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 מורא

 הקדמה
ימי הספירה היא מעבודות המפורסמות שידוע לכל אחד ואחד אשר בימים אלו 

עובדים על תיקון המידות הקדושות שעל ידם נתגלה אלקותו לבני ישראל וכלשון 

  , "שכל המשכות והשפעות מהבורא ב"ה הם על ידי הז' מידות".(לפסח ד"ה ואעבור)רבינו  

"י, כי מדי שנה בשנה בפסח מקבלים ישראל זה מיוסד על מה שנתבאר בכתבי האר

מוחין לעבוד את הקב"ה, אלא שהמוחין מסתלקים מיד אחרי יום ראשון של חג. 

ובימי הספירה שבים ומעוררין את המידות האלו, ועד שנשלמת העבודה בחג השבועות. 

, והענין נפלא איך באים המוחין לכלל ישראל בפסח אע"פ שאינם ראויים לזה לפי עבודתם

  ולמה אחר כך מסתלקים המוחין.  

נתבאר על ידי רבינו במתק דבריו שם, כי בחג הפסח נעשה נס שלא נעשה בשום 

עדיין אין  –זמן, שאע"פ שמצד מציאות העולמות שהם שורשי נשמות ישראל 

ראויים העולמות לקבל שפע אלקותו ית', מחמת שבני ישראל עדיין לא זיככו את עצמם, 

הקב"ה עושה נס בתוך נס, דהיינו שמשנה את טבע כל העולמות, עד שבני מכל מקום 

ישראל יכולים לקבל אלקותו ית' בבחינת דילוג וקפיצה שלא לפי ערך מדרגתם, וענין זה 

נתגלה בקריעת ים סוף, כידוע שכל דבר בעולם הזה מורה על שורשו בעולמות העליונים, 

תנה מציאות העולמות העליונים שיוכלו וכאשר נשתנה טבע המים להיות יבשה, כן נש

  לקבל את אורות אלקותו ית' יותר משהם ראויים לקבל. 

אח"כ שחוזרים העולמות לטבעם הראשונים צריכים ישראל לזכך את נפשם ורוחם 

ונשמותיהם מכל סיג ופגם עד שיהיו ראויים לקבל השפע מצד עצמם, ובחג 

  עבודת 

  מאמר 

  והענין 

  אמנם 
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יותם בעלותם לפני ה' במסירת נפש באהבה השבועות אחרי "שנזדככו מחומריותם וגשמ

עזה וכלות נפשן, ומטוהרים בטהרת הנפש וטהרת הגוף, אז בחג השבועות הם ראויים להיות 

  .(ל' רבינו שם)כלי לקבל אור וחיות האלקי הנשפע להם בכל ז' ימי חג הפסח מהבורא ב"ה"   

 , פ' אמור ד"ה א"י וספרתם)(פ' יתרו ד"ה אנכינפלא מבואר בדברי רבינו בכמה מקומות  

לבאר מה שנתבאר בכתבי האר"י כי בימי הספירה העבודה היא בבחינת מוחין 

דקטנות ובחג השבועות היא בבחינת מוחין דגדלות, כי הביאור הוא שקטן עובד את אביו 

לשם הנאתו ואילו גדול עובד את אביו כדי שיתפאר בו, ובימי הספירה שישראל עדיין אינם 

כראוי אזי יש להם כוונתם לקשט ולתקן את עצמם, אבל בחג השבועות הם מגיעים  מזוככים

לדרגה של גדלות לעשות נחת רוח להבורא ית"ש, והם מעלים את כל עבודתם למפרע 

תהיה כל עבודתם בשלימות שאת כל העבודה שעשו כבר למפרע, עד כוונתם מאירים בו

  יאמר עליהם ישראל אשר בך אתפאר.ו 

 פרק א'

 המידות לקבל השתוקקות היא הספירה עבודת

 נתגלה בפסח הנה כי ל"הנ לאופן קרוב והוא לכם וספרתם

 י"הש אמנם לעבדו ושראוי ונפלאות ניסים ידי על אלקותו

 אנחנו שנהיה לעבדו מלמעלה אותנו מעורר שהוא הגם רוצה

 הראשון שבשבוע, הספירה סוד וזה, הזה להתעוררות חפיצים

, ביראתו חפצים אנחנו השניה ובשבוע, באהבתו חפיצים אנחנו

, בבנו המתפאר כאב בנו שיתפאר חפצים אנחנו השלישית ובשבוע

, ה"ב הבורא באמונת שנאמין והחמישית הרביעית ובשבוע

, בעבודתו ומקושרים דבוקים אנחנו שנהיה השישית ובשבוע

 כולו העולם כל על אותו ממליכים השביעית שאנחנו ובשבוע

  .ועלינו 

‡שר כתב לעיל לב‡ר ‰לשון  ל"הנ לאופן קרוב והוא ,לכם וספרתם יאמר,

 ‰‰ ו בשום יו"ט, כית‰ ‰תור‰ ‡ת ח‚ ‰פסח בשם "שבת" מ‰ של‡ מצישכי

ששלמ‰ ‰ברי‡‰ ב‚שמיות וקר‡ שבת כ„ו‚מת ‰‡ומן  םיום ‰שבת ‰ו‡ ‰יו

שכש‚ומר מל‡כתו ‡זי ‰ו‡ שובת ממ‰, ‡מם ח‚ ‰פסח ‰י‡ שבת ‰כללית של 

  וענין 

  י"א

  ו א
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, ו‰י‡ שכליות ‡לקותו שת‚ל‰ ב‰ברי‡‰, שרצוו ית' ברי‡ת ‰עולם ברוחיות

כולם ‰יו צ„יקים  שיכירו וי‚יעו ל‰כרת ‡לקותו על י„י ‰ברי‡‰, וע„ יצי‡ת מצרים

מ„ותיו רים ‡ו רשעים ‚מורים ול‡ ‰י‰ מעולם ‡„ם ש‰כיר ‡ת ‰בור‡ ית' על י„י ‚מו

.‡ע„ שב‡ו ישר‡ל ביצי‡ת מצרים ו‰כירו ‡ת טובו ופל‡ותיו ‰ק' ו‰שכל של ‰עולם,

 „‰‰, „ייק‡ לכם לכם וספרתם בזו‰ר „‡ית‡ ,לכם וספרתם ‡מר ולכןומסיים רביו "

 ‰שוע ויצר בר‡ רשכ‡ ‡ם כי במעשיו תלוי ‡יו ז‰ ב‚שמיות ‰עולמות ‰ברי‡ת

 ‡ותו‰ ול‡‰ב לעב„ו ‰שכליות ‰עולם ו‰ו‡ ‰חיות ברי‡ת ‡כן ,‰"ב ‰בור‡ ו‰‚ביל

כלומר  ,לכם „ייק‡ לכם וספרתם ‡מר לכן ‰‡„ם בבחירת תלוי ז‰ ,מפיו וליר‡‰

 ‰„ברים תלויים בכם". 

