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½þ¬òîšë כנגד שקולה שהיא  מצינו שבה  המילה  מצות  של  מהותה  נתבאר  זה 

תרי"ג  של  עיקרם  בזוה "ק  רשב"י לנו יסד  אשר  ומכיון התורה . כל 

ולבוש הפנימיות  גמר  הוא  והמעשה  שבתוכם, הפנימית  העבודה  הוא המצוות 

הפנימית  לעבודה  גם אלא המצוה , למעשה  רק  לא היא  הכוונה בוודאי א"כ אליו ,

בחשיבותה . כולה  התורה  כל  כנגד  שקולה  שהיא  שבה

³ðìî−ôî כי בסה "ק  מבואר  ופנימיותה  מהותה  אשר  מילה, ברית  של  זו מצוה 

"והיו  מלשון להקב"ה , המידות  כל  התקשרות  היסוד , מידת  היא 

ליעקב", מב )המקושרים  ל , כל (בראשית אשר  הפנימית  החיות  התעוררות  והיא ,

ולכן  תענוגיו וכל  חיותו נקודת  והיא  אחריה, סובבים  מידותיו וכל  האדם  פעולות 

"תשוקה " היסוד  .1נקרא

íï כל אשר  כלומר  נימולים שהם ישראל  הם  אחד  מצד  אלקים , עשה זה  לעומת 

הוא באשר  יהודי לכל  הנגלה האלוקי, בתענוג  סובבים  מידותיהם וכל  חיותם

המצות , כל  את  לקיים  אותו מושך  אשר  דרגתו , בנפשו ,כפי  נגלה  התענוג אין אם  (וגם 

נרגשים ) הם  הנפש  ובנימי  בנשמתו  הוא שכל נמצא העולם אומות  הערלים, הם שני ומצד  ,

המשנה  וכמאמר  תאוותיהם , סביב סובבים  יא)חייהם ג, הערלים(נדרים  מן הנודר 

ואסו  ישראל  בערלי שנאמר מותר  העולם, אומות  במולי כה )ר  ט , הגוים(ירמיה  כל  כי 

כו '. ערלים

úåøòäå úåôñåä

בזוה"ק1. שכתב מה ב )וראה קלב , במדבר  רבה  (אדרא 

ועלי  לדודי  אני  ואמר  שארי  חזקיה, רבי  'קום

תשוקתו ', דעלי  משום לדודי  שאני  גרם מי  תשוקתו ,

המלך  עמק בסה"ק י)וביאר  פרק  יא  גרם (שער  "מי  ,

לדודי , 'אני ', הנקראת ישראל , כנסת דהיינו  שאני ,

לי  ונושא דודים, חבת עמי  נוהג  שעתיקא כלומר 

תשוקתו '. ש'עלי  משום ברכה, אלי  ושולח עון ,

אלי , משפיע זו  עתיקא של  דיסוד  משום כלומר 

חוזק  שהוא להיות מקום, בכל  תשוקה נקרא שיסוד 

יסוד שצדיק להיות ועוד  למלכות, שפע להוריד 

פעמים  וארבע רוחות מארבע כלול  שהוא עולם

ה' עם תשוק"ה מילת עולה וכן  תתי "ו , עולה צדי "ק

לאברהם ובחסד  ו)אותיותיו ". ע ' לך  לך  מסלאנים , (לר "א 

הפועל . אל  מהכח להוציא התשוקה שהיא מפרש
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ñðîèî של שרשה כי אש , כגחלי דבריו בעומק רבינו מבאר  זו מיוחדת  חשיבות 

מורגש , בתענוג  בפועל  המתגלה הכח נשפע  משם אשר  היסוד , מידת 

אנפין  אריך  הנקרא  הוא  העליון בכתר  שרשה  ומצוות , תורה  של  האלוקי .2התענוג

לעולם עולם  מכל  ההשפעה  כל  ונמשך  יורד  היסוד , מידת  ידי על  ה ': עבודת  ובדרך 

