמשיך הארה מע"ב רי"ו לרשימו דנוק' שהוא בחי' ה

אח' כלם נק' עתה שבאו מוחין דפב"פ הכונה היא שזו"ן דשלימה,  הוי"הוהוא 

 .בערך הפניםניות שאח' נקרא חיצו ניותונקרא חיצו אחרונה 'ה-וה בשם נוק'

אמן של החזרה שעיקר הכונה :... ומ"ש הרב ז"ל בענין עניית תו"ח דף צ"ב ע"א

, נראה שבכל עניית אמן בכל מקום אותה תהיה באותם הג' רישומים של האחור

ה נקרא בחינת פנים בערך הבחינה שעבר שנקרא בחינת אח' הבחינה שהוא עוסק ב

 בערכה, ועיקר הכונה תהיה באותם הג' רשומים של האח':

:... בסידור 16, 15בסידור הרב הדאיה עמוד  292-293עמ'  סידור היר"א א' הקדמת אמ"ן

ם היר"א יש דבר נוסף בשלושת החיבורים ולא נודע מקור לזה וזה מופיע רק פעם אחד במקו

 של ביאור כוונת אמן. וזה רק בציור הכוונה ולא בביאור הכוונה.וזה לשון התוספת:

. דעת דכתר'. זו"ן דכתר. א"א ונוקת"ת דז"א עם כתר דנוק'.  באות אלף (א

 .כתרים דיעקו"רנפש דנשמה. 

. זו"ן דאו"א. דעת שבמוחין. ישסו"תיסוד דז"א עם דעת דנוק'. באות מ'  (ב

 .חב"ד דיעקו"רנפש דרוח. 

. דעת דגופא. יעקב ורחלהבל היוצא מיסוד דז"א עם גופא דנוק'. באות ן' (ג

 .חג"ת נהי"ם דיעקב ורחל. זו"ן דזו"ן. נפש דנפש. דעת דדעת

, שנים עשר פרצופים ואנחנו בקו דרוש הדעתשכאן יש ערכים מקבילים על פי  שים לב

, ישסו"ת ,'א"א ונוק האמצעי. מכאן שהחיבורים הם ממש מקומות של פרצופים שלמים
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, להבין מפני מה צריך לכוון שלוש פעמים את שלום וצדק. והביא זאת גם הרב יעקו"רו

 מובן. אך צריך עיון להלכה למעשה. פרצופים שלמיםהכוונה ועכשיו שהם 

, כמנין אדני תרע"א: אסתר בגי' שושנה, גם אסתר בגי' שעה"כ דף ק"ט ע"ד

מקבלים אז הארה  ש ואומרים אמןכשישראל עונים קדיבמילואו. הכונה הוא כי 

 אלכמוך. ופירושו אל ' מא"א שהוא מי ארחום וחנון. ו אל' של ז"א שהוא א. מב' אל

לפי כי אל הוא בפנים והארה  ואז ז"א מאיר בנוק' פב"פשל ז"א  אלשל אריך מאיר ב

אמן והארה הנז' הוא בעניית  ש"ע נהוריןבמילואם עולים  אלהוא בפנים. ואלו הב' 

מאחר שהם לא האירו באמן ב' כי  אמן" זו ןקלו םפניה אאמר דוד ע"ה, "מל ולכך

 קפ"השלא רצו לקבל מאל העולה  ןקלום פניהא מל ,אל א' של אריך וא' של ז"א

שמך הוא ה' פירוש כי  שמך . ויבקשועם הכולל קפ"השעולה ג"כ  קלו"ןיהיו לו 

 . ן"אמ שעולים אדני והויה, והוא שםשנקרא  המלכות

אסתר המלכה כאשר לבשה בגדי מלכות ובאה לדבר אל המלך וכשנכנסה  הוהנ

ולא נשאר בה רק הארת ז"א  הוסר הארת אריךמקום הקליפות  רהזבודה לבית ע

שאם לא היתה לה הארה אפילו מז"א היתה שחורה ולא ירקרקת ולכן היא אמרה 

א האירו וללמה עזבתני  אריךשהוא של אלי ' מאלו האש "אלי אלי למה עזבתני"

 :לה שניהם יחד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנה ציור מטבע ברכה בשלמות
 

 

 



 כוונות מטבע ברכה                                     קסח    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קסט                                     ברכת הישועה                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כוונות מטבע ברכה                                     קע    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קעא                                     ברכת הישועה                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כוונות מטבע ברכה                                     קעב    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קעג                                     ברכת הישועה                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כוונות מטבע ברכה                                     קעד    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קעה                                     ברכת הישועה                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כוונות מטבע ברכה                                     קעו    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קעז                                     ברכת הישועה                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כוונות מטבע ברכה                                     קעח    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קעט                                     ברכת הישועה                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כוונות מטבע ברכה                                     קפ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קפא                                     ברכת הישועה                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כוונות מטבע ברכה                                     קפב    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קפג                                     ברכת הישועה                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כוונות מטבע ברכה                                     קפד    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קפה                                     ברכת הישועה                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כוונות מטבע ברכה                                     קפו    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קפז                                     ברכת הישועה                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כוונות מטבע ברכה                                     קפח    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קפט                                     ברכת הישועה                                  

 

 

 

 