 ‡ופן לעבדו ושראוי ונפלאות ניסים ידי על אלקותו נתגלה בפסח הנה

‰ למט‰ של‡ מצ„ מעשי בי ללמע‰ית‰ ‰ת‚לות מ יצי‡ת מצרים‰‰ת‚לות „

בח‚ ולכן ‚ם בכל ש‰ וש‰  ,(ש‰רי ‰יו ישר‡ל שקועים במ"ט שערי טומ‡‰) ישר‡ל

‡זי ‡ין ‰‰‡רות תלויות במעשיו  ,כשחוזרים ומתעוררים ‡ותם ‰‰‡רות‰פסח 

 ובעבו„תיו ‡ל‡ מ‡לי‰ם ‰ם מתעוררות. 

 אנחנו שנהיה לעבדו מלמעלה אותנו מעורר שהוא הגם ,רוצה י"הש
‰‚ם ש‰‡ורות שפעים כבר בפסח, ‡מם  הזה להתעוררות חפיצים

שלימות קבלת ‰‡ורות על י„י ‰מקבלים ‰ו‡ כ‡שר ‰ם חפצים ומשתוקקים לז‰. 

 הוספות והערות

 ‰פסח ממחרת ס‰:) (מחות ל"חז „רשו ‡שר ‰שבת ממחרת לכם וספרתם יבו‡ר זל‰"ק, ‡ו  .‡

 ‰‰ כי שבת, ט"יו קר‡ בכ‡ן „ייק‡ למ‰ ל‰בין ‡ו וצריכין ‰צ„וקים „עת ל‡פוקי

 ‡ז ‰מל‡כ‰, של ותכליתו עש‡ו למ‰ ויכר ‰מל‡כ‰ כש‚ומר מל‡כ‰ עוש‰ כש‰‡ומן

 שבת ‰מעש‰ ימי ‡חר ששת י"‰ש ‡צל כביכול וכן שבת ‡ז ‰מל‡כ‰ ותכליתו כש‚ומר

 ‰בור‡ ש‰ו‡ י„ע לעב„ו ‰שכליות ‰ו‡ ‰חיות וכשבר‡ שבת בר‡שית, וקר‡ ממל‡כתו

 שבת ‡ז ‰ללו ‰שכליות „‰ייו ‰ללו ‰חיות בעולם ויכר ש‚מר ‡חר ל-‰‡ ו‰ו‡ ‰יוצר ו‰ו‡

 מעש‰ ‰מבול בימי כ‚ון ‚„ולות פל‡ות שעש‰ י"‡עפ ‰עולם משבר‡ ו‰‰ שבת, וקר‡

 ממעשים בתשוב‰ ‡„ם שום חזר ל‡ ל‰ותו, כי-‡ ת‚ל‰ ל‡ ע„יין „וםס ו‰פיכת ‰פל‚‰ „ור

 צ„יק ‰פל‚‰ „ור בימי ‡בר‰ם וכן ‰י‰, מעיקרו צ„יק וח במר„ם עמ„ו כולם כי ‰ללו

 ‰בור‡ מטובות מצרים ביצי‡ת ‡מם ,‰בור‡ ‡ת ‰כירו ‰פל‡ות מחמת ול‡ ‰י‰ מעיקרו

 ‰שכליות ‰ו‡ ‰חיות ברי‡ת ו‚מר ‰"ב ‰בור‡ ‡ת ו‰שכילו ו‰ביו ‰כירו ‡ז ,לישר‡ל ‰"ב

 כלומר ,‰שבת ממחרת ‰פסח ממחרת קר‡ לכן ‰ללו ‰סים עשו ‡ז ‰פסח, כי בח‚ לעב„ו

 וספרתם כו'. ‡מר ולכן ‰"ב ‰בור‡ לעבו„ ו‰שכליות ‰חיות ברי‡ת ‚מר ש‡ז

 כי

 אמנם

2 1
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ש כלי לקבל ‡ות‰ פת לקבל ‡יזו ‰ש‚‰ ‡זי עשית ‰‰פש רוצ‰ ומשתוקקכ‡שר 

, שמי שרוצ‰ ללמו„ ‡יז‰ חכמ‰ ‡ו מי„‰, ‡זי בקל ‰ו‡ בחוש‰‰‡ר‰. וכמו שרו‡ים 

משי‚ ‡ות‰ חכמ‰ מי„ כשמלמ„ים ‡ותו ו‰ו‡ מבין „בר מתוך „בר, מש‡"כ מי 

שלומ„ ו‡יו משתוקק לז‰ ‡זי ל‡ ישי‚ ‡ת ‰לימו„ ו‚ם ‰מעט שישי‚ י‰י‰ מקופי‡ 

  ול‡ ישי‚ ‡ת עומק ‰חכמ‰. 

מי„ת ‰חס„  באהבתו יםחפיצ אנחנו הראשון שבשבוע, הספירה סוד

‚ורמת מצ„ ‰בר‡ים ‡‰ב‰ עז‰ ל‰קב"‰ ש‚ומל ל‰ם חס„ים טובים במתת 

יקר עבו„ת ‰שבוע ‰ר‡שון ש‰‡יש ישר‡ל משתוקק בכל לבו ובכל חים. ולכן ע

שו י‰יו קשורים פשו לקשר פשו ל‰שם יתברך ב‡‰ב‰ רב‰ ועז‰, ע„ שכל חלקי פ

, ע„ שישעב„ ‡‰בותיו ל‡‰בתו, וית‚בר על ‰מועים ממו ‡‰בת ‰', ב‡‰ב‰ עז‰ זו

‚ם ב‰סתר פים כש‡יו  ויפ‡ר ‡ת קוו בעבו„ת ‡‰בתו ויצח ‡ת ‰מועים ‡‰בתו

 על כל מי„‰ ומי„‰ שמו„„ לו, ית' מתוך ‡‰ב‰ויו„‰ לו  רו‡‰ חס„ים מ‚ולים כ"כ,

 ‰תקשרות פימית.ית"ש בכל מי„ותיו בתקשר ‡ליו וי 

„מי שמר‡‰ ‚„ולתו כ„י שי‡‰בו ‡ותו פו‚ם  („"‰ עין)לר‡ש ‰ש‰  ק„ושת לויור‡‰ 

במי„ת ‰חס„, "‰מ„‰ ‰ר‡שו‰ ‰י‡ ‚„ול‰, ויש ‡„ם ח"ו ‡שר פו‚ם במ„‰ זו „‰ייו 

שלקח ‚„ול‰ לעצמו, וב‡מת עיקר ‰מ„‰ ‰ז‡ת ‡שר ‰י‡ מור‰ על ‡‰ב‰ צריך לעבו„ 

‡ לעבו„ במ„‰ ‰ז‡ת ‡ת ‰' ב‰ ‡ת ‰בור‡ ב"‰ ל‡‰וב ‡ותו, ועיקר ‰‚„ול‰ ‰י

.בב"‰"

