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לאֹותֹורּבירּבירּבירּבי אֹוי אמר, ׁשמעֹון ©¦¦§¨©§
ּבאה זֹו ׁשּתֹורה ׁשאמר ¨¨¨¤©¨¤¦איׁש
ּבעלמא סּפּורים ¨§¨§¦¦§©§להראֹות
ּכךְ , ׁשאם הדיֹוטֹות. ¨¦¤§¤¥§¦§ודברי
יכֹולים אנּו זה ּבזמן ¦§¨¤©§¦¦£אפּלּו
הדיֹוטֹות, ּבדברי ּתֹורה §¤¥§¦§¨£©לעׂשֹות
אם מּכּלם. יֹותר ¦¨ª¦¥©¤§ּובׁשבח
אפּלּו העֹולם, ּדבר ¦£¨¨©§§©§להראֹות
יׁש ּבעֹולם סֹופרים ¥¨¨¦§¨אֹותם
עליֹונים. יֹותר ּדברים ¦§¤¥¦¨§¤¥¥ּביניהם
ונעׂשה אחריהם נלךְ  ּכךְ , ¤£©§¤¥£©¥¥¨¦אם
ּכל אּלא זה. ּכמֹו ּתֹורה ¨¨¤¤§¨¤¥מהם

עליֹוניםּדבר ּדברים הּתֹורה י ¦§¥©¨§¨¦¤§¦
עליֹונים. וסֹודֹות ¦§¤§¥הם

ועֹולםּבאּבאּבאּבא עליֹון עֹולם ראה, Ÿ§¥¨¤§§¨
נׁשקלּו. אחד ּבמׁשקל §§¦¨¤¨§¦§§©ּתחּתֹון
מלאכים - למּטה ¦¨§©¨©§¥¨§¦יׂשראל
ּבּמלאכים למעלה. ¦¨§©©¨§©§¦§¤עליֹונים

ּכתּוב, קד)העליֹונים עׂשה(תהלים ¨¤§¦¨Ÿ¤
רּוחֹות. עליֹון)מלאכיו ּבמקֹום (זה ©§¨¨¤§¨¤§

למּטה ׁשּיֹורדים ּגבּבׁשעה על (אף §¨¨¤§¦§©¨©©©

ּבלבּוׁשׁשּיֹורדים) מתלּבׁשים , ¤§¦¦§©§¦¦§
יתלּבׁשּו לא ואם הּזה. §©§¦Ÿ¦§¤©¨̈העֹולם
הּזה, העֹולם ׁשל ּכמֹו ¤©¨¨¤§§¦ּבלבּוׁש
הּזה, ּבעֹולם לעמד יּוכלּו ¤©¨¨Ÿ§©£Ÿלא
ואם אֹותם. יסּבל לא ¦§¨Ÿ¦§Ÿ¨¨§והעֹולם
ׁשּבראה הּתֹורה ּכךְ , ¨§¨¤¨©¨¦¨§©§ּבמלאכים
אם הּזה, לעֹולם ׁשּירדה ּכיון וכּמה, ּכּמה אחת על ּבגללּה ועֹומדים העֹולמֹות ּכל את ּובראה ¦¤©¨¨¨§¨¤¨¥¨©§¨©©©©¨¨§¦¦§§¨¨¨¤¨§¨¨אֹותם

לסּבל. העֹולם יּוכל לא הּזה, העֹולם ּבלבּוׁשי תתלּבׁש Ÿ¦§©¥¦§¥¨¨©¤Ÿ©¨¨¦§Ÿלא
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הּתֹורה,ועלועלועלועל ׁשל זה סּפּור זה §©¤¦¤¤©¨
ׁשחֹוׁשב מי הּוא. הּתֹורה ¥¤¦¨©§לבּוׁש
מּמׁש הּתֹורה היא לבּוׁש ¨©¨©¦§¤ׁשאֹותֹו
ולא רּוחֹו, ּתּפח - אחר ּדבר Ÿ¨¨©¥¦©§Ÿ§ולא
הּבא. לעֹולם חלק לֹו ¨©¨¨¤¥¤§¦יהיה

ּדוד, אמר זה קיט)ּבגלל ּגל(שם ¦§©¤¨©¨¦©
מּתֹורתךָ . נפלאֹות ואּביטה ¤¨¦¨§¦¨¦©§©¥עיני

הּתֹורה. לבּוׁש ּׁשּתחת ¨©§©©¤©מה

ׁשּנראהּבאּבאּבאּבא לבּוׁש יׁש ראה, Ÿ§¥¥§¤¦§¤
הּטּפׁשים ואֹותם ¦§¦©¨§Ÿ©לּכל,
אדם ּבן על לבּוׁש ¨¨¤©§¦¤§ּכׁשרֹואים
מסּתּכלים לא יפה, ¦§©§¦Ÿ¤¨¤§¦¤ׁשּנראה
לבּוׁש ׁשאֹותֹו חֹוׁשבים §¤¦§¥יֹותר.
ׁשהּגּוף וחֹוׁשבים הּגּוף, ©¤¦§§©הּוא

הּנׁשמה. ¨¨§©¦היא

והםּכמֹוּכמֹוּכמֹוּכמֹו ּגּוף, לּה יׁש הּתֹורה זה §¤©¨¥¨§¥
ּגּופי ׁשּנקראים הּתֹורה ¥¦¨§¦¤¨©§¦מצוֹות
מתלּבׁש זה ּגּוף ¥©§¦¤¨תֹורה.
העֹולם סּפּורי ׁשהם ¨¨¥¦¥¤¦§¦ּבלבּוׁשים,
לא העֹולם טּפׁשי Ÿ¨¨¥§¦¤©הּזה.
לבּוׁש, ּבאֹותֹו רק §§©¦§©§¦מסּתּכלים,
ולא הּתֹורה, סּפּור Ÿ§¨©¦¤ׁשהּוא
מסּתּכלים ולא יֹותר, ¦§©§¦Ÿ§¥¦§יֹודעים
אֹותם לבּוׁש. אֹותֹו ּׁשּתחת ¨§©©¤©§ּבמה
מסּתּכלים לא יֹותר ¦§©§¦Ÿ¥¦§¤ׁשּיֹודעים
תחת ׁשהּוא ּבּגּוף אּלא ©©¤©¨¤§©ּבּלבּוׁש,
עבדי החכמים לבּוׁש. ¥§©¦¨£©§אֹותֹו
ּבהר עמדּו ׁשהם העליֹון, ©§§¨¥¤§¤¨¤¤©הּמלךְ 
רק אּלא מסּתּכלים לא ©¨¤¦§©§¦Ÿ©¦סיני,
ּתֹורה הּכל, עּקר ׁשהיא ¨Ÿ©©¦¦¤¨¨§©ּבּנׁשמה,

לבא(ּולעֹולם)מּמׁש. ולעתיד ©¨§¨§¤¨¦¨Ÿ
הּתֹורה. נׁשמת ׁשל ּבּנׁשמה להסּתּכל ¨©©§¦¤¨¨§©¥©§¦§¦¦£עתידים
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