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µ³îñ¼íë ³¾þõ

íôðší

þôêôëהשפע המשכת  סדר  על  המיוסדים  העבודה יסודות  את  רבינו מבאר  זה 

של  בעולם הוא השפע  כל  דשורש  הידוע  פי על  לעולמות . משרשו האלוקי

ידי  על  בא  שלהם  שהשפע  ישראל  לבני היא  והמשכתו יומין, עתיק א "ס  אלוקי שפע 

מלכות . הנקראת  הק ' והשכינה  אנפין זעיר  אלוקית  התגלות  של  עולם 

ö−ò¼íîתלמידים להעמיד  לפניו עלתה מחשבה אשר  גדול  לצדיק  משל , בדרך  יובן

השכינה, נועם זיו מטעם לטעום  אחרים צדיקים  אף  שיוכלו מנת  על  הרבה 

והלך ו  בחזקה מותניו שינס  אז  מזה  להקב"ה שיהיה  התענוג גודל  במחשבתו  כשעלה 

ובראות  עת , בכל  להקב"ה להתקרב  שרוצים ישראל  בני אחר  לחזר  וברחובות  בשווקים 

לעבוד  עזה  בתשוקה  אחריו רצו  מיד  הזה הצדיק  הארת  גודל  ישראל  מבני אנשים  כמה 

הסכים וארץ שמים  כרחוק ממנו מאוד  רחוקה בדרגה  היו שהם  ואע "פ הבורא, את 

עמם ולמד  הקטנה  דרגתם  כפי אליהם  עצמו ולצמצם כביכול  ממדרגתו לרדת  הצדיק 

סדר עמם  ולמד  הוסיף  ואח"כ שמים , ומלכות  ה ' עבודת  התחלת  כללי דהיינו מא "ב

ולאחר והודיה, וניצוח  והתפארות  ויראה  באהבה ב"ה הבורא את  לעבוד  שאפשר  המידות 

דברים אף  עמם  ללמוד  היה  יכול  אזי לבוראם רגשותיהם וזיככו  כראוי מדותיהם  שתיקנו

שהיא שבכתר  הדביקות  דרגת  והיא  הנרצה לתכלית  לבא שזכו עד  וחכמה מבינה  עמוקים 

להקב "ה . גמור  ביטול 

íòíî עצמו להשפיל  שיסכים  צדיק  לאותו גרם מי ונתבונן הדבר  על  כשנעמוד 

היא הלא  אלו, אנשים עם ובקטנות  אנפין" ב"זעיר  ולהתעסק ממדרגתו

שיהיה ה "עתיק", שהוא  שב"כתר " התענוג  בגודל  לפניו שעלתה הקדומה  המחשבה 

ב'שערות ' בלבו ו'משער ' עצמו מצמצם  עצמו הוא ואמנם  אלו. של  מעבודתם  להקב"ה 

דרגתו. לפי עתה לקבל  יוכל  כמה  אחד  כל 

íòíîשהם האנשים  אלו של  לבבם יתלהב אחד  ביום  אם והיה הנ"ל  במשל  נמשיל 

להיות  ממדרגתם ולקפוץ ויותר  יותר  להתעלות  וירצו אנפין" "זעיר  בדרגת 
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לדרגת  להתעלות  חפצים ובתמים  באמת  אמנם הם כי הצדיק ידע  איך  הצדיק, במדרגת 

לא אזי מדי גבוהה  למדרגה  וכשיעלו לכך  ראויים  אינם  שמא לכך , ראוים והם  הכתר 

נפשם ימסרו כאשר  יהיה  הסימן  אזי ח"ו, לגמרי ויפלו  המדרגה  גודל  את  לסבול  יוכלו

והלאה מעתה  אלא  וגשמיים  בשריים  בחיים יותר  חפצים אנו אין ויאמרו הצדיק  אחרי

אזי  ובמים , באש  בוראנו  את  לעבוד  מדרשך  בבית  תמיד  נהיה עמך  רק  לביתינו נחזור  לא 

גודל  את  לקבל  כדי זו  נפש  מסירות  ידי  על  ראויים  כלים מכינים הם בוודאי  זה  במצב

ה'. עבודת  של  הגדול  התענוג  שהיא  הכתר  מדרגת 

ï"ð¼îהבורא את  לעבוד  שזכו הכהן, ואהרן  רבינו  משה  מעלת  גודל  את  רבינו מפרש 

הנשמה התכללות  של  גמור  בתענוג  דהיינו "עתיק " שהוא  "כתר " בבחינת 

ורצה אהרן, היה  שלום ורודף  שלום אוהב אלא  בלבד , זאת  לא  אבל  בשרשה , האלוקית 

והקדושה התענוג  גודל  קדישא , עתיקא  של  סופיים האין החסדים את  לעולם להמשיך 

שושבין  כלומר  דמלכא " "שושבינא בזוה"ק נקרא והוא להקב "ה , הנפש  כלות  של 

דמלכא " "שושבינא  שהיה  משה ואחיו אהרן, עשה  מה  המלך)המלכה, העלו (שושבין -

לאביהם ישראל  בני  לבות  מדבקים  והיו לשרשם , ג"כ ישראל  בני ונשמות  נרות  את 

האלוקים שבקרבת  התענוג גודל  את  ישראל  בני  בלבות  מכניסים והיו תמיד  שבשמים

לעולם . קדישא  עתיקא של  השפע  גודל  את  וקשרו  המשיכו וכך  ועבודתו
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¾¼−îÔ¯‰‡ Ï˘ ÂÁ·˘ „È‚‰Ï Ï"Ê È"˘¯ÈÙÂ .'Â‚ ‰¯Â�Ó‰ È�Ù ÏÂÓ Ï‡ Ô¯‰‡ ÔÎ
ÈÂÂÈˆ ‰�È˘ ‡Ï˘ Ô‰Î‰ Ô¯‰‡Ï Î"Î Á·˘ ‰Ê ÔÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏÂ .‰�È˘ ‡Ï˘
Ô¯‰‡ ÔÎ ˘ÚÈÂ ˜ÂÒÙ‰ Ï˘ ÔÂ˘Ï ¯Â˙È ÔÈ·‰Ï ˘È „ÂÚ .‰"Ú¯˘Ó Ù"Ú ‰"·˜‰
‡ÏÈÓÓÂ 'Â‚Â ‰Âˆ ¯˘‡Î Ô¯‰‡ ÔÎ ˘ÚÈÂ ¯ÓÂÏ È„ ‰È‰Â 'Â‚Â ‰¯Â�Ó‰ È�Ù ÏÂÓ Ï‡

:Ì„Â˜‰ ˜ÂÒÙ· ¯‡Â·ÓÎÂ ‰˘Ú˘ ‰Ó Ô·ÂÈ

óòôêÏÂ„‚ „ÂÒ Ï"Ê È"˘¯ Ï˘ Â˘„˜ È¯·„· ÊÓ¯Ï ˘È ÏÎ˘ ÌÂ˘Â ·Ï ¯ÈÚ‰·
·È˙Î ‰�‰ ÈÎ .ÔÈ˜È˙Ú ÌÈ¯·„Â(ÊÎ ,Î ÈÏ˘Ó)ÌÚË‰Â .Ì„‡ ˙Ó˘� '‰ ¯�

