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לאברהם  א תזריע חסד 

תזריע 

הקדמה 
"במאמר  הדורות צדיקי לו  שהצמידו  בכינוי הידוע צבקות ה' מלאך הרה"ק  של  רבי זה

המלאך  של אברהם  יחידו  בנו  ממעזריטש ", להמשיך המגיד  משמים נתמנה אשר

של  דרכו  הק 'את הבעש"ט המתגלה מרן המלכות ספירת שהוא  היראה, ענין נתבאר ,

העולם  כל  את מקיים הצדיק  איך המלאך מבאר אלו  תורה בדברי התחתונים. בעולמות

היה  העולם בריאת כי הזוה"ק  מאמר את מבאר רבינו  ביראה. התוה"ק  את שלומד  ידי על 

העליונים  מעולמות התורה את המשיך כביכול  שהקב"ה ידי על  כלומר התורה, ידי על 

התורה  את שמקשרים ידי על  הוא  העולם קיום גם שלכן ומבאר התחתונים, לעולמות

העליונה  החכמה שהוא  למקורה שוב העולם, נברא  שבהם באותיות דהיינו  הזה, שבעולם

היראה. ידי על  היא  זו  והמשכה ארץ, יסד  בחכמה ה' נאמר שעליה

ביראתוכאשר  היה שידוע וקדוש  צדיק  אותו  מפי היראה מהות על  לומדים אנוא אנו  ,

התחתונים  לעולמות אלקותו  המשכת באמת היא  היראה כי דבריו  מתוך רואים

ית', אלקותו  מציאות הרגש  היא  היראה שכן בעליונים. התחתונים העולמות והתקשרות

והערות1 2הוספות

כל א. להסתגר  שנהג  ה"מלאך' אברהם רבי את לראות זכו לא המלאך של עירו יהודי כי ידוע

כי  עינים המאור  להם  יעץ לראותו, שברצונם זי"ע  עינים המאור  לרבם ואמרו בחדרו, ימיו

מחלק  להיות התכבד עינים המאור  הוה. וכך בסנדקאות, יכבדוהו בעיר  מילה ברית יהיה כאשר 

הנימול. הרך של הסנדק יהיה ה"מלאך" אברהם שרבי שידע הראשון והיה בברית הכיבודים

ארוכה  שעה ה"מלאך". את לראות קודש בחרדת וחיכו הכנסת בבית התאספו העיר  יהודי כל

מנין  רק נשאר  מהמקום. וברחו רבים נבהלו בואו על כשהודיעו בא. לא עדיין והוא עברה



לאברהם  תזריע חסד  ב 

גילוי  את שמסתיר והצמצום ההסתר את מגלים אנו  ית' אלקותו  מציאות הרגש  ידי ועל 

עכשיו נראה שהוא  כמו  העולם מציאות  יסוד  למעשה הוא  זה שהסתר בעולם, ית' אלקותו 

את  מגלים אנו  היראה ידי שעל  ומכיון ית', אלקותו  על  ומסתיר "מעלים" שהוא  באופן

לתוך  אותו  וממשיכים העולם קיום שהוא  בכח מתדבקים שאנו  נמצא  בעולם  ית' אלקותו 

העולם.

דהיינוומכיון  העשיה, לבחינת ששייך התורה חלק  הוא  העולם של  האמיתית שמציאותו 

וצמצום, הגבלות שכולו  העשיה עולם של  גילוי באופן נגלים שהם התורה אותיות

ומידה  גבול  ג "כ להם יש  האותיות כי ומידה, וגבול  וזמן מקום לו  יש  בעולם שיש  דבר  ולכל 

דהיינו מהתלבשות שלמעלה התורה אור ונתכסה ונחבא  נתגלה אלו  ובאותיות צורתם, כפי

התורה  אותיות את מקשרים כשאנו  כן על  העליונים, בעולמות שהוא  כפי התורה  שורש 

והערות1 2הוספות

מושבו  למקום והלך אברהם רבי כשנכנס המלאף. של לבואו ויראה באימה שחיכו מצומצם

הניח  הרב, של כסאו על התיישב אברהם רבי זוית. בקרן ועמד ממקומו הרב קם הרב, של

מהשמש  וביקשו התינוק, את לפניו הביאו ורחימו בדחילו העמוד. על ונשען ידו על ראשו

פחד. כי אליו לגשת רצה לא השמש אמנם לו, ממתינים וכולם נמצא שהתינוק לו להודיע

עינים, המאור  סיפר  רגע" "באותו הבמה. אל והתקרב הנולד ברך ה"מלאך" הבחין בינתיים

הלהב  בראש ולקחתיו כשהרמתיו מידי. הסכין שנפל עד לרעוד והתחלתי כך - כל "נבהלתי

אחרי  הברכות. את לברך אברהם לרבי ונתן המילה". על ברכתי כבר  אם לזכור  יכולתי לא

באותו  בו שאחזה מההתרגשות נרגע ולא בחדרו ישב לביתו, עינים המאור  חזר  מילה הברית

אפשר "כיצד אמר : מידו, קיבל ולא שתיה פעמיים לו הביא כך כל נרגש שראהו הגבאי מעמד.

