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äðä כן וכמו ראש ' את  'נשא כתיב גרשון בבני

כתיב נשא בסו"פ קהת  ב')בבני 'נשא (ד '

להלן  מררי בבני אך  קהת', בני  ראש כ"ט)את (ד'

מררי 'בני אלא ראש את נשא כתיב לא

האריז "ל בדברי  ועי' וגו '. (שער למשפחותם'

נשא) וגרשון àהפסוקים קהת של בחי' הג' שביאר 

הניתנות הגבורות  ענין הם קהת דבני ומררי,

_________________________

בפרשת א. מ"ש טעם וזהו הנוק ', חלק דגבורה, עיטרא הנקרא גבורות  ה' בחי' הם לוי שבט  כללות  כי דע , בקיצור: שם שעה"פ ז "ל

גבורות  מתחלקות בחי' לכמה והנה וכו'. הנקבה לצורך  שהם הגבורות בחי' אלו כי ישראל', בני בתוך  תשא לא ראשם 'ואת במדבר,

גבורות, ה' הכוללת דגבורה, עיטרא היא הא' מציאיות , ג' בה יש הא' הבחי' בחי', לג' נחלקת אחת  וכל בחינות, ב' הם ואלו, אלו

כללות  בחי' הג' שבה. הוד עד שבה מחסד שלה בגוף  עוד המתפשטות גבורות  ה' בחי היא הב' שבנקבה. הדעת  מוח  בבחי' ועומדת 

וכו'. אחרות בחי' ג' בה יש  הב' והבחי' שבה. ביסוד אשר מ"ן של גבורות  חמש הנקראים והם מהם, המתקבץ

בחי' ג' או הראשונה. שבבחי' בחי' ג' הם אם זוכר איני אבל הנז "ל, בחי' ג' הם ומררי וקהת  גרשון שהם הלוי משפחות ג' והנה

אותיות  הם והנה פ"ר, בגימטריא העולים מנצפ "ך גבורות ה' בחי' והם הסופר, קס "ת  בגימטריא גרשו"ן והנה הב'. שבבחי'

גבורות  ה' כולל והוא הנז"ל, מהשלשה אחת בחי' הוא גרשון כי והרי פ"ר. פ "ר כמנין קס"ת בגימטריא הם ולכן כפולות

נשיאותם  ענין להורות  ראש נשיאות בשם מניינם בחי' ונזכר גרשון, בני ראש  את  נשא וז"ס וכו'. דנוקבא בגופא המתפשטות

הנקבה. ביסוד שיש  דמ"ן גבורות  ה' בחינות הם אבל גבורות, ה' בחי' הם גם מררי ובני וכו'. כנזכר להאיר כדי למעלה ועלייתם

ה' כמנין ת"ן בגימטריא מררי ולכן שבה. תחתונות היותר גבורות  להיותם בהם, שיש  הדינין מרירות  לשון 'מררי' נקראים ולכן

מררי  'בני אלא ראש , נשיאות לשון בהם נאמר לא זה לטעם גם נקבות. מים נקראת אחת שכל גבורות, הה' שהם מי"ם פעמים

שלמעלה, לאותם ימררו כי למעלה, ממטה עולות  אינם שלה ביסוד שהם והמרים הקשים הגבורות  שאלו לפי אותם', תפקוד

שבדעת  גבורות ה' שהם ואפשר עניינם, שכחתי קהת ובני ראש . נשיאות  בהם נזכר גופא, התפשטות  שהם גרשום בני אבל

בקיצור. עכ"ל חיים, כנלע"ד לגרשון, במעלה קודם קהת  ולכן הנקבה,

גבורות  ה' נמשכים הכל קונה בתיבת  שבתחילה הנוק ', בנין בעת דעמידה ראשונה בברכה התפלה בסדר מבואר דהנה הוא והענין

ידי  על והוא שמו, למען עד הברכה בהמשך  דנוק' גופה בונים ואח"כ הנ"ל, מהרח "ו לפי"ד קהת בני בחי' והוא דנוק ', לדעת

למע  בתיבות  ואח "כ היסוד, עד דילה בגופה הגבורות  הכתר התפשטות  עד האמצעי קו דרך והוד דנצח  גבורות  הב' עולים שמו ן

ביסודה  גבורות  הה' התכללות  שהם בתוכה ומנצפ"ך  הראשון, חותם שהוא אחד ודלת  ציר מקבלת ואז  הנוק ', בנין גמר והוא דנוק '

הז"א, ידי על שלא הנוק' אל מאימא הנמשכות  הגבורות  ידי על הנסירה נעשה באהבה בתיבת ואח "כ יסודה. כלי תיקון לצורך 

ומזדווגים  או"א לחיק  זו"ן עולים ואח "כ בתוכה. שני ומנצפ"ך  השני, החותם שהוא שני ודלת  ציר עוד מקבלת הנסירה ובגמר

כוונת  בסדר זה כל כידוע  וכו' המ "ן כח  בסוד פנימיים גבורות ה' שהם רוחא ההיא בפנימיותה מקבלת  ואז  דכלי, יחוד בבחי' שם

בסידורו. ז"ל הרש "ש מרן שסידר כפי התפלה



לנפשך  חכמה דעה ד

דעמידה  ראשונה בברכה והוא שבמלכות, בדעת

הגבורות הם גרשון ובני  הכל, קונה בתיבת 

בהמשך  והוא אותה ובונים הנוק ' בגוף הניתנים

הגבורות הם מררי  ובני שמו , למען עד הברכה

באהבה  בתיבת  שהוא דכלי  יחוד בעת  לה הניתנים

דעמידה.

ïéðòäåמקמארנא הגה"ק הביא דכבר  (היכלהוא

נשא) פרשת ריש  ציון áהברכה דהנה

בבחי ' האחד  הבחנות , שני בהם יש וירושלים

נקרא  אחד ומצד  הפנימיות , בבחי' והב' חיצוניות 

בבחי ' והוא רחמים, שהוא ציון  בערך דין  ירושלים

העיר  כללות שהוא וציון, ירושלים של החיצונית

דוד . בית מלכי  בו קבורים אשר ציון  והר ירושלים,

וירושלים  דין בחי' הוא שציון  להיפך  הוא שני ומצד 

דהיינו הפנימיות , בבחי ' והוא רחמים, בחי '

וציון  המקדש  ובית הבית הר בחי ' הוא שירושלים

הקדשים, בקודש שהיא דציון  הפנימית נקודת  בחי '

הענין . כל עי "ש

 äðäã ושייכים דחיצוניות גבורות  הם גרשון  בני

מלא  עגלות בהו כתיב ולכן ציון, הר לבחי'

_________________________

ביארנו ב. כבר וז"ל: לעניננו, הנוגע  שם מקמארנא הגה"ק מלשון מקצת בכאן ונעתיק באריכות, תשע"ב נשא חכמה בדעה עי'

ירושלים  ושם העולמות, בבחינות זה וכל מאחוריים, שמקבלת  חיצונים כלים עולמות , חיצוניות בבחינות וציון ירושלים יש כי

ששם  'ציון' הוא דוד ועיר דין) בחי' מלכות (בחי' ירושלים עיר הגשמי בעולם הן והן יבנה", חסד "עולם כי רחמי, וציון דינא

מבחינות  שמקבלת נשמות עולמות, פנימיות  בבחינות  וציון ירושלים בחינות ויש  רחמים), בחי' יסוד (בחי' דוד בית מלכי קבורות

בת  ציון נקודת  סוד קדשים קדשי והיכל ירושלים, בחינות המקדש ובית  הבית  הר הגשמי בעולם והוא כידוע, ומבינה הפנים

עייל  חסד דהאי גדול, כהן אלא קודש להאי עייל ולא וכרובים, אמיתי היחוד ושם הפנימי, מנקודה העולם הושתת שממנו עין,

ירא"ת  אשה אבי"ע, קיצור בשער המבואר עין בת  הפנימית אשה מקום ששם ע "ב), רצ"ו דף  אד"ז בסוד (כמ "ש  הקדשים לקדש

רחמי. וירושלים אבי"ע, קיצור בשער כמבואר וגבורות  דינא ציון ושם מז"ל, פעמים י"ג שמי"ם ירא"ת  מד"ה, פעמים י"ג יהו"ה

(עט "צ  מזידיטשוב צבי רבינו הקדוש דודי מו"ר שחיבר הזוהר על לצדיק  צבי בספר עיין הזוהר, בדברי סתירה יהיה לא ובזה

הזוה"ק בדברי סתירות כמה שהביא באורך עי"ש  [א"ה וכו'. הרמה כוונתו תבין ובדברינו ע "א), קפ "ו דף וישב הזוהר על

וירושלים  ציון של בחי' שני שיש שם וחילק רחמים, וירושלים דין ציון או דין, וירושלים רחמים הוא ציון אם האריז"ל ובדברי

שהוא  שבה הפנימית  הנקודה דברחל שם וכתב הסתירות, ליישב והאריך ולאה, רחל בסוד והם בבינה והשני במלכות  האחד

