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בענין יחוד ק"ש רבו הענינים הנאמרים באמת בזוהר
 "ויען כי,ובתיקונים בהרבה מקומות ובספרי מקובלים
 על כן אבחר המובחר,"לעולם ילמד אדם בלשון קצרה
:"ואכלול בקצרה "כיד ה׳ הטובה עלי
,עבודת הקודש ריש פס"ט
הייחוד האמיתי שהוא שורש הדת והאמונה שנצטוינו עליו
" באה בו,בתורה בפסוק "שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ אחד
הקבלה האמיתית שהכוונה בו לקשור ולייחד האצילות
 והם הכוחות הנכללים בשם המיוחד,שהוא האלהות
". ולשון שמע אסיפה וחבור כמו "וישמע שאול,באחד
 וצריך ליחד,והענין שצריך לקשר וליחד הענפים בשרש
בכוונה ובמחשבה נקיה משום הרהור אחר שלא להראות
.שום קצוץ ופרוד חלילה

 ז"ל הזוהר.""ה׳ אלהינו ה׳ אחד
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Concerning the Yiḥud of Kriyat Shema there are many different
matters that have been said in truth in the Zohar and Tikkunim in
many places and in the books of the kabbalists. And since ”One
should always teach in concise terms"1 so accordingly I will choose
the best and I will include them in brief ”according to the good hand
of my God upon me."2
Avodat haQodesh:3
The genuine Yiḥud that is the root of religion and faith which has
been commanded upon us in the Torah in the sentence "Shema
Yisrael YHVH is Eloheinu YHVH is Eḥad" comes through the
true Kabbalah - that the intention in it is to tie and unite the
Atzilut which is God, and these are the powers which are
included in the special name in Eḥad. And the term Shema is
gathering and joining and is found in the verse "And Sha'ul
summoned."4 And concerning this then one has to join and unite
the branches in the root, and you must join this with intention
and pure thought which has been purified from any other
thought so that you do not display any cutting and separation
forfend.
"YHVH is Eloheinu YHVH is Eḥad." This is the language of the
Zohar:5

.ידו"ד רישא דכלא בנהירו דעתיקא קדישא ואיקרי א"ב

YHVH here indicates the starting-point of all, in the radiance of
the Holy Ancient One, and this is what is called Father.

.אלהינו עמיקתא דנחלין ומבועין דנפקי ונגדין לכלא

Eloheinu is the deep source of the streams and founts that flow
forth to all.

Talmud Pesachim 3B
 כדאמר רב הונא. כל היכא דנפישין מילי ־ משתעי בלשון קצרה, כל היכא דכי הדדי נינהו ־ משתעי בלשון נקיה:ובאורייתא מי לא כתיב טמא? ־ אלא
. לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה: ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר,אמר רב
Yet is not "unclean" written in Scripture? Rather wherever they are equal[ly convenient], [Scripture] discourses in a refined
language; but wherever more words would be required, the shorter phraseology is employed. As R. Huna said in Rab's name others say, R. Huna said in Rab's name on R. Meir's authority: One should always teach his pupil in concise terms.
Nehemiah 2:8
ְ מּלֶך
ֶ אלָיו וַיּ ִתֶּ ן־לִי ַה
ֵ בּי ִת אֲשֶׁ ר־אָבוֹא
ַ ַבּי ִת וּלְחוֹמַת ָהעִיר וְל
ַ ַמּלֶך ְ אֲשֶׁ ר י ִתֶּ ן־לִי ֵעצִים לְקָ רוֹת אֶת־שַׁ עֲרֵ י ַהבִּירָ ה אֲשֶׁ ר־ל
ֶ ַאגֶּרֶ ת אֶל־אָסָף שֹׁמֵר ַהפַּרְ דֵּ ס אֲשֶׁ ר ל
ִ ְו
:ְכּיַד־אֱלֹהַי הַטּוֹבָה עָ לָי
and a letter to Asaf the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the fortress
of the temple, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. And the king granted me, according to
the good hand of my God upon me.
Avodat ha-Qodesh sec 3? ch 69 beginning
Samuel I 15:4, :אלָפִים אֶת־אִישׁ י ְהוּדָ ה
ֲ ֲש ֹרֶ ת
ֶ אלֶף רַ גְלִי ו ַע
ֶ טּלָאִים מָאתַ י ִם
ְ בּ
ַ וַי ְשַׁ מַּע שָׁ אוּל אֶת־ ָהעָם ו ַיִּפְקְ דֵ ם
Sha'ul summoned the fighting people,
he counted them in Tela'im:
two hundred thousand foot-soldiers
along with ten thousand, the men of Judah.
Zohar Devarim Section 3 263A
 וכלא חד מלה הוא ידו"דרישא דכלא בנהירו דעתיקא קדישא והאי הוא דאקרי א"ב אלדינו עמיקת' דנחלין ומבועין.אוף הכא שמע ישראל
 אחד כנסת ישראל וכלא חד שלימותא ואתקשר דא בדא ולא אשתכח פרודא אלא כלא.דנפקין ונגדין לכלא ידו"ד גופא דאילנא שלימו דשרשין
.חד
[R. Isaac said: '…] "The Lord" here indicates the starting-point of all, in the radiance of the Holy Ancient One, and this is what
is called "Father". "Our God" is the deep source of the streams and founts that flow forth to all. "The Lord" again is the body
of the Tree, the completion of the roots. "One" is the Community of Israel. All form one whole linked together without
division.'

.יהו"ה גופא דאילנא שלימא דשרשין
אחד כנסת ישראל וכלא חדא שלמות ואתקשר דא בדא
.ולא אשתכח פרוד אלא כלא חד ע"כ
,הרי מבואר היחוד בדרך קצרה

Eḥad is the Community of Yisrael. All form one whole linked
together without division. (until here)
We explain the Yiḥud briefly:

,ידו"ד היא י' מהשם עם קוצה דהיינו חכמה קו החסד

YHVH is the Yud from the Name with its tip corresponding to
Hokhmah, the line of Ḥesed.

 שהוא מרכבה לאין סוף,וקוצה של י' הוא רומז לכתר

and the tip of the Yud corresponds to Keter which is the chariot of
the Ein-Sof which rests on it. And it is the soul of the sephirah of
Atzilut so they are connected and united.

 וכן הם מקושרים, והוא נשמה דאצילות,השוכן בו
.ומיוחדים
. דהיינו בינה קו הדין,אלהינו ה' שבשם

Eloheinu is the Hey in the Name, which is Binah the line of
Judgement

.ידו"ד ו' שבשם דהיינו תפארת קו הרחמים

YHVH is the Vav in the Name corresponding to Tiferet the line of
compassion.

 והכל קשר אחד מראשית,[אחד ]ה' אחרונה שבשם

Eḥad - [last Hey] Community of Israel and everything is connected
from the beginning of the thought until the end of the thought.

.המחשבה עד סוף המחשבה
 ומיוחדים כולם בתיבת,וד' גדולה דאחד רומזת אליה
,דאחד
(1) א כתר אריך אנפין
. ח' ספירות מחכמה עד יסוד,ח' זעיר אנפין
,ד' נוקבא דזעיר אנפין מלכות שהיא דלה ועניה בגלות
אבל בהיותה מיוחדת עם המדות שעליה שהם א"ח מכתר
 אז היא נעשית גדולה וכל,עד היסוד תשעה כמנין א"ח
 כי מה, וזה סוד דלי"ת רבתי,העולמות יונקים ממנה
:שהיתה ]דלה ועניה[ חזרה להיות עשירה מלאה כל טוב
 ויעלנה,ויאריך בדלי"ת אחד שהוא כנסת ישראל
 ויקשרנה למעלה עד,במחשבתו בדרך ההוא עצמו שבא בו
 והרי הייחוד תקוע במקום נאמן שם תקיעת,אין סוף
 כי אל מי כל, הוא הכל והכל הוא,הרעיון והמחשבה בו
 והרי הוא מיוחד בשמו,חמדת פנימיות הייחוד הלא אליו
: דהיינו אין סוף באצילות ואצילות בו,ושמו בו

(2) -,וכתב בתולעת יעקב
וצריך אדם לתכן ]לתקן?[ מקום טהור ונקי מכל פסולת על
6
7

YHVH is the body of the Tree, the completion of the roots.

Avodat ha-Qodesh ch 69
Tolaat Yaakov - Sod (secret) Kriyat Shema p. 29 (end)

The large Dalet in Eḥad alludes to this, and everything is unified in
the word Eḥad
Aleph corresponds to Keter - Arikh Anpin (see Gloss 1)
Ḥet is Ze'er Anpin, eight sephirot from Ḥokhmah to Yesod.
Dalet corresponds to Nukva of Ze'er Anpin which is Malkhut. She is
impoverished and poor in exile, but she is united in the middot
(qualities) which are above her. They are Aleph-Ḥet from Keter to
Yesod, nine as Aleph-Ḥet [1 + 8 = 9]. Then she becomes great and
all of the worlds that are below draw sustenance from her. This is the
secret of the large Dalet, because what was poor returns to become
rich and filled with everything that is good.
[Avodat haQodesh:]6 And one should elongate the Dalet of
Eḥad which corresponds to the Community of Yisrael and one
should raise it up in his thought in the way that it itself comes
and join it upwards to Ein-Sof. And thereby the Yiḥud would be
asserted in the appropriate place and there the end of thought
should be implanted in it. He is everything and everything is in
him. For who is all of the light of the Yiḥud except referring to
him. And he is unique in his name and his name in him, that is to
say Ein-Sof in Atzilut and Atzilut in it.
It is written in Tolaat Yaakov (see Gloss 2)7
That one should fix a pure and clean place pure of all
imperfections so that the glory of the Source [God] should be able

, כי בזה נעשה כסא לשכינה,מה שישרה כבודו של מקום
לפי שכל איברי האדם מסודרים על סדרי בראשית כמו
 ומי שממליך את, וכנגד זה נקרא האדם עולם קטן,שכתבנו
,המקום ב"ה על איבריו כאילו ממליכו על כל העולם
ודרשו רז"ל
,"שלשה דברים מרחיבים דעתו של אדם
" והוא משל על נשמתו שהיא מצד המלכות של,"אשה נאה
 בשבילה שורה עלינו, שצריך שיהיה קדושה הטהורה,אדם
.שכינה הנקראת נשמת כל חי
,"ודירה נאה" משל על הלב
 שצריך שיהיו מתוקנים,"וכלים נאים" משל על איבריו
ושלמים על מה שישירה )העול'( ]השלם[ וע"ז נאמר "והיה
:מחניך קדוש" עכ"ל
- מצאתי בקנטרס האר"י ז"ל
 וזהו קבלת ע'ול,צריך לכוין למסור נפשו על קדושת השם
, וגם שמע עולה כמנין קדוש,[מ'לכית ש'מים ]ר"ת שמ"ע
.רומז על קידוש השם ע"כ

 ]ואמצעי תיבות[ וס"ת מ'ישא'ל,גם ש'מע א'חד ר"ת א"ש
 "וגוב אריות הארס, מסרו נפשם,ע'זרי'ה ח'נני'ה ד'ניא'ל
: מצאתי,"שורף כאש

 דהיינו,וכדי להעמיק מחשבתו בסוד אחדות האצילות
 צריך לידע,אחדות האצילות בעצמם ואחדותם במאצילם
בענין תיבת אחד מה שפירש בו החסיד החכם מהר"ר יוסף
-,יעבץ ז"ל במאמר האחדות שלו ריש ספרו וז"ל
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to dwell there. Thereby one would make a chair for the
Shekhinah. The same as all of the limbs of man have been
arranged according to the order of creation as we have written.
And relating to this man is referred to as a microcosm. And one
who classes the Source's sovereignty on his limbs is as if he
acknowledges God's sovereignty over the entire world,
And our sages explained:8
”Three things increase a man's self-esteem [enlarge his spirit]:
"a beautiful wife" - this is an analogy for his soul which
corresponds to the kingship of man, that requires a pure holiness,
in order that the Shekhinah should dwell upon us which is called
the soul of all life;
and ”a beautiful dwelling” - which has been allegorized to the
heart;
and "beautiful clothes” - analogous to his limbs, that they should
be fixed and complete,. In order that they should have dominion
over the world and on this it is said: "so the camp is to be
holy,"9 (his language until here)
I have found in a pamphlet of the ARI:10
One should have the intention of surrendering his soul for the
sanctification of the Name and this is the meaning of accepting the
yoke of the kingdom of Heaven [acronym SHM i.e. Shema] and
moreover the gematria of Shema equals that of kadosh [holy] and
this alludes to the topic of the sanctification of the Name.
[sanctification = kidush related to kadosh] (until here).
Moreover the words Shema Eḥad comprise the acronym AlephShin [esh - fire] and the final letters combine to make up the words
Mishael Azriel Ḥananiel Daniel. These are the ones who surrendered
their souls in the lion pit which was bringing the venom of fire,11 so I
have found.
And in order to deepen in his thought the secret of the unity of the
Atzilut that is to say the unification of the Atzilut themselves and
moreover their unity with their emanator - one should know
concerning the word Eḥad what was explained about it by. our
righteous and wise rabbi Yosef Yaavetz of blessed memory in his
treatise on unity (Maamar haAḥdut) in the beginning of the book12
and this is what he said:

Talmud Brachot 57B, . וכלים נאים, ואשה נאה, דירה נאה: אלו הן,שלשה מרחיבין דעתו של אדם
Three things increase a man's self-esteem (enlarge his spirit): a beautiful dwelling, a beautiful wife, and beautiful clothes.
Deuteronomy 23:15, :ָ מחֲ נֶיך ָ קָ דוֹשׁ ו ְל ֹא־י ִרְ אֶה בְך ָ עֶרְ ו ַת דָּ בָר ו ְשָׁ ב מֵאַחֲרֶ יך
ִ מ ֲחנ ֶך ָ לְ ַה
ַ כִּי י ְהֹו ָה אֱלֹהֶיך ָ מִתְ ַהלֵּך ְ | בְּקֶ רֶ ב
ַ היָה
ָ ְצּילְך ָ וְלָתֵ ת א ֹיְבֶיך ָ לְ ָפנ ֶיך ָ ו
For YHWH your God walks about amid your camp, to rescue you, to give your enemies before you; so the camp is to be holy, so
that he does not see among you anything of "nakedness" and turn away from you.
PEH ch 12 42A
Talmud Yerushalmi Brachot 62B
 ראה מקום כבשן האש וגוב אריות אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה.ראה ביתו של נבוכדנצר אומר ברוך שהחריב ביתו של אותו רשע
Maamar HaAchdut ch 1 (beginning)