ה'מלאך". אברהם רבי של כזו עליונה בדרגה ה' את העובד אדם שיש כששומעים לשתות

הבעש"ט ). (שבחי

היה  יכול לא  מלאכים, יראת  זושא רבי על שבאה "בשעה אמר  מרוז'ין ישראל רבי הרה"ק

הקדוש  ה"מלאך " זקני, ואילו מעליו. שיסירנה הוא ברוך הקדוש בפני והתחנן זו יראה לסבול

גשמי  נברא ששום באופן אוכל והיה כמלאך היה עצמו הוא שכן, מלאכים, מיראת סבל לא

עמדו  ה"מלאך". את לראות אחיו עם בא ממזי'בוז ברוך רבי הקדוש הרב להתקיים". יכול לא

החלון. דרך ה"מלאך" על והסתכלו קודש בחרדת עמדו רק להיכנס. העזו ולא חדרו בפתח 

והם  האחים שני על נפל גדול פחד ברוך. רבי של בפניו ישר  והביט  מכסאו הרבי קם לפתע

הבהלה  מחמת מהם שנשמטו תהלים וספר  מעיל מאחוריהם משאירים כשהם מהמקום נמלטו

טשרנוביל). (יחס והחפזון.
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שהוא  שורשו  עם הזה העולם את מקשרים אנו  היראה, ידי על  שנתגלה העליון לשרשם

בחכמה. שנתגלה ית' אלקותו 

תורתוהמעיין  דברי סובב שעליהם העיקרית מהסוגיות אחת כי יראה רבינו, של  בספרו 

שמתקשר  הצדיק  ידי על  התחתונים, לעולמות השפע המשכת ענין הוא  הקדושה

להמשיך  זה כעין כן גם גורם למעלה מלמטה ההתקשרות ידי ועל  התחתונים לעולמות

כל  את להכניע העבודה סביב והולך סובב רבינו  הספר שברוב אלא  למטה. מלמעלה

החכמה  שהיא  להיראה הגשמיות של ב המידות – התחתונה הספירה – שהמלכות  ידוע כי ,

כתר  שבו  הראשונות הספירות דהיינו  ממנו , שלמטה עולם כל  של  השורש  היא  עולם, כל 

היא  שעבודתינו  נמצא  וממילא  דבריאה), כח"ב היא  דאצילות מלכות (למשל  ובינה חכמה

הביטול  בתכלית  יתברך להשם בטלות  להיות גשמיות בעניני שלנו  המידות את להכניע

הצדיק  ידי על  ולכן הצדיק , עבודת היא  וזו  בעולם, ית"ש  אלקותו  התגלות שהיא  להיראה

- כמדומה - מובאת שלא  נקודה עוד  רבינו  מוסיף תורה בדברי אמנם לעולם. שפע נמשך

שהתורה  ומכיון ביראה, תורה שלומד  ידי על  ההתקשרות היות והיא  בספרו , מקום בעוד 

התחתונים  לעולמות יראה שממשיך נמצא  העולמות כל  חיות היא 

א' פרק

היראה  ידי על  בעולם ית ' אלקותו גילוי

תבנה כה אשר בית  איזה  רגלי הדום והארץ  כסאי השמים ה ' אמר

קוב"ה  ברא  דבאורייתא  ידוע  הנה  מנוחתי, מקום ואיזה  לי

מסתכל  קוב"ה  בזוהר שכתוב כמו  עלמא  מקיים ובאורייתא  עלמא 

אותיות  צירופי עושה  שמשכיל  כמו  כי פי' עלמא  וברא  באורייתא 

וארץ  שמים אותיות  צירף  פי' באורייתא  מסתכל  קוב"ה  כך  בשכל 

והערות1 2הוספות

בגמרא ב. שאמרו כמו הצדיק ידי על הוא "והכל אמור : פרשת ריש לאברהם חסד למשל  ראה

פי' לרקיע עד מארץ יש אחד דעמוד בזוהר  וכדאיתא לזה, לצוות אלא נברא לא העולם כל

ידי  על הוא והכל לרחמים, מדין מהפכין שהצדיקים למשכילי"ם לרקיע מארציות שמעלה

אש  ואז החכמה התגלות בא עי"כ חכמה ראשית שהוא המלכו"ת ליראת מדות הו' שמכניע

כו'". תלך לפניו
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על  נעשו  העולמות  כל  וכן  וארץ  שמים בעשיה  גם ונעשו  לזה  זה 

קוב"ה  ברא  אותיות  בכ"ב באורייתא  וזהו  אותיות , צירופי ידי

שיש  כמו  כי הצדיק, ידי על  פי' עלמא  המקיים ובאורייתא  עלמא ,

של  ל "ת  ושס "ה  מ "ע  הרמ "ח כך  באדם גידים ושס "ה  אברים רמ "ח

האורייתא או לומד וכשאדם העולמות , כל  של  החיות  הם רייתא 

כל  מעלה  הוא  חכמה  ראשית  הוא  ויראה  (בדו "ר), ואהבה  ביראה 

עמודיה  חצבה  הכתוב שאמר כמו  מדות  בשבע  שנברא  העולם

כמו בעולם, א -להות  השגת  בא  נמצא  לחכמה , לשרשה  שבעה 

יורד  בחכמה  כשמתלבש  פי' ארץ , יסד בחכמה  ה ' הכתוב שאמר

צדיק  ידי על  עלמא  מקיים ובאורייתא  וזהו  ארץ , ליסד אח"כ

א -להות  התגלות  בא  זה  ידי ועל  ואהבה , ביראה  אורייתא  כשלומד

חסד, שהוא  המדות  בהתחלת  הוא  החכמ "ה  התגלות  רק בעולם.

