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הדין, ראה  והנה על זה אמרו רז"ל בתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת

שאין העולם מתקיים שתף בו מדת רחמים דהיינו התגלות אלהות על ידי צדיקים 

ואותות ומופתים שבתורה. והנה על זה אמרו בזהר דלעילא בסטרא דקדושה עילאה 

אית ימינא ואית שמאלא דהיינו חסד וגבורה פירוש דשתיהן הן מדות אלהות למעלה 

חד בעולם האצילות ואף השגת משה רבינו עליו השלום משכל הנבראים והשגתם דאיהו וגרמוהי 

בנבואתו לא היתה בעולם האצילות אלא על ידי התלבשותו בעולם הבריאה ואף גם זאת לא בשתי מדות 

  .שהן מדות נצח הוד אלו חו"ג [=חסד וגבורה] אלא על ידי התלבשותן במדות שלמטה מהן במדרגה

  (תניא, שער היחוד והאמונה פ"ה).
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ואלין עשר ספירן אינון אזלין כסדרן, חד אריך, וחד קצר, וחד בינוני, ואנת הוא דאנהיג לון, ולית מאן 

דאנהיג לך, לא לעילא ולא לתתא ולא מכל סטרא, לבושין תקינת לון, דמנייהו פרחין נשמתין לבני (נ"א 

יהון, ואתקריאו בתקונא דא, דבני) נשא, וכמה גופין תקינת לון, דאתקריאו גופא לגבי לבושין דמכסיין על

חסד דרועא ימינא, גבורה דרועא שמאלא, תפארת גופא, נצח והוד תרין שוקין, ויסוד סיומא דגופא אות 

  ברית קדש, מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה.

  (תיקוני זהר דף יז, א).
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יתברך. בבחינת וכשאדם עושה איזה מצוה, יש כח בהמצוה, לילך ולעורר כל העולמות לעבודת השם 

(שמות י): "בנערינו ובזקנינו נלך, בצאננו ובבקרנו נלך". וזה בחינת 'מלכות מלביש נצח הוד יסוד', שהם 

כלי ההליכה. וזה בחינת (תהלים ל"ז): "תורת אלקיו בלבו לא תמעד אשוריו", שהיא הולכת לעורר. וזה 

וך הקדושה, היא מלבשת את הליכות בחינת (שם ס"ח): "הליכות אלי מלכי בקדש" כשמעלין מלכות לת

  אלי את 'נצח הוד יסוד', לילך ולעורר כל הדברים לעבודת השם יתברך.

  (ליקוטי מוהר"ן קמא כד, ג).
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"זו מפלתה של בבל, וכן הוא אומר : "ויז נצחם" וגו' (שם). תנועה נצחית אי אפשר שתהיה כי אם באפן 

בדרך התנועה המון מנגדים ומפריעים הלא בהכרח  שלא יהיה נמצא כל מנגד ומפריע, וכאשר נפגש

  תפסק.

אמנם בזאת תהיה עומדת נצח, אם תהיה ערוכה באפן זה, שכל כח מפריע יהיה דוקא בהפרעתו ובנגודו 

מוסיף לה כח, אז תלך מחיל אל חיל, ותהיה נצחית לתכלית הנעלה של מעשה ד' ונפלאותיו, עם כלל 

  .המין האנושי, להביאו לאשרו הנרצה

אמנם עצת ד' היא  ישנם מנגדים רבים וגדולים, מנגדים מעמים רבים שחפצים לסמות אורו של עולם.

נפלאה כ"כ, עד שהוכן מראש, שכל ההסתערות של ההתנגדות אל התכלית הכללית, המתכוננת ע"י 

  ישראל, תהפך לכח עוקר את המתנגד עצמו ומוסיף כח ואור אל חפץ ד' שיצא לאור.

בזה הוכנה ההבטחה של הנצחיות לעצת ד' העומדת לעד, במה שהיא מנצחת את כל מתנגד לה, 

  ופועלת להוציא מעצם הנגוד הוספת כח.

