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þôêôë,הרוחניים העליונים  מעולמות  השפע , הורדת  דרך  את  רבינו מאיר  זה

מציאות  היא  השפע  שהורדת  איך  מבאר  רבינו התחתון. הזה  עולם עד 

ודעת  בינה  בחכמה  עובד  הוא  שאם  דהיינו הצדיק, עבודת  ידי על  הנעשית  מוכרחת 

ודעת  בינה  החכמה מספירות  ממשיך  השפע )הוא  מקור  עובד (שהם  הוא  ואם לעוה "ז ,

לעולם ממשיך  הוא העולמות  מכל  ולמעלה  מהשגה  למעלה שהיא הכתר  בספירת 

כל  דבר  של  כללו כלל , הטבע  הנהגת  עם  מתחשבת  שאינה  הניסית  ההנהגה  את 

ישראל . עבודת  ידי על  הכל  נעשה  העולמות  כל  של  השפע 

ê®ôòהיתה עבודתם כל  כי כלל , נס  לשום צריכים היו  לא הקדושים האבות  כי

שום אצלם  היו ולא  העולם , בהנהגת  התחשבות  שום בלי נפש  במסירות 

שהוא מצב בכל  ישבותו לא  ולילה יום  ותמיד  לחורף  קיץ ובין ללילה  יום  בין שינוי 

ולילה אומר  יביע  ליום יום  חיל , הוסיפו ועוד  רבה כי נפשם  בכלות  קונם  את  עבדו

דעת . יחוה  ללילה 

îïî פשוטו לפי  זו תמיהה  מהות  כל  אשר  אלד , אמנם  האף  שרה  של  התמיהה  היא 

וכי  ערוך , לאין הוא עמוק  הענין סוד  ובוודאי הניסית , הנהגה על  תמיהה  הוא

מרכבה ימצא  מי  חיל  אשת  היא  הלא  הניסית , הנהגה  על  תמיהה  לה  יש  שרה 

הוא הכל  מקבלים  שאנו ומידות  והשכליות  האמונה  שפע  וכל  הקדושה  לשכינה 

חז "ל  כמאמר  ונשותיהם, העליונה המרכבה  הקדושים  האבות  ידי ב )על  טז , (ברכות

ל  אלא  אמהות  קוראין אין לשלשה  אלא  אבות  קוראין ארבעה .אין

−õñî, הפכית היתה התמיהה כי מבין לכל  הענין מובן  החסידות  תורת  של  אורה 

הוא והדליק  לשמן שאמר  מי והלא הניסית  להנהגה  נצרכה  כלל  למה  והיא 

עבודתה שכל  אחר  נעוריה  לימי לחזור  הוצרכה  למה  וא"כ והדליק  לחומץ יאמר 

עם שייכות  שום  לאבות  להם ואין מהטבע שלמעלה בהנהגה  היא  אמונתה  וכל 

כלל . הזמן והנהגת  העולם הנהגת 

ó−þëðëî הזמן ועם  העולם עם  שייכות  להם אין הצדיקים  כי גדול  יסוד  אלו

הנהגתם . כל  היא  וזו כלל ,
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øåàéá

øîàì daø÷a äøN ÷çözå ÷åñôáÇÄÀÇÈÈÀÄÀÈÅÉ
äðãò él äúéä éúìá éøçà( יב .(יח , ÇÂÅÀÉÄÈÀÈÄÆÀÈ

ïåùì 'à ùåøéô ,íéùåøéô éðù é"ùøô

ùãå÷ä ïåùì àåäå ,øùáä úà ïãòî

נעוריה. לימי שרה חזרת על  מורה והיא

àåäå ,ïîæ ïåùì àåäù ,éðù ùåøéôå

àåä "ïîæ" ìòù ,íåâøú ïåùì

:"ïãéò" íåâøúä

íäå úîà íä íéùåøôä éðùù äàøðå

úà àøá àøåáä äðäã .úçà äðéçá

àøáå ,úéùàøá éîé äòáùá íìåòä

íéîé ï"ééæä äìéçúî ברא בתחילה

המידות  שבעת שורש את הקב "ה

"ימים", íåéהנקראות ìëá àøá ë"çàå

åì éåàøä úà הקב "ה שבהם המידות

העולם  את íåéä,1ברא äùòðå

äæä íìåòäá מתגלים שהם כפי הימים

הגשמיים  והנבראים הזמן, בגדרי

היום, אותו של  מידה לאותה ששייכים

העליונים  לימים וכלי בבואה רק  הם

מתוכם  הבאה להשפעה המידות, שהם

ומידה. מידה שבכל  העבודה ולחלק 

ïéàìéò íéîé ï"ééæ ùé àöîð שורש הם

'עדנה', הנקראים íéîéהמידות ï"ééæå

ïéàúú הנהגת שבהם המידות הם

íéîéäהעולם, 'æì ùåáì àåä íìåòäå

שבו  כלומר לבוש, הוא העולם גשמיות

באופן  הרוחניים הימים שבעת נתגלו

úåøòäå úåôñåä

עיי "ש.1. הק' דבריו  בהמשך  שמוכח וכמו  אנפין , זעיר  הנקראים
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הנהגת  והוא הרוחניות, על  המסתיר אחר

שבעת  כנגד  שהם הימים בשבעת העולם

הוא  לעולם השפע  והמשכת המידות,

המידות, בשבעת התחתונים בהתדבקות

באותה  הוא ההמשכה עיקר יום וכל 

יום לאותה השייכת שני מידה בחסד (ראשון

כו') ÷ï,בגבורה åîë ,"ï÷" àø÷ð ùåáìåÅ
øåôöשהצפור כך כמו בקן, מקננת

גשמי  ענין באותו ושוכנת מקננת המידה

אליה. לבוש שהוא

àåäåהרוחניים "éúò÷הימים àø÷ð

éáøå éøåî éðåãàî éúòîùù ,"ïéîåé

ïåàâä áøäרבי יצחק הרה "ק  לוי 

àåäזי"ע מברדיטשוב  ïéîåé ÷éúòù

íéàáù ä"á àøåáä ìù úåøåàäù

íéîéá ïé÷úòðå שהיו הספירות שבעת

נעתקו  התחתונים, מהשגת למעלה

העובר ממקומם כאדם שהוא משם, ויעתק  (מלשון

למקום) שלא ממקום חדש במקום ונתגלו

שהם  הימים והם עכשיו, עד  היה

העליון  בעונג שנתגלו כפי המידות

הנבראים  שורש ïéîåéä.2שהוא àöîð

øîàðù ã"ò ,äòáùå äòáù íä זכריה)

ב ) úBøpìד, úB÷öeî äòáLå äòáLÄÀÈÀÄÀÈÈÇÅ
.ïéáé ìéëùîäå ,dLàø ìò øLàÂÆÇÉÈ
íìåòäá åàáù úéùàøá éîé ï"ééæäå

:ï"÷ ï"ééæ ,ï"÷æ åàø÷ð

íéîé ï"ééæä é"ò íéàá úåòôùä ìëå

ïåúçúä íìåòì והלא תאמר ואם

ומתרץ הם, עשרה úìúäùהספירות

úåøòäå úåôñåä

צדק2. להצמח מצותיך  בדרך  וידוי ראה (מצות 

ב ) לח, הוא ותשובה , שהכתר  בע"ח מ"ש להבין  :

מבחי ' בו  ויש לנאצלים המאציל  בין  הממוצע

והיינו  הנאצלים שרש בחי ' וגם שבמאציל  תחתונה

ואריך יומין  עתיק פרצופים לב' נחלק שהכתר 

תחתונה  בחי ' הוא יומין  עתיק בחי ' והנה אנפין .