מי„ת ‰‚בור‰ ו‰ש‚ת ‚בורותיו של  ביראתו חפצים אנחנו השניה

שבוע ‰שי של ב. על כן ‰יש ‰קב"‰ ‚ורמת בלב ‰בר‡ים יר‡‰ וביטול

ספירת ‰עומר משתוקקים ישר‡ל לקבל יר‡ת ‰' בלבם ע„ שתקבע ב‰ם כית„ בל 

ל‰תרחק,  וי‡‰בו יר‡תו ית', וית‚ברו ‚ו‰וייתי‰םתמוט ותשפיע על כל פעולותי‰ם 

 )ו‡שים ש‡ים מ‰ו‚ים (כ‚ון עיים ‰מסיחים „עתם מיר‡תו ית'‰יר‡‰ ‡ת ‰‰מועים מ

‚ם בזמים ש‡יו מר‚יש  ויצחו ‡ת ‰מועים יר‡תו ,ויפ‡רו ‡ת קום מתוך יר‡‰ זו

 הוספות והערות

וכן מתיקון מי„‰ זו "ל‡‰וב צ„יקים, ל‚מול חס„ עם ‡שר טוב ור‡וי ל‚מול ל‰ם חס„ [חס„   .ב

שבחס„], ול‡ ל‡‰וב שו‡י ‰שם יתברך [‚בור‰ שבחס„, צמצום מי„ת ‰חס„ למי ש‡יו 

 ).(ז‡ת זכרון פ' שלח (ב)ר‡וי]". 

וכן  שם) (ז‡ת זכרון פ' שלחוכן מתיקון מ„‰ זו לש‡ רשעים, לכעוס עלי‰ם ול‰פחי„ם   .‚

"של‡ לכעוס כי ‡ם במקום מצו‰ על עוברי רצון ‰בור‡ ‡שר מצו‰ בבירור לכעוס ומסתמ‡ 

 יחמיר כי שב ו‡ל תעש‰ ע„יף במקום ספק".

 וזה

 ובשבוע

2 1
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ו‚ ו‰תקשרות יר‡‰ מתוך תע, ויתקשר ‡ליו בויו„‰ לו ויבטל עצמו ‡ליו יר‡‰,

  ‡מיתית. 

, וכן של‡ ליר‡ משום ברי‰„וכן ל‰ז‰ר של‡ ל‰ר‡ות ‚בורתו על מת שייר‡ו ממו

.‰חוץ מ‰שם יתברך

רביו  בבנו המתפאר כאב בנו שיתפאר חפצים אנחנו השלישית

‰תחברות ו‰‰תקשרות ‰‡מיתית ל‰קב"‰ ‰י‡ כ‡שרכי  ומב‡ר במקו"‡

 .‰קב"‰ מתפ‡ר בו ו‡ומר ישר‡ל ‡שר בך ‡תפ‡ר‡ו עוב„ים ‡ותו ית"ש כ„י ש 

תפ‡רות שייך רק במ‰ ש‰ו‡ עצמו של ‰מתפ‡ר. למשל ‡ין שייך ל‡„ם ‰ ‰ו‰

ל‰תפ‡ר בחבירו, כי ‰פ‡ר שיייך לחבירו ול‡ ‡ליו עצמו. ‡בל ‡ב ‰מתפ‡ר בבו 

‰ו‡ מתפ‡ר, כי בר‡ כרעי‰ „‡בו‰ ו‚„ול כח ‰בן רק מתוך כח ‰‡ב. וכ‡שר עצמו ב

 ‰מ„ר‚‰ של בי בכורי ישר‡ל פ‡ר בו ‰רי ז‰ ר‡י‰ כי ‰‚עו ל‚ילוי‰קב"‰ מת

‡ו בז‰ עצמו , ובעבו„‰ לשמ‰ כבן ‰עוש‰ רק למען ‰ת‚„ל ו‰תפ‡ר שמו של ‡ביו

ים ל„ר‚‰ ש‡לקותו זוכים לתו‡ר "‡„ם" ש‰ו‡ מלשון ‡„מ‰ לעליון, כלומר ש‡ו זוכ

‰קב"‰ שור‰ עלי‰ם ליו ע„ ש‰רו‡‰ ‡ת עם ישר‡ל רו‡‰ ‡יך של ‰קב"‰ ישר‰ ע

‰קו„‰ של ישר‡ל ‡ת ‚ל‰ י‰ם, וזו ‰י‡ ‰‰תחברות ‰‡מיתית ‰מוק„ושתו חופפת על

 וקוב"‰ ח„. 

ובז‰ ‰ו‡ מ„מ‰ צור‰ ליוצר‰ ול„ר‚‰ זו מ‚יע רק ‡„ם ש‡וחז בחס„ ו‚בור‰ יח„יו, 

ית"ש מת‡ח„ות ב‡ח„ות ‚מור וכלולים בו  ‰ם כמו שלמעל‰ בשורש כל ‰ספירות

‡ז מת‚ל‰ בו, וזכש‡„ם עוש‰ כן ‡ז ‰ו‡ מחובר ל‚מרי לבור‡וכזיו ‰שמש בשמש, ו

 הוספות והערות

על „רך ‰"ל, כמו שפירש ‰ק„ושת לוי „מי„ת ‰‚„ול‰ ‰י‡ מ‰ שמר‡‰ ‚„ולתו כ„י שי‡‰בו   .„

 כ„י שייר‡ו ממו.‡ותו, ומצ‡ „‰פ‚ם במי„ת ‰יר‡‰ ‰י‡ של‡ ל‰ר‡ות ‚בורתו 

כמו שכתב ‰ק„ושת לוי שם "וכן מ„ת ‚בור‰ ‡שר ‰י‡ מור‰ על ‰יר‡‰ ב‡ם ח"ו פ‚ם ב‰   .‰

 ‡„ם ‰כ‰ן ‚„ול מתקן ‡ות‰ „‰ייו ל‰יות עיקר ‰יר‡‰ מפי ‰בור‡ ב"‰".

(ז‡ת וכן מתיקון מי„ת ‰תפ‡רת לרחם על ‡שר צריכים לכך ול‰ת‡כזר על מי שר‡וי לז‰   .ו

 (חים)וכי„וע שרחמים ‰י‡ ממי„ת ‰תפ‡רת ‰ממוצעת בין חס„  ,זכרון פרשת שלח ב')

ל‚בור‰ ש‰י‡ ש‰חס„ ב‡ רק לפי ‰מקבל, מש‡"כ רחמים ‰י‡ רחמים למי שר‡וי לרחמים 

 ‡ע"פ ש‡ין מ‚יע לו ב„ין, שז‰ שילוב של חס„ עם ‚בור‰.