באברהם  בהבראם, הכתוב שאמר  כמו  הבריאה  תחלת  שהיה  כמו 

שמכניע  הצדיק הוא  ו ' ואת "ה  פי' כולם את  מחיה  וזהו  חסד. שהוא 

הגדולה  ה ' לך  הכתוב שאמר כמו  יתברך , להשם מדות  הז' כל 

כשהצדיק  ת ' עד מא ' שהוא  אתוון  כ"ב ידי על  פי' א "ת  כו ' והגבורה 

ואתה . וזהו  כנ "ל , כולם את  מחיה  ה ' שהוא  ביראה  אותם ּכה לומד
ּתבנ ּו א ׁשר  בית זה אי  רגלי  הדם והארץ ּכסאי  הּׁשמים ה' §¦¤£¦©¤¥¨§©Ÿ£¤¨¨§¦§¦¦©¨©©̈אמר 

מנ ּוחתי  מקֹום זה ואי  א ).לי  סו (ישעיה  ¦§¥¤¨§¨¦

עלמא הנה  מקיים ובאורייתא  עלמא  קוב "ה ברא  דבאורייתא  בריאת ידוע

התורה , אותיות  ידי על הוא  רגע  בכל קיומה  וגם  בזוהר העולם  שאיתא  כמו 
עלמא ", וברא  באורייתא  מסתכל וברא "קוב "ה בתורה  "הסתכל" הכוונה  ומבאר

התבוננות . הוא  הסתכלות  תיבת  שפירוש  שידוע  העולם ,

בשכלומבאר אותיות צירופי  עושה שמשכיל כמו  כי  מתבונן פי ' משכיל כאשר

ההשגה  את  ממשיך והוא  שלו, התלמידים  מהשגת  וגנוז הנעלם  חכמה  דבר באיזה 

ולבארה , להסבירה  מובנת  שתהיה  כדי ואותיות  בתיבות  להיות  התבוננותו ידי על

ונעשו לזה זה וארץ שמים אותיות צירף  פי ' באורייתא , מסתכל קוב "ה כך
וארץ  שמים בעשיה וארץ ,גם שמים  תיבות  את  הפועל אל מהכח הוציא  הקב "ה 

והיא  נברא  ומכל רעיון מכל נעלם  שהוא  ית ' ברצונו וטמונים  גנוזים  לכן קודם  שהיו

שמורה  אותיות  ידי על הקב "ה  אותו גילה  לפועל זה  כח שיתגלה  וכדי התוה "ק ,

עשיה . בבחינת  לפועל הגילוי על
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העולם , בכיסויי התורה  אותיות  באמת  הן והארץ  השמים  כי נפלא , דבר כאן המבואר

שנצטרפו  התורה , הוא  וחיותו העולם  ונשמת  ית ', אלקותו קדושת  שוכנת  ובנבראים 

והארץ , השמים  שנתגלו עד לזה  זה  ידי אותיותיה  על נעשו  העולמות כל וכן
אותיות  אלא צירופי  אותיות , ידי על כולם  נעשו התחתונים  וגם  העליונים  עולמות 

התחתונים  העולמות  של שורש  הם  העליונים  עולמות  של שאותיות 

עלמא ,וזהו קוב "ה ברא  אותיות בכ"ב  עלמא ,באורייתא  מקיים ובאורייתא 
הצדיק  ידי  על דבר פי ' צריך הקב "ה  שברא  נברא  שכל אלוק  אחזה  מבשרי

אותו  זנים  ואח"כ הוולד את  מולידים  והאם  האב  למשל המקיימו, ודבר המולידו

העולם  הויית  אשר הכללית , בבריאה  וכן ממנו, נשמתו תסתלק  שלא  כדי במאכלים 

דבוק ויהיה  העשיה  העולם  שיתקיים  כדי אבל בעצמו, הקב "ה  ידי על היה  ולידתו

אכילה  של חיות  בבחינת  העליונים , בעולמות  המתגלה  ית ' אלקותו שהוא  בנשמתו

אותם  של למהותם  השייכים  נבראים  כביכול צריך לגוף  הנשמה  את  המקשר ושתיה 

עולם  בתוך התורה  את  שמקיים  הצדיק  ולכן בהם , ית ' אלקותו וממשיכים  העולמות 

העשיה . העולם  את  המקיים  הוא  העשיה 

העולם , קיום  התורה  איך באדם ומבאר גידים ושס"ה אברים רמ"ח שיש  כמו  כי 
בו, המתלבש  רוחני כח לו יש  וגיד גיד וכל ואיבר איבר מ"ע וכל הרמ"ח כך

החיות הם אורייתא  של ל"ת העולמות ושס"ה כל והחיות של הנשמה  בבחינת 

ולימוד  במעשה  המצוות  קיום  ידי על הוא  וההתפשטות  האיברים , לכל המתפשטת 

העשיה . לעולם  החיות  את  ממשיך שהמעשה  בפה  התורה 

הוא וכשאדם  ויראה ורחימו ), (בדחילו  ואהבה ביראה האורייתא  לומד 
חכמה ה ',ראשית יראת  חכמה  ראשית  שאיתא  כל כמו מעלה  הוא 

הכתוב  שאמר  כמו  - מדות בשבע שנברא  זוה "קהעולם עי' א  ט, (משלי

א ), קפ "ו לחכמה בראשית  לשרשה - ׁשבעה" עּמּודיה נקראת –"חצבה היראה  ¨§¨©¤¨¦§¨
לאור  ההתקשרות  שהיא  מפני מלמעלה , מלמטה  ראשית  שהיא  משום  חכמה  ראשית 

היראה  מתגלה  אזי החכמה  עצם  נרגשת  שאין במקום  אפילו כי בעולם , החכמה 

שאין  אף  ית "ש  ממנו להתבטל עכ"פ  שיש  ההידיעה  והיא  החכמה  חיצוניות  שהיא 

שהיא  בתכלית , ית ' אליו בטלים  הנבראים  שכל ואיך ית ' גדלותו עוצם  מבינים 

נקראת  והיראה  עילאה " "חכמה  נקראת  החכמה  ולכן ית ', כבודו הדר מפני היראה 

היראה  ידי על מתגלה  החכמה  אור שעיקר משום  תתאה " .ג "חכמה 
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ספירת ג . (משא"כ יתברך אלקותו התגלות אור  מתגלה שבה הראשונה  הספירה היא החכמה
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שהיא  התורה  אותיות  את  לומד כשאדם  - בעצם החכמה ולענייננו הם  לעיל וכאמור ,

שנתגלו  כפי אלו באותיות  שנתגלה  כפי הקב "ה  של חכמתו הוא  כי העולמות , חיות 

שהלימוד  ידי ועל התחתונים , העולמות  חיות  את  ומעורר מקשר הוא  העשיה , בעולם 

הוא  העולמות ביראה הזה  את  מקשר שהוא  נמצא  בחכמה , האותיות  שורש  שהוא 

שלמעלה  החכמה  אור שהוא  לשרשם  – התורה  אותיות  בעצם  הם  התחתונים 

מהאותיות .