ואכמ "ל]. עיש"ה וכו' רחמים בחי' הוא ירושלים בחי' שהוא דידה ועטה"י דין, בחי' דמלכות  השרשית  נקודה הוא ציון נקודת 

כאין,ו  ומבוטל בטל אלא ראש, נשיאות  שם ואין כידוע, ה"ה ו"ו ה"ה יו"ד דשם מ"ן מררי בני שורש הפנימית  בנקודה שם

שקוצי"ת  שם הברית , שעל דעטרה ויו"ד ציון, דנקודת  יו"ד יודי"ן, תרין דלעילא כדוגמא היחוד ושם משה, כלת  "לאה" "ענוה"

אין  ושם וגו', ציון הר הארץ כל נוף יפה יפיפיה עגלה וא"ו, חסר העגלת" את משה "ויקח ולזה ציון. הפנימי ביסוד מלכות

הצדיק , יוסף  של עטרה שקוצי"ת  שם אם כי וא"ו אין וכאן שם, הוא"ו ניכר שאינו שבבינה, ציון נקודת דלעילא בדוגמא וא"ו,

עגולים  ושניהם ציון נקודת  עם עטרה בווי"ן, ולא ביודי"ן היחוד דשם וא"ו, חסר העגלת " את  משה "ויקח  לזה משה" "כלת ושם

שמונת  "עם הפנימי, שביסודה אדנ"י), אותיות ד' כנגד עגלת  ארבע (פי' אדנ"י סוד העגלת " ארבע "ואת וכן כידוע. כיודי"ן

אדנ "י  עם דז"א יסוד של ההוי"ה שכולל דהיינו ואדנ"י הוי"ה של אותיות ח ' כנגד בקר שמונת  (פי' יאהדונה"י צדיק  של הבקר"

גבורות  שהם מררי" לבני נתן "אשר יאהדונה"י). הוא החשמ "ל דשם פ"ב מ"ט  שער ע "ח עי' (א"ה הפנימי חשמל המלכות), של

ובאוצר  תורה בליקוטי כמבואר מררי בני עומדין ששם ה', יראת אשה הפנימי, חיים מים באר מ"נ  המעלה בנימין, של ב"ן שם

וא"ו. חסר משה של עגלת  הם כי וא"ו, חסר העגלת כתיב שם סוטה), (במצות  שלנו החיים

בבחינות  עולמות, חיצוניות  לצורך מיוסף  וכן פרעה מיד שנמשך עולמות, חיצוניות  של ויד כלי בבחינות פרעה של העגלות  ושאר

ונתייחדין  נשפעין עולמות חיצוניות  כל כי עטרה, מלכות  עם יסוד, יוסף וא"ו ביחוד וא"ו מלא עגלות  שם דוד, היא ציון עיר

וכו', ידיע  ולא כלל ניכל ולא בטל וא"ו והמחבר יודי"ן, תרין יחוד בסוד הכל 'ויביאו' 'ויקריבו' קרבן פנימיות  וכל וא"ו, ידי על

הענין. כל ועיש"ב עכ"ל וכו', וא"ו חסר עגלת ולכן בפנימיות , נכללין כולם והרצון, היחוד עוצם בעת  כי
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שבונים  לגבורות השייכים הנשמות  בחי' שהם וא"ו

שבעמידה, שמו  למען  תיבות  עד  הנוק ' בנין  את 

העמודים, ווי  שהם והוד נצח כנגד  עגלות  ושתי

מררי ובני  ציון, הר שהוא ציון  בחי' חיצוניות והוא

הגבורו יסוד הם שבבחי' הפנימי  ציון בחי ' של ת 

יש  ושם הקשת , גווני תלת  בסוד והם עצמו, הפנימי 

בחי ' כל להבין  וצריך דין. בחי' שהוא מרירות  בחי '

ומהרח"ו חב"ד, כנגד  שהם קהת בני בחי ' וגם אלו .

שהם  פי' ואמנם קהת, בני בחי ' להדיא קיבל לא

לה  הנמשכים דנוק ' שבדעת הגבורות בחי '

שלא  בהו  דכתיב וזהו דעמידה, הכל קונה בתיבות

עליהם  הקודש  עבודת כי  קהת לבני עגלות  נתן 

ישאו ט')ובכתף ז' דאם (במדבר להבין  יש  ולכאורה .

היותר  הם למה הכל, דקונה הגבורות הם קהת בני 

מררי, ובני  גרשון דבני  הגבורות  משאר חשובים

דהרי פנימית, יותר לבחי' לכאורה שייכים שהם

היחוד  ושל המלכות  בנין עיקר של הגבורות הם

הכל  דקונה הגבורות  שהם קהת בני משא"כ  דכלי ,

הנוק '. בנין  התחלת רק הם

 ïåéö øä  úçúù ùàä ïéðòá ÷"äåæä éøáã

'á íäå  ùã÷îä íå÷î ãò êìåäå èùôúîä

 úåøåáâä íäù  íéìùåøéå ïåéö ìù  úåùà

 è" äöéå ø" äöé ìù úåùåã÷ä

 äðäåרות בזוה"ק  עפ"י איתא ובדפוס ע"ט, (דף

קפ"ה) אות הפסוק הסולם ט"ו)על כ "ד  (ישעי'

אשות ב' סוד הם דאורים ה'", כבדו  באורים כן  "על

וכמ"ש  ירושלים ושל ציון ט')של ל"א ה'(שם "נאום

בני ואין בירושלים", לו ותנור בציון  לו אור  אשר 

ציון  של אחד  אשות, ב' והם בהם. יודעים אדם

ירושלים  של וא' חלוש , אש והוא זכר בחי' שהוא

אדם  לך  ואין  חזק , אש והוא נקבה בחי' שהוא

יצר  נקראים והם אלו , אישות  שתי לו  שאין בעולם

כדי אדם לבני נתנם והקב"ה הטוב, ויצר הרע

כבדו באורים כן "על מאה"כ וזהו בהם, לנחותם

לקונו. מכבד האדם בהם כי  ה'",

ãåòå והוא ציון , תחת  יש  אחד  דשער  בזוה"ק : שם

אמות, אלפים על אמות אלפים הארץ תחת 

ההוא  והשער וחלוש , דק הוא האש  והתחלת 

ירושלים  עד ומתפשט הולך  ומשם צפונית, נקראת 

להראות זכר  כל שעומד  מקום עד  הבית , הר  מקום

ששם  מפני טעמא מאי  צבאות, ה' האדון פני  את 

מתחתיו העזרה, לפני שעומד  הבית  הר תחת

כפליים  אמות  וחמשה וששים מאות שלוש  שיעור 

חזק , כתנור בוער אינו האש  למעלה אבל האש,

הברית, על החופפת  הערלה דוגמת האש  ולמטה

נרשם, ברית לו שיש זכר כל כן  ועל למטה, והיא

ה' האדון לפני  עליו  נשקע עומד  דהאש  הסולם (ופי'

הברית ) קדושת  כבדומכח באורים כן  "על כך  ומפני  ,

ירושלים  של ואור  ציון  של באור  התנור ה'", שער ,

נשקע  עליו , עומדים וכשהזכרים ערל, נקרא החזק 

גיהנום  של אש והוא רבה, תהום עד האש  אותו 

שם. הזוה"ק עכ "ד  וכו',

ïéðòäåהגבורות ה"ס  אלו  דאישות הוא

שבירושלים  והגבורות הקדושות,

שה"ס  חזק אש הם הנוק ', של הגבורות בחי' שהוא

בזוה"ק  אמרו וע"ז היחוד, של הגבורות (ח"א תוקף

ע"א) דשמעתתא קל "ח חדוותא ענין נמשך שמהם

הללו האשות שני אדם לכל שיהיה וצריך  כידוע,

שיש  מי  כי  ה', כבדו באורים כן  על נאמר  שעליהם

שיש  דהיינו  ירושלים, של והאש ציון  של האור  לו 

יכול  ציון, של האור בחי' שהוא הברית  קדושת  לו 

ועי"כ  ירושלים, בחי ' שהוא המקדש  לקדושת  לזכות

להבין  וצריך  בתהום, גיהנום של האש  תוקף נשקע

ועמוקים. דקים ענינים הם כי אלו  דברים

 ë"äéá ãåñá '÷åðã úòãä 'éçá íä  úä÷ éðá

'÷åðä ïéðá øîâ 'éçá ïåùøâ éðáå íéìùåøéáù

 úåøåáâä 'éçá éøøî éðáå ïåéö øä àåäù ' åöéçá

 ÷"ä÷ ãåñá '÷åðã ïåéö úãå÷ð  úåéîéðôáù

äðäåלפני בחיצוניות ירושלים קדושת  בחי ' יש

בערך  דין בחי ' הוא ירושלים וכל ציון, בחי'
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בחי ' והוא ירושלים, בחי ' גמר  שהוא ציון , הר

דקדושה  ציון  הר מקום כי ירושלים, בערך  רחמים

בהיכל  כמ"ש בחיצוניות הנוק ' בנין גמר בחי ' הוא

בנין  דהנה גרשון. בני  בחי' סוד והוא שם, הברכה

הבתי בחי' הוא קהת, בני בחי ' שהוא דנוק' הדעת

בונים  שבהם שבירושלים, מדרשות  ובתי כנסיות 

אביך  אלהי  את דע בבחי ' דקדושה, הדעת את 

ט')ועבדהו כ "ח א' אמת(דה"י הצדיקי  דעת  שהוא ,

הקדושה  עד משפיע זאת  וקדושה קהת. בני  בבחי '

