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י ָגַדל  יג  שלישי ל ַעד כ ִּ ֶלְך ָהלֹוְך ְוָגדֵּ יׁש ַוי ֵּ ל ָהאִּ ְגד ַ  ׳ מוחין דגדלותגפעמיים גדילה כנגד ג' ַוי ִּ

סוד הגבורה של עד שהגיע לשורשו העליון שהיא  , ירדו לו מוחין דגדלותשערים 100כשנפתחו ליצחק  ְמֹאד

 – אד״ם! וזה גם אותיות מא״דגימטריה שב, בה מאיר שם מ״ה תיק שמתלבשת בחכמה סתימאה של א״אע

ה  יד ׃אל השלמות לרמוז שיצחק ָ ה ַרב  ְקנֵּה ָבָקר ַוֲעֻבד ָ ְקנֵּה ֹצאן ו מִּ י לֹו מִּ כמו שגדל יצחק ַוְיהִּ

, מלכות נקראת עבודהשהלרמוז  – כס״א גימטריה עבד״הבבחינת העצמות, כך גדל בבחינת הלבושים. 

ממה שיש במלכויות של שאר מפני ריבוי השפע והאוורות שיש בה יותר ֲעֻבָדה ַרָבה והמלכות דאצילות נקראת: 

על  , ואףולכן מקנאים בה החיצונים מלכות דאצילות כולה אור בלי חושךכי  – או״ררב״ה גימטריה העולמות. 

ים לנפילה לחיצוניםהגורמת  המלכות דאצילות פי כן ת ִּ ׁשְ לִּ ְ רצו להמעיט את הקדושה  ַוְיַקְנאו  ֹאתֹו פ 

ר ָחְפרו   טו ׃המביאים את השפע צינורות המלכות, שהן ולכן סתמו את הבארות ֹרת ֲאׁשֶ אֵּ ְוָכל ַהב ְ

י  ימֵּ יו ב ִּ י ָאבִּ ים ַוְיַמְלאו ם ָעָפרַעְבדֵּ ת ִּ ׁשְ לִּ ְ מו ם פ  ת ְ יו סִּ הדין עפר הוא סוד  ַאְבָרָהם ָאבִּ

של החסד הבאים ממידתו של אברהם, כדי למנוע את  הצינורות, ומילאו בו את הפלישתים הקשה של

י  טז ׃תגדל על ידיהםמבנו שההמשכה ליצחק  נו  כ ִּ ָ מ  עִּ ְך מֵּ ְצָחק לֵּ יֶמֶלְך ֶאל יִּ ַוי ֹאֶמר ֲאבִּ

 ָ ו  ְמֹאדָעַצְמת  נ  ֶ מ  ַנַחל  יז ׃יצחק לא לקח כלום מאבימלך מִּ ַחן ב ְ ְצָחק ַוי ִּ ם יִּ ָ ׁש  ֶלְך מִּ  :נוטריקוןַוי ֵּ

ם אלפיםלסד חוצר נ ב ׁשָ ׁשֶ ָרר ַוי ֵּ ות בחיצונים ולסלק את כל ריצחק קיבל סיוע מהחסד, להתג ג ְ

ם  יח ׃המונעים יִּ ַ ֹרת ַהמ  אֵּ ֹר ֶאת ב ְ ְחפ  ְצָחק ַוי ַ ב יִּ ׁשָ י  להתחזק באמונהַוי ָ ימֵּ ר ָחְפרו  ב ִּ ֲאׁשֶ

מֹות  ְקָרא ָלֶהן ׁשֵּ י מֹות ַאְבָרָהם ַוי ִּ ים ַאֲחרֵּ ת ִּ ׁשְ לִּ ְ מו ם פ  יו ַוְיַסת ְ ַאְבָרָהם ָאבִּ