לימוד  בחינת  ידי על היה  למטה  מלמעלה  האור והמשכת  העולם , שבריאת  וכשם 

תורה  המלמד רב  בבחינת  הקב "ה  כביכול עלמא ", וברא  באורייתא  "אסתכל התורה 

לעולמות  עד ית "ש  באלקותו גנוזה  שהיתה  ממקום  התורה  את  שהמשיך לתלמידו,

ידי  על נעשה  לשורשו למעלה  מלמטה  העולם  והדבקת  העולם  קיום  כך התחתונים ,

שהוא  נמצא  למעלה , מלמטה  דביקות  שהיא  ביראה  תורה  לומד כשאדם  כי התורה ,
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המלכות  וספירת האחרונה, הספירה המלכות ספירת היא והיראה לגמרי), נעלמת היא הכתר 

של  מלכות התחתונים, בעולמות העליונים עולמות של האור  את מגלה העליונים עולמות של

ממנו. שלמטה בעולם עולם כל

יסד  "אבא המלכות , ספירת דהיינו והיראה - החכמה בין הקשר  על בזוה"ק איתא כן ועל

ומכוננת  מיסדת היא הספירות, כל מקור  שהיא שם על אבא הנקראת החכמה כלומר  ברתא",

אמנם  ונעלמת גבוהה היא החכמה ספירת הנה כי הסה"ק ומבארים בת , הנקראת היראה את

המלכות, ספירת דהיינו התחתונה הספירה שהיא היראה ידי על דווקא בשלימות מתגלית היא

אע"פ  שמאמין מי של אמונה מצד באה המלכות ספירת שמצד שהיראה מפני הוא והטעם

וכן  הוא שכן ובבירור  באמת לו שנודע מכיון שמאמין אלא בשלימותו, הענין מבין שאינו

העולמות  של הקב"ה של ותפארתו גדלו משיגים אנו שאין הגם ולעניננו להיות, מוכרח 

שאנו  עכ"פ ויודעים מרגישים שאנו היראה הרגש ידי על אמנם מאוד, נשגבים שהם העליונים

דומיא  העליונות , הספירות לכל מקושרים אנו זה ידי ועל אותו, המחיה והוא להקב"ה בטלים

הספירות. לכל אב בהיותה הספירות כל את כוללת היא שגם דהחכמה

אבא, הוא מה הענין עומק משיג  שאינו שאע"פ אבא, שקורא לתינוק משולה האמונה והרי

מקור הוא אביו כי הזעיר  שכלו לפי ביותר  קלושה ידיעה לו יש אמנם חיותו, מקור  הוא איך

בהעלם  כלול אבא שקורא זו ובקריאה מהשגתו, שלמעלה ממקום לו באה זו שידיעה חיותו,

חיותו. מקור  והוא שורשו הוא שאביו אבא, הוא מה הידיעה כל גדול

עצמה  החכמה עד המידות כל בהעלמה מתגלה שבה היראה, שהיא המלכות ספירת היא וזו

ה'". יראת חכמה "ראשית הפסוק וע"ש חכמה", ראשית היא "יראה רבינו וכדברי
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הנקראת  היראה  שהיא  למעלה  לשרשם  למטה  שהם  התורה  אותיות  את  מקשר

חכמה . ראשית 

ביראה נמצא  התורה  לימוד ידי בעולם,שעל א -להות השגת העולם בא  כי

בחכמה , לשורשו הכתוב מתקשר שאמר  יט)כמו  ג , ּבחכמה (משלי ¨§¨§ה'
ארץ, ליסד אח"כ יורד בחכמה כשמתלבש  פי ' ארץ, מתגלה יסד ית ' אלקותו ¨©¨¤

בעולמות  ומתגלה  מתלבשת  החכמה  כך ואחר החכמה  ידי על בתחילה  בתחתונים 

ולכן  מכולם , התחתונה  שהיא  המלכות  עד] המידות  שבעת  ידי [על התחתונים 

בעולם . ית ' אלקותו מתגלה  אז להחכמה  העולם  את  מקשר ובאורייתא כשאדם  וזהו 
זה  ידי  ועל ואהבה , ביראה אורייתא  כשלומד צדיק ידי  על עלמא , מקיים

בעולם. א -להות התגלות בא 

חסד רק  שהוא  המדות בהתחלת הוא  החכמ"ה התגלות התגלות תחילת 

שהוא  עצמה  בהחכמה  להתגלות  יכול אינו התחתונים  בעולמות  אלקותו

לגמרי, התחתונים  לעולמות  שייכת  שהיא  בהיראה  לא  וגם  מעלתה , לרוב  סתומה 

המידות  שהוא  הממוצע  ידי על המלכות אלא  הבריאה ד עד תחלת שהיה כמו  ,
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שכלית ד. היא החכמה כי להיראה, החכמה בין ממוצע כעין הם המידות כי הוא הטעם בפשטות

המידות  אבל בגשמיות, מתגלה ית' כשאלקותו ה' יראת להיות שנולד גשמי הרגש היא והיראה

ולכן  לגמרי, טבעיות פעולות ואינן שכליות בהם  שיש מפני לטבע, שכל בין ממוצע כעין הם

שאינן  מפני לטבעיות נוטות הם ואמנם ולירא, לאהוב שאומר  בדווקא השכל ידי על נולדות הם

