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 הסיבוב שאין אהבה חולת נק׳ בגלות משא״ב לבו שמחת נק׳ הלב
 בו׳ סמכוני אומרת וע״ב כדבעי האברים אל מהלב החיים רוח והילוך

 ענין לכאורה והשמחה התענוג והגה כנ״ל. רפואה שנק׳ התורה ע״י
 כסף מטמון לו שיש עשיר עד״מ כי המה ענינים ב׳ באמת אבל הם א׳

 אעפ׳׳י וגם אותו רואה שאינו אעפ״י לב וטוב שמח הוא באוצרו וזהב
 שישנם יודע להיותו אך פרסאות. מאות כמה ממנו רחוק שהממון

 לבו ישמח עתה מעיניו הוא ונעלם שמכוםה אעפ״י בודאי כשלימות
 כשהוא אף הטוב על להיות שיכול השמחה ומהות ענין וזהו מאד

 דוקא אלא אינו והשעשועים התענוג ענין אבל מעיניו. ומכוסה נעלם
 עם האב שעשוע כמו ממש בעיניו ממנו שמתענג הדבר כשרואה

 רק תענוג שייך אינו מרחוק משא״ב בעיניו כשרואהו דוקא הוא בנו
 והנמשל כו׳. לו החביב אדם כשרואה הראיה ברכת מברכין ולכן שמחה

 שאין עתה נתגלו לא תורה טעמי דהנה מצוה של שמחה בעניו יובן
 בחי׳ תורה טעמי יתגלו ולע״ל ית׳. רצונו שכך רק הגילוי עתה
 ונמשך שמלובש לנו ידוע עתה גם אמנם מצוה בכל שיש עליון ענג

 להיות יכול ולכן מושג מהותו שאין רק העליון תענוג מבחי׳ בהמצוה
 כמו כל. מרוב לבב ובטוב בשמחה וכמ׳׳ש גדולה שמחה בחי׳ מזה

 לע״ל אך כו׳. בעיניו רואהו שאינו אף מהמטמון שמח שהעשיר
 בהמ״ק ולכן פיהו. מנשיקות ישקני וזהו העליון התענוג מהות יונגלה

 וכן כו׳. וכפורת בארון מוסתר ג״כ האור שהיה לבו שמחת נק׳
 אך המהות. ולא המציאות השגת רק ג״כ הוא באהוי״ר תפלה

אין עכשיו שמ׳׳מ אלא תענוג בחי׳ נמשך תורה מתן זו חתונתו ביום

 לע״ל כ״א גשמיים בענינים בהתלבשות ג״כ שמלובש בגלוי התענוג
 במ״ש ממש ראי׳ בבתי׳ וראנה נאמר וע׳׳ז הלבושים מתוך יתגלה

כו׳; רואות Tעינ והיו כו׳ עוד יכנף ולא
״ז פ ע  לבו אל ויתעצב ע״פ 0כ* פ׳ בראשית (גפ׳ המדרש יובן ו

 אדריכל ע״י פלטין שבנה למלך משל ברכיה רבי אמר
 אדריכל על לא להתכעס לו יש מי על לו ערבה ולא אותה ראה

 זה לבו שמחת וביום בעניז ממש״ל כי עכ״ל. לבו אל ויתעצב כך
 החיות נמשך שממנו לב נקראת ית׳ מלכותו שמדת בהמ״ק בנין
 בחי׳ כך הלב אל האברים מכל הדמים חוזרים ואח׳׳כ האברים לכל

 בחי׳ והוא לבי״ע החיות השפעת נמשך שממנה מכ״ע הוא מלכותך
 ואתעדל״ת מלכות לבתי׳ מבי״ע האתעדל״ת עולה ואח״כ ממכ״ע

 בהמ׳׳ק בנין ולכן כו׳ לבבך בכל אלקיך הוי״ה את ואהבת מ״ש הוא זו
 ונפש ק״נ מבירור מ״ן העלאת ענין שהוא הקרבנות מקריבים שבו

 המ״ן שעי׳׳ז הלב פתיחת היא שהשמחה לבו שמחת נק׳ הבהמית
 בדור היה מזה ההפוך ולכן בממכ׳׳ע. סוכ׳׳ע מבחי׳ מ״ד נמשך