המדות והתכונות הנמצאות בעמים, שעמדו מאז כצרים לישראל, ובנצחונם עליהם הטביעו חותמם של 

נה לשמוש הקדושה והשלמות, כמו תכונותיהם באיזה רשם בישראל, הנה אלו התכונות עצמן צריכות ה

שישראל מוציאים מעמים הסובבים אותם, וגם מאותם  הגבורה והנקמה במקום הראוי, וכן יתר התכונות,

שעמדו לבלעם, שדוקא ע"י כח שליטתם עליהם באו לידי תכונת שלמותם הכללית, שצריכה להקיף כל 

  הצדדים כראוי לעם עולם, שיעמד לנס ואור גוים.

בא מכח הוספת הכח, שהושפע מצד המנגד עצמו, ובזה יתגבר ישראל ברוחו לגרום מפלתה  א"כ הנצח

התגברות של השל בבל, שהתהללה באליליה, ובקשה להגדיל על ד' אלהי ישראל. כי הועילה, אמנם, 

העמים, המתנגדים לרוח ישראל, עליהם להקנותם אותם הצדדים הנצרכים להם לשכלולם, "ויז נצחם 

  הנה זאת היא תכונת התנועה הנצחית, שמכל מפריע ומתנגד לה מוסיפה אומץ להגביר חיל.על בגדי". 



  (הראי"ה קוק, סידור עולת ראיה)
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הּוא ִּבְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ִּבְכָלִלּיּות  ּוְבִחיָנה זֹו, ִלְזּכר ָּתִמיד ָּבעֹוָלם ַהָּבא ְּדַהְינּו ְלַאְדָּבָקא ַמֲחַׁשְבֵּתּה ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי

ְלָמא ְּדָאֵתי ְוַאַחר ָּכך ָראּוי ִלְהיֹות ִמְנַהג ִיְרֵאי ַהֵּׁשם ֵּתֶכף ַּבּבֶקר ַּבֲהִקיצֹו, קֶדם ֶׁשַּיְתִחיל ׁשּום ָּדָבר, ִיְזּכר ִמָּיד ְּבעָ 

ה הּוא ִהְתַלְּבׁשּות ַמְדֵרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה ַהְינּו ְּבִחיַנת ַרְגִלין ָּכך ַיֲעֶׂשה זאת ִּבְפָרִטּיּות ִּכי ָּכל ָהעֹוָלם ַהּזֶ 

ם ֵּכן ִהְתַּגּלּות ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה, ִּבְבִחיַנת "ְוָהָאֶרץ ֲהדם ַרְגָלי" ַאף ֶׁשַּגם ַמְדֵרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה ֵיׁש ֵמֶהם ּגַ 

יַנת ה ַאך ֶׁשֵאין ַהִהְתַּגּלּות ִמְתַלֵּבׁש ְּבֶעֶצם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ִּכי ִאם ֶהָאָרה ֶׁשֵּמִאיר ִּבְבִחיַנת ַרְגִלין ֲאָבל ְּבחִ ָּבעֹוָלם ַהּזֶ 

ְמַצְמֵצם ֱאלקּותֹו  ַרְגִלין, ִמְתַּגִּלין ְּבֶעֶצם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ְוָכל יֹום ֵיׁש ּבֹו ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא

ֲחָׁשָבה ִּדּבּור ֵמֵאין סֹוף ַעד ֵאין ַּתְכִלית ַעד ְנֻקַּדת ַהֶּמְרָּכז ֶׁשל עֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ֶׁשעֹוֵמד ָעָליו ּוַמְזִמין לֹו ְלָכל ָאָדם מַ 

ָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשַּמְזִמין לֹו ְרָמִזים ְּכֵדי ּוַמֲעֶׂשה ְלִפי ַהּיֹום ּוְלִפי ָהָאָדם ּוְלִפי ַהָּמקֹום ּוַמְלִּביׁש לֹו ְּבזאת ַהַּמֲחׁשָ 

ְפָרִטּיּות ֶׁשְּמֻלָּבׁש ְלָקְרבֹו ַלֲעבֹוָדתֹו ְּבֵכן ָצִריך ְלַהֲעִמיק ַמֲחַׁשְבּתֹו ָּבֶזה ּוְלַהְגִּדיל ִּביָנתֹו ּוְלָהִבין ַמהּו ָהְרִמיזֹות ּבִ 

ֶזה ַהּיֹום ֶׁשִהְזִמין לֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ֵהן ְמָלאָכה אֹו ַמָּׂשא ּוַמָּתן ְוָכל ַמה ֶּׁשַּמְזִמין ְּבזאת ַהַּמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשל 

