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íôðší

þôêôë מידת בין החילוקים  בענין ודקים עמוקים  יסודות  נתבארו רבינו של  זה 

אהבה, עניינה  החסד  דמידת  נראה  דבפשטות  הגבורה . למידת  החסד 

יותר מעורר  החסד  דענין אמנם דאם היא, כן לא אמנם  יראה . עניינה החסד  ומידת 

מידת  של  ומהותה  עיקרה  מקום מכל  יראה, יותר  מעוררת  הגבורה ומידת  אהבה

בלשון  הנקרא  השפע הורדת  והיא  השפעה , היא  גדרה  אלא  אהבה , אינה החסד 

היא גדרה  אלא  יראה  אינה  הגבורה  מידת  של  ומהותה  ועיקרה  ישר , אור  הקבלה

רוצה שהאור  היינו  חוזר , אור  הקבלה  בלשון  נקרא  התגברות  הוא שענינה אור 

וחוזר מתגבר  זה ומכח ית "ש , במאציל  גדול  והתגברות  בחוזק  דבוק  להיות  תמיד 

גדול . בצמצום אלא  כ"כ בהתגברות  האור  בו שאין הזה  מהעולם  ומסתלק  לשרשו

õ"¼êîבמקום אלא  זה  אין ויראה , צמצום  הגבורה מידת  מעוררת  הזה  שבעולם

האור אין וממילא  שם , השכינה אור  להשראת  עצמו מצד  חסרון שיש 

מתגלה שהיא  במקום  עצמה  הגבורה  מידת  אבל  שם , להיות  רוצה  גבורות  של 

לשרשה, הנפש וכלות  אש כרשפי עזה  אהבה  היא  אבינו, ביצחק  כגון  בשלימות ,

עבודתם ועיקר  הגבורה, ממידת  ששרשם הלוים  עבודת  היא זו כי בסה "ק ומבואר 

ושוב. רצוא  של  ובתנועות  דביקות  בניגוני לשרשם  הנפש  בכלות  התדבקות  הוא

ñ×ôî, המידות בסדר  להגבורה  החסד  הקדמת  טעם שהיא  אחת  מעלה יש  מקום 

שאין  בזמן שכך  ומכיון לתחתונים , אורו להשפיע  הוא הבורא  רצון כי והיא 

לעבודת  וחשיבותה בסדרה  קודמת  החסד  עבודת  ית ' במלכותו מתוקן העולם

מספקת  גבורה  בו אין אם  גם ומקום מקום  בכל  נגלה  ית ' אורו שיהיה  כדי הגבורה ,

אבל  החסד , מידת  שהם  הלל  כבית  הלכה  הזה  בזמן  ולכן הגבורה , אור  את  לקבל 

ת  לבא  דלעתיד  הק ' האר "י מ "ש  עיקרידוע  ותהיה  שמאי כבית  ההלכה  היה

הכסף . על  הזהב כמעלת  החסד  על  שמעלתם אהבה  של  בגבורות  העבודה 
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þš−¼î את המכלה  האהבה  אור  ידי על  נעשה הזה בזמן החיצונים כילוי

טובה, דרך  אל  אדם להשיב שכשרוצים  בחוש  שרואים  כמו החיצונים ,

הבורא אוהבו כמה עד  לו  ולהסביר  בניחותא  האהבה  באור  אליו לפנות  מוכרחים 

אפשר כן ידי על  ודווקא  מכך , ויותר  שנים מאה  בן לאב שנולד  יחיד  כבן ית "ש ,

הקליפות  חיות  עיקר  כי כאן, רבינו בדברי מתבאר  זה וענין למוטב , להשיבו

דונג  כהמס החיצונים נמסים  שממנה האהבה , וחמימות  אור  ידי על  הם  והחיצונים 
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EòBøæ ìò íúBçk ,íúåçë ä"á÷äáÇÈÇÀÆ
íúåçë ä"á÷á ÷áã äéäù ÷çöé äæ

