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אצילות בריאה יצירה

עשיה

ֲא ֹדנָי 

היכל.
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הכנה לתפילה בבחינת מעשה.

יהי רצון שיפתחו שערי שמים ושערי תפילה ויתמתקו הדינים

דיקא

יהו

המשכת השפע

מקור השפע

ׂשְ פָ תַ י
ִּתפְ ּתָ ח.

שכיה תחתוה
מלכות

שכיה עליוה
ביה

ּופִ י

הכנה לתפילה בבחינת דיבור.

הכנה לתפילה בבחינת מחשבה.

הריני בא לשבח ,לפאר ולהתפל לבוראי ב-ה' מוצאות הפה שלכך הוא נברא

ע"ב:

יוד הי

ויו הי

אצילות  -עולם האלוקות.

ס"ג:

יוד הי

ואו הי

בריאה  -עולם השמות.

מ"ה:

יוד הא ואו הא

יצירה  -עולם המלאכים.

ב"ן:

הה

עשיה  -עולם החומריים.

ְּת ִהּלָ תֶ  ויתגדל ויתקדש שמך בעולם

הי ויו הי

יהי רצון מלפניך יהו יאהדונהי אלהינו וֵ אלֹהֵ י אבותינו ,בורא עולם ,אבינו שבשמים,

יוד הה וו

שורש השפע המשך משם ע"ב:

יוד

מילוי ע"ב
ע"ב:

יוד הי ויו הי

ע"ב דס"ג :יוד הי ואו הי

וי' אותיות

ע"ב דמ"ה יהוה יוד הא ואו הא
ע"ב דב"ן :י יה יהו יהוה

יוד הי ואו הי

עה"כ

אחהע בומפ גיכק דטלנת זסשרצ

יַּגִיד

ע"י הדיבור יומשך השפע.

ֲשר אֶ ְהיֶה ,אל רחום וחנון ,שיפתחו שערי שמים ויכנסו תפילותיהן של כלל
אֶ ְהיֶה א ׁ ֶ
ישראל המתפללים לפניך היום ,ובפרט תפילתן של כלל הציבור היקר שמתפלל כאן
ותפילתי בתוכם לרצון לפניך  -בפה ולב אחד .והרינו מכוונים להוציא ידי חובת תפילה כל
אחד ואחד מישראל שאינם מתפללים מכל סיבה שהיא וְ לַ ּפ ֹו ְ ׁש ִעים אַ פְ ִ ּגיעַ  ,ומבקשים
ומכוונים שייחשב לכל אחד מישראל שמתפלל יחיד כתפילה בציבור ,ולא יהיה שום
קטרוג וחרון על אף אחד מישראל בשום צד ואופן שיהיה .ותמחול ותסלח ותכפר לנו על
ָשֹב ַ ּד ְך נִ כְ לָ ם עָ נִ י וְ אֶ ְב ֹיון
כל מה ֶׁשחָ טָ אנ ּו עָ וִ ינ ּו ו ּ ָּפ ַׁש ְענ ּו לפניך כי לכל העם בשגגה .אַ ל י ׁ
יְ הַ ְלל ּו ְ ׁשמֶ ָך.

קהילת הרמח"ל – עמידת ראש השנה

2

קהילת הרמח"ל – עמידת ראש השנה

www.ramhal.net

ּבָ רּו

)א(

כריעת הגוף׃ להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות.

אַ ָּתה

)ב (

כריעת הראש׃ ירד השפע דרך כל האותיות מא'-ת'

ּבָ רּו

הארת כתר דנוק' בכח׃

הוָ ! )ג(
יְ ֹ 

א .זקיפת הגוף׃
ב .זקיפת הראש׃

 )י(

וֵא!הֵ י

)ת(

אֲבֹותֵ ינּו

)צ (

ונאמן לקיים בריתו שכרת עימם.

אֱ!הֵ י
אַ בְ ָרהָ ם,

)ק(

הזכרת שמו

על מידת אברהם לשם המשכת שפע חדש

)ר( ברא ומנהג עולמו לבדו במידת החסד.

אֱ!הֵ י

)ע(

הזכרת שמו על מידת יצחק לשם המשכת שפע חדש

יִ צְ חָ ק,

)ש(

ברא ומנהג עולמו לבדו במידת הדין.

ֵוא!הֵ י

)ט(

הזכרת שמו על מידת יעקב לשם המשכת שפע חדש

ַי ֲעקֹב.

)נ(

ברא ומנהג עולמו לבדו במידת הרחמים.

הָ אֵ ל

)נ(

בעל הכוחות כולם ,ובחוזק גדול שולט לבדו ,מחיה,

הַ ּגָדֹול

)ג(

בתכלית מידת החסד ,וכל הגדולה שלו.