ם ִיְתָּבַרך ַאך לֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ְּבָכל יֹום ָצִריך ְלַהֲעִמיק ּוְלַהְגִּדיל ַמֲחַׁשְבּתֹו ָּבֶזה ְּכֵדי ְלָהִבין ְרִמיזֹוָתיו ֶׁשל ַהּׁשֵ 

ן ַיְגִּדיל ַהַּמֲחָׁשָבה ָּדלֹות ַהֵּׂשֶכל ָּבֶזה, ָצִריך ִלְהיֹות ְּבִמָּדה ֶׁשּלא ֵיֵצא ִמְּגבּול ַהְּקֻדָּׁשה ַרק ְלִפי ֵׂשֶכל ֱאנֹוִׁשי ֶׁשּלֹו ּכֵ ַהַהגְ 

ָּגַדְלָּת ְמֹאד, הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת ַהְינּו  ָּבֶזה ְוֵכן לא ִיְסַּתֵּכל ָּבֶזה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרָגתֹו ִּכי 'ַּבֻּמְפָלא ִמְּמך ַאל ִּתְדרׁש' ְוֶזה

ין ְּבֶזה ָהעֹוָלם ְּכֶׁשרֹוֶצה ִלַּקח ָּדָבר ִמֶּזה ָהעֹוָלם ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת: "הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת" ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַרְגִלין ַהְמֻלָּבִׁש 

ַהֵּׂשֶכל, ִיְהֶיה ְּבִמָּדה ּוְבִצְמצּום ְוֶזה ְמֹאד, ֶׁשהּוא ִסְטָרא ִּדְׂשָמאָלא  ִיְהֶיה ִּבְבִחיַנת ָּגַדְלָּת ְמֹאד ַהְינּו ֶׁשַהַהְגָּדַלת

ַנת ֶנַצח ָוהֹוד, ֶׁשִּמֶּמּנּו ַהִּצְמצּום [ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָסָבא ָׁשם ְמֹאד, ָּדא הּוא ִסְטָרא ִּדְׂשָמאָלא] [ִּכי ָהַרְגִלין ֵהם ְּבִחי

ר ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָסָבא ַהַּנ"ל "הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת", ִאֵּלין ְּתֵרי ַּבֵּדי ֲעָרבֹות ְוכּו' ַעֵּין ָׁשם ֶׁשֵהם ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת הֹוד ְוָהדָ 

ִזים ֶׁשְּמַרֵּמז לֹו ַהֵּׁשם ין ָהְרמָ ְּבִחיַנת ֶנַצח ָוהֹוד ְּבִחיַנת ַרְגִלין ַּכָּידּוַע]. ַוֲאִפיּלּו ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ּוֵמִבין ָּבֶזה ַהְינּו ֶׁשּזֹוֶכה ְלָהבִ 

הּוא ֵמִבין ָהְרָמִזים ִיְתָּבַרך ְּבָכל ָּדָבר ְוִאם ֵּכן ִיְרֶצה ַלֲעֹסק ַרק ָּבֶזה, ַהְינּו ֶׁשַּיֲעֹסק ַרק ְּבִעְסֵקי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֵמַאַחר ׁשֶ 

ָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִהְסַּתְּפקּות ְלִהְסַּתֵּפק ִמֶּזה ָהעֹוָלם, ַרק ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ְמַרֵּמז ָּבֶהם ַאך ֶּבֱאֶמת ֵאינֹו ֵּכן ִּכי ָצִריך הָ 

ֶּבֶׁשת ְּבִעְסֵקי ַּבֶּמה ֶּׁשָּצִריך לֹו ְּבֶהְכֵרִחּיּות ִמֶּזה ָהעֹוָלם ְוֶזה ֵמֲחַמת ְׁשֵני ְטָעִמים א ֵמֲחַמת ֶׁשּזאת ַהְּקֻדָּׁשה ַהְּמלֻ 

: "ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיֻסֵּבִני" ֶׁשַהְּקִליּפֹות ְמַסְּבִבין אֹוָתּה ָּתִמיד, ְורֹוִצין ִלינק ֵמֶהם ַעל ֵּכן הּוא ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ְּבִחיַנת ַרְגִלין

