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þôî¼í ³þ−õ½ - ³îô −þìê ³¾þõ

íôðší

þôêôëבשם שקיבל  מאמר  בהרחיבו הספירה , ימי  עבודת  את  רבינו מבאר  זה 

ממעזריטש  הק ' יראת המגיד את  לחפש  היא  הספירה  ימי עבודת  כי

וכמטמונים , ככסף  הנפש)ה' וכלות כיסופין על מורה כסף  שבחינת וכריבוי (וכידוע ,

מתן  ביום החכמה  להארת  האדם  זוכה כן ה' לקרבת  הנפש  וכלות  ההשתוקקות 

דקדושה . החמישים שער  תורה,

þêëôîגם כלולים הנפש  וכלות  בהשתוקקות  כי הוא , זה  יסוד  עומק  כי רבינו

לו  אין כי עמוקה  הכרה  מתוך  באה ההשתוקקות  שהרי והביטול , הענוה

ומזון  מים מבלי שהולך  כמי מאוד  משתוקק ולכן צרכו די והשגה יראה  לאדם

כן  ידי על  ורק  לכך . אזכה  מתי למעלה  נשואות  עיניו  ותמיד  יעשה , מה  יודע  ואינו

החמישים . שער  הארת  את  לקבל  אפשר 

óèíî,הספירה לימי ביותר  המיוחדת  עבודה  היא  השתוקקות  של  זו  שעבודת 

הדינים ששורש  וידוע  דינים, ימי – בדב"ק  כמוזכרים  הם  אלו ימים  שהרי

הענין  כל  נשתלשל  ומזה  לשרשה, וחזרתה הנפש כלות  חוזר ", "אור  של  הענין היא

להתבטל  ושואפת  מציאותה  את  מגבילה דהנפש וצמצום , גבול  שהוא  דין של 

דין  אין אזי הבינה, הארת  הזה  הדין הוא – למעלה  דין וכשיש לשרשה , ולחזור 

דין יש  בבחי ' עונש  הגורמים  הדינים היא  – לנו למטה אומר  עכ"ז  – דיין. ויש 

"אם כי תדע  ותמיד  השנה, ימות  לכל  העבודה  יסוד  היא זו דעבודה  הפסוק 

ה '". יראת  תמצא  "אז  הספירה  ימי כעבודת  דהיינו וכמטמונים " ככסף  תבקשנה 

³ì×î³îלאיזה שהגיע  האדם חושב ח "ו אם  כי זה  במאמר  רבינו כותב מגולה 

על  שסמכו אמוריים בבחינת  זה  הרי ה ' בעבודת  דרגה  או השגה 

הרוח  בגסות  שרשה ה ' עבודת  בענין היא אם גם  הרוח גסות  כי כישופיהם ,

של  קליפה  שהיא אמוריים בקליפת  ובפרט עשיתיו", ואני  יאורי "לי של  דקליפה
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עוד  שאין ידעו ולא כישופיהם , על  שסמכו דהיינו - דקליפה  רוחנית  הרוח גסות 

ברצון  רק  הכל  לעשות  ובכוחו לעשות  וחושב עושה  שהאדם  מה כל  כי מלבדו ,

עוד  "אין – למכשפת  חנינא  רבי וכמאמר  אלקים  אין ומבלעדיו העושה  והוא ה '

כתיב". מלבדו 
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’ê šþõ

ó−¾−ôìí þ¼¾ñ ³îššî³¾í Y íþ−õ½í ³ðîë¼

í¾¼ô×¯˘‡ ÔÚ�Î ı¯‡ ‰˘ÚÓÎÂ 'Â‚Â ‰· Ì˙·˘È ¯˘‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡
'Â‚Â ‰Ó˘ ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È�‡(‚ ÁÈ)„È‚Ó ,È"˘¯ ˘¯ÈÙÂ .

˘ÈÂ .˙ÂÓÂ‡‰ ÏÎÓ ÌÈÏ˜ÏÂ˜Ó ÌÈÈ�Ú�Î Ï˘Â ÌÈ¯ˆÓ Ï˘ Ì‰È˘ÚÓ˘
ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÏÚ Â‡ ¯È‰ÊÓ ‡Â‰ ÌÈÏ˜‰ ÏÚ ,¯È‰Ê‰Ï ‡·˘ ÈÓ ‡Ï‰ ,˜„˜„Ï
‰Ó‰ ‡ÏÈÓÓ ÌÈ¯ÂÓÁ‰Â ,ÌÈÏ˜‰ ÏÚ ¯È‰ÊÓ ‡Â‰ È‡„ÂÂ· ‡Ï‰ ,¯È‰ÊÓ ‡Â‰
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ‰˘ÚÓ ÏÚ ·Â˙Î‰ ˙¯‰Ê‡Ó È"˘¯ ÁÈÎÂÓ ÍÈ‡‰Â ,ÌÈ¯‰ÊÂÓ

:˙ÂÓÂ‡‰ ÏÎÓ ÌÈÏ˜ÏÂ˜Ó Ì‰˘ ÔÚ�ÎÂ

±þ³ñî·È˙Î ,‰"‰ÏÏÊ „È‚Ó‰ Ì˘· È˙ÚÓ˘ ‰�‰ ,˙‡Ê(„ · ÈÏ˘Ó)Ì‡
.¯ÓÂ‚Â '‰ ˙‡¯È ÔÈ·˙ Ê‡ ‰�˘ÙÁ˙ ÌÈ�ÂÓËÓÎÂ ÛÒÎÎ ‰�˘˜·˙
˘˜·˙ Ì‡ Ï"¯ ,Ì"È�ÂÓ Ë"ÓÎ ÔÂ˜È¯ËÂ� ÌÈ�ÂÓ"ËÓÎ ‰"‰ÏÏÊ ‡Â‰ ˘¯ÈÙÂ
:„"ÎÚ ,‰¯ÈÙÒ‰ ÈÓÈ Ë"Ó ÔÈ�ÂÓ˘ ˙Ú· ‰˙Â‡ ÌÈ˘˜·Ó˘ ÂÓÎ '‰ ˙‡¯È

øåàéá

ízáLé(ג) øLà íéøöî õøà äNòîkÀÇÂÅÆÆÄÀÇÄÂÆÀÇÀÆ
'åâå daתע ׂשּו ïòðkלא õøà äNòîëe ÈֲַֹÀÇÂÅÆÆÀÇÇ

'åâå änL íëúà àéáî éðà øLà לא ÂÆÂÄÅÄÆÀÆÈÈֹ

תלכ ּו: לא ּובח ּקתיהם ג)תע ׂשּו .(יח  ְֲֵֵֵֶַֹֹֻ

ìù íäéùòîù ãéâî ,é"ùø ùøéôå

ìëî íéì÷ìå÷î íééðòðë ìùå íéøöî

àáù éî àìä ,÷ã÷ãì ùéå .úåîåàä

åà øéäæî àåä íéì÷ä ìò ,øéäæäì

àìä ,øéäæî àåä íéøåîçä ìò

,íéì÷ä ìò øéäæî àåä éàãååá

,íéøäæåî äîä àìéîî íéøåîçäå

áåúëä úøäæàî é"ùø çéëåî êéàäå

íäù ïòðëå íéøöî õøà äùòî ìò

:úåîåàä ìëî íéì÷ìå÷î

íùá éúòîù äðä ,úàæ õøúìå

áéúë ,ä"äììæ ãéâîä(ד ב , íàÄ(משלי 
íéðBîènëå óñkë äpL÷ázÀÇÀÆÈÇÈÆÀÇÇÀÄ
.øîåâå 'ä úàøé ïéáz æà .äpNtçzÇÀÀÆÈÈÈÄÄÀÇ
íéðåî"èîë ä"äììæ àåä ùøéôå

