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דאריך בראש ישנם מדרגות ג' א.

אשרויש הטהרה סימני שני עניין להבין

הותרו בהם שנמצאו והבהמה החיה

הק' האר"י בדברי איתא דהנה לאכלם.

מקץ) פר' תורה הגבוה(ליקוטי הזמן כי

בזמן הוא השבת שביום ביותר והנשגב

דאריך הדיקנא למקום עולים שאז המנחה

דדיקנא, הנה"י עד הלחש בתפילת אנפין-

דדיקנא, חג"ת מקום עד הש"ץ ובחזרת

שישנם וידוע דדיקנא, חב"ד עד ובקדושה

האר"י בדברי סתירות כמה הללו בדברים

עולים שבמנחה שכתב מקומות שיש הק',

בטבור אשר אנפין אריך קומת ראש עד

ויש הדיקנא, למקום עד רק ולא דא"ק

וכן אחת, בבחינה הם שניהם אם לחקור

עד שעולים איתא השבועות חג בכוונות

אומר לבנה קידוש ובדרושי אריך, ראש

ויבואו יעלו לבוא שלעתיד האר"י רבינו

אותו זהו ולכאורה דעתיק, הז"ת מקום עד

דעתיק ז"ת שהרי א"א דראש המקום

מצינו וא"כ אנפין, אריך תוך מלובשין

לכאורה אשר עליות של בחינות ג' בכאן

במנחה הוא האחד אחד: במקום הם כולם

ובחג דאריך, הדיקנא עד שעולים דשבתא

אריך, קומת ראש עד עולים השבועות

דעתיק, הז"ת למדרגת יזכו לבוא ולעתיד

איש אשר המדרגות אלו כל לבאר ויש

בהם. להתעלות צריך היהודי

בסוד הנ"ל המדרגות שלושת ב.
מת' עבדי 'משה

ב')כתיבדהנה א', עבדי:(יהושע משה

מינימת ג' שישנם והעניין ,

לעמול צריך הישראלי שהאיש עבודות

בחי' ויש משה, שבבחי' עבודה דיש בהם,

בחי' שהנה משה-עבדי, בחי' ויש עבדי,

הק',משה בתורה ושמח שדבוק מי הוא

ולהשכיל לדעת משתוקק הוא עת ובכל

ואות אות ומכל ובמצוותיה, בתורה עוד

וחיות דבקות מקבל הוא הק' שבתורה

הוא ומצווה מצווה ובכל בבוראו, גדולה

ודקדוקיה פרטיה כל ידיעת אחר מבקש

בה ומקבל בה התלויות כוונותיה וכל

מסכתא ובכל ונפלאה, גדולה קדושה
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דבקות במין חש הוא בה שלומד ומסכתא

ושורה שורה ובכל ודף דף בכל וכן אחר,

הוא טוב ויום טוב יום בכל וכן בפרטות,

אליו שמאיר אלקות גילוי באיזה מתעורר

המדרגה וזו נהירין, גוונין מראות בריבוי

שבבחי' סתימאה מוחא בבחי' היא

כנודע דאריך רשב"יהדיקנא מאמרי (עיין

זוטא) האידרא הסודותפירוש שורש היא

דקדוקיה בכל התורה מצוות שבכל

מעלת הוא מזה ולמעלה עבדיופרטיה.

ובחי' הכללית הדבקות בחי' שהוא

משתוקק אשר הצדיק והוא התמימות,

ומקיים התורה אור כללות אחר עת בכל

י"ג) י"ח, אלקיך,(דברים ה' עם תהיה תמים :

ומתענג ויודע מכיר שהוא שוודאי ואף

הפרטיים הדבקות ומיני האורות בכל

ואות אות ובכל ומצווה מצווה שבכל

הוא דבקותו עיקר אעפ"כ הק', שבתורה

יו"ט ומחר קודש שבת שהיום בכך לא

ושלם תמים להיות עניינו כל אלא וכדו',

כאחד, כולם המצוות בכל בוראו עם

ובתמימות, בפשיטות בוראו את ולעבוד

ז"ל רבותינו שאמרו מה השנהבבחי' (ראש

ע"א) –ט"ז השנה בראש תוקעין למה :