ÂÓÎ ¯˘‡Ï ,Ï"È .¯� Ì˘· Ì„‡‰ ˙Ó˘� '˜� ‰ÓÏ¯�‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó Ì„‡‰˘Î
‰¯È‡Ó ‰Ó˘�‰ ÍÎ ‰¯Â‡ ÂÏÂÎ ˙È·‰ ÏÎ ‡ÏÓ˙� Ê‡ ÏÙ‡Â Í˘Á ˙È· ÍÂ˙·
ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÏÚ ‡·Â ¯È‡Ó ˜È„ˆ‰ ˙Ó˘� Ï‡¯˘È ˙ÂÓ˘� ˙ÂÏÏÎ· ÔÎÂ .ÛÂ‚‰ ÏÎÏ
˙ÚÙ˘ ˙Î˘Ó‰ ‰È‰È˘ ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯·· ‚È‰�‰Â ÚÈ·Ë‰ ˘"·Â‰· ‡¯Â·‰Â .ÂÏÂÎ
ÌÈ˜È„ˆ ‰Ú·˘ È"Ú ÌÈ˘Ú�‰Â ÌÈ¯ÂˆÈ‰Â ÌÈ‡¯·�‰ ˙ÂÓÏÂÚÏ ÍÊ‰Â ¯È‰·‰ Â¯Â‡

øåàéá

äøBðnä éðt ìeî ìà ïøäà ïk NòiåÇÇÇÅÇÂÉÆÀÅÇÀÈ
נרתיה  ג)åâ'העלה ח , ì"æ.(במדבר  é"ùøéôå ֱֵֶֶָָֹ

.äðéù àìù ïøäà ìù åçáù ãéâäì

ïøäàì êë ìë çáù äæ ïéà äøåàëìå

éô ìò ä"á÷ä éååéö äðéù àìù ïäëä

øåúé ïéáäì ùé ãåò .ä"ò åðéáø äùî

ìeî ìà ïøäà ïë ùòéå ÷åñôä ìù ïåùìÆ
äøBðnä éðt נרתיה éãהעלה äéäå ,'åâå ÀÅÇÀÈֱֵֶֶָָֹ

'åâå äåö øùàë ïøäà ïë ùòéå øîåì

øàåáîëå äùòù äî ïáåé àìéîîå

:íãå÷ä ÷åñôá

æîøì ùé ,ìëù íåùå áì øéòäá íðîà

ìåãâ ãåñ ì"æ é"ùø ìù åùã÷ éøáãá

áéúë äðä éë .ïé÷éúò íéøáãå(כז כ, (משלי 

àø÷ð äîì íòèäå .íãà úîLð 'ä øðÅÄÀÇÈÈ
åîë øùàì ,ì"é .øð íùá íãàä úîùð

úéá êåúá øðä úà ÷éìãî íãàäùë

åìåë úéáä ìë àìîúð æà ìôàå êùç

.óåâä ìëì äøéàî äîùðä êë ,äøåà

úîùð ,ìàøùé úåîùð úåììëá ïëå

.åìåë íìåòä ìë ìò àáå øéàî ÷éãöä

òéáèä åîù êåøáå àåä êåøá àøåáäå

úëùîä äéäéù íìåòä úàéøáá âéäðäå

úåîìåòì êæäå øéäáä åøåà úòôù

íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä היינו
ועשיה, יצירה בריא הנקראים לעולמות
האלוקי  האור בירידת דרגות שלשה שהם

íäùלתחתונים  íé÷éãö äòáù éãé ìò ,
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.Ì"È‰� ˙"‚Á „ÂÒ· Ì‰Â ,„Â„ ÛÒÂÈ Ô¯‰‡ ‰˘Ó ·˜ÚÈ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Ì‰˘
Ï‡¯˘È ˙Â¯ÈÓÊ ÌÈÚ� ˘"ÓÎÂ(‡È ,ËÎ '‡ È"‰„)˙¯‡Ù˙‰Â ‰¯Â·‚‰Â ‰ÏÂ„‚‰ '‰ ÍÏ

˙"‚Á ‰˘ÓÁ‰ ÂÏ‡ ‰�‰Â .‰ÎÏÓÓ‰ '‰ ÍÏ ı¯‡·Â ÌÈÓ˘· ÏÎ ÈÎ „Â‰‰Â Áˆ�‰Â
¯Â˘È˜ „ÂÒ· ‡Â‰ ˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ 'ÈÁ·Â ˙Â�ÂÈÏÚ ˙Â·‚˘� ˙Â„ÓÂ ˙ÂÁÂÎ ‰Ó‰ ‰"�
ÌÈÓ˘· ÏÎ ÈÎ Â‰ÊÂ ˙Â„Ó‰ ÏÎÓ '˜‰ ‰ÎÂÏÓ‰Ï ÚÈÙ˘Ó‰ ‡Â‰Â ˙Â„Ó‰ „ÂÁÈÈÂ
‰ÎÂÏÓ 'ÈÁ· ‡Â‰ ,‰ÎÏÓÓ‰ '‰ ÍÏ .‡Ú¯‡Â ‡ÈÓ˘· „ÈÁ‡„ ÂÓÂ‚¯˙Â ,ı¯‡·Â
ÌÈ·ÂË ÌÈ„ÒÁ Ì˙ÚÙ˘‰ ˙Ï·˜ÓÂ ˙Â„Ó‰ ÏÎ ˙ÏÏÂÎ ‰¯‡‰ „ÂÒ· ‡Â‰˘ '˜‰

øåàéá

óñåé ïøäà äùî á÷òé ÷çöé íäøáà

úøàôú äøåáâ ãñç ãåñá íäå ,ãåã

,úåëìî ãåñé ãåä çöð ממשיך צדיק  כל 
על  לגוף  נשמה בבחינת לעולם הקב "ה את
מידותיו, את לזכך  הקב "ה את שעובד  ידי
אחת  מידה לו יש וצדיק  צדיק  שכל  ואלא
ידי  ועל  ושמתו מהותו שורש עיקר שהיא

דור  בכל  והם להקב "ה, התקשרותו עיקר
שעיקר  אברהם בחינת צדיקים שיש ודור
בחינת  צדיקים ויש ואהבה, בחסד  עבודתם
וכן  ויראה, בגבורה עבודתם שעיקר יצחק 

המידות. בכל 

ìàøùé úåøéîæ íéòð øîàù åîëå'א (דה"י 

יא) úøàôzäåכט , äøeábäå älãbä 'ä EìÀÇÀËÈÀÇÀÈÀÇÄÀÆÆ
Eì õøàáe íéîMa ìë ék ãBääå çöpäåÀÇÅÇÀÇÄÉÇÈÇÄÈÈÆÀ