הַ ּגִ ּבֹור

)ד(

בתכלית מידת הגבורה ,וכל הגבורה שלו.

מנהיג ומשגיח לבדו על כל זולתו,
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ה ָו
ְי ֹ 
ה )דאהיה

!,

מֶ לֶ  

יה"ו(,

עַל ּכָ ל הָ אָ ֶרץְ ,מקַ ֵּדׁש ) Óúáùáהַ ּׁשַ ּבָ ת וְ ( ִיׂשְ ָראֵ ל וְ יֹום
הַ ּזִּכָ רֹון

לשכינה וממנה לכל העולמות

אֱ!הֵ ינּו

יסוד יה"ו

אַ ָּתה

מלכות '
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)ב(
)ג(

וְ ִהּנָׂשֵ א
וְ הֹופַ ע

עילוי ההנהגה מ-וה' ל-יה'
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עַל ּכָ ל הָ אָ ֶרץ ּבִ יקָ ָר,

עילוי ג' כנגד קוץ ה-י' ,גילוי תוקף הדיקנא על התחתונים

ְּגאֹון ֻע ָּז ּכָ ל יֹושְ בֵ י תֵ בֵ ל עַל אַ ְרצָ 
שירגישו הנבראים

באמתתה ,וְ י ֵַדע ּכָ ל ּפָ עּול

פְ עַלְ ּתֹו ,וְ יָבִ ין ּכָ ל ְיצּור
אֲשֶ ר נְ שָ מָ ה

בבריאה

ביצירה

ּכִ י אַ ּתָ ה

בעשיה

ה ָו
בְ אַ ּפֹו ְי ֹ 

אֵ ל )כ( עֶלְ יֹון )ש(.

עילת העילות וסיבת הסיבות ואין מי שיאמר לו מה תעשה
ומה תפעל כי הכל מעשי ידיו.

ּגֹומֵ ל

)ב (

אֱ!הֵ י ִיׁשְ ָראֵ ל

יכירו

חֲסָ ִדים

)ט (

טֹובִ ים

מַ לַ 

מאז

קֹונֵה

)צ (

ולתמיד שליטה מוחלטת שאפילו הרעה מחזירה לטובהּ ,ומַ לְ כּותֹו

מלכות דקדושה

ּבַ ּכָ ל מָ שָ לָ ה .

משפיע שפע לתיקון

העולמות בזכות חיבור נשמת האבות בשכינה.
נאמן לשלם שכר,

ּכִ י אַ ּתָ ה ְיצַ ְרּתֹו ,וְ י ֹאמַ ר ֹּכל
!

בתכלית מידת הרחמים והמשפט ,ורק ממנו יש לירא.

שתהיה ההשפעה בגילוי עד

כולם שהקב"ה לעולם שלט גם כשהיה נראה שהקלי' לכאורה שלטה.

מתלבשת בקלי' להכניעם

ּבַ ה ֲַדר

ּנֹורא )י(.
וְ הַ ָ
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)ר(

בתכלית מידת טובו.

בורא ויוצר

הַ ּכֹל
די )ח( אָ בֹות )ק( ונאמן לקיים בריתו והבטחותיו
וְ זֹו ֵ%כר )ג( חַ סְ ֵ
)ת(

כדי להיטיב לזולתו,

ומחדש בטובו בכל יום תמיד את הבריאה כולה,

בזכות האבות.
)שבת׃

אֱ!הֵ ינּו  וֵא!הֵ י אֲבֹותֵ ינּו ְרצֵ ה נָא

בִ ְמנּוחָ תֵ נּו(,

תֹורתָ ׂ ,שַ ּבְ עֵנּו ִמּטּובָ ,
קַ ְּדׁשֵ נּו ּבְ ִמצְ וֹתֶ יׂ ,שִ ים חֶ לְ קֵ נּו ּבְ ָ
ׂשַ ּמֵ חַ נַפְ ׁשֵ נּו ּבִ יׁשּו ָעתָ  ,וְ טַ הֵ ר לִ ּבֵ נּו לְ עָ בְ ְּד ּבֶ אֱמֶ ת.
ְי ִהי ָרצֹוןׁ ,שֶ ּתָ ִסיר ִממֶ נִ י אֶ ת לֶ ב הָ אֶ בֶ ן וְ תָ ִׂשים ִלי לֵ ב בָ ׂשָ ר וְ ִתמֹול אֶ ת ע ְָרלַ ת ִל ִּבי.
אֹותי לַ עֲׂשֹות ְרצֹונְ  .וְ ִי ְהיּו כָ ל מַ עֲׁשַ י ְלׁשֵ ם וְ ִכ ְרצֹון
ִ
יהי ִל ִּבי מָ סּור ְבי ְָד וְ ִת ְכּפֶ ה
וִ ִ
ֱ%הים וְ רּוחַ נָכֹון חַ ֵּדׁש ּבְ קִ ְר ִּבי ,וְ לׂ+א ִּתּפֹול ּתַ ּקָ לָ ה עַל י ִָדי.
ׁשָ מָ ִים ,לֵ ב טָ הֹור ְּב ָרא ִלי א ִ

