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יצירה ספד





הורארנא דק״ק רבא דינא בי הגדומם המאורים דדבנים הסכמת
 של בבשונו המה אשר דברים על ונפשותינו כליותינו ותעלוזנה יאינו מצאנו קוינו אשי חיום זה הנה

 הצי*ן אשר לא״א תמיוהש יצירה שהספר ימפויסם יייע כאשר ינעלם חתום היה חי כל מעין . עולם
 כל ולא .בדרא תלת או לתרי , דנורא כעמודא אלא אתחזי ולא . תויה ניתנה חתומה ,חבירה בעל הוא מי

 האמיתי הגאון ה״ה אדמ״י כבוד והנר עזקין. באלף התום כהיים יזקוקין דאשא בעוי־ין באתר על אינש
 ,נעלמים מפענח כפיייישי וסתמא ליה אניס היה לא י*ז כל אשר מויילנא זצוק״ל אליהו מו״ה רשכבה״ג

 שערי לנו יפותח הנ״ל הספר את מפרש קא יפרישי ותומים אורים זה ים אלד בדבר איש ישאל כאשר
 יכקי ההריף הרב ה״ה תלמידו ונתעודד קם וכהיום המאיי־ה, באספקלריא העברים עיני ולהאיר אורה,
 הספר את להביא אליהו ידי על מים יצק אשר משקלאוי בענדט בריך מו״ה בהרב מענדיל מנחם מו״ה

 ה״ח מצוה לעושה ונטפל .יצ״י בקהלתנו הוקס אשר הדפוס משבח על הנ״ל המנוח הגאון של פירוש עם
 ̂ הנ״ל הדפוס מעשה לצורך תוצאות למעות נתן אשר מקהלתנו יעקב בסו״ה בישקא בנימן מו״ה הרבני

;וכו׳ העולם עד להם יעמוד הרבים וזכות , בעיזרם יהיה והשי״ת ,יישר טבא לפעלא אמרנו

יע״א. הוראדנא ק״ק פה לפ״ק תקס״ר ז׳,אדר א׳ יום הח״מ. בד״ר אגהנו הב״ד

זצללה״ה: יעקב מו״ה בלא״א דניאל ונאום נטע נתן מו״ה הפאוה״ג הרב בלא״א משה הק׳ נאום
סג״ל מיכל יהיאל מו״ה המנוח הג׳ בהרב מנחם הק־ ונאום : ארלע וק״ק נאווהרדאק דק״ק אב״ד זצללה״ה

הוראדנא: דק״ק ודיינא ספרא זצ״ל זצללה״ה; סג״ל אליעזר מו״ה מ״י בלא״א יעקב ונאום
- ; זצללה״ה ישראל פו״ה מ״ו בלא״א נטע נתן ונאום זצללה׳׳הן מרדכי מו״ה בלא״א אשר ונאום

ז״ל הראב״ד המדמת
 של כ׳ כמו בשלשיס ב׳ .כחיבוס ושהיס בשלשיס א פרק

ה׳ יראח מכמה ראשיה ופירושו.ע״י בראשיח,
 הכקראיס נחות ושנים שלשיס והס ,המציאוח כסות נאצלו
 בפרשה אפר הפסוקים סדר על הס ואלו . .אלהיס בשם

 .אלהיס ברא בראשית א .בראשית שבפרשת הראשונה
 .אור יהי אלהים ויאמר נ .מרחפת אלהים ורוח ב
 . האור בין אלהיס ויבדל ה . האור את אלהים וירא ד
 .רקיע יהי אלהיס ויאמר ז .יוס לאור אלהיס ייקרא ו

 שמיס. לרקיע אלהיס ייקרא ט .הרקיע את אלהיס חייעש
 ליבשה אלהיס ייקרא יא , המיס יקוי אלהיס ייאמר י

 תדשא אלהיס ייאמר יג . טוב כי אצהיס יירא יב .ארן
 יהי אצהיס ייאמר טי , טוב כי אלהיס יירא יד ,הארץ
 אותם ויתן יז : המאורות שני את אלהיס ייעש טז .מארת
ט .טוב כי אלהיט יירא יה .השמים ברקיע אלהים  ייאמר י
 .התריניס את אלהיס ייברא כ . המים ישרצו אלהיס

רן כב . טוב כי אלהיס וירא כא ע  נאמר אלהיס אוהס ו
 אלהיס ייעש כד .הארן סוצא אלהיס ויאמר כג .ורבו פרי
 ויאמר כו . טוב כי אלהים וירא כה .הארן חיה אה

 .האדס את אלהים ייברא כז .אדס נעשה אלהיס
ט . אוהו ברא אלהיס בצלס כח ס. אותס ויברך כ אלהי

 נסתי הנה אלהיס ויאמר לא ורבו. פרו אלהיס ויאמר ,ל
 נודע ־ וכבר ,עשה אפר כל את אלהיס וירא לב .■ לכס

 והוא מצוי אחד חומר יש כי האלהייס הפילוסופיה בחכמת
 ומציאות .היולי יון בלשון הנקרא יהוא יסודות ד׳ לכח נושא

 מציאות כי ,הנמצאים שאר כמציאות אינו ההוא החומר
 והם דרכיה משתי אחת על נמצאים הס הנמצאים שאר

 הפינים או בחטה, השבולת ככ!ציאוה משל ע״ד ,בנח מצויים
 יומו בן ולח ,שבולש אינה עתה שהחטה חף ,יומו בן לולד
 ,הפועל אל הזה הבס מן לצאת הס עתידים שיכיס בעל

 .הראשון הכח מעליהם סר הפועל אל הכח מן יצאו וכאשר
 בכח לבוש מהיות סר לא ההיולי ר״ל הנזכר, הסומר אבל

 היסודות כח שיעדרו הזמנים מן זמן היה ולא יסודות ד׳
 ולא בכח צא שאינו ההוא החומר על אמרי ולק ממנו.
 מס ובין שבכח מה בין במציאותו ממוצע הוא אך ,בפועל

 הנמצאים ובל הנמצאים, כל וראשית התחלת והוא שבפועל,
 מציאותו, מאמיתה אצא כולס נמצאו לא ולמטה עליון מכתר
 הוא כי והפסד הויה בדין ולא חלוף בני בדין עובר ואינו

 גלמי שנא' גולם הנביאיס בלשון ונקרא המציאות. ראשית
 מבלי מלס כעין הוא כי היו״ד חכמה נלס פי׳ עיניך ראו

ספרך ועל עיניך ראו הצורות, כל לקבל מוק הוא אך צורה
כולם



דל ן־זראב״ד הקדמת4־
 וספור וספר(תפארה) (חכמה) ספר פירוש / יכתבו ■כולס

 מטשה כל ויצוייר יכתב בה היו׳׳ד ר״ל החכמה כי (עמרת)1
ס; אחד ולא יוצרו ימיס, ותחתוכיס. ׳עליונים ה  ששת הס ב

 הגדולה ה׳ לך שנאמר ולמפה הבינה מן המעשה ■־ימי
 ששה הרי ;כל.בשמים כי וההוד והנצח והתפארת ׳והגבורה

 מאלו אחד כל פי׳ / בראשית ימי בששת שפעלו '■שמות
ם/ אחד ולא כולם. וכן אחד ליוס מלאכה פעל ■השמות ה  ב

 עליון כתר ולא פי׳ קרינן בוא״ו ולי בא׳ כתוב ולא פי׳
 מכתר יבא שהכל פי׳ / בהם מתיחד הוא כי בהם אחד
 אמר ולא בהם אמר לפיכך הכל יעשה ידו ועל עליון

 עליון כתר במחשבת עלו אשר היצורים כל ולהיות ־מהם.
 בבנאי הבנין כצורת משל ע״ד ית' היוצר בחכמת נצפיירו

 התכלית. הוא והוא הצורה הוא והוא הפועל הוא הוא כי
 אלהים בשם בחכמתו המצוירות הכחות כל נקראות לפיכך

 הכחות כל נצפיירו בו כי אלהים ברא בראשית ׳שנאמר
 .בקרוב עשרה לאלכסון הסובב הקו כמספר ושנים ■שלשים
 ה׳ בי״ה כי שנאמר הצורה סוד ע״ד לדעת אתה וצריך

 קשר פי׳ צורפ״ק נברא ולכן הבינה) שבתוך (תפארת
 .נצפיירו ממנו בעולס שנצפיירו הצורות כל כי הצורות
 אלהיס בחכמת נצפיירו הנה אמרי כי בנפשך מאד והזהר

 בעילת נפשי כח שיש לומר דעתך על יעלה פלא (בינה)
 מכל דבר לומר בדעתו שיעלה מי וכל / וחס חלילה ־העילות

 הדברים אבל / ובתורתו ישראל באלהי חלק לו אין אלה
 .פה אל מפה לך רמזתיס כבר כולם וסודותיהם האלה

 במה קפ במעפ עיניך להאיר להועילך בדעתי שמתי ולכן
ה. הקדוש הספר בסתרי .־שקבלתי  לפתוח שאתחיל ופרס הז
 איוב מספר אחד מענה לפרש אתחיל אלו משניות כפירוש

m וסוד נתיבות ושתיס שלשים ר״ל מבוקשנו יתבאר 
 כעניינס יתבארו כולם בינה שערי חמשיס והוד היצירה

:ובמניינס
 לדעת אתה וצריך .תהלתך יגיד ופי תפתח שפתי :^דבי

 מהם אחד .דרכים ג׳ על יתפרש יצירה הפר כל כי '
 עש״ן סיני והר וסימנם / בנפש ג׳ / בשנה ב' ;-בעולם

 דבר איזה יתהוה לא כי הוא ידוע .נפש 'שנה עולם כולו
 אחד סוג החת ששניהם אע״פ שיזדמן דבר מאיזה ■שיזדמן

 וק״ו מכמות איכות ולא מאיכות כמות יתהוה לא כי
 ששניהם אע״פ, ממקרה עצם ולא מעצם מקרה יתהוה שלא

 מלא גשם יתהוה שלא יכ״ש המציאות הויות תחת •כלולים
 היית איפה לו ואמר איוב את הקב״ה ששאל וזהו . -גשם

 כח בו אשר הראשון הנתיב את השגת וכי פי׳ ;ארץ ביסלי
 תשתנה לא אשר הגמורה פשיפותו מכח גשמי דבר להוציא
 עליון כתר ממנו יתחייב העילות עילת כי והסוד .׳לזולתו

 עילתו ובין בינו שאין עד הפשיפות בתכלית פשופ שכל
א״ע השכיל השכל וזה .עלול וזה עילה שזה אלא ?בר

 השגות ג׳ הרי בינו.וביןעילתו/ וההפרש.שיש עילתו ואת
 .יאחת אחת כל את השיגו ג״כ־ ההשגות מאלו אחת וכל

ע. השכיל א כיצד  מה שהשכיל עילתו. את השכיל ב א״
 וההפרש .ועילת! עצמו השכיל הא׳ .עילתו ובין שבינו

 וההפרש עילתו ועילת עצמו השכיל הב׳ .לעילתו שבינו .
 ועילת עילתו עצם השכיל הג׳ .עילתו לעילת עצמו שבין

 העלול ושרש השגות פ׳ הרי . שביניהם וההפרש עילתו
 ותוך וסוך ראש בה יש אחד וכל / השגות עשר הרי הכולל

 ^כחות ל׳׳ב הרי העלול וכח מעלה וכח שלשים הרי
 וצורה חומר מכל מופשפים היו״ד שהיא החכמה לנתיבות

 כתיבות הל״ב לך לכתוב ראיתי ולפיכך •י לבד מושכלים רק
 ואלו זה אחר זה סדורים כולס בינה שערי חמשיס עס
 כי ממדיה שם מי. ב .ארץ ביסדי היית איפה א :הן

 ,הפבעו אדניה מה על ד .קו עליה נפה מי או ג .תדע
 ידעתה ז .בקר צוית המימיך ו .פנתה אבן ירה מי או ה

 תהום ובחקר ט . יס נבכי עד הבאת ח .מקומו שחר
 .הראה צלמות ושערי יא .מות שערי לך הנגלו י .התהלכת

 הבאס יד .מקומו איזה וחשך יו. .אור ישק הדרך איזה יב
 הדרך איזה טז .הראה ברד ואוצרות טו .שלג אוצרות אל

 לחזיז ודרך יח .תעלה לשפף פלג מי יז .אור יחלק
ט .קולות  .פל אגלי הוליד מי או כ אב למפר היש י

 .ילדו מי שמים וכפור כב .הקרח יצא מי מבפן כא
 .הפתח כסיל מושכות או כד .כימה מעדנות התקשר כג
 . הנחם בניה על ועיש כר .בעתו מזרות התוציא כה
 החשלח כט .קולך לעב התרים כה .שמיס חקות הידעת כז

 נהן מי או לא .חכמה בפוחות שת מי ל .וילכו ברקיס
 שמיס לג,וכבלי .בחכמה שחקיס יספר מי לב בינה. לשכוי

 .תמלא כפירים וחית לה .פרך ללביא התצוד לד .ישכיב מי
 . סלע יעלי לדה עת הידעת לז .צידו לעורב יכין מי לו

 .חפשי פרא שלח מי לט .תשמור אילות חולל לח
 .ריס'עבדך היאבה מא פתח. מי ערוד ומוסרות נז

 -. כחו רב כי בו התבפח מג .עבותו בתלס ריס התקשר מב
 .נעלסה רכנים . כנך מה .־זרעך ישיב כי בו התאמין מד
 מחהמבינתך כארבה. התרעישכו מז .גבורה לסוס התתן מו

 צוארו, התלביש ג כשר. יגביה פיך על אם מט .נץ יאבר
■ :רעמה

ה שם מי ,ם .ממדי  איפה בכח כי שנתבאר אחר כי דע .
 שנאמר העכין מקום על דרישה שהיא

 סיבת על באיוב הדרישה ולהיות .רועים הס איפה
 וכ״ע העילות מעילת הנמצאים כל מציאות וסיבת מציאותו

 משתי מורכבת מלה היא איפה מלת כי סיבתן היה איפה
 ופה אי מלשון שאלה שפירוש תבא מזה אי פה אי מלות
 כתוב איפה והנה .הלילה פה לינו מלשון פירושו פה־ ומלת

בכח כי ר״ל ס׳ פי אל לרמוז באל״ך כתוב ואינו בה״א
כ״ע
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 שס (עכורה) פה עס (חכמה) אי הנקראים וחכמה כ״ע

 כיצד ידעת אה / האצילות משם והמשך הגד . סיבתך היפה
 משם המחודשים כל כי הבינה מן נמשכת הדעת(תפארת)

 הדברים כי דע .ממדיה שם מי לו ושאל חזר .נובעים
 של האישים ואפי׳ ומין, מין כל ידוע גבול אל צריכים הנמצאים

 מוחלפים המין אישי כי ,ידוע גבול אל צריכים ומין מין כל
 להכירו שוה מהם אחד אין ושמעון ראובן הנה כי ,בגבולם
 מאישי ואבר אבר כל אפי׳ עוד ולא ,ובעובי וברוחב באורך

 הקען פרק עצם כי ,ועובי ורוחב באורך מזולתו מוחלף המין
 באורך לא לצלע או השוק לעצם שוה אינה קטנה שבאצבע

 וכן מזולתו משונה מהס אחד כל אלא בעובי ולא ברוחב ולא
 מ״י הנקראת ממעלה הוא כי ואמר וביאר ומין מין כל3

 המהווה פי ודע .ויבינהו נועץ מ״י ואת שנאמר בינה והיא
 והציור חלוף, בני בדין המכנה כח דבר אל צריכים והמוליד

 האין מכח הבאה והפםדה צורה הפשע הוא המשנה וכח
 שהוא בשביל הפסד נקרא פירוש הפסד הנקרא כ״ע שהוא
 היפך ההויה כי ההויה כח הוא והציור .מלהשיגו נעלם

 זה מאי או מין זה מאי החומר אס המכין והוא ההפסד
 וזהו .הצורה לקבל ראוי שיהיה עד שיהיה המין אישי
 V בחכמת תבל מכין סוד וזהו .חמה זהרי ופע״ל הכי״ן סוד

 .הגולם אליה בא וממנה בחכמה מסתכלת הבינה כי
 האישים לכל המגביל וכח הצורה לקבל אותו הכינה והיא
 כלשון על״ם(סיעון סי״גי נקרא הפרעיס ולכל המינים ולכל

 הבינה בכח שיהיה וצריך עולם של מדתו פירש מדה) תלמוד
 למינו המין אישי כל לדמות הדמיון כח בו שיהיה ההיא
 ה׳ ויאמר סוד וזה ,ממדתו דמות כל ומדות דמות <נקרא
 צורת ההיא במעלה כי כדמותנו בצלמנו אדם נעשה אלהים

 דרך על ולא ותכלית וצורה פועל ולק הדמיונות כל
 .ועלול עלה בדרך הכל נורת כי האומרים האפיקורסין

 פחות סדרי שיהיו צריך כך בפועל הוא שהדמות וכשם
 אחר בזה מסודרים כולם והמורכבים הפשומים האיברים

 איברי כל ציור המצייר כח ידמה אילו בזה והמשל . זה
 דמותם ולא הכללית דמותם ישתנה סדר להם שם ולא אדם

 לחקוק החקיקה כח הפועל בכח שיהיה וצריך .הפרטית
 פירש .אטומים והאטומיס חלולים החלולים האישים פרטי

 היד פרקי של והעצמות חלולים הס הירכוש של העצמות
 של האישים מפרטי ופרט פרט כל צורך לפי אטומים הס

 זה וע״ד העליון למינו ומין מין כל שיתדמה עד המינים
 בחקיקתו גבול לו שיהיה וצריך .וחוקק ויוצר בורא נקרא

 של עביו כל וכן למינו דומה וחלול חלול כל שיהיה עד
 בעצמים מקומות יש כי , בגידים בין בעצמות בין החלל

 עבים וקצתם צר ואחד רחב אחד ובאיברים ובגידים
 שאם כן נהיו במקרה שאלו לומר וא״א . דקים וקצתם
כל ואילו הרוב דרך על מתדמין ימצאו לא כך הדבר

 האורך כערך אמנם הפרטים באלו מתדמין הנמצאים
 תקת אילו בזה והמשל .נושאו בכל אשר והרוחב והעובי

 מסודריס איבריו זה יומו בן ונער שנה עשרים בן אדס
 וקטנים בגדול גדולים יהיו אמנם זה של סדורו בערך
 , בפועל שיהיה צריך וכן .מאד בארוך או בננס וכן .בקטן

 שקנהס אע״פ אבר כל יוחלק בהם אשר התחלקות כח
 חו .ויורדים עולים יהיו ולא בולטים וקצתם שוקעים
 וחי וצומח דומם בכל הדין וכן .משוקעים ר״ל שוערים
 שדי' אל מכח זה וכל .הים ובכל השמים צבא ובכל ומדבר

 חלק■ ובכל ומין מין בכל ידוע לגבול החלקים כשיהפשטו
 שדי אל אני רז״ל כדאמרו פדי אל ונקרא ידוע בזמן וחלק

 והולכין נמתחין יהיו שלא די לעולמי שאמרתי הוא אני
 עולס והליכות וו״ל הוא הגבול בעל ושם חגיגה) (במסכת

 הן מגבולם יצאו' ולא ויתקבלו יהקמטו עמים יקהת ולו
 נטה מי או .אר״ך הוא די״י בעובי והן ברוחב והן באורך
 לו־ יש המין אישי מפרטי ואחד אחד כל כי .קו עליה
 וגבול תחוס וכן .מקו יגרע ולא יוסיף ולא ומדה גבול
 בקו להגבילו העטרה על ר״ל עליה נטה ומי .בינה לו שנתן

 היושב; נאמר הסוד וע״ז גבולו על בפרטיו ואיש איש כל
 יד של הפלה והיא העטרה היא הצדקה (פירוש חו״ג על

 הטבעו־ אדניה מה •על .וה״ו בגימעריא הארץ מלכות) והיא
 העליונים השמים מן נשפע כחו בארן אפר כל כי הוא ידוע

 וי״א עמודים ז׳ וי״א הארץ עמודי י״ב א״כ (תפארה)
 התפארת וכן .עציו עומדת (עטרה) שהארץ אחד עמוד

 של הויות י״ב והס הנעלמים עמודים י״ב על עומדת
 שנאמר מ״ה נקראות והס טבעם קבלו משם כי אהי״ה

 שמך אדיר מ״ה אדונינו ה׳ ואמר ,בלימ״ה על ארץ תולה
 תפארת אבן פירוש .פנתה אבן ירה מי או ,הארץ בכל

 ר״ל ,העולם הושתת שממנה שהיה אבן שהיא ישראל
 (פי׳ השמיטה לחדש מעלה של פמליא כל הסכימו כאשר

 משמשת, ואחת שנים אלפיס ששת משמשת ספירה שכל ר״ל
 הכשת וכמו שאחריה לספירה השימוש וחוזר שנים אלף

 הק״ץ• היום מהן לנו שיש ר״ל בהן עומדין שאצו אלפיס
 ■והמלחמות. המגפות הן ולפן גבור״ה ספירת משמשת ליצירה

 מצד הן בקר כוכבי הנקראים החס״ד מצד הן ,והגליות)
 הכל. ליוצר שבחו וכולם אלהים בשם הנקראים הגבורה

 בני כל ויריעו בקל כוכבי יחד בר״ן שנאמר עולמו לחדש
 ישראל תפארת בכח אדנים עשרה שתים ירה אז ;אלהיס

 הארץ ומלואה העולם נתיסד וממנה אבן'השהיה והיא
 יסהוה. שלא אומרים הפילוסופים כי וצא״ל .בה אשר וכל

 הקדושם ולתורתנו ולדעתנו ממינו מין אלא דבר מלא דבר
 ̂ אותנו לפאול פה לאפיקורסין יש כן אס מחודש שהעולם

 קדמון. חומר לו שהיה או פניס משני ימלט לא העוצס
’כלצ, חומר שם היה לא או ומלואו העולה נברא שממט
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!■b)f האמינו הרי חומר שם שהיה א״ה .לכדו העילות עילה 

 כתורה, כפירה וזהו לכדו השט זולת קדמון דכר עיש
 העולס את כרא הקכ״ה אלא שס היה לא כי נאמר .!אס

 כהירוצו ההוד זה ואל .נהגשס עצמותו הרי כן אם ■מעצמו
 פירוש .כינה ידעת אס הגד ארץ כיסדי היית איפה אמר
 יוכל וכן . העולם מציאות היה כינה וככס החכמה •גכח

 פחות לא השיעור כזה העולם היה מדוע לשאול ׳׳השואל
 שיעור כעל בלתי מכח שיעור בעל יצא איך או ,יותר !לא

 ממדיה שם מי אמר השאלוח שתי אלו ואל .חיוב ■כדרך
 לשאול השואל יוכל ועוד .קו עליה נעה מי או ,תדע ■כי
 או מעכעס הפך היסודות איכיות להיות הוא כאפשר זכי
 ולח חס שהם איכיות ר ואלו -לשאול לנו יש אפשר א״ת לא,
 והעלול ראשון מעלול אס נתהוו מאין עצמס הס ויבם זקר

 הע׳ כע׳ היש ההפכים אלו לו נתחייכו מאין ■הראשון
ם רי  זה מאי א"כ פשוע הוא תאמר אם ,כאלה ההפכים די
 על נאמר הסוד וע״ז והההפכס, האיכיות התחלקות ■מקור

 מה על ופי׳ ,העבעו הארץ(עע׳) של (יסודות) אדניה ■מה
 כעין ההס לאיכיות נושא הוא כי מ״ה הנקרא חכמה ',מל

 האפיקורסים לדעת הפכועות לאיכיות נושא עההיולי
 היות נמנע לפילוסוך כי י הפילוסופים ע״ד ולא זהפילוסופיס,

 תורתנו ולפי ׳ חמר בלתי צורה ולא צורה מבלי מצוי החומר
 .לה צורה והבינה (בע') תמצא מאין החכמה כי ■הקדושה

 הפשועוש ואיכיותיהס היסודות שעבע שידענו זאחרי
 לנו יש א״כ ,מ״ה הנקרא חכמה מכח הוא !מקורותיהן

 או הפועל אל הפח מן העי׳ מע׳ יצא אס לשאול עוד
 אבן ירה מי א״כ הפועל אל הכח מן יצא לא ואס ,■לאו

 כס שהוא לי כי בזה והשיב .עולם של ליסודו ופנה ־^סוד
ה  ובאכן פנתה אל וכ״ע חכמה מכח אב״ן ירה הוא הכינ
 סוד ועל .כולם היצורים כל המצייר צייר (עערת) •הזאת
 תכן בזרת ושמים מים כשעלו מדד מי נאמר העולם בבול
 .במאזנים וגבעות הריס בפלס ושקל הארץ עפר בשליש זכל

 ודרך נתיב שפירושו הכרמים משעול מלשון בשעלו תירוש
 שמים עשה עש״ל ושמו יתברך לפועל יש אחא■ מדה !הנה
 בשליש וכל .במדהו הזמינו פירוש שכן בזרת ושמים .לבדו
ה היא שליש ,הארץ •מפר  אות שהיא תפארת של מז

 הוא הסובב הקו ר״ל שהעיגול ולפי .השם p שלישית
 .הארץ עפר בשליש וכל אמר ולכן הקוער מן יותר ב״פ
 פו׳ עפח בהיקפו שיש כל ארז״ל ולזה מדד פירוש וכל

 אמות ועשר בו שנאמר שלמה של ביס עירובין •במסכת
 .אותו יסוב באמה שלשים קו סביב עגול שפתו אל שפתו
 עפר כולו על ושלשים מלשון (עפרת) בשליש וכל זי״מ

ה. שלמעה והנמצאות המרכבות כל הארץ מנ  פל״ס מ
 לפרש נחזור ועתה .לקמן וכו׳ צרפן שקלן בסוד ומאזנים

מתחת המיט יקוו במאמר נוצרה היאך היבשה מנין

 כאשר כי היבשה ושראה אחד מקום אל (תפארת) השמים
 הצינורות שתי דרך אל התפארת אל הנמשכים המים יצאו
 היסוד אל כולס ונתקבצו הו״ד מצד ואחד נצ״ח מצד אחד

 ל היסו אל הגיעו אשר הצינורות שתי את הקב״ה סגר אז
 :שד״י מן י״ש נשאר שד״י של ואחד אדנ״י של אחד בדלתים

 עליוגי׳ נושא הוא כי ישאכי וצירופן אדנ״י מן אנ״י ונשאר
 כמי בהוציאו כי הים פירוש ,יצא מרחם בגיחו . ותחתונים

 בערו וסגר סך ונקוו המיס כשיצאו כלומר מרחם שיצא
.החול תמונת והוא לו שם הוא אשר החוק יעבור שלא . 

 עליהס סגר בעע אחד מקום אל המיס נקוו כאשר והנה
 בל שמת גבול שנאמר הארץ לכסות ישובון לבל בדלתיס
 היה לא כי (עפרה) הארץ לכסות ישובון בל יעבורון
 על סובבים ולהיות ותורתו ה' מעל להדחות בדעתם

 הריס. יעלו שנאמר בראשית בפ׳ שפירשתי כמו התמורות
 לא האותי ונאמר להם יסדת זה מקום אל בקעות ירדו

 גבול חול שמחי אשר תחילו לא מפני אס ה׳ נאם תיראו
 גליו והמו יוכלו ולא ויתגעשו יעברנהו ולא עולס חק ליס
 הנה .חיצוני וחול פנימי חול יש כי דע .יעברנהו ולא

 (עפרת) הארץ על ירדו לבל המיס מונעים יסוד של דל״ת
אשר המיס כאילו הארץ ■ לכסות ישוט לבל מלמעה ודל״ת

 ישוב מתקיים הדלתות אלו בשני והנה .הארץ לתחת נקוו
 תהו בענין רז״ל שאמרו למה רמז יכסון לבל לכן הארץ
 ,כולו העולס את שמקיף ירוק קו זה תהו אמרו ובהו
 מיס ומהם בתהום משוקעות מפולמות אבנים אלו בהו

 ירה מי או בה שנאמר הזאת האבן הנה .לעולם יוצאים
 נתקבצו המים יקוו במאמר והנה .בהו הנקרא פנתה אבן

 התהום להיות הפס צוה הנה הארץ לכסות לעלות המיס
 ואמר לבושו ענן בשומי שנאמר הענן הוא אשר בכסותו

 סביב וחבר וליפף העיפיף ושוב כסיתו כלבוש תהום
 יצף לבל דלתים שתי והנה .הערפל את כן גס התהום
 ופירוש רקי״ע בגימפריא ערפ״ל העולם כל את התהום

 התהום מן לצאת המים ימשכו כאשר כי יצא מרחם בגיחו
’יצא. כן להוליד הרחם מן הולד שיצא. כמו העולם לשפוף
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 הרחם מן (השפמ) ההויוה על השמש שיצא כעין וי״מ
 ההויוה כל יצאו כן העערה אל ישראל הפארס שהיא

 כי ללמדך ובא ,העולם את להחריב בתהום אשר והמיס
 וכן ונפש שנה עולס ג״כ בהם יש בתהיס אשר ההויות

 ,ודלתיס בריח ואשים חקי עליו ואשבור . מדבר חי צומח
 עליו פסקתי שוב וערפל בענן התהום את הקפתי כאשר ‘פי

 שנתקשרו עד ולשברים ולרסיסיס לפירורין ושמסיהו אורות
 נתיבות לו וזמנתי לו תכנתי וקצתם הים חול קצתם ונהיו

 ובמים דרך בים הנותן שנאמר בהם להמשיך ודרכים
 כל את לשפוך; ונקשו שהעזו במים פירוש ,נתיבה עזים

 וסוד התהום על שפסק הגזרה בפסוק הנה ורמז .העולס
 ובב״ר ,בראשית במעשה סודם נרמז אשר הבוכים המיס
 ובפסוק הרקיע את אלהיס ויעש בפסוק סודם על ג״כ רומז

 שנתרחקה על ומקוננת מיללת .ובהו תהו היתה והארץ
 ובפסוק .הספינה את המוכר בפרק בתרא ובבבא .מקונה

 התרגום לשון וזה רהב מחץ ובתבונתו הים רגע בכחו
 .ודשין נגרין היך פרידא ושויתי גזירתי עלוהי ופסקית

 בדין כן גבול לבלי שחקי כשם פי׳ ,חקי עליו ואשבור וי״מ
 חגיגה במס׳ שדרשו וזהו תכלית אין עד להמשך להם היה
 מפרש זה לפי והנה .די לעולמי אמרתי אני שדי אל אני

 ופה תוסיך ולא תבא פה עד ואומר באמרו הגזרה מהות
 וכאן תוסיך ולא תגיע כאן עד פירוש ,גליך בגאון ישית
 הזה המקום עד כשיגיעו גליך והתנשאות בגאות תיבש

 היה כן ואלמלא האדמה מן עפר להיות ויחזרו יתיבשו
ך התהום פ  שיש הפ״ה סוד כאן פירש והנה .העולם כל נו
 היית איפה לאיוב השי״ס שאמר וזהו היבשה אל לתהום
 ולא תיתי כה עד ואמרית המתרגם תרגם ולכך ארץ ביסדי
 בקר צוית המימיך .גליך בגיותנותא תשוי וכה תוסיך
 לבראות וצדיק צדיק כל עתיד ארז״ל מקומו השחר ידעת
 חצי י״ש אוהבי להנחיל שנאמר עולמות ועשרה מאות שלש
 בפרק שנזכר מה הוא המבואר והסוד הכת״ר. מנין

 הנקרא הפניס פר ומפפרו״ן חפ״ר בענין רבתי היכלות
 הרואות עיניכם כי עקב והיה ובפרשת הקפן(עפרת) אדני

 וע״ז .קפן שיש מכלל עשה אשר הגדול ה׳ מעשה כל את
 לא כי בו תמר אל בקילו ושמע מפניו השמר בתורה נאמר

 זה וארז״ל לפשעכם אשא לא כי אמר ולא לפשעכם ישא
 שכל שיש הודו והפילוסופים ,רבו כשס ששמו ננפפרו״ן ■

 .ביסודות הפועל פועל שכל ויש בגלגלים הפועל פועל
 שנאמר קדוש לפניהם שיאמרו צדיקים עתידים ארז״ל ועוד
 כל לו יאמר קדוש בירושלים והנותר בציון הנשאר והיה

 פד לחיי הכתוב צדיק שכל לפי ,בירושלים לחיים הכתוב
 אלהיכס בה׳ הדבקים ואתם שנתקיים הוא נפסקים בלתי
 במלאכתו המלך עם עליהם שנאמר והוא . היום כלכם חיים
 צדיקים של נפשותיהן ישבו המלכים מלכי מלך עס שס ישבו

.שפירשתי בפי׳ בבראשית ועיין .העולס וברא נמלך ובהם

 כצ הוא אשר יוס ומאותו החייס מאותו שמפה בכל זהו
 יברא; וממנו ולמפה הבינה מן ר״ל המעשה ימי ששת

 ויהי־ אור יהי אלהיס ויאמר בסוד בקר להיות ויצוה העולם
 בקר צוית המימיך סוד זהו .יום לאור אלהיס ויקרא אור
 ..צבאות ה׳ ומגן שמש זה מקומו השחר ידעת כקר, להיות פי׳
 יוס בשס״ה המרכבה של הגלגל כל את כי אהובי דע

 מזלות. י״ב למספר הן הויו״ת שי״ב מקין^ יום ורביע
 ל^. יגיע הנה לי״ב ורביע יום שס״ה מספר וכשנחלק

 הוא: המהלך וזה תק״מ חלקים י' שעות ל׳ ימים הוי״ה
 בד מסבבת והיא יומי מהלך לה יש אמנם ,השוה למהלך

 היומי־ שבמהלך אומר נמצאת הגלגל. את שעות כ״ד בכל
 ביום: הויו״ת ששה אחד הוי״ה שעות שתי בכל מהלכת

 ומעלה מעילה כל שעם אומר נמצאת בלילה הויו״ת וששה
 בפסורן נרמזו ■ ימים השס״ה והוד מעלות ש״ס כל מקפת

 כל רז״ל חלקו ולפיכך .הקשיבה ה׳ סלחה ה' שמעה ה׳
 שעות:• י״ב ואמרו תקופות ד׳ כנגד חלקים לד' ויום יום
 בתורה ועוסק יושב (בינה) הקב״ה ראשונות ג׳ היום הוי

 שרואה; כיון כולו העולם כל את ודן יושב שניות .(תפארת)
 ויושב. (גבורה) הדין מכסא עומד כלייה העולם שנתחייב

 העולם: כל את וזן יושב שלישיות .(גדולה) רחמים כסא על
ס. ביצי ועד ראמים מקרני כולו  יושב,ושוחק: רביעיות כני
 רבן; בית של תינוקות ומלמד יושב וי״א ,)הלויתן(יסוד עס

 יבין: מי ואת דעה יורה מי את שנאמר הקפניס) (נפשות
 עביד־ קא מאי ובלילה ,משדים עתיקי מחלב גמולי שמועה

 ד׳ כנגד אלו חלקים ד׳ הנה .יומא כעין אימא בעית אי
 הוא: השמש מאור השחר כי הוא וידוע .השנים תקופות

 מרלפארת: יודע שבשנה יום משס״ה ושחר שחר כל א״כ נובע
 השחר לכח הודעת אתה וכי כחו הוייתו כנגד ובכ״ע פיבו

 תרגם אמנם . ובנעלס (בעפ׳) בנגלה מקומו (חס״ד)
 מלשון; אתריה לקריצתא ידעת מקומו השחר ידעת המתרגם

 הנשמות. כל כי לי שנראה ומה .תנועה שפירושו עין קורץ
 יוס בכל העפרת אל התפארת מן משתלחין הזכרים של

 לשלח: ואשר למות למות ואפר לחיים לחיים הראויים ויום
 ואשר לירידה לירידה ואפר לעלייה לעלייה ואשר לשלח

 אלהיס הוי״ה ומגן שמש ע״י זה וכל לכריתה לפריסה
 פירוש, ממנה, רשעים וינערו הארץ בכנפות לאחוז נאמר ולכן

 לפיכך ממנה והתמורות הרשעים ולהכרית בא״י לאחז
 חייביא: ויפלפלון דישראל ארעא בכפרי ולמיחד תרגומו

 לעולם: הנפשות משלחת שבעלייתה כשס זה וביאור מינה
 במדרש■ ארז׳׳ל הסוד זה ועל .הנפשות מחלפת בירידתה כן

 נולדים: רבוא ששיס כי בא ודור הולך דור בפסוק קהלת
ד ק״ך מן הנה יום בכל מתים רבוא וששים יום בכל  ע
 שש: והנה מחדש. הוא ק״ך עד ומא׳ מחליך הוא ש״ס

 משמשים הויות ושש ממיתים הויות ושש מחיים הויות
כריתות בעלי את מכריסים הדין ע״פ הויות ושש למלכות

ובעת
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 חזי הכזמורוה אל ר״ל ישראל עפרת מעל שיודחו ־וכעת

מ כחומר •יתהפך  לדומם לדומם אשר תבגיתס חותם פי
 למדבר למדכר ואפר לצומח לצומח ואפר לחי לחי -ואשר

 כד״א והמפונך המזוהם מלכופם בתוך לעמוד ;.ומתיצכים
 השכלים כי צא״ל .לכוש כמו ויתיצכו חותם כחומר 'חתהפך

 בהן וכיוצא המתים מנפשות או המלאכים מכת ■הנפרדים
 כעין יקכלו יהודות ד׳ מתוך אזי בעולם לרדת כשיתפשפו

 אדם כעין שם לעומדים פעמים שיראו עד שעה לפי •גו̂ן
 ולפעמים לנביאים יתדמו הצורות ובאלו ,הבריות משאר ■או

 שראו םדום כאנשי לרשעים ואפילו אנשים לפאר ואפילו
 אברהם וכנבואת בעצמו ומנוח מנוח וכאשת •המלאכים

 סוד וזהו עליהם ועמדו באהליהם המלאכים ואכילת ■ושרה
 קפרת המתים אל ודורשים המכשפין צריכין ולפן .-המלבוש
 הענינים מתוכם שיתנוצץ עד האויר לעשות כדי ועשוניס

 בדמותם המתים פעמים יראו ולכן .באויר המשתלחים
 בשלחנו, הקדוש רבינו כמו אנשים למקצת בהקיץ ובצלמם

 הנמצאים הפרפים ולכל ומין מין לכל השלח בענין הדין ־וכן
 מתהפכא שהרגם וזהו מזוהם מלבוש יקרא בירידה ־והמלבוש

 והבן ,זהים כסו היך ומתעתדין דילהון חותמא כפינא
 אהובי דע .תשבר רמה וזרוע אורם מרשעים וימנע . 'זה

 הוי״ה ומגן שמש כן בפר לכל מאירה הזאת שהחמה 'שכשם
 הזאת השמש ידי שעל וכשם ,לנשמות אור הוא ־אלהיס
 הוי״ה ומגן השמש באור כן הצורות בין הבשר בעל ״יבדיל

 עולם שבכל ופרפ פרפ כל בין הנשמות יבדילו ■אלהים
 שלא עד הצורות ומערב מבדיל שהחשך וכשם ,מי״ס ־ועולם

 תמורת שהוא בחושך כן בשר בעל לכל ביניהם הבדל יגיע ■
 העדר איננו הזה והחשך .הדברים בין יובדל לא *האור
 החשך הנה כי שנאמר מצוי דבר הוא אבל לבד :האור
 ,ידמו בחשך ורשעים ואומר לאומים וערפל ארץ ;יכהה
 נשמות של האור בין ההוא הווילן .בהבדל נאמר ■זע"כ

 עינים כי עינים כמבלי ההם הנשמות אזי ובינם ■;הרשעים
 .יכפלו במה ידעו לא כאפילה רשעים ודרך יראו ולא ׳להם
 והופע סדרים ולא צלמות אופל כמו עיפתה ארץ והוא
 השבר (תפארת) רמה (גבורה) זרוע ולפיכך 1 אופל ־כמו
 בי״ס האיברים פירוק סוד וזהו האור מניעת היא 'וזו

 בראשית ימי בששת וכי בקר צוית המימיך פירוש .ובגוך
 כל כי בי״ס היית וכו׳ והתפארת והגבורה הגדולה שהן

 שנאמר בראשית כימי ימים בנשמתו מתחדשים וצדיק -צדיק
 להיות וצוית וכו׳ והתפארת והגבורה הגדולה ה׳ לך ,•בהם
 השחר ידעת .בקר ויהי ערב .ויהי שנאמר וערב ׳בקר

 ידיך מעשה על (התפארת) השמש זריחת הידעת מקומו '
 בכל ישקע מקום זה ובאי יזרח מקום זה באי ר״ל ׳■■מקומו

 שנאמר בלילה תחומו ולזה ביום תחומו לזה לקבוע ויום ■יום
 תרגם לכן לילה, קרא ולחשך יום לאור אלהים לויקרא
ידעת צפר למהוי ופקדת הוייתא בראשית הביומי זואמר

 כי דע .הארץ בכנפות לאחוז . אתריה אן (זריחה) קרון
 ולשמאל לימין תתנועע בהם אשר כנפים לה יש החיים ארץ

 כנפים שש כנפים שש והן ולמפה למעלה ולאחור לפנים
 .לארץ אשר בכנפיס אוחז השי״ת ,בצווי השחר כי לאחד

 ממנה רשעים .דורות ויפלפלו ,ממנה רשעים וינערו
 הדין למדת הרחמים מדת תתהפך החיים, מארץ להכריתה

 הכבול כשא תבניתם חותם חומר ג״כ נהפך הפוכה ומתוך
 עמדו אך בפועל נבראו ולא מבע״ח לאחד אדם מפני

 תרגם ולכן לובשו. בלא ריק כסות כמו נשמה בלא גופותס
 .מינה רשיעיא כו׳ דרי ואיפלפלו ארעא בגדפי למיחד

 דילהון חותמא פינא איך איתהפכת חותם כחומר תתהפך
 מרשעים וימנע .סריק כסו היאך נשמתא בלא גופיהון קמו

 הצדיקים של אורם ועובדיהם התמורות מן נתכסה סורס
 לעתיד לצדיקים הקב״ה וגנזו ראשון ביום הנברא האור הוא
 הגבורים של וזרוע .ויבדל שנאמר בב״ר כדאיתא לבא

 מחייביא ויתכסי שתרגם וזהו .נשברה ובתמורות ברמה
 עד הבאת .איתברית דגיבריא ואדרעא דצדיקיא נהוריהון

ם. כבכי  כל לקבל מוכן שהוא (עפר׳) ים יש כי דע י
 כולם הנמצאים כל צורות לקבל מוכן שההיולי כדרך הצורות

 רגע בכל אלא ההוא ביס מתמדת קיימת צורה אין אמנם
 לים שאין ולפי אחרות צורות ולובש צורות פושפ ורגע
 נבוכים מלשון פירוש ים נקרא'נבכי לכן קיימת צורה ההוא

 עמו כשנכנסו לחביריו עקיבא רבי צוה וע"כ בארץ, הס
 מים מיס תאמרו אל פהור שיש לאבני כשתגיעו לפרד״ס
 ליורדים נראים מקום מאותו כי דרב״א מרכבה וכמעשה
 ועולים יורדים גלים נראו כאילו ראויים ואינו למרכבה

 המוכר בפרק הנזכרים חנה בר בר דרבה מעשים וכל בו.
 אחד גל וכן .הזה (עפ׳) ביס מדברים כולם הספינה את

 מפוצץ הוא כי מצפ״ץ שם וסימנך פרסה מאות שלש גבוה
 בוכים מיס שהם ים נבכי וי״מ ,סלעים ומשבר הריס

 שבאו וסודו רבה ובבראשית בראשית במעשה הנזכרים
 שנאמר הקב״ה בהם שגער עד העולם את להחריב המים

בט וי״מ ,יחפזון רעמך מקול ינוסון מגערתך  הם ים נ
 ובהם עליונים מיס ר״ל הגדול הים שבמי אותיות גלגולי
 המיס והם בראשית בפרשת שפירשתי כמו ונפש שנה עולם

 התהלכת תהום ובחקר .מלמעלה היצורים לכל המקיפים
 המיס נבכי עד הבאת וי״מ .התחתונים מיס של מחקר פי׳
 ולא רקיעים ולא לחים ולא קרושים לא שאינם ים של

 כל כי התהלכת תהום של ברביו פי׳ תהום בחקר .שמיס
 דעלתא(שער) אפשר תרגום בתהום יש כנגדו בשמים אשר

מה) סגור מערבלי(תערובת) עד מא(חתי  ופישפוש(ברבוי) י
 צלמות ושערי מות שערי לך הנגלו י״א .הליכתא תהומא
 עד הס מינין מינין אך בכל שוה המות אין כי דע תראה
 מין של מות שיהיה עד בהצפרף נאמר מות שם שיהיה

תאמד כאילו זולתו מין של חיות בעצמו והוא מהמינין
■שדבר
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 הנה .תולטיס והריס כתייכש הצמחיס ממיני אחד שדבר

 ומש בלה בשר ולהפך ̂ מבע״ם לאחר וחזר מהצמיחה מח
ס מן אחד ממנו צמח ואח״כ מחיותו חי מ  לכל מהצמחים וכן ^

ק הצומח מן וכן החי, מין  המלאכים בעולם וכן הדומם מן ו
 וכל הספירות, בעולם וכן והמזלות והכוכבים והגלגלים

 ועל ולירידה לעליה מעשיו לפי סדר לו יש ואחד אחד
 ,מוס שערי לך הכגלו ד״א .מות שערי נאמר המעלות אלה
 .וחנק הרג שריפה סקילה ב״ד מישות ארבע הן ואלו

 ב״ד מיתות ר שבטלו אע"פ (ח׳:) סוטה במסכת וארז״ל
 או הגג מן נופל או סקילה שנתחייב מי בטלה לא דוגמתן

 או למלכות נמסר או הריגה שנתחייב מי .דורסתו חיה
 או באש נופל או שרפה .אותו והורגין עליו באין לסטין

 סרונכי(פי׳ אוחזתו או בנהר טובע או חנק .מכישו נחש
 כי שחת לבאר גבוה(תפ׳) ממקוס הנופל דימה .אסכרה)

 היא ישראל אבן רועה משם כי נסקל ה׳ מתפ׳ הנופל
 שתי ולמטה התפארת מן שידחה אחר לבו על אותה שנותן

 נחש או באש כופל שרפה . ולמטה עולם ליסוד רמז קומות,
 מעמידין אין כי ארכובותיו עד בזבל אותו משקעין מכישו
 הזבל במקוס אך ונקיות וטהרה קדושה במקוס אותו

 (גבורה) קשה סודר וכותכין .בתמורות ר״ל והטכופות
) בתוך ט׳ ע ך( ר  שתי שהן לסימנין ממעל צוארו על וכורך ה
 עד אצלו מושך וזה אצלו מושך זה עדיו ושני החייס צורות

 ומתיכין פיו את ויפתח חיים אלהיס רוח ממנו שיפסוק
 לאש רמז פיו לתוך וזורק בהן וכיוצא עופרת או בדיל

 יורדת והיא מטה של (עט') האש עס העליונה גבורה
ג והס מעיו בני ושורפת ״  עובי עם פשוטות זרועות שתי ע

דבר של וכללו ,הפניס מצל הכתפיס שבין האדם רוחב

 ־צשרך ראש תחלת עד ימין יד של אמה צפורן ראש מתחלת
 עולס^ והוא פשוטות הזרועות שתי בהיות שמאל יד של אמה

 קיימת* ונשמותיהן גופן.נשרך אמנם .הגוך את המפרנס
 עמה■ ואשר הריאה שהן הנשמה כלי מאבדין אין ולפיכך

 כמו■ בחרב נהרגין הנהרגין נשרפין המאכל כלי לבד
 המחוייב. את משקעין והנחנקין .עושה (עט') 'שהמלכות

 וכורכיך הרך בתוך קשה סודר ונותנין ארכובותיו עד בזבל
 .יוצאת שנפשו עד אצלו מושך וזה אצלו מושך זה צוארו על

)' .לחס״ד ר״ל ,המיס למיתת החנק את ודימה ט׳ ע רג(  ה
 העץ(יסוד) על נתלה והנתלה ,ברית נקם נוקמת בחרב
 ומין■ מין כל ואישי ומין מין של ,מות שערי לך הנגלו
 במיתהל או מטתם על המסיס הנפשות ידחו שער מאיזה

 המתפשטיס■ צלמות ושערי■ .ב״ד במיתת או שמיס בידי
 בכל.' הן במדבר הן בחי הן בצומח הן הנמצאות כל על

 אינז מות הנקרא כח כי אהובי ודע .המחודשיס שאר
 שסי שוכנת הנשמה באשר מקומות יש אבל ,החיים העדר

 והסוד־ .ה' תפארת והיא בחיים חלקם אזי ונפש רוח עם
 בתפארת כי (עט׳) אלהיכס (תפ׳) בה׳ הדבקים ואתם

 הויות י״ב והס י״ה שבעי שבטים י״ב יסודי הס זעערה
 האלת והנפשות .איש בשר כל ורוח חי כל נפש בידו אשר

 וי״ה בתפארת צינורות י״ב להם יש האלה והרוחות
 כל־ הכוללים שבטים י״ב נשמות ובהם .בעטרה צינורות
 ״ החיים בית יקרא הנפש שישתלח שבט מאיזה הנה .ישראל
 ,בניס ואחריו ,אבות ואחריו ,קרוביו ואחריו ממונו ואחריו
 בית• ואחריו ,מות ואחריו ,זיווג ואחריו ,חלי ואחריו

 ואחריות אוהבו, ואחריו ,ממשלתו בית ואחריו ,דרכו(גלות)
; אויבו
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ס פ ק ה כ ה נ ה  הגיע כאשר הויוס בי״ב מפשוח־ מן הנפש ו

 ולפעמים כולם וכן המות ס׳ ולביש תלי ו׳ לביס
 חלןז> מני אחד מליץ עליו יש אס ע״ד הצלה לה יהיה
 מבית שנתחייב.כרשיכרת ומי גאונו, ומהדר ה׳ פחד מפני
 לאו ומזוני חיי בני סוד וזהו ,מותו בבית או ,חיותו

 וכאשר .מילסא סליא במזלא אלא מילתא תליא גזכוסא
 בעל שהוא האויב הנה כרת או מות גזרת עליו <גזר

 הורסין מיתה יתחייב בסיבתו אשר העבירה של החוב
 השבעים אל המפורש שם מן הנמשכין הסייס של הצינורות

 ההוא• האיש אל המפפסה ומן המשפסוה אל השבעים ומן
 הדוחה בכח ידחוהו והספירות המושך בכס וימשכהו
 בני לדין לדין ואשר למות למות אשר התמורוס אל מעליהס

 אלכה ימי בדמי אמרתי אני חזקיה של בחליו שנאמר ׳חלוך
 אל החיים מארץ ונכרהי אלך ימי שבכריתות חשבתי פירו׳

 החיים תמורת והוא פירוש שאול בשערי אלכה .׳התמורות
 בתשובה השס קבלני וכאשר בשאול. אשר התמורות אל ר״ל

 מן שחכרת וחשבתי שנושי יתר ישראל עעירת ע״י פוקדתי
 לא אמרתי שנאמר תפארת של י״ה ומן מערת של •י״ה

א) החיים (עעי׳) בארץ י״ה י״ה אראה תפ  שכל מלמד (
 החיים (עטרת) בארץ אשר י״ה מי״ה נכרתים המתים

 חלד יושבי טס עוד (תפארת) אדם אביט לא (תפארת)
 גלגולי פירוש רועי כאהל מני ונגלה נסע דורי , (עטרח)

 וחלף נסע כבר ולרוחי לנפשי ראוי היה אשר מיוסי הויות
 הדורא מלשון וסבוב חזרה מלשון דורי ,חיותי גלגולי ועבר

 סתר החת הייתי בתחלה ונגלה .סובב שפירושו דכנפא
) בצל בהיותי עליון עט'  ועשה ראשי על י״ה י״ה ושם שדי(
 רעי כאהל ̂ ממני פירוש מני .לחוץ ויצא ונתפרסם דגלה
 נפשי דומה שכנה כמעט שנאמר המתים שר דומה ■הוא
v וגלגולס דורס ישלם אפר עד הנשמות רועה הוא 

ה ׳כדאיהא מ׳(חגיג  כי אהובי דע חיי, כאורג קפדתי .ה׳) בג
 כיריעה, שמים נוטה שנאמר נארגו השמים שמטוה כערך

 והסוד ; נארגת היא חי כל נפש נתהוה מהם אשר הויות הן
 ראו לא ברחו ארג מני קלו ימי נאמר הימים בכלות כי

 מהכמ״ה והערב מכ״ע יורד השתי כי זה וביאור .טונה
 תפאר״ת עליון ושתי ,והו״ד ונצ״ח וגבור״ה וגדול״ה בינ׳׳ה

 יכרת אז ,חיותו ימי תמו כאשר אמנם .עטר״ת ■ותחתון
 כאורג קפדהי זש״ה והערב הפתי הארג של ■מהחוטין

 מהמקום פי׳ תשלימנק לילה עד מיום יבצעני מדלה ,■מיי
 לילה עד מיום יחהכני, עטרת והיא (עט׳) דלה הנקרא
 .נשלמו וכבר ימי ומלאת השלמתה אתה פירוש ■תשלימני

 מה בעון מהשרציס פרץ שהוא לקפוד לשוב נתחייבתי ^וי״מ
 בקר עד שויתי (לעט׳) ה׳ בית אל הנכרים את שהבאתי

 וכל תשלימני לילה עד מיוה עצמותי כל ישבר כן כארי
וכן .ההיא בפרשה והחיים והמות והעונש השילום העניניס

 שאין פשוגיות שהן אע״פ תמורות מיני י״ב בתמורות יש
 י״ב יש כי להבין לך יש מ״מ .כדלקמן המורות להס
.עשו בני משפחות עוד וכן .לישמעאלים .נפשות מיני

 פני מהם אחד ולכל החורי שעיר בני משפחות עוד וכן
 החורי שעיר בני למטה כולם והן שיבוש במעט אך אדם
 עלון המם חורי דישן אצר דישון וענה וצבעון ושובל לוטן

 ואשבן חמדן דישון וענה איה ואונס שפו ועיבל ומנחת
 המלכות מן למטה .וארן עוץ ועקן זעון בלהן וכרן ויתרן

 מוס בשערי יושביה והס .יבאו עליהם יזרח אשר וכל
 דיניס מהם אחד ולכל ,גיהנס בפתחי ר״ל , צלמות ובשערי
 שערי לך הנגלו סוד וזהו הנכרתות.. הנפשות לקבל וחקיס

 דאתגליו האפשר תרגום ולכן . תראה צלמות ושערי מות
 החמי דגיהנס מושא טולי ובמעלני מותנא מעלני לך

 שנאמר עדן גן שערי ר״ל ,החיים ארץ אלה כל וסביב
 אח( פי׳ ,כולה ידעת אס הגד ארץ רחבי עד התבוננת

 ארץ •הנקרא ישראל עטרת אל הנמשך שמאל דרך לו שסדר
 ההוס ובחקר יס בנבכי באים שהם הרשעים משפטי ופירש
 החסד מדת איך לך ופירש חזר צלמות ושערי מות שערי ופירש
 רחבי ההוא החלק וקרא .החיים ארץ אל נמשך והטוב

 צר שס שאין בינה ר״ל הנהר מרחובות בא שהוא לפי ארץ
 בארץ ופרינו לנו ה׳ הרחיב עתה כי שנאמר ומזיק ואויב
 .ג״עי של ארץ רחבי עד בינה מלשון התבוננה הוד וזהו
 ישכן הדרך איזה .פרטיה כל ר״ל ,כלה ידעת אם הגד
 וחשך התענוג של ופ״ע הבינ״ה מאור לנריקיס הזרוע אור

 .ג״ע של בארץ מקומו איזה והתמורות הגבורה מכח הבא
 כי לצד, החשך ונתיב לבד האור נתיב ספק פלי הנה
 תקחנו כי י . עולם ולדראון לחרפות ואלה פולס לחיי אלה

 ותנהיגנר שמשכנו כי פירוש ביתו, נתיבות תבין וכי גבולן אל
 וכי .לגבולו והחושך לגבולו האור ר״ל תחומו גבול אל

 אז כי תדע אז ביתו לנתיבות מהם אחד כל ותשיב הבין
 ימיך ומספר חדשה בבריאה ותתחדש העבור בסוד תולד
) והירח (שפא׳) השמש כי זה וביאר רבים. יהיו ט' ע ) 
 בדין ר״ל והפסד הויה כל ומסיבתס וחשך אור מהס אשר

 באדנ״י. הוי״ה של שם בגלגל עוברים כולם חלוף בני כל
הנפש של והויה הויה כל ותנהיג הקסנו כאשר ולפיכך

אל
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ה כי .לארץ ל1מנד אשר העעול חצי גכולו,שהוא אל הי מ  ב

 למוח ירד ומשם מנילוח q״p3 פמולסו, גכול כשלס הזאת
 והלאה ומשם חלוף מי כדין אבל אחר, לצמר או או.לעוני

 נסיבוס אל בהיקף לשוב הוא מחוייב כי וחראה הבין
 הולד אז כי לצומח בשובו כי לך יחבאר ולפיכך בישו.

 ויש .הצומח כח לפי רבים ימיך מספד ויהיו חלוף בני בדין
 הנוספוה ועוד והנוספוס, המעכווה שהים מדרגוה ארבע בזה

ה. והבן ה השמינו והס שבהם והגדולוש מאלה  וזהו ז
 ידעש אם הגד ארץ רחבי עד החבוננש בפסוק ששמם

 אין חוי דעדן דגינשא ארעא פסיי עד איהביינש ,כולה
 וחשך .(תפארה) אור ישכון הדרך איזה .כולה ידעסא

 וחשוכא נהורא שרי אורחא דין הי .מקומו איזה (עגירה)
 .ביתו נתיבות תבין וכי גבולו אל הקהנו כי .אתריה דין הי

ה. שבילי ששביין וארוס לתחומיה שדבריניה ארוס הי  בי
 בכן ארוס הידעת .רביס ימיך ומספר שולד אז כי. ידעת

 הקב״ה של שיומו הוא ידוע .סגיאין יומך ומנין ,ששיליד
 י״ב הס ימיס י״ב כן אס אתמול כיוס בעיניך שניס אלף

 רביס של אותיות בנפלס רמוז נעלם זה וסוד ,שנה אלפיס
 הס מ״ם יו״ד בי״ת ר״ש רביס ימיך 'ומספר שנאמר

 הבאש .אלפיס עשר שנים כלומר וי״ב אלף בגיממריא
 יש החסד במדש גס כי להוליעך בא ,שלג אוצרות אל
 יש כי ודע שלג אוצרות בה יש שהרי דין תערובת בה
 וימהרו כ״ע של שלג הוא מהס האחד ,שלג מיני שני

 כשנים חמהיכס יהיו אס שנאמר הנדחיס ויתקרבו הממאיס
 והוא אחר שלג ויש .חיור כשלג לבושיה ואומר ילבינו, כשלג
 הקר במקום. ובפגשס הארץ ואדי המיס מאדי נפעל

 שיחזרו מהס ויש ;ברד להיות שיחזרו מהס ויש ,יתקרשו
 הפארש אל (עמרה) הארץ מן פוליס וכולס .שלג להיות

 האדיס כי וצא״ל .יתפעלו שס החסד מצד שבהס באויר י״י
 בכ״ר הנדחים נפשות הס הארץ ומן המיס מן העולים

 שלג באוצרות להיות מתפעלים עצמם הם והנה רבה.
 .שנאמר הרשעים מן הקב״ה נפרע ובהם ברד ובאוצרות

 ברד באבני כי ,ומלחמה קרב ליוס צר לעת חשפתי אשר
 בכל וכן יהושע. בימי ישראל ארץ ומאנשי מפרעה נפרע

 וכן .לאש ומשלג לשלג מאש הרשעים נדונין ויום יוס
 (עמרש) אפר להיות יחזרו עונס יהמו וכאשר .התמורות

 רשעים ועסותס שנאמר (יסוד) הצדיקים רגלי כפות תחש
 לשלג(תפארת) כי שנאמר ,רגליכם כפות החת אפר יהיו כי

 הכבוד כסא שתחת שלג והוא (עמרה) ארץ הוי יאמר
 .הראה ברד ואוצרות שלג אוצרות אל הבאת .(חכמה)

 לקורמורי דעלתא אפשר ואמר 'תרגם זה נשיב ולבאר
 ברד אוצרות ונקראו .שחמי ברדא ואפותיקי תלגא (אוצר)

 וגובה עומד תהא כאן פי׳ ,קאיס תהא אפה מלשון אפותיקי
הרשעים מן נפרעין הנתיב בזה כי וארז״ל . מובך

 גנזיח■ די והרגם ומלחמה, קרב ליום צר לעש חשכשי. אשר
 דפרעה קרבא ליוס וברדא בגיהנס עקתא לעידן תלגא

 הוך כעגול אדניס כ״ד לה׳זת וצריך .דמצראי ואגחותא
:אדני פס הס והס המשכן כנגד.אדני מלכות ספירת

 בו לבאר אני צריך לידינו הגיהנס סוד שבא יאחרי
 הוא מה ,שאלה :ותשובה שאלה דרך על מענו

ת, וחול החיות הפסד  שכל הוא שהמות תאמר אס המו
 עד ליסודו ישוב אחד כל מהס הנמצא שהורכב יסודות
 לעפר, והעפר למיס והמים לאויר והאויר לאש האש, שישוב

 .ליסודה שתשוב שהפסדה לומר אתה צריך בנפש גס א״כ
 ועונג הענוג לה אין אדרבה זה, דבר נועה איפה כלפי
 .נתנה אשר האצהיס אל שתשוב בעת אלא מזה יותר לנפש
 עבע ע״ד ההורה ההולכים.לפרש כי לדעת לך יש ולכן

 וגנבה היתול רק זה אין בשס נדבק השכל כי ואומרים
 החולי צער כי האמת דרך על אבל . הדת בני דעת שגונבים

 .מצערו החולי חוס עליו בחול הנפש אשר ,בדמיונו נדבק
 אשי היסודי האש לחוס חמר להיות חוזר החולי וחוס

 הדמיון בכח האש ליסוד הגיע החולה מגוף הנפש בצאת
 היסודי האש והנה .וחומו החולי מצער לה הגיע אשר

 אליה. שיגיע עד חומה על חוס ונוסף ההיא בנפש נדבק
 ירד ועוד ,ההיא האש על ותחול דנור נהר מן היורדת האש
 הרשעים ראש על מתגורר וצפר חמה ה׳ סערת עליה
 ושפעיס דינין אליו שיתחבר מקרירות למת הדין והוא ,יחול
 ליום סורי הרגם .ומלחמה קרב ליום .וברד שלג מצד

 ואפשר חורון. בית במסוקיין אגחותא דכנענאי קרבא
 ישראל אויבי עם באלה להלחם עתיד הקב״ה לבא שלעתיד

ובארץ בשמים מופתים ונתתי בסוד ,ממעל ושמים בארץ
דם
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שן, ותמרוס ־ואש דס כרד. מצל הדין והוא פ  איזה שלגו

 ה׳ ומגן שמש ר״ל הספארם, אור פירוש אור; יסלק הדרך
 אל מולם אל מעולם המשחלשלין כל כאים ידו אלהיס^על

ה. עולמנו  קדס יקרא הכעלס העולם כי הוא וידוע ז
 כקרא מפס הכא רוח ולפיכך .קדם אלהי מעונה שנאמר

 מנהיג הוא צכאוס ה׳ ומגן שמש כי הוא וידוע ;קדים לוח
 לה יש והויה הויה וכל ההויות י״כ פי על העולם את

 ;זה סוד לך פותח והנני .ידועים לפנינים וסגולה מכע
 והבריאות החיים כידו יהיה ידו״ד שם כעילות כי דע

 על עוכר כהיותו צבאות ה׳ ומגן שמש והנה .והמחשבה
 אמכם הנמצאים; כל אל החיים משלח הוא הנה ידו״ד כית
 ;חייו ימי מספר יתחלפו לכדו האדם כמין כי כשווי לא
 ;לידתו כיוס ר״ל כיומו ופלוני ימות שנה מאה כן פלוני כי

 מספר בכל וכן בד׳ או בג׳ או כשנה או בחודש ופלוני
 מין בין חיותו ימי כשני ושנוי חלוק שיש שק וכל ;ומספר

 שיתחלך מי יש הצמחים במיני וכן .החי ממיני מין כל למין
 מן כאלפים או בשנה או בחודש שיתחלך מי ויש ביומו

 ולפי ומין מין לכל קיומם זמן ישתנה בדומם וכן ;השנים
 וכן הגלגלים בעולם וכן המין. מפרעי ופרע פרע כל

 וכן והמרכבות המלאכים .בעולם וכן בשכליים וכן בכוכבים
 נתיב לו שהיה צריך ואיש איש לכל והנה .הספירות בעולם

 לכל וכן ;ההוא הפרע אל החיים שפע ישפע שכו ־ ידוע
 הדרך איזה לו ששאל וזהו ;הנמצאים מפרעי ופרע פרע
 לכל גזירות מיני שאר וכל החיים להביא אור(תפארת) יחלק
 על קדים רוח לפזר ויפיץ הנמצאות מפרעי ופרע פרע

 נהורא מתפליג אורחא דין הי תרגם ולכן (עערת)״ הארץ
 ודרך תעלה לשעך פלג מי .ארעא על קדומא רוח ויכדר
 מים נתיכות תהום של לשעך חלק מי פירוש ;קולות לחזיז

 .למעלה שהעלה נתיכות תהום של לשעך חלק ומי למעה; '
 ורומז ;כקולות מים שמורידים לעננים נתיבות ומי,חלק

 תעלה; לשעך! פלג מי וי״מ .והתהומות הרקיעים כריאות אל
 מהם יש / החסד מן שהוא לשע̂ן ונתיכות תעלות חלק מי

 ויש היסוד; מפרעי ופרע פרע כל ואל ומין מין כל אל נמשכין
 סרוחים למיס ;מיס מיני לכמה התמורות אל נמשכים מהן

 .שאובים ולמים שיחור ולמי המחרריס ולמיס מריס ולמיס
הפנימיים; אל הגבורה מן הנמשכים הנתיבות ג״כ חלק ומי
 בגימעריא חזיז נקראת אורה ברק זוהר ע״י הגבורה כי

 נמשכין מהן ויש היסוד אל נמשכין מהן יש .נתיבות ל״ב
 למרזיבא שיעפא עבד מאן ואמר שתרגם וזהו ;התמורות אל

 ומתוך ;בקלין מיערא דמחית דעננא אורחא ולעילא דמיח
 הגכורה מצד הגדולות והמראות החסד מצד כאיס שהמיס

 פלג מי וי״מ .וכרקיס רעמים קול מהם יתפעל כך מתוך
 יש ושער שער וכל באדם שערות הרבה תעלה; לשעך

יונקות שערות שתי ואלמלי עצמו בפני ונתיב גומא לו

 ודרך .אדם של עיניו מאור מחריכות היו אחת מגומא
 לם יש ועיפה עיפה וכל לגשם כראתי עיפין הרבה ;לחזיז
 מנקב יורדות עיפות שתי ואלמלי עצמה בפני ומסלה נקב
 בראתי ברקים הרכה וכן ;העולם כל שועפות היו אחד
 שתי ואלמלי עצמו כפני דרך לו בראתי וכרק כרק וכל

 וכל ;העולם כל מחריכות היו אחד ממקום יוצאות כרקים
 ארן על להמעיר כדי וכחכמה ובתבונה בדעת עשיתי אלו
 'והמדברות. הארצות אותם פירוש בו; אדם לא מדבר איש לא

 .בה: שאין פירוש ;ומאיש אדם מבני בריותיהם נשחתו אשר
ד אנכי ההויות מאישי לאיש ולא אדם לבני כס מעי  מ

 , תרגומך וזה ;אדם בני ואל איש אל להעלות כדי עליהם
 בר דלא ומדברא גבר בה דלית ארעא על מערא לאחתא

 ;,דשא מוצא ולהצמיח ומשואה שואה להשביע .ביה נש
 אל שנאמר לרשעים נתיחס ושממה השואה כי הוא ידוע

 ישולחו הס כי תבא; כי רשעים ומשואת פתאום מפחד תירא
 בארן הס הנה הא״ש; ואל שא״ה שם בסוד שהמה למדבר

 J שם אדם ישב ולא איש בה עבר לא בארץ וצלמות ציה
 מכל הנחרביס להשביע הארץ כל על ממעיר הוא ולפיכך
דס ועל דשאים של מקורות דשא מוצא ולהצמיח מינים  י
 ואמר תרגם ולכן ;ולמלאכים ולאדם לחי מצמח יתעלו

 'פי׳■ ;דיתאה מפקנות ולמרביא ואתרגושתא רגושא למסבע
 .הצמחים מעדני להצמיח כדי הארץ מן הנחרביס להשביע

 וגבורתו ה׳ מחסדי היורד המער פירוש ;אב למער היש
 מכת באים אלו וכל ;מיס יזלו רוחו ישב שנאמר (בינה)
 עיפי ;על אגלי הוליד מי או .מאין י״ש הנקרא חכמה
 בכת יורדים העל ועיפי בחסד יורד המער כי העל;
 ולק ;השמים מטל (בינה) האלהים לך ויהן שנאמר הבינה
א. רסיסי אוליד מאן או אבא למערא האית. תרגם ל  ע
 שמים וכפור הקרח(חסד) (בינה) יצא מי (עערת) מבען

 בינה של עערה מכח כי פירוש ;ילדו(בינה) מי (תפארת)
 נתהוו וממנו הנורא הקרח כעין הקרח יצא ;מי הנקראת

 והוא, הכפור הוא סודם הנה .החיות ראשי שעל הרקיעים
 לא כי שלג לכלל ולא העל לחמר הגיע אשר רקמא קרישא
 וגלידא קרחא נפק דמאן מכריסא ותרגום ;צרכו כל נקפא

 המיס פירוש ;יתחבאו מיס כאבן .יתיה אוליד מאן דשמיא
 נקרשים הס והתהומות הרקיעים להויות סבה הס אשר

 נטמנים הס קרישתס ומתוך כאבן בחזקם להיות וחוזרים
 וכבר .שלהם פמליא ובצורת הרקיעים בצורת ונחבאים

 אבני בתוך שנאמר כמה אב״ן בשם נקרא שהמלאכים ידוע
 שתי כדתנן אבנים נקראים האותיות וגס .התהלכת אש

 נקרשר אפר המיס הנה לקמן. בתים שני בונות אבנים
 של, המקורות יתלכדו תהום ופני אמנם ונסתמין. נחבאים

 והכפור א׳ הקרח הנה .לנבוע ומתקבצין מתיחדיס המיס
מפעולת כולם ו׳ והברד ה׳ והמער ד׳ והשלג ג׳ והעל ב׳

שמש
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 כימה מעדנות התקשר . החיים בארץ צבאות ה׳ ומגן ,שמש
 מכח מונח שס הוא כימה כי דע .תפתח כסיל מושכות או

 הלחות ומפני גדול קור בו יש ולפיכך המיס מצד החסד '.
 חי וכל הפירות קושרת היא בכימה אשר החסד מי של '

 היא כי קשר ר״ל מעדנות כן אס .נמצא וכל משכיל וכל
 מצד וכסיל ,אחת אגודה אותן ועושה הנפרדים כל קושרת

 חמימות מתוך הנה גדולה חמימות בכחו יש ולק הגבורה
 או זש״ה אותן. ומפתחת הפירות מבשלת היא יהכסיל

מה, מעדנות התקשר וי״מ .תפתח כסיל ,•מושכות  פירוש כי
 מלשון בכימה וקשורים המיוחסים הפירות לבכר תוכל וכי

 הכל להיטיב ממהר הגדול בחסדו כי ליעקב והקשורים
 מאחר הוא הכסיל ואילו להשיבם והנדחים הפירות וממהר

 באמת די״ן בהס עשות עד הטמאים ולטהר הפירות לבשל
 מושכות שנאמר הנפשות כל אליו מושך ולפיכך ובאמונ״ה.

 הקושר הוא הכימה והנה .להתיר תוכל פי' ,תפתח כסיל
 קושרם והוא והנפרקיס והנדחים הנהרסים האיברים כל

 המעדנות יחס והנה .ומאבד ומכרית מושך הכסיל.הוא ואילו
 אליו מושך כסיל ואילו .מלך מעדני נותן הוא כי לכימה

 היכן עד והסתכל וצא .ובמשפט בדין אלא דבר נותן ואינו
 הכסיל ויחסו לשור הכימה שיחסו עד החוזים חכמת הגיעה
 ומכיון ,מזלות לי״ב הוויות י״ב סוד ידעת וכבר .לעקרב

 ואמר הולך בחשך והכסיל שנאמר בגבורה מקומו שהכסיל
 מראה ולפיכך מבטחי אמרתי ולכתם כסלי זהב שמתי אם

 הגמלים את הורג והוא למאד אדום כסיל הנקרא כוכב
 הסקטור התרגום אמר כימה, מעדנות התקשר .יראוהו אם

 שושלי פי׳ ,תישרי ניפלא דנגדין אשלי או כימתא שושלי
 ומושכות דנגדין ,אשל ויטע מלשון אשלי פירוש ,שלשלאות

 התקשר וי״מ .הלמוד בלשון נפלי שמו ומשיח ניפלא כסיל,
 סובבים אשר העליונות ההויות שש הם .כימה מעדנות

 תג״ל שנאמר יהו״ה שם והנה ראשו ר״ל התלי דרך על
 הם תפתח כסיל מושכות או .ולב גלגל תלי באלהי, נפשי

 הו׳ כי שלמטה הויות ו׳ והם התלי זנב אחר הנמשכים
 וכאשר .מחריבות והתחתונות בונות עליונות ד' הויות
 מזרות מוציאה הכימה אזי והכסי״ל הדין מצד העולם יחרב

 שהוא הכימה עליית של בעתו שלו הויות י״ב עליון מכתר
 בניה על העטרה שהיא ועיש ואז עולמות לחדש כדי ,התלי

 היא כי בה המשתלחין בפרצופין פי׳ תתנהג פי׳ תנחם
 הבנים מעל האם תקח ולא בניה על שרובצת כתרנגולת

 דבר אין ההיא בעת כי למזומן פרט יקרא כי נאמר ולכן
 שתרגם וזהו .העליון משפט בדין עברו כלם כי מ^מן

 ועיש בעידניה הויות) י״ב (ממשלת מזליא שטרי .התפיק
 תנחםוזגתא בניה על ועיש אחר הרגום ,תדברינון בנהא על
 סבה הם הנעלמות •הויות י״ב כי ,תדברינון אפרחהא על
,בארץ משטרו השים אס שמים חקות הידעת .הויה לכל

 מלמעלה אחד שר לו שאין מלמטה ועשב עשב לך אין כי
 באים (תפא') השמים חקות כי .גדל לו ואומר אותו מכה

אל החסד בכח שיגיעו ואחר הנעלמות הויות מי״ב לו

 משטרם היוצר(בינה) ישים כן אחר ההויה בכח התפארת
 ועולם עולם כל אל העטרה ומן בארץ(עטרת) וממשלתם

 הוא ה״א מ״ם יו״ד כ״ך! במלוי כ״י״מ״ה .הימנה שלמטה
 וצופה מביט הוא כי מע״ב אחד שם והוא רא״ה בגימט׳

 כסי״ל .והטוב החסד מצד בראם כן ואחר הדורות כל
 לומר הממונה הוא שדי בגימטריא למ״ד יו״ד סמ״ך כ״ך

 זמן גבול דרך על הן היצירה גבול דרך על הן די לעולמו
 שידעת אמת אס ,שמיס חקוס הידעת וי״מ .העמדתם

 ראוי הנה (תפארה) השמים של גזירה לדעת לזה סבות
 האפשר .בארץ(בעטרת) הגלגלים של ממשלתם להשים לך

 על דגלגליא שטרא השוי אין דשמיא גזירתא דידעתא
 ויתחלל גזירתם יתהפך גלגולם בדרך כי ,ארעא(עטרת)

 לעב התריס .כולם וכן צומח והשוקע שוקע הצומח להיות
ה קולך(עט׳)  קולך את תריס כאשר זה נתחדש נתיב מאיז

 כמו החסד מן לך ירדו מיס ששפעת (חסד) לעב (עטרת)
 .תיחד כאשר התריס ופירוש ,העטרה לצרכי מיס בבקשת
 .רום(תפארת) הנקרא (תפארת) בנכתב (עטרת) הנקרא
 ברקים תשלח או תחפינך. מיא וריכפת קלך לעיבא התריס

 מזומנים הננו לך ויאמרו שתשלחס למקום וילכו הגבורה מצד
 הנביא אליהו גבי השמים מן אש תצא כמו רצונך לעשות
 ומפתחות מיס מפתחות מוסרים עולם יסוד שלצדיקים מכאן
 חקות אדם ידע אס כי להודיעך בא גררא ואגב .האש

 ממונה ומי המים על ההויות מן ממונה מי וארץ השמים
 אז השמים חקות בכל בזה כיוצא וכן האש על הויות מן

 חקות הידעת שנאמר הארץ, על ההוא הכח להוריד יוכל
 קולך לעב התרים אזי בארץ, משטרו תשים אם שמים

 וילכו ברקים התשלח תכסך מים רבוי פי' מיס ושפעת
אשגבהו ונאמר יענה. איך ידיעה בלא אבל הננו, לך ויאמרו
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 שמי ידע כי אלא נאמר לא שמי קרא כי שמי, ילע כי

 אנכי עמו ואענהו יקראני ואז (הפארס) הלעש בהול
 מי .האנן ליך ויאמרו ויהכון ברקים לתשלר אפשר .בצרה

 שס מי פי׳ בינה, לשכוי נשן מי או חכמה בטוחום שם
 מי או יועצוס, הכליוס כי חכמה והול נצח שהם בכליוה

 ותפארש לעמרש ר״ל בינה, המסשכל (שפארש) ללב .נתן
 הוא כוליא לכל המקיף הפיס כי וילוע ,מהבינה המקבלוש

 בא ההרנש כי ביושר רב הרגש ובהם מעצבים מורכב
 הנקראות הנתיבות דרך כ״ע הנקרא המוח מן אליהם
 אף יעצני אשר ה׳ אש אברך נאמר הסול זה ועל עצבים
 בהיותה לסידור צריכה החכמה ולהיות כליושי, יסרוני לילות
 / פשוט בשכל ובינה חכמה כל כן על גופני לפועל יוצאה

 לפועל שתצא על ולבינה לחכמה סלר המסדרת היא *העצה
 והבן וגו׳ ויבינהו נועץ (בינה) מ״י אש סול וזהו .גופני
ה.  בהן ונסתמו בחלב צד מכל מוקפים הכליות ולהיות ז
 הבית את וטח מלשון מכוסות שפירושו טוחות נקראו ולכן
 הבינה כי חכמה בטוחות שת מ״י ואמר רמז הסול זה ואל

 מקבלת היא ויבינהו נועץ. מי אש שנאמר מ״י נקראת
 שפע הטוחוש אל בצינורה ומשפעת החכמה מצינורי
 ליסוד פי' ,בינה לשכוי נתן מי או .אליה הבאה החכמה

 או חכמתא בכוליין שוי מאן ,המלכות .לסדר בינה עולם
 יש המוליד כח כי ולע .בינה (עטרת) לליכא יהיב מאן

 .לתאוה והכבד ,לרוח הלב ,לזרע המוח ,סבות שלש לו
 דרך והגיד הביציס אל התאוה כח השולח הכבד והנה

 יועצות הכליות הנה התאוה כח להם שבא ואחרי ,הכליות
 ונקבה זכר ר״ל בעטרה אלהיס צלם בפעולה המשגל בתאות
 נאמר כן על הלב נקרא הדעת מן נמשך המשגל ולהיות

 בעצת פעולתן ידי על והנה .אשתו חוה את אדם וידע
 וי"מ . ובינה וחכמה מכ״ע המסודרת צורה נפעלת הכליות

 הן כן שעליהם מה מכל מקבלות שהכליות בערך כי
 ,מי״ס הכלולה נפש יולד וכה העטרה אל הקבול מוסרות

 לתרנגול נתן מי או חכמה בכליות בטוחות שש מי וי״מ
 .(עטרת) לילה ובין (תפארת) יום בין להבחין בינה הבר
 בי״ב השמש במהלך בשנה תקופות ארבע שיש י כשם כי לע

 ויום יום בכל תקופות ארבע יש כך ,השנה במהלך הויות
 קצוות מארבעה לאחד השמש שמגיע וכשם ,היומי במהלך

 התקופה היא מהן אחת בכל ה״א וא״ו ה״א יו״ל שהם
 קצוות הארבעה מאלו לאחת כשתגיע היומי במהלך הלין כך

 של השמשות בין הן קצוות הארבעה אלו וזמני .תקופה היא
 ,הלילה ובחצי היום ובחצי היום של השמשות ובין הלילה
 מפמליא ואחל אחל כל ־ישולחו זמנים הארבעה באלו והנה

 ולפיכך ,עושים המה אשר ממלאכתו איש איש מעלה של
 הבר התרנגול אזי זמנים הארבעה מאלו אחד יגיע כאשר
מיל שרשו מכח ניצוץ אליו בא עולם ביסוד שרשו השר

 סיטן והוא שבח הכל ליוצר ונותן שרשו לוגמת כנפיו מניע
 מלאכאו. על ואחל אחל כל הממשלה מקבלים ההיא שבעת

 פועלים היו אלם להעניש רוצים כשהיו התלמוד בעלי ולכן
 והנה .ברכות(ז׳) במס׳ שמבואר כמו ידועות בעתיס בו

 שס« נזכר אשר הקודש בלשון אחל מעשה לך אבאר
 ביותר לוי בן יהושע לר׳ מצער שהיה אחל במין מעשה

 לכוין ורצה מעתו לרגלי תרנגול קשר להענישו בלעתו שם
 וכרבלתו אחת רגל על עומד התרנגול אזי השם שכועס שעה

 יעניש או יקלל אס זמן ובאותו לבן חוט כמין נמשך בראשו
 ̂ ההוא והמעשה ההגדה פשט כאן על ,יצליח לזולתו אדם
 אמר להתעסק רצה לא ושוב ההוא זמן ועבר שנרדם אלא
 .רע יגורך לא וכתיב , רע אלא טוב לא לצדיק ענוש גס

 שבתרנגול^ בסימנין להסתכל דעתו שם כי נתבאר והנה
 לאחת לכוין כיון מסתמא מטתו פירוש ,לפורייה ומדקאמר

 צריכין כלס האלו ההשבעות בעלי ולכן ,האלו הקופות מד'
 במכות ונאמר וגו׳ ה׳ לפני היו קרח בעדת שנאמר הזמנה
 זמן והנה ,התורה מן להזמנה מכאן למחר ויאמר פרעה

 אלו; תקופות מארבע באחת הגבר קריאת בזמן ההזמנה
 יהיב מאן או חכמתא בכוליתא שוי מאן שאמר וזהו

 שחקים יספר מי .למאריה למקלסיה ביונתא ברא לתרנגולא
 היסוד בא כאשר פירוש ,ישכיב מי שמיס ונבלי בחכמה

 ,לבינה הודאה נותן היסוד אז חכמה הנקרא עטרת לצייר
 אשר השחקים ספירות יעשה הבינה שהוא מ״י כי ואמר

 ̂ העליונה.בעטרת חכמה מכח והו״ל נצ״ח אל רומזים הס
 ,השמים המורות הן שמיס ונבלי .ציורס נותן שם פירוש

 כחוש■ וימנה יספר מי אחר פי׳ ,מקומם ויסדר ישכיב מי
 והשנים בינה שערי כנגד צורות מ״ח שהם השמים כוכבי
 השמים וענני פי׳ ,שמיס ונבלי .החוזים מן נעלמים מהם

 יאנה יסעו ואנה יסדרם מי שמיס של לנו־ות הנמשליס
 ימני מאן ואמר הרגם ולכן ,מימיהם יריקו ואנה יחנו

 לשמיר לזיקיא דמתילין וענניא בחכמתא דשמיא כוכביא
 כולה הנמצאים העניניס שכל ידענו כבר פי׳ , ישכיב מאן

 כל לייחל אנו חייבים כן אס וחכמה וכ״ע העי׳ מעי׳ נמצאו
 הבן כדלקמן, העליונה החכמה אל ולהשיבם הנמצאים

 זה הוא מי רקיעים שבעה והס השחקים והנה .בחכמה
 חכמה אל אותן להשיבך מנין או מספר בהם ליתן שיכול

 לשמים המחוברים ודברים ישכיב מי שמיס ונבלי . העליונה
 שמיא שבעתי ימני מאן ואמר תרגם לכן ,יסדרם מי

 השמים כאשר פירוש ,ישרי מאן שמיא וכילוות בחכמתא
 שמים ונבלי וי״מ .לשמיטות רמז ,במקומם יחנה מי ימלחו

 הראשונה הסבה מן שירחק מה שכל הוא ידוע ,ישכיב מי
 הוא המרחק שסוף על ומתגשם מתעבה הוא כ״ע ר״ל

 העובי בתכלית היא ולפיכך הי״ס בעולם (עטרת) הארץ
שניהם ותפארת שעטרת ולפי מהן שלמעלה מה כלפי

נאצלו
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ה) אחל ממקור נאצלו מנ  פפט להסתכל זכתה והתפארת (
 כביכול (מערת) הארץ ואילו בינה ר״ל העליונה השכינה

 ובקשה ומיללת ובהו תהו היתה והארץ ולפיכך נתרחקה
 שמיס ונבלי אמר ולפיכך בב״ר. ועיין לקדמותה, לשוב

 .מחריד ואין ושכנתס כמו ישקיט מי פירוש ,ישכיב מי
 העטרה בדעת עלה כאשר פירוש למוצק, עפר בצקת

 טרס היתה כאשר למים להיותה למוצק לשוב עפר הנקראת
 (בינה) אלהיס רוח כי הבינה אל קרובה להיותה הבריאה
 בהם שגער עד ידובקו ורגבים המיס פני על מרחפת
 על ארץ(עטרת) יסד שנאמר כמה רגבים והדביק הקב״ה
ד, עולם תמוט בל והוד) (נצח מכוניה ע  שהיה מכלל ו
 עפר בצקת וי״מ .רגביה שהדביק עד להתמוטט בדעתה

 השמים מגשמי ניתך להיות העפר את יסדת כאשר למוצק
 ורגבים ,האמצע שהוא (עטרת) עפר בצורת ולהתלבש

קו, ב ח  נבראו (תפארת) מאמצעו (עטרת) העולם פי׳ י
 שהם שם הצדדים מיד ועטרת התפארת נמצאת כאשר כי

 בזה וכיוצא ,בה נדבקו ויסוד והוד נצח וגבורה גדולה
טה(מ״ה:) במס׳ ערופה עגלה בפ' ארז״ל  של ראשו נמצא סו
 מוליכים אומר ר״ע אחר במקום וגופו אחד במקום הרוג
עיקר הראש אצל ה;וך  ר״א (עטרת) הראש מן ברייתו כי'
 הלב מן ברייתו עיקר כי הגוף אצל הראש מוליכין אומר

 שאמר למה מבאר ותרגומו ,ולכאן לכאן איבריו ומשלח
 התצוד .אידבקו וגרגישתא לאישתאסה עפרא אשסאש כד

 חסד לאנשי צריך המלך כאשר כי אהובי דע ,טרך ללביא
 גבורה לאנשי צריך וגס המלכות בני הנהגת לצורך ורחמים

 הנון זה ובדרך הרשעים ליסד והאכזריות מלחמה ובעלי
 החסד למדת המנהיג המלך צריך העליון בסדר כן ,מלכותו

 .המלכות של צוויו בדרכי ההולכים לכל להיטיב והרחמים
 ליסר ועונשים המות ולמדת והאכזריות למ״ה עוד וצריך

 שהוצאתו מי המלך שבחוקי וכמו ,המלך במלכות מורדי לכל
 המלך, מבית אלא וטורח עמל בלי מזומנים ביתו וצרכי

 עירו מבני מהם ויש מביתו מהם ויש שולחנו על מהם ויש
 מהם ויש וכרמים משדות מהם ויש כפרים מבני מהם ויש
 העליון המלך בחקות כן המלך, דת עוברי של הקנסות מן

 אומות ע׳ הן פרשיו וכל אדם בני ברא ולפיכך ,(תפארת)
 בהמה כל שור ופני וטהורה טמאה חיה כל אריה ופני

 ויש ,וטהורים טמאים עופות כל נפר ופני למינה ובהמה
 שהן מהן ויש המזומן מן ניזונין שהן והבהמות העופות מן

 והזאבים והנמרים והדוביס האריות כמו הגזל מן ניזונין
 המלך דת עוברי את הקונסיס יהיו לא ואילו ,בהן וכיוצא

 הטורפות החיות יהיו לא אילו כן ,מלכותו תכון לא
 רז״ל שאמרו סוד וזהו המלכות, תתקיים לא למחוייביס

 כבהמה לה נדמה כן אס אלא לאדם טורפת החיה אין
המזיקים מעל ה' מורא סר הנה מעליו ה׳ שם בסור ר״ל

 כולם בראשית מעשה מ כי ודע .לכל מופקר ולפיכך
 ופתיה אכילה ידי על מהם יש חלוך! בני בדין עוברים

 בני בדין מתחלף הנאכל כל ולפיכך תשמיש ע״י מהם ויש
 או חיה ציד לצוד התהלך פירוש התצוד, סוד וזהו ,חלוף

 מצד לו הראוי טרף הלביא למין שתביא עד אדם או בהמה
 כפירים וחית .המזון טרף פירוש ,הנטרף ומצד האוכל
 תספיק פי׳ תמלא המורות ר״ל הכפירים מזון פי׳ ,תמלא

 אמת כנתיב אלו כל כי והנאכל האוכל מצד בדין לפרנסם
 מזונא לליתא תצוד די האפשר תרגומו ניזונין, הן וצדק

 בסכה ישבו במעונות ישוחו כי .תספיק דאריוותא ופרנסותא
 במדורות ר״ל במעונות גבהותן קומת ישפילו ,ארב למו

 כאשר כי פירוש ,ארב למו בסכה ישבו .שם ישכנו אשר
 דעתס וכל עיניהס ישימו והאריות השחלים בסכת ישבו

 במדורתא שחיין ארוס שתרגם וזהו טרפם, אחרי לארוב
 . במעונות ישוחו כי וי״מ . לכמנא מטול במטללתא יתבון
 בני בדין ר״ל במעונות ויכנסו ישפלו הנפשות לאשר פירוש
 אפר ההיא הנפש והנה אריה, פני אל אדם מפני חלוף

 ועל הטוב משכנה על ותדאג אריה ממעון שוכנת עכשיו
 בסכה תשב ולכן הימנו נשתלחה ואשר נחרב אשר ביתה
 או החיות מטריפת תועלת שוס לה יגיע אולי לארוב

 האכילה אס לנפש המעלה יגיע האכילה ע״י כי מאכילתן
 הרד פחותה האכילה אס הנקיים בדברים תשיג נקיה

 מאל ולבקש לטרף שואגים הכפירים סוד וזהו ,ממעלתה
 מזונותיו וסדר אריה פני שהזכיר ואחר .אכלס (תפארת)

 בכללו אשר הנשר פני ■מענפי והזכיר חזר לו הראוי מנתיב
 עד שבאכזריס אכזרי הוא העורב הנה כי אמכ עוף כל

 אפרוחים יונאין בניס כשמוליד לפיכך כלל רחמים בו שאין
 מעליהם וסר בני אלו אין אומר שחור והוא כשלג לבנים
 אפרוחים צואת מזמין הקב״ה עושה מה אליהם שב ואינו

 ומהם האפרוחים של פיהם לתוך ונכנסין יתושין חוזרין הס
 עורב לבני לחמה לבהמה נותן הכתוב וז״ש מתפרנסין,

 והקב״ה ,כלב בגימ׳ בהמה ט הכלב זו בהמה ,יקראו אשר
 לו ברא ולפיכך הכלבים לפרנס חפצ-ם הבריות שאין יודע

 ימים ג׳ במיעיו שוהא שאוכל מה כל זו הסגולה הקב״ה
 מי ונאמר .לחמה לבהמה נותן וזש״ה ,מתעכל כך ואחר

 אוכל, לבלי יתעו ישועו אל אל ילדיו כי צידו לעורב יכין
 לות בנוי ארוס מזוניה לעורבא מתקן מאן שתרגם וזהו

 לעורב יכין מי וי״מ .מיכלא מדליה תעוין יבעון אלהא
 המאכל כמו אכלו לפי מתגלגל מאכל שכל הוא ידוע ,צידו

 והראוי בהמה יהיה להויה ממנה הראוי לבהמה הנאכל
 לאדם והראוי שרץ הפרש ומן פרש ממנו יהיה לשרצים ממנו

 לפרש יהיה להפסד שראוי ומה לאדם יחזור האדס במאכל
ק  רמש ובכל ובשקצים ובדגים ובבהמה ובעוף בחיה ו

צומח דומם שכל למד אתה ומכאן .האדמה תרמוש אפר
וחי
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 ולירידה לעלייה מי.חלון! כדין עוכרין כולם ומדכר וחי

מ ה  ולפיכך יסעו ה׳ פי ועל יחנו ה׳ פי על אמת במשפמ ו
 הפרן יאכל אס כיצד מהור, עוך הפרץ מן פיההוה אפשר
 עוד להיות תחזור הכיצה ואותה כיצה ממכה יולד העוף
 האחד חלקיס לפני יחלק אז ,לאדס פיאכל או מהור עוף,
 רמ״ח ככל ותכלע לחדס ההיא הכיצה פתהפך הוא מהס

 לצורת הפרץ להיות חזר היה גידים פס״ה וככל איכרים
 אדס פני כהיותו יפועו אל אל פרץ פל ילדיו הנה .אדם
 מעולה אוכל אותן פאוכל מי להס יהיה כאשר זה יהיה ומתי

 יכרתו אזי הנאכל מן פחות האוכל יהיה אס אכל הנאכל מן
 הראויה הכהמה האדס יאכל אילו כזה המפל .הנאכל לסכת

 אלא דחייה ולא מות מפפמ חמא עוד כה ואין להתעלות
 עונה אותה האוכל הנה ,עונס תס כי לעילוי .מעילוי עלייה

 מה סוד וזהו ,לעלות פראוי מי את מוריד הוא כי ישא
 תורת זאת שנאמר כשר לאכול אשור הארץ עס פארז״ל
 כו ושאין כשר לאכול מותר הורה כו שיש אדס הכהמה

 אפר המאכל הנה יאכלנו ואס ,כשר לאכול אסור הורה
 עוד שישוכ עד למעלה ממעלה ויתגלגל יתעה לו נאכל

 המאכלים כי אוכל לכלי יתעו שאמר וזהו לה, הראוי למעלה
 שאכלס אדס אותו אוכל לכלי למה כגלגולס יתעו הנאכלים

 הנאכל יתעה ולפיכך ולירידה להפסד דכר וללא לכלי מזר
 האוכל אס יפועו אל אל ילדיו כי סוד וזהו חלוף, כני כדין

 יעלי לדת עת הידעת .אוכל לכלי ויתעו הנאכל מן מעולה
 דיפון ושמו הכר תיש הוא יעל ,השמור אילות חולל סלע

 והוא הכר היש הוא יעלא תרגוס ודישון אקו ,תורה כלשון
 לה מזמין ללדת שכורעת כשעה ארז״ל .אריה פני ככלל

 מקדים ואלמלי יולדת ומיד כרחמה ומכיפה דרקון הקכ״ה
 יכולה אינה אחד רגע יאחר או אחד רגע להכישה הדרקון

 ומתוך לצאת יכול הולד ואין כיותר צר רחמה כי להתקיים
 אז לשעה ומולידה רחמה נפתח כרחמה הדרקון שמכישה

 פתכיא עד לדתה עת השמור ללדת היעלה תצמער כאפר
 אחת הוא הלידה צער כי צא״ל .שתלד כמה רפואתה לה

 ,כנים תלדי כעצכ שנאמר חוה כו שנתקללה קללות מעשר ,
 מאותו חי לכל היא האכילה הדעת מעץ היא שאכלה וכזמן

 ימיס ארכה וכחול שנאמר חול ששמו מעוף חוץ הדעת עץ
 אמנם וכמיהה לידה כצער כגללה חי כל נתקללו ולפיכך

 כדאיתא מחכירו עיכורו זמן ישתנה החי ממיני ומין מין כל
 הוא מהן אחד כל של עיכור וזמן ככורות וכמסכת ככ״ר

 .ככ״ר כדאיתא חלוף כני כדין יעכור כאשר להתחלפו זמן
 פכעה והן הנפשות שלח זמן הוא סלע יעלי לדת עת והנה
סוד) איל(עמרת) והס מהורות היות מיני  ויחמור וצכי(י

 וזמר (חסד) ותאו (תפארת) ודישון. (הוד) אקו (נצח)
 ,תפארת דישון עמרת, סלע יעלי הוא ודישון (וגכורה)

,עשו כני אלה1 יעקכ כני אלה כי ודישן אצר דישן תמורת

 משתלחת והיא דרך עלי נחש דן יהי מכח הנזכר ודרקון
 כדאיתא להולד כדין אותה שדן דן ידי על אלינו הנפשות

 אתה כרמך ועל נוצר אתה כרחך ועל חי אתה כרחך על
 ככח הלידה והנה .תשמור אילות הולל שאמר מה וזהו נולד

 רגע כאותו כי וצא״ל .יולדה חכלי המתיר הוא כי ה׳
 ומשתלחת מלמעלה נשלמת הנשמה מלממה יולדת שהאשה

 וכעת ,הנולד חל כיחס אשר אדס כני אל המלכות מן
 ותסוככ שכמיס מי״כ כאחד *ורדת והיא משתלחת שהנשמה

 ולפיכך ,עליו לכא העתידות כל תקכל מפס י״כ שס על
 למקשה קמיע כותכ ר״ל כפס המוליד כי להתכונן לך ראוי

 נפשות.ופעמים שתי שהורג פעמים עתה זמן מרס ו:;ולידה
 והאלהיס מזו זו משונות וצרות רעים ימים לנולד שגורס

 זה עוכר כי נאמר משל דרך על זה וכאור .יכקש דמו
 וכנשיאותה (תפארת) הלכנה כמלוי פלוני כיום להוליד ראוי
 המשכיע כא חדשו שם וכנשיאות ה״א וא״ו ה״א יו״ד כשס

 משונאיה אליה מכימ וכהיות הלכנה שנתמלאת מרס והולידו
 חיותו כח כימול כזמן שנולד ההוא הולד הנה כחה וממכמלי

 האלהיס יכקש הפושע זה מיד ודמו מועמיס כימיס ימות
 כלא והולידו הזאת הנפש את והמית יוצרו גזירת כמל כי

 שאינה אשה ולישא שלו שאינו ממון ליקח לו וגורס זמנו
 כזה ודי כראשית; סדרי כל עליו שינה דכר של וכללו ,שלו
 דיעלי מילדיהון עידן דידעתא אפשר שתרגם כמו .מכין לכל

 ירחים תספור .תנמור איילתא מצמערין כד מינרא
 האילת תצמער כאשר פי' ,לדהנה עת ידעת תמלאנה

 מעלה זו וכאי מתי ותדע למפרע ירחים הספר אזי ללדת
 אין כי דע .המנין סדר וזהו להתעכר התחילה מהמעלות

הס עכו״ר למספר או הריו״ן למספר אלא יולדת החשה  ו
 מהריו״ן ליד״ה חסר וסימן ימים ורכ״א ימיס ורפ״ז רע״א
 ותשכ ללדת האשה שתצמער כעת ולפיכך .רכ״א ישאר

 אם ותראה למפרע ימים רכ״א העת מאותו תמנה למשכר
 זהו אס הלידה זמן ממנו תדע לכינה המיוחסת השעה היא
 או חדש אלא ההוא כזמן מכלה לא ואס .שכיעי חדש

 ההיא כעת ואס .ימיס רע״א למספר תמנה קודם חדשים
 ;רפ״ז למספר תמנה ממתה שמשה ולא מכלה לא כן גס

 ולפיכך ולהקריש לעצור היא הכינה שכח לפי כזה והמעס
 המפה לעצור כדי הכינה לממשלת צריכות המתעכרות כל

 שהוא לפי כה״ת יקרא הזה והכח תפלימנה שלא עד כרחם
 נתקממו לא פי' עינו, כהתה לא מלשון ומיכש, ועוצר מקממ

 כרחם הזרע יעצר לכינ״ה שהוא כה״ת ככח הנה ,עיניו
 ומפליט והגדולה החסד כח ישמש ואש״כ ימים שלשים עד

 כו ומצייר אותו ומנקה להויה ראויים שאינן דכרים ממנו
 ישמש יום ל' ואחר גידים ושס״ה איכרים רמ״ח ציורים

 יתפשמ וכו הנפשיית והתנועה החמימות וכו גכור״ה כח
לכשר הראוי את ויכשל איכרים רמ״ח ככל הטכעי החום

על
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 לטצבים ולטצכיס לגידים לגידים והראוי !ר5לצ שיחזור עד
 אליו ישולח כן ואחר ,ואבר אבר לכל וכן לטצמוש ולטצמות

 איברי כל וסכוגן ותיפה החיוניה כס שממנו התפארת כח
 כח בו ימשול ק ואחר ,יום ל׳ תום עד מכונן על האדם
 כס כך ואחר ,יום ל׳ תום עד האיברים והיפה הנצ״ח
 ואחר ,ותסדרם ואמיץ חזק בקשר ותקשרם תחברם ההו״ד

 בו נולד אם ולפיכך הלבנה כח בו אשר יסו״ד בו ימשול כן
 .הטערה אל חיתו המשלח חי אל הוא יסוד כי יחיה חיה

 הנולדים הם אלו יחיה, באמונתו(עפרת) צדיק(יסוד) והסוד
 ואינה העליון בטולם משתמשת שהבינ״ה ולפי .ירחים לז׳

 הנפש ולהפרד בבורא להדבק אך התחתון בטולס חפצה
 בחדש האשה תלד אם לפיכך ,הטכור הגשם מעל השכלית
 בח׳ ולפיכך הזה העכור לגוך נפש לו שיתן מ״י אין השמיני
ע' בחדש תלד• ואס . מתים חדשים  יחיה לחס״ד המיוחס ה
 .רוחי שמרה ופקודתך עמדי עשית וחסד חיים שנאמר

 כי ומין מין כל של העיבור ימי כל יתפרשו זה סדר ועל
/ על יתחלק עבורם ימי  הלידה יום תדע אס אמרו ולפיכך ז

 ,הלידה יום תדע העיבור יום תדע ואס העיבור, יום תדע
 וזהו ,לדתנה עת וידעת תמלאנה ירחים תספור וזשה״כ
 מילדיהון. עידני ותדע דשלמין ירחיא תמני שתרגם

 כי-כל דע תשלחנה. חבליהם תפלחנה ילדיהן תכרענה
 ממנו ולוקח למלך ומשתחוה כורע הוא המלך נון הנפער

 מאת יוצאה שהיא בעת הנשמה כן ,גזירתו ומקבל רשות
 נפש שהם חברותיה וכל היא תכרע צבאות ה׳ המלך

 וחיה (חכמה) יחידה נשמה(בינה) (תפארת) רוח (עערת)
 שהנשמה ובזמן לילד. האשה כורעת זמן ובאותו (כ״ע)

 ישראל עמרת ואת התפארת קשרי ויתיר תפלח העליונה
 אזי ,שמחה הבנים אס שנאמר הנשמות לכל אס שהיא

 בעת ליולדת יגיעו יולדה חבלי פירוש ,תשלחנה חבליהם
 ;תשלחנה חבליהם תפלחנה ילדיהן תכרענה וזש״ה ,ההיא

 השליא וקורע מבקיע הוא הילד כי תפלחנה ילדיהן פי׳
 לה יגיע פירוש ,תשלחנה חבליהם ומיד בה מונח שהוא

 בניהון חממן שתרגם וזהו .מעליה יוסרו וחבליה הלידה
 מתנהגות המדות אלו שכל כשם .משדרין צעריהון מתפלחין

 נשר ובפני שור בפני אריה בפני מתנהגין כך אדם בפני
 ,למו שבו ולא יצאו בבר ירבו בניהם יחלמו חי. כל ובפני

 בבר, ירבו אזי מלכם בה׳ ויחזיקו הבנים יתחזקו וכאשר
 לצומח מדומם כיצד , העיבור בסוד וירבו יתגדלו פירוש

 המעלות אל האדם ומפני האדם פני אל ומחי לחי ומצומח
 יצאו ובמצותיו בה׳ יתחזקו כאשר יצאו אזי ,ממנו הקדושות

 ולא הנכרתות בתמורות ונדונו כרת חייבים שהיו מצורות
 יסגון בניהון מתחיילן שתרגם מה וזהו .עוד להם ישובו

 ומוסרות חפשי פרא שלח מי .להון תייבין ולא יפקון בעבורא
החסד תמונת מצד פרא כי הוא ידוע ,פתח מי פרוד

 כן אס .אדם פרא יהיה והוא שנאמר לישמעאל המיוחס
 בחמור אסור והוא בו כל ויד בכל ידו בפרא המשתלח אדם
 ידי על אדם לצורת לשוב שיחזור ובעת ,פרא הנקרא הבר
ל מדברי חמור פי׳ ,לחפשי ההוא הפרא ישולח מ״י  ד׳

 ובבעליהן,, בישוב במרדו מדברי להיות שחזר בייתי חמור
 מדבר ולמוד בישוב שמרד שם על מרודיא נקרא ולכן

 ומוסרות .רוח שאפה נפשה באות מדבר למוד פרא שנאמר
 של בשלשלאות שנשתלחו העופות אותם הס פירוש ערוד,
 וחזר בייתי חמור שהיה ממש מדברי ערוד והוא ערוד

 המור בין שיכיר עד רז״ל שאמרו וזהו .מדברי להיות
 קשור והוא מדברות משוכני להיות שדרכו ואחרי .לערוד

 ויתיר שיפתח זה הוא מי הערוד של ומוסרות בשלשלאות
 שתרגם וזהו .אדם לפני שישיבנו עד הזה הערוד מוסרות

 אפר • שרי מאן ערודא ושושלי חורי בר מרודא פער מאן
 כשיצא לאחר פירוש ,מלחה ומשכנותיו ביתו ערבה שמתי

 למדברי לשוב שמתיהו שלא מבפנים הפרא או הערוד
 ארן כי אדם לפני להחזירו כדי מלחה לארץ לשוב ושמתיהו

 כי יראה לא בערבה כערער יהיה והנה תשב לא מלחה
 וזהר .תשב לא מלחה ארץ במדבר חרריס ושכן חוס יבא
 כי ,אתונות בן עיר ועל חמור על ורוכב עני(מלכות) סוד
 דשויתי שתרגם וזהו ,ממשלתו תחת יהיו החמורים כל

 קריה להמון ישחק .צדיא ארעא ומשכנתיה ביתיה מישרא
 ולא במלכות למרוד בעבעו הנה .ישמע לא נוגש תשואות

 זה באי כן אס מורהו לקול ולא (עערה) נוגש לקול ישמע
 כמו ,מלכות עול עליו שיקבל עד אדם לפני זה ישוב נתיב

 .ישמע לא דרדי איתרגושתא קרייתא לרגוש יגחך שהרגם
 הפרא הנה .ידרוש ירוק כל ואחר מרעהו הריס יתור

 ההרים את ומרגלים תריס להיות לרגל הולכים הזה והערוד
 בז, ולבוז שלל לשלול יוכלו אולי תפארת בינה חכמה שהם
 ,הארץ נשיא החוי חמור בן שכס אותה ויר״א סוד וזהו
 אלא עוד ולא ,הארץ למלכי ורבקה שרה לקיחת סוד וזהו

 כל שמקיך (בינה) ירוק קו היא ,ידרוש ירוק כל ואחר
 מרעיה עוריא יאלל שתרגם כמו ,בינה מצד כולו העולם

 על ילין אס עבדך ריס היאבה .יבעי ירוקא כל ובתר
 פירוש ,אבוסך על ילין או לעבדך הריס הירצה .אבוסך

 ואל לאדם משועבדין ועופות וחיות הבהמות כל כי דע
 יסבו ולא ילכו ללכת האדם רוח שם יכיה אשר מקום

 ואימתו מוראו ולפיכך חיים הס האדם מרוח כי בלכתם
 מתוך הרים והנה ,בראשית יוצר בגזירת זה וכל חי, כל על

 עבדך, ריס היאבה וזש״ה ,באדם מרד גדול כחו שראה
 אליך עוד שישיבס עד חלוך בני דין בו להעביר פירוש
 אבוסך, על ילין אס וכן אדוניו. אל עובד שהעבד כדרך

 בו, דבקה נפשו ממנו ונהנה האדם מן האוכל כל כי
לבו בתוך הנאתו ובציירו אותו באהבתו ימות כאשר ולפיכך
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 ילי וניל ,רום שאפה נפשה באום והסוד .ידו על יהנלנל
 כדי אבוסך על ילין אם סוד וזהו ,יסגליל הרוח שאיפת
 הריס והכה .חלון; בכי בדין ולהביאם עמך ברית לכרות

 שלא כדי ממכו ליהכות ולא אדס לבן לעבוד חפץ אינו
 שתרגס כמו ,חלוך בכי כדין ממכו הועלת שוס לאדם יגיע

 התקשר .ארווהך על יבית אין למפלחך רימכא דיצבי אפשר
 וכי אומר הוא אחריך. עמקים ישדד אס עבותו בתלס ריס

 את בו לחרוש כדי המחרישה בתלם הרים לקשור תוכל
 .החורשות הבהמות בו שקושרין חבל ר״ל ,עבותו ־ השדה

 עד בו לחרוש הופל ופי פירוש אחריך עכנקלס ישדד אס
 שהארץ כשם כי דע ,זה וביאור .לשדה העמקים שיחזיר
 ,ולזריעה לחרישה צריכה עליה בגשם חכחכו אשר הזאת

 ,כהיבותיה תיקון והיא חרישה צריפה העליוכה הארץ כן
 בבעלי תהיה והחרישה ,העליון מכח בה ליתן כדי וזריעה

 המתנגדים חיים בבעלי ולא האדם ממשלת מתחת אשר חיים
לא ונתיבותיו דרכו האדם להם יורה אס אפילו כי ,לאדם

 ואידרך זרעך יתיב ארוס ביה דתימין אפשר שתרגם
ף נסר, בפני מדבר והלאה מעתה יכנוש.  כעצסה רככים מ

 (יסוד) הבר תרנגול שס הוא ונוצה, חסידה אברה אס
 ובפרקי .להקב״ה רכניס נותן הוא כי רנכיס נקרא הוא

 כנפיהם מתוך יוצא הרינון הקודש חיות כי רבתי היכלות
 אשר הבר תרנגול כנף והנה .כנפיהם את ור:מע שנאמר

 וקיבול וגיל שמחה מלשון נעלסה ,נשר פכי מצד פחו
 חסידה החסידה ,ונוצה חסידה אברה אס וגם .וקלימה

 גדפא שהרגם כמו לבנה, דיה שהיא פירשו רז״ל בו,
 דחווריתא איברא אין ומקלסא דמשבחא ברא דתרנגולא
 ולפי. ,החמס עפר ועל ביציה לארץ העזוב כי .ונוציציתא

 ותחרלונים עליונים צבעים מיני כל בה יש רננים שבכנך
 ביציה תעזוב כאשר העליונות המעלות מכל כוללת היא כי

 בלתי האויר מן ותחממס הביצים תקבץ עפר ועל לארץ
 מהם ויולדו יתחממו אותם בראייתה אך בהם שתגע

ועל ביעהא לארעא שבקא אדום שתרגם וזהו ,אפרוחים
וחית תזורה רגל כי ותשכח . תאסוך פירוש ,תדגור ארעא ,לאדם מתנגדים הן כי לו ישמעו ולא יאבו ולא בו יאמינו
 ובנתיבות בתלם אפילו לקשרם עליהם אדם יוכל לא ולפיכך
 החכמה עמקי שהן העמקים לשדד ירצה אס וגס ,עבותו

 אס שנאמר מתנגדים הן כי לו ישמעו לא ידו על ולהשפיעס
 רימנא דתקמור אפשר שתרגם כמו ,אחריך עמקים ישדד

 רמז גליכותא .בתרך גלימתא ישדד אין דאשליה בתלכנא
 .עיניך ראו גלמי שנאמר גולם הנקרא היא כי לחכמה
מן לכח העובד כל כי דע .עבותו בתלם ריס התקשר

 ברא וחיות הבדרינה רגלא ארי ושליא .תדושה השדה
 .פחד בלי יגיעה לריק לה ללא בניה הקשיח . תדוששינה

 תועלת יבוא ללא לה ללא שלה הבנים עוזבת היא הנה
 נעשית כי בבא ולא בזה ולא חלוך בני כדין לא לה,

ת  ,מ״ה בלא ,פחד בלי יגיעה לריק לכן .עליהם אכדי
 לעותה לסריקותא דילה דלא בניא על שיחנא שתרגם וזהו

.בבינה לה חלק ולא חכמה אלוה השה כי .דלוחח מדלית
,ורחמנות חמלה בה אין ולפיכך הבר תרנגול נקרא ולכן לבא לעתיד כן הנעבד אל העובד נפש שהוא בערך הכחות

לה פליג ולא חכמתא אלהא אנשייה ארוס שתמס כמו ואתם סוד וזהו ,העובד אל הנעבד נפש נקשר יהיה
פי׳ ,ולרוכבו לסוס תשחק תמריא במרום כעת .בביונהא כל ולפיכך ,היוס כולכס חייס אלהיכס בה׳ הדבקים

,ולרוכבו לסוס השחק (תפארת), מרום כלפי ותפרח שהגיוס הנה שמו קדושת על מת בו ונקשר חיים לאלהיס העובד
בעידן שתרגם כמו ,ממנה שלמטה המרכבות לכל תלעיג ואילו ,יאסוך אליו ונשמתו ורוחו לבו אליו יתן חייס אלהיס
 מצד הוא אשר לריס כמו המשל אחריס לאלהים העובד

 על נאמר והוא ,קרניו ראם וקרני שנאמר עולס יסוד
 שהם עבותו בתלם ריס תקשר אס ואילו .הצדיק יוסך
 עמקים ישדד אס .הג׳ עבות הס כי ויסוד והוד נצח

 החייס בארץ שדה לך שיתקן דעתך על יעלה לא ,אחריך
 ותעזוב כחו רב כי בו התבטח .העולם מזה שתאסך אחר
 ידיך, מעשה לך שישלם בו שתבטח אפשר וכי ,יגיעך אליו

 מיחד והיוהך , עתה עד היותך מיום יגיעך אליו תעזוב
 אליו ולעזוב בו לבטוח תוכל אהבה בעבותות אותו וקושר
 כמו ,יהן לא ירצה לא אס יהן ירצה אס חסדו על יגיעך

 והשבוק היליה סגי ארוס ביה דתהרחיץ אפשר שתרגס
 .יאסוך וגרנך זרעך ישיב פי בו ההאמין .ליעותך לוסיה

 שישיב שזרעה מה שכל לו להאמין שתוכל האפשר כן אס
שנאמר שור פני כח הוא הריס הנה ויאסוף. יקבץ גרנך וכל

 בגימטריא סוס , ולרכביה לסוסא מגחכא טייסא במרומא
 פ׳רוש ,רעמה הוארו התלביש גבורה לסוס התהן .כו״ק

 שתרגם כמו ,המלכות מצד וצוארו הגבורה מצד הסוס כי
 צואריה להלביש אפשר גבורתא לסוסא דתתן האפשר
 התבריחנו ,אימה נחרו הוד כארבה ההרעישנו .הוקפא

 .הארבה אה מנידין או כמבריחין כמו והנידנו תניענו או
 שתרגס כמו ,אימה נחרו של עטישה ,אימה נחרו הוד

 .אימתא דנחיריה לישלושתא שבהור כגובאי התרעשיניה
 האויבים יחפרו ,נשק לקראת יצא בכח וישיש בעמק יחפרו

 במלכות^השס להלחס יוכלו אולי העטרה בעמק (שמורות)
 המלחמה התעוררות שהרגיש על בכחו הסוס וישיש וישמח

 יצא אזי ,נשק לקראת ויצא .ולתמורות ישראל כנסת בין
 הגבורה מצד שהסוס מאחר כי ,המלחמה מזויני לקראת

שתרגס כמו למלחמה, תמיד ישמח לכן שלמטה ומ״ה
/ בהס קרניו ראס וקרני לו הדר שורו בכור ו ג קרבא. זייני לקדמות יפוק במילא ויחדי בגלימא מחפשי! וזהו ו

ישחק
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 לכל ילעג פי׳ ,חרב מפני ישוב, ולא יסס ולח לפסו ישחק
 וגבורתו ה׳ מלממש היא י3לבו" ימת ולא מלממה של פחד
ב מפני ישוב לא ולק  יחדי כמרשסרגס המלחמה, חי

 הרנה עליו . הייפא קדם מן ולאיתוב ישבר ולא לדלוחא
>fה, ישולס עליו וכידון, חניש .להב שפה  כלי פירוש אפפ

 ,רומח וכידון ,בחנית אשר הברזל הוא חנית להב ,זיין
 מורניתא כננא חרבא זיינא תששרי עלוי שהרגם . כמו

 ,שופר קול כי יאמין ולא ארץ יגמא ורוגז נרעש .ורומחא
 (עע׳) בארץ גומות יחפור ובכעס בתנועה ישנועע כי פי'
ם להלחם הספירות מדרך לצאת כדי בי  ומרוב עם,האוי

 לא מלחמה קול ישמע כי אך למלחמה לשוס שיש השמחה
 שנאמר המלחמה בעיניו שיראה עד מלחמה יש כי •יאמין

 שופד. קול כי למל' אתה ומכאן שופר קול כי יאכנין ולא
 ,מאויביכס ונושעהס והרעותס שנאמר המלחמה לעורר מונח
ז שהרגם וזהו י ג  ולא בארעא גומתא יעביד ורוגזא מ

 ומרחוק האח יאמר שופר בדי .שופרא קל ארוס להימין
ישמע כאשר פירוש ותרועה, שרים רעם מלחמה ■יריח

עין, במסכת ועיין 4̂ כדמוח שדמותו  שתרגם וזהו גי
 .לדרומא גדפיה פריש כיצא בר יתאבר ביונתך למן אפשר
 ויתאבל יתגלגל הבינה ״מצל כי והסוד .יעוף פי׳ ,נץ יאבר

 .עד החסד לצד כנפיו שיפרוש עד כחותיו כל פי' ,נץ בן
 והנץ .החשד למלת שיתעלה עד למעלה ממעלה שיתגלגל

 ידי על נוהרה גלגול■ צד לו ויש הממאיס מהעופות סד1ר
ה  על וכי פי׳ ,קנו ירים וכי נשר יגביה פיך על אס .יינ
 פי' ,קנו לתפארה שירים עד נשר פני מעלוי יתגלגל פיך

 פומך מימר על אין שתרגם וזהו ,ממנו הנולדים בניס
 וישלוק ישכון סלע .שרכפיה ירים וארוס נישרא ישגבה

 כאשר ישכון ■עמרת הוא סלע פירוש , ומצודה סלע שן על
 .יהוד פירוש ,פן .ומצודתי סלעי בה׳ לשכון ישוב יתגלגל
 פני של עלייתו תכלית לך אגיד הנה . תפארת פי׳ ,ומצודה

 ומצדתא, מינל כרך על ו־יבית ישרי כיכא שתרגם כמו נשר,
 ומצודתי, סלעי ה׳ הסו־ דרך ועל .וגבוה רם סלע פירוש,

 מתפארת משם פי׳ ,יביעו עיניו למרחוק אכל חפר משם
מכתר לו הבא מאכלו אחר ירגיל אוכל יחפור ש״ס הנקרא

רחוק שנקראת חכמה עד לינרחוק ,ובינה וחכמה עליון במלחמה ירגיש ומרחוק בשמחה לעצמו יבשר מלחמה תרועת
 של שרים ע״ב ר״ל ,זה עם זה והשתברס שרים ורעשת
 שרגם ש וזהו ,במלחמתן מיד מרגיש הוא העולם ■אומות
 אכליותא קרבא יריח רחיק ומן חדווה יימר שופרא במסת

 פשמו קרבא יריח ומרחוק שתרגם ומה .ויבבא דרברבי
שיראה עד מלחמה על כי יאמין לא מלחמה יריח ■מרחוק

 ההיא■ החכמה אל ,רחוקה והיא אחכמה אמרתי שנאמר
 שתרגם וזהי ׳ וצבאיו.יסתכלו מראיו פירוש ,יביעו עיניו
 יעלעו ואפרוחיו .מסתכלן עינוי למרחיק מיכלא חפיר מתמן

 העליה בתכלית הנשר הנה ,הוא שס חללים ובאשר דם
ם, יעלעו אפרוחיו כי .הירידה בתכלית בניו ואלו פירוש ד

 ואפרחוי שתרגם וזהו ,הוא שם חללים .ובמקום ס7 יגמאו ארז״ל ,לתימן כנפיו יפרוש נץ יאבר המבינתך .■בעיניו
 הנעלם אל רומז הוא המן קעוליא המן7 ובאפר דמא גמען בן אלמלא צפונית ורוח דרומית רוח מנשבת ויום יום בכל

.מעילוי עתידין,להתעלות שבה המבינתך שנאמר ,ומלואו עולם מחרבת היתה שמעמידה נץ
מלאך ז״ל רבותינו ופירשו ,לתימן כנפיו יפרוש נץ ■יאבר

ת זכני אשר אחרי שי״ שלמתי ה ה שערי המשים שה ל מרבות*• שקבלתי• מה לפי בינ  לבאר שב הנני ,ד
ת הל״ב בו תי :ז״ל רבותי מפי קבלתי אשר כפי הקבלה דרך על נ

י פ  שקבלו הכמה פליאות נתיבות ל״ב שמציע כמו האמתית הקבלה לרך על מתנהגים היו אשר הקדמונים חכמים ב
 מלפני שלוחים ידועים מלאכים היו רבותיהם שהאבות במחלוקותס במשפעיהס תורתם עיקרי מתוך המשנה חכמי

 של רבו ז״ל הקבלה בעלי שאמרו מה וזהו .הקדומה החכמה בנתיבות ולחנכם ללמדם כדי שמו יתעלה הקדוש המלך
ל הראשון אדם א ל אברהם של רבו .ירפיאל שס של רבו .(תפארת) רזי א קי ד .’יצחק של רבו , צ ל א פ  של רבו ר

ל יוסך של רבו .•יעקביפליאל א רי ב ן רבינו משה של רבו .(יסוד) ג רו ט ט אל אליהו של רבו .(מלכות) מ תי ל  גז
 כל, על ולהעמידו להחכימו כדי פה בעל או בספר לתלמידו קבלה מוסר היה המלאכים מאלו ואחד אחד כל .(מלכות)
 מעצם שמו בכח האציל המבוקש בחפץ בדעתו כשעלה אמרו המציאותי בעצם לחקור הקבלה בעלי ופשהוסיפו :■העתידות

 לבב אנשי הקדמונים והסכמים הושיה ארחות קראום מחקר ובעלי וקדמונים חכמה. פליאות נתיבות ל״ב החפץ זה
 שהאבות הורונו במחלוקותס במשפעיהם הורתם עיקרי מתוך הקבלה לרך על בהם מתנהגים היו אשר והענויס ■הישרים

שהן אלה על לעמוד כדי רבים דרכים דורכים היו  לאברהם (גדולה) צדקייאל מסרס אשר החכמה פליאות הנסיבות'
קהס: הן ואלו הברית. במסורת אביע ׳ - , בתי
 הבריאה כתר והוא .מזהיר שכל הוא הב׳ הנתיב אור והוא. ,(כ״ע) מופלא שכל נקרא הא׳ הנתיב

שר’ ,ראשון כבוד והוא קדמון מושכל ת וזוהר . .. ’ א שא השוה האחדו לכל המתנ
; על לעמוד יכולת בריה כל אין ' תו או צי ש מ א לרא הו בעלי נקרא ו ד הקבלה בפי, שני,; כבו

ב : י ■ תי הנ
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 החכמה יסור והוא .מקודש שכל נקרא הג׳ הנתיב

 ושרשית אומן אמונה הנקרא הקדומה
:נאצלת האמונה שמכהו האמונה אב והוא אמן

 שממנו כן ונקרא קבוע, שכל נקרא הד׳ הנתיב
בדקות הרוחניות הכהות כל מתאצלים .

 הקדמון המאציל בכח מאלו אלו שמתאצלות האצילות
ית׳: (כ״ע)

 שהוא מפני כן ונקרא .נשרש שכל נקרא הה׳ הנתיב
 בעצם המיוחד והוא השוה האחדות עצם

:הקדושה החכמה מגדר הנאצלת הבינה
 מפני כן ונקרא .נבדל שפע שכל נקרא הו׳ הנתיב

 משפיע והוא האצילות שפע מתרבה שבו
כעצמו: המתאחדות הברכות כל על ההוא השפע

 שהוא מפני כן ונקרא .נסתר שכל נקרא הז׳ הנתיב
 הנראים השכליים הכהות לכל מזהיר זוהר
:האמונות וברעיון השכל בעין

 שהוא מפני כן ונקרא .שלם שכל נקרא הח׳ הנתיב
 שרש לו אין אשר הקדמות תכונת

 מעצם הנאצלים הגדולה בחדרי אם כי בו להתיישב
:קיומו .