 מ‰ „‰ייו ח„‡, צוות‡ מלשון לשון ‰ו‡ צו ומלת ר‡‰ ק„ושת לוי פרשת לך לך „"‰ ו‡י,  .ז

' ית ‰בור‡ רצון עושין שישר‡ל כי בז‰ כמבו‡ר, ‰"ב ל‰בור‡ עצמו ומחבר תמי„ ש‰‡„ם

(ח"‡ ב‰ק„מ‰  ‰ק„וש בזו‰ר ‰, כמבו‡ר"ל‰בוב ‰תחברות ל‰ם יש ו‡ז ישר‡ל, עם מתפ‡ר

 ובשבוע
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מ„ת ‰תפ‡רת ומ‡יר עליו זיו יקרו של ‰קב"‰. ולכן ‰תור‰ קר‡ת תפ‡רת על שם 

ש‰י‡ משולבת מחס„ ו‚בור‰, ‡‰ב‰ ויר‡‰ יח„יו, ו‰עוסק בתור‰ ש‰י‡ כוללת ‡ת 

 .כל ‰מ„ות זוכ‰ שתשר‰ עליו מי„ת ‰תפ‡רת 

ומשתמשים ב‰ם  ‡ו ‡וחזים בכל ‰מ„ות יח„יו קוו לפ‡ר ‡תומתוך ‰‰שתוקקות 

, „‰ייו ‡‰ב‰ יר‡‰ ‰תפ‡רות ב‰קב"‰ יצוח ‰יצר ו‰ו„י‰ ל‰קב"‰חלכבו„ שמים

 .ו‰תקשרות כל ‰מ„ות יח„יו ‡ליו ית' ע„ שית‚לו ב„יבור ובמעש‰ ‰קר‡ים מלכות  

 שז‰ ,ז‰רים של‡ ל‰שתמש במי„ות לתפ‡רת שלו לפ‡ר ‡ת עצמו -ובסור מרע 

.טפ‚ם במי„ת ‰תפ‡רת

‡מו‰ תוקף ‰ ,ה"ב הבורא באמונת שנאמין והחמישית הרביעית

, ‰מוחין כשיש „ברים ‰מסתירים ‡ת ‰‡מו‰ בקב"‰ בזמים של קטות

, משום שעל י„י ‰ת‚ברות ‰קר‡ים צח ‰ו„ משכת מכח מי„ות יצוח ו‰ו„י‰

(משל לר‚לים ש‰ם חלק ‰קטות של  ב‡מו‰ בזמים של קטות, ממשיכים ‡ת ‡לקותו 

. שכן ‰יצוח ו‰‰ו„י‰ ‰‡„ם וטפלים לחלק ‰עליון שבו שורים ‰שכל ו‰מ„ות ‰עליוות)

‰חקקים בעומק ‰פש על י„י מי„ת ‰תפ‡רת ש‰י‡  משכים מכח ‰‡‰ב‰ ו‰יר‡‰

 .(וכ„לעיל)‰תקשרות ‡מיתית  

ך בר‚לו ‡חת ‡ל‡ ושי מי„ות ‡לו חשבות ל‡ח„ כמו ‰ר‚לים ש‡י ‡פשר ל‡„ם ליל

, ו‚ם כ‡ן ‰צח ו‰‰ו„י‰ שי‰ם מכח ‰‡מו‰ שלימ‰ ‡ף בזמים שליבשי ‰ר‚לים

 הוספות והערות

 צו מלת ו‰‰ שם. כו' עיין ‰ם ישר‡ל ‡בל ,'וכו כמוך מ‡ין' כו ‰‚וים בכל כי פסוק על י.)

 ישר‡ל ‰תחברות על רומז ק"ו‰צ„י ישר‡ל, ‰תפ‡רת על רומז ו"‰ו‡ כי ו"ו‡ ק"צ„י

 ‰."ל‰בוב ‰תחברות לו יש תפ‡רת י"ע כי ‰"ל‰בוב

וכן מי„ת ‰תפ‡רת ‰י‡ לעשות ‰כל לשם שמים ולכבו„ו ול‡ ל‰‡ת עצמו, וממיל‡ יוכל   .ח

רע ל‰טות ‡ת מ„ותיו לעב„ו ית"ש של‡ לפי טבעו ‡ל‡ לפי רצון ‰בור‡ ית"ש, כלשון ‰ז

ומ„ת תפ‡רת מור‰ שית‰‚ ‰‡„ם בכל ‰מ„ות לפ‡ר ליוצרו " (ויצ‡ „"‰ וי‡מר)קו„ש 

 ".ולעב„ו ול‡ לצורך עצמו כו◊, ולפי ‰צורך לעבו„תו ית״ש מת‰‚ כן ‡ז

‰ז‡ת לעבו„ ‡ת ‰בור‡ בכ„י  וכלשון ‰ק„ושת לוי לר‡ש ‰ש‰, מ„ת ‰תפ‡רת עיקר ‰מ„‰  .ט

שיקויים בו ישר‡ל ‡שר בך ‡תפ‡ר ופסוק ישמח ‰' במעשיו, וב‡ם חס ושלום פ‚ם ב‰ ‡יז‰ 

‡„ם במ„‰ זו „‰ייו ש‰תפ‡ר עצמו במעל‰ שלו ‰כ‰ן ‰‚„ול ביום ‰שלישי לפרישתו מתקן 

 ז‡ת ומעל‰ ‰מ„‰ ז‡ת ל‰בור‡ ברוך ‰ו‡ בכ„י שיקויים בו ישר‡ל ‡שר בך ‡תפ‡ר.

 משל ז‰ ‰בי‡ בספר ‰קבל‰ ‰ק„מון "עמק ‰מלך".  .י

 ובשבוע
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וצח ו‰ו„ קטות ‰מוחין שמכח ז‰ מת‚בר לצח ול‰ו„ות כ"ל, וכל' ‰בעש"ט ‰ק' 

.י‡שב‡„ם ‰ם עמו„י קיימין, ש‰‡„ם מ‡מין ‡מות ‰בור‡ על ‡מיתותו

ו‰‡וחז במי„ת ‰יצוח ו‰‰ו„י‰ ית‚בר בכל מי„ותיו ל‰תחזק ב‡מו‰ פשוט‰ 

 ו‰תקשרות ע„ ל‚ילוי ב„יבור ומעש‰.ב‡‰ב‰ ויר‡‰ ו‰תפ‡רות ויצוח ו‰ו„י‰   

ובמקום ‡חר כתב ‰ק„ושת לוי ב‡ופן ‡חר „מי„ת ‰צח ‰י‡ "ל‰ר‚יז ‰יצר ‰טוב על 

כי ‰‰ יבצחון ‚שמי".‰יצר ‰רע ולצח ‡ותו", ו‰פ‚ם במי„‰ ז‡ת ‰י‡ "לעשות 

בעו‰"ז ‡ו מוצ‡ים, ש‚ם כ‡שר ‡„ם ‡ו‰ב ‡ו יר‡ ‡ת חבירו, ‡זי ל‡ ת‰י‰ ‡‰ב‰ 

ויר‡‰ זו ‡ל‡ בזמים של ‚ילוי ‰מוחין ש‡ז ‰‡‰ב‰ ו‰יר‡‰ מתרבים. ‡בל בזמים 

של קטות וקושי ומלחמות ל‡ יעורר ‰‡„ם בעצמו ‡ת מי„ות ‰יצוח לצח ‡ת 

, ‡ל‡ ‡ם ‰‰תקשרות ‰י‡ ‡מיתית כ‰תקשרות בן ‰מפריעים לו ל‰תקשר לחבירו

ל‡ביו, ‡בל ‡ם ‰‰תקשרות ‡י‰ ‡מיתית ‡זי ל‡ יצח ‡ת ‰מוע ‡ת ‰‰תקשרות 

‡ל‡ יעזוב ‡ת חבירו. וכן ל‡ יו„‰ לחבירו בזמים כ‡לו, ‡ל‡ יקש‰ ערפו של‡ 

לצח ‡ת ‰יצר ‰רע ול‰ו„ות  םל‰ו„ות לו ויפר„ עמו ולכן מי„ות צח ו‰ו„ ‰

.י‚ל‰קב"‰

 הוספות והערות

י„וע כי צח ו‰ו„ ‰ם תרין פל‚י  ר‡‰ עו„ בעין ז‰: .)‡"ע ט"י „ף לך לך יוסף יעקב תול„ות(  .י‡