וכו', תקעו אמר רחמנא תוקעין למה

לגלות צריך הפרטיים הסודות כל ודרך

חשוב זהו אשר הפשוטה העבודה את

ומכל הסודות מכל יותר השי"ת אצל

מקינון הר"ש שאמר וכמו העניינים,

צריך הסודות והשכלת ידיעת שאחר

בפשיטות יומו בן כתינוק להתפלל

רוח נחת ליתן רק הוא רצונו וכל הגמור,

וזאת לפניו, נאמן עבד להיות לבוראו

שלמעלה אנפין אריך בבחי' היא העבודה

כללות של האור והוא סתימאה מהמוחא

מוחא בחי' לעומת הק' התורה כל

התורה סודות לכל שורש שהוא סתימאה

אור מעלת כדוגמת והוא בפרטות,

האו על עלמין כל כלהסובב הממלא ר

עלמין.

'ולמעלה מדרגת היא ומזו משהמזו

מת האורעבדי והוא ,'

רבינו משה לו שזכה דעתיק הז"ת שבבחי'

ורבה גדולה ומעלתו פטירתו, בשעת

המוחא של המשתנים הגוונין מבחי'

אנפין, אריך של הפשוט ומהגוון סתימאה

את עובד האדם שבאמת הוא ועניינו

מתענג הוא וכן הגמור, בפשיטות בוראו

שבכל הפרטיים הסודות מכל בתענוגים

בוראו את עובד הוא ועכ"ז התורה

היא הזאת והמדרגה הגמור, בפשיטות

דקדושה, האמיתית העשירות מדרגת

תוך וליהנות לראות יכול שהאדם היינו

והיא המשתנים, הגוונין מכל הפשוט האור

בסוד לבוא לעתיד תאיר אשר המדרגה

הירידות כל להפוך שיכול הכללי התיקון

המוחא דבחי' האור מצד כי לעליות,

בגוונים הזה כהיום שמאיר סתימאה

הירידות עניין שייך שם המשתנים

מראה אשר הפשוט האור ומצד והעליות,

ונעשה אלקות הכל המציאות שכל האיך

כלל נפקותא לו אין אז כי באמת, ה' עובד

עיקר כי הירידות לזמני העליות זמני בין

ליוצרו רוח נחת להשפיע רק הוא רצונו

ובין לירידות עליות בין לו יש נפק"מ ומה

הצדיק ואמנם עדן, בגן או בגהינם הוא אם

די לא 'משה-עבדי' במדרגת נוגע אשר

לבוראו רוח נחת ליתן רק הוא רצונו שכל

מעלתו אלא לפניו, נאמן עבד ולהיות
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הירידות כל מהפך גם שהוא ושבחו

חש הוא כי גדול, לאור והחושך לעליות

המוחא של המשתנים הגוונין באור

והוא דעתיק, הז"ת במדרגת סתימאה

לגלות הפרטיים המדרגות בכל משתמש

עוז, וביתר שאת ביתר הפשוט האור

גדול, לאור הירידות של החושך כל והופך

ז"ל רבינו אחת פעם שהשיח דרך ועל

דרכו ממעז'בוז' ברוך שהר"ר ידוע שהנה

והוא גבוה מעל גבוה היה נהדר בקודש

אור בבחי' הגמור בפשיטות קונו את עבד

עטרת וראש צדיק היה הוא אשר הכתר

ז"ל רבינו ואמר ע"ד)הדור, ב' שדרכו(שש"ק

ר' הר"ר של עבודתו לדרך נדמה בקודש

היכלו ברם להיכלו, סמוכה והיכלו ברוך,

שדרכו והיינו עת, בכל גווניו את משנה

המדרגות עבודת בבחי' היא בקודש

קונו את שעבד וכלומר המשתנות,

באמת שהוא דעתיק הז"ת במדרגת

מעלתו אך אנפין אריך תוך מלובש

משתמש הוא שגם אף כי ממנו, נשגבה

הוא אך והתמימות, הפשיטות באור

אור והוא הגוונין, מכל שכלול פשיטות

וממילא התורה, סודות מכל שכלול פשוט

גם אלא בירידות נפקותא לו שאין רק לא

לעליות. הירידות כל מהפך

דשבתא במנחה העלייה סוד ג.