 מפני כן ונקרא טהור. שכל נקרא הט׳ הנתיב
 ומבחין הספירות את מטהר שהיא

 מיוחדות שהן אחדותם ותוכן תבניתם גזירת ומבהיק
ופירוד: קצוץ מבלי

 מפגי כן ונקרא .מתנוצץ שכל נקרא הי׳ הנתיב
 הבינה כסא על ויושב מתעלה שהוא

 רבוי שפע ומשפיע כולם המאורות בזוהר ומאיר
הפנים: לשר '

 מפני כן ונקרא .מצוחצח שכל נקרא י״א הנתיב
 בסדר המסודר הפרגוד עצם שהוא

:העילות עילת בפני לעמוד הנתנת יחם והוא המערכה
 שהוא מפני כן ונקרא בהיר. שכל נקרא י״ב הנתיב

 חזחזית הנקרא הגדולה האופן עצם
:במראה החוזים חזיון מוצא מקום פירוש

 כן ונקרא האחדות. מנהיג שכל נקרא י״ג הנתיב
 תשלום והוא הכבוד עצם שהוא מפני

;האחדים הרוחניים אמתת
 שהוא מפני כן ונקרא .מאיר שכל נקרא י״ד הנתיב

 יסודות רזי על והמורה החשמל עצם
ותלונתם: הקדש

 מפני כן ונקרא .מעמיד שכל נקרא ט״וי הנתיב
 טוהר בערפלי הבריאה עצם מעמיד שהוא

:חתולתו וערפל וזחו חערפל הוא כי אמרו העיון ובעלי

 שהוזג מפני כן ונקרא נצחי. שכל נקרא־ ט׳־ז הנתיב
 הימני למטה כבוד שאין הכבוד עדון

 לחסידים: המוכן עדן נן הנקרא והוא שהוא כמו
לחסידי מוכן וחוא החרגש. שכל נקרא י׳ז הנתיב

והוא־• קדושה ברוח בו להתלבשם האמונה
::העליונים במעמד התפארת יסוד הנקרא

 הקירותד ומתוך ,השפע בית שכל נקרא י׳יח הנתיב
בצלו• המתלוננים והידה רז מושכים

 העילות: מעילת ממשותו בחקירת והדבקים
 כלם., הרוחניות הפעולות סוד שכל נקרא י״ט הנתיב

 מך בו המתפשט השפע מפני כן ונקרא
:המעולה והכבוד העליונה הברכה

 1שהו» מפני כן ונקרא .הרצון שכל נקרא כ׳ הנתיב
השיל■ ובזה כלם היצורים כל תכונת

:הקדומה החכמה מציאות כל יודע
 כן■ ונקרא .המבוקש החפץ שבל נקרא כ״א הנתיב

כדי־ האלהות שפע מקבל שהוא מפני
:כלס הנמצאים לכל מברכתו להשפיע

 שבר מפני כן ונקרא .נאמן שכל נקרא כ״ב הנתיב
 להיותט כדי הרוחניים כהות■ מתרבים
:בצלם המתלוננים לכל קרובים

 שהוא' מפני כן ונקרא . קיים שכל נקרא כ״ג הנתיב
:הספירות לכל קיום כה

 מפני־ כן ונקרא .דמיוני שכל נקרא כ״ד הנתיב
 אשר הדמיונים לכל דמות נותן שהוא
:לצביונם ראויים בדמיונם נבראו

 מפני כן ונקרא .נסיוני שכל נקרא כ״ה הנתיב
מנסה• בו אשר הקדמון הנסיון שהוא

:החסידים לכל ית׳ הבורא
 מפני כן ונקרא מהודש. שכל נקרא כ״ו הנתיב

שהם־ החדשים לכל הקב״ה מחדש שבו
:עולם בבריאת מתחדשים

 מכני׳ כן ונקרא .מורגש שכל נקרא כ״ז הנתיב
 מתחת נברא כל שכל נברא שממנו

:והרגשותם העליון נלגל
 שבר מפני כן ונקרא .מוטבע שכל נקרא כ׳י׳ח הנתיב

 החפה גלגל מתחת נמצא כל טבע נשלם
:בשלימות

 מפני כן ונקרא מוגשם. שכל נקרא כ״ט הנתיב
 תחת יתגשם אשר גשם כל מתאר שהוא

:בגידולם הגלגלים כל תכונת
 שבר מפני כן ונקרא .כללי שכל נקרא הל׳ הנתיב

 הכוכבים במשפטיהם שמים י הובר כוללים
גלנולם: באופני ידיעתם תשלומי עיונם והמזלות

הנתיב
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ב תי רא ■ולמה תטידי שכל נקרא ל״א הנ ק ב מפני ק נ תי ד שכל נקרא ל״ב הנ ב ע פני ק ונקרא . נ  מ
א הו ג ש הי ך מנ ל ה ש מ מ ש בנ׳ ה ל ח הו׳ דרך ו קן ש תו שי׳ לכל מ מ ת ש מ ת ה ד בו ע ב

ם ת ד כל תכונ ח ד א ח א לגל ו ה לו: הראוי בג ע ב ת כוכבי ש כ ם: ל ל ב ח ל
כסדרן) כולן נתינות ל״כ פירוש (זהו ״

י ר ח תי א ם לך שסדר ת מו ת הל״ב של ש בו תי תי נ אר ראי ך לב ט ל ע ר מ עי ה מז מ לנו מ ב ק אורם ש  בעז״ד־ בבי
א ה כח לי יתן הו מ כ ח ה ה בינ ה ת ו כ ל בל ה׳ בדרך ל ה ו שג תיו א בו תי :בנ

ע  לנתיצופ מוגסים שמוס כולם ,ר ומשפול ,ו׳ ומפגל ,ה׳ ומסלול ,ד׳ ונשיב ,ג׳ ושבינ < ב׳ ולזרח ,א' לרך ׳ כי ד
 ובס האותיות לכל גולם היא השר אמומה יו״ד בדמות אתוס ככדור ךןו3נח הנתיבות חקיקות שכל ולפי עולם

 כל מלא בסוד בכל והיא מכל ונעלמת ואחריתם וראשיהם האותיות בכל והיא נתיבותיהם וכל האותיות כל יצויירו
 על לחקרם הנתיבות לנו מורות שחקיקות ולפי .מלא אני הארץ ואת השמים ואת ,כבודו מקום ואיה ,כבודו הארץ

:הנזכרות הנתיבות אלו בפירוש שקבלתי מה מזער מעת לך לבאר ראיתי ולפיכך , ממנו לחקור שאפשר מה החקירה מכליה

ב תי נ א' ה  יפלא כי מלשון פירוש ־ מופלא שבל כקרא ה
 אמר .כאילו: יתכסי; ארי שהרגם דבר, ממך

 שעילת וכשם .שזולתו מה מכל ונשתר מכוסה נעלם שכל
 נעלם השכל^השפלא כן שזולתו מה לכל מושג אינו העילות
 היא אל״ך שצורת הוא ידוע כי בזה והסוד .זולתו מהשיגו

 כלל בדק■ אמנם בו הס הנתיבות וכל האותיות כל צורת
 פלא הראשון הנתיב נקרא ולק אל״ך אותיות פלא ולק

 נקרא הזה והנתיב ,גבור אל יועץ פלא שמי ויקרא שנאמר.
 והוא וממיובו ממעלתו יוצא אינו כי בעילות בעילת מושכל
 הנמצאות לכל המעלות בכל קדום הוא כי קדמון בקרא

 יכולין שאינן כמו על.מציאותו לעמוד יכולה בריה כל ומין
 :מהותו ר״ל ,העילות עילת מציאות עיקר על נעמוד

ב תי נ ב׳ ת  וזוהר הבריאה כתר והוא מזהיר שכל נקרא ה
 לא כאין(כ״ע) כי דע .וכו׳ השוה ^/חדות

 איך כי ,ריצוי מנין ולא אחדות מנין לא מנין עליו ̂יסכן
 שלא שק. וכל , מציאותו מושג שאינו מה על אחד יאמר
 מנין הוא האחדות כי העילות בעילת וריבוי אחדות יאמר
 בכלל והוא המקרים מן מקרה הוא אך המנויין עצם ■איננו

 ולגוך ולשעח לקו יוחס אשר הנדבק והכמות הנפרד הכמות
 כמות בעל אי״ן ר״ל פלא הנקרא הנתיב ואין .ולזמן ולמקוס

 שכן כל הכמות מקבל האי״ן אין כי כמות לו שיוחס מד
 כל עיני כי פירוש ,המזהיר השכל ואילו .העילות מילת

 בשכל ואילו .המופלא בשכל מלהסתכל נחשכו הנמצאים
 מופלא בשכל שיש ממה .. יותר השגה קצת שס יש השני.
 שכבר לפי הבריאה כתר עוד ונקרא מזהיר. שכל נקרא ולק

 שיזדמן דבר מאיזה שיזדמן דבר איזה יתהוה שלא נתבאר
 שלא וחומר וקל באלו וכי־וצא מאיכות כמות יתהוה שלא ,מד ,

 ,דבר מלא דבר יסהוה שלא וק״ו ל מעצם מקרה ישהוה
ה, אל מפה שקבלה כמו מאין ר״ל  דבר כאן שיש ולפי פ

 השוס אחדות ונקרא הבריאה, כתר נקרא הנבראים להתלוס
הנמצאיס כל ישתוו ובו באמת אחדות המקבל הוא בי

 ונקרא ,ראוי שאינו אע״פ אחק אשר את וחנותי שנאמר
 נקרא הנתיב וזה .והאין הפלא אחר הוא ט ,שני כבוד

י :ההשואה מדת .
 מיני בכל קדוש והוא .מקודש שכל נקרא הג׳ הנתיב

 הבינה צורת לקבל ומוכן ומזומן קדושות
ק שהחמר כדרך  החכמה ושרש יסוד והוא הצורה לקבל מזו

 החכמה הוא כי הספירות לכל מהxה תוצאות ממנו כי
 הזאת והחכמה .תמצא מאי״ן והחכמה שנאמר הקדומה

 של ידיו והס אמונה ידיו ויהי שנאמר אומן אמונה נקראת
 מאי״[ כס להוריד ידיו אצבעות בפשר לטין (תפארת) משה

 של שרו סמא״ל ולהשפיל להתחכם (עמרת) האמונה אל
 של הנתיב עם כאמונה היה הנתיב וזה עמלק, ר״ל פשו

 ועיין ,מוצנע אמון מכוסה אמון בב״ר אמרו ולפיכך הפלא,
 כאשר אומן נקרא הנתיב וזה ,פדגוג אמון נסתר אמון שם

 הנתיב חס .בב״ר ועיין (פתרת) היונק את האומן ישא
 צינה ר״ל ,הקב״ה של אומנותו כלי היא כי אומן נקרא

 שמיס(תפארת) כונן ארץ(עפרת) יסד בחכמה ה׳ שנאמר
 אלהים ברא (חכמה) בראשית ואומר (צינה) בתבונה
 ממנו כי (עפרת) האמונה אב נקרא הנתיב וזה (בינה)

ה: והבן נאצלת. האמונה . ז
ב תי ד׳ הנ  שממנו לפי כן ונקרא קבוע שכל נקרא ה

 הן בו הכהות כל כי הכמות כל מתאצלים .
 כלהכחות ממנו נתאצלו ולפיכך נפועיס וכמסמרות קבועים

 בדקות בבנאי הצנין שצורת כדרך האצילות בדקוה הרוחנייס
 מתאצלות כולן בבנין אשר הבנין צורות כל ולפיכך ציורו

 מזולתה ולא ממינו מין כל בצנאי אשר הציורים ־מכחות
 הוא הבנאי בציור אשר החלון בנין צורת ט בזה והמשל

 בציור אשר חלון אין אמנם ,בפועל הנמצא לחלון סבה
 החלון ציור אין הבית בכותל המצוייר לפוך סיבה‘ הבנאי
 ממינו המין פי׳ מאלו אלו שמתאצלות אמרו ולכך העו^, בציור

 העדר הוא שהעדר כשם ט שא״ה ציו״רבגימפריא בציור,
. לצורה ־
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ב 3הנסי והנה .להויה סכה הוא העדר כן שעכרה לצורה תי א ט׳ ה הנ קי שהוא מפני כן ונקרא . מהור שכל נ

הספירות תבנית גזירת ומבהיק ממהר כל מאציל הוא הראשון הנתיב שהוא קדמון בכח הזה
אזי התמורות מנגד חלודה .שוס עליהם יעלה מאשר האצילות: מיני

ה׳ הבהייז: ומסלק תבניתם גזרת ומנקה וממהר ומצחצח מבהיק■ הוא עצם שהוא מפני כן ונקרא נשרש שכל נקרא ה
בלי ליחד כדי האחדות מבין הוא ולפיכך התמורות מהס הנאצלים כל ישהוו בו כי .השוה אסדות

 הב' הנתיב ובין הנתיב זה בין הפרש ויש ולמפה. ממנו
 נשיאות התפתחות הוא כי השו״ה האחדו״ת זוהר הוא אשר

 לשמאל בין לו הפרש שאין עד השוה באסדוס הנמצאים .׳
 שפירשנו כמו לרשמים אפי׳ ומימיב חונן הוא כי לימין בין

 לימין ממנו המתפשמיס דברים הה' הנתיב אבל לעיל
 נשרפו'משרש כולן ולרחמים ולדין ולאחור ולפנים ו^ןמאל

 שמהכת לשמש בזה והמשל .הב' בנתיב ושוה פשופ אחד
ה ומקרשת ומקשאת השעוה  כבו פשופה אחדות בכס הפי

 מתיך וכח מיבש כס שונים כחוש בשמש כי מכאן שנבין לא
 ,וחס חלילה היובש או ההתכה איכות בשמש שיהיה או

 מן למעלה שהיא שכן וכל היסודות מן למעלה השמש אבל
 ואותו מיבש שבשמש אמד בכח אמנם ,ליסודות האיפות

 שוס ובלי יסוד כח בלי פכופ כח הוא בשמש בהיותו הכח
 אחדות שבו הה׳ בנתיב להבין יש כך שינוי, ושום איכות

 לך ויש .ושינוי ותמורה הלוך בני יתפשפו ממנה אכר שוה
 הנתיב כי הב׳ לנתיב הה׳ הנתיב בין ההבדל דמיון לקחת

:השוה אחדות בפי׳ לזריחה הה׳ והנתיב לנפש דומה הב׳

ש ' תי ו' הנ  מלשון שפע כי הוא ידוע .נבדל שפע נקרא ה
תכסך, מיס ושפעת שנאמר וליבוי נזילה

 מן נוזל אשר והרבוי הנזילה והנה .מיס נזילת רבוי ופי׳
 אל אורה וינזל ישפע ממנה החמה שאור בערך הו' הנתיב
 כן הנמצאות. כל על אורה החמה מן ישפע ועוד הלבנה

 הו׳ הנתיב מן ונפרש נבדל שפע ממנו ישפע הו' הנתיב «ן
:הו׳ הנתיב בעצם המשאחדות והמקורות הבריכות פד

ג ת־י  מה מכל נסתר הוא כי נסתר. שכל נקרא הז׳ הנ
 וזהו .הספירות בשכלי רק יושג ולא שזולתו

 השכלים נמנעו שהמופלא מופלא לנתיב ז׳ נתיב שבין ההבדל
 בספירות אשר למשכילים יושג הז' הנתיב אילו לו מהפכי

אמונה: הנקרא העפרס של ורפיון 'למחשבת. וגס אלו

ח׳ הנתי^ב  ,אבלך ימי ושלביו מלשון .פלס שכל נקרא ה
שהנתיבות ולפי ,סופן פד והגיעו תמו כי

; ■ : ופירוד קיצוץ
ב תי ׳ הנ  שזה לפי כן ונקרא מתנוצץ. שכל נקרא הי

 בה״:א הבינה בכסא ויושב מתעלה השכל
 המאורות כל ואל ועטרת התפארת אל מאורו ומשלח עליור

 שס על מתנוצץ ונקרא הפנים לשר ברבוי שפע ומשפיע
הבינה: מן הזוהר ניצוצי שמקבל

ב תי א הנ ״  מפני כן ונקרא . מצוחצח שכל נקרא הי
 המסודר הפרוכת ר״ל הפרגוד עצס שהו׳

 שלמטה הנתיבות ושל העליונות הנתיבות של המערכ׳ בסדר
 שאמר כמו העילות עילת בפני לעמוד הנתיבות ויחס

.הקדשים קדש ובין הקדש בין לכס הפרוכת והבדילה . 
 הפרגוד,בגימ׳ ,לפרוכת מבית הקדש אל עת בכל יבא ואל
 כלי בין המבדיל בחי הכבד חצר היה הפרגוד וכנגד . חצר

, המאכל: כלי ובין הנשמה
ב תי ב הנ ״  שהוא מפני כן ונקרא .בהיר שכל נקרא הי

 המרכבה יורדי ר״ל ,חוזיס כל אשר המראה
 שבמראה לפי הגדולה אופן ונקרא .בו חוזים ,והנביאים

 בהיר סוד וזהו .הנמצאים וכל ותחתונים עליונים כלולים
:יחזה שדי מחזה שם על חזחזית ונקרא בשחקים הוא

״ג הנתיב  הכבוד עצם והוא באחדות מנהיג שכל נקרא הי
 וסיום תשלום והוא הנתיבות מכל המקבל

 נמצאת .עליון באחדות המיוחדים האחדים הרוחניים אמתת
 ולפיכך הי״ג זה נתיב ע״י מתיחדיס המתיחד שכל אומר

:י״ג בגימטריא אח״ד
 שהוא לפי כן ונקרא שכל,המאיר. נקרא הי״ד הנתיב

 המתפרשים לכל עליון וסתרי רזים על מורה
 החשמ״ל עצם והוא הדת בספרי עיניהם ומאיר ממנו

 הקדש סוד מגלה והוא מעלה סתרי כל בידו אשר^ (עט׳)
:וכ״ע הקדש ותכונת כ״ע שהוא הקדש שוד ר״ל ,ותכונתס

״ו הנתיב ט  שהוא מפני כן ונקרא .מעמיד שכל נקרח ה
בערפלי (עטרת) הבריאה עצם מעמיד

 הערפל: את מקריש הוא הזה הנתיב פי' ,(תפארת) טוהר מן אלא זה נתיב שכלית על לעימוד אפשר ואי ונשלמו תמו
העליונות הצורות חקיקות לקבל ראוי שיהיה עד ומעמידו זס כי זה בדבר תתמה ואל .פלס נקרא ולפיכך מזהיר בכל

לא הנתיב זה ידי על הערפל חיזוק ואלולא הנבראים מכל החלזון הנה כי בזה והמשל .מינים שני כל בין הוא הספק
 או הדגים מכלל הוא אס עליו לעמוד אפשר אי (עטרה)

 כי מקומו מחליך אינו ומתנועע חי הוא כי הצומח מכלל
 הזה הנתיב אמתת לידע הבא וכל .בארץ ותקוע נעוץ הוא
ט: הנאצלת (תפא׳) הגדולה מחדרי עליו שיחקור צריך מ מ

 נאמר ועליו הנבראים ציור לקבל הערפל באפשרות היה
: חתולתו וערפל לבושו ענן בשומי

ב תי נ ! ה ״ ט  לכלמ^ מוכן שהוא צפי נצחי. שכל גקרא ה
 של עלון והוא ותמורתו יצרו את שנונצח

פכבול



ירדד הראב״ד-הקדמת

ת) מר מ ד(  פעמג הממרה הקכל הנתיב בזה כי הכבו
ק גן הנקרא והוא ה׳ מצות מל ומדון  לחסידים המוכן מ
ת: אשר ' ר מ ע . ג

ב תי נ  התפארת בכח כי דמ ההרגש. שכל נקרא הי״ז ה
 מממל בשמים נמצאים אשר ,הצורות כל , ,
 המתמלות הנפשות כל ולפיכך .וביבשה ובים מתחת והארץ
 הסייס בצרור צרורות להיותם כשיגימו למילוי ממילוי

 באחד יתלבשו (מפרת) האמונה חסידי אותם אזי (תפארת)
 שם אשר הקדושה ברוח אשר,.בתפארת ההרגש במלי מן

:זה והבן בחשמל הוא אזי המלפוה בסוד
ח הנתיב ״  מפני כן ונקרא ,השפמ בית שכל נקרא הי

 רז ממנו למשוך יכולים בזה שהמסתכליס
 או בצלו המתלוננים כל מכונו למשוך יכולין וכן וחידה

 וחידה רז למשוך יכולין בו הדבקים, כל ממשותו בחקירת
 נתיב כי הו׳ לנתיב זה נתיב בין הבדל .ויש .העילות מעילת

 כל על נבדל שפע ישפע שממנו לפי נבדל שפע כקרא הו׳
 שפע הוא הנתיב זה אבל שפמו למקבלים להחיות המקורות

 מעכין ולא המילות מעילת וחכמה והבנה לימוד לעכין
: פרנסה

 לפי כן ונקרא הפעולות. סוד שכל נקרא הי״ט הנתיב
היורדת השפע מתפעלת זה כתיב ידי שעל « ,
 והנה .הספירות כל אל מכ״ע ר״ל העליונה הברכה מן

:הספירות צבאי לכל השפע יתחלק ידו על הזה הנתיב

ב׳ הנתיב  שבזה מפני כן ונקרא הרצון. שכל נקרא ה
 ועל בחכמה אשר היצורים כל תכונת הנתיב

 ר״ל הקדומה החכמה מציאות כל יודע השכל זה ידי
 הי״ד כי הי״ד לכתיב הנתיב זה בין הבדל ויש העליונה

 :החכמה סתרי מודיע וזה כ״ע מאיר.בסוד ' ;
א הנתיב ״ כ  כן ונקרא .המבוקש החפץ שכל כקרא ה

 כל מקבלים הכתיב זה ידי שעל מפני
:לכולם ממנו להשפיע כדי מכ״ע מקבל שהוא שפע הנבראים

 שכלים נפקדים בידו כי .נאמן שכל נקרא הב״ב הנתיב
להיות כדי ידו על ומתגדלים רוחניים

 מעילוי תתעלה כך ידי ועל הפס בצל למתלוננים קרובים
:לעילוי ' ■

ג הנתיב כ״ הנתיב זה שע״י מפני .קייס שכל נקרא ה
להלבישם הספירות לכל קיום כח יבא ... :

 לק הספירות כל מקיים הנתיב שזה ולפי קדושתו מרוח
קייס שכל נקרא

 שהוא' לפי כן ונקרא .דמיוני שכל נקרא הכ״ד הנתיב
 אשר הדמיוניס לכל וצורה דמות נושן

 דומם מיני לכל חלוף בני בדין צביונם לפי בדמיונם נבראו
 אשר לכל המשכיל מיני ולכל החי מיני ולכל צומח מיני ולכל
נתן. לכולם הנמצאים ולכל השמים צבא ולכל וביבשה ביס

כראוי■לו: שמלות חליפות לאיש .
ה הנתיב ״ כ  לכל השם מנסה בו כי .כחנסיוני נקרא ה

:הנמצאים
השכל. שבזה מפני .מחודש שכל נקרא הכ״ר הנתיב

 המתחדשים החדשים לכל הבורא מחדש
 :אל״ד ונקרא הפועל אל הכס מן יוצא והוא העולם בבריאת
 שממנו חומר והוא מורגש. שכל נקרא הב״ז הנתיב

 העס־ון גלגל מתחת הנבראים כל נבראו
■ .והרגשותס

ח הנתיב כ״  טבע נשלם שבו כנפני .מוטבע שכל נקרא ה
שהוא: בשלמות החמה גלגל מתחת נמצא כל

 :טבע בגימעריא ,אי״ע ונקרא הטבע .
ט הנתיב ״ כ  גשם שכל לפי .מוגשם שכל נקרא ה

 יתגשמו אשר והמזלות הגלגלים כל שמתחת
. :ובגבולם בגדלם מתארם הוא

ל׳ הנתיב כ^. כחות כולל הוא כי .כללי שכל נקרא ה
: ומשפטיהם והצורות והמזלות הגלגלים

ב תי א הנ ל״  השמש, המנהיג הוא כי תמידי. שכל נקרא ה
 אחד כל והצורות הכוכבים ושאר והירח

 המזלוח: אל ממערכתס הנבראים לכל ונותן בגלגלו מהם
:והצורות .

 לכוכבים לעובד לחבל- .נעבד שכל נקרא הל״ב הנתיב
:ולע״ז ולמזלות

: ויתעלה בעזה״י ופירושם נתיבות ל״ב תמו
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ר מ א י פ< ,גלום אוצר שהוא המכס רצון אה להפיק רצוני כוטארילו משה -  ג

א ,נשנים ורך בחכמה אב ,לכלום דמי קמיה אינש קרא סו  לגל י
ס, בני  יחרןשיסטצס ולא שלמות. בכל מטולה איש שהוא האנושי המין פאר הר

 בגדרו/ האדם שיונח בטל והנם .הרוממוה דרך על סגולוהיו בשלמות חחד איש
א ואס .יערו בכבוד אלהיות במחשבות השתדלותו משים הוא כי  נא אלם הו

ו הי י ל הנמצאות מכל למעלה הוא ,,אנושיות מחשבותיו . רי ח/ סלו ש  בכס ה
 האדם והוא .זמן ובכל מקום בכל אחד כחו כי המורה בו הפול ולא , השכליות

 העדפה רב יותר ,ונאמן קיים באופן בשוה הפועל הוא כי הבריאה סוד לו שיש
 הנעלמות בנסתרות מרגליות שהפיק פה .החכמות בגדר השבה בתכלית
 ולכן ,חנה כבוד גויתו בצורת ,למנה לו הדבריות ומעילות המדותיות מעלות

 ויותר נכון יוסר שהוא מה -מלבו בהוציא העצה עוב הוא אשר על גחליטהו
 יודע . קדם מאשר יוסר השכל שלמות על עומד אדם יתואר . לאדם מועיל
 אמרום צופים אשר הדברים כל .פלפולו מרוב פנים מכמה השרן אס לטהר
 קיימא של בקשר נקשר .בשלום ויצא לפרדס נכנס .בגורלו כללו ושרפים חיות

 ונהורא ממיס צדיק איש הוא כי ,יורה יורה ידין ידין .עילום אל בהשגת
 השפעה עד חקר . האלהי הפילוסוז שמו נקרא החכמים בתוך .שרי טמיה

הו' נכון ביותר החכמות כוונות כל בו וכלל . ההיא בחכמה התכלית שר,  שאפ
 טל זריזוהו לרוב המלקים אלה כל בו ראותי ומצד ,ישר וטבע שוה מזג

 כי .להקים רצונו תורך בלבי אמרתי האלהיים לדברים תשוקתו לחוזק הדרישה
 שראיתיו ומפני . יצירת ספר על ביאור לעשות רבים בתחנונים פני מלה םוא
כי לדחותו סרתי ולא סרה דברתי לא האלהיים בעניניס ההשגה גדול ה/  מז

 על לקחת לצוותו ממני הכונה היתה אבל . הלזה האיש אל כן לעשות יתכן לא
 להשתמש לא ,היקרים ציון מבני סגולות יחידי דרך כן כי הדברים. המהודר ■ההדר

 החכמה זאת ידע שנא מי כי ,התושיה בזאת עיונו יהרוס זה באופן כי .בערבוביא
 אלא לשמות עצמו יכניס לא ולכן .יביס שיטבע לשחות ידע שלא מי בדמיון יטבע

 עליו אמרתי השגתו עוצם ומצד . קיים במצב השחיה יסכל ולא בלמודו שהרגיל מי
 .וישאב ממכמסי שידלה רצויים היו ומעשי כוונתי זאת ועל ,ליראיו ה׳ -סוד

 ענין על הערה בו שיש רז״ל מדברי דבר או פסוק לו לבאר נמנעתי לא והאלהיס
 ,הטבע חכמת ר״ל בראשית מעשה כולל שהוא הספר זה לו וביארתי .החכמה ואת
 לזה ונמשך .נעלמה מכמה היא אשר האלהית חכמה ר״ל מרכבה מעשה ולא

 זה אל ומצורף .מדעתו ומבין חכם היה א'כ אלא ביחיד במרכבה ולא אמז״ל
 מרכבה מעשה ואגמרך תא אלעזר לרבי יוחנן רבי ליה אמר ז׳ל אמרם האופן

 אמשוך ולא הבחרות רתיחת לי ויש זקנתי לא ר״ל ,קשאי לא אכתי ציה אמר
 ר׳ הרב ביאר כאשר .אוצרו היא ה׳ יראת נאמר החכמה זאת ועל . מחטוא
 שבע על י״א בפרק וז״ל . הבריש בספר ספרד מרמון ברבי.יצחק אברהם

 היא ה׳ יראת ודעת חכמת ישועות חוסן עתך אמונת והיה נאמר החכמות .
 ישועות ,להשגורת רמז חוסן , לתכונה רמז עתך ,למספר רמז אמונת ,אוצרו

 ,ה׳ יד עליו ותהי המנגן כנגן והיה מנגן לי קחו ועתה כאמרו ,לנגון רמז
 למכמה רמז אוצרו היא ה׳ יראת ,לטבע רמז ודעת ,למדות רמז חכמה

 דואג שלבו והוא ב״ד לאב אלא פרקים ראשי מוסרין אין Yi כאמרם ,האלהית
 תועבת כי נאמר החכמה זאת ועל . חטא וירא ועניו נכנע שיהיה ר״ל בקרבי

 בלמדו והשלימות היושר בתכלית האדם שיהיה שצריך סודו ישרים‘ואת נלוז ה'
 שהיא בראשית ומעשה .ל׳ד פרק ראשון בחלק המורה שכתב כמו החכמה זאת

 ולא ז״ל כאמרס המדרגה חותם סתר על מאד נפלאים דברים הטבע חכמת
 ראשונים לימים נא שאל כי לראיה זה פסוק והביאו בשנים בראשית במעשה

 שהוא האמצעי בעולם חוקר בראשית מעשה כי . שואניס שנים ואין שואל יחיד
 ,חמישי מטבע שהגלגלים הפילוסופים ראש אריסטו שביאר כמו הגלגלים עולם
 אדם פני מרכבה במעשה הנזכרות היות ארבע הנה כי מרכבה במעשה זה ונכלל
 להיותו באדם וגורר לאדה הדומה האויר יסוד שיניע הנבוכה כוכבי כדור אל רומז

 כאריה שיגבר העפר יסוד שיניע המזלות גלגל אל רומז אריה פני .הקומה נצב
 שיניע חמה גלגל אל רומז שור פני .הרובץ מחצב כצורת וצורתו רביעית בעל והוא
 העור. כתנות בחיצוני ר׳׳ל בו שיגבר בעבור לאודם נוטה השור ועוד האש יסוד

 שכח המחקר חכמי כתבו כאשר המים יסוד שיניע הירח לגלגל רומז נשר פני
 בעוף יגבר היסוד וזה ולח קר המים ויסוד והלחות הקרירות על יורה •הירח

 מעשה נקרא ולכך .אחד בסימן הכשרו לכך נברא הרקק מן העוף ז״ל כאמרס
 כארבע שהיא מרכבה כדמות שהוא ע׳ה הנביא יחזקאל שיאה המראה מרכבה
וסוס כסף מאות בשש ממצרים מרכבה ותצא ותעלה בנאנני כמז בהמות

כן ו ה. א מ םו שי מ ח  :4ונופ אופנים וארבעה חיות בארבע המרכב׳ זאת דמות ב
 במש״ ארז״ל ומזה אחד וכסא ומרכבה כסאי השמים שנאמר בגלגלים כסא שם

אברהם רבי הרב עכ״ל < פרקים ראשי מסרינן חשמל כעין וארא עד סגיגה
:ספרד מרמון יצחק ברבי

ממ נקשר זה כל כי הרב זה בדכרי הנאה לי יש מאד בוטארילו משה אמר  בחכ
,הקבלה במפתח נעולה האלהית כפילוסופיא חכמת והעבודה ,הקבלה

 מן האמת ויכיר ,כהשגתי ישיג כהרגילי שהרגיל ומי התכונה חכמת וג״כ
 שלוא החכמה מזאת ספר שום הנחתי לא ראשי חיי כי־ .דברתי באופן השקר

סן ובזה הקבלה בשרשי שנתפלסף למי אלא דברי נתתי לא לכן .חקיתיו או  ה
ך מסר מאישי להיות שירצה ומי .רמזתיו שלא צירוף שום ימצא לא רי צ ם,  ד

 צו שנמסרו התנאים לשמור וצריך ,ולהנדס הענוה דרך על מעשיו לעשות
את חון אבל .בקרבו והבינה החכמה מקור יושפע ואז מרבו ד׳ מז קו  צא: הנ
 שהטנוה מי טל אלא חנה לא מעולם הבהיר האור כי ,השכינה עליו ישכון
סן ועל האדם מכל מאד עניו משה והאיש סוד וזהו .למנה לז היתה  חו

 כי■ ,בהודה והמבהיקה המאירה באספקלריא הביט ולפיכך ,ידה גורלו המעלות
 הליצנות כה! מגונות מדות מיני ממנו יתרחקו הענוה מדת האדם כשיירש
 מיני■ כוללת שהיא נמצא , המדות פסותי מיני ושאר הרע ולשון הרות וגסות

 שאמר כמו הענוה במדת המשיח מלך ע״ה הנביא שבח ולפיכך רבים הלימיות
 יתכן לא כי ,עניו כמו עני כי יונתן ותרגם חמור על ורוכב עני הוא זכריה
 .חמור על ירכב הענוה למדה אלא ברשותו יהיה העולם כל שהרי עני שיהיה

 וכש־עשם׳ ,לשמור הנכבד היסוד זה נפשו להשלים שישתדל האדם על יש כן ואם
 הדרך ונמצאת עבירה גוררת עבירה כי עבירות מעשות ישקוט לא זה בהפך

 שישתה כמו הנכונה הדרך ישחית המדות רוע החכם כמאמר , נשחתה הנכונה
. :שתוסר ראוי הלענה כן אם , מהלענה במעט הדבש .

ת קצצו ולכך מוסר חטא חטאו רבים בוטארילו משה אמר  ובו# - בנטיעו
ת. רבות עליהם עו  וז״צ הפילוסופים ראש שהוא אייסטו כתב והנה ר

 1פעלי ופעל הש״י ועבד היושר פשרת מי , והיפים המשובחים המוסר במאמרי
 אלהיש אהבה האל שיאהב עזה אהבה האל אוהב שיהיה בכשרון עמו ויהיה ־

 בדומם ישמח דבר כל כי כאוהבים אליו וייטיב ויסייעהו וישמרהו השכל ויאהב
 ,הפילוסוף לשון כאן עד ,והשלם והחכם החי הוא והאל רצונו לעשות ויבקש לו ״

 הגאום מדת מעלי השלכתי ואני .סוף לו אין המופלא המאמר זה ולשבח
 שהייתי המיועד זמן כל ,הסתרים לגלות רציתי ולא הענוה בדרך והלכתי

 וכוונתי ,לגלות אביתי לא שבעולם ממון כל אלי יפסקו ואפילו ,בקשיים נקשר
 במשכן ששוכן ז״ל נפרדי יעקב ר׳ מורי אדוני רצון לעשות רצויה היתה

 אל דבר, התר לגלוח ,מיומן כח לי ים מרשותו ,הזמן ועבר והואיל .התהלות
 אלפי באלף ואפילו ,להשלים החרים תנאים עלי יש זה כל ועם ,ונבר הכם

 מש אעשה ,עלי תעבור והמיתה אעלים, אבל אגלה לא זהב דיניי אלפים
 עצמוס כמו בארון מגולגלים יהיו עצמותי זה ובזולת ,אלי מורי אדוני שנוה

 ולכן התמורה עולם ־ בשביל הבא עולם לאבד תועלת לי מה כן אם ,יהודה
 לא , אקבר ואם שכחתי מלותיו,ולא על עברתי לא , בדא לא לבי הסוד לגלות
 למלמדינז טובה ונחזיק נבא בפירוש הפילוסופים ראם כתב והנה .עובר אהיה

 הרב כן אם .גופותינו את שהולידו מאבותינו יותר ,נפשותינו את שהולידו י
 על הסכים ,ז׳ל הספרדי יעקב רבי ,ורוזני ומורי אדוני ,הימני עמוד הגדול

סרתי,. לא והעבודה ,הודי אתן ולא ,לבי בתוך הכמוס םוד לגלות שלא ,ידי
,ונצור וחתום נעול והדלת ,אסור לא ומעולם ,שמרתי ומצותיו דרכו אבל
 עש ואהיה ,הנפשות עולם שהוא הבא העולם לתיי זוכה אהיה האופן ובזה

 ואפי״ ,הקדושות כנשמות אלהיות וטובות ובששון בשמחה האלהיות השכינות
 בעצמותו אכיר אם ,החכמה זאת מפתחות לו אמסור לא מחלצי היוצא לבני

 החכמס תמסרו אל אפלטון אמר ולכן .הרשומה העגולה מזאת הון שיהיה
 ג״ה אמר הפילוסופים וראש .מפנינים יקרה החכמה כי מעלתה יודע שאינו למי
כונה* ,תחמסוה פן לה ראוי שאינו למי החכמה תמסרו אל היונים חכמי אל

ה שלא לומר מלמד כשהחכם כי וזה .שמה בני אח חשיב פן כמו תחמנו
 ע״ש• שלמה כמאמר , ומשחיתה החכמה חומס הוא לה הגון שאינו למי החכמה

 האיש זה אני ורואה והואיל .מליך לשל יכוז פן תדבר אל כסיל באזני
 ההכמס־ זאת מהוד לתת גליתי וללבי אמרתי ,המעלה קכתר מוכתר מאישטרו

 הר®•■ בתורה העוסק כל ארז״ל והרי , דרחמנא כבשי לו לגלות ורציתי ,עליך מוטל
־ יצירש ספר לו אבאר ,הנורא האל ובעזר .גדול ככהן הוא
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א ״ { ת ושפים כשלשים ^ מ פי א צריך . פליאות.,חכמה נ ״ ש ושפים כשלשים ^  ט 1סון אין רמז ב׳3 וכו׳.פירו
 אצילות שממנה מפלה רום מציאות א״ס ככת . / ג כעדו כפולמו הקב״ה שכרא מה שכל לדעת אחה ;
 שהן ולפי .׳ כפלמות כתיכות ל״ב החכמה ומן החכמה. זה וכל כדמותנו בצלמנו אדם נטשה שנאמר באדם -ברא ;

מלשון פליאות נקראים מא״ס מטלה מרום כחכמה נמשכות שנאמר-ואחר / החכמה סתרי את העלה מתוך שיתבונן ־כדי
 אחזה ומבשרי זאת נקפו טורי

 אשר האיברים פירוש ^;אלוה/
 .ונחקקו טורי אחר .נסדרו ,

 שכל ד ט הטמרה ר״ל ;:זאת
 , באדם נחקקו וכלליה ,פרטיה

 אלוה.וכבר אחזה ומבשרי זולכן
 גולם היא שהיו״ד לטיל ■ביארנו

 גל״ס החכמה, והיא צורה בלי
 ראשית הי׳ הטליונ׳ שהחכמה כשם ולכך .חכמה בגימטריא י

 ואי מכל ונטלמת בכל והיא הכל ואחרית הנמצאים כל
היא היו״ד כן ; הדברים מן דבר בלטדיה שימצא אפשר

ה נ ש  פליאות נתיבות ושתים בשלשים א מ
צבאות יהוה יה חקק חכמה .,

 שדי אל עולם ומלך חיים אלהים ישראל אלהי
וקדוש מרום עד שוכן ונשא רם וחנון רחום
עולמואת וברא .שטו

וספר

 ארי דמפרגמינן יפלא כי
 בין הפרש שיש ולפי .יתכסי
 כן כמו נקראים לנתיב נתיב

 יפליא כי מלשון שהוא פלאות
 וכל .הפרשה מל׳ שהוא לנדור
 החכמה מן ימשוך ונתיב נתיב

 כל להראות מגיט שהוא טד
 ומשך כד״א בבינ׳ ונתיב נתיב

 שממנו סוך אין הטלות טלת כח וכו׳. חקק :מפנינים חכמה
 סבה כח והמציא חקק והחכמה מטלה רוס הטליון הכתר

כל המציא בינה ומכח הומת, בכח שהוא ה״א יו״ד שנקראת

 בספר ספרים בשלשה
וספור

ם. בשלשה :דעת נקרא שהוא הבנין להמצא וא״א בהן ואחריתןונעלמת האותיות כל ראשית  שמות בשלשה ספרי
הנקראים , ,, ׳ שנא׳ הראש באדם ודמיונה הקודש, מאותיות אות בלעדיה

הוא שהגולם וכשם מלמעלה. ,עליו אדם כמראה דמות
 לד׳ מקומות ד׳ הס קבולו ראשית שהגולם וכשם , חקיקות מיני כל מקבל האטום הגולם היו״ד כך צורות מיני כל :מקבל■ ;

 הנורא הקרח כעין לרקיע מחוץ לו מקיף הזה שהגולם וכשם ,איכיות ד׳ כנגד מקומות ד קבלה הזה הירד כן איכיות
 במוחו אשר איכיות לארבע מקיף באדם וכן , הנמצאים לכל וחשמל לבוש והוא למאד דקה שמלה לו מקיף הזה היו״ד כן

דבוק שבהם העליון שבראש/ למוח יש קרומים שני סוד וזהו / המוח מונח ובה למאד דקה שמלה מרכבתו חדרי בד׳
לעצם ̂ ,

: ׳ דל מגרמישא אליעזר ר׳
ה מכוסות .פליאות וכו׳ נתיבות ושתים כשלשים ׳מ״א מי  כד״א(יי

 ה׳ ; חכמה : דבר כל ממך יפלא לא ונו׳ עשית אתה ל״ב) ״
 הו״ה הי״ה פי׳ .יהוה : כחכמה שהקים יספר מי .ארץ יסד כחכמה
 כראשית במעשה ואמרינן .עולמים צור ה׳ ביה כי . יה : ־יהי״ה

 עולמים וקצ״ו. וארץ שמים הקב״ה כרא. אותיות שש באלו ידמרכבה
 ישראל. אלהי ;בה״א והעוה״ז ביו״ד ברא העוה״ב .עולמי״ס ■כמנין
קדמה-לכל'שנאמר ישראל של מחשבתן אלא ישראל נבראו לא יוהלא

בראשית

; דל גאון סעדיה לרבינו מיוחס פירוש
 ולקמן אותיות וכ״ב ספירות יו״ד פי׳ . וכו׳ ושתים כשלשים מ״א

 אלהי צבאות ה׳ י״ה חקק :זה בפרק ספירות ליו״ד להו מפרש .
 בי״ה , ידו״ד י״ה האלה השמות פר״ס .וכו׳ חיים אלהים ישראל
 צור ה׳ בי״ה כי שנאמר עולמות ב׳ ברא אלו שמות בשני ידו״ד

 שמות נ׳ אותו שמו כי ,והעוה״ב העוה״ז שנים עולמים צר עולמים
 ג״פ כנגד והוה ולשעבר להבא. לשונות ג׳ משמע יהי״ה הי״ה הרה

מרומא בשמי קדיש קדושה בסדר לומר חכמים תקנו וכן .ק׳ ק׳ ק׳
 לוילון שברא עננו עליו פרש״ז מרכבה במשנת שמפורש כמו ונו׳

הם נבורתיה עובד ארעא על קדיש שם. ולשבחו להללו ומעון -
 בצבאותיו הוא אות כלומר . צבאות :שמך מקדישי על בעולמך שמך את וקדש״■ יוים בכל אומרים שאנו וזהו ■ יום בכל לנו שעושה. .■■הנסים

עמו על הוא שר ישראל / מהלל שם להיות כסאו על לאות׳ שברא, המיוהד בכרוב ׳כלומר שלו באות רק לראותו יכולין צבאותיו כל •שאין
ישראל ־־ ■ ' ■ ■

ה׳ אוצר מבעל פירושז״ל בוטריל משד; ד;ר״ר פירוש
מ׳. פליאות נחיבות ושתים כשלשים ■מ״א ר כהב חע״ה אברהם חכ פ ס  הזה ה

הו׳ ה 'ו חי העיון בהשקפות הנבוכים ההכשים מור אמ ה בענין ה מונ א  ה
ה .■הברורה הנ רו חכמי כנגד זה עשה אאע״ה ו ץ על חולקים שהיו דו  ענ
ה רבינו כחב כאשר ■האחדות פר ז״ל סעדי א בס ר ק ם אבן הנ  וז״ל הפילוסופי

חו אאע^׳׳ה על חולקים היו הכשדיים חכמי .ראשון ־בשער מונ מי .בא חכ  ו
ח, לג׳ נחלקים היו ■הכשדיים תו שונה כת כ ח רא מר ת שחי לעולם שיש או בו  ס
ת הפוך פועלת אחת וכל -קדומות אחר מת אתת .ה ה גור חת הוי א ת ו מ גור

* סד הפ א לא הרע שמפועל ה ב. פועל יבו ת שהיחה אמרו יכן טו ה כוונ ע ■ - פר
רו מ א או ג ה כי ר ם, נגד רע כ ם שאמרתם הוא הנ׳ לומר רוצה פני ת א ר הקדמה * רע פועל הוא ה׳ וק ה ו על יבא לא הרע שמפועל המשנים מכת היא בנוי  פו

ת בשני מאמינה הכת זאת א״כ ■עוב הו מרת השניה הכת . אלו חר אם כי קדומות עלות שלש שיש או ם חבירו על יערער הא רי עו  ויכריע השלישי יבא ער
את ולכך■ / המציאות שעליו במה יזבחינה אופן ואין השלמות על הענין יצא לא זה בזולת כי <סדבר ה הכת ז סק ג׳ הדין פ ת ג ת סבו מו ת הג׳ הצח .קדו ר מ או

־ י ־ , ־ ׳ ; ׳. שהשמע ־ ־

)g n> ( ׳ ס ,א שי של ם ב תי ש חנו הדקדוקי׳ בשער נודע כבר / ו אנ בנו ו ח הר
שית/ פ׳3 לתורה בסי׳ ■בזה י..... תשמש הב׳ כי /בראשית הב׳ ברא

שי הכלי להוראת ף או באבן כמו הפעולים יעשה בו א  ותשמש . באגרו
ם במקום ח צלינו בך ,ע ה .עמך שפי׳ / ננג הנ  ׳3 בו יובנו בשלשים ׳33 ו

אר כאשר ■הפירושים ה נב עז״ תי :ג ס נחיב .י,ות3נ גינו דרו  ידעו לא נתיב י אנ
ה לנקבה הה׳״א .מות אל נחיבה דרך נקבה ולשון • זכר ל׳ טיט אינ .׳מסיק ו
במים ׳ ׳ ■
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 וספר בספר :גו כלולים שהס שס של מהותו הנקראים

 בו כלול שהכל וא״ו ה״א יו״ד שם של אותיות ג׳ , וספור
 ורמז . א״ס שהוא המהוה מאמצטות מתיחד סוף! אין טד

 ושתים שלשים בי״ה , טולמיס צור י״י ביה כי לשלשתם
ייר^': של אותיות שתי כשתהפך ,

(ש״ל): י״ה. אותיות וב׳ י׳ ה״פ ה׳ י״פ *ר״ל

 הטליון ביו״ר וכנגדו , למוח סמוך והב׳ ,הגלגולת לטצס
 שצ לרקיט מלמטה אשר שהגולם וכשם .נטלם רקיט
 אין כך / בו הדבק הרקיט זולת קיום לו יהיה לא מנוה
 והשמלם הדוק זולת המוח כתות לכל ולא לאדם קיום
 התחתון ניקב אס ולפיכך , למוח ודבקה מקפח אשר

 החיופ ראשי טל אשר לרקיט ממטל שיש וכשם . טריפה
 הקרומים שני אלו נין כן , כסא דמות ספי״ר אבן כמראה

 אויר בין ממוצטת שהיא טד למאד ודקה זכה ליחה שס יש
א ליחה ולא ממש אויר אינה כי ,למיס הי ש,ו  שבטטרה)^ (חסד המיס פני טל מרחפת (בינה) אלהיס לרוח דוגמא ממ
 כסא כטין והוא צורה. כל לקבל ראויה והיא צורה לה אין ובטצמה המראות כל כוללת שהיא ר״ל ספירית והיא
 ודמות כסא דמות ספיר אין כמראה ראשם טל אשר לרקיט וממטל שנאמר ההוא הכסא טל שוכנת אשר החיה -לסוד

 וכטין החכמה היא הכסא טל היושבת החיה שאותה ודט :הנזכרת (בטטרה) החיה והוא מלמטלה טליו אדם כמראה
 כולל האש כי , אמ״ש שביסודי הדק הזכיר פירוש .אש כמראה הוא ההוא והחשמל . החיה אותה מקיף חשמל(מלבוש)

 האט ומן , אש כמראה היא ולמטה מתניו וממראה ולמעלה מתניו ממראה החיה אותה והנה .דקיס הרבה ^נווניס
 מן כי אהב״ז ודט .(טטרה) ה׳ כבוד דמות מראה הוא הקשת כדמות הנוגה ומראה ונוגה זוהר מתפשט ההיא

הם אשר רבות נתיבות ממנו מתפשטים לחיה ממעל אשר ושמים) הטליון(תפארת הרקיט  והשכל ההרגש כח ישולח נ
 בפרושי הנה שכתבתי במה תדקדק ואס .ההם הנתיבות זולת ורצון הרגש שוס ימצא לא כי ודט ,לו הראוי אבר לכל

 הנתיבופ שיהיו ר״ל מהם שיתפשט הוא מוכרח ולפיכך אש, ,מים ,אויר ר״ל , אמ״ש אמות ג׳ סוד בו תמצא
 המתפשע הוא האחד הצינור ,צינורות ר״ל נתיבות ז׳ מהן יתפשטו ולכן .כפולות לסוד אמות השלש אחר נמשכות

מצד . ,
גאון ר״ם

 נקראים ושלשה .החיים כל את המחיה חיים אלהים (כפני) ישראל
 למקשים ואמיץ הזק שהוא אל . החיים ועץ והמים ההלהים היים

 ישא לא כי בו שנאמר כמלאך אינו ומיהו , מהם ליפרע נגדו ערפם
 שהוא , רם .די לעולם שאמר ׳ שדי .והנון רחום הוא אך לפשעכם

 בכנוד נשא נשאים כל על נשא שהוא ,נשא . עולם של כרומו יושב
 מעלה גבורתו בכח בזרועו כל וסובל נושא והוא ותפארת זגודל
הוא הקב״ה אבל למעלה ומשאם לממה הם נושאים דרך . ומעה

מגרמיע־א הר׳א
 לעולס שאמר פירוש .שדי :ישראל אלא ראשית ואין ברא בראשית

רד הזכיר .די  כתב פירוש . בספר : מאמרות יו״ד כנגד שמות י
 ספרם אשר הספר אחרי כמו מנין פירוש , ספר . האות גולם
 ורבינר .מאביו החסיד קבל כן ,דבור פירוש ,ספור .אביו דוד

 שלישי ספר .כפר״ת בג״ד שני ספר .אמ״ש א׳ ספר פירש שבתאי
שניה בבא מנהגה זו ברייתא ,וכל , נ״ק ס״ע ל״נ ע״י ז״ח ה״ו

- :הימנה שלמעלה בבא מבארת , ־ ! ו , ו ! , ! ! ' ,
. ̂ צפון נועה שנאמר למעלה והוא דברו בתליית למעה ונושא למעלה

 1אלי הקדושים משרתיו וכל קדוש שהוא / שמו וקדוש. . ותכלית סוף, בלי עד עדי שמלכותו ,עד שוכן . בלימה על ארץ תולה תהו על
 שלישית: פשועות י״ב ,שתים כפולות ז׳ ,כדפי׳ אמות ג׳ והן / אחת אמ״ש ספירות מיני ג׳ פר״ס ,ספרי׳ בשלשה קדוש. קדוש קדוש אומרי׳

והגי׳ . '

בוסריל הר״מה׳ אוצר
מים סו . נתיבה עזים נ ת הקביז .נתיבתי נ ה .אדריכם עולם בנסיבות ו הנ  ו

ת :ושנים ולא ושהים אמר ולכן ,׳נקב בלשון בא הקבון או ל ת . פ ר  פלא מגז
ת נקבה ובל׳ • פלאים ותרד זכר בלשון בא והקבון  הפלאות. קץ עדותיך, פלאו

ת בקבוץ נתיבות שהזכיר !צפי ת בקבוץ פלאות הזכיר הנקבו  ופלאות ,הנקבו
ה : והפרשה כהוי לשון , דבר מיי׳ היפלא מלשון נגזר מ כ  שם.משותף .ח

ה שם טל בכאן ושיתופו - ר פי את השניה ס מת הנקר א , אצהיס חכ הו ך ו מו  ס
ך, מ ס נ סר ו ח ר או של, חיבות ו ס ח, ח ״ י טעמו נ ה פלאות ו מ תבחכ מו ש Iהנר

ק ק ח

ר האלוה הוא שהשמש מו א הג הו ה כל פיבח ו סד הו מי וקצת ,ונפ כ ח  מ
חר נמשכו מצכוס את מחשבת א  בכל אפלה. ימי שלשת היי ולפיכך הכת■ ז

ם, ארץ אז מצרי ה הכיר ו ע ת נאנלח היא אבל מעצמו הממשלה שאין פר א  מ
שונה הסבה אז , הרא ה ויקרא ו ע  עבדו לכו ויאמר אהרן ואל משה אל פר

.■ השמש טל ראשונה עלה יש כי הכיר כי אצהיכס י״י אמר ולא י״י אש
כ ה רבינו לשון ע'  ן הפילוסופיה אבן הנקרא בספר סעדי

ל עד״י אבן כתב בוטריל משה אמר שצא■ פילוסופים היו אברהם שבימי וז׳
ש האמינו חו לא בטולו שיבוקש מה ולבטל בחמ ר קו אבל ט פי החזי  ל

ר ולא קדמון שהעולם דטחם ר ולא ס א כי לעולם יסו ת הו בו התחיי  מן הצל כ
ל האדם ת היו אשר הדעות אלו ולהסיר י עד״י אב״ן עכ׳ סדו סד בתכלית נפ הפ הם חבר ה ר זה אבינו אבר פ ס קרא ה ר הנ פ ה ס ציר רו והתחיל .י פ  בבי״ת ס
ת עשר הם נתיבות ול׳יב ;בראשית שהתחיל מרע״ה שעשה כדרך רו ת,. ושתים ועשרים ספי תיו ת ואלה או בו תי ל חכמה פליאות הס הנ ת ר׳ סו מ׳ מכו  כמו חכ

ם יפלא כי רג תו מ ת לספירה בזה ורמז .יחכסי ארי ה א ה הנקר  ראשית: ואין חלה אלא ראשית אין אלהי׳ ברא בראשית .וז״ל ז״ל הרמב״ן כתב כאשר ,חכמ
ם .לו ראשית וירא שנאמר משה בזכות אמרו ועוד .אדמתך בכורי ראשית שנאמר בכורים אלא ראשית ואין דגנך ראשית שנאמר מעשרות אלא ת כונ  זו ו

מוז בראשית שמלח ת ביו״ד כי תר רו מז העולם נברא ספי ר ת לספירה ו א קר ה הנ ה היא ארץ יסד בחכמה ה׳ שנאמר הענין כל יסוד שבה חכמ מ חרו  והיא־ ה
ת למיעוט שיעיר לה אין קדש ח טשר האדם ימנה וכאשר ,בה הנבראים התבוננו מז מעשר אחד ויפריש מדו ת לעשר ר רו פי תבוננו .ס ם וי  בעשיריות: החכמי

ת הו׳ ראשית שנקראו וישראל ,בה תרמוז בעיסה יחידה מצוה והחלה • בה וידברו ס ת בת הכתוב שקראה לכלה השירים בשיר המשול׳ ישראל כנ חו א ם, ו א  ו
מו׳ אמו לו שעטר' בעטרה במדרש זה להם בא זכבר רא וכן .רבים ובמקו רו במשה לו ראשית וי פ ס ה נסתכל מרט״ה כי י אירה באספקלרי ה המ א ראשיוח- ור

לו
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 ופיהוח חקיקה יש כי ,החוטם ראש ^לעמס המצח סיי מצד
 ,האף על הצינור יצא משם אשר ביו״ל ר״ל ההוא בעצם

 כי ,לי״י ניחוח ריח בו להביא צינור משלחס החיה הנה
 ומהערב ושוב רצוא החיה מכח והחיוש באויר מתערב הריח

 על המרחף חיים אלהיס ברוח ונקשר הקטרת כח בחיות
ס ,ית״ץ צי״ת השם זה נקרא ולכן המיס פני מו  האזינו של ת

 ית״ו לא ואס ,צי״ס למצותיו והאזנת לקיים זכה ,אציהו
 הרי חרש סוד וזהו .חרבן שפירושו הבית את ונתץ מלשון

,לי״י יח״ר לאו ואס מוטב ירח ואס דבריו/ לכל כשוטה הוא

 (אבל כשוטה נחשב אינו שהסומא סוד וזהו העליונה.
 הרה החיה כי כמת נחשב אמנס כשוטה) נחשב החרש
 אל תיוחס תנועה שכל כשם כי לדעת אתה וצריך .מעליו

 אל ייחוסן כולן שבאדס התנועות כל כן הראשון הנמצא
 שבמוח שהמוקדם ודע .הרקיעים שני בין אשר ההוא הכח
 ואחריתו עב יותר הוא ממנו ואמצעי , הדקות בתכלית הוא
 מאחרי הנמשכות הצינורות וכן .הדמיון כח אל נוטה הוא

 תנועות להניע הס ראויים ולכן חזקים יותר הם המוח
כדי העיניס שתי אל המוח מאחרי שני נתיב יוצא ולפיכך

 המוח מאחרי נמשך השלישי והנתיב .הרצון כפי להניעם מנקב נתיב אותו יצא וכאשר .האף כנבטלת הקטורת לפיכך
ע העצס הלשון אל השלישי הנתיב קצת ובא השני הנתיב ומחחרי ■ ^ יתחלק אזי החוטם לתחלת ועי
בהס לתת השיניס אל יבא וקצתו הטעם חוש בו לתת ן העין אל מהם הא׳ .דרכים לב' הנתיב

מני, ה, השמאלי העין אל והב׳: הי בלשון אשר הזך ברוש כי לדעת אתה וצריך המשוש. חוש ־1 כז
J העין אל הצינור החיה מן יגיע וכאשר  V מן טעס יתבלע שבלחות הלחות ידי על הטעם בו יקובל 

,מלוה או חמוץ או מר או מתוק או בלשון הנטעס /X לצד הימני העין ואל שמאל לצד השמאלי
v אכן סביב מקיפין הן הצינורות אזי ימין X כי ,והתפל והעפיצות והקביצות והחריפות והשמנונית

וכח ,הטבע לקבל מזומן הוא ולכך רך דבר הוא הלשון עליו לשבת כסא דמות הוא אשר הספיר
הנתיב בזה נתן והנה .הג׳ הנתיב מן אליו בא ההרגש וסוד ,ראה ונקרא העין אל הראות של הרגש שכלי כח
וקר חם בין להבחין הוא המשוש חוש השיניס אל בבואו כסא דמות הוא אשר בעין אשר הספיר האבן בכח כי זה

מאחורי ג״כ יוצא הד׳ והנתיב .והקשה הרך ובין ויבש ולח בהתלוות הצורות כל יתראה ספירה באותה ההרגש כח לשבת
 בעין הצורות נראה אשר כערך מהמאורות אחד אליהן
 אשר הספיר האבן אל עינו ה׳ כבוד דמות והנה . המיס
החיה אל הנראה את יחזיר הנתיב וע״י החיה מכח

 .הטעם כח בו ונותן העליון החך אל בא והוא הג׳ הנתיב
 ומקצתו לאוזן השמע חוש קצת ממנו מניע הה׳ והנתיב

אל קלחו יגיע הו׳ והנתיב .לפניס תנועה קצת ממנו יגיע

 האוהיות שכל מנין לשון כיצד בסכר .וככור וסכר בספר והגי׳
 לק/ עשירית י׳ .לי׳ ע־יריח א׳ .גל״ש בכ״ר אי״ק כגון .במנין נעשו

 השלישית האות שהיא הג׳ מן אהד סול אב״ג וכן .גל״ש בכ״ר וכן
בג״ד וכן .ב׳ ב׳ ב׳ פעמים ג׳ שלשתן ונעשו ראשונה אות על ושים

ל הר״ם טרי בו
 פלשים ואלו :ז״ל הרמכץ ננכ׳ל להם חח6 כונה הכל להורה זכה ולכן לו

 נהיבוה הל׳ב הם מה לקמן שיבאר כמו וטניג־ם דרכים ל׳ב ר׳ל נתיבות ושתים
 שאין מופלאה הכמה ר׳ל חכמה פליאות נמי אי .אותם מונה ולקמן חכמה

 שלשים כאן יש הנה בל׳ והשלימה בב׳ ההורה התחילה לזה ורמז כמותה
 ועל .ידעום ב׳ל משפטים ע״ה המשירר אמר הנפלא הפנין לזה ורמז ושתים

 והוא הגדול המלך הוא והצג ,ל׳ב ל׳ו ר״ל לו.ב מצות באה המכוסה הסוד זה
 ,והבינה השכל משכן והוא ברית והוא מכאן וחמש מכאן חמש הבריש באמצע

 :הזה העם בקרב ס׳ אתה כי שמעו הקדושה ההורה אמרה הנכבד הסוד זה ועל
 ,אגלה מופלאים יסודות ,לדבר הואלתי נא הנה . המחבר בוטריל משה 'אמר

.מופלא שבקדושה דבר bל הוא כי עמו שנתחברתי החכם עין לפקוח
 יכוד והוא הכל הכולל הוא והעליון העליון הכחר מעלת תחת היא הכמה5

 האל״ך כי שלמה לו האלף הוד וזהו אל׳ף בשם הנקרא והוא בערוגות הכל
ד בשס הנקרא הפשיטות בתכלית הפשוט האחד אל רומז הוא  כמאמר ידו׳
 הא׳ כי יתברך שמו אל רומז אל״ף .וז׳ל הפירים שיר בביאור ככותב בעל

ומספר יו״ד כצורת והרגל ו״ו כצורת האמצעי והקו יו״ד כצורת עשוי ראשו

גאון י״ם
הלשון

 הסמצעית האות נמי אי .ג׳ ג׳ ג■ ונעשו הב' על הד׳ מן אהד שים
 ספר, .כלם וכן רצופות האותיות מג׳ שלים היא אותיות הג׳ מן

 וכן בכתיבתם לזו זו דומות שאינן האותיות צורת שעשה הכתיבה היא
:הקדים פי׳ המליך ופר״ס האותיות כהב היינו המליך, .לקמן אפרש

ה׳ אוצר
ק ק קק < ח ס והוא התו  לפי , ברא אז כסב ולא חקק שאמר ומה . יהברך א׳
 רשם לומר רצה חקק אמר ילכן ,רשימות אלא אינם והאותיות בחותיית שדבר

 יאמר אשר עד נעדרים אינם וג״כ , גשמים אינם שהם לפי כתובים אינם כי
 כשלהבת הם כי והסוד , הגמור ההעדר מן ענין הונאת שהוא בריאה אליהם
 ספרים בג עולמו ברא בכס שכתוב גירסאוח יש ,בספר ;בגמלת קשורה
 לשון הראשון כי , זה כראי זה ראי לא לשונות ג' כי עעוח וזה וכו׳ בכפר
 ,כפרים קראם איך וא״כ .דברים ספור לשין והג׳ ,מספר לשין והשני ,ספי
 שאותה להודיע בא אלא .ברא לכתוב יצטרך למה חקק שאמר אחר ועוד

 .זה ודע בספור, והג׳ ,במספר והב' ,בספר הא' .מקומות בג׳ היתה החקיקה
 ספר ,בספר זכרון זאת כתוב כמו ,בספר ,הכפרים אלה פירוש נבאר ועסה

 כמו הוא וספור .דוד מנה אשר יי' המנץ אחר ר׳ל ,וגו׳ הספר אחר כמו
 : לפרעה אותם ויספר מן נגזר וסוא בתלמוד, האמור דברים סיפור

 בראשולה גלה לא למה ,הא׳ הספק .בו הנופלות בספיקות הב/) (הפן
במלת הרמוזה השניה בספירה והשחיל הראשונה הספירה אצילות '

הכמה
ס שלמה רמז זה ועל ידו״ד כמספר כ״ו אלו אותיות ג׳  השירים שיר בספר ט׳

 כי .יתככי ארי ומתרגמינן יפלא כי מלשון פלא והאל׳ף הגבורים: של-טי כל עליו תלוי המגן אל׳ף. לתלפיות בנוי צוארך דוד כמגדל קדשים קדש שהוא
 להשיגו יכולה בריה כל ואין אל והוא באויר הפורח מגדל נקרא כן ועל בחקו הם היאך לצייר יוכל אדם שום אין יתברך השם בגדר וספור וספר ספר

זס ועל .פלא עושה תהלות כורח נאמר הסוד ובזה במחוייב אצא שלימה השגה ואץ החיוב לא השלילה אלא משיג אינו האדם עצמו שהוא כשמו ט
רמזו
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ע שיסמלק עד ויעלה הצואר מסוליה אשר חוש ולגרון העעס חוש ללשון ונותן הגרון ואל הלשון פ  הראש - ס
 החוליא בין שהוא מהנקב נמשך הב׳ והנתיב (בעערת)-. הצואר ילך'אל וקצתו הנתך אל מתפשט וקצרלו המשוש

ק הראש בעור שיתדבק עד ויעלה והב׳ הא׳ ולושט אל'הריאה ממנו ויתפשט הגרגרת אל ממנו :ויתפשט  חוש לו וי
 והוא- ולפנים בעינים אשר לעצליס כן גס ויגיע המשוש הקדש בין המבדלת הפרוכת והיא הכבד לטרפש ויתפשט

 בין אשר מהנקב נובע הג׳ הנתיב התנועה. להם ממשיך הנשימה לכלי המאכל כלי בין ר״ל הקדשים קדש ובין
להם -ויתן אחד שמצד ולפנים לעין ויעלה והג׳ הב' החוציא ויתפשט האצטומכא בפי ויתדבק הכבד הטרפש מן ויתפשט -

 שס ויתדבק הקרבים וקצת והטחול הכבד בקרום משם
 אלהיס לרוח נתיב הקנה כי ודע .הג׳ הזוג חלקי 'קצת
 / הגוך איברי בו לפרנס למאכל נתיב והושט ,חיים

 / הספירות אל המשתלח להמזון בשול כלי הוא והאצטומכא
 הנאכל צורת שיפסד המאכל יתבשל שבו כלי הוא והכבד

והאש הגטרה מכח שבו הירוקה חוס בכח לדם וישיבהו

 בין אשר מהנקב נובע הד׳ הנתיב .והתנועה החוש
 הנתיב .ממנו ולמעלה בהמצח שיתדבק עד והד׳ הג' החוליא

 ממנו ויגיע והה' הד׳ החוליא בין אשר מהנקב נובע הה׳
 אל וקצתו הראש לתנועת סבה הוא וקצתו המחיצה אל

 הה' החוליא בין אשר מהנקב נובע הו׳ הנתיב .הכתך
הו' החוליא בין אשר מהנקב נובע הז׳ והנתיב .והו׳

.והמחיצה השדרה אל וקצתם הראש אל קצתם ועולים והז' ,הנאכל מן השמליס לקבל מוכן כלי הוא והטחול ,החזקה
ויעלו והח׳ הז׳ החוליא בין אשר מהנקב נובע הח׳ הנתיב הוא הז׳ והנתיב .הרעי'לפעור לשלח נתיבות הס והחרבים

 הנתיב .ה^תף אל וקצתם והתחתון העליון הזרוע אל קצתם
הו' נתיב עס ומתחבר והט׳ הח' החוליא מבין נובע הט׳

 אל ילך הו׳ והנתיב העליון לזרוע החוש מביאים והס בכתף
 הזרוע לעור החוש מביא וקצתו הזרוע תנועות ובו הזרוע
 נובע הי׳ הנתיב .הכתף ויניע החוש יתן הח׳ מהנתיב וקצת
 אשר בדרך יתפשט הזה הנתיב וקצת והי׳ הט׳ החוליא מבין

, בין ^ ' '
ט ״ ר ל ה י ר ט ו י

 פהוא ושמו מסתרומ עסק לך אין חחקור אל ממך במופלא באמרס לז״ל רמוו
 בבל ישיבה ראש הגדול המקובל אהרן ר׳ הרב שנהג כמו בזה יורה אמד

 שום אין ית׳ השם בעצם וספור וספר ספר לשונו על ומלתו הנקו״ד בספר
ק ובעצמו במקו הונחו היאך אמתי במחשב לחשב יכלתו בכל יכול אדם  ל

 נקודת הנפלא הסוד זה ואל .מלדבר פיך קמון -אצלו המסוגצת הסגולה מזאת
 וקמ״ן בסגו״ל אח״ד יהו״ה אלהינו יהו״ה ישראל שמע בפסוק שהיא אחד מלת

. השירים שיר בביאור הכותב בעל פכ״ל ירושלמי מדוייק בספר נמצא כאשר
 עשרה המספר בסוד יעלה באל״ף תג כמו שהוא מלמעלה כתר שהיא והיו׳ד

 יעלה^ג״ה יו״ד שהוא האחרון והרגל ששה יעלה ו׳ו .שהוא האמצעי והקו
 שבהם הדברוה עשרת צלעות שש ספירות עשר התקשרות לרמוז זה עשרה
שר מצות תרי״ג נמצאו כ סוד והוא גאון סעדיה יבינו בספרו ביאר ^  כ'

 ישקיע ב״ך כמנין שהם אותיות כ״ב ר״ל ישראל יברך ב'־- לזה ורמז אותיות
 ישיבת ראש אהרן ר׳ הגדול המקובל הרב כתב כאשר רוממות הוא והיו״ד ישראל

 על בחיים אלא רוממות ואין רוממות יו׳ד וז״ל הפרדס ספר הנקרא בספרו בבל
 וארז׳ל לעולם אנכי חי ואמרתי ידי שמים אל אשא כי ע״ה רבינו משה כתב כן

 דארעא כנצלכותא לא לעולם חי שאני והואיל יוד׳׳י אלא ידי תקרי אל במדרש
במספר״ אחד כי .ואחדות כמציאות שיורה אנכי לומר אוכל מלך וקם מלך מת

את והשם אח״ד א״ל אל״ף סוד וזהו אנכי כמספר *)_ פ״א מרובעו  גכוה כל ית׳
 אמרם וזהו במקלה ואנחנו בעצם הוא וחיותו ראיתי לא אל'תראוני. כמו יראה

 והנו׳ין .ז״ל הגדול המקופל הרג עכ״ל ,כלו היום כל אדם ולואי'שיתפלל ז״ל
 הסוד זה על1 . משלה בכ״ל ומלכותו ויסוד סוד והוא בינה פערי לנ' רמז

:מאי״ן והחכמה הקבלה לבעלי הספוריי
 מופלאות אבגים, והם הפורייה מלבי אוציא הזה היום בועריל מפה אמר

אל נתתיה תגל ובבל בקרבי, העומדים ,לבי מסתרי ואשפוך במדעייס

והקרביס
 כח ונותן והגרגרת הלשון אל ובא המוח מאחרי צומח

 באים נתיבות שבע באלו כי נתבאר הנה . להם התנועה
 הנמשכת השדרה מחוט כי ודע .האיברים בכל ההרגשות

 מן חוץ כפולים וכולם נתיבות ל״א מהן מתפשט המוח מן
 מחוט הנמשכות נתיבות ל״ב והס זוג לו שאין הא׳ הנתיב

החוליא בין שהוא הנקב מן נמשך הא׳ והנתיב . השדרה

ד.׳ אוצר
 .מהותן ומה שמותן ונזה הגתיבות הן מה ,הב׳ הספק . ובצתיבותיה חכמה
 והוא-דבי בנתיב יתארו היאך אהד■ קשר הם אם הנתיבות אותן , הג' וספק
 גשמיים דברים הם א'כ ונבדלים נפרשים הס ואס . מתבירו אתד ונפרש נבדל

 דברים שהן אלא לומר א״א ,הד׳ הספק . שכליים בדברים לומר אפשר אי וזה
ספר, מנין בהן יפול איך וא״כ שכליים י מ  השויס שכליים דכרים כל כי ו

 מכל נעדר שכל ודבר הגופני במאורעות אלא מזה זה נבדלים אינס במציאותם
 והספק לנושא, וצריך והמתדבק המתפרד מהכמה הוא ומספר .הגוף ׳מקרי
 נתיבות אמר לא למה הה', הספק .ספירות עשר במספר יפול בעניננו הזה

״י, פלאות ת / הספק . ונסתרות מכוסות ובכתר גלויות הן בחכמה והלא כ ו  ה
 , נמחקים שאינם שמוח ה׳ שהזכיר כמו אדנ״י ושם אהי״ה שם הזכיר לא למה

 .התואריס כל שאר ולא עד שוכן ונשא רם ג' התוארים הזכיר זה אל ומצורף
 וזה הספר, כוונח מן אינו כי אף הו' הספק אל משוחף מצורף הז', הספק

 ז״ל והרמב׳ם נמחקים שאינם משמות אהי״ה שם מונים כולם הפוסקים שכל
 אהי״ה ושם נמחקים שאינם שמות ז' מנה תורה יסודי מהל' בפ״ו מדע בספר

 הא׳ ושם ,הנ״ל בג' הנמצאות חלקי כלל למה הח', הספק .ככללס מנה לא
:דברים ספור שהוא ספור והג' ,החשבון שהוא ססר והב' ,הכתב שהוא ספר

ן פ ה ) ( ' ג  התרת .בו הנופלות הספיקות והתרת וסודותיו רמיזותיו בביאור ה
 הספירה אצילת בראשונה גלה לא למה הא׳ הספק . הספיקות

 לראשונה בראשית שב׳ בראשית ב כמו הוא בשלשים ב׳ כי דע . הראשונה
 אמר וכאילו הכלי ב׳ שהוא באגרוף הב׳ כמו יהיה והב' בשלשיס. ב׳ וכן ־ולשניה*)
והם ית׳ מלכנו אלהינו א״ס חקק נתיבות ל״ב בהם הנרשמים ובשניה בראשונה

היו
;חכמה היינו ולשניה כתר היינו לראשונה *)

' הרב המקובל כתב כאשד בראשית במלת תהלה 'דברי לו ואמסור ,אחזה לו נכאתי ובית ,הזה האיש  בראשית .וז׳ל פז כסס הנקרא בספר זצ״ל י״ט י
 המספר סוד בצירוף בראשית שנה. נפש עולם כחן הרי טבעות שש קצוות שש טהרות קדשים ישועות נשים מועד זרעים סדרים ששה . המעשה ימי ששת

 ועל ,יצר ביראת המספר סוד בצירוף בראשית .דרכו ראשית שנקראת התורה בשביל דרז״ל הנפלא סוד זה ועל ,דרכו ראשית קנני י״י שנאמר כמו ,יצר בתורה
 וישראל ,תבואתו ראשית שנקראו ישרא-ל בשביל אלא נברא לא העולם אז״ל וזהו ירא האלהים את שנא׳ שמיס יראת בשביל אלא נברא לא העולם כל ארז״ל כן

הוא . , . ,
, ;פ״א מספר. נמצא ,ע״ז הרי ד' פעמים ד׳ ,ס״ד הוא ח׳ פעמים ח׳ ̂ א' הוא א׳ פעם א׳ ,כזה פי' המרובע מספר
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 הכהן! אל יורד וקצחו השדרה בדרכי וקצתו הצלעות בין
 הי׳ החוליא מבין נובע י״א נתיב .והתנועה החוש בו ועיע

 לפנים יכנס וקצתו החוש לו ויתן לעור ומתפשמ והי״א
 ויתפשט בחזה המלובש דרך והעצל הצלעות בין ויחלק בגוף

ז׳ לו יש והנה הי״ט הנתיב עד ויתפשט ולכתף לשדרה

ת/ ה׳ ומלכות  מתנהג חי כל כן .בל״ב נרמזים אלו וכל י
 ובית ,והקנה ,והדקין ,המסס ,הן ואלו .נתיבות בל״ב

 ,והושט ,הושט ותרבץ ,הלב ומזרקי ,והלב ,הכוסות
בה, הקי  וטרפש והטחול, והכבד, והמרה, והכרס, ו

והמעי ,מעיס ובני ,מוח של וקרום ,והריאה ,הכבד
ל הנתיב .נתיבות ושומן ,והכבד , והמוח , זפק של וגגו ,והזפק ,האחרון מהשדרה היוצא האחרון הנתיב הוא ה

הל הי״ט החוליא בין ובית ,והטבור ,שתן של והאמה ,והביצים , והכליות ,הלב ויכנסו נתיבות לה׳ יתחלקו אפר עד ו
לשני רומז לושט יש עורות וב׳ .כבד של וסמפון ,הרעי המתנים בדרכי וקצתם הבטן בעצלי ויתדבקו מבפנים
ומחיצה .הקדשים קדש ובין הקדש בין המבדילין רלונין ב' השוקיס אל וירדו מהמוח נתיבות ג׳ עמהס ויתחברו
.הריל״בנתיבות אחרון. לנתיב ראשון נתיב בין המבדלת הרגל. אל השוק ויתפשטו,מן הג׳ אלו תחת אשר נתיבות

שאינן וגידין דופקין וגידין עורקים ומהם עצבים מהם יש לנתיב עגב מכל נתיבות ג׳ יצאו העגבות עצם ומתחלת
 אל נמשכים נתיבות וג׳ הרגלים אל יורדים וכולם אחד

ס. אמת שהיא האמה מי  נתיבות ל״ב ונשלמו תמו הנה ה
 והנה .האיברים לכל הנפשיות הפחות ישולחו בהם אשר
 כנגד האדם של בפה שינים ל״ב ר״ל נתיבות ל״ב כן גס

 באצבעות פרקים ל״ב וכן ,האותיות למוצא נתיבות ל״ב
ס, די  כנען מלכי ל״א וכנגדן הרגלים באצבעות וכן הי

ההובביס מהכוכבים כוכבים ל״ב וכנגדן .יהושע שהרג

 מהן לדחות נתיבות מהן ויש איברים מהן ויש דופקין,
 שומן יחזור שבמאכל הטוב הטבע בעלי כמ״ש המושרות

 זרע שכבת יחזור שבדם והטוב דם יחזור שבשומן והטוב
 זה דוגמת וכעין .הרעי בית אל הדוחה בכח יודח והשאר
 והעיכול הספירות אל יושלח שבשפע הטוב הי׳׳׳ס בעולם

 מן' נאצלו הנתיבות ואותן למבין. ודי התמורות אל יודח
לעמוד יכולה בריה כל אין אשר והנעלם הנסתר המקור

 ונלאו מציאותו על
מהשיגו

' . ה׳ אוצר
הב׳ לפרש ומכל ,אחריהם הבאים המדרגות כל לחקוק לאומן כלי כמו היו

ב׳ גם האחדות ומדרגות נתיבות ל״ב עם חקק שא״ם וטעמו עם כמו בשלטים
 שלהבת כמו ויצאו כלם נאצלו רק בזה כלי הס היו ולא העליונות ספירות
.הנתיבות הן מה הב׳ הספק היתר :נצחים לנצח ית׳ ברצונו הגחלת מן היוצאה

 ושהם ושמותס הנתיבות ענין קנ״א) שקדם(בסימן במה ביארנו כבר כי דע
,דבורם מקום זה ואין שם הנזכרים אלהים בל״ב ויכולו עד מבראשית רומזים

 כספק היתר למבין: הערה גזה ודי ביאור ולא חבור היה בזה הרחבנו ואס
 ומספר אחד קשר הם ספק בלי דע .אחד קשר הס אם הנתיבות באותן הג'

 השמש כמו והענין . המקבלים וכפי מהם הנשפעים לכחות אלא אינו הנסיבות
ר;וכן מקפיא משחיר מלבין ממנו היוצא באור הוא אשר  קשר והוא האש) מאי
 הותר ובזה . הדרוש בזה ככה המקבלים מצד אלא עצמו מצד לו זה ואין אחד
כ  בשתוף כי דע . כת׳ר פלאות אמר לא למה הה׳ הספק היתר ;הד׳ הספק ג'
כ חכמה של פ.אות לומר שיכול אמרנו חכמ׳ה שם  בפלאות בזה ירמוז וא׳

 וזה .וכו׳ חקק בחכמה הרשומות הכת״ר פלאות בנתיבות יאמר כאילו לכתר
שרמז וכמו תדרוש אל ממך במופלא אמרו הספירות אלו ב׳ על כי העיקר

שתיהס
פסד. לא שהעולם גמורה אמונה יאמינו המקוב.ים ויאמר שואל ישאצ ואם י

 לא באפשר שימצא «י' כי נפסד הוה שכל הפילוסופיא בחכמת התבאר כבר כי בהפסדו להאמין העיון חלוקת שתשפוט מצורף העולם יפסד לא מדוע
 אם קדמון ולא מחודש היה שהרי יתהפך לא והנה ,ההכרחי אל האפשר טבע ישהפך אס אלא נצחי ישאר לא המתהוה כן אם נצחי כח בו ימצא

 המעוות אל צריך והוא מיש האין שיתרוה בשפלים רק דברו לא נפסד הוה הל ר״ל ההקדמה זאת הפילוסופים כשאמרו צו נשיב .נצחי אינו העוצם ק
כל כי עליו ההעדר יתלה ולא נצחי שיהיה ובתאר השלמות באופן שבראו ספק אין הבורא ברצון דבר מלא נתחדש שהעוצם לדעתנו אבל , לתקון יוכל לו

אמנם בהכרח כלה התורה יסוד הוא העולם חדוש שהאמנת לך בארתי כבו ז״ל בדבור כ׳׳ז בפ׳ שני בחלק המורה כוונת היא וזו .פעולו מתכלית יגדר כח
 נפסד הוה שכל התבאר כבר הלא תאמר ואולי . התמדתו בהאמנת מאמונתנו דגר עלינו יפסיד ילא התורה יסוד אצלנו אינו ונתהוה שנתחדש אחר הפסדו

 המתהוה כי טבעי לסדר המחויינים הטבעיים הדברים התהוות כמשפט שנההוה אמרנו לא שאנחנו אלינו יתחייב לא זה כי דע .יפסד הנה נתהוה הוא ואם
 שלא יחייב בהכרח כן כמו היה כך יאחר נמצא יהיה שלא חייב שטבעו כמו כי הטבעי המנהג על בהכרח הפסדו יתחייב הטבעי המנהג על ההוה
והפסדם הדברים מציאות היה אשר ההורייה טענתנו לפי אמנם .טבעו לפי לו החיוב מתמדת בלתי ההויה שזאת התבאר שכבר לעולם כן נמצא יהיה

הענץ אבל בהכרח ההוא הנמצא שיפסד נמצא היה לא דגר המציא כאשר יתברך שהוא הדעה זה לפי לנו יתחייב לא החיוב נד על לא יתברך מונו לפי
 הרב וכתב .ע״כ ית׳ כהתמדתו ויתמידהו נצחים לנצח שישאירהו אפשר הוא הנה חכמתו בגזרת או ,ישאירהו ירצה ואם יפסידהו ירצה אם ברצונו נתלה
 להפסיד יסודם בעפר אשי הומר בתי לשוכני אפילו הוא גדול גנאי כי הכרחי הפסדו שיהיה שיגזור לאומר אין וז׳ל האמונה יסוד בספר ז׳ל בחיי רבינו

 בעביר הרב הטוב מן האנהית הלשגהה תמנע לא יפסדו שהאישים ואע״פ טוב הוא והמציאות טוב הוא באשר הטוב מונע אינו יה׳ להשם ק״ו מנאכתם
ט. הרע מע וצא יזון לא מחצקיו חלק או אחר חי בעל בהפסד כ׳א נולד חי בעל שאין תראה הלא הסרטים הלא בכללו המציאות בבחינת אינו וההעדר ה

יעמוד

 לעמו יכול רעיון ואין אמתהו על המשיח ומלכות דוד בית מלכי ל׳ וכגגדן תמיד. הגלגל את

בוטריל הר״ם
 ההספר(כדרך בדרך ישראל ר׳ל .לישראל מזל אין ארז׳ל זה ועל אל ישר הוא

 בתפלתו המזל גזרת לנצח יוכל אל והישר וגבהות שפלות שמשמעו מיכאל הסהר)
ע׳ז  מלך דכר כאשר שנאמר מבטלה הוא גזרה גוזר הקב״ה אפילו ארז״ל ו

 הפילוסופים אמרו הסוד זה ועל ,רע דבר ידע לא מצוה שומר ליה וסמיך שלטון
 כונתם האדם באמרם המאמר זה וההן וראה ,הגלגל מן למעלה האדם נפש

 אנחנו אשר האופן זה ועל .האדם מין במציאות אליו שהכונה האיש לומר
 אותיות כ״ו .צדקך משפט כל ולעולם אמת דברך ראש ע״ה המשורר אמר בו

 שאז״ל כמו שמים יראת בשביל אלא נברא העולם שאין בכאן ורמז יהו״ה לצרוף
 שואל א.'הין־ יהוה מה ישראל ועתה בפסוק שיש תיבות כ״ו לרמוז כ״ו ומספר
ה את ליראה אם כי מעמך  ולעבד אתו ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלהיך יהו׳

ה את הז׳  אומר מאיר ר' כיה התכלת ובפרק .נפשך ובכל לבבך אלהי־ בכל י
 אלא מה תקרי אל מה ישראל ועתה שנאי יום בכל ברכוה מאה לומר אדם חייב
 כתב המקוכל אליהו ר׳ והרב ,י״ן ב׳ש דא׳ת ביה״א חלפ״א בצירוף מה ר״ל ,מאה
 :ז״ל יו״ע ר׳ המקובל הרב עכ״ל זה בפסוק יש (אותיות) מאה וחשבון מלא שואל
ה חקק  ר׳ל להעבירו בלי המחוקק דבר משמע דהקק כשב ולא חקק אמר .י׳

בוטריל משה אג־ר :להתמוטט שלא נצחי קיים עולמו את וברא חקק
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 ותרגומו דבר ממך יסלא כי מלשון פליאות ויהיה מפשיגו,
תכסי, ארי  שהוא לפי פל״א והפכו אל״ן! נקרא זה ועל י

 בין הבדל שיש לפי והבדלה הפרשה ויש .בהשגה נפלס
 ,בהשגה ההעדר הוא האין כי ,היש מדת ובין האין מדת
 בזה והקוד להשגה בכור והוא השגה קצת בו יש והיש

 שהוא השוה האחדות והוא להכהן(חקד) (חכמה) הבכור
 . והקוד במחילתו לרשע צדיק בין האמיתי ביחוד השוה

 נקרא זה ועל הגון שאינו אע״פ וגו' אחון אשר את וסמתי
 כולם והחכמה מכ״ע והנמצאים הנבדלים וכל .נבדל שכל

 שהיא לפי (בעמרת) תתאה בחכמה ונחקקיס נרשמיס
 החקיקות פרמי שכל ואחר .והחקיקות המ*^ת כל כוללש

 הויה כ״ע בכח החכמה והמ׳ציאה בחכמה רשומות היו
ם ההויות כל כח ובה י״ה ושמה אחת  ה׳׳א יו״ד מקראי
 מעלת נמצאת כסויות כללי מאותם שגס אמר ה״א וא״ו

 בצבא הוא אות צבאות ופי׳ צבאות הנקראת ישראל כנםת
 ה^זפקלריאות וכל הצובאות המראות כל יראו בה כי שלו
 וכאשר .באםפקלריא הצורות שנראים כדרך הנמצאות וכל

 םפריס בג׳ אמר הצובאות מראות שהיא העמרה אל הגיע
 םפרים, בג׳ וכללם העליונות מראות כל מתוכה לבאר התחיל

 גזרתם ספיר מלשון ספרים יקראו שהספירות לדעת לך יש
 אדי״ד והס שמות ג׳ שהם ספרים ג׳ ידי על כי ואמר
 פי׳ וספור, וספר בספר הנמצאות כל המציא אדנ״י .ידו״ד

 ובכללס וא״ו ה״א יו״ד שהן המפורש שט של אותיות בג'
 והנה .שרמזנו כמו לידו״ד עלולה היא כי אחרונה הה״א
שהם וספרים ושמות נתיבות מינים, שלשה זו במשנה הזכיר

ה' »וצר
 לא למה הו׳ הספק היהר ;זה ודע בכאן רמו p כשלכים של ׳33 שחיהם
 ,כיאמו כאשר ׳3 באוש בכשר מעלשו לרוש היממו כי דע . אהי״ה כס כזכיר

 הזכיר ולכן .בשחלשן נעון כוסן להיות ונשא רם בדבור הזכירו לבסוף וכן
 (ר׳ל ה׳ בסוד ביארנו זה וסוד .עד שוכן ונשא רם אל האל! הסאריס הב׳

ד מספר ^ ממנו קצש הוא החכור זה אשר ס1ה:ו א  הספר) בראש כשבנו כ
ם אל במלואו שעולה הכשר אל רומז כאל׳ף  זה ישבאר הז׳ הספק הישר :י

 המפרשים מקצת זכו׳. המציאות הלקי כלל למה המ׳ הספק הישר ; בעז׳ה במקומו
 , עולמות לשלשה רומז הוא האופן בזה והשחלקס הספרים אלו שנוי בי אמרו

 לא כי ספר ואמר ,דעהנו זה כן ואין בו, אנו חשל השפל לעולם וההחיצ
 הן במכמוס הן הש׳י בשורת סן ,בספר ולמוד כתיבה בלחי העולם זה יתקיים
 ידעה כבר ספר ומלת ,לרעהו איש ובין עצמו לבין י5ני העולם הבלי בעסקי

א ̂ י אשר הגלילים לעולס גזה וירמוז .המנץ בו שהרצון קרס מאשר  להבין א׳
 ספור ומלת .המאמר בנושא זה טדע כאשר נהשגון רק וסבוביו הנועושיו

 המלאכים לעולם בזה וירמוז דברים ספור הוא כי קדם מאשר ידעת כבר
 לא בידיעהס ואץ וקדושתו אל כבוד שמספרים ספור רק הם9 אין אשר

;ספר ספר

ר ח ׳ הביייהא ביארט אשר א  מעסה .בה שנפלו הספיקות והסרנו פנים מ
 בברייתא כי דע ונאמר .בעז׳ה וסודותיה ברמיזותיה אותה נפרש

ס ,כן הברייתא ושיעור ,וספרים ושמות נתיבות .ענינים ג׳ נרמז כזאת א׳
יסברו

ה3 הי :המוסכם בהפך י שראל אל  מחשבתו אלא ישראל נבראו לא והלא .י
שאתה כעז די לעולם שאמר שדי .ישראל

 נמשך הנמצאות כל תחלת כי וצא״ל .וספור וספר ספר
 קצה עד והולך נמשך והיה השפע משך מהש״י(מכ״ע)

 התלהבות החום ומן חוס לשפע נתחדש התנועה ומתוך ידוע
 נמשך היה האש והנה .אש הניצוץ ומן ניצוץ התלהבות ומן

 ונהיה גחקשה העיגול ומשוך בעיגולו שנתעגל עד ומתגלגל
 ואתה שנאמר שמס על נקרא הקב״ה אשר (תפארת) לשכנים
 שמים ירא אדס יהא לעולם רז״ל ואמרו .הפמיס תשמע
 עוטה נאמר ועליהם ״ שמיס לשס יהיו מעשיך וכל ,בסתר

 בספירות חקק והנה .כיריעה שמיס נוטה כשלמה אור
 הנבראים צבסס לכל ושבילים וחקיקות נתיבות השכנים של

 הקרח כעין רקיע הס ההם והשמים .ספרים נקראים והס
 בלי מלס והיא אטומה יו״ד כדמות אטומים והס הנורא
 וברוח סלעים ומשבר הרים מפרק ה' רוח והנה . צורה
 בקע יאורים בצורות העילות ועילת כ״ע רוח שהוא ההוא

 בגולס החכמה נחקקה כאשר כי .עינו ראשה יקר וכל
 שהן האותיות צורות חקיקות הנמצאים לכל המקיןנ היו״ד

 כנן נחצבו אשר החלקים גשמי הנה התורה של האותיות
 וחללי האותיות הס הס (כ״ע) הסלע שהיא צור החלמיש
 האותיות מלקי ל״ב והנה ,נתיבות יקראו חקיקתן נתיבות

 נחקקו ואות אות כל והנה ,פה אל מפה לן שפירשתי כמו
 עם וכולם כולם עס אל״ף אמר ולפיכך האותיות כל בה

 ושבעים מאות שלש נבעו ההם הנתיבות מן ואזי .אל״ך
 יקר וכל בקע יאוריס בצורות שנאמר אורות מיני ושמונה
 יאוריס ופיי .חשמ״ל כמספר המחורות ומספר עינו ראתה

כדמות ושביס רציס היו ההס האורים והנה ,אורים י׳
מרוצת

בוטריל הר״מ
 הוס b כי אדיכטו שאמר וזה .צמח או חי בעל הפסד מאץ ק גס יעמוד
 להויס וצאהי התנועעו בעת הצמח גרעין כי רואה אתה הוה וכל.נפסד נפסד
 צורת וקבל ושב כלו שנפשד עד המתהוה לצורה ויהפך מעט מעט יפסד

 בספר כן כתב ראובן בר׳ יעקב ר׳ והרב .ז״ל בחיי ר׳ הרב עכ״ל .המחודש
 הנודק בדרך נופל ההנחה אופן אם הטוען יטעון אם וז״ל יהו״ס היכ״ל הנקרא

 אומר ,תכלית לו יש התחלה לו שיש דבר כי יפשד לא למה מחודש שהעולם
 אבל ספק בלא התחלה לו יש תכלית צו שיש שהדבר המחקר חכמי אמרו כבר
 פוחלטס בשפיטה תשפוט העיון וחלוקת ,לו אפשרי התכלית התחלה לו שיש דבר

 כי הנביא וכמאמר הטכעי העני! מדין נתהוה ולא הואיל יעדר לא שהעולם
 טוב אויר יחדש יתברך שהאל ר׳ל ,הדשה וארן חדשים שמים בורא הנני

 הם והנה הארן בכס ויוסיף רבות שנים ויחיו כריאיה אדם בני שיהיו
 לשון שהוא חקק וחמר ,ה' היכל בספר ראובן בן יעקב רבי עכ׳ל חדשים

הו ציש מאץ וצאתו הבורא מהסד הדבי התחדש והוא ברא רה שאמרה וז  המו
ך יד .־האדן ואת השמים את אלהים ברא בראשית דן  ברא שמוח ב' באוחן י

ה היה ר׳׳ל ידור :עולמים צור ה׳ ביה כי שנאמר העולם את  ויהיה הו׳
 שנים עולמות הם ועולמים וארן שמים הקב״ה ברא אותיות ו׳ באלו ור״ל

 האחד החשבון בצירוף בראשית סוד וזהו בה״א והעה״ז ביו״ד נברא העה״ב
ר וארז׳׳ל .עילמות שני ברא ב׳  עולמות: שני שם על בב׳ ההורה התחילה למה נ

ת שראל אלהי צבאו  נקט בלימה ספירות עשר למנות שרוצה משוס .וכו׳ י
ם ולקח הקכ״ה של שמות עשרה נמי  יתחלה לקח ועוד :הפסוק סדר על יהו״ס י׳
ס ולאחריו יהו״ה בהחלה נקט ואי מורידץ ולא בקדש דמעלין משוס ים  י׳

ל ולפן ישראל על לכל קדמה פקב׳ה של  אלא ראשית אי! רבה בבראשית איז׳
י :סעדיה לבינז הגאון פירש ק־ ,עמי מדבר
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 לישעסן מקום להס שלא.הוקבע לפי באש (סי) הכסן:! מרוצת
ה .איי יוציא ותעלומה תבש גסרות מככ* ^אמר מ  כהרוח י
 כל וחבשן שעצרן ומתוך שרא, עמיה וההיר^ מלשל;

 והחכמה ,וחכמה כ״ע סתרי פי׳ לאור, הוציאם התעלומות
 היא משם מהותו מושג שאינו מכ״ע פי׳ תמצא מאי״ן

 העדר זה אין אמנם .מאי״ן י״ש מציאות והיא נמצאת
 שיזדמן דבר זה מאי שיזדמן דבר איזה ■יתהוה לא כי גמור

 שאינו לפי אין נקרא אבל מאין יש יתהוה שלא שכן כל
 עילת הוא שעילתו עצמו מצד ולא עילתו מצד לא מושג

 זה ואין לעולם שקדם לפי קדמון האי״ן ונקרא .העילות
 הס וחכמה כ״ע פי׳ ,בינה מקו״ס זה וא״י .גשמי דבר

 .לחכמה ויו״ד לכ״ע רומז אל״ף כי הבינ״ה מציאות סיבת
 לחקור אדם פני אנוש בא אם פי׳ ערכה, אנוש ידע לא

 אין הנקרא בכ״ע ערכה הוא איך החכמה מהות ולידע
 הבדל שוס בו יתפש לא שבאי״ן לפי ערך, לה לשוס ידע לא

 מציאות על לחקור בריה שוס באה אס וגס הויה, שום ולא
 יוכל לא לכ״ע המיוחדת החיים בארץ היא איך החכמה

 מיוחסת היא (נפש) החיה כי מציאותו לאמתות להגיע
 של ארץ ולפיכך .וחיה יחידה נשמה רוח נפש בשוד לכ״ע
ובאה שם שהוא החיה ואפילו ,החיים ארץ נקרא כ״ע

 . מציאותה .לאמתת יגיע לא החיים מארץ לדרוש.הסכמה
 מהות על לחקור בא אס פי׳ ,היא בי לא אמר תהום

 נוכל לא כ״ע ש< תהוס מתוך בכ״ע ערכה איך החכמה
 ר״נ בו השגתה חין כי ענמו עג מעיד התהוס כי נהגיע

 להשיגה המשיג יוכל איך כן אס בכ״ע ערכה השגת אין כי
 במעשה השור ראשי לג׳ דומה והתהום ,התהום מתוך

 בנתיבות והנה נשר, פני אריה פני אדם פני פי׳ ,בראשית
 שנמשך מה לחקור נבוא ואס ומהותו התהוס סוד ביארתי

 להגיע נוכל לא עדיין בכ״ע החכמה ערך איך לידע מכ״ע
 אע״פ סוף לו שאין ים הוא החכמה יס הנה כי למציאותה

 להגיע נוכל איך א״כ ערכה עמו שאין עצמו על מעיד כן
 הנקי הזהב פי׳ ,תחתיה סגור יותן לא .חקירתה לתכלית
 הגבורה מצד בכ״ע ערכה ליקח באנו אס פי׳ ,והעהור
 ישקל ולא .נעלם פי׳ סגור נקרא מכ״ע שבא ולפי שבכ״ע

 החסד מצד גס פי׳ ,מכ״ע הבא חסד פי׳ ,מחירה כסף
 ערך על נחקור ואס .אופיר בכתם תסולה לא ,ההוא

 לצד דומה אופיר בכתס הנדמית התפארת מתוך החכמה
 וספיר, יקר לשוהס מכ״ע. אליה להמשך שבתיד הדין מקור
 הדביקה ולעמרה לעצמותה סבות שתי בתפארת שיש ולפי

.המקוס בזה בדמיונות הרבה ולפיכך הראשונה בבריאה
א ל

. ה׳ אוצר
 השמות אלה בכל וחקק החכמה נתיבות ל״ב בב׳ 1הרמו כתר טס חקק יתברך

ה והם י״ס אל הרומזים  ידו״ד ושם ,לכתר היו״ד ובקון לחכמה, הרומז י׳
 לנצחים הרומז חיים אלהיס , הזרועות עם בת״ת הרומז וצבאות , בבינה הרומז

ע, , ונשא רם ,צבי עטרת שדי, אל ליסו״ד, הרומז ישראל אלהי והו״ד, נצ׳ח  כ׳׳
 רצה , ישמות בנתיבות הדינור שביאר ואחר .בבוכן תחלתן נעוץ , עד שוכן

 ,בחכמ״ה שהנתיבות בזה ירצה ,בסשר ואמי ,והשמות הנתיבות מקום לגלות
 נעלמים הם הדברים כמו כי ,נשגב לטעם ספר אל בהכמ״ה הנתיבות ויחסו
 סי' הם נתיבות הל׳ב כן אותם המבאר סופר ע׳י אלא יתבארו ולא בספר

ה נכח נעלמות היא י5 הבינ״ה אל מיוחס וספר . החכמה ר׳ל , הזאת ההוי׳
הוציאה

בוטריל הר״ם
 בלשון שפירש שמואל רב הנגיד העיון לנו היטיב מאד בוטריל משה אמר

ד ומקיף מנצח שר״ל אלקה׳ר ערבי  דליו כמו הכפל אות תחת והיו׳
 ונוצח המערכות משדד שהוא ור׳ל שדד שדי שרש כן דלל שרשו מפסח שוקים
ם. הרב: מידי ובמ!חמות ממוח ישראל יפדה ברעב י  שימצא נוסחא יש חי
 פירשו בבל ישיבת ראש אהרן ר׳ הרב הגאון :פיכ,־ טוב וזהו שדי קודם חיים
 שימצא נוסחא ויש .חיים אלהים קול שאמר כמו ישראל הי’א. אחר חיים אמר
 ממש בשם שדי שפירש שמואל רב בפירוש העיון יפליג וזה שדי אחר חיים

 .החיים ערוגה ג״כ אליו ימשך שם שדי ששס ואחר נוסף שהשי׳׳ן שיאמר לא
 כי נכונה יותר היא הראשונה שהנוסחא החפוש דרך לפי אני אומר אמנם

 העצם ר״ל חיים אלהים אלא חיים בשם שדי שיתואר מקום בשום מצינו לא
הטבעי הגוף כי והמות החיים יקבל לא א״כ בגוף כח ולא גוף אינו האלהי
חיינו אם כי חיים מעולם הבננו לא כי כונתנו היא כחיותנו לא חי חיים נאמר ואם מהם ונעלה מרומם האלהי העצם אבל הדברים אלו יקבל הוא בלבד
אין כי מבין שדעתנו הדרן על לו לקיים לא החיים הסך ממנו לשלול וכדי מתים אלהים שהם העכו׳ם אלהי תואר כנגד חיים אלהים לומר היא כונתנו וא״כ

ממנו לשלול חי שהוא עליו אומרים אנחנו אמנם .מהם התעלה ית׳ שהוא הטהורה בסילוסופיא התבאר וכבר .ותנועה בהרגשה אם כי חיים להבין בדעתנו
בעצמו יתואר ולא גשם אינו יתברך הוא כי אצלנו המובן האחדות אופן לו לקיים לא הרבוי ממנו לשלול אחד יאמר הדרך זה ועל .והדומם המוס סואר

:המחייבות מן יותר בהש׳י צודקות הם השליליות הפילוסופים ראש אמר ולכן מהדבק אופן ולא מתחלק אופן לא
□ שא ר אין ולכן לחומר הדבק מקרה מכל מסולק האלהי העצם כי ורוממות מעלה גדולת לומר רוצה . ונשא רם אמר כה נ׳ז) (ישעיה הנביא שאמר כמו ונ

יגיע אמנם ההפך כי ההפכים מקבל ובזה למקרים הנושא והוא גשמי עצם ,מינין. ב׳ והעצם .גשמי עצם אינו הוא כי והפעלות שנוי שום אליו לייחס
 יתכן לא ולכן ,לו הפך אין והעצם העצם זולת לו אין כי לו הפך אין לכן מקרה כל מגדר מסוצק גשמי בלתי האחר והעצם ,בעצם הנשוא המקרה מפאת
 והנוובן ענינו אין ונשא רם כי הפרק בזה הכוונה אמנם ז״ל בדבור ראשון מחלק עשרים פרק המורה כתב וכן מקום עליונית ונשא רם לפרש לב חכם לשום

כן :מעלה עליונית אבל מקום עליונית ממנו ש .סוף ולא ראש לו אין כי נצחי הוא , עד שו סו וקדו  :קדוש והכל שמו הוא ועצמו עצמו הוא שמו כי ,ש
ר מ מר, .השחר כמו לאור הדבר שיצא כדי אבחר, בקצור לא האלהים בוטריל, משה א או  עשרה כנגד הקב״ה של שמות עשרה בזה הזכיר אבינו אברהם ו

 ההשתלשלות בזה סוד לו שיש האדם כשיחקור וז״ל העשיריו׳ בספר הקבלה בעל שכתב כמו העשירות בחשבון גדול סוד ויש .נברא שהעולם מאמרות
ל  הזן המתעורר המדמה הנפש כחות השעה .קדש והעשירי האדם בראש ר׳ל שבאדם נקבים תשעה ,קדש והעשירי גלגלים תשעה ,העשיריות בחשבון י׳

 על נאמנים עדים שהם יתב׳ הבורא באחדות יעידו העיון בספר נמצא כאשר מכחו המתגלים כמות עשרה . קדש והוא עשירי הוא והשכלי' ,חושים וחמשה
 בלבוש מלובש יהיה בהש׳׳י דבק האדם וכשיהיה .עשרת ולא להם תהיה עצרת השמיני ביום הקדושה התורה אמרה הנפלא הענין זה ולהסתיר .אחדותו
 ברוב ואני פסוק לומר ז״ל החכמים תקנו הנפלא הסוד זה ואל .עצר יורש כמו מלכות לשון עצרת כי .בראשו מלכות כתר וינתן המלך לבש אשר מלכות
מקום ישים ר״ל המושכלות וילבש האמת להשיג מבדיל מסך שהס מהחומריות מופשט שיהיה להעיר הבחירה בבית נכנס כשהאדם וכו׳ ביתך אבא חסדך
.’הדברות בעשרת שניתנה בתורה פיונו ולרמוז מעשרה. בפחות יהא צא שבקדושה דבר כל ז״ל אמרו בנפש גדול סוד לו יש החשבון זה שצירוף ובעבור )

לזה
* זה בפסוק תיבות י׳ לק *■ר״ל
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 היך ביוקרא אלהין כזילוהא דהשסכח אפשר ליה ,סניכא הבא מנצח וזכוכית ,מכ״ט הבא מהוד זהב יערכנה לא
 ופרוג זגוגיתא היך ומתברא אזלא ינמרוכה דלא ומאן דהבא אלו בכל ,מכ״ע הבא יסוד מצד פז כלי ותמורתה .מכ״ע

 יזכר לא ביש וי ראמות .פזוזיא מאני דאתי לטלמא אירה .היא איך בכ״ט וטרכה החכמה סבת יודט לא המדות
 וננדא ידכר לא ובירולין סנדלכין ,מפנינים חכמה ומשך כי יזכר, לא ,בכ״ט טרך להן היש החכמה של ונביש ראמות

 טהור בכתס כוש פמדת יפרכנה לא .מרגלין מן דחוכמתא שוב לבך רץ אס לקמן כדהנן לחקור אסור המטלה בזאת
 בפימלוון כוש מן דאתי ירקא מרגלא יפלינה לא תסולה^ לא הסבות מסבת מפנינים החכמה משך אמנם .למקוס

 והשגתס החכמה המנט לך שביאר אחר .תשתלחך לא דכי כך לזולתו מושג אינו שהוא וכשם ,בכ״ט הושכל אשר
 לחקור שירצה מי אחרי שגס לך ופירש חזר בכ״פ פרכה ר״ל רוס מלשון ראמות ויהיה ,לזולתה מושגת אינה החכמה

 אמר מכ״ט ושפט אצילות מקבל איך בטצמה ישותה אחר ומבקש דורש אין כ״ט של רוממותו שפירוש ,נשא ידיהו
 תבא מאין והחכמה וזש״ה מהשיגה נמנט הוא זה גס כי של טליונו ,י״ש ג״ב פי׳ ,גבי״ש אמנם , שס לחשובי רשאי

 .בחכמה אלהיס רוח פי פי' מקוס זה ואי ,מכ״ט פירוש פי׳ ,כוש פטדת יטרכנה לא .מאי״ן י״ש יתחדש כיצד י״ש
 שלמטה הספירות מן אפילו פירוש ̂ חי כל מפיני ונפלמה טל לחקור תבא אס אמר ,ירוק קו הנקראת הירוקה האבן
 ט הטהורות המרכבות כל אלו השמים ומפוך .הימנה המתפשטת בינה ר״ל ,ירוק קו מתוך בכ״ט החכמה טרך

 הם ומות אבדון .השמים(תפארת) מן יורד טמא דבר אין ההיא היקרה האבן כי כוש ואמר תוכל, לא החכמה, מן
 נותנת הויה כי ההויה תמורות האבדון כי התמורות ראשי ישת מסוד הוא כאן הנזכר כוש כי וטד״ה .מוצאה משם
 החיים תמורת ומות הצורות מפשיט והאבדון הצורות שחור, נראה החושך להיות לכוש החושך וכינה סתרו חושך
 החכמה, של שמפה שמטנו , בבינתס פי׳ ,באזנינו אמרו יאצל כאשר והנקי והזך הטהור החשך מאותו כי ואמר
 בשם ונקרא בידו״ד הנכתב הבינה שהוא אלהיס אמנם הצד מן החכמה פרך ליקח יוכל לא פדיין הפטדה ממנו
 אחד לכל לפולס בא שהוא הנתיב פי׳ דרכה, הבין אלהיס , תסולה לא טהור ובכתס ואמר חזר לפיכך בכ״ט היא איך
 מקום מקומה את ידט (תפ׳) כ״פ והוא .מהפרטים ואחד ישקל ולא תחתיה סגור יותן לא תרגס ופ״כ ,תפרך לא פי׳

) לקצות שכ״ט הוא כי .נתיבותיה הליכות יתקל ולא ׳חילופה סנין דהב יתיהב לא ,מחירה כסך פט׳ ץ(  יביט האר
 החיים לארץ שמביט ומתוך יראה, השמים(יסוד) כל תחת וספיר, יקר בשהם אופיר בכתם תסלה לא .פירוגה .סימא

בסוד בפרטים היצורים כל מפשה ששם השמים כל ותחת לא .ושבזיזא יקר בבירולין אופיר דמן בפטלוון תשתלחך לא
 דהבא יפלינה לא ,פז כלי ותמורתה וזכוכית זהב יפרכנה

 יסדרינה לא אחר תרגום .אובריזין מאני ופירוגה אספקלרא
דדהבא מאני חלופה יהב לא וזכוכיתא בדהב מתיר גבר

ה׳ אוצר
 לז׳ מיוהס וספור .שנספשגי בעולם לפעול הפועל ל5 הגהיכוס כל הוציאה
 יען גשמוש בין בנחיבוח בין בם לדבר רסוה נהן כי והעעס ,המין ספימח

 הפך למטה מלמעלה הספרים סדר כי רואה הנך ודוגמהו ,מעולמו הס כי
 בכפר הכתוב כל ככתוב הגואל המלאך אל הספר תיחס ואם , הא׳ הפירוש

 של אורה נובלת אשר לת׳ת והספר ,בשפלים הפועלת היא אשר ,(בירושלים)
 כ״א שם אין אשר ראשונות לג׳ וספור .שבנתב תורה היא חמה גלגל מעלה

 עמוקות מגלה וברוך שויס. הדבריס יהיו הנה פועל. בלא דברים וספור מחשבה
ה .חשך עני מ של תא נ : הבריי א׳ ה

.החכמה סוד וזהו דבר ממנו יפלס לא אז באדני ידו״ד
 במשקל במדה שיצא משקל המשתלחיס של לרוח לפשות

מדד מי שנאמר במדה תכן ,חסד פי׳ ,ומים ,ובמשורה
בשפלו

בוטריל הר׳׳ט
אבא• שמי אס אזכיר אשר המקום בכל הקדושה התורה אמרה הגדול הסודי לזה

 הכנסה לבית בא כשהקב״ה וארז״ל . *) עשרה זה בצירוף אבוא וברכתיך אליך
 ראוי ואין איש ואין באתי מדוע שנא׳ כועס הוא מיד עשרה שם מצא ולא

 זן והוא .שמיה יהא אמן אי׳ש סוד וזהו עשרה שם כשאין קדושה שוס לומר
ם, ית׳ ה' נקרא ולכך ומקיימו ומעמידו העולם את  האור סוד ולסבת מקו

 והה״א פעמים עשר היו״ד וכוי תחנה אערוך לך יום י״י בקשת נתקנה המופלא
א ו״פ והו״ו ה״פ פ, והה׳  שבח על מורה הוא כי מאד גדול הוא הסוד וזה ה׳

 נאמר זה ועל מקומו עולמו ואין עולם של מקומו שהוא הקב׳ה של גדלו ימוד
 קיומו ואני אתי שהוא לי טפלה הוא העולם שהוא המקום אתי מקום הנה

,הוא ברוך המקום ברוך ואומר מקום הקב״ה רז״ל קראו ק על מקום הנקרא הוא המיוחד שהשם נמצא מקו״ם בצירוף הנזכר המספר שהרי המורה הוא וכיצד
ל; טפחים מעשרה פחות יסא לא הסוכה שגובה ז״ל אמרם וזהו י׳ כאן הרי טפח וכפרת תשעה ארון ארז״ל המבהיק האור זה ועל עכ׳

 בספר הכל נכתב מקום מכל יתברך לפניו שכחה שאין אע׳פ ב״ו כמדת הקב׳ה שמדת ממש ספר היינו ספר ר׳ל .וספור וספר ספו ספרים בשלשה
. אביו דויד ספרם אשר רזפפר אחרי וכן צבאם במספר המוציא כמו חשבון היינו וספר .פחיחו וספרין יתיב דינא ע״ה דניאל שאמר כמו

הספר ספרים ג׳ ביאר בבל ישיבת ראש אהרן ר׳ והרב וברא. יחשב צירף יתברך שהאל ור״ל דבר. המדבר כאדם היינו וספור  סוד הוא הראשון וכו'
שבע סוד אמות ג׳ סוד כנגד וספור וספר ספר כאן יש וא״כ . צ׳׳ק ס״ע ל״ן .ט״י ז״ח ה״ו סוד הוא שלישי וספי כפר״ת בג״ד סוד הוא השני הספר אמ״ש

בגופים והפלוס השעור בספר רצונו .הלשון בזה וספור וספר ספר ביאר כ״ה) סי׳ מ״ד בכוזרי הלוי(הוא יהודה ר׳ והרב .פשוטות עשרה שתים סוד כפולות
 הכל המוסיקא וסדור התנועות וערך והמשורה והמשקל והמדה במנין כ״א יהיה לא לו שנברא למה ראוי וערוך מסודר הגוף שיהיה עד השעור כי הנבראים

 אלהים דברי קול אלהי דבור הוא אבל והקול הדבור בספור ורצה .בנפשו ציורו שיקדם עד ביס ידו מתחת יצא שלא הבונה רואה אתה כאשר ספר, י״ל , במנין
 המכתב ר״ל וספר .המעשה שנמצא עד הדבור יצא ולא רקיע יהי אור ויהי אור יהי שאמר במי בה דובר אשר והתמונה התכונה מציאות בו יחובר חיים

שלש®. האדם ובחק אמד דבר האלהים בחק והספר והספור הספר שב הנה .דברו הוא האלהים ושעור מכתבו הוא אלהים ודברי יצירותיו הוא אלהים זמכתב
:בידו וכותב בפיו ומדבר בשכלו משער שהוא מפני

ד צ׳ל קדושה שכל רומז שזה אפשר *) ו׳ י ;במ״ק אמ״ד במספר וק׳ל קדושות ק׳ל נמצא קדושות עשי יש מדה שבכל מדות וי״ג י ב א
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 וכמה ויסיה יממיר כמה חק למפר כעשופו וגו/ מים כשעלו
 לחזיז ודרך .המפר מן חלוך מי בדין וישחית יפסיד

 מהם יסדר פי' ,ויספרה ראה אז ,קולות הגבורה מצד
 לאדם ויאמר .במעשה חקרה וגס לחכמה. הכינה 'הספירה.
 מרע וסור חכמה היא ידו״ד (עפרת) יראת הן (תפארת)

 שהיא ה' מיראת רק להשיגה צד לנו שאין והקבלה ■בינה,
פ׳  ותחלהן בתחלתן (עפרת) סופן נעוץ כדתנן שבכ״ע מ

 מצד אלא להשיגה צד אין הבינה שגס עוד וביאר ,.בסופן
 והיא בינה מרע וסור שנאמר מהתמורות למעלה '■שהיא

 כאשר הבינה שבתוך היו״ד שהיא הספירות כל של ^הגולם
 הפרפיס פרפי כל בתמונת האותיות נתיבות בה נחקקו

 אחר אלך מזו לפניס זו האותיות תבנית היו אזי והכללים
 מזה לפנים זה ונחקקין נמשכין והס אלפים אלך ,עד :אלך
 כללי כל תבנית וכן האותיות שאר וכל רבבן רבו ׳עד

 עשב כל תבנית וכן ,פרפיהן ופרפי ופרפיהן הנמצאות
 שהן אר״ן כמספר העשבים פרפי שמנין וארז״ל ,ועשב

 מאות תשע פשופה וצד״י אלך היא אל״ך כי ומאה אלפים
 וכן הדומם פרפי וכן .ומאה אלפים הכל מאתים זרי״ש
פרפי וכן ,ודשאים איליות לומר רוצה הצומח פרפי

הר״ט ׳
ר מ נוכח ראיתי הגדול המקוכל י״ט ר׳ מהרג יצירה כס&ר בוטריל משה א

 דנרי ואלו אלו אומר ואני ,וספר וספור ספר ז״ל הלוי יהודה ר׳ הרב ■
 בזה יצירה ספר על בביאורו כשב המקובל הזקן אליהו ר׳ והרב .סיים אלהים
 כוונת וספור וספר ספר הס החכמה נתיבות כי אמר יצירה ספר בעל .הלשון

 ואמר הנבראים משאר יותר משכיל האדם נברא איך להודיע יצירה ספר
 הכתות כי הכתיבה הוא ספר ,וספור וספר ספר והם ענינים ג׳ בו שיצטרכו

 במספר אס כי תעשה לא וההמזגה המנין הוא־ וספר , היצירה באותיות בו יורו
 בכל הענין ימשך וכן מהאחרת כפל הארן מיסוד בו יהיה מהה שבאחת

 נתן אשר כח ייחדו ה' כי אמרו הזאת החכמה חכמי כי וספור , ההרכבות
זה כי מדבר לא אבל מדבר בלתי ב״ח פעו.ת שיעשה עד ההיא בהרכבה רוח

:ז״ל המקובל הזקן אליהו ר' הרב עכ״ל הכל שעשה למי אלא יתכן לא
ר מ א לבי מסתרי אליו אגלה כשר ישראל הוא החכם וזה הואיל בוטריל משה י:

 הרב כי .נשלמה שבפי עד חקרתיה כבר העבודה כי , החכמה בזאת ■
 עקבה. דרך על לא והנשגבה הרוממות בדרך למדני מ״כ יעקב רבי מורי ■אדוני

 בר׳ מאיר רבינו כתב כאשר שפר אמרי בספרי ולחבר לומר אסור לא ולכן
 אחטא ולא לשונו, וזה ולפני״ם לפנ׳׳י הנקרא בספר ז״ל מטוליטולה בוודרום
 לכל עליון כתר, שמחשבת לפי עליון כת״ר הוא ראשונ״ה ספיר״ה .ורצונו ■כוונתו

ה' ממנו האצולות הספירות  שהיא החכמה תצא המחשבה מן כרחנו ועל וית' י
 כתוב שבספר כמו ספ״ר יצירה בספר קראה החכמה וזאת . השני״ת ■הספיר״ה

 ל״ב יצאו חכמה הנקראת השנית הזאת בספיר׳׳ה כך ודקדוקים חכמים דברי
 הספירה .המקיף הגלגל כח אותה קראו והפילוסופים הכל עיקר שהוא ■נתיבות

 המבאר שהוא סופר כמו והוא ספ״ר יצירה בספר קראה בינ״ה השלישית •
 לפועל הוציא בינה הנקראת ,הזאת הספירה כך הספר תעלומות לאור ומוציא ^

 החקיקות כל רואה והיתה בחכמה מבטת היתה הזאת והספירה החכמה. ■נתיבות
 אח׳׳ל זה ועל ספירות ז׳ שהס [בנין] מהרשימות(בעין) ובנה הדקות ורשימות

שלש׳׳ה זולתי העולם יתקיים שלא שראה ומחריבן עולמות בונה במחשבה היה
 כתר שהם ראשונות ג׳ עי נמצא ורחמים ודין חסד ספירות ג׳ והם אבו״ת :

 ועלת ונפש ונשמה רוח ונקראות שכליות ספירות הם והבינה והחכמה '•הע,יון
 בספר הנקראים הס הנשארות ספירות והז׳ .המאצילם הוא וית׳ ית' ׳■?מלות
 שהם שזכרנו אחרות ספירות לאותם כלומר לנשמות הנשמה הוא ספור ׳יצירה
»להם כנשמה והבינ״ה והחכמה עליון וכתר כגוף הם ,ורחמים ודין ■■מסד

 כל וכן הים ודגי ורמשים ושקצים ונהמות ועופות חיות
 וכן .ומשמותם כתותיהם ועשר המלאכים מין וכן חי

 וכן .פרטיהם פרטי וכן ומסלותם והכוככים הגלגלים
 כדין המיכין ומן הפרטים מן והמורככין והנהרות הימים

 שהם ספרים כג׳ נכללו כולם הנתינות אלו כל חלוך כני
 של הנתינות ר״ל וכולם אדנ״י, הוי״ה אהי״ה ר״ל שמות ג׳

 אותיות כג׳ ר״ל וספור וספר נספר נכללו ההם התכניות
 והמשכיל השכל כנגד והס וא״ו ה״א יו״ד שהם הש״י של

 כל עושה ה׳ אני שנאמר והידוע והיודע והדעת והמושכל
 שלא נצטוינו לפיכך .כשמו נחקקו כולם היצורים שכל מלמד

 כצלם כי ישפך דמו כאדם האדם דם ושופך דכר להשחית
 הנכראים כל להיות היצירה סוד וזהו האדם את עשה אלהיס

 ,כמעשיהם האדם יתפעל ולכן כהן והאדם כאדם משותפים
 זה והכן < וההשכעות הכשפים כסוד

רי ח א  יספר מי להכין תוכל מעתה המדרגה לזאת הגיעך ו
 והנה .לעיל כו שרמזנו ממה כחכמה שחקים .

 כי ואמר וספור וספר וספר וספרים ספירות מלשון יספר
 שמיס ונכלי כחכמה, ונחקקו נכתכו פרטיהם וכל השחקים

חיים אלהיס רוח ימשך הנתינות כדרך כי וכנור נכל מלשון
כנגינות

. בוטריל
 ימין זרוע הוא וחסד צגוף הם אסר הכלים ע׳י לפעול הנשמה צריך עכ׳׳פ כי

ד וכשאמר ^אורה־ גווני לכמה נחלק  אננד הספירה זאת על הגדולה ה' לך מ
 כמו והוא ע׳׳ה אבינו אברהם בה החזיק המדה וזאת גדולה קרוי החסד כי

 רישיה ושער חיור כתלג לבושיה ככתוב אמר ועליה צמר או מי״ם או של״ג
 מן גדולה והיד היד מן גדולה והזרוע מהזרוע גדול שהמרפק וכמו נקי, כעמר

 יותר הגוף אצל דבוק שהמרפק וכמו מחברתה גדולה אמת והאצבעות האצבעות
 ומדת והדי׳׳ן .יבין והמבין מזה גדול זה חסדי׳׳ם מיני המצא כך הזרוע מן

 בה החזיק הזאת ובספירה גבורה ע׳׳ה דוד וקראה שמאל זרוע היא הדי״ן
 מדת לי. היה יצחק ופחד יעקב בה אמר הספירה זאת ועל ע״ה יצחק

 והיא גופניות האחרות וה׳ רוחניות, נקראים מדות חמש ממי׳׳ם א״ש הדי״ן
 ללמד ובא .שני כתולעת אדומים גוונים כמה ובה קשה הדין מדת נקראת

 ,מספר עצמו כי לספי יוכל ומי .מזה גדול הזה הדין חלק כי סודות כמה
 באמצעו הוא הרחמים כי לרחמים קרוב שהוא בעבור קפה דין אינו והמרפק

 כן ועל מחבירו קשה הדין הוא הרחמים שהוא האמצעות מן התרחקו ועל
 ,מה״ד כנגד ואדום רחמים מדת כנגד צ׳ח ,ואדום צ״ח דודי הפסוק אמר
 הרב עכ״ל בחסד מרכבותיו דגלי מנהיג שהוא החסד מדת כנגד מרבבה דגול

:ולפנים לפני הנקרא בספר ז״ל מעוליטולה טודרוס בר׳ מאיר רבינו
ר מ  נפתחים ספרים שלשה באמרם רז״ל רמזו הסוד זה אל בוטריל משה א

 זה ואופן דברי ישכיל כמוני החכמה בזאת שחקר ומי וכו׳ בר״ה לפניו
 ליהיה חכמתי מראה יכיר ולא יעמוד זה בעיון יפליג שלא מי אבל ,ממאמרי

 חוזק למנה לו היה לא כי ,והשגתו שכלו חולשת מצד יבין לא סבות לשתי ,לזה
 והרב .סג כולו ,המושג הענין לקושי ועוד ,אמיתתו על השכלית ההשגה

 הויות ג' וספור ספל ספר ה' כבוד הנקרא בספר ביאר הקלי׳ר אליעזר ר׳
 והם וספור וספר ספר והם ספרים בג׳ בראו העולם הבורא כשברא וז׳ל

 והארן השמים תולדות אלה בראשית במעשה וכתוב הויותיו לשלש רמזים
 ג׳ יש האות ובזאת העולם נברא ה׳ באות פי׳ בה״א וארז״ל בהבראם

 הארן ואת השמים את אלהים ברא בראשית באמרה התורה סוד וזהו .הויות
 ה׳ בדבר אמר ע״ה והמשורר .ושמים ארן אלהים ה׳ עשות ביום אמר ואח׳׳כ
 היא ה׳במלוי כי היאשלש־הויות שאמר וזאתהה״א .כ׳׳צ וברו״פ נעשו שמיס
 תחלת והוא אב״ג הם ששה שעולים ואותיות ו׳ יעלה החשבון פלס וצרוף ה״א

 ג״ר ב״ש בא״ת מתחלף ואב׳׳ג .ז״ל גאון האי רבינו פירש כאשר העולם
חש׳ר ■ . ■
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ת שהם נתיבות ושתים שלשים .פירוש . ספירוס פשר מ״ב ת ל״ב שהן ידומות מגינו מ ,הן3 מהגלילה שההורה מי
מי התורה מפמי ר״ל שלהמוסיק״ש הנגינות אותם יאמר ונקראו ■בפשר. נכללות לתחתומם ט״זלפליוניםוט״ז

צלולין שפשאן יספר מי מלשון ללמוד נוכל ועוד .יסדרם לפי .מה בלי :עשר בגדר הנגדר לכל כח שהם ספירות
,וכובעו אדם הולדות ספר זה אמרו והבן עיניך ופתח כספיר והוא מהות לו אין חקר לאל שאין סוך אין פתח שהם

 בלימה ' נקראות בלימה
 יש פירוש וכי. ושתיס ועשרים

 הנחלקים כ״ב העשר בכלל
 ,אמות שלש שהם חלקים לג'

,פשוטות וי״ב ,כפולות שבע

״ב  ושתים ועשרים מה בלי ספירות עשר ם
 כפולות ושבע אמות שלש יסוד אותיות

פשוטות:' עשרה ושתים

 יתיב יומין עתיק ונאמר
הו, וספרין  מחני ונאמר פתי

 ימחו ונאמר מספרך, נא
ם, מספר  וישמע ונאמר חיי
ליראי לפניו זכרון ספר ויכתב

 נתיבות ל״ב כאן הזכיר כי להבין לך ויש שמו. ולחושבי ה׳ בעשר: נכלל והכל אותיות כ״ב נתיבות ל״ב דרך ועל
נמשכו הס כי ואמר הנמצאים כל כלל הוא חכמה פליאות ~

 ,צבאות הוי״ה י״ה חקק אמר כן ואחרי .בינה מקום זה א״י וכללם יו״ד היא אפר החכמה אל אל״ן! פל״א הנקרא מכ״ע
ה וגס נתיבות הל״ב כאן וכלל ספרים בשלשה אמר ואחרי'כן הנמצאים וכל יהל״ב ובכללם מעלות ג׳ עוד הרי ״ הוי ה ״  י

 עשר והן אותיות ד׳ בו יש אותיות ד׳ של בס וכן לעיל. הנזכר כל בו שכלול וספור וספר בספר אמר כן צבאות.ואחר
 ,קצוות ולששה לתפארת וא״ו ואחריו ,לבינה ה״א ואחריו ,בחכמה עשר שהוא בראשו ויו״ד עשר למספר פולין אבג״ד
קה. בדרך ולא בה שנראים כדרך המציאות כל כוללת שהיא אחרונה ה״א ואחריו  במדרגות. פרקים ראשי לך והנה חקי
 ̂ שמות שאחריה במעלה נקרא נתיבות נקרא הראשונה שבמעלה מה ,ד׳ וספרים ,ג׳ ואותיות ,ב׳ ושמות ,א׳ נתיבות

:שמו ית' המפורש אותיות ד׳ של שם לפרש וכולס ,ספרים שאחריה ובמעלה ,אותיות שאחריה ובמעלה
לפי : גזרתם ספיר מלשון ספירות עשר במספר וכללן חזר וספור וספר וספר ספריס וג׳ שמות וג׳ נתיבות שהזכיר ו
ב ״  זה כל כי וצא״ל .פשוטות עשרה שתים כפולות שבע אמות שלש אותיות ושתים ועשרים מה בלי ספירות עשר ם

 ,העולם סדר צרכי שס הזכיר הראשונה שבמשנה ולפי ,ובנפש ובשנה בפולס ,דרכים שלשה על מסודר הספר ־
 עשר אמר .אלו סדרים ג׳ אל רומז מהם ומשנה משנה בכל ומ״מ ,הזה הספר כל וכן . השנה סדר צרכי כאן הזכיר

ספירות '
. גאון ר״ם

ב ״ שהוא הקרא לפינה אס כי מלשון הוא ואמות .ואש ומיס (רוה) מאויר .אמות שלש יסוד אותיות ושהיס ועשריס מה פלי סקירות משר מ
1 אחד ככל היצירות כל ירא היאך להו אפרש ולקמן .עיקר לשון ננראו היצירות שכל אותיות הג׳ מאותן היא היצירה עיקר פר״ס

ה׳ אוצר
 כסירוה ס״י בעל וקראם מעיכה בעל כהב ,ספירות עשר ̂ הא׳) (הפן

כי ,עשר מספר בגדר נגדר כל שורש היוח מכפר מלשון .
 ידוע כאשר עשר בגדר נגדרים כולם המספרים וכל והרבבוס והאלסיס המאות
 רואה הנך . עכ׳ל הספיר לבנת מלשון ספירה לשון כי ויסכן ,חשבון לבעלי

 אם . מסולפת קריאתם תהיה !ה ולפי טעמים ב׳ לספירות נתן התכם !ה כי
 העומר ספירת כמו בשב״א הסמ״ך ספירות הקריאה תהיה כשוןימספר הוא

 נמצא לא ואם ,סבירות הקריאה תהיה ספיר לשון הוא ואם . דברים ספירת
ם יו״ד אם כי תי״ו וי׳ו עם ממנו גקבון  כי , ספירים מעולפת כמו מ׳
 וא״כ . סימנים בב' הקינון שבא במקרא בשמות מקומות בכמה כזה נמצא
 שכל כמו כי כלומר , הדמיון מ.ד לקראו הראשונה הקריאה כפי הכוונה יהיה

העשר באותם כלולים ס’כו. הנמצאות כל ככה עפר בגדי נגדריס הם המספרים
מהס

בוטריל חר״מ
 חלקים שה’לש: תת״ק וחלק תת״ק יפלה מתש״ר החשבון פלס וצרוך הש׳ר
 המ״ם ר״ל , הוי״ה ב׳ש ח״ס בצרוף ומצפ״ן מצפ״ן והלק חלק כל ויהיה

ס בית׳א בחלפ׳א ביו״ד בצרוף מתחלפת א בצרוף מהחלפת והצ׳ , י׳  באלפ״א ה׳
 מתחלפת והצ׳ ״ ו"פ ביתא באלפא בו״י בצרוף מסתלפת והפי ,ה׳צ בית״א
מצפ׳׳ן מצפ״ן מצפ׳׳ן פעמים שלם הרי ,ה״ן בית׳א באלפ״א בה׳א בצרוף

ד שהם דו׳  הויו׳ש שלש הס אלו ויהיה הוה היה באות אות והם ידו״ד ידו׳ד י
 ישראל שמע הקדושה התורש אמרה הבהיר האור ה1 אל ורמז . ה״א באות

א  אל והדר הוד למת וזה קדשים קדש והשלש טבעות בשש חתום היא י״א י׳
 הוא כי ,עד ור׳ל אחד של וד' גדולה שמע של ע׳ ולכך אחד שהוא הבורא
 הוא אמת אלהים וה׳ .האמתית המחשבה ציור וזהו ובאמצע בסוף בראנו
 א׳ש אלהי״ם בר״א בראשית אמת דברך ראש וכתוב עולם ומלך חיים אלהים

 קיום שהוא ר״ל וביומא בסנהדרין ז׳ל אמרו כאשר אמת הקב״ה של חותמו כי
 באמצע הוא והמ״ם בראש הוא האג״ף כי ובסוף האמצעי ובקו בראש והוא נצחי

 השטר בסוף כותבים אנו הסוד בזה ולרמוז ,לעשו׳ת אלהי׳ם בר׳א אשר אמת בחותם בריאתו סיים ית׳ והוא בסוף הוא וההי״ו מנצס״ך עם בית׳א האלפ״א
 משכי״ל שכ״ל הפור ספר ספר ביאר "ל1 זקני והרב ,העולם נברא השמות אלו בג׳ ר״ל אלהיס ידו״ד י״ה וספור ספר ספר ביאר ז״ל אדומ״ו והרג . וקייס שריר

ה א״א ולקח מושכ״ל ד כנגד אותיות יז*ד ספור ספר ספר ע׳ :ז״ל הקליר אליעזר רבי עכ׳ל ,ספירות יו׳
 ספירות עשר פ״ז כה״ס בספר פי׳ שמואל ב״ר יצחק ר׳ והרב :החשבון מלילה יחזור כשמגיע מעשר יותר לספור אין ביאור .מה בלי ספירות עשר מ״ב

.וז״ל אחר בדרך מה בלי  והספיר גורתם ספיר הספיר לבצת כמעשה ויהלם ספיר מענין ונגזר ספירות אמר מהבריכות האצילות אלו גודל בעבור .
 הס״א דגשות בלא ספירות אמר אחר דרך ועוד .רפ״ה הפ״א ר״ל ספירות אאע״ס אמר הנפלא הסוד זה ולהסתיר סגולתה עוצם מצד מאד יקרה אבן הוא
 משתי וכן ,להדגש ראויה והיתה רפה היא הפ׳א זאת הצפינו עוי יכלה ולא וכן ,ולהדגישה להגדילה ראויה וה־תה רפה היא שהדל׳ת ה' מקדש פלס על

 זה כל כי אחריהן להרהר לך אין ספירות בעשר בכאן כן כמו תהו על ר״ל בלימה על ארן תולה הפסוק ע״ש .בלימה :להדגש ראויה היתה שהתי׳ו פיני
הרג עכ״ל בנסתרות עסק לך אין תחקור אל ממך במופלא באמרס רז׳ל רמזו זה ואל .מאד בזה שוהה והאדם ,הפשיטות בתכלית פשוט ענין ר״ל אין

ר׳
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 לכל מקפס היא אשר העליונה היו״ד אל רמז מה, בלי הפירוש
 רקיעים עשרה נבדלו שמיד מאין כיש נבראו משר ההויוה

 ר״ל מה מבלי נאצל הוא אשר היו״ד באמצעורל מזה זה
 נקרא ולכן מהוס לו יש היו״ד אמנה מהוש לו שאין מכ״ע
^ אמר חך כלומר חכמה  ובנביאים בשורה שנזכר מה וכל מ

 ה׳ מעשיך רבו מה שנאמר החכמה אל רומזים ובכסוביס
 הויוש כל אל לרמוז קנינך הארץ מלאה עשית בחכמה כולם
 הנקראת כ״ע אבל .לעיל שרמזנו כמו בחכמה מצויירות שהן
 שפי׳ לבלום עדיו מלשון מה בלי ויי׳מ ,מה בלי נקרא אין

 שהובדלו ואחר ,להרהר ולא לדבר רשות שאין פה התימת
 ונשאר זה בתוך זה עגולים עשרה כעין מזה זה הרקיעים

 החיים; ארץ ודמות יו״ד דמות אמוס כלור באמצעיתם
 ספיר אבן כמראה ובהירים זכים להיותם ספירות וקראם
 שפירשתי מה שכל להבין לך יש מכאן והנה כסא. דמות
 ונחקקו נצטיירו כולם בחכמה אשר החקיקות מענין לעיל
 אחד בכל והנה הספירות; מאלו ורקיע רקיע בכל

:ציורן וזהו ;וספרים ואותיות ושמות נתיבות מהם

 עליון רקיע הרקיעים שדמות כשם כי לדעת אתה וצריך
 באמצעיתו נבדלו הנה ׳ אעומה יו״ד כעין כדורו המקיף

כי סוף להם שאין אע"פ עשר מספרם כלל אשר רקיעים

בוטריל הר״ם
 כספר פירס ז׳ל כהיי רכינו והרב .פ״ז כסס בכפר ז׳ל שמואל בר׳ יצחק ר׳

 הבינו אביהם וו״ל אר.ר בדרן מה בלי ספירוח טשר מועד אהל הנקרא הקבלה
 החידה צד על בסתר שמדברים הנביאים אופן על בנסתר הספר ב!ה דבר

 המראים מקבל שהספיר וכמו כפירים מענץ ספירות אמר אבינו אברהם שהרי
 לאות וה וכל והאציליות הבריכות וכל הצורות כל קבול בזה ■יבאר כן כלס

 מתלבשת הדין ומדת הדין למדת מתלבשת רחמים ומדת אחד הוא יה׳ שהשם
 באמרס רז״ל רמזו ולזה :שמו ה׳ מלחמה איש ה׳ סוד וזהו רחמים למדת

 אפשר אי כתוב מקרא אלמלא יוחנן רבי אמר ויקרא פניו על ה׳ זיעבור
 אחד והוא בתכלית הוא שמו ועוצם .כש״ן הקב׳ה שנתעטף מלמד לאמרו
אוהלה אש אלהיך ה׳ כי בפסוק זה ונרמז בגווניו המתאחד אש כלהב ומיוחד

 בלימה■ אמר הבריכות אלו עם גמורה באחדות עצמותו לצייר האדם בשכל שאין והואיל שבעץ שחרות מתו־ היוצא העין כאור נאצל הוא מצדו הנאצל יכל הוא
 , בלום אוצר כמו סתימה לשין ובולם .מריבה בשעת. פיו שבולם במי אלא מתקיים העולם אין בלימה על ארן תולה ז״ל כאמרם מלדבר פיך בלום ר״ל

 שכתב וזהו עכ׳׳ל. ח״ו בנטיעות יקצן מלא בלימה אמר ולכך ושותק יושב אלא משיב ואינו חרפתו שומע שהוא שבבריאה השלם הוא האדם שזה ור״ל לבלוי, עדיו
; ההושיות בהשגות שיקרה למה ידמה דבר בחומי נתלות שהן מפני השכליות בהשגות יקרה שהנה זה במאמרי המעיין אתה דע וז״ל ראשון מחלק ל״ב פ׳ המורה כו׳ ו

א:;ד

 וכן לעשרה ענפיהם וכל לעשרה מהפשט מהם אחד כל
 לעיל שיארנו כמו כעשרה כלול מספר אין כי ׳סוף עד
 ירמוז פעמים אס ההמה אל וע״כ האוחיוח בהבניה כח וכן

 אדם צורה אל ופעמים עגולה צורה המשנה או הפסוק
 הריס או ארץ צורה אל ופעמים השמש צורה אל ופעכניס

 ולא כדורים עגולים ספירוהיהס כי עגולים אילנות או
 עשבים וכן נשמה דמיון מעין ובריה בריה כל וכן שטוחות

 רוח או גויה או דג או לויתן או נשר או שור או אריה או
 הכוללה בצורה חקירתו לפי ואחד אחד כל בהם וכיוצא

 הבניהו דמות על הו הויות מהן אחד ולכל מדבר הוא
 מאד זה והבן בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל שנאמר

 אדם הוא אשר ונודע שמו נקרא כבר שפיה מה סוד וזה
 אחד בקל השי״ס יקרא הסוד זה ועל עשיהיו אף יצרתיו
 יירא fo מי שאג אריה שנאמר היצורים משמות ואחד
 חיים כולם יס״ב ואלו .ינבא לא מי דבר אלהיס הוי״ה

 נפשו מהם ואחד אחד ובכל סבוביה תנועה מתנועעים
 שבהם החקיקות ובאלו וחשוקו וציורו ושכלו יתנועע שבה
 שונות.זו צבעם אשר אורות יתנוצץ מרלוק הנתיבות ר״ל
 יהי אלהיס ויאמר שנאמר אחד מאור נברא ומהם .מזו
 כולל והוא צבאות הוי״ה ומגן שמש והוא אור ויהי אור
 והיה סוד. וזהו ימ״ב בז׳ ששמש האור והוא הצבעים כל
 וכולם החשמ״ל הוא היו״ד שהוא והמקיף עולם לאור ה׳ לך

 ומין מין כל של ופרט פרט כל אותיות כ״ב ע״פ מסודרים
 אלפין אלף בסוד אותיות הכ״ב ואלו ;הנמצאות .ממיני
 אות כל ובין וגלגל גלגל בכל הס לעיל שפירשתי רבבן ורבו
 ופורחות ושבות ,ורצות חיות והאותיות הבדל מהם ואות

 עלייתן כך ומתוך .סוף לאין עד ועולות הנתיבות מדרכי
 בין המבדילות המחיצות מן נהיו הרקיעים הקפי וחזרת

 שנאמר ופרחו ועלו שיצאו עד האותיות מצורות לאות אות
 .ידם על הס כי מצות תרי״א בגימ' ושו״ב רצו״א והחיות

 עד אותיות בתוך אותיות ונתנועעו חלולים הגלגלים והיו
והיא מצות תרי״ג וכל דבור וכל לשון כל מהן שנצטרפו

התורה
. ה׳ אוע־ר

 דעח כפי הם רן ofר!p הב׳ הקריאה כפי ואמנם . שבים ואליהם יוצאים מהם
ד כן קראם לבן הוא שהספיר המפרשים  פירשתי וכבר .חוור כתלג לבושיה ע׳

 מפני לא ובלובן באור האלהיים הדברים ממשיליס הנבואות כי שס״ג בסימן
 דבר הוא והלובן שהאור גדרו מפני אלא גשמי דבר והלובן האור כי כן שהוא

 המפרשים• דעת כפי ואם .והשגה הציור קשה שהוא כלומר , הראות מפריד
 יקרוחו לענין הדמיון יהיה שפי״ר בלעז הנקרא והוא אדום הוא שהספיר
ה בלי : זה ודע , הצבעים לענין לא ומעלתו  בלימם על ארן תולה מן נגזר .מ
1עצמ שבולם מי בזכות אלא מתקיים העולם אין כלימה על ארן תולה ודרז׳ל

. כשעת
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 כי הקכ״ה של שמו והיא (כינה) לעולם שקלמה השורה
 וכשוכס קדושים כולם כי גשמי וצירוף הפסק בה ׳אין

 ותמנע כי ארז״ל ולפיכך מזה יותר כס לזה ואין הוי״ה
 בשם כולם כי ישראל שמע כקדושת קדושתו פלגש היסה

 כי ואמר יסודות אמות פירוש ,אמות שלש ואמר .יכנו ה׳
 ואינה מאמ״ש מורככת הארץ כי ג' הס היסודות שרשי
 והס משלש הוי״ה שסבת כשם כי ראוי וכן פשוש יסוד