äáäà úånë äfò ék .òåøæá ïéìéôúÄÇÈÇÈÆÇÂÈ
øîàðù ,á÷òé äæ( ב א, úà(מלאכי  áäàåÈÉÇÆ

ïååéæ äéäéù Là étLø äéôLø .á÷òéÇÂÉÀÈÆÈÄÀÅÅ
øîzk ÷écö .ùà éôùøë íé÷éãö ìùÇÄÇÈÈ

çøôé(יג צב , äàöéù(תהלים øîú åîë , ÄÀÈ
,äéàðåù åùééáúð æàå ùà úôéøùì

íäéàðåù ìë åùåáé íé÷éãöä ìë ïë

.ù"ééò
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÷åáã äéä ä"òבקב "הéë ,íúåçë
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ò÷åù åãâðëù úèìåá åúøåö íúåçä

.èìåá åãâðëù ò÷åù àåä íàå החותם

בגשמיות, אמיתית התקשרות על  מורה

בשעוה, נחקקת הצורה אשר ïëåשהיא

äéäù ä"ò åðéáà íäøáàá ìùîðä

åá ÷÷çðù ãò ,ä"á÷á ÷åáã êë ìë

åúøåú ìë íò àøåáä ïåöø êë ìë

åéúåöîå,כחותם ענינה האהבה מידת

התקשרות  היא שהאהבה שמכיון

הפנימי, הרצון של  האמיתית

יחוד  גורמת האמיתית וההתקשרות

כלול  האדם של  רצונו שנעשה אמיתי,
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ברצון  שכלול  מה כל  ממילא ית', ברצונו

של  ברצונו ממילא בדרך  נחקק  הבורא

מה  שכל  דהיינו באהבה , בו הדבק 

אברהם  שיעשה ב "ה הבורא שרוצה

המשפיע )אבינו מצד שהוא הבולט  החותם ענין (דזה

יעשה שכן באברהם החותם נחקק  ענין  (שזה

המקבל) מצד שהוא ìëä.השוקע  âéùäù ãò

.ïéìéùáú éáåøéò åìéôà íéé÷å

÷÷çð ù"úé åðåöøá åúå÷éáã úîçîå

äùòéù äî åîéùøä ìë åéøáéàá

,íäá תכלית יש אבר שלכל  מכיון

הבורא  רצון כפי נברא שלשמה מיוחדת

אבינו  אברהם של  נפשו שכל  ומכיון ית',

גם  השיג ממילא ה', ברצון דבקות היתה

שהוא  שבו הרצון את ואבר אבר בכל 

נברא. שלשמה שבו האלוקי חלק 

שכמו  חותם, בחינת הוא והרשימו

נחקק אור לאיזה זוכה שהאדם שאחר

החותם  צורת כך  שבו, הרשימו בו

פנה  שהחותם לאחר גם בשעוה נחקקת

בשעה  שגם נמצא שכן ומכיון לו, והלך 

אבינו  אברהם על  הנבואה שרתה שלא

מכח לעשות מה מרגישים איבריו היו

שנחקק הקודם המצב  של  ה'רשימו'