,äëìîîä 'ä,האלו המידות שבעת הם ÇÇÀÈÈ
ית"ש  אליו המידות את שמעלים ידי ועל 

ליוצרם. לקשרם העולמות את מתקנים

úøàôú äøåáâ ãñç äùîçä åìà äðäå

úåáâùð úåãîå úåçåë äîä ãåä çöð

÷éãöä óñåé úðéçáå ,úåðåéìò שהיאו
היסוד , ãåçééåמידת øåùé÷ ãåñá àåä

úåãîä מידה היא הצדיק  יוסף  של  מדתו

דהיינו  להקב "ה, המידות  כל  את שמקשרת

להתקשר  הרצון את באדם מאיר שהוא

את  וליחד  להקב "ה המידות בכל  בכללות

מתוך  ב "ה החיים מקור לשרשם רק  כולם

ותענוג, äëåìîäìאהבה òéôùîä àåäå

úåãîä ìëî '÷ä אפשר זו מידה ידי על  כי

אל  מהכח  מידותיו את להוציא לאדם

במעשה. ית"ש אותו ולעבוד  הפועל 

åîåâøúå ,õøàáe íéîMa ìë ék åäæåÄÉÇÈÇÄÈÈÆ
àòøàå àéîùá ãéçàã מידת על  קאי 

בשמים  שאחוז הצדיק , של  מידתו היסוד 

מידותיו  כל  את שמקשר דהיינו ובארץ 

לשמים, àåäהארציים ,äëìîîä 'ä EìÀÇÇÀÈÈ
äøàä ãåñá àåäù '÷ä äëåìî úðéçá

úåãîä ìë úììåë המלכות עול  קבלת כי

כל  את ממילא בדרך  כוללת בעצמה היא

על  שמקבל  כללית הארה והיא המידות,

המידות  בכל  ית"ש אותו לעבוד  עצמו

בהם מלכותו íúòôùäולגלות úìá÷îå

òéôùäì íéîçøå íéáåè íéãñç

àúúì ìàøùé úñðëäì המלכות מידת

כי  ההשפעות, כל  את גילוי לידי מוציאה

חסד  דהיינו מידות בבחינת הם ההשפעות
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‰¯Â�Ó‰ È�˜ 'ÊÂ .‰¯Â�Ó „ÂÒ· '˜� ÂÊ 'ÈÁ·Â .‡˙˙Ï È"Ò�Î‰Ï ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÓÁ¯Â
‡ÓÈ‡ ‰�È·„ ‡ÓÏÚ 'ÈÁ· '˜� ‰¯Â�Ó‰ È�ÙÂ .Ï"�‰ ˙Â„Ó 'Ê ÌÈ˜È„ˆ 'Ê‰ „ÂÒ ‰Ó‰
‰‡ÏÈÚ ‰ÓÎÁ „ÂÒÂ 'ÈÁ·· ‡Â‰ ‰¯Â�Ó‰ È�Ù ÏÂÓÂ .ÌÈ�·‰ Ì‡ „ÂÒ ‰‡ÏÈÚ

:‡˘È„˜ ‰‡ÓÈ˙Ò

’ë šþõ

ê¾−ðš êš−³¼ô ¼õ¾í ³×¾ôí

þêëòî·È˙Î ‰�‰ ÈÎ ,˙ˆ˜ ‰·Á¯‰· ÌÈ¯·„‰(‡ ,‚Ï˜ ÌÈÏ‰˙)‰ÓÂ ·ÂË ‰Ó ‰�‰
Ô˜Ê Ô˜Ê‰ ÏÚ „¯ÂÈ ˘‡¯‰ ÏÚ ·ÂË‰ ÔÓ˘Î „ÁÈ Ì‚ ÌÈÁ‡ ˙·˘ ÌÈÚ�
˙Â„Ó ‚"È „ÂÒ Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙ÎÓÂ ˜"‰ÂÊÓ Ú„Â�Â .ÂÈ˙Â„Ó ÈÙ ÏÚ „¯ÂÈ˘ Ô¯‰‡
‰ÏÚÓÏ Ô„‚�ÎÂ 'ÂÎ ÔÂ�ÁÂ ÌÂÁ¯ Ï‡ Ì‰˘ ÔÈÙ�‡ ÍÈ¯‡„ ‡˘È„˜ ‡�˜È„ È�Â˜È˙

øåàéá

עצמו  על  מקבל  שהאדם ובכך  וכו' וגבורה

הוא  ממילא אז למעשה שמים מלכות עול 

הקדושה  השכינה את עצמו על  ממשיך 

הוא  ית"ש מלכותו שם עליו שנקרא ובכך 

ההשפעות, כל  את לעצמו äðéçáåממשיך 

,'äøåðî' ãåñá úàø÷ð åæ היא המנורה כי

השפעות, כל  קיבול  אינה כלי שהמנורה (כידוע 

השמן) את המקבל הכלי  אלא .האש 

'æ íé÷éãö 'æä ãåñ äîä äøåðîä éð÷ 'æå

ì"ðä úåãî,למלכות éðôåהמשפיעות

àîéà äðéáã àîìò úðéçá '÷ð äøåðîä

,'íéðáä íà' ãåñ äàìéò שורש היא

להגיע המידות כל  מכוונים ואליה המנורה

לאור  להגיע  העבודה תכלית היא כי אליה

עצמותו  באור התכללות שהיא המוחין

הפרשה)ית "ש בהמשך ישראל באוהב  ìåî'å,(כמבואר 

'äøåðîä éðô,הספירות כל  שורש היינו

הבינה, מספירת úðéçááלמעלה àåä

àùéã÷ äàîéúñ äàìéò äîëç ãåñå

הבינה  לספירת ההשפעה נמשכת שממנה
הספירות. ולכל 

äðä éë ,úö÷ äáçøäá íéøáãä øàáðå

áéúë(א קלג, ãåãì(תהלים úBìònä øéLÄÇÇÂÀÈÄ
íb íéçà úáL íéòp äîe áBh äî äpäÄÅÇÇÈÄÆÆÇÄÇ
ìò ãøé Làøä ìò áBhä ïîMk .ãçéÈÇÇÆÆÇÇÈÉÉÅÇ

.åéúBcî ét ìò ãøiL ïøäà ï÷æ ï÷fäÇÈÈÀÇÇÂÉÆÉÅÇÄÄÈ

â"é ãåñ ì"æéøàä éáúëîå ÷"äåæî òãåðå

êéøàã àùéã÷ àð÷éã éðå÷éú úåãî

íäù ïéôðà(ו לד, ïepçå(שמות íeçø ìàÅÇÀÇ
חסד  נצר ואמת, חסד  ורב  אּפים ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹאר
לא  ונּקה וח ּטאה ופ ׁשע  ע ֹון נׂשא ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלאלפים

ההשפעות åë'ינּקה  נמשכים ידם שעל  ְֶַ
העולמות  ההגת היא אנפין זעיר כי לעולם,

להברואים, ðëåâ"éהמושג ùé äìòîì ïãâ
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�‰ ‰ÎÈÓ ¯Ó‡˘ ˙Â„Ó ‚"È ˘È‡È·(ÁÈ ,Ê ‰ÎÈÓ)ÏÚ ¯·ÂÚÂ ÔÂÚ ‡˘Â� ÍÂÓÎ Ï‡ ÈÓ
‰"Ú¯˘Ó ÈÎ Ú„Â� ‰�‰Â .‡˘È„˜ ‡˜È˙Ú„ ‡Á·˘ ˜"‰ÂÊ· ÌÈ‡¯˜� Ì‰Â 'ÂÎ Ú˘Ù
ÏÎÏ ÈÚˆÓ‡ ÊÎ¯Ó ‡Â‰ ˙Ó‡Â ˙Ó‡ ˙„Ó ‡Â‰ Â˙„Ó 'ÈÁ·Â ˙Ú„‰ „ÂÒ· ‰ÏÚ
‰"Ú¯˘ÓÂ .„ÒÁ ˘È‡ Ô‰Î‰ '˜� ‰ÊÏÂ „ÒÁ‰ „ÂÒ· ‰ÏÚ Ô‰Î‰ Ô¯‰‡Â .˙ÂÓÏÂÚ‰
‡Â‰ Ô¯‰‡Â ‡˘È„˜ ‡�˜È„ È�Â˜È˙ ‚"ÈÓ ÈÚÈ·˘‰ ÔÂ˜È˙ .˙"Ó‡Â 'ÈÁ· „ÂÒ· ‰È‰

øåàéá

àéáðä äëéî øîàù úåãî( יח ז, éîÄ(מיכה
òLt ìò øáòå ïBò àNð EBîk ìàÅÈÉÅÈÀÉÅÇÆÇ
ּכי  אּפֹו לעד  החזיק  לא נחלתֹו ְֱֲִִִִֵֶַַַָָֹל ׁשארית