תחילה  מתגלה שהיא חכמה כל ולכן הטבע, ידי על מורגשות הם אלא לגמרי דק שכל

לבעל  לאברהם חסד בסה"ק מבואר וכן התחתון, עולם שהיא בהמלכות אח "כ ורק בהמידות

במאמר "והלא והיתה ד"ה בא פרשת רבינו של בספרו מבואר  וכן מסלאנים, העבודה יסוד

שעולם  יבנה חסד עולם כי פי' שבעה עמודיה חצבה הכתוב שאמר  כמו הענין כי כו' אחד

מושג ". אינו אי"ן שער  שהוא ראשונים ושלשה שכליים שבעה רק מושג  ואינו מחסד מתחיל

דהחכמה  בטעמא, מילתא בזה הוסיף ענין) (ד"ה קרח  לפרשת לאברהם בחסד עצמו ורבינו

יכולה  ואינה לשרשה דבוקה להיות טרודה היא הכתר  שהוא ההשפעה למקור  קרובה בהיותה

על  השפעה שמוריד מפני וא"ו נקרא "הצדיק וזלה"ק: עכדה"ק, המידות, משא"כ להשפיע,

ה' לך השלום עליו המלך דוד כמ "ש להש"י, מדות הו' כל שמכניע שלו מדות הששה ידי

שהוא  יו"ד יש הוא"ו ועל מדות מו' כלול שהוא המשכה בא ידו ועל כו', והגבורה הגדולה

בהירותו  משום משפעת בעצמו החכמה דאין והא המדות, ע"י המשכה בא שממנו החכמה

להמשיך  יכול ואינו לכתר  דבוק הוא שעדיין פי' לבלוע, טרוד  והוא שני כלי רק אינו שעדיין
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באברהם, בהבראם, הכתוב  שאמר  ט)כמו  א  יב  בראשית  רבה  במדרש  (עי'

חסד, שהראשון שהוא  רועים  השבעה  ידי על ית ' אלקותו נתגלה  כללי שבאופן כמו

אלקותו  מתגלה  ושעה  שעה  בכל כך החסד, למידת  מרכבה  שהיה  אברהם  היה 

העולם  שהיא  בהמלכות  נתגלה  אח"כ ורק  המידות , ובכל החסד ידי על בתחילה 

החסד, שם  על קרויין המידות  ועיקר היראה . ידי על אלקותו שורה  שבו התחתון

ד"ה  אמור (פ ' אמת  בדברי שאיתא  כמו העבודה  תכלית  עיקר שהיא  משום 

מוהר"ר אלקים  איש  הרב  בשם  "שמעתי טוב והבאתם ), שם בעל  השבעישראל  דכל

חתי  וכן אחרת , תאוה  הוא  כנען, הוא  החסד מדת  כנגד למשל זה  לעומת  זה  מדות 

ולאשר  יתברך להשם  רק  להיות  מאהבה  הוא  שהעיקר ועל  כולהו וכן פחד, כנגד

ההתגלות  דתחילת  מזה  היוצא  הכנעני ". ארץ  נקרא  כך על שנאהוב  יתברך רצונו

בעולם ". ית ' אלקותו מתגלה  זה  ידי ועל המידות , ובשאר ה ', באהבת  היא 

"וא ּת ה וזהו ו) ט , שמכניע (נחמיה  הצדיק הוא  ו ' ואת"ה פי ' ּכּלם", את מחּיה §©¨§©¤¤ª¨
הכתוב  שאמר  כמו  יתברך, להשם מדות הז ' כט,כל א  - הימים  (דברי

כו 'יא ) והּגב ּורה" הּגדּלה ה' בפסוק"ל שכתוב  מה  את  ומגלה  מקיים  הצדיק  §©§ª¨§©§¨
יתברך, להשם  המידות  כל את  שמעלה  ידי על בפועל וכו' והגבורה  הגדולה  ה ' לך

ת' עד מא ' שהוא  אתוון כ"ב  ידי  על פי ' התוה "ק א "ת לומד אותיות  כשהצדיק
ה' שהוא  ביראה הוי"ה אותם השם  של אחרונה  ה ' נקראת  את היראה  מחיה

ואתה. וזהו  כנ "ל, כולם
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מן  השפע מוריד וכשהצדיק עולם יסוד שהוא צדיק ידי על הוא והכל מדות, ו' ידי על רק

סביב  ותלהט  תלך לפניו אש הכתוב שאמר  כמו העולמות, בכל אור  הוא אז לעולמות החכמה

בשמים  הא-להים ה' כי אף לארץ מתחת אך מתגלה כשהמלכות להיות יכול רע שום ואין צריו,

בחשך  "היודע הכתוב שאמר  ע"ד בהתגלות אינו עכ"ז לארץ, ומתחת מתחת הארץ ועל ממעל

ועונש". שכר  שיהיה כדי למה כך וכל בהתגלות שאינו פי' פלאך",
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ב ' פרק

החכמה  מתגלה  היראה  ידי על 

חודש וזהו נקראו מדות  שהז ' פי' בחדשו , חודש  מדי והיה 

נקראו ולכך  אותיות , צירופי בהם אין  בעצמן  שהמדות 

אדם  לשכל  כשבא  רק איברים חיתוך  בו  שאין  עמוד כמו  עמודים

בשכל , אותיות  צירופי מחדש  הוא 

שהוא וזהו בחכמ "ה  נתעלו  מדות  כשהז' פי' בחדשו  חודש  מדי

ביראה  שלומד הצדיק ידי על  בשבתו  שבת  ומדי שרשם,

פי' בשבתו  שבת , ירא  בראשית  בזוהר שכתוב כמו  שבת  שנקרא 

להשתחוות  בשר כל  יבוא  - חכמה  ראשית  שהוא  לשורשו  כשבא 

כנ "ל . הכל  יתעלה  צדיק שע "י פי' ה ', אמר לפני

כג )וזהו  סו, חודש (ישעיה  נקראו  מדות שהז ' פי ' ּבחדׁשֹו, חדׁש מּדי  §¨§¤Ÿ¥¦¨¨§והיה
אותיות, צירופי  בהם אין בעצמן מלמעלה שהמדות הבא  ואור שפע  שכל ידוע 