הענייןוהנה ביאר הרש"ש רבינו

עד עולים דשבתא שבמנחה

דהיינו אנפין, דאריך קדישא לדיקנא

אשר סתימאה המוחא לבחי' עד שעולים

בספר בזה וחידש כנ"ל, הדיקנא בסוד הוא

הרש"ש רבינו בדברי ביאור חכם תורת

סתימאה, המוחא ראש עד שעולים

חיצוניות למקום עד שעולים שפירושו

והוא הרצון מצח במקום סתימאה המוחא

כי ידעינן והנה דדיקנא. החב"ד במקום

רעווא בעת נסתלקו צדיקים שלושה

ונודע ודוד, משה יוסף והם דרעווין

אייזיק ר' הרה"ק לו שלח אשר המעשה

חיים הדברי בעל הרה"ק אל מזידיטשוב

א' צדיקים, שלושה רמוזים אח"ד שבתיבת

כנגד ח' מזידטשוב, אייזיק ר' הרה"ק כנגד

ר' הרה"ק כנגד וד' מצאנז, חיים ר' הרה"ק

של שיחתם להבין וצריך מדינוב, דוד

דרזין רזין הם דבריהם שכל צדיקים

שהנה הדברים לבאר ויש וטמירין, עמיקין

בבחי' היה מזידטשוב אייזיק ר' הרה"ק

קבלה, ממארי שהיה הצדיק יוסף של האור

כללות לו היה חיים הדברי בעל והרה"ק

בבחי' והנסתרות הנגלות הק' התורה

בעולם גילה מדינוב דוד ר' והרה"ק משה,

המלך דוד שבבחי' והתפילה העבודה דרך

את מגלים הצדיקים שלושת ואלו ע"ה,

הרצון מצח ואשר הרצון, מצח עולם בחי'

סתימאה, המוחא חיצוניות בבחי' הוא

הדעת אור מאיר הרצון במצח והנה

בני מתעוררים כן ועל דעתיק, והיסוד

ברצון מתעוררים דשבתא במנחה ישראל

דוד של הבחי' שהוא גדול והשתוקקות

כלולה ההשתוקקות וזאת בשלמותו, המלך

ומהדעת דעתיק דיסוד והתענוג מהדעת

רעווא בעת כי שם, מאיר אשר דעתיק

הדעת ולהשיג לקבל זוכים דרעווין

שכמעט באופן התורה סודות של האמיתי

ואף ודוד, משה יוסף כאחד מתקשרים

לעתיד שיאיר הגדול לאור זכינו לא שעדין

דרעווין רעווא בעת בנ"י זוכים מ"מ לבוא,
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באשר לבוא לעתיד של האור מעין לטעום

הדעת וזו דעתיק, דדעת האור שם מאיר

רק הם הפרטיים התורה סודות שכל מגלה

בבורא הפשוט הדבקות עצם על גילויים

הארה שעיקר הזה בזמן וגם עולמים, כל

סתימ מהמוחא משה,היא שבבחי' אה

האור דשבת דמנחה בקדושה מאיר עכ"ז

מצח עד שמגיע דדיקנא החב"ד של

ולהשתעשע לשמוח שיכולים עד הרצון,

הגמור בפשיטות התורה סודות כל דרך

בבחי' ית', הבורא מציאות קמ"ט,על (תהלים

יהודיב') שאיש בעושיו, ישראל ישמח :

