
 ק"ש שעהמ"ט, חלק היחודים:

ה אֹתוֹ   .א' עמוד נ"ח דף - ד"יוס פירוש עם הקודש רוח שער .ד'וליל  א'יחוד ליל  )שמות לח ז(. ְנבּוב לֻחֹת ָעש ָ

 לכן ייחוד זה מתחיל במילים "אל הנז"ל". לתיקון בנין הנוק' קדישא.מתוך מקבץ יחודים שהמהרח"ו זלה"ה כתב שהם א' יחוד זה הוא  הקדמה:
  מצוה רבה ללמד עצמו לעשות תמיד יחודים נוגעים לשכינה ואין לה בעונות מנהל ותומך רק מי שיודע ליחד.  1וראה במה שכתב הרש"ש

אלו אנו רומזים מהלכים וכוונות השייכים לעניין חצות, והרב  רומז אותן בפסוקים או בשמות קודש. והרב היוס"ד זצ"ל ביאר אותם  ביחודים עוד,
אחת לאחת. לדוגמא,  הנה נראה כאן ביחוד הזה שאחת המטרות העיקריות הינה עניין הנסירה של הנוק' מהז"א )הנמצאת במצב של אח' דאח'( 

 :וז"ל המהרח"ו זלה"ה הזה,נים, ונרמוז כל זה ביחוד ולהמשיך מוחין דפ

 סביב גבורים "ששים סוד והם'. ס' בגי השם זה ב  בו  נֻר"ל שהיחוד הוא מהיחודים ששייכים לבנין הנו"ק כמו שכתבנו.  ל"הנז "אל

הנה הרב מסביר לנו על השם הקדוש הזה, ששם זה בא לרמוז אל נסירת המלכות מהז"א הנעשה בחצות וענין  מלכות המה ששים וסוד לה"

ר"ל שכל "וסוד ששים המה מלכות" לקמן מדברי היוס"ד.  לכן מה שכתב   שנביא לה" סביב גבורים "ששים בנין אבריה כמ"ש בשעהכ"ו כל פסוק 

 נבו"ב, ר"ל בשם הקדושובו  אחד מהשש ספירות של המלכות כלולה מעשר כי היא דבוקה בו"ק דז"א אח' דאח' וצריכים אנו לנסירה, ועיין לקמן.

 אותיות' ט כמספר' ט הם שלהם הכולל ועםגי' ח'  ו"ב אותיות עוד ונשארו של נבו"ב  נ"בדהיינו ן "דההי ן"דב ה"הוי נרמז

של ב' אותיות האחרונות  וא' מדין גי'של השם הקדוש  ראשונות  אותיותב'  א' בדין ר"ל ב' פעמים שם ב"ן,  ן"דב ה"ההוי של עצמם

  של השם הקדוש.

בּוב לֻח ת"ר"ל שהניקוד יוצא מהפסוק  .הנחטפת' ת אחרונה אות כנגד היא א"השב כי לוחות נבוב מפסוק הוא ונקודו שניקוד  "נ 

 בה שאין אחרונה אות כל לעולם כי, בידך זה כלל ושמור היא יוצאת מהאות ת' של לוחות, כי היא סופית כמו שמסביר עכשיו. השב"א

  .א"בשב לנקדה צריך בכתוב נקוד

 .נֻבו ב   אז יוצא מזה שצריך לנקד את השם באופן זה :

 ג"רל העולים ן"ב ה"מ ג"ס ב"ע ת"הויו' ד כמספר והוא טשפש ש"ב ת"בא להחליפו כ"ג צריך נֻבו ב  ר"ל  זה שם והנה

 ש"טשפ כמנין. ט"תרפ יחד הם ג"ורל ו"ותנ. ה"ע ו"תנ העולים ן"וההי ן"ואלפי ן"דיודי ה"אהי' ג ועוד. הכולל עם
 ':הנז

 כאן היוס"ד זצ"ל המכונה "דע"ה" )ר"ת דעתי הקלושה( מאיר את היחוד כדרכו בקודש, וננסה לבאר דבריו בע"ה. וז"ל: 

: איתא בהלכות ק"ש להשים ריוח בין הדבקים הוא ס' אותוון בסוד ס' גבורים סביב כי זו"ן אב"א וע"י דע"ה
 .כי זו"ן דבוקים יחד אחור באחורדהיינו שלפי מה שכתב בכוונות של להפריד בין הדבקים בפרשיות של הק"ש, הענין הוא  החסדים ננסרין