 ק הפכים שני והס שניהם אל והנושא וההויה ההעדר
 והמים האש והס הפכים משני שיהיו צריכים המורכבים גל

 .לחותו מצד למיס ונושא חומו מצד לאש נושא ^והרוח
 גלם ר״ל החומר כי וידוע .משלשתם מורכבת הארץ •והנה

 וליובש וללחות ולקור [לחוס] לאיכיות שוה הוא החכמה
 בגימ׳ קור .החום כח ממנו כי ח״ס גימ׳ ומ״ב ■והנה

 לא״ז .דח״ש בגימ׳ יבש האש להיות מתחלף והוא •שא״ה
מ׳  לחומר הראויות פשומות איכיות ר אלו הנה .ל״ח בגי

ר״ל אלהיס רוח והנה .גמ״ל והוא גל״ס הנקרא הפשוט

 האויר לחלק קרובים אשר והמיס ,ויובש חמימות קצת
 האמצעים והמיס ̂ קרירות קצת מהם האויר יקבל

 ובהתערב j ולח קר ר״ל המיס באיכות פשוטות הם שבהם
 קצתן אל קצתן יפרד שבהם איכיות בד' חמוש שלש אלו

 הנקרא הרביעי היסוד מהן ויתהוה בקצתן קצתן ויתמזג
 הוי יאמר לשלג כי שנאמר האמות מן איננו אמנם עפר
 שלג והוא והקרשתו האויר מקרירות הוא והשלג ארץ

 ואמרו הפילוסופים טעו וכאן כבודו כסא שתחת (חסד)
 גלגל שמתחת לנמצאים השלישית במדרגה הן היסודות כי

 הס למציאות ושני למציאות ראשון הוא החומר כי הירח
 האיכיות הרכבת למציאות ושלישי הפשוטים איכיות ד'

 ארבעה שמנו היסודות במספר שטעו וכשם היסודות והס
 הא;יר ואחריו למעלה האש אמרו הנחתם בסדר טעו כן

 שהגלגלים באמרס טעו ועוד .העפר ואחריו המים ואחריו
 .יסודות מד׳ ר״ל מאמ״ש מורכבים בלתי פשוטים הס

הספירות) העליון(עולם בעולם הוא אמ״ש סדר כי וצא״ל
ישתנה המלאכים) שאחריו(עולם ובעולם האצילות ראשית הנחתם סדר היה האיכיות דקות ולפי להם שוה חכמה

הגלגלים) (עולם שאחריו ובעולם לאש״ס אמ״ש הסדר עליונו הוא הפשיטות בתכלית פשוט שהוא האויר כי
כמו לשמ״א שא״ס מן שאחריו ובעולם למש״א אמ״ש מן יסוד והס הרוחניים המיס ואחריו יס״ב שבכל לגבנינות

שנאמר המחתים מסדר הנחתם יתהפך בהכרח כי שיתבאר יהי בהם שנאמר הרקיעים מהם נתהוו אשר המים ■אל
שאנחנו העולם זה בסדר ולפיכך חותם כחומר תתהפך השמים נתהוו שממנו האש ואחריהם המיס בתוך רקיע

היות אמנם .מיס ואחריו אויר ואחריו למעלה אש בו .אמ״ש סדר על סדרן וזהו ,והשרביטיס שלמטה
 היסודות מן הגלגלים שאין שאמרו במה מבואר טעותם

 לאש טא״ק מיחסים היותם החוזים בחכמת שנתבאר הוא
 נמצאת .זה והבן למיס סע״ד לרוח תמ״ד לעפר שב״ג
 עליונים עצמם והס והימים והארץ השמים צבא שכל אומר

 מן אחת כל כי וצא״ל .אמ״ש ויסודם שרשם ותחתונים
 (יש היסודות מן אחד כל וכן בפ״ע צבע לה יש הספי׳

 הבינה מן אחד מיסוד מצויים מלאכים ויש בפ״ע) צבע לו
 שבע : גמורים פשוטים אינן אמ״ש שאותיות לפי ולמטה
 כח בו יש האויר כי מאמ״ש נולד שבע מספר פי׳ .כפולות

כח בו יש והאש ואש אויר כח בהן יש והמיס ואש מים
שהן ולפי .כפולות שבע הרי הכל וקבוץ ,ואויר מיס

:כפולות נקראו ובתמורה בדבר כפולות
ואלו

בוטריל הר״ם
ר מ ה<ייה להם אין הננדלוש הצורוח כי היא הנצורה כונה כונוריל משה א

מצד גחומר הלייה לו יש העיוני השכל אכל פנים בשום בחומר
 היה כן היה לא אילו כי והווכר כחושכ החושיים הכמות מסוגי שהם כחוסיו

גמורה. שלייה בחומר הלייתן ההושיות ההשגות אבל צד מכל הנבדל השכל כמו
 להסתייע לו תקרה חולשה העתים בקצת לו תקרה ואם ו!״ל סנה בן כשב וכן

 ואילו השכל ישרת ולא הוא ויחלש שיחלוש בכלי המשתמש כדמיון בדמיון השכל
 ישמש אם וז׳׳ל כתב ואבונצר . ע״כ בהפך וברוב תמיד הוה היה זה לזולת היה
 בכמו שהיה אחר דבר להבין יוכל ולא כהו יחלש אחד בדבר במחשבחו אדם

 וז׳ל דבר המורה כתב ולכן . ע״כ בהחלה כמו שיחזק עד לכן קודם להשיגו
 :עכ׳ל אחר כאלישע תגיע רחוק באסשר ואפי' אסשרייס שהם או מוחרם על מופת בא לא אשר העניצים להכזיב תתחיל או מהשגת* למעלה לרשיג השתדל ואט

ארח החכמה זאת ללמוד רצו שלא המקובלים החכמים משבח אני מאד גועריל משה הסכמס זאת כי להעלים מגמתם כל שמו אבל בפרהסיא המפו

 המיס כטבע טבעם אין לאש הקרובים' המים כו זצא״ל
האש מטבע טבע יקבלו לאש הקרובים כי לאויר, הקרובים

ה׳ אוצר
 ולפי .משיב ואינו חרפחו ושומע ושותק פיו שסותם כלומר ,מריבה עשעס

 ס״י בעל פירש לזה ועזר ושתיקה, סתימה מלשון בלימה פירוש יהיה וה
 מורכבת מלה מה בלי ד״א .פיך סתום ר״ל מלדבר פיך בלום באמרו ^בעצמו

 עוזר. בלימה על ארן תולה של הפסוק ופי׳ דבר בלא ר״ל מה גלי מלות מג׳
 במרחק הגלגלים באמצע תלויה שהיא דבר לא על תלויה שהארן גו שהרצון לזה

 אבל אותם נושא לדבר שיצערכו דבר אינם שי״ס גו והמכוון .צד מכל !וה3
.בגחלת קשורה כשלהבת אלא אחר דבר אל נסמך בלתי בעצמו עומד עני! סם

א ד׳
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ותמורתן הדברים הן ו5לא

חיים
שלום

חכמה
טושר

חן
זרע

ממשלה

מלח בינה
מלחמה יסוד
אולת חסד
עוני גבורה
כיעוד חפארם
שממה נצח
עבדוס הוד

ותנזודתש הדברים

שממה למוה ועת זרע
שממה טוע לעקור ועת נ זרע
קייס ■ לרפוא ועת מות
קייס לבנות ועת מות
עושר אבנים כנוס ועת עוני
עושר לבקש ועת עוני
כיעור מחבק לרחוק ועת חן
כיעור להשליך ועת חן
אולת לדבר ועת חכמה
אולת  לקרוע ועת

שלוס ועת
סכמה

שלוס לאהוב ועת מלחמה
ממשלה רקוד ועת עבדות
ממשלה לשחוק ועש עבדות

 ללדת עה
 לפעת טח
 להרוג טת
 לפרוץ עת
 להשליך טס
 לאבל עת
 לחבוק עת
 לשמור עת
 לחפות עת
 לתפור עת
 מלחמה עת
 לשנוא עת
 ספוד עת
לבכות מת

בוכריל הר״ם
 קבלה ח6נקר הסנה ה6ל!1 זהסברא השכל זך שהזא מי5 אלא תסכן לא

 הסכמה אה1ב נפשו להשלים שרוצה האדם ויצערך המהורה. הפילוסופיא שהיא
 ועיקר . צורסה תפסל שלא כדי להפך יפנה שלא מציאותה אופן לו ויתקיים

 הוא אתה .הרצויה כונתו אשנה לא למען ׳׳ל1 דבר סעדיה ר:ינו כתב גדול
 בנסיון לך שיבא האדם אל דבר שוס תאציל ולא במקור הצריכות לך שיש אדם

 לא בתורה כמוס סוד וזהו המקובלים כל בפי גדול סוד וזהו האצילות אמונת
:הגדול המקובל עכ״ל לפרש אוכל ולא ה' את תנסו

 כתב ולכן חדול סדלתי זה ומפני הסוד זה ידעתי כבר בועריל משה אמר
 שלא לך סשמר וז״ל שלו הגשם בספר אפלטון החכם וג״כ מושאלה

ה ללעוג או לנסות אליך הבא שאלה שוס הדין  מנד בוטריל משה ואני .ע׳
 צודק הוא המאמר שזה המוחלט באופן ידעתי המשפט בחכמת חלקי עוצם
 בחכמת הפחותים אמנס .נבואיי מאמר הוא כי נשבחנו ואנו ריקן ואינו

 פת;ם יהא ולא ,ישכיל והמשכיל ,באיי ישבו לא כי כן כל יבינו לא המשפט
 זה אל גמלמים סודוש להגיד בוטריל משה אמר וקיל. זיל קדמיה דין דק

 ישיבת ראש אהרן רבי הרב כתב .נסי ארים ואליו .קולמוסי אעצור לא החכם
 הבורא של שמו יתברך וז״ל הפרדס ספר הנקרא נספרו הגדול המקובל בגל

 לכל הראשון שהוא דבר כל ראשית .נצחים ולנצח עד לעדי וקייס חי שהוא
 ולא היש לא בו לומר ואין העלות עלה והוא מכל נעלם והוא .לכל והקדמון

ר, אל ממך במופלא נאמר ועליו חומר בתי משוכני ק״ו המלאכים מן אף נסתר הוא כי האין.  אצלנו אך דבר נתחדש לא ואצלו צו תלוי הכל כי וידענו סחקו
 שכל לו קורץ מסם ויש להשיג יכולה המחשבה שאין מה הפיצוהופיה לו וקורץ רצון שינוי ולא חפן שינוי בו אין ויתברך ית׳ הוא . הדברים נתחדש
 .גזרתם ספיר מלשון ובהיר זך אור מלשון ספירות ולשון בלימה על התלויות ספירות עשר ולהאציל להמשיך במחשבתו עלה והנה .ממנו הכל כי השועל

מ . מאומה בו להשיג מכל שלא מוחלטת אפיסה שהוא ויתברך יח׳ העלות עלח הוא מאומה בלי מה גלי זפי׳  מדיו. מלשון מלדבר פיך גלום בלימה וי'
ירך באדם אומר וע״כ המחשבה לכח צייו האדם כי ,עליה בו נאמר וע״כ כמחשבותינו מחשבתו שאץ במחשבתו עלה לשון רז׳ל אחזו וע״כ לבלום

מ0 לי

 השכעה■ אשר שכינמז מחנות כ״ח לך סלרתי והנה
 לשמאל מחכות ובי״ד לימין מחכות בי״ל מתהלכת

 .הכריות בהס לכה אשר השפיכה משפטי כל יהיו ומהם
 הנק׳ ילול אלהיכו יהוה כשס סובב אלני שס כי וילוע

 במוכסז, וכוזו בימינו ילול אלליכו ילול כוזו במוכסז כוזו
 . ימינך יל על צלך ה׳ שומרך ה׳ שנאמר בשמאלו כוזו

 מיתתן או הססל מצל הבכיס לילת משפע כל יוצא ומהס
 עץ האלה כי הקייס בארץ הנפשות ולטעת .הלין מצל

 או להרוג אי .החייס מארץ נטוע לעקור חו .השלה
 .לחייס להביאם (קולים לרפוא או .הקייס מארץ לסקלו

 ולהשקית נפשו את לקהת בו נפרצו אשר הפרצות לבכות עש
 ,ככוס עת .מקייתו משליך פי׳ ״ עוני להשליך עת .קיותו
 יאתה זהב מצפון כי הגבורה מצל עושר לכנוס פירוש

 ועת והעושר י המחיה אקר לבקש עת .העוני ותמורתו
 של החן מצל לחבוק עת וההמולה. העוני מצל לאבל
 מצל לשמור עת .הכיעור מצל מחבק לרחוק ועת .הזווג
 החכמה מצל לחשות עש .הכיעור מצל להשליך ועת החן

 כסיל קול ללבר ועש .יחשב חכס מחריש אויל גס ט
 אלס חלקי לרלפור עת .לו מחתה כסיל ופי לבריס ברוב
 .התמורה מצל לקרוע ועת .בחכמה חלוף בני בלין ר״ל
ת מצל שלום ועת מלחמה עת ע ל., סו  שלוס. מצר לאהוב י

 ועת עבלות מצל ספול עת .תמורות מצל לשנוא ועת
 מחנות כ״ח ללבנה שיש שכשם וצא״ל .הממשלה מצל רקול
 כ״ח למלכות יש כן וחלש חלש בכל בהן מקפת שהיא

,אורה כבוי. על האורה מהתחלת בהן שסובבת מחנות
ואילו

\ז' ר1אד
 ̂ מה בה ,הבהמה בקריאת הסודות בעלי פאמרו כמו מהות בלי מה גלי ד״א
 יפסד■ וכהפסדה ,כה שלה שמהות ר״ל מהות בה מורכבת מלה שהיא ר״ל

 'מי■ שאין ר״ל ,מהות בלי הס שי״ס בכאן והמכוון . הארס משא״כ מהותה
 3כ״ : לעצמו במהותם המדע יס' א״ם מעצמות הס כי יען מהותם שישיג

ת תיו ד אב אלו פהס .או ח הו ג  וכאשר .שת קר שצ סע מב כל טי ז
ת ;ץ ף ן ם ך בכאן ימנה לא למה הבאות בגרייתות יתכאר מו  מן נגזר .א

 גדולות בו והרצון ,יאמרו לאמומם תי״ז בוי״ו אס מן הקבון כי כבניס אם
 היא גמלה והעיר שהדרך ,בישיאל ואם עיר ,הדרך אם על וכמוהו וחשובות

 אמוס; הג׳ ואלה זה לענין בנות נקרא הקטנה העיר וכן ,ממנה לקטנות כאם
 לי׳ט כאם הם כי אמות לקראם וראוי עיקר סם כי ספק אין אמ״ש שהם

ר ג״ג ב״ב כפולות ז' אותיות ״ז פשוטות י״ג ת־ייז ר׳יי־ פ״פ כ׳כ ד׳  הו
ק לג״ס חט״י צ׳ פשוטות. וקראם ,געז״ה הבאים בפרקים יתבאר זה וכל .ע

:ורפיון רגשות המקבלים הכפולות אל בערך
 נושאים הם י״ס כיי ידוע הא׳ ,זו בברייתא לנו שנפלו בספיקות 1הב' (הפן

 והספרים הנתיבות ר״ל הנזכרים הענינים ג׳ כל מצטיירים ובהם
ס קדי ה צ לו ה הי כ א״ ס, מו ש ה ח ואה״כ הספירות אציל׳ת ולהודיע ו סיגו הנ ענין

והשמות
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f'כ״ח טל חלקם ;קס״ח שיפלו y ציה שקו פזק על מגט אוחיוה עכפל בסיס פ״ח טל נחלק טעול נעשה ואילו e 
;צורסו וזהו שס, לכל אושיוה שש חקב צסג במר יכש נגד שמן קרע יהץ אבג על ^יה״ו

 השלום מקום כי לדעת אהה זצריך
 בי״ב הילוכה ר״ל בגלגל הלכה5<

 י״ב מהלך השלים כאשר ■הויוס
 עד מולדה מקום זה אין הויות

 השמש מן עצמה להרחיק שהוסיף
 מאור אורה. שחקבל עד <שיעור

 מולד בין אין סוד וזהו ^ההפארת
 .השצ״ג י״ב כ״ט אלא ומולד

 כל יהיה המחנות אלה פי ועל
 היצורים כל והנה .המלכות משפטי

 הכ״ח מאלו באחד .יתפעלו יאשר
 המחנות מן גזירות יקבלו ■מחנות
 כאן הנזכרים עתים הכ״ח מן ■באחד

 חפץ לכל ועת זמן לכל סוד וזהו
 מפתח כן גס וזהו , השמיס החת
 צדיק לו ומוב צדיק שאלת בו ■לתרץ
 .לו ורע רשע לו ומוב רשע לו ורע

 הוא הצדיק נפש אילו בזה והמשל
 האורה חסרון בעת יולד וכל-חלקיו

 כי בחסרון עמניו יתפעלו בהכרח
 השכר אמנס כרבו להיות לעבד ריו

 במלכות לשמוח לו מזומן הוא ■המכוון
 ולהפך .תמורות הז׳ בשאר וכן ה׳

חלקיו בכל רשע איש יולד אילו ג״כ
t רעה ליום רשע וגס שנאמר אל ממלכות להעדר מזומן ענפו אמנם טובות לו יגיע שלא אפשר אי הירח במילוי  
 תקנ״ט; חלקים שש, שעות ב/ ימיס אחת בהויה הלבנה שמהלכת לך יתבאר הצורה מזו והנה .רגלם תמוט לעת ■ואומר

.חלקים תשצ״ג שעות י״ב ימים כ״ט למולד מולד ובין ,חלקים רל״ד שעות שש ימים כ״ז בתוך הויות י״ב כל ומקפת
תשרי בתקופת מאזנים ובראש תמוז בתקופת סרטן ובראש ניסן בתקופת טלה בראש יחיל צבאות ה׳ ומגן השמש והנה

ובראש
בוטריל הר״ט

צריכה המחשבה ויתברך יח׳ העלות עלת אבל סלוני של דעהו לסוף פלוני
לשבר להשמיע במהשבהו עלה ונשון .עלה לשון רז״ל אחווי ולכן מכחו לקבל

 לכן במחשבה העלה לחשוב שרצה שעה ובאותה .לשמוע שיכולה מה האוזן
 רוח והבינה אלהיס רוח והחכמה קדמון אויר עליון כהר המחשבה נקרא

 ו זיל אהרן ד הרב עכ״ל מרוח מים והחסד מרוח
ר מ  על ואומר בזה חולק ז״ל נחמן ברבי משה רבי הרב בוטריל משה א

 הוא קדמון שהוא עליון שכשר אומי הוא כי מרוח מים שהוא הבינה
:ממים מיס והחסד מרוח מים והבינה מרוח רוח היא והחכמה חיים אלהים רוח

ר מ  ידעתי לא כמו ספירות עשר וז״ל התרשיש בספר רערונאי כהב משה א
 בלימה , ספיר מענין שהוא בחכמה שחקים יספר מי כמו או ספורות

ם מ״ה: אד׳ם וצירוף להסתכל האדם אל נתן לא זה בלימה ם עשרי שתי ת, ו ו תי או
 חיים בי״ת וז״ל חיים אוצר הנקרא בספר קבלה בעל כתב ,כ״כ או כ״ב הם

 ראשית שאין בראשית בי׳׳ת סוד וזהו שוליה על תהפכנה כאשר מי׳ש ובי׳ש
 ולעושיה ללומדיה חיים נעשית והתורה דרכו ראשית קנני ה׳ שנאמר תורה אלא

ורמו כעזרו יהיה יתעלה ה׳ התורה בלמידת עיונו ישים כאשר האדם כי
לזס

ה׳ אוצר ,
, דהשמוס לי' ס ס ה ה ו כ היסוד להודיע הלימוד סדר וז אח״  מליו. נ'3שנ הבנין ו

 אותיות כ׳׳ז כולם היו ואז האותיות בכלל מנצפ״ך מנה לא למה הב' ׳הספק
 . בית״א אלפ״א מן אותיות ה׳ חכר ל״ב מספר אל החשבון להקריב בעבור דכי

 .בתים ו׳ מהם ובנה האותיות מכל אמ׳ש אותיות לאמות בחר למה הג׳ ■הספק
 לפשוטות צ״ק ס״ע ל׳נ חט״י והו״ז .הם כאשר והניחם לכפולות כפר״ח ■!בב״ד

 על ולרפולוה ,היסודות על לאמוס , ממשלה לכ״א שם הבאים שבפרקים ■עד
 לא להם הההיחסות בדרך זה היה לא אם ,המזלות על ולסשוטות ,המשרתים

ה  יחסם לא ומנצפ״ו הבאים בפרקים באים כאשר ובנפש בשנה וכן ,מיחסם הי
 עול׳׳ם על שאינם מאחר ביה׳א באלפ״א באו תכלית לאיזה א״כ דבר -לשום

ה ; נפ׳ש פנ׳
ן פ ה ) ( ג׳  כאשר נעלם מהותם ספירות כעשר לפי ,׳הא הספק על היתר ה

 הנתיבות מחקירת אלא המון לאב ידיעה יגיע ולא ביארנו
 הגיע ועולם ושנה בנפש חקירתו ומתוך .המקורות שהם והספרים והשמות

 ושמות בנתיבות לדבר הקדים ולכן ,והספרים והשמות הנתיבות ידיעת אל
והשמות הנתיבות להקדמת טעה ונסן .להם הנושא ביאר ואח׳׳כ ■והפריה

והכפרים
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 לד כחלק צ מ'׳ בן שס ולהיות ־ כובס בתקופת גדי ובראש
 יה״ו שס אליהס וצרפנו אותיות שש מהם חלק וכל חלקים

 אותיות קם״ח והס מ״ב פעמים ד׳ יעלו ואות אוה כל אל
 כ״ח סימנם מחנות כ״ח יעלו אותיות שש לשש וחלקנום

 גדול ואומר ,גויס נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו
 י״ב ואמר .הגזירות כל נפעלים ובהם ̂ כ״ח ורב אדונינו

 ועומדים סשועיס הס אך תמורה להם שאין פי׳ פשוטות
 משניהם מורכב אחד כל ואש ומיס אויר כי תמורה מבלי

 כח ובמים ואש מים כח באויר כי ששה להיות נתחייבו
 מאלו אחד וכל ששה הנה ומיס אויר כח ובאש ואש אויר
 שופעות שתיהן כי (חכמה) ונגלה (כ״ע) נעלם מכח כלול

 לי״ב כח והן י״ב למספר להיות נתחייב ולפיכך תפארת אל
 ר״ל גלויות הויות ולי״ב אהי״ה של ר״ל הנעלמות הויות

 צינורות ולי״ב חדשים ולי״ב מזלות ולי״ב הוי״ה שם של
 מנהיגים ולי״ב י״ה שבטי ולי״ב אלכסונות גבולי ולי״ב

 ולי״ב כפולות מהן לז׳ קרא למה וצא״ל .ונפש שנה בעולם
 שלום ותמורת מות חיים תמורת שיש בעבור אס פשוטות,
 לי״ב ג״כ הנה ,לעיל וגו׳ עוני עושר ותמורת מלחמה

 תשמיש לעיטה שיחה ריח שמיעה ראיה שהן פשוטות
 כתמורת .תמורה יש שינה הרהור שחוק הלוך רוגז מעשה
 ריח תמורת חרשות; שמיעה תמורת סמיון, ■ראיה

 ;אלמות שיחה תמורת ,רעבתנות הלעטה תמורת ,אטימות
 ,רוגז שחוק / בטול מעשה תמורת ,סריס תשמיש תמורת
 יקראו למה א״כ ,תעורה שינה ,שטות הרהור ,פסח הילוך

ה ואין , כפולות יקראו הראשונות ואלו פשוטות  לפי טענ
 המות יקרא למה וא״כ לפועל נצרך אינו העורון שהסמיון

שני ההפוך כי ידוע הדבר ;החיים העדר רק ואינו תמורה

ט ״ ר ל ה י י ט ו ב
 , וידנר ,ויקרא ,ואלה , בראשיה . הורה הומשי מהחלת היפות ראשי לזה
 תורה ההשכון סוד כצירוף היפות וסוף אהי״ה החשכון סוד בצירוף ,אלה
ה ור״ל  אוחז צילה פכל יהודה א׳ר ארז״ל(ז״ח) ולכך תורה לומדי עם אהי׳

 לשמה בחורה הטוכקים חכמים תלמידי של נשמות כל הפנים שר מטטרון
 עם שיאספו עד שירה מ;ומר השרת מלאכי ודוממין הקפ״ה צפני ומביאן
 בתורה העוסקים אלו בארן נראו הנצנים שנאמר ביחד ויזמרו הצדיקים נפשות
 מודד יתעלה השם שאין בזה ורמז הדין מדת אל רומזת כפופה כף .־ לשמה

 יתן וכתר שמים מלכות עול עליו מקבל בהיותו אלא רחמים במדת האדם אל
 על לברן חייב שהוא כשם הרעה על לברך אדם חייב רז׳ל אמרו לכן .לו

 . אשירה משפט ואם אשירה חסד אם , אשירה ומשפט חסד שנאמר הטובה
 מתלבשת הדין מדת שבשמים אבינו רצון ויעשה ית׳ בהשם דבק וכשהאדם

 הקבלה בעל עכ׳ל .פשוטה כף כמו פשוטה ביד השבים ומקבלה רחמים למדת
;חיים אוצר הנקרא כספו

.להשלימו החכמה בכל נמוקו עמו שנתחברתי החכם לכבוד בוטריל מסה אמר
 והחכמים .התנשאותו אופן ועוצם .גדולתו להראות אחל הזה היום

 בעל כתב ;הדין מדת נקראת למה אלהים מלה ואפרש יראוני ונא ^כירוני
 שנאמר הדין במדת נברא העולם וז״ל . אלהיס ג״ן עד׳ן הנקרא בספר הקבלה

 החשבון הוד בצירוף אלהים כי .הדין למדת רומז אלהיס אלהים ברא בראשית
 1ועלי יחי״ד ד״ן החשבון פוד בצירוף אלהים נמי אי .דין כסא על ויושב העולם כל שדן לפי הכסא החשבון סוד בצירוף אלהיס מלת נמי אי .דיי״ן ״ה5

■f וי .צד״י ה״א מ״ם יו״ד ב״ש דא״ת ביתא אלפא בצירוף רחמים מדת יהוה :ירים וזה ישפיל זה צדיק אלהים דין ומתון ישיבנו ומי באחד והוא ואמר
פ״א

 אמנעי ביניהם שאין הוא ההפכים שני מן האחד , מינים
 אמצעי■ גיניהס שיש הוא והב׳ ,נפרד או הזוג במספר כמו

 ״ ביניהם הצבעים כצ שאר כי והלק השחור כמו כצבעים
 וההעלר בקנין משא״כ בנושא הס ההפכים ששני נמצא

 להפכים כוללש חמורה שם ולפיכך והראוח העורון כמו
ס המורם בחמורות מונה הוא ולפיכך והעדר ולקנין  סיי

 כיעור חן תמורת ואלו והעדר קנין שהם עוני ועושר מות
 הז'• שבתמורות דבר של וכללו ההפוך, אבל בנושא שניהם

 הפעולות; נושאי ז׳ מונה בנפש ואלו ותמורתם כללים ז׳ מונה
 ב׳ בזה והמשנ .בנושא ג״כ תהיה החמורה כי וחמורהס

 בהן, יאמר לכן לשמיעה אזניס ב׳ ,לראות נושאים עיניס
 השמיעה או הראות לקבל מוכן שאינו חמר והוא הפך

 שיאמר עד ענין אינן המצוירות פעולותיהן אבל בהן וכיוצא
 לא• ההפך פשוטות,כי יקראו' ולפיכך ותמורות הפכים בהן

 מצוייר אך בנושא אינו והעורון והראות בנושא רק יצוייר
 ישיגוס• הפשוטות לנושאי והנה . זה והבן ,מנושא פשוט

 תמורות. בלתי הן המצויירות הפשוטות אמנם תמורות
 בפירוע רז״ל פירשו המורה שאין מבואר הסוד זה ולהיוח

 ■ שמעו לבניו אבינו יעקב שקרא בשעה כי ישראל שמע
ט ח״ו שמא אמר שכינה ממנו נסחלקה וגו׳ לכס ואגידה  י

 נסתלקה כן ועל ביצחק וגס באברהם שיש כמו בזרעי פסול
 שכשס אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע ואמרו כולם פחחו
 פחת מיד אחד אלא בלבנו אין כך אהד אלא בלבך שאין
 י״ס שבטי בי״ב המורה ולא פסול אין כי בשכמל״ו ואמר

 העולמות: משפטי שכל וצא״ל .למטה ולא למעלה לא
 יסעו.- ה׳ פי ועל יחנו ה׳ פי על יהוה י״ב פי על מתנהגות

, משפטי כל בהם לטין בסיס י״ב לעיל לך סדרתי והנה ה׳
והנה

ה׳ אוצר
ם. די פ ס ה  לדבר הקדמחי 1לר טעם מה כ'ומר , מה בלי כפירוח עשר ואמר ו

ר כי ,בהס ההתחלה ראוי ואין מ״ה בל״י שהם לפי בנתיבות ודברתי בם ס ד  ה
 ,הב׳ ספק על היתר : החקירה בהתחלת ובפרט ועולה חטאת יושנ שלל) במה
ס' מ׳ מן וקשיותם אמרום צופים שמנצפ׳ך הכוללת אמרתם ידעת כבר  שבלוחיש: ו

 למ® קשה גופה והיא .מכוונתם המכוון זהו . ויסדום וחזרו שכחום וחירצו
ק אם ועוד ,האותיוה שאר נכהו ילא מנצפ״ו שכחו  בכ״ב השימוש להם הספי

 משחמשי' היו יציר׳לא ספר חבור שבימי ונראה . ליסדם יצטרכו למה אותיות
 דבל סוף • זה ורע ,נפ׳ס שנ״ה לעול׳׳ם מקום להם נתן לא ולכן במנצפ״ן

 הבחירות: אנה הג׳ הספק על היתר .ה׳ אוצר בספר בו הארכנו הזה ענין
 טעמא: בלא כהלכתא הם כי נראה אך , מספיק דבר בהס קבלנו לא וההחיחסות

 מור® יבא עד נערצוד ובזה ,האופן בזה ויחסם חלקם נעליו הקדש וברוח
:בעז׳ה שיבא במה בזה נדבר ועוד ,צדק

 העליוני® מדותיו לג׳ ירמוז אמ׳ש כי דע ,וסודותיו ברמיזותיו הד׳) (הפן
י׳ב. נגד פשוטוה וי׳ב הבנין ספירות לז׳ כפר״ה ובג׳ד .כח״ב

 ספיח® הז׳ עיקר כי ידעת וכבר .הת׳ס במדת העומדים ד׳ בן שם "־יתי5
 גבולזי י״ב והם י״ב יהיו אמ׳ש אותיות בג׳ וכשסכפלם המרכבה רגלי ד׳ הס

ה .ית׳ ד׳ בן שם אלכסון מ ל ש תא נ :הב׳ הבריי



ד‘מ״ב פ״א יצירה ספרד אב׳ הר40 ,ראב׳

 יוס וצ״א הויות, בי״ב מצמרן^ צבאות ה׳ ומגן שמש והנה
 לי״ג והנס הרום. ג׳ בכל הסמה .מהלכם ומחצה שעוה ז׳1

ס ח  ילס בכל לדפס סוכל זה ומחשכון ורביע יום שס״ה ה
 פנה של במהלכה השמש עומדת מעלה זו באי .ויום

 בעז״ה השמענו ועוד אחר חשבון לה יש היומי .ובמהלך
 שה״ה בתוך מעלוה ש״ס הוס עד כשהולכת שהחמה גמצא
 אחד למזל ר״ל בגלגל אחד לחלק שמגעת יוס ורביע ־ימיס

 זה מספר סחלק וכאשר .חלקים הק״מ שעות י׳ יום ל׳
 החמה מהלך יגיע המעלה ילך זמן בכמה לידע כדי ל' על

 ימים ב׳ מעלות לב' חלקים, שע״ח א׳ יום אחת למעלה
 ,חלקים נ״ד אחת שעה ימים ג׳ מעלות לג׳ ,חלקים ■השנ״ו

ה ע' ימים בכ״ז הנ  כ״ז החמה הלכה חלקים ותפ״ו שעות ו
 ב׳ החמה הלכה חלקים השנ״ו ימים ב׳ ובעוד .׳מעלות,

 הלכה חלקים קס״ב שעות י׳ יום בכ״מ נמצא ■מעלות
ה מ ח  אחת בשעה אחת מעלה הולכת והלבנה מעלות כ״פ ה

 שני דבוק חשבון וזהו .חלק וחצי חלקים בתת״ח וגם
 שבין תשצ״ג י״ב כ״ט אמרו ורז״ל . וירח שמש ר״ל מלכים

 מקום ללבנה האורה המולד מקום שאין דע .למולד מולד
 ידועות מעלות מהשמש להרחיק צריך הלבנה אך ,הדבוק

 מעת כי מהחמה אור בה יולד וחזי עמה שהדבק ■אחר
 כ״ז הס מעלות ש״ס מהלך הלבנה שהשלים עד הדבקס

 הרחיקה הזמן בזה והנה .חלקים רל״ד שעות י' ^ימים
 שעות ומ' ימים בכ״ז שעבר הדבוק ממקום עצמה השמש
 וי׳ ימים בכ״ט הולכת והחמה , מעלות כ״ז חלקים :ותפ״ו
 ימים כ״ב מהלכת והלבנה מעלות כ״ס חלקים וקס״ב שעות

 .מעלות ל׳ חלק וחצי שביעיות וב' חלקים תקנ״ס שעות יו׳
 חלק וחצי חלקים בתתפ״ב וגס אחת בשעה מהלכת והלבנה

 עם מתדבקת שהלבנה נמצא ,אחת מעלה חלק זבשביעי
 וכאשר חלקים. תתקצ״א שעות י׳ יום כ״מ בתוך .החמה

 רגע בכל ממנו להבחין תוכל לך שרמזתי בחשבון תסתכל
 הויות מי״ב המושלת ההויה שתרצה יום ובכל שעה ■ובכל

ה. והבן הויות כ״ח של משם או  כל לך יגלה והוא ז
החוזים למלאכת שתצפרך מבלתי השם סוד פי על העתידות

 שנאמר הדברים במקצת משקרים החוזים כי בכוכבים
 החוזים שטיס הוברי ויושיעוך נא יעמדו עצתיך ברב נלאית

 מאשר וארז״ג עליך יבואו מאשר לחדשים מודיעים בכוכבים
 : הפעולות וסוד התפלות להבין תוכל ומכאן אשר. כל ולא
ע ד  שבראשם היודי״ן הויו״ת י״ב של מפס שמות שלפה כי ו

 שתחילתן שמות ושלשה תאומים, שור לעלה ניסן לתקופת
 שמות ושלשה ,בתולה אריה לסרמן המוז לתקופת ההי״ן ג'

 ושלשה קשת, עקרב למאזנים השרי לתקופת ווי״ן שתחלתן
 ודע .דגים דלי לגדי מבת לתקופת אחרונות ההי״ן ג' של
 ועתה והסוד ישראל עפרת של כחות בו כ״ח בן שם כי

 והנה הסוד לזה רומז כח לשון וכל .אדני כ״ח נא יגדל
 של י״ב ושם אדני של צירופין כ״ד לשם מתייחס הזה השם

 שנים מחנות ר״ל מהס אחד לכל י״ב לשס ומגיע הוי״ה
:כזה ושליש

 הוי״ט הוי׳׳ש ירהוי״ע I הויקה״ו הוי״צ הוי״ת
 יוה״ה חינ״ד חיד״נ י יהה״ו אנד״י אני״ד

ם | שוי מי או ת

 גהוי״י כהו״י יאהו״י
 יהו״ה אדי״ג חדצ״י

ה טל

 הויר״הו הוי״ט הוי״ב
 הוה״י דאי״ג דאנ״י

ה ל תו ב

 הוי״ש יהוי״כ ידהו״י
 היו״ה דינ״א דיא״ג

אריה

 הויגה״ו הוי״נ הוי״נ
 היה״ו דנא״י דני״א

פרטן
 הוי״ג הוי״י ינהוי״ע

 והה״י ניד״א ניא״ד
ת ש ק

 הויטה״ו הוי״ב הוי״ק
 ויה״ה צדא״י נדי״ס

עקרב

״ג יצהוי״ח  הוי״ח הוי
והי״ה נאי׳׳ד נאד״י

̂ מאזנים
 ה״ו הוי״ח הוי״י הוי״צ
 ההו״י ינד״א ינא״ד

ם, דגי

 הוי״ו הוי״ק הוי״ש י״ק
̂יו״ה ידא״נ ידנ״א  ר

דלי

 הויזה״ו הוי״א הוי״ל
הוי״ה יאצ״ד [יחד״נ

די 1 ג

הר״ט ,
א . נרחמי״ם צירוף הה ט׳ המ״בון כוד בצירוף עולה מצפ״ן הרי צד״י ה״ח פ׳

 העיר שער על הההבוננוה בסוד ידו יהן הון אדם השילך נוצפ״ן שימוש
 ובלבד פגע בשום ינזק 6ל מצס׳׳ן ווצפ״ן ננצפ״ן הההקשרוס כוד פל ויאמר
 שיאמר ידוד סו״ד הנקרא בספר מבואר כאשר השמירה אופן סנאי כל ״■שיקייס

 מלאכיו פ־• .ישמרני יוהך .ישמרני יוכך .ישמרני יוהך . דרכים פלשה על
 מלאכיו כי .דרכיך בכל לשמרך לך יצוס מלאכיו כי .דרכיך בכל לשמרך לך ■יצוה
 בכ.ור ויכוין . פניו על וזך ברור סודר ויהיה .דרכיך בכל לשמרך לן ינוה

:באמצע מכוון הקדש והיכל עבעוח בשש מתום קצווח בששה המושל
 יוכל והבינה החכמה בסוד השמוס צירוף שיודע מי כל בוטריל משה למר4

 והמבטא חטא וביראה ובמהרה בקדושה הוא ה־שתמשוה כי בסס להשתמש
 הכל והוא בכל הוא כי ועד היודע הוא כי בידו היכולת צירופם וכלבו בשפתיו

צדיקים דרך ה׳ יודע כי הוד ווהו בו הדבק על ידע והשם נחצבמתסדו ירהכל

ה הנ מ״ב מן בשס מסודרות שטנה מחנות כ״ח לפניך ו
 ט ית׳ ה׳ י״ד ע״פ ומסודר ו״ו ה״א יו״ד ובשם

 החזקה הי״ד ולכל והסוד ושס שס בכל אותיות י״ד
 כאשר אדנ״י של שס ולפי הויו״ת י״ב של שס לפי ומסודר

וחדשים חמה של חדשים תחתיהם ומסודרים רואות עיניך
Vf-

 על אשרהו ההורה שומר כן «נ הבריאה סוד שהוא האדם פני על טובו ויעבור
 מהיוף והנבזה גוף מכל נכבד וכל גוף כל בורא ה׳ כי קומה בשעור כתוב ק

 לו מובטח בראשית יוצר של צירופו היודע כל ישמעאל רבי אמר . המקרה הוא
 בצלמנו אדם נעשה !יזהו הדבר בזה ערבים ועקיבא ואני הבא העולם בן שהוא

 נאמר ולכן . הזהיר כצפצוף לו זה כי יבטא לתנם בראשית ידבק שלא מי חבל
 ופשעו חטאו מהמקובלים רבים ולכן נפשי ותנצל פנים אל פנים אלהים ראיתי הי

 והיו והמבהיק הבהיר באור העליונה האדם נשמת קשרו ולא השימוש בסוד
 לא הם כי אמסיים השמות שאין מצד לא מצדם להם קרה זה וכל ״.יזוקין

 הסוד וזהו דעוה בחונן ההתקשרות סוד דרך על אלא ועצמותם סגולתם יראו
 והוא ידו״ד ש״ם שהוא לעצם רומז שהוא אל״ף ולקח חלף בתג״א ודאנתמש

 הטוב האור וזהו .גימ״ל לקח זה ולכוד ספור ספי הפר קדוש קדום קדוש
ת החי״ו כי החי״ו לקח זה ולרמז .ממנו למעלה מאין כאש־ האוי אל ממז

כת?
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 לכל מחנה ושליש מחנוס שני ונחלקו שחתיהס לכנה של
 כל סוד וזהו בזה זה כחס לתס כדי הוי״ה של ושס שס

 וכל וארן שמיס נכראו שבו שס והוא והעתידות הנבואות
 מן יוצא הוא ולפיכך בקדש סיני ב״ס ה' שנאמר בס אשר

 כאשר ובהו ב' עד בראשית
ג סול וזהו למקובלים ידוע ״ ר מ ש ת ע רו פי ס

 שהכל הזכיר שנית בחכמה, שהכל הזכיר ראשונה מ״ג
הנראה. בדבר בדעת שהכל הזכיר שלישית ,בבינה

 לדעת הראת אתה כדאמר אצבעות יו״ד מספר וז״ש ,לעין
 דוגמת הלשון .יחיד ובריש :אלו״ה אחזה מבשרי וכתיב

 עשר בין המכריע והוא עשר
ה מ לי ר ב פ ס כלולים ובו .הידיס אצבעות עשר מ

ת וזהו מ״ב הרי וי״ס נתיבות עו ב צ ש א מ ד ח ג נ ש כ מ ת ח רי ב ד ו חי עשר כח בו ויש אותיות כ״ב י
ת מ״ה בלי על ארן תולה סוד ג ו ו כ ע מ צ מ א ת ב ל מ ת כ ל מי כ ו ן ו ש ל : ה ף ו ע  שהברית שאמר וזהו אצבעות מ
כמלת שאמר וזהו ,בלשון מכוון בגיממ׳ פ״ו הרי ה״א מ״ס

 בין, ומכריע ,קודש ברית אות בו שיש המעור וכמנת לשון
 בעשרים מצמיירת שהיא תולדה ומוליד הרגלים אצבעות י'

; הנסתר על הגלוי מן להתבונן לך יש ע״כ אותיות [ושתיס]

 וכולם ה״א וא״ו ה״א יו״ד ובגימ׳ אדס בגימ' ומ״ה אלהיס
 מלשון אבגית״ז והוא מ״ב בן בשס ר״ל ב״ם מתגלגלים

 כי ובהו תהו בסוד ונתיצה מכה ר״ל ונתיצה אבגא
 עמו נתחבר ולכן להויה סבה בעצמו הוא בעצמו ההפסד

להפסד גרמו אשר התהו שענת ומבקע קורע פירוש , שען קרע ולפיכך(הוא) אחרונה ה״א בכללו אשר יה״ו שם
:סודו ענין לפי יתפרש והשאר ההויות

ג ״  וסדר ונפש שנה בעולם הנמצאים לכל נתיבות ל״ב א' במשנה כלל בדרך שסדר אחר פי׳ .מה בלי ספירות עשר מ
ל במשנה וסדר חקר ,בשנה שניה משנה יס״ב אח״כ  הן בע״ח בכל הס אשר הנפש חלקי שגס ואמר בנפש ה

 והמשל-' .הנמצאות כל יתהוו שמהם עצמים יו״ד ומהם י״ס הס סבתם שרש הנמצאים בכל הן בתחתונים הן בעליונים
 אשר הפשועיס האיברים ומספר הפשועיס האיברים מן יהיו שבו המורכבים האיברים כי ידוע בע״ח במציאות בזה

/ והסחוס ,א' העצמות ,שמותם ואלה ,יס״ב במספר עשר מהם הורכבו האיברים כל , והעצליס ,ג׳ והעצבים ב  ד/
/ הדופקים וגידים / דופקים שאינם וגידים ה / והבשר ו / והשומן ז / והמוח ה . והקשורים ט ׳ 1אל שכל וצא״ל י

עשרה
מגרטישא הר״א

ג  תלויות הסתירות שכל ספירות עשר .ונו' בלימה ספירות עשר ם״
 כי מעשרה יותר לספור וסין סוף להם שחין כדלקמן בהן

 הוסיף וחם טי זס הו גד אב .כמו חלילה החשבון חוזר י״א כשמניע
כו/ ל׳ עד וכן כ׳ טד וכן י״ב י״א תמנה  מה אין פי׳ מה בלי בלימה ו
 נבלמו לסתום פירוש לבלום עדיו כמו סתימה בלימה ד״א . יותר

וברית לדבר סימן .אצבטות עשר כמספר :בהם הספירות כל ונסתמו
 ספירויו־ עשר כך הרגלים אצבעות באמצע המילה ובריח באמצע היהוד ברית הוא ולשון לפה היחוד מהשבת שממנו באמצע השם יחוד
המקדש בבית שהיה ולויות איש כמער ,מעוריהן אל הביט למען כדכתיב המעור .השכינה זהו כבודו כסא על מכולם ממוצע עולם ויחיד

:ישראל של ורכיין פריין להרבות

גאון ר״ם
ג ״ לקמן; כמפרש ספירות עשר פר״ס .וכו׳ מה בלי ספירות עשר ם

 כנגד :מלהרהר ולבך מלדבר פיך בלום כלומר בלימה שהן
 אחד■ רגל אצבעות ה׳ ,חמש כנגד המש אדם אצבעות עשר מספר
כנגד המש מכוונים הידים אצבעות וכן שני. רגל אצבעות ה׳ כנגד

. המש /

בוטריל הר׳׳ט
אור והורה תורה מי״ו וז״ל .הבלימה בסשר ההפרדי ראובן רבי הרב כתב

ה' אוצר
 ■6ובר מגזרת כריתה לשון ובלית ברא שרשו כי י״א .וברית הא׳) (הפן

ד כי אומרים ומהם .בתרבותם אופהן  ושרשו ה״א מקום היו׳
אגשיפ-- שני כשהיו בו והרצון ,איש לכם ברו כטעם יטעמו ,שכיח כפלם ברה

בוררים

 : דמלכא תגא כמו תגא וזהו ,עכ׳ל . אור ותורה מצוה נר כי וכתוב
ר מ  יועיצו לח והאזכרוח שהשמות ישראל אלהי בה׳ נשבעהי כוטריל משה א

 כל הצירוף סוד ידע לא וחם ומובאם מוצאם סוד שיודע למי אלא
ומתות כסוג כשיהי' המלחמ׳ לבעל יועיל לא הנה כי .ינאם להנם שיכטא נוה

 טצילע כמו והוא האור במהברת הצץ לא בי לו יועיל לא ויצילני ויושיעני יעזרני אל״ד שם פעמיס שלש במלחמה שיאמר ואע״ס ,אל׳ד שס ראשו בכוכע
כשידע אכל ,כארוכה סומא כמו והוא יועיל לא במהקר יודע שלא הדבר כי , להזכירו הזה השם עכרה ביום לו יועיל נח כך בידו השרן ואוחז במים הטמא
.1אות וכשיאמר למלחמה היוצא הוא השם וזה .אדני לעולם גכור מאתה יוצא השם וזה פעמים ג להזכירו טוב הוא א,;ל'א הוא אניד ששם הצירוף באור

:אויביו וינצח במלחמה רע מפגע ינצל ספירות עשר השתלשלות בסוד הקשור הקשר סוד ענ בכונה
ר מ  מפורספ׳ טעות זה כל אגל״א שם שכתבו הקמיעים כוהכי חטאו ולכן .משקר דלא וגמירנא ונקיטנא ,ועיקר ויסוד סוד הוא שאמרתי האופן זה בוטריל משה א

לבט׳ל■; הקמיטים שיכתוב קודם לאדם שצריך ידעו שלא ועוד .לאורה פעולתם יצא לא ולכן , טהרה כלא שיכתבו ועוד רצם לא ה׳ אלו וכקמיעיס
ם. המליצים בחפלה  כמו קמיע לכל מיוחד שספר ועוד .ירית הבהיר האור לפני ניחוח ריח הרצון ובזה הקמיע סוד אל הכתיבה כעת להתבונן שצריך ועוד רעי

וברוך .נשלם אינו הענין אס לתמוה אין ובזה הנעלם אופו מצד פלסתר כותבי הם ולכן ,העליל זה ידעו לא הקמיעים כותבי ובעונות ,שליל או צבי קלף
:התמימה ה׳ בתורת החכמה סוד יודע

הדכד מלהכין יזהר הספר כזה האדם וכשיחקור ,בצלמנו אדם נעשה סוד וזהו לדבר סימן כמו זה ביאור .חמש כנגד חמש אצכעות עשר כמספר □״נ
מה, הדבר למה משל בתלמודא אמר והא יצירה ספר בעל נקטיה בעלמא לדוגמא אלא קאי הוא ברוך המקום על לא אצבעות דעשר ככתיבתו, ומ» דו

שיחטא
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 אשר אמ״ש מכח נתהוו כוצס הפשומיס יסולות עשנה
 האש כח כה המיפה בכס אשר המים כי זה ובאור באלם,

 לעצמות להיות חזר ביותר יבשה אשר ואת ■והקרישה
 בדרך עצמות של וחלולין נתיבות חקק שבטיפה והרוח

 חזקים הס אשר רקיעים להיות וחזרו המיס שנתקשו
 שבו הלחות לרוב עצם מהיותו וסר צך ואפר מוצק הראי
 הסחוס צורה ולבש חזר לעצם חזר אשר מביסוד יותר
 ממוצע והוא הבשר מן וקשה העצמות מן רך הוא אשר
 טבעו כי הסחוס מן רך העצב כי והעצבים העצמות בין

 יותר הם העצלים הסחוס, ומטבע העצם מטבע לח הוא
 פרקים של העצבים עם מתחברים והס העצבים מן לכיס
 בלתי וגידים ,דופקים וגידים שעליהם גב שעל בדוק

 שבהם לסי הדופקים הגידים מז רכים יותר הס דופקים
 בין ממוצע והבשר האיברים, לכל הכבד מן משתלח הדס

 .למוח הבשר בין ממוצע והשומן לשומן, הדופקים הגידים
 בכח יתפעל זה וכל לקשוריס הבשר בין ממוצע והמוח
 יו״ד לגולם הדומה הטפה שנקודת נמצא ,בזרע אמ״ש

 לעשרה שבה האויר בכח מתחלקת בדם יצירתה בתחלת
 שהיו״ד כמו שהזכרנו הפשוטים האיברים והס מלקים
 הפשוטים האיברים שמן וכשם ספירות ליו״ד בחלקת

 הפשוטים מהחלקים כן המורכבים האיברים מתרכביס
 ולרוחב לאורך הנמצאים כל מהם נתרכב בי״ס אשר

 וכשם .ולכולל מהם אחד לכל ואמצע וסוך ולראש ולעובי
 יתחמם האש מן כי הטיפה זריעת סבס הוא שאמ״ש

 ,והאויר חוס בכח יודחו והמיס יעורר והאויר המתחמם
 ובכל הפשוטים מהאיברים אחד בכל פועל אמ״ש כח ■כן.

 האיברים יתמזגו כך ומתוך המורכבים מהאיברים אחד
 באמרי דעתך על יעלה ואל .זה מעל זה ויבדלו הפשוטים

 כשם זהו כי מאמ״ש מורכבים יהיו פלא פשוטים איברים -
מד׳ באדם מורכבים הס באדם הפשוטים שהאיברים

ר״ם
 והלשון הלי וכן .הרגלים אצבעות עשר כין המעור מילה וכרית ממש

 שפירש הספירות עשר פל ולהזהירו האדם להזכיר אצבעות'הידים ■בין
 בהם מלהרהר ולבך מלדבר לשונך בלום כלומר בלימה שיהיו למעלה

כל׳ המעור ובמלת ,מלה לשון נדגשה והל' דבור לשון במלת ■וזהו

 ,שחורה ליחה ,ארומה ליחה ,לבנה ליחה והס ,ליחות
 גלגל שכל אע״פ הספירות בעצם הוא כן ירוקה, ליחה

 בהם יהיה שלא א״א מ״מ פשוטות הם הספירות מגלגלי
 לערך אמנם וכו׳ מאש נבראו שמיס כדלקמן אמ״ש כח

 נקראו השמים מהן והורכבו מהן נבראו אשר השמים צבא
 וצא״ל .אצבעות עשר במספר יס״ב ששנינו זהו פשוטים

 מבלפי להם ר^מורכביסא״א מהאיברים אבר שכל שכשם
 או הפשוטים איברים היו״ד אלו ממקצת מורכבים שיהיו

 כולם המורכבות מן בהן אשר הנמצאות ביס״ב כן מפולס
 בגלגלי אשר כל כי ,זכרנו אשר הפשוטים י״ס מכח נתרכבו

 .בגלגלים אשר הפשוטים מכסות נתרכבו כולם הספירות
 הרי פרקיס מג׳ מהס אצבע וכל אצבעות עשר זה ודוגמא

 יעשה שבהם נתיבות ל״ב הרי היד פרקי ושני פרקיה ל׳
 הפשוטים איבריה מעשר כלול מהס פרק וכל מלאכה כל

/ וסחוסיס ,א׳ עצמות ,מהם ואבר אבר בכל יש שהרי  ב
/ ועצבים ,ג' ועצלים / הדופקים וגידים ד  בלתי וגידים ה
 ,י׳ וקשורים ,ט' ומוח ,ח׳ ושומן ,ז׳ ובשר ,ו׳ דופקים
 עולם כנגד פרקים ל״ב כן ,אצבעות עשר ברגלים וכנגדן
 הפשוטים האיברים ידי שעל וכשם .הן תחתון ועולם עליון

 עד אחד ולבשר לגוך להיות האדם איברי כל מתקשרים
 ידיעת האיברים בכל מתפשט מהם אחד הרגש שיהיה

 והצינורות הפשוטים ידי על ספירות בי׳ ג״כ כן ההרגש
 סוד וזהו אחד להיות כולם ונאחזים מתיחדיס והנתיבות

 אלוה, אחזה ומבשרי זאת נקפו עורי ואחר איוב שאמר
 שהידיס ולפי ,האדם את עשה אלהיס בצלם כי ונאמר

 אהרן ורחצו נצטוינו ולפיכך מקום כל למשמש הן פסקניות
 מהיסח לטהרם כדי רגליהם ואת ידיהם את ממנו ובניו

 שנאמד לחם לאכל בידים פוסל הדעת סילוק כי הדעת
 .זה והבן ,בגויס טמא לחמס את ישראל בני יאכלו ככה
אל בגשתם או (עט׳) מועד אהל אל בבואם שכן וכל

 המזבח *
גאון

 מלח על ולהזהירו האדם להזכיר הכריס והוא ,מילה לשון נרפיח
 הספירוח קודם היה מה מלדכר האמורוס ספירוח כעשר הלשון

 ספירות כעשר כהן מלהרהר לכך כלום וכן .אחריהן יהיה ומה
;ועשאן ויצרן כרסן היאך

ה׳ אוצר
 נקבה בלשון והוא ,עליו ומסכימים אחד לענץ ביניהם ההסכמה להם בוררים

ד :מכוון ולא מכוונת המחבר אמר ולכן ,אתו היתה ■כריתי חי  סואר .י
 ה׳ ברית אמר שלא ומה ,מגחלסו המתפשטת כשצהבת המתיהד יתברך לא״ס
 ותמיד העולם בזה יחודו הודיע ע״ה אבינו אברהם כי להורות , יחיד ■ואמר

ת :וכו׳ מלך אל יחיד ואדון זה בשם יזכרהו מל  כאן האמור במלת כי דע .ב
 בדבור אמר וכאילו ,לאברהם מלל מי מגזרת מלל שרשו דגושה הל׳ לשון אצל

 לפטמים הקודש רוח מדברי יחסו מקומות מה׳ יוצא שהדבור אט״פ ,ולשון
 במלת אמר ולכן ,בלשוני מלה אין כי לשון אצל מלה מצאנו זה אל ומצורף ,גדולות מדברת לשון ,אחת שפה הארץ כל ויהי ,ללשון ולפטמים לשפה

TO1 מילת וכדהנן ,ישראל «י 0א מול שוב מן נגזר מול ושרשו רפויה סלמ״ד המעור אצל האמור גמילת כי דע .המעור ובמילה ̂ בדבור אמר ולא
דיו5ע1

בוטריל הר״מ
 פיך את תתן אל שנאמר וזהו חוטא הוא ב״ה המקום על זה לחשוב שיחטא
 חמש כנגד חמש אצבעות עשר לו יש לאדם הכונה כלומר ,בשרך את לחטיא

 .בגוף כת ולא גוף אינו יתעלה השם כי המשכיל שישכיל ומשל לדמיון זה וכל
 שאץ לפי כהוייתן הדברים מלהבין עלינו היא שבונה לומר רוצה ,יחיד וברית
יסיד ברית אמרו כן כמו נקט דוגמא אלא אצבעות ולא ידים לא ית׳ לבורא

מכוונה
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 המכמלן פחריה המניה מן כקומו מים ולפיכך .המזנס
 יסתלק כי האיברים ביגיול רוח רז״ל פירשו שבס אוסזסו

 לא ולפיכך מהים ריח עליו וחל חייס אלהיס רוח ממנו
 השוכנת המתים רוח כי אלם בני מדרך במקום ישליכום

 למתים דומים הם אזי ישנים בהיותם אדם בני על
 ונסתלק נעל שכבר ממי אלא מים אדם יקבל לא ולפיכך

 ידים בנעילת המזלזל רז״ל אמרו ולפיכך המתים רוח ממנו
 נקרא והמס כמס חשוב עני כי עניות לידי לבא סופו
 מיס ולפיכך .'')‘עושהר חרף לרש לוענ שנאמר ורש עני

 העהור עליון לכלי רמז עליון כלי צריכין הסעודה שלפני
 שרה לא כי סחסון לכלי צריך ואין (חסד) כיור הנקרא
 עליהן שורה מלוכלכוס ידים אבל ,עומאה רוח עליהס

 (עע׳) חון חח כלי צריכין אחרונים מים ולכן ,עומאה רוח
 לנבי ראוי וכל אדם־ בני עליהן יעברו שלא לקבלן כדי

 לתמורוח קנאה חהיה בו כי מיס צריך (עערס) המזבח
 .(חס׳) ישראל ונבר ידו משה יריס כאשר והיה ולפיכך
 ויהי אמר והלא ידיו אמר ולא ידו אמר למה נדול הימה

 כפים נשיאוח אין כי (חפ׳) השמש בוא עד אמונה ידיו
 לאדם לו שאסור הבהיר) (בס׳ אמרו מכאן אלא .בלילה
 ימין יד הריס ולפיכך שעות נ׳ לשמים פרושות ידיו להיות

 אוכל ולא מיצחק הבא עשו של שמאל יד כח להשפיל כדי
 עשר כמספר כפיס בנשיאות כהניס ברכת ולפיכך .לבאר

 (ת״ת) ישראל והנה ,הדברים עשרת כמספר אצבעות
 סליחה יום הוא ואזי השביעי לחודש בעשור כפיו נושא

 של מקחו הוא בניסן עשירי וביום ,פשע שבי לכל וכפרה
 איש להם ויקחו הזה לחדש בעשור שנאמר פסח קרבן

 באלהי שפעיס ולעשות גאולה סימן■ והוא ,אבות לבית שה
ק עמלק ידיו נשא באב ובעשירי ,העמיס .עבת בי׳ ו
. י״ח ברכוש עי׳ *)

בוטריל הר"מ
 וחמש מכאן אצבעוח המש האדם אל שיש כמו לומר רוצה ,באמצע מכוונה
 נקרא והוא האיברים מלך שהוא הלב ר׳ל באמצע הוא והברית מכאן אצבעות

 עשר באצילות הבורא זה כדוגמא ,והבינה השכל משכן והוא , נתיבות ל׳ב בשם
 הוא לזה לצוות אלא נברא לא העולם כל עליו שנאמר השלם והאדם ,ספירות

 לו ר״ל לולב סוד וזהו בלב המילה סוד לו יש א"כ הלב ערל ואינו הלב מול
 .ינחלו חכמים כבו׳יד ,הנהדר צירוף וזהו ,החכמה פליאות נתיבות ל״ב סוד

 על בא ערוה לשון כי ולויות איש כמער כמו ערוה לשון מעור המעור ובמילת
 (נחום מערך גויס ,ולויות איש כמער והאתר אביך, ערות האחד ,משקלים ב׳
) גי  כמער ז״ל רבותינו שאמרו כמו חבוי לשון מעור או ,וספר מספר וכן ה׳

 הנדבק כאיש ר׳׳ל ,שלו בלויה המעורה כאיש שילא בר רבא אמר ולויוח איש
 היו אם ז״ל כאמרם חבוי לשון ומעור .לפה פה אחד לבשר והיו באשתו

 ודבק שחבר ר׳׳ל ,מגן ערה וקיר וכן ,בערפשין מעורות וכן ,בגידין מעורות
 דבוק שורא ועל ע״ה עוזיאל בן יונתן תרגם כאשר החומה אל המגינים

כ ,ז׳׳ל יונה רבי כתב כאשר מער לא ערה אצלי מעור ושרש ,הריסין  יש וא׳
הרגלים אצבעות וחמש מכאן הרגלים אצבעות חמש הגוף באמצע המילה לו

מכאן

ן  הא׳ ,התחתון באדם מקומות רב׳ יראו שהם נתיבות ול״ב שי׳ס נסלא מי
גלה ולכן ,ול׳ב י״ס, מצעייריס בם אשר היצורים כל נוצרים ממנו אשר גמעור

 ,כעשירי להיותו ראוי היה ותעניהו כאב נו' כי זה והבן
 אצכעות עפר כמספר יס״ב :דתענית בגמרא ועיין

 וכוכבים ירח אצבעותיך מעשה שמיך אראה כי שנאמר
 והס עשר הם הספירות גלגלי כי יראה א״כ כוננת אשר

 שמים מפחה וימיני שנאמר ומה אצבעות עשר של מעשה
 ואומר הכן בזרת ושכויס ואומר נעשו כמפח כאילו שיראה
 .נעשו ידים כשתי כאילו שיראה שמים ידיך ומעשה
 לפי מהם אחד וכל לשמים שמיס יש פי הוא האמת
 שנאמר ספירות כעפר יש קרניס עשר והנה .מעלתו
 עשר וקרנין והסוד מלכיות לעשר ורומז לו מידו קרנים

 אכיו והקב״ה, ואמו אכיו כאדם יש שותפין ג׳ וארז״ל .לה
 ומוח ג׳ וצפרניס ב׳ וגידים א׳ עצמות שממנו לובן מזריע

 שממנו אודם מזרעת ואמו .ה׳ שבעיניס ולוכן ד' שבראש
 ושחור ד' והעור, ■ ג׳ שבראש ושער ב׳ וכשר א׳ דם

 לרוח ויקרא אמ״ש אמות לג׳ רמז שוספין ג׳ ,ה׳ שכעיניס
 ולמים הקכ״ה (חכמה) חיים (בינה) אלהיס (תפארת)

 חמש :נדה במסכת ועיין זה, גס והבן האם ולאש האכ
ד  ג״ג כח״כ והס עליונות ספירות חמש הס חמש. מג
 והתחתונים הנפש כמו העליונות אלו כי נהי״מ ת״ת כנגד
 חמש כנגד חמש וי״מ .עליון כח לקבל כדי גשם כעין
 ,חמש כנגד ,ה׳ נצח ד׳ ת״ת ג׳ חסד ב' חכמה א׳ כתר

 .הלשון שהיא מכרעת בינה ג״ג כח״ב ובין י״מ בג״ה
 מלכות יסוד הוד נצח תפארת שהס שלממה חמש ובין

 משניהם מקבל הוא כי והוד נצח בין מכריע הכריס יסוד
 כעין שהיא הבינה הנה המשיל] [אצ״ל (השני) ולפיכך
 מכרעת הבינה כן כמחשבה שעלה מה שמוציאה בפה הלשון

 היא כי לו מתחת אשר עולס וכין לו ממעל אשר עולס בין
הספירות סדר לפי אבל לממה ומשפעת מלמעלה מקבלת

ר״ל
ה׳ אוצר

 מצור בפלס הזכר, לערוח שם המטוי .השפכה ערלס כריסה וסטטם .וטבדיו
 כמו בהול״ס העי״ן מעוריהס על הביט למטן והקבון ,מצור ובניה ,מסביב

 ,זה תחש זה ובאים קרובים והשור׳ק ההול״ם , בשור״ק שזה ומע״ס , מגוריהם
;הבואנו היא רשע מגורה מצאנו וכן

 אי ביארם ולא בספירוה חמש כנגד חמש הא' הספק . בספיקוה הב') (הפן
 בעליונות להודיע מקודם לו היה וכו', אצבעות י' ואמר הם, זה

 לא וכי י״ם אצילוה נגד הם אלו אצבעות עשר הב' הספק . בדוגמא ואח״כ
 והלא , ברגלים גם בדוגמא עשה אשר עד ידים של אצבעות עשר לו הספיק

 בעליון ואין שבמרכבה העליון האדם נגד התחתון באדם הוא אשר הדוגמא
 בין הלשון שם הג׳ הספק .האצבעות נכפלו למה וא״כ , י״ס הצטיידות רק

 ולא המעור שש ס רגלי אצבעות בין וכן ,הלב או המוח שם ולא הידים אצבעוה
 מעור, ובמלת לשון במלת ואמר באור הוספת שם למה הד' הספק , הכליות

 אדון למה הה׳ הספק .לי למה במלת פעמים ב׳ ,ובלשון במעור במלת ואמר
 הם אשר ולכבד וללב למוח ברית כרת ולא ולמעור ללשון ברית כרס יחיד

; ראשיים איברים
 הא׳ הספק היתר כמו הוא הא׳ הספק היתר .הספיקות התרת הג') (הפן

 בדוגמא לבאר שרצה לפי הב׳ הספק היתר .שניה ברייתא של
 והב׳ ,הנמצאים כל נמצאו בהם אשר אותיות כ״ב האדם מוציא שבו בלשון
הנוצרים נשפטים ממנו אשר המקור להודיע בדי המעור במילת אצבעות עשר

כלם
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 הכינה גלנל של גלנליס עשר כי המרככה גלגלי ר״ל
 ייוחס לא אשר העליונים הגלגלים עולם בין ביניהם מכריע
 ממוצעת היא הבינה צד כן ,עיקר כל גשמות צד אליהם

 הוא הלשון כן הגשם כחי עולס ובין השכלים עולם בין
 המחשבה ר״ל השכלים עולם בין בדיבורו ר״ל ממוצע

 מתהו הנחשב להביא כדי לדבר עוררוהו אשר והחכמה
 וכן ליצירה, הבינה מעוררים וחכמה שכ״ע כדרך ממש אל

 עולם ובין המושכל עולם בין ממוצע הוא כי היסוד בענין
 ההתעוררות להוציא היסוד את מעוררים והס המומבע

 והמחשבה הראיה מכח באדם נולד שההרהור כדרך לפועל
 אלהיס מרוח ויתמלא המיוחד הכלי יתעורר כך ומתוך
 ולעשות ממש אל מתהו לפועל ההרהור את להוציא חיים
 פעמים בעצמו אחד כח בהיות תתמה ואל ישנו. אינו

 ושכל גשם מלת כי שכל בשם ופעמים גשם בשם ,נקרא
 הכוכבים בעלי השמים כי בזה והמשל בהצמרך נאמר

 שהורכב ומה היסולוס כנגד שכלים נקראים הנפרדים
 יס״ב : השכלים בערך גמורים גשמים ונקראים מהם

 ריח שמיעה ראיה שהם בחושים הנה .אצבעות י׳ במספר
 אדם כי חושים הה׳ אלו כח בדמיון כנגדם משוש לעיסה

 הנה .בחלוס גם משוש לעיסה ריש שמיעה ראיה ^דמה
 יחיד וברית .דמיוניות הרגשות וה׳ גשמיות הרגשות ה׳ הס

 נובעים השופס שהוא אחד מכח כי באמצע מכוונת
 יס״ב ועוד .הדמיוניות וההרגשות הגשמיות ההרגשות

 תנועות עשר כי חמש כנגד חמש אצבעות עשר במספר
 ד' ציר״י ג׳ חיר׳׳ק ב׳ קמ״ץ א׳ ,שור״ק .הן ואלו ,הן

 ט׳ שפתים ק^יז ח' סגי״ל ז׳ פת״ח ו׳ שב״א ה׳ חול״ס
 וברוח בלשון מתיחדיס וכולם ה' כנגד ה׳ .י' קמ״ץ חסך

האותיות מוצא של מקומות ה' וכן .בחתוכס ומתחלקים

ה' אוצר
ט הנשסי מקום אל רונו! המוח כי דע ,הג׳ הספק היחד .כלם כשני כ׳

לספר רומז הלשון ולכן האמצעי לקו והלשון ,בפרפוח ביארנו כאשר קלומיו
ם. ישימם ואיך הנצחים הן הן והכליות עי , הספק היתר מכרי ד' ' אשר ה  י

 נתיבות בו יראו לא הלשון כי הלשון הוא במה להורות במילת תיבת הוסיף
 וכן . במלת תיבת הוסיף ולכן הדבור הוא אשר מוצאות ה' מהרכבת אלא
 ולזה הפנימיות התולדות ממנו תצאנה לא נימול שלא כ׳ז המעור כי ידוע

 .זה ודע הג׳ הספק בהיתר יותר הה' הספק והיתר .במלת תיבת סוסיף
 כנגד ה׳ הן בדונמא אצבעות שעשר אמר .הם אלה ורמיזותיו סודותיו אמנם

ח׳ג׳ כ׳ח העליונות ספירות ה׳ ספירות בעשר כן ירצה ,ה׳  הה׳ ננד ,ב׳
מ׳ שהם והאחרונות . אצבעות י׳ ה׳ נ׳  נקרא הגבורה ולכן , האחרונות ה׳ נגד ת׳

כ יד תקרא מלכות וכן ״ הגדולה היד את ככתוב יד  המש בכח כשפועלה ג'
 נקראת בעצמה כשפועלת אמנם .העליונים ידים שתי הרי העליונות ספירות

ת׳נ' הראשונות כי וי״א ,אצבע ח׳ ח׳ מ׳ והאחרונות כ׳ י׳ ה׳ ג׳  עיקר והוא ,ב׳
 לא ה׳ על ה׳ הם הראשון פירוש לפי אמנם .ושמאל ימין ה׳ נגד ה׳ הם כי
ספירת אל בלשון בכאן ירמוז ,לשון במלה עד וכו׳ יחיד וברית .ה׳ נגד ה׳

הבינה כן השכל במחשבת שעלה מה מוציא שהלשון , בפה בלשון שהוא הגינה

 כולם ה׳ גרון ד׳ לשון ג׳ שנים ב׳ שפה א' חך והס
 מקומותס. לפי בחסוכם ולהתחלק בלשון להתייחד מתקכציס

 ג׳ ודמיון ב' והרהור א' מחשבה ,היצירה בתחילת וכן
 ד׳ והתכה ג׳ ומיס ב׳ ואש א׳ ורוח ̂ ה' וחפץ ד׳ והתעוררות

/ כנגד ה׳ הרי ,ה' ותנועה  במלת מכוונת יחיד וברית ה
 יס״ב אמרו ואמנם .למעשה והמעור לרצות לדבור הלשון

 :והחכמה וכ״ע העילות עילת מכח באים שכולם לפי
 שאצבעץתיו מי בנבראים שיש אע״פ .אצבעות עשר במספר
 אין ושש שש רגליו ואצבעות ידיו ואצבעות כד״א יתרים
 המספרים, וכל הקדושות כל גולל הוא כי עשר אלא עיקרו
 שנאמר לו למשכן להיות אלהיס בצלם נעשה אדם ולהיות

 לך יש כן אס אלוה אחזה ומבשרי זאת נקפו עורי ואחר
 משמאל אצבעות וה׳ מימין אצבעות שה׳ כשם מזה להביל
 הוא כי (תפארת) הלב שהוא האמצע מן מתפצלים כולם

 ימין ליד צד לכל האיברים משתלחים וממנו היצירה תחלת
 הוא כי בלב ר״ל באמצע מכוונת יחיד וברית כד״א ושמאל

 התפצלותם שיראה אע״פ ביס״ב כן המתפצלים לכל שרש
 ר״ל הגמור אחד מכח אלא רבים הרבים אין רבים לכח

 לכך£ להיות חוזרים האצבעות שכל המצא זה וכנגד תפארת
 זרועות לשתי הכפות ושתי בשמאל אחת ולכך בימין אחת
 ושרש האמצע הנה ברגלים וכן ללב מתיחדות זרועות ושתי
 עולם יחוד ועל עליון עולם יחוד על מעידים הרגלים שתי

 כ״ב קשורים ובו חקוקה יו״ד דוגמת הפה ולהיות תחתון
 שאמרו כמו הבריה נבראת ובו בלשון מיוחדות אותיות

 מצסייר ובו יו״ד דוגמת במילה וכן גברא ברא רבא רז״ל
 כפר״ת בג״ד באמ״ש היצורים כל בתמונת הנעשה עובר
 הצינורות וכן ו׳ דוגמרל והלשון עצ״ק לנ״ס חס״י הו״ז

עם ועשר לזכר שהתשעה אלא לבאר אוכל ולא שלמסה.
הנקבה

גוטריא הר״ט
כ מכאן  פ1א:בע חמש באמצע סוא ה^ב בריח וכן ,באמצע הוא הברית א'

 הברית הלשון במלת וכן .מכאן הידים מן אחרים אצבעות וחמש מכאן הידים
 וזה ,הלשון ברית וזהו ,וטהור קדוש דבר אלא ידבר צא שהאדם ר׳ל הזה

 זס וכל ,הידיס אצבעות המש ר״ל מכאן וחמש מכאן חמש לו יש ג״כ הברית
 ולשון אחד לב אלא לו שאין הבריאה תפארת בסוד הכולל האדם אל לרמוז
 והארן השמים תולדות אלה דרז״ל ולכך ,הגוף באמצע והכל אחד ופה אחד

 היה ע״ה ואברהם בהבראם, הוא אברהם בצירוף ר׳ל ,אברהם בזכות בהבראם
 שמדבר שפתים ערל , ערלות בה׳ בה׳. רם אב ר׳ל אברהם נקרא ולפיכך ,תמים

 נכונה במחשבה אלא יהרהר שלא לב ערלי ,חיים אלהים דברי נכונים דברים
ד אשר הש׳י לקול שישמע אזנם ערלה ,מעבירה קשים עבירה הרהורי כי גי  י
 אברם ורביה פריה שקיים פריו את ערלתו וערלתם ,ושמאל ימין יסור לא לו
ד, אברהם יוליד לא לי , אברהם אבל דבקה, לחכם לשונם לשון ערל יו ן כ ו נ  אי

 רומזת שהיא ה״א סוד קיים אברהם וז״ל כתב ה׳ היכל בספר הקבלה ובעל
 וז״ג אהרן רבי הרב הגדול המקובל וכתב .עכ׳ל ויהיה הוה היה הויות לג׳

ברית ,וללשון לפה הייחוד מחשבת שממנו באמצע הוא הלב' באמצע, יחיד ברית
מיצה ,

ח מקבלת היא כי ספירות ז' ובין השכל עולם בין מכרעת אל ומשפעת מכ׳
ת׳ מ׳ ת׳ג׳ י׳ ה׳  ראשית לד׳ והיה יפרד ומשם זוגו לבת ומשפיע העליונים מן מקבל כי ,לילה ובין יום בין מכריע הוא כי צי״ע אל ירמוז מעור ובמלת ,נ׳
האמצעי הקו הוא באמצע המכוון מכריע כי רשב׳י מדברי שנראה וזה .מה בלי י״ס שהם העליונים בעזר פועל המכריע כי לרמוז ברגלים אצבעות ונראה

והוא
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ה ב ק ק ופירוש .זס והבן הכצ קשור שבו המשור ובמלה הכל קשור שבו לשון במלה נאמר ולק .ידום והמשכיל מ  ע
 נהפכה פשמיס ולפיכך ומבעיהס מאמ״ש משורבוה סלם הספירות היות אל רומז באמצע מכוונה יסיד ובריס אמרו
במבע רק החסד יהיה שאס כ״ע רק גמור פשומ הספירות בכל ואין לרחמים הדין מדת ופעמים לדי; הרחמים מדת

למדת ליהפך לה אפשר אי בלבד לאש מיוחדה הגבורה מדת יהיה אילו וכן הדין למדה ליהפך לה א״א לבד המיס
האש הפך המיס כי הרחמים

T תשע ולא עשר בלימה ספירות עשר מ״ף דברים שני הס ההפכים וגדר D y אחר .פשע ולא עשר
מספר מהס שפירש בחכמה הבן ,עשרה אחת ולא עשר הריחוק בתכלית הס אשר

עשר וחכם בקנה מהס אחד וכל במציאות
יהיו ולא האחר מן האחרון
 וברית שנינו ולפיכך .האש כח בו יש מים וכח מים כח בו יש האש כח להיות מחוייב ולכן אחד ברגע אחד בנושא

 לעד והגבורה הגדולה בין אמצע הוא אשר בתפארת ר״ל אחד בכח מתיחדות התמורות שתי היות ר״ל בספירות יחיד
 הלשון(בינה) כי הפכים שני אינס כי לעד התחתון עולס ובין העליון עולס בין המכריע הלשון וכן .הפכים שני אינם כי

 יסוד להודיע מכולם מקבלת המלכות וכן .הפכים שני שאינם להודיע והוד נצח בין מכריע היסוד וכן ומשפיע מקבל
 .וצמרות חלונות, פירוש ,בעליתיה ליה פתיחין וכוין מלשון מכוונת וי״מ ,מסודרת מכוונת פירוש ויהיה וית/ ית׳ אלהינו
 יש כן שבי״ס אמ״ש יסודי בין יחוד שיש שכשם העמרת סוד אל רומז מכוון אמר ולא נקבה ל׳ מכוונת סמרו ואמנם

 בבינה; ר״ל בלשון הנאצל בדבור ר״ל הלשון ובמלת תפארת ר״ל באמצע תהיה שיחודה ואמר שבעערה אמ״ש בין יחוד
 (כ״ע בלשוני מלה אין כי כמד״א החכמה אל ורומז הקדש רוח זהו ודיבור ורוח קול כדתנן דבור מלשון מלה וענין

 אלו. כל עד ו״ו ה״א יו״ד ר״ל בכללה וכ״ע וחכמה בינה תפארת עד אחרונה הה״א יחוד כי ואומר בינה) חכמה
 .אל רומז הוא כן שגס מפרשים יש המעור ובמלה ואמר .מכוון אמר ולא מכוונת אמר ולכן השערה מתיחדת המעלות
 וימל מלשון המשור ובמילת י״מ ולק .דבור על נופל משור לשון אין אמנם השערת אל מיסוד נאצל אשר הדיבור

 יחיד ברית אזי התמורות והן הערלה הברית שהוא המשור מן יחתוך כאשר כי במשור אשר במילה ופירוש אברהם,
 בקשר קשור היסוד ולהיות .וקשור מחובר פירוש ;בערפשין מעורה מלשון מעור ויהי מכוונת ותפארת ביסוד שערת

 כדה ותשר מלשון משור וי״מ .מעור במילת היחוד ביאר והנה משור. נקרא ה׳ בברית קשורה השערת וכן השערה
 אמר ולויות איש כמער מאי ולויות איש כמשר וי״מ . מעור נקרא השערה אל השפע מציק שהיסוד ולפי יציקה שפירוש

 אחד; לבשר והיו באשתו ודבק בסוד מששה בששת באשתו הדבק כאיש פירוש שלו בלויה המעורה כאיש שילא בר רבא
 העליונים ושינים הפה שפתי ב' פירוש באמצע מכוונת יחיד וברית אמר נתיבות ול״ב י״ס האותיות מוצא במקום שיש ולפי

 כלים יו״ד הרי והלשון קען לשון כעין שהוא הבליעה ובירל ותחתונו עליון וגרון ותסרלון עליון וחיך התחתונים ושינים
 אשר העליונים המים פני על עובר ושמאל ימין אל הנושב סייס אלהיס רוח והנה . השינים של נתיבות ול״ב לדבור
 צינור דרך רוח אותו ויורד לתחתונים העליונים מיס בין שמבדיל החיך דוגמת המיס פני שעל (ת״ת) לרקיע ממעל

 פי על ודיבור ורוח בקול הלשון אותו מוציאה וממנה האיברים ובכל הגידים בכל מתפשע וממנו הבליעה בית שבסוף
 תלויה החיך שבסוף קען לשון ר״ל הבליעה וביה והחיך ו״ו דוגמת והלשון חקוקה י׳ דוגמת הפה כי ,ה״א ו״ו ה״א יו״ד

 ולפיכך שינים ר״ל נתיבות ל״ב ושל ידו״ד שם ועל י״ס כנגד כלים י' על עובר הדיבור שכל נמצא הפוכה ה״א לוגמת
 תשקרו ולא סוד וזהו אמת אלהיס ה׳ כי תרמית לפון בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית

 כנען שנאמר אדניכם אח שנאו הגזל את אהבו אמת תדברו אל בניו אל צוה התמורות מדרכי שהוא וכנען בעמיתו, איש
 :סרה בדברי ולא תורה בדברי בס לדבר בניכם את אותם ולמדתם וזהו ספק בלי אהב לעשוק מרמה מאזני בידו
חזר ;בנפש וכן בשנה וק בעולם יס״ב לך שפירש אחר פירוש .עשרה אחת ולא עשר תשע ולא עשר יס״ב ם״ד

ופירש
גאון ר״ם - .

ד ״ במג יותר ולא תשע גמנין פחות ולא ספירות עשר כראן לכך כלומר .וכו' תשע ולא עשר ס

בוטריל הר״ט
ם אצבעוח כאמצע מילה  על נכלם. ממוצע העולם ויחיד הפפירוס כן המלי
 ועוד ,מעוריהן אל יט3ה למען כדכהיב מעור .השכינה זהו ככודו כסא

 הששעסו מערה הזכר כי כלי אל מכלי המערה מלשון והוא ולויוס איש כמער
:עכ״ל ,הנקגה אל

מ״ד הכריכות וסוד ההשפעות כל ביאור . עשרה אחת ולא עפר תשע ולא עשר ־
נכללו

 שהן ונחכמה בבינה להבין י״א
בלימת

ה׳ אוצר
 הרמוז הב׳ המכריע הוא הויו ומשך ,תורה תצא ממנו כי הלשון ברית והוא
א השכיית אינם הספירות כי הכיר המכריעים ומן מעור במלת  הפכיות היו כ׳

 אמר ולזה ,אמצעי ביניהם אין הסכים ב׳ כל כי ,ביניהם מכריע היה לא
ם, בדין כלולים שכלם ; וזכרהו: זה ודע וברחמי

גינ״ם סן אמר וכאילו הפעיל מבנין צווי הבן .בחכמה הבן הא׳) (הפן
בחכמ׳׳ה
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 אע״פ לגרוע אין וממנו להוסיף אין שעליהס לך ופירש אדם בנכראיס שיש שאע״ס ופירש חזר אצבעוה עשר
 יו״ד על יחר הו אצבעוס מיו״ד פחוס בכפראיס שיש ידיו אצבעוה כד״א עשר על ויחר מעשר כפסוה שהוא

 על להזהירך ובא יו״ד. אלא עיקרן שאין לך אמר אצבעוה לא עשר אלא עיקרה אין ואעפ״כ ושש שש רגליו ואצבעות
 יש מציאות מ״מ אין נקרא לפיכך מושג שאינו אע״ס כ״ע - העצם פח שהתשע לפי השע ולא עשר .יותר ולא פחות
עשר אמר ולפיכך לעצמו בו ועובי ורוחב אורך בו שיש

 אחר תאמר שלא השע ולא והעמד מהם וחקור בהם בחון בבינה, וחכם כי תשע ולא אמר מ׳ שהה
עילת כמו מושג אינו שכ׳״ע :מכונו על יוצר והשב בוריו על דבר המקום גדר לחשוב אתה צריך

לא ושלום הס שמא העילות הס כן ועל עמהם המתייחד
להוציא שלא תשע ולא עשר אמר לכך [במספר] כ״ע יהיה כשתמנה עליון הכתר מן החכמה להפריד אין כי , עשר

 להפריד אין לממה מלמעלה וכשתמנה למעלה מלמטה
 למטה ומלמעלה למעלה מלמטה בין כי .הבנין מן צדק
 בספירה סוף אין המנה שלא .עשר אמד ולא :עשר הם

 אנו מושג אינו מעלה שרוס אע״פ בספור נכלל שאינו
 המציאות כח מושג שאינו אע״פ שהוא הספירות בכל מונים

 במשניות פי׳ .בחכמה הבן : להם שוה הוא ולזה בו יש
 שאין הזכיר וכאן ,ודעת ובינה חכמה הזכיר ראשונות

 ולא בבינה ולא בחכמה לא עשר על להוסיף ולא לפחות
 בינה של עשר כח פירוש בחכמה הבן אמר ולכך בדעת
 כדי בחכמה מעלה מרום המשך אותו המשך בחכמה שהוא

המשך אוהו .בבינה ■וחכם :הבינה אל ממנה שימשך
הנמשך

 הספירות שכל אחר להזהירך בא וכן .הספירות מן כ״ע
 ח׳־ו שמא ק אס מחודש דבר בעטרת ואין ביסוד נשלמו
 ולא עשר אמר לפיכך עשר ולא הן ספירות תשע תאמר
 מן עטרה ולא הספירות מן כ״ע להפריו שאין תשע

 ספירות תשע תבנית צורת רק בה שאין אע"פ הספירות
 אחת .ולא עשר : בעשר נכללים המספרים כל כי שעליה
 כמר לומר דעתך על תעלה שלא להזהירך בא .עשרה
 עילת ג״כ כן הספירות .בכלל הוא מושג שאינו אע״פ שכ״ע

 אמר ולכן הספירות בכלל יהיה מושג שאינו אע״פ העילות
: הספירות בכלל העילות עילת תמנה שלא י״א ולא עשר
 וקוצו ביו״ד(חכמה) כשתסתכל אמר ,בחכמה הבן ואמר

 הבינה איך תכלית אל היו״ד מכס לחקור אתה צריך (כ״ע)
 ואיך (החכמה) היו״ד בפח נחקקת עליונה ה״א שהיא

 מן הבינה משך המשך פירוש בחכמה הבן אלא בחכמה חכס אמר לא ולפן .החכמה מכח נפעלות אצילותיה וכל היא
 חייב שאתה שרשה העליונה ה״א בכח לדעת] [הגעת וכאשר פירוש .בבינה וחכם :(בינה) אלהיס רוח כי החכמה
 אלא בבינה הבן אמר לא ולכן החכמה מן לבינה באו שכולם בבינה בעיניך המצואיס בבינה אשר כחות שכל להודות

מתוכה בחכמה בהסהכלך פירוש ,לתבונה לבך תטה אזניך לחכמה להקשיב שנאמר בחכמה הבן וסוד ,בבינה וחכם
בעצמך

גאון ר״ם
 מוניס עשרים כן העשיריות כל לאהר וכן .י״ג י״ב י״א מונין שהרי ליו״ד ולא לי״א לסחלחן ההוזר העשרה מנין כמו ולשונו פיו בלימת

:כשיעלה כך ומ׳ ל״ב ל״א וכן כ״ב כ״א .

ה׳ אוצר
 היאך ה3 הרמוז כהה״א ר׳ל ,מכטס מאין הכינ׳ה מקור והכן ר״ל , כהכמ״ה
 ככהוכ פיעל מכגין צווי והכם .ככינה והכם :כשניה הרומז כיו׳ו מההכר
 כה׳ מהחכם היו׳ד איך כלומר , ככינה חכמה חן אמר וכאילו . יחכם וזקניו
 דעהו כשקול וככינה כחכמה שיכהון ירצה .כהם כחון ו ככינה הרמוז
 שנשפע מאוחם שיחקור ירצה .מהם וחקור :מעצמוהם נשפט דכר איזה

 ומהמתם. מהם כיוצא וכינה חכמה תועלה שנראה כזה הישרנו וכאילו מעצמוחם
 כמו פיעל מכנץ צווי וחשכ ,חכור ענין ,אדם וידע ,אלהיס וידע כמו ודע
 נווי וצור . לה הצריך למקום מחשכה חשכ אמר וכאילו דרכו ;חשב אדם לכ

כידך הכפף וצרח ארז״ל וכן נורה, כו שימו ר׳ל וימנו ויצורו כמו מכניןהקל
כמו .דכר :לה הצורך למקום הצורה חשכ יאמר וכאילו צורה, בו שים כסך>
 על כחרגומו משענחו ר״ל .בוריו על :העטר׳ה למדת והרמז דבר ילך לפניו

ככתיכ עליו נשען הבית שכל המשענת שהוא לצי״ע והרמז .כוריו על משענתו
כני על השיב אותי מגזרה הפעיל מבנין צווי .והשב :עולם יסוד וצדיק

בכמו פעל כל כי הדקדוק במלאכת המעיין לאיש וידוע .מכונו על שטעמו

בוטריל הר״ט
 ה̂י שהחכמה בשכלך תחשוב ולא . תשע ולא עשר והם ספירות כעשר נכללו

 כי , עשר שהם יצירה ספר כעל כתב לכך תשע אלא כמספר אין א"כ ראשונה
 המחשבה שהיא עליון כתר יש ממנה למעלה כי השמח הספירה היא החכמה

 הם א'כ החכמה סצא המחשבה מן כרחנו ועל ראשונה ספירה נקראת והיא
 קדש הוא הראש כי י׳׳א שהם לומר הספירות אלו על ולהוסיף אין ט', ולא י׳

 הם וכלימה .בלימה ספירות עשר אמר לכן כלם הא׳ילוס יצאו וממנו קדשים
 וכן מוס, עד כמו שהוא עלמות המבארים שכיארו עלמות מלת כמו מלוה, שתי

 הה אחד ממוצא ונו״ן וחי״ו והלמ״ד והדל׳ת . מוה כצל מלות שתי כצלמון
 הבן :חסר ולא יותר מה אין כלומר כלא ר״ל בלי כלימה וכן ד״טלנ״ת, שהם

 וז״ל כבל ישיכת ראש אהרן רבי הגדול הרב ביאר .בבינה וחכם כחכמה
 כין ממוצע שהכל רגליו עד ומפרש הידים מאצבעות מתחיל יצירה ספר בעל
 הבו̂ר כלפי אצבעות עשר שייך דלא ודם לבשר דוגמא והכל אצבעות עשר

המשורר כמאמר הדוגמא צד על אצבעות ולקח ,נעשו שמים ה׳ בדבר כאמרו
מעשה

 שאר וכן ,בפועל הוציאו לא כי ואף אכילה בכהו אכל באמרו המשל , השם
 .יוצר :ישיב מה פירש שלא אחר תשובה והשב לומר כוונתו והשב באמרו בכאן וכן ,להם והדומה הלום ונחלמה כמו השם יאמר ולפעמים .הפעלים

:יסו׳ד הו״ד ננ״ח ספירות ג׳ הם היוצר ומכון ,מלכים בספר נאמר אשר מכונות מן נגזר הוא .מכונו על :הרחמים למרת הואר
הפן
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 כדי חכמה, כח לו תן בכינה כשימשך בחכמה הנמשך

 בבינה הבן בלשונו אמר לא ולכך בזה וזה בזה זה ליחד
 פי׳ .בהם בחון :ביניהם להפריד שלא כדי בחכמה וחכם

 פירוש .מהס וחקור ;מהם הנמשך ובמשך ובבינה בחכמה
 שהוא דעת נקרא שהוא הבנק ומן והגבורה הגדולה מן

 ולפי צדק דבר פירוש .בוריו על דבר והעמד :מהס בנוי
 נקרא שהוא בתחילתו ותקשרנו הסוף העמד סוף שהוא
 בוריו נקרא היבריס שאר וכל .בוריו נאמר ולכך .בוריו

 יסוד לנדיק רמז משענתו בוריו ולשון .כסו שמהס לפי
 השובה כח לרחמים תן פירוש .מכונו על יוצר והשב :עולס

:כן קרוי כנו על המכינו כח וכל והוד, נצח זהו מכונו על

 שבחכמה מקור זה מאי לידע לתבונה לבך תפה בעצמך
 יפיק ואדם חכמה מצא אדס אשרי ואומר .נובעת הבינה
 ראשית ואומר החכמה, מתוך תבונה מוציא פירוש ,תבונה
 בבינה וחכם .בינה קנה קנינך ובכל חכמה קנה חכמה

 בחון :לב חסר לגו ושבט חכמה תמצא נבון בשפתי שנאמר
 ,בחון ,ובבינה בחכמה מתעסק אתה כאשר פירוש .בהס

 של ושרש תכלית על ולעמוד ולזקק לבחון לך ים כלומר
 הבחינה כי ובבינה בחכמה שרשס היה כיצד וגבורה גדולה

 שנאמר ולברר לזקק והוא להס אחד משמעות ץהצירוף
 את כבחון ובחנתים (חסד) הכסף את כצרוף וצרפתים

 הנמשך באצילות פירוש ,בהם בחון אמר ולפיכך .הזהב
 שרשם היה איך והגבורה הגדולה והן ,ובינה לחכמה
 לחקור אתה חייב עוד ובינה בחכמה והגבורה הגדולה שרשי לדעת הגעת כאשר פירוש .מהס וחקור : ובינה בחכמה

 מכח לצאת ראויים׳ שהיו עד והבינה החכמה בכח וההוד הנצח היו איך בחכמה השגת אשר והגבורה הגדולה מן
 פי׳ .בוריו על דבר העמד ;בהם בחון שאמר כמו בסס וחקור אמר ולא מהס וחקור אמר ולכן שבהם, וגבורה גדולה

ת) מלשון שהוא בך מדובר נכבדות ונאמר דבר ילך לפניו שנאמר דבר ר פ ע ד( בו  לחסידך בחזון דברת אז שנאמר כ
 משענתו'ר״ל על ולהעמידה מקורה ולידע שבחכמה בעטרת להסתכל לך יש אזי המעלות אלו לכל כשתגיע אותך וצוה
 (בינה) תשובה כח יוצר הנקרא (ת״ת) לרחמים הן פירוש .מכונו על יוצר והשב :בוריו משענתו של תרגום כי יסוד

 הגודל הוציא שלא פי׳ תשע ולא עשר יס״ב אמר הנפש ועל .והבינה החכמה בכחות המעלות אלו וכל ,נו״ה אלו מכונו
 ואין הן אצבעות שעשר להזהירך בא עשר ממספר חסרו• הרי האצבעות שאר בשורת עומד שחינו כיון האצבעות מכלל
 וי״א הלשון עס בעליונים י׳׳א במספר יעלו המכריעין ששני תאמר שלא י״א ולא עשר .בנפש עשר במספר חסר

 אינו היד גודל כי ידענו תשע ולא עשר וי״מ .עשר אחד ולא עשר ואמר הזהירך לכן המעור עס פירוש בתחתונים
 שאינו יד של שגודל תאמר שמא האצבעות שורת בכלל עומד הוא הרגלים של וגודל האצבעות שורת בכלל עומד
 ימין ביד ר״ל ימין בצד תשע ולא עשר להזהירך בא תשע רק והרגל היד אצבעות במספר שאין האצבעות בסדר עומד
 י״א ויהיו האצבעות עס מצטרף שהלשון תאמר שלא י״א ולא עשר .שמאל וברגל שמאל ביד תשע ולא עשר ,ימין וברגל

 .י״א ולא עשר אצבעות עשר כמספר יס״ב .י״א ולא עשר נאמר לכך י״א ויהיו ,האצבעות עס מצטרף שהמעור או
 שבנפש וי״ס המרכבה גלגלי י׳ הס עולס של וי״ס .בשנה כך בנפש שהס וכמו בעולם שהס כמו י״ס מספר כי וצא״ל

 הזמן היא שהפנה וצא״ל .וענינם מהותם ס״י בכל נתפרש לא שבשנה וי״ס .אצבעות י׳ או פשוטים איברים י׳ הס
 מהם אחד וכל עשרה הגלגלים תנועת לפי ישוער והמספר .ומספרה וא־חור בקדימה סבובית בתנועה עיון הוא והזמן

 הוא שלה שנה הלבנה הנה בזה והמשל .תנועתה וספירת גלגל בכל והזמן הפנה תשוער לפיכך מיוחדת תנועה לו יש
 ,שעות ו׳ ימים שס״ה החמה ושנת חלקים רל״ד שעות כ״א ימיס כ״ז הגלגל בכל הקפתה וזמן הגלגל להקיף בשנותה

לכ״ע שהתנועה כיון תאמר שלא ט׳ ולא י׳ .בשנה יס״ב ג״כ נמצא לפיכך המרכבה גלגלי בכל וכן וגלגל גלגל בכל וכן
אינה

ה׳ אוצר
 למיהצי ליה הוי היאך תימה ,תשע ולא עשר האהד, . בספיקות הב׳) (הפן

 איצטריך וא״כ עשר יאמר לא אם עשר שהם להודיע יכול לא כי
 הם ספירות עשר תצא הוי אי בשלמא עשר, ואחד תשע למעוטי ולא לגופיה עשר
 קודש שבת גבי וכן . בגמרא דוכתי בכמה כדאמריצן למעוטי בא הם מלת ה״א
.מיעוט הוי 1וא הם למימר ליה הוי כאן וכן קודש מעשיה ואין קודש היא היא
 למימר לו היה בסכמה הבן ,הב׳ הספק .לגופיה איצטריך עשר השתא אבל
 תעקר עקרון כמו בחכמה חכם יאמר וכן ,הלשון על צופל לשון בבינה הבן

 בהם בבחינה אמר למה מהם וחקור בהם בהון הג/ הספק תדוס. ומדמנה
 תשע הוכיר למה ,הד' הספק .מהם או בהם בשניהם יאמר מהם ובחקירה

:־) וכו' והקור והכם הבן שונות לשונות
 שבכלם והנכון רבות דעות בהתירו הא', הספק ,הספיקות בהיתר הג׳) (הפן

 יתברך מא״ס אצולות נמצאים שהספירות מקובלת שהקדמה הוא
 הגלגלים מספר למשל שיהיה ישוער לו .הגלגלים כמספר רבים שהם לומר שנדחקו עד הפילוםופים בעיני מאד יקר הדרוש וזה .עשר שהם ידוע זשמספרם

על יסמוך עפר לכתוב יצטרך למה עשר, שהם הקבלה ולפי ,עשר שהם איש מפי איש באה האמיתית הקבלה אך .כמספרם הנפרדים השכליים יהיה עשרים
הקבלה

בוטרייל הר״ם
 ר׳י׳ל בחכמה הבן באמרו זה על מאד אבינו אברהם הזהיר ולכך .אנבעותיך מעשה

 ולא בעלמא דוגמא בהם וכיוצא האצבעות מן לך שאמרתי מה שכל בחכמתן
 חכם ר׳ל .בבינה וחכם :בגוף כח ולא גוף אינו כי יח' הבורא על קאי

 עצם על בבלבול היו דורו שבני אבינו אברהם שראה בעבור .הוא שכן בבינה
 אמר הגופים משאר נעלה אבל גוף שהוא דורו בני קצת חושבים והיו האלהי

 ענינים עשר נמי לקח ספירות עשר שלקח ע״ש אלא די היה בחכמה יבהבן , כך
 לך נתן כי בהם וחשוב בהם חקור :כולם וכן בבינה וחכם בחכמה הבן כמו

 מי תעודה, צור כמו צור*) . בנטיעות תקצן שלא הזהר אבל בזה נחשוב רשות
 בלבך צוררהו כלומר וגניזה קשירה ענ־ן כולם ,בעביו מים צורר ,מים צרר
דבר העמד כמו בוריו על דבריו והעמד ,השי׳ת על הדמיון בזה החשוב שלא

על !יכינה נוכחא ע'פ היא המשנה גזו פירושו ♦)
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ס איגה מ  אע״פ והרצון והמיהוש והכוטם והריס והשמיטה הראיה כי שמא לאו אס הנועה בה שייך אם נודט ולא מו
 החכמה מכס ונובטות יוצהוש כולן מזו זו שונוס פטולוח שהן ספירות מ' ויהיו טיקר כל מספר בו שייך שאין ח״ו תאמר
 אחד כס שהוא טליון מכס טצמם והס שבאדם והבינה כמו תאמר ושמא ,תשע ולא עשר אמר לפיכך לבד בשנה
 המלאכות אלו כל יהדמו ולפיכך אחד מכס כולס ולפיכך יהיה העילות עילת ג״כ כן מספר בכלל מושג שאינו פכ״ע
וחקור :להם הנושאים האיברים מבלי לילה בחזיון בסלוס הבן .י״א ולא י׳ אמר ולפיכך ח״ו י״א ויהיו מספר בכלל

 להרהר אסורה שהמחשבה לפי בכ״ע חכס אמר לא בחכמה
 ממך במופלא שנאמר בנפש הן בשנה הן בעולם הן שם
 אתה השמים קצה ועד השמים מקצה וארז״ל .תדרוש אל

 למעה מה (כ״ע) למעלה ,מה שואל אתה ואי שואל
 סוד בענין .בחכמה והבן :לאחור מה לפנים מה (שבעמ׳)

 המוקדם חלקים לג׳ נחלק המוח כי ידענו כבר .הנפש
 הדברים כל יתדמו ובו הרכות בתכלית הוא למצח שקרוב

 כח יהיה בו אמצעות כנגד אשר והמוח החלומות. יראו ובו
 ובו המלאכות כל יקנה ובו חכמות ויקנה ישכיל ובו השכלי

 הזכרון כח יהיה בו הראש שבאחורי והמוח .המחשבי כח
 הנותן הוא המוח קרומי בין אשר הנפשיי והרוח .והשמירה

 לכל סבה הוא הזה הכח כי ודע .והמחשבה הדמיון
 כל מציאות סבת עליון שכתר בערך בגוך אשר המציאות
 והשמיעה והראיה והדעת והתבונה החכמה ובו המציאות

 שאינו מתוך תאמר שמא y והרצון. והמשוש והטעם והריח
 ושמא .תשע ולא עשר נאמר לכך ח״ו תשע שהן מושג

:י״א ולא י׳ נאמר לכן בכללם נכלל כן גס שהשכל תאמר

 המיוחד לכלי מהס אחד כל שיתפשטו אע״פ פירוש .מהם
 ראיה שאין ואע״פ לאזניס והשמיעה לעיניס הראיה כמו לו

 שאלו ולדעת לחקור לך יש לעיניס שמיעה ואין לאזניס
 ולפיכך הכלים מצד אלא הפשוט הכח מצד אינן החלוקיס

 כמו זה במקום זה שמותיהן תמורות מקומות בכמה נאמר
 :הקולות אה רואים העם וכל .בני ריח ראה שנאמר
 מפעולות ופעולה פעולה כל פירוש .בוריו על דבר והעמד
 העליון בכח מציאותה שרש על להעמידה אתה צריך הנפש
 הנפש מתוך פירוש .מכונו על יוצר והשב :בנפש אשר
 המכונות בכל פועל הכל(תפארת) יוצר איך להבחין תוכל

 עשר בלימה ספירות עשר :כחותיו מהם אחד לכל ומשלח
 [בעל] של הימין צד חלקי נסדר אם הנה פירוש .תשע ולא

 והרגל הימנית בזרוע הנה הנפש בעל של שמאל וחלקי הנפש
 גודל־ תוציא שלא תשע ולא אצבעות עשר בהם יש הימנית

 בהם ויש המספר מן האצבעות בסדר עומד שאינו היד
 מכרעת מילה וברית ז׳ ימין צד של הגוך ועס פרקים ששה
חמשה ובין תחתונים לשלשה עליונים שלשה בין מכריע יסוד

כמו אצבע כן גס ונקרא שלמטה לחמשה עליונות אצבעות ולא מובדל שהשכל לפי בשכל חכם אמר ולא .בחכמה הבן
 הגשמיים כחוש כל אמנם הגשם מכחות כח שוס בו יצוייר

 חכם .בחכמה עשייתן טרם יצויירו כולם בנפש הנמצאים
 אשר הבינה בכח נמצאות כלן כחות התשעה אלו וכל בבינה

לבחון לך יש פירוש .בהם בחון :במוח בהן אמצעית היא

ה' אוצר .
 אל מסה ישיב הם כמה השאלה שהיה ואס .מה בלי ססירות ויאמר הקבלה

 אשי לדיוקא בספר שכשב אסר אלא ,עשר שהם בפירוש בספר יכשוב ולא פה
 שישכן שאמר הפילוסוף קדקד על יכה ההוא ובדיוק , ההוא הדיוק ממנו להבין
 המציאוש מחוייב בעצמו שהוא שאמר גיסא ולאידך גיסא, לאידך יושר שיהיה
 הרלב״ג האריך וכאשר העשריוש ויסר כפורים וצום העשרים ברמז באו ושאליו

 להודיע הדיוק בא ולכן . מקומוס בכמה צשורה ובפירושו ה' מלחמוש בספר בזה
 הישר הא׳ בפן ההבאר כבר הב׳. הספק הישר :זה ודע הזה בדרוש יקר דעה

 להישירנו רצה רק בסכמ״ה שנדקדק להודיענו בס״י רצה לא כי הזה הספק
 מצד כה נעיין רק בפעולהיה ד׳ל בלבד בה נעיין לא בבינה נעיין שכאשר
 הרומז הה״א בו נקשר היאך בה הרמוז היו״ד והוא . המכמה שהיא מקורה

 עצמות מצד נעיין לא בה הרמוז וביו׳יד בחכמ״ה נעיין כאשר וכן . בשלישיש
 הנופל לפון אמר לא לכן ,בבינה הרמוז לה/א משפיע היוהה מצד אלא היו״ד

 להישירנו רצה בהם שאמר ראשונה כי דע הגי. הספק הישר זה: ודע הלשון על
 רצה מהם אמר אמנם .יו״ד של מקוצו קבלשם מצד בעצמם בהם שנעיין

 בזה לנו הופיע וא״כ ,עולם זרועוש והם מהם שנשפע במה שנעיין להישירנו
 והב׳ . עליון מאל קבלשס בעצמוש ובבינה בחכמה שנעיין הא׳ .הופעוש ב׳

 נשפעוש היאך עולם בזרועוש. ידיעשך אחר כלומר והוד, נצח אל ומהם להם ברכשם שפע בא אופן באיזה ר׳׳ל עולם לזרועוש השפעתם מצד בה שנעיין
̂יפיש שניה מן  ר/ לשונות בב' כי דע הספקהד׳. הישר זה; ודע הזה קצר במאמר נכלל הכל הרי ויסוד הוד נצח והם מהם ביוצא עולם בזרועוש עיין וש

 ד״עוחשו״ב ובלשון פירשנו, כאשר והשפעתם קבלשם שיקן וחקו״ר בחו״ן שהם לשונוש ובששי .עצמושן מצד בשתיהן המעיין יעיין היאך סידר וחכ׳׳ם בהכ׳ין
סיהו בוריו על דבר העמד ובלשון ,הצור מדת אל העניונה צורה כל השפעת תיקן וצו״ר ובלשון . אליו כ״ע והשפעת כש״ר מן האמצעי קו קבלת תיקן

חיבור .

 י״א ולא י׳ ולפיכך .שוות האצבעות כל לא רז״ל שאמרו
 ולא י״ב והברית ורגל יל והס ב׳ ולא ג׳ ולא ו' ולא ז׳ ולא
 של פרקים ששה ימין ורגל יד של נרקיס ששה והס י״ג
 כתר בין מכרעת הבינה כי .בחכמה הבן :שמאל ורגל יד

עליון .
בוטריל הר״ם

 ששגה לא אס ר״ל .מכונו על יוצר והשב :אמש שהוא עקרו ועל עומקו על
 שאתה אצבעות ויו׳׳ד הגשמות באופו יתואר לא האלה׳י שהעצם בלבך כשתחשוב

 יו׳ר ענין ואושו מכונו על וששיבהו שעמידהו יש׳ הבורא על קאי לא מונה
 סוף לו יש גוף וכל גוף היה אצבעות לו היו שאם דוגמא הוא אצבעותיך

 מי ואל וזהו בשומר הדבוק מקרה מכל נעלה הוא כי סוף לו אין יש׳ והנה
 שייך יצירה . ובורא לבדו יוצר הוא כי .לו תערכו דמות ומה ואשוה שדמיוני

 הנה כי מוכיש וקרא ממש בו שאין דבר על ובורא . ממש בו שיש ע״ד לומר
 כלי יצירת על בקרבו האדם רוח יוצר שנחמר ומה ,רוח ודרא הרים יוצר
 והמחשבה החכמה נמשך ומהמוח ,והלב המוח והס הרוח כח המקבלים הגוף

 המחשבה ר״ל ל׳ב כל וזהו ,המחשב הוא יהלב .מחשבה לחשוב והחגונה
 ביאר ז״ל בחיי רבינו והרב .בבל ישיבת ראש אהרן רבי הגדול הרב עכ״ל
 לספירת אחרונה היא בינה ספירח וז״ל אחר בענין בבינה וחכם בחכמה הבן

 הוא הנבון כי מחכם יותר נבון כי הבן מלש אמר הגדול ובשפע , חכמה
מהכתר שנית שהיא לומר הכמה בספירת תבין ולכן .דגר מתוך דבר המבין

עליון
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 אלו וכל 'עצ״ק לנ״ס חט״י
 ולהושיב בוריו על לבר להעמיד

' :מכונו על יוצר
ה ״  כלימה ספירות עשר מ

 להס שאין עשר מלתן
שנתן אע״ס לומר בא סון^.

כי עומק  עומקיס עשרה . ו
 עמוק כדכתיב כאן מזכיר
 העמקים וכל ימצאנו מי עמוק
אע״פ אחת כהשואה שויס

ה כי בכינה וחכם ,משתיהן מקבלת היא כי וחכמה עליון ״ ואע״ס סון! מאין שהכל הזכיר זו כמשנה . וכי ע״ס מ
 אותה ,עשר והס ומלה שיעור להם יש שהדברים גס כן לבינה מצל ומשפעת עליון מכתר מצל מקבלת החכמה

המורגש מן המומכע כי סון) לה אין להם שיש מלה ויש שמשפיעים מהן ויש שמקבלים חלקים יש כנפש כן
אין והנעלם הנעלם מרום והמושכל המושכל מן והמורגש למספר ג״כ ונחשבו שלש ר״ל אמ״ש למספר שיחשבו מהן

המורגש אפילו א״כ סון} לו ז' למספר ר״ל כפר״ת בג״ל
ה הו״ז למספר כן גס ויחשבו ״ לי ספירות עשר מ סון£ לו אין והמועכע והמושכל שאין עשר מדתן מה ב

ם ' ' ' ה כלי ההם המלות נעשו ולכך אחרית ועומק ראשית עומק סוף ל
ב עומק ו :סוף כאין כהס להתבונן תחת ועומק רום עומק רע ועומק ט
 ועומק צפון עומק מערב ועומק מזרח עומק
 בכולם מושל נאמן מלך אל יחיר אדון דרום

:עד עדי ועד קדשו ממעון
בסופן שויס כולן לדרכו ואחד אחל כל מתפרשים שהס לו אין להס שנתן שיעור אותו עשר כמספר שיעור בהס
שהוא אחרית לעומק וזה חכמה שהוא ראשית לעומק [זה] המספרים כל כולל הוא עשר שמספר לפי תכלית ולא סוף

שהוא רע לעומק וזה . חסל שהוא מוב לעומק וזה . כינה כולם סוף להס אין אשר והנפסליס ההווים כן ספק וכלי
מיושרים נבראים שהס יסודות ל׳ ארבעתן וכנגד פחד. אחל לכל ענפים שיש ולפי המספרים כאלו מתגלגלים

מהס לפחות שאין קצוות שש עומק מזכיר ואח״כ .מהס וכולם לגדודיו מספר היש שנאמר לענפים וענפים מי״ס
מכח ועומק עומק כל רוס עומק .קומה לו שיש לכר לכל ולפי ,סוף להס שאין עשר אמר ולפיכך עשר ככלל י נכללו

 הוצרך העומק שזהו כנסתר כחו שהזכיר ואחר מעלה רוס מן והמורגש (תפארת) המורגש מן (עפרת) שהמופבע
 הזכיר ומלה מלה כל שהרי כנראה לו שיש הכח להזכיר סוף לו אין והנעלם הנעלם מן והמושפל (כינה) המושכל
 בו שכתוב העליון צל הוא [רום] כנראה כח לה שיש עילת שהוא סוף אין כי סוף להם שאין עשר אמר ולפיכך

' ראש . מה כל כי משתלשלים הס וממנו ככולם מתיחל העילות
המדרגה תהיה למדרגה ממדרגה העיון שיתעלה
 ולא יקרב לא העילות שעילת ולפי .סוף אין עד ומתלקלק עולה כך הימנה שלמפה ממדרגה לקה יותר העליונה

 היא ראשית פירוש .ראשית עומק :סוף להס שאין עשר אמר ולפיכך י״ס ככל שוה הוא אך הדכריס מן לדבר ירחק
 הנקודה וכעין לצורה החומר כעין (כביכול) והיא הנמצאים כל ראשית היא כי ה׳ יראת חכמה ראשית שנאמר החכמה

 יהיה וכישות מאין יש הוא כי ראשון שיקרא וראוי ראשון אני סול וזהו האותיות כל ראשית שהיא יו״ל אות שהיא
תאמר שלא לך לומר הוצרך השיעור כגדר יפלו ואחרית שראשית ולפי אין בסול מספר יתפש לא כי מספר ראשית

עליו
ר״ם .

ה ״ עצה מלהעמיק לבלום הפילוח ביו״ד נברא לכך .כו' עומק □
 יוכל במה אחרית יהיה אס או ראשית יהיה אס אלו עמקים גי׳

בוטריל הר״מ
 מוכדלות שהם ר״ל חכמה פליאות נתינות ל׳ב יצאו הספירה ומזאת עליון

 ל״כ לסוף הכל עיקר הוא הספירה וזאת מכמה מספירת גדולה בפליאה
 לפועל הוציא הזאת הספירה כי חכמה ספירת תחת שהוא בבינה חכם . נתיבות
 ואינו בחכמה הבן אמר ולכך בינה בלא חכמה שוה אינו א״כ החכמה נתיבות

:עכ׳ל בבינה הכם אמר לכך הכמה בלא בינה שוה
.שלהם לעומק וחקר סוף להם שאין עשר מדחן בלימה ספירות עשר מ״ה

 היינו שנים וכך כך יש מלכותו מעש שאמר אם ר״ל .ראשית עומק
 אס כן כמו אחרית עומק עליו. לעמוד יכולה בריה אין ראשית ולאותו ראשית
 ועומק .עליו לעמוד יכולה בריה אין שנים וכך כך מלכותו יאריך תאמר
בריס ואין ראש היינו מלכותו מעת יש שנים כמה ותאמר תשאל אם ראשית

יכולה
 בענין נקשרו עשרה לכלל ובאו כלו כאשר מה בלי י׳ם אבל ,אחר חשבון אז

 וי״מ .בי״ס השוה אחדות בכל שוה הוא אך הדברים מן לדבר ירחק ולא יקרב ולא לעצמו אלא מושג בלתי הוא כי יתברך העילות עילת והוא סוף להם שחין
כולם והנפסדים ההוים וכל מספר כל כולל עשר שמספר לפי ,תכלית ואין סוף להם אין להם שנתן שיעור אוהו במספר שיעור שנתן אע״פ לומר נא כי

מתגלגלים

גאון
 יופל מה תו ענירה יעשה אס לו שיהיה מטובה בג״ע טוב לו להיות
ומה מצוה יעשה אס לו שיהיה הרעה מן בגיהנס רעה לו להיות

למעלה
ה׳ אוצר

 הרחמים מדה אל החשובה השבת חיקן השב ובלשון . זוגה לבן היל אשת חיבור
 סדר הודיע כי רואה והנך ך ,נה״י שהם מכונו ואל יוצר בכאן הנקרא שהוא

 :זה ודע ,בזו זו קשורות והיותם מזו זו הספירות בקבלת מאד נפלא
 חיל אשת להפריד שלא תשע ולא עשר אלה. הם ורמיזותיו סודותיו אמנם

.עשר בכלל שניהם אלא מעלתו לרום מהספירות כ״ע ולא היהוד מן
 ,השלהבת והן הגחלת הוא כי בכללם יתברך א״ם להכליל שלא י׳א ולא עשי

 המאמר סי׳ יחזק מיניה דלבושיה קמצא כהדין כמאמר הרמוז הגדול והסוד
 ולא זה על זה פנים שלשה אותם ביארנו כבר וסודותיו רמיזותיו ושאר .הזה

:דבר ממך יעלם
 כשאר אינה הנ״ל מ״ה בלי ספירות עשר מדת ר״ל .מדתן הא׳) (הפן מ״ה

ותחל עשרה לכלל הגיע כאשר תכלית להם שיש עשיריות
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 הוא אשר והכח קצוות בששה עליון שהוא אמת דברך ראש
 אנכי. אלהיס התחת כד״א תחת הנקרא הוא למסה
 :והוד נצח זהו ודרוס צפון .יהוד מערב .תפארת מזרח
 הזכיר קצוות בששה נבולין עשר שהזכיר אחר יחיד ואדון
 מופל סוך באין המתואר אדון הס ,אלו שמות ו׳ כנגדן
 השארת גכורה גדולה נקרא קדשו ממעון יחודו בכח בכולן
 ועד הבנין מתחלת עד עדי ועד קדם אלהי מעונה כד״א

:עד שוכן כד״א עד ונקרא צדק שהוא הופו

 של העומק פירוש ,עומק אמר ולפיכך ממש שיעור עליו
 עומקים י׳ מאלו ואחד אחד לכל וכן שיעור. לו אין ראשית

 נמשכו העומקים כל כי ;בהם דבק אין מהם אחד כל
 והמחשבה מחשבותיך עמקו מאד שנאמר העליונה מהמחשבה

 שהזכיר ולפי ,הוך להם אין העמקים כל לכן סוף לה אין
 המרכבה גלגלי לעפרה רמז שהוא סוך להם שאין עשרה

ן לנל עמקיס י׳ כנגדם הזכיר בחכמה אשר  אשר וארץ אי
) לרום (תפא׳) שמים שנאמר וגלגל גלגל בכל עט׳ ארץ( ו

עיגולו מצד ואחרית ראשית לו אין שהעיגול וידוע .לעומק ■
בסוג והאחרית הראשית כי ואחרית ראשית בהם יאמר לא והי״ס הנפרדים השכלים וכן ,גשמו תכלית מצד אמנם

לכל וסכה ראשית ית׳ היותו אמנם ,ראשית עומק סוד וזהו ואחריש ראשית עליו יאמר לא כמה לו שאין ומה הכמה
 בחכמה כלס ה׳ מעשיך רבו מה שנאמר הנמצאים לכל ראשית החכמה כן הנמצאים לכל סבה שהצורה כדרך הנמצאים

 שבע לך וספרת ולפיכך (הבינה) היובלים סוד אל רומז אחרון ואני שנאמר אחריש ועומק .קניניך הארץ מלאה עשית
 ובשנים ותשרי ניסן ובחדשים (בינה) שבת יום כמו בימים קדש השביעי ולפיכך פעמים שבע שנים שבע שנים ■ שבתות
 ארץ ובארצות , ערבות וברקיעיס .חרוב ותרי וי״א ,חרוב וחד עלמא הוו שנין אלפי שיתא ובאלפים ויובלות שממה
 חמשיס וסוד ־ (ביכה) שבתי ובכוכבים .לה׳ קדש השביעי ועשר עשרות שש הרי שנה, ששים האדם ובשנות ,ישראל

 היא כי לבינה ארבעים בן ולפיכך והיובלים השממות בכל הכל אחרית הבינה י״ם בשנה שבועות וחמשיס לעומר יום
 ראשית הוא שם דבר של וכללו השביעית השממה בסוך היא כי (בינה) לעצה חמשים בן וכן הששית השממה בסוף

חסד) עומק :לעיל בו פירשנו כבר ועומק .ישובו ואליה באו ממנה המחודשים וכל הנמצאים כל ותכלית ב(  מוב כי מו
יתהוה לא שוב מאין יש שנברא ואחרי והפסד הויה ע״ד נדח ממנו ידח לבלתי לרשעים אפילו בחסדו וממיב לכל ה׳

קצת יהיה א״כ אלא שיזדמן דבר זה מאי שיזדמן דבר איזה יתהוה ולא דבר לא אל דבר יפסד ולא דבר מלא דבר
 נעשה שנאמר הנמצאות ואישי י5מי לכל יתחלך לפיכך הנמצאות מכל משותך ואישו האדם שמין ולפי .ביניהם יחוס
אדס ■

גאון ר״ס
הול; הקב״ה פי כלבך דע אך כהן לכלום ספירוה עשר כנגד זו ולהלן מזרחי מכוחל ומה המהום מן למשה ומה המעון מן למעלה

:• בכולן ומושל נאמן מלך אל והוא אדני כלשון שמו לכן הכל אדון כבבא גרסינן עומק פעמים*) המש .ולהלן רוהוה ארבע מכל וכן
י :כפולים(ש״ל) שהם ר״ל ואולי ,פעמים עשר אצ׳ל *) ■

^ הר״ם ה׳ אוצר , טרי בו
כמה . אחרים עומק ;גדול עומק הראשיה !ה אל יש כי עליו לעמוד יכולה המושכל מן והמורגש המורגש מן בא שהמוטבע עד המספרים באלו מהגלגלים
 סוף: להם שאין עשר אמר ולזה סוף לו אין והנעלם הנעלם מן והמושכל

 בשם הנעלמים האלהיים הענינים באלה ההשגה בכאן כינה כי דע .עומק
 מי עמוק עמוק .מדה מארן עמוקה הןודש ברוח מדבר שאמר וכמו ,עומק

 מהגיע מהאדם רב הוא שהעומק כמו כי וה״׳עס ,מחשבוהיך עמקו ,ימצאנו
 ואחריה שראשיה לפי ראשית .עומק בשם יכונו הנעלמוח ההשגוה כן אליו

 אלא ואהריח ראשית עליו יאמר לא כמה לו שאין זה כי וידעה הכמה, ממאמר
: בסול״ם הר' רו״ם .עומק אמר זה על ולרמוז בשיתוף,השם

 רומזים העמקים העשרה אלו כי ידוע , הא׳ הכפק , בספיקות הב',) (הפן
 כסדר אמרן לא למה וא״כ הג' בפן שנבאר וכמו ספירות לעשר

 זכר לא למה הב', הספק .העמקים רמז שיבא במה שיתבאר כמו הספירות
 ההארים שאר והניח ,מושל נאמן מלך אל יחיד אדון זכר מהם ששה ,התארים
 מושל אמרו אחרי ,וכוי קדשו ממעון ,הג׳ הספק . נמחקים שאינם והשמות

 הממשלה התחלת מקום פרט למה י׳ס שהם עמקים עשרה בכל •שהטעם בפלס
 הד', הספק משלה. בכל מלכותו והלא עד עדי שהוא והסיף המעון שהוא
קשיא לכ״ע רמוז אה אן ,נינזא לא׳ס ירמוז אם ,ירמוז אנה פה הנזכר המעון

לפי

 עומק האחרית זה אל יש כי עליו לעמוד יכולה בריה אין מלכותו יאריך שנים
 לידע אין למעלה כסאו תלה פרסאות כמה עד כשתחשוב .רום עומק ;גדול

 וכת ממשלתו היא היכן עד לידע אין ר״ל . תמת עומק :רום עומק זה
 הוא כי בהחלה מזרח נקט מערב. ועומק מזרח עומק :לארן מתחה גבורתו
 הוא והדרום המיושב שם כי בתחלה .צפון עומק ;האחור והמערב הפנים
 עד ממשלתו לידע שאין בעבור דורו לאנשי אבינו אברהם אמר וזה . חרב
 ובצפון וכמערב במזרח מושל שהוא תאמר שמא .טוב עומק :היא היכן

 ללמדנו טוב עומק נאמר זה על מופל אינו טוב שהוא כאויר אבל ובדרום
 ושמא ,באויר אפילו עוד אין ז״ל אמרם וזהו ,באויר אפילו מושל יח׳ שהוא
 לכך מושל אינו ההרים שהוא ברע אבל מופל הוא האויר שהוא בטוב תאמר
 ספירות: י' כנגד עומקים עשר כאן נאמרו לכך זה תאמר ולא רע עומק נאמר
 אל :תתערב אל שונים ועם שלמה שאמר וזהו שני לו אין כי .יחיד אדון
 ,עד עדי קדשו ממעון העומקים בכל מושל , נאמן הוא ובמלכותו .נאמן מלך
 נאמר או ,מעונך שמת עליון וכן ,לנו היית אתה מעון כמו מקום מעון ר״ל

 עיני כל ר״ל לנו היית אתה מעון נכון בפירוש שיפורש כמו עין מגזרת מעון
עד עדי אדם: עין לה׳ כי הנביא שאמר דרך על עליו תלויות אדם בני

:כסאו פד האדם יגיע שנים בכמה לחשוב אין ולכך . לעולם
.הפרדס בספר הרב וז״ל . המאמר בזה המקובל אהרן רבי הגדול הרב שפירש מה ואביא אכסה לא דבר שום מקום של חותמו שהוא באמת בוטרילו משה אמר

 לא לראשית מחשבתו לדעת הרוצה ראשית עומק .יצירה בספר לעשות דרכו וכן ספירות עשר כנגד עומקים עשרה אבינו אברהם לקח ראשית עומק
 לא לו לתאר אין כן אס ,לנצח ויהיה הוה היה לרמוז יהו׳ה בשם הנקרא הוא כי לדעת יוכל לא לאחרית מחשבתו לדעת אדם שוס ירצה אם וכן לדעת יוכל

 S הרקיעים בעובי או משך באותו הוא היאך עובי לו שיש האויר רע עומק .עומק יש זה באזיר שולט אם הטוב האויר הוא טוב עומק .אחרית ולא ראשית
ורבינו ,
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 סירשתיו^ ושס בראשית בס׳ ופיין ,כדמותנו בצלמנו אלם
 מיני וכל דומם וכל וצומח נפש כל אלא בלבד אדס ולא

 לעיל פירשתי וכבר עומק והזכיר ,המחודשות סנמצאות
 אין כי השוב תמורת פירוש .רע ועומק :העומק מהות

 מהרשעים נוקמת ההיא שהמלה לפי הפכו מן אלא כיכר שוב
 מונח שס ורע .שובים יהיו ידו על כי (גבורה) רע כקרא

 והסוד יתגבר אויביו על יצריח א̂ן יריע שנאמר לגבורה
 בעיני וירע ונאמר שלחתני זה למה זה לעס הרעות למה

 הצורות היו כי .רע משה ובעיני והסוד עשה אשר ה׳
 אותס להרוג הוציאם ברעה שנאמר דס כלמות אליו

 ששמו כוכב פניכם נגד רעה כי ראו בפסוק ארז״ל בהרים
 החרב ולו הדין מצד המקבל מאלים כוכב והוא רעה

 .קנא אל הוא■ אוכלה אש אלהיך ה׳ כי והסוד והאש
 הוא כן להפסיד וסבה מכלה הוא שהאש שכשם וצא״ל
 היסודות ויתמזגו יתבשלו האש ידי על כי להויה סבה
 ה' מקול הוא אשר השוב וכן ,אמ״ש מיסודות אחד והוא

 להפסיד סבה הוא כן להויה סבה שהוא כשם המיס על
 בכח ה׳ ורוח .בשר כל לשחת מיס המבול ענין והסוד
 רומז פון! אין עד רום עומק .מלמעלה מכרעת בינתו
איך כי t כלל תואר לו יגיע לא רום בלימה והנה .לכ״ע

בוטריל הר״ט
 לטוגים ממיג הוא היאך לחשוב יכול אדם אין טוב עומק פירש שבבבל ירבינו

 כן ואם טוב יהיה ולא טוב שיהיה שיחשוב האדם על לפעמים טוב יבא כי
 שלמה שאמר מה ו;הו ,חלופו רע עומק וכן לטובים מטיב הוא היאך ידענו לא

 ראיתי וכו׳ יגעים הדברים כל ימצאנו מי עמוק ועמוק שהיה מה רחוק ע״ה
 עכ״ל ,הנעשה המעשה אח למצוא האדם יוכל לא האלהים מעשה כל אח

 הנקרא בספר כחג המקובל שבתי ר׳ והרג .הגדול המקובל אהרן רבי הרב
 .פולט הוא לעולם חון העומד עדן בגן אפילו טוב עומק וז״ל המשכן מבנית
 מקום טוב עומק פירש זצ׳ל רפי והרב .מושל הוא גגיהנם אפילו רע עומק
 היום וידעת הורה שאמרה וזה הטנופח, במקום אפילו ,חלופו רע עומק .גכבד

 עוד, אין מתחת הארן ועל ממעל גשמים האלהים הוא ה׳ כי לבבך אל והשגות
 בר׳ יצחק רבי והרב .המקופל שבתי רבי עכ״ל , באויר אפילו עוד אין ודרז׳׳ל
 היו שלא דורו אנשי א״א שראה בעבור ז׳ל פז כתם בספר פירש שמואל

 ולולי ,עשרה שהם העומקים אלו כתב לכך והמעשר הבכורה בסוד מאמינים
 באמונה דורו אנשי מישר אברהם והיה מחריש, היה לזה הוצרך שאברהם

 אוי אוה״ע אמרו.כל אבינו אברהם שמת בשעה רבה בבראשית ואז״ל .שלמה
 הוא ראשית עומק .קברניטה שאגדה לספינה אוי מנהיגו אגד שכבר לעולם
 עומק .ראשית יתברך אצלו לחשוב בעולם אדם לשום אין ולכן ראשית עומק

 ראשית לכל ראש הוא כן אם אחרית לו נתאר אין ולכן אחרית הוא אחרית
 על חולקים שהיו דורו אנשי כנגד אבינו אברהם אמר וזה . אחרית לכל ושוך

 מהשמש האור וכגדר האדם מן הצל כהתחייבות הוא העולם ואומרים אמונתו
 ואם כן הראשונה העלה כן ואם היה שלא זמן לו היה שהעולם מצינו והנה
 זה ̂ לפתור אברהם ובא .הראשונה הסגה יעדר כן גם באחרית העולם יפסד
 העומק דרך על בטוב פועל הוא טוב עומק .הגנות בתכלית המגונה האופן

 ועומק .העומק צד על גרע כן גם פועל והוא מהטוב ולהשפיע להפליג ר״ל
 ולרעים לרשעים הוא הרע ועומק בלבותם ולישרים לטובים הוא הטוב

 הוא כי ישתנה לא ואעפ׳׳כ ההפכיות דרך על פועל הוא כן אם ,במחשבותם
 חכמי כנגד אבינו אברהם אמר וזה והפעלות. שנוי לו שייוחס גוף אינו
 ומפועל רע פועל יצא לא טוב שמפועל להם נתונה כהקדמה היה כי הרע
 ה׳ אני הנביא אמר הנפסד הדעת זה ולסתור המשנים בעלי לקראם חרצה
האדם כי השנוי אופן אלי יגיע איך ק ואם הפכיות הרכבה צד על טוגבל

 לפי העפרה אל רומז .חחח ועומק :יהברך האין יפיאר
ע' הספירות מכל לממה שהיא  אלהיס הפחת והסוד .ה
 רקמתי שנאמר היצורים כל יתרקמו העומק וכזה אנכי

 כי צא״ל (תפארת) .מזרח עומק :ארץ(עפרת) כתחתיות
 כדאיתא מרובעות מרלכות יש המרכבה גלגלי מעגולי
 בגו ריבועא רהיט ריבועא בגו עיגולא הבהיר בספר

ע. לא עיגולא  העולם רוחות ד׳ ויסומנו יצויירו ולפיכך רהי
 ג׳ בו יש המרובע מן וצלע צלע כל כי ודע .שאמרנו כמו

 ת צבא! יהוה ומגן שמש מתגלגל ובהם י״ב של משס הויות
 יהוה פי ועל יחנו יהוה פי על חדשים בי״ב הויה י״ב בכל

 וכל הקדש חיות וד׳ רוחות לד׳ דגלים ד' וכנגדם יסעו
 הנקרא עליוני מעומק נמשכו אלו וכל ארבע על הולך

 השמש עוד לך יהיה לא סוד וזהו (תפארת) מזרח עומק
 לאור ה׳ לך והיה לך יאיר, לא הירח ולנגה יומס לאור

 עומק ,י״י תפארת הוא מזרח עומק והנה .עולם (כ״ע)
 בפרא בפ' חגיגה במסכת רז״ל כדאמרו יסוד פירוש מערב
 עומק .הפחות כל מתערבים ביסוד כי במערב שכינה

 נורא אלוה על יאתה זהב מצפון שנאמר הוד כח צפון
f נצח בימינך נעימות שנאמר נצח זה דרוס עומק .הוד  

בעומק שויס שכולם לך לומר עמקים עשר כאן והזכיר
אחדות ,

ה׳ אוצר
 «3פי6ו לכ״ט ירמוז המטון לטולם וא״ת .פטמקים מן אחד ג״כ שהוא לפי

 הראשון עומק מן מושל הוא יתברך שא״ם יאמר וכאילו עומק נקרא ג״כ שהוא
קדו® שפירוש קשה קדשו כינוי מ״מ עד, הנקרא האחרון עומק עד מעון הנקרא

 שבא שנאמר ויתכן .ממנו קדש לא שלו קדש הוא הזה שהמעון ירמוז וכאילו לו
 קדש כאן האמור קדשו יהיה וכן ממני מלך בו שהרצון מלכי נסכתי ואני ע׳ד

:הזה הספק הותר ובזה ,ממנו
 כ״א הזה הספק להתיר א״א כי דע .הראשון הספק בהיתר הג') (הפן

 הראויס לספירה עומק כל בספירות העמקים רמיזת ביאור אחרי
 בכאן אחרית ועומק ראשית עומק כי דע ונאמר .הזה הספק נתיר אח׳כ לה
 לגדול״ם בכאן רמז הם רע ועומק עוג ועומק .ושלישית לשניה רמז הם

 מזרח ועומק .ולמלכות לכ״ע רמז הם ,תחת ועומק רום ועומק .וגבור׳ה
 הם ,דרום ועומק צפון ועומק .ולצי״ע לת״ת בכאן רמז הם ,מערב ועומק

 ברמזי העמקים הובאו היאך רואה הנך .ה׳ למודי וגוע״ז ליכי״ן בכאן רמז
: הספירות כסדר שלא הספירות

 כי שקדם במה בארנו כבר הא׳ הספק ונאמר . הספקות להתיר נבא לעתה
,בכ״ע הרשומות נתיבות גל״ג התחיל לא והתעלמותו כ״ע למעלות

 בשניה בכאן התחיל כן גם הטעם ומזה .החכמה נתיבות גל״ב התחיל רק
 גדול״ה של העמקים אחריהם הזכיר העמקים ב׳ אלו שהזכיר ואחר .ובשלישית
 בהם שדבר ואחר ,שקדם במה ביארנו כאשר מהם הנשפעים הם כי וגבור׳׳ה

 התבאר כגר כי .בתחלתן םופן נעון תחת ועומק רום עומק הזכיר ומהם
 בכתר ומשתמשת לראש לכל המתנשא עטרה היתה הקטרוג שקודם שקדם במה
 הוי״ז ומשך וי״ו הזכיר א׳ שהיחוד להורות העמקים אלה שהזכיר ואחר .אחד
 מתערבים גצי״ע כי ובצי״ע בת״ת בם שהרמז מערב ועומק מזרח עומק ואמר

עם האמצעי וקו סוף ועד מראש העמקים כל שקשר אחר והנה .הכחות כל
צי׳׳ע

 פועלס ואחה הטוב פועלת אחת סבות שתי לעולם שיש אומרים שהיו הכשדיים
 או השניות בעלי נקראים כיו הכשדיים חכמי ואלו טוב פועל יצא לא הרע

 אינני כי משתנה אינני ואעפ״כ ההפכים אופן על לפעול בידי יש ר׳ל שניתי לא
פועלים בשנים מהיסודות מורכב .שהוא ההרכבה וגדר גרם מצד הוא המשתנה

ובסנים



§ הראב״ד ו מ״ה פ״א יצירה ספרהרטב׳1

?f b וכל ה' קראהיך ממעמקים סוד וזהו השוה אחדות כמראה :בהן צופה שאדם הצפייה .צפייתן יס״ב ,
יפיד א׳ אדון .־ובכתובים בנביאים בתורה הנזכר עומק כעין וארא וכן כמראה אלא נאמר לא מראה .הבזק

פמופ■ ו' הזכיר בכולן/ ו׳ מושל ה׳ נאמן ד׳ מלך ג' אל כזה הבזק החוקר. לדעת הדבר להקרב דמיון אלא •פאינו
(אדון) הגדולה והס עומקים מו' המקבלות קצוות ו' כנגד הבזק בהן שנכלל מה .ותכליתן :בכירה גפת בוזק ופהוא

ס (אל) תפארת (יחיד) והגבורה לתכליתן קץ אין שהוא ס
p| ו מדה לו שיש קצוב דבר כל ״ לי ספירות עשר ס ה ב ה צפייתן מ א ר מ מן) (מלך) נצח כ א ד(נ i הו m‘

ק י י בז תן ה לי ב ת הן אין ו ץ ל רו ק ב ד הן ו פי^בכצ מושלבכלן, (מושל). ב
א צו ר ב ב שו ו ו ר מ א מ ל ה ו פ סו פו כ דו ר  ממיעון :הנשפעים העומקים ולפני־ י

או ס ם כ : ה ס י ו ח ת ש מעון) פירוש קדשו, מ מ ה( מבינ
3ש ובוא״ו ,(קדשו) וחכמה .