הּוא  חסד  äåæá"÷חפץ  íéàø÷ð íäå ,'åë ֵֶֶָ

àùéã÷ à÷éúòã àçáù השפעת והם

העולמות, מכל  ומרומם שנעתק  'עתיקא'

שכל  אלא ומידה, גבול  בלי השפעה שהיא

ידי  על  באות אנפין לזעיר ההשפעות

משתוקקים  שהם כפי התחתונים, מעשי

והעלאת  הטובים מעשיהם ידי על  להקב "ה

והעלאת  להקב "ה, מעלים שהם המידות

שלפי  נוקבין, מין נקראת הזאת המידות

כל  נמשכים נוקבין המין שיעור

נקרא  הק ' האר"י ובלשון ההשפעות,

בליביה שערות, משער  ומלשון ומידה שיעור  (מלשון

גדלות  בלבו שמשער  מה כפי  ההארה  לו  בא אחד שכל

שהתחתונים 1ה' מהאופן יותר  ההשפעה תבא שאם משום ,(

לקבל  התחתונים יוכלו לא אזי  לקבל, ומסוגלים משתוקקים

.2ההשפעה 

äìò ä"ò åðéáø äùî éë òãåð äðäå

úòãä ãåñá בסוד היה ועבודתו עלייתו

עצמו  שהוא להתהוות שזכה עד  הדעת

הדעת, למעלת מרכבה åúãîנהיה 'éçáå

úîà úãî àåä ההתקשרות הוא הדעת

ודעת,והעצמיתהאמיתית מטעם שלמעלה

על  לגמרי במאציל  מתכלל  הנברא ידה שעל 

וההתקשרות, הדעת æëøîידי àåä úîàå

úåîìåòä ìëì éòöîà בקו הוא

והגבורה  החסד  את שכולל  ה"אמצעי"

ושמאל) ימין להם (הנקראים שורש ïøäàåוהוא .

ãñçä ãåñá äìò ïäëä היתה עבודתו

נתעלה  זו עבודה ידי ועל  ואהבה, בחסד 

החסד , למידת מרכבה äæìåàø÷ðלהיות

.ãñç ùéà ïäëä

שהמשיכו  ההמשכה היה איך  מבאר ועתה

דיקנא. תיקוני מי"ג הכהן äùîåאהרן

.ú"îàå úðéçá ãåñá äéä ä"ò åðéáø

àð÷éã éðå÷éú â"éî éòéáùä ïå÷éú

ïå÷éú úðéçáá àåä ïøäàå ,àùéã÷

éðéîùä של הרחמים מידות י"ג דהנה

úåøòäå úåôñåä

בעלה1. בשערים נודע ב: קג , דאיהו ח"א קב"ה, דא

כמה  חד  כל  בלביה, דמשער  מה לפום ואתדבק אתידע

דמשער  מה ולפום דחכמתא, ברוחא לאדבקא דיכיל 

בשערים, נודע כך  ובגין  בלביה, אתידע הכי  בלביה

כו '. שערים באינון 

בשער 2. מבואר  זה וכל  הכלים, בשבירת שהיה כמו 

קסב. – קסא  ע' הרשב "י  מאמרי 



ï ñêþ¾− ëíîê ³îð−½ì³¾þîõô

‡· Ì˘ÓÂ ‡˘È„˜ ‰‡ÏÈÚ ‡ÏÊÓ „ÂÒ „ÒÁ ¯ˆÂ� ‡Â‰˘ È�ÈÓ˘‰ ÔÂ˜È˙ 'ÈÁ··
„Ò"Á ¯ˆÂ"� ÔÓ ˙"¯Â ˙Â„Ó‰ ÏÎÏ ‡˘È„˜ ‰‡ÏÈÚ ˙Â·¯ ‰˘Ó ˙ÚÙ˘‰ ÏÁ�
Ì‚ ÌÈÁ‡ ˙·˘ ÌÈÚ� ‰ÓÂ ·ÂË ‰Ó ‰�‰ ˜ÂÒÙ‰ 'ÈÙ Â‰ÊÂ .Ï"Á� ‡Â‰ ÌÈÙÏ‡"Ï
ÏÚ ·ÂË‰ ÔÓ˘Î .„"ÒÁ ¯"ˆÂ� ˙"Ó‡Â 'ÈÁ· ‰Ó‰˘ Ô¯‰‡Â ‰˘Ó Ì‰˘ ,„ÁÈ
‡„ÒÁ ˘‡¯‰ ÏÚ ‡˘È„˜ ‰‡ÏÈÚ ˙Â·¯ Á˘Ó ˘„Â˜ ˙Á˘Ó ÔÓ˘ Â�ÈÈ‰ ,˘‡¯‰
Î"Á‡Â ‡˘È„˜ ‡�˜È„‰ „ÂÒ ,Ô˜Ê‰ ÏÚ „¯ÂÈ .‡ÏÂÎ„ ‡ÓÈ˙Ò ‡˘È„˜ ‡˜È˙Ú„

øåàéá

קדישא  דיקנא תיקוני הנקראים עתיק 

השביעי  התיקון עד  חלקים, לב ' מתחלקים

ומהשמיני  עצמה, ההשפעה עצמות הוא

אנפין, זעיר לתיקוני המעבר מתחיל  ואילך 

העולם, לזה ההשפעה לבא שמתחיל  דהיינו

המעביר  הוא השמיני שהתיקון נמצא

אנפין, לזעיר ãñçומעתיק  øöåð àåäù

àùéã÷ äàìéò àìæî ãåñ הי"ג מכל 

נוצר  מידת ידי על  ההשפעה באה מידות

"מזלא" הנקרא כמו 3חסד , נזילה מלשון

שהמזלא  לבנון", מן ונוזלים חיים "מים

חיים  מים ממשיך  חסד ' 'נוצר הנקרא

הנקרא  מהשגה שלמעלה המקור מן ונוזלים

äùî"לבנון", úòôùä ìçð àá íùîå

äàìéò úåáø העליון הגדול  השמן כלומר

úåãîä ìëì àùéã÷ העליון השפע  הוא

כל  שורש שהוא אלקות והשגת מוחין של 

íéôìà"ìהמידות, ãñ"ç øöå"ð ïî ú"øå

ì"çð àåäהשפע מימי המשכת על  מורה 

חיים. מים מקור נובע  נחל  להיות

÷åñôä ùåøéô åäæå(א קלג, äî(תהילים  äpäÄÅÇ
,ãçé íb íéçà úáL íéòp äîe áBhÇÈÄÆÆÇÄÇÈÇ
úåðéçá äîäù ïøäàå äùî íäù

ã"ñç ø"öåð ú"îàå הספירה הוא 'ואמת'
שבי"ג  הראשונות המידות בז' האחרונה
הם  אלו מידות ז' אשר הרחמים, מידות
אמיתות  על  המורה המשפיע  מצד  השפעות
ו'נוצר  מהשגה, למעלה שהוא כפי אלקותו
שורש  בחינת השמינית הספירה הוא חסד '
התיבות  כמשמעות למקבלים ההשפעה
ההשפעה  מתחיל  ומשם לאלפים, חסד  נוצר