ְקֻדָּׁשה ְּגבֹוָהה ָמקֹום ְמֻסָּכן ְּבֵכן ָצִריך ְלִהְסַּתֵּפק ַרק ְּבֶהְכֵרִחּיּות ְועֹוד, ֵמֲחַמת ֶׁשֵּיׁש ֲעבֹוָדה ְּגבֹוָהה ִמּזֹו, ֶׁשהּוא 

ַהַּצִּדיק ְוֶהָחָכם ֶׁשֵּיׁש  ִמֶּמָּנה ְוָצִריך ַלֲעבד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ְּבאֹוָתן ָהֲעבֹודֹות ְוַהְּקֻדּׁשֹות ַהְּגבֹוהֹות ִמֶּזה [ַהְינּו, ֶׁשֲאִפיּלּו

ָבר ְּבָכל יֹום, ֲאִפיּלּו ְּבִעְסֵקי ֹחל ְוַעל לֹו מַח ָּגדֹול ַעד ֶׁשָּיכֹול ְלָהִבין ֶאת ָהְרָמִזים ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ְמַרֵּמז לֹו ְּבָכל ּדָ 

ה, ַחס ְוָׁשלֹום, ְיֵדי ֶזה הּוא ָיכֹול ַלֲעבד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ְּבָכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ֲאִפיּלּו ְּבִעְסֵקי ֹחל ְוִאם ֵּכן ִיְרצֶ 

ֵדַע ָהְרָמִזים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְוָיכֹול ְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ַלֲעֹסק ַרק ָּבֶזה, ְּדַהְינּו ְּבִעְסֵקי ֹחל ֵמַאַחר ֶׁשהּוא יֹו

ָהְרָמִזים ַהַּנ"ל ֵמֲחַמת ַעל ָיָדם ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵאינֹו ֵּכן ִּכי ָאסּור ְלַהְרּבֹות ְּבִעְסֵקי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֲאִפיּלּו ְלִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ּוֵמִבין 

ַּנ"ל א ֵמֲחַמת ֶׁשּזאת ָהֲעבֹוָדה ְּבִעְסֵקי ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ָמקֹום ְמֻסָּכן ְמֹאד ְוכּו' ַּכַּנ"ל ְוַהב' ֵמֲחַמת ְׁשֵני ַהְּטָעִמים הַ 

ִזים ַהַּנ"ל הּוא ֵדַע ָהְרמָ ֶׁשֵּיׁש ְקֻדָּׁשה ַוֲעבֹוָדה ְּגבֹוָהה ִמֶּזה, ְּדַהְינּו ְקֻדַּׁשת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ְוַעל ֵּכן ֲאִפיּלּו ִמי ֶׁשּיֹו

ה אֹור ַּכַּׂשְלָמה ָצִריך ִהְסַּתְּפקּות, ְלִהְסַּתֵּפק ִמֶּזה ָהעֹוָלם ְּבֶהְכֵרִחּיּות ְלַבד ַּכַּנ"ל] ְוַהִהְסַּתְּפקּות הּוא ְּבִחיַנת עֹוטֶ 

ֶבֶטן ְרָׁשִעים ֶּתְחָסר" ֶאְצָלם ְמארת ָחֵסר ַהְינּו ְּבִחיַנת אֹור ָמֵלא ִּכי ָהְרָׁשִעים ֶׁשֵאין ָלֶהם ַהִהְסַּתְּפקּות, ִּבְבִחיַנת "ּו

ַבע ַנְפׁשֹו" ִּבְבִחיַנת "ְמֵאַרת ה' ְּבֵבית ָרָׁשע" ֲאָבל ַּבַּצִּדיִקים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַהִהְסַּתְּפקּות, ִּבְבִחיַנת: "ַצִּדיק אֵכל ְלׂש

ֹוב ֶאָּלא ַצִּדיק, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִאְמרּו ַצִּדיק ִּכי טֹוב" . ַוֲאִפיּלּו ֶאְצָלם הּוא אֹור ָמֵלא "ַוַּיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב" ֵאין ט

הּוא ְּבִחיַנת ָעִני ִמֶּזה ַהִהְסַּתְּפקּות ּגּוֵפּה, ָצִריך ְלַהְפִריׁש ִמֶּמּנּו ִלְצָדָקה נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה ִּכי ֲארֹון ַהְּבִרית, ׁשֶ 