זו  מידה  של  ומהותה  היסוד . מידת  ידי  על  תלוי העולמות  בריאת  כל  כי אחר,

להשפיע התשוקה  להמקבל , המשפיע  בין  ההתקשרות  כח  היא כי בסה "ק  מבואר 

היא אשר  "כתר ", הנקרא התענוג  מכח היא זו התקשרות  ושורש  לפועל , ולהוציא 

ליתן  לבא רוצה  כאשר  – המשפיע  מצד  הן הזה, מהמעשה יבא אשר  החיות 

היא המקבל , מצד  והן פניו, ולראות  גדולה  מתנה  איזה לבנו או לאהובו

והחיות  התענוג  גודל  בהתבוננם היא לקב"ה  הצדיקים  מצד  וההתקשרות 

החיים לחי  .3בהתקשרם 

úåøòäå úåôñåä

סתימתאה",2. "מוחא כאן  רבינו  בלשון  ג "כ  והנקרא

סתימתאה. מוחא נקרא דאריך  חכמה כי 

המלאך3. אברהם רבי  הרה"ק של  וכלשונו 

לאברהם ) חסד  לספרו התקשרות (בהקדמתו הוא "יסוד  :

דהיינו  שאמרנו , החמשה ממדות דבר  כל  לגמור 

שנים  כמה בנו  את או  אוהבו  את ראה לא כשאדם

גדולה  מתנה לו  ליתן  בדעתו  או  במחשבתו  עת ובא

ופרסה  פרסה כל  והנה בעצמו , אותו  לראות או 

לעיר  שבא עד  יותר ' אהבה לו  יש לבנו  יותר  שקרוב

בדעתו  שחושב למאוד  עד  גדלה אהבתו  שם שבנו 

איתו  אראה והנה שם, בני  אשר  לעיר  באתי  הנה

לו . ליתן  רוצה אני  אשר  גדולה המתנה את לו  ואתן 

לו  וליתן  בנו  עם לראות בגמר  שהוא הזו  וההנאה

הנאה  אותה של  והתקשרות יחוד  נקרא וזה המתנה,

ליתן  בנו  עם החסד  שיגמור  מזה לו  שיש ואהבה

שאינו  עד  ודעתו  מחשבתו  את ומקשר  המתנה, לו 

שיש  הגדולה הנאה מחמת אחר  דבר  לחשוב יכול 

שאפילו  התקשרות, נקרא זה מפני  אותו , לגמור  לו 

גודל מחמת עליו  לגבור  יכול  אינו  שונאו  לו  בא

שיגמור  ודעתו  במחשבתו  מזה לו  שיש ההנאה

אין  וכן  הגדולה, המתנה לו  וליתן  בנו  את לראות

אשר  פאר  בשום עצמו  את ולפאר  לחשוב לו  מניח

לנצח, שרוצה דבר  לשום לנצח שלא וכן  לו , יש

אחר  מדבר  הוד  בדעתו  לבוא יכול  אינו  וכן 

הנאה  כי  דבר , שום להודות יכול  אינו  וכן  המפואר ,

שמצמצם  עד  כך , כל  ובדעתו  במחשבתו  גדולה הזו 

לדעתו  לבוא יוכל  שלא ודעתו  ושכלו  מחשבתו 

מחמת  המדות, אותן  מכל  אחד  דבר  שום ושכלו 

לו  שיש ההנאה שאראה (בחושבו)גודל  העת בא הנה

הגדולה. המתנה לו  ואתן  בני  עם עצמי  את

יש  כן  החסד  במדת שיש שאמרנו  זו  הנאה והנה

שכלו  את שמקשר  זו  שהנאה כגון  ומדה, מדה בכל 

כלי  לגמור  וכן  שונאו , על  שמתגבר  הגבורה. לגמור 

או  שונאו  את לנצח או  באומנותו  שעושה המפואר 

דבר  לשום או  לו  להודות למלך  שיבוא לגמור 

דבר )המפואר  בשום  בנו את  או אותו שיודה  אותו (או .