 קלקול ח״ו שיש כמו עד״מ ה״ז ובאין. מכעיסין שהיו המבול
 ומהאברים האברים אל מהלב הדם והילוך סיבוב המונע בהאברים

 כו׳. הקשר ונפסק בהלב מהמוח ג״כ נמשך לא ועי״ז כו׳ הלב אל
 סוכ״ע מבחי׳ בגילוי האור נמשך שלא לבו אל ויתעצב ענין הוא וכך
 שהקריב אחר נח בפ׳ ולכן כו׳. מלכות בחי׳ הוא ממכ״ע בחי׳ אל

 והוא כו׳ לבו אל ה׳ דאמר כתי׳ הניחוח ריח את ה׳ וירח וכתיב קרבן
כנ״ל: לבו שמחת הקרבנות מקום בהמ״ק בנין שנקרא מעין ע״ד

נח פרשת
ם  ישטפוה לא ונהרות האהבה את לכבות יוכלו לא רבים מי

לו. יבוזו בוז באהבה ביתו הון כל את איש יתן אט
 עוה״ז שבעניני והמחשבות הפרנסה טרדות כל הם רכים מים הנה
 המוסתרת האהבה בחי׳ שהוא האהבה את לכבות יוכלו לא ועכ״ז כו׳

 לעלות שטבעה האלקי׳ נפש מבחי׳ בטבע מישראל נפש בכל שיש
 רשפיה מיניה לעיל כמ״ש מ»ויה העולה כשלהבת למעלה תמיד וליכלל
 שהיא מלמעלה הבאה שלהבת בחי׳ שהוא יה שלהבת אש רשפי
 מזיו נהנית היתה הגשמי בגוף התלבשותה שקודם האלקית הנפש

 אחר גם ולזאת ב׳׳ה. בא״ם היחוד בתכלית מיוחדת והיתה השכינה
 מים הנקראים שהן גשמיים בענינים לעסוק הגשמי בגוף התלבשותה

 נפלאה ותשוקה אהבה בבחי׳ תמיד מלהיות לכבותה יוכלו לא עכ״ז רבים
 הנ״ל רבים במים התלבשותה ע׳׳י ואדרבה למעלה וליכלל לעלות
 יתבאר: כאקור לעוה״ז שירדה מקודם גבוה היותר למדרגה להגיע יסילה

ה ב ה  נשבעתי אשר נד) (ישעי׳וכמ״ש נח מי נק׳ הנ״ל רבים מים בחי׳ ו
 ומגער Tעל מקצף נשבעתי כן הארץ על עוד נח מי מעבור

 שהוא דרוחא נייחא הוא נח הנה כי גבורים) עיר בספר (עייז בר
 השביעי ביום וישבת וכמ״ש ממלאכתו. השובת כאדם שביתה בחינת

 דעילאי נייחא הם ב״פ נח נח ומ״ש בו׳. שביעאה ביומא ונח ותרגומו
 לעתיד שיהיה עילאה ושבת תתאה שבת בחי׳ שהוא דתתאי ונייחא

 כאשר שבת כולו אינו תתאה שבת משא״ב שבת שכולו יום שנק׳
 רק היה שאם המבול ענין מובן אינו לכאורה הנה כי יתבאר.

 כזה גדול רעש לבחי׳ הוצרך למה החוטאים האנשים לשחת להעביר!
 באמת אך המבול. בלא אף להעבירם ה׳ ביכול׳ היה א׳ ברגע הלא
חמס הארץ מלאה כי שנאמר הארץ את לטהר בא המבול היה

 שהוא דוקא המבול בא ולזאת לטהרה נצרך והיה מאד ונתקלקלה
 סאה מ׳ המקוה כדוגמת שהוא הטמאים את לטהר בכדי מים בחי׳

 את לטהר בכדי בא המבול היה כן כמו הטמא את מטהרת שהיא
 כו׳ וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי לס (יחזקאלוכמ״ש הארץ כל

 שעבוד והנה כו׳. דרוחא נייחא מזה שנעשה נח מי נקראים ולזאת
 שעבוד אבינו אברהם לו שבחר וכמארז״ל נח מי ג״כ נק׳ הפרנסה