הנאצלים, שרש הוא אנפין  אריך  ובחי ' שבמאציל 

אינו  אא"ס שבאמת לפי  כי  בהיות הענין  וביאור 

שיומשך כדי  לזאת כנודע כלל , וחסד  חכמה בגדר 

ע"י  הוא וחסד  חכמה בבחי ' להתלבש ויתצמצם

התהוות  ברצונו  שעלה הרצון  בחי ' והוא ממוצע

ברצונו , כלולים והיו  נתהוו  מיד  ואז  וי "ס החכמה

הגילוי  אל  מהעלם אח"כ  נמשכים הרצון  וע"י 

הנק' שהיא בפועל  החכמה כח התהוות להיות

וכמו  כו ' והחסד  הבינה בחי ' וכן  החכמה, ספירת

חכמה  באיזו  שרוצה הרצון  שע"י  באדם עד "מ

משא"כ בעומק, בה להתחכם בה נפשו  תומשך 

כ "כ בה ישכיל  לא בה חשק לו  שאין  אחרת בחכמה
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åì éåàøä úà הקב "ה שבהם המידות

העולם  את íåéä,1ברא äùòðå

äæä íìåòäá מתגלים שהם כפי הימים

הגשמיים  והנבראים הזמן, בגדרי

היום, אותו של  מידה לאותה ששייכים

העליונים  לימים וכלי בבואה רק  הם

מתוכם  הבאה להשפעה המידות, שהם

ומידה. מידה שבכל  העבודה ולחלק 

ïéàìéò íéîé ï"ééæ ùé àöîð שורש הם

'עדנה', הנקראים íéîéהמידות ï"ééæå

ïéàúú הנהגת שבהם המידות הם

íéîéäהעולם, 'æì ùåáì àåä íìåòäå

שבו  כלומר לבוש, הוא העולם גשמיות

באופן  הרוחניים הימים שבעת נתגלו

úåøòäå úåôñåä

עיי "ש.1. הק' דבריו  בהמשך  שמוכח וכמו  אנפין , זעיר  הנקראים

í öþíê ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô

È˙ÚÓ˘˘ ,"ÔÈÓÂÈ ˜È˙Ú" ‡¯˜� ‡Â‰Â ,¯ÂÙˆ Ô˜ ÂÓÎ ,"Ô˜" ‡¯˜� ˘Â·ÏÂ
ÌÈ‡·˘ ‰"· ‡¯Â·‰ Ï˘ ˙Â¯Â‡‰˘ ‡Â‰ ÔÈÓÂÈ ˜È˙Ú˘ ÔÂ‡‚‰ ·¯‰ ¯"ÂÓ‡Ó

¯Ó‡�˘ „"Ú ,‰Ú·˘Â ‰Ú·˘ Ì‰ ÔÈÓÂÈ‰ ‡ˆÓ� ,ÌÈÓÈ· ÔÈ˜˙Ú�Â(· ,„ 'È¯ÎÊ)

Ô"ÈÈÊ‰Â . ÔÈ·È ÏÈÎ˘Ó‰Â ,‰˘‡¯ ÏÚ ¯˘‡ ˙Â¯�Ï ˙Â˜ˆÂÓ ‰Ú·˘Â ‰Ú·˘
:Ô"˜ Ô"ÈÈÊ ,Ô"˜Ê Â‡¯˜� ÌÏÂÚ‰· Â‡·˘ ˙È˘‡¯· ÈÓÈ

ñ×îÔÈÁÂÓ ˙Ï˙‰˘ ,ÔÂ˙Á˙‰ ÌÏÂÚÏ ÌÈÓÈ Ô"ÈÈÊ‰ È"Ú ÌÈ‡· ˙ÂÚÙ˘‰

øåàéá

הנהגת  והוא הרוחניות, על  המסתיר אחר

שבעת  כנגד  שהם הימים בשבעת העולם

הוא  לעולם השפע  והמשכת המידות,

המידות, בשבעת התחתונים בהתדבקות

באותה  הוא ההמשכה עיקר יום וכל 

יום לאותה השייכת שני מידה בחסד (ראשון

כו') ÷ï,בגבורה åîë ,"ï÷" àø÷ð ùåáìåÅ
øåôöשהצפור כך כמו בקן, מקננת

גשמי  ענין באותו ושוכנת מקננת המידה

אליה. לבוש שהוא

àåäåהרוחניים "éúò÷הימים àø÷ð

éáøå éøåî éðåãàî éúòîùù ,"ïéîåé

ïåàâä áøäרבי יצחק הרה "ק  לוי 

àåäזי"ע מברדיטשוב  ïéîåé ÷éúòù

íéàáù ä"á àøåáä ìù úåøåàäù

íéîéá ïé÷úòðå שהיו הספירות שבעת

נעתקו  התחתונים, מהשגת למעלה

העובר ממקומם כאדם שהוא משם, ויעתק  (מלשון

למקום) שלא ממקום חדש במקום ונתגלו

שהם  הימים והם עכשיו, עד  היה

העליון  בעונג שנתגלו כפי המידות

הנבראים  שורש ïéîåéä.2שהוא àöîð

øîàðù ã"ò ,äòáùå äòáù íä זכריה)

ב ) úBøpìד, úB÷öeî äòáLå äòáLÄÀÈÀÄÀÈÈÇÅ
.ïéáé ìéëùîäå ,dLàø ìò øLàÂÆÇÉÈ
íìåòäá åàáù úéùàøá éîé ï"ééæäå

:ï"÷ ï"ééæ ,ï"÷æ åàø÷ð

íéîé ï"ééæä é"ò íéàá úåòôùä ìëå

ïåúçúä íìåòì והלא תאמר ואם

ומתרץ הם, עשרה úìúäùהספירות

úåøòäå úåôñåä

צדק2. להצמח מצותיך  בדרך  וידוי ראה (מצות 

ב ) לח, הוא ותשובה , שהכתר  בע"ח מ"ש להבין  :

מבחי ' בו  ויש לנאצלים המאציל  בין  הממוצע

והיינו  הנאצלים שרש בחי ' וגם שבמאציל  תחתונה

ואריך יומין  עתיק פרצופים לב' נחלק שהכתר 

תחתונה  בחי ' הוא יומין  עתיק בחי ' והנה אנפין .

