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ׁשהּקדֹוׁשׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּו,,,, ּבׁשעה ¤¨¦§¨¨¤©¨
ּבעֹולם מׁשּגיח הּוא ¨¨©¦§©ּ̈ברּוךְ 
מעׂשיהם ׁשּכׁשרים ¤¥£©¦¥§¤¤§ורֹואה
למּטה, האדם ּבני ¨©§¨¨¨¥§¤ׁשל
הּקדֹוׁש העּתיק ¨©¦©¨¤©§¦מתּגּלה
ּכל ּומסּתּכלים אנּפין, ¨¦§©§¦¦§©¥§¦ּבזעיר
נסּתרים, ּבפנים הּפנים ¦¨§¦¦¨§¦¨©¨אֹותם
הּטעם מה מתּברכים. ©©©¨¦§¨§¦¨ª§וכּלם
מּׁשּום ¦¦§¨§¦¤ׁשּמתּברכים?
ּבדרךְ  באּלּו אּלּו ¤¤§¥§¥¦§©§¦¤ׁשּמסּתּכלים
ימינה סֹוטים ׁשּלא ¨¦¨¦Ÿ¤¨̈יׁשר,
יׁשר ׁשּכתּוב זהּו ¨¨¨¤¤¨Ÿ§ּוׂשמאלה.
מתּברכים וכּלם פנימֹו. ¦§¨§¦¨ª§¥¨¡¤יחזּו
עד זה, את זה ©¤¤¤¦§©ּומׁשקים
העֹולמֹות. ּכל ¨¨¨¦§¨§¦¤ׁשּמתּברכים
נמצאים העֹולמֹות ¦¨§¦¨¨¨§וכל
אחד ה' נקרא ואז ¨¤¨§¦¨§¨¤§ּכאחד,

אחד. ¨¤§ּוׁשמֹו

מתרּבים,ּוכׁשחטאיּוכׁשחטאיּוכׁשחטאיּוכׁשחטאי העֹולם §¤£¨¥¨¨¦§©¦
ואין הּקדֹוׁש, העּתיק ¥§¨©¦©¨¨§¦נסּתר
ואז ּבפנים, ּפנים ¨§¦¨§¦¨¦¦§©מׁשּגיחים
ּבעֹולם, הּדינים ¨¨¦¦©¦§§¦מתעֹוררים
ועּתיק עֹולים, ¦©§¦§¦©§והּכסאֹות
מתּגּלה. ולא סתּום ¤©§¦Ÿ§¨¦¨©הּימים

ׁשּכתּוב ז)(זהּו הייתידניאל ¤¤¨¨¦¦
הּורמּו ׁשהּכסאֹות עד §§¦©¤©¤רֹואה
ּכל את ׁשּמׁשקים העליֹונים, הּכתרים ׁשאֹותם הּורמּו, ׁשהּכסאֹות עד יֹוׁשב. הּימים ¨¤¦§©¤¦§¤¨¦¨§©¨¤§§¦©¤©¥¦¨©¦©§ועּתיק
מהּפכים ואז מתּגּלה. ולא יֹוׁשב הּימים ועּתיק האבֹות. הם? ּומי ּבקּיּומם. להעמידם ¦§©§¨§¤©§¦Ÿ§¥¦¨©¦©§¨¨¥¦¨¦§¨¦£©§¦¥£̈האחרים

לדין. רחמים העֹולם ׁשל ¦§¦£©¨¨¤¦¨§̈הרׁשעים
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יֹוצאיםׁשנינּוׁשנינּוׁשנינּוׁשנינּו.... האם מּצד ¨¦¦©¨¥§¦
הּקלּפֹות החּקים, ¦§©¦ª©¥§ׁשֹומרי
ׁשל ּבּמּקל ואֹוחזים ¤¥©©¦£§¤¨¤ׁשּלהם,
על ׁשֹולטים ©¦§¨§©הּגבּורה,

ׁשּנאמר ּכמֹו במדבר(הרחמים, ¨©£¦§¤¤¡©
ה'טו) על ה', על ©©¦¨©הּנֹועדים

העֹולמֹות נמצאים ואז ¨¨¦¨§¦¨§¨©מּמׁש.
ׁשאינםקׁשּורים)(חסרים, £¥¦§¦¤¥¨

ּבכּלם ּומתעֹוררת ¨ª§¤¤§¦¦¥§ׁשלמים,
¨¨§קטטה.

מכׁשיריםּוכׁשּבניּוכׁשּבניּוכׁשּבניּוכׁשּבני אדם §¤§¥¨¨©§¦¦
אזי למּטה, ©£¨©§¤¥£©מעׂשיהם
ועֹוברים, הּדינים ¦§§¦¦©¦§©§¦מתּבּׂשמים
וׁשֹולטים רחמים ¦§§¦£©¦§§¦ּומתעֹוררים
מן ׁשּמתעֹורר הרע אֹותֹו ¦¥§¦¤¨¨©על
ּוכׁשּמתעֹוררים הּקׁשה. ¦§§¦¤§¤¨©¦©הּדין
ׂשמחה נמצאים ¨§¦¦¨§¦¦£©רחמים,
ׁשּׁשֹולטים מּׁשּום ¦§¤¦¦¦§ונחּומים,
ׁשּכתּוב זהּו הרע. אֹותֹו ¨¤¤¨¨©על
וּיּנחם, הרעה. על ה' ¤¨¦©¨¨¨©¤¨¦©וּיּנחם

הרעה)מּׁשּום על ׁשּנכנע(ׁשּׁשֹולט ¦¤¥©¨¨¨¤¦§¨
וׁשֹולטים הּקׁשה, ¦§§¤¨©¦©הּדין

¦£©̈הרחמים.
ׁשהּדיניםׁשנינּוׁשנינּוׁשנינּוׁשנינּו,,,, ּבׁשעה ¨¦§¨¨¤©¦¦

וׁשֹולטים ¦§§¦§©§¦מתּבּׂשמים
ׁשב וכתר ּכתר ּכל ¨¤¤§¤¤¨¦£©̈הרחמים,
מתּברכים וכּלם ¦§¨§¦¨ª§¦§לקּיּומֹו,
אחד ּכל ּוכׁשּׁשבים ¨¤¨¦¨¤§¨¤§ּכאחד.
וכּלם למקֹומֹו ¨ª§§¦¨¤§ואחד
והאם ּכאחד, ¥¨§¨¤§¦§¨§¦מתּברכים
ּבמפּתחֹות §§©§¤¤©§¦מתּבּׂשמת

מ והעֹולם ׁשלמה, ּתׁשּובה נקראת אז לצּדּה, וׁשבים יֹוׁשבתהחקּוקים האם ׁשהרי תּכּפר, ©£¦§¨¦§¦¨¨¦§¥§¨§¥¨§¨¨¦§©¥¤£¥¨¥¤¤
אתכם לטהר ּבֹו ׁשּכתּוב הּכּפּורים, יֹום נקרא ואז ׂשמחה, הּבנים אם ׁשּכתּוב ׁשלמה, ¤§¤¥©§¨¤¦¦©¨§¦¨§¨¥§¦¨©¥¨¤¨¥§¨§¦§ּבׂשמחה

חקּוקים. צדדים ׁשל ׁשערים חמּׁשים ונפּתחים חּטאתיכם. ¦£¦¨§¤¦¨§¦¦£¦¨§¦§¤¥Ÿ©Ÿ¦מּכל
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