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המגיח הי/דמת

בעלהתיסשז/ זל פרץ כתהדר הגאון שחברו כיסב האלקומנמצא מערכת
 מי האחרונים(יהיה מן הוא הנראה לפי כי יען נודעהאמע לא אן

 שבילי ליה דנהירין הרזים חכם פעלים רב חיל איש כי ככר ספרו מכויגלי שיהיה
 שמו גלה לא לבבו רום לבלעי גדולה מעגוה ואולי חברו דכהרדעא כשבילי סמיא

 אחז במעלות עלה אשר אלמוכי פלוני אמונים איש פמד אחריו ׳ 1צדקח בו וענתה
 • הודו כזית ויהי ובתבונה בחכמה דבריו ופירש למעזו החזיק שמו להעלים דרכו

 חתום עמו כמוס הלא חייט יהודה אריה גור הגאון הרב דברי לפרש החזיק אחריו
 הפתיו׳בדרושיו מסוה האנשים פגי מעל הסיר יקרה ואב! חמדה כלי כל באוצרותיו

 בשחתה והבה אתהארץ אלקים ראה האצילותוהאחדות* בדרוש ובפרט וחדושיו
ת מ תטז ש  אנילו' וסוד ביסוד אלקיהם יי׳משפט דרך ידעו לא ומטלאות בלות בד

 סתומים בהם אשר האגדות וערוגות המדרשים בחוצות כששרים הספירות*
 התוך זרקו וכסילים בעם בוערים * גטזות עמוקות וסודות כעלמיס רזים וחתזמיס

 סברות בדם כגאלו התלמוד הוסר ובעת למוקש להם היו הכה הן הקלשת ואספו
 ותשלחנהפאמת בדים ותעשינה חיצוניות החכמות בצע אחרי ויטו פלוספיות

 מראות הרואות חשכו המצו'• טעמי אור ראו לא כעוללים ראש פורה מזוישתשרש
 יי׳נראה מלאך בעלטה זרחה שחש עלינו שבחמלתיי עד העביות* בארמתתחרי

 מאור לכו ויאר ההפכה חתוך והוציאנו בחיים נפשנו השם נבוכים הבוכים אל
 והרבה • אלקיכו הדר יי' כבוד יראה בז הזה היום עד ראתה לא שעין והצשן הגנוז

 פלוספיות חדשת או חצרופים הוא ידבר דבר זט זולתו פירוש הביא פעמים
 מאכל ען לא כי אדע אשר עץ אני גם כן ואעשה התז אתהנטישותהסיר מארסטו

 יהיה לאש וחטאתי לפניך והצגתיו אליך אביאנו ואם וכרתי אשחית אותו הוא
 לך יניב אחד לוח לפניך אערוך דבר ולדבר חפצן למצא מעליך ולהקל * לאכלה
 כי כלל דרך פרק ו פרק בכל יבאו אשר העקריים והעגינים הפרקים מראשי ציונים
 ובכן בהם להאריך דעתי ואין מאד הענין יאריך ופרט פרט כל יכלול ^ח לעשות

ך שעד k אבא ^ פרקי'ג לטו בחלק הספר וזה * דרכי תחים יתן חיל המאזרכי b( * ה
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ם וקזנת רקים3ג*וחהראעי המאמרי

ס ר ר קנ ייספר הוכיח וכה זל חייכו יהודה כמהרר הגאון הקדמת ראשון ב
 ליה ווי הקבלה חכמת מואסי מכת שהוא מי כי והתקוכים הזהר

 pפס קרא הקדש לגשתאל הלבב ורך הירא מי יעל * בעלמא אתברי דלא ליה טב
 משגיאה מיראתו ביתה פתח אל קרב שאינו מי ועל כד) לי0לאוילמכמות(מ ראמית
 התקוכים ומספר משלי וממדרש הבהיר וספר מסה שהביא ברורות בראיית הוכיח

 עליה לתת עתיד בה יתעסק שלא ושהאדם המקום לעני ערבה ההיא השגיאה כי
 בכין דקבה דאתקריאובכי/יקמעוי בה העוסקים שבח לספר והרחיב הדין את

ה דאמר החקוכים ספר מאמר והביא דלחימי עיני  ־ וכי■ אחזתו אל איש ושבתם ו
 בחכמה התעסקו בזכות יי' וינילהו בדרך מצאתהו אשר התלאה אתכל ספר ואחר

 רגלת ישמר מהם אשר הספרים על האדם הזהיר כך ואחר • הזאת הנשגבה
: ידיו ישלח בהם אשר על והעמידו

 מחדש קדמון שיש המחבר הרב באר האלקותבו מערכת ראשון פרק ר' דן*
 יי': שבא הכתיתאשר ויודעומשגיחויעלוגנההדעותזריתואמוכוכוזבותמאותס

 מן לשלול הכאיתזת השלילית הרב באר האתדיתובו מערכת כ' פרק ה' דף
:מהכחיי ב׳הגהה ישס * בהם השולל יתנהג האלקיתואיך

 ב' ישם יצירה• מספר הבריתא הרב באר שם חפרקג׳לשכתהשמות• דף
 מאמר ט׳הביא ובדף • השמש משל עליו והביא האצילות עכין החייט באר ^

 והביא בעכינו האריך ושד האצילו׳ עגין יודע השלהבת מגווני בי יראה ממנו מסה
תלתטשן מאמר הביא <' ובדף • בדבר ופתן ונשא ל1עזריאלז רבי החכם דעת

 יא ובדף • מלכות ספירת על ונעלם בשגב דרוש הביא ב ושם • התקוניס מספר
 האד משל הביא ב' ושם • הבהיר ספר מאמר יב ובדף • הזהר מאמר באר

 טנתהרמבן באר יד ובדף • השדה וכלשיח פסוק על הזהר ומאמר • העש«
 * והתקינים הזהר ממאמרי ראייתהרבה באחדותיהביא עמהם שאיננה שאמר
 • האותיו' על נאה ב׳דרוש ושם ־ המדיתסשרות נקראו למה נכבד דרוש יח ובדף

 והזהר מהתקובים ראיית עם והתנין והטעמים הכקדית על באה ובדףכ׳דרוש
 המציתשלו• בטעמי שכתב מרקבאטי מנחם רבי הגאון דברי הביא כת ובדף
 ראיה הביא לב' ובדף • דבריו לחזק הזהר מאמר והביא הרב דברי תקן ב' ושם

 ואיך האצילית על נפלא דרוש לז ובדף • הקנה בן ר׳כחניא תפלת מלשין לדבריו
 • יצירה ספר מאמרי באר מא ובדף * והתקוכים מסה לדבריו ראיה והביא פתפשש

 : האס הוא העלות עלת הכתר על יש כי התקוביס מספר ב׳הוכיח מג ובדף
והחייט הרב עליהם שבאר מה ומלבד המדות ששת ד׳מערכת פרק מט דף

המחברי' שאר בחול ממשמש והייתי אורו׳ ללקט המגיה אבי קמתי ל1 ופז
 שסכית כסשרים ויסדתים ומרגליות מומת אבנים שמצאתי עד בכברה וכוברם

 כל הפעלי' ובשמיתנגדות השויס ובשמות המדית בשמות במלואותם זהב משבצות
 * לעד שמדת תהלתס ששיהס לכל טוב שכל יי׳ ברך זרע הם כי יטרוס רואיהם

עהעדקה׳מערכיעשמותהשדס; דף
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ח ^ לו א ר ס וקזנת פרקים ה ג חמאמרי

 ■ עדימהפעליס מעלכי/שמומ י פלק ב עא רף
 ־ הרכ סברת הספימתכפי מקום ציור ובו הסדר מערכת ז פרק שם
ף  לפי הספירות מקום ציור התייט צייר ובו הטעם מערכת ת פרק ב פה ד

 מה ובדן>צת ום'• אש ללפיד בשרו עניןמכק־שכהפן צו ובדף • דעתו
 ובהמות זוגו ובת לויתן אגדת ב קב ובדף • כאליהו ומהשאמרו במשה שאמרו

• פמיאס ממערת יוצא ירדן אגדת קה ובדף • ופז התייט בהם שבאר מה עם
 דרוש התייס הביא קיא ובדף • פז שפ^ש מה עם הירת אגדתמעוט קו דף

ושםבעשהמשלמאקהשואבת* ’מופלאעלעגקהשכיגה :
ף  שהוא בנטיעות קצוץ עגין יתבאר בו ההריסה שער ט׳והוא פרק קיג • ד

 והאתרוג והלולב המכורה עגין בתוכו המינותוהאפיקורוסותויתגלה
 • ועגיניו היבום וסוד העגור וסוד המכין ערן השמיניותעם מכיכי טעם משם ויובן
 יבדףקיד כקשת־ המסתכל ב׳אגדת ושם • בפרדס כככסו ארבעה אגדת ושם

 ומטא ומשה הבל ועכין למטה עיכיו שיתן שצריך והמתפלל עגקעריתאשתלוט
 בראיות שהאריךבוהחייט ובדףקטומטאתוהואדםעםמה אדםהראשון־

דור תטא ב קכב ובדף • והתקוכים ומכר אליעזר רבי ומפרקי סה ממאמרי
 קכה ובדף ־ הרקנאטי לשון הביא קכג ובדף ׳ החייט שפירש מה עם הפלגה

 המרגלים תטא עגין ב קכז ובדף העגל׳ הפלגהומעשה ודור המבול דור מטא
 ב סס • טשתאלישעאתר ובדףקכה בצול* בהכותם ואהרן שלמשה זתסא
 שבעפועגס בתורה שכופר מי הריסת ובדףקכט מתייתמטטרק* עגין

:ירבעם ותטא בלעם
ף המילה וסוד האדם צורת יתבאר ובו האלם שער והוא י׳ פרק ב׳ קלד ד

 8ישר ובארץ ל בישרא ובחירתיי׳ והשבועה הכדר וסוד הכבואה ומראה
 מה הביאהמייט ושם התפליןותפצייי׳בתפליתובברנות וסוד ובמקדש זברוסלס

 • והבהיר הזהר מספר ההוא לדרוש סביב מרקכאטי!ל מכמס רבי הגאון שכתב
 שפירש מה עם גרמא שהזמן פטנרותממצותעשה טעסלמההכשיס ובדףקלוב

 שהביא מה טמאותעם פי׳השש קלת ובדף • התייט!ל בו שכתב והטעם הפז בו
 ושבועות כדרים עכין קמה ובדף פז• שכתב ממה קמהכמשך ובדף מפז־ החייט

מה עם הגלגול סוד פ קמט ובדף • פז בהם לדבר והרחיב שפי׳התייט מה עם
 ־ ב קכ דף שאל שר א והשאלה מהתקוכיס לדבריו ראיה והביא החייט פו שפי׳

הנחת עכין קכט ובדף ־ עליהם פז שכתב התפליןוהטעם עגק קכד ובדף
* פתיתקעלהשלתן

ף ד ב  ־ מרכבתיחזקאל מ וכולל המרכבההעליונה שער והמ יא בפרק קכט ו
ף בד ח יתבאר ובו העולם שער והוא יב פרק קסד ו  בתחתונים העלמכים טכ

 לאמי אלעזר רבי ששאל השאלה ב קסו ובדף ? ובפרטים בסלליס
ד החייט שכתב זחה • מנין דיחודא לזווגא סימכא  ־ שהביא ארוך והמאמר הרב ע
מהזהר יפה מאמר קעב ובדף ־ ג׳חדשים אחר הבאה התקופה סוד קעא ובדף



המגיה דברי
;עלמא בהאי לכקתא בעיא כל כפשא על

 ב קעה יכדף הסבימויי^יהשמיכמת(העשירמע• ככא(ל מיק«ג קעד ובדף
 סהר כעל סברמ על ק־ אתר שכתב ימה הקצ«ת על החייט סכרת

 ימים שכתזשאר עגין כן־ יאחר ינאת ללא« הבעיה טעם קפה (בדף • האורה
 הקפגת* החגה ימי קפטעגקז ובדף דףקפתכעוניןםטרתהעמר• טובים*

 כ קצב ובדף השמיניות עגין ב קל ובדף שבלולב־ מינים ארבעה ענק ב ושם
עגיןהעשיריות:

ק ב קצד ובדף  • יהודה רבי עליו שפי' מה עם השם שער והוא יד מ
־ הא׳ עם מאותמתיהו ובדףקנזבגלגולכלאתד

ק ר ובדף  כתפליתובתחמתובכרכותופוכ׳הקדושה מנתהשם כבאור שו מ
• הקדיש כונת כ שם ־ הקדושה ן כונ רה ^ובדף * וקש וכרכו והקדיש

:וקש רוכונתברכו ובדף

י ג עו מ טי9 91 של1<» 991 «1מ 99 93ואו9 0«לכ 6ל9 <991 <9̂ ש p 9 ת W 9 lת101ג
ל ישקד אשי לאדם יגיע מ99 אשי  ואנכי ן1י9זממע9 ר9םלש9תם 99ו9עלי

p ו9י9כשע א9ל9וג9(9כ p דבי ושום ידיו9ו!9איינד»'ו דיטע « נא9י ולא 9ייא לא זייגאמיג כלו 
 אשים ולא מכומלומקש ואין9זוןלייאייי׳(ל«שבים9ם(9ןאשיעליול9של991יוילדיככיים

» » מ9אנל מו ס שמ9 יי׳כאשי ז ט  גנבניס רנד<ןסרים9 9למ 9ויגיג אצמטמש«יג־b 9 לא כי י
מ עגנ9 9כמד איג יואי'9אנשי'9 בל 9ל מגו י99 כרס יוס9ול אביד9ול לכתוש(לניעז  9ז ן1כפ 9נ

 ס9קלןתי9ב סיועי׳כגדם באו כי זל ישני לקי9 תגא9 יןיןוני'ש<ובי9סכ 0 פן9 אין כלי אם תמי9
 שגלפם כעת כואיג 99*99 לישיילכשעלעיסיס ל9וא9ב בםעל«תול(מ<ג9םכוגמ9לי9ר9(ני

 99כ 99וכתוגי ווולתם וי99ניוי ימבן9ו בתיי פע»י'יםמ 99וכ שמפממים יקכאעי9 נויכיבאם
 את לגדור איש עמד ולא 9שרפ תייבים 99 ם9ובעלי ם9ם יים9ם םו9שכד l̂̂̂א בלבד 91 ולא םפרים

 ולא עאכלתאש לשרפם 9י91 עיכיכו תמד9 לויךו שעיינו ועמם • נגדם תניתוסגור יק9ול ם9סיצי
 לרוביעים יודעאם ומי סגי9 על סגרו כי אינם עוד «סקים9ו * ויבא וייתאטי9ב תעםק9ל מכל

ק לעיני׳ביזם לנו לסתת 9תי9ל 9t9 סשפרים עלינו יי׳במעצתו ושלת יפקדו  עים1י9 באו וערפל ע
 מאתוס גס ושאייתאס שם לנו סשאיר לבלתי נסאיס אשי גתלי«ו וכט בידו מb* 99 איש (יגרשום

 עםס9ו גאונו וסדי יי כמד לדעת יכין יראס ספי 99א 9יעם 99 שדוד !תו59או שימיתו י9 ננא
 עולם של ככשומ שאיןלגליתדביי׳פהם תאעיו ע^י׳־וכי סיעי׳של דברי או במקאגיו עמממ תקעו
 סתיים9שגרי'ל עולם b ככשו« שסם דכרים9 סם 9ע לדעת ניין דבר י3סס אלקים כמד משום

 סדנריםשסם מכלל אינם סתם תענו פס סעתכייסשאלס דברי סנתמלסכתבכגון הדברים כי
 ולא ביקי ואדם גלוי לידי דבי יבא במשתיי׳לא ?כל •סקי אם כי להסתירם שראוי יעלם של כבשונו

 כספי בקש דורשין לדעתפז׳משכתאין לנ9 (אם • תג מהי־ ונינתנמנין תכעתתכעיו תאבד אם יבין
 תרב' אס •וכן כאן לסארץ דעתי אין כ* תענאנו שם עד)בי עמוד ב׳ובדאש עימד עג המקוניס^דף

דניי' תמצא שם כי ופל) פג הסדר(דן במערכת לתדרושןכו'לן ממן אbעאמ'נמ( אמתות לדעת
שכל



ד חמניה דברי
 ממך נמןפלא • למעלה ממטה עדרג< ג הם לכי1 יה<ד'קייט ר הגא«ן (כתג נם יש(( לא תעגים שכל

 • סןן> האין על משתר(תכאמר עשק לך אין * הכתר על כאתר מי<ך (גימכןטה • התכמה על גאמר
 כעש(ק שלא כל(מר עשלת(כ<' שלש עלי(כ(עכא;(ר הג <על המין על נאמר התג<ק שה(ישת געה
ם אם הביכה״כי שהיא נאם הכרך כל מי  שהענק ״ל(אשר1ב) פי. שם(דן> אמר פד)(הרנ ע?ל(דן> נ
 יתכ(ק לא לטע(תכי ם1מק יענא ראש<מתלא אנ«ל(תהג נטלי וליתן לישא האדם ירכה אם אן כן
 • ראש(כ(ע הג על נאמר אלקיה( הנםתר(עליי׳ ע (כן ־ ט(כ(׳עש כימנמיע(( שה(א עמה ׳(תר ט

 העכ(ע על הואתנאער הערה לכרי (תאעכל0לע המין׳ על נאמר עולם על (הננל(תלנ<(למע(
לן כג מעשיוע׳(נתקון  מום השלה י נינה(כו׳עש שערי לשעשין שלימו איהו לא עליון כתר )1פ (

 מפה האלם אותם שיקנל כריך העגינים י(אעשל( המין שהוא נשלמו להתטק רשותלאלם יש כי
Ir תפישי׳לקראתמ של נשלה ההולך מוה נן מזה הלוה האיש עי ■ נקרא׳שכמעהקכלה כן על כי פה 

 כשעתהלשק אפילו לנרי! ושל עלתלועותי( לשעון שנוכל טאעהשכמה נקי אני שכמים נן שיאמר
 וההולכים ושבריו דשני מתגאעעלנרי רשום נראה נפיפואעעאםלא זללעמששרע״ להכיר

 הקבלה אור שטה ההוא האיש אם נשכיל נראה לעו עלים כמאה אשר לנריהם ומתון נעקטתיהם
 • מה נלי על שמים מטה עשכעעהקבלה הוא ערירי עני איש אואם ־ מפיהו יבקשו ושרה בשלמה

 להאשן ראוי שאינו במה להאמין האלם יניא הזאת השכמה עשק כי האומרים ללנרי להאמין ואין
ר ^  עקריים אשרים ושמרים שהרקכאסי ראינו ענאנו והלא כן אומר מקש שלנו עי כי האמונה נ

נתשין ותלעליו ארשטוטו ששפרי ראינו גם ישלל• אלם(השועעישעעוהשדל כל ביד נמצאים
 כי אן שוניהם אשר ושוב ללכתרנוא שרה תלמוד שונים עמינו עמי ורבים ועבי פנה בגל
 לנריס נהם בהיות האמונה מדרכי בהם המשכש דגלי נטיו וכמעט לשתכווכות בהם יש

 את רואים העם וכל בלשמו שמים מן ועתה י בה הישול עד ערו שדו השרה פגות מעקרם פתרים
 הדברש את ישמש אשר העמים לעיני אתרשיבו שוינאישו פן אנכי וירא הקולתואתהלשלים

 לו שאין זר איש יקרב לא אשר למען זכות לכן אותם לדון יש כי תלוכותי ההשכמה של לא האלה
 עקריים(לא לברים באלקותהם שנוגשם הדברים כי p לא אשר דבריה משתרותלהדפיש עשק

 המפקדות ולגרש המנאפים של ידיהם לנטות אם כי לעשות ןלמרנשיו הדור לשכמי היה בלבל 11
 וימים שנשת ומחללי ותרכיתלקשו נתנו משך ואשר ולשקר לשוא הנשבעים ולישר ועיר עיר מכל

c נפתל בהם יש אם עשוהו ככר אשר את תחלה לראות להם היה כי תלנותי אבל טובים p i 
 בלשונם מלשש הן עכתינתיל הן אתנו מאשר עמהם אשר רבים הלא אחר גמגום משום גזרו ואם
 ישכןבאהלי ארשיקהוולא בידי און ואם לעיכם הנם עתק לבר כשפרי שאין אני מבטח דמי שון

 יד ושיש בקרתם מקנתמר ואל חכבתם נזר אל הביטו ארן מושלי והאתנים הנלק מורי לק • שלט
 זבאלש זה על תקלה ׳שלגל חו פן ובינתכם חכמתכם יהיה עלפהשלאישמעבחקקוליכוווט

 ואעתמאקתגעת משקן שאינו לבר לשלם יצא ולא יצא לא ועאתי ממני כי אודיענאענה ישראל
• לי בלי עד ברכה עליכם ויריק מעימים ושמתיכם ימיכם ויאריך הטוב יי״יתן גם

 עמנואל מכת רגלי במשי המתאכק
: המגיה ונטו בני איש





א חאלקות פיחעזמערכת יחודח מנחת הקדמת

ק האיש מי שנאמר בטוב לראוי; כדי בחיים האדם שיחפוץ ח  ימים אהב חיים ה
 לקח שכאמ׳כי הי;ורה באמצעיי; אם כי יושג לא הזה )והטוב לד תלים (לראועטוב

שליד)בו1סובכי;עילכםיערחיאלעמ  אם הטוב עקחו כלומר לקח לשון ואחז (ינ
 בעולם טועמים טועמיהם אשר נסערים למנועטעמים ויש ־ עשבו אל תזרעי

 אשרצפנע טובך רב מה נאמר שעליו לבא לעעיד לצדיקים הגנוז מהטוב הזה
 הנה הנביא אתר ועליו בלבד לצדיקים גנוז ההוא שהטוב וכמו לא) (תלים ליראיך

 יחידי אלא יעהנו לא העורה מגנזי כך )שה (ישעיה וכו' ערעבו ואעם יאכלו עבדי
 הקבלה מחכמע הרחיקו ורובהעזלס מועטים והם עליה בני ראיעי סגולה

 בעטנה כסיל יחשץ שלא מאוסה בעיניהם להיוע אם כעוע• בזה ויש * דרכיהם
 אלא הזה הצער לכו די ולא ־ הפשט והוא הגלוים בדברים רל בהחגלועלבו אם כי

 אשר הוא ומי מי כי לחשבם ואם • פשטה אלא ביערה שאין ואומרים בה שכופרים
 ומי • זדון עולה שעתה כי בחשבם משגיאה פחדם מפגי ואם • המלך שער אל יבא

 )1תי, התקוני' בספר וראה בא • נברא שלא לו כוח ולמזלו לו אוי הראשונה מהכת שהוא
ת * לשונו זה הזהר של שי א ר  1 ׳ בההוא ויבש יחרב כהר איהו ודא תמן יבש ב

 שמעישראלוכו' ואמרין לתתאביחודא בכין צווחיז יבשה ואיהי יבש זחכאדאיהו
 מאן והכי • )א (יישליאעגה ולא יקראנכי אז ההד עונה ואין קול )ואין י דניים

 ישתדלון דלא וגרי' דבכתב דבעפומאוריתא מאוריתא וחכמתא קבלה דאסתלק
 כביעו אסתלק כאלו מדאי ובתלמודא באוריתא פשט איתאלא דלא ואמרי בהון

 אורייזל ההוא יוליף ולא בעלת' אתברי דלא ליה טב ליה ווי גן ומההוא כהר מההוא
 בעלמא עכיותא וגרים ובהו לתלו עלמא אחזר כאלו ליה דאתחשיב ידעפ דבכתב

ד וארךגליתאעכל־ עו  התיבהבחדשץמס בספרהזהרבפרשתב?עלותךותכח ו
 תכללא קרא האי ודאי )ק (ראשית אררט הרי על לחדש יום עשר בשבעה השביעי

 דהא בהאי או בהאי שארי אי לן אכפת דמה בעלמא בסשר ואתא נפק דאוריתא
 לון דאיתיהיב ישראל אמן וזכאין * יצא כלו הכלל על ללמד אלא :־לשרי חד באתר

 לאחזאה דאוריתא סטר דההוא דאמר ומאן • דקשוט אוריתא עלאה אוריעא
אוריתא עילאה אורית איהו לאו הכי דאי ־ רוחיה תפח אתיא קא סטר ההוא על

i i א א ׳וערכת

סב
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האבקות מערכת פירועז יהודה מנחת הקדמת
 י;אחזי איהיאוריעאדקשוש• אלאידאיאיהיאיחעאקדישאעלאה לקשיע

 ,או • לה W לש דהדייעא מלה דלשי;ןמ דיליה יחרא איהי לאי ידם בשר ך .(
מנייה( ילמעכד למכי;׳ קדישין מלין ליה היה לא קבה עלאה דמלכא בדעתן p סל

מלין דהגר■ מלין • דעשי מלין בגין דהדייטין מלין כל דאיהוכניש אלא תא איר
 שאר יכל דזמרי■ מלין מליןדבלק■ מליןדבלעם* מליןדאתין־ דלקייעקב־

 מ תירת אמת־ תירת אחרי אמאי הכי אי איייתא מכייהי יעביד דכתיבין ספירין
 עינים מאירת ברה יי׳ מנית ־ ישרים יי סקידי ־ באמנה עדיתיי )יס מלים (תמימה
 דאיריתא מלין אימן יאלץ לכי' רכ ימש מזהב הבתמדים יכתיב * מהירה יראתיי

 לאחזאה אתיא ימלה מלה יכל אמת י»רת תמימה תורה אקרי תורתיי ידאי אלא
 אלא אתיא קא גרמה על לאחזאה לאי סשר דההיא מלה יההיא עלאין אתרבי מלין

 לאיש המגיע הענש מביאר הבה • עלל דאתמר כמה אתיא קא כללא « צאחזחה
 לא בשער חכמית ראמיתלאייל אמ׳המכם מהכתהשביתעליי שהיא ימי כזה אשר

 יזה מללמדם יתרשל החכמית רמית האייל שבשני מצד רל (יישליבד) יפתחפי(
 פיי יפתח לא ל״ שער שהיא הקבלה חכמת יהיא הבשגבהיהרמה בחכמה כי סבה
 ראיי רצייםכילאמפביזה אינם ומעשיי רצייה מהכתהשלישיתכיבתז היא יאשר

 אהבה תכסה פשעים כל על כי בל) דה ( יכפ^בעד הטיב ויי ממנה להתרשל
ה ההיא והשגיאה ב  דתאיבתיה באיראהבספ^הזהרהאימאן הקבה• לפני ץ

 בההיא חדי וקבה סלקא יחלה מלה כל ליה דיליף חאן אשכח ילא כאיריתא למלש
 אלני׳רברבין מלין חאלין יאתעבידי דההי׳נחלא סחרניה ליה ונטע ציה יקביל חגה

 ייתר מבואר ישד י עכל ה) תמ<ד(משלי תשגה באהבתה ההד נחל ערבי יאתקרין
 מאי רחיחאי לר׳ תלמידיי שאלי זל הקנה בן לר׳בחיביא המכינה הבהיר כספר

 • ליה מבעי תהלה תפלה )א חנק׳ק (שגיינית על הנביא לחבקוק תפלה דכתיכ
 הקלה לפני מקובל מרכבה במעשה יחשתדל השלם מעסקי הייפבהלמ כל אצא
 תלייד תשגה באהבתה שגייניתכד״א מאי ־ תפלה שנאמר היום כל מתפלל כאלי
 מאי רחיחאי ר׳ אחר המכר בספר יעיד ־ מרכבה מעשה • ניהי ימאי )ה משלי

 ובמעשה מרכבה במעשה הרגיל שכל )מלמד י משלי תיכחי׳חיסר( חיים ודרך דכתי
ר בראשיתאי ^  דברים )J ידיך(ישעיה תחת הזאת יכשלשנאמיהמכשלה שלא א

 תיכחי׳מיסר איחרת יהתזרה בהם יכשל כן אם אלא עליהם לעמיד יכיל אדם שאין
 העולם לחיי יזכה מצדה כי חזה חמאר הנה * עכל חיים לדרך באמתמכה אבל
 מה כי תיכחיתחיסר עליי אעפשיבאי מחנה יתרשל שלא יראיי אעפשישגה הבא

 ריח קיר' של אחת שעה שיפה הבא השלם חיי לקנית אם כי לזה בשלם תוחלתנו
 מנדה האדם היית מלכד כי ידיעי׳ יתיעליתיה ־ הזה השלם חיי מכל הבא בשלם

 נופים ינפת מדבש המתיקים המצית יטשיי התירה סתרי ייודע יידעאתקיני
 עם ונדבקת ומתבודדת בהם מתחזקת הנפש כי כפם חשיבת היא יינדם אשר
 לעשותם החלהבתאותי והיא רבה ובאהבה כתקיכם המצית עשיית ימשך גב קינה

לא לאהכהיכהרית את לכמת מכלי לא רבים חים החכם אחר זה ועל כשלמות
ישטמה



ב חאלקות מערכת tיח^דהפירוע מנחת הקדמת
pיגיעלכוממנה וענד (שירק) ישמשה W•בא(ראה כמקבעגיןהעסלוע 

 לף יקרא לסלקא לעילא מעעא דמריה שבתא לסדרא נש בשבר ־ הר1ה בספר
 1̂ י׳עה לעח־א מעילת מיללאמשוכי לבער דביראכגיד(נפיק לאערעמקעא דמריה
 לסלא ברכאן לאמשכא עעאה דרגא עד לדרגא דרגא לכל דלעילא שקיא מההיא
 הנא ודא דמהימנועא קשרא בטלא קשרא לקשרא בעי לבער * לעעא משלא

 ובזי אכבד מכבדי כי כעיב דא נעל דמאריה לשתא קדישא לשמא דאוקיר נש בר
 קדישא(לקשרא שמא ידעליחדא דלא מאן הנא יקלודא נבזי מאי ב) יקלז(שמ(אל

 נכל דמאריה שמא נלאנקןר דאנננריך לאער ברכאן נלאמשכא דמהמכנעא קשרא
 אס אני (אנמר ־ עכל אעברי דלא ליה סב דמאריה שמא ידעלאנקיר דלא מאן
 לשלמה עה המלך דנד אמר זה נעל ־ היחנד נלקשנר ידעלהמשיך היאך למד לא

 הפעייס ראי לא ושד כש) 77((נעבדה אביך דעאעאלקי בכי שלמה נאעה בני
 אחד כי משלי במדרש שאח!ל מה נראה בא י אעהדין לעעעליה עעידיס כי

 קנמה כששר כפיע במרכבה נפיע הנא הדין בינם האדם מן שמבקשים מהדברים
 מנעם הזה בשלם גס בה נמעחכס למשעדל הבא לשלם הטנבהגכנז נמלב נכנ שלי

 י דמשכה נממארי דמקרא ממארי נינער ינער באלקינ נכדבק הבא מהשלם מעם
ר ספ ב ס״ ו קוני ת  { עת אלין אפרחיס כב) דברים ( לפכיך(מ נשר קן יחרא כי ה
 :iv y'J׳ '7 דבגיכהין ביערבן עכנקנעשל אלין ביצים אל ־ חרעא על שריא שכיכעא דבגיכהנן
 באנריעא עסקין דאכנן לבזמכא ־ מקרא מארי איכנן נאלין ישראל עם שריא שכיכעא

 כשמעין נירעיןמקמן לקכחדא לחברא גרמי נשכיכעא קבה דאיכנן במנזה אל
 דא לבגין גדפיןדילה אינק משכה נינארי מקרא דמארי בגין כפרין דאעקריאנ

 דילה בארכעגדפין עלייהז רביעא איהי הביצים על אל האפרחיס רבצעעל נהאס
 נבהזן לכלתד ארבעאכפין זאיכנן זנטרי אכפי יננקי׳ ככפים זארבע בהזן דאעמר

 בהלן דאעמר משי מן בכין אבל רביעאעלייהננזמכיןדאסעליקעמכייהל־ אמא
 דשכיכעא הבכי' על האס עקת לא בהנן אעמר דקבלה מארי דאיכזן דרחימז בכין
̂כל זזעמכייהז לא  מארי על דקבלה למארי ידוע עשר יש כי עראה מכאן • י

 הלא גדלנרנממנעדרנשיה מצד לשמקה לירד אפשר שאי לאשי ־ נדמשכה דמקרא
 המנשג המנגגט ט נטהרעי בהם ארחץ הלא כהרנעישראל מכל נפרפר אמנה טנב

 • השפלים בדרנשים המנשג העיעלעמהרב גדנל ינער נהרמים הנשגבים בדרנשים
 קטכם אשר קדמנכיננ זכז שלא מה הזהר ספר אל שזכיכנ טנפתלקכנ מה נאשריכנ

 זהרינבן מגרמישא אליעזר להר לרבששעגאנן גאזן ממעניכלכמנרבהאי עגה
 • כעגלה לא בימנם כי מדבשז טעמל שלא זנלעם יהחכמי׳אתרים זהרשבא נהרי^בד

אשראכחכנבנהמם• האחרנן עדהדנר לאכעגלה נאלעעמהמזהכיבנדאי
/ ujij^ >yp נסינעלזהמנאעיבספרהעקנניםהנזנזהלשנננ׳אמליהאליהנלרשמשןררכמה

 ‘ בסנף לעעאי דאעגלייא עד עילאי כמה יעפרכסלן דילך חבנרא אנעדמהאי זכאה
 הכה י עשט(«יקראכה)עכל משפחען אל נאיש אתזעז אל איש נשבעם נבגיכיה ינמיא

העלינכי ממכל זמןיעהננ נבאלעל גכנז להינעל עעיד היה הזה שהתמר עבנא׳מכאן
II ב א



האלקות מערכה יהורחפירמז מנחת הקדמת
 העוסקים וכזכות לקחתוכים יתגלה שאז כתראה דרא שיכא עד המלאכים והס

 סכה יהיה זה אשר כסבתו יי את דעה האלז תמלא כי משית יכא מ והמתספליס
 תאמר באולי ואם )כה ויקרא (אחזתו אל איש ושכתם וכגיכיה ו!ש לביאתו קרובה

 האלקי הקדוש שאמר כמו השכל אל זריס דברים לפעמים הזאתימנאו כחכמה כי
 וכו'' חכיחין קדישין איכון אלא האי סכיל ומוחא מוחא כל לא זל יוחאי ק שמעין ר

 דק דבריסלכ)ואס (הוא רק דבר לא כי שלמה אמונה בדכריה להאמין לנו יש עכפ
 ולעשות שלם באמתובלכ דבריה לקבל כרחכו על לבנו שכמה וכריך הוא ממנו הוא

 האלקי הקלוש שהאמין במה האמן תשמאילי אי לבי תימיכי ולאמר לראשנו עטרה
 זל יוחי בן ר׳שמעון מנביא עדיף החכמים וכזר תמאלתהתגאים דכהורא בוניכא

 בלמתי ריעקבתייטוגה וחסיד החכם לאדוני בן יהודה ואני וחבריו•
 והלכתי בחכמה ולתור לדרוש לבי t ונתתי עיני ואורו דבש מעט

 עד פה ומעט פה מעט ואספתי הנזכר מהספר שימנא מה כג לאסיף תיל אל מתיל
 לו עמד זה זכות כי גמורה אמונה מאמין ואני * ממנו מהנמצא בידי היה שרובו

 אזנין שתי תצלנה שומעם כל אשר ספרד בגרוש מצאוני הרעיתאשר התלאו בכל
 ׳ אדבר ותהלותיי אספר מהם קצת אבל סשרות ידעתי לא התלאות בל ולספר
 בשנת 4החר באמצע אחת בסעינל נפשות וחמשיס מאתים עם וביתי אני נסענו

 הכנו והקלה המלך במצית שרטוגאלו במלכות אשר הגדולה עיר רכגמליסבוכה
 היו לא מקום שבשום סבה היה וזה יד) מדני (ואורשנו בדבר אכנו לקיים בדבר

 בלחם חדשי׳ ארבעה בים וכדים לחווהלככוכעים קראו טמא סורו אותנו מקבלים
 ושבו אחתשלויסקאייכוש סשכה עלינו באה הנזכר הזמן ובסוף ־ לחן ובמים צר

 שם חונים והיינו בספרד אשר הגדולה מאלקא לעיר והוליכוכו ואתממונינו אותנו
גזרו ושם ׳ משם לנסוע לא היבש׳וגם t רשו׳לצאת לנו היה לא כי כריזכו על ^

 היו הימים ובאותם חמשה ימים זה ונמשך צדה שום ולא ומים לחם לכו ינתן שלא
 עדמתימאכת אומרים והיו חכמים עם וגדול׳ה השר שופטי הספינה אל באים

למאה קרוב הכלל מן יצאו אחד וביום * וכו' חיים החק האיש מי לענותמפכי
 את התשררכו מהרבה מעט נשארנו ואשר ההוא בנסיון לעמוד יכלו לא כפשותכי

 ברעכ והתמימ׳ש: הנשמה אשתי מתה ואז יי ביד מותגו טוב למותואמרנו נפשנו
 אני וגם ־ נפשות לחמשים קרוב כערים עם זקנים בתילותובתורים אגב ובצמא

ש הנביא שאמר מה אז ונתקיים המית גבק כפשעביכי  ועד ומצשן ים עד מים ונ
 קראנו המצר מ)ומן עמוש (הבתולותהיפיתוגו׳ תתעלפנה ההוא כיום ־ וגו מזרח

 הביאו והלאה משם כי רוחה היתה צרה ומתוך יה במרחב ועגנו בחזקה השם אל
 שהרשונו עד כרחנו על אחרים חדשים שני הים על שס ועמדנו סשק מיני כל לכו

 בארז פיס מלכות של אלהברסריאה כסעגולהלוך ומשם • חפצנו חקוס אל ללכת
^ שקטתי ולא שליתי לא שם וגם הא'רבה אכל הברד שהותיר מה ישמעאל ח ש  וי

 עלי ושם )בריש כעשה להם גם כי ( לסם נזדמן במקומי דר מספרד שהיה אחד
מעלי רדידי את פצשכיכשאו והכוני עדים כשלשה לו והאמינו דברים עלילית

והשליסני



̂ןו יהודה פנחח הקדמת נ האבקות סערנת £ירו
 נהיי לסקילה גזריאי^י נתגן> מנקרפיםהי(« בתשים בב(ר«;חעמת !השלימכי
 עלד נחק(יהלדל חהר מלכד לקצין עליהם ישימוכי דיצי אעיר שאס אנעי מבטיעי'

ק קז־זסים יעם אל עם רד א  עם עצעס קלקל מבטחי מ שמעי אשר יהאל • נ
 כהפלר׳(דבקה צר(הים בלחם בחסך(אפלה לארבעי׳יוס קר(ב שם הי(עשעמדעי

 שר א היה(דיס י(ח השי (העיר • b ברעב(בצמא(בעזר(ם(בח(סר בטני לאק
 • לי שהי( ספרים לחאעים קר(ב הפדי(| בשכר להם לפד(עי(נעעי שם לשרשן(באז

 עשב איכליס שהיינ( עד בעיר גדילה(הרעב עיר לפיס הלכעי משם שיצאעי ואחר
 כייסעצחם בעבור בשעיזריעועי הישמעאלים רביע טוחן הייעי יום bהשדה(ב

ם שאפי הדקה ק דקה קטנה כי  בטני דן לא יבלילועדבקה ראייה היעה לא ^
 היילניגעי׳ לא כי ונם כסועבקרה אין וכי שבסעי( הגדול הקיר ומפבי כרי כריסי

 גופינו מכניסים והיינו העזר קשרועכאששעשבעון ששים היימ בהם להעאכסן
 ובאעי כיעיf (אחכ )ד (איכס אשפעוע חבקו עולע יb האמניס נעקיים ואז ס0

 ולא וגסשםלאשלועי רבומלסשר וצרוע גלגולים כמה אחר כאשליש למלכוע
 רדידי אע הכוניסצשנינשאו בשביה שם וגם מלךנרפע של ר» ויבא שקטעי

דרן ויניציאה להb(החהגדולה השר אל באעי ואחכ • לי שהיה מה וכל מעלי
 זלגושכיהס אועי בראיעם שם שהיו ספרדים שק׳יהנכבדים מלבוש לבוש הים

 אס כחי אבנים כת ואם • יי ימלסס רעה ביום . םbפ יי ישלם דמשעוהלבישוכי,
 אתר נהלכעי מהשהשעדלש בזכוע בודאי ^העלאועהאלה לסבול נחוש בשרי

 מחזיק כשאין בה שהחזקעי כמו בבד בד יהחזיקעכי לי שעמדה הזאעהיא החכח
 ספרדי חכסאתד שם וחצאעי גדולה שר באעילמכטובה (מזיכיניאה בידה

ק ר'מסף מעשיו בכל וחסיד צדיקבכלדרכיו מהגרוש ע  ונאה דורש נאה סט י
 מערכע לספר פרישה אעשה ממני בקשו אחרים נמנים נכבדים שז והוא מקיים

 חפנעי(לא ר«נם ולעשוע בהיכלו ולבקר יי בכעס לחזזע חשקה נפשם האלקועכי
 עשר לו יש ונקי קב מחמדים כלו הזה הספד שראיעי מסגי וגם • בר מהם מכשעי

שע  הקדושות בספיחע מדברים כלס כי החכמה זאע של האחרים הספרים על י
 בו יבאו צדיקים ליי השער זה ואחר החנשל לפתזח קם והוא אעהדלעסגרו אבל

 מיוחדים שרשים הם אשד גדולים בעקריס לוכת תפגעי ממנו חקזמוע וכקצע
 כגבר וכדיס(אזרתי כשם בהם הולכים החקזבליס ורוב הקדושה בקבלה ורמשם

 באופן עסלומתיז להלחם ופעמים הזה הספר bב הרב עם להלחם פוגשם ח^י
ח וקראעיאתשחו תעלומה• לאור שצא ד חו תי ח  כדאי שאיני ואאפ • מנ
 על (אף י עגק גבי b כננס דבריהם״אכז להקשותעל שכן כל דעתם לסוף לירד

 דבריו רוב בעיני ישרו לא הזה בגליל שםוכשתסת6פישקדמניאחרבוחבניב
 נוגעים שאינם בדברים חק יbל ספה הפטיר במקושתהבלעיצריטםלש־ש כי

 הקדחות פס לבארו חשב וגם • החריש ועקריס התחזרים ובדברים • הענק אל
 בטלים דשתי( אביא שלפעמים פי על ואף השר זו ולא הדרך זו ולא הפליסופיא

שיהיה זולעי.כדי שרוש בהם אומר דעתו כיא שא המקנחות וכאומם כתשטס הס



האלפקות מערכת פיחעז יחודח מנחת הקדמת
כי  חבלה ספרי נשממח! הזה מסס בגליל שראיתן וחפגי מדעתי דעי» נ

 אשר הספרי' על להזהיב יאע געגיי יאילם ראיתי הנקי הדעת־ המבלבלים
ילד תשלח בהם אשר לאאמסגסאנטמכל חהםתשח<׳רגלךזלהעחידךעל^

 השחי׳ ספר חבר אשר נלניי תיאס קנסי אפס עו ן׳לשף!ל ר׳יגחק האלקי !®’׳’י'
 דבריי המלך גנזי החב <גל שהגיא זל סמקני זס יספר המיר יצריר יהעיצם

 הכיגעיס בדברים לחייי מאש׳שמנס וקניע • כשמי דבריי חפגיני׳אבל יקרים בהם
 ירגלי חבפגים בשמי כתיב קמגא מלך מעדני יק יהיא אחד רגלי הקבלה צחכח
 תרא׳יכלי קנהי הייעלה שילי על ימין5 פעמין ירמין כפגנמין ילק חבחיז אחד

 אלקי ישחעגי די״י אין כי לאתראה יכלי סבע המחבר דברי יאם תראה צא
 הסלת דעיתיי יכאפס נגדי כאין שהם בדברים התביר אהל לנטיע בקצת אברר

 ראיתי גם חדיס שדיפע בהניוית יריעיעיי ילהקים נתשבילי יתהי מתק*הפסלת־
 אחד חכם שני׳ישלשה הז־ביים אכפיל לא גם ־ אפריהן יקישייענמחיע שחבר ספרים

אבילאפיא דברי על דבריםניסשם מ עמבא המנא יאם פמזיים־ אברהם ר שחי
 עצמי ככה ר הגדיל למאיר המפרשים ישני ה־יערכע בעל יגאיתי ילסכלייע

 ביתהחקד׳נתכה יהמאירהקגין יהידהחייניינלמעיןגטס־ אברה׳החיר׳יחשנחר׳
 המירה יהיי ■ חיים מים באר זילמי פיחש שהיא פי' כי לשיטים כביאה
 לחיר׳שטיאכמי ייכי עריטעבסמי׳מגדליעמרקקי׳ישישי קיריןבלשין ק שיטכי
 ר החרים כא שמעו חכמי׳ מקשם כל בהם יישמתי בפסק ?ל רשי שכתב
 ספריי כי בחילי תשמע תיייד ייאמיי ינטני׳יידיעי אל חפכיי השמר )ב^^^כ
אזר ספר עשה היא חלבי ייהחקשלי׳עגדי יגדל דחייניתיזייפי׳בדייים מלאי
 פי' יהיא המירה חירה ספר כדק כקיט שם אשר עשה יגם הילך יבחשך השכל
^ טג המירה צספר  סכליתי הגיע כמה עד ראה ימישיי' ימשפט הקבלה ד
ש לפוש קכל ח שדנ ע ה ה״י מ דני- ס ע1™ א ל שי א !י;העג״תשני»1״

 עשאי לב בן פי׳לשם יהיא השם ספר עשה יעיד • לבי על עלתה ילא זל הרחבם של
 צריפים מלא יכלי חסריכי ישלים בזה חשב כי החעיכי׳ את להכליל בעגילי כיעב כצי

 איתי היה מהם יאחד כתשוכיתיי ?ל הרשלא לשין יזה • בדייים החדיחה חחיחי
 יפתה ציליאה בצ יחשיח כביא עצמי ששם אברהם איתי ירקכ רשעים שם הכבצ

 כתבי ריב עם השם בחמלת בפכמ הפתח שסברתי ילילי ישראל מבכי כמה בכזביי
 יהכיזבים הדחייכים בריבדכריי חבלה יהיה שהתחיל כייעט הקדש יכתביקהלית

 מרגיל שהיה יכהתחד׳חה יחים כמה עליהם דעתן ישנתן כיזכיזיתריזיתלאייל שהיי
 אחתיים מעטים דברים בהם בגיחט׳יחעדב חכמים ידברי הכתןבים עצחיזליקח

ל החכתל ייספרי לקיחים תחרב יאל לכך דרכיי אל ישט אל המטיט יהחכם • ^
מטהרשעלהטיתמדרךהישראלהמע(קל:1אצפתחכיתיכיביד

ה אל ם ו  עה עקיכא לר׳ המביכה יצירה ספר אליהם תקרב אשר הספרי
 תעשם לf הקכה בן כחיכיא לר׳ הממכה הבהיר יספר ^

הרב יספרי יימס(לילה מפץ(הביתבי ימיש לא הזהר (ספר ♦ לראשך עטרה
רי(סף



ד כדוש\רבייחורחחייט ראעוון פרק חאלקות מערכת
 (סידת עלגרגרנתייו״ בדליאנןעגדם1יהרברשםט לייסן>ן׳גיקאטילאז״ל

 לאנעעל עקשרם עה מרקנאטי ר׳מנחס הרב (שערי • לבך לוע על כתבם הרימן
את תצליח נאז עיניך בין לטנטעת יהיה זה פירושי המערכתעה ושפר * ידך

אלקי יי נרי תאיר אתה ט ואומר העזר אשאל ומיי׳ ־ תשביל ואז אתדרכיך
עשכי: עיה

ראשק פרק
ת מערכת ^קו ו

החייט פירוש
ראשון פרק

 ובו׳ מוחלטת אמונה שלמה אמונה גאות כאשר האלקות אמונת קיום הוא
י נאות ובאשר יחכרך לשלמותו ת ל ו ז ן י מ א ה  האדם מחשכת תהיה שלא ל
 לחלוטין אלא ושוב היחודברצוא בשוד שזנריךלכל וודא האמונה• כשלמות

ש אמונה שלמה אמונה להאמין דתנו בעל  שקראו מה פי'זולתי וכו' קדמון שי
 כופל ראשון כי מפגי ראשון ולא קדמון מחדש קדמון• שיש מוחלטתקבוע׳בלב

ראשון ראובן בזה המשל הזמן־ תחת אמונה וקיום ויכול• ומשגיח• ויודע•
 רועה • כלה התורה באמונת הוא זו

 • פה שבעל ותורה שבכתב תורה לומר
 בעבודת זה עקר יתבאר וכאשר

 הרעו׳ בל מבטלת התורה כי • ההריסה
 שנזכיר הרעות חאמוטת ומבטלת חזת
 מהם באמונה כתות יש בי • עתר,

קדמון ואומדי'שהעולם בעקר מפרים

 והוא נברא הזמן וידועכי בזמן לשמעון
 ימנע זזה בעצם הנשואים התארים מן

 שתון שאי׳לו הוא ית-ולשו׳קדמון בתקו
 כי דע ועוד • מהנמצאים נמצא בשום

 קדומה והיא בצורתה נקודה היא ירד ה
 ודי ויד ידו יוד כזה ובצמפה בשם
ו' בונה אותיות כתג' תיבה כי דיו דוי

 קכואו^יותידיח הצרוף זה סך • בתים
 קדם פי' )p משלי ( מאז מפעליו קדם נאתר זה ועל קדם הכל עולה ו' ומלותיו
 והיא והבנים האס הרומז באמצעותאז פעולותיה פרסום הראשונה ההויה שהוא
 יודעהנסתרנתוהכגלותוהכללים שהלי להאמין לנו וכו׳יש ויודץ ושבע• אתת

 פי על אף פי׳כי ומשגיח * עליו המופת בא כאשר והמינים והסונים והפרטים
 אין כי דע ולהמטיר האידים לעורר ובטכעהרוח ולהשריש להצמיח שבטבעהאק

 היכלת כי הכח לא אבל בהם תלוי שהסדר היות עם כי במננרטתבהחלט תלוי זה
 הנביא אתר זה ועל בל החוצב ביד כגרזן בהם והשגחתו ית׳ובהשפעיע בכחו תלוי
 בטבע שהושם אעפ כי פי' דכול )י משה ( ס החצב על הגרזן היתפאר עה

 לא ית' בי תלוי היבלת כי היכלת בידם הושם לא הפעגלותהשפלות כל המפרטת
 כחן שירצה זמן בכל פעולתם לבטל ידו לאל יש עלמהמופתולכן בא כאשר לזולתו

חסרון כי שכלם מצד להם פי׳יראה ובו'• קדמון שהעולם סעשהבמצמם•



p D רא^מון
 )ויש '0 חוא(יימיה לא ביי׳ויאמרו כחשו

 מכחימיםידיןן! אך מאטיגיםכחדוסו
 אל •דע איכה אמרו כשכלים• מחדשו

 מודים )ויש עג זישדעחבעליק
 לחממוח ההשגחה ומסירים כידיעה

ס חנכראי׳ויבזרו חאלגגדכחיתות ה  מ
 ויעשו האיש במעללי וחשבון מעש' אין

 וחכ^לחמו׳עזבהשם הים• בדגי אדם
 דש למקרים• )0 ימקאל ( pאתחא

 ̂ךtיעחובהשבחחTםאמיניםבחדושזכ
 עליו יורה שלא דבר במגע היות גחרים

 טחג כמנהגו עולם בי טבע שבלאו
 הטבע בשינוי שהם הנפלאות ויכחשו
 לנפלאות ומכקשים עלים נסים הנקראי
 ולכתו׳שזכרנו וטבע• סבה להם למ»א

 עודדעמשונותזוטזוזואומ׳ככהחו יש
 הע«' הכלל אך • להזכיר׳ א:נ אומ׳בבה

 מק«ת' או התור׳מלה הריסת הוא מחם
 למשלים נעלמים דברים להועיא או

 התורה כי אמונתינו אבל ־ ולחבלים
 ועד מתחלתה וספוריח עניגיה ככל

 לא עליהם יורה לא עניגים חם סופה
 עדינו הגיע כן כי כלל טבע ולא שבל

 עח רבי משח עד איש מפי איש כקבלה
 ישראל המתנחגו׳בעדת והמ^ת • בסיני

 ומתנהגו׳ האמונה כל נאמגי׳על עדי׳ הם
 כל על גדול עדות והוא איש מפי איש

בדברי זח ויתכונן ־ שזכרנו האמונות
 פרעחבטעמי אל בא בפרעז' זל חר&כן

 חאלקים נחnי וכאשר אמר המעוות
 מופת עמהם ויעשה Tביח או בעדה
 יתכרר וטבעו עולם של מנהגו בשנוי

 המופת כולם:כי הדעו׳חאלח בטול לכל
 דודע מחדש לעולם שיש מורה הנפלא

 המופת יהיה וכאשר • ומשגיחדכול
 עוד ממנו יתברר נביא מפי נגזר ההוא

אמתה

החייט פירוש
 הענלם עאמיכו׳כחדוש הע מוקו»/אס

 (DnPjJWpJ® הניאו הכמהראתיג
שו נאתכלסיסאריח;  1ב«׳וכ כח

 אותם על זה את׳ עה ירמיה כי זולתי פי'
 האנושי שהשכל ומלאי הרשת הכתות

 אלא הפשוט bהש מן להשיג אפשר אי
 נמשכות הפשלו' (h פשלותיו באמצש׳

 כמו מאשית׳ מהדפריסהמתתדשים
 זכו׳ יום בכל מתדש וטובו לומר שתקנו

 היינו לא מקודש השלם היה לא ואס
 כתדושו ויש^מאמינים ׳ יחילי משיגים

 בתלוש מאמינים פי׳ישכתאתלת וכי'
 כתלוש ילימתו מכחישים אך השלם

 לעס ויש אל איכהילע תמרו oיbהש
 אתל הוא הלעת ט וזה ־ כעליון

 וכל כעגס המטפים מהתארי״המקרייס
 שהוא אמרו תתתהאפש׳ולזה הוא תאר

 אבל • תאר בשום לתארו כתקו תטחן
 ית אליו יתסס הלת מאמיני אנתנו
 הסשרות והם בו כוםפיס כלתי תארים

ל אין כי הכליליתמלברוהפש  אתת מ
 לרתמי׳ וזו ללק זו ילועכלומ' תאר מהם

m א כלמית אלא לרין ולא לרתמים 
 ומשכם בזו יש בזו שיש מה אנדרוגינוס

 ורומחותו• גללו לספר ונוכל נלעהו
 כת יש זולתי וכו׳-פי מולי׳פיליעה ויש

 השפלים אתרתמאמיני׳שיי׳יולעתלושי
 איכס שהתמשים רל ההשגתה ומסירים

 אשר המערכה מצד אם כי מצדו באים
 מאמיכיס ויש להטיב׳ ישכהלהרעאו

 פי׳שהשלסמשדשובידיע' וכו' בתלוש
 גוזרי וביכלתאך וככלל וכהשגאכפרט

 במנשס שהס הדברים היותכממג
 צד על עלה לנסים כקשו ולכן הטכע

 שתג׳^ המשדכתוכזה עלנל הטפעאו
 ונפלאות נסים על הסמיה השרה כל

וסודות



n חיט #רקעגי
שרכלהדעע י;עמ(חים1זס(ד את אלהים ידבר מ תגכואת אטתת  אינם א
 • מלא כור תוך מים כמעת דולים למען כמו*תים הכתוב אמר ולכן האדם
סתירת היא זו וכל אלקים ידכר כי (שיייתמ) הארץ יי׳כקרב אני כי תדעו

nnvA השם כי על ראיה לנו ויש לדכריהס את יי׳ ועזב6וחכי1חחענ על 
 האמת• נכיאי לכו שיש אמר משגיח למען ואמר • כדעתם למקרים הארץ

פנו להוחת ) (שיימה הדעכיליי׳הארץ  סכגופמ המילה וכו'היא בגו
 לנאת זכינו לא ושמכלתה הנסים לזכר • מאין שבראה שלו שהוא חוזדוש על

 כריתך בדם את גם שנאמר ממצרים הארץ בכל כמוני ואמ׳בעבותדעכיאין
מ) (וכריה וכו מטר אסיריך שלחתי הוא כי חיכ^ז על להורות )סייזינש
תינו •ואכהאותו׳ בידו מעכב ואין בכל שליט כ כ  באה היא שגס המזוזה היא ו

בפינו • הנסים לזכר באמונת נאמנים עדים חם והמומתים  קש היא ו
 ’ מצרים יציאת זכירת שכה התלך • עלל כולה ית׳ובתורח הבורא

 אות הם שגס התפלין הם ובכפינו אי® בקבלה הבאה התורה באמונת כי
• הנסים אותם על תתקיים בסיגי רבינו משה עד איש ממי

וקביעות ■ השלמות על האלקות אמונת
 ובמינו ובבתיט בגומנו בתוחז הכתוטת ולגמלאות לנסים זכר בעשותט הוא האמונה
 כי הכל כעיניט ראיט כאלו לט יתאמת ובוזז • שעה ובכל יום בכל ובכמיט

 מזרעם יםון» לא זכרם לבנים ילמדוםדסמרוס ואשר ראום אשר האבות כוזתמדת
 וכאשר ־ עת בכל נגלים נסים לו לעשות והגון ראוי חדור אין כי חענין להתאמת

 עקרי. חם כי ושזמות בענין וחענש הגטל לט יתאמת כלכבטהעניןחזת נקבע
במיתשו^ חזה הענין על חרב!ל האריך וכאשר והאמונה חדת

שני פרקשני פרק
האחרות מערבת האחדות מערכת

 מן לשלול הנאותות העולילות הם
 ואידיתגהג אחדותו חאלקותלנזלימות

 שמדיךכלבעלדתנו והוא בהם השולל
 אחד שהוא חאלקות כענין להאמין
 • יועאר כאשר גמור ביהוד ומיוחד
 הוא היחוד כעגין הראשונים וםאמר
 זח ומאמרם * שלמה אחתת מאמר
 לש*ל חיחוד באמונת שלם לכל יחייב
 משכיל לכל מודעות שלילות נ' ממט

מעמע

ת דו ח  שם אלח נייחס ומ׳לא שלמה א
אחדכסוגהטללמיני׳רבי'■

 (לא ■ תחתי( אישים המלל כמין (לא
 שאעששהאמ'איכיצ(מן המכ(י כאחד

מד היא זה כל עם החשמן  החשבק י
 הר^שק החשמן יהיה מכעילתי אשר

 מםפ!ר איג( עלכי (הראיה שה(אל■
 חשני החצי היא חספר כל כי חפני

 שהיא יהנדיל לפגיי שהיא הקטן קציתיי
ן ג א כ



נורקעני חייט
 זבד ג׳ וקצ«י;ל צ f מ ד' ד׳(חצי :ד<ל ל הקטן שקצה( ג' כגון לאחרי(
 שיסף המנוי לאחד שיש ומהצד ב' והוא אחד קנה לק לא׳ ואין החשבון כל יגחצא

 כיהי;םעהסבכח במספר נשאר שהוא וגס ויסודו עקרו הנח כי המספר מהעם
 כו בעגסכאקסוףכיאק מלפאחד ליחס ראוי בתשעאין בפעל והאחד האחד

י קגה® שוס ולא מנין לא
סנקייגמוע' כתב ופרוד גשמות־ היחודוחם־ בעניין שיציףרבוי*

ודעכי ז״ל כשלת ויהי שהא^ס הוא הגשמות ושלילת • ושט׳ אחד יאחר ואיך
נא6 גמשמכו והו אפי וכלל בטף כח ולא גוף ואינו גדגבל איט מושג שאינו מי על

ולא במקום לא מוגבל שאיט השלילה ועוד * מציאופו
 ־ ויהיה הוד. היה אכל ־ בזמן מנין האח׳אינו בי

 מ הר׳ינמק עליו שמלק עה כאן מסי שאע המנוי עצם ואיננו
מקרה הוא אך

 ובספר הכמוע• בכלל מהמקדי׳והוא
אמרעלפהעלוי; הזהר של התקונים

 מזה יראה וכו׳־ בחושבן ולא אנעחד
ם ^,}/^ן^שהאחד^תשאנחנו סי  איננו אל׳ו ^

 עליצ הנזכר ■wmT ועוד :ל^^׳ינאחדופמכין לך
חניה r ע: דנטיל עניה׳ ליה העלי׳ליי; כל

 ועלעאכא יקוק*
 ב המיוחד שס מספר

איע' אכי פעמי'ולכך
 pjp אכא גמפלה

 ג המיומד שס מספר יקוק אנא אב כא הושיעה
 שמספרן והיה ויהיה הוה וזהו עק שעולה פעמי

אלם בפושע כעב עול ־ עכל מבואר ווה כן
 הללו הומת שלש כולל לבלו אהיה שס זל שמות

(הה׳אמנעות ביהא׳ראשיעהאמלי׳כנגלהיה
האחדים(יזכליע והי'סוף ככגלהוה האחליס . ------------״- , ----------

מל חשטן כל שותפא ליה וליע כלא קדם יחיד דאיהו  כי להורות אתרוכה והה׳ יהיה כ
 נס * כהיה בבלס וקיומו הללו ומכיס ע' הוא הוא אני אני כי עגצה ראו אחר דא ובגין

 בו־אש הי' אות והושם כן ^לה המיוחד השס עצה דנטיל )לב לבריס (עמדי ^קי ין וא
חלים והס׳סוך האחדים ראשית שהא' מפני שועפא ולא עכיינא איפליה דלאו חניה

 כצטרך י לחשוב רוצים ואנו ע' חושבים וכשאנו כגון כשיסף אחל לאיע ‘ חושבנא ולא
 חשבון להשלים אפשר לא׳ואי לחזור פגים כל על קראיציו אחד כי בהון ואעח' ונוקב׳ לכר

כן ותגלית ראשית הא׳ כן אס הא׳ עם אס י׳כ׳ וכלא חושבן בלא חד איהו כא)אבל ישעיה
fpD והובלתו ותכליתלנמצאיסכלס ראשית הטרא עמדי אלקיס ואין אחר ובגיןדא 

 והיא י' מהם מסא׳יהט׳וכעשה אותייתאלו שתי יחודו שאין חבוא׳חזה )עכל־הנה דביי׳לנ
 על (להוהיר הפמח לסימס כדי השם ביאס אחר ולכך חהימודי׳שאחרעי אחד כשום
 עם לעים מה שאלת והיא הכמניגת השאלה מחכו להסיר וכו שלחה אתדו׳ בכאן הרב

מה ושאלת הא׳ היא לפגים שאלתמה כי לאחור השלם ליחודו יוחס לא אש׳ עיצק דבר כל
אינן  במקו' הושם כן הט׳שהיאחבליתעל היא לאחור המתק חכמי אצל ■עכי׳גוף וכו גוף ו

 היה(יהים ותכלית ראשית איתהי׳הכולל שתיהן ורחב ארך מרחקי׳ נ׳ בו שיש הדבר הוא
א י חזה לל וחלילה ולנמק ל הוא כי להומת יהיה כמד והס׳ היה הא׳כמד בגוף כח ו

 אל מני לא לפגי( ותגליתהכל יתראשיתהכל כח וחהיויצ מהגוף ייצנבדל שהוא • וכו
:עגל יהיה לא ואחריו ראיו׳ לזה וגבול(יש פגה ישיגהו ולא בגוף

ל ־ בהס פיצה חזקוי;אינני כ ברות כחזס הוא הזה הסוד ו« ויהיה והוה היה א
א(יציין;



̂ »־קז»ני חייט
 וכשי;יובר השס ^חרא תהשס אוי; בכל כשנים היה הוק יהיה «כי ^עיוי;ההויה

 ראוי היה זה ותפני היה כתנא בפתליע סופי כעוז דרך פל הראשונה עם האחרונה
 נוכל תתנו תכלאופ הזה כאופן כי בדפוס העשוי אחפכתו כהכא כצו השם צכפוב

־ לזו זו האוחיופכ^אחפשלאקדתה שככפיכהנעשו תאחר קריאים צהפחיל
א ובתסכע , P ל היהלף א^זד איש כי אתרו ^ו
 ואתרן לנלופו רצה ולא יודעלעשועזה עמדי׳ זנבאהממי׳ וכל הכחז וזהועאם

 והיוד י) (משלי ירקב רשעים שם עליו ימין יש וכי בית) דה ושמאלו( ימיט על
 כי b תורים שבסופו וההא שבעחליע מימינים אלו אלא ־ להקבח שמאל או

 שתוש לפי כי בעחלתו סוש כעי) לפי והכל לחוכח משמאילי׳ ואלו לזמת
 ושתוש לעתיד תשתשת התד האותמת למטה יתכאר כאשר התחתונים מעשה
 בו התד ואתכם היה על תורה ההא אות ומלילת • הטעם בעכודת עקרו ויתבונן
 כעוז כי על יורה זה כסין> וההא בראש שהוא להאמין ראוי כאשר הוא ה^־וד

 כי תהזתן יתרשם ושלא כתחלתו סופו שהשכל להאמין ראוי וכן שכלגמור•
העתיד והעכר העבר הוא אצלו העתיד המלאכי שכל כמו נפרד שכל איט נמו
 ולזה אצלו כהוה הס האלה הזתכיס וב׳ מחמר נפרדים שהמלאכים פי על אף

 • הוה על התורים באתצע הי׳ היא כי אבלנאמין • מ*עון אינםנפרדי
א ?ץ אין גמו׳עי ביהוד ^וחר שלם מכל  שתתיד הוא הפי וכי גתור שכל שחו

 הואהשכלוהתשכיל כי בפעל הוא ושלילת אחדותו• לשלמות ותכלית
 וכו׳ להאתין ראוי וכן והתושכל־ מחשב׳ שנוי כוללתכ׳ענייני׳ היא חשטי

 ו^בזוליע בעצתו תעיין שהוא תפני הוא מחשבה עניןשטי ושטיפעולה•
 תסביע ונחצב שהו׳כפרד תצד יהתלאך פשטם לפי הפסוקים מקעת שיורו מה

 שיצטר׳ ותאח׳ עלתו שהוא בזולתו תעיין • הכריאח בענין מחשבה ית׳שנוי כשם
 ׳ L שלא תי הוא השלם כי שלם איננו לזולתו לר!לבאגדו׳ובמדרשים עוד כזה ונמעא

ז ובספר ־ דבר לי יחסר חאגד׳שאמו> כמו הבריאה הנאמרי׳על ר ^ ת א י ו ^ ו ז ̂ ח
 עילאי תלאכי ידעו הוו לא וכי באהל שאמרח וכ» וכו׳• הקבה לפני ירח

 דשרההיאבאהלאתאיכתיבאיה• וכמודיןחניין וכו׳• נתת למלם שבת
 תה כל אלא עלתא בהאי ידעי לא אבל וכמושתףמדת לי• ליודיןלאוהניין

 תזה נראה * עכל לתכדע להו יאתתסר אשי בהם וכיועא החן מדת עם רחמים
 יודעהדבריס שצם שכל הוא לבד שהשי ועניו הלשמת* ביתר באורם עבודת

 • אחרית מראשית ותגיד בשלמות חאח׳הט^ עניני׳ לב׳ נחלק פעולה שטי
,?ז הוא ההנהגה וענין שמות• והשני

 סס יזיא כי שם ידעעכי כנג• ט׳ שתף וכמו יתברך השם כהנהגת הכתובים מיוחם
 מא פ< של ישם • בקבלה כידע יחמי׳כאשי של ולעתי׳מרחם דן לעתי׳ כי השפל בעולם

 כ♦ זה ברין בעזן יישיתמזס יהם לין סל שם מתנחם וכאלו כפרטים או ככללים או
גיימגו נעלם ייעד מבין זעימי ולעמו מ אחד במקו׳ או חפט או חטוב אל מהרע

הקמייליע- וענין היחיד• כענק או חרכים בענין או
ע 2 כ כ מנוי



מ *xf פרק חייט
 העוכ המיכנעלקבל גפשו («'־קטלו כית שזמר נביזשרז בתזמז ההזלך כי

 הכנת כפי הפכיים דברים נפזעל אחד הנא אשר בז הכמצאיג ההכנה כפי זהרע
 הנ״ע השזמרת זהיא בנ״ע מקנחה אשר החיגהפכת החרב להם לזה זהרחז המקבל

 נזדק חשל הזה הפגין אצל יש »ם • הפפח שזמרי הכרזביס שם אשר מפלה של
פז ה שהיא מהחלב
 פ»ל« תמים nirn שמותיו שנמזנא מה הוא השמות שנוי שבמזזננפ הטובה
 ע» הפסיק סה זכי׳ דין על ומהם הרחמים על יוח מהם והרפה לבריא

 כל כלל בלפניו קצת ושלש ־ משמותיו ומשתנה נחלק וכאלו לחזלה שבמזזכזת
 מל כן יאחר הפלית במאמר נכללות כולם האלו השלילות מזגה קלית מצד

 ״ האחדות אמונת ובלל שלמה• אחדות מי;הפכעלהכבה
בגוף כה ולא גוף שאיננו הוא בשלמות • במף הנמצאת

וינעמים בכה פעמים כחם שהגופים רל והזנדיקי׳חהפכי
כחובפועל לעולם ית׳ השם אבל בפעל לחדע הדין מדת

ממחשבה ישתנה ולא נפרד שבל ולא כמו ־ זכז׳ רחמים
לפעולה מפעולה ולא מחשבה• אל באברהם שמצינז
שלם ושחו׳שכל להנהגה מהנהגה ולא חמה הכה שהזציא

וכל שמותיו חלקי בכל מיוחד ופשוט לרפאתז מנרתקה
מזנד אשר פעולה ושנוי • מדותיו חלקי מצער היה ש אעפ

הנקרא למתיבר רפי כי המקבלים דrמ אם בי אינה ההנהגה המגלם את בה
אמינה אל משפט• קבולו מת שומר וביושרו בתומו ההולך דרכי' בעני׳פגברי

ע* בל רמזלנצק• והמםלף ית׳• האל מאת הנגזר חטוב יכזלים היז שלא
כת לי יש נאק שהיא הטוב מן להתרחק aoxf ומפקיר דרכו שהחזם נגס להלזך
 הנצית-(איןעילייט הנגזר ההפך הנגז'מאתהאלקים,מקבל רמז הזה הגדיל

 דבר ית׳אין האל ממד אך ית׳• מאתו גם סדנס לשרפת בז
 פשוטו׳דומח והנהגותיו פשוט הוא השמי׳בי מן יורד וטמא רע הקרזב געמזרה

וחמדיקי' מנרתק' חמה מועיא ה5ה א לעתידלב שארזל למה מחרתג ליזם להיז׳
לטח מר מהפכים וחהשעים הרחמי ה^י׳למדת מדת מחפבים * רשאה היה וליז

 ורשעת ־ ולתת ולשבניו אליו וברכה חסד המדיק מדקת כי רמז הזה והפגין
 יעש׳ ידם וגמול ו ולתר ולששיו אליו ות׳וקללח משפט הרשע כמה ככאן הרב
בכל שאמר אולפ השמות־ שגוי ענין תא הזח הדרך ועל ־ להם הצדיק צדק' שאח'

 זו יי־ שנאמר מקום ובכל הדין מדת זו אלקים שנאמר מקום זרשעתהרשעזכז'
 השמות אך בשמותיו נחלק ית׳ היותו ענין איננו רחמים מדת לוט כי ית) יתזקאל

 אם מאתו היתוז הטובח ההשגחה על במקומם מורים האלה בזמ׳אברהס כצזל
 או בזכותם הטוב לקבל ברואיו על מאתו נגזר אם רומ׳לו׳ רעה תמי׳פעלו העור

אמר ח׳ במדות ו*ל שבהם השוה המד ועל • ברשעם ההפך צור חלת אמו ־ וכו
 עול ואין אמונה אל משפט דרכיו כל כי תמי׳פעא המור הכתו' דשש שהזא שס על

מחק נצזרת

 אתיו בהשזאה «כללן
 כישסי* בשםאתל־

 הזיזי! לג' יעו אקיא
 נדל הבז יאשזנזיג־

 לשסד יעו לאלקימ
 הצזר נדלה* הקר

 תעי׳פעלזרעזלפתד
 זתזק שהז'תקין ינתק

עשפט דרכיו כל בי



ז פז שני פרק חייט
מד כא הצזרל מצד כי לם(ידיע1וצ(רמהע מןהדין <מעחד השם ירא שה<א מי כל • ל

 לנדיק רמז נדיק * מיל מלעשימ עגמי ישמיר
 ד ל) למלכימנימ 1רמ וישר * עולם ימל

* באמונה מעשהו וכל יי' לסר ישי כי
ההעפשטוע לכו שרמז

 ילוע המעסשוע וכל
 ומכאן נפגיעגמוהזר
 מעולה בהשואהאמי!

שמון מלעהוא והוא

 הצור' מצד ואכ הרמי ומהמומר ד1הימ
 טה1פש אמיצ פעולה אס כי באה לא

 מפגי אבל פעל! יצמי' אמרו וזהו ושלמה
משפט דרסו כל כי

עולת2לנרי'לנ)יאם'כי עדיקוישרהוא( אמונה אל והוא
 עדיה כעעטו והוא תמימה עולמים עור שהכטית לקיי׳השכ
 ככל ווושוט תמי' כלומ' דרכיו ככל וישר עול ואין לצדיקים

דרכיו ככל £שוט שהוא ואחר • מדותיו את׳כש לכל לגמול
בזאעהמלה כי הפבמק שהוא התגמול על עול אין מלת תורה מזה קטלו ביי;
הויוע עשר ככללי'כל שבשמו' השוה עד על וכן מעדהשכל־ הרבוז כא הצד

ראשונות הא׳לגהויןת אלקי׳ שם חרחמי' בשסוק פעמים תמעא בפשלויצי( והשנוי
צדיק מצדו לא כר* דוגמת הא' עכ כי ואן* אדני של שם או הדין על המורה ב̂י

סי׳יובימ וגרי ופתק■ כל שזכרט כמו הדין על מורה עניינה אס רל הוא וישר
כי ׳נר מלשון והוא הדין• מדת זו יי'אלקים שנאמד מקום בגמול שנוי יצראה
היניר׳מיומסתלשכיה שם ■וכן מין אלא אלקים אין עוד ואמרו מדולצ שהם ועגש

ן די על חמורה אדמת לשון תא אד' של מצד הוא שוכויצ
כין דן כהיות העמד' לבעלי ידוע כאשר לא צדיק שהוא
הזעם כפסוקי תמעא פעמים וכן א׳וי'• ישר הלא כי מצדו

הרחמים על באותיותיו ד׳המורה כן שם בפעולויצמ נפשוט
יי׳זומדת שנאמר מקום כל שאמרו וכמו אמנם

 וכאנשי כעכוד׳הריסה זה רחמי׳ויתבונן
 לשלשה 1ימ א מה עדיק אדם כהיות כי כענין למהזפל גדול עמק ערך ואין פדום
 ממלת הו הויותוכשא' ובהיות • משפטו מעוקל יעא לוולמה טוב היות הדין נותן

לין רמז הו' ועי' הוא אמנם ולדונו לכלותו הוא וראוי רחמים דש!(
 קמתיו עם האמנעי

למעל רמז והה
יכוי} שימנל/הו עקום ככל השם זה האדם ונהזכיל * הוא בעלת ממאי הכל והכה התתתון

השוה נד על וכן / עטאר וזה ס» אין כשלהבתבנמלתתד םb הויותליקדם לעפר
 ־ןים ע ובכל עלתייועים יי' שנאמר מקום כל זל יכותינו שאמרו פי על עירו»אן> שכשימת־

 ית שהשם היה יםבכלנלשאם1ש סכאמדאלקיםמעלתהלקאכועונאיםבהרבהכתןםםשסם
 ליבתג ראוי היה לא סלק אל באותיותיו העולה אלקים בשם ולא עימם סדס פל שם שהוא ברמעים

 ספק• בלא גמורים יממים עורה שוה ב) שמות אלקים( וילת כמו רשהואיתעיס1אליןיםבספ
 היה לא וכן )יא ראשית ( יי' וירד כמו סויה של שם ועם של מזמור ליכתב ראוי הים לא וכן

ל ליכתג ראוי  בשמותיו כחלק ואינו אמת בסשואס הם שהכל רואה אתה כן אם • כו בשם אלקים קו
• מלילה השעל ימל לא אבל הם העקסלים משעעותהשעותענל ממלון הנראים ההפג״ם ואלו

אמנם.