הם  , סה"כבו"ק דז"א וכ"א כלולה מי'עימו בהיותה דבוקה כי היותם ס' אתוון הוא  מפרש על. והדע"ה 2ונודע שהנסירה שלהם הוא ע"י החסדים
  3.ס' בסוד ששים גבורים סביב לה

מתחילים החסדים   כן גם עתה שאנו עסוקים בק"ש שהיא סוגיית הבאת המוחין דגדלות מרום המעלותוהחסדים באים מכח מוחין דגדלות, ל
 כ"ע ר"ל והם סוד ששים המה מלכות כמו שביארנו לעיל 'מי כלול קצה וכל ק"ו בסוד היא דבוקה כי' ס והיותם, 4להתפשט ולנסור

אחור. ואם כך הוא, וישנה נסירה בחצות הלילה, ונראה שהוכרח הדע"ה לפרש בדרך זו, מיכוון שזו"ן מצב מעמדם כעת לפני הק"ש הוא . בקיצור
 כראוי לכן נראה זה הפירוש דרך בדך זו. והיחודים יתנו כח בכוונות לפעול את פעולותם

    
 דכ"ד שעות:בנושא זו"ן  הקדמה קצרהכעת, כדי להבין את שאר הפירוש של הדע"ה, נכתוב בס"ד 

 זיווג.  ג.)נסירה עם כלי ורוחא( ופנים  ב.. אחור, אכדי שיהיה זיווג לזו"ן צריך שיהיה ג' מהלכים עקריים והם  

, דהיינו זיווג המתייחס לכל תפילה  או מצוה לבדה, אשר יש לה זו"ן פרטי משלה. ובם עצמם ישנם את ג' דפרטותזו"ן והנה ישנו מושג הנקרא 
 כאשר ג' המהלכים הללו יתחלקו לג' ימים באופן זה:זו"ן דכ"ד שעות, המהלכים הללו. ויש מושג הנקרא 

                                                           
 יהוידע חלק זיכוך הנפש דף י"ח ע"בבניהו בן  1
ענין הוא כי זו"ן דבוקים יחד אחור באחור ונודע שהנסירה שלהם הוא ע"י החסדים "שעהכ"ו דף כ"ו ע"ב דרוש ח' דק"ש בשלמות: וז"ל 2

הדבקים ואח"כ בברכת הנמשכים בז"א והנה החסדים יורדים בו עתה בעת הק"ש ואז מתחילין הזו"ן להפרד איש מעל אחיו קצת וניתן ריוח בין 
אבות אז נגמרים לפרד לגמרי ונרא' לע"ד ששמעתי ממורי ז"ל כי ענין היותם ס' אתוון הוא בהיותה דבוקה בו"ק דז"א וכ"א כלולה מי' הם ס' 

 " עכ"ל.בסוד ששים גבורים סביב לה
חסדים אלו, והלא רק בברכת אבות יבואו חסדים בעת נתינת מוחין דגדלות, והלא פה  דף ל"ג ע"ד שמקשה מהיכן היגעושמן ששון ועיין הרב  3

בק"ש רק חלק הו"ק דגדלות דאמא בלבד הם הנכנסים! והסביר לנו שבק"ש שעהמ"ט עך אף שנמשכים ו"ק דגדלות דאמא בלבד, הנה בודאי שיש 
עיין פה דנראה כי כל המוחין דזעיר  מ"ש במבו"ש דף ס"ב ע"ב וז"ל:גם התפשטות החסדים ומכיוון שהחסדים נותנים שתעשה מלאכת הנסירה כ

 בהיותו אחור דאחור הם בחי' גבורות ולכן הם דבוקים ואח"כ כשבאו החסדים אז לוקח החסדים לעצמו וכל הגבורות לנוק' לבדה ועי"ז נפרדים" 
 עיין דרוש א' דר"ה.וכן 

בו עמידה, ידוע הוא שבק"ש שעהמ"ט ישנו כמעט את כל הסדר התפילה מתחילה ועד  ואם תקשה, הלא אנו נמצאים בק"ש שעהמ"ט אשר אין 4
 סוף ועיין עוד לקמן שנעמוד על כך אי"ה. 