הטבעיות הנאה )ההנאה אותו אלו (של  מגמר  לו  שיש

את  ומקשר  מצמצם הנאה אותה שאמרנו , המדות

אותה  ולעשות לחשוב יכול  שאינו  עד  ושכלו  דעתו 

בזה  כי  אותה, לגמור  עצמו  מקשר  שאינו  המדה

שהוא (שבלבו)ההנאה ממה גודל  בו  יש לגמור 

מבטל הגודל  זה שמחמת עד  גומרו  קודם במדה

כו '. התקשרות והנה  אחרות. מדות

הוא  התקשרות "והנה הקדוש: בלשונו  שם וממשיך 

כגון  המדות אותן  בלא כן  גם עצמו  בפני  מדה

ובכל באדם הבורא נתן  אשר  הזיווגים הנאת

בעבודת  הצדיקים התקשרות הנאת גם הברואים,

ומבינים  הבורא גדולת ויודעים כשרואים כי  הבורא,

שנתן  הבורא את לאהוב שצריך  האהבה גודל  את

האדם  שיוכל  כדי  מצות, ותרי "ג  התורה את לנו 

í ó−−ì ó−ô þêë ³îð−½ì³¾þîõô

ñðîèî ובתענוג בהתלהבות  המצוות  קיום  ידי על  להקב "ה  שיש  השעשועים 

בנו  את  המרכיב אב כמשל  זה שהרי המדרש  בשם רבינו בדברי מבואר 

וחביבותו. חשיבותו להראות  כתפיו על 

úåøòäå úåôñåä

א-ל המלכים מלכי  מלך  את לעבוד  כזה בריה שפל 

שנתקשר  עד  זו  הנאה כן  גם להם יש ונורא, גדול 

ב"ה. ובאהבתו  הוא ברוך  הבורא ביראת מחשבתו 

המדה  שפלות הם שאמרנו  ראשון  התקשרות והנה

אף  שבתחתונים, תחתון  בשפל  שבא עד  בנפילתו 

העולם  צורך  שהוא הבורא אותו  עשה כן  פי  על 

בגודל כשהוא הזו  המדה של  השני  והתקשרות

וכו '". זה לעומת זה את הקדושה
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שאפילו  התקשרות, נקרא זה מפני  אותו , לגמור  לו 

גודל מחמת עליו  לגבור  יכול  אינו  שונאו  לו  בא

שיגמור  ודעתו  במחשבתו  מזה לו  שיש ההנאה

אין  וכן  הגדולה, המתנה לו  וליתן  בנו  את לראות

אשר  פאר  בשום עצמו  את ולפאר  לחשוב לו  מניח

לנצח, שרוצה דבר  לשום לנצח שלא וכן  לו , יש

אחר  מדבר  הוד  בדעתו  לבוא יכול  אינו  וכן 

הנאה  כי  דבר , שום להודות יכול  אינו  וכן  המפואר ,

שמצמצם  עד  כך , כל  ובדעתו  במחשבתו  גדולה הזו 

לדעתו  לבוא יוכל  שלא ודעתו  ושכלו  מחשבתו 

מחמת  המדות, אותן  מכל  אחד  דבר  שום ושכלו 

לו  שיש ההנאה שאראה (בחושבו)גודל  העת בא הנה

הגדולה. המתנה לו  ואתן  בני  עם עצמי  את

יש  כן  החסד  במדת שיש שאמרנו  זו  הנאה והנה

שכלו  את שמקשר  זו  שהנאה כגון  ומדה, מדה בכל 

כלי  לגמור  וכן  שונאו , על  שמתגבר  הגבורה. לגמור 

או  שונאו  את לנצח או  באומנותו  שעושה המפואר 

דבר  לשום או  לו  להודות למלך  שיבוא לגמור 

דבר )המפואר  בשום  בנו את  או אותו שיודה  אותו (או .

