
ֵַַָ
ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ְְְְִֶֶַָ

 



   

          
        

       
 [מגולה לנבראיו להטיב  שברצונו [שהתענוג  

[מכוסה [שהתענוג       
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שממשי,קלה. זה דא"ק. מטבור למטה  לרדת הס"ג היה יכול הטע שמזה  שלמדנו, כמו
הקבלה. כלי של הגדולי מהרצונות מתפעלי אינ דהשפעה שכלי
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שממשי,קלה. זה דא"ק. מטבור למטה  לרדת הס"ג היה יכול הטע שמזה  שלמדנו, כמו
הקבלה. כלי של הגדולי מהרצונות מתפעלי אינ דהשפעה שכלי
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בדבריקלו . שנאמר מקו כל :הסול בעל אדמו"ר אביו, בש מביא זצ"ל אדמו"ר היה  כלל
אפשר". "אי  – יתפרש  ה' בעבודת  "אסור", חז"ל

האור.קלז. להתלבש  צרי ובו והפתילה , השמ בתוכו אשר הכלי הוא הנר לאור. נר בי מבחי
 העליו אור להתלבש   צרי בו אשר לקבל, הרצו שהוא הגו על מרמז הכלי שהוא הנר וזה

.התיקו לאחר
וכד'קלח. והשגתי  יגעתי לומר לה והיה  יגיעה ,  שיי אי במציאה  הלא הקושיה , וידועה

כ). מאמר לעיל בארוכה מבואר העני)
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 בה להשתמש רשות  לנו אי

רו] דליבא , אותיות   מתו]
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ה.קלט. שקודש  להאמי שצרי אומר זה  על ,חסרו שהוא כלי, עני הוא שנר כנ"ל
קפ.קמ. מאמר שמעתי , – שלו ברכת