 לשלישית והבריאה
 כח הבריאה נכח יש1

 יעז ופתח הינירה
 שהואפתת לראשונה

 • הפסק בלתי פתוח
האלף נורת הנה1



ש פזחי
זו&נס

 לזה ישע(«(בלנ
 כי לזמר הזצרך
 ל הדברים עמקי

 העבודה לכעלי
 ט מסורי'ופירושו

זה*

x fp io*
 V9 העגודי לנעלי סלביים עי«ןי אמנם רמז פו׳כהאן הדברים עמקי
נעמלעלעעם יס ייימינן עסוריס כי הנפשנעמפגי לגלגול הרב

 מאמי אל נמשך סעאמר זס פי׳ • וכ«׳ bב צדיק היא שה^:ה דבר עי/ה עד
ישע לן וםןב נלי^ ־ ל< ג«שןב5יש לי ירע צליק ואצל לרשע ומעגי׳ לצדיק ומשכיר דרכיו
לעכשינמצא ־ ויעלי לוא עזכיבו ראוע
נליקייעלובנרהיס העכודח לבעלי הדברים עמקי אמנם לפעמים זה כהפן

קל® מפגי יישן לעגלס הטעם בעבודת וה ויתבונן מסורים הם לו ורע צדיק יש כי
ה עם ההריסה ובעבור י י העניו' תגניאי«אןתם העגין שאבאר מ

בעשהבהי(י»לשעבי הזה הדרך ועל • ההריסה בעבודת
עעס יעש׳ מקבל היא ראוי יי׳ית׳אין בעניני המרב בל שבארנו
שלם קלקי ניהיה שיזכ לא במחתיו ולא בשמותיו לא לו לקבוע

לכצקייס הקיי' לעילם שיאמר ל ר קבועה מרח ולא קבוע שם
^ ן תס מאיי׳נאמרי יראיה דיך על ולא רחמים על מורח האל שם הגלגול מצד ׳

 rb W אלעכפשי לא אני זו מדד. ובן • רחמים ע ולא דין על וזה
 השוה העד בי *״.הפר 1א דין ולא רחמים

 ההשגחות המה כי במדותיו בין בשמותיו בין בכולם שבהם
 וההעכים חם פשוטות ית' בשם והכאלות המיוחדו וההנהגות

 הכולל פעולח שטי נתבאר חנה מעדחמקבלי׳הם• הנראים
 מחשבה שנוי אך • המדבר בהם יתנהג יא^ ושמית הנהגה
 שיתבאר מה עם הדגלים ביתר יתבאר השנוי בשליאת אשר
_ ̂ כמו הגשמות בענין המורים והכתובים פעולה• שנוי עוד

 אדש' ריק שעשמ׳שאין והעברה הלוך כמו חתטע ענין וכן ואזן ורגל ויד ופח ועין ראש
 דעלךכיי® עתס כיוע׳ וכל ודמר וראיה ושמע ריח עניןחחושי׳כמו וכן ונעיבח

 לשרידים קדשה ייק האדם ובעבודת בנין מחנה בדגל למשכיל יתבונן אלה כל בזח
 יהנניא קירא יי אשי ובזה המרכבה במערכה יתבונן והירידה העליה נענין

רשע • הכלל על דבי :האמונה לשכת נשלמה
היה כבי לי ישיב

 בעניי לס העי בזה יבריה בייה כל שכר מקפח איני יהקנה מניע קנע לשענר שעשה ילפי לשעגד
• היהלשעגי(אםעעהעישהיעייתריעעשהלםעמ• רשעייעלי• זהשינלי־ י ל ע י ע  י

 בנשמס בן להיליד זכה ועכ * קדה? כשמה היא הנדיין יזה נדיק בן לי שיש נד^ ישיבלי נדיק ן־א
 «בן זה על לבא כפקדי לשעבר שעשה העביייע ואיתם לשעבר היה כבר • לי ירע בדק • קדשה
 לו ישיב רשע ) שיייעב ( בכיס אביעעל עין פיקד הכעיב מאייר לקיים עכישה בכשמה בכי להייעי

 ים על כפקדי לשעבר שעשה יהטימע לשעבר נדיק היה הרשע זה כי יהשעם נדיק בן לי ייש ישע
 •ירע רשע • מכישה בנשמה נכי ילא קדשה נכשמה לימר״בכי רינה בפעל ילא בבק פגי להייע הנן

הדנלים ביער * בכק זלא בפעל בני יהיא ענישה בנשמה בגי והוא כמוהו ישע בן לו שיש רשע לו
עעלכע שרושבשעועהמדוע

 עמה היע אס לשעבר
 היה והנא לאו אס

 נריץ ■ לו ורע נליק
 נשמס הוא לו ושוב

 פישאע על קדש'אף
ק קדש' יריק הנביא  א

בקר«ס(יקזקאליק)



חייט
פרק

n TB •Bf’Vpna .
שלישי פרק שלישי

השמות מערכת השמות ערכת
שרת יצידה ספל בעל וקראם ^0ל כל • המדת שמזת ס ת מןיא<פ  מד

טחספר מלשון כעגלס משפיעימסגיק jf««שליא עש דעמי ׳ (
 ■ כאמנעמנמדתיו פגגגלפין לשפל(מראל ̂ציל̂ז היה למה צילו6ה כעני] להאריך

Pip(עסל (למה  W * מעדכע כי י*א (לאעשר pm מ»זר«פשמ«פ פי׳שיש • לשדס

̂ישי פרק  של
השמות ^שכח

 מ באל לא הרב
 יש הלא • הצרך כל
 ט אמי לדעו; לך

 אשל הכהיל לאיר
אנלס משך כקרא
 שמות מערכת מזג׳מעדסת־ וערכנו סוף האין והזא
ומערכת • השוי שמות ומערכת המרו'־ קצבה לו אין אשר

_____ ״ שתהי וטרם * הפזעלים נני־ות שמות נכנס אינו וששר
 פתמי «טרם * נ ן1לש0 «הת ברייתא אקדי׳כאן הזאת כעמדה מפצי מספר יצמיג

 ׳ כעמדללזאת שנויהבספריזנירהבעגיןהיותהכוללת כויצן המספר כי
 בעלי בהם עבדו אשר נרקים ראשי אל וששר קצבה
 מסילו׳ כל דרך ותורה הזאת• העבודה הכספר,(לא הדבר

 עשר שם שמי לשנינו• חדנליםההונים כככס שאינו די
PPP עשר ־ תשע ולא עשר • מוז בלי השירות אבל מספר 
 העבודה בעלי קבלו • עשרה אהת ולא לא אמד מלת אפי'

 עשר אעילות הם האלקות כי כבאורם באמתו' ליו תיומס
 בעולם והמעות מדות הם אשר השיחת שיש הששף מפני

 בעניןהאזנילות אדבר ולמטה הששל• באמ׳עסהחמדי'
. _ בדגל אלקותו עוד שיתבאר מה עם האחרי'שאמרתי

 לם6ה ספי לזא בנין בעל •וקראם האדם בעמדת בנין מחנה הוצל למעלה(לזה
 האדם ד«גמ׳ הפנאי־ בעבור מהשר מלשון סשידו יעירה מנר כקול ממנו להאציל
 מהשר בגדר נגדר נגדר כל שרש היות אצילי׳תכנס בדרך
 והרבבות והאלשים המאות כי ׳ עשר להיות מספר בשם
 לבעלי ידוע כאשר עשר בגדר נגררים כולם הממשרים כל1 בנד עדר כל שרש

 • משיר לבנת מלשון משירה לשון כי ויתכן • ההשבון ש וזה * מספר
הנבראים הדברל

 היו ולא תכלית געלי שהם שמצד ומפני המספר תכליתיקיפס בעלי שהם מאמך
נקודה אצילות דרך ממנו להאציל הוצרך סוף האין של הגדול האור לסמל יכולים

סוים סהס לש סוים
ושמו׳נגדות • בגווניס

פי׳נגדוינ השפלים־
הפופלי׳ זה• כנגד וה

פ7ל יפז מקוס בכל
סססלכהנ'העולם על

וזם ידם על השפל
נלשו׳ז׳וזהכרמו כרמו

ש/ זמי
 אשיעבין בקנלזאע

 • הענודם בעלי בהם
 בהם קבלו ש'אשר

כל • הקבלה בעלי
 ש • הדגלים פמלוע
 ויפוכם הששרן שעוע
 זאעהכרייג כל פויה
 עקנ׳בני׳נעמ^ מ־גל

פי׳מחנם ־ האדם



. פרק חייט
 מגבל מספר«שער להס שיש פכליפ בעלי לברים f לברז ששר(משפר לה שיהיה

 הי׳ באנילזע בחמר( כי שמדע יראזי • אמגש עי לא אם ימיבר( לא ההפכים כי
 יהיה אמכם בכמכאים המספר רביי כי שיאמר לא(מר יש הלא מספר ספיר(פרב(י

 הכבדלי' בדברי׳ אבל המספר ינזיר כו החל(ק׳אשר קבל( מכד לבד(זה החמר מפכי
 כח היה אסכן אלא זגשם גוף בעלי שאינם מאחר מכין בהם י(שכל לא ג<ן> שאינם

 שהדברים בהכרח יי/חייב (לזה איפס הנזשאים בהמנזפהחימרים יתכן במף(אז
 אזפן בשים (לא פנים בשזם מנין בהם יזשכל לא בנזף כח ניף(לא שאינם הנבדלים
 יהם חכדהי(פםעלנת(על(לים המכין יקבל( הנבדלים הדברים כי לזה (הפש(בה

 גס כילל הענין חה ־ אחר באזפן המכין(לא יקבל( הכד דברים(מאייע שני בעלי
 ־ להלן פראה מקבל(משפיעכאשר נדמיפאכדרזגיניס הזא אלהאצילזתאשר כן

 לחשך שם יחדה ששר ירל הזה העגין רמוז )כח אייב (לחשך(כז׳ שם קץ וכפסיק
 יהמשל פכליפ־ להם ש ש דברים עמי האמפלברזא לפי הגדיל האיר ה!א אשל
ע׳כי( איר ממני שינפק אלא אזרז ישיג שלא די לא בי להספכל הריכה השמש״כי לזה
 החכם אחר ילזה אזר יראה לסבלי(מצד( י(כל מחני בכיכיץהיינא bהחספ אבל
 יכשפפכה )ב שיר (החרכים חן החלכיפחכיץ חן משגיח כפלכי אחר שחד זה הכה
 חן הבא שהאיר שכחי יזה ־ יפנה כד באכיליפמכל כידק פחכאהי הזה המשל אל

 הייכ׳חהשמנ האיר כי השמש עכחי יאיככי מהשמש ייכא היא יגם גשם אינני השמש
 כשלהבת סיף מהאין נאכל יהיא זגשם גיף אינצז באכיליפהקדש כן בז סגזלה היא

 מהשמש האיר כהבדל הנאכל יבין המאכיל בין הבדל זעכפיש בגחלת• הקשזרה
ק בי סגילה היא האיר כי  בפסיק רחיז זה כי באילי איחר יאכי ־ באכיליתהקדיש ז
 דריש אעשה בחיים יגזיר השם יאם )קלה תלים (לסגלפי ישראל יה לי בחר יעקב כי

 שהגיף ידיע כי הככש כפי אחד לכל מאיר השמש ישד ־ היה הענין על מייחד
 חאירם שאיני די לא כי גיפים יש יגם • הסשריי כגיף האיר מקבל איניני החשיך

 החקשיית שמקבלים ההחסה.יגזפים מכדי שמקבלים גיפים ייש ־ חשחירם אלא
 (אם המקבלים הכנת כפי היא שניי בהם יש אם הבה של בחדיפיי כך .זהקרישה

 חכינן יגם השפע• המקבל הכנת לפי היא הגדיל מאירי מזה ייתר לזה משפיע
 כחי(ישראל כפי חשה )שמיתיט (בקיל יענני יהאלקים פסיק על ח?ל אחרי בנביאה

 היא חד כלא אפין יזעיר דעפיקין עפיקא כללא הזהר ובספר י כחס כפי נ
 כילא להאי האי בין מה פימא אשתגי־יאי ילא משתני לא שנא לא יהא הייכלא כלא

 קא דילן ימסטרא דיכא אשפכח יחנן אירחיי אבלחפפרשן חדא בחפקלא ״־היא ל■ י/׳
 יי סוד יכתיב קדישא חקלא לחתכדי אלא אפחסרי לא אילין ירזין דא חן דא סכין ^

עפיקא שהיא הראשונה מהספירה כי מזה חביאר הכה ־ )בה תלים (ליריאיי
 יהשכיי חד יכילא בעתיד ילא בהיה ילא בעבר לא אשפכי האחריכ׳לא עד דעפיקין

 מאחר שיאחר לאימר ייש ־ יכי דיכא אשפכח דחנן שאחר כחי חכדני בא באמת
 האחפחחברפה ילערשס יידעאיפה במה p אס באחדי׳שלחה המדיפייחדי סכל

’ עשר כקראי לחה אחד בשם שיקראי ראיי כן ביניהם(אם הבדל אין זה לפי והלא
יראה בא



טיישיחייט
 h ^ לביע־ אפיק׳לילה חשך וזס אפיק אזר ־ ז!ל הזהר מספר זה על משזכה זראה בא

 דלילה C א ראשיי; ( אחד יזם בקר זיהי ערג זיהי דכמיב חד יהזא כחדא לזן חבר
 בזמן זיזסאקרזןחד־זהאידכמיבזיבדלאלקיסביןהאזרזביןהחשך(ראשיעא)

 ממחכרן לבמר בחשזכא כזקבא זהכא באזר דכזרא באן עד י^חק אמ׳ר ־ דגלזמא
 אמפרשן ־ בחדאלמהזיחד׳בחאיממפרשןלאשממזדעאביןחשזכאזבקכהזרא

 זאן> בכהזרא אלא זחפזכא כחשזכא אלא לימנהזרא דהא הזז זחרזייהזכחד דרגין
 בתה כן אס אחד שהס מאחר זהפי׳כי ־ עבל בגזזכין אתפרשן חד דאיכזן גב על

 הנר עזזכי הס מזז כבדליעזז שהמעלזמהס אעפ כי לזה משזכה זהשיב יזכדלז
 , אחד זעגפהס מכלמ זמי אזכס זמי אדזס זמי לבן כהזר׳מי זהס בשלהבמ יחד שהס
 t/o ף ו כי יראה ממנו אחד מאתר הזהר בספר ראימי זעזד מיזחדזמבשלהבמ־ שהס

 ׳ /׳ןי ביחזדא חכממא למנדע דבעי מאן האי האנילזמז^ל השלהבמיזדעעגין מגזזכי
 שלהזבא דהא דדליק בזצינא מגז אז גחלת הגז דסלקא בשלהזבא לסמכל קדישא

 חד נהזרין איממרין דסלקא בשלהזבא ־ אחרא במלה אמחד כד אלא סלקא לא
 חיזרא כהזר ההזא מכלא אז אזכמא ביה דאמאחיד נהזר׳ זחד דכהיר חיזרא בהזר
 אז מכלא כהזרא לההזא (סאזמחזיטה) זבסזפיה מישר בארח זסלקא לעילא איהז

 בדא דא זאמחדז זההזאחיזראשריאעלזי אזכתאדאיהזכזרסיאלההזאחיזרא
 לברזא כי זהזדעמיך מהשמש הזה המשלהגדזל לפניך שהבאתי זמאחר ־ חד למהזי

 הכרח יש גס כי שאמרמי,אזמ מהסבה הזה זץ5הא^;למהכי כמכעמ^י עזלמזתהיה
 כש אחד לכל לברזאיז בה למדזד לה5הזאמכא שהכיןזדה מאחר כי שכילזה,זהזא

 המקבל בכח לא אס להרעאסלהסיב,איאפשרלעשזמזה אס לקבל שראזי מה
 השפע מזשפעמהאיןסזף,יהחסרזןכשיסתלק רלהשלמזתכשהוא ,שלמזמזחסרזן

 הכבראי׳לעולס מקבליס היז אמצעי,לא בלי אזמז בזרא היה סזף האין אס 0מעליז,
 בעלי זיהיזבלתי בליחסרזן סזףהזאשלמזת האין כי מפגי כליה זלאשזס חסרזן

 השלמז׳זהחסרזן תכליתזשיקבלז בעלי שיהיז דעיע על שעלה ־זמאחר מכליתכמזהז
 מדמי׳הנקזדה זלזאתהסב׳חכחכז הזה הכח בז יש כי האצילות עו זה לפעזל הזצרן

 יצירה ספר בעל אמר שכן ־ אצבשתהידיס לעשר ספירות מעשר הזאמהכלזלה
 סוגרי'זפזתחיס, שהאצבעית כעז כי אצבעגמט עשר מספר מה בלי ספירות עשר

 אינס שהאצבעות זכמז ־ משכיאתזמעגישות הספירותסזגרזתזפזתחזתרל כך
 הדין מדת זיש • ואחור פכיס ושמאל ימין ומטה מעלה סדר בסשרזתיש כך שזיס

 ביניהס וממוזגת רפה זמדתרחמיס קשה זמדתרחמיס הרפה הדין ומדת הקשה
 אמר זיפה ותמורתו דבר לכל שזה כח הס הספירות ס ר׳עזריאל החכס אמר ולזה

 סוף תיך ראש קצוות השסהכחלקתלשלש בראש אשר היוד הזאתהיא והנקודה
 fעק כה יש עצמה והיא דלת* ואו יוד אותיותשהס מלובשתבשלש באה זכעדס
וסוף ראש רל סוף שך ראש ובאמרי • באמצעיתה וגובה בסופה ופיח כראשה

 הימה הזאת והנקודה לזאת־ במערכתהסמזכה שיתבאר כמו הכבראיס לסדר
 הו׳ יה̂י הה' המציאה הי' אותיותכי ספירותוכב עשר הס אשר כתיבות ללב עסה

i ן א ג יוש־כע



שלישי פרק חייט

zעולה כלו והשס > n 1ארכעאייגיייג(ארכ רחבי • יעמק ארך(רחב מ יש כי 
 ית’שס שהזא הראשון כקציו ־ האופן כזה כה וגכהו ■ קא ו׳או קא שהם*יוד עשרה

 אהרוי! *יד וק שהוא האהרון יו5וכח י אלף ד*לעהא ואו *יוד אוי;יויגוהס יד כו יש
 אופיופוכגכהוהכוללרחכו(כלארכו כמ^אשכרהכוד שהסיאואלף^ו,האא'לף

 ועתה * שכשם ה*יוד שהיא הראשונה מהנקודה יצאו כלס אותיותאשר לה הס כת
 ולא יותר ספירותלא עשר ממנה להתפשט מוכרת הזאתהיה מהנקודה איך מדע
 דעלךאתיכיהתכסר כזה• תלוי זה כי ספירות נקראו וגכתדעלמה פתות

 כאס נקודה כל כי העגין עזריאל?לכשאלומותשוכותשלוכאצילותאמראצלזה
 ט נעשו מרוכעהג׳ מספר כדרך כזה זה וכשתכם ועמק ורתכ ארך קוטריס כשלש
 • סכות משתי הזה הטעס כעיני «טכ ולא * עשרה הס הסוכלס המקוס ועס

 כמות כעלי הס הנזכריס אמתיתמפנישהקיטריס איננה ההקדמה האתתכי
 יי׳שהקוסרי׳הנזכריס כעיני שכ ה ועוד ■ הקו סוף היא כי כמות לה אין והנקודה

 חלהאצילותוהלאכאלקותהגשסתלףהלךלו־ יותסו הגשס יוגדר כהס אשר
 כו יש כתשכון הלא ■ כתי מאמצי ככל כעדו להלק ראוי הוא רכא שגכרא ומפני
 שמספרס הי' עד הא׳ מן כמו הארך הוא המוכרת כי׳המספר ־ ועמק ורתכ ארך

 הוא שלהס המעוקכ והמספר כ הרת הוא שלהס המרכע והמספר נה הוא המוכרת
1 ט ת ז ז ה ד ג כ א צורתשלשתס• וזה העמק
ק׳ פא סד מט לו׳ כה *יו ט׳ ד׳ א׳ כפל הוא מרוכע ופירוש

אלן> תשפט תק*יכ שמג ריו קכה סד כז ח א' המספרעלעגמווהמגטקכ
ורתכו ארכו ששוה הוא

 שיש כעצמו והערך ־ ה' מעוקכ הוא מרוכעלוקלה שהוא לה כמו משל דרך ועמקו
 ועמק ורתכ ארך כו יש כי מהאתריס מספר ככל יש הערך זה היוד ועד מהאלף
 נכנסה אשר הנאצלת הנקודה כי הנז' התכס אמר זה מפגי ואולי : י הנז כאופן

 זה עם זה ותכה תכרו עס אתד כל וכשתכלול ועמק ורתכ ארך לה יש כמספר
 עשרה הסוכלסהס טועסהמקום ג׳והס ג׳פעמיס מרוכעתמצא מספר כדרך
 • זה והוא הרכ אליו רמז מספיק יותר טעס כזה יש הטעם לזה מקוס שיש ואעפי

 אל תוזר מזה שלמעלה מה כל כי וזה מלכדו עוד אין העשר הוא הכולל המספר כי
 הס מ׳וכו׳כי יל ל כמו העשיריות מצד וסכין ו*יכ יא כמו האתדיס מצד כין האתד
 המספר שיאתז ראוי כמספר שהאצילותנלצס ומאתר ־ העשרה ממערכת הכפל

 ומקוכל אצלי נאהכ מאד שפיק ? יותר טעם אצלי ויש ־ שכמספריס כולל היותר
 שיש כרתנו להודותעל לנו יש כנקודה שהאצילותכא מאתר כי * זה והוא מרכותי
 הזאת מהנקודה הנכראיס כי שידוע מאתר הסוף ■ סוף תיך ראש הזאת לנקודה

 ויהיו סוף לכלתי הולס היו סוף לו אין אשר הכת מצד נכראים היו אס כי סוף לה יש
 ומאתר ■ תעמוד ואתה יאכדו המה לעולסקיימיסולאזאתהיתההכונהכי

 סוף ואין סוף כלתי ראש אין כי ראש לה יש אל סוף לה שיש הצד מזה שהכרתתי
מצזתן רתכה קץ ראיתי תכלה לכל שאמר כמה עה דוד כיון לזה ואולי ראש* כלי

מאד



י ̂»לישי פרקח־יט
ס קיט 5j>0(<מאד ט׳ ה  לה שהיה מכירים אנחנז הזאת הפקידה של התכלה מצד )

 רחב לה יש הזאת שהפקידה אלא סיף מהאין היא הזאת יההתחלה ־ התחלה רל קין
 • מאד חניתך רחבה ו!ש עליתהעלית בנייי הפבראים הדברים bיכיללת גדיל

 היא חזה העילה ־ האמצעית יהיא תיך לה יש יסיף קז לה שיש שהכרחתי ומאחר
 ■ זכי' אחריו יאפי ראשק אפי ינם יהיה היה הרימזיםהיה סיף תין ראש לה יש כי

 תיך יש בראש כי חהשלש' כליל כפקידה הפזכריס קציית מהשלשה אחד שכל יייפפי
 • החריבעים מספר כדרך זה עס זה כשפכה לס' הזה באיפן עילים בכלס יכן יסיף
 פיתן היא כי על הזאת בחכמה החריבעפשתחש יבחספר ט' הם ג נ׳פעחים כי יזה
 גלנילי׳בכל בשלשה הספירית תבנית כאי ילכן ־ מהכלל יפרט פרט בכל הכילל כח

 ישג׳פקידית חאליהנ׳קציית שלש.כיבכלקצה שלש,שלשלש שהם גלנילג׳פקידית
 הכלילית הללי פקידית יג' • הג׳קציית כלולים מהם פקידה שבכל מפגי כדמיתסגיל

״ j 0 ׳ ר רע • םיף אין העלית בעלת הנטז קי יאי קי ייד שבשם יודין ג הא^ם בפקודת
קנב סתימאדץ׳ חחיחא אזדריקי דתלתטפין שחעפא ר׳ייסי אמר התקונים ובספר

̂ין ג׳גלגילים איפין ואלין סתיחין דכל  ■ דאתחר פשין ג לקבל דאיפין שחעפא נ׳טפין י
 מקטפת יחד עירכת יחד אופה דחד )ט משלי (ביתה בפתה חכחתפשים בהון

 דפסח חלה ידא )טי מדכי (תריחי חלה עריסיתיכם ראשית בה דאתחר לההיא
 דאיפין ייי יידין יאיפקג' ג׳טפין טפהקדחאהיחפהאזדריקו איהי דאיהיסגילתא

 דתמן בג׳אבהן אזדריקי אתר ובאן ־ י׳ישא • י׳יאר * י׳יברכך יאיפין ודאי סגילתא
 עלאה דחכחה דפחיתחסטרא מההוא ־ אזדריקי אתר בג׳גלנילי׳יחאן אדם כחית

 • דעתיקין עתיקא סתיחא חיחא חן דתליין סגילתא יתלתטפיןעלאקאליןאיפין
 סמכי בתרי אזדריקי באן • סגול יאיפין תפיפא חחיחא בגלגילא אזדריקי טפין תלת

 צדיק איש פח ההד בצדיק אזדריק פח ויפת־ שם פח לקבלייהי דאיפין וברית יןשיט
 טפיןעלאקדאיפין ג' קשוטיעלייהיאתח׳בראשית■ י)שםייפתבתריסחכי ראשית

 יגב לתתא דילה יקיצא לעלא דאתיא קינא איפין סתיחא ממיחא אזדריקי סגילתא
 א מאת לעילא י׳דאיהי י׳ידא איהי חפה אלין ג׳טפין דאזדריקי חיחא באחצעיתא

טפין סגיליגלת איפין חפה דאזדריקי יתלתטפין י תפיכא מוחא א מן לתתא י'
 אדם חאן • גלגולים תלת תפיכא דאדם ייגלת גלגילין תלת דאיכין קדמאה דאדם
 שם ימה עלאה אדם שחי מה • בני שם ימה שחי מה אלא ׳• תתאה יתדם עלאה

 4איח׳(שמ(יג מה שחי מה לי יאחרו קרא אתרמיזיבההיא תריייהי תתאה־ אדם כני
 • האיפיס שר דאיהי אגפה דאיהי יחיכא לקבל דאיהי כמיחא איפה תד טפין תלת
 יהא (משליט) שלחנה ערכה אף בה אדאתחר1דאיהימססראדשח עורכת יחד

 כלפי לאחירא דאיהי חיחא לקבל מקטפת יחל לבא־ לקבל בצשן שלחן איקחיה
 העלית עלת על דחעידי׳ קי יאי קי ביוד דאיפין ג׳יידין איכון טפין תלת ולקבל כתף

 ואם • עכל )«לישעיה (אלקים אין ומבלעדי אחרון יאפי ראקין אני אתחר דעליה
 הג' אשר יהעסה • הזה במאייר מבואר שאמרתי מה כל ללאיתתראה לך עיפים
אמרתי כאשר בנקודה הבא אצילית היא בה מקטפתעיסקים עירכת איפה נשים

ב ii ?' ג



piB חייט
ד האתעמסתלשלי׳שלש זתהעפה ס אשריזיא הימת עם שבימת נ׳ימתין מנ רי מ ^ 

 סמלינא(לממה הם גלתעלה ־ שלש שלש של שלש משיולשל«'«לנ(ל הם w הכק> לנד
ד ־ תתתיהם אשר יגם סמל מג  התתעין באדם גם כיגפשטז האלה גלמליס הג׳ י

בשער ברחב זה אבאר ד1(ע אמהאדם עשה ם אלין• בצלם דיגתתםבי
 מאתר לעבזכימ זכתזזר • בתיים יגמר השם אס הראשין אדם בחטא ההריסה

 הבת מסיף זס שע צרין סגיל סגיל טגילתא האלה כקדית התשע שנשתלשלו
 התשע חשלזס שהוא היסוד עד מגיע שהאנילות המלבות היא אשר לבלם המלל

ת ^דו  את המקבל הנזכר כללי כת מעצמו כעשה האלה הפרטים הכזכיותומכת נ
 בפרטים היה שלא מחודש בובת ויש הפרטים ימח נעשה שהכלל כלם,כיידזעהוא

 למלאכתהסשכו מיוחדת פעולה לו יש ממכל וכלי כלי כל כי מהספינה בוה המשל
 הצריכים הכלים בהבל שנתחברו ואחר יו^זתכליתה לא מהם אחד יחסר שאם
 הליכתה התכליתוהוא הוא אשר אחר פעל הזה הכללות חבור מכח נתחדש אליה

̂צה מקום אל  חבורם שמנד מאחר בפח בה אסר יסbב נמצא היה הזה והפעל חג
 מכח מעצמה כעשת ההליכה כי דבר חדוס מבלי ההיא ההליכה בפעל נתחדש

 סבתההליכ' הפרטי׳היה מחבור היה אשר הזה הכללי שהכח כן אם הכללותוכמנא
א למה תכין הזה ומהמשל ־ מענמו כעשה והוא ר  מהאציליתככסת הכללי הכת ק

ת כנסיה היא כי ישראל  הם אשר מטה גדודי מישראל עם הימנה מעלה של ממחו
 סבא ישראל כח עליה ממשיכים הזה הדבוק ומצד * בה דבקים והס אליה מרכבה

כיחוד פרט ודרך כלל דרך לרמזה יתכן בעגמו הטעם ומזה הקצוות־ המלל
 בעצמה ספירה שהיא מפני האחיות עם כלל דרך לרמזה צריך נבקדושהוברכה־

 אחת שכל שלהם כחדוש אינו חדושה כי פרט לרחזה וצריך ־ מהם כאחת
» נתחדשה מהמדות הספירה אכל ־ מאיליה האחרת תמצא האחת כהמצא ו
 היא כי בידין לא די מאליה נמצאת הט׳מדותשעליה של בהמצאהחכור העשירית

 זלאתשע עשר שאמר במה יצירה ספר בעל הזאתרמז הספירה ועל תמונתכל*
 שלא מאחר שאיננה ולומר לטעיתבה יכולים היינו כי מפגי זה לומר הוכרח וכו'

 הס'מרית תבור מכת מאליו הנמצא הכללי הכח אלא ואיננה כאחיות נתחדשה
 עשד אח׳ כאחתמהאחריתולזה נ&צמה כעני מדה שעכפהיא להודיענו הונרך לזה
 באצילות עמהם היא כי שאמר ל1 הרחבן כיון יה <עין אל כי ואולי תשע־ זלא

 אחדותה אין כאצילות ביחד עמהם שהיא אעפי ופירושוס באחדית־ ואיננה
 וחפגי בסמק־ שאמרתי חהטעס חברתה עם אחתחהן לכל עמהסכאחדותשיש

 לממל המלך כבוד וזהו כראם בה כי ובמעיל לעור כאצילותלכיתקטלוגס סהיתה
 השחי׳אל מתחת אשר החים ייףי הכתוב אחר פנה לראש נתנה ולוה שליח ידי על

 הוא אשר היסוד אל הכחיתכלם יקוו הש' C א יאשיע (היבשה ותראה אחד מקום
 וכקדאתיבשס ־ היבשה תראה כך ואחר עף1ה סיום הכריתשה^ כמו הגוף מיחד
 מהכת פעולתם הוציאו לא הכחית עדק ס מים לדוגמת הכל היה שם עד כי מפני
צריך היה ולזה ־ שלטה pככולעה כי כמיס ?מעשת כחוהרשימה אלא לפעל

יבשה



ש־קעליער ח׳יט
̂יא אשר הכללי הכק העמזטי;(הלא שקשיללר יבשה  ככק שהיהכהס ככעלמה ה(
 העמלכלע ששומרי; להוא כסער בל גם יש הכשט מלכד כי 15ישר כקראעשלמר (לזה

 מלכרקעבאציללע היעה לעלד ־ הככין עקר הלא אשר סבא מישראל כה הכחקקלע
 יהיה אקר שצם,לבאלק יחלד יהיה האלפן בזה כי ידה על פעללעם המדל' כל לפעלל

 מ־אשהאציללעשעעפששמהכערכקלדהאקעלבדלהיא הצרך שהיה ק^ק,כמו
 היסלד, האציללעשהלא סלף אקרעלקאקעאקעעד כעפשטה למהקכמה הקכמה
 כלולה עהיה אק כל שלם יקלד הכל יהיה הזה המדל׳לבאלפן ילקדו לא אתר שבאופן

 ידה על טללעם אקע מדה להם שעהיה הצורך האציללעהיה בסלף כך * בקברעה
 כלס כאל שלמעלה שכמו (למטה למעלה שלם יקוד יהיה הזה כלסנבאלק יפעלו

אקע• פלעללעיגי כלם מכקלדהאקעכךלמטה

ט כגללכא עעאה דעלמא עקלכא דא שלמה המלך לו עזה אפריזן הזהר ובספר  f<.פ
 1קייל קד(לא סעי׳בגליה לשמיה הלא הלה עלמא קכה ברא לא דעד עלאה דעלמא

 עלמא למכרי דסמטרא במטון כזלא לקיימא דמקשבה ברעועא דסליק עד יזלה
 לברא עלאה דזהדימינא בקדעטלפא דאעעטף עד קיימא ללא לבכי רשים והלה

 אעהעללם הקבה שברא קלדס כי לפירישל ־ ^ל כל' בראשיעברא דא לרזא שמ״ס
 שכעאלה עד לצד מצד כלטה היעה לא הפשלט באקדזעל סלף המדל׳גכלזלעבאין היל

 אלעו לעל )כג אילב ( ליעם אלעה לנפשל ישיבט למי באקד להוא שכאמר לברילע
 במספר( השלה יקלק שם כעלם לבה כאלעייע הא' אוע מגרה האקדלעהפשלטה

 היה לא המדלת שכעגלל קלדם כי כל השלים לל׳באמצע ילדין שכי היא הא כי * כל'
 אעא אלעילעמלשלן כקראל ללזה השם כבכה מהם אשר אלעילע היל לא כי ברלר שם
 בראשיעס היא סלף אין על אלעהא׳המלרה האצילועולזה שכעגלה אקר שבאל רל

 דעעל לסלף כרד הזה כמאמר קלשילעשאקשה ב למכק לייצר לל׳של ילדין ב כה וגם
 דסליק עד מלה קיימא ללא שאמר במה היא האקע ׳ שאמרעי מה בל המכללן

 ברלאי׳להדבר מבלי סלף לאין קילס היה שלא כרא׳מוה קו כי לכל דמקשבה ברעלעא
 במקשבע( שכלי שיש מזה כראה להשכיעכי י להאמיכל כי אף לאמרל אסלר הזה

 • לכל עטלפא דאעעטףבקד עד קיימא לבכי(לא רשים הלה שאמר שלהקכהבמה
 * לא( אס הבכיזההלא אסישללד ילדעמעקלה היה מראשיעאקריעלא מגיד <כי

 באלפן לבנלעו מעקלה לל היה לסערל כדי בכאל למה קילס לל היה שלא ידע (אס
 שערלךהקלשיא למפכי יפה קזקלעלצריכלעערק הקלשילעהס י p אקר שבכאל
 אערץ. הראשלכה הקלשיא ערק ליסדעליל בראשלכה אליל צריכים אכקכל השכיע
 על עה1ע שאמרו המקלמלע בכל כי לך יהיה גדלל כלל ־ השכיע הקושיא בעקלה
 בפעל כך שהיה תאמן אל אקר באופן עשה p לאקר pלעשלע הקב? של לעעל

 קלקיהסלקר כל כידרךליכלקעלובמקשבעל אבלהטכהבל ־ קלכמהפעלליס
 לעשלעבאלפן הראלי הדבר על אמרבקכמקן ומיה.וגזר עזה שיעשך מה וראה

יתבאר בפאן שלמה,לכן להילעפעולה לל שיעכן ממה יעדיף ללא יחסר לא שעשאל



זל*ישי6̂ פרק חייט
 דאתעטף עד שאמר מה כי זה הזא הראשזרה לקישיא ^יהערק ̂ ־ הדרן זה על

ט ממזט) כחד  כמות רטי לי העגלס אע לברזא כמחשביט שעלה כזמן כי רל ז
 האנילזעעל מעישב היה לא כמחשכתז זה שעלה בעוד מזו המדועזו יעאהל( זשלא

 באנפן כי מפני הדבר להמעכךורע יעכן שלא במחשט;( ראה כלומר מעככיע
 סוף האין שהוא בגוף המעפשטע והנשמה האחדוע כח בהס יעפשט לא ההוא

 מיוחדועוהאחענשמעע עפה שהם כמו ורחמים בדין זו עם המדועזו יוחדו ולא
 אחעוהיא נקוד האציל ולזה בגוף כנשמה לכלם המיחד סוף האין עד עליה לאשר

 על ונאמר ־ וכו' אלקים שנא׳בראשיעברא אפהעולם נעעטףוברא שבה החכמה
 האחרונה החדה אל גכ יפפשט הטעם וזה בכלם אחדוע יהיה זה ועם החכמה

 הראשונה הטנה נעבטלה כן שאם ידה על כלם יפעלו אחע צריכו׳לחדה שכלם
 כח היא שהעט' על ברורה ראיה לי יש ועוד ־ היחוד זה ואין יפנו לדרכו איש כי

 ויחח כפיב ־ לשונו וזה הבהיר בספר וראה הכחופבא כל מחבור מאליו בעשה
 כדאולצלעהחשק(שמ<'כ() וכיאיפליהצלעזןאין־ (יאשי׳ג) אחעחצלעופיו

 שהיה למלך דוחה הדבר לחה חשל ׳ איפליה סטר ומאי משכנא ולסטר וחפרגחי'
 אי אחד חין כלס כשיהיו אחר ’ דקלים כלס והיו זכרים אלביס בגבו ליטע בלבו

 בלט שעלה התשעה מאופן והוא * ביניהם אפרוג נטע עשה מה להפקייס אפשר
 כפפ הדר ען דכפי׳פרי והיינו בקבה הוי אפרוג ׳ הוי מאי ואתרוג ‘ להיופזכריס

 ומאי אפרוגי׳ולולט־ אילכא כדחפרגחי׳פרי הדר ען פרי מאי כג) (ויקרא פחריס
 כה זאפהנש׳ חי עליה דאחר השירים דשיר הדר הכלוהיינו הדר היינו ־ הדר
 אחפ קושיא וחפוך ■ )עכל ו שיי כנדגלופ( איומה כתמה ברה כלבבה יפה שחר כמו
רישיה* לאו כיסופיה זאפ׳ והיא דעתו לסוף ברד הזה במאמר להקשיפ שיש

 שהיא נקבה ט׳חבלי בזה והכובה אילני'זכרים ט ליטע בלבו שעלה אחר שבראשיתו
 ביניהם אתרוג נטע מהעשה להתקיים אפשר שאי ראה אחר העשיריתובסופו

 האתרוג היה שהתשיעי חזה נראה להיותזכרים בלבו הט׳שעלה מאותן אחד והוא
 ובזה תשעוכו' ולא עשר יצירה ספר בעל אחר ט׳ספיריתוכבר אלא אינם וה (לפי
 שהיה הראשון רצונו על עמד שלא שבראה מזו קשה יותר ועוד ־ דפליג חאן לכא

א כזה גדול ושנוי הח׳זכריסוזט׳נקבה עשה ולבסוף זכרים לעשותהט'כלס  שוס ̂י
 כומדת לעולי; השלמה מחשבתו כי הקבה של במחשבתו ליחסו חלילה אחר שבוי

 ההצעה עם הזה המאחר בבאור כרחנו על להכבס יש האלה הספקות (חכח
 כת חכלתי ימצא לא התכלית שלמות כי מהספינה שהחשלתי והמשל שהצעתי
 כי אחרים חבאלכות יותר בדקלים הזה המשל המשיל ולזה יסbה מכל המחובר
 זה אל זה פכים שיביטו אחל תחר ינטעאצלו לא אם פרי יעשה שלא הדקל תטבע

 כמו היסוד אל הגיע מהחדות שהאצילות מפני ובנמשל ■ זה על זה ישלח ופארותיו
 הט'חדות כי הקבה־ וראה התשע עד שעולה המספר חעגין למעלה שהכרחתי

 אחד באמצעותכח אס כי לו המיוחדת בפעולתו אחד כל להשתמש יוכלו לא האלה
להיות כנגדם נקבה שהיא ליטעאתרוג קדם לכן יפעלו ידו על כלס עם שישתתף

בית



יב עזליעזי פרק חייט
 עשיריעזאל והיא המחשכה בעתלי; הוא המעשה כתיף ישהיא1ינ»עקטלםיאע

9f שהוא האמרע זה ־רל להיומזכריס בלט שעלה הס מאוק והוא שאמ במה כמן 
ק איוד הוא עשירי  הע אועס של המבוי־ מכח אחדו׳נעשה כמ הוא כי ת הע מאי
 באנק איננה שאףעלעישהיאחלקתהאצילות ככחן איננה שכחה מפגי דקלים

 כלולה וזו עצמה בפני היפה כלאחפ כי שאמרפי כמו הימנה הכחופשלמעלה
 בפני ק־ ואחר בכלל לרמזה וצריך ופרט כלל ונקראפ ובפרט בכלל היא מכלם
 • באגודה עמו לחברו הלולבולא עם להביאו כאפרוג נצטוינו ולזה בפרט עצמה

 קיימפ לולב מצופ ואין הלולב מן כפרד אפרוגשהוא זה קדש מאי הכהיר ובספר
 ־ עכל הוא יחד כלס ועם אחפואחפהוא כל שעם הכל עם אגוד ^כ והוא בו אלא
 החלק היא כי מהן ואחפ אחפ לכל כמו פרטי כח לה שיש בברור יראה ומזה

 * הוא יחד כלס ועם שאמר וזהו באחרו כן שאין תה כללי כיז לה יש אבל מהאצילופ
 ולהבין באחדופ־ היאעמהסבאצילופואיננה ותעפהכביןכוכפהרמקשאמכי

 מלוכיכו לכיפ בא זה שדרוש בהצעהמאחר צייךאנילהרחיב ברחבכוכיע יופר
 צריך הנושא בזה הדרוש ולהרחיב ־ לינה בלא שיפטר מ#וי אין רבים בו ונבוכו
 יי׳ממקומו כבוד דכפי׳ברוך ־מאי לשונו וזה הבהיר מספר מאמ׳אחד פחלה שנכין

 ולא רחוק ממקום שכאפ למטרוניפא משל ־ מקומו דידעאת דלכא מכלל )יקזקאלג
זו אמרו מעשיה־ ככל והגונה ונאה אשפחיל שהיא שראו כאפעד מאנה ידגט
 אמרה אפ־ מאין אופה שאלו ־ העולם האירה במעשיה כי נלקחה האור מצד ודאי

 כבוד אין וכי מקומך ימייומבורך ברוכה מקומך אנשי נלוליס 5א אמרו ממקומי
 וחוץ נאה גן לו שהיה למק־ מלהד יי׳אחדמצכאופיולאנדעאמאימברכיןליה־

 להם הלכו כפחלפשקיופיו הגן אפ פשקה אס נאה חפיכפשדה ממנו קרוב לגן
 אעעי עמו דבוק אינו כבר שהרי שקפה לא אךאופ׳חפיכפהשדה הנן כל על המיס
 וס! הזה המאמר ולהבין ־ עסל לבדה לה והשקה מקום לה פפח לשכך אחר שהכל

 לחפיכפ המשילה ולא שדה הע׳לחפיכפ אפ המשיל למה בו להפשרר אופגוצריך
 שאמר במה להפשרר יש ושד )כשלאחופיכלה(םירד גן נאמר שעליה מאחר גן

 במה בפחלה הושקפה שהיא מזה נראה כפחלפשקיופיווכו׳כי אפהגן פשקה אס
 זה מאי בפחלה השקאפה שפהיה יצויר והיאך לבדה לה והשקה מקום לה שפפח
 הקושייפ ומכח ־ ציון הררי על שיורד חרמון מטל לא אס ההשקאה לה יבא מקוש
 באחדיפ עמהס איננה כי שאמר במה הרמק של דעפו לסוף נרד ומפרוצס האלה
 בפני חפינה היא אבל עמהס באציליפ היא האמפכי * מ שפרשפי מה מלבד
 מדהפחפיהעל לה ואין לכל כיפקבזל שהיא ומפני למעלה שאמרפי באופן עצמה

ק היא שפשפיעכי מי א  היאמשפיקקפ יבשה ולזהכקראפ הפמוכופ המקכלפ ה
 הצורה המדמים השלם שבזה הצדיקים והס אליהכיפקבול פהיה מרכבה אל

 תפשררפ היא ליוצרה הצורה ומדמים העליון ברצון שמדבקי׳רצונס י1י כי ליוצרה
 ר׳לשהאלקיסשהוא עלידסלעלופאליושנא'ויעלאלקיסמעלאברהס(יאשי'יו)

ולזה הפחפין הצדיקבאמצשפאברהם עם להדבק למעלה ככספישראלמפעלה



שלי׳עי פרק חייט
 יהמעשים הי/פלוחנזהכרכיי; היא שלה וההשקאה המרסכה הס הס הצדיקיס אתזל

 אם כי ההשקאה תקבל ולא פריה תתן לא שהאק כמו כי * הצדיקיס של הטוביס
 יפלה שנאמר(אד יריקו הארץ ועל העגכיס יתהוו ומהס מאליה הפוליס מהאדיס

 מפלים שבארץ הנדיקיס כן (יאשיפב) האדמה פגי כל את והשקה הארץ מן
קדשינ<• לעלותקדש כח בה מוסישס כי השקאה אליה וממשיכים אליה האדיס

 ומהמסדיתתדבקפסמדתהדין מהשמש תתרחק הרשפי'שבארץ מעשי פס וגס
 עצמה בפני השקאה לה יש הזה ובאופן • אליה הנריכה ההשקאה ותתמעט הקשה
 של והברכות התפלות הם לה שפתח והמקום שפליה המדות כהשקאת איננה

 הרבה שאחזל וזהו * העליון מהמקור נשפעת תהיה באמנעותס כי הנדיקיס
 אד בה ונשאר ונתכבה דולק שהיה לנר משל (אמשילך אתדפתה־ להפיס צבאיה
 אעפי הדולק מהנר הלהב אליה תמשוך אליה סמוך דולק תחתנר יניחוה אס עשני
 הפשני האד עכו לירד ולא לעלות הלהב שמדרך היות עם זו פס זו יפגשו שלא

 האדים מהם המפלי׳ מטה מל בצדיקים הדבר כך * וכדלקה אליה שתרד הכריחה
 בעדם להק למטה חצדס יורדת היא אש הנקראת העליונה המזבח אל הפשכיס

 סוד ונם הקרבנית־ סוד וזהו ומתדכקתעמהס• שקבלה ממה ולהשפיפעליהס
 על כי מזבח שם היה לא כי שמשון בעכין יג) (שופטים המזבח יי׳בלהב מלאך ויעל
 העליון במיבח בח נוסף הזה הקרבן עם מטה התעוררו'של מצד אכל הקריב הצור

 עלה ומכתה העליק המזבח כח אליו המשיך האדהעשני אל הנמשל המלאך ואז
 אחר ובאופן יוניסbה הכחות מעוררים התתתיניס הדברים הכלל זה • למעלה

 הימנה מפלה של במדות תלוי אינינו העליון הצדיק עם אחדותה 3וא יתעוררו לא
• דותפמהס באח שאיננה שאמר במה כיון ולזה מטה גדודי בישראל אס כי בלבד

 תנחידיך(יתבאר t מזה תשמעגס כאשר אחר פו בו לי הדב^יש זה שאנל ואלפי
 בזה מלות ששה יחודיס שני שהם באכמלו ויחוד שמעישראל של מהיחוד עוד זה̂ ̂ 

 כליונו ב קצוות הששה התפארתעס יחוד הוא שמע יחוד כי מפגי מלותבזה וששה
 ששה מתחברים ואז הזה העולם של התחתונות ו'קצוות פם הל יחוד הוא בשכמלו

 ישראל שמע הזהר ובספר ־ תחתון פם פליק אלא שלם יחוד אין כי הששה ^עם
 דכגסת יחודא דא ומכמלו דלעילא בשיתסטרין פלאה בעלמא ^[;^״■^*חודאדקבה ד״
y /;ף j פלאה עלמא אתחבר כד אלא ישראלבשיתסטריןדפלמאתתאהדלאאיתחטרא 
ככלל * וכפרט בכלל הוא שהל הקדושה בסוד תמצא וגס • תתאה פלמא מם ׳

 העולה * יצממקומו כמד בברוך ובפרט צבאות* בכלל שהיא יי׳נבאותוט׳ בקחק
ה בפגי השקאה לה צריך ט זה 5מכ מ  יתד שבאילן!לכך האילנות ממין איננה ^
 ובפרט בכלל אליה רומזים ובברטתשאנו ובקדושה ביחוד י^מה בפני מקום לה

 לא כי הוא זה על המורה והפשוק בכו תלייה שהשקאתה הנזכר׳מאחר לטנה
של הפנימי (יאשיעב) אתהאדמה לעבוד אין ואדם pהא על יי׳אלקיס המטיר ,

ה לא כי הזה הפסוק  לעבדה אדם שבא עד העליונה הארץ אל ההשקאה ^
y .אמר )ראשיינב ( וט׳ בארץ יהיה טרם השדה שיח וכל הזהר ובספר * ולשמרה צי

ל׳שמטן



חייט
 f>7 mm אדס עת * זשרין דמו לבער דנטיעין אילניןרברפין אילין שמעזן רבי

 יר המטיר לא כי דכעיכ כאעין מטלאאעכמאואעין אעכריאז דדא
 אעעקן יכל יאיע כלקא פעקיביה אשעכת לא יזמגא (יאפיעג) אטןיסטגהארץ

 לכעיכ * ממשק ־ מכלן * לגמלא אשעכח כלין באכעין אנשן זלרו9לנעתח(אי הא
 לאאעקסלעעא יעל עמיה אעחם אותרא למשק לעי (ש״עיי) המשכן היקס

מין לעילא אעעקן לעעא אעמקן כל אזףהכא לגמלא תעקם לא  לא עד לא ז
 על יי׳אלקים המטיר לא כי מזכת יקרא * באעין אעין אעכינכו לא לעעא אעעקן

 אתקמך הכאלא לעל לא זרזא כעתזכיה הזה ללא אין זאלס לא זכגין הארץ
 לאעהלר ללעילא עזר עזר.זדא לא סמך אמרזאכל לחבריא זאעג כפרש^א

 לגמלס לעד שמזכים לא,זלא לקבל לא אסעמך זבזקבא לכר באכשן אכעין לעילא
לא • בחדא סמזכיס זכחבה זכר דא שמזכים f קיא (תלים זישר כאמע עשזייס

 כטישעהללז שהעשרה זעירזשז * עכל כעקזכיה שלם הזה לא לפא מקלמע לגיא
 אחר במקזם זכטק שעקרן יאחר חגבים כקרני זעירים הזי סיף כאין גנזזיס שהיי

 כטעהכזטע־ מה קילס אילכזע היי אסלא כקלאזכטישע^כי צמחיזגללזילזה
 כמי אכעיןבאכעין לאכבראז יחזה שאלם הטעם הזליעונזכחאמרהזהכי של

 הכחזע בהגלזע אם כי העחעזכים הדברים כעגלי שלא מעבי באתרזרה״היה שהיה
 הזז לא כשכעולז יחזה אדם סבע היי אשר זאמכםהדע סבעם שהם העליזכים

• הזה כאיען שנכראז זיזזה לאדם גם כעפשט זה,יחזה כצד זה אם כי כאככין אכפק
באכשן אכפין שלאכעשיכזכחדגעהאלה יי׳אלקיםכלזמר לאהמטיר יזהזפיכי

 שהיא העחעזכה האיז אל נעפשט יחזה המטר שזהז זפרי טפה יהיה באזפן
 היזכך,אדם שלמטה שדשדע האזקזכל כזה היי יחיה אדם גס

 האדימה האדמה אל שפע שיעגזדזימשיך זאדסאין שצמעצהלאהיהשלסזזהז
 למעלה,זלכזכע כעקכז בפביס,כך פכים דע למטה שכעקכי אחר הפתד,אבל יזמדת
 כיד כי להזדיעכז ־ למטה שכעעקכז עד למעלה שלאכעעקכז כך כעשה מכזין

 כעחלה צריך למעלה המעשררים הדברים כל לבנזעשלמזעזלהחריקס האדם
בישראל עליי שלמזעה כי ישראל ככסע עלעזבפרט יכהם העשררזעמהעחשכיס

 היא כאן עד אעעמך דלא הזה כמאמר שאמר ^ויזהסמך לממלה שהכרחעי כגזז
 עחענס בשר זיסגזר פסיק ביאשיעעד בפרשע שלאפכעכה אזעהס״ך

 שלייה האחד הספק * הכזכר במאמר שהקשעי הקזשייע העלי ןממק (יאשיפג)
הוא אשל השדה כמי היא לזהכי העשזבה בלשזןנך כלשזןחעיכהילא המשינק

זיכטעז חלזציסיעבדזהז זיד למיטב בין לטיב כין בז הכטישעשיכטש לקבל מיכן
 כי בכמשל יכן ־ יקיציס חזחיס מגדל היא בהפך,זאז היא כעמכיס,זהעצל נטש בז

 אמלליהכלכחזעיז דאמלע־ הזיאילן מאי הבהיר בספר זשד בכי־ עליי הכל
i 4 א ל מינרכת



ד/ ״ר;
'A

פרק׳עליע^ חייט
 הבפ אף פיר(ת מזציא למים לני זה אילץ מה לאילץ דומים והם זה מם זה הלה של
 כשמוי! והיינו חכמה היינו שלהבה מים י.יהו ■ומאי כחומאלו המיםמוניא עי

 ע> מישרת ולי באילן ודבק ושלה הגדול הנמר אל המעין מן שפורחין הצדיקים
 של בחיקו במעשיהם ושרויה ביניהם שרויה השכינה וטובים צדיקים כשהם ישראל

א המעין הלא המאמר וה של ופירושו • עכל אמהן ומרבה אמהן ומפרה הבה  ה
 אחרונה חכמה שהיא הגדול הצנור אל שרחועממכה שהכשמו' העליונה החכמה
 מרכבה רלשהם בימהם יושבע והיא ואכה אכה המים הצכוריעפרדו ותאועו

 ולהד^ למעלה לפרוח כח ישלה כשמועהצדיקים שהם האלו המים ומצד ■ אליה
 קצירכימ ועשה יפריח מים מריח כי המים מצד כח מקבל שהאילן כמו האילן עם

טע  להן וחוזרעלהשקוע הבה של בחיקו שרויה היא מעשיהם ומכח (איוביד) נ
̂ש  והוא ממקומה אליה המתחדת שההשקאה ומפני • אעהן ומרבה ^נהן ומפרה ו

 מקור חל שכשמען ^הצדיקים מעשי מצד אליה שפעח בסמוך שאתרעי המקום
 שבאק״והאק רלמה^^קיםpהא מצד בא הזה המקום החכמה שהיא העליון
 להצקאע השקאעהקדמה כן אם • בעה במקומו שאבאר מה לשמיסכפי קדמה

 הנזכר במאמר שהקשעי השכיע הקושיא עדעהער ומעמה ־ האילכועהאחרים
 היה* וכן הזה מהמאמר נראה שכך במחלה אופןהושקמה ובאיזה היאך

 בספר וראה בא כבראממחלה שהארץ ראיה ולהביא לחזק אצלי עמה וכשאר
 אלקיס י עשומ ביום ש^מר השמים נבראמקדם הארץ ינאי רבי אמר • הבהיר

 להם אמר * הארץ ואמ השמים אמ כמיב והא לו אמרו (ראשיינב) ארץישמים
 שם.אמר קראלו לא שלם היה ולא נאה חפץ שקנה למלך דומה הדבר למה משל

 יסדמוכו׳ הארץ לפנים ההד שם* לו אקרא וחבורוואז ואמקןככו אשלמכו
 רוחומוש׳ מלאכיו עושה ואומר (תליםקד) שטהאורכשלמהזמ קב) (עלים

ממק * אהדדי קראי קשו כי הזה ופי׳המאמד * עכל ארץ יסד .ואחכ )סם (  ו
 בפסוק במחלה לארץ השמים שקדמו אעפי כי והכוכה וכו* נאה החפץ כמשל

 אלא לחוש ואין הבריאה כשלמה לא שעדין מאחר בזה חוששים אנו בראשימאין
f.הפשלה עלגמר t אקושמים(דאפיעב) עשומיי׳אלקים ביום אמר )t ’i הכמוב 
 אור שטה !אמר במי אלו דבריו סומר ש: המלך דוד ואעפישגס וכו* לפנים

ק יסד אמר ואחכ קד) (תלים כיריעה שמים נוטה כשלמה  • 1וכ מכוניה k א
 וכו' אלקים יי עשות ביום ובפסוק בראשימ בפסוק שמיק מה בזה נם לתרץ יש

 ההשקאהאלחמיכמ באופןשעכפהאקכבראמבמחלהוממנהבאה (ראסיתב)
 בבאור להשלימן בא אני ושד ־ האילן עם וממדבקת פורחמלמעלה ומשם השדה
 בדבר בהם ימחשם אחד בחומם אוממממשמש׳ ל מחמוך אם הלא הזה העגין
 באומיומ אמדו וכך במשיכה* והאחרונה באחרונה הראשונהמק^ אחד

 מרות ברות וכשצחקקו סדסנשרק מסודרומעל היו הקדש שמדומברוח שכשהיו
 קדמו,אבל לבריאה,שמים בבריאמשמיםואק* בעצמו העגין וזה כחקקואבגד

כשהיא הולד בעכין וכן האממימ וההמחלה העקר קדמה,וזהו הארץ לשכלול
במעי



T ^מליעזי פרק חייט

 (רגלי( למטה מ5רא מעהפך לידה (בסען; נרגלמלמטה למעלה ראשי אמן נמגני
 אשר בשכליל לשמים קדמה שהארץ מזה העגלה עמלה ראשי מוציא כן וע! למעלה

 על יאיר כתיב לפניך לפקוק רוצה אכי ושד הנזכר־ המאמר וזהו העקר יזיא
 שדברקי■ ואעש באקדו באנילותואיככה עמהס היא כי הרמבן שאמר הזה הדבור

 יכיל קנר מאמר והוא לטשקהמשיכיס בוקקוס שיש מפני זה כל עם הצרך כל בו
 עשרה הכטישקהס כי ידעת כבר ־ ויוקר יוקר לבארו בחרקי והשלמים השלה

 נקראק שבאתרוכה והאקק ־ קכמקאלקים והיא עדן כקראק האתקמהם אבל
 גן■ יי׳אלקים ויטע ו!ש שלהם המקור הוא בללוקהכטישקהכזכרוקוהעדן והוא גן

 ועץ נאמר ולא (שס) הגן בקוך הקיים ועץ נאמר הגן ועל ב) (ראשיק בעדןוכו׳
 כטישק קצוץ נקרא ולזה הע׳ שהיא הדעק עץ עצמו הוא הגן כי הגן הדעקבקון

 בספר שהביאו המשל ברחב קבין ועקה ־ מהמדוק מדה באיזו למעלה ששגס מי
 והעכין ־ ורבים פריס יהיו לא אקרוג מבלקי כי והאקרוג מהקשעדקלים הבהיר

 מה היטב יקבאר ומזה הכטממק כולל שהגן כמו קכללוקשלהס האקרוגהוא כי
 מכלם מקוברק שקהיה צריך היה יכך כללי כק היא השזר כי בקקלה שאמרקי

ק היטב קקבאר ומעקה ־ פשלקס יפעלו ידה שעל כדי ביקקבול לה וקהיה  טנ
 אעפי כי וזה באצילוק שעמהס עמהסבאקדוקעסהיוק שאיננה שאמר הרמבן
 חבור שהיא מפני גן.והיהכן כקראק היא כי שנוי כקראוכטישקישבה שכלם

 הוא אליה עצרקהרומז שמיני ולזה כאקדוקס איננו אקדוקה כן אס כללוקשלהס
 באקדוק ואיננה הראשונים באצילוק היא דראשוןכי עגמווקשלומין בפגי יגל

ן שלהם ^  לב רמוז הזה והעגין שבלולב מיכין השלשה עם נאגד האקרוג אין ו
 עלמין איהוקי עדהכא עלאה קשוראדיקודאדעלמא בספרהז^וזהלשונו:

 מקוסאקדדף;י/ אקרי כך ובגין דיליה ביקודא עלמאעלאה אסקייסואקקשר קמן
 שייפין יכל דרגין כל (ראשיי;א) אקד מקום אל השמים מקתק המיס דכקיביקוו

 דאקיקדן דרגא כלל'וליק בלאפירודא קדכללא ביה כלהו והוו קמן יוקככשין
ש אס כי נתפשט שהאצילוקלא מכאן הוא ומבואר עכל־ האי אלא קד ביקודא
 ־ שפרשקי כמו בידין דילא נעשקמאליה המדוק הכולל כק שהעט׳היא היסוד

 והשכיעח^ לבינה רמז שהראשונה המיוחד שם של ההין שני הזהריבעבין בספר ושד
 צ קדמאה קקונא מלכא שלמה לשונו וזה למעלה שאמרקי מה ממנו יקבאר לשכינה

 כלהול קרי קנינא הוהוקקונא מהאי (שירא) לעיקי יפה הנך ואמר דגלי
 דדכורא אנקסגיאין דהאזמנין לזמניןסגיאין קקאהאקריכלהלזמניןידיעין

 לא כקיבואלאשהבנדקטומאקה זמנא וההיא ויסקנחמנה אקקברעמה לא
 בשעקחדאקדכאהודבוראבעילאקקבראעמהבאדיןאקרי (ייקיאיק) קקרב

 וזה • עכל לעלמין מתג־ויהו רשקא אפסיק לא אימא האי bא ממש כלה כלה
 כי שלהם כאקדוק איננו שאקדוקה יראה ממנו ט שאמדקי מה כל כולל המאמר

 עם אקדזיע אבל יפסק לא לשלם הבינה עם התעארק והוא מעלה קאתדוקשל
מצד הזאקבאה וההרחקה והטמאה במקכדקעומאקה לעעמיסועמק העמלה



nifhtf פרק חייט
 כטמאת הנכיא אמר זה ־(על בעה צרכו די נזה אפרש זעוד שאמרתי כמז ישראל
 מסער זמזקה גדולה ראיה לך אביא ושד )(יחזקאלל« לפגי דרכם היתה הגדה

ם ^ ט ^ו  מזי תא לשינר וזה הכעשתמאליו הכללית כת אם כי איננה העטר ט על ה
 תורה דאיריתא מילי שאר ־ מסיני למשה הלכה המיס ונסיך ערבה נטישת עשר ^
 ליה שכעעאיליפת יערה סיס הר דאקרי אתרא דהאי בגין הלכה.מט,אלא יהכא ^

שה  לין אמיד דהא קלה דנציב נטיען עטר אימן דמהימטתא קשרי לקשרא ^למ
 דייתי בגין סאה בית פירקבההיא ייעבדין שביעית דאקריערב בההיאאתרא
 שתיתאהדזרעין שתא מההיא אלא שבישתדליתלהימזונא בהאי מזינאלעלמא

 מהדזרעיןיהאלההיא (הישיגי) מסד לפי קצרי לצדקה לכם זרש ההד זרעין בה
■ י' ׳ י שלת אתראדאקריצדקה  ימאן עלאה סיבי יהא כדין מסד לפי קצרי וכדין שלמה צדקה _

לקבל זריעה ביניהי אית שכעהעבידן דאחברהם־יתמלתתא מסד פי איהי C"
 ההד דאברהס לקבלדרגיה קצירה (יאשיעייז) זרע לכם הא ההד עילאה אימא :•

 תבן ואפריש דינא דעגיד דיצמק דרגיה לקבל במרק דישה ־ מסד לפי קצרי
 לפני כמק איהי וכדין עלמא ברשיש דינא יעביד מיניה אפריש דיכא בר מההיא

 לאשא מק יהיא זורה ילקבליה רימיעקב דיעקביתמי דאדרגא יהאירימ רימ
 לקבל אופה ־ דאהרן דרגא לקבל לש ־ דמשה דרגא bלק טומן ־ למכליה אתיהיב

 לחם ההדכק בציין דאית איר בההיא דצדיק בידי לסם יאתעבד דרגאדצדיק
 לחם ימאי בשר לההיאאתראדאקרי ולבתר לכל בקדמיתא (תליסקלי) בשר לבל
 לחם איהי אכלין אלא עבילתא עגדין לא שביעתא שתא ובהאי ־ קיימא דא

 שייין ועתירי מסכני יכילהו במדיה עלמין יכילהו שתיתאה לאתיהיבלהימשתא
ן עביד נש בר ואי מתזנן שביעתא שתא מהאי תתאי כילהי דהא אתר בהאי » ^ 
 מסה מנע כך בגין ברכאן מניה מנע דענייתא דאתרא האי סחירתא שרין

סימא לה דשכיכתאאית קדישא ארעא בהאי לאחזאה נש בר יבש ברכאן
 לה ילית מבשרי בשר דאקרי אתי־א ל*היא יכל כל להאי לחם יהיב וקלה בבעלה
ש ממילא בה דאזדרש משתיתאה ספיחי הנהי אלא מדילה כהירא  נש בר ונ
 בה אשתלמי נטיען עשר באיכין דארעא עבידתא שבישתלמעבד ערב בההוא

 דכציבו נטיעה היא אי^ יתתקרי מנייהי תתפרש ילא בהי ארעא האי דתתיחד
מ דנצב  בשכישת סימא בעלה עם י־איתלה טיבי ההוא חנה ימכשן דלא מין ק
 בשבת׳ לאתעגגא בתזיגיה עמיה ואזדויגא אתברי שתיתאה ביומא אדם כך בגין

 מירב הר חזי יתא ־ סיני הר למיהבנהירולהאי בשיעתאה צדק אזדיוג והשתא
 חרב דהא ליי׳ חרב אקרי מניה ו' אפרשן נשא בס ואי ו' עמיה אזדויג בד אתקרי

ן ניקמון יעבדא כתי'  באיכון יתה דא^לין שבעפ תורה חסיני לחשה הלכה כך מי
 לה דלית אתרא דהיא בשביעית חזיכאלעלחא שפישתייתי כטיעןערב עשר

 bא שאמרתי מה חזה מפואר הכה • ו׳עכל חההיא דאתיהיבלה מה אלא כהורא
 בהחחילא דאזדרש חשתיתאה ספיחי הנהי אלא במש ותשכח לוק שכללו שני

)bבעשרה איתה שכלל מפני כי דאשתלמוביוכי׳הכונה נטיען עשר דאינק ומש ־
נטישת



טו סרק^יעד וזייט
 אערא בלהוא דאתידלק צמיןמתהמבממכימכלעההסי/שעומנדאחראמר

 שהיא מזה נראה כן סאה(ט׳אס כיי; בההוא שרק שביעיי;(ישנטן ערב דאקרי
 כי אמר לזה כסימה איכה זה (לפי הכזכרוי; הכסישע כטושס כה אשר הקרקע

 בגין עמהם לחברה כדי נסיעה כן נס איפה עכפקרא קרקעשלהס שהיא א^פי
 • כסנען לעשר אשיגלימו ועמה בעלה עס דאיפלה סיבי הה<א מנה *מנעון דלא

 כמעשה רגלי(Jחיpשכאמ׳( (^שהענוהיאבייגקבוללסלןכקראעלבנסהספיר
ר שעממיה הספיר לבמ{ פי ס ה ע ענ ק ס  מרכבה(לזה P גם לה כמ(עהכייש ג
 הגמכיס כל עקבל מי(חד(בזה גי(ן ל( אין שהספיר כמ( מעצמה א(ר לה שאין אמר(
ה אשר ^  הגי(כים פכציפכל הפכלפהיא תכלע(יד(עכי נקראת לזה הימכיגס ל
 הס אל( (כל הכמד לכסא לרקיע(רקיע (יסדימה ליס ד(מה תכלת אמר( (כבר

 שלמעלה (אעפישהמל(ת מי(חד* היס(הרקיעאיןלהסנ(ף כי סשרייס דברים
 כי הבדל יש * הזה העגין להס שגס ספירייס(נראה סשרזתעלשהס נקרא( הימנה

 יר(קמי מי מיאדיס מילק ג((ןמייחד הספירייתשלהישלה ייהסעם כלאחד
 כי מהספירית אכחכימשיגיס האיריתהנזכריסבפרשתבראשית(אין יהס שחיר

 בלבד שלהס הגיין אלא הראיתשלכי חיש ישיג לא שמהדבריס כח( לבד הגייכיס אס
 לא מייחד גיף לה היה (אלי כלהגייכיס תכלית היא אבלהעטר העצמיית* לא

 מאירה שאיכה אספקלריא נקראת ילזה הימכה מעלה של הגיזטס מקבלת היתה
 גייכיס ממיני נדיליס צייריס אחד בכתל יעשו אס זה על כמרץ משל (אמשילך
 חבלתי האלה יהגמכיס הציזריס חיכי b שתקבל כנגדה כתל לעשית ייבא( משיכים

 כלהציחת שתקבל באיפן שיצייריבהדברצריןלעשיתהחזכיטתחתיקןיספיריי
 הזאתלא שבכתל זה עם יצריך • מבדיל מסך יהיה כשלא שבעדה בכתל הנעשית

 יתהפכ( הגייכיס בל p אס ש כעשת שמחני הזטכית באיתי מייחד גיין שיס יהיה
 עש א הספירייתיאז ההכנה ביין,לבד חשים נקיה שתהיה צריך אבל הגיין לאיתי

 בה (יחדשי הראשינה חהטתל הראשוכיס הגיוניס (איתס ^ייריס שיטשמש(
 אשר הספיריית בכותל המה ייתרשמיגס יתחקקי עפפ יצייריסאחריס גווניס

 יזהו דבר בה לחדש צריך יהתמיכותאין הציזריס שיתחדשו איפן זה באי כנגדה
 להייתבליגמן(אור היתהצריכה חשלכחקגדזלהתיעלתלעגיןכנסתישראלכי

 ,לכלם קבול בית הוא כי מחכה לחעלה אשר החראותוהצייריס כדישתקבל מייחד
 שנאחר שנותינו והס מבדיל חסך יהיה כשלא בה ההשפשתיתראויייעגלו (א(תס

 מכס הטוב מנש (חטאתיבס כיאסשכזתיפסהיימבדיליסביכיכםלבקאלקיכס
 כאל( חהאצילית יחדה חדה בכל שגמיס ששים בשכיין;שישראל כי (ישעיסמ)
 בכל כחלקית כלס המצית כי ידוע ידבר המבדיל המסך יזהו מייכיס מחשיכים

 העבירות ועס הגוונים מאיריס החצות עשיית בקלישתיעם החדותוהןעיריתהס
 הקליפית שהס החשך ומתחזק חצוה מכבה עבירה האורו״כי מתכביתהחצזתשהס

 חהחשך, אז ומקבלת ספיריית היא מקבלת",צי העטר המבדיל"'יעכפ החסך יהס
עם הקדשיס(בפרט קדש בבית המעייתילהאירנרית לתקן נוכל התשזכה (מצד
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vr>h הי;ש(כה זעם יערה מכגה עבירה אין מנזה מכבה שעבירה שאעפז תזרה 

 נריו אין י;קבלס העט אז זנם מתסזנתם הצכנרני;על להחזיר ידיכז לאל הכזכר׳יש
 בה שכעחדש בלעו; יעלה שאל זכז' עצמך אי; זמעטי לכי סנל וזה שכוי בה לעשזת

 בזה היזמה במחשבה עלה ולאי כמחלה אלא • מחלה המחשבה על עלה שלא לבר
 לא מעצמה אזר לה ושיהיה אחל בכמר שישיעזשז מלכים לשני אפשר אי האזפן,כי

 עסהמשע לה המקשר מהיסזלוהזא שמהיהסמקבולולבכמהספירלקבלהאזר
 חזקיה רבי * השמים ברקיע מארמ יהי לשיני זה בספרהזהר זראה בא עליזנומ־

 הזא לא ברקיעהשמים • לליכא חזקפה בה לשריא ז' כמיבחסר מארמ אחר
 ללא כהזרא להאי נהיר זהזא כהזרין כל לכמיל בנק לכלהז כללא לאיהו רקיע ?

א והיא ^לבהירא  כהרא ללא אספקלריא מארמ יהי אזמר אליעזר רבי ־ ביה ^י
 הכי״יהי אמר הזה סבא יוסי רבי ־ ונהיר נהזרא ללקטא כעשישמא אלא •מגרמה ^

 הזה מהמאמר הכה עכל־ ביה למליא סיהרא ולא ברקיעהשמים ^"חארמלתליא
 זהיא מקיפא ליכא בה מארמלשליא כי ופירושו • הכה על שאמרתי מה לכל חזוק̂ 

 רקיעמהמפארמ הזא כי היסזל שהוא השמים מלייה!עגמלמברקיע העט׳אורה
 המדימ סזן> שהיא מזה כיאה • לכולה! כללא היא הרקיע זה אשר שמים הנקרא

 ^יעזר רבי שאמר וכמה כהירא ללא נהזרא צהאי נהיר והוא כטילכלכהזרין והוא
 רמזז בכאן • וכ!' כהורא ללקטא כעשישמא אלא מגרמה כהרא ללא אספקלריא

• מהכללימ המחובר מכח אלא מעצמה מניאימ לה שאין במחלה שאמרמי מה
 המוכים לכל קבול בימ אם כי מעצמה גוון לה אין כז שאמרמי מה מב^ר ם וגם

 הנראים ממש גוונים שהם לומר האלה בנוכים מטעה ואל ־ מהכמל שהכאמי כמשל
 צירה מהם אשר רוחניים מוכים שלהם,אלא בנושא מקרים הם אשר עינינו לחוש

 העגיכיס בכל אם כי כך מבן בלבל זה בחוש,ולא הנראים המונים אל (לטס
 שהענין ומפני לעניכיכו ונחזור ־ המחיעכים אל ולשש צורה הם אשר האלקיים

 על כאתלומ ואיננה באצילימ עמהם העטר׳היא היאך הציור מאל קשה הזה
 הללו והמשלים המגינים לפניך להביא בכטיעגמ,בחרמי לקצץ גמגום יבא שמכאן

ר שגיאה בלי ממככמי על הזה הלבר לצייר יעכל ממיכם הככבלים פ ^ המקוכי' •
 כל איהיציוראלעלאיןיממאין רגליושככמא הלום והארץ בהאממר דףסכיכמא כ-^

 כשממין גליפין אכון זבה מצויירים אכון בה לילהון שמהן לספירןוכל ^'יזלמקכין
 1וכ אלם פכי ולמימפכיהם בהון לאממר מה גליפין ובה קלישין וחמן ומלאכין

 לקבהאיך יחזלא איהי שכיכמא יהא סבא סבא אמר שמעק רבי (יתוקאלצ)
 ימיב דאיהו למלכא רבי ליה אמר מציאותה* אכזן ללאו ללתתא ליזקכין בה גליפין

 בגזפוי זמכהון בלבושוי מסתכלי למחזייהמכהון כשאעאלין בכי וכמה בהיכליה
 מלכא״ללבישין מאןכיהו בעובלזיאשממולע בשבלזי,וטלאי ומכהוןמסתכלין

 ברמשא לביש לא בצפרא לביש לאיהו ״ולבושין שנזיק בהזזלכמה משתני איהו
 ישבמא ושתא וירח יומא בכל תניכא,יהכי יומא לביש לא חלא יומת ללכיש ולבושין

 ברא למכהון לבושיןאיתלה כמה שכנמא לא כגמכא ־ כלנושין אשמכי סכין נימין
קבה ׳



ע רק8 חייט יו 1מלי

 בריין וכל בה(ן לברא מה וכל דשמיא(ארעא ושרשס וממן כנרסיין(מלאכין
 לאסמכלא בגין בלבושהא לון וגליף כולה( לון דיליהרשים מאליןלבושין לברא

ט עגלס ברייג לזכור וראימיה למלה ורזא עלייהו לרממא בריין לכל מכה  )(ראש̂י
 בעובליןטביז לון נהרין לישראל ן זמני בכל מ־אייגיהבאליןלבושיןלאכוןכהרין

 לבושין אעלבשי; איהי בישין עובלין עבלין ואי ־ עלייהו רקיס קבה ובגיכייהו
 שאכישמרמרי; תראוני אל רשימיןכלזמכאאיהיאמרת לבסון אוכמין אומרכין

 מלכין לאכון עלאין בה לילה גליפין אכון ללבושין מסערא אלין לא ובגין א) (שיי
 אתקרי לגופא ומסטרא • למלכות מסטרא אתקריאו ומבכים תתאין על ושליטין

 ככת • לאמכמזתא עמולא גופא ־ שמאלא לרועא גבורה • ימינא לרועא תסל
 מכה ומלגאו לכלהו והיאכיורא אוקמוה והא ברית אות כליק תלקשוקין* סול

 ההוא אכלא לגו בגופא ככשמתא לאיהווקוק כהירקלה תקוכאדגופא לאיהו
א לאתיל  בשככת׳לאתלפשת אתרמיז וכלא שוס-רמיזו אתרמיז ללא אb יקשיר מ

bארבע למות ואיהי שמהן בכל איהיאתקריאת בריין ב(שיןלב?(ןמכו^ריןכל 
 לאנון אתוון לעשר רשיחו אתמןלא ארבע רשים וחל חיוןבלבושהאלבכלחל

 ליוקכיה לאיהי שכיכתא לא ולאי אלם אלס״למות לחועבן קא.וסליק ואו ק*א יול
 מסטרא אבל דלבושא מסטרא והאי (מדבריג) יי׳יביט ותמונת אתמר ועליה

 ובגין לגופא מסטרא חותמא ואיהי לאמצעיתא לעמולא יחוליה איהו לגופא
 לאע: לבך על כחות שימני מלגאו לאיהו יקוק לגבי אמרתשככתא חיתמא לאיהי
 לעלם מנאי מתעלי ולא עמי דילךאשתאר בגלותאחותמא מכי תסתלק לאכת
 שאמרתי הלבריס כל בו שכלולים סוה מהמאמר תבין לך שכל עיני ואם עסל•
 היטב יתבאר ממנו גם אשר כפלא עגין המכר בספר מצאתי ושל • מבואר והוא

 על שבארתי ממה אחר באופן באחרות ואיננה באצילות עמהס היאןקעטרהיא
תא׳ וזהלשומ״אחואחותתחייהוביחולאחלא• הכה* לאמכעי ל׳ עמו הו  אתאי

 ף7 ל׳אשתלוליהותדיייהואיבוןתדכלאפרילאאעגדצליקאיהויחולאלכלהו•
 הכי ששראלעריין רבי רבי ליה ואחר לרבישמשן ליה אזלק אליהו הא אלסכי

 בצליק אלא וכוקבא ללכר כגווכא בחברתה תל סשיןליתייוולא בבל ולאו אי®
 קורבא מילה בברית א1 לילהון אברק בכל איהו לתרומהולאו ומפימאדיתודא
 לכל לשל מתפרשין לאלכאלעכפוי (לאוליתולאודאאיהורזא1לאתוהאמ(תמ

 אבללתתא (ראשיתמש) סטראורזאלתנהותשבגאיתןקשתוויפזוזרעיילי(
 ליקוק אתמן לקרבא צריך בצדיק לתתא לא ובגין מלא יחולא חלא אגודה מלהו

 חכמה עם עלאה שכינתא והכי ליקוק קרבן דיליה לאיהיקורבא שכיכתיה עם
 ומקבליןלא וחשלבין ומקקשרין מתיחלין וכלעגפיןתחן בצדיק לון לקרבא צריך
 חסל לא ובגק אחוס אלא ליחולא ליתקרבא צליק ובלא דצליק וכלא בלא

 יקחאתאחותו אתראתמרואישכי ובהאי לימינא מסטרא אחות תמןאתחרי
 לעיני ונכרתו הוא לחסל לא כל ועם כ) סיקיא הוא חסיל אמו בת או בתאביו

לא ובגין בוכייהו אפריש כאלו לפרולא באתר אתוון למחבר מאן ־ עמם פגי

ע/

?כ־/
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 לי אלא ילימ«ח(דא גאחוה בימיפאאימן יק ןהכי • מדה מדהלקבל ««רי|ן
עין לצדיק  ישמאלא ימיכא בשיקא יהכי י לגל«;עריה תקרבי לא אתר בהאי דא י

 תיין אתרים דאלקיס בזייכא איעין לקרגאתמן ילאצרין אתדס חלקים תיין
 אינין יכל ייקראי) ( זרה יי'אש ייקריבילפכי ירזאדמלה דאיכקמסטראדעז

ל אינק פריין ^  דא ובגין • ית יי' קדם לק יייגלין דינין לייעגד לתבשן ונחש ס
 יש כי באורו לך והכה • עלל תגל אל אתר וסוד רזא איהו עריותודא אתקריאו

 ומה בענפים למעלה הוא אחוה מצד הוא ואשר יחוד מצד ויש מצדאחוה תבור
 אל לא האחרות הספירות אל חוזר דיחודא ולאו איתתמן דאחוה קורבא שאמר

 שהכל האילן גוף שם כי יחיד מצד הוא מדות הב' אלו של חבור כי ומלכות יסוד
 לאיש מצוה כי כיאה היה שלכאורה ומפני העגפיס מתפרשים ולמעלה מ מתיחד

 סבה יהיה וזה למעלה דוגמתם יעוררו שלמטה שהפעולות מאחר אחותו על לבא
 האחות שסוד מפגי ערוה שהוא אלא כן שאיני אחר ־ למעלה גס יחד אחים בו שיש
 ואסור למעלה פרודות וככפיהס מזה זה נפרדים אשר בענפים והוא בחסד הוא

 כי אחים הס ג'כ והוד נצח שהם שהשוקיס ומפני ־ דפרודא באתרא אתוון יזברא4
 דרים שבאחוריהם )מתא נ יפריד המית כי נאמר ועליהם נצח של אחותו הוד

 מצדם גס כי התאוה,לזהאמר כת אשרבהס הכליות והס המות הקלפותשהם
 צריך ולא דערוה באתר שם המזומנים וסיעתו סמאל מפני אתוון שם לתברא אסור

 מלשק או גלוי מלשון הוא וערוה * תמן אחרים דאלקיס בזמכא אתיון תמן לקרבא
 זה מכל העולה ־ ואח?ת אח דאיכון מהה הו' שמסלקין וה ב׳תיבותער והס ערירי

 אחדות דרך הוא שלהם חמר כי שלהם כחמר איננו הצדיק עם שלה חמר כי
 ולויות־ איש כמער כוקבתו עם כזכר וזווג יחוד דרך הוא היסוד עם שלה וחבור
 בפגים באחדותפירשתיהו באצילותואיככה עמהס היא כי הרמבן שדבור ואעפי
 עדיין אחד מרועה כתני אהכתוכלם כאשר מטעמים בו לך ועשיתי שוכיס מפכים
 ענין בברור תדע וממנו הנזכרים מכל משונה לחכך מתוק תבשיל מ בידי כשאר
 לאהגיעכי האצילות ולמה וגס * הבהיר ספר של נקבה ואתרוג הט׳דקלים משל
 באמת יתברר ממנו וגס המקצצים קצוץ בא ותדעמאין * היסוד ט׳שהוא עד אס

 אתת בכל כי סוף תוך מראש הכלולה הנקודה בענין למעלה שאמרתי מה ויתחזק
 כי עולים אינם החשבונות כל כי אתי למגת לך יש הלא ט׳* שנעשו באופן ג' מאלו

 אחדים שס קנו וכלם פרטים שהם הט' תמצא י' עד מהא' שכשתתחיל הט' עד אס
 בפגי מערכה הא'והיא דמיון לה יש לי וכשתגיע לכלס ראש הא'שהוא שם על

 והמערכה מאיות* עשיריו' מערכותאחדיס לשלש כחלקים המספחס כל כי עגמה
 תמצא העשיריותולזה של השנית מערכת מתחיל ומהי׳ הט' הולכתעד הראשונה

 וה׳לכדמיוןהג'־ הב'־ והכ׳כדמיון * באחדים הא" כדמיון בעשיריותהיא שהי'
 הט' עד תחלתמספרם שממנה במאיות הא׳ של היחס גכ לה והק׳יש הק'• עד וכן

 אותיו׳ כי תמצא זה דרך תשע•«על עד עולים החשבונות שכל נמצא ץ שהם מאית
שכנגדם ג׳מערכו׳־שאמרכו ט׳כנגד ג׳פעמים שהם הכפולותכז עם ביתא האלפא

רזמזע



יז ערק חייט
ק דמי;הכךיסם גלש בכר איח של האלפאפיי;א רומזת  תדאס עהץהלא חפף ז
 הספידו׳ בטעם שאמרתי כמו המספר טבע לפז משולשות ט׳מעלות אלא שם שאין

 לא ולזה ושעור מספר בעלי דברים ברא עמהם כי מפגי מספר מלשון כך שנקראו
« מערכותהמספרי׳ כל עולים שם התשעשעד עד אלא עלו  עשרה המעליתהס א

 לה העשיריתויש שהיא העט" והוא אחד כללות נעשה האחרים מהתשעה כי מפגי
 מהעשיריו השנית מערכת תחלת היא שהעשירי הא׳וכמו ^ל שחוזר העשירי עגין
̂ל כדמיון הוא הכ' ולזה  פנה וראש התחלה היא הול כך כלס וכן ג׳ כדמיון ב'יה

 ושמו רבים בה טעו ולזה שעליה מהמדית חכור שהיא אעש הנפרלים לעולם
 ומתחלת עגמה בפני מערכת העשיריו׳היא שמערכת כמו עגמה בפגי רשות אותה

 שגימטר ומפני * גבור שליח מדרגתהא׳ושהיא וחוזרת^ מהם שהיא ראו מהי׳ולא
 ה עם במספרה שכיכה רמוז בור5 תיכיתשליח בראשי תמגא לחכמה פרפראות

טגן41ע הפגים שר וגםתמגאכימטמרון אותיותיה*  החשבונית סופי שהם :
 עולה ביתא הלפא של האותיות מספר כי תמגא וגם * בידו אדניו טוב כל כי לרמוז

 שכך לא האלף וכשתחזור ות]לה אלף הם הפשיטות האיתיות * האופן בזה טגן
 וכשתחבר אמת הכל והסימן תגו נמצאו לזאתהכוכה שמה שכן מאחר הדין הוא
 המחובר יעלה לאחדים האלפים ותחזור ףך ן ן 0 שעולות ותק אלפים ג תצו עם

 האחדות על המורה הא׳והיא שהוא ה^ף אל שב הזאתוהכל לכוכה בזה והרמז טגן
 עמהם שהיא שאמר הרחבן מאמר היטב בברור יתפרש ועתה * הקודמת היא כי

 איננו האחדי׳ מספר ס המספר באחדות איננה כי רל באחדות באגיליתואיככה
 כי שלהם כאחדות איננה עשיריתולזה והיא היחוד תשעשהוא מגיעכיאםעד

 לא ומעתה העשיריות למערכת תחלה והיא האחדים מספר היא שלהם אחדות
 הנזכרת הנקודה כי מפגי לעגיככו ונחזור * במאח׳הזה וגמגום ספק שום נשאר

 בא הסבה לזאת * אמרתי כאשר לג' מתחלק חלק כל אשר חלקים מתחלקת^'
^ ד  הנחלק האחד החלק כי וזה • סוף מאין הבא הישר הגמר דרך בעגמו הזה ב

 הואאקיק השסהכוללם והבינה והחכמה הכתר סגולוהס כחי שהם נקודות לג׳
 ואעש ההתחלה רמוזה זה בשם כן ואם העתיד על הזאתמורה והשתמשותהמלה

 שבקו והתוך • ממנו הכאגלים בערך התחלה הוא אגלו התחלה ליחס שחלילה
 שם להם אשר תפארת פחד חסד הם נקודות ג' הכולל השני החלק הוא הנזכר

 ואותיות עלגלויי׳סשרית־ מורה מחכו הראשונה שהאות האכילות כל הכולל יקוק
 ספר כעל שאמר וזהו וגכעותבמאזנים הרים בפלס ושקל על מורות שט ההין שני

 הו׳ והוא באמגע מטון יחיד וברית חמש כעד חמש מה בלי ספירות עשר יגירה
 הוגרכו וכן לחים חים בין הרקיעהחבדיל התפוהוא ההיןוהוא שני בין אשר

 אשר לתחתינים והתחיעמת העליונים להנהגת הראשונות כי האופן בזה להזות
 לעליונים הראשק ושני ראשק מכריע הוכרח העליונותולזה אגר לסבול יוכלו לא

 רומז הוא כי מפני אקיק משם יותר כולל הוא השם שזה ומפני • לתחתונים והשני
 הגדול אליעזר רבי עליה שאמר השלם שנברא שהיתסקדס פשוטה הויה אל

מעלנע



̂יעוי פרק חייט עז
הי' בהשתמשית וגם * בלכד ישמו היא היה ההגלם את הקכה שברא 0יןד בפלקיי

ט איר יהי שאמר דרך על יקי בי אימר שכן היייתהדברים צצייי רמז שט (יאשי׳א) י
^ הדרך זה ועל  יחש לי יש הערך יכי׳לפיזה אמריהיזהיזה הנבראים הדברים ב
 אחוח משם ייתר כילל היא הזאתכי הגדילה המעלה ימפכי ־ הנאצלים הדברים עם

 אדרבא ממני למטה שהוא מפני לא הגיף כל המניע הלב באמצעכדרך הונח
 ההייה בשם רשית לני יאין ככתבו רשיתלה^רו לנו יש אקיק שם כי זה על והראיה / ״

יי'אלקים וייצר כתיב לשיני* זה הזהר ובספר דלת אלף שהיא בנרתקז אצא ״
 ירזא קדישא דעתיקא רזא למה מדין תרין תקיכא גי תקונא ואשלים מדין בתרין
 צירה היא ימה ־ וייצר היא ידא צירה בגי צירה דצר • צר מה וייצר * אפין דזעיר

 מדיןדנר ריאדתרין תריןשמהןדאקריןשסמלאיי'אלקיםידאהיא בגיצירה*
 עלאה בדייקנא אתכלילי יבמה ־ אלקים יי' שלים דשמא תקיכא צירה בגו צירה

 יכל בגי גי דגישפנקא טברקא האדמה מן עפר יכיקבא דכר דכליל אדם דאתקרי
 סתימץ דכל סיפא עד סתימא דכל שתים ביה ולעיילא לאשתלפא בגין צמה דא

 מההיא תליין יתתאין דעלאין נשמתא יאשימב) ( חיים כשמת באפיי ייפח ההד
 כנייכא בתקיכין ילעיילא לאתרקא חיה לנפש האדם ויהי ביה ימתקימק כשמתא

 ההיא דהני בנין דרגין דכל סיפא עד לדרגא מדרגא כשמתא מההיא לאשלפא דא
 דאפשיק ימאן בלקידיי היא ילמיהיי ימתפשטאבכילא משתכחאבכילא כשמתא

 כר אחרא נשמתא דאית כמאן ימתחזי כשמתא האי דפסיק עלמאכמאן האי
 עס הכתר שהיא הראש ץ1יכע כליל יייצר יידקשל כשני כי ופירושי ־ עכל מהאי
 למטה מתעלה והאחד למעלה ממטה הי'האחד רימז שניהם שעל הע שהיא הסיף

 כי הפעל אל הכח מן היציאה שבי מה הע׳שכל של דפיס הכתר כי צירה גי צירה וצר
 זכר מלא שם היא כי אלקיס יי׳ שם רימז האלה ב׳צירית יעל כלילה מהכל כלה היא

 יהיא העליון אדם בשם ורמוזים כלולים יהב׳שמיתהללי התפיהגל־ שהם ונקבה
 ויברך בראם ונקבה זכר את׳ ולזה יכיקבא דכר כילל אדם שם כי דעתיקין עתיקא

 אשר קא יאי קא ייד למספר העילה והיא ה) (ראשיע אדם שמם את ייקרא אתם
 ספירית עשר ממני יצאי לזה כי במקומי שאבאר כמי בכתר האיתייתהס אלו

 איתיית הפי׳כי י יכי' ילמטגי לאפקא את וכמש ־ הללי האיתייתהקדישית למספר
 שמירה יהרביי רביי לשין היא את כל ילזה ת' יעד מא ביתא האלפא אתכילליתכ.