הנאצלים, שרש הוא אנפין  אריך  ובחי ' שבמאציל 

אינו  אא"ס שבאמת לפי  כי  בהיות הענין  וביאור 

שיומשך כדי  לזאת כנודע כלל , וחסד  חכמה בגדר 

ע"י  הוא וחסד  חכמה בבחי ' להתלבש ויתצמצם

התהוות  ברצונו  שעלה הרצון  בחי ' והוא ממוצע

ברצונו , כלולים והיו  נתהוו  מיד  ואז  וי "ס החכמה

הגילוי  אל  מהעלם אח"כ  נמשכים הרצון  וע"י 

הנק' שהיא בפועל  החכמה כח התהוות להיות

וכמו  כו ' והחסד  הבינה בחי ' וכן  החכמה, ספירת
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משא"כ בעומק, בה להתחכם בה נפשו  תומשך 

כ "כ בה ישכיל  לא בה חשק לו  שאין  אחרת בחכמה
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øåàéá

úòã äðéá äîëç íäù ïéçåî שהם

הראשונות, ספירות íåùשלשת ïéà

åìéôà íúåà âéùäì ìåëé äéøá

ïéçåî 'âäù ,íéôøùå úåéçå íéëàìî

ïéðáäî äìòîì íä העולם בנין סדר

תפארת  גבורה חסד  שהם מהמידות הוא

המחשבה  בבחינת הם המוחין אבל  כו',

העולם  הנהגת ולכן העולם, של  והשורש

בחסד  הוא ובגילוי (ההשפעה)בפועל 

ממוצע ומידת גבורה, שהיא וצמצום

ההנהגה  שורשי אבל  כו', תפארת שהיא

הנהגת  של  השכל  שהיא וסיבותיהם

בעולמות  כלל  נגלה אינו העולם

התחתונים.

הבונה  למלך  דומה הדבר למה ומשל 

איך  מחשבה חושב  ובתחילה נאה, בנין

עד  כו' לפרטיו הענין ומבין לבנותו

השפע נתינת שהוא בחסד  הבנין שבונה

וכו', הצמצום שהוא בגבורה ומגבילו

יד  על  הוא שהבנין הגם עשרת אשר כל  י

ניכר  עצמו בבנין מקום מכל  הספירות,

הם  והמוחין הפעולה, שהם המידות רק 

נגלים. ואינם שורש בבחינת

òôùä íéìá÷î íéôøùäù ÷ø

úòã äðéá äîëçî הם השרפים

בכל  דעת בינה בחכמה הדבקים מלאכים

את  תמיד  עובדים שהם היינו מציאותם,

תמידית  והתבוננות גדול  בשכל  קונם

עצם  היא המלאכים ומציאות ומחודשת,

הבורא  גדלות השגת של  המחשבות

úåéçäית"ש. íìåòì íéòéôùî íäå

ידי  על  ה' בעבודת תמיד  דבקים שהם

התרגשות  של  המחשבות והם המידות

ויראה  אהבה ידי על  בהקב "ה ודביקות

íìåòìוכיו"ב , íéòéôùî íùîå

íéðôåàä לבחינת שייכים שהם

שדוחפות  המחשבות והם המלכות,

בגילוי  הקב "ה את לעבוד  3ïëåומניעות ,

úåøòäå úåôñåä

מההעלם, הכחות גילוי  הגורם הוא שהרצון  נמצא

ברצון . שמלובש העונג  ע"י  והיינו 

העליון  תענוג  בחי ' הוא יומין  עתיק בחי ' והנה

תחתונה  בחי ' והוא בעצמותו , המלך  שעשוע

נאצלים, להתהוות שרש עדיין  שאינו  שבמאציל 

הרים המעתיק ל ' עתיק פי ' ה ')וזהו  ט' שנעתק (איוב 

העולמות, מקור  שהם דאצי ' עילאין  מיומין  ונבדל 

כו ' השמים את ה' עשה ימים ששת כ 'כמ"ש (שמות 

א"א י"א ) בבחי ' הארה ממנו  מתלבש מ"מ אך  ,

והוא  דבי "ע עלמין  בהתהוות ורוצה מתענג  להיות

מל ' עתיק במלת שני  פי ' וזהו  הנאצלים, שרש הנק'

מה. דבר  המשכת בחי ' שהוא לספר  מספר  מעתיק

ראשון :3. פרק - יצירה לספר  הרמ"ק פירוש עי '

אופנים  שהם בחינות בשלשה המלאכים וכלל 

ï öþíê ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô
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øåàéá

ïåúçúä íìåò ãò העשיה עולם שהוא

הגשמי.

úåîìåòì úåòôùä àéáî éîå הוא מי

מחב "ד  השפע  יקבלו שהשרפים הגורם

כו', האופנים יקבלו éãöä÷ומהם àåä

,äàøéá àøåáäì ãáåòä נעשה הכל 

הקב "ה  את עובד  שהוא הצדיק , ידי על 

ואז  שמים, מלכות עול  וקבלת ביראה

האורות  לקבלת וכלי מרכבה כלי נעשה

האורות  של  השפע  את ומקבל  העליונים,

והמידות  ודעת בינה חכמה של  הנזכרים

והאופנים  השרפים ידי על  היורדות

גורם  הוא וכן ובמידות, במוחין דהיינו

המתפעלים  להמלאכים שפע  להמשיך 

הצדיקים  עבודת ידי על  כוח ומקבלים

חי  מהשורש החיות אליהם שימשך 

.החיים 

לפי  תלויה השפע  שהמשכת ומכיון

כן  על  שמים, מלכות עול  וקבלת היראה

היראה  דרגת לפי תלויה השפע  המשכת

àøåáäוהדביקות, ãáåòù ÷éãö ùéå

àñëä íìåò øøåòîå הבריאה עולם

מעולם  ומלכותו ה' כבוד את לקבל כסא בבחינת (שהוא

דביקות האצילות) לדרגת שמגיע  מי וזהו ,

השגה הז  שהיא הבריאה, עולם של  את

ומחשבה בשכל  ודעת)בהקב "ה בינה (חכמה

ה"שרפים" עבודת עם (כאמור בצירוף 

úå÷éáãá,לעיל) ãáåòù ÷éãö ùéå

íéðåéìò øúåé úåîìåò øøåòîåהצדיק

מוחלט ביטול  של  בדביקות שנמצא

ועובד  האצילות", "עולם הנקרא

עולמות  עד  העולה מיוחדת בדביקות

השפע , מקור שהם עליונים æàåהיותר

חדש  שפע  לעולם שממשיך  רק  לא

ש  אלא מעולם, נשפע  לא àéáîשעדיין

äìåàâ ïåúçúä íìåòì òôùä

úåøòäå úåôñåä

עשר  הם שהמדות כמו  כי  והטעם חיות, שרפים

ראשונות, שלשה כלל  בינה שהם בשלש ונכללות

שלשה  הם כן  והמלכות, קצוות, שש כלל  ות"ת

שרפים  בהם, כלולים וכולם במלאכים בחינות

נגד אופנים התפארת, נגד  חיות הבינה, כנגד 

המלכות.
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אופנים  שהם בחינות בשלשה המלאכים וכלל 

ï öþíê ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô
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ïåúçúä íìåò ãò העשיה עולם שהוא

הגשמי.