íà ì"ø ,í"éðåî è"îë ïå÷éøèåð

íéù÷áîù åîë 'ä úàøé ù÷áú

,äøéôñä éîé è"î ïéðåîù úòá äúåà

,ã"ëò הספירה ימי דעבודת מזה וחזינן

וכלות  השתוקקות של  עבודה היא

דאין  הפסוק  לנו אומר כך  ועל  הנפש,

בכל  אלא בלבד , הספירה בימי זו עבודה

אלוקים, קרבת איזה להשיג שתרצה עת

ככסף שתבקשנה ידי על  זאת תשיג
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ñ"òîÔÒ� ˘„ÂÁ ÏÚ ÊÓ¯Ó ,ÛÒÎÎ ‰�˘˜·˙ Ì‡ ,Ì‚(„ÂÈ ‡Ï·).ÛÒÎ ‡È¯ËÓÈ‚
·Â˙Î‰ ¯Ó‡ÓÎ ÁÒÙ ÏÚ ÊÓ¯Ó Ì‚(‚ · ‰ÈÚ˘È)‡ÏÂ Ì˙¯ÎÓ� Ì�Á

:ÁÒÙ‰ ÏÚ È‡˜„ ,ÂÏ‡‚˙ ÛÒÎ·

îò−−í˙ÂÙÈÏ˜‰Ó Ï‡¯˘È Â‡ˆÈ˘ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ‰È‰˘ ÔÒÈ� ˘„ÂÁ·˘
¯È‡ÓÂ ¯Â‡‰ Â˙Â‡Ó ‰Ï‚˙� ‰�˘ ÏÎ·Â ,‰˘Â„˜ ˙�ÈÁ·· ÂÒ�Î�Â
˙¯ÈÙÒ ¯ÂÙÒÏ '‰ ‰Âˆ ‰ÊÏÂ ,'‰ ¯Â‡Â ‰˘Â„˜ 'ÈÁ· Â·Â¯˜ ÌÚ Ï‡¯˘È ÏÚ

·Â˙Î‰ ¯Ó‡ÓÎ ‡Â‰‰ ˙Ú· ¯ÓÂÚ‰(ÊË - ÂË ‚Î)Â¯ÙÒ˙ 'Â‚Â ÌÎÏ Ì˙¯ÙÒÂ
'Ê‰ ÏÎ Ô˜˙ÏÂ ÍÎÊÏ Â�ÈÈ‰ ,¯"ÈÙÒ ÔÂ˘Ï ‡Â‰ Ì˙¯ÙÒÂ Â�ÈÈ‰ ,ÌÂÈ ÌÈ˘ÓÁ
Â¯Â‡ ˙ÂÏ‚˙‰ ‡È‰‰ ˙Ú· ÔÂˆ¯ ˙Ú ‡Â‰˘ Ì‰‰ ˙ÂÚÂ·˘ ‰Ú·˘· ˙Â„Ó

ÌÈ˜È„ˆ‰ È¯ÙÒ· ‡˙È‡„Î ,'˙È(ÊÎ 'ÈÒ ‚"Á ÈÁ ÏÎ Ì‡ 'Ó Ó"˘Ú)ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙Ú˘·˘

øåàéá

וכמטמונים.

,óñëë äðù÷áú íà ,íâ øîåì äàøðå

ïñð ùãåç ìò æîøî(יוד àéøèîéâ(בלא

øîàîë çñô ìò æîøî íâ .óñë

áåúëä(ג נב  àìå(ישעיה ízøkîð ípçÄÈÄÀÇÀÆÀÉ
çñôä ìò éà÷ã ,eìàbz óñëá היינו , ÀÆÆÄÈÅ

בבחינת  הגאולה תהיה לבא שלעתיד 

חסד  בחינת שהיא בכסף  ולא גבורה,

מצרים  ביציאת כמו åðééä.1חינם

ù ïñéð ùãåçáùíéøöî úàéöé äéä

åñðëðå úåôéì÷äî ìàøùé åàöéù

äðù ìëáå ,äùåã÷ úðéçáá בחודש

ìòניסן øéàîå øåàä åúåàî äìâúð

äùåã÷ äðéçá åáåø÷ íò ìàøùé

,'ä øåàå היא דהעבודה רבינו ומפרש

הגדול  האור אותו אחר ולבקש לחפש

הקב "ה  לנו שהאיר אלוקים קרבת של 

ה' ואהבת החסד  אור מצרים, ביציאת

כסף . הנקרא

øîåòä úøéôñ øåôñì 'ä äåö äæìå

áåúëä øîàîë ,àåää úòá(טז - טו (כג

íéMîç eøtñz 'åâå íëì ízøôñeÀÇÀÆÈÆÄÀÀÂÄÄ
,ø"éôñ ïåùì àåä íúøôñå åðééä ,íBé

úåãî 'æä ìë ï÷úìå êëæì åðééä

úò àåäù ,íää úåòåáù äòáùá

'úé åøåà úåìâúä àéää úòá ïåöø,

אורו  שמתגלה ענינו רצון' ד 'עת מבואר

רצון  בלבם ומעורר ישראל  בלבבות ית'

ית', íé÷éãöäלעבדו éøôñá àúéàãë

כז) סי ' ח "ג חי  כל אם מ ' úòùáù(עש "מ 

úåøòäå úåôñåä

יב,1. דף ברכות על  יהוידע בן  בניהו  בס' ראה

ג '] נ "ב [ישעיה בפסוק ז "ל  האר "י  רבינו  א:כתב

יציאת  של  כי  תגאלו , בכסף ולא נמכרתם חנם

אבל כסף, שהם החסד  מדת פי  על  היתה מצרים

וזה  הגבורה, מדת פי  על  תהיה העתידה גאולה

אחריה  היה מצרים יציאת של  שגאולה הטעם
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Ú·¯‡Â ‰�˘ ÌÈ˘Ï˘ ı˜Ó È‰ÈÂ ˜ÂÒÙ· ÊÓÂ¯ÓÂ ,˘Ù�‰ ÔÂ˜È˙ ˙�ÈÁ· ‰È‰
'Â‚Â ‰�˘ ˙Â‡Ó(‡Ó ·È ˙ÂÓ˘)Â‡ˆÈ ˘Ù� ˙�ÈÁ··˘ ÊÓ¯Ó ,˘"Ù� ¯ÙÒÓ ,

ÍÈ¯ˆ ÔÎÏ ,˘Ù�‰ ˙�ÈÁ· Ô˜˙È� ÁÒÙ· ‰�˘ ÏÎ· ÔÎÂ ,˙ÂÙÈÏ˜‰Ó ÌÈ¯ˆÓÓ
˙Ï·˜ ˙�ÈÁ·Ï ÚÈ‚‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ Ì˙Â‡ ˘„˜ÏÂ ˙Â„Ó 'Ê‰ ÏÎ „ÂÚ Ô˜˙Ï

