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 ואַף שׁנּדמה להעוֹלם, כּי ישׁ בּני אָדם שׁיּשׁנים את ימיהם,
 אַף על פּי כן כּל עבוֹדתם, ועוֹסקים בּתוֹרה וּבתפלּה,שׁהם עוֹבדים את השּׁם
 ואין יכוֹל, כּי נשׁאָר כּל עבוֹדתם למטּה,אין להשּׁם יתבּרך נחת מהם
 כּמוֹ שׁכּתוּב )קהלת, כּי עקּר החיּוּת הוּא השּׂכל,להתרוֹמם וּלהתעלּוֹת למעלה
 משׂימין בּהּ חיּוּת, וּכשׁהעבוֹדה היא עם שׂכל," "החכמה תּחיּה את בּעליה:(ז
 אין יכוֹל, בּחינת שׁנה, אבל כּשׁנּוֹפל לבחינת מחין דּקטנוּת,שׁתּוּכל להתעלּוֹת
 כּי אם,להתעלּוֹת למעלה וכו' וצריך לעוֹררוֹ משּׁנתוֹ ואי אפשׁר לעוֹררוֹ
 ,'כּשׁמּתעוֹרר מעצמוֹ וכו
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 ואני לקחתּי מן, גּם אני עברתּי על כּל המּקוֹמוֹת הלּלוּ:השׁיב הגּבּוֹר
 כּי לקחתּי שׁבעה שׂערוֹת שׁיּשׁ להם כּל,השּׂערוֹת שׁל זהב שׁל התּינוֹק הנּ"ל
 והייתי, והייתי יוֹשׁב בּמּקוֹם שׁיּשׁבתּי, והם יקרים אצלי מאד,מיני גונין
 עד שׁלּא היה לי שׁוּם דּבר, בּעשׂבים וכיּוֹצא,מחיּה עצמי בּמה שּׁאפשׁר
 שׁכחתּי, וכאשׁר הלכתּי ממּקוֹמי הנּ"ל, והלכתּי בּאשׁר אלך,להחיוֹת עצמי
 וידעתּי, אני ראיתי את הקּשׁת הזּה:תּפלּה- השׁיב הבּעל,את הקּשׁת שׁלּי שׁם
 וספּר יוֹתר הגּבּוֹר, אַך לא הייתי יכוֹל למצא אוֹתך,שׁבּודּאי הוּא קשׁת שׁלּך
, הייתי הוֹלך וּבא עד שׁפּגעתּי בּהמּחנה הנּ"ל, שׁכּשׁהלך משּׁם,תּפלּה-להבּעל
 ותכף כּשׁנּכנסתּי, והייתי רוֹצה לאכל, כּי הייתי רעב מאד,ונכנסתּי לתוֹכם
, וכוּנתי, ועתּה אני הוֹלך לכבּשׁ העוֹלם,לתוֹכם קבּלוּ אוֹתי למלך עליהם כּנּ"ל
.אוּלי אוּכל למצא את המּלך עם האנשׁים שׁלּוֹ הנּ"ל
 גּם אני עברתּי על:השׁיב הגּבּוֹר
 כּי, ואני לקחתּי מן השּׂערוֹת שׁל זהב שׁל התּינוֹק הנּ"ל,כּל המּקוֹמוֹת הלּלוּ
 , והם יקרים אצלי מאד,לקחתּי שׁבעה שׂערוֹת שׁיּשׁ להם כּל מיני גונין

 

   
             

             
            
            

 בּעשׂבים, והייתי מחיּה עצמי בּמה שּׁאפשׁר,והייתי יוֹשׁב בּמּקוֹם שׁיּשׁבתּי
 ,וכיּוֹצא
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 וכאשׁר, והלכתּי בּאשׁר אלך,עד שׁלּא היה לי שׁוּם דּבר להחיוֹת עצמי
 , שׁכחתּי את הקּשׁת שׁלּי שׁם,הלכתּי ממּקוֹמי הנּ"ל


         
     



             