 מזיו ליהנות בג״ע לבא להנשמה אפשר שאי שכמו גיהנם. נגד
 מוטב אחר גבי שאמרו וכמו בגיהנם לכן קודם שתרד עד השכינה

 במ״א. כמ״ש דינור בנהר לטבול וגם דאתי לעלמא וליתי דלידייני׳
 גבוה. היותר למדרגה מעלה למעלה לעלו׳ יכולים שעבוד ע׳׳י כמד׳ב
 מם מאתנו ושנוטל מלך עתה עלינו שיש מה הפי׳ אין שעבוד והנה
 כידוע ביותר היה והמס ישראל מלך עלינו היה בהמי׳ק בזמן שגם

 שבהמ״ק שבזמן היא הכוונה אלא ליתן. כ״א הוצרך עשירי שחלק
 ארץ היתה שא״י עד עצומה והשפע׳ ברכה נמשך היה קיים היה
 מסכת סוף בגמ׳ כמ״ש כלל הטבע ע״פ שלא בו׳ ודבש חלב זבת

 לכאו״א יש ועתה הפרנסה. וטרדת דאגות כלל היה ולא כתובות
 מים בחי׳ והוא הגשמי עוה״ז בעניני לעסוק הפרנסה וטרדת יגיעות

 בחי׳ שע״י לפי דרוחא נייחא בחי׳ שהוא נח מי שנק׳ הנ״ל רבים
 מקודם גבוה היותר למדרגה הנשמה מתעלית הנ״ל רבים מים

 יפה וכמארד׳ל בו׳ השכינה מזיו נהנית רק שהיתה כו׳ התלבשותה
 שהוא לפי העוה״ב חיי מכל בעוה״ז ומע״ט בתשובה אחת שעה
 סט״א אתכפייא בחינת שהיא דוקא החושך מתוך האור יתרון בחי׳

 בטרדת גשמיים בענינים היום כל שכשעוסק כו׳ חשוכא ואתהפכא
עשב לך שאיו איך בתפלה אח״כ ומתבונן חשך הנק׳ שהם הפרנסה
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טאורנחתורה
 חיות המשפיעים שהם המזלות שהם כו׳ מלמעלה מזל לו שאין מלמטה

 כו׳ גרש וממגד שמש תבואות וממגד לג) (דברים וכמ״ש עוה״ז כל
 והם אופנים משמרי מקבלים והשרים שרים מע׳ מקבלים הם והמזלות
 מלכותו מבחי׳ מקבלים שכולם עד גבוה מעל וגבוה מהמלאכים מקבלים

 מאין העולמות כל את שמהווה עולמים כל מלכות מלכותך וכמ״ש ית׳
 והארה זיו בחי׳ אלא שאינו בלבד השכינה זיו בחי׳ רק והוא ממש ליש

 ממש א׳׳ם בבחי׳ שהוא כביכול יתב׳ ועצמותו מהותו לגבי בלבד בעלמא
 הוא ואתה שנברא קודם הוא אתה וכמאמר ממש שינוי בלי רהיה הוה היה

 נפשו תתעורר הדעת בעומק הנ׳׳ל כל התבוננו׳ ואחרי כו׳. שנברא לאחר
 הגשמי והעלם החשך מתוך לצאת אש כרשפי נפלאה ותשוקה אה׳ בבחי׳

 חפצתי לא ועמך בשמים לי מי עג) (תהליםוכמ״ש ית׳ בו לדבקה ורק הזה
 זיו בחי׳ רק שהם העליון בג״ע ולא התחתון בג׳׳ע לא כלל יחפוץ שלא כו׳

 כ״א השכינה מזיו ונהנין וכו׳ יושבים צדיקים וכמארז״ל בלבד והארה
 לאשתאבא בזה״ק ונק׳ ית׳ ועצמותו מהותו בבחי׳ ליכלל ית׳ בו לדבקה
 יתיר בחילא שהוא תשובה בחי׳ זו אהבה בחי׳ ונק׳ כו׳ דמלכא בגופא
 עולם. והבלי גשמיים בענינים רק עוסק שהיה החשך מתוך דוקא שבאה