כי מעון ונקרא כ״ע אל רומז ונעלם לנסתר שהוא קדשו ואחד אחד ובכל בנעלם והמושכל במושכל והמורגש •!מורגש
׳0 ואומר קדם אלהי מעונה שנאמר עולם של מעונו הוא מתעלה והוא בהם אמצעי שהוא דברו קרוי האמצעי הקו ימהס

ה עד פירוש .עד ועדי עד :לנו היית אתה מעון :ושוב ברצוא יתירה במהירות הרצון החסד משך קבל1 בינ ה
ה י עם תפארת פירוש ,ועדי עד; ועדי עד. שוכן ולמאמרו ’ לו ספי
:עד שוכן כד״א עכורה פירוש ;עד שבכללה '

■T O ק כמראה ההיא הצפייה בזו זו ומביכוות צופות שהספירות הצפייה צפייתן י״מ .הבזק כמראה צפייתן יס״ב ס  ה
ופנכ<ו האש בו ותכסה כולו פני על דקים נקבים נקבים נקוב חרס תקח אילו ופירוש החרסים מבין שיוצא כאור

■ במפוח

ר מ  לו שאין דבר וכל קץ בו ^
 ודברו :א״ס בו נאמר ^נגדה
ס ה  המומבע פי׳ ושוב. ברצוא !

להסתכל בצפייתן

גאון ר״ס
 לכרוב צופים שהם .הנזק כמראה צפייחן בלימה ספירוח עשר .:ס״ו

נמי כן ופעם פעם בכל מאימחן פניהם ומכסים המיוהד
כשתדבר

ה׳ אוצר
 ועומק צפון עומק בכאן קראם אשר ונוע! יכין עמודי השוקייס ה!כיר י״ע1

 לזה זה המהדמוח הספירוח נחכור גדול סוד חכין כזה תתכונן ואס , ־דרום
 שפירשו המפרשים מן יש .הנ׳ הםפק היתר : שנסתפקנו.נו לך ־וישיר

 יחיד אדון כי דע אך ,בפירושן טעם ואין קצוות ו׳ נגד תוארים ו׳ •־פהזכיר
 השפעה אל רמוז מלכות ת׳ת כ׳ע נאמן מלך ואל .יתברך לא״ס בו םד״מ ינא
 מושל נאמן מלך אל ע״י ימיו אדון ואמר . כפוף נאמן עד האמצעי קו ;!רן

 הנותנת חיל אשת ונאמן ,קצוות לו' ומלך ראשונות ג' יכלול אל כי וזה .*כלם
 שהרמז קדשו ממעון ואמר כוונתו ופירש וחזר , לנערותיה וחק לביתה גורף
 .הכל _ועד מקום הוא אשר היל אשח עד קצווה ו׳ עם ח׳ה עד ועדי .'ט51

:זו בברייתא הרמזים כל ונתבארו הג׳ הספק ג״כ הותר ובזה
 והוא הפ״א וכן נחיר״ק הצד״י הנכונה הקריאה .צפ;תן ד,א') (הפן

שם ”

מגרמישא הר״א
״ו  ומהיר קל והוא .הבזק כמראה צפייתן מה בלי ספירות עשר מ

P לעין נראה הוא עין ובהרף סגריר ביום השמים מן היורד
האדם

בוטריל הר״ט
 33א שישתנה יתחייב המורכב כן אס לזה זה הפכיים והם מתפעלים ובשנים

 סוד וזהו השנוי אופן לו ליחס אין ולכן ההרכבה אופן מכל משולל הוא הש״י
 ונשהש־ גפסדו שהאישיס אע׳פ ר״ל ,לעולם מלך ה׳ וישב ישב למבול ה׳

 רנם- עומק . לעולם היה כן נצחי היה שאז וכשם קיים היה ה׳ המבול בימי
 ̂ עוד אין מחחה הארן ועל ממעל בשמים האלהים הוא ה׳ כי תחת ועומק
 פניו: על אחד מנהיג שיש שסוברת הכשדיים מחכמי אחח כת דעת להוציא

 יכל פשוט הוא שבשמים מה וכל המורכבים ענין על אמר ומנהיג הפשוטים
 מם- עומק הוא אאע״ה אמר הנפסד הדעח זה ולסחור מורכב הוא שבארן מה

 פ■5 מזרח עומק .הארן מנהיג תחת עומק ג'כ והוא לשמים מנהיג שהוא
 פ85פש ומכריח למזרח אחד מנהיג שיש שאומרה הסכלה כה דעח לסתור
 פעל גבורפז כח שיסתיר השמש שיכריח בהפכו אחר ומנהיג הארן על לזרוח
 עוננק. אבינו אברהם אמר הזאה הסכלה כת דעת לארן ולהפיל ,הארן אנשי
דרו©• ועומק נפון עומקמערכ עומק ג״כ והוא מזרח עומק הוא ר׳׳ל > מזרח

̂יא  הצמחי© ובכל חיים בעלי שאר כמו המינים ובשאר האדם מין באישי אם ההויה גרם פועלח אחה יש רפויות ששתי אומרים שהיו דורו חכמי מלב ;נסו
 אהד מנהיג ויש צפון לפאת אחד מנהיג שיש מסכימים היו הם א״כ ההעדר גרם אלא אינה ומבטה כוונתה וכל לזו בהיפך פועלת והאחרת המין קיום15
 5פאי התכונה לחכמי הוא ידוע כי בהפכו שהוא אע״פ דרום מנהיג ג״כ והוא הצפון מנהיג הוא ר׳ל צפון עומק החכמים אלו כנגד אאע״ה אמר לכך דרום פאש1?

 החפשטוס• מפני הרבוי צד על מיושבות אינן מעלות עשרה השש אלו ואפילו וא:בתני'ואבוזכריה בטלמיוס כתב כאשר מעלות עשרה שש אלא ישוב שוס *דרוס
 האלו ממרכז יוצא שהשמש מפני חמה היא והארן .הודו וחכמי ומושאלה דורוניס לדעת 'איקלימים שבעה בחשבון נכללות אינן מעלות עשרה שש ואלו . ®שמש

 שמנוג© נגב שמו נקרא למה תמורה כמסכה רז״ל שאמרו כמו החום סבת מפני הגופניים הדברים מוציאה ואינה לחכמה הטוב המזג והוא מעלות שתי דרום פאס1■
 ושלנן.; צפוני הוא והיישוב •הגופניים לדברים רומז השלחן כי , בדרום ומנורה בצפון שלחן וסימניך אומרם והוא הגופניים הדברים מוציא הצפוני והצד .טוב כצ1*

 מופשנו כחומר אלא יהיה ולא מהחכמות מופשט הוא לתאוהו עבד והוא הגופניים לדבריה עשתונותיו ששם שמי ר׳ל ,וישלח דמתרגמינן והפשיט מלשון נגזר ®וא
 שהמכמ© בדרום המנורה היחה לזה והערה אריסטו וג״כ אפלטון החכם שאמר כמו השכליות במעלות שלס להיות להדמות ראוי אדם הוא באשי האדם כי יבוהלורה
 יש ולקנין העדר החכמה ושלילה קנץ החכמה האופן בזה ההעדר הוא והחשך הקנין הוא והאור .פניו האיר אדם חכמה ע״ה שלמה כמאמר לאורה ;נמשלת
 שפי© אחד יום בקר ויהי ערב ויהי במדרש ז״ל אמרו מהדרומי הסך הצפוני שאופן והואיל מכמות שבע כנגד נרות שבעה היתה והמנורה .ההעדר על י־מטלה
 0̂ אל יחיד אדון דרום. ועומק צפון עומק אבינו אברהם שאמר וזהו בדרום, והאחד לצפון מוחח אחד יש רשויות שהי יאמרו שלא בעולמו יחיד •®קב״ה
״. הירפ לגלגל חפשק האלהיח שההשגחה שאמר מי דעת לסתור המציאות אישי כל אל ישגיח קדש׳ ממעון קצווח ששה על לרמוז טכעוה שש כאן הרי מושל עאמן

:פז כתם כספר שמואל בר יצחק רבי הרב לשון כאן עד
®*V 3הצמ הרג פירש .משתחוים הם כסאו ולפני ירדופו כסופה ולמאמרו ושוב ברצוא בהן ודברו קן להם אין ותכליתן הבזק כמראה צפייתן ספירות עשר ■ 

אסור זו בדוגמא כן עין כהרף האדם לעין נראה והוא סגריר כיוס השמים מן היורד ומהיר קל והוא הבזק כמראה וז״ל הפרדס בספר אהרן ר׳ המקובל
לאדם



זהרמב״ןנדו פ״א יצירה ספר הראב״ד כ

פו: כסופה כן כמו העכורה מצלק המקבלים פירוש אשר הנקכיס מנהיכוה ימשכו שיתלהב עד באש מפוח5, רדו  י
 צפייכן פ״א .הפניס אל החיצון .משתחויס הס כסאו ולפני מיני בכל צבועות שלהכיות חוכוין שבחרס ונקב נקב בכל

 נקרלן כח ואותו למנוה מלמעלה הנמשך הכס הוא הצפיה החיות צפיית כן הנקבים בנתיבות ויורדים עולים בעיס5
 הנמשןן כח ואותו דברו. לקבל כדי כזו צופה שזו צפייה לכסא כסא יש כי מהן למעלה אשר החיות אל בנתיבות :[עולה]

 שהדבריפ■ כלומר ,לסופה נמשל הוא המאמר אל הדבר מן מיני כחשמל זוהר ניצוצי ישלחו בצפייתם הנה לכבוד וכבוד
 והמאמנ״■' והדבר יתירה במהירות המאמר אל הכח ממשיכים רצים הס מיד בשכינה מהסתכל פחדם ומתוך לצבעים
 :משתחויס הס סוף לאין פירוש כסאו לפני כהרף ונעלס נגלה שהוא הבזק כמראה מהסתכל ■ושביס

אמרו מכאן .עין כהרף ויורדים שעולים כחוטין או עין
 ̂, ממף מפחד הוא כי דע בארץ ומביע בך ומביט וחוזר לארץ מביט ומיד בך שמביט אדם הראה אס הסוד בעצי
 ‘1האדכ יראני לא כי נאמר זה דרך ועל ,בלבו אותך מבזה הוא כי דע בארץ מביט ואינו מעליך סר לא עינו ומס
,הבזק, כמראה צבעיהן ר״ל מראיהן צפייתן ד״א .הבזק כמראה צפייתן סוד וזהו .הקדש חיות אפילו וארז״ל ̂ ומי , 

 שלפ בזק תכלת ואס שחור שלה בזק שחורה ואס לבנה שלה בזק לבנה האש אס האש מראה לפי יתחלף והבזק
 1מינ בשאר הדין וכן אדוס שלה בזק אדום ואס ירוק שלה בזק ירוקה ואס כשלג בלה בזק כשלג צחה ואס מכלס

 הקדושות באורות להסתכל המייחד או הנביא כשבא הבזק כמראה צפייתן וי״מ .לי״ס אשר והתערובות צבעים
דע  :׳ יתעלמו ועוד, יתנוצצו ועוד יתעלמו ומיד הבזק כמראה הוא כאילו לו שידמה עד אליו יתנוצצו פעמים כי י

בן| ימשח כאשר והשחור הלבן משל דרך על כמו צבעים שני שכל ידעת כבר פירוש .קץ להס אין זחכליתן הל ] 
 ול(| ממש לבן אינו לפיכך ושחרות מלובן מעורב שניהם בין המחבר הצבע יהיה אצלו השחור וימשח אחד מצד

ר  להבי אין ותכליתן . משניהם כלול האמצעי כי קץ להם אין והצבעים הספירות של תכליתן אמר לפיכך ממש ^זו
 הכלליפ וכל הפרטיס כל כולל הוא להם שיש מנין אותו עשר והם להם כולל מספר שיש אע״פ לומר בא ,,קץ

 עילכו מכח סוף להם אין וחכמה כ״ע במחשבת אשר בלימה ספירות שעשר המחשבה בעמקי שאמרנו כשס ולפיכך
 אות! עשר והוא ידוע גבול למספרם שיש אע״פ העולס אל הבינה מן הנמשכות יס״ב כן להם כח הוא אשר פעילות
חכמפ ככ״ע נמצא הוא שכן וכלון .הכללים והן הפרטים הן בעשר כלולים המספרים כל כי קץ לתכליתו אין .הגבול  ו
ס אס העילות עילת סוף אין עד נמשכים הס כי קץ אין שלהן וכיון .לתכליתן נמשכין הן ׳ובינה ג  שמבינה. לעולם כן'

 עיצה לרמוז סוף להס אין למעלה שאמר במה מעלה של למשנה זו משנה בין והפרש הבדל ושם .קץ לו אין ולמטה
ה אשר הספירות כי פירוש .ושוב ברצוא בהן דברו : כ״ע אל רומז זה כי קץ להס אין אמר זו במשנה ואילו העילות  ה

ל ל מה, רצוא ופירוש ,ושוב ברצוא אחוזה היא מהם וספירה ספירה כל דבר הנקרא התפארת מ בינה^ ושוב ופירוש חכ
̂ מלשון , .

מגרמישא הר״א
 אם ונו׳ כהס דכרו זהו עין כהרף בהם* דעהו ליהן אסור האדם
 כופאין ושוב רצוא כסיוח ושב רן כבזק בהם דברו יעשה בהם ידבר

 של ולמאמרו קץ להם אין שהכליהם ספירוה בי׳ יעשה כך קומחן
 ישוב המהרהר יעשה כן ושוב רצוח החיות על מוסב כו' כסופה טראם
נראה ואשר דק מכל דק יה׳ והבורא לפניו וישהסוה בוראו ויודה

;כבודו שכינת הוא לנביאים , , רמ״ב ייעי׳
בוטריל הר״ם

 . שדוד ויפול כהרף כנטיעוח יקצץ סן עיונו יסיר אלא נהם דעתו ליהן לאדם
 ובוא .ושב ין שהוא כבזק דברו יעשה ספירות בעשל לדבר ירצה אם ולק

 כוספוה הם כי ושוב ברצוא שעושות מה עושות שהם המיות ממדת וראה
 בזה לחקור לך אין שהרי הנפלא הסוד בזה החוקי האדם יעשה כך קומתן
 תעשה שנים שבע מקן כמו ראש ר״ל קן אין לתכליתם שהרי יכיל לא זשכלך
 המהרהר יעשה כך הסופה כמו אחריו וירדפו המכילם רצון עושות והם פמעה
.המיות שעושות כמו לפניו וישתחוה ייחודו בלבו ויודה ישוב הנפלא זה <אול

והבורא

גאון ר״ם
 ושוב', ברצוא בהן ודברו :עליך אימתן תהיה ספירות ביו״ד כשהדבר

 י״ס: של למאמרן וכן למקומה לשוב ההלול לאתר וממהרת רצה וכו׳
 המהרהם וירדפו יאבדו כן הרודפה הרוח אחרי ללכת הממהרת כסופה

 העוסק״ ר״ס פי' וכו׳. משתמוים הם כסאו ולפני :י״ס באותן והמדבר
 % רוממו ולאמר כל ליוצר להשתחוח עליו חובה זו ובמשנה זה בס״י

:משהמוין הבזקין שמראה כמו וכו׳ והשתחוו אלהינו

ה׳ אוצר
 ;3וכפ .יושיע לא נוי אל צפינו בצפייתנו וכמוהו נתתיך מצופה צנזר שם

 וי״1 אל זו הספירות הבעת והעעם ,משקל לו אין בצפייהנו כי ז״ל הראב״ע
 '1ראש על אשר והצפת מן נגזר והוא הפ״א וכן בסנו׳׳ל הצד׳י גורסין ויש

 או כ״ע אל בזה וירמוז למזבח ציפוי מלשון והכותרת העטר״ה בו וירצה
 אמרר׳ המפרשים רוב , הבזק :היחוד תחת לאשר כותרת היא אשר המלכות

 ר*" פ*זור לשון הבזק כי רז״ל מדברי שנראה מה אך .הברק כמו הבזק כי
 שבוזזן, כזה הבזק כמראה פרטא בן לוי ר' בשם סימון ר׳ בשם אומר יהודה
1מתלהנ שהוא בכירס הזיתים פסולת שהוא גפת שמפזר כמו כלומר בכירה גפה

 וכן ושוב, רצוא פירוש וזהו ויורד עולה ולהב להב ומעלה ועולה במהרה
i;‘:n בן אר״י הבזק כמראה מהו רז״ל אמרו עוד פיזור, לשון כלומר ,הכבש ע״ג מלח בוזקים .חרבי והוי עפרא בהו בזק .מדבריהם רבים במקומות ■ממצא
מנתיבה ממנה וימשכו שילהב עד מתחתיו באש במפוח ותנפח האש בו ותכסה כולו סני על דקים נקבים נקוב חרם תקח אילו פירוש , החרסית מן היוצא ?אור

אג' עולם בנתיבות שלמטה החיות לצפית והמשל הנקבים, בנתיבות ויורדים עולים צבעים מיני מכל צבועים שלהביות חוטין שבחרס ונקב נקב בכל אשר סנקבים
..וסיו״ד ,חו.קר הוא תכלית לכל ,שנאתים שנאה תכלית וכמוהו ,סוף מענין כלה שישו .ותכליתן :לכבוד וכבוד ל̂כ כסא יש כי מק למעלה אשר מיוה3ז
מקום י ,



5 הראב״דמ״ו פ״א יצירה ספרהראב״ד4

 במשגה טומקיס טשרה שהזכיר ובטרך וסשובה^ רצון מלשון
 שכספארה לי״ה ושוב רצוא טשר לסת לך יש כך זאת שלפגי

 אסת לכל ושוב ברצוא להבין לך יש וכן שבכללה מה לכל כן1:
 בו שפי׳ מה כל ושוב רצוא בפירוש שבתפארת מי״ס •!אסת
 הנקרא ולטמרה פירוש .ירדופו כסופה ולמאמרו :̂לטיל

 בתפארת ושוב רצוא שיש בטרך כי להבין לך יש מאמר
 הטטרה כללי בכל ושוב רצוא דוגמת יש כן פרטיה זבכל
 ירדופו הוא ושוב סופה הוא והרצוא העטרה, פרטי ובכל

 .ושוב מרוץ חזק רוח והוא דרכו ובסטרה בסופה שנאמר
 והמאמר (תפ׳) הדבור פירוש ירדופו כסופה ולמאמרו וי״מ

 .כסאו ולפני :בינה ר״ל בראשית יוצר להשיג ירדופו (הט׳)
 כסא כי הבינה של כסאו פני הס אשר המטלות ואל טי׳
טט׳) (ת״ת ה״א וא״ו הוא בינה של  כ״ט הס כסאו ופני ו

 והמאמר (תפארת) הדבור פי' משתחויס הם .וחכמה
 טל השפט משס להוריד וחכמה כ״ט אל משתחויס (עטרת)
 במשנה שאמר כמו ממנו נתהוו כולם כי ולהורות(לו) שנמצאים
ד. עדי ועד קדשו ממעון בכולן מושל שלמעלה  ד״א ע

 מחשבותיך והשלח כשתדבר פי׳ ושוב ברצוא בהן ברו7
ברצוא אמנס .בהס לדבר רשות לך יש הספירות בהשגת

 וקבל הבינה אל החכמה מן שוב לחכמה תגיע כאשר ושוב
 בכ״ע מחשבותיך תשלח ואל העלות ועלת כ״ע באמנה
 אמנם ,שס להרהר אסורה המחשבה כי העלות ובעלת

 להשיגה ירדופו כסופה כ״ע של עטרה ר״ל כ״ע של למאמרו
 הפנימי אל החיצון משתחויס הן כסאו(כ״ע) ולפני בה ולהרהר

 לבדך ה׳ בינה) (חכמה הוא אתה זש״ה הממשלות וכל
 השמים (בינה) שמי (תפארת) השמים את עשית אתה

 הימים עליה אשר וכל הארץ (קצוות) צבאס וכל (תפארת)
^  לך השמיס וצבא כלס את מחיה ואתה בהס אשר ו

 כמראה צפייהן יס״ב :וכ״ע) (חכמה משתחויס (בינה)
 אחד גשס מציאות תאמר אס .קץ להס אין ותכליתן הבזק

 .קץ להס אין ותכליתם יאמר ואיך שקר תכלית לו אין
 מציאות לו יש בהכרח גשס היותו מצד גשס כל כי לומר יש

 שני בין ממוצע ענין להיות הוא המציאות מדרך מקוס מכל
ס.  חומו מצד ולח חס שהוא האויר בזה והמשל הפכי

 ממוצע הוא והאויר למיס יתחבר לחותו ומצד לאש יתחבר
 השכליים בענין וכן . הפכיים שני שהם האש ובין המיס בין

 בין ממוצעים הס אשר הנמצאות ממיני מין יש והגופים
_ שכל אומרים לפילוסופים הראה הלא ,השכל ובין הגשם

הוה
בוטריל הר״ם

 ספירוה טצם זוהר כבודו שכינת הוא לנביאים נראה ואשר דק מכל דק והבורא
 הרב עכ״ל ספירות טשר אלא היו לא כן אם מעשרה למטה שכינה ירדה ולא

 כמראם צפייתן וז׳ל הקמיצה בספר פירש האי ורבינו .אהרן רבי המקובל הגדול
 כן כי רי״ש במקום הזי׳ין כי ברק כמו והוא ,הבזק כמראה הבטתן ר׳ל הבזק

 יהודס רבי שאמרו לרז״ל מניני והנה .זספר׳ן שהוא אמד ממוצא הוא ״ר1
 כמי ר׳ל בכירה גפת שבוזק כזה פרטא בן לוי ר׳ נשם סימון ר' בשם אומר

 להב ומעלה במהרה מתלהט שהוא בכירה הזיתים פסולת שהוא גסת שמפזר
 גירי. והוו גילי להו בזק כ״א) כמו(תענית פזור לשון הוא ובזק הלהב, ויורד עולה

 כמראה מאי הכבשן מתוך היוצא כאור יהודה א״ר ושוב רנוא מאי וארז״ל
 הפסוק דרך ועל החרסים. מן היוצא כאור חנינא ברבי יוסי א״ר הבזק

 כמו הליכה מענין והוא ה׳א תמורת האל״ף ורצוא . רצוא נקט ירוצצו כברקים
:עכ״ל הליכה שר״ל נ׳) עמו(ההלים ותרן

ה׳ אוצר
 אשר כ״ע אל בתכליתן והרמז לרבים, והנו״ן נוספין והתוי״ן הפעל ה״א «קום
 ותכליתן אמרו וזהו לא׳׳ס קשור והוא למעלה מלמטה ספירות עשר תכלית הוא
 כבר ,ודברו . סוף באין קשור כ׳ע שהוא הספירות כל ותכלית כלומר סוף אין

 פירוש ויהיה הדין למדת והאמירה הרחמים למדת רומז הדיבור כי ביארנו
 ברצוא :ובשלישית בשניה או העליונות ספירות בה' .בהן :יעקב מדת ודברו
 מאמרו :בזמן תתמהמה ולא בהרגש תעצר לא נפלא במהירות ירצה ,ושוב

 ראש הוא הסופה כי בו קבלנו כסופה .דוד מדת ירצה מאמרו ירדופו, הסופה
 בשאר שכן כל הראות בחוש תושג לא כי חזקה ברוח תלקח כאשר השבולת
 שפעולות כלומר נפלא לדמיון זה ודמה כסופה במעופפים דבר אין כי החושים

 בזמן הדמיון כי הדמיון מן ויותר נפלא במהירות רצונו אחרי נמשכות הש׳י
 לדמותו בדבור כח היה ולא זמן ובלא מקום בלא יתברך הבורא וציווי זבמקום .

 ,ירדופו . אדם בני כלשון תורה דברה רז״ל כמאמר מגושמים בדברים אלא
- כאשר רצונו אחר שימשכו וטעמו ,ירדופו שכר כמו ההפסק מפני בחול׳ם בא

הכ׳נג והוא כסאו של הפנים אל קצוות שש עם האמצעי שהקו יאמר וכאילו עליון כת״ר הן ופניו ת״ת הוא כאן האמור הכסא כי ידעת .כסאו ולפני :ביארנו
: ועטר״ת ת״ת ר״ל ,משתחויס

 ר״ל הא׳ כפירוש אם .מה בלי בתיבת הפי׳ הג׳ לכל זה וקשה .צפייתן אמר מה גלי אמרו אחרי הבזק כמראה צפייתן ,הא׳ הספק .בספקות הב׳) (הפן
וא© .סוף אין ותכליתן אמר איך וא׳כ בעצמו עומד ענין שהוא הב׳ כפירוש ואם .צפייחן ואמר לדבר התחיל איך וא״כ בהן מלדבר פיך התום ̂ '

 הולך דבר כל כי סוף אין והחחלתן אמר לא למה .סוף אין ותכליתן ,הב׳ הספק .הבזק למראה אותן דימה איך א״כ מהותן לדעת נוכל שלא הג׳ כפירוש
 תרמוז ודברו שתיבת אחריהם נמשכתי אני וגם המפרשים הנחת לפי ל.י קשה מאד בהם ודברו הג', הספק .ובשלישית בשניה התחיל העמקים וכן התחלה, אחר
 שה̂ו לומר נוכל יעקב במדת בשלמא וא״כ ,דוד לנצדת בא שהרמז שאמרו מאמרו על לי קשה וכן ,וכו׳ עליונות ספירות בה׳ בהן פירוש ויהיה .יעקב למדת
כלל נזכרו לא דוד ממדת שלמעלה מה הספירות וא״כ ,היחוד שתחת מה רק מאמרו על ירדוף מי דוד במדת אמנם .ושוב ברצוא בספירות למעלה מביט

;זה בספק והעמק ,הנפלא הענין בזה
 שה® והמסתרים העלמים מחזיק אדרבה מה גלי של הפירושים מג׳ לאחד סותר אינו צפייתן ספורו כי דע ,הא׳ הספק בהיתר . הספקות בהיתר הג׳) (הפן

א̂ל אמר לא ותכליתן שאמר ומה .כסאו מול ההודאה רק בם וההבנה העיון הכנת ולא בם הדיבור אפשר אי כי עד מהותם מצד הציור נעלמי
 כבר ,הב׳ הספק בהיתר .זה ודע תכליתן במלת וגבול קן להודיע לא וזה משיג הרעיון שאין ירצה להורות בא זה ,סוף לו שאין מקום אל לבסוף שנתחברו

 אמר ולזה ,בעולם ואח״כ גפנה ואח״כ בנפש היתה המון אה וחקירת .ועולם ושנה בנפש נראו עשיריות הרגה מה גלי ספירות י׳ נגד כי קדם מאשר ידעת
 התבאר אחר אלא להתירו א״א ,הג׳ הספק בהיתר .התחלהן ולא תכליתן אמר ולכן שם עמד סוף באין דבוק ראם .שבהן לאחרון וגא י״ס לחקירת כשהגיע
 הקוד© רוח ומדברי הנביאים אל שב שזה הזאת הברייתא המפרשים דעות שרבו ונאמר ,הבזק כמראה שצפייתן אמרו מהו הנעלמים ורמזיה הברייתא סודות

 ירדופי. כפופה מאמרו ועל .ושוב ברצוא בהם נביא כל של ודברו יתעלמו ולפעמים יראו לפעמים הבזק כמראה רק מענינם להבין יכלו לא בהם צופים -שכשהם
 כתו® על אמרו ומהן ,ויאמר ארצה וישתחו משה ויקוד ככתוב .משתחויס הם כסאו ולפני .ועיכוב איחור בלי עין בהרף דבריהם לקיים אחריהם נמשכין

הבזן כמראה לזו זו והבטתן ,לזו זו ומביטות צופות שהספירות וכו׳ שצפייתן אמרו ומהן .בנביאים פיר׳ כאשר ענינם ויתפרש היחוד שתחת סמצאכים
ומהלכין
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 .גשס אינו ונפסד הוה שאינו ומה גשס הוא ונפסד סוה

 הנפרדים אלו בגלגלים המשקר דמיונם לפי פסקו זלפיכך
 השם בשיתוף אס כי גשם טניהם יחמר ונח נשם שאינם
 ובעניינים והנורא הנכבד שמו בענין שכן כל שלבד
 לשכל גשס בין ממוצעים שיהיו
 יהיו ממוצעים היותס זמצד

 ובשכלייס בגשמיים מסובריס
 ישיגם לא זה ומצד וכ״ע

 אין ותכליהן וזהו שיעור
:קץ להס

 בתחלתן סופן נעוץ מה בל' ספירות עשר מ״ז
 בגחלת קשורה כשלהבת בסופן ותחלתן

 מה אחד ולפני שני לו ואין יחיד שאדון
:סופר אתה

 ובסבונה בחכמה נחלקים שהדברים אע״פ פי׳ .נעוץ מ״ז
 בסחלתו קשור שהסון£ ביניהם הפרש אין ובדעה

 שלהבה לדבר וסימן מה! כלול והאמצע בסוץ; והההחלה
ח וזיק יגחלה ד ה. שלהבה חש רשפי רשפיה כ  כלומר י

 אש כלהב מהיחד שהכל
 שוים וכולן בגוונין המתיחד

 יחיד שאדון :אחד בעיקר
 לו שככה בענין שאדון .וכו׳

 אדון .סו̂ן לאין רמז שהוא
שוס שהוא ולפי המיוחד שם

ז ״  שני לו ואין יחיד, אדון נקרא בהשוואהו מהאחד והכל לכל כ״ע כי כ״ע הוא סופן פי׳ .בהחלהן סופן נעוץ יס״ב ס
ס, העלוה ועילה סוץ; נקרא א״ קרא  ולפני בו: שוה שהכל שני לו אין שליוה כח שממנו אע״פ שהזהירך ואחר נ

 .ויחיד'.ומיוחד אחד בין הפרש יש .סופר אחה מה אחד ואמר והזהירך חזר בכ״ע המחשבה לשלוח שאסור ואמר
 .מיוחד נקרא אחד בכח לפעול מחיחד כשהוא המחפרש שם המציאוה בהחילה כ״ע וליכוע ולקשור לנעוץ אחה שחייב
וכשהוא לוקחו כולם החכמה מפעי שכל ולהודיע מאין יש שהוא

' ממפה הספירוה של .וחחלחן :החכמה בפדן ונופעו מקדם
 שלהבה להמצא אפשר שאי כפם כשלהבח ואמר והזהירך .למפה מלמעלה הימים סוך שהוא בסופן ,עפרה והוא למעלה

 כשלהבת אלא שעליו הספירוח יסוד מבלי העפרה מציאוח אפשר אי וכך כ״ע מבלי החכמה מציאוח אפשר אי כך גחלת בלי
 העלול המצא הוא נמנע כי המשל בזה לנו הורה והנה .אהי״ה] [פעמים אהי״ה ובגימ׳ אמה בגימ' בגחלת קשורה

 צריכה הגחלת שאין כמו לעלול צריכה העילה שאין כן גס והורנו .גחלת בלי השלהבת המצא שנמנע כמו העלה מבלי
והחלהן בתחלתן סופן לנעוץ מזהירך היותי פירוש .שני לו ואין יחיד שאדון :יה שלהבה אש רשפי רשפיה והסוד .לשלהבת

בסופן
נאון ר״ם

 קשור והכל שני לו ואין ימיד שאדון דע כך בגסלת קשורה קצרה בין בתמלתו סופו
 שאין כשם פר״ס .סופר אתה מה אסד ולפני :עוזו בזרוע עליו ותלוי
:למנין הספירות כל השווה ולכך בעולמו ליחיד קודם אין כך לאחד קודם

 הנעו כדבר פר״ס .בהחלתן סופן נעון יס״ב
 :הי״ס ובתחלת בסוף בלבך תהרהר לא כך וסוף ראש לו שאין

רחבה בין שהשלהבת כמו כשלהבת פר״ס .בגחלת קשורה בשלהבת

בוטריל הר״ם
 להפשעתן סוף אין כיאור . סוף* להם שאין עשר מדחן , ססירוח עשר ם״ז

 ר׳ל ,בתחלחן סופן נעון :יכזבו לא לעולם הבריכה מי כי ולעמקם
 שנה ותשע וששים ומאה אלפים חמשת יש שנביא מיום ותאמר בלב־ כשתחשוב

 שאז שתמצא מה ר׳ל ,בסופן נעון או התלתן והיו מנטתו התחיל אז ןא"כ
 סוא תחלה שהוא שתמצא ומה מלכותו לכן קודם היה כבר תחלתם התחיל

 נעון ותמלתן .סופן נעוץ ככר בתמלתן כי ,כהחלתן סופן נעון וזהו . סוף
 שיעברו וכשיגיע שנין אלפי שתא עד ימשך שמלכותו כשתחשוב כלומר ,בסופן
 וזהו אחר מנין יחחיל זה שלאחר תחלחן נעון ,בסופן יהיו אז שנין אלפי שתא
 אין ולו לעולם יעדר לא יתעלה השם כי לרמוז בא זה כל .בהופן החלתן זנעון
לו שאין ומה סוף לו אין p ואם ויהיה הוה היה הוא כי ההתחלה תאר

;לעיל ה׳ במשנה הוא

ה׳ אוצר
 .הבזק כמראה רק לאחוריהם ולא שלפניהם רואין בסולם כעולים ומהלכין

 ושוב שניה ברצוא ובשניה בשלישית קצוות שש כל עם האמצעי קו של ודברו
 של כסאו ולפני .ירדופו כסופה ושלישית משניה היוצא מאמר ועל שלישית

 ועערה ת״ת משתחוים לו כסא והם פניהם הוא כי כ״ע והוא ושלישית שניה
 השפע להוריד באה היא השתחויה כל כי הספירות כל אל וברכה שפע להוריד

 אלינו הגיעו אשר כולם המפרשים מדעות המכוון זהו ,לתחתונים מעליונים
 בפירוש שקבלנו מה אמנם .הג׳ השפק הותר ובזה שבהם ונקי קב דכריהס
 והענין ימיהם כל זו חכמה על גדלו אשי המקובלים מאחרונים זו ברייתא
 לזו זו צפייתן מה בלי ספירות נשר בע״ה ואומר ,האמת על יורה בעצמו
 ושוב ברצוא בהם דברו ית׳ וא׳׳ם ית׳ סוף באין קשור ותכליתן הבזק כמראה

זאמ כי ודע .לחמם גמ;ת אין כי כמו גחלת ,שלהבת והוא גמלת הוא כי
 בתוכו הנמצא והאש הפכו ופחם בתוכו האש אשר פחם על מסוגלת התיבה

 יתברך א״ס של מאמרו ועל .בעז׳ה שיבא במה נבאר כאשר מאד נפלא והדמיון .יה שלהבת אש רשפי רשפיה ככתוב שלהבת נקרא לחין ויצא בו ינפחו כאשר
 להוריד משתחוים הספירות כל ר״ל הם .כ״ע שהוא ית' א״ס של כסאו ולפני .בכליה כנפש בהם ומשתמש תמיד רצונו אחרי נמשכים הם כי ירדופו כסופה

 ̂ (א״ס) אתה ,הכתוב שאמר וזה פנימה, העליון באור להדבק משתוקקים שהם ועעמש ,מתפללות שהספירות העבודה בעלי בשי האמור סוד וזהו .וברכה שפע
 1וצבא (יסוד), כולם את מחיה (א׳ם), ואהה בהם אשר וכל הימים עליה אשר וכל הארץ השמים ושמי השמים את עשית אתה לבדך (ת״ת) ידוד ,(כ״ע) סוא

:סלה נצח אמן ,מתורתו נפלאות יראנו וה׳ בעצמו האמת והוא הזאת בברייתא קבלתנו היא זאת .משתחויס לך השמים
 ע״ד ומיוחד יחיד אחד בין חילוק מהו ביארנו כבר יחיד, .נעון בדקר ובמשנה , תקועה פי׳ נעוצה תרגום בארן מנוכה וחניתו .נעון הא') (הפן מ״ז

ישראל. כל חטאו כאשר כגון אחד נקרא גמורה השוואה בכח פועל הפועל כשכח דע .המקובל ע״ד אותם נבאר עתה . סממקרים שרשי
 יפעול וכאשר .רבים בו וכיוצא יחיד נקרא אז קרח את ובלעה הארן שפתחה כמו התמורות באחת יפעול וכאשר אחד, -נקרא אז להם ומח! העגל נמעשה

 ,שם כמו הוא אך הואר אינו זה שני, .לו מיוחד הכה זה אוהביו את הציל אתד וביד הטביע אהד שציד סוף ים שבקריעת כמו מיוחד נקרא תמורות בשחי
ונמצא; עלול הוא אך לו שני מכתר ואין כלומר תואר שני יהיה יתברך א׳ס על נפרש אם אמנם ־ כ״ע על יחיד אדון נפרש אס וזה ,כלל שניות לו אין נלומר

ממנו
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נסיחל אפר כח באוהו בהכרח יחיד הוא שכ״ע לפי ,בסופן יחיד. נקרא שממנו חלק כל פפולסו לפעול מתחלק !וכשהוא
אין העילות שעילת כערך ,שניות כח לכ״ע לו ואין בו לפי סופר אתה מה .אחד נקרא אחה בהשוואה !כשהוא
מציאופ ולא .ריבוי ולא אחדות מספר לא לומר בו שייך אחד לפני מספר אין גמורה השוואה שלפניו וכח ;שהאחד

לבין בינו אין כי בכ״ע הדין כן וגבול מקוס ולא והפרד :אלהות בו שיש מאחד אלא מספר שאין '
יחיד הוא שכ״ע וכיון .עלול וזה עילה שזה רק סבתו כח . י
 יחיד (חכמה) שאדון וי״מ .עיקר כל שניות בו שייך ואין פירוש שני לו ואין .היחוד בקשר להזהר אתה חייב פיכך1
אין(כ״ע) ינה)5|  לר ,אין הנקרא וכ״ע .יחידה בבינה החכמה כי החכמה יחוד מקבלת הבינה כי העילות) לו(עילת ו

ספד שס כי פי׳ .סופר אתה מה אחד ולפני : פשומה בסבה מציאותו סיבת הוא כי למציאות שני העילוה לעילת ?פי׳  מ
 אחד ולפני :זה מצד אחד יקרא ולפיכך הכל השואת שהוא אלא ,אין דבר על ולא ישות לו שיש דבר על אלא ייפול א1

 מצד ולא הגמורה ההשוואה שהוא מנד אלא כ״ע על אפי׳ לומר יתכן לא אחד מספר שאפילו אחרי .סופר אתה ה3־
 השוואה־ אמרי אמנס .העילות עילת על להאמר ראויה ההא מלה או דבר איזה כן אס הכמה בכלל שהוא ומספר ?שיעור

א אמנם מקרה ג״כ והוא בגשם אלא יפול לא האיכות כי האיכות מענייני ענין הנאמר ההשוואה ענין אין כ״ע •פל  הו
ת א ז  בשני פועל הפועל כשכח ומיוחד, ויחיד אחד בין הפרש ויש .בהן שכלו ברבות יתרבה לא אשר השכלייס השגת מ
 מיוחד בכח לאוהביו ומציל לשונאיו מעביע שהוא סוך יס קריעת בענין כמו הס והתמורות .מיוחד נקרא נפמורות

א. בפעולה יחיד יקרא התמורות מן באחד יפעול וכאשר .?שבו  וחנותי בסוד הגמורה השוואה בכח פועל וכשהוא ההי
 נקרא להס ומחל מומריס ישראל כל כגון .ראוי שאינו אע״פ ארחם אשר אה ורחמתי הגון שאינו אע״פ אחון אשר <את

 ואילו אחד פעמים שני הס השניס כי בכפלו בא והוא חשבון לכל ויסוד שורש שהוא האחד שימנה שכירס וכשס .&חד
 כל. נמנע היה] [אחד היה לא אילו אמר ולפיכך . בעבע המספרים לכל קודס הוא כי המספרים שאר ימצאו לא אחד היה §א

 נעוץ, בנפש יס״ב וי״מ .שיעור ולא מספר לא לומר שייך אין העילות בעלת א״כ .עליון כתר על נאמר ואחד ^מספר,
 בכפ פעולתו ופעל הרוח נתעורר ההרהור מן כי ההרהור ר״ל המחשבה הוא האדס טל שסיבתו כשס בתחילתן סופן

 כל שסיבת רואה ואתה וסדריו חלקיו כל נפעלו וממנו חייס רוח ובו יו״ד בצורת בעיפה הגולם שהוציא עד &מ״ם
 כל לנעוץ חייב אתה כן .למעשה שקדמה המחשבה בכלל ,יצירותיו פרעי כל נועץ אתה כי במחשבה היתה ־־פעולותיו
 העילות מעילת נמצא להמצא א״א כך .גחלת בלי להמצא אפשר אי שהשלהבת וכשס .כ״ע מחשבת בתחלת סנמצאיס

זולת •
ה' אוצר .
 ״ס6 לפני כלומר ,סופר אהה מה אחד ולפני .הטילה מן טלול כהמנא :«מנו

 שם ואין מחלה קשורה כשלהכח נו כלולים שהכל גמורה אחדותו אשר ̂יהברו
 האחד אחר שתאמר טד סופר אתה מה הכמה נכלל שהוא ומספר יטור2:

 סוג תחש יפול זה כי תחשוש לא השוואה אמרנו כי שתדט ראוי וכן ־;שני.,
 השוואה אמרנו אמנם מקרה, והואג׳כ כגשם אלא יפול לא האיכות כי ■-״איכות

 אותם כהשגת המשיג שכל יתרכה לא אשר השכליים הדכריס השוואה נו ־ונרצה
 זה ,אחד דכר והוא הס אלא הגוף משיגי מכל הפשוטים השכליים רים2«ד

:רכות ספיקות ממך ויסורו זה ודט גמורה כהשוואה כוונתנו
 מדחן כטמקים הקודמח נכרייתא אמר ככר כי הא׳ . כספיקות הב׳) !הפז

 וכנרייתא ככולם מושנ יחיד ושאדון סוף להם שאין עשר
 אלה כל וא״כ ירדופו כסוסה מאמרו ושעל סוף אין שתמיתן אמר .:הקודמת

 לומר עוד הוצרך למה וא״כ כתחלתן נטי! ושסופן אחדותן על יורו ?המאמרים
 אמר לא למה כגחלת הקשורה כשלהכת הש׳ .נתחלהן היפן נעון ?!כרייתא
 עשר הן הספירות מ'מ שני לו ואין יחיד שאדון הג׳ .שגמלת הנמצא ־®גשלהבס

 סופר אתה מה אחד לפני אמרו וכן ,ממנו שלמעלה למה טעם נתינת ־זמהו
:עשר הן והרי אנצנה לא ואיך

 לא ככרייתות תעיין אס הא׳ הספק היתר על . הספיקות כהתרת דב׳) צ(הפן
 ירדופו כסופה מאמרו ומעל .כדיוק רק הדרוש זה כם תמצא

 שאר כמו עין כהרף גזרותיו אחר נמשכים שהם על רק היחוד על ראיה #ן
־ ' '־ שהם אכל ,;׳גיראיו

בוטריל הר״ט
 '3כע וכתש . העולם ועד העולם מן ונצחי קיים הוא כן אם ,ראש לו אין סוף

 שנה וכך כך תחשוש שאם כסוף והתחלה כתחלה הסוף נעון וז׳׳ל הקבלה
 הרי לכן קודם שהיה סוף שהוא בלבך החשוב ראשית עומק הוא מתמלתם

כך אחריה לעומק יהיה מה תחשוב ואם ,בסופו וחמלתו בתמלתו סופו נעון
וכסוך• סוף כן כראש בסופו תחלתו נעון הרי כתחלתו בעיניך יהיה שנה וכך
 וכאשר עולה הלהב נופח שהאש ידי על , כגחלת קשורה כשלהבת :ראש כן

:׳צבאם כל פיו וברוח סוד וזהו .עולה השלהבת ויותר יותר בגחלת תנפח
שנאמד הקב׳ם זה שני ואין אחד יש קהלת במדרש .שני לו ואין יחיד אדון
 ראשונה־ א׳ .מונה אתה מה אחד ולפני :אהד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע

 בצירון> לרמוז ,אמד יהוה אלהינו יהוה ישראל שמע ופסוק . יחידה והיא לחשבון
 השפע■ זה המשפיע הוא כי חכמה נתיבות פליאות ל״ב תיבות״) ראשי חשבון סוד
 נ׳ סוד והוא ליובל רמז נ׳ תיבות בסופי חשבון סוד וצירוף .הבריכות לאלו
 הוא' והנשמה אדם נשמת ה' נר נ׳ הלוי מאיר רבינו הרב וכתב .בינה שערי
 1תשוב הזאה היובל בשנת הקדושה התורה אמרה לכן יפסד לא עליוני דבר
 על נאמנים בעדים שלימה בהשגה שיבינו אדם ולא איש .אחוזתו אל איש

 חלק■ להם יש ישראל כל חז״ל אמרו ולכן ושנה נפש עולם סוד וזהו אחדותו
 הקמיצה בספר ז׳׳ל גאון האי רבינו וכתב .הקבלה בעל עכ״ל ,הבא לעולם

קשורה כשלהבת בתחלהן וסופן בסופן תחלחן נעון יצירה ספר בעל כתב וז״ל
;שמע תיבת לבד ר״ל *) .העליונות ברייתות מכל נשמע לא זה הימוד מעצם יו

 היתר על לעולם. ממנו נפרדה בלי קשורה שהיא אמר ולכן לא ולפעמים שם יהיה שלפעמים בחון הנמצא משמע היה הנמצא אומר היה אם הב׳, הספק היתר על
 נפרדים שכליים י׳ בזה ששמו עד מאד בזה והאריכו מורכב דבר יתהוה הגמור מהפשוט איך כי בו נבוכים הפילוסופים שכל עמוק סוד להודיענו רצה הג׳, ;הספק

 עליו שתתעורר שצריך וממה וז״ל ד׳ בפרק ג׳ בחלק למורה בפירוש הנרבוני וכמ״ש ,אחד קשר הם הי׳ ושאלה בספריהם נתבארו אשר לטעמם נפרדים :ןקראום
 ולכן בנטיעות מקצן ישראל חכמי בלשון נקרא זה הפך שאמר ומי ,אחד בכללם הנפרדים כן אחד בכללו שהגלגל כמו כי דע וכו' הכסא שעל דמות ■®לקו

 חבין■ הזה במאמר לבך תשים וכאשר .גמלת בשם אחד בקשר ואחדם שלהבת בשם הנבדלים קרא הנה בגחלת קשורה כש.הבת בזו זו קשורות וכולן בס״י מר8?
העהור® וקבלהנו ,קשרם על והגחלת מציאותם על תורה וששלהבת יתברך א״ס מעצם אינם הס אס חולקים אך .אהד קשר הם שהספירות מסכימים הם גס ־לי

איננה



■S7 כטהרמב״ןמ״ח פ״א יצירה ספרהראב״ד
 דורשין אין 0’וכמ לכלום מדיו כמו פי׳ .צלום ט״ח להכין לך יש ומכאן . הפשומה המליוגה המחשבה זולת

 לחמיא^ פיך את תתן אל להתכונן שהורשית כמה ואך שישתנה מה מכלי כהשוואתו הפמולות כל פומל יחיד ■שאדון
 וכמר .דכר הסתר אלהיס ככור שנאמר משוס כשרך את ואין המפעלים לכל סכה והוא הפועלים כל יקחו ממנו שי
 שלא מלהרהר. ולכך כו': קונו ככוד על חם שלא כל שאמרו אליו יסיחסו לא העילות עילת כי המפעלים כיחס שני *לו

ואס :לגלוי הנסתר לדמות מהן להתעלמותו 'המפעלים
ח סכה לה אין שהמחשכה ישמו ״ ר ס ש ת ע רו פי ה ס מ לי ם ב לו ך ב ר פי ב ד ל שוב; :לדמות כדי לכך. רץ מ

ך מכאן וי״מ לה. ממעל ■מניעה ב ל ר ו ה ר ה ל ץ ראם מ ך ר ב ב ל שאתה■ המושג לדכר .למקום שו
̂ש ם (צינה) שאדון להכין לך ■ קו מ ך ל כ ל ר ש מ א ת ג ו הי ה א ו צו , ר ב ו ש דבר ועל ■כו: להרהר רשאי ו

חיד ל חכמה פירוש שני לו אין י ע ר ו ב ה ד ת ז ר כ ר נ נגלה■ ולכך .כרית נכרת זה ;יך!9ב
להסתכל כח שיהא כדי הדכר * מה (כ״ע) אחד ולפני :וכ״ע
שהוא- הדכר כי'מכח ממנו, כמופלא ולא ולהרהר כו לדכר כל כי כשנה כתחלהן סופן נעוץ יס״כ וי״מ .סופר *אתה

 להכיר יטל אחד ככח התמורות מייחד שהוא כרית נקרא
:גמורה האחדות אלא הנסתר שאין

 זו שונות תנועות מיני עשרה והנה אליו תשתלשל ■שנועה
נעוץ אמר ולפיכך נכעו כינה שהוא אחד מכס כולם ■מזו

. השכלותיו מתוך כי כתחילתן מספריהם ושינוי התנועות יסוך
 כשלהבת עיקר כג שינוי כו אין השוה כאחדות כ״ע כסכת ואמנם .עצמה כפני תנועה מהם אחד לכל ■יתחייב •

 ואיך הקצוות מן לאחד השלהבת תנוע ללכת הרוח שס יהיה אשר מקום ואל מראות כמה בה ויש בגחלת המתייחדת
 הפכית תנועה שיתחייב שני לו ואין פשוכיה יחידה תנועה אלא ממנו ישתלשל ולא הוא יחיד אדון כי ,הגחלת בסבת זה
 הללו כ״ע שהוא האחד כי אחד לפני שהוא נמצא מספר עליו לומר שייך שאין העילות עילת שהוא .אחד ולפני .לו

- :הסבות לכל סבה שהוא הוא איך במספר להביאו כח לך אין פי׳ .סופר אתה מה . מספר לכל יסוד
וכו׳ המחשבה שהוא בתחילתו אדם של ’עשייתו סוך לנעוץ אתה צריך הנפש־ בענין .מלדבר פיך בלום יס״ב

פירש
. גאון ר״ם

הכס© שכרא אע״ש שר״ס .מכונו^) על יוצר והשב :סשירות העשר והעמיד ,סשירוס לי׳ דבר להחלה וחזור שוב להרהר ולבך
 שבה■, עד עליהם שכינתו השרה ולא מכבודו אצל לא המיוחד והכרוב לבלום ברית שנתן הדבר אמיתת על כלומר בוריו*) על דבר .
ברחשית ,נגירסתו היה גן אולי י

ה׳ אוצר בוטריל הר״ס
יהברך ח״ס על והגחלח עליהם תורה השלהבת בודאי כי כן איננה . העמדה מלשון והוא ונעין המתומם המקלות אס ויצג מלשון נעון . בבהלת

 הבורא שהתחיל מעש יש שניה כמה לחשוב תרצה אם .בסופן התלתן יבעון
 שלסופן נמצא ימנוך עוד לומר תחלתן ונעוץ בסופן אתה מלכותו להראות יסבק־

 ותמצא במלכותו יעמוד כמה תחשוב אם כמו בתחלתן סופן ונעון .תתלתן ,־יש
 שמעולם לומר בהחלתן עומד אתה אסכן אתד סכום עוד שיעמוד ך3ו3<הש.

 הוא נעון כן ואם בתסלתן סופן לנעון ועליך בתחלסן סופן נעוץ אתה
 שברא מעת תכבה אס ר״ל בסופן החלתן ביאר שבבבל יבינו והרב .צזוי •■לשון

 בסופן תהצתן נוען אתה כן אם אלפים וכך כך הארן ואס השמים את ■סקב״ה
 לסופן למצוא ורצית ,שמצאת האלפים לחשבון סוף שהוא בזמן עומד ,שאתה
 ר״ל בתסלתן וסופן .הספירות אלו הושפעו זמן מאיזה לומר רוצה ■:סמצהן

 כן.אתה אם אלפים וכך כך ותמצא והארן השמים עוד יעננדו כמה חשבת ■&ס
 ורצית שמצאת לאלפים ראש שהוא בזמן עומד שאתה בתהלתן סופן ,מפן
 כשלהבת הנעיצה וזאת צוו/ ולא מקור הוא ונעון סופן. לתחלחן וא5<מ

 בגחלת קשורה השלהבת כמו ומחשבותיך דבריך שיהיו והזהר בגחלת ;•̂קשורה
 שאדון , ושוב רצוא דבריך יהי כן איחור בלי מיד תמיד אצלו וחוזר ממנו שהולך
 אחד ולפני ,בעולמו אחד שהוא לרמוז ראשון יוס ולא אחד יום וזהו ־יחיד,

 : הקמיצה בספר ז״ל גאון האי רבינו עכ״ל . גתמיה ,סופר אתה מה
 .לבך רן ואם מלהרהר ולבך מלדבר פיך בלום בלימה ספירות עשר -□״ח

המקום אל ושוב מלבך תשירנה נפסדת למחשבה לבך רן ואם גיאור :
ר׳ל .

 יחיד שהאדון אמר הזה היקר הדרוש ולהופיע .בגחלת השלהבת כמו בו קשורים
 3איננ העשר ומספר .אחד קשר כולו כי סופר אהה מה אחד ולפני שני לו ואין
 :־הג׳ הספק הותר ובזה ,שקדם במה זה כל ביארנו וכבר המקבלים כפי כ״א

 ‘שלשוך! ז״ל הנרבוני ההכס עה שהדין יראה המחשבה בהחלת המחכר אמר
אלא? מדבר לא המאמר שהרי בנבדלים יורה בגחלת קשורה כשלהבת

 בתחלסן סופן נעוץ מה בלי ספירות עשר אמי כי בעצמן הספירות בקשר
 וההלהן, לומר לו היה בסופן ותחלתן ,בגחלת קשורה כשל־הבת בסופן ותהלהן

 שהגחלפ: קבלתנו כפי גא בספירות מורים וגחלת ששלהבת נראה א״כ סוף באין
־ : בספירות ושלהבת בא״ס תורה

 פה הדרוש שבזה לפי הקבלה בעלי עס שהדין נראה הדק אחר,העיון אך
 כמראה צפייהן במאמר ששית בברייתא שקדם במה שהתבאר מה על סמך

 סוךז,, אין הוא הספירה שתכלית בפירוש הורה הנה סוף. אין ותכליתן הבזק
 קשי בגחלת קשורה והיא הספירות הן והשלהבת א״ם הוא כאן האמור ושהגחלת

 ופ-־א, הנלהבת תצא ממנה אשר היא הגחלת ושמעלת ,מציאות קשר ו-לא ערוב
 ודעזס: , בקיומה השלהבת ושקיום ממנה עלולה והיא לשלהבת להר׳ל עילה

פ־זכרנוס; מה בלי ספירות עשר אותן אמר וסודותיה הברייתא רמיזות אמנם
 אלא ביניהם הפרש שיש תחשוב אל רבוי ומורין משר שהן היות עם

 שהיא והחלתה העטרה שהיא בתהלהן הוא בא׳ס הקשור כהר שהוא סופן
הקשורה לשלהבת זה וידמה בא״ס הקשור כ׳ע שהוא בסופן היא העטרה

כו/ יחיד שאדון אמר ולכן .מספר ולא רבוי כאן אין זה לפי וא״כ ,בגחלת י.
התאחדות. באיזה כלומר סופר, אתה מה גמורה בהשוואה אחד ולפני אמרו וזה . שניות מום שם ואין גמור יחוד מתיחד ספירותו בקשר יהברך שא״ס ג״ל

■ : זה ודע שקדם במה פיר' וכאשר המקבלים כפי אלא אינה עשר שקראתיה ומה שם נספר ומספר מהחשבון
אבותי/, מקום ממלא. וערכו- האיש מעלה על ויאמר .בו המיוחד השתוף וזה והכולל הפרסי המקום על יאמר למשותף שם למקום. ף,א') (הפן

בוג ר׳ל וכאן עומדת. במקומה הקישיא עדיין במדרגותו,.וכמרז״ל העומד דגר על ויאמר ,באבותיו שהית־ החשובה באיזה'מדה כלומר :
» למתום ■ ז
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 מגרנזישא הר״א
 אלהיכז רוס אמה רצונו אי׳ . רוה אהה בלימה סאירוה עשר מ״ט

ההולדוהנ- כל וממנה הרוהוה לכל העליונית רום זה מייס
מ״י

ממנו נלמד או סשומה היא והלא כאלו דברים המהורה במחשבה יצויירו איך וא״ה זאס. שלפני במשנה פירש
ד בנפש הנמצאות פרמי כל תשלשל כאשר פירוש .מלדבר פיך בלום מניינו לק .העילות פיצת על ח״ו והיקש ראיה פ
מן לנסתס דמיון ליתן לדבר רשאי אתה אי והלאה שמכאן לדבר רשות נתן כאן פד כי התפארת שהוא הדבור מקום

הדפת מן מלדכוות לבך ולסתוס להסיר כן גם אתה וחייב .פיך את ולסתום לבלוס ותפארתך עדיך אס כי הנגלה
הנקרא (כ״ע) המחשבה אל

ס ״ מי עתה עד מ ט דב ״ ר מ ש ת ע רו פי ה, בלי־ ס ת מ ח ח א ם רו הי ל מלהרהר: לבך וזה הרהור א
ם במדהן במספרן ך חיי רו ך ב ר בו מ מו ו הנעלם לדמות .לבך רץ ואס חי של ש

ם בצפייחן מי ל עו ת: אל (חכמה) ה שוב הדע
בבינתך הכנס פירוש .למקום ,

 (נאמר) .נאמר שלכך :להרהר וללב לדבר לפה רשות ניתן בו כי הדעת(תפארה) הוא אשר המקום אל תרד ומשם
 דבר ועל :(תפארת) הדעת אל הבינה מן ששבים ר״ל ושוב(בינה) (חכמה) רצוא והחיות הקדש בחיות אפילו

 בנעלם ולא בהם להסתכל כדי העליוניס בצלס עולם יסוד מברית הנשפעות צורות שש אלו נחקקו פי׳ .בריס נכרת זה
 לבד הנמנע על יוכל שלא דעתו על יעלה אל להשיג יכולת בדעתו שאין מה על לחקור החוקר יתאמץ אס כי הדעת מן

 ולא ככרים שני לישא בכחו שיש הסבל בזה והמשל .עליו יוכל ולא יחלש להשיגו לכן מערס בכחו שהיה מה אך אלא
 :בתחלה לישא בכהו שהיה ככרים שנים אפילו לישא יוכל ולא יחלש ככר חצי משאו על להוסיך וירצה יתאמץ אס ,עוד

ט ״ הנגלס מן כי הנגלה אל הנסתר מדמה הוא כי וספירה ספירה כל מהות לך לבאר בא המשנה בזאת הנה מ
תבין

■ גאון ר״ם
 וביום רבותינו שיסדו וזהו ,בע״ס מעשיו כל שנבראו לאחר בראשית
 כו׳. למקום שוב לבך רץ ואם ־. כבודו כסא על וישב נתעלה השביעי
 המקום אל שוב ולידע להרהר יצרך עליך ותקף לבך ירוץ אם פר״ס

 ועל ושוב: ברצוא בהן לדבר לעיל בהן נאמר ולכך הדבר, להחלת
 tלא״ מילה שנתן וביום התלים אצבעות יו״ד בין מילה ברית נכרת ספירות ביו״ד לבלום זה בדבר להבין כלומר .ברית נכרת זה דבר
 :והברית המילה ביום משתה העושה כאדם גדול משהה עשה ולכך לבלום אך ולדבר להרהר שלא ברית עמו וכרת זו משנה לו נשנית פ״ה

אצצ ומשם תכלית אין ולאחריהן חקר אין לראשיהן צורה ובלא דמות בלי ודבור ורוח קול שהוא .תייס אלהים רוח אחת יס״ב מ״ט
כבודו

בוטריל הר״ט
 מקומו והוא ביארנו כאשר הקב״ה מקום ונקרא וליראתו המקום לייהוד ר״ל
 שמצינו כמו בנטיעוח הקצן ולא ליראתו ושוב ,עולם זרועות ומתחת , עולם של

 וזהו ,השכינה מאימת וזה כופפוח מיד קומתן לזקוף כשרוצות הקודש כחיות
שרוצות; ר״ל רצון מענין הוא ורצוא ושוב, רנוא והחיוה כמרככה הנביא שאמר
 אמרם וזהו ,לאחור הוזרוה מיד ושוב האלהי עצם לראות כדי קומתן לזקוף

 בנה זה כן ואם י-אוני לא השרת מלאכי אפילו וחי האדם יראני לא כי ז״ל
 ראוי שאין יכודו כעפר אשר חומי כתי כתוך שוכן שהוא האדם אל וחומר קל
 וזהו ,ולבנינו לנו והנגצות אלהינו לה' הנסתרות כי הנעתר באור לחקור לו

 רבי והרב ,ושרפתו אש ויצאת החשמל בהוד חוקר שהיה תינוק מאותו סוד
 1אל אחר מלהרהר פיך סחוס ר׳ל ,מלדבר פיך בלום . וז׳ל כחב טוב יום

 יתפרד לא כי הפירוד דרך על הרבוי אופן לו לקיים בשכלך תדמה שלא הבריכות
מבריכה^ נגזר כרוך נקרא ולכן לו דומה אחד שום ואין אחד הוא כי יחדבק ולא

 רן ואם . מאחר שפע יקבל לא כי פעול ולא בקמ״ן ונקוד סאר ברוך ומלה
 על נאמר שכך למקום שוב בריתך לעצור תוכל ולא לדבר ופיך להרהר לבך

 ושבים השכינה לראות רצים הכבוד כסא שתחת החיות שכן ושוב רצוא החיוס
 פיך בלום פירש ז״ל מורי והרב . תהרהר שלא ברית נכרתה זה דבר ועל ,מיד

שוג־ להרהר ר״ל לבך רן ואם הלב על והרהור הפה על דבור אמר מלדבר
 יש עדיין בהרהור שפשעת אע״ם כי גלב שהרהרת מה בפיך הדבר שלא למקום
 השכינה לראות רצות שהם מהחיות ולמד ונא למקומו הדבר שישוב תקוה

שלא. ברית נכרתה זה על מיד שבוה כראוי עושוה שאינן ומכירות והואיל
: ע״כ שבועה ברית. ונכרתה תדבר פלא הרהרת ואס ההרהר

מ״ט

ה׳ אוצר .
ה, עומד שהיית למדרגה ר׳ל למקום,  יכול שאתה המושגים הדברים ר״ל ב
 ,שכל בעל האדם את ברא הש״י כי ירצה .כו׳ זה דבר ועל :בהם להרהר

 והרשהו לשון במלח בריח הש״י לו וכרת , בנמצאות שיעיין בלי לו אפשר ואי
 שלא ממנו במופלא ולא ובהרהור בהסתכלות בס לדבר המושגים בדברים לעיין
 שוב נמורגש הנסתר לדמות כדי לבך רן אם אמר לכן .למורגש הנסתר ידמה

 השגת קרא ולכן . דבר הסתר אלהים כבוד כי המורגש למדרגת ר׳ל ,למקום
 המשכיל יתבונן ממנו לשון במילת ברית הש׳י כשכרת הנה .דבר הנספרות
 . אחד הדבור ונעשה מתיחד ובצאתו מוצאות מה׳ יוצא הדבור כי בנסתרות

 .גמורה אחדות אלא הנסתר שאין להכיר יכול ומזה אחד כח שבו והתמורות
 שאין ספירות מעשר היוצאות בתמורת מלהרהר ולבו מלדבר פיו יבלום ולכן

:המקבלים מצד הם המגיעים והתמורות אחדות שהן ספק
 נכתבים איך בספירות והרהור הדכור שאסור מאחר לי קשה הב׳) (הפן

 ובתחתונים בעליונים מהם היוצאים נוראות ופעולות ספרים בהם
 כולם מצות תרי׳׳ג כל וכן ,עליהם לרמוז בא והמקדש המשכן כלי שכל עד
 תכונתם עד שנבא המצות כל של וברמזים בספירות שנתבונן בהם הרמז בא

: נתיבות ולל׳ב לי״ס הרמז בהם שבא ותפילין ציצית מצות וראיס
 הדבור אסר לא כי ‘הא . כוונות ב' לנו יש הזה הספק כהיתר דע הג') (הפן

 הנעלם אל המורגש מן ראיה נקח ולא נדמה שלא כדי אלא בהם
 שנעשה אבל ,במעשה בין במהשבה בין עצומה הריסה תבא ומזה והנסתר
 וברכה שפע מהם להוריד כדי העליונים ההם לדברים ודמיונות ציורים

 עזר הם המצות קיום כי אדרבה בדבר איסור ולא הריסה כאן אין לתחתונים
ס״י בעל כי הב' והכוונה .דבר בס״י גזר לא ובזה ,הספירות לחבר עצום
 ולא* בם ידברו שלא אומר גזר והמכוסים הנפלאים הדברים באלה הרגל בלי לעלות יהרסו שלא ומפחדו בהן החקירה המחלת היתה ואז ט״ה אבינו אברהם היה

 הנביאים באו וכן ,הספירות סדר להודיע והכל מצות בפרי״ג לישראל והכתיר לתורה והורידה ,וכליו המשכן ועשה משה שבא אחר אבל ,כלל בם יהרהרו
4הברייתנ כוונת תבין זה על זה פנים השלשת תשים ואס .זה ודע אחד להיות האהל מחבר בדבור בס ולדבר לעיין הותר מאז ,נפלאים דברים גהם ודברו #״ה

ט ; בחלקיה לקצר וראוי ,געו״ה מ״
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ר את הנין ת ס  תאמר ולא כאמת למיון שאמו אע״ס מ
 כגו̂ן אפילו אלא לרכר הלשון קצרה בלבד שבספירות

 הרוחניים חלקיו לקצת לכנות לשון כל קצרה והחי האדם
 קראו בזה והמשל ̂ אמהתו על בו יתואר אשר אמיתי שס
וזה , רוס לאדם המניע לכח

ם הרוח על הנחתו עיקר השם מי ל עו ל ה ח קו דו ר ו בו ד הו ו ח וז ש רו ד ק  :ה
א המנשבת ד הרוח משיב כ

 מתנועעים החי איברי להיות וחלילה מיס יזלו רוחו ישב
 נחנק אילו כי בזה והראיה .בו מכיוצא או ההוא מהרוח

 אחר ואילו המניעתו רוח ממנו שתצא עד חיים מבעלי אחד
 היסודי מרוח בנפיחה ונמלחהו מפוחים מיני כל נביא ק

 כי לומר אפשר ואי .יתנועע ולא יחיה לא מהאויר הנשאב
 שהרי בליחה ונסתם מהרוח יתנועעו אשר בידיו נסתמו

הרוח יציאת רק סהוס ולא מילוי ולא שינוי לו בא לא
_ _ הנפשי רוח כי האומרים הרופאים דברי לפי ואן! .בלבד

דבור. נקרא באותיות מתחלק שהוא חלקיו וחתוך רוח, אשר הדם מן העולה ההבל הוא החי יתנועע בו אשר ר״ל
מפרש< שהוא כמו רוח נקרא הדבור ואפילו הקול ואפילו יופל שלא עד פיו את שסתש מי או הנחנק והנה בלב

לקבל המזדמן רום של הכח הוא שהקדש הקדש רוח וזהו ממנו יעלה ולא ינפש שלא עד הלב לדם קרה מה לההנפש
אותיות שממנו רוה״ק נקרא שהוא הרוח וממנו מא״ס המבעים אלו מכל החיים] [רוח אין האמת דרך על אבל הבל,

:הקודש ולשון הקדש חיים תוצאות ממנו כי חיים מאלהים נשפעת רוח היא אמנם
' לעולמות חיות אין כי העולמים חי נקרא ולפיכך .חי לכל
 אחת אמר :המשנה בפירוש נתחיל זו הקדמה לך שהקדמתי ואחר וית׳. ית׳ לבדו מהשם רק מזולתם ולא היסודות מן לא

ם. אלהים רוח  אחת ביוה״כ מונה גדול כהן ולפיכך ויכסלו. יבערו ובאחת שנאמר לעמרת מונח אחת שם כי דע חיי
 עם העטרה גדול כהן ליחד שצריך לפי ושבע אחת ושש אחת וחמש אחת וארבע אחת ושלש אחת ושתים אחת ואחת אנזת

מאחד שהוא לפי הפשומה אחדותו מכח אחת הנקרא לכ״ע רומז אחת ,ואחת אחת אחת פי׳ . מהספירות ואחת אחת כל
ומחבר ■

גאון ר״ס
;הוא ברוך הצור בעזרת הפרשנו ולקמן ̂ הכבוד כסא על המיוחד הכרוב על כבודו

 .רוח אחת :הן מה נפרש עתה ובהעלמתן ביחודן בצפייתן
 ישית התחלת שאין להודיע חמש עד מעלה רום הזכיר לא

 מדבר בה נמשך רוס וכח אחת נקרא שהוא מחכמה אלא
 היא . רוח :חמש מספר להיות מגיע שהוא עד לדבר

 אלהיס רוח כ־כתיב חכמה
 כדכתיב חיים נקראת והיא

 ולפי .בעליה שחיה והחכמה
 הזכיר עשית בחכמה כולם כדכסיב חכמה מכח שהכל

 ברוך העולמים. חי של שמו ומבורך ברוך ואמר כאן
 השומות ששם לפי .שמו .צדק מכח ומבורך . רוס מכח

 בו ויש חי שהוא העולמים חי יקרא והחייס הברכה
 העולם מכח שהם העליונים והדברים העולמים להחיות

 שהספירה י שהזכיר אחר .ודבור רוח קול : עולמים נקרא
 קולות שלשה כו יש רוח שאותו אמר רוח נקרא הראשונה

נקרא והולך מרחיב שהוא ואמצעיתו קול נקרא שהוא הרוח

בוטריד הר״ט
: הספירות למנות התהיל עתה , ניאור .היים אלהים רוח חת5 יס״ג
 ברוך היוסוח כל הוכהו ממנו עצמו הבורא היינו ,חיים אלהים רוח

 במילואו [ר״ל עצמו והוא יהו׳ה שמו שהרי עצמו הוא שמו כי שמו ומבורך
ד הו״א החשבון סוד בצירוף ה׳א] וא׳ו ה״א יו״ד הי׳  כנגד . ודבור ורוח קול ;י
 הספירה שזאת לומר הקדש רוח וזהו , שלש כנגד שלש בהוד . חיים אלהים רוח
 רוממות שאין רוממותה לסבת הקדש רוח ונקראת הספירות משאר היקרה היא

 ורוח קול סוד וזהו מדרגות לשלשה לנביא נחלקת הקדש רוח ומעלת ̂ כמוהו
 רוח . סייס אלהים קול כנגד קול .וז״צ הגדול אהרן רבי הרב וכתב . ודבור
 ימצא ולא ,נעשו שמים ה׳ בדבר כנגד דבור .צבאם כל פיו וברוח כנגד

עכ״ל: ודבור רוח בלא קול

ה׳ אוצר
ט ״  בחלק צבוכים במורה הנכבד בספרו ז׳ל הרמב״ם .רוח ךקא׳) (הפן מ

 רוח כל כי ואמי ,רוח שם שיתוף ביאר מ' פרק ח'
 ישפיע אשר החלהי השכלי השפע שם וזהו החמישי ענין כפי הוא לשם מיוחס

 לפי וקצת ,בי דבר ה׳ רוח ,הרוח מן ואצלתי כמו ,בו ויתנבאו הנביאים על
 האמור רוח והנה .ה' רוח את הכן מי כמו והרצון הבינה שס והוא אחר ענין
ם, בזה נכונים ושניהם לרצון או האלהי השכלי לשפע כינוי הוא כאן  המקו

 לשלישית חיים. אלהים :אלהים לחכמת ורמו אלכסנדרי' אחוי אחת בתיבה והרמז
 אלהים הנקרא לשלישית משפעת הראשונה מן שמקבלת מה היא השניה כי

 :שבים ואניו יוצאים ממנו והנאצצים הנבראים לכל חיים תוצאות ממנו כי חיים
ת ועל העטרה על יאמר משותף שם .כרוך ועל השניה ועל השלישית ועל הת׳

 ובשניה מכ״ע ברוך הוא אשר לשניה רמז שהוא בו קבלנו ובכאן .הראשונה
 שב כי וי״א .תלויים בו ומזוני גני חיי כי העולמים חי והוא העילות מעילת מבורך שהוא לכ״ע שב י״א ,משותף תואר שס .ומבורך :זו בברייתא הדבור
 שאמרו במקום המחבר. אמר .קול :המקומות ברוב העולמים הי הנקרא וזהו העולם ועד העולם מן חיים ובו הספירות מכל מבורך הוא אשר לצי׳׳ע

 הריאה כי הנובע בחכמה התבאר כבר כי דע .ודבור ורוח קול ,הג׳ באלו דרושנו שיתבאר עד הקדמות בלי זה לבאר א׳א לקצר רשאי איני להאריך
 בקנה אשר האמצעי הרוח והנה .הקנה הוא הנשאב הרוח לריאה יכנס גו אשר והנתיב ,הנשאב מרוח הגוף כל אה שממלא הרוח מיני כל שואבה

 ,דבור נקרא מוצאות חמש צינורות דרך היוצאים האותיות וחיתוך , קול הנקרא הוא הטבעות על ונגרר הקנה בטבעות דבק אשר והרוח ,בסתר רוח יקרא
 דבר כל כי שתדע וראוי ,הקדש רוח הנקרא ממקום נשפעיס הס שלשתן ואלו ירצה .הקדש רות ווסו ;בעז״ה שינא במה נפרש בנסתר אבל ,בדוגמא וזהו

 בת הנקרא אהש שפע לראייה נשפע ההוא ומהקול ,שומעים אתם דברים קול שנאמר והוא בקול משתמשים מהם , חלקים ג׳ לאלו נחלקים הקדש רוח מדברי
יבאמירס בדבור משתמשים ומהם ,הנביאים מאדון חון בכלל והנביאים הקדש רוח מדברי והם רוח ותשאני ,בי דבר אלהיס רוח ,ברוח משתמשים ומהם ,קול

והוא
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א שהוצרך ולפי .ראוי שאינו אע״פ אחון אשר אס וחנותי הה״ד וסליחה במחילה הרשה,לצדיק ומשוה ומחבר מ  ה
ת. הנקראת העליונה חכמה, של בעשרת התחיל ולכן מאין ביש להתחיל  מאחד שהוא לפי לתפארת רומז ואחת אח

 הקלה, אל הקצה מן מבריח התיכון והבריח סוד וזהו אחד להיות האהל ומחבר ותחתונים עליוניס בין ואוחז וקושר
לפיכך כאחד כלס פס ויתועדו העליון מעולם והצבעים המראות כל מקבלת שהיא לפי ר״ל לעשרת רומז אחת

לה חין שהמלכות מכ״ע ברוך
״י ' כאשי פי׳ . מרוח רוח מ י ״  צריך זה על ,מעצמה אור עשרים בה וחצב חקק מרוח רוח שתים מ

היחוד מיחד כשהוא כן גס ושתים נאצל '
ולפנים לפני הכפוריס ביום

 וסון£ ראש ומחבר מיחד הוא בתחלה היחיד, סדר וזהו .הספירות והס מהמדוס ואחת אחת כל עם העשרת ליחד צריך
 כי אומרים, שאנו שפתים הקבוץ והוא ,שור״ק כעין נקודות שלש שהן ועשרת ותפארת כ״ע [אחת] נקראים הס כי ואמצע

 מהכח הנמשך רוח פירוש .חיים אלהיס רוח ואמר .ושתים אחת ,שורק שלנו שפתים לקבוץ קוראים האשכנזים
אמנם בגוך כח ולא גוך אינו הנזכר הרוח הנה .הנמצאים לכל חיים תוצאות ממנו כי כ״ע והוא חיים אלהיס הנקרא

שנאמר חייס אלהיס הנקרא הבינה של רוח נקראת החכמה חיים אלהיס רוח הנקרא כ״ע של מחיים הנאצל כח הוא
 הוא מכ״ע ורוח בכ״ע מוקפת היא הנמצאות לכל גולם והיא החכמה שהיא היו״ד כי וידוע .בחכמה אלהיס רוח

 העילות מעילת מבורך הוא כ״ע הנה .בחכמה אשר הנמצאות כל של חיים והוא בחכמה אשר בנתיבות החוקק
 ברכס נקרא וכ״ע .מעין שפירש העליונה הברכה תעלת קצה מלשון שפע ריבוי ברוך וענין .מכ״ע ברוך היא והחכמה

 קול :חכמה רוח העולמים חי של ושמו העולמים חי נקרא כ״ע ולפיכך בהם אשר ולכל העולמים לכל משפיע שהוא
 והנה הנשאב, מרוח הגוך כל את וממלאה הרוח שואבת הריאה כי הרוח יהיה בו הגרגרת קנה כי דע .ודבור ורוח

 שבעת בדופני דבק הוא אשר והרוח רוח יקרא בקנה אשר האמצעי הרוח והנה בריאה, הרוח להכניס נתיב הוא הקנה
ר״ל הנתיבות בדרך היוצא באויר האותיות וחתוך .הקול המשמיע הוא כי קול יקרא הוא שבעת על ונגרר הקנה

והנה .לצינור דומה הקנה כי הדבור לכלי המקומות בו יש וצינור צינור בכל כי מכאן ולמדנו .דבור נקרא הצינורות -
 לקול לאלו ושם :בשנה הן בנפש הן בעולם הן נמצא וזה .לך שביארתי כמו גרון חיך לשון שינים שפה צינור בכל יהיה
ס, קל רא״ה, בגי׳ דבר ,האר״ח בגי׳ רוח הקדש. רוח . ולדיבור ולרוח מ״  ואינה דקה הראשונה שהספירה ולפי בגי׳נ

:חקיקה בה אמר לא ולכן וחכמה במחשבה אך וחקיקה ציור מקבלת .
הדק מרוח גס רוח והיא עמה העליונה כוללת היא כי שתים והיא השנית הספירה פירוש .מרוח רוח שתים מ״י

כי
גאון ר״ם

 יסוד כלא כמוהו אותיות כ״ג מרומו שברא הרוח מרוח. רוח שהים מ״י
מפיחה העשוי זכוכית ככלי האוזן להשכיל מכמה בלא רוח בלא

כך
ה' אוצר

 אלה וכל ,ה׳ אני משה אל ה׳ ויאמר ,משה אל ה׳ וידבר ,הנביאים אמן והוא
:בע!״ה נפרש וכאשר ,הקודש רוח ממקום נשפעיס הם מדרגוח הג׳

א ״ ר א ה ש י מ ר נ מ
 ורוח .מרוחו והוציא שנפח ברוח וחקק הקדש מרוח רוח שתים ט״י
:להלן כמ״ש דבור רוח ר״ל וכו׳. בכל ורוח :יום בכל שמנשב אחת בכל

מי״א
מ ״ ר א ה י ר ט בו

מרוח היוצא רוח ר׳׳ל ,הקדש מרוח רוח ,ביאור .מרוח רוח שמים מ״י׳
אלהים

התחיל למה הב׳ .טמה טד כן טשה שלא מה הספירות בכל שמות במספר שהגבילה זו בברייתא אט׳׳ה אברהם כוונת היתה מה הא' .בספקות הב׳) (הפן
ט בכ״ט התחיל ולא בשניה למה הד׳ .שמו ומבורך ברוך ולומר לברך בכאן הוצרך למה הג׳ .וכו׳ ברום חמש באמרו חמישית במדרגה הזכירו וכ׳

שהוא ספק אין הוא הרוח ואותו רוח יש הג׳ אלו בתוך והלא הקודש רוח בשם לשונות הג׳ אלו קרא אין הה׳ .בכ״ט ולא בשניה ודבור ורוח קול הזכיר
:קודש אלהי לוח וכל אלהי רוח

פן ה א/ הספק על הג') (  שלא מה הב׳, הספק וטל .יורו זה מה וטל מהותן לפרש בא וטתה ובהמלמתן ובצפיימן ובמדתן במספרן דבר טתה עד כי דט ה
 לענין מטנין בה נמשך הרוס ובה אח״ת זו בברייתא נקראת שהיא מחכמה אלא שלישית מעלה התחלה שאין להודיעך חמש עד מעלה רום הזכיר

 יקר, דעת לנו להופיע כדי הברכות סוד להודיע שהוצרך מה הג׳, הספק ועל .תחתונות ולחמש עליונות לחמש׳ עמוד להיותה חמש מספר להיות מגיע שהוא עד
מ ארן יסד בחכמה ה׳ ככתוב ממנה בא ושהכל הרשות התחלת ממנה אם ואפי׳ שהחכמה והוא ע מכ״ע אלא וברכה שפע כח לה אין מ׳ יתברך סוף מאין וכ׳

ולכן בכתיבה ובבינה בחקיקה בחכמה אמנם ברשימה בכ״ע כולן ומובאיהן ומוצאיהן הנמצאות שכל פעמים כמה ביארנו כבר הד׳, הספק ועל .ביארנו וכאשר
/ הספק ועל .בעז״ה שיבא במה נפרם כאשר בחכמה מקקן ה ע כי דע ה בלי הכולל בשם הג׳ החלק וקרא , מדות ג׳ אלו נשפטים וממנו דקדישין קדישא כ׳
ולא בסתם זכרם אשר מה בלי ספירות עפר כי אמר הוא כן הברייתא כוונת אמנם .כן אמר הקדשים קודם בין ולהבדילו ,הקודש תיבת והוא לווי שום

וברכה העליונה הברכה ממקור ברוך ,ההוא הרוח ר׳ל הוא .בינה הנקרא חיים לאלהים רוח נקרא מכ״ע המאוחר אחת שמותם, ואלה .הם מה שמותם הודיע
ס מבורך שמו והוא הדקים מן דק רוח ג״כ נקראת העליונה ורוח קול שהם אלהיס לחכמת נבואה מיני שלשה ממנו ונשפעיס עולמים כל חיי ובו יתברך מא׳
 במה פדי מה ברמז ביארנו וכבר .האמת תבין רומזים ^אנה והגרון הראש להבין שזכה ואם .הקדשים קודם הקודש רוח הם האלו המינים ושלשה ודבור,

:הקודש לשון העברי לשון נקרא ולכן הקודש ולשון הקודש אותיות נשתלשלו ומשם עבר, שכבר
) (הפן ט״י א' המפל .ויתעבה יתגסה שיתרחק מה כל ומיחודו יתברך מא״ס שישתלשל מה כל כי יען שניה דרך מרוח גס שלישית רוח ר״ל .מרוח רוח ה

בזה ,
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 שאינו רוח ויש מרוח רוח נאצל כן מנר ונר מריח ריח נאצל והולך מתעבה הוא לעילה מעילה פישתלשל מה כל כי
 מן בא והנס נתפש בשאינו והנתפש נתפש רוח ויש נתפש מהם גסה והאש דקיס הנפרדיס הגלגלים משל דרך ועל

 בו ואין דק שהוא ראשון רוח בה וחצב חקק :ממנו הדק :מכולס גס והעפר מהס גסיס והמיס ממנה גסה והרוח
 גסותו ולפי חקיקה בו לומר יש והנתפש דקה רשימה אס כי . כ״ב ,בה חצב אמר גסותו ולפי ,דקותו לפי .חקק ואמר

חוצב שהוא חציבה בו לומר יש נחקקו והס התורה של אותיות
ת ושתים א׳ אחר א׳ הגלגל בסבוב ו תי ד או סו ש י ל ת ש מו ת ושבע א לו פו  ובמה הרוח חלקי ומחלק כ

ם המרס ר״ל אמצעיתו עד תי ש ה ו ר ש ת ע טו שו ח פ רו ת ו ח הן א .אותיות כ״ב . :באותיותיו :מ
ורגלים ידיס אצבעות י׳ כנגד ישמשוניה אלפין אלך והה״ד
שהבנין אע״פ מהס הבנוי הבנין יסוד יסוד. :מכריעים ושני ולכן ומצטרפין מתגלגלין והס יקומון קדמוהי רבבן ורבוא

אלא עיקרן אין שערים לרל״א עולה שהוא אותיות בגלגול וכל השמות וכל המצות וכל שקדמה התורה כוללת היא
ולפי מתאחד והכל ופחד חסד בינה הס .אמות שלש אלו: לכל ושורש יסוד והס ית׳ הב״ה של שמו וזהו הלשונות

 ובתבונה בחכמה אלהים רוח אותו ואמלא כד״א הנמצאים
 אותיות לצרך בצלאל היה שיודע וארז״ל מלאכה ובכל ובדעת
 ואמר . הוא הכל יוצר כי והסוד וארץ שמיס נבראו שבהם

 אלא אס תקרי אל תקרא לבינה אס כי כד״א אמות שלש
 הנולדים לכל אס היא שהאס כשס פי אמות ונקראו אס

 והס הנמצאות לכל אמות הס אמות ג׳ אלו הס כך "ממנה
 ושבע .כן שאחרי במשניות הנזכרים ואש ומיס אויר שרש

 שכל לך לומר בא . פשוטות וי״ב . ובתמורה בדבר כפולות,
הנקראת הבינה מן מקבלים כולס תמורה וכל כפול וכל יסוד

 שהשלישי לשלש האמות נחלקו שלא כח ממנו יש שהאחד
 השלש ובהכפל אחד כח אלא השנים שאין להודיע מכריע

 הג׳ .כפולות ישבע :שבע והס מכריע והאחד שש הס
 אויר כח במים ויש ואש מים כח באויר שיש הז' בכלל
 כפול כח בהם שיש ולפי ואויר מים כח באש ויש ואש

 כח כלומר . פשוטות עשרה ושתים :כפולות בשבע נכללו
 אלא הבינה מן חלוק דבר שהס תאמר ולא בינה בכח כולם

 שהאות תפילין של כשי״ן .מהן אחת ורוח : הבינה הס
:[עור] אלא ואינה [העור] מן בולעת

 ויבינהו נועץ מי את שנאמר מ״י ונקראת מרוח רוח
 אותיות שים לך נתבאר הנה .מהן אחת ורוח :זה והבן ובינה חכמה והס ממש ה׳ רוח ה׳ רוח את תכן מ״י ואמר

 שהוא ולפי לשונות מע׳ לשון שום כן נקראת שלא מה הקדש לשון נקרא לכן הקדש רוח של אותיות והס רוח של
 להיות הקדש לשון נקרא להיותו טעס שנתנו יש החכמים ממקצת אס תאשים ואל .הקדש ממקור ונאצל נמשך
 שמות כמה שמצאנו לפי כלל ,הקדש בלשון הערוה לכלי מונח שם תמצא ולא לו מושאלים כולם התשמיש איברי
 -שס שהוא הערוה באיברי ג״כ שמצאנו ואפשר מושאלים ג״כ והם הערוה איברי דרך על שאינם הקדש בלשון
ואמרו המהבילים שההבילו ומה .האמת דברי ניכרים אמנם עליהם להשיב רצינו לא ולפיכך ראשונה בהנחה מונח

כשיתעורר
גאון ר״ם

כיצד: אפרש ולקמן כיהו̂ת האלפס אמירת פכח בריאה לברוא תוכל ואף עולמו וברא באמירהן ואמר הקב״ה מרום נעשו האותיות כך

מ ״ ר ל ה רי ט סו
ם נברא ובה שניה רוח היינו חיים אלהים  כדמפרש רוחות וארבע ותחת יו

 .יתמעט שלא ועומד הקיים דבר חקק לימה חקק אמר ,וחצב חקק :לקמן
 ה״ל הקמיצה בספר !״ל הסי רבינו וכתב .אותיות כ״ב חצב החקק ובתוך

 לב חקקי דרך על חקק בה כתב ולכך מהמחשבה השפעתה דולה השניה ספירה
 וכנגד אחת שהיא אלהים רוח כנגד ומצב חקק וכתב .והושב חוקק שהלב

 בה יש ואות אוח בכל ר״ל .מהן אחת בכל ורוח :שנית שהיא מרוח רוח
 צירו,ז יעשה כאחרות כוד עם אחת ומאות שניושים לעשות חיים אלהים רוח

 ה׳ עם מ׳ בצירוף יועיג לא האחרות סוד עם אחרת באות יעשה ואם ,ויועיל
 בסוד הכלול האדם כשיעלה בראשית סדרי י׳ אופן ובסוד להזכירו יועיל וש׳

 אל בצירוף מה״ש הנעלם השם סוד וזהו ,החכמים לפני לדבר הקבלה חכמת
 שבא עד ע״ה האבות משתמשים היו שדי שם באותו פי׳ משה ואותיותיו שדי

 בצירוף מה״ש שדי, באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא כאמרו רע״ה משה
 צתחלה ועשה לו שנתקנה התפלה השם זה בשמוש האדם וכשיתפלל .שדי אל

 והנה מהן אחת בכל רוח יש א״כ ברוחו השם זה לו יפעול אז וטבילה תענית
 המיוחדים זולת אמד בשימוש יועיל לא השם זה כי האותיות בכל וכונ(.! רוח יש

 .הקמיצה בספר גאון האיי רבי הרב עכ״ל סוד מגלה רכיל אהיה ולא לשמו
רוח שהיס יצירה כפר כסב וז״ל השלהן בשפר כתב הספרדי ראובן רבי והרב

מרוח

ה׳ אוצר
 והארן מהם גסים והמים ממנה גסה והרוח גסה והאש דקים הגלגלים בזה
 בחקק ירצה וא״כ החציבה מן גסה יותר החקיקה כי דע . חקק :מכלם גסה

 תתכנה הרוה כי מרוח ברוח ר״ל .בה :גסים דברים ובמצב דקים דברים
 מתגלגלים והם וכברפירשנוה . שלתורה . אותיות כ״ב : נקבה ולשון זכר לשון

 בעז״ה: בפנים יתבאר וכ״ז רל״א ס״ת הוא הכל יוצר כי והסוד שערים ברל״א
 הבינה נאצלה ממנה אשר החכמה הוא אפר שהרוח ירצה .מהן אמס ורוח

 בה והן ההן באותיות אחת היא מרוח הבאה רוח אותו ,מרוח רוח הנקראת
 :האותיות עם הרוח זה כן העור עצמו הוא תפילין של שהשי״ן כמו

 ולמה ושלישית שנית לומר לו היה החשבון סדר לפי .שתים הב׳) (הפן
ב/ הספק .הא׳ הספק זה ,שתים אמר  אותו פירשנו כבר ה

 הס ומי הגסים הם מי גסים לדברים והחציבה דקים לדברים תורה שהחקיקה
/ הספק . עליהם הרומזים ובדברים באותיות הדקים ג  כבר .מהן אחת ורוח ה
 מהן אחת יאמר לא וא״כ העור מן תפילין של כשי״ן בהן מרוח שהרוח פירשנו

:מהן אחת אמר ולמה בהן והרוח יאמר אבל
פן ה  הספירות קשר על הורה שתים באמרו הא׳ . הספיקות היתר על ןקג׳) (

 ואם בבינה, וחכם בחכמה הבן למעלה שאמר כענין בזו זו
וארבע שלש שאומי כלם והבן .מזו זו הפרדן על מורה היה פנית אומר היה

וקו׳
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א ״ שיהיה מ״ו ,הקדש רוח שזהו שיר לדכרי אדם כשיתשורר מדבר להתפשמ הראוי וכח כח כל פי׳ .מרוח מיס מי
ם קס ומי ז״ל הר״מ נזה שיכוין נכח מספשכו ומשם מטנה רום בכח הוח נדבר מ חמנס כמוהו מאוני

חנ מפה סודותיו שקבנ נמי מובנים פרקים ברחשי דבריו ספירות שני בכח נקרח נתיבות רחשון בכח שנק׳ ומה שני
הנינון בדרכי הנתיבות בדרכי יוצאות האותיות זה וטל פה שזהו תהו בהן חצב האותיות ובאותן אותיות שלישי ובכח

 רשימה בהן שאין ההויות כח
 בהם שיש ההויות כח ובהו

 טכירוש .וטיט רפש ;רשימה
 קרוי וטביו רפש קרוי המיס

במים נמשך זה וכל ,טיט

א ״  תהו בהן וחצב הקק מרוח מים שלש מי
 ערוגה כמין חקקן וטיט רפש ובהו

מעזיבה: כמין סככם חומה כמין הציבן

 לפי התורה טטמי סוד וזהו
 בקול חצאים נכנסים שהם
 זהב פטמון בזה והסוד השיר
 נכנס גדול כהן כשהיה ורמון
קולו. שישמטו כדי לפנים נפני

 הנביאים טל ששורה הקדש רוח סוד להבין תוכל ומזה כמין והבהו התהו חקק ,טרוגה כמלן סקקן : הרוח מכח
לפי מנגן לי קחו וטתה הה״ד שישמחהו כדי ניגון בדרך שהמיס טרוגה כמין נתיבות בהן חקה כלומר ,טרוגה

שיגיט טד הארוך הנתיב בדרך כ״ט מן נאצל הרוח שזה .חומה כמין ולאותיות וטיט נרפש .סציבן .בה מהפשטין
התפארת מן שנאצלת הנבואה סוד וזהו רוח הנקרא לתפארת סוכך וזה מנין וזה מקבלת האחת .ומטזיבה והומה טרוגה

הן האותיות ואותן . פה אל פה סוד וזהו הפטרה אל מהן ויש מתקבלות מהן ויש מקבלות מהן יש האותיות וכן
לומר בא ,מהם אחת ורוח אמר ואמנם ,הנתיבות טצמם : חומה כמין זקופות

 בפצמו והוא הטור טצמו הוא תפילין של ששי״ן כמו לך
 הקדש ממקום יבא הוא הקדש רוח בטצמם והס האותיות הוא בטצמו רוח אוהו כך ביניהם הפרש ואין השי״ן

 כולם וחכמה וכ״ט הפילות מטילת הנמצא ופל ומדבר וחי וצומח דומם כל זה ובכלל קדשים קדש שהוא כ״ע הנקרא
:התפארת אל מליון מכתר הנמשך הנתיב אותו דרך היוצא וההבל רוח מאותו באו

א ״  ואחר המים פני טל מרחפת אלהיס ורוח שנאמר החסד מי והס מיס יזלו רוחו ישב כד״א .מרוח מיס שלש סי
 קו הוא תהו בהם חצב כך ,אתר ורקיטיס ספיר כפין להיות שחזרו מד והחזיקם והקפיאס המיס שהקריש

 הבינה מכח שיוצאים המים ואותן וההחתוניס הטליוניס בין המבדיל (הקו) הוא הקו וזהו הפולס את שמקיך ירוק
פירוש השור ראשי לג׳ דומה תהו רבה בראשית ובמטשה ומקרישן מקפיאן שבו האש ומכח הגבורה טד הנתיב דרך

לפני
שא הר״א גאון ר״ס מנרמי

.הלחלוס מי כנס הסויר ולחלוהיה מרנייבר! .מרוח מים שלש פי״א בשר כביכול המים נבראו פיו מרוח כלומר . מרוח מיס לש א ׳ ׳ י ט
ממים כי יוצאים המים ומביניהם ומלוחלחוה מפולמוה אבנים

נבראו
/ מיס ונעשו פיו רוח הבל שמחלחלח כן לעשוח ’ יכול ודם

 ומספר חקר סין עד רוחו מלהלוח מיס והוציא נפח הקב״ה כך
אח המקיף ירוק קו זה ההו פיר״ס ,ובהו ההו חצ: המים ומסוחן

 ונטה לדבר וזכר אור ויבא השחור אוהו עולה כי על כן נקרא וע״כ השחר עלוח קודם העולם סביב שנברא חשך זה ובהו ,כלו העולס כל
רוח מלחלוח שהוציא ההם והמים לעולם ויוצאים זבים המים ומהם .בחהוס המשוקעוח מפולמוה אבנים חלו .בהו ואבני ההו קו עליה

הקדש .
ט ״ ר ל ה י ד ט ו ב

 ורוח אומיוח כ״ב השניה הזאת בססירה שחצב החנוק היה מה חקק מרוח
כ השניה כססירה ג״כ רוח ר׳׳ל מהן אחה ככל  כשם נקראוח הספירוה שהים א'
ק לרמוז רוח  הקדש רוח נקראה הראשונה הספירה אכל .וגדולחן מעלתן תו

 סוד בצירוף וג׳״י כי דגר ה' רוח סוד וזהו רוח נקראח השנית והכפירה
 הוד וזהו ספירות עשר סוד והי׳ החיים והכי׳׳ת פשוטות עשרה שתים המשכון

̂ מזלות עשר שניס עולם . ושנה נפש עולם אחדות על נאמנים עדים שהם גדול
חדשים, עשר שנים כנה ,מלאכתו לעשות מוכן אחד כל איכרים עשר שנים נפש

ג כיום שעות  ראוכן ר׳ הרג עכ׳ל ,י״ג גכולים י״ג אלכסונין ,י״ג כלילה י׳
:השלחן כספר

א ״ י ח. מים שלש מ  הקדש רוח של מרוח היוצא רוח מרוח מים ר״ל מרו
 ורוח הוד והיינו המים נכראו וממנו ית' הכורא מן שלש רוח היינו

ח המיס פני על מרחפת אלהים  השניה זו המים פני הראשונה זו אלהים יו
המיס .

ם; כמה זה פירשנו וככר י פעמי
א ״ י ) (הפן מ א׳  ככתוב המסד מימי אל ככאן וירמוז ,מים יזלו רוחו ישג עוזרם והפסוק מאויר מההוה שהמיס אמרו המחקר חכמי , מרוח מים ה

קרובה כסכה והחוצכ והחוקק ,ככקרים יחרוש אס כמו מי פירש לא .ומצכ חקק הסד המים פני על מרחפת שלישית אלהים ורוח
שלישית

ה׳ אוצר
 גסים והכפולות הדקים הם אמ״ש כי דע הג', הספק ה־תר על . זה ודכי וכו׳

 הספק היתר על . כעז״ה בכאים כפרקיס התכונן וזה ,יותר ופשוטות מהם
/ ג ה, ודע פירשנו כאשר א.כםנדרי אהוי מענין הוא אחת דע*כי ה  ואיננו ז

: המספר מכינין
 חיים אלהים רוח נקראת החכמה ,היא כך והצעתה הברייתא כוונת אמנם

 יסוד הם אשר המלהיח התורה אותיות 3כ׳ מרוח ברוח וחצבה חקקה
 שלש יש אותיות כ״ג אותם וכתוך .הכאים בפרקים אפרם כאשר הנכראים כל

 כדקות מהן למטה כפולות ושבע שככלם דקים ש והס אמ״ש ג' והס מדרגות
 כו אשר מרוח שרוח יראה המחשבה שכתהלת ולפי מכלם יותר פשוטות וי״ב

 כמו ושהוא אותיות מכ״ב אחר דבר הוא אותיות כ׳ב אלה והצוכים חקוקים
 מרוח רוח בתוך מונחים אותיות כ׳׳כ אלה ככה דבר איזה בו מונח אשר בלי

 ,מהן אחת רוח כי ואמר בלשונו נשמר לכן מהם, אינו אבל להס נושא ורוח
,ממנו היוצאים הכהות עם שכלי דבר כל כמנהג בה והם בהם מאוחה י״ל
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 המציאוס כל בכללן והנה כשר ופני חריה ופני אלם לפני
 החכוכנוס מימוני סנפי ואפשר ונפש ושנה ממולם ר״ל

 מלשון סהו קראם ההוא בחהו אשר במעשים הנבראים
 ואפשר פלוני בה תהי התלמוד מלשון ומשתומם תוהא

 נבאר ומיד אסר לדבר או לתהו שסזרו ע״ש תהו שנקרא
 הנאמר תהו מלת כי להבין לך יש מכאן .במז״ה במקומו

 אלא חרבה על ולא רקנות מל ולא השממה על איננה כאן
 ולא שם אין אשר החכמה בנולס רשומות דקות הויות על

 ההויות באותן יתפוש לא שהדיבור וכ״ש בהם נתפש מלה
 תימה בלשון נקרא לכן מלה ולא שם לא יתסש שלא ולפי

 מפולמות אבנים אלו . ובהו :תהו בגי׳ מהשללה ונקרא
 לפלמוני מלשון מפולמות ופירוש לעולם כובעין מים שמהם

 אבנים ופי׳ אלמוני מפלוני מורכבת מלה הוא המדבר
 והס ,בהם ידובר לא אשר אלם מלשון ונעלמות סתומות

 כי תהו בשם הראשונות כמו לא אך נעלמות הויות ג״כ
אמנם .משיגן ומצד עצמן מצד כעלמות תהו של ההויות

 כבר כי עצמן מצד נעלמו שלא אע״פ בהו של ההויות
 אך שם להם לקרות במשיגן כח אין מ״מ בצורה נלבשו
 בחומר הצורה התלבשות על מורה שבהו ולפי פיו יאלם
 אות היות על תתמה ואל .הוא בו מלשון בהו נקרא לכך
 שהוא עשהו תוכל לא כמוהו הנה כי נבלע בו של וי״ו

 עשה של ה״א והכה הוא וממלת עשה ממלת מורכב
 לבשו אשר בהו של וההויות תהו של ההויות אמנם .נבלעת

 הויות וחקק חזר והנה צורה להם אשר הנמצאות כל צורת
 אחרי תאמר ואס .בהו של הויות וחקק וחזר תהו של

 כן אס הגדולה והיא ה׳ בחסדי מדברת הזאת שהמשנה
 נעלמות הויות ר״ל תהו בה הרשומות להויות יקרא איך

 והחכמה ובהו צורה נקראת היא הבינה אפילו והכה
 .ובהו תהו הססד להויות ויקרא יחזור ואיך תהו העליונה

 נקרא ובינה תהו כקרא העליונה שהחכמה אע״פ להשיב יש
 מ״מ 'בהם הבינה ליצורי ציור קצת הגיע כבר כי בהו

 עד והבינה החכמהמציאות כל נתעלמו החסד ביצורי
שיתדמו

גאון ר״ם
 שרוח כמו קדוש כמאמר עולם של בחללו כחויר תלסס לכן הקדש
 לח על לרקיע מעל אשר המיס ובין שנאמר עולם של בחללו עומד
 בלעז כרזוור״א להקרישן מסו מים באוחן ונתן מעל אלא נאמר

 מזרח .למעלה ומהחן מהן פרש ,רוחוס בארבע ארץ נכוה ובמקצתן
 שנעה המיס אותן ליבש הגדולה אשו והעביר ודרום צפון מערב
 יותר הזק שהיה האש ובחום רוחותיה לארבע הארץ את בהן ומתה

מהם ירוקות אבנים מהם נעשו בכך אחר מבמקוס אחד במקום
מיס כ״כ לבשל יוכל בו״ד וכן .לבנות מהס שהורות מהם אדומות

דלכך נראה וכן כאבן קשה דבר הרתוח מחמת השאר שיעשה עד ^
 ההקפאה לאחר האש העברה קודם המיס ומאותן מיס הארץ שתולדות לקמן אפרש לכך המיס מן געשית שהארץ ולפי . האבנים מן האש יוצא
 למדת הא . אדמה ונעשה והוקרשו ורפש טיט ונעשו ומיס אש הקפיא וטיט רפש המיס מן קצב וכיצד ורפש ' טיט נעשו כדפרישית בהם שנתן

ולקמן ומיס אש שהוציא צבאם וכל שמים ונעשה אצל ב' וחלק ,ארץ ממנו ונעשה הקפיא אמד הלק / הלקים לג' המיס את הקב״ה חלק כי
:הארז עפר בשליש וכל הכן בזרה ושמים מים בשעלו מדד מי שנאמר התחתונים ומיס העליונים המיס הס ג׳ והלק ,לה אפרש

מגרמישא הר״א
 כמין בעודם ערוגה כמין וטיט רפש נעשה המיס ובהקבץ נבראו
 והמיס .בהו ואבני תהו קו עליו ונטה ירוק קו ומכאן מכאן חומה
 כשנאספו ממיס אש ארבע קדשו. אמ״ר בכח באויר ותלאן הקויס שיצאו
 באויר המים שחלה לאחר כי אש ונעשה הרוח חוס נשאר המיס

 הכבוד כסא וחצב האש יצא הזוהר ומכח המיס מתוך אורו נגה זהר
 השרח ומצאכי אש כגחלי מראיהן הקודש וחיות דינור שביבין שהוא

 עושה העולם מעונו יסד לוהט אש משרתיו רוחות מלאכיו עושה שנאמר
־ למטה ומיס למעלה ורוח אש הלי .אש משרתיו רוח מלאכיו

בוטרל הר״ם
 חקק ; המים היינו . וטיט רפש ובהו תהו בהן וחצב חקק :השלישית !ו המים
 כך מצריו ובכל חלקיו בכל המצויין גדוג כשדה י״ל .ערוגה כמין ועשאן
סכק מעט.־ והגביהו הארץ הציב הגדול ביס מסומן העולם  . מעזיבה כמין ו

 ואח״כ מים המביא כאדם עפר ונטשה אוחס והקסה המים על שלג יצק ר״ל
:ארן הוי יאמר לשלג כי שנחמי יה׳ הבורא עשה כ־ קמח

ר מ  בהו ירוק קו !ה תהו כתוב יצירה ספר המדוייק בספר בוטריל משה א
 ובהבורהו עמו אשר החכם אהבת מצד ואני מפולמוס אבנים אלו

 סבה בכל אשר השלם זה אל ואגלה ,ידעתי אשר את אעלים לא ,נתחברתי
 מחכמי שלמה בר׳ לוי רבי הרב כתב .נעלם הוא אשר המאמר וה פי׳ ,נשלם

 הוא ובהו ההעדר הוא תהו ובהו שהו היסה והארץ ,וז״ל התורה בפי' לוני״ל
 רמזו זה ואל ההפכים במציאות אלא עומד אינו השפל העולם זה כי ,ההויה

 כי ירוק קו ההעדר קרא . מפולמוס אבנים אלו בהו ירוק קו תהו באמרם ז״ל
 צפון שהוא קו ההעדר על ואמר .ירוקות פניו ישובו האדם על הצרה בבוא
החומר אל דבוק הוא באדם יפעל שההסדר פי על שאף האחד .פנים לשני בנין

ה' אוצר
 את המקיף ירוק קו תהו במים: ר״ל בהם. : כ״ע עם שניה וברחוקה , שלישית
 ומפולמות ,מפולנצות אבנים .ובהו :הסומר את המכין ענין והוא העולם

 לענין מזה וירמוז ונעלמות כתומות ור״ל ,אלמוני מפלוני מורכבת מלה
ם שני מרוח במים וחצב חקק והנה .הנורה והיא החומר את המשלים  ענ/י

 הם כחות שני. ואלו וצורה הומר ובתחתונים בעליונים להמציא בכחן אשר
 .ורוח במים נחקק ומהם לשלישית ובהו לשניה תהו .ובשלישית בשניה רמוזים

 על תמהון מלשון אבל ושממה ריקות מלשון בכאן ובהו תהו שאין ותדע
ן דקותם י  והמים העפר כי דע .רפש :שלימותם על להשיגם יכול השכל ^

 והמים העפר הם ועיט ,רפש יקרא לבד קרישה רק שם ואין לחין שהן בעוד
 יותר כחות ׳3 מרוח במים שיש עוד בזה והרמז .מעט יובש אליהן שהגיע

 שנ״ה בעול״ם למיניהם המורכבות ההויות יתהוו מכן אשר מהראשונות גסות
ע י״ה בשם רומזים העליונים הכהות ושני נפ״ש האחרונים וב' שלישית שניה ר״ל ל

שהם
 מפולמות אבנים ההויה וקרא והתמדתה ההויה תקויים ההפסד בסבת כי בנין נקרא ההעדר השני .נתנה אשר האלהים אל תשוב כי הצורה אל לא אבל

 בתהום משוקעות מסולמות פירש ז״ל א״א והרב .היובש בתכגיה שישוב עד ונבאש נפסד בסורו הדבר שיהיה ההעדר הפן ר״ע לחות מפולמות בנץ שהיא
 האופן וגזה .למים לכו צמא כל הוי שנאמר למיס הנמשלת החכמה ר״ל מים ב לשא. ישתדלו ההויה מאישי ואיש איש שכל ר״ל מים יוצאים שמביניהם

תהו פירש ז״ל מורי אדוני והרב .מות מפול מלות שתי יהיה ומפולמות .נפשו הכרת שלא נצחיים ולחיים השפל העולם בזה ארוכים לחיים ואיש איש כל ■יזכה
סוא
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 ומעין לההו החכמה המונה מעין החסד מעשה ■׳&ישדמו
 ההו כעד חקק. והזכיר . וכויע רפש :לבהו הבינה ׳המונה
 כנגד וחציבה מאין יש הוא כי הדקות בתכלית דק ■שהוא

 הכחצב חלקי הפרד והוא החציבות מקבלת היא כי ■בהו
 כל לומר רצה והבהו התהו וחציבת חקיקת ואחר ,מזה זה

 והמיס העפר כי ומיע רפש אמר בהס שנרשמו •הנמצאות
 רפש יקרא לבד קרישה רק שס ואין לחיס שהס :בעוד
ס נקרא ליובש נועה וכשעוביו ,וצלול ספיר כעין ■והוא  פי
 למעלה המיס מקצת שהבדיל שאחר. בזה ובאר .צלילתו ■עס

 למעה להיות הובדלו אשר המיס מקצה מן ובהו ההו ־■וחקק
 עד הקפיא אותס העליוניס המיס של שמריס הס ■אשר

 הי׳ שהוא העליוניס במרכז לחקק כדי ועיע לרפש •שחזרו
 .ערוגה כמין וחקקן :והקרישן הקפיאן המיס לגלגל ״הפנימיות

.הבושס ערוגה כמין הנזכר העהור ועיע ברפש חקק ■פי׳

ה׳ ן־ווצר
ה ו״ה כשם וטיט רשש ■שהם  כמים הנמצאים מנינים ד׳ אלה והנה ומנורה. ת׳

 הארבעה אמנם .גשמיים והם וטיט רפש ובהו תהו והס התחתונה ■בדוגמא
 אין כי נאמרו בעלמא לדמיון רק גשמי דבר בהם ואין דקים הם העליונים

 אשר האותיות שאלה דבריו לבאר ולכן נעלמות אותיות כ״ב כחות ציור רק •שם
 המכוונת לערוגה דומין מהן חלקים לג' נחלקים הם וטיט רפש ובהו בתהו •נרמו
 ערוגה כדמות שהם וטי׳ת שי״ן והמשג . להשקותם ומים ונטעים זרעים ■לקבל
 צד מכל וסתומים ומרובעים עגולים שהם סתומה ומ״ם ס׳ חומה כמין ומהן לקבל
 להם שיש האותיות שאר והם העליון הכיסוי שהוא כמעזיבה ומהן הומה ־כמין
 בדמיון א,לני הנכון הוא הפירוש וזה הצד. זמן מלמטה ופתוחה מלמעלה "כיסוי

 כי לכתבם רצינו לא אחרים פירו-ים שיש ואף ,ומעזיבה וחומה -הערוגה
 מנין ובדרז״ל הבשם ערוגת כמו ידוע . ערוגה :המחבר מכוונת ■יוצאים

 תקרת מעל אשר להטיט הסי־ הוא מעזיבה וכן הומה אני .חומה :■־לערוגה
 הנמצאים הספרים בכל מצאנו כן .הציבן :רז״ל בו נשתמשו והרבה ■זהבית

 ומאחר וחצב חקק למעלה הזכיר כי יען חצבן כקריאה בו קבלנו אכן .׳בידינו
 במה להציבה ח־יקה בין הבדל נתננו ובבר .חצבן שיאמר ראוי חקקן שאמר

 רפש ובהו לההו ר״ל הנזכרים דברים לד׳ שב וחצבן חקקן כינוי כי ודע . שקדם .
 מן גסים קצת שהן וטיט לרפש והצבן ,הדקין שהן ובהו לתהו שב וחקקן ׳וטיט,

 :זה ודע ובנת־בותיהן, באותיות שהדבור בכאן זו מברייתא העולה וכלל הראשונים.
ן פ ה ) ( ׳ ב  בחסד מדברת הזאת שהברייתא אחרי ,הא׳ הספק .בספקות ה

בהו הנקרא הבינה ממדה נגלה יותר הוא עליון וחסד העליון .
 .ובה׳ו תה״ו קראן ולמה ותה״ו בה״ו לכתוב מרוח במים לו היה הדין מן <וא״כ

ב/ הספק  (אור המוציאים מרוח במים כחות הם ובהו שתהו המשלנו כבר ה
 הספק . ונפ׳ש שנ׳ה בעול״ס כחותיהן ירמוז למה וטיט רפש .וצורה -חומר
הג/  ובמעזיבה חציבה ובחומה חקיקה כתב שבערוגה לשאר ערוגה בין למהיחלק -

 חלקם לא למה ולמעזיבה ולחומה לערוגה חלקים לג׳ החילוק היה ולמה ■עיכוך
ד/ הספק .א' בענין לג׳ המשל והיה ולמעזיבה שעליו ובנין וליסוד  אמר למה ה

: כערוגה אמר ולא ערוגה כמין
/ ספק היתר על ןקג') ■■(הפן א  תהו נקרא העליונה שהחכמה היות עם ה

 החכמה שיצורי לפי ,■שקדם במה הרמזנו כאשר בהו נקרא ובינה
מציאות כל נתעלמו כחסד ליצורי הענין הגיע כאשר ואמנם .בבינה קצת ׳־בראו

החכמה
 מחייב ההעדר מחבור שהוא לפי השפל החומר זה שמציאות עד מאד טוב והנה

 אמרו רבה ובבראשית .המות זה מאד טוב והנה רז״ל פי׳ ולזה זה סור אחר זה בבא המציאות וההמשך ההויה להתמדת טוב ג״כ זה כל כולם ולרעות <מות
 הים אש לעבור ואין גדול ים פירוש ירוק קו זה תהו וז׳ל ביאר הקליר אליעזר רבי והרב .זצ״ל מאיר ברבי יעקב רבי הרב עכ׳ל מלמעלה יורד רע דבר אין

 כן הבנין באר־ הולך הקו כי קו לשון יצירה ספר ולקח כלו העולם כל אש שהקיף היינו בגין אין לים מעבר כי יותר ולא הים עד בנויה הארן שהרי ■■ש!גדול
ה  ומביניהם הארן לסכר' שיוכל כדי התהום על כיפה ועשה מפולמות אבנים הקב׳׳ה נטל פירוש מסולמות אבנים אלו בהו ירוקים שהמיס היינו וירוק ,הים ז

 לחים הש שהאבנים ר״ל מסולמות אבנים וקרא . מים שח־ו אבנים כמ״ש וימחו האבנים אס המים ישחקו יוצאים המים היו לא דאם כן עשה לכך יוצאים מיס5'
על הם כי המדרגה בסתר הם האבנים אלו ר״ל מסולמות פירש מורי אדוני והרב .לחים ר׳ל המפולמות דגים וכמו דפלימי פירי כמו המים ־-׳מתגבורת

כההוס

 חורש החורש אשר והחלמיס הבופס כפרוגת לחייו סוד זהו
 אילנות שס 1ולימנ זרט שס לזרוע והתלמיס ערוגות לעשות

 אשר ממצאיס גתיצות הס האלו והערוגות מקלס ושרשים
 .ומרכבה מרכבה כל של מעלה של דוגמא מעין ה׳ בארץ
 ולהצמיח הגן את להשקות ציכורוש היא הערוגה ועוד
 בהיות והכה .העליוכיס בכחות ואילנות דשאיס מוצא

 בהם קדשו ברוח חקק להחקק כוחיס לחיס והמימ הרפש
 .מעזיבה כמין וסככן חומה כמין והציבן :הנמצאות כל

 כן ומעזיבה וחומה ערוגה והן מעלות ג׳ כאן הזכיר
 כמו לערוגה דומה כסיבהן שחקיקה מהן יש אותיות תמצא

 שמסבבת .חומה כמין הציבן :בהן וכיוצא וב׳ ח׳ ה'
 :צד מכל מוקפות שהן וסמ״ך סתומה מ״ס כעין בה אשר

 והסיד המיכי הוא מעזיבה פירוש .מעזיבה כמין וסככן
ועציס בקרשים העליה בניין כי העלייה גבי על פבונין

נקרא
בוטרי?^ הר״ט

 ק" וזהו דמות וכל צורה כל לקבל מעותד והוא וצורה דמות לו שאין דבר הוא
 את להלביש כח לו שיש דבר והוא הצורה הוא בהו . ה׳ אל קוה מלשון ירוק

 לוי רבי הרב עכ״ל בלימה מצשון מסולמות אבנים וזהו והמונה דמות ההיולי
 ענין מסולמות וז״ל הפרדס בספר פירש הגדול המקובל אהרן רבי והרב .ז׳ל

 אלא נעלם אינו ההעדר שבבת בזה ורוצה אלמוני מפלוני מורכב והוא הסתר
החומר כן אם הלכייס מענינים מורכב שהוא מנד לאדם ידבק שההעדר נגלה

אדם בני מעיני נעלם ענין הוא בנפש שהיא ההויה כבת אבל מש כגוף סוא
 גר יעקב רבי והרג .הגדול המקובל אהרן רבי הרב עכ׳ל מהחכמים ואפילו

יצירה בספר כתוב .וז״ל מלוכה צניף הנקרא בספר כתב גיאן ממדינת מאיר
מלשון מפולמות .המפולמות אבנים אלו בהו ירוק קו זה תהו אבינו לאברהם

!/ בלום בלום אוצר רז״ל  שהם לפי בזה זה ויתסיף בי״ת במקום והפ׳א פי
 הפיה בקורת יפזור, כמו יבוור להם ורכוש פזר, כמו עמים בזר אחד, ממוצא

 לעניים הבקר במשנה ומצינו , חופשה שלא לפי להפקר תהיה פירוש פקורת כמו
 אבנים בזה הנרצה ויהיה ,עפשו כמו שהוא פרודות עבשו ,הפקר כמו הבקר

 סגורים שיהיו עת וכל יסודות מארבעה מורכבים ההויה שאישי ר׳ל סגורות
 לשוב וירצה להון יצא דבר שכל הוא ההעדר אבל ההויה אישי יתקיימו בגופים
 וקרא הוא בו וזהו מציאות לו שיש קני[ הוא שההויה בהו בהויה ואמר .ליסודו
 בהעדר שאפילו זה הוא סימן בזה רצוני הוא תו גמלות שהוא תהו ההעדר

 תהו כתב ז״ל שבלוניל והרב .למציאות שתמשך מה לתועצה ית׳ ה׳ ישתמש,בו
 והוי׳ו טי״ת תמורת היא תי״ו לכן אחד ממוצא הם והטי״ת שהתי״ו היא טב

 וירצה ,אחד אב מג־ת הם כי גי״ה במרום היא ספרים מקצת לפי תוהו רבמלת
 ביאר וזה .טוב הוא הצורה העדר שהוא ההפסד ההעדר אופן שאפי׳ לומר

 לא שהש״י באמת יודע ההקדמות אלו ואחר וז"; שלישי מחלק י׳ פרק המורה
 לעשות ראשונה כונה ם־כוין ר׳ל כלל בעצם רע עושה שהוא סתם עליו יאמר

 רק עושה אינו שהוא גמור טוב כלם ית׳ פעולותיו אבל יתכן לא זה רע
 רק פעולה בהס תתלה לא העדרם כלם והרעות טוב הוא מציאות וכל מציאות

 והוא עליו מוכן הוא אשר הזה הטבע על חומר ברמציאו ביארנו אשר בצד
 הפסד לכל הבה הוא זה ומפני נודע שכבר כמו לעולם להעדר מח־בר היותו

 רעה תשיגהו ולא יפכיד לא החומר זה הש״י המציא שלא מה כל ולזה רע וכל
 ולזה מ.יאות שהוא אחר טוב כלו הש״י פעולח אמחס כן אם תהיה הרעות מן

עשה אשר כל אש אלהיס וירא ואמר העולם מחשכי האיר אשר הספר ספר



א פ״א יצירה ספר הראב״ד ך׳ »5 לגהראב״ד י
בלי• בעיגול האוסיות לכל והציבן המחיצוס שהסיר לך לומר הסיד בנין ר״ל והעצים הקרשים מעל והבנין הקרה כקרא

 כמו ערוגות כעין מקבלות אותיוה יש כן המעזיבה, הוא
ט' ש'  בהן וכיוצא וח' ה' ב' כמו משפיעות אותיות ויש ו

 הפשוטה והכו״ן והז׳ הו׳ כמו הבנין כאבני דומות מהן ויש
 קבלנו כן ,בהן וכיוצא והכ׳ הר׳ כמו מסוכסכות מהן ויש

 ערוגה מלות ג׳ באלו שנ״ל מה אמנס .זו משנה בפירוש
ה, הוא ומעזיבה וחומה אות אחר אות צורת בחקיקת כי ז

 הפסק; שאין חומה וכמין שבצדו ואות אות כל בין הפסק
 האותיוה. של הנתיבות את וכסה סכק כן ואחר חלקיה בין

 בנה; כן העלייה על שבונין מעזיבה כמין שהקיפן ברקיע
 זה; סדר על הנה .שלו מעזיבה ואות אות לכל ממעל

 הנועופ התנועות בו שנחקקו ככדור האותיות מתגלגלות
ראשיהם. על נטויס האותיות יצאו שמהן והנתיבות סבוביות

 וזהד סטכן ר״ל המעזיבה לנתיבותיהס וממעל מלמעלה מעל בגשמן האותיות חלקי בהבדל ספק בלי המרכז עד
 בהן: וחצב חקק אמרו אמנס . הוי״ה אדנ״י סוכ״ה סוד והצורה הנחקק האות צינורות חלל גולס כעין ישאר הגולס
 לרקיע מעל ואשר ורקיע רקיע לכל בין אשר המיס בכל פי׳ ובכדור נתיב נקרא העליונה היו״ד אטוס ככדור ההיא
 שלפניה וממשנה זו ממשנה למדנו הנה ,בארן ואשר כמין הציבן כן ואחר :ערוגה יקרא וטיט ברפש ר״ל הארץ

 שיש מתחת ובארץ ממעל שבשמיס הנמצאות שכל ושלאחריה ספק ובלי מרכזו עד ואות אות כל שחקק אחר פי׳ חומה,
וזש״ה ,ג״ז והבן אמ״ש מחלקי וחלק חלק בכל דוגמתן הוצרך ולפיכך שבצדו ואות אות כל בין וכותל מחיצה יש

והארז -
בוטריל ד,ר״מ

כ הפהום ל. סקיליר אליעזר רבי נכ״ל מלוס ולא נסהרות הם א׳  ר׳ והרב ף
 העולם כל אה המקיף אוקיינוס ים פהוא הים זה ירוק קו זה תהו פירש אליהו
 כן הבנין כל את שמקיף הקו כמו מהים מוקפת נשארת נבראת שהארן ואחר
 הרופאים שר ופירש . מהים מוקפת הארן כי אבוקרט אמר כאשר מוקפת הארן

רן. מקיפים המים כי זה במאמרו שרצה ואמר המאמר ז־ א  אבנים אלו בהו ה
 עמודים כמו שהם מהאבנים המים על בתחלה בנין עשה לא אם ר״ל .מפולמות
 להטבע הכבד מטבע כי להתקומם הארן תוכל לא מהארן העפר את הסובלים

 שהוא בנין שבנה עכשיו הארן על תקומה לכם יהיו לא הארן אישי וא״כ במים
 א;ו נקראו ולכך בארן היושבים אל קיום יש הארן את הסובלים עמודים

 תקרי אל בנלמון ז׳ל כמאמרם מלות שתי שהם מפולמות אבנים העמודים
 הם האבנים א.'ו ר׳ל מות מפול מלות שתי מפוצמות וכן מות בצל אלא בצלמון

 ונטה שנאמר כמו ואבנים קו ולקה במות מליפול הארן על העומדים שומרים
 משה רבי הרב וכת: .ז״ל אליהו רבי הרב עכ״ל בהו ואבני תהו קו עליה

 בלשון אצלנו ואין מוחלטת מאפיסה הנבראים כל ברא הקב״ה וז״ל ז׳ל נחמן בר
 למעלה או השמש החת הנעשה כנ ואין ברא לשון אלא מאין היש בהוצאת הקדש

 דק יסוד המוחלט הגמור האפס מן מוציא אבל ראשונה התחלה האין מן הוה
 הכח מן ולצאת מנורה לקבל מוכן ממציא כה הוא אבל ממש בו אין מאד

 ברא לא ההיולי ואמר היולי ליוונים הנקרא הראשון החומר והוא הפועל אל
 .אותם ותקן הנורות והלביש הכל המציא ממנו כי ועשה ממנו יצר אלא דבר
 ,אחר חומר בה אשר וכל והארן אחד חומר בם אשר וכל השמים כי ודע

 והחומר מהם נעשה וסכל נבראים לבדם ושניהם מאין שניהם אלו ברא והקב״ה
 רו״ל מלשון נגזרת והמלה תהו הקדש בלשון נקרא היולי היונים שקראוהו הזה

נמל תוהה שם לו לגזור אדם בא שאם מפני הראשונות על תוהה

ה׳ אוצר
 ומעין• לתהו מחכמה תמונת מענין החסד מעשה שיתדמו עד והבינה החכמה
 כחות ב׳ כמו כי ,הב' הספק היתר על .כן קראו ולכן לבהו הבינה תמונת

 להכנתס! המזגים אל ההישרה יתנו ובהו תהו הנקראים ענינים מב׳ היוצאים
 מזג לכל כח שמירת על יורו וטיט רפש הנקראים כחוה שני בין הצורה ונתינת

 מיוחד מזג כל אלא ומין מין לכל ראוי ומזג מזג כל שאין ומין מין כפי ומזג
 עוף. ארז׳ל וזה ,וטיט רפש שהן אלה כחוח מב' בא זה ושמירה מיוחד למין

 .סימנים ב׳ צריכה היבשה מן שנבראת ובהמה ,אחד בסימן די הרקק מן שנברא
 מעניני- ענין לשאר תתיש־ ומזה ויבשה רקק היינו ורפש הטיט רואה והנך

 ,)(ת׳ת ורפש .בהו(חסד) ,תהו(פחד) ירמוז אנה ביארנו וכבר ,היצירות
 ספק; על היתר ממך יעלם לא הרמיזות לאלה לבך תשים ואם .(עט׳) וטיט
 בקבלתן דומות אינם האותיות נתיבות כי לע ,הג׳ ספק היתר על .הב׳

ם סתומות ומהן וטי״ת כשי״ן מקבלות מהם ובצורתן  מושפעות: ומהם וסמ״ך כמ׳
 ערוגה.שאין■ כמו בצורתן דומין אינם המקבלות אמנם הנשארים מהאותיות

 שחת: ההומות שאין כחומה הסתומות וכן ,מין אמר ולזה לחברתה דומה אחת
כ אמר ולכן שמפורסם כמו  כידונג שוות עוביין שאין המעזיבות וכן ,כמין ג'

:כמין אמר לכן ומפורסם
 שנים עם המשולשת החסד מדת כי היא כך והצעתה כברייתא כוונת אמנם

 העליון העולם ההם במים וחצב חקק .מרוח מים הנקרא ושלישית
 הן הן כהות הד׳ ואותן וטיט רפש ובהו תהו כמות ד׳ וכ׳׳ע ושלישית שניה
 מעולם בקבלתן נחלקות ההן כחות ד׳ של הנזכר ומקיקתן התורה אותיות כ׳׳ב

 צורת כפי ולמעזיבה ולחומה לערוגה מהן שלמטה למה ובהשפעתן העליון
 כל, ותכין זה על זה פנים הג׳ והשב .שקדם במה ביארנו. כאשר דמיונם

: מיותר הכפל כי זו בברייתא הסתום
5מי״

בשם לקראו ך
 הזה לחומר הנלבשת והצורה ,כלל השם בו שיתפם צורה לבש לא כי אחר

 שמחוסר עשהו כמלת הוא בו כלומר מורכבת והמלה בהו הקדש בלשין נקראת
 והאבנים ,ה׳ אל וקוה ־מן נגזר וקו . לעשות יקום ואשר בנינו מחשבת האומן ייחס בו אשר הוא הקו כי ,בהו ואבני תהו קו עליה ונטה וזש״ה והאל׳ף הוי״ו

 אמרו ועוד .ישנו אינו ועשה ממש משהו יצר יצירה ספר בעל אמר וכן , דבר ואיננו האפס אחר התסו כי ,לו נחשבו ותהו מאפס כתוב וכן הבנין צורות סם
 תהו ומאי היתה תהו אלא בהו ומאי תהו היהה שכבר היתה משמע מאי ובהו תהו היתה והארן דכתיג מאי ברכיה ר׳ אמר הקנה בן נחוניא רבי של במדרש

 היא כי לרמת לעולם שהיא זה ודרשו הדבר עצם כמו את ומלת אמר עוד ,וכו׳ הוא בו דכתיב ממש בו שיש דבר בהו ומאי לבהו וחזר אדס בני המתהא דבר
ק .לילה וגס בקר אתח מן נגזרת  בעלי הנבראים כל כלל ואלו ,וג״ע ודשאים אילנים לרבות הארן ואת ומזלות כוכבים ולכנה חמה לרבות השמים את ארז׳ל ו
 בו אין חומר כלומר תהו היתה הזאת הבריאה אחר כארן כי ופי׳ חזר צבאם וכל הארץ ואח השמים את אלהים ברא אמד במאמר בתהלה כי שאמר ואחר . הגוף
 נקראת והאש , אלה ארבעה הכלול הארן ומלת .והאויר והעפר והמים האש שהם יסודות די צורת הזאת שבצורה ופירש צורה אותה הלביש כי בהו והיתה ממש
 תהומות כ־כתיב תהום הים מי יקראו לכן תהום יקרא העפר כהה שנגבל והמים , הלילה מאדימה לנו היתה אדומה היתה ואלו חשכה היסודית שהאש מפני חשך

סובבני, סהום נפש עד מים אפפוני ,ים בלב ההומות קפאו ,יכסיומו  על מקיף והאש המים על מקיף והאויר מקיפים והמים וכו׳ הסום הים קרקע ויקרא י
ר.  הזאת הנקודה ט לי ויראה . ותרחף במשך ותכנס מנשבת והרוח והעפרהמעורביש, המים על למעלה מקיף האש והיה צורה לבשה הארן כי הכתוב ואמר האוי

:ז״ל הרמב״ן עכ״ל העולם נשתת שממנה שתיה אבן אותה קורין שהחכמים היא בהו והיחה הצורה בלבשה .
ר מ  גובר, ״היה בו דברי ,האויר אופן אל והגעתי והואיל יאחר, ולא שידבר מה כל לו ויבאר לו בדומה ישמח אהד חכם כשימצא היא החכם דרך בוטריל משה א

אקצידנטי׳ הנוצרים בלשון הנקרא במקרה המום לו יבא ולח חס שהאויר החקירה לנו קדמה אשר הסילוסיפים כל בדברי החפוש מצד לנו נודע כבר ואומר
1ושמ בהיס! עשו ובזה המקרה לאופן יקדם הטבעי אופן מקום בכל הנה ולח חם האויר לקרוא הפילוסופים הסכימו היאך וא׳כ ,הטבע מצד הלחות לו ובא

הטבעי
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 .ד׳ ומימ ג׳ ורפש כ' ובהו א׳ חהו :(חסד) המיס י5פ על ננרחפה (בינה) אלהים ורוח ובהו ההו היסה והאיץ
 והה״א לההו היו״ל ויחס ה״א וא״ו ה״א יו״ד בשס בי״ס נמצאו אשר הנמצאים כל כנגד עניניס ד אלו כאן הזכיר

 ליבשה אלהיס ויקרא שנאמר החסד של המים מן שנהיבשה אחר ארץ יקראו והעטרה הח״ת כי ואמר לבהו והוא״ו
ט. רפש והעט׳ הת״ת נקרא לחים שהיו זמן וכל ארץ טי יסודות, ד׳ באלו והעטרה התפארת יצורי כל המציא ולפיכך ו

ערוגה כמין שעשאן מהן יש
* כסא בה וחצב חקק ממים אש ארבע טי״ב

 הקודש וחיות ואופנים שרפים הכבוד
 שנאמר מעונו יסד ומשלשתן השרת למלאכי
:לוהט אש משרתיו רוחות מלאכיו עושה

ב ״ י  פי' .ממיס אש ארבע מ
 מן הנמשך הגבורה כח

 ממיס שהוא לאש נמשל החסד
 הכבוד הכסא חצב האש ומכח
 מרוח ומשלשתס. :הבנין ושאר

:הרקיעים וכל הבנין פירוש .מעונו יסד :ואש ומיס

 חומס כמין שעשאן מהן ויש
 ובצורות גדולות ערים כי

 גורל ושר שר ובכל בשמים
 וכן ומעלה מעלה לכל וחלק

 שפירש כמו והיכל היכל לכל
 על ואגודתו מעלותיו בשמים הבונה שנאמר היכלות בספר

 וזהו הבושם כערוגת לחייו סוד וזהו .יסדה ארץ(עטרת)
 שהס לסי הפלגה דור בני לבנות שרצו ומגדל עיר סוד וזהו מעלה של ירושלים סוד וזהו צבאות, ה׳ עיר סוד

 התור? סודות והרבה העליונות המדות שאר ולהפסיק לאלוה וליחדו המגדל כח ולתקן ולבנות בנטיעות לקצץ כיוונו
יומכ לצל תהיה וסוכה והיכלו ה׳ ובית השמים שער וזה אלהיס בית אס כי זה אין ספק ובלי .זה בסוד יתבארו

:ישעיה בספר ועיין ,מחורב
ב ״  להוציר המיס בכח יש ועוד .אפילה וילדו הרו מיס ואמרו(במ״ר) אש תבעה מיס שנאמר .ממים אש ארבע מי

 אדש פני ובהם הקדש חיות מד' והיא הכבוד. כסא : בהאש ר״ל .בה וחצב חקק :השמש בזוהר האש מהן
 דמוה על מהן אחת כל מלאכים של כתות ועפר מעלתו לפי ואחד אחד כל חי כל ובכללן נשר פני שור פני אריה פני

 ואישים. וכרובים אלים ובני ואלים ומלאכים ושרפים וחשמליס ואראלים ואופנים הקדש חיות הן ואלו החיות
 עושה שנאמר :מאמ״ש פירוש .־מעונו יסד ומשלשסן ;שם ועיין והיכלות בראשית במעשה הזכרתי מעלותס ואמנם

מלאכיו ■
ר״ם

 כיצד אש מיס של השלישי מחלק שהוציא . ממים אש מרבע טי״ב
 וזיהר ומורא המוב מזוהרו זוהר הגיה באויר שחלאס למחר

 מן האש יוציא איך התמה ואל האש יצא הזוהר ■ אוחו ומכה במים
אש ולהוציא כך לעשות ניחן המועעח אדס בני בדעת שהרי המים

ה׳ אוצר
 כי כספריהם הזכירו המכטים חכמי .ממים אש ארבע הא׳) (הפן פי׳׳ב

 כן נמצא ואס . המים מן האש להוציא ותחבולה דרך יש
 זה כוד הזכיר העבודה בעל וכבר כן בעליונים יש ספק בלי הנה כן בדוגמא

 ואין אש תבעה מים ,אפילה וילדו הרו מים ואמרו לזה הראויים במקומות
 שראוי ואמרו המדקדקים הפכו כאשר חיים אלהים דברי להפך צריך
 בה ביארנו. וכאשר אש יביעו שהמים ישר הפסוק כי מיס תבעה אש: לומר
 בעבור והיה ככתוב כבוד הנקרא עטרת של כסא לומר יתכן ,הכבוד ככא

פירשנו כאשר הידועים שכינה ממנות ד׳ הם והכשא ממקומו ה׳ כבוד כבודי
, במה

:מקרי והמום טבעי גו הלמות כי ואף ומם לס קראוהו ו;א ולה
כ .במקרה ולחים בעצם קרים ,ולחים קרים הם המים .הציון זה ולקהת ,העיון במעלת לעלות רצוני ,בוטריל משה אמר  הקרירות ישולל כשנתהמם למה א'

 שני קיום כי ,ומנצחו פועל בהפכו המום כי ;מפיק יתיה לית גבר ושום ,מספיק טעם נאמר .המונח בהפך ראוי היה הלא ,המקרי הלמות וישאר העצמי
 מם האש העיון חלוקת תשפוט ועדיין .ולח חס האויר כי והראיה מתנגדים בלתי והלחות הסום כי הלחות וישאר ,אפשר בלתי אחד בזמן אחד בנושא הפכים

:במתפעל המתפעל מפעולת מוקה יותר בפועל הפועל פעולת הפילוסופים אמרו נשיב .רנצחהו בהפכו יפטל לא מדוע המים ללמות הפכי והיובש ויבש
ח/ לרעי הראיתי בוטריל משה אמר  יהודס רבי הרב כתב בוטריל משה אטר ;למאכל זה לו נתתי לכן כל, החזיק או מדד החכמות בשלש כי .רומי עצרתי ולא כ

 חומה כמין לארן כביב המים הציב .הציבן :הים איי כמו ארן ואח״ה מיס ואח״כ ארן בכאן יש ,שורות כמין המים חקק .ערוגה כמין חקקן ,וז׳ל
כ הארן נבנית המים ועל והואיל  עד ירושלים ויעזבו וכן מטיט סיא המעזיבה כי התקרה שעל לבנין כלל שם הוא .מעזיבה :מעזיבה כמין המים סכך א'

.־המפולמוס האבנים על מטיט היתה המעזיבה וזאת המעזיבה, אח נותן והעליון וכן מעזיבה, עליה שאין תקרה אמרו ורז״ל .החומה
ב ״ י  מקק באש נעשה ומה האש נברא רביעית בספירה ר״ל רביעי ברוח ביאור . הקדש והיות ושרפים אופנים הכבוד כסא בה וחצב חקק ממים אש ארבע מ

 שהיא אלהים לרוח ונסמך האויר רוח ר״ל מרוח רוח שהים שאמר כמו האויר מן ר״ל .מעונו יסד ומשלשתן ;הקדש וחיות ושרפים ואופנים כסא בה וחצב
ע ועוד ,מרוח מיס שלש ועוד אלהים, ורוח שנאמר כמו הספירה מ אמי .אש מים אזיי שלשחן והיינו ,ממים אש א ;תהום פני על ומשך שנאמר כמו ממים אש ו

אמר

גא־ן
 ברי״ק הנקרא זכוכית מאותו פהור זכוכית כלי מביא כיצד ממים
 מתגבר המה של שכהה המוז בירח בשמש ונותנו מים וממלאו בלעז

 אשר המיס מן אש ויוצא הזכוכית לכלי סביב פשתים של ונעורת
הכלי מן היוצאות בניצוצות יוצאת איסקא שמשים ופיר״ס .בזכוכית

ומבעיר
בוטרי^ הר״מ ■

 ,והנורא הגבור האל ובעזר בורה, ה בפח נשיב .ראשון והמקרי אחרון הטבעי
 מהם וב׳ עלים פ מהם ב׳ יסודות הד כי הפילוסופים מהקר מצד התבאר כבר

 והמיה האש ̂ ויובש למות רם המתפעלים והקור, המום הס הפועלים נצתפעלים.
 או סובל־ם הם והעפר האויר כמו האחרים והב' .והקור החום פועלים

ם כי הנכבד הוא והפועל מתפעלים.  הגוף לחות ומיבש יובש עושה הוא היו
 מוליד הקור וכן ,קור ולא חום לא המשא בגוף פועל היובש ואין הסובל
 קור לא מוליד אינו והלחות ,יפרד שנא ומונע ומאסף וסוהס בנושא הלהית

 שמו חוס שהוא הפועלים ולכן הנכבד הוא והמוליד הפועל לכן חום ולא
חם לאויי הפילוסופים קראו ה1 על הלחות והוא פועל שאינו לפעול הודם
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 הזה המזמור מן כי פירוש לוהש אש משרפיו רוחות מלאכיו
 אשר הנמצאים וכל מעונו יסד בהם אמ״ש כת כי יתבאר

 מעלה של כאש ר״ל .כה וחצכ חקק ממיס אש ארכע :כו
 הוא אמנס הככוד כסא עס הבריות כל מטה של ובאש
 אופני כעין הן והאופנים .עצכנותו ולא העליון כסא דמות

 שהוא הרקיע כמו ואינו לכסא מתחת מקיף זר ר״ל העגלה
 שכטי לי״כ נחלק והוא פז״ק בגימ׳ ואופנים מקיף כדור
 .הפנים כל כוללים האופנים כי פנים מלשון ופשוטו י״ה

 ומן ארי מן מורכב אראליס שם כי לדעת אתה וצריך
ומן אלים ובני אלים וממנו אל הנקרא החסד מכח אלים

ר״ם
 שמיס כרס המים מן שלישי מלק מן היוצא אש ומאותו זמכעיר,
 הכרוכ מלבד מרום צבא וכל הכבוד וכסא ואופנים וחיות ומלאכים
 רצה לא מרום צבאות שאר אך הגדולה. מאשו שבראו המיוחד
אוכלה אש כי הגדולה לאשו אשם יעמם שמא הגדולה מאשו לנראות

אש אוכלה הקב״ה של ואשו אשותהן דשש פירשו* ורבותינו הוא.
 הקב״ה הושיס וגו' תזכרנו כי אנוש מה המלאכים שאמרו ובשעה

 אוכלה אש קנא אל אלהיך ה׳ כי וזש״ה ושרפם הקמנה אצבעו בהם
 שנאמר ורוח ומיס אש ההולדות מג׳ היו מרום צבא של והיצירה הוא

 יסד ומשלשתן דתנינן היינו . לוהמ אש משרתיו רוחות מלאכיו פושה
 שמיס הולדות לכך וגם ,וממיס מאש שהיו שמים נקרא ולכן מעונו

 על הקדרה כשתשים שהרי לדבר וראיה ̂ למעלה עולה ■שהאש חש
כח א״כ הקדרה אצל שהאש מבזמן בקל יותר מבושלת תהיה האש
להו אפרש לקמן עוד הנוהרות ספירות ושש .תמיד עולה האש

 ג' של הגדול בשמו שחלק מינים בשפה הארץ קצוות ששה בהם שחתם
־ ע״ש ב') (כ״א*יומא

בוטריל הר״ט
 שאר אל מהכמהי אשפיט הכמה אלי נתן ית׳ וה׳ הואיל בוטריל משה אמר

,כחי אעצור לא והעבודה . דרושים כמה שאדבר במה ואודיע ,האישים
 השמים את אלהים ברא בראשית פסוק אפרש ועתה .כרוחי מהודי להשפיע

 כמו רבים בלשון שמים ומלת העליון עולם ר״ל .השמים את ,הארן ואת
 התחתון עולם הארן ואת . הגלגלים ועולם המלאכים עולם כנגד ורגלים ידים
 וחשן ובהו תהו היתה והארן .הירח גלגל שתחת מה כל הכלול שהארן ר״ל
 יסודות ד' הפסוק בזה הזכיר . המים פני על מרחפת אלהים ורוח תהום פני על

 מה לרמוז אחד בפסוק וכללם השפל עולם במציאות והפסד הויה סבות שהם
 האש צורת ,צורות ארבע קבל משתפס אהד שחומר המחקר חכמי שהסכימו

 אבן ביאר כאשר לקצתם קצתם וישתנו העפר צורת המים צורת האויר צורת
ד ש׳  מן ויקבל ויבש חם האש והנה .ההיולי בשער וההפסד ההויה בספר י

כמקיף אל סמוך שהוא הגלגל תנועת בעבור החמימות בגלגל המקוער השמח
ויבש

 כגימטריא אריה וגבורה כח נהן לאריה כי אריה הגבורה
 ממה סתמה ואל .כארי וגבור רז״ל שאמרו כמו גבורה
 אחד כל בכח היצירות כל כי הימין אל אריה פני שאמר
 לתפארת אראלים א״כ מהם; באחד עיקר שרשס אמנם מי״ס

 ,להם אדס פני כי ועטרת לת״ת וכרובים לחכמה וחשמליס
 אש הוא כי שריפה כל שריפה משם כי לגבורה ושרפים
 בספר בו פירשתי וכבר ,כ״ע חיה מכס וחיות ̂ אוכלה

 תאחז אשר טוב בשניהם והחזיק אחרים טעמים בראשית
 כל בידך יהיה הכלל וזה ידך. הנח אל מזה וגס בזה

הן אותיות בחיבורי מסודרים כולם בי״ס אשר הנמצאות
דומם

גאון
 ואשור צח בספר ופ״ל . וה״י וי״ה הו״י הי״ו יו״ה יה״ו חוהיוש
 ואלו הששיח הקצווח וחסימח עולמות ה׳ הנוהרות ספירות שש אפרש

 עולם ,המדע עולם ,הרברבנות עולם ,הכירני עולם ,עולמות ה׳ הן
i מהלל לשון הוא הפרני עולם רבותינו ופירשו .הנפש עולם ,היצירה  

 העולם כל מלא הקב״ה שכבוד כלומר השהחויה לשון מפרשים ויש
 עליונים ישבחוהו אנה ולשבחו להללו מקום אין ואס ודבור רוח קול
 והזהיר יושב כבודו כסא על המיוחד וכרוב וכסא מעון ברא לכך

 ' ובספר ,צד לאותו פרוס ענן שאין מערב מצד כבודו כסא מזוהר
 היינו וגו׳ הרקיע אה אלהיס ויעש וזש״ה לה מפרש מרכבה משנת
 וחיות■ המלאכים הס פ״ר הרברבנוה עולם . ברקיע מיוחד מעון

 המכרת כבהמה הבהמית נפש הוא המדע עולם והאופנים. הקודש
 הוא היצירה עולם אדומה. והיא במרה בחדס נראה כך קונה אה

 העליונים מן שהיא הנשמה היא הנפש עולם . ג״ע ושכר גיהנס שכר
נעשים שבתוכו הבהמי בדעה מתלכלכת רופא שאדם מפא ולכל

אדמה ,
ה׳ אוצר

 הייז כי בעצמה העטרת 6והו הכבוד שהוא כסא לפרש יסכן או .שקדם במה
 ויתכן לכסא כסא יש כי פעמים כמה פירשתי וכאשר ממנה לעליונים כסא

 יוסף-י) ר' החכם כתב . אופנים : נקרא וכסא כבוד הוא גס כי ה׳ת אל לרמוז
 כסא, מתחת מקיף זר ר״ל העגלה אופני כעין הם והאופנים וז״ל לס׳י בפירוש
 נחליץ, והוא פז״ק בגי׳ ואופנים .מקיף כדור שהוא הרקיע כמו ואינו הכבוד

 .עכ׳ל הפניה לכל כלולים האופנים כי פצים מלשון ופשוטו י״ה שבטי לי״ב
 .השנית למעלה משותף זה שם כי הזאת המלה בפירוש לי שנראה מה אמנם

 דכתיב; .המפרשים קנס דעת על ולגלגלים במדרש כדאיתא המנאכים ממעלת
 ואופן שנאמר אופן נקרא עגול דבר ולכן באזני. הגל,ל קורא להם לאופנים

 המלאכים־ שנקראו והנכון .מרכבותיו אופן את ויסר ,יוכב כייון על עגלה
 את, פצים נקראים החשובים וכל ,פנים מן נגזר והוא חשיבות לענין זה בפס
 ולא שטוחים לעשות הנ״ל יוסף ר׳ החכם שנדחק ומה .אמשורוש המלך פני

היס: שתחת פקר ולי״ג אלכסונים גבולי י״ב אל להרמיז שרצה לפי כדורים
וכל השוהם באבני החקוקים י״ה  שבטי ולי״ב מזלות י״ב שבו המזלות ולאזור

 שס שהוא ידוע . שרפים : כלם הנמצאים כל מתהוין ומהן בהם רמוזים אותיות כ״ב אשר נתיבות ל״ב מן משתלשלים אלה שכל ידעת וכבר .שטוחים אלה
 המים׳ מן היוצא האש שהוא אצילותן מקום אל לרמוז החמישית בכס נמנו שרפים ר״ל ,השרפים מן אחד אלי ויעף ,לו ממפל עומדים שרפים ככתוב למלאכים

 הנביא יחזקאל שראה החיה שהיא אצי.והן אל לרמוז כתות בעשר ראשונה הנמנים והם מלאכים כת הס גם ־ הקודש והיות :אלה כל נשפעו ממנו אשר
 לא ולכן הסוג בשם המין קרא ועתה , הששית במדרגה ונמנים כתות מעשר אמס כת הם גס . השרת ומלאכי :הקדשים מקודש קבלתן לפי כן ונקראים ע״ה
 והוא: המיסד יסד ירצה .מעונו יסד הנ״ל: אמ״ש ירצה .ומש.שחן טהרות: סדר שהוא הסוג בשם טהרות במסכת כמ״ש השרת הוסיף רק סתם מלאכים אמר
 כאילו דמילתא סיומא הוא מעונו יסד שמשלשתן ועתה .אמ״ש ע׳י קודש בהררי יסודתן והוא כלם הנמצאות כל כלל הוא ומעונו ית׳ א״ס בכח כ״ע
זהר בהשתלשלות המציאות כל נתישד שמהן תבין ,אמ״ש שיסודן ממים ואש מרוח ומים מרוח ורוח רוח ר״ל ,מדרגות הד׳ אותך הודיע אחר כי דע אמר

ה, :זה ודע מז
א/ הספק .בספיקות הב׳) (הפן  הן היסודות אך חפח״ג הן מעלות שד׳ האמת ולפי ממים אש מרוח מים מרוח רוה רוח מעלות ד׳ הזכיר זו בברייתא ה

גשנע ולא בעולם לא הספר בכל השמיט והעפר אש מיס אויר שהן אמ״ש באותיות והרמיזו הזכירו לא העפר ויסוד .אש מים רוח שלש

ד בפי׳ הוא *) אב׳ י״^' ,הי
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 חותמו בתכנית אחד וכל מדבר הן חי הן צומח הן דומם
 כעשה שנאמר האמת אל רמז הוא כי זה והבן הכה לו אשר
הארץ ותגל השמים ישמחו ונאמר כדמותנו בצלמנו אדם

ר״ם
I שכחוכו הבהמי דעת אחרי ללכת כעתה למה דין ונותנת אדמה  
 לאני עונך נכתם וכתיב ילבינו כשלג כשנים חשאיכם יהיו אם וזש״ה
 חיים נשמת באפיו ויפת שנאמר אלהים מרוח נעשית הנשמה ואותה

 הנשמות לכל מקום להן ובירר מרו״פ נעשו יחדיו הנשמות כל וכך
 שום רצו ולא התורה לקבל ירצו אם להם ופירש לבדה אומה אומה
 הופיע למו משעיר וזרח וזש״ה ,ישראל של נשמתן לבד לקבלה ,נשמות
מיירי דבנשמותן רבותינו ופירשו ,׳וגו קדש מרבבות וחהס פארן מהר

ה׳ אוצר
 מחנות ד׳ אל הכבוד בככא שירמוז הברייתא דעת ,הב׳ סספק .בנפש ולא .