ושם  בחיצוניות , הנוק ' בנין גמר שהוא ציון הר  של

דדכורא  היסוד  גמר  במקום דנוק' יסוד  בחי ' מתחיל

בחי ' שהוא אור נמשך  ומשם הערלה, מקום שהוא

ירושלים  עד  משם הנמשכת וחלשה, דקה אש

המקדש . מקום שהוא הפנימי

 äðäå רב הערב של הקלי ' את  יש ציון הר  סביב

בחי ' בסוד שם הסובבים ע"ז מיני  וכל

ושם  דדכורא, היסוד  סיום במקום החופפת הערלה

על אמות אלפיים ציון  הר אמות,תחת אלפיים

גמר  בחי' הוא כי  וחלש, דק  בבחי' האש  מתחיל

היסוד  בחי ' התחלת גם הוא אך דדכורא, היסוד 

אש  הוא ששם הבית , הר  תחת עד ונמשך  דנוק',

הקדושות הגבורות ה"ס כי אמות, שס "ה בבחי ' חזק 

כי הקדושה, עיקר  והוא אש , בחי' שהם היצה"ר  של

היסוד  שבפנימיות  ב"ן שם ה"ס  המקדש בבית שם

חדוותא  בחי' נמשך  ומזה מררי, בני בסוד  דנוק'

המעוררותדשמעתתא הקדושות הגבורות תוקף (שהם

הפנימי) המ"ן כח בסוד היחוד אל  ההשתוקקות  כח ,כל 

המקדש , מקום הוא ביותר  הגדולה הקדושה ולכן

זכורך  כל יראה בסוד הברית קדושת  לזה צריך  אך

של  האש את מכניעים ועי"כ ה', האדון  פני  את 

נקודת בסוד היחוד של האש בחי ' ונתקן גיהנם,

מררי. בני  בסוד  קה"ק  בחי' שהוא הפנימי ציון 

 úîà é÷éãöã  úòãä ñ"ä  úä÷ éðá úìòî

 ïéðá  úòá  äîìòäá ãåçéä øåà  íéëéùîîä

äåàðå éðà äøåçù ãåñá øåçàá úåëìîä

ïéáäìåהגבורות בחי ' שהם קהת  בני  מעלת 

הגם  הכל, קונה שבתיבות דנוק' דדעת 

גדולה  מעלתם ובמה הנוק', בנין בחיצוניות  שהוא

שיר  בזוה"ק  איתא הנה מררי . ובני גרשון  מבני 

תי"ט)השירים אות ובסולם ע"ג , ס"ט הפסוק (דף  על

ירושלים" בנות  ונאוה אני  ה')"שחורה א' ,(שה"ש

והוא  שחורה, שהיא המלכות אומרת שבחיצוניות

וקטרוג, אחיזה יהיה שלא כדי  התחתונים מצד

לגבי באמת אך  שחרות, בלבוש ומתלבשת

נאוה. היא הרי הפנימיות 

ïéðòäå'הק האר "י  בדברי סוד  יש  דהנה הוא,

ענין  שהוא לצדיק', זרוע 'אור הנקרא

שנתבאר  וכפי הצדיקים ידי  על הנעשה דחיק היחוד

בנין â בכ"מ  בחי ' שהוא ירושלים בנין דהנה .

העבודה תחילת שזה באחור , (והוא המלכות 

שבועות ) דליל  ובניהעבודה קהת בני  בחי' הם ושם ,

שהוא  הבנין  התחלת  כנגד  הם קהת ובני גרשון ,

קונה  בתיבות  בעמידה הנבנה דנוק' הדעת בחי '

הנעשה  האחור  בנין גמר הוא גרשון  ובני  הכל,

הק' השכינה כאשר והנה שמו. למען  בתיבות

שהם  הצדיקים בכח הכל בקונה הדעת מקבלת

אני 'שחורה נאמר זה על הנה קהת , בני בחי '

שיוצא  והנורא הקדוש  האור באמת  כי  ונאוה',

בקונה  הדעת  המשכת  בעת הק' להשכינה ונמשך

דלבנונית הלבן מאור  נמשך שרשו  הנה הכל,

מחכמה ששרשו שהוא העליון, דעתיק  ג"ר מבחי '

והוא  עתיק , פנימיות חכמה פנימיות  בסוד הרדל"א,

המאיר  בראשית ימי  מששת  הגנוז אור  שורש 

סופו ועד העולם .ãמסוף

_________________________

דציצית ג . א' דרוש  ובשעה"כ שם, השמש  ובהגהת  כ' אות  ושם י"ז , אות י"א דרוש ט"ל ושער פ"א, ריש  ל"ד שער חיים עץ עי'

ד'. ג' אות שלח פרשת  ושם ג', בהערה תשע"ב נשא פרשת חכמה דעה ועי' ד', פרק מ "ב ובשער ע"ד, ה' דף

די ד . שם ומבואר ורחל, ליעקב הדעת  בחי' להמשיך  הוא שענינו הכל קונה בכוונת ע "א) ל"ב (דף  שעה"כ החסדים עי' מקבל עקב



תשע"ג  נשא פר' ז של"ס

 äðäå היחוד של הדעת הוא אמת  דצדיקי הדעת

אחד , ה' אלקינו ה' ישראל שמע של העליון

ועבודת העליון, בהיחוד  רגע בכל שמתבוננים

כלל  לכל העליון היחוד אור  להמשיך הוא הצדיקים

אבינו יעקב כי ישראל' 'שמע שנאמר  וזהו ישראל,

ושומע  הולך ישראל, נשמות  של הדעת שורש  שהוא

אחד  ה' אלקינו ה' של היחוד  שאומר יהודי  כל

כביכול  ומראה בזוה"ק, כמ"ש להיחוד  לו ומסייע

בהיחוד  הדבוקים ישראל נשמות של הכח לקב"ה

כבבת יחודך  דורשי  גבור נא וכמש "א העליון,

של  עין  בת כמו כביכול הם ישראל כלל כי שמרם,

עין)הקב"ה 'בת ' כמו הוא 'כבבת ' משה (פי' ובכח ,

ממשיכים  בהיחוד, הדבוקים הצדיקים שהם ואהרן

בלבנונית ששרשה הק ' להשכינה הנורא הדעת

סופו. ועד  העולם מסוף הגנוז אור  מסוד העליון

äðäå' בחי שהוא באהבה עד התפלה מדרגת

המדרגה  הוא המלכות , של האחור  בנין

החול, ימות  מדרגת  בחי ' שהוא יוסף בן  משיח של

בסוד  החכמה מאור  מקבלת המלכות  ואמנם

_________________________

ועד  העולם מסוף המאיר הגנוז  אור בחי' שהוא דאבא דיסוד הדעת הוא יעקב שמקבל זה דעת וסוד דדעת, הגבורות  ורחל דדעת

עד  העולם מסוף מאיר היה  אשר דאבא  היסוד בחי' הוא הנה שאחז "ל, לעולם  שקדם האור בחי' כי נודע וכבר שם: וז"ל סופו,

הנק' היסוד בתוך ר"ל לצדיקים, הקב"ה גנזו ואח "כ מאד, גדול אור היסוד מפי הארתו ויוצאת דז"א, היסוד בפי שהוא סופו,

העולם  מסוף  מאיר שהיה ואמרו לצדיק'. זרוע  'אור בסוד נקרא ושם דז"א, ההוא היסוד בתוך ונגנז  מתלבש  הוא ושם צדיק,

היסוד  מזה אור יוצא כאשר והנה דז"א. היסוד תוך  גנזו ואח"כ עולם, הנקרא ז"א בו"ק  ומתגלה מתפשט הוא כי ר"ל סופו, ועד

כמנין  דז "א היסוד בתוך  נשאר אמנם שם, נגנז להיותו יוצא שלו האור כל אין כנודע , יעקב פרצוף כנגדו להוציא כדי דאבא

וכו', שם גנוז טוב

דעמידה, ראשונה ברכה סוף עד לדרגא מדרגא באחור פרצופה ובונים דדעת  הגבורות  רק אז  מקבלת רחל אין הפשטות  כפי והנה

מיניה  לעיל שם בשעה"כ עוד יעוי' ואמנם דחיק . יחוד לצורך  או"א לחיק  הז "א עם ועולה באהבה בתיבת  אותה נוסרים ואח "כ

הרש "ש  מרן וכתב וכו', דז"א היסוד את  לתקן כדי עילאה מזלא מבחי' מא"א עליון גדול אור נמשך הכל קונה דבתיבת שביאר

(כמ"ש  להיחוד כח  בו ליתן דז"א ליסוד מא"א הארה שנמשך  פסח  של שביעי של היחוד דסוד מ"ח) אות  ע"ב מ "ה דף (נה"ש 

