
יטאורתולדותתורה
 כלל פשוטו ע״פ פי׳ לו שאיו לוגין רכ״א מחזיק משיחא דמלכא

 לגילוי הכלי הוא שהכום הכוונה אלא דוקא. לוגיז רכ״א עניו מהו
כנ״ל: כו׳ אפים ארך מבתי׳ בו הגילוי ויהיה ב״ה אוא׳׳ס

הנ״ל על ביאור

 באהבה ביתו הוו כל את איש יתו אם ע״פ הדברים ביאור להבין
 משמשיו שאיו אם שיש כאשר. לשוו הוא אם הנה כו׳.

 היובל יהי׳ ואם תלוה. כסף אם כמו ודאי בלשוו אלא ספק. בלשוו
 אם ולשוו ויבא הדבר יהיה שבודאי אלא כלל ספק לשוו זה שאיו כו׳

 לו תהיה לא העני את תלוה כסף כאשר פי׳ כאשר. לשוו אלא אינו
 פי׳ כו׳. איש יתו אם וכמו״כ כו׳. היובל יהיה כאשר וכו כנושה
 לשוו הוא (שיתו לעתיד והיינו בודאי. שיתו כו׳ איש יתו כאשר
 לידי בא אינו שבזה׳׳ז ביתו. הוו כל את איש יתו שלע״ל עתיד)
 והעניו דוקא. לעתיד כ׳׳א ביתו. הוו כל שיתו זו בבתי׳ להיות גילוי

 הבית. בתוך שמונחים והמטמונים האוצרות כמו היינו ביתו הוו הנה כי
 והנה ונעים. יקר הוו כל ימלאוו חדרים ובדעת מ׳׳ש ע״ד והוא
 פי׳ ימלאוו. חדרים ובדעת יתכונן ובתבונה בית יבנה בחכמה כתיב

 שנק׳ התורה אותיות שהו לבד הבית בניו עצם רק הוא בחכמה
 תבנית והעמדת קיום עיקר פי׳ יתכונן ובתבונה כנודע. בתים
 דייקא. הבינה ע״י הוא ומובאיו ומוצאיו חדריו ברבוי הבית ותוכן
 זה כל את ולהבין כו׳. יקר בהון החדרים כל ימלאון בדעת אבל

 דאצי׳ די״ס השתלשלות סדר עניו בביאור אחת הקדמה להקדים צריך
 ובפרדס) (בע׳ח המקובלים בדברי בזה ומצינו ואופנם. סדרם הוא איד

 שבחי׳ הא׳ האופן הפכים. כמעט הם לכאורה אשר אופנים שני
 מבחי׳ נאצלה בינה שבחי׳ דהיינו זה. תחת זה הם השתלשלות

 נאצלו ומהם ג״ר. הן אלו וג׳ בינה. מבחי׳ דעת ובחי׳ חכמה
 אחזה מבשרי עד״מ הוא הלז גשמי ציור והנה הנ״ל. ע״ד ג״כ חג׳׳ת

 שראשית הגוף אברי בתוך שמתלבשים הנפש כחות עשר כמו כו׳.
 כו׳. נקודה בבחי׳ השכל הברקת בחי׳ שהיא בחכמה הוא הגילוי

 י׳ בחי׳ ונק׳ מושגת אינה שעדייו לפי כו׳ מ״ה כח חכמה ונק׳
 ורוחב. באורך ההשגה התפשטות בינה בחי׳ נמשכת וממנה כו׳ נקודה
 לפי כי אהוי״ר המדות את המולידות ואם אב הם והן כו׳ ה׳ בחי׳ והוא
 ממנו יראה או ההוא לדבר אהבה מוליד הוא בדבר והתבוננותו שכלו

 ח״ע בחי׳ הי׳׳ם השתלשלות בסדר האצי׳ בעולם למעלה וכמו״כ כו׳.
 אינה שעדייו הוי׳ שם של י׳ בחי׳ והיא הגילוי ראשית היא דאצי׳
 דוקא בחכמה א״ס אור התלבשות ולכן תמצא מאין והחכמה גילוי בבחי׳

 ההתפשטות גילוי בחי׳ שהוא דאצי׳ בינה בחי׳ נמשכה חכמה ומבחי׳
 סדר של הב׳ והאופן הבנים. אם ונק׳ ה׳. הנק׳ ורוחב באורך