אורה , מתגלה  שבה  בשם  נקראת  מידה  וכל התורה , אותיות  כ"ב  ידי על מתגלה 

ובא  ית '), אלקותו לקבל (כלים  "כלים " הם  האותיות  ולכן תפארת , גבורה  חסד  כגון

למעלה  הוא  בהמידות  המתגלה  עצמו מצד יתברך אורו באמת  כי לנו לומר רבינו

ומכיון  האותיות , ידי על האור מתגלה  המקבלים  מצד ורק  אותיות , מהתגלות 

המקבלים , אצל כשמתגלים  מחדש  עת  בכל היא  בהכלים  האור של שההתגלות 

בהם  מתגלה  שאז ויראה  באהבה  מתגברים  והנעשים  והנוצרים  כשהנבראים  דהיינו

התחדשות . מלשון חודש  נקראים  הם  לכן והגבורה , החסד מידת 

העולם עמודים המידות נקראו ולכך  על שקאי שבעה ", עמודיה  "חצבה  בפסוק 

המידות , בשבעת  איבריםשנברא  חיתוך בו  שאין עמוד שנמשלו כמו  מה 

האמת  מצד אבל המקבלים  מצד רק  הוא  גידים  ושס "ה  איברים  ברמ"ח התורה  אורות 

מתגלה , הוא  - מידות  באיזה  דהיינו - כלים  באיזה  חילוק  שום  בלי שוה  כולו האור

בשכל, אותיות צירופי  מחדש  הוא  אדם לשכל כשבא  מעוררים רק המידות 

המידות  את  הפועל אל מכח ולהוציא  להביע  כלים  שהם  המחשבה  אותיות  את  באדם 

בהמידות  נעשה  אזי הכלים  שהם  האותיות  ידי על בו מתגלים  וכשהם  בו המתעוררות 

עצמם . האורות  מצד ולא  הנבראים , המקבל, מצד זה  כל כאמור אבל אותיות , צירופי
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שרשם וזהו שהוא  בחכמ"ה נתעלו  מדות כשהז ' פי ' בחדשו , חודש  מדי 
רק להתנהג  האלוקית  החכמה  לפי ומנהיגם  המידות  את  מיחד כשאדם 

שהמידות  נחשב  ואז החכמה , אור בהמידות  מתגלה  אזי יתברך השם  כרצון בקדושה 

נקראת  חיות  באדם  משפיעה  שהיא  שהמידה  וכשם  החכמה , שהוא  בשרשם  נתעלות 

החכמה  כך המידה , אותה  מהות  לפי חיות  באדם  מחדשת  שהיא  שם  על "חודש "

היא  כי  המידה , של החודש  כלומר "חודשו" נקראת  המידות  לכל אב  שהיא 

מהחכמה  יורד שהחיות  הסדר הוא  כך כי שבה , החיות  את  בהמידה  המחדשת 

אם  נחשבים  והמידות  להאדם , ומהמידות  להמידות  ואמא  אבא  הנקראים  והבינה 

נקראים  והם  ישראל בנפשות  החיות  מתגלה  ידם  על כי ישראל, בני לנשמות  ואם 

ואמא . אבא  שהוא  והבינה  להחכמה  "בן"

את  ביראה  שלומד הצדיק  ידי על היינו בשרשם  מתעלות  שהמידות  זו והתעלות 

החכמה  שהוא  לשורשו מידות  בשבעה  שנברא  העולם  את  מעלה  הוא  ובכך התוה "ק 

היראה . ידי על המתגלית 

ומפרש , הפסוק  שממשיך מה  הצדיק וזה  ידי  על ּבׁשּבּתֹו", ׁשּבת שנקרא "ּומּדי  ¦¥©¨§©©
דהיינו היראה , שם  על שבתשבת  שנקראת ביראה המידה שלומד היא  היראה 

שבת , נקראת  והיא  בשבת  נתגלית  זו ומידה  המלכות  שהיא  שכתוב השביעית  כמו 
שבת", ירא  - "בראשית מתיבת בזוהר  מורכבת  והיא  החכמה , היא  בראשית  תיבת 

נקראת  והיא  התחתונים  לעולמות  החכמה  המשכת  שהיא  היראה  על לרמז שבת  ירא 

חכמה שבת , ראשית שהוא  לשורשו  כשבא  פי ' את "בשבתו " שמיחד ידי על

השם , בעבודת  המידות  שע"י כל פי ' ה'", אמר  לפני  להׁשּתחֹות ּבׂשר  כל יב ֹוא  "¨¨¨¨§¦§©£§¨©¨©
כנ "ל  הכל יתעלה זוכים צדיק אזי לשרשם  המידות  כל את  מעלה  שהצדיק  ידי על

בהירות  של באופן אלקות  להתגלות  – "בשר" בבחינת  שהם  אלו גם  התחתונים 

של  למצב  באים  הברואים  שכל ועד החכמה , אור שהיא  ראיה  בבחינת  גדולה 

וביראה  באמונה  רק  ולא  בבהירות  והדרו ה ' זיו את  ומרגישים  לפני", "להשתחוות 

פשוטה .