שם אחד יורה על שהנקרא בו מיוחד במעלה שלא נמצאת
 והוא המלך אשר אין, "אחד העם" מיוחד שבעם,בזולתו
" שלא נמצא בזמנו כמוהו, "אחד היה אברהם,כמוהו בעמו
 ולזה שם אחד יורה על בוראנו יתברך,קורא בשם השם
שמו על מעלה אשר איננה נמצאת בזולתו לא מן המלאכים
:ולא מן הגלגלים
,והנה האחדות נחלק לשלשה חלקים
 כי הוא יתברך בורא לבדו,האחד והוא האחדות במוחלט
 כמאמר הכתוב "אתה הוא ה׳ לבדך אתה,ואין אחר אתו
 ובמקום הזה מעדו קרסולי קצת.'עשית את השמים" וכו
חכמינו האחרונים המתפלספים שחשבו שפירוש האחד
 ואם הוא אמת.)מחולק( ]מסולק[ מן הגשמות והענין הזה
 כי גם המלאכים,גמור אין הש"י לבדו נבדל בזה מזולתו
 גם נפש האדם אחרי אשר השלימה חוקה,נבדלים מחומר
 ומן."כמו שכתבתי ]בביאור פסוק[ "טוב שם משמן טוב
,הפירוש הזה נתחייב להם לרדוף אחרי חכמת הפילוסופיה
והיה זה לאבן נגף ולצור מכשול להניח כלי חמדה שבו

the name Eḥad teaches one concerning he who is called unique in
stature for there is no one except for him. "Eḥad of the people"13
which is unique among the people and he is king and there is no
one like him among his people. "Avraham was Eḥad"14 that
there was no one like him in his time. He called out in the name
of the Name and this name Eḥad teaches us about our Creator
may His Name be blessed above, on his stature is not found in
any other being. not amongst the angels nor amongst the spheres
and unity can be divided into three parts
The Eḥad - and this is absolute unity for may he be blessed and
no one else was with him as the Biblical sentence says: "Thou are
YHVH alone; thou has made heaven"15 etc. And concerning
this place some recent philosophizing sages have stumbled in that
their explanation of Eḥad that it is different and distinct from
materiality. And if this was completely true that the Name be
blessed by himself wouldn't be distinct in this aspect, because
even the angels are separate from materiality and even so to the
souls of man after the final completion. As I have explained the
verse that says "A good name is better than precious
ointment"16 and from this explanation they obligated themselves
to run after the wisdom of the philosophers, and that was a
stumbling block …

.נברא העולם והשם יכפר
וכבר חשב ר"ל להנצל מן הספק אשר הבאתי עליהם
 והמתבונן בזה החבור הקצר יתבאר לו,בפירוש ה׳ אחד
:הכל
 שהוא יתברך המשגיח,והחלק השני מאחדותו של אלהינו
 והחלק הזה אינה אחדות במוחלט,האמיתי ואין מבלעדיו
 לפי שהש"י ברא את העולם מהאפס,כחלק הראשון
 אך החלק השני לפעמים על ידי אמצעי,המוחלט לבדו
" אבל,ולפעמים לבדו כאומרו "לעושה נפלאות גדולות לבדו
אחרי שהכל בחפצו ורצונו ואין כח לשום אחד האמצעיים
" יאמר עליו, כדאמרו חז"ל "שפעולתם אמת,לשנות מאמרו

And already our sages thought to from the [missing].the
question.. which I brought about them in the explanation of
'YHVH Eḥad', and he who understands in this short piece will
have it all explained to him.
And the second part from the unity of Eloheinu, that He, may He
be blessed, the true overseer and there is no one other, and this
part is not a complete unity like the first part, as the Name be
blessed created the world from the complete nothingness by
himself, but the second part occassionally by means of an
intermediary and occasionally by himself, as it is said "who alone
does great wonders,"17 but after all is according to his desire and
will and there is no power to any one of the intermediaries to
change his fiat, as the sages said18 "for their action is truth" we say

Genesis 26:10, :מעַט שָׁ כַב אַחַ ד הָעָ ם אֶת־אִשְׁ תֶּ ך ָ ו ְ ֵהבֵאתָ ָעלֵינוּ אָשָׁ ם
ְ ָש ֹיתָ לָּנוּ ִכּ
ִ מלֶך ְ מַה־זּ ֹאת ע
ֶ אבִי
ֲ ו ַיּ ֹאמֶר
Avimelekh said: What is this that you have done to us! One of the people might well have lain with your wife, and then you would
have brought guilt upon us!
14 Ezekiel 33:24, :אנַחְנוּ רַ בִּים לָנוּ נ ִתְּ נ ָה הָאָרֶ ץ לְמוֹרָ שָׁ ה
ֲ ַ היָה אַבְרָ הָם וַיּ ִירַ שׁ אֶת־הָאָרֶ ץ ו
ָ ִש ֹרָ אֵל א ֹמְרִ ים לֵאמ ֹר אֶחָ ד
ְ אלֶּה עַל־אַדְ מַת י
ֵ בֶּן־אָדָ ם י ֹשְׁ בֵי ֶהחֳרָ בוֹת ָה
Son of man, they that inhabit those waste places of the land of Yisra'el speak, saying, Avraham was one man, and yet he
inherited the land: but we are many; the land is given us for inheritance.
15 Nehemiah 9:6
ָ מי ִם לְך
ַ ָש ֹיתָ אֶת־הַשּׁ
ִ ָאַתָּ ה־הוּא יְהֹוָה לְבַדֶּ ך ָ אַתָּ ]אַתָּ ה[ ע
ַ ָצבָא הַשּׁ
ְ מ ַחיּ ֶה אֶת־ ֻכּלָּם וּ
ְ בּהֶם ו ְאַתָּ ה
ָ צבָאָם הָאָרֶ ץ וְכָל־אֲשֶׁ ר ָעלֶי ָה ַהיַּמִּים וְכָל־אֲשֶׁ ר
ְ מי ִם וְכָל־
ַ ָמיִם שְׁ מֵי הַשּׁ
:מִשְׁ תַּ ֲחו ִים
Thou are Lord alone; thou has made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth, and all things that are in it,
the seas, and all that is therein, and thou dost preserve them all; and the host of heaven worships thee.
16 Ecclesiastes 7:1, :מּו ֶת מִיּוֹם ִהוָּלְדוֹ
ָ טוֹב שֵׁ ם מִשֶּׁ מֶן טוֹב ו ְיוֹם ַה
A good name is better than precious ointment; and the day of death than the day of one's birth.
17 Psalms 136:4, :פלָאוֹת גְּד ֹלוֹת לְבַדּוֹ כִּי לְעוֹלָם ַחסְדּוֹ
ְ ִלְע ֵֹש ֹה נ
To him who alone does great wonders: for his steadfast love endures forever.
18 Talmud Sanhedrin 42A
13

:אחד באמתות
והחלק השלישי אינו בזמן הזה אבל עתיד להיות ואליו
 לזה אמר בספרי,עינינו צופות כי הוא יתברך לבדו יעבדוהו
" כי אז יהיה,"ה׳ אלהינו בעולם הזה ה׳ אחד לעולם הבא
אלהות הש"י ומלכותו ניכר ומפורסם למטה כמו שהוא
." "יראו עינינו וישמח לבנו,למעלה
,וזהו פירוש שם ההוי"ה הרומז היה והווה ויהוה
 כי היה לבדו והיה במחשבתו,היה בעד האחדות הראשון
,לברוא העולם בזמן אשר רצה
,הו]ו[ה כנגד החלק השני
, ועיקר האמונה בזה השלישי.יהיה כנגד השלישי
,'כי הראשון "שאו מרום עיניכם וראו" וכו

'Was' [HYH] for the first unity, since he was by himself and it
was his thought to create the world in time when he wanted.
'Is' [HVVH] for the second part,
'Will be' [YHYH] refers to the third aspect.
And the essence of the belief is in this third aspect, since the first
refers to "Lift up your eyes on high, and behold"21 etc.,

but this one [the third] you have to believe with absolute faith,
because then his unity will be complete. Therefore the honored
and awesome name, the name 'Will be' [HVVH] begins with the
letter Yud because it is one of the letters Aleph-Yud-Tav-Nun [the
letters used to denote a future verb] which come to teach that
also this is an explanation of Ehyeh [will be] because in the
future then his uniqueness will be explicit because this is the goal
of the creation. (until here his language)

:הבריאה עכ"ל

.ולפי זה ידו"ד ראשון רומז על היה
.אלהינו כלומר משגיח בנו רומז על הוה

22

And this is the explanation of the name Havayah [HVYH] which
alludes to was, is and will be [HYH, HVVH, YHYH],

 ולפי.אמנם זה ]השלישי[ צריך להאמינו באמונה מוחלטת

פירוש אהיה כי לעתיד יתברר אחדותו כי זה תכלית

21

"YHVH Eloheinu, in this world; YHVH is Eḥad, in the world to
come”, as then will the holiness of the Name which is blessed and
his kingdom be recognized and reknown below as it is above,
"Our eyes will see and our hearts will rejoice”20

the second refers to "We have heard with our ears, our fathers
have told us"22 etc.

 גם זה,הוי"ה ביו"ד שהוא אחד מאותיות אית"ן המורות

20

And the third part is not at this time, but in the future to come
and about him our eyes will behold that He who is blessed by
himself will do his works, on this says Sifrei:19

,'והשני "באזנינו שמענו אבותינו ספרו לו" וכו

 התחיל השם הנכבד והנורא שם,שאז יהיה האחדות שלם

19

about him Eḥad in truth.

So accordingly the first YHVH hints to the past [HYH],
Eloheinu that is to say he who has providence over us, refers to the
present [HVH]

 ברוך [וכו'] אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם ששים ושמחים לעשות רצון קונם פועלי:דאמר רב יהודה
אמת שפעולתן אמת
But [one should rather use the following], in accordance with Rab Judah, who gives it thus: Praised etc. who created the Heavens
with His word, and all their hosts with the breath of His mouth. He appointed unto them fixed laws and times, that they should not
change their ordinance. They rejoice and are glad to do the will of their Creator. They work truthfully, for their action is truth.
Sifre Deuteronomy (Ve'etchanan) Piska 31 (6?)
 ה׳ אחד לעולם הבא.ה׳ אלהינו בעולם הזה
the Lord, our God, in this world; the Lord is one, in the world to come
Otzar haMidrashim (Eisenstein) 84 NY (also from the sidur) ד"ה מדת עץ החיים – תרע"ה
. אמן וכי"ר, ויראו עינינו וישמח לבנו,אימתי תשועה זאת הוי אומר זה לימות המשיח שיבא ויגלה במהרה בימינו
... Our eyes will see and our hearts will rejoice ...
Isaiah 40:26, :צבָאָם לְ ֻכלָּם בְּשֵׁ ם י ִקְ רָ א מֵר ֹב אוֹנ ִים ו ְאַמִּיץ כּ ֹ ַח אִישׁ לֹא נֶעְדָּ ר
ְ
ְ מ ְספָּר
ִ ב
ְ אלֶּה הַמּוֹצִיא
ֵ ש ֹאוּ־מָרוֹם עֵ ינֵיכֶם וּרְ אוּ מִי־בָרָ א
Lift up your eyes on high, and behold who has created these things, that brings out their host by number: he calls them all by
names; because of the greatness of his might, and because he is strong in power, not one is missing.
Psalms 44:2, :בימֵיהֶם בִּימֵי קֶ דֶ ם
ִ ָאֱלֹהִים | בְּאָ ְזנֵינוּ שָׁ מַעְ נוּ אֲבוֹתֵ ינוּ סִ פְּרוּ־לָנוּ פּ ֹעַל־ ָפּ ַעלְתּ
We have heard with our ears, O God; our fathers have told us, what work thou didst in their days, in the times of old:

 וכן מוזכר בדברי ר"א הגדול "קודם.ידו"ד רומז על יהיה
" דהיינו העלמו של,שנברא העולם היה הוא ושמו לבד
 כאשר נתבאר,ידו"ד באין סוף בתכלית ההעלמה המוחלטת
( אז )יהיה,סוד הענין בארוכה בהקדמתי תולדות אדם
 רק אין שייך לומר שם אחד בחיוב רק,]היה[ אחד המוחלט
 וכמ"ש הפילוסופים לענין התוארים בעצמותו,בשלילה
 ואח"כ בחינת הווה דהיינו כשמתגלה האצילות.הפשוט
 והאצילות הוא אחדות אחד מיוחד,הנכלל בשם ידו"ד
,במאציל כשלהבת הקשורה בגחלת
ואז בכאן שייך הכוונה להרהר בד' אותיות שבשם כמ"ש
(3).בשם הזוהר
ואז יהרהר ג"כ בסוד ידו"ד הכולל שש קצוות של מעלה
 ומאלו נשתלשלת כל המציאות רוחניות וגשמיות,כנודע
 שהם שש קצוות מזרח ומערב צפון ודרום מעלה,עד למטה
: והכל קשור ותלוי בו וממנו נתהוו והוא מקיימם,מטה
 וכן,והנה לשש קצוות יש י"ב גבולי אלכסונים כנודע
בשורש שרשיהם למעלה יש י"ב אלכסונים דהיינו י"ב
, וזה יחשוב בתיבת אחד,צירופי שם ידו"ד כנודע

 והוא היווה,א' הוא אחד המיוחד למעלה בו' קצוות
ומקיים כל ההשתלשלות מראש עד סוף דהיינו עולם
, שבו מעלה ומטה דהיינו ז' רקיעים והארץ,הגשמי הזה
.וד' רוחות הנרמזות בד' דאחד
ויחשוב כי ח"ד מן אח"ד עולה י"ב הרומז לי"ב גבולי
. כל הכוונות הנ"ל יכוין כשמהרהר בבחינת הוה.אלכסונין

אבל בבחינת ידו"ד היה וכן בבחינת ידו"ד יהיה אין להרהר
 מ"מ הוא אחד יחיד ומיוחד באין.על מה לפנים ומה לאחור
 כל אלו. האין סוף מייחד באצילות ואצילות בו,סוף
 מתחילה מייחד שם,המחשבות צריך לכוין המייחד האמיתי
,ידו"ד הכולל כל האצילות מאין סוף עד המלכות
23
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YHVH refers to he who will be [YHYH] and so it is stated in Pirke
d'Rebbe Eliezer "Before the world was created, the Holy One,
blessed be He, with His Name alone existed,"23 that is to say the
hiddenness of YHVH in Ein-Sof in the absolute hiddenness, as this
secret matter was already explained at length in my introduction of
Toldot Adam.24 Then the world will be Eḥad absolutely however it
is not relevant to say the name Eḥad positively only negatively as the
philosophers wrote concerning the topic of attributes in his simple
essence. And afterwards concerning 'is' [HVVH], that is to say, after
the Atzilut have been revealed which are included in the name
YHVH refer to the unity of the unique Eḥad as the emanator the
same way that the flame is attached to the coal.
And accordingly it is relevant to have the intention to contemplate the
four letters of the Name as has been written in the Zohar. (see Gloss
3)
And then one should consider also the secret of YHVH which
includes the six edges of above as is known, and from these emanate
all of the existence both spiritual and material until below. These six
extremeties are: east, west, north, south, above, below, and
everything is connected and dependent on it and from it they have
come into being and He sustains them.
And behold from these six edges there are the twelve diagonal
boundary points as is known. Thus in the root of roots above there
are twelve diagonals which refer to the twelve permutations of the
name YHVH25 as is known, and one should consider in the word
Eḥad:
Aleph is Eḥad which is unique above in the six edges, and he is and
sustains all of the chain of being from the beginning to the end, i.e.
this material world which has above and below which is the seven
heavens and the earth.