זכרון  בחינת הוא דה'רשימו' בהם,

בו  נחקק  מהאור שחלק  ידי על  הנעשה

מזכירו  הוא ובכך  מאבריו, אבר ונעשה

ידי  על  הנרצה הרצון אמיתות את תמיד 

זה, äøåúä.זכרון ìë íéé÷ù ãò

íéé÷ àìù äî íéøîåà éúòîùå

íãå÷ äìéî úåöî ä"ò åðéáà íäøáà

,äåèöðù,להקשות éàãåáדיש éë

åúòãá äåöîä úà âéùä גם שהרי

מקום  מכל  המילה על  שנתנבא קודם

להרגיש  חותם בחינת בו  שהיה כיון

יודע היה בוודאי השי"ת רצון תמיד 

אברהם  שיהיה היה יתברך  השם שרצון

כך , על  נצטווה  שיהיה בשעה ø÷נמול 

øçàì äåöîä úà íéé÷ì äöåø äéäù

äùåòå äååöî äéäéù éãë éååéöä

äååöî åðéàù éîî ìåãâå(א ל"ח , ,(ב "ק 

éååéöä íøèá äìéî úåöî íéé÷éùëå

ãåò äîéé÷ì øùôà éà אין שהרי

על  ולא הערל  על  אלא חלה המצוה

úåöîä,הנימול , øàù ïë ïéàù äî

ë"çà ä"á àøåáä åäååöéù íâä
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ÌÈÈ˜ ‡Ï˘ Ì‚‰ Ì‰¯·‡ Â�È·‡ ˙˘Â„˜ ÏÚ ¯ÓÂÏ ÏÎÂ�Â ,„ÂÚ ÌÓÈÈ˜Ï ÂÏ
Â˙˜˜Â˙˘‰· Â·¯˜· ·‰Ï˙‰ Â·Ï ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÈÂÂÈˆ‰ Ì„Â˜ ‰ÏÈÓ ˙ÂˆÓ
‡Â‰ ‰˜Â˘˙‰ ÔÈ�Ú ‰ÊÂ .‰�ÓÈÈ˜‡Â È„ÈÏ ‡·È È˙Ó ¯ÓÂÏ Â˘Ù� ˙ÂÏÎÂ
˙Â‡¯�‰ ˙ÏÁ‚‰ ÂÓÎ ,‰˘ÚÓ ˙�ÈÁ·Ï ‡·˘ ÍÎ ¯Á‡Ó ¯˙ÂÈ ˙Â·‰Ï˙‰·
Ì· ÂÚ‚È ÂÏÎÂÈ ‡Ï· „Â‡Ó ÌÈÁ˙Â¯ Ì‰Â Ì· ¯Ú·˙ ÌÈ¯˙Ò ˘‡Â ˙ÂÓÓÂÚ
‰Á�Ó ˙ÏÙ˙ ˙�ÂÂÎ· Ï"Ê È"¯‡‰ ·˙Î˘ Â‰ÊÂ ,Ú�ˆ‰· ¯˙Ò� „ÂÁÈ ‡¯˜�Â

øåàéá

.ãåò íîéé÷ì åì øùôà

åðéáà úùåã÷ ìò øîåì ìëåðå

íäøáà נקראת מילה של  זו מצוה

קדושתו  היתה איך  רבינו ומבאר קדושה,

היסוד  קדושת שהיא מילה מצות כלומר

המצוה, úåöîלפני íéé÷ àìù íâä

åáì íå÷î ìëî ,éååéöä íãå÷ äìéî

úåìëå åú÷÷åúùäá åáø÷á áäìúä

.äðîéé÷àå éãéì àáé éúî øîåì åùôð

úåáäìúäá àåä ä÷åùúä ïéðò äæå

úðéçáì àáù êë øçàî øúåé

äùòî לאיזה הצמא של  ההתלהבות

יותר  גדולה אליו, שזכה קודם דבר

כמו  דבר לאותו זכה שכבר ממי

בחוש, úåàøðäשרואים úìçâä åîë

,íá øòáú íéøúñ ùàå úåîîåò

åòâé åìëåé àìá ãåàî íéçúåø íäå

íá האש נקודת היא שהגחלת משום

עצמה  האש ונקודת שמתפשטת, לפני

האש  מאשר יותר הרבה בוערת

שכח מפני ממנה, המתפשטת

הוא  והמשל  בו, כלול  ההתפשטות

שמתפשטת  לפני עצמה הלב  דנקודת

כך  מאחר יותר בוערת פועל , לידי

במעשה, מתפשטת àø÷ðåכשכבר

òðöäá øúñð ãåçé הזה שהיחוד 

רוחא  אתדבקות בדרך  הלב  דרך  נעשה

ברוחא.

