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קצירוּילוּילוּילוּילךְ ךְ ךְ ךְ  ּבימי ראּובן ©¥¤§¥¦¥§¦
ּבּׂשדה. דּודאים וּימצא ¤¨©¦¨¨§¦©¦¦חּטים

ואמר, ּפתח יצחק (תהליםרּבי ©¦¦§¨¨©§¨©
ּכּלםקד) ה' מעׂשיךָ  רּבּו ¨ª¤£©©̈מה

הארץ מלאה עׂשית ¤¨¨¨§¨¨¦¨¨§¨§ּבחכמה
ּבארּוהּו הּזה הּפסּוק £¥¤©¨©¤¨§¦קנינךָ .
יכֹול מי אּלא מקֹומֹות. ¨¦¨¤§¨©§ּבכּמה
הּקדֹוׁש מעׂשי את ¨©¥£©¤§¦למנֹות
ּכּמה ׁשהּנה הּוא, ¨©¥¦¤ּ̈ברּוךְ 
זה מׁשּנים ּומחנֹות ¤¦ª§£©¨§צבאֹות
וכּלם חׁשּבֹון, להם ׁשאין ¨ª§§¤¤¨¥¤¤¦מּזה
ּפּטיׁש ּכמֹו אחת, ¦©§©©©©§ּבפעם
הּצדדים לכל זיקים ¦¨§©¨§¦¦¦¤ׁשּמֹוציא
הּקדֹוׁש ּכךְ  אחת, ¨©¨©©©©§ּבפעם
מינים ּכּמה מֹוציא הּוא ¦¦¨©¦ּ̈ברּוךְ 
ׁשאין מּזה זה מׁשּנים ¥¤¤¦¤¦ª§£©ּומחנֹות
ּבפעם וכּלם חׁשּבֹון, ©©§¨ª§§¤¤̈להם

©©אחת.

יחדּבאּבאּבאּבא ּוברּוח ּבדּבּור ראה, Ÿ§¥§¦§©©©
ּבדבר ׁשּכתּוב העֹולם, ©§¦¨¤¨¨¨£©נעׂשה
ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ׁשמים ¨¦©§£©¦©¨ה'
הּדּבּור. זה - ה' ּבדבר ¦©¤©§¦¨¨§צבאם.
ּבלי זה הרּוח. זֹו - ּפיו ¦§¤©¨¦©§ּוברּוח
והּכל לּמחנֹות, ּומחנֹות לּצבאֹות, צבאֹות ּכּמה מהם ויֹוצאים זה עם זה ונכללים הֹולךְ , לא Ÿ¥§¦§¨¦¤¦¤§§¦¥¤©¨§¨©§¨©£©©£§©Ÿ¤זה

אחת. ©©©©§ּבפעם
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הּקדֹוׁשּבאּבאּבאּבא ּכׁשרצה ראה, Ÿ§¥§¤¨¨©¨
את לברא הּוא ¤Ÿ§¦ּ̈ברּוךְ 
נסּתר אֹור הֹוציא ¨§¦¦¨̈העֹולמֹות,
יֹוצאים ההּוא ׁשּמהאֹור ¦§©¨¥¤¨¤אחד,
האֹורֹות אֹותם ּכל ¨¨¨¦¦§ּומאירים
האֹור ּומאֹותֹו ¨¥©§¦¤ׁשהתּגּלּו,
ונעׂשּו והתּפּׁשטּו £©§§©§¦§¦§יֹוצאים
העֹולם והּוא האֹורֹות, ¨¨§¨¨§ׁשאר

§¤̈העליֹון.

הּזהועֹודועֹודועֹודועֹוד,,,, העליֹון האֹור §¨¨¤§©¤
אֹור אּמן, ועׂשה ¨ª¨¨§¥©§¦התּפּׁשט
את ועׂשה מאיר, ¤¨¨§¦¥¥¤ׁשאינֹו
ּומּׁשּום הּתחּתֹון. ¦§©©¨̈העֹולם
רֹוצה מאיר, ׁשּלא אֹור ¤¦¥Ÿ¤¤ׁשהּוא
רֹוצה למעלה, ¤¨§©§¥©§¦§להתקּׁשר
ּובּקׁשר למּטה. ¤¤©¨©§¥©§¦§להתקּׁשר
ּבּקׁשר להאיר נקׁשר ¤¤©¦¨§¨§¦¨©§¤ׁשּלמּטה
ׁשאינֹו הּזה והאֹור ¥¤¤©¨§¨§©§¤ׁשּלמעלה.
ׁשּלמעלה, ּבּקׁשר ¨§©§¤¤¤©¦¥מאיר
החילֹות ּכל את ¨£©¨¤¦מֹוציא
זהּו רּבים. למינים ¤¦©¦¦§£©©§והּמחנֹות
ה' מעׂשיךָ  רּבּו מה ¤£©©¨¨¤ׁשּכתּוב

וגֹו'. עׂשית ּבחכמה §¨¦¨¨§¨§¨ªּכּלם

ּגםוכלוכלוכלוכל ּכךְ  ּׁשּבארץ מה §¨©¤¨¨¤¨©
קטן ּדבר לךָ  ואין ¨¨¨¨§¥§¨§©§למעלה,

זה ׁשּכׁשּמתעֹורר מּׁשּום למעלה. עליו ׁשהתמּנה עליֹון אחר ּבדבר תלּוי ׁשּלא הּזה ¤¥§¦¤§¤¦¨§©§¨¨¨©§¦¤§¤¥©¨¨§¨Ÿ¤¤©¨ּ̈בעֹולם
זה. עם זה נאחז ׁשהּכל למעלה, עליו ׁשהתמּנה אֹותֹו מתעֹורר ¤¦¤¨¡¤Ÿ©¤¨§©§¨¨¨©§¦¤¥§¦¨©§¤ׁשּלמּטה,
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