:‰˘Â„˜ È¯Ú˘ ÌÈ˘ÓÁ Ï˘ ÌÈ˘ÓÁ‰ ¯Ú˘ ˙�ÈÁ· ,‰¯Â˙‰

îíïîÌÎÈÓˆÚ ÂÎÎÊ˙Â Â¯ÙÒ˙ Ï"¯ ,ÌÂÈ ÌÈ˘ÓÁ Â¯ÙÒ˙ ·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘
ÏÎ·˘ Â�ÈÈ‰ ,ÌÈ˘ÓÁ‰ ¯Ú˘Ï Ï"¯ ,ÌÈ˘ÓÁ ˙�ÈÁ·Ï ÂÚÈ‚˙˘ È„Î
˙�ÈÁ·· ,˙ÂÓÏ˘· ‰˘Â„˜ ˙�ÈÁ·· ÂÈ‰È Ê‡Â ,ÌÈ˘ÓÁ ˙�ÈÁ·Ï ÂÙˆ˙ ÌÂÈ
:Í¯·˙È Â˙ÂÓÓÂ¯Â ‡Â‰ ÍÂ¯· ‡¯Â·‰ ˙ÏÂ„‚ Â�È·È˘ '‰ È�ÙÏ ‰Â�ÚÂ ‰Ú�Î‰

øåàéá

ïå÷éú úðéçá äéä íéøöî úàéöé

ùôðä מחמשת התחתונה דרגה היא
יחידה, חיה נשמה רוח  נפש ,דרגות

íéLìL õwî éäéå ÷åñôá æîåøîåÇÀÄÄÅÀÄ
'åâå äðL úBàî òaøàå äðLיב (שמות ÈÈÀÇÀÇÅÈÈ

ù"ôðמא) øôñî ת"ל ,, æîøîשהוא

íéøöîî åàöé ùôð úðéçááù

úåôéì÷äî היו מצרים יציאת לפני ,
אפילו  לו שאין ממש כעובר ישראל 
ואז  פשוטה, אמונה דהיינו נפש בחינת
נפש  לבחינת זכו ישראל  כשיצאו

ï÷úéðדקדושה, çñôá äðù ìëá ïëå

ãåò ï÷úì êéøö ïëì ,ùôðä úðéçá

úåãî 'æä ìëהרוח בחינת שהם
מזו, åìëåéùהגדולה íúåà ùã÷ìå

úðéçá ,äøåúä úìá÷ úðéçáì òéâäì

éøòù íéùîç ìù íéùîçä øòù

äùåã÷.וחיה נשמה בחינת שהם

íéMîç eøtñz áåúëä øîàù åäæåÄÀÀÂÄÄ
åøôñú ì"ø ,íBéספיר åëëæúåלשון

úðéçáì åòéâúù éãë íëéîöò

åðééä ,íéùîçä øòùì ì"ø ,íéùîç

íéùîç úðéçáì åôöú íåé ìëáù

שאר  וכל  הקדושה, הארת עצם שהיא
אל  להכנס  שערים רק  הם האורות מ "ט 

זו, ÷äùåãבחינה úðéçáá åéäé æàå

äåðòå äòðëä úðéçáá ,úåîìùá

êåøá àøåáä úìåãâ åðéáéù 'ä éðôì

êøáúé åúåîîåøå àåä היא זו דהארה ,
אין  היא ה' שגדלות איך  שרואה ההשגה
"תכלית  שאמרו בבחינת חקר, ואין סוף 
שיש  היא שהכוונה נדע ", שלא הידיעה
משיג  שאינו זו בדעה ברורה ידיעה לו
אין  שלגדולתו א"ס  אור לערך  כלום,
קלושה  הארה היא שמשיג מה וכל  חקר,

בעלמא.

úåøòäå úåôñåä

שעבוד . אחריה אין  העתידה וגאולה שעבוד 
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’ë šþõ

ìîþí ³î½è ñ¾ íõ−ñší ê−í ö¼ò×î ó−þ®ô

íëþíî¯˜ÈÚ ‰ÊÂ ,ÂÊ ‰�ÈÁ·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ˙Â„Ó‰ ÍÂÎÈÊÂ ‰˘Â„˜ ·Â¯Â ˙ÂÚÈ‚È
‰Ú¯Ù ˙ÙÈÏ˜Â ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈÏ˜ ¯˜ÈÚ˘ ,˙ÂÓÏ˘· ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ

ÂÏÂ˜· ÚÓ˘‡ ¯˘‡ '‰ ÈÓ ˘"ÓÎ ÂÏ ‰È‰˘ ÁÂ¯‰ ˙ÂÒ‚ ˙�ÈÁ· ‡È‰˙ÂÓ˘)

(· ‰:„Â‡Ó ÌÈÓÂË¯Á· ÁË·˘ ,

óèîÏ"ÊÁ Â¯Ó‡˘ ‰ÊÂ ,ÂÊ ‰�ÈÁ· Ì‰Ï ÂÈ‰ ÌÈ�Ú�Î‰(Â ÊÈ ¯"˜ÈÂ)ÌÈÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘
Ô·ÂÓ Â�È‡ ‰¯Â‡ÎÏÂ ,'ÂÎÂ Ì‰È˙· ˙Â¯È˜· ·‰Ê Ï˘ ˙Â¯ˆÂ‡ ÌÈ�ÈÓËÓ
Â‡¯ ¯˘‡Î „·ÚÓÏ Â‰Ï ‰Â‰ ‡ÎÙÈ‡ ‡Ï‰ ,Ì‰È˙· ˙Â¯È˜· Â�ÈÓË‰ ‰ÓÏ
‡ÏÂ Ì‰ÓÚ ˙ÂÈ�ÂÓËÓ‰ Á˜ÈÏ Ì‰Ï ‰È‰ Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ÌÈ‡· Ï‡¯˘È

øåàéá

êåëéæå äùåã÷ áåøå úåòéâé äáøäå

,åæ äðéçáì ïéëéøö úåãîä שער שהיא

ולכן  היש, ביטול  דהיינו החמישים,

כל  לזכך  כדי יום, מ "ט  לזה צריכים

חלק את ממנה ולבטל  בנפרד  מידה

הביטול  באור שתכלל  מנת על  הישות

ית"ש, לקדושתו äæåוההשתוקקות

úåîìùá íéøöî úàéöé ø÷éò

במתן  הספירה ימי מ "ט  לאחר שנשלמה

úôéì÷åתורה, íéøöî úôéì÷ ø÷éòù

äéäù çåøä úåñâ úðéçá àéä äòøô

òîLà øLà 'ä éî áåúëù åîë ,åìÄÂÆÆÀÇ
Bì÷a( ב ה íéîåèøçá(שמות  çèáù , ÀÉ
,ãåàîהרוח גסות של  המוחלט  וביטול 

שהיא  החמישים שער הארת היא הזאת

מה  שכל  מבין אשר והידיעה ההשגה

א"ס לגבי כלום חשוב  אינו שמשיג

ממש, יומו בן כתינוק  הוא והרי ב "ה,
לעבוד  בהשתוקקות הוא תמיד  וממילא

יותר. אליו ולהתקרב  ה' את

åæ äðéçá íäì åéä íéðòðëä íâå של
הרוח ì"æçגסות åøîàù äæå יז,, (ויק "ר 

úåøöåàו) íéðéîèî íééøåîà åéäù

'åëå íäéúá úåøé÷á áäæ ìù קליפת
אומות, מז' השלישי שהוא האמורי,
שהיא  השלישית המידה כנגד  שמכוון
שמתפאר  הרוח  גסות לשון הוא תפארת,
רש"י  שפירש וכמו בעצמו, ומתגאה

הּיֹום האמרּת ה' את יז)עה"פ  כו, -(דברים ְֱֶֶַַָ
כל  יתאמרו כמו תפארת לשון הוא

און. äîìפועלי ïáåî åðéà äøåàëìå

àëôéà àìä ,íäéúá úåøé÷á åðéîèä

ìàøùé åàø øùàë ãáòîì åäì äåä

ç÷éì íäì äéä ìàøùé õøàì íéàá
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‡˙È‡„Î ˘Â¯ÈÙ‰ ‡Ï‡ ,Ì‰È˙· ˙Â¯È˜· Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÂÈ�ÂÓËÓ‰ Â¯‡˘È˘
˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ·(. Û„ ‚"ÁÊ)ÂÈ‰˘ ¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ 'ÂÎÂ Ì‰ÈÏÂÏ‚· ÌÈ�Â· ÂÈ‰˘