úåîìåòì úåòôùä àéáî éîå הוא מי

מחב "ד  השפע  יקבלו שהשרפים הגורם

כו', האופנים יקבלו éãöä÷ומהם àåä

,äàøéá àøåáäì ãáåòä נעשה הכל 

הקב "ה  את עובד  שהוא הצדיק , ידי על 

ואז  שמים, מלכות עול  וקבלת ביראה

האורות  לקבלת וכלי מרכבה כלי נעשה

האורות  של  השפע  את ומקבל  העליונים,

והמידות  ודעת בינה חכמה של  הנזכרים

והאופנים  השרפים ידי על  היורדות

גורם  הוא וכן ובמידות, במוחין דהיינו

המתפעלים  להמלאכים שפע  להמשיך 

הצדיקים  עבודת ידי על  כוח ומקבלים

חי  מהשורש החיות אליהם שימשך 

.החיים 

לפי  תלויה השפע  שהמשכת ומכיון
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úåøòäå úåôñåä
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נגד אופנים התפארת, נגד  חיות הבינה, כנגד 

המלכות.



ìêþ−î ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ÚÙ˘‰ ‰‡· ‰ÏÈÁ˙Ó˘ Â�ÈÈ‰ .Ï‡¯˘È ÏÚ ‰‡ÂÙ¯Â ‰ÚÂ˘ÈÂ ‰ÏÂ‡‚ ÔÂ˙Á˙‰
ÚÙ˘‰˘ ,˙ÂÈ˙Â‡ Ì‰˘ "‰ÚÂ˘È" ‡¯˜�‰ ÌÏÂÚÏÂ "‰ÏÂ‡‚" ‡¯˜�‰ ÌÏÂÚÏ
˙ˆ˜ ‰Ï ˘È Ê‡Â ,˙ÂÈ˙Â‡‰Ï ‰‡·˘Î ˜¯ ‰‚È˘‰Ï ˙Â˘ÓÓ ÔÈ‡ ‰ÓˆÚ

:‰‚˘‰

íêë¾×î˙ÂÎÏÓÂ ˙Â�„‡ Ï·˜Ó „Á‡ ÏÎ Ê‡ ÌÏÂÚ‰ ‰ÊÏ ÚÙ˘‰
˙ÂÓ˘ ‰˘Ï˘ È"Ú ‰‡· ÚÙ˘‰Â ,È"�„‡ Ì˘ ‡È‰˘ ‡¯Â·‰
,ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÓ˘‰ ÏÎÏ ‰Ó˘� ‡Â‰ ‰"ÈÂ‰ Ì˘˘ ,È"�„‡ ‰"È‰‡ ‰"ÈÂ‰
‡Â‰ Ì˘‰ ‰Ê ÍÎÏ ,ÏÎ‰ ˙‡ ‰"ÂÈ‰˘ ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ 'È‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ ‰"ÈÂ‰˘

øåàéá

ìàøùé ìò äàåôøå äòåùéå מכיון

והוא  מישראל , חלק  הוא שהצדיק 

בעודו  אותו ומעורר השפע  את הממשיך 

גורם  הוא התחתון, בעולם בגוף  מלובש

ישראל  בני לכל  וימשך  ירד  הזה שהשפע 

התחתון, äìéçúîùשבעולם  åðééä

"äìåàâ" àø÷ðä íìåòì òôùä äàá

ממקורו  השפע  את וממשיך  מוציא הוא

גילוי לידי לבוא ומכינו (בלשון ושרשו

"יסוד") "äòåùé",הקבלה àø÷ðä íìåòìå

úåéúåà íäù גילוי של  הדרגה הוא

בפועל  והשלמתו הקבלה השפע  (בלשון

úåùîî,"מלכות") ïéà äîöò òôùäù

æàå ,úåéúåàäì äàáùë ÷ø äâéùäì

:äâùä úö÷ äì ùé

ìë æà íìåòä äæì òôùä äàáùëå

àøåáä úåëìîå úåðãà ìá÷î ãçà

é"ðãà íù àéäù'ית אלקותו כששפע 

שהנבראים  גורם זה הרי לעולם, בא

כיון  שמים, מלכות עול  עצמם על  יקבלו

הנקרא  העולם ידי על  בא שהשפע 

לכל  שמשפיעה  המלכות שהיא ישועה

שפע . המלכות בני

ä"éåä úåîù äùìù é"ò äàá òôùäå

é"ðãà ä"éäà דומה אין כי לדעת יש ,

השפע לנתינת ברוחניות השפע  ירידת

אור  הוא הרוחני שהשפע  בגשמיות,

– הנותן מצד  הוא הזה והאור אלוקי,

הוא  וקבלתו סוף , אין ב "ה הבורא

דהיינו  המקבלים ידי על  רוחני, באופן

מכינים  שהם הכלים לפי ישראל , בני

אליהם  יורד  כן ית', אלקותו לקבלת

אחר  מתהוה זה ומשפע  על השפע , כך 

הרוחניים  צרכיהם כל  תפלותיהם ידי

שם  וכל  הקב "ה. רצון כפי והגשמיים

גילוי  של  מסויימת דרגה על  מורה

של  מסויימת דרגה לפי התלויה אלקות,

והנעשים  והנוצרים הנבראים דבקות

בהקב "ה.

ä"éåä íùù כפי השפע  עצם על  המורה

בשרשו úåîùäשהוא ìëì äîùð àåä

äéä ìò äøåî ä"éåäù ,íéùåã÷ä

ìëä úà ä"åéäù ,äéäéå äåä מאין

"שם  מקומות בכמה נקרא והוא ליש,
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עצם 4העצם" על  מורה שהוא דהיינו

שהם  כפי הספירות עשרת מציאות

אלקות  הוא אשר האצילות, בעולם

ספירות  עשרת שמציאות וברור גמור,

הנבראים  בעבודת תלויות אינם אלו

בריאה  שבעולמות והנעשים והנוצרים

עשיה, àåäיצירה íùä äæ êëì

äîùðì äîùð ìëä ïî äìòîì הוא

היורדות  ההשפעות כל  שורש בבחינת

הוא  תמיד  אלא מהם, נשפע  ואינו ממנו

והשפע עליהם, מקיף " "אור בבחינת

המקבלים. יכולת כפי ממנו íùåנוזל 

ììë äâùä åì ïéà äæ.