 וידעתּי שׁבּודּאי הוּא קשׁת, אני ראיתי את הקּשׁת הזּה:תּפלּה-השׁיב הבּעל
 , אַך לא הייתי יכוֹל למצא אוֹתך,שׁלּך

            

 הייתי הוֹלך וּבא עד, שׁכּשׁהלך משּׁם,תּפלּה-וספּר יוֹתר הגּבּוֹר להבּעל
 והייתי רוֹצה, כּי הייתי רעב מאד, ונכנסתּי לתוֹכם,שׁפּגעתּי בּהמּחנה הנּ"ל
 ועתּה אני, ותכף כּשׁנּכנסתּי לתוֹכם קבּלוּ אוֹתי למלך עליהם כּנּ"ל,לאכל
 אוּלי אוּכל למצא את המּלך עם האנשׁים שׁלּוֹ, וכוּנתי,הוֹלך לכבּשׁ העוֹלם
 ,הנּ"ל
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   כּי אישׁ היּשׂראלי צריך תּמיד להסתּכּל בּהשּׂכל שׁל כּל
דּבר ,וּלקשּׁר עצמוֹ אל החכמה והשּׂכל שׁיּשׁ בּכל דּבר ,כּדי שׁיּאיר לוֹ השּׂכל,
שׁיּשׁ בּכל דּבר ,להתקרב להשּׁם יתבּרך על-ידי אוֹתוֹ הדּבר ,כּי השּׂכל הוּא
אוֹר גּדוֹל וּמאיר לוֹ בּכל דּרכיו ,כּמוֹ שׁכּתוּב )קהלת ח(" :חכמת אָדם תּאיר
פּניו" :וזה בּחינת יעקב ,כּי יעקב זכה לבּכוֹרה שׁהוּא ראשׁית ,שׁהוּא בּחינת
חכמה ,כּמוֹ שׁכּתוּב )תּהלּים קי"א(" :ראשׁית חכמה" ,וזה בּחינת שׁמשׁ ,כּי
השּׂכל הוּא מאיר לוֹ בּכל דּרכיו כּמוֹ השּׁמשׁ ,וזה בּחינת )משׁלי ד(" :וארח
צדּיקים כּאוֹר נגהּ הוֹלך ואוֹר עד נכוֹן היּוֹם" :וזה בּחינת חית-לשׁוֹן חיּוּת ,כּי
החכמה והשּׂכל הוּא החיּוּת שׁל כּל דּבר ,כּמוֹ שׁכּתוּב )קהלת ז(" :החכמה
תחיּה" וכוּ' ,אַך מחמת שׁאוֹר השּׂכל גּדוֹל מאד ,אי אפשׁר לזכּוֹת אליו כּי אם
על-ידי בּחינת נוּן שׁהוּא בּחינת מלכוּת ,כּמוֹ שׁכּתוּב )תּהלּים ע"ב(" :לפני שׁמשׁ
ינּוֹן שׁמוֹ" ,וּפרשׁ רשׁ"י' :לשׁוֹן מלכוּת' וכו' ,ועל ידי שנתחבּרין ונתקשּׁרין
הנ והח כּנּ"ל ,נעשׂה חן ,והחן והחשׁיבוּת שׁל ישׂראל נתעלּה ונתרוֹמם בּפני
כּל מי שׁצּריכין ,הן בּרוּחני הן בּגשׁמי ,כּי עכשׁו בּעווֹנוֹתינוּ הרבּים חן
וחשׁיבוּת האמיתּי שׁל ישׂראל נפל ,כּי עכשׁו עקּר החשׁיבוּת והחן הוּא
אצלם ,אבל על-ידי התּוֹרה נתעלּה החן והחשׁיבוּת שׁל ישׂראל ,וּמתּחלּה
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 וּמטעה את האָדם כּאלּוּ מסיתוֹ לעשוֹת,היּצר הרע מתלבּשׁ עצמוֹ בּמצווֹת
    'כן מלאָך מזּיק הוּא וכו-פּי-על- אַף, וזהו אשׁ לבנה,מצוה
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