And the four winds which are alluded to in the Dalet of Eḥad. And
one should consider that the letters Ḥet and Dalet of Eḥad total
twelve which alludes to the twelve boundary diagonals. All the
intentions mentioned above should be intended one thinks about the
aspect of presentness [HVH].
But when one considers the aspect of YHVH having been [HYH]
and the aspect of YHVH that he will be [YHYH] one should not
consider what is before and what is behind. In any case he is Eḥad,
… , and unique in Ein-Sof. The Ein-Sof unites with Atzilut and
Atzilut with it. All of these thoughts need to intend the true
unification, originally one should unify the name YHVH which
includes all of the Atzilut from Ein-Sof to Malkhut, and afterwards

Pirkei d'Rabbi Eliezer ch 3 פרקי דרבי אליעזר פרק ג
,עד שלא היה העולם היה הב"ה הוא בשמו בלבד
Before the world was created, the Holy One, blessed be He, with His Name alone existed,
Toldot Adam
The twelve permutations: יהו"ה יוה"ה יהה"ו והי"ה ויה"ה והה"י ההי"ו ההו"י היה"ו הוה"י היו"ה הוי"ה

one should ascend in his thought from Malkhut to Ein-Sof.

 ומאמר שלא.ואח"כ עולה במחשבתו מהמלכות עד אין סוף
 יהרהר בתיבת אחד והג' שמות,יש שום רמז אות לאין סוף
 ובתוך כך יבחן כי,פירושו של החסיד הר"י ע"ה הנ"ל
,העלמו של שם ידו"ד היה באין סוף קודם שנברא העולם
, ומה שהוא הוה הוא היה. ולעתיד יהיה,ועכשיו הוא הוה
 שאז היה הוא ושמו,רק שהיה בהעלמה תכלית ההעלמה
 ועכשיו הוא,ידו"ד בהעלמה מוחלטת עד שעין להרהר בזה
 ובבחינת הוה הם כל אלו הרהורים של,היה ומ"מ הוא הוא
,הזוהר הנ"ל וענין מעלה ומטה וד' רוחות וי"ב אלכסונים
ועל כולם יעמיק מחשבתו לייחד שם ידו"ד מלמעלה למטה
,מאין סוף עד המלכות
ואח"כ מלמטה למעלה יעלה את המלכות דרך המדריגות
,עד אין סוף
ואח"כ ימשכנה מלאה כל טוב ויקשרנה שניה בצורות
:הקדושות מלמעלה למטה
,ברוך סוד העדן מקור הברכות
שם סוד אם הבנים
,כבוד המאור הכולל ימין ושמאל עם ענפיהם
.מלכותו מלכות
:לעולם ועד )היה( ]היא[ משפעת לכל העולמות שתחתיה
(4)
 דהיינו בפסוק שמע,עוד יכוין לענין יחוד ידו"ד אחד
ישראל שית תיבין יחוד המלכות עם המאורות שש קצוות
" "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.שלמעלה הימנה
 כי היכלות,שית תיבין יחוד תתאה מלכות עם נערותיה
' קודש קדשים הוא הכולל הרומז לג,ששה הם המתייחד
 והיכל זה, וכל ההיכלות מתייחדים בהיכל זה,ראשונות
 והיחוד התחתון יכניס גם עצמו ונשמתו ביחוד,במלכות
 ועונין "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" שהוא יחוד.זה
 ואילו היה מרגיש,התחתון בלחש שלא ירגיש השר הידוע
היה מעכב השמחה ומקטרג על בניה ומתוך כך תתעכב
 וביום הכיפורים.האם מלעלות להתחבר עם דודה
 אז,"הקטיגור נעשה סניגור" כי נכנסו ברחובות הנהר
26
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see 7.
Zohar Genesis (Gloss 3)

And since it turns out that there isn't any hint of a letter at all to EinSof one should consider in word Eḥad and the three names the
explanation of the hasid Reb Yosef [Yaavetz]26 may peace be on him
as mentioned above in that one should be able to distinguish the
hiddenness of the name YHVH which is the Ein-Sof before the
world was created and now he is and in the future will be. And what
he is, he also was except in that he was hidden completely, then he
and his name YHVH were absolutely hidden until one can even
consider it, and now he was and nevertheless he is ,and in terms of
the aspect of his being that is what all of the considerations
mentioned in the Zohar above27 are about:
And in terms what is above and what is below and four winds and
the twelve diagonals, we should deepen his thought in order to unify
the name YHVH from above to below, from Ein-Sof to Malkhut.
And afterwards from below to above he should raise up Malkhut by
way of the different levels until Ein-Sof.
And afterwards he should draw her filled with good and he should
join her once again with the holy forms from above to below.
Blessed - the secret of Eden the source of all
Name - the secret of the mother with the children
Honor - the light which is including the right and left and the
branches
His kingdom - Malkhut
Forever - which influences all of the universes which are below her
(see Gloss 4)
Additionally one should consider the concept the unity of "YHVH
Eḥad", that is in Shema you have the six words which comprise the
unity of Malkhut with the light of the six edges which are above her.
"Barukh Shem Kavod Malkhuto L'Olam Vaed" - six words of
lower Yiḥud of Malkhut with her maidens, and for there are these
lesser countenances which are unified in the Holy of Holies which is
inclusive of the first three and all of the Hekhalot are united in the
heikhal - in this celestial place and this heikhal is in Malkhut and in
the lower Yiḥud he himself and his soul will enter in this Yiḥud. And
we answer "Barukh Shem Kavod Malkhuto L'Olam Vaed" (which
is the lower Yiḥud) quietly so that the known minister [satan] won't
sense anything because if he would actually sense what has
happening he would have impeded the happiness and he would have
denounced her children and from thusly impeded the Mother from
rising to join with her beloved. And on Yom Kippur "the denouncer

:אומרים בקול רם
אמנם מצאנו בדברי הרשב"י ז"ל דרך אחר בענין היחוד
-,בזוהר פ' במדבר וז"ל
רבי אלעזר שאל לר"ש )פי'( ]אבוי א"ל סימנא[ לזיווגא
 א"ל ברי אע"ג דאוקימנא מילין לכל סטר,דיחודא מנין
,]וסטר[ ואתבדרו הכא מלה והכא מלה ואתבדרו מילייא
 והכי הוא כעין סחרא דמדבחא דתנן.סימנא דא נקיט בידן
,'ובא לו לקרן דרומית מזרחית כו

becomes the defender"28 because we have entered into the wideness of
the river, then we say it aloud.
We found in the words of Rashbi z"l another way in the matter of
Yiḥud in Zohar Numbers29 and this is the language:
R. Eleazar then asked his father, R. Simeon, for a mnemonic
suggestive of this method of the Zivvug of Yiḥud. In reply his
father mentioned to each direction [missing] the manner in which
the priest goes round the altar, regarding Karnot haMizbeaḥ the
Mishnah-Code says: "And [the priest] came to the south-eastern,"
etc.

".והמאמר ארוך והעתקתיו לעיל בפרק "איזהו מקומן

And the article is long and has been copied above in the chapter
"Eizehu Mikoman"30

-,וכתב הפרדס בפרק כ"א משער מהות והנהגה וז"ל

And written in Pardes in chapter 21 from the Gate of Essence and
Guidance and this is the language:31

, פירוש בכוונת קריאת שמע,במאמר הזה עסקינן ביחוד
,ואמר שצריך ליכנס בקרן שהיא המלכות דהיינו שמע

In this article we concern ourselves with Yiḥud, the discussion on
intention in Kriyat Shema, and say that it is necessary to enter
into the horn [corner] that is Malkhut, i.e. Shema.

ואח"כ בדרום דהיינו התפארת שהוא ישראל

And afterwards in the south, that corresponds to Tiferet that is
Yisrael,

 ומשם ייחד התפארת עם החכמה,ואח"כ יחודו עם החסד

And afterwards his Yiḥud is with Ḥesed, and from there Tiferet
will unify with Hokhmah that is East, i.e. YHVH,

,שהוא המזרח דהיינו ידו"ד
ואח"כ יכוין שהחכמה מיוחדת עם הבינה דהיינו אלהינו
 ]ובשם אלהינו[ יכוין אל הבינה ואל הגבורה,שהוא הצפון
שהוא הצפון )ובשם אלהינו( ואל המלכות ]ש[שלשתן

And afterwards he will intend that Hokhmah unifies with Binah
i.e. Eloheinu, that is the North, and will intend to Binah and to
Gevurah which is North, and to Malkhut, that the three of them
are called Eloheinu,

,נקראים אלהים
,ואח"כ ייחד המלכות בידו"ד שהוא התפארת שהוא הדרום
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and afterwards Malkhut will unify with YHVH that is Tiferet i.e.
South,

Talmud Rosh Hashana 26A, .לפי שאין קטיגור נעשה סניגור
Zohar Numbers Section 3 120A
 א"ל ברי אף על גב דאוקימנא מלין לכל סטר וסטר ואתבדרו הכא מלה והכא.רבי אלעזר שאיל לרבי שמעון אבוי א"ל סימנא לזווגא דיחודא מנין
מלה סימנא דא נקוט בידך והכי הוא כעין סחרא דמדבחא דתנן ובא לו לקרן דרומית מזרחית מזרחית צפונית צפונית מערבית מערבית דרומית א"ל והא
. א"ל.לא יכיל עד דמקבל עליה בר נש עול מלכותא קדישא בקדמיתא ויהיב עליה עול דא ואת מרת דייתי לדרום בקדמיתא
R. Eleazar then asked his father, R. Simeon, for a mnemonic suggestive of this method of effecting unification. In reply
his father mentioned the manner in which the priest goes round the altar, regarding which the Mishnah-Code says: "And
[the priest] came to the south-eastern, then to the north-eastern, the north-western, and the south-western horn". R. Eleazar
then asked: 'How could one come to the south before taking upon oneself the yoke of the Kingdom of Heaven?'...
[ מדבחאis ( מזבחaltar) - the references below to "( "קרנות המזבחhorns or corners of the altar) refer to the above section of the
Zohar.]
Sidur Shaar haShamayim? - איזהו מקומן
Pardes Rimmonim Gate ... ch. 51 מהות והנהגה
In order to make the dromenon here work out technically, one must take the references to ḥokhmah and binah as referring to the
line of each, i.e. for hokhmah include ḥesed, for binah include gevurah.
tiferet/Yisrael = south
hokhmah/ḥesed/YHVH = east
binah/gevurah/Eloheinu = north
malkhut/YHVH = west? (west is missing, double malkhut?)

.ואח"כ במלת אחד ירמוז שכלם מיוחדים ביחוד שלם עכ"ל

[Shema
Yisrael

and afterwards in the word Eḥad hints that all are unified in a
complete Yiḥud. (until here his language)

Malkhut
Tiferet
Ḥesed
Hokhmah
Binah
Gevurah
Malkhut
Tiferet
ALL]

YHVH
Eloheinu

YHVH
Eḥad
הרי לכאורה דברי הזוהר סותרין זה את זה בכוונת ביאור
:היחוד
" כי זה המאמר,אבל "דע כי אלו ואלו דברי אלהים חיים
של קרנות המזבח הוא הייחוד של מטה דהיינו יחוד מלכות
 והיחוד הנזכר במאמר,עם התפארת ע"י כל האצילות
שלמעלה הוא יחוד העליון דהיינו תפארת וכל האצילות
 וראוי מתחילה לייחד הייחוד של,באין סוף ואין סוף בהם
 על כן, ואח"כ מעלין בקודש לייחד ייחוד העליון,תחתון
דברי הזוהר של קרנות יכוין בשני תיבות של "שמע

corners
South
East
North
kav haḥesed
kav hadin

South

Note that the words of the Zohar32 enlighten the secrets of both of
these in the intention of the explanation of the Yiḥud:
But, "[The utterances of] both are the words of the living God,"33 as
this is the discussion of the Karnot haMizbeaḥ34 which is the Yiḥud
below, that is the Yiḥud of Malkhut with Tiferet by means of all of
the Atzilut, and the Yiḥud, which is alluded to in the discussion
above, is the upper Yiḥud, that is Tiferet and all the Atzilut in EinSof and Ein-Sof in them. And it is seen that one starts by unifying the
lower Yiḥud, and afterwards to rise in holiness to unify the upper
Yiḥud. Thus in the Zohar35 the section about the Karnot [of the
altar] is intended in the two words of 'Shema Yisrael'.

",ישראל
 ובבואו,שמע מלכות ישראל תפארת שהוא יחוד התחתון
אח"כ "לידו"ד אלהינו ידו"ד אחד" יכוין בכל הכתוב
 וכן מבואר ברקנאט"י פ' ואתחנן,למעלה ייחוד העליון
בשם מדרש רות "דכל ברכאן אצטריך בקדמיתא לגבי
 ולבתר לגבי עלמא,עלמא עילאה דהיא מקורא דכולא
.' אבל ביחוד מלמטה למעלה כו,'תתאה וכן בקדושה" כו
על כן יכוון המכוון בתיבת "שמע ישראל" עניין הייחוד
 ואח"כ "בידו"ד,המוזכר במאמר הזה כעין קרנות המזבח
 אח"כ מצאתי.אלהינו ידו"ד אחד" עיקר הכוונה כנ"ל
(5) :קרוב לדברי בדברי החייט בסוף ספרו והנאני הדברים
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Shema is Malkhut, Yisrael is Tiferet that is the lower Yiḥud. And we
come afterwards to 'YHVH Eloheinu YHVH Eḥad' which is
intended in all that is written above about the upper Yiḥud, and is
explained in Recanati's commentary on the Torah portion of
V'etchanan36 referring to Midrash Ruth "all the blessings are
needed in the start for the sake of the upper world that is the source
of all, and ... for the lower world and thus in Kedusha (in holiness?)"
etc. but in the Yiḥud from below to above etc. Therefore intend the
intention in the words "Shema Yisrael" the matter of the Yiḥud
which is alluded to in this writing of Karnot haMizbeaḥ,37 and
afterwards in "YHVH Eloheinu YHVH Eḥad" the essence of the
intention as is said above.38 Afterwards I found close to this matter in
the words of haHayat at the end of his book39 and here is the matter:
(see Gloss 5)

Zohar see 19.
Talmud Erubin 13B, . והלכה כבית הלל, אלו ואלו דברי אלהים חיים הן:יצאה בת קול ואמרה
Then a bath kol issued announcing, '[The utterances of] both are the words of the living God, but the halachah is in
agreement with the rulings of Beth Hillel'.
See note 29.
See note 29.
Recanati 82A (bottom of right column) V'etchanan [Deuteronomy],
And in Midrash Ruth [Zohar Hadash] 87D (midrash haneelam) near the end: Margoliot edition
. רזא דעלמא תתאה, ואמר על ארץ חמדה, אהדר לבתר, דאיהו מקור דכלא, כיון דמברך ברכת הזן על מזונא דנפק מגו עלמא עילאה,וכן מתמן ולהלאה
: ולבתר לגבי עלמא תתאה קדישא, דאיהו מקור דכולא, בגין דכל ברכאן אצטריך בקדמיתא לגבי עלמא עילאה.מ"ט
See note 29.
See above.
haHayat at the end - ch 15 p. 206?