 מאדך בכל בחי׳ זו אהבה ונק׳ דוקא. החשך מתוך הוא האור שיתרון לפי
 זה טוב וכמ״ש החשך שהוא ההפוך מן דוקא שבאה ממש גבול בלי שהוא
 בחי׳ שהוא דוקא והחשך ההפוך שע׳׳י מה״מ זה מאד חיים(טוב) מלאך
 והיינו ממש. גבול בלי שהוא מאדך בכל אהבת לבחי׳ לבא יכולים נה״ב
 האלקית נפש מבחי׳ יותר גבוה נה״ב שורש מעלה למעלה שבשרשה לפי

 שהוא לבנ״י מלך מלך לפני כו׳ מלכו אשר המל׳ ואלה לו) (בראשי׳וכמ״ש
 וימת וימלך כמ׳׳ש מטה למטה נפלו שבה״כ שזדי רק האלקית נפש בחי׳
 כמו גם ולזאת האלקית. נפש מבחי׳ מעלה למעלה הם בשרשם אבל כו׳

 מבחי׳ הוא ששרשם מפני האלקית נפש על תגבורת להם יש למטה שנפלו
 בהמות מבחי׳ חיות מקבל האדם וגם כו׳. התנשאות בחי׳ שהוא מלוכה

 אל צריכים אינם המאכלים משא׳׳כ לחיות יכול אינו ובלעדם ומאכלים
 מבחי׳ הרבה גבוהים הם למעלה שרשם שבשרש מפני זה וכל האדם.

 דוקא הבהמית בנפש האלקית נפש והתלבשות ירידת ע״י ולזאת הנשמות
 מים הנקראים שהם גשמיים בענינים הפרנסה ומחשבות בטרדות לעסוק
 כנ״ל גבול בלי שהוא מאדך. בכל אהבת לבחי׳ לבא יכולה הנ׳׳ל רבים
 נהנית רק שהיתה בגוף ירידתה קודם מהיותה גבוה היותר מדרגה שהיא

 בחי׳ שהוא דוקא חשוכא ואתהפכא אתכפיי׳ ע״י והיינו בו׳. השכינה מזיו
 נפש ממדרגת גבוה למעלה ששרשם לפי כנ׳׳ל. החשך שמתוך האור יתרון

 אתכפייא וע״י כו׳ וימת וימלך כמ״ש למטה שנפלו רק כנ׳׳ל האלקית
תחה״מ: נעשה

ו ה  העוה׳׳ב חיי מכל בעוה׳׳ז ומע׳׳ט בתשובה א׳ שעה יפה מארד׳ל ח
 נייחא ע״י שנעשה לפי נח מי הנ׳׳ל רבים מים נקראו ולזאת כנ״ל.

 אתה בא וכמ׳׳ש התפלה תיבות בחי׳ שהוא נח תבת מהם שנעשה דרוחא
 אמה עשרה חמש כו׳ מאד המים ויגברו וזהו כו׳. התבה אל ביתך וכל

 נפש בחי׳ על הבהמית נפש תגבורת בחי׳ שהוא כו׳ המים גברו מלמעלה
 יתרון אח״כ נעשה עי״ז אך הגשמיים ועניינים הפרנסה בעסק האלקית

 כו׳ התבה ותרם דוקא המים פני על התבה ותלך וזהו כנ׳׳ל. כו׳ אור
 כנ״ל. מעלה למעלה ועולה התפלה תיבות מתעלות דוקא המים שע״י
 היושבי כמו כ״כ להתפלל יכול׳ שאין שבדעתם עסקים הבעלי טעות וזהו

 האור יתרון כי יותר להתפלל יכולים שהם הוא נהפוך אדרבה כי אוהלים
 בחי׳ שהוא דרוחא נייחא נח מי שנק׳ וזהו כו׳. דוקא החשך מתוך הוא

 בחי׳ הוא המעשה ימי שבו׳ כו׳. מלאכתו מכל שבת בו כי כמ״ש השבת
 ויאמר נאמר הראשון ביום כמו למטה ית׳ מלכותו והמשכת התפשטות

המעשה ימי שנקראים כו׳ דשא הארץ תדשא רקיע יהי כו׳ אור יהי אלקים

 העולמות עליית שהוא דרוחא ונייחא ממלאכה שביתה בחי׳ הוא ובשבת
 ועסק טרדת בחי׳ הוא כמו״כ ממלאכתו. ונח השובת כאדם למעלה