מאצילו. בעצמות משתעשע

חג לעומת השבת יום מעלת ד.
לעתיד שיאיר והאור השבועות

בבחי'והנה הוא השבת יום בכללות

כמומשה' התורה אור בבחי' '

א')שכתוב ל"ה, כל(שמות את משה ויקהל :

השבת, יום על וציוום וכו' ישראל עדת

תורה ניתנה שבשבת מודים (שבתוהכל

ע"ב) באופןפ"ו מתגלים התורה סודות וכל ,

בפרטי סתימאה המוחא התגלות של

מתגלה השבועות בחג משא"כ פרטים,

של באופן - 'עבדי' של באופן הק' התורה

בבורא שמתדבקים בסוד וברקים קולות

אם נפק"מ ללא התורה, כללות ע"י ית'

משיגים באם או למעלה או למטה עומדים

נעלם לפעמים כי לאו, אם התורה סודות

נכשל ח"ו כאשר המצווה אור האדם מן

השי"ת רצון הוא לפעמים וגם וכד', בחטא

לו ויאיר האדם מן מכוסה האור שיהיה

וכמו הזמן, במשך רק המצווה אור

של האור שלפעמים הסולם בעל שהמליץ

ואין באב, בתשעה ובא מאיר הפסח ליל

עתה שפועל המצווה שאור מחוייב זה

הנר לו שיאיר יתכן כי הזה בזמן לו יאיר

רק שמבקש מי וממילא אחר, בעת מצוה

המצוה של והקדושה התענוג אור אחר

ולפעמים ה' בנועם מרגיש לפעמים

לו, נוגה ואין יהלך שבחשכה מרגיש

מי אך למטה, ופעמים למעלה הוא פעמים

חג בבחי' בתמימות קונו את שעובד

התורה כל כללות לו ומאיר השבועות

למעלה נמצא אם נפק"מ לו אין אזי כולה

רוח נחת ליתן רק רצונו דעיקר למטה או

לבוראו.

בבחי'אמנם היא אין עדיין זאת גם אף

הלוחות בחי' ישנה כי השלמות,

דעתיק הז"ת בבחי' הם אשר הראשונים

ההארה וזו לבוא, לעתיד גם יאירו אשר

דמנחה קדושה בעת הזה בזמן מתגלה

היסוד אשר הרצון למצח כשעולים דשבת

אור מאיר שם וגם שם, גנוז דעתיק

גם באים זאת שעם אלא הפשיטות

התורה מסודות סוד בכל להשתעשע

המוחא כי סתימאה, המוחא כבחי'

בריבוע ב"ן להשם שורש הוא סתימאה

שרשו אשר הכללי התיקון בסוד שהוא

בחי'ברדל"א, בו יש סתימאה בהמוחא (ושם

ממנו נמשכים הבירורים שכל באחוריים אלקים

הזווג דבשעת והדעת הכתפין נתקנים וממנו

דאחוריים האלקים בחי' לה נותן הוא הראשון

כנודע) הבירורים לכל שורש בזהשהוא והעניין

שהשי"ת המדרגות שינויי בחינות שכל

ויש למעלה בחי' שיש ההינו בעולם, עשה

יכולים שיהיו לצורך הוא הכל למטה בחי'

הם אשר לעתיד של האורות להשיג
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שם אשר עתיק בחי' של האורות

שינויי בכל השי"ת עם משתעשעים

אלא אינם הירידות כל וגם המדרגות

ית', בהבורא עמוקה יותר דבקות לגלות

שכולם התורה סודות פרטי כל כדוגמת

וגדולה עמוקה יותר דבקות לגלות באים

בתיקונים דאיתא וכמו י"חבהשי"ת, (תיקון

ע"ב) ט"ו נחיתדף לא עילאין כל על ועלת :