‚ופ‡, תרין שוקין, ש‰ם סו„ ‰‡מו‰, תרין סמכי קשוט, כי„וע בשם ‡„וי ‡בי זקי זלל‰"‰: 

ש‡„ם קר‡ צ„יק בסו„ צ„יק יסו„ עולם  ממורישמעתי  („‚ל מח‰ ‡פרים במ‡מרים לפורים)

, וצח ו‰ו„ ‰ו‡ (‡יוב י"ט, כ"ו)כשיש לו תעו‚ ‚„ול בעבו„ת ‰', כי מבשרי ‡חז‰ ‡לו‰ 

(תול„ות יעקב יוסף סוף פרשת ו‡תחן „ף מצ„ ‰‡מ‰ בו יתברך וכו', ו„ברי פי חכם חן: 

‚לי‰ יור„ות מות, כי על י„י ‰‡מו‰ מעל‰ ר‚לי ‰מלכות ‡שר ר ממורישמעתי  קע"ט ע"ב)

 (בן פורת יוסף „ף "ו ע"‡)ומקשר‰ עם סמכי קשוט „זעיר ‡פין וכו', ו„ברי פי חכם חן: 

זל‰"‰ כי בחית ‰‡מ‰ ‰ו‡ סו„ תרין ירכי קשוט „זעיר ‡פין ועל י„י ‰‡מ‰  מוריבי‡ר 

: ר‚לי‰ יור„ות מות ‡ל ירכי קשוט „זעיר ‡פין וכו' ו„ברי פי חכם חןמעל‰ ‰מלכות ‡שר 

 .(בן פורת יוסף „ף קט"ז סוף ע"‡)

כ"כ בק„ושת לוי לר‡ש ‰ש‰. וב‡מת ל‡ קשי‡, „מ‰ שצח ו‰ו„ ‰ם ר‚לי ‰‡מו‰ ‰ו‡ רק   .יב

בצח ו‰ו„ „ז"‡ שקר‡ים תרין ירכין „קשוט, וכפירוש ‰בעש"ט ‰ק' „תרין ירכין „קשוט 

רות ל‰קב"‰ ‰ו‡ ‰ת‚ברות ב‡מו‰ פשוט‰ בזמים של ‰סתר פים, ויסו„ „ז"‡ ‰ו‡ ‰תקש

 מתוך תעו‚, ‡מם צח ו‰ו„ „מלכות ‰י‡ צחון ב‰ת‚ברות על ‰יצר ‰רע.

(ז‡ת " "לז‰ר משקר כי ‡מת יש לו ר‚לים ש‰ו‡ כ‚„ ‰ר‚לים ו‰ו„ וכן מתיקון מי„ת ‰צח  .י‚

„מי„ת ‰ו„ ‰י‡  (לפרשת ויצ‡). ויש ל‰סמיך לז‰ מ‰ שכתב בזרע קו„ש זכרון שלח שם)

 ל‰ו„ות על ‰‡מת.
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 ח אמור 

כ‡שר ‡„ם בעבודתו ומקושרים דבוקים אנחנו שנהיה השישית

‡וחז במי„ות צח ו‰ו„ ‡פילו בזמים של קטות, ‡זי חקקת 

ת בעומק ‰פש ‰‡מיתית ל‰יו תחברות‰‰תקשרות של מי„ת ‰תפ‡רת ש‰י‡ ‰‰

ש‰י‡ ‰תקשרות ‰פש מתוך תעו‚ ‡מיתי  ‰קר‡ת מי„ת ‰יסו„ ו‰‰תקשרות,

 הוספות והערות

משמע ש‰שייכות  זי"ע, לשביעי של פסח)צבי ‰ירש מרימוב (ל‰ר‰"ק רבי ‰מים ובב‡רות 

בין צח ו‰ו„ ל‡מת, ‰י‡ מפי שמי„ת ‰תפ‡רת ‰י‡ ‰‡מת, ומצ‡ שצח ו‰ו„ ש‰ם תרי 

 ‰תור‰ שלמו„ י"‰ש לו יעזורר‚לין „קשוט ‰ו‡ ל‰שמר מיצוח ו‰ו„י‰ של שקר וזל‰"ק "

 ‡‰בות ל"ר ו‰שפלות ‰‚רועות מ„ות מ‡תו ורחיק ‰‚„ול שמו למען מצותי‰ וקיים

 י"מ‰ש רק יר‡ של‡ ‰שפלות יר‡ות מ‡תו ול‰רחיק לב„ י"ל‰ש רק ‡‰וב של‡ ‰שפלות

 של ותועות ומחשבות „בורים מעמו שרחיק ל"ר ,קצ‰ ע„ ‰שקר מ‡תו ול‰רחיק לב„

 ‡ותו ‰מוע „בר כל לצח וכל ז"ועי ,שקר ‰כל ‰ו‡ וזולתו ב‡מת י"‰ש ‡ת לעבו„ רק שקר

 תמי„ ול‰יות י"ל‰ש ל‰ו„ות ווכל ,שקר של צחון מ‡תו ול‰רחיק שמו רךיתב מעבו„תו

 ".ש"ית ל‰בור‡ ל‰מליך וכל ז"ועי בעבו„תו מקושר

‚ם לז‰ר של‡ ל‰יות תקיף ב„עתו, ל‰יות רך כק‰, ", (ז‡ת זכרון פרשת שלח ב)ועו„ שם 

. לצח רשעים ע„ שיו„ו ל‰‡מת „ שיו„‰ לו, כי ‡ם בעין רצון ול‡ לצח ‡ת חברו „ווק‡ ע

(שם פ' פחס רך מצו‰, ובל‡ ז‰ ל‡ יקפי„ ‡ם יצח" ווכן "של‡ לצח ‡ת כי ‡ם ‰רשעים לצ

 .„"‰ כתיב)

חזין שפירש שצח ו‰ו„ ‰ם ח„ ממש „‰ייו "לצח ‰רשעים שיו„ו ל‡מת", ועל פי ז‰ 

ר‡ י‰ו„י, כי מצח של‡ ל‰ו„ות לע"ז ולכן קר‡ מבו‡ר מ‡מר ‰‚מר‡ כל ‰כופר בע"ז ק

 י‰ו„י מלשון ‰ו„י‰.