עוד כתבו המקובלים גם צריך לכוין אל "ידו"ד אלהינו
 והם מתחלפים באבג"ד "כוז"ו,ידו"ד" שהם י"ד אותיות
 אלו מצד הימין ואלו מצד,במוכס"ז כוז"ו" שהם ג"כ י"ד
 ואח"כ מתייחדות במלת אחד וכללם הוא כ"ח,השמאל
 וכן שם ידו"ד במילואו ומילוי, ובזה יגדל כח אדני,אותיות
 גם יכוין כי יש כ"ה אותיות.מילואו הוא כ"ח אותיות
 ואומרים אותו פעמיים בערב,'בפסוק "שמע ישראל" וגו
 וע"ז בא הרמז "ויפן,בבקר הרי נ' נגד חמשים שערי בינה
" ופירשו רז"ל "אין איש יוצא,כ"ה וכ"ה וירא כי אין איש
":ממנו להתגייר
וכשתחשוב פסו' "שמע ישראל" כו' עם "ברוך שם כבוד
, שבשמע ישראל כ"ה אותיות,"מלכותו לעולם ועד
 והרי,"ובברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" כ"ד אותיות
: כי שער החמשים הוא נעלם,הכל ביחד מ"ט אותיות
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Additionally, the kabbalists wrote that also one needs to intend to
"YHVH Eloheinu YHVH" that they are fourteen letters, and they
are transposed in Aleph-Bet-Gimel-Dalet so that they are also
fourteen, these from the right side and those from the left side, and
afterwards unified in the word Eḥad and they are 28 [ ]כ"חletters
altogether. And with this the power [ ]כּ ַֹחof Adonai is enlarged. And
thus the name YHVH filled, and filling the filled [a double expansion
of the names of the letters] is 28 [ ]כ"חletters.40 Also intend that
there are 25 letters in the sentence "Shema Yisrael" etc., and we say
it twice - in the evening and in the morning so it is 50 [letters] against
the 50 gates of understanding, and on this hints "He turned this-way
and that-way,"41 and the explanation of our sages42 "No convert was
to descend from him."
And when we add the sentence "Shema Yisrael" etc. with "Barukh
Shem Kavod Malkhuto L'Olam Vaed", that in "Shema Yisrael"
are 25 letters, and in "Barukh Shem Kavod Malkhuto L'Olam
Vaed" there are 24 letters, altogether there are 49 letters, because the
50th gate is hidden.

YVD VAV DLYT HH HH VAV ALYF VAV HH HH
Exodus 2:12, :מנ ֵהוּ בַּחוֹל
ְ ט
ְ ִ מּצְרִ י ו ַיּ
ִ וַיִּפֶן כּ ֹה וָכ ֹה וַיּ ַרְ א כִּי אֵין אִישׁ וַיּ ַך ְ אֶת־ ַה
He turned this-way and that-way, and seeing that there was no man (there), he struck down the Egyptian and buried him
in the sand.
Maharal - Hidushei Aggadot 3:203 Sanhedrin
חדושי אגדות ג עמוד רג ־ מסכת סנהדרין
נראה שבא לומר כדאמרינן למעלה שנבוכנצר המחריב לארץ ]לא[ יצא ממנו אחד שבא להתגייר מפני שהחריב הבית וכן )החורבן( ]הגורם[ להחריב
 הוא עמון ומואב שהם ג"כ מסולקים מן ישראל דכתיב )דברים כ"ג( לא יבוא עמון ומואב בקהל ה׳ ולכך נתנו,שהיה ידו עם המחריב ונתן עצה למחריב
.עצה על החורבן
Or Rashi:
: שאין איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר.וירא כי אין איש
, אותה השעה ויך את המצרי, ראה שאין עומד ממנו גר,וירא כי אין איש שמות ב' י"ב
Or Midrash Rabba (Margoliot) Devarim 2 siman 32:

[The Lurianic material]43

,אתם ראיתם את כל מה שכתבתי בזה הפסוק של הייחוד
שהוא על פי המתבאר מקבלת המקובלים לפי מה
שמפורסם בדבריהם אבל יש פנימיות לפנימיות "עמוק
עמוק מי ימצאנה" "ואיש חכם ידלנה" הוא החכם השלם
 אשר האיר עיני,המקובל האלהי הרב הגדול האר"י ז"ל
",המשכילים בחכמה הפנימית "בסודי סודות ה׳ ליראיו
,בטעמי המצות ונימוקיהן ובתפילות ובשבתות ויחודיהן
 ואני קיימתי.וסודות ק"ש עולות על גביהן אשרי הזוכה
 ומנעתי,להן בנפשאי תמיד במופלא ממך אל תראי לרבים
את עצמי מלגלות סודותיו הפנימיים לרבים אשר לא
 כי, כי אם הדברים הפשוטים המובנים מדבריו,יחכמו
,אמרתי כי אין המון העולם כדאי להשתמש באור הגנוז

"אך בפסוק הזה של קבלת עול מלכות שמים "נפשי חשקה
"ונכסף נכספתי" לגלות קצת מסתרי סודותיו אשר זכיתי
להנות מאורו "אחת הנה ואחת הנה" מתוך קונטרס"י
,תלמידיו הקדושים אשר בארץ
אמנם כולו לא תראה אפס קצהו תראה להשביר את האוזן

You have seen all that I have written concerning this verse of the
Yiḥud, in accordance with what can be understood from the tradition
of the kabbalists, in keeping with what is well known in their
writings. However, there is an inner dimension to the inter
[teachings], "so deep, who can fathom it?,"44 "but a wise man will
draw it forth."45 He is the perfect sage and divine kabbalist, the
great rabbi, the Lion, of blessed memory, who enlightened the eyes
of the wise with inner wisdom, "the secrets of YHVH are to those
who fear Him,"46 the purpose of the precepts and their reasons, and
their Yiḥud's of prayers and praises. However, the secrets of
recitation of the Shema exceed all of them. Fortunate is one who
merits [knowing them]. Personally, I have always adhered to the
principle, what is wondrous for you, do not reveal to the multitude. I
have restained myself from revealing his inner secrets to the unwise
multitude, except for simple matters that can be understood from his
words. For I thought, the masses are not worthy to make use of the
concealed light.
However, in the case of this verse, concerning accepting the yoke of
the Kingdom of Heaven,47 'my soul longed and desired'48 to reveal
some of his secrets, whose light I merited to enjoy 'here and there'49
among the manuscripts of his holy disciples who are in the Land.

50

 וכדי להבין, והחכם יבין מדעתו,כפי מה שיכול לשמוע
 צריך אני,קצת מסודותיו העמוקים בק"ש בסוד היחוד
לאודעי ג"כ מברכת ק"ש סוד ברכת אהבה רבה ממה
שהאיר עיני הרב הקדוש ז"ל וזה השער לה׳ יבואו בו
הצדיקים להבין ולהשכיל בסוד היחוד "קבלת עול מלכות
:"שמים
43
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Translation from Krassen
Ecclesiates 7:24
:אנּוּ
ֶ צ
ָ מ
ְ ִרָ חוֹק מַה־שֶּׁ ָהי ָה וְעָ מ ֹק | עָ מ ֹק מִי י
That which is far off, and exceeding deep, who can find it out?
Proverbs 20:5 (Shla also quotes in SLH). :בלֶב־אִישׁ וְאִישׁ תְּ בוּנָה יִדְ לֶנָּה
ְ מי ִם ֲעמֻקִּ ים ֵעצָה
ַ
Shla (מסכת שבועות ־ פרק תורה אור )קכד
 וצורך עוד למים,וזהו סוד שפרש רש"י כשקרא הקב"ה לאהרן ומרים היו עסוקין בדרך ארץ
. זהו משה רבינו ע"ה שהוא לקח האשה כושית,מים עמוקים ואיש חכם ידלנה
Counsel in the heart of man is like deep water; but a man of understanding will draw it out.
Psalms 25:14, :סוֹד יְהֹוָה לִירֵ אָיו וּבְרִ יתוֹ לְהוֹדִ י ָעם
The counsel of YHVH is with them that fear him; and he will reveal to them his convenant.
Genesis 33:8, :בּבִתְּ כֶם תְּ נוּ נ ָא א ֹתָ הּ לוֹ לְאִשָּׁ ה
ְ בּנ ִי חָ שְׁ קָ ה נַפְשׁוֹ
ְ וַי ְדַ בֵּר חֲמוֹר אִתָּ ם לֵאמ ֹר שְׁ כֶם
Hamor spoke with them, saying: My son Shekhem - his emotions are so attached to your daughter, (so) pray give her to
him as a wife!
Genesis 31:30, :וְעַתָּ ה הָלֹך ְ ָהלַכְתָּ ִכּי־נִכְס ֹף נִכְסַ פְתָּ ה לְבֵית אָבִיך ָ לָמָּה גָנַבְתָּ אֶת־אֱל ֹ ָהי
Well now, you had to go, yes, go since you longed, longed for your father's house-s. Why did you steal my gods?
Kings II 4:35, :הנָּה וַיַּעַל וַיִּגְהַר ָעלָיו וַי ְזוֹרֵ ר ַהנַּעַר עַד־שֶׁ בַע ְפּ ָעמִים וַיִּפְקַ ח ַהנַּעַר אֶת־עֵינ ָיו
ַ בּ
ַ ְ וַיּ ָשָׁ ב וַיֵּלֶך
ֵ הנָּה וְאַחַ ת
ֵ בּי ִת אַחַ ת
Then he returned, and walked in the house to and fro; and went up, and stretched himself upon him: and the child sneezed
seven times, and the child opened his eyes.
Sefer HaKaavanot 28A/Pri Etz Hayim Shaar Kriat Shema ch 4 40A

 ונודע כי,ברכת אהבה רבה הוא היכל אהבה שהוא החסד
[ גם אמר הפסוק "ואיש אשר יקח ]את.""והוכן בחסד כסא
 כי חסד הוא המתקן אותם,אחותו" וכו' חסד הוא
 ואמנם כבר ידעת כי כל כוונת התפילות הם.[]ומזדווגם
,אחד לחבר זעיר ונוקביה ולזווגם
והנה בהיות בית המקדש קיים היו המוחין דלהון תדירין
 ולכן, אך עתה המוחין מסתלקין מנייהו,ולא היו מסתלקין
 וענין תפילתנו,זעיר אנפין ונוקביה נקראים נופלין ואובדין
 והענין כי הלא כוונתינו לזווגם.הוא להחזיר להם המוחין
 והנה ירידת טיפת הזרע,כדי שיולידו שפע ונשמות בעולם
 לכן ביאת,היא ממוחין ואם אין להם מוחין איך יולידו
 שאין באין לו מוחין עד היותו,הקטן אינה ביאה עד שיגדיל

The blessing of Ahava Raba is the shrine of love which is Ḥesed.
It is known that "And in mercy a throne was established."51
Also the sentence says "A man who takes-in-marriage his
sister,"52 etc., is Ḥesed, because it is Ḥesed that restores them and
unites them. And you already know that the whole purpose of the
prayer is to Eḥad to connect and to unite them.
When the Temple still existed the Moḥin were always continuous
and they would not separate or go up, that is why they are called
fallen and lost. And the intention of our prayer is to bring them
back the Moḥin. We want to bring union between them to bring
Shefa and bring souls into the world. and even when you have
birth the creation of semen starts from the brain [moḥin]. And if
you do not have this brain, how can they give birth. So an
intercourse of a juvenile is not an intercourse until he grows up,
since he does not have Moḥin until he is thirteen years old.

. ולכן אנו צריכין לתת להם מוחין,בן י"ג שנה
, א' הוא סוד מוחין דששה קצוות,והנה המוחין הם בב' מינן
 ואמנם קודם. וכמו שנבאר בעז"ה,או מוחין דג' ראשונות
 ולכן בכאן בהיכל,שנזווגם בעמידה צריך שיהיה להם מוחין
 נעשין בו יסוד,אהבה אשר בו סוד הימין המוכן בחסד כסא
,מיין נוקבין לעורר זיווג העליון של אבא ואמא שבאצילות
כדי שע"י זווג אבא ואמא יולידו וימשיכו מוחין לזעיר
: ויזדווגו גם זעיר ונוקביה אח"כ בעמידה,ונוקביה

נמצא כי ענין ק"ש הוא בחינת זווג אבא ואמא והורדת
 ואח"כ בעמידה הוא זיווג זעיר,מוחין לזעיר ונוקביה
 "כי רבינו הקדוש, ולכן גדולה מצות ק"ש מהתפלה,ונוקביה
 "אך,ושאר החכמים אשר תורתן אומנתן לא היו מתפללין
 "כי הוא זווג אבא,בהגיע זמן ק"ש היו אומרים פסוק ראשון
 כי שאר ק"ש הוא תיקון רמ"ח אברים דזעיר כמו,ואימא
 ולכן צריך למסור נפשו בארבעה מיתות.שנבאר בעזה"י
 אך להיותנו עדיין. משא"כ בעמידה,ב"ד כשאומר אחד
בבריאה אין אנו חייבין לקום מעומד כמו בעמידה שאז אנו
 וזו היא סברת בית הלל "כל אדם קורא,בעולם האצילות
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This is why we need to give them the Moḥin. The Moḥin are of 2
kinds. One is the secret of the Moḥin of the six edges or the
Moḥin of the first 3 [Sephirot] as we will explain with the help of
the Name. And it is true that before we try to unite them in the
prayer of Amidah, it is necessary that they will already have
these Moḥin and that is why here at the shrine of love, which is
on the secret of the right - which "establishes in Ḥesed a
throne." In there it created the Yesod from the Mayin Nukvin in
order to arouse the higher Zivvug of Abba and Imma in Atzilut in
order that through their Zivvug there will be drawn forth Moḥin
to Ze'er Anpin and his Nukva and then later in the Amidah also
that the Ze'er Anpin and his Nukva will have their union.
So from here it follows that the matter of the Kriyat Shema is
the aspect of the Zivvug of Abba and Imma and the drawing
down of the Moḥin for the Ze'er Anpin and his Nukva. And
afterwards in the Amidah there is the Zivvug of Ze'er Anpin and
his Nukva. And therefore the commandment of the Kriyat
Shema is greater than that of the Prayer [Amidah] "Our holy
rabbi and the rest of the sages whose study was their profession, did
not pray [the Amidah]"53 ”but when arrived the time of Kriyat
Shema they would say the first sentence”54 because this is the
Zivvug of Abba and Imma. Whereas the rest of the Kriyat
Shema is the restitution or preparation of 248 ligaments or body
parts of Ze'er as we shall be explaining later with the help of God.
That is why he should draw out his soul in the four types of