ֱ!הים  אֱמֶ ת ומחזיר כל רע לטוב,
ה ָו ! א ִ
ּכִ י אַ ּתָ ה ְי ֹ 
לָ עַד.
וְ קַ ּיָם
אֱמֶ ת
מַ לְ ּכֵ נּו
ְּודבָ ְר

3

ּומֵ בִ יא

)ב (

ּגֹואֵ ל

)ט(

לְ מַ עַ ן

)י(

רצונו לגאול אותנו ע"י
משיח

לִ בְ נֵי

)נ (

ׁשְ מֹו

)ג (

בְ נֵיהֶ ם )ע(
כדי שיתגלה יחודו ,כוחו ,שליטתו,
טובו ,חסדו והבטחותיו.

ּבְ אַ הֲבָ ה )ל( ותתגלה אהבתו לעם ישראל.
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מסירת נפש.

הריני בא לעורר גילוי היחוד העליון ,ו ְּלפַ ּׁ ֵשט את ִ ּגלו ֹּיו על לבם של ישראל ולדבקם
בשורשם ומקשר נפשי רוחי ונשמתי עם נפש רוח נשמה של כלל ישראל ,ומוסר עצמי על
יחוד קדושת שמך ,ומקבל עלי ברצון מצות עשה לשוב בתשובה שלמה וארבע מיתות
בית דין .רבונו של עולם ,חטאנו ,עוינו ופשענו לפניך.

שיכפר עונותינו ויסלח לחטאתינו ויכתבנו עם הצדיקים והראויים לחיי העולם
הבא ,שהם נכתבים בספר החיים ,בין שנחיה בין שנמות.
הנקבע בין הצדיקים  -הוא הנכתב בספר החיים .והנדחה ונקבע בין הרשעים  -הוא
הנכתב בספר המתים .והתלוי ועומד הוא הבינוני שאין דינו נגמר עד יום הכיפורים .ועל
ואמנם עוד יש הגזירות על המקרים שבעולם
זה מתפללים ואומרים זכרנו לחיים.
הזה ,כי אפשר לצדיק שיתיסר מפני היותו צדיק ,ואפשר שמפני צדקו יצליח .ולרשע כמו
כן ,אפשר שיצליח מפני היותו רשע ,ואפשר שמפני רשעו יאבד ,או יתיסר .ונמצאו גזירות
ואולם על כל הגזירות האלה מתפללים
אלה נמשכות אחרי הדין הראשון שזכרנו.

ָזכְ ֵרנּו זכריאל .לְ חַ ּיִ ים .אהיה יהוה אהיה מֶ לֶ 
חָ פֵ ץ ּבַ חַ ּיִ יםּ .כָ ְתבֵ נּו כתביאל ּבְ סֵ פֶ ר מלכות חַ ּיִ ים
ֱ!הים אל חי אדני חַ ּיִ ים
ענָ גילוי שכינתך א ִ
שדי יהוה .לְ מַ ֲ
יחיד בשליטה

מֶ לֶ 
ע )ק( לכלל ישראל ולאדם בצרתו ּומָ גֵן )ש( .מכל דבר רע ומהמזיקים.
ּומֹוׁשִ י ַ
)פ( יחיד בשליטה

עֹוזֵר

לאדם בכל רגע בחייו ולכלל ישראל

ּבָ רּו

)ק(

כריעת הגוף׃

להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות .יסוד יה"ו

אַ ָּתה

)ו(

כריעת הראש׃

ירד השפע דרך כל האותיות מא'-ת' לשכינה '
וממנה לכל העולמות.

והכנעתם .בכח הדיקנא לשבור השטן.

זֵכֶ ר לִ יצִ יאַ ת ִמצְ ָריִם

אֱ!הֵ ינּו  וֵא!הֵ י אֲבֹותֵ ינּו ַיעֲלֶ ה וְ יָב ֹא וְ ַי ִּגי ַע וְ י ֵָראֶ ה
וְ י ֵָרצֶ ה וְ יִּׁשָ מַ ע וְ ִיּפָ קֵ ד וְ ִי ָּזכֵ ר זִכְ רֹונֵנּו וְ זִכְ רֹון אֲבֹותֵ ינּו.

ב"ה וב"ש.