 סדר לפי נמצא כו׳. ימין בקו חח׳׳ן קוויו ג׳ בציור שהם ההשתלשלות
 עיקר איו כולו המדות וגם מזו. זו נמשכות איו חב״ד בחי׳ זה

 והנה כו׳. מקבילות קוויו בב׳ עומדות שחו׳׳ב מאחר הג״ר מן המשכתו
 אופנים. בב׳ הוא הנ״ל ההשתלשלות בסדר הבחי׳ ב׳ שביו ההפרש עיקר

 למטה עומד שהדעת נמצא זו תחת זו הם שחב״ד הא׳ סדר שלפי הא׳
 משא״ב לחו״ג. החו״ב הארת הממשיך הוא כי מחו״ג ולמעלה מחו״ב.

 ואינו האמצעי בקו הוא שהדעת נמצא קוויו בג׳ שהם הב׳ סדר לפי
 לחו״ב הכתר הארת ממשיך והוא הכתר תחת רק חו״ב תחת עומד

 המדות ומציאו׳ הולדת עיקר הא׳ סדר שלפי והב׳ כמשי׳׳ת. ולחו׳׳ג
 הן הב׳ סדר לפי משא״כ כנ״ל. הממשיך הדעת ע״י מחו״ב הוא

דוקא. הכתר הארת בהן הממשיך הדעת ע׳׳י הכתר מבחי׳ נמשכות

 כחי׳ ב׳ שיש שנודע מה ע״פ זה ויובן אמת. דשניהם הוא והענין
 מבחי׳ הנמשך הוא העליון דעת תחתון. ודעת עליון דעת דעת.
 התחתון ודעת הכתר הארת ע״י וחו״ג לחו״כ ומייחד ומחבר הכתר

 וגם חו״ב. הארת בהן להמשיך המדות בתוך המתפשט הדעת הוא
 מחו״ב הוא מציאותו שעיקר מדות הא׳ מדות. בחי׳ ב׳ שיש נודע הנה

 המולידו הוא שהשכל השכל לפי רק הן כשהמדות למטה באדם עד״מ
 למעלה ושרשו שמקורן המדות בחי׳ הוא והב׳ כו׳. קצר ששכלו וקטן

 בעתיקא דז׳׳א בר״מ וכמ׳׳ש השכל דרך ונמשכין שיוצאיו רק השכל מן
במ״א: באריכות וכמ״ש כו׳ ותליא אחיד

ה ת ע מ  כי נכון. על ההשתלשלות בסדר הבחי׳ ב׳ ויבוארו יובנו ו
 המדות בעניו היינו בו׳ קוויו בג׳ שהן הב׳ הסדר הנה

 וכמאמר בהן שמאיר הכתר מבחי׳ כ״א מחו׳׳ב מציאותן עיקר שאיו
 הנ׳׳ל העליון דעת בחינת ע״י והיינו הנ׳׳ל ותליא אחיד בעתיקא דז״א
 הדעת בחינת שנמצא כו׳ חו׳׳ב בחינת ומייחד ומחבר הכתר מבחי׳ שהוא
 בבחינת היינו הא׳ סדר משא״ב כו׳. הכתר ותחת חו׳׳ב ביו עומד

 התחתון דעת בחינת ע״י והיינו השכל מן רק הוא שמציאותו המדות
כו׳: חר׳ב הארת בהן ומאיר המדות בתוך המתפשט

 בחי׳ תחלה להביו צריך ביאור בתוספת הנ׳׳ל הדברים כל ולהבין
 וממנו התחתון הדעת בחי׳ נבאר ומתחלה מהו. הדעת

 המדות הולדת עיקר כי למעלה נתבאר כבר דהנה העליון. דעת בחי׳ יובן
 הוא העניו אך משמש. מהו דעת בחי׳ להביו וצריך מחו״ב. הוא

 הדעת בחי׳ כאן וכמו׳׳ב הפנימית. מבחי׳ הוא מקום בכל דהדעת
 שלהן הבירור תכלית שהוא המדות פנימי׳ הוא המדות בתוך המתפשט

 המדות בתוך חו״ב בחי׳ התקשרות ומחמת התקשרות היינו הדעת כי
 המדות כי טו״ר מעורבות המדות תהיינה שלא טו״ר ביו ומבדיל מברר
 החיצוני׳ יניקת ולכן טו׳׳ר. מעורבות להיות יכולות כתולדותן בטבעו