זוגיה, בת ליה דאפיק עד יחודיה עליה

ויתדבקו שיתקשרו רוצה שהשי"ת והיינו

שבעולם המקומות ובכל הפרטים בכל בו

עולמות שכנגד בריבוע הוי"ה שם בסוד

ית' ורצונו עשיה, יצירה בריאה אצילות

כל בו שיש עלמא בהאי בעיקר להתגלות

עיקר ואעפ"כ המשתנים, הגוונין ריבוי

לבוראו נח"ר ליתן תהא האדם של כוונתו

אם בין נפק"מ ללא מצב ובכל מקום בכל

בבחי' להיות למטה או למעלה נמצא

שאמר וכמו אחת, בבת משה-עבדי

בוראו את שעובד שמי חיים הדברי

שהכל האיך בחוש לחזות יוכל באמת

זוכים אנו אין בעוונותינו ורק אלקות,

שמנהיג מי אמנם בעינינו, זאת לראות

בוראו את ועובד וטהרה בקדושה עצמו

האיך רוחו בעיני לראות יזכה בתמימות

אלקות. שהכל

עצמנווזהו שנדבק ית' הבורא רצון

עבודות השלושת בכל וניכלל אליו

במקום שכולם זה את זה המלבישים הללו

השגות, מיני שלושה שהם אלא הם, אחד

דמוחא החב"ד בבחי' 'משה' בחי' האחד

במקו הוא 'עבדי' ובחי' םסתימאה,

בחי' והשלישית האריך, ראש - הגולגתא

ובחי' דעתיק, הז"ת בבחי' 'משה-עבדי'

לחדש האדם הנאת שעיקר הוא משה

בתורה, ולרבות ולפרות חידושים

שנהנה עבדי בחי' השנית והמדרגה

שהיא כמו התורה עצמות על ומתענג

וכל בתורה הגנוז האלקי האור לו ומאיר

ולמעלה לבוראו, נח"ר ליתן הוא מגמתו

שבתוך - עבדי משה מעלת היא מזו

חידוש כל על מתענג הפשוט הדבקות

מקבל המשתנים הגוונין כל ודרך וחידוש,

וזו בבוראו, ונפלאה גדולה דבקות

כל האיך בחוש שרואה היא הבחינה

רואה הצדיק כי אלקות, הכל המציאות

אור התגלות את ודבר דבר בכל בבירור

ב"ה. הוי"ה

תאכלו אשר החיה זאת ה.

תאכלו',וזה אשר החיה 'זאת הכתוב סוד

לקבל יכולים ישראל שבני לומר

בבירור להרגיש 'זאת' מבחי' חיותם עיקר

בסוד לנגדו, שעומד הבורא במציאות

ט')הכתוב כ"ה, לוזה(ישעיה קיוינו ה'

אחד ושכל בישועתו, ונשמחה נגילה

אות כל על להתענג באמת יוכל מישראל

ובכל המציאות בכל וגם הק' בתורה ואות

הוא שהכל יחוש עליו שעוברים ההרגשים

ובתחילה ית', הבורא התגלות מין

המוחא בחי' להשגת בא כשהצדיק

בעליות מרגיש הוא עדיין סתימאה

הדיקנא לראש עולה הוא ואח"כ וירידות,

לבוא תשוקה ומקבל הרצון מצח במקום

יוסף משה מתאחדים שם אשר המקום אל

אלקות הכל המציאות שכל לראות ודוד

עולה ואח"כ הזמנים, ובכל המקרים בכל

להיות הכתר אור בבחי' 'עבדי' בחי' אל
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זמן בין להבדיל ולא באמת ה' עובד

תשוקתו וכל הירידות, לזמן העליות

לבוראו רוח נחת ליתן רק יהיו ורצונו

עבודת הייתה שזאת הגמור בפשיטות

השבועות, חג בבחי' והבעש"ט המלך דוד

שביעי של ההשגה בחי' היא מזו ולמעלה

ואנונו אלי זה ואמרו ענו שכולם פסח של

הזווג בעת שהנה וארוממנהו, אבי אלקי

לה נותן הוא ואימא אבא בחיק הנעשה

החיה' 'זאת בסוד בריבוע הוי"ה בחי'