לאברהם  יא תזריע חסד 

ג' פרק

הקליפות את  מבער  הצדיק 

שהוא וזהו החכמה  התגלות  בא  צדיק ידי שעל  כסאי, השמים פי'

כסאי  הוא  החסד השמי"ם וזהו  שמים, שנקרא  כנ "ל  בחסד

שנקרא  בחסד מתגלה  שחכמה  פירוש  היו "ד שמכסה  י', – כסא 

מושג  אינו  בארציות  אבל  פירוש  רגלי הדום והארץ  כנ "ל , שמים

שהחכמה  י' רגל  רגלי וזהו  רגל , שנקרא  אמונה  ידי על  רק חכמה 

יראה  מזריע  כשהצדיק תזריע  כי אשה  וזהו  באמונה . רק מושג  אינו 

זכר  וילדה  ואח"כ ה ', יראת  אשה  הכתוב שאמר כמו  אשה  שנקרא 

שממנו [דכר] (דבר) שנקראו  במדות  החכמה  התגלות  בא  פי'

מדות  בז' כי פירוש  ימים שבעת  וטמאה  רק המדות , כל  מקבלים

ערלתו בשר ימול  התגלות  כשבא  השמיני וביום אך  ורע , טוב יש 

אש  הכתוב שאמר און .כמו  פועלי כל  יתפרדו  ואז  תלך  לפניו 

על  השמים  תיבת  מפרש  שבזוה "ק  ידוע  כי להקדים , יש  הבאים  הדברים  [להבין

בבחינת  שהיא  המלכות  על מפרש  הארץ  ותיבת  כו', תפארת  גבורה  חסד המידות ,

מהשמים .] גשמים  שפע  מקבלת  שהיא  כהארץ  ּכסאי ",מקבל, "הּׁשמים פירוש  ¦§¦¦©¨©וזהו 
וזהו שמים, שנקרא  כנ "ל בחסד שהוא  החכמה התגלות בא  צדיק ידי  שעל
מתגלה  שחכמה פירוש  היו "ד, שמכסה י ' כסא  - כסאי , הוא  החסד השמי "ם

כנ "ל  שמים שנקרא  אחר בחסד דבר ידי על מתגלה  מהשגה  הגבוה  ענין כאשר

הראשון  הענין על מכסה  השני שהדבר נמצא  ענין, לאותו ולבוש  משל כעין שהוא 

של  באופן היא  שההתגלות  כיון אך ידו, על היא  שההתגלות  אע "פ  בו הגנוז הגבוה 

ההתגלות  נקראת  הנמשל, מענין שלא  אחר בענין העוסק  במשל דהיינו כיסוי,

.ה כיסוי 
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דר 'ה. משל חנינא רבי אמר  הנגעים, מראות מבואר  ע"א ו' דף בשבועות  בגמרא אשר  ולמשל

ואחד  דם של טיפין שתי לתוכו נפלו אחד חלב של כוסות לארבע דומה הדבר  למה עקיבא

טיפין  עשרה שתים לתוכו נפלו ואחד שמונה לתוכו נפלו ואחד דם של טיפין ארבע לתוכו נפלו

לבאר משל הוא ואחד אחד לכל המושג  חלב של שהכוס ונמצא טיפין, עשרה שש לה ואמרי

לנו. ידוע שאינו הענין לאותו וכיסוי לבוש והוא חז"ל לחכמי ידוע היה אשר  הנגע מראה
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ידי " על רק חכמה מושג אינו  בארציות אבל פירוש  רגלי ", הדם ¨§©Ÿ£¤¨¨§והארץ
רגל  שנקרא  ונמשך אמונה החיות  מתגלה  הצדיק  ידי על שכאמור אע "פ 

תחילה  להתגלות  מוכרח בוודאי כן ואם  העולמות , ולכל הספירות  לכל מהחכמה 

האורות  גילוי מצד אמנם  ההמשכה , ואופן האמת  מצד זה  כל החסד, בספירת 

רק הענין להתגלות  אפשר אי המגושם , העשיה  עולם  דהיינו התחתונים  בעולמות 

היראה  מתגלה  ושם  העשיה , בעולם  הוא  התגלותה  שעיקר המלכות  ספירת  ידי על

עוממות  גחלים  (מלשון "עם " שהוא  אע "פ  ממלכו הירא  עם  של באופן הפשוטה 

המלך  גדולת  כל  לו ידוע  מקום  מכל אמנם  המלך מעלת  את  משיג  ואינו כבויות ), –

והביטול  המלך מעלת  כל נכלל ובה  לבו לעומק  שחודרת  היראה  ידי על בהעלמה 

אע "פ להקב "ה  בטלים  שאנו הידיעה  עצם  שהיא  האמונה  היא  וזו להמלך, העם  של

עצמה  הידיעה  כל לנו מושג  רק שאין מושג אינו  שהחכמה י ', רגל רגלי  וזהו 
המלכות באמונה  שספירת  אלא  מהשגה , למעלה  היא  עצמה  החכמה  כי וכאמור

גופו  שעיקר אע "פ  שהאדם  כמו להיו"ד, רגל בבחינת  היא  פשוטה , אמונה  שהיא 

ידי  על אלא  הארץ  על ללכת  לאדם  לו אפשר אי מקום  מכל כו' ובלבו במוחו הוא 

להתגלות  רוחניותה  לרוב  להחכמה  אפשר אי כך עביים , לרוב  בדווקא  הרגלים 

התחתונים . בעולמות  אפילו מושגת  שהיא  פשוטה  האמונה  ידי על אלא  בעולם 

אמונה  הוא  בעבודה  שעניינה  המלכות  ספירת  מעלת  והוא  חידוש  כאן המבואר

הוא  ה ' כי שיודע  הידיעה  מכח בקרבו קובע  שאדם  היראה  הרגש  והיא  פשוטה ,

מעבודת  יותר מעלה  לה  יש  זו ועבודה  חזי", מזליה  חזי לא  "איהו בבחינת  האלקים 

שאיתא  וכמו היראה , ידי על אלא  מתגלה  אינה  החכמה  כי המידות , ידי על ה '