 בעבודת וכמו׳׳ב כו׳. ישמעאל ממנו שיצא אברהם כמו המדות מן הן
 בגדולת ההתבוננות ידי על אש כרשפי וההתפעלות האהבה מבחי׳ ה׳
 שגם להיות ומוכרח כעם. לידי אח״כ לבא יוכל התפלה בשעת ה׳

 לבד אלקות בבחי׳ היתה שאם זר. תערובת קצת היה התפלה בשעת
 כעם לידי אח״כ בא מאין התפלה. בשעת נפשו על ה׳ אור גילוי שהוא

 רק החיצונים יניקת שאין כנודע החיצוני׳. יניקת בחי׳ שהוא וכדומה
 (וצ״ע כו׳ ההסתר בחי׳ עניו שהוא אלקים דשם אחוריים מבחי׳
 התלבשות מצד היינו זר תערובת קצת כאן דמ׳׳ש וצ״ל פכ״ח בתניא
 האלקי׳ שהנפש ולפי טו׳׳ר. המעורבות הם הו שבה והמדות הנה״ב

 מנרתקה יצאה לא התפלה בשעת שגם היא וההוכחה כו׳. בה מלובשת
 שהקליפה פכ״ח כמש׳׳ש ממש והיינו כו׳. וכל מכל לגמרי ומהתלבשותה

 משמע ב״ת דר״ח מעובדא שיתבאר הראיי׳ מן וגם כו׳. מתאמצת
 נפשו טבעיות מחמת בנפשו שטעה קס׳׳ד ג״כ דהתם כמ״ש ג״כ

כמשי׳׳ת): בעבודתו שסייעה שאפשר הבהמית
ה בז  תרדיון בו חנינא ר׳ עם קיסמא בן יוסי דר׳ מעשה יובן ו

 השמים מן והשיבו כו׳. אותך ישרפו לא אם אני תמה שאמר
 לחיי אני מה ר״ח וא״ל כו׳. טעם דברי לך אומר אני וא״ל ירחמו
 וחלקתים וכו׳ פורים מעות והשיבו כו׳. מעשה כלום וא״ל עוה״ב.
 הוא אם לעוה״ב. הוא מה שאלתו תמוה מאד ולכאורה ע״כ. לעניים.

 חלק עדייו לו יהי׳ לא ברבים קהלו׳ מקהיל שהי׳ קדוה״ש על נפשו מוסר
 התשובה מהו לידך. בא מעשה כלום יוסי ר׳ שאל מה וגם לעוה׳׳ב.

 כעצמו מסופק תרדיון בן חנינא ר׳ שהי׳ העניו אך כו׳. שאלתו על
 בלבד לש״ש באמיתות הוא אם התורה עסק בשביל נפשו מסירת עניו
שמצד בנ׳׳א שיש לפי מ״מ כאמת לשמה ולומד מופלג צדיק שהי׳ אף
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 החכמות. למוד אל לבבו כל ותשוקת חשק להמשיך ומדותיו ומזגו טבעו
 מהפילסופים והראי׳ בהן. דבוק ושבלו ולבו מחשבתו תמיד ולהיות

 עולם. מעדני כל להם יחסר לא גדולים שרים שהיו הקדמונים מהאומות
 בלמוד נפשם ותשוקת לבבם בכל ועוסקים תענוגי׳ כל עוזבים היו

 בעניו ולהעמיק ולהבין פנויה. מחשבתו אין והלילה היום כל החכמות.
 תענוגי בכל זולתו כמו כ״כ בהם ותתענג לנפשו ותערב החכמות
 כוכבים עובדי גוים היו שהם אמונתם מצד להם אינו וזה העולם.