úåîìåòì äòôùä åðîî àáùëå אשר

עולם  הכסא, לעולם בתחילה יורד 

השפע התגלות עיקר שבו הבריאה,

הוולד) את המציירת אמא לעולם (בבחינת ומשם ,

ä"éäà,היצירה, ìåëéáë àøåáä àø÷ð

úåîìåòì úåìâúäìå éåäîì àðà ïéîæ

ע "א) יא òôùä.(זח "ג íùî äàáùëå

ïåúçúä íìåòìהעשיה àø÷ðעולם

é"ðãà ומלכותו אדנותו מתגלה בו כי

הנבראים. äìåòעל  úåîù äùìùäå

÷"áé øáòî åäæ á"é÷(כג לב , ,(בראשית

òôùäù(עוברות)äùìù é"ò [øáåò]

:åìà úåîù

,íìåòá ñð äæéà äùòðùëù òåãé äæå

à÷ååã äæ ,òáèä éåðéù åðééä ñðå

ìáà ,òáèä íìåò ïåúçúä íìåòá

ìëä íùã ,ñð êééù ïéà äìòîì

úåøòäå úåôñåä

הקדוש4. השל "ה ג)כלשון  אור , תורה  :ושם (יתרו

נאצלים  וממנו  העצם, שם הוא יהו "ה שהוא הוי "ה

תיבה  שאין  באופן  הכינויים, ומהשמות השמות, כל 

לשם, עולה ומכינוי  לכינוי , רומז  שאין  בתורה ואות

כלומר  תמימה, יהו "ה שתורת באופן  להויה, ומשם

העצם. שם יהו "ה  לשם חוזרת כולה התורה
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ע "א) יא òôùä.(זח "ג íùî äàáùëå

ïåúçúä íìåòìהעשיה àø÷ðעולם

é"ðãà ומלכותו אדנותו מתגלה בו כי

הנבראים. äìåòעל  úåîù äùìùäå

÷"áé øáòî åäæ á"é÷(כג לב , ,(בראשית

òôùäù(עוברות)äùìù é"ò [øáåò]

:åìà úåîù

,íìåòá ñð äæéà äùòðùëù òåãé äæå

à÷ååã äæ ,òáèä éåðéù åðééä ñðå

ìáà ,òáèä íìåò ïåúçúä íìåòá

ìëä íùã ,ñð êééù ïéà äìòîì

úåøòäå úåôñåä

הקדוש4. השל "ה ג)כלשון  אור , תורה  :ושם (יתרו

נאצלים  וממנו  העצם, שם הוא יהו "ה שהוא הוי "ה

תיבה  שאין  באופן  הכינויים, ומהשמות השמות, כל 

לשם, עולה ומכינוי  לכינוי , רומז  שאין  בתורה ואות

כלומר  תמימה, יהו "ה שתורת באופן  להויה, ומשם

העצם. שם יהו "ה  לשם חוזרת כולה התורה
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øåàéá

íåùì øñç íù ïéàå ãçà úåãçà

øáã הנהגה בו שיש התחתון בעולם .

אלקות, הסתר של  הנהגה היינו טבע  של 

אלקות  גילוי של  הנהגה כשנעשה אזי

אבל  לנס , נחשב  הוא הטבע  סדר כנגד 

אלקות  גילוי הם העליונים העולמות

אלקותו  אור גילוי וממילא תמידי

חידוש. שום גורמת אינה  שם התמידית

ïî äìòîì é"ðãà íù äìòðùëå

úåîìåòä מקבלים כשהתחתונים ,

למעלה  שהוא באופן ית' אדנותו

אזי  הטבעית, ההשגה לפי ושלא מהטבע 

שבו  השם שהוא אדנ"י שהשם נמצא

נעשה  בתחתונים, מלכותו גילוי הוא

כמו  בו אשר האלקות ובגילוי בדרגתו

מהעולמות, למעלה שהוא אהי"ה שם

ההשתלשלות  בסדר מקבל  אינו וממילא

שהוא  אהי"ה שם ידי על  הרגיל 

בשם  ומתייחד  עולה אלא בהשתלשלות,

העולמות, מן שלמעלה שם שהוא הוי"ה

שאין  התמידית האלקית ההנהגה והיא

נס , שם שייך  ואין óúåùîצריך  æàå

íéîçø àåäù ä"á ä"éåä íùá

,íéèåùô íéãñçå íéøåîâכשהשפע

רחמים  הוא אזי בעולמות מצומצם אינו

שאינו  מפני גמורים וחסדים גמורים

גבול  אין וממילא צמצום בשום תלוי

בגבול  תלוי כשהוא משא"כ  לחסדים,

אזי  שבטבע  ובהגבלה הבריאה וצמצום

שיוכל  בכדי ודין, בחסד  משותף  השפע 

כשהשם  וממילא בעולמו להתגלות

אזי  מהעולמות למעלה עולה אדנ"י

גמורים, ברחמים היא העולם æàåהנהגת

íéîçø àìîúð ïåúçúä íìåòá

íäìù úåëøèöä ìë äùòðå ,íéãñçå

,úåø÷òä ìë íéã÷ôðå היא העקרות

שאינו  המקבל  מצד  שפע  קבלת חסרון

שם  וכשמתגלה השפע , לקבל  ראוי

מבלי  התמידי עצמו השפע  שהוא הוי"ה

על  המסתירים הטבע  והגבלות הסתר

ממילא  בדרך  אזי ית' אלקותו  אור

כדאי  שאינו מי אף  העקרות כל  נפקדים

ו) כא, (בראשית וכפרש "י  יצחק , בלידת שהיה (כמו

עקרות  הרבה אגדה מדרש לי... "יצחק 

בו  נתרפאו חולים הרבה עמה נפקדו

שחוק ורב  עמה נענו תפלות הרבה ביום

åìàבעולם" úåîù óåúéùáù ,

.úåø÷òä úåã÷ôð

æàå מן למעלה אדנ"י שם כשעולה

é"ðãàהעולמות àåäù äàøéä ììëð

ä"éåä àåäù äáäàá הוא דהיראה

במשפיע המקבל  התקשרות של  דרגה

ê− öþíê ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô
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øåàéá