 הקוד״ש היות שהן כתות י׳ הן אלה ותהלת ארגמ״ן בשוד הרמוזים שכינה
 כרובי׳ם אלהי״ם ובני אלהי׳ם מלאכי״ם שרפי״ם השמלי׳ם אראלי׳ם אופני׳ם
 הקודש תיות קודם השנית המעלה שהן אופני״ם הזכירה והברייתא .ואישי״ס

 .הה' המעלה שהיא שרפים אמר הזכירה הקודם והיות הראשונה המעלה שהן
 הא׳. המעלה שהיא הקודש היות אחר הזכירה הו׳ המעלה שהיא השרה ומלאכי
 המפרשים כל פירשו כאשר כלן הנמצאות כלל מעינו פירוש אס , הגי הספק

כ אחריהם נמשכתי ואני  מלאכי עד הכבוד מכסא ולשתוק מעונו יאמר א׳
 מלשון ופשוטו שכתב הנ״ל יוסף ר׳ המכס על נפלא אני ,הד' הספק . השרת
 כתות מעשר אמת כת האופנים והלא הפנים כל כוללים האופנים ואיך פנים

 כי הודו מן כפשוטו נפקא ומאי שתחתיה למה כאמת הכתות לכל כוללת ואינה
 יסובב כאשר הכביד כסא סובב שכלי ענין שהוא ספירות כפי הוא סודו

 וא״כ ,כביב זהב זר ככתוב לעכיר״ה שסובב הזר וכמו העגלה ליתדות האופן
 שאמרנו הדמיון לענין בזה שהכוונה שנאמר לא אם ,לפשוטו איצטריך למאי

:גדול דוחק וזה למעלה
ן פ ה ) ( ׳ ג / הספק על הספקות. בהיתר ה א  הנקראת היא השלישית כי דע ה

 ואמרו ,העפר אל שב והכל העפר מן היה הכל ככתוב עפר
 מרוח רוח קראה אמנם .לעפרה(שלישית) תשוב ראשונה (עטר״ה) וחוה (בב׳׳ר)
 .נרדפים שמות פה הם ואויר רוח כי האויר מן קיבל אשר מרוח לקבלתה

 המים הזכיר ולכן עליו ושוכנים בו מעורבים המים תמיד שהעפר ולפי
 כאשר סדרן חגיגה במסכת כי דע ,הב׳ הספק בהיתר אמנם . עפר וה״ה .

 חיים גנזי ומשפט וצדקה צדק שבו ערבות .וז״ל יצירה בספר בכאן הוא
 שעתיד וטל להבראות שעתידין ונשמות ורוח צדיקים של ונשמתן שלום וגנזי

 השרת ומלאכי הקודש וחיות ושרפים אופנים ושם מתים להחיות הקב״ה בו
 בכאן כמו שסדרן רואה הנך .עליהם שוכן ונשא רם ומלך הכבוד וכסא
 להסמיכו שרצה לפי סתירה אין ומזה ,כאחרונה הזכירו הכבוד שכסא מלבד

 זכרש ככה למעלה אמרנוס אשר כתות עשר סדר אמנם .יוכו׳ רם מלך אל
 הרמב״ם מסדר שונים ג״כ ס מצאנו אחרים ובספרים .מדע בספר ז׳ל הרמב״ם

: שקדם במה זכרנום וכבר
 וכן ,דמילתא סיומא אלא אינו בשהוא התרנוהו כבר הג׳ הספק בהיתר אמנם

 שאש היא כך הברייתא והצעת .דוחק שהוא בו אמרנו הד׳ הספק
 כסא אצל שהן שכליות מדרגות ממנה ונהצבו נחקקו הגדולה לאש הרומז ממים

 וכאשר השרת ומלאכי הקודש וחיות שרפים אופנים בשמם הנקראים הכבוד
 נתייסד שבהם תמצא אמ״ש אותיות כללם אשר הנזכרים מדרגות ד׳ כל תקח

 ועתה .המעון בכלל הדבור השלים ופה .מעון הנקראים הנמצאות כלל כל
:הגדול בשמו קבעם אשר הקצוות חתימת לבאר רוצה

 שכתב מה על לעוררך ראינו דקדוקיה בכל הברייתא פירוש השלמת אחרי
 בכלן מופל נאמן מלך אל ואדון בברייתא לש״י בפירושו ז״ל הרמב׳ן

 ,תפאר׳ת גבור׳ה גדול״ה הם קדשו ממעון ופירוש ,עד עדי עד קדשו ממעון
 וכל הבנין מעונו יסד פי׳ בה עומדים שאנו ובברייתא .קדם אלהי מעונה כד״א

בחציבת וכאן בנאצלים ית׳ א״ס בממשלת מדבר שם כי ,נושאים .

 מלא כס שארז״ל וזהו צלמו, וס״ס ידוד היבוה ראשי
 וכל מעונו יסד אמ״ש פירוש .ומשלששן •־ מלא עולס על

:בו אשר
מי״ב

גאון
 יניחו שלא הבהמי ורוח ונשמה גוף הריעיס ג׳ יחד ונשבעו קרס

 נחיריו דרך וחוזרת להון נשמתו יוצאת ישן כשהאדם לכך זה את זה
 משנתו להקיץ רוצה וכשהאדם לפניו וערה לגופו סמוכה היא והנה
 ממהרת הנשמה אוהו כשמקיצין בבהלה מקין וכשהוא מעוררהו היא

 פתאום בפהע משנהו כשמקיק אדם ולכך נחיריו בתוך ולהכנס להכירו
 הלומות באים ואנה אנה ומשונימח יוצאת שהנשמה ועי״כ מהבהל הוא
:ושרסתה שמצאה מה לריעיה ומגדת ומוזרה רחוק כדרך הולכה כי

פרק
בוטריל הר״ט

 בהיותד ולח המקיף אל קורכהו בסבת חם ולח הם והאויר ,הממימוח מצד ויבש
 מה כל כי ויבשה קרה והארן ,ולמים קרים וסמים ,המים יסוד אל קרוב

ב/ הקור בתכלית יהיו הגלגל מן שיתרחקו  והזכיר היסודות לפרוט והתחיל והעו
 כמד אסד צד על המלאכים מן נכבד שהוא כאדם בו שדר הארצי יסוד גתחלה
 הטבע ושומר גזו 1ז החלקיות לאחיזת מקום הוא היסוד וזה ,ז״ל הגאון שאמר
 פני על וחשך ,ממש בו שאין דבר ובהו תהו היתה שהארן ואמר .קיים

 האש: יהוד חשך וקרא ,והמתאחר מהקודם הפך שהוא האש יסוד הוא תהום
 היסודי■ האש היה שאילו ספיריי אבל מאיר בלתי להיותו המורה שאמר כמו

 הקנין פועל שאינו והואיל , אש מתלהב בלילה כלו האויר רואים היינו מאיר
 חלק בסבת חשך האש יסוד שקרא לומר נוכל או . ההעדר פועל כאלו נחשבהו

 העליון החלק ,חלקים לשני נחלק האש יסוד הנה כי לאויר הממשש השפל
 הוא לאויר שימשש התחתון והחלק ,עכור ובלתי זך הוא הירח גלגל שימשש

 עכורה בלתי זכה אש קצת ים כי ,וז״ל השמים אותות בספר נמצא וכן .עכור
 אצל זכה אש שקצה הראשונים החכמים אמרו וכן הירח גלגל המשמשת והיא

 השפל תכלית תחתית כי ההוא במאמר רוצים .אשו לנגד עכור ואוירו אוירו
 עכור והוא למעלה בלכתו נכנס האויר כי ,כאויר נמזג לאויר המשמשת שבאש
 לנגד וזך דק יותר הוא ממנו למעלה האש מן שיש שמה לומר רוצים .אשו לנגד

 חלק כסבת תהום וקראו האוירי יסוד הוא תהום פני על .לו הסמוך המעורב
 חם ז־ הוא העליון הלקים, לשלשה נחלק האויר יסוד הנה כי מהאויר. שני

 הגעש מקום והוא המתהפך השמש ניצון כח חזרת תכלית הוא והשני ,ויבש
 וקור ממנו מעלה של בערך קר ההוא והמקום כפועל מים ישובו ושם העבים
 הוא והשלישי ,מעט מעט ויותכו יתדככו ושש העבים בין מתחזק ̂ המקום
 מפני במקרה ויבש מם והוא השמש ניצוך התהפכות בו אשר לנו הקרוב האויר

 יסוד ר׳ל ,המים פני על מרחפת אלהים ורוח .המתהפך השמש ניצון כח
ם. יסוד ר״ל המים פני על הטבעית הנחתו האויר מי  שהוא רוח: וסמך ה
 שהוא הבריכות בענין ז״ל הרמב״ן ביאר כאשר כהות שר׳ל לאלהים האויר יסוד

 באויר נרשמת כבר המוחש צורה ראוי ענין ואם זה אל מזה ה׳ קול ענין מצייר
 רש״ד ואבן וסיעתו ארסט״ו שאמר כמו לעין הגיעו עד בסמוך והסמוך הסמוך

 קאמר והכי המים יסוד תהום פני על פי׳ מספורטא יוכף רני והרב .ג״כ
 האש, שיסוד נמצא ,המים פני על והאויר האויר על הוא האש סוד והחשך קרא
ד יהודה רבי והרב . תהום פני על הוא ד׳  האויר תהום פני על וחשך פי׳ מגג

 עד החשך מן אשר העומק מצד תהום החשך תחת יהיו אשר והארן והמים
 זכרם וכבר באמיו המורה כוונת היא וזו הארך שהוא ביסודות אשר התחתון

:הטבעית הנחתם כפי
 הג׳ אלו ,ומשלשתן :דברי יבין בפילוסופיא שחקר מי בוטריל משה אמר

 מלאכיו עושה שנאמר :קדשו מעון יסד חיים אלהיס מרוח לבד רוחות
:קרא בהאי רמוזים שלשתן לוהט אש משרתיו רוחות

מי״ג

 בשני״ הם :הדק העיון ואמרי .אהדדי דסתרי נראה העיון בתסלת ,הרקיעים
:זה ודע ,הנזכרים מדרגות הד׳ מאלה הנמצאים ובשאר הבנין

ג . מי׳
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שחסם ואחר אמ״ש של אותיוה בכח חתס ביו״ל .רום מי״ג ב׳ ואחריש א׳ ראשיס של טומקיס ד׳ שהזכיר אחר מי״ג
 באוש מהם ואות אוס כל וקבע חזר שלש כח ביו״ד הוא השוה באסדוה אוהו והשוה ר' ורט ג׳ טוב

פירוש .למטלה וסנה :הגדול שמו כקרא שהוא השם מן ממכו נקודה (הטיגול) בו יצוייר לא טיגול כל כי הטגול
ביו״ל וחתמו קצוות משש הטליון צד שהוא מטלה לרום לא וכן לאחריתו ולא הטיגול של לראשיתו ראויה שתהא
 שתהא ממנו נקודה ■יצוייר
 לראשית ולא לאחרית דאויה
 נקודה בדטתך הנחת ■ואילו
 שבטעול אחד במקום אחת

 אני אוכל ראשית ותקראו
 טוב טומק וכל .אחרית ■לקראו
 לא טובה כל הגלגל בסוד
בשיתון^ אלא פשוטה תמצא

 בחכמ״ה כלומר וא״ו ה״א
 ואותיות ובדט״ת. ובתבונ״ה

 והן אמ״ש כח כנגדן הללו
 תחת חתם שש טבטות: כקראין

 .ביו״ה וחתמו למטה ופנה
 חתם שהוא צדק תחת פירוש

 וכנגדם ובינה בדטת בחכמה
 חתם שביטית :אש״מ כח

 בהי״ו. וחתם לפניו ופנה מזרח
 שהוא תפארת 'זהו מזרח
ובדטת בחכמה בבינה חתום

ג ״ י ש מ מ ח ש * ל ת ש ו תי ת מן או טו שו פ ם ה ת  ח
ם ר רו ר ש ב ל ען ש ב ק מו ו ש ל ב דו  הג

ה״ו ם .י ת ח ם ו ה ש ב ת ש ו צו ה ק פנ ה ו ל ע מ  ל
מו ת ח ״ו ו ה ש .בי ם ש ת ת ח ח ה ת פנ ה ו ט מ  ל
מו ת ח ה ו ר ע .בי ב ם ש ת ח ח ר ה מז פנ  לפניו ו
מו ת ח ״ו ו הי ה .ב מנ ם ש ת ב ח ר ע ה מ פנ ו ו רי ח א  ל
מו ת ח י ו ר ה ע .ב ש ם ת ת ם ח רו ה ד פנ נו ו מי  לי

מו מצד/ לרטה נוטה שהוא בדין ת ח ה ו ״ י ר .בו ש ם ע ת פון ח ה צ פנ לו ו א מ ש  ל
מו לטובה נוטה רטה כל וכן ת ח ה״י ו :בו

 אמ״ש אמות ג׳ בסוד הפשוטות מן אותיות ג׳ בירר הנכונה, *)הנוסחא נוטה שהוא החסד בשיתון^
ת, ו בהם וחתם הגדול בשמו וקנען הוצרך אלה כל ולפי . לטובה כו' ופנה רום חתם ש חט קצוו

י המילות מטילת נמצא כל אפר קצוות ו׳ של טומקיס להזכיר
 פכים ושמאל ימין ומטה מטלה הן ואלו ,מהם ימלט •לא

 הוא אשר לכ״ט הרומז בחולם רום בעומק והתחיל ,ואחור
 המילות לעילת מה מצד משתווה בעצמו והוא ההשוואות גל
 הפשוטות מן אותיות בג׳ חמש אמר :לו עלול שהוא אך

 לנ״ס חט״י הו״ז אותיות הס פשוטות פירוש .רום חתם
 ה״א יו״ד אותיות והס אותיות ג׳ מהם בחר והכה עצ׳י׳ק
 תשלום הוא האותיות באלו כי ואמ״פ תכניס חותם אתה מלשון השלים פי׳ חתם כי עומק יו״ד של בקוצו והשלים זא״ו

 מ״מ .לעטרת אחרונה וה״א התפארת קצוות לוא״ו והוא״ו לבינה והה״א לחכמה היו״ד כי כבר שפי' כמו הנמצאים כל
 בראשיתה העליונה הספירה תכלית וקשר בתשלום אמכם הספירות בגלגלי ר״ל במקיפין הן אלו כי להבין לך יש

לא אבל מתיר שבקרקע חותמות שארז״ל כמו העליונה הקשר על ג׳׳כ יאמר חותם כי הקרובה ספירה של זתחלתה
, מפקיע

 חתם שמינית : מא״ש וכנגדן
 שהוא יסוד זהו מערב .בהו״י וחתמו לאחריו ופנה מערב
 חתם תשיעית :מש״א וכנגדו ובחכמה ובדעת בבינה חתס
 שהוא נצח זהו דרוס בוי״ה. וחתמו לימינו ופנה דרוס
 חתם עשירית :שא״מ וכנגדם ובינה וחכמה בדעת חתם
 שהוא הוד. זהו צפון .בוה״י וחתמו לשמאל ופנה צפון

:שמ״א וכנגדן ובחכמה בבינה בדעת

בוטדי^ הר״ט
 מעתה כס נברא מה הבורא מרוח שבאו הג׳ פירש עתה רום, חתם חמש, -■מי״ו.

 החשבון זה כל ומונה מתמוטט אחד שאין נההם במה הפעולה כל מפרש
 שהיה לפי פשוטות גישרה משתים אותיות ג׳ לקח יצירה ספר ובעל . למצוא ■כדי

 דבר ימצא ולא צלעות שש הנקראים והם ותחת ורום פאות ארבע לחתום ^
 כשמו וקבען ,אותיות הג׳ אלו אלא יותר ולא פחות לא פעמים שש מתגלגל

ד ̂*ת'  ;ביה׳ו וחסמו הרום היינו ר״ל ,למעלה וסנה :בטוב עומד שיהיה כ
 דגברא וטוביה וזכוכית זהב יערכנה לא הסכמה זאת בוטריל משה

 בתלמוד רבים מדרשים יש והאלהים זכית את חכמהא דא ליה דאמרי׳
 מניח שהקב״ה מנין ז״ל כאמרם הקבלה בחכמת אלא האמת במחקר ייבנו כלא

 כפשוטו ^בן לא המאמר וזה ,בהו כתיב מה עלמא דמרי תפילי ,תפילין
 לדמות ואין ,הפשט דרך על לקיימו ירחיקהו השכל אכל ,שבעולם צד ■משום

 וערפל ענן חשך חגיגה במסכה שאז׳ל מאמר וכן .כפשוטו להיות אפשרות
 תחייבהו המאמר וזה כך, ע״י אלא להתקיים לעולם אפשר שאי אותו מקיפים
 ע״י המאמר זה יצוייר איך כי הנגלס מאופן חון אותו לשפוט השכלית החלוקה

 הוא וא״כ כגבוליו שעור בעל מוגבל וכל במקיסיו מוגבל מוקף ל( כי פשוטו
מן שאחריו ומי אריסט׳ו עשה שהרי אמח אינו וזה ומשוער, ומוגכל מוקף •יהיה

סמשאים

ה׳ אוצר
ג ״ פן מי ה ) ( א' ח. חותה ואתה כמו השלים פי׳ מתם. ה א חיני  שבכאן חתם וי׳

 שפירוש , מפקיע לא אבל מתיר שבקרקע חותמות כמו קשר
 . שיבא במה ית׳ וכאשר לכ״ע ורומז בחול״ם הרי״ש , רו׳ם קשרים: חות׳ם

 לשון שהוא ידוע וענינו ,מכס וברותי מן ונגזר מהכפולים עבר מהקל ,ברר
י הקריאה ראוי ולכן ,ממנו נמצא לא הדגש ופעל בחירה ד  ברי ולא בפת׳׳ח ו
 והבורר , יוצא פועל והוא אשה בוררת הקל בבנין בו שמשו ובמשנה .בציר״י

 אותיות ק אותיות שלש .ית' לא׳׳ס בו שהרמז שקדם במה הנזכר החוקק הוא
ה׳ו  .פשוטות אותיותיהן והנה עצ״ק לנ״ם מט״י הו״ז שהם פשוטות מי״ב י

 אמ׳ש והם חלקים לג׳ נחלקים אותיות פכ״ב התבאר שכבר שתדע וראוי
 נקראו אמ׳ש אותיות והגה .צ״ק ס״ע ל״נ ט״י ז״ח וה״ו כסד׳ת וכג״ד

 למעלתם ק ונקראו חותם נקראים פשוטות מי״ב הנזכרים יה״ו ואותיות , טבעות
 אש מים לאויר רמז אמ׳ש אותיות כי וזה , הטבעת מעלת אל חותם כמעלח

 פירושים ב׳ הזאת המלה בפי׳ קבלנו . וקבעם :יח׳ הגדול לשמו יה״ו ואותיות
 מפני כן נקרא הקובע כי עליך ישימו וקובע ומגן צנה כמו קובע מלשון הא׳

 בהם שתהם פי׳ כאשר הגדול בשמו הקיסם וקבעם וירצה הראש מקיף שהוא
ו מחצה׳ על כמחצה קבוע כל מענין קבעם הב׳ והפירוש , הקצווח , מי ״*צ5ד
ם אחרים לשמות יתנועעו ולא בו קבועים שיהיו וצום ,הגדול בשמו נטעם שי  ו
 ולכן המפורש שם כתנועת המרכבות להניע ממונים הקודש אותיות שגם כידינו

 שברר אותיות הג׳ כלומר מזכר אותיות ג׳ לכל ביאור זה יה״ו ,ספירות י׳ לכל הכולל הוא כי הוי״ה הוא הגדול בשמו . אחריה לשמות יתנועעו שלא ^קבעום
בזה חלקים לו׳ אותם כשצירף נזם יה״ו באותיות ל’ר בהם ומתם . ויתעלה יתברך המפורש שם ר״ל הגדול שמו אותיות הם והן יס׳׳ו הם פשוטות י״ב «ן

האופן
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 פירוש וחושך; ומפקיפ מסיר ושבכלים סוסך ולא מפקיע’
 והוא יה״ו הוא הפירוש של הסשלוס והנה קשרים; מושמות

 בזה והמשל .הנמצאים כצ לשאר בינו אשר הקשר שעצמו
 ששלום והוא העליונים מן שכל בו יש האדם כי .שאדם

 הנמצאים לכל ראשיש והוא השכליים לומר רוצה ■העליונים
 השכלים ירדו ידו על פי הגלנול בסוד הירח גלגל משחש

 .ולסיבובו לזירו משחש אשר הנמצאוס שאר ישעלו ידו ^על
 הנברא שהוא לומר המעה אל המציאוש ראשית הנה ^נאמרי

 אמנם הבריאה נשלמת ו׳ ביום כי הוא ידוע כי הראשון
 בפסוק זה סוד גלה ע״ה לקיש ריש כי בפירושו אינני
 ג״א אלו והנה .רבה בבראשית ועיין מרחפת אלהיס זרוח
 וקובע ומגן צנה מלשון קבען מלש הגדול בשמו קבען •יה״ו

 הראש אש המקיך דבר קובע ופירוש סביב; עליך ישימו,
 הגדול. בשמו הקיפן ר״ל הגדול בשמו קבען זה ולפי

והס ה״א וא״ו ה״א יו״ד בשם נרשמים הס המרכבה ׳גלגלי

ה׳ אוצר
 אכחר כאשר ,אח־ לקצה חלק כל ושה וה״י וי״ה הי׳ו כו״י יו״ה יה״ו '׳האופן

 רבו פנה, ;ושמאל ימין ואחור פנים ומטה מעלה הם , קצווח שש :שיבא <מה
 .פנה לראש היסה כמו יסוד מלשון שהוא י״א זו בסיבה המפרשים דעוס

 וחסם רום הנקרא במטלה בכלל הנמצאוס כל ויסוד שורש ששם בו ■זהמכוון
 בשמו יחסמו שורש בו שם ואהס אחס בכל הקצווס בכל ולכן יה״ו בשם ■אוהו

 פנו ואמרו , לזויס מזויס המפנה מלשון שהוא וי״מ .להש.ימו בו ■המיוהד
 הפסיק החסימוס שבאלה בזה והמכוון .ממנו ונעסק נפסק שהטעם ,׳מקום
 אני שדי עצמו קרא ולזה סכליס לאין להמשיך ראוי היה אשר המציאות המשך

 ס״ק עולה שד׳י של נעלם כי בידינו הקבלה ובאה .די לעולם שאמרהי הוא
 ס״ק לעולם גבול ששם ר׳ל , ת״ק עולים הנעלמוס אותיוס יו״ד דל׳ס שי״ן הזה
 מלשון שהוא וי״מ .כנו על העולם עמד המסימוס שבאלה והמכוון ,שנה

 מאלה אחד לכל ששם בו והמכוון ,העם שרי שפירוש העם פמת ויתיצבו
מ סחסיו. המסמנה כל על שררה החסימוס  רז׳ל שדרשו וכמו פנים מלשון וי'

 שנשסמשו רואה הנך ,בו ועוסק עסקי מכל אני פונה שלי פנאי פני אס ׳ושמתי
 שס אמר כאלו פנה באמרו בכאן והמכוון ,פנה מלשון פנים ר״ל הלשין •גזה י

 הרביעי פי׳ אמנם .פינה הקריאה הפי׳ נ' כפי והנה . קצוות ו׳ מן לכ״א פנים1
 אחרית הוא התחתונה ראשית הספירות כל כי דע למעלה(בקמ״ן) פנה ■הנקרא

ע אל ירמוז וקוצו היו״ד כי וזה יה׳ו שם ע״י בזו זו שלהם וקשר העליונה  כ׳
ס  ירצה למענה בסיבת וירמוז ו״ק ובכלל הת״ס אל והו׳ השלישיס אל ופה' מני

 לפרש אין כי חתם בתיבת הרמז בחכרסה ודבקותה וספירה ספירה כל •גהתרת
 אל לרמוז בא רק רום חתס חמש אמר כבר שהרי לרום המכוון שיהיה למעלה

 הקצה הזכירו אחרי הקצוות בשאר באמרו בעצמו הטעם וזה , שביארנו הסוד
 :להם אחד כלל כי בכללם יחד נאמר והצעות והספקות . זה ודע , הפאה ימ:כיר

ע ס והמעלה ,כ״ע הוא בכאן האמור הרום כי ־ד  ספירות שתי ובכללו ,א׳
, הספירות מכל למטה והיא העטרה אל רמז הוא ותחש , ושלישית שניה

 פירשנו וכבר .צ־״ע הוא ומערב ,במסבו א׳ הם בעלה פם והמטרוניתא האמצעי קו דרך המאירים פנים והם ת״ת הוא ומזרח בתחלתן נעון שסוף בכאן יוהרטו
 כי המזרח אחרי והזכירו הימין שוק. ובכנלו הבנין ראש הוא כי רום דא כלומר חסד הוא דעתי לפי ודרום , הוא׳ו משך הוא כי הפנים אחרי והזכירו יזה

מ .השמאל שוק ובכללו הרעה, תפתח מצפון יאתה זהב מצפון השמטה ואדון בעל אל רומו הוא וצפון ,המזרח ר׳ל מסד כלפי מטה ׳הוא  והצפון הדרום כי וי׳
 ודעתם הזרועות ולא השוקיים יסודרו צי״ע שאחר וראוי , למעלה מלמטה כן סדרן שהמסדר כן לומר טעמם כי ונראה ,בכללם והזרועות השוקיים הם

:החתימות לפרש בכאן שהוסיף רק למעלה שהזכיר העומקים הם והם הספירות כל ו״ק בכלל הנה שיהיה ואיך מדעתנו רחבה
ם מנ א ג' נבנה אבנים מג׳ יה״ו ששם לסי שבע ולא שש החתימות ^ ה הי״ו הו׳י יו״ה יה׳ו צירופו וככה בעז״ה נפרש כאשר בתים ששה בונות אבנים ו  וי׳

ה׳ו חתימת ר׳׳ל אותיות ג׳ באלה הקצוות חתימת טעם ביארנו וכבר .בעז׳ה יתבאר הדברים אלה כל וטעם וה״י כלם הספירות כל כוללים שפס לפי י
: סלה נצה אמן ועד לעולם ויתעלה שמו ברוך המפורש שם והנורא הגדול שמו בהם נבנה אשר אותיות שהם

ואמר . אותיות ג׳ לקה אמר לא למה , אותיות ג׳ ברר , הב' הספק .הראשון והוא הר,ס חתימת הזכיר בחמישית למה הא׳, הספק . בספקות הב׳) <הפן
מאמ׳ש א' אהי׳ה בשם לקש למה ,הג׳ הספק , הפשוטות האותיות מבשאר יותר בהן יש חשיבות ומה לקח שבהם השובים שהיותר מזה יראה ברר

שמו פירוש אם ,הד׳ הספק .האותיות חלקי מג׳ א׳ מכל לקח נמחקים שאינם השמות ובשאר אות הכפולות מן לקח לא ובשניהן הפשוטות מן לקח ינהשאר
הגדול

 ס בחול״ רוס הגקרא בכ״מ אשר הגמצאוה לכל המקיפים הס
 מקין} יה״ו והוא אהי״ה שנקרא הגדול בשמו מקיפים וכ״מ
 מן וקב וי״מ .בו אשר הנמצאוה לכל שמקיך הרקימ כעין

 ר״ל דמי מחצה על כמחצה קבוע כל מלשון הגדול בשמו
 יסנועעו צבל בו קבועין שיהיו וצוה הגדול בשמו נמען
 שג׳ אמרו רבה בראשים ובמעשה .אחרים לשמוס משם

 שם בסנועוס המרכבום להניע ממונים הם הקדש אוהיות
 ששה סדר כך כ״ע של ו׳ שסדרו וכשם ;פס עיין המפורש

 ספירה בכל פירוש למעלה פנה .הספירוה כללי של קצווח
 וא״ו ה״א יו״ד ביה״ו וחסמו ובפרמיה בכלליה ושפירה

 ראשיתו ר״ל הספירום תערובת בין הממוצעים הנקראים
 לבינה ה״א לחכמה יו״ד יה״ו ופי׳ ;העליון ואחרית ממה של

 בתבונה שמיס כונן ארן יסד בחכמה ה' שנאמר לדעת וא״ו
 / ביו״ה וחתמו לממה פנה שש .נבקעו תהומות בדעתו
עומק את והשלים חתם ובתבונה ובדעת בחכמה פירוש

תחת
בוטריל הר׳׳ט

 ואלו , בגוף כח ולא גוף אינו ית׳ שהוא להוכיח מופתיות הקדמות המשאים
 למטה ופצה תחת חתם שש .בשרשיס הקבלה לבעלי אלא יבחנו לא המאמרים

 השמושים משתנות הפעולות ואם מתהפכים הם ומטה מעלה ר״ל ביו׳ה, וחתמו
 הנקרא בשפר בפיס דר שהיה הישיש נסים רבי הרב ביאר כאשר . משתנים ג״כ
 לא הריחני ודרך הפעולות דרך אופני ישתנו הבריכות לפי וז״ל מלוכה צניף

 אופני יאירו לא המקובל האיש מצד יתבלבלו השמושים ואם בגופני יסעול
 הימין אל יועיל לא השמאל ודרך השמאל אל יועיל לא הימין דרך כי הפעולות

 לפעול ואין אחר בענץ יועיל אזבוג״ה ושם אחד נענין יועיל טניאל שש כי
 כפמוש הפרגוד לפני העומד שר מטטרו״ן ושמוש הגדולה בסוד התפארת בסוד

 אבות פלשה שמושי נהחליף ואין האחר כצירוף אינו זה צירוף ושש אוריא״ל
ת באמרו הקדושה בתורה הנפלא סוד וזהו אמות שלש לשמוש  אלינו תדבר וא׳

 המשרתים שכח כמו כי לנקבה, הזכר סוד שהחליף ר׳ל צי, עושה א׳ת ככה ואש
 האדם יולידהו האדם שאמר הפילוסופים ראש ראינו והנה במדרגות, אינושוה

 אור והיא החיים על תורה השמש והנה .ולבנה צדק שבתי אמר ולא והשמש
 המתכות על המושלת היא השמש כי המחקי חכמי כתבו והנה .הגויות כל

 כאשר לזולתו יתחלף פלא וסגולה כח לו יש משרתים מהז׳ אחד וכל ,והצמחים
 סגולת ,השפלים כענינים הסגולות יתחלפו המשרתים ומצד התכונה חכמי כתבו

 כן ואם הירגונס״י, כסגולת אינו הספיר וסנוצת מד״ו כסגולת אינו קרישטא״ל
 שוה אינו וזהו שמושם לחלף יחוש לא והאזכרות הצירופיש טעמי ידע שלא מי
 השמוש בטנת האומר ולכן נימא כמלא אפי׳ בחברתה נוגעת מלכות אין כי

 הידיעה אלא שפס־ם בטוי נקרא לא כי לו יועילו לא ומוצאם מחצבס ידע לא אם
ח חיתמו רתם שבע ;״ל ז נסים רבי הרב עכ׳׳ל השמות בבירור  לפניו ופנה מזי
פנים נקרא והוא האור קנין הוא כי בתחלה מזרח לקח ביאור .בהי׳ו וחתמו

והפנים
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 פירוש .בהו״י וחתמו לפניו פנה שבט .טטרת שהוא מחת

 :ובחכמה ובדטת בתבונה והשלימו תפארת והיא למזרח
 הוא לאחריו פירוש .בהי״ו וחתמו לאחריו פנה שמנה
 תשפה .ובדטת ובחכמה בתבונה 1וחהמ יסוד והוא מטרב
 נצח לימינו פירוש . בוי״ה וחתמו לימינו ופנה דרוס חתס

 ובחכמה בדטת וחתמו נצח. בימינך נטימות שנאמר
 .בוה״י וחתמו לשמאלו ופנה צפון חתס טשר .ובבינה
 ומה. .ובחכמה ובתבונה בדטת וחתמו הוד לשמאלו פירוש

 ומטה מטלה הזכיר כך ואחר תחלה טומקים היו״ד שהזכיר
 נקשרים כולם הנמצאות שכל לפי ושמאל ימין ואחור פניס
 ואחור פניס ומטה מטלה לו שיש וכל טומקיס היו״ד באלו
פנה והוד .טומקיס ד היו" באלו נקשרו כולם ושמאל ימין

בוטריל הר״ט
 והס פאות ו׳ גוף לכל כי ידטגו והגה .מהאחור במעלה נכבד והפנים
 אלא ימין פנים מטלה והם הנכבדות הס וג׳ ,ישמאל ימין ואחור פנים ומעה
 כי מ-:לה לקח ונתחלה ,לו המתהפך רוח לכל לקחת יצטרך יצירה, ספר שבעל

 גדר יוכר לא מטה בזולת כי מטה לקחת הוכיח ואח״כ ,מה:ל הנכבד הוא
 לפניו ופנה מזרח והוא מהשאר נכבד היותר לקחת יוכרח זה ואחר ״ המעלה

 .בהו״י וחתמו לאחוריו ופנה מערי חתם שמי^ח : לפנים האדם תנועת דרך על
כ השפנה השמוש ישתנה שהפועל והואיל  לימי« ופנה דרוס חתם תשיעית :ג׳
 כמו יישוב בו אין דרום שפאת לפי נגב הנקרא הוא הדרום .בוי״ה וחתמו
 שחמר כמו הראש הוא והדרום בדרום אשר החמימות מפני הפאות נשאר

 כוונת וזהו בצפון והזנב הראש הדרומי הקטב אחד כאיש הגלגל כי ארסט׳ו
 רני הרב p משה רבי הרב וביאר .יצפין להתעשר ידרים להתחכם הרוצה רז״ל

 ור׳ל ,בדרום הוא הראש כי ידריס להתחכם הממה, הכית בספר ז״ל1 יצחק
 הגופניים בענינים להשתדל יפנה לא ובזה השכלי החלק אל עצמו האדם יטה

 בירושלמי ז״ל כאמרם החכמה אופן לו לק״ם בהכרחי אם כי והעושר ההון בקנין
׳ בירושלמי אמר ועוד .חוכמתאי לאו מולאי לאו אי  לקרייחא אזיל שמעון י

 אמרו להון אגיב ולא מלין תלת מניה דיליה.בטון מה ביון ליסטיא עליה נפקין
 והלב בלב הלו״ן האיברים כל לון אמר לב־ אפסדת ממוגן■ דאפסדת בדיל ליה

 שהוא סמא״ל שם על שמאצ נקרא הרע היצר .יצפין להתעשר . בכיס מלוי
 ואת שארז״ל כמו צפוני ונקרא ,ל׳ פרק שני בחלק המורה שביאר כמו השטן

 הרע והיצר , אדם של בלבו ועומד שצפון הרע יצר זה מעלינס ארחיק הצפוני
 והזנב לראש ולא לזנב האדם וישים גופני ושלמות בעושר לבחור דרך נותן

 ב'.פין שלחן וסימניך ,כן אמרו שבדרום רבותינו ארז״ל לוה ורמו .בצפון
 ובהסהלקו גופני ענין שהוא הפנים לחם עליו משים השלחן .בדרום ומנורה

 גדולה לענין ש^רה שמן בה שמשים שבדרום והמנורה ,אותו אוכלים היו
 .המדית הכרת בספר יצחק רבי הרב בן משה רבי לשון כאן עד ,הגדלה1

 קודם הדרום היצירה ספר לקח ולכך מהצפון נכבד יותר הוא הדרוס וא״כ
 כשהאדם דוגמא וזה . בוה״י וחתמו לשמאלו ופנה צפון חתם עשירית : הצפון
ק למערב ואחוריו לצפון ושמאלו לדרום וימינו למזרח שניו למערב עומד  עשה ו

 שהגענו עד מוינו שהרי ר״ל בלימה ספירות עשר אלו כאן ויש .ית׳ הבורא
ר :לעשירית כ  באלו יצירה ספרי ברוב טעות שנמצא בעבור גוטליל מסה א
 . יו׳׳ה הוא השני השמוש .יה״ו הוא הראשון הכמוש . אותם אכתוב השמושים

 הוא החמישי השמוש .הו״י הוא הרביעי השמוש .הי״ו הוא השלישי השמוש
ה׳י הוא הששי השמוש .!י״ה  פשוטות עשרה שתים מן אותיות שלש הרי .ו

 לו יש עשרה חשבון י׳ .שמו סוד וזהו פעמים ו׳ הגלגול אופן על שמתגלגלות
 דרך על גדול עיקר לו יש החשבון זה וא״כ ספירוח עשר דרך על וסוד יסוד

 המקובל וביאר .מעשרה למעיה שכינה יבדה לא ז׳ל אמרו ולפיכך ההתבונטס
ד א״ג נחמן ג״ר משה ר׳ הגדול ח ה״ו ג׳  .שכינ״ה בחשבון עולים ,ט״י ז׳
ס י׳ כיצד א ט׳ פעמים ט' ,ק׳ הס י׳ תעמי  ז׳ ,ס״ד ח׳ פעמים ח׳ ,פ׳

 ,ט״ז ד׳ פעמים ד׳ , כ״ה ה' פעמים ה׳ ,ל״ו ו׳ פעמים ו׳ ,מ״ט ז׳ תעמיס
ם נ' / ב׳ פגימיס ב' יי י׳ פעמי החשבון סוד על ה׳ ״ אחד א' פעם א׳ ד

6כז

 היהה־ הכוניס מאסו אכן שנאמר יסוד מלשון פירוש שהזכיר
 הנמצאונו לכל ויסוד שרש ששם פנה במלת ר״ל .פנה לראש
 הקנוופ שאר לכל וכן יה״ו בשס אוסס וססס הרו״ס בכלל
 המיוחד בשמו וחתמו ויסוד שרש בו שס ואחד אחד בכל

 המשך־ חתס פי' לזויס מזוית המפנה מלשון וי״מ .להשלימו
ד וזהו והנוצה קץ לאין להמשיך ראוי היה אשר המציאות  סו

 ת״ק. גבול בסוד די לטוצמי שאמרתי הוא אני שדי אל אני
 מלשון פנה וי"מ .יו״ל דל״ת שי״ן של נעלמו שהוא שנה

 כת ששס ור״ל . העם כל שרי פירוש העם כל פנות ויתיצבו
 עטרס כמו המעלות כל לקבל קצוות הששה מן אחד לכל

 לבינה שבונה וכמו אלהיס לחכמת שלמה חכמת וכמו לכ״ע
דן ומדת העליון לחסד וחסד של הדין למדת מטה של ה

מעלה
ה' אוצד

ה הגדול  ‘ד® בן לשם הנושא ת״ת אל נורא רונצז י5 הנורא שמו יאמר א״כ כוי׳
ה הגדול שמו פירוש אם ,הה׳ הספק .אל לשם הנושא הגדול ולא  למם הוי׳

/ הספק .הוי׳יה אנור ולא יה׳ו הגדול שמו כתג  1רו« מטה מן הקצה אם הו
 בה׳א■ ר״ל הוי׳ה בשם חהומה היא והלא יו״ה בחותם חתמו למה לעטרה
 בראע ה״א לפחות שיהיה הי׳ו בחוחם למחום לו היה לפחוה או שגה אחרון

 'אל רומזים הקצוות אם ,הז׳ הספק .ב״ד שבנם הה׳א אל הרומז החותם
 בהן,ו'• וחתם יאמר , קצוות גשם קראם למה ,בספירות והחתימה הספירוח
מ חתם יה׳ו שהוא הא' החותם בשלמא ,הח׳ הספק .יבאר כאשר פפירוח

 לת׳נן׳ והוא״ו לשלישית והה' לראשונה ן והקו לשניה יו״ד נאה בסדר חהמו הרום
 החתימופז שאר אבל ,ארן יסד בחכמה ה' וסודו ,ספירוס ו׳ כלולים בו אשר

 ; הזה בסדר אליהם הגיע מה ככה על ראה מה הקצוות בשאר שסתם
/ הספק היתר . ההפקות בהיתר הג׳) (הפן א  שהתרת^• ספק בהיתר החירו ה

מופל(^ ברמז סודו הדנהנו וכבר בחמישית רוס עומק בעומקים
 עם; החקפרוס לו אין מעלתו שלרום נחשוב שלא ופדי ,מכם המשכיל ויתבונן

ב/ הספק סל .זה ודע כן אמר אחרונה ה'  לטעמים הג אלה נבחרו כי דע ה
 דעותיהם: וכל בס דבר עיונו עומק לפי וכ׳א רבים בספרים התבארו רבים

 במקומו® הזה בכפר עליהם שעוררגוך במה ודי הדברים יארכו פה להביא
 האותיות: אלה נבחרו כי כו שקבלנו מה דבר נאמר אך ,הזה הספר מן רבים

 מציאותי קיום על ולהורות הכוי״ה על יורו לעולם שתהפכס איך א׳ ,כבות לב'
 מהם יצאו תצרפס שאם האותיות שאר משא'כ האותיות אלו נבחרו ית׳

 הויה אותיות אלה מן אותיות כ״ב בכל קטן מספר אין כי והב' . רבים שנויס
 הפ= ס״א ך׳ הם יו״ד במלואם תקחם אס ואפילו , המפורש שם נבנה בס אשר

 P ועשה רב למספר יעלו במלואם הם האותיות ושאר ,י״ג הס וא׳י ו׳
 שאת» מקום כל מאהז׳ל יקר ומה יוכיח סיני והר ית׳ ענותנותו על להורות

 הנורא■ כפיזו אפילו ור״ל ,ענותנוהו מוצא אתה שם הקב׳ה של גדילתו מוצא
א אחריו שה מיד עשרים והוא יו״ד הראשין שהאות  ממני קטן חשבון שהוא ה׳

 הסבת: היחס לאהי׳ה הא׳ ובבחירת ,ענותנותו טל למרות זה וכל ו' שהה
ע על לרמוז בעדו המדבר על להורות  הותר ובזה .סתרו בחשך המתעלס כ׳

 הסבות מפני רק הכפולות גם הפשוטות שאר נבחרו לא כי דבר סוף ,הג׳ הספק
 שהוא: לסי ,הד׳ הספק על .הזה החבור מן המקימוח ובשאר פה זכרנו אשר

 ,משם קבלתו עיקר כי להורוה המקום כזה כן קראו חסד כלפי מטה חסד רב
 הפחד• מקום «ן קבלתו לפי נורא נקרא ומשמאל מימין מקבל בהיותו אך

 באי. יה׳ו שם שתיבה הא׳ בפן התרנוהו כגר ,הה׳ הספק אמנה .והיראה
/ הספק היתר על .דמילתא לסיומא  דרר ובא כיון יפה כיו׳ה שחתמו מה הו

א לת״ת והוא״ו ולשריה לכ״ע היו׳ד האמצעי קו א טל לרמז לעטר׳ת והכ׳  ה'
/ הספק היתר על .ב״ד שבשם אחרונה  לס• ספירות ולא קצוות שקראם מה הז

ב יורו שהם ה יפה קראם ולזה המוגשמיס לקצוות ג׳  היהרמפסא: על . השה מ
ח/  שנ®■ ועשרים מאה ימיו והיו בפסוק לתורה ובפירוש מאד עמס ספק זה ה

ס מחברת סוד ביארנו  .וח® . מהברית ק׳ך עולות והם עליונות ג׳ עס הבנין ז׳
בז® חשך מצתוני לך ויגנו ההם במחביוה תתבונן הה־תר זה להבין הר,ה

הדרוש
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ד ״  ששש להודיע כלי אלא זו משלה לפרש חזר לא מי
 ארבע מכח בנוי שהוא הבנין עיקר הס קצווה

 שהזכיר והאותיוה .באוסיוס שהס החלה שהזכיר אותיוח
 כ״ב ובס בהס חהומיס שהקצוות חותמות אלא איכס

 דבר בכל מתפשעות אותיות
 וכן לה׳ ומד׳ לד׳ מג׳ ודבר

 שהוא לבר כל וכן .עשר עד
 לפרש צריך אינו ראשון בכח

;עשר עד מתפשע הוא שממנו

מ״א ב ״ א פ ״ ת הזכיר לא מ  איו
 אחרון פרק עד '

 אבות שלפה מזכיר . שהוא
 בדבור כפולות וז' ותולדותיהן

 שאין פשוטות וי״ב ובתמורה
 אמ״ש .בתמורה כפל בהס

 לפי יסודן .א״ש מי״ם אוי״ר
 לכח אלא יסוד הזכיר לא נעלס דבר אלא קודס שאין

 בהן שיש בו מכיר שהאדס כו מיוסדות שהן מהן היוצא
כח ,

 זוג ובת נצח של זוג בת וכמו לשמש לבנה וכמו מעלה^
 אחד לכל פניס שס כי פניס מלשון פנה וי״מ .יסוד של

:קצוות מהוח״ו
מרוח(בינה) ורוח חייס(חכמה) אלהיס רוח , יס״ב מי״ר

״ ‘באיימי ספירות עשר *אלו מי״ד  mro )1ססס?ט7ע1מסו י
ד) (ת״ה) ייח“ ומים מרוח ורוח חיים אלחים שו  צפון וננפר־(י

 והזכיר (נצח) ודרום (הוד) ומערב מזרח ותחת מעלה ורום ממים ואש
־ ׳ ̂ ״ ̂ ̂ ;ודףו□ וצפון

פרקא סליק

 יסוד אותיות ושתים עשרים
 כפולות שבע אמות שלש

 אמ״ש אמות שלש .פשוטות עשרה ושתים
 מכריע חק ולשון חובה וכף זכות כף יסודן

: בינתים
:וגרמ״נ ה׳ כאוצר כמ׳ש הגי׳ מנטוכה(שכ״כ) כדשוס *}

 שכל שכשס להודיע זו משכה
 בעמקי נמצאות הספירות עצמי

 נמצאות הס כך המחשבה
:הספירות בעצמי

ב ״ א פ ״  ושתים עשריס ם
.יסוד אותיות

 בפ״א שביאר אחר פירוש
 ומהות וחקיקתן הנתיבות מהות

 בשנה בעולס ודוגמתן הספירות
 זה בפרק לך ופירש חזר ועצמותן והעלמתן ויחודן ונפש
 הס כי יהוד אמר ולכן .מהס האצילות משתצשליס האיך
אס הס אשר אמות הג׳ כי ואמר .הנמצאים לכל יסוד

ה נמצאו הנמצאות ■ שכל לפי הנמצאים לכל ויסוד מ "ו  מהס.
והפשוטות הכפולות גס ואמכס .יסודות מהס למטה נקרא תקרא לבינה אס כי מלשון אמות נקראו הספירות שבעצמי

מן
מגרמישא הר״א

ב ״  וכהם עולם של יסודו .יסוד סותיוח ושתים עשרים מ״א פ
1״p ז״ח ה״ו חותיות לי״ב פשועות עשרה שתים גברא

צ״ג
בוטריל הר״ם

ה׳ עצמו על מורה הה׳ החכמה זאת סוד ועל .כמרונעו עצמו שומר הוא י
 שומר הוא החשכון סוד על ו' ,למעלה ביארתי כאשר ויהיה הוה היה הויוס כשלש
 והנה עשר השנים סוד על מורה הו׳ החכמה !את סוד ועל ,במרובעו עצמו
 יה״ו וסוד .הוי״ה סוד ביארתי הרי ראיה וה־ שמיעה ו׳ הקבלה בעל כתב

 ואומר ,אתה חנון אך סוד וזהו א״ך כמו ואהי׳ה אהי״ה הצירוף בסוד יעלה
 העכו״ם את ומכה ישראל על המרחמת היא המדה ו!את לישראל, טוב אך

 יתחלף א׳ כי מאהי״ה בצירוף יוצא תצמ״ן ושם ,עמך ואת אותך ואך וזש׳ה
 יתחלף י׳ בה׳, ביתא האלסא את1ב יתחלף צ׳ ב״ש, דח׳ת בית׳א באלפ״א בתי״ו
 אהי״ה הרי בה׳ ביתא האלפא בזאת יתחלף צ' ,במ״ם ביתא האלפא בזאת

:תצמ״ן בצירוף
ד ״ ם, אלהים רוח מה בלי ספירות עשר אלו טי  ומטה מעלה אש מים רוח חיי

 להוציא יצירה ספר בעל שטרח לאחר ביאור .וצפון דרום ומערב מזרח
 המעיין יטעה שלא כרי קצר לסימן אמר ואחת אחת כל על ואמר ספירות יו״ד

 לעשות שנהגו רבים מהברים מנינו לזה וכדומה ,ספירות העשר אלו בחשבון
 אהרן ר׳ הרב וביאר . קצרות במ.ות העולה כ;ל הנתב צד על דבריהם בסוף
 שלא כדי מה בלי ספירות עשר אלו יצירה ספר בעל אמר ,וז״ל הפרד׳ם בספר
 לאחר אמר להכי ספירות עשר הם שחשב עומקים שעשר לומר המעיין יטעה
מי© רוח חיים אלהים רוח ספירות עשר אלו ארבע שלש שתים אחת שחשב

 דרום כי דרום צפון גרסינן ולא ,צפון דרום מערב מזרח מטה מעלה רום אש
:ימין נקרא ולכך הנכבד הוא

ב ״  עשרה ושתים כפולות ושבע אמות שלש אותיות ושתים עשרים ■מ״א פ
שבהן ספירות העשר ביארט כבר ראשון כפרק ביאור .פשוטות

נברא

גאון ר״ם
 לעיל כדערישיח ,אמות שלש יסוד וכו׳ ושתים עשרים מ״א

יסודן :התולדות עיקר לשון .סמות :א' בסמוך'בפ׳ ,
כף

ה׳ אוצר
 היו הקצוות בהם שנתתמו כלם החותמות שאלו כלם המפרשים ודעת .הדרוש

 וכפי ודעת בינה חכמה שהם יה״ו אותיות רומזת אליהן אשר ספירות בג׳
 ידעת בחכמה והמטה , ודעת ותבונה בחכמה הרוס נהפכו קצה התימה צירוף

 צירוף כפי הקצוות שאר האופן ובזה . והכמה ודעת בתכונה והמזרח ותבונה
ה׳ו אותיות מ ידעתן זהו נמתמו, כך י  בזה יהפכו ולמם מקושיותינו נצולו לא מ׳
 נפתל בה אין דקדוקיה בכנ מבוארת הברייתא יוונח ומעתה .זה ודע ,האופן

 המתהפכים ודעת תבונה חכמה למוצאי וישרים למכין נפוחים כלם עקש1
:םקצוות בחתימת ■

ר ״ טי  (פחד) אש (חסד) מים (שלישית) רוח (שניה) רא״ח (אחת) יס״ב אלו .
(ננ׳ח) דרום (צי״ע) מערב (ת׳ת) מזרח (עערה) תחת (כ״ע) רום
;(הו׳ד) צפון

 דבר לפרש אלא היה לא דבריו מכח שנודע מה לפרש שחזר מה המחבר אמר
 בנוי איננו ובמורגשיס ברוחניים הבנין עיקר הם החתימות כי אף זה

 ברשימה בכ״ע הם האותיות כי התבאר וכבר תחלה שהזכיר ארבעה מכה רק
 עד לה׳ ומד׳ לארבעה משלשה מתפשטים ומשם בפועל ובשלישית בכח ובפניה

 הזכיר ולזה עשר עד והולך מתפשט הוא הראשון הכח שהיא ודבר דבר וכל י׳
 נמיאות הן הספירות שעצמות וכמו אחד ועצמות קשר שכלם להודיע זו ברייתא
 ,הספירות בעצמות נמנאוש והחתימות העמקים כך הדובר מחשבת בעמקי

:זה ודע
 ר״ל , שקדם במה ביארנו כבר כי דע .יסוד הא׳) (הפן מ״א ,פ׳ב

 הנתיבות מהות ס״י בעל שסידר איך הקודם בפרק
והעלמ^ וצפייהן ויסודן ונפש פנס בעולם ודוגמסן הספירוש ומהוס ומקיקתן

ושמות
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 גבורה חובה חסד זכוס .חובה כןן זכוס כןן :ליסוד כח כינו הרופאיס חבמי הנה בזה והמבל .נמצאו האמוס מן
 לכ̂ן עצמו שמכריע מי אשרי כדרז״ל כמשמעו כ̂ן ולשון הליחה, בשס המוח שכנו עד היסודות שס על האדס לאיברי
 כסה כפיס על חקותיך, כפיס על הן שכתוב כענין , זכות שבכבד ולמרה הדס ולכבד השחורה בשס למחול וכנו ,הלבנה

 :חובה לכף זכות כף בין .בינתיס מכריע חק ולשון :אור שיחשוב סבור ואיני .ומיס רוח עפר אש כנגד הירוקה
הוא שהמוח שיחשוב מי שכל ת השי" שחננו ממי אדס שוס

 מורכ< מהס אחד כל אמנס .לבד מהשחורה המחול או לבד הדס מן הכבד או לבד הירוקה מן] [המרה או לבדה הליחה
 מה לערך פשומות נקראו אמנס .אמ״ש שיסודן והפשומות הכפולות בעצמי הדין וכן האדס איברי בכל הדין וכן מכולן

 מלשון מהס האחד .פניס כמה על יאמר פשומות לפון כי לדעת לך ויש .תמורות להס שאין לפי או מהס שמורכב
 פשמתס אל [מלשון] והשני לעילוי, מעילוי ורחמיס חסד בדרך וכולס בשלח השלחיס בגדי מחליף הוא כי בגדיו את ופשמ
 כי יבא מי רסנו בכפל מלשון כפולות ומלת . הבהיר בספר ועיין עד עדי והולכיס ונמשכים שמתפשמים שפירושו היוס
 כענפים מהס ויש גלגל כעין וכדורים עגולים הס אשר הי״ס מן שיש ולפי . ומתמורה ומדבור ונקבה מזכר כפול הוא

 ענפים לו שיש האילן בזה המשל לענפים ענפים מהס ויש בגלגלים ההיקף גלגל בזה והמשל .מהשרש המתפשמיס
 אהי״ה הוי״ה אדנ״י הנקרא החיים עץ כן ופירות ופרחים עלין לו ויש לענפים ענפים ענפי וענפי לענפים וענפים

מעצם הוא לעליונים ממנו הנובע שהמקור ספק ובלי .ממנו הנמצאים כל להוציא מקור נובע שממנו שרש לו יש
המקור

מנרמישא הר״א
 אבל .וראה בדג״ש נכפלוח שאינן אשושוח אוחן קורא צ״ק ס״ע ל״נ

 ובמר וראה, דג״ש שנכאלוה כאר״ח בג״ד אוחיוח הז' קורא כאולוח
ף יה״ו  קצה לתס הסאירות ביו״ד מהרהר אם לשם ראש האחדים סו
 מהרהר אס החלה בהר לכך ובאמצע להחלה סואו ושים לאחוריך שוב

 יש מאמר שלא באמצע שים הסאירוח קצווח כל לאמצעו לבך משים
:בהם משעה שלא ומונה וחזר .סאירוח עשר באלו וקץ סוף

גאון ר״ם
 החולדה והיא אש מהולדח היא נשמה אר״ס .חובה וכף זכוח כף
 חולדוה ולכך בדם היא כי ולחה ממה והיא מאד שוב יצר אש של
,המיס מולדוה שהוא ולח קר בשבע נברא ויצה״ר ,ולח הם דם

 ומי ,גמור צדיק יוחvלר דרכו ויבש קר הוא שהולדהו אדם ולכך
 שהולדהו ומי גמור, רשע להיות דינו ולח קר שהוא ממיס שהולדתו

 שדומה בינהים וממוצע ומעורב הנלוש כדבר שהוא שהרוח מאויר
 חובה וכף זכוה כף וזהו בינוני, להיות דינו למים וקצת לאש קצת

 וכואה גמור רשע להיות ודינו מים שהולדתו כמי שכר נושל אין שוב ביצר בשוה שהוא אש שתולדתו ומי ,הנלוש דבר רבינו אי׳ ולשון .ולשון
 דמות אה כשרואה ובמעשיו האדם בצורת מבחין והיה זה בסאר שהבין הגלילי סוקרא״ש ושמו אחד באיש במיאינצ״א מעשה .יצרו את

 אותן אמר עליו שאמר מה צדיק לאותו וסארו חזרו ,ונואף ורוצח גנב שהוא אהד] צדיק [על סוקרא״ש ואמר ,מעשיו מה להודיעו צורתו
;מאד מאד עלי המתגבר יצרי את לכוף גדול שורח לי יש כי בצורות ובקי גדול חכם הוא ודאי צדיק

בוטריל הר״ט
 סוד ושמושיהן אוהיוח כ״ב יצירה ספר כנל יפרש הזה וגפרק .העולם נברא
 ג׳ לומר רונה אמות שלש גהם ים אותיות כ״ג אותן נתוך ר׳ל אמות שלש

 כת׳׳ר במסכת האשכנזי יוסף ר׳ הרג וביאר . האותיות לכל אם שהם אותיות
 שלשה איכא דהא אמות אמר אמות שלש יצירה ספר בעל כתג ,וז׳ל התורה
 המקובליס אל ידוע וזה אמות, בשלם להצטרף יועילו לא אבות שלשה ופעולת אבות

 ישיבת ראש אהרן ר׳ הרב שאמר כמו ,גבורתו כח לפי נקרא הוא שס כל כי
 מקרו״ן ושבנכ״ט הרו״ן אברוס׳י לשם דומה אינו צהרו״ן אהצ״י שם ,וז׳ל בבל

 ובו אור גו וכתוב המאיר דבר צוהר ע״ש נקרא הראשון השם כי ,דמוטרו״ן
ה בו והתום אדם נשמת ה׳ נר ונאמר ,עולם של אורו הוא כי אור  ,אהי׳

 והשם חובה וכף זכות כף הזה השם כי צדק כולו כי להורות השני והצד״י
 זכות כף יסודן אמ׳ש אמות שלש ס״י בעל שכתב סוד וזהו .בינתים מכריע

,חסד כלפי מטה הסד ורב סוד וזהו ,גינתים מכריע הק ולשון חובה זכף
:ז״ל יוסף רבי הרג עכ׳׳ל .

ה׳ אוצר
 המציאוה משתלשל אי־ ופירש חזר עתה .זה אל והמסתעף עצמוסן ושמות
 לכל יסוד אותיוה כ״ב באמרו יסוד בכאן קראם ולכן מהן ובפרטו בכללו

 אך הזאת התיבה דקדוק שקדם במה ביארנו כגר .אמות :כלם הנמצאות
 לו שאומר הגדול הכלל דע ונאמר , היסוד ובין גינה אשר ההבדל נפרש עתה
 הספירות שבעצם מה כל וכן נמצאו האמות מן והפשוטות הכפולות כי וזה בזה

ת, נקרא מהן שלמטה ומה אמות נקרא סודו  גזה שנמשיל מבלי אפשר ואי י
 איברים לד׳ כנו המהקר חכמי .המושכל אל תעלה ובזה המורגשים מן משל

 גשם למוה כינו הד' הליהות בשם והטחול והמרה והכבד המוח שהם הראשים
 כי ספק ואין ,בשמורה והטחול בירוקה והמרה גדם והכבד הלבנה הליחה

 הדם מן הכבד או בלבד לבנה הלימה המוח שיהא בזה יחשב לא לב חכם כל
 מורכב הוא הראשים האיברים מאלה כ״א אמנם ,והטחול המרה וכן בלבד

 קראם אמנם ,אמ״ש מן מורכבין הן והפשוטות הכפולות הדין הוא מארבעתן
 הזאת בברייתא והנה .מהן המורכב אל בערך או הכפולות אל בערך פשוטות

:החמישי בפרק הותרו ספיקותיה b כי ספק שום זה מצאנו לא
הפן > ( א' ש ה ת ש^ מו ש א מ׳ ף כו' א  _ ולמאזנים ,כפי ושכותי מזה וי״א .חקותיך כפים על וכן וכוי, רגליהם וכף ככתוב הרגל וכף היד לכף משותף שם .כ

 ואין זכה שרשה ,זכות פדות בפלס שס .זכות :מדבר עליון האדם בידי כי הראשון השתוף שתופו עיקר בכאן ובכף ,שניה בכף ערך גן ואלעזר
 .חובה :ידוע ופירושו הפעל, למ׳ד להראות גאו ,הרב שבויות בפלס זכיות והקבון ,מסייעתם אבותם זכות ,לרוב בו נשהמשו ובתלמוד במשנה אך במקרא חגר לו

 ששמו מקום אין רז״ל ואמרו ,חובה עד וירדפם בפסוק רק במקרא חבר לו ואין השמות על הנוספות האמנתי״ו אותיות בדרך נוספת והה״א חוב מן נגזר שם
 מנין לעני וחובה לעשיר זכות ורואה רבו לפני שיושג לתלמיד מנין לרוב בו נשתמשו ובמשנה בתלמוד אמנם ,שם להיות שעתיד ע״ז שם על חוגה קרא ולזה חוגה
כו/ חובות לו היה חוב מן ולא חובה מן גא והקגוץ ,ישתוק שלא  המדבר פי כי ולדבור אמד זהב ולשון הזהב ולשרביט ים ללשון משותף שם .ולשון :ידוע ופירושו ו

 חק מן נגזר .חק :בכאן שתופו עיקר וזהו דטלנ׳ת אותיות המניע ולאבר ,ללשונו איש ,אחרת ולשון שפה בלעגי ,לשין וכבדי שפה עמקי עם ,בלישנכון ותרגום
 החסד מדת הוא זכות בכף והנמשל .ויסעו יחנו ההוא הלשון חק פי על כי כו׳ וכמות באיכות המקריים מאמרים מט׳ חק כל בו יש הנזכר שהלשון וירצה ,ומשפט

ההכרעה וזאת והחובה הזכות p מכרעת היא כולם והתחתונים העליונים הנמצאות חק כל ושבים יוצאים ממנו אשר הצינה הוא ולשון הגבורה מדת חובה •ובכף
נדא'ת
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 הבדל להחהוהיס הובע ממהו אשר הההיב אמהס .המקור
 יש ומין מין לכל וכן .לעליוהים הובע ממהו אשר ■מההתיב

 אשר ההס והעהפיס ההם מההסיבות יש , בפ״ע הסיב לו
 ולהעלוהו הנמצא בזכוס ולהפך זכוס לצד אליו -המשכים
 ההסיבוס באלו וכיוצא אביו(ביהה), אל להשיבו לעילוי מעילוי

 הסיבוה יש כן אביו אל להעלוהו החסד מן אליו -ההמשכוס
 אשר הבורה להשליכו והחובה הדין מצד אליו ■ההמשכות

 אומר המצאת ,הפסד מיהי וכל ועקרבים החשים מלא הוא
 כולם הנמצאות בכל המתחלפות וההפסד ההויה שמקור
 לו אשר הזכות מן ומין מין כל אל ר״ל אליהן הובעות

 מצד מהשס לו אשר ומהחובה ה׳ מחסדי ר״ל -בעליונים
 בהי בדין ויתחלך ויפסד יההוה והחובה הזכות וע״ס .•הדין
 השי״ה ולהיות ,צורה ולובש צורה פושע להיות ר״ל ■חלוך
 אל לבבהו נשא נאמר פעולותיו כל האלה בכפיס ■פועל
 ידים כף שיש וכמו (ת״ה) בשמים (חסד) אל אל הפיס

 עליך כפי ושכותי זכות כף של והסוד . רגלים כפות יש <ך
 האלה בכפיס חקוקות הנמצאות כל והנה .עברי עד

 יחסום אדם כל ביד והסוד וגו' חקותיך כפיס על הן ■שנאמר
 .זה והבן ממש אדס האדם כי מעשהו אנשי כל ■לדעת
 במה שנאמר יוצרם עס להתחסד היודעים מבינים ע״י ■והנה

 כל נפש בידו אשר ואומר ך מרום לאלהי אכף ה' אקדס
 בידו הס והרוחות הנפשות כל כי לך ביאר הנה יחי,

כשם צא״ל .חובה וכף זכות כף :רוחי אפקיד בידך שסוד

אוצר
 אמנם הז׳׳ל בו נשסמשו וכן ,בין מן נגזר שם .בינתים :הת״ח במדח ינראיח

 כמנהג בו נוספה והתי״ו ,הבינים איש ,בינים היבח רק מבר לו אין <מקרא
:רבות בתיבות והי״ו וא״ו להוסיף ארמי לשון ,

 שהיסו־ שטטמו ניהא מהן יסוד יסודן פי׳ יהיה אס . בספקות הב׳) (הפן
 יסוד פי' יהיה אם' אבל . הובה וכף זכוה כף הם מהן היוצא

 של יסודן כי יתכן לא זה להן יסוד הס חובה וכף זכוה שכף בזה וירצה שלהן
 מקומות בכמה בטצמו יצירה בספר פירש כאשר כ״ט הוא כולן אותיות כ״ג

 פת״ד רזובה וכף הס״ד וכות כף הפירוש אם זכות כף הב', הספק . ■בפ״א
 . המדות אלה בב׳ שכוונתו מאמר ופה״ד חס׳׳ד יסודן יאמר כף קראן למה

 והבינה יאמר השנישיה אל לרמוז בא לשון פירוש אס , וכו׳ ילשון ,הג' -הספק
 בלשוננו ההכרטה כי ידוט ,הד׳ הספק .הב׳ הספק הוא והוא ̂ בינתיס ■מכרטת

 אבל הצדדים לאהד מאזנים מכף שיטה אלא לה המיוהד בשימוש־ נמצאת אין
 הבדלה אלא הכרטה שמוש תיבת הפול לא ומיס חש כמו הפכים שני ■בי\

:המים כין אלהים ויבדל ככתוב
) ■(הפן ג' א/ הספק היתר טל . הספקות בהיתר ה  שהאמוש ביארנו כבר ה

 פירוש וא׳׳כ , מהן המצא טל והיסודות הספירות טצמי טל יורו
 המלמדים מימין הטומדין מרום נבא ר׳ל זכוה כף והם מהן היוצא -םיסוד

 מצד נאהדס והם ,חובה המלמדים שמאל מצד הטומדיס מרום וצבא ,זכות
 טל .הב' הספק ג״כ הותר ובזה , והובה זכות הנקראים והס והפח״ד -החס״ד

 כ״ב נראו בו אלהיס בצלם מקרא התהסון שאדם לסי דט ,הג׳ הספק ^היתר
 והתחתון כטליון ההך מבדיל הוא אשר לשון נקרא אשר אבר יש ולו ,•אותיות

 רורז ולא לשון יקראו הדוגמא בשם לטליון רז״ל כנוהו ולכן והלב המוח ■ובין
 המרום שצבא בידינו המונח השורש לפי כי דט הד׳, הספק היתר טל .כשמו
 צריו בהכרח לחובה ומשמאילים לזכות ומיימינים טומדים ומשמאל ימימין

 ימים לא וזס לחובה אם לזנות אם ונמצא נמצא כל משפט להטות <הכריע
:זה ודט ,הטליון השופט ט׳פ אלא

 אחת כל כך מצות בתרי״ג יוצרנו לעבוד מצווים שאנו
 המלך ויתגשא הכל יוצר את לעבוד מצווה מהי״ס ואחת
 כי במצותיו קדשנו אשר אומרים שאנו וז״ס .עד לעדי

 שהקב״ה מנין סוד וזהו העולם ועד העולם מן ניתנו המצות
 שנאמר מתפלל שהקב״ה מנין שארז״ל וז״ס .תפילין מניח

 ובזרוע בימינו ה' נשבע ונאמר .תפלתי בבית ושמסתיס
 שהקב״ה מקומות בכמה תמצא וכן .תפילין אלו עוזו

 ובדברי רז״ל בדברי תדקדק אס וכן .בתורה עוסק
 ה׳ תורת נקראת וכן מאד מבואר זה תמצא ע״ה הנביאים

 שארז״ל כמו השרת מלאכי הורת מקומות בכמה תמצא וכן
 יש ולפיכך מ״ת בענין השמים על הודך תנה אשר בפסוק

 והם שנים קל״ח ודחייה וגמול עונש ג״כ במלאכים
 הקב״ה של סודו שגלו מפני סדום להפוך שבאו המלאכים

 סולם עד מאז ממחיצתם נדחו אנחנו משחיתים כי ואמרו
 תמצאהו זה שזמן וגו׳ חלהיס מלאכי והנה אבינו יעקב
 וכף זכות שכף למד אתה מכאן בב״ר, ועיין שנים קל״ח
 כף .הדין לפי והכל ולתחתונים לעליונים פפוסות חובה
 שהכריע לו אוי עבירה אדם עבר שארז״ל חובה וכף זכות
 אחת מצוה עשה ,חובה לכף כלו העולם כל ואת עצמו

 ולשון •' זכות לכף כלו העולם כל ואת עצמו שהכריע אשריו
 עליו עומדים השמים צבא כל פירוש .בינתיס מכריע חק

 אלו הדין מצד לחובה ומשמאלו החסד מצד לזכות מימינו
עליו יש אס שנאמר זכות מלמדים ואלו חובה מלמדים

מלאך
ה'

 צדדי משני יסוד מהם חה6 כל הנזכרוה אמות ג׳ .היא כך הברייתא והצעת
 מוכה כף הנקרא השני והצד זכות כף הנקרא הא׳ הצד .המרכבה

 המשא יהיה כן התההונים פטולות וכפי הטליון דין בית הנקראים הם והם
 להובה אם לזכוה אם יכריט הטליון והשופט הובה ובכף זכות ככף בטניניהס

 בידי נאחזים הם כי כן קראם או ,המאזנים כף שהוא כף בשם קראם ולכן
;כף לו יש יד וכל ופחד חסד שהם הטליון האדם

ש ל ת ש מו ש א מ״ ת מ׳׳ם א מ מ  חק ואל״ף (פחד) שורקת שי״ן (חסד) דו
ע (כ״ט) ם מכרי תי ' ; בינ

 חוי״ר א׳ יחחלף שלא וכדי אש מיס אויר בר״ת אמ״ש כי דט הא׳) (הפן
 לא והטפר השי״ן, אש מן השני האות אש א׳ במקום שם א״ש

 במה בזה הדבר הרחבנו וכבר ,משלשתן מורכב הוא הטפר כי יטן הזכיר
 ושי״ן המים יסוד דוממת מ״ם ואמר והאש המים יסודות ב׳ לקח וטתה ,שקדם
 שתיקה מנוחה לשון שהוא דממה תיבת מן דוממת . שורקת האש יהוד שהוא

 שכשיפלו רואים אנו הטבט בדרך וזה , וישרוק ישום מטנין שורקת .והשקט
 מים עליהם שכשישפכו המלוכנות מאבנים כ׳ש ,שריקה יעשה החש על המים

שריקה: יטשו
 ושריקה המ״ם אצל דממה אמר למה ,הא׳ הספק .בספיקות הב׳) (הפן

 בכאן אמר למה ,הב׳ הספק .ההפך אמר לא למה השי״ן אצל
 בברייתא גם והלא מכריע הק ולשון אמר הקודמת ובברייתא מכריע שהא׳

 הזכיר לא והאל״ף מוכה וכף זכות כף עשה שי׳׳ן מ״ם ומן אמות ג׳ אמר הא'
 כי לראשונה סותרת היא זו ברייתא ,הג׳ הספק . לשון במקומו הזכיר כ׳׳א

ם אמר ובכאן חובה כף והשי׳׳ן זכות כף שהמ״ם הודיענו בראשונה  פהמ׳
.־שותקת ר״ל ,דוממה

 דבר לא עתה כי דע ,הא׳ הספק היתר על . הספיקות בהיתר דב') (הפן
 ר״ל ,שקדם במה ההבדל ביארנו וכבר הספירות בעצמי אלא

היוצא בדבר מדבר הוא יסודות וכשווכר ,הספירות בעצמי מדבר אמות כשזוכר
מה!
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ב כסה מרדח פדכהו ויאמר ויחמו וגו׳ אל̂ן מני אחל מלץ מלאך ״ קק: שכה ואוח אום כל סקקן. מ  שהוא^ וחצכן. ח
לרום לעשום כדכהיכ .שקלן :מזו זו להפריד חוצי חלהיס מרוח שהיא הכינה פירוש .חק ולשון : כפר מצאתי

 זכר שאמר כמו כזו זו .והמירן :הרוח חלקי שקל משקל (חסד) המשל שנאמר המיה וכין האש כין מכרעת •היא
 וצר :אות עס אות זיווגם .צרסן . כאש״ס ונקכה כאמ״ם ולא לשון ומ״ש .כמרומיו שלום עושה עמו (גכורה) ׳ופחד
.היצור כל נפש ציור כהן שכן כינתיס מכריע רוח אמר
ם האש כין להכריע הרוח זרך רי ש ם ע תי ש ת ו ו תי קן או ק בן ח צ :כעולם שהן ונשמות רוחות ה

להצעייר העתידות לצור העתיד כל נפש בהם וצר צרפן והמירן שקלן י  לכלול שרצה לפי המיס וכין
 כי נפש כנה עולם לשון כמלת

וכשנה כעולם ים לשון יש
ולהתחדשלצור העתיד כל ונפש היצור כל

 ̂ הכניס וכין האש כין מכרעת וסיא והמוח הלכ וכין והתחתון העליון החיך כין מכרעת הלשון והנה .החי לפון וכנפש
 נכנסת כלה למה יודעין הכל רז״ל ככנ״ש למדה״ד מדה״ר תהפך נכלה וכדכרי לרחמים הדין מדת יהפך כהפלה כי

 אפו שכ לא זאת ככל שנאמר לרעה עליו נהפך למוכה שנה מפכעים עליו נגזר אפילו פיו את המנכל כל אלא לחופה
 חק הלשון ונקרא וכינה יכוד פירושו לשון כרית כי הכינה פירוש ,חק לשון ואמר .כתוכוה כמס׳ ועיין נסויה ידו ועוד

עניני וכל לשון כיד וסיים מוס וזפ״ה המות החוכה ומצד החיים הזכות מצד כי וידוע יצאו מפס ומשפס חק כל כי
המצג חק הן וגלגול כתנועה ר״ל האנה חק הן ומין מין כל של האיכות חק הן ומין מין כל של כמות של הן סחוק

 הכינה שהיא הלשון כן יסעו ה׳ וע"פ יחנו ה׳ ע"פ הלשון פי על יצאו כולם וההפעלות הפועל חק הן הלו חק •הן
אמות שלש :נסתר כל מגלה היא כי לנראה שכמחשכה -מה וכנוציאה והמיס האש וכין לתח־ון עליון עולם כין מכרעת
המיס כיסוד וכחה שוקמת שהיא החסד כיכע מצד דכר מכסה רוח נאמן וסוד דקה דמננה קול פירוש .דומ:נת ■מ״ס

 שהוא ושי״ן ,החסד אל רומז דממה לשון וכל .שהלה דומיה לך זש״ה העליון, כעולם ודוגמתו לבריותיו ת כנח ומנהיג
 יקים המדוח שתי וחכור הרוח המיית מצד הוא הסערה כי הוא וידוע ושריקה וצעקה המיה קול משמעת אש של

 חק אל״ף :זה והכן ,עקרון אלהי הוא וזכוב לזכוב ה׳ ישרוק הדין מצד ונאמר .אשמע וקול דממה ,לדממה סערה
צ6ש וכשם חק אל״ך נקרא כ״ע פירוש .כינתיס מכריע ז1^ ^ . ושריקה דממה כין מכריע כ״ע כן ותוכה זכות כין ^

:להכריע האמצע ואל והגכורה החסד אל כנכ״ע היורדות הצינורות אל ורומז
ב ״  פכיארתי כמו וכאש וכמיס כאויר .חקקן :הנמצאות לכל ושרש יסוד הס פירוש .יסוד אותיות ושתים עשרים ם

 כאויר הן אותיות כ״כ של ואות אות כל צורת שנשלמה עד ואות אות כל חלקי הפריד פירוש .חצכן :לעיל
 שמיס חוקות הידעת שנאמר כשמים וחקקן תהוס פני על חוג כחקו שנאמר כתהום וחקקן ,כאש הן כמיס ק

 חוצב ה׳ קול שנאמר כאש שכהס הקדש אותיות מאמ״ש אחד ככל וחצכן ארץ. מוסדי כחקו שנאמר כארץ וחקקן
 ועיין ,פולס של חללו מלשון פירוש אילות יחולל ה׳ קול נאמר וכאויר ,המיס על ה׳ קול נאמר וכמים ̂ אש להכות
ספר ככל ראש להיות ראוי מי ובמשורה כמדס הדרן האותיות שנתהוו אחר פירוש .שקלן :זה מזמור כפירוש הבהיר נ

רמ״ח
ם , גאוז ר״

ב ״ ת מהן פשה פירוש .חקקן ם ת דריש ובדרש כתיבתן דמו  החוחיו
ה: בפרק כדאיתא למה וצורתן בונ ק, ה צ ס ה ״ ר  שעשה שי'

ת, ומפעילות נשמה ׳מהן פניו גו ת ו תיו  שוס שחין הנשמה הן הו״י או
ה ״,P מאוסץק הבא נושריקון כלומר בלתן והברה דבור  אי אף א

ליון, גג פתח כמין העשויה הה׳ מן יוצא איי ?ליי ?ליה ^נונירקון ע  ה
באורך ימיני ורגל ,ציר״י כמין הוא שמאל ורגל ימין דופן רגל וסוף

ט ״ ר פ ה יריל1בו
̂לן הצק חקקן אותיוש ושהים עשרים ■מ״ב  ביר)ור .בהש וצר צרפם המירם ש

 יחיד אדון שכתב ראשון בסרק שעשה כמו בכאן לקח יצירה ססר בעל
וכל היצור כל נפש בהם וצר ;עכעוה בשש חתום כאן הרי מושל נחמן מלן ̂אל

נפש

ה י כמין הוא ה להברח לפעמים משמשת ולכן כז  בנה עשה כמו א
ם ,ודומיהן יבנה תעשה כמו נלה להברס ולפעמים ,קנה  ולפעמי

ה להברת  שמו שהן לפי נשמה עשאן ולכך ,ראינו ראה כמו א
,אעשה א׳ , ש״ת מ״ן כ״ל (ד') א״ב , הם מפעילות ומן הקב״ה, של

 מפעילות כולם וכן , מעשות מ׳ ,לעשות ל׳ ,נעשות כ׳ ,דהא) (ד׳
ת ,הן כנגד מפעילות ש׳ עשה לכך ספ״ר, ק״צ גז״ע ח״כי כגון גופניו

ז׳
ר צ דף או

 בם הזכיר שהרי השפידוה בעצמי הזאה בברייתא הדבור ט דע ולכן .מהן
 משס׳׳כ דוממת אצלה אמר הדין משתקת שהססד מפני ולכן , יסודות ולא אמוה
 על . הו,' הספק ג״כ הותר ובזה , זה ודע , שורקת אצלה אמר ולכן ,הפחד
 רוחאלהים ושניה אויר נקרא שכ״ע שקדם במה נתבאר כבר הב', הספק כיתר

 שניה מן ש.ישית את להבדיל וכדי אחד ענין שלשתן וח'כ מרוח רות ושלישית
 ולפי לשין אמר בקצור ולבחור מרוח, רוח ולומר לווי שם לו לי־ן צריך היה בינהים מכריע ורוח ואמר לשון בשם קורא היה לא שאם לשון בשם ׳קראה

בפר ולכן לווי בשם קדמון אויר לומר ויצטר־ ולשלישית ולשניה לכ״ע כולל שם הוא האויר כי אויר ולא חל״ן אמר ולכן כ״ע הל רומז המיד שהחל׳ף
זה: ודע עקרון^ אלהי הוא וזבוב לזבוב ה׳ ישרוק ההוא ביום ככתוב שורקת הפך מלקערג דוממת פירוש יהיה זה ולפי הקיצור
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הם למסזיקים היא סייס טז כי סיים רוס בהם יש כי ומסמפע קבופ יהיה מי גידים ושס״ה איכרים דמ״ס  ■ והם נ
 סכן כזרה ושמים הקדש, כאוהיוס הטשויוס שכמים כריוס לצורך פירוש מים כשעלו מדד מי וזש״ה .סייס אלהיס מרוח

 :ושקל מדכר; חי צומח דומם הן הכל יצורי לכל פירוש הארץ עפר כשליש וכל ,העליונים השמים צכא לכל ■אותיותיהם
ואיש ה׳ רוח את תכן מי פירוש כמאזנים וגכעות ,ומלואו לעולם ואמות הורים שהם הקדש אותיות אלו הרים ׳בפלס

זה ,והמירן :יודיפנו עצתו
מ״ג ג הרוח דקות .כקול ׳ ״ ם מ רי ש ם ע תי ש ת ו ו תי ד או סו ת י קו קו ’ ■ ח

ל חצב והאות האמצעי קו ת ב בו צו ח ח רו ת ב עו בו ה ק פ  ב
ה דכור הנקרא הוא והפה .בו ש מ ח ת ב מו קו ע מ ״ ה ח ף א ״ מ ק בו כ״  גי

ת כחמשה כו קכועות והאותיות ״ לנ ט *) ד ץ ר״ ש ס :ז
* וכלשון וכחך וכשפה בגרון

 למעלה ומלמטה למפה ממעלה לימין ומשמאל לשמאל מימין וחצוכות חקוקות שהאותיות והדכור והרוח והקול .וכשינים
ההפך: אל מהיפך והמירן .לפנים ומאחור לאחור מלפנים : הקדש רוח נקרא כו וקכועות

 כאותיות ר״ל כצורתו ומין מין כל כצורה פירוש ,וצרפן
 חומר וכח כאיכיותיהס כתכנוהס הנמצאות וכל הנפשות כל כוללת שהיא הכל מדת פירוש היצור, כל כהן וצר :חכרן ׳ופירושו

: כאמת למקוכלים ידועות פעולות ממנו שיתפעל ושמיפה שמיכיה לכל מוסכם פשוט
 הקנה כי דע .כפה וקכען כרוח וחצכן כקול חקקן : כנפש פירוש ומעשה דכור לכל יסוד אותיות ושתים עשרים :ם״ג

 ונגרר הפכעות על הדופק והרוח הקנה של פכעות כדופני הדכק והרוח הריאה כדרך הנשאכ מרוח מתמלא ,
 וכאדם העליון האדם כפי קול המשמיע הוא הוא כפכעות ועולה כחוליא ויורד כפכעות ועולה לפכעת מפכעת

 כגרון והם איכרים כה׳ ונחתך ומתחלק הפה אל המשתלח והרוח רוח נקרא כפכעות נגרר איננו אשר האמצעי ׳והרוח
וגלשון .

 כסו: סוף להיות ראש שהיה
 מקום אל כי ־כרוח הגלגול

 ללכת הרוח שמה יהיה אשר
 והמירן .כלכתן יסכו לא ילכו

לגריעות ומעלוי לעלוי מגריעות

שא הר״א . מגרמי
 מהם אחת בכל ורוח לעיל דאמרינן היינו בקול. חקוקות מ״ג

יוצאה והשלהבת עיקר והגחלת בגחלת קשורה ששלהבת וכמו

גאון ר״ם
r' שקלן .י״ס כנגד גושניות וי' י״ה שם של אותיות ושהי כאולות 

 ג״ש אותיות ג׳ שכל אחד במנין כולן אחד במשקל ביתו״ח האלש״א עשה
 ב' ואח״כ קודמת א׳ בפחלה המירן . בפ״ק כדפי׳ האמצעות כמנין

 להם שנתן אמירה בכח היוצרת ביתו״ת אלפ״א במנין כדאיהא ג' ואח״כ
 :שנתנה קודם שנה אלפים בהן׳ הקב״ה שעשע כן באותיות ולעשות האותיות שאר כל חבר הקודמת באות וצרפן .לה אפרש ולקמן ׳הקב״ה

;נמוכה ובלשון השינים בין זסשר״ן .הלשון בראש דשלנ״ת .הלשון בשליש גיכ״ק .בשפה בומ״ף .הגרון בסוף אהה״ע פיר״ס .מקומות .פ״ג
מ״ר

:בכשון קשור הדבור כן .בה וקשורה ממנה

ר צ ׳ או ה
ט״ג ן • פ ה ) ( א׳ נו׳ חקוקוה יסוד ה  דבור כל יסוד ר״ל ביסוד ירצה .ו

 חוכוח הקיקח היא כאן האמור חקיקה .בנפש וממשה
 הקנה כי שקדם במה ביארנו כבר .בקול ;בולטים האוהיות גולמי זישאר

 הנגדר ממנו חלקים, לב׳ מתחלק ההוא והרוח מהריאה הנשאב מרוח ^מתמלא
 הרוח אולם .קו״ל נקרא הרוח אותו לטבעות ומחוליא לחוליא ויורד כטבעות
 והוא מקומות מה׳ ונופל יוצא אשר הוא כטבעות אל נגדר הבלתי ■האמצעי

 וכל חלקים לה׳ נחלקו בכללן והאותיות ,והשפה והשינים ח־ והלשון הגרון
 מאד רוחניים והם לגרון אחה״ע .פירשנו כאשר להניעו כלי נתן,לו מהן מלק

 כבר חצובות .לשפתים ובומ״ף לשנים ווסשר״ן לחך וגיכ״ק ללשון -ודטלנ״ת
 .אותו הנושא בכלי והעמדתו ואות אות כל בהבדלת שפול שסחציבה פירשנו

 ,דבור פה פירוש יהיה וו גירסא וכפי בפה קבועות בהם שכתוב ספרים יש
 כל ויהי שפה בכלל הדבור שקרא משרע״ה תמצא וכן ,ז״ל הרמב׳׳ן פירש ■וכן

 ודבורו אדם פני הוו מהמשנה הבין המשכילים מן אהה ואם .אחת שפה הארן
:העליונים בדמות נוצר ואי־

) <(הפן ב'  או בעולם אם מדברת, במה הוו הברייתא הא׳, הספק .בספקות ה
שהיא בנפש הדיבור יהיה אם ,׳3כ הנפק ,בנפש או בשנה

הדוגמא

בוטריל .הר״ט
 וכל והואיל ,אותיות בכ״ב נכלל הבריאה אופן כל סוד הרי לצור העתיד נפש

 ואת פה ישנו אשר את ע״ה רבינו משה אמר הכתר גוה נכלל הנפלא הסוד וה
 הם פשוטות עשרה שתים . אותיות כ״ב מכח הוא היצור כל כי פה איננו אשר

 פשוטות אותן קורא צ״ק ס״ע ל״נ ט״י ז״ח ה׳׳ו ,זה ברושם הנקובות האותיות
 האותיות קורא הכפולות אבל .ורפה בדגם נכפלות שאינן יצירה ספר בעל

:ורפ״ה בדג״ש שנכפלות כפר״ת בג״ד הזה בסדר הנקובות
ג ״ :העולם נברא שבו העולם של יסוד ר״ל .יסוד אותיות ושתים עשרים מ

והיינו ,מהם אחת בכל ורוח לעיל דאמר מיינו פירוש .בקול חקוקות
 יוצאה והשלהבת עיקר והגחלת בגחלת קשורה שהשלהבת וכמו חצובות דאמר
 ,וז״ל הקמיצה בספר האיי רביצו וכתב .בלשון הדבור כן בה וקשורה ממנה

 הבורא של בקול ר׳׳ל ,בקול חקוקות יסודן אותיות כ״ב יצירה ספר בעל כתב
ולעשות .ואות אות בכל חיים רוח יש ר״ל ברוח חצובות הן .מצבן ;ית׳

ויש בלשון מהן יש ר׳ל .בפה קבועות :לרוח רוח בין להבדיל צריך צירופים
 שכל ונמצא ,בשיניס מהן ויש ,בגרון מהן ויש בחך מהן ויש ,בשפה מהן

 כי אחהע״ר גרסינן ולא אחה״ע והם מקומות בה׳ ישנו אותיות כ״ב מוצא
ב והם .זסשר׳׳ן דטלנ״ת גיכ״ק בומ״פ ,אחר ממוצא היא סרי״ש :אותיות כ׳

רפה: בשפה ואלו בכח שאלו אלא בהם להשיח ליכא לשון דבלא בלשון, *קשורות
 סמכי הבליעה, ובית הלשון בסוף שלהבת: ליכא גחלת ליכא דאי בגחלת, כשלהבת

 השינים בין הגרון מן היוצא הקול עם משתמשת מלשון בראש דטלנ׳ת בטוב נקרא גיכ״ק ושם הפה לצד הלשון שלישית היינו נכרתת. לשון של שלישיתה על גיכ״ק :■אהדדי
וטעות הוא, הגרון מוצא אחה׳׳ע חמשה, הם כמוצאים כי זה יבין לא הדקדוק חכמת ידע שלא ומי השינים. בין ושטוח שכוב ר״ל ושטוחה שכובה ׳!בלשון

, הוא

ק ,הלשון ובראש השפתים בין בומ״ף ,הבליעה ובבית הלשון בסוף משמשת אחה׳ע ,בגחלת כשלהבת בלשון קשורות :זו במשנה נוסף מנטובה בדפוס ־®)  על גיכ׳
:הרמ״ב פי׳ קאי וע״ז . ושטוחה שכובה ולשון השינים בין זטצר״ש ,הקול עם משמשת הלשון בראש דטלנ״ת ,נכרתת שללשון שלישיתה
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 להפכן מה טל לה אץ הפמאלי וצדה התקרה ואמצפוס וכל דיבור. הנקרא הוא ובפפה ובשיניה ובחיך ובלשון

 דל' ואס ד״ל נקרא לפיכך סייס אלהיס ברוח טומדס והיא כלי לו ניתן מהס חלק וכל חלקיה ל̂ה נחלקו האותיות
 הנו״ן, פאות הוא וידוע .הפני לעמוד משנת ידו ואין הוא משך הוא שלהס כלי אחה״ע לאותיות המיוחד כלי להניעה.

 מלמעלה־ תקרתו שזה אלא ג ד כזה הפוכה דל״ת היא עקומה לממד רוחנייס והס הבליעה, בבית לבד.ר״ל בגרון הרוח
 לספירת פניהס נתחברו ולכן לאסקופה תקרתו עשה ונו״ן מושך בקריאתו וה׳ הגדול לשמו הה׳ מהס נבחר לפיכך

 אדנ״י. סוד וזהו שבה בפח העולם כל את ד״ן והוא העכירה לפיכך ה״י כמו עמה יו״ד ומושך ה״א כמו עמה הא׳
 של ויו״ד כ״ע של אל״ף מכח יונקת הבינה שהוא הלשון ק אותיות והופקדו .אהי״ה ר״ל הנעלה לשמו אלו נבחרו
̂- צדק צדק בסוד כולו העולה כל את ודנה חכמה בחול״ס יבא הוא פעמים הוא״ו שהגיון ולפי לשפתיה, בומ״ך  תרדוןז

 בכת. תחיה] [למען תחתון(עטרת) וצדק עליון(בינה) צדק עה נבחר לפיכך השפה כלי שימוש בלתי רוחני אז והוא
עט׳) את וירשת (כ״ע) חייה גיכ״ק אותיות והופקדו .המפורש לשמו אותיות שתי שאר  הבהיר בספר ועיין .הארץ(

 ראשיסי ג׳ לה יש שהשי״ן ולפי ,לשיניה זסשר״ץ והופקדו בכל והיא צורה בלי גולה כעין הוא שהיו״ד וצפי ,לסי״ך
עט׳] ר״ל(טי״ת) קבול בית כעין והוא שהיא ולפי המפורש, השה בראש הושמה לפיכך מכל ונסתרה  בס; לקבל המוכנת [
 ה״א. יו״ד והס השה אותיות ג׳ של ראשיה ג׳ ר״ל עליון כ.ח הנכתב של בראש נתנה לפיכך ,הכל ואחרית הכל ראשית

 ולפיכך , שעליה הספירות מכל מקבלת העטרה כן וא״ו והופקדו .אחרון והוא ראשון הוא כי ,הנקרא ובאחרית
 ..לעיל פירשתי כבר ויו״ד דל״ת ואות .שד״י בראש שמוה מעזיבה כעין היא שהדל״ת ולפי ,בלשון דטלנ״ת אותיות
די ואותיותלבד אחד עמוד על הימנית שלה בקצה שנתנה ותקרה ת רז״ל בו פירשו כבר בצבאות אשר ותי״ו צ או

הוא
־ ה׳ »וצר

מ אנה ס1מ־ונ! הה׳ אלו א״כ הכרייהא מפ״ט נראה זה כא־ר הדוגמא  יס:1ח
 לה® יש אם ,הג׳ הספק .ספירות מעשר ספירה כאיזה ר״ל העזיונה כצורה

 כספר שסדרן אותיות כ״ג כסדר שלא המוצאות נפלו זה למה בספירות רמז
כ כפולות ז' אמ״ש ,כעצמו יצירה  אחה׳ע, ר״ל חמשתן אלה והנה .פשוגיות וי׳

 מן, ומהן , הגרון מוצא כמו ופשוטות, אמ״ש מן מהן מורכנים כו.ם ,וכו'
 ̂ והשינים השפתים מוצא כגון משלשתן ומהן הלשון החיך כמו ופשוטות כפולות
 מב׳ מורככ כלתי המוצאות מן אחד כא שלא הזאח ההרככה ננסלאות התכונן

ההרככות. אלו נפלו לא כי שתדע וראוי ,ג׳ מן שהורכר השיניס מוצא זולתי
- מכוון: נכוונה רק ונהזדמן כמקרה

שבנפש; ספק אין כי דע הא', הספק היפר על .הספקות .בהיתרהג') (הפן
במרכבה. ימצא בדוגמא שנמצא כל כי קייס הב׳ הספק מ״מ מדבר.

 הב' הספק היתר כי ודע .לעליון דוגמא הדוגמא כי ספק אין כי העליונה
:כחיים ה׳ יגזור אם יכא ה' אוצר והג׳

, בוטריל הר״ט '
ד הוא  ממוצא אינה הרי״ש אות כי המוצא זה עם הרי״ש שיערבו המדקדקים ני

 חפשנו כאשר הה״ע המקרא ככל דגש מצינו לא אותיוח הג׳ וכאלו הגרון
 מצינו בא׳ אבל הללי בספר ולא ירושלים ספרי ובכל בבל ספרי בכל ודקדקנו

 את לו ויניאו .כרגש הא׳ כחנופה לחס סניאו והס מקומוס כג׳ דגש נו
 הא׳ עלינו הטובה אלהינו כיד לנו ויביאו בדגש, כן גס הא׳ בידם אשר המנחה

 ספר הסוד זה טל חובר וכבר , הקבלה בסוד הטטס נודע זה וכל בדגש ג״כ
 ומוצא ,בישיבתנו היוס נמנא והוא בבבל אשי רב חברו אשר הגדול הנקוד

 מוצא נקרא גיב״ק ,השפהים מוצא נקרא בומ״ף ,הגרו! מוצא נקרא אחה״ע
 הם ״כ6י . סשיניס מוצא נקרא זסשר״ן ,הלשון מוצא נקרא דטלנ׳ת ,החיך

 הגחלת כי השלהבת כגדר הם והמוצאים הגתלת. כגדר הוא והפה בפה, קבועים
 אנכ״י הוא והפ״א בפה הדבור כן בה וקשורה ממנה יוצאה והשלהבת עיקר
 שאר וכל העצם שם והוא ויהיה הוה היה הויוה שלש הוא וה״א אלהיך ידוד

,והנורא הגבור הגדול האל הוא הוי״ה שם אבל עצמים לא תארים הס השמות
. שדי אל אנכי הקדושה התורה אמרה לא ולכן הסודות. שאר כל הכולל הסוד יהוא

:ז״ל גאון האיי רבי,ו הרב עכ״ל ,ויבינהו וידעהו שישכילהו למי המפורש שם אמר אבל , אלהים אנכי ולא ,מצרים מארן הו״אתין אשר
ר מ רבו הרב לפני למדנו אשר מצד החקירה אופני מצד מלאה על לני ונודעה למנה חלקי אל נתנה החכמה זאת הראשונה והכבה ל הוא כוטריל משה א

 הארך למלא חכם לכל וראוי .מעלינו והאולת הסכלות קוטבי הסיר הוא כי אלינו הדבר נתפרסם כאשר התורה הודי שהאיר ז׳ל הספרד״י יעקב
ה ומי כשיעורו שאין גדול כוס מנת לו ואתן המפורש שס פירוש ההכס זה אל ואומר .ידו תחת מכור והכל בכל מושל כנאמן האל בעזר מכבודו מ  להתבונן י
 חברז• הפירוש וזה , ידובר שבו מה בכל והוא הכל הוא הסוד וזה במדבר משה דבר אשר הדברים ואלה .ורש מככן יהיה ולא בחכמה כולל יהיה בסודו

 יהיה; •לא דבר ושום לשונו כל אביא ואני זצ״ל הישיש נסים רבי הגדול המקובל בן יהודה רבי ישראל לעטרת והאלוף הרב הגדול המקובל האלהי הפילוכוך
ה :והדרו הודו ושפר דברו אופן וזה נאנל ממני  היה: אשר הצדיק שמעון במדיש הקדמונים החכמים אותו שפירשו כמו פעולותיו ואופן המפורש שם פירוש ז

ומאמר וצירוף תיקון ,הן ואלו .תלקים נחמשה נחלק המפורש השם כי דעו כתלמידיו הצדיק שמעון אמר .תמיד ה' בנתלת ומסהפס ה׳ בקדושת מתנהג
ט ויב״א ויס׳יע והם העצם שם הנקראים פסוקים הג׳ כמו סוף ועד מתחלה סדור האדם שיתחיל הוא התיקון .וחשבון ומכלל מראשו־ הוא הראשון שפסוק וי׳

 הוא. שבזה ודעו . מום וכלא חנרון בלא שהוא כמו הנפלא הסוד עם וכך כך קריאתו סדר וזה .סוף ועד מתחלה והאחרון לתמלהו מסופו והאמצעי סופו ועד
.פירושו כך ידו״ד ,והתחלתו ביאורו סוד יבינו והתלמידים עליו ונשענת אליו נענית והתבונה השכל ית.ד והוא החכמה ובעיון השכל בעיון הדברים כל עיקר . 
 הי■ כל מעיני והנעלם הנסתר השי״ח יתברך' המעשה סוף המחשבה החלת וזהו ,מכאן נאצלים המאורות וכל הכמה נתיבות פליאות בל״ב ר״ל ה״א ה״א יו״ד
 שהוא. מפני ולרוממותו להודו סוף שאין עד מהם ומתרומם ומתעלה בגוונו המתאהד אש כלהב בכחותיו הקב״ה מתאחד שבו דבר הוא השי״ת יחוד כח

הויותו בעצם וישאר קדם מקדם החי השי׳ת ית׳ .החיים מיי נקרא והוא חי נשמת לכל נשמה שהוא ועוד .מציאותו בהחלת כנמצא החיות מצד הכל מנהיג
מן■ מפעל כל להוציא כדי יסוד כל מיסוד והוא מתקיים כל לקיים כדי שפע כגדולה מתאצנ דבר הוא קיוס כח .וסוף תכלה לאין והוא עולמים עולמי עד

 הקדומה והפעולה הצורה עצם שם ונקרא מפעל כח הב׳ ,העילות עילת ונקרא עלה כת הא׳ ,דברים מג׳ צד בכל השוה האהדות השוואת עם הפועל אל ככת
 דבר הוא רנוי כח .נצחים לנצח הקיים שם יס׳ ,בקיומו א׳ דבר הוא הכל ועצמו שמו והוא ויהי״ה הו״ה הי״ה הקב׳ה נקרא זה על ההויה כח זהג'

 3מתאצ שזה מנר ונר מריח כריח האחדות מפליאת נאצלים הנאצלים כל יוצאים וממנו ותחתונים עליונים מתאחדים ובו האחדות בהשלמת סוף אין עד מתרבה
 היצוריה כל תבנית ממנו שנמשכים עד מטה יצירי וכל מעלה נגידי כל מתרבים זה ומאצילות . כלום חסי המאציל ואין בנאצל המאציל וכח מזה יזה מזה

 ®.1ל לו ויש נסיונות מיני בכל לבריותיו מנסה הקב׳ה שבו דבר הוא הנסיון כח .ועד לעולם ומעמידם המאורות יוצר שם וישתבח יח׳ .המאורות כל ויצירת
, למעלה עיקר אין אשר העיקר על נוהג והוא חזקה סיבה הכח ו מנ  המאמר ממקור ונמשכת מושג .שאינו בדבר המיוחדת התנועה הוא הוה שהכח ועוד הי

המושג י•
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 .בטכירס ר"( בה נראוס הצבאות כל ט שלו בצבא הוא
 .במקדשו תפארה הוא ותי״ו טולה יסוד צדיק הוא וצד״י

 טולה הוא זו כי אל בשם דמלנ״ת אותיות מן למ״ד והושם
כס טל מורה ולק .כ״ע של א׳ טד האותיות לכל ממטל

הר״ט
 נראה שהכל מראה כמו הוא הרנוע ו!ה ,הרבוע לק1בר ומתפשעח המושג
ל ממשוה הכח בזה ואין מתוכה  סעולוח ועושה גופני יחוס אופן דרך על ^

 הנבראים כל שעושים בשעה חיל עושה ה' ימין רוממה ה׳ ימין דכהיב יום בכל
 בלשון הנקרא החסד שהוא רצונו במדת משעלה רצונו אחדותו ומפליאה מפעולת

 ממנו יאצל ולא נסתם הימין כח רצונו עושים שאין ובשעה היל. עושה ה׳ ימין ימין,
 נאמר שעליו הנסיון כח וזהו ,יד בלשון ונקרא מצדדיו לאחד אפילו הקדש רוח
 שם יח׳ ,נסיון גבורות וזהו העולם מן רוה״ק סילוק פירוש הויה ה׳ יד הנה

 הרצון בעצם מתאחד דבר הוא מושכל רוח .הנסיון בכח וחומה חיל המגבר
 מעצם ולקחנו מושכל רוח הכח נקרא כן ועל נתיב לו אין והוא עליו נשען שהכל
 ויד מיד וטפה מטפס הרח מזרת ורבוע מרבוע ומשקל ממשקל מדה הזה הכח

ד מיו״ד qואל׳ מאל׳ף ועגול מעגול  ומקוריה מושרשות ושרשיה המעון הוא ויו׳
 לנצב וסובב לסובב מסבב הוא והמעגל המעגל. בתיקון ומיסודות דבוקות

 הכח כללי כל מוזרים וכלם דוממת והחקירה חוקרה והעמידה עומד והנצב
 הכל עיקר והוא הכל ^יסוד שהוא הכל ביוצר וכלם ,לכללים והפרטים לפרטים
 מתחממים ורצים מתחממים הם ובעגולים עגולים ובחזרתם וחוזרים כלולים
 וחלקיהם זע׳ז הענינים אלו כל שמתחברים עד באש (חי) הכסף כמרוצת ורצים
 מי וכל ,הדעת בגדר הנגדר מושכל כח וזהו .ששבים עד בחלק חלק

 הנפשות בסוד מעגלים והס בעגולים המתואר הדבר זה וישכיל זה בסוד שיכוין
 הנקשר עליון כתר רצון לעשות ירוצו אלא ינוחו לא הנשמות בכח ומעגלים

^ כח שהוא המפורש השם בעצם ישכיל תמנה בסוד חכמה בסוד  הכהות ל
 . הדעת הונן שם יתברך . הימרים כל הנהגת אוחו ומעמיד הראשים לכל וראש

 אצילות שהוא הקדמון האויר ענין על מורה דבר הוא מורגש כח וממציאות
 במלאכה והאויר באויר הלדות המלאכות שכל שאמר וזהו מלאכה כל ושרש ההן

 המראה כמו והוא אויר אין מלאכה אין ואם מלאכה אין אויר אין שאם
 החיות בה.בצות מעמידם ה.ה שהאויר מפני הנבראים לכל מתוכה נראה שהאל

 שום בריאת וקודם העולם שנברא קודם כי אמר וע״ז הגוף בתוך המתמצע
 היה וזה כלל צד לשום עליון מצד נוטה היה ולא יחיד קדמון האויר היה נברא'

 האויר זה שנבקע עד כלל כבודו ניכר היה ולא בכחו נסתר הקב״ה של כחו
 חכמה וקראה אחת ברכה המציא שעה באותה כבודו ונגלה זיו׳ו ונראה

 האויר ידיעת ועיקר . מורה כמוהו מי בכחו ישגיב אל הן וז״ש ,הקדומה
 דכתיב רע׳ה למשה אפילו בריאתו יציאת מקור נגלה ולא נקרא לא הקדמון
 יתחזון לא ודקדמי ואמר שפי׳ הגר אונקלוס כסברת יראו לא ופני אחורי את וראית

 ע׳פ להשיגם האדם כיכולת אין עצומות נבראות העליון כמעמד יש כי ר׳ל
 כי תמיד לפניו הם כאילו לבורא אותם וייחס ,הנפסדות הדעות עליו שהם
 דבר הוא מוטבע כח .בכבודו המתעלה שם ית׳ כבודו, במעלת עליהם עיניו

 וראית נאמר זה על אשר והצורה החומר עם ר״ל המציאות מעלת תחת הנמצא
 משל דרך אחרי ומשליכם מעציהם נוטה אני כאילו הנמצאות ר׳ל אחורי את

 כלומר דכתרי ית ותחזי אמר הענין זה וכפי יה׳ האל ממציאו״ רחקם מרוב
 כל טבעי אבאר ועוד .כלם הברואים כלומר אלי ויתחבר בי שידבק מה השיג

 .בקדושה הנעלם שם יס׳ ,הקדושה התעלומה בענין לו הרחוי במקומו הנבראים
 יה״ה והעיקר ,והנעלם הנאצצ העולם במציאות המתחדש דבר הוא מדוש כח

ד חשבונם כיצד  והטעם .החכמה חשבון ר״ל מכמה נתיבות ל׳ב ה׳׳א ה״א יו׳
 בא זה ופרי וענף שרש ישתוו שבו המפורש שם סוד הם אותיות הג׳ שאלו

 בספר הנכללות הסודות כנ עיקר שהוא ועוד ותכונתו העולם טבעי יסוד על
 סוד שהם רוחניים כחות עשר לשלשה רמז הוא הענין זה וכל , בראשית מעשה
 זו למעלתם וכלם בפ״ע ידוע שם מהם אחד לכל יש הכחות אלו שכל אח׳ד

 האור הג׳ . הקדומה חכמה נקרא הב׳ ,הקדמון אויר הוא האי .מזו למעלה
 הגדולה אופן הז׳ .הערוגה כסא הו׳ .ערפל הה׳ .חשמל הד׳ .המופלא

 נקרא הט׳ .כרו״ב נקרא הח׳ .החוזים חזיון מוצא מקום פירוש חזיזית הנקרא
 כסא והוא פרגו״ד נקרא והי״א .הסובב אויר נקרא הי׳ .המרכבה נלגלי

המערכה סוד סי״ג .הגדולה הדרי הנקרא הנשמות מקום הי״ב .הכבוד

 זסלר״פ והושרלו וטוצם. כח פירוש ידי לאל יש שנאמר
 כעין שכללו בראש אשר שבפה נסיבות בל״ב ר״ל בשינים

המשנה. מזו להבין ויש .נעלמו נתיבותיו כי אטומה יו״ל
. :ודבורו אדס פני

ט״ד
. בוטריא

 כאחד מתגלים הם כחות הי״ג ואלו .העליון הקודש היכל הנקרא העליונה
 והוא ,נאצלת האמונה שמכחו האמונה אב פי׳ אומן הנקרא הנעלם עליון מכתר

 וגבול תכלית וכלא חקר באין ומיוחד יחיד הוא היה דבר שוס שברא קודם יה׳
 ועלתה ניכר, היה ולא ,חזק ר״ל אל שמו נקרא לכך קיום בכח בעצמו לעמוד
 תוצאות ממנה הקדומה חכמה וקראו ראשון כח וברא פעליו, כל להמציא בדעתו

 הנזכרים. כחות י״ג כח נאצל שממנה קדומה נקראת ,האמונה ותוצאות תעלומות
 ווש״ה מה בלי כפירות עשר והם האחדות בהשוואת העשרה כנגד היא ושקולה
 אור הוא יח׳ הוא והחכם . בעיר היו אשר שליטים מעשרה לחכם תעוז החכמה
 נכתב טוב כתם ומזוקק זך החיים אוי הקדומה הכמה הנקרא זה כח וממשוח
 והחכמה סוד וזהו ,המושג בכל הנשלל אין הנקרא העליון שפריר בזיו ונחתם

 מפני רצון נקרא ולמה גבול באין רצון הוא העליון הצד זה .תמצא מאין
/ כבוד שנקרא מזכיר אור הוא גס ,מאין היש נמצא שבמאמרו  נאמר ע״ז ה

 ומתעלה בגווניו המתאחד כלהב וזיוו באורו מתאחד שהוא כשלמה אור עוטה
 מפליאות הנאצלים הקדומים לכל קודם שהיה על אחד ונקרא .סוף לאין עד

 ימיי קצוות לוא׳ו ומתחלקת ספירות ליו״ד עליונית היא החכמה וזאת ,אחדותו
 פעולות פועל ממשות בלי קיום כה הוא ימין ,ומטה מעלה ואמור פנים ושמאל

 מושכל כח שמחג . רוה׳ק תוספת חיל עושה ה׳ ימין שנאמר וזהו ,יום בכל
 ינטה ולא צד לכל כחותיו משפע האמצעי הנד והוא מהות בו ויש ממשות בלי

 יך וזהו ,מצדדיו אחד לצד רוכ״ק ממנו נאצל שלא ר״ל ,ומעליו מאמצעותיו
 המשגלים הכמות לכל הכרה שהם כהות שני פנים רוה׳ק, סילוק מדת פירוש ה׳,

 עצם אחור .רחמים של פנים שהם וחסד הן ונקראים שאמרנו עליון מסתר
 מוטבע לכח ומתפשט בעצמו כח והוא החקר השגת תכלית הבינה שפני החכמה

ע הנקרא הוא מעלה מכח. כח ולהבדיל צורות לצייר  צד והוא הוד לשון והוא כ׳
 השפעתו מצד נאצלים הנמצאים כל כי כל וממציא מקר אין עד מתרבה עליון
 המשיג שכל כתר לשין מורה ועוד .ניל־ הדרת עם ברוב כמו הדר לשון והוא
 כאילו מעלה צבא עליו מעלין סודו ומכסה חקירותו מתוך זו בידיעה דבר שום

 לא כי והאמת ,יקראני שמי ידע כי אשגבהו נאמר ועליו ״ לו עטרה עשאה
 הגלוי ממנה ישלול אבל ,ידיעה אמתת על זה דבר ידיעת נברא שום ישיג
 נעלמת שהיא הקדומה החכמה כלומר הראשון המוצא על נאמר וע״ז המושג, וכל

 עמודי תר׳׳ך בחשבונו כת׳ר ועוד .אחדותה השוואת ועל אמהתה על מלהשיגה
 הנקרא כח הוא מט״ה . הקדומה החכמה שרשי ונקראים יקרים שהם אור

ת והוא הדין מדת והוא אמונה  .לילה בכל תנועתה והמשכת והירח השמש סי
 אמונם מרחוק עצות פלא עשית כי וז׳ש ,בלילה ואמונה אמת שאומרים וזהו

 ,לעין המתגלים הרוחנים העניינים הם מרחוק עצות ,הכח ממשות בלי אומן
 זה ונקשר .כזה מקצותיו מבואר הקדומה החכמה ענין .אומן מאמונה זה וכל

 מלהחש חש חשמל ועוד ,ממללות אש חיוה פי׳ החשמל בסוד הנפלא הסוד
 וכוונתו לנררח אדס של כחו ופרי וענף שרש לייאיו ה׳ סוד .שמו מל כעין

 כגון ארבעה יסודות על המיוחד בדבר בדעתו וידמה שורה שכינה ששם למערב
 האחדות בסוד ארבעתם הבאים הם ואלו . מתפשטים האיברים כנ שממנו האל״ף

 אופן .הניג״ס כסא .ערס׳׳ל חשמ״ל. הנפלא. בסוד הכל מקום שהוא המתמצט
 מלק ,מיכאל א׳ חלק ,משמ״ל .חלקים לד׳ מתחלק מארבעתן א׳ וכל הגדולה.

ד שני  האש כח זהו רביעי חלק ,פניא׳ל אור שלישי חלק ,אותיות ארבע ש: יו׳
 השני הכח .הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי נאמר שעליו הגדולה האש שהוא
 החנק . אותיות ארבע של ה׳ ב׳ גבריאל, אחד, עצמו הוא חלקיו, ארבעה ערפל

 זם הרביעי החלק .האהדוס לצד עליונה קדושה סוד והוא ד׳ תבריא״ל השלישי
 כ* .אוריאל ,א׳ עצמו הוא חלקיו, ארבעה הנוגה כח השלישי הכח .המים כח

 חוסן הוא הרביעי החלק , הרוח כח זה ד׳ איתיוה, ד׳ של וא׳ו ג׳ .דדניא׳ל
 ארבע של אחרונה ה׳ .שלישי פלמיאל ,ב׳ רפאל ,אחד עצמו הוא סגדולה.

 למעלה י״ו שהם יסודות ד' לן הרי . חכמה כח זה ,הרביעי מלק זס ,אותיות
 השינה החכמה ,קדמון אויר ,השכינה גוף הנקראים והם ,שנמטה מה כנגד .