התחלת  בחי' הכל בקונה כבר דיש בזה ומבואר עי"ש. דעמידה, הכל קונה בתיבות שנעשה מה הענין הוא ספ"ו) כ"ט שער בע "ח

דבקריעת  ע "ג) ט"ל דף ) חכם תורת  היטב ועי' כידוע. פסח  של דשביעי היחוד ע "ד דחיק  יחוד בחי' שהוא האחור דבחי' היחוד

ממשיכים  דכאשר מו"ר ביאר הללו הקדמות ועפ "י עי"ש . וכו', פב"פ דבחי' היחוד מעין יחוד נעשה א"א הארת ידי על סוף ים

בהעלמה  וממשיכים חיק דבחי' היחוד סוד את  אז מעוררים הצדיקים הנה כנ "ל, הגנוז  אור משורש  שהוא הכל בקונה הדעת אור

לחיק . העלייה בעת אח"כ שיהיה להיחוד והתחלה שורש  והוא היחוד, בחי' בסוד ליעקב שניתנו דדעת  החסדים מבחי' גם למלכות

דלעיל  (ובציונים פי"א ט"ל בשער כמבואר הצדיקים נשמות  ידי על נעשה שהוא לצדיק זרוע אור בסוד הוא דחיק  היחוד והנה

מעוררים  הכל קונה שבתיבת ונמצא פ"י, ט "ל שער בע"ח  כמ "ש  דעתיק  דדעת גבורות  ידי על נעשה הזה והיחוד הקודמת ), בהערה

מאור  ששרשו הכל בקונה הנמשך הדעת בכח  והוא עתיק, בחי' של העליונה מהלבנונית שרשו אשר הזה היחוד סוד הצדיקים

כנ "ל. הגנוז 

(שער  בע"ח  עי' דאבא והנה מיסוד היוצא ההבל שהוא הבל, בחי' ה"ס  החמישית  ובחי' וכו' למשה בחי' ה' שיש  י') סו"פ הכללים

להפכו  הבל רצה ליעקב, ויוצא ובוקע  אבא יסוד מן היוצא זה אור כי בשכינה, שהביט הבל חטא סוד וזה דז "א, ליסוד חוץ

עכ"ד. ליעקב, הנוגע אור מאותו בשכינה ולהציץ להאיר שרצה בשכינה, הציץ וזהו שכינה, הנקראת  לרחל וליתנו לאחוריים

באח ', העומדת  רחל אל ליעקב, הנמשך דאבא דיסוד הזה הגנוז  האור מבחי' להמשיך להצדיקים סוד יש דבאמת  מו"ר ומבאר

בשכינה, הציץ הנקרא וזהו בגילוי, כן שעשה היה דהבל והחטא ונאוה, אני שחורה בסוד גדולה בהעלמה להיות שצריך אלא

יתבאר  ובזה הנ "ל, וככל הכל קונה בתיבות  הנעשה סוף ים דקריעת היחוד בחי' של הנ "ל הסוד והוא כזאת, בחי' יש בהעלמה אך 

להלן. מו"ר דברי המשך בס "ד
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לי נראה ה' בסוד äמרחוק גדולה בהעלמה הוא אך  ,

עצמה  מראה הק ' השכינה כי ונאוה, אני שחורה

הקדושה  גודל יתגלה שלא כדי שחורה, היא כאילו 

שמקבלת העליון הלבנונית  של והנפלא הנורא

צריך  זה כי באחור, עמידתה בזמן אמת  מהצדיקי

זה  ועל שחרות  בלבוש  בא הוא ולכן  בעלמה, להיות 

הוא  אך שחרחורת , שאני תראוני  אל אומרת 

לקלי ' יהיה שלא כדי  שחרות לבוש  עם לבוא מוכרח

בחיצוניות כביכול מתלבש  הלבנונית  ולכן אחיזה,

להם  יהיה לא שהסט"א כדי  שחרות , של אור עם

זה. ענין יתפסו  ולא אחיזה

 øåçàá '÷åðä ïéðá øîâ ñ" ä ïåùøâ éðá 'éçá

äìøòä  òéðëäì êéøö  íùå ïåéö øä  íå÷î àåäù

 úîà é÷éãöä úòã  çëá úéøáä  úùåã÷ é"ò

 úä÷ éðá ñ"äù

 äðäå ש הנוק ' בנין גמר עד נמשך  זו  הוא שחרות 

הערלה  בחי' יש ושם ציון , הר מקום

דדכורא) היסוד סיום במקום הקלי '(החופפת  ענין  וזהו ,

נאמר  זה ועל ציון, הר במקום שליטה להם שיש

ה') ה' שמתיה',(יחזקאל  הגוים בתוך  ירושלים 'זאת

ושם  הללו, הקלי ' כל להכניע הצדיקים ועבודת

שהוא  גרשון בני  בחי ' סוד  הוא ציון הר  במקום

בתיבות שהוא דהנוק', האחור בנין גמר  במקום

גרשון  בני  של הכח ואמנם דעמידה, שמו למען

הנוק' בנין מתחילת שהוא קהת בני  מבחי' נמשך 

על  הנמשכים דנוק' הדעת בחי' שהוא הכל בקונה

גרשון' בני  ראש  את 'נשא סוד  וזה הצדיקים, ידי 

שהוא  ציון הר של הקדושה את  חזק  להרים שהוא

הצדיקי של הדעת כח הוא והעיקר גרשון, בני  בחי '

הדעת עיקר שהוא בהיחוד  דבוקים שהם אמת 

של  התיקון תולה שבזה חיים, אלקים של האמיתית

החול, בימות  לבוש  לזה צריך אך  העולמות, כל

והוא  החול, בימות  יוסף בן משיח של האור  והוא

הכלי שהוא של"ם יר "ו  אותיות שהוא ירושלם סוד

העליון  החרב שהוא הרי"ו  בסוד הסט"א כנגד זיין 

הלילה) בדרושי האריז"ל  כמ"ש  רי"ו גי' חרב"ו (סוד 

זה  יהיה שלא צריך  התיקון והתחלת ובחיצוניות

ונאוה. אני שחורה בסוד אלא בגילוי 

 øéàäì à"ìãøä øåà  íéëéùîî úîà é÷éãöä

 øéåàá  çøåôä  ìãâîã 'ì úåà ãåñá àøéåàá

 úòã àåäù ï'åçâã 'å úåà ãåñ êùîð  ë"éòå

'á  úåàã ïåôö ãöã  äöøéôä  íåúñì äùî

äîåúñ ' í  úéùòðå

 äðäåט"ו)כתיב י"ד ט' ואנשים (קהלת קטנה עיר

אותה  וסבב גדול מלך אליה ובא מעט בה

מסכן  איש בה ומצא גדולים, מצודים עליה ובנה

דהנה  וגו'. בחכמתו  העיר  את  הוא ומילט וחכם

מגדל  נקרא שהוא ל' אות  סוד הוא גדול מלך

_________________________

מנה"י ה. אלא נעשית אינה רחל כי שאמרנו אעפ"י והנה וז "ל: דעמידה טובים חסדים גומל בכוונת ע"ד) ל"א (דף  שעה"כ עי'

אז  דז "א, בנה"י ורחל דז"א חג"ת  תוך  דאבא נה"י בהיות כי ר"ל מרחוק, בהיותם דאבא מנה"י היא גם לוקחת עכ"ז  דאימא,

אחד, במקום ועומדים יחד מכוונים כשהם אבל משם. הארה לקבל יכולה היא ואז  אחת , מדרגה רחל מן רחוקים דאבא נה"י

המכוונים  דילהון תתאין פרקין ג' מן דאבא מנה"י אור לקבל יכולה רחל אין אז דז "א, נה"י תוך  דאבא נה"י כל נכנסו כאשר והוא

הם  אשר דז"א בחג"ת  העומדים דאבא דנה"י אמצעים פרקין הארת מקבלת היא אבל מקרוב, לקבלם כח  בה אין כי כנגדה,

מדרגתם  היות  עם רחוקים, להיותם הארתם לקבל ויכולה בקרוב, בחוזק בה מכה הארתם ואין אחת, מדרגה ממנה רחוקים

כנסת  היא אחותו כי בזוהר ופירשו מרחוק, אחותו ותתצב וז "ס  אליה, קרובים להיותם תתאין פרקים הארת מלקבל יותר, עליונה

והנה  כנודע, דאבא ואחוריים פנים שהם קפ "ד ע"ב בגי' הוא 'נראה' ומלת  לי, נראה ה' מרחוק  כד"א חכמה היא ומרחוק ישראל,

לקבל  יכולה אינה דהמלכות בזה מבואר והרי עכ"ל. כנז', רחוק  אבא נקרא זו ולסיבה כנז', לקבלם הנקבה תוכל מרחוק  בהיותם

נתפשטו  לא דאבא המוחין עדיין אשר טובים, חסדים גומל בתיבת שהוא מרחוק  אלא באחור עומדת  היא כאשר דאבא מאורות

נת ' ואמנם אלו, אורות  לקבל יכולה אינה דז "א הנה"י עד דאבא המוחין שהתפשטו הכל קונה בתיבת אך  דז"א, בחג"ת אלא
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אמת הצדיקי  של הכח והוא באויר , הפורח