 בחכמותיהם עסקם סבת להם שיגרום ואמונה הכרח שום להם שאין
 מצד כ״א נפלא תענוג החיצוני׳ חכמת ופילסופיא ותשבורת בתכונה

 מהם ויש כזה. בנזבע שנולד נפלא בחשק תכריח מאד טבעם מזג
 לו אין יבינם כי אף לחכמות ויחשוק יתאווה שלא אחר במזג נולד

 לבו שרירות אחר רק אחת רגע אפי׳ בהם מחשבתו להשים תענוג
 המרות. מצד הוא זה וסבת נפשו. תכלה לזאת היום כל רע רק
 א׳ בדבר מחשבתו לצמצם ביכלתו שאין הלבנה מרה בו שגובר יש
 שחורה מרה בו שגובר ויש כלל. בו יתענג ולא שכלי שהוא אף

 בה ישוו לא חפציה כל החכמה אל מאד נפשו תשתוקק בתולדתו
 בישראל גם ולכן פ״ח. ע״ש להרמב׳׳ם בח״פ מבואר כ״ז כאש׳
 הנהוג לדבר נפשו שתמשיך אך כמותם. מחולקים טבעיים ימצא

 להגות ולבו נפשו יחשוק שבע״פ. התורה למוד ענין כמו בישראל
 גם שמא ירא היה ב״ת ר״ח ולפיכך ישבות. לא ולילה יום בה

 שבודאי אף החכמה בעד נפשו מסירת לו גורם גופני׳ טבעו מצד
 יוסי מר׳ ושאל כו׳. לבדו לה׳ זה אין מ״מ מזעיר מעט אלא אינו

 אלא בלבו שאין העוה׳׳ב מנוחלי הוא אם בו. משיג הוא היאך
 פי׳ לידך. מעשה בא אם כ׳׳א יבורר לא זה והשיבו כו׳. אחד
 נפלא חשק שיחשוק אף הגוף טבע מצד הוא שאם בו שהחילוק נסיון
 ענין שהוא כו׳ פורים שמעות לו ואמר כו׳ למם״נ יגיע לא עכ׳׳פ
 המרה שרש אפילו שלו במם״נ שאין ומופת אות שזה ממון פיזור

 והמרה הקמצנות, מדת גורמת הנ״ל שחורה המרה שמדת כו׳,
 שמם״נ מובן שמזה חלקי יהא מחלקך א״כ השיבו לכן כו׳ הפיזור הלבנה

 תערובת בו ואין אחד אלא בלבו שאין לפי רק הוא התורה על
 תערובת בחי׳ הנפש במדות להיות שיוכל מובן ומכ״ז כלל. טבעית
 עדיין בזה שיש להיות יוכל גמור טוב ודאי שנראה במדה שאפי׳

 ע״י הוא לתכליתן המדות בירור שיהי׳ כדי ולכן כו׳. תערובת קצת
 טו׳׳ר תערובת עיקר כי המדות פנימי׳ ממשיך שהוא והיינו הדעת. בחי׳

 מש״ל (עיין כו׳ הלב פנימי׳ בבחי׳ משא״כ הלב בחיצוני׳ שייך זה

 התחתון דעת בבחי׳ כ׳׳ז והנה כו׳). הברכות עניו להבין ד״ה בסוף
 ואהבה הבינה תחת הוא הזה שהדעת אהוי׳׳ר. במדות המתפשט
 זוטא. אהבה נק׳ ובזוהר עולם. אהבת נק׳ והדעת מהבינה שנולדה

 ב׳ יש הנה כי העליון. דעת בבחי׳ ג״כ להבין נוכל זה ומתוך
 ונמשכים נולדים וכשהם מהשכל הנולדי׳ המדות הא׳ מדות. מיני

 והב׳ סיג. מכל יותר ובבירור פנימיות בבחי׳ הם אז הדעת ע״י מהשכל
 ולמעלה נפש. בכל שיש רבה אהבה ונק׳ מהשכל. שלמעלה המדות הם

 חו׳׳ב שהוא מהשכל למעלה שהם דא״א חו׳׳ג שבכתר מדות בחי׳ הוא
 שעומד הדעת ע׳׳י נמשכים והם בחו״ב, מעבר דרך שנמשכים רק

 בג״ה מימין חח״ן הם חו״ב משא״כ הכתר. תחת מכוון האמצעי. בקו
 מדות שהם דכתר המדות נמשכים זה הדעת ע׳׳י לכן משמאל

 שבלב במדות הגילוי הוא ולמטה בד׳א. נמשכין להיות מהשכל שלמעלה
 בהמות ע׳׳פ מ״י) בתניא(סיפ וכמ״ש א׳ בכל ג״כ ישנה זו אה״ר ובחי׳ כו׳

 ע״ש. כו׳ חו״ג הכולל העליון דעת כו׳ רבים לשון בהמות עמך הייתי
יחד בקר ארבע או שלש של וחבור קשר בחי׳ שהוא רבקה ענין וזהו