 זו"ן דכללות כ"ד שעות:

 . 5נתקן בבחי' זיווג 'יום אזו"ן ד  יום ג':ב' נתקן בנסירה וכלי ורוחא ומוחין דפנים. יום אזו"ן ד ום ב':בינתקן בבחי' האחור. :'יום אזו"ן ד

הנה הוא אחור ליום החדש דהיינו ב' . וכן ביום ג', הנה אע"פ שהוא זיווג ליום יום א' אע"פ שהוא פנים של  יום ב'בשועניין זה חוזר בכל יום דהיינו 
 . 6גם אחור ליום ג עצמו. ועניין זה חוזר חלילה עד בוא גואל בע"ה א' ופנים ליום ב' הנה יש בו

 :דכ"ד שעות דפרטותלזו"ן  קצרה עתה  נקדים הקדמה

 יממה עולה כ"ד שעות  ונחלקת לד', באופן זה: 

 ליל עד חצות: ב"ן דב"ן  .א

 חצות עד הבוקר: ב"ן דמ"ה  .ב

 שחרית עד חצות היום: מ"ה דמ"ה  .ג

 חצות היום עד סוף היום: מ"ה דב"ן  .ד

 זיווג.  ג.נסירה עם כלי ורוחא ופנים  ב.. אחור, אמהלכים הנ"ל  וכ"א מהד' הבחי' הללו יתוקנו בג'

 דהיינו הבחי' הא'. וז"ל: הליל עד חצותהנמשך בזמן  האח'סביר לנו הוא את עניין בח' ונחזור ללשון הדע"ה שמ

באופן שהדע"ה מסביר . הלילה חצות עד א"אב ס"ה' הא לילה חצות' שבחי כנודע המטה שעל ש"ק קודם הזה היחוד והנה

כי ב"ן דב"ן הנתקן עד חצות הלילה הוא נק' נוק' ": וז"ל שכתב הרש"ש בנה"ש דף כ"ב ע"גולהבין זה נראה את  לנו את ההרכח ליחוד, ולפירושו.

 ליחוד אנו צריכין כ"וע חדשים מוחין שמקבלים 7ורוחא כלי לה ונותן ומזדווגים א"לאו עולים שאז עכ"ל. "ונק' אחור דאחור
וגם נרמז ב"ן וט' אותיות בחינת פנים דט"ס עליונות ופנים . 8על הנסירה הנעשית בחצות וזולבחינת הנסירה בשם נבו"ב  זה

כמו שביאר לנו הדע"ה  ר"ל, 9דמלכ' דחכמה דפרצוף ב"ן שבחינת לאה ורחל כמש"ל על אני ואין, יחוד האל המאזרני חיל

)הנקרא דהיינו פנים דט"ס עליונות דכח"ב ( 10)ע"ד פשוט בכתר ומלא בחכמה שב"ן וט' אותיות בחי' כללות פרצופי חכמתם"וז"ל ביחוד הנ"ל 

ובהבאת המוחין שבכללותם רל"ב  )הנקרא בכללות מלכות/ מספר/ נקבא וכו'(עם הפנים דמל' דחכמה  בכללות ט"ס/אותיות/זכר וכו'(
וי בינה והמעביר פורסם בברכות הנותן לשכלהוראת מוחין החדשים דבחצות לילה כמ 11ותנ"ה כמ"ש בהלכות ברכות

  .12שינה מהשמ"ש זלה"ה

ו"ק דז"א, אשר זמנה עד חצות ולכן עם  אח' באח'דבוקה  בהיותה  'קהמורה על בנין הנו נֻבֹוב   שתחילה אנו מכוונים את השם: סיכום על כל הנ"ל:

את  נקראת אח' באח' בסדר זיווג זו"ן דפרטות כ"ד שעות ב"ן דב"ן אזי לכן מכוונים אותו עכשיו . וכן זה בא להורות  על בחי' החסדים הנוסרים
לכן נכוין בשם  אה ונגדלת באח' דז"א. ועוד מכיוון שבעת הנסירה הנו"ק רחל מתחברת עם להנו"ק כמו שביאר היוס"ד והסברנו ע"פ השמן ששן זצ"ל

בשם לאחר הנסירה באים מוחין חדשים הנקראים פנים )בערך הרביע הקודם( לכן מכוונים  , מכיוון לאחר מכןהמורה על בחי' רחל ולאה.  ב"ן

 ע"כ. .חדשיםהן מוחיהקבלת המורים על עניין תנ"ה ע"ה גי'  ק"ק"ק רל"ב גי' ע"ה עסמ"בשהוא גי'  שהוא נבו"ב בא"ט ב"ש טשפ"ש

 

                                                           

 ונקרא זיווג עיקרי. 5

שהוא זווג דזו"ן הכוללים  ע כי אין בכל הכ"ד שעות רק זיווג א' והוא זיווג דנפילת אפים דשחריתדו" בנה"ש דף כ"ג ע"ג:וזה שכתב הרש"ש זי'ע  6
ואע"פ שיש כמה מיני זווגים בהמשך כל הכ"ד שעות הנה הם  וכו'... דכל הכ"ד והוא זיווג להוליד ואינו זווג דזו"ן הפרטים שזווגם בלחש וחזרה