מתיקון מי„ת ‰‰ו„ "ל‰ו„ות ל‰' על כל טוב‰ ‡פילו ‰ב‡‰ על י„י בי ‡„ם, כי ‰כל עו„ 

 .(שם)מ‰'" וכן "ל‰ו„ות על חט‡יו ל‰'" 

ועו„ מבו‡ר בז‡ת זכרון לפרשת שלח שם, ש‰פ‚ם במי„ת צח ו‰ו„, ‰ו‡ שמשתמש במי„ות 

‡ לשם שמים, „‰ייו מצח ‡ת ‰מועים ‡ותו מל‰שתמש במי„ות של‡ לשם שמים, של

 ומכריח ‡ת ‰‡חרים ל‰ו„ות לו שכן ר‡וי לעשות ל‰ת‰‚ בעזות ובחוצפ‡ בפר‰סי‡ רח"ל.

(וזל‰"ק, פריזי שמ‚ל‰ ‰מ„ות ‰עליוים ל‰ת‰‚ ב‰ם „וק‡ ע„ שיצח ‡ת ‰מועים ‡ותו 

ותר, ועל שמ‚ל‰ לשון פרוז, ו‚ם לשון מפריז על מ„ותיו, מ‰ם ושיו„ו לו שכן ר‡וי, ז‰ ‚רוע י

שמת‰‚ בשפלות בפר‰סי‡  ,ועל ש‰שי ‚רוע יותר קר‡ חוי לשון חש, שיש ב‰ זו‰מ‡ יותר

 .ומצח ‰מועים ע„ שיו„ו על שפלותו)

 ‰י כתב ש‰ו„ ‰י‡ ‰תור‰ כמ"ש תים פ' שמיו במי„ת ‰‰ו„, במ‡ור עיועו„ „רכים מצי

ים, וב‰ק„מתו של רבי ‡בר‰ם ‰מל‡ך לספרו חס„ ל‡בר‰ם מציו שפירש ‰ו„ך על ‰שמ

ש‰ו„ ‰י‡ ‰תפשטות תפ‡רתו של ‰קב"‰ על ביו, ו‰חילוק בין תפ‡רת ל‰ו„ ‰י‡ שתפ‡רת 

 ‰י‡ מ‰ שמפו‡ר מצ„ עצמו ו‰‰‚תו ו‰ו„ו ‰י‡ שמפו‡ר על י„י שמשבחים ומפ‡רים ‡ותו.

   ובשבוע
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זו מקשרת ‡ת כל ‰מי„ות יח„יו ממש, מתוך ‰תל‰בות  ל‰קב"‰, ו‰תקשרות

וכלשון  .ו יוסף כי ‰י‡ מ‡ספת לכל ‰מי„ות)(ולכן קר‡ת מי„‰ ז‰מ‡ספת ‡ת כל ‰מי„ות 

ומ„ת יסו„ ‰ו‡ כשיש לו תעו‚ בעבו„ת ‰' יתברך יותר מכל ‰בעש"ט ‰ק': "

‰תעו‚ים, כי מבשרי ‡חז‰ ש‡בר ‰מש‚ל ‰ו‡ מבחר ‰תעו‚ים, ש‰ו‡ ‡ח„ות 

שתחבר „כר ווקב‡, ומן ‰‚שמי יבין תעו‚ ‰רוחי כשמ„בק ‡ת עצמו ב‡ח„ותו 

 .ע"‡) (תול„ות יעקב יוסף לך לך „ף י"ט "יתברך שמו ש‰ו‡ שורש כל ‰תעו‚ים וכו'  

 (ק„ו"ל לר"‰)ל‰ז‰ר של‡ ל‰יות „בוק בשום ת‡ו‰ ‚שמית עבו„ת מי„ת ‰יסו„ וכן 

. ו‰ו‡ ע"„ ‰"ל שמי„ת ‰‰תקשרות ‰י‡ ‰„בקות למקורי„ובפרט פ‚ם ‰ברית

 ‰תעו‚ים, ול‡ ל‰יות „בוק בתעו‚ עצמו. 

 ועלינו כולו העולם כל על אותו ממליכים שאנחנו השביעית

: )פרשת ויחי „"‰ י‰ו„‰(„‰ייו שעב„‰ו ביר‡‰, וכלשון ‰ק„ושת לוי 

מבו‡ר במשת חסי„ים כי מ„ת מלכות ‰ו‡ ‰מוש‚ לשמת ישר‡ל בכח מצות 

ומעשים טובים שעושים ישר‡ל, ומצ‡ מוטל עליו לעב„ו ביר‡‰ ופח„ בכ„י 

ות שית‚ל‰ עליו מלכותו יתברך. וז‰ו "י‰ו„‰" ‰ו‡ מ„ת מלכות ‰מוש‚ לשמ

 ישר‡ל, ז‰ "‡ת‰" בלשון וכח, "יו„וך ‡חיך". 

ובמקומות ‡חרים בס‰"ק מבו‡ר שמי„ת ‰מלכות ‰י‡ ‚ילוי ‡לקותו בעולם על י„י 

ל‡ „י פ‰" ומצ„ ספירת ‰מלכות  –"מלכות  –„יבור ומעש‰ וכלשון ‰"פתח ‡לי‰ו" 

יו ב„יבור ובמעש‰, כ„י בעבו„ת ‰מי„ות, ‡ל‡ צריך ‰‡„ם ל‚לות ‡ת כל מי„ות

שתת‚ל‰ מלכותו בעולם, על י„י „יבור ‰יוצ‡ מ‰לב ב‡‰ב‰ ויר‡‰ ו‰תפ‡רות וכל 

‰מי„ות, וכן על י„י עבו„‰ במעש‰ ממש מתוך ‰ר‚שי כל ‰מי„ות ‰"ל. וכן עבו„ת 

.טומליך עליו ‡ת ‰קב"‰ בכל ח„רי לבו‰מלכות ‰י‡ ‰יר‡‰ שעל י„י ז‰ ‰ו‡ מ

 הוספות והערות

 כי„וע.  .י„

„ בחית פש "לז‰ר ממ‰ שפשו של ‡„ם מחמ„תן, וכן מתיקון מי„ת ‰מלכות ש‰י‡ כ‚  .טו

כמו זות וממון ו„ומי‰ן, וז‰ קר‡ בחית מלכות של‡ ימשול בו ‰מלך זקן וכסיל שיעש‰ 

מין ‡מרי מלך", ועו„ מתיקון מי„‰ זו ש‰י‡ כ‚„ בחית ‰מעש‰ יים כמו שמקיירצוו לק

שמים של‡ לחטו‡ ולקיים  ל, כי ‡ם ‡„רב‰ י‰י‰ בו עול מלכותבפועל "של‡ לחט‡ בפוע

 . (ז‡ת זכרון פרשת שלח ב')מצוות ‰'". 

