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 זאת,כּשׁאָדם יוֹדע שׁכּל מארעוֹתיו הם לטוֹבתוֹ    
 "בּה' אהלּל דּבר:( כּמוֹ שׁכּתוּב )תּהלּים נ"ו,הבּחינה היא מעין עוֹלם הבּא
 כּמוֹ שׁאָמרוּ, וזאת הבּחינה היא מעין עוֹלם הבּא,"בּאלהים אהלּל דּבר
:( "בּיּוֹם ההוּא יהיה ה' אחד" וכוּ' והקשׁוּ: זכרוֹנם לברכה )פּסחים נ,חכמינוּ
 האידנא מברכין: זכרוֹנם לברכה,וכי האידנא לאו הוּא אחד? ותּרצוּ חכמינוּ
, וּלעתיד כּלּוֹ הטּוֹב והמּטיב, ועל הרעה דּיּן אמת,על הטּוֹבה הטּוֹב והמּטיב
 נקרא ידיעה, וּכשׁיּדע כּל זאת,'שׁיּהיה שׁם ה' ושׁם אלקים אַחדוּת אחד וכו
' כּי עקּר הדּעת הוּא אַחדוּת שׁל חסד וכו,שׁלמה
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והלך אל הגּן )הינוּ זה הבּן מלך האמת( ,וראָה שׁיּשׁ לוֹ חוֹמה סביב ,והשּׁער
פּתוּח ,ואין שׁם שׁוֹמרים ,כּי בּודּאי אין צריכים שׁוֹמרים לזה הגּן ,והיה
הוֹלך אצל הגּן ,והסתּכּל וראָה ,שׁעוֹמד שׁם אצל הגּן אָדם ,הינוּ שׁהיה מציּר
שׁם אָדם והסתּכּל וראָה ,שׁלּמעלה ,מעל האָדם ,ישׁ דּף) ,שׁקּוֹרין טאבּליצע(
]לוח[ ,וכתוּב שׁם ,שׁזּה האָדם היה מלך לפני כּמּה מאוֹת שׁנים ,וּבימי המּלך
הזּה היה שׁלוֹם ,כּי עד אוֹתוֹ המּלך היה מלחמוֹת ,וכן אַחריו היה מלחמוֹת,
וּבימי המּלך הזּה היה שׁלוֹם ,והתבּוֹנן מאַחר שׁכּבר נעשׂה מבין דּבר מתּוֹך
דּבר ,כּנּ"ל ,שׁהכּל תּלוּי בּזה האָדם; שׁכּשׁנּכנסין לגּן ורוֹדפין אוֹתוֹ אין
צריכין לברח כּלל ,רק לעמד עצמוֹ אצל האָדם ,ועל ידי זה ינּצל ,ויוֹתר
מזּה :שׁאם יקּחוּ את האָדם הזּה ויעמידוּ אוֹתוֹ לפנים בּתוֹך הגּן הזּה ,אזי
יוּכל כּל אָדם לכּנס בּשׁלוֹם אל הגּן הזּה )כּל זה הבין זה הבּן מלך האמת על
ידי שׁהיה מבין דּבר מתּוֹך דּבר ,כּנּ"ל( ,והלך ונכנס אל הגּן; ותכף
כּשׁהתחילוּ לרדפוֹ הלך ועמד אצל האָדם הנּ"ל ,שׁעוֹמד אצל הגּן מבּחוּץ,
ועל-ידי-זה יצא בּשׁלוֹם ,בּלי פּגע כּלל ,כּי אחרים ,כּשׁנּכנסוּ לגּן והתחילוּ
לרדפם היוּ בּוֹרחים בּבהלה גּדוֹלה מאד ,והיוּ מכּים ונלקים על-ידי-זה; והוּא
יצא בּשׁלוֹם ושׁלוה על-ידי שׁעמד עצמוֹ אצל האָדם הנּ"ל ,והשּׂרים ראוּ
ותמהוּ על שׁיּצא בּשׁלוֹם ,ואזי צוּה )זה הבּן מלך האמת( לקּח את האָדם
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 ואזי עברוּ כּל השּׂרים בּתוֹך, וכן עשׂוּ,הנּ"ל וּלהעמיד אוֹתוֹ בּפנים בּתוֹך הגּן
. בּלי פּגע כּלל,הגּן ונכנסוּ ויצאוּ בּשׁלוֹם
 והלך אל הגּן )הינוּ זה הבּן מלך
     , והשּׁער פּתוּח, וראָה שׁיּשׁ לוֹ חוֹמה סביב,(האמת



     



 , כּי בּודּאי אין צריכים שׁוֹמרים לזה הגּן,ואין שׁם שׁוֹמרים
            






 , שׁעוֹמד שׁם אצל הגּן אָדם, והסתּכּל וראָה,והיה הוֹלך אצל הגּן
 

  
            

  