 אח״כ ועולים כשמתהפכים רבים מים שנק׳ גשמיים בענינים הפרנסה
 בחי׳ שהוא דרוחא נייחא בחי׳ זו בחי׳ נק׳ כנ׳׳ל התפלה ע״י זמיקות בבחי׳
 שבת מבחי׳ הארה היא המעשה ימי מו׳ תפלה שכל כידוע כנ״ל שבת
 מה שהוא עילאה שבת בחי׳ עוד ויש תתאה. שבת הוא זה כל אך כנ׳׳ל.
 מי מעבור נשבעתי אשר וזהו שבת. שכולו יום שנקרא לעתיד שיהיה

 צריך זמן בכל לא אך לטהר באו שהם אף הנה כי הארץ. על עוד נח
 שמבואר אף הנה כי בך. ומגער עליך מקצף נשבעתי כן כ״כ. טהרה

 אהבת בחי׳ שהוא כו׳. אור יתרון נעשה הנ׳׳ל רבים מים בחי' שע״י למעלה
 שהיא מלמעלה הבאה רבה אהבה בחי׳ עוד יש עכ״ז כנ״ל. מאדך בכל

 והוא הנ״ל. רבים מים ע״י שבאה האהבה מבחי׳ אף מעלה למעלה
עי׳וכמ״ש לעתיד. יתגלה זו האהבה ובחי׳ כו׳. תחבקני וימינו מ׳׳ש ש  (י

 וברית ימוש לא מאתך וחסדי תמוטינה והגבעות ימושו ההרים כי גד)
 מלמעלה הבאה ואה׳׳ר עליון חסד בחי׳ שהוא כו׳. תמוט לא שלומי
םתחבקני(וזהו וימינו להיות ש  יהיה מאדך בכל שבחי׳ מאד וגבה נב) (

כו׳): יותר גבוה מבחי׳

 מבואר הנה כי לו. יבוזו בוז באהבה ביתו הון כל את איש יתן אם
 שהם ונהרות הפרנסה. טרדות שהם רבים שמים איך למעלה

 משא׳׳ב ואזלי דניידי נהרות בשם שנקראו גשמיים בענינים המחשבות
 ואדרבה האהבה את לכבות יוכלו לא זה וכל ועומדים מכונסים הם מים
 בכל בחי׳ היינו גדולה היותר האהבה לבחי׳ תבא דוקא וע׳׳י בהם

 כו׳. ביתו הון כל את איש יתן אם אח״כ אומר ולזה הנ׳׳ל. מאדך
 שנמשך המצות וטעמי פירוש שהן התורה חכמת נק׳ ביתו הון

 מעדן כי הגן. את להשקות מעדן יוצא ונהר וכמ״ש ית׳. חכמתו מבחי׳
 שהם הגן את להשקות המשכה לשון נהר יוצא עדן שנק׳ חכמה בחי׳ שהוא

 ג״ע בחי׳ מהם ונעשה המצות וטעמי פירוש שהן דאורייתא סדרים ג״ן
 ית׳ חכמתו מבחי׳ ששרשם מטה מטה שנשתלשל עד תחתון וג״ע עליון
 יתברך ועצמותו מהותו לגבי כלל ערוך ואינו ההשתלשלות ראשית שנק׳

מההשתלשלות: למעלה שהוא
ו ה  ה׳ טו) (שמות כמ״ש וצמצומים גבורות לשון שהוא איש יתן אם ת

 חכמה בחי׳ להתהוות ית׳ מעצמותו שיומשך שכדי כו׳ מלחמה איש
 וגבורות צמצומים ע׳׳י כ״א להיות א׳׳א בלבד והארה זיו אלא שאינו
 בכל אהבת שהוא באהבה ביתו הון כל את איש יתן אם וזהו רבים.
 לי מי וכמ׳׳ש דמלכא. בגופא לאשתאבא שהוא למעלה המבואר מאדך

 זיו רק אינם שהם כו׳ בג׳׳ע לא יחפוץ שלא כו׳ חפצתי לא ועמך בשמים
 ית׳. ועצמותו מהותו שהוא דמלכא בגופא לאשתאבא רק בלבד והארה