אנפין, Làøä,לזעיר ìò áBhä ïîMkÇÆÆÇÇÈÉ
ùãå÷ úçùî ïîù åðééä נקראים המוחין

קודש  הנקראים המוחין שורש שהם שמן
ìòקדשים, àùéã÷ äàìéò úåáø çùî

àîéúñ àùéã÷ à÷éúòã àãñç ùàøä

.àìåëãàð÷éãä ãåñ ï÷fä ìò ãøéÉÅÇÇÈÈ
êë øçàå ,ïøäà ï÷æ êë øçàå àùéã÷ÀÇÇÂÉ

úåøòäå úåôñåä

הק'3. להאר "י  רשב"י  מאמרי  שער  האדרא עי ' (פירוש

רמז) ע ' קדישא  אשר זוטא  דא"א דיקנא ענין  עתה ונבאר  :

היא  הדיקנא זו  הנה תיקונין , י "ג  כוללת היא גם

התחלת  היא ושם דא"א דלבא טבורא עד  מתפשטת

הי "ג  כל  לא האמנם בע"ה שנבאר  כמו  דז "א רישא

התקונין  שני  רק טיבורא עד  מתפשטן  דיליה תיקונין 

כנז ' טיבורא עד  בשקולא היורדין  הם מזלא הנקראים

כו '. נשא באדרת
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.'˜‰ ˙Â„Ó‰ È"Ú ,ÂÈ˙Â„Ó ÈÙ ÏÚ „¯ÂÈ˘ Î"Á‡Â ,Ô¯‰‡ Ô˜Ê ÏÚ

óðêí¾×îÏÎÂ ÌÈÓ˙·Â ˙Ó‡· ‰‡¯È·Â ‰·‰‡· '‰ ˙‡ „·ÂÚ ÈÏ‡¯˘È‰
‰ÊÈ‡ ·Â¯ÈÚ ÌÂ˘ ÈÏ· ÌÈ¯È‰·Â ÌÈÎÊ ‰Ó‰ ÂÏ˘ ˙ÂÁÂÎ‰Â ˙Â„Ó‰
'‰Ï Â˘Ù� ¯ÒÂÓÂ ÂÈ˙Â„Ó ÏÎ· È"˘‰ ˙‡ „·ÂÚ˘ÎÂ .Â„·Ï '‰Ï È˙Ï· Â"Á ‰È�Ù
˙Â„Ó ‚"ÈÓ ‡˘È„˜ ‡˜È˙Ú„ È„ÒÁ ÍÈ˘Ó‰Ï ÏÎÂÈÂ Ô"È‡ ˙„ÓÏ ‡· Ê"ÈÚ ˙Ú ÏÎ·

øåàéá

úåãîä éãé ìò ,åéúBcî ét ìò ãøiLÆÉÅÇÄÄÈ
.'÷ä

'ä úà ãáåò éìàøùéä íãàäùëå

ìëå ,íéîúáå úîàá äàøéáå äáäàá

íéëæ äîä åìù úåçåëäå úåãîä

å"ç äéðô äæéà áåøéò íåù éìá íéøéäáå

åãáì 'äì éúìá שבהם האדם של  המידות
נשפעות  הם הקב "ה את עובד  הוא
באצילות  העליונות הקדושות מהמידות
ידי  שעל  אנפין", "זעיר יחדיו הנקראות
קדושתו  מגלה  הקב "ה האלו המידות
המידות  את מקשר האדם וכאשר בעולם,
בבחינת  זו  התקשרות הרי לשרשם,
דעתיקא  "דיקנא הנקראים ה"שערות"
כלומר  חוזר" "אור נקראים שהם קדישא",
ומתדבק ומשתוקק  חוזר שלמטה שהאור

ìëáבשרשו, êøáúé íùä úà ãáåòùëå

ìò ,úò ìëá 'äì åùôð øñåîå åéúåãî

ï"éà úãîì àá äæ éãé"אין" נקרא עתיק 

בזוה"ק "אם 4כדאי' בקרבנו ה' היש עה"פ 

על  חקרו ישראל  שבני שהכוונה אין",

מעתיקא  או אנפין מזעיר היא אם הנהגתם

נפש  במסירות עבודה ידי ועל  קדישא,

יוכל  זה ידי על  כ "אין" עצמו שעושה

שלמעלה  מהמקום חסדים להמשיך 

"אין", הנקרא êéùîäìמהעולמות ìëåéå

ï"éàã úåãî â"éî àùéã÷ à÷éúòã éãñç

'åë êåîë ìà éî íäù עבודה זה ידי על 

עצמן  האדם של  המידות "אין" של  זו

עתיק בחינת שהיא שרשם עם מתאחדות

האלוקי  השפע  של  העולם שהוא יומין,

הבריאה  כל  שורש הוא אשר סופי, האין

úåøòäå úåôñåä

ב )זלה"ק4. סד , היש (ח"ב  דכתיב מאי  אבא, רבי  אמר  :

דלא  ישראל  הוו  טפשין  וכי  אין , אם בקרבנו  הוי "ה

כבוד וענני  קמייהו , שכינתא חמו  והא דא, מלה ידעי 

בקרבנו  הוי "ה היש אמרו  ואינון  לון , דסחרן  עלייהו 

ימא, על  דמלכיהון  יקרא זיו  דחמו  גוברין  אין , אם

יחזקאל , ראה שלא  מה הים על  שפחה ראתה ותנינן 

אם  בקרבנו  הוי "ה היש ואמרו  טפשין  אשתכחו  אינון 

בין  למנדע בעו  שמעון , רבי  קאמר  הכי  אלא אין .

זעיר  ובין  אין , דאקרי  סתימין  דכל  סתימאה עתיקא

הוי "ה  היש כתיב לא דא ועל  הוי "ה, דאקרי  אנפין 

לא, אם בתורתי  הילך  דכתיב כמה לא, אם בקרבנו 

אמאי  הכי  אי  אין , אם בקרבנו  הוי "ה היש אלא

בנסיונא, ועבידו  פרודא, דעבידו  על  אלא אתענשו ,

האי  אי  ישראל  אמרו  הוי "ה, את נסותם ועל  דכתיב

ועל אחרא, בגוונא נשאל  האי  ואי  חד , בגוונא נשאל 

עמלק: ויבא מיד  דא
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˙Â„Ó‰ ÏÎÏ Ì˘ÓÂ ‡˘È„˜ ‡�˜È„ È�Â˜È˙ ‚"È‰ Ï‡ 'ÂÎ ÍÂÓÎ Ï‡ ÈÓ Ì‰˘ Ô"È‡„
Á˘Ó ‡Â‰˘ ÔÓ˘· ‰¯Â�Ó‰ ˙˜Ï„‰ „ÂÒ Î"‚ Â‰ÊÂ .‡˙˙Â ‡ÏÈÚÏ È"Ò�Î‰ÏÂ
,ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎ ˙Â„Ó 'Ê „ÂÒ· Ì‰˘ ‰¯Â�Ó‰ È�˜ 'Ê‰ ÏÚ ‡˘È„˜ ‰‡ÏÈÚ ˙Â·¯
Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ È"Ú ÂÊ ‰˜Ï„‰ ‰È‰È˘ ‡¯Â�‰Â „·Î�‰ ˘"·Â ‰"· ‡¯Â·‰ ‰ÂÈˆÂ
ÌÈ¯È‡Ó ÂÈ‰È˘ ˙Â¯�‰ ˙‡ Â˙˜Ï„‰ ˙Ú· ÔÈÂÎÈ ‡Â‰Â .„"ÒÁ ¯"ˆÂ� „ÂÒ· ‡Â‰˘
˙�ÂÂÎ ÔÎÂ˙ Ì�Ó‡ .ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ È"˘¯ÈÙÎÂ ‰¯Â�Ó‰ È�Ù ÏÂÓ Ï‡ ˙Â¯�‰ ˙Ú·˘
˙Â„Ó ‚"È‰Ó ˜"Ú„ È„ÒÁ ‡˘È„˜ ‰‡ÏÈÚ ˙Â·¯ Á˘Ó ÚÙ˘ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰È‰ Ô¯‰‡
˙Î˘Ó‰ 'ÈÁ·Â .ÍÈ¯‡„ ‡˘È„˜ ‡�˜È„ È�Â˜È˙ ‚"È‰ Ï‡ ‡˜È˙Ú„ ‡Á·˘ '˜�‰
ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÍÈ„ÒÁ ‰È‡ „ÂÒ·Â „ÒÁ ·¯Â „ÂÒ· '˜� Ï"�Î ˙Â„Ó ‚"È‰Ó „ÒÁ‰