 בחינת שהם מהשכל שלמעלה המדות שהוא אה״ר בחי׳ להיותה
 כולל שדעת כלל(וכנ״ל התחלקות בהם ואין יחד המדות כל התכללות

 שעיקר בהמדות כי דאריך) מכתפין הנמשכים עטרין תרין שהן חו׳׳ג
 השכל אותו כי המדרגה התחלקו׳ שייך מהשכל הוא התהוותן
 השכל ואותו יראה המוליד ההשכלה אותה אינו הוא אהבה שמוליד
 הן מהן הנולדים המדות ולכן אהבה, המוליד אינו יראה שמוליד

 התחלקות שייך אין מהשכל בלמעלה משא״ב זמ״ז מתפרדין ענפין בחי׳
 הנקודים. לעולם העקודים עולם בין ההפרש ע׳׳ד והוא כלל

 כלל. התחלקות בהם ואין א׳ בכלי׳ עקודי׳ הע׳׳ם כל שבעקודי׳
 הוא נקודים כי משום והיינו מחולקי׳. נקודות י׳ הם בנקודים משא״כ

 ושם כו׳) חכמה בחינת הנקודות טנת׳׳א בענין (כי חכמה מבחינת
 למעלה הוא דשם כתר מבחי׳ הוא העקודים אבל התחלקות שייך

 שיש אה״ר הנק׳ מהשכל שלמעלה המדות בחי׳ ולכן מההתחלקות.
 בהמות כמה וחבור קשר שהוא רבקה בחי׳ נק׳ זה נפש בכל

 לפרשו יש העינה ותרד וז׳׳ש ממש. יחדו המדות התכללות דר׳׳ל
 מאין והחכמה כי מעיין. נק׳ החכ׳ כי ממש ירידה ל׳ כפשוטו

 הוא ונהר לארץ. מתחת הנובע המעיין כמו כתר מבחי׳ תמצא
 ההמשכה א״כ שבכתר המדות שהם רבקה לגבי והנה בינה. בחי׳

 או״א ממצרים. אלקיבו וז׳ ויוציאנו בפי׳ (ועמ״ש העינה ותרד נק׳ בחו״ב

 דאורייתא. ספרין כ״ד היינו כדה ותמלא כי׳) דא״א לזרועות שהלבישו
 התגלות ממשיכים האה׳׳ר שע׳׳י הוא ובעבודה נפקת. מחכמה דאוריי׳

 עלייה זו ירידה באמת כי ותעל נפקת. דמחכמה ובתורה בחכמה א״ם אור
 אבל מחכמה היא שהתגלותה היינו נפקת מחכמה אורייתא פי׳ כי היא

 הם דרבנן מצות ז׳ עם דאורייתא מצות תרי׳׳ג כי מהחכמה למעלה שרשה
 שבכתר מחכ׳ נמשכת התורה וא״כ כתר בחי׳ שהם אור עמודי תר״ך
כנ׳׳ל בקר שלש של רבקה הנק׳ שבכתר המדות מבחי׳ גבוה שהיא

הכבשים): שני ע׳׳ג הלחם שתי תנופת בעניו במ״א (ועמ׳׳ש

ו ה  להיות והיינו האהבה. את לכבות יוכלו לא רבים מים ח
 לא ע״כ מהשכל למעלה ששרשה אה׳׳ר בחי׳ היא זו שאהבה

 מחו״ב הנמשכים אלקות השגות שהן והנהרות רבים המים ישקיטו
 מבחי׳ ונמשכה ההשגות מכל למעלה ששרשה כיון זו האהבה את דאצי׳
 את איש יתן אם אך כו׳. שבכתר מדות בחי׳ הממשיך עליון דעת

 התורה אותיות על קאי ביתו כי ושלל ביזה לשון יבוזו בוז ביתו הון כל
 ימלאון חדרים ובדעת מ״ש היינו ביתו והון בית. יבנה בחכמה דכתיב

 הכתר בחי׳ גילוי שממשיך העליון דעת בחי׳ והיינו ונעים יקר הון כל
 ותושבע״ס תושב׳׳כ שהם חו״ב מחבר זה ודעת מהחכמה. שלמעלה
 לעשות איך העליון רצון גילוי להיות דהיינו הכתר אור בהן וממשיך
 צמאונה תתרוה הנ׳׳ל אה״ר בחי׳ גם ולכן והתפילין. והציצית הסוכה