 האצילית כאצלידפהרימזיסלאיתייתאתהכיללית העליון אדם מדיוקן כי בכאן
 דגי׳׳פכקא טברקא האדמה מן שאמ׳עפר י;מי יכיקבא דכר והם סוף יעד ייראש

 חיתם שיהיה כן היההצרך כי דסיתימיןיכי׳ סתים ביה ילעיילא בגיןלאשתלפא
ת יכלול רמוז היא אשר חיתם בתיך ר ^ ת  בגין נברא דע כי אדם הנקרא ב

 כסא להיית כדי רל סתיתין דכל סיפא עד דסתימא סתים ביה ילעיילא לאשתלפא
fe תאחר כי ף בני הנשמה תתפסט הזה ובאופן סתימין מכל סתים דאיהי סיף האין 

א שהאין ^י  הכתר והוא ממני שנא׳צלה הראשונה והנקודה סתימאדסתימין סו
צרץ שלי הכסא גס כן אס העליון אדם הנקרא והיא יניקכא מדכר כלילה היתה

שיהיה



יח ̂מלישי פרק חייט
» בי;וך חומס ק־ שיהיה זס אבאר מעד • אליו כשא אימו אחר באופן כי חוי

 שבפפארע ההויה שם היאך תראה ושם בחיים השם יגזור הקגייתאם בדרוש
 שבאנילוי^ האחרון והשם • בו תלוי שהכל יסוד הוא כי אקיק משם מלל יותר היא

י והוא ת י ל כ  תכלית על המורה שדי הוא במלכות שיהיה בין ביסוד שיהיה בין ת
 תכלה לו שם היהמתפשע שהאנילות מפני כי שנאכל במה די האהילותששרושו

 ספירות מהעשר המספר על אחר טעם אכלי יש וגם * די ואחר השם זה עם וקץ
 מפגי מעשר פחות להיות יתכן לא מספר בלשון באו שהספירות מאחר כי זה והוא

 המספר כן ואם הנפרד תחלת והשל̂ש הזוג והאיתחלת ונפרד זוג כולל המספר כי
 נריכיס אנחנו הסשרות במספר ולזה ונפרד זוג שכולל מפגי השלשה הוא השלם

 כדי מרובע מספר בדרך זה עם זה וכשככה ובאחדים שהם השלם המספר כתחלה
 לשון כי ויתכן עשרה מהם היונא הטללם הכח ועם ע' יעלו בפרט לbה לתתכח
 אנל הללו המעולים העגינים שהודעתיך מאחר וכו'• הספיר לבנת מלשון ספירה
 הזה השני הטעם ראית כבר ספירות• נקראו לחה אודיעך גם העשר מספר
 הס הספירות כך הנורות בו יתראו הספיריי שבדבר שכחו בו והכונה הרב שכויק

הדברים שהתראות וכמו ־ עשויה בנבת הנבת כי הנמנאות כל נורתודפוס
 והחכם תוספתבהס• מבלי הוא בספירות כך בו תוספת מכלי הוא הספיריי בדבר

 וגם אחר* ויפה ותמורתו דבר לכל שוה כח הס המשרות כי אחר עה ׳עזריאל ר
 ידיהם יעל בהם מתגלות האין עמקי שהם הנעלמות שההויות שם על כך נקראו

 הנבראי' t בהם מתארים אנו אשר כתוארים שספתבעלתהעלות שעלותואינם
 רשות לנו נתן ולכך בו תוספת מכלי הנורה בו הנרשמת הספיריי כדבר הס אלא

» באין היו שנתגלו האלו ההומת כי לומר לנו יש ובהכרח בחדותהאלה לתוארו  ס
^ וכספר ׳ הנבתבנבתעשויה כי מתחלה  צי רשיחיס הוו נטיעין כלהו תח הז
ל ואתקייחו אוחרא באתרא לון ושתיל עקרןהקבה לבתר דקיקין  כי הכה • ^

שת הנקראות ההויות הס הללו קנטישת במדרש שאר!ל כעגין לבנון וארזי נטי

 בחקוחס ובריאתןוגדילתם עקירה והמשכתן ההויות אנילות קרא כי הנה בגע
 מקבלת כ^סבה כי מטעתן ישבש מימיהן ישבש חייהם ישבש חר^ל לכך * בטיפה

 מן שואבת חיים כשמת היא כי הביכה שהם החיים היחנה מעלה של קסבה מן
 הדע אל הרומזת והנטיעה הקיים• מן שואבים החסד שהם והמים המקור•

 בנבת שהנבת מפני למטה עם היחנה לתעלה נופה אחת כל • המיס שואבתמן
 )איובכמ( וכו' חונא לכסן> יש כי שכ' משם נאנלו יסידותהגופנים :הד ־ עשויה
 וגם החכמה שהיא העל׳וכים המים מן הכתר,והמים שהוא הקדמון חהאויר קרוח

 כעשה לנדה.והעפר שהוא מהפחד וגם מהביכה לנדה,והאש שהוא מהקסד
והראיה חהחים־ וטיט רפש הוא שהעפר ינירה בספר אמר שכן מעגירותהמיס
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פרקעזליעזי חייט
 כספר בא(לאה • דם5מ רמי בי אין יכי בתדיפהאלה דש(י;לפ(ארי לכי יש כי על

 מבין היא אכמ * ידיעה כחכמה ילא אכפחכים ־ לשי« זה הזהר של הי;קיכים̂ 
/»Jr/ כשא לבכי יחילן מיקפך ידיע^ילאשעמידעא אפר לך ליע ידיעה* מביכה ילא 

 ידיע צדק ליה דאייצ לאי אבל יברחמי בדיכא ל(ןאיןאי;כהיגפלמא ילאחזאה
 אמר היאך לאה * כלל אלין מדיע מכל ילא לחמי דאיהי ידיע חשפמ ילא דין יהיא
 בחכמה יציספיצבי שאינם מפגי היא הכזכלים ביציאלים רשייצליצארי לכי יש שאם

 היסיפר מלשין ספיליפ כקראי ילזה האדם אל המייחסים יבבינהיבצדקימשפע
ט אדבר כי לי  יעאלים היי ריממייעיאלי לספל ניכל מצדם כי כלימר (אייבלו) י

 נקלאיסשלייצ למה שכי מעם הלב נייק יגם כיספיםבילאהיהלכירשייצבזה־
 באילי אימל יאכי * הצלך כל בי פילשיצי יכי׳יכבל הספל לשין היא כי שאמר במה

 בלא ■ לשיכי ה1י הלאשיכה בבלייצא יצירה ספל בעל כיין האלה הטעמים אל כי
 לשוכה זה שכייצ הזאיצבלייצא לבלייצא יסמך יספיל יספר בג׳ספריםבסעל שלמי

pשלספירייb jספילייצ שם הזכיר לא כי יתשכח דיק יכי׳ יסוד כבאייציייצ מה י 
 שלא בזה יספליסשלכלאה הלאשיכהספל כבלייצא שהזכיר הכזכלעד בספל
 צ' כי דע ־ בזה שכחקול לאיי זה ילפי הכזכלים הספלים ג שם על אלא כך כקראי
 כי מפכי ספלים בשם כיציחסי סיף יציך לאש שהם אמריצי אשל מהכקידה חלקים

פי איל יהי שאמר הקבה של דבילי אם כי אחל דבל היה האצילייצלא ^  לי שאין י
 כקרא הדביל זה יעל האמייצי היא הפכימיי הגיפגיים,הדביל הפה ה׳מיצאייצ

 יריח קיל אלא היה לא באצילייצ שנתגלה עלהדבירהחציני״ימה לא מדבר האדם
 יכי'יזהי ידבר ידית קיל חיים אחתליחאלקים יצירה ספל בעל אחל ידבל,שכך

 הפשיט יבחפצי הקדימה במחשבה סתים האצילית היה קדם יכי'כי הקדש דיח
 מטעם בלתם.יגם דביל איתיית,שאין יש 3א הדביל שנתחדש ימאחל ־ הקדמין

 שאם מזה זה שייבדלי הלאיי חן הנאצלים הדברים כי האיתייתחפכי הוצלכי אחר
 יהי נאחל שעליה ההבדלה היא יזי מצדם הנבראים הדברים בזי זי יתעלבי כן לא

 הזאת ההבדלה יעגין )יאשיעא ( לחים מים בין מבדיל ייהי המים בתוך רקיע
 ילהבדלה יהחשכיע התפשטיתי אחד לכל יהבדיל פשליע לפי כחי אחד לכל שנתן

 לשם אפשל אי שחםיאחכם יייכלימצד מאלי אלי חבדלי הדברים ט שם צריך זי
 התירה מחצב שלישית הבהיל ובספר מבליאיתייתאכהיההצי^.אליהם•

 יחקקן התולה איתיית כל הקפה שחצב מלמד ליחאלקים מחצבה חכמה איצלה
 עלליהחציבה (סנייאלב) ציליתיהיינידכתיביאיןצירכאלקיכו בי יעשה בלוח

י' חכמה נתיפית לב אמל יצירה ספל יפעל • הזה בדליש לפנים אפלשנה הזאת
 הדברים ידיעשלכל כי אלהספילית הםכגיף ספיליתיכבאיתיותשהאיתיית ,

 זד דבר נלאה הלאשינים שלפנים יאעפי תכלית־ פעל צירה חמל סבית ארבעה
 מחה זה אין כי בשניך לחיק יהיה לא התחניים בדבלים הללי הסבית ליחס

 אחון אצלי ואהיה פסיק על הסבההשעלתאח?ל יאצל גשמית־ שים בהם שמחייב
ב׳אלשם שקדמה עליה שאח!ל הלאשינה החכמה יהיא אומן אלא אמון תקרי אל

שנה



v חייט t / h t f j n a יט
ת הב' והס )מ מפלי ( י(ס מס שעשועים שכא׳ואהיה לעגלס שנה מ  אל שקדמ( מ

 הביש יאמזל פ«) (קלים יכנה חסד עולם שנא׳אמרתי העולם תקלת שהוא החסד
 בלב בה הנחחקות האותיות ועם בחכמה שהביט רל העולם את וברא בתורה

 שהב' אלקיס ברת בראשית על הרמבן אמר ועוד אתהעולס• ברא נתיטתיה
 תחתיו אשר והאומן הכתר שהוא העליון הפועל נרמז הב שבתג ורל מוכתרת־

 הבינה גלי לפעל הדברים הוציא הזה והאומן בראשית במלת כרמז החכמה שהוא
 עם הב'ברא כתג הנעלם הכח זה לפי הפסוק פירוש ויהיה אלקיס שנקראת

 הז' כל לל הבנין יצא ממנה אשר הבינה שהיא לאלקיס החכמה שהיא ראשית
 והיא אומן אל אנחנו שצריכים זה מכל נראה אכ נבאס־ וכל והאק השמים שהס

 והם החומרית הסבה שהס הכלים עם ועשה פעל מדאי האומן השעלתוזה הסבה
 tb הס הכשלות אותיות(עם מכל כלולה היא כי שאמרתי כמו התורה אותיות
 בהבראס ה׳של כמו וקטנות גדולות אותיות בשרה תמצא ־(לזה לקחי זך והסימן
 לא האחרות האותיות בכל הזה הדרך גדולה,ועל זאת תגמלו הליי' של וה <זטנה
 שהבונה שכמו השלם נברא שעמהס על בודאי מרה וזה להזכירם הכה באתי
 צריך וגס • הזה הדבר כן קטנות ולפעמים גדולות אכניס צריך לפעמים מגדל
 שבשפת הבגדים אורגי שששים וכמו ־ מהרה יהרס שלא כדי בשפש הבנק לחזק
 השפה דיך יקרע שלא כדי חזקה אמרא ויעשו כשלים החוטים 1W הבגד

 משמשות ך ף f ן ס איתמת ולזה באותיות י הזה הדבר כך הקריעה אל השכנת
 שהמגדל וכמו ־ האחרות האותיות על בהן ידות עשרה להס כי התיבות בסוף
 יכנסו שלא החלושים והמקומות הפרצות צמךלסשס וגס לאורה חלונות צריך

 וסתומות פתוחות צריך התורה בספר כך לגנב קוראה פרצה בי בהם הגנבים
 מהפרשי(' כי ־ פסול הספר סתימה קצריך מה ויפתח פתיחה שצריך מה יסתס ואס

 זה הנה החכם אמר ועליהם אלינו האורה מהסבאה החלונות שהם הפתוחות
 סתומות וצריך נ) (פיר החרכים מן החלוכותמצק מן כתלנומשגיח אחר שמד

 ימצא השטן שאס בשרה שרעגות של מקומות יש כי שס דרך יכנס לא שהשטן כדי
 כנגדנו(יקטרגנו קשתו וידרוד שס זוהמש׳וארסיוש יזרוק פנז להככס וסדק דרך

 מהכל הכלולה בתורה למעלה עלסשמה שרה התורה בספר למטה והסשמה
עז ־ וטמא ערל בה יבאו לא באופן שלמה חכמת שהיא  חלונות בה לפשח צריך ו
 שלאיקטרנכו מפני בזה ירגיש לא שהשטן באופן ויארלכו האורה תקבל מצדם

 ירגישו שלא כדי וזה הסתר בדרך לחשוקתו שמציץ כמי החרכים מן מציץ אמר ולזה
 התיבה בסוף לשלם שבאות הכשלות מנצפך ואותיות ; סמאלוסיעתו־ כדבר
 כי שאמרתי ההוא לדבר קרוב סוד בהם שד בזה,יש למעלה שאמרש מה מלבד

 כמו תיבה בסוף תמיד באים הס לכן זין ככלי והס גדול דין המורות האותיות הס
 רומזות וגס הבית־ על בליסטראותלהגין ואבני זין כלי סביס להניח נריך שהמגדל

 פשוטו מלבד כי )ג לאפית ( עקכ תשופנו ואתה שנא׳עליו הקדמוני הנחש לעבין
אל הנחש ישוך בלבד לא כי והוא נסתר אחר פי' בו יש האדם בעקב שישוך סרל



ncf’V פרק
פ האדם  מייסיס דשזיב מאן הזהר כספר cf( • יזיק עקבי שה(א צ!במ נס ני (1נ

 לס1לע הכחש מכח חמה המלאימשטף מפכפך איפיוי; אלה (לזה • שזיבמזנביה לא
 עולמן אפ הקלה שברא מאחר ט החזק דין מפגישכהס המלה כאגפבעקב

 לפעמים שיכים באזעביס לדין כריך (העגלס יכירה כספר שאמר כמו א(פייפ3
 (לפעגיי׳מזיגים* גדילים(לפעתיסקטכים לפעמים לרחמים יגם רפה ילפעמים חזק
 הלבכל מן ייכאיס האדם שבג^ באיפייפשכמי ימכאי שהפכיכיפהאלה כריך נם

 אמרימבשרי יהכפיב בכה שעל יזה בגיףיזהטעלבכה הכחיפהמשיכיםאשר
 הפמירהיהשקיל בהן היצרך באיפייפילזה כךראיישיהיה ^(אייכיט) אלק אחוס

 יכל היציר כל י׳צרבהם כרפןהמירן שקלן יכירה ספר בעל כייישאמר יהכריף
 בהל כי יההייה ההעדר לכח הפמירה * ילרתמים לדין היא השקל לציר• העפיל•

 כן לילי בא,כי ידיר הילך הפמירהדיר להייה,ימכח קידם ההיייפ,ההעדר
 i"׳לח לאילן כח יש מהינמירה האיפן יבזה • לשלם קיימים מהם הכילדים הדברים

 עצמי הפרי לפעמים יגם • המבישל הפרי ממכי כפל אשר מהעגף מקים באיפי כרי
 כעשה זה יכל המגילגליפ לכפשיפ רמז יאילן.יזה לעשיפשרש חיזר לארן כפל אשר
 כעשה היסידיפהארבעה שמחביד כמי יבפמירפןיבכריפן האיפייפבשחילן בכח
 בצריף הזה העגין כך לבדי אחדמהכפרדים בכחכל היה שלח חדש ימזג בכין

 בכלאחפמהם היפה שלא מחידשפ יהמזגה מהםכח האיפייפזיעסזיכפחדש
 בכל היה עגיןלא יהייניריאילי העפכים שיפחדסמהפחבריפ כמי לבדה בהייפה

 איפייפ כב בה יחצב חקק מריח ריח שפים יצירה יבספר לבדי: בהיייס מהם אחד
 שלשמיסמריחח יבפשיטזפיריחאחפמהן•’<סיד,ג׳אמיפשבעכשליפ,י

 כמן יסככן חימה כמן יהכיבן עריגה כמין חקקן ינויט ירפש יבהי פהי בהם יחכב
במשכה פירש לf הראבד בן כהיר סגיא יכחק רבי החסיד יהדב • יכי' מעזיבה

 הזכיר כי יאימר • החשכה בפחלפ הזאפכיחקקןחיזראלהאיפייפהכזכריפ
 בהו ככגד יחכיבה • מאין יש היא כי הדקיפ בפכליפ דק שהיא פהי ככגד חקק

 יחכיבת חקיקפ יאחר • חזה זה הכחכב חלקי הפרד יהיא החציבה מקבל היא כי
 בשד יהחים העפר כי יטיס רפש אייר בהם הכחכאיפשכרשחי כל רל יהבהי הפהי
 עב יכשהיא כליל ספיר כעין יהיא רכש יקרא לבד קרישה רק שם יאין לחים שהם
 החים מקכפ שהבדיל שאחר בזה יבאר • כליליפי עם טיט כקרא לייבש ניטה

 הם שר א למטה להייפ היבדלי אשר יבהיאזחקכפחןהחים יחקקפהי למעלה
 במרכזי לחקיק כדי יטיח לרפש שחזרי עד הקפיא איפם העלייכי החים מן שמרים

 • עריגה כמק יחקקן יהקרישן הקשאן החים הי׳הפגימיפלגלגל שהיא העלייכיס
 כעריגפ לחייי סוד וזהי הבשם עריגפ כמין הכזכר הטהיר יטיט ברפש חקק כי׳

 זרעיליטע לזריעשם יפלחים עריגיפ לעשיפ חירש החירש אשר יהפלחיס הבשם
קי' אשר הכחכאים כפיביפ הם האלי יהעריגיפ מקדם ישרשים שסאילמפ א  ב

 ככירי׳להשקיפ היא העריגה ישד ומרכבה• מרכבה בל של מעלה של דיגתא מעין
יטיט בהייפהרפש יהכה • יאילניפבכחיפעלייכים דשאים חיצא ילהצמית אפהגן

לחים



כ עזליעזי פרק זדיט
 יסככן חותה כתין והציבן הכמצאוע כל כהס ו קדש פר«ח חקק להחקק מחים לחים
 pvp)b עתצא כך ומעזיבה וחומה ערוגה מעלועוהן ג כאן הזכיר ־ מעזיבה כמין

ב כתו לערוגה דומה כעיבען שחקיקע מהן יש ח  כמין הציק ־ בהן וכיוצא ה
 וסככןכמין סהסמוקפועתכלצד־ ים מסעומה חותהשתסבבעאשרבהכשן

 בקרשים העליה והבכיןשבוכיןעלגבי והשיל־ הטיס היא עי'משיבה מעזיבה
בנין הוא הסיד בכין רל והעצים הקרשים שעל והבכין ־ עקרה כקרא נעצים

 משפיעות איתיית ויש יט ש כתו ערוגה כמין מקבלות אותיות יש כי המעזיבה
 והן' והז' הו' כתו הבכין כאבכי דומות שהן מהן וים ־ בהן וכיוצא ח ה כ כתו

 • זו משכה בפירוש קבלכו כך ־ בהן הד׳והח׳וכיוצא תסוככותכמו מהן ויש פשוטה
 א' חקיקתצורה בו כי ומעזיבה וחומה ערוגה הג'מעלות באלו שפירש תי יש אמכם

 כעין ישאר הגלם מעל בגשתן האותיית חלקי כהבדל ספק בלי המרכז א'עד אחר
 הי׳העליוכהתקרא ־ אטים ככדור ההיא והצורה כצורתהאותהכחקק חלול גלם

 • חומה כמין הציבן כך ואחר ערוגה יקרא וטיט ברפש רל הארץ ובכדור כתיב
 יאית אות כל בין וכותל ה5מחי יש ספק ובלי מרכזו עד יאית אית כל חקיקת פי׳

 הפשק בלא כעגול האותיות לכל והציב המחיצות שהסיר לומר ולפי׳הוצרך שבצדו
 את וכסה ואחכסככן חלקיה בין הפסק שאין חותה וכמין שבצדו ואות אית כל בין

 בכה העליהכן על שבוכין מעזיבה כמין שהקיפן ברקיע האותיות של כתיבית
 האותיותככדור מתגלגלות זה סדר על הכה ־ שלו מעזיבה יאות אות מכל למעלה

 ראשיהם על כטוים האותיות יצאו שמהן תכועיתסבוביותוהכתיבות ט שכחקקו
 אמכם ־ אד׳יקוק סוכה סוד וזהו סכוכן רל המעזיבה לכתיטתיהן וממעל מלמעלה

 לרקיע מעל ואשר ורקיע רקיע כל בין אשר המיס בכל פי' בהן וחצב חקק אמרו
 שכלהכתגאות אחריה ושל שלפכיה ומתשכה זו ממשכה למדכו והכה בארץ־ ואשר
 אמס מחלק וחלק חלק בכל דוגמתן שיש מתחת בארץ ואשר ממפל בשמים אשר
 • עכל המיס פכי על מרחפת אלקיס ורוח וגומר ובהו תהו היתה והארץ פי' וזהו

 יש הלא ־ הצוריית בסכה דבר לדבר יש החומרית בצורה מעט שדברכו ומאחר
 הם שלהם והצורה באדם כמי וצורה חמר בהם יש האותיית כי אחי לדעת לך

 כי פעולותיה יתגלו כעלתתילא והיא מכיעהאתהחמר שהצורה וכמו הספירות*
 לא הגיף אס צווי עי והפועלת אמר הגוזרת היא שהצורה שאעפי הגוף עי אם

 האותיות הוצרכו כך ־ דבר יעסה לא בפעל הזה הדבר להוציא ויתכועע יתעורר
 בהם כעלמות והספירות בגוף ככשחה להם שהם הספירות אל וחמר כלי להיות

 מפכי פיו את שמכבל חי בעגש רזל שהחמירו עד באותיות גדולה קדושה יש ולזה
 שהספירות ואעפי ־ לטומאה כלי מהם עושה קדשים קדש הס האותיותאשר כי

 האי הבהיר ובספר עליהם־ יורו הכקדות1כעלחותבהסואיכסחושגותעכ
 הכקדות של הרוח שמה יהיה אשר \ כי וכו׳חפכי בגופא ככשמתא באתוותא כקודה
 בספר שאמרו כמו רבועא בתיך כעגולא באות והכקודה האותיות ילבו ללכת

הד', אל כפש היא חלס תנועת שהיא מהם ה,והאחד הס התנועות ואופני מבהיר



̂י פרק חייט עולי
 Jהה(לכ(י יתחי/ומי; עליזטי; המרכבות• שבכל חיית הד את מניע הא׳ כי והרמו

 והסימן אאא־אא אלו והס יעברומה׳ לא התנועית שאופני ומפני מד'לד׳•
 כי לכלס נפש והחלס בראשית שבפרשת אורות ה׳ לעומתם היו לזה חיתס פתוחי

 עלכלקרבנךתקריב ולזה מלח הוא וגס במספרו עולה וכך החכמה אל רמז הוא
 הוא כי לחס הוא וגס ־ הנקודות מכל למעלה הוא כי מפני (דקיאב) מלח

יי' דאיהו עק) (עלים איש אכל אבירים לחס אתמר זה ועל רנון חי לכל המשביע
 חלם מאי בבהיר שאמר כמו שלאדם גופו מחלים הוא וגס (שמו׳טי) מלחמה איש

 שמית ה לה שיש וכבגדטסנשמה תורה חימשי ה היו ולזה • אדם של גופו סמחליס
 חיית הד' את מניע שהוא כמו יסודית מארבע המורכב הגוף את מניעה והיא

 אלא הזה בשגין שד להאריך עתה כונתי ואין • רנונו לפי ומנהיגם שבמרכבית
 הנורה על נסתר בסוד ומורות לאותיית כנורה הס שהנקודות בלצד להודיעך .

 טעמים הני תקוניס5חבספר~י שומר גבוה מעל ?פניחיתשהסהספירותגבוה /P לף
 בשבדאשבע אתוון בדבור נקודיךתליין בשבדאדתנינן במחשבה,אשון תליין
 דא כגוינא תגין נריכין לא׳ שביעאה ז איהי כן 1ש ש דא כגוונא איכון זיינין
 אתוון ־ דבפומא בדמרא כקודין ־ ומוחא דלבא במחשבה תליין ן תגי יקיק

 כורסיא וגניז סתיס ההוא עביד ואתוק וטעמי כקודין דאבריןומאלין בשבדא
 ישראלחביין וכד (איכהה) יי׳לשלסתשבוכו׳ אתה טמיראעלאהועליהאתמר

 בהון ואשתאר תתאה בשככתא דכלילן מאתוון דכקודין כביש אפסק מילה כברית
 קמץ • בלענו אמרו שן ויחרקו שרקו חירק כשרק כתיב מה זמנא בההוא יבשה
 איהו ו׳כד ואת ־ אתיון לגבי נקודין דאכון מבועין ופתחין דסגרין תרין אלין פתת

 אלין אתיון ־ דגש אתקרי אתיון במנישת וכראיהו איהואתקלילפה עלאשון
 רצואברפהושובבדגש• (יקוקאלא) ישוב דאתמרבהיןוהחייתרצוא אמן

 וננוריןלאתוון מביעין אתקריאו וכלהו שורק עד קמץ מן ותחתשעכקודיןאכון
 חתוסחשם כשליי*יין דאתקריגן בקלקעדאיהישכנתאתתאה דאינוןכלילין

 ותרב שלמהדעציהאתמר חכמת ואיהי ידעה לא בתילהואיש בניןדאיהי ודאי
 דההוא ידא וספי׳על ספירה דבל מכלשקיין אתרביית )ל מלכים ( שלחה חכמת
 הכה עד • הוא י׳עכלוחובן דאיהו עלאה מבועא לההוא דמטי עד ו דאיהו צנורא
 הדברים היא כתכליתית בדבר עתה והצוריית והחומרית הפועלת בסבה דברני

 העט׳ היא תכליתו האצילות שלס שהוא הרוחבי בשלם וגס בג׳שלמות הנבראים
 ראשית עמק יצירה בספר שאחר במו החדות כל אל ותכלית אחרית שנקראת

 הסב־;כנגדה לזאת תכלת נקראת וגס חכלית אין נקראת אחריתוכו׳וגס עמק
 נתיטת לב של התכלית כי והרמז תכלת פתיל חכמה לללנתיבות הרומז כציגית
 חן כלולה להיותה השמים לב נקראת וגס כלילה מהכל כלה העטרת היא החכמה

 סמכיכי- החכם שאחר כמו ולסחכה להעמידה החצוה תכלית וגס נתיבות הלב
 רל לאחד שלה ואהבה כ) (שיר חולתאהבתאכי כי בתפוחים באשישותרפדיני

שבכתכ תורה אשית תרי הס געלה,ואשישות עם ביתוד להיות היאחפ׳צה כי
ותירה



כא פרק'של'ישי חייט
 החחשכה ראשית כי באחרית הוטלה האנילית תכלית שהיא ומפני שכעפ־ ותורה

 ונחזור ־ באחרונה ינא קדם שהוא שמה בדפוס החותם כמו המעשה סוף
 וכאבנים כחמר שהם האחת סכות לכמה האותייתהוצרכו כי מזה העולה לעכיננו

 בונותו׳כתיס ג׳אבניס יצירה וכספר ־ בניןכלתם לעשותשוס אפשר ואי הינין אל
 אתוון בכב הזהר ובספר ־ הזאת לסבה האותיותאבניס קרא כי ובו׳הנה
 יהי דא י' עד אתיון כל כליל א' דבראשית מלה בהאי סתימין וכולהו כולא אשתליס
 ביניהו לאתגלגלא שת אשתארו עשיראה דאיהי ר עד אתוון כל כליל י' עשיראה

 עלאהדכלילכל א׳רזאדכתרא (יאשיעה) תולדותאדס ספר זה דכתיב והיינו
 דכתרא רזא י׳ • ליה דידע ולא דידעאתריה דלית קודשין קדש כתרין שאר

 ר' ־ כולא לאשלמא שבילין ותרין תלתין נפקין שבילוהי די חכתה דאקרי קדישא
 והדא.היא תרעין לכ כפקין דמבועוי מהא׳ דנפקי בבינה דרמיזא קדישא כתרא

 בהאי כליל וכולא ליי' קדש ליי' שכת אלעזר אר ולהלא מכאן איר דכולא אשלמות
 עד ומתנלגלא גליף הוה א' ־ ותתאין עלאין אשתכללו ובהאי דכראשית מלה

 י' • מניה נפק דחכמתא כתרין דכל תושבחתא עלאה כתרא לאתי'ההוא דתטא
 אתוון עשר עד מתנלגלא והיא שבילים ותריץ כתלתין דחתפרשא יקירא חכמה
בהתפשטות כי מזה מבואר הכה ־ עכל בסכה ורמיזא בינה דה' ר׳גופא דהיא

 שבת איר בו כי בראשית במלת רמוז זה שכל ואמר הדברים כל נעשו האותיות
 הרמוזים מאיות עשיריות אחדיות מערכות בג' אותיות כב עם היו שהפעולות

 אל והי' האחדים אל רומזת שבבראשית והא' ־ גלש בכד איק ביתא באלפא
 אחר כי והרמז שכת אותיות בו נשארו מכללם העשיריותוהר׳אלהמאיותשהיא

 בנקודה בא שהאצילות ומפני ־ ליי' שבת האותיותהיה הכעשותלי הפעולות כל
 מספר באו זה לחשבון עשרים עולה וד' שהוא התלבשותה עם והיא הי' היא אשר

 השנית מערכת שהיא הי' עד האחדים מערכת שהיא מהא' כי האותיותוכתגלגלו
 מערכת שהיא ומהי׳ דאצילות־ ראשונות ספירות עשר למספר אותיות י' כאי

 כנגד אחרות אותיות עשר יש השלישית מערכת מכלל הר'שהיא עד העשיריות
 הר' בחכמה הי' בכתר הא' ר חי הללו אותיות יג' ־ דבריאה השכיית ספירות עשר

 ביכה כ׳שערי כתפשטו שממנה הביכה והה׳היא בב׳גגיה תבניתהה' הר' כי בבינה
 ביכיהו לאתנלגלא בראשית במלת אשר שת והס לתשליסכ׳ב אותיות כ נשארו
V ר;'̂, יי^ייי (ראשיתה) תולדותאדס ספר זה ד^טב והיינו
ה בספר ^ז  )(ף0 דהוו קשוט צדיקי וכלאכון עלמא דרי אתיחסוכל משת לשונו הז

ב על אדס דעכר לאשתכחא דהוובאוריתא כתראין אתוון אמן יוסי אר ־ בעלמא  ע
 אתוון אתהדרו ומנדין תרין בחלין מריה קמי וכתיובתיה כולהו דאוריתא אקוון

 תקוניהו על אתוון אתהדרו וכדין דסיכי טורא על ישראל דקיימו עד אתתקכו ולא
 כי ופירושי ־ עגל קיומיה על וקיימא עלמא ואתבסס וארץ שמים דאתבריאו ביומא
 וכהפך הצדיקיס ע*י מתתקמת והשכירות הספירות אל גוף הס שהאותיות מאחר

אל כן נס יהרסוןאסקזהיתפשט והשתות העולם מאכדקאת כי הרשעים עי
1 א ( 6
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פרק חייט
̂;•נ/̂י בלל טללי; הריסה עשה הראשזן אדס יכשחטא האותיוע־  ס: הטללוי; נ

 לזה והרתז האנילזע שע(יסוד הוא אשר בתדעהצדיק וי׳ספירועובפרט אופיוע
הראשון אדס ואח?ל • תילה בריע אות והוא פעל תה צדיק יהרסון השתות בי

 הפרי קצז זה ועם הערלה מצד הבא עליו התאוה כח הגביר היה בעילתו תושך
 שני שתין הערלה את עליה הביא בי אותהברית שהיא פטתיע מעם העטר שהוא

 של הטוב מהאור חרבה היא דס תלאה ובשהיא אחד בבתר תשתתשיס תלכיס
 בהם בבד שבד ויתכן שת באותיות היה בפרס אדס שחטא זה לט כתצא הצדיק
 אתס להסלאעתי יאתר אשר ובמקום המשפט בתקוסהרשעשתה כי יתקן עצתן
 ש^טלםותהס שתויסודו שהיא התשובה מצד היה והתקון * חי אל בני להם יאמר

 ברוח שלהם הסדר היה שכך שלתשרק סתא באלפא האייצייתלהתגלגל התחילו
 הכה כאשר הסדר על האותיות היו לא אחר באופן כי הבריאה בתחלת הקדש

 ותתהפבות הקלה של בתחשבתו שקיעית היו האותיות בי תפני שתתתילותתאגגד
 וכאשר בהם הרואה תהופטתלעיכי שהם בחותם השקיעות צורות כתו באצילותם

 סדרם יהיו ואס אחר לסדר ותתהפכית בולטות להיות הצורות יחזרו בו יחתתו
 כי הספירות אל נתפשט תזה וגס * באותיות היה כך שמאליים יחזרו יתיכייס

 באבות למטה תיס.זכהפט אש אויר אשם בסדר ביכה חכתה כתר היו הראשונות
 • אויר אש תיס משא בתחשבהוכעשו לתפרעתתהשהיו תפארת פחד חסד
 הזל והדבור כתיןתעזיבה חותהסככן הציקכתין יצירה בספר שאתר תה והוא

 דרך מצוירות היו בראשונה כי באותיות י הספירות ואל האותיות אל יתפשט
 היסוד היות חותה כתין הבכין הציבה הביכה כי ובספיחת • לאבגד ונהפכו תשרק
 והוא העליון הכתר הוא העקר שהוא האויר ובראשונות ־ הבכין להעתיד לתטה
 להעתיד לתטה הוא היסוד התפאו שהוא האויר ובבכין • בו תלוי שהכל היסוד
 עולם יסוד וצדיק שנא' שתו וצדיק אחד עתוד על עותד עולס ל1שאח כעגין הבכין

 שת אותיותהללו בשתי שיתקן לו ראוי היה הראשון אדם כי מזה העולה )י משלי (
 אויר שזה הכתר דוגמת האצילות לכל יסוד שהוא תאחר היסוד מדת ע^ התורות

 ראוי היה כך תשרק האותייתמצויריתדרך היו הקדמון שבאויר וכמו • אויר וזה
מכוונת ועוד ־ התקון יתחיל ותשס עליז תורה הצדיק אשר הראשון למקומן שיחזרו

 הבכין תחלת מלתשתבתדתהיסודכיהיאשיתבספירותכשכתחילתהחסדשהוא
 שעשה אחר לו הנולד ולזההבן בה שיתקן הראשקראוי אדם חטא שבה ותפני

 • שחטא פתה תקן כי שתוהרמז כקרא הראשון בצלמו בדמותו היה והוא תשובה
^ בה הששית בתדה חטא הוא קן  לקראו ראוי היה כן אס ותאמר תקשה ואס ת

 באתי' אתרתיזת ברית רזאי לשינו־ זה הזוהר בספר וראה בא סיתולאשת*
 שהיה וקרא חטאוי על אודי בר אדס אוליד וכד דעלהא ויסודא עקרא אתזעירא

 אשתיל ההכא דא ובגין עליה דעגר בגין שית לתיהוי י' ביה אדכר וצא שת
 באת אשתכללו אתוון תריז אלין יישי אר ־ עלהא זכאי דרי כל ליה על^יאתיחסו

אהדרו שת דאתיליד יומא הן למפרע אתמן אתהדרו וכד שכת נאתעכיד ב
אתיק



כב שלישי פרק חייט
 מבואר הכה ־ עכל יאתמקכו לסיני למורא יסראל דממו עד ודרא דרא ככל אעוון

 להזכיר שכעבייש מפני אלא הנזכר לרמז שית לקראו ראוי היה כי הזה מהמאמר
 להתתקן האצילית התחיל שממנו הצדיקיס כל שתכתיחסו ואל ־ ב׳׳חטא כי מטאו

 להר ישראל שבאו עד לשת המתיחסיס הצדיקים מצד והולך מתתקן היה ^ו וצו
 ־S בו אמר עליו סבבכו זה כל אשר הראשון למאמר ונחזור י התקון כשלם שאז סיני
 כבר וכו' שבילין יתרין לתלתין נפקין שביליה די דאקריחכמה קדישא דכתרא רזא

 ללבנתיבותאשר הרומזיס אותיות לל היוד במלוי היאך זהכתחלתהספר פירשתי
 האותיות לי היאך שהודעתיך ואחר ספירות־ איתייתועשר כ'כ שהם ממנה יצאו

 יאותיותקטכותיאזתמאמצעמ איתייתנדולות יש כי דעעוד העולמות כל נבראו
, ,התל/דת מצד העט׳והאמצעיות מצד והקטכותהס הבינה מצד הס והגדולות
 דף^יןגט ואיתא/מאתוון רברבן א׳דאיתא׳מאתוון מן התקוניסאיתא׳לעזלא ובספר

 עוג דעשיוס אדס דיצירה אדס אדסדבריאה ואיכון זוטרןואיתא'מאתווןביכוכיס
 לכושים אימן דבריאה ואיכון (קסליגה) ועלייהואתמרכיגבהמחלנבהשמר

 ־ עכל עליון לבוש אור איהו והאי עליהם ונבהיס אתמר דאצילותועלייהו לאינון
 ̂ח הר I ז זא) הארן(^ליס כל מפניו הס קדשו ויי׳כהיכל ואמר פתח התקוכיס כספר עוד
 רשימיןדף ורשים דאוריתא רזא מחשבה בגו אסתכל עלמא למכרי כעאקלה כד
 סתימא רזא עלאה פגימאה היכלא דאיהי תשובה דברא עד למיקס יכיל הוה ולא

 בהאי מסתכל הוה דא דאתברי כיון בגלופיהו אתוון ואתרשימו ותמזאתצירו
 רשים יא) (תל׳ס האק כל מפניו הס דכתיב עלמא דכל ציורין קמיה ורשים היכלא
 קדמאה באור אסתכל עבד מה שמיס למכרי בעי עלמא• דכל וציורין רשימין קמיה

 כיריעה שמיס נוטה ואחכ כשלמה אור עטה שמיס.דכתיב וברא כיה ואתעטף
 ומניה ביה אוחראופאל עבדהיכלא עלמאתתאה למעבד אסתכל קל) (קלים

 כל מפניו הס קדשו בהיכל ויי' ההד לון וברא לתתא עלמין כל קמיה ורשים אסתכל
(הארץ  הס כחושבן וחמש שתין דאינון טלמא דכל נקודין רשים &ס )יא תלים ,
שכל נראה מכאן ־ עלמא ברא כד קמיה רשים וכולהו אינון וחמש אינון שתין

 בבינה נצטייר אשר בציור ברא השמים ועב! כלל דרך בבינה האותיותכצטירו
 ולשתיהם תחתון היכל שהיא בעט׳ נצטיר אשר בציור והארץ עליון היכל שהיא

 כי בעטר׳ וה^ הפה מוצאי בה׳ לאותיות נצטיירו ובה הה׳בבינה כי הס מלת כוללת
 בשרתחתנה ויסגר עד בראשית בפרשת ס׳ באמרה לא זה ועל ועזר סמך היא

 וגס ס' שהיא נמצא מעשרה כלול אחד כל קצוותאשר מו' כלולה והיא )כ ראשית (
 בספרהיתקוביס ועוד ־ בה מכוונת הס מלת הזה ובאופן השס תאחרונ׳של היא

 דטלנתז׳ס בומףגיכק אחהע יצירה ספר בעל חמשתקובקאינוןבשמאדאמר
 אתמר ועלייהו ושלחבין צלותין בכמה עלמא קבה דברא שלמות אבכין ובהון שרץ

 להכחיל ji ההוא.׳ במקום אתוון וישכב (ראשיתכק) ההוא במקום וישכב ביעקב
 (ראש׳תמיו)כיבךארוץגדוד ישראל יברך כבבן י (קשליק) אוהבייש

ובהון (שמיתלג) בן להם כשבעת אשר (דנליפז) יי (שקואלבכב),וכןבתר
II 5 ב ז



שלייעף פרק חייט
 קא קא(או יוד שמא דא מן הנזכר בספר l1j? ג) יי׳ממקומו(יחזקאל כנוד בדיך

 יקוחאלחיכו רזא הוא אועיועודא הרים פך5מכ דשמא ורזא אעוון לב אעפשטו
 רמת אתפשנוו ומכהון אתיון רזא״יג אחד ■ אתוון יקוק״יד אלקיכו יקק אחד יקוק

 דחמשין רזא אחפשטו ומיניה גבורות חמשה פך5מנ עב• בן ושם מג בן שס אברין
יכם עם אברים ומנהוןאתפשטועבהרירמח בינה שערי ‘עכל אמת יי׳א̂ל

 וכמו לאותיות שרש הוא גס דפר לכל שרש הוא הויה ששם מאחר כי ופירושו
 נעשה לאחור בחזרתו בי וזה מכב ייתר יהיו שלא לאחור החזירם כך שהאנילס

 הרמוזות fo הס פך5אותיו׳מנ ועם לדין ואמק חזק שם והוא כב העולה טדהד שם
 אמת יי׳אלקיכס עם שבקש תיבות רמח יוצא מהם אשר אחד יקוק אלקינו ביקוק
 בן שם בקש ורמוז האדם אברי רמח יצאו אותיות הכב שמאלו והרמז5הש שחוזר

• חלקים לארבעה הקש ומחלק • בשוקיס וגס האילן בזריעות הוא כי ב׳פעמיס עב
 ופרשת פרשתציצית• עד השלישי ושמתם־ עד השני שמוע־ אס והיה עד האחד
 הסמהביפה האיתיית כי דע זה שידעת ואחר ‘ הרביעי החלק הוא ציצית

^ ׳ מהכתר והטעמים מהחכמה והנקודות oj-3̂ ל פ ס ב  להן וגבה וגביהן התקוניס ו
• דאאמאעלאהדאיהיעלגביטפירןואינוןתתותהומינהכצאעמן (יחזקאלא)

 טעמי דתיין כתרא דא להם דראה ־ נקודים דתמן חכמה לא להם וגובה
 נקודים וכמה קדמון אור מצוחצח אור צח אור איכון ־ עיכים מלאות וגבותס

 איפכיס איכון אילין ו^וגביהן ;בגופא ככשמתא מלגאו דכהרין מיכייהו דתליין ^׳ף
 דלעילא טעמי לקבל דאיכון שרפים אינו? אילין להם וגובה ־ דאתוון דאיכון־נגומא

 דאתוון נקודות אלין לארבעתן סביב עיכים וגבותסמלאות עלאתוון־ כתרין
 תלת אלין לארבעתם ומאי האק ככל משוטטות יי' עיני צדא מניהו מלאותעיניס

 האותיות מציעות הנקודות כי וד;ן * מבואר והוא עכל דיי' בשמא דאתקריאו
 תשע תכן דצכיעיתא ובספרא ילכו־ ללכת הרוח שמה יהיה אשר אל בגוף כנפש

 דקיקיןאילין מטלטלן נטלן בהו מתפלגיןכאתוון^תוק כפקק דאוריתא כקודק
 לא לון לאעכאה כקודין אתצשטואשתארו ואתווןמיכייהו תשעשלטיןעלאתוון

 מטלטלןברזא אתוון כלהו סוף דאין ברזא איכון אלין כפקין איכון כד בר כטלין
 טמירין הכי גליין ולא אתוון סתימין ין1צ כטלין הכי לון כטלין דאינון כמה סוף דאין

 אקיק קא ואו קא יוד קדמאה ואיכון בעשר גליפן תשעשמהן אתוון דשריין מה על
 בסטריהון שמהןגליפן עשר איכון שדי צבאואד יקוק קיס1צ האל יקק אקיק אשך
»  דאתקרי שמא ארון איהו ומאן הברית ארון בחד ין1וע דאתגליפו שמהן הכי ב

ר והוא עכל אד' ״ א  באותיות והטעמים הנקודות ענק בעצם תדע ש ובעבור ־ ^
 אחיו את ביס דאתתר איתהבל • יאיתהבל איתהבל כספו^גקוכים וראה

 בטלים דחילק הבל ואית ואיתהבלדצלותיןופנלחכיןטבין' (יאשיעל) הכל .'את
 יאבדו פקודתם בעת תעתיעיס מעשה המה הבל בהון דאתחר ריקצין מלק

 ב־ה דאתחר דשכיכתא פזרקכא דאתי בזחכא אלא פקודתם בעת מאי )י יייייה (
וכלגלייא לבא ימאדספיכהדאיהי בגלגל• סליק דפיקו (שירה) דופק דודי קול

עלייהו



כג עלישי פרק ח׳יט
 (כהלןהקיוינרצוא (יייקאלא) ללכינילכ( המח שמה יהיה אשר אל אחמר עלייהו

 יי׳מארבעממזינ אמר כה בהין דאינמר יקוק יאיכין ^רין ןשיכ ינרין ־.רצוא (שזב
 לזם גבול מל שמיני אשר כה דאינמר מלאה שככינא )לז ׳קיקאל ( הרות באי

 רותין כד׳ גלגלין רצין וכד שביג דינמוס כגונכא בכולא ינמומא ואיהי )ה ירמיה (
 ושובמזראן בהון אסמרלימאאתמר מולליסדאיהי שכיכינאדאיהי דתזיין מיד

 סשרין לארבע איהו דלהין תגועה לבא מן אעיק כד רומין ד׳ ואלין ־ צאינרייהו
 דרומא דדפיקו וינכועה לבא בעי בינרי וערין ריאה כנפי בערין ערין דספיכה

ד  ודפיקו לאעריה ואעמזר עלע או ערין או מדא בנקודה ודפיק עכועיניה «י
 לעעא איהי אי מדא בנקודה דדפיק זמנא דאוריעבההוא אשעמודעבנקודו דא

 איהי באמצמזעא איהי כד י' דאע קוצא מלס איהי לעילא היא ואס תירק איהי
 דו» ׳מ״ שזרקואימן ואיכון שלשלע ואיכון סגולעא איכון כתדא עלע איכון כד :שורק
 ׳ פ’וןי( ■ ̂^sppp מזודק סגול ‘ צרי על תולס סגולעא איכון ובינה מכמה על כער סגוצ
 נקודים ערי איהו שבא שלשלע־ יסוד והוד כצת • עפארעלעעא גבורה מסד

 עלגבדא דא ספירה כל מלכוע על יסוד איכון כד או אשא מיאעל מעגבר כד
 איכון וכד הקטן יאעהמאור הגדיל המאור ורזאדמלהאע שבא אעראיהו בכל
 הבלי ואתןון ־ דבור איכון הכקודיס וכל • המאיעהגדליס שכי את צרי איכון שוין

 • י מן ואיכוןנקודיס • זוטרן ואעוון רברבן אעוון ואיכון הה מן דעליין הבליס
 דאעמר בימיכא במיא מעלכשין נקודין י׳־ מן כקודין ־ בעקול היא ו׳־ מן טעמים
 מן טעמים י׳־ סן נקודק • הה מן אעוון ־ בהו כלילן ידריסוטעמי להחכים הרוצה

 אס חוצבלהבוע יי' אעמרקיל דשמאלאיעלייהו באשא מעלכשין אתוון ו*
 דאיכון טעמי באויר׳דאמצעיעא מעלבשין איכון טעמי ־ הבלים דאיכון (קליסכע)

 במיא חעלבשין דביכה מסטרא חסטראדמכמהואעמן ונקודה מסטראדכער
 ומלכוע ־ יסוד הוד בנצח מעלבשין עפארעוהכי גמרה ורוח<דאיכוןמסד ואשא
 כל« ודבורק וקלין נפקין הבלים פהדמנה מכולהואיהי דכולהוכלילא מאכא

^ ערקין לכל רוחא נפיק ומניה כיה אעכלילן דאיהו לב ואיהו בה אעכלילן רו ד  ד
 אחועי לי פעמי דופק דודי קול כיה דאעסר לימיכא דאיהו במיא דשק רוחא כד

 דפוק כד (משליו) אע לחכמהאחועו אמור ביה דאעמר לההוא (שייק) רשעי
 שרפים דאיכון רשפים איעקדבכמה דביה רשעי אעמר אשא דאיהו צשחאלא
 יוכעי דאמצעיעא דעמודא ומסטרא מ) (שיי שלהכעיה אש רשפי כהון דאתמר

 ודפיקו (ראשיעכל) עס איש ויעקב ביה דאעמר דיעקב דרגא דאיהו בגין עחעי
 לגמה כביעו צדוק לגבי נתיע דבמיא כחיע ולא סליק לא במשקל עמן דיליה

,דעקיעה באריט ביה וסליק באריכו  ־ בעבירו בשברים דפיקו איהו באשא :
 דקה קולדממה ערועה ודא בינוני שלשלע * בערויהו אחיד דאמצעיעא נעמודא

וכדשככעא בחשאי לה דפיקודהביאו עמעיעסההוא לגבישככתאעעאה•
ר ולבי ישנה אני בה אעמר ^יהיר^לימא כדאיהיישכהליעבהדפיקו ה) (שיי ע

דך. מט דלא מאן זכאה איכון שבעהבלים :מכה אערמק דילה דכיקו דא»;ו דקלה בגין
j קמד o



v פרק חייט s h ti

 חד הבל שבע(אמן בבח איכיןדכלילן הבלים עלמאשבע בהאי אנרייהי נטיל
 שבעשמהן שבעלקבלייה( הא הבל הכל שיח הא הבלים הבל חלח־ הא תרי הבלים
 דמכרחא דרנין ז' לקבל כפולים איכון הבלים שבע אילין ־ וכו׳ אבגיח׳ן דאיכון

 ו^י״כוןיקוקיודקאואוקאשבע (זכייסד): מוצקוח ושבעה שבעה בהון ק^^ד״דאחויר שס
 קלקין הבלים שבע • לפומא מלבא סלקין וכולהו לון לכושין כפרח בג״ד כפילוח 6̂ 

 גכיזין איכון חלח * מוצקוח ושבעה שבעה דא ובגין לון לאשקא׳ כחחין שבע
 מלל דסלקין עשר איכון הא רוח אשמים אמשדאיהו דלבושיןדלהק דלעילא

 כפיק מלבא • מב הא דמבראשיח אלקים אמירןולב עשר לקבלייהו נחיבוחואיכק
 ורוחאאחידבמיאואשאואחעגיד ■ וממותאמיא ומככפיריאהרוחא■ אשא־
 כדאחידבאשא (קליםכס) כדאחידבמיאאחמרביהקוליי׳עלהמים קול*

 ואחמר הרים מפרק חזק רוח איהו רוחא (סם) להכוחאש קוליי׳חוצב ביה אתמר
 רק ההד חשק ואיכון אמש לקבל איכון כקודין וחלח ־ ארזים שובר יי' קול כיה

 כד המים• יי'על קול ולמי קמץ שבא חלם ואיכון י) (דברים באבוחיךחשקיי׳
 המיס מרחעחעלפגי ורוחאלקים כיה אחמר דאיהוחלם ביה אחיד רוחא

 מססרא הרים מפרק חזק רוח איהו רוח ביה אחיד וכד באש איהו שבא (יאשיעא)
 ואשא מיא דאכון ושבא כיזקמץ תלם רותדאיהו אחיד דגבורהדאיהוחקין>כד

 אחמ׳בהון פרקים כח דאיכון שמאל ויד ימין יד בהון דאחמר דרועין חרין דאיטן
יי" קול אחמר דאמצעיחא בעמודא אחיד רוחא האי וכד )תליםכט ( יי׳בכח קול

 יחוללאילוחדאיכוןחרי קוליי׳ צריאחמר דאכון שוקין בחרין אחיד וכד ־ בהדר
 יפולעל דאם דימם רזא והכא ידובקו באחיהו איש אחים דאילחאחרי עוזלי
 ודא (איכ׳א) דוה היום כל שוממה ורזאדמלהכחככי ליה מוקים חכיכא הא אחיו
 דוה שכיכחא דיליה בכן> ראשיעלב) ( יעקב ירך כגעבכן> כי ביה דאחמר הוד

 דא מדבר יי׳יחיל קול ־ ה׳ואשחארחד' מן ו דאיהו ירך מכה דפרח בגין בגלוחא
 יחץ אבג שמהן ז' לקבל קלין ז' מדבר יחיל איהו ביה אחיד רות כד צדיק ודא חירק

 דאיהי לגביה' קדמאהאשסליק אוירא כחרטלאה דאיהז רוחשליקבאויר וכו
כחחין והכי חכמה דא ימים יאחעביד סליק י' לגבי מים ־ אשא ואחעגיד אמא

 ואיהי דכולהו כלילא עפר מאכאדכולהוואיהו מלטח ־ ויסוד והוד לגביכצח
 ראיס העם וכל אמר הבלים איכון ועל מאכאלכקודין דכלאחווןדאיכון כלילא

 (דבריםד) שמעים אתם דברים קול אמר גכיזין חלח יעל (שמו'כ) אחהקילח
 ואםעיכישכללךחביןוחדעכיהמאמרהזה כחקוצדכולהו״שככחאחתאה^ל

 המחיתדים ודבר ורות והקול האיחייחוהכקודוח על שאמרתי הדברים כל כולל
 הכקודיח כי ממכו העולה ל והכל לכלם" שרש ההויה ושם כאיחייתבה׳מו^איחהפה

 כי חלם מסלירה והחכמה בחכמה וסודם כמיחם עגולה שהיא השם של הי' מן הם
 כמו כי סון> האין על הכקודוח רומזים גבוה מעל גבוה וגם העליוכה הכקודה היא

 שהם חמעוח מיני בחמש מכייטחלאיחייח הכקודיח כך לכלם מכיע סוף שהאין
לפעמים כי יתחלפו האלי והתנועות לאותיות שיש מונאות ה' ככגד חותם פתיתי

יכסה



כד פרק חייט
 הקמץ(לפעמים ששם החסד לצד אשר החים ימין(הואבצד לצד יכטההתצועה

 (גם(עפ(לשבא (ישעייזכמ) לצדשמאללצדהאשאשרהואשכאכיבאשיי׳כשפמ
 (כד • ה(אש(רק האמצעי(אז הא(ירשה(א לצד (לפעמים (איזכא) <עקחם

שכשהכק(דה ־ סג(לעא א( סג(ל כעש( שהרי בהם עלעשהכטיה אינק אעחבר(
 (ביכה(כשהיא מכחה על הכער כח« סצ(לעא כעשע כק(ד<ע חהשכי לחעלה עולה

 העכועה כי (פחד מחסד למטה שה(א העפארי; כחי ס»ל חהב׳כעסיג למטה
 בערי(לפעמים (לפעמים חדא בכק(דה דפיק לפעחיס יהריאה הי(צאעחהלב

 באמצע א( ־ חלם היא זאז חלכט(עלמעלה ימלט לא חדא בכק(דה בחלע(כשדלפק
 (הכק(דועהםכעדהדב(ר(זס תירק■ היא למטה(אז א( (רק•0(אזה(א

 הכמשכע העצ(עה לאיצאחכלאתדתהםרשםהדכ(רכיאםחצד שהק(ל(הר(ח
 בה׳שלהשם הם הפה(לזה הר(ח(כקרא(עהבל (הא(עי(עכמשל(עאל מהכקד(ע'

 זוטר* רברביזאיעזן (ככגדןאתוזן הבלים הבל החכם אמר ההקזכגגדם זהםב
ל כי עחצא זעוד אזעיזע מהכב כל(לה העטרעהיא לחעלהזגם שאמרעי כחז  ה

 לדחזעי' היא שלה הע(ל(<יב(הירך ב((ין כה אומיועכי צב רח(ז(עבה בעמיכתה
 שהא(עי(ע הע'כקראעבעק(ל(כחצא השם(לזה כ('של הם (הטעמים כב* כחצא(

 חסטרא שהם ־(הטעמים מסטראדחכחה (הכקתעשהם :דביכה חסטרא שהם
 בכצת מתלבשין תפארע(הן פחד חסד שהם במיא(אשא(ר(חא מעלבשין דכער

 דמכס המחברעכל׳החוצאיע הפה (איהי דכ(לה( מאכא איהי מלכיע • יס(ד ה(ד
 היא האמצעי קי שהיא יהעפארע ־ בה אתכלילן כילהי ידבירין כפקין הבלים

 *biaJD היא ביס(יזים אשר דיגמעהספיכה דרותאיאיהי דפיקי כפיק דחכיה הלב
 מארבע כאחר שעליהם השם ד׳איעיי' יהם הספיכה מד׳ריתיעשל ייצא דא זדשקו

 עצה יביכהריח חכמה רית יכחהעלייריתיי׳ בפסיק הרחיזים הריח ריקיעבאי
 שמההריחללכע יהיה אשר אל כאמר (עליהם (ישעיסיא) דעעיכי׳ ריח וגבירה

 ערק עולים ד׳חייעהכזכריתערין שהן ישיב רצ(א החייע יבהין (יקוקאלא) ילכי
 הסעכענבילשלא הים חיל עמיסשבעיהיא שהיא כיכשמגיגטעעדהביכה יירדין
 העטרעאז היא זהים )ס יימיה ( יכי' לים גביל תזל שמעי שכא׳אשר משם יעגרי
 יערי לבא בעי ערי באדם הם הרוח יוצא שמהם חייע הד אלי לאחור(«גד שבים
 לארבעה החעחלק לעפאר' הרומז יחהלב ושמאל ימין של אומיע ל הם ריאה בכפי

 רוחאדפיקבחיא וכד דדריעא דריחאלכלערקין הכזכריסכפיקדפיקי חלקים
שירה) דופק דודי קול דאיהוליחיכאדאעמרביה  (לפעמיםי אקריאתועיוכו (

 (אס למעלה אם אוחירק שירק או מלם היא מדאואז הזאעבכקידה הדפיקה
 בערי ולפעורם * שבא היא זז(אז זועלגב בערין ולפעמים למטה באתצעואם

 העולה כש סגול אי סגזלעא היא ואז בעלע (לפעויים • צרי היא ואז שיים והם
 מצד היא עקיעה כדחוע שהיא הקדחא כי הזה העגין בטעריים יגם ־ והיירד

 היא עריפה כדחיע יהשלשלע י שברים היא שמאל מצד היא והעביר י ימין
הקילזעמלא כלמיכי ערועעחלךבהככאןכלנליס העפ׳כי ה(א אשר באמצע
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עזליעזי פרק חייט
rn אי שברים או מלהייעבאיקמקיעה ♦מלע( p' הכ(ללי)J וה1שע1הענ היא לכלם! 
 מחשאי לה הביאי כעגין דממה בה יאימר )ים מלכים ( דקה דממה קיל באמר
 העער היא יביסידי^ דקה• כקרא^ ולזה הקמן המאיר היא פי קטנה יהיא

 האיתנות W שרש ההייה ששם ומפגי • ל*ס מם מתגלגל העפר ט דכילהי מאנא
 תמצא לזה בדפים המיתם כמי לפעיל בהם שמתלבשית אחרות ?לי טמלית והם

 הם P יאס וברממים בדין שבעמשתמשית שהם כפרתאעפי טשכעכטליתכגד
 איתיות הד ובאלי • קא יאי קא ייד יקוק הם אשר אותיותהשם מלטש והם *יד

 איתיית הג •ואלו לכלם מאכא היא הכפילה "”שהה יקו שהם השרשיות הם מהם הג׳
 שהעפר אש מים אויר יסידית ג' על מירית הם כי בהם לפעול באמש מתלבשית

 ישמעני אם במקומו עוד יתבאר כאשר עומדת לעילם הארץ כי כלם עם מתגלגל
 וריאה• ילב מיח ג׳אברים מצד האדם בפה האותיות כשמתיחדית א ונמצא • אלקי

 היום כל שוממה כתככי שאמר ימה מהמוח המים מהלב• האש ־ מהריאה האייר
 הזה והקשה הגליתהמר היה החמישי באלף הפי׳כי וכי'• היד ודא (איכאא) דיה

 המכיעי׳לאיתייתבדפיקת הנקדיתהם כי שתדע •ובעבור היד בספירת היא אשר
 מאמר לפניך אביא וענינם שמותם שתדעסיד בעכיר וגם המניעי׳איתס האברים

 קמץ ד^יכין דנקיד{ מסטרא עגילין אנפין • לשיני זה דצניטתא מספרא אחר
 תחיתשעזמנק • דכלהי חלביתעגילא שירק שרק חירק חלם שבא סגול צרי פתח
 ■ נקודה בלא במלכות יקיק יאיהי דיליה נקודה וספירה בכלספירה יקיק •״איהי

 • יקיק חד * אימן נקידין תשע וספירה ספירה כל דמחייבין נקידין אינון ואלין י
 * יקיק שתיתאה • חמישאה־יקיק ־ יקיק רביעאה • יקיק תליתאה • יקיק תנינא

 * מכילהין כלילא יקיק מלכות ־ יקיק תשיעאה • יקיק תחינאה • יקיק שביעאה
 דאיהו כקחץ סתיס דאיהי עלאה דכתרא חסטרא יקיק דא בנקודה קמץאתקרי

 במחשבה סתיס דאיהי ומה דקחץ דאיתבגויה מה נש ידעכר דלא במחשב סתים
 דבה דחכחה חסטרא יקיק דא כנקודה פתח ואתקרי ליה קרינן העלית עלת

 כגיינא לתתא v דא בדייקנא דלעילא טוינא סתימח מחשבה ואתגלייא אתפתח
 וייצר אתמר עליה יקיק צרי ואתעבידו באחא אתגליאי אלין נקודין יתרין ־ א דא
 דק עלחא עלמין ב׳ צייר ) בי ישעיה ( עולמים ציר יי ביה כי יאשיעב) ( וגי' יי"

 יקוק• לתתא סגול לעילא סגילתא איהי שככתא ביה חסד דא סגול • דאתי ועלמא
 ותפיל )סי ישעיה ( נשפט יי" באש כי דשמאלא מסטרא יקוק דא כגוונא שבא
 דאתקריאת שכינתא דאיהי )כט ראשיע ( עמדי שבה )א איוב ( יתקחם שבא
 דעמידא מסטרא יקיק דא כגיונא אתקרי חלם • דשמאלא חסטרא שבא

 כל פנה־ לראש היתה הפונים מאסו אבן ־ ישראל אבן רועה ומשם דאמצעותא
 ונחלחה וביה חלם ואחלחה(שמ(עכט)דא שבו לשם •ההד בחלם איהי מרגליתיקירא

 חקורה ביה יקיק דא כניינא דיחינא דשוקא מסט אתקרי וחירק חלום(ראשיעייא)
 דאיהו נורא מההוא קרח הנורא הקרח יאיהו )יא אייכ ( תמצא אלק החקד
אתקריאתשכיכתא מתחן יקוק כגוונ״דא אתקרי הוד שרק • דאעצעיתא עמודא

שרק



v פרק חייט u h 'cs כה
 הלע לקרשי כריחיס חמשה אשתלים ביה למשה המרכבה(איהיהיד קשר שרק

 אמוי; עשר אתמר עליה פרציפין דו (ר' דיליהאשעאר כימשקה השנית המשכן
 המרכבה קשר דאיהז נדיק דא יקוק שזרק קשר־ קרש (שמו׳כו) הקרש ארך

 בשמיא לאמיל למתרגמינן בשמי׳זבארץ(לא כל כי ההל קבה עס שכינתא לאיהי
 אמת זרע )ב ירגגיס ( זרעאמת שזרקכל( נטעתיך אתמר(אנכי זעליה זבאיעא

 לז אעשה ההל עזר זרע,זשכנתא איהז ליעקב אמת תתן ביה לאתמר ידאי היא
 לט׳ספירן מסטרא קלישא בשמא חתמייבז נקזלין אלין b (לאשיעב) כננלז עזר

 כקילין ללעילא עגזלין אנפין הכא הא כליליתיך אהבת לכזלהז זמלכיתכללא
 לבהזן(אל לזעם לרחמי(אנפין מטרי,אנפין לברכי(אנפי יאיתאנפי בנקזלין־

 (מיל(יעבזר זעם של פנים שיעברז על המתן למשה אתמר לא זבגין יזם בכל זזעם
̂א' *יג לאתו' ברזא )שמיעלד ( b(זחנזן רחזס אל יי׳ יי׳ זיקרא יי׳עלפגיו  מכילן

v , , ! , אנפיזיתרין לזאזאריך לבאמצעיתא
h !י י . T f' אנע.ןא<נ,ן(.),-מד^אנללאדתל{ <’!” !

. ״ ל , א-,׳ «ל ״;נ ( די־ללא ,ן■0.׳י
«'־־,״ץ-נמן•0דדתקונ- 1̂’1’א״|ג״־ ־־ » ■'״־״״״א״ שי|ו  ש

י אP׳™ ״ ״׳ ״ ה C ״ א־־יו'׳ל איו ״’א ' סנ ״ ״ א ־ מי ת א  פגי״תשל״ה■ מ״
 מארי כיה אשתמולעין ללא ליה לשנאה לאנפין שנזייא ליה גרים מאן )יל איזב (

 סגזלין אינזן נקזלין זעיל ־ מעשה שנזי מקזס שנזי השם שנזי איהי לליכא,זלא
 לאינזן הקילהלא(ליתא(אינ(ןנעג(עי|לאת((ןלקבלפרקין (שאמיין) כהלין

 קמץ הא ציריאל מלכיאל קלמיאל שמהן לין בא יאתקריא( לגזפא לאברים כעגזעיס
 צזריאלרזיאלייפיאלהאצרי־ פלאלתימיאלחסליאלהאפתמ־ כאיעיי־

 ־ שבא הא אהכיאל בלכיאל שמעזאל ־ סגיל הא למזאל יעכאל גבריאל סמטזריה
 שמיעאל ־ חרק לא קלזשיאל רהטיאל חזקיאל ־ חלם הא חחכיאל חניאללהליאל

 תמניא(עשרין הא ־ שרק לא קלשיאל רפאל שמשיאל ־ שרק הא קניאל רעמיאל
 זכאיןאכפיןלאליןשמהן )קיא קלים ( לעיזי הגיל לאתמרבהיןכחמעשי( שמהן

 אלקינו יקיק פרקיןלשמאלא לקבל'ילפרקיןלילימינאויל כהריןבהזןיאינזן
 )(שמ('כ פכי על אחרים אלקים לך יהיה לא אתמר עלייהי כזזי במזכס! כזזז יקיק
 אזר(יעיד(יגיל תראה ממנז הנה ־ מביאר יעעבל(הזא ינקה לא ליל יל לאי זאם
 האיתיזת הםהמניעית שהנקילית זמפני הטיב־ העיק אחר שאמרתי מה כל על

 מצזה לאית המצית בהם תליים העליזנים (האברים האברים המניעים כפרקים
 כעשייה יאית בשמיעה (אית בקלא לממנן מלאכין ועלזהאית בכלאברזאבר

o׳ לשוכז זה יבספר^אלרא ־ זמלאך מלאך המיזחלתלכל הנקילה לילע צריך לכן o rp T 
 למת אי ־ לבריתמילה א(־ כנשתא לבי הליכה כגין ברגלין תליין להליכה נקילין כל

 jf.ilp 7 יצלקה ׳ בצליק תלייא לבריתמילה פקזלא (האי ־ למציה הליכה לכל אי מציה:
 ־. לטמא שיפרבריחא ־ בטמא צליתא • כתפא על תפלין(ציצית זקשר ביליך־

 תליא (אפר אבר בכל לאבללתאלהא (אעיבזסמין לקירבניא ריחא בחזטמא
i 7 א ז מעי־כק .
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̂יי  אופיע דאינחריאי ימלאכיא בעשייה בשמיעה בקלא דממכן יכלמלאכיא •.׳-
 דיליה נקודה למכדע וצריך • יקוק דכולהו וכעכועא כולהק וכן בצדיק דעליין

 • אש דאיהו ולמלאכא אויר• דאיהו דאעמייבלמלאכא פקודה • ואבר אבר בכל
 מאצא עפר מלכוע ■ ומיא ורומא אשא איכון כקודין דבל • רות דאיהו ילמלאכא

 pואו ומלאך איעמלאכקדעלייזמכסא הכי ׳ולעע מסערה דתליין דכולהועלאין
 מיא על ממנא איהו מיכאל • ד«^:ו מאכא מפא * וכפסא ורומא כשמה דמתמן

״ באלים כמוך מי ^א לקבה שבמ ביה בימא לישראל משה אעבר כד דא ובגין
 ריבי כמה עליין ומאלין עפרא על רפאל ״ אשא על ממכא גבריאל )טי שייי (

 אלין יזהירו והמשכילים בס^׳העקוכים שד • הוא ומבואר עגל • רבבועמלאכיא י
 ניכח בומ?> אמהע ובהון רקיע כמרמבי שבמ ושפעועיכו דאעתרבהון ששון "י־

 לשבמא דצלועח מתוךדבורא ובהון אעוון דמלכעזסשקומשמשיןבטמאבכב
 ז׳גלדי • וכירמ כשמש מאירוע ועינינו בהון דאעמר עייכין אלין יזהירו • צמלכא
 יעיכיכו בהון דאעמר וסיהרא ושמשא לכע כוכבי t בהון דכהירין אימן עכא

 ולבנה ממה והא דאוריע• דעשעכקודין עווכא עשעה הא וכירמ מאירועכשמש
 כוקבא איהי ממה אלא • ז׳ יצוספעעל לון משיב איך איכון כוכביא שבעה ככלל
 לכע כוכבי לשבעה כהרין איכון וירמ ושמש ■ ירח לגבי לבכהכוקבא שמשא לגבי

 לון בעעקעשיריע עשעה־ היא וסיהרא ושמשא שנא• גלדי כשבעה דאיכון
 דמכה דאדס באנשי דכהירא אספקלריא דא הרקיע כזהר • מכלהו דכלילא כלה

 דיליהכגווכא גופאואברין דאיכוןמכהיגי וחוטמאושמא אודכיןועייכין עליין
 ולשון וחיך ושכין דששון כמא * אוריעא וכקודי דאעיון מכהיגי דאיכון לטעמי

 דעכא מוכי ועלע עיכא ועפעש עיכא בכפי דא כגווכ לאעווז משמשין איכון וגרון
 אעוון א א א א א דאיכון כקודין בחמש אעקשר ושלא לעינא משמשין איכון

 איש כל ושוטריבם זקניכם ראשיכםשכטיבס אעמר ועלייהו חמש בגו וכקודיחמש
 שאב עד יך5ע מחטב וגרך כשיכם טפכם חמשה• הא (דכריסכט) ישראל

האחחשאוחרכיןחחשלמחמשאליןהה-_וחכייהואעיהיבועשר (שם) מימיך ^
 1דאולמשטל<ם<״ז<י(א.ל, דנא( למ״סטיא1הק אע ראיס העם ־ל1 דכו־ן n כ יף

ה מלנא־לעדעלמחונ״ 0ןם־ללאעלאקד1אימןאמויןדמהל טי אדנ םסי  מ
בא׳ בראשיע איהו ולח עשרי שמאלא דרועא דאיהו עין למפרע עחלוכולהו

 אוקמוה והא למפרע עאלו לא ובגין עלמא אעברי לבמלעהדין בגין בעשרי
 חסד אמרעישלם דמלה ורזא כסדרן עאלואעוון וביה עלמא דכימיכאאעברי

 עלמא לחברי קבה בעא לא כסדרן לחפרעוחכיהו עאלואעוון כד דא ובגין יבכה
 תשר ונטל אבחכסדרן כטל עלחא בהון וברא ושחאלא ביחינא עדדשעיףלון

 אבי ואיכון בגיכיה דיעקיים עלחאבגין בהון וברא אעי׳ בשן ושעף מלחץע
 ר׳ ש׳שבע• (מליסיט) ע׳עורעיי׳עמיחה חי• כל נפש בידו אשר אבי עשר

בכין דאיהי באעב׳בגין א1ז למעחל בעא לא יראת״(מלי'קיא)וטלהו ראשיעחכתה
אב



כן ̂»ליעזי פרק חייט
 כדאבוכה ירסלם למבכי עעיד דכה למתמלמין שרי ובה בנינאדעלמא אב

 דאוריעא ובכיכא (תליסקכז) ביעוגו׳ יבכה יי׳לא דאס (קליסקמו) ירושלסיי׳
 כאלו דאעבכיאע זמכא ובההוא עלמא קיימא ועלה למבכי באי;כ׳עו;ידה זדעצמא
 בית חרב אבל ־ אלקיס ברא בראשיע ודא ויעבכי עלמא יעכרי זמכא בההוא
 דאי;בני(יאמר מיד ־ ובהו עהו היתה והאק ובהו ^הו עלמא הוה כאלו ראשון
 דכהרא דיליה אור א׳ דאורהוא כהריןביהואעג אינק דבל בגין אור יהי אלקים

בימא דסמיך עמודא ג' ־ קדישא דשמא מלאה ה דאיכון כהורין בחמש ב׳ מ
 ליה סמיך אחר ובאן דלע דאיהו לד׳ סמיך איהו שובים חסדים גמילוע ג דאיהו

 ובה גלגל איהי ג׳ ׳ ובמאי ף• עם חסד גומל נ סמיךוכהירלב• א מטעא■
 בערשיש ממלאיס זהב גלילי ידיו ההד דדהבא גלילי בכמה מקגלגלין אעוון כל

 דבהון גטרה גדולה דרועין ב׳תרין ואיכון שש בתרי אלא ■ כתרשיש מאי ה) (^י
 בעמודא דכלילן בראשיע אתמן דאיכון̂ו ערקיס שית ובהון אוריתאכל שארי

 מחוקק חלקת שם כי לאתו׳ לי לי ראשית וירא אתמר ועליה ו דאיהו דאמכעיתא
 ואיהידלת דירושלס־ו׳עמודאדסמיךלדלת דלתדכיתא ד (דבייסלג) ספון

 גגין תרין לדלת לה אית דא ובגין דק5 שערי לי פתתל בהין דאתמר תרעין דתרין
 יהושיע• ולי דלותי איהו ודא דלת איהי פרקין שית ו׳דאימן בלא ב׳דרועין דאיכון

 דאיהי דגופא דתרקדרועין שלימו ,ח ’ תריןאמין דאיתבה דרועא איהי ד ואת
 כדכהירבהאתמר דאתד׳ואיהיסיהרא■ שלימו ו״יחידאה ־ דעלתאפהן כצלא

 שבעהימים כאור שבעתים יהיה החמה אור ז׳ ל) וגו'(ישעיה הלככה אור והיה בה
 זכור איהו דא ובגין מ’כליל ז' ההבגיןדאיהו דחמהוסיהראדאיכון שלימו ודא

 ו׳ ו תלתו ואיכון ג׳גגין איתלה ח' ‘ דלתתאה מסטרא שמור דלעלאה מסטרא
 טבא חלמא אוקמוה כט׳והא איהימפשרחלמיןטבין ח ־ עלמין בחי דכציצן

 קא חתמן ודאי חזית טבא חלמא דאוקמוה כמה לה סחור דאיהי דאתט מסטרא
 תמיכתה ספירה ח ’ לתתא מתגלייא תשיעאל ספירה לאיהי דאת כגין אתיא

 כד האיפה עשירית עשיראה ספירה י" • א׳ דאת מסטרא ח׳ ־ מתתאלעיצא
 אתמר ועליה כתר אתקריאת בל סלקא כד ואתי' • אתעבידתלי לגבה כחיתת

 דאינון נשמתין אלין מעלה המוני מלאכים • ואמא אבא אלקיכו יי' לך יתכו כתר
 • שככתא איהי ודאי קטשא ישלשו לן קדושה כלם יחד ־ דמלכית מסטרא מלאכים

 תרי צבאותאלין מאי )ו •שעזס ( צבאות יי' קקק דאכון אבהן ג' איכון ישלשו לך
ה קדושה דאשככתאדאיהי כבודו הארץ ־ צדיק דא כל מלא נטאיקשוט־ ^  ד

 מוצב סלם והכה ויחלום ל ־ כתר כ איהו ודא מעשרה בפחות קדושה אין אתמר
 מלאכי •והכה ^!אה שככתא דא מגיעהשמימה וראשו ־ תתאה שככתא דא ארצה
 שחר בן הלל משחים כפלת איך בה דאתמר כג' וירדים בל עלים ם לא אלקיס

 אבלכסבהסלקיןעקדאיהי (יאשיעכק) וירדים עלים אתחרבה יל) ישעיה (
 לך עין וכל דחלה ורזא תצפה ובה תסתכל בה y י בל לסלקא סלם איהי סנה

ציה משבחין לא כעי וכי ־ לאתריה דסליק כזחכא תשבח לן לשין כל פ,בה ־ תצפה
J1 7 כ ז



עלישי פרק חייט
 ל למלך(לאיבאת. (זכריהיד) אלאעדדיעקייסקראזהיהיי׳למלך כללשי/
 זמכא בלהזא ע׳ ־ לחככימך הדר יי/ט לשין זכל פה כל יפקייס זמנא ובההיא
 אזקמזה יהא אלא:ליפא נלקה זליפ )יד משלי ( מי פממס כדקה בה אפמר
 בנליק כפריייהז יה יאפכליל צלקה נליק(אפעביד לכחפלגבי עלאה אמא «איהי

 היל החיל יהא זמכא (בההזא לאיריפא ליהקלין ק'בההיאזמכאיסלקין ינלקה
 שלים בה ש ייא) (ישעיה אפן ילירישלםתבשר הכס לנייןהנה ראשין ר יעקב־

 הריב לקריב לרחי£שכפחרב כז) (ישעיה שליסלרתיקילקריבאמרייירפאפע ,
 דאיהמשכיליסיזהיר( (איכהד) ת׳פסשכךבפצייןלאייסיןלהגליפך ד^כתהיה־

f>h נאפיין יחריקתין מצייירין כילהי לעדן לגנפא יצייריס היכלים אלין fci ציירא 
 לאיכין בנקילין ״ציייר יאי̂ה לחישבןכסא לסליק אנכי גכיזאדאיהי להיכלא
 יציירא נכפשיןלצדיקיא כשמפיןיריחין חצייירין יבהין ברקיעא דכהרין כיכביא

 כיכב איהי כיציז ורקיע• פינק דאיהי לקמץ לייקכא איהי לא n} לא כגיינא ליליה
 איהי כיצי׳ז מישראל־ שבט רקיעיקס כד) (מדכי מיעקב כיכב דרך אפמר נעליה
 א דא כגייכא א׳ אפפלג ילפפא רישיה על עטרה לכהראברקיעא חמה כיכב

 כדייפיסמאללאספכלאבה <£ ^ סטראלפחיפלקיעיפרייהיבצייראלא
 לפפא מניה אנפהא יהלרפ מניה אכפהא יאפכסיאפ לעילא אספלקא לפפא
תגני(עלי׳פא) לייס בכסא שיפר בחלש פקעו ימצא בההוא מיניה אפרחקא נאיהי
 סליק לכן יקוק עליה למכסה הוא ימאן סיהרא ביה לאפכסיא בירחא ירחא באן
 יכד שתי היא יי׳ אני ההד לה נטיר יאיהי י׳באמצעיפא י׳לפפא י׳לפילא בתושנן א'

 ניטה אפתר עליה יאיהיפפק רקיע איהי לילה גג לכקידה היכלא עב) (ישעיה
יאיהוי׳דתכסהעלבקידה^אהיפפאהיאמצעיפא קד) (עלים סמיספיריפה

לע׳* פרין אינין לע׳ ראשין פרין צרי איכון כיציציפלאפע׳ פרין V י לא כגיוכא
 חלם לילה רישא ז׳ ־ שרק פלפכקילין זאינין סגול יאיכין פלתראשין איפלה ש׳

 נקודה א׳ נאפ אפרמיז וכלא לאפג׳־ חירקקיצא ־ בי׳קוצאמלגאי יוירקשירק
 יעיד ן• פקידהלפתאתירקיאיהיכקילהלפפאשירקכגייכאדא לעילאחלם־

ח ריזי ילעילא““־ “ ^יייייי־יי^יייי״י■^ 1ד־י«ד־ז#ר1זז

 נאצין וכסייין היכנין חתרנין חפיין א חיה* כגת י^יחיהיםזדקפי.פכקוד׳ן4״
 גלגליי ס׳שפין לכירסייא־ י׳שיפלרגין בכנרסיא• ומצוייר תריקם איהי נכילא אפיין

 בכירסייא כפיר׳אבל ימאיחר מיקדס אין בהון אפת דאנריפא לאפיון דעירסייא
 פשע חjfי בספ^הכיכר יעיל חבבולהימפפקכןכלקאיאיפירזאדאלתכימילבא* ל

פירין מביעין אפקריאי עלסירקיטלהו קמץ ק אימן כקידין ^  לאפון לאפיין ̂י
 בגין חחןסחפוסידאי מעק פעול כלי-בקרקעדאיהישככפאתפאהלאפקרינן

 שלמה חכמפ יפרב אפחר לעלה שלמה חכמע יהי א ידעה לא יאיש ביעלה דאיהי
י׳ לאיהי לההיאצפירא עי וספירה ספירה לכל שקיין אפרכיאפמכל )ל מלכים (

שילעפ ואחר מביא׳ והיא עכל י׳עילאה לאיהי עלאה ממעא לההיא למטי על
העפיניס



כז ליעי16̂ פרק חייט
 דק בציור ולהעירך האועמע להאירךבעגק בא אני המטאריסהללו העגיכיס

 תההר הכתעכוי; כאבטס היו האועיוע ט אחי דעלך ־ כאגלו אופן זה באי ועמוק
 הסעותה הקדומה מהמחשבה יצא אשר הקדש והחח הספירוע ההוא וההר

 מדרגה אחר מדרגה והחקיקה הרשם בספית העפשטועכק אוחז ומם כתפשט
 ויצאלחק מפכישכעפשט ממכה מתמלא הביר שאין הבול מן היוצאת כחוליא
 הרשימה תשאר ש^פ סבה וזה .־ הבור בתוך קדם נסתר היה אשר האייל

 המקיש באדם,הריח מציכו לזה ודומה למקומ שבה שהחוליא אעמי ההיא בחפירה
̂ ̂ באייר האיתיי' מרשם עמו דביר הכקרא והוא בעתהדבזר לחק בגרונוומתבשט
 ,כי r1< אור ויהי איר הז^׳יהי ובספר האותיות* השומוגהברת ומצדויגיעלאזן

 יאתבקע דאתפשט אתפשטיתא סתימא רזת דא איר היה דכבר אור )׳תא0(יי)
 סתימא פקידה חד בקדמיתאואשק בקע סתימא עלאה דסתראדאויר מרזא

 או*ל אשתכח דאשתאר מאי אתפשט מרזאדיליהזגליהאיכקודהי׳כיוןדהאיי
 לבתר אתגלי קדמאה נקודה מיניה אשתכח כד סתימא אויר דההיא רזא מההיא

 והייניאור מאייר דאשתאר אור יאיהו נפק דאתפשט כיון־ מטי ולא מטי עליה
׳ היה דכבר ־  האייר שכשנתפשט הרצון בענק שאמרתי מה מזה מבואר הנה ^

 שיש ומאחר ימכאןיהלאהנתפשטוהאיתייתוכרשמזוכחקקי־ כעשהאור־
 תולדה לעשית אפשר אי הרכבתהאיתמת מבלי כי תולדה וגס הרכבה איתייתיש

 אותיות כ' כשיש אבל שס ולא פרי תעשה לא לבדה האחת האות כי הכקראתבטן
 זכר העליונה ונקבה זכר דמית איתיית ב' הרכבת היא שזאת אב לזה המשל

 כש הדרך זה על יכן בא שהוא הצריץ והוא התילדה מזה בא ־ נקבה והתחתונה
י  שתיבתז׳איתיי/עילה עד מהם הנעשית יהתילדות הצחפיס נתרבו האיתיית ^ו

 מצד אס כי באז לא הנבראים בדברים ההרכמת זידועכי ומ׳צרופיס אלפים לה
 אפשר אי בהקלה אחד הוא אשר ודבר ורוח וקול ־ האותייתיהרכבתס רון5 כח

 דברים הג' בי ומיחדית המקשרות והס הדבור כעשה מהם כי איתיית בלפי
 מהריאה יוצא והרוח יש) (אי«נאלק אחזה ומבשרי אמר שהכתוב ומפני ־ הכזכריס

 למעלה כך הפה מוצאות מה' ככלל והדבור בז שמקיש האויל מהנרין^מאיתי והקול
 ורוח קול ככללו הזה ובדבור האצילית זכו'היא יהי,אור שאמר שלהקבה דבורו
 ובא ־ בו כתיחדו בי הקדש רוח זה ודבר ורוח קול יצירה בסער שאחר כמו ודבר
אחר שתעון * יכו' תבאי חלבכון אתי כלה חלבמן אתי הזהר בספר וראה

ף לדבור קזלאחר אתימלבמןכלה־ עלרזאדיימדאדחהיתכיתאאתחר האיקרא  עצו '1 י
ן כלל פיודא בלא כחדא בהדיה ליה וחדברא לדבור אתי קיל דאיהי בגין אתי  ^י

 לפרס,וערטאנטר«ךלכלל, כללאצסריך פרט,ועלדא אזהי לקילאיהוכלל,דבור
 דתרוייהו תלככוןדעקר' אתי קולועלדא בלא דבור דבור,ולא בלא דהאליתקול

 נפקא רוחא דחתמן גרזן איהי דא אחכה תראש תשורי ־ אתיק קא יולבכון
לישכא דאאיהו יחימון מראששנעי לאשלתאכולאמרזאדלבכוןסתיסוגניז־

• שכיס איכון אלין מחעונותאריות־ ־ לדבור דחתהעכא ואמצעיתא רישא



חיינו
 מכואר הנה ‘1כ3ג (‘בה דבור דאשתלי(( שלייוו ששון אימן ה)אלין ניורי׳(שיי מהררי
 הבכין הכולל העפארת הוא בכאן וקול ־ לך שכל עיני אם שאמרתי מה כל מכאן
 עמהם היא כי העגורי; בדרוש שאמרתי למה רמו פרט העטר׳ונקרא הוא ודבור