שס בסוד הנכללות ע״ס סס אלו . מלכות יסוד נצח הוד ס״ה גבורה חסד
המפורש
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 גלגל: קרוי מהגלנל שהוא האותיות מין כגלגל. ם״ד אות הספירות כגלגלי קכופות יסוד אותיות כ״כ מ״ד

לפי תס"כ כית״א האלפ״א מספר . שערים כרל״א ממש אותיות יש כי ואמר ,המרכז עד מאות לפכיס
אל״ן) כהצערף כי שערים רל״א והס מכ׳ פחות שער שאין עומד האום שעצם עד מסכיכ כחקיקות העשויות כולעות

שכע יהיו כ״ג פעמים וכ״ג כ״ג הס ואחת אחת כל עס לגופי מסכיכ אשר הירכות חקיקת והנה ,כעצמו כו
 הסון^- וכשוכ וששים מאות

 מאות ארכע הס להחלתו קבועות יסוד אותיות ושתים עשרים מ״ד
 ואחור פנים ושנים וששים פנים הנלגל וחוזר שערים ברל״א בגלגל

 זה אחור רחמים זה פנים למעלה בטובה איו לדבר סימן וזהו ואחור
ק לדגר וסימן .הדין מנגןן; למטה ברעה ואין מענג מ סי

 חקקן ששנינו הוא האותיות
 שהחורש כערך כי ערוגה, כמין

 אחד מצד וחופר חורש כסלם
עולה שכצדו אחד ש^ד עד
, . , ___________ ,, _ _ מסכיב החקיקה היתה כן

לגריעות מעילוי לכליהנכראים ׳ י” ‘ האותיות שגופי עד לאותיות
שהן האחדות כדרך מלותיהן להשווס כדי לעילוי, ומגריפות אחר זה כזר והעמידם האותיות לקח ואח״כ ,היו מעצמס

 אלו ואותיות , האותיות הן הן ,ונגע ענג .השוואתן עיקר האותיות אכני כן אכן אצל כאכן שמסודרת חומה כעין זה
:זה ע״ד מתגלגלות שהן האותיות לשאר סימן שהקיפס עד זה אצל זה העמידם הגלגל מגופי נחצכו אשר
- ... : .. קכועות סוד וזהו החומה כמין הרקיע של הזר כל את

 הנתיכות האותיות ממנו נחצכו אשר כי"הנתיכות’האותיות של כתיכות סכך פירוש מעזיכה, כמין סכק כגלגל,
 על סכך והנה דורפין, אין וכפ׳ ככ״ר כדאיתא שנה ת״ק מהלך הואי הגלגל ועוכי לגל הי של עוכיו עוכרות הם ההס

.הגלגל וחוזר :כגלגל וכולמות הקכועות כיתו״ת אלפ״א רל״א הס כית״א האלפ״א מספר והנה .מעזיכה כמין הוא הנתיכה
■ פירוש ^

מגרמישא הר״א
 למטה ממעלה המתה&ך כגלגל שערים. נרל״א כגלגל קכועוח מ״ד

 ה״ז ח״ג סח״כ ג״ד, א״כ הסדר, וזהו ,האוסיות גלגל כן ולהפך
 כזה שתים ומדלג לא׳ שתחזור עד וכו׳) אדז״י (ואח״כ ,אחת ומדלג
 לסדר חוזר ואח״כ ,פ״ר כ״נ בה״ח לסצ״ש גו״ט ק״ת מ״ע אדז״י

 י/ מדלג א״ל ט', מדלג אכ״ש ר! מדלג או״כ ג׳, מדלג אה״ט א',
,י״א מדלג אמ״ג ,א׳ אצל תחזור כי יותר י' נדלוג תמצא ולא

 שיטין ט׳ הרי כ' ומדלג והדג״ב כו׳ תשר״ק א׳ ,וכו׳ ט״ז מדלג אצמ״ח ,א׳ אצל תחזור כי יותר ולא ט״ו מדלג גקמ״ז שס״ט אפכ״ה
 ה״ע ד״ס ג״ן ב״ס א״ל כאמנע ותמצא אות לכל שיטין נכ׳ תעשה כן עזר, כלא כאמצע כ״ם ומצאת כ״א■ תסדר ואח״כ כאמצע, וא̂'
ואס . * שיטין לכ״א אותיות רל״א הרי כאמצע כ״ם והא״ל ,שיטין לכ״א אותיות י״א הרי ,האחרון והוא כ״ת י״ש ט״ר ת״ק ז״ס י״פ

, תמנה
ש; הראב׳ד כפירוש יותר ככאור *הדכוים ע׳

גאון ר״ם
 לעשות כולם מיוסדות פי׳ .רצ״א כגלגל וכו׳ ושתים עשרים מ״ד

 ומהלכין הבריאה סביב ועיגול גלגל שעושין (הומוקולוס) יצירה
ץ הטעול סביב מר או  כ״ב בא׳ יש שהיי רל״א כיתו״ת האלפ״א ו

סן־ האותיות בכל וכן בב׳ וכן הצד מן וכתבתיס ביתו״ת אלפ״א
הכל

בוטריל הר״ט
 הגדול המקובל הרב עכ״ל ,ההשפעות והודות הבריכות רבוי דרך על המפורש

;זלה׳ה נכים ברבי יהודה רבי הרג
ד ״  שערים ואחד ושלשים במאתיס בגלגל קבועות יסודן אותיות ושתים עשרים מ

ר :ואחור פנים הגלגל חו!ר מ  אפרש האהבה עצם מצד גוטריל משה א
 האמה שידע כדי האיפן כזה שיבא לו מוטב המעיין שיקון ואע׳פ בארוכה זה

 .המעיין מן שיעלם מה לו שיבאר המורה יהיה לא לשם כי רחוקה בארן כשילו
 פירוש אחזה חזוה וקרן זה לבאר רוצה אני ולכן .יארה לא ואהלוה מור לכן

 ר״ל אחד, גוף שהם הם חפצים כ׳ב , בכח ה' קול הנקרא בספר ז״ל האיי רבינו
 עם וגימ׳ל בי׳ת עם אל׳ף ונחבר נצרף וכאשר ,הס אותיות ושתים משרים

א הם דל״ת א כי זוגות י׳  האותיות צירוף נעשה וכאשי כ״ב, הס ב' פעמים י׳
א אצא נמצא לא גית״א האלפ״א בדרך  ר׳ל ואחור. פנים הגלגל חוזר : שערים לנ׳
 חזר הפנים הוא כך רמ׳ה בדמיון שנאמר כמו ואחור פנים האותיות גלגול
 להשניל' הוא יצירה שפר בעל שלקח הסימן וזה .אחור וזהו המ׳ר ויהיה הגלגל
 האותיותמחגלגלוק כאשר ר״ל הגלגל בחזרת ואחור פנים בין שיש ההבדל האדם

 פירוש , טנגע נמטה ברעה ואין מעונג למעלה בטובה אין בדבר סימן וזה
 שהוא השובה כנגד הפכים פני הס ומטה מעלה ,הפכים שני הם ורעה טובה
 האדם א״כ ,ונגע מטה לקח העדר שהוא הרעה וכנגד ,ועונג מעלה לקח קנין

 ואם זה כאופן ישמשו. השמושים שאופן להבין לו יש החכמה בזאת המיככל
 במלת עושה שהוא כדר־ השמוש כשישתנה בהיפך יפעול טוב בפועל הוא נשמוש

ואחור פנים (פרש אמר וזה ,ונגע ענג
מ״ד•

ר צ ו ■ ד!׳ א
ד ״ פן מ ה כו׳. כמחצה קבוע כל ידוע קבועות .פירששיו ,יסוד הא׳,) ( ו

 כאילו הגלגל והוא המתואר וחסר ,במקרא חבר לו ואין
 ס״ת הו׳א הכ״ל יוצ׳ר כי בזה סימן נסננו וכבר . כרל״א .בגלגל קבועוס יאמר
 שערים ליצור העסיד וכל היצורים כל נוצרו שערים רל׳׳א שבאלו לפי , רל״א

מ  בגלגל הקבועות האותיות אלו כי בזה ורוצה בעיר שערים בפתחי מצשון י׳
 שערים מאה מלשון וי״מ .עצמו בפני בשעי עומדת כ״א רק מעורבות אינם

 שחלה מטעם נבון זה וגם ,בנפש שער כמו כי מלשון והוא מדוח ק׳ שטעמו
 להורות מדות קראם ולכן למטה יפרש כאשר .והפכו דבר עושים הס האותיות

 והוא ידוע חוזר. :להם ימדוד שמודדים במדה להם יתן כן המקבלים כפי כי
 הגלגל ענין וכן חוזר יקרא אליו ושב ממקומו שיצא דבר וטעמו המשרה (פון

 יהיו מהגלגלים, לדברים מונח שם .גלגל :ואליו ממנו תנועתו אשר דרכו ה1
 ובכאן ,זהב וגנילי כסף גלילי ולדוממים ,שפי' כמו השמים כמו חיים בעלי
 פנים , אותיוס כדמוח רבים כוכבים בו אשר המזלות לגלגל מונח שם הוא

 ומה הפנים הוא ממנו שהוא מה כי שפי' ואליו ממנו הטעם י וזה ואחור
 הפכיות פעולת פועל הוא בירידה כשהגלגל ולעוצם ,האחור הוא אליו שהוא
 וכפי באותיות תלוי כולו שזה ס״י בעל ילפ״ד .מבואר וזה בעליה שהוא למה

 ונג״ע כענ״ג לדבר סימן ונתן בשפלים פעולותיהן יתראו כן האותיות התהפכות
 וכאילו ,אותיותיהן הפוך מצד אלא מתנגדות ואין מתנגדים דברים שהם

 ונג׳׳ם ענ״ג .מתנגדים דברים שיורו המתהפכים בשאר הדין שכן בוה הישירגו
:ליה וה הפכיים הם ורע טוב וכן ידוע פירושם עגין

הפן



saהראג״דמ״ד פ״ב יצירה ספרהראב״ד

 pvr ואינן קבועוס והאותיות ומקין! חוזר הג(גצ פירוש
 וקבען חומה כמין הציבן אשר האותיות אותן ממקומן

 הדין מצד ואחור לבריאתו החסד מצד גלגל חוזר בגלגל
 ואחור הרחמים מצד פנים וכל ולהחריב לסתור והגבורה

 מדה״ד עס מדה״ר שות̂ן ארז״ל וכן ,שלמטה הדין ׳מצד
 הס פנים צד של אותיות סדרי כי ’ודע .הבולם את וברא

 תמצא אם בזה והמשל ,אחור הנקרא הדין מצד הפוכות
 .כולם וכן ל״א אחור הנקרא הדין בצד תמצא א״ל בשלפנים

,בגלגל והם קבועות אותיות יש כי לך נתבאר מכאן הנה

גאון ר״ם
 לפי רל׳׳א רק כמשנחנו מונה וחינו חס״ב הרי פעמים כ׳׳ב הה
 האלפ״א אמירח וסדר .פיר״ס כך לזו זו דומוס הציין זוגות שים

 וכן ,האותיות בשאר כן לעשות יבין והמבין בא׳ לנו סידר ביתרת
 פעמים וי׳ י׳ שהם ספ״ר ס״ם גז״ע ק״ץ [הגופניות] כנגד(המפעילות)

 מקדים פעמים פיר״ם ואחור, פנים גלגל וחוזר רכ״א; מניינן סך כ״ב
 פר״ם ,כפולות ז' פירש לקמן וכן .לא׳ ב׳ מקדים ופעמים לב׳ א'

 וכן וכו׳ כפר״ת גב״ד המליך ואח״כ וכו׳ כפר״ת בג״ד המליך
 פנים הגלגל חוזר וי״מ .צ״ק ס״ע ל״נ נו״י ז״ח ה״ו פשוטות י״ב

 בתולה מקרקע ברייתו בורא שאדם לאותיות כח הבורא שנתן ואחור
 בכל ואומר הבריאה סביב וגלגל עגול ועושה בקרקע וקוברו מגבלו
 ואם פעמים חס״ב ד׳ ג׳ וכן אמת ביח״א אלפ״א והיקף היקף
 שנהן האותיות אמירת כח יד על בחיים עולה הבריאה לפנים הולך
 סביב לאחוריו חוזר שברא מה לסחור ירצה ואם ,כח הקב״ה בהם

 מעשה אירע וכן והמות, הבריה מאליה ותשקע האותיות באמירת
 .וטעו בריה לבראוח ורצו יצירה בספר שעסקו ותלמידיו ריב״א לפני

 נכח טבורן עד בארץ שנשתקעו עד לאחוריהן והלכו בהליכהן
 ואמר ריב״א לפני נשמע והקול וצעקו לצאת ימלין היו ולא האותיות

 שהלכתם כמו לפנים ותלכו ביחו״ח מחלפ״א האותיות אמרו להם
 שאותיות פיר״ס ,וכו׳ לטונה אם סימן וזה ;ויצאו עשו וכן לאחור

 ובחזרחו vצורר יוצאה לפנים באמירחו כך ,נגע מאותיות הפוכות ענג
 דעתך תסן אם וז״ל ופיר״ס ,בארץ הצורה השקע עת בכל לאחור

 כי מנגע לרעה ואס מענג המקום עלוי להרבוח לטובה הספר כזה
.מנגע רעה אין

בד׳ בג' בב׳ העשה כה בא/ מסיימין שיטין כ״ב הרי בא׳ ססיימין
,ע״כ* אותיות ב׳ תיבה וכל ̂ תיבות :

:הינוב סבין משם שערים הרל״א גסדר סגר׳א בשירוש *עי׳
אוצר

 שנראה ,מלגל כמאות אמר לא למה ,הא׳ הספק . גספקוח הב׳) (הפן
 הספק :מקודם היו אגה וא׳׳כ ,נגלגל וקכען אחר כמקום שהיו

,3ה  מפסוק סימן שהכיאנו ווה יותר ולא פחות לא רל״א השערים יצאו למה '
 היה ואחור פנים הגלגל חוור הג׳, הספק ;נעלמא אסמכתא הוא הכל יוצר כי

 כמה יפרם כאשר המתהפכים הם האותיות כי ואחור פנים האותיות וחו!ריס לומר
 הספק חלקיו. שיתהפכו לא נאנס מצנו שמשנה אלא אינו הוא והגלגל כעז״ה שיכא
 כסדרן שלא וההולכות פנים כסדרן ההולכין האותיות קרא למה ואחור פנים הג',

ד הספק .והפך ישר חוור הגלגל יאמר אחור  כמוכה אין כי אמר למה ,ה
מי למה מנגע למנוה ואין ,מענג למעלה אין כתם יאמר מענ״ג למעלה  א

:ומוכה רעה
 כגלגל האותיות דע ,הא׳ ספק היתר על .הספקות כהיתר הג׳) (הפן

 לפני כרצון עלה וכאשר .כוו וו וארוגות דכוקות הן הספירות
ועשהו נו השוס אחר אוס נגד ושקלו י״ס מן ואות אות כל הכליל כל אדון -■־

 פל הגלגליס באוירי והס ומסגלגלות חוזרות אותיות ויש
 וסימן ל לחרבן הפוך סדר וים לבריאה סדר וים הספירות

 הגיון סדרי וי5םי מכח יולד והפך וםיטי תמורה סל לדבר;
 הוא ונגע גגע אותיות הן טכג אותיות הנה פי ,האותיות

 למטה ברפה(דין) ואין מענג למעלה בטובה(חסד) ואין צער
 יסהנס סדרם בסינוי אלא הס אחדים אותיות וכולם .מנגע

 הפניס אותיות כי להבין ים מכאן ,לטובה מרעה ענינס
 האותיורן שסדרי אלא הם אחדים לאחור אשר ואותיות

:לרחמים אשר האותיות מסדרי בסדרם הפוכים לאחור אשר
מ״ח

שא הר״א מגרמי
 מדלג כו׳ לנ׳׳ע j רש״ת צ״ק ע״פ נ״ס ל״מ כמו ואילך למ״ד מן תמנה

 עד לגלגל יש שיטה וכל שימין ס׳ עד וכו׳ ב׳ מדלג כן' לס״צ א׳,
 המצא י׳ ולדלוג ס' לדלוג לה״ש תגיע שיטות בס' לל׳ לראש שתחזור

/ אצל תחזור כי עזר לו ואין באמצע והוא ל״א  נף וכשתחשוב ל
 ואם יותר, ולא ב׳ עד וכו׳ י״ג י״ב בל׳ מתחילים וכלם י״א תדלג

 באמצע יהיה אותיות י׳ בדלוג במ׳ מהחלת שיטה שכל כך תעשה
/ תחלתן שיטין כ׳ כך מ״ב  נ״ג באמצע נוני״ןיהיה של ובשיטות מ
 כ״ב זהו ̂ להסך ב״ם א״ל הרי ת״כ ת' של עד וכו׳ ס״ד ס׳ ושל

 ואחור אניס הגלגל וחוזר שערים ברל״א הגלגלים יסודות אותיות
 עצמן השיטין והן אמור תי״ו ועד ומלמ״ד אנים למ״ד עד מאל״ף

 מהם לברוא שחרצה כלומר לטובה מס הסימן וזהו ,להיאך הכל אבל
 עד מלמ״ד להפכן יש לעפר להחזירהו ואס הסדר על לומר יש

 למטה חין לרעה ואס ,מענג למעלה אין לטובה אס וזהו ,חי״ו
 מן קבלנו כך בשמים גדולים עמודים ראה ,אחד בשם יצא ,מנגע
 ̂ שערים ברל״א בגלגל קבועות אוהיות כ״ב מפרשים יש אך .הסוד

 בית״א אלפ״א והמצא כולם עם א׳ שתהפך אותיות ב' של תיבות
 ,הרופא שבתאי ר׳ פירש וכך ,א״ת ומסיימין וכו׳ א״ד א״ג א״ב מתחיל

 אוח■ בדלוג ג״ה ב״ד א״ג ,אותיות מב׳ ש״ת ר״ש וכו׳ ג״ד ב״ג א״ב
 ,אותיות מ״ם הס קשר״ת עד ראשונה בנוסחא לעיל שפירשנו כמו
 בדלוג וכו׳ ב׳יו א״ה ,ק״ח צ״ש עד אותיות ב׳ כדלוג ג״ו ב״ה א״ד
/ בדלוג וכו׳ ב״ז א״ו נ', כו/ כ״ט א״ח ה/ בדלוג ב״ח א״ז ד  א״מ ו
 וכו/ ב״ס א״ן וכו/ ב״ם א״ל וכו/ ב״ל א״כ וכו/ ב״כ א״י וכו/ ב״י

כו/ ב״ץ א״ף וכו/ ב״ף א״ע וכו׳, ב״ע א״ס  f ב א״ק וכו/ ב״ק א״ץ ו
 וכולם עזר וא״ת לא״ב ואין ;וכו׳ ב״ת א״ש וכו', ב״ש א״ר וכו/

 רל״א אחת בכל ויהיה בכולם וכן ,עזר בלא יהיה באחרונה ת״א עד
:אהד סדר לכולן כי לכולן אחד וגוף

ד»׳
הו שערוקכעו ל,וז לג ׳ שקלן כיצד אמרו כג  כרואוה ולא חמלקכועוה ולכן ט

ם המר ואם כ״כ הם שהאותיות אחר דט ,הכ׳ ספק היתר «צ מיי  עם ׳6 ר״ל י
 עם. כ' ימיר אם יעלה וכן ,רל׳א יעלו ככ״א י״א תכפול ואם י״א יהיו כולן
 רל״א כלן יהיו סוף אותיות כ״נ ככל כן תעש־ אם וכן ,רל״א ג״כ יעלה כולן
 היתר על :שערים רל״א להיות גורם כולן המרת הכרח וא״כ כיתות אלפי
 עולה. הוא כי הרחמים מצד כולן לפנים ההולכת ההמרות כי דע הג׳, ספק

 שתהיינה ראוי לגריעותא מעילוי העולות ההמרות אמנם .לעילוי מגריעותא
ע כי התבאר כבר ,הד׳ ספק היתר על :הדין ממדת והמה אחור גקראות  מד

 נגעים הנקראים והם אותה הסוכנת הטומאה כמות י׳ תחתיה יש הרפה הדין
 והתענגו ככתוב וענג ושלום טוב הנקרא צי״ע יש הרפה הדין ממדה ולמעלה

 למעלת אחרונה ה׳ בעוכ אין כלומר כטובה אין כן פירושו ויהיה ,שלום רוב על
כרע■ כלומר ברעה ואין ה׳, ישראל מקוה מן נזקבל הוא כי הטוב והוא מענג,

3כ״ היא כך הכרייתא והצעת . סכמרזס שאר וכן ,מנגע למטה אחרונס ס׳
אותיות
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ה ״ ה כי פירוש . כולם מס אל״̂ן כו׳ והמירן שקלן כילד מ ״ ל זו ,שקלן כיצד מ  ושהים משרים ראשונה זו, מג

מדלג וכשהוא ,כולם וכן משר אחל שניה ,אוהיות אב״ג סדר מל באל״ף מתחלה הראשונה בית״א אלפ'א
 אותיות המירן כיצד .משמאל כנגדה מדלג ימין מצד אות כ' מס א׳ הרי רש״ת פצ״ק ס״ט כלמ״נ פ״י ז״ח דה״ו
שיש מי כל היצור. כל :לסתור כסדרן שלא לכנות כסדרן שהן מס א' ויבא א׳ אות ידלג ואח״כ .ממהס האותיות כל ושאר

 אחת בדילוג אותיות וי״א ג'
 בא׳ יתחיל ואח״כ עמהס, אחת
 ,ממהס וכלס אותיות ב׳ וידלג

 ידלג ואח״כ ג׳ ידלג ואח״כ
ואח״כ ז' ואח״כ ו׳ ואח״כ ה׳

ה  וכלם כלם אל״ףעם רהמירן שקלן כיצד מ״
 בי״ת עם וכלם כלם עם בי״ת ,אל״ף עם

 הדכרר וכל היצור כל נמצא חלילה וחוזרת
:אחד בשם יוצא

.דבור לו שאין אע״פ צורה לו
 דבור לו שיש למי הדבור וכל
 להוציא יכול שהאדם מה וכל

 יוצא :באותיות ננמייר בדבור
 שמרים רל״א הס .אחד בשס

 והן בהס מתגלגג שהשם
:אחד פס ונקראו בשם

 ואח״כ י' ואח״כ מ׳ ואח״כ ח'
 ואח״כ נו״ו ואח^׳כ י״ד ואח״כ י״ג ואח״כ י״ב ואח״ב י״א
י ישאר כ' ואח״כ י״נו ואח״כ י״ח ואח״כ י״ז ואח״כ ט״ז
ז״ש ה״ו בג״ד כזה^ סון» להיותו ראש שהיה זה לבסון£ הא' שישליך יסדר ואח״כ כולם. מס א׳ בצירוך באמצמ א״ל

י . ״ ע
, גאון ר״ס

 והציין ,אופיוש של חציין במשקל עשאן ר״ס פירש .שקלן כיצד ם״ך,

ל הר״ם טרי בו
 בשקל סם אימיוה כ״ב כי שקלן גההלה אמר ר׳ל .והמירן שקלן כיצד מ״ה

 אמרום צופים מנצפ״ו רז״ל אמרו זה ולסוד מנצפ״ך חשיב ולא הקדש
 שם כי והשמושים הצירופים לעשוה המירן ואח״כ .חברום נופים אמרו ולא

 כ׳ב באופן אלא יצאו לא קרטופיאל רפאל הדרקיאל גוריאל פראל נוריאנ מיכאל
 כספרי יש זה וכמו ביה״א האלפ״א בסוד בזו זו האוהיות שימיר דרו טל אוסיוה

 בצדי״ק יעלצו בזי״ן יעלזו לומר שנוכל שמצינו כמו לזו זו האותיוח שיתחצפו הקדש
 כמו חברסה במקום אחה אות שהבא וכמו אחד והכל כצדי״ק יעלון בסמ״ך יעלוס

ת שמצינו וכמו .ומלחם מבשר והנותר כדרך שהוא ובלחם בבשר והנוחר החי׳
נוסף והאל״ף בעתה מן ! אבעח כמו שהוא חרב אבחת במלת ין עי' גחילוף

:הצירופים שמוש דרך על ׳א בית' באלפ״א הסוד זה וכן . ואזרועי כאל״ף
ב תו א אכ פ ל א א ה ת גי ה הג ו

ס.אל כ ין טס הע זף ין הק דר גש בת
.לה כן יס טע חף זן וק הר דש גת אב
.בם לן כס יע טף חן זק ור הש דת אג

. ן מ לס כע יף טן חק זל וש הח בג אד

. ן ג מם לס כף יז טק חר זש ס ו בד אה

ס. נ מע לף כן יק טר רוש זה גד בה או
.דס נע מף לז כק יר טש חה גה בו אז
.סע r» לק כר יש טח דה גו בז אח
.הע סף נז מק לר דש יה דו גז בח אט

ף. ע סן נק מר לש כת הו דז גח בט אי
. וף עץ סק נר מש לת הז דר, גט בי אה

• סז עק סר נש מת וז הח דט גי בכ אל

• זץ פק סר סש נס וח הט די גכ בל r.fr
ק. צ פר עש סת זת וט הי דה גל בס אן
ק. ח צר פש עת זס וי הו דל גמ כן אס
ר. ק צש פת חט זי וב הל דס גנ כס ׳אע
צר. קש טת חי זך ול הם יו גס כע אפ
רש. קת טי תכ זל ום הנ דם גע בת אן

.יש רת טך חל זס וג הס דע גס כצ אק
.שה יכ טל חמ זנ וס ע9 דס גצ כק אד

ת. כ יל טמ חנ זס וע הס ין גק בר אש ,

ל. כ ים טן חם זע וף הן דק גר כש את י
:כת יש טר חק זצ יף הע ס ז גנ בס אל

החפצים כל :י (והאחרונה הראשונה תחשוב ולא ביתא האלפא סודות לך !־זרי
הם

והמירן :רעות כולן *fלמ ואחר סובות כולן לל׳ קודם ראשונה
א׳

. ה' אוצר
 שהבדילן האופן בזה כולן הנמצאות לכל יסוד נהיו הם בי׳ם המצטיירות אותיות

 השאר וכן א׳ עם וכולן כולן עם א׳ כגון מאחרת אחת ושקלן מאמרה אחת
 רל׳׳א בכל וכן במרכז והאחד למעה מהן והי׳ למעלה מהן הי׳ בגלגל וקבען
 להיות הגורמים הם התמורות באלו ים תועלת מה וא״ת , בייתו׳ה אלפ״א

 נתחלף האותיות, ובהתחלף ענג כמו בטובה שאין והראיה .משתנות הנמצאות
ה נגע להיות הענין ה׳  כמסמר קבועות שהן נראה קבועות ומלת האותיות, שאר ו

 והאותיות חוזר הגלגל ככה ממקומו זז אינו והמסמר הולכת שהספינה בספינה
 :חוזר והגלגל קבועים ושהמזלות בכוכבים המחקר חכמי דעת וכן ,בו קבועות

 ששקל כלומר ,משקל לשון שהוא אומו פירשנו .שקלן הא׳) (הפן מ״ה
 להיות הראויה ואות אות כל ומחשבתו דעתו בשקול השוקל

 אם בעשבים הרופאים שעושים כדמות תמורתה להיות שתזדמן פעולה כאיזה
 בכחותיו הדומה עשב ר׳ל תמורתו אחר עשב יקחו להם הצריך עשב ימצא לא
 משופרי שקיל הוי מלשון שקלן וי״מ .בממורתן האותיות ככה הראשון עשב אל

 ברל׳א בגלגל וקבעם בזה זה והמירן הספירות מתוך לקחן שקלן ור׳ל ,שופרי
 ודע הנשארים, האותיות כ״א עס ר״ל .כולן עם אל״ף ;נכון זה וגם שערים

 זה יומרו אותיות כ״ב כל אלא עמו וכולן כולן עם שיזמרו כלבד א״ב לא כי
 ראש שהוא מה ירצה חלילה וחוזרת .בעז״ה שנביא במשלים תראה וכאשר בזה

מ ישוב מ״ן ,ד״ג ישוב ג׳יד ,ב״א ישוב א״ב המשל . סוף ישוב  ישוב א״ל ,נ'
 כל נמצאו ירצה ,שערים ברל״א יוצאות ונמצא .זה ודע ,כולן וכן ל״א

 הם התמורות שכל ירצה לא כי דע שערים. נרל״א יוצאות בתמורתן האותיות
 האותיות שאר אצלו יומרו ג״כ אז בב' א׳ יומר כאשר אבל בלבד שערים רל״א

 כארי בזה המשצ .כלם וכן האותיות שאר עמו ג״כ יומרו בא׳ ׳3 כשיומר וכן
 וי״א באורך ביתי״ת אלפ׳א כ״א עמו יומרו כ״ג האותיות כל עם א׳ נמיר

ק רל״א יעלו בכ״א י״א תכה וכאשר שנכפלו, מפני כרוחב  בא' ׳5 כשתמיר ו
 יעלו בכ״א י״א וכשתכה ,ברוחב וי״א באורך ביתו׳ח אלפ״א כ״א תצטרך ג״כ

 שערים אותי,׳ת כ״ב שארית עם יעשה ביושר בתמורתו אות שכל למד נמצא רל״א
 יוצאות ונמצאו כן הברייתא כוונת תהיה ומעתה זאת. בתמונה תראה וכאשר רל״א.

 ,שערים ברל״א אותיות כ״ג שאר כצירוף השני עם בתמורתו אותיות מכ״ב אות כל
 בי״ת אל״ף שכל ביתו״ת אלפ״א כ״א עמו בנאו בתמורתו ישר אות בכל הנה
א  ואם ככה. יהיה כתמורתו יהיה אם וכן ,שערים רל״א הכל שבין שערים י׳

 ואס ,ובנותר בזה דברינו תבץ כתבנו אשר בתמורת זה בלוח עיונך השים
 הישריס. שערים שהם בי״א שערים הס״ג או אותיות בכ״ב השערים רל״א מכפיל

 וחציים רחמים שערי חציים שערים פ״ב אלפים ה׳ הכל בין יעלה וההפוכוח
 בזה כי זכות לכף עצמו המכריע ואשרי , אמה אלהים וה׳ וסימן דין שערי

ה, ראש במס׳ כדאיתא לרחמים כולו העולם מכריע שנ נראות: האדם וצריך ה
את
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 סדר ט״פ וידלג /b ש״ה ק״ר פ״צ ס״ע מ״ג כ״ל ט״י
 מלמעלה ביסו״ה אלפ״א ויו״ד כ״ס באמצע וישאר ראשון
 מ״נ כ״ל פ״י ז״ח ה״ו ג״ד יסדר ואסי־כ . מלממה ויו״ד
 וישאר כהחלה כאשר וידלג , א״ב ש״ס ק״ר פ״צ ס״ע

 יסדר ואס׳־כ מלממה. ויו״ד מלמעלה ויו״ד באמצע ג״ן
 y אכ״ג רש״ח צ״ק ע״פ נ״ס ל״מ י״כ ח״נן ו״ז ד״ה

 מלמעלה ויו״ד באמצע ד״ס ויעלה בהחלה כאשר וידלג
 ס״ע מ״ג כ״ל ש״י ז״ח ה״ו יסדר ואח״כ .מלמעה דו״ד
 ה״ע וישאר בהחלה כאשר וידלג ,אבג״ד ש״ה ק״ר פ״צ

 ו״ז ישדר ואח״כ .מלמטה ויו״ד מלמעלה ויו״ד באמצע
 וידלג אבגד״ה; רש״ה צ״ק ע״פ נ״ס ל״מ י"כ ח״ט

 ויו״ד מלמעלה ויו״ד באמצע ו״ן} וישאר בהחלה כאשר
 פ״צ ס״ע מ״כ כ״ל ט״י ז״ח -יסדר ואח״כ .מלמטה

ז״ן ויעלה בהחלה כאשר וידלג ,אבגדה״ו ש״ח ק״ר

ד״ם
 בההילה נהן היוצרוח כיחו״ת אלפ״א כשעשה פר״ס .כולן עם א׳

 ג״ד ב״ג א״ב בחהלה כלומר האותיות כל עם א׳ ,ביתו׳׳ת אלפ״א
 וכו׳ ג״ה פ״ד א״ג מחמלה ובשניה ,ה׳׳א ומסיימה וכו׳ ה״ו ד״ה

,א׳'כ סדר עס נכתבוח ראשונות ,בסימן וכתבתי .ת״ב ומסיימת  
 ב״ת ס״ל וחסרונה וכו׳ ב״ס א״מ ואח״כ ב״ש, א״ת בית״א אלפ״א עשה וזה,
א״ב הנכתבה ס״ב אמר לכן קוד^ ב״ת א״ל שאומרים מרבו וקבל וכו׳

ה׳ אוצר
 אפ שהכריע לו אפרי אחה מצוה עפה ח־יב וחציו זכאי חציו כאילו עצמו אח

 הם דין ופערי רחמים שפערי לפי כזה והשכה זכוח, לכף העולם כל ואת עצמו
 עשה .לטובה כולו העולם ומכריע כרממים מרבה בזכיוהיו והמכריע שוים

: זה ודע .וכו' אמח ■עבירה

:כולן) עם וב׳ א׳ עם וכולן כולן עם א׳ החמורות הן (ואלו
 שת קר 5פ סע מג יכ חט וז דה בג לא שת קר פצ סע מג כל טי זח הו גד אב

 כל טי זח סו גד תב רש צק עפ נם אנז פת קר פצ סע מג כל טי זח הו גד בא
שת קר פצ סע לנ יכ חט וז דה בג מא תב רש צק עפ נס למ יכ חט וז דה אג
למ יכ חט וז דה בג שת קר פצ סע אג שת קר פצ סע מג כל טי זח הו בד גא
 שת קר פצ סע למ 5י חט וז דה בג נא בג שת קר פג סע מג כל טי זח הו אד
מג כ: טי זח הו גד הב רש צק עפ אס פת קר פצ סע מג כל טי זח הו בג דא
שת הר פצ נע לנו יכ חט וז דה בג כא גד תב רש צק עפ נס למ כ י חט ו! אה
נס למ יכ חט וז דה בג שח קר פל אע פת קר פנ סע מי. כל טי זח! דו בג הא
 שת קי פל נס לנו יכ חט וז דה בג עא דה בג שת קי פג סע מג כל טי זח או
סע מנ כל טי זח הו גד סב רש צה אפ שת קר פל סע מג כל טי ח הז ד בג וא
שת קר על נס למ יכ חט וי דה בג פא הי גד תב רס צה עפ נס לנו יכ חט אז
פ5 נש צמ יכ חט וז דה בג שת קר אל פת קר פל סע מג כל טי וח דה בג זא

שר. קר עפ נם לנו יכ חט וז דה בג צא וז דה בג שת קר פג סע מג כל טי אח
 פג סע מנ כצ טי זח הו גד תב רש אק פת קר פל סע מ; כל טי וז דה כג א ח

 שס צר עפ נס למ יכ חט וז דה בג קא זח הו גד הב רש צק טפ גש למ יכ אט
 צק עס נס למ יכ חט וז דה בג שת אר שת קר פצ סע מג כל חי וז דה כג טא
שת צק עפ נם נמ יכ חט וז דה כג רא חט ו! דה בג שח קר פצ סע מג כל אי
קר פל כע «נ כל טי זח הו גד הב אש פת קר פל סע מנ כל חט וז דה בג יא

רס צק עפ נם ־;מ יב חט וז דה בג שא טי זח הו גד סב רש צק עס נס אכלמ
רש צק עפ נס למ יכ חט וז דה בג אס שת קר פצ סע מנ יל חט וז דה בג כא
רש צק עש נס צנו יכ חט וז דה בג תא יכ חט וז דה בג שת קר פצ סע מג אל

.א׳) עם וכולן כולן עם א׳ תמורת (נשלמו
ההמורוח

 ח״ע יסדר ואס״כ .מלמטה ויו״ד מלמעלה ויו״ד באמצע
 וידלב ,ו״ז ד״ה אב״ג רש״ה צ״ק ע״פ כ״ס ל״מ י״כ

 ויו״ד מלמעלה ויו״ד באמצע ח״ק ויעלה בהחלה כאשר
 ש״ה ק״ר פ״צ ס״ע מ״נ כ״ל ט״י יסדר ואח״כ .מלמטה

 ט״ר וישאר בהחלה כאשר וידלג !ז״ח ה״ו ג״ד א״ב
 י"כ יסדר ואח״כ , מלננטה ויו״ד מלמעלה ויו״ד באמצע

 וידלג ,זח״ט ה״ו ג״ד א״ב רש״ה צ״ק ע״פ נ״ס ל"מ
 ויו״ד מלמעלה ויו״ד באמצע י״ש ויעלה בהחלה כאשר

 א״ב ש״ה ק״ר פ"צ ס״ע מ״ג כ״ל יסדר ואח״כ .מלמטה
 כ״ה ויעלה בהחלה כאפר וידלג ̂ ט״י ז״ח ה״ו ג״ד

 אשר סדר ע״כ .מלמטה ויו״ד מלמעלה ויו״ד באמצע
 (ואח״ב) לאחור. אשר שעריה רל״א ולהלאה מכאן .לפניס
 טי״כ ז״ח ה״ו ג״ד א״ב ש״ה ק״ר עפ״צ ג״ס ל"מ ויסדר

ואח״כ .למטה ויו״ד למעלה ויו״ו באמצע ל״א ויבא
יסדר

גאון
 חלפ״א לעשוח הב׳ כשהמליך ,כולן עם ב׳ וכן .וכו׳ כחגחיה ב״ג

 כל בתחלה ב׳ נהן ל״א ומססיימא וכו׳ ה״ק ד״ר ג״ש ב״ס ביח״ח
 ואחריו ב״ד ואחריו וכו׳ ב״א כגון ביהו״ח אלא״א בחחלת האוהיוה

 ביהו״ח הסלפ״ס יוצאוה כיהו״ה החלפ״ס ומחוהן .כולן וכן וכו׳ ב״ה
 מכל לעשוה יבין והמבין כדפירשתי ב׳ עליהן שהמליך הנזכרות
. חלילה חוזרת הא': באות וכתבתי שעשיתי כמו ביתו״ת האלפ״א

פר״ס
בוטרל הר״ט

ח ובנה בראש הוא הא״ל כי השנים באמצע הם  5כ' נחצבו שמשם חכמה. ני
 וזהו הבריכות מסוד השפעתו בלא יעמוד לא והכל לכל ראשון הוא א״כ חפצים

כ ב״ם א״ל  . בנח ה׳ קול בספר האיי רבינו עכ״ל ,האחרונה הצורה הוא א׳
 כ״ב ,וז״ל אחר בדרך הפרד״ס בספר פירש הגדול המקובל אהרן ר׳ והרב

 אנא ימצא לא השערים ובבל אוהיוה מכ״ב מיוסד שבגלגל שער כל אותיות
 חוזר הוא הגלגל כלומר .ואחור פנים הגלגל וחוזר . פערים רל״א חשבון

 יקרה זה כי אחור יהיה פניה בשחלה שהיה ומה האותיות רושם כשמצרפין
 למעלה אין לטובה אם יצירה ספר בעל שכתב וזהו .להיפך האותיות גלגול מצד

ע, זהו הענין וכשמבטלין ענג זהו דבר שום כשמציירין למטה י״ל , מעונג  וזס נ;
 .רעה מדה הוא ולהפכו טובה מדה שצ שהות יצירה ספר בעל לקח הסימן

ו כו ימצא לא ענג (ובמנת  ,וי״ו) בה יהיה אם נגע בה ימצא לא בהפוך כי וי׳
 עם וכולן כולן עם אל״,ה והמירן שקלן כיצד יצירה בעל כתב הכבא זאת ואחר
 מה שיתברר כדי הוא כיצד אופן וזה , כי״ת עם וכולם כולם עם כי״ה , אל׳ף
 רבעריס גלגול פירוש .שקלן כיצד .מכיצד הבבא מזאת למעלה שכתב

 כג אב .בית״א באלפ״א לצרפם יש מהחלה שערים. רל׳א בידך יהיו כשתחשוב
 .הא שה יש קר צק פל עש סע נס מנ למ כל יכ טי מט זח וז הו דה גד

 כאפר בא״ב יתשיל לא ואז לצרף עדיין יתחיל שציירתי כנזו א' עד וכשיסיים
 הא׳ שאחר בב' האלפ״א לעשות ויתחיל הראשונה הא' ידלג אלא בהחלה עפה

 יחזור כתחנה כאשר לת״א שיגיע ואחר כבראשונה הציון כל ויסיים יצרף אז
 וידלג הג׳ שלפני כ'3 יתחינ ואז השטה, בתחנת שדלג האל״ף אותו ויזכיר לראש

 שדלג א״ב אות ויזכור יחזור צאל״ף לסופו וכשיגיע האותיות כל ויצרף א״ב
 מכאן ויצרף ר׳ א״ב וידלג ג״ד שלפני בגי מניינו ישחיל ואז בראשיתו בצירוף
 פדלג. בי״ת בי״ת אל״ף כ! כמו ויצרף יקרא בסופו וכשיגיע האותיות כל ואילך
 שום ידעת כבר אם ולהשכיל נהבין לך יש לך הראיתי וכבר הואיל יאילך מכאן

 שרגיל מי אלא גמורה בהכנה יבינהו לא זה כי ההנדסה כחכמת מאזנים
ד השברם בחכמת מיון. ע׳  פעם בכל שיתחיל בידך יהיה זה סימן ולכן הד
 שטה של הראש מן שדלג ומה ,כבר שצירף האות אותו שאחר באות הצירוף
ב מניפו שהוא נמצא . הכתוב הניון סיום לאחר פעם בכל ינרף ראשונה כ׳

פעמים



בה' אוצרמ״ה פ״ב יצירה ספרבוטריל הר"מ S3 מ
)3 עם וכו^ן כולן עם ׳3 (התמורוס ׳

ו5ר צק עס נש כל עי ח1 הו גד 3מ תא רש צק עס נס למ יכ חע וז דה ג3
כ מט וז דה ג6 שת קר פצ סע נ3 תא יש צק עפ נס למ יה חט וז דה גב ‘3צנ י
תא״ רע צק עס מש כל טי זח הו גד 3נ אג שת קר פצ סע מנ כל טי זח הו כד
:3מ כל טי ח1 הו גד תא רש צק עפ נס תא רש צק עפ נס למ יכ חט וז גה 3ד

פא! רע צק עפ מג כל טי זח הו גד 3ס גד תא רש צק עפ נס למ יכ חט וז כה
ע תא רש צק עפ נס למ יכ חט וז גד הכ נע! לגג יכ 1ח־ וז דה אג שת קר פצ נ
תא? רע צק ספ מג כל טי זח הו גד עכ דה אג שת קר פצ סע מנ כל טי זח כו
סע; מג כל טי זח הו גד תא רש צק כס תא רש צק עס נס למ יכ חט הז גד יכ
פאן רע צק סע מנ כל טי זס הו גד פב הו גד תא רש צק עפ נס למ יכ חט ס
עע. נס למ יכ חט וז דה אג שת קר כצ תא רש צק עס נס למ יכ חט הו גד זכ

הא רע פק סע מג כל טי זח הו גד צכ וז דה אג שת קר פצ סע מג כל טי נח
פג סע■ מג כל טי זח הו גד תא רש בק תא רש צק עפ נס למ יכ זט הו גד הכ
פא' רע פצ סע מג כל טי זח הו גד קכ זח הו גד תא רש צק עס נס למ יכ כט
P עע נס למ יכ חט וז דה אג שת כי הא רש צק עפ נס למ יכ זח הו גד טכ
כ מט וז דה אג שת קי פצ סע מנ כל כי א קע פצ כע מנ כל טי זח הו גד י ת
 פל סע מג כל טי זח הו גד תא כש תא רש צק עפ נס למ טכ זח הו גד יב
א קר פצ כע מנ כל טי זח הו גד שכ טי זח הו גד תא רש צק עס נס למ ככ פ
רע■ צק■ עפ לצו'נס יה חט ז ו דה אג כת תא רש צק עש נס לנו טי זח הו גד ככ
א קר פצ סע מנ כל טי־ זח הו גד תכ יכ חט וז דה אג שת קר פצ סע מנ כל פ
פת קר סצ סע מנ כל טי זח הו גד כא תא רש צק עפ נס כמ טי זח הו גד לכ
מון; קר פצ סע מנ כל טי זח הו גד אכ כל טי זח הו גד תא רש צק עס נס כמ

כ') עס וכלן כלן עס כ׳ תמורות (נשלמו

) עם וכלן כלן עס ג׳ (תמורות ג׳

3א פת קר פצ סע למ יכ חט וז דה נג אכ שת קר פצ סע מנ כל טי זח הו גד
3מ כל טי זח הו נד תא רש צק עפ גס אכ פת קר פצ סע מנ כל טי זח הו דג
מכ: שע קר פצ נע לנו יכ חט וז דה סג כד תא רש צק עפ נש למ יכ חט וז גה
ע ל« יכ חט וז דה אב שת קר פצ גע אכ שת קר פצ סע מנ כל טי זח דו הג נ
;5א שת קר פצ נס למ יכ חט וז דה עג דה אכ שת קר פצ כע מנ כל טי זח גו
סעו' מנ כל טי זח הו כד תא רש צק גפ אב שת קר פצ סע מנ כל טי זח דה וג

הב■ שת קר עצ נס למ יכ חט וז דה פג הו כד תא רש צק עש נס למ יכ חט גז
עפ; נס למ יכ חט וז דה אב שת קר גצ אב שת קר פצ סע מנ כל טי וח דה זג

 3א בת קר עפ נס למ יה חט וז דה צג וז דה אכ שת קר פצ סע מנ כל טי גה
3פ סע■ מנ כל טי זח הו בד תא רש גק אב שת קר פצ סע מנ כל טי וז דה חג
אכ: שתי צר עפ נס למ יכ חט וז דה קג זח הו בד תא רש צק עס נס למ יכ גט
י אב שת קר פצ סע מנ כל חי וז דה סג צ(| 5ע נס למ יכ חט וז דה אב שת ג
שת צק עפ נס למ יכ מט וז דה רג חט וז דה אב שת קר פצ סע מנ כל גי
קר 5פ סע מנ כל טי זח הו בד תא גש אב שת קר פצ סע מנ כל חט וז דה יג
אכ: רת צק עפ נס למ יכ חט וז דה שג טי זח הו בד תא רש צק עש נס למ גכ
רע! צק עפ נס למ יכ חט וז דה אב גת 3א שת קר פצ סע מג יל חט וז דה כג
::3ה רע צק פ ע נס למ יכ חט וז דה תג יכ מט וז דה אב שת קר פצ סע מנ גל
ע קר פצ סע מנ כל טי זח הו בד גא אב שת קר פצ סע מנ יכ חט וז דה לג ע
3ה יפי צק עש נס למ יכ חט וז דה אג הל טי זח הו בד תא רש צק עפ נס גמ
ה® רש צק עש נס למ יכ חט וז דה גב אב שת קר פצ סע לנ יכ חט וז דה מג
ת® רע צק עפ נס ל« יכ חט וז דה בג למ יה חט וז דה אב שת קר פצ סע גנ

 על האותיות כל תמורת וכן ,ג׳ עם וכלם כלם עם ג׳ תמורת (נשלמו
. חסר לא דכר ,ואחור פנים אותיות הכ״ב הל נשלמו ובזה .הסדר זה

ש: סל״ה) נצ״ח אמ׳׳ן .מגלה עמוקות חשן מני ברוך ,ויפה נאות בסדר

ר מ  וכלע כלם עם אית כל האותיות בתמורת תעיין כאשר כי דע המחבר, א
מ^יב,, בית׳א אלש״א מספר עולה והפך ישר אות כל תמצא אות כצ עס

עליו! אשר מרכז כדמות ואחד למטה ישרים ועשרה למעלה ישרים עשרה
כדמות. ואחד למטה ועשרה למעלה עפרה ההפוכים בית״א באלפ״א וכן מסתובבים.

ועליה® זה בתוך זה מתנועעים עגולים כ׳יב בעשותך אלא שתצייר וא״א .מרכז
מה®■ אשר התמורות אלה כל בעיניך תראה ואז ביתו״ס אלפ״א כ״ב תכתוב
עוע® בישרים אות וכל והפוכם תמורתם ויושר והלשונות הדבורים כל יתרכבו

ל®■ הנייר צרות ומפני שקדם, במה זה רמזנו וכבר ,בהפוכו וכן שערים רל״א
חנו, שעשינו כמו אדם כל על שיקשה מה ואינו רחב בנייר אותם עשינו הספר בתוך ההם העגולים להכניס לנן5■& לבריית®: נשוב כלס התמורות שביארנו ואחר אנ

אשר

'3ב מתחיל מכאן ולאחר ,בתי׳ו ומסיים בא׳ מתחיל שבתחלה א,א בלו
 ומסיים בד׳ מתחיל ואח״כ ,בב׳ ומסיים בג׳ מתחיל ואח׳׳כ ,א׳3 ■זמפ״ס
 נמצא . בית״א האלפ״א ובה הראשונה השטה כלות עד צראש חוזר הוא ^

 ושטה שטה כל שהרי ואחור פנים וחוזר מתגלגלת שערים רל״א של ■הגלגל
 שתי חבור יקרא שער כי אותיות שתי והיינו אחד שער מחברתה ■מתמפטס

 שאופן לפי הוא זה ודרך ,שעריה רל״א באלו הנכון החשבון זהיינו ■&ותיוק
 שער כל בין דלג שניה שטה ובאופן . היא כפולה בית׳א אלפ״א הראשונה :ז£טס
 אותה כל וכן ב״ג לומר לו היה ב״ד וכן א׳ב לומר לו היה ג׳ כמו אסש אות

 ב״ג בינו חסר א׳ד כמו אותיות שתי שער כל בין דלג השלישית שטה9 ..שטה
 ,בגד״ה ובחמישית ,בג״ד בינו חסר רביעית ושביה .השטה אותה כל ■זכן

ח ה״ו בג״ד ובשמינית ,הו״ז בג״ד ובשביעית ,ה״ו ג״ד3 ששיה31'  ובתשיעית , ז׳
י <ג״ד  ובשתים ,י' עשרה ובאחת ,ט׳י ז״ח ה״ו ב,״ד ובעשירית ,זח״ט ה׳

 ובשש ,י״ד עשרה יבחמש ,י״ג עשרה ובארבע ,י״ב עשרה ובבלש , י״א עפרה
ח עשרה ובתשע ,י׳ז עשרה ובשמנה ,ט׳ז עשר ובשבע ,ע״ו כיערה  ובעשרים , י׳

א לשם כתוב ?׳יש ,י»״ט  שהל לפי נחשבת אינה הראשונה שטה האופן . שטה כ׳
 מתכונת שיבין ומי החשבון, באופן הס והדלוגים שם כפולה ית״א3 האלפ״א

 ואין ,הנפלא זה בסוד יעירו המוסיק׳א ותוצאות . הפירוש זה יבין יההנזפ׳״ס
, מנגן לי קחו ועתה שנאמר שמחה דבר מתוך אלא שורה ;בכיגס כו׳  זזה ו

 עיין שלא ומי .ישראל אביר יעקב גאון יבנא שבבבל רבינו מפי קבלנו ■הסימש
 שער בכל ר״ל שקלן יצירה ספר בעל שכתב וזהו ,זה יבין לא המשקולת ׳נמכמק

. עם א' ונמצא :המירן וזהו אותיות שתי חסר שער רמכל ופער ס  עם ר״ל כ
 האותיות כל עם ר״ל כלם עם בי״ת .א' עם האותיות שאר וכל האותיות -גל

 פירש רבינו אבל .והמירן שקלן כאן שלקח וזהו ,בי״ת עם האותיות שאר יוכל
 .וחלב חקק מרוח רוח שתיס כנגד והמירן ,חיים אלהים רוח אחת כנגד ־שקלן

 בראם בה׳ בהבראם לרמוז ונרפם ירן והנו שקלן חלבן חקקן ס״י לקח ובתמלה
 וזהו . ליצור העתיד כל ונפש היצור כל נפש בהם צר אלו חמשה ואחר .■ארז״ל

ד  צבאם במספר המוציא אלה ברא מי וראו עיניכם מרום שאו בפסוק הנרמז פו
 הכלול הוד ווהו ,נעדר לא איש כ״ח ואמין אונים מרוב יקרא גשם <כולס
 חמשים כת״ר הוא העליון האור .אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע -נפסוק
 האחד בדוגמא האחד הוא כי בכח ה׳ קול כדכתיב כ״ח אמיץ והוא גינה שערי
 מאתם ימוש ולא אחריו הבא המספר יכו־ והוא לפניו מספר ואין המספר ראש

 נפרדים אחדים נקראים תשעה ועד יצאו וממנו אליו ונלוים נסמכים וכלס לעולם
א -פד  והוא אהד שם לכולם וכולל בעדם וסוגר והמחברס המזווגם העשירי נ

 כי עשרות כפל הם המספר ואילך מכאן לאחד, דומה הוא שגם לפי ■פשרה
 במקום עשרות תשע הס תשעים עד וכן , עשרות שתי כסל הם עשרים גשפאמר

 שם לכולם ונכלל מאה הם הא׳ במקיס שהוא עשרה ועם נפרדים אחדים ■השעה
 הם מאה ועס אחדים תשעה כנגד הם מאות ותשע אחת, מאה והוא אחד
 שהוא א' רבבה ועם אחדים ששעה במקום הם רבבות תשע וכן ,אהד אלף

 נקראות רבבות ועשר .האחדים חשבון נשלם ובכאן רבבות עשר הם אחד ■גמ^ס
 לשש מעלה של אילן שאין החכמה חייבה ולכך , רבוא אחד ארז׳ל לכך ■אמד

 לפי אלף, מאות וא״ו שהס וקצה קצה לכל רבבות יו״ד רבבות, משש מהר קצחש
 צאתם עד בישראל השכינה שרות היה ולא ,האחדות השלמות כאן שעד
מ ם5«  היו שלא שכינה בו שרתה לא שני בבית אף ,רגלי אלף מאות שש שהיו מ

 נתינתה מה נטילתה כך כנתינתה כתובות במסכת ואמרו ,רבוא ארכע אלא
 המקום שם ויקרא יעקב ויצא פ׳ ובב״ר .רבוא בס' נטילתה אף רגוא •נס׳

 ראויים היו לא רבוא מס׳ אחד חסרים ישראל היו שאם מלמד מהנים ההוא
 ,מס״ר פחות אוכלוסא אין ארז״ל ולכך ,בקבלה גדול הוד וזהו ההורה לקבל
 שאמרה התורה סוד וזהו ,ענפים א,'פיס רבוא בס׳ נכללים הפרצופים כל א״כ
 אשר את כי הזאת האלה ואת הזאת הברית את כורת אנכי לבדכם אסכם ולא
 .היום עמנו פה איננו אשר ואת ,אלהינו ה׳ לפני היום עומד עמנו פס ישנו
ד וזהו  כל נפש בהם צר א״כ ,גבר עס שלש פעמים אל יפעל• אלה כל הן ש

 ר״ל ,אחד בשם ייצא הדבור יכל היצור כל נמצא ;ליצור העתיד כל ונפש היצור
ס כל אי ר  נפש בהם וצר צרסן שאמר כמו נבראים הם חפצים כ״ב באצילזת מג
 , אותיות בכ״ב נמצאים וכולם מוצאים ה׳ אלא אינם הדבורים וכל ,היצור כל

 שתים ראשון בפרק שאמר כמו אחד בשם יוצא הדבור וכל היצור כל נמצא
ס׳ והבורא עליון מכתר היוצא שניה ספירה סיא החכמה ר״ל מרוח דוה  י

: אהד הוא
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 ט״י ז״ח ה״ו ג״ד א״צ ש״ת ק״ר פ״צ ס״ע מ"נ יסדר
ה. ויו״ד למעלה וירד באמצע מ״ב ויבא כ״ל, מע  ל

 ע״י ז״ח ה״ו ג״ד א״ב רש״ה צ״ק ע״פ נ״ס יסדר ואח״כ
 ק״ר פ״צ ס״ע יסדר ואס״כ .באמצע נ״ג ויבא ,כל״מ
 .באמצע ס״ד ויבא ,מ״נ כ״ל ע״י ז״ח ה״ו ג״ד א״ב ש״ס

 כ״ל ע״י ז״ח ה״ו ג״ד א״ב רש״ה צ״ק ע״פ יסדר ואח״כ
ס ̂צ יסדר ואח״כ .באמצע ע״ה ויבא ,מל  ש״ס ק״ר פ'
 .באמצע פ״ו ויבא ,ס״ע מ״נ כ״ל ע״י ז״ח ה״ו ג״ד א״ב

 מ״נ כ״ל מ״י ז״ח ה״ו ג״ד א״ב רש״ת צ״ק יסדר ואח״כ
 א״ב ש״ת ק״ר יסדר ואח״כ .באמצע צ״ז ויבא ,סע״פ

 . באמצע ק״ח ויבא ,פ״צ ס״ע מ״נ כ״ל ע״י ז״ח ה״ו ג״ד
ד א״ב רש״ה יסדר ואס״ב  ס״ע מ״כ כ״ל ע״י ז״ח ה״ו ל
 ג״ד א״ב ש״ה יסדר ואח״כ .באמצע ר״ע ויבא ,פצ״ק
 באמצע. ש״י ויבא ק״ר, פ״צ ס״ע מ״< כ״ל ע״י ז״ח ה״ו

ס ל״מ י״פ ח״ע ו״ז ד״ה ב״ג ת״א יסדר ואח״כ  ע״פ ל
 של שערים הרל״א הן ואלו .באמצע ס״ך ויבא ,ר״ש צ״ק

 מצד הס כי לקדמותה הבריאה את הופכיס והם אחור
 צבאות ה׳ הוא הכל יוצר וסימנם להויה והראשונים ,הדין
 ואלפ״א בית״א אלפ״א בכל כי וצא״ל להפסד. והאחרונים שמו,

 ולפיכך ,בא׳ שבארתי כמו הדלוג סדור שיבא צריך בית״א
והמרכז מלמעה ויו״ד למרכז ממעל ביתו״ת אלפ״א יו״ד יבאו

ר״ם
 וחוזרת ,לכראות כשרוצה ככמחול שהולך כלומר מחול לשון כלס

 לאני כריה כרס טזרא אכן כי ושמעתי ,המחול החזרח על לקדמותה
 מזור ואמר הקדושות כאותיות הקכ״ה שנתן מהי ראו ואמר ר׳׳ת

 שאין פר״ס .מהם היוצא הדכור, כל ■■ לקדמותה וחזרה לאחור (אניס)
מאותיות יוצאות והן א״ו א״י א״ה האותיות כהכרת אלא דכור שוס

 ושלמעה למרכז מעלה של מאלו בית״א אלפ״א וכל ,באמצע
 שערים רל״א כולם שמספר ונמצא אותיות מכיב הם ממרכז
 מרכזים וי״א ר״כ הם עשרים פעמים י״א כי לבנין,

 'האלפ״א שלכל צא״ל ועוד . לסתירה וכן לבנין רל״א הרי
 אותיות כ״ב מהם הראשונה לאחור הן לפנים הן ביתו״ת
 אות' זה אי שקלן פירוש וזהו פועלים, ולפיכך י״א והשניה
 ■ והמירן וחלופן. שערים רל״א מכל חבירו עם וישתוה יתחבר

 א׳ ראש: להיות סוף שהיה וזה סוף להיות ראש שהיה זה
. עם וכלם כלס עם  כמו אותיות כ״ב לכל הדין וכן א׳

 ליציאת והעעם . שערים ברל״א חלילה וחוזרת לעיל: שפי׳
 שאס: לפי ,ביתות אלפי בגלגול לשון וכל שערים הרל״א
 ויהיה ,זה בתוך זה עיגולים ושנים עשרים עד״מ תעשה

ף בעיניך תראה אז אותיות כ״ב מהם א׳ בכל  כל אי
 שערים ברל״א גלגולם מתוך יצטרפו והלשונות הדבורים

 דדוד כוס יומא במסכת מדרז״ל ראיה ומביאים רכ״א וי״א
 רוי״ה כוסי שנאמר לוגא וחד ועשרים מאתן מחזיק
 רכ״א למ״ד אלא חילוק ביניהם ואין הוו. הכי בגימ׳
 נמצא : י״א מרכזיהן מונה רל״א ולמ״ד א׳ מרכזיהם מונה

 כי האותיות מן פירוש .מהן יוצא היצור וכל הדבור כל
 ויוצאות שבהם הקדש ברוח ושבות רצות חיות הם האותיות

יוצא ה׳ דבר והנה .בחשמ״ל אשר החמשה מקומות דרך
ממקומו

גאון
 מאח פח ולאמירחן להן יש ולכן .לעיל כדפירשהי נשמה שהן הו״י

 ונמצא ששנינו וזהו ונשמה היות לה ולתת היצור לעשות ית׳ הכורח
 שנאמר כראשית מעשה שככל (אר״ס) וי״מ .אחד כשס יוצא היצור כל

;יהי הקכ״ה של אחד שס שזהו רקיע יהי אור יהי

ה׳ אוצר
 ,מהן יוצא היצור וכל הדכור כל ונמצא ונאמר. ,סודותיה כביאור בו אצו אשר

 יוצאות שבהן הקודש ברוח ושוב רצוא חיות הן האותיות כי האותיות) מן (ירצה
 וראוי .בטליון תתבונן ומשם ,בדוגמא רמזנו כאשר חשמ׳׳ל מן מקומות ה' מן

 ר׳ דקאמר והיינו , הנמצאות ממיני ומין מין כל שם הוא הדבור שבכלל שתדט
א יו״ד בשה ירצה ,אמד בשם יוצא הדבור כל ונמצא ,גרים שמא מאיר  ה׳
 טס השם צירוף וסדר שטרים, ברל״א ואות אות כל טם מצטרף אשר ה״א וא״ו

:בטז״ה יבוא ה׳ אוצר שטרים רל׳א
 מחלוקה ימלט לא ,וכו׳ והמירן שקלן הא׳ הספק .בספיקות הב׳) (הפן

 איך ,איכות ארבט מן אהד טנין טל יורה בסגולתו האות אס
 יש אם בסוף או בראש להיותו שיחליף חלופי מפני איכותו ישתנה לא שיישם
 צורתה תשתנה לא הבית קצוות מן לא׳ שהושם אנה אור שתתן חהת לאבן סגולה

 ותקבל טליה שמה יהיה ולא צורתה שתפשוט לא אס־ ההיא הצורה שקבלה אחר
 טליו צורתו הנה בסוף והושם בראש כשהומר ואל׳ף ,אחר ושמה אחרת צורה
 הדבורים הרכבות כי ידוט ,הב׳ הספק .ההוא הנמצא יכתנה ואיך טליו ישמו

 כמו אותיות בחמשה הבא בפטלים אם יותר הרכבתם תהיה ובשמות בפעלים
כ ,בשמוה וכן ולשבט לשש יעלו בכינוים הוצבו ואם .פעלתם  היתה למה וא׳

 כל ונמצא שאמר ,בכולל ומדבור אותיות ׳5ב לבד האותיות בהמרת ההרכבה
 .אותיות ב׳ מן יותר הרכבה הרבה שלא נראה מהם, יוצא היצור וכל הדבור
/ הספק ג  יוצא שפירושו אחריהם נמשכנו ואנחנו המפרשים כל פירשו כבר ה

באופן שערים מרל׳א ושער שער כל עם מצטרף ושהוא ד׳ בן שם הוא א׳ שם5

 א' משם יוצא היצור כל נמצא לומר ראוי היה זה לסי וא״כ ,בצירופו המקובל
 מצירוף משמע והיה א׳ שם עם מהן יוצא היצור כל יאמר או .אחד בשם ולא
 ועוד , מהן יוצא שהיצור אחד ענינים, שני משמע עכשיו אבל ,אחד שם עם

/ בשם יוצא היצור  , ענינים לב׳ מאמרו הלק למה וא״כ ,כן אינו והכוונה א
:מאמרים) (ס״א

ן פ ה ) ( ׳ ג  הקבועות האותיות כי דע ,הא׳ הספק על .ההפקות בהיתר ה
הן, אחת לכל המיוחדת הצורה נעדרי הם שערים ברל״א  אך מ

 צורתו תשתנה בו המנוקד הניקוד ולפי צורה כל לקבל המוכן כבדולח הוא
ב/ הספק היתר על ;זה ודע בגוף כנשמה בתיבה הניקור כי ,ולרע לטוב  ה

 האותיות בכל היא כוונתו אלא ההרכבה בכוונת שקצר ספק אין כי דע
 מענב למעלה בטובה אין באמרו והראיה .ויותר ג׳ או ב׳ תהיינה המורכבות

ג והנה מנגע למטה ברעה ואין  ג״כ: זה ודע , אותיות ג׳ בעלי הם ונג״ע ענ׳
 .היה שאם לפי מאמרים לב׳ לחלקם היה מוכרח כי דע ,הג׳ הספק היתר על

 בספינה כמסמר ההוא בשם קבועים שהם משמע היה אחד במאמר כוללם
 ובפועל בחכמה וברשימה בכתר במחשבה קבועים הם רק כן אינו והדבר

 ירצה וכאשר שערים, ברל״א בגלגל וקבען והמירן שקלן והלאה ומשם בבינה,
 בשם פי׳ ויהיה ,חפנו ועשה ד׳ בן שם עם צרפן והיצור הדבור כל בהן לצור
 צרפם והיצור הדבור יצר אשר כלומר ,עם שטעמו שפי׳ כפי בשלטים ב׳ כמו

.עניניס בכל מבוארת הברייתא כוונת והלאה מכאן ד׳. בן שם עם
, : הזאת הברייתא שאריס וזה
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:ממש של צורוס ממנו צייר התשושה עומק .מתהו יצר מ״ו ממיני ומין מין כל של שם כל הוא הלכור ובכלל ממקומו

ניכר למעשה הביאם שצייר ואחר .ישנו אינו ועשה בשם פירוש .אחד בשם יוצא היצור כל ונמצא :הנמצאות
ממנו עשה ממש בו היה שלא אינו שהיה שמה ונראה שיש ואות אות כל עס מצערף אשר ה״א וא״ו ה״א יו״ל

ונסמך עומד שהכל עליונים דברים .עמודים וחצב :ישנו פעמים ול״ו היו״ד עם ל״ו פעמים, קד״ס שערים גרל״א
 וא״ו עם פעמים ול״ו ה״א עס
 הרי ה״א עם פעמים ול״ו

 וכן א׳ עם פעמים קד״ם
 אותיות מכ״ב או״א כל עם

 יעלו כ״ב פעמים קד״ם נמצא
 יחידות הן (פירוש חוא״צ*)
 ג' והן אלפים מאות עשירות
 בכ״ב אותיות וקס״ח) אלפים
 ואחת וששים מאה אלפים שלשת וחשוב ,בלבד אותיות
 אלף ואחד ושלשים מאות שבע מספרם יעלו רל״א פעמים

ושמונה: מאות שמונה ,
 של לממשות פירוש .ממש מתהו] [יצר שמותיו ובאלו מ״ו

 .ישנו אינו ועשה :תהו לדבר צורה הלביש כי היצירה
 כל אלא והשכל ודמיון צורה לו שאין מאין הנמשך ואצילות
 ההויו״ת אלו ע״י הנה .מהו מלידע נאספו הכריות חכמות
והוא . גדולים עמודים וחצב :הנמצאות כל ליש מאין הוציאו

 וחצב ישנו אינו ועשה ממש מתחו יצר מ״ן
 וזה נתפש שאינו מאויר גדולים עמודים

 כל ואת היצור כל עושה וממיר צופה סימן
 ושתים עשרים לדבר וסימן אחד שם הדברים

:אחד בגוף [חפצים] (מגייגים)
פרקא סליק

 גדולים עמודים וקראם .בהם
 מאויר הגדולה מכח שהם
ודבור: ורוח קול פנימיות שהיא
 אויר באדם יש .נתפש שאינו
 חבית כמו נתפש שאינו

 שאינו בתוכה ואדם סתומה
 ורוחו רוח בו להכניס יכול
 עד מראשית צופה. :משם יוצא

 וממיר. :הוף להיות ראוי ומי ראש להיות ראוי מי אחרית
 כדי ראש להיות סוף שהיה וזה סוף להיות ראש שהיה זה

 זה ובדרך .’היצור כל את עושה ובינוני: ושפל רם להשוות
 הדברים וכל והמורגשים והצורייס המבעייס המעשים גומר

 המורגש מן אלא המומבע כח שאין .אחד שם :השפלים
 שם .אחד עיקר והכל המושכל מן אלא המורגש כח ואין
 שהזכיר בעת .אחד שם אלא אומר אינו אחד בשם .אחד

התחלת . י
, ' בפסוק הנזכרים והם שבעה עמודיה חצבה בהם שנאמר

ס. שאינו מאויר גדולה: ראשיתם להיות גדולים וקראם וגו׳ הגדולה ה׳ לך פ ת  חיים (בינה) אלהיס מרוח פירוש נ
.עולם יסוד וצדיק שנאמר לעולס ויסוד עמוד הוא ועמוד עמוד וכל אור עמודי ועשרים מאות שש בהס יש (חכמה)

וגסבמוסגר) (כמ״ש 3168 ציפערין באותיוה כתוב היה כאילו שהוא הכווגה ופירש מהגר״או״ל נשאל וה *)דבר

גאון ר״ם
 וממים מיס תהו שהוא מרוח שיצר תיר״ם .מסהו ממש יצר ה״ג מ״ו

 שיצר וי״מ .צבאם וכל ושמים ארן עמודי נעשו ומהם אש
 בלי תהו שהוא האותיות אמירת בהבל חיות בהם ונתן בריותיו.
תולה שנאמר ,נתפס שאינו מאויר גדולים עמודים ופשה :ממשות

בוטריל הר״ם
 ר׳ל ליש מאין העולם שברא ר״ל . ישנו מאינו ועשה ממש מתהו יצר מ״ו

 יש השנית בספירה ר״ל .מאויר עמודים וחצב : מוחלטת מאפיסה
 עשרה ושתים כפולות שבע אמות שלש סוד .שלשה עמודים והם גדולים עמודים
 יפרש כאשר , אחרים עמודים בונים עמודים השלשה מאלו עמוד וכל פשוטות

 שמונה ומי מונה ל“ר וממיר הושר סימן ווה .הבאים בפרקים יצירה סשר בעל
 כיצד למעלה שאמר מס כנגד וזהו שוקל איה סופר איה שנאמר כמו שוקל הוא
 עושה נקט לכך היצור. כל את עושה :וממיר סופר אמר ולכן ,והמירן שקלן

 כל על ,ארן עשיתי אנכי ויכוננך, עשך הוא ,לעשות אלהים ברא אשר כמ״ש
 המלך, מפי יצא הדבר כמו .בשמו יוצא הדבור כל ואת עשה: אשר הגוים
 הדבור וזה ,בי דבר ה׳ רוס ,בחזון דברת אז ,בו אדבר פה אל פה ואומר
 האותיות לכל יסוד הוא האל״ף כי מאל״ף נחצב הדבור כל כי אמד בשמו

 יו״ד כצורה בראשו עשוי האל״ך כי האלהי בעצם יורה עצמו הוא והאל״ף
 , ידו״ד חשבון בצירוף כאן הרי יו״ד כצורת והרגל וי׳ו כצורת האמצעי והקו

■ ; ובזה• ן .■ ^

 הרשומות אותיות שכ׳ב נתפס שאינו מאויר העמודים השתלשלות על כלומר וכו* סינון
,וכו׳ כולן עם א׳ אמרו וזה הנוכרים העמודים ווי בתוך וה בתוך זה ונקשרים

:כסס מן מכם ̂ ^,^5 ימשש כאשר ,משש שרשו י *)

 צופה ולשין . בלימה שהם ספירות יו״ד על פיר״ס .מה בלי על ארן
 וגופניות. מפעילות יעשה מהן איזה הקב״ה שצופה פיר״ס ומימר,
 ,ארן לארן שקרא אותיות של תמורתן בהשתנות ישתמעון מה וממיר

איך באותיות מזה זה ומשונים המורים ברייתם בריותיו לכל וכן
שהם

ח' אוצר
ו ״ פן מ ה ) ( א׳ צר. ה  ויצירה בריאה בין החילוק פעמים כמה פיר׳ כבר י

 כמו הצורה נעדר על צורה ליתן דגר הוא יצירה .ועשיה
 ז׳ם ממנה ונתפשטו ונחה עליה שנהן(צורה) הבינה ספירת על בכאן הרומז תהו

 והדבור המצות נתנו ומהם ,ותחתונים העליונים נבראו ידם על אשר הבנין
 ולשון .הידיעה תקיפהו אשר דבר שהטעם ממש פה קראם ולכן בהם הותר
 טעם ידענו ולא ,בדבריו ממש אין במשנה אם כי במקרא מבר לו אין ממש
 ההשגה ונסתרת נעלמת יותר אינו תיבת כי דע . שאינו את : השמותי) לרוב

 לכ׳ע שאינו בתיבת הרמז יהיה ולכן ,ממש מן נעלמת יותר ישנו וכן מתהו
 על להורות ישנו ר׳ל כן וקראה הבינה, לספירת ישנו ובתיבת חיים אלהים ולרוח

 כבר כי יצר ולא עשה אמר ולכן העליונים בב׳ משא״כ בה הנמצאת השגה קצת
 עמודים וקראם הבנין ז׳ם הס עמודים ,עמדו על תיקנו רק צורה בה היתה

 ,שבעה עמודיה חצבה שנאמר וכמו תבל עליהם ויפת ארן מצוקי לפי.שהם
 שאינו אויר .נתפס שאינו מאו־ר :הגדולה מן שהתחלתם לפי גדולים וקראם
 שקדם במס פי׳ כאשר אויר יקראו הג׳ כי ושלישית שניה עם כ״ע הוא נתפס
 וזה תחקור: אל ממך במופלא שאמרו כמו השכל בהשגה נתפס שאין וטעם

 מתהפכים הבינה בספירת הנראים הכת״ר אור עמודי בתר״ך הנאחזים בחכמ״ה
והוא שערים ברל׳א והונחו שקלן העמודים וטסוך פיג&וגו כאשר בשאר וכן

אמרו
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 וכשמזכיר ,אחד צשס שהיה הזכיר ברייהן התחלה
ה כל״א שם ופירוש ,אחד שם הזכיר ממורהס  ה׳ שס מ

 שהאחד לדבר סימן .וכו׳ עשרים לדבר וסימן :ממרחק -נא
 ושהים. עשרים .האחד מן חוץ הדברים ואין רבים ■יסוד

 והמעור והלשון ורגלים ידים אצבעוה עשרים לפירוש
 לכלול כדי חפצים לשון ואמר .אחד גוץ; שהם ■;המכריעים

 ולפיכך להם שוה שהוא חפן במלת והמורגש המומבע
:לוקין כולן לוקה כשהאחד

 ומסמכל צופה מהם אחד כל להיוה כח בהם גתן וגם
 אופייופ כ״ב האותיות .וממיר :ההויו״ת העליוגה בחכמה

 בתסלה עושה כך וע״י ומין מין לכל שערים רל״א עד
 מגדולה■ קצוות בו׳ כפעלו העליוגוס פעולות שכל לסי בשם

 שסי והיא תפארת של ר״ל ה׳ שם שהיא והעשרת . ולממה
 סללו אותיות ע״י וחדוש מעשה כל פועלת היא אחד

פס חפצים כ״ב הנה כי ה׳ יחוד .לדבר וסימן  י־ו״ד ו
הרי רגל ושם יד ושם רגלים אצבעות ויו״ד ידים אצבעות

 לימין אחת מתפצלים שהידים אע״פ .אחד בגוך כ״ב
 שכל ית׳ בשם וכן .בשנה וכן בטולם כן אחד, מגוך נובעים הם מ״מ לשמאל ואחת לימין אחת הרגלים וכן לשמאל אחת1
ו‘ סי  :היו״ל שהם אחד בכיור נחצבו אשר אותיות כ״ב הם אחד בגוך חפצים כ״ב וי״מ .ית׳ הפשושה מאחדותו מתאצלים ®

פ״נ ......
גאון ר״ם

 שהכל לדבר סימן סיר״ם אחד, וגוף חפצים כ״ב לדבר וסימן : ׳סהם
Jשל אותיות ושנוי הוי״ה אהי״ה שמותיו שתי אותיות שעולה רסם 

החפצים כל וכנגד ,אותיות כ״ב כנגד כ״ב שלהן וגימ׳ ה״ו א״י הן גאלו

ה׳ אוצר
 שאינו באויר ומסשכל צופה העמודים מן ואחד אחד כל כלומר כו׳ צופה &מלו
 הדנור כל ואת היצור כל את שערים רל׳א א׳ שם ע״י ועושה ומאיר גתפם

 כלומר אחד .צבאות ה׳ שם הנקרא מלכו״ת ע׳י כלומר אחד שם ט׳׳י 30,
 חפצים כ״ב לדבר סימן ונתן , נתפס שאין באויר העמודים עם יהמסאחד

 האדם בצורה כלומר חפצים כ״ב בה שיש הדוגמא מן נתבונן ווה גדלזמר
 ואע״פ כ״ב, הרי רגל ושם יד ושם הרגלים אצבעות וי׳ הידים אצבעות י׳ ;הסחשון

מ ולשמאל לימין והרגלים הידים סמשפצליס  בעולם כן גם הנה אחד בגוף הם מ׳
 בתמורת מרובים נראים שהם אע״פ הספירות באצילות ית׳ בשמו וכן ונפש שגה

ב וי״מ .בענינם הם ־אנודים  כי קדם מאשר ידעת ככר אהד בגוף מפצים כ׳
 אותיות כ״ב מצויירים ובו גופני כדור כדמות הוא אלהים בחכמת הרומ! •היו״ד

 התמורות להתאחדות סימן נתן ולכן הדבור וכל היצור כל מתהוה מהם גאשר
 בחכמה הרומז יו״ד בצורת כלולות ושהן כ״ג אלא אינם רבות שהנה ■עיות ■«ס .

 והנכון .וממיר צורף בהן שכתוב ספרים יש צופה כו׳. לדבר סימן אמרו ־!זהו
 ה׳ כיד ואנחנו הפרק סוף עד דבר לא בצירוף עדיין כי פירש׳ וכאשר ;צופה

ה: נארי־ עלינו ■הטובה ף. שסבעז׳  ועיקר: אחד וגוף נוהחא יש בגו
א/ הספק .בספקות הב') '{הפן  אשר המפרשים פירוש כפי ממש מתהו יצר ה
יצר לומר לו היה הבינה ספירה שהיא לתהו צורה שנהן פירשו '
 אמר לא למה קשה ישנו, שאינו את ועשה ,׳הב הספק .מתהו לא ממש קהו
 הדבר להיות ראוי שהיה נותן והענין עשה שאינו אצל שאמר כמו עשה קהו אצל

תהו אצל אמר למה ,הג׳ הספק .יצירה שאינו ואצל עשיה תהו אצל ;ספוך
שנמצא דבר הוא ג״כ ,וממש שיש דבר הוא ישנו והלא ישנו שאינו זאצל ;ממש

כ ?!יש א'  שפירשו המפרשים כפירוש יהיה אם הד׳, סספק .בלשון שינה למה ז
 את להקדים לו היה הספירה סדר כפי א״כ שלישית על וישנו ז׳ס על ■־«מש

 וחצב סמיכות בא והיה השיטה החליף ולמה ממש מתהו ואח״כ ישנו ;שאעו
כ שהוא ממש אל מקומם ושם ספירות בז׳ הדיבור שהוא וכו׳ טמודים רומז ג׳

o יאל 't , ה/ הספק טשכד שמתפו שפירשו אחר ועוד .בהן בדברו כפר׳ה בבג״ד הבא בפרק להזכיר היה ומקומם ז״ם שהם עמודים חציבת בכאן הזכיר למה ה
ם והם ;מ:!ש נכאן ליסן הוכרח למה קשה וכו׳*) כולן עש א׳ סימן וזה ,הו׳ הספק .אהדדי סתרן ויהיה ז׳׳ם שהם עמודים וחצב לומר יצטרך למה הבנין ז׳

לן. עס א׳ והמירן שקלן באומר שקדם במה זה אמר וכבר זה ימן3: , הספק כו ז'  ועדשה, ממיר לומר די היה צופה בכאן אמר למה וכו׳ וממיר צופה ה
ספפק ,רבים בלשון ועושין וממירין צופין לומר היה בז״ם שהדבור מאחר ועוד ,והמירן שקלן למעלה שאמר כמו וממיר שוקל צופה אמר לא למה ;זעוד

היצור הקדים וב;אן ליצור הדבור הקדים הנה וכו' הדבור כל ונמצא לזו הקודמת בברייתא שאמר ממה בכאן שנה למה היצור כל את ועשה יזזיח׳.,
. 1א אלהים או הוי״ה שם וכו׳ היצור כל את ועושה לומר לו והיה נמחקים שאינם משמוס הוא שם איזה פירש ולא סתם למה אסד שם ,הט׳ יהםפק

שבא השני לפירוש ואפילו ,דבריו יהתום ולמה א׳ בכדור אותיות כ״ב לומר לו היה אותיות כ׳ב המפרשים כפי פירושו אם חפצים כ׳ב לדבר וסימן הי׳, ספק3■
:מקשה כולה הזאת הברייתא דבר סוף .וכו׳ אצבעות לדבר וסימן יאמר חפצים בשם קראם למה וכו׳ ידים אצבעות על להרמיז

ן פ ה | ) ׳ ג׳ ^ הדברים כל כי מיוחדת צורה דבר שום קבל לא ההו שהוא גמה הסהו כי שתדע ראוי ,הא׳ הספק היתר על .הספקות בהתרת ה מ
T® הנקרא ז״ם הבינה שהוא מתהו היוצר יצר כי יקר דרוש להודיע המהכר כוונה אך ,היולי המקובלים קדמונים קראוהו ולכן שבים ואליו s

 3ע הדבר תיקן שהוא עשיה לשון שהו אצל אמר לא זו ולסבה .תהו ולא מתהו אמר ולזה היה אשר באו^ן עמד תהו כי לתהו לא הצורה הלביש גןל:ן
ומפה !ק ;105 010 ;;׳א

 בבין ראש ג׳ מכיש; כשנה כעולם כ״כ סך וי״כ ז׳ ג׳ כ״כ; שהן שכעולם
 »'׳ב1 כוככים וז׳ כחלי ג׳ וכן ,מנהיגים וי״כ כראש שערים ז׳ וגויה
שימן 1וזה .חדשים וי״כ ימים וז׳ ורויה וחום קור שנה וכן ;מזלוח

מן
בוטרל הר״ט

 שרfo ® ,החשבון צירוף סוד על ע״ב שהוא המפורש שם סיד נכלל השם ובזה
ה. לחשבון יעלה -ארבע שהה כילם האותיות מספר נצרף  ואג3 יו״ד ר״ל ז

אח ̂ כ״ה יעלה הזה הצירוף הרי י״ה עם הצירוף סוד ונעשה במספר עשרה
 נעשם- !ה אחר ,מ״ו הצירוף יעלה יה״ו עם החשבון מזה הצירוף נעשה זה

ה ידו׳׳ד עם החשבון מזה הצירוף ע' כ ,ע״ב הצירוף סוד י א׳ א המפורש שס ו  סו
 !׳■ל לדבר. וסימן :ולהבינו להשכילו לאדם ההכמה הנוחן והוא האל״ף בסיד
 ®'TO1I5 כ״ב ר׳׳ל אחד בגוף חפציה כ״ב בידך כללא האי נקוט הטעה שלא

ם, א.הים רוח אחת ר׳ל אחד בגוף חפצים, קורא  אפרן■ י3ר הרג עכ׳׳ל חיי
 שילס• כתר הנקרא בספר פי׳ אשכנזי יוסף רבי המקובל והרב . הפרדס בספר

 fivs שפיודש הצירוף שכל אחד בשם יוצא הדבור וכל היצור כל נמצא ,וז׳ל
 »יצד :8ש הוא לבדו השער כל וגם הקב״ה של אחד שם השכון כ״א אינו

 ־1כי הברי!® ושאר ם העי כמו ממש בו שיש דגר לומר רוצה . ממש מתהו
 נד!ליס; עמודים וחצב :יש עשה אין שהיה דגר ר׳׳ל יכנו אינו את ועשה תהו,

 הרב עכ״ל , האויר את לתפוש יכול אדם שום שאין ר״ל . נתפש שאינו מאויר
 בשפר פירע ז׳ל מרוטנגור״ק מאיר רבינו והרג ;ז״ל אשכנזי יוסף ר׳ המקובל
 וכל- ר1היצ כל נמצא יצירה ספר בעל כתג ,וז״ל חיים מים באר הנקרא הקבלה
 לבד חכמס שם שהוא מרוח רוח הנקרא רוח ר׳ל אמד גשם יוצא הדבור

ד עשיס אמר ישנו מאינו ועשה .תהו היתה והארן כמו ממש מתהו יצר ת  א
 אל היצירה שהקדים הרי עשיתיו אף יצרתיו בראתיו הנביא שאמר כדרך יצירה

 יפ־ פפזא. ונמצא היש לגדר האין מגדר שהוצאתיו כראתיו בשחלה ר״ל ,העשיה
 על שפירמד עשיתיו זה ואמר ,הצורה תכונת על והעמדתיו יצרתיו זה ואחר
 ר׳׳ל רע לעשות יודעים אינם כי וכן צפרניה, את ועשתה כמו התיקון אופן
ליבינו נותניס שהם הזבח זה להם יועיל לא חטאתם על קרבן מביאין שהן

הבהירה
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X Q א ״ ג ואותיות נתינות ראשון נפרק הזכיר והנה מ ״ א פ ״ מקרג! כשהספארש כ״ע פירוש .חק אל״ן! מ
הולן אל״ף הנקרא עליון כתר עד מתעלה חוק ואותיות אמות הזכיר שני ונפרק , וספירות

הם להזכיר רצה ולא ונלגזלס נקרא למעלה התפארת מתעלה וכשאינו חוק אל״ן? הנקרא פרקים שננ׳ לפי ערך נ
ושלנו :ונינתיס ושמאל ימין ומכריע אמצעי והוא חוק לשון ערכם הסתיר לפיכך וכינה וחכמה ככ״ע מלכר שקדמו

שהם■■ מפני אמות נקראו אמות. שנה וכסוד עולם בסיד
t m. 2 שהוא הפרק כזה אכל^ א ״ ״ ש מ ל ת ש מו ש א ״ מ דן א סו חונסו ולכל זכות צכל יסוד כן£ י
ה צדכר התחיל ה' מסדי רומז ב ף חו כ ת ו כו שון ז ל ק ו :הכרע ולכל ח

ע ונפש שנה עולס אל בערכם רי כ ם מ תי נ ב ;בי מ״
לעולם שיש כערך ואמר

 ולשון חוכה וכךן זכות כף שיסוד אמ״ש החסד כעולם יש כן ההוא שכעולם אמ״ש מתפשמיס שממנו לאמ״ש מקור ^העליק
 זכוש ככף והס גמורים צדיקים של אחד כר״ה שנפתחים ספרים שלשה והם ספרים כללי והס כינתייס מכריע חק

 המחוכרפ הנשמה צורת כי וצא״ל . כינתיס מכריע חק כלשון והס כינוניס של ואחד חונה ככף והס רשעים של ואחד
כעציוכי© נשמתו על והשלום החיים אליו יתלוו כי ממש כהס וחי האדם אותס יעשה אלו המצות כסדרי הקדש מאותיות

וממנו
מגרמישא הר״א

 המעוייגין מאזנים ככף פירש . גינהיס מכריע חק ולשון מ״א
 יסוד כך הכפות בין בינהים מכריע המאזנים ולשון

 המכריע הוא הלשון קריאת כי ולתוכה לזכות להפוך תוכל &ס׳'ש
 להחזירן ואם ̂ כאש״ם נקכה ואם באמ״ש נקרא זכר קכרא &ם

: כשמ״א לעפרן

בוטריל הר״מ
ר והם בחשובה כבים אינם כי ׳בבחירה  אינם כן אס בידו וסרן כטובל מי מד
כ ,הפבס יום אס לעשות וכמוהי ,מליו עשה לא וכן ,הרע להקן ־יודעים  א'

 גדולים עמודים וח;כ שיהכן. יותר כשלימות הדבר תיקין הוא מעשה לשון
 מכל פשוט שהוא נהסס אינו והוא אויר האל׳ף קרא ̂ נתפס שאינו ;מזויר

 , בגוף כח ולא גוף שאינו לרמוז !ה וכל נלקח אינו הפשוט והדבר הפשוטים
ש/ ־ב'  הנמצאים כל כי האל״ף שהוא האויר מכוד יוצאים גדולים עמודים והנה י

ב לדבר וסימן :אצילותו מצד נשפעים ־הס  ספר בעל כוונה אחד, בגוף חכצים כ׳
 סימן ועושה עומקו מרוב ישכח שלא בעבור לדבר סימן לעשות הוא יצירס
 חפצים אותיות כ״ב וקרא .כ!ה הת.מוד בחכמת פעמים רובי שנמצא כמו צדבל

מו  סדר על הן העולם של אחד וגוף .מהן אהת במ ורוח הראשון בס׳ שאמר ?
 ישתנה שלא נמצא כ״ב.חפצים באופן נכללים הם שבעולם האותיות כל י5 ׳שהד

;המסדר שלימות על יורה זה וכל להם המסודר הסדר
:y U א ״ .בינתיס מכריע חוק ולשון חובה וכף זכוה כף יסודן אמות שלם מ

 האותיות אלו תועלת ביארנו ולא אמות משלש דברנו למעלה פיאור
 אמות שלש סוד נבאר הפרק בזה ועכשיו . שמושם ולא פעולתם ?לא &לש

זה הזה הכף מה .חובה כף זכות כף יסודן :ובשמושס בפעולתם ־בשמלתם
מושך

 פס אל שב אלא פירשנו אשר המפרשים כדעת כולן הבנין ספירות שבע אל
 ולזס הדבור כל ואס היצור כל את עושה ובזה העליונים שפע אליה להמשיך שאמרנו בדרך האותיות וממירה בעליונותיה צופה שהיא המלכות דהיינו

 הבזק; כמראה צפייסן למעלה שאמר הוא והוא העליון באור להכנס רשות נטילת היא צופה שאמר ומה .הפנימי באילן מדבר הוא כי שוקל בכאן אמר ל§
א מ ה: ודע ,לכ״ג הפעמונים כדמות ?  הפועלים; בגלגל הקבועים שערים פרל״א דפר שם כי ה' סוד להבין המשכילים מן אתה אם דע הח׳. הספק היתר על ז

 סדב׳ר כל ונמצא אמר ולכן כזמן קודמין ■שהן אף הנוצרים בשאר ח״כ5ו אלהים צלם הנקרא החשובה האדם צורת למעלת ראשונה הדבור הזכיר ולוה -לשפלים
b t היצור הזכיר ולכן רמה במעלה הם אשר היחוד תחת שהוא מה בכל ובפעולותיה מלכות במדת מדבר הזו בברייתא אכן ,ליצור דבור הקדים ,©יצור 

 ירמו המפעל שכל הזה המאמר כפירוש וקבלנו וכו׳ המפעל כל אס זוכר אתה באמרם בוכרונות ר״ה בתפלת רז״ל רמזו ולזה היחוד, שתחת מה לכל הרומז -קודם
 הז® הספק בהתרת לך שביארנו מה תבין ומזה היחוד, תחת אשר הרוחניים אל ירמוז היצור כל וגם העולם ביצירת אומנותו כלי הס אשר הבנין ספירת אל

ו ע מ  ס׳ הוא כאן האמור ששם הא׳ כפן פירש׳ וכאשר להדיא פירש כי דע פירש ולא שסתם שהקשינו מה .הט' הספק היתר על :יקר דרוש הוא כי «
.הי׳ השסק היתר על : להם והדומין אקרא ה' שם כי ה׳, בשם ויקרא , צבאות ה׳ שס שם נקרא אשר בפסוק רמוז הענין וסוד מלכות למדת כרומז לכאוס . m 

ש ביי ח פי  ובל. אמר ואח״כ וכו׳ היא יקרה והקשו בה ישוו לא חפצים וכל מפנינים היא יקרה בסוד רמוז הוא שבכולם והנכון דעות כו יש ההוא הספק נ
%ן ז ההוא הספק פירוש שבין ואז מפנינים היא יקרה על לבך שים ולכן אדם בחפצי כאן שמים כחפצי כאן ותירצו ?בו׳ וו ד הגרייפא: התבאר והנה .ו

: דעת לאדם המלמד בעזרת ,הב׳ הפרק נשלם ובזה ,עניגיה בכל הזאת
;B>א ׳ ״ :־מספיק ביאור ביארנוהו גרראושס אגב כאן ונשנית אמ״ש אמות בג׳ מדברת זו וגם ג׳ ג׳ שרבה דתני איידי כאן ונשנית שקדם במה התבאר כבר ס

ב ט׳

גאון ר״ם
 שהס החשצים חלו כל וברא כ״ב, עולין שלו שאותיות הבורא מן

 דנלר על אחד כל כ״ב שהם החאצים כל להו מארש ולקמן ̂ כ״ב
' :מקומו ועל

 עיקר שהן אמות קראן שלכך לעיל איר׳ .אמות שלש מ״א פ״ג
:והמעורב הנילוש דבר .לשון :לעיל פי׳ .זכות ;שמו״א תולדות

' ה׳ אוצר
כ הותר וכזה הצורה, נעדר היותו בעבור יצירה ממש אצל ואמר  הב/.. הספק ג'

 מוגש® דבר על ובראשונה בעצם אמר ממש כי דע ,הג׳ הספק היתר על
 ממשא ביה דאית חזייה גששיה עד וכו׳ קפולאי הנהו בשבת כדאמרינן

 על ובראשונה בעצם יאמר ישות אמנם .בדבריו ממש אין לדבור והושאל
 ואוס׳יב ,יש וזה ,יש אוהבי להנחיל המקרא בעל לשון וזהו השכליים הדברים

כ הושאל ואל לדקות© הבינה ספירת אל הישות יחס ולזה גשמיים לדברים ג'
הז© ההתיחסות אין שכליים דברים שכולם אע״פ הממשות יחס הבנין ספירת

 הז© הספק התרנו כבר הד׳. הספק היתר על ;זה ודע והשגה עיון כפי אלא
 מלמע® היתה אע׳ה אברהם השגת כי לספר.הזה הפירוש מן מקומות בכמה

 לספירת הרומז ישנו הזכיר ואח״כ לז״ס הרומז ממש הקדים ולכן למעלה
ן ספירות שז׳ נבין שלא בלשונו נשמר למעלה מלמטה שסדר ואחר הבינה מי  ה

 חציבתם אך מתהו הם הממשית צורתם כי אמר ולכן דוקא משהו אצילותם
 :קושיותיו בשתי הה׳ הספק ג״כ הותר ובזה ,נתפס שאינו מאויר הוא ומקורם

 אופן אלא להודיע בא לא שזה הא׳ בפן פירש כבר .הו׳ הפפק היתר על
 בתמורת אלא אינו ההששישלות כי ואמר נתפס שאינו מאויר עמודים השתלשלות

באומרו שקדה. במה הדבור מקום אמנם גררא אגב לקחן ובכאן כולן עם א׳
שב אינו צופים ולא צופה שאמר מה כי דע . הז׳ הספק היתר על :שקלן



הראב״ד נדב פ״ג יצירה ספרהרמב״ן88
ב ״  אכר כל ויתחזק וחסד חיים הגופני אדס אל יגיע וממנו התשובה מכח שהוא מופלא :הגדולה מכח .גדול סוד מ

 יעבור ואס ,חיים אלהים רוח בכח הנשמה מאיברי ואבר וחתום :גבורה בכח ומכוסה :עליון כתר עד ומתעלה
 בנשמתו אשי־ האותיות סדרי ישתנו אזי המצות על אדם אותיות בשלש חותמות ששה שהן קצוות ששה . טבעות בשש

ם) ותהי שנאמר עשה אשר לעבירה ויכתבו חתם בענין שפירשנו כמו אמ״ש אותיות שבהס שס של עונותס(חקוקי
בכן} הוא והנה .עצמותם על

ב ״  מופלא גדול סוד אמש אמות שלש מ
 וממנו טבעות בשש וחתום ומכוסה

:ונקבה זכר מתחלקים ומים אש יוצאים
שלש

 וקבען אמות ושלש ביו״ה רוס
 של אלו ושלש .הגדול בשמו
 כקראים שם של ושלש אמ״ש

 בהם חתום שהכל טבעות שש
 של בחותם החותם כאדם

הנזכר: היסוד מן וממנו. טבעת:

 והרחמים החסד בעל וה׳ חובה
 והאבר מעליו סר והחיים

 בו תלויה הנשמה אס ההוא
 הוא ואם נכרת או מת מיד
בו תלויה הנשמה שאין אבר

 עליכם והפקדתי בסוד נפסד או חולה האבר הוא הרי זכר והולך: שמפרש לחלקים מתחלקים פירוש .ומתחלקים
הרופאים כמאמר ולא .הקדחת ואת השחפת את בהלה שלש :יסוד זה גדול סוד לומר ויש .באש״ם ונקבה .באמ׳׳ש

בהם יפעל לא ה' דורשי כי עליו גוברת מלחופיו שאחת אמות
 ולשון :המות מר סר לא ואס ,יחיו עליהם ה׳ רק טבע

 כך אלינו המגיעים במשפטיו חובה וכך זכות כך שיש כשם מצות במקבלי ותפארת בינה פירוש .בינתים מכריע חוק
ונאמר > האדמה על האדמה מלכי ועל במרום המרום צבא על ה׳ יפקוד שנאמר מרום בשרי חובה וכך זכות כך יש

:וגו׳ מלכין מהעדא וזמניא עידכיא מהשכא והוא
ב ״  מכת ומיס אש כמו הפכים שני כאצלו איך לחקור כשכבא פירוש .ומכוסה מופלא גדול סוד אמ״ש אמות שלש מ

 מגבורה ומופלא מגדולה גדול :נעלם דבר פירוש סוד קראו ולפיכך .זו סבה מהשיג כלאו שהדעות נמצא פשוט
 בשש וחתום :השוה באחדות בכ״ע היו איך ההפכים סבת אמתת מהם נעלם ובינה ג״ג אפילו פירוש .מבינה ומכוסה
שפי׳ כמו וה״י וי״ה הו״י הי״ו יו״ה יה״ו הן אלו שמות בששה שנחתמו קצוות ששה הם טבעות שש פירוש .טבעות

בפ״א
גאון ר״ם ־,
 שם הוא אמ׳׳ש כיר״ס .ומושלא גדול הוד אמ״ש אמוח שלש ב7ב
:האש על יחף וללנה באמירתו להשתמש יכולין ובו ב׳׳ה גדול ■

והתום
ה׳ אוצר

ב ״ ר, אמר מ חב מ קדי' האלה הברייחוס שנבאר קודם ה  הלא הקדמר. ׳3 נ
 הקודש ברוח מדבר שם '3 פרק3ו א׳ פרק3 שקדם במה הסבוננח כבר

ת סדר שעליו ת אמו תיו  ושלישי' ושניה מכ״ע השחלשלוחם וסדר וגלגולם האו
 אשר הבנין בז״ס לדבר מתחיל ומעתה .נפ״ש שניה בעולים ערכם הזכיר ולא

ם אל ערכם זכר המציאות נשתלשל מהם ל׳ ב' נפ״ש. שנ״ה עו  הרמזנו כבר ה
ת בכמה מו ה בחיבור מקו  עד העליון האדם בדמות נברא השפל האדם כי הז

הו העליון ב״ד עליו נמנו ואבר חבר שכל דו העמי א ככתוב כנו על ו  עשך הו
ה ויכוננך ת ע״פ הי׳ התחתון באדם אשר התבוננות וז תיו' אמו או ה  וצלגולס ו

מי מעולם באים  על עשה מצות כל ונמנית מצות חרי״ג נצטיירו ומשם הפני
 האדם יקיים וכאשר גידיו שס״ה על חששה ולא אדם של איבריו רמ׳׳ח

ם ימשוך המצות פו אל יגיע ומשם שמים מלכות אל ושלום החיי  ואז גו
ם האיברים מן אבר כל ויתחזק ובבריאות בשלום גופו יעמוד מי ויברך הפני

לחמו

מגרמישא הר״א
 בוא״ו שמתהפך ביה״ו וזה .טבעות בשש וחתוס וכו׳ שלש סו״ב

וממנו ענינים לוא״ו שמתהפך אמ״ש עם השם שגלגל ענינים
יוצא

בוטריל הר״ט
 אמ״ש שהוא אמות שלש בסוד כן מכריע והלשון אליו מושך וזה אליו' מוש־

 מכריע חוק לשון א״כ אש הוא השי״ן מים הוא המ״ם אויר הוא האל׳ף
 וכשיש .מים הוא המ׳׳ם אש הוא השי״ן אויר הוא האל״ף באש׳׳ם וכן בינחים

 א״כ בינתים מכריע השי״ן כי בזה זה לדבוק יכולין אינם ומים אויר בין אש
 ואש מים הוא המ״ם חש הוא השי׳ן בשא׳ם וכן .בינסיים מכריע חק לשון

 הרב פירש וכן . בינתים מכריע האויר שהרי בזה זה לידבק; יכולים אינם ומים
 אמות פלש יצירה ספר בעל כתב וז״ל, הפרדס בספר הגדול המקובל אהרן רבי

 בכף אפילו ר׳׳ל ,במהים מכריע חוק ולשון רובה וכף זכוה כף יסודן אמ״ש
 ,הכסות בין בינסים מכריע מאזנים לפון ר״ל .חוק לשון :המעויינים מאזנים

 תוכל לאש והשי״ן למים והמ״ם לאויר רומז שהאל״ף אמ׳ש יסוד לזה ובדוגמא
 בסוד זכר נברא ואם .המכריע הוא הלשון קריאת כי ולחובה לזכות להפו־

 .עכ״ל גשמ״א בנגע אותן לוקים ואם בחש׳ם נקבה אמ׳׳ש בקריאת אמות ג׳
שמושים יש ,וז׳ל המילואים בספר כחב מנמס רבי הקדוש גן עזדיאג רבי והרג

 בינתיס מכריע חוק ולשון לחיבה שמשתמשים שמושים ויש לזכות שמשתמטיס
 .בהכרעה הענין יבא בשמוש הצירוף מפני אצא לחובה ולא לזכוח לא האחרות ההזכרות ישמטו ולא חובה ושמוש זכות שמיש בין אמת הזכרה יצרף שהמשמש

א הרב כתב והנה  התמימה התורה כוונת היא וזו מדה׳ד התלמוד וחכמי המקובלים בסי נקיא אלהים ,שלישי בשער ה״ל וחומים אורים הנקרא בספר ז״ל א׳
 וכיום שנאמר ח׳ מ׳ל הצירוף בסוד ומלח מלה, תקריב קרבנך כל על מנחתך מעל אלהיך גרית מלח השבית ולא תמ.ח במלה מנחתך קרבן וכל כאמרה
 והסרת נצה שנקרא הספירה והיא מדה׳׳ד שנקרא אלהים למדת רומזת והמילה .אותיות כ״ב יסוד כאן ויש ערלות המש הוסרו הרי ערלתו בשר ימול כשמיני
 זכות כף כאן הרי רחמים מדה הוא הוי״ה ושם ״ח׳ ״ביום ״זמנה ״מילה המופלא הצירוף בסוד שהוא המזבח בעבודת הוא העולם יתקיים שלא שראה מדה״ד

:ז״ל עזריאל ר׳ הרב עכ׳ל ,בינתים מכריע אהי״ה חק ולשון .ושמים ארן אלהים ה׳ עשות ביום שנאמר חובה וכף
 שלש סוד כנגד ומכוסה מופלא גדול הוד לומר היא יצירה ספר כ»ונת ,וז״ל ז״ל בחיי רבי הרג וכתב .ומכיסה ומופלא גדול סוד אמ״ש אמוח שלש נ^״ב

/ כנגד גדול סוד אמית.  כאשר גלגולים בששה שמתגלגל יה״ו בשם ור״ל טבעות גו׳ וחתום .אש מים אויר כאן הרי שי״ן, כנגד ממסה מ״ם, כנגד מופלא א
ר״ו בריכות שלש יוצאים וממנו ענינים לששה ומתגלגל מתהפך שהוא אמ״ש שהוא אמות שלש הוד עס השה גלגול ובנה ,ראשון בפרק יצירה ספר בעל פירש
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89 מההרמב״ןמ״ב פ״ג יצירה ספרהראב״ד
 אמ״ש של סדרים לששה מקורות הן אלו הויות ושש בפ״א
ת כי טבפות וגקראו שמ״א שא״מ מא״ש מש״א אש״ס פ טי  ב
 להפצימו שרצה מה ונעלם ונתכסה ונגמר נחתם המלך
 אשד הטבעות שכל(אלו) ולפי להשלימו. שרצה מה ונשלם
מאשר הטבע בעלי בכל׳

 אש להב בקול שורקת שי״ן דוממת מ״ם אמ״ש אמות
 אמות שלש :מהם כלול שהוא - ת״ת שהוא (אויר) חוק .ואל״ף
 פירוש .הכל נבראו שמהם אבות שלשה נבראו ומהן אמ״ש

 לכך השפל בעולם שהם הנפרד לכח אבות הנאצלות שכחות
בריאה לפון נבראו''' [אמר]

 אמ״ש אמות שלש :אצילות ולא אבות נולדו ומהן יסודן אמ״ש אמות שלש מוטבפיס כולם במציאות
ל נברא שמהם נקראו כן על הללו בטבעות כ יסודן :ה

ת עו ב ט כ' ״ ןמן יו״ד והנה ,ג  ̂ לפניו: הנוסחא היהה כ

ס. אלהים רוח אחת ששנינו כמו בחכמה אלהיס רוח כד״א לאויר שרש והוא ננאמ״ש א׳ כנגד יה^׳ו  יה״ו מן וה׳ סיי
 ולמטיה מאמ״ש כי ודע ממיס אש כנגד והוא שי״ןמאמ״ש כנגד יה״ו מן וא״ו מרוח, מיס והוא מאמ״ש מ״ס כנגד

ה זכר להוד מהם הנפעגין מתחלקין ה. זכר שס להזכיר ראוי אין באמ״ש אבל ונקי קב  ה״ו עם יו״ד סוד וסנה ונ
נ לאמ״ש כח שהס אע״ס ונקבה זכר בהס לומר ראוי אין . . . י' .

ט״ג . -
מגרנזישא הר״א ■ '

 וכו׳ זכר ומהרולקים . אש שי״ן מיס מ״ס אויר הוא א׳ וכו׳ אש יוצא
 ר׳ באירוש .מיס נושא שהאש :באש״ס והנקבה באמ״ש נברא הזכר

 חמות שלש מיס: נושא אש אוכלה סש שהוא שהקב״ה פירש שבחיידנולו
 אש משרתיו למעלה בראם אש השמים הולדות :ועיקר אס לשון אמ״ש
 למעלה אש .מיס ששותה מים ארץ הולדות . רוח אויר הולדות :לוהכו
 ששם לארץ מהפך מ׳ . אש שהס לשמיס למעלה שמהפכת י,ש׳ דמיון
;מיס  ומופלא גדול סוד וזהו באויר ולמשה למעלה מהפכת א׳ .

■ :האויר . מכריע חק ורוח ,דלעיל* י י
:ע״ש ,שכ״כ מנטובא בדפוס שהיא כמו הנוססא היסה *לפניו

׳ גאון ר״ם
 פנים לששה מתחלק אמ״ש של שלש פיר״ס .שבעות בשש ומתוס

 שרקה שי״ן כשאמר בפ״ב פי׳ .ומיס אש יוצאים .־להו אפרש ובסמוך
 בינתיס הרוח ושקע למשה מים דממו מ״ם וכשאמר למעלה ועלתה

 .קר שהוא המים מתולדות וקצת חס שהוא האש מתולדות קצת ולו
 למעלה עולה זכר שהוא אש ופיר״ס .ונקבה זכר בהן ומחותל ה׳׳ג;

 האש על קדרה לדבר וסימן מלמשה למפלה יותר הומו וגם לעולם
 אש של שהוא הענן בתוך כשהמים ולכן למשה ויורדין נקבה ומיס

 כדרך לרדת מהאוין והמים האש תולדות כדרך לעלות הענן ומהאוה
זכר בו ומחותל בינתיס ממוצע שהוא הרוח ואז ̂ נקבה הולדות

 ברקים שומעים שאנו מה פר״ס וע״ז .מעננים למעלה הרוח אין לעולם ואך . ■לרקיע עד למעלה מיס של בע״כ נענניס אותם מעלה ונקבה
 והומה האויר על המכה שבש כקול קול ומשמיעים העננים את להוליך הרוחות את הברקים.ומצוה נראו הקב״ה של מצפייתן היינו ורעמים

 יהיו לא לעוצם לפיכד למים תאבה שהיא מפני עליה ומרחם הארץ אל ומביש צופה יח׳ שהבורא בקיץ אלא צפייתן מין ולעולם .נראה ואינו
בעולם דבר כל בין מזלות בין כוכבים בין שבעולם דבר כל ופיר׳ ,ונקבה זכר מתחלקים ויס״ג .ברקים ולא רעמים לא הגשמים בימות

;והצמחים הפירות כל וכן הס ונקבות זכרים ובימים במרץ ובריות

בוטריר הר״ט י '
 ומסחלקים אש הוא השי׳ן מים הוא המ״ס אויר הוא האל״ף .השפעוס ג׳ סוד
 הזכר ההחהונים למים העליונים מים כדמוח הנקבה הס־ הזכר כי ונקבה זכר

 ביניהם שלום והטיל מים נושא שהאש לרמוז וזה באש׳ם והנקבה בהמ״ש נברא
 אוכלה אש אלהיך ה׳ כי כשוב פירש ורבינו .זה הפך שזה אע״פ יס' הבורא

:ז״ל בחיי רבי הרב עכ׳ל המים סוד נושא והוא הוא .
ר פ  מציאוס וידיעה הדבר מהוה ידיעת כי לנו התבאר כבר בוטריל משה א

 שלא הפרד׳ס בזה אדם שום יכנס לא ולכן מתחלפים דברים שני הם
 הקבלה בחכמת נקשרת הפילוסופיא חכמת האלהים כי הפילוסופיא בחכמה עיין
 לפניהם החכמה זאת שדלת היקרים ציון לגני ראיתי והיום . בנחלת שלהבת נמו.

 משה חורת ישימו הפילוסופיא בחכמת יחקרו שאם ציון לעס וידמה ננעלת
 , הטהורה פלוסוסיא נקראת הקדושה תורתנו כי זה ואין רמיה ודרך סלכתר

 לא בנדרה במוחלט שתוף לה שיש שלימה בחקירה חקר כגר האלהי והפילוסוף
 שנכתב מה החכם זה אל אומר הזה ביום ולכן .שמימיי כלב ארצי ■כלב כמו

 .ברוחי חכמה נתן הגדול והאל הואיל שיחי. אשפוך ולפניו ואולמי, לבי בתוך
 כתג הצורה אופן זה והנה .נבדלות צורות שתי אחד לדבר ימצא הנה ואומר

 בחלק שהוא שהאש ר״ל גחמ׳׳ש נברא הזכר .וז״ל שבתי ר׳ המקובל הרב
 שהאש באש׳ם נביאה והאשה מאשה יותר באיש גובר חלקים מהשנים האחרון

 קרס היא סאשה ולכך מגדרו יוצא אינו האמצעי והנבול ,האמצעי בגבול הוא
.־עכ׳ל מהאיש יותר גמזגה

 בהתחלפות הסוגים ואמנם שכתב אכ׳ס למאמר ישכים זה בוטריל משה אמר
 פירש ז״ל בחיי רבי הרג ואמנם .המזג קרות יותר הנקרות כי מזגיהס

ל, ז׳ מהפנים יותר גובר הוא והאש גאש׳ם נבראת והנקבה באמצע גדול ו
החלקים

ה' אוצר
 יפברך מדרכיו וגפורו .רופאך ה׳ אני כי מקרבו מחלה ותסיר ומימיו לחמו
 מן ההוא האבר ויתן והמורדים הפופעים האיברים מן העליונים הכחות יסורו

 הדבר וסוד .והקדחס השחפת הבהלה עליו ויופקדו ומקרים לפגעים החוטאים
 ארם לגני שמגיע וכמו ,וכו' עליכם והפקדתי ,עצמותם על עונוחם ושהי

 צבא על ה׳ יפקוד שנאמר מרום צבא לכל משפט מגיע כן פעולתם כפי משפטם
 עדניא מהשנא והוא וכתיב האדמה על האדמה מלכי ועל במרום המרום
 שגילו מפני בב׳ר ואיתא אנחנו משחיתים כי במאמר ג"כ והתבונן .וגו׳ וזמניא

 והנה שנאמר ע׳׳ה יעקב סולם עד שנה קל׳׳ח מממיצהן נדחו הקג׳ה של סודו
 והגה .שגה קל׳ה יעקב סולם עד סדום הפיכת ומן וכו' עולים אלהיט מלאכי
 על הודך הנה אשר בפסוק נתבאר. מלאכים חורת וסוד ,במלאכים עונש נמצא

:הברייתא לביאור נשוב ועתה .זה ודע השמים
} (הפן א'  ומים אש הפכים ב׳ נאנלו איך לחקור כשנבוא כלומר גדול סוד ח

 כלומר גדול סוד קראם ולכן מלהשיגס הדעות ותלאיגה פשוט מכח
 מאם ומכושה גבורה מן ונצופלא גדולה מן נשפעיס כלומר גדול . נעלם דבר

 גכ״ע היו איך ההפכים שבת אמתה מהם נעלם אלה אפילו כלומר הבנים
סו׳ טבעות הו׳ טבעות. השוה: גאחדוש  כאשר השמות כו׳ החתומים קצוות ה
ה הי״ו הו״י יו״ה יה״ו והם גפ״א פירשנו'  לו׳ מקורס הם השמות ואלו וה״י וי׳

 טבעות ונקראו שמ״א, שא׳׳ם מא׳ש מש״א אש׳׳ס אמ׳ש והם אמ״ש של הסדרים
ת, לב׳  נעלם והנעלם נשלם שהנשלם הנצלך בטבעת חתומים כי.הם הא׳ סבו

 וכולם מחתימתן ימלטו לא טבע בעלי בכל הטבעות שכל לפי לומר ויתכן
 המלך. הוהס שהן מצד לא טבעות קראם ולכן ,הא;ה החותמות בטבע מוטבטין

ר אות מהן אתת. לכל אמ״ש,יגיע על יס״ו אותיות כשתחלק והנס נגד אחת.יו׳
אל׳ף' , .
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 שלע3 ובסציבופו המ״ס וכחקיקפ ,ובנפש ובשנה בעולם אויר נתהוה הא' בחקיקת פי .אש מים אויר ^סולן
 שנאמר ממיס אש יצא השי״ן ובחקיקת .המיס פני על מרחפת חיים אלהיס רוח הרי חיים מיס מעין לו א5י

 לכ< סבה אמות שלש פן אמ״ש אותיות הויות לשלש הבה יה״ו ששס פשס אבות נולדו ומהם :אש תבעה ־גנים
פן שלממס ,ומה אמות נקרא הספירות שבתורת מה פל אמנס .מהן מלמעה במציאות אשר אש מיס «^יר מ

רו״ל פדאמרו אבות נקראו
איז ט' אמות שלש ג י ״ פשס=1 המרכבה הן הן האבות אש מים אויר בעולם אמ״ש אמות שלש מ

ה נבראו שמים מעפירות פי' .ממים ל ח  הספירות לפל יסוד הן שאמ״ש נבראת וארץ מאש ת
ס האבוס פן מהן שנמצאו :המים וביו האש בין מכריע והאויר ממים חזר והשלג שלג נעשה ?המיס  ה

' ' לשלג פי פד״א ארץ
 והמים האש בין מפריע והרוח .ארץ הוא ^יאמר
 שבעה שהס המזלוח ̂ בעולם שהוא האויר ^נפלא

מזלות: עשר ושנים -לכת

 הנפצאיס לכל ויסודות סבות
ס, וממנו ה ת הנה מ אבו ס כי בעולס יתפרש ב' במשנה ג' ד סו  י
 שמהס ובאמרי ,בנפש מתפרש ונקבה זכר ובאמרו .נעלם כוכבי

ג :בשנה מתפרש הכל נברא  אויר בעולם אמ״ש אמות ג׳ מ״
נברא: ואויר ממיס נבראת וארץ מאש נבראו שמיס .אש מים

 הקב״ה: שגיפח מלמד הבהיר ובספר בב״ר ארז״ל ועוד .ומים אש שמיס שארז״ל ממה ק״ק .בינתיס מכריע ־מרוח
בימינו מיס כי וממיס מאש נבראו שבודאי התפארת ברקיעי הס רז״ל דברי כי וי״ל .השמים מהם ועשה ומיס זאש

ס א  ו
גאון

שכשסכסה־ להנין נקל מסש נפלא. ראש בנאש :ולס חס שהוא חולדופיהן
כיש: לך דומה חוסן והזיז נסחס והוא אויר עליו יכא שלא עיניך
שלמיה: וממשחה ממאכל קר והוא ממים בסן במראיהן, בתוכן קש

ר״ם
 מן שיצא מאש שיל״ס .מאש החלה נבראו שמים הן אמוס שלש

 אלהים מרוח .מרוח נברא אויר ,בפ״ק שמפרש כמו המיס
יים משתי לו ויש המי^ ובין האש בין בינתיס :אויר שהוא רוח נעשה ̂י

ה׳ אוצר
 זכר :אש מים אויר יוצא ומהם אמרו ו!הו שי״ן נגד ווי׳ו מ״ם כנגד וה״א •§ל״ף

 נפ״ש בנ״ה כעונה ונקנה !כר משסנקין כולן ולמטה אמ״ש מן כי דע . :;ונקנה
 הכונכיה וכן ונקכות זכריה שהמזלוה המזלות כמשפטי זה כל התנאי עאשר

 מהה אחד כל השנה ורגעי החודש ורגעי תקופות כארנע היוה ורגעי :גננוכיה
 :אפרש כאשר ונקנה לזכר הנוצריה מתלכנין ומהן ונקנה לזכר ;מתחלק ,

ת ע צ ה ו ק הרמזנו משר אמ׳ש אמות ג׳ ,היא כך הכלייתא : ע א׳ נפי  ככ׳
 מגכורה מגדולה נעלנצו הה ההפכין כל יוצאיה מהן אשר שלישית שניה

 מהם ואם .ההפניה כ׳ע שהוא נפשוט פוה נאהדות היו היאך ר״ל .:;ומגינה
ו' חתומים שהם כ״ש עטנמים  ,הכנין הפירות שנע מן נעלמים כלומר טבעות נ

 מים רוח שהן ההפכים יוצאים עליונות לג׳ הרומוים אמ׳ש מאותיות ר״ל :׳!מהן
!cS ולא ,זו כברייתא שפירש וכמו ,נפש שנה כעולם ונקנה לזכר וטתחלקים 

:הצדק גלוית היא כי הפק שום לנו נפל
®לש ת ׳ מו ש א  ירמז אמות שאמר מקום כל כי נפ״נ פירש' כנר .כו׳ אמ״

 ועתה מהן היוצא לדבר ירמז יסוד שאמרו מקום וכל הספירות לעצמי
 נתהוה מהם אשר המורגש אש מיס אויר אל ירמז וכאנות . אבות לומר ®וסיף
 :נפש פנה שבעוצם מה כל ר׳ל הכל נביא שמהן אמרי וזהו . הוה כנ

 יסודן . עליונות לג' הרומזים אמ״ש אמות ג׳ . היא כ־ הברייתא ׳!הצעת
 ומן אויר נחקק שמהא אש מים אויר שהן מהן היוצא יסוד ר׳ל

 שניה בכ״ע הרומזים הנזכר יסודן מן ר׳ל ומהן .האש השי״ן ומן מים :«^ם1י
 כל ר״ל הכל ננרא מהן אשר המורגשים יסודות כלומר אכות ג׳ נשתלשלו ציםיס5:

 בצדק: גלויה זו ברייתח גם ובזה החוש. מן יתבאר וזה נפש שנה בעולם "■השפלים
3‘f הפן) ( א׳ נפש. לשנה יעיר ואח׳ה לעולם אמות שלש להעירך שב עתה ה

,אש מים אויר ר׳ת הס אמ״ש אותיות כי ביאר ועתה
כי דע .כעולה ;האויי הוא הרוח כי ביאר אח״כ אש מים רוח שאמר

בעולם

בוטריל הר״נז
 והאשה כ^^מ׳ש נכרא שהאדם הכריאה אופן ולסוד .האחרים החלקים
שסונדתה. הנקבה כי הראשון .דרכים מארבעה מהזכרים חמות יותר הנקבות

הדם׳ רגת הנקבה כי השני .לבנונית שתולדתו מהזכר חמה יותר אדמומית
יזכל■ הנקבה א׳כ בטבע חם הוא והדם בנדותה שתפליטהו עד מהזכר ביותר
 שזכר הזכר מהיר(מדפק) יותר כנקבה דופק כי השלישי .מהזכר המה
 מהיל שדפקה כנקבה א״כ מחממת תנועה וכנ הדפק בשער הרופאים גדול

הנקכ® שתתהוס יקרה שלפעמים הרביעי .ממנו חמה יותר הזכר מן התנועה
כ הזכר כמשפט הם שהיא ימין לצד האשה בכטן i החום אל תטה א׳ s 
 וכפגד - סס חייה אלהיס דברי ואלו ואלו .ז״ל בחיי רבי הרב עכ׳ל ,הקור
«(i בשש חתוה י.ירה הפר בעל כסב ,וז׳ל הגדול המקובל יו׳גי רבינו הרב 3 p־
 יפהפך שהוא בגדרו אמ״ש כן גלגולים לו׳ מתהפך יח׳ שמו שהוא שיה״ו כמו

כ גלגולים לששה ונקב». בזכר ומתחלקים עניינים. בששה הוא והצירוף הפמוש א'
 ינקבפי בזכר ביחד נוחות ורוח ומיה להש הרמוזות אלה אותיות פלש שר״ל

ל: בזו,תם ולא עכ׳
ם אמ׳ש אמות יש  בינתים מכריע חוק ואל״ף שורקת ושי׳ן דוממת מ׳

ם ביאור » אוק מפיו יכול:הוציא אדה שום אין ר׳ל דוממת מ׳ המ״
 P ר״ל שורקת שי׳׳ן .ידובקו והשפתים פיו יסגור אם אמ׳ש מיסוד שהוא
ס לאות שעושה כמו שפתיו לפתוח לאדם ממה. יושר 1פי יסגור אה אלא המ׳

ר,.1צסג 6ל1 לפסוח לא פא״נ בינתיה מכריע אל״ף .די המ״ם לאות שעושה
לק השפתים מוצא ונקרא בומ״ף אותיות מן הוא המ״ם אות כי והטעם אם׳ י

 נשון ודוממה . דוממת ותהיה המ״ם להוציא כח לו אין מחוברות הם סשפשים
סתפונה־ p ואומר דממה בלא וקול קול בלא דממה שר״ל אשמע וקול דממה

פיניי■ 1לע המונה אתרת ופעם דממה היתה פעם עיני לנגד רואה שהייתי
’!ימרקו פרק! מצשין ופורקת השריקה מאותיות היא והשי׳׳ן .קול משמעה היסה

!החל'^. ,הפפקים בהגירת ותאמר האי כולי שפתים לפתוח לו אין ולכן שן
 כתכ אהרן רבי והרב בינתים. מכריע הוא ולכך הגרון מוצא מאותיות היא

 אבלסשי׳׳ו ,הכטוי לעשות כרי כשפתים להוציא יצטרף טנא הדממה בסוד גינה סוד ע״ד המ״ם באות שיתחיל שמוש לעשות המקובל שיוכל דוממת מ״ם ,זז׳ל
ס- הא;״ף .בכח ה' קול נאמר הסוד וע״ז אליו מדבר הקוצ אס וישמע בשפתיו יבטא שלא חופן בלא פעולה יעשה לא השי", באוה שיתחיל ־®שמוש תי עסנ  מכרי

ד בקול ג״כ וישמש המ״ם כמו דממה כסוד ישמש שהוא :עכ״ל בינח־ס מכריע הוק ואל״ף אומר הוי השי״ן ע׳
V3 ם אייר א׳ אמות שלש הוד והייצו הכל נברא ומהם אש מיס רוח היינו ר״ל .אותיות) שלש נבראו (שבהם ,אמ״ש אמות שלט  אש 1שי״ מיס מ׳

!,* p ואחר :הרמב׳ן לפני היתס וכן .לפניו הנוסחא היתה



?1 סוהרמבץ ף מ״ג פ״ג יצירה ספר הראב״ד
ד פירוש מאש נבראו שמיס בכאן אמרו אמנם .בשמאלו ואש ״  ימ״ב ושבטח שלש שהן ורויה וחוס קור בה יש בשנה מ

 וכפולוח אמוח כננד שבשנה חדשים וי״ב שבע שהן בחוך רקיע יהי בחורה שנאמר ומה .שבגבורה שמיס
 ומן לעולם האותיות מן נמשך שהנח לך ופירש ופשומות, .ממיס נבראת וארץ :בגדולה אשר רקיעים הס המיס

חכמי אמרו ועד״ז הנפש. אל השנה ומן לשנה העולם לשלג כי ונאמר וגו׳ השמים מתחת המים יקוו שנאמר
 נברא ואויר .ארץ הוא יאמר
ף יוצל הנה כי שנאמר מרוח ״ ש מ ל ת ש מו ש א ״ מ ה א שנ ש ב ם א מי ו
 והנה ,רוח ובורא הריס
 ובין האש בין מכריע האויר
 הן שאמ״ש אחר וק״ק .המיס

 ולרוח ולארץ לשמים יסודות
 בגלגל הנחקקים מן בעצמם והן
והחקיקה כ״ב מאותיות הן כי

ח רו ם ו א חו ר ב ש נ א ר מ ם קו מי  מ
ה רוי ח ו רו ע מ רי כ ם מ תי נ ש .בי ל ת ש מו  א
ש מ״ ש א פ ש בנ ם א מי ח ו רו ש ו א א ר ר ב ש נ א  מ

טן ב א ו ר ב ם נ מי ה מ גוי א ו ר ב ח נ רו ע מ רי כ  מ
ם תי נ :בי

 על נאצל השכל אור המחקר
 אל הגלגלים ומן הגלגלים
 בני אל הכוכבים ומן הכוכבים

 כי הגוך זה ,בנפש :האדם
 במזלות חדש אור בהתחדש

 בשנה האדמה צמחי ובהתחדש
 כי הנפש תולדות יתחדשו כן

זו בשנה הנולדים חיים בעלי
 אין אמרו ק, על אחרת השנה של חיים לבעלי דומים אינם .החקיקה יקבלו אשר השמים מציאות לאחר בהכרח

 ומיס אחרון שהאש ולפי .חברתה של על זו משנה מעשרין ׳ החקיקות קבלו אשר הראשונים הרקיעים עצם כי וי״ל
ורוח נמצאו ומהם לאמ״ש סבות והס הצורה בעצמם הס הם
- .זה והבן צבאם וכל והאויר והארץ השמים שאר כל

. :הפרק זה של שלישית במשנה והבן ומים רוח אש יצא ומהם מבעות שש בהזכירו רומז הסוד זה ואל
ר ״ קיץ בינתיס מכריע רויה וחוס קור .בינתיס מכריע מרוח ורויה מאש וחוס ממיס נברא קור בשנה אמ״ש אמות שלש מ

וחורן)
בוטריל הר״מ

 בעולס ״ש1אר אי(יה שלש אמר העוצם נברא שמהם ואמר שפירש ואס כנא אהר1
 נבראת והאר; למעלה כוא הא: הרי מאש תחלה נבראו שמים אש מים רוח

כ בינתים מכריע האויר דהיינו ורוח למטה מיס הרי ממים  הוא כך הסדור א'
 קרא אמ׳ם אמוח ג' ו!'צ כהב ליצף אבן ינמק ר׳ והרב .(ארן) מים אויר אש

 אותו ומשפיע הבן את מניקה שהאם כמו ,אם כשם השלש סוד יצירה ספר
 מחלה נבראו שמיש ,העולם בבריאת אמות שלש סוד ו1 בדוגמא כן מחלבה

כ לוהט אש משרתיו כמ״ש מאש הן השמים וחולדות  תחלה נבראו השמים א׳
 שוהה והארן ממים נבראת וארן ,בשמים הוא כבר אמ׳ש סוד של ושי״ן מאש

כ המים  למעלה מהופכת והאל״ף למטה מהופך מ״ם שהוא ומיס למעלה אש א'
 הוא והאל׳ף ,לח שהוא המים מיסוד למגיה ומהופכת הס שהוא האש מיסוד

 הו1ו מכריע חוק נשון כאן יש וא״כ רוח מלא האויר שכל רוח ואויר אויר
ע מרוח ואויר יצירה ספר שכתב  חוק לשון א"כ חוק הוא וכאל׳ף בינתים מכיי

ם וכן השי׳ן וכן חלקים לשלשה נחלק והוא בינתיס מכריע  פירש ורבעו .המ׳
 יצחק אברהם אבות פלשה ר״ל אבות שלשה נבראו שבהם אמ״ש אמות שלש

 והארן השמים תולדות כי בחרן נפש שעשה אברהם אלהיס בצלם סוד וזהו יעקב
 המרכבה הן והאבות בהבראם והארן השמים תולדות אלה שנאמר בזכותו
 ובניהם אהי׳ה* במדת לכם מדד יה׳ וה' אחד גינו׳ האותיות ויעקב יצחק אברהם

 להם ומסרה הורה קבל ומשה המשכן למלאכת דברים י״ג הביאו כבר אחריהם
 מסוד והושפעו הורכבו והאבות כהות י״ג יסוד והוא מדות בי״ג הנדרשת

 .ליצ׳ף אבן יצחק רבינו הרב עכ׳ל הכל, נברא ומשם יה׳ו* אמ״שבגלגול
 לקרוא ס״י בעל יחסם זה בעבור אמות שלש ,וז׳ל פירש הקליר אליעזר ר' והיב
 תולדות דאיכא מכלל אבות יאיכא והואיל אבות שלשה הולידו שהם אמות אותם

 והס אש מים רוח הכל נברא ומהם המצטרף מאמר מצד אלא יקרא לא אב כי
 שמים בב׳׳ר כדאמרינן פירוש . מאש תחלה נבראו ושמים צ אבות הנקראים אלו

 השמים דאמרי שמאי דבית כדעתייהו מסכים וזה .ארן ואח״כ תחלה נבראו
אפיפוריי עשה ומשעשאו כסא לו שעשה למלך משל הארן ואח׳כ תחלה נבראו

ה׳ אוצר
ת, הוא והשמים גבורה הוא מהאש שנבראו שמים הרוחני בעולם  וארן ת״
 אמד מקים אל השמים מתחת המים יקוו שנאמר החסד ה1 המים מן נבראת
 הבינה היא מרוח נברא ואויר .העטרה והיא ארן הוא יאמר לשלג כי ואומר

 אמנם גבורה, ובין הסד בין כלומר בינתים מכרעת חיים, אלהים מרוח שנבראת
 מים מן המורכבת הגבורה אש מן נבראו הגלגלים שהן שמים הגשמי בעולם
 בו הנמצאת־ הגבורה יובש ומן החסד מימי מן הגשמי וארן ולחלוחיחן החסד
 בין הבינה כדמות בינתים מכריע המוגשמיס והארן השמים בין הנמצא ואויר

;הגבורה ובין החסד
 שהן משמע רבה בבראשית קשה מאש, נברא שמים הא׳ בספקות. הב') (הפן

 וממים שמאש ג״כ משמע הבהיר בספר וכן ,נבראו יממים מאש
 אחר הב .שמיס מהן ועשה ומים אש הקב״ה ששיתף מלמד שאמר נבראו

 הם יהיו איך שערים ברל״א בגלגל ונחקקין אותיות מכ״ב חלק הוא שאמ׳ש
 שנחקקו ואחר .ההוקקים מן ולא הנחקקים מן והיותן השמים במציאות שורש

 :וארן שמים נבראו שמהן יאמר ואיך , בשפלים פעולתם פעלו אז שערים ברל׳א
 והנכון המפרשים רבו הא׳ הספק היתר על . הספיקות בהיתר הג') (הפן

 מיוחס רקיע וכל רקיעים ז׳ וכנגדם הש הבנין ספי׳ שז׳ שבכלם
 המים בתוך רקיע יהי נאמר עליו עליון חסד אל והמחיהס אחת ספי׳ אל

 זה ולפי .וממים מאש הוא ת׳ת אל והמתיחס מאש הוא גבורה אל והמחיחס
 זה יסתרו ולא נושאים בב׳ המאמרים כי רז״ל דברי עם ס״י מאמר יהישבו

 הם שערים רל׳א והיפך החקיקות עצם בי דע הב׳ הספק היחד על . זה את
 דקתני נמי דיקא .בגלגל וחוקקו נלקחו ואח׳כ ,הספירוח ברקיע בראשונה היו

 מכוונת דגר ממך יעלם לא ומעתה .שקדם במה שפירש׳ וכמו והמירן שקלן
; מבוארת שרשה על הכל הברייתא

) (הפן ט״ד א'  הוא רויה ,טבת תקופת הוא קור , תמוז תקופת הוא מום ה
ךו;ו! בחודש. וכן ביום יכן סשרי ותקופת ניסן תקופת

י בפלס
יוחנן דר׳ כדעתיה ואם .רגלי הדוס והארן כסאי השמים הקב״ה אמר כך שצו

 ומן ומים אש ושמים .ושמים ארן אלהיס ה׳ עשות ביום שנאמר קדמה הארץ צשכ.ול ,אלהים ברא בראשית שנאמר קדמו שמים לבריאה חכמים בשם דאמר
 והאויר יתברך הבורא מרוח נברא אויר הארץ מן מים יזובו ולכן מרוח שנבראו ממים נבראת וארץ אש. תרד השמים מן וגס צבאם וכל השמים נבראו האש

בעל כתב ולכן .ניצתים מכריע ורוח למטה ומים למעלה אם למדת הא רוח יצא האויי ומן האדן ובין השמים בין ר׳ל ,בינחים מתווך והוא בכולן מחמנע
:בילתים מכריע חוק ולשון חובה וכף זכוח כף מידה ספר

ר ״  להשכיג הזמן ומערכת האדם שהוא הקטן ועולם הגדול עולם מערכת עס האלה האותיות ש׳ש התיחסות שס לומר רוצה .רוח מיס אש בשנה אמות שנש מ

: יעקב יצחק אברהם ר״ת *גגי׳
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 הרוס היה פאם וטול ,למטה החלה היא , למעלה ורוח
 ויש מכשאה, הרוח כי עומדת הנפש היה לא תחלה למטה

 כנגד מנהיגים וי"כ הראש נקבי וז׳ ורוח ומיס אש בנפש ;
 מרוח והיא הגויה ראש מרוח. וגויה וכפולותופשוטות: אמות

 בכח המצטיירת הטפה לדחות
:הרוס

ה ״  לפרש חוזר .כו׳ חקקן ם
 ומציבה חקיקה בהן

כולם כי ולהודיענו וזווגס

הס רויה של זמנים שני יש כי ביניהם מכריע ורויה וחורן»  ו
 שסבפ שכשם רואות עיניך והנה תשרי. וימי ניסן ימי
 ק להויה סבה הס זמנים ג' אלו ר״ל ורויה וחוס קור

 קרה שהיא טבת תקופת כי זה וביאור להפסד, סבתם
ם. יתלחלחו בו ולחה הזרעי

ח ׳ ש מ ל ת ש מו ש א ״ מ קן א ק בן ח צ ח פן ו ר צ  ר״ל ניסן תקופת יגיע וכאשר ו
ם ת ח הן ו ש ב ל ת ש מו ם א ל עו ש ב ל ש הצמחים יצמחו אזי רויה זמן ו

ת מו ה א שנ ש ב ל ש ת ו מו ש א פ ר בנ כ ה ז ב ק נ מעט מעט הקור ויתמעט :ו
יתרבה ומשם הרויה זמן עד

 מן הזרעים לצמיחת מושך החום וכח מעט מעט החום :זה עם וזה זה בלא זה בנפש וכולם בשנה וכולם בעולם
הארץ תדשא ניסן בתקופת ולפיכך .הנגצה אל הנסתר -

 ואזי תמוז תקופת זמן והוא החום תכלית אל הגיעם עד נישולם תכלית יתבשלו לא אמנם .האילנות ויתמלאו עשב דשא
 הצמחים על הגדול החום שעבר מתוך ואזי באדם ולהתחלך להאכל ראויס שיהיו עד הבישול בתכלית הסירות יתבשלו
 תשרי תקופת והיא ויבשה קרה ר״ל כירה כאפר שחזר עד שנשרפה גחלת כגוון להיות ויחזרו ויתיבשו מראיהס ישתנה

 / ורויה וחוס קור ג"כ כן השנה כצ ר״ל שבועות חמשים בגלגול עוד וישובו הזרעים ויתלחלחו טבת תקופת אל שתחזור עד
 ;והיובצ השמיטות בעולמי מגיעים אשר והפסד הויה לכל סבה ג״כ הס ריי״א בגי׳ רויה מי״ד בגי׳ חוס שא״ה בגי' קור

 ובשנה בעולס ושרש יסודות מהן והמציא באש הן במים הן באויר הן החכמה בכח .חקקן אמ״ש אמו.: שלש מ״ה
ובנפש י

גאון ר״ם
,באמירסן הצבן :צורחן דמות עשה לעיל פי׳ .הקקן חמות שלש מ״ה

וצרפן
ה׳ אוצר

 וחום קור כין הממוצע הזמן והוא , רוה כגן והייח מן נגזר והוא , גויה בסלס
 ולחה קרה טנת תקופת כי דע נאמר זה ולכיאור .ותשרי ניסן תקופת והס
 יצאו אז ניסן תקופת והוא הרויה זמן יגיע וכאשר הזרעים יפלהלחו זכה