הטבעיות הנאה )ההנאה אותו אלו (של  מגמר  לו  שיש

את  ומקשר  מצמצם הנאה אותה שאמרנו , המדות

אותה  ולעשות לחשוב יכול  שאינו  עד  ושכלו  דעתו 

בזה  כי  אותה, לגמור  עצמו  מקשר  שאינו  המדה

שהוא (שבלבו)ההנאה ממה גודל  בו  יש לגמור 

מבטל הגודל  זה שמחמת עד  גומרו  קודם במדה

כו '. התקשרות והנה  אחרות. מדות

הוא  התקשרות "והנה הקדוש: בלשונו  שם וממשיך 

כגון  המדות אותן  בלא כן  גם עצמו  בפני  מדה

ובכל באדם הבורא נתן  אשר  הזיווגים הנאת

בעבודת  הצדיקים התקשרות הנאת גם הברואים,

ומבינים  הבורא גדולת ויודעים כשרואים כי  הבורא,

שנתן  הבורא את לאהוב שצריך  האהבה גודל  את

האדם  שיוכל  כדי  מצות, ותרי "ג  התורה את לנו 
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ñðîèî ובתענוג בהתלהבות  המצוות  קיום  ידי על  להקב "ה  שיש  השעשועים 

בנו  את  המרכיב אב כמשל  זה שהרי המדרש  בשם רבינו בדברי מבואר 

וחביבותו. חשיבותו להראות  כתפיו על 

úåøòäå úåôñåä

א-ל המלכים מלכי  מלך  את לעבוד  כזה בריה שפל 

שנתקשר  עד  זו  הנאה כן  גם להם יש ונורא, גדול 

ב"ה. ובאהבתו  הוא ברוך  הבורא ביראת מחשבתו 

המדה  שפלות הם שאמרנו  ראשון  התקשרות והנה

אף  שבתחתונים, תחתון  בשפל  שבא עד  בנפילתו 

העולם  צורך  שהוא הבורא אותו  עשה כן  פי  על 

בגודל כשהוא הזו  המדה של  השני  והתקשרות

וכו '". זה לעומת זה את הקדושה
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כשבני  והאמיתי, הפנימי התענוג על 

להקב "ה  כראוי מקושרים אינם ישראל 

קדושה, של  íéãñçäבתענוג ïéà

å÷ðé àìù éãëá ãåñéä êåúì íéãøåé

,íéðåöéçä íäî מידת של  מהותה

החיות  כל  את כוללת שהיא היא היסוד 

החיים  מקור שהם המידות כל  של 

וכשבני  לתחתונים, אותם ומשפיעה

במידת  כראוי מקושרים אינם ישראל 

את  להם משפיעה זו מידה אין היסוד ,

ובגשמיות  ברוחניות האלוקית החיות

הקב"ה, של  åðîîממידותיו  àöåé åðéàå

íéòôùð úåîìåòä ìëå ,äøàä íåù

íéù÷ íéðéãá בכוונת האר "י  בדברי  שאיתא (כמו

המילה 
1(,ãåîòì íìåòä ìëåé àì ïëìå

äìéîä úéøá ìåèéáá יתבטל כי

במניעת  להתקיים לו אפשר ואי העולם

כראוי. השפע 

áåúëä øîà ïë ìòå('ה ב ', éúéøaÀÄÄ(מלאכי 
ìëá éë .íBìMäå íéiçä Bzà äúéäÈÀÈÄÇÇÄÀÇÈ
úãîòä ø÷éò àåäù íééçä úðéçá