úìôú úðååëá ì"æ é"øàä áúëù åäæå

äìòîìå äæçäî ãåçéä ïéåëì äçðî

גוף בבחינת נמשלת הקדושה קומת

אלוקים  "בצלם שנאמר כמו האדם,

אור  חלק  והנה האדם ". את עשה

מידת  ידי על  בעולם המתגלה הקדושה

האדם  גוף  במרכז שנמשלת – התפארת

והגבורה) החסד שהם ידיו שני  צידיו הוא (שמשני  ,

"לאה", הנקרא הקדושה השכינה בחינת

היוצא  הקדושה אור ידי על  שמתגלית

התפארת  מידת של  העליון מהחלק 

החזה בבחינת שלמעלה שנמשל  החלק  (שהוא

החלק מתחיל ושם האורות, מתגלים ששם מהלב 

"רחל") הנקרא השכינה של אורות התחתון והכל  ,

אלא  במהותם השגה לנו שאין רוחניים

לעבודתינו, בנוגע  זה ù"éòרק  שיחוד 

במידת  שנעשה העליונים העולמות של 

הנקרא  ממנו היוצא האור עם התפארת

גמור  ביחוד  כן גם נעשה לאה,

אלא  יסוד , הנקראת ובהתקשרות
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מכח לעשות מה מרגישים איבריו היו

שנחקק הקודם המצב  של  ה'רשימו'

זכרון  בחינת הוא דה'רשימו' בהם,
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שם  ומסתתר ומתעלם עולה ,1שהיסוד 

שבחינת  משום ולאה, יעקב  יחוד בשם נקרא זה (ויחוד

באתכסיא) שהיא המחשבה דבקות היא .לאה

äáäà ìà äðååëä íù éë æîåø

úéøçùá åîë éåìâá àìå úøúåñî

ישראל  כנסת בין הנעשה היחוד  שאז

הוא  להקב "ה לבם ושפיכת בתפלתן

אל  המתגלה שהאור מפני יסוד , בבחינת

לאין  יותר גדול  בשחרית ישראל  בני

בשחרית מאשר ïáäå,ערוך  ÷"åã דדוקא

במנחה  כ "כ  האור התגלות שאין מפני

בבחינת  היא "רחל" הנקרא ית' שכינתו התגלות (דבחינת

נסתר ) שהוא כלומר  שעה באותה יחוד אחור  יש אז ,

שהוא  ולאה", "יעקב  הנקרא  זה נפלא

ומתעורר  הלב , נקודת בבחינת יחוד 

וכלות  ההשתוקקות ידי על  שאת ביתר

בשעה  לאלוקיו ישראל  איש של  הנפש

המוחין. התגלות לו שאין

äéäù .EòBøæ ìò íúBçk אבינו יצחק  ÇÈÇÀÆ
÷åáãבהקב "הæîøîä ïéìéôúë

,àéìâúéàá äøåáâ úðéçáì ìàîùá

íéãñçäî øúåé íéìåâî úåøåáâä éë

úåøòäå úåôñåä

úåîã÷ääראה1. øòù( א כי (כו, אצלינו , נתבאר  :

החול , דימי  מנחה בתפלת לאה, עם מזדווג  ז "א

דז "א, עליון  בחצי  הוא לאה, התפשטות מקום והנה

חצי  מן  העומד  יעקב, ראש התחלת עד  ומסתיימת

איך לבאר , וצריך  למטה. דז "א דתפארת תחתון 

שכבר  ועם לאה, עם דז "א עליון  מחצית יזדווג 

והוא, בקצור , עתה פה נבארה במקומו , זה נתבאר 

העליון  בשליש למעלה עולה דז "א, היסוד  כי 

והנה  לאה. עם מזדווג  שם, ובהיותו  בזעיר , דתפארת

כי  הספירות, משאר  יותר  היסוד , אל  יש זו  מעלה

הדעת, מוח עד  למעלה, לעלות יכול  לבדו  הוא

דשבת, ביוצר  אומרים שאנו  מה סוד  וזהו  כשרוצה.