Isaiah 16:5, :צדֶ ק
ֶ מהִר
ְ אמֶת בְּאֹהֶל דָּ ו ִד שֹׁפֵט ו ְד ֹרֵ שׁ מִשְׁ פָּט וּ
ֱ בּ
ֶ וְהוּכַן בַּחֶ סֶ ד כִּסֵּ א וְי ָשַׁ ב ָעלָיו
And in mercy a throne was established: and he sat upon it in truthfulness in the tabernacle of David, judging, and seeking
judgement, and quick to do righeousness.
Leviticus 20:17
:בּנ ֵי ַעמָּם עֶרְ ו ַת אֲח ֹתוֹ גִּלָּה עֲוֹנוֹ י ִשָּׂ א
ְ וְאִישׁ אֲשֶׁ ר־יִקַּ ח אֶת־אֲח ֹתוֹ בַּת־אָבִיו אוֹ בַת־אִמּוֹ ו ְרָ אָה אֶת־עֶרְ ו ָתָ הּ וְהִיא תִ רְ אֶה אֶת־עֶרְ ו ָתוֹ ֶחסֶד הוּא וְנִכְרְ תוּ לְעֵינ ֵי
A man who takes-in-marriage his sister, the daughter of his father or the daughter of his mother, so that he sees her
nakedness and she sees his nakedness – it is a disgraceful thing, they are to be cut off before the eyes of their kinspeople, the
nakedness of his sister he has exposed, his iniquity he shall bear!
Talmud Shabbat 11A, . שתורתן אומנותן, לא שנו אלא כגון רבי שמעון בן יוחי וחביריו:אמר רבי יוחנן
R. Johanan said: This was taught only of such as R. Simeon b. Yohai and his companions, whose study was their profession
Talmud Brachot 13B

" ואמנם ג"כ אדרבה להיות זיווג אבא ואימא עליון.כדרכו
, אין בנו כח לעוררו בהיותנו בעולם האצילות,ונעלם מאד
רק בהיותנו בבריאה אז אנו מעוררים זווגם כי הוא נעלם
 ולכן אנו, וכיון שאנו בבריאה אין אנו צריכים לקום,מאד
 כי,אומרים פסוקי התורה פרשת שמע בעולם הבריאה
 רק שנעשה זווג זה ע"י,פרשת שמע אינה אלא באצילות
 נמצא כי סוד,התעוררות מיין נוקבין בהיכל אהבה דבריאה
 ויורדין,ק"ש לזווג אבא ואימא ולתת מוחין לזעיר ונוקביה
 ואז תוכל מלכות,מוחין אלו עד היכל אהבה דבריאה
:'לעלות באצילות ליעשות פרצוף גמור כו

.ועתה נבאר הענין בארוכה בביאור ענין ק"ש בעצמו

And now lets explain this matter in detail while we explain Kriyat
Shema.57

,דע כי זעיר ונוקביה הם נקראים בנים של אבא ואמא

You should know that Ze'er Anpin and his Nukva are called
children of Abba and Imma and we humans even humans who
dwell in this world, we are called children of YHVH Eloheinu
which are actually the combination of Ze'er Anpin and his Nukva.
These Mayin Nukvin that Malkhut arouses towards Ze'er is the
secret of the eternal souls of the sages who are their children and
the Mayin Nukvin which Imma arouses to Abba are the very
inner eternal soul of Ze'er Anpin and his Nukva are the offsprings
that are in Abba and Imma.

ואנחנו בני אדם גם בני איש היושבים בעולם הזה נקראים
 והנה המיין הנוקבין.בנים לה׳ אלהינו שהם זעיר ונוקביה
שמעלה המלכות אל הזעיר הוא סוד נשמות הצדיקים שהם
 והמיין נוקבין שמעלה אימא אל אבא הם,הבנים שלהם
 שהם סוד הנשמה הפנימית,זעיר ונוקביה דמוחין שלהם
:דזעיר ונוקביה שהם הבנים שלהם
 שאח"כ בשים,וכוונת יחוד ק"ש הוא זיווג אבא ואימא
 ולכן צריך להקדים זווג,שלום הוא יחוד תפארת ומלכות
 וכבר ביארנו שכמו שלזיווג התחתון.עליון זה אל התחתון
של תפארת ומלכות אנו צריכין אל התעוררות מיין נוקבין
 גם זיווג,הם נשמות של הצדיקים בנים לתפארת ומלכות
העליון צריכין אל המיין נוקבין מתפארת ומלכות שהן
 ולפי שהם צריכין תחלה להתקין עצמם כדי שיוכלו.בניהם
 לכן אנו ממשיכין לשניהם,לעלות ולהיות בסוד מיין נוקבין
,' כי שמ"ע הוא המלכות שם ע,שפע בסוד שמע ישראל
ושם היא המלכות בסוד שם ידו"ד ושדי העולים בגימטריא
' ואנו ממשיכין לה שפע מן ע' הגדולה שהם סוד ע,ש"ם
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execution by law and when he says Eḥad he should draw out all
his soul as if he is being put to death, which is the not the case in
the Amidah. But since we are generally still in the Briah we do
not have to rise and stand up like in Amidah when we say
Shema. Then when we say the Shema we are in the world of
Atzilut. And this is the conjecture of Hillel "every man should
recite in his own way,"55 and moreover since the Zivvug of Abba
and Imma is superior and very hidden we do not have the power
to arouse it when we stay in the world of Atzilut. It is only when
we are in Briah that we can arouse their Zivvug because it is
very hidden and since we are in the Briah we do not have to rise
up on our feet. That is why we say the sentences from the Torah
parshat Shema in the world of Briah even though Shema is only
in Atzilut. The special thing is that the Zivvug is performed by
the arousal of the Mayin Nukvin which happens in the shrine of
love on the level of Briah. So we find that the secret (inner
intention) of Kriyat Shema is to make the Zivvug of Abba and
Imma and to give Moḥin to Ze'er Anpin and his Nukva. And
these Moḥin descend all the way to the shrine of love in Briah.
When they reach there then the Malkhut would be able to ascend
in Azilut and become a complete Partzuf etc.56

And the intention of the Yiḥud of Kriyat Shema is the Zivvug
Abba and Imma. Later in Sim Shalom towards the end there is
the Yiḥud of Tiferet and Malkhut. That is why one should have
the higher Zivvug preceeding the lower. And we have already
explained that like for this lower Zivvug of Tiferet and Malkhut
there is a need to have the arousal of Mayin Nukvin which are
the eternal souls of the sages who are the sons to Tiferet and
Malkhut. Also this higher Zivvug is in need of Mayin Nukvin
from Tiferet and Malkhut which is their sons. And since they
need first to prepare themselves so that they can rise and be
counted in the secret of Mayin Nukvin that is why we in our
initiative drawing towards for the two of them the divine Shefa
through the secret of Shema Yisrael. Because Shema is Malkhut
Shem (name) - Ayin, and Shem is Malkhut in the secret of the
name YHVH and Shaddai which add in Gematria to Shem
58

Talmud Brachot 10B, ; ובלכתך בדרך: שנאמר, כל אדם קורא כדרכו:ובית הלל אומרים
Beth Hillel, however, say that every man should recite in his own way, as it says, and when thou walkest by the way.
Missing Note.
PEH 29A
PEH ch 5

' והם סוד ז,שמהן עילאין דבאילנא דחיי היא הבינה
 וכולם,ספירות התחתונות של )הברכה( ]הבינה[ עצמה
 שהאותיות רבתי, וזהו סוד ע' רבתי,'כלולים מעשר הם ע
 סוד, ואח"כ ישראל הוא שי"ר א"ל.[הם )בברכ'( ]בבינה
 כי עתה, והחכמה הנקראת אל,)ברכ( ]בינה[ הנקראת שיר
 ואחר שקבלו שפע זה אז הם,התפארת מקבל משניהם
בסוד מיין נוקבין ואז מזדווגים אבא ואמא בסוד דעת
 וזהו סוד "ידו"ד אלהינו ידו"ד" הם סוד חכמה,המזווגם
(6) :ובינה ודעת

וכדי להבינך ענין זה שאמרנו שזעיר ונוקביה צריכין לקבל
 ואח"כ נעשין מיין נוקבין לזיווג אבא,הארה מן אבא ואמא
 הנה יוקשה להמשכיל ההארה מאבא ואימא,ואימא
,ממחילה שמקבלין זעיר ונוקביה להיותו מיין נוקבין

 שהרי,איך יכולים לקבל מלמעלה אם לא יש למעלה זיווג
.אין למעלה זיווג עד שיהיה בזעיר ונוקביה מיין נוקבין
דע כי הלא ב' זיווגים יש למעלה באבא ואימא א' הוא
 הזווג החיצון הוא. הב' הוא זיווג הפנימי.זיווג החיצון
 וזיווג זה הוא,להחיות העולמות ולקיימם קיום ההכרחי
 כי אם יתבטל רגע יתבטלו כל,תדיר ואינו נפסק לעולם
 וזיווג זה אין צריך להעלאת מיין נוקבין של זעיר,העולמות
 ]והוא, כי אין זה זיווג גמור רק בבחינות החיצוניות,ונוקביה
תדיר ואינו נפסק לעולם כי אם יתבטל רגע אחד יתבטלו כל
[.העולמות
זיווג שני לתת מוחין אל זעיר ונוקביה כדי להוליד נשמות
 וזהו הזיווג אינו,בעולם שהוא פנימיות העולמות כנודע
 לכן תמצא לפעמים בזוהר "יש פירוד כביכול מגיע,תדירי
 דוגמת מה שאמרו רז"ל "נשבע הקב"ה,עד אבא ואימא
 כי ב' ירושלים אלו,'שלא יכנוס בירושלים של מעלה" וכו
 לפעמים מצינו בזוהר בפסוק "ונהר.הם סוד אימא ומלכות
, והדבר מתורץ עם הנזכר.יוצא מעדן" דלא פסיק תדיר
והמיין הנוקבין של הבינה לצורך זיווג הנשמות שהוא
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[name]. And we continue drawing to her the Shefa from the
great Ayin which is the secret of 70 higher names which exist in
the Tree of Life which is Binah. And this is the secret of the seven
lower Sephirot of Binah itself. And they are all made of 10 and
this is the secret of the large Ayin in Shema that the letters of
rabati are in the Binah and later Yisrael is Shir-El the secret of
Binah which is called Shir and the Hokhmah which is called El
because the Tiferet receives from the two of them. And after they
have received the Shefa then they are on the status of Mayin
Nukvin and Abba and Imma they join through the secret of Daat
which brings them together. And this is the secret of YHVH,
Eloheinu, YHVH are the secrets of Hokhmah, Binah and Daat
[see repetition below]. (see Gloss 6)
And in order make you understand this issue that we said that
Ze'er Anpin and his Nukva must first receive illumination from
Abba and Imma and then they themselves become Mayin Nukvin
to enable the Zivvug of Abba and Imma then the intelligent may
raise the question [or: it becomes a problem for those that have
discernment] about the illumination of Abba and Imma from the
forgiveness that Ze'er Anpin and his Nukva receive so that they
can become Mayin Nukvin.
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How can they receive it from above if there is no Zivvug? And
there cannot be Zivvug above til Ze'er Anpin and his Nukva have
this Mayin Nukvin.
You should know that really there are two types of Zivvug's
above with Abba and Imma. The first one is the outer Zivvug,
second is the inner Zivvug. The outer Zivvug is in order to give
to sustenance to the worlds and maintain them to the required
amount and this kind of Zivvug is continuous and never stops
for if it stops for a second only all the worlds will come to naught
[see repetition below]. And this Zivvug has no need for the
raising of Mayin Nukvin of Ze'er Anpin and his Nukva. Because
this can be considered as a complete Zivvug only from its outer
aspects. is continuous and never stops for if it stops for a second
only all the worlds will come to naught [see repetition above]
The second type of Zivvug is in order to give Moḥin to Ze'er
Anpin and his Nukva so that they can give birth to souls in this
world. So this Ze'er Anpin and his Nukva are the inside of the
worlds and this type of Zivvug is not continuous. That is why
sometimes you find in the Zohar there is seemingly a separation
which reaches all the way to Abba and Imma like what the sages
said "The Holy One blessed be He said:I will not come into the
Jerusalem on high"61 etc. because this image of the two Jerusalems
this is the secret of Imma and Malkhut. At times we found in the
sentence "Now a river goes out from Eden,"62 the Zohar said
60

PEH ch 5
Missing Note.
Talmud Taanit 5A, . אמר הקדוש ברוך הוא לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה:הכי אמר רבי יוחנן
This is what Rabbi Yohanan said: The Holy One blessed be He said: I will not come into the Jerusalem on high until I come into
the Jerusalem below.
Genesis 2:10, :בּעָה רָ אשִׁ ים
ָ ְוְנָהָר יֹצֵא מֵעֵ דֶ ן לְהַשְׁ קוֹת אֶת־ ַהגָּן וּמִשָּׁ ם יִפָּרֵ ד ו ְ ָהי ָה לְאַר
Now a river goes out from Eden, to water the garden, and from there it divides and becomes four stream heads.