 שהוא אלא עוד ולא עליון דעת המשכת ג״כ שהוא כיון זה גילוי ע׳׳י
 מהשכל שלמעלה המדות מהמשכת הרבה יותר גבוה מבחי׳ המשכה

 בחי׳ זהו התורה הוא ביתו הון אבל דא״א. ז״ת בחי׳ הם המדות כי
 המאציל בין ממוצע הוא שהכתר השופר בדרוש (ועמ״ש דא״א ג׳׳ר

 בו ויש דא״א. ג׳׳ר בחי׳ והוא שבמאציל תחתונה מבחי׳ בו שיש לנאצלים
 דהון זו שבחי׳ איך מובן וא״כ ע״ש. מז״ת והוא הנאצלים שרש בחי׳
 מבחי׳ גם קץ לאין גבוה ג״ר מבחי׳ שהוא התורה ע׳׳י הנמשך ביתו

 כי' העינה ותרד וזהו כו׳. ז״ת בחי׳ שהן מהשכל שלמעלה המדות
 שדעת הענין וביאור רבקה. מבחי׳ למעלה גדולה עלייה שהיא ותעל

 הממשיך דעת מבחי׳ גבוה הוןיביתו מ״ש דהיינו התורה ע״י שנמשך זה
 דעת שבחי׳ לראות סר כי ע״פ שמות פ׳ בלק׳׳ת מ״ש עם יובן אה׳׳ר

דעת מבחינת למטה הוא דכתר מדות היותן עם עטרין תרין הכולל
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אורתולדותתורה

 בחי׳ שהם קדמאין ב״ם שממשיך כו׳ דאו״א אחסנתוי תרין הכולל
 יום יום בענין נותן אנכי ראה בם׳ ועמ׳׳ש דא״א. שבחו׳׳ג חב״ד
 וגם זה. לדעת עולמות ש״י שייכות ויובן ע״ש. בו׳ לנו יעמס
 וז״ש כו׳. ואמת מתקון דהיינו יותר גבוה עוד שרשו זה דעת

 מאה לברך אדם דתייב מארז״ל יובן ובב״ז בו׳). אמת תורת
 מה א״ת פי׳ כי אלא דוקא. מאה מספר דצ׳׳ל יום. בכל ברבות

 מבתי׳ להמשיך וצריך ממכ״ע מל׳ בחי׳ היינו מה כי מאה אלא
 המאציל בין הממוצע שהוא הכתר ע״י והוא בממכ׳׳ע. סוכ׳׳ע

 הכלולים דא״א מע׳׳ם להמשיך דוקא ברכות מאה צ׳׳ל ולכן לנאצלים.
 ונאם וזהו כנ״ל. דא״א מג׳׳ר גם ההמשכה שיהי׳ דהיינו מעשר
 (ובזה ג׳׳ר. על והלמ״ד ז״ת. על מורה שהעי׳׳ן ע׳׳ל הוקם הגבר
 דוד שתקן עד יום בבל אנשים ק׳ מתים שהיו משארז׳׳ל יובן
 אך מלמות). פסקו ברכות המאה שע״י השייכות וצ״ל ברכות. מאה

 ענין והנה לע״ל. תח״ה יהיה דסוכ׳׳ע זה גילוי ע״י הנה כי הענין
 לעולם וקים וחי ומעיים קרביים עם גוף שיהיה המתים תחיית

 סוכ׳׳ע גילוי שיהי׳ ע׳׳י אלא זה הוא ואיך ושתיה. אכילה בלי
 לחיות יוכל הגוף גם ע״כ ממש. וגשמיות רוחניות שוה דקמיה

 פנימיות בבחי׳ הא׳ המשכות. מיני ב׳ יש באדם ועד׳׳מ מזה.
 מקיף בחי׳ והב׳ כו׳. ביד המעשה כח בלב. ומדות במוח. השכל
 להניע כשרוצה שמיד ברגל אפילו שישנו והמחשבה הרצון והוא
 המחשבה לגילוי כלי אינו שהרגל ואע׳׳ם כו׳. רגלו תתנענע רגלו
הגשמי הגוף גם ועד״ז מקיף. בחי׳ וזהו המחשבה בו פועל מ״מ