הרדל"א  של היחוד של אמת הדעת שיודעים

הפורח  מגדל שה"ס באוירא, נהוריה דאחזיה

הקדושה  להמשיך איך  האמת דעת  ויודעים באויר,

הקדושה  וממשיכים באוירא, להאיר הרדל"א של

הפורח  המגדל של הנורא הל' האות של הנורא

הק '. התורה אל  באויר

 äðäãאות של הפירצה שהוא פתוח צפון  צד 

צפון , בצד  שפתוחה דבראשית  ב'

ו ' של הסוד ויודעים זו, בל' הבקיאים והצדיקים

הוא  ושם התורה, אותיות אמצע שהוא דגחון

הדעת סוד  שהוא ע"ה, רבינו  משה נשמת שורש 

זו ו' אות  ידי ועל הרדל"א, אור  של האמת 

א  של הפירצה את  דבראשיתסותמים ב' ות

קץ אין  המשרה דלםרבה סתומה ם' (ישעי'ונעשה

ו') הכל ט' תלוי  בזה .å אשר

 àúéàå ובפירושבזוה"ק ע"א ס"א דף השירים (שיר

ל"ו) אות  נסתם הסולם לידה שבשעת

אותו לפתוח צריך  הפה כי  הסתום, ונפתח הפתוח

למעלה  ממטה ואמנם אותו, לסגור והטבור

הפה, סוד הוא סיני  דהנה להיפך הוא העבודה

הפה  שהוא הפתוח נסתם לארץ נכנסו וכאשר 

מקום  סוד שהוא הטבור  פי שהוא הסתום ונפתח

שאימו מה אוכל בסוד  ם' אות סוד והוא המקדש,

לחיות הדעת  ועיקר  הקדושה עיקר  שהוא אוכלת ,

שהוא  העליון , היחוד מצד דהיינו העליון, מצד

העליון , מצד  חיותו  כל אשר עיבור לבחי' הכניסה

אך  הזאת, הדעת  את לנו נותנת הקדושה והתורה

_________________________

ממשיכי  שהצדיקים שחרות,לעיל ובלבוש בהעלם שיהיה צריך ולכך דאבא, דיסוד הגנוז אור מבחי' אז גם גדולה בהעלמה ם

כמבואר. לי נראה ה' מרחוק בבחי' רק שיהיה כדי

הפרצות ו. לגדור כדי שעושים חכמים של הגדרים ענין ס"ח) ס "ז  (דף ז "ל משקלאוו מוהרמ"מ  להגה"ק  אדירים מים בספר עי'

ועסק עשה מצוות  ועשיית  ל"ת  בשמירת שדי שאמר דואג משא"כ וכו', שמים מלכות  עול שהקים המלך דוד סוד והוא וכו',

למהרי"א  יצחק  באר בהגהות ושם הענין, כל עיש"ב וכו', למשמרת  משמרת  ולעשות  לשמור צריך ואין קוין, ג' סוד שהוא התורה

הם  דרבנן מצוות עניני שכל למעלה כתבנו וכבר או"ר, סוד הוא גד"ר כי עמוק, סוד בזה ויש בזה"ל: כתב נ ') (אות  ז"ל חבר

הגבורה  מפי שניתן התורה וכו', הזהר' בני מהמה 'ויותר וכמ"ש תורה, של מיינה יותר סופרים דברי חביבין כמ"ש מאד, למעלה

בראשית, יוצר של מחשבתו סוד עילאה, באוירא פורח  הוא תורה של וגדרים דחסידותא מילי וכל ואמירה, דיבור בסוד הוא

או"ר  והוא בתורה, גניז חכמתא סוד סתימאה ומוחא דאוירא בקרומא נהוריה דאחזיה רדל"א סוד והיא מקום, של רצונו עושים

נתקנים  והם כלים, שברי בסוד התורה גדר לפרוץ ח "ו לחוש שיש במקום בפרץ לעמוד חושך, במקום המאיר והוא דאויר"א,

עולם  כמ "ש  הפירצה, במקום בצפון העומד הנחש  בפני סתימה לו נעשה ועי"ז  ברדל"א, ותליא ומו"ס דאוירא קרומא ידי על

דבראשית. ב' סוד והוא מצפון, ופרוץ לאכסדרה דומה

תנינא  נחש  לויתן גחו'ן, על הולך דכל ו' בסוד הזאת הפרצה סותמים לתורה, גדרים עושים שהם שבישראל חכמים ותלמידי

כמ"ש, העולם פירצת  לתיקון והוא ובמו"ס, באוירא נהוריה דאחזיה רדל"א סוד התורה, אותיות באמצע  הוא ולכן דאורייתא,

נחשא  סוד והוא לטוב, הרע  ולהראות  למתיקו מרירו ולהפך לפתות הנחש יכול אז הפירצה, ונפרץ גדרים עושים אין אם וח "ו

אחותי  נעול גן באמת כי תתאה, באוירא שליטה לו יש הנחש אז  דאוירא, אור ח"ו העליון רצון בהסתלקות כי באוירא, דפרח

סתומה  להיות וצריכה דאורייתא, לג"ן יכנוס  ולא הנחש יפרוץ לבל יתירה שמירה צריכה שהיא חתום, מעין נעול גל כלה

ציון  חותמות ב' בסוד יומת מות  מחלליה נאמר זה ועל דילה, דלאו באוירא ח"ו הנחש יכנוס לבל דלתות, וב' צירים ב' בסוד

גדרים  בעשותם חז"ל תקנת עיקר כל וזהו נחש , ישכנו ממילא אז  גדר שפורץ מי אבל דילהון, לחלול דעאל ומאן וירושלים,

למש  משמרת עשו משמרתי' את  'ושמרתם כמ"ש לתורה, עכ"ל.וסייגים מאד. והבן כידוע, חותמות  ב' שמירות ב' והם מרתי,

ואכמ "ל. גדול, באורך  וט ' ח' פתח ורחל לאה פרצופי ונתיב י"ח, פתח דנקודים אורות נתיב שערים פתחי וע"ע 



לנפשך  חכמה דעה י 

כ'תר  שהוא ככ "ה שם לסוד  להגיע הוא העיקר

לסוד  להכנס  לדעת  לזכות כדי  ה'כתרים, כ'ל

מה  אוכל בסוד העליון מצד  לחיות שהוא העיבור,

אוכלת. שאימו

íéùîùîä íéëìî éðù 'éçá  ìò çøéä âåøè÷

 øåçàá  úåëìîä úãéîò úòá ãçà øúëá

 àìù 'ïåùøâ éðá úà àùð' àåä äæì ïå÷éúäå

 ñðëäìå ïåéö øä ìù  úåøçùäî  ìòôúäì

 é÷éãöã úòãä  çëá éîéðôä ãåçéä  ÷îåòì

 úîà

äðäã כמה בו  יש הירח מיעוט חטא עיקר

מהסודות ואחד  בזוה"ק, סודות  וכמה

מלכים  לשני  אפשר  אי הירח שאמרה שמה הוא

המצב  רצתה שלא היינו אחד , בכתר להשתמש

שניהם  בבחי' הוא שאז  באחור, עמידה של

והתיקון  הנסירה. את רצתה אלא אחד , בכתר

של  האחור בחי' של לאורות  להכנס הוא לזה

האחור  של הדעת  סוד  והוא הראשון, השורש 

בקונה  אליה הנמשך  דנוק' הדעת בחי' שהוא

העליון , מהלבנונית נמשך  בשרשו  אשר  הכל,

מהסט"א  להעלים כדי  בשחרות שמתלבש אלא

כאשר  כך אחר  אך  ונאוה, אני שחורה בסוד

הגבורות בחי ' שהוא שמו  למען  לתיבות  מגיעים

'נשא  של הסוד  יש אז  ציון , הר  בסוד  גרשון דבני

להתפעל  שלא צריך כי גרשון ', בני את 

אלא  ציון , דהר  בחיצוניות שיש  מהשחרות

אלפים  ב' שהם אמות , אלפיים ולחפור  להכנס 

וכתר , חכמה בחי ' שהוא עליון  פל"א בסוד

האש  לקבל יכולים ואז עמקות, בתוך  עמקות 

והוא  ציון , מהר שמתחיל בריתהדק  קדושת בכח

בחי ' בסוד הבן  אבי  קדושת לקבל צריך כי מילה,

בסוד  הסנדק  וקדושת אחד, אלף שהוא חכמה

יכולים  כך  ידי ועל השני, אלף  שהוא כתר  בחי '