úéøáä úðéçá éãé ìò ìëä ,äàéøáä

והשלום  שהחיים ונמצא שלום, הנקרא

בזה. זה àéøèîéâתלויים úéøá ïëìå

,íééç íéîòô 'èúðéçáá àåäù éôì

úéòéùúä äãîá àåäù ãåñéä

,äèîì äìòîìî הספירות תשעת כנגד 

בינה  חכמה כתר והם בהיסוד , הנכללות

יסוד , הוד  נצח  תפארת גבורה חסד 

íééçä úðéçá ãøåé äãîå äãî ìëîå

òéôùîä àåäå ãåñéä úðéçá ìà

,íìåò éàáì íééçäהאב ובמשל 

לבנו(כתר )רצונושמכח  מתחכםלהשפיע 

úåøòäå úåôñåä

של1. שפע יש היסוד  שבמידת שם מבואר 

לתוך יורדים החסדים וכשאין  ו 'גבורות', 'חסדים'

שורש  שהיא בגבורה רק יורד  השפע אזי  היסוד ,

וכל קשים, דינים מעורר  זה דבר  וממילא הדינים,

בצמצום  חיותם מקבלים ממנו  המקבלים העולמות

גדול .
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øåàéá

ליתןומבין לבנו אהבתואיך  להשפיע 

בנו,וגבורתו של  ושונאיו לצריו להצר

זהותפארתו ומכח  בבנו לנצח להתפאר

עד  עליו .לו שיודוהקמים

ãåñéä øùà é"øàä éøáãî òãåðå

íåìù äùåòä àåä éë ,'íåìù' åîù

,úåãîä ïéá מתנגדות והגבורה החסד 

ענינו  שהחסד  עצמם, מצד  לזו זו

ומידת  לתחתונים ה' אור התפשטות

כח לפי השפע  את מגבילה הגבורה

שהיא  היסוד  ידי ועל  התחתונים, וגבורת

מתקשרות  והמקבל  המשפיע  התקשרות

הגבו  מידת נהפכת ואז המדות, רה כל 

פעולתה  שתהיה היינו גמור, לטוב 

מניעת  על  ולהתגבר המיצרים כל  להסיר

הגבורה, המתקת היא וזו ההשפעה

הקשר  בו שכשמתעורר האב  כמשל 

משמשות  המידות כל  אזי לבנו האמיתי

להבן, להשפיע  והוא אחד  ìëåלענין

ïéãøåé úåøåáâäå íéãñçä úðéçá

,åëåúìאלוק אחזה ומבשרי

על  משפיעה תענוג מתוך  שההתקשרות

כולם  את וממשיכה המידות כל 

בפועל , íùלהתגלות íéììëðå

,íù ïé÷úîúîå íéãñçá úåøåáâä

נהפכת  הגבורה שמידת הנ"ל  כמשל 

אלא  עוד  ולא ההשפעה, למידת לסייע 

גדול  בכח  להשפיע  היסוד  חימום שעיקר

שענינה  הגבורה מידת ידי על  הוא

כשישראל  ואף  וחימום, התגברות

שיהיה  גורמים מקום של  רצונו עושים

גדולה, בהתגברות להם הנשפע  השפע 

על  גדול  וקצף  וחימה אף  שגורמים היינו

ה' עבודת מהם המונעים .האומות

íéiçä Bzà äúéä éúéøa øîà äæìåÀÄÄÈÀÈÄÇÇÄ
úéøáä úðéçá øîåìë .íBìMäå אשר ÀÇÈ

אוהבים  שני בין חזקה התקשרות הוא

היסוד , מידת והיא åúàכידוע  ùé

úðéçá ìëù íåìùäå íééçä úðéçá

.øåîàë åúàî òôùð íåìùäå íééçä

æîøì ,úåúéøá â"é äéìò åúøëð äæìå

ïéãçéúî åá øùà ãçàä úðéçá ìò
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úåãîä ìë,אנפין אריך  – העליון הכתר