ה ַמְׁשִּפיַע ַלֲארֹון ַהְּבִרית ְוֶזה ְּבִחיַנת ְצָדָקה [ֵּפרּוׁש, ִּכי ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ַהּנֹוֵתן ִהיא ַּתַחת ַהְיִריָעה ְוַהְיִריעָ 

יַנת ַהְׁשָּפַעת ֶׁשֶּזה ְּבחִ  ְלַהְמַקֵּבל ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ִיחּוד ַצִּדיק ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבִחיַנת ַצִּדיק ַמְׁשִּפיַע ִלְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל

  ַהְיִריָעה ַלֲארֹון ַהְּבִרית ְּבִחיַנת "נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה" ַּכַּנ"ל]

  )תורה נ''ד(ליקוטי מוהר"ן, 
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  הוד

הוד מלכות יאמר על ההכרה של רוממות,  "זו מלחמת נחלי ארנון, שנא' : על כן יאמר" וגו' (שם).

מקדים להיות מתבטל לפני  כי המנגד פגישת התנגדות היותר קטנה, כל מנגד אף בלא שמכנעת

כלל בישראל,   השפוך על כסא המלכות. מלחמת נחלי ארנון היתה בזה מצוינת, שלא פגשה  ההוד

    מהוד שם ד' הנקרא על עם קרובו.  ומבלעדי ידיעתם הוסר הכח העומד לבלע להם. זהו ההוד הנמשך

  עולת ראיה) (הרב קוק, סידור

  

7  

יום זה נקרא הלולא דרשב"י מפני שבו ביום נסתלק. אף שמצינו שקבעו תענית ביום מיתת צדיקים כמו 

ה, וכן ר"ח אב דאף שהוא ר"ח מותר להתענות בו מפני שהוא יום פטירת בז' אדר פטירת משה רבינו ע"

אהרן הכהן (כדאיתא במג"ת וטוש"ע או"ח סי' תק"פ) ולמה בפטירת רשב"י עשו יום טוב, אך מה שקבעו 



תענית ביום מיתת צדיקים דוקא בצדיקים שהיו משורש תורה שבכתב, ומה שמצינו תענית צדיקים 

א מפני שנהרגו ולא מתו על מטתן. ומשה רבינו ע"ה היה שורש תורה שבכתב. במיתת הרוגי מלכות, הו

ור"ע היה שורש תורה שבעל פה (כדאיתא בכתבי האריז"ל) ואיתא במדרש (במדרש רבה פ' י"ד) ובעלי 

אסיפות אימתי הם נטיעים ד"ת באדם בזמן שבעליהם נאספין מהם כ"ז שרבו קיים כו' וביום שנסתלק 

לבב ישראל תלמודיו, ורשב"י היה תלמוד ר"ע ואמר (גיטין סז.) שנו מדותי שמדותי אז נקבעו הד"ת ב

תרומות מתרומות מדותיו של ר"ע. והיינו שורש למודי ר"ע. והיה זה בל"ג בעומר בספירת הוד שבהוד. 

דהוד הוא מדת אהרן הכהן. דז' רועים נגד ז' מדות (כמו שחשב בזה"ח תולדות) והוא היה גם כן שורש 

רה שבעל פה. דמשה רבינו ע"ה היה שורש תורה שבכתב. ואהרן שורש תורה שבעל פה כמש"נ כי תו

שפתי כהן וגו' ותורה יבקשו מפיהו. וכמש"נ והוא יהיה לך לפה. וספירת הוד שבהוד הוא שורש תורה 

שבעל פה כמו תרומות מתרומות מדותיו של ר"ע, וביום הסתלקותו נקרא הילולא דרשב"י דכל ישראל 

שבדורו קבלו ונקבע בלבם אז הד"ת שלו, כמ"ש במדרש בזמן שבעליהם נאספין מהם. ובי"ד באייר 

פסח שני מתחיל ספירת הוד, דאיתא בזוהר הקדוש (ח"ג קנ"ב ב) פסח ראשון מימינא פסח שני 

משמאלא וכו' ובימינא דתמן תורה שבכתב כו', ואחר כך בל"ג בעומר שהיא הוד שבהוד הוא שורש מדת 

ן שהוא אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ובר"ע שהיה שורש תורה שבעל פה שהיה דורש כתרי אהר