שהוא  ציון  הר של והנורא הדק  הקדושה לתפוס 

היסוד . קדושת אור 

çëäå כאשר דדכורא יסוד  של האור  הוא לזה

הצדיקים  של הנורא מהדעת  נשפע

שחרות בלבוש שנתהפך  אלא הכל, קונה בתיבות

ביותר  הגבוה הדעת והוא ונאוה אני שחורה בסוד

אך  האמיתית , והדרך האמיתית  הקדושה זהו  ורק

והוא  ח"ו , זה מחמת  אחיזה יהיה שלא להזהר צריך

נקנית ישראל ארץ ענין  וסוד  והחושך  הצמצום סוד

הנה  היחוד, סוד להשיג שיוכלו וכדי ביסורין ,

של  האור יש בתחילה לפעמים בהיחוד העוסקים

שחרות לבוש  בחי ' נמשך  בסופו  אח"כ אך היחוד,

עי"כ  אך הענין, להסתיר  כדי הצמצום מסוד

הצבי, ארץ ונעשית  ישראל ארץ את  בסוף משיגים

הצמצום  סוד  שהוא המ"ן, כח אמיתת את ומשיגים

בערך  צמצום בחי' שהוא סתימאה המוחא כמו

למעלה  לעלות יכולים דייקא ידו  על אך  הגלגלתא,

הצמצום, ידי  על הנעשה הכלי  כח בסוד  לרדל"א,

להצליח  יכולים ידו  ועל והעליה, המ"ן  כח שהוא

נעלם  שיהיה באופן  הקדושה לפועל להוציא

לגמרי. מהסט"א

ïëìå, חושך בחי' לפעמים לו יש  ה' עובד כאשר

יש  האח' בגמר כי  מזה, יתפעל שלא צריך

לפועל  להוציא להצליח כדי  הכרח והוא חושך, בחי '

וסותם  היורד דרדל"א ל' אות סוד והוא הקדושה,

אות בכח ב' שבאות השמאל צד של הפירצה את 

השפע  שורש כי  סתומה, ם' עי"כ ונעשה דגחו 'ן , ו '

ואי בידין, דלא אבן בסוד  י ' אות  מבחי ' נמשך 

עת שבכל הצדיקים אך  זו, בחי' להסביר  אפשר

אדם  בני ומלמדים היחוד  משם ממשיכים ברדל"א

ו ' אות בחי ' סוד להסביר יכולים אין אך  היחוד, את 

השומרת למטה ההתפשטות שהוא דגחון  זו

והם  הפרוץ, צפון לצד  מליפול ישראל נשמות 

הדעת שהוא הם' אות סוד ישראל לכלל ממשיכים

לגמור  שמגיעים עד העליון, מצד לחיות איך 

פנים, דבחי ' ליחודים ולהכנס האח' של התיקונים

היסוד  בבחי' מררי דבני הגבורות  סוד  הוא ושם

הפנימי.
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íåöîöä 'éçá àåä  úøåôëä ìòù ïðòä ãåñ

 çëá à"à  úâøãî ìù ïéàä 'éçá ãåñá

 úåìòì íéìåëé  ë"éò ÷øå éøøî éðáã úåøåáâä

 úåëìîä ãåñá  ÷éúò  ìù éðàä 'éçáì íùî

 à" ìãøá  äæåðâä

 àåäåהפרשה בסוף  פ"ט)מאה"כ  ז' (במדבר

אתו, לדבר  מועד אהל אל משה 'ובבא

אשר  הכפורת  מעל אליו  מדבר  הקול את  וישמע

אליו. וידבר  הכרבים שני  מבין העדת  ארון על

היסוד  במקום כי ענן , יש  הכפורת מעל שם דהנה

שהיה  הענן  בסוד  וגבורות חושך  בחי' יש  הפנימי 

סיני דבחי 'æ בהר  גבורות  דרך  להכנס  צריך שם כי ,

שם  כי הוא בזה הנורא והענין מררי , בני 

בחי ' שהוא א"א, של הסוד  יש  בקה"ק  בפנימיות 

לגילוי להגיע דכדי משה, כלת  בסוד הגמור  ה'אין '

המלכות בחי' שהוא עתיק , בחי ' שהוא השכינה

ידי על אלא להגיע אפשר אי ברדל"א, הגנוזה

שם  אשר הענן  בבחי' הא"א של הגמור  האין 

לעלות יכולים ועי"כ מררי, דבני  הגבורות  ובסוד 

שברדל"א. הק' להשכינה

ïéðòå לצדיק זרוע האור  לבחי' דומה הוא זה

ששם  אלא הכל, בקונה בשורש  שנמשך

האור  שלקח הבל של טעותו היה וזה לגלותו, אסור

כמ"ש  באח' רחל למקום והמשיכו  יעקב של הגנוז 

ד ')בע"ח הערה לעיל  ועי' י' סו"פ הכללים והיינו(שער ,

שהוא  שחרות, בלבוש להלבישו  צריך שבאח'

בחי ' של האור שמכסים הצדיקים של הצניעות 

לטעות ליפול לא להזהר וצריך לצדיק , זרוע אור 

דקדושה  צניעות  של העבודה עיקר שהוא בזה,

כי ירושלים, בנות  ונאוה אני  שחורה בסוד

ואף  לצדיק , זרוע אור  של הסוד  מכסים הצדיקים

הוא  ששם אלא ענן , יש בקה"ק  המקדש במקום

אור  של הסוד עיקר  מתגלה ושם מררי , בני בסוד

הכל, בקונה כבר נמשך  השורש אך  לצדיק, זרוע

בסוד  המקדש  במקום להתגלות  מתחיל ואח"כ 

נעשה  המקדש  לבית מגיע וכאשר  והאש, השחרות

הגבורות בסוד דשמעתתא חדוותא סוד מזה

כלי נעשה השחרות ואז  היחוד, המעוררים

להגיע  הכלי שהוא א"א של האין בסוד ללבנונית ,

נעשה  זה כל שורש  אך עתיק, של אלקות  לגילוי 

קונה  בתיבות הנוק ' בנין בתחילת  קהת  בני  ידי  על

כנ"ל. הכל

 äðäå של ההתחלה הוא בשורש  קהת  בני

בהעלם  הכל בקונה האור המשכת

לרחל  הולכות  דדעת  שהגבורות  אף  כי ובדקות ,

המשכת יש בדקות  מ"מ ליעקב, דדעת  והחסדים

שהוא  אלא היחוד , שורש בסוד ליעקב חסדים

ובדק  גמר בהעלם הוא גרשון  בני  בחי' ואח"כ  ות ,

ציון , הר בחי' והוא שמו ', 'למען  בתיבות  האח' בנין 

בכח  והוא ציון , מהר הנמשכת הדק  האש  סוד ושם

של  הברית קדושת ידי  ועל הברית , קדושת 

אשר  המקדש, למקום להכנס זוכים הצדיקים

עתיק . בחי ' ובפנימיות א"א בחי' הוא בחיצוניות

_________________________

עליו ז. שוכן סיני בהר שכן אשר הכבוד שיהיה הוא, המשכן וסוד לשונו: מקצת וזה תרומה פרשת  בריש התורה על רמב"ן עי'

והיה  וכו', המשכן את מלא ה' וכבוד במשכן כתוב כן סיני, הר על ה' כבוד וישכן ט "ז ) כ"ד (שמות  שם שנאמר וכמו בנסתר

והמסתכל  וכו', סיני בהר לו נדבר אשר הדבור  אליו היה משה ובבא סיני, בהר להם שנראה הכבוד ישראל עם תמיד במשכן

שלמה  שאמר ממה להתבונן ויוכל המקדש , ובית המשכן סוד יבין בהם שכתבנו מה ומבין תורה במתן הנאמרים בכתובים יפה

עכ"ל. וכו', ישראל אלקי את ויראו סיני בהר שאמר כמו ישראל אלקי ה' בביהמ "ק בתפלתו בחכמתו

לעבוד  וכבודו שכינתו שם להשרות  בירושלים ה' בחר ישראל ארץ ומכל וז "ל: ה') (אות  יונה לרבינו העבודה בשערי כתב וכך 

על  שהיה דוגמא מעין שעה, ובכל עת  בכל קיים שביהמ"ק  בזמן ההוא במקום והיה לפניו, שם ולהתפלל הקרבנות עבודת  שם

מירושלים  ה' ודבר תורה תצא מציון כי שנאמר התורה, ולענין הנבואה ולענין השכינה כבוד לענין תורה, מתן בעת סיני הר

עכ"ל. וכו',



לנפשך  חכמה דעה יב 

ïëìå הקודש עבודת  כי  נתן לא קהת 'ולבני  כתיב

שלכאורה  אף  כי  ישאו ', ובכתף  עליהם

שביסוד  הגבורות שהם מררי  בני  בחי' הוא העיקר

שם  כי  כלל, להשיג אפשר  אי  זו  בחי' מ"מ הפנימי ,

מוהרנ"ת שהביא כמו  ענן ערביתיש  הלכות (או"ח

כ "ג ) אות  ד ' לשם,çהלכה להכנס רצו  הצדיקים שכל

ידי על רק לעתיק להגיע אפשר  ואי  ענן , שם יש אך

של  האני לבחי ' להגיע והכח האין, שהוא הא"א

שבבחי ' הבינה במקום העבודה בכח הוא העתיק

ששם  קהת, בני  סוד ששם הכל קונה בסוד  האח'