)ז(

) Óúáùáזִכְ רֹון ְּתרּו ָעה ּבְ אַ הֲבָ ה( ִמקְ ָרא ק ֶֹדׁש

בסוד מיתוק דינים

אנא בשם יוד הא ואו הא

יהוה תמחול תסלח ותכפר לנו בכח ד' מיתות בית דין׃ סקילה ,שרפה ,הרג וחנק,
ובכחם תרד מלמעלה אש תכלת דמלכות ואהיה נקרב על גבי מזבחך בטהרה ואתדבק

ביחוד קבו"ש ואהיה כסא מרכבה לְ -י ֹה ָו
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זִכְ רֹון ְירּוׁשָ לַ יִם עִ ָיר .וְ זִכְ רֹון מָ ׁשִ יחַ ּבֶ ן ָּדוִ ד ַעבְ ָּד.
וְ זִכְ רֹון ּכָ ל ַע ְּמ ּבֵ ית ִיׂשְ ָראֵ ל לְ פָ נֶי לִ פְ לֵ יטָ ה לְ טֹובָ ה.
לְ חֵ ן לְ חֶ סֶ ד ּולְ ַרח ֲִמים .לְ חַ ּיִ ים טֹובִ ים ּולְ ׁשָ לֹוםּ .בְ יֹום
)

Óúáùá

ּוביֹום( הַ ּזִּכָ רֹון הַ ּזֶהּ .בְ יֹום טֹוב ִמקְ ָרא
הַ ּׁשַ ּבָ ת הַ ּזֶהְ .

ה ָו
ק ֶֹדׁש הַ ּזֶה .לְ ַרחֵ ם ּבֹו עָלֵ ינּו ּולְ הֹוׁשִ יעֵנּוָ .זכְ ֵרנּו ְי ֹ 
! אֱ!הֵ ינּו



ּבֹו לְ טֹובָ הּ .ופָ קְ ֵדנּו בֹו לִ בְ ָרכָ ה.

וְ הֹוׁשִ יעֵנּו בֹו לְ חַ ּיִ ים טֹובִ יםּ .בִ ְדבַ ר ְיׁשּו ָעה וְ ַרח ֲִמים .חּוס
וְ חָ ּנֵנּו ַוחֲמֹול וְ ַרחֵ ם עָלֵ ינּו .וְ הֹוׁשִ יעֵנּו ּכִ י אֵ לֶ י ֵעינֵינּוּ .כִ י
אֵ ל מֶ לֶ  חַ ּנּון וְ ַרחּום אָ ּתָ ה
גילוי כבוד המלך הקדוש בעולם בג' עילויים.

ֱא!הֵ ינּו  וֵא!הֵ י אֲבֹותֵ ינּו) ,א( ְמ! עַל ּכָ ל הָ עֹולָ ם
בֹוד בתיקון בהארה וה.
להחזיר כל ההנהגה בגילוי אל המלכות ּכֻ ּלֹו ִּבכְ ָ
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נֹורא ׁשְ מֶ  .וְ אֵ ין אֱלֹוּהַ ִמּבַ לְ ע ֲֶדי .
קָ דֹוׁש אַ ּתָ ה וְ ָ
ה ָו ! צְ בָ אֹות ּבַ ִּמׁשְ ּפָ ט וְ הָ אֵ ל
ּכַ ּכָ תּוב וַּיִ גְּבַ ּה ְי ֹ 
הַ ּקָ דֹוׁש נִ קְ ָּדׁש ּבִ צְ ָדקָ ה.
יֹהֵ ָוֵ ! חיבור יסוד ומלכות
ּתה מלכות '
ּבָ רּו יסוד יה"ו אַ ָ
הַ ּמֶ לֶ  הַ ּקָ דֹוׁש ר"ת שם אהי"ה
ביחיד׃ אם שכח ואמר׃ "האל הקדוש" או שמסופק ,ולא נזכר תוך כדי דיבור ,חוזר לראש התפילה.

יַהַ וַַ

! )צ(

5
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א .זקיפת הגוף׃
ב .זקיפת הראש׃

יכוון לבטל את יצר הרע הגורם לכעס ,ולבטל הכעס מעל ישראל ולגלות האהבה.

יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי

מָ גֵן )י(.

ומשפיע עלינו חסדים בזכותו של

אַ בְ ָרהָ ם )ת(

חזרת ש"ץ :שכח ואמר "האל הקדוש" או שמסופק ,ולא נזכר תוך כדי דיבור חוזר ל"אתה קדוש".