 החום וכח מעט מעט החום יחרכה ומשם הרויה זמן עד הקור ויתמעט בצמחים
 אך ,מזריע עשכ תדשא והארן , הנגלה אל הנסתר מן הזרעים לצמיחה מושך

 תמוז תקופת זמן והוא החום תכלית אל הגיעם עד כישולם תכלית יושלם לא
 אל וישוכו מראיהן ישתנה המום ומריכוי הבישול תכלית הכירות יתכשלו ואז

 טכת לתקופת הגיעם עד תשרי תקופת כטכע ויוכש לקור וישוכו ככפתלה יכשס
 כאישיהם ומשתנים ונפסדים הווים והיצורים חלילה חוזרים וכן ככרהשונה

 והשכהן . כראשית מעשה תמיד יום ככל מחדש הגדול וכגיוכו כמיניהם וקיימים
 כי אמרו השמות וחכמי .זה ודע הגדול היוכל על צכ נתן למען שכועות כנ'

מ'3 קור כ והם ריי׳א כגי׳ רויה מי״ד כגי' וחום שא״ה גי  הווה לכל סכה ג׳
 נפל ולא צודקת הכרייתא ואת גם .ויוכל השממות כעונמי מגיעים אשר זנפסד

: כה ספק שוס לנו
ש  הככד מחצר וגויה ככללה ואצטומכא מעים כני הם כטן כו' בנפש אמות שד

 הראש כין המכריעים והם הרום כלי וכפרט והלכ הריאה והוא ולפנים
 המעור למילת ירמוז הגויה כי פייש והרמכ״ן .הרוח ושאיפת כנשיכת והבטן

:מבוארת והברייתא ,מדעתנו רחבה ודעתו
י5 ואמר ית׳ א״ס הוא המוקק כי פירש׳ כבר .חקקן הא') (הפן מ״ה

א״ס

מגרמישא הר״א
ה ג׳" שהולידו אמות אותיות ג׳ אלו נקראו ולכך .אמות שלש מ״

חולדות
בוטריל הר׳׳ט

 והמסדר אחדותו על נאמנים עדים שהם יורו הגדול הקשר שכזה ולומר האדם
 להמ הוכא החומרים מצד מזו זו ומשתנות מתחלפות שהנמצאות ואע״פ אחד
 והסדור התכונות ומחקה הצורות חונן אכל ית׳ הכורא מצד לא ההתחלפות אופן
 יצטרך לא ית׳ והוא מכרכות׳ו ונשפעיס מחסדו נאצלים הנמצאים וכל אחד הוא
 עשיר הראשון ואחת, עשרים כהקדמת העילות בספר אריסט׳׳ו אמר ולכן דבר אל

 ומשולק משולל השלימות בתכלית גמור מציאות שמציאותו כל בתכלית בעצמו
נברא׳ חום :הקליר אליעזר רכי הרב עכ׳ל כעצמו עשיר אמר ולכן .חסרון מכל
 קרים הם המים כי . ממים נברא קור . ויבש חם הוא האש כי ר״ל . מאש

:הפועלים אלא זכר לא וככאן . ולחים
 כחכמה שקעה שכבר חקירותינו מצד לנו התבאר כבר בוטריל משה אמר

 האויר מן חם יותר שהאם כמו הארן מן קרים יותר שהמים הטבעית
 מוו לנו המורגשת הזאת האש היא היסוד (המורגשת) היא אשר האש ואין

היא■ אשר והאש ההויה סבת לא ההפסד סכת הזאת האש כי אלכסנדר שיאמר
'3בקרו האויר מן למעלה אשר האם והיא וההולדה להויה יכבה היא היסוד
 המורגשת האש לזאת יקרה דבר הוא אמנם המראה כי מראה לה ואין הגלגל

 חזקים יותר והמים כעצמו המים מן לח יותר והחזיר .ארצי בגשם להיותה
 ואם .המים מלחות גדול האויר שלחות האומר צדק וכבר הגשמים להרטיב

מהאויר, יותר המים מלחלחים שהרי ההנחה זאת בה־פך יראה הלא הטוען יטעון
 השיב כבר .הרמה תשובתנו על לחלוק טכעי לשום ואין נצחת תשובה נשיב

 שעושה כפועל במורככ הפשוט שעושה פועל דומה אינו הרופאים שר ואמר
הסכימו ולכן ,מעזמו אינו ויבם מעצמו הס האש והנה .במירכב המורכב

 יגחים קרים והמים ,עצמותו מצד ולח אליו קרוב שהוא האש מכח חם ולח חם והאויר ,מעצמה הארן יבשות כי הארן מן יבש פחות הוא שהאש הפילונופים
 שהתבאר כמו ויובש צמות אין המתפעלים א״כ ,עצמה מצד ויבשה קרה היא המים מכח ויבשה קרה והארן , מעצמם וקרים המים על המרחף האויר מכח לחיה

 ממים: בטן :החום יולד וממנו ,האש יסוד כמו למעלה הוא הראש ביאור .מאש נברא ראש :קור ולא חוס לא בינוני והוא מרוח נברא מרוח ומים :בטבעיות
 ביך להכריע הרוח נשמת משכן והוא ההוא במקום יושב הוא ר׳להלב רוח יולד החזה מן כי פי׳ .בינתים מרוח והגויה הקור; יולד ממיס(ממנו) התחתון .בטן
 טומן יטעון ואם .בלב הוא החיים שהתחלת תשפוט העיון מחשבת בוטריל משה אמר ;אריסט׳ו כמ׳ש הלב הוא החיים התחלת והנה .הבטן לקור הראש חום

 קודמת.. הצומחת שהנפש מצורף מת הוא ההוא הכת ובהעדר חי הוא הגוף שיוון וכל.עוד ההזנה כח בו כי בכבד הוא החיים שהההלת לשפיט אחרת חלוקה ים
אל. נשיב , ההוא האיש במות להתקרר ויתאחר האיברים שאר קודם נברא והוא הלב הוא החיים ושהתחלת שהונח מה הסך בנפש יניח ואריסט׳ו לחיונית ■בטבע

\ :הזנתו המוביל הכבד באמצעות תגיע אמו במעי לעובר המגטת ושההזנה החי התחלת הלב כי זולתו מהנחת תצדק אריסט׳ו הנחת הטוען זה
 העולם קיום בעבור הנברא דבר כל פירוש .ונקבה זכר בנפש אמות ושלש בשנה אמות ושלש בעולם אמות שלש כו׳ וצרפן וחלבן חקקן אמ׳ש אמות פלש ב״ה
כת ■
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ה יש מ״ו הן במים הן באויר הן הבינה בכח מצבן ופן .זבנפש ב ק  וכשהכייפה אש״כ וצורש אמ״ש צורס שבו מקום מ
מתחממת וכשהיא ,;כר הולל באמ״ש מתחממת :ובנפש ונשנה בעולם ושלש יסודות מהן והמציא שאש
.אנדרוגינוס הוא בשניהם וכשנופלת , נקבה הולד באש״ם : ואש ומים באויר נתיסדו אשר ההויו״ת חבר פירוש .צרפן
וכשהן שנית, פעם עליה שבא מתוך כיומעוס כעשה ולפעמים שהיה ;ה .והמירן :בתחלה יעלה מי שבהן האותיות .שקלן
 זכרים שניהם אם תואמיםשהיה וזה ראש להיות סוד;

ו ״ ך מ לי מ ת ה ף או ״ ל ח א רו ר ב ש ק  באמ״ש לשנים נחלקת י העפה כתר לו ו
פן ר צ ה ו ם ז ה ע ם ז ת ח הן ו ר ב  ואס באש״ס, נקבות וכשהן אוי

ם ל עו ה ב רוי ה ו שנ ה ב גוי ש ו פ ר בנ כ ש ז ״ מ א  באמ״ש נחלקת ונקבה זכר הס ב
ה ב ק נ ם ו ״ ש א אשה שאמרו ואע״פ ,ובאש״ס : ב

 זס זכר הולד תחלה מזרעת
:הראשון מבעל סמנו הבא האחרון שפח מפני

 צרפן וי״מ .סוך להיות ראש
 ה״א וא״ן ה״א יו״ד של בשם
 בהם וצר :לעיל שרמזתי כמו

 אמות וג׳ בעולם אמות :ג׳
זכר בנפש אמות וג׳ בשנה

 זכר סוד יש p בנפש ונקבה זכר שיש כשם פירוש .ונקבה
 לזכרים מזלות ו' החוזים שיחסו שתמצא עד בשנה ונקבה

 בתולה סרען תאומים הנקבות הן ואלו ;דלי קשת מאזנים אריה שור עלה ,הן אלו הזכרים ומזלות .לנקבות מזלות ו׳
 הויו״ש ו׳ זכרים הויו״ת ו׳ וכנגדם ,ומדבר וחי וצומח בדומם הנקבות יולדו מכחס כי נקבות ופירוש ,דגים גדי עקרב

ת,  זכר ומוליד מורה קצתו והזמן השנה היא וכן לנקבות, וקצת לזכרים קצת לכת כוכבי ז' את חלקו וכן נקבו
ד ערך לפי לזכרים והנקבות לנקבות הזכרים יתחלפו וכן .נקבות וקצתם זכרים קצתם הרוחות וכן ,נקבות וקצתו  ה

 ולילה וליום ולמזלות לכוכבים נשפעו כולם הכחות אלו כל כי נתבונן ומכאן .והלילה היום ולפי בו מקיפין שהן רבעים
:לעיל בו רמזתי כאשר מ״ב של ושם ההויו״ת של משם ולרבעיס

:TD ה) בכס בתחלה שעלה במה ר״ל .אל״ן£ אות המליך בינ קשר פי׳ כתר. לו וקשר :(עערס) המלכים מלכי מלך(
אות

שא הר״א • מנרמי
,הכל נברא שמהם חולדוה דהיכא מכלל אבוח אוחס וקרא חולדוה

אש שמים מאי . מאם ההלה נבראו שמיס :האבוח הם ואש מיס רוח
 נבראו מהמים שיצא האש שמן ,ממים אש שמיס האש הולדוח ,׳ומים
 מרוסו שנבראו ממים וסרן חרד, השמים מן וגס .צבאם וכל שמים
 בינהים מחווך והאויר הקב״ה מרוח נברא אויר ,הארן מן מים •ויזובו

 ומיס למעלה הסט הרי רוח יצא האויר ומן הארן ובין השמים בין
 קר ולא לח ולא יבש לא בינוני והוא בינהיס מכריע ורוח למעה

כי מרוח בינחים והגויה וממשחה ממאכל הקור יולד וממנו ממים החחחון ובמן החום יולד וממנו למעלה והוא מאש נברא ראש .הם ולא
הבריות כס כפי הזכר כח העולם לנהוג הנברא דבר שכל ונקבה זכר .הבטן לקור הראש חוס בין להכריע רוח נשמח יולד החזה ̂מן

 א׳, אוח המליך :נסיכוח) לשון מראש נסכחי מעולם שנאמר העולם גריחח קודם כהר לה (קשר .־הנקבוח הבריוח כח כפי הנקבה וכה הזכרים
המולדת בשנה ורויה בעולם אויר בו וצר מרוחו רוח וצר אש״ם והשני אמ״ש האחד ובנה ,דבורים ב׳ ועשאן הדבור בראש •פירוש

גאון ר״ם
 .כהן וצר :א׳ ופעמים מ׳ ופעמים קודמה שי״ן פעמים שהמליך .וצרפן

 ומפרש בנפש ושלש בשנה ושלש כעולם שלש באמירחן הצירוף ע״י
;וכו' א׳ אוח המליך כיצד והולך

 שהמליכה פיר״ם .כהר לו וקשר ברוח א׳ אוח המליך כיצד מ״ן
זו האוחיוח שהבר .זה עס זה וצרפן :חיבחן בראש והושיבה

בזו

בוטריל ד.ר״מ
 לפי אלא הזכר כח בגדר אינו הנקבה וכס הזכרים הכמוס כח לפי הזכר <ח

;הנקבוה הבריות כח
 אויר בהן וחסם זה עם זה וצרפן כהר לו וקשר ברוח אל״ף אוס המליך ס״ך

 העולם שנברא קודם כתר לו קשר פירוש . בנפש גויס בשנה מים בעולם
לשני^ וחלקו אמ״ש אמות ג' מיסוד הדבור בראש פירוש ,אל׳ף אות ■והמליך

ומגדלח
ה׳ אוצר

 והמציא באש הן במים הן באויר הן הסכמה בכס מהאוסיות חקק ית׳ א״ס
 הן באזיר הן הבינה בכס מנבן והו ונפש ושנה בעולם ושורש יסודות מהן

 ר׳ל צופן וכן ונפש שנה בעולם ושורש יסודות מהן והמציא באש הן במים
 שקל שקלן ,ונפש פנה בעולם ואש ומים באויר נתיכדו אשר ההויו״ה שחבר

והמירן .סבירו במקום ראוי--להיות אוס ואיזה בחסלה יעלה מי רבהן ההויו״ת
״ וצי מרור*) רוח וצי .באש״ם והנקבה באמ׳ש נברא הוא הזכר כי ■דבוריס  חיבה כל נפרש ועתה .ראש להיות סוף שהיה וזה הוף להיות ראש שהיה זה בו

ה בעולם אויר מי בכשר היו מהן אותיות כ״ב אפר הנתיבות כי ידעת כבר .המקובל כפי מהן * בנפש: וגויה גשנה ו
הסכמה וע״י בכס האותיות היו כה אשי מלק אבן לוס כדמות נעלמות

כ מאוס אות ומובדל מורגש רושם בה ונהרשמו לפועל והוציאן האותיות חקק אח׳ האל׳ף היה כי בבנין ובונהו מהר אבן החוצב כדמות מצבן הבינה ע״י ו
י אותיות ג' •בחכמה הזאש המלה פירש׳ כבר ונר .אמרנו כאשר והמירן שקלן ואח׳כ ,שלם אות ועשהו האותיות חלקי ציפן וזהו א צורה נעשית ובבינה ע
דין היותה מפני ה;קבה אך .בסוף האש באמ׳ש יצירתו לכן ברחמים מורה הזכר להיות כי דע .באמ״ש זכר :ונפש ושנה בעולם הצורה והשלים נתן שטעמו
 בראש לאויר הממז והא׳ בסופה לאש הרומז השי״ן שם באיש ואשה איש שמות בקריאת וכן בהגנותיה רחמים להיות הומו להשקיט בינתים אש להטיל הוצרך

ה מן זהיו״ד ס שם של ה׳ ובין א׳ בין השי׳׳ן שם לאשה אך ,באמצע י׳ ה שם הסיר ואם ביניהן שמו שתף בהגנותיהן רחמים להיות כדי י׳ יפאר מבינם י׳
:ספק מכל מבוארת והברייתא . זה ודע ואש אש

) (הפן ט״ו א׳  שממנו בעולם אויר בו יצר כ״ע וע״י חיים אלהים רוח בא׳ מכ״ע והגיע חיים אלהים רוח ע׳י בסר לו וקשר ית׳ א״ס .המליך ה
ק בהן אשר ובהויו׳ת המרכבה בגלגלי בעולם ורצונו עולם היי כל מ ת מן ר״ל ו ומהן לכזכביס זממולזת למזלות ומלוחניס לרוחניס ההויו׳

לעולם
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 חיי ו5שממ העולס אויר יצא כ״ע וע״י כאויר חיים רוח מכ״ע והגיע כ״ע הנקרא חיים אלהיס ברוח א' אום
 המתפשפ האמצעי האויר רוח הוא .כשנה ורויה : בהס אשר וכהויום המרככה כגלגלי אשר חיות ר״ל ;העולם כל
 וכן מתוך שפירושו / יגורשו גו מן מלשון גויה פירוש .בנפש וגויה :חם ולא קר לא שחינו ממוצע כשהוא הויו״ת י״ב מן

וצא״ל .אמ״ש של מא׳ הוא שרשו ובתחתונים בעליונים חי כל בנפש אשר חיים רוח אוהו וכל .גו תוך של הרגום
שנה עולם מלות שלש שאלו

רן ם״ז ז כי שיש בעולם. א ״ ך מ לי מ ם אות ה ם מ״ מי ר ב ש ק  עולם כלל. בדרך יתפרשו ונפש כתר לו ו
פן :נקבה ואדמה זכר עפר ר צ ם זה עם זה ו ת ח ן ו ה ם ארץ ב ל עו הימנה שלמעלה ומה בינה על ב

ר פירוש בה שיש .בשנה וקור קו ה ו שנ טן ב ב ש ו פ ה זכר בנ ב ק נ  שנה .עליון עולם הוא כי זכרבמא״ש ו
ה ע׳׳׳י הבאים ונקבות זכרים ב ק נ א ו ״ ש מ הויו״ת י״ב בה כי תפארת על ; ב
חדשים קבוע יהיה ובה . * ״ .בנפש במן ופרי :הקור

ויתפרש .הי כל נפש בידה כי המלכות על ונפש .וזמנים :ונקנה זכר המוליד האדם בגוך! שהיא התולדות
 וארצות המרכבה גלגלי על עולם ,הפרע דרך על ג״כ

 וירידתם עלייתם זמן וספירת ראשם על המרכבות וסיבובי בחזרת המרכבה יצורי בינת על ושנה ! ואוירס המרכבה
 והוי״ה הוי״ה לכל כי ההויו״ת מערכות לפי בהם היצורים והתחלפות שינוי מלשון שנה יקרא אוירם והשתנות וסבובס

 שמנגד מי אל התקרבותם או מקומם לפי מבעיהס ויתחלפו בינה. שערי נ׳ ומכל כתיבות ל״ב מאמ״שומכל ידוע מבע
 בהויו״ת כלולים כולם ומדבר וחי וצומח מדומם הצורות שכל ולפי .לעיל רמזתי כאשר מ״ב בן שם לפי או למבעס

כל זה דרך ועל .בהם אחד ולא יוצרו ימים־ שנאמר הימים על יצירה יאמר לפיכך ,ובנפש ובשנה בעולם כלולים וכולם
; ולנפש לשנה ייוחס לעולם שייוחס מה

 חיים אלהים ברוח המ״ם אות קשר פירוש .כתר לו וקשר :בינה בכח בתחלה שהעלהו במה .מ״ם אות המליך מ״ז
 גבנינותו מצד ארץ כקרא מפנימי בגלגל פירוש .בעולם ארץ בו וצר :מכ״ע כח למ״ם והגיע כ״ע הנקרא

 לקמן כדאמר מאש נבראו שקערירותן אע״פ ממיס נוצרו המרכבות גלגלי גבנינות כי ביאר והכה .שעליו הגלגל לעומת
 יתעורר יעלו כאשר הויו״ת בי״ב הקור מבע המ״ס מכח צר פירוש .בשנה וקור :ומיס מאש שמיס שארז״ל זה

 חייס מיס מכח הוא חי בכל אשר הזרע כח פירוש .בנפש במן ופרי :מכ״ע הבא המ״ס תפארת מכח הקור מהם
 .חי כל חיי יעדרו בסבתו ואשר ויבש קר שהוא המות סבת מגדר חלק הוא אשר הקור איננו הקור כן ,שבחי
 במקוס הוא הקור וזה ,חיים מיס מקור עזבו אותי והסוד .עיפה נפש על קרים מיס בסוד הוא הזה הקור אמנם

:אלהיכס לה׳ אתם בניס בסוד בעליונים נוהג במן פרי ופי׳ .המתים תחיית של מל ובמקום נדבות גשם
מ״ח

גי^ון ר״ם
 זכר :ושי״ן מ״ם המליך וכן אש״ס, והשני אמ״ש^ הא׳ ובצד בזו,

 ,זכרים ומצמיח מוליד בעולם אויר יש כי לך דע פיר״ס .ונקבה
 מולדח בשנה רויה ויש ,בבריות בין בפירות בין נקבוח מצמיח יש וגס

התיבה בתחלת כשהשי״ן בעולם וכן .נקבות בין זכרים בין ומפנה
מין , ו

ה' אוצר
 לעולם ההויו״ה מן המהפשנו הממוצע האויר היא .כשנה ורויה .־השפל לעולם
 טעם פירשנו כאשר רוי״ה קראו זה ולטעם קר ולא מם לא ההוא והאויר השפל
 תרגומו תוך מענין מתווך דכר גויה ככאן ירצה כנפש וגויה : שקדם כמה רויה

 שרשו וכתחתונים כעליונים חי ככל המתווך חיים וכל יגורשו גו מן וכמוהו גו
 שהדוגמא פעמים כמה זה ניארנו וככר שתדע וראוי . אמ״ש של א' מן פוא
 כאילן אמנם מכואר כדוגמא ונפש שנה עולם והנה . לעליונים מרכבה הס

 בס אשר אלכסון גבולי י״ב בה כי לת״ת ושנה ,לכח״ב ירמוז כעולם פנימי,
לחמה המשפיעים הם כי וזמנים חדשים קכוע יהיה וכהן הויות י״ב קבועות

שא הר״א מנרמי
 ,נקבות מהם ויש זכרים מהם יש ובפירות ,והצמחים הבריות ומגדלת

ך :הרוח מאויר תי העולם כל ופתומי הא׳ מן הרוח  מ', אוח המלי
 , ונקבה זכר מש״א מא״ש דבורים ב׳ ממנו ועשה הדבור בראש פי׳
 לזכר יש ובטן נקבות, ויש זכרים ומצמחת מולדת וקור ארן שיש

ולנקבה .
בוטריל הר״ט

ן ״  בעולנ ארן כו ומתם זה עס זה וצרפן כתר לו וקשר במים מ׳׳ם אות המליך מ
 ששנ המ״ם אות המליך פירוש .ונקבה זכר כנפש בטן ופרי בשנה וקור

 ר״׳ המ״ם אות את המליך כן העם לכל ראש שהוא המלך כמו בראש המ״ם
 מש״א מא״ש הלקים לשני הדבור זס ונחלק הדבור בראש המ״ם אות פשס
 ומצמהי מולדת וקור ארן ויש זכרים ומצמחת מולדת וקור ארן יש ונקבה זכר

 בי בזכר בין מ״ם אות המליך וא׳׳כ ,ולנקבה לזכר בטן ים והנה .נקבות
ם, שהולדתן בנקבה ם מי סמ״ מי התחתונים; ומים העליונים מים ובסוף, בראש ו

מ״ח ’
 ומאלו חי כל נפש ובה בידה כי המלכו״ת על ונפש ,וללבנה ולכוכבים ולמזלות

ך :זה ודע ,שעליו בעליון ודבוקו ומקורו שרשו כפי כ״א נפש שנה בעולם הנבראים לכל יגיע ג׳  שהעלה במה מ' אות המליך א״ס ירצה ,מ׳ אות המאי
 בכא הי ודע .בעולם ארן בו וצר מכ״ע כח למ' והגיע כ״ע בכאן הנקרא חיים אלהים ברוח המ׳ את קשר כלומר כת״ר לו וקשר ,בינ״ה בכח בתמלה
 הנבוכים ולמורה יקטן בן לחי ז״ל הנרבוני בפירוש ועיין גשמי. וקערוריתו שבלי. דנר כולו גבנינותו הי' הגלגל כי שאמרו האלהיים הפילוכופיס נמאמר נצטרך
 הכוכביי ניצוצי המקכלת כארן העליונות הספירות שפע מקבלה שהיא גפי לגלגלים כארן שהיא לפי כן ונקראת המלכות היא ארן העליון בעולם והנה

אש! המורגשת לארן שהגיע עד ממנו לעליון הגלגל גבנינות כל וכן מטנו לעליון התחתון כגלגל גבנינוש הוא הגלגלים בעולם הארן ואמנם ומבעיהס
היא
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ה ״  סייס אלהים ברוח השי״ן אוש וקשר בעה בכח בשחלה שהננלהו במה כשר. לו וקשר השי״ן חוש המליך מ
ק .מאש השמים קערוריש פירוש .בעולם שמיס בו וצר :כח כ״ע מכס לשי״ן והגיע כ״ע הנקרא  ראוי ו

 קערוריש במבע אשר האש ומן מהם המים קור לקבל השמים גבנוניש ישפעל השמים מעל אשר המים מצד כי
והחום המציאוש סבש ג״כ והס .בשנה להיוש המיוחד חוס ישפעל אמ״ש של השי״ן מן ועוד .האש יסוד ישפעל השמים

• חיי סבש הוא ההוא י L ■ L מז כתר לו וקשר באש שי״ן אות המליך רח
בעולם שמים בהן וחתם זה עם זה וצרפן

:ונקבה* זכר בנפש וראש בשנה וחום
פרקא סליק

 העליון . בעולם שמים מ״ח
 וחוס :מאש שנברא

 שבואוש ממגד כדכשיב בשנה.
ע״י משקיימיס שהפירוש שמש

;מאש נברא .ונקבה זכר וראש :החום

 מאמ״ש שי״ן של החום מן וכן
 ומלש .בנפש ראש ישפעל

 כי המוח ר״ל אינו בנפש ראש
א. ולח קר המוח  אמנם הו
 כי המוח קרומי שני בין השוכן החיוני החום כח הוא

 .והרצון ההרגש בהם ויבא האיברים כל יחיו בחיושו
מסבת ישפעל בהכרח הנמצאים לכל מקור הם עערש שהיא זוגו ובש שכ״ע לפי ונקבה זכר נמצאו הנמצאות שכל וצא״ל

בב״ר ועיין נקבוש ושחשוניס עליונים מיס והס זכרים מהם יש מיס וכן .נקבה הנקבה רוח ומסבש זכר הזכר רוח
 אנו שפעמים סוד וזהו שלמכיה. אש והיא נקבה ממנה ויש עליונה אש והיא זכר ממנה יש האש וכן .תעניש ובמסכת
וכן ,נקבות מהם ויש זכרים שמיס יש וכן .מיס וכן ,רוח וכן ,נקבה בלשון ופעמים זכר המקרא בלשון אש מוצאים

י״ב ופרשיהם ס׳ הם והרוחות ,נקבה ורוח זכר רוח יש וכן ̂ זכר ארן ויש נקבה ארץ יש ובן .ובמזלות בכוכבים
/ מערבית רוח א/ מזרחית רוח ̂ תולדותיהן וד׳ אבוש ח׳ ואלו .שביס רוח י״ב וכנגדם ̂ רוחות מיני / צפונית רוח ב  ג
/ דרומית רוח / צפונית מזרחית ד / דרומית מזרחית ה / צפונית מערבית ו  מזרחית רומית מזרחית ,ח׳ דרומית מערבית ז

 ד׳ מהן הסר תחתית, צפונית רומית צפונית תחתית דרומית רומית דרומית תחתית מערבית רומית מערבית תחתית
 כי ידעת וכבר .מזלות י״ב ע״פ מסודרות והס רוחות י״ב ישארו לתהום הספינות ירדו ובהם למות הס כי תחתיות
 בנפש ונקבה בנפש זכר וכן והמזלות, הכוכבים לפי ונקבה זכר שנה יש וכן ,ברוחות וה״ה נקבות ו זכרים ו׳ המזלות

' :זה והבן ,ובדעת ובתבונה בחכמה אמ״ש בסוד יה״ו בשם וכולם ומדבר וחי ובצומח בדומם וכן
פ״ד ;כנ״ס (כ׳ה ,בשם״א ונקבח בשא״ט זפר *)

גאון י״ם מגרמישא הר׳יא .
אלו למעלה האמור מכעוח ושש ,זכר כפושה לה סמוכה מ״ס ואין העליונים מיס וכסוף כראש מ״ם מים לכן .מיס שחולדחן ולנקכה

ך :החחתונים ומיס ־ : שא״ם שמ״א מש״א מא״ש אש״ם אמ״ש הן דכורים שני ממנו ועשה וכו׳. שי״ן אוח המלי
. ככל נקנה או זכר להיות גזרה השמים מן ונקכה זכר שא״ס שמ״א
/ אלו עסשי״ן*) נוצר ולנקכה: לזכר וראש .ונקבה זכר המוליד סוס ויש דבר;  האש השמים, חולדות אש למעלה. פתוחה השי״ן כי ג

 כינתים מכריע חק גויה ובנפש ,בינתים מכריע שבעולם הרוח נשיפת פירוש ,לשון מק כו׳ רוח א׳ עם נוצר ,למעלה עולה ועשן והשלהבת
:עמהס ,זכות וכף .רגלים ומי מים זיבת וכפן וקור :גויה) (של ורויה הלשון וכן י' ’

. :שכ׳ב מנטוב״ה דפוש מנוסח *)סוא ה' אוצר
 וקערירותו המים מן גננוניהו גלגל כל יהיה ולפ׳׳ז , הגלגלים לכל מרכז היא
 עליונר העשירי והנה .נבראו ומאש ממיס שמים ז״ל אמרם וזהו .אש מן

למימי הרומז מ׳ מן, נוצר והוא שכלי והוא הרוחניים לכל כארן הוא וגבדנוהו

בוטריל הר״ט
ח ״  שמיס בו ומהם זה עם זה וצרפן כתר לו וקשר באש שי״ן אות המליך מ

 שי׳ן אות המליך פירוש .ונקבה זכר בנפש וראש בשנה וסוס בעולם
 ליסוד יצטרך שהכל לומר בתסלה המולכת היא השי״ן וא״כ שא״ם שמ״א שאמר
 ראש מצינו והנה ,ונקבה זכר המוליד חום יש והנה .נקבה בין זכר בין האש

 ,וז״ל בבל ישיבת ראש אהרן רבי הרב וכתב .ולנקבה לזכר מא״ש שנברא
 השמים תולדות והאש למעלה פתוחה השי״ן כי האש יסוד אל רומזת הוא השי״ן
 שאין רומזת והשי׳ן למעלה עולה והעשן בה קשורה והשלהבת כגחלת הוא פאש

ח, ומים אש ר״ל הנ״ל אלו בזולת להתקיים יכול העולם רו  שי״ן סוד וזהו ו
 והבהיר הנפלא הסוד זה ועל ,עולמות שלשה התקשרות לסוד זה וכל תפילין של

 אליעזר ר׳ ותניא .עלי־ נקרא הוי״ה שם כי הארן עמי כל וראו פסוק נאמר
 ובשלשה עיר נקרא והמוח מאש נברא וראש שבראש תפילין אלו אומר הגדול
 ענפים פלשה והשי״ן השלום, ועל האמת ועל הדין על עומד העולם דברים

 ,הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי נאמר ולכך אש סוד וזהו .האל״ך> ענפי ג׳ כנגד
 הם והגלגולים אמ״ש בצירוף יה״ו בשמו יה׳ הבורא שעשה הגלגול סוד וזהו
 עכ״ל טבעות בשש חתום הוא והנה ,קצוות ששה על המולך הוא כי לרמוז ששה
< ו״ל האי רבינו וכתב .אהרן רבי הרב  שהוא האל׳׳ף כמו א׳ אות המליך ,וז

 כמו , לצרף יח' הבורא בה התחיל השימוש בזה הוא כן חפצים כ׳׳ב גראש
ם6 ו׳ בונוס אבנים ג׳ לקמן כדאמרינן פעמים שש כצירוף ועשה ואש״ם מ'

בתים ^

 םבתהמות הוא אשר הקור איננו הקור זה דע בשנה. וקור והרחמים; החםד
בו אשר האויר מיצוע הוא הקור זה אדרבה אבל הטבעי החום העדר והוא

באמצעות יהיה זה וכל החיוני הרוח להחזיק חיים בעלי כל חיים רוח ישאפו
 הזרע כח פירוש בנפ׳ש. בט״ן ופר״י :עולמות לשאר ומהן ההויו״ת י״ב לכח המ׳
ם מכח זה וכל חיה נפש הארן הוצא נאמר העליונה ובנפש חי בכל אשר  המ׳
ך ;אלהיכס לה׳ אתם בנים וםוד מלי  שהעלהו במה כתר לו וקשר שי״ן אות ה

 שלימת על להעמידו כ״ע הנקרא אלהים ברוח השי״ן וקשר בינה בכח בתחילה
 קערורית כי פירשנו וכבר . בעולם שמים בו וצר כ״ע מכח לשי׳׳ן והגיע יצירתו
 האויר קרירות יהן ממנו שחלק והסבה ,ממיס וגבנוניחו מאש נברא הגלגל
גשם שהגלגלים הפילוסופים מדברי השיבני ואל .חמימות יהן ממנו ומלק

מדרכיהם האמה חכמי דרכי גבסו כי חמימות ולא קרירות לא בהם ואין חמישי
 והן ,מהן המגיע וחום קור בחוש הנראה דבר להכחיש יכולין אנו ואין

 דבר ממנו שיגיע מהאיך שאינו שמדבר פלא זה ודבר הניצון מן זה כי משיבין
 : כלם החיים חיי סבת הנזכרת הסבה והוא מורגש זה בשנה וחום .איכות
קרומי בשני השוכן החיוני כח על הוא בראש בכאן הכוונה כי דע .בנפש וראש

המוח
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T S א ״ סלם הם וסחתוגיס העליוגים משפטי כל כי ללמה לך ויש בשסי מהנהמח כסר״ס בג״ד כפולות שכט מ
מצל אל כי ,הוי״ה אלהיס אל והם שמות ג׳ אלו כסוד .ת״ת ר״ר פ״ס כ״כ ד״ד ג״ג ב״ב לשומת

והלכה ,מכריע וידו״ד ,מחייג אלהיס ,כזכות פותח החסד כאשר האותיות הגיוני כי דאהכ״ז .וחלש גכור וקשה לך
כפולות ז׳ כהס יש מאלו אחד ככל אמנם .המכריע כדברי אלהיס כרוח ודבור ורוח בקול שיוצא עד בחשמ״ל יתגלגלו

/ כאשר מתנהגות ולפיכך ,ותמורות האותיות ימו וכאשר פי
א בכלי הרוח יתגבר הגבורה לצד ״ ע ס ב ת ש לו פו ד כ ״ ג ת ב ״ ר פ ולמות לחיים לשונות בשתי כ
ת גבורת בכח להדגישו האות של ו ג ה תנ מ תי ( ש , ב ( ת ו נ שו דן ל סו אינה הוי״ה ודעת ורע למוב י

ם ירפה ופעמים .המניעו השם ם חיי שלו ה ו מ כ ה ר ו ש עו ע חן ו ר ז ה, ו ל ש מ מ מוספת אינה כי שלישית דעת ו
ת האוס וירפה דממה בקול הרוח ו ג ה תנ מ תי ו ש ת כ נו שו ב ל ״ ר ג״ו■ ב כ ד״ ״ כ

ר פ״פ המתנהגה חסדו בכח מהדגישו ת ר״ ״ ת ת י בנ ך ת ה ר ש ק ת ו י נ ב ר ת בו  ג
■ ' כי היצוריס כל עס בנחת

 ולא ברעש ולא בנחת המיס פני על מרחפת אלהיס רוח
 ולשמאל לימין מתחלק האלו האותיות המנהג ורוח .בהמיה

,בכללן והמלכות וליסוד ולהוד ולנצח לת״ת ולגבורה לחסד

גאון ר״ם
 כפולות נקראו לכך פיר״ס . כפר״ה נג״ד כפולות שבע מ״א |״ד5

 שיש ולפי רפויות הן ופעמים דגושות הן שפעמים לפי
 נבראו ובדגשות המורות להן שיש דברים בהן נהיסדו בהן.המורות

 הכמה ממשלה הן זרע עושר שלום מיים כגון החזקים הדברים
להו מפרש ולקמן הנכ״ל שצ׳׳ם ששמם כוכבים ז׳ כפולות בז׳ שברא ע״י באין ותמורתן שהן ופיר״ס .קל לשון שהן תמורתן נבראו נברפויות

והן

 שאינו מה דבר בעצמותה
 היא אמנם .אלהיס אל בכלל

 דבריו במקצת הדין פוסקת
,אלהים דברי ובמקצת אל של

 פנימיות ממנו ויש .מלחמה ותמורתו שלום יקרא לפיכך
מלחמה שנאמר תמורה ממנו ויש ,מלחמה איש ה' והיא

לה׳
שא הר״א מגרמי

ד ״ א פ ״  ובין לבדה שהאות בין ורפ״ה דג״ש .כפולות שבע מ
 יכולת אין פשושוה בי״ב אבל .אותיות שאר בין שהיא

: וקשה רך פירושו זהו ורפ״ה דג״ש .אמרת אות בחבור אם כי

ה׳ אוצר
 הכוונס ואין .וההרגש הרצון בהן ויבא האיברים כל ימיו בהיותו כי פמוח

:בנפש ורסש עליו יאמרו ואיך ולח קר המוח כי המוח אל בראם
 בביאור הכרחוס ידיעחם אשר סודות קצה על לעוררך ראינו המחבר אמר

ס  !ה היה ולא ונקבה זכר בכלן אמר המומלכים כל שסדר אחר וזה .י׳
 ולזה נקבה וסופן זכר צורח הספירוח שראש לפי נעלם לסוד אלא ממנו לבטלה

 בראם ונקבה זכר אמר ולזה ,ומקבל ממשפיע והטעם ונקבה מזכר ימלטו לא
 אויר ונקבה זכר תמצאם יסודות בד׳ ובפרט כולן הנבראים בכל תעיין וכאשר
 ארן תחתון אש עליון אש המתונים מים עליונים מים תחתון אויר עליון

 הם הרוחות כי ודע .נקבות והתהתוניס זכרים והעליונים תחתונה ארן עליונה
 דרומית. מערבית . צפונית מזרחית .דרום צפון .מערב מזרח ,הן ואלה .ט״ז

 מערבית .תחתית מזרחית .רומיח מזרסיח . צפוניח מערביח . דרומיח ■מזרחית
 .רומית. צפונית . תחתית דרומית .רומית דרומית . תחתית מערבית . רומית
 ירדו ובהן למוה הם כי תסחיות רוחות ארבע מהם הסר .חחחיח צפונית

פ מסודרות רוחות י״ב ישארו לתהום הספינות  כי פירש׳ וכבר מזלות י״ב ע'
ק נקבות ו׳ זכרים ו׳ במזלות  והמזלות הכוכבים לפי בה ונקבה זכר בשנה ו

 ובסוד יה״ו בשם חתומים וכולן ובמדכר ובחי ובצומח בדומם וכן . בנפש וכן
:שקדם גמה פי׳ כאשר ,ובדע״ת ובהבונ׳ה במכמ״ה אמ׳ש

 תתבאר ומהן הקדמות ב׳ אקדים זו ברייתא שאבאר קודם הא׳) (הפן מ״א
 ותההונים העליונים משפטי כל כי דע .בכללה הברייתא

מתנהגים

ם ״ ר ל ה י ר ט ו ב
 אדם של רוחו לברוא כשרצה ,באמ״ש האל״ף לאות שקשר הקשר והיינו בסים

 לברוא השי״ן לאות האל׳׳ף אות בין המ״ם באות וחלק באמ״ש צירופו התחיל
 לאות האש אל רומזת שהיא השי״ן סמך ולכך באש׳ם נבראת הנקבה אבל הזכר,
 זה וכל והאויר האש הוא במום שיתואר ממה האויר אל רומזת שהיא האל׳ף
 והיינו לאל״ך השי״ן סמך לפיכך האיש מן חם יותר האשה שתולדות ללמדנו

 הצירוף לפשות התחיל ר״ל ,כשר לו וקשר במים מ״ם אות המליך . אויר אש
 קרא ר״ל .בנפש ובטן , בשנה וקור ,מים סולדות דהיינו בעולם ארן וברא

 פירש •רבינו .שבבטן משתה בעבור בא זה וכל רגלים מי זיבות בעבור בטן(מים)
 קרה היא והשחורה' השחורה משכן הוא כי הטחול אבר אל לרמוז בנפש ובטן

:ז״ל האיי רבינו עכ׳ל השחורה מטבע הוא הטחול עצם ומצד
ר פ  לי דחן הואיל האלהים ,צריך א;י להאריך הענין בזה בוטריל משה א

,החכמה אל הודי משפר להשפיט בטל ממנו יקרה לא ממרומים השכל
 כי נשיב .השחוק אל הפכי מטבט והוא שוחק שהטחול ז״ל הניחו אי־ ואומר

 ומנקה השמחה אל סמנגדת הליחה בהתמדה מושך בהיותו השחוק סבח הוא
 כי* וזה , השחוק כלי הטחול כי אפלאדיו״ס אמר לכן השחורה מחלק הדם

 המושך הטחול כח יחלש וכאשר בכבד יתבשל אשר הדם טכירח משיכת פעולתו
 ותלך ושמרות ישך יקנוהו בדם ההם השמרים ונשארו ועכירותו הדם שמרי
 ימשוך ואם .שחור משתנה כלו הגוף צבע ויהיה הגוף כל אל שהורה המרה
 יזדכך השסורה המרה מסוג בו שיתערב ומה ועכירותו הדם שמרי הטהול
בכל ממנו ויתפשט ויצמח שיתפשט מה ויהיה בהכרח הדם עצם צבעי זה בעבור

וסראה־ הנפש התפשט זה בעני! כשיהיה והדם . העצם מובהר שזה טוב הגוף
 :טוחן קורקבן שוחק טחול הרואה פרק בברכות ארז״ל ולכך ,השחוק כלי הוא הטחול באמרו אפלאדיו׳ס כיון אשר הענין וזהו ,והשמחה הגילה ה5ממ

ר מ  ,משחק טחול ראיתי, דייקניות ספרדיות שבגמרוה החכמים אל אעיר אני, ולמוד צפון הוא הקטן לבי ובחדר בתלמוד לנו שיש גדול עוצם מצד בוטריל משה א
 כל אין שבחוה לפי חובה כף אמר וחום אש וגבי זכות כף אומר וקור בטן גבי ,בינתים מכריע חוק ולשון חובה וכף זכות כף יצירה ספר בעל כתב הרי

 .שלמעלה בהמ׳ק הנגד מכוון מטה של בהמ״ק ארז״ל הנפלא הסוד זה ואל ,ההשתלשלות בסוד לרמוז הוא הפרק בזה הנאמר זה וכל .ולהתקיים לעמוד יכולה בריה
 להיות ראוי והיה אש מים אויר אמ״ש שלש סוד בעולם ,ושנה נפש עולם ,וז׳ל הרזים בכפר הקבלה בעל שכתב וזהו .דרקיע מלכותא כעין דארעא ומלכוהא

 בה יש והנה ,א׳ כצורת בצורתה השי״ן שסוד ועוד ,אמ״ש יצירה ספר לקח חפצים כ״ב ימצאו שלש בסוד שי״ן אות שבצירוף בעבור אלא . אש מים אויר אמ״א
:חזקה ניד הוא ומבואר ,מ׳י סוד באחדות נאמנים עדים להיוה להורות זה וכל .וקור מום רויה בשנה . ראש בטן גויה בנפש .אש

ד ״ א פ ׳  כפולות שבע כפר״ה בג״ד וקרא כתב יצירה ספר בעל ,וז׳ל בגל ישיבת ראש הגדול המקובל אהרן ר׳ הרב כתב . כפר״ת בג״ד כפולות שגע מ
א כאלפ״א שאין בעבור ת׳ ובכף• זכות בכף משמשות סם כי כפולות נקראו ולכך אותיות השבע אלו אלא ורשויות דגושות להיות שיכולות אותיות גי

ם5רו
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ה. והבן בעמלק לה׳  פולס. ומלך חיים אלהים הוא פי הפעה מפח נמשך חי פל . ה׳ מלחמה נאמר אילו רז״ל וכדברי ז

 ה' לו ויקרא שנאמר שלום הקב״ה של שמו ארז״ל שלוס שנאמר. ועכשיו בעמלק נלחם שהשם משמע הוה ■בעמלק
 על עליהם עומד שהעולם .דברים מל אחד והוא שלוס. , שנאמר שלס הכסא ואין שלס השם שאין מלמד לה׳ מלחמה■

בין המפריע הוא והשלום .השלום ועל האמה ועל הדין מצו רך .עמלק של זרעו שימחה עד יה פה על יל כי
 הגבורה^ מצד החסד,■קשה

 חלש ,ההפארה מצד גבור
 החולשה פי העמרה ■מצד

 שבעפפולוהיסודן, .בכקבוה
/ א ם י י , ושלוס ח  וחכמה ב'

/ ועושר , ג׳ / וחן ד  ה
 ממקור נמשך הוא החיים ענין הנה .ז' וממשלה ,ו׳ וזרע

 חיי וממנו ,העולמים חי והוא חי כל חיי והוא החיים
 והארץ והשמים הרקיעים חיי וממנו מיניהם, ופל השפירוה

 , החיים ארץ והיא חיים נקראה ההיא הארץ שאפילו עד
 ומיס והמלאך והמדבר והחי והצומח הדומם חיי וממנו
 המוה והמורהו .באפיו חיים רוח נשמח אשר ופל חיים

 והמוח החיים דבר ועל .צלמוח ושערי המוח שערי ■וממנו
 ועח־ ,וחדושס השממוח בענין לבנוח ועח לפרוץ עח ■נאמר
המקבל הפלי השחחח היא ההריגה פי ,לרפוא ועח להרוג

 חי־ים תמורת .תמורות שהן נפולות וחלש
 אולת חכמה תמורת רע שלום תמורת מות

 תמורת כיעור חן תמורת עובי עושר תמורת
:עבדות ממשלה תמורת שממה זרע

 ועה .הדין ומדח החסד מדח
 בסול משתמש שהשי״ת מלחמה

 בים פגון מלחמה איש '0
 בגוים ונלחם ה׳ ויצא ובחמורוח

יה׳ שהשם שלום ועה . ההם
ה׳ ישא שנאמר בשלום משתמש

ט׳) ע  מלחמה ויש שלום(יסוד). (ישראל) לך וישם אליך, פניו(
 .המס אדבר ופי שלום אני שנאמר נפרית מלחמה ויש פנימית

 בתמורות לשנוא ועת שלום בתורת לאהוב ועת ,למלחמה
 ,והשלום החסד מצד היא האהבה פי ודע .מלחמה בשורת

 פי עולם יסוד הוא ושלום ,והמלחמה הדין מצד והשנאה
 חסד בין המפריע יסוד שהוא השלום פי עומד העולם עליו
 אויל גם שנאמר ,חפמה .ואחור פנים ושמאל וימין ודין

 פי החכמה בסוד לחשוה עת וזס״ה .יחשב חכם מחריש
כסיל קול פי אולת בסוד לדבר ועת .דקה דממה קול היא

ועת החכמה, בסוד הקרעים לתפור ועת ,דברים ברוב חיי וכל ,החיים המקבל הכלי תיקון הוא ולרפוא ,החיים
לקרוע •

גאון ר״ם
פקלהון נחש וכמין עקרב כמין שהוא הפל״י חהח שלהן גלגל והן

 וזנב ראש הקב״ה לו עשה כי ורוח, ומיס אש אמוח משלש זנגרא
ד  ולקמן ,באמצעו שלו והעוקל החמה במעון רביעי ברקיע הו1ו

 הכוכבים וכל כסאו על כמלך בעולם חלי על אפרשנו •בבז״ה
 ברע בין בסוב בין לנהגס מלך נחמנה והוא בו אדוקים ■והמזלות

 למערב ממזרח הכל ומביא ומוליך כוכבים של אורן המכהה והוא
הלוך המיישר! והוא לאחור. הכוכבים המחזר והוא ,למזרח וממערב

בוטריל הר״ט
 והוא טוכ אוסן סוא הראשון הסלק יזלקים, לפני מתהלקוה שהם ונמצא חובה

 טוב מפמשים הם כן אם חובה כף והוא רט אופן הוא השני החלק ,זכוה כף
 ,תש ,רר פס ,ככ ,דד בג ,בג . מות חיים תמורת יל1וח כדמפרש ורט
 קורא זכות כף שהוא טוב אופן וקשה, רך וזהו ,לרטה וזה לטובה זה כפול הכל

 תמורת מלחמה שלום תמורת כי .קשה קורא הובה כף שהוא אופן.רט ,רך
 וכתב הגדול. המקובל אהרן רבי הרב טכ״ל שממה, זרט תמורת טוני עושר
 יצירה בספר ט״ה אבינו אברהם כתב ,וז״ל ז״ל מגרמייש״א אציטזר ר׳ הרג
 דגש טם שבאות בטבור כפולות האותיות אלו קרא כפר״ת בג״ד כפולות שבט

 פשוטות טשרה בשתים אבל ,האותיות בשאר שהיא בין לבדה שהאות בין ■זרפה
 וקשה רך וזסו ורפה, דגש טס הדרכים אלה כשתי לקראם כאדם יכולת ■אין
ש, הנקרא הוא קשה רפה הנקרא ■הוא רך  ובלא בדגש באות כפולות ופכט דג
 כדגש בדגש הרי׳ש הרטימה בטבור פמצינו כמו דגש מקבלת הרי״ש ואפילו גש1

:מגרמייש״א אליטזר רבי הרב טכ״ל ,מקדש
 חל״ש הת״ת מצד גבו׳ר ,הגבור״ה מצד קש״ה החס״ד מצד ר״ך .ובתמורתם

 כל טד מהספירות חיים בו אשר לכל חיים והוא חיים אלהים ממקור נמשך החיים רי דנו .מעה בה שנאריך מבלי אפשר ואי ,בנקבות החולשה כי הטטר״ה ■מצד
 ממם.■ המתהוים והחדושים השמטות בענץ לבנוח וטת לפרון טת נאמר וט״ז צלמוח המות.ושטרי שטרי וממנו המות ותמורתו באפיו חיים רוח נשמת אשר
 ותמורתו והדי״ן חס״ד בין מכריט והוא שלום ה' לו ויקרא שנאמר הת״ת מדת הוא שלום .החיים המקבל הכלי השחחת הוא ההריגה כי. לרפוא וטח להרוג וטח

 ■ דכתיב חכמ״ה .מלחמה בתורה ולשנוא שלום בתורה לאהוב וטת .למלחמה המה אדבר וכי שלום אני ככתוב נכרית מלחמה ויש פנימית מלחמה ויש מלחמה,
ם. ברוב כסיל קול כי אולת בסוד לדבר ועה החכמה בסוד לחשוח עת שאמר וזה ,יחשב חכם מחריש אויל 01  עס כלומר אבנים כנוס עס דכסיב עושר דברי

כנוס , ׳

 לקמן שנינו וכן חנכ״ל שצ״מ שהם כוכניס הז׳ מחגלגליס ידו ועל ישר
 בכוכנים חבורה להן יש כוכבים הז׳ מן אחד ולכל ,שבעה ע״ג שלשה
 וכן מזלות הי״ב על מושלי! כוכבים והז׳ ,אותן מכירי! המזלות וחכמי
 מאחרין וגלגליה! כוכבים והז׳ עשר, שנים ע״ג שבעה לקמן שנינו

 א׳ זב״ז הנחוני! גלגלים לשני משל וגלגוליהם מזלות י״ב כנגד גלגולם
 גלגל ובהקישן י״ב לו שיש גדול גלגל ואחד ירכיס ז' לו שיש קנו! גלגל

הז' אך שוה תהלוכם מזלות והי״ב .בשוה י״ב גלגל עם ניקף ז׳ של
■ כוכבים

ה׳ אוצר
ה אלהי״ם א׳׳ל האלה שמוה ג׳ ע״פ מתנהגים  ומנוחת שרשם ידעה וכבר הוי׳

ל. הדיינים והם מג״ת והם להם הנושא כלומר כבודם א׳ ע,.ו מכרי  הוא ו
ד, מצד הוא כי כזכות המתחיל ס׳ ח  ,הדי״ן מצד הוא כי מחייב ואלהי״ס ה
 נזכר אשר ותמורתן יושרן כפולות שבע נמצאות מאלו וכ״א .מכריע והוי״ה

 שאינו דנר בעצמותה אין כי שלישי דעת אינו הוי׳ה דעת כי ודע .בבברייתא
 זה של דבריו ובמקצת זה של דבריו במקצת הדין פוסקת אמנם אלהי׳ס בא״ל
 כאשר האותיות הגיוני כי דע והב׳ .הא׳ הקדמה היא זה .אמת דין והדין

 האותיות יטו וכאשר ,פירשתי כאשר ודבור רוח בקול לצאת בחשמל יתגלגלו
 המניעם, השס גבורות גכח להדגישו אות של בכלי הרוח יתגבר הגבורה לצד

 ברחמים המתנהגת החסד רחמי סבת בכח החס״ד לצד יטו ואם .ירפה ופעמים
 על מרחפת שלישית, אלהים■ רוח כי ,מלהדגישו האוח ירפה היצורים כל עם
 כפר״ת בג״ד רפיון סוד וזה ,בהמיה ולא ברעש ולא בנחת (חסד) המים פני

ד ביושר בשלמותם הברייתא תבין זס וכאשר.הבנת ודגשותם. כפר״ס בג׳
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 כסותו, המקרע זה שוטה איזהו כדארז״ל אולם בסוד לקרוע
 ,המשסלחיס האדם בחלקי וכן .בבגדיס שייך והתפירה

ס כנוס עת ,עושר .האולת מצד לקרוע ועת מי  והוא א
 ,התהלכת אש אבני בתוך כד״א יקרות ואבנים עושר להכניס
 אבנים להשליך עת עוני . העושר והוא יאתה זהב ומצפון
 ,והמחיה העושר אחר לבקש עת ,מחיתו להשליך פירוש

 מצפון שנאמר הגבורה מצד והעושר העוני כי לאבד ועת
 ,הזיווג של החן מצד לחבוק עת שנאמר ,חן . יאתה זהב
 החן מצד לשמור עת הכיעור, מצד מחבק לרחוק ועת

 ובו הכיעור מצד להשליך ועת .הנשמר דבר שעל והתפארת
 שהוא (נצח) החסד מצד ללדת עת ,זרע .הגירושין סוד

 הנפשות לטעת ועת השממה. מצד למות ועת הנפשות, גלגול
 מארץ נטוע לעקור ועת נצח, מצד השדה עץ האדס כי

 ,הממשלה מצד רקוד עת ,ממשלה .השממה מצד החיים
 ועת , עבדות מצד לבכות ועת ,עבדות מצד ספוד ועת

 תמורות שבע ועל .לעיל שפירשנו כמו הממשלה מצד לשחוק
 ,נפשו תועבת ושבע ה׳ שנא הנה שש נאמר החיצונות

 חורש לב נקי דס שוככות וידים שקר לשון רמות עיניס
 עד כזבים יפיח לרעה לרוץ ממהרות רגלים און מחשבות

ם. בין מדנים ומשלח שקר  לשון שיש כפם כי דע אחי
 לא ישראל שארית לפיכך בתמורות שקר לשון יש כך אמת
 .תרמית לשון בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו

 כוללת התכלת כי וכ״ע - חכמה דוגמת כנגד רמות ועינים
 כנגדו יש אמנם .חלזון מדם והוא והצבעים העינים כל

 וידים .שמו חילן קלא צבע והוא פסול והוא לתכלת דומה
 חורש ולב ,עשו ידי הידיס ושמאל ימין יד תמורת שופכות

 תמורת עשו והוא ,יעקב של גופו תמורת און מחשבות
 נצח תמורת אלו ,לרעה לרוץ ממהרות ורגלים ,התפארת

 עד שהוא יסוד תמורת ,שקר עד כזבים יפיח ,והוד
 שלום תמורת ,אחיס בין מדנים ומשלח ,(תפארת) אמת

 נכרי, אכזרי, זרים, , התמורות שמות ואלו .לאשתו איש בין
 ,כסיל ,רשע ,לץ הומיה, זונה, זרה, און, איש בליעל., אדס
כן} עושה רש דכתיב עוני, עושר תמורת :לב חסר ,פתי

ר״ם
 המחברו גדול כדור א׳ לכוכב שיש לאי שוה תהלוכס חין כוכבים
 הוא ורע חמורה ונעשה רע מזל כנגד מוב כוכב שמהלך ופעמים
 רע במזל האחר ומקצהו סוב במזל חהלוכו כוכב שמקצח ופעמים

 רע ולאחריהו סוב בראשונה לו יהיה מזל אוחו לו שיהיה ולאדם
להקניס והם אחד בבית יתחילו כוכבים שני ואס ,להפך להפך ואס

׳ V n

 ובן אב ישמח (יסוד) חכס בן .תעשיר חרוצים ויד רמיה
 מביש בן .ואולת כסילות חכמה תמורת :אמו תוגת כסיל

 פיי מצות, יקח לב חכס חמס, ברכה תמורת .יסוד תמורת
 פי׳ ,ילבט שפתים חכס תמורת שהוא ואויל התפארת מן

 קרית עשיר הון שנאמר עוני עושר תמורת .ויתעוית יכשל
 ואבן ה׳ תועבת מרמה מאזני רישם. דלים ומחתת עוזו

 חנן} .וכבוד צדיק של קלון זדון תמורת .רצונו שלימה
 להתגלגל שעתיד פי׳ חסד איש נפשו גומל צדיק תמורת

 חשד בה שנאמר הערוה על הבא בגבול חלוך בני בדין
 בחסד יהיה העון כפרת אמנם .חשך אור תמורת .הוא

 ,עון יכופר ואמת בחסד שנאמר ידו״ד באל ר״ל ואמת
 בדבור כפר״ת בג״ד כפולות שבע מרע: סור ה' וביראת

 הויו״ת י״ב ידי על הם השם משפטי כל כי ידוע .ובתמורה
 ה׳, אלהים אל בסוד המשפטים כל בידם כי שמות ושלש
לארן מלמעלה תמיד יהיו הויו״ת מי״ב ששה כי הוא ידוע

_____̂ והנה .מלמטה וששה החיים
 הממונה א׳ הוי״ה

 ■י למות. ממונה ההיא להוי״ה הז׳
 y , על הממונה השניה והוי״ה
 צ1■ לב׳ ז׳ שהיא הח׳ העושר
 הג׳ הוי״ה העניות, על ממונה

 / לה הז׳ החכמה על הממונה
 ,האולת על ממונה הט׳ שהיא
 החן על הממונה הד׳ הוי״ה

 והחוזים .הכיעור על ממונה היא היו״ד שהיא לה הז'
 הה׳ ,החן על והי׳ הכיעור על הד׳ הבתיס אלו הופכים
 הו׳ הוי״ה ,השממה על ממונה לה הז׳ הזרע על הממונה
ת, על ממונה לה והז׳ הממשלה על הממונה  העבדו

 הי׳ הוי״ה כי ואומרים בתים שני אלו הופכים והפילוסופים
 דומם וכל .ולחן לאוהבים והי״א לעבדות והו׳ לממשלה

 כולם מרום ומלאכי וגלגלים ויסודות ומדבר וחי וצומח
 דגלו על ואיש מטהו על איש הויו״ת מי״ב כחות מקבלים

:ידו״ד לנביאי ודרך כח יש כן וע״י ,לצבאותס
מ״ב

גאון
ד זה  המזלות חכמי ובכך חולה, הסדם יהיה ומות חיים כגון זה מג

 יחיד אדון וחעפ״כ ,ימוחו ומהי חולים יהיו פעמים כמה יודעים
 תלוי הכל ואין ותשובה הפלה ע״י אותן וממלס בכולן מושל אמ״נ

:לי^אל מזל אין ארז״ל וכן במזלות
ט״נ

ה׳ אוצר
 ,יאתה 5זה ומצפון , הההלכה אש אכני כתוך כ־״א יקרוה ואבנים עושר כנוס
 עשרו להשליך אבנים להשליך עה עונ׳י .הגבור״ה ממדח והוא העושר והוא

 לחבק עה ח״ן .העוני מן לאבד ועה והמר,יה העושר אחר לבקש ועה .ומחיחו
 ההן מצד לשמור עת .הכיעור מצד מחבק לרחק עת .הזיווג של החן מצד

.גירושין סוד וזהו הניעור מצד צהשלין ועת .הנשמר הדבר שעל והתפארת

 ועה , השממה מצד למות ועת כנפשות גלגל כהוא ננ״ח מצד ללדת עת זר״ע
,השממה מצד נטוע לעקור ועת הנצח מצד השדה ען האדם כי הנפשות לטעת . 

 מצר לשחוק עח .עבדות מצד ספוד עת הממשלה מצד רקוד עת ממשלה
 הפנימי מנד הן ותמורות כפולות אלה כל . העבדות מצד לבכות ועת הממשלה

רמוזיס יהם חיצוניות תמורות שבע יש אכן .פירשתי כר.שר ולרדת לעלות
בככוק
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 ימין וממה מעלה כו׳ כפר״ה בג״ד כפולות שבע מ״ג פלא .שש ולא שבע כו׳ כפר״ת בג״ל כפולות שבע מ״ב
פי׳ .באמצע מכוון הקדש והיכל ואחור פנים ושמאל .שמונה ולא ז׳ :כפולות ז׳ מכלל העמרה להוציא

מרכז אמנם .אלו קצוות מוא״ו ימלט לא נמצא וכל גו̂ן כל לעצם המורה אין כי הכפולות בכלל הבינה את לכלול שלא
מה כל כנגד ומסודר מכוון שהוא הקדש היכל הוא כולם בוא״ו אשר מעלה של לדוגמתו תמורה שיש ואע״ס הבינה
 תמורה להס שיש הס קצוות
 בהם בחון :עליונות לג' ולא

״ג.  במשך מהס וחקור בג
 .והוד נצח והס מהס הנמשך
 בוריו על דבר(עטרת) והעמד
 ;(ת״ת) יוצר והשב ;(יסוד)

 וי״מ .נו״ה שהס מכונו על
כח (ת״ת) לרחמים תן

. :בינה תשובה
מ״ג

 ולא שבע כפר״ת בדד כפולות שבע מ״ב
 וחקור בהן בחון שמונה ולא שבע שש

 בוריו על דבר והעמד וחשוב) (וצור מהן
מכונו: על יוצר והשב

 ז׳ כנגד כפר״ת בג״ד כפולות שבע מ״ג
 מזרח ומטה מעלה קצוות ו׳ מהם קצוות

 באמצע מכוון הקדש והיכל ודרום צפון ומערב
.כולן את נושא והוא

 לשבתך מכון וארז״ל .שבשמיס
 של המקדש שבית ה' פעלת
 המקדש בית כנגד מכוון מטה

 בבית רז״ל ואמרו .שלמעלה
 בשמיס כה״ג מיכאל המקדש
 ,צדיקים של נפשותיהן ומקריב

 יקריב כי אדס בסוד זה והבן
 .■ ממש מכס לה׳ קרבן מכס
 (עטרת) הקדש היכל וי״מ

מכוון

מגרמישא הר״א -
 והשביעי העולם, ומטה ומעלה רוחוח ד׳ חדרים ששה קצווח ששה מ״ג

 של מקומו הוא נמצא בו כבודו אשר האלז הוא הקודש ר\כל
 ושערים ̂ בשנה צמ״ח כל״ש כוכבים ושבעה הכל אח סובב והוא מולם

: בגוף נקבים וז' ,׳ז בנפש

גאון ר״ס
 h קצוות ז׳ כנגד דפירושו פיר״ס .שש ולא שבע כו׳ כפולות מ״ב

 ה״ג ופיר״ס .באמצע הקדש והיכצ ולמטה ולמעלה רוחות
בז׳ בראו לכך וה״פ וכן׳ והיכל סדרים כששה צלעות שש שש ולא שבע
 שאינו ואויר ממיס שהן עמודים ו׳ שהן צלעות שש כנגד בו׳ ולא

ואהד• לדרום ואחד למערב ושנים למזרח שנים הס והעמודים נתפס
 הגלגל של וההדר דרוס וקוטבי צפון קוטבי הנקראים עמודים יש ובדרום ובצפון סדרים קרואים והם הפסקות ו׳ העמודים ובין .לצפון
בצפון תמיד נראית עגלה ולכך הקוטב. מן חוץ לעולם זזים אינם בסדר אשר הז׳ ולכן . לעולם למערב ממזרח הוכו ומתגלגל תוכו בתוך

ועקרב
ט ״ ר ל ה י ר ט בו

ב ״ . קצווה ז׳ כנגד ז׳ על יתר ולא מז׳ פחות לא כפר״ת בג״ד כפולות שבע מ
 כפולות הששה יצירה ספר בעל ומפרש ,מי כנגד כפילות ז' הני פירוש

 כאן יש p אם ,ותחת ורום רוחות שהם'ארבע העולם והיינו צלעית ששה כנגד
 והיכל הכג את נושא והוא הקודש היכל באמנע ומכוון , טבעות ושש צלעות שש

 שוד ו!הו השביעי ינו וה באמנע העומד הוא העולם הבורא נקרא הקודש
 והיכל יצירה ספר בעל ומדקאמר .הזה העם בקרב הקדושה ההורה כשאמרה

 משוררות הקודש וחיות לשם דר שהוא כדוגמא משמע באמצע מכוון הקודש
 והוא מקומו העולם ואין עולם של מקומו הוא ממקומו ה׳ כבוד ברוך ואומרות

 העולם את נושא ית׳ הוא ר׳ל עולם, זרועות ומתסת שנאמר הכל את נושא ית׳
 הפרק זה התחיל וכנגדן קצוות(מקום) ז׳ כאן מצינו כן אם ,זרועותיו תחת כלו
 ,ממשלה ,חן ,זרעי ,עושר ,חכמה ,ש,'ום ,חיים ,יסודן שכתב כמו נז׳

 הם צלעות ששה ,וז׳ל ז״ל האיי רבינו וכתב .כפולות ז׳ כנגד ז׳ והיינו
 האדן הוא הקדש היכל והשביעי ומטה ומעלה רוחות ארבע סדרים ששה ר׳ל

 וצומח מבע״ח כבודו הארץ כל ומלא עולם של מקומו הוא נמצא בה כבודו אשר
 לא שהעולם רעיונית בעגולה האדם ישכיל ובזה , הקב״ה של כבודו הוא ודומם

 יה׳ והוא ליש מאין והוציאו התקין באופן סדרו אהד מסדר אבל במקרה גפל
 הלויים והנהגתם השפלים ודברי בזה זה המציאות הקשר אופן על סדרו

 שמכהו מלמעלה מול שאין;ו מ;מטה ועשב עשב כל לך אין ז׳ל כאמרה כעליונים
 זו נקשרות למיניהן ושנפשות .בארץ משטרו חשים אם שנאמר גדל לו ואומר

 ישים שהוא מרוב הבריאה כסוד השלש והאדם מדרגה אחר מדרגה כזו
 יצוריו נרדמו התבודדו מרוב כי העתידות שיגיד אפשר בחכמה התבודדותו

 כהות יהיו ואז המציאות בסודות חקרו מרוב הראשונה העילה עד ויגיע יחושיו
 והנה .בטוב הדבקו והנה השמים מלאכי בסוד נקשר זה כי ותומים אורים לבו

 שהוא ובעבור הכרובים, צורח היחה כן על אדם הוא כאדמה הנכבד כי נעבור
 ישראל שבאדם הנכבד כי ישראל להיות מגמתו ישים מטה מנבראי למעלה
 ובהיות עליוני. כח לקבל נעשה כרוב כל והנה קטן עולם כדמות והאדם

 המנהיג בדבר צורה לה התתדש אז והשפע (והכבוד) הכבוד לקבל מוכנת פפ5ה
איש והוא ,הכבוד שקבל כבוד הוא כי בקרבו שמי כי נאמר ומזה העליון

לבוש ■

ה׳ אוצר
 לשון.(שניה) (כ׳ע) רמות עינים .נפשו תועבת ושבע ה׳ שנא הנה שש בפסוק

 מחשבוי! (ת״ת) חורס לב .נקי דם (פחד) שופכות (הסד) וידים (שלישית). שקר
 שקר עד (יסו׳ד) כזבים יפיח לרעה, נרון (הו״ד) ממהרות (נצח) רגלים .און

 מ תמצא עליהם שרמזנו במה תעיין כאשר אחים בין מדנים (עטרה) ומשלח
 שביארנו ואחר . זה ודע הפנימי, לאילן המנגדיס הן והן בפרטן וז׳ בכללן י׳ הס

 לפרש ורצה ,כפר׳ת בג״ד כפולות שבע .לשונותיה קשור נבאר בכלל הברייתא
 דגשות® מצד אם לשונות בב' מתנהגות שהן לפי אמר כפולות שבע הן היאך

 מלחמה ותמורתם ושלום חיים שהן מהן שנשפעו הדברים מצד אס ורפיונם
 מלחמ® ותמורתן ושלום חיים מהם ונשפע מהן היוצא יסוד ר״ל יסודן , ומות
 ואמר ,ותמורתו ויושר ורפיון דגשות בהן איך להודיע רצה ר״ך תבנית . ומות

 כפר״ת• בג׳ד אשר הבנין ז״ס עיקר הן אשר המרכבה רגלי ד׳ הם הגורמים כי
 אמרנו לא כפולות כפר״ת בבג׳ד שאננרנו מה זה ירצה והכפולוש ,אליהן רומז

 וזה ,.מהן ובתמורות ורפיון בדגשות ר׳נ בדבור המגיע התמורות על אלא זה
 מבוארים: הברייתא דברי ושאר .ההוא הדרוש להופיע תמורות אח״כ אמרו

:בה הדבור שהרחבנו מה עם בעז״ה
ב ״ ן מ פ ה ) ( א' .‘מכלל המסבה מן המלכה אס להוציא שלא שש ו;ח שבע ה

 הבינ״ה את לכלול שלא שמונה ולא שבע . כפונות שבע
 :עולם בזרועות כלומר , בהם בחין :בז״ס הם שהתמורות תמורה לה אין כי יען

 יולר־ והשב . צי״ע בוריו על . העטרה דבר, והעמד . בשוקיים ,מהן וחקור
ד נצ״ח , מכונו על . ת״ת מ . הו׳  וכבר , תשובה כה הרחמים למדה התן וי׳

 ,למקום ממקום לחפש המעיין יצטרך שלא כדי פה ושנינו פקדם במה פירשנו
:מעצמן מבוארין הברייתא דברי ושאר

ג ן מ׳׳ פ ה ) ( א׳  כל: כי הקצוות לכל הנושא המרכז ירצה .הקודש והיכל ה
 באמצע והמרכז הנזכר קצוות ו׳ מן ימלט לא מורכב גוף

 מרכזס: בגלגל התלויה ולשנה ת״ת, הוא שלישית שבו והיכל כלס מרכז ובספירות
 מכוון שלמטה המקדש בית ובא״י א״י, ולאקלימים ,הלב חיים ולבטלי .בארן
 אותיו® מז׳ רק מכפילתן דבר לא זו ברייתא כי ודע .שלמעלה ביהמ״ק כנ;ד

מבואדיס הברייתא דבלי ושהר וה, ודע להמזלות פשוטות י״ג שידמה כמו בעצמן
פ׳ד
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 משנה ועל כולם. אה משא הוא כי (ת״ת) באמצע עכוון
,לוחוס וצד׳ ומעה מעלה השם ניחד רז״ל קבלה היא 1־

 משחנים למעלב מזרח כין שהן מזלוח הי״כ אך ..כדרום ■!עוןרכ:
 הגלגל כמערכ שהן מים ולכך למערכ ממזרח לעולם מהגלגלים שהם

 ממזרח נוכעים והמעיינוח הנהרוח כל כן ועל •מוליכם■״למזרח.
 ע״י הההוס וכן .ללכח שכים הם ומשם .הים אל למערכ •והולכים

 הההום אה המקיפין הן למעה סדריהן עם הצלעוה שש ואוהן . הגלגל
 המיד עומד העולם הוא כי ממקומו זז אינו והגלגל ככפה העולם ■כי

 זז ואינו לעולם צפוני לצד העגלה ודרום צפון שכקועכ •■והגלגל
 והלי ודרום צפון קועכ וסדרים צלעוה הצייר והנה הדפירשהי:

 אינו העולם כי ועל הנכ״ל, שצ״ם שהם כוככים. שכע על ־אשר
 לנו נראיה כצפון אשר העגלה ולכך צפוני ולצד מחציו אלא ־בנוי

 העגלה. את מכירין אינן המזלוה וחכמי לעולם נראה אינו ■והעקרב
 שהוא העולם מצי דרך צפונית מזרחית מקרן מקפח כקין ׳והחמה

 לצד קצת מושך הוא וכחורף צפונית מערבית קרן עד מואב •פאת
 נחון והשלג הקור ולכך עקרב שהיא השביעית העליה עד הדרום
 צפוני לצד משוכה שהחמה ובקין ,קרה וממזרים שנאמר ̂כצפוני

 הבנוי בעולם קור דרומי לצד החמה שמושכת ובחורף העולם, מתחמם
 בריה שום שאין לפי צפון לצד בנוי העולם דלכך ופיר״ס ,בצפוני
של שהוא התלי ראש שבו החום רב מפני דרומי לצד לעמוד •«כולה

הר״ט
 ישראל מזל וכוכב הנבואה כח על ממונה והוא דלי ישראל ומזל .הנדים <גוש
 שיראו מקומוח שיש וכשם העולם כל יתמלא ה׳ כבוד כי והנה ,הוא ■שבתי

 כפי הראשון ,דברים שני בעבור אחרים ממקומות יותר העליון המנהיג כה ■בו
 ראש על מזיוו משפיע שהוא העליון כפי והשני המקבל, תולדת מתכונת
 וזהו .הקדומה חכמה הנקראת והיא החכמה מפאת יבא השפע כי המקבל

 דרך ועל . שנה אלפים לעולם קדמה שהתורה רז״ל שאמרו בדרש הנפלא ■הסוד
 הוא והחכמה החכמה היא התורה כי הדרש יתבאר הזאת בחכמה הגדול ■הסוד
 אלפים סוד וזהו השפל ועולם הגלגלים לעולם תקדם והחכמה חפצים כ״ב סוד

 אחת סוד וזהו מעלה, וקדימות מציאות קדימות עליונות קדימות שתי ר״ל שנה .
 מלשון ושנה ,חכמה ואאלפך מלשון ואלפים מרוח, רוח שתים חיים אלהים ־וח5=

 ראשונה היתה החכמה .פעמים פרעה חל המצום השנות ועל שנאמר כמו שנים
 השתלשלות בסוד הראשונה המרכבה שהוא לבו האדם כשישים הנמצאים •לכל
 באמצע, המכוון הקדש היכל הוא כי נפלאים סודות אליו יגלה הדעת <ען

ז״ל: האיי רבינו הרב עכ׳ל הנבואה, סוד וזהו
 וכזס .נפלאים סודות על מיוסדים ז״ל האיי רבינו דברי בונוריל משה •?^מר

 אשר הדעת בען להשכיל הנבראים על הוד יושפע הנאמר האופן
 כאשר והנביא . שמים בעזרו רוכב הוא אשר היכול בעזר לעינים הוא ׳שאוה
 באור ויביע ממשקל מדה כחו מעצם ויבין מושכל ממנו שיבין כדי מוחש ®ראה
 הנמצא שהשיג לסי הקול את וישמע יתקיים ואליו הכל על החופף הבהיר ששכל
 ואופן העליונים מדרגת אופן על הנמצאים כל מנהיג נפרד שכל שהוא שהוא

 ליוצרה דומה נשמה דברים בחמשה ארז״ל הנפלא זה ולסוד .התמתונים שדרגת
 רוח חלק ועל העליונה נשמתה חלק על ר״ל פרצופין דו בתחלה נברא -והאדם
 בסוד שכלית בהבטה יביט מתכונתה על בהיותה העליונה נשמתו ומצד החיוני

 התקון החכמה זאת באופן תקנו הקבלה חכמי והנה .המאירה ■אספקלריא
 כאשר האופן וזה .הנסתרים בענינים להשכיל ומשכון ומכלל ומאמר •והצירוף

 הגדול האל בעזר ולכן . והומים אורים כמו האדם עיני יאיר בטוב בעשה
ת חלום; אכתוב.,שאלת ,שלום הנקרא והנורא הגבור אל  אהד יום יצום חלום ש
 והמכנסים נקיים בגדיו שיהיו ויזהר לבו יטהר רע דבר ומכל במים עצמו !יטבול

 טומאה מכל וינקהו הבית את ויכבד אבנטו תחת ידו יכניס 'והסדינים.ולא,
 שלא ויזהר שאלתו בדבר אם כי אחר בדבר יחשוב שלא וצריך רע ריס !מכל

חל יום יצום אהד יום שצם אחר הלילה, באותו קרי ׳ילאה ובטהרה בקדושה א

א ו ה מן ו צ מ א ם ,ב נ מ ק א מ ם3ה c לי o ד ״ ו י ם נ י ק נ נ ו  ע

ר׳ פי א ש ״ פ :ב

ד ״ מ

גאון
 שם ויש .מואש פאתי הוא עולם של ובחצי .לקמן שא&רש כמו אש
 ביותר. גדולה והיא לו סמוכה• גדולה ואבן ביותר עמוק בור

 בשולי צל שוס אין אדם בראש.כל שהחמה היום בחצי תמוז ובהקוסת
 ראות שבע יש העולם לסוף מואב ומפאתי .לאבן סביב ולא הבור

 ראשונה וראיה לו, הנראה רחוק כוכב עין ראות דאקרי ופיר״ס ,עין
 חסר ששית רביעית (שלישית לספרד, שניה ערביא, עד מואב מפאתי

 שהיא עגלה שביעית .גינשישכיר״א בעיר האיים בארץ חמישית .כאן)
 בציור (אותו) פיר״ס .כולן את נושא בתוך הקדש והיכל ובסופו. בצפון
 מכל בתהום נתונים וסדריו וצלעותיו עולם גלגל הוא המצוייר עגול,

 עד שרפרף ע״ג שרפרף פנוי והוא העליון הוא אמציעתו וא״כ צד
 לשרפרף שכינתו ממיך עבדיו בתפלת מתרצה וכשהקב״ה למעלה.
 ועליה שנאמר העליון לשרפרף עולה בפשעם בהם קץ וכשהוא התרזהון
 ולשבר הנשאים, כדרך שלא כולם את נושא הוא ומשם שובה למרום
 ודם פשר ,כאגנא פנוי שהעולם חתמה ואל .זה כתבתי האוזן

 כך הכפה כל ומסדיק המפתח הוא העליון באבן כפה כשעושה
 העולם כפות כל על ומרום מאמרו ואsשר היכל אלפים אלף להבדיל
 מרכבה בספר במשנה .בכי״ח פשכמל״ו ומשאו* העולם כל אח מחזקת
 המיוחד כרוב על זורח שהוא ממקומו בורא של כבודו ברוך מפרש

מצד יכ״הבנ׳י:
־ בוטריל

 נגדך ידו״ד . למפרע פעמים וז׳ ביושר סעמים ז׳ זה פהוק ההוא ביום ויאמר
 ואחר .גדולה בכונה אוהו שיאמר וצריך נסחרה, לא ממך ואנחתי חאוהי כל

ד יאמר ה1  ששקבל מלפניו רצון יהי הנביאים אל רזים מגלה ידו׳׳ד ידו״ד ידו׳
 ויאמר גדולה בכיונה ויהפלל יסודה כך ואחר .פעמים ג׳ יאמר וזה חאוחי

ג זה אחר  קדושה וזמן מאשה פרישה ימי שהם הימים אלו שני ואחר .מדות י׳
 ימים ג׳ לו הרי הכפורים יום ועם עצמו הכפולים יום יהיה אמרחי כאשר

ה. אחר זה רצופים  שיום ומפני שיחענה הימים אותן כל טבילה וצריך ז
 .שלפניו היום יה״כ החח עצמו לטביל צריך כן על ברחיצה אסור הכפורים

 הטבילה ובזאס בערב להיוח צריכה הכפורים יום תחת העשויה טבילה ואותה
 ב׳ עשה כבר, הכפוריס שלפני ביום כי , טבילות ג׳ נשלמו כבר בערב הטשויה
 'החזן כשאומר נעילה בשעת הכפורים וביום בערב ואחת בבוקר אחה טבילות
 מלו האלר.ים אלהי העולמים כל אדון לפניך מתפלל עבדך אני יאמר קדושה

 שמך שהוא השמים מן השאלה על הממונה המלאך אלי שתשלח המלכים מלכי
 ושאלם שאלה כל על ממונים שהם אחרים מלאכים והג׳ יהליאל והוא ,.בו

 ובקשסי שאלתי הזאת השנה כל לי שיאמרו חוריאל כתביאל שמריאל ששמותם
 תהיס שדי אל ,שמעני לביות ידו״ד יה שאשביעם שעה בכל ואבקש שאשאל

 באתי אני כי ,תחנתי ותקח לתפלתי שומע תהיה וחנון רחום ,תפלתי חקבל
 בהשלמת לי והשלימה הזאת השאלה ממך לבקש נפשי בענוי, כבודך כסא לפני
 ובתחנה, בכוונה פעמים ג׳ יאמר וזה ,שטשיתי בעונות לי החליפה ואל דעת
 שירצה לילה ובכל .וביראה וגענוה גדולה באימה יעמוד שיאמר פעם ובכל

 השמות אלו וטהרה קדושה לשם מתוקן כשר צבי בקלף יכתוב שאלתו לעשות
 יהליאל יה השמות, לכתוב אלא שבעולם בשום,דבר לאיסרהר הכתיבה ובשעת

 והנורא הגבור הקדוש האל ומלאכים,מן שמות שאתם חזייאל כתביאל שמריאל
 ויעשה השמאלית באזנו הכתב זה ישים זה ואחר בכל, מושל הנאמן האל

ה. השבעה  צבאות ידו״ד והטיהוריס.בשם הקדושים לכם.שמוח אט משביע ככ
כן כך שהיא דברים ריחוק בלא הלילה בזאת ובקשתי שאלתי לי שתאמרו  ו
 ,ותדברו מעולם אותה: אשכח ולא בטוב אותה בענין,שאבין לי אותה ותאמרו

 וכשיטשה ז׳,קצוות. סוד על פעמים ז׳ יאמר וזה■ חבירו, עם המדבר כאדם עמי
 בסוד מחשבותיו ויהיו אמר בדבר יהרהר שלא מאד יזהר פעמים ז׳ ההשבעה

 אהל אדם בעבור שאלה יעשה ואם . נקיים בגדיו שיהיו ויזהר ההשבעה ואח
אינו השנה שאר ו??ל לעז ?לשין נין פקד.ש בלשון <ין השואל שס להזכיר צריך

צריך
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 חצבן חקקן כפר״ת בג״ד כפולות שבע מ״ד
 וימים בעולם כוכבים בהם וצר צרפן

 שבעה חקק ומהן בנפש ושערים בשנה
 לפיכך שבתות ושבע אדמות ושבע רקיעים

:השמים כל תחת שביעי חבב

ד ״  בג״ד כפולוס שנע ל
 סצכן חקקן כפר״ת

 חקקן .המירן צרפן שקלן
ה חצכן ,בסכמה ע  שקלן / כנ

 ,גבורה בכס צרפן ססד, בכס
המירן

ס ״ ר

 צעיל פיר׳ .הקקן כפולות ז׳ מ״ד :ענן פרשז שס שחין מערבי מצד
 פעמים זו הקדם פעמים צרפן .באמירתו חצבן .צורתן דמות עשה

 רפויות פעמים דגושות פעמים המירן . לה מפרש ולקמן זו ההדים
 לקמן בעולם כוכבים בהם וצר כדפירשת/ התמורות וליסד בהן לצור

 . בנפש ושערים :השבוע ימי ז׳ כשנה וימים שצ״ס. חנכ״ל לה מפרש
 והפה נחירים ב' חזנים ב׳ עינים פ׳ בראש יש ונקבים שערים ז׳

 אבנים ב׳ פירוש(לקמן) וכו/ צרפן כיצד :וז״נ זכרים ז׳ בנה ובכולם
 ,ב״א א״ב כגון ב׳ בונות ב' .בתים ו׳ בונות ג׳ בתים שתי בונות

 דסימן (פיר״ס . גב״א גא״ב בא״ג בג״א אג״ב אב״ג כגון ו' בונות ג'
 כגון אחרונות אותיות חשבון כסך שלהם בתים למנין עולה לדבר
 ב׳ כיצד חשבונם רמז ראה ופיר״ם .י״ב) שהן ג׳ פעמים ד׳ בג״ד

 כ״ד, הרי ו' ד״פ ו/ הרי שנים פעמים ג׳ שתי̂ם הרי אחת פעמים
 ק״כ(נכתבות פעמים ו׳ ,אותיות ו׳ של דבור .ק״כ הרי כ״ד ה״פ

 ה׳ עונין תש״כ ז׳׳פ ,תש״כ עוצין ק״כ) בונות ה׳ וזהו ונקראות
כי עד גדול לחשבון עולה זה(המונה) בענין הרי וארנעיס. חלפים

בוטריל הר״ט
 צריך יהיה שאז קרי גו שיראה הלילה אם כי טכילה ולעשוס להתענות ריך5

 יגא ואז ויטהר ירמן השבוע גאוסו אשתו עם שכב אם וג״כ טבילה לעשות
:יחטיא לא ומעולם .מלאת על בקשתו אופן לו

ר מ  מטה רבינו והרג ,בהונה היא חלום השחלת זאת השם חי בוטריל משה א
 משתמשים היו האי ורבינו ור״ס בזאח פועל היה ישראל נר מיימון בן

 קבלתיה ואני ברוך רבינו והרב יעקב רבינו והרב טוב יום רבינו הרב וכן בה
 והוא שחברה מי כנדר הקפנה חכמת יודע הגדול הכולל מורינו הרב מפי

 והנחילני .ידי החזיק מכמה ובכל ,הספרדי יעקב רפי החכמיס גשם הנקרא
 לא וגזה התושיה סודוח אלי ונחן . הטהורה מנורה לפני והדליק , חורה כתר

 שבאו נפלאים בסודות החכמה זאת סוד ידע שלא מי כי ,בערבוביא שמשתי
 בסוד יסובב התפלות אופן וכל ,ולכלמה לבשת יהיה התלמוד ובחכמת בתורה

 למעלה הוא המקובל האיש ולכן .ההלות יושב ויסוד סוד שכולל החכמה זאת
 כי ,הנטיעות בכרם יקצן שלא שישמור ובלבד וישקול ינחל וכבוד מהכל

 שישתמש ומי ,שבשעות טעה בכל ימין מדרך אלא להשתמש לו נתן לא ישראל
 חטאו ורבים והלום וילד נמוג יהיה ,החלום בשאלת שאמרנו הדרך מן חון

 תנאי כי . בנזיקים גרמא בעצמם היו ולכן ידעו אשר על ועברו ופשעו
כי ,דבר הסתר אלהיה כבוד נאמר החכמה זאת על , מעתיקיס הס הקבל־

 ביאור .תפארת בכס המירן
 אלו האותיות שנחקקו אחר

 בבינה שחצבן ואחר בחכמה
 אלו האותיות סלקי והפריש

 יעלס מי ששקלן ואסר אלו מעל
ןמ*

גאון
 אך נקוד בלא כך פולה החשבון וזה .מספר אין כי לספור חדל

 שהיה חשבון ומונה חכם נמצס ואס ,מספר ואין חקר אין בנקוד
 ובחשבון, ובנקודיו בחוהיוסיו ומגלגלו אחד דבור אותיות מכ״ב עושה
 בדבור שליש דבור הצי דבור מצא בדוליס ודבריו כלולים דברים הזה

 .ישמעם ישמעם לא ישמפם לא ישמעס .בזה זה אחוז בדבור שרם פי
 לו שחין מי אלא בעולם אינו חבל שבארץ הלשונות כל מוצא היה
 חנכ״ל שבעולס כוכבים ואלו .להבין וצ״ע ̂ מר״ס לשון זהו שני

 .בלילות חל״ס כצנ״ש .השנה ימות כל תהלוכם סדר וזהו .שצ״ם
 וי״ב א׳ שעה משמש אחד וכל חי כל אס וסימן בימים כצנ״ש הל״ם
 [ג׳ בתוך תלי בו יצוייר ראשון אמצעי עגול פירוש חחחיהן. מזלות
 וכן . מזלות ׳ב י בתוך כוכבים וז' .כוכבים ז׳ בתוך] והם ,אמ״ר
 ביום כמהלכם כוכבים וז׳ ̂ י״ב ע״ג ז' ז/ ע״ג ג׳ ג/ ע״ג א' שנינו

 חמד מיל. מהלך משתנים שהם ולבנה חמה לבד בלילה מהלכם כך
 וגס והגלגלים התלי מעשה סדר כל לקמן שאפרש וכמו יום יום מדי

;כסאן על כמלך בגלגנ תלי על

. ה׳ אוצר
ד ״ ן ט פ ה  לא־ אותותיהן שבעה מצד סדרן הזאת בברייתא כי דע (

 מצבן החכננה, כאמצעוח ית' א״ס .חקקן :כפילחן מנד
 באמצעות המיר! הגבורה, באמצעות צרפן החסד, באמצעות שקלן הבינה, באמצעות

 שעשה ואחי .היו אופן ובאיזה התיבות אלו שבין ההפרש ביארנו וכבר , ת״ת
 ואדמות ורקיעים ושערים וימים כוכבים בהם וצר ההם המעשים כל בהם

 קיצר הוא ואם . הגדול אליעזר רבי בפרקי נזכר אשר שביעיות ויתר ושבתות
 מדגריד יראה ,השמים כל תחת שביעי חיבב לפיכך שאמר במה הרמיזס בהם
 ,א׳ בלוח שזכר השביעיות כל לך סדרנו והנה .מאלו חוץ שביעיות עוד שיש

: זה ודע

■ צית שקו פזק יגל טנע חקב צתג פטר יכש נגד שטן קרע יתץ אפג
לכנה כוכב נוגה חמה מאדים צדק שבתי
שביעי ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 הפה שמאל נחיר ימין נהיר שמאל אזן ימין אזן שמאל עין ימין עין
ממשלה זרע עושר חן חכמה שלום חיים
ערבות מכון מעון זבול שחקים רקיע וילון
חלד תבל יבשה חרבה ארקא אדמה ארן

 מי׳ג שמיח
 כועיס שמות
 ימים שמות
 הנפש שערי
 תמורות ממות
 רקיעים שמות
יזדמות שמות

 השמות מן והכוכבים הכפולות מן השמות מקבלים היאך הזה בלוח רואה הנך
 כלס: וכן השערים מן והתמורות הימים מן והשערים הכוכבים מן והימים

:מעצמם מבוארים הברייתא דברי ויתר ,דין מן דין מקבלין
ם'ח

 סוד והראיה לבדו, לו ויהיו דרממנא כבשי הס הסכמה בזאת הנאמרים הדברים
 ,נחמן ברבי משה רבי המקובל הגדול הרב והנה . ועבר קדם אשר החשמל

 נתן ,הרמון בספר עשה אשר ולביאור .נאמן מאד היה החכמה זאת לסוד
 כשתרצה התלמיד אתה הזהר ,רצונו כוונת אחטא שלא באופן וז״ל הפעמון זה

.תרשע ולא הזהירות אופן מעקרי אהד לאדן תפיל שלא השמות בסוד להשתמש
 צו®. ,ובמערב במזרח שמו פיה גדול גבל ישיבת ראש אהרן רבי והרב , הרב כוונת כאן עד .כאלישע בנטיעות תקצן ולא מבחון תהיה לא זה בגדר בי

 להזהר המשמש צריך ולכן היא וזו שבלב עבודה הוא זה השמות סוד כי ,הראשה האבן מקום שם כי ,ובקדושה בטהרה אלא להשתמש שלא המובהק לתלמידו
 בפלאי עליון בכתר דבקה תפלה וכל ,עומדת במקומם התפלות והיום ,הקרבנות סור וזו ימוש לא שאלתו אופן בשמוש מכוין האדם בהיות כי ,מלה בכל

מכל. הבהיר האור והוא הגבוהים מכל יגבוה המלכים מנכי מלך הוא כי ,בשאלתו נגע לו ויקרה ,בקשתו ישיג לא העליון בסוד ישתמש שלא מי לכן הסודות
:הדרך בזה האדם ישיג דרושו ואופן ,ברך כל יכרעו ולפניו הנגוהים

ד ״ ד כפולות שבע מ ג׳  שבתות שבע ארצות. שבע רקיעים, שבעה מקק ומהן בנפש שערים בשנה שערים בעולם*) שערים בהם וצר צרפן חצבן חקקן כסר״ת ג
אוחיותוהוא. נ׳ שסם יה׳ו גלגולי כנגד ג' שהם ציפן חצנן חקקן יצירה ספר כתב וז״ל, משפט השן הנקרא בספר הגדול המקובל ברוך רבי הרב ביאר

ר: וספר ספר הכולל בטנהשבעה שערים שבעה בעולם שערים שבעה ושנה נפש העוצם סוד והוא המציאות לקשור א3 עתה בעולם*). שערים שבעה וספו
טעיי® .ון55ש<י ׳q,53 כ״ס "')
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 המקדש ביה שחרב מיום שארז״ל כמו נבואיי פח בהם שנאמר דבור בהגיון וחברן שצרפן ואחר בטיגול ירד •זמי
 בבא במסכה וטיין ולתינוקת ולתינוק לשומיס נבואה ניתנה הוא כי ואומר .צבאם כל פיו וברוח נעשו שמים ה׳ •בדבר
 וביה והמות החלאים על ממונה היותו סוד וזהו .בתרא שהיה וזה סון:! להיות ראש שהיה זה והמירן .ויהי אמר
 עיכוב, כל ועל הטולס מזה והחרפה והקלון והדלות הסוהר בשנה וימים בעולם כוכבים בהם וצר , ראש להיות סון?

/ כוכבים .בנפש דשערים ממונה הוא החכמה בו ולהיות פי
ח לכס כוכבי ז׳ מקבלים מהם ״  הבניינים ועל הדינים על לו וקשר בחיים ב׳ אות המליך כיצד מ

הוי״ה שס עם בהצנורפו ראשון ויום בעולם שבתי בו וצר כתר והשמוש הכח בא -ומהס
:בנפש ימין ועין בשנה  מקבלים ומהם ימים בשבעת

: שבאדם שערים שבע

 שקוציש עלכ-זק מקכטנע נסרצחג עדיכש שטן קרע ■&כגיחן
לננה ככב נגה חמה מאדים צדק שבחי
שביעי ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 והטה שמאל נחיר ימין נחיר שמאל אזן ימין אזן שמאל עין ימין עין
ממשלה זרע עושר חן שלום חכמה חיים

ה ״  בו וצר כתר לו וקשר בחיים ב' אות המליך כיצד ם
בנפש, ימין ועין בשנה ראשון ויום בעולם שבתי

 כח בו ושם כ״ע בכח ראש להיות הבי״ת את שהעלה ר״ל
 והוא אבגית״ץ לשם מתחת אשר שבתי כוכב בו וצר ■החכמה

 כוכב הוא ששבתי אע״פ .לשבתאי חכמה מסר אשר הוא
 להיותו וכועס • החכמה כח בו יש השמעות בסוד חרבן על

 לפיכך הגו̂ן מענייני בענין חפץ שאינו לפי חרבן על ממונה
 השכלים על אלא בקשומן ולא בהם משגיח ואינו מחריבן

 .השביעיות השגת ועל ית׳ השס השגת ועל הפשועיס
 כמו האדס איברי המבמליס לשדים המניע כח זממנו

 וא״ת . הדעת וחסרי והגדול הקען הפליגה ובעלי הנכפים
 הדעת. חסרי ממנו יצאו איך א״כ החכמה על ממונה הוא ׳אס

נוסך אמנס הזה העולם בעניני הדעת חסרי , ביאור

השמעות׳, חידוש על המורה
 כל על מורה נסתר ולהיותו

 בשביעי ולהיותו .והמעמונות הקרקעות כמו נסתר דבר
 ועל דבר כל אחרית על מורה הכוכבים כל אחרית
 ממונה והדעות החכמות על ממונה ולהיותו ,הזהכיס

 על וממונה .העוצם בזה בצרה הס לפיכך היהודים על
 כל מבעל בשמעה ולהיותו .הכושים בארצות העבדים
 מורה העולם זה מן מסולק ולהיותו .ומלאכות העסקים

 ובבגדיהם במעשיהם אדם בני עינופי ועל הדאגה על
 והגדולה הכבוד ממעלת וירידה שחור דבר על ויגיד ובדבורס

 והמיית ספנים על ויורה .והפקידים המוכסים הס ולו
 ויורה דומם, איני ועל ושעורה חעה על ויורה ואבידה, הים
 ועל המחשבות עומק על ויורה ;חשד ועל רעות עצות על

 על ויורה ,מתים וקירות שוחות ועל חשך ועל עצלות
 הספינות ועצ השלוסים ועל אויבים מחנות ועל גדולות מחנות

 ועל במלחמה הרדופים ועל ואשפות וריחיס תנורים ועל
 הכשפים חכמת ועל בסיס סותרי ועל הגנבים ועל האסירים

 החרעה ועל בסחורה וזול השפלות ועל העתידות ולדעת
 והרמאות חנף ועל בלבו מאמין ואינו בפיו מאמין שהוא ועל

 ומבקשי ועינוי ורעב ופרידה והרים יערים מדבר וחרבן
הרעות והשמועות והעבדים החולים מיתת ועל לחם פת

והיאוש
. גאון ר״ם

וצרכו כטר״ת בג״ד ומהו אחד ועשאןדכור כזי זו האותיות וצרף כתר צה וקשר כ' אות כהס.המליך וצר המירן פיר״סכיצדכו׳ ׳^״ה
שכתאי

ה׳ אוצר
ח ס״  הה מה ועל הכוכגים בנחות דברו השמות שבעלי לפי המחבר אמר ־

 לכל ומוכרחים אמיחייס והס בנסיון להם בא ההם והדברים ממונים
 שחברו בפירי' הזה בספר כתוביס ראיתיה ובפרט .אותם לדעת בשמות פוסל
י ביאור תוספות מעט עס דבריהם לכתוב אחריהם נמשכתי עציו  ;הסוד ט׳

 בו וצר החכמה כס בו ושם כ״ע בכח ראש להיות הב׳ את שהעלה /ר״ל המליך
כג  מסר אשי הוא והוא ית״ן אב׳׳ג לשס מתחת אשר שבחי כו

ה מ״  בו יש השמיטות בסוד חורבן על יורה כוכב הו׳ ששבחי אע״ס לשבחי חכ
.1ר כח מ׳ נ' להיותו וטעם כ מו  הגוף מעניני בעני! חפן שאינו לפי חורבן על מ

חינו מחריבן •ולכן  ועל הפשוטים השכליים על אלא בקישוטן ולא בהן משגיח ו
איברי המבטלים לשדים המניט כח וממנו השביעית השגה ועל הפ״י השגח

בלטריל הר״ט
 ,חל״ם 5כיש״ והט .לכס כוכבי שגעה הם בעולם שערים שבעה .בנפש שערים

 שבעה . התחתון העולם בזה הוראה שיעשו הכוכבים והם ,כשנ״צ חל׳ם או
 שערים שבעה .מושל בו יש יום ובכל שבשבוע ימים ז' הס בשנה שערים

 ואמרו .והפה באף נקבים ב' אזנים ב׳ עינים ב׳ שבאדם נקבים י׳ בנפש
 והניח נוד עושה אם ודם בשר שהרי ודם בשר מדת הקב׳׳ה כמדת לא במדרש

 האדם אח ברא כן אינו הקג״ה אבל לחון הכל יצא אותו ונוקב יץ או מיס בו
 כי ודם בשר במעשה ק שאין מה שבתוכו מה נשמר ואעפ״כ נקבים נקבים
 שבע . לעשות ומפליא אומר הוי שבתוכו היין ישמר לא הנוד שינקוב תיכף

האויר ואקלים אקלים וכל אקלימים לשבעה היישוב חלקו הממת חכמי ארצות
משתנה

. אם וא׳ת . הדעת חסרי יהחתיו והגדול הקטן הפליגה ובעלי הכפיה כמו האדם
 ניתנה ביהמ״ק שחרב מיום רז״ל שאמרו כמו נבואיי כח בהם מסף אמנם הזה העולם געניני הוא אך הדעת חסרי ממנו יצאו אין החכמה על ממונה הוא

 בו ולהיות ,עיכוב כל ועל העולם מזה והחרפה והקלון והדלות מאסר ובית והמות החולאים על ממונה היותו סוד וזה ,גבתרא כדאיהא לשוטים נבואה
 והקרקעות המטמוניוח כמו נסתי דבר כל על מורה נסתר ולהיותו .השמטה חדוש על המורה ההוי׳ה שם עם בהצטרף הבנינין ועל הדינין על ממונה הוא פהכמה
ו׳ ?להיותו ולפיכך היהודים על ממונה והדעות הנזכמוח על ממונה ולהיותו ״ הזקנים ועל קדמון דגר כל ועל דבר כל אחרית על מורה הכוכבים כל אחרית נ
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 תוחלת ועל ומפריס עוריס ועל פסחיס ועל והיאוש

:המשכון ועל תנאים ועל ממושכה
וידוע השמיפות בסוד הוא המות על ממונה היותו ?&טנם

 ואינר מדברו לאחור שסר מי ועל וחרפה ושפלות גנביס
 ופרידס והריס ויעריס ושממה ומדבר' וחרבן מקיים

 לשכלים רק השגחתו משיס שאינו לפי זה וכל רעות ושמועות
המחשבות. עמקי על מורה הוא ולפיכך ממנו מעלה של בסודו לפיכך המזגיס השתנות הוא החלאיס כי

 משנה הוא כי החלאיס שוד
י וצר כתר לו וקשר ג׳ אות המליך מ״ן כל חלוך בני בדין ומחליך ב

ה שני יום בעולם צדק ומחשרס הנמצאים העניינים שנ עין ב  שמאל ו
ען’ וחסרון הממון שחסרון לפי ^ ;בנ

 ולהיות .ברשותו הכבוד
 לז׳ עליון עיכוב,.ולהיותו כל על מורה באיחור תנועתו
 מורה ההוי״ה בשם ובהצפרפו . הדינים על מורה כוכבים

 על מורה תנועתו ולאיחור , והבניינים ההויות התחדשות
 דבר וכל הקרקעות כמו מתנועע בלתי כבד דבר כל

 ומערות ושיחין ובורות וחפירות מפמון כל ועל שנסתר
 דבר כל על מורה כוכבים הז׳ אחרית ולהיותו .וקברות
 ז׳ הוא הבינה כי וידוע .וזקנה דבר כל וסוך אחרית
 הוא ולפיכך וכ״ע החכמה מן ומקבלת ולמעלה ממפה
 חכמתא יהב והבינה ישראל ועל החכמה על ממונה

 ומסתרתא עמיקתא גלא והוא בינה לידעי ומנדעא לחכימין
 מלכין מהעדה והוא y שרא עמיה ונהורא בחשוכא מה ידע

 ירגיש לא העליון בידיעות מסתכל ולהיותו .מלכין ומהקס
 על מורה ולהיותו ובדבור. במעשים ובפינופיס ובגנות צבזיונות

 שחורה מרה ועל שחור דבר כל ועל הבדל על מורה כובד
ועל בתים חותרי ועל ועלפה ואפלה וחשך דומם אבני ועל

 מלאכה כל הכלל זה והסכמות.
 כמו לאחור לפעמים שתשוב

 ופעם תלך פעם הספינות
 לאחור תשוב ופעם תעמוד

 ופעס יחס פעם התנורים וכן
 ולפי .עליהם ממונה הוא באלו וכיוצא ויקרר לאחור ישוב

 ירד לא עלייתו כשיגיע לפיכך ההתמדה על ממונה שהוא
 ובינה חכמה רוח ה' רוח עליו ונחה שנאמר עולמית

. משיח סוד והוא ש^. מכל משותפת הבינה ולהיות ה'
 בעת ,פעולות מיני שני בו יש לפיכך קצוות ושש ואצילות

 בשם שמתדבק ובעת למפה חרבן הנה בעליונים שמתדבק
ישראל. של עלייתן כל לפיכך .שבעניניס פוב כל מתחדש קצוות

 נצחונס ולפיכך .הבינה כס אליהם בהמשיך במצות רק אינו
ולא; בחרב לא כי מלחמה כלי ובלי חנית ובלי חרב בלי

ה) יושיע בחנית נ בי )  מיד המצות מן שמסתלקיס ובזמן .ה׳
ד וזהו ,הירידה תכלית עד וירדו הבינה מהם מסתלק  סו

■ : ■התוכחות כל וסוד תלכו בחקותי אם
״ו ם בעולם צדק בו וצר כתר לו וקשר ג׳ אות המליך מ  יו

ג" אות שהעלה ר״ל y בנפש שמאל ועין בשנה שני
החסד מכח שלום כח בו ושם וחכמה כ״ע בכח ראש להיות

, ־ וסגל
גאון ר״ם

אחד דכור ועשחן כזו זו החוחיות וצרף כחר לו וקשר ג' אוה המליך :חיים ותמורתו ומות ,בנפש פה ̂ בשנה ושבת ,בעולם שבתאי
ובנהו

ה׳ אוצר
 בשמטה ולהיוהי ,הכושים בארצוח הטכדיס טל וממונה ,הטולם גוה בצרה סם

 הדאגה על מורה העולם מזה מסולק ולהיוהו ,ומלאכוח העסקים כל מבטל
 וירידה שמור דבר כל על ויגיד ,ובדבור! ובגדיה! במעשיה! האדם טנופי ועל

 מות סבוה על ויורה ,והפקידים המוכםים הם ולו והגדולה הכבוד ממעלת
 וקברות שומות ועל מחשבות ועל עצלות על ממשבות עומק על ויורה והאבידה

 ורחיים תנורים ועל הספינות על והשלוחים אויבים מחנות על ויורה ממים
 ועל בתים סותרי ועל הגנבים ועל האסירים ועל כמלחמה הרדופים ועל ואשפות

 החרטה ועל בסחורה זול ועל השפלות ועל ,העתידות ולדעת הכשפים חכמת
 והריס יערים מדבר וחורב! ורמאי חונף ועל בלבו ואינו בפיו אומר שהוא ועל

 ועל ,ויאוש רעות והשמועות והעבדים חולים מיסה ועל ,ועינוי ורעב ופרידה
 היותו אמנם .ומשכו! תנאים ועל ממושכה תוחלת ועל וחרשים וטורים פסחים
 המזגים השתנות הוא החולאים כי וידוע ,השמטה בסוד הוא המוח על ממונה

 העניניס וכל ,חלוף בני בדי! ומחליף משנה הוא כי החולאים סוד בסודו לכ!
 עיכוב על מורה באיחור תנועתו ולהיות ̂ וכבוד ממו! מחסרון הנמצאים

 על מורה ההוי״ה שס וגהצטרף ,הדינים על מורה לכוכב־ם עליו! ולהיותו
 מתנועע בלתי כבד דבר על מורה תנועתו ולאחור , והבנינים ההויות ססחדשוח

 ,וסוף אחרית לדבר מורה כוכבים השבעה אחריה ולהיותו ,הקרקעות כמו
 הוא ולכן וכ״ע מהחכמה ומקבלת מצי׳ע למעלה שביעית היא הבינה כי וידוע

 מלכי! מהקיס ע״ד לחכימין חכמתא יהב והבינה ישראל ועל החכמה על ממונה
 במעשים וכטנוף ובבזיו! בגנוח ירגיש לא עליון בידיעה מסהכל ולהיוהו וכו׳

לשכלים רק השגחתו משים שאינו ולפי ,מקיים ואינו מדבר גו והנולד ננדגור

 מלאכ® כל כלל וזהו והחכמות מחשבות עמקי על מורה הוא לכן ממנו שלמעלה
 לאחור תשוב פעם תעמוד ופעם תלך פעם הספינות כמו לאחור לפעמים שתשוב

 עליהס^ ממונה הוא באילו וכיוצא ויתקרר ישוב ופעם חם פעם התנורים וכן
 ונחס־ עולמית תרד לא עליוסו כשיגיע לפיכך ההתמדה על ממונה שהוא ולפי
/ משיח והוא ה׳ רוח עליו  ושש. ואצילות שכל מכל משותפת הבינה ולהיות ה

 ,,למטה חורנן הנה בעליונים שמהדבקת בעת ,מינים שני גו יש ולכן קצוות
 של עלייתן לכן' ,שגענינים טוב כל החדש הנה קצוות בששה שמתדגק ובעת

 היס נצחונס ולכן הבינה כח אליה! גהמשיך המצות בעשיית אלא אינו ישראל
 תסתלק השם מדרכי שסריס ובזמן ,ה' יושיע ובהרג בחנית לא כי הרב גלי

 אם• וז״ס הירידה תכלית עד ירדו אז למעלה ותעלה קצוות שש מ! הבינה
:וה ודע ,בתוכחה הכתובים האלות נ״ח כל וסוד תלכו בחקותי

 בכ״« ראש להיותה הג' אח שהעלה ר׳ל בקודם, כמו בזה ירצה כו' המליך מ״ך
ד מכח שלום כח בה ושם וחכמה שהם־ החס״ד מדת גו ורמז ,החס׳

 ש» ואנשי חסד של די! ובעל טוב ושם טובים ומטשים והענוה והצדק ביושר
 1ומקי חילוף מי וסתירת לשונו על חסד וחורת שנאמר ההורה בחכמת ונאמנים

 של הטובה ושקו! הכסף לו כי והעושר וריוח עסק ככל והצלחה ומת! ומשא
 כי■ המצליחין ובנים הגלגול סוד גכח הריו! על ומורה והנישואין והחדוה הס׳ד

 ואוהב בחסדו ועוזר פחד מכל והבטחון והשלוה השלום ולו המשולחים הנפשות הס
 מלכות: ותכשיטי הכני! ראש הוא כי נאים ובתים טובים וישובים הנאמנים

ה המלכים מלכי מלך בשרביט ועבודה  ביושר ומלין וחסד ח! ומציאת הקנ׳
וחבר© העיר ובשלום התבואה ורב הארן וברכת גזכות ופותח מסד לצד ונוטה

האוהבים
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ס ומעשים וענוה וצדק ויושר החסד על בו זסגל בפולס מאדים בו וצר כתר לו וקפר ר אות המליך מ״ז ושם עוגי
 אמיז על מורה והוא . בנפש ימין ואזן בשנה ג׳ ויום ההורה וסכמת ונאמן שס ואנשי חסד של דין ובעל עוב

והרציחות והכעס החמה ועל ואכזריות ערף וקשה לב חלון בני בדין והסתירות לשונה. על חסד ותורת שנאמר
ועל החיל שרי ועל הגבורה משפעי ק כי והמלחמות לו כי והעושר וריוח עסק בכל והצלחה ומתן ומשא ומקח
 חסד של סובה ותקוה הכסף

 על ומורה ,והנישואין והחדוה
 והבנים הגלגול סוד בכח הריון

 הנפשות , הם כי המצליחים
 והשלוה השלוה ולו המושלחיס.

 וישובים הנאמנים ואוהב בחסדו ועוזר פחד מכל והבססון
 מלכות והיכלי הבריאה תחלת הוא כי נאים ובתים סובים

 חן ומציאות בינה), הקב״ה(ר״ל המלכים מלכי מלך ועבודת
 וברכת בזכות ופותח חסד לצד ונוסה ביושר ומליץ וחסד

 האוהבים וחברת העיר ושלום תבואה הארץ(עפרת).ורוב
 האסירים ושלום חולים רופא הוא כי החולים ורפואת

 חסד ידי על הסוהר מבית וצאתם חלוף בני בדין והסבושים
 אליו בדולח .צדק ושופפי אמת מלכי ידי ועל פוביס ומליצים
 מן ולו חפץ. כל ספיר,.והשגת אבן כמראה הוא כי נמצאים
 כנסיות בבתי והחזנים הפנים ונשואי הנכבדים האנשים

 המתבודדים ובתי ותחנונים ותפלות החסידים ומושב
 ויורה בחסה גס בסחורות היוקר על ויורה השם, לעבודת

:והשותפין המלכות יועצי על ־

 בו וצר כתר לו וקשר ד׳ אות המליך ן
 ימין ואוזן בשנה ג׳ ויום בעולם מאדים

בנפש:

 ודס חיה דם דמיס שופכי
 יבא אשר מלאכה וכל אדם
 האש לו כי לו מיוחס באש

 והפנינים הזהב ולו הגדולה.
ם. דבר וכל האדומים אדו

 מיני כל ולו «בינה עם בהשתתפו ועיכוב החפצים ביסול ועל
 והתבלין והדס הבשר ולו .הבישול ובית השכרות ולו פחד
 ודם ותשמיש הביאה על הדין מצד ומעורר אדום והיין

,הזיוג אחרי חומו מתוך שיחזר נדה איסור ואליו בתולים  
 של וחיותו הנפש הוא אשר הדס ולו ,והשנאה הקנאה ולו

 החיצונים מצד לססיס על ומורה .הפבעי החום ולו אדם
 ורפואות החמות המרקחות ולו .והפצעים חרב הרוגי ועל

 לידה״ כדם המסונפות ולו ,הכוויות ובעלי נגעים של ורופא
 העבדים ולו הקדחות החלאיס מן ולו ,מילה ברית ודם

 ,עונש מיני כל ולו כעסו, את לסבול יוכלו לא כי הבורחים
 הבצורת ולו המפחידות משונות בריות ולו וכרת ולוהמלקיות

 ולו התמורות מצד בדת הכופרים ולו ,החוס ולו יובשו מפני
עדי על ולנקום שוא משבועות לנקום ואליו המלכים כעס

שקר
גאון ר״ם

 וצרף כחר לו וקשר ד' אות המליך :מלחמה ותמורתו ושלום ,מאש ימין ועין ,בשנה בשבת וא׳ בעולם צדק בו וצר כאר״ת גב״ד ?בנהו
אולת: ותמורתה וחכמה מאש שמאל ועין בשנה בשבת וב׳ בעולם מאדים בו וצר כאר״ת דג״ב ומהו אמד. ועשאן'דבור בזו זו האותיות

המליך
ה׳ אוצר

 מניס וצאתם חלוף נני נדין והחבושיס האסירים ושלום החולים ורפואת האוהניס
 ולו הנדולח, וממנו צדק. ושופטי אמת מלכי וע״י ,טוג ומלין חסד ע״י הסוהר

 ותפלות חסידים ומושב כנסיות בתי וחזני הפנים ונשואי הנכבדים האנשים ימן
 בחטה גם בסחורות היוקר על ויורה השם, לעבודת מתבודדים ובתים זהחנוניס

:החסד מדת על יורה ובפרט מלכות יועצי ועל
 אמין איש על יורה הוא כי ידוע הקודמים, בבי שפי׳ כמה ירצה המליך ׳מ״ז

 כן כי והמנהמות והרתיחוה והכעס החמס ועל ואכזריות 'עורף וקשה לב
 אליו אש מלאכת וכל במדבר דמים שופכי ועל החיל שרי ועל הגבורה משפטי
 אדום דבר וכל האדומים והפנינים הזהב ולו הגדולה האש הוא כי תיוחס

 ולו פחד מיני וכל ועכוב החפצים ביטול על יורה הבינ״ה עם ■ובהשתתפו
 המתפתה מאמר וידעת , אדום ויין והתבלין והדם והבשר הבישול ובית השכרות

 והתשמיש הביאה על ומעירר .הדין מדת היין כי יען קונו דעח גו יש ׳ביינו
 בעלי כל וחיות הנפש הוא אשר והדם והשנאה יהקנאה נדוס ודס בשולים זדם
 והפצעים מרב ולנהרגי החיצונים מצד ליסטים טל ומולה הטבעי וחוס נפש

 והמטונפות המכות ובעלי ופצעים מנגעים ורפואה החמות והרפואות והמרקחות
 יוכל לא כי הבורחים והעבדים והקרחת והחלאיס מילה וברית צידה <דם

 והבצורת המפחידות משונות ובריות וכרת המלקות עונש מיני כל ולו כעסו, לסבול
 שוא שבועה ולנקום המלכות וכעס התמורות מצד והכופרים והחום היובש מפני
 הדעת איבוד מכח השגעון בעלי כל יתיחסו אליו כוזבת, ותקוה שקר ועדי

 כל ולכן הצאן שחיטת ומקום מיס ומשרפות גפרית ואש גבוה ממקום והנפילה
 שניה ומשמרה רעוה והיות ועקרב ותגרה ומלחמה ,בצפון שחיטתן ^קרבגות

:וחריף חד משקה וכל אדומים ובגדים ,והזאבים צועקיס ?לבים

ז נ ״ ר ל ה י ר ט ו ב
 ועליס הרביעי באקלים הוא וירושלים האקלימים שפר הוא ישראל וארן משתנה

 ופלו ואקליס ונוף נוף יפה היא ירושלים ור״ל הארן כל משוש נוף יפה נאמר
ד. הכל ומחוז ח  הנקראים. הלקים בשבעה עולמו את ית' הבורא חלק והנה א

 ולכן. מזה זה אוירו משתנה ופלך פלך וכל נופות ז׳ או אקלימים ז' או פלכים ז׳
 מזג השתנות מצד ברוב וזה יחלה האחי בפלך ויכנס תולדתו מפלך שיצא מי

 יפה היתה שהיא האופן בזה משובחת היא וירושלים .תולדתו ממזג האויר
 -. הבריאות בתכלית יהיה האקלימים משאר אליה שיבא מי כל ולכן הנופות

 ישראל אין ואויר הואיל ר׳ל ,מחכים דישראל דארעא אוירא ז״ל אמרו ולכך
 במקום היושב ולכן .היישוב באמצע הוא כאשר הארצוס שאר אויר מכל זך

 האנושי שלמות באופן שהוכן ומי האנושי השלמות אל לבא מוכן הקדוש הזה
ם, אינם לארן חוצה מתי באמרס ז״ל כונתם וזהו .הנצחיים לחיים יזכה  חיי
 נודע כאשר מושל לו יש אקלים לכל והנה . מדברים ואינם מתים הס כי ר״ל

 יובל של שנה בחמשים שהם שמטות ז׳ ר״ל שבתות שבעה .התכונה לחכמי
 חבב ולפיכך .שנים שבתות שבע לך וספרת שנאמר וזהו שבת תקרא והשמטה

 אלהים ויכל שנאמר שביעי שהוא שבת יום ר״ל השביעי יום את יח׳ הבורא
 וחמיד, שמקרגם ירושלמי כשרגוס חבוב לשון הוא ויכל ומלת ,השביעי ביום

 נגזר ויכל ועוד . קראת אותו ימים חמדת שבת בהפלת אומרים אנו זו ולכונה
 ובעבור , ותאוה חשק לשון והוא דוד נפש והכל שפירושו המלך דוד והכל מן

 ויכלו אומרים אנו מנאכה בו עשה ולא השביעי יום את חבב ית׳ שהבורא
 על מעידין ואנו האנשים שני ועמדו שנאמר מעומד אלא עדות אין כי מעומד
̂  הרג עכ׳׳ל ,שביעי ביום ושבת ימים בששה עולמו שברא ית׳ הנורא

־ }״ל: גרון
מי"כ
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ח. ותקוה שקר פזי ק חלוף מי בדין אבוד מכח הפגעון בעלי יהיחסו ואליו מ  5אוי מעליהם יסיר במצור היושבים ו
ת, ם, בני רצון וישיב עליהם, צבאות ה׳ ומגן שמש ומשרסות וגפרית אש ולו גבוה ממקוס הנפילה ולו הדע דמניא: אד

ומי ,והנדיבות הגאוה על ויעיד . ואדם אלהיס בעיני חן .בצפון שחיטתן לפיכך הצאן שחיטות ומקום מים
 :ויבש וקר ולח חס בין ממוצע הוא כי החולים יתרפאו שניה ומשמרה רעות וחיות ועקרב ומרחץ ותנור ומלחמה

' ' ̂ ” ובגדים והזאבים צועקים כלבים
 :החדים משקים ולו ,אדומים

 וקשר כ׳ אות המליך מ״ח
 חמה בו וצר כתר לו

 בשבת רביעי יום בעולם
 ולו .בנפש שמאל ואזן בשנה

 הכבוד(עטרת) החן(תפארת)
מבואר השם ויחוד והמלוכה

 המלכים ועבודת הנעלמות, אורות על ומורה ובנקרא בנכתב
 וחסידים, חסד בעלי חברת ועל לבינה. משרת הוא כי

 קבוץ הוא כי מאד מבואר הטבע חכמת ועל .מבואר וזה
 וכל והצלחה זהב ומשמאלו כסף ימין מצד עושר ועל אמ״ש

 הגבורה מצד הכח ולו ,בידו מצליח ה' עושה הוא אשר
 וזהב כסף מסחר כל יגיע ואליו היחוד מצד עוזרים ורוב
 אבנים וי״ב יקרה אבן כל ובו ,האדמה תצמח אשר ומכל

 מגבורה מקבל שהוא ומצד האפוד. ואבני המשפט חושן של
 ולפי .השרים מן ואיבה בעסקים ויגיעה היזק על יגיד

 מפחד שלום על מגיד לפיכך והמים האש בין משלים שהוא
 ליסע אמנם מאד טובה ביבשה וליסע .ובריאות ושלוה

 אין הארץ(ת״ה) חיות כל כי רעה מיס מיני ובכל כיס
 הגבורה בכח האויבים מכניע והוא .לבדם במים קיום להם
 עבדים שילוח על ויעיד .רעתו ומבקשי אויביו בערף וידו

הסוהר מבית האסיר יציאת ועל השמיטה בסוד לחפשי

ר״ם
 המה בו וצר בג״ד כמר״ח ובנהו ופו׳ צו וקשר כ׳ אות המליך
:עוני ותמורתו ועושר .בנפש ימין וסף בשנה נשבת וג' בעוצם

 וקשר פ׳ אות המליך
ח ״ ך מ לי מ ת ה ר כ׳ או ש ק ר לו ו ת ר פ צ  נוגס• בו וצר כתר לו בו ו

ה מ ם ה ל עו ם ב ה ד ויו שנ אזן ב ל ו א מ ויום■ טנ״ע חק״ב מכח בעולם. ש
: ש פ נ ונחיר בשנה בשבת חמישי ב

ט ״ ך מ לי מ ת ה ר פ' או ש ק ר לו ו ת ר כ צ הזרע בכחו ושם .בנפש ימין ו
וחן נשים של וחן והזיווג ונהיר בשנה ה׳ ויום בעולם נוגה

שנא' בנשים חפציו והשגת יופי י .
נעימות וכתיב תחבקני וימינו * י

 ויש .אליו הבא התפארת מכח מפחד ושלום . נצח בימינך
 ומבקשים התפארת מצד ואוהבים החסד, מצד עוזרים לו

 בכלי וחשק והתשמיש (עטרת) בנשים חשק לו ויש .טובתו
 ופרדסים והגנים התכשיטין וכלי והאירוסין והשמחה השיר

אל: החסד מצד הבאות הנאות על ומורה .הנאה מיני וכל
 מקבל שהוא ומתוך המנצח הוא כי האויבים ושלום העטרה

 -על ויעיד ,לבן בכסף המעורב כזהב מראהו הגבורה מצד
.ושלוה הענוג וכל ,ציורים ומיני ורקמה משי ועל הצורפיס

חסדים־ וגמילות הטוב מצד טובה ובשורה השמיעה ולו
ולר• החמדה, .ושכיות יפיס ובתים ועזרה ונדבה ורחמנות

 1ול ,ללחות ונוטה ולח וחם חייס רוח בו כי ההריון כח
 מעט נוטה צהוב צבע ולו .ובנות בניס וילדות הבחורים

ומעשה: פתוך, מיני כל בו מתערב הגבורה שצינור לפי לאודם
 הדין- מצד■ ופעמים .לטוב נשיס קבוץ ולו .לו יוחס נחמד
 וכל טוב וריח בשמים והרי מרקחיס מגדלות וממנו ,לרע

תכשיטי ׳
■ גאון

ד בעולם נגה כו וצר בגד״כ כר״ת ונצהו וכו׳ &׳ אות המליך  ו
:שממה ותמורתו וזרע .מפש שמאל ואף נשנה נשנת

המליך
ה׳ אוצר

 מבואר השם ויהוד והמלוכה והכבוד החן ולו .שפי׳ כמה ירנה ,המליך מ״ה
 הוא כי המלכים עבודה ועל הנעלמוה אורוח על ומורה ומקרא בנכתב

 ומצד כסף ימין מצד מבואר וזה וחסידים חסד בעלי חברת ועל לבינה בן
 ורוב הגבורה מצד הכה ולו מצליח ה׳ עושה הוא אשר וכל והצלחה זהב שמאל

 האדמה הצמח אשר ומכל וזהב כסף מסהר כל יגיע ואליו , היהוד מצד עוזרים
 מקבל שהוא מה ומצד האפוד ואבני חושן של אבנים וי״ב יקרה אבן כל ובו

 בין משלים שהוא ולפי השרים, מן ואיבה בעסקים ויגיעה היזק על יגיד מגבורה
 טובה ביבשה וליסע .ובריאות ושלוה מפחד שלום על מגיד לכן והמים האש

 לכדם, כמיס קיום לה אין הארן כל כי רעה מיס מיני ובכל ביס ליסע אמנם
 ויעיד רעתו ומבקשי אויביו בעורף וידיו הגבורה בכת האויבים מכניע והוא

 בדין האסורים מבית האסור צאת ועל השמטה בסוד לחששי עבדים שלוח ;על
 צבאות ה׳ ומגן שמש כי אויב מעליהם יסיר במצור היושבים וכן חלוף בני

 הגאוה על ויעיד .ואדם אלהים בעיני חן וימצא האדם בני רצון ויטיב עליהם
 דגר סוף .ויבש וקר ולח חם בין ממוצע הוא כי החולים יתרפאו ובו !הנדיבות

:בת״ת רומז הוא כי

ט ״ ̂־י של והן נשים של והחן והזיווג הזרע גכהו ושם פיר׳. כפר ,המליך מ  יזפ
ושלו* נצח בימינך נעימות וכתיב תחבקני וימינו שנאמר חפציו והשגת

ח מפחד  מצד־ ואוהגים החסד מצד עוזרים לו ויש אליו הגא התפארת מנ
 והשממה־ שיר בכלי והשק ותשמיט בנשים השק לו וים טובתו. ומבקשים התפארת

 מנוחנן על ומורה הנאה מיני וכל והפרדסים והגנים שתכשיטין וכל והאירוסין
 שהוא׳ ומתו־ המנצח הוא כי האויבים ושלום העטרה אל החסד מצד הבאים
 על ויעיד ,הלבן בכסף המעורב כזהה מראהו הת״ת ע׳י הגבורה מצד מקבל

 טובה: והבשורה השמועה ולו וכלום תענוג וכל ציוריה ומיני משי ורקמי הצורפים
 החמד* ושכיות יפים ובתים ורחמנות ועורה ונדבה הס־ים וגמילוח הטוגה מצד
 והילדו* הבחרות ולו ,ללחות ונוטה ולח ומם חיים רוח הוא כי ההריון כח ולו

 בו יתערב הגבורה שצינור לפי לאודם מעט נוטה צהוב צבע ולו ובנות יבנים
* לטוב נשים קבון ולו .אליו יוחש נחמד ומעשה ציור וכל .פתוך כל פעמי  ו

 תכשיעגי■ וכל טוב וריח בשמים והרי ומרקחיס מגדנות ולו ,לו לרע הדין מצד
:מריבה האיש מצד ולפעמים וסחורה הגשים
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 :האש מצד מריכה ולפעמים ,וסחורה הנשים תכשיטי
מ״י  כוכב בו וצר כתר לו וקשר ד׳(בחכמה) אוח המליך '

 שמאל ונחיר בשנה ששי ויום פז״ק ע״ל מכח בעונס ■
 שבכתב מתורה והכתיבה והחכמה הספריס ולו ,<נפש

 והעצה והדבור והשכל <ת״ת)
 צינור צו שיש ולפי ,•והסברה

 מריבות כס לו יש הגבורה -מצד
 מיני כל ולו .משתתף והוא

 ולכן .ההוד הוא כי •אומניות
 ולו .אדם כל עם ■יתחבר
 והרקמה הציור מלאכת

 האויבים מחבר והוא והכתיבה.
 ופעמים . האש מצד למלחמה אס ,התפארת מצד לשלום אס

 מלומד הוא כי הערמה ולו וכפסו, חומו לרוב שיבוש לו ׳יגיע
 ויש הת״ת מצד שפתים מתק לו ויש הגבורה מצד ■מלחמה

 ויש הגבורה של הטבעי החום מכח וניגון שחוק מיני ■לו
 בני המון בו ויש .והתפארת האש מכח דברים רבוי •בו

 התפארת מכח אליו הבאים ישראל שבפי י״ב מצד אדם
 אויבי עם נלחם שהוא ולפי ,בחכמתו האש מכח ■ומחלוקת

 ובכל בדברים דעתם לשבש כדי כח לו להיות צריך ■השי״ת
 והוא גזירתם כותב הוא כי התפארת למלך עובד והוא מנין

 ממנו כי והתפלות התחנונים ולו .כפול תנאי על מורה
 ובני לישראל בעד ומתפלל ציבור שליח כמו והוא ■ישתלשלו.

 אמנם .התמורות מצד שקר שמועות יבאו ואליו , המלכות .
:וכו׳ ינחם ולא ישקר נא ישראל נצח גס

 בו וצר כתר לו וקשר (בממשלה) ת׳ אות. המליך .-מי״א
 ויום עולס יסודי עס צי״ת שק״ו מכח בעולס לבנה

 והחברה והנסיעה ההילוך כח בו ושס בנפש. ופה בשנה שבת
 יתקבצו שם כי עם וקיבון (עפרת) החכמה ביס והליכה

לצורות כנועים העטרה צורות ולהיות העליונות, המראות הל

 בר וצר כתר לו וקשר ר׳ אות המליך מ״י
 ונתיר בשנה ששי ויום בעולם כוכב

:בנפש שמאל
א ״  וצר כתר לו וקשר ת׳ אות המליך סי

 בשנה שבת ויום בעולם לבנה בו
: בנפש ופה

 יח״ז אג״ג
 שכהי רקיע
 ואלצו שבחי

 ושמעחו
 א' יום יובל
 ימין עין
 ימים חיים
חדש שבח

 שגי״ן קר״ע
 צדק רקיע
 וארצו צדק

 ושממחו
 ב' יום יובל
 שמאל עין
 ימים שלום
חדש שבח

 יכ״ש נג״ד
 מאדים רקיע
 וארצו מאדים

 ושמטחו
 ג׳ יום יובל
 ימין אזן

 ימים הכמה
הדש שבח

 צח״ג בכו״ר
 המה רקיע
 וארצו חמה

 ושמסתו
 ד׳ יום יובל
 שמאל אזן
 ימים הן

חדש שכת

 רצון ובקשת הכניעה על יורה לפיכך וכבשה בסוד עליונות
 מנוחה. ומיעוט הנדוד על תורה מתפשטת ולהיותה העליונים.