זרוע  דאור היחוד סוד ובהעלם בדקות מתגלה

אמת, הצדיקי  של והדעת הקדושה שהוא לצדיק,

אלא  עתיק, של העליון  הלבנונית מבחי' שנמשך

אח"כ  יכולים ועי"כ כנ"ל, בשחרות  שמתלבש

הוא  ושם הרדל"א, של השרשי לאני להגיע בפנים

העוונות. כל המתקן  הגמור כליון 

 ï÷úî ë"åéã  úåðååò  úìéçî ãåñá à"à úâøãî

 ãåñá  ÷éúò  úâøãîå ïåìçî 'éçá  úà  ÷ø

 ïåéìëä  çëá ïåéìë 'éçá úà óà ï÷úî à" ìãøä

íâ ï÷úîä àìî ãéåã ãåñ àåäå  äùåã÷ã øåîâä

 óñåé 'éçá  úà

 éëבאריז "ל איתא וכליון מחלון ספר הנה (עי'

מגלת בפי' ושם ל"ח סי' וישב פרשת הליקוטים

לורות ) אין  כליון אך  מחילה בחי ' הוא שמחלון

זה  כל ואמנם וכו', ועונן  ער גלגול סוד  והם מחילה,

דיו "כ , עוונות  מחילת  בחי' שהוא א"א בבחי' הוא

דוד  מדרגת והוא מחלון, בחי ' את  מתקן  רק והוא

לבחי ' להגיע העיקר אך י', באות שמתמלא קודם

בסוד  כליון את גם לתקן אפשר שם אשר  עתיק

י'. עם מלא דויד 

 àåäåכלות סוד  הוא הכלה כי  כלה, חתן יחוד סוד 

הוא  והיחוד העולמים, כל לבורא הנפש

_________________________

שכתוב ח. כמו הקדושה, התורה כל קיבל ומשם משה, עם יתברך ה' נדבר משם הכפורת שעל הענן כי שם: מוהרנ"ת וז"ל

חושך  'וישת  בחינת זה הקדוש הענן זה כי אליו. וידבר הכרובים שני מבין כו' הקול את וישמע  וכו' מועד אהל אל משה ובבא

בחסדו  יתברך  ה' כן על אור, ריבוי מחמת  לקבלו אפשר אי סוף  האין שאור מחמת כי וכו', מים' חשכת  סוכתו סביבותיו סתרו

יתצמצם  והחושך הענן זה ידי שעל כדי סתרו. חושך  ישת  בבחינת  והחושך הענן בתוך והנורא הגדול סוף  האין אורו הסתיר

אליו  יתקרב שלא סוף האין הגדול האור בפני שומר בחינת הוא והחושך הענן וזה ובמדה, בהדרגה לקבלו שיוכלו כדי האור

הכפורת. על אראה בענן כי ימות ולא וכו' הקדש  אל עת  בכל יבא ואל אהרן את  יתברך  ה' הזהיר כן ועל אליו. ראוי שאינו מי

ונשתלשל  שנמשך דמותא סטרא בהם שלטה כן על ברשות. שלא ולפנים לפני שנכנסו בניו שמתו כדרך ימות  שלא רש"י ופירש

יודעין כשאין דינים בחינת  שמשם הזה והחושך הענן בחינת מבחינת  זה לעיל הנזכרת התכלית אל הביטול כי לשם. לכנס  איך 

היו  לא אבל התכלית, בחינת  שהוא סוף, האין באור ולהסתכל לכלול ורצו שנכנסו, למקום שנכנסו לפרדס, שנכנסו ארבעה

עקיבא  רבי בלתי לגמרי, בנטיעות  שקצץ ואחר ומת, הציץ וזה ונפגע הציץ זה בשלום, משם יצאו לא כן על לזה, ראויים כולם

בכבודי. שישתמש  זה זקן הוא ראוי השרת  למלאכי שהשיב הצילו בעצמו יתברך ה' כי בשלום, ויצא בשלום שנכנס  לבדו

והחושך  הענן ידי על כי אליו, גדולה טובה הוא והחושך הענן זה אזי וכיוצא, עקיבא רבי כמו ברשות לשם ליכנס  שזוכה מי כי

במציאות. שם נתבטל ואינו סוף האין באור ולהסתכל להכלל זוכה הוא דייקא זה ידי על לעיל. כנזכר סוף האין האור שסביב הזה

הזה  הקדוש הענן בתוך קדושה רשימו ממנו נרשם סוף האין אור כי הרשימו. אור לו נשאר שיהיה מהביטול כשחוזר זוכה ואזי

היה  לא בלעדו כי צמצום. בחינת  שהוא דייקא והחושך  הענן מחמת  סוף  האין אור של הרשימו אור ונרשם נצטייר דייקא ששם

הזה, הקדוש  הענן דרך  דייקא מקבלים והחכמים הנביאים כל של ההשגות  וכל הנבואות כל כן ועל כלל. להצטייר האור יכול

התורה  קבלת  עיקר משם כי השגתם. כל שמשם הרשימו אור ונרשם נצטייר דייקא שם כי אליהם, ידבר ענן בעמוד שכתוב כמו

ידי  על הכפורים ביום סוף האין באור ולהתבטל להכלל הכפורים ביום זוכין בכלליות  קדוש  עם וישראל לעיל. כנזכר והנבואה

הנזכר  הקדוש  הענן בתוך  שנצטיירה הקדושה הרשימו מאור ואזי לעיל, כנזכר וכו' ולפנים לפני בשליחותם שנכנס  הגדול הכהן

כלל  על שימשך הכפורים יום אחר זוכין ואזי לעיל. כנזכר התורה כלל שהיא הכפורים ביום הלוחות  קבלת לבחינת זוכין לעיל,

עכ"ל. וכו', משם שנמשכין כבוד ענני בחינת שהיא סוכה בחינת  שזהו הזה הקדוש הענן בחינת  ישראל



תשע"ג  נשא פר' יג של"ס

עד  העולה היסוד  בחי ' הוא דבועז  ורות, בועז בסוד

מוהרא"ס  שביאר כמו ב"ה א"ס  הלוי אור (בעבודת 

ע"א) י' דף  השבועות לחג שם èדרושים שעולים

בחי ' של התיקון  והוא העולמים, כל לבורא בכליון 

זרח  את גם בו כולל מב"ד  שהוא פרץ ולכן  כליון ,

שהוא  אפי ' דדויד  הי ' בחי ' שהוא מב"י, בחי' שהוא

וזרח)נעלם פרץ בענין וישב פ' הליקוטים ספר ,(עי'

אך  ח"ו , תיקון לו שאין  שנראה כליון  בחי ' כן  וכמו 

הכליון  למקום עולים כאשר תיקון  לו  יש באמת 

הרדל"א. של הגמור 

 äðäã פגם שום אין מב''ד  בחי' שהוא ביהודה

איזה  שיש  בחיצוניות נראה רק  באמת ,

ואמנם  ותמר. יהודה במעשה שהיה כמו  פגם, בחי '

עון  של גדר בחי ' איזה יש  מב"י, בחי ' שהוא ביוסף 

היה  לא שם שגם ואף  דיוסף , במעשה בתורה כמ"ש 

סוד והוא עון , שום וכלל ע"ב)כלל ט' גדול (יומא

וכו ' אחרונים של מכרסם ראשונים של ציפרנם

בתיקונים ז"ל הגר"א ע"ב)כמ"ש  קכ "ח וכל (דף ,

עליונים אורות בחי' היה הצדיק  ביוסף  (עי'הענין 

תשע"ג ) שמות  חכמה שהרידעה כיון מ"מ אך  ,

תיקון , לזה שצריך פגם בחי ' מעין זה נחשב בתורה

אמת, הצדיק  שהוא פרץ ידי  על הוא התיקון הנה

של  האמיתי היחוד בסוד  זרח, בחי' גם עי "כ  ונתקן 

תוקפא  שהוא היסוד  בחי ' הוא שבועז  ורות , בועז 

דוד  בסוד  מלא דויד  בחי ' עד עולה ועי "כ  דגופא,

הכל. נתקן ושם  וקיים, חי  ישראל מלך

 ïåçâã 'å çëá ïåôö ãöã äöøéôä úîéúñ ãåñ

íéøâåñù úîà é÷éãöä  ìù úéøáä úùåã÷ àåä

 ãåñì  íéñðëðå æ" äåò éâåðòú ìëî íîöò

 úåàéöîî ÷ø úåðäéì  äîåúñ 'íã øåáéòä

 ïåéìòä

 ìëäå הכל קונה של בתיקונים הבקיאות בכח הוא

ולא  ח"ו , ישות  שום בלא בהלבשה שהוא

בני לבחי' מגיעים ואח"כ  הבל, של החטא כמו

להגיע  יכולים זה ובכח ציון, הר  בחי ' שהוא גרשון 

שבפנים, הגבורות שהוא מררי בני לבחי ' אח"כ

הצדיקים  של הברית קדושת  בכח הוא והכל

דצפון , הפירצה לסתום דגחון  ו' האות שממשיכים

הנוק' בנין  בגמר  הנעשית סתומה הם' סוד והוא

דלתות. וב' צרין  ב' בסוד באחור

ïéðòäå שבעולם תענוג בכל דהצדיקים הוא,

בסוד  העליון, מצד  אלא מתענגים אינם

רוצה  אינו שהצדיק אוכלת , שאמו  ממה אוכל

רק  עלמא, בהאי תענוג משום ממציאותליהנות

הדעת בכח צפון דצד הפירצה סוגר והוא העליון,

מרע"ה  משום é של כלל נהנה ואינו אותו וסוגר ,

הברית קדושת  הנקרא והוא עלמא, בהאי  ענין 

_________________________

להיות ט. כנ"ל, שחורה נקודה המלכות נקודת עצם בחי' שיתגלה עולמות בבריאת הכוונה שעיקר מחמת אך  שם: מוהרא"ס  וז"ל