וד׳׳ל: ממש ב׳׳ה א׳׳ם מאור למזון וקיום חיות יקבל
--------- • ---------

 דהנה וגו׳. שרים חפרוה באר כו׳. בנחל יצחק עבדי ויחפרו
 דמעיקרא הוא פרת הוא הרביעי והנהר ע״פ בגמ׳ איתא

 הוא והרביעי ממנו יצאו ג׳ דהיינו ראשים לארבעה נפרדו שממנו
 נובעים שבעולם מעיינות וכל מפרת למטה הנהרות כל ואמרו בעצמו

 מועטת שבחפירה עד והולך נוקב לקרקע מתחת פי׳ דפרת מסולמא
 חיים מים באר יקרא מה מפני תמוה ולכאורה חיים. מים באר ימצא

 יוצא ונהר כתיב דהנה והענין פרת. מנהר הוא נביעתו שעיקר כיון
 שבתחלה כידוע פי׳ דאורייתא סדרי ג׳׳ן כו׳ הגן את להשקות מעדן
 באחדות שלימה באמונה להאמין דהיינו בשלימות עומ׳׳ש לקבל צריך

 כו׳ חד וכולא חשיב כלא קמיה וכולא העולמות כל המהווה שהוא ה׳
 ויקבל האחדות ענין היטיב ללבו וישים בק״ש האדם יתבונן וכאשר

 בכל בו לדבקה חפצם נחלתו חבל יעקב כי מל׳ עול באמת עליו
 בחי׳ בו שישרה מקום אין אבל בו וחפצים באחד ומאמינים לבבם
 שמיד שהיינו בתורה אלא מקום לו ואין עליו. שקבל לאחר אחד
 שבע״פ בתורה ודבורו ושכלו מחשבתו בעיון ילמוד מ״ש קבלת אחר

 בתורה העסק לו יגרום ועי׳׳ז כו׳ ה׳ באחדות יתבונן למודו וקודם
 מעדן פי׳ מעדן יוצא ונהר נק׳ וזהו וכו׳ ולבבו מחשבתו עומק בכל
 יומשך כאשר פי׳ המשכה לשון הוא ונהר עדן שנק׳ הקב׳׳ה מעם

 היא הגן את משקה זאת המשכה מ״ש בקבל׳ למטה מלמעל׳ אלהות
 אורייתא קדשים קדשי במקום הלכה של אמות ד׳ שהיא התורה
 נהר בחי׳ בו יתקיים כאשר כו׳ ה׳ אחדות שורה שבה דמלכא היכלא

 צריך אח״כ אבל התפלה אחר מיד למודו ושעור בתפלתו מעדן יוצא
 התבוננותו כל ושוכח השפל עולם בעניני כו׳ מחשבתו בכל לעסוק
 מאד ויתרחק שלו דעת מעוט על גופו גשמיות מפני מ״ש בקבלת
 מצות לנו נתן לכך בו׳ בתורה ועבודתו בתפלתו דעת לו שהיה מבחינה

 מעלה למעלה הגבה הם מעשיות המצות ענין כי היום כל לעשותם
העולמות בהשתלשלות לבושים בכמה שנתלבשו אך ושרשם בפנימיותם

 ציצי׳ מצות כמו שבשרש׳ הגבוה מדרגה על רומזים ומ״מ כו׳
 חוטין בשמונה מצותה ונתלבשה עליונים בעולמות למעלה שענינה

 עבודת להם תצטרך לא המצות ולכן כו׳ קשרים וה׳ צמר של
 שהן לפי כוונה זר׳צ מצות כי אמתתם אל ולכוון לתקנם האדם

 המצוה והעושה כו׳ למטה ממעלה ונשתלשלו מתוקנים בעצמם
 עצמן המצות מחמת רק עבודתו מצד אינה שגורם אלהות המשכת

 בכוונת דוקא תלויה הלב עבודת שהיא ותפלה בתורה משא״כ כו׳.
 בתחילה שיתבונן הוא המצות בעשיי׳ הצריכה הכוונה ועיקר כו׳ האדם

 העוה״ז חפצי בהבלי היום כל טרדתו ע״י מה׳ רחוק מאד שהוא איך
 אפי׳ ה׳ אל התקרב לבלתי מבדיל מסך ועוונותיו חומרו וגשמיות

 לבבו ויבנע זה בהתבוננ׳ לבו וישבור הדק היטב בזה ויתבונן מעט
 במצוה ויכוון כו׳ בתורתו ה׳ אל להתקרב הוא חפץ שמ״מ מפני