˘È˘ Â�ÈÓ‡‰ ‡ÏÂ Ì‰Ï Â�·˘ ÔÈ�·‰ Â˙Â‡· ÌÈÁÂË· ÂÈ‰˘ ˘Â¯ÈÙ ,ÌÈ�ÈÓËÓ
Ï‡¯˘ÈÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ ÌÈ¯Â·Ò ÂÈ‰Â ,'‰Ó Â„ÁÙ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰˘Â„˜ ˙�ÈÁ·

:Ì‰ÈÙ˘Î ˙ÓÁÓ Ï‡¯˘È ı¯‡Ï Ò�ÎÈÏ

íïî¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ ,˙ÂÓÂ‡‰ ÏÎÓ Ì‰È˘ÚÓ· ÌÈÏ˜ÏÂ˜Ó ÂÈ‰˘ È"˘¯ ˘¯ÈÙ˘
·Â˙Î‰ ¯È‰ÊÓ ‰Ê ÏÚÂ .¯˙ÂÈ ÌÈÏ˜ÏÂ˜Ó ÂÈ‰ ÁÂ¯‰ ˙ÂÒ‚ Ï˘ ‰�ÈÁ··
Â˙ÂÏÙ˘ ÔÈ·È˘ ˜¯ ,Ì‰È˘ÚÓ· ÁÂË·Ï Ì‰È˘ÚÓÎ Ï‡¯˘È Â˘ÚÈ ‡Ï˘

øåàéá

åøàùéù àìå íäîò úåéðåîèîä

úåøé÷á ìàøùéì úåéðåîèîä

àúéàãë ùåøéôä àìà ,íäéúá

ùåã÷ä øäåæá(.נ דף  íéðåá(זח "ג åéäù

åéäù øîåì äöø 'åëå íäéìåìâá

íéçåèá åéäù ùåøéô ,íéðéîèî

íäì åðáù ïéðáä åúåàá הידיעה שהיא

השגתם  לפי ה' במציאות להם שהיה

שהיא  הקליפה, חיות שהיא העבה

דאלהיא" "אלהא בבחינת ,2השגה

אלא  עצמי כח  לו שיש שמאמין

זה, מכח  למעלה åðéîàäשהקב "ה àìå

äìòîì äùåã÷ úðéçá ùéù דהיינו

יש  בבחינת היתה שלהם שההשגה

כהשגת  ולא משיגים שהם שסברו

לית  שהקב "ה הידיעה שהיא הקדושה

כלל , ביה תפיסא åãçôמחשבה àìå

,'äî עצמי כח  להם שיש סברו כי
לפי  אומה כל  הקב "ה להם שחלק 

לה  המיוחדת  íéøåáñהמידה åéäå ,

õøàì ñðëéì ìàøùéì øùôà éàù

,íäéôùë úîçî ìàøùé לא ולכן
וזהבם. כספם את עימם נטלו

íéì÷ìå÷î åéäù é"ùø ùøéôù äæå

øîåì äöø ,úåîåàä ìëî íäéùòîá

åéä çåøä úåñâ ìù äðéçáá

øúåé íéì÷ìå÷î הוא הרוח  דגסות
חמור  הוא ולכן הקלקולים כל  שורש

מכולם, áåúëäיותר øéäæî äæ ìòå

çåèáì íäéùòîë ìàøùé åùòé àìù

íäéùòîá במצוותיו שבוטח  מי דגם
מכיר  שאינו בדקות, זו בחינה בזה יש

úåøòäå úåôñåä

אמרים2. ליקוטי  פכ "ד )ראה ראשון ע"ז (חלק  שנקרא :

לעבור  יכולי ' ואינם דאלהיא אלהא ליה קרו  הא

חיותם  שהוא ומשיגים יודעי ' כי  ית' רצונו  על  כלל 

רצון  של  דאחוריי ' אחוריים מבחי ' שיונקים וקיומם

וחיותם  שיניקתם אלא עליהם המקיף ב"ה העליון 

עצמן  להחשיב בתוכם גלות בבחי ' היא שבתוכם

אינן  מ"מ אבל  באחדותו  כפירה זו  והרי  אלהות

אלא  הוא לא ולומר  לגמרי  בה' וכחשו  כופרים
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'‰ ˙ÚÂ˘˙Ï ˜¯ ‰ÙˆÈÂ ,˙ÂÈÓ˘‚· Ô‰Â ˙ÂÈ�ÁÂ¯· Ô‰ ÂÁÎÂ ÂÎ¯Ú ËÂÚÈÓÂ
,‰·ÂË ‰�È‡˘ ‰�ÈÁ· ÌÂ˘ ÏÎÓÂ Ú¯‰ ¯ˆÈÓ Ïˆ�‰Ï Â¯ÊÚ· ‰È‰È '‰˘

Ï"ÊÁ ¯Ó‡ÓÎÂ(·"Ú · ‰ÎÂÒ):ÂÏ ÏÂÎÈ ‡Ï Â¯ÊÚ '‰ ‡ÏÓÏ‡

íïî,Í¯·˙È Â˙ÏÂ„‚Â '‰ ˙‡¯ÈÂ ‰Â�Ú ˙�ÈÁ· ‡È‰ ÌÈ˘ÓÁ‰ ¯Ú˘ ¯˜ÈÚ
ÏÂÎÈ ÏÎ˘‰ ÔÈ‡˘ ‰Ó '˙È Â˙ÏÂ„‚· ÔÈ·ÓÂ ÔÈÓ‡Ó˘ ,ÛÈ˜Ó ˙�ÈÁ· ‰ÊÂ

:˙Ú„Â ÏÎ˘‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÛÈ˜Ó ˙�ÈÁ·· „ÈÓ˙ ¯‡˘�Â Â‚È˘‰Ï

øåàéá

לה' בלתי אלא אינו כוחותיו שכל  איך 
תמיד  לעבדו חיל  לו הנותן והוא לבדו

עצמי, כח  שום לאדם לו ïéáéùואין ÷ø

ïä åçëå åëøò èåòéîå åúåìôù

÷ø äôöéå ,úåéîùâá ïäå úåéðçåøá

ìöðäì åøæòá äéäé 'äù ,'ä úòåùúì

äðéàù äðéçá íåù ìëîå òøä øöéî

ì"æç øîàîëå ,äáåè( ע "ב נב  (סוכה

:åì ìåëé àì åøæò 'ä àìîìà

úðéçá àéä íéùîçä øòù ø÷éò äæå

äæå ,êøáúé åúìåãâå 'ä úàøéå äåðò

óé÷î úðéçá כביכול היא זו הארה
איזה  שרואה מי כמו האדם, את מקפת

עומק את מבין ואין ה', את עובד  צדיק 

איך  ומבין שרואה רק  הצדיק , עבודת

ומבין  ה' עבודת של  גדול  אור כאן שיש

מהשגתו  שלמעלה עובד ג"כ  איך  להבין

שאינו  זו בידיעה ודווקא ה', את הצדיק 

לצדיק עצמו את מכניע  הוא משיג

שער  הארת היא כן הארה, ממנו ומקבל 

- åúìåãâáהחמישים ïéáîå ïéîàîù

,åâéùäì ìåëé ìëùä ïéàù äî 'úé

äìòîì óé÷î úðéçáá ãéîú øàùðå

úòãå ìëùäî גדול אור שיש שמבין ,

גדולה  קדושה עוד  יש דבהכרח  ומרגיש

משיג. שאינו ונפלאה

úåøòäå úåôñåä

רצונו  עוברין  אינן  ולכן  ית' מרצונו  עליהם ויורד  הנמשך  וקיומם חיותם דהיינו  דאלהיא אלהא ליה דקרו 