והכל יודוך  הכל  שם, כמבואר  הכל , תיבת פעמים ז '

עד לעלות יכולת בו  היה לא אם כי  וכו ', ישבחוך 

הה' מקום הוא וגם קצות, השש נשמת שהוא הדעת,

כח, בו  היה לא הזרע, טפת סוד  שהם חסדים,

הזווג , בעת ולמטה משם הטפה ולהוריד  להמשיך 

שהוא  האור , בבחי ' הוא דברינו , כוונת ואמנם

אחר , במקום אצלינו  שנתבאר  כמו  היסוד , פנימיות

דז "א, תפארת נעשה היסוד , של  העליון  שליש מן  כי 

של ת"ת שנעשה הזה היסוד  ובבחי ' ז "א. כשנגדל 

כנזכר . לאה עם להזדווג  יכולת לו  יש כנזכר , ז "א

¬ ñêþ¾− ³ðîë¼ ³îð−½ì³¾þîõô
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øåàéá

,êéãò éàá òåøæá íäå ãåñ åäæå וזהו

היה  אבינו יצחק  של  שאהבתו מפני

- גבורה בחינת אש כרשפי רבה באהבה

מעצמותו  להסתלק  האוהב  רצון שהיא

שורשו שהוא ית' בבורא (כמבואר ולהכלל 

תולדות) ר "פ  לוי  'אור בקדושת בחינת וזה ,

הנפש, בכלות למעלה מלמטה חוזר'

'חסד ' בחינת שהיא אברהם כאהבת ולא

אור  להמשיך  שרצונו ישר', 'אור הנקרא

העולם, כל  ובתוך  נפשו בתוך  אלקותו

למטה. מלמעלה ישר אור שהיא

áéúëã áâ ìò óàåט )בתפילין יג, (שמות

úBàì Eì äéäå יד ïðéùøãåעל  (מנחות , ÀÈÈÀÀְַָ

ע "ב ) äéäéùלז, ,úåàì íéøçàì àìå

àéñëúéàá אי דהאהבה הוא והטעם

שאהבה  משום בפרסום, שתהיה אפשר

ואם  והנאהב , האוהב  יחוד  והיא אחד  גי'

היחוד  יהיה לא אז ביניהם שלישי יש

äæשלם, ìë íò האהבה הסתרת

שלא  כדי הזה, בזמן להיות מוכרחת

משא"כ  בהיחוד , החיצונים את לערב 

כי ãéúòìלעתיד , äìâúéù øùôà

äéäå íéé÷úé ïë éô ìò óàå ,'ä ãåáë

åðééäã ,íéøçàì àìå úåàì êì

éðáì 'äî äáäàä úåà éë äìâúéù

øæ áøòúé àìå íãáì ìàøùé

íúçîùá בשעת שלישי כשיש החשש

רק הוא שאין היחוד  נתגלה כשאין

מעצמותו  להיחוד  שייכות שום לשלישי

שהשלישי  איך  כשנתגלה אבל  ומהותו,

בין  סתירה אין כלל  לזה שייך  אינו

כמאן  דהשלישי להיחוד , השלישי

דמי. דליתא

המלמד  לרב  דומה, הדבר למה משל 

רבה באהבה לתלמידו בחינת תורה (שהיא

של  האמיתי  היחוד מעין שהוא בעוה"ז הרוחני  היחוד

ישראל) לעמו ומיוחד היחיד יהיה המשפיע  ואם ,

תהיה  שלא כמובן אז ביניהם שלישי

אם  אבל  להתלמיד , רק  מיוחדת האהבה

מובן  אזי חי בעל  איזה ביניהם יהיה

כיון  להיחוד  מפריד  חי הבעל  שאין

שייכות  לו אין ועצמותו מהותו שבכל 

לבא  ולעתיד  הלימוד , של  להיחוד 

אלוק חלק  הם שישראל  איך  יתגלה

שלש  חלק  הם והגוים ממש ממעל 

שייכות  שום להם ואין הטמאות קליפות

ישראל . וכנסת הקב "ה לאהבת

òéøëîä å÷ä ë"çàå התפארת בחינת

את  וכלל  לגבורה חסד  בין המכריע 

á÷òéשניהם àåä בין ומשתף  שמכריע 

שאהבתו  אברהם של  חסד  של  האהבה

שהיא  השתוקקות בבחינת היתה
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שבחינת  משום ולאה, יעקב  יחוד בשם נקרא זה (ויחוד
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äáäà ìà äðååëä íù éë æîåø

