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זהוּילוּילוּילוּילךְ ךְ ךְ ךְ  - לוי מּבית איׁש ©¥¤¦¦¥¥¦¤
ׁשּנאמר ּכמֹו ט)ּגבריאל, (דניאל ©§¦¥§¤¤¡©

ראיתיוהאיׁש אׁשר ּגבריאל §¨¦©§¦¥£¤¨¦¦
זֹו - לוי מּבית וגֹו'. ¦¥¥¦§¨¤בחזֹון
מּצד ׁשּבאה יׂשראל, ©¦¨¨¤¥¨§¦¤¤§ּכנסת
- לוי ּבת את וּיּקח ¦¥©¤©¦©Ÿ§©הּׂשמאל.

הּנׁשמה. ¨¨§©זֹו

ּגּוףׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּו,,,, ׁשּנֹולד ּבׁשעה ¤¨¦§¨¨¤¨
הּזה, ּבעֹולם צּדיק ¤©¨¨¦©¤ׁשל
קֹורא הּוא ּברּוךְ  ¥¨¨©הּקדֹוׁש
נׁשמה אֹותּה ונֹוטל ¨¨§¨¥§¥¦§©§לגבריאל

צּדיק] אֹותּה[ׁשל ּומֹוריד ׁשּבּגן, ¤©¦¤©¨¦¨
ׁשּנֹולד הּצּדיק ׁשל הּזה ¨¤¦©©¤¤©©לּגּוף
נפקד והּוא הּזה, ¨§¦§¤©¨ּ̈בעֹולם

אֹותּה. וׁשֹומר ¨¥§¨¤̈עליה

מלאךְ ואםואםואםואם אֹותֹו ּתאמר, §¦Ÿ©©§¨
הּצּדיקים רּוחֹות על ¦¦©©©¨©§¦¤ׁשהתמּנה
אֹומר ואּתה לילה, ¥¨©§¨§©§ׁשמֹו
הּוא ּכךְ  ּגבריאל? ¨¥¦§©§¤ׁשּׁשמֹו
מּצד ׁשּבא מּׁשּום ©¦¨¤¦©©וּדאי,
מּצד ׁשּבא מי וכל ©¦¨¤¦¨§Ÿ§©הּׂשמאל,

נקרא. ּכךְ  ¨§¦¨Ÿ§©הּׂשמאל

וּיּקחוּילוּילוּילוּילךְ ךְ ךְ ךְ  עמרם. זה - איׁש ©¥¤¦¤©§¨©¦©
ּובת יֹוכבד. זֹו - לוי ּבת ©¤¤¦¥©¤את
להזּדּוג לֹו ואמרה ירדה ¥©§¦§¨§¨§¨§¨קֹול
מהם. ׁשּנֹולד הּבן ידי על יׂשראל ּגאּלת זמן קרב ׁשהרי ¤¥©¤¥©¥§©¥¨§¦©ª§©§¥¨¥£¤ּ̈בּה,
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הּואהּואהּואהּוא ּברּוּברּוּברּוּברּוךְ ךְ ךְ ךְ  סּיעוהּקדֹוׁשוהּקדֹוׁשוהּקדֹוׁשוהּקדֹוׁש §©¨¨¦©
ׁשרתה ׁשכינה ׁשּׁשנינּו, ¨§¨¨¦§¦¨¤ּבֹו,
ׁשּלהם והרצֹון מּטתם, ¤¨¤¨¨§¨¨¦©על
היתה אחת ¨§¨©©¥§¦ּבדבקּות
ׁשכינה זזה לא ולכן ¨¦§¨¨Ÿ¥¨§¨¦§©ּבּׁשכינה,
לקּים ׁשהֹולידּו, ּבן ¥©§¦¤¥¥מאֹותֹו

ׁשּכתּוב כ)מה (ויקרא ©¤¨
קדׁשים. והייתם ¦Ÿ§¤¦§¦¤§¦©§¦§והתקּדׁשּתם
עצמֹו ׁשּמקּדׁש אדם §©¥©§¤¨¨¤ּבן
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¨©§¦מּלמּטה,
ּכמֹו מלמעלה. אֹותֹו §¨§©§¦¥©§מקּדׁש
ּבּדבקּות היה ׁשּלהם ¥§©¨¨¤¨¤¨¨¤ׁשהרצֹון
הּׁשכינה ּכךְ  הּׁשכינה, ¨¦§©¨¨¦§©¤ׁשל
מעׂשה ּבאֹותֹו מּמׁש ¤£©§¨©¨§§¦נדּבקה

¨¤ׁשעׂשּו.

אׁשריאמראמראמראמר יצחק, רּבי ¨©©¦¦§¨©§¥
ׁשּלהם ׁשהרצֹון ¤¨¤¨¨¤¦¦©©הּצּדיקים
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ׁשל ¨¨©¤¥§©ּבּדבקּות
ׁשהם ּוכמֹו ּתמיד. ¥¤§¦¨הּוא
ּגם ּכךְ  ּתמיד, ּבֹו ©¨¦¨¦§©§¦מתּדּבקים
עֹוזב ולא ּבהם נדּבק ¥Ÿ§¤¨¨§¦הּוא
לרׁשעים אֹוי לעֹולמים. ¦¨§¨¦¨§¨אֹותם
והּדבקּות ׁשּלהם ¥§©§¤¨¤¨¨¤ׁשהרצֹון
די ולא מּמּנּו, מרחקת ©ª¤¤¦¤§Ÿ§¤¨¤ׁשּלהם
אּלא מּמּנּו, ׁשּמתרחקים ¨¤¤¦¦£©§¦¤¤̈להם
ּבא האחר. ּבּצד Ÿ¥©¨©©¦¨§¦¤ׁשּנדּבקים

מּמּנּו זז לא הּוא ּברּוךְ  ׁשהּקדֹוׁש מׁשה, מּמּנּו יצא ּבּקדֹוׁש-ּברּוךְ -הּוא, ׁשּנדּבק עמרם ¤¦¨Ÿ¤¤©¨¨Ÿ¤¦¨¨¨¨©©§¦¤¨§©¥§ראה,
חלקֹו. אׁשרי ּתמיד. עּמֹו נדּבקה ּוׁשכינה §¤¥§©¦¨¦¨§§¦¨¦§¦¨§לעֹולמים,
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