לעולם. ית'
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’è šþõ
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¾−í

îíïî·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘(ÂÎ ËÈ ‡¯˜ÈÂ)˙‡Ù ÂÙÈ˜˙ ‡Ï Â��ÂÚ˙ ‡ÏÂ Â˘Á�˙ ‡Ï
,˜ÂÊÈÁÂ ˙È· ÔÂ˘ÏÂ ÔÂÚÓ ÔÂ˘ÏÓ ,Â��ÂÚ˙ ‡Ï ˘Â¯ÈÙ .'Â‚Â ÌÎ˘‡¯
ÌÈ·ÂË‰ ÌÎÈ˘ÚÓ· ÁÂË·Ï ÔÂÚÓÂ ˙È· ˙�ÈÁ· ÌÎÈÓˆÚÏ Â˘Ú˙ ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰
‰Ê È„È ÏÚ ÈÎ Ï"¯ ,'Â‚Â ˙‡Ù ˙‡ ÂÙÈ˜˙ ‡Ï ÈÎ .Â"Á ÛÂ˘ÈÎ‰ ‰˘ÚÓ· Â‡
˙�ÈÁ· ,ÛÈ˜Ó ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ‰˘Â„˜‰ ˙�ÈÁ· ÍÈ˘Ó‰Ï ÂÏÎÂ˙ ‡Ï
Ì‚ .Ï"�‰ ÌÈ˘ÓÁ‰ ¯Ú˘ ˙�ÈÁ· ,˘‡¯ ‡¯˜�˘ ‰˘Â„˜ ˙�ÈÁ· ,ÌÎÈ˘‡¯
˙Â‡Ù‰ ÈÎ ,˘‡¯‰ ˙‡ ÂÂ˘˙ ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰ ,'Â‚Â ˙‡Ù ÂÙÈ˜˙ ‡Ï ˘Â¯ÈÙ

ÁÂÓ‰Ó ‰Î˘Ó‰ ˙�ÈÁ·Ï ÊÓ¯Ó ˘‡¯‰(‡"ÈÙ ‚"È˘ Á"Ú)ÂÚ�Ó˙ ‡Ï˘ Â¯‰Ê‰Â ,

øåàéá

áåúëä øîàù åäæå(כו יט , àìÉ(ויקרא
.eððBòú àìå eLçðú(כז)eôwú àì ÀÇÂÀÉÀÅÉÇÄ

,åððåòú àì ùåøéô .'åâå íëLàø úàtÀÇÉÀÆ
åðééä ,÷åæéçå úéá ïåùìå ïåòî ïåùìî

úéá úðéçá íëéîöòì åùòú àìù

åà íéáåèä íëéùòîá çåèáì ïåòîå

,å"ç óåùéëä äùòîá כאילו שתחשבו
דהיינו  שלכם, בבית נמצאים אתם
אתם  ידה שעל  שלכם העצמית ההשגה
- הוא כן לא ב "ה, הבורא את משיגים
éë ì"ø ,'åâå úàô úà åôé÷ú àì éë

úðéçá êéùîäì åìëåú àì äæ éãé ìò

úðéçá ,óé÷î úðéçá àåäù äùåã÷ä

àø÷ðù äùåã÷ úðéçá ,íëéùàø

.ì"ðä íéùîçä øòù úðéçá ,ùàø

ùåøéô íâ להיות החיוב  על  ג"כ  הרומז
'הידיעה  ידי על  החמישים בשער דבוק 

יודע ', åâå',שאינו úàô åôé÷ú àì

ùàøä úà ååùú àìù åðééä פי על 

כפרש"י – כז)פשטו יט , והוא (ויקרא ,

לאחורי (כ)ממכות צדעיו המשוה "זה ,

עגול  ראשו הקף  ונמצא ולפדחתו, אזנו

שערו  עקרי אזניו אחורי  שעל  סביב 

קיומה  זו ומצוה הרבה" מצדעיו למעלה

משורשה  ונשתלשל  קשור בגשמיות

את  לחתוך  שלא שהוא - ברוחניות

בבחינה  הראש שערות הנקראת הבחינה

ההשפעה, נמשכת úåàôäשמשם éë

äëùîä úðéçáì æîøî ùàøä

çåîäî בע "ח פי "א)כמובא (שי "ג

את  הממשיכים דקים צינורות דהשערות

מעט דק  באופן מהמוח  החכמה חיות

התחתונים  שיוכלו מנת על  מעט ,

הק ' מהאר"י ואי' ולקבלם, להשיגם



ë−³îô −þìê ³îð−½ì³¾þîõô

:Ï"�‰ ‰Î˘Ó‰ ˙�ÈÁ· ˙‡ Â"Á

ñ×ñî,‰¯ÈÙÒ‰ ÈÓÈ· ˙¯ˆÚ „Ú ÁÒÙÓ ˙‡Ê‰ ˙Ú· Ï‚ÂÒÓ ‡Â‰ ˙‡Ê
‰È‰˘ ÂÓÎ Â�È‡˘ Ì‚‰Â ,Ì‰‰ ÌÈÓÈ· '‰ ¯Â‡ ‰Ï‚˙Ó ‰�˘ ÏÎ·˘
‡Â‰Â ,Ê‡ ÂÓÎ ÍÎ ÏÎ ¯È‡Ó ¯Â‡‰ ÔÈ‡˘ ˘ÓÓ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙Ú˘·
‰ËÂ�˘ ‰Á�Ó ˙Ú˘ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ·˘ ˘Ó˘‰ ¯Â‡ ÂÓÎ ‰Á�Ó ˙�ÈÁ··
,‡Â‰ ¯È‡Ó ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ÌÈ¯‰ˆ· ¯È‡Ó˘ ÂÓÎ ÍÎ ÏÎ ¯È‡Ó Â�È‡Â ÚÂ˜˘Ï

¯Â„ÈÒ· ‡˙È‡„Î ‰¯Â·‚ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ‰Á�Ó ‡¯˜� Ì‚(‰ÁÓ ˙ÂÂÎ ˘È¯·)‰Á�Ó
˜ÂÒÙ· ÊÓÂ¯Ó ‰ÊÂ 'ÂÎ Ï‡Ó˘Ó(ÊË ‚Î ‡¯˜ÈÂ).'Â‚Â '‰Ï ‰˘„Á ‰Á�Ó Ì˙·¯˜‰Â

‰˘„Á ‰¯È˘ ˙�ÈÁ· ÚÂ„ÈÎ ‰˘„Á ‡¯˜� ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ Ï˘ ¯Â‡˘ ,˘Â¯ÈÙ

øåàéá

שהוא  חוזר אור בבחינת הם דהשערות

כך 3דין  על  מורה הוא רבינו דברי ולפי ,

השתוקקות  ידי על  הנמשך  אור שיש

לשורש  הנפש àìùוכלות åøäæäå ,

ì"ðä äëùîä úðéçá úà å"ç åòðîú

משער  מקיף  בחינת את להמשיך 

החמישים.