úéøçùá åîë éåìâá àìå úøúåñî
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הוא  להקב "ה לבם ושפיכת בתפלתן

אל  המתגלה שהאור מפני יסוד , בבחינת

לאין  יותר גדול  בשחרית ישראל  בני

בשחרית מאשר ïáäå,ערוך  ÷"åã דדוקא

במנחה  כ "כ  האור התגלות שאין מפני

בבחינת  היא "רחל" הנקרא ית' שכינתו התגלות (דבחינת

נסתר ) שהוא כלומר  שעה באותה יחוד אחור  יש אז ,

שהוא  ולאה", "יעקב  הנקרא  זה נפלא

ומתעורר  הלב , נקודת בבחינת יחוד 

וכלות  ההשתוקקות ידי על  שאת ביתר
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ÈÙ˘¯Î ÔÂÂÈÊ ‰È‰ÈÂ Î"Á‡ ÂÈ‰È˘ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÏÎÂ ÔÂ¯Â˘È ÈË·˘ ·"È ÂÏ‚˙�
ÁÂ¯ Â¯È·ÚÈÂ ÂÙ¯˘ÈÂ ¯Ú·˙È ÔÎ È„È ÏÚÂ ,'‰Ï Ì˙Â·‰Ï˙‰ ‰Ï‚˙È˘ ˘‡
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øåàéá

שהיתה  יצחק  לאהבת באתכסיא

åáäàùבהתגליא, äáäàîùיעקב

הקב "ה, את éèáùאבינו á"é åìâúð

ë"çà åéäéù íé÷éãöä ìëå ïåøåùé

ידי  על  נעשה השבטים נשמות דהולדת

דהצדיק אבינו, יעקב  של  יחודים

נשמות  להמשיך  זוכה שלו ביחודים

לעולם. ממש חדשות

äìâúéù ùà éôùøë ïååéæ äéäéå

'äì íúåáäìúäחלק שיתגלה ,

מיחלים  שהיו שבלבם ההשתוקקות

ה' אור ולהתגלות שמים לכבוד  תמיד 

בבחינת  באתכסיא עכשיו עד  שהיה

אבינו, øòáúéאברהם ïë éãé ìòå

ïî äàîåèä çåø åøéáòéå åôøùéå

õøàä ידי על  נעשית זו שבחינה אלא

שהוא  הזיו חלק  שרק  אש" כרשפי "זיוון

יתגלה  ההשתוקקות של  החיצוני אור

מקום  ומכל  הטומאה, רוח  להשמיד 

נעשה  החיצונים כילוי של  זו בחינה

שהוא  אברהם בחינת ידי על  בעיקר

כביאור  והלוחשות, הבוערות הגחלים

כוח אלו בגחלים דיש לעיל  רבינו

היא  אשר מהאש יותר ולשרוף  לכלות

בהתגלות.