,פנימיות העולמות הם זעיר ונוקביה

 וע"ז מייחדים "שמע,ואם הם לא יעלו אין זיווג זה למעלה
.ישראל" וכמ"ש לעיל
 וכבר,"ובזוהר אמרו כי זה "ישראל הוא ישראל סבא
 כי הלא כמו שזעיר מתחלק,הודענו פירושו במקום אחר
 וכן נוקביה נחלקת לשתים רחל,לשנים והוא יעקב וישראל
 כן )בעלה בחיה( ]למעלה בינה[ נחלקת לשתים בינה,ולאה
 ונקרא, וכן באבא נחלק לשנים חכמה וישראל סבא,ותבונה
 ועתה זעיר שהוא,סבא בערך זעיר שנקרא ישראל זוטא
 מן חסד-  ומהיכן,ישראל זוטא מקבל הארה מישראל סבא
 מימינא א"ל משמאלא שי"ר,וגבורה שהוא סוד שי"ר א"ל
.וכנזכר לעיל
ובמלת שמע המלכות מקבלת מז' תחתונות דאמא שהוא
 ואז נעשין מיין נוקבין ומזדווגים חכמה ובינה זיווג,תבונה
" והוא סוד "ידו"ד אלהינו ידו"ד,הפנימי ע"י הדעת המזווגם
 וההארה זו נמשכת לאבא,הם סוד חכמה ובינה ודעת
:ואמא מאריך אנפין

(7) והזהיר הרב ז"ל
,קודם שתאמר שמע תכוין לקיים מצות עשה לומר ק"ש
וע"י מצוה זו שאתה מקיים תכוין שע"י זה תוכל להעלות
 ובזכות שמוסר נפשו,מיין נוקבין אלו להוריד מוחין אלו
 ואז מעלה,להריגה בארבע מיתות בית דין לקדושת השם
מדריגות נשמה לנשמה ונשמה בתוך מיין נוקבין דזעיר
.ונוקביה כמ"ש
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about it the [the grammatical form is very much present] that it
never stops.63 And this comes all in one with what we mentioned
which is really Mayin Nukvin of Binah which are needed for the
Zivvug of the souls which is the inside of the worlds which are
Ze'er Anpin and his Nukva.
And if they do not rise then the Zivvug above of Abba and Imma
cannot proceed and this is why we make the unification of
Shema Yisrael as explained above.64
And in the Zohar65 said "Shema, Yisrael. R. Yesa said: 'This is
the patriarch [grandfather] Yisrael.'" and we already explained
it elsewhere, that in the same manner that - Ze'er divides into
two which are Yaakov and Yisrael and Nukveha [his female
counterpart] divides into two, Rachel and Leah, likewise up in the
Binah Binah is divided into two, Binah and Tevunah and likewise
with Abba, is divided into two, to Hokhmah and Yisrael Saba.
This Yisrael Saba is called saba compared with the Ze'er which is
called Yisrael Zutta [Yisrael junior]. And now it is Ze'er. And he
receives illumination from this ancient Yisrael. Wherefrom?
From Ḥesed and Gevurah, which is the secret of Shir-El. From
right is El, from left is Shir (as is remembered explained above).
And in the word Shema the Malkhut receives from the seven
lower Sephirot of Imma has to do with tevunah (intelligence) And
then there are formed the Mayin Nukvin and Hokhmah and
Binah are united in the internal Zivvug through the Daat which
brings them to the union. And this is the secret of YHVH
Eloheinu YHVH this is the secret of Hokhmah and Binah and
Daat [see repetition above]. And this illumination is drawn for the
benefit of Abba and Imma from the Arikh Anpin.
And the Rav of blessed memory66 cautioned: (see Gloss 7)
Before you say the Shema, you should intend to fulfil the
positive commandment (Mitzvat Aseh) to say Kriyat Shema, and
through this commandment that you perform, you should intend
that through this you would raise these Mayin Nukvin in order to
draw down these Moḥin; and by the virtue of being ready to give
up one’s soul through the four means of execution administered
by the court, for the sake of sanctifying the Name, then one
would raise the oversoul’s oversoul, and of the oversoul (Neshama
or eternal soul inside the Mayin Nukvin of Ze'er Anpin and his

Zohar sec. 1 85A
Further, the incident took place on the river Khebar (khebar=of old), so called because it was qualified for this from the beginning of
the world, and the Shekinah had been constantly revealed on it, as it is written, "And a river went out from Eden to water the
garden and from there it parted, etc." (Gen. 2:10). This was one of the four rivers, and there the Shekinah was revealed
exceptionally to relieve Israel in their emergency; but at other times it did not appear there.
It is written: ( על נהר כברal nehar kevar), by the River Kevar (ibid.). What does this mean? River of Already, already existing since
the day the world was created,3 upon which Shekhinah reveals Herself constantly, as is written: A river issues from Eden to water
the garden, and from there it divides [and becomes four riverheads]. The name of the first is… (Genesis 2:10-11).4 This is one of
them,5 and there She revealed Herself at that precise moment because in their suffering Israel needed Her. But at other times She
does not reveal Herself.6
above
Zohar sec 3 263A,  אמר רבי ייסא ישראל סבא.שמע ישראל
Hear, Israel. R. Yesa said: 'This is the patriarch Israel.'
PEH ch 12

Nukva, (as it was explained).

",ואמנם הפסוק אומר "תנו עוז לאלהים על ישראל גאותו
,כי כביכול הש"י צריך כח ועזר מן ישראל ע"י מעשיהם
 וגם כשרוצה לעלות,ועתה בגלות המלכות נפלה בעונותינו
 כי עונותינו מפילין אותו,צריך שיהיה ע"י זכיותינו
 וא"כ עתה אי אפשר להן לעלות אם,וזכויותינו מעלים אותו
לא יהיו בנו צדיקים גמורים אשר יש להם נשמות קדושות
 ועל ידיהם תעלה,שיש להם כח לעלות עד )ה(מקום הבינה
המלכות כנזכר בתיקונים כי ישראל אינון גדפין דשכינתא
 והנה לטעם הזה הגלות מתגבר ומתארך.להעלותה למעלה
 כי אם, כי אין בנו מי שיוכל ]לעלות[ למדריגה זו,בעונותינו
 היה מעלה את,היה בינינו ]מי[ שיוכל להעלות שם נשמתו
[' והיה הזיווג נעשה כתקונו ]וכו,המלכות גם היא

על כל זה יש קצת תיקון במה שנמסור את עצמינו על
 הרי אנו צדיקים גמורים,קידוש השם בכל לב ובכל נפש
 כמ"ש "שובה,ויש יכולת בנפשותינו לעלות עד הבינה
" כי סוד התשובה מגעת אל האדם,ישראל עד ה׳ אלהיך
:'ומעלהו עד אימא עילאה הנקרא תשובה כו

67
68
69

And indeed the verse says "Ascribe strength to God: his
majesty is over Yisra'el,"67 because it is as if the blessed Name
is in need of strength and assistance from Yisrael through their
deeds, and nowadays in the exile the Malkhut has fallen because
of our inequities, and thus likewise when one wants to ascend, it
should be through our merits, because our transgressions lower it
and our merits raise it, and if so then nowadays they cannot
ascent, unless there will be among us ultimate sages (Tsadikim
gmurim) who have holy oversouls that have the strength to rise
up to the place (Makom) of (the Sephirah of ) Binah, and through
them the Malkhut will ascend as is mentioned in the Tikkunim68
that Yisrael are the wings of the Shekhinah to raise her up. And
this is the cause that the exile is gaining and is lengthened by our
transgressions, because there are not among us (such) who can
(ascend) this level, because if there was among us (one who)
would be able to raise there his oversoul, he would have raised
the Malkhut as well, and the Zivvug would have been done in its
proper way [etc.]
For all that there is (still) a little Tikkun in that [as] we give [like
sacrifice] ourselves for the sake of God (Kidush haShem) with
all the heart and all the soul, (then) we are perfect Tsadikim and
there is the capacity in our souls to ascend up to the Binah, as it
is said "O Yisra'el, return to YHVH thy God,"69 because the
secret of Teshuvah touches (affects) the person and raises him
up to the supreme Imma who is called Teshuvah etc.

Psalms 68:35, :אוָתוֹ וְעֻזּוֹ בַּשְּׁ חָקִ ים
ֲ ִש ֹרָ אֵל ַגּ
ְ תְּ נוּ ע ֹז לֵאלֹהִים עַ ל־י
Ascribe strength to God: his majesty is over Yisra'el, and his strength is in the clouds.
Tikkunei Zohar?
Hosea 14:2, :ָ בּעֲוֹנ ֶך
ְ שׁוּבָה י
ַ ִָש ֹרָ אֵל עַ ד יְהֹוָה אֱלֹהֶיך ָ כִּי כָשַׁ לְתּ
O Yisra'el, unto the Lord thy God; for thou hast stumbled in they iniquity.

 • הגהותHAGAHOT
GLOSS 1
",ולכך צריך לחטוף באל"ף כדכתיב "ואל תתחכם יותר
"" "ובלבד שלא יחטוף בחי"ת,"ובמופלא ממך אל תדרוש
,' ומארי"ך בדל"ת ליחודו כו,""כי יש לנו רשות להתבונן
:עד כאן לשונו

Therefore it is required to be short with the Alef (of the word EḥaD)
as it is written "nor make thyself overwise"70 and “do not inquire
about what is more (too) wonderous than (for) you.” 71 “and as long
as one does not shorten in (pronouncing the letter) Ḥet" “because we
are permitted to contemplate,”72 and extend (the pronounciation) of
the Dalet for His Yiḥud”, till here is his words.

GLOSS 2
-]לשון תולעת יעקב שם[ בזוהר
בההוא זמנא דצריך בר נש ליחדא לקודשה בריך הוא
, צריך להפשיט מיניה מחשבין דאינון קליפין,בשכינתיה
" ולסלקא,דאיתמר בהון "רבות מחשבות בלב איש
 הה"ד "ועצת השם היא,שכינתיה לגביה במחשבתא חדא
" כגוונא דבר נש דאתייחד בבת זוגיה ויתפשט,תקום
" הכי צריך,מלבושי למהוי עמה חד הה"ד "והיו לבשר אחד
להפשיט מיניה כל מחשבין אחרנין בזמנא דמיחד לקודשה
בריך הוא בכל יום פעמים "שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳
:אחד" ע"כ

the words of the Tola’at Ya’akov73 and of the Zohar74
At the same time that one needs to unify The Holy One Blessed
Be He with His Shekhinah, it is necessary to divest from himself
all thoughts that are klipot as it is said about them "There are
many devices in a man's heart,"75 and to raise his Shekhinah to
him in one thought, this is as written "but the counsel of
YHVH, that shall stand."76 As a man that will become one with
his partner, and takes off his clothes in order to be one with her,
this is as written "and they become one flesh."77 Thus one
needs to separate himself from all other thoughts at the time that
he unifies the Holy One Blessed be He twice every day, "Hear O
Yisrael YHVH is Eloheinu YHVH is One"

GLOSS 3

70
71

72
73
74

75
76
77

Ecclesiastes 7:16, :מם
ֵ אַל־תְּ הִי צַדִּ יק הַרְ בֵּה וְאַל־תִּ תְ חַ כַּם יוֹתֵ ר לָמָּה תִּ שּׁוֹ
Be not righteous overmuch; nor make thyself overwise: why shouldst thou destroy thyself?
Talmud Hagigah 13A
 במה, במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור: שכן כתוב בספר בן סירא, מכאן ואילך ־ אין לך רשות לדבר,עד כאן יש לך רשות לדבר
. אין לך עסק בנסתרות,שהורשית התבונן
שו"ת הרשב"א חלק ה סימן נה
. שהתורה כולה רומזת ואומרת, יש לנו רשות להתבונן בפשטי הדברים,ואמנם
Tolaat Yaakov - Sod (secret) Kriat Shema p. 29 (just before note 3)
Tikkunei Zohar section 67 (page 98A)
.ובההוא זמנא דצריך בר נש ליחדא לקודשא בריך הוא בשכינתיה צריך להפשיט מניה כל מחשבין דאינון קליפין דאתמר בהון רבות מחשבות בלב איש
 כגוונא דבר נש דמתיחד בבת זוגיה ואתפשט מלבושוי למהוי עמה חד.ולסלקא שכינתיה לגביה במחשבתא חדא הדא הוא דכתיב ועצת יי היא תקום
הדא הוא דכתיב והיו לבשר אחד הכי צריך לאפשטא מניה כל מחשבין אחרנין בזמנא דמיחד לקודשא בריך הוא בכל יומא תרין זמנין שמע ישראל יי
:אלקינו יי אחד
Proverbs 19:21, :בּלֶב־אִישׁ ו ַ ֲעצַת י ְהֹו ָה הִיא תָ קוּם
ְ מחֲשָׁ בוֹת
ַ רַ בּוֹת
There are many devices in a man's heart; but the counsel of the Lord, that shall stand.
Ibid.
Genesis 2:24, :א ָחד
ֶ ָש ֹר
ָ בּאִשְׁ תּוֹ וְהָיוּ לְב
ְ עַל־כֵּן י ַ ֲעזָב־אִישׁ אֶת־אָבִיו וְאֶת־אִמּוֹ ו ְדָ בַק
Therefore a man leaves his father and his mother and clings to his wife, and they become one flesh.

-וז"ל הזוהר פרשת בראשית
 דבעי בר נש ליחדא למאריה,הכי אוליפנא ברזה דק"ש
 וכד מטי לאחד,ולקשרא קשרין דמהמנותא ברעותא דלבא
אבעיא ליה לכוונה
,באל"ף סתימא עתיקא דכלא

And this is the language of the Zohar Genesis:78
Thus we learned in the secret of Kriyat Shema that one needs to
unify his Lord and to connect the connections of faith with the
will of his heart. And when he reaches to Eḥad, he must intend
with Aleph the hidden Ancient One of All.

,וח' תמניא דרגין עילאן מחכמה עילאה עד צדיק

Ḥet eight levels higher from Hokhmah Upper until the righteous
one (Yesod).

וד' רבתי אתדבקותא דכנסת ישראל דאיהי חולקיה

And great Dalet The community of Yisrael [Malkhut] that is the
portion of David that is called "poor and destitute", when we
cleave to those levels above that correspond to Aleph-Ḥet, then
she (dalet) is great and the entire world derives sustenance from
her.

 כד אתדבקא לאינון דרגין דלעילא,דאיקרי עני ]עלי[ ואביון
' כדין איהי רבתי ועלמה כולה יניק מינה וכו,דרמיזא בא"ח
,עוד שם וז"ל
 ותמן אמרי כמה בעי בר נש,בעי לארכא בהאי דל"ת
לארכה בה כשיעורא דימליך יתה לעילא ותתא ולארבע
.זוויין
 והנצח,)פירוש ארבע זויין הם גדולה גבורה תפארת יסוד
 כמ"ש במשנת העומקים, וההוד נקרא מטה,נקרא מעלה
 ואז שפע העליון יומשך,(בספר יצירה )וכשמבואר בפרדס
על ראשו מימין ושנים עליונים ע"י מסירתו במחשבתו
 כי ע"י גודל,' והיינו אומרו וכד בר נש מאריך כו,הטהורה
 ואז,רוב כוונתו יהיה הוא במקום ציבור גדול צדיק עליון
,(השכינה בין ב' צדיקים וכל העולמות בשלימות

81

ולארבע זוויין דעלמא רזא דשית סטרין עילאין דכלהו
 וכד בר נש מאריך,אתחברון עמה ולא יתפרשון לעלמין
, כל אינון יומין ושנין עילאין מוסרין ברכאן על רישיה,בהאי
וקב"ה קרי ליה "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך

It is appropriate to draw long this Dalet, and there they say, how
long is it required of a person to draw in it - as is needed to
coronate (appoint) it above and below and to the four angles
[cardinal directions].
(the interpretation of “four angles” are [the Sephirot of] Gdulah,
Gevurah, Tiferet, Yesod, and Netsaḥ is called above, and Hod is
called below, as it is written in the Mishnah of the Depths in Sefer
Yetsirah79 (and is explained in the Pardes80), and then the superior
Shefa would be drawn upon his head from the superior days and
years [or “from the Right and the Two Superiors] through his
transmission in his pure thought, namely what he (the Zohar) says
“and when a man draws" etc., because through the measure of his
great concentration he will be a superior Tzadik (righteous one)
instead of a whole great public, and then the Shekhinah will be found
between two Tzadikim, and all the worlds will be in perfection).
And the four angles of the world (are connected to) the secret of
the six supernal directions, that all of them would connect with
her and would not separate forever, and when a man draws this
at length, all these supernal days and years transfer blessings on
his head, and the Holy One Blessed be He calls him "and said to
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Zohar Bereshit Section 1 256B השמטות הזהר
(  וכד מטי לאחד אבעי ליה לכוונא בא' סתימא עתיקא.דהכי אוליפנא ברזא דק"ש דבעי ב"נ ליחדא למאריה ולקשרא קשרין דמהימנותא ברעותא דלבא
 ור' רבתא אתדבקותא דכנ"י דאיהו חולקיה דדוד דאקרי עני ואביון כד אתדבקא. וח' תמניא דרגין עלאין מחכמה עלאה עד צדיק.ס"א עמיקא) דכלא
...  כדין איהי רבתא ועלמא כוליה יניק מינה.לאינון דרגין דלעילא דרמיזין בא"ח
...[ כשיעורא דימליך יתה לעילא ולתתא ]ולארבע זוויין.בעי לארכא בהאי דל"ת ותמן אמרי כמה בעי בר נש לארכא בה
(last 2 words not repeated in Zohar text)
 וכד בר נש מאריך בהאי כל אינון יומין ושנין עלאין מוסרין.ולארבע זוויין דעלמא רזא דשית סטרין עלאין דכלהו אתחברון עמה ולא יתפרשו לעלמין
.ברכאן על רישיה וקב"ה קרי ליה (ישעיה מ"ט) ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר
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Sefer Yetzira (Book of Creation) Mishna 5  מהוצאת לאזארוס גאלדשמידטtrans. A. Kaplan.