,[ )שׁקּוֹרין טאבּליצע( ]לוח, ישׁ דּף, מעל האָדם, שׁלּמעלה,והסתּכּל וראָה
 וּבימי המּלך הזּה, שׁזּה האָדם היה מלך לפני כּמּה מאוֹת שׁנים,וכתוּב שׁם
 וּבימי, וכן אַחריו היה מלחמוֹת, כּי עד אוֹתוֹ המּלך היה מלחמוֹת,היה שׁלוֹם
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, והתבּוֹנן מאַחר שׁכּבר נעשׂה מבין דּבר מתּוֹך דּבר,המּלך הזּה היה שׁלוֹם
 שׁהכּל תּלוּי בּזה האָדם; שׁכּשׁנּכנסין לגּן ורוֹדפין אוֹתוֹ אין צריכין,כּנּ"ל
 , ועל ידי זה ינּצל, רק לעמד עצמוֹ אצל האָדם,לברח כּלל

            
 
            
        
 
         


 שׁהכּל תּלוּי בּזה, כּנּ"ל,והתבּוֹנן מאַחר שׁכּבר נעשׂה מבין דּבר מתּוֹך דּבר
 רק לעמד,האָדם; שׁכּשׁנּכנסין לגּן ורוֹדפין אוֹתוֹ אין צריכין לברח כּלל
, ועל ידי זה ינּצל,עצמוֹ אצל האָדם


           
           
             

 
             
           
            
            

, שׁאם יקּחוּ את האָדם הזּה ויעמידוּ אוֹתוֹ לפנים בּתוֹך הגּן הזּה:ויוֹתר מזּה
אזי יוּכל כּל אָדם לכּנס בּשׁלוֹם אל הגּן הזּה )כּל זה הבין זה הבּן מלך האמת
,( כּנּ"ל,על ידי שׁהיה מבין דּבר מתּוֹך דּבר
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,והלך ונכנס אל הגּן; ותכף כּשׁהתחילוּ לרדפוֹ הלך ועמד אצל האָדם הנּ"ל
, כּי אחרים, בּלי פּגע כּלל,זה יצא בּשׁלוֹם-ידי- ועל,שׁעוֹמד אצל הגּן מבּחוּץ
 והיוּ מכּים,כּשׁנּכנסוּ לגּן והתחילוּ לרדפם היוּ בּוֹרחים בּבהלה גּדוֹלה מאד
ידי שׁעמד עצמוֹ אצל-זה; והוּא יצא בּשׁלוֹם ושׁלוה על-ידי-ונלקים על
 ,האָדם הנּ"ל







          

          

             



 ואזי צוּה )זה הבּן מלך האמת( לקּח,והשּׂרים ראוּ ותמהוּ על שׁיּצא בּשׁלוֹם
 ואזי עברוּ כּל, וכן עשׂוּ,את האָדם הנּ"ל וּלהעמיד אוֹתוֹ בּפנים בּתוֹך הגּן
, בּלי פּגע כּלל,השּׂרים בּתוֹך הגּן ונכנסוּ ויצאוּ בּשׁלוֹם
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 כּי מי,כּי צריך כּל אָדם למעט בּכבוֹד עצמוֹ וּלהרבּוֹת בּכבוֹד המּקוֹם 
, אלּא לכבוֹד שׁל מלכים, אינוֹ זוֹכה לכבוֹד אלקים,שׁרוֹדף אַחר הכּבוֹד
 והכּל חוֹקרים אַחריו," "כּב ד מלכים חקר דּבר:(שׁנּאמר בּוֹ )משׁלי כ"ה
, וחוֹלקים עליו, שׁחוֹלקים לוֹ כּבוֹד הזּה, מי הוּא זה ואיזהוּ:ושׁוֹאלים
 שׁמּמעט, אבל מי שׁבּוֹרח מן הכּבוֹד,שׁאוֹמרים שׁאינוֹ ראוּי לכּבוֹד הזּה
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 ואָז אין, אזי הוּא זוֹכה לכבוֹד אלהים,בּכבוֹד עצמוֹ וּמרבּה בּכבוֹד המּקוֹם
 "כּבד:( ועליו נאמר )שׁם,אָדם חוֹקרים על כּבוֹדוֹ אם הוּא ראוּי אם לאו-בּני
 ואי אפשׁר לזכּוֹת, כּי אָסוּר לחקר על הכּבוֹד הזּה,"אלהים הסתּר דּבר
 ידּם,כּשׁיּשׁמע בּזיוֹנוֹ- ועקּר התּשׁוּבה,ידי תּשׁוּבה- אלּא על,לכּבוֹד הזּה
, צריך להיוֹת בּקי בּהלכה, וּכשׁרוֹצה אָדם לילך בּדרכי התּשׁוּבה,'וישׁתּק וכו
 כּמוֹ שׁכּתוּב )זהר, ובּקי בּשׁוֹב, הינוּ בּקי בּרצוֹא,וצריך להיוֹת לוֹ שׁני בּקיאוּת
 "אם אסּק:( וזה בּחינת )תּהלּים קל"ט,' 'זכּאָה מאן דּעיל ונפיק:(:ויּקהל ריג
,"הנּךּ- "ואַצּיעה שׁאוֹל, בּחינת בּקי בּרצוֹא, בּחינת עיל,"שׁם אָתּה-שׁמים
" "אני לדוֹדי ודוֹדי לי:(השּׁירים ו- וזה )שׁיר, בּחינת בּקי בּשׁוֹב,בּחינת ונפיק
 וזה סוֹד כּוּנת אלוּל, 'ודוֹדי לי' זה בּחינת ונפיק, זה בּחינת עיל,''אני לדוֹדי
 ,'וכו
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