
 Rabbi Its'hak Abi'hssira, "Baba 'Haki"
Biographie incontournable de l'un des leaders du Judaïsme marocain et pionnier-fondateur en Erets
Israël. 395 pages sur la sainte famille Abi'hssira.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Nefech Ha'haïm

Chapitre 13 - Porte 4

ועל ידי עסק התו"הק. נשלם כוונתו יתב' בבריאה שהיה רק
בשביל התורם שיעסקו בה ישראל. כמאמרם ז"ל בראשית

בשביל התורה כו'. ובשביל ישראל כו'. ובשביל משה כו' שהוא
הסרסור בקבלת התורה. וכביכול הוא ית' שמח במעשיו

בעולמו ובריותיו שמעלים חן לפניו ית' כשעה ראשונה בעת
הבריאה. כמו שקיוה הוא ית' בעצמו כביכול. כמ"ש ברבה

בראשית פ"ט למלך שבנה פלטרין ראה אותה וערב' לו אמר
פלטין פלטין הלואי תהא מעלה חן כו'. כך אמר הקב"ה
לעולמו. עולמי עולמי הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת כשם
שהעלית חן לפני בשעה זו. וכן נאמר בשבח התורה אילת
אהבים ויעלת חן.

ובזוהר צו (ח"ג לה, א) פתח ר"א ואמר ואשים דברי בפיך כו'
תנינן כל בר נש דאשתדל במלי דאורייתא ושפוותיה מרחשן

אורייתא כו'. ולא עוד אלא דהוא מקיים
עלמא וקב"ה חדי עמיה כאלו ההוא יומא נטע שמיה וארעא
הה"ד לנטוע שמים וליסוד ארץ.

ובפ' תרומה (ח"ב קנה, ב): פתח ר"א ואמר עת לעשות לה'
הפרו תורתך כו' בכל זמנא דאורייתא מתקיימא בעלמא ובני

נשא משתדלין בה. כביכול קב"ה חדי בעובדוי ידוי וחדי
בעלמין כולהו. ושמיא וארעא קיימי בקיומייהו. ולא עוד

אלא קב"ה כניש כל
פמליא דיליה ואמר לון חמו עמא קדישא דאית לי בארעא
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דאורייתא מתעטרא בגיניהון כו'. ואינון כד חמו חדוה דמאריהון
בעמי' מיד פתחי ואמרי ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

ובר"פ שמיני: זכאין אינון ישראל דקוב"ה יהב לון אורייתא
קדישא חדוותא דכלא חדוותא דקוב"ה

ואטיילותא דיליה דכתיב ואהיה שעשועים יום יום כו':
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