 עומק, עומק מזרח ועומק מערב, עומק רום ועומק תחת, עומק טוב ועומק רע, עומק ראשית ועומק אחרית, מדתן עשר שאין להם סוף,עשר ספירות בלימה
. ואדון יחיד אל מלך נאמן מושל בכולם ממעון קדשו עד עדי עד,צפון ועומק דרום
Ten Sephirot of Nothingness. Their measure is 10 which have no end. A depth of beginning, a depth of end, a depth of good, a depth
of evil, a depth of above, a depth of below, a depth of east, a depth of west, a depth of north, a depth of south. The singular
master, God faithful king, dominates over them all from his holy dwelling until eternity of eternities.
80 Pardes Rimmonim Gate ... ch.
81 (first two words duplicated in end of previous quote - must be an error?)

:" עכ"ל:אתפאר

me, Thou art my servant, Yisra'el, in whom I will be
glorified."82

GLOSS 4
מאחר שלא הוזכרה מלכות בפרוש כהיחוד רק דרך רמז
-  ובפרק מקום שנהגו. הוזכרו כאן בפירוש,כד' כאחד

 וכתיב,'"דרש ר' שמעון בן פזי "ויקרא יעקב אל בניו" וגו
 ביקש יעקב אבינו לגלות לבניו,'"ראובן בכורי אתה" וגו
 אמר שמא חס ושלום יש פסול,הקץ ונסתלקה ממנו שכינה
במטתי כאברהם שיצא ממנו ישמעאל וכיצחק שיצא ממנו
" כשם, אמרו לו "שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ אחד,עשו
 באותה,שאין בלבבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד
",שעה פתח ואמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
. נימריה לא אמריה אותו בחשאי,אמרו רבנן היכי נעביד

82
83

84
85
86

Since (the Sephirah of) Malkhut was not mentioned explicitly in
(connection with) the Yiḥud and only by a hint as the Dalet in
EḥaD, they were mentioned here explicitly, and in the chapter of
Makom shenahagu [in a place were it was customary] Mishnah
Pesaḥim ch. 4.83
Even as R. Simeon b. Lakish84 expounded. For R. Simeon b. Lakish
said: "Now Yaakov called his sons"85 etc. and it is written
"Re'uven, my firstborn,"86 etc.
Yaakov wished to reveal to his sons the 'end of the days,' whereupon
the Shekhinah departed from him. Said he, ”Perhaps, Heaven
forfend! there is one unfit among my children, [literally “something
amiss in my bed”] like Abraham, from whom there issuedIshmael, or
like my father Isaac, from whom there issued Esau.' [But] his sons
answered him, 'Shema Yisrael YHVH Eloheinu YHVH Eḥad':
just as there is only Eḥad in thy heart, so is there in our heart only
Eḥad,' In that moment our father Jacob opened [his mouth] and
exclaimed,'Blessed be the Name of His glorious kingdom for
ever and ever.' Said the Rabbis, How shall we act? Shall we recite
it, - but our Teacher Moses did not say it. Shall we not say it - but
Jacob said it! [Hence] they enacted that it should be recited quietly.

Isaiah 49:3, :ִש ֹרָ אֵל אֲשֶׁ ר־בְּך ָ אֶתְ פָּאָר
ְ ו ַיּ ֹאמֶר לִי ַעבְדִּ י־אָתָּ ה י
and said to me, Thou art my servant, Yisra'el, in whom I will be glorified.
Talmud Pesachim 56A (Tolaat Yaakov - Sod (secret) Kriat Shema p. 28 (right middle)
 ביקש יעקב לגלות לבניו קץ. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם+בראשית מט+ : דאמר רבי שמעון בן לקיש,כדדריש רבי שמעון בן לקיש
 שמע ישראל: אמרו לו בניו. ואבי יצחק שיצא ממנו עשו, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, שמא חס ושלום יש במטתי פסול: אמר. ונסתלקה ממנו שכינה,הימין
. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד: באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר. כך אין בלבנו אלא אחד-  כשם שאין בלבך אלא אחד: אמרו.ה׳ אלהינו ה׳ אחד
. התקינו שיהו אומרים אותו בחשאי. אמרו יעקב-  לא נאמרוהו, לא אמרו משה רבינו-  היכי נעביד? נאמרוהו:אמרי רבנן
. התחילו עבדיה להביא בחשאי. יש לה צער-  לא תאמר, יש לה גנאי-  אם תאמר, משל לבת מלך שהריחה ציקי קדירה: אמרי דבי רבי אמי,אמר רבי יצחק
. עד השתא אמרי לה בחשאי-  ובנהרדעא דליכא מינין. התקינו שיהו אומרים אותו בקול רם מפני תרעומת המינין:אמר רבי אבהו
Even as R. Simeon b. Lakish expounded. For R. Simeon b. Lakish said: And Jacob called unto his sons, and said: Gather
yourselves together, that I may tell you [that which shall befall yo in the end of days]. Jacob wished to reveal to his sons
the 'end of the days', whereupon the Shechinah departed from him. Said he, "Perhaps, Heaven forfend! there is one unfit
among my children, like Abraham, from whom there issued Ishmael, or like my father Isaac, from whom there issued
Esau.' [But] his sons answered him, 'Hear O Israel , the Lord our God the Lord is One: just as there is only One in thy
heart, so is there in our heart only One,' In that moment our father Jacob opened [his mouth] and exclaimed, 'Blessed be
the name of His glorious kingdom for ever and ever.' Said the Rabbis, How shall we act? Shall we recite it, - but our
Teacher Moses did not say it. Shall we not say it - but Jacob said it! [Hence] they enacted that it should be recited
quietly.
R. Isaac said, The School of R. Ammi said: This is to be compared to a king's daughter who smelled a spciy pudding. If she
reveals [her desire], she suffers disgrace, if she does not reveal it, she suffers pain. So her servants began bringing it to
her in secret. R. Abbahu said They [the Sages] enacted that this should be recited aloud, on account of the resentment of heretics.
But in Nehardea, where there are no heretics so far, they recite it quietly.
original text has Pazi, not Lakish.
Genesis 49:1, :מים
ִ ָ וַיִּקְ רָ א יַעֲ ק ֹב אֶל־ ָבּנָיו ו ַיּ ֹאמֶר הֵאָסְפוּ ו ְאַגִּידָ ה לָכֶם אֵת אֲשֶׁ ר־י ִקְ רָ א אֶתְ כֶם בְּאַחֲרִ ית ַהיּ
Now Yaakov called his sons and said: Gather round, that I may tell you what will befall you in the aftertime of days.
Genesis 49:3, :ש ֹאֵת וְי ֶתֶ ר ָעז
ְ רְ אוּבֵן בְּכ ֹרִ י אַתָּ ה כֹּחִי ו ְרֵ אשִׁ ית אוֹנ ִי י ֶתֶ ר
Re'uven, my firstborn, you, my might, my first-fruit of my vigor

,ור' יצחק דבי ר' אמי משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה
 התחילו עבדיה, לא תאמר יש לה צער,תאמר יש לה גנאי
":והביאו לה בחשאי
-,וכתב תולעת יעקב
 לפי,יש מחכמי האמת אומרים כי טעם שלא אמרו משה
 ויעקב אבינו,שהיה השם הגדול מדבר עמו פנים אל פנים
 ולפי שנסתלקה רוח הקודש ממנו,לא עלתה מעלתו לכך
הוצרך לומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ולהמשיך
.רוח הקודש
וראיתי בלבנת הספיר
 לפי שהיה יורד לגלות ושכינה עמו,כי טעם שאמרו יעקב
 ומשה שהיה,והוצרך להמשיך לה ברכה ולא יפסיק השפע
עולה מן הגלות לארץ לא היה צריך לאמרו כי כבר כלולה
 משה היה מאיר להם,במעלה בארבעים שנה של מלכות
. עד כאן,השמש וירח מקבלת בלי הפסק

 באמרם ע"ה,והט אזניך ושמע פירוש המשל הנמרץ הזה
 ועליה,משל לבת מלך הוא בתו של אברהם בעל החסד
" "כל,אמרו ז"ל "בת היתה לאברהם אבינו ובכל שמה
." והיא דינה בת לאה,כבודה בת מלך פנימה
 והוא משל,והריחה ציקי קדרה והיא המובחר שבקדרה
לשפע העליון הטוב והזך היורד על הראש ומשם לשאר
 והיא,מדותיו בהתעוררות יחודם של יחידים המי]י[חדים
לא נזכרה ביחוד ההוא כי אם באריכות הדל"ת כמו
 וכביכול היתה מצטערת כשלא נתייחדה בכבוד,שיתבאר
 כי אין יחודו, כי כשם שהוא אחד כך היא יחידה,שמים
 היה זה גנאי, ואם תאמר שבת עצמה בפיה,ניכר כי אם בה
 אם תשאל שפע, ויש מפרשים תאמר יש לה גנאי.לה
 לא תאמר יש לה,כמדומה שיש בה חוסר דבר וזה גנאי
 כי אין לה קיום כי אם,צער כי היא הגן הצריך השקאה
 באו עבדיה הזכירו שבת,מהאור הבא אליה מלמעלה
:המיוחד לה בחשאי עכ"ל
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R. Isaac said, The School of R. Ammi said: This is to be compared to
a king's daughter who smelled tziki k'deira. [spicy pudding?] If
she reveals [her desire], she suffers disgrace, if she does not reveal it,
she suffers pain. So her servants began bringing it to her in secret.
And is written in Tola’at Ya’acov87
There are those of the Sages of Truth who say that the reason
that this (saying) was not said by Moses, (is) because the great
Name used to speak with him face-to-face, and Ya'akov our
father did not reach as high a standing, and since the holy spirit
left him, he was forced to say “barukh shem kvod Malkhuto
le’olam va’ed” and to draw forth the Holy Spirit again
And I saw in Livnat haSappir88
That the reason that this was said by Yaakov, because he was
descending to exile and the Shekhinah was going with him, and
he needed to draw blessing for her so that the Shefa would not
be stopped, and Moses, who was ascending from the exile to the
(Holy) Land was not required to say it as She was already
included with the supernal through forty years of Malkhut,
Moses was shining the sun to them and the moon
[sun/moon=Tiferet/Malkhut] was receiving without interruption,
(until here)
And turn your ear and hear the interpretation of this powerful
simile, when the sages said this is a simile to a king’s daughter,
this is the daughter of Abraham, the proprietor of Ḥesed (Mercy),
about whom the sages said89 “Abraham had a daughter whose
name was Ba-kol," (and) "The king's daughter is all glorious
within,"90 and this is Dinah daughter of Leah.
And she smelled the tziki k'deira which is the choicest in the
cauldron. And this is a simile to the good and pure supernal
Shefa which descends upon the head and from there to the rest
of one’s traits (Midot), and when there arise the Yiḥud's of those
individuals who know to unify, and she was not mentioned in this
Yiḥud apart from the lengthening of the Dalet as will be
explained, and it is as if she was sorry that she was not included
in the unification for the glory of heaven, because just as He is
Eḥad, so is she singular, because His singularity is not apparent
else than in Her, and if you say that her very self is in speech, this
would have been a disgrace for her. There are interpreters who
say that if she speaks out this is a disgrace, if she asks for Shefa
it will imply that she is in deficiency and this is a disgrace, but if
she does not speak, she will be sorry, because the garden needs
watering, because she has no sustenance apart from the light that
reaches her from above, then her slaves came and reminded about

Tolaat Yaakov - Sod (secret) Kriat Shema p. 28 (right side bottom)
Livnat Sapir (Sapphire) 75B
Talmud Baba Bathra 16B, ; בת היתה לו לאברהם ובכל שמה:אחרים אומרים
Others say that Abraham had a daughter whose name was ba-kol.
Psalms 45:14, :ממִּשְׁ בְּצוֹת ָזהָב לְבוּשָׁ הּ
ִ פּנִימָה
ְ ְ מלֶך
ֶ כָּל־כְּבוּדָּ ה בַת־
The king's daughter is all glorious within: her clothing is inwrought with gold.

the Shabbat which is appropriated to her in quiet.