אַ ּתָ ה בְ חַ ְרּתָ נּו ִמּכָ ל הָ ע ִַּמים אָ הַ בְ ּתָ אֹותָ נּו וְ ָרצִ יתָ ּבָ נּו
וְ רֹומַ ְמּתָ נּו ִמּכָ ל הַ ְּלׁשֹונֹות .וְ קִ ַּדׁשְ ּתָ נּו ְּב ִמצְ וֹתֶ י וְ קֵ ַרבְ ּתָ נּו
ֲבֹודתֶ  .וְ ׁשִ ְמ הַ ּגָדֹול וְ הַ ּקָ דֹוׁש עָלֵ ינּו קָ ָראתָ 
מַ לְ ּכֵ נּו לַ ע ָ
בתפלת ערבית כשחל יום טוב שני במוצאי שבת מוסיפים׃

ַּתֹודיעֵ נּו ִמׁשְ ּפְ טֵ י צִ ְדקֶ ַ ,-ו ְּתלַ ְּמ ֵדנּו לַ עֲׂשֹות ּבָ הֶ ם חֻ ּקֵ י ְרצֹונֶ ,-ו ִַּתּתֶ ן לָ נּו
ו ִ
ה ָו ! אֱ4הֵ ינּו ּבְ אַ הֲבָ ה ִמׁשְ ּפָ טִ ים יְ ׁשָ ִרים וְ תֹורֹות אֱמֶ ת ,חֻ ּקִ ים
יְ ֹ 
ַּתֹוריׁשֵ נּו
ּומצְ וֹת טֹובִ ים ,וַּתַ נְ ִחילֵ נּו ְזמַ ּנֵי ׂשָ ׂשֹון ּומֹוע ֲֵדי ק ֶֹדׁש וְ חַ ּגֵי נְ ָדבָ ה ,ו ִ
ִ
קְ ֻדּׁשַ ת ׁשַ ּבָ ת ּוכְ בֹוד מֹועֵד ַוחֲגִ יגַת הָ ֶרגֶלּ .בֵ ין קְ ֻדּׁשַ ת ׁשַ ּבָ ת לִ קְ ֻדּׁשַ ת יֹום
טֹוב ִהבְ ַּדלְ ּתָ  .וְ אֶ ת יֹום הַ ּׁשְ בִ יעִ י ִמּׁשֵ ׁשֶ ת יְ מֵ י הַ ּמַ עֲׂשֶ ה ִהקְ ַּדׁשְ ּתָ וְ ִהבְ ַּדלְ ּתָ .
ּמ -יִ ׂשְ ָראֵ ל ּבִ קְ ֻדּׁשָ תָ = .ע"כ׃
וְ ִהקְ ַּדׁשְ ּתָ אֶ ת עַ ְ

ה ָו ! אֱ!הֵ ינּו  ּבְ אַ הֲבָ ה אֶ ת
ו ִַּתּתֶ ן לָ נּו ְי ֹ 
יֹום ) Óúáùáהַ ּׁשַ ּבָ ת הַ ּזֶה .וְ אֶ ת יֹום( הַ ּזִּכָ רֹון הַ ּזֶה המשפט אֶ ת
יֹום טֹוב ִמקְ ָרא ק ֶֹדׁש הַ ּזֶה .יֹום )ְּ Óìåçáתרּו ָעה(

אַ ּתָ ה ּגִ ּבֹור לְ עֹולָ ם ֲא ֹדנָי.
ר"ת

אַ ּגִ לְ ֲא = בוכו = יוד הי

)= גימ' ד"ל(

בכח הארת שם

בוכו
נגדלת המלכות ונקראת אדני בשיעור קומתה
אלף למד פה דלת למד תיו נון ואו נון יוד ואו דלת
יהי רצון מלפניך שבכח השמות

אַ ּגִ לְ ֲא יַּגִ לְ ֲא אַ אּגִ נלְ גאֲץ

תכניע את הנחש ,ובכוח גילוי יחוד הוי"ה ית' יוודע שהנחש הוא רק שפחה
וידעו כולם שאתה יהוה הוא האלהים לבדך ,בורא ,מחיה ומנהיג את הכל וצבא השמים
לך משתחוים ,יחיד בשליטה ,ומבלעדך אין אלהים .לבש בגדי נקם וקנא לשימך המחולל,
ונקום נקמת שכינתך ,ודם בניך השפוך ,ובחמתך תכניע תשמיד ותכלה את כל אויבנו
שונאנו ומבקשי רעתנו ,ויתקיים בנו יְהָ וְ ָ יאהדונהי ילחם לכם ואתם תחרישון.
)אגלא ונחש = שפחה(,

ְמחַ ּיֶה מֵ ִתים אַ ּתָ ה קוב"ה בלחודויַ .רב לְ הֹוׁשִ יעַ,

קהילת הרמח"ל – עמידת ראש השנה
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מו ִֹריד הַ ּטָ ל
ר"ת מ"ה = ט"ל =
ט"ל אותיות׃

ר"ת ת"פ גימ' פלונית ,יסכר פי דוברי שקר.