 הגאולה על פעמים תורה מתרחקת ופעם מתקרבת ולהיותה
 הבשורות ולה . חפציה תשיג אמנם הגלות על ופעמים

 שלוחים ולה מתפארת והכתבים
 ולהיותה .(יסוד) יושר ומליצי

 תורה אורה בכבוי פעמים
.ובכיה מסוכנים חלאיס על

 המת תכריכי על לפעמי׳ ותורה
השלח. בדין המלבוש בסוד

 לפי בריאות על ופעמים
 למות לחייס(ימין)או התחברותו

 והברד והשלג .בשמים אשר חסדו מן הגשם ולה .(שמאל)
 והפרדסים הגנים גס ולה המיס ושקתות והימים והנחלים

 עבודת ולה .מלכות היא כי השררה ולה ממש. ג״ע הוא כי
 עוברי ולה (יסוד) ושלום (עטרת) המלחמה ולה ;המלך
 מלכים ע׳ יובילו לה כי והסחורות הקור ולה (חסד) המים

 ולה מתפארת והסחורות מחסד הקור ולה לה׳. ומנחה שי
 באלו הנה .והכבוד(ת״ת) והשמחה(עטרת) מאש המריבה

 מתפשטים איך לכת כוכבי ז' של כח כל תמצא מעלות 1
 והרי מ״ב בן שם מכח וי״ס ידו״ד שם מכח הכחות אליהס

 אחד לכל תמצא במקרא תחפש וכאשר ,פרקים ראשי הם
 הכחות של פרקים ראשי הס הס התורה מן פסוקים ואחד
 ידו״ל בשס העתיד כל יודע ובהם לעיניך תמיד ויהיו

:וית׳ ית׳ אדנ״י
 כוכבים ז׳ רקיעים ז׳ בהס צר כפר״ת בג״ד כפולות שבע

 שנים וז' חדשים וז׳ ימים וז׳ שעות וז' ארצות ז'
 ,וחכמה ושלום וחיים בנפש שערים וז' קדש יובל שמטות וז׳

 תחת (יסוד) שביעי חבר לפיכך וממשלה וזרע ועושר וחן
:השמיס כל

 פז״ק יג״ל
 כוכב רקיע
 וארצו כוכב

 ושמעחו
ו׳ יום יונל
 שמאל נחיר
 ימים זרע
חדש שכח

 טנ״ט 3חק״
 נגה רקיע

 וארצו נגה
 ושמסתו

 ה' יום יוכל
 ימין נחיר
 ימים עשר
חדש שכח

 צי״ח שק״ו
 לבנה רקיע
 וארצו לבנה

 ושמעתו
 ז' יום יוכל

פה
 ימים ממשלה
 חדש שכח

מי״ב

 וה׳ .בעולם כוכב בו וצר דכ״פ רחב״ג ובנהו וכו׳ ר' אוח ־המליך
וכו' ח׳ אות המליך ;כיעור ותמורתו וחן בנפש ימין ואזן בשנה, :כשבת

גאון ר״ם
 שמאל ואזן בשנה בשבת וו׳ בעולם לבנה בו וצר דכפ״ר תב״ג ובנהו
 ההמה העדים ג׳ את אלהים* החצה עבדות, ותמורתה וממשלה בנפש

והעיד :ס״י כסוף ,מנעובה בדסוס כנ׳י *כ׳ה
ה׳ אוצר ■

א והשכל 3שבכח מתורה והחכמה והנשיכה הספרים ולו ,פירשתיו ,המליך ״י’® הו ת מיני כל ולו .משתתף ו מנו וצו ,אדם כל טס יהחגר ולכן ההוד מצד או
ב׳יופר והרשמי הציור מלאכת מריגוש כס לו יש הגכורה מצד צנור לו שיש לסי והסכיס והעצה והדבור הכחי אם הש״ש מצד לשלום אם סאויבים מחבר ו

למלחמה
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ב ״ י  פשה כונוח שלש בסים שגי בונות אבנים שתי ס
 מאה בונוס חמש ,כ״ד בונוס אבנים ד׳ ̂ בתים

 שבע ועשרים מאוס שבע אבנים שש ,בתים זעשרים
ס. וארבעים אלפים חמשת בונות ..תבניס  אבנים פירוש בסי

 אבני בתוך נאמר וכן ,אותיות
 מלאכים. שפירוש התהלכת אש

 ,ישראל אבן רועה משם זכתיב
 כי אבן האותיות .ונקראו
 ק מסלע נחצב שהאבן בערך

 משם ונחצבו נחקקו האותיות
 שהבתים ולפי .וצורי סלעי ה׳

 מאבנים נבנים והעיירות
 אבנים בנין נקרא לפיכך

ם.' לו שיש ספק ובלי בתי
 הבריות שכל ולפי .לעיל שביארנו ומעזיבה והקרה כתלים

מפו חלל ופנימיותו הצלעות כתליו האדם כי בתים כעין הם

״ב  שתי .צרפן כיצד כפולות שבע מי
 שלש .בתים שני בונות אבנים

ה בונות ארבע בתים. .ששה בונות ע ב ר  א
 ועשרים מאה בונות חמש .בתים ועשרים

 בתים. ועשרים מאות שבע בונות שש .בתים
 .בתים וארבעים אלפים חמשת בונות שבע
יכול הפה שאין מה וחשוב צא ואילך מכאן

לדבר

 וכן חי בכל וכן בית כעין שבראשו חלל הראש וכן .בית כעין
 בתים אלא כן אינו אכיוס שהוא לך שנראה אע״ס דומם בכל
 וכן בכוכבים וכן בכללו העולם וכן צומח בכל לו,.וכן יש

 ונקבה מזכר אלא הולדה יולד שלא ולפי ,בי״ס וכן באותיות
אחד מאבן להיות יתכן לא ולכן
 כפילתן סדר לך והא .כלל בנין
ד מאותיות לך סדרתי הנה ״  מ

 ונכלם צירופיה סב״ז*) כפר״ת
ר הרי בהחלה עולה אחת  

 יעלה צירופים סב״ז פעמים
 וחמשה ארבעים כולם מספר
 המלכת כאשר כיצד .אלפים

ועם .סב״ז יעלו בראש ב׳
 בראש ג' פרת״ב גד״כ סדר

 כפר״ה יסדר ׳ ועם ,סב״ז תב״ג דכפ״ר סדר, ועם .סב״ז
סדר ועם סב״ז. בגד״כ, פר״ת סדר ועם ,סב״ז ,בנ״ד

ר :והבין מ״ו.־) שולי(דף לטיצ טיץ *) ״ נ ב ה

ם ■ גאון י״
 שבה ,עצמו כפני עולם ,זולתו וסין היים אלהיס הוא כי והעיד
 ואין אחד הוא כי מעידין ושלשתן עצמה, כפני נפש עצמה, בפני

. :ית' וכ״ש פ״ה מלבדו עוד ואין שני לו

סגרמישא הר״א
 דבור הן אותיות וב׳ ,אבן קורא האוח .וכו׳ אבנים שתי מי״ב

 ושל .נ״ה ה״נ כמו תיבות לב' להפוך ותוכל תיבה כלומר
̂ ני״א אי״נ אנ״י כמו לו׳ תהפוך אותיות ג׳ של פירוש וכו׳ בונות ג׳

, ’ שבתורה גדולה תיבה שהיא אותיות וי״א .כולן וכן יא״נ ינ״א נא״י
 אין כי לבו״ד שא״א מה א׳ לדבור אותיות כ״ב צירף וית' ית׳ והקב״ה .תיבות ות״כ אלפים ו׳ רבוא לתתקצ״א עולה והאחשדרפנים כמו
̂־) את חצה וכן ,כפר״ת בג״ד כלן וכן ג׳ וכן ב' אות המליך .וסוף קן  כל כולם זולתו, ואין אלהים הוא כי להעיד החצס כמו העדי̂ם

 ובליל שגת ביום אלא שולע אינו ומות וחיים וכו׳ פ3וש עסשבחאי שנוצר אע״פ לבדה ונפש לבדו עולם לבדה שנה עליו מעיד בפ״ע אחד
:זמן להם יש כולם וכן ד' ;מבטובס בדפוס בנ״י כ״ה

בוטריל הר״ם
 ציצף אבן יצחק ר' הרב בסים.סירש שני בונות■ אבנים שתי צלפן כיצד מי״ב

ל, ף  כאשר כפולות משגע ®צירוף יצירה ספר בעל לפרש בא עתה ו
 שסי אמ״ש צירוף שלישי בפרק פירש וכאשר יה׳׳ו נירוף ראש־ן בפרק פיר׳

 תיבות שתי הם בתים והשתי אותיות שתי הם אבניס השתי ר״ל אבנים
 אם ב״א !ה הסך א״ב כמו בתים שני אלא לפנות יכולות אינם אבנים והשתי

 שמתהפך אש״ב כמו גתים ששה בונות אבנים ושלש גלגולים שני אלא לו אין ק
 בכל כן וה ובדוגמא .בש״א אב״ש בא״ש שא׳ב שב״א אש״ג גלגולים לששה

 אות המליך נאמר כן אל׳ף אות המליך אמ׳ש גבי שנאמר וכמו . אבנים שלש
 כן גלגונים בששה עניינו לפי מתגלגל אפנים שלש שהוא שאמ״ש וכמו . ׳3

 כדוגמת חבירו אל נוגע זה גלגול ואין ענינו נפי מתגלגל כסי״ת בג״ד בסוד
 אות והמליך . גימא כמלא אפילו בחברתה נוגעת מלכות אין רז׳׳ל שאמרו מה
ם, ג׳ בו וצר כשר לו וקשר ג׳ בנפש, ופה בשנה, שבח בעולם, שנתי עניני

הלי

ה׳ אוצר
א כי הטרמ׳ וחומו,.ולו כעסו לרוב שבוש יגיעו ופעמים . האש מצד למלחמה  הו

 וניגון שחוק לו ויש הש״ת מנד שפסיס מתק צו ויש הגבורה מצד מלחמה מלומד
 ויש מצדו, הלוים ולכן שיר כלי על ממונה הוא כי גבורה של הטבעי כח מצד

 שבעי י״ב מצד אדם בני המון בו ויש והח״ת האש מכח לברים וי3ל לו
 עם נלחם שהוא ולפי בחכמתו, האש מכח ומחלוקת , פס׳׳ת מכח הבאים ישראל

 הפ״ת מצד לרנלך עובד והוא ענין ובכל בדברים לשבש כח צו להיות צרי־ ס׳ יבי א
 ולו בדינו, כפול הוא כי כפול תנאי על מורה והוא גזרתם כותב שהוא צפי

 בצי בעד ומתפלל צבור שליח כמו והוא ישתלשלו ממנו כי והתפלות התחנונים
 לא ישראל נצח גם אמנם . התמורות מצד שקר שמועות יבאו ואליו והמלכות ישראל

:ההוד ממדה הוא דבר סוף . ינחם ולא ישקר י
 בים והליכה. והחכרה והנסיעה ההלוך כח בו ושם פירשנו, כפר ,המליך

 צורת ולהיות ,העליונות המחזות כל יתקבצו שם כי עם וקפון החכמה
רצון ובקשת הכניעה על מורה ולכן וכבשה בסוד עליונות לצורות נכנעת העטר׳ה

 פעמים ולהיותה .מנוחה ומעוט הנדוד על תורה מתפשטת וצהיותה .מעליונים
מי׳ סע בחו ר ק ח  .מצי׳׳ע יושר ומליצי שלוחים ולה שככשב מתורה והכתבים הבשורות ולו הפציה. השיג אמנם הגלות על ופעמים הגאולה על תורה מתרחקת מ

 לפי בריאות על ופעמיה .חלוף בצי .בדין סמצבוש בסוד המש תכריכי על צפעמים והורה ,ובכיה מסוכנים חצאים על תורה אורה בכבוי צסעמיס ולהיותה
חה כ היא כי והפרדסים הגנים גם ולה המים ושקתוח וברד והשלג החס׳׳ד מצד בשמים אשר הגשה ולה . עולם לזרועות כלומר ולמות לחיים החחברו  ג'

שרי׳ ממשלח ולה לה׳ למנתה פי יובילו לה כי מש״ת והסחורות מחסד הקור ולה ימים ולעוכרי ומלחמה ופלוס מצי׳ע המלך עבודת ולה מלכות היא הי ה
ת. והכבוד מצי׳׳ע והשמתה פתו האש מן המריבה ת׳ יחדו צדקו המשפט בעלי דברי הדברים שרוב ואע״ס שספרנו, אלו בדברים המעיין אתה דע מ
הג ו־נחמדי׳ לכל המצא המקרא על בהתמידך כי ודע .מ״ב בן שם מכח וי״ס ב״ד השם מכח הכתות עליהם מתפשטים איך לכת כוכבי שבעה מתוכם ץ3לס מז

אחד אתד צירוף3 והכל ולילה יום בהם ותהגה התמדתך עיון שים כוכבים משבעה הנשפעיה הכתות של פרקים ראשי והם מתורה פסוקים הרמזים מאלה ו
ה ד בן שם :אלהינו מתורת זה תבין כי בכוכבים לחוזים תצטרך ולא להיות העתיד כל ותדע יתברך ואדנ׳י היי׳

ב ״ ) ־!פן0 טי א׳  P הבתים, נבנה שמהאבנים כמו אבנים לבנין ר׳ל ,ומתדמה ידוע לדמיון אבניה יקראם האותיות הס פה שהזכירן האבנים כי דע ה
ת לא לכן ונקבה מזכר אלא הולדה יולד פלא ולפי מלהטניניס. המורים התיבות נבנה מהאותיות אחד יחכןלהיו ה מ הן לו א ל,ו ל כ פי\5בנין רו י

״ג3
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ד מ״ עלו כיבמלוך ס״ה* ס״ד הרי סב״ז. כפי^ת ח . למועד פסח . ב'י ס ט ס שבשנה שבומוה נ׳ וסוד ס שיו ר פ נ/  ו
כ״ז, שבעם הן :ואלו' : ויופליס שממות סוד על והס שכתורה סב״ז/ יעלו ד׳ ובמלוך ^סכ״ז, יעלו ל וצמלוך ס
ימים ז׳ שיש כשס להודיעך א3 בראשית. ימי ז' ימיס ר׳ וכמלוך סכ״ז, יעלו פ׳ וכמלוך סב״ז^ יעלו כ׳ ובמלוך

ויובליס ושממות ושניס וחדשים ושבועות ימים יש כן לממה הוי אלפי שיתא הרי .סב״ז יעלו ת׳ ובמלוך ,סב״ז יעלו
 שער וזה .חריב וחד טלמא

 ימים ז׳ וסוד ויובלות לשממות
 שבועות ושבעה שבוע, של

 פסח שבין יוס מ״מ שהס
 ממועד חדשים וז׳ ̂ לעצרת

פסח

 הן ואלו .לשמוע יכולה האוזן ואץ לדבר
 לבנה כוכב נוגה חמה בעולם כוכבים שבעה

 בשנה ימים ז׳ הן ואלו .מאדים צדק שבתאי
 בנפש שערים ושבעה .בראשית ימי שבעה

 והפה- האף נקבי ושני אזנים שתי עינים שתי
השטים: תחת חפץ לכל שביעי חבב לפיכך שעות ושבע ארצות ושבע רקיעים שבעה נחקקו ובהן

פרקא סליק :והניו ע׳׳א) מ״ג (דף לעיל עי׳ ׳״)

 הטבור הוד וזהו ..מעלה כלפי
 לה׳ שבת .והוד חדשים של"

 הידול ה' יוס והוא אלהיך
 בראשית בפרשת ועיין .והנורא

'זה סוד ביארתי ושס : 
ה ״ פ

הרייט
 ואלו רקיעים כנעה .העליון כעולם ההמתון כעולם החהכיות סוד כאן ־זרי
מן !כול שמק רקיע וילון , הם  וצדקה ומשפע צדק יש וכערכות . ערנוח מעון מ

 שעחידוה ונשמות ויוסות צדיקים של ונשמתן כרכה וגנזי שלום וגנוי ודיס וגטי
 מכון ומשפע צדק שנאמר מהים כו להסיוה הקכ״ה שערזיד וטל להכרחוס

 ישא ,שלום ה' לו ויקרא ,חיים מקור עמך כי ,כשריון צדקה וילנש ,כשסך
 יעטיך> מלפני רוח כי החיים, כצרור צרורה אדני נפש והיתה ה' מחש כרכה .

 וחיות ושרפים אופנים ושם .אלהים תניף נדכוס גשס .עשיתי אני ונשמות
 כולו שנאמר עליהם שוכן ונשא רם אל ומלך הככוד וכפא השרת ומלאכי סקדש
 עליהם ממונים כרים צפון רוח של ערכות שער טל . שמו כיה כערמת לרוככ
 ,מנציאל ,זעמיאל ,הוטריאל ,שריאל ,דשיאל ,כנפגואל .שמותם ואלה

 שרים דרום רוח של ערכוה פערי על .כידיהם צפון רוח ומפתחי ,דוקיאל
הם, ואלה עליהם ממונים חל, קלקליאל, ,שפטטיאל כמו רדי  כרקמסיאל/ חיג
ס. דרום' רוח ומפתחי , מדשיסעאל עקמלתיאל, דוניאל, ה די  שעלי על כי

ם, והלה עליהם ממונים שרים מערב רוח של ערכות ת  חזניאל, ,גלגולאל כמו
 3מער רוס ומפתחי ,לגלגיאל ,אופניאל ,־הרכיהל ,ויסרמאל , ענגפאל
 ,שמותם ואלה עליהם ממונים כריס מזרח רוח של ערכות פערי ועל . כידיהם
 ,סיכיאל ,הדרהריאל ,נעשיאל , אששיאל ,כרקיאל ,כעדיאל , שמשיאל
ח רוח ומפתחי  כמעלה מהכל למעלה הוא הרקיע וזה והואיל . כידיהס מזי

 כאשר התערוכות כני ואה וכן . מכלם והנככד 3הסו שהוא לפי ערכות נקרא .
 וכן ,והאצילים הגדולים הנככדיים כני פר״ל גיקטלייא אבן יצחק ר׳ הרב פירש

^ הרגום ו  נירא הרקיעים שאר מכל נכבד שהוא ועל לברביא־ כני עוזיאל נן י
 ועליכם . גיא ,ארן ,חלד , ציה , נשיה ,תנל ,ארקא .ארצות פכע : מרבות
 כנעשה וכמו ,כפולות שבע באלו ר׳ל ,רקיעים הכנפה סוד ונחצבו נחקקו

 כוד גלגל ורקיע רקיע כל לנרוא יתעלה הנורא כשרצה כן אמות ג׳ בסו׳!־ ^
 בקצתו קצתו נקשר שהעולם לרמוז זה וכל .הימים שפעה _וגם כפולות׳ כבע

 כש׳ וז״ל, התישיש בכפר הקבלה בעל שכתב הסוד הו5ו . השביעיות גס,ד
כאן הרי הארן ואת הכמים אס אלהים ברא בראשית פסוק נאמר לשביעיות

אוצר .
ב •כ׳ג ב ״ג3ד 1״3ג 3גד״ ד״ג3 י״ד5 . בתים מזי ונוח3 אכניס שה* ג׳  דג׳

ה .תים3 ששה בונות אבנים פלשה ד׳ ג ה בגה׳ד נ  בהל״ג כהג״ד בדה׳ג כדג׳
ה גדה״ב כ גהב׳ד גדב׳ ה גהד׳ ד גכד׳ ה דהג״ב דהב׳ג גכה׳  דבה״ג דכג׳
ד הגד״ב הכד״ג הבג״ד דגב״ה דגס״ג ב הדכ״ג הגכ׳  בונים אכנים ע5אר הדג׳

ד .־כהים כ׳
 שמור רק ,תכלית לאין עד יתגלגל הצירוף הדרך נזה הנה המחבר אפר

 לידע הרצה כאשר בידך, הכלל יהיה וכך באלה רואה אתה אשי התנאים
 הוא והעולה הקודם הבתים במספר כפלהו עולה כמה אכניס משלשה ידוף59

 בשתי כפלנוס אבנים שלשה צירוף לדעת רצינו בזה המשל .ההוא הצירוף מספר
.בתים ששה יגנו אינים שלשה הי מזה ידענו ששה יעלו הקודמים אבנים

בוטריל
 היבות ע3וש רקיעים שבע© :אן ויש באמצע מכוון הקדוש והיכל קצוות שש

 ז׳ל אמרם סוד וזהו גאמר. החנה הדברים כל את אלהים וידבר שנאמר
 ובזכות מרוח רוח מספירת היא והתורה ,וארן שמיס נתקיימו לא תורה אלמלא
ד כן ואם .העולם נברא התורה  בראשית והנה . רקיעים שבעה כנגד כפר״ת בג׳

ס כו יש הארן ואת השמים אס אלהיס ברא  לר״ש; לעמד הגיד מעשיו כח וזהו כ׳
 בו יש לאמר האלה הדברים כל אס אלהים וידבר בפסוק וכן . גויס נחלה להם
ח  מצות ימים שבעת מצה בטעם הבהיר הסוד וזהו . בכח ה׳ קול כן אס כ׳

 לישראל קושר הוא כנדלפון הנקרא הקדוש כמלאך שהוא הטהור כגשם תאכלו
כלו. במדת מושגח והוא סגולה־ עם נקרא והוא חסד של קשר  1אמר ולבן וי
 זס אל ולרמוז ,המזיקין מן וכא המשומר לילה גידו׳׳ד הוא שמזרים ליל רז״ל

 רז׳׳ל ת־,נו למה סוד וזהו , משבע יפחות אל הפוחת רז׳ל אמרו הנפלא הסוד
 חלק. נתן פס' ואע״ש ,הקפים שנעה וסוד .שכע מעין וברכה ברכוה שבע

 הסוחש אלו וכל . ההרכיש בספר הקבלה בעל עכ׳ל נישראל מזל אין לשבעה
 ואת השמים אח אלהיס ברא בראשית באמרה הנאמנה התורה סתם הנפלאים

 , הצירו נעשה צד באיזה החכמה בזאת ולדעת האדם להשכיל זה וכל ,הארן
 קת ידע ענמז אס האדם בידיעת ולכן .בדוגמא קטן עולם האדם נקרא ולכן

ד דעתו לכוין שידע ומי כלה. ובקטן החל ובגדול פועלו מ  ההשסלפוס׳ ב
 גדולים רז״ל אמרו והנה .המערכה מן למעלה ויהיה רע מכל ינצל כגמור
ס בששה . העולם והיה שאמר השם וברוך השרת, מלאכי יותר'מן צדיקים מי י

בדמות: בראו ,בצלמו אדם יצר ,עולמו מעשה וסוף ,ונשלם תולדותיו כל יצר
 סוד ועם .ולתהלה לשם ההחסון ככולם יהיה ,כתהלה כרא אשר העולם
 על נאמנים עדים שהם כונסו, כל והיהה כרת ברית ת’כפר מבג״ד העליון

 כסב מרוטנבורק מאיר רביגו והרב .ליצף אבן יצחק ר׳ הרב עכ׳ל ,אחדותו
לשון. וחמר . הזאת והאבן כמו נקנה לשון אבן ,בונות אבנים שתי ,וז״ל
1כט ישראל כל שר״ל ,ישראל אבן רועה משם רנינו משה שאמר דרך על אבן

 הצירוף זה הי ועוד .אבנים משתי הם הצרופים כל והתחלת ,אחד גוף שהאבן
משה אמר ולכן * סגני! עיקר האב! וכ! כבני! עיקר הוא אבנים משתי

יועם
ה׳

 במים ששה3 מה3או כפלט אבנים ארבעה צירוף לדעת רצינו בזה הב׳ המשל
 ,השאר וכן בתים כ״ד יבנו אבנים ארבעה כי ידענו מזה כ״ד ויעלו הקודמים

 מדרגו® י׳׳ב עד האבנים כללי וחשבון מספר להודיעך יקר דרך לך כתבנו וסנה
 וחשוג צא והלאה מכאן ס״י נטל מאמר ה מ; לך שיתבאר כדי יבנו בתים כמה

 סאד® שאין חשכון יעשו אכניס פמי׳ב רואה הנך ,לאומרו יכול הפה שאין מה
 לאומרו יכול הפה שאין וחשוב צא ולהלאה מכאן שאמר וזה בשפתיה לבטאו יכול
ק ואשר .וכו׳  שהוא: לפי בתים וארבעים אלפים חמשת עד ס״י בעל חשבון נ

 חמשת: יעלו בצירופן אכניס ושבעה אותיות שבעה והן כפר׳ת בבג״ד מדבר
ג כעצע! מבוארים הברייתא כי3ד ושאר וסבינהו, וס ודע ,במים מ׳1 א^פים



י הראב״ד פ ה ס ר צי ה י ״ א פ ״ 109 נההראב״ד מ
ה ״ א פ ״  וסיוהס הספירות שחכמת לך שפירשתי אחר מ

וממשלתם וזרעם ועשרס וחגם ושלומם ' ,
 ופירש חזר .שבהם אדס פני אל כפר״ת מבנ״ד ראצליס

ש כח שגם הפרק כזה לך  הנפשיות וכח התנועה וכח ההמ
 י״ב מכח י״ס אל נמשכין כלס

 מ״י ז״ח ה״ו שהם פשומות
 נמשכות ומהם ,צ״ק ס״ע ל״נ
 וכח ,לי״ס א׳ הראיה כח

/ ריחה וכח ,'ב שמיעה  ג
/ לעיטה וכח ד/ שיחה וכח  ה
/ תשמיש זכח / מעשה וכח ו  ז
/ הלוך וכח ,׳ה רוגז וכח  ט
/ שחוק וכח י״א הרהור וכח י

 הראייה והנה .שכמיס לי״כ ומהם צינורות לי״כ ומהם
 ושמיעה < בעניי ה׳ ראה כי שנאמר לראובן מיוחסת
 ליהודה שיחה ,אנכי שנואה כי ה׳ שמע כי שנאמר לשמעון
 מאשר שנאמר לאשר לעיטה ;ה׳ את אודה הפעם שנאמר

לזבולן הלוך לחמו, שמנה
א ״  ז״ח ה״ר פשוטות עשרה שתים מ

,ראיה יסודן צ״ק ס״ע ל״נ ט״י
 ,תשמיש ,לעיטה ,שיחה ,ריחה ,שמיעה
 .שינה ,הרהור ,שחוק ,רוגז הלוך, ,מעשה
גבול .באלכסונן גבולים עשרה שתים מדתן

מזרחית

 ימים לחוך זבולון שנאמר
 בצאתך זבולן שמח ואמר ישכון
 נחש דן יהי שנאמר לדן רוגז
 לנפתלי שחוק ,דרך עלי

 נפתלי אמר ולנפתלי שנאמר
הרהור ,וגו׳ ומלא רצון שבע

חמור יששכר שנאמר ליששכר
את מוציא בתורה הרהורו ומתוך ,המשפתים בין רובץ גרס י״ב מכח ,י״ב שינה וכח _

ואומר .ינצורו ובריתך שנאמר ללוי תשמיש ,לאור התורה _ הויו״ת י״ב בן לשס ומהם אותיות י״ב בן שם שיל אותיות
הפעם

מגרמישא הר״א .
ה0  לעיתה צ״ק, ס״פ ל״נ ס״י ז״ח ה׳׳ו כשופוח עשרה שהים מ״א ״

 המרה הלועזים וכו׳: מלאכה ומעשה השמיש ומשגל •
 המסס עליזים ב׳ ,לעז לו וגורמים האדם את המרעימיס הככד

.ושהיה באכילה המסס .האדם את שמשמהים והמחול אסממוכ״א
ומחול

גאון ר״ם
ה  נקראו לכך ד׳ס הירש .השומות אותיות עשרה שתים מ״א £״

 רפויות לא אינן לנדן כשהן לפי כפולות ולא פשומות
 דגושות בהן יש אחרות אותיות עם כשיתחברו ומיהו ,דגושות ולא

 תמורותיהן הן ואלו כפר״ת. בג״ד כמו תמורות להם יש כן ועל ורפויות,
החרות,; ריחה המורות ,חרשות שמיעה תמורות ,עורון ראיה המורות

,השמישסרוס תמורת רעבון, לעימה תמורות אלמות, שיחה תמורות ̂ _
 שמחה,- יגון המורות עצה, הרהור תמורות כעס, שחוק המורות רוגז, רחמים תמורות הלוךחגרות, המורות מנוחה, מעשה תמורות
גימ׳ פשומות אותיות מי״ב שנבראו המזלות י״ב כי על מצרים גלות כנגד פיר׳׳ס .צ״ק ס״ע ל״נ מ״י ז״ח ה״ו :עירות שינה תמורות

ה״ו
ה' אוצר

ה ״ א פ ״  ומעלת אמ״ש אותיות מעלות הקודמים כפרקיס לך שבאר אחר מ
 אחד בכל נפש שנה עולם אל והשפעתם כפר״ש בג״ד אותיות

 אותיות מכ״ג הנשאר לפרש עליו נשאר מכונתך על והעמידן עולמים מיצורי
 שנ״ה לעול״ם להשפיע רמה במדרגה הס שגם צ״ק ס״ע ל׳׳ל ע״י ו״ח ה״ו

 שמיעה כחות י׳׳ג מהן היוצא שהיסוד ואמר והתנועות והנפשיות ההרגש נס׳׳ש
 לי״ב ומהן הויו״ת י״ב בן לשם ומשם י״ב בן שם של אותיות מפח הבאות וכו׳

:שבעים לי״ב ומהן מולות לי׳׳ב ומהן צינורות
אטר

בוטריל הר״ם
מה  אחת ושיבה אבנים שסי הם אותיות ושהי אבן קורא והאות ישראל אבן יו

 הראשון . דרכים בשתי הצירוף ולעשות לגלגל תוכל זה כמו אבנים שתי שנקראת
 אנ״י כמו , גלגולים בששה ולגלגל להפוך תוכלו אבנים שלש ושל א״ל, השני ל״א

 לששה ר׳׳ל בתים ששה בונות אבנים שלש כל וכן ,יא״נ נא״י ני״א אי׳׳נ נא״י
 והאחשדרפנים כמו אותיות עשרה מאחת שהיא ותיבה שאמרתי כדוגמא חיבות

 האותיות כל צירף והקב״ה .מספר לאין גלגולים ברובי לספך צגלגל מוכל
 לשמוע, יכולה האוזן ולא לדבר יכול הפה שאין מה אחד בדבור כ״ב פם

 ׳3 והמליך . אמות גג׳ שעשה כמו כפולות משבע אות לכל כתי נתן זהקג״ה
שצ׳ם שהם משרתים השבעה כי ת׳ וכן ר׳ וכן ס׳ וכן כ׳ וכן ד׳ וכן ג׳ ■וכן

כיצד .כצנ״ש הל״ם הימים וראשי ,מל״ם כצנ׳ש הם הלילות וראשי ,לעולם חלילם וחוזרין אחת שעה מהם אחד כל ולילה לילה ובכל יום בכל משמשים חנכ״ל
 ,לבנה תשיעיס ,כוכב שמינית ,נוגה שביעית ,חמה ששית , מאדים ממשית ,צדק רביעית ,שבתי שלישית לגנה שניה ,כוכב ראשונה שעה ראשון גליל

 בשלשלת התחתון עולם לקשור יצירה ספר כיון זה ואל .התכונה בספרי כאשר יתבאר הסדר כל וכן ,מאדים עשר שתים ,נדק עשר אחת ,שבתי עשירית
 לקת גתים ששה בונות אבנים שתי יצירה ספר בעל כתב ,וז״ל פירש ורבינו .הפשיטות בתכלית הפשוט אחד הוא המסדר כי אחד שהכל לומר העליון .עולם

 «'שבעם והקצינים הגדולים ר״ל קדש אגני תשתפכנה כמו גדולה לשון על אבנים מצינו וכן .בוחן אבן וכן ישראל. ראש שפירושו ישראל אבן רועה משם כמו אבנים
 התורס להם נתן וישראל , קדישא בעמא עוזיאל בן יונתן תרגם כאשר אקדח אבני וכן לוהט אש משרתיו שנאמר כמו המלאכים שר׳ל התהלכת אש אבני בתוך זכן

 עניניח הם והאותיות אש קודחי אש כקדוח כמו אקדח ובא האש כמו ומאירות מזהירות מרגליות שהם היקרים והאבנים למו דת אש מימינו שנאמר אש &היא
ת. יבנה בחכמה כמו חכמה ענין על ובתים הקבלה. בספרי מבואו כאשר וגתבניתם בצורתם מאד נכבדים א. נאמן ביתי׳ נכל ונאמר, בי  גנם ונאמו הו

תי כדאמרינן בראשית סור על אבנים בשתי והתחיל בתים הס והתיבות אבנים הם והאותיות בתיה שני בונות אבנים שתי יצירה ספר בעל ואמר .לך זגול בית גני
אינו ארור בלשון שהוא גאל׳׳ף ולא ברכה בלשון שהוא בב' למה דאמרי אית . ההא והעולם הזה עולם עולמות שני שהם בג'להודיעך למה וז״ל, רבה גגראשית

,יעמוד ולואי ברכה בלשון גוראאותו אני הקב״ה אמר אלא . ארירה בלשון נברא והוא לעמוד יכול היאן לומר למינים פה פתחון ליתן שלא באל׳׳ף לא למה דאמרי
ואומר שלאחריו כעוקץ לו מראה והוא שמו ומה גראני שלמעלה זה ואומר וכו׳ שלמטה ועוקן שלמעלה עוקן עוקצין שני לה יש ג׳ אלא בב׳ למה דאמרי אית

ה כמו אבנים שתי יצירה ספר כתב ולכן ,ומופלא גדול סוד לו יש רבה בבראשית הנאמר זה וכל ,שמו ה׳  שלש ,בתים שני ולאחור לפנים שמתגלגל י׳
הצירוף סוד יעשה האיו ללמדנו הפרק בזה ,אבינו אברהם שכתב מה וכל .כלס וכן גתים לששה ומתהפך שמתגלגל יה״ו כמו גתים ששה כונות ■אננ־ם

ה: אתלו עלם דגרא כבשי ארום , והדרן,געדגיה , עקא מכל יתנא ישזיב ורחמנא . החכמה בזאת . . בגוי
ה, יסודן ,צ״ק ס״ע ל״נ ט״י ז״ח ה״ו ,פשוטות עשרה ,שתים מ׳א ״ה3' אי  רוגז), רגזנות(נ״א הלוך, ,מעשה , תשמיש ,לעיטה ,שיחה , ריחה , שמיעה ר

ר, ■שחוק,, . ה, הרהו  (יש עשרה, השתים אלו נבראו אופיות עשרה השתים ובאותן . פשוטות עשרה שתים כעד פעולות עשרה שתים כאן פרי שינ
' פוד ■ ' י —



noהראב״דגדא פ״ה יצירה ספרהראב״ד

ולפיכך .המפפלים מאלו או״א כל מהוס למיל כיארסי וככר כתפיו ובין שלאמר למימין שינה y אלי אישי ילוה הפמס
ה״ו פטומות עשר שנים ולכארס: לחזור צריך אימי מסוך ריחו יצא פומיפר מאשת כשנמלמ ליוסך ריחה שק;

פו. ועד העולם גבול אלכסון; גבולי י״ב מדהן צ״ק ס״ט ל״נ מ״י ז״ח קעורה ישימו שנאמר ללוי ריחה וי״מ סו
מזרחית גבול ; לרומית מזרחית גבול ;צפונית מזרחית מלשון יוסף פורת בן שנאמר ליוסף ותשכניש ;וגו׳ באפך
 מאשם והמלמו ורביה פריה

 לנפתלי שיחה וי״מ . 'פומיפר
 שפר; אמרי הנותן שנאמר
 ידיו שנאמר ליהודה ומעשה

 כל אשר המלכות לו כי לו רב
ה. מעשה ד  ריחה וי״מ בי

 נתנו הדודאים שנאמר ליששכר
 ראובן דודאי בשכר פי' ריח
הרהור וללוי .יששכר נולד

 משפעיך יורו שנאמר התורה
 ראיה ,השי״ת פעולת מתארים מדות י״ב אלו ובכל .ליעקב

/ וידבר ה'; וירח ה/ וישמע ה/ וירא ;אוכלת כאש ולשונו ה

 גבול ;דרומית מזרחית גבול צפונית, מזרחית
 גבול ;תחתית מזרחית גבול ;רומית מזרחית
 גבול ;תחתית צפונית גבול ,רומית צפונית

 ;צפונית מערבית גבול ;דרומית מערבית
 ;תחתית מערבית גבול ;רומית מערבית גבול
 .תחתית ררומית גבול ,רומית דרומית גבול

 זרועות והם עד עדי עד והולכין ומרחיבין
:עולם

 תחתית; מזרחית גבול ; רומית
ת; מערבית גבול וכו'  תחתי

 גבול רומית; צפונית גבול
 דרומית גבול ;תחתית נפונית
ת; דרומית גבול ;רומית  תחתי

 או בצפון למנות אין אבל
 צפונית מזרחית צפונית בדרום

 מזרחית דרומית או מערבית
מנית כבר כי מערבית דרומית

ומערב. מזרח בכלל אותם
 לך פירשתי הנה אלכסונות גבולי עשר שנים אלו ופירוש
י״ב אלו ומרחיבים :מסודרים ותמצאם וע״ש היכלות בספר

 עד הבנין מתחלת פירוש .עד עדי והולכין אלכסונות גבולי כל אח ;בכס בעלתי ואנכי הוא, אוכלה אש אלהיך ה׳ כי
קדם, אלהי מעונה שנאמר עולם זרועות הן והן :סופו בשמים יושב ,אלהיס הלכו ה/ אף וחרה ,הגדול ה׳ מעשה
שהוא .ימינו בזרוע תלויים צבאם וכל שהשמים מלמד וגו׳ תמצא ואס .ה׳ תישן למה עורה ,להשחית ה׳ חשב ,ישחק

מקיפין אלכסנותיו גבולי וששה הויו״ת וי״ב , החסד דע ית׳. לשס המדות מאלו תאר ובכחוביס בנביאים בתורה
בזרוע תלוין צבאיה וכל שהארץ מלמד .ימין מצד לתפארת יתפרשו ולא מפא״פ המקובל לפי׳ האלו התארים צריכים כי

וששה הוויותי״ו וי״ב ;הגבורה והוא הקב״ה של שמאלו ־ התארים באלו שיתאר ס׳י׳ו כי העילות בעילת משל ע״ד רק
גבולי

 בדור כיצד ;מצרים של ישובה היה כך .צ״ק ס״ע ל״נ ש״י ה״ו.ז״ח
 צוען לשני נבנתה שנים שבע וחברון וכתיב חברון נבנית השלגה
 מידי יוצא מקרא אין נכונה דרשה רבותינו שדרשו ואע״ש ,עצריס

׳f הסר שנה תנ״ב היו מצרים שלקו עד הפלגה ומדור ששועו,

ה׳ אוצר .
 יסודוה י״ב אלה מכל הנמצאים התארים אלה כל כי לדטת לך יש המחבר למר1

 שתשמור ראוי אבל ,נפרש כאשר הש׳י אצל נמצאים כלם זכרן אשר
ס עצ נאמרים התארים שאלה תחשוב שלא מאד נפשך  הם רק ויתעלה יתברך א׳
 לרע הן לגיוב הן פעולתם כפי הי״ס מן המקבלים על 'הנשפעים פעולות הארי

 במרכבה פעולתם כפי נוגעים אדם בני מעשה כי על יורו אשר והמאמרים
 אין לוה והדומה אמכם, שלחה ובסשעכם בזה יורו רבים ופסוקים העליונה

ם אחרים מאמרים ויש .מספר ד  שים וכו׳ לו תפעל מה חטאת אס ההפך מו
 ועושים גורמים אדם בני מעשה כי על המורים המאמרים כי ודע . זה על לבך

 בא״ס זהו ההפך המורים והמא־.רים ,בספירות הלא זה אין בעליונים בושם
 אמנם .הקודש ספרי בכ״ד בעברן רבות ספקות לך ויותרו זה וזכור ,ית׳
 יבין והמשכינ יבא ה׳ ואוצר מקומו פה אין עמוק ספק יפול הדרוש בזה

 כ״א נבאר ומעתה .למבין בזה ודי הוא סברא בעל אס מעצמו ההוא הספק
 ,לאה אל אלהים וישמע ככתוב .שמיעה ;הש׳י אצנ נאמר איך מהיסודות

 ,האור את אלהיס וירא . ראיה :כא.'ה ורבים ישראל בני נאקת את שמעתי
 :לה׳ ניחוח ריח ,הניחוח ריח את וירח .ריח : ישרא; בני את אלהיס זירא

 ואנכי השמיש. : הוא אוכלה אש אוכלת, כאש ולשונו לעיטה. :אנסים יידבר שימה
 . שחוק :ה׳ אף וחרה . רוגז :ה׳ מעשה כל את מעשה. ;ה׳ נאום בכם עלתי3

 להשחית, ה׳ חשב .הרהור :וילך בם ה׳ אף ויחר .הלוך :ישחק בשמים ייושג
 בעולם אמנם .ה׳ כישן ויקן ,ה' הישן למה עורה .שינה : מחשבות וחשב

ג אלו כל הגלגלים וקיימים חיים בעלי הם כי במורגש נמצאים תארים הי׳
וד׳

גאון ר״ס
 וכך שנים חמ״ה היה מצרים של ישוכה נמצא המ״ה וישאר מהנ״ב
 המזלות נקראו דינם כ־י ועל ,צ״ק ס״ע ל״נ ע״י ז״ח ה״ו גימ׳ עולה

 יצחק. אלו שור טלה ,וכמהלכם כהס נוצר .שור טלה ה״ו כשמות
כשכם ונזדמן מיוסף ונזונו שכטיס י״כ זן שהיה יעקכ ז׳ ואברהם;

והציל
יוטריל הר״ט

 המקובל אהרן ר׳ הרב 3ה5ש כמו פשוטות עשרה השתים בחשבון גדול הוד
ה שיעקב הו׳א בלילה עמה וישכב ,וז׳ל ז״ל מאיר רבי הרב בן הגדול  שם ע׳
 על ים נאמ עדים והם גדול עולם כמד קכין עו;ס ולהכין הצורות בחונן מנתו

 לעשות מוכן אחד כל איברים י״ב נפש מזלות י׳ב עולם ושנה נפש בעולם אחדותו
ב בלילה שעות ,עשר שתים ביום שעות , חדשים י״ב שנה מלאכתו  ובשביל .י׳

 ז״ל האיי רבינו וכתב .יששכר ממנו יצא ע״ה יעקב הנפלא הסוד זה אל שכיון
 רומזת היא שיני״ן ב' התחברות בעבור המבטא מן שחסרו יששכי שי״ן .וז״ל
 ,הפועל שכל קראוהו והפילוסופים מטטרון נקרא רז״ל שבלשון הצורות נותן אל

 כי ואמרו ,מטטרו׳ן קראוהו ע״ה רבותינו .שניה ספירה יקראו הקבלה ובעלי
 שבבבל ורבינו .שד״י הצירוף בסוד עולה שהוא רבו כשם ששמו בקרבו שמי

 היא ב״ש דא׳ת בית״א אלפ״א בצירוף הב׳ רבו כשם שמו בקרבו שמי כי פירש
 להעלים הי׳ לכתוב רצה ולא דל׳ת הוא בית׳א האלפ׳׳א זאת בצירוף והק׳ שי״ו

 כבוד כי וההסתר ההעלם צ/ על לבא ה-ירופים דרך כן כי המופלא הסוד זה
 חכמות לבעלי התבאר כאשר הד׳ אות יביא הק׳ נקוד וסוד דבר, הסתר אלהים
 שמר תרגום כי הצורות בשמירות תורה מטטרו״ן ומלת ,הנקוד בספר הקבלה

 חכמת בעלי אל נודע כאשר וממשלתו פעולתו אופן כפי יקרא כח וכל ט״ר לך
 אלא האלהי מעצם התחייב לא כי הפועל השכל יקראוהו הפילוסופים .הקבלה

 והגאון .הראשונה מסבה נאצלת שנית סבה והוא יותר לא פשוט אחד שכל
 מטטרו׳ן שם שניה לספירה קיאו הקבלה בעלי כי פירש מ״כ אבינו אדוננו
לצרינן אס אהה הלנו באמרו יהושע ובעצין ,ד׳ בן משם למטה שם שהוא

ויר,עד
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 פמליא וכל .שמאל מצד לעמרה המקיפין אלכסונוה גבולי
כי אלכסומה גבולי אלו בי״ב עוברים ממה ושל מעלה של

ר״ם ■
 שנעשה יעקב כנגד תאומים ואמהותיו ועבדיו ובנותיו בניו יל5ה1

 חיה היא סרפן מצרים גלות סרפן ח׳ .למצרים שגלה לעשו תאום
 וכנוי מלכים נגד בשולי לנוי ’ עורו לרפואה נוצרה במים גדילה
 על במים במשאות נשאת עובר בים מעשיו מה בלעז לאור״א סרפן

אריה פ׳ .ובהמה חיה לשאר זה דבר נמצא ולא ,סרפנים לשאר גבו

בוטריל הר״מ
 5ז ר!״ל שאמרו בהגדה ומצינו .באהי עתה ידו״ד צבא שר אני כי לא ויאמר

 ,עשר עשמי כדמיון המלה זאת ובאה ידו״ד צבא שר עצמו שקרא מעערו״ן
 בירושלמי ז״צ רבותינו אמרו רכן ,שבתון שבה ,אהיך האמינון ,עין בה אישון

 שכ״ל שומ״ר שד״י ר׳׳ל יששכר בשי״ן והנרמז הכלול הסוד וזהו טהורה. שמירון
 בשאר לא צורתו בנתינת נפרד לשכל צריך באדם כי בפילוסופיא התבאר כבר כי

 יהודה רבי הרב וכתב .ז׳ל האיי רבינו הרב עכ״ל ,יבין והמבין , הנבראים
 יצירה ספר כתב וז״ל, ישראל מקוה הנקרא בספר הגדול המקובל שמריה ב״ר

ע ל׳ן ט״י ז״ח ה״ו פשוטות עשרה שתים  ,שמיעה ראיה ,יסודן ,צ׳ק ס׳
 הרהור, ,שתוק ,רגזנות ,הליכה ,מעשה ,תשמיש ,לעיטה , שיחה ,ריחה
 שהביא מה יצירה ספר בעל לבאי בא חמישי פרק שהוא הפרק בזה ,שינה
 שלש סוד פירש שלישי■ בפרק והנה . נשוטות עשרה ושתים ואמר ,ראשון בפרק
 בא ועכשו . כפולות שבע שהם כפר״ת בג״ד סוד פירש רביעי ובפרק ,אמות
 השתים אלו לסוד ומצא .ושמושם ביסודן פשוטות עשרה השתים סוד לפרש

נו׳ שיחה ריחה שמיעה ראיה פעולות עשר שתים פשוטות עשרה  ולכוין ללמהו ,ו
 עין כי ,כידו עיניו יראו שנאמר כמו בעין היינו ראיה .עשר השתים סו־ אל

 כשנעשה הוא תשמיש .יביטו לנפח עיניך ,ירושלים תראינה עיני־ ,יראו בעין
ה. ׳בכוונה הראוי ובזמן הראוי כפי בטהרה  דברינו אח שיבין מי וכ; ראוי

 במדרש והנה .חנה אח אלקנה וידע כמו ידיעה בלשון נקרא החבור למה ישכיל
 כל על נמנו דינו וביה שהוא מלמד עשוהו כבר אשר אש רז׳ל אמרו קהלת
 .האופן בזה גדול סוד ויש .כנו על והושיבהו יצירתו חייבה שכך ואבר אבר
 עורות גניבה לעשות שעוסקות בעת שהידיס שיאמר כמו משל לך אתן זהנה
 ובזמן ,הראוי כפי ,תנאים משלשה חון שהוא במשגל הוא כך מגונה דבר

 נאה דבר עושות התנילין שמניחות בעח והידים . ראויה •ובכונה ,הראוי
 החכמה בסוד וחתום כלול האדם בהיות החבור באופן הוא זו כדוגמא ומתקבל,

 כאדם רז״ל ואמרו ,ולויות איש כמטר בפסוק הנפלא השוד וזהו . ודעת ותבונה
ה באדם בו יש שותפין ג' רז׳ל אמרו ולכן .שלו בלויה המעורה  ואביו הקג׳

 הגדול המקובצ הרב וכתב ,ז׳ל שמריה ב׳ר יהודה ר׳ הרג עכ׳ל .וחמו
 טעים , פשוטות עשרה שחים .לה׳ השער זה הנקרא בספר וז״ל אליהו ר׳ הנקרא

 השבע כדרך לא קשה במאמר לאמר דרכן כי פשוטות אבינו אברהם קראם למה
 ספר עבוהוה שיבין ומי בםוך> או באמצע או הדיבורים בראש או אלא כפולות

 עשרה לשתים גדונ סוד יש והנה .זה יבין ז״ל אדוני׳ ר׳ הרב שחבר הדקדוק
 הרי שמיעה ,ראיה ה׳ כאן הרי ראיה .יצירה ספר בעל מצא כאשר פשוטות

 לעיטה ,שיחה ח' כאן הרי שיחה ,ריחה ז׳ כאן הרי ריחה ,שמיעה ו' כאן
 לשון לעיטה .כולם וכן ,תשמיש י׳ כאן הרי תשמיש .לעיטה ט׳ כאן הרי

 שר׳ל נא הלעיטני מלשון והוא חלתית שהלעיטה או ז׳ל שאמרו כמו אכילה
ו השמיש .האכילני /  מצד והיינו ,בו הנאה לאדם שיש התשמיש הרגשת הי

 כי התרנגול דרך על משתמש בהיותו האדם אל חרפה הוא אשר המשוש חוש
 השתים סוד בכל וכן .יצרה לשבת בראו תהו לא כי לאמרו אפשר אי זה זולת
 ושס רז״ל אמרו והרי .אמצעיתם הדברים מבחר כי הישר קו על נאמר עשר
 ר' הרב עכ׳ל ,ושומא משקל מענין שהוא ושם אלא ושם הקרי אל אראנו דרך

 העולם פירוש .אלככונין גבולין עשר שנים .לה' השער זה הנקרא בספר אליהו
 אלכסונין שני לו ים פאה וכל ומטה מעלה רוחות ארבע , סדרים ששה לו יש
 האלכסונין לדמיון מרובע הוא העולם כן פנים ששה לו יש שהעולם כדמיון י5

 והולכים מרחיבין ,אלכסונין עשר שנים לו מנינו פאות שש לו יש ולעולם והואיל
 9להרמי ולא להתקצר בלי לעולם מרחיבין אלכסונין אותם ר״ל סעולם גבול מד

:עולם זרועות והם לו שקצוב ממה יותר
ג י מ

 יהגלגלו ולפיכך טגולוס. והנקודוס מרובטוש האוהיוס
לגון^: סיוה הנשמה כמו חיוסס והס באותיוה הנקודות

' ט״ב
גאון

 בהולה י' .ולכלוחס להאבידס השבחים כל ושיסח כאריה כיורף פרעה
 ל׳ .דודים עח עתה והנה ואראה ישראל בהולה יהודה בה מהללת
 מי ואמר צר לשון עצמו, וגדל שלח נ׳ .האריה מן הבהולה לידון מאזנים

 שסבב פרעה הוא קשת מזל ס' .בעצמו העוקץ כעקרב עהרב .השם
אהרן ע' .אויב אמר כד״א קשתו מן חץ לירות הים על ישראל את

ומזלו
ה׳ אוצר

 ומי האלם בחי׳ בשפלי וכ״ש ומושכלי נפשי שכלי כדוריה להם יש פנים וד׳
 המצא השבטים לידת אצל הנמצאים בפסוקים דק עיון תעיין וכאשר .המדבר

 .אנכי שנואה כי ה׳ שמע שטעון .בעניי ראה ראובן .התארים אלה כל בם
 הפעם ליהודה שיחה .באפיך קטורה ישימו לוי ריח .ושמיעה ראיה הנה

 פורסיוסך. בן י ליוסף תשמיש .לחמו שמנה מאשר לאשר לעיטה .ה׳ את אודה
 שחו • דיו עלי נהם דן יהי לדן רוגז . קדקוד זרוט וטרף לגד מעשה
 ליששכר הרהור .בצאתך זבולן שמח לזבולון הלוך .רצון שבע נפתלי לנפתלי

 .זהו שכן כתפיו ובין לבנימין שינה .בינה יודעי יששכר מבני הנבון והוא
 לכל יתבאר הספירות תנ התארים שירמוז ומקום התארים באלה נדבר שראינו
 יבין־: והמשכיל בנפשן מבואיין הברייתא דברי ושאר העבודה. בספרי משכיל
 דין מבית היוצאים דברים לשון והיא מהן היוצא מדה .מדהן ךןא׳) (הפן

 גבולי י״ב . כדרכיי לאיש לתת בארץ הפועלים הפי העליון
 בעיגול עומדין שהן ולפי .ד׳ בן שם צירוף הם הי״ב אלה כי אלכסונים
 בתשבורת והתבאר אלכסונים, גבולי י״ב נקראים שוים חלקים לי״ב ומתחלקים
 הוא שהאלכסוו ידעת וכבר הקצה אל מקנה העיגול העוכר הוא שהאלכסון

 הוא כן ההוי׳ה צירו!: ולפי .שוים חלקים לב׳ העיגול את ומחלק הממוצע הקו
 בקצהו והב׳ האלכסון בקצה תהיה הא׳ שההוי״ה עד האנכסון נורת מעשה וזה

 ודע .ע״ש ע׳׳ב מ״ס דף לעיל הראב״ד בפי' מישרים תחזינה עיניך וצורתו
 סוד זה סוד שקדם במה ביארנום כבר אשר מ״ב בן לשם היות משפטו כל כי

 לארן למעלה ששה תמיד יהיה ההויו״ת והנה .ידו״ד אלהיש אל הג׳ אלה
 וכמו תחתית וששה הארן על תמיד מזלות ששה כדמות מלמטה וששה החיים

ה כל כן מיוחד אחד חודש על שולט מזל שכל  מ' ההוי״ה והנה . שולטת ההוי׳
 חדש על מטונה ב׳ וההוי״ה . החיים ועל טלה מזל ועל ניסן חדש על ממונה

הג׳ .הממון ועל שור מזל ועל אייר  ועל תאומים ועל סיון חדש על ממונה ו
 סרטן ועל המוז חדש על ממונה והד' .התורה נתנה ובו והאחים הקרובים

 . בנים ועל אריה ועל אב הדש על ממונה והה׳ והאבות. וקרקעות בתים ועל
 ועל תשרי חדש על והז' . ועבדים וחולים ובתולה אלול חדש על ממונה והו׳

 והמוח ועקרב חשוון חדש על וסח׳ . ושותפות ומלחמה נשים ועל מאזנים
 . והסחורות והחלומות הדרכים ועל קשת ומזל כסליו חדש על והט׳ . והירושות

 ומזל שבט סדש על והי״א . המלכים וביש גדי מזל ועל טבת חדש על והי׳
 ועל ומזל.דגים אדר חדש על והי״ב . והאוהבים והחן ההקוה בית ועל דלי

 הנבראים שכל תמצא הויו׳ת באלה תעיין כאשר והנה .הסוהר ובית אויבים
 שמו וחושב אלהיס ירא איש כל ולכן . ולתמורות ולהריון ללידה בהן תלויין
 שתלד לילד מקשה כל אל בשש מלהכריח נזהר יהיה השמות בפעולות בקי והוא

 בהוי׳ה יוציאהו שם ע״י והוא טובה בהוי׳ה שיצא ראוי היה שאם לפי מהרה
 וזה בהיפך או עליו לבא העתיד הרעה כל עליו הביא האיש זה נמצא רעה
 ביארתי כבר והתחתים והרומים והגבולים . זה ודע ,הש״י למעשה מנגד יהיה
 . צפונית מזרחית גבול סגבולים בתוך בכאן הזכיר לא כי תדע רק שקרם במה

 כבר כי ומזרחית מערבית לדרומית וכן ומערבית מזרמיה צפונית וגבול
 :אלכסונים גבולי י״ב אלו פירוש .ומרחיבין :ומערב מזרח גבול אצל הזכירם
 , עולס זרועות הן והן :סופו עד הבנין מהחלת פירוש . עד עדי עד והולכין

 הפחד. שהוא שטאל ובזרוע החסד שהוא ימינו בזרוע תלוי העולם שכל מלמד
 אותה מקיפין הויו״ת ששה במסבו המלכה ובהיות בת׳ה תלויין הן הויו״ה וי״ב

 ר׳ל ,החיות בין מהלכת והיא . מלמטה אותה מקיפין הויו׳ח ושש מלמעלה
 נשמות כדמות הן שבהן שהנקודות לסי חיות האותיות ונקראו האותיות בין

דביי ושאר .וכו׳ ילכו נלכה הרוח שמה יהיס אשר כל ואל חיים בבעלי
הב-־ייתא
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ב ״  ז״ס ה״ו פשומוה י״כ מ
 חקקן צ״ק ס״ע ל״כ כן״י

 כבר .המירן שקלן צרפן חצק
 :לעיל מלוה ה׳ אלו פירשנו

 בעולם מזלות י״ב בהם וצר
 .״ד7ג מע״ק סא״ב .טש״ת

 הא״א נא״ס בשנה חדשים י״ב
 מנהינים וי״ב .טש״א םח״כ
 שתי ידים שתי הן אלו .בנפש

רגלים

ב ״  ל״נ ט״י ז״ח ה״ו פשוטות עשרה שתיים מ
 צרפן שקלן חצבן חקקן צ״ק ס״ע

 בעולם מזלות עשר שנים בהם וצר הטירן
 שנים הן ואלו .גד״ד מע״ק סא״ב טש״ת סימן
 אב תמוז פיון אייר ניסן בשנה חדשים עשר
.אדר שבט טבת כסלו מרחשון תשרי אלול
 ידים שתי בנפש מנהיגין עשד שנים הן ואלו
 מרה כבד טחול' כליות שתי דגלים ושתי

 עליזים ושתי לועזים [שתי קרקבן קיבה הממס
 ושתי טורפין שתי יעוצים ושתי יועצים שתי

 : האלהים עשה זה לעומת זה את גם מלחמה כמין וערכן [מריבה] כמין(מדינה) עשאן .ציידים]
כיצד ־ \

 כבד טחול כליות שתי רגלים
 וקרקבן. קיבה המסס מרה
 רגלים ובשתי ידים כשתי הנה

 ול״ב הויו״ת י״ב כלולים
ם. אחד בכל נתיבות ה  ובשתי מ

 צינורות י״ב אחד בכל יש כליות
 מריקים אחד משרש טבעם

 ברית אות אל השפע מהם
 על עולמות ח״י והוא .קדש

ידי

מגרמישא הר״א .
 אשר ה' את אכרך שנאמר כליות ב׳ הן לועזים ב׳ .כשחוק ומהול
 הוושמ הוא הקורקכן עליזים כ׳ .כליותי יסרוני לילות אף יעצני

 צואה בהוצאות משמחו התחתון כמן הוא וקבה בבליעה ומשמחו
עומד. לבדו אחד אחד אהד ג׳ :והולך מפרש מורפים ב' תלים. ומי

 שבעה .ונפש שנה עולם אלו והם אחד הוא כי יוצרם על מעידים
 מכריע אחד הק הוא והשביעי שנים שנים שנים בשלשה נחלקים
 האחד על ומעידים ג׳ ג' מלקים בב' נחלקים ועוד .וכו׳ בינתים

 אדוקים והם אוהיות כ״ב .החפצים כ״ב :שני לו ואין אהד הוא כי
 דבורים והרבה דבור בראש ה׳ אות המליך :ובנפש בשנה בעולם

 וכן צ׳׳ה ס״ע ל״נ מ״י ז״ח ה״ו הראשון ובנה רליבה כל בראש וה'
 ה״ו פשומות עשרה שהים :כדלעיל . העדים את חצה ;כלן תפרש

 דרכן אז יחידות כשהאותיות פשומות נקרא צ״ק. ס״ע ל״נ מ״י ז״ח
 דבור בראש או אלא כפר״רל בנ״ד כמו לא רק קשה במאמר לאמרן

בז׳ כמו המורות אותיות עשר לשנים גם יש לכך בסופו; לא כתוכו או
:הנחירים סתום כמו רוח* אח מתם :כלם וכן עורון ראיה רלמורות

 •מושלין אינן וניסן מלה ה׳ עם שנוצר ואע״פ כלם וכן ה׳ עם נוצר
 והצי שעות וי׳ יום שלשים עד ניסן הקופח מיום אלא ניסן הדש בכל
 וכן וכו׳ שעות וי׳ יום שלשים מלה מזל כלות מיום שור וכן ;שעה
 הכוכבים וכל לקצה מקצה הרביעי ברקיע ונמהו כנחש תלי .כלם

ואינו, לנהגם כלם על מלך והוא בו אדוקים והמאורות והמזלות
אם כי המזלות גלגל אינו כאן שנאמר גלגל כי אמר יב״ק וה״ר ;הקו״ף מנהיג הלי של והלב הם, שנים אומרים ויש .לעין

.־לפניו שהיסה ישנה בנוסחא *כ״ה :לחורף ומחורף לקין מקין השנה גלגל

ג»ון ר״ם
 כמצודה מצרים ועשו שצדו ישראל ע״ש צ׳ עזים. גדי ע״ש גדי ומזלו
 בדלי; כמו בהם ודלו מצרים את וינצלו .דכתיב דגים בה שאין

 ,לציים לעם מאכל תתנהו זש״ה לדגים וגם לקופין למאכל ניתן ק׳
 עון שלם לא כי שנאמר מזלות בי״ב נדונו לכך שבמים י״ב אלו

 ה״ו האותיות מלאת עד סאתם נתמלא לא פיר״ם .הנה עד האמרי
 אלכסון גבולי י״ב פשומות עשרה שתים צ״ק. ס״ע ל״נ ז״ח.ט״י
 ובין העמודים בין יש י״ב פיר״ס .וכו' ומפסיק סדרים לו׳ מפוצלין

 ממים הן העמודים ואותן העולם המעמידים בתהום הסדרים
 בין י״ב ואותן ;התהום את המקיף ירוק מקו ולמטה כדפירשנו
 גבול שנינו ולכך פשוטות אותיות בי״ב נבראו, סדרים ובין העמודים
 פירשתי כאשר מקצעות לארבע ולדרום לצפון ולמערב למזרח מקצעות

 ולדרום לצפון ב׳ ולמערב למזרח ד׳ הם עמודים הששה כי זה, בספר
 ס' הירוק מקו למעלה פירוש רומית .ודרום צפון קוטבי ובהם ב׳

;העולם הויו״ת הם והן- אמות
;בפה .חצבן : צורתן דמות עשה ■לעיל פי׳ .חקקן פשוטות י״ב מ״ב'

לאפי׳ שקלן. זו: הקדים פעמים זו־ הקדים פעמים וצרפן.
 ;כפולות בז׳ ולא אמות בג׳ ולא פשוטות בי״ב שקלן גרסינן אמאי
פיר״ס .המירן :ניחא מצרים דגלות לגימ' דנעשו דפי׳ ר״ם ולפי׳

דיש

נראה

ה׳ אוצר .
 :בטז׳ס פעמים כמה שקדם במה פירשנו כבר כי מעצמן מבואר הברייסא

ב ״ ) (הפן מ א׳ ג ה ׳  השש התיבוה גם וכו׳ חקקן פירשתים: כבר פשוטוה. י
 הצורה שם על כך שמם נקרא מזלוח וי״ב פירשנו האלו

 וכן טלה נורה על מהם הקדומים בזמנים הלז׳ בגלגל הכוכבים מן פמצטיירה
 אדר במקרא מצאנו מהם ומעט קריאתם טעם ידענו לא חדשים וי׳׳ב .השאר

 הכשדים בין מפורסמים היו אע׳ה אברהם בזמן כי ואולי ״ כסליו היון ניסן
 המס״ס .במקרא נמצאו מהם שבנפש ומנהיגין .כן כתבן ולכן הנהר ובעבר
 בתוכו נמצאים עלין ס׳ ם׳ שהן ר׳׳ל ס״ס ה״ם מורכבת תיבה שהיא בו אמרו
 נמצא והוא קרוש שהחלב מקום הוא קיב״ה בתוכה. והעלין כדור כדמות והוא

 וקורקבן .העליון קרב הנקרא האיצטומכא באדם ותמורתו. האלם חי בבעלי
 באדם כנגדו כי ואמרו האלם חי בבעל הקיבה תמורת במעופף בחי נמצא הוא

 ,והמעופף המהלך האלם חי בכלל שבנפש מנהיגין י״ב וא׳יכ . ב״ט הנקרא המעי
 בפרטם לא נמצאו בכללם ובאדם ובעופות בבהמות א־ לבדם בבהמות לא

.הי״ב מכלל והוא בנהמה נמצא ולא נעופוס נמצא אשר קורקבן מ׳׳ז וראיה
ואולי

בוטריל הר״ט
ב ״ ב מ  מרה, כבד, , כליות שתי ,רגלים שתי ,ידים שתי . בנפש מנהיגים י׳

 אס גם מלחמה כמין וערכן מריבה כמין עשאן ,דקין,קרקבן קיבה, טחול,
ר האלהיס: עשה זה לעומס זה מ  לבי קירות אפתח עתה בוטריל משה א

 זה אל להועיל רצויה כונסי כי בקרבי שהוא החכמה מעין מי לחון ואשפוך
 כאשר .הגירסא טוב לו אומר ולכן ,היה רצונו הספר זה שללמוד החכם
 אלו יצירה בספר כתוב וז׳׳ל, נמצא הגדול המקובל אהרן רבי הרב בספר

 כבד ,כליות שתי רגלים שתי ידים פתי .בנפש מנהיגים עשר שנים הם
 בקצת היא המשובשת הגרסא וזאת .קרקבן דקים קבה טחול ראש לב מרה

 ידים שסי היא הנכונה הגירסא לכן .מנהיגים י״ד כאן יש הנה כי יצירה ספרי
 עשר שנים בכאן ויש קרקבן דקין קיבה טחול מרה כבד כליוח שהי רגלים פתי

 וכצירוף אמ״ש כצירוף בזה זה וצרפן הקקן פשוטות עשר השתים ואלה .מנהיגין
 וכן .ולנפש ולשנה לעולם משמש פשוטות עשרה שתים וצירוף .כפר׳ת גג׳׳ד

 .ידים , לו שאין גידם מעשה . חרש שמיטה . סומא ראיה , לתמורת משמשים
 יכעוס לא הכבד כשניטל רוגז .ביאה טעם יטעום לא סריס כשהוא השמיש

לעולם ־
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/ אות המליך אלו: הויו״ת י״כ ידי  וצר כתר לו וקשר ה
 המליך פירוש .מפש ימין ויד כשנה וניסן בעולס מלה בו

 אינני ולפיכך לעיל פירשתי כבר בראשו כתר לו וקשר
 להמציא מבוע נובע הה' מכח אמנם .ולפרשו לתזור צריך

(ומלה) מלה של הוי״ה כח
 פי על מקובצות הויו״ת שהס
ה, צורת  י״ב בכל וכן מל

 כולן הן בארץ אשר וכל מזלות
 כפי מצויירות ההויו״ת מן

 אלו ונקראים ,דמותם קבוצת
 :ה׳ בכח עליון בשם שלממה

זמן כל כי ,בשנה וניסן

 בו וצר כתר לו וקשר ה׳ אות המליך צרפן. כיצד
 זכר בנפש ימין ויד בשנה וניסן בעולם טלה

 שור בו וצר כתר לו וקשר ו' אות המליך .ונקבה
 ז' אות המליך .בנפש שמאל ויד בשנה ואייר בעולם
 ורגל בשנה וסיון בעולם תאומים בו וצר כתר לו וקשר

 פרטן בו וצר כתר לו וקשר ח׳ אות המליך .בנפש ימין
ט׳ אות המליך .בנפש שמאל ורגל בשנה ותמוז בעולם

וקשר

 זכר פרצופין דו כעין ותאומיס . בנפש ימין ורגל בשנה
 רגל ולו ז׳ אות מכח צביה תאומי וסוד מחוברין ונקבה

 ההיא ובהוי״ה ההוא בחדש נתנה ולפיכך והחכמה ימין
 זולת בצורות ולא וגו' השלישי בחדש שנאמר לישראל התורה

והחכמה השכל כי תאומים
 אדם לבן נתן והדעת והבינה

 לו וקשר ח׳ אות המליך :לבד
 בעולם סרמן בו וצר כתר

 .בנפש שמאל ורגל בשנה ותמוז
 כי ח׳ מאות נאצל אלו כל

גדילה זו שבריה .הנה חיות
ורעים, מוביס מיס ויש במיס; _

דמעתה בכיה ושל .העינים את מאירה דמעתה שמחה של ההם הימים יקראו ההוי״ה מאותה העליון הירח קבלת
ולו ,התמוז את מבכות נשים והסוד העיניס את מכהה מצרים), מארץ ישראל בני הראשון(לצאת בחדש שנאמר ניסן
וקשר ע׳ אות המליך : באחרונה ההולך בנפש שמאל רגל שור בו וצר כתר לו וקשר ו' אות המליך :ניסן חדש הוא

.בנפש ימין וכוליא בשנה ואב בעולם אריה בו וצר כתר לו ר״ל השור הנה .בנפש שמאל ויד בשנה ואייר בעולם
 יד ובו צ״ק ס״ע ל״נ ט״י ז״ח ה״ו של ו׳ בכח שור פני

 :אייר חדש ובשנה ,לארבעתן מהשמאל השור פני כי שמאל
וסיון בעולם תאומים בו וצר כתר לו וקשר ז' אות המליך

 כחיבור שפעמים לפי כפולוח לז׳ כמו פשועות לי״נ המורה דיש
 פיר׳ ותמורחן רפויות: ופעמים נדגשות פעמים אמרות אותיות
 ,זו הקדים ופעמים זו הקדים פעמים לפרש יש נמי אי .זה בספר
 כראש ה׳ אוח חקקן ופיר״ם .למקודמות האותיות שאר חכר צרפן

 מזל בו וצר צ״ק ס״ע ל״נ ס״י ז״ח ה״ו הדבור בסוף וק׳ הדבור
ו' אות המליך .מפש מנהיג וכבד בשנה ניסן וחדש בעולם שלה

בוטריל הר״ם
 אם .שוהק טחול ארו״ל ולכן .לעולם ישחק לא הטחול כשניטל שחוק .לעולם

ף ויש .טלממה כמין זו כניד זו ערוכוח הידים כי מריבה כמין עשאן ק  מו
 חצה יחי והוא , באמצע והגוף מכאן ויד מכאן יד ,לועזים ושנים עליזים שגיס

 ר״ל וחממה ריח וכן . ורע טוב היינו וסמיוה ראיוה . וברע בטוב העדים אה
 כן ואם ,ממנו סולדח ונפש מריח שהאדם ומה בו ונהנה מריח שאדם מה

 כליוה רז״ל רמזו לזה ורמז .ההשחהפוה אופן גורם מקום האיברים בעצם נמצא
 זה בשם הכליוס נקראו כי ואמרו חכמה בטוחות שה מי שנאמר כמו יועצוה
 עצה בלא כי הכליות בטוחות פירש ורבינו . בחלב וטוחוח מכוסות שהם בעבור

 במשקל והוא בטח רבינו לפי׳ המלה זאת ושרש .בבטחון דבר שום יעשה צא
 כבד .טוח המלה זאת שרם דרושנו אופן לפי אבל .אל למרגיזי ובטוחות

 .נוער כרס ,ישנה קבה .שוחק טחול ומניחתו טפה בו זורקת מרה כועס
 .בזה יעיד הראות חוש כי יועצות כליות באמרם ז״ל רבותינו צדקו והנה
 האדם כי בביצים זה כן כמו רואים אנחנו זה בדמיון כי תימה בזה ואין
 והוא ההכנה מזאת כשנעדר ביצים לו להיות בריאתו בטבע הוכן אשר

 שנעדר שמפני ויקרה השכל. באופן האפה ממדרגת למטה הוא סריס
טחול ז׳ל רבותינו אמרו והנה מהעצה. ונעדר מהזקן כן גם נעדר מהביצים

שחוק

 וגבורתו הסוס כח לו ;מ' בכח מהימין אריה פני והנה
 יצאת ולפיכך .גבורה בגימ' אריה לפיכך ,ימיני שהוא

.אב בחודש ה' בית את ושרפה השמים מן בחדשו אש
ונתבמלה

גאון ר״ס
 שור בו וצר צ׳׳ק ס״ע ל״נ• פ״י ז״ח ו״ה וכנהו בסוף וק׳ בראש

 בראש ז׳ אות המליך .הנפש אח מנהגת ומרה בשנה ואייר בעולם
 בעולם תאומים בו וצר צ״ק ס״ע ל״נ ט״י ה״ח ז״ו ובנהו בסוף וק'

 בסוף וק׳ בראש ח' אות המליך .בנפש מנהיג וטחול בשנה וסיון
 בשנה ותמוז בעולם סרטן בו וצר צ״ק ס״ע ל"נ ט״י ו״ה ח״ז ובנהו

בסוף־ובנהו וק׳ בראש ט׳ אות המליך הנפש. את מנהיג המסס
ט״ח

ה' אוצר
 וכאשר באדם זולת מספיק דבר בו קבלנו לא ואנו , בבהמות כנגדו ים ואולי
.לועו מעס שכתוב ומה . במקרא הבר לו ואין לעז שרשו , לועזים שנים .פיר׳
 אל בזה וירמוז .דבה מענין שהוא לעז הו.יא מענין הוא כי .מענינו אינו

 שרשו עליזים וב׳ .לעז לו וגורמיה האדם את המרעידים הם כי והמרה הכבד
 המסס האדם, את המשמחים והטחול המסס אל זה וירמוז ועלזו שישו מענין עלז

 ונמצא השחורה המרה תתקב; בו כי בשחוק והטחול והמשקה המאכל בטחינת
 גאותך עליזי כמו עליזים לומר ראוי והיה ,הדאגה ותסיר ממנה נקי הגוף

 אשי ה' את אברך ככתוב הכליות הם יועצים ג׳ .כן אמר המלות לזווג רק
 בזה וירמז עצה מן נגזר זה גם יועצים וב' .כליותי יסרוני לילות אף יעצני

 הגוף יתנקה ובזה למותרות דוחה והב׳ לעיכול גורם הא' כי וקרקבן קיבה אל
 נגזר והוא עלוצים וב׳ בהן שכתוב נוסחא וים .עצה בו והתוסף המותרות מן
 הגוף יעלון המותרות מן הגופניות הכחוח שכשיתנקו שוה וטעמן לבי עלן מן

. מעורבת ביצה לומר וירצה טרופה ביצה מן נגזר טורפין ב' . בשמחה ויעמוד
 מפני כן וקראם טורף טרוף מן וי״מ .עסקניות שהם הידים אל בזה וירמוז

 החכם אמר ולזה פחיתות ושאר והגזל והחמס והגניבה ההרג מהן בא היות
 ציידים וב׳ .בידים התלויות במצות ירצה עובר מור נוטפות וידי לזה כמנגד

לשאר וה׳ה הצייד אל יובילו רגליו הנה , להביא ציד לצוד עשו וילך מן נגזר
 ציידים שני לרמוז בא ולכן לרעה לרון ממהרות ורגלים נאמר וכן הדברים

 .מריבה כמין ונס׳ם שנ׳ה לעול״ם עשה יתברך א״ס כי ויאמר . ונפ״ש שנ׳ה עול״ם אל ושב הנזכר החוקק והוא העושה אל שב הכנוי עשאן .רגליו לשתי
ע׳ .מים סע״ד .רוח תמ״ד .אויר שב״ג .אש טא״ק .זה עם זה מריבים כדמות ונפש שנה בעולם מנהיגים י״ב מן א׳ שכל וירצה .ריב מן נגזר שם 1כ

מריבים .
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 ולו ישראל נצח מצד הבא הקדש ישראל מצס ונהבמלה
 בתולה בו וצר כתר לו וקשר י׳ אות המליך :הימין הכוליא
 כי הוא ידוע .בנפש שמאל וכוליא בשנה ואלול בעולם
דעת לה אין אמנם אדם פני ולה נקבה צורת היא בתולה
 דעתן נשים כי כזכר שלימה

 בהן מתיברת והתאוה .,קלות
 ולפיכך השמאלית הכוליא מצד
 אלול, בחדש הסמה כח שש

 ל' אות המליך :ליובש והגיע
 מאזנים בו וצר כתר לו וקשר

 אדם פני ג״כ והוא בעולם
צדק ואבני צדק מאזני ובידו

 וכוליא בשנה ואב בעולם אריה בו וצר כתר לו וקשר
 בו וצר כתר לו וקשר י׳ אות המליך .בנפש יפין

 . בנפש שמאל וכוליא בשנה ואלול בעולם בתולה
 בעילם מאזנים בו וצר כתר לו וקשר ל׳ אות המליך
 לו וקשר נ' אות המליך בנפש. וכבד בשנה ותשרי

 וטחול בשנה ומרחשוון בעולם עקרב בו וצר כתר
קשת בו וצר כתר לו וקשר ס׳ אות המליך בנפש.

בעולם

 מרירה להיות ליובש ונוכיה לדם משכן שהוא הכבד כמו
 לקור חום בין ממוצע רויה (תשרי) זמנו ולפיכך .בו תלויה

 כתר לו וקשר נ' אות המליך :בנפש כבד וכנגדו ויבש ולח
 כי . בנפש ומחול בשנה ומרחשון בעולם עקרב בו וצר

בשרצים ראש עקרב צורת
 ולא לאחור והולך הנחש הפך

 קצת ולח קר והוא לפנים
 קר מבעו חבל אריה אצ ביחוסו

 קדחת ובו המחול כמו ויבש
/ מאחרי לשבים רביעית  ה
 :הקדחת בו יתעוררו ולפיכך
כהו צו וקשר ס׳ אות המליך

כאש ויבש חם הוא כי האש כח ובו בעולם קשת בו וצר ליוכש נומה הוא אך .ויבש וקר ולח חס בין ממוצע והוא
וכסליו ■

 וכוליח בשנה אב בעולם אריה בו וצר צ״ק ס״ע ל״נ ה״י ז״ו ע״ח
 ס״ז י״ע ובנהו בסוף וק׳ בראש י׳ אוח המליך .בנ&ש מנהיג הימניח

 שמאליח וכוליא בשנה ואלול בעולם בתולה בו וצר צ״ק ס״ע ל״נ ו״ה
ס״ע ה״נ ז״ו ס״ח ל״י ובנהו בסוף וק׳ בראש ל׳ אות המליך .בנפש

ה' אוצר
 ממיחין אלו מחייבי! ואלו מוכי! אלו .שב״ג עם והמ׳ד .ביא״ק עם מריבים

 .יורדים ואלו עולים אלו .ויבשים קרים ואלו ולמין ממין אנו . מחיים ואלו
 . לראשיש ואלו לאחריה אלו .לקרב ואלו לרתק א;ו .לעוני ואלו לעושר אלו
 ואלה לעבדוח אלה .לבזיון ואלו לכבוד אלו . לרוממוה ואלו לשכלוח אלו

 לאהבה אלה .ליישוב ואלה לדרכים אלה .לגירושין ואנה לויווג אלה , לאדנוה
 ואלו פועלים אלו בנפש וכן .למחילה ואלה לנקימה אלה .לשנאה ואנה

 השווי, העמיד החום אחר ולעונם מהנגדות תקופוח ד' עשה בשנה וכן . נפעלים
 ולח. קר שהיא השרי סקופוח הביא ויבש חס שהוא המוז. תקופות אחר ר״ל
 ניסן תקופת אחריו הביא החמס לפי ויבשה קרה שהיא טבת תקופה אחר וכן

 לשינוי ויגיעו להפך מהפך תיכף יצאו שלא כדי כן ועשה .ולח חם שהיא
 וערכן מריבה כמין עשאן הנפלאה בחכמתו ולכן , רעים במקרים ויפלו מופלא

 רק הגשמי בחרב ולא בפה אינו עניניס כי להורות כמין ואמר מלחמה, כמין
 :אלהים עשה !ה לעומת זה את גס אמרו וזה זה אל זה ומבטיהן ההרכבות מן

 בו ונר כתר לו קשר ,וז״נ דבר שכתב המפרשים מן לא׳ ראיתי המחבר אמר
 מן נפש נשום יסוד או טיט או חומר האותיות שיהיו זה אין .וכוי׳

 הוראתן עצם להיות עשאן יתברך שהוא רצה אמנם .והצומח החי מן הנבראים
 בהן כי להבראות שעתיד מה וכל שברא מה מכל הנפש על ההוראה כבת

 הגופניות ומן הרוחניות מן הש״י כח כלל הגופני העולם בזה ׳ויקיים האדס יחבר
 ישכח שלא ומה ששכח מה האדם בהן יזכור האותיוה באנו יחבר וכאשר

 במחשבוסיהן ר׳ל בהן שיש מה על בהן ויבנו אדם בני בין נשלבות ותהיינה
 האדם כי וזה .והתחתונות העליונות בעוצמות שיש מה כל על יבינו ובהן

וכל ימות ניזון וכנ ניזון האדם כי מתים שאינם החיים מן מזולתו חסר א1ה

נאון ר״ם
 אות המליך, .בנפש והושס בשנה ותשרי בעולם מאזנים בו וצר צ״ק

 עקרב בו וצר צ״ק ס״ע ו״ה ח״ז י״מ נ״ל ובנהו בסוף וק׳ בראש נ׳
 בסוף וק׳ בראש ס׳ אות המליך .בנפש ובטן בשנה ומרחשון בעולם
בשנה ופסלו בעולם קשת בו וצר צ״ק ה״ע ז״ו ט״ח ל״י ס״נ ובנהו

ויד
בוטריל הר"מ

 השמחה עוצם יקרה הנקוי זה ומצד הטבעי בכחו הדם מנקה הוא כי שוחק
 אופן מצד ולכן כועס כבד רז״ל אמרו בכבד המתילדת המרה ומצד .והשחוק

 .המזון לכלי כנוי זה ישנה וקבה בכבד. נבלעת תהיה שהמרה לפעמים יזדמן זה
 .האיברים כל על הגדול המלך שהוא מפני הלב יצירה ספר בעל זכר לא ובכאן
 לו מיוחדי׳ס פעולתם אופן על בענמם שהם מפני והקרוס הריאה זכר לא וג״כ

 הגוף איברי לשאר המשמשים עבדים אינם והקרוס הריאה כי הראשונה בכוונה
כ זכר ולא וההזדמן הקרי צד על אלא  בסוד ונכלנ נכנס שהוא מפני המוח ג'
 עולם ובין העליון עולם בין גדול סוד יש והנה .ממנו הצומחים החושים חלקי

 ולא בלב הקרבן בעצם ית' הבורא בסר לא הבהיר האור זה ואל התחתון
 הקרבנות בענין נפלאים סודות הם אלה וכל בקרום, ולא בריאה ולא במוח
 אין כי קבלה החכמה זאת נקראת ולכך חטא. ויראי לצנועים אלא לגלותם ואין

 הזאת ולסבה המאכל. עצי מיני כל נמצאו בו כי פרדס ונקראת . הקש דרך לה
 הסכמה בזאת והחוקר המעיין יתבלבל שלא כדי פי' יצטרך קבלה הנקראת החכמה

 ישען לא המתלמד אל גדול בפירוש הענין נתן שהמלמד ואחר .הפ׳ סוד וזהו
מהמלמד רשות ליטוצ המתלמד יצטרך לכן .שדוד שיפול אפשר כי חכמתו על

ועלתה הגון תלמיד שהוא המלמד יראה אס ואז החכמה בזאת לדבר כשירצה
הרב יראה ואס מרכבה במעשה ולדבר לדרוש רשות לו יתן בידו תלמודן

וזהו . רשות לו יהן לא לב חקרי לגדולים עדיין הגיע ולא מבהון שהוא
 לפני־ לומר הרשני רבי לו אמר דורשין אין פרק חגיגה במסכת רז״ל שאמרו

 לו נתן התלמוד וזה והואיל ר', וזהו אמור לו אמר שלמדתני ממה אחד דבר
דורש התלמיד שזה ואע״פ .ד׳ וזהו ידרוש מרכבה במעשה לדרוש ישות רבו

לא
כדי לבדו לאדם האותיות אלה הש״י עשה ולכך .לשכחה מוכן להעדר המוכן

חכם פי שדברי אומר ואני .עכ״ל ניזונים אינם י5 הנכבדים והגופים המלאכים כמו השכחה ענין החי לשאר ואין שישכההו שאפשר מה כל בהן ויחבר שיזכור
 שחלקם כן יחלקם למה כדבריו הוא ואם .לא זה הנה ומטה מעלה ביצורי נרשמות אותיות כ״ג כמות יהיה שלא אבל אותיות בכ״ג לנו הנהן הכתב על חן

 בהן היה לא שאם יוכיחו מטה וברואי .טבע בשנוי ושמות פעולות גו ורומם אליו הנחלק אל מיוחס אות שכל הזה החילוק מן נראה , ונפ״ש שנ״ה לעול״ם
; הברייתא לכוונה ונשוב .זה ודע יוכיח גברא ברא ורגא ,עליהן■ השמות מקריאת התפעלות מקבלין היו לא אותיות כ״ב כחות

ברוח שהמליכם אלא זה ואין מאתנו הסבה נעלם נפ״ש שנ׳ה לעול״ם האופן גזה האותיות חלוקי !דע .בזה הכוונה פיר׳ ככר ,המליך הא׳) (הפן
מתפעל והיה ההוא האבר על הממונה האות משביעים היו אגר איזה לאדם בהשביע בנסיון להם בא גשמות והמשתמשים שעליו הקודש

כ המשפנו וחכמי .אמיתי הוא שהחילוק ידענו ומזה .ההוא האבר .הנסיון בדרך להם בא זה כי ספק ואין והרשימות האותיות ולמזלות לכוכבים יחסו ג׳
 ושאר .הדעת לזה מסכים העולם גברא בניסן שאמר יהושע שר׳ נראה והנה .השנה מחדשי לא׳ פירוש .גשנה וניסן .הגלגלים בעולם פירוש .בעולם נולה
אמת ברגע יתחילו ניסן וחודש שטלה החשוג לא ,ביארנו כאשר ה׳ אות תחת הס ניסן וחודש שטלה אע״פ שתדע וראוי :בנפשם מבוארים הברייתא דברי

כ?
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 ומרה המולס. מקורוס מקוס שו3יתי אז כי ה5בש וכסליו
 ט׳ אוח המליך :האלם שבמבט האש יסוד בו כי ,גנפש
ס בעולם גדי בו וצר כסר לו וקשר מי  והמסה בשנה ו
 ואס .שס ירקדו ושעירים כעפר ויבש קר ומבעו שנפש

 הלבישה העזים גדיי מורות
 ,ויבש קר זמנו וכן .ידיו על

 מקריש שבכחו הקיבה ואליו
 לקרח המיס ומחזיר ומיבש
 וקשר צ׳ אוס המליך :הנורא

 פני ולו דלי בו וצר כסר לו
 כח על הממונה בעולס אלם

 בשנה ושבמ / נפש בידו כי רוחני
 ולרע למוב בנפש ■אשר רוחוס יולדו

ר לו ולו בעולם דגים בו וצר מו

 ע׳ אות המליך .בנפש ומרה בשנה וכסלו בעולם
 והמסם בשנה וטבת בעולם גדי בו וצר כתר לו וקשר

 דלי בו וצר כתר לו וקשר צ׳ אות המליך בנפש.
 ק׳ אות המליך בנפש. וקיבה בשנה ושבט בעולם
 כשנת ואדר בעולם דגים בו וצר בתר לו וקשר

:בנפש וקרקבן

 בו כי בנפש והמסס
 וקשר ק' אוס המליך ;

כשנה ואדר המיס כח

המאכל; ויסדקדק ימחן כו כי ̂ בנפש אצמומכא או וקרקבן
 המציצה משלח כן ואחר העפר אח ממסים שהמיס כדרך
 ד האיברים כל משקה ומשם שס ומחבשל הכבד אל ממנו
 1סע״ רוח. חמ״ד עפר. שב״ג אש. מא״ק מריבה כמין עשאן

ם מריבים סע״ל .מיס  ע
 אלפ ,שב״ג עס וסכנ״ל מא״ק
 אלה מחייבין, ואלו מזכין

ם/ ואלה מחיים סי  אלפ ממי
קרי© ואלה ולחים חמים

 ואלס עולים אלה ,ויבשים
 ואלס לחיים אלה ;יורדיס

 לרחק ואלה לקרב אנה ,לעוני ואלה לעושר אלה ,למוח
לרוממות; ואלה לשפלוח אלה ,לראשיס ואלה לאחריח אלה
,לאדנוס ואלה לעבדוס אלה ̂ לבזיון ואלה לכבוד אלה

 לזיווג
גאון
 נעשיגן בסוכה מאכל כשאין ולכך האדומה המרה שהיא האש על

 אלס כך ומחוך הכל שנשרף מאכל בלי האש על הנהונה כמסכת
 2כמ נעשית משקה או המסס חוך מאכל וכשיש מחעלף המתענה

 1מאכ מרוב תולה אדה ולכך אותו, ומכבין האש על הנשעכין מים
 ומבררנו האהל שפתח היא הקיבה שנית. ומבשל מותן הקרקבן .ומשתה

 ולפי המעיס בני אל החלאה את ושולחת לחלאת/ לשפחוח מאכל מהן
מכינה;־ המאכל וסלח חוצה., להוציא עבחיא בלעז שקורין הטבעת
 ונהפן ללב הסולת לארבעה. הארוחה מחלק והכבד הכבד. אל ושולחת

 ולכל חיים לרות עבדיו לכל מחלק והלב ולס תם לדם
והאוינ• המסס עשן עם הרות שואבת השנית .והתחתונים העליונים

הרוח; יתד ועולין והעשן הריאה לימת עם מתערב בריאה הנשאף
ערלע̂. אל ההוטיס מן היורדים קטנים נקבים שני אל האש אל והעשן
החיך, בתוך אליה דבוקים וב׳ ב' הגרון בערלה נקבים, ד׳ והם הגרון
כשתקפון. וגם הפה דרך החוטם מן נגררים־ שהרי הוא כן כי ודע
 ו5רו מעלה נקבים אותן דרך נמי וגם ̂ האף דרך הבל הוציא פיך

 פן בלית המוח להחזיר נקבים אותן דרך המוח סל ועשן וליחה
הכליוע. וחום לטחול, הרביעי ,למרה השלישית .הנשמה בלבה ישרף

 אחד וראש חסים ב׳ והם מנויים) (י״ח ,דודים משכב תאוח מעורר
מרפ■ היא והטחול ,בכליות ושרשו המעור לראש תאוה מעורר
 קצת המאכל הוס לקרר להמסס הטחול ונדבק ויבשה קרה שחורה

יקי(|. האדומה ומן והיבשה החמה האדומה מרה בחום ישרף פן
והיא' הטבעת פי שהוא ולצרצוד דקים ולמעים לקיבה להוריד הכבד

הצואה
דר אוצר

'3שסעמי ר׳׳ל החמס והרשי .השנ״ג י״ב הם הלבנה שחדשי ידמס כבר בי
כ ,נזנקיס תק׳ס שעוה עשרה יום שלשים ומ!ל מול בכל החמה בהן פי א'  מיו

הוא! חלקים תק״ס שעוח וי׳ יום ל׳ שהם גו עמדו עד בטלה השמש הכנס
:שמפ כסי סמשיכהו כאן האמור ניסן וחדש .האופן בזה מסדרו בו כיוון אשר

השמש שיהיה המחוור שני באוסן צפנמיס ויקרה בו, השמש והנועח קטן מחוור
אות כח תחת וטלה ניסן שהחודש ר״ל כן אמר ולכן ניסן בר״ח בטלה נכנס

שעופ^ י׳ יזם לשלשים רק בהן תעמוד לא החמה הנשארים המולות וכן ה/
:פירשנו וכאשר חלקים ותק׳׳ס

והמרה הכבד והם לועוים ב' באדם ויש . פשוטות י״ב סוד אל לכוין וה ■ננפש
ם ספ, ג׳ באדם ויש בשחוק. והטחול והשתיה האכילה באבר המחוקת האסטומכא זה המסס עליזים וב׳ והקלון, הלעו לו וגורמים האדם את גמרעימי םו עצי יו

;כמוהו ואין אחד הוא י5 ית׳ הבורא על זה.להעד וכל כליותי יסרוני לילות אף יעצני אשר ה׳ את אגרך שנאמר הכליות
יגיליע

 נ״ל ע״ס ובנהו בסוף וק׳ ברפש ע׳ פות המליך בנפש ימין ויד
 .בנפש שמאל ויד גשנה וטבח בעולם גדי בו וצר צ״ק ו״ה ח״ז י״ט

 ה״ק ז״ו ט״ת ל״י ס״נ צ״ע ובנהו בסוף וק' בראש צ׳ אות הניליך
 ק׳ אות המליך .בנפש ימין ורגל גשנה ושבט בעולם דלי בו וצר

 דגים בו וצר ו״ה ס״ז י״ט נ״ל ע״ס ק״צ וגנהו בסוף וה' בראש
 אחד כל מנהיגים י״ב ופיר״ס .בנפש שמאל ורגל בשנה וחדר בעולם

 חיים אלהים ונשמת ולח הס וכהו העליון הוא המוח ,עבודחו בפי
 הקרומים מן אמד כשניקב האדם ימות ולכך קרומין שני בין סוכן

 אליה ומושכת הנר בתוך כפתילה והמוח ויבשר ממה והגשמה
 ממנה לו הבא לחות המוח על הראש אל הריאה מן העולה לחלוחית

 הנשמה שלהבת מעמידים ושניהם והדס המוח בחום נקשרת והיא
 חדרי כל חופש אדם נשמח אלהים נר שנאמר הדולקת כנר שהיא
 שורפת האש הראש אל הריאה מן ■ העולה הקור קרות ולולא בטן
 כמיס שהיא הריאה קור לחלוחית המוח חמימות ולולא המוח ■מיד

 אוכל כשאינו דעהו נטרד אדם ולכך כאש, שהיא הנשמה את מכבה
 על אורה את דולקת והנשמה המוח את מעמדת הקור קרות ואין
 הלב אח חובקת הריאה .בלב והתבונה והחכמה הכליות, נעל •קלב

 ותומו ולבתו הלב את מקררת וקורהה אהובתו אה המחבק כאדם
 והמוח, הלב אוהבת הריאה נמצא האדומה, מרה בלבת אוהו סמלהיביס

 מכין הכבד הלב, רעיוני מליצי ושפה ושן הגרון וחיך והלשון (הלב)
 והמרו הגוף אש היא האדומה מרה ,ארוחתו אליו ושולח הלב מאכל

נתונה בלעז קאדייד״א היורה הוא והמסס אכילתו ומבשלת ובירתו

• בוטריל הר״ט •
 נהע^ימה נהנה הנח כחכמוה כשחר בפרהסיא לגלושה החכמה זאש נחנה לא
 .ליראיו ה׳ סוד נאמר ועליה דגר הסהר אלסים כגוד החכמה זאח כי

 וירד גשלום שעלה עקיגא כר׳ יהיה המדרגה גואה התלמיד זה וכשיהיה
 אחר כמו יהיה זה בהפך שיפפה מי אבל בכבודו להשתמש ראוי הה ■בשלום
ת, שקצץ עו טי  החמלה זאת ועל הסוד גכתר נשלם להיות לאדם לו ומוטב גנ
 ואל .פרד׳ס סוד כאן הרי .ס׳■ וזהו אתך לזרים ואין לגדך לך יהיו <אמל

 אהרן ר׳ הרב עכ״ל ,לפרדס נכנסו ד׳ ארז׳׳ל הבהיר והאור הנפלא הסוד 8®
מנהיגים י״ג ה יצע גספר כתג ,זז״ל גהיי ר׳ הרב וכתב .הגדול המקוב,
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 אלה ,לישוב ואלה לדרכים אלה לגירושין, ואלה •לזיווג
 אלה ,לשנאה ואלה לאהבה אלה ,לטבדוש ואלה ״למלכוה
 הנה .לספינוס* ואלה לגרות אלה למסילה,, ואלה לנקימה
.נפעלים ואלה פועלים אלה בנפש וכן , ומלחמה מריבה

 וערכן מריבה כמין עשה ה<ה
 אס גס שנא׳ מלחמה כעין ,והדרן

 : האלהים עשה זה לעומת .זה
 יצאו י״ס של אמות ג׳ ומן מ״ג

 הנפרדים של אבות שלשה ,
 .אש מים אויר אמ״ש 'דוגמת

 ג פשוטות ויי׳ב כפולות ח׳
ד ״ מ

.השעוה יל׳

 ידו״ד,,צבאונו י״ה חקק שבהם אותיות כ״ב הם אלו מ״ד
 וקדוש עד שוק ונשא רם ישראל אלהי חיים אלהים

 משנת כפירוש המשנה זאת פירוש . הוא וקדוש מרום שמו,
 ספירות: העשר איך מבאר הוא שכאן אלא ,ראשון פרק,

 וכל והנבדלים הנפרדים בלתי
 הנפרדים מן שנמצאו מה
 ואנו השמים את שנאמר כמו
מלא: אני הארץ .

פ״ו

 שמהם אבות שלשה שהם אמות שלש מ״ג
 ושבע אמות שלש ,ומים ורוח אש יצא

:פשוטות עשר ושנים כפולות
T D יסד שבהם אותיות ושתים עשרים אלו 

 חיים אלהים צבאות יהוה יה הקב״ה
;הוא וקדוש כרום שמו וקדוש עד שוכן ונשא רם ישראל אלהי

פרקא מליק

גאון ר״ם
 לכד סהוס כלו והנבל ̂ השהן הוצאח האות סהח קשורה הננל .הצואה

 היוצאים המים תעלת את הכל מן ומוצץ שואב והוא השתן שהוצאת
 אדום הדם. המגעים ד׳ נצכעו ולכן המכעים שאר עם הדם ממצוי

 ,ולחה קרה ליחתה הריאה ויבשה חמה אדומה המרה ,ילח הם
 ד' מן ממוסך כשהאדם ולכן וינשה קרה שהורה האחרת המרה

 אממח מראה שחור אדום השמן צכע הימב בריא והוא תולדות
 דבר לו לחח צריך אז רעיו על רבה שהוא משתנה הוא ואס אתרוג

 באים ובכאן מבעים ד׳ משתנים איך השתן דין החלה וזה הממעמו
 וע״י העתים ד' ע״י וגדלים באים הם כי דע התחלואים, עלילות

הוא האביב מועד המבעים לד׳ משתנים והעתים ,הנאכלים המאכלים

מנדמישא הר״א
ד ״  tבר אחד בשם ה״י י״ה הס שמוח ב' .עולמים ב׳ ר5 י״ה בשם מ

 י״ה הס שמוח ד׳ אוהיוח ד׳ של שם .העוה״ב ובשני העוה״ז
 מהם אין הברייחא שבראש שמוח ד׳ כל כי קבל ור״א .ה״ו ו״ה ה״י
 בכלל חי אל אל הוי״ה בכלל י״ה כי שדי אלהיס צבאות ידו״ד כ״א

 אדונים והס למעלה וז׳ משמשים הם לממה י״ב יש :הוא שדי אלהים
 ושבעה הז׳ על אדונים ותולדותיהן אבות ג׳ הז', על אדונים הס וג׳

 .לדבר וראיה :הי״ב צבאות על ומושלים כובשים וצבאוהיהן כוכבים
 נפש.. וכן שנה וכן עולם ספירות כ״ב הרי עלהאלהות.עולסכדפיר/

 וי״ב ,וז' ג׳ יו״ד נפש ושל שנה ושל עולם של ספירות עיקר איל
כו׳: גלגל בתלי כולם ופקדס תחתיהם הס הנוספות ו

 מועד היסודות, ג׳ על ולהתגאות מגבוליו לצאת הדם ימשול ויו ולח חס
 עצ להחגבר הליחה המשול ובו ולח קר הוא החורף מועד ,רעיה על להתגאות מגדולה לצאת האדומה -מרה תמשול ובו ויבש חם הוא הקיץ

 שמניס: יהיו הגוף מבעי מוסדות גס ובמשפמס בדינם ורוח נשם ובימי שמש בימי במגעם ומוסכמים שווין אלו זמנים ד׳ יהיו אם -רעיה.
 1בכח הדס יתחזק ולא הליחה תגדל אז האביב מועד הוא ניסן בהקופת הקור זמן ימשך אם כמו השנה זמני ישוו לא ואם בעבעס זבריאיס

 ויהערב הליחה כח וישפל וייבש בהומה הדס להלהיב האדומה תגדל אז לאחריה או לפניה ויובש בחום רבה הקיץ תקופה תהיה ואם ,בזמנו
 ממקומות. הדעת והפרח המוח ביובש בדעת גס יחלה כי הגוף חולי מכל הנקל אדם מבע להשפלת האדומה יוכש עם השחורה יגשות

 ויחערנ מהנר השמן בכלות הפתילה שלהבת כאשר.תפרח ביובשו בחומו המוח על הנשמה וחשבון הוא מקום הדל בי מחבואם
 נגעים למיני השמורה ההגדל אז ויובש בקור ומשפמה החום תקופת תהיה ואם .דעת בבלי וידבר הראש אל לעלות באדומה השחורה .הוס

 וראוי• הדם יגדל אז בחומו החום הוא ניסן תקופח תגדל ואם .האדמה יובש גם שם ויתערב להשחית הליחה והעזור הדם וישפל
 כילה שיצר יואע״פ ופיר״ס ,רבותי לשון לנפש מנהיגים י״ב פרשתי הנה .הנגעים .לעורר היסודות שאר על ידו תכבד פן ולהקיזו להריקו

 שעה חצי שהם חלקים תק״ס שעוח י׳ יום ל׳ פק״ס ל״י עד ניסן מהקופת אלא ניסן חודש בכל מושל מלה אין אחת באות וניסן
 ואחריו׳ סרמן מתחיל תמוז ובתקופת תק״ס, ל״י ג״פ העולה סך ומחצה שעות וז' יום בצ״א ומשלימים אחריו תאומים וכן אחריו שור וכן

1כ בידינו הוא וקבלה .יותר ולא פחות לא מבת לתקופת דגים ללי גדי וכן השלי לתקופת קשת עקרב מאזנים וכן בתולה ואחריו סריה
אין .

ה׳ אוצר
״ג ץ ז פ ה ) ( א׳  הרומזים אמ״ם אמוה ג׳ שמן פי׳ .אגוה ג׳ יצאו ומהן ה

 בדוגמא בא ומהן הנפרדים של אבוה ג׳ יצאו ספירות בי׳
 ז״ס הרומזים-אל פשומוח וי״ב כפמות ז׳ שגם ירצה כפולות ׳5ו ,אש מיס :אויר

ג ואל כבנין  :וכו׳ מזלות וי׳ב לכה כוכבי ז׳ בדוגמא נראו אלכסונים גבולי י׳
ך ״  איו להודיעך כאן נשניה אמנם .א׳ בפרק נתבארה הזאת הברייתא ט

 כל וזולה והנבדלים הנפרדים זולת הס הזאה בברייתא הרמוזים שי״ם
 יתברך ושא״ס האלהות הן הן הי״ס כי .מהם הנפרדים מן ונמצא שנשפע מה

 הנפרדים מן נשתלשלו נפש שנה בעולם שבאו הרבוייס אלה ולכן תמיד בם גמצא
 כי מלא אני ,הארן ואת השמים את הכתוב שאמר וזהו .מי׳׳ס קבלו ל.שר

 הם כאן האמור והארן והשמים המדבר הוא ואני .הפועל מל יורו כפעולות
;ס׳ פרק נשלם ופה ,זה ודיו המורגשים

בוטריל הר״ם
ש ל  כפולות: שבע אש. מים אויר יצא שמהם אבות ג׳ שהם אמ׳ש אמות ש

 כך הכל סוד נמצא אחד. וגוף חפצים כ״ב הם אלו פשוטות עשרה שתים
 עשר שתים גבי על ושבעה שבעה גגי על ושלשה שלשה גבי על אחד .הוא
 ופי־ אחר הוא המשודר כי אחד סדר על מסכימה האלהית ההשגחה כן אם

:ז״ל בחיי ר׳ הרב עכ״ל , כמוהו *
 עד שוכן ונשא רם שדי חיים אלהים ישראל אלהי צגאות הוי״ה י״ה יסד ט״ז

 מרוטנבור׳נן מאיר רבינו והרב . י״ס כנגד עשרה צירוף הרי ,שמו וקדוש
ל, ז׳ בו ת  ‘חלהי צבאות הוי״האלהי י״ה הלשון בזה חמישי פ׳ יצירה ספר חתם כ

 בצירוף. ספירות עשל כאן הרי שמו וקדוש עד שוכן ונשא רם חיים חלהים ישראל
 צבאוי^ אלהי שלישית ,ידו״ד שניה ,י״ה ראשונה .בכאן שלקח אזכרות עשר

״ ונשא שביעיח / רם סשיס ,חיים אלהים חמישית ,ישראל אלהי רביעית
שמיניס
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ן ״ ס, אחם ככל וכן ובעולה המרכבות שבכח אמ״ש פירוש אבוש. שלש מ״א■ פ ה שמקור כאמניס העדיס הנה מ
(בינה) בסלי פקידיה וג׳ וז׳ י״ב סוק כי לכולן אחד המלאכיס ממיני ואחד אחד כל של ועולה

ס) (ס״ס) גלגל המרכבות אל הספירות מן הנשפע אכדש של ותולדותיהן ר ע ע ב( ל בלב וכן ל״ו יעלו מי״ב הנה ו
וכן בגלגל בתלי וכן ל״ב ל״ו לולב וסי׳ ע״ב הרי ל״ו ומן השכליה אל המלאכיה ומן המלאכיה אל המרכבות ומן

 והכוכביה הגלגליה אל השכליה
 וז׳ ,השפל עולה אל ומהס

 שבע מן הנשפעיה כוכביה
 שהזכרנו וכת כת כל אל כפולות
 וקרא השפל עולה אל ומהם

 כפולות משבע הנולדיה .לכל
 גבולי וי״ב הכוכביס צבאות
 שהזכרנו: וכת כת בכל אלכסון
 נאמניה עדיה לדבר וראיה

 מה כל כי ונפש. טולה.ושנה
 בשנה . תמצא בנפש שיש

ובעולה :.

 ושבעה ותולדותיהן אבות שלשה מ״א
 עשר ושנים וצבאותיהן כוכבים̂'

 נאמנין עדים לדבר וראיה אלכסונין גבול'
 עשד^ושבעה שנים חק נפש שנה עולם

 אש שלשה .ולב וגלגל בתלי ופקידן ושלשה
 חק ורוח למטה ומים למעלה אש ורוח ומים

 את נושא האש לדבר וםימן בינתים מכריע
 חוק אל״יף שורקת שי״ן דוממת מ״ם . המים

בינתים: מפריע: ,
6 V שין 6:כוב V שרח I ע

 מ׳ הרי ג׳ וכן רי״ו הרי בלב
 אמ״ש הג׳ הוד ז'. בהוד וכן
 למעלה אש רוח^ מיה אש

 מכריע- חוק ורוח למעה^ מיה
 מחוייב כן כי והמיס, האש בין

 כחומר תתהפך שנאמר לעשות
תה.  האש לדבר וסימן חו

 האש־ כי ,המיס את ’ נושא
ס. שואבת מי  דוממת מ״ס ה

 מכריע ח;*ק אל״ך שורקת שי״ן
;בינתיס

מ״ב

 לכוכבה טוד חחזור ולא כוכב חצי אם כי חברתה טוברח תקופה אין
 חלקים, ותשצ״ג אחד כוכב חבירו טל עובר חמה וחדשי ז׳שנים, עד

 חברתה עוברת מעוברת ושנה השרי), לכוכבה(י״ד חלילה חוזרת והשנה
אחד מזל חבירו על עובר הלבנה וחדשי חלקים ותקפ״ע א׳ ..שעה

בוטריל הר״ט ,.
 חחים והוא .סירקא סליק .שמו וקדוש עשיריח ,מרום השיעית ,שוכן ׳טמיגיח

:נהדר כיפיה ועל .מסודר סודו ועל . כנושסנקא
פ״ו א . ״  למעלה שנאמר מה הוא אבוח ג׳ כיאור .והולדוהיהס אכות שלש מ

 בסופו החמישי כפרק פירש כאשר השמות כח ופירש בא עסה אבל
 .מבואר יותר השתלשלות הפרק בזה לפרש עכשיו ובא וכו׳ ידו״ד י״ה יבאמרו

 שנ״ם הס כוכבים ז כדמפרש ותולדותיהם אש מים אויר אמ׳ש היינו ■אבות
ב ,■קנכ״ל  נאמנים עדים והם על.אחדותו להעיד זה וכל .אלכסונין גבולי י׳
 וכל בעולם הלי ופקידס עשר שנים שבעה שלשה עשרה חוק , ישנה נפש יעולם

 ופקידי בגלגל שנה פקידי וכל לעולם נראה תלי ואין בתלי תלויין העולם פקידי
 עשר שנים שבעה שלשה עשרה חוק יצירה ספר בעל שכתב וזהו: . בלב ינפש

 מכונו תלי ,וז׳ל האשכנזי יוסף ר׳ הרב וכתב .לב גלגל סלי פקידים .שלשה
 והמאורות הכוכבים אופני וכל הקצה אל הקצה מן מבריח רביעי ברקיע

 והוא אדם בני לעין נראה ואין. בו ונקשרים ואדוקים מחוברים .והמזלות
 שיש הגלגל אלא המזלות גלגל ר׳ל אינו וגלגל . והמכלכלם והמנהלם ■המנהגם

: לחורף ומחורף לקין מקין לשנה

גאון ר״ם
 - ו: חריפות ס״ו נקודים י̂ דקים ז׳ חלקים חר״י אחת שעה חסר

 ול׳׳ז חלק שלישי וב׳ מזל חלקי וי״ס מזלות י״ח פשופה ולשנה רנעיס,
 לאחוריה חוזר נמצא וחצי חריפות י״ג נקודים י״א דקים ב׳ חלקים

ה׳ חסר מעלות י״פ מעוברת ושנה . מעלה לשליש וקרוב מעלות י'
שהות , .

ח׳ אוצר
״ א 1פ ״ פן מ ה ) ( א׳  כהות על יורו האבות כי פירשנו כבר ,אבות ג׳ ה

מי אמות ג' כי פירשנו וכבר . אמות מן שיצאו מ  י
 מים לאויר המתדמות לכחות היחוד שתחת למה שישפיע מה ומהן עליונות לג׳
 המורכבות ומן תולדות נקראים למורכבות מהן והנשפע אבות הנקראים הס אש
והכוכבי© הגלגלים אל ומהמלאכים המלאכים אל התמורות ומן התמורות אל

 מקום כל וביחוד לז״ס ירמזו הס כפולות ז' פיר' וכבר .השפל עולה אל ומהן
 מן הנולדים אל ירמוז כובשין כשאמר אמנם .לז״ס כפולות'ירמוז שיאמר

. מהן המסתעפים אל רומזים תולדותיהן וכן ,שהזכרנו וכה כת בכל הכפולות
 כבשונו שהם דברים ,לך למה רחמנא דכבשיה במילי מלשון נגור כובשין ותיבת

ם. ז׳ אמר וכאילו וגזרה מחשבה מענין והוא עולם. של רי  כי כן וקראם גוז
. שקדם במה פיר׳ כבר אלכסונים וי״ב .מהן יוצא השכיעיות גזירת כל י5

וז׳ ג׳ .יוצאין א׳ ממקור שהן לדעת תרצה פי׳ נפש. שנה עולם לדבר וראיה
 אשר אחת שהתחלתן נראה מזה נפש שנה עולם ר״ל ג׳ מן .בכאן נמצאים וי״ג

 הכליותידן ג״כ היו מתרזלפין התמלוחיהן היו שאם שבים ואליו יוצאין ממנה
ל י׳ מק מחחלפין־ לג׳ נחלקים י׳ ואותם הנבראים לכל שורש הם י״ס י׳

 סם מדרגות הג׳ ואותם .נפש שנה בעולם נראו וכולם ,וי״ב וז׳ ג' חלקים
לי, ת ב א׳ ה חי מז קו מ בג׳ דין קי  החתך . המזלות אופן עם המישור אופן שנחסך מקום והוא השמים הוגרי בדברי הנזכר התנין הוא סלי בלב. הג׳ בגלגל, הב׳ פ

מעליו נוטה אחר ואופן המזלות לאותן דומה אחד אופן לו יש לכת מכוכבי כוכב לכל וכן .כש״ת ג׳.שברים ותנועתו .זנב. נקרא הב׳. והחתן ,ראש נקרא הא'
לכוכבים שיקרו הלקויות שכל ולפי התכונה. בחכמת שיעיין למי עיון במעט יתבאר וזה וזנב.■ התלי ראש נקרא המתוכיס ו.מקום באמצע האופנים אותם ונתתכים
לספירת: בתלי בכאן וירמוז . זה ודע לשפלים גדול מבוא לתלי יש ולכן השמש,והירח, בלקוי ובפרט בזנב או בראש ההם הכוכבים בהיות באות. הן פעליומם

ת, לג׳ הנושא הבינה מו א״כ ויהיה .קצוות משש לקבלתה שושנה נקראת ולכן כפולות. לז׳ הנושא לעטרת ובלב ,אלכסון לי״ב.גבולי הנושא לת״ת ובגלגל א
ם המלך ויפקד מגזרת -ופקידים הנזכ' בספירות פקידים הם י״ב ז׳ ג׳ מדרגות ג' שאותן ר״ל ופקידה פירש ' במם שפירשנו בדוגמא וכחם מנהיגים, שפירוש פקידי

:בנפשם מבוארין הגרויתא דברי ושאר . שקדם . .
ה ש ל ם, כחומר תתהפך הפסוק כי-מהלשא.מר הזה החיבור מן שקדם במה ביארנו כבר למעלה. אש כו׳ ש ת יהיה אס הנחתמת בצורה מתהפך החותם כי מו

 היסודות נהפכו ולכן ותולדותיהן באבות מדברת שהברייתא ומפני .והאותיות,מתהפכות בולט הנסתם יהיה שוקע הוא ואם שוקע הנחתם יהיה בולט
 פתאום ההפך אל יצאו שלא כדי מכריע להיות יס׳ חכמתו גזרה הפכים שני בין שלעולם ביארתי כבר וכן . בינתים והרוח למטה למטלה.והמים האש ונקבע
 ר״ל למים נושא שאש והראיה זה אחר זה ומים אש להיות ראויה היה הדין מן כלומר לדבר, וסימן. אמר הזה הסוד אל ולרמוז לנמצאות, הפסד מזה ויגיע

ם, לאחר יפסיד הא׳ בהתקרבם אך המים אלים :שואבת  1שהמים; :להודיעך זכרה כבי אשר הברייתא וכו' דוממת מ״ם הסמיך ולכן .למכריע הוכרח ולזה פתאו
י׳ וכבר .למכריע ויצטרכו הפכיים שני והאש . י ;פירשתי כאשר לראיה רק הובא לא ובכאן .דוממת מ״ם סוד פי

ב . ' ' ־ ' ' ' ■ מ״
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ב0^ ̂  המוב, את מבחין והרע .לחובה ולא לזטה נפשוה בדיני לדבר מספעל שאינו .כסאו על כמלך בעולם חלי ״
 לעי^ שפירשתי כמו הוי״ה אלהיס אל פי על יהיה דין כל שמתעסק במדינה. כמלך בשנה גלגל הדברים: מן
 המכריע. כדברי והלכה מכריע וי״י מחייבין ואלו מזכין אלו עם הנלחם כמלך בנפש לב .(עמרת) המדינה •נמשפמי

^ הוא.ורעה וישר צדיק כי כו/ שמורה החסד. מצד עובה מלסת עול לקבל לאדם ראוי כן לסבול או מ׳ להרוג או ?אויביו ^ ר ל
 לעומת זה את גס כי ,וןמיס

or ה), האלהיס עשה בינ ) 
 רע(דין), לעומת (חסד), וב0

 דין וצד נצח ממוב ועוב
 מצד מרע ורע מחסד. ישת״ת
 מדין. והוא התפארה סמאל
 הפנימים הם עוב ד״מ

 מרע התמורות הס ורע ממוב,
 אש מבחין העוב הדין. ^גצד

 הדין יצא ממנו כי ־^רע,
 פותחין לפיכך יודעו והוא

בדיני

ב ״  בשנה גלגל כסאג על כמלך בעולם תלי מ
 כמלך בנפש לב .במדינה כמלך

 זה לעומת זה חפץ בל את גם במלחמה.
 מטוב טוב .רע לעומת טוב .האלהים עשה
 מבחין והרע הרע את מבחין הטוב מרע. ורע
 ורעה לטובים שמורה טובה .הטוב את

:לרעים שמורה
 חלוקין ז׳ .עומד לבדו אהד כל שלשה מ״ג

.בינתים מכריע וחק שלשה מול שלשה
 אוהבים שלשה במלחמה עומדין עשר שנים

ממיתים. שלשה מחיים שלשה שונאים שלשה
מושל נאמן מלך ואל והלשון. והמרה הכבד שונאים שלשה והפה. והאזנים חלב אוהבים שלשה

... בכולן
מנרמישא הר״א

 האל ויחוד הקודש לשון הלשון בריח והוא :לכנה ומולד והחקופוח
'1 אוהבים ג׳ במלחמה עומדים י״ב :אוחיוח כ״ב ובלשונו בפיו קשר

אויבים ־

 :עול ואין אמונה אל כי
ג ״ . עומד לבדו אחד כל ג׳ מ

 יחוד כח על להעיד
 חולקים שבעה כיצה השי״ת,

 מכריע וחק שלשה מול שלשה
 אחד אמות שלשה ,בינתים

 מכריע וא׳ מחייב וא׳ מזכה
 עומדים עשר שנים ,כינתיס

 ושלשם מחיים שלשה במלחמה
 הלב אוהבים ושלשה ממיתים

 שונאים ושלשה והאזניס והפה
הכבד.

T ̂;ל מ״ב 3  היום נעשה הגלגל גלגול מחוך .במדינה כמלך בשגה ג
והורב ויובש ושלג וממר וחורף וקין וחום וקור והלילה .

ה׳ אוצר
 מחפעל ואינו מדבר מפחד שאינו ר״ל .כסאו טל כמלך הא׳) (הפן מ״ב

 יצטרך במדינה שכשמלך .וכו׳ בשנה גלגל . מטנינים לענין
 שצריך ירצה .בנפש לב :ושוקטת נחה כ״כ חינו ודטסו העם במשפטי ־־!החטשק

 אמנם .פשוטו זהו לסבול או ליהרג או להרוג או אויביו על מלחמה ;!טרוך
 ואין שטן ואין כסא על כמלך הוא בת״ח בינה ר״ל חלק .הוא כן הנעלם ;סודו
 אלכסונים גכולי י״ב שבו מ׳ת ר״ל ,בשנה וגלגל .רחמים מלא כזקן רע :®גט

 מלכות ר׳ל ,בנפש לב .(עטרה) בצדק תבל ישפוט ת״ה הוא במדינה ■סמלך
 ונקמת ה׳ נקמת ונוקמת כלוחמת היא כי ,במלחמה כמלך .לג ®נקראת

 הגרמים ומניעי מלאכים היחוד שתחת כולם אותם כל פירוש ,בנפש .הורתו
:נפש נקראים כאחד כולם בכללם והשכלים והגרמים

ם  שב והמלכות והת״ה הבינה הנהגת שביאר אמר .כו׳ מפן כל את נ
 לקבל אדם לכל ראוי אמר .הנהגחן תהיה האופן באיזה לבאר

 ברא השי״ת שהוא האלהים כי עליון לגזירת נכנע ולהיות. מלכות עול סליו
טוכ .הגבורה שהוא רע לעומת החסד שהוא טוב ,זה לעומת זה מהפכים

בוטריל הר״ט
ב ״  # שפא ר׳ל .כסאו על כמלך בעולם תלי יצירה ספר בעל פירש מ

 געשה הגלגל מתוך ר״ל .במדינה כמלך בשנה גלגל :העליונה בממשלתו
 מקובצה ושבוע משבועות ן מקוב והחדש חדשים מי״ב מקובצת השצה כי השנה

 .וסלילה היום נעשה הגלגל גלגול מתוך כן אם . משעות מקונן ויום מימים
 התקופוה ואופני .ויובש וחורב ,ומטר ושלג ,וחורף וקין ,וחוס קור וג״כ

 במלהמה כמלך כנפש לב . במדינה כמלך בשנה גלגל א״כ .הלבנה ומולדות
 אחרון ילך מי או ראשון ילך מי הצבא אנשי כל עורך במלחמה שהמלך כמו ר׳ל
 התחלס הוא הלב הפילוסופים אמרו ולכן האיברים שאר המנהיג הוא הלב כן

ה יעיד ושמו מכלכלם והוא האיברים לכל ראש הוא כן אם .החיים א גו ר ק  מ
: נתיבות ל״ב כולל והוא לנ

ג ״  0מח» שלשה שונאים שלשה אוהבים שלשה .במלחמה עומדים עשר שנים מ
 האזנים .להנהיגו לגוף מאירות העינים אוהבים ג׳ .ממיתים שלשה

אויבי® שלשה .ברע בי! בטוב גין הגוף את להנהיג מחשב ולב . משמיעות
הלשון

את מבחין הרע .באמצע והת״ת מגבורה הוד מרע ורע מחסד נצח «טוב
 י®6 כאורח והנה ,המקבלים מצד רק בעליונים רצון שינוי שאין פיר׳ כבר כי דע ,כו׳ שמורה טוכה .מזכין אלו הרע את מבחין והטוב ,מחייבין אלו טוב3

:וה ודע . לרעים שמורה ורע לטובים שמורה טובה אמר וזה כמפעליו לאיש להס אדם בני דרכי כל על ימציאנו ועניינו
) (הפן מ״ג1 א' ס קבלנו ואשר .למודע״י צריכין אנו זו בברייתא המחבר אמר ה יוצאי© אינם שהמספרים המחקר חכמי הסכמת כי דע .זה הוא ג

*b אם כי מתחלק איננו הנפרד הוא אשר ג' במספר והנה .המספר כמו האלהים דברי אליו לדמות ממוצע דבר ושאין לעולם ט' מן
^ / p הוא כי ז׳ משא״כ א t o מוכ» והב׳ מחייב שהא׳ חהו ,א׳ א׳ א׳ נחלקים שהם אמות בג׳ מוצאין אנו כן וכמו .בינתים מכריט וא׳ ג׳ מול ג׳

הג׳ ן גזרתם לקבל ביניהם מכרעת והיא העטרה שהיא ת׳ שהוא וא׳ נה״י שהם ג׳ מול חג״ת שהם ג׳ כי כפר״ת בבג״ד משא״כ .בינתים מכריע ן די  ג
ם א נחלק איננו שלשה ר״ל ג׳ ,הוא כן הברייתא ושיעור .הנמצאים לכל ומשפעת מרחמי  רק חבול להם אין ר׳ל לבדו אחד ואמר הענין וחזק א׳ א' לא׳ כ׳

ל «י, לבדו אחד נ  • ®יל' וכאשר מיוחד ענין על מורה מאותיותיה אחת שכל אמ׳ש אמות לג׳ ירמוז הנמשל אמנם .ממשל וזהו בו דבקה סגולה לו ויש עי
י ג׳ מול ג' יתחלקו . חלוקים הם ז׳ אמנם .א׳ א׳ לא׳ רק שלם במספר לחצאין מהחלק איננו ג׳ מספר כי ג׳ כמספר אינו \ מספר ירצה חלוקים געה3 ס׳ נ

ה ודי .פיר׳ וכאשר כפר״ת בג״ר והנמשל המשל, וזה ;למשכיל הערה נז
ם ל i ,מימיים מהן ג׳1 ,עפריים מהן וג׳ ,אשייס מהן ג׳ ,מזלוח מהן גשפעו שזכרנו אלכסונים גבולי עשר שנים פירוש .במלחמה עומדים עשר ש i״ 

ם העיי! כאשי וכ! .סמים וכ! הטבע מרום והאויר שנאוי והקור לטבע אהוג החום הנה ,אוירים מה! לו® זם אוהבים מה! נמצא נ
במבט
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גברא ברא רבא כדארז״ל ס״י, של האוהיוה בצירוןן ע״ה בפשר בכולן, מושל נאמן מלך ואל .והלשון והמרה כבד9
אתיש׳ ולא בהדיה משתפי הוי זירא לר' לקמיה שדריה : העולמים ובכל ספירות

T D רז״ל ואמרו .לפפרך תוב הוא חבריא מן האי אמר ליה וחצב וחקק והבין וחקר וראה והבית א״א שצפה וכיון
אותיות לצרך בצלאל היה יודפ אלהים רוח אותו ואמלא חקירה אחר בחקירה שחקר פי׳ .בידו ועלתה וצר וצרך

 נמצאים יש כי בילו שעלה מד
 לבחון והתחיל י״ס והן נעלמות

ס  וחצב בחכמתו שחקק פד ז
 וצרך .הקודש אותיות שבינתו
 שנאמר הבריאה בילו ועלתה

ה  בחרן עשו אשר הנפש א
 אבינו אברהם שנתעסק מלמד

ע״ה

 גביי על שלשה שלשה גבי על אחד ,בכולן
 וכולן עשר שנים גבי על שבעה שבעה

:בזה זה אדוקין

 והביט ע״ה אבינו אברהם שצפה וכיון מ״ף
וצר וצרף וחצב וחקק והבין וחקר וראה

ועלתה

רן. שמים נבראו שבהם א  ו
 '1ביד (פמרת) פלתה וכאשר

 !1הכ (יסוד) אדון פליו נגלה
 י״סו נחקק כי אוהבו וקראו

 ברית? ולזרעו לו וכרת בצורתו
 שנאמב עולס(פכורת) (יסוד)
ת) והאמין ת״ ) ה׳  ויחשבת ב

לו

מנרמישא הר״א
 לרעח רע מדברת הלשון אויגיס ג׳ ,ממיתים ג׳ מחיים ג' &ויביס

ף  המרה ,והמשתה המאכל מגרה ובחומו המאכל מוחן הכבד ,מו
 לגוף מאירות הפינים אוהבים ג׳ ,ומחרשת ומסמאה ומכעסת מלנזש

 בין במוב בין הגוף להנהיג מהשב והלב משמיעות והאזנים להנהיגו
 חום מקרר המחול ומריחים מנשימים האף חוממי מחיים ג' -נרע,
 נקבים ממיתים•ב' ג' הגוף, לשמח השחוק ומגרה הקרבים רהוח

 או לרוב יפתחו אם הרגלים ומימי הצואה המוציאים החהחונים
 כדאמרינן רע ריח מריחים כשהנהירים > ברשותו* שאינן :יפסמולרוב

 זהו והולך מפרש ברוח, רעשן באש דלקן במים משכן :לעיל
 ,במים משכן ובשן קור ארן .ברוח רעשן גויה רויה אויר . &מ״ש
 ימים, ז׳ כוכבים ז׳ ־שערים בז׳ בערן .באש בערן וראש וחום ?מיס
 שנבראו דלעיל בגוף דברים בי״ב חדשים בי״ב מזלות י״ב בי״ב נהק
 עינים ב׳ אזנים ב' מכריע ואחד ע״ג ג׳ הולקין ששה הפשומות. עם

 חפצים כ״ב אמר ואשר . מכריע והפה וימין שמאל הולקין הוממין ׳3
 אמד גוף העולם וכן כשצרפן אחת תיבה והן אותיות כ״ב אחד וגוף
 י״ב כוכבים, ז' ז' ומים, ואויר שמים ג׳ י״ב, ז׳ ג׳ בו, דברים וכ׳יב
 רויה ג׳ וי״ב, ז׳ ג׳ בו, דברים וכ׳׳ב אמד גוף השנה וכן מזלות, י׳׳ב

קור :דנולו ר״ש בסי׳ ועי׳ ,לפניו הנוסחא *כ׳׳ה

, גאון ר״ס
 הם (באלו הרף ורביע חריפות ה׳ נקודים ג׳ דקים וי״ד שחות

 זה .הם רעים הכוכבים באלו יארעו אם המזלות י״ב ואלו ,רעים)
 שונאיי. ומים אש אוהבים, ורוח אש ,שונאים ועפר אש בידך הכלל

;אוהבים ואש אש ,שונאים ורוח עפר ,אהובים ומים עפר
ער״א רמ״א מא״ע אע״ר■
גד״ד מע״ק סא״ב טש״ת
כל״ש מח״ג לש״צ הנ״כ

ף טע״ק פא״ב טש״ח
הנ״ב שצ״ט נכ״ל צמ״ח

מאש זכרים טא״ק
מרוח זכרים תמ״ד
ממיס נקבוח פע״ד
מעפר נקבות שב״ג

ן, 5י״ י״ב וישליכם' אמו ושם שמו יהשוש מזלו לדעת

והמותר ז׳ ז׳ וישליכם אמו ושם שמו יחשוב כוכבו ולדעת

בוטריל הר״מ
 ומגרה בחומו המאכל טוהן הכבד . הגוף אל רע לעשות רע מדברת הלשון

 שני מחיים שלשה ומחרשה. ומסמאה ומכעסת מרגזה המרה . והמשתה המאכל
 ומגרה הקרבים רתיחה חוס מקרר הטחול .ומריחים מנשימים האף םמי1נ!
 האחד הנקב , התחחוניס נקבים שנים ממיחים שלשה .הגוף לשמח שסוק9

 נקבים השני ואלו . האחר הנקב הוא רגלים מי והמוציא הצואה אה במוציא
 במים משכן .האדם את ממיתים הם לרוב יפתחו אם או לרוב יכתמו אם

 שתי מצינו שהרי '׳" בינתים מכריע והפה אמ״ש. זהו ברוח רעשן באש דלק
נמצא בינתים, מכריע והפה וימין שמאל סולקין חוטמים שני עיניה שתי אונים

. הוא מזלו חשבונו שיכלה ובאיזה מע״קגד״ד עלסא״בטש״ת
מנוצח עליון במינו נלחמים, לדעת .י״ב י״פ וי״א ,צמת״ן כל״ש על ישליכם

שלא
ה׳ אוצר

הקופי! ארבע בשנה וכן ,ממיתים ומהן מחיים ומהן שונאים ומהן במבע
 קצה השניים חלה שב׳ ובעבור .כו׳ מחיים מהן שונאים מהן אוהביה מהן

 עם כי התמורות בהם והראה בנפש ודבר עזבם ולכן התמורות אלה נעלמים
 ולהוציא הלב חום להשקיט המהנשב הרוח שואף האף נקבי שני .ידבר ההמון

 ממרה הגוף ומנקה הפנימים האיברים רתימת מקרר והטחול .לחון הלב חום
 שלא יפתחו אס שהן המוציא ונקב הרעי המוציא נקב ,נקבים ב׳ .שחורה
א: ימוח יסחם שאם והאף .ימותו כמנהג שלא יסתמו או כסדרן הלב. ב׳

דע
הבורא כשצרפן אחת תיבה והם אותיות כ״ב פירוש אחד וגוף חפצים כ״ב ■הכל

הכלן, השנה וכן .מזלות עשר שנים , כוכבים שבעה ,מים אויר אש אמות שלש . פשוטות י׳׳ב כפולות שבע אמות שלש ,בו דברים וכ״ב אחד גוף העולם ובן י
,כו דברים וכ״ב אחד גוף שהוא באדם הצירוף זה מצינו וכן חדשים. י״ב י״ב , השבוע ימי ז׳ ז׳ ,וחום קור רויה ג׳ .י״ב ז׳ ג׳ ,בו דברים וכ׳ב אחד נוף

ה. בטן ראש שלשה עשר, שנים שבעה, ,לשה3 גוי ר, שערים, שבעה ו ש עו ה, מ כ ם, ממשלה, ח , חיי ן ע, ח ר ם, שנים שלום. ז היגי שרמנ  לראות,, אבר ע
 לישן, אבר ,לכעוס אבר לשחוק, אבר להרהר, אבר ,להלוך אבר ,לעשות אבר ,לתשמיש אבר ,לטעום אבר ,לדבר אבר ,להריח אבר ,לשמוע אבל

ה: זה אדוקין וכולן עשר שנים ע״ג ושבעה שבעה ע״ג ושלשה שלשה ע׳׳ג א׳ נמצא ז׳׳ל. האשכנזי יוסף רבי הרב עכ״ל בז
אברהם וקראו ראשו על ונשקו בחיקו והושיבו הכל אדון אליו נגלה בידו ועלתה וצר וצירף וכיון וחצב ומקר והבין וראה והביט אבינו אברהם שצפה ^כיון

הבין; ראה הביט צפה לקח יצירה ספר בעל ,זז״ל הגדול המקובל בבל ישיבת ראש .אהרן רבי הרב פ׳רש .עולם טד ולזרטו ברית לו וכרת אוהבו
מקר :הספר בסוף מנטובה בנוס׳ *כ״ה
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 בין בריה לו וכרת .צלקה לו
 במילה מליו אצבעות עשר

 עשר ובין .קדש ברית באות
 הלשון ברית ידיו.והוא אצבעות

 לצורתו שהשפיע (בינה) ר״ל
 מתחת ובארץ ממעל בשמים

 הנבואה מצד סודו את לו וגלה
 מעצמו שנתחכם מה כפי

) כבול עליו שכן ולפיכך ע' ע ) 
ה׳

 ב״ח השל אדון עליו נגלה אז בידר ועלתה
 וקראו ראשו על ונשקו בחיקו והושיבהו

 בה׳ והאמין ולזרעו ברית לו וכרת אוהבי
 עשר בין ברית לו וכרת צדקה. לו ויחשבה
 ועשר המילה, ברית והיא רגליו אצבעות
 עשרים לו וקשר הלשון. והוא ידיו אצבעות

 .יסודן את לו וגלה בלשונו אותיות ושתים
 בערן ברוח רעשן באש דלקם במים משכן

מזלות: עשר בשנים נהגם בשבעה
יצירה. ספר וסליק פרקא, פליק

ת) ת״ ם(חסד) משכן .ה׳(  במי
 דלקו .הקודש לאותיות פירוש
 ברוח, רעשן (גבורה). באש
 הנבואה. של אמ״ש הרי

 אברהם על השם שהשפיע
 ,כשבעה בערן .ע״ה אבינו
 הנבואה של כפולות שבע הוא

 אברהס על ית׳ השם שהשפיע
:ע״ה אבינו

הראב״ד פירוש סליק

גאון ר״ם
 בפרק שווין ממצח, א׳ ב/ ו' ד׳ בזוגות שווין מנוצח, תחתון במינו שלא

 שמותן נחלפו וכשלא תובע שהאיש ואשה באיש וכן מנוצח תובע
טוב בין דוחה פרקים מד' בא׳ התלי זנב יהיה אס ט׳ ט׳ בהשלכה

• נכנס המה של אלול לירח בכ״ח שנה ותש״ו אלפיס ד׳ ובשנת .רע בין
 משפטו כה בסרטן וראשו בגדי זנבו הכניס ואח״כ תק״ס י׳ ל׳ שהוא המה מחדשי י״ח שם ועושה במערב באריה וראשו במזרח בדלי החלי זנב
 אך זנבו, ולא ראשו לא זז שאינו לנו פירשו ורבותינו ,חדש עשר שמנה כל למזל ממזל זנבו מהפך כי עזרא אבן פירש וכן ,הימים כל

■ :דפייען רחמנא בריך ,סליק .קוטבו על ראשו לגבו בטנו מתהפך

מגרמישא הר״א
 אהד גוף האדם וכן ,חדשים י״ב י״ב ,השבוע ימי ז׳ ז' ומום, קור

 י״ג י״כ שערים, ז' ז׳ וגויה, ובטן ראש ג׳ י״ב, ז׳ ג׳ בו דברים וכ״ב
:דסייען רחמנא בריך .מנהיגים

ה׳ אוצר
 יאצרם והלב האונים ישמעו הפה שידבר לפי לזה וה אהובים הג׳ אלה כי ״ע

 מביא שהכבד מפני שונאיה קראם אמנם .וכו׳ הכבד . לוה זה מוהבים באוצרו
 המות והלשון . והחרשת והסמיון הכעס מביאה והמרה ומשתה למאכל תמוה

 :תבין אם בעצמן מבוארין הברייתא דברי ושאר .הל:ון ביד והחיים
דיו אמר החקירות כל שהשלים אחר המחבר אמר .פו׳ שלשה ע״ג אחד

 באחד ירצה ,ג׳ גבי על א׳ שאמר הוא העולה שדבר מה שמכל כלל ■
מ הכ״ת ז׳ גבי על וג׳ .כח״ב הם וג׳ . יש׳ א״ס  ירצה י״ב גבי על וז׳ . נהי׳

ת׳ן אב״ג שריח  הוי׳׳ה שכל כבר פירשנו וכאשר .הויו״ת י״ב גבי על וכו׳ י
 ר׳ל ,מגיע אנה והשגתו סודו גלה ובכאן . שמות ו׳ מאלה אחד אל חיוחס
 הסמיך ולכן וכו׳ ג׳ ע׳׳ג והוא א׳ המציאות מחויב נמצא שיש בחקירתו שהגיע

:נפלא הוא כי והבינהו זה ודע . שצפה וכיון 'אליו

ם, ממקובלים אלהים מאיש הנכבד פידוש ונשלם תם מוני קד  ה
שם: אוצר ספד בעל ח

.צירופין כמה יוצאים חפצים כ״ב מהוד כן דנור ושביבין זקוקין כמה צאיס1«
האורה נותנת ■

בוטרי־ל הר״ט
חמט ספירות, עשר כננד עשרה והם בידו עלתה וצר צירף כיון מצב חקר  י

 בין■ מילה בריח כי המילה בסוד הברית כריתת בסוד ונרמזו מכאן וחמש מכאן
 אותיות כ״ב סוד וקשר 1 הלב בברית מכאן וה׳ מכאן ה׳ וכן .וחמש חמש

 האוחיות: חיבור וכל צירוף כל אבינו לאברהם גלה שהבורא לומר רוצה .בלשונו
 3הכ' הם ארוכים כך והנזילה ההמשכה צד על ובאים שרודפים כו' במים משכן

 למים נמשלת והתורה .ים מני ורחבה מדה מארן ארוכה דכסיב והיינו חפצים
 אולפן, וסקבלון הרגום בששון מיס ושאבחם ונאמר . למים לכו צמא כל הוי שנאמר

 שנאמד תורה אלא לקח ואין לקחי כמטר יערוף ונאמר צדיקיא מבחירי מדת
 היא■ וזה . הורה אין קמח אין ואס תעזובו אל תורתי לכם נתתי טוב לקח כי

 שהיא■ רוח היינו פירוש .ברוח רעשן במים משכן באמרו יצירה ספר כוונת
ח שנקראה מהספירה הנאצלה השנית ספירה  רעשן ואח״כ .חיים אלהים ה

 הסוד• הוא ורוח ית׳. הבורא מרוח ונהקקים נחצבים הם חפצים כ״ב אלו ר״ל ברוח
 נמש;ים חפצים כ״ב אלו י5 ר״ל . באש דלקן :אלהים ורוח אמר כן על הנאדר

 שמהאש כמו ,כאש דברי כה הלא ואומר ״ דש אש מימינו שנאמר לאש
 התורם כן, המאירס היא שהאש וכמו לאש נמשלה התורה למה סוד וזהו

סל׳יק