úàæä úòá ìâåñî àåä úàæ ìëìå

,äøéôñä éîéá úøöò ãò çñôî

íéîéá 'ä øåà äìâúî äðù ìëáù

úòùá äéäù åîë åðéàù íâäå ,íää

øåàä ïéàù ùîî íéøöî úàéöé

,æà åîë êë ìë øéàî הסדר בליל  דרק 

ביציאת  שהיו האורות מתגלים עצמו

לילה  בבחינת שהוא שני בגדלות מצרים

יאיר, זהàåäאלא åכיום úðéçááזמן

ïéáù ùîùä øåà åîë ,äçðî

òå÷ùì äèåðù äçðî úòù íéáøòä

øéàîù åîë êë ìë øéàî åðéàå

íâ ,àåä øéàî íå÷î ìëî ,íéøäöá

,äøåáâ úðéçá àåäù äçðî àø÷ð

התגברות  לפי רק  שמאיר מהותו

ולא  האור, לקבל  והכנתם התחתונים

חינם  בחסד  היה שאז מצרים כיציאת

שום  מבלי דלעילא באתערותא

ישראל , מצד  והכנה התעוררות

øåãéñá àúéàãë(מנחה כוונת äçðî(בריש 

.'åë ìàîùî

÷åñôá æîåøî äæå(טז כג, (ויקרא

.'åâå 'äì äLãç äçðî ízáø÷äåÀÄÀÇÀÆÄÀÈÂÈÈ
íéøöî úàéöé ìù øåàù ,ùåøéô

äøéù úðéçá òåãéë ,äùãç àø÷ðÄÈ

úåøòäå úåôñåä

האר "י 3. בכתבי  ספור  לאין  רבות פעמים מובא

ע"א: ס"ג  דף ההקדמות שער  למשל  ראה הק',

למעלה  ממטה חוזר  אור  בחי ' הם הראש, שערות

כו '. הגוף תוך 
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(ÂÏ ‡ ¯"˘‰˘)˙‡ÈˆÈ ˙�ÈÁ· Â�ÈÈ‰ ,‰˘„Á 'ÈÁ· Â·È¯˜È˘ ·Â˙Î‰ ¯Ó‡Â ,
,‰Á�Ó ˙Ú· ,ÌÈ˘ÓÁ‰ ¯Ú˘ ˙�ÈÁ· ‰˘Â„˜‰ ˙�ÈÁ·Ï Â�ÈÈ‰ ,'‰Ï ,ÌÈ¯ˆÓ
Ê‡Â ,Ï"�Î ‰Á�Ó ˙�ÈÁ· '‰ ¯Â‡ ¯È‡Ó Ê‡˘ ‰¯ÈÙÒ‰ ÈÓÈ· ¯ÓÂÏ ‰ˆ¯

:Ï"�Î ˙ÂÚÂ·˘ ‰Ú·˘· ˙Â„Ó 'Ê‰ ˙‡ Â�˜˙È

’ð šþõ

¾ðšê −¾îðšë Y öþíê −òë −ò¾ ³³−ô ó¼¬

íïî˜¯ ,‰ÏÂ„‚ ‰˘Â„˜· ˙Â„Ó 'Ê‰ ÏÎ Â�˜˙˘ Ô¯‰‡ È�· ˙�ÈÁ· ‰˙È‰
¯Ú˘ ˙�ÈÁ· '‰ ˙�ÈÁ·Ï ÔÈÈ„Ú ÂÚÈ‚‰ ‡Ï˘ Ï"¯ ,'‰ È�ÙÏ ÂÈ‰˘

'ÂÎÂ ˘„˜˙‰Ï ÔÈ„‰ ˙„Ó ‰È‰ ÍÎ ÈÎ ,˙ÂÓÏ˘· ÌÈÓÁ¯‰‡¯˜ÈÂ È"˘¯ ,· ·È ¯"˜ÈÂ)

øåàéá

äLãç(לו א áåúëä(שהש "ר  øîàå , ÇÈÈ
úðéçá åðééä ,äLãç 'éçá åáéø÷éùÂÈÈ
úðéçáì åðééä ,'äì ,íéøöî úàéöé

,íéùîçä øòù úðéçá äùåã÷ä

שערי  מ "ט  רק  התגלו מצרים דביציאת

שער  והולך  חסר ועדיין קדושה,

ושער  תורה, מתן יום עד  החמישים

מידת  שהוא הוי"ה בשם נרמז החמישים

רבינו  בדברי שיבואר כמו הרחמים

éîéáלהלן, øîåì äöø ,äçðî úòáÄÀÈ
úðéçá 'ä øåà øéàî æàù äøéôñä

úåãî 'æä úà åð÷úé æàå ,ì"ðë äçðî

ì"ðë úåòåáù äòáùá שימים דהטעם ,

הק ', מהאר"י כידוע  דינים ימי הם אלו

מפני  היא הוא אלו ימים שעבודת

דין  עושה כאדם שהוא זו, בבחינה

כלום, משיג שאינו שמכיר בעצמו,

להדבק השתוקקות לו יש וממילא

זה  ידי על  ודווקא החמישים, בשער

בפסח משא"כ  החמישים, לשער זוכה
ואז  מצרים, יציאת הארת מאיר שאז
מ "ט באור להדבק  היא העבודה עיקר
וראו  טעמו בבחינת שבמידות השערים

חסד . בחינת ה', טוב  כי

åð÷úù ïøäà éðá úðéçá äúéä äæå

úåãî 'æä ìë שערי במ "ט  ששרשם
äìåãâבינה  äùåã÷á,åéäù ÷ø

'ä "éðôì"הגיע לא שעדיין כלומר ÄÀÅ
הזוה"ק וכלשון המלך  באור להיכלל 
היא  שזו דמלכא" בגופא "לאשתאבא

החמישים, שער åòéâäדרגת àìù ì"ø

'ä úðéçáì ïééãò המורה הוי"ה שם
ורחמים, חסד  øòùעל  úðéçá

úåîìùá íéîçøä שער הוא
משום  כלל , דינים אין ששם החמישים
שם  ואין כליל  היש ביטול  הוא ששם

סוף , אין אור גילוי אם כי êëמאום éë

'åëå ùã÷úäì ïéãä úãî äéäיב (ויק "ר 



ð−³îô −þìê ³îð−½ì³¾þîõô

(‚ È,Â˙ÂÓÈÂ '‰ È�ÙÏ Ì˙·¯˜· Ô¯‰‡ È�· È�˘ ˙ÂÓ È¯Á‡ ·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘ Â‰ÊÂ .
‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ÊÓ¯Ó ,‡"·˘ ‡È‰ Ô¯‰"‡ È�"· È�"˘ Ï˘ ˙"¯(.„˜ Ë"Ò '˙ Ê"˙),

¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ ,'‰ È�ÙÏ Ì˙·¯˜· ÂÈ‰˘ ˜¯ ,˙È˙ÈÓ‡ ‰‡¯È ˙�ÈÁ·Ï ÂÚÈ‚‰˘
ÊÓ¯Ï ,˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ‡È¯ËÓÈ‚ Â"˙ÓÈÂ .Ï"�Î '‰ 'ÈÁ·Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï˘

‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ˙Â�ÈÁ·Ï(·"Ú ‰Î˜ 'Ú '˙ Ê"˙ ,·"Ú ‚Ò¯ ‚"ÁÊ):'‰ È�ÙÏ ˜¯ ,Ì‰Ï ‰È‰˘

îíïîÈ"˘¯ ˘¯ÈÙ˘(· È ‡¯˜ÈÂ)˙‡ Â˘„È˜˘ ˘Â¯ÈÙ .˘„˜ÓÏ ÂÒ�Î� ÔÈÈ ÈÈÂ˙˘
‰¯˘ÚÓ ˙ÂÁÙ ‰˘Â„˜·˘ ¯·„ ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï˘ ˙Â„Ó 'Ê‰ ÏÎ‡Î ˙ÂÎ¯·)