ִמן הָ אָ ֶרץ

ְמכַ לְ ּכֵ ל חַ ּיִ ים ּבְ חֶ סֶ ד יוד הי ויו היְ .מחַ ּיֶה
מֵ ִתים כוזו ּבְ ַרח ֲִמים ַרּבִ ים .סֹומֵ  אכדטם נֹופְ לִ ים
וְ רֹופֵ א חֹולִ ים שכינה הקדושה השוכבת בעה"ר לעפרּ .ומַ ִּתיר
א ִ
ּומקַ ּיֵם
ֲסּורים עליית ניצוצות קודש והשארת הקלי' פגרים מתיםְ .
ּומי
אֱמּונָתֹו לִ יׁשֵ נֵי עָ פָ רִ .מי כָ מֹו ּבַ עַלּEגְ בּורֹות ִ
ּומחַ ּיֶה ּומַ צְ ִמיחַ יְ ׁשּועָה
דֹומֶ ה ּלָ  .מֶ לֶ  מֵ ִמית ְ

והנה המצב הטוב שישאר בו העולם הוא) :א( שיהיו הברואים בכל ההכנה המצטרכת.
)ב( ומלכותו ית' תהיה מתגלית עליהם תמיד) ,ג( והם מקבלים מזה טובה אחר טובה עד
אין תכלית .כי הנה הוא ית"ש בלתי בעל תכלית ,וטובו בלתי בעל תכלית ,ובהיותו שורה
עליהם ומתקשר בם ,ימצאו מקבלים טוב בלא תכלית ,וע"כ עתה מתפללים שימהר
לגלות מלכותו וטובתו יתברך לאלתר!
כ"ז תיבות כנגד כ"ז אותיות דמילוי המילוי דאהי"ה  -שהגילוי שכינה עליונה.

וְ ֶנאֱמָ ן אַ ּתָ ה לְ הַ ֲחיֹות מֵ ִתים.



ְמהֵ ָרה

ּבָ רּו

חיבור יסוד ומלכות

יוד י ֱ הי ֹה ואו וִ הי ה

ְמחַ ּיֶה

יוד הי ואו הי

נוק'

ה ָו
אַ ּתָ ה הּוא ְי ֹ 
בלא ס"מ בעולם

!

אֱ!הֵ ינּו

עַל ּכָ ל מַ עֲׂשֶ י בעשיה.

בֹודּ .ובִ ירּוׁשָ לַ יִם עִ יר ִמקְ ָּדׁשֶ .
ּבְ הַ ר צִ ּיֹון ִמׁשְ ּכַ ן ּכְ ֶ

יכוון לבטל את יצר הרע הגורם לכעס ,ולבטל הכעס מעל ישראל ולגלות האהבה.

הַ ּמֵ ִתים

מֶ ְמׁשֶ לֶ ת זָדֹון

ס"מ ונוק'

עתה מתקיים.

צּוריו ּבְ ַרח ֲִמים לְ חַ ּיִ ים.
ִמי כָ מֹו אָ ב הָ ַר ְחמָ ן זֹוכֵ ר יְ ָ

יסוד יה"ו

כריתת הס"א

עד שימחה שמו וזרעו של עמלק ,שבכל עת שקיים אין כל הטובה שעליה התפללנו עד

וְ ִת ְמ!

אַ ָּתה

מה שכבר נתפשטה

עמלק בסוד עיקר זוהמת הנחש ,לקיים השבועה שאין השם והכסא שלם

יוד הה וו הה

מלכות '

וְ הָ ִרׁשְ עָ ה

שהתחילה בסוד ת' שנים במצרים ומ' שנים במדבר.

יוד הי ואו הי

ֵ !
י ְֵהו ְ

www.ramhal.net

ּכֻ ּלָ ה בֶ ָעׁשָ ן עשן המכהה עיני יצחק ִּתכְ לֶ הּ .כִ י תַ עֲבִ יר

כוזו לחבר יוד הא ואו ב 0הא
צ ק
ר ש

11

יוד הא ואו

כוזו

ה ָו
ּכַ ּכָ תּוב ְּב ִדבְ ֵרי קָ ְדׁשֶ  י ְִמ! ְי ֹ 

!

לְ עֹולָ ם

אֱ!הַ ִי צִ ּיֹון לְ דֹר ָודֹר

מלחמה לה' בעמלק מדר דר ,ובכחדתו תתגלה

מלכותו לעד ולנצח נצחים,

הַ לְ לּויָּה

כ"א תיבות כמנין אהי"ה שבשכינה העליונה ,סוד הגאולה ,התשובה ,והעולם הבא.

קהילת הרמח"ל – עמידת ראש השנה
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לַ ְמ ַיחֲלִ ים לָ .