י"ג  שורש והוא המידות כל  שורש שהוא

הרחמים, ãçàì,מידות íãçéî àåäå

היורדות  המידות כל  את מאחד  היסוד 

לכל , שורש שבהיותו העליון, מהכתר

לזו, זו הנוגדות מידות לאחד  גם בכוחו

åùàøå äöøà áöåî íìåñ àåä éë

,äîéîùä òéâî שהוא אע "פ  היסוד 

המידות, כל  את המאספת תשיעית מידה

את  לעורר מיוחד  כח  לו יש מקום מכל 

הכתר, שהוא המידות כל  éëשורש

íå÷îî ãøåé åéìà ãøåéù äòôùää

äàîéúñ àçåî ,ãåàîì àøåð äåáâ

íéãñçäå íéîçøä øå÷î שהוא

אל  מהכתר השפע  ירידת תחילת

ד "אריך  חכמה הנקרא העולמות,

שם 2אנפין" על  סתימאה מוחא הנקרא

ומהשגתם, חי כל  מעיני נעלם שהוא

éîçøã ïéìéëî â"é úðéçá מידות י"ג

מהכתר. היורדות הרחמים

úåúéøá â"é åéìò åúøëð ïëìå ענינו

האחדות  מכח  היא היסוד  התקשרות של 

עצם  הוא הכתר כי בכתר, שיש הפנימית

שיש  בהתענוג הגשמי ובמשל  התענוג,

בכל  באמת אליו מקושר בנו כאשר לאב 

משום  הוא הזה התענוג ששורש חיותו,

מאוחדים  היו והאב  הבן שבאמת

במוח כלול  הבן היה בעוד  בתחילה

הבן  במוח  האב  מיוחד  עתה ואף  האב ,

ובהתקשרות  האב , ממוח  ונמשך  היורד 

את  מעורר הוא לאביו עזה באהבה הבן

והאב הבן שבו הראשונה המחשבה

תענוג, מעורר וזה יחדיו מאוחדים

הגמור היחוד  הוא התענוג (ולכן שענין

שבו  משום 'יחידה', שם בתואר  הנשמה שורש  נקרא

גמור ) ביחוד במאצילה הנשמה .מיוחדת

מחשבת  את מעורר שהבן בשעה ולכן

דהיינו  עזה, ותשוקה אהבה בברית אביו,

אהבת  את מעוררים ישראל  שבני בשעה

השתלשלות  כל  את מעורר הוא הקב "ה,

ונעשה  האב , במוח  הכלול  הרחמים

מידות  י"ג ע "י גמורים רחמים הנהגת

רחמים  של  הנהגה שהיא רחמים, של 

לפנים  אלא התחתונים, מעשה לפי שלא

ואינו  ראוי שאינו "אע "פ  הדין משורת

כדאי".

úåøòäå úåôñåä

שהוא 2. אנפין  מאריך  שפע מקבלים העולמות כל 

ית' אלקותו  שמתגלה הגילויים כל  של  הכתר 

"פרצופים" בשם זעירהנקראים ואמא , אבא  אנפין, (אריך 

יש  מהם  אחד  בכל  כי פרצוף , מהם  כ "א  נקראים  ומלכות  אנפין
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שהוא 2. אנפין  מאריך  שפע מקבלים העולמות כל 

ית' אלקותו  שמתגלה הגילויים כל  של  הכתר 
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והמחשבה  הרצון שורש שהוא הכתר

האב במוח  הבן כלול  שבה הראשונה

מכל  למעלה שהוא האב  של  בתענוג

בהם, ומלבש  שמתנהג ולבושיו מידותיו

ודרשו  – "בראשית" הכתוב  וכמאמר

ראשית". שנקראו ישראל  "בשביל  חז"ל 
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.ìàøùé úñðë åæ( במדרש כמבואר (שם

לכנסת  הקב "ה חביבות מרוב  כי שם

בחינת  וזהו "אמי", בתואר קראה ישראל 

המלך  ראש גבי מעל  שהיא .3עטרה

úåøòäå úåôñåä

ספירות ) עשרה  של  ,שלימות 

שמות3. רבה מדרש ה )ראה חזרתי (נב , יצחק א"ר  :