בהיותו  המקבל  של  ההכרה ידי על 

הוא  וזה כלום מעצמו לו ואין מקבל 

כנסת  שורש כשמתעורר אבל  היראה,

וישראל  שקוב "ה איך  שמתגלה ישראל 

באהבה, היראה מתכללת אזי הם, חד 

של  באופן הגמור אחדות שענינו

רעיתי" ãå÷éðá,5"אחותי ä"éåä äùòðå

øééö äéáå ,íìåòä ïéðá àåäù íé÷ìà

ïéîìò ä"áå÷ על נעשה העולמות ציור 

ענין  לצייר שענינה הבינה, ספירת ידי

לידי  ולהביאו מופשט , שהוא רוחני

בספירת  כן ועל  פרטיו, בציור גילוי

בניקוד  הוי"ה בשם הנרמזת הבינה

הבינה  של  בחינתה שהוא – אלקים

החכמה  עם תמיד  על 6המיוחדת והרומז ,

האור  את להביא שהוא הבריאה שורש

גילוי  לידי העולמות שורש של  האלוקי

כאמור )בעולמות הבינה ידי  על תמיד .(שנעשה

úà äãáòù ,äøù äøîàù åäæå

- úåëìî úãéî àéäù äàøéá àøåáä

é"ðãà,הצדקניות הנשים שורש זה כי

שהיא  הקדושה לשכינה מרכבה להיותם

אמונה  של  עבודה ידי על  ית' מלכותו

להקב "ה, יראה מתוך  äìòðùëåוביטול 

äìòîì äæ íù הרוממות יראת ידי על 

מהעולם, שלמעלה יראה שהיא שלה,

באהבה, הנכללת ä÷úîäיראה äùòðå

ä"éåä íù é"òäNò ÷çö - äøîà éæàÀÉÈÈ
íé÷ìà éì(ו äçîù,(כא, åðééä "÷åçö" ÄÁÉÄ

ùé ä"éåä íùáù ,äùîç úåéúåà -

ç"éì òåãéë úåîìåò äùîç והם

עם  הוי"ה שם אותיות בארבעת הנרמזים

úåøòäå úåôñåä

רבה5. ה )מדרש נב  פרשה  ר '(שמות  את שאל  רשב"י  :

מהו  מאביך  ששמעת איפשר  יוסי  ברבי  אלעזר 

שהיתה  למלך  משל  הן  א"ל  אמו  לו  שעטרה בעטרה

קורא  והיה מדאי , ביותר  מחבבה והיה יחידה בת לו 

ועד אחותי  שקראה עד  מחבבה זז  לא בתי  אותה

בת  לישראל  קרא בתחלה הקב"ה כך  אמי , שקראה

מה )שנאמר  ושכחי (תהלים  אזנך  והטי  וראי  בת שמעי 

אחותי , שקראן  עד  מחבבן  זז  לא אביך , ובית עמך 

ה )שנא' תמתי (שיר  יונתי  רעיתי  אחותי  לי  פתחי 

זז  לא לילה, רסיסי  קוצותי  טל  נמלא שראשי 

שנאמר  אמי , שקראן  עד  נא )מחבבן  הקשיבו (ישעיה 

כו '. האזינו  אלי  ולאמי  עמי  אלי 

כסף6. שקל  מאות קמ)ארבע כי (דף  והבן , דע :

נוקבא  והוא דס"ג , א' הוי "ה לה יש עלאה אימא

הוי "ה  זו  והנה דע"ב. הוי "ה שהוא אבא, אל 

חן  ליודעי  כנודע אלקי "ם, בניקוד  נקודתה דס"ג ,

בניקוד הוי "ה היא הבינה כי  דעת, ומביני 

אלקי "ם.
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øåàéá

íåùì øñç íù ïéàå ãçà úåãçà

øáã הנהגה בו שיש התחתון בעולם .

אלקות, הסתר של  הנהגה היינו טבע  של 

אלקות  גילוי של  הנהגה כשנעשה אזי

אבל  לנס , נחשב  הוא הטבע  סדר כנגד 

אלקות  גילוי הם העליונים העולמות

אלקותו  אור גילוי וממילא תמידי

חידוש. שום גורמת אינה  שם התמידית

ïî äìòîì é"ðãà íù äìòðùëå

úåîìåòä מקבלים כשהתחתונים ,

למעלה  שהוא באופן ית' אדנותו

אזי  הטבעית, ההשגה לפי ושלא מהטבע 

שבו  השם שהוא אדנ"י שהשם נמצא

נעשה  בתחתונים, מלכותו גילוי הוא

כמו  בו אשר האלקות ובגילוי בדרגתו

מהעולמות, למעלה שהוא אהי"ה שם

ההשתלשלות  בסדר מקבל  אינו וממילא

שהוא  אהי"ה שם ידי על  הרגיל 

בשם  ומתייחד  עולה אלא בהשתלשלות,

העולמות, מן שלמעלה שם שהוא הוי"ה

שאין  התמידית האלקית ההנהגה והיא

נס , שם שייך  ואין óúåùîצריך  æàå

íéîçø àåäù ä"á ä"éåä íùá

,íéèåùô íéãñçå íéøåîâכשהשפע

רחמים  הוא אזי בעולמות מצומצם אינו

שאינו  מפני גמורים וחסדים גמורים

גבול  אין וממילא צמצום בשום תלוי

בגבול  תלוי כשהוא משא"כ  לחסדים,

אזי  שבטבע  ובהגבלה הבריאה וצמצום

שיוכל  בכדי ודין, בחסד  משותף  השפע 

כשהשם  וממילא בעולמו להתגלות

אזי  מהעולמות למעלה עולה אדנ"י

גמורים, ברחמים היא העולם æàåהנהגת

íéîçø àìîúð ïåúçúä íìåòá

íäìù úåëøèöä ìë äùòðå ,íéãñçå

,úåø÷òä ìë íéã÷ôðå היא העקרות

שאינו  המקבל  מצד  שפע  קבלת חסרון

שם  וכשמתגלה השפע , לקבל  ראוי

מבלי  התמידי עצמו השפע  שהוא הוי"ה

על  המסתירים הטבע  והגבלות הסתר

ממילא  בדרך  אזי ית' אלקותו  אור

כדאי  שאינו מי אף  העקרות כל  נפקדים

ו) כא, (בראשית וכפרש "י  יצחק , בלידת שהיה (כמו

עקרות  הרבה אגדה מדרש לי... "יצחק 

בו  נתרפאו חולים הרבה עמה נפקדו

שחוק ורב  עמה נענו תפלות הרבה ביום

åìàבעולם" úåîù óåúéùáù ,

.úåø÷òä úåã÷ôð

æàå מן למעלה אדנ"י שם כשעולה

é"ðãàהעולמות àåäù äàøéä ììëð

ä"éåä àåäù äáäàá הוא דהיראה

במשפיע המקבל  התקשרות של  דרגה

ê− öþíê ³îðñî³ ³îð−½ì³¾þîõô

:ÔÈÓÏÚ ‰"·Â˜ ¯ÈÈˆ 'È·Â ,ÌÏÂÚ‰ ÔÈ�· ‡Â‰˘ ÌÈ˜Ï‡ „Â˜È�· ‰"ÈÂ‰

îíïî- ˙ÂÎÏÓ ˙„ÈÓ ‡È‰˘ ‰‡¯È· ‡¯Â·‰ ˙‡ ‰„·Ú˘ ,‰¯˘ ‰¯Ó‡˘
,‰"ÈÂ‰ Ì˘ È"Ú ‰˜˙Ó‰ ‰˘Ú�Â ‰ÏÚÓÏ ‰Ê Ì˘ ‰ÏÚ�˘ÎÂ ,È"�„‡

ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰˘Ú ˜ÂÁˆ - ‰¯Ó‡ ÈÊ‡(Â ,‡Î)˙ÂÈ˙Â‡ ‰ÁÓ˘ Â�ÈÈ‰ "˜ÂÁˆ" ,
‰˘ÓÁ Ì‰Â ,Á"ÈÏ ÚÂ„ÈÎ ˙ÂÓÏÂÚ ‰˘ÓÁ ˘È ‰"ÈÂ‰ Ì˘·˘ ,‰˘ÓÁ

øåàéá

בהיותו  המקבל  של  ההכרה ידי על 

הוא  וזה כלום מעצמו לו ואין מקבל 

כנסת  שורש כשמתעורר אבל  היראה,

וישראל  שקוב "ה איך  שמתגלה ישראל 

באהבה, היראה מתכללת אזי הם, חד 

של  באופן הגמור אחדות שענינו

רעיתי" ãå÷éðá,5"אחותי ä"éåä äùòðå

øééö äéáå ,íìåòä ïéðá àåäù íé÷ìà

ïéîìò ä"áå÷ על נעשה העולמות ציור 

ענין  לצייר שענינה הבינה, ספירת ידי

לידי  ולהביאו מופשט , שהוא רוחני

בספירת  כן ועל  פרטיו, בציור גילוי

בניקוד  הוי"ה בשם הנרמזת הבינה

הבינה  של  בחינתה שהוא – אלקים

החכמה  עם תמיד  על 6המיוחדת והרומז ,

האור  את להביא שהוא הבריאה שורש

גילוי  לידי העולמות שורש של  האלוקי

כאמור )בעולמות הבינה ידי  על תמיד .(שנעשה

úà äãáòù ,äøù äøîàù åäæå

- úåëìî úãéî àéäù äàøéá àøåáä

é"ðãà,הצדקניות הנשים שורש זה כי

שהיא  הקדושה לשכינה מרכבה להיותם

אמונה  של  עבודה ידי על  ית' מלכותו

להקב "ה, יראה מתוך  äìòðùëåוביטול 

äìòîì äæ íù הרוממות יראת ידי על 

מהעולם, שלמעלה יראה שהיא שלה,

באהבה, הנכללת ä÷úîäיראה äùòðå

ä"éåä íù é"òäNò ÷çö - äøîà éæàÀÉÈÈ
íé÷ìà éì(ו äçîù,(כא, åðééä "÷åçö" ÄÁÉÄ

ùé ä"éåä íùáù ,äùîç úåéúåà -

ç"éì òåãéë úåîìåò äùîç והם

עם  הוי"ה שם אותיות בארבעת הנרמזים

úåøòäå úåôñåä

רבה5. ה )מדרש נב  פרשה  ר '(שמות  את שאל  רשב"י  :

מהו  מאביך  ששמעת איפשר  יוסי  ברבי  אלעזר 
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החמישי  העולם שהוא יו"ד  של  קוצו

להם  שורש äùîç,7שהוא íäå

úåîìåòá íéàáä íéãñç כשהמידות

לעולם  העליונים מעולמות נשפעים

חסדים 8הזה  ה' של  באופן באים הם ,

מידות  בה' יורדים והם גבורות, 9וה'

והוד , נצח  תפארת, גבורה, חסד , שהם

החסדים  חלק  על  מורה צחוק  של  והענין

וחדוה. שמחה המעורר

ä"éåä íù åðééä ÷çö - äøù äøîàåÀÉ
מהוה  שהקב "ה החסדים אור על  המורה

העולם, כל  את éìומחיה äNòÈÈÄ
äàøé �íé÷ìà שרה על  קאי 'לי' תיבת ÁÉÄ

המלכות  למידת מרכבה שהיתה עצמה

הקדושה  השכינה שהיא והיראה

עליה, úììëðששרתה äàøéäù

ãå÷éðá ä"éåä äùòðå äáäàá

ä÷úîä äùòð äæáå ,íé÷ìà מפני

נמתקת  דין שהיא המלכות מידת שאז

רוב יש ואז רחמים שהוא הוי"ה בשם

בעולם, וחסדים ורחמים ìkÈשפע 
ïåùì åðééä "òîåù" ,éì ÷çöé òîMäÇÉÅÇÄÂÇÄ
íòä úà ìeàL ònLéå åîë äôéñàÇÀÇÇÈÆÈÈ

ד) טו, א' óñàðù,(שמואל äî ìë êëì

ãçéá úåðéçáä úììëðå אדנות שמידת

הוי"ה בשם éì:נכללת ÷åçö íøåâ äæ

àåäù ÷éãöäùë ,åððéðòì øåæçð

ï"ééæ ,ï"÷æ úðéçáá òáèä ïî äìòîì

úåøòäå úåôñåä

אנפין 7. אריך  יוד )הם של  אבא(קוצו ,(ה ')ואמא(י'),

אנפין  .(ה ')ומלכות(ו')זעיר 

לז "א 8. מאו "א יורד  כשהשפע הקבלה: ובלשון 

הנכלל דאו "א יסוד  ידי  על  למידות יורד  ומשם

דז "א. בדעת

כלליות 9. אלא מידות אינם ומלכות יסוד  אבל 

בשם  נקראים אינם ולכן  המידות כל  את המאספים

לך )מידות לך  פרשת  עינים  .(מאור 
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ï"÷ ק "ן של  הנפלאה ההארה על  מורה

זעיר  של  המידות בז' המתגלים נהורין

מהנהגה  הטבע , הנהגת שבו אנפין

של  מהטבע  ש "עשלמעלה בו שיש  (עתיק 

נהורין)
10úåìâúäì òôù íùî êéùîî ,

íù ïåúçúä íìåòá àøåáä úëåìî

éðåãà äúà øîåà ãçà ìëù é"ðãà כי

הטבע מן למעלה בא שהשפע  באופן

יותר, גלוי נס  של  באופן בא הוא

מלכותו  לגילוי גורם הזה הדבר וממילא

ויותר, יותר äéîúäבעולם åäæå

éä éúìá éøçà ,äøîà äøùùél äú ÇÂÅÀÉÄÈÀÈÄ
ïîæä íìåòá ,ïîæ ïåùì àåä ,äðãòÆÀÈ

ñðì éðà êéøöù òáèä íìåò כלומר

הטבע הנהגת שתחת לנס  אני צריכה וכי

היתה  שלכך  – הטבע  מדרך  למעלה ולא

עבודתה לפי הקודם)ראויה בפרק  .(כמבואר 

הזמן  שכן הזמן, עולם נקרא הזה ועולם

המורכבת  מהבריאה חלק  הוא

הצמצום  הוא והזמן מצמצומים,

גילוי  שינוי הגורם הוא אשר וההגבלה

ללילה יום בין ברוחניות האור הוא זה (שענין

בכמה ובגשמיות) עצמה והלילה וביום

מחבירו, שונה יום כל  וכן שינויים מיני

éîé ïîéñá éúéùòð éðàù äéàøäå

úåãéð úñåå úåøòð שאני סימן וזהו

הטבע . דרך  פי שעל  להנהגה צריכה

היא, ï÷æוהתמיהה éðãàå היא אדוני ÇÉÄÈÅ
אלקותו  המשכת שבו שלי האדנות מדת

כלומר  úåðãàäבעולם, êéùîî éðàù

ï"÷æ úåðéçáá,úåîìåòá àåä äæå

,òáèä ïî äìòîìù החכמה יחוד 

ההנהגה  והם "זקנים" הנקראים והבינה

נכללת  כשהיראה מהטבע  שלמעלה

כאמור, éðàבאהבה êéøö äîì ë"àå

éîéì øåæçì ,òáèä íìåòá àåáì

íéùðä ìë êøãë úåãéð úñååì úåøòð

:äøù úäéîú àåä äæ ,ïúãéì éðôì

úåøòäå úåôñåä

יד .10. פרק יג  שער  חיים עץ פרי  ראה
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‰‡Â·�· ‰¯˘Ï(‡ ,‡ ¯"ÂÓ˘),„Â‡Ó ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰˙È‰ ‰¯˘ Ï˘ ‰‡¯È˘ Â�ÈÈ‰ ,
˙Ú˘· ‰¯˘Ó „ÏÂ� ˜ÁˆÈ 'È‰ Ì‡Â ,‰‡¯ÈÂ „ÁÙ‰ ˙„ÈÓ 'È‰ ÂÓˆÚ ˜ÁˆÈÂ
‡Ï Ê‡ ,¯˙ÂÈ ‰‡¯È ˙„ÈÓ· ˙·˘ÂÈÓ ‰˙Ú„ Ê‡˘ ,‰˙�˜Ê Ï˘ ‰Ï˘ ‰‡¯È
ÁÒÙ· ˜ÁˆÈ „ÏÂ� ÍÎÏÂ ,˜ÁˆÈ ˙‡¯ÈÂ „ÁÙ Ï„Â‚ ÏÂ·ÒÏ ÏÂÎÈ ÌÏÂÚ‰ 'È‰

(‡"Ú 'È ‰"¯),‰˙Â¯Ú� ÈÓÈÏ ˙¯ÊÂÁ ‰¯˘ ‰˙È‰ ÈÓ� ÍÎÏÂ ,ÌÈ„ÒÁ Â· ÔÈ¯·Â‚˘
,‰˙‡¯È Ï˘ ÔÈÁÂÓ‰ ˙ÏÈÙ� ‡¯˜�Â ,‰˙Â¯Ú� ÈÓÈ·Î ‰˙‡¯È ‡‰˙˘
„ÁÙ ˜˙Ó� Ê‡Â ,‰·‰‡ ˙„ÓÏ Â˙�˜Ê [˙ÚÏ] ˙·˘ÂÈÓ ˙Ú„· ‰È‰ Ì‰¯·‡Â
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙÎ ,ÚÂ„È‰ - "„ÚÂÓÏ" Â‰ÊÂ .Â˙Â‡ Ï·ÂÒ ÌÏÂÚ ‡‰È˘ ˜ÁˆÈ
"Ô· ‰¯˘ÏÂ" ,¯·Â‚ „ÒÁ ˙„ÈÓ˘ ÔÓÊ ÔÈÓÊ‰Ï ,"ÍÈÏ‡ ·Â˘‡" ,ÁÒÙÏ
‰¯˘ ‰ÎÈ¯ˆ‰ ÍÎÏ ,‰¯˘Ó „ÏÂ�˘ ÔÂÈÎ ˜˙Ó˙‰Ï ˜ÁˆÈ ÏÂÎÈ ÍÈ‡ ,‰ÈÓ˙·

:ÔÈ·È ÏÈÎ˘Ó‰Â ,¯‡Â·ÓÎ ‰˙Â¯Ú� ÈÓÈÏ ¯ÂÊÁÏ
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äàåáðá äøùì(א א, åðééä,(שמו"ר 

øúåé äìåãâ äúéä äøù ìù äàøéù

ãçôä úãéî äéä åîöò ÷çöéå ,ãåàî

äøùî ãìåð ÷çöé äéä íàå ,äàøéå

æàù ,äúð÷æ ìù äìù äàøé úòùá

øúåé äàøé úãéîá úáùåéî äúòã

במדריגתו  מתעלה צדיק  כל  שהרי

לשעה, משעה äéäועבודתו àì æà

úàøéå ãçô ìãåâ ìåáñì ìåëé íìåòä

÷çöé.

çñôá ÷çöé ãìåð êëìå(ע "א י ' (ר "ה

äúéä éîð êëìå .íéãñç åá ïéøáåâù

àäúù ,äúåøòð éîéì úøæåç äøù

äúåøòð éîéáë äúàøé לא עדיין שאז

בימי  כמו כ "כ  היראה במעלת גדלה

ìùזקנתה, ïéçåîä úìéôð àø÷ðå

,äúàøé מוחין" נקראת זו ובחינה

úòãáדקטנות", äéä íäøáàå

,äáäà úãîì åúð÷æ [úòì] úáùåéî

íìåò àäéù ÷çöé ãçô ÷úîð æàå

åúåà ìáåñ הטעם כן גם מבואר ובזה

זקנתו  לעת אבינו לאברהם יצחק  שנולד 

את  וממתיק  בחסדים מתגבר הוא שאז

שרה. דיני

,òåãéä - äiç úòk ãòBnì åäæåÇÅÈÅÇÈ
Eéìà áeLà ,çñôì é"ùø ùåøéôëÈÅÆ
.øáåâ ãñç úãéîù ïîæ ïéîæäì

- הוא äéîúáוהטעם ,ïá äøNìeÀÈÈÅ
שהוא  בפסח  יוולד  שיצחק  יתכן וכי

"בן" שיהיה ובאופן חסדים, זמן

ביראה  היא ששרה אחרי חסד , שהוא

úîúäì÷גדולה, ÷çöé ìåëé êéà

äëéøöä êëì ,äøùî ãìåðù ïåéë

äúåøòð éîéì øåæçì äøù ביראה

יותר ìéëùîäåקטנה ,øàåáîë

:ïéáé