כשתתחזק הקדושה כראוי צריך שיהיו

אַ ּתָ ה קָ דֹוׁש

תוספת הארה במלכות

7
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וְ ׁשִ ְמ קָ דֹוׁש

תוספת קדושה במלכות

א :ישראל העם הנבחר ,ב :בארץ ישראל המובחרת ,ג :וימלוך מלך מבית דוד שהוא
המלך הנבחר ,ובו נקשרים ישראל בקדושה .ע"כ עתה מתפללים על הארץ והמלוכה וזה:

מצד היסודּ .וקְ דֹוׁשִ ים ְּבכָ ל יֹום ְיהַ לְ לּו ּסֶ לָ ה

ׂשִ ְמחָ ה לְ אַ ְרצָ  הארת הקב"ה לשכינה עצמה בסוד משוש חתןׂ .שָ ׂשֹון
לְ עִ ָירּ .וצְ ִמיחַ ת מלוכה ,וצמיחת = משיח בן יוסף לצורך משיח בן דוד קֶ ֶרן
ַוע ֲִריכַ ת נֵר
עבְ ָּד צמיחת גאולת השכינה מלמטה
לְ ָדוִ ד ַ

לְ דֹור וָדֹור הַ ְמלִ יכּו לָ אֵ ל
ּכִ י הּוא כי הוא = מ"ב לְ בַ ּדֹו  מָ רֹום באצילות וְ קָ דֹוׁש

יחוד נ"ר׃

לְ בֶ ן ִיׁשַ י

בן ישי

יאההויהה יאהלוההים יאהדונהי

ְמׁשִ יחֶ 
בראש.
ּבִ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינּו משיח בן דוד

שכינה עליונה ממנה יוצא המשיח,

דוד .מלכות הנקשרת בשורשה יוד הי ויו הי

.

ד' ע"ב )חסד(׃ סוד התחזק ד' חיות המרכבה – רגלי המרכבה בסוד כסא נושא את
נושאיו  -בשורשם העליון בכח ג' אבות ודויד הע"ה.

עיקר המרכבה הוא שיורו הענפים את שורשם

י

אברהם .חסד .הנקשר בשורשו וד הי ויו הי .ע"ב ד"ויסע".
ע"ב ד"ויסע ויבא ויט".

ג' מדריגות עיקריות בישראל :צדיקים ,חסידים ,ישרים ,כלן טובות ,מקבילות לעשרה
הארות עליונות ,וראוי ונכון שכלם יהיו בשמחה ברוב הארה והשפעה וכנגד זה מדריגות
הרשעה יכנעו ויתבטלו .וזהו עניין תיקון מאורות .כ"ב תיבות כנגד כ"ב אותיות התורה.

ּובְ כֵ ן

המלכת השכינה והמשכת השפע אליה

סוד שורש ישראל שהוא הטוב ,הגובר על שורש אומות העולם שהוא הרע .עתה שעת
רצון להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם ,ויתוקן העולם על ידי זה ,שישראל
ישלטו וכל האומות משועבדים תחתיהם.

ּובְ כֵ ן

= להוריד הארת ג' הויות עליונות שבמזל העליון הח' ' -נוצר חסד' שבדיקנא
ובכ"ן = מזל"א.

= להוריד הארת ג' הויות עליונות שבמזל העליון הח' ' -נוצר חסד' דדיקנא

יהוה יהוה יהוה

ובכ"ן = מזל"א.

א( לשכינה עליונה בבחינת שמאלו תחת לראשי.

יהוה יהוה יהוה

ב( ל -יוד הי ויו הי.

א( לשכינה תחתונה בבחינת וימינו תחבקני.
ב( לע"ב דב"ן׃

י יה יהו יהוה

צַ ִּדיקִ ים יסוד ומלכות ִי ְראּו וְ ִיׂשְ מָ חּו .וִ יׁשָ ִרים ַיעֲלֹוזּוַ .וחֲסִ ִידים
ּבְ ִרּנָה ָי ִגילּו ,וְ עֹולָ תָ ה

נוק' דקלי' הרמוזה בר"ת ת"פ

ִּתקְ ּפֹוץ ּפִ יהָ

ִי ְתקַ ָּדׁש
אֱ!הֵ ינּו
עַּמֶ 

גימ' שין דלת


יוד.

ׁשִ ְמ

ה ָו
ְי ֹ 

שיודע מלכותו בעולם ,ויתגלה בהתחזקה

!

עַל ִיׂשְ ָראֵ ל

ומזה ימשכו תיקוני העולם ,ובראשונה שתכנס יראתו ית' בלב כל ברואיו
וישתעבדו לו .לתקן עולם במלכות שד"י,
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ויו הי.

ׁשֶ הַ ּׁשִ לְ טֹון

ע"ב ד"ויבא".

מ"ב תיבות .בירור העולם בסוד היחוד שיתגלה להמשיכו לרצונו.

ּובְ כֵ ן

ההנהגה

ובזאת השליטה יתקן

= להוריד הארת ג' הויות עליונות שבמזל העליון הח' ' -נוצר חסד' דדיקנא
ובכ"ן = מזל"א.