 יהיה גכ המאמר ומזה ובפרט בכלל לרמזה נריך באחדותולוה ואיננה באנילות
 אחרת להנעה גם נריך אתה וה שידעת ומאחר • שם שפירשתי למה מזוק
 במחשבה האחד מניאיית ג' להם יש מצדם הבאים לדברים לאיתייתוגם כי והיא

 שיצייר הבנאי דמ בפעל• היותש קודם בשכל הדברים השערת רל המיוחסתלסער
 ראשון מציאות לאותיות היה האופן ובזה הפעל אל שיוציאהו קדם בדמיונו הבנין

 הגבול ועם חיים אלהיים כחות הם ההוא במקום והאותיות האלהית בהשערה
 ותחתונים עליונים הנבראים הדברים כל אל גבול נתנו בתוארם להם כתן אשר

 מהט ויש חזק דין מהם ויש • בתחלתהדרוש שפירשתי כמו אפש' אי אחר באופן כי
 וגם • שונות במדרגות הולך והכל ואמצעיים וקטנים גדולים ורחמים רפה דין

 מזוגים ומהם גמורים רחמים מהם רפה דין מהם חזק דין מהם המניעם הנקלות
אשר החצוכי בדבור שני מציאות להם יש וגם ‘ העולם להנהגת צרץ p כי

 מוציאם כשהאדם כי חיים הם שם וגם לספיר המיוחס והוא בה׳מוצאותהפה הוא
 שעלות יהיו לא אחר באופן כי חי מכח ויוצאות חיים שהם מפגי שעלות משו
 לכחות בדבורו כופה האדם כי כפעל ונראה שלהם החיות בעגין שירדו אלא

 אומר והכתו' בדבורו ויצלח ורצונו לעשיתחפצו טמאים בין קדושים בין העליונים
 ‘ שפתינו פרים ונשלמה והברכותולזה התפלות סוד וזהו וכו(איונכב) אמר ותגזר
 שם וגם והחקיקה הכתיבה הוא אשר בספר והוא שלישי מציאות להם יש וגם

 שהיה חכיכא ברבי ע? במסכת ל1ח שאמרו מה תראה הלא ־ חזה חיות להם יש
 ואותיות נשרפים מילים אמר ־ רואה אתה מה תלמידיו לו אמרו וסתעמו כשרף

 בהם היה ולא לגמרי מתית היו האותיות אלו כי חדושהבסת ולזהיש שרתות
 יצירה בספר רמז מצאיות הג אלו ואל האותיותשרחות* ר^ה היה לא קדושה

 החקיקה אל מהרשימה שיבאו להתתכך והוצרך ־ וט' חצבן חקקן רשמן באומרו
 לכו ויהיה נתפש יהיה נתפש שאינו האויר האופן בזה כי החציבה אל ומהחקיקה

 תדעבאמתזתהטעם עתה שידעתההצשתלאלה ומאחר * מה אחיזה בו
 • ספר והב׳מצד • ספר צד יי האחד ־ טעמים ג יש לזה כי ספירות נקראו שהמדות
 במספר נכנסו' ששר וכתינתלהם הדברים השעית מצד כ« ופי׳זה סשר והג׳מצד

 שפתו אל משפש יגדרהו המספר כי וסוף קץ לו יש במספר הנכנס הדבר כי מפגי
 כי בכאן הרב אש הגשמיים בדברים יהיה בין הרוחניים בדברים זה יהיה בין

 ראוי היה וכן כולל מספר הוא העשר כי עשר היו ולזה מספר מלשון ספימת נקראו
 והוא הסשר מצד השני והטעם * כולל במספר שיהיה הנאצל הששר בזה להיות

 שכיוךהרב תמצא הדק השון ואחר * וכו' הספיר מלשו^לבגת הרב שאמר מה
 מהטעם תאר שום להקבה ליחס שאסור נראה שלכאורה אעפי כי והענק ־ לזה

1תוספתב שאינם מפני האלה במדות ורוממותו גדלו רשותלספר לכו יש שאמרנו
כי



v פרק חייט s h a' כח
 כתדשלנחלת האין עתמי יודעים אנחנו ומתוכם כגחלת הקשורה כשלהכת הם כי

 עכעיו תנד נודעים הנסתרים האילן ששרשי כתו ונם י השלהכת מתוך נודעת
 שאתר כתה הרכ רתז זה ואל ־ נגיעאליה החוט העקעתשתתוך וכתו ונועיו ובדיו
 האדם הספיריי הדבר או הזכוכית שבתראה שכתו והכונה • השפיר לככת תלשון
 האין תעיניוכךעתקי שיעלתו אעפי בשוק העוברים b וצורת צורתו בו רואה
של מדות *יג יש זה תפני ונם * עשויה בצפת הצבת כי הספירות תצד לנו יתגלו

 שם וככתר ־ העט שהיא אפין תזעור מדות ו*ינ אנפין אריך דאיהו בכתר רחתים
 • יכו׳ אחרון ואני ראשון אני לזה והרתז בתחלתו סוש נעו׳ן כי אני ובעט׳שם אין
 האספקלריאית יתגלו מתוכה כי כל תמונת נקראת ולזה זה מתוך תתנלה וזה

 שאחזל ספרים הג' והס ספר הלשק ספירות נקראו שלישי לטעם וגם ־ ששיה
 שבספר כהד כי וזה הנזכרים וסטר וספר לספר רומזים השנה בראש שנפתחים
 אשה כל נקרא ולזה הנבראים כל ודטס צורת הוא הקלה כן האותיות כתקקית

 )יד הישע ( יכו׳ טוב וקח טן תשא כל אליו יי׳אתרו אל ושובו דברים עתכם קחו
 כל דטס רל הכל הוא שחתה תאחר ופירושו ־ תשא עין כל אתר שלא יתשכח דיק

 לך יש ותזההצד פנום הדטס כביכול החוטא פנים שיהיה בטד 5א הדברים
• לך תקח והטוב גרטן בלי שלם יהיה שהדטס כדי הטן לישא

 המעולה עגין על לרמוז מה בלי ואמר עגין b לרמוז
 מעד כן שקראן או אשרנאעלוממט• עי'&& «המטלה

 זכרנו כאשר האלקו הן כי בעבור עעמן כל נאכלי סמשס
 השכלת וכבר ־ עוד אזכיר וכאשר / יעלייאמר להייית־

b3 מהו כלי האלקו כי האחחת מעבודת <היא בליזיס שי • 
בלי מרכנע מלה

 תה בלי ואמר
 העגין אל לרמוז

 אשר המשלה
 ת תתני נאצלו
 האין והוא מהבלי

סוףכימלתכלימה
 בלי מלית בה תתנא לשנים כשתחלקנה • המנלם הדב איי» b עה לשאיל שאין מאימה

 או למהותו־ מה״שרלאקסוף , טכיי׳שפי׳ב־נגירשהם מ־ כן שקראן או
 יצירס ספר בעל הודיעך זכו' כן שקראן לכן פרוד קלי בהם לאלקיעזשהאלקיינממקד

מהו מלשאול פיך שתבלום ראוי כי מה ילסbלשא<ל אין
 הדבר האלהותתפניכיטשטאלעגין

 דברי הם אשי והבדלו כסונו אס כי יודע לא הדבר ונדר נדרו b שואל מהו כשלת
 הן כי בעבור ־ מזה ירוחק והאלהית ההעדר בדבר רבוי ומחייבים נבדלים

 רבים(לא בו וכבוט בו תליי שהכל יסוד הוא כי זמפכי מקו'ספק כא; ־ ה^היתוכו׳
 טעמי בספר אסהר'מנחסמרזקכאטי!ל כי הזה הדרוש לעמק שירד מי ראיתי

ע ולהביא הזה בדרוש להאריך כטס ומה טוב מה הנה אמרתי שלו המצות ט  ד
 כפי קצת ותקזן עיון צריכין דבריו ונס * ואולי האי וכולי מחסור בלי כשלמות
 b ינכהbה מרכבה לתשלום כעשה שהאדם מאחר ־ י!ל בעה זה בדרוש שתראה

הם אלא מרא« אכל האדם שיקרב אחר דבר אין כי המצית בקיום כצטייכו ק



עלישי פרק חייט
 מהעגעוס ישימלי(מצילי עליי אדיכי השגמי; אז המצייצ האדם p«0( כלבד

 יכשמיצרתין אליי יירד הטראהכירא (מיציאימהכחהמזלייאסהאדסשלהאל
 הנ̂ל כי אנמכך ייתים יצעזכני יים אם שאמר כמי ממני מיצרמק הכירא גם ממני
תד מהלך מיצפרד אמד כל שאם מזה זה שמיצפרקים אנשים שני כמי סא כמצאי י

 (ימעסין כמצימ מלהיצעסק האדם יכשימכע ימים שני מהלך מזה זה ימזקים
 ימיכת הטראיי; יבין ביני שמבדיל אמד עק כמי היא עיןיעין אזכל בהפכם

מ  היי עזכיתיכם אס ט ישה s הזה כעילם שמגיעלרשעים העגש עכין יזהי המזל מ
 יהיי ההשגמה מינעים היי הם כי רל )מ< ישעיה ( אליץיכס לבין ביכיכס מבדילים

 בה מידד שאדם כחדה יאיזל ־ יהמזל המקרה יצתיג מ׳־:מים האימיי;שהיי כשאר
 הזה העגין כי יסבירים המאמר בזה ישמכשי רבים ס אמד חכם יאמר * לן מידדין
 הטרא אז המציפ יקיים אם כי כפעלי לאדם חידד שהיא «יצ הבירא על כאחר

 רעה יעשה מחש הבירא כי ירל להפך לאי יאם מדפי כנגד הטיכה יישפיעאליי
 כי (אמר זה ספר המביך יבעל )ל אמר יהיא ־ המציפ מקיים בהספלקי לאדם

 המקרה פחפ חיכח היא יאז פנים בהספרפ אלא לאדם רעה עישה איני הבירא
 שאחרי מחה ראיה יהביא הפגעים חן שינילהי חי החציפאין מקיים שאיני מאחר

 דכריי■ עקר הס אלי אבל בזה האריך יהרבה מלמעלה רעיירד דבר אין ר!ל
 איני הזה בעילם לרשעים הבא שהענש ש"אכ מאד לפחיה יש ?ל הרכ דברי יעל

 שאלי(אלי מאחר אחר לרשע גמור רשע בין יש הבדל מה אל חכחהמזל אלא
 בכת מצליח יהיה שע שמא כי מדבריי לפחיה יש יעיד חיכמיספמפהייקרה•

 הדלגפ שאין דבר היא זה ידיר הזה בעילם בעיניפיי עכש לי יהיה יאפלא מזלי
 לא זל שהיא סביר שאני גחיראעפי פקין הרב דברי לפקן נראה כן על סיבלי'

 יהספיריפ היחיד בענין פליי היא זה ידבר מטעמיה ילא כיפיה והלכפא לכך כיין
 יפ׳שים בבורא אין דעכי * ספקייציפעליחיפחכחה לך ואבאר כזה אאריך ולכן
 החחידשיס הדברים אחריפיכהפחדש יי^חגידמראשיפ היא אך בעילם שניי

 ילא להייפ העפיד הזה הדבר חפחלה ידע כבר היא יפ׳כי כי רצק שניי איז אצלכי
 הפעל הכחאל חן ההיא החפץ שיצא שכיכלליחר עד הבירא בחפץ דבר נשפכה
 אל שצריך מפני אלא טעל יפ^איכי זילתי פיעל שכל מפני בכי הנמצא החפץ כעגין
 חפצי יצא כ ההיא(א הפעילה שפגחר עד דעפי פפקרר לא לפיכך ההיא הפעל

 ייל הכירא אצל כן הדבר שיהיה יחלילה כהשלחפחלאכפו־ מעשה לידי נייצא ככח
 בי חחידש שחפץ כאמין יאם ההיא :רך : להשיג כדי הדכר עשה לא יפ היא כי

^ הבירא אך ־ הקדחין החדיש יכפחדש יפ בעצמיפה החדים נמצא  היא ייפ י
 עפידיפ יכל אחריפ מראשיפ מגיד כן גם חפצי כן שהיאתדחין יכחי אחד יחפצי

 כדכוד ולא רצין שניי ילא חפץ שמי לא יפ כבירא שאין כפבחר כן אם גליייפלפכיו
 מחיצית יאין שבעילם דבר שים ילא אין ילא יש לא עליי ליחר יאין י ’ פעילה ילא

 כעשי הדברים שאלי יחאחר ־ שיה מקים בכל יפ׳ היא כי איפי מגבילים העגלס
לכי יש 5א כלל אלק לי אין הרי בהם מידה שאיכי חי אצלכיכהקדמיפאממייפכי

ל^קו



כט ̂»ליעי פרק חייט
 שסוערים מפשטם שנראה יזל מדברי יבין תירה מדברי בין הדברים כל לתקן

 להבין שנוכל דבר סים ית' בבורא לומר יתכן לא כי בארנו כבר * אלי דברינו
 לאסמי אצלו ית'אין והבורא משתנה הוא מוגבל שכל מפני מוגבל הוא כי ממנו

 הגבול דרך שאוחז מהכתוב רואים אנחנו 5א הנה ותאמר תשאל ואם * חלוף ולא
ס כאלו כיוצא וכל יי־ ויאחר יי'• וידבר יי'• ויבא יי'• ויעל יי'• וירד שאחר ע  ד

 מאד• עמוקה היא אדם בכי כלשון תורה דברה שאר!ל מה מ^ד זו שאלה תשובת
ה מחכמי לאחד וראיתי ל  מן בזה כיוצא שנאמד מקום ובכל זה כל כי שכתב ז׳ל ^:

 וית ייג הבורא אך הספירות על נאחר הכל הבורא בחק חסרון שחורים הדברים
 לי נראה הדעת ולזה • גשמות שחורה דבר שוס עליו לומר אין הראשונה הסבה
 • וכו' השכינה על הכל ונשא רם אחי כה הל שכתב מגרחישא הר׳אליעזר שכטה

 בספריו שיבין מי ועוד • מחש מהבורא אומר אינו שהפסוק מדבריו מוק הכה
 אומר מרכבה במעשה שאומר חמה קשה ועוד • ספק בלי בטוב כוכתו להבין מכל
 המחיצות ואין וסיף גבול לי אין ית לבורא כי וידועהוא • וכי יוצרכו של שעור לך

 אברי אלא אחרו הבורא חן לא רו שאח מה כל כי אומרים יש כן על חקיפיןאותן•
^:ן כן ולא נבראת צורה השכינה כי ויחשבו מדדו השכינה ה ת ע  חכמו וכל זל ד
 אמר מרכבה במעשה כי זה לומר שקשה לי נראה ועוד • זה על חולקים הקבלה

 עד וכו' ונשא רם כסא על יושב עולם של מלכו ישרל אתיי׳אלהי ראיתי הזה בלשון
 אומר היה לא אחרו צורהכבראת על וכו'ואס מצרנו של לךשעוח אומר שאומר
 אחר הזה בלשון המרכבה במעשה אמר ועוד • ית' הבורא אלא מצרנו אין יוצרכו

 בזי׳אלהי מעוד אני דסהדותאעדותזו שרארבא חטטרון לי אחר ישמעאל רבי
 יקדיהולעזלאקיס חביתמותב ורבכאדחכא חרכא וקיימא אלהאחייא ישראל

 ימין של מזחעו פרסאות רבכות ליח ולמטה יקריה רבבותפרסאיתומבמצמותב
רלואלףאלפוס לקומה שעור ונותן וכי פרסאות רבבית עז שמאל של זרועו עד

ומתן יףו) (יולים כח ורב אדונמ גדול שנאחר כח ורב כמכין רבפיתפרסאית
 היאך ואל )סח חלים ( לאלקיס עז תנו שנאחר פרסאות רבבות עז לרחב שעור
 אסו זה עדות אומר היה לא נבראת צייה היא אם אחר השכינה חן כי לומר כוכל

סן כי לומר הוא קשה וייתר ׳ כבראתאחרו מצורה אס ישראל אלתי ביי' מעיד
 כי ראשון ומושכל ידועהוא כי כלל אלק לו אין כזה האומר b כי חמר מחש הבורא
 פלאות והתבונן עמוד ועתה ‘ בהם וכיוצא לוb דברים בז לומר אין ית' בבורא
 היא וזו ש4עו של כבשונו שהם אלו דברים לתקן מאד דק בעמן בהם ותבין דברי
ס היחיד בעגין כן גס מכתו ע שמי שוס b»1 לומר שאין יתאחתהוא בבורא ד
 ק לא המרכבה בספר רזל שאמרו מה וכל הגשמות חחשיגי בעולם דבר ושום

 כבד כי ולומר להקשית תרצה ואס * אמרו הספירות חן אלא דברו מחש הבורא
 אציל^ בז שנאחר דבר b כי כבדאיתוידמגהוא כאצליתולא הם שהסשרית ידענו

 שנאמר מה כל ק ואס המאציל חן כפרד הנאצל בנאצלואין הוא המאציל כח
 • אחרו הספירות תן כי לומר נוכל ית׳והיאך בבורא שכאחר כמו הוא בספירות

I א ח חעיכע f
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עני • ממש יעבעצמול» צכורא שנאמר כמו הוא והלא  עמוקה וו עשוכעשאלה ד
 שאמרו מה כל כי להוכיח דעעכו שפחחילכעשוכה ועכליעוקדם קן לאי] מאד

 הדכלי' מפשטי שמוכן כמו הדכר אנילועהספירועאין כמבין והנאוכים החכמים
וגדר חוה גדר הזה הגדול כדחק נככם זל אשר שהר ואעפז • אחממע בראיוע

 כלדעעיוכוכמיכיכמגק לכארכאן ועלכןדש;י לגמרי הכל יישב לא מדין יווה
ר מלוי וה  לא השפירוע חן מדכרים שאנו מה כל דעכי • כלה והאמונה גדול ^

 פשליע כהם שעל שהאומן האומן כלי אלאהסשרומהסכחו מןהכוראכדבר
 אין כן ועל ותמורעו דבר לכל שויס שהם דכרים והס אלפים אלפי אלף בין להבדיל

 שאץ הדברים מן אלא לראומ נוכל לא כי החוקר לדעי^ הדבר לקרב יכולים אנו
 לכל שוה שהוא הכפש לרצון אועם דמה החכמים חן אחד כן ועל בהם רגילים

 אחד א1י עקרם אין רבים שהם ואעפי מחכו החחשבועהחמפשטים ולכל החפצים
 כרחנו ועל הנפש חחשבע לפעל שמוניא בגוף הוא השנוי חשתנמלא אינה והנפש

 שהוא מה כי דבר לכל כח היו ופחורעולא לדבר שויס דברים הם כי לומר לנו ים
 הנפש לרצון החכם אופס דחה כן על אור חשןאי« שהוא ומה חשך אינו אור

 הכלים הפנוצצו הגדול יי^חאורו הבורא כן הגוף מתלבשפחן היא שהנשמה וכמו
 בכלים יפ הראשונה הטבה והפפשטופ טשרופ החכמים אופס וקראו האלה

V יתיר דטפים רישא הזה• בלשון כך חצאפי הזהר ובספר אציליפ• נקרא האלה 
 רש בטפיחו כולא דנהיר מה ונהיר ידיע כלא דאפיק מאי רישא וההוא לעילא ^ ^יי

 ההוא וחגו אפפרט פייטו חד לאנהראחיניה אגפריה למרדף מלאה דמחשבה
 מה נהיר ההואפריטא עד מטי ולא חטי מלאה מחשבה ברדישדהאי פריסא
 לא מחשבה וההיא ידיע דלא וספים בנהיר נהיר מחשבה איהו וכדין דכהיר

 דנהיר דקיימא דפרט׳ בנהירו אפידע ולא דחפשבה כהירו האי בטש ידיעכדק
 אפידע דלא דחחסבה נהירו דא וכדין אתגלייא ולא אפידע ידיעולא דלא מחה
 אינון לאו להיכלין היכלין פשע ואפעבידו כחדא ונהרין דפריסא בכהירו בטש

 פשע דכל בהורשפא אלאדקייחא כשחפין אימן ולאו רוחין אימן לאן נהורין
 אבפרייהז למרדף כלהו בחושבנא חנייהו חד בחחשב׳דאיהי כולהו דקייחי נהורין

 ברשפא לאו קיימי לאו אלין ־ אפידש ולא אפדבקן ולא במחשבה דקיימי כשעפא
 דחהיחכופאוכל רזי כל קיימי באילין אובחח^העלאהפפםיןבהולאפפסח5«

 עדהכאחטון אקרוןאיןטזף ולפ^כולהון פלאה כהוריןחרזאדמחשבה אימן
 מחשבה נהיר כד מחשבה ולאו רשפא הכא לאו אפידיש ולאו מטון ולא בהורין

 דא דנהירואעיל לחה ונהיר בינה גו ואתפיט כדיןאפלבש בהיר במה ידע לא
 אוחו חגבילופ הסשרופ ואין • בסה חצאפי עב כחדא כלהו דאפכלילו עד כדא
 גוף בהם שיהיה וחלילה הנבראים שאר מכל יותר שפעחחנו הסחקבלופ אלא

 אינו האור כי השן חן היוצא השן אזר כמו והם אורה גווני חיני הם פשמופאלא
ההי^ הצורה ולוצירפ מחשבפהלב האודנתעתבציור ללי המושג הדבר אלא כלום
מה כל כי סל מדברי וגס בראיופ לך מוכיח והנני • המדמה בפח האדם בלב

שדברו
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 כאמד אס ט האחד ־ יי;' בנורא לאמרס ראוי הספירועאיכו בעגין רז׳ל שדברו
 והמספר אחד הבורא יהיה היאך אב בעגמוחו יי<מחש הבורא ספירו׳הס שהעשר

 שבזה אעפי למר מה בין יהיה חלוק ומה יי; הבורא בעגחימ חלק לשים ואין עשר
 חח המקבלים מנד הוא השנוי אלא שנויבענחופם החדועאין בעגין כי לומר מכל

 ידוע כי שרש ולזו מגף ולזו שמאל ולזו ימין לזו החדופלקרוע לין חלוק נשים היאך
בין חלוק כשנשים כי זעוד • j« הבורא בחק חסרון הס הדברים אלו שכל הוא

 ח^ד כי הוא ידוע כי לומר יתכן לא וזה מחש הבורא בעצחוע חלוק נשים החדוע
ה ונקרא • בארנו כאשר ושדים כשפי' ומעשה כלהטחאוע נשפעות שמאל מ

 חלוק נשים היאך מחש הבורא הס ואס הפך הוא ימין רעה״וחנד מחשבה המופלא
 בזה שדבר חכם שוס מנאפי ודקדקפיולא חפשפי והרבה הנוראיים בפענליפ

 שכפבפי במה אלא זאפ בקושיא פרק חנאפי לא ולעולם ז׳ל אשר הר אלא כלל
 י^ סוד שנאמר הדבר חפניהספרפ בהבלעה ואגילופס בעגקהספיריפ למעלה
ישלךלדעפבעניןאנילופהספירופכיאחפהואודבר ו^וד (קליסכה) ליריאו
 כן כי מאד זה והבן למעלה שכפככו כעגין מזו נאנלופזו הס הספיריפ כל כי כדור

 אחפיפנחפשפכסברפ ראיה זאפהיא ־ כפבנו כאשר הגדולים חן אחד הסכים
 מחה רזל אלקינומדברי ביפ אפ לחזק ראיה להביא צריכין אנו ועוד הלה*

י ואש גפריפ עחורה ועל סדום על המטיר ויי' הזה בלשון המופלא בסה שחצאפי  ף77^
״ שחהפכין חהפכיןחהלמראלא שאין לרשעים דיין לא הכאפאנא (יאשיעיט) נכו'  ן
 זמן כל אלא )j מלאכי ( שריפי לא יי' אני כפיב והא חהפכין והיאך למהי מר

 אשפבחו רחמירברבין דרעוין רעגפא אפנלייא תיורא רישא דעפיקי דעפיק
 דהאירחחי וכביכול זחינין דזשראפין דינין כל אפגליא דלא ובשעפא הכולא
 רעוא דעפיקין עפיקא אפגלייא כד דכולאדפאנא עפיקא דיכא ההוא בעיר

 ובשעפא לכולא אשפכחו ורחמי נהירק דא בשחא בוסינידאפקמן כולהו דרעוין
 דיניןיאפעגד חפערין כוסימ נהירקאילין דטמירקולא טחירא אפגלייא דלא

 חייביא חהפכין כך ובגין אפגלי דלא רעואדרעוין דיכא להאי גרים מאן דיכא
 בדקיפשכלך בו פבין אם כי זה כחפכחכסכקראך פעגזה ואל עכל־ לדיכא רחמי
 הספיריפע^תזפ אין כי להכין נוכל מכאן כי שאחרפי במו הוא הדבר כי תדע

 חיורא רישא דעפיקי דעפיק זמן כל אלא כשאחר פרץ מה כיאה מחש הטרא
 זמינין אפין דזעיר דיכין כל אתגליא דלא ובשעפא אמכ שאומר כיון וט' אתגליא

^ כבורא השנוי חח אככחנא  שטפי לא יי' אני כפיכ והא לדוכפיה קושיא והדר י
 מה אל מחש הבורא בעגס היא החדה ואס מה הוא אפין זשר כי הוא ידוע כי

 בבורא הוא השנוי שזה הדעת על עולה כרא׳שהיה שכיפי לא יי אני כפיב והא תרץ
 במלאכת האומן ישפנה היאך כי כך לומר קשה היה כן ועל בספירות הפועל מחש
 חתוך כן ועל האומן רצון ישפכה w אחפאס כחדה ורחחיס דין יפעול היאך כליו

 אחגלייא חיורא רישא דעפיקי דעתיק זמן כל אלא להשינכך הוצרך הזה הדחק
 דזשר דיכין כל אפגלייא דלא ובשעפא אשפכחו רברבין רחמי דרעוין רעיא

ii » כ ת י
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 פפי שנאמר(הסערעי פגים בהסמרת אלא נעשה איני הלין כי אפין!מיניןרל

 שה1ע איני 5יי שהבירא לאכיל לנממיהי אומר אי« לא) (לביים לאטל יהיה מהם
 מר עליי משפיע הטרא רחמני האדם בהיייע ואב בהפפרתפגים אלא לאדם רעה

 יתיפם אכזרי האדם יבהיית עליי משפיע אחר לאחרים המשפיע כי עליי ימרחס
הינרכני הפגין דקיי; ומריב * לה המייחדע פעולתה עושה מה אז אחרת דרך

 כן מהם לאחד יניה עבדים שני לי שיש אחד למלך יהמשלבזה’חשל דרך לדבר
 יתצילאייעמאויבע תסייעאיתו ישרה בדרך יהולן מתחזק איש כשתראה הזהר
• שישיב עד יתיסרהי תכהי טיב לא בדרך שהילך איש כשתראה ציה ילשני

 כלל מחני בא הדין ואין דבר שים עושה איני המלך חציחו עושים המלך יכשעבדי
לחדיתלעשית ית׳חששע הבורא כך לפעולפעילתם• עבדיי את חפייע שהיא אלא ,

J/ ח החדועישיתפעולתם• אלא פעולתו חשכה איני והיא פעולתם ג ס כ  המופלא ו
 ומפניך ומאי ל) ראשייג ( יגימר האדמה פגי מעל היום איתי גרשת הז מצאתי
אבא חבכינאדילי' פתיר אלח אסתר (שייי׳ג) פניי חשה ייסתר כדא אחר ר'

 והיה כן יעל בי ישגחק דלא נסתר אהא דילך פנים חאיכין אסתר ומפניך דא יעל
 שהחדות אכחיבןמכאן בחזליתאלאבחדית.־ תליי הדבר ואין יהרגני מוצאי כל

ד * שניתי לא יי אני כתיב יהא להקשית נוכל עדין כ א יתכי הבורא אינם עו  יש ו
> f/ תלתחללין בחללאדגילגלתא • הזה בלשק בסה׳המיפלא שמצאתי מחה אחל׳ ראיה

 קשישא אבללאקריחא עלייהי חפיא דקיק חיחאיקרימא בהי אשתבחידשריא י׳׳
 ההד יתרקשטלין לתלתין ונפיק אתפשט מוחא דא ובגין יימק בעתיק סתיחאה

) (ראשית חעקוכי׳ יכהרייצא  שריא חלליםדגילגלתאמוחא יתאנאבתלת נ
 חללא בהאי דשריא מיתא בההיא ינפיק סטרין לד חביעא אתבחעחד חד מחללא
 חביעא חד חתבקעימתפשט תנינא חחללא • דחכחתא יתריןשביגיןריחין תלתין
 שנין חחשין • דאיריתא יומין חחשין חתאחדן תרעון חחשין ימתפתחן אחרא

 חחללא • ריחי'ילשרייאביה חחשיןאלםדרקדזחיןקבהלאתבאליה דייבלא•
 והאי בהי ודרי עלייהו שריא דרעותא יאכסדרין אדרין אלפין אלף כפקין תליתאה

 אינין כל סטרין חיגרין יאתחליין להאיחללא ביןהאיחללא מדוריה שדי חללא
 ככל חתפשטין חללין תלת ואלין )כל משלי ( ייילאי יבדעתחדרים ההד אדרין
 מכל גופא בהי ואחיד כלגיפא אחיד יבאנין ולהאי'סטרא להאיסטרא גופא

אתחשכן דגילגלתא חד דחללא חחביעא יאשתכחן אתהשטן גופא ובכל סטריי
 • חל^ דאתמשקמהאי מביימן חכמה תלין יאתעבידןתלין שעריבמשיכותא

 בחשיכיתא מביעין חאינק שערי יאתיישכין חחשיןמטעין חחללאתכיכאנפקין
 אלף נפקין תליתאה חחללא אחרנק־ בקיצים יחתערבין תלין תלין ואתעבידן

 מכלהייאתעכידןתליןעל דמשיכיתא בשערי יאתמשכן אלפיןאדריןואכסדרין
 משיכן יכילהו חלין על תלין כךאנחקיצין ובגיני אחרמן תליןימתערביןבקיצין

 לסטרא וחפיין תליין קוצי אינון יכל דגילגלתא דמוחא חללי מתלת דאתחשכן
ימינא תליין ובהאי (מלהיסניט) ושמע אזנך אלהי הסה כתיב דאידפיןובגיכי^

ושחאלא
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 בעי/יקא כהאיי/לי(לא (שתאלא יתיכא רחמי(דיכא(כל כהזרא(חש(כא ישתאלא
 המאמר מן ראיה(סי(עלדבריכ( להביא אכ( צריכים כי (בעב(ר ־ שס מצאיצי עב

 כעשה האדם כי למעלה אמרכ( כבר * גמ(ר בא(ר לבאר( אכ( צריכים הזה הככבר
 &ה הספר^ל הדמי(כ(יצ(בזה הצ(ר(יצ(כל המללמכל העליוכה ה»רה בדימת
 ג(ף שם שיהיה מלילה משלכי עד ממש אדם בדמ(יצ תקכ(צ(רההעלמכה הגד(ל

 דג(לגלפא במללא בכאן(אמר דמה ועג מז( כח(יצאלהיף;אנ(ל(עז( הם (צשמזערק
pip 5הםפיר(י יצשע^ כל אע הכ(ללים הדברים מ^השלשה רל (כ(' אשיצכח( חללין 
 מביעא חד מחבקע חד מחללא אזעם(אמר באר דעמזאחכ1 חכמה(מסכה שהם

 רנחין בהאיחללאי/לעין(י;ריןשבילין לארבעסטרין(כפיקבהה(אמ(חאדשריא
 החלל חה( חכמה כיציבזע בלבפליא(יצ ס׳י ביצחלע שכיציב מה (זה( דחכמיצה
 מיצפעחןחמשין אחר כן הביכה(על שה(א החללהשכי לבאר אתכחזר * הראש()

 השליש< החלל לבאר חזר ־(אחכ השכי החלל ביכה(זה( שערי חמשי' רל יצרעין(כ(
 שדי חללא שאחר(האי כמ( ביכיהם חד1שע יהביכה מהחכמה הדעוצהמקבל שה(א

 יקר הזן כל ימלא( חדרים אמר(בדעיצ p תללא(על להאי חללא האי סן חדמייה
 דג(לג(לתא(כ( (אחכחזרלבארפעםאחרע(אחרחחב(עאדחללאחד • (כעים
 ח' שא עד כסיצרים סזד(יצ בזה להם יש עלגליצ(בשעי(יצ(א(לם ההיא הצורה יצק()

 בהאי ושחאלא יחיכא רחמי(דיכא(כל כה(רא(חשוכא יחיכא(שחאלא תליין ובהאי
 עלח תישן מחשבתן(אל על והשיבה( הזה בדבר מאד תתבזק ־ בעתיקא ולא תלי

 רל • בעתיקא שאומר(לא ית' מהבורא כלם התארים לסלק רוצה המא כי (תראה
 חשן ולא אור ולא דין ולא רחמים לא שמאל ולא ימין לא עליו לזמר וכו׳אין בבורא

 החדות ית׳ואם בבורא בתדותולא לא כאחרו לא הפגיים הדבריסשהם אלו כל כי
 הכה בעתיקא ולא אומר והיאך מחש בבורא במדותהם שהם כיין ממש הבורא הם

 , ועודישלכוראיהשלישיתגםכןחחה שישלכובדברהזהב'ראייתמדברימ^
ר • הזה ש(ןb המופלא בסה שמצאתי עז ל ^  רף AP סיחכא אתר אבוי לר׳שמעון שאיל ר

 הכאיןיג סכור(סטרואתבדרו לכל תלין דאוקימכא אעג ברי א׳ל • מכין דיחודא לזיוגא
 ^צכן דתדבחא סחרא כעין הוא והכי בידיך כקוט דא סימכא מלה והכא מלה
 דרומית מערבית מערסת צשכיתצשכית לקרןדרומיתמזרחיתמזרחית לו בא

 כוכתי שתבין כדי הזאתזהתשזבה השאלה לבאר א» וצריכים • שם מצאתי וכו׳אכ
 משפיע היאך כלנחר מכין דיחודא לזזוגא סימכא כך היתה השאלה ־ בעה ממכה
 סדר הוא חברתה,(היאך קדם מקבלת חדה זו צדיק,ואי לראש ברמת לאדם
 שהוא תתבדרזם שהוא תזרח קדם אדם ליתד צריך כי כך היתה התשובה היחוד

 שהיא שם כשפעת גכ שחה בעבור החסד כמו כך כל לא אבל מר נכ הוא החסד,כי
 בצפון מזרת כן גס ליחד צריך ואחכ א) (ירמיה הרעה תפתיו מצפון שכאמר מצשן

 היא כי מה כבעלהדרן אשה ליתד(להדביק צריך <אחכ מקבלתמשכיהסי היא כי
 ליחד צריך ואחכ ̂ • מזרח דרך מצטן קדם מקבצת שהיא בעבור רפה כקדאתמה

ובעבור • קשה מה העליוכי'ותהיה המיס תן תפרד שלא כדי מר דדך במזרת אותה



שלישי פרק חייט
 מתערב לשם כי במערב השפייה כי אמר עב כאמחב׳ מקבלת היא השכינה כי

 כסדר סמך ימטה־(מצאתי כרכיתלמעלה ימצא( f(אמה(הרחמים השפע(הברכה
 יבא כשמי( יזל( גכי הפיחי תייק צפק(כאי עגרי שאחר הכיעב היחיד כעכין הזה
ד) מגדי( פרי ייאכל לגני דידי ר שי  נחשל ה(א הגן כאןכי פירש היאך יתראה (

 תימן יכאי קדם(אחב צפין עירי שנאמר חדרים יאחכ מצפין קדם מקבלת לשכינה
 ירחחים, תשיב׳ מימי ילהשקיתאית( היבש הגן הכרכיתאל להחשיך רל כגני להפיח

 עלתהעלית יתיהתפשטית מאתהכירא באה כלה הזאת יההחשכה ההשפעה יכל
 ביך שתהיה יכעביר • למעלה פי כאשר האצילית יהיא היחיד כחדיתשקירא

לדעתך• הדבר לקרב אחד צייר כאן לך ייר5א למעלה כפאיתהאלישזכרני
 החחינים יהחדית ידעתהכחית יכבר

• למעלה איתם בארני כבר כפאיתכי
 כי לי ינראה עגיניני אל נשיב יעתה
 אינם הקציי׳ כי להבין כן נם ניכל מכאן

 צריכים היי לא כן אם כי י< בי דכקית
 אחדיהחספר היא אם יכרכה השפעה

 הנאצל אין כי למעלה שבארני כחי עשר
 שהם כעביר אלא המאציל חן נפרד

 חן לא כי ליחר לני ייש • השפעה צריכים
 בי אין יתברך כבירא כי ^הפיראאמר

חדיתיי אל אך תיספת חגרעתילא לא ז5 ■מערבית 9
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 הכירא שהיא החח מקיר ייתפשט אחד
לפעיל החדיתיהספיריתשייבלי כבל ית

כתיל היא הבירא כי יבעכיר פעילתם ____-_____
 שהיה דבר לכל סכית היי יהם כתיל שיכן הכירא כי שכינה לשכינה יתראו עב יימש

 יכך :•ית המדיתהמתברכיתחהבירא אל ̂ל פעיל שהיא מלתבריך יזה' ישיהיה
 ברכ כל כחתימת תקן לכך יזל ןל מגרמישא אליעזר הר שחבר אחד כספר מצאתי

 מהרהר יהי אל תפלתי כשיכיין המופלאה החכמה ידעזאת שלא וכל לשכינה בלוי
 צני ששלח החסיד יהידה רבי ככתב ראיתי לחיחכייןלבירקלאביישבשחיסיכן

המקבל על אלא מחש הכירא על איני בדיך חכאןשלשין מיכן אב • ז׳ל הרב עכל
 משרה כי יליחר לקצץ אין עב חמש בתיכם נמצא הכירא כי וכעכזר • מהטלא

 יאדין שאחר בסי כחכיאד בבלם הפיעל היא אחד אלא כלם שפיעלים הם מלכים
 העשר כל שהזכיר אחר • עד עדי יעד קדשי ממעין בכלן חישל כאמן מלך אל יחיד

 כאשר בכלם החישל יתברך הכירא היא יחיד עשר הס שהמדי׳ אעפי אחר ^ועירית
 עה הקנה כן נחיניא רבי כתפלת שכתיב מחה רביעית ראיה לכי יש עיד • אחרכי

שאימר כ כה חשים אותה כשזיכר וסשרה ספירה שבכל הספירית על המייחדת
אהדרך
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 אלא אמר מדזעלא מאד (עדקדק עלי(|• כער שהיא הראשונה בספירה אהדרך
 דבר לא אלא • b(ראשונה ספירה אהדרך אחר ולא ראשונה בסשרה אהדרך

 המרא אהדרך כלוח דבר שבעוכה הנשמה על אלא משט כתו שהיא הספירה חן
 מופלא מאד מלטש כמין לו כעשה וחזהרוריש הראשונה כספירה כמנא שאעה

 ושתא לכשמה הנוף כמו חקר לאין אלפים אלפי אלף כין להבדיל שהס אור וחעתודי
 דקיס דברי׳ לספירועשהס כשחה לכשחועכלוחר יעייתכשחה לטרא קראו כן על

 ואי האדם בגוף שהיא הכשמה כמו עכליע לדקועס ואין חצוחצחיס אור ועמודי
 דף תא מכך לפני התגלגל עלינו מר בתפלש החסיד חמר ועוד • מהותה לדעת אפשר

 פסוק b כשהגדול וגס וית* ית וביכו המדה בין חלוק וט׳הנהששס תחנתנו
 הכהשתאר י) (ישעיה וט בו החו/ב על הגרזן היתפאר כתיב האי על בראשית

 • אמתיתיותרמכולן ראיה היא בכליווזו האומן יתויתכערך לערכי פשלתהמדו׳
 כשחיתהכתר שמך וכו׳איחד שמך איחד בתפלתו הקנה בן כחוכיא רבי אמר ושד
 אתה אומר השנית ובספירה אחד• תמורתו ראש'אחד'יחודו אראיתא'אחד שהס
 כהדר שליט אתה י ועשייה ודבור בשחעוראייה נאמן אתה האמונה כסיד נאמן

 • המתברך המקור משפע מספקת הכקראתברכה חכמה שהיא השניה הספירה
 אין עד למעלה למעלה ומתרומם מתעלה וצדיק יחיד אתה כאמן אלקיס הוא אתה
 לנשמות והנשמה הכשמה מחזקת כשתה היא אתה ‘ ונעלם נסתר ומקומך חקר
 אמר היאך בכאן ל'כ ותראה עג־ ויידעכלכסתריתוכו הרזים חכס היא אתה
 • הספירות הדר בבורא אלא מדבר שאינו השטיה הספירה בהדר שליט אתה

 ובקדושה בטהרה המשטר האל לבדך האל הוא אתה אחר השלישית ובספירה
 לה ויש שכל נורת והיא ביכה ושחה התבונה תאר שהיא השלישית הספירה כטעם

ט' קביל בית  לעב המתחלק הזהר בסתר יחיד אתה הרבישתאחר ובספירה * ו
 החמישיתוכד הספירה שהיא בגבורה כאמן אמר החמישית ובספירה וט'• גשרים

 השביעית ובספירה תתוט ששיתשהיא בספירה אקלסך הששיתאמר ובספירה
 אמר השמינית ובספירה • וט' נצח שהיא השביעית בספירה והאביר האדיר אחר

 אטהרך התשיעיתאמר ובספירה * וט הוד שהיא השמינית בספירה אקלסך
 כספירה אכשאך אחר העשירית ובספירה וט'• יסוד התשיעיתשהיא בספירה

 הכיתים כי מלכותוכק׳מטטרוןוט׳-וכלמישיודהעלהאמתיודה העשיריתשהיא
 ראיות ארבעה לכו יש הכה * יחדל והשומעישמעוהחדל כדברינו מורה בכאן שיש

 ף7 ׳4י) תמצא בסההנדול תדקדק אס ושד אשיככו' לא ארבעה ועל רזל ברי ברורותמד
 J ע 3'ר לצלאה בעי סבא המכוכא רב הוה כד ותנא ־ הזה בלשין לשם שאומר אלה כדברי

 ותהלתי רזאדכתיב והיינו מתחנן אני החטם לבעל מבקש אני החטס לבעל אחר
 צריך שהיה בעבור כי החטם לבעל אחר ותראה,היאך יייי) (ישעיה וכו' לך אחטם

 לי מצריך ביוה במה תפשל לו אומר והיה במה ית׳לפשל הבורא על קורא היה למה
 התטסאכי אל אמר שלא כחדה,תראה הפועל אל המדה,אלא אל קורא היה ולא

בכלהבקשמז״וייתחנות נותן הדין וכן במה הפועל אל רל החטס לבעל אלא מבקש



שליעי פרק חייט
 רזל היי וכן ־ אליו ההיא כחדה שיעמול הבורא אל קורא לה צריך שאדם כחדה כי

 • אליה צריכים שהיו החדה לפי bה רחחים כסא על ושב דין חכם עחוד אוחרים
 שלחן וסיחכיך יצפין להפשיר הרוצה ידרים להחכים הרוצה בפרא בבבא אר?ל וכן

 שחחנה דרום בחדע הכחצא הבורא אל ימין ידרים פי׳ • בדרום וחכורה בצפון
 לו3שישפיעויפעו לא) (משלי לשונה על ויערפחסד שנאחר והתכחה התורה
 הצשניפ בחדה הנחצא הבורא אל ש׳יכוין יצפין להפעשר והרוצה • דרום כחדפ

 וכןכפב (אייבלז) יאפה זהב חצפון שנאחר להפעשר ההיא החדה אליו שישפיע
 חדפהיחין 1׳ ימין וכו׳פי׳ידרים ידרים להפחכם הרוצה ו?ל שכפבנו כחו זל הרחבן
 דברי הנה * חחש אותו לבקש פי׳יצפין וכן ־ החלכים חלכי אפחלך חשם לבקש

 שיפעולאלי( הבורא אל אלא החדה אל אוחריכוין שאינו הרב?לחכווניםכדברינו
 חחה פפחה לחנופהספירופאל כשרוצה הבהיר בספר וגם ־ לו הצריכה בחדה

 השבחו׳ כל וכו׳כי ישראל עחו וחי ועמו שחו וחכורך ברוד עליון כפר ראשון שאוחר
 קשורה כשלהב בו דבקים שהם בעבור אך לכלים לא אוחר הפועל לכחו וההלולים

 בי לוחר לנו יש הפאריס ובעגין ־ חחש הבורא פשלפ היא פשלפם כן על בגחלפ
 עליונה חחרככה דבר שים חורה ואחד אחד עלחנסנאחרוכיס! כלהפאריסלא

 החדופ בעגין לדברי סיוע וחצאפי • הגדול חסה אותו והבן להאריך פנאי לנו ואין
 שהספירה וחה ־ הזה בלשון הגדולים חן לאחד כתוב שחצאפי והספיריפחחה

 קדחון אין כי קדחוניפ שהיא חפני נקראפכך לא קדחון אויר נקראפ הראשונה
 שכפבפי חה האצילופ בעכין פקנפי אך זל דבריי וכו׳אלו הקלה אלא ראשון ואין

רה של ביוצר באוחרו הפייט כיון זה על כי לי ונראה • תבואר זה והנה לחסלה
ט בקדושים יפאדר לבושים מנשרה מלך  חפצי הספירופלפישים לעשר קרא • ו
 חטה של •ס הדבר כל כי חלבוש לה שהוא לנשמה כגוף להקלה כחוחלבוש שהם
 שבעפ יאירו החנורה פני חול אפהנחפאל ובהעלותך ונעלם־ לחעלהנשגב סודם

 מאחר יכוללהדבקבו עגיןשהוא בכל ליוצרו להדחה האדם הנרופועלקצריך
 כאשר עשה שהיאחצופ פדבק ובי נאחר הזה העגין ועל כדוגמתו נעשה שהוא

 מחברו ונבדל נכר אדם דברים בשלשה כי אני החצופיאוחר בענין למעלה כפבנו
 ■ בעגיןאכילתו האחפהיא ־ הם ואלו בכעסו בכיסו בכוסו שאר!ל השלשה לבד

 הוא הטעם • והשלישיפהיאבצכיעיפביפהכסא והשניפהואבפשחישהחטה־
 הצנזעברבים הדברי׳כגון שבשאר מפני הדברים חבשאר יותר נכר השלשה שכלו
 יודע אין השלשה באלו צנועאבל ענו זה אדם שיאחרו כדי אלא ששה אינו שחא
 צניעבדברים שיהיה כש צנועבאלו יהיה ואם י*כד יפ׳והוא הבורא אלא אחר בהם

 כיושב באימפה אלא האכילה בכחופ לומר רוצה איל באכילפו ואחרי ־ אתרים
 * נבראו חנם על לא כי נפשו שפאו חה כל bשיא היא חצוה אדרבא כי המלך לפני

 הרמוז הגדול והסוד ברכה של בכוס ועשרה האכילה נאחרובעגין דברים ועשרה
 בפוך קציע מחנו אזכיר ועפה * מאל גדול רופוהואסוד במדרש נתבאר בהם

שישמש בידוהשחאלית היחניפ ידו שירחץ ידיו כשיסול אדם צריך כי וזהו דברינו
השמאליפ



פרק חייט
 »5משמ שהליי לדוכן על ששלה הכהן כמו מעלה כדונמאסל לימנית השמאלית

 הוא הפשט דרך שעל אעכי הנטילה אתר להגביה הריך גס • אתידיו לו וריח]
 לרשז מאד גדול רמז להס יש כן א&פי הידיס את ויטמאו המיס יתזרו שלא מפני

 לעגיי׳• מפתו ליתן צריך גם ־ כסי כמבואר מה בלי ספירות לעשר אצכשתיו כעשר
 הלעיטנו בו כעשוסכא׳ יעשה ולא המלך לעני כאוכל אלא גרגרן יהא שלא צריך גס
 כימהשהיאאדומהוקשהבמשכתאתריו* (יאסימכה) הזה האדם האדס מן בא

 היא תופש שאדם המדה שמיהוכו׳כי בבל שראדעניותא בפסתיס ארןל ולזה
 מיס שאמרו כמו אכילה אחר ידיו ליטול צריך גס * וליתדו להעלותו אליו נמשכת

 מה עליז תקטרג שלא כדי הולטס החובה ולמקום חובה באמת חובה אחרוביס
הטעם מן כי כלי נריטס אחרוביס מיס חזל אמרו כן ועל * חלקה לה ליק צריך

 ופעם פעם בכל לכך מיוחד מקום לו יש אם כי וכל * בהם ליזון יוסלהאדס שזכרנו
 עליו תבא המחמיר כן ואעפז לשס לילך להזהר האדם bי( כי ממש כלי כמו שהיא
 בכאן שכתבנו וכמה רות* במדרש מבוארים הס דבריס השורה ושאר • ברכה

 בו שיש מה אותו כתבנו כבר המטה תשמיש ובענין ־ האכילה בעכין רמוז הוא כן
 רזל וגס * כך ותחייב הדעתכותנו ביתהכפא בשין רק * מניתעשה בשין די

^ שאמרלחלמידיו אחד אמרובחכס ד  היא תירה רבי לו אמר שיך העזת ן1ע
 שבכתה תורה והס חלקים לשני כחלקת כלה התורה כי ודע • צריך אני וללמוד
 והטמא האפור יוצאים שממה כמו ט הטעם וזהו ממה יוצאה שבעפהיא ותורה

 אומרים זל הקבלה מחכמי יש אך ־ שבעפ מתורה כן השיכים אלו וכל והשכשיס
 כל האחרון ובשין ־ אחד עכין מתתיהכל שבעפכשפעיס שבכתכיתורה תורה כי

ש להוכיח  ומבורך להחלה הזה בלשון הרע יצר שין על כך בו שכתוב הבהיר מפ
 הזה אימא אלא פד אתי אתי מניה הרעמיהו יצר אבל ליה דלית שמתהוא שמו
 כן (כליסכט) בקרבי חלל ולבי דכתיב והיינו והרגו דוד דאתא עד מכיס* אתי
והיה לילה שותק היה שלא בגרפש לו יכול ובמה * לו ויכולתי הואיל דוד אמר

 לשלם דאמרו והיימ להקבה מחבק והיה מעלה של שרה מחבר היה ומאי • מחבר
 כיהו ומאי • לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אפילו בשרה אדם ילמוד
 והיא השרה אוצר והיא שמקושרתומשטרתומוכללתככלהמצז' כלה היינו שרה

 מורשה תקרי אל (דנריסלג) מורשה משה לכו צוה שרה הקבהדכתיב של ארוסתי
 והקבה מלכות שהיא הכלה שבעפהיא שרה כי בבאור הכה • וכו' מאורשה אלא

 שש חלוקים שהס בשור כי וכל • החבור טעם וזהו שבכתב שרה הוא תת שהוא
 ודברי׳ פה על לאמרס רשאי אתה אי שבכתב דברים ארלל כן בעבור האלו שרות

במצוין והשרה ־ חברו הפך הוא אחד שכל בכתב לאמרס רשאי אתה שבעפאי
 על פה שנעל תירה שהיא מה כעד הוא זה כל כי ההלכה שטת לפלפל שבעפהיא

 לצו מה אומרים ה בפי רותח זהב יוצק ובזה לה הראוי כפי חלקה לה לתת צריך כן
 ללמוד הוא טיב ייתר בהסשטתיכי ולאבד סדרים ששה כל ללמוד הזאת ולצרה

 כהלכה ילית לישא גדיל תלמוד אמכם בחכמיתאחרזת־ אחכ הפסקות!להתעסק
י א ט עשכע ע



עזלישי «רקחייט
 5תזחי;יד ש<;י להעאים אדם צרין כן יעל * הרמיזמ הסוד שכארכזלמעלה כמי

 (ימדע עיאמיםמלעטה והיי שנאמר כספיהם שבעכיללמיד שבכתכ(יערה תורה
 יומס יהגה יעלזהמיזהכתיככאמרווכתירתי לי) (שי״ ראשו על תמים יהיי

 שנאמר(יקרא שככמבייערעשבעעיומם(לילה תורה קרא (יהישעא) ילילה
 שאר!ל לילה יום(מדת מלת והם (יאשייגא) לילה קרא יום(לחשן לאיר אלקיס
מ ו!שה מכואר זה והנה ת הני  לתת אדם שצריך מאחר כלכי .אמרתי * ולילה יומס י

 שבעע כתורה אדם להתעסק היה הדין מן כן אם לה הלאר מדהומדהכפי לכל
וכסה ̂ למעלה־ שרמזנו כמו כשפעתמהדתסלילה שכעת תורה כי כעכור כלילה ,

 כיון nri^ סם הוא וכך ל^ולה איתו זכרס ככר הזה כלשון כך מצאתי המ(ע!א דף יז*
f1־« oנכיון לעולא לעולא אסתלק דתיי ואילפא בעלמא שליט דמותא אדעאלליליאאילנא 

 טעמא טעתין עלמא בכי כל אסתלק דתיי ואילנא בלתודוי שליט דמיתא דאילנא
 מאד משתומם והייתי מישלתכלילה מה כי לדברי ותזוק ראיה הוא זה וכל ־ דמותא

ק הדק שאין מקומי כני נוהגים שהיו המנהג על  עוני את הקבה שגלה עד כך נו
 היה כהר משה עומד שהיה מ׳יוס איתס בל ־ כך אליעזר רכי בפרקי כתיב שמצאתי

 שמחה שמיזתי זה כשראיתי אז כלילה בדתהמשנ ושונה כיוס המקרא בדת קורא
 לרבמ אחר סמע מצאתי עוד סיני מהר קבלתיו כאלו בעיני דומה והיה גדולה
 דודי פסוק על השירים שיר כתרגום שמצאתי בסורית שמטן למי עליו להשיג שאין

 עלמא למרי בשכחא למשתעי דישראל שריאתכנשתא בכן ־ הזה בלשון ואדום נח
 כתלגא חמר כיממאבאיצטלא דעטיף למפלח רגטתי אלהא אמרתלההוא וכן
 הוא יליאbו וכתיבי נבואה יפתנמי דאוריתא ספרין וארבעה כעשרין ק ועס

 חכמתא מסגיאות כנורא זהרק דאנפוהי יקרא וזיו משנה סדרי כשתא עסיק
 ביומא לעמיה לפרסומימן ייייאיפתיד ככל חרתין דהואמחרתשחועזין וסברא

־ קדמוי דשמשין מלאכין רכוון רבוא על וטקסיה רבא
תח ^  היאך יתראה אותו להבין מאד הוא גרול כי הזה הנכבד בכאור התבונן ו

 חיור דתלג באצטלווא דעטיףבימחא שאמר שאמרצחתאראויע הלבנות תאר
 תאר ואחכ ־ וכתיבי נבואה ובפתגמי דאוריתא ספרים בעשריןוארכעה ועסיק
 יקרא משנ'וזיו סדרי כשתא ובליליאעסיק ואמר אויע תאר ואדום שאתר האדם

 האדומה ולמה המלוכנת החסד למדת לרמוז הוא זה כל כנורא זהירין דאנפוהי
 הוא יומא בכל חדתין שמעתין דהיתמחדת שאמר במה התבונן ועוד ־ הקשה

 לי ונראה ־ למשכילים די מבואר זה והנה כיערה לעסוק שצריך הפלפול אל רומז
וגו' חיי לאל תפלה עתי שירה ובלילה חסדו ̂י יציה יומס הכתוב אמר כן על כי
 ובלילה ־ החסד ממדת היוצאת שבכתב תורה רל חסדו יי׳ יצוה יומס «ב) תלים (

 בעמן למעלה שרמזנו כמו ממנה השיר כי היוצאתממה שבע! תורה רל עמי שירה
 בה שירה נכתב כן ועל וכו' מתפלל שהקבל מפין בברכיתפק שארול וכמו ־ הלוים

החמישיתשהיא הספ־רה הה׳רומזתאל אבל ־ לתפארת רומזת הו כי בו ולא
כל רזל אמרו כן b( ־ מקומו זה ואין ארוך ש׳ ובצורתהאותייתצריך ־ הגבורה

העוסק *



^ד־ עזלישי ו!רק חייט
 יציה י«מם שנאמר ביזם חסר של חזט עלמ מושן החבה בלילה ביערה העסק

• אמיה לצקבריה באבזאילך טו מלילי לומד שאיכז מי כל אמרו ושד • גט׳ חסדו
 ומטה מעלה שלום יהיה ואז לה הראוי כפי ומדה מדה לתיפלכל צריך כי הוא זה כל

 כעדו שכינה בלילה בערה השסק כל חייא ר׳ תני כך אזמר מסכעעמיד ובסוף
 כן על בלילה מושלע מה ט הוא הטעם יכסנ)6( בלילה(כו׳ מני קומי שנאמר

 ודע • למעלה שבארנו כמו רפה השכינהמה כי וידועהוא דוגמעה לה ליען צריך
 אלא לאומרו ראוי שאינו דבר ואומרים הספיריע בעגין ח!ל שדכרו מקום בכל כי
 שהיו ובעטר • ביעכם שהוא הבורא על אלא הספירועדברו על יינלא הבורא על

 הספיר e כמדבר כנראה ההוא השבח אומרים כן על הספירה עלאועה מדברים
 אליהם שיפעל ובקשו אעהבורא ושבחו הזכירוה מ על צריכי׳לה שהיו מפגי ההיא

מקום כל דבר סוף • אמעיוע בראיוע למעלה זה בארנו וכבר ההיא במדה
ע בבורא לאמרם ראוי שאין הספירועדברים בעגין שידברו שעראה  שעיר כגון י
 שבח דרך על שידברו וכשעראה הספירוע■ על נאמר הכל לה והדומים וקומה

 ועל • דבר־שיגבילהו אין כי להן בחוצה וכז שבשק עלהטרא נאמד הכל והודאה
 to כי ומטה ומעלה ואחור פגים ולא שמאל ולא ימין נןאיןלומרבטראיעלא

 הוא כאן שעד מורה כשעאמרימין הדברים שבשאר גבול מורים האלו הדברים
 כזאע עציו לזמר אין יע׳ בבורא אבל בלום ולהלן מכאן נמשך ואיע האחד מנד כלה

 לא ושמאל ימין שהספירוענחראו כלמה אך שבארנו כמו שוה מקום בכל הוא כי
 שזו בעבור מצדם אלא אוש מגבילים הם שיהיו הבורא מצד ושמאל ימין נקראו

 מגבילים הם שיהין אלא שמאל ולא ימין לא אמר p על בצשן וזו בדרום עומדע
 בספירו כלומ בגבול כת לו ייציש הטרא אבל שסיף ולא עכא פה עד לאמר האדם

ע אוש מגבילים שאין גבול בלי כח לו ויש  ושמאל ימין להבין נרצה אס הוא זה וכל י
 א1ן כפשוטו הדבר אין ושמאל ימין שנקרא מה כל כי לומ אעפשנוכל ממש כפשוטו

 מימנעומקרבע שהיא רל גבול על שיורה לא הימניענקראעימין קדה לומ לצו כך
 בני משמאלעאע שהיא וקלשמאלדין חנם חסד להם כדילעשוע אעבגיהאדס

 פשטי שאין פי על אף וסברעי דעעי זאעהיא • סמאל וזהו ומחייבעאותם האדם
 כמו הדברים שיהיו בעחלעהעיוןיקשהלו בהם שמסתכל ומי כן שרים הדברים
 אבל שכעבעי בזה מודים הקבלה חכמי כל שאין ברורה ידיעה אני ומדע שכעבעי

 החכמים כל כי שכתבעי זה אלא אחר בענין עקון האלה בדברים מצאעי לא אני
 מה כעבעי לכן דבר היחוד בעגין דברו ולא עהו יסוד על בנו הזאעכלם בחכמה
 דרך בראמעאמעעעעל לד אוכיח ועחה * והשומעישמעוהחדליחדל לי שנראה

 האדם יוכל לא כי לך אוכיח אני אבל ספק בלי כן שמורים ר)ל דברי האמעולהניח
 השלם מעלוע כל כי רואים שאנו בעבור כי הסשרוע עגין לבד בטרא להאמין

 שמנהיג רואים ואנו שלמו אע המנהיג הוא הבורא כי רל בהכרח מזה זה שונים‘
 שהם מהמדוע באה הפשלה כי לומר אנו צריכים כרתנו במדועשזפועוע! אועו
.עמוד׳ חצבה שנא עמודי קצוועשנקראו לשבעה נריך השלם כן אס הפשלה כלי

״ ע כ .ס



עזלישי פרק חייט
 אבאגי יעעה • ה W בהס רמזנו אשר כראשיי; ימי שכמו; והס )ט משלי (שבעה
 ־ מלכות יסוד הוד תפארי;נצח גבירה חסד הקצווי;שהס לשבע העולס צרין כי/ד

 מלבק החבה המדה שבזאת רל זה כלא למין אפשר שאי תחלתהבגיןהואחסד
 הזחתמלבכין הספירה כי אמתרל הזאתמיס הספירה קרא ובסי * עוכותישראל

 הספיר' וזאת הרענשפעמשס שיצר הגבורה מצד הנעשה על וסולחת ישרל מומת
 ולא שכליות הס הראשונית השלשה אבל • ממנה למעלה שהיא הטנה מן נאצלת
 ברואיו עס הקפה שעושה גדול חסד וזהו בפירושם אנו אין ועתה מדית נקראו
 השלם אין כן ועל כן נותן הדין אעששאין ומתרצ׳להס ראשון ראשון מעביר סהוא
 החסד חדת אחרה כן מנאתי הבהיר וכספר • העמוד זה בלתי להתקיים אפשר

 במקומי שם אברה׳עחד שהרי לעשו׳חלאכתי אני הוצרכתי לא היותאברהם יחי כל
 מזכה אני נתחייבו ואש אתהשלם מזכה שאני זאתחלאכתי דאני משמרתי ושחר
 • בשלם אברהם עשה זה כל לעשותרצוזאביהם בלבבם וחטא משיגם ושד אותם

ה דק והוא השני לעמוד מודהשלסצרין מד ה ^ ה מ ה  כי שהזכרנו הראשונה ו
 ואין חברו את והורג גוזל אחד כל ויהיה לרשעים ענש מגיע היה לא העמוד זה לולי

 וזאת הרששם להפרעמן כדי הזה בעמוד להתנהג השלס צריך כן על צפניעחמנו
 וכמו החים מן שיצא אש רל ממיס ונקראתאש שהזכרנו החסד מן כלת נא הסשרה

^ שהמ^מא  ונקראו האחר׳ מפשליתהמדה הפן הזאת פשלתהחדה כן האם ה
שד 4ל (דבריםאלושכיסזריעותשלםשנאמרומתחתזרושתשלס  השלם צרין )

 שמדתכק והיא משניהם ומקבלת ממוצעת מדה שהיא תת והוא השלישי לעמוד
 דו אין הראשונות מדות שבשני מסגי הוא זה בעמוד לשלם שהואpוהצ שניהם
 חדתהדק שהיא הראשונה במדה נדון יהיה אם שנתחייב מי כי חפט בהם לשלם

ע הוא כאשר חמלה בלי אותה ידון ק והיו הקשה הדק ד ס  הזכאי את מפלים נ
 בשלם אשלי שנותיו משט לו נזכרים היו ו& בחדתהחסד לגמרי למעלה והטוב

 ומתחברים כאחד. דברים שמחבר כאדם ממוצעת לחדה השלם צרק כן על הזה
 נפרש׳חהם חטאו הצדיקי' שאם מעלליו כפרי כדרכיו לתתלאיש כדי אחד בנושא
 • הזה בשלם כן גס הטוב גמולם להם משלמים חצית עשו הרששם ואס הזה בשלם

 כי כנגדה היא חמה יגלגל לשלם יוצאה אורה שמשם מזרת נקראת נזאיגהמדה
 שהם חמישי ולעמוד רביעי לעמוד השלם צרק שד 'מחפה מדתהיוסבשפגנת

 שנאח׳נשמית למעלה שזכרמ והגמרה מהגדולה ונאצלים והסנשפשם נצחוהוד
 לשמאל הוא וההוד תחתהחסד מכמן לישן הוא (תליםיי)רלשהנצח ביחיכךכצח
 החסד מדת רל ההיא שבמדה רל נצוח מלשון הוא נצח ועגין * הגבורה תטקתחת

 לשם הודאה מלשון הוד וזהו לשם להודית צרק p על המקטרג את יהזמתמנצתת
 צרין שד • השטן לפני לעמוד האדם יוכל לא שייעהשס שאלי העמוד זה שיסד

 והכל ונקבה זכר דוגמת ספירו׳והס עשר שהם שביעי ולעשד ששי לעמוד השלם
וכבר שוכדסבה הספירותbט ישראל כשפעעלמלכותהקראתשכינהועסת

ל ועלכן למעלה זה בארנו מה והוא הכל חן כלולה שהיא מפגי כלה אותה קיאו יז
שאר!ל



̂י רק8 חייט r מזלי h

 זה ן עט הכהירנעבאד זכספר • הכל מתערב ששם מפגי במערב שכיכה סאר!ל
 למעלה זכרני כאשר למדיעהאלי צריך שהעילס שבארנו יאחר • יתמנאהו שם עיין
 דין יפעיל ית שהיא ר׳ל בעגמיעי ממני באים יהרממיס הדין כי לימר אין כן אס

̂השכיי כשליתיי משנה י<איני הבירא כי ירממיס  )7̂ אני כרמני יעל ממש כענמיתו כי׳
 י האציליעאנ♦ בעגין הJעו שכעבכי מה יכל ־ למעלה כבר למדיעשהזכרני צריכים

 יכמג • מקים בכל להאריך צריך ואיני למעלה שכעבעי ממה איתי שמטן סימך
 כן רחמי' אי דין אי חסד שהם אלי מדיח משלש באחד אלא לפעול מכל לא שהאדם
 שהם שזכרנו הארבעמדיח כנגד כי ידע ־ רציני כפי בהם פיעל יח׳היא הבירא

 מיס ואייר אש שהם יסודי׳ יד' מחכיחשכיכה ד חפארחמלמחכעדס גמרה חסד
 בד״ אחד דמיח ברא יי( הקבה כיצד • שכיכה מחניח בארבע יחחאחדים ימסד

 רפאל אוריאל וגבריאל יייכאל והס ד׳מחניחשכינה והס ממש אדם יסידיחכדחיח
 כנגד היא גבריאל * חסד שהם העלייכיס במים ימחאחד המיס יסוד היא ייייכאל

ד מ  הריח יסוד והיא לפניי אוריאל * מעלה של באש מייחד בישראל הענמד האש י
 במערב רפאל ־ למעלה בארנו כאשר במזרח האיר כי לעילם ייצאה אירה ומשם
 הכביד כסא מחחח אשר העפר על הממונה היא כי ר!ל יאמרו העפר יסיד והיא
א  הסער בחחלח בד׳מחכיחשכיכה למעלה בארנו וכבר ־ הראשון חמר כקרא מי

 1יחק מוצא לכסן> יש כי באימרי הפסיק בי ד׳יסודיחרמז בענק •אך די בי שיש מה
 הקבגה חכמי זה בארי )וכבר כת </יזכ יגי'( יציק ואבן ייקח מעפר ברזל • יזקי לזהב

 היא הניף שחולי וכמי • למעלה סודם שלמננה הדברים כל לידעכי לני יש כן על
 בריאיחה הנפש בעגין היא כן הטיביס במאכלים היא יבריאיתי הרעים במאכלים

ס הרעם המעשי' הם יחליה הטיכיס המעשים הס טנ  כמי כי ידע • ולמטה למעלה י
 שכני דעחר!ל ולפי הקבלה לפי היא כן מעלה של המדיחיהמאריס בעגין שרמזנו

 המדיח בעגין אחרח דעח להם יש עווני מבכי הפ^סיפיס אך ־ מדיח להם
 המדיח מכנה הכתיב כי רואים שאני מה כל כי בקצור כיכחם יזאחהיא יהחארים

 עעיליחדימיחלפעילי׳הבאיח היא טעל בל א מדיח בעל שהיא ייח׳איט יי( לטרא
 שהיא מי שכל מפני חטטחנפשייח בעל יי( שה^ לא מתנוטחכפשייח עאח?ירל

 יתכן לא הדבר יזה המקרה ובשיא המקרה נישא יהס דבלים שבי הס מדה בעל
בטיב כינחם יבאמחלפי דחקם הביאם אנה עד דאה יח* בבורא עגין בשים

 בסודי' להם אין דעבאמחכי רמי*אך שים לי אין בביר׳יח' כי אמחהיא כי כדחקי
 לדבר ושלא יהדרשי המציח להניח היה יטיב כלל יכחלה חלק רזל יבסידי׳ התירה

ח חיכיקיחשל שאטלי בהם טעם איתסמטנחסילחח מלהוציא כלל בהם  רבן ט
 ואס • עכינם חדע יאז הנבוכים מורה מספר השלישי בחלק יעיין • איתי מדעין

 מאמיפיס שאינם חכמחתירחני שאינה באמחיבבריר דע חכמה ההיא החכמה
 יחצא יוכיחיחעלה בחכמה דרשי החזרה במיפחיכלסתרי ליהס שבא בדבר אלא

 היא. יזז במדיח דעחאחרת להם שיש הbהק מחכמי יש ישד • ממצרים יירכבה
היא מכחס נבראו' הספימחנאצליחילא כי הקבלה להם שיש אטע בקציר בינחם



סדקמדימי חייט
מ לאמרס שראיי לכרים שיש •יאעפ כמשפיעים במקבלים(לא ?(א השמי כי מד  כ

 הראשיפה הסבה ק פי על אף מאגל ה«א המאכיל שכח ש על (אף * ייג בכייא ולא
 על אעיזוד כן־אכי כמישישבנאצלים בשלם דבר שים בה ואיןל(מר איןלהגביל

 פיהם על אשר ראייתי עדאשראמפאמריץלקישיי/י(הרתק כמבמי אשר בינתי
^ ילריסני מש'ברחמיו כתבתי ל  רקכאטי מכתם הר של הרב עגל אמן אתדילע ב

 זבראשיכהאבאלהתאמר • קצתם תנתלבריווגםלסתיר יהכנ^^לבאר ל•1 . .
 כנא לאפיק מאי רישא לשלאיההיא יתיר לסתים אשר!לרישא הביאוימסה אשר ־יי’

צחכהר' אכתר׳ה למרדף עלאה במתשבה רש בסתימי כלא לכהיר מה יליעיכהיר
 יכי׳היא דסתי׳לשלא רישא יכי׳־יפירישי פייסו ההיא ימגי אתפרס פריסי תד מיני׳
 שסה ממנו האציל בראשונה כי היהבהלרגה שלי האור התגלית אשר סיף האין

 בתתלה אורה נתגלית לא היא יגס האצילית בלריש אמרתי אשר והיאהכקילה
• מטי מטי(לא יהיא נסתרת היא עדין יריעילזה ללא מאתר באה היא כי מפני
 שתראה כמו להם לפיס היא סיף לאנילותשהאין לאלם היכלים תשע הם ואלי

 הפרסה הס אשר הללי היכלים ומתשע • בעה הזה לדרוש הסמיך האצילית כלריש
 י?ס ויצירה יעשייה לבריאה ספירות כקראי אתרים הכזכרתכאצליתשעהיכליס

 ריחין אכין נהירין(לאי אכין ללאו להיכליתהראשיניס היכלים הס ספיריתאשר
 שאין יכתעט בהם שפש הדעת ואין גלויים הראשיכי׳אינם ההיכלית כי רל • וכי׳
 תפסין ילא בה במחשב'עלאה,תפסין ולאו ברשתא קיימי לאו ואלין בהם שפש שם
 הראשונים אלי כו׳פי׳כי סיף אין אקרין כלן ילתתא עלאה ממחשבה נהירין אלין וכל
 יכל • ינו׳ לינא אתי ילא מטין ילא נהרין משן הכא יעד סיף האין לין להם יש

 לאצילית אלין נהירין כל הפי' וכ('• אתלבש כדין נהיר ילעממה ילא מחשבה נהיר
 נהם לאלו היכלית שהם אחרית כתלבשיבספירית כדין נהירי ממה אתילע ילא

 שחמ׳ששעיר יבמה • כחלא כלהו לאתכלילי על בלא לא ספיריתוכו׳יאשל השור
 לחשוב אין הכי אפילו וכי' בבורא ילא במלית היא הנזכרות מהשמאית הקומה
ס מלשון הס אלא י כמותי ששר הס יתהללו שהפרסא חלילה • שיסתמלמתן ש

 עלכו פרסה נקראת אחת שכל הסאיתיית קימה הללישבששר הפרסאות וכל
 ירביי האיתיית* בלריש שפירשתי במו מההר הכחתכיס כאבנים מהעסה בחתכי

 יהס בקירנס מהכאתהפטיש לסניציתהמתש^צית רימז בכאן השסאיתשהזכיר
ש מהאלפא הנעשי' האישיתיהצריפיס מחבור הנעשים השמית שתלס  יצירה בי
 יזה הקלה של שמיתיי ס^ה השרה שכל ילעת וכבר • הלבריס נבראו שעמהס
 פציתהמזבת ובעגין • בגה קימה ששר בלריש ההריסה בשש בארן ייתר תראה
 וגס הריחות בלריש שתראה כפי בחרניתהללי טעה מזרחיתיכז׳ לרומית בקרז

 היא האמיתי כיהמזרח אמתייתמסה שאיית תמצא ישם בנה־ היחיד כדריש
 יבעיק פי'• שהיא כמי לא יתמצאס שם הביצבקש היא הצפיני החכמ׳יהיחרחי ספיר
 יצידק מכיאר ייתר משל המשלתי כבר • יכל' העין בספיריתמאיר שלביא המשל

ימתנז בי סגלה היא אבל השמש של האיראימעצמיתי ייזהיהיאאירהשמשכי
מצא *



h סרק חיים
 שלו סגלה הוא ) קלס ת!לים (לסגלתו ישראל יה לו בחר יעקב כי נאחר זה יעל יוצא

א מהשחש המצא כאור  כו1 באצילויגחהיגשיג הראשונה להעריד של
 נקראעסוג שהעלה עלועועלוליס חצד אלושהס יצחשובשי׳ספירו^ שלא פי׳זולפי

ע ואיכה ר ד  pnwD י■ אלו כי חלילה מין והאחרוע סוג בהמפה העלול עס בחצין ע
וחה אחד יחוד הם ״ IP

 וא*י בזו יש בזו שיש הראשוג׳ לוזגריד ט׳שלא ולא עשר ואט * מין עק« כדגל
 חה אלא כפרט ולא כאעילותמחתשעלגדלמעלתח־ ששם «'םערל&ודס

 בכלל ואין שבכלל שלפניח מאותה באזגילות האחחנה ח^שמדהליגעא׳
 שבפרט מה אלא היחודשוהככולם עד כי מעלת' למעוט סעגין ל««ע מלא

ק יעירח כסגר שאמת וכמו מאיןםוף העעגלם ע  והכלכקש׳כשלהצ סוען נ
 בגחלת הקשורה ראשו נמעא דכר מסון» כי • כחחלתן כין?» ר0<ס9 שם ן1א

 תפריד לא ולכן בלתי סון* ואין • סופו נמעא ומראשו «'שי'א?»שהמשסי
 שהיא הראשונה כזח כיוזנא ■ סון* זולתי ראש ולא ראש ייין לממדנק ק הוא

הט' החחשבה כמעיאותו שוים וסופו דכר ראש כי ואלוהכיויזפ העפמיל  חן
 מעלי(בדרד לגדל תם׳ זח זולתי זח ימעא לא כי וכאחדותו העקינליס קנע ימסו

 ־ חלילה וחין סוג חוא תחלתהמחעוכח תל שאמרו למח קמ«נ לא לםעירוע
א בעניטוכעקרו שמשכיל עש'למיaדtסון החלוק יזל׳לסשיקכלו ל  האחרונה ו

מהט' באצילות ואמר מדזנחבנין• כדגל יתכאר כאשר הכעעע להם ושיחשו
 מעלתה* לחעוט הענק למטת שלא עשר אחד ולא עשר חלל אלא עגיין «ד

 כ« תחשוב פי׳שלא והיות לסעיר׳אחת זכרנו אשר ד^עולח אפשל שאי החקכל׳ם
 שהאחרוצ בעבור אק מעלתה לגדל כעכורכי עשר אחד להשיג האמשי לשכל
o»»1 אלא w»» פגה לראש נתנה מהגה וכדגל כד נתפש המספר סם או 

 ה להנהוגה?שלם העכורה לכעלי הענין טעם יתכונן כנין ילבאפניטיג ייקריים
 לה שיש השפל וטעמם מנהגם שם עוד שיתכאר מה עם שהם השוקמים אלו

 כזה חעלה חשט מעלח כעאתן הספיחמעזנמן כמעלת או שמיים הקאיים
כיתתלתהמחשל אחת הלני ישיג יולןדיים
 • כתחלתן שוק וכעק המעשה סוף הוא שיהיה לא השם בשימף יחסו והכל A פכל הנשלל
 כחציאותו שויס וסופו דבר ראש כי «גאי וכאשר ־ חלילה לזולפו ס« סיעף דפיון

כי וכו' וכאחדותו חוץפהשג'השכל הוא נפועופאח׳שהלנ׳הנעלם  שהוא דבר ראש פי'
 ביתדוד מלכות שהוא וסופו כתרעליון האמשיאיןיאוילקמיגלוסוםכפןפכיהכפויג

 כחוש היל הכל כי במציאלואחדית שזיס סהדנייס ו׳אינפאחי ־ מגם פשוא פקדה הוא
א * סוף אק בכת וחתום כפות יחסו כשלהמנגפלינלפה נזה זה קשויי' ל  זה יחצא ו

 ■ וכעקרו געגינו שמשכיל לחי זה זולתי הפשונההואכיכלדנרמלס לעסיספזרמ־
 לספירה רמז שהחחשכה שמשכיל חי פי' סםוהשס לה יש כקודה וכל מקודה יופזים אנו
רמז שהמעשה שמשכיל וחי הראשונה ■!יגסיי' עשרים עי׳כ׳וכבפספיה ופד יוד סלה

ד מסשח החחשצ' ידזלת זל מאמר ישכיל למלבות השרים ראש על הושם וכתר ־ מ
הוא והפלניס



חייט
 פי^החעשה היא
 מאחר ישכיל וגס
 יהירה ספר כעל

 באחאיכעיץסיפז
 כתחלק׳יהעדעל

 יסיש דבר שראש
 מ כמהיאיתן שיי׳
 שבשם הי' ליה כי

 לע^יד המשמשי;
 היא בלשיןיהיה

 השם־יהה׳ בראש
 החשחשי;עלמגר

 היא היה כלשין
 יגם • באתרינה

 ( אין שם בכתר
 • אני יבעסרה
 לזה רמז והאריה
 השכלית בכריית
 על זנבי שמגלגל

 נקר יהקבה ראשי
 יגםלזה אריה

 החלבית נקראת
 היא כי עטרה

 להיית מתגלגלת
 עטרבראשהמלך

 תןל אמרו זה נעל
 הייזנבלאריי׳כי׳•

 לזה רמז יש ושד
 איתייתא*ישלשם

 של הא כי אד׳
 הכתרנתמבר׳עס

 המדה שהיא הי׳
 שהא׳ העשירית

תתלתהאתדי׳יהי'

 לשק יהיא ייזיילכים בזכרי ני לדעת לך דש • אחת על אחת
 גלא (ג»ד • ייעלה הכונה אין וסין* ראש הסבירות בענין

זיזמוייט עשר ייליאה בי וסוף דאש גבול לאלקות היות חלילה
 • ליי׳ השעי זה סעד גתבאר האחח׳אשר בעבור בארנו כבר
 מיזתד שם הזא זעוד אבל בנבול נגדר האלקות אין כי ממנו

 יהזאימ׳של ללקבה לו אשר האעילות ענין על היא הכונה
 עולסהזאשעדיהיא בו הנבראים וסדרחזקון וסוף ראש

 הקייס שהיא עשי * הסדר בעבודת בו יתבאר אשר ובענין
 לא כי לך י'היי הק אשר ילותrעניןהא כי לדעת לך יש עוד

 היייןינלי׳עפפי יחסי בעבודת למטה עוד אזכיר ואשר זכרט
 שנתחדש או שנשתנה ענין איננו הסדר

 היה לא אשר בנאעלדבר או במאעיל
 כי זכרנו בכר כי הלילה טרסהאעילות

 ית׳• האלקות הוא הסעידות אזרלות
 חאלקות כי אמונה מחנה בדגל ואמרט

 האעילו' ענין לרבדאבל ישתנ׳מד־בר לא
 והחתום הכמוס הכה שנתגלה הוא

 מהדלקת מזה והמשל • הסעל אל מהכח
 נודע לא כי להבה ומעלה מהגחלת הנר

 לאור לפעל יזניאתח עד בגחלת להבה
 בכה בגחלת הלהבה כי ויחע העינים•
 חרוש אין בפעל לאוד מהכח זבזגאתה
 שגימלי׳חסד איק על שנתגלה האור שהוא הפעל אך בלהבה•

נמד׳היה דני כל יכן * טרס ולא עתה בה לחאח הדוש הוא
 פי׳דבר * מאעיל חסרון אין מדיגחלת הלהבה בזנאת גם

 'tfi • גאעל • מליון השלהבת על בגחלת יש אמנם • בגחלת
 ילא דכיעח־מן• טרם ולא עתה אותה הרוא׳ לעיני מעלה

 קדמה וחנה • השלהבת טרם הראותח
 כי הנמשלבאעילות• הוא כן במעלה־

 עד במאזגילם חם הכהות שחם Vהספיו
 לסאת להתגלות ית׳ מאתו חרזגון עלות

כה בל היות רל • הפעל אל מהכח
 תחלעלספזי׳הראשיש׳ ממט לעאת העתידה לפעולה יסוד וכה

הקראיגימושם? חמחשבה תחלת כשלמו׳ השפל בעולם

 ענד ספיריע עשל
 ענד ̂א הכעו׳חלילה

 • לן שבאלפי יה
 השדר• כעבודת

 נשעי ש׳בקבלה
 היות העסייייע•

 «׳ כלכחיכח•
 כלהייהיהייס סיוע
 בעילם לזימה יסןל

 דבר איתי על השפל
 דיגעעי• שהיא
מיייש חסד בול המשל

 שכיבעיליים עחשיב
 להסראשייעזעתלילין

 הקבלי' גד על אלא
 תחלת כשלמות

)P המחשב

העשרית תזלת
1סנ על א׳ יתיזדתאלהא׳ביעדהט׳מגיעמספג־האסדיםוהי׳איננהכיאםמביר

אתדיס



*היים v h u p i t
 היס ראשון כמיושכה שהיה ומה קדשים שהם והמעשר הבכיר לזה והרמז אחדים
 סשרומכלימה עשר יצירה כספר הכונהחלילהמ־ אין כפעל• אחרון

 ספירומלא ועשר הנכדלים השכלים כי ידוע • יכו׳ ראשית עמק סיף להם אין עשר
 שאין יחי הכמה כסוג הם יהאחרית הראשית כי כדיוק ואחרית ראשית כהם יאח׳

 אחריתיכו' ראשיתועמק עמק לזל כסמוך אחר ולזה זה עליו לומר אין כמה לו
 כחחשכתנו הספירות לנייר יש ולשכך * הזה מהעתק להזהירנו עמק לשון תפש

 עגול( מצד ואחרית ראשית לו אין נשמי יהיה אפילו העגילי הדבר כי עגול בדרך
 ספירות עשר ספר^יצירה של אחרונה בחשכה אמר ולזה תכליתגשמנת( מצד אלא

 הנזכר בספר אחר וגב • יכו' ושוב כרצוא בהם ודברו סוף להם שאין עשר בליחה
ל • כתחלתן סופן כעק ב  והחתום הכמוס הכת שנתגלה הוא האצילית עכין א

 מאצילה אצל נתחדש האצילי׳לא שהיא למעלה שאמרתי הנקודה כי אחי כו׳־דעלך
 ט היה הכל כי דבר יחסר לא השלם ואצל חסרון תבלי שלחו' הוא סוף האין כי דבר

 באתדו'פשוטה הכל אלא * שכוי ולא תמורה לא מ אין אשר השוה באחדותו כמוס
 הרחיפ׳ואף אס כי בה יחסר לא בה כמיס שהשלהבת ועחלת בסשג כמים בו והיה

 והגחלת אחד הכל האמת לפי חהגחלת נבדל בעצמו דבר נראה שהשלהכת ש על
 היה הכל כי השלם אצל דבר נתחדש לא באצילות וכן השלהבת מתאחדתבאש

 הרחיפה חסר היה אבל בומאחרשכלהנבראיסבאוממנושהצבתבצבתעשויה
 שנפשו העת עד ברואי׳ לברוא היה לא הקדמון בחפצו כי הפשוט החפץ והוא לבד

 על והזהירכו * קדם ולא אז למה ט לשאול עסק לכו אין הזה וכעכין * ויעש אותה
 אלקיס ברא אשר היום למן לפניך היו אשר ראשונים לימים נא שאל כי בפסוק זה