øåàéá

ידי  על  המתגלה הוא זה ושפע  ותכליתה

בלתי  להקב "ה עצמו מבטל  שאדם הביטול 

האלוקי  החיות את ומגלה לבדו לה'

והם  דעתיקא שבחא הנקראים שבקרבו,

אורות הנקראים ההשפעה â"éäשורש ìà

àùéã÷ àð÷éã éðå÷éú ידי על  המתגלות

לאלפים", חסד  "נוצר הנקרא íùîåהמזלא

úåãîä ìëì ידם על  מתגלה שהקב "ה

זעיר  "פרצוף  יחדיו והנקראים בעולם

àúúåאנפין", àìéòì ìàøùé úñðëäìå

המ הק ' ידי המלכות על  שפעה קבלת

המידות.

ïîùá äøåðîä ú÷ìãä ãåñ ïë íâ åäæå

úBáø çLî àåäù שמן של  תרגום הוא ÀÇÀ
ושהפעת  גדולה  של  שמן היינו המשחה,

החכמה, אור על  מורה äàìéòהקדושה,

àùéã÷ הקדוש äøåðîäעליון éð÷ 'æä ìò

,ìéòì øàåáîë úåãî 'æ ãåñá íäù

àøåðäå ãáëðä ù"áå ä"á àøåáä äåéöå

àåäù ïäëä ïøäà é"ò åæ ä÷ìãä äéäéù

ã"ñç ø"öåð ãåñá הכהן שאהרן מכיון

להמשיך  זו לעבודה דרגתו לפי שייך  היה

זו, עבודה לו ניתנה לכן לישראל , שפע 

úåøðä úà åú÷ìãä úòá ïéåëé àåäå

ìåî ìà úåøðä úòáù íéøéàî åéäéù

.åèåùô éôì é"ùøéôëå äøåðîä éðô

ïøäà úðååë ïëåú íðîà שכל זה במעשה

המנורה פני כנגד  מכוונים יהיו äéäהנרות

äàìéò úåáø çùî òôù êéùîäì

â"éäî èùéã÷ à÷éúòã éãñç àùéã÷

à÷éúòã àçáù '÷ðä úåãî שורש

כמוך  א-ל  "מי בפסוק  הנרמזים החסדים,

והילול  שבח  בלשון הנאמרים עוון" נושא

÷àùéãכו', àð÷éã éðå÷éú â"éä ìà

êéøàã"וחנון רחום "א-ל  בפסוק  הנרמזים

למטה  הנמשך  סופי האין השפע  שהם כו'

נפש, מסירות ידי úëùîäעל  úðéçáå

ãåñá àø÷ð ì"ðë úåãî â"éäî ãñçä

íéðLàøä Eéãñç äià ãåñáå ,ãñç áøåÀÇÆÆÇÅÂÈÆÈÄÉÄ
נ) פט , àøãàá(תהלים ÷"äåæá øàåáîëå



−µ³îñ¼íë ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

(� ,ËÙ ÌÈÏ‰˙)‡Â‰˘ Â˙„Ó 'ÈÁ·Ï Ì˘ÓÂ .‡˘È„˜ ‡·¯ ‡¯„‡· ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎÂ
Ô¯‰‡ ˙�ÂÂÎ ¯˜ÈÚ ‰È‰ ‰ÊÂ .˙Â„Ó 'Ê‰ „ÂÒ ‰¯Â�Ó‰ È�˜ 'Ê ÏÚ „"ÒÁ ¯"ˆÂ�

ÍÈ˘Ó‰ÏÂ ÔÈ·Ë ÔÈ�ÈˆÂ· ÏÎ ‡˜Ï„‡Ï Ô‰Î‰ÏÎÏ ÔÈ·Ë ÔÈ‡Î¯·Â Â„Á ÏÎ
,‰È˙Â¯� ‰ÏÚ‰ ‰¯Â�Ó‰ È�Ù ÏÂÓ Ï‡ Ô¯‰‡ ÔÎ ˘ÚÈÂ ˜ÂÒÙ‰ 'ÈÙ Â‰ÊÂ .˙ÂÓÏÂÚ‰
ÏÂÓ Ï‡ Â‰ÊÂ .‡˜È˙Ú„ ‡„ÒÁ ÚÙ˘ Ì‰ÈÏÚ ÍÈ˘Ó‰Â ˙Â¯� 'Ê‰ ‰ÏÚ‰˘ Â�ÈÈ‰
È�Ù ÏÂÓ 'ÈÁ· ‡Â‰˘ Ï"�ÎÂ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰‡ÏÈÚ ‰ÓÎÁ „ÂÒ· ‡Â‰˘ ,‰¯Â�Ó‰ È�Ù
ÔÂ˘Ï ‡Â‰˘ ˜ÈÙ�È „È‚�„ ¯‰� ÔÂ˘ÏÓ Â�ÈÈ‰ ,„È‚‰Ï Ï"Ê È"˘¯ ÔÂÈÎ ‰ÊÏÂ .‰¯Â�Ó‰
ÔÂÂÎÓ ‡Â‰˘ ‡˜È˙Ú„ ‡Á·˘ 'ÈÁ·Ó Ô¯‰‡ Ï˘ Â‰·˘ ÍÈ˘Ó‰Ï Â�ÈÈ‰Â ‰Î˘Ó‰

øåàéá

àùéã÷ àáø5 שה"חסדים שם מבואר
שהם  כפי החסדים כלומר הראשונים"
גבול  בלי  שפע  היא חסד " "ורב  במידת
למעלה  והיא קצבה שום בה נאמר לא ולכן
חסד  "נוצר הנקראת השניה מהמידה

קצבה, בה שנאמר íùîåלאלפים"

'æ ìò ãñç øöåð àåäù åúãî úðéçáìÅÆÆ
úåãî 'æä ãåñ äøåðîä éð÷ סוד שהיא

כפי  השפע  שהוא עצמו, אנפין' ה'זעיר
בעולמות. úðååëשהוא ø÷éò äéä äæå

ïéáè ïéðéöåá ìë à÷ìãàì ïäëä ïøäà

המידות  – טובות הנרות כל  להדליק 
ìëהקדושות, êéùîäìåïéàëøáå åãç

,úåîìåòä ìëì ïéáè כל ידם על  ולהמשיך 
העולמות. לכל  טובות וברכות שמחות

ìà ïøäà ïk Nòiå ÷åñôä ùåøéô åäæåÇÇÇÅÇÂÉÆ

åðééääéúøð äìòä äøBðnä éðt ìeîÀÅÇÀÈÆÁÈÅÉÆÈ
úåøð 'æä äìòäù ולחברם לקשרם

àãñçלשרשם, òôù íäéìò êéùîäåÄÀÈ
,äøåðîä éðô ìåî ìà åäæå .à÷éúòã

äàîéúñ äàìéò äîëç ãåñá àåäù

.äøåðîä éðô ìåî 'éçá àåäù ì"ðëå

ïåùìî åðééä ,ãéâäì ì"æ é"ùø ïåéë äæìå

÷éôðå ãéâðã øäð ממקור שנמשך  נהר
חסד  "נוצר זו מידה על  רומז מוצאו,

נחל , ר"ת שהיא ïåùìלאלפים" àåäù

êéùîäì åðééäå ,äëùîä?ומהיכןåçáù

à÷éúòã àçáù úðéçáî ,ïøäà ìù י"ג
כמוך " א-ל  "מי בפסוק  הנרמזות מידות
הרחמים  מידות י"ג של  השורש שהם
וחנון", רחום אל  "ה' בפסוקי הנרמזות
ïøäà ìù åúãîá êéùîäì ïååëî àåäù

úåøòäå úåôñåä

וחמש 5. ושבעין  מאה תלת ותניא, ב. קמ, דף ח"ג  זוהר 

חסדי  אקרון  וכלהו  יומין , דעתיק בחסד  כלילן  חסדים

דכתיב פט)קדמאי , וכלהו (שם  הראשונים, חסדיך  איה

קדישא  דעתיקא בחסד  וחסדכלילן  דכלא, סתימא

עולם: חסד  אקרי  אנפין  דזעיר 

יומין  דעתיק קדמאה לחסד  ביה קרי  דצניעותא, ובספרא

הכא, כתיב כך  ובגין  סתם, חסד  אנפין  ובזעיר  חסד , רב

ו) לד  וכתיב(שמות  חסד , ז)ורב סתם:(שם  לאלפים חסד  נוצר 

ליה  לנהרא חסד , כלפי  מטה חסד  רב האי  ואוקימנא,

בוציני : ולאדלקא
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‰ÏÚÓ‰ ÏÂ„‚ 'ÈÁ· È„ÈÏ ‡Â·Ï Ô¯‰‡ ‰ÎÊ ‰Ó È"ÚÂ ,Ô¯‰‡ Ï˘ Â˙„Ó· ÍÈ˘Ó‰Ï
‰È‰ „ÈÓ˙Â '‰Ï Â˙„Â·Ú· ‰�È˘ ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰ ,‰�È˘ ‡Ï˘ È"˘¯ ÌÈÈÒ ‰ÊÏ ,ÂÊÎ
‚ÈÒ ˙Â·Â¯Ú˙Â ‰È�Ù ‰ÊÈ‡Â ÈÂ�È˘ ÌÂ˘ ÈÏ· �"ÈÒÓ·Â ‰·‰‡·Â ˙Ó‡· '‰ „·ÂÚ

:ÂÊÎ ‰‰Â·‚ ‰‚È¯„ÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ ‰ÎÊ ‰ÊÏÂ ,Â„·Ï '‰Ï È˙Ï· Â"Á

’è šþõ

¾õò ³îþ−½ô −ð− ñ¼ í×¾ôí

ñ¼î‡ÓÂÈ ‡¯Ó‚· ˘"Ó ÔÂÎ� ÏÚ ÔÎ Ì‚ ¯‡Â·È ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÈÙ(.‚Ï)‰Â‰ ÈÈ·‡
Ì„Â˜ ÈÓÈ�Ù‰ Á·ÊÓ ÔÂ˘È„Â ·È˘ÁÂ 'ÂÎ ‡¯Ó‚„ ‰ÈÓ˘Ó ‰Î¯ÚÓ‰ ¯„ÒÓ
Ì„Â˜ „ÈÓ˙‰ Ì„Â „ÈÓ˙‰ Ì„Ï Ì„Â˜ ˙Â¯� ˘ÓÁ ˙·Ë‰Â ˙Â¯� ˘ÓÁ ˙·Ë‰Ï

øåàéá

אהרן, של  הק ' מעשיו ידי äîעל  éãé ìòå

ìåãâ úðéçá éãéì àåáì ïøäà äëæ

,äðéù àìù é"ùø íééñ äæì ,åæë äìòîä

ãéîúå 'äì åúãåáòá äðéù àìù åðééä

úåøéñîáå äáäàáå úîàá 'ä ãáåò äéä

äéðô äæéàå ,éåðéù íåù éìá ùôð

åãáì 'äì éúìá å"ç âéñ úåáåøòúå

שאז  מפני שינוי, נקראת פניות עם עבודה
כי  משרשם, המידות את משנה האדם
שהם  הקב "ה של  ממידותיו שרשם המדות
לו  יש האדם ואם כו', תפארת גבורה חסד 
ח "ו  זרה יראה או אהבה של  פניה איזה
המידות  את מפריד  הוא בדקות אפילו
השפע המשכת את מונע  הוא ובכך  משרשם
אל  קדישא עתיקא שהם המידות משורש

עצמם, äìòîìהמידות äëæ äæìå

åæë ääåáâ äâéøãîìå.

ידי  על  רק  הוא שפע  שהמשכת הענין וטעם
כי  בסה"ק  מבואר אין, הנקרא גמור ביטול 
ממנו  משלמעלה  לקבל  יוכל  לא המקבל 
כי  אין, שהוא - מצומצם כשהוא אלא
סוף , לו שאין אור לו יש המשפיע באמת
כל  באמת כי המקבל , לקבל  יכול  איך  נמצא
חסרון, בו יש  נמצא לקבל  שצריך  מקבל 
ממקומו  להעתיק  צריך  המשפיע  וגם
אין, העתק  זה ונמצא להשפיע , למקבל 
ושל  המשפיע  של  צמצומים ב ' יש נמצא

אין  נעשה וזה ומקבל , נעתק  זה .6המקבל 

ìò ïë íâ øàåáé äìàä íéøáãä éô ìòå

àîåé àøîâá àúéàù äî ïåëð(.לג)ééáà

'åë àøîâã äéîùî äëøòîä øãñî äåä

íãå÷ éîéðôä çáæî ïåùéãå áéùçå

úåøð ùîç úáèäå úåøð ùîç úáèäì

íãå÷ ãéîúä íãå ãéîúä íãì íãå÷

úåøòäå úåôñåä

יש.6. ד "ה 13 מקוז 'ניץ להמגיד  קודש כתבי 
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Ï"�‰ Â�È¯·„ÏÂ .„ÈÓ˙‰ Ì„· ˙Â¯�Ï Â‰Ï ˜ÈÒÙÓ ‰ÓÏÂ .˙Â¯� È˙˘ ˙·Ë‰Ï
˙ÂÁÂÎÂ ˙Â„Ó ‰˘ÓÁ‰ „ÂÒ· Ì‰ ˙Â�Â˘‡¯‰ ˙Â¯� ˘ÓÁ ÈÎ .ÔÂÎ� ÏÚ ¯‡Â·È
'ÈÁ· ÈÎ ˙Â„ÓÂ ˙ÂÁÂÎ 'ÈÁ·· Ì�È‡ ˙ÂÎÏÓÂ „ÂÒÈ ˙„Ó Ì�Ó‡ .‰"� ˙"‚Á Ì‰˘
„ÂÒ· ÔÈÓÏÚ ÈÁ ˜È„ˆ „ÂÒ· ˙ÂÁÂÎ‰Â ˙Â„Ó‰ ÏÎ ˙Â¯˘˜˙‰ 'ÈÁ· ‡Â‰ „ÂÒÈ
„ÂÒ ‡Â‰ ˙ÂÎÏÓ ˙„ÓÂ .‡˙ÂÏˆ„ ÔÈ‡Î¯· È"Á „ÂÒÂ ‰¯„˘·˘ ˙ÂÈÏÂÁ È"Á
ÔÎ ÏÚ .ÌÏÂÚ „ÂÒÈ ˜È„ˆ È"Ú Ì˙ÚÙ˘‰ ˙Ï·˜Ó‰ ˙Â„Ó‰ ÏÎÓ ˙ÏÏÂÎ ‰¯‡‰