 וד׳׳ל. כו׳ והארה זיו אלא שאינו הנ״ל ביתו הון לו יבוזו בוז לזאת ואי
 שנמשך התורה חכמת בחי׳ שהוא המצות וטעמי הפי׳ הוא כ״ז אכן

 ומצות וסוכה תפלין כמו מעשיות המצות גופי אבל כנ״ל. ית׳ מחכמתו
 ית׳ רצונו הם שהן וכדומה הצדקה מעשה והי׳ לב) (ישעי■שנא׳ צדקה

 גבוה ששרש׳ ולהיות חכמה. בבחי׳ הנמשך והדעת מהטעם שלמעלה
 שא׳׳א דוקא גשמיים בדברים נתלבשו ע״כ כו׳ התורה ממדרגת מאד
 העמוק שדבר ברמיזא לחכימא ז״ל שאמרו וכמו כו׳. השגה לבחי׳ לבא
 כמו״כ כו׳. באצבע לו שמראה ברמיזא כ״א בדבור לגלותו א׳׳א מאד

 כביכול ית׳ רצונו פנימיות שהן נעלה מאד ששרשם מפני מעשיות מצות
 בהתלבשותם כ״א למטה גילוי לידי לבא א׳׳א לזאת מהשגה. שלמעלה

 הדברים והיו וזהו דוקא. בסופן תחלתן נעוץ כי דוקא גשמיים בדברי׳
 הוא ישראל שמע ק׳׳ש פ׳ כל הנה כי כו׳. היום מצוך אנכי אשר האלה

שיגיע עד כו׳ לבבך בכל ואהבת ועי״ז כו׳. שמותיו מבחי׳ התבוננות רק
.טוב׳׳. ובדפו׳׳ר .(טוב)*. נדפס: מלאו, שו*ה
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 במהותו בו ולדבקה ליכלל שהוא הנ״ל מאדך בפל אהבת לבחי׳
 שהן דוקא ית׳ מצותיו קיום ע״י כ״א זאת וא״א ממש. ית׳ ועצמותו
 שאנכי מי אנכי אשר וזהו בתחלתן סופן ונעוץ ית׳ רצונו פנימיות

 ע״י מצוד בלבד וזיו אור בבתי׳ ולא ממש ועצמותו מהותו שהוא
 שהנשמה דוקא שהיום כו׳ היום כנ״ל. דוקא מעשיות מצות קיום

 נהנית רק היתה בגוף התלבשותה קודם משא״כ הגוף בתוך מלובשת
 התורה. של הדבור מצות שהוא בם ודברת וזהו כו׳. השכינה מזיו

 אחות וזהו כר. מעשה הוי שפתיו ועקימת כר. בו והגית וכמ״ש
 בתכלית שמתאחדת אחת לשון והוא אחות בחי' שנעשה קנזנה לנו
 מעשיות המצות קיום ע״י ממש כביכול ית׳ ועצמותו מהותו עם

 צדדיו מכל חבירו את החובק כאדם תחבקני וימינו וכמ״ש כנ׳׳ל.
וד״ל: בה שידובר ביום לאחותינו נעשה מה חהו כו׳

הו״ל על ביאור
כר. גבוה במדרגה יהיה עסק הבעל שתפלת הענין להבין

 בעוה״ז אלקות הניצוץ שהיא הנשמה ירידת ענין צלה״ב
 הפרנסה ודאגות במחשבות תמיד טרוד להיות הבהמית ונפש בגוף

 היא זו שירידה לומר מההכרח גדולה. ירידה וזהו עוה״ז. בהבלי
 תוכל הבהמית ונפש בגוף ונתלבשה שירדה שלאחר עלי׳. צורך

 כמארז״ל גבול. בלי שהוא מאדר בכל אהבת ע״י מעלה למעלה לעלות
 האהבה ע״י דוקא וזהו כו׳ מה״מ זה מאד חיים מלאך זה טוב

 גדול הבהמה שכח למטה רואים שאנו כמו הבהמית מנפש הבאה
 צדיקים עומדיז שבע״ת במקום ארז״ל למעלה כמו״ב האדם מכח
 והתגברות ובכח יתיר בחילא הוא בע״ת שבחי׳ מפני והיינו כו׳