 מתחת שנובע מ״ח באר כמו שהוא אותה. בעשותו לידו שנזדמנה
 היוצאים המים אבל מ״ח נק׳ אינו שהנהר שאע״פ א׳ מנהר הקרקע

 שמתברר מפני חיים מים נק׳ הקרקע עפר עובי והולך ונוקב ממנו
 המצוות עשיית ממש וכן החומרי בעפר לצאת דחקם ע״י ומתלבן

 רק הנ׳׳ל מעדן יוצא נהר בחי׳ ועבודתו בתפלתו בתחלה לו כשהי׳
 וכשעושה היום. כל גופו תשוקת גשמיות ע״י בתוכו ונעלם שנכסה
 מ״ש ע״ע קבל שכבר שזוכר מפני פי׳ הנ׳׳ל מנהר שנובעת המצוה

 שעכשיו אע״פ מלכותו בעול ליכנם מצותיו עושה ולכך לבבו בכל
 ה׳ לעבוד בלבו גמר שכבר על לבו סומך הנ״ל נהר בחי׳ לו אין

 המעט זאת לו ערב שמאד מפני מ״ח באר כמו זהו באמת
 ועושה מה׳. הוא רחוק מאד שמאד שהתבונן מפני ה׳ בעבודת
 כו׳ המצוה לעשות לו וערב מתוק שמאד הנ׳׳ל ע״ד הוא המצוה

 שעברו מפני מ׳׳ח הם מים ומוצאים בקרקע כשחופרין הבאר כמו
 הנ״ל מנהר נובעת אותה עשייתו המצות עשיית כן העפר עובי
 זכה ולכך המצות בעשיית מאד שמח האריז״ל שהיה וזהו כו׳.

 קדושתם עצמם בפני המצות כי כו׳ בעבודתו שמח ולא לרה׳׳ק
 שזו ה׳ אל התקרבותו שפלות מהתבוננות בא ועשיותה כנ״ל כו׳

 בפני השפלו׳ עיקר כי מרע׳׳ה על שנאמר באמת ענוה מדת היא
 קרוב יותר שהוא בחבירו שרואה עד״ז כ״א להיו׳ א״א שאמרו אדם כל

 אבל לו מר הדבש שאפילו נופת תבום שבעה נפש וזהו כו׳ לה׳
 בעפר חפירותו ע״י הנ״ל מ״ח באר פי׳ מתוק מר כל רעבה נפש
 רעבה שגופו מפני מאד לו ערבים מתוקים מים מעט כשיוצא גופו

שרים: חפרוה באר וזהו ה׳ בעבודת

 יצחק דהא להבין ה׳. ברכו אשר שדה כריח בני ריח ראה
 אינו באמת גם כ״כ. בעיניו חשוב היה עשו שהוא הבין

 בפיו ציד כי הכתוב אמר פעם כי יצחק. בעיני עשו היה איך מובן
 הכתוב אמר ופעם כו׳ התבן את מעשרין איך בשאלות מרמהו שהי׳
 שעשו וידע כו׳ אלהיך ה׳ הקרה כי שאמ׳ לפי והיינו יעקב קול הקל
 פסולת דדהבא סוספיתא עשו הנה בי הענין אך בפיו. שגור ש׳׳ש אין

 יצא שלו ומפסולת הכסף על הזהב מעלת בחי׳ שהוא דיצחק הגבו׳
 י׳׳א יש הנה רישא ענין ולהבין דיצחק. בעטפוי דעשו ורישא עשו

 דמסאבותא כתרין יו״ד כנגד והם כו׳ והצפורן הצרי הקטרת סממני
 יש כך י״ם בקדושה שיש כמו זלע״ז את המחי׳ שבקדושה החיות שהוא
 י״א ולא תשע ולא עשר בקדושה אך דקדושה. מי״ם הארה בקליפה ממש

 בקדושה שנמשך החיות ד׳י כי והענץ הקטורת. סממני י׳׳א הוא ובקליפה
 שמשיגים מחמת בטלים שהם משתחוים לך השמים וצבא כתיב הנה

 א״ע מגביהים הם הקליפות משא׳׳ב ית׳ מקדושתו עליהם שנמשך החיות
בסוד אצלם הוא אליהם הנמשך שהחיות לפי והיינו בחוצפה כו׳ כנשר
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