 הפשוט החעץ נתעורר מאז כי ובודאי • קדם שהיו בדברים ולא )ד לניים ( וכו'
 ועל השלהבת להתגלות סבה בגחלתוהיה הרחיפה הוא הזה החפץ כבראי" לברוא

 רצון נקרא הרוח כי )א ראשית (המיס פני חרחפתעל אלקים ורוח ב1הכת אמר זה
 אוחגז אצא חסר היה שלא )א יחזקאל (ללכתילט הרוח שחה יהיה אשר אל שנאמר

 י׳ספירו׳אשר הוא ההוא והאור אור׳ יהי אקר אשר החפץ היא והרחיפה י הרחיפה
 יוצא הרצון כי ללב והרמז בל וקיימה בב' לתורה התחילה ולזה י בנקודה באו

 הקיום ויהיה הרצון שהוא הלב אם כי הבריאה קדם דבר חסר היה לא כלוח מהלב
 היובל יהיה שאחריהם שנים אלף מט והם בקיומם הרצון שימשך עיד כל בנבראים

 שק' מהחשד המתחיל הבנין שממזתהרמוזותבז׳סשמתשהם ז' לסיף הבא הגדול
 המדית וישיבו הכל יתבלה ואז שנה כ ההוא והדור )קיז מלי® דור( לאלף ציה דגר

 והרמז לל תמצא לב מלת וכשתהשך י בלאשוצה שהיו המו אליו ויתקבצו לשרשם
 מ׳ שנא לעקרם ישובו ואחכ בקיומם הלב שימםך הזמן לא הנבראים יתקיימו לא כי

 הדבדו׳הנבראזם יתבלו ואי )לי איוב (יאסוף אליו ונשמתו רוחו לבו אליו ישים אס
 אין נאמר העליון היזקור יעל שרשם אל יתקבצו היי מהם אשר שמקוליהס תפני
 גאמר הנבראים ועל • בליתך אלא בלתך תקרי אל נ) בלתך(פעיל און כי כיי קדוש
 סטתיהס התבלע מבלי הנבראים לאטד אפשר ואי קכ) תלים( מ׳ יאבדו המה

א מערכת i 10 י



?טלישי פרקחייט
שנתחדש האור שהוא הזה האנילות ועל ־ העליון המקור אל וחזרתם המקיימם

 ויאמר דכתיב מאי ברכיה ר אמר ־ לשונו זה הבהיר בספר בראשיתאמר במעשה
 והקנהו נאה חפז לו שהיה למלך משל ־ והיה נאמר ולא אור ויהי אור יהי אלקיס

 רמז היאך רחה ־ עגל היה שכבר אור אור יהי ההד שם ושמהו מקום לו שזמן עד
 האנילו׳היה קדם כי הזה הענין וסוד ־ אנלו דבר נתחדש לא כי שאמרתי מה בזה

 הקבה של כחותיו והיו כלל עלויו מנד נד לשוס נוטה היה ולא יחיד הקדמון האור
 להמשיך מלפניו רצון וכשעלה כלל כבודו נכר היה ולא כתוכו ונעלמים נסתרים

 יכולי׳לעמוד אנו בהשואתהאחדו׳שאין תונאותהתעלומותוהאמונה המשיך פעלו
 השפע ושואפים בגחלת הקשורה כשלהבת בו הקשורות הספירות ונאצלו עקרו על

 ראה אז שכאח׳ זהו בסמלתה השואכתהברזל האבן תשאב יתכאשר ממנו והרצון
 במחשב הביט ראה אז עזריאל?ל ר ופי׳החסיד )pכVחקרה(א וגס הכינה ויספרה

הציורי' וכפי בו לעסוק מתחיל ואחכ בלבו ושסק המעשה המשער כאדם הטהורה
 יספור וספר ספר ספרי' לג רמז ויספרה • ממנה שהאציל כלל באותו צייר כה שהיו

 איתם המשיך ית והיא הבנק תכונת סדר על עומדות היו ההיייתלא כי רל הכינה
 והכינם ושקול בצרוף אחד כל ושם אחד כנין ההיייתיסדרסעלסדרועםהחהס

 (גם • אחותה אל מקביליתאשה בחברתה אחתואחתקשורה כל אשר אותיות בכב
 התחלת מצד גבול להם שאין אמיפי וגבול חקר להם במדיתשיש אותה שם חקרה
ף באברי כנשמה פעולתם בהם ופועל בהם יתנחצא והיא עצמם  חול ואחרו * מו

 לבושים עשר הקכה לבש וכנגדן מקוחותכלה בעשרה ישראל חזיתכקראו במדרש
 באמצעית נברא הכל יהעני׳כי בבריאתהעולס הקבה עשר׳לבישי׳לבש ובפסקתא
 בגחלתכעגין כשלהבתהקשורה בו אדוקים הס לבושים ואעפשנקראו הספירות

 דלבושיה וכו׳כהדיןקוחנא הבדים לבוש האיש אל ויאחר בבראשיתרבה שאמרו
 שהיה למלך חשל אחרו כן ועל ־ המתברך ובין המברך בין הבדל יש ואעפכן מניה

 ונסתר נעלם והיה <ת מחני חוץ דבר שאיננו היה ככר הזה כלוח'האור נאה חפץ לו
 ידו שלח בחלמיש שנאח' כענין הסתומים ההויות להחשיך מלפניו הרצון שעלה עד
 לאנילית רמז חקוס לו שיחד עד וזהו ופעולתו כחו אחד(אחד לכל ויחד )כק איוב

 אינו הזה האור כי ובעבור • פעלתם לפעל שיוכלו כדי חמתם ההויותילתתלהס
השפע נאצל משם אשר בחכמה שנתן רל היה שכבר אור אחר כן ית׳על מחנו חוץ . ,

ה • קי) תלים עשית( בחכמה כדא׳כלס ro ׳־ף תא הזהרז  ויהי אור יהי לשונו ובספר^׳
 חרזא יאתבקע דאתפשט אתפשטיתא סתיחא רזא דא אור ־ היה דככר אור אור

 חרזא סתיחאה נקודא חד ואפיק דסתראדאוירעלאהסתימאבקעבקדחיתא
ע סיף אין דיליהדהא  אתפשט י' דהאי כיון י' האינקודא וגלי דיליה חאוירא ק

 חניה כדאשתכח אוירסתיחא רזאדההוא מההיא אור דאשתאראשתכח מאי
 איר ואיהו נפק דאתפשט כיון חטי ולא תטי עליה לבתר קדמאהי׳אתגלי ה נתוד

בדרוש אפרשנו הזה והמאמר ־ עכל הוה דככר אור והיינו מאויר דחשתאר
בהתקבצות וגס החפץ התפשטית ובענין ’ אלקי ישמעגי אס סוף האין

שהיא *



r רק8 חייט b

 הי;עשט(' דרך על הדעק מדעיק משל לכליעעהאהילזעאמשילך רומז העכז שהוא
 תלויוס ההעכיוע האלה ענועוע בלבובפעי אשר חיים מרוק היוצא והעקכצוע

 אמועו לי פעיזי דופק דודי קול השירי׳אמ שיר כספר עה והמכס ׳ האדם מיי כהס
ט עמעי יוכעי רעיעי  כענק למעלה שפירשמי מכוארעממה כזה הבוכה ל) לשיי ו

 יכירה ספר כעל שאמר כמו ורומודכר דפיקעהלבשהאנילועלאהיהכיאסקול
 והמקככו העפשטו פעולמהדפק לו יש כי דופק היה הזה אמ׳והקול דבר בו שהכל

 טל במספרו עולה וחו קא יוד כזה במלואו יקו שס שהוא טל יבא הזאת ומהדפיקה
 למעלה פנה יכירה ספר בעל שאמר כמו קנוות הששה ועשה פעל הזה השס ועם

 קויותי שהתמלתי הפסוק בסוף המכס שאמר וזהו י וכו׳ למטה פנה ביקו מתמו
 והכקודה ואמור־ פכים ושמאל ימין ומטה קכמתמעלה הששה והס לילה רסיסי

 מופכל עולס שלמות ג' לברוא יוד הס ש אותיות ג בהתלבשית מלובשת הזאתבאה
 בספר שאמרתי כמו באכילו״הקדוש לכלס רמז יש מוטבעאשר ושלם מורגש ושלם
 עשרה הס העט' לט׳ועם כוללג׳נקדותויעלו הספריס מאלו אמד שכל יספור וספר
 , ג'יסודותכי עם המתגלגל העפר כיסוד כלס עם ומתגלגלת מכלם כלולה והיא

■ טפין תלת גלגולין תלת לקבל "התקוכיס“ ובספר ’ שמלפ לשלם הארן
/סמכי בתרי לדמותסגולואזדריקו תגיכין ותלתטפין לדמותסגילת' כחבהן עלאין ' , ’ 
 <ןעי} י זרעא נפיק שזשבהדאיהומומאמתמן הנזכר בספר וערד וברית־ קשוט
 ף זי תלתטפין ואורמכומכמ ואורכמ קדמון אור דאיהו דמיי דאילכא כביש דאיהו

 ומכל וגבבאמכעיתא;ומכלכד דלתתא וקיגא דלשלא דאתרמיזובי׳עלאהקוכא
 בין מספרה מכד בין פירות ופירי פירות ששה היאתבהתלבשותה הנקודה פנה
 ראשונות ספירות י' האכילה לזה עשרה היא המספר מכד כי וזה התלבשותה מכד

 ספירותשכיו' לעשר לרמוז לעשרה כן גס שלה וד שהוא התלבשותה לאצילותומכד
 באדם יש האלה העשרים ולשמת הראשונות־ הספירות מכל נעשו אשר לבריאה

 ספר בעל שאמר כמו ־ מכריע עשרה כל ובין ברגלים בידיס״ועשר אצבעות עשר
 בין מכריע הלשון כי המשר ובמלת הלשון במלת מכריעבכתיס מק לשון יכירה

 הכהן ורגליו ידיי מקדש היה הזה העגין ועל ־ התמתוכות בין העליומתוהמשר
 )VTW6(ואתרגליהס אתידיהם ובניו מלוהואהרן ממט שכאמ׳ורמכו הקדש t בבאו

 ש כי בשכיות הוא הכל בודאי בספירית אשרכתימסו והמסמנות השכיייס וכל
 שכלהדברי׳שכאכלו ־מפני ממייבכן והשכל נ) שכיתי(מלאבי יי׳לא אני העליוכו׳כאמר

 הראשונות שהסשרות ראוי זה ולש המכל הכלכלה אשר כל עשו הראשונה מהמלה
 )נא כו׳(קלים בצל עליון בסתר יושב לזה והרמז בראשונות כמו בהם וכמו כל יעשו
 אותיות בג' הזאת הנקודה באה וכו׳(איזככק)ושד ארן עלי ימינו כל כי נאמר ושד

 הנזכר השני באכילות הרמוזים דעשיה ואדם דבריאהואדסדיכירה אדם לרמוז
 ולאעשיה יכירה ולא בריאה לא בו אשרהואלבושאלהאכילותהעליוזאשראין

, שתוף לה אין האמדיתאשר הפשוטה הנקודה אל הרומז דאכילותבלבד אדס אלא
(/ יף אמיך איהבל התקוכיסזל ובספר בשוסצדדברבדוגמתעלתהעלות־

it 19 ב י



פרק חייט
 עליהז(ת!!כנה יאממר הה (אשעארז עלאה אמא אהיה מן אוי אייכליכןלמימר
 אר * יקנק(אסתלק'יו(אי;עביד(י מן בי( תב אדס * חבהבל הכא סתיהס(ייי^א)

 דא דחיבה ודאי איה( הכי כרי אתר • מאי(י י׳לעילא('לתי;א איכון י(’אלעזר(הא
 העלות עלת דתמן עלאה י׳ דאיהי כמתשבה דאסתלקת א' באת לעילא איהו

 יקראני(אעכהו י' סס סמי ידע כי אתמר עולאיז א(עלי׳ דא עמכא וי יאשתאר
 pbt אתמר עלה מחשבה דהאי לאתריה במחשבתיה דכתית מאן איה! זכאה

באתי' אתמר ואמאי )ז וייןיא ( וב(׳ ולחטאתולאשס למכתה לה1לע התירה
שיתפילאת דלית כמה אלא ידעשמי* כי  שותעי הכיליתכיה אחורא באתי׳

 • עליה ב<רא כולא(לית ברא הוא • חושבן בלא לואחד שני ואין אחד דאיהו
 למכרי חילא איתלון מים אלא • היא אלא זעיר יתוש אפילו למכרי איתדיכיל וכי

 ליה דברא מאן עליה ולית ברא עלמין מרא אבל אתבריאו ואיכון אילכקועסבין
 משמעדאית מהבא אראלפזר * יתיר ליתלגלאה דא דכאתר ברמיזה ולחכימא

 אמא• ראסיתדאיהי מן ריש אבא בראשיתדאיהי ב׳מן כמן בשותפודאתוון פורא
 סיתשיתסעירן בראשיתדאיהוכתר מן א' דאמגעיתא עמודא דאיהו בורא מן נ'

 בלא עלתהעליתאיהו אבל • בריאה אשתליס לא חד חסר ואס עשר כולהו הא
תמןאלא אתמר לא ספירן דבעשר שמעגא הא וכי אלעזר אר • כלל שותט בלא

 בולהו אלא בריאה בהון דאית אמר ומאן שמעון רבי אמר • בריאה אכילותולא
 מן חד חסר הוה דאס אימא ואנא בעלמא בד׳ה עגדין דא עס דא בשותט עשר

^ אשתלים לא מכיכא  שותטתאחרא בלא בורא העליתאיהו עלת אכל בריאה ה
 מה לייא4את כען ודאי אמי • לתתא ילא לעילא לא כלל שיתפא בלא חד דאיהו

 דלאו כש בר מכל לאתכסיא נריך דא ורזא לפגמא מלבא אפי' לנלאה אתמסר דלא
 כל על סליק דלהון דחכמתא דידעיןברזין אלאאילין בלמותאיטללמסבלהאי

 אסתלק כד עלאה ברזא א׳ אתנלייא הא אבא אלעזר אר • וחכימיא כסאייא
 א׳דאית מן לעיל א׳עלאה ליה אמר ־ אוי מאי אלא וי ואשתאר באתי' עלתהעלות

 אדם בינ(כיים(איכון זוטרןואיתא׳מאתמן א'מאתיוןרברבןואיתא'מאתוון
 שומר גמה מעל גבוה ועלייהואתמרכי דעשייה ואדם דיצירה אדם דכריאה
 • עליהם וגבוהיס אתמר אצילותועליהס בארח עליהו ואיתתלתעלאין (קסלתס)

 עליון(איכון לכוש אור איהו והאי דאצילות לבושיןלאיכון איכון דבריאה ואיכון
 כעשה בהון דמתלבשן דבריאה לאילין אמרו דאנילות ואלין כעשר מתלבשין עשר
 חד חסר ואס ומלבר חולחיהמלגאו ביה יהיב ספירה כל כדמותנו בצלמנו אדס

 ובזמנא • דאדם בכיכא תשתליס הוה לא חולקיה ביה יהיב הוה דלא ספירן מעשר
 ומותר דמלה ורזא אין ואשתאר מיניה חולקיה נטיל וספירה ספירה כל אדם דחב

 ילין בל ביקר ואדם ״תכיתין מארי אמרו דא ובגין אין(קסליגג) הבהמה מן האדם
 דמות כבהמות כמשל ליה כטיר ולא דלעילא ביקר דהוהלן אדס מט) (קלים וכו׳

 ציורין בתרין וייצר יי׳אלקיס וייצר כדאמר ליה ברא כד עלתהעלות אבל • דיליה
^קיס יקוק וייצר איהו ודא אמא דאיהי דאלקיס וציורא דאיהויקוק דאבא ציורא

ולבתר



לטחייט
 עערמן כעיבאלא לא האדמה מן האדמה מן עפר ההד מאנא ליה עבד (לבער

 דאיהי (א<«נלד) האדמה(דאשככעאתעאהדאעמרבהנאדםעלעפריש<ב
 באתגלייא מלין למפעח צריך אשעכק דרעגא בער אבא אראלעזר • דיליה גל»לא

 אמרליהי • מאיאדסדבראעלעהעלזעבדמקניהדהאכעיבדליעביהדמןע
 דאיהירנאה רלעמכא בצלמי דייקנאאלא בריהכאלאאמרבסלממדאיעביה

 יכמיצא ־ הכי איהי דיהא דייקצא דליעביה (כגמצא • הכי איה( דיהא נראה ואינ(
 מישבן יבלא שיעפי בלא חד דאיהי יכנייכא * הכי איהז דיהא עליה דליעחדמק

בגייכא יעשיה ויצירה דכריאה אדם ואיע • דיליה עייכא כלא הכי מיהו דיהא
ייצירה בריאה ביה דליע אעמר הא דבאציליע ־ דלבר עיפא בלבישין אמרא
איה( דאעברי לאי אבל בדיוקציה לעעא איהי דברא איעבריאה • כלל (עשיה

 דא יבגין מלגאי איהיילאיאיהי מלבר ב(שאb בריאה כספירן אעגדאיע (אח
 דא אעהאדס • במפא אחרא רזא הכא בצלמו(יאשי׳א) כעי׳ויכרא!!קי׳אעהאדס

 בצלם • עעאה שכצעא בצלמו כעפארעאדס• ביה דאעמר דאמצעיעא עמודא
 ביצירה יצרו עלמין חי צדק דא אעהאדס יי׳אלקיס וייצר • עלאה שכצעא אלקים
 בערין דאיהו דאמצשעא ו' איהו ו׳וייצר א' חן י' י' דאיכון עעאה וביצירה עלאה
 ואכון ביעה(יישל׳!ד) בצעה חכחנעצפיס אעמר עלייהו יודין וערין א באע יודין

 וערא ההד מהול אעא דאועבריעי' חסטרא ואדם עעאה וחכמה קדומה חכמה
 והא כלל דערלה קליפה לאו דתמן טוב כי צדיק אחרו (שיייעב) הוא טוב כי אועו

 קליפה דא ציהו ומאי דעשייה אדם דא הוה בערלעו חושך הראשון אדם אעמר
 דא ובגין קג) קל׳ס ( משלה בכל ומלכיעו ההד כולא על לשלטאה ביה דאעלבשא

 והא דיוקצין בכל לאעלבשא (ראשיעא) בצלחצוכדחועצו אדם כעשה אעמר
 ספירה כל אלא * חילקיה ומאי • חולייה אחד כל ביה יהבי ספירן עשר דכל אמרן
 דיליה עשיר וחד חד כל ליה ויהבו לעשר סליק ספירה דכל דיליה עשור ביה יהיב

 מעשרה חד חעשרין דא ובנין לעשרה טליק וחד עשעעשעוכלמד איצון אשעארו
 בצלמו מאי עפארע' על אוקחוהו דבריאה אדם • ויצירה דעשיה אדס הכא הא

 דאיהו דא׳ חיקכין כ' איכון ווין ב׳ וו איכון אלא • לעילא דיליה דיוקצין ערין בצלס
 חכחהעלאה דאיהו עלאה איהידחועאדס דשכצעאעלאה דאחצעיעא אדם

 דאחצעיע׳ עחודא ועוד ־ דאחצעיעא עחודא דאיהו דחועאדס עעאה (שכיכעא
 דא(יי׳ ובגין דחכחה בדיוקנא צדיק דיצירה דכער־ואדס בדיוקכא דבריאה אדס
 דעשיה אדם עעאה ישכיצעא ה• שלם בריעשלום צדיק דאיהו לשלחה חכמה כען

 זחכין דא יבגין בכולא אעכלילע ודאי דשכצעא קשוט וכולא עלאה דחועשכיכעא
 אעקריאע דשלטא מה בכל צפור זמכין יחניןיוצה חיה זחכין כשר אעקריאע

 ארעא על שלטא ובד פרי עושה פרי ען שושצה אעקריאע ובעשבין ־ כשמיה
 טצרין על שחיה־וכדשלטא יסעל יחאאעקריאע אעקריאעארץ־וכדשלטאעל

 עם אבל בשמיה אעקריאע עליהדלא דשלטא בעלמא אעקריאפסלעליעבריה
לקליפין ואבא מוחא דאיצון דרגין בין אפרשועא עבידע כולא על דשלטא דא כל



■רק חייט
 <יכדל דמלה <רזא מוחא על דמכסיין דאמזא כקליעין דאיצק אחרא דסטלא
 דרגין עם אחרא דסטרא קליפין דמערב למאן ליה «י החשך יבין האיר בין אלקים

 יהבל אדם ם5שכ היי החוטאים כי הזה הנכבד מהמאמר ־השלה עגל דא דסטרא
 אקיק שבשם אי רומז זה ואל שבא בי׳ חטא אדם * באועיועהשם חטאו ושכיהם

 היא אשר במחשבה חטא שהוא ומפגי * ביניהם וו׳מכרעת ב׳יודין בה יש הא כי
 הקראת השם של ההין בב' חטא והבל ׳ יי ונשאר למעלה נסתלקה הי׳העליוכ׳שבא

 תתאה ושכינה עלאה שכינה ההין לשני הרומזת בשכינה הסחגל כי הכלים הבל
 בלי קטנה נקודה די׳שהיא דוגמא שיתש כלא הכל עלתהעלותברא ונקודתי׳היא

 ילית עלמין דעלתהעלותברא גדול עקר חזה לנו עילה ושד * םיעפיתאתאחרא
 אחר ולזה נברא שהוא דאיסון בשיתש טרא מחנו למטה ויש ליה חאןדברא

 דלית אתחר אחכדבאניליתהא שאחר מה עלזה ויורה וכי'• ברחיזא ולחכיחא
 לאו אבל בדיוקניה לתתא הוא דברא איתבריאה ־ כלל ועשיה וינירה כריאה

 מבורא למטה והוא איהו דאתכרי בורא דאית חזה נראה * יכו' איהו דאתברי
 אר בראשונה אחר שהיא אדידיה דידיה קושיא סוכל הזה והמאמר * דאנילית

 אחר • בריאה אנילותולא אלא תחן אתמר לא ספירן דבעשר שחעגא הא אלעזר
 דא דאעם בשותש עשר כולהו אלא בריאה בהון דאית אמר וחאן שמשן רבי

 אבל בריאה ההיא אשתלים לא חנינא חן חד חסר הוה דאם כ^חא כריה עבדין
 לתתא ולא לעילא לא כלל שיתפו בלא חד דאיהו אחרא שותש בלא עלתהעלי׳איהו

 לא בריאה לשון בו מדברים עתה אשר באנילותהשני שנאמר שחה מזה ושנראה
 שזה כלם שנשתתש עד בעלמא כריה עשו שלא שם על אלא שנברא שם על כאחר
 אליו שיצטרף שותף לו שאין העלות בעלת כן שאיו מה כלל ששה היה לא זה כלא

 וילשזהתלץבחשתחאעגדאיתכםפירןבריאהבלכושאמלבראיהו בבריאה•
 הכארזא (יאסיעא) בצלמו אלקיסאתהאדם ויברא כתיב דא ובגין חלגאו ולא

 כתפארתאדם ביה דאתחר דאחצעיתא עחודא דא אתהאדם * דגופא אחרא
 בבחינת בהם הזאתנאחרת הבריאה כי ופירושי • וכי׳ תתאה שככתא בצלמו

 אלקים ויברא בפסוק רמוז זה וכל שלפנים בבחינתהחוח לא מלבר הקלישתשלהם
 שנאחר הלבוש אל בכאן רמז את אלקים ויברא • האופן וכו׳בזה בצלמו אתהאדם

 רזא הכא האדם אתהקלפות• רבה היא אתרבוי ולשוז • שבפנים לגבי בריאה בו
 ביה דאתחר התפארת שהוא דבריאה אדם והוא הגיף אל רמז ואיהו אחלא

 הוא זה וכל עלתה אלקיםשכנתא בצלם שככתאתתאה• בצלמו כתפארתאדם•
 • ועשיה ויצירה שותש׳דבריאה מ אין כי דאניליתהעליון כאדם לא אבל דכריאה

 דעשיה ואדם דיצירה ואדם דבריאה אדם דאית גדיל עקר מזה לנו שלה וגס
 אדם • למעלה הכתר התפארתיככגדי הוא דבריאה אדם בספירות• וכלם

 העטרתוכנגדו הוא דעשייה אדם • למעלה החכמה וכנגדו היסוד הוא דיצירה
 רבי זה על והקשה ־ כלל דערלה קליפה דינירהליתביה וכאדם עליונה• שכינה
באדם נאמר שזה ופירש היה• כערלש מושן הראשון דאדם אתחר דהא אלשר

דעשיה



פרקחייט
 כדילשלזש (מעלבשידכה הכקראעערלה קליפה לה שיש דעשיהשהואהעטרי;

 (י;ליםקג)(איי;אדסדאצילוי;(ה(אפשרספימ^ משלה בכל ההד(מלכופו עליה
 בעש׳תחשכזי; מפלבשוי; והס יעשיה ויכירה בריאה שעוף שוס בהס עליוכועשאין

 ביה לאדאיע בדיוקכיה העלוע דבראעלע איכון ואלין ועשיה ויכירה דבריאה
 • הכי איהו דיהא כראה רואהואיכו דאיהו עווכא אלא בעלעהעלוע ליוקכא
 איהו דיהא עליה קדמון דאין וכגווכא ־ הכי איהו דיהא דיוקגא דליעביה נכנווכא

 ואדסדבריאה • הכי דיהאאיהו חושבן ובלא שועפי בלא חד וכנווכאדאיהו הכי•
 הקליפו'■וגופא הס ין לבוש ■ דלבר וגופא ין בלבוש אחרא בגווכא הגיא ועשיה מגירה

 בהעלבשועהזה באה היוד לעכיכיכו וכחזור ̂ • שאחרעי כמו מחכו הפכיחי איהו
 העטר הדלעשהיא הכוללס עלו׳קצוועהעליוכיס לרמוז באה הכזכרועוגס לכוכות
 באה וגס ־ יסודוע וארכע שבגלגל קצווע וששה גלגליס עשרה הזה בעולס ולמטה

 הכוללת מהפה שיצא אור יהי באמרו הקלה מפי שיצא לדבור לרמוז הזה בהתלבשו'
 • והו׳לדמועהלשון • אועה סובב שחוט כעבכיעהפה עגולה הי׳היא ה'חוצאועכי

 למעלה פירשתי כאשר שפעיס שכיס חיך גרון הכשאריס מוצאות הארבעה והד׳הס
 ליוד הדומה הסתומה למחשבה רמז בהתלבשותהזה באה וגס האותיות• בדרוש

 שהוא אורו' ה' כפתחו ואז שמיס הרקיעהכקרא שהוא הואו מחכה ויצאה שכפתחה
 ובזה (•חזקאלא) חראותאלקיס ואראה השחיס כפתחו שכאחר ביכה הה'של
 התפארתחתעגרא שהוא הירךשבה׳הראשוכהשלהשס כי שסיקו כעשה האופן
ר ־ יקי וכעשה אצלה התפארתהוכח הו׳של והוא דאילידתבר ובתר מפיה פ ס ב  תי־;עלן ^

^ דאיהו כקחץ סתיס דאיהו דכתראעלאה התקוכיסקייזאתקריחסטרא ^כ ס תי  ן ס
 עלת במחשבה סתיס דאיהו ומה דקמץ בגויה דאית מה כש ידעבר ולא במחשבה

 אתפתת דבה דחכמה מסטרא דפתח בכקודה אתקרי פתח - • ליה העליתקריכן
 ^ דא כגווכא לתתא א לא בדיוקנא דלעילא כגווכא סתיחא מחשבה !אתנלייא

 שאמרתי מה מבואר בכאן וכו׳הכה צרי דאיכון באמא אתגליין אילין כקודין ותרין
 ראשון הוא אשר יק לשס לרמוז הזה בתלבושת באה עוד • אליו לבך יפכה אס

 וממכו ») ישעיה ( עולמיס צור יי' ביה כי כאמר ועליו ואס אב באצילותהכולל
 האצילותוהיא למדוד המדה קו הוציאה הסתומה המחשבה כי וזה יקו שס פתפנוט

 ד׳אויגיותההויה הד׳ככגד הרומז צדדיס לארבעה ופתפשס המדה הו׳שכקראתקו
 בה אשר בביפה שהיא המשרה לסרבה של סתומה פעשתם ואז המרכבה חיית וד

 העסרת שהיא שבתוכה הפקודה ועס (יומג) הכרותשפאמרוגאלתיךאככיוכו'
 וגסהיאיסהגדולוכתעגרהמהתפאר׳והד פעשתמיוהסחמשיסשעריבינה•

 היא כי האצילות עוד ונתפשט • יק שס בכאן הרי ו' היא הה של הירך כי נעשתה'
 את בעותקרא ילדה ואחר אצלהופעשתיקו־ הו׳והו' על הבניןהבפוי הוציאה

יקוק באפיש ברא רותהקבה ובמדרש • השס של הה׳אחרוכה והיא דינה שמה
 ומתפשטןפהוריה אדס ודאפקרא י׳פשמתאלכשמתא דיליה קדישא שמא דהוא

פקראתפשמה ה' • פרודא בלא אחד אור והוא י' חן תלוי והיא נהורין בתשעה



עליש נרק
f(לא ועל • פהלא בלא י׳ה חל צהזרין(ה(א לכחה י׳ןאפפשט עג» !אזלמג w
)א (יאש• 0א(ת ברא זכר(נקבה א<פ( ברא אלקים בנלס בנלמז האלם אפ אלחים

 בן(כפ אב(אם לא בפ(על לאפקרי כפשא אפקרי ה ־ יק בן ל(ח(אקלי אקרי 1
 לחמשא(אלבעין ליליה כה(ריה אלם(אפפשט אפקרי קא <א( קא מל למלה זרזא

 א(פס ברא מקבה זכר יק(ק • מה קא קא(א( י(ל אלסמה תשבמ ה(א גה(רין(לא
 עפר אפהאלם אלקים יי שנאמר(ייצר הגוף יצר בן (בפר ־ אלם שמם אפ ויקרא

 אקיי אלם(ג(פא נקרא יק(ק הרי לאלם אלם איפבין מה (ראשיעב) האלמה מן
 הוא בצלמי האלם אפ אלקים לאקרי(יברא באפר אלא להאי האי בין מה אלם
הכל פמצא מ כי בי עיניך (פן ־ עכל המף היא בצלמי אפקרי ללא יבאפר וקיק

 פרציפיס ללי גב רימז יל' היא אשר הפלבשיפנקידפהי׳ ללבריני ינחזיר כליל•
 ינקבה זכר יהם העקריים הפיעלים שהם הלמאוריפ האצילופיהם עקר הם אשר

 לג בג׳אופיזפרמז זאפהנקילה באה יעיל • ארמל( מלמיפב לי טז למיפב טב כי
 הלברי אל (גם הגשמיים ללבריס המיכרחים יעמק ירחב ארך בה הכלילים דברים

 לברים לג הרמז יגם עזריאל ל החכם בסברפ למעלה שפירשפי מה כפי הריקניים
 לספר רמז יהס עילמי אפ פעלהקבה אשרעמהם יהיכלת והחכמה החפץ שהם

 הנחני אשר הג׳מר^ים יאלי • הנבראים לבריא אפשר אי מבלפם כי יספיר ישפר
 כלפם אפש קצייפתי לו השיבלם המקים מצל הפתלפי יעמק ירחב ארך בנקילה
ראשיפ עמק יצירה בספר אמר זה יעל • יאחיר פגים ישמאל ימין ימטה מעלה
 יעל הללי פ1פא מששה נבראי ריחניים שהם המלאכים ואפילו אחריפיכי'־ ועמק

 לרמוז הזה במלביש באה יעיל (ישעיהי) יכי' לאחל כנפים שש עליהם והנאמר
 ובספר • הקרקעשלהס הכעיעיפשהיא המקבל יהגן המשקה ינהל מען

 לקבלא גרמין כממינה בין באיריפא בין לא מן לא ישראל מקכלין כל התקונים י̂ 
yp. פ  לקילצנירין קורא ללאיכילאונינניריןההדפהיסאלפהים לא ילאשפעא לעילא ״

 שימעיאינון אני ריעים שני קיל מימיך אבע ־ ללא דא אמרי ימאי מג) תלים (
 לאפקריין והיל נצח נינהי ימאן חים אפיקי לאפקריאי שפיין פרין לקבלייהו

 לכלילן כולא כליל עחילא לאיהי לצנירא ילח על אפשקיין יפג־יייהי שקתופהחים
 יאיהו מעלן לנפיח אפו׳לאיהונהר חן אפשקיין צנירין כל לגופא אברים כל ביה

* עגל עלחה ים לאיהי ל אפפשטא יחניה י' לאיהי למיא חעינא צנירדנפיק
 באה ועוד הקרקעחקבלהנט;עייצ שהיא הי׳והנהרהי׳יהל׳הגן היא והמעין

 חים הריחזיפאייר אמש שבאיפייפיהם אחיפ איפייפרמזלג׳ ג' של הזה במלבוש
 רפש היא העפר בי יצירה כספר אחר יכן במים בכלל העפר כי הכל יסיל שהם אש

 השניה שההא יקי הגליל השם אל בג׳איפייפרחז הזה המלביש בא יעיל ־ ׳והמים
 יגזיר אס בחקיחי לבארו עפיל אני הברחייפאשר לסכיפ בי כפולה היא זבשם
 פנה יצירה בספר שאתר כמי הכל ברא יקי הזה הקלוש השם יעם • בחיים זשם

לו ייחד הת בנריפי קצייפברא מהי׳ צל ליצל צריפים \ • יכל ביהי תפמי למעלה
 שנבראו שלחי׳ לג׳ שלגחיפיופרתז היגלכשיפהזה בא

בנקודה *
י בא ושל הנזכר־ יצירה :ספר



̂י־שי פרק חייט מא ש
 שלש של שלש 1נמצא פן1בא ג מהס ואחד אחד יכל באצילית שכלם כנקידה

 רית יכאמצעייע כשמה הכיללסיהגכקדיפהראשיכיי;כקראי היא והעשיריע שלש
 שם כחמישכל־ וגסג׳עילמיפהלליישלהסשמיפשסהעליין יהאחריכיפכפש־
 להיית הכרחיים היו הגעילמיי; יאלי כחחיטבע• השלישי שם השכיכחחירגש•

 האמצעי לכל כשחה היא יהעילםהעליין החייחדעאליי כךשכצאחדפיעלפימלעי
 לא לסביל ייכלי שלא אי/התחעיכים כי להכהיג השלישי ׳ אעהעלייכים כי להכהיג

 הדברים כל כתגלי יבי חכלם כלולה היא הדקהגדולוהעט ילא הגדיל האיר אע
 היעה ילזה כסער דרך היה הכל בכלל יהיסיד היסוד עד כסעריסבאציליע שהיו

 החים יקיי י!ש הדברים כל ייעגלי יעראי כגליעבה מייחדעשעהיה חדה צריכה
 באה שד העש שהיא היבשה יעראה הישיד שהיא אחד מקים אל מעחעהשחים

 לארבעה והיה יפרד יחשם להשקיעאעהגן מעדן יינא לכהר היהלרחיז בחלבים
 הי' שהיא אעהגן יחשקה החכמה חהי׳שהוא הייצא הביכה היא הכהר ראשים

 חעחלקעלד׳ראשי' יהיא העט לד׳שהיא יחשך ומשם גן גב שכצליעהכטיע(כקראי
קדישא ממילא אעכלילבי׳דעליא אב דאיקרי דא שיריעא חח הזהר ובספר

“י יסיפא י׳רישא • אחרן אעיין י׳כליל אחרן אעיין חכל סעיחא כך ועין
 מעדן ייצא יכהר ההד בי' אברי דאעי עלח' י אקר יכפיק דכגיד כהר יההיא דכילא

 דא הגן להשקיעאע מןהיאעדןהיאחכחעאעלאהידאי׳־ להשקיעאעהגן־
כך יבגיכי בי כילא יכליל ד היא דא ראשים לארבעה והיה יפרד לחשם י' היא

 בעכין למעלה שאחרעי מה חזה יעחזק ישד ־ מבואר והיא עכל לכילא אב אקרי
הקבה של מלבושו שהיא שהאציליעהזה ומפגי ׳ מהי' יצא היאך יקו שס

 החפצו לכל שיה שהיא הכפש לרצון איתי החכחי׳שדחו חן הכחצאיעיש לסדר היה
 יהכפש אחד אלא עקרם אין רבים אעפשהם החחשביעהחעפשטיעמחכו ולכל

 יש יעלכרחכי חחשבעהכפש לפעל שמוציא בנין* היא השמי איככהמשעכיעאלא
 לכל שיה כח בהם היה לא שאם יעחירעו דבר לכל שיה דבר הספירועהם כי לומר
 שהי׳חשך ימה חשך איככי איר שהיא מה כי דבר לכל דרך בי היה לא ועמירתי דבר

 מעלבשע היא שהכשחה וכחי • הכפש לרצון החכם איעם דחה כן על איר איככי
 החכמים אועם יקראו האלה הכלים העכיצני הגדול יע'מאורי הבורא כך בגוף

 עשר ואמר • אצילות כקרא האלה בכלים יהעפשטועסבהראשוכה ספירוע•
 הזה בדרוש שראיתי חפכי • וכי׳ זכרכי אשר המשלה העגין לחכות שלא י״א ולא

 טשיע הדרך בעחלת שטועה ומי הקבלה מעקרי ראשון עקר דשעשיכועוהוא
 האחת הזאתלוכח בחכמה החיהבי׳הכצבי' בין ראוי בסיש שטועה חחי ייתר גדיל

 קיכטרס ראיתי יי׳• מלחמית ללחום חתכי את אשכס ילק לאמתו דבר ולהוציא
 דעתי סיף בעגיןהאין הזה הספר בעל הרב איטליאכוטת׳כגד איש אחד חכם של

 מהחשכה יצירה האחתייספר ראיית־ עלזה ומביא הכתר הוא סוף שהאין הוא
 מטעם ונס שד אין כפשוטה ושהבמתא י׳א ולא תשעעשר ולא עשר שאיחרת

 מהכתר למעלה ולהניח אמצעיים ככ להניח צרך לכו מה כי אחרתשהקשה קושיא
I ■ןן א יא מערכת



פרק חייט
 ייספר ראיה הכיא ובס הזה־ התיל כל אי; ועשה האכיל ושהוא ככער לכי די דפר

 רברבא אילכא על נשען כי ומפכי • הכער היא סוף האין כי בברור שאמר האירה
 כי ואומר הספים• וירעשו יהךהכפתזר האורה ספר כעל הרב כנגד מל;כי אאייר

 יש ממכה טעועו לחזק הביא הקונטרס בעל הנזכר החכם אשר עכמה מהבריעא
 בעל הול^ למה מהכער למעלה דבר היה האמעשלא אס כי וזה י כנגדו ראיה לי

 למעלה סיף האין יש כי בודאי ^א היה ממילא עשר אתד ולא עשר לוא יצירה ספר
 מקומו׳ הטעועבספירוי;בשני ליפול שיוכל ומפני עלוע כל עלעעל והוא מהעשרה

 מספר אין ובמחשבה סעומה מחשבה והיועה רוממועה גדל מכד כי בכתר האחד
 לזה העשרה מהספירוע איננה כי זה בעבור ולומר לטעות יכולים היינו ושעור
 שהמחשבה מאחר כי ייא ולא לומר הוצרך עגמה הסבה ילזאע תשעי ולא אמר

 גכ כן אס עמו דבקותה מכד סוף האין של הדין לה אעפשיש העשר במספר גככסה
 העגין עלפ כ־ י׳א ולא עשר אמר לזה יא זה לפי ויהיו במספר סוף האין נכניס

יכירה בספר ועוד שעור• לו אין כי צד בשום במספר להכניסו אין המעולה
 סוף ־ןלהס שא עשר מה בלי ספירות הכז׳מבוארזהיותרבבריתאהאומרתעשר

 ממעק בכלס מוסל כאמן מלך אל יחיד ואדון עמקראשיתיעמקאחריתוכו׳עד
 ועד מהכתר כלס ספירות ה?גשר שפירש אחר כי ראה גס ראה ־ ועדיעד קדשו

האורה ספר בעל הרב על מקשה אני ועוד ■ בכלס מושל יחיד שאדון העט׳אמר
 שהוא אומר שהוא מאחר כי גומג סוף האין אל מספר היאךלאראהכיבניתכו

 מספר יהיה עלית שלעלתכל יי' בעיני הי׳ספירו'הייטב כמספר נכנס כן אס הכתר
 אל לו) יבלע(א«וכ כי איש אמר אס אדבר כי לו היסופר עליו אומר הכתוב והלא
 לו שיש הדבר כי מפני הבלעה אפי׳בדרך מספר בגדר אופן בשוס להכניסו שאין

 יצירה ספר בעל אמר ולזה שפתו אל משפתו יגדרהו המספר כי שעור לו יש מספר
 מה באצילות הוא קומה וששר הטעית מזה להרחיקנו וכי בתחלתו סופו כש׳ן
 תמול' ולא שעור ולא מספר תמונ׳ולא לו לעלתהעליתאין כי העלית בעלת כן שאין
 וסון> וששר פ5ע מספר לו שיש העשרה בכלל הוא שאס יפשיטא ־ סוף לו ואין
 ונם האצילית בדרוש בזה הארכתי וכבר הנאצל לבין בינו אשר ההבדל ומהו

 שפג לו ואין יחיד אדון יצירה בספר ועוד • צרכו די האחדות כדרוש
 סוף* האין אל בי רמז בכאן הנאמר היחיד סופר• אתה מה אחד ולפני

 כתחלת הכרחתי שכבר האחד משפט לו כי העליון הכתר הוא בכאן שאחר והאחד
 ובין ביכו שיש וההפרש מספר אינו אבל המספר ושרש עקר הוא האחד כי לספר

 אעע אבל בכח• בו כחצאיס והס בהס בפעל הוא כי זה הוא האחרים המספריס
 ג׳ יש •כי הב׳ יתחלתהייספ׳הוא סבתמספר אס כי מספר אינו בפעל בהם שכשאר

 ומספר • ונפרד זיג הצולל הואלג שלס ומספר ־ הב הוא מספר ראש מספר חיכי
 ולכתר י האחד אל הואיחויר אשר היא והוא עגילי מספר יש וגס • הי והוא הכולל
 בכת בו נמצאות הספיריתוהס לעשר יעקר ראש הוא כי האחד משפט לו יש עליון
עליהם גבוה הוא כי המספר מכלל שאינו מצד אכל בעעל■ כלם נמצא והוא

כגבוה



מב פרק . חיים
 שם כי מאמרוע הי' כשהזכיר בראשית בפרשע 1מ0 כעלם הארץ על שתים עבה

 הב׳מזכתרת כי אמר ?ל יהרמכן • בראשית במלת נרמז (הכתר • ט' אלא כזכרו לא
 יי' יראת מכמה ראשית שנאמר ראשית הנקראת מהחכמה הוא !תחלתהמשפר

 שידעת ומאחר (ירמיהכ) תבואתה ליי׳ראשית ישראל קדש נאמר וגס קיא) תליס
 פועל סוף האין והוא יחיד אדון כי הנזכרת הברייתא באור לן הזאתהכה ההנעה

 והוא פעילתס הפועלים יקחוכל ממנו כי שישתנה חבלי בהשואתו הפעולות כל
 הנפעלים ̂יו יתיחסו לא העלו עלת הכפעלי׳כי ביחס שני לו החפעלי׳ואין לכל סבה

 החתיחדת כשלהכת עקר כל שכוי בו אין השוה באחדות והוא להתעלחוועחהס
 התנועעה ללכתילכו הרוח שמה יהיה אשר מראותואלחקוס כמה כה עחלתשיש

 ישתלשל ולא היא יחיד אדון כי הגחלת בסבת זה ואין מהקניית השלהבתלאחד
 שס-אמל אכל לו הפכית תנועה שיחייב שני לו ואין פשוטה יחידה תנועה אלא ממנו
 כענס בו יאמר לא האחד משפט אפי' סוף באין ט האחד משפט לו כי בכתר הוא

 ועוד • מכללם הוא זה וחנד כפעל בו כשאר כי המספר עם לאחד שיש השתיף מפני
 שמה ומפני במקומו אמרתי כאשר והחתפרד החתדכק ככמה יאחר האחד כי

 המשנה כעל אחר לזה אחד ואפי׳שס מספר אין ובו סוף האין הוא הכתר שלפני
 מה סוף האין והוא הכתר שלפני כמה סופר^_כלוחר אתה מה אחד הזאתולפני

 ט/ ן׳7 רזא דא הוה דככר אור אור ויהי אור יהי הזהר כספר וראה ובא • סופר אתה
 ״י• סתיח׳כקע עלאה דאויר דסתרא דאתפשטתואתגקעחרזא אתפשטותא סתיחא

 מאוירא בקע סוף דהואאין דיליה מרזא סתיחא נקודה חד ואפיק כקדמיתא
 רזא מההו אור אשתכח דאשתאר מה י׳אתפשט דהאי כיון האיכקוד׳י׳• וגלי דיליה

 חטי ולא חטי עליה לכתר קדמאי׳אתגלי כקוד חט' אשתכח סתיח׳כד אויר דההוא
 קיימא והא הוה דככר אור והיינו מאויר דאשתחר אור וההוא נפק דאתפשט טון

 בההיא גכיזו בארח תדיר חטי לחיהוי חניה כקוד ואשתא׳חד 1 ואגני נפק(אסתליק
 כולא כן ובגיני חניה דנפק קדמאה נקודה כארח ביה נהיר חטי ולא חטי בקודה
 ואגמז חטי ואיהו כיה ואחידז סלקין סליק^כלא ובהאי בהאי נהיר כדא דא אחיד

 מבואר לראות עיניס לן יש אס הכה • עגל אתעגיד חד וכולא סוף דאין באתר
בקע אוח' מחכו האחד שכחלק וזה לחעלהמהכתר הוא סוף האין כי הזה במאמר

 הנקוד' האניל שהאין'סוף בברור הדי י ונח ט הס לכתר
 קדחאה נקודה חניה כדאשתכח סתיחא אויר דההוא הנזכר במאמר אמר ועוד

 מאדר דאשתאר אור כיוןדאתפשטנפקואיהו מטי ולא יוטי עליה לבתד י׳אתגלי
ט'  הנקודה מחני כשהמניא סוף האין הוא אשר סתימא אויר ופירושודההוא • ו

 בטש ולא בטש אחד כחקוס ו!ש כוגעואיכרנוגע עליה נתגלה הי שהיא הראשונה
 המיס הסמוןאל כאויל השרח כשף היה הקדמון האויר שהתגלות בכתר וזהו

בטשמ^ד (לאש׳תא) המיס פכי על מרחפת אלקיס ורות שנאחר בטש ולא בטש
ii i1 ב <א



פדק%עזי חייט
 י;חלעהגל(י;מגע אלא בהחלט היה לא בכתר שהתנליתו מצד בטש ההתגליתללא

ר לאיכלכלנע• מ א  אלר נאיהל דאתפשטבפק כיין הנזכר במאמר עלד ו
 הכקלד? שכתפשטה כמן יפירלשל הלהלכל'־ אלרדכבר להייכל מתליר דאשתאר

 עדיין בכתר כי אלר יהי נאמר שעליה החכמה להיא אלר מחכה יצא מהכתר זאת ה
 הכקלדה לכתפשטה יצאה כבר בחכמה אבל מסי ללא חטי שהיה מפני אליר היה

 אלר להייכל אלר כשאר חהאליר הי' כשתלציא כי אלר לנעשה האליר הכזכרתמתלך
 לאגכיז כפק׳לאסתלק קייח' להא לאח׳עלד ־ הסתלס האמר שהלא בדפים הלה דכבר

 חטי ללא כקלד׳חטי בההלא גכיזל בארח תדיר מטי לחיהלי חניה קלד חד לאשתאר
 בהאי נהיר בדא דא אחיד כלא כך לבגין חמה נקד׳קדמא׳דכפק בארח ביה פהיר

 חד לכללא סלף דאין באתר לאגניז מטי לאיהז ביה לאתידן סל^ן טלא סליק לנהאי
 לקלשיא תריז לגס שאמרתי מה הזה כלשזן שמבלאר ראה גס ראה ־ עכל אתעביד
 נפק קיימא לפירלש הכתר על דבר להניח לני למה שאח׳כי הקלנטרס בעל שהקשה
 החכח׳ברצלא להאצילה עלד כתפשטה הנזכר׳ זאתהנחלדה רל לאגניזלכל יאסתלק

 עמי לה שיש השתיף מצד באי׳סלף לכנכזה שהמציא׳החכמ׳חזרלכסתלק את כי סלב
 בדרךנסיצ תמיד מצצת עליה החכמ׳אשר הזאתשהיא הכקלד ממכה כשאר לעלע

לזה כלגע• לאימ סלף האין עליה מגע עצמה שהיא כחל מגעת ואיכה מגעת לבה
 היא כי הפי' ־ לכל' מניה דכפק קדמאה כקלדה בארח ביה נהיר שאמר במה כאר

 כדרךהכקלרה מטי ילא חטי החכמה להיא המציאה היא אשר בלגעתבקלדה
 דפלס זה כי סלף כלגעהאין לאיכל כלגע עליה שגס ממכה יצאה שהחכמה הראשלכה

ר ־ הזה בעכין סלף האין דין לה יש הכתר שלעליי זה של מ ד א  כך לבגיכי עו
 מסי לאיהו ביה ואתידן סלקין כללא סליק לבהאי בהאי נהיר בדא דא אחיד כללא

 לכתר שיש הצד מוה לפירושו לכל'* אתעכיד חד לכולא סיף דאין באתר לאגכיז
 הוא סלף האין והלא ממכל למעלה עליון בח לגם חטי ללא ילטי מגעבה שיהיה נקלד•
 הדבקו מצד בחכמה מגעת שתהיה בזה זה קשלר שיהיה רל בדא דא דאחיד קבה
לקבל אליל עולה מזה למעלה אשר סיף האין בכח רל סליק ובהאי ־ עמה לה שיש

 לא אס להס תתן ומאין ממכה פרס לקבל אליה עגלות לאלו הספימתאלל יכל פרס
 סוף דאין באתר לאיהלמסילאגכיז שאמר וזהי עמו ותתקשר סיף האין אל תעלה
 למעלה הלא סיף האין כי מבואר כראה זה מכל • אתעביד חד כולא האלפן יבזה

 בלי ראיישילפיעליתגלה זה אק כי שאמר הסבה מפני להייתכן הלג^ לכי מהכתר
 כבודו היא זה יכל מלביש אחר ומלביש טמירל בתר טחירל לא האצילית על הדרגה
 • בכטדל אכחכלגירעין מזה שכשפילהו עלד וכל חדרים בתדרי נגנז להייתל

למגנא בראשיתולאל לאתעביד א' דאיהי רה שהיא בתשרי התתלכיס •ובספר
 כולא לעל אד' יאהי אקיק יאיהי לקים לאיהי אנט איהי העגלס נברא בתשרי את?ל
 דאיהל תתאה מססראדסשרה אתן כילאיאיהל על דשריא העולמים אדלן איהל

 חסטדא חלכין כל על מלך יאיהי יסוד* להוד דכצח צבאלתמסטרא כל על אד׳לאיהי
ספירהחלבר יאיהיפועלבכל יחלך מלך דאיהויקוקמלך דעמידאדאתצעיתא

ומגלאל



מג ̂»לישי פרק חייט
 בלא לתפעל רשג לה ליי; ספירה יכל שעלעפמף דאיהי דכשתפא כגזןכא זתלגאו

 גהזה יחיד היה ין12 כייכאגקדסדרנין1דלייגליהח איהישעלכלאביחידא חכרפה
 לתעכד בתחשבמיה דסליק ידיעא(לכפר חכת ובלא ידיעא ביכה בלא ותבין חכס

 וכתהשרשין כתהעכפין אפיקתפתן בהוןככשתתאעופא תקוניןאליןואפלבש
 דכפיק ביה כש לבר לתיתר (לאאיפ וחמפואופכיס ושרפים דכשתפין דתלאכין
 חסד כלפי ויסעתטי ־ ויט ויבא וישע ואימן תכורא דדלא כנורא לדא דא תתקורא

 כלפי תטי פייבין אס ביכוכיס על תאריך ויט ־ לרשיעייא חובה כלש תטי (יבא
 עלפ יש כי כראה תהס התרובה אפ תחזיקיס קצרים האלה דברים ־ עכל חשדא

 ידושפבתדו׳שבאצילופ הס ידושפכאשר בו ואינם התדופגכוזופבו העליפשכל
 כדולק לתדה תתדה וביאה וכטיה כסיעה על התורים ויט ויבא ויסע בהם שנאמר

תדופחסד מכר מ־ שפליהסכעדנ׳  שם עליהם התורה רחתיס דין והגתיכינסי
 שאתר ותה ידעפ• כאשר ותפרע ישר דרך מהפסוקיסהאלה יוצא הrול צג בן

 השתופהתפחילי'בא׳■ תבל לתעלה הא׳הזאפאיהי ־ אככיוש לקי׳ואיהי איהי כאן
 ואולי עלפהעליפ סוף האין והוא השלמים אדון הרותזפעל והיא אקיק תשס (נם
 היה עולתו אפ הקבה שברא קדם שאתר בתה בפרקיו הגדול אליעזר ר רתז עליו
 הא׳ וזאפהיא אחד על בא׳התורה כעלם שהיה בו הסנה וש בלבד ושתואחד הוא

 הוא היה בתש כיון זה ואל • השם כוכחשבן השלה באמצע ו י׳בראש־י׳בסוף שהיא
 הלפי' (ישעי׳מד)אבל’קי׳12 אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני לזה אח׳והרתז (שתו

 י' הסכעשופבאופןאחרכצורפ ובשסאלקיס אד׳ ובשם אקיק שבשם האחרים
ס ־ ד׳בסופה באתצשפה ו' בראשה י כ ו ר פ ס ב ו  אלעזר ר' א״ל הנזכר ^

j ן> 7 עם אקיק א׳תן אספלק כד איהו האי ברי א׳ל • הוי אוי תאי אבא אשי לר׳שתשן p 

 חיהי אקיק תן א' תן לעילא וי׳ א׳דפתן האי הכי אי אל • אוי אפעביד יקוק תן יו’
 ודא לפפא באמצעד׳ ו׳ י׳לעילא דא בדיוקכא איפא׳דאיהי ברי אל ־ שמהן ותבל

 עלפ אתר ובה כסופה ופחלפה האיא׳סופהכפחלפה א׳תןאקיקד׳תןאד׳אבל
 הא א״ל ־ אלקיס אין ובאפו׳דאתצשפא(מבלעדי אחרון ואני ראשון העלופאכי

 תלכא עדדייפי לאתגליא עפיד ולא ידעגאעדכען דלא תה לי אפנליא ודאי
 אחרא ואיפאדס קדמון לכל קדתין אשפתודעדאיפאדס הכי חי אל • משיחא

 וגניז ספים דיליה בדיוקכא העליפ עלפ ליה דברא אדם איהו(דאי הכי ברי אל
 (אדספליפאהחב אדםפניכאהבבמחשבה• האיגרסדאספלקעלפהעלופ•

 דלאכל דעשיה דיצירה(אדם ואדם דבריאה אדם אימן דפלפאדם בתעשה•
 יפ עבדו רב דערב ובפר אדם קמיה ה׳קייתא הוה דא כל עם ליה אתר חזביןשזין

 חוטאואשפארפ נוי הוי דא הויומאןגרס וואפעביד דאסתלקה׳לגבי גרמו עגלא
 אספ!ק׳ כד הה דבקדמיפ(פלככ׳שפיהס בדד ישבה איכה ההד יחידא ה׳כתראה

 קלה לאפריש מה רע עס טוב דערמ כפר יחידה ה׳עלאהאשפארפה׳פפאה
 ואפערבפ דגלפשככפא נרמז )J< יאשיע (החשך ובין האור כין אלקיס ההד(יבדל

אפן לא לאחר וכבודי שתי יי׳הוא אני ההד בגליפא לון ומכטרא דמלתא אותין כין



׳יעי

I

חייט
 כעגין ההריסה בשער אפרשנז ארוך טרוש נרין הזה והמאמר מב) ישיגיה ( וט׳

 סוף האין הוא עלעהעלוע הכער על יש כי בברור יראה יממנו הראשון אדם חטא
 אמר העלוע עלע אלא האי אמר למאן אדם נעשה הנזכר התקונים בספר ״■ועוד ץ י!̂ 

 יוד קא אלף ספירן עשר ניהו ומאי ־ ספירן מעשר לנאו דאיהי קא ואו קא ליוד צ v י 7
 אין ומבלעדי אחרון ואני pראש אני קי ואו קי יוד איהו נעשה דאמר וההוא קא

 לעילא דל׳ע עאומר בעקןן המניה (אמר עליה מעידין עלעיודין • חלקים
 דדמיליהלא דליע נאמפעיעאליעאלקמכלנדנדמניה) מכיהיאיהו ןליעלעעא מניה

משם למעלה סוף האין שהוא העלוע עלת כי הנה * עכל לעעא ולא לעילא
 הראשון אדם חטא בעגין ההריסה בשער עדעזה ועוד • בסער שהוא אקיק

 שניהם קא יוד קא אלף ושם קא ואו קא יוד ושם סוף באין הוא קי ואו קי יוד שם כי
 ישים שומעיה כל אשר הנזכר העקונים אחרעמספר למראיה אביא שד • בכפר ,

 לאליהו אפיהיב רשויעא חכורא האי דאפחבר זמנא בההוא לשונו• זה לפה יד ״א
 עלאין דמלאכין חיילין וכל ופפא דלעיל מפיבפא מארי ולכל ביה לאסכמ׳עמהון ל1

 עלמין רכון ואמר אליהו פפח ־ ורשפא באסכמותא עמהון למהוי עלאין ונשמפון
 ספימין כל ספימאעל אנפהואעלאהעלכלעלאין בחושבן ולא חד הוא דאנפ

 עשר ליה וקרינן פקוכין עשר דאפקפ אכפהוא בןכלל־ פפיסה ליפמחשבה
 אפכסיאפ דאפגליי׳ובהון ועלמין אתגליין דלא ספימין עלמין בהון לאנהגא ספירן
 חד דאפריש חאן כל דאנפחלגאו ובגין לון ומיחד ואנפהואידקשיר נשא מבני

 אעק אנון ספירן עשר ואלין בך אפריש כאלו ליה אפחשיב עשר מאלין מחבריה
 לן דאכהיג חאן וליפ לון דאנהיג הוא ואנפ בינוני וחד חנר וחד אריך חד כסדרן

 לבני פרחיןנשמפין פקינפלוןדחכייהו לבושי מכלסטר• ולא ולאלפפא לעילא לא
 בפקוב ואפקריאו עליהון לבושי׳דחכסיי גופא פקינ׳לודאפקריאו גופין וכמה נשא
 והוד כנח ■ גופא פפארפ ־ שחאלא דרועא גבורה • יחינא דרועא חסד דא

 שבעפקריכן מלכופפהפורה • אופבריפקדש דגופא סיומא יסוד ־ שוקין פרין
 כפי' פרין אלין ועל מבין ובה לבא ביכה • מלגאו חחשבא איהי חכמא מוחא ־ ליה

םהכספרופליי׳אלקיכו רי ב ד ט) (  אפחר ועליה חלכיפ איהוכפר כפרעלתן כ
 קא איהויוד חלגאו דפפלין קרקפפא ואיהו חגידחראשיפאחריפ(ישעיסייי)

 דאשקי ועכפויכחיא בדרועוי דאילכא שקמ איהו אנילופ דאיהוארח קא ואו
 העלופסבפהסביפ עלפ אכפהוא השלחים רטן • שקיו בההוא ואפרבי לאילכא
 1לגיכ ח״ דאיהו לגופא ככשחפא איהו כביש וההוא כביש בההוא לאילכא דאשקי

 וארעואפיקפ ובראפשחיא ולבר דלגאו מה מכל וליפדיוקכא ליפדמיון p אכל
 ועשבין דעדן ודשאי׳וגכפא אילכים ובארעא • ומזלי ככביא יסיהרא שמשא חכהון
 פפאין בהון כהגון יפ ואיך עלאין בהו לאשפחודעא נשא ובכי וכוכין ושפין וחיין

̂-אי וברחכךליפ כלל דידע וליפבך פפאי חעלאי ואיךאשפמידען ועלאין  יח
 ידיע שס ליה איפ חד ספירןכל וכל כולא על ואכפאשפמודעאדון ופפאי בעלאי
ואכפ כלשמהן ממלא ידיעדאכפהוא שם לן ואגפליפ חלאכייא אפקריאו ובהק

הוא



מד ק9 חייט עזלישי ר
 בלא עדפא שמהן בגלהי אשעאמ מכהיז י;סי;לק אכע דטלהגוכד הגאשלימז

 ליעלך • יד;עא מבינה ה(אי(בין(לא אני; ידיעא בחכמה אכעחכיס(לא כשמי;א
 אתנהיג איך ל(| כשא(לאחזאה לבכי ע(^פך(חילך לאשפמ(דעא אלא ידיעא אפר

 איה( דין • נשא דבכי כפיסשבדיה(] נדק(משפט דאכ(ן בדיכא(כרחמי עלמא
 צד^יזרין מאזני • ^דישא מלכיפא צד^ משפטעמידאדאמגעיפא• נפ(רה•

 אבללא( היןצדחא(פבריפכלאלאחזאהאיךאפכהיגט\מא• סי(כי^ש(ט•
 מל(יצאלין מכל רחמי(לא ידיעדאיה( משפט דין(לא( ידיעדחיה( צדק דאיפליה
 בחשקיטכראהממנ( יעפהראהכיכמהשאמראכפהיאחדילא כללעלל־

 * העשר מכלל ה(א הכפר״שהכפר איני כן אס הספימ במספר נכנס שאיני בבריר
 • המחשבה בי פיפסת כלל(ידנעשהכפר פיפספבי איכה שהמחשבה שד ואמר
 מזה נראה יכי' ספירן עשר ליה יקריכן פקיכין עסר דאפיקפ אכפהיא שד אמר

 איש עליין כפר שד אמר • ספיריפאכאימהכפר העשר על אלין היא ייביאדכי
 הכה יכי׳ א^יליפ ארק דאיהי קא קאיאי איהימד אפמריט כפרמלכיפיעלה

 בכאן רמז גדיל ענין כי יפשכח ידיק ־ האצילית בכלל היא הכפר כי מביאר בכאן
 • יקיק שם ילא אפיק שם לא כלל שם אין סנף באין כי למשטי יט אצילית דרך במש

 חבל שם היה איך אקאיפיית יאס האצילית אחר יזהמפכיכיהאיפייפנפחדשי
 ט מכני שם תפיסת מבלי בשמי מפבידד האיירהספיס הבה־ר הגדיל היההאיר

 ישד ׳ צד בשים ימיגבל מיגדר העליפאיכי יעלת השס בעל ימגביל מגדיר השס
 לדברים גביל כפן יעמהם יגביל ששר להס ייש החליקה מקכלית האיפיית כי

 אליעזר רבי כיין זה אל כי (אילי פ־ ייגבלעלפהעליפבאיפי יהיאך הנבראים
 לבד רל יט לבד ישמי היא היה השלם את שברא קדס שאחר במה בפרקיי הגדיל

 אי בדביר יכגדר נאחז היא כזכרבאיפייפכבר אי שנכתב מאחר כי איפיית כלי
 שבראהעילס קדם כמאכל בא אשר האיפיית למספר מתחלק כבר יגס ככתיבה

 שחי הקדים מהיפי על חירה האצילית שנתחדש אחר אשר לבד Tהבה האיר היה
 מהיפי על המירית האיתיית איתס האיפייפבאצילי׳יעם בי כתחדשי אשר הקדיש

 שמי יבריך היא כריך זהאכיאיחרים ילרחז הדברים כל פעל שחי שכקראיתעתה
 קא ייד שם כי ממני מקיחית בהרבה התקינים בספר שתמצא יאשגי זכרי• יברוך

 אלי איפיית מגשר • כעצמי הזה הדרך על ייבן סיף באין יאוקא,יידקייאיקי,ה^
 לכלסשס הכילל אלהעשרספירית דפיס שהם ט הספימיס העשרצחציחיס הס

 לית הנזכר המאמר בסיף שאחר במה ?ל אליהי רמז יזה • ידיע ליפשס בי אבל יקיק
טע שם לך ט דכילהי שליחי יאכפהיא שמהן כל ממלא דאכפהיא י  אס כי יפירישי י

 מעליי להפשיטי יכלת היה ילא כאיפיהססלבד היהלישסידיעכברהיהחיגבל
 שיתלבש ידיעכדי שם לו יהיה שלא הכרך היה לזה בלבד השם לאיתי אלא (להשפיע

 אלפים אלפי אלף המבדיל ההיילי כערך הצרך לפי אחד ככל החדית שמית ככל
 צירה יליבש נירה יחיגבלפפישט ידיעה ליצירה שאין מצד שההיילי רכביפפעחיס

מייחדת צירה לי היה הצדעסכלהדבריסהכבראי־יאס לפיהצרךיישלייחסחזה



פו־קעזלייש חייט
 לפש(« ידופימל שס ל« אין שעלפהעל(י; מצד (כצמשל ־ כן לעשות יכיל היה לא
 עליהם ולהשפיע בהם להתלבש השמות כל עם יחס לו יש הצד ומזה שם וללבוש שם
 לון תקיעת גופין כמה הנזכר במאמר עוד אמר • לפעול שיצסרך ממה הצרן כפי

 כמהלבושין לכסוי וכסוי לכסוי כסוי שהאציל רל לבושיןוכו לגבי גופא דאתקריאו
 ובכאן • לגופא וגופא לגופא לבישא ויש וכגו^ אצלי כלבושיס הס שכלם לגופק
 סוף האין לכו ולמה בכתר לכו שדי הקונטרס בעל שהקשה לקושיא התר רמוז
 בההוא לאילכא וסבתהסביתדאשקי עלתהעלת אכתהוא השלמי' עודרבין אמר

 דמיון לית כך אבל לגופא דאיהותייס לגופא נבישאיהוכנשמתא וההוא כביעג
 דעם מבואר בכאן אמר אך הי ראה עתה * וכו׳ ולבי דלגאו מה מכל יליתדמקכא

 הה מכל דיוקכא ילית דמיין לית בו אבל האילן לכל משקה הכתר שהוא זה נביע!
 כזה והאומר חלילה הכחר אינו סוף שהאין כשמש מבואר לך והכה • ולבר דלגאו
 ומגביל! מגדירו שהוא מזה גדול ייתר קצוץ אין כי מארי ליה שארי סרה «על דבר

 בם אשר צחצוחי׳שבו שאפי׳העשר מזה רחוק והוא ובשס ובשעור במספר ומכניסו
 באחדות וחתומים סתומים אלא בו משוערים אינם הספירות לעשר דמותודפוס

 שאיכה רל וכו' ידיעא בחכמה ולא אכתחכס שאמר במה רמז וזה קץ לה אין שלמה
 ראיותגדולו׳שהאין לך הכה הספירות־ בעשר אשר ומשפט ובצדק ובבינה בחכמה

^ סוף . ר ;וכהנה כהנה לך ואוסיפה מעט ואס מהכתר למעלה ה ספ ב ו

•* V ־ 1
־ חובה האי אסתלק לעילא לשלא ;

 • מחשבה וחכמה אד־ חן י' ואיהי מחשבה אתקרי שמתא ־ חחשמתאמן כמה
 גב על ודא דא חן לעילא דא איכון חחשבין וכמה ־ מחשבה אד א׳מן דאיהו וכתר

 סתימא מחשבה חכלהו ולעילא • עליהם וגבוהים שוחר גבוה מעל גבוה כי ההד דא
 אכון חחשבין וכמה חניה לעילא עלאי׳דליתחחשב׳אחרא כל על עלאה סתימי דכל

 ואירא ההד לסשא דאיהי במחשבה אלא חאב אשתמודעדלא ואיהו לדא דא לבושין
 אמר׳שתעון ־־־ ויסת בחשה ואחבאיאחחר באדם ואתחר ואחבא אנכי ערום כי

 ובגין חלגאו סו דח ובמחשבה לבושא דאיהו במחשב חאבאדס בכולא בודאי ברי
 דאס וחי האדם יראני לא כי אתכבודך נא הראני בזחכאדאחר לחשה אחר דא
 פכי' איכון לראותאתפגיולאו תובל לא ליה אחר דא ובגין ־ לעולם וחי שיראני זכה
 דאחגלייא דאשתחודעעלתהעלותובאתר באחר כראין איכוןפכיסדלא אלא הבא

 דעלתהעלותאסתליז אחרא לש ביה לאסתכלא יפלמשה דלא גרים וחובהדאדס
 יכע לא לאתכילהו ומחשבה תשורהו לא עין דא ובנין אדם בה דחב ממחשבה

 דאסתלק ומחשבה חמן ליתחיתה שריא דאיהו באתר החיים חי דאיהו ליה לאשגא
 דא ובגין אדם חב ביה בודאי סתימאה לחכמה לבושא חכמה איהו בודאי מיניה
 עלאה במחשבה חב דלא חהכא והא ר׳אלע׳ר אמר ־ אנכי ערום כי ואירא אתחר

בלא כחוחא דאיהיחלגאי בההוא איהו חכיהואשתאר לבושא דאיהי בההיא אלא
קרקפחא



ה ט ירק^זלימי חיי«
 עלת דאיהי סמימא מחשפה מן דלגא( אזדעזעמההזא יאירא דא קרקפ^א(בגין

j» W• דאיהו מעמןכפי[ דזרעא הכי א(ן מוחא כמחשללאיהו ברי אמ׳י׳סמשן 
 דאתלמיזו פלי^טשן מצוחצח ואור צח ואור קדמון אור דאיהו דאילכ׳דחיי גביעו

 בין דאפשיק חשך ממן וערב באמצשלנ וגב דלממא וקוצא דלעילא קוצא בי׳עלאה
עין סמימא למוחא העלות עלת  דההוא עד )סמיעלג וחי( האדם יראכי לא כי דא ו
 ובגין כש) כו׳(ישעיס מבדילים היו עומתיכס אס כי איהו ודא מחמן אתעבר חשך

 חשך ההוא מתמן דאתעבר עד עין כש תמן לאשגא ימלא ליתמחשבה חשך ההוא
«לך סכותבעגן בה דאתמר חשוכא איתעגכא לתתאה ועוונא.דיליה ) 

אמר • דמתיבתא מארי סבין ואזדעזש חבריא וכלהו אלעזר )אזדשער ג איכס
 עלאה לאחר דמטיא עלאה הוה הכי דאדם דחובה ידעגא לא כעץ עד אלעזר ר'

ן דכל י גש בר לכל רשו אתיהיב דלא אעג למשאל רשו לי הב אלעזר ר אמר ■ ^
 לגלאה אתיהיב ורשותא אשתכח רעוא דהא ברי אימא אמר למכדע• כש למשאל

̂^ דיכילנה מה בל  חשךדאפסיקביזעלתהעלית ההוא עין אשתמודע אבא א
 ולאו גליא כש סתימת מחשבה בשוס אשתתף סתימאדעלתהעלותלא למחשבה

 נהורין אלין דאס הוא הכי ודאי אמר ־ ומצוחצח וצח וקדמון וטמיר גכיז אור פשוס
 נהורין כל על עלתהעלותאיהו אבל לאפרשא חשך יכיל הוה לא מניה הוו ומחשבין

 קדמון ואיהו וגניז סתיס דאיהו אעג קדמון ואור ־ עופא ככשמתא וטתימין גכיזין
 כשמעא לגבי העלו׳עופ עלת לגבי איהו הכי וטעמי וכקודי אתוון ולכל ספירן לכל

 יכיל מאן שליט לא דעזן ובאתר דיוקכא ולא צורה ולא גוון העלותליתביה דבעלת
 דאיהו מוחא לגבי לבושא הדר לתחא אדס תשובה דהרהר בתר • דמיון למעבד

 לאדם אלקיס יי׳ ויעש מיד באימא חכמה דאיהו מוחא קרקפתאדתפיליואתחבר
 זמנא בההוא • מעור דאינון תפלין ואימן )וילבישם(^שיעג כתטתעור ולאשחן

 עליה עליהולכסיא לאגכא קמתתשובהדאיהיאימאקרקפתאדתפליעסאדם
א ערום דהוה  כשי (b תפלין דאכח מאן כל וברי עלאה מוחא על כסי דאיהו עוונ

עין עלאה מוחא על  שאמר מה ופירושו ־ עכל מגיה זזה לא עלאה שכינתא דא ו
אצלו ואהיה שנאמר כמו הכתר הוא אמון • וכו' מחשבה ומכוסה מופלא אמון
 היא והי׳והמחשב׳ • וכו תדרוש אל ממך במופלא כאמר עליו עם )pjkp ( אמון

מעי בחכמ' היא והי' בכתר הא׳היא כי אחר ואחכש׳באופן החכמה  היו שדבריו ו
 כי ההד איכון מחשבות כמה והא לעזר ר׳ שאל המחשבה הי׳היא כי במש סיעמיס

 מכללו ולעילא שאמר במה כי ראה גס וראה עליהם וגבוהים שומר מעלגמה גבוה
 מניה לעילא אחרא דליתמחשבא כלעלאין על עלאה סתימין דכל סתימא מחשבה

»  הכתר כי מהכתר למעלה הוא אשר העלות עלת שהוא סוף האין אל בכאן רמז ו
 במחשבה לא חאב אשתמודעדלא דאיהו ובמש • עליהם וגבוהים במש כללו כבר
 חטא שלא נראה וכו' אנכי ערים כי ואירא שכתוב מאחר כי יר' וכו׳ לבושא יהו דא
ר׳ אמר • שבכתר המחשבה אל לבוש שהוא שבחכמה המחשבה שהוא במלבוש לא

*Iיביוימ־כע



̂מי חייט פרקעזלי
 מלנאישסוא דאילי יבמחשפה מלטש שהיא במחשבה חפ בטלא מדאי שמטן
עין הכתר ̂)כל(מ מ'1 יחי האדם יראני לא כי אח'לחשה דא י  הידזע האדם (שמי'י
 כמחשבה חשך יהביא למעלה הבדיל כי חמאי חפגי ראכי לא הראשין אדם שהיא

 אסחלק חטאי בעבור אבל לטלם חי היה רואני היה אם כי חי היה לא הנעלח׳ולוה
 לא הבא עלייהו פניםדאחר ואינון החכמה שהיא עלאה ממחשבה העלות עלת
ט' פכי את לראות תוכל  נראין דלא פגים והם סוף האין fe הפגים שהם הכתר הם ו
 לית שרי דאיהו וכאתר החיי' חי אתגליואשתמודעעלתהעליתשהוא שבהם מפגי
 המחשבה שהיא חחכחה עלתהעלותהיא דאסתלקתחחנה והמחשבה חיתא תחן
 החשך יזהו • ככתר אbתDלא יכיל לא דחשה גרים דאדם וחובה אדם חטא שבה

 ור׳ לאחרים• כש לחשה אפילו חשך הוא כי הראשון אדם שם שנרם בכאן שאחר
 איהו מדאי מיניה דאסתלק מחשבה שאחר אלו מדבריו כי לאביו החשה אלעזר
 ערום כי ואירא מפסוח ראיה ליה ומביא סתיחאה לחכמה למשא דחיהו חכחה

 לא אבל הכקרחתחלטש המחשבה שהיא בחכמה אם כי חטא שלא אככיוכו׳כראה
חב בכולא כמש חטא שבשתיהם למעלה אחר הוא אחכם • החוח שהוא בכתר
 ערום כי ואירא מפסוח במלטש אם כי חטא שלא אל ראיה שיש ונראה וכו' אדם
 ואשתאר לבושא דההיא חחשבה בההיא אלא חטא לא שהוא יאשייגג) ( וכו' אנכי

א איהובההואדלגאוכימחאבלאקרקפתא מיןד  מההוא דאזדעזע כי ואירא ו
 שהוא הכח אזדעמגחאותו רל • העליתוכו׳ עלת דאיהו סתיחא מחשבה חן דלגאו
 שעלת כן גם מבואר הכה • העלות עלת והוא עליה דשריא סתיחא המחשבה בתיד

 דזרע) הכי אוף דחוחא במחשבה בה ר׳שחעון אחר * חהכתר למעלה הוא הענות
 חצומבת ואור נח ואור קדמון אור דאיהו דחיין דאילכא גביעו דאיהו נפיק חתמן
 דבאחנטתו״ע-ב וגב דלתתא וקונא דלעילא קונא בי׳עלאה דאתרחיזו טפין תלת
 כל כי הוא פשוט ודבר ^ וכו׳ סתיחא עלתהעלותלחוחא בין ואפסיק חשך תחן
 התקוכים בתחלתספר עה ליהו שאחר כחו דאילכא כביש דאיהו בכתר מדבר זה

 חוחא והוא בי׳וכו׳ רמוזים אלין ותלתטפין מצוחצח ואור צח ואור קדמון אור ואיהו
 לא כי דא ובגין חשך תחן דערב לכתר העלות עלת בין הפסיק אדם וחטא סתיחא
 סמאל בעט׳ לתתא הכי •ואוף מהכתר אתעבר חשך דההוא עד וסי האדם יראני
^ו גליא חחשב׳סתימ׳כש בסוס אשתתף לא רבת'• ס ענג׳ הם וזוגיע  גניז בשו׳אור ו
ט אח׳ודאי • וכו' וקדמון וטמון  הוה לא חניה הוו וחחשבין כהורין אלין דאס הוא ה

 כגשחתא וסתיחין גכיזין כלכהורין על עלתהגנלותאיהו אבל • לאפרשא חשך יכיל
 וכקודי ואתוק ספיק לכל קדמון ואיהו וגנח סתים דאיהו ג5אי קדמון ואור בגופא•
חדבר זה bo וידוע • כשחתא לגבי כגופא העלות עלת לגבי איהו הכי וטעמי
 הכה עלתהעלות• לגבי עופא דאיהו ואחר ספירן W קדחון אור דאיהו ככתר

 מוחא אחכדאתחבר שאחר ומה סוף האין ותוהואbעלתה יש הכתר על כן אם
לגבי מלטש והאחד חכחה כתר הם מוחין ב' לדעתכי לך יש 1וכ חכמה דאיהו

האחר



*ליעו8 חייט ו ם ר̂ק
 כאיעיז(אתמן י;צוענין{ליןדא(ריי;אכפקיןמעפלמן דצניעגפא •יבספלא האפר

 אשפארוכקודי׳לאפכא אפפגוטז מכייהז חפיין אתזין על שלטין עשע יןfe נטלן כהי
 כילהיאיטקמטלטלן סיף דאין איכיןברזא אלין כפקין ליןלאכטליןברכדאיכין

 נליין ילא גל«ן אפיק ספימין אלין נטלי הכי לק נטלי דאימן כמה סיף דאין ברזא
 יאי נליפיןכעש׳יאיכקקדמא״יידקא שמהן פשע אפיין דשריק מה הביטמיריזעל

 יאי קא מד שמא דא ימן שדי צכאיפאדין יןי׳יקיק1י הל יקיח אסיק אשל אקיק קא
קכיץ חילק מלס תשע הס הכקידיפ כי יפילישי ־ עכל יןuאי ככ מפפשסיס קא

 יהס כקידיס ג של שילק שכא נלי סגיל פפת קמץ הי' שכאמצע שילק היא שפפיס
 פשע איכין p פשע יהס האיפיופ מכיעית הס שהנקידיפ שכמי סיף דאין בלזא

מפ הטישמיפשכעשל שהס לאפיין דאיכיןספימקכטלי שכאיזסיף צמציתיס  ספי
 צחציחין גליין,יהכי ילמטה נליין,ימשס לא בכפל גליי^כשהס ילא גליק אפיין דאיכין
 שאמלפי כמי איפייפ היי לא הכפל שקדס כחי כי רל אפיין דשליין מה על טמילן

 הצחציחיס על אשלכפמדשיאמכבאציליפמיליס השמית אבל בדלישהאציליפ
 כהין דשליין שכפתדשי השמיפ כאיפס כגב^ס הס כי סיף כאין אשל הקדמיכיס

 בדליש אמרפי יכט־ ספיליפ פשע כאי הפשעצחציתיס איפס ידיגמפ ■ אפיין
 שפשע נמצא מאכאדכילהי האצילופכילאהגיעאלאעדהיסיד,יהעשיליפהיא

 קא יאי קא ייד שהס כעשל גליפן פשעמהן יזש ספילי כעשלה חקוקיס שמיפהס
 יידיע מאקיק למעלה היא קא יאי שיידקא מזה ילאה אתיקאשלאקיקיכי׳'־

כמקיס הזהל מספל לאיה שהכאפי כמי ככינה יהשני ככפל הוא האחד שאפיק

J-U

 תחדקה^ייינ’יפדקבשכינה,שכקלחפחדוה איצמפרעשדיביסיד*
 ;pp 7 סטל לכל מביעין נפקין דמיניה מנתא ימלנאו עלאה כפל דא פז כפס האדל׳לאשי

r. נימא יכל נציץ אפעגיד מביעא יכל ספימ׳ עלמא דאיהי ינימא נימא לכל לאשקאה
 כייד דאחלמיז מימין לג דאתפלג סיף אין אפקלי ספימא מיחא שלכיט אפעכיד

 ג ביה דאפלמיזי שמא קדישא ביצינא יאמל דסכין סבא קס • קא יאי קא
 איהו קא יאי קא ייד דאיהי מלגאיאבלשמא איהי ידא קי יאי קי ויל הוא דא יידק
bא ג 'ל א  גופא תדאאיהי שמא מימין ג׳ בהין אייליסדמפלבשין ג יאיכין א

̂פ מלבר* מלגאיילא דא מימא פנינא ישמא פ ייין פל  דאיכין שמא בההיא אי
אפקרי יכימא נימא יכלנימא דקבה קימפיה שעיל שס על אפקלי שער ■ שלביטין

 יאיפ יכלניציץאתקליאיפןיאפקריגלגל• דאפקליאימלאכי׳־ יאיפנימא ־ נשמה
_____.z•״!יי•! .״ !n»A ?יריפא מאשא «מי«דולהו«רוחי ■

..י׳יכלנימא
 פלפ איפביה פלסה יכצ ־ זעילא פלסא אצבע׳אייהי כל דקבה דאנבע ששל איהי
איהי עלאה דפרסה מיל אבל • י׳אלשס איהי מיל יכל דאצבעא־ ג׳פג־קיס לקבל מיל



̂ןלישי סרק דדים
 אבל * (הכיאמהג׳פרקיסוכלפרקאיהזי׳ןכלאמהאיה((' עשראלשסרטא•

 בכל אכפין לאריך מספרא רב סשרא (לא אפי' מזער שענרא לא ואמפא אנבעא
 בין ואיה( לל׳סטרי' יתפאה פלאה אבר לכל שגמרא יקוק(איהו אפקלי אבר(אבר

 • לגזפא אבר(אבר בכל לאשפכח ככשמפא מניה פנוי אפר ליפ אבר(אבר כל
 «' הה״ל(היה יליעה באפר לש(לטכ(פיה שמיה על יקזק לאפקרי עלאה (איפאבר

 לאפקרייק(קאלקיס מניה עלאין אבריי (איפפרין למלךעלכלהאק(זכייסיל)
 הארן אלקיסבשמיסממעל(על יי'ה(אי כי כלא בשמיא(בארעא לשלטנ(פיה

 ־ אקיק לאפקרי (איפאבר ־ אלקיס לאפקרי (איפאבר )ל דקרים מפתפ(
 שלי לאפקרי (איפאבר * אל לאפוןרי (איפאבר (איפאברלאפקלינבאזפ•

 וה(א )כט תלים ( יי'בכת ק(ל כלא טלא על ממנא יקיק * אל' לאפקרי (איפאבר
 על אחזי אקיק • עלכזלא רכיב(שליט אפנליא(איה( עלפהעל(פטמיר(ספים(לא

 עלפ רכיב ס(ם(טה אין על לסליק הכל <הנה(יהיה(איה( היה עלפהעל(פלאיהג
 (כל אלאמזיעלאלק(פ(עליהאמרל(לאכיאלר(שאלאלחלקיהאלקי' העל(פ•

 מיכאל(גבדאל כגק מלאכיא כל אלקיס(מזלעזען b אשפמ(לעי'ליה אל על רכיב
 חכמה הכל ק(נה עלי(ן אל אפקרי כפר שעפא־ בכל ליה עני מיל ליה לקריין <מאן

 הגליל •האל יעקב ינתק(אלקי אלקי אברהם אלקי אביפינז אלקיני(אלקי (בינה
 לאמנשפא לעמילא מסטרא יהנירא ־ לגבירה מסטרה הגביר * לגלילה מסטרא
כי ה  לילך פק(נין לגנילא שמעגא קלישא ר׳בינינא נמיפיאמר אליה?קא הא אד
 כלה( להא ל^נה שמהן לפקנא לאפנריך גך הליר ליליה כנליפא לקבה כשמהן

 אשא פלפאבהן(אמן יקיק יקק יקיק אפקרי לרתמי מסטרא כפלפפלפ* אזלין
 ש(רףילא אש איה( יאיפפלפשמהןאקיקאשראקיקלא ללאיאיהיאששזרף־

 אפהשלה יפאכל כלא יאכיל שירך אש איהי יאיפפלפאל׳אל׳אל׳לא * שירך
 ־ אלקיניאלינני אלקיאליק איהיכפרעלכילהייאפקריאלאקיקאל׳אלקיס א

 מתכמ ללהין עקרא בייל בהין לפפתי להיייפ שמהן כלהי יקיק יקי יקיק יק י׳איהי
 האל (אלקיאביפיניאכא־ (כילהישמהןלפפתיבא׳עקראללהיןא^עלאה־

 לא יכגין • לאמצעיפא עמילא לא יהמרא • גבירה לא הגביר * מסל לא הגליל
 מסלי זיכר על עליין ל ־ בזקיפה עלאין באכרעא(לבפר פפאן ביה לאכללא נריך

 שמי למען ־ יהיל כנח אלין לאבהן בניהם לבכי ניאל מטא ־ עליין כפר לא אביפ
 ראשין אני לקיימ׳ביה טלהי כליל לאמנעיפא יעמילא פפאל שככפא לא באהבה

 לקבה לילעלנלאה איהימאן זכאה איןמלקיס(ישינירמד) (אניאמריןימבלעלי
 בא הייפי (אם • כלקאיאיפעכל בכללרגא מיניה ילמשאל ליליה פקיכים בכל

 להאריך צריך הייפי כי מהכינההמכיינפאצלי ייצא הייפי הזה המאמר כל לפרש
 בי ילעפני הקבלה לרישי עלכל יליפ עשר לי שיש לריש יהיא קימה שגניר בלריש
 ״ ־ בלבל לעכיככי שמגע מה אם כי הנזכר מהמאמר אבאר לא ילזה בים כטפה

כפקיןמבישן למניה ימלגאימימא לאכפיעלאה פז כיעז ראשי לכרי( יפמלפ
ט' י



טזחייט
ק י(1 קרקפוי;א ה<א נהכי;ר מוקאלהכיגר שמא סיף האין יהי <«  hT»m אמר י
 קא(אי דאמרמיז(בי(ד דאמעלגלג׳מיתין סיף אין אסקרי סמימא מלמא איהי דא
 לר' דסבין סבא אמר יכי' דסבין סבא קס אימר זה אחר א א א הג מוס קא

 כי א א א ג איכס סיף האין i? המירה בשס מיחין שהג׳ בזה סיעה היה כי שמעין
 ילבישין אייריס הס א א א הג' שאיעס א א א ג' של לשס מיחין שהס ג׳יידין אס

 מזה כראה יכי מלבר קא יאי קא ייד ישס מלגאי היא קי יאי קי ייד ישס לעלעמיחין
 היאיידקייאי השסהזה החמגמיחי׳שהסהגיידיןאשר סבשמיעיסבשסההייה

 מיחין יהג בכער היא קא יאי קא ייד ישמי אאא ג שבי השכי ישס סיף באק היא קי
 גלגיל בכל עלע גלגיליס בג' בספיריע יכעפשטי הסעיס מהמזח שבאי משן ג' הס

 עשרה הס אב הכיללס העשירי יהכח מכלם כליל אחד כל כי שלש שלש של שלש שהס
 ילא עשר למה שס שאמרתי לדברי ראיה יזה האגיליע־ בדריש פירשעי כאשר

רימו ככאן יקיק יכי׳שס יק^ דאעקרי עלאה איעאבר שאמר יכמה • עשעיכי'
 עקר שהיא ימפגי סיף האין אל בשמיעשהסאבמס מדבר שבכאן העלמפכי ע!