אותיות (כדאיתא מנחות כט:) ואיתא במדרש (ת' חוקת ח') דברים שלא נגלו למשה נגלו לר"ע וחביריו, 

ראש וכל יקר ראתה עינו זה ר"ע וחביריו, והיינו כתר דדרשו בגמרא (מגילה טז:) יקר אלו תפילין שב

שהם למעלה כמו כתר. ולא יכלו לקבוע יום הלולא ביום פטירת ר"ע מפני שנהרג. ולא יכלו לקבוע יום 

הלולא ביום פטירת ר"ע מפני שנהרג. ועל זה אמרו (מנחות שם) כך עלה במחשבה לפני דהיינו שהיה 

ה נב.) שיהרג, משורש מחשבה, והיה נקרא עקיבא בן יוסף שהיה כמו משיח בן יוסף דאיתא בגמרא (סוכ

ומהס"ת היה נצרך להיות כן לטובת ישראל, וכן היה נצרך בר"ע, ולכן קבעו ההלולא ביום פטירת רשב"י 

שהיה בו תרומות מתרומות מדותיו של ר"ע, ומהס"ת נולד רשב"י גם כן ביום זה כמו שהוכיחו בגמרא 

ותיהן של צדיקים מיום ליום וכו' (קידושין לח.) ומנין שבז' באדר נולד משה כו' שהקב"ה יושב וממלא שנ

ולכן ביום זה ירדה נפש זה שהיה שורש תורה שבעל פה ולכן איתא בירושלמי (פ"א דסנהדרין) דא"ל 

ר"ע לרשב"י דייך שאני ובוראך מכירין כחך, שלא היה שום אדם מכיר כחו רק הקב"ה ור"ע שהיה שורש 

כות לפי כחו להשיג קביעת הד"ת שירד ביום תורה שבעל פה, ובכל שנה כשבא יום זה יכול כל אדם לז

  זה בתורה שבעל פה ולכן קבעוהו למועד:

 (פרי צדיק לג בעומר א)

  

וכל פרטי המדות שבאדם באות מאחת מז' מדות אלו שהן שורש כל המדות וכללותן שהן מדת החסד 

להשפיע בלי גבול ומדת הגבורה לצמצם מלהשפיע כל כך או שלא להשפיע [נ"א כל עיקר] כלל ומדת 

הרחמים לרחם על מי ששייך לשון רחמנות עליו והיא מדה ממוצעת בין גבורה לחסד שהיא להשפיע 

לכל גם למי שלא שייך לשון רחמנות עליו כלל מפני שאינו חסר כלום ואינו שרוי בצער כלל... ואחר כך 

בבוא ההשפעה לידי מעשה דהיינו בשעת ההשפעה ממש צריך להתיעץ איך להשפיע בדרך חכמה 

ללמדה לבנו אם יאמרנו לו שיוכל המקבל לקבל ההשפעה כגון שרוצה להשפיע דבר כולה כמו שהיא 

בשכלו לא יוכל הבן להבין ולקבל רק שצריך לסדר לו בסדר וענין אחר דבר דבור על אופניו מעט מעט 

ובחינת עצה זו נקראת נצח והוד שהן כליות יועצות וגם [נ"א והן] תרין ביעין המבשלים הזרע שהיא 

הטפה הנמשכת מהמוח דהיינו דבר חכמה ושכל הנמשך משכל האב שלא יומשך כמו שהוא שכל דק 

מאד במוחו ושכלו רק ישתנה קצת מדקות שכלו ויתהווה שכל שאינו דק כ"כ כדי שיוכל הבן לקבל במוחו 

והבנתו והוא ממש עד"מ כטפה היורדת מהמוח שהיא דקה מאד [מאד] ונעשית גסה וחומרית ממש 

בכליות ותרין ביעין וגם נו"ה [= נצח והוד] נקרא שחקים ורחיים ששוחקים מן לצדיקים כמו הטוחן [חטים] 

ברחיים עד"מ שמפרר החטים לחלקים דקים מאד כך צריך האב להקטין השכל ודבר בכלל בחינת נצח 

 הוא לנצח ולעמוד נגד כל מונע ההשפעה והלימוד מבנו מבית ומחוץ

 ').טו פרק, הקדש אגרתתניא, (