 התהו. עולם מבחי׳ הוא הבהמית נפש שבחי׳ מפני והיינו גדול
 תקון מבחי׳ למעלה הוא התהו ובחי׳ וכו׳. מלכו אשר המלכים ואלה
 ולהבין התיקון. בחי׳ שהוא לבנ׳׳י מלך מלך לפני מלכו אשר כמ״ש

 העולם את לברוא במחשבה עלה בתחלה במדרש איתא הנה כ״ז
 הפי׳ ואין כו׳. מדה׳׳ר שיתף מתקיים העולם שאין ראה במדה״ד

 ההשפעה. ומניעת צמצום בחי׳ הוא שמדה״ד סוברין שהעולם כמו
 לר כ׳ט) א־ (ד׳׳ה כמ״ש ית׳. ממדותיו אחת היא גבורה בחי׳ הרי כי
 מאין ומהוים המחיי׳ דאצי׳ ספי׳ עשר שהם והגבורה הגדולה ה׳

 חיות שעיקר הנפש הוא הדם כי יב) (דברים כתיב הנה ועוד ליש.
 הפי׳ אלא מדה״ד. גבורה מבחי׳ נמשך ודם הדם. הוא האדם

 בא א״ס מאור החיות שכח תגבורת לשון גבורה בחי׳ הוא מדה׳׳ד
 הוא אבל מטה למטה נמשך שהוא החסד מבחי׳ יותר בהתגברות

 א״ם מאור החיות שבא גבורה בחי׳ משא׳׳ב קרירות. בבחי׳ בא
 למטה השתלשלות בדרך כשבא ממילא ע״כ למאוד. רב בהתגברות

 מפני לקבל יכול אינו ההשפעה לקבל ראוי שאינו מי דין בחי׳ נעשה
 החיות שבא חסד בחי׳ משא׳׳כ רב. בהתגברות נמשך שהחיות

 הוא גבורה בחי׳ אבל מטה למטה ולהתפשט למשור יוכל בקרירות
 י״ס נק׳ שלכן התהו עולם והוא מלכים ז׳ בחי׳ בהתגברות החיות
 התהו שבחי׳ מבואר הקבלה ועפ׳׳י מלכים: בשם התהו בעולם

 פירוש בהיפוך. הוא התקון ובחי׳ כלים. ומיעוט האור רבוי הוא
 בתגבורת היו הי״ם כל כי רב בהתגברות בא והחיות שהאור אור רבוי

 וגם הי״ס כל וכן רב בהתגברות חסד מדת הי׳ חסד בחי׳ כמו רב
 ומדה בחי׳ שכל מפני חו׳׳ג כלול להיות המדות התכללות היה לא לכן
 הפוכו עם להתכלל יכול היה לא לכן רב. והתגברות בכח היה

 מזה כי מתקיים העולם שאין שראה וזהו עצמה בפני מדה כל והיה
בחי׳ להיות הוצרך עולם תקון ולצורך עולם תקון להיות יכול אינו

 רבוי בחי׳ והוא בזה זה המדות התכללות קוין בחי׳ היינו תיקון
 חסד בחי׳ רק בהתגברות בא אינו וחיות שהאור האור ומיעוט כלים

 (בפ׳׳הוכמארז׳׳ל הפכים שני חו״ג התכללות להיות יוכל ולזה בקרירות

 מכעיסין היו הדורות שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע דאבות)
 בהתגברות בא המדה שאין שמחמת כו׳. אבינו אברהם שבא עד ובאין
 בתכלית הפכים שני להיות יכול ואדרבה וסבלנות. א״א להיות נמשך

 כשאמר מאד עד גדולה השמחה שהיתה בהמ׳׳ק בבנין שמצינו כמו
 (מלכים וכמ״ש העולם. בריאת מיום היתה שלא השירים שיר שלמה

 בחי׳ היינו מלמעלה האש שבא ה׳. בית את ה׳ כבוד מלא כי ח) א
 הפרק אותו ועל מאד רבה השמחה שהי׳ נמצא למטה השכינה גילוי
 למן הזאת העיר לי היתה חמתי ועל אפי על כי לב) (ירמיה נאמר
 שהיו נמצא כו׳. פרעה בת שלקח ממה אותה. בנו אשר היום