øåàéá

הנו"ן 4ב שער  לדרגת להגיע  דהיינו ג) י , ויקרא רש "י  ,

קדש  .5הנקרא

éðù úåî éøçà áåúëä øîàù åäæå

,åúåîéå 'ä éðôì íúáø÷á ïøäà éðá

,à"áù àéä ïøä"à éð"á éð"ù ìù ú"ø

äàøé úðéçáì æîøî(.קד ס "ט  ת' דכל (ת"ז

ספירה  כנגד  הוא הנקודות מעשרת ניקוד 

השבא  וניקוד  הספירות, מעשרת ְאחרת

הגבורה, ספירת על  åòéâäùמורה

úéúéîà äàøé úðéçáì שערי במ "ט 

ä',בינה, éðôì íúáø÷á åéäù ÷ø

ä"éåä úðéçáì åòéâä àìù øîåì äöø

ì"ðë שהוא החמישים לשער דהיינו

הוי"ה  בשם ממש להתכלל  גמור ביטול 

עצמית, מציאות àéøèîéâמבלי å"úîéå

øáàäáäà úåðéçáì æîøì ,÷çöé íä

äàøéå( ע "ב קכה ע ' ת' ת"ז ע "ב , רסג (זח"ג

íäì äéäù מידות שהם אלו שבחינות

הם  ä'בלבד  éðôì ÷ø עדיין זכו שלא ,

החכמה  בספירת דמלכא בגופא להכלל 

ערך  לפי בתכלית הגמור הביטול  שהוא

מתו  ולכן קץ , אין עד  הנוראה מדרגתם

עילאה. ויראה אהבה מתוך 

é"ùø ùøéôù åäæå( ב י , ïéé(ויקרא ééåúù

úà åùãé÷ù ùåøéô .ùã÷îì åñðëð

øáã ïéàå ,íäìù úåãî 'æä ìë

äøùòî úåçô äùåã÷áù( ע "ב כא (ברכות

חכמה  כגון מעשרה, כלולה מידה כל 

úåøòäå úåôñåä

המדרש4. ב )ז "ל  פסקה  פי"ב  רבה  יצחק (ויקרא  ר ' :

טו)פתח דברך(ירמיה  ויהי  ואוכלם דבריך  נמצאו 

ה' עלי  שמך  נקרא כי  לבבי  ולשמחת לששון  לי 

הדבור  זה נחמן  בר  שמואל  א"ר  צבאות, אלהי 

מעשה  שבא עד  לו  נודע ולא בסיני  למשה נאמר 

שאני  לי  נאמר  בסיני  אחי  לאהרן  משה אמר  לידו ,

אני  גדול  ובאדם הזה הבית את לקדש עתיד 

הבית  בך  או  בי  או  שמא סבור  והייתי  מקדשו ,

וממך , ממני  גדולים בניך  ב' ועכשיו  מתקדש הזה

שתק  הן  שמים יראי  שבניו  אהרן  ששמע כיון 

שנא' ששתק ומנין  שתיקתו , על  שכר  (ויקרא וקבל 

שתיקתו י) על  שכר  שקיבל  ומנין  אהרן  וידם

אל ה' וידבר  שנאמר  הדיבור  אליו  ונתייחד  שזכה

אהרן :

כידוע 5. מחכמה היא הנו "ן  שער  שהארת משום

בזוה"ק. כדאי ' קדש הנקראת
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(·"ÚÂÈ‰˘ Â�ÈÈ‰ ,ÔÈÈ ÈÈÂ˙˘ Â‰ÊÂ ,Ô"ÈÈ ‡È¯ËÓÈ‚ ÌÈÚ·˘ ‰Ú·˘ ÔÓ ‰˘Ú� ,
,ÂÈ·Â¯˜· ˘„˜˙‰Ï ˙‡Ê ‰˙È‰ '‰Ó˘ ‡Ï‡ .Ï"�Î ÌÈÚ·˘ 'ÈÁ·· ÌÈ‡ÏÓ

:ÂÙ¯˘� ÔÎÏ ,˙ÂÓÏ˘· Ô"Â�‰ ¯Ú˘ ˙�ÈÁ·Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ÔÎÏ

ö×ñî˙È·Ó ˘„Â˜‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎ· ‡·È Ï‡Â ,Ô¯‰‡Ï Í¯·˙È Ì˘‰ ¯È‰Ê‰
˙Î¯Ù ˙·˙ Â�ÈÈ‰ ,˙·˘ ‡È¯ËÓÈ‚ ˙"È· ÌÚ ˙Î¯Ù .¯ÓÂ‚Â ˙Î¯ÙÏ
È�·· ‰È‰˘ 'ÈÁ·Ï ÊÓ¯Ï ,‰‡ÂÏÈÓ· Ô‡Î ‰·˙Î� '·‰˘ ˜¯ '· ˙Â‡ ÌÚ
‡ÁÈÈ� ˙�ÈÁ· ,˙·˘ ˙�ÈÁ· ‡¯˜�˘ ˙ÂÓÏ˘· ˙Â„Ó 'Ê‰ ÏÎ Â˘„È˜˘ ,Ô¯‰‡

'‰Ï(.‡Î Â '˙ Ê"˙)˙·˘ Ô"Â�‰ ¯Ú˘ ˙�ÈÁ·Ï ˙ÂÓÏ˘· ÔÈÈ„Ú ÂÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ˜¯ ,

øåàéá

מלכות  עד  כו' שבחסד  בינה שבחסד ,
íéòáùשבחסד  äòáù ïî äùòð ,

åðééä ,ïéé ééåúù åäæå ,ï"éé àéøèîéâ

íéàìî åéäù הרבה ששתה יין כשתוי
ì"ðë íéòáù 'éçáá אור בבחינת ,

עדיין  אבל  המידות, שבעת שהוא פנימי,
שער  שהוא המקיף  לאור זכו לא

úàæהחמישים, äúéä 'äîù àìà

åéáåø÷á ùã÷úäìהכתוב כמאמר 
ג) י , העם (ויקרא כל  ּפני ועל  אּקד ׁש ְְְִֵֵֶַַָָָָֹּבקרבי

øòùאּכבד , úðéçáì åòéâä àì ïëì ֵֶָ
:åôøùð ïëì ,úåîìùá ï"åðä

ìàå ,ïøäàì êøáúé íùä øéäæä ïëìåÀÇ
úéaî Lãwä ìà úò ìëá àáéÈÉÀÈÅÆÇÉÆÄÅ
ú"éá íò úëøô .øîåâå úëøtìÇÈÉÆ
íò úëøô úáú åðééä ,úáù àéøèîéâ

ïàë äáúëð 'áäù ÷ø ,'á úåà

äàåìéîá היא הכוונה לפרוכת "בית"