בשם  דווקא  מתגלית  חכמה  על  המרמזת  הוי"ה  שם  של הראשונה  הי' כי בזוה "ק 

אדנ"י. שם  של אחרונה  י' דהיינו המלכות 

מכדי  היא  גדולה  אשר השגה  היא  שהחכמה  משום  בסה "ק , מבואר הדבר וטעם 

באופן  אלוקית  בהירות  היא  החכמה  כי נה "י), (חג "ת  מורדשות  במידות  שתתלבש 

מבלי  מצב  בכל כנגדו הקב "ה  את  תמיד רואה  שהאדם  דרגה  שהיא  "ראיה ", שנקרא 

אינה  התבוננות  שהיא  הבינה  ידי על אלוקות  השגת  משא "כ מחודשת , התבוננות 

יכולה  שהבינה  אע "פ  זה  ומטעם  "שמיעה ", נקראת  היא  ולכן כ"כ, גבוהה  בדרגה 

אם  כי בשלימות , מתגלית  אינה  החכמה  ספירת  אמנם  המידות , ידי על להתגלות 
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מהות  בשכלו השיג  לא שעדיין דהיינו המשל ידי על אלא הנמשל את יודע אינו האדם כאשר 

מהות  להשיג  מגיע הוא  כאשר  אמנם המשל, ידי על מכוסה שהנמשל נמצא אז הוא, איך הנגע

עצמו. הנמשל את להשיג  ויכול בשרשו מתעלה שהמשל נחשב אז עצמו הנגע
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קובע שאדם  פשוטה  היראה  ידי שעל מפני המלכות , שהיא  פשוטה  האמונה  ידי על

זוכה  הוא  אז מרגיש , ואינו משיג  שלא  במה  גם  יתברך בהשם  דבוק  להיות  בלבו

מהשגתו. למעלה  שהיא  בחכמה  אפילו דבוק  להיות 

יסד  "אבא  – ארץ " יסד בחכמה  "ה ' הנ"ל הפסוק  לפרש  בזוה "ק  איתא  זה  ועל

המלכות  את  בשלימות  מכוננת  היא  אבא  נקראת  שהיא  החכמה  כלומר ברתא ",

המידות  כלומר בתבונה " שמים  "כונן הפסוק  וכהמשך המידות  משא "כ בת , הנקראת 

הבינה . אור רק  בשלימות  החכמה  אור בהם  מתגלה  אין שמים , הנקראות 

שאמר וזהו  כמו  אשה שנקרא  יראה מזריע כשהצדיק תזריע" ּכי  א ּׁשה "¦¨¦©§¦©
ה', יראת אשה שהרי הכתוב  מקבל, בבחינת  היא  כי אשה  נקראת  היראה 

על  הנופלת  והיראה  התחתונים , בעולמות  החכמה  להתגלות  כלי אלא  היראה  אין

גורמים  והם  לעולמות  הקב "ה  שמאיר העליונות  הספירות  מכח רק  היא  הנבראים 

שופטים  אלוקים  יש  אשר ידיעה  של באופן האדם  ללב  שבא  עד אלקותו להתפשטות 

עוסק שהצדיק  ידי על באה  זו והתפשטות  היראה , הרגש  בלבו ומתגלה  בארץ 

ה ' ויראת  אהבת  בלבו מתגלה  זה  ידי ועל תמיד בחכמה  "וילדה ומתדבק  ¨§¨§ואח"כ
מקבלים  שממנו  [דכר ] (דבר ) שנקראו  במדות החכמה התגלות בא  פי ' ¨̈זכר ",

המדות, תגלה כל שהחכמה  מוכשר כלי נעשה  הוא  אזי ה ' את  ירא  שהצדיק  אחרי

בבחינת  שהם  הקדושות  המידות  וכל והתפארות  אהבה  דהיינו המידות  את  גם  בלבו

נקבה . בבחינת  שהיא  המלכות  לספירת  המשפיעים  שהם  משום  זכר,

ורע,רק  טוב  יש  מדות בז ' כי  פירוש  ימים" ׁשבעת בהמידות "וטמאה כי §¨§¨¦§©¨¦
נפל  המידות  שחיצוניות  דהיינו הכלים " "שבירת  היתה  "ימים ", הנקראים 

להתעורר  יכול כן ועל ורע , טוב  של באופן מתגלים  הם  ששם  התחתונים  לעולמות 

ח"ו, זרה  יראה  או זרה  אהבה  זה  ידי התגלות על כשבא  הּׁשמיני " "ּוב ּיֹום ¦¦§©©אך
למעלה  שהיא  שם  על שמיני ונקראת  המידות  מן למעלה  שהיא  עצמה  החכמה 

המידות , ערלתֹו"משבעת  ּבׂשר  הכתוב ,"י ּמֹול שאמר  ג )כמו  צז, א ׁש(תהילים  ¦§©¨§¨¥
ּתל מתכלים לפניו  בתחתונים  ית ' אלקותו שכשמתגלה  דהיינו צריו, סביב  וּ תלהט §¨¨¥¥§©¥¨¦¨¨

אלקותו  אור מתגלה  שבו החכמה  אור וזהו הקוצים , את  המכלה  כאש  החיצונים  כל

ולהעלים  להסתיר שמנסים  החיצונים  כח את  מכלה  הוא  ולכן כ"כ צמצומים  בלי ית '

ית "ש , אלקותו און ".על ּפעלי  ּכל "יתּפרדּו י ) צב , (תהילים שכתבואז  מה  וראה  ¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤
פועלי  כל יתפרדו אז בעולם  אלקות  מתגלה  צדיק  שע "י "מחמת  בלק  בפרשת  רבינו

מתגלה  ידו ועל לצדיק  א -להות  שנתגלה  כיון פי' לצדיק  זרוע  אור פי' וזהו און,

בהתגלות  שאינם  אף  לב  ישרי נקראו הניצוצות  פי' שמחה  לב  ולישרי ואז בעולם 

הניצוצות ". כל נתעלו ואז פי' שמחה , טוב  כל בא  בעבורם  ואעפ "כ
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