רק לתיתו א"א שבד"כ העתיק אור שהוא

בבחי' גדולה בהעלמה למעלה למעלה

בשביעי סוף ים בקריעת משא"כ 'חיק',

בבחי' למטה היחוד נעשה אזי פסח של

ה' זה בחי' כל לעין ונתגלה בפנים פנים

שכל האיך פרטות בפרטי לראות לו קיוינו

כל ומתגלים הם, עליות באמת הירידות

הגוונין בשינוי הפרטיים התורה סודות

באור בתכלית מאוחדים קשורים כשהם

ישראל בני זכו המדרגה ולזו הפשוט,

עדיין התורה לזאת אך פסח של בשביעי

הלוחות שבירת מחמת ישראל בני זכו לא

לבוא לעתיד רק ותתגלה הראשונים,

תורה סתימאה, דעתיקא חדתא התורה

סודות כל שיתגלו החיה' 'זאת שבבחי'

כל מעלת ויתגלה פרטי באופן התורה

לו יש מישראל אחד ושכל ישראל, נשמות

לצורך רק היא ירידה וכל עלייה בחי' רק

ואעפ"כ שאת, ביתר אלקות השגת גילוי

הפשוט האחדות באור קשור יהא הכל

נח"ר ליתן ע"מ רק תהא העבודה וכל

ליה איכפת יהא שלא רק ולא לבורא,

ירידה מכל אדרבה אלא מהירידות

ביתר אלקות השגת לגלות עלייה תעשה

עמקות.

גרה מעלה הטהרה סימני סוד ו.
פרסה ומפריס

היינווזה תאכלו' אשר החיה 'זאת בחי'

החיות מזאת ולהינות לטעום שצריך

לו, קיוינו ה' שזה לראות 'זאת' בחי' של

ומטהר המנקה מישראל איש כל ובאמת

כי לכך, להגיע יוכל זוהמא מכל עצמו

בשם אשר לכל להתגלות השי"ת רצון

לכל תשוקה לו שיש מי יכונה, ישראל

פרט כל של לעמקה לירד כולה התורה

ולהשתעשע להתייגע הק' בתורה ופרט

שורש שהיא סתימאה המוחא בסוד בה

ושער שער שכל בבחי' קדישא לדיקנא

צריך וכן חדשה, התגלות מין הוא

אות בכל הבורא מציאות את להרגיש

פשיטות מתוך והכל בפרטות, ואות

ליה איכפת שלא יומו בן כתינוק הגמור

ליתן רצונו עיקר אלא כלום, יודע שאינו

למעלה ולהיות שעה ובכל עת בכל נח"ר

ה' עבד יהא זמן ובכל אחת בבת ולמטה

כשיבוא האדם יתעלה ולכך באמת,

סימני שכנגד עבדי' 'משה למעלת

פרסה מפרסת גרה מעלה הטהרה

הוא גרה מעלת דהנה שסע, ושוסעת

אל התשוקה בסוד המ"ן העלאת בעת

להיות הפשוטה העבודה בבחי' השי"ת

לבוראו נח"ר ליתן רק המבקש ה' עבד

לזמני הקטנות זמני בין נפק"מ לו ואין

הזמן ובאותו , לגהינם עדן גן ובין הגדלות

ושוסעת פרסה מפרסת לבחי' בא הוא

הרגלים סימני שהם פרסה דמפריס שסע,

ז"ל חכמינו כמאמר נסתר בחי' (סוכההם

ע"ב) בסתמ"ט מהירך – ירכיך חמוכי וכו': ר

ז') י', לקו"מ בסוד(עיין השתיקה בסוד הם ,

משה בבחי' בחשאי שהוא החכמה אור
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והביטול, החכמה אור בבחי' שהוא רבינו