øåàéá

.úåøð éúù úáèäìמפסיק למה מקשה

אחרת. במצוה הנרות הדלקת מצות באמצע 

.ãéîúä íãá úåøðì åäì ÷éñôî äîìå

ùîç éë .ïåëð ìò øàåáé ì"ðä åðéøáãìå

äùîçä ãåñá íä úåðåùàøä úåøð

ä"ð ú"âç íäù úåçåëå úåãî זעיר של 

íðéàאנפין, úåëìîå ãåñé úãî íðîà

úåãîå úåçåë 'éçáá אינן אלו עבודות

מסויים  והרגש מידה של  פרטיות עבודות

הכוחות לאסף  והיא כלליות (יסוד)אלא

גילוי לידי יחדיו éë,(מלכות)ולהוציאם

ìë úåøù÷úä úðéçá àåä ãåñé úðéçá

,ïéîìò éç ÷éãö ãåñá úåçåëäå úåãîä

היורד  השפע  כל  לעיל  כמבואר אשר

שהיא  היסוד , מידת ידי  על  הוא לעולמות

רבינו, משה של  עבודתו הדעת, הארת

שיתגלו  כדי המידות כל  את ומחבר המקשר

"ואמת" מידת והיא למטה, ויתמשכו

יסוד  כנגד  לפי המכוונת השביעית המידה היא (כי 

ולמטה) מבינה מידות הי "ג úåéìåç,7סדר  é"ç ãåñá

àúåìöã ïéàëøá é"ç ãåñå äøãùáù

הוא  היסוד  ידי על  יורד  שהשפע  הטעם

פנימית  נקודה להם יש המידות שכל  מכיון

שפע ממשיך  והיסוד  השדרה, חוט  בבחינת

בחינת  שהיא השדרה חוט  מבחינת

ומידות  נפש שבשורש הפנימית ההתקשרות

ח "י  הם אלו ברכות ח "י וכנגד  האדם,

ממשיכי  שבהם עשרה שבשמונה ברכות

התקשרות  ידי על  לעולמות השפע  את

המידות  כל  את הכוללת להקב "ה פנימית

ובמלכות  אנפין בזעיר  מסויימת מידה כנגד היא ברכה (כל

האר "י ) בכתבי  .כמבואר 

úììåë äøàä ãåñ àåä úåëìî úãîå

é"ò íúòôùä úìá÷îä úåãîä ìëî

íìåò ãåñé ÷éãö אהרן של  עבודתו והיא

היא  חסד " "נוצר מידת כי כמבואר הכהן

מבינה, השמינית המידה שהיא מלכות כנגד 

נעשה  למטה המידות הארת שגילוי מפני

הקב "ה  את לעבוד  נפש מסירות ידי על 

משה  אהרן נשתתפו ובזה ואהבה, בחסד 

בתכלית  להקב "ה בטלים היו ששניהם

כדאיתא ז)הביטול  טז, מה".(שמות "ונחנו

úåøòäå úåôñåä

פ"ב.7. ח"ב ג ' שער  שערים מבוא
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Ì‰È˘ÚÓ ˙·¯˜‰ ,‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡ „ÂÒ· ‡Â‰˘ „ÈÓ˙‰ Ì„· Ì‰È�È· ˜ÈÒÙ‰
˙Â„Ó‰ ÏÎ Â¯˘˜˙� Ê"ÈÚÂ ,˙Ó‡· '‰Ï �"ÈÒÓÂ Ï‡¯˘È ˙ÂÓ˘� Ï˘ ÌÈ·ÂË‰

Ú '˜‰ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎÏ ‡˘È„˜ ‰‡ÏÈÚ ˙Â·¯ Á˘Ó ˙ÚÙ˘‰ Í˘Ó�ÂÌÈ�ÂÈÏ
ÏÎ· ‡˙˙Â ‡ÏÈÚÏ È"Ò�Î‰Ï '˜‰ ‰ÎÂÏÓ‰Ï ÔÈÓÏÚ ÈÁ ˜È„ˆ „ÂÒÈ È"Ú ÌÈ�Â˙Á˙Â
È�˜ 'Ê ˙‡ÏÚ‰Â „ÈÓ˙‰ Ì„ Â�Ï ÔÈ‡˘ ‰˙Ú Ì‚Â .˙ÂÚÂ˘ÈÂ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÂ ˙Â·ÂË‰

Â�È˙Ù˘ ÌÈ¯Ù ‰ÓÏ˘�Â Ê"ÎÚ ‰¯Â�Ó‰(‚ .„È Ú˘Â‰)ÏÎ· '‰Ï Â˘Ù� ¯ÒÂÓ Ì„‡‰˘ÎÂ .
ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÏÎ ÍÎÊÓÂ ¯‰ËÓÂ ÂÈ˘ÚÓÂ ÂÈ�È�Ú ÈË¯Ù ÏÎ ÏÚ ÁÈ‚˘ÓÂ ˙Ú ÏÎ· Â··Ï
Á˘Ó ‡˜È˙Ú„ È„ÒÁ Ê"ÈÚ ÍÈ˘Ó‰Ï ÏÎÂÈ Ê‡ .Â„·Ï '‰Ï È˙Ï· ÂÈ‰È˘ ÂÈ˙Â„ÓÂ
ÏÎÏ ÔÈ‡ÏÈÚ ÔÈ¯Â‰�Â Â„Á ÏÎÂ Â·ÈË ÏÎÂ ÔÈ‡Î¯· ÏÎ ‡˘È„˜ ‰‡ÏÈÚ ˙Â·¯
ÁÂ¯ Â�ÈÏÚ ‰¯ÚÈ ¯˘‡ „Ú ‰ÊÏ ‰ÎÊ�˘ ¯"‰ÈÎÂ .‡˙˙Â ‡ÏÈÚÏ È"Ò�Î‰ÏÂ ˙ÂÓÏÂÚ‰
:·ËÈ‰ Ê"Î ÔÈ·È ÏÈÎ˘Ó‰Â ‡"·· ˜„ˆ‰ Ï‡Â‚ Â�˜„ˆ ÁÈ˘Ó Â�Ï ÁÏ˘ÈÂ ÌÂ¯ÓÓ

øåàéá

àåäù ãéîúä íãá íäéðéá ÷éñôä ïë ìò

úáø÷ä ,àúúìã àúåøòúà ãåñá

ìàøùé úåîùð ìù íéáåèä íäéùòî

úîàá 'äì ùôð úåøéñîå הדם דזריקת
שהם  המידות העלאת על  מורה הנפש, שהוא

למעלה, לשרשו נפש äæבבחינת éãé ìòå

úòôùä êùîðå úåãîä ìë åøù÷úð

úåîìåòä ìëì àùéã÷ äàìéò úåáø çùî

ãåñé éãé ìò íéðåúçúå íéðåéìò íéùåã÷ä

úñðëäì '÷ä äëåìîäì ,ïéîìò éç ÷éãö

ìëå úåáåèä ìëá àúúå àìéòì ìàøùé

úåòåùéå úåëøáä שכל לעיל  וכמבואר
נפש. מסירות ידי על  היא ההמשכה

úàìòäå ãéîúä íã åðì ïéàù äúò íâå

íéøô äîlLðe äæ ìë íò äøåðîä éð÷ 'æÀÇÀÈÈÄ
eðéúôN(ג יד, åùôð.(הושע  øñåî íãàäùëå ÀÈÅ
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