 הרחמים מדת ששיתף ע״י והיינו אחד ובזמן בעת יחד הפכים ב׳
 שאין שמאחר זב״ז המדות התכללות להיות יכול התקון עולם ונעשה
 היתה הכלי א״כ האור ובתגבורת ברבוי הולך והתגלותה המדה
 מבחי׳ הוא האדם נשמת והנה יחד. הבחי׳ ב׳ גם להכיל יכולה

 בתניא כמבואר המדות מכל כלולה הנשמה ולכן התקון עולם אצילות
 מחנה מיכאל מחנה התהו עולם מבחי׳ שרשם המלאכים משא״כ
 בהתגברות אהבה בחי׳ רק הוא מיכאל מחנה בפ״ע. קו א׳ כל גבריאל

 של שר רב בהתגברות יראה בחי׳ רק הוא גבריאל ומחנה מאד.
 הימין אל אריה פני מרכבה בחי׳ נמשך ומזה אש. של שר מים
 הקב״ה באדם שותפין ג׳ ארז״ל האדם בנשמת והנה וכו׳. שור פני

 ארי׳ פני מבחי׳ הם ועופות הבהמות נפש וחיות נשמה. בו נותן
 וקדם אחור האדם על נאמר ולזה התהו מעולם ומקורם כו׳ שור פני

 גבוה במדרגה הוא אדם בחי׳ בהשתלשלות התקון בחי׳ שמצד צרתני
 במקורם משא׳׳כ מאד מאד מטה למטה נפלו הבהמות שבחי׳ יותר.

 מלך מלך לפני התהו עולם מבחי׳ שהם יותר גבוה במדרגה הם
 הוא הבהמית נפש מצד הבאה האהבה לזאת ואי כנודע. כו׳

 בחילא שהוא מפני מהכלי שלמעלה מאדך בכל בחי׳ מעלה למעלה
 התהו מבחי׳ הוא הבהמית נפש ששרש רב בהתגברות שבאה יתיר

 גשמית בעבודה מאד מטה למטה בשבה׳׳ב שנפלה רק כנ׳׳ל.
 בהתגברות הוא אזי בתפלה למעלה ועולה כשנברר אבל נפרדים להיות

 דלא באורתא לך אמינא דלא והאי וכמארז״ל מאדך בכל אהבת רב
 מוחין ותוספ׳ כח נותן הבשר שמאכל נמצא כו׳ דתורא בישרא אכלי

 במדרגה האדם למטה ועכ׳׳ז אנוש. לבב ישמח ויין וכמ׳׳ש באדם
 מבחי׳ למעלה הם בשרשם אבל כו׳ ערוך ואין מהם יותר גבוה

 מתוך האור יתרון נק׳ הקבלה ועפ׳׳י התהו. מעולם שהם האדם
 היום כל שטרוד איך בתפלה ההתבוננות ע׳׳י והיינו דוקא. החשך
 אין כמארז׳׳ל מהמזלות הוא שחיותן ולחם מזון פרנסתו אחר ורודף

 שרים הע׳ מבחי׳ נמשכים והמזלות כו׳ מזל לו שאין למטה עשב לך
 מלכות מבחי׳ מקבלים והאופנים האופנים משמרי מקבלים והשרים

 שהוא ערוך אין ועצמותו מהותו לגבי אבל מכ״ע. מלכותך כמ״ש
 לעוברי אם עקיבא ר׳ מאמר ענין וזהו בלבד והארה זיו בחי׳ רק

 וכמ׳׳ש קץ אין עד התענוג הוא ששם עאכר׳ב. רצונו לעושי כך רצונו
 בחי׳ רק הם וסובב ממלא ושמים ארץ שבחי׳ ושמים ארץ על הודו
 ית׳. ועצמותו מהותו לבחי׳ קרובו עם ישראל לבני משא״כ וזיו הוד
 לדבקה וחפיצה בתשוקה יתיר בחילא בהתגברות נפשו תתלהב מזה

 אתה ברוך וזהו כו׳. חפצתי לא ועמך בשמים לי מי וכמ׳׳ש ית׳ בו
 למטה ונמשך שנשפע שמה כו׳ במצותיו קדשנו אשר העולם מלך

משלה. בכל ומלכותו העולם מלך בחי׳ הוא וסובב ממלא להיות
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