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ַ֖י  ג  בחקותי ֹּת  ֻחק  כו   יסוד דז״אהנמשך אל  יסוד דבינהפירושו  בחוקותי, אםנקראת  הבינהִאם־ב ְּ ֵ֑ לֵּ ֵּ  ת 

ת ַ֣י נסיעהשהם סוד  למוחין, שעל ידה זוכים הכוונההיא סוד  ההליכה וֹּ ֶאת־ִמצְּ ֔רו   וְּ מְּ ש ְּ  מצוותרומז על ת ִ

ַ֖ם אֹּת ָֽם תעשה לא יתֶ ֲעש ִ . צריך להמשיך האורות העליונים עד סוף העשיה החומרית עשה מצוותרומז על  ו 

אז המכשולים תמיד זמינים, והכסיל שהולך בחושך נכשל בהם ונלכד  –האורות של עסק התורה והמצוות  איןשהחושך גובר בה, ואם 

עליית מ״ן  ד ׃עליית מ״ןשזה סוד  הכוונה, כלומר לדעת את סוד הקב״השהיא  הבינהשל  ללכת עם החוקיםצריך צריך  ברשתם...

ֵ֑ם  לירידת מ״ד גורם ִעת   יֶכַ֖ם ב ְּ מֵּ ִּ֥י ִגש ְּ ִ ת  ת  נ  , וכאשר הגשמים הזרע העליוןשל  מ״דהם סוד ה הגשמיםוְּ

 הארץ –  תםו עתהנקראים  ייחוד המלכות וז״אשזה סוד  בעיתם... אבל כשיורדים שמוציא זרע לבטלההם כמו מי  –יורדים חוץ לזמנם 

שהוא  שבילגימטרייה  גשםמוציאה פירותיה כראוי!  הארץאז ו, ז״אשהוא  מהשמיםהיורדים  מהגשמיםמתעברת  הנוקבאשהיא דוגמת 

ה   מבינה אור הנשמהסוד  בו ל ֔ ֶרץָ֙ יְּ ָ֙ א  ה ה  ָ֤ נ  תְּ נ  והארץ לה מעצמה כלום.  שאין המלכותהיא סוד  הארץוְּ

 הנטיעות בארץשכל השבח של  ,יחרעם טראה משהוא נוטריקון  מטרנקרא  גשםה והארץ נותנת מה שמובילים אליה! – נותנת יבולה

ץ  ומלכות דז״א הזיווג של יסודוזה סוד  ם!לה מעצמה כלו איןשולא מהארץ עצמה  מהמטר היורד על הארץנמשך  ִּ֥ עֵּ וְּ

ִּ֥ן ֵּ ה ִית  ֶדַ֖ ש    וֹּ  ה  יָֽ רְּ ִ , פרי ו׳אותיות  פריואל המלכות.  שאינו נמנע להשפיע את המשכותיו התפארתהוא  עץ השדה פ 

ָ֙  ה ׃אור הרוחשהוא סוד  י של ז״ארפדהיינו  ִיש  ָ֙ ֶכִּ֥ם ד   יג ל  ִִּׂ֨ ִהש   שמים המחבר בין  ביסודהמאיר שד״י אותיות וְּ

יר  המשכת החסדים, לרמוז על וארץ ִצ֔ ע  והמשכת הגבורותֶאת־ב   ר  ֵ֑ יג ֶאת־ז  ַ֣ ִ ש   יר י  ִצַ֖ ו ב 

ע ההמשכה החדשה!מתקיימת עד  הישנהההמשכה  ב  ֹּ֔ ש  ֶכםָ֙ ל  מְּ חְּ ֶָ֤ם ל  ת  לְּ ֲאכ  אור תלויה ב השביעה ו 

ם העליון ֶכָֽ צְּ רְּ א  ח ב ְּ ֶבַ֖ט  ִּ֥ם ל  ֶ ת  בְּ יש   , הביטחון, ובו תלוי גם במוחין דגדלות של אבאהריבוי תלוי  ִוָֽ

 ׃באורו הגדול ובורחים מפניו יכולים להתאחז אינםשהרי החיצונים 
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