ו‡ם ת‡מר ו‰ל‡ זות שייך לפ‚ם ‰יסו„ כמו שתב‡ר ב‰רב‰ מקומות בזו‰"ק, י"ל ‰בי‡ור 

‰ו‡ על פי מ‰ שכתב בז‡ת זכרון שם, „‰חילוק בין יסו„ למלכות ‰ו‡ שיסו„ ‰ו‡ ‰פו‚ם 

צ"ע בבי‡ור ‰חילוק. ולכ‡ור‰ ‰כוו‰ שיסו„ בריתו בכח ומלכות ‰י‡ ‰פו‚ם בריתו בפועל, ו

 ובשבוע
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אמור  י

 'בפרק 

עיקר העבודה היא בשעת הספירה 

, הספירה ימי באלו ה"ב מהבורא נמשכים ותדהמ שאלו אחר

 כיון, אלקינו' ה את ולעבוד להתבודד הספירה בימי לאדם יש

, ישראל בית לעמו הישרים המדות אלו נמשכים הימים שבאלו

 באלו עצמו את ולדבק לשמוח לאדם יש הספירה בעת ובפרט

 ואהבה, בו ימשוך ישרים שמידות חפץ שאדם כיון, ישרים המדות

 לילך רוצה שאדם בדרך ל"חז כמאמר, בו ימשוך הבורא ויראת

  . אותו מוליכין 

 ישרים מדות של והתעוררות התגלות היה בפסח

 התעוררות הוא ובספירה, הוא ברוך מהבורא והשכליות

, בפסח שנתגלה מה העליון התעוררות בזה חפיצים שאנחנו, שלנו

 והרצון החפץ בזה והזדככות הארה יותר מלמעלה ףסניתו ממילא

 וכן, וביראה באהבה העומר ספירת לספור יש לכן, חפצים שאנחנו

, לכם וספרתם וזהו, השפע בזה ורוצים מוכנים להיות הספירה בימי

 המדות לאלו עצמכם מעוררים שאתם הפעולה כלומר, דייקא לכם

 אנחנו ובספירה העליון התעוררות היה בפסח כי, בכם זהו, הספירה

 מה הספירה מלמעלה לנו ונמשך, לכם וזהו, ההתעוררות לזה רוצים

' במס שאמרו וזה .הארה וביותר הזדככות ביותר, בפסח שנמשך

 כי יהושע כרבי ולתקופות "כו' למבול מונין ישראל חכמי ב"י ה"ר

 החיות סוד לזמן והוא מורה תקופות הסיבות וגם המה תקופות

  והמשכיל יבין. שבעולמות 

 לאדם יש, הספירה ימי באלו ה"ב מהבורא נמשכים ותדהמ שאלו אחר
„‰ייו של‡ יתחבר כלל  אלקינו' ה את ולעבוד להתבודד הספירה בימי

 הוספות והערות

‰י‡ עצם ‰‰שתוקקות לעשות „בר עביר‰, וכי„וע שיסו„ בק„וש‰ ‰ו‡ כלות ‰פש ל‰שם 

 יתברך וממיל‡ על י„י עצם ‰‰שתוקקות לעשות עביר‰ פו‚ם ‰‡„ם במי„ת ‰יסו„ שלו.

  לכן

  והנה

   לכן
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ל‡שים ש‡ים עוסקים בעבו„ת ‰' רק לצ„יקים, וכן שיתבו„„ במחשבתו מכל עיי 

 בית לעמו הישרים המדות אלו נמשכים הימים שבאלו כיון ,טזעולם ‰ז‰
בזמים ‡לו שכבר זכ‰ ‰‡„ם ל‡ורות ‰מי„ות ועכשיו צריך רק ל‰כין ‡ת  ישראל

עצמו ל‰יות כלי לקבל ‡ת ‰‡ורות בפשו, צריך ‡„ם ל‰כין ‡ת פשו ל‰יות כלי, 

וכמו שכלי ב‚שמיות עש‰ כלי קיבול על י„י שיש לו ‰' „פות מכל צ„„יו לקבל 

בל ‡ת ‰‡ורות, וכמו ‰חפץ, כך כלי ברוחיות ‰ו‡ ‰יות פש ‰‡„ם משתוקקת לק

‡ם ל‡ ירצ‰ מקו„ם  ,שרו‡ים בחוש ש‡י ‡פשר ל‡„ם ל‰שי‚ שום חכמ‰ ש‰י‡

   ל‰שי‚ ‡ות‰. 

ש‡ז עיקר ‰זמן ש‰‡„ם עוש‰ עצמו כלי לקבל ‰‡ורות  הספירה בעת

‡ותיות ‰יוצ‡ות מפיו, כי כל ‰‡ותיות שבעולם קר‡ים כלים, כי  י„יעל 

ת, ‡ותיות ‰מחשב‰ ו‡ותיות ‰„יבור, ובעת בעולם ‰ז‰ ‰שפע יור„ על י„י ‡ותיו

 יש‰ספיר‰ יור„ ‰שפע מ‡ור פשוט ל‡ותיות ‰מחשב‰ ומשם ל‡ותיות ‰„יבור, 
 חפץ שאדם כיון, ישרים המדות באלו עצמו את ולדבק לשמוח לאדם

 ל"חז כמאמר, בו ימשוך הבורא ויראת ואהבה, בו ימשוך ישרים שמידות
וחזין מז‰ ש‰כל תלוי ברצון  אותו מוליכין לילך רוצה שאדם בדרך