מ "ט יש שבה – בינה שהיא ב ' לאות

הספירה  ימי במ "ט  שמתגלים ,שערים

,ïøäà éðáá äéäù äðéçáì æîøì

úåîìùá úåãî 'æä ìë åùãé÷ù

úáù úðéçá àø÷ðù,הבינה שהיא

המידות  שבעת את משלימה שהיא

ימות  בששת המכוונים ממנה היוצאים

äì'החול , àçééð úðéçá(.כא ו ת' (ת"ז

נחים  שהדינים הבינה ספירת על  קאי

מתכ 6בה  הדינים אין כי ונחים , פיים

בשרשם הדינים אלא שורש  שמתגלה (דהיינו

והחסד) ההשפעה מכח  חלק  àìùשהוא ÷ø ,

øòù úðéçáì úåîìùá ïééãò åòéâä

äàìéò úáù ï"åðä מקדש ע ' ע "ב  ה (זח "א

דווקא מלך) הבאה החכמה הארת שהיא 

ההכרה  ידי על  מה" – כח  ידי על 

וקדוש  גדול  אור עוד  יש כי בתכלית

השגה  בו לנו áåúëäשאין øéäæîå ,

úåøòäå úåôñåä

ה'.6. סימן  ג ' שער  להרמ"ק יקר  אור  ראה
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‰‡ÏÈÚ(ÍÏÓ ˘„˜Ó 'Ú ·"Ú ‰ ‡"ÁÊ)˙�ÈÁ·· ‡·È ‡Ï˘ Ô¯‰‡Ï Ô‡Î ·Â˙Î‰ ¯È‰ÊÓÂ ,
'‡ ˙·˘(‰‡˙˙ ˙·˘)ÌÈ˘ÓÁ‰ ¯Ú˘ ˙�ÈÁ·Ï ÚÈ‚È˘ „Ú ‰„·Ï(‰‡ÏÈÚ ˙·˘ ˙ÈÁ·)

˙ÚÂ˘˙Ï ˜¯ ‰ÙˆÈÂ „Â‡Ó Ú�ÎÂÈ˘ ,‰Ú�Î‰ ˙�ÈÁ·Â ‰‡¯È ˙�ÈÁ· ˙ÂÓÏ˘·
:ÂÈ˘ÚÓ „ˆÓ ‡ÏÂ Â„ÒÁ ·Â¯· '‰

îíïî‰·‰‡ 'ÈÁ·· Ï"¯ ,˘„Â˜‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Ê· ·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘
˙�ÈÁ·Ï ÊÓ¯Ó ÌÈÓ ,'Â‚Â ÌÈÓ· Â¯˘· ıÁ¯Â .‰˘¯Ù· ¯ÎÊ�‰ ‰‡¯ÈÂ

:'‰ „ÒÁ· ˜¯ ÁË·È˘ Ï"¯ ,'‰ „ÒÁ

îíïîÏ"Ê Â�ÈÓÎÁ ÂÊÓ¯˘(Ë „Î ‰·¯ ‡¯˜ÈÂ)·Â˙Î‰ ˘Â¯ÈÙ·(· ËÈ ‡¯˜ÈÂ)ÌÈ˘Â„˜
.ÌÎ˙˘Â„˜Ó ‰ÏÚÓÏ È˙˘Â„˜ È�‡ ˘Â„˜ ÈÎ Ï"˙ È�ÂÓÎ ÏÂÎÈ ,ÂÈ‰˙
¯ÓÂÏ ‰ˆ¯ ,È�ÂÓÎ ÔÈ‡˘ ÂÚ„˙ ˙Â„Ó‰ ˙ÂÎÎ„Ê‰· ÌÈ˘Â„˜ ÂÈ‰˙˘Î ˘Â¯ÈÙ
‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ÛÈ˜Ó ˙�ÈÁ·· ‰ÏÚÓÏ ‰˘Â„˜ ˘È˘Â ,ÌÎÈ˘ÚÓ· ÂÁË·˙ ‡Ï˘

:ÂÈÏ‡ „ÈÓ˙ ÂÙˆ˙Â ,ÂÈÏ‡ Ì˙Ú‚‰

îíïî·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘(‚ ËÈ ‡¯˜ÈÂ)È˙Â˙·˘ ˙‡Â Â‡¯È˙ ÂÈ·‡Â ÂÓ‡ ˘È‡

øåàéá

úáù úðéçáá àáé àìù ïøäàì ïàë

'à(תתאה שערי äãáì(שבת במ "ט  דהיינו
øòùבינה, úðéçáì òéâéù ãò

íéùîçä(עילאה שבת úåîìùá(בחינת

,äòðëä úðéçáå äàøé úðéçá

'ä úòåùúì ÷ø äôöéå ãåàî òðëåéù

:åéùòî ãöî àìå åãñç áåøá

ïøäà àáé úàæa áåúëä øîàù åäæåÀÉÈÉÇÂÉ
äàøéå äáäà 'éçáá ì"ø Lãwä ìàÆÇÉÆ

äùøôá øëæðä אהרן בני מיתת לאחר
זה, בענין íéîaשמתו BøNa õçøåÀÈÇÀÈÇÇÄ

ì"ø ,'ä ãñç úðéçáì æîøî íéî ,'åâå

'ä ãñçá ÷ø çèáéù עצמו שיחזיק 
חינם. בחסד  רק  שכר לשום ראוי שאינו

ì"æ åðéîëç åæîøù åäæå( ט כד, רבה (ויקרא

áåúëä ùåøéôá( ב יט  íéLã÷ÀÄ(ויקרא

,éðà LBã÷ ék ì"ú éðåîë ìåëé ,eéäzÄÀÄÈÂÄ
ùåøéô .íëúùåã÷î äìòîì éúùåã÷

úåãîä úåëëãæäá íéùåã÷ åéäúùë

éðåîë ïéàù åòãúàìù øîåì äöø

íëéùòîá åçèáú אינה הקדושה כי

מלמעלה  נשפעת אלא ùéùåשלכם ,

,óé÷î úðéçáá äìòîì äùåã÷ דכל

על  ומשפיע  מהשגה למעלה שהוא אור

'מקיף ', בחינת הוא וביטול  אמונה ידי

מבחוץ האדם את שמקיף  דבר כמו

ואור  והשגה, הבנה מבלי עליו ומשפיע 

האור  שהוא החמישים שער של  זה

עליו  משפיע  האדם מהשגת שלמעלה

מקיף , åéìà,בחינת íúòâä àì ïééãòå

:åéìà ãéîú åôöúå

áåúëä øîàù åäæå(ג יט , LéàÄ(ויקרא
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ÌÎÏ ‰È‰È˘Î Â�ÈÈ‰ ,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ 'ÈÁ·Ï ÊÓ¯Ó ÂÈ·‡Â ÂÓ‡ ˘Â¯ÈÙ .Â¯Ó˘˙
Â�ÈÈ‰ ,˙Â˙·˘ '· ,È˙Â˙·˘ ˙‡ Â¯Ó˘˙ ,˙ÂÓÏ˘· ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ 'ÈÁ·
ÔÂ�‰ ¯Ú˘ ˙�ÈÁ· ‰‡ÏÈÚ ‡ÁÈÈ� ‰‡ÏÈÚ ˙·˘ ˙�ÈÁ·Ï ÚÈ‚‰Ï ÂÙˆ˙˘

:ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ ÔÓ‡ ‰ÊÏ ‰ÎÊ�˘ ÔÂˆ¯ È‰È ,Ï"�Î ÛÈ˜Ó ˙�ÈÁ·

øåàéá

éúúaL úàå eàøéz åéáàå BnàÄÀÈÄÄÈÀÆÇÀÉÇ
æîøî åéáàå åîà ùåøéô .eøîLzÄÀÉ

,äàøéå äáäà úåðéçáì היא דאמא

'מקבל ', בבחינת שהיא יראה בחינת

מרמז  ואבא מהאב , שמקבלת כאם

אהבה, íëìלבחינת äéäéùë åðééä

,úåîìùá äàøéå äáäà úðéçá

,úåúáù 'á ,éúåúáù úà åøîùú

úáù úðéçáì òéâäì åôöúù åðééä

øòù úðéçá äàìéò àçééð äàìéò

ïåöø éäé ,ì"ðë óé÷î úðéçá ïåðä

.ïåöø éäé ïë ïîà äæì äëæðù