GLOSS 5
ענין יחוד ק"ש אינו יחוד זיווג תפארת ומלכות להוליד
, כי זהו בחינה אחרת מהיחוד כמבואר שם בפרדס,נשמות
-,ומבואר בארוכה בפרדס שער מהות והנהגה פ' י"ג וז"ל

,יחוד הספירות הוא באחד מג' פנים
האחד במה שהם מיוחדות מצד מה שהשגיח בהם הקב"ה
 אשר,בתחילת אצילותם וקבע להם שפעו והאיר בהם אורו
 עד,במזון ושפע זה הם מתייחדות יחוד אמתי וחזק ואמיץ
שאם חס ושלום יעלה בדעת המנע השפע ההוא היה
 והרוחניות חוזרים אל מקורם כקודם,העולם כלה ואבד
 שאין, וזו היא כוונת ק"ש לפי הכוונה הנכונה.אצילתם
הכוונה ביחוד ק"ש להשפיע בנאצלים שפע רב יותר
משפעת ]משפעם[ אשר בו עולם כמנהגו נוהג ובו תלוי קיום
 אלא הכוונה ע"י שנייחד הספירות,הדברים וקשר היסודות
 ונמליכהו בכל הנמצאים,כלם אחד אל אחד וכלם במאציל
[גדולים וקטנים להורות על שהוא סבת )קיומו( ]קיומם

 לא להוסיף ולהעדיף על,ושזו היא אמונתנו השלימה
 אלא להורות על היחוד המוכרח לקיימו להעמידו,המתנהג
 ואף אם.ולהציבו כדי שיהיו הנבראים במעמדם בצביונם
ימצא בקצת מקומות בדברי הרשב"י שביחוד הזה נוסיף
 הכוונה הוספה כדי שיהיו הנבראים שלמים בכחם,שפע
 כמתחלת חטא אדם הראשון שהיתה הבריאה,בבריאתם
 אלא שנתדלדלה הארץ,חזקה בכח וחיל השפע הנשפע
.ונתמעטו יופי הדברים כנודע
היחוד השני והוא להשפיע שפע רב דרך הצינורות ביותר
 יש פעם שיהיה, והוא כפי צורך הזמן,אל ענין הבריאה
'צורך הזמן אל המחילה וסליחה וכפרה כו
 וכתב עוד.עי"ש שהאריך
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Pardes Rimmonim Gate ... ch. 13 מהות והנהגה

The matter of the Yiḥud of Kriyat Shema is not the Yiḥud of the
Zivvug of Tiferet and Malkhut to beget immortal souls (Neshamot),
because this is a different aspect of the Yiḥud, as it is explained there
in the Pardes. And it is explained at length in Pardes Gate of
Essence and Guidance chapter 13, in these words:91
The Yiḥud of the Sephirot is in one of three manners:
The one is in they are unified from the side of what the Holy One
Blessed be He oversees them at the very beginning of their
emanation, and fixed to them his plenitude and shone His light in
them. With this nurturing and Shefa they unify in a real, strong
and mighty Yiḥud, until if, God forbid, there might rise in
Thought to withold the Shefa the world would end and be lost,
and the spiritual would return to their origin as before they
emanated. And this is the intention (Kavannah) of the Kriyat
Shema according to the right intention, that there is no intention
in the Yiḥud of the Kriyat Shema to instill in the emanated
entities more Shefa than their (intrinsic) Shefa in which the
world is customarily governed, and in which depends the
existence of entities and the connection of the bases, but the
intention is that we shall unify all the Sephirot Eḥad to Eḥad and
all in their emanator, and enthrone him in all the entities that
exist, large and small, to show that he is the cause of their
existence.
And that this is our whole belief, not to add and to make
preferences upon their action, but to evince about the Yiḥud that
is necessary for sustaining, upholding and establishing so that the
created beings will exist in their nature and stature. And even if it
may be found in some places in the words of Rabbi Shim’on Bar
Yohai [Zohar] that with this Yiḥud we add Shefa, the intention
adds so that the creatures would be whole in their powers in ther
creation, as before the Ḥeyt (transgression) of the original Adam,
when the creation was strong through the power and might of
the flowing Shefa, but that the earth got impoverished and the
beauty of things diminished, as is well known.
The second Yiḥud is to induce much Shefa through the pipes
especially into the world of Briah, which is in accordance with the
contigent needs of the time, (for) there are times that the needs of
the hour require forgiveness and pardon and atonement etc.
There is more that he elaborated, and wrote more

ויש עוד יחוד השלישי שהוא פרטי בד' ספירות שהם חכמה
 שהיא ענין הזיווג אשר לא ימצא,ובינה תפארת ומלכות
:אלא בספירות האלה עכ"ל

And there is also a third Yiḥud which is particular for the four
Sephirot which are Hokhmah, Binah, Tiferet and Malkhut, which
is the issue of the Zivvug which is found only among these
Sephirot,” till here his words.

GLOSS 6
-במקום אחר מצאתי בדברי הרב ז"ל
 בתחילה תכוין להאיר אל המלכות מן אימא ואל,'שמע וכו
' וזהו שמע אל הנוקבא וישראל לדכורא כו,זעיר מן אבא
.עד וזהו ע' רבתי
 כי הלא, כי הוא המלכות נקראת שם,ואמנם ביאור זה הוא
כבר הודעתיך כי כל האחוריים שנפלו בימי המלכים
 אשר אותן הביטולין הם סוד המיין הנוקבין,שנתבטלו
,שאנו מעלים תמיד לתקנם כמבואר אצלינו
והנה כל האחוריים ההם כולם ירדו למטה עם המלכות
. חבור כל זה נקרא שם,ועתה עולים עמ]ה[ם
('והענין כי הלא האחוריים כולם הם רפ"ח ניצוצין שהם )ג
,]ד'[ ע"ב
,שהוא ע"ב דיודין
,וס"ג עם י' אותיות שלו הרי ע"ב
,[ושם מ"ה עם מספר השם שהיא כ"ו ]הוא ג"כ ע"ב
,הרי ג' פעמים ע"ב הם רי"ו
והאחורים של שם ב"ן בפשוט ולא במילוי הוא ע"ב ג"כ
, הרי ע"ב רביעי, י' י"ה יה"ו יהו"ה,כזה
,ד' ]פעמים[ ע"ב הם רפ"ח ניצוצין
ושם ב"ן בעצמו שהם הפנים של המלכות שגם הם ירדו
 הרי כי כללות כל אלו הצריכין,הרי הכל עולה ש"ם
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In another place I found in the writings of the Rav may his memory
be a blessing92
Shema etc. at first you should intend to shine towards the
Malkhut from Imma, and towards Ze'er from Abba, and this is
Shema towards the female and Yisrael towards the male etc.
until 'this is the large Ayin'.
And indeed this explanation is valid, because the Malkhut is
called Name, as I have already informed you that the backsides
[Aḥorayim] that fell at the times of the Kings that were
abolished, as these abolitions are the secret of the Mayin Nukvin
that we always raise to rectify them as we have explained,
For all those backsides descended with the Malkhut, and now
they ascend with them, and this union is called Name.
And the point being that all those backsides together are the 288
sparks, which are four times 72:93
Which is Ayin-Bet [72] of Yud's,
and Samekh-Gimel [63] - together with its 10 letters is 73,
and the name Mem-Hey [45] with the number of YHVH that is
26 [71]
So here are 3 times 72 which make 216,
And the backsides of the name of Bet-Nun [52] in the simple
manner and not the filled is also 72, like this: Y YH YHV YHVH,
so here is a fourth 72.
4 times 72 are the 288 sparks,
And the Name Bet-Nun [52] itself, which is the face of the
Malkhut, which also fell down, then all comes up to SheM [340 name], so the sum of all those who need to be “sweetened”

PEH ch 9
The four variants of the Name have three different sets of sephirotic associations with Adam Kadmon. See the Kallus Dissertation
(when it becomes available) Chapter 3 notes 3 and 4.
288 sparks = 4 × 72.
72 diyudin = YVD HY VYV HY;
63 (YVD HY VAV HY) + 10 letters = 73;
45 (YVD HA VAV HA) + 26(yhvh) = 71;
3 × 72 = 216;
52 = YVD HH VAV HH;
Y + YH + YHV + YHVH = 72

.להתמתק כולם מתחברין במלכות ונקראת שם על שמם
והנה לזה השם תכוון להוריד אליו אור מן הע' העליונות
 והטעם לפי שהמלכות,הגדולה שהם ז' תחתונות של הבינה
 לכך היא צריכה לקבל,נקראת שביעית בערך הז' קצוות
'מכל הז' תחתונות ]דבינה[ כדי שתוכל להזדווג אח"כ עם ו
 אך ישראל שהוא הזעיר.קצוות דזעיר שהוא סוד הו' כנודע
 שהם חסד וגבורה של,אינו צריך לקבל אלא מיש"ר א"ל
 כי כבר יש לו שש קצוות,אבא שהם ב' קצוות הראשונים
 אך המלכות,ובקבלתו מן ב' קצוות הראשונים יספיק לו
:שהיא שביעית צריכה לקבל מן ז' הקצוות כו' עכ"ל

(reformed) all join with the Malkhut which is called SheM
because of them. And you should aim for that SheM to draw
down to it light from the superior large Ayin [value 70], which
are the lower seven [Sephirot] of the Binah, and the reason is
because the Malkhut is called “the seventh” in relation to the
seven edges, therefore she needs to receive from all the seven
bottom ones [of the Binah] in order that she would be able to
mate later with the six edges of the Ze'er which is the secret of
the six as is well known. But Yisra’el, which is the Ze'er, needs to
receive only from YaShaR - EL, which are the Ḥesed and the
Gevurah of Abba, which are the first two edges, because he
already has six edges, and by receiving from the first two edges
this suffices him, but the Malkhut, which is seventh, needs to
receive from the seven edges,” (till here his words).

GLOSS 7
-,[זה מצאתי בקונטרס אחר ]עי' שם פי"א
,וכשאומר ידו"ד ראשון יכוין בשם ע"ב דיודין שבחכמה
,והשם אלהינו שהוא בינה לכוין בשם אהיה במילוי יודין
,ובשם הג' ידו"ד שהוא הדעת תכוון ג"כ במילוי יודין
.'ויש לזה סוד גדול כו
ואחר אשר כבר נזדווג אבא ואמא אז אנו מורידין שפע
,המוחין תלת הנ"ל אל התפארת בסוד א"ח דאחד

 ואנו מכוונים שג' מוחין הנ"ל נמשכין בסוד,'והיא אחות
חכמה ובינה ]ודעת[ של זעיר וחוזרין להיות בו ג' שמות
 ובד' דאחד תכוין,הנ"ל ג"כ בא"ח דאח"ד שהוא תפארת
' ולכן הד,אל המלכות המייחדת עם התפארת הנקרא א"ח
 ואז.גדולה להיותה למעלה באבא ואימא בסוד מיין נוקבין
בק"ש נעשה זיווג העליון דאבא ואמא ע"י מיין נוקבין
שזעיר ונוקביה ואז נעשים מוחין לזעיר ונוקביה כמ"ש לעיל
 וזה הזיווג התחתון עושה,ויהיו יכולים להזדווג להוליד
בשים שלום ע"י מיין נוקבין נשמותיהן של צדיקים בעולם
 ומעלים נשמותיהן בנפילת אפים בסוד המיתה,הזה
שנחשבים כמתים בסוד "אליך ה׳ נפשי אשא" כמו
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PEH ch 12
above
above
above
above

This is what I found in another publication (look there chapter 11)94 When he says the first YHVH should aim for the name of A’B of
Yud's in Ḥokhma,
And the name Eloheinu, which is Binah aim at the name EHYeH
with filling of Yud's
And in the third name YHVH which is Daat should aim as well
with filling of Yud's,
And this has a great secret, etc.
And after there already mated Abba and Imma, then we draw
down the Shefa of the three Moḥin mentioned above95 towards
the Tiferet in the secret of Aleph-Ḥet of Eḥad, which is Aḥot
(sister),
And we aim that these three Moḥin mentioned above96 are drawn
according to the secret of Hokhmah and Binah (and Daat) of
Ze'er and return to become the above mentioned three names97 in
the Aleph-Ḥet of Eḥad which is Tiferet. And in the Dalet of
Eḥad you should aim at the Malkhut that is mating with the
Tiferet which is called AḤ (brother), and that is why the Dalet is
large, in being from above in Abba and Imma in the secret of
Mayin Nukvin. And then in the Kriyat Shema there forms the
higher Zivvug of Abba and Imma facilitated by the Mayin
Nukvin that Ze'er Anpin and his Nukva (raise) and then become
Moḥin for Ze'er Anpin and his Nukva as explained above98 and
they would be able to mate and to beget, and this lower Zivvug
is made in Sim Shalom through the Mayin Nukvin (that are the)
divine souls (Neshamot) of the Tsadikim in This World, and

 ואמר "אליך ידו"ד נפשי.שיתבאר בסוד נפילת אפים
,"אשא

[אליך רומז כי אנו מעלים עצמינו עד ידו"ד )מ"מ( ]ממש
 אך עתה בק"ש אנו כוללים עצמינו ג"כ.שהוא התפארת
,בסוד מיין נוקבין של זעיר ונוקביה
,כי הלא באדם יש ד' בחינות
,והם נשמה לנשמה מצד אבא

Elekha (towards Thee) hints that we raise ourselves until YHVH
himself, who is the Tiferet. But now in Kriyat Shema we include
ourselves too in the secret of Mayin Nukvin of Ze'er Anpin and
his Nukva. [repetition below]
For there are four aspects in man, which are:
Neshamah laNeshama from Abba,

,ונשמה מאימא

and Neshamah from Imma

,ורוח מן זעיר

and Ruaḥ (spirit) from Ze'er

,ונפש מנוקביה
ואמנם רוחין ונפשין של צדיקים הן מיין נוקבין וזכורין של
 אך הנשמה לנשמה ]ונשמה[ הן מיין נוקבין,זעיר ונוקביה
.וזכורין של אבא ואמא כי משם נחצבו
ובנפילת אפים אפילו מעלה מיין נוקבין דזעיר ונוקביה ע"י
 אך בק"ש שאנו כוללים עצמנו גם כן,שעושה עצמו כמת
,בסוד מיין נוקבין של זעיר ונוקביה
לא די שיהיה בסוד המיתה רק בסוד קידוש השם ע"י
 ולכן צריך לכוון במלת אחד בשם.מסירת נפשינו להריגה
, ויכוין בד' מיתות ב"ד.יאהדונה"י
כמבואר במקום אחר איך ד' מיתות ב"ד באים משם ידו"ד
,בהתלבשותו בד' אותיות אדנ"י
,מאותיות י"א סקילה
,ומאותיות ה"ד שריפה

and Nefesh (soul) from his Nukva,
and indeed spirits and souls of Tsadikim are Mayin Nukvin
uZekhorin (and male) of Ze'er Anpin and his Nukva, but the
Neshama laNeshamah and Neshamah are Mayin Nukvin
uZekhorin of Abba and Imma because that is where they were
extracted.
And in Nefilat Apayim even raise Mayin Nukvin of Ze'er Anpin
and his Nukva by making himself as if dying, but in Kriyat
Shema where we also include ourselves in the secret of Mayin
Nukvin of Ze'er Anpin and his Nukva. [repetition of above]
it is not enough to be in the secret of dying but in the secret of
Qidush haShem through giving up our soul for being killed. And
therefore aught to aim in the word EḥaD by the name of
YAHDVNHY and aim at the four manners of execution by court.
As is explained elsewhere how the four manners of execution by
court come from the name YHVH when it clothes itself in the four
letters of (the name) ADNY from the letters YA stoning, and
from the letters HD burning,

,ומאותיות ו"נ הרג

and from the letters VN execution

.ומאותיות ה"י חנק

and from the letters HY hanging.

ויחשוב כאילו סוקלין ושורפין והורגין וחונקין אותו והוא
 וזאת הכוונה תהיה לו,מקבל באהבה בשביל קידוש השם
 שמשם דין ד' מיתות,בד' של אחד הרומז על שם אדנ"י
:הוא ע"י שמתלבש בו שם ידו"ד
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raise their Neshamot in the Nefilat Apayim in the secret of
death as they are considered as if dead in the secret sense of
“Towards Thee YHVH I’ll raise my soul”99 as will be explained
in (discussing) the secret of Nefilat Apayim, and (on this it was
said) “towards Thee YHVH I’ll raise my soul”:

Psalms 25:1, :אלֶיך ָ יְהֹוָה נַפְשִׁ י אֶשָּׂ א
ֵ לְדָ ו ִד
To David - Towards Thee, YHVH I will raise my soul.

And he should think as if he is being stoned and burnt and killed and
hanged (suffocated) and he accepts these with love for the sake of
sanctifying the Name, and this is the intention he should have in the
Dalet of EḥaD which hints at the name of ADNY, from where come
the Din of the 4 manners of killing through the name YHVH being
clothed in it.