 הוספות והערות

 ב‡מת ‰"ב ‰בור‡ לעבו„ת פשוטו פ"ע לפרש יש, ושמש ריש פ' תרומ‰ ‰מ‡ור לשון וז‰  .טז

 יתחבר של‡ ‡„ם מבי ‚„ול פרישות לז‰ וצריך, עבו„ותיו בכל ושכית‡ ‰"קב ליח„ ל‡מיתו

 ועיקר ‰שלימ‰ עבו„תם לר‡ות לפעמים ‰„ור לצ„יקי רק ‰‚וים ש‡ים ‡„ם לבי ע"‡

 .ש"ית ‡לוקותו רוממות ל‰סתכל תמי„ במחשבתו ל‰תבו„„

‰‰„ ,לעבו„תו ב‰ם לילך ‰‡„ם שצריך ת"‰שי י„רכ ור‡‰ עו„ מ‡ור ושמש פרשת ק„ושים 

. ת"ב‰שי ל„ביקות ז"עי לבו‡ שיובל כ„י, מ‡‰ב‰ ‰ו‡' „ עב„ות ‰עיקר ‡בל ‰רב‰ ‰ם ש"ית

‰‰יש ו ב‰תבו„„, ב‰תבו„„ות ‰ו‡ ל„ביקות ל‰‚יע' ית ל‰שם עבו„‰ ש„רך שסוברים ‡"ב 

 לשום מתר‡‰ ו‡יו בעולם ‡„ם לשום מ„בר ו‡יו שם ולומ„ ‰ח„ר, מן לפים ח„ר עצמו

 שיתבו„„ ל‰יות יוכל כי ‚מור, ‡מת ‡יו ז‰ ‡בל ל„ביקות, לבו‡ עבו„‰ עיקר ‰ו‡ שז‰ ‡„ם,

' ‡ פעם שמעתי וכך, כלל ל‡מת יבו‡ ול‡ כלל ‡„ם לשום י„בר ול‡ שים כמ‰ עצמו

 ‡יש יסתר ‡ם פסוק על' פי ל"זצוק מליזעסק ‡לימלך ‰"מו ‰מפורסם ‰רב ר"מ‡„מו

מיוח„  בח„ר עצמו ‡„ם יתבו„„ ש‡ם ל"ר ל"ז ‰ו‡ ש‡מר' „ ‡ום ‡ר‡ו ל‡ ו‡י במסתרים

 כביכול ‡י ש‚ם ל"ר ‡ר‡ו", ל‡ "ו‡י ‡מר ‰"‰קב ‡בל עבו„‰, עיקר שז‰ סבור' וי‰י בסתר

 יכול ז"ועי וכשרים צ„יקים י"ב עם עצמו ‡„ם שיתחבר ‰ו‡ ‰עבו„‰ עיקר רק, בו ‡ר‡ו ל‡

 לחשוב ‰מחשב‰ ‰תבו„„ות ‰י‡ ‰עיקר כי, ‰טובים ממעשי‰ם ללמו„, ב‡מת לעבו„‰ לבו‡

 יתברך. ‡לקות ברוממות

   ובפרט

2 1



קדוויל           דושתק אמור  יב

ולכן בשע‰ שמשפיעים משמים ‡ת ‰מי„ות ‰‡לו צריך לשמוח ב‰ם  וב‰שתוקקות

   .ול„בק ‰שתוקקותו ב‰ם ו‡זי זוכ‰ לקבל ‡ת ‰‡ורות בפשו 

 מהבורא והשכליות ישרים מדות של והתעוררות התגלות היה בפסח
יור„ים כל ‰‡ורות וכל ‰מוחין  ‰ס„רכי„וע מ‰‡ר"י ז"ל שבליל  ,הוא ברוך

 ‰קבע ‡יך יעבו„ ‡ת ‰שם של כל ימות ‰ש יות, ש‡זברוח ‰ולכן פסח ‰ו‡ ר‡ש ‰ש)

, שלנו התעוררות הוא ובספירה , זי"ע) מק‡ריץיתברך ב‡יז‰ ‡ופן, כ„ברי ‰ר‰"ק ר"פ 
 ףסניתו ממילא, בפסח שנתגלה מה העליון התעוררות בזה חפיצים שאנחנו

על י„י  ,חפצים שאנחנו והרצון החפץ בזה והזדככות הארה יותר מלמעלה

‰צמ‡ון לקבל ‡ור ‰' ‡זי ישר‡ל עשים כלים לקבל ‡ת ‰‡ורות ‰עליוים, וככל ש‰ם 

משתוקקים יותר כך ‰ם מקבלים יותר ‡ורות, כפי ‡ותו ‰‡ור ש‰ם רוצים לקבל, ‰ייו 

מכיון ש‰כלי ‡ם רוצים לקבל יותר מי„ת ‡‰ב‰ ‡זי מקבלים יותר מי„ת ‡‰ב‰, 

   שעושים למי„ת ‰‡‰ב‰ ‚„ול יותר, וכן בכל ‰מי„ות. 

 להיות הספירה בימי וכן ,וביראה באהבה העומר ספירת לספור יש
 כלומר, דייקא לכם, "לכם וספרתם" וזהו, השפע בזה ורוצים מוכנים

תלוי  בכם זהו, הספירה המדות לאלו עצמכם מעוררים שאתם הפעולה

 לזה רוצים אנחנו ובספירה העליון התעוררות היה בפסח כי במעשיכם,
בספירת ‰עומר ב‡‰ ‰‰שתוקקות ב‡ורות ק„ושים  "לכם" וזהו, ההתעוררות

הספירה מה שנמשך בפסח, ביותר  בימי מלמעלה לנו ונמשך מצי„ו,
   .הארה וביותר הזדככות 

 ישר‡ל חכמי ר"ת "ו'כ למבול מונין ישראל חכמי ).ב"י( ה"ר' במס שאמרו

 ,י"כר למבול ‡ף ןמוי ‡ומות ‰עולם חכמי ,י"כר ולתקופ‰ ‡"כר למבול מוין

 ושות וברי‡ת ‰עולם ,ח שות מוין ‡"כר למבול מוין ישר‡ל חכמי י"ופירש

 בר‡ בתשרי ל‰ו „סביר‡ משום ול‡ ‰שים תחלת מתשרי מוין ‡"כר ‰„ורות

 כשמוין י"כר ולתקופ‰ ,כ„קתי בר‡ ‰עולם וביסן לשים ‰"ר „תשרי ‡ל‡ ,‰עולם

.'וכו בר‡ו שמיסן לומר מיסן מוין ו‰לב‰ ‰חמ‰ תקופת 

‰חמ‰ ו‰לב‰  הסיבות המה תקופות כי ",יהושע כרבי

כי מ‰ות ‰זמן  לזמן מורה תקופות וגם‰מסובבות ‡ת ‰עולם, 

‡ם ל‡  קבע ות‚ל‰ רק על י„י ‰חמ‰ ו‰לב‰ ‰מב„ילים ביום יום לליל‰, מש‡"כ

‰י‰ מצי‡ות של יום וליל‰ ושיוי בתקופת ‰זמים ל‡ ‰י‰ שייך עין של זמן כיון 

 שבעולמות החיות סוד והוא ש‡ין שום שיוי בין ‰זמן ‰מוק„ם לזמן ‰מ‡וחר

מ‰ות ‰זמן בעולמות ‰תחתוים מור‰ על ‰חיות ‰שפע מעולמות ‰עליוים 

ש‰חיות שפע ב‡ופן של י"ב צירופים בכל יום וי"ב  לעולמות ‰תחתוים, ומכיון

   והנה

   לכן

   וזה

   ולתקופות"
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צירופים בכל ליל‰ לפי י"ב שעות ביום ובליל‰, וכן בכל יום בשבוע יש צירוף ‡חר, 

 .‰וכן בכל חו„ש בש 

וממיל‡ מצ‡ שכל ‰מוש‚ של זמן מור‰ על ‰חיות ‰שפע לעולמות, כי כל מ‰ות 

יום לליל‰ ובין תקופות ‰קיץ ‰זמן ב‡ ל‰ורות על ‰שיויים בין בוקר לערב ובין 

שכל ז‰ שפע מכח ‰שיויים ב‰חיות ‰שפע לעולמות, שביום שפע  ,ו‰חורף וכו'

 חס„ ובליל‰ ‰ו‡ זמן ‰‚בורות וכו'. 

ומכיון שתב‡ר לעיל שכל ‰חיות ‰רוחית של ‰עולמות שפע מלמעל‰ ביסן ש‰ו‡ 

לז‰ ‰כריעו חכמי ר‡ש ‰ש‰ ברוחיות, מצ‡ שר‡ש ‰ש‰ לתקופות ‰ו‡ ביסן, ו

  .יבין והמשכילישר‡ל כרבי י‰ושע לעין ר‡ש ‰ש‰ לתקופות ש‰ו‡ ביסן,   
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