למקום  הבנים בין הבירור דעיקר ועוד 

ידי  על  נעשה למקום, בנים שאינם למי

רק שייכת אינה דהאהבה האהבה, אור

משא"כ  למקום בנים שהם ישראל  לבני

העולם, לאומות גם שייכת היראה

כל  יהיו ית' מלכותו ויתגלה שכשיתברר

מצינו  ולכן ית"ש, ממנו יראים האומות

ב )בגמ ' ג, זרה לעתיד (עבודה גיהנם אין

חמה  מוציא הוא ברוך  הקדוש אלא לבא

בה  נידונין  רשעים ומקדיר מנרתיקה

היא  דהחמה ע "כ , בה מתרפאין וצדיקים

והרחמים  התפארת מידת בזוה"ק  כידוע 

נידונים  החמה ידי על  ודווקא והאהבה,

שייכים  הם שאין איך  שיתגלה הרשעים

כלל  .2להיחוד 

ùà éôùøá íúåáäìúä äéäé æàå

'äì שלאחר יותר גבוהה דרגה שהיא ,

úåøòäå úåôñåä

בגמרא2. שאיתא מה א )וזהו  ג, סוכה,(ע "ז בענין 

מראש  לנו  תנה עולם של  רבונו  לפניו  אמרו 

שוטים  הוא ברוך  הקדוש להן  אמר  ונעשנה,

מי  בשבת יאכל  שבת בערב  שטרח מי  שבעולם

אף  אלא בשבת, יאכל  מהיכן  שבת בערב טרח שלא

ועשו  לכו  שמה, וסוכה לי  יש קלה מצוה כן  פי  על 

ועושה  והולך  נוטל  [ואחד ] אחד  כל  מיד  כו ' אותה

עליהם  מקדיר  הוא ברוך  והקדוש גגו , בראש סוכה

בסוכתו  מבעט ואחד  אחד  וכל  תמוז  בתקופת חמה

ונשליכה  מוסרותימו  את ננתקה שנאמר  ויוצא,

מן  פטור  מצטער  רבא והאמר  עבותימו ... ממנו 

עכ "ל . מבעטי  מי  בעוטי  דפטור  נהי  הסוכה

ê− ñêþ¾− ³ðîë¼ ³îð−½ì³¾þîõô

‰È‰ ÂÓˆÚ ˘‡‰ ‰ÊÓÂ ,‰ÙÈ¯˘Ï ‰‡ˆÈ˘ ¯Ó˙ Ï˘ ˘‡Î '‰Ï „ÈÓ˙ Ì˘Ù�
Â„·Ï '‰ ÍÂÏÓ· '‰ È‡¯È È‡�Â˘ ÏÎ Â˘Â·È ÔÎ ,‰È‡�Â˘ Â˘ÈÈ·˙�Â ¯Â¯È·‰

:Â�ÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ı¯‡‰ ÏÎ ÏÚ

øåàéá

יכול  אז הארץ  מן הטומאה רוח  שכלתה

ובהתגלות  גמור בהתלהבות להיות

הוא  זה אש ומקור יצחק , בבחינת

שמפרש כמו åøñîמהגבורות øùà

,'äì ãéîú íùôð אהבה בחינת שזה

האוהב מסלק  לה' שמאהבתו גבורה, של 

לשרשו  לחזור מנת על  עצמו את

הזוה"ק כלשון בהקב "ה ולהכלל 

כביטול  דמלכא" בגופא "לאשתאבא

במקורה, øîúהלהבת ìù ùàë

,äôéøùì äàöéùåîöò ùàä äæîå

äéàðåù åùééáúðå øåøéáä äéä של

ידי  שעל  מידה כנגד  מידה שזכתה תמר,

רוח כלתה באהבה לה' נפשה כלות

ונתברר  שונאיה, כל  של  הטומאה

ä',שקרם, éàøé éàðåù ìë åùåáé ïë

äøäîá õøàä ìë ìò åãáì 'ä êåìîá

:åðéîéá

úåøòäå úåôñåä

האהבה, ידי  על  יהיה לבא דלעתיד  דהבירור  וחזינן 

והיא  אהבה מהותה שכל  מצוה הקב"ה להם שיתן 

הנמצאים  את המקיף הבינה אור  על  המורה הסוכה

או  לגמרי  בהמצוה ימאסו  אם יתברר  ורק בה,

ואהבה. בהכנעה שיצאו 

ישראל בני  את שומרת שהסוכה הענין  וזה

אהבה  שהיא הסוכה מצות ידי  דעל  מהחיצונים,

שבני  העולם לאומות ישראל  בין  החילוק מתברר 

לשכר  רק העולם ואומות מאהבה מקיימים ישראל 

של בדין  למפרע זוכים ישראל  כן  ידי  ועל  ועונש,

דמתברר  לזכויות חטאיהם להם ונעשים ויו "כ , ר "ה

מאהבה. היא שתשובתם
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