ְלפָ נֶי

עולמו .עֹ ז

נכלל בחסד בסוד עקידת יצחק
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בלבד ,וכשיעלה ברצונו יאבד את הרע לגמרי,

חסד נכלל בגבורה

ימינֶ .וְ ׁשִ ְמ
ּבִ ִ

בּורה
ְּב ָי ְד ּו ְג ָ
מלכות שלים

גבורה

נֹורא ַעל
ָ

ּכָ ל מַ ה ּׁשֶ ּבָ ָראתָ משפיע מבריאה ולמטה למשרתים

יהוה יהוה יהוה
א( לשכינה עליונה בבחינת ימינו תחבקני.

ב( לע"ב דס"ג׃ יוד הי ואו הי וי' אותיות .יוד הי ואו הי

ּתֵ ן ּפַ ְח ְּד
מנצפ"ך

למתק הדינים מעל ישראל הרמוזים באותיות הסופיות

מנצפ"ך

)=תן פחדך( .שבשכינה העליונה והתחתונה ,ותיפול פחד ויראה בתחתונים על

האומות ,ועל שריהם בעליונים ,שיכירו כלם האמת וישתעבדו לקדושת מלכותו,

ה ָו
ְי ֹ 

יעקב .ת"ת .הנקשר בשורשו יוד הי וי

ו הי.

ע"ב ד"ויט" תיקון ישראל.

עד שהעולם כלו אינו נתקן בכל חלקיו  -גם ישראל אינם מגיעים לתכלית מעלתם.
כשתתגלה מלכותו ית' בעולמו וישלוט הטוב ויכפה הרע כראוי  -אז יירשו ישראל
מעלתם בשלימות בסוד שורש ישראל הגובר על שורש אומות העולם ,ואז ישראל ישלטו
וכל האומות משועבדים תחתיהם.

אֱ!הֵ ינּו  עַל ּכָ ל מַ עֲׂשֶ י

שבעולם העשיה

כ"ח תיבות כנגד כ"ח אותיות מילוי דמילוי דמ"ה – שורש ישראל.

בגילוי השליטה בעשיה .וְ אֵ ימָ ְת עַל ּכָ ל מַ ה ּׁשֶ ּבָ ָראתָ

בעולם הבריאה,

ּובְ כֵ ן

!

על אלהים אחרים.

וְ ִי ָיראּו ּכָ ל הַ ּמַ עֲׂשִ ים

וְ ִיׁשְ ּתַ חֲוּו לְ פָ נֶי ּכָ ל הַ ּבְ רּואִ ים.
וְ ֵי ָעׂשּו כֻ ּלָ ם ֲאג ָֻּדה אֶ חָ ת

ובכ"ן = מזל"א.
ימשכו האומות לעבודתך

מכח שעבודם לישראל האחוזים ביחוד ימשך

לאומות תיקון שהם בשורשם ע' נפרדים ,יתקשרו ע"י הע"א סנהדרין כענפים הנכללים
בשורשם

לַ עֲׂשֹות

ויתגלה היחוד

האומות יהיה לעשות רצון ה' ּבְ לֵ בָ ב ׁשָ לֵ ם
ה ָו ! אֱ!הֵ ינּו
ׁשֶ ּי ַָדעְ נּו ְי ֹ 

יהוה יהוה יהוה

ויקבלו שפע מהקדושה ולא מס"מ

ְרצֹונְ 

בתכלית גילוי הרצון שכל רתון

מלכות דפנמיות וחיצוניות בלי פלונית.
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שאע"פ שעתה נראה שכאילו

ח"ו הרע שולט אין זה אלא ברשותו יתברך ואין ח"ו ב' ראשויות ואין עוד מלבדו וע"כ

א( לשכינה תחתונה בבחינת שמאלו תחת לראשי.
ב( לע"ב דמ"ה

ּתֵ ן

יהוה

ד' מיני טובה לישראל .א:

בזוהר הרקיע.
שיתן לנו

יוד הא ואו הא.

ּכָ בֹוד

כבוד שכינה עליונה ואז

לְ עַּמֶ 

יזהירו

טובה בְּ :ת ִהּלָ ה לִ ֵיראֶ י ממלכות העבודה .טובה ג :וְ ִתקְ וָה

תי"ק ו"ה

מצד הטוב ,שלכל הפחות אם אין בנו מעשים לקבל הנשמה

העליונה מכולם שהיא מהבריאה לפחות אל יחסר לנו רוח ונפש מן יצירה עשיה הנקראות
תקוה מצד הקדושה שבהם הנקראת טוב.

לְ דֹו ְרׁשֶ י

טֹובָ ה

המתפשטים בזמן הגלות .טובה ד:

מהשפע שנמשך דרך הקוים

ּופִ ְתחֹון ּפֶ ה

מ' פתוחה שהיא