האור שנבקע היינו – שסע ושוסעת

בדברי להשכיל שרוצה מי כי ומתגלה

משה לתורת ביטול לו שיהא צריך תורה

אליהם, להשפיע לאחרים עצמו יבטל וכן

כללות שהם הטמאה הבהמה בבחי' ושלא

בקול הוא מעשיהם שכל הטמאות הקלי'

פרסה מפריס אינו והוא ובפרהסיא, רם

הכל ומניח לאחרים אורו משפיע שלא

לגרמייהו, הוא דעביד מה וכל ברשותו

הוא מעשהו כל הקדושה בצד משא"כ

יבורך. הוא עין טוב בבחי' לזולתו להשפיע

הוא המלך דוד מעלת שלמות ז.
לכתר כשעולה

הבינהדהנה בבחי' הוא המלך דוד

ומשיח החכמה בבחי' בנו ושלמה

ולפיכך הכתר, למעלת כסאו ירום דוד בן

התחתן הבינה בבחי' שהיה המלך דוד

ובכך החכמה, שבבחי' שאול בת במיכל

הכתר בסוד משיח להעשות דוד רצה

שבפועל אלא למשיח נעשה ובאמת

נאמר כן על מלכותו, נתגלתה לא הגמור

לפני ומכרכר מפזז שהיה המלך דוד אצל

ט"ז)ה' ו', ב' להיות(שמואל שביקש היינו ,

לו שאין הצדיק בסוד שהוא המשיח בבחי'

מעשיות)רגליים סיפורי בספה"ק ,(כמובא

היה יכולל בשלמות הריקוד שהיה ואלמלי

בשלמות והחכמה הבינה יחוד להעשות

המשיח, מלך בסוד זכר ולד נולד והיה

שאין באמרה מיכל עליו שלעגה וכיוון

עקב הבינה בבחי' אלא הכתר בבחי' הוא

והחכמה הבינה היחוד נעשה לא כך

בחיי ולד לה להיות יכול ולא בשלמות,

בן בסוד הפטירה לאחר רק אלא חיותה

החכמה שבסוד הראשון היחוד כי אוני,

הוא השני והיחוד ד'חיק', יחוד בבחי' הוא

היחוד רק וכשנעשה הכתר, בבחי'

אוני. בן בבחי' הוא הולד אזי הראשון

כנגד ומשיח שלמה דוד מדרגות ח.
שבכתר המדרגות ג'

ושלמהוהנה דוד המדרגות שלושת אלו

מדרגות ג' בבחי' הם צדקינו ומשיח

המדרגות בסוד והם עצמו, הכתר שבבחי'

עד באים דשבתא שבמנחה היינו - הנ"ל

ובקדושה סתימאה, המוחא שבסוד לדיקנא

סתימאה המוחא לראש עד באים דמנחה

עד שעולים חכם התורת שביאר וכפי

דשבתא שבמנחה וכלומר הרצון, למצח

פרטות בפרטי התורה כל השגת לבחי'

ומצוה מצווה כל דרך ית' בו ומתדבקים

לזאת כשעולים גם ואמנם הק', שבתורה

עליות לאדם לו להיות יתכן המדרגה

אור לו שמאיר חש שלפעמים וירידות,

וקדושה בדבקות ומרגיש והמצוות התורה

טוב כי האור ממנו נסתר ולפעמים נפלאה

אין וע"כ האפלות, במבואות כהולך וחש

כשעולים אלא התיקון שלמות בחי' היא

ה' עובד להיות דאריך הגולגלתא לבחי'

כי דבר לבקש ולא ובפשיטות בתמימות

ולעשות ית"ש לפניו נאמן עבד להיות אם

יום איזה כשמגיע וממילא לפניו, רוח נחת

והאדם מצווה איזה לפניו כשבא או טוב

המוחא בבחי' רק הוא עבודתו שכל

התענוג אחר שמתגעגע סתימאה

רואה המצווה או היו"ט של והדבקות

צער מרגיש וממילא ממנו נעלם שהאור
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ואף כראוי, קונו את לעבוד יוכל ולא בנפשו