עטרה  שבע בת שעשתה מצאתי  ולא המקרא בכל 

יוסי  ברבי  אלעזר  ר ' את שאל  רשב"י  לשלמה,

לו  שעטרה בעטרה מהו  מאביך  ששמעת איפשר 

יחידה  בת לו  שהיתה למלך  משל  הן , א"ל  אמו ,

בתי , אותה קורא והיה מדאי  ביותר  מחבבה והיה

אמי , שקראה ועד  אחותי  שקראה עד  מחבבה זז  לא

שנאמר  בת, לישראל  קרא בתחלה הקב"ה כך 

מה ) עמך(תהלים  ושכחי  אזנך  והטי  וראי  בת שמעי 

שנא' אחותי , שקראן  עד  מחבבן  זז  לא אביך , ובית

ה ) שראשי (שיר  תמתי  יונתי  רעיתי  אחותי  לי  פתחי 

עד מחבבן  זז  לא לילה, רסיסי  קוצותי  טל  נמלא

שנאמר  אמי , נא )שקראן  עמי (ישעיה  אלי  הקשיבו 

ומשפטי  תצא מאתי  תורה כי  האזינו  אלי  ולאמי 

ראשו . על  ונשקו  רשב"י  עמד  ארגיע, עמים לאור 
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åùàøî הכתר הוא שהבן כך  על  המורה

כלול  והוא האב  של  המחשבה ושורש

הבן  כביכול  זו ובבחינה גמור, ביחוד  בו

הוא  כי רצונו לפי האב  את המנהיג הוא

המוחין  מתנהגים שלפיו הרצון שורש

ורחמים  באהבה האב , של  והמידות

גבול . בלי ïúéðוחסדים àì éë ,ïáäå

äæ íå÷îá êéøàäì úåùø זה דענין

עמוק ענין הוא האב בכתר הבן יחוד  של 

מלגשם  להזהר ויש מהשגה שלמעלה

המוגבלת  בהשגותינו בכוונות ,4אותו (ועיין

תטהרו) ה' .לפני 

éðå÷éúá íéîòô äîë øàåáî ïë ìòå

øäåæ( ע "ב יב )øùà(ב ' ל, äìòé(דברים éîÄÇÂÆ
ä"ìéî úåáéú éùàø ,äîéîMä eðlÈÇÈÇÀÈ
çë ìåãâ êë éë ,ä"éåä úåáéú éôåñå

,ä"éåä éðôì àø÷ð øùà ãò åæ äåöî

העליון  דהרצון אליו, קודם כביכול 

בספירת  שמתחיל  הוי"ה להשם קודם

בהכתר  נכללים ישראל  בני ואז החכמה

בקוצו  ונרמז הוי"ה השם שורש שהוא

הראשון, היו"ד  éùàøáשל  äæ ïë ìòå

åñá äæå úåáéúïáäå ,úåáéú éô

שורש  על  תמיד  מורה תיבות הראשי

הכתר  בבחינת שהוא כפי החיות

הגילוי  על  מורה תיבות והסופי והראש,

ששורש  כלומר התחתונים, בעולמות

על  התחתונים בעולמות אלקותו גילוי

בפועל  והמשכתו והנורא הגדול  שמו ידי

מצות  היא היסוד , מידת ידי על  הוא

אלקותו  אור את הממשיכה "מילה"

עתיקא  והנוראים העליונים מעולמות

האור  נמשך  ומשם אנפין, ואריך  קדישא

אלקותו  גילוי שהוא "הוי"ה" לשם

הספירות. בעשרת בעולם

,äîéîM'ä eð'l äìò'é é'î øîà ïë ìòåÄÇÂÆÈÇÈÇÀÈ
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בעולמות 4. נתגלה לא הכתר  שספירת ובפרט

שם  של  היו "ד  של  בקוץ רמז  בדרך  רק התחתונים

י'הוי "ה  בדרך  ספירות , העשרת  כל  נכללים  הוי "ה  בשם  (כי

מלכות ) ה ' המידות  ששת  ו' בינה  ה ' .חכמה 
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