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כו)ואמר,חחחחּפתּפתּפתּפת נפׁשי(ישעיה ¨©§¨©©§¦
רּוחי אף ּבּלילה ¦©¨§©©¦¦¦אּויתךָ 
הּזה הּפסּוק אׁשחרּך. ¤©¨©¨¤£©£¦§¦§בקרּבי
אבל אֹותֹו. ּובארנּו ¨£§©¥£¥ּבארּוהּו
האדם, נפׁש ראה, ¨¨¨¤¤¥§Ÿּבא
יֹוצאת למּטתֹו, עֹולה ¥¨¦§¤¤§ּכׁשהּוא
ואם למעלה. ועֹולה ¦§¨§©§¨§¤¦מּמּנּו
ּכל אין - עֹולֹות ׁשּכּלן ¨¥¨Ÿ©¤ªּתאמר
ּפני את רֹואה ואחד ¥§¤¤¨¤§¨¤אחד
ולא עֹולה הּנפׁש אּלא Ÿ§¨¤¤©¨¤¤¤©הּמלךְ ,
רׁשם רק הּגּוף, עם ּבּה ¤Ÿ©©¦¨¨§¦נׁשאר

[dniWp]חּיּות ׁשל הּמּדה ׁשל §¦¨¤©¦¨¤©
¥©הּלב.

ורֹוצהוהּנפׁשוהּנפׁשוהּנפׁשוהּנפׁש הֹולכת §©¤¤¤¤§¨
לדרגֹות דרגֹות וכּמה ¨§¦¨§¨©§£©לעלֹות.
מׁשֹוטטת היא ¤¤§¦£©לעלֹות,
אֹורֹות ׁשל ּבּקלּפֹות ¤¦§©¤¤ּופֹוגׁשת
טהֹורה, היא אם ¨§¦¦¨§ª©הּטמאה.
עֹולה בּיֹום, נטמאה ¨©¨§§¦Ÿ¤ׁשּלא
טהֹורה, לא ואם ¨§Ÿ¦§¨§©§למעלה.
ּבהם ונדּבקת ּביניהם ¤¨¤¤§¦§¤¥¥¥§¦נטמאת
וׁשם יֹותר. עֹולה ¨§¥¨Ÿ§ולא
ונדּבקת ּדברים, לּה ¤¤§¦§¦¨§¨¦¦מֹודיעים
קרֹוב. זמן ׁשל ּדברים ¨©§¤¦¨§¨¥מאֹותם
עליה ׁשּצֹוחקים ¨¤¨¦£¤¦¨§¦§ולפעמים
וׁשבה האיׁש, ׁשּיתעֹורר עד הּלילה ּכל זה ּכמֹו הֹולכת ואז ּכֹוזבים. ּדברים לּה ¨¨§¦¨¥§¦¤©¨§©©¨¤§¤¤¨§¦§¦¨§¨¦¦ּומֹודיעים
מן ׁשּיּׁשמרּו ּכדי ּבחלֹום סֹודֹותיו להם מגּלה הּוא ּברּוךְ  ׁשהּקדֹוׁש הּצּדיקים אׁשרי ¦§¨¦¤¥§£©¨¤¨¤©§¨¨©¤¦¦©©¥§©¨§¦למקֹומּה.

ונפׁשם. עצמם ׁשּמטּמאים העֹולם רׁשעי לאֹותם אֹוי ¨§©§¨§©¦§©§¤¨¨¥§¦¨§¦©הּדין.
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ׁשּלאּבאּבאּבאּבא אֹותם ראה, Ÿ§¥¨¤Ÿ

למּטתם, ּכׁשעֹולים ¨¨¦§¦¤§§§¦נטמאּו,

ּכל ּבין ונכנסת עֹולה ¨¥¤¤§¦§¨¤¤©הּנפׁש

ּבראׁשֹונה, הּדרגֹות ¨¦¨¨§©¨אֹותן

אחר ּבהן. נדּבקת ולא ©©¤¨¤¤§¦Ÿ§¨§ועֹולה

ועֹולה ּומׁשֹוטטת הֹולכת ¨§¤¤§¤¤ּ̈כךְ 

דרּכּה. ¨§©¦§ּכפי

לעלֹות,אֹותּהאֹותּהאֹותּהאֹותּה ׁשּזֹוכה הּנפׁש ¨©¤¤¤¨©£
הּימים, ּפני סבר לפני ¦¨©¥§¤¥¥§¦¥§¦נראית

להראֹות ּברצֹון ¨¥§¨§¤¤§¦§ונדּבקת

לראֹות עליֹונה §¦¨§¤¨§¦ּבתׁשּוקה

ּבהיכלֹו. ּולבּקר הּמלךְ  ¨¥§¥©§¤¤©©Ÿ§ּבנעם

חלק לֹו ׁשּיׁש האיׁש הּוא ¤¥¥¤¦¨¤§וזה

הּבא. ּבעֹולם ¨©¨¨¦ּ̈תמיד

ׁשּלּהוזֹווזֹווזֹווזֹו ׁשהּכּסּוף הּנפׁש היא §¦©¤¤¤©¦¤¨

ּבּקדֹוׁש-ּברּוךְ -הּוא ¨¨©¨¤§ּכׁשעֹולה

[cinY]ּבּמינים נדּבקת ולא ¨¦§Ÿ¦§¤¤©¦¦

והיא האחרים, אֹורֹות ¦§¦¥£¨¨©הּללּו

קדֹוׁש מין אחר ¨¦©©¤¤הֹולכת

mFwn]ּבמקֹום xg`]ׁשּיֹוצאת §¨©©¨¤¥

נפׁשי ּכתּוב ּכךְ  ּומּׁשּום ¦§©¨¨¦¨¦מּׁשם.

נכרי. אחר מין אחר להתּפּתֹות ולא אחריךָ  לרּדף ּכדי ּבּלילה, ¦§¨¥©¦©©©§¦§Ÿ©£¤§Ÿ§¦¥§¨§©©¦¦¦אּויתךָ 
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