שמבקש מאוד גדולים הם ושבחו שמעלתו

אין מ"מ אך והמצווה, התורה אור אחר

הבורא בעבודת האמיתית הכוונה זאת

בין אצלו נפק"מ לא באמת ה' עובד כי ית',

הוא אם ובין למטה או למעלה נמצא אם

עם נשאר ח"ו עדיין או ת"ח להיות זכה

שהאדם בעת כי ימימה, כמימים הארץ

שכל רואה אזי הגוגלתא למדרגת עולה

הוא והשי"ת ה' אור הוא הכל המציאות

מה וא"כ הכל את ומנהיג מנהל אשר

או למעלה נמצא אם לאדם לו יש נפק"מ

נח"ר ליתן רק הוא כוונתו וכל למטה,

שהאדם תורה מתן שלמות וזוהי לבוראו,

בכל ומצוות תורה עול עצמו על מקבל

זמן. ובכל מקרה ובכל מקום

כשעולהואמנם היא השלמות תכלית

מחתא בחדא עבדי משה לבחי'

שהעיקר ההשגה אל שהגיע שאפי' והיינו

שהמליץ כמו והתמימות הפשיטות הוא

אמרתך על אנכי שש עה"כ ברוך ר' הר"ר

וכלומר ש"ס בגימ' של'ל רב, שלל כמוצא

ועל הפשוטה האמונה על שמח שאני

אנכי בבחי' בתמימות ית' הבורא עבודת

כמי רב שלל כמוצא הוא הרי לך יהיה ולא

עבודת שעיקר כולה, התורה כל שסיים

לבוראו נח"ר ליתן רק הוא האדם

זאת עם ואמנם ובתמימות, בפשיטות

להיכל ויכנס יעלה שהאדם ית' רצונו

ופרט פרט מכל להינות המשתנים הגוונים

אלקיומס ה' על בו ולהתענג התורה ודות

בו יגלה שנמצא ומקום מקום בכל וגם

וישתעשע אליו הבורא והתגלות דבקות

ולא דמטי האור בחי' והוא עולם של במלכו

העשייה בעולם דייקא מתגלה והוא מטי,

על ועובר המשתנים גוונים ריבוי בו שיש

ועליות, ירידות הנפש מקרי הרבה האדם

בחי' את להשיג צריך הוא מקום בכל אך

אשר החיה זאת ולקיים לו', קיוינו ה' 'זה

- 'זאת' דבחי' האור מן ליהנות תאכלו

לעיניו. ה' התגלות את דבר בכל לראות

כתר והיא לנפשך חכמה דעה ט.
לראשך

היינווזה וכו', לנפשך חכמה דעה פירוש

דחכמה החכמה אור בחי' לקשר שיש

ואזי הגולגתא, אור אל לנפשך סתימאה

של האור שמאיר לראשך כתר והיא

דעתיק, הז"ת שבבחי' האור לבוא לעתיד

רעווא בעת בנ"י זוכים האור זה ולמעין

יוסף משה של האורות שמאחדים דרעווין

קדושך מצות נצור ועי"כ בב"א, ודוד

הכתר בבחי' בתמימות ה' תורת שמקיים

עם יחד היינו קדשך שבת שמור בסוד

השבת. שבבחי' סתימאה המוחא של האור

לתיקוןוהשי"ת נזכה שכבר יעזרנו

דאוריתא ימא ויבקע הכלל

קיוינו ה' זה בבחי' הק' התורה מאור ונהנה

ליתן רק ולבקש נאמנים ה' עבדי להיות לו,

ונשתעשע הימים, כל רוח נחת להשי"ת

ובכל ומדרגה מדרגה בכל ית' הבורא עם

סודות שיתגלו נזכה עדי ומצב, מצב

לבוא דלעתיד חדשה התורה דבחי' התורה

בב"א. צדק גואל בביאת
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