קר הוא בירור ותיקון והמשכת ומחצות הלילה עד הבו " ועוד כתב הרש"ש בנה"ש דף כ"ב ע"ג הקדמת הנותן לשכוי וז"ל  " עכ"ל.דפרטות ולא דכללות
 מוחין דב"ן דמ"ה לפרצופי ב"ן דמ"ה דזו"ן והם סוד יין המשמח ומהבוקר עד חצות היום הוא בירור ותיקון והמשכת מוחין דמ"ה דמ"ה לפרצופי

ה הוא בזו"ן דכללות דכל מ"ה דמ"ה דזו"ן ומחצות היום עד הלילה הוא בירור ותיקון והמשכת מוחין דמ"ה דב"ן לפרצופי מ"ה דב"ן דזו"ן כל ז
 ...וכו'"הכ"ד שעות אשר תיקונם הוא באופן הנזכר

והנה הזווג הנעשה בלילה אינו לצורך עיבור וז"ל שעהכ"ו דרושי הלילה פרק ח':" , פע"ח שער ק"ש שעהמ"ט פ"ו .עץ חיים שער ט"ל פרק י'ב 7
 ".והולדה רק לעשותה כלי וביום הוא לצורך עיבור והולדה ממש

ובליל שני מלבד שמתחילים הזו"ן דיום ב' להתתקן אב"א ע"ד הנז' בזו"ן דיום א' הנה עתה מתחילים הזו"ן דיום א' ""ל נה"ש דף כ"ד ע"א: וז 8
כסדר הנז"ל עד חצות הלילה וע"ז אנו  כי עתה בליל ב' מסתלקין המוחין מז"א דיום א' ונכנסים ומתפשטים בנוקבא להתתקן פב"פ באופן זה

ם אומרים ברכת המפיל כנז"ל ובחצות ננסרת ועולים לחיק או"א ומזדווגים ונותן לה כלי ורוחא וחוזרים למטה למקומם ומזדווגים או"א וממשיכי
 ".ונכנסים בנוקבא 8להם המוחין דפנים

 בדף ס"ב ע"דשערוה"ק   9
 פ"ה. עיין עץ חיים שער י"ח פ"ב .ושער י"ד 10
הם המוחין הנמשכים מכתר עליון, רל"ב ליסוד דאבא ותנ"ה ליסוד דאמא ונתנים כולם לאמא ואח"כ לזו"ן כמ"ש בנה"ש דף כ', כ' בענייין  11

 מטבע הברכה עש"ב.
כלי ורוחא  ואז ננסרת ועולים לחיק או"א ומקבלים שם למעלה מוחין דפנים ומזדווג הז"א עמה ונותן בה" כמ"ש בנה"ש כ"ג ע"ד וז"ל:  12

ועל המשכת המוחין מע"ב דא"א לשם ס"ג )שהם כללות או"א ויש"ס ותבונה( אנו אומרים המעביר שינה מעיני ועל וכו'... למקומם למטה וחוזרים

 עכ"ל. "המשכת המוחין דע"ב וס"ג למ"ה )שהם כללות הזו"ן( אנו אומרים ותנומה מעפעפי



 

 בס"ד 

 13יחודים שלפני ק"ש שעה"מ

 ליל א'

בּוב ֻלח ת ָעָשה א תו    14(שמות לח ז) נ 

     :סביב לה וסוד המה מלכות ס', והם סוד ששים גיבורים גי' ב  בו  נֻ

 נֻבו ב  

 מספר יוד הה וו הה     .נרמז הו"יה דב"ן ובו

 אותיות יוד הה וו הה                 עם הכולל בוונשארו עוד אותיות 

   שלהם הם ט' כמספר ט' אותיות דשם ב"ן

 

 :בחילוף א"ת ב"ש שהואנבוב ויכוין 

 )שם קדוש( טשפש
 

 אלף הי יוד הי  יוד הי ויו הי   והשם הזה עמספר עולה עסמ"ב העולים 

 אלף הא יוד הא  יוד הי ואו הי  הם הכולל רג"ל ועוד שלושה אהיה דיודין

 אלף הה יוד הה   יוד הא ואו הא  ע"ה עולים תנ"ו, ויחבר תנ"ו   ודאלפין ודההין

 ע"ה גי' תנ"ו  יוד הה וו הה   ורל"ג גי' תרפ"ט כמנין השם הקדוש

 ע"ה גי' רג"ל       טשפש.

 טשפש רג"ל ותנ"ו גי'
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