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      השּׁם יתבּרך הוּא למעלה מהזּמן,
כּמּוּבא וזה הענין הוּא בּאמת דּבר נפלא ונעלם מאד ,ואי אפשׁר להבין זאת
בּשׂכל אנוֹשׁי אַך דּע ,שׁעקּר הזּמן הוּא רק מחמת שׁאין מבינים ,דּהינוּ
מחמת שׁשּׂכלנוּ קטן ,כּי כל מה שּׁהשּׂכל גּדוֹל בּיוֹתר ,הזּמן נקטן ונתבּטּל
בּיוֹתר כּי בּחלוֹם ,שׁאָז השּׂכל נסתּלּק ,ואין לוֹ רק כּח המדמּה ,אזי בּרבע
שׁעה יכוֹלים לעבר כּל השּׁבעים שׁנה ,כּאשׁר נדמה בּחלוֹם ,שׁעוֹבר והוֹלך
כּמּה וכמּה זמנּים בּשׁעה מעטת מאד ,ואַחר-כּך כּשׁנּתעוֹררים מהשּׁנה ,אזי
רוֹאים ,שׁכּל אלּוּ הזּמנּים והשּׁבעים שׁנה שׁעברוּ בּחלוֹם ,הוּא זמן מעט מאד
בּאמת וזה מחמת שׁאַחר-כּך בּהקיץ אָז חוֹזר השּׂכל אליו ,ואצל השּׂכל כּל
אלּוּ השּׁבעים שׁנה שׁעברוּ בּחלוֹם הם רק רבע שׁעה אצלוֹ ,רק שׁבעים שׁנה
ממּשׁ ,הם שׁבעים שׁנה גּם אצל השּׂכל שׁלּנוּ וּבאמת בּהשּׂכל הגּבוֹהּ למעלה
משּׂכלנוּ ,גּם מה שּׁנּחשׁב אצלנוּ לשׁבעים שׁנה ממּשׁ הוּא גם-כּן רק רבע
שׁעה אוֹ פּחוֹת כּי כּמוֹ שׁאָנוּ רוֹאין שׁיּכוֹלין לעבר שׁבעים שׁנה בּחלוֹם,
וּבאמת אָנוּ יוֹדעין אַחר-כּך בּשּׂכל שׁלּנוּ שׁהוּא רק רבע שׁעה ,כּמוֹ-כן ממּשׁ,
מה שּׁנּחשׁב לפי שׂכלנוּ שׁבעים שׁנה ממּשׁ ,הוּא בּשּׂכל הגּבוֹהּ למעלה יוֹתר
רק רבע שׁעה ,רק שׁאין אָנוּ מבינים זאת כּי גּם בּחלוֹם אם היה אחד בּא
אצלוֹ בּשׁעת החלוֹם והיה אוֹמר לוֹ ,שׁכּל זה שׁנּדמה לוֹ שׁעוֹברים ימים
ושׁנים ,שׁבּאמת אינם כּלוּם ,והכּל הוּא רק רבע שׁעה-בּודּאי לא היה מאמין
לוֹ כּלל ,כּי לפי הדּמיוֹן שׁבּחלוֹם נדמה לוֹ שׁעוֹברים ימים ושׁנים ממּשׁ; כּמוֹ-
כן ממּשׁ ,אַף-על-פּי שׁאצלנוּ לפי שׂכלנוּ נדמה שׁזּהוּ זמן שׁל שׁבעים שׁנה,
בּשּׂכל הגּדוֹל יוֹתר הוּא רק רבע שׁעהוכן למעלה מעלה שׁבּשּׂכל שׁהוּא גּבוֹהּ
עוֹד יוֹתר למעלה ,גּם אוֹתוֹ הזּמן שׁבּשּׂכל הגּבוֹהּ משּׂכלנוּ אינוֹ נחשׁב שׁם,
בּשּׂכל הגּבוֹהּ עוֹד יוֹתר ,רק לזמן מעט וּפחוּת מאד וכן למעלה מעלה עד
אשׁר ישׁ שׂכל גּבוֹהּ כּל-כּך ,שׁשּׁם כּל הזּמן כּלּוֹ אינוֹ נחשׁב כּלל ,כּי מחמת
גּדל השּׂכל מאד ,כּל הזּמן אַין ואפס לגמרי ,כּמוֹ שׁאצלנוּ השּׁבעים שׁנה
שׁעוֹברים בּחלוֹם הם רק רבע שׁעה בּאמת כּנּ"ל ,כּמוֹ-כן ישׁ שׂכל למעלה
משּׂכל ,עד שׁהזּמן נתבּטּל לגמרי:
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,שׁעבר עליו מה שּׁעבר מיּוֹם בּריאַת העוֹלם וסבל מה שּׁסּבל-כּן משׁיח-ועל
" אני היּוֹם ילדתּיך, "בּני אַתּה: בּסּוֹף יאמר לוֹ השּׁם יתבּרך,ואַחר כּל זה
 אַך כּל זה מחמת גּדל עצם, לכאוֹרה,)תּהלּים ב( והדּבר תּמוּהּ ונפלא מאד
 וּמחמת הפלגת עצם מעלת, לפי גּדל מדרגתוֹ שׁיּאחז אָז,שׂכלוֹ שׁל משׁיח
כּן יהיה כּל הזּמן שׁעבר עליו מיּוֹם בּריאַת- שׁיּגדּל אָז מאד מאד על,שׂכלוֹ
 כּי, ויהיה ממּשׁ כּאלּוּ נוֹלד היּוֹם, כּלּוֹ אַין ואפס ממּשׁ,העוֹלם עד אוֹתוֹ הזּמן
:כּן יאמר לוֹ השּׁם יתבּרך- שׁיּהיה גּדוֹל מאד ועל,יתבּטּל כּל הזּמן בּשׂכלוֹ
 אַין ואפס לגמרי, כּי כל הזּמן שׁעבר,'היּוֹם' ממּשׁ-""אני היּוֹם ילדתּיך
:כּנּ"ל
כּח יכוֹל לעבר מקוֹם גּדוֹל בּשׁעה- שׁהבּעל,כּן-וכן אָנוּ רוֹאים בּמקוֹם גם
כח נחשׁב זה- ואצל החלוּשׁי,מעטת נמצא שׁאצלוֹ כּל זה המּקוֹם הוּא קטן
כן- וּצריכים לילך שׁעה מרבּה עד שׁעוֹברים אוֹתוֹ המּקוֹם וּכמוֹ,המּקוֹם גּדוֹל
 וכן, המּקוֹם נקטן אצלוֹ יוֹתר, כּל מה שּׁהכּח גּדוֹל יוֹתר,למעלה מעלה
 רק שׁבּשׂכלנוּ אי אפשׁר להבין, עד שׁהמּקוֹם נתבּטּל לגמרי,למעלה מעלה
 שׁכּל אוֹתוֹ הזּמן שׁנּדמה, כּמוֹ שׁאי אפשׁר להבין בּחלוֹם את האמת,כּל זה
 שׁכּל הזּמן,כן גּם אָנוּ אי אפשׁר לנוּ להבין- כּמוֹ,בּחלוֹם אינוֹ כּלוּם בּאמת
:שׁלּנוּ אינוֹ כּלוּם למעלה בּשּׂכל הגּבוֹהּ כּנּ"ל
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