נעמי  לה ותאמר כתיב לכן לעיל, כמבואר שניהם גם וימותו אלימלך וימת הסתלקות, בחי' להיות  נצרך ולזה שלם, פרצוף בבחי'

יסוד  בחי' שהוא בועז ידי על אמלוך אנא של עליונה הכוונה כתכלית  שלך עליה שיהיה דהיינו לך , יטיב אשר מנוח  לך  אבקש

בגשמיות  משל דרך ודעת, מטעם שלמעלה ובחי' ענין שהוא כנמר עז  הוי מארז "ל דרך על ע"ז , ב"ו שהוא עליו מורה ושמו אבא,

למעלה  אדם משום מתבייש  ואינו לכלום, בעיניו שוה לא העולם וכל אדם, שום בעיניו נחשב שלא פנים, עזות לאדם שקורין

זה  אך  כמובן, ענין מהשכל וזהו באריכות, במ"א כמ "ש  ישראל שבאומות  עזים מארז "ל דרך  על בקדושה זה ודוגמת בקליפה, ו

יסוד  ג"כ נקרא ומשה זו, להתקשרות המביאו ודעת  טעם ידי על שלא שהוא כמו לא"ס התקשרות עצם אבא יסוד בחי' בועז

ג"כ  שהוא מודעתנו בועז ג"כ כתיב בועז  אצל וכן הפנימי, דעת עליון דעת  בחי' היא משה שבחי' וכידוע להם, אחד ושורש אבא

ועיש"ב. עכ"ל וכו', דעת  לשון

חבר י. הגרי"א ובהגהות קכ"ח קכ"ז דף  ובנדמ "ח  ע"א כ"ד דף  הד' בהיכל דפיקודי בהיכלות  ז "ל להגר"א אור ביהל היטב עי'

וכו', התורה אור להאיר כדי השולחן על ד"ת  שצריך וענין בצפון שולחן וסוד דבראשית, ב' בסוד דצפון הפירצה סוד עומק שם

פתוח  טבורו אז  אמו בבטן שהעובר שבעת  שכתב מה גדול סוד וזה שם: מהרי"א וז "ל עיש"ב. וכו' שבת ועונג שבת שולחן וסוד



לנפשך  חכמה דעה יד

משום  ליהנות  רוצה האדם שאין באמיתות,

רק  ונהנה עצמו  ונועל עלמא, דהאי תענוגים

וזהו עלמא, דהאי  ממציאות ולא העליון ממציאות 

משה  של הדעת בכח צפון  דצד  הפירצה סתימת

סותמים  ואז  הכל, בקונה להתגלות שמתחיל רבינו 

של  האש בכח שהוא ציון  שבהר  צפון דצד הפתח

האש  של אמות  השס"ה על שמשפיע היסוד קדושת 

שם  אשר הגבורות כל להפך המקדש, שבמקום

לאין  להכנס  יכול זה ובכח דשמעתתא, לחדוותא

של  הדעת  לאור ולזכות  מררי , בני של הגמור 

עמים. יקהת  ולא בסוד  הרדל"א

'äå בעין ועין  מלכותך  תראינה שועיננו יעזור

עם  להתקשר ונזכה ציון, ה' בשוב יראו

בסוד  רבינו  משה בחי ' אמת  הצדיק של הקדושה

ונזכה  יעקב, קהילת מורשה משה לנו צוה תורה

מהימנא  רעיא ע"ה רבינו  משה של התורה לקבל

החיבורים  שהוא לנו , נרפא בחבורתו  אשר קדישא

ואחריו ה', עבודת של הראשית  שהוא הזוה"ק של

האחרית, שהם אמת הצדיקי  של התורות כל

האחרית לחבר  שצריך  אחרית מראשית והמגיד

מהראשית נמשך  האור  כי  הראשית, עם

בכל  דבוקים להיות וצריך  והולך ומשתלשל

והראשית לראשית  האחרית ולקשר  המדרגות

בביאת מלכותך תראינה שועיננו עד  לאחרית ,

אמן . ממש בימינו במהרה ברחמים צדק  גואל

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

äòã הכל שבקונה בדעת הנה לנפשך , חכמה

אור  מבחי' החכמה אור  בחי ' שם יש 

בעלמה  הוא אך דנוק ', לדעת  מזה  ומשפיע הגנוז ,

של  האור  שהמשיך הבל של הטעות  כמו ולא

ה' האדון  פני מאן והנה בגילוי, רחל אל יעקב

דעה  סוד  והוא אמת, הצדיקי  של האור הוא

החכמה  אור  בהעלמה שמאירים לנפשך, חכמה

כתר  'והיא אך נפש . הנקראת המלכות אל

הכתר  במקום לבסוף מתגלה זו בחי ' כי לראשך'

בני של הגבורות במקום קה"ק , במקום שהוא

שמו בלמען  כי שבקה"ק, הענן שהוא מררי 

הצירין  ידי על סתומה מ"ם עושים באהבה

עצמו שסוגר הברית קדושת בכח והוא והדלתות ,

הבורא, ממציאות רק  ונהנה הזה עולם עניני מכל

מקום  שהוא הטבור  בחי' ופותח הפה בחי' וסותם

לרא  כתר  'והיא וזהו  ממש המקדש, הוא כי  שך'

האור . אותו 

_________________________

בטבור  אמצעית בנקודה רחמים מתמלא ואז דז"א, עיבור בסוד וכידוע  אימא, לגבי טפל הוא שאז וכו', אוכלת שאמו ממה ואוכל

נקודה  והיא הטבור נסתם ואז  וכו', אמו מבטן יוצא שהוא עד בו שולט הרע  יצר אין ולכן דאתי, דעלמא עילאה מזונא מאימא

ששם  מאימא שניזון העיבור ימי והם וכו', קדם כירחי יתנני מי איוב אמר זה ועל לנגדו, הנחש ועומד פרצה נעשה ואז  הנ"ל,

אנהירת  שאז  בשבת ולכן רבה, דתהום בנוק ' אטמרת וסט "א הדינים כל מתבסמן אימא מהארת  כי ונודע כידוע, קדם ימי סוד

מסתלקין. בישין סטרין כל מאימא, הנ"ל הנקודה

להחטיא  נגדה עומדת שהסט "א בצפון, פתוחה והיא וכו', אלקים וידבר כמ "ש  בגבורה שניתנה בב' שהתחילה התורה סוד וזה

בפרץ, עומדים גבורים ששם לתורה וסיגים גדרים לעשות  צריך ולכן ח"ו, היתר פתח  לו וימצא התורה, מדרכי לסור האדם

וכו', בלחמי לחמו לכו לחם, התורה נקראת ולכן וכו', ירך  על חרבך חגור וכו', מלחמה מלומדי חכמים תלמידי נקראים ולכן

אחר  לימשך שלא יותר שמירה שצריך  שולחנות, לב' זוכה אדם אין ואמרו וכו', גדול ששולחנך שכתוב וכמו בצפון שהוא

עולם  מעין אותו שמטעימין והוא ברחמים, נקודה האי דמתמליא דאתי עלמא להארת שזוכה מי לא אם וכו', קיא מלא שולחנות

גד"ר  שבסט"א, חובה בהיכל שהוא נחש ישכנו גדר ופורץ ח"ו לאו ואם הנ "ל, הפירצה לסתום הוא הגדרים וסוד בחייו, הבא

מנקודה  בא האור ועיקר וכו', כידוע  חושך הוא שבצפון שהפרצה חשוכא, מגו דאתגלייא נהורא הנ"ל נקודה והוא או"ר, הוא

יהיה  ערב לעת  והיה לילה ולא יום לא לה' יודע וכו' ההוא ביום והיה נאמר כן שעל וכו', יאיר כיום לילה ששם דאתי דעלמא

עכ"ל. וכו', אור



תשע"ג  נשא פר' טו של"ס

 éë בסוד הכל דקונה הדעת בחי' שהוא קהת בני

הוא  שם הצדיקים של כנסיות הבתי בחי'

של  הפנימית  בחי' עד  להגיע צריך  אך  ההתחלה,

סוד  שהוא המקדש, שבמקום קדושות  הגבורות

חדוותא  בסוד  ל"ת  השס"ה של הגבורות

עד  לעלות  יכולים אלו גבורות ידי ועל דשמעתתא,

כי קדשך שבת  שמור קדושך  מצוות  נצור הרדל"א.

שאז  ב"ת ש' בסוד  השבת  קדושת  הוא העיקר

גואל  בביאת  סתימאה דעתיקא התורה מתגלה

אמן . בימינו  במהרה צדק 