יו׃ ר ָקָרא ָלֶהן ָאבִּ ֹמת ֲאׁשֶ ֵּ ׁש  ַ ר  יט כ  אֵּ ם ב ְ ְמְצאו  ׁשָ ַחל ַוי ִּ נ ָ ַ ְצָחק ב  י יִּ רו  ַעְבדֵּ ְ ְחפ  ַוי ַ

ים ם ַחי ִּ י ְגָרר  כ ׃ג׳ בארות האלו היו סימן אל ג׳ מקדשים שעתידים להיבנות לישראל ַמיִּ יבו  ֹרעֵּ רִּ ַוי ָ

ם יִּ ָ אֹמר ָלנו  ַהמ  ְצָחק לֵּ י יִּ ם ֹרעֵּ שהעוונות גרמו שניתנה רשות  לבית מקדש הראשוןרמז  עִּ

שלא היתה נחשבת כלום , שעל ידיהם גדלה מלכות כשדים לחיצונים להחריבו ולגזול את ההשפעות לעצמם

וֹ  קודם לכן מ  קו  עִּ ְ ְתַעש   י הִּ ק כ ִּ ש ֶ ר עֵּ אֵּ ם ַהב ְ ְקָרא ׁשֵּ החיצונים חשבו לעשוק את הקדושה  ַוי ִּ

ר  כא ׃מפני הרע שעשו לישראלולבסוף עושקים את עצמם, ולא התקיימה מלכות כשדים  אֵּ רו  ב ְ ְ ְחפ  ַוי ַ

ְקָרא  ם ָעֶליָה ַוי ִּ ַ יבו  ג  רִּ ְטָנהַאֶחֶרת ַוי ָ ָמה  ש ִּ ְטָנה . לבית מקדש השנירמז  ׁשְ היא הנוקבא של שִׂ

ר ַאֶחֶרת כב ׃הטומאה שהתגברה מאוד בקטרוגה מפני העוונות אֵּ ֹר ב ְ ְחפ  ם ַוי ַ ָ ׁש  ק מִּ ֵּ ְעת  רמז  ַוי ַ

ָמה  ְרֹחבֹות לבית מקדש השלישי ְקָרא ׁשְ שהתרחבו כל הצינורות להביא את  ְולֹא ָרבו  ָעֶליָה ַוי ִּ

יב  החיצונים לא אוחזים בצינורות ולא גורמים לצמצוםהשפע, כי  ְרחִּ ה הִּ ָ י ַעת  ָלנו   ְיהָוהַוי ֹאֶמר כ ִּ

ינו  ָבָאֶרץ׃  ו ָפרִּ

 

 שלושת הבארות שחפר יצחק?מה עומד אחרי 

 !גבורות הגשמים :בסוד – צידו של יצחק שבא מאברהםבאים מהם חסד שהמים 

 

והן שלושה מתנות טובות שניתנו לישראל  ,ג׳ בארותוהן  – בבינה, גבורה, ומלכות: נמצא בג' מקומותאלקים 

 !תורה, ארץ ישראל ועולם הבא, והם: הגבורהצד באים מכי הם  - אלא על ידי יסוריןולא ניתנו 

 

 !בינה הוא, ועולם הבא המלכות, וארץ ישראל היא הגבורההתורה נתנה מפי 

 

קלבאר הראשון קראו  ְטָנה, ולשני זכרבלשון  – ֵעשֶׂ  . נקבהבלשון  – שִּ

הבאר אבל כן היה ריב על שני הבארות האלו, לו ,זכר ונקבהשהם  ותרק בגבורהס״א אוחזת ידוע כי 

רחובות מלשון  – ְרֹחבֹותלכן לא רבו עליה, וקראו לה בשם , ואין אחיזה לס״א שבה היא בינההשלישית 

 !הנהר היוצא מעדן, איזה נהר? הנהר

 

קעֵ   !ת"קהתיבות וסופי שבא מלמעלה.  עושרהורות על הל, ר"עש תיבותראשי  – ֹחבֹותְר  ְטָנהשִּ  שֶׂ
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