 כאער דאהיא דשמא דשלטכיעיה יאמר בראשינה לקחי באמצע היא לכלסילזה
 דאיע עיד אמר )וכריה«ל (יכי׳ יי׳למלך יהיה העגו׳שכאמר שהיא בארץ ידיגליהיא

 שהס השמים על שמישליס יאמא אבא הס ^קיס יקיק יהס מניה עלאין אברין ערין
 ארעא בכל ישלטניעיה אלקיס דאעקרי יאיעאבר העטר'־ שהיא העפ׳יעלהארץ

 שממשלעה בעט' הזההיא שהשם נאמר באילי יאס העט׳־ מקיר שהיא הפחד היא
 ̂ יאיעאברדאעקריצבאיע• בעחיעכיס־אמרעידאיעאברדאעקריאקיק־

 אד' דאעקרי אבר יאיע ־ שדי דאעקרי יאיעאכר ־ אל דאעקרי יאיעאבר
 רכיב יאיהי אתגליא ילא יטמיר סעיס עלעהעליע יהיא ממכאעלכילא יקיק

 אבר דאיהי בכאן יאמר בכער היא אקיק שס כי יידיעהיא ־ יכי כילא על ישליט
 כי' יטמיר העליעסעיס עלע ישהיא כילא על שליט יקיק יששס האברים מן אחד
 עלע על אחזי אקיק אחר שד ־ חסכער למעלה היא שהאיןסיף בבריר יראה

 העליע עלע רכיב יביה סיף אין עד דסליק הכל יאיהי ייהיה היה היה העלי׳דאיהי
 פיריש מהסהיא אחד כל ילמטה הכער שבספיריעמן השחיעכלס כי יפירישי יכי'
 קי יאי קי ייד שס המפרש הראשין השס היא אקיק ישס סיף באין אשר ההייה לשס

על מירה שבי הא שמיש כי יזה ־ ייהיה היה היה על מירה אקיק שס כי הכזכר
 השם p יאם ההיה מיר׳על עצמה הא׳יחשחשעהחלה כשנסיר היה ט יגס הגגעיד

 עלעהעליעחכבעלשס שהיא סיף כליח׳האין סיף האין עד דסליק הכל איהי הזה
כער שד אחר ־ הכער על עליין כח היא סיף שהאק בכאן חכיאר הרי אקיק

 עגיני מפרש אחד יכל אל ישס אקיק שס יש לכתך כי כלימר זכי' עליין אל אעקרי
 ישסאלמפרשכחהאלקיע שסאקיקמפרשטהיהיהיהייהיה סיף• האין סל

 אתר • אלקיס אין כחי מבלי רל אלקיס אין ימבלעדת אלקיס לכל כח הניען סהיא
די^־ עקינין שחעגא קדישא ביציכא ר' יאמר נתיע קא אליהי הא אדהכי אתר זה



עזגייעי פרק חייט
 שמקדק״בהדהאמלה! לינקנא בשמהןדיןבהבצל(י;אדיליההד(רנודאי;צריך

 עליק אל אףקר< כתר למעלה אמר שמשן ביר׳ הפי׳ • תלתיט' פתלת אזלין
 קי2( יצחק אלקי אכרהס אלקי אמתינו ואלקי &קימ • וכינה מכמה הכל קונה
הגדול האל אמר הגדול כאל וגס • ככתר הניחם הללו השמות כל וט^ יעחכ

^ דגכורה מסטרא הגטר ־ דגדולה מסטרא  הס ק גס שהשמותהללו נראה • ו
 הזאת שככרכה הללו שהשמות אליהו איל וט'• דגדולה מסטרא גדול שהוא ככתר
 שורן שאינו האש והוא גמוריס רתמים של מדות ג שיש כמו תלת תלת זלין א מלהו

̂^ אם ואיהו מזק ודין • שור^ ואינו שורף וזהו דין כהס שיש ממוצשס ורחמים  שור
 ג רמוזים הס אשר יקוק יקוק יקוק שמות הג על מורה הראשונה המדה ועל
רחמים על המורים והשמות ־ המאמר כתחלת שאמר כמו סוף שכאין מוחים

 שמותיודקא הג כעד אלו אשר איףק אקיק אקיק הס ורחמים מדין ממוזגים
 והשמות • ככתר והם סוף שכאין מוחין לג׳ אויריס ג׳ הס כי למעלה שאמר קא ואו

ט אד אד׳ אד הס דין על הג׳המוריס  ככתר הוא האחד אקיק של שמות והל • ו
 אליכם שלחני אקיק אקיק אשר אקיק כפסוק רמוזים כתפ׳והס והשלישי ככינ והשני
 אס לו המיוחד כמקומו מלין כו אדכר ושד הזהר מספר ראיה לזה ויש )ג שיווע
 מורה מהכתר למעלה הוא ההויה שם כי כרור ככאן הנה * כחיים יגזור השם

 ואינו שורף הוא ככתר שהוא אקיק ושס שורף• שאינו אש והוא גמורים רתמים על
 שיצא מפגי וזה שלח שלש של כשלש האצילותהולך כי מזה לנו עולה ושד • שורף
 ולא עשר לחה הסשרות כטעם שאמרתי למה סיוע זה וכל סוף שכאין טפין מהג

 הוא השחותוהחדות שסדר מאחר כי אליהוזל אחר לעגיננו ונחזור • תשעוט׳
 הזיז הדרך שדורכת האצילותונראה על המורה הזאת ככרכה לטין צרק• זה אל כך
ע מג כה הולכים השחות כי  שחות כשלשה רמוזים הג׳הראשוניס כי זזה פעמים לג

 הרומזים יקוקיקוקיקוק הס כשמות והאטת אכותינו יקוקאלקיכויקוקואלקי
 כי אמר מיוחדת כחדה מאלו שם כל להניח שצריך ומסכי • שורף שאינו לחש

 כינה מא׳עקרס המתחילים השחות כי p גס ואחר • לחכמה אטתינו(•ומז זאלקי
 רמוזים יעקכ ואלקי יצחק אלתי אכרהס וכאלקי • ככינה הוא אלקינו זה ולפי

 האל וכאמרו אקיק אקיק אקיק שהס מזוגים רחמים על המורים שמות השלשה
 אף אד אד' אד' והס שורף שחותשהסאש השלשה רמוזים והנורא הגכור הגדול

 חלו כחינות ששתי כן אס והתפארת-נראה והפחד החסד על כפרט שמורים פי על
כשס והשני • שלש שלש של שלש כדרך שהולכים ככחינת האחד השחות• לאלו

 והגכורעל החסד־ על שמורה הגדול האל כמו וחדה חדה כל על מהם המורה
 הכל הכולל האחצש עמוד הוא שהנורא ומסגי התפארת• על והנורא • הפחד
 כשלש שהולטס שחות תשעה הטללים סדרים השלשה נשלחו ושם ותחתון עליון
ת חסדי זוכר עד הכתר על רומז עליון אל ואומר העליונית אל חוזר עתה שלש  אט

וכמלת • הנצחים אל רמז כניהס כני כי העערת עד פרט דרך יורד כד ואחר
אהכה



סח ̂®לי׳מי פרק חייט
 שהנזכרו במו כזכרני;פשתס העחעיכנעאיכס המלית (1:אבל למלכנת רמז אהכה

 שלא תה כירא גמר גדנל שהם להם התייקדיס 0אלקיתיבת(ארי העלממתבלשין
 למללם צריך לכן אהבה ובתלת יבתלתשס בתלתבטס אס כותטuיPכת כן עשה

 לכחיתהתחתנכיס(אחר 1רת ההכרעה מ אברהם יי׳תגן אתה בריך של בהכרעה
 אל P גס בכללם ילרתח הראשין תקנתם אל לתעלה כתתשבתי לחזרם צריך כך

 שבתלת ההכרעה אחל בשם זקיפה צריך נלזה להם הריתזת בזקיפה העלייכיתיזה
 דפרזלא נאתתיתכגישפבק' חזקה ראיה אחי לפניך להביא רנצה אני ד1יע • כריך

 לה אית דלא ספירה לית האדרא נבספר • תהכתר לתעלה ה(א סיף האין כי
 <׳ יאיהי לתאה דסליק דבריתמילה עטרה איהי י דאיהי ועטרה ■ יכתר עטרה

 על דסלקין איכון צלותין וכתה ופקודא ואיהיעלכלפקודא • זתכקעשרק
 לעשר׳אלפי׳ באתי׳ובאתא׳דסלקא לתאה חד כל סלקן ספירן פקודי׳כל וכל ברכאן

 עליה דסליק תאן ילית עלאין כל על דסליק העלית עלת דאקרי מכייהי יאיתלעזלא
 ותבועין ברכאן כחתין עלאין ותאלין יתכיתרין תעטרין איתבאירית' אתיין וכתה

 אתקרי אחד יקוק אלקיכו יקות תן י׳א י׳א ואיכין ספירן כל על י״א דאיכין ספירה לכל
עלאס כתר ועוד ■ עלאה לקים אקיק אלקיכו בא׳אתקרי וכן יקוק בי׳ עליון אל

 חייליו איכס*העליתוכל איהו תציחצח ואור צח ואור קדתין אור דחיהו גב על דאף
 אלקצכירין (שירס) כעורב שחרות תלתלים קיציתיו בהון תכיהאתתר דתליין
 הכה * עכל באברים איכון צכורין וכל לצכוריס דכחתן גביעוס דעליהו דשתהן

 הוא סוף האין עלתהעליתשהוא כי בברור אתר הזה הנכבד המאמר ס אחי לך
 והכתשכיסאחריד רבייוסףן'גיאקטילייא הרב כעד זה וכל תהבתר, לתעלה

 עזר הזה הדרוש אצל תכחסתריקכאטי רבי הרב של המצות בטעמי מצאתי וגס
 כי אומרים מהם יש כי הקבלה!ל סכתי בין חלוק שיש ראיתי כי כעבור ו?ל לדברי

 שד כי אומרים מהם ויש יעלתהעלותית׳ סכתהסבית היא הראשוכה הסשרה
 זה• בעכין החכמים דברי כאן אכתוב כן על עליהם ותשפיע למעלה דבר יש

 יאתקשר טלא סליק דקרבכאכד וברזא הזה בלשון המופלא בזהר מצאתי וכך
 דכהיר כהירו ההוא סוף באין אתעמר ומחשבה בסליקו כלהו קיימי כדין בדא דא

 ונהיר וקיימ׳ אשתכח דמינה אין אקרי לb בה ידעאיהו דלא עלאה מחשבה מניה
 דאעי• ובעלמא דין בעלמא דצדיקייא חולקהון ועלדאקאיס־זכאה למהדכהיר

להשעיע כעלם דבר יש עדין כי מכאן להוכיח לי ונראה • שם מצאתי כאן עד
 ומחשבה כאן שאתר תראה השני לדעת הסטת וסבת העלות והיאעלת לכלס

 כי ואתר מחשבה נקראת הראשונה הספירה כי הוא וידוע סוף באין אתעטר
 הראשונה לספירה משפיע סוף אין הנקרא העלית עלת כן אם סוף מהאין קבלתה

 כך שהיתה לי נראה הרמבן!ל מכת וגס • שבארנו כתו מחשבה הנקראת
 נתיבות ושתים בשלשיס הזה בלשון הראשונה במשנה יצירה ספר בפירוש באתרו

וספור וספר בספר ספרים בשלשה שלמו צבאותשתו יקוק יק חקק כלאותחכתה



פרקע^ישי חיינו
ביי; 3<ז if כי׳היא  מעליז 01ר מציאית ן>1ס אין מניאיי; בכח כי סיף אין למ« נ
כי אמר זה במגין מכתי if היא באר היאך תראה * י«' אניליתחכמה שממני

 תצא המחשבה ימכח מחשבה הנקרא הכתר שהיא מעלה לריס סיףמששע אין
 לדעת יאש' • יכי' כתיטתפלאיתחכמה ישתיס נעלמיתשלשים בה אשר החכמה
 תמעה יעלתהעליתאל סבתהסבית היא הראשינה ליח'הסשרה שרינה הראשין

 הטרא b נאחר הכל אך האיחן כלי כחי הם שכלם למעלה כארני כבר כי בזה
 הסיד זה יכבררחזני כתר כחנין יהס החניחנחים האיר עמילי בתיד העימד
לה הקכה בן נחיניא ר תעלת יגס • יתחנאני שס שין הספר בתחלת הגדיל
 כספירה אהדק• באמרי ספירית עשר לכל שמשפיע אחד דבר יש כי ריחזת

 חציאית תמקיס הראשינה בספירה חביעהברכה אמשיך לימר יט׳רוצה הראשינה
 שרוב לי נראה אך • די בי שיש מה בזה דברני יכבר סיף האין והיא הברכה

 כי זה מכל יהשלה ־ הנזכר החכם לשין כאן עד לדעתהראשין נסי החבלה חכמי
 בסופה• זהב חלחחי׳יי׳אשר לוחמיי עס לחמתי ואני עמי הדין הזה הספר בעג הרב

ל ב עגין היא הבינה א  הנבראי׳ תקין לסדר יסיף ראש לי אין יליתאשר5הא ^
 דעלךאתיכיהקדישברין־היאדפיסיצורתהנחצאיתייחסי בייט׳־

 ההיא כמלאכה העשוי האומן בנפש אשר המלאכה מושכל כיחס בכללם כנמצאים
הוא הדשס וזה • ויושרם יסדרם בכללם הנמצאות דפיס י< השם יהיה ילזה

 ההיולי כמדרגת הוא להם ומדרגתו רבים שהם מצד לא פשוט הוא אשר מהצד
 החמר מהכרח הדשס מזה בנחצאותהעלילית כן זה יהיה לקצתם קצתם המדמה

 לקבל יוכלו שלא מצד מתחלק הבלתי הדשס זה מתחלק ישים שהתמר לימר ריצה
 יוכל מפפישהחמרלא הרבה ממט קכל לא והאדם מועט אסתלק ט מהשלמות

 הנמצאים סדר בערך הוא וראש סוף יש אס כי שאמ׳בכאן זזה ייתר חהשלחי לקבל
 העליונים הדברים כי ונראה * למטה ואלי למעלה אלי במעלה נחלקים הס כי

 האתת לפי בזה וההבדל הסיף מצד נמשכו מהם למטה יאשר הראש מצד נמשכו
 שיים אינם והמלאך שהאדם ידוע כי המקבלים תמר לפי אס כי מלמעלה בא לא

ההשפעה: קבלתם כאופן שיהיה ראוי יכן
 גדולה מקושיא בזה נזהר ־ וכי לפשלה יסוד יכח כח היותכל לומר רוזנח
 אשר מה דבר חסר היה כאן שעד מצד הוא לפעל כשיצא בכח שהוא הדב' כי יהיא

 • כזה מגרשן האל יירוחק המוכעההיא הוסר יעתה הנה עד לפטל יצא לא בעבורי
 כלומר וכו׳ לצאת העתידה לפשלה יסוד וכח כח bהיית לומר ריצה אמר ה לז

 כשיש אס כי שעל יקרא לא כי כעביר המקבלים בערך אס כי אצלי בכח איננה
 ילש בכח היא הפשלה שזאת כאתר מקבל שאין ובשד • הפשלה מקבל נושא

 • עדין היו שלא המקבלים העיר לסבת אס כי מצדי היה לא כאן עד החסרק זה
 ממונה החסד כי וזה השפל בשלם דוגמת׳ אשר לדבר יסוד הוא הייה כל כי יידוע

: הדרך בזה המדית בכל וכן חסדים גומלי על
ילא



מט פרקעל^»י חייט
 גזהרמקישיא מאתזוכ(׳• הרצק עלית עד בדכמ דפה יערב ולא

 הלא כי הבמאים אחעלכל במדה די היה כי תאמר שמא זאת יהיא חזקה
 היה ממילטת כמדית השלם שברא שמה אמר יטללהכראיתלזה אחד במאמר

 כבראי׳במדה 1הי כלס שאס בזה זה שיתערבו ראוי היה לא הנבראי׳כי חליף מפני
פז אח׳לאימלנומהיו'

 דני! יערב ולא הרזגון עלות עד כדכח דברו יערב ולא מלאכי'או או כלם
עי' בדברי מזח ויזכור הטעם יתבאר כאשר מאתו אחר מין או אנשי'

n בגין• מחנה במל שיתחייב מה כפי rp לכיוית יעמריי לא אין שלדבר 
 םסםלה(יןיגםאםליו אך חדושבנאזנל ולא במאעיל חסרון המדה־ מאותה
 למאניל אל מתמליס בהקדמח הנאזנל על המאעיל מעלת בחפץ עלה (אמכם
 יליל לבינל לליא עלחשלהבתעסמח חגחלת כמעלת ד לברוא הפשוט
 אי׳כח כי קרב לעולם משעטי עם מעלתח טעם עוד שיתבאר זה משזכיס דברים

 ממיאי׳לספלי׳ללשיג הזה העקר והבן • בהם העבודה טעם הוצרך לוה מזה
 אלא סשגיעאלקייע הבנין כל ויסוד העקרים עקר הוא כי מחולשת״ למדות

 סיגפשטיע• דיך על כי הזאת בעבודח תמיר שגזכיר מח עם ללב המתחלקות
 ית' האלקו' חם חן האלה סעירות עשר כדי החכמ' כתיבי'
 והוא ושנוי ירוד4 בלי בהם ית׳מיוחד ושחאלקות זכרנו כאשר נבדלת צור' להיות
• חענין כל יסוד לכל מובדל וכתיב
ולא ודבר דבר

 ויתערבו היובל הכחותאל קפוץ יהיה שאז מאתו הרצון עלו' עד בדברו דברו יערב
השפע ילך לספירותומשס הכתיפותוהשביליס הס האותיות ודעכי ־ בתחלה כאשר

:לספירה מספירה

 מערבת ר פרק מערכת ד פרק ,
המרות שמות המרות שמות

 לעשר אשר השמות רוב הן
 בעלי בפי חספיח׳חמומלים

 בעזגמם הם הביט אשר מהם • העבודה
 • השפל בעולם החוות הפעלות מעד

 ונביאי' התורה בסתרי קבלו אשר ומהם
 האגדות בסתרי ומהם • וכתובים

 מאשר זולתי שמותם רבו והמדרשי׳ואם
 אשר הם אזכור אשר אלה •אמנם נזכיר

עערכע

 אשיםבינז מהם השעימע• עי'
 עי׳כילעקיבלים הסנעגמס•

 קר׳ד׳ן איזל לשפזרה ישש מנד בענמס לבינז
 ממונעת־(בעבור ואיזל ־ רשמים כקרא ואיזל

 רבות מלות ישסו בפילם שגורל לזתל שהשכמל
 בעולם בהם למתלוות לות לעע לשפירותכש

 רבושמותס־שאעעש׳שלהס ואס השפל•
 ד7ם ע! כדרשת לתורה כל כי רמת שמות

I h א ע



 עולי«ן כתר מהם־
 שהכתר בעכ<י עי׳

 (ליס7ג9 19 (שס9
 (המלכי׳(סשרי'בתכלייו

 מזרה המיסלה(הכימי
עי׳אחר לשזןמעלה*

פץ רביעי פרק חייט
£3*^T  j!P המרכנההעלי(כהכדילקנרלאיחס(לספזר«׳

יאה ה1(כ מקזכל לכל יספיק אשר השמזת אלא * שם עי׳כל הדגלים י השאר על וקדש«הקש המרות שמות
הרבה מבין אחד מכל כאן השמ«משאכימב יש«

־ כתר נקראת
הדגלים והם בהם העבודה בעלי ימזגאו עלמן

 שמות נתחיל עתה ־ המשכן על החונים היה לא כי דעאתי
כתרעליון נקראת וירחד.ראשונה־1הס ב לדבר ראוי.לי
א«ן לשמו' טפס ככעיכ

שהרב תאתר הלה
 שאמ׳(החכמה כמז ממני הכאנליג חכמה שם על עמו והדין טעם ככי/ינינ בהם דבר לא
נרמויג שהמחשבה שם על אחר עי • ממנא מאין אחר אשר כדבר להאריך לו לתה כי

 אנו נקלה יכל קשכה הי׳שהיאכקדה במוןן לספר ילך טעמ לידע שירצה קדתהותי
 עשרים במספרה <כ׳ י כ׳ בגי ןי<ד יזל קזראין יתצאם 0וש צדק שערי לספר או האור
 המחשבה זעקר אחר פי׳ י כער בגי יעשרים בהם ציתא גררא אגב זה כל עם אבל

 עשר כילל (ליא לתעלה מעשה עשירית היא אינו לביתתלוכנו שבאו הואיל תלתא
 שמספר הלבריס עשרת ככגל שהם ספיריע יהיה לא אבל לינה בלא שיפטרו ראוי
עשר* שסילי יער כתר יסילם תרך איתייתיהם בקצעתהס(אל הגתליס על כעופר אלא

בכח לך ההיייתהרי כל שכילל כי שהיא יששה י צרכם די בהם שאאריך תתני עקוה
בכלל הכל(אין את כיללת שהמחשבה הנריף אל תקום שהוא שם על ק כקרא הכתו■

שבכלל מה אלא בפרש יאין שבפרש מה אלא תקיף הוא התקוס שגדר ובתו האצילות
:מביאר יזה את תקפת התדה זאת כך נבדל שוה

 ממחיציק יצא המפרש זה המגיה אמר תתבכיתן כתרי תלשין הוא זה כלס(לפי
האריך פה יהרחיב בגרזש להארי דפוס בשהוא לכל שוה הוא וגם C כ שמי
 להעליתם לאמר׳כש ראיי שאין לברי ללבר לשין סוף שהאין שאתרתי כתו התדות לכל

 לקצר שאמרי יבמקזם לסביתרבית׳ שפר על כל D והצית בטש (לא בטש בו זורת
 להמכית ייכל אךהחסרין להאריך רשאי איני תהם כבדלת הזאת התדה וגם דפוסו

 חרסו יחלזשים לקי קי מלים עליז אחבירה כי תתתב׳ איננה והיא ליה תתתינו כשהכל
 שסיהככתבבשמייתמירתו זמר שם זער חרשים כאצילתע הראשונה שהיא וגם אליהם־

 שכל לפי כע נקראת כי מצאתי ״ קלש יהיה האתרו׳ וכל סוף וכננזתבאי ותתדבקת
ראשיכם שיאתהסשר כתריסיבעניר נק השש זה כבודדולפי תקום איה אותריתעליה

 כתר כקרא פא לאציליתקראיהכתרעלמן־ (אחיך זער לי כתי תלשין כתר יהיה
ביעי המחשבה היא מנית תייג כל שמחצב לפי לשון היא כי (אייבלי) וכו

הלברי׳יהייחשב כל לפעל האלם ייציא המחשב שכלם שאתלתי כתו התתצה
כיללתג׳הדיתראשיכי׳כשאר כתר שהיא יאשינ • תתתימתאליה

ממלת ^*ן



 כיכלדכד רמולכקג■
 • א<לנ<אה«נ רקמיס
 רמיזלקכמ׳סנ' «ראה

יראי;יי' 'pspp>afר<

נ פז רביעי פרק חייט
ס® הז כנגד ז׳כלס יגריג ממל״גכימילקשנן b(עזרי יכא מאין הכיעב מן אין

 יו P13V יגדיג כ(לל כלר כ• נמנא הכגין שהן רימזע הא׳שבאין יןכא) (יגלים
 כל אין י»לסהעליןןעכ) ספירמלנקר יהי׳לאמרינה־יהכ' ׳ ^המדההראשיכה

 ממריקקאהנה אקר פי ־ אין יקרא כינלס דנר (עד מראש ההילך להקעשטיעהאכילי'
זהיא נאמן־ יראה יגסהכ׳רמז סיף׳
 אהבה לגהייימ־ רמז עזרי(יגליסקכא יבא מאין חכתוב מן אין האצילי׳אשר לעקר

 מחשבדי ־ מעלתה לגדל כן ונקראת הל יהס הדע הס
 במתשבה־ עלה כך רזל אמרו עליה הכעשיע כי פיעלי
 ־ המעשה 6סון הוא המחשבה תחלת יכזקב' כ'7ד כללא
 יראוז הן לאדם ויאמר יי׳בבסוק יראת רמז כפיעה יכין

דל לנינה רמז נאמן הכל עקר כק)היא חכמה(איזב היא אד קזל א ילזה לנקבה
 בינה העיי נ באמן מכלל והידוע היודע הידיעה* והיא כאמן כאקפשיט

 שהיא אמן מן נמפזטז ן עני כל גזרת ובה והשלישית השניה בית לה יש כי כטף
 א אקר פי ־ קכמה אין עליה ובשלישית בשניה נגזר אשר השפע לקבל קביל

 כמי למקשבה 1רמ אטש ידע לא ישרות מחתיה כי להרהר הפשיט הכאמן
 בהזכר פיך RP® שאת באדם המחשבה מגעת כאן ועד ערכה־ עליה מחשבח

 כן מכלית לאין א אל ממך במכוסת עליה אמרו כי ואולי אלץל
 לאק המקשבהיזרדמ כמערכ' בלשכהבנין זה ונזכור תחקור מיזשבה *’וכי

 סיףיתכלימ־הירמו הוא בא'בפסוק רמוזה והיא הסדר היאמלשי׳ילחשיב
 הנק'ראשית לקכמה ונכתב בו קרוי שהוא אנחנו ולא עשאנו סתרגימו ממשבי׳

feW בשם ראשית הי כן וא'שבשם ק) אנחנו(תלי ולא בא'כלומר אב אימכיין 
 הנרמז הפנס־ בדגל יתבאר כאשר אליה רומזת ק אקי מלשון ממשב'היא

 שעו־יה נ כנגד לבינה מעלה רום הש׳ עבוד׳ בסדר בנין מחנה הממשב׳ אימכו׳כי
ישראל אמרי זה ,על רום ־ מעשה היא אכלי

ר, ̂,ך̂, אס בקרנני יי׳ היש ,כ,׳ ף
ר הכל יהמישכל יהמשכיל השכל כ ר ישראללאהיזמסקפקיס דתלךכי אין• ס

(לפסזק ־ דימז לזר היז כלס כי היקזד בסזד אלי כלל ידרך בפעל שכל שהיא אמ׳מכד
̂ו יראתיי סיחתהן זיאמ׳לאדה אמר פג־ט ידרך הראשיב' כספיר' הס השלשה  קכמה ה

 אמרי תג בשס רמזי ^מיעז זקז יש נק' יהקכמ רמו יגס יבבנין בשכיה(בשלישית הס
לתת רמי שהזא השס לקכמ׳תס רמז שהזא היש יספר ספר באימרי יכירה ספר בעל לזה

זהיא רמזלמקשבה היששהזא שהזא אין אס השכית :יסטר
 אין הכהמה מן האדס זמזתל • פשמזיס רקמיס

 יקרא נעלס לבג־ כל פי זנקראתמקשכה יראהנאממת־ אהבה ס ־ הנהמ׳קין מן יתרזן לאלס שיש
 פאטאתהמלה המזרהעלדברנמלס־ עקשבזבעגזרשזאתה׳אההזיהראשזנהנקו־אתמקשנה

 הבינה כי זקנזעס לבינה־ הש'רמי הק׳רמזלקנמה־ ־ למקשבה המ׳רמז נכללזכלההזיזת־
שהיא לך המאכ׳ליסהרי זהיאכלזלהמן בעבי זזה בתקן זה בי׳ נרמזיס זהמאניליס כי־ייתבה׳

ב ע is ג



פזרביעי פרק
p ל של (שס איעיית• ד׳ של שס כמספר לו שלה קא מד כמל(א( (יה ניק ה1ר־« m b 

3>n v n  f>iv t3  Pf של שס sSv] הב ■ ש בגי׳ <ה(א m ע ש  הה ־ הסד(פפד שלסמהם לזיי
ל ־ קנה שם פא לה׳ספימי.אקדוכופ־ רמז קוו השס שמיקד מי כל י  הדנליס ומיקד אמעי ני
משך מושך הוא בליט1שקושבהשסנק מי קשבכל מה פא • ותכינלמכוה איןסון>קביבלמעלה ש־

 פא המגיה אמר י מפגינים קכמה
 ויניקיגהקמשם שנמר כמו מקשנהקמשבה רום כמו בחולם רום רוםהשמום•

 קמשהומיגאקרוכןיגשהם כן קושיםנמקשנה קוזנאשל ג)אוירקדמון• ידיהו(קנקוק
הוית (קמש קנוכמיג הרגשויג לקמש דוגמא ־ לאותיות של שבשם יוד

פבימיויג הרגשויג לקמש דוגמא עלממיגשהם חשניה
הכקראיגמקשנס עליונה בהויה נכללים כלם ̂ י׳ ! !

 עגלו מעוך ולא עגנו׳ מעוך לא שור הנבואה אין ל1 מאמרם אל רומו בה שמח פא כשלהבמבגחלע•
 ויממלה יעדנק העקתונה המקשב מכות כי זכועהמחשבה נמשכעמכח והנבואה שמחה מעוך אלא

̂ן דבר כל ש׳ ׳ השם ייאע ינקיאע מכי ונעיר אעמינו עין מנא ואז בעליונה  אTעקע
 קלם שבא כו בקוד כי עזנא וכן הכאצלעממנו קדומה התורה עש עורה יראעבגי to העליק מן

 אלק לשון או פלא לשון ופי בא׳ רמוז־ יחיא הנקוד מזה גדול כקו כמה נגי׳ויאעועראה קען
 ד׳אועיוע של כשם כו שעולה ו׳נאמצע י־למטה ׳׳למעלה א כזו נצורעה אלן־ פא ־ למוד לשון שהוא

מעלה רום וקרא הספירוע■ לכל ראשונה זאעהספירה כך האועיוע לכל שהא׳ראשוכה כמו פא
ם • מעלה רום כקהעקשנה לכן כלל למרשועלהרהר אין המחשבה מן לעע״ה כי פי השמים ח

למעלה הוא הרום שהוא מוח . ו אמע• דברך ראש שנאמר הראש שהוא לעעישראל רמז השמים
 פי׳בעגורשעמצארום נחלם־ רום שמים• הקרא לנינה רום שהוא המחשבה רום פא

 יוד של בשקן הרמוזה למחשבה רמז חלם שנקודת להודיעני בא האמצעי לקו רמז והוא בשורק
 הכחוע מכל למעלה המחשבה כן הברות עכל למעלה קדעקלם כי והטעם חלם לנקודת הדוע׳

 המגיה אמר ־ מלח למחמקל לחם חמל קלם כזה צרופה לפי רבים טעמ־ם ^שייש
 אצבעות בעשר הנרמזות יזע ההו כל רוםידיהונשא־ כמו נהם) אקצרךלהאמךכאן

פי׳דעלךשזאתהמלהכוללתכל קדמון• אויר ־ המחשבה שהוא הרום אל ככללים כלס
 כ׳ היא ההשך נטרת כי לבינה הר • הי׳לחכעה לו׳קצוות* הו׳ ־ הא׳לראשוכה ההויות■

 המגיה אמר • התפשטיתהכל משם כי י1רי לשון רה1ע אויר כי ושד ‘ בינה שערי לכ רמז
 וכשםשהאויר * נכע שכתבתי לטעכז קדמון מלת הוסיש לזאת אמנם אויר כקרא ספירה כל פא

■ העלמה עורה דק דני כל יוד של קוצה • העלמה עורה זאתהספירה כן העלמה מורה

כיהחכמה חכמה־כקמה• השניה ועליהנאמר חכמה־ השניה
ושפעמןהמחשבה כח מקבלת ־ מאיןתסזנא והחכמה ^
 וכבי • הנקראתיידקאואוקאשהואעה השם יראת א) תכא(שם מאין כח) (איו

שכאמרנו?( כיכלעקום מפיהבהיי דישו יראת הנקראת היאחכמ(שםכק)היא
היכל מאי • הקדש ולהיכל להקבה רמו

י׳תןיהוהיאהתולהשקזעהלשלסאלפיסשנה*4יראתיי׳פיייאהנ ־ המחשבה אומי הזי הקדש

iעם ובזו
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p ״ט ח נא TB רביעי 0
 ספסרעולכיהל לקכמל• יראמרעז •געגוישאמריראמיי' w עסלשלישייג* ובזו

 פי׳ימגב ̂עcסכ® גלגול מיד הניעיומ וזחו • כיכלדט־ממתןךראמןסעליון
 לעליוהל למכמל דמו לכשמעא וכשמעא לב) איוב ( שנאמר«כשמע&דיתגינם לגיכל הנשימיגמן

כשעמו ממקנב שלמעלל בעמר לכן לכעש אנילוע שמשם לבינל ימו <לשם * לשם לכקיאמילאו;
לאדם יש לשם יראע

ניטיותסודגל;ול6י׳וזהו0םומזלי7ובוו חכמס זנית8̂
כעבודת כללו יתבאר אשר הנפשות קש׳ומ'• עם רכזו
למטח עוד יתבאר וכאשר ולזריסה גלגול מכח כי ש

לשק הוא פלא ונקהאת בשלישית• שהם גכקדו׳הללו
 שעליה ואולי כייפלא• כסויסלשון נסגו׳נתפש׳הגלגו'

 חכמת ■ תדרוש אל ממך במופלא אמרו היגקיעמס כגוש
שום בל ימגא לגון מן השניה בכה שהשלישית בעגור אלקיס באו^ משם כי מפגי

דופידושקאוע׳יינטר למט' עוד יתבאר אלקי׳כאשר הנקראת ואליהם הכששע
לסנק>וללבמןבמגל' חכם' נקרא'זאת השוים שמות בעבודת תורח ’ישיכי

לייאל מממע לגחן קדומה שרה ׳ ;דולה תרומה * אלקים היא וכי' קדומה
ויאמר לכן • לליא

 ליא לשם לן«דאמ לאדם אמר כק) (איוב מריגבינס ומד שבמל היא השם יראת ק לאדם
הכקו״ מעליע מקשבויעך ומגרן השם ייא שמליל מריג וסור • לכשממא נשעמא וליא שנעה
 1רדמוללעגלסללמעלויוז1כשי»1ביכלאזיראוולנשעמך לעמשביעלריטע• לרעשלם ומסיר
 * שמים עידאיג מו׳ן שמיס מלויבידי לכל • לעולם עשם יפרד שלא ללשארועלננקיי ויל סביכל

 עקיבא ר' מגומשראל של שכרן בעמן תראה אומי ללסליראל זל לבסס זלאערמי^ ועל
 נממשבה עלל כך שתוק אערליסלקבל • וזושכרל מורס זו אמר שליועוכריןבשרובעקולין

שרב* מראה • העם לשאר וכמס אחמכעל על לשערה כמוט מדקדק בנדיקים ואם • לפגי
 ליו ועדין הגדק יוסן ממכירת לקדמון הקטא אומו עדין נזדקק לא גמור אעפשלייזכדיק עקיבא

 ללג אמי ועלול • נשממאלנשעמא שהיא לשם יראת מטעם לשערה כמוט כשעמו עגז מדקדקים
 ג'פעמים ובמונה נרנפה שלימה ה) (דברים עמדי עמוד ואקוזלם שאמר עמה ותבין הגדול
 פלא ונקרא ילאמהשס• מבין ואז פ> עסהמלהשליא מלתפל ותמן בקבלה מדע באשר

 יקרא עליון דכי ט׳כל • אלקים חכמת •בא' הרמוזה המחשבה פאגנמען שהיא עש
 • גדולה תרגמה • לבינה רמז ואלקים • למכמה יעז וחכמה מעכה שלמטה wA שכמה
̂זעור אין גדולה מרומה חכמים מאמר מבין  • הכיי אסמעוטימכל אפז׳חטה כי המורה מן לה

 לגדל !לאקשוער מושג לא הברכה ואומה העליונה הברכה היא הברכה מקור כי בעבור והטעם
 וישוער שיושג חכמים שכיעולל לשעיר והוא ידיעכממשלעההקיאמברכה על א^ מעלתה

̂־מוו ולחשידיס ולנביאים להם  החכמה מן נעשן• הכל במגואמהארץ המנויה הברכה אומה כי ו
 ®'החכמה קדומה* תורה * הברכה וזאת הנקראת שלמה חכמת באמביטת העליונה
 שעגאעים ואהיה מפסוק תבינהו שנה ואלפים • שנה אלפים לתורה קדומה הנקראת העליונה

ני) מלי וגו'( אתמול כיום ב*גיניך שנים אלן שכאמ׳כי שנים לן הקכה וינמושל ) ח משלי (מס מס
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 יאס • עגמה סימריז שהיא אמי לא9< מים1איןיכ«ללמנןיגהחכמהפמ ובינה* מכמה ימים
 כי קשה ועדין • הראשון מן מוב יומר משואיעיעמוד והעולם * ביכהומסד שנה אלפים נפרש

ופקד יהיוקשד אלפים ובינה מכמה תורה נפרש ואם האגילוע• הפמדקודמעלממאיעבםדר
והשני■ תפאר והעולם

ח * עירה י בספר שהזכיר נתיבות לב מליה כאמר אשר תגח אל מוה וגם נכון ת
*אמר ; ידך הנקראת השלישית תה כלומר אלקים לפי' למולם שקלת'

תורה נק' אולי המגיה נתעטן* רז׳ל שאמרו כמו טלית • אל^ם ואהיה שכאא סכה
קלוע שהיא לפז קדומ כמו הקלה של לבושו ־ בטליתו הקבה מם מס שמשומזם

ולתורה שבכתב לתור לבושו מאור נבראו מהיבן שמי' שאמח התכא והם יי) משלי
תפא' שהם פה שבעל י גבורה מלהמה דין למטה* זה ויתבאר שקדמו מביכה

נתיביע לב' ׳•tan לחסדהכקר׳שלם
 ניגיבמ ונקראים הויות ומשר אותיויג כב פי' דין 'שכה אלן> כקראים ספירה וכל

 וכן עיש לאידע! נתיב כד״א העלמתם עש היא שהחכמה מפכי וכו' גמרה מלחמה
 עולם לנתיבות ושאלו וראו דרכים על עמדו הכל מהעיס׳מזה הופרש אשר הראשית

ההמן השכוי בא  נתיבות כי ראיה!לכתימתשאלה לדרכים הזכיר והטומאה והדין ו
 השביל בראש רואה שאיןאלם דקים שבילים הם יש ושלול עלה שיש מאחר כי והקטרוג

 כן שאין מה • הולך הוא אשר המקום על ולזה מקבל ועלול כותכת העלה כי הפוך
 אם על עומד שאדם רמבינו הם כי בדרכים־ ומשם החסרק עמו דבק הראשון העלול

 אשר לאיויזמקו' עעין ורואהלכלמראה הדרך וטהר טומאה ההפוכי מיכי כל כתהשטו
 מתתלת כן ועל • דרכים אמר לא הולךלכך הוא המשפיע מכל ורחמי׳כי וקטט׳דין שלום

 ראהדניןלבpיעכ * בל בב׳ושיים התורה הדין* יבא המקבל ומכל יבאהרממיס
 אלקים תדו כימןהתכמהנמשךרצוןאלקי• כקראתהתחלה הזאת המרה כי וידוע

 • אלקים קר׳ רותוהבינה נקרא פי׳התכמה הרחשוכ׳המקבלת היא וראשי׳אכלכובי
 החכמה בהעדר כי רל גלות סודו פי' טלית הדין 1ו! כים1ההפ לכל התחלה היא ולזה

 ןשפע4גלותכןפהסת מןהמקהאנישייתחייב התחלתדין שהיא ומפני לםbבpהכככ
ע לין כקראת  להטיל מוכן הכחש הברכה מקור שהוא החכמה כערך ככח כה שהדק 1א

 בטלת להיות התירה גותה וכן * לחוס זוהמא שיש היחס ומפני כפעל דק הגבור׳שהיא
 היונא הנהר הוא המחשבה כי כנפות ארבע קקק ן1כמ כי מישאמר יש כזה עמה לה

 להשקותאתהגן ומשם ית סוף אין שהוא מעדן בחכמ׳קשורה שיכוין השני כקדוש גריך
לד' והיה יפרד החכמה וק לחכמה רמז שהוא בשער במקומו שאבאר כפי הפחד עס

 חשד ובינה חכמה לל׳מם ההשתלשלות ראשים וכספר ־ בחיים יגזור השם התפלותאם
 רמז בטלתשהוא ככפותשיש ד' כנגד והם ופרוד כתר ואיה! לבריאה אדם אית האדרא
 ספירות לח רמז בבלככן חוטין זח' * לחכמה לימיכא סטא קדומי' לק! קדמי! דאיהו
 לה' וה'קשריםככלככףרמז הנאנלותממכה* ועבידשרטוטין• באריה ורכיב למסד
ולניחוטין ראשית* והחכמה ראשונות ספירות רכיב חכמה איהו דינירה אדם ואית

רמו כשזר•
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 הטלעכנגד שרט! תמנא כתיטי;קכמה ללב ימו כשמיה אשא (אשיל לשמ^א כשיר(שטא
 ניטס קמטה לס מסל׳ן כיהד רמזלעפלין■ לעשיהרכיכ אימאלס (ציירצמרין

 קשרים ק«טין(ל (נגיניעק' • פרטטע h כאנשי למזרק יששא י;פ' לאיהי ככשר
 למלשנס ליייעלא' עגור שמלל אטד סוד ילוא • 1יכ לאכפי' ככהירי נייכין יעביר

ולד׳רעו ־ ילמטל לקכעל לת׳ספימעען רמז ט עס קשירה התכמה כי ה1מ מכיאר הכה
 לקנס נטלע־ לקבל נתעטף לע&יריע• כספר יעיל • העע עם יהכיכה קפקל
 ילטליע • לנינל רמז לאגדל בזאת לנאמר לכיה קרע רקע איהי קרעשש] הכיכר

 למש מ לקבל של לבושו ־ לטכמל רמז לאיהי השטן מעמן קרעימא(אפריש
 אוי לקראק למטשנל שמגען קבלת שס על כפיך רקיע יהי לא יכגין משאכי׳ מיס

 1רע לאגדל מאע לקרא לוא ברוך (לקלוט שמא היא פי׳לא מי מכלי׳כין ייהי המיס
 על© ללמניא לטכעל בשמג למעלכש לנינל ה ל יאפריש לאיייפא ימא מן ששן עקר

 שמים העליוןטלסזעעלןעטכליןע■ יכיימא לישרל אמיכ עקר לאיהי מפמן
 לנינל רמז שמים ־ למטן מאור ננראו עליכן פכייכאליפפמןטיככניןלכיהאפכרי

 קרים מיס לנקראע העטשנל מן כלולל ליא כי הפריל מצל כי מכיאר הכה * עכל צהכס
 לטון ננראו ־ אש לנקראע לטכעל ומן הקליפה היא אשי השטן יצא יההכדל

 לעטשנס רמז שלוא מאור נאכלו עליכן אכילוע הקכמה כי האירה ספר ילעפכעל
פ לפן לין יהכיכה רקמיס  מקום זל אי (ולו שלוארעזהטכעל ועןללנוט הרב הכי
 כנרידעעכי מ דין נינל(איונכמ) יאימרכי כיכיי» שליס להשיל (אכיכא

טמועשוין(לאטרונל ללס יט לשניל(לאטרוכל היא הכפר אל השכיס שלה הפכיס מצד
 זלשלוא נקראענשס לטניס וגס אל׳ נקראע כלפי לין היא ימצלהאקיריס רקמיס
אל׳ נניעטרי' עליע עס דין ועעשלל לין מורל מאקיריה הכאצלפ הכיכה ילזה הפכיס

לטייס סוד ומלטמא על מלט מ מלחמה י לין היא
 קראט ולכן מלט אועיופיו עס עימטרי' ולוא

 נענור ועד על־ ומלואו נשסכו הרעוזל לנינל רמן שלוא למלך טיי ולוא הטכעלטייס
 פי׳ארילשלואלשסלעמרשליוכאמג גבורה דין• מורל ועלטעללוא דין שלטכעהלוא

 כעסער וסוא עג לעטשנל ועם אריס ולוא ריו כלס ובין עשולשיס ולס ־ ויט ויסעוינא פסוקים
 אריל כלומר )ג עמוס ( יננא לא עי דנר אלקיס יי' יירא לא עי שאג אריל אמר זה ועל טכמל
 יראעהשם קראע ליא כי יירא לא עי ־ לתפשטועשפעלחכעל על מורל שאג לחכעל שלוא
־ יננא לא עי הטכמל שפע נעעהעפשטוע הנביאיס עס דנר ־ דוגעעל למלמעשליא רמז שלוא

 נינל השלישית ואיזה נאם׳ ועליה בינה השלישית כיכה השלישית
פי׳נןיקנעמרשהיא וראיתי מקוסבינה־ (איזהמקוסכיכה
 לטכמל מן נאנלע הרומזים והיוד הא׳ כי שעירש מקובל (מ'(איונכט)מלכד

̂מזל בינה מקום הם ושניה לראשונה הרכ שמפרש מה  בשסיק• הי
הוא־סגל נינל פא מ יש ואי כי<לפ

ולוא ־ דנרך ילנך טלוא לעפלוע מן לקוד שלה ו׳פעמלאי כי עמוק אקר רמז שד
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 חלילה הגלגל גחורי; כי קק שנא קמץ שבא הראשונה אקיקהכזנרי׳צמראה לגשמי

 ימזלחכמה יתר) שא נ אחד יתד ביכה יגמנא המלוי^וגם מספר עס עה רבנו משט של
הט־כה• (יpמ שהוא מלעכה זה (לפי יהי׳ה היה היה וגם גלגל עולה

האלח במחום א׳ פי׳כשתקח המגיה אמי • אי פעמים ששה בי המכה (איפמלפ
̂י ועוד ̂י שבא קמץ שבא יתלה אימייי ה

ביכה• קקשזכמו לב' בינה(אמ׳כח) מרע וסור נאמר ועליח רמוז אי האלה
יימ■1וחכמהע«להע ר•6ס בה• חקוקות חכמה נתיבות ה בכל כי בהם

קמץ מוזרע הי המרככו אחדמכקדו׳ש̂י
 בקור שממין מי וכל יבב) שיטלים קמץ שבא בדרוש בארך מתר שאבאר כמו לא

 ביחוד הביכה אל למין לו יש בתפלתג השם חוזרי' הנבראים שכל באופן מלתאמת
 כלברכהשאיןבה ועלזהאמרהקכם החכמה וגםלרמוז !!האלרמוזכיאלאחדבראם

כתיבות לב' ברכה: איכה השם הזכרת :בתחלתס סופם נפי] כי
 מסבות בהינתלב ש ־ בה חקוקות חכמה ובו׳ כינה מרע וסור נאמר ועליח

 ומאת * עלום הדברים פק המחשבה בבח היא הבינה )פי'כי כח איוב
 באמציטת הפמל אל הכח מן הכעלמים הדברים מגיעות איכס שהקלישת מהרע נבדלת

 יוחר הוא כי רשימה הדברים קראו החכמה ביכה מרע יסור אותנו מזהיר ולק שס
 (בצאתהדבייסהרשומיסשהם דברמביאי־ שסקליפו' שיש במחשבתנו יעלה רלשאל ׳ ;
 נאמנת׳הביכה העמל אל הכח מן החכמה בכח יוצא (כהר התקוכים ובספר 1 ,ל ?יי

מהרשימה מובן יותר שהיא הדמ־יסחקיק׳ קר לית תמ| החיים בעץ לעילא בודאי וכו׳ ^
 המגל אל הביכה החקוקי׳בכח ובצאתהדבריס רע יגורן לא ההד נבראים קליפין

 אז )הגנליון העולם סא ( התפארת באמצעות איתקליפין דלתתא בעץ אבל ) ה תלים
 ובצאת • כתיבה או חציבה הלבג־ים כקר׳ לעדן כסועבגכתא ואיה( ודאי י׳ כברא
עי  הפעל התפאיתאל בבח שהם הכתובים הדבלים דבגע מטטרון חנוך דאיהו אפין דז

 בעלפהשהסשגורים באמצעגתמלמתא!קר תמן ערטותאלמהוי דלעילאליתתק
 ההוא הציור ישכח ולא מקבלם כל בפי ומובגים מעדן יצא ונהר דא ובגין ועקש נפתל

 המסתכלים הנביאי׳ רואים אכו כאשר • לשלם במטטרון למיא יכילכא )ב ראשית (וכו׳
המראת המדה שהיא פה שבעל משרה כבואתס הג? את להשקו דיליה מעדון מעדן יוצא

 מגיד והיה בפיו שגור היה או עכיןמלבוריו כל עזאי בן עאלו לתמן דילי׳ פרדס דיליה גן
ק היעיכים שכל ושד ־ שוסמכיעה בל• עגין כל מסטרא דיליה ואלישע(קליפין זומא י
פהועלכרחוהיהמודיעם היהיודתאותסעל אסור איה( טובומסטר׳דארעודא דא

 בלבי והיה עה הנביא בירמיהו רואים שאכו כמו ־ וטהרה וטומאה ופסול כשר והתר
 ולא כלכל (כלז|ןתי בעצמתי ימי בערת כאש ודאו הוא ר׳הכי ר ואמר סכא חד ןס

 קראת החכמה סער כ) ירמיה נ אוכל אלא איהו אתקרי לא החיים p כל
אמכס דבר כל בו תמצא שבסטל כמו השעם ספי יציר׳דטוכ חד וייצר דמלה רזא הוא הכי
 כ היו הדברים כל כן באור צריכים הדברים טוכ הדעת עץ איהי דא דרע יצירה וחד
האמשי כשכל כח ואין החכמה בכח נעלמים לסייס סטרא זעירא אדס עץדא ורע

להשיגם

I



ע פז רביעי רק8 חייט
ק מניה דמ(י;א יסטלא מניה חכיד/( תייבה לכן העלמתם מרזב להשעס ת
 אלצנעהכזעה הגמרי׳הדקיס א(תם להתפשט אתמר ועליה אטיל(הי;ל דאיכין דיליה
הגיזיי׳זההשגית איתס היז נתחלה כ׳ הידזק אל האדח' חן עפל האדם לקי׳אי; <«' וייצל
 ל^יא אפשר אי אשר זהלשעטת זלהשגקזת )3 (ראש״ת תיים כשח<; כאפי( ויפת

אדסגאמתאלאנלשיג שכינ^עלאה דא
 אלקית זהשפגגל ניור כלומר זעירה ר6בס שאמח מתח תה דילה י;י(בי;א עדן

בתכלית לק בגבת מחשניי׳הנקראת הבאה הרוח חיא זאת ועץ אעחל ועלה
הזכזתזתדיןלאהיל מים ר8ע רוח• הק כתוך התייס
 להתפשט חכמתי חייבה להשיג האכזשי בשכל כח הגן ־ דאחצעיתא עחודא דא ) ב ראשית
 * תכלתבתכליתהזכית בגבת הגייריס איתם נשח̂י איכון תלעקשילין לצעאה שכנע
 ממב להשיגם האנישי בשכל כק היל לא יתדיין האדם ויהי (כהון לגכיה כפשא לוחא
 הטבעי החים מחמת האדם אל הכיטה גיורי סליק אלזן דאמלמלין מיד חיה לנפש
 השגחתי להתפשט חכמתי יחייבה עליי המתגבר כודאי חכליא ל׳שחעון אמל * לעילא

 יריק גבת אל לאכישיית ההשגות וגייר יזילח מכל לכא איע סמץ־ וכודאי הוה חלאכא
 בשכל גטדשאיןכח יראה הזכות־ בתגלית אחל תחלעלכליו ופילושו אעלעכל

« כע׳ןהחיים לעילא כודאי  גבת אל האיר איתי וכתפשט להשיגם האנושי העל זהו ו
ק וכחש יכלת אין זכותו מריב יתדין • הלובן אל הנוטה נוכלאין קליפין איע דלתתא כ

גבת אל אלקי ה האיר נתפשט ועדין להשיג באדם שלה כנע הנטועה לאיהי העט הוא וט
עו חטטלון והוא  נכח ואין בתגליתהאדמימית האדם אל הנוטה הפי׳ זה ולפי * אפין ז
גבתכליל אל איר התפשטה יתדין להשיגי האדם שלו העדן כי מעדן יוצא כאח׳וכהל עליו
 להשיגם האנושי בגיור יכולת יאין וליבן מאדם החלככ׳ חיוע ד הה שלו העט׳והגן היא
ט עזאי כן נכנסו ששם ע יש כי ו  לק גבת אל להתפשט חכמתי יחייבה ילגיירם עליון נ
 להשיגן באלם יכולת ואין האדם אל קגת הנוטה של הכטיעו הכולל הגן שהוא התע' והוא

הלובן אל קגת הוטה אדים גבת אל נתפשט ועדין ומפני ־ החכח׳ שהיא חהעלן ויוצ' הככין
 לק גבת אל האיר ינתפשט דקים הגיורים ועדין שהעפאלת אחל הכטיעו' לו' טלל שהגן
 כלול האדם ואל מאדם קגתאלהלוקכלול נוטה לל הוא<י;וכם החיים עץ הוא אשל

 הגבע אל להתפשט החכמה וחייבה • מלוק הקליט' כי קלישע אין ושם כאחצעיתם
מן מופשט באדם יכולת יש הגבת יבזה השני די M זה ולפי הדעג;* כעץ אלא אינם

 השגתי(השפעתו להשיג החמריי׳כתגלי׳הקיון לא כי קליטת אין כככין שגם ככיכה
^  החכמה קרא כן על ערא׳הנביא'• שהיא יגיירי חלטת של כהיכלית לעואינם!}א יגו

)p תעלימי' הסופשמבאר כעי ספהיא ספרוהביה' אלה כפרשת הזהל כספל מצאתי 
 15 ר((ןך 7 השפגגיהאיי עגלה שהיא ספיר זהבנין הספג־* כסטלו׳חלילה שהחליטתאינם פקודי*
 עשה ייספר מלשין יהיא השני באעגעית ההיא דעאלאכהיכלות לתיגוק־ ט חלילה

 פי׳בעכירשהיאנאגלת •עפר לך שעי'ח)ידי לחדות כהיכלות הם אשל חלטת של
 זה ועל ־ רגין לשון והוא הקר׳ארן החכמה מן ולעמסטל' הלעתטוכ עץ והיא שכבנין

 שב והכל העט• מן היה הכל בפסוק רול דרשו אפול איהו לעודא ומסטל׳דא (כט דא
1 14 א זל מערכת



פז רביעי פרק חייט
j)pz< אל רמז זחמה ־ חמס גלגל אפילי העפר אל טימאה • יפסול כשר ־ דאיריי;א יהתל

 הכי ר׳ ר׳ יאמר סבא מד יקס זטהרה'■
 איהי א^קרי לא מייס «\חבל ידאי היא
ט איהי הכי אלא  ט האמי; הפי׳כי ־ י
לכא המייס בעץ

 אמר ■ סקפים ז' אחר כל היי אל שיעעלה
 ^וס היה כפשיטי היה אס כ׳ עמי ין הד המגיה
• עמר גיש יחזיר פשר״ שהיא חינה שגלגל

הנינה אל כינתס אבל
עשם כי הנקראעעפר אש ־ מים ־ אויר ■ אמ׳ש באותיות ־ מים אלא שאיל קליפות

ישזב ישם הכל נאנל אם הבנים אם טיב הדעת בעץ
קדם היה כאשר הכל ירעאבלעץהחיי'

 הביכה כי יל ר עף פא• נריאעהעילס)• אתמר שעליה הבינה אס התפא׳כי איני
 המחננכי מתמלהאל נירער בג׳שהיא הרמיזה המלית יבאלי יכי• הגן בתיך החיים יעץ

 פי׳כלדני מים • עליי עפיפיעעירה לש<ן החיים עץ האחד ־ קטירין רמיזיס•תלת
 יהנינה מר אל המקיכליס איתס יחסי נלבן זך עמידא יהיא כתין השני ־ הביכה יהיא

 <עס נ נץ מיס פא יגמיריס• פשישיס רחמים העט' יהיא הגן השלישי ׳ דאמנעותא
 יהס פה ישס כי של שס כקשטן יהיא לא 1מלת הדעת יעץ י יכפש יריח כשמה דאכין

אמן בגי יעיד רמזלקיהאענעיילעשיריע• זעירא אדם יהיא הכג איהי ירע טיב
יכל יניקה לשין יהיא העליינה לחכמה רעו שהיא מניה דמיתא נסטרא דחייס דסטרא

 היא כי אף מעני שלמעלה עמה מקבל ■לנר והתר אסיר דאכין דיליה ב׳יצירי' יתמן
 הכב בפיחלקי אמש באותיות ריחני העדן הביצה דאיהי החיים וכי'יבעץ

יקירא אמש הראשין החלק חלקים לג איעייע :תיאיכת׳דיליה דאיהי החכמה היא שלי
ג'הנייעראשיניעהא' אנתסאמיעיהסכנגל

 רתמים מיסשמירה לשין יהיא ־ לבינה הע • דין שהיא לחכמה ימו הם' • אייר יהיא לראשונה
 עעני עישה שהיא עש אס קראע הבינה פי' * הבנים אם * רחמים עירה זך דבר כל כי

 שמניאר כעי הקראעאס הבינה מן לז׳עעליעשכלינעהיינקיס רמז יסבניס • לבן האס כמעשה
 זבעמרכיהנןעישגייער אלעקראאסאלאאס• (משלינ) במסירעכיאםלנינהעקרא

 C כב (לברים לך תקח הבנים (אע אעהאס ת!שלח שלח תירה אמרה נעלסהעחתזן מהאם
 שהם הבנים אבל * בה ילהרהר רשיעלדנר לך שאין העליינה האס לכניל אעהאס תשלח שלח יל

 העליין עילם קרא הנכין כי יכשר יזה יזה העליזן פא המגיה (אמר התחמון עילם כנגל
 להשיג רשית כתן לשס כי לך תקח )עכ ראשינית השלש נערך תחתין נקרא תחתין כאן קראי נאס

 כי לך דע לך עזיען ינלתי לך עזיען בין יש הערש עה לפרש לכי יש אמכם • יהנביאה החכמה
 משל שהיא הבהיר ספר שפירש כמי לבינה רמו הסיכה כי מסוכה יתבינהי נאמתי עמוק ה«ין
 כל הכילליס המרכבה רגלי לל' רמז לפנית נל' לנינה רמז הסכך כי הבנים על הסיככת האם

 יש למה בה נכללים והבנים האס שהיא לנינה רמז שהסוכה מאחר לשאול יש ועתה המביאות•
 שפירשני כמי ההיא במדרגה להשיג האנושי בשכל כח ואין נעלמת שהיא מאחר בה לישב רשות לני

 לאלף רמז שהיא אחד להקף רמז ייס כל החג יעי ששבעת בעבור היא התשובה האס מליח
 לכן • אחל בכתר המלכים נמשתמשי׳שני אחד עליי והכל המיס פני על שטיס הנליקיס ואו השביעי

במזומן עגמי הטעם היא וכן • יעווען מוכן והכל השביעי לאלף רמז שהוא בסיכה רשיתלישב לני יש
כי לך



נד Tfl רביעי פרק חייט
 דימסלסזכידמכל לךכיסנ״((שאוזני:יז) הרב של נמזרי׳גמ׳כטד( דחםים

• השנמי לאלןן1לךשס(ארמ {PJ1P(ס«אמ«כן אין כי מינח כתקימי
 שעלג; שהיא לעשיריי; רמז שלזא בדרך אכל יפשיטא גכ^ר אלא גממ־יס רתמים

 רשמ לך אין אז המעשה יעי בששע זעשגהע החכמה האחייי׳של שהיא מנד שהבינה
המעכב להתעלזעאל כמ< דין כה יש

 ההזאשלאיייא׳שאעה ט6מלךהמש מלךהעולם• העזלם• אם ספר כעל שאמר
 קקבכטגלהיזהענן' רחמי׳גמורי׳ כלום׳םלךשהואחמש!וט השם הא«רה(לזה

ס הע«לס• אם שלהיקוקכנקודי;
רמז שבארמיהעןלס כמ« אס קראע הביכה זנפזן דחם ממנה נינפשט( (לזה קים1י

 רמז שהשלם י״א המגיה אמר לנגיס•
 יעל ־ הניןר׳אס הביכה מן י<כק יהזא לתזגארע

 נע אתזעי אמנה וגס עה אביכי אגרהס אמר זה
העע׳רינק' העעסכי כעאעי לא אך היא אבי

 fe ישר שביל ממנה הולך שבה הדין (מכת
 מסטרא הזהר (בספר הפחד•
מסטר׳דאמא עלאה חסד אחיד דאבא

̂ . בינייה(• מליאגבזרהזבן^כר ,
 כקרש;'להרה ושם שלסהעייין בכלל והיא אב נחיל; דסבין סבא הפקינים (בספרי/״

 אמכם • לעע רמז ושרה • מ כלזלה שהע בשד מרחימיהז מרע בבי איהי ר׳כלה ר (את ג' מ
ק דרחימהא ח  להרהר רשזע אין ביכה שהיא כאס שהיא בשד בדפיקז לאפער נריך ד

 טכע זזאעהיעה בהכללעחבהעלעמהאס־ קזל דופון ד(די ק(ל דהא ייניר דילה
ל( עאבעזתרע אקזע שאמר עה אביכז אברהם לל סגי בדפיק( לגבה דפיק לחימהא

 כקד' הבעה פ השלם• מלך זלאעאס) מארבער(ח(י; ״ אמר כה ההד סטרין
 יהיא המעשכה(החכמה כין מכריע ה«א כ׳ מלך דא(יר מסטרא )1ל (׳מזקל באיהריח

 בימא באמבשעהלעא אימיימעלך יכן באמנע• דשק( מלא על קדמזן דאיה( קדמאה
 הע׳עק • עלעעלךרימזג׳היייע שאמר ישד איה( דחכמה מסטר' ־ לח איה( דר(חא

 כעיביע לב שכילל מכמה הל • העיזשבה שהיא בחמימ( איה( דאמא (מסטרא ־ קר
 שהיא כי בגי' יהיא כבד לשין לביכ׳יהיא הך׳יעז בעמידא נטיל קדמאה דא(יר בגין סגי

 כלם השכי מלך עא • לניכה הריעז רמעיס שס דאיהן (חכמה • בנדיק דאמצעייג(נטיל
 הקפם ז' אמר שהיא הגדיל הייבל כשיגיע יעז יהי דא (אימא • בחסד(נצח כטיל קר

 יימבשל( הכמבאיס כל יכל( לניכס רמז שהיא (מסטרא־ בגבזרה(ה(ד כטיל^ חמימא
כאדם מפס שכמנבי העמנב אל ייתעלי עניאיתס ארץ דאיה( יבש איה( דשכיכיגא עי;אה

• לשפארת רמז יהשלם אליי יימי שמישך ארץ ליבשה אלקיס (יקרא בה דאתמר
שהיא פי' ז״ל הרבהגדיל • העשעש מלך לעשר זסלקין איכ(|ארכע (האא) ראשי'

־ העשפש שהיא מלך יהיא שמיך עיכיעילא יקיק דאיכין ארעין דארבע כג((נא
 כעיהשיפטכל רממיס לשין היא בכאן יעשעט

 הימה אז כי שיריע המעש על דין מבקש היה לא עה אטב( אברהם כי ־ עשפש יעשה לא האיץ
 ששם ה״כי לא שמיך אייע עעדשיס הייכי אס אמכם • עליהם דממיס מבקש היה אבל • הזעם עת

 געיריס רחמים • השלם מלן כעי הששיעיהששירימיהיא כעי משפט הכין בספיייע יש כי בדבר
שיגיס יהתמלקעיס ■ עעריבמדין בלי ששישים רתעש הראשיכה בסשרימהכק׳ימעיס ש׳שיש

ij 14 ב יד



 הכערי® צנל«ןם
 המחשבה אל נחייחש

 פשימיס רחמים שמא
גגפ אן ומלח <ממ׳.ל

7AP

?£ד

פז רביעי פרק חייט
 דחמי® «רחשד מחסדימפחל כלןל כיה<א fjpph (6( דסלקיןלעשרמדקי)

 יברחמיס כאמר« הנביא 1רמ גדיליס«עליהס אימן רפאל מריאל גכייאל מיכאל
p ההד לד׳רזחין לטשין n יחמיס יהכיכה )כד ישעיה ( אקבצך גדילים מכמה יי׳רית 

 לאי אס לרחם יאיי היא אם בודק שהיא גמיריס דעת(יראת לוק מגה(גמרה רנת וכיכ
רס אליל מייחס לק יי׳(ישעיהיא)מ<ן

־ הדין ייס שהיא נאמר ועליו • הלה נתעטף כמו דיקלה קדמא' אליר יי׳דא
 י בלומ׳כתורה ־ העולם וברא בתור הביט וכינה מכמה רוח
 אלקים השנייה־ והיא קדומה אכמר סשרן תרין
וגכורה עגה ר<מ

............... ימינאישמאלא'
 אכחמ אחד איש בגי כלס כי לאיי שאיני דאמגשי; עמ(ד^ דא ח דרא' דעת ליח

ק יאו המיר שפזרשי tPD ית.ינמ דית דא ) יי'(שס ביראת (מלכית־והריח(  • איש מלח ח
אחח כל כי הקנה כק סמרה כל גם הקב׳ה צדיק דא נימת ריח איה( ׳ ידאי כיחוח

 ספירה לאיזה העגיןתגזיר יל® מכלם כלילה אשהליי' צדיק־ איש דנת דכיהניימא
האגד׳ מזאת בעלתהקבה כתמט׳הקבה כי רימו קרככי את אתתי עלייהו יהיד נצח דא

 הימלס יברא בתיר הביט הקנה לבינ/עוד רמז סתכוכי ההד כח) (מדבר לאישי לחמי
מאחר לבינה רמז האגדה כזאת הנזכר הקבה ככדו כזכאזלים על ב) שיר ( כאשישות

שעזהכי) יי׳  משן אל רמז יההמנה קדימה ק׳תזלה שהחכמה כתשחיס חפך וריח (י
חכמה םייי)תפ(תיזהבבמשכי('כסן>(משלימ

דתלת המרכבה א(פמ תרין ואינ(ן
 חיות • ימיכא(שמאלא שדפי׳תריןדרזעין ־ הקדש זאזפגי ימיות אימןשרשם דרגין
 תקזכין שית דאינון בגין שכיכה דכלהו מרכבה ־ שוקין תרין אזפנים ־ וכרית מפא

 .כלילא דיליה מרכבה מלכות ־ ככלהי דמנשיב דדעיק קבה דאיהו דאתו' מסטרא
 היא כי שמאל לצד הביכה ני מבואר הנה עכל־ פרציפין דו רזא איהו ודא תד׳ריתין

 ־ בגבירה כעילת חמימא דאיהי יאימא אמר שכן דגטרה מסטרא חמימא אייר
ט בחשד מייל דאיהדקר ומכמה  בא אלקים שה והיא שבה הכניי מצד כי יעוד ־ י
רחמי׳ איכס כן יאם ירק יקי יכהי תהי בעבין הררי׳^הזה כסיף שאבאר כמי החשך

 אכיכס את יאקת ־ לשיני זה הרב מה,אל סייע כספדהזהר ראיתי אבל ־ גמירים ^
 אתדכק לא אפיהם אלא ־ מיירי קא מאי ) יהישינכד (הנהר מונכר אתאכרהס

 אעג כהר האי תק לאתתקצ־ בספריה דאתדבקביה יצחק כמו כהר בההיא ביה
 בדיניי אתתקף יצחק יכד יאתתקפיביה מספריה דיכיןכפקין דיכא דלאואיהי

 על יתיב קדישח ימלכא אתדני דדינ יכירסיא לדיכא מתככעין כדיןעלאיןותתאק
 תגנו(תלי'פא)עכל• ליים בכסא שיפר בתדש תקש כדין עלמא ולאין דדינא מרסיא
ר היא הזה הכהר יידיעכי  שכתעסף אמרו עליו הקבח הביכ' וכאמ׳על כה^ינו

 מפגי כממה בר שמואל לר יוצדק ק שמעין רבה ובברא^ת ־ בסליתו פקכה ̂ /
כשל( הקבה שנתעטף מלמד אל האור'־ נסר' מהיכן אגד בעל שאת' עליך ששמעתי

והבהיק



נח יז רביעי רק8 זזייט
 שנפרש אלקים פכפהפפגינים• ס(ש (עד לס1הע מסיף זמה

 נגלה בראשית מעשה כל כי נעניר’ אליה רמז )(?מד קד כשלמה(תלי דכעי'שטהא(ר
 «כסמר«שכיה׳אעתכיכלשישלעעלהישלינשיז כטליתי(הכל הקפה שכעעטף אמרי
ידיז על כי אלקים נקרא' העשירית גס כן אם התש(פה כי (הרמז * אמד ענק

אליף מזן מתגלה כעעטפהבמכמה
 אמנס • במניאזת • אליה רומז בראמית עזבפרי£ית אלקים רל אור יהי (אמר

אלקיס P הפרש יש אליה רומז חיים אלקי' שנאמר ובמקום כי כלומר העפא׳
א צ בראשית בפר' הנכתב * עליון אל • עליון מלר • עליון ־ כ| ם4 מן לע^רעי

הנכתב אלקים (בין תכונה שמיס הלבוש• אור לחכמ׳כמזשאי(
של כי גמקזסאקי• כוב^מכמל

 לנתן ק«א בראשית במעשה המתג שאלקים זהו שככתג למורה תורה(הר^ מעלה
 מ(יכנת זהמלה יל( על מתנהג הכל כי מנהיג כלומר עולמו וכרא כיער הכיט מאמר

 העליון לעולה רע! שהוא שלהם כק יל הם אלי מי'כחכמה(אמר1הכ^ הדכרי' כל ראה
 * במלואו העגם שם כחשבון ה ע הם מיוף ידו שלא כתלמיש שכאמ ייתגלו יתפשט(

 נהה זהאלקים כמו אחר בעקום הנזכר ואלקים לתלמיש המכמה והמשיל ) איזגמ (מ(
 • מה זה(א לעדתהפחד רמז הוא אתאכרהם (ה(א כה סיעמיס שהי( הכתיכ(ת על

 עלס־אשיתלקיס חזן אח' במקום תעבא אמנם נהרה עלי( ת(פע יאל כמי איר ■מנזרת
 ׳שיל דראאלקיסאתבני כמו לסנה רמז שהוא (תליסצג) יכןנשאינהריתיי' איובג)

 ל© לבי כל בעגין להסתגל משכיל לכל יש (בזה כמפיק יתעל(מהי(ציאא(ר(אמבכח)
 רעו יק ■ אלם יק אלקיס יגא * וענינו מקומו אמי טה1ע הכתיכ שאמר זה( * ה^

 הבינם כי לצינרז רמז ואלם * אלקים לחכמת המכמה המשכת השלמת רל כשלמה
 לן שאין מי וכל החכמה־ מן ושפע מקבלתכח רל מיטה יכאמרי ׳ הכל אסיכפי/את

להודיענו כא י מלא ץ פא י אלם נקיא חכמה איר (נאמצץ ההיא מהשפע זהר שקכל
שעולהל( י(לקא כמו שמחגיותוימלאתינתו ז ממנה

ת א קר  למחשב'(לחכימז רמז שהוא מח׳ציז לגלז׳למ ובא כמעשה הנזכר אלקיס ונ
 העקןמהיוללמחשבה־העזסמהי ולבינה• רמז כלם כי כראשית

̂! (אמרי לתשיכה  הרישעאציזמתמלא וההלנינה־ לחכמה־ מטתכל היה רז
 עולם שהם האחרונות הז'ספירות כ׳1תינת אימדת היערה עזלמית זכינה פתירה

 מחבת רובלים כלם הא מאז הרמוזות העליון יש י הקפה של אימנתי כלי הייתי אני
 תאמר כ? שנאמר וכמקום ־ קא יוד שהיא תשתכלת שהיתה התשוכה על מפגישי

אלקיסחייםנעגירכיהנינהחייהמלך■ פםתפלזת5(י העולם (כיראה כיזכמה
עליק מלך ־ העליזכים0פז*׳מי עליון ז האצילית היא

 מלכות שהוא מלך התחתונים ישבמיס פי'
 ש׳אלהיאלשוןכחכעואילימיאבנשימתטי) אלעליק־ עליונים־ במים מלך וזהו ותסאית־

 ש הלב מן הנאנל אור והבינה ־ לחכמתאלקים רמז ®׳הלמש ־ הלטש אור ־ עליון שהוא כח רל
והוא באש הרמוזה ויוהחכמה כמיס הרמוזה מהמחשבה כלולה היא כי ומיס אש פי סמים



פ! רכיעי פרק חייט
חן  עאשיויםבגי׳וכר«הקבס סמכיייגננתזם• (הןאהבקראיכי׳־רלהי;^ ח

הכאנלי׳ממגה לי«ן1המ <»לם לדפהמללים ימז המלי יין כלשין הנקרא היא
 ל«לם רמז שמא הא יאי « יש פי' תבונה הביכה היח יכך ממניא כח שהיא מפני
 ללשלימהעשידת גפכ יעדיןיש העלייך תהי קי עליה ינטה נאמר התהי יעל

̂לד ואבני «נ (יניקתה נפרס בה((ישימ
 ניכה שערי האבות* אלקי אלקיקדם• תבונה• קי לשין תפש

 ■ למטה זה ויתבונן ־ שמים מלמת שהקי מפגי בתהי
 ־ הכרובים יושב • שמים חבב וכן אמ׳מהדברי' היא

 והוא • תהו ־ הכל ן א • כראשית יוער נמנאי׳מק טאינם
 כח ובאורו ־ היולי יון בלשון הנקרא היף היא כי לשכל

 תחנונים ירוק קו ■ ממעיא העהו יכן השטת
המתה׳ הדב' היא
 במלת אבל אחיזה בי הברייתשאין את
 קיים יהניתכ'ליי נירתהתהי שהוא בהז

 ־ בנין מלשין יהיא אבנים לשין בי תפש
ק קו  איתי הית יריק קי ־ יכי' ירו

 הלילה אל קריב כשהיא העישה הניין
קריב בהשכמה יגס השמש נטיית אתר

קי  פי קדם■ אל
ה «'ל • לשקכק  הנינ

 התליין היננהינ שהיא
 כאנלת ההנהנה איתה

מו שה(א קדם מן  י
לממשל(למכמהנלמזי'

תיידןנלזף  * קדם במספרה ייד באי
ל מה אל פי'מ«ק> האטת־  ^ז

 נתייחס( המדית שאלי המרכבה הן הן האטת
 לאברהם מסד אמתליתקב תתן כדיא לאטת
 משם כי משפמתתליהם (הגינה י ינמק יפמד

ת קיימם לכו מהקי פי׳מלך ■ שמים מ

קי אל

זכר הנק' הדס מן תלך אי הנק׳שמים האמנתי מפגז לזריח מתחיל יר כשהא הבקר אל
שמים■פז' רוכב שמים■ ינקבהימספרם ה^הכאלימתהאהשלם שבשכיהזמני׳

ממט שלמעה למה מקמלה היא עליין דבר כל היא כן חשן ילא איר שאיני הגיון בזה
א יהתמיען יריק קי תהו אמרי ילזה התהי ״ ■ ריכב קיא יהעליין עיכבה ^

•^T ׳י׳̂  ׳'® * ^ פ ס ב  התמיטן מן כריב יקיא עליק דבר כל ייכב פא באיפן מפרש התקינים ו
א 7 ף 7 כל ריכב פא * למעלה כנפים מפרשי יהיאיה כד * לשיני יזה אתר״

בי בה אתמר בעלמא אתגליא זרקא האי (לכן • מעני שלעסה למה בכיר יקיא עליין ד
«' ציין מבשרת לך עלי גביה הר על מרכבה ייכבבלי אין כי שנים פי מטל הבכר י

שתיה ) (י כסא הז׳ספימתיהיא כל כילל תפארת פא יבסא מן עלאה עלילךבנקידה ע
שב ■ עליי ליכב יהמלך ימעים בכת הרימי צרי' על תלם דאיהי סגילתא הכחבי׳פי' יו

אמר רמזלעעלי׳יהםמרכבלבינה■ הכריבי׳ דאינין יידין בתרי ירישלם בת קילך
 איש פניה' היי כן זה^יעל בעקי׳אמ׳לשק העניה צרי

ב׳כסאי' ז׳ין׳יהם הס ליייתכי איש אמייכמער 15
ער )עכ יבחק בינין מנהיג היא כי עליהם יישב יהעלך יתעים יכסא דין כסא  בראשית יו

 סין> לאין עיימד האנילית כ׳ ■ הייני יהיא לממשבהילתכמה לעז בראשיתשהמלה מן ®׳הנמשך
ר למלכית■ יהעשייה ■ לנינה יהינילה ■ ילמכמה למחשבה יהבליאה ית■  שלם עא המגיה אפ

 ממניא היא כי הכל אדון )עב בינה שהיא המלך היא בראשיתיהיינל בז׳יעי נלמזים התליין
ק בלהעניאית■ רו שיתהיאייניייתחלהבחיטנביתיעצ קוי שייקיהלת שהאיעןמה פי׳כית

איתי



נו רביעי פרק
 בתדבר תת אבינל מרקא לעילא סלקת קלא זתכא בההלא סגללתא נרילכלהל

 אשת כחש לחלה דעתי כחש דא תת בחנואל כי גללתא אלא תיתה )ילית מדנרכז (
 בכטישת תקכנין דהלל יי׳תאלין כלעדי׳על תאכלן בתלתהעדה היה לא להלא • זכלכי'

 לבגין נלאריה לדאכחשאיהלרכינמל קכהלשטכתיה בין לקרחה לעבידלפרלדא
 היתה להאיז ביה דאתתר ירלק קל איהל לדא תתבתדבר לאת׳אביכל ביה אריך דא

 לעליה סערה רלח אפיק קל דא בעלמא ירלקאדאסחר קל איהל תהל,דא לבהד תהל
 ראשי׳א) (התיס פגי תרחפתעל לקים לרלח פיה דאתתר יי' תשיח אפכל רלח אתתר

 דאלריתאבזתכא לאליןתיין (שמיתטל) לעלייהלאתתרלברלחאפךכערתלתים
 דלא זערשסבגין שם זער מפין טפין כלזליס חייבאבעלתאכצבלכתלכד דאיכלן

 לבראשית אלקיס לב דא לב תאי ים תהלתלתבלב קפאל • תהיתכלתא אשתכח
סתיתא גליא דאיהי אתא דא ים תאי • בהלן אתכגיד אן>דלא בגין קפאל כלהלן
 תרתיכלל תחדא כלקת' לכטלא קנה בעי לכד בעלתא אתכגידתלאשפמא ללא בגליה

 דאלריתא תיא אתתשכן זתכא לבההלא )טי שמית (ים כסתל כשפתברלחך כתיב תה
 אתתר דבהלן מכיהל אדירי' כעלפרתבהיס ללל5 זדלכיס תיס לאימן לתתא לאשפעא
 תסטרא לאיתאבכין תטלתין אבכין בהל ־ יי בתרלס אדיר ים תשברי אדירים
 דאיכלן לתאןגרים טלפנא זדלכיתי תים לכפקיןחכיהל לאבן ען בהלן דאתת אחלרא
 הלל דתכהלן תפללתין אבכין דאיכלן דאתברל אלריתא תאבכי ללחית בעלתא שליטין

 לברלבגאלכךתהריסקתיךנשיייעט כתיב תה תחגברין אלין לכד כפקיןתיםחיים
 ייהיהעכןלהחשך־ללאקרב לחשךעלפכיתהלם • לאתעבידלללןאבניןבסקילה

 כתהדאתתרליהיחשךא^ה-^כלבביישראלהיה (שמיעיד) הלילה כל זה אל זה
 )1ל (אייב בשחקים הלא אלרבהיר ראל לא לעתה דתלה לרזא י) (שמיע אלר

 בכי ללכל • לכל' אחיל את איש ראל לא בתכרים לאתתר אלר ראל לא הכא אתתר
 טל שגיי׳ (כקש יאכלתל חרלכך תשלח אתתר לעליה שרפה היא לחשך אלר• היה «שרל
 התית היא תהלם ־ כלכראה אשא דאכלא דאלריתא אשא אלכלתאש אש איהל ידא

 מג) תלים צכלריך לקלל קלרא תהים אל תהלם ביה דאתתר תהלםאחרא לאיהל
 כקלדין אלין יגליך כלתשבריךאלקטעתיאלריתא• דחכתתאאגוןלליהעגללדים•

 )לד ש;יית ( פכיל על יי ליעבר דאתתר דעבלרא רזא דא עברל עלי * דאלריתא
 ד' לאיכין עלייהל שלטין יי' דשם אתללן לארבע הרג התלתלאיהל אתללן בהשך תהלם

 כתהל שרפה ה׳עביד י׳עגידסקילהבבהל־ זחכק* הרג שרפה סקילה כד תיתלת
 ־('אתלבש בחייביא דיכא לתעבד ביה דאתלבש ה׳הלא תשלבה לאיהי ירלק קל דאיהל
 כלילא להאר) ־ הרג התלתלתעבד דאיהל בתהלם ה׳אתלבש ־ חכק לתעבד בחשך
 ה הטמא רלח לאת כדא הטתאה רלח לאעגר' בה תתלבשא ישככתא קליפין מכלהל
ס (לכליה הארץ תן אעביר  שתא קליפקאיהל דאתרדאלין לאיתילאן ̂ י
 ל׳בבהל בתהל ה' לאיכלן )ה אסתר ( לי' שיה' איככי' 6ז לכל דתלה לרזא קלקי קדישא

 דאיהל בקליפה ה׳זעירא איהי לכד ’ י' ביה תהים ־ ה ביה לחשך ־ יהל אכי הל בל
לה ליחלדא חבלרא דלית )מה ישעיה ( יצרה לשבת בראה תהל לא כתיכ תה תהל



p חייט i רביעי
 אממר יעלייהי ערמע אעקריאו קליפין (אלין ה(Jצי איהיממלכשא כד נעלה עם

 אבא עג־(ע דאמן עהיס עשך דא )יס ייקיא ( תגלה לא אביך(ערותאחך ער(ת
 בת א( אבין בת ער(תאת(תך * <חשך תהזס וכתה אשה עליית * p< לאיכין יאמא
 עתיק לשבעה(למכסה לאכיל אתמר יהכא תהי אמן בריין כילה( ה׳זשרא דא אמן

תה )4(«שעזהכ  עלמין בינה היה היהבאליןקליפין תהיבזמנאלקבה יהאקהי
 בתרין ייבש ימרב נדיק דאיהי ינהר עלמין דליתהשפגגבכל איקמיה יהא ימחריק

 אל בהס הרמי יריק יקי יבהי תה( כי הנה • עכל דאתי יבעלמא דין בעלמא עלמין
 לא כי בי הרמי יבי נמש מתדא במטאי כי (כמש ־ העולם ברא הקליפיתשעזיהס

 בניארי כרין היא אשר נמש של בעטיי אס כי מת שבעגירי מטא אשר עין מ במגא
 מ?ל שאמרי מיי מת הנמש זה סל עלאכינויזהישאמרכיבמטאימתרלבמטאי

 כאמד היה שאביהם בניתנלעמד יאמרי נחש של בעטיי שמתי נדיקיס בארבעה
 שהזכרני היריק הקי יהיא זנבי בתוך ראשי שמעקס כדמו׳נחש היא הזרקת כי ייהס

כדמיתי' היא כי לשבח לדרשה יש הזרקא חרב׳לעילסיגם מביא יהיא יהילך שמשין
 שהיא בעלה דיגמתהע׳שמתגלגלתעס יהיא ראשה שמתעקמתנקידתי׳על אריכה

 כתר עד עילה כי צרי על קילס יאזנעשתסגילתא בראשי עטרה הי״יעילהלהיית
 סגילצ הילן שיפו־ זרק׳מקף סיד יזהי דצדיקיא דעיבדי שיערי מצד יזהי פרס לקבל

 שיפר מצד עלבעלה ימקפתימתגלגלתלהייתעטרה למעלה נזרקתעד היא כי רל
 שהיא גדיל פזר ינעשת מלכים סגילת יאזנעשת דעובדידצדיקייא שיפרי רלמצד
 לה ייש קשת רת1כצ היא יימי בן ירק הנקש,יגם כנגד קציס לזריק קשת דיגמת

 שבה הקלעשלדיד היא יגסהזרקאהיאכדמיתקירטא * איתי לנגת פרה קרני
 בפי! שהזכיר הקדיש השם יהם אמת ינעשי הפלשתי כעד אבנים ה הכניס

 אבנים יהאיתיי׳קראי • אמת אכן בשי נעשי יכלם מיצאיתהפה מממש יאיתייתיי
 לנחם זירקתקציס ישראל של מתאמצתבעזר כשהיא יכן ־ במקימי שהזכרתי כמי

 ימאקר • מביאר fהמ מהמאמר יהנשאר * גדילה קטטה עמהס ועושה יסמאל
 מזה ילטמאה לטהרה משמשים האלה יהשמית יכי' ירק יקי נקראתתהי שהבינה
יהפמד• החסד שהס יחשך איר מחנה נתפשטי ילזה ימשך איר שבה יתבאר

 עצמהישאיריקשןיהקשך שהקליפיתאינסמגיעיתשסעכפבקדושה עלפי ואף
 שמקבל מהצד עליי המשפיע כלפי משך היא מקבל שכל האיר אל מלביש היא ההיא

 הפקד שהיא מזרקית,יהצפין צפונית שהוא ימפני אקר על שיששע פי על אף
 שיש ש על יאף מזק ונעשה שלה הדין לתקף ניטה ישר שביל דרך ממני יינק

 שני זקנתה * צפין שבצד אותם כמי קזקית כן כל אינם המסד קליפית^ד
 קנתה האיר * ימכמה כתר מדית מהשני קבלתה מצד יקשן איר האלה העגיניס

 התחלת היא התכמה כי יגס אמיריה מצד יהמשן ־ הכתר שהיא החכמה פגי מצד
 והפיך קטריג אס כ* בשני טיב יאין בשניה נקידה הייתה מצד שהכרתתי כמי דין

 ממצה הנאצלת הסבה הזאת כן(לסבה גם השניייס מיני יכל הגהנם נמשך ימשס
̂יש ■ch י כ א ־ משך בה ג ב  אדס כעשה אלקיס ייאמר כתיב בס^^יתקיניס) וראה ו

כ סיד h'o ^ךכ'



ז נ רביעי פרק חייט
 כעשה מהי.דאמר שמעין שמעין יאמר דסבין סבא ההיא יכי׳פעת יי׳ליריאיי סיד

 דסבין(לא סבא ההיא פרח אדהכי אלקים האי הכא כיהו מאי אלקים ■ייאמר אדם
 לחבריי(דאי״האי ר׳אמר ולא שמעון ליה קרי דהיה דשמער'שמעין וכמא ליה חמא
 למפתח שעתא (דניאלז)האכעןאיה( יתיב יומין יעתיק ביה דאתמר קבה היא

 דרשיתא משמע לגלא'.(כען רשי אתיהיב איתרזאדלא דידאיהכא רזא בהאי
 ליה והוה למבכי בכיכין כמה ליה דהוה למלכא יאמר פתח ־ לאתגליא אתיהיב
 אכלו ואהיה כדא דמלכא מרשו אלא מדעם עגיד היה לא אימכא וההיא אימכא

 לתתא מלכא דאמנעיתא ועמודא • חכמ׳עלאה איהו ודאי מלכא )משלי׳ח' (אחון
 שכיכתא ודא לתתא אוחכא אלקיס ■ עלאה אימא ודא לעילא איחכא אלקים
 בארח דהוה בכיכין יכל בעלה רשו בלא מדעם למעבד רשי ליתלה יאתתא תתאה

 ייאמר כד׳א הוה ומיד וכדין כדין יהי אחא לגבי באמירה אבא אחר היה אניליתא
 איהי דבכיכא מארי אור יהי לאלקים אחר היה ויאחר אלקיסיהיאורייהיאיר־

 יהי רקיע יהי אחר היה אכילות בארח בכ(כיןb והכי מיד עביד אוחריאוחכא
 לחאריככייכא אחראיחכא דפרידא לעלחא חמא כד ־ מיד אתעביד וכולא מארת

 עתיד אכל ליה למעבד הוא סב ודאי בכיכא אח׳חארי • כדחיתכו בכלחכי כעש׳אדם
 ישחחאבובןכסילתיגתאחו חכס בן ההד כסיל דאיהי בגין קחך למחטי הוא

 למברי בשכא אכא באבא ולא באחא תליא דחוביה אתרתבתר איהי C י' יישל׳ (
 בעא ילא )א לאשיע ( בכלחו האדם את אלקיס ויברא ההד דילי בדיוקכא ליה

 ישעי׳כ (אחכם שלחה כתיכיבפשעכם מה אדם דחב בזחכא ־ בא א לאשתתפ׳ביה
 תריךליהיתרין וחכא לחחטיבההוא דעתידהיה איתריתלך ילא לאחא חלכא אחר
 דא חכם בן ־ אחו תוגת כסיל ובן אב ישמח חכם בן כתיב דא ובגין ־ עמיה אחא
 קחוכלהוחבריא דבריאה• אדם יבןכסילדא דאיהובארחאצילית■ אדם

 אצילית בארח דאבאאיהו דחסטרא ואחא אבא בין ר׳ר׳יכיאיתפרידא יאחרי
 אדם דהא הוא הכי לאי חברייא חברייא לון אמר ־ בבריאה דאחא וחסטרא

 ויהי אור יהי לקים ויאחר איהו ודא ואחא דאבא מסטרא ומקבא דכר דאציליתא
 פרצופין דו איהואדס והאי דאחא חסטרא אור ויהי דאבא חסטרא אור יהי • אור

 אלקיס לחושבן דסליק כמי ליה הוה עלאה אימא ודחיתאלא צלם ליתביה ולהאי
 דעתיד אכא אחר כנוי דהיהבההוא חשך ההוא ובגין וחשך אור ככייאיהו וההוא
 ראשק ביום קלה דבר אור איהו והאי עלאה לבוש אור דאיהו דבריאה אדם למחטי
 בחשך ורשעים biz לרשיעיא קדחאה ביומא דאתברי חשך והוא לצדיקייא דגכוז
 אבא בעא לא אור לההוא למחטי דהוהעתיד חשך ההוא ובגין ב) (שמואל ידחו

 הלוא כדמותנו • אור ההוא בצלמנו אדם כעשה אחר דא ובגין ביה לאשתתפא
 ובשר עור ההד דכשחתא למשא דאיהו דגופא כגווכא לאור דאיהולבישא חשך

) (איוב תלבישני  אלין חלין למשמע תיכא דא חולקנא זכאה ואחרו כלהו חדו י
 התחתון אדם גם כי קחך למחטי עתיד ופירושו ■ עכל כען עד אשתמע! דלא

 דאצילות אדם לגבי שנקראתאדסדבייאה הבינה דוגמת דבריאה אדם כקרא
\ S א טו מעלכע



רביעי פרק חייט
 0D3 כרא( כי לאכא כיה לאשעעפא כעא לא עלאכא(הכינה נאמר הזה שכמקיס

 היא כנוי(הכנ(י הוא אלקים ושם • כנלתו האדם את אלקיס ויכרא שנאמר אלקיס
 אוד הס אלם וק פמנא אלחים בשם כי בזה מרמז ־ האור שהוא השם לגבי חשן
 ל« קלי (מטוב המשפי דומיה נאלמעי עד אלס כשאר ממני יק שם שמיזטלק ימשך
 נברא שבה ההוא האור ומכח • לכל יונא וטוב אור שממנו ההויה שם אלא טוב «אין

 באויע הגנוז החשך ומכת ‘ החסד והוא וכי" לנדיקים הגנוז ראשון שכיום האור
 אלקיס כצלם נברא האדם וכך לרשעזם המזומן יוצא הגהכם ומשם הפחד כרא השם
^ וגון* נפש שהם כ ההוא ומפני וחשך■ אור והם אלם כעד יק־הגו^ כנגד ה
 לאשפתפ' בעא לא מעלה דבריא׳של שבאדם האור אל למחטי עפיד הוה דביה חשך
 האור מצד בצלמנו אדם כעשה העליון האומן שהוא אלקים אמר זה ומפני י ביה

 כמושהגוט לאור מלבוש הוא מופוהחשך שדמופבו ופמצא החשך כדמופכותצד
 המלבוש אל מלבוש הוא העליון הנברא אדם של ההוא והאור * הנשמה אל מלבוש
 בטליפו החבה כפעטף שאמרו וזהו הכפר אל מלבוש הוא כי החכמה שהוא העליון

 שהבינה קד) קלים וכו'( בשלחה אור שטה כאחר ועליה החכמה הטליפהיא יכו
 דאיהו דבריאה אדם בכאן שאחר וזהו הנזכר הסליפ שהוא השלמה אל אור היא
 ספירים המוקף הזה הנכבד המאחר לך שבארפי ומאחר ־ עלאה לבוש חור

עיכיסלראופ־ לך יש אם לפניך מבואר הכל ^
 ואכון חפלבשין דאכון ספיחין אכון עלופ כמה חזי פא הנזכר בספר ועוד

 חמחשבפא טחירין לגביהודאיכון מרכבה ושפירן חורכביןבספירן
 חצוחצחין כהורין (קהלעג) שחר גבה מעל גבה כי אפחר ועליה נשא לבכי
 חכייהו,ועלפ דחקבלין דעליהו חאחרכין חשוכין איכון דחקבלין ואלין עלאלין אלין

 הכהחבואר • עכל קמיהדכלנהוריןחפחשכןקחיה קיימא העלופליפכהורא
 ולש העלופ עלת סיף האין כלפי חשך היא בחדופכיאפ־׳הכפר החשך בא מאין

 מחכה במשך ולזה החשך אל כסא שפהיה ראוי ואחור מפכים קבלה היא כי הביכה
 ואספקשה הגהכם־ פקףהפחדאשרהואחקוראלהחשךואלהקלישפואל

 היה כי רל ■ כראו לחה לחטוא אדם עפיד שהיה הקהה ידועלפגי היה אם יפאחר
 ובה השכינה מלבוש היא והפורה השלם לפני קדומה היפה שהפורה מפני צריך
 * שכרו להגדיל כדי ונם ערומה הנגטרה היפה נברא היה לא ואלו ועגש שכר כפוב

 מלאכי על אוקחוה )הא יאשיקא כדשפנו( בצלמנו אדם כעשה הזהרכפיב ובספר
 ואיכון לחיהוי עפיד דהוה מה ידעין דהיו בתר ל א * קרא האי אחת דאנון השרפ

 הוו ועזאל עזא אלא שד ולא * ליה למעבד בעו אמאי למחטי עפיד דהוה ידעין הוו
 ופדעהו אדם מה אחרו אדם כעשה לקלה שככפא דאחר בזחכא מקטרניעליה

דכורא איהו דאור חשך דאיהו דיליה באיצפא קמך למחטי דעפיד )קקי עלים
 דאפון בהאי אחרפלון שככפא זחכא בההוא• דבריאה חשך שחאלא כוקבא וחשך

כיטוביפ בכופהאדם האלקי״אפ בכי כד״כפי״ויראו למפל עפידין אתון מקטרנין
אחרו ־ דלהון מקדושה לון ואפיל בהון וטש בהון חשקו (ראשיעי') עו הכה

חברייא



נח פז רביעי סרק חייט
 מ0&«ימריחטרנצנעכלערשמק(סלעש(ענע משקק המ M ועזאל עזא תכרייא
 סכ<מללכלהעציא<עכיכ<0כןק(שה(אר«זל אדס עתיד כמקכא דידאי כמלייהו
 ין<מפ עגלס’סעג«ס אמר 1ק בחשמןקדעיי אתזן שככעא אמרע הכי אלא למתטי

 ה׳סס עד ימא' כס יייעלז עד מא עקק סאיען מתילא יתיר קדמי לקסרב דמודמנתק
ט־י״אסרי׳עא׳עד למחמ׳אסאתק

ק הוייען נכא סאסרע סס' ׳ מדות עשרה שלש * תהנונים בכשין ת
יעלו I עד מא שהס חיים ' מככתיכק סשרין

ירוק עב) כלסקז ̂ יתיז*
אתסשערסנקמעטחן הכערהשיע לואמד האדם ככיה^קיאתככית כדכתי(יראו

ט( סלאך עי כי ימק עולס מלמ זנסשפרלעס אלא כאמר לא האדם ככיJ)א^ שם (
 תחנוניה ססטאר•1קי(1לידועמתי.לסרג(ן! אםתכאדם אלא עוד (לא אתלכות*

מנקש לוא דבר ל< שיחשר לאדם עשל פי' למריה לאהדרא תשוב ליה אקדים הוא
מדוע פי׳היג מ מדות יג י למלך ק תחממ חכריא ליה אתרו דתלי כמה לתקכא

 מלכו' שלם הימעלישרו לג’א(עלמקובלי חלקו שמעון אר י האי כולי אמאי הכי אי
אועס ימסו לעגם ושיווע * משובל יעפארע קכה דלרא הכי הוה לא אי לתכריא

■S? לתלכוע לראשון לשם לעעלל• מיוטה ותשך,לא וכישא,דאכוןאור טכא יצרא
 {יחסהכנוייסממעלל הנ׳לביכה• לעקארע׳ אלא דכריאה לאדם ומוכה זכו הוה

 ארך ומ:ון רחום אומרים 1אנ ולביכה • ל־וטל כתתי ראה כך מתר(ייהו,וכגין לאתכרי
)ל דברים (יכו׳ התיים את המם לפניך
 הוה ולא לעילא דגרים מה כל ולנרמא לתייזכ ממכרי הוה אמאי האי כולי ליה אתרי

ה דאוריתא עין למכרייה ליה היה הדין מן להון אמר • שכר ולא עכש לא  עיני
 לצדיקייא אגרא הוה ולא • לנדיקייא יאגרא לרשיעייא עגשא אתכריאתדכתי׳לה

 אמרו כראהלשכתיהרה* תהו וענםאלרשימויאאלאעיןאדםדכריאהולא
 דלאו מלתא קכה לרא לא דודאי השתא עד שמענא דלא מה שמענא כאן ודאי
 עתיד אדם אם דשכינתא למשא איהו דלריאה איריתא אלא עוד ולא ־ צריך איהו

עין דעני כמוכא כסייא כלא שכיכתא היה למחטי  אפשיט כאלי דמכ מאן כל דא ו
 דאיריתא פקודין למקיים מאן יכל ־ לאדם עגשא איהו והאי מלכישא לשכנתא

עין י כללישהא שכיכתא לכיש היא כאלו  כי יתפלין דצינית לכסויא איקמיה דא ו
 חזי תא * איקמיה יהא שמועכב) (ישכל למה לעירו שתלתי היא לכדה כסותה היא
 שלימא איהי 1M צליתא ואם דאיריתא חתרו אור ־ דאיריתא איכמי איהו משך
 א׳) איכה (המצרים לין השיניה רודפיה כל כדא אכתרה רדפין חכלה מלאכי כמה

עין  (לא ־ דאיהינחש סמאל יכו(תליםעח)דא שן יכפר רחום והיא דאמצלין ו
 כנין • חתה דא חמתי כל יעיר ■ילא אף דא אפי להשיכ יהרכה משחית* דא ישחית

ם = שאמרתי מה כל מכאן מכיאר הכה ־ עכל צליתא כתר רדפין דלא  תחנוני
 כמדתאלקיסחייס כי (ראשיעמג) עי יחנך אלקים לככימן יוסף אמר עליה וכי

מדית־• של*יג מדתחכין הוא ישם החנינה היא הכינה שהיא
ii ijr כ ט



פז רביעי פרק
 מאריך אפים(לא ארך * האנןן ה<א ממק,כי חמן(לא • הרח(ס ה(א כי מלחם (לא רח(ס אפים
 א(י(ריס(רבחםד (לפפ^־פאכ( ־ אחד ה(א(פארי( אלא יד(כ( חק יהי( שהפאריס כיח( אפים

אשי כא יקז(ה(א חיתם ה(א כי (אמת • חםד רע( ה(א כי חשד (רב • לאלפים חשד ר5(אמתכ
ר הי(ר(בתאעת־ בי(שפר מ  משפד( יעלה כ^ על כא כשיעה ה(א הערכת משפר הע^יה א

עשרשי( כדא(כגר לאלפים חשל אמתכער
ם ההר(תראש(נ(ת הס יא)(השרש ישתיה ( יפרה ש • חיי ם נע מ שס( חי • ה  העלך חיי שא ד,

ד ע«ן(פשת(חשאה כ(שא א(עדס אכז לעלכית ר סו ד ל • הנ ד ־ מז שו'־ סו ה הנפ ב שו  * ת
ת • יובל אלקיס ישא (לא כע( גלג(ל (הכשיאמתי • <כקה ש אך כי פר בי לי' י ת שבתפי מז רו

) «נש(שמ(אלב ד ת י ש ה ־ (חשאס עין(פ לי א כי א ר הי ספ ענין מ ת ב א צי רי' י ע  מ
ה שי(עיל ענן יש כי עגמה בפגי עלה היא אחד כל ב ענינו ו תבווני' ר מ ש א ת כ ד בעבו א׳ ב מ  י

ם מזה הי׳א יועיל(כקה שלא יען הנשיאנת(יש ד א ד • ה א יו או ק א ו ה ה' ק שונ א ר  ה
ען הנשיאותי (כקהעי ד שין ה ק כ אי סל א ת ( מז ה• רו לי ת א עי בי ר  ה

ת כוללת הביכה כי תראה הלא בכיס על אט
ם י הכל את  • שנאמד(כשעתשדיתבינס הביכה מן ומחבבס חייהגון> הנשמה פי חיי

ש ד י העלך חיי השם חיי וכן לתפארת רמז השם י לבינה רמז פי'כפם השם־ נפ  סו
ה כי כ'דר פי׳נדר הנדר•  חלים נדרים זה ועל י הכל דירת היא שכזללתכשיע־ים הנינ

 הכלי לכן ו' חשר הוא כי שבעה מלשון ושבועה י העלינן לנעלם השבעלעז כי י שבועה דבר על
ל י בה למשול מעכה גב־ה הוא כי השמעה ל1עבי  עשסכזולהכל עיסכי פי׳עלפוןיזל מז

 * מלתא תליא בענלא אלא עלתא תליא בזכותא לאו ומזוני חיי בכי שאזל מה אל ע:ורן> • וכשפע
 עקרה שהיתה חכה גבי יכו5שמ כמו העלך ידי על הוא השכע בשמי שהם היבריס אלו כי כעיור
 ותתפלל נאמר לכן כו בשם הנרמז האעבעי לקו רמז שהוא הזכות מן למעלה הס הבנים כי וידעה

^ על השלך עווכותדכתיב וכן ־ יי' אל נאמר ולא )א שמואל (יי' על ה  כה תלים (יכלכלך והוא יי׳י
ט וכן • השס אל נאמר ולא ה ימיך על יושין הכני נאמר חיים ג ע ש  אמר ולא לח) (י

 רמז עשרי הי כי ־ מוליד אינו אכרם יולדת אינה שרי וכן ־ לבינה רומז הנני ומלת • ענשיף
ה יש ההריון העעוכ׳על המלאך שהוא ואעפ למלכות־ ט  ונחלקה ה«' נלקחה לכן בו למשול עמנו ג

 ־ הפנים עקר ששם לבינה אחת כו שבשם ההין ב' כנגד לאברהם ואחת אחתלשרה ההין לשני
ד להבין ותוכל ־ רנוןאלקילפעל מתגלה ידה והשניתלעלבותשעל  בלשון חכה היעזילה למה ע

די  • העליון מעלם למעלה כונתה בי ז׳פעמיס השם הזכירה ולמה לבינה רומז שהוא בעבור נ
ך כמשסס והבנים סמלה אותה ידי על הנסי׳נגלים כי בתפארת תלויים שהכניס לפרש ומכל  תח די
 שכתפלת נראה וכן ■ מקום ממלכותהרמוזהבאד׳בבל למעלה אל ולא על ובאומרה והוד כנת שהם
ק ונס בשה ככתב תנה  • תייס אלקיס דברי ואלו ואלו עליה משוך תשד של זכותבהיותחוט נ

ד סו ה ־ ואמונה אמת נאנלותדרך הנעשותומשס יסוד הביכה פי׳כי הכפשות־ י ב שו  ת
 אל הכח מן התתןס הכת שמתגלה רל ועשגתת אתתפועלת שכל העליון נעלם כנגד הקפיס ז' פי'

נקרא ופכ • להאנילן נתגו אשר האלקיס אל הז'ישוב הקף ובסוף העפילית כאמ^עת הפעל
 אל איש תשט הזאת היובל תשופהויובלכישסישובותובלהכללהיותכאשיהיהוזהושכתיבבשנת

ה) ויקרא אתזתו( בל כ רומזת המציאות־ כל כרמז ממלה פי'בזאת יו ולחכמה* למחשבה הי'
רומז מ



נט IS רביעי פרק חייט
מ׳ «ע חמזלן' י  האצילןי;• טרס היה כאשר הכל יקהר כעיבדצ(במכל לב כנגד לב כשאר קנ

ר מ C ■ הכל ישזב הכל(שס נאצל משם כי שרשין ישלק י(בל <על שס על יזבל לאיי הייגיה א
באגיצעןע^ השפל יטלס ייכהיג מהם אקד שכל“שהם! העליון לס1ע כנגד הן שמטיע 1 ,

ע  שבת(יתעלה ליסוד רמז שהוא השביעית ונשכה קלוות משם כלולה אחת כל כי שכה אלפים י ה
 לראש העטרה יכתן השביעי האלף ואחר יאיר■ כיום ולילה אחד נכתר בתפיארתיישתעשי מלכות

 רב שאמר כמו חרב יהיה והעולם שבת הוא השביעי אלף כל כי כבראשונה הנבראים ויחזרו עגה
 אלף כל ישאר העולם כי העילס שיחרב הכוונה ואין ־ חרוב וחד עלעא היי שבין אלפי שמא קטינא

 בטל יהיה העטרה שהוא המנהיג כי ועשבים ואלנות ובהמה אדם חרכע^י יהיה אמכם השביעי'
 ויחזרו פנה לראש העטרה מנתן כך ואחר ■ התפארת אל השכים אלף כל ויתעלה ממלאכתו
 להתגלותוהם עתיד שבה ההקף וספירה ספירה כל שישלים עד יהיה השדר ווה * כלם הנמצאים

 מבלי חרב העילס יהיה ואחד אחד כל של השביעי ובאלף קייס העולם יעמוד שעטות 1 אכ ■ 1
 תהיה שביעית ושעטה וההסדר• יהיה והשמטות משלום ועל השלם יחוור כך ואחר אדםובהעה

 שהיא היובל בעשכתאל המנוחה ארוך,ואותה שכלו העולם כקרא ההקף השנתואות! כנגד קדש כלה
 ושמים הדברים כל ויעדרו הבינה אל העליון עולם יתעלה (או לבעה דעו שהוא שנה החעשיס שנת

 אךמו"שעטותשיעעוד נע^אשהעולםיעעודל(אלפיםשנהי והארץכבגדתבלה■ כעשןכעלחו
 העולם יהיה לא שמטות עו כי לך הרי • ונהמה אדם מבלי חרב השלם יהיה שביעי אלף כל השלם

 ) ג חבקוק ( לו" שלם הליכות כדא קדש השביעית השמטה כל כי לו ו׳שהם אלא!׳פעמים קיים
ה ה שונ א חי יעלה בצרופה נס׳כי רמוזה והיא הבינה היא המלך חיי כי אמרנו כבר כי פז ר

ה יש כי הה פא • חי כמו הרי«ח עלות וב אותיותיו וד יב bה סך אה הא כזה ^
ר ־ י במלואן ה ויש ה במלואו ה א׳ויש במלואו  ה במלואו הה לפרש בשאר א'־ במלואו ה פירשנו כב

 אלא בובה איבה ועתה בתים '3 נובה היתה שוות באותיות כמלה שהיה לדעתלולי לן ויש • הה כוה
תאחד•  יג*עדות כוללת שהביצה לך הרי אחתיג ועלה יב הרי אותיות ול י במספרה והס בי

ת לוב׳ הכל סך יה הי בתים ב בונה והוא הי כזה י במלואו ה לפרש נשאר עתה  ל^ הרי תנו
עז  רמז ׳ לו' הכל יעלה אותיות ד׳ הצרוף זה על נוסיף ואס ■ בה החקוקות חכמה כתיבות ללב י

ד ־ מכלם כלולה אחת שכל קצוות לו ש עז הוא ו ישוב שם כי לוי עולנו הליבות הכתוב למאמר י
ביבה• הכל יעלה לז^יג חי שהוא הצמפיס כל בצרף ואס הכל■

ב ר ת7’ח ד ל' ס ה6 ח כ ה6’כו׳^1ה כ ת ה לי ^ ב ר  כנגד והס עב בגי׳ פי׳ חסד ח
ד ח א רי פ ס ע ל ה ל האור־כעו עבגשרי׳שישבזה על עז

ה6מ כי שם כ p ה n p f i?  b s ס ד היד מן גדול שהזרוע זג הי האצבעות מן גדול יו
ד שמחכה ס ח  הוא כן (האצבשתכלאחרגדולעחנירו■ עגלס ?כל^6( ה

ך תי ב ה זה חסדים עיני כמה P מל א
ך שכתי ד מ ס סד הרביעית ח ■ ‘דו ה הב עג והס מזה גדול א

אחד וכל חסדים מיני ) ®’ייי’ (
שסידזעלהוציאעןהכחאל . שלו ר יבבה־ חסד עולם כי הפעל * מ  א

ה אור■ יהי והסימן ישר הפוך ישר שעותהיוצאיסעויסעויכאו׳ט העב הס שמגיה ב ה פי׳אק א



וז #לרביעי חייט
ה «עגד * מחממאהבה אלא הסל יומי« מם איסימשה אין מ  מן ימז.לאצילויגסרי!)שןן יג *'a א

 פי' אכלהס• מדת ללמיג'מד«מכימשנאר«•0ס הבינם כאנלק קנה־ ה:כיןה(א
 אברהס לכן נהתןטרר<מהתחיעכים יתמיררן שהעלייכים מפני ה(א מלאממ1המד שנמיק® סשעם
כיחסל הדק(הזך מכל( העגיני(לאה כל הקדש ניזח העלימה(השיג במרכמי נשתגל ע׳ה אנינ(

לעניי' סיב מדה היא ^
הן 1«כ כהן כ ת ה ד ח• מ חל ם.!נ ה ר ך אכ ח * כ היג לכן (לעשידים ימין הנ
מין לצד ם לנד והלוי י מי ח ם ר ל • גדולי כ ב,ו («»נמד׳תשד ע-.מ( לבן דבר חל

* רה בו ת ג מז ם מזרח* לח* רו דירו אנשי כל עם חס מי
שנע נבאר שהלך עד ^

די כי קי1ש אשל (מלת • שנע זמלכז׳ק׳נאר • למעלה המרכב׳ממסה נפייע ס ח  של מדיתי( כשכלו (
כי ה(א(היא היה כאיל( נמדתהחשד כך כל עגמז שהנהיג עד הקנה ק נשכת אחד ד  הגל(ל 1הדנ

 (יה( )ראשי׳יז ( אכרהם מעל אלקים (יעל שנאמ׳עלי( על עלי( האלקי הכח אזיט חזפן כך מל
* וזלהאנ(עהםהםהערכנה•4 ת חל שכע(כל ג  אחתכלנלהמן פי'ואת^(דהכ(ללתכלה

ש• עח(עםהעלהעגעהמ שעד(להכני' שךהכלמ שנע ס ה אי מנ הנ ס ע סד ח ה ש ע ש מי אכל  פ
ר )(קהלת( ט(ב משמן ס(בשם (W(גד(ל שם ל( יש מ ר ק׳נד(לה פי׳אחר המגיה א  כי נעני

 הכפירים הכתזג שאמר זה( המקטיגים השערה(אש* מזאת מגזדלים הססזרזתזהכחזתכ^ז סאר
ה ד להזניא רל שאגים ־ המקטרגים הם הכפירים )קד תלים (אכלם מאל לטרף(לבקש שאגים  נ

 מדת ה(א אל כי ־ אכלם מאל מבקשים הם שמאל מנד נאנלים שהם אעפי השפל העולם על (לקטרג
הן גד(לה* נקרא החסד(הםמנקשיםהשפגטעזעאל(לכן  היה הכהן כי ידעת פי^ככר כ

תחני( מנין* אדם אתהעם(אין י(נרך ק היה (לכן כרחמים(כחסד אלא א כ  הנדכה על עממה ה
ת נמשךמן0כיהמ( 0מ( כעל כלים שיהיה ונדיך מ  כגה<כה (ל0פ חכמים אמי( לכן החינ(ט(ת הכ

 0ל1מע נמשך היא כי פגתל הכהן אבל * במים כשר היה מ^ה(לכן נמשך הל(י כי כלייה כשר
 השיר(השיר על ממיכה שהיה נעבור נשנים פיסל הליי כי בכהונה כשר נלייה ופסול הטהרה•

ך מן ניי  ישיב שנה חמשים מבן ולכן ממה הנמשך החמרי הנח שהיא הטבעי מחום הנמשך ערב נ
 המשכת! כי יהגנירה הטבעי החים עלי( שיתגבר נריך היה לא כי בשנים כשר הכהן אבל וכ<

מין * ממדתעים  חלילה כיינתס שיהיה תחשיב <לא למר והימין למה השמאל יחסי פי׳המקיבלים י
 המקנלים ולפי נתחתיט הנמשכת יהפשפעגז יההמזגה הסבה כח כפי אלא ושמאל ימין י לש שיהיה

 יקרא אמנעי שים בלי ההשגה שמשיג מי (כל * השפעימין שקכל עלת יאמ בשלימית המקנל ולכן
שי ימיןבסבתשהסירכל  האמנעייסיקרא באמצעית השפע המקבל אכל * המובעזםנינייניןה

 לימינו(לב חכם לב המלך שלמה אמר עב המדרגיתהשפליית* ק קבלתו עש שמאל מקבל איתו
ם • מביאי מה לשמאלי כסיל מי ח « לבן דבר עי׳כל חלב ־ למעלה פירשתיו כבר ־ גדילים ר ח  י

 כנם והסליחה שהמחילה זה על מוכית הפסיק ריאים אמ וכן י רחמים שהיא המדה אל המקיבלים
ק• כלשון איתן  כימלעוגי' יאדימו אם כאמח אדם בלשון אותם ככה והימנית והעונש לי
 ואכזר(יהיה גביר יהיה אדומה המיה עליי שיתגבר מי כל כי הטבע צד על ידוע יזהו )א ישעי
 כחיק להיות יתאיה התמימלילא בתכלית תס יהיה הלבנה המדה עליי שיתגבר מי וכל ־ נזמה שטיף
ח ■ התאיותהידיייית אחרי ר שלם חכמי׳יח® ש מז מאמדסן לארבעאביתיזהי ארבעעמתה



0 פז פרקרביעי
עין:לדחם'ל«ללנפ •יגקקלמערג• למזלה ♦סרלס  הסמאיירישכמ1מ•«י<1ך(סי'מצעגןק!:מ1י

 הבהיר(שי' ספר אפכם ׳ אחריו כפשכים פקובליס והיפה הענויגכן ליחס ז*ל הרפבן הגלול לרב
 לאביהם ולרום ופערבללול • להה פורח מיחסים הם אגל כן כוונפם אין הזהר וספר

סאמחהוהר פפה הענופהפך הרבהגלול חהשייחס ד«(•1לכלאחדישלועעםללג1לינחק'
מאין היא והבהיר »רעהפל»ו ח כי מפכי  מזי

ם ם מי כ' מרגלי אחת כסן* * עליוני כ ר מ  קול© והוא הבכין ראם הוא וחסל וריחה לשון ח
א הו ה עני ו רי מין א הי א מ הו ס ו שי זו מונח© ולפי הכל ופחפשט זורח ומשם בפעלה שלי

ר סד ר ל ספ ס מ גי ע פרשת ׳ • הי מ ערוב לשון ומערב • באנילו' קולם ימין שהזרוע ש
 רומזת ואהבת כה שכתו שגתפלין

;האדם בעבודת יתבאר כאשר אליה
שיגאפמגו לינחק אוחז •חסו ש  ועשו יעקב ע

 דילחרום לשון והדרום והםפוחאגוקלכה*
 הרקיעהפבליל הוא הראשון המכריע זאפעכי

 לשון וגחון אעהכל* כולל והוא למים מים בין
 לחעארת רעז ראשון הנוכ האור כי מכסם והבהיר הזהר אבל ־ חשך הוא האור בהספלק מ • בפון

ק הקצוו׳הו' נאנלו ועפנו ראשו על זרועועיו בשמי שיגן הזחיממכאלם על בפעלה קודם והראש ל  ו
 * הכל זפעזרבמפן כלולה היא העשירימכי פערב וקורא ■ bה וריחמ פשם כי פזרח אותו קורא

ם וקורא  חשך׳ שהוא בעבור הפחל וניסן העליונים• מןהפים רוםרל הוא ם חסל ליו
ם ה ׳ עליונים מי תע ^  • מהם עליוניםוחסלאחל פים עליונועקויאים ספי

פו לבן לגר וכל לכן לכי שהוא בעבור פי לי לי שאפר והכתוב לפר יו ת ב על הזהבעו" הכסןו  מלו
השתלשלומ© יחזקאל כפרכבת שהם מ׳ארבעתיומהקלש • אריה פני ־ • חסדודק כאפרושהן

איגל וחסד ׳ העליונות החיות פן ג בניפסרי' וחסד * אריה פני והוא במרכבה ראשון הו  וה© ע
שפות יראה בשנה פעפים שלש והסזל • בגי׳אריה והוא ריו הכל סך משולשים ) (  ספירה כל כג

 ופעמים בכלל פעמים רביעי רגל כי הכלל שהם הפיכבה רגלי ג כולל הוא וחסל שפה• כקרא
שלש תפנה אם יראה בשנה פעפים שלש פא • בשנה פעמים שלנ כולל הוא יראה כן ועל בפרט

 הוא כאשר אסל האלף פן שמעשה חלילה הגלבל ובחזית ואחל ושבעים אלף יעלה כהbסעעים
פי וכן • ידאה בידך יעלה כשנה סול שהוא עב פעפיס ע • עב בידך ישאר יזלק אברהם א

שהלע חם םייאהלןה סיון1בעקדתבנואלקי הנ  את כסה והאלקים שנאמר ממה בא להבני,כי
אמי ’ אניח®  הפטרש השם שהוא יראה וזהו לפר יתגלגל ע״ה שהוא אלקים עה אבינו אברהם ו

ם שלעבהפשחלשלפןהחסלוהואמבואר•  בשפושם היפים מספר פי׳קבלתסלר שלישי יו
לי למספר ראשונים הם ק לפעגלה ראשונים שהם בעמר לפועלים ושני ראשון 0יו  היפים• ס

מד ושביעי להוד וששי לנגח וחפשי לפחד ורבייגי לחסל שלישו ופס  הפרכנש לסלי אפנם לי
שק• שם• חסדיא תג׳• ופקל ת • ו ל' ח • וננ דו' סו •וי ס' ד הו ופלכותו"• ו

חד• החמישית ה « ר בו ת ג ד מ דין • היה לא הלין לולי כי עחל החמישית ח
גבורה • פימל אדם

מגסרס• ואריה אייה הנקרא חסד מן שנאנלת ®בעבור  )0 דין• על שעורה בעבור או בגי

ר כו ק שלהם שהשר פפני גמרי© הם אה ולק ועכורה נכס עעלושה שכל מ ו ולא עזאתהפלה י



 מדת • מעלה של הדין מדת ־ קשה
 הקדושה מדת היראה* מדת י יזוחק

 מערב שבמרכבה*. שור עני שמאל*
 מבהמות הזכר והוא * הבר שור * לוי

 היראה אל בו רמזו ובאגד' אלף בהררי
 משם כ׳ זהב־ דין* יאור* וסימניך

העשר

פז רביעי פרק
שה חה צןישרלולהיושכ<ניםמחשל•  שהוא הקדמוני שהנחש בעבור פל ק

 שיש כעבור קשה יאחר ־ קשה הוא ואז בשמריו שוקט והיין משם יינק עשי של שרי
 האבות כי פי' יצחק מדת העטרה והיא רפה הנקראת אחרת חדה

 למה במדתחסד עצמי הנהיג עה אבינו שאברהם ואתמאחר ־ המרכבה הן הן
 הפחד בחדת עצמי הנהיג בנו יצחק
 הטעם ־ מיתאביי אחר ללכת לי היה
 בהתעגררית יתעוררו העליונים כי היא

 היה אם עה אביני יצקק לכן התחתונים
 כל עה אביו שהחזיק בחר' עצמי מנהיג

 שלא עד כעולם החסד מתגבר היה כך
 שלא ונמצא לרשע צדיק בין הפרש היה

 יקבלן לא הרשעים גם יעגש גמול יהיה
 העי'הבא ינחצ׳ששכר השלם בזה מגשם
ה יקבליענשם לא מהסאם יעדר  יצחק לכן במה ^א למס ירע לא במר כי השלם ט
 בשלם עגשם שיקבלו כדי ישראל של לטובתם כמדתהפחד עצמו החזיק עה אבינו

ת הבא* לשלם חלק להם ויהיה הזה ד  בנחצאי' הנמצא הדין פי'כילילי היראה־ מ
 ־ הנקוי בתכלית עצמי האדם מקדש הדין <גי כי השם ירא אדם היה לא תמיד
 פסי חסד * הקדש דיחיית כנגד הס המרכבה פי'ד'רגלי שבמרכבה* שור
 ־ יהקנין התאיה מתגלה משם כי לפחד רמז שיר פכי ־ פרשנו כאשר אריה

 שיר תכיאיתככח יריב כדא שור ש כעשיס הס וזריעה חרישה שהם השלם וקכיכי
והיה יעשו יעקב והס ורחמים דין כאצלו משם פי׳כי מערב )יד משלי (

 להייתקולו צריך והיה השיר על ממונה היה הלוי פי' לוי ‘ קליפה גו מוחא
אל מצורף העגין זה פי' * הבר שור י בשנים פסול היה ולכן וחזק ערב
 היו לזה זה נזקקים ואלמלא נבראו ונקבה זכר הבר שיר יהודה ר' שאחר מה

 ■Jחלכוי שהיא הנקבה וצנן פחד שהוא הזכר סרס עשה מחריביןכלהשלסמה
ל  פי'בגי' דין פי׳כחשהואכוראכיכלהחציאיתיראיסחתה* היראה* א

 אדום דבר כל זהב י וי׳ א׳ בין דן בהמת דין חורה סה וגס המלה אד׳עס
 וזהו יד ונקרא הפחד חן הנאצל למלכות רמז דוד בגיח' זהב פא * למה דוחה

 רמז שהוא בכס מתעלה לחלסתביתדוד רמז שהוא יד כי פי * יה כס על יד כי
 • למחשבה העקז * יק לג׳הוייתראשוכיתהנרחזותלחלת כסא צתפארתשהוא

 היא כי לנהויותרתשובות הא׳רחז כי א׳חכסא חסר לכן לבינה הה׳ * לחכמה העובי
 לבינה רמז והו' * ולחכמה העליונה למחשבה רמז שהם יודין ב חלקים לג נחלקת

 לחסד ג׳חדותהז׳רחז כולל זהב פא * העליון שלם הו׳קצוותשהס כוללת שהיא
לשה רמז זב׳ ־ לפחד רמז וה' * הרבה פתחים לה יש חסד כן צך מכל פתוחה שהיא
וכן ■ ינשן להעשיר והיונה שמגפוךוהניאמה־ לפי זהג נקלא עא למגיה אמד

עשר* לימן שלוא מטן סלחן
ממיס אש



סא פז רביעי חייט
 שהפחדה(אאש ממיס• אש על יש אשממיסוכז׳ החמשית

ש מיס■ הנקרא חסד מן כאגל לחוש נראה עכין זה ח  נ
 ענמו מצד כך כקרא לא ש ־ הקדמוני זכוכיע מראה אנל המוכתע מהכערין

 שרו שהוא הקדמוני הכחש מחמיג אלא השמש ניצוץ עליו ויכה החים אל קרוכ
חון שהוא עשו של ממנו יצא בעקש

ח שיוכח לחרככה י’כס שאמת ממים אש • נמשך חעשר * תש
 כח הפחד־ מבעלי ויש כחסמאל• נחשחקדמני־ חששיתתפאר׳

שלוחו הוא סמאל עסוק כ ומראה מזבח־ שקראה העבודה וכו׳ בשורק מס
עשו של שרו של הלילה־ במראת לישראל אלקים ויאט שהשורק כמו
 הפא מן יונק והוא יום ־ אלקים משפט • מד& אחת וזז ולא הו׳ באמנע

 הכחלע אלו כי ופרשת •־ חימיס סדר למספר רביעי באמצעאועאחר
p להס אין תיצוניוע והרה בח שכתוב שמוע אם וחיה הזאת הסשר׳ 

חטכה לעשו׳ יכלת בעבודת יתבאר כאשר אליה חמזת שהיאהו׳שלהשס
איג״ל׳נל^יישל׳ 'י״*י°

ש'כל מזבח בשורק• תם תפארת־ חששית הכתיב אמ ועציה
ש ץ מ ״י ־ ״ אי שממנ׳״זנח , י מ״ס

 ש׳כל מראה הזהברמזלפחד־ (יריייסב) שורחכצהזרעאחתוכו
 מחזה או מראה כתירה שתמצא מקום את שמקיימת שם על אמת נקראת

 רגלי לג׳ רמז הסמל כי למר רמז בסמל הקכה של חותמו אחרו ולזה הבכין
 לי והייתגש השם אחר זה ועל • המרכבה בכחתס נשאר המחתים דשס כי אחת

^ החותם מחכו יסתלק כי אף כישארהעחים העמים• מכל סגלה הנקוד׳ ו
שר או עליו ממיכה שר לו יש אחד לכל הזאת

זכו ישראל אבל ממוצע או דין או רחמים ^
 נרמזת שהיא למה רמז קמוץ הכל,ומר^ה את הכולל האילן ןוף שהוא המרכבה גוף

 בגזרת דבר כל וחותמת שמעלת למלכית הרומז נשלה לשק הוא קמץ נקבה בלשון
 וגו׳ הארץ כל השופט כמו רחמים לשון שהוא משפט יש ש' משפט ־ עלייז

 וישכספהבלאחשפט• דין לשון משפט ויש למעלה פירשנו כא^ר ) (יאשייצייי
• הימים טדר למעלה פירשנו כבר רביש יום

פאר זאתההייה כן הגוף לכל וכבוד פאר שהראש פי׳כחו .תפארת חששית
והואכוללאתהכלכדאוכדעתחדריםיחלאו • הקצוות לכל ;כבוד ^

אלקי׳בגי׳עם וכן • האיתייתפ! ועסמספר הגלגל חזרת חתכגח׳עם )כל (
 הראש הוא הפאר כי ידעת וככר )ח שיי (פז כתם ראשו נאחר זה ועל b המלה

 כי קמיזליגהסעס p המגיה אמר h כן גם כקרא מחכו וחלכנתהכאצלת
ם כי המחיגק לאדם כדוגמא האכיל̂ו רום כי בארנו ככר פי בשורק ̂ חו
 • לע׳נל הכל שמוניא כינה כנגד לשונו ־ החכמה כנגד ftp ־ מליין כיני אדסכנגל של ראשו

לני ממאריו״כנגל ’ הזרועות גדולהגכירה,כנגד • וכמדלגוי) פאר הוא והלנ ה
יומערכת



פז רביעי פרק חייט
 רמז (בשורק • למחשבה רמז בחלם כלולה היא קןכל כאחז פה אשר הזאת
הו' מיך היא לעולם השורק כי לתעאר׳ רומזת אמת 111הא אשר אקיק משם
 כי ועוד • מ׳ רי«ז החו כי ידעת וכבר אמת של המ גם אשר יקיק ומשם אליו

 הקו כן האות כאמבע לשלם השורק המרכבה על הרומזת אליו רומזת
באמצ׳מיםעליוכי אשר הראשעה

ך מה היא ר  תתתוכים־ ומים האמעעי־זכד־קו קו ראשון• מכריע מד
 בקודה ושו־ק רגל שהוא במרכבה פני.אדם • השוה האחדי׳ומשםאד

שחום רמז אחת שלישי הת עליו המורה
מן יונק השדרה ̂ הרומזת שבאמת

־ חלם שהוא בכקזד׳אחת הרמוז המח העשיריות כדרך המרכב׳השביתתן על
 הקרש(םמועמ ארך אמית עשר והסוד אינו ביתא אלפא על מיוסד זה ועבין

:;p;. ’̂וי׳בגי׳עשר צורתי' היא אחת רלכקודה ג׳ מסודרים בה כי וכו'^ דו גז בח 
 וקשר שרק סייייכיח הו׳הקרש הוא pא יואייית עשיריות אחדים שהם סדרים •

 נקודות בג שורק אמכם • אחד דבר רמז ארבע הולכתעל מהם אחת דוכל3 ■
זחפארתכלגל • המרכבה לג׳רגלי רמז ר' בעלת מהם אחת שכל מרכבות §־^^לג

 וגםהםרמזלג׳הויותראשיכות מהם• אנתיזת
מכריע* השדרה וחוס מזה למסה שזה

ע  והפכו דבר וכל והפכו דבר ומים אש באמצעהכתרי׳שהם פי׳הוא ראשון• מכרי
• בגי׳שם ומכריע שני מכריע שיש בעיור ראשון וקרא ־ מכריע להם יצטרך

 אמצש אותן וקראו • קו שלה הקדמיי במספר שלכו פי'שם • האמצעי קו
 זאתוהיא אלא אמצעית לאתמצאהויה אבל מפכישישבהומתהכרמדםכשםזה

לסז קייזפזה ינקרא באמ הייניס אמר התיזתוכיס• למים העליונים מים כין
 ולכל זכר עלה לכל קראו פי' זכר י׳ההיייע־ כל המשוס טעגס כשם כרייז שהיא
 ועלול עלה בדרך התארים ההויותאלו לאלו מיחסים שאנו תחשוב ולא נקבה עלול

בגי׳ הוא וזכר • המקבלים ון חסי בסבת אלא בנחלת כשלהכת נקשר הכל כי חו
 וזאת באמצעיתה רל ספק בלי המשכתהברכה ההויה מזאת כי ותבין ברכה
קבה זכר טללת המלה  כעלם ש'לי ־ וכה בן סוד ידעת וכבר בר-פה כזה בצי־ועה ו
 ג׳ ובצורפך תרו יעלו «־ נ'פעמים בצורפך כן משולשתאס הכרב' סוד כי יהוא אתר

 כה מצרוף היוצא וגה עם בר צרוף מן היוצא ובצורפךתרו עה פעמוסכהיעלו
^ יעלה חבוי• מלשון )ויודעי פ» תרועה(תלים יודעי העם אשרי והסוד תרועה כי
 המרובע ובמספר תרעו ישאר למלמת רמז שהוא הה ובהסיר * אדם וידע כמו

ש שלה כו שם כי פעמי' כו היינו הגדול  לה׳אחרוכה רמז שהוא תרועה והה׳מן ־ תי
 ולא בפתח השם חי וזהו האיתייתוהמלות עס אה הא כזה חי בצרופה יעלה מהשם
 חוץ יוצא דבר אינו הזה הענין פרעתאבל חי כמו ממנו חק שר׳דבר בצרי כי בצרי
ם ־ בצרי מי בכטיש׳באמרך תקק פן בעצמך הזהר לכן חלילה ממנו  במרכבה אד

ד׳תלי כעד ל׳עיס ביירכניז המגיה אמר • בגימ׳אדם במלואו כוש'
המרכנה



{ר0
 לתמ^ריג• רמז אדס עכי ־ לשתל רמז

פי פני ־ לעטרה רמו נ
ח?ל מאמ ®רשנז כבר יעקב מדת

סב פז רביעי פרק חייט
קק^ד' אקיק (הסJי(יJא(י  למפר רמו צייה פגי המרכבה ׳(בסדר י

 להסברה שאין איעאחע יש האחדים
 ^המספר עם יכשעחברכה הה׳ נהיא

̂ כתנא ג!^( אטלת בביבים הד שעליי
הס הם האב(ע י מההשהבמלזאד

קב• מדת שלישי־ לי(־(בסדר עילה ע •אכיר י ב ק ע המרכב(אברהם י
 במל עבמו החזיק שדים ־ סבא ישראל ־ ישראל אכיר ק העשירייעגם

שבא׳ כמי החסד אב אחת אות נשאר
מ חברה בלי לאברהם חסד ב

 כדא הפחד במלת (יבחק )1 מיכה ( לבדה סכשארההב5הא(ק*קכףלעי
א)זפחדינחקהיהלי הד׳בביכים מספר שעלה מה וכשתתבר ל ע שי א  (יעקב (י

שרא׳שא׳אהעגלסלהתקזי׳ כיין אבי'עה של השלישי (כסדר עסהלבמגאתב־
מה ינחק במלת אברהם(לא במלת לא ש׳ן קךן> ארבעה הבביבי׳שלי המאיית

 מזה נ מזה ממוצעת במלה החזיק עשה מה יכשתחבר לבלה הך' בשארה תם
 תם כדא(ישןבאיש אהלים יושב והוא ל׳אלפי׳ הס הבזכריס מהבביביס שעלה

 כתיב(אנכי וכן )כה ראשיע (’ אהלי ישב זאת על כי לאחליס האלפים (כחז(ר
סכז) אישחלק הכובהבקראתאיתהא׳לףנמצאאימ ש  מזהומזה רלחל(ק (

ול׳אותייתבני׳מקוס קלב כגימ' ויעקב א׳א׳א׳א'• והס אחל אחל אחל אחל
 העולם רל הוא ברוך המקום ברוך וזהו ירל

 (5(־ (5 בשם הרומז ישראל לתפארת רמז שהוא הכזכר המקום מן מתברך השפל
 סוף אין על המחשב' מן מבורך הוא כי רל היא ברוך מקום המרובעעי׳ במספר
ר ־ הוא במלת הרומז  הרמוז הפועל השכל מן ותקף חזק הוא הקו פי׳כי ישרל אבי

 מלב כלולה היא ם והטעם י שמה ברקיעוישרל אח׳יש חיה לאזל כמה במלתישרל
 הישות הויותהכוללי׳כל שערי׳ועשר אותמתהמתחלקי׳לרלא כב שהם כתיבו׳חכמה

שראל *ראל יש מורכבת והמלה  יש בשם הוייתכרמזות ג' כי לעלך פי' ־ סבא י
 והראשוכה • אותיות וכב הויות כוללתי ישראל ומלת והעשירית והששית הראשונה

 וכולל הרקיעהמבליל הוא נככי ־והאמצעי טללתאתהכל היא והכי ברמזתבשס
 מאלו אתת כל הפועל,כי סכל עי' וישל־אל ־ כוללתאתהכל היא ■והעט׳צ׳ככי הכל את

 כי הלובן סיל זקן סבא ומלת ־ מח לב כבל רל ־ כ׳לס כעל יהס הפועל הוא שזכרבו
 רחמים היא הקשה מה פחד קורי׳ שלמט׳ממב׳אעפשאבו רחמי׳ממה יותר מלה כל

 ’ ממכה שלמעלה מה בערך גמור לין והיא הימנה למטה שהיא אותה נמורי׳בערך
̂׳ שנבעבוהסכבצותיו׳ופכבאזעיות נק׳יעיה הקו ראלכי יש ס'צע,ישלאלש' פעגיה אמר־  עמגלגל
־ ששדיכמטאר לרלא  היא כי בה זכו וישראל ששג מקפלי׳ אנו העדה שעזאע לפי ישראל ק' ש) מי

p־ עמקפי׳אליה והס ןנלשמגעמכה4 זכו לכן אויגה קנלו נאנלעוישראל היא משס יערהשנבע׳כי ׳ 
 וכה שלס שהיה אקר שמך(ראשי׳לה) יהיה ישראל אס כי יעקב עול שמך יקיא לא ליעקב נאמר לבן

הזרועו׳הכרמזי' מן כלול שהוא ש׳בקראכןבעגור שדים אליה־ לזאעהמדהונעיקפ
i ^ז ב יז



Ts מ־קדביעי חייט
 1למגיס&מ©׳ע אמד בשדים• «רלכיממרכבי׳אשרכלאחתנפנימ

 פי׳אב אב שייכקי'ה<׳יןממ;מממ שם הא׳שמ מאאחדככלסכי תארכעס
 ג׳במרכב רגל היא (עפאר ג' כני׳שלה השליסיפ לתרבפה «גסpףpא לשם רמז
 ̂«פ׳ מ־׳איפייפהרי עי׳י׳ פא אב פא שמחל' לפממי׳אחד העלה התאיז' של

אפ1! קר שנ מלימהרדיפי^ג ה}ן
 נמלי זיב מלל עמים• אמת• חתן• איש• אב היא מ על אמד

: אלכסוכין אור אור• רקיע־ הראשישפאיפיו'
הזיי' הג ש איש קודם שהאח כהי

 ראשיני׳נרהזי׳פתלפאישכתישהפירש להרכבפ ריתזע שפי והת׳ פהספר
 השדרה שמים יעש • הפהיר פספר • הה העלה jiip* שם יהיא האתדים

 ימכמה מחשפה שכולל החח הן יינק בכר פיויק מה עלה אהפ הלח יגם
תן איש• הוא כקרא ובינה יפחליףהפ׳לד׳ במספרה כשפכיחא׳ה  פי' ח

 חשן גווני חגה פו היו האיר זה כי פפח העילה למרכפפהעשירי׳ רמז יהפ׳שמ
 האיר מן תחד חלק היא האור זה ילק חליי עם הימגרח מספדי חפ א וגס <זנ

 שהיא וכעבור ־ בפידה ראשון הנזכר החלה ועם פיו מס אלף כזה איפיופיי
 הניזפ ג׳ כולל הוא הרחמים אל כוכיה אהפאוחזפ אלשחלפ נמצא פב עלה

ופינה פפארפ חסד רחחכיופוהס ולזה הג׳חרכפיפ* אשרגי כלהקי
 פי אמת פינה• שע־י הכיללפכ ראוי

 כפרפארכיכישסשלכוכוללכלי׳הייופ
המרובע במספר יכא • לא השם היה שנתגלו וקדם אפהכל כילל יפפארפהוא

 לעמיה אמייכסימז ה כי כשמיקי הימאר״גכרייו ®pft( הייגיה אמר אחת־ עלה
 האיפיית אלי ־ פא למי/) מייבעעולה ונמספר • נגימ׳אקיק השם מה • לראפמגה סניעה

 האמצעי נקי ־ האמצעי לקו הריחז יאי בגי׳ ויג *יג שהיא חתפשטיפמאנפייפאחד
 לך הרי אמד בניח' יאי המעשה סיף יהיא פיך יהיא השדרה מוט שהיא החח ראש

 הי׳ יגס * ייהיה יהיה היה וזהי כסיף יאחד כאתצע יאחד בראש אמד הלי כי
 כתייקו הסויה נכסיף יקק כחן. ובאמצעההויה וקי כמו ההויה בראש פתצאכה

 ופחז• ממסד כלול שהוא בעבור פי' שניים הדקלת' כתכלית חמאר יזה
 שדהנקראחיס• רבי חיס,כי שא שם על שמיס נקרא אי ומיס• באש הכרחזים

ק ישראל אכלו משה בימי ^ן אין והע' שמיס נקיאע ואעהסעירל אמ0 המגיה אמר
 אלא להאכילן יכול היה לא לכן שמים שהם המאיים אספקלייא הימם מדעמשה כי

ארן הנקיאע היל יהושעהיא מדע ס למם יהושיגאכלו ממי אגל * השמום יק שהוא ממדיע
 כגימט' ומן השמים מן והק האין מן והלמה לעעלהסאלאממלעו• לכןלאהיהיכול

 בגל שמיס פא השידס) מן צאגלע האין וכן ‘ הק ק נאצל וסלמם • ^ם עולה
 ונקכה זכר כולל ששחיס לך הרי fשצי בני׳שסדוז׳אועיפהרי-לך 'וכייונקבא •30

ק  וחים ראשוכות לה׳ספירות רמז עליונים מיס כי ידעת ש׳כבר רקי
פת• היא המבדיל והרקיע • סעריפאחרינית לה' רמז אחרוניס

איר



 ככל אשר האסל(
 צ די ב( עירשמי
אקיק נגס צרכה*

סג t1 1«רקרביזן חייט
ר מלבד הקבס 5ש תנכימ שיהיה רא(י  הנזכר כי'האנר • הראשין או
לקת רמנז ביערה הראשק מ כי יהיה הנה היה בי שרמנז מה

 לiאעעשג קתה• גלגל ישר'שהיא (אמצעית נאקרנכה ראשנכה איכיני;
 עס ל( קנדם לחשד רמז שהנא שבתי האלה הזמני' ג' מל המנרנת שבאנתינת

מאדי׳שהנא גלגל עלהג^ מנרה נץ)
 ממ לעמד רמז חמח* הגדתי• סאור הראשק• אור שבנקודת יולקים

 האנרהראשורמז חימים• למסעד ראשון יום שמש•
 מש קמה ^:לנל מתרהחיים• עדן• • בקר עם•

ס עולם שתנהיג חיים הנקראת השלישית מו־ור כלומר .
 שהנא כמנ השפל שלהנזנחי׳חנקראים אור זכרנו• כאשר מנלהאמתבמסל

 כן לפעלה ראם או • עוד אזכור כאשר חיים אלקים יקpא כי מרנבע
f שלה s לסדר ראש הנא חיים הם כי כן נקראת עזנמו שמזנד נכא 

 • המרכבה • הזח כענין החיים עץ ובן • הגמורים שלה כא פעמיס
ת • אמתי ע  למספ' ן ראשי יום אלקים וידע במו הידיעה היא כי • דעת ד

 כבד הימים• דרום לזה• רמז בו ויורדים עולים הידיעה היא כי
הימי סדר פירשט מנר' למת נכנ׳שס
 ראשנניס שהם בעבנר המרכב' סדר על כי נהבינה מהקכתה בן שהוא בעצמי

 הימי' סדר ראשנני׳למספ הם כן לפעלה נירדים עלים הדצגת ינצא משניהם
 זך דבר כל יחסי המקנבלים פי יום שלי׳נינרד^בו' בסלהזהר • לזה רמז ס
• רקמיס שהיא למדה נלבן הספירנת עליית והמנה,כי ’ המם סל

 נהצ׳במקים פי׳תרגנסצפרא בקר לממה הירידה אלהאי{סון>נגם למעלה
7SP לשון ספירי(סא לשנן ס'יהיה הסל ,

 נהררנמזליסנדנהגן פי ערן לאבתןרקובר־וכברידעתסנדבןנסנדקו•
ק fb • להשקנתאתהגן מעדן יוצא ננהר נוהי לתפארת נהעדן לעשירית  מ

 אקרננס בה' רמוזה העשירית בהינת יקנ בסם נרמז האמצעי הקי כי ידעת כבר
 בגי'בעדן והנא קט נקי.במספרו קינ,(יק ינק,קני יקי כזה בצריט כא כלנלהבי

 קבלש שם נעל רמנזבצרנר פי'התפארת הקיים• צתר שהנאלכקכנ•
 ניהיה הקיים שהוא צרנר או :הקייס מן צרור הנא נקר׳גס הנקוי׳קייס מהבינה
 קיים הנקראי׳אלקיס הנצקים שהם מממ לשלמטה סמיך או • סמיך נלא מוברת
 פי'לשון דעת .הפי'־ בזה דבריו על להוסיף נאין המערכת ספר פירש כאשר
קנד- קבזר דרש זה נעל הזמן המרכבהכנללים תלי ד כי עת ד' דעת פא ני
ם * לכן קודם זמנים סדר שהיו מלמד באמרו ר׳סימון הקכס  מ וירדים עלי
 מלאט השמימ׳נהנה מגיע נראשו ארצה מצב סלם והנה ויקלם הכשב שאמ' פי׳מה

 האמצעי מקו הנמשך התוט הנא סלם והנה סת) (יאשיע אלקיסעליסנירדיסמ
 ננצק שמיס• קפ׳הנקרא מגיגגעד הסלם ראש אמנם • הגגטר׳הנקראתארן אל

אל להשפיע נינרדים התפארת מן השפע לקבל שלים אלקים מלאט הקרא והוד



פז פ^רביעז ח״ט
 כאל! כו ליילין רמח (העונין המלטי! הסלם שהיא האדם באמצעיי! היא הכל

רמי ש̂ה f; ככת כלימר מ' תאמר הי׳רימו של דמיי!ה יגס * כי לעלי׳ילירד
ראש פי׳ מ־אשו ינסא ( למכריפראשי] שם * היאכדמיי!תלם לזהס

 ריט היא כי ש׳ ימין )ייייייי מקים על מירה מלעשם ־ יט
כיכישם ירצ׳לימ

 כבהיר אסרז ועליו * שם * ימין ־ דחם ממתד מקום היא
fe שם כלומר )נ (עוזו חביון ושם כשמע ט הכגין 

 כמבע זד. רמז ובכד,יר העוז• חביון הוא מ היפיע הכשמי'
 נגן ישעי (בראשו ישועח וכובע סוק3כ

 למשכיל זח יתכונן הסדר ובעבודת
 נאמר האחתנ' על הזה שהכתוב היודע
עשה מעות • לכנה אש ■ שבכתב תורה

ראש

 הינתהזאע ולזה
 באמצע השעירה

 הגוף כי»ן כלב
 תיצאיע שממכי

 יבשפר
כתר

תייס^)
התקיכיס

 שם חסד•
י  מכריעוהיא ע

 שר ממריקין
 ישר משטרין•

 • למשלח רמז
 רמז ימטטרון

 ובבהיר לשליח־
 בטבע■ רמייהי

ט  של ישם עב ש'
לנגב מצורף כי

 למגן(לפלטה ככיי שם טכעהיא ד אתמר ועליה מלכיע כער איהי עליין
 (יתפרש רמז!מלטעכיעדוד עה יי מז) (ישעיה מראשיתאחריי! מגיד
 ■ בראשי ישועה כן(טבעשל הכתיב ייד איהי מלגא( ק^פת׳דתפיצי ואיהי

שהנא האמצעי קז בראש רל ־ בראשו הכה אצילי(ט ארח דאיהי קח ואו קא
• כי של בשם רמז יהקי חשד(בגי׳עב אב

«ק (כן המניה אמר טההא »להענ <י  כ
 פי׳ ־ שבכתב תורה י״■) כי אמר כאל< והוא עג הכל ימלה יקוקיק ייק

 אי׳להיסיף ינככבזא׳ממנה המלך מפית שיצא מה b ככת׳וכחתם שם כי לתת הרמז
 הכמצאי׳המשתלשלי׳מ^ו כל סיד היא עשר כי גורע המוסיף יכל ־ לגריעממכה ילא

 איתיל מוסיף היא יא ייאמר מעשר ייתר שהם האימר כלב הbי הייות•(אם עשר
^1ית ת ש מלתעשר(ה(אה(רס(ג(רע(עזאמ'סיעשר(לא*יא■1יי  פי" לבנה א
 שהיא לכנה כק׳אש חי אליה הצכעהמייחס כש אחת לכל יכתיחס כק׳אש ששר כל

 אש כתוב' היתה השרה ר?ל אמרו זה יעל כק׳שחירה מה שהיא והעט' ־ חסד ריכי
b פרצישן לדי לרמוז לנכה אש גכי bשח(ר"  fh שלמטה למה אש יק^ סליק דכר 
n ־ הכתלבכה מלכית היא הקי מן ולמטה ממני tip מצית ידיעכי כבר ש עשה 
 רמז זה על כמשכיתממה והס שסה תעשה ימצייתלח רחמכיים והם רמת הם עשה

 מלת כי ידש! וככר )ג סמזע ( דר לדר זכרי וזה לעלם שמי זה באמרי הכתיב
 זה(י׳מן מן ה" יק שהיא שמי זה המלך מאמר זה שמי זה הכשב יש׳ י׳ חסר לשם
ם כדי רל אתגלייא ילא אתכסי שאר b הזהר ספר שאמר כמי לעלם שמי  שאר ^

 שמי ̂ילת עה יק תצרף ואם ־ לעלם שמי זה וזהי ביק השמית כל ההיייתכללתי
ד שסה בידך ישה  היא יק ל V * דר לדר זכרי יזה כן ואחר תעשה־ מ׳ציתלא מג
דר מלשון לעשירית רמז היא דר לדר • הש הכילל למכריעראשין רמז שהוא זכרי

כה כי



 ה במספר( (גס
 עגלה המר(בע

 אמר על<( ־ י(ק(ס
 מבי(ן בבהיר(שס

 ה(א מגו י<גק('ג עז(
מ' המלכגעשכאמ

סד פז רביעי פרק חייט
 עם p(תצרף (אם • דירעלכל בה כי שרש (ה(א בכער עקרג הה<יה שם אב

ה זכרי מלת א(תי(תי< במל« נקרא שבכתר ^א הכל ^  מנ(יג כנגד רממ בידך י
ש עשה־ וכבר לבד אגתיגתי( בד׳ נבקפארת  כי מרנג א ככר פי׳ רא

 שככת׳בתגר׳כאלו הא('הראש(ן ככג׳ ה(א סיף האין בדריש הצרך כל בזה כתבתי
ל(׳קנ«׳ ראש היא ההייה ששם ימפגי

 יה(א ה<איל (את שיגן כאדם כבחיר כמומאמת ־ ראש את המק(מס היא
 אץ קניי' ל(׳ ראש • עין ־ לשון • ראשו על זרועותיו בשתי מקים נקרא הכל

 המקיבליס ציירי •כחגחל המאירה אספקלריא מראה־
למעלה הזריעית ולגבור לגחל סמוך בהיותו טר' • קדוש
 בספר פירשי כבר כסא • רחמים כסא ־ רחמים מדת

שען כאד׳ הבהיר רוכב וכן • עליו יושב הוא לשלישית
על בזריעגתיי עליו

שון ראשי־ ̂ -----------------------------•־ י ל
 הס ימשמלה ^פשמשמל לך דע פי׳ שכיון יאעפי )יק(תליס«ז עגזלעמי

 אמ ימזקאל במרכבת נבראים דבריס כי ידך תנמ אל ששרשתי ממה גס לזה
פירשי יכבר • עליין מהשתלשלית הכל הכתר כי בי(ידוע חתיס הכתר עז כח

̂ל כח :הספירית כל של יעז כס הוא  פעמים משית פעמיס במלתמשמל מ
רמז יהמלזלהיא יהשתיקה ־ ממללית יגדל (עתה אימריס אני ^יי יכי' גדיל

 משמל כן אס פניס ילהסתית לרצין ששס מפני כת ינקרא אד' כמ כא
 האמצעז(לעשיר לקי רמז (משמלהרוא ההויה

 ממללית משיתיפעמיס יאמרימגמיס
 הייגיה^יזוק׳ אמר (קהליגה) ימזכיגבהמעלגבהשמריגבהיסעליהס

 עאכמישפלמן ויגול ־ באותו׳ נרמזת ידעתכיזאתהספייה וככר נ גבורת שהלשון לפי לשון
 t הממשבה כבת שהוא נלשפמ ענ׳א׳לוהר זאתהספירה כן הפמל אל הכק מן שכלו ממשנת מוניא
 המשגיחים הפיעליס שהס שס על יגסהעט׳נק׳כן השגחה לשון ה(א עין )הימל
 אתהריאהבגלגל הלא המאירה אספקלריא רלהפיעליס־ כעין עין כדא
 עד חשוך גוף הוא כי מאיר בלתי גוף היא יהירח לעגלס לכל מאיר שהיא חמה

 ב׳מלית בה כי(תוסיף רמיזבשס החדה פי׳זאת כח השחש• שיגיעאליהאזר
 חג^: והיא מאד יגלי׳קייזיהטע׳עחיק ירבכח גדי׳אדניני יזהו כח ייעלה יק יק שהם
 • בגי׳ירבכח שהיא רילי במספר שהיא איתי חשערין השעיר תימהיזה שעגר סיד

 יזהו הקבה שחי׳של עב כנגד והם עב בגי׳ שהיא לחסד רמז היא חדניני גדיל אחכם
 כשאל ריי יהם עב ג׳פעמיס יהס הס חשילשיס שלעב שם ר')לכי יוד. ריי כח <רב

 • הייית מעשר השתלשלותם שמית עב אלי כי רמז היא כח למספר(לב י׳
 חירה היא פי' כירא ־ גדילה הנקרא חסד ריבי כי כעביר פי׳ גדול

 לגדול סמיך שהיא כעביר הטעם כי שהמחבר יכבר דין לשין
שהעט׳הנקראתיראהכלילהבי כעביר אי יגביר־



ט שר הזא  לעשירי שהו׳רמז מ
 ט ט׳שסהמטרש־ ־ מי׳טרש זשופר
ה תמצא המשרש השם מ ■ פרס מ

TD רביעי סרק חייט
ב לת היא נכהו שנקרא מליאי ככל ההייה ת ך ראטן• כ ^ ע ד ט׳ ש '  טי

אמנם לכרוכיס כרוכים כזה יד הוא ממנו מצי כל כי אימיות
 לטפלים רמז הם מרמה שמשה הכרוכי קא יוד אותיות פשרה ארכו ־ האוק

 להירותמל מקשה לעשותם נצטווה ולכן ממנו חצי לכל יד כח ונכהו • קא ואז
̂יק כי ''6יאיי(שפ הימוד יוד הם כשס

 פה המלך שלמה •זכרון תקיעת טומר• כרוכראטון• ואודלתהאאלץ
רמזלאות׳שראה מים ואו הם וכשםוק

■ ה1ז יחזקאל וזה הא ואז לף
האמצעי הקו כי רל ט שר פי' שופר שתי הכתוכ שאמר המשכן כקרשי למת
—* ׳-----------׳ אל אשה משלמת האחד לקרש ידית

פשר אחר ושד «מ«)0( אמיתה
שםהקרש אקי אמית _______ _____ _ הוא והקרש )(
 מה פרוש מה־ שיפר וכהפוכיתחצא לכ׳ידית הנחלק ההויה שם של הקשר

 חתפר׳ננ* חי וגני כמלואו לו של שם שהיא לקרש ידות שתי כאחר שעליהם וק יק
 כנגד קולו' ל הפרוש ומהי השר* ככח ש הקרש כל וארך אמרתי כאשר האחד
 • מכלם א׳כלולה שכל החרככה ג׳רנלי אותיית שזרה כי ים הניכר שם שהוא

שהוא לכינה רמז איל של הוא ט והשר אותיות מח וכעד ־ קא ואו קא יוד
 כפועלי■כימי' חתפל' ואז הכל ותקף חזק ̂ ־ קרשים חח היו שחותההויה שליכ

 ההםיזשנכנוספסלפשזתחלחחו׳השם כח שהם הנזכרות וה״יד וכעלה׳יד
 לשון יהרטתם אחר הטכע כשמי שהם פתים *יד קהלת כספר החכם אמר

 החלחחו תרשוכוכחס׳החרכ׳תרטכי ימין יד כננד לטוכה פתים ו*יד לרפה
 את וכהקהיל * חזקה וכיד גדול ככח הטלית הללו כ׳ידית וכעד * שמאל ויד
השם כניח' שהוא תתקש כאחר הקהל חהקדיש איתיו' ככח חזל הזהירונו כח

 הנמשכת ההמשכה fe להורות המפורש והם
הנאחר האיל מכאן ותכין ־ האיל חן ^

) שיינ1כקרניו(יו נאחזכסכן עם כאכרהסאכינו  קרניםחידו פסוק ותכין מ
 * מה הוא המכסה כי * למר מה להתהפך נרם האיל כי תכין ואז )ג הנקיק ( לו

 כתכלית מ ותשין חמאר וזה • לחכין ודי אה איל ופירוש :שחו הוא והמרחם
: יותר לכתוב רשאי איני כי שכלך ^

 תקיעה כיישך השיעי תן כי הכל אע לתיהכילל ייט עונתו השיער סאת התגיה אמר
 אי להם לעירי כדי מיקעים היי תינים הע כשישראל ריאה אתה כאמי תר התורה

ם אכזרי לכ יהיה שלא ה  ריאה אתה כאשי הדין תדת התירה תרועה נתשך השיער תן וגס ־ מי
 הליתתתעלתעות היא כי הדין תדת להם לעירי כדי עתדיעם היו כיסעזס כשהיו ישראל כתתנה

• התרככה רגלי שלשה שהם הכל את כולל שהשוער תורה ושכדים ־ השס
זכרון

כלפו זכר
 לשון שתמצא מקום ובכל כגמטרי' שזין וכרכה זכר כי ברכה לשון ש׳הוא

:הסככה בשעת אקטרג השטן כי תזכה לכף זטתולא לכף תדינהו מעלה .י
חים



סח »ז רביעי פרק חייט
ם לעלתי לעלם מכרך רבא שמיה יהא והס  עקתוכיס עי׳מיס ־ ראשיכיס מי

ראשזכים מיס ־ למלמע רמז יהא אמן הג»כה כל (אמרי ־ עלמיא
 רמז עלמכיס מיס * האמצש לקו רמז 1ל קורעק כמו בכל מברן רכא שמיה

רמז אתרוכי׳ מיס לה׳הויו^לאשוממ־ שאמת ובמה ־ שנה שבשם של נזרדימ
 לטו רמז כמו ככל

 הנזכרות אותיות
עד מכוונו שהס  כ

 הרמוזות ויל יל
 כשתיילו׳שלהשס

ורממיס לין שהם

 לה׳הויותאמרוכו׳•
 9<ע<9 אמר

 לסעייימעליימ׳נק'
 ־ על׳יניס מיס

 מיס ספ-יי»תחיט«
שמו יטס מקמוגיס

ש7ס(לפד9גכ0א(מס

 נסי׳עלים לויתןזכד־ מיםראשונים•
 הוא כי יי׳עבאות: טבע• כשנוי כלומר

 הקחשבחך שכל• אותבעכאשלו•
 תעלין־ ניחaד והוא תשלח• הוא•

 כאשריתבאר (סאדמגישימשלינפלק)
 השם • הגדול הכבוד • האדם בעבודת טו נקראות יהס

 לכןאמ׳אליואמחמיס • קא ואו קא יוד המיוחד• השם הגדול• השם*וגסכאופן
 מיסכינממרשרא( חוט בעבודתנו קראטחו ואנחנו דבש• שס שלה אמר

<מיס יזיגלייכיס מיס של מ כי כת ההויה
ידי על כעשיע ספמלויג שכל וראי חתמתוכיס הלין ועם מ הוא המוכרת מספרו

 סשמל ביטלס לסשנקה <משס סינמיעביס מיס כת^_ שלה שבו והרתמיס
ש ב  שס רצושסיישסמיסעלמניסמשטשיש ועוד נאמרבספרה^הרp נכו ד

 JP <ויחשימ«לכןאמראליןאמי(מיסמים0 מתוק יצא מהש לשונו וזה
^ שקפא אלמלא C יי■ ש״מי (ום' י ל  סממלויניס למיס שיש וסכת אמד עגין סכל כי ל

 לא שקריס לוני אמי־ לכן סעלמניס מסמיס א5 שר לא לבש מאן נפקתלבש לא קשיא
ר מסאי ססלא כי עיני יכקלנגד שכעלפה: שאמרי מגי

• ימחעיכיס עלתכיס מיס יש ודאי כי מיס מיס
תן אמנססשקיסיסשמשטשססבמשיייומלילס  חן לוית מלשון פי׳הוא לוי

 האמצעי הקו כי ילעת וכבר • יתן לו הצרוף על פי׳אתר • ולבוק תמר לשון שהוא
 צרכי בקשת הניתן לתפאר רמז לושהם והס מכלם כלולה אתל ש׳קצוותשכל כלול

 סמניססאמונין׳כמיסכנליסטכימקריעוויססזןושאיסנסיססכעשיס אמד אלס*
ילעת פי׳כגר עבאות • אעסזמניס ועמלין עמס ממאיעסמשכס שמא סמלך ידי על
 למלטת רמז שהיא ותוה קליפה גו מוחא וכתחלההיתה שלו כצבא אות הו׳הוא כי

 ותמצ״שמלתצבאו' כו כלולה היתה הקליפה ליליתשהיא וגס ’ הקו ככת כלולה היתה
 לבר על ומור ממנה שלמטה לאותה שכל נק' ספיר׳ ש׳כל שכל ’ צילית חוה בגי

ח לקובהיר* ב ק שכתחלתו; ח שץסו  שהוא תפלח כלהויהנק׳קכלי^
)נפתןלי^קי׳נפתלתי כמו חכור לשון ל שי א י  בקשת תפלה וכונתהתפלהלמרט (

 כי מכטלונק׳גדול למעלה כבול יש כי ידעת ככר הגדול הכבוד היא* רחמים
שם הכק׳גלילה חסל רובו  של שס והוא גללה מלשון שפירשצו כמו הגליל ח

 העצס שס והוא לויק והוא ט שהוא רתמיס של שס הוא המיוחד השס וכן לממיס
 פי׳המקובליסמימסיסכללבדמתיק דבש כישארהשמותהסשמותהתאר*

I <7 א יז עעוכע
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ז6 רביעי פרקחייט
ת שיעי  הממס אמר ־ רתתיס המזרה לחדה שני מכריע עילם יסיד הת

 ו׳׳כיןו׳לעישבןללעהן׳קצמ׳ןסיאמפןכסלמעליז ה(' לששי׳כחועם רומח
כקליז זהיל) תגליי; אין <גד ולמפה הין אין יגל ששיתלכתר שהיא לתת העי׳דותה יכו
תכ' כי מ ב ליעקב וניעה מצדים נלא הם (התת הי&גד האלה ת מי !®דנתימהד

 השם הו׳של כתות
 הי׳תתלתה ולזה

 בתבטאה כסופה
 מתי' בנודהו ונם

 היסה־(התפארת
 ליהכיהיאנעשת

 לשון('לדתו׳ כלתו
 והתת תשךהגון־

 והיסוד הגיף הוא
 כי הגוף תשך הוא

הוא הנוף תמר

 ועבשם • חסד שרבו מ^ני חסד של
 אליח: חמזת ד׳אותיזת של

הימין שוק מח־ השביעית
 יום ־ הימין עמוד

 ־ הימים למסהר חמישי
 השמאל שוק הוד־ השמינית

 יום עטורהשמאלי•
 הימים• למסמר ששי
 הש׳ישלוכתהכצות עולם־«מק •יסוד יסוד התשיעית

הכחו׳תנוכת לכצת כמושאמת • עמוד

 (ראשי׳כת ן» וקדמה
 וכןאמההבי׳והאכלעי׳

ב נהלע ק  אביך י
 וכל )W (ישעיה
 שפע מקבלים ה^ווע

• ממכה
 נצח השביעית

 נצות צשון ®׳הוא
שהו'ירא כלתי כי

התזיק ותרעה שנאמר ־ אחד עמוד תחת עומד העולם ועל תילה בברית
 להיות התד׳ בזאת שמינית )מדת י משלי עולם( יסוד ועדיק כספר נאתר זה

 הכצותתאות לוכח מדת והיא האמת שהיא מדות שביג יתד ברית יצירה
ק גבומ אביר ־ ליעקב אמת תתן שנאמר יעקב באתצ׳בתלת מכוון א  והוא ה
ד ־ שלום זה• :ישראל אכיר • יעקב ה וכתלת הלשון  היתין שוק מג

 כפרא האדם כי כלומר הדעת* עץ מכריעשני• הל כי התשר
 עלמך בדתות והוא • דעת הנקראת שלהששית עץ דותה שבתפארת

ד סוכת ללשון מו היתכי• ע
פי׳בעתודיסהת

 כקראים תכוצותירותכמ׳וליו וכליו מצינת כל כי והוד נצת כנגד שהיו התקדש בכית
 • הוא כן כשתו הוד כנגד ובועז ־ נצת כנגד יכין • יכיןובועז

ת מיני ש  להתלבש ראוי יהיה עצתו ותקדש השם ירא שהוא תי פי׳כל • הוד ה
 הנבואה ואין הנבואה מתפשטת שזקיס השני ו1תז כי והדר בהוד
ופרישות: נקיות תכת אלא שורה

ת ^ שי ת  כתת כלולה העשירית וכהתת יסוד יקרא אחרון דבר פי׳כל ־ יסוד ה
 שהוא פי׳וצדיק • עילם יסוד שכ׳זצד׳יק באצילות אממן היסוד היה

 תעשת שכל בעבור צדיק •ונקרא שלם הנקרא העשירית תן יסוד הוא ליסוד רתז
 השלם פי' אתד עתוד תתת שתד השלם שאתרו כתו עמוד ונקרא • כצדק
 התדה זאת גם •ונקר יסוד עתודאתדשהוא תחת שתל לעשירית רתוז שהוא
 מ הדין על שתורות בתלות אלא כלל שתותם בהם ישתנו ולא כתפארת אתת

ם ־ התפארת כש ככ רתתים תלא שאינו בהם רתוז היסוד  תכריע פי׳כל שלו
בין .



pwxh הרגלים 
 מליגהמער «הוא

חי

 במלע 1כרמ
 לאימה רייי סכך

 ההשעעהכמשכיג
 (עגמקנ« להם•

 לימרכשכתשרס
 עלינו שלים סכע

שלים עש׳ היא בי

סו פז רביעי פרק זזייט
ת ־ שלים נקרא הפכים שני בין אשר הגיף למשך יסיל של יהי׳ ללשין  סכ
 את שימריס שישראל בעבור ש • שלום כמי מכריעום שבי הברימיכמנאי היא

 מעלה של פמליא לכל שלים ששים השבע לעש׳אנכעיי; מכריעראשין יש שבאדם
ימירה נפש ומקבלים ישיכמים יבמים לעשר שני ימכרינג הלשין יהיא הידים

כי לויתן הול עות והוא • מלים סוכת
 הומ׳יחשלם על ברוש יחיה לבא לעתיד

 כה יסחת אשר לויתן של בשרו וכן
 סוחרת נקראת ולכן יתשלם• בשוקי

סחרה טוב כי אומר והכתוב ־ הכתיר מן למטח אזכיר כאשר
---------- . - ובעבודת התורה• היא הזאת והמרה נ) כסף(משלי מסחר
 מעלה של בפמליא ירושלם כשוקי בוז יטהרו אשד הסחורה ענין יתבונן הטעם

 היא כי שבמ יבקר יי׳היא יראת יי׳כפסוק יראת קרא׳ וככהיר • לויתן של זוגו בת
של עודו ־ ז אוזנרו(ישעי'לג)ואמחשהיאאועתשלהתור'־וקאמרושם

כבר פי׳ ליימן• דקתרדף(דנלי'י«)דכר-שדי1ככהירשנקרא'עדקכפסו׳עדקז
 הלוימן כי ידעמ קא ואו קא יוד לזאתחספי׳הקלה-הש׳חנדול קרא ז׳ל וחרמכן

 ישר& למפאר רמז אור • דגא לעולם וחוזרות פורחות משם כי הנשמות קיום
 ליסוד רמז יעירו שביעי יום מדתזכור•שכת• כבודיום• מדתיום• העפון•
 ממתין דבר כל כי הוא הו׳כי כחותם לששית דומה אות• הימים• סדר למספר

 למה לבוש יקרא כל כי ללשון דומה לו'וכן הדומה והו׳רמזלמעור הנוף משך
• הימני שלמעלה חי • כל • קדש • הרחמים כענין הששית כרמזי רמזיו

 בניי הוא והשר
ת ללבוש• ב

 ליסוד רמז ליימן מן והנקבה לתפארת רמז לויתן מן הזכר פי׳ • לייק של ןיגי
 לזאת קראי הכהיר ובספר ממני• שלמעלה למה בקבה יקרא כלדבראמרין

 חסד כלפי נוסה איני היסוד כיאליהמליתמזריתדיןכי יצדק יראתהשס החדה
 שהיאאמריןבאניליתיאחרלשלחידי• בעמר ^ינקר׳שדי התפארת־ כמי

ונקי^ • ה<אנשןלנדיקים השביעי ההעסכי^ן) הנפון אוי שאמןכקלא למניה אמר
 המטיס כי וכוי וכק׳מדינ • יתמים שהיא לעדה והאוי לומע יתסו כי מם כמד

 קדש• כלשנעי מ׳ קדש • כאנלו מאומיס כי כאמיו אקד כדמי ושימי וכוי ארזל לכן שימי כקיא
ל  מחני שלמעלה חמה כליל אחדין דבר יכל באבילות אחרון שהיא פי׳ כ

 אתת חסר בי הנכללים ביבה שעדי ב' בעבור יש׳ כל• בקר׳ לכן -
 והקדיש • ה היא מכ והמעשר מעשר אחד המעשר כי יוכל מעשר לי ייתן וזהי

 שהיא כל בחלת כלילה ה'שהיא לי נתן רf מע ימה • לאברהם מעשר פתן היא ברוך
 רל • בכל אתאברהם ברן ויי׳ יכן . • להיליד ראוי היה יאז ליסוד רמז
̂יהיא של כת י מתכרך כל להתכרן עתידים יבה נתכרן בה אליי שנתנה אזתה׳ כל
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ti רביעי •רק
 לסו׳ העולמים‘•פי השלמים חי צדק לערי וכו׳כספר השלמים חי

א׳מהסנתר׳עלס קציייצשכל השלמים קי באמרו לשים זה
^ והיסוד לו שאק והמכה יי' קי אמרנו כש הוא  מרכז שהית הפקזלה כמו ה
אין העגולה הסשרו'שכלם עצם מלכד מזילקו קייס  העגולה שסקי לקצוות ו

המרכז כלתי מציאו יייי אקלותשוה
הוא היסוד כן מעדן היועא הנהר חוא • חעווימים חי שקיי מסגי נפסד

 שכישוכלשכיעי ראמ״כמומנאמד להעיךתאתחגן• תלייית הכפשות
 ממכ׳לנקודה הוא שחכובע הראש והוא אמת דברך ראסו שאר כל עם סו

 קצנותי׳ תוך שהיא מו^מבן שקגל אמר והו*שבא עליו• סוד הכמצאי'וזהו
 ומקייה מקיי והוא בה ונתן עיון חמדה זאת שנקראת זל השלם ויסמנכקי

 כל כי הקצוות b בפיחשו כן נר׳ לא אמנם • הלז עיון סי׳ קי היא יג) יייל (
מציאו׳ לו שיש דבר אמנם כי כאמת השלם
ואלו קי יקרא קיו׳ ששך כשהוא
 כלתיהנקודה מציאות להם אין הקצוות הכמצאות כל אזי במלכות מכינה

 מהנקודה מון יוצא לכר והקציותאיכו מהמלכו' ושפע וברכה מסתפקותקיים
 הנקודה תיb מציאות לקצוות קין כי שממנה מים המתמלאת הכרכ' כדמיון

מן הערוגות כל להשקות מסתפקים  יסתום עג הקצוות בלתי הנקודה ולא ס
 השלמי׳ קי השלמי׳לא קי מאמ׳החומר וזהי ונמישתלמיניהם זרעים מיני וכל

 ש׳נרה׳־כי נחר מהמבוארבטוב* יקרא לא אבל השלם סודוישבעכקי
 שאמרו כמו הבית שלום הוא היסוד השלמים קי אלא בצרי השלמים קי

א קבל כך עיון שכת* של כנר אם כי דבריו ופירוש מעכל* והבן ב ^ 
 דמתהרב כן נראה לא אמנם ז?!* גם בצרי השלמים קי אומרים הייני

 מסופק הגדול שהרב הטעם זיל הגדול נראה והיה בכלל היה העלתן העוצם
ק שהוא  הוא שהיסוד בעבור להיות יכול בזה הוא כי כן ואינו קייתאליו הני

 לרימ« אליו קשה לכן הגנוז האור כי רומזיי' קי ובאמרו מהביצה המקבל
 שיש עפ א נגלה כך כל ברמז למטה ספירות שהם משמו אליו בא המיות
 הרומזים דברים המקדש כית כבנין וכן * ימולתו ולא שוה אקדות שכלם
 האנושי מהשכל מיםbנ דברים אל. הדרך זה על השלמיס בקי נפרש

 דברים בשתון> הם רמזיהם ממ להשיג לשלמו׳השיוני׳שבספירו' רומז הוא כי
^ סכל  גדול מגדל הוא ציק אבל * אקרים אומר וכשהוא שלם נקראת מ

 הגנוז האור והשגת משרסם והרמז התקתון לשלם רומו בצרי השלם קי
אפשר מפורסמת אינה היסוד שהוא 'הקיים אליו כא שממנו

בזה לרומזו אליו הקשה זה שמטעם אמנם
1 .z *יקשה לא המקובל אמר לכן הרמז

אנו אין אנו גם כי ומשרסם קזק הרמז בזה היסוד רומזים אנו אם לבנו
בציון שורה שכינה הרצון כעת » עמי אקר דבר בשתוף אלא אוש רומזים

שלמטה



סז !1 רביעי *ייק חייט
D3CM מלממה הרצון וכהסתלק ממה סל ‘וכו כן כל מליט יקשה לא

 ׳(לכן הקדשים קדש עד ביסוד מעמלה שהמלכו' אמעי כי הכמכה
ע כסבע ציון איתו קורא אפי מצד אליה מושאל הואשם ציון עקרא ^ ע  ה
 אל כסא מעה של ציון ואז האלקי הרטן מלכועא כי היסוד והוא סכה הכסא

והכסא היסוד p דארעא«נק
 כאשי כי כלכך אמנסלאיקשחלכמ מלכועאדרקימא
לקראן הרולכוכל בקרב ןתל אז מטח מל כעיון ומ^מוכן וכשאומרי'המלך
מכיא ועוד ציוך עלכסא יושכ וחמלף ישראל• קדוש סיושככמורסלופזי

מן אתר ראיה לך שט על כן חמלכו'ונקרא בכית מלכותו שהוא הכוונה אין
VD שהם העלה רמז יתגונן ועוד כסאוועלשמחעיר אס כי העיר ככל

ציון(ירומפ מעלן עקד כי אולי או • אחר במקום מזח הוא אשר ככסאו
 כ למעלה וכן וכאשר (סאימד) המלכות עיוןחוא ובנמשל כביתו*

 ובהדבק מעלו׳הס וחומת תבג'חומתורושלם חכסאשלם ירושלס הכיתהוא
 ונם העליון ציון עיוןכישתימעלו'חם*וכהדבקירושלם ציון הוא והכסא
העליון ירושלם ויתבונן ירושלם חומת תבנה עיון אל שהוא הל וכאשר
ציין למעה תכנה התעלו׳ ובעמדת המרכבה בעבודת עוד בציון שוכן התל

לך ונתן וירושלס במדח ידברו וכן סוחר׳• קראוה ונבהיר גדול אז מעה סל
הלז מציון ראיה שבת אמרח באנדח נקבה לשון הזאת 1קדו'ישרי כקרכך

 ציק נקר שהימוד ־ השביעיות בעבודת יתבאר כאשר המלכות כקרכ רל
צק שהוא כעגנר ׳ ישראל מלכות העשירית של ירושלם שהיא

והעעם ׳ זה כנסת 1מעלה*וקדו'ישר
המנהג שנתפשע וכן התפאר׳ הוא

 לככודו המתים על הציון לשים כעולם היסוד והוא ציון הוא מעלה של הכסא
מאנשי הוא כי לומר כן עושין אנו • הכסא המלכותשס קנה הכסא ומצד

וציון ־ ליסוד רמז שהוא הכא העולם עקרציוןהואהמלכו׳׳וכו׳־ אוליט או
 הנשמות קן הוא היסוד כי כגי׳קנו ולפיזהציקוירושלסהסכ׳מעלו׳נדכקו!׳

 גימ ועוד שרמות* הסהנרותומשס כפרשת הריקנאעי דעת וזה במלכות
 ושפשס שראיס משם כי מוכית אחרת הכשכ הזכיר לא ואתלמה כראשית*
:בגי׳ועף ציון כי הנשמות לזה מומתירושלס שכתב כמו תומתציון

כעבור פי מלכות* העשירית יהיה שכאש׳׳הכסא משמע אמ׳,שממילא
השפל השלם שהנהגת ומומתציון ירושלס מומת תכנה שלם

 העעס נקכה ונק׳צורת עלידהנק׳כן* מומת תכנה כציון בהדכקירושלם כי
• פקכה יקרא המושפע דבר כל ש • וציון ירושלס

וכל ישראל מלכות העשירית
, שם על כן נקרא

)י דניים (שמעישר^ כפסוק הזהר בספר וכן • אל של השיר היא כי על ונס כעלה



מו סויקרביעי חייט
אל 1ושירשלהתג דיליה• כשיר ליה <ןראן ר ש  העלימה פו^ישר^התכמה י
א שמיה על עם המלכע; הוא קי האין הנאצלעמן יש בחרא נ

 ככ שהם יש כקרא קדומה והתורה מטשרון נקרא וגם ישראל מטסרון
שה® שערים לרלא המתגלגלוע אותיות האותיות גלגול בילו שיש שם על ישראל

 תלויי״בגלגלשהוא
 ותורה לתת* רמז

 שהיא פה שבעל
 הנרמזת העשירי

 מבארת טש'היא
ומוגיאה אותם

שלרל״אשערי׳ור?
 גבו־מ• עכיגח* מםתי«ראל• ד בידי ישראל
ת ס  לדוד תחלי תהלח* דוד• מדת ישרלובו׳ כנ

 קרן • חד מלכותכית שהיאמדתו• מלשון כן כקראת
* כת והיא כנטיא ח ^י רזל שאמרו כמו חד ה
^____ אחר■ דוד לישראל להעמיד הקבה של מישראל הכלול

Wא ונם ה ט מ הכת ק הדברים דוד ואת יי׳אלקיהם את ובקשו שנאמד מ
נק' ולכן הפעל אל והעלו נשיא• יהיה )ודוד ל ירמיה מלכם( של ישראל וכללות

אמד ישראל• שבמרכל רביעי רגל ופלגא־ קיסר שם בפבת כי מטה
̂מ המגיה • טטה של הדין מדת י גשר עני והוא עמה רנונם דבקל יכיןיא ם

ל1מ שאמת כמי 1ישח מישראל מושפעת
 יהיא שמה וישראל ערקייג יש אמיג מייז הצרך כל בו דברתי וכבר * ממלה של

על שכינה ינק • עה ימזקאל שראה המיה כעשת כללי כת היא איך העטרה בדרוש
 משם כי כלם הנכראים יעס עמנו השיכן שם ופלגא קיטר שם והן(לו ̂ ’ מאליה

ענהג׳ימשגע' היא כי הכל יחוד ושם הכל יניק הזע בפטק שככנט שמאתר הש וכל
ת י השפל מגולם דוד ר בו  בעבור פי׳ ג

הכתן׳ כמושאיל ופחד חשד שיכיקתמן ̂ ^
גבירה פכי כקרא ופחד אריה פני כקרא וחשד )פי שמו' (וגו' בכת יי׳כאדרי ימינן
̂מ המגיה אמד ־ שויסבגייל וגמרה ואריה והיא הכין׳ק מקומה שם על גמר'הטעם ם
ה ימשסאניליתה הפחד תל  * תם בגי' ותהלה תס הכק בתל כלילה שהיא בעבור ת
ק &מ המגיה אמר אמת־ הכל יעלה החשכק זה על המלה יעשיף וגס כעמר מהלה י

 המלךעהיעלזהאמרתהלה מדמושלדיד אעהיתה1שזאעהמלה«ןעמהעלשםיעקנאישתםי
 הכא היטלם בן שהיא לי מיכטיי יים נבל לדיר תהלה האומר באמרםכל ל1ח כייני ה1 יעל ־ לדוד

 הג«ו האיר שכלימזיי מזיי נהנה היא ואי המרכבה בג׳תלי הק׳עהלה מלכיע עפשמימד ה^ם
 דוד היה ומכמה המלה מאמה ליוד המלוכה היעה כי השעם כיעליד יק׳מלכי • הנא עילם הנק
 קרן כי כמו אורה לשון הוא ט׳קרן ־ המשיח קרן * מ־ליל מלחממהשם לימם מטה של

 מלחמוילבכת ולוחם מכחה כלו העולם מאיר יהיה שלמטה משיק ורצט פכיו עור
 וירא אמר ועז בני׳יד ודוד הפעולה ש׳מלטתנרמזתכמלתידען .רור מה״

ר שמיתיל)(הגדולה ישראלאתהיד ס  ופלגא הגדול השר הוא קשר פי' ופלגא ק
 רמז מלתמתהשס־ופלגא הלוחמת היא כי למלטת רמז הוא קשר האמת כן ־ לו שני

 • השלית מלחמות לוחם היא כי לפעל ידיחתנלההכל שעל לדידהתנך
ביכה נ׳שערי בכח הוא הידוע השר מן ההשגח׳וההשפעה רלכי נ שר ש נשר פני

שהם



סח פז רביעי פרק חייט
 ־ העליון(לבינה לענלס רמז שהם דגד אמר בראשזן כי עעמים שני דוד

 נעשכע אור הירח כי בעבור כי׳ צפון ודוד אמר לזה ועכף (ירמי׳ל) מלכם
 מןהממהובהצקהממהיהיהקשך נראה (שם) לשלם להם נשיא עבדי

 והים הים 1;הנחלי׳הולכים כל כדא ים והשני קיסר שהוא למלכו׳ רמז שהאמד
איכנומלא(קהליוא ס<א0 לדוד רמז

יש והים במלת רל שור • שמאל ־ עפון ־ ח3ר הדין מדת :קיסר פלג
 ועלזהאע' כויקו וכאשר החמישית־ מן ל£י,שיונקת שהירדן כדרך

 מסד כי מלא איננו נקראת וכן המעם־ בעבודת יתבאר ישר^ ארץ אל גבול
 מהשם ה'אחרונה הנחלים שנא׳בל כמו המערב שם על ים סברתו לש וכו׳זהו

 במלת פא ושד אונקראים הולטסאלחים(קסלמא) שהמערב הרב של
 \ וק בו ים הים אמרו ולכן במערכי שהשבינה שם על pp( העמל הוא

 ■לנ שלה ובמלואו גבול שהירדן כדרך במערב־ שכינה שהשכינה שאמז׳ל
 הכזב יק ואמ׳שזה חסד של בחיו׳הוט ־ ימין ■ ישראל pא ר״לשנוגע במערב

מ«4אותוע1כאןה p אס מהמערב
במלת^קיס שהוא שהירדן סוד זהו

 עתה אבל מלא יק והוא אליה רמז שהוא העמל הוא הירדן כי ישראל לארץ גבול
 ולא יק בשם נרמזת קיא כי מלא איננו רומזת 15ישר וארץ דין יאור שאמרו כמו

שהוא רמז^לתת במלואו שם כי יתמלא אות מקיף ישר^ ארץ כי כלומר למלכות
 שנות אם כלא מה הוא יק שהוא וזה מר הפי' וכו׳ ימין • העמד שהוא הירדן

 ומה קל) (יוליס יעמל מי יי׳ יק תשמר מטה של כפיהפשלית כיהיאמסתנת
 וכי׳ עש ים נקרא או המחבר שאמר ומייחס' המתהפכת החרב לקט היא כי
 צד אל נוטה הבינה כי היא הטונה אבל הפחד אל שנוטה מפני השמאל אל

ן נקראת לפעמים  / מי ומלתיסבגימ׳ הפחד שהוא המערב מצל bכשתק ^
j'p’ מלכות נק׳ בינה(לכן לנ׳שערי רמז שהם צליק ־ לשונו זה התקוניס ובספר ־ ימין j ל 

 ז ער, הייגיה? אמר שוין: ששמותיהן אש ים דסלקין תיחי חי חי ד׳זמכין אתקרי
 לעלייניע להיייע סלם למלים כל קאמ ושכנתא אבהן דתלת מסטרא לעב

 כלי ייעדב כי ים ׳p« נעשכיסאללע׳לכקים־ פרקין חי דאנון עמהון דאשתתפת
 כן יעל עע' שהיא הייעג־ב יין *ינקת ישכינל ים כמעא וחי בשמאלא וחי ימיכא כדרועא

)טיעדב שכינל אמרי ושית י מילה בברית וחי שדרה לגבי
 הזאתמתעלס ההויה ש׳בהיית ימין יתרין דמלכא דרושן תרין אנין סטרין

־ ימין נק׳ אזי החסד אל דקשוט נביאי תרי דאנק שוקקדמלכא
נעכיעין ויח שית־ הא וברית וגועא
 מסטרא אחור שדרה (אתקרי דניפא מסטרא דסדרה חליין חי לקבל דלולב

 וקדם אחור דמלה ורזא ־ קדם אתקרי דאמצעיתא דעמודא ומסטרא :דסיהרא
 אויב מאי )3 איכל (אויב מפגי ימינו אתור השיב ובנלותא )קלט מלים ( גרתבי

למערב בשכנתא יסתכלון ומיןדלא לאחור אנק אחרים אלקיס סמאלדכל דא



« רביעי מיק חייט
עין בימינא ליה מי אמור דאיהי ת לא י מונ מן יניקה(יזכקת לשק כ<' א
 וה אמן אמונה פא • העליק המקור בגין אמור דאיהו למערב לנלאה אסיר
 באוינ הרמוז לתפ' הרמוז 1S של סס רל המות סם ותמן אמרים אלקים דתמן

 הנרמזת לעשירית הרמוז אד סל ושם נ' למערב בקדמיתא דהוה בגין סבתחי
ושניהם ה' באות !)ק0 לימינא (מזר
ע אי עליה תו  1המכי מן יניקתם וןולם nha ברית • אמוגוו • משוך(ןליוז סב

 הרמיזה העליונה וחיא כםווחיאלאתעלוו• היא• אתמןדיליהעאל•
 ואל( אמן במלת תודח •וחיאמתזזלכת* מעמדת סמה מכאן העילה

הב׳סמותהנזכיי' סהית׳אחורמזרה
אמן בגימ׳ עולים :אלהימון

ח ל מי עולם מ  יותר אמן העונה גדיל להוכימ יש (מכאן הפז׳כיהברית ו
ת • המברך מן נותנת המלמ וכן הדבר קיום על מורה ^  ר« W כבר ש' ב

 עסה(ממנית ממצות העשירי'כלולה כי ואמרסתלעעצין בדברים* הקיים
ומצגת ראמ הם עשה מצות תעשה־ לא הגדול מהמים נעשת היאך המלמ

והס תדיג הכל בין TOO הס תעסה לא כי זה תבין הלמית עם המתמכר
וכרי וזה לעלם סמי זה מפסוק יוצאים וגס הגדולה מהאש נספעת בהייתה
• השם סהוא מי ולזה נעשתמלמ עליונים מהמים ^  המלה עם ברית ומלת מ

 כדא כרית התורה נקרא ולכן בגי׳תריג סל מהים מושפעת שהיא מלימיס הים
 יימסר וגו׳ ולילה יומס בריתי לא אס הנמלים כל נאמר עליה אשר מעלה

למכמה רמז שהיא אש בראשית ממלת : )א (עהליו הים אל הולכים
 שהיתה שא!ל ממה בשני והנכון עליונ'• מצות

 אס עג סמויה באש המרה כתובה
לבנה ובאש * שנה אלפים לשלם שקדמה המכמה אל שמירה באש רמז • לבנה
 • זמתיס כמוס שהוא המשך סוד יתגלה האור באמצשת כי האמצעי לקו רמז

p אגור *j w וגססמילהכיןד׳ביית למזלמה91דייס<«קל^0כ*כל • למבין ישכל מכאן מאיו 
 כמו קיום מורה לשק הוא פו ין6ם עקיימותמיוילמייוזלע) כי באמו וכבי

 ששכינה מי כל כן1 יתדבק• שלא ממה קייס יותר יהיה המתדבק דבר כל המלח*
 מעלה צבאות שהם לשלם קיימים שהם מאותם להיות ראד יהיה עליו שופעת
 ממן מלמ9ש כמו 09179 9מל והקיא אמ0 9מבי9 ממר * עליהם שופעת ששכינה

 מלת990וכש 9ליי949וממה ממביאועמתידיס כל כן 979b סמל ל99ו0מאכל*9 לכל 090
b 099 כן 9ש«ל 9י9ש מיםp 9 כמסת  p b fe9קי9'9במ 9ל1במו 9ול  01P9 pb9p וכמו * מים נ
 0מי9 המגתמוך מלמ9ו י אס וא90 7099 מן אביסמס מקוס מלס הק9 099 כן אותס 9מק!ז
 וגק׳יסלסמלסססמהמבת ־9909 7מב9לאו9ה9ומדא9’ל9וך0ממ1̂ 9מוי 91199י09אמר
*9שלס a<א9והקיא ^ e bיאמ90הקכותbpתמכלo וכלp  bp9יאנp9ב( 
 העשירית יכן קדמאה־ נקודה למחשב׳שהיא רמז שהוא חלם בהפוט מלתמלת לא

הס כי מירק לנקדת נקדתחלם בין הפרס ואין מירק אחתוהיא בקודה נרמזת
בהשואה



סט Tfi #רקדביעי חייט
ת  באמרס רמזי זה אחת(על בהשואה הזהר בחפג־ ־ תעגוה(כו׳ לא מעו

 המעשה סוף הוא המחשבה תחלת ««׳ג (זכרי וזה לעלם שמי זה
 מנות תריג שהס ברית נתחבר זה יעל • רמה יק עם וזכרי שסה יק עם שחי
שהוא מלח אנל כלה התורה כל הכוללים שנאחר המלכות על נאמר שמי כי העי׳

•AAA I  ̂ Iאלהמחשבה רמז 
 לשכל אפשר אי כי

 ס להשיג האנושי
 לא היערה סתרי

 מכל ענחו בענות
ו רשס הרהורים

 ונדיקיסוד
רמוז מלכות עי'

שס לנו וכעש עליה
 םעותלאתעשח־ תורחעבעלטת• והיא (יאשיע^)

 האע :הגחלה האש • שהורה אש כאש׳ידעת יק שס
קשת• * ההר בראש האוכלת עג נשםיקכאמר

חרב החנית ולזה התל
׳----------י ״ בזכור הס עשה

ת י בשמור תעשה וחני'לא ש  והטהע־ה: הזכה המחשבה עמו וישאר («׳ ק
שם גמלףעל המלל אלו אנל נסמך ועוד על חס צא בקשת שמסתכל מי כל אחזל

 כדא מקקייסהמולס כיבזכותהתורה כבוד
 היא מלידה־ כעגורשהכהגתהעולס עילם מלכות ונקרא עולם•

 הה׳ האותיותהקודחותאל תחבה (אס ״,״׳,רחוזהבה׳אחרונהשלהשס־
ח ־ היא המלה ועם יק יעלה ביתא באל^ ר  הלאוין עי' • פה שבעל תו
 צא על אלא לאהוסיטעלעשה ןל חכמי׳ כי פה בעל הוא לאו וכל ממה כחשכק
 עשה אתי זה ומטעם תעשה לא שבעע דברים כקראים ולכן * הוסיט תעשה
 בהוסיף הענין מבואר פה במלת ונס בך ימשול והוא מסעם תעשה לא ודוחה

 הייגיש אסר • רומזמה ההוא לעט׳והשס רומז שם שהוא פו יעלה החלה עליו
 שעגר ואלם ־ פם שנעל מימרה הכמשכין לאוין הן תמפה לא כי הפעם ע1שס יערה וכקלא &אמ
 • פגווחע נשים גימא שהזמן עשה מטע כל מזל אמרו הרמז זה ועל ■ רפה כמה אוי» לנין לאו על
מהנקמע הן מהזכרים הנשמועהן כל כי והטעם ־ ופטורוענעזה מעשה לא פיימעמל והן
 •כשמע לע עעומשם כמשכועאל ועשם לג) איונ ( עגינם וכשעעשדי כלא הניכה מן נאכלוע כלן

 לק ס כלולה עלכוע שהוא עעשה ולא ■ עשה מטע ומע ip שהוא הוכר מן העעימגים הזכרים
 עעסה כק׳לא והיא הכלףה שהיא עעלכוע הכקגוענאגלוע וכשמע ־ עעשה ולא כמשה חייג הזכר
• השוד מן אכילומם ומקום פכה לראש היא כי כמשה ופמורה תמשה אbיינעp האשה ולכן

ש  סוד כפי הזיה כל אמנם הויהבמלתאש לכל יחשו עי׳המקובליס שחורה* א
&אמו^אששוורה«עם אמר כן כקראים אליהם הנבעזסשנתיחסו  העגים

ש ’כיכלדכרשתודעורההעלמהועירהדיןגיי  מלאכי אותן כל פ* הגדולה* וזא
 והאישיס האמש^ המיכים וחתקייס התאוה מתגלה ידם שעל אישיטעש בחראי דין

 i נריכיס האישים כל אוכלתכצומ׳ אש והיא ידם על מתקיימים כלם אנושיים בלתי
 אמר המשלח בכח ידה על סיכי הר מעמד כי * ההר בראש אכלת הכ<אש זה

מ העניה  ק הגלו האש כקרא אן גדולה הכין עשד פקנלעמן כשהיא קעעם הגלולה וכמ׳האש ^
ת ־ אכלע אע לק אוכלעאש אש היא כי הטעם ההר אכלעכראש אש וכקרא ש  מומס גוניו ק
 עש שחור לורח הנמשך חסד של חוט עש לבן * וירק שחור לבן והס פנימי עכין

ז !2 א יח עערכע
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ז8 רביעי פרק חייט
 ירוק ׳ 1זונ הן עם חקfהכ הבר (ר0 דייקן כי שיש מפגי הטעם • קיני ככיד

j ^ ירקרקת אסתר ?ל תאתר' אל תצירף בעגן קשת^תתי את שנאמר השכינה 
) עליה• משיך חסד של יתיט היתה זלזה לי המזקש דכר יארזל )ש יאשיע ,

 גייכיסלנןאדים ג נקשעיש הגיגיה אמר אשר ייריק יסיתק חייר גייני נ כקשתיש
כלילה יילכי כן יריק השכיבה גייני הס

ייגיידי׳מןחשדשה̂י חרב המתהלכת■ חרב חרב* אבית הכלילמהב
פחד ימן הלבן■ סיד פגיעח־ מלחמח־ כי) (תקיא נוקמת י^יראית שלהם
• לאדם סיד שהיא יראח שנא'לא הללי
שהיאסיד ; כ יק ילא יעקב יטש
 אסיר אפמרז׳ל ילכן כקראעקשת לכן ליחק יתעני כט) (ישימה יחירו פניי עתה
יבא ההכמכליע חמיך שייא בקשת להסתגל איתס גם המתהפכת החרכ להט שהיא

 לבכי ללמד סיד יזה חי יעיקנק הרהיי לילי לגייניס לפעמים תתהפכיס הגייניס
דהייכלחתי׳ יהילקשת(שמיאליח)כיבהייתד עץ היא כי דשתאלא דתסטרא טשין

ייסידי) היחיד סיד שידע* נייך ליה יי תלחמי רמיז הגזינים יבאיתס ירע טיכ הדעת
ס כי הרשעים של הענש ב הגהנס גייני י ר  לרשע חרב יהיא מה היא כי פי ח

רחב ־ הרחבה ולא קציר, לשין שהיא אדמדתית־ ירקרקות שקערורית
 תחשיב השארי׳נצחתילא התירה לנדיק השורף האש גמן היא האדים והגיין
 ובחרת בחר אלא הכרחיים דברים שהם אשר לקליפית רומז חייר יגיין ־ איתס

 חכר היא הטוב שבוחר מי כתיב,יכל שאתרי כתלגא שתא יזהו ישמעאל מנד
 מכל ברח ואזי שלם ביחיד הכל יתחבר חדש יב’ בגהנס שנענשים הרשעים על

 כדאיחרבלא הקליטתהחינינו׳ אית״ הסיד ״ה בתלנא׳ ושתא באשא שתא
 המגיה אמר )כי בארצכם(ייקר תעבור וששה התיר בשת) חדשים בששה רמוז
 כי רחב יהיא מ׳ה השעס חרג יקרא סאת לתתריקי יזהו בבשמי׳(אסתרב) חדשי
מי מייייבמ שערג מקפלת הדימית הנפשי׳׳החלישי' למרק רל הנשי ב י ר  ח

 נשי׳יפעתים פעמים •פי׳אזל המתהפכת ־ העילם תינר מכיצחית שהיי לנשים
 מקים של רצוני כשישראלעישים אנשים זה יעס מרירית תלשין היא התר ישמן

היצר נמשך שמשם כחסד מתלבשת '*זי הזה יהליבן המלך• אל ה^רהבאה
 אדם בקרא עב באדסכי הנמצא העיב היריק יגס ־ הארמי לבן מצד היא

 רצימ עישיס אינם אל יבשי באתת־ יאמר החציר לגיון דימה היא שבקשת
הפחד מן מתלבשת היא אזי מקים של וכירק נ’מהרה«מנ כחציר כי המשורר

הרגגהתצויכאש׳ייתר יצר נמשך שמשם בתצאםהג׳ לו) (תלים דשאיבילין
ב מבאיש־ לטיב לפעמים נדרשים שבקשת גייביס ר  חרב כדא נוקמת ח

שעיברי׳ איתס כל רל ניקת׳יכי׳(ייקי׳כי) להפכם האדם כיל והכל לרע ולפעמים
הס השיה לקו רמז שהיא תירה דברי על אל

כי כמה כפי שעלת והיא קציץ גורמים ! 1
ח ־ השם מלחמית ה<נקמת היא מ ח ל ראה פגיעה מ הדומים המלית אלי כל ש׳ י

להם



ע פז רביעי פרק חיים
 ̂ P ר יז ׳rpppln הליחמ דין(היא מזלי'לשין להם האדרא יכספר • ירצה אשל הריח אל

 כ צק, זף עקר היא היסיד ט שבת ■ השם שליחן מלאכין עלע אנשי׳ שלשה יהכה
 piip 'UPpכיככסע יכעגור ־ שכת שכיעייהיא להאימלמא יכחתי דמתלכשיןכאיירא

היסיד שהיא לשכת זיג כת היא ל ישרא כגייכא יחלתהיי כש דכר כחזי יאתחזין

 לילה כבוד
 מלכה•
את

 שכת כקר׳גסהיא
 כמלתשכיעתי•

 שמיר כל שמור
 על אזהרה היא

 תעשה לא מצית
שהיא יתפ׳כיןזכיר

דלשלאכגיןדקא
 שמור* שבת• יראח־ אתחזיאלא לא

 • כלח • לילח מדת תייר תלת' כגייטן
ישימקייריקיהט

̂ יאלין ידאי היא
 , . הנמשכיםממה־ גיון תלתאגייכין אנשים שלשה אינין
ישמיר זכור אול זה יעל עשה על אזהר' דא חייר גיין • יריק גיין סימק ניין חייר

לדפשנאנלי לרמיז נאמרי אחד כדכיר * דימינא ממנא דאיהי כנין מיכאל
ד ־ כתחלתהאצילית תאימים דשמאלא סטרא גבריאל דא םימק גיין בו  כ
 דבר כל כי המקיבלים בארי כבר לילה תלתגייני׳דקש׳ רפלייהני דא יריק גיין
 שהי' ייס כביד בי גם ייש למה ריייז חשך יירא כן יבגין עמהין אלא אתחזיא לא

 טלה כביד ימלת תפ׳י שהיא למר רימז בתלת שכיכה גליי יח) (ראשית אליי
 מן כאנלי הדברים כל בגי׳לבכתיביתכי לאסייא חד אצטריכי יכלהי אלין גייכין

 כתיבית לב הכיללת העלייכה החכמה לבשרא רפאל־יחד איהי ודא המילה מן
 יכל נברא כל כברא באמצטתם אשר בגי׳דאיהי bמי איהי ידא ברא לש^על
 כין׳יידתלילה יהיא חאמ המגיה אמר • כמג׳ אתמסרן בידיה יברכאן לימיכא אתמכי

 בלילה ימלתייס ביים אימרי׳מדתלילה אני יעג גכריאל איהי ידא לשדים להפכא יחד
 שהיא בלילה אמת שהיא אמתיאמיכהמדתייס כל על ממכא יאיהי לשמאלא דאיהי
 מי ימדתלילהבייסהן אליה• הרימי אמינה למידן דשמאלא מסטרא דעלמא דיכין

 למ^ית הרימו יין בגי' והן יכי' ינכין ייניב ייין מארי דאיהו המית דמלאן ידא (למעב
ח שהיאמדתלילה• קטילאדבימלכ׳יכלהיעגדישליחיתהין ל  ש׳היאלשין כ

הbפא * הכל מן כלילה היא כי כלילה מלאן ליה־ חזי כדקא יחד חד וכל
שהה* ובעבור ליסוד רמז היא כל כלה ־ קדישא לכשמתא בשליחותיה גבריאל
 ליסוד זיג בת היא מהשם האחרונה דיצר לכפשא בשליחותיה המות ומלאן
כלה) (סא כל הכקכלכקראתגסהיא לא קדישא כלדאכשמתא ועם * הרע

ה יטק לנ  שהוא המלך עם בהיות פי׳ מ
 מלו בת יכלכבודה רמזלביכהבמסמ

 כק׳כלבעבור ולמה ו^כלמהר״למלטתכק׳כל; , ־ מלכה כק׳היא אזי פנימה
 המגיה אמר ־ מה עולה יבמליאו כי בשם הנרמזות ההויות מכל כלולה שהיא
 התע' שהיא המלך בגק העילס מישלתימנהגתאתכל יהיא ממשלה לשין המתם מלכה יכקרא מאמ

 הגיף מלקי בבל המושלים אברים ג הם מלך בריף יעיד ־ כימזתבה׳ יהיא ה מלן מוכייו יטריפי
כמו כבדימולתעהשיאבתאתהכל י הכל קייס משם כי לממשבה רמי מק לנכבד־ מה יהס

II 1S כ יח



&ז רביעי מרק חייט
 0ל«ק מיתמע0< מאבל טוב השואב הכבד לק קיוא כד שככמא דחזי עד יטק

 בה שטועה ip(לעט' רמז לב למקוסאקר• שכיגעא חמא כדין כתדא חכרןJחי
 עבלכממ«ב4שנו מי כן היטלם וכל ממליגגופו על ישראל שכא(ישעחי וסגיד עוינהא

 ביטליע מקנו זה ועל * כמעין כל עם הגון גלגכי לשכינה )מז יאשיע (המטה ראש
כאה'יטניס כ^ לועי כשלמא מ' א שכיל

כי  העליוכי' באימ״וכו'כי (יסזק׳כא) ממשוח כרוב את כמו את* צדיק אד'(לנ
 בהיממדרוע יעעוייו לילח* ערב כיהיאחכרובהשגי* כדין דהא אדון
 הטבע ומן העחתורס קטן מאור ירח* • •לבנה חמה דמחמי כל אדון אקרי
 כמלאי® סודוע מדין נגח־ הימים• סדר למספר מני יום איהו כד האק
 • האלקוע בתכמע ג (מבקיק תהיה כאור ונגה שנאמר כמו כדין דהאי כנווב

ת זה* כתוב יתבונן בנין מחנה וכדגל דאאשתלי׳לעי^ א א הי  פי'
 את במלת נרמזת מל בטבעו שחם כלומר נסתרים נסים דלתת דחיזו מהל

כעכו׳שככאותיו , מ משיכו ממשיך
 כלולה והיא נתיבות לב ככלל הם משיט משכין אלין מלעילאדהאמוניז

 וסון תחלה אתמורה ומלת מהם* אד עלאין מקורים מאנון מלעילא
 המחשבה תחלת ח!ל מאמר אל ומצורן דאתלבש באלי׳תלתגוונין מלעילא משכא

 מנשה הרג זה ועל ־ המעשה סון הוא מלעילא דנטלא מה כל נטלא ובהו בהו
 שאמ׳ואראה עה הנביא לישעיה הרשע דילה סמכין דלהו חבורא דאנון ובגין
•ומלתאתרומזתלאספקלריא אתהשס לא שמא דהא אד׳ דא אתמ׳שמא בכלה

 הנביאי׳מסתכלים כל כי מאירה שאינה אתגלי
 וגסנקאת • המראה באותה נכיאתם

שכי כרוב טאמ המגיה אמר * מכלם שמקבלת שם על נקבה לשון מורה שהוא
 הכרמו לעט' רמז השכי p השע לא לעע'ולעמ'ויחזקאל רמז הס מרעה שעשה הכרובים כי הטעם
w בלשון p ומשך תשך שמורה ערב ונקרא כא) (יחזקאל הסוכך ממשך כתב אע אמר לכן 
מי ׳ מה מורה ח מ וזה עט' ו תפ׳ שהם ולבנה חמה נאנלו פי׳תאומים חמה ר

 באית נרמזת היא למטה מלמעלה העשירית ^פי׳ לבנה ־ לזה וזה לזה דומה
במספר ואות י'  השניה וגם ראשונה האית תמלא ואם ־ כה יעלה ^קדמיי י̂׳

 לרמוז הד׳מאותיוד וכשאר כלולה שהיא מורים הצרופים ואלו לב יעלה מ יוד כזה
 המגיה אמר ־ עליה משוך חסד של שחוט ה׳סי׳ לבן לכנה פא ־ פגה לראש שנתנה

 המקבלים בסבע אלא חלילה בסבתעגמה לא מאירה שאיכה אספקלריא וכן קטן מאור וכק׳ סאמ
שהלבנה כמו הדבר אמע הפשט דרך ועל * הכשעעממכה והזהר האור להשיג ימליס שאינם

 למעלה* כן המעה מן שמקבלת מה אלא אמי אקלה חשוך גון הוא בגלגל הכיאעלכו
 ואיר לעצורה מקום bב הרומז אד' בחשבון והוא סה המלה ועם סד בני' נוגח
 לעתיד יהיה וזה )ג חבקוק ( תהיה כאנר ונגה הנביא אחר כן ועל לתפארת רמז

 נסחריסהטעםכינסיםכנליסנעשיםעיהמלך נסים 'pi המגיהסאמ אמר לבא*
רגע ובכל יום בגל אדם כל עם שנעפיס נסתרים הנסים אמנם • הטבע בשנו• והס התע' והוא

ואינם



 הקיא נ^סאמניגי
 א«ר (מקפ̂ל ל(«ס
 להמיג ממ« «זסר

 השפל■ העגלס
ש א« ע<' חד

עא » *־קרביעי חייט
שאינם יהיגןמאשי5«א»כםמפורסמיסכעשיסי מה דלא מה באיעלייא לייז אי»לו

 יכקיא הטניג■ נד על שהס הראיס עפיסעים דאתג;ו׳ W גזיר היה ללא החלמ׳לכא
 עגלס היא ק׳־ש ככל שהלנכה כמי חדש קליה׳ זרמא מפיה ^עק׳ חכה כמא לא

מנבמעס השמש יעקנלעאייען יימס ״כגסז זרמא מפיה פשן מיל לאתגזר כינן
,5 p jjעעסלערעיעעלהאיי ך
כן הימלס־ כל על ־ חדש נסתרים• נסים וחם זןולם 0 מליה אתגליא
הע׳עתעלענכלתדש מיםאחרונים־ תחתונים• מים שנת♦ כאמן שכיפתא

 ענים • מאייייח שאינח אספקלריא לרגי׳קלישי׳־ע^ל•
־ אחורים • מאירים שאינם &נים ששלק על כי הנה

 ממראותלילח• מראח יי׳■ תמונת מ מעלמלרגין
עין השיריז מסאבין
־ - י׳ • מראו שהן בערל׳

 רמז שהוא הצבפה מן משכינינו מיפין הקלושים הגמפיס אל זכה השימאהלח
י׳■ P הי׳דגי ת א מקדשים ואט ליפני לבית התחתים יבספר השכיפ׳־ עם הנ׳שראה

 po ׳ ̂ <'מ 7 בהתעיררי׳התחתיכי העליוני׳יתעוררי יתמאו )א ימיי^ (פפי על יאפיל ואראה
^^ (אזיהמדשמקידשומתמדשים לאסיר בגין אפפיי b פפיל הנה ת׳ ט  פעי

בגי' שנח ־ התחתיכיס פיראיתאל יאמאי אלעזר ר אתר ־ כקשת לאסתכלא
 ספירהכק פי'בל פנים ספירה־ ארשברי בקשת* אסירלאסתכלא

 לימה המקיבל חשש לא אמכם ־ פגים ניס סא מפיה( קליש׳דמתלכשין לין כגין
 מתגלה שהבל לזאתבעייר מלתפכי׳לא לו מתלקחתיכיגה יאש גדול עגן לאפון
ר פי אחורים עלילה־ לאמר יחזקאל איהידחמא ודא סכיכ־ עו  שהיא ב
 רמז זה ועל ואחריתו הבכין תכלית הצשן מן באה סערה ריח והפה יארא

 מראשיתו לבר אחרי טוב הכתו'באמרו קו דאגוזא ימחא קליפה תהו קי לא
 בעבור טוב היה אחרית הנק מלכות רל חיורא תכיכא קליפה גלול עגן ־ ירוק

לבר הנקרא מןהיסול שמחכלתשפע מתלקחת ואש בהו־ ולא לאגוזא
סאע סעניס אמר * ראשיתו יהית אתחזיא לאיהי לאגוזא תליתא' קליפה

̂ל סעעשה סוף שהיא בעגור כן קרא כשן ומתוכה ־ במותא ) אעאקלא סא (  כמן זס ו
 )i שעז׳ ( וגו׳ זראיעאעאחרי באמרי סכתזב ואקלונקו ולא מות׳לאטזא לא החשמל

 לא אבל להשיג עזכל העט׳ שהיא אחרי כלומר מתעברין לאגוזא קליפי' ללון על יבר«
 מסולא״ירי/ן־אי שהואהעפ׳הכק׳אוייאל פני יתיועה שברים בתקיעה ימתחברין

 ־ העטרה באענעוע משיג אוריאל יל שעועכג ( מנטתיהם תשבר שכי דבהון
 מקו תמונה הטעם השם תמונת ובתרועה ־ לאנוזא קלופין דאטן

ארכעאיתיית של בשם האמצשהרמוז ובתקיעה )ב מליס (ברזל בשבט תרועם
 עשס כי העעס עיאס וקר׳ ה־יגיה אמר גרמו דאלין )כה ליי׳(עד«־ והיקעאיתס

ס ע ק ת  רמו לשוןקנס קמק והוא הסתגלועהנמאה לב ראשי הנש׳( בגיד יעקב ירך י
־ למר רמז וכר לשון בטגול עיאס כי למס בגלות׳ |איהי מכה יאתפר׳ צל־יק לאיהו

«ן .



פז רביעי פרק חייט
 '(ה(אפהפו«p^ןהשנpלtע<׳מ(רי עין ואתדבקבאמרהאקליפאאמד׳דערלה

 היא כי עגי • עני לחם וכק׳ * עני לא כן על ישכינמא נדיק כין דאסדיש
 המגיע אמר • הצדקה התקכלעתן י'לב0אכל(בניישרלאעגידהנשה(יא1

שםפמוניאפגיעיוע מללם«ן ונקרא סאמצאעי קלילתעתן•(כרי דאעעברעההיא עד
 דאלין זתנא כל

 תתעברי לא קליש׳
 קשת מקש׳לאיהא

 ( נהירין כמננין
 יהא דא נסיתנא

 דעח(י עד בידך
אלין כגמנין קשעא

 תפילין של ?ך»ר • מראת • לשון • עין
 WW3 שלמת• חכמת חכמת•
 אגרתם מגן • מגן • אביט אגרתם

בבת נתנבאו תנביאי׳ כל • כת • דוד מגן

 סזהרוהשפגגייןהא■
 מ30אההקלדיו"שהוא

 :ההגגל אל
 שלתפלין קשר

 לה' רתז העפלין
 ספיריתאתריטת

בתים ה' הם כי
אתהכל(הקשר ושעל קושר נמלכי׳היא דיהא ומיד דתשיחא לרגלי תצפי לא

א נפיק ס  רביש רגל היא לעגן'כי והרמז ד צורת בגמכיןנהיריןתיד )נהיר (
ט) כריתעולם לזכור וראיתיה שי א  הד׳שלה ז5במםפרקדמ כתרככה׳או (י

 לעטרכיהיאעשיריתתלתעלה י׳הרתז וזה ביה ההואדאתתר אתגליא ומיד
מג) שלחתיך אנכי כי האית לך מו ש  אמר טעם טאיו המגיה אמר למטה (

 האמניגי כקו רמז שורק כקדיג כי שרק קשר מצרים מארן צאתך כימי כיה לקיימא
 לדבר וראיה השם טה כן גם נקרא והנאנל זתנא כההוא )ז מיכה (נפלאות אראנו

• ס־קקשר קרש • הקיש pאJאמויעשר מהשהיה כיה דאתתר ההוא אתגליא
ע כי עשר ואמר : ) קהליגא ( שיהיה הוא ^ במלע מ־מזיג ה «>1w5 ש

לארך• דומה שהוא ט הרמוז הקו כמו קרש שומר
 מטייטע המקנן כי יל שקר שרק אמר טעם

 כל תה כח ש' חכמה יכק לא שקרים לוכר עדני שקי ̂ש הנק' ההיא גמדה
 מה• עולה וכמלוא! מ שהוא העצם כשם תלויה וההשגחה ההשפעה
 לשלמה חכתה נתן ויי' וזהו אביו מדוד ירשה אה המלך פי'שלתה שלתה חכמת

 טאמוקרמכמעשלמה המגיה אמר דינן• הואוכית ויי׳שהואתורה תלת ותכין
 כיטרה שםשהיהעזסק על עליי שורה הימה שהשכינה רל עה העלך לשלמה נמנה שזאעהמלה

 לאברהם לו בתהיתה כדא אה אבינו אברהם של בתו * אל״י יזייייי י» שגמל
 הכמה כת לו היתה לא דאמר ולמאן ־ החשד תן למטה היא כי המנה * שתה ובכל

 ט^ע המגיה אמר • חיים דפריאלקים ואלו(אלו מפחד למטה היא שמלכות
 לע הזקן אכרהס מן יזהר שפע המשיך כי כעבור זאעהמדהלאניהסאטנועה שנתנה הטעם
 לאותו להלמוע ענק בכל כיהזאהכקעגמו התחתון אכרהס של iw'p לכן מעני יונקת והיתה
 נמול נותן האל!ת' כי ידוע דבר פי' מנן ‘ יזיק אברהם הק העליון הוהר
ע מכל ומצילם ^יהם ותגן כתמים להולכים טוב  לשן תטטרשהוא ולקנק' רע ש

 לבן הזאת בעלה נמגבאז הנביאים זבעמרשכל כה נקרא הא המגיה אמר • שמירה
לכן W רצון עזשים כשהם השפל העזלס מתברך ומשם ־ אמר כה התחלתטפזריהם כרוב תמצא

כתוב



עב פז רביעי פרק
 כה לכןכמיב לואהי<לאךה«י«נהמלההרי(ן דכיזאיגהמדה1ןע <) (מדבר כסיבמ־כ! ביעב
ם ’ יניס דברים <ק )ראשיעטו (זמגך יהיה  לה1ע המרוכע פרpכי< יקוק פי' מקו

 של מקימי היא כן אס הד׳איפיית כאלי המניאיפכגלל שכל העצס שס שהיא חקיס
־ החלק מחיס הכל אלא הכל מקיס החלק אין כי ־ מקימי העילם יאין עילם

 היא אעיהטעסכי הייניהטאמיכלן אמר
 ניר (כקרא־ הי׳הרימזיבליג' כי 'אמיני/ישפהp שם ‘ כבוד * שם ־ זנור ל אתי י מקום
ם מהי שהיא הקשי שם « ורומזים אותה תעבורת.מכנין ובעלי  פי׳שהיא ש
 שם עמי ייתיגכ יזהי הפכי' שר מטטרין * יי' עי • קול • אני • עטרה למלת אותת

 עטרח ־ שס לכי יכעשה כמו שם ־ קדשו רוח יי׳• רוח • יי' כבוד יי׳• יד
 ככרא התקתין האדס כי לך דע ש 'חזקה יד הנדולה ,♦ר • אננבע • בבואה
תכינית מירים אבריי יכל עליין בדמית מלשק טרא • כסוי לשו׳ פלא * ישראל

‘לתפארת* רמז הראש ריקכיית• יראה
 רמז השיקיס ־ לכתריס רמז הזרועות

 לעשירית רמז י׳ נירת שהיא המעור של והעטרה ־ ליסיד רמז המעיר ־ לכצקיס
 • הידיעה חיה על זיהמא המטיל הקדמיכי לכחש רמז העטרה פי הסיתס יהערלה

 כחיתהטימאה שולטיס והיו ע? עובדי כלדוחתיי היו אבי׳עה אברהם בימי יעג
ת המכמה מלהשע האנושי השכל מן ההשגה שתינעיס ערלה הקרא קי  כן ועל ^
 כקרא לא יתרממושליסכי תמיס יהיה לפכי התהלך עה אבינו אברהם כנטייז
 להם כבהמיתשאין כמשל אז כי עליו כחותהמיצוכייתמתנבריס בעוד שלס האדם

 למעלה מתגברים קו כן האכושילמטה השכל על שמתגברים פרטיתוכמי השגתה
 זה יעל קטיגיריס נעשו והסכיגיריס התחתיכיס מן וההשפעה ההשג־ה מונעים רל

ק תרגז  הערלה ובסיר • גבירתה תירש כי שפתה ותחת ימליך ט תחתעבד הא
 העלייכי׳ כי האכישי השכל המיכעי׳חן כל והוסרו הננליוכה היסר׳הערלה התתתוכה
 בהשגחתהשס(בממשלתי תלוי הכל כי בלבו התתתוכי׳ומודה בהתעוררו יתשררי

 מן המונעים והוסרו פכה לראש שכתכה רמז אליה מורה שהוא העטרה גליו כי
 המילט כמניע מניע a לעשיע עקכי ילכן שאמ המניה אכיר • ספק בלי התחתיכיס
 לעטרה עעגלההעש׳הממז אלי ובהשעלק מנינה פריעה שעזך זככגדס לנשש שיש מגדגכחזע

האיתיית עם בגי׳ אגי שלם• האדם נקרא למטה(או להששע פגה לראש שנתגה
ל אד׳* יעלה  זאתהמדה הויותנקראוקילותובפרט עשר כל כי לך פי׳דע קו
 בהרבה קול בפי שגור יזה ככואתס הכביאנס הסתכלות עש המקומותק׳קיל ככל

פיעלת כשהיא פי׳ 5אצכ; ־ הגנוז אור היא כי קול בן ולא קול בת ייקומות
 מכתה הכמשכיס העכיניס כפי שעלת וכששא • יד ה׳ספיריתאתריניתכק' בכת

 המיקה יל הגדילה יד מנאעי(כקרא אקר שפר המגיה אבוי* • אצבע נקרא
 ®.עלעבבק (כשהיא • נד(לה נקרא קשד כי הגדילה יד נקרא הששד ככת עיעלע כשהיא הטעם
 המעשה סיף הוא המתשבה פי׳תתלת פלא י קשר מה שהיא החזקה יד נקרא הפחד

יחער מאית תשע אקר ־ מאית תשע ושלה ץ' כזה בן׳ארוכה רומזת אקרונה ש



ף פו־ק חייט ק ב « ר
̂רת לאלן> מהמלה י(בן בלבד לא ט׳1 שומר • קלילה הגלגל כק

 מ מומם אמ«^׳אד6 המגיס אמר ישראל שומר שהיא את1ה
מימיו'הסכ«(כאוס<שםא'^יןק אבלגכשומר׳התמומיגכיהאציליי/לא

סיצ0 לן באמעמיי מין יקוק וי' ניאש שבגלזו; עד נקרש ולא בעמל נתגלה
* כלס *7• ממלממל השומרת היבשה

ק אל אי׳־יק*‘טראמלמזוןא״ יראח• והסדר התמונות  השם זה פו׳ י
̂^ מור'מה רומז שמירה למון כל שומר אלקים• כל הדברים בכל  אם כד
 יק תשמור טת1ע מטטרוןוהוא • ישראל שומר לח• על ודבר דבר

 פי וגו'• ועקחהוא השער• את השומר הנער עדין כי מתגגיע
 אילי כמו כק לשון שמירח לשון והוא מטרון או מטטתן שג׳ מים היה הכל
 אמר מואב■ והואשר מטרת* משמרת תרמם כי מתחת המים יקוו

 וקיא סאמ המגיה ־ זקנתי וגם הייתי נער שאמר העולם מקים אל השמים
 כי הטעם אלקים גאלה הגואל• המלאך מלאך• שליח• היפיד אקדוהוא

 לשין והוא מה הוא תחנת* תשלח• אותה שקורא מי ויש הגיס* המיקד
ר * מכהיג מניקת■ אומנת* מודוץ* רושא* היבשה* יתראה ש ק'  ו

 כברילעתכיהןאשי• בית לב* אדריכל• סרסור■ מגדלת־ שעל הע«׳ שהיא
 שלישו כמו לס1מ טוכ־אלשדי-כסא-כסאדי׳*עדקמששט הדבר!' יד'נתגלו

 יו״לבפסוקיהיצמד הוא וחבור* איחוי לשון אחות עח• : והחקיקה בפעל
 קל) יי'לעולם(מלים דלת • הכל מן מקבל כי • תשילין המניח גם הייתי גער

ט'( זקנתן כסמל כלשון המלמ־ סעודח עלי׳לו י
אמרושרהעול׳אמרו 7̂וג הולן הנער

כעי רל זקהמי הייעיגם כמי כלא נער והבינהו! חלקיו בכל ומתפשט
כהיומז קכמי1 גם * נמסארע כלול כהיויני הייעי דה1סע

 ק יונק בהיותי הייתי נער פא פגה• לראש
 ל1ס שהוא החמד מן יוק נהיותי ויןמז נם * <כו' ואשה תינוק ינר J1 מאמרם אל מנורן הפתל
מ׳אותיותכי מטטיון קרא אן שפת לקנל למעלה ממטה עולה כשהשר מטטרון • הלוכן

 יויל כשהוא אמכם הכוכ' השר נכע והמינים הסונים שמירת כי השמירה על אליו מממש השם וה
 השכעם ואו נו'אותיות ילטטרק כקרא י'ואו אות עליו ונוטף כעשר כלול השר או למטה עמעלה

ק' וכו'(ישתי'*) ארומה עתה שנאמר לדסריוכענין מסכימים  עלשםשמנהנתעולם מלאך ו
ותל הנלות* ק אותנו שנואל שם על גאלה <ק' * שליח גב כקרא זה ומטעם • השפל

 שהואמיעל הנא העולם בן שהוא לו ממנת ק׳תמלהועלוהאערומולכלהםועךנאלהלתמלה
 קש) (קלים תפלה ואכי כלא מבור לשון והוא תפלה אותה קורא עי ויש ההזיות•

ח !היאקראתאכי־ חנ  המטה אמר אליה־ מוחלטות התיז:ית כל ת
 אני היזז• ידה על נעשות הפעלות שכל שם על מוחץ תשא ונקרא מנאתי אתר ספר

הוראתה אתתלעי כל הכל מן מקנל עד המלות שאר וכל ־ ארפא ואני מתנתי ואתיה אמית
ק׳ ממארת־ סיטדה השער• שהיא שם על דלת ו



עג TA יתן חייט
 פיכלדברבעלס קענה* סעודח וט׳היאהסשדס קטכה סעודה

D מהג הראשנכה rao כקטמפ א(יע ממזיס
 המירים דפרי גס ברמזיה שיש נבעבגר נהכיגר מעהעמ(ליג1לע שבשבתשהס

 •• בקטנ( אגתה רמזז דבדי׳הנעלמי׳לכן k אשר הנפש מתפרכסיתגכתית «מהם
מגיכי׳ p המגיה אמר קסכעדג׳ tp

 ״ קטנה סעגדה וכק ראשית • תרומת • עזנרת ־ סוןוד׳קטנח גתלת«שלקצ שבכ׳
 בפני בפדט שהיא סם ארץ • ארץ ־ נמגשר • במרים ׳ חלת המתפשש ואור

עגמה• ’ ישראל pא תתיים־ ארץ ץ•4ח היא הכשת כבית־
 שהןאלשין עזנרת רשות היתידולא רשות היא כי יחשלם והשלהבת האור־

ט חרכים • הרות הוא « משם כ׳ עגירה תועאת טעם ט שיתבאר כ ס  י
 ישי« «שס הנשמות ממנו והכלל ונים•1ל הכל ויתבונן שבת שהיא והפתילה

 אמר • הכל ויער • חרבים רשות היחיד מרשות יעשו כי הכפש הוא הגתלת
 ונקלא שאמ המגיה • משק • הזנדק עיר • הקדש עיר עיון נאמר עליה אשר

ך מקדש• הנפש הוא הדס כי ת שצה • לויתן סיושל קדש• א ש׳ שס  עוןתעל
 השי»י והוא י1ע0 אלן** מבהמותבחררי הנקבה והוא ואלוהגכתנתהיא

 : מקזלשנתנן אלוק ווגלשבת• •בת אילושליזנחק מנד תהס כללה
 תקלת פ׳ ראשית אלקי אדוןכלחארץ. אדק• יעקב• ג׳נלגולי׳שבסשרו'

 סין ה«א המקשבה • ירושלם אלקי • הארץ אלקי • ישראל את׳ כת גלגול מכל
 שהמקשבה המעס׳כמן אבן • האדנים אדני • האלקים אלקי שהכשא ראמ ולכך

א מזוכ׳בשבת תקבל יאש׳תגססןף קי
א סעעסה וינפש שבת שנאמד ממשלתה אז אשר p סא כן. קי j עג ת  שס ^י

 שהיאראשית לכלו׳ימיהשבמג לג׳כמותיה)(שמות^)
תתלת ילכי ש׳חלה׳- הלח • שכורים כן פהסימנתהמולקהג׳ספייותהכזכרו

 כדא בה הרמוזה האשמכה ק המניאותהיא דוגמת! «על מטה של בהתעוררו' ונס
 ראשית השלה לכן אלקיו יי׳ וישלמשהאתפני ג׳ בכל השפע בא האופן וכוה למעלה

 והקלה העליון לעולם דעו העסה כי היסה מן תוספת בו העליון(יש מהמקור גלגולים
פי מעשר למעלה• ממטה להם דאש^ ואתור: פגים חוזר גלגל מפגי קדושה
ת ר ע ל והיא קדש מדיתהעשייית כסעודליןעשי בית ככישו(כו׳שהוא כתרגומו ע  עו

 לכלשאיהעדו׳עעטהלעעלהעלוהכמנושזצ תגהענר׳רומזת סנסיאלבלהמלו׳וגס
היא ארץ מכילשעתעשר• יcaרםיpכא :הימים שמיניתלמסש־ היא כי אליה

 כנגד עמון עטה של יחפזלם רטן• לשין ועל
יש כאק הקטר כל אול 1̂ מעלה של ייישלם ,

 אמר • הכל שלמות הוא ירו שהוא המפורש הסם ייושלס פא • המזכק תקת קטר כאילו
 אק שהנהגת סם על ושעותיטם מקדש ירושלם* עיון• הקדש• עיר זקיא המגיה

 אראיטתהןאיתשםש^0לס-כיל0אלקיימ • יס׳עלידהועזנייי׳כהלכןקראאלקיהאק
« כאין היא השגשתהשכינה מ אלק לו שאין כעי דועה בקל כצהדל אעיו ולכן עליהם תימנום  k׳

ו ע/ א יס ' עערכת : ;



פז רביעי פרק חייט
 עמדו אלקים יהיה אם Sfo יעקב אמר לכן ביע שהיא ד1מלשין(ימ היא ועד

̂כס) יגן ̂ לכל• יעל הונטמממר כ׳נאיץככר (ראשי
5 JlD41nהעט יכי כע ̂pראיJ יJכליJ לעם ממן אנכי כי וכי עמך אנכי והנה דכעיכ 

הונטת לא שרים הע יונקים שמשם ממה אמנם יעל הכל Jאל עלשס^מכלה
ירא•-ולעי היה לכן בפעיל נאמר זה

שלאיראהוהקנקמו אבןשתיה* לכינה* ד,ראשה• אבן תכלעיראיי/אעי
לכןתורל׳טדמרעם חטאת* * קרבן אשח• אשדי* זאת• כל אע יזכרעס

אטר שאמר במה מה • לשלחן ונרמזת • הנחשת מזבח שעיר• טי מדבר (וי׳ מנוע
אל בשלום ושבעי כך • ימינך נטעה אשר וכנה שנאמ' • בנוז אייע כראיעכי כי

יקוק יהיה אבי ביע כלומר עדן* גן גנה• כסא• כמו והוא הדין ממד נפחד
ליללקים־כלומרלא דודי ונאמר עדן הנקר׳ הששית של גן עכלעמירהJי כי

. Mימול אלא בלבד מה י הנעשות עולם • חר ועד • לגט ירד שכך יקץ עכלי' על י'י ׳
fלו יהיה מה עם מר • הכל תכלית הוא כי * תכלית • אחרית ה עכליע היא ין ל >׳

שעעיז לעי1• לאלקיה כל תכלית שהוא תכלת זנבע דוגמת אחז׳ל לגייני'ולכן לל<
נשפעע בגלועאיבה תכלת תיל3 על ארזל וכבר • המראות עכלע הריאה כל

גם שעליה מספירוע לרקיע וים לים דומה תכלת שבזניעית לי: רע בחלי׳סימן
סרpירןשלסשלמטה היא גם אמנם הכבוד* לכסא ורקיע אעריג

של ימשלם שגס י׳עד ארגמן* ובזנבע שני תולעת בבגד נרמזת
אמ יעלה מעלה שחוט כלומר בכל כלולה שהיא רומז הוא תכלת זנבע אמנם

 (ק׳אלקי כנשרים• הוא שני תולעת וזנבע הכל• עם והיא עליה משוך חסד של
מפליא שכל האלקי׳לפי יותר אדום שהוא ארגמן וזנבע ה•3ר הדין מדת שהיא רמז
 כט מקבלי׳ מעלה של זה ויתבונן הנחש מזוהמת הגדולה בפגיעתו חזקה על רומז

•J5J5P עם השולחן כסוי • המחנה בנסוע המשכן כלי כסוי ברמזי
 שהוא שם מל ישראל • למר והלחם למה רמז השלחן כי • תכלת בבגד שעליו לחם

 אבן • ישראל של שרו ולכך בארץ השלום כי רמז הוא השלחן על הלחם וכאשר
 הוא שהאבן כמו פי' הבגד על אמנם • בכל כלולה שהיא לרמוז תכלת בבגד כסוהו

 היטלם הבני׳כן קיום לרמוז שני תולעת בבנד כסו הבל ועל בלים טומנים היו הזח
 ה בהשנקה מעקיים ירמזו כי הטעם מן זח חוזנרכו אולי או * למה רמז חשלהן כי

ונק׳אבנ« * האלקיע דאת הארי! את וכסו • יתבאר כאשר לעזנטח והיא ככל שהיא
 כל כי נביא והוא מפני תכלת בבגד הזאת המרה אל כן גם הרומזי׳ הזהב מוכח

מתנבאים הנביאים היו )שבכעכ לעורה סא ( לתפארת הרומזים הלוחות בארון כי
ממאע מבואר בהתזה מונחים ׳:

שיש לאבני כשתגיע! ^
 רשוייעאסעקלריאס שעי שהם כלומר מים מים עאמח אל נבואעס מסתגלים שהנביאים למקום רל

 מסחן הוא אבל אתת באססקלריאה מסתכלים ובלם אחד עגין הכל כי מאירה ושאינה המאייה
מאת כמו זאת • אתו הנמדאיס בסכתהמוננגיס מאירה אינה שהיא שכלו בעין אליו ונראה המקבל

יי׳היתה



עד נוז פרקדביעי חייט
o j annK•' יםאלי«•1יסימ1(כלזאמשכח עלע כאמל האינמג
(הכלל שמלכ«תכימתבג'גמציסיגל חטעס ןאנקלו'<;רגם הדר ק פרי

 1<פיל הרגו כל על הטעגז היטב באי הימבי כי למתוי למרע להשכיל הע] על(כחמל
 איני עליו שאומר ומה באומ על להוסיף ואין קןא האתלע p אס ככשין ארג מלשון

סכלל לעיי' לא באוד אלם מ מטא אש׳
 עליו היו אשר חכחבים מעני או מונחים אומ' רש הראשון

 • בארץ השלום כי חמזי׳ אלה כל כי • הוה מאנה
 משפטו אין כי בעבור הזהב מזבח וגם ענבים סמטה ויא

 ההקטרה וענין הקטרת־ להקטיר רק ןו'א • לו ונמנה
jjj,, pj,,p עם הדין מדת ולכלול לקשור רמז הוא 

.י wrfjjsi היו העולה מזבח אבל רחמים• מדת אטד למקום הולך
 פועלע שהיא רמו וזהו הרבה אדום שהוא ארגמן כבגד מכסין כיהיאלהטהתרה

 היגון יד׳ממגלה ועל לרמוזעלחעגיעחכישסהיוזורקיןאת ולזה הממהפבמ
 בעדיו הכלול והתפץ בעבור ונקראכל • נעשם לכפר־ הדם ה לכל ממהפכת

הבנין כל הכולל משד אתחג* חבל־ את וכוללת בכל שהיא הטעווזם:
 הראשון* אדם שאכל הדעת עץ פרי מלטק משומר יין

 היסוד של פרי שהיא חזה השם וענין ראה וכו' משמית
דעת* הנקר' התפארת של עץ שהוא פירושי׳שעוש׳ הב

 ) בעמשך היטמד
 הנ׳גווכיסבא אלן

 הכל כי להודיעגו
 ‘ילה כעשעעל
 בבע הוא המבלע
יביט גבעים הכולל

 ימו הוא והארגמן
 מן הכמשמע לכמות
 על המתגלים הפחד

 הוא והשני • ידה
 הממוניטת לפדן' ימו

מלובן כלולים שהם

דעת הנקר התפארת של עץ שהוא שעוש׳ פירושי׳ הב'
 בענביושומרaד יין חטה* תאנה* הרבפעביןזה',

 לומר טבל • כראשית ימי מששת מ! לן חת יאמה
 - WVW כי כלומר • משמרת מלשון משומר ט מהם שמחפוץ

itl ife !באלו בי וכמגא ואדם מהששת )משונן שהוא סא ( משוך הוא קים1לכרי 
* הכל ככלל גכשם '4 •והענכי' האשכול שהם חראשונד ימים *3 כי ולע ,׳ חיים

 נס הממכר ומהשש׳ שחטא' שאמרו מה ממנולפני׳ ויתבונן מזוג מן יינו'הס•
 לומר גובל או • ענבים שסחטח חוה ןוזן כעטרה* והוא
על ויורה ממש רה שמי לשון כמשמעו לחי המשמח מזק

 לבא* לעתיד אשר הגחלת חחשגח כפחד ואנשי׳והוא
המשומר ויק

׳ כעצכיומששמימז
 הוא כי רל בענביו משומר שאמר ומה • הבא עולם הנקרא בבינה בראשימשהוא

 לקלטת אין כי בו יגש שלא התול ימית ימובראשימשהם שסמהששמ משומר
 סול וזה הבא לשלם תלק הטלם לאומות אין ולזה מגעלשם שוס בהם הנאתזות

 אינו שהוא שכמו לנסוך בו שיכוין נטך.מכלי וששה! מטמאו לבד שבמגע נסך היין
 מטמאו ניגעבו ואם ישראל ששותה ביין שיגע איזראוי כך העליון היין חגיעלמלת

 הטעם שלזה המשומדומאתר יין הוא אשר הבא לשצם מלק לו אין במגפוהטותהו
 אשכטת נכריה הגפן מסירי הוא מ שנוגע או ויינם • משתרתי איה WM5y?! נקרא

a כ יט ̂ י  ic

 יעחידןכי עמנואל
 יו ואני האמת הוא

 ולא לדבריו עשייעוס
* מתריס



« עי חיי בי ר ק ר נ

שומהיסומממאקיאןלמ! , . ר י ממחמלמדיכלה פ ס כ  הרכפרמ»1ה ו
לב לגייס (נסיכם יין יסי;י יאכלו זבחמו סלב אסר פי/ס ר׳ינחק • השמיני ביום ״א י

 קדישין ישראל חזי מא ־ לון לקישא כעי וקבה קדישק דאנק ישראל אינון זכאין
ן לאתי פלמא בההוא כולאי/ליק מיימלמא כל לירמי  דגולא לאיהותיים עי
iph 6דעיל  6)?) ftnPJ 6דמכטר דיין
קי שארי א  יום ־ חי צל אם חיתח והיא חוח ונקראת תיק בפקין ומממן • יין ו

 וכל חימים שמונת מסמר לסדר שמיני יין בבין לישראל ויין לכלא וקלושה
א לישראל ר  אחרונת ח' * אליח רומזים השמיניות להא מליא כלא ולא ^
עין תיין כטיל ביה לעימ ישראל  והרמכן • אותיות י' מל שכשם בך ו
 הנכבד השם הסמירה לזאת קרא ז״ל לאקרי אתר מההוא «ן * תיי' עץ אקרי
 במדח נאמר תורה משנה כי בעבור לקלה מעכין לא נעל חיים ונפקי תיים
 תורת כמשנה משה ואמר הזאת* גוונא כהאי למתא לישראל ויין בייך

 המדח יכנגד • הנכבד השם את ליראה כהליה לקריכ ומאן מסאב לאיהו
 בית שהיא יד של תמלה היא הזאת הא לישראל ביין י^רב כל יסתאב•
 עכיל לאיהו ההליין כס ואסיר אסתאב

 א15 בלחולוי הוא ללא תימא לא לא ימל
לי מה כל »  הוא כולא לתתא ישראל ל

באתר לקאי יין כס לונמ'ללעילא כעין
«. UW /y i.|x.ץ. י ..... כך בגיני למפטרא ליין עלאהלובמא ״/׳ ,.

 אמח הסמך זח ועל * יתק קו הנקרא לאתעביל לישראל יין שתאן ישראל
 של וחוט חיתח ירקרקת אסתר רזל לישראל עוובא בקלושה תזי בלקא

 ותלבש אומר והכתו עליה־ משוך חסד ואתברכא ואסתרסא לשתי ללעילא
 כעבור חביון וכן ־ סתם • מלכות אסתר יין שתאן ולא קלישא עלאה יין בההיא

 שלם ביהוד בזו זו מתחכתת היותן ל ומספרא במסאכיתא לאתמגיל
 והמתנשא אחר בענק הזכירו עח ודוד מ רות שריא כיה להא דמסאכותא

 עד מתנשאת חאחחנח כי לראש לכל לישראל מסטרא הוא ולאו מסאכיתא
ת: דרך ראש למעלה ריתיה יסתאב בהליהי לשתי ומאן ח מנו

סערכןן לאתי לעליו' חילק' ליתליה היא יסתאב
יקלמנטרא לאתי דהאההיאעלמא

?נלתא1כעייןלכסראלאעלכלאעיןלאתתשרוJראלקלישי0ועללאי ל^־
 ל^יהוחרילסטראלשמאלא מכלאעין יתיר כוביקאתברדקבה ובנין דאתי

 תלישא שמא ימינאכלין וכלאתעבילכלא בימיפא אתכלל ומניחליתאליציה
ללטולא• עובלא יכעוכלאללתתאאתער וברכאןמשתכחיבכלהומלמק כחלו

עין יין לקכל יין מזמני לא <עצ ̂וכל לתתא ליה לכטרא בעי לעולא מנטרא לאיהו י
ףאןלעיסליהלתתאכסטראלמסאבותא לישראלהוא צטירודיליהקלישא

למנסרא יק לההיא אתר דאתי בעלמא תולקא ליתליה עלמא בהאי הוא יסתאב
סארי

 ז׳סגיחת קוראים העבודה ובעלי • אחר
 הזמנה לזו מזו אשך השגע והמשכת

 מוסימים השלישית מדוח שוס ומעני
 וקוראים השלישית• הזמנת ואומרים

ותה העזלישי שם על ירקחקת כן נם ̂ו



עה רביעי פרק חיים
 ליה יסאכגן ליה האיב ה«א • יJדאי לעלמא היא יי;כמר לא ליה נטר לא א1ה • סארי

 דכטרין ישראל אנין זכאין דעלמ׳דאי;י• יין כההיא חילקא ליה יהא לא עלמא כההיא
 דין בעלמא ישראל אכין כאיןr דא עלאה בנטירי למלכא ילסדשא דמכטרא למאן

 כן גס אס כי לבד בנסנן עליא לא היק אסיר כי אחי לן הנה ’• עלל דאעי ובעלמא
עו נעבד 1איכ ט מכסט שאיני הייע עס טמא היא של היין גס ולזה בנגיעה
 הנעשה יין יהשיעה ־ בהכאה מיתר שייני מהחלסנתאלא היא גכ0 מפגי והטעם

סירי למי קראי טמא כרמיןפירו מגית מלא יהיה אשלי שכיגעכי האימיתאי ש
שן; סיחאלקגענל

 מקךכת ח פרק
ת ט השוים ש

 מערבת ה פרק
השוים

nחס m o n ת אשר  יארשתיך לשין לתתי« שיארסנח בחם ענ
רשיתכי מלשין עזר בשס לקוראן העמדה בעלי

תחת היא האחר אל המשתעבד הדבר כאשר אהד בקערשסוק ואבאר אחד•
̂ ‘ המשעבד של רשיש מזנאתי וכן • ז׳ל יעהק הר אלי כאת

א אמר הראשונים העבודה ניבעלי לאחד הו  • יהקדישקיכו הארישין סיד ו
ברכו' האריסי׳יהקדישי׳ישבע לי וארשתיך לעולם לי חכתו׳וארשתיך

 כי לזה רמז היא בזיעט ששין שאני • וברחמים בחסד וכמששט בעדק
 ליי' אתס בכיס הכתיב שאמר מאחר לבאר יתכן לא באמונה• לי 7וארשת
 שלט שהפרי ראוי )יד לנרי (אלקיכס לע׳ שירמוז ומשנט זנדק חזה בשסוק
 מעלה של לזייג הדימה בקדיש׳זייג יבא מפגי לתפארת ומשפט לע' עדק זלתפ

 ברכה יחיד • דברים ג בי המתחברים לתפארת הרומז לעולם הזכיר שכבר
קדושה בסוף הזכיר וכן • העולם עקר שהוא

יהיה לא נם חאמונוזהחמזתלעט׳•
 בלשון לישראל הנביא שאמר מה הוא הכתוב באור אכל הנטן• על חמדות סדר

 כנח ולכן ישראל של ושרו ישראל כנסת שהיא הע׳ מהתפאר׳אל חבאוז הנבואה
 אליו יארשנה ובמה ועקרו העליון עולם שהוא לתפא שיארשנה אמר נקבה בלשק
 בחסד עוד אליו אמ׳שיארשנה כך ואחר • משפט הנק ובשלישית ערק חנק בשניה

 אומר כך ואחר מדותיו על רחמיו שיתגלנל כלומר חששית וברחמים הרביעית
והנה • אמונה הנקראת לעשירית השושבינים שהם אלו כל עם אליו שיארשנח

 באמונה הסד של הוט להמשיך עקרה אשר ההמשכה משפט בסדר הכתוב דבר
 יש כי הזה הכתוב ויעיד מקום בכל והקדושי׳וחברכוחנזכרו׳ האחסי׳ סוד והוא

 • כלן וכן והששית השלישית וכן והאחרונה השניה כמו אחד בשם הנקראו במדות
תנעוץ אם אחד מעמד ולאחחנח לשניה כי תמעא היטב ותחקנר תדרוש וכאשר



רב^ פרק חייט
ו ילק• ,*יהסימן קדישה ה ש י ד ק  ליי׳ראשייג ישראל קדש החכמהשכאמר ה

 ) מד כיתךניתזין׳ אל ברכה שנא׳להניח הביכה מצד הברכה (יימ«הב) תביאתה
 בארק אחד ישראלגיי כעמך נקראתביי;•(היח(דמצדהחפארי;שפאח(מי יהיא

 ברכית(ביחיד ישבע בקדישק יהיה שייינכי ראיי יכן * ישראל והיא )יי לה (
• הזה בזייג שירה הקדיש שמי יאז
 וקלשלימיתולעשית סוווןבתדולתן• כה מקדשין שאנחני השבעת כי ויה

 מוים וחאחרעה השגיח כי נאמר ולכן היא כי שבשם הי' לתבנית עגילה היא
 בתחלתו סופו תנע^ אם השמות בכל יגס הקדישה כה אשר סתומה מחשבה
 חכמת נקראת זו זוחכמחוזוחכמח• כי החכמה יהיא הקדש ריח נקראת

 כבחיר ואומר • שלמה חכמת חו אלקים על מזרה קדש שלשין קדש נקראת הית
 נכתבה ולכן אביו מדוד ירשה שלמה כי ים) ייקרא (תהיי שנא׳׳קדישיס הפרשה
 הוא שמו כי לעטרה הרומזת בה' שמו היא יהתכמה ׳ פרישים תהיו נשרישי

 כמו חשלום בת והה'היא השלום■ מהעיסה שנפרשה הראשינה הספירה
 ושמן הואיל הקבה אמר • שם שדמזו לשין כל ילזה תכואתה ראשית היא כי

 נתן ויי׳ שנאמר בתי את לך אתן כשמי ימאתרשהיא מורהעלדיך קדישה
 שלמה כל וארזל ■ לשלמה חכמד היה בימג לקדש ראיי הקדישה תחלת

 מאחד חוץ קדש השירים בשיר חאמוי הי׳שהסכמת יהיא ליה הדימה דכר עם
 ידעת יוכבר שלו שהשלום מלך כלומר לתכלית היא הזה שהזייג כדמיי^מאתר

 בענין והכלל , ■ העזלום הוא היסוד כי ההין יהשני ׳ הקדיש (הפרי התביאה
 בארץ השלום היה בימיו כי שלמה לפניהם הב׳עדי׳אשר הס ההייה שכשם
 בי׳ה״ העזניה י׳ח' בשם נרמזות ועזתיהם של כדמיתהאצבע היא יהי' * מקדש
 ול בי״ וחאחחנה אותיות ד' של שבשם החתן יניח* הקדושין המקבלת הכלה

 נרמזו״ ועזתיחן יתבאר כאשר אקיק של שכעת כעשת יאז באצבעה הסכעת
 לפי זגדק וזו דקr זו יתבאר כאשר בדין ז' לדמית יהיא באצבעה כדמיתעגזרה

ק כאשר כי  ודרפזו למעלה* שהבאתי הכתוב כעשת הי'היא על הי' ת
 שהעדק תרדוף זגדק זגדק בפסו' בבהיר שבעברכית לקבל אז ראייה זה ז׳ימפבי

• היסוד שהוא הבא לעולם רומז השגי כי בעלה עגורת תיל אשת נקראת יאז
 רחמי׳נמודים שאיננו בעבור כן ונקראת שהיא יהי' שבתפארת הי' היא הכעל

ת כעשת העכורה יהיא העשירית  והעט׳ חשניה כי הנה • התפארת כבזו עניי
 תרומזז עדק נקראות והתשיעית התקינים כספר יראה <בא ־ כעלה

 שעור לה שאין גדולה תרומה השניה* צלמין דאיכין קליפין לתברא בעו זבד
 פוטר' אחת חטה שאמח חתור׳כמו מן מבואר והיא יכי תכיר שכא אתקרי בה

מפני שעור לו שאין והטעם • הכרי (דקכא) עשיראה כתקין עיק
 לא אשר העליונה לחכמה שתמזים כ<

• מעלתה לגדל תשוער ולא תושג
המתבוננים האחרונה חכמה שהיא לעטרה בה ירמזו חכמים בה שנתנו וההזעור

בה



ו ע רביעי פרק חייט
 ארץ הנקראת הל היתה המחשבה תחלת כי פי' עקר תתלתמחשכה כי

 כי היפיעהע׳במחשבה תכף יבהופיעהחכמה חכמה הנקראת מארץ
9 מכל בכל לאב ל(מה הבת m נברא( שמיס שאנמר (מי • בסוף תתלה נעוץ
בתבונה שמיס כונן שאמר הפסוק לש המעשה בסוף שהי( אשגי ט אומר תתלה

זה כל עס ארץ יסד כתכמה שאמ' אחר י
 המעש" הליסוף i!במעלה השמי׳קדמ( שאמת ומה • והנביאים החכמים בה

 היא העגו כי תאמר (אס • העקר ה(א * מארבעים אחת ישח עין דהaד בענין
 לשמה מדבר זה כי ל י * המעשה ס(ף אחת בינונית מששים• אחת רעה עין

 נברא( המתשכה בתחלת ש^ה השניה ראשית * לשנים יתבונן מחמשי'
 התפא אל המעלה קדימת ישאר (אכ היא והעטרה ■ הראשים ראשית היא

 שבפסוק מאחר זה לפי העקר (ה(א ולמטה ממנה שנמשך למה ראשית
 נראה בסוף לקחו בתבונה שמים כונן ומששע׳למט׳להעמיד מלמעלה מקבלת

 הוא המעשה וסוף המעשה סוף שהיא ראשית שהעליונה ומשני התחתונים•
 ׳ תחלה נבראו שמיס אמר ולזה העקר למעשרו' ראשית תחמ׳נדולה לכן הכל

 באופן פירש צדק שעג־י כספר אבל כי לומד יש ראשית שנקראו ומשני
מתחדש שם כל אמנם ־ לשונו וזה אחר יי' יראת חכמה ראשית שאמר הכתוב
 שה(א לפי תכונ׳הדין היא שלס בתדוש לומר אישש טונורו שתי בו יש )מלי׳יךא

 יש ששיי שהוא מי וכל ־ ששה ואינו עשוי והיא הנקראתירא׳יי' לראשוג' ירמוז כי
 הגמור הדין סוד וזהו וסיום נכול לו ואישש' חכמה• הנקראת ראשי'לשניה

 כהכרת בהס דבק החסרון שהככראים כי כלוט לעטרה חכמת rf70 תרמוז כי
 כלו ולפיכך ולקבל לשאוב צריך חסר וכל היא העטרה שהיא חכמה מן ראשית

 מצד זהו וניתן משפיע לפעמים דין״ואם יאמר או • השניה או יי׳הראשו^ יראת
 איננו שאס נותן שהוא בשעה שמקבל השגת תחלת כאמר עלהעט' יי' יראת

 שהחסרון מאתר לתת אפש׳לו אי מקבל הנקראת הע' היא ההכמ׳ שהיא השניה
 כלס המרככות קשר סוד בו^וזהו דבק השני׳והראשוג' כי משני זה יראתיי׳וכל

 ככראת ארץ מדאי כי ושמי' ארץ בסוד וגם • יי' יראת נקראות והעטרה
 מה אצל שמי נקראת ארץ ואותה תחלה כמו כן הכתוב ויתבאר כן נקרא היסוד•

 בחכת שאמ׳יי סוד הימיב'וזהו שלמטה היאטכלת חכמזזשלמטה שאמרט•
 )נ משלי ( כתכונה שמיס כונן ארץ יסד מסתכל המסתכל וכל מעלה מחכמ׳של

ק על הודו ואומר נתיבו' מלב' בלולה היא הזא׳כי בטבלת  קשר זהו ־ ושמים א
כשי איש איש בשניה נרשמו אשר

 הארץ או תחלה נבראו השמים אם המהלוקת והיא • ארץ ונקראות • מעלתו
 עקר תחלתהמהשבה כי ואומר השניה על כונתו תהלה נבראת הארץ שאמר מי

 עמ׳ממכמס מארץ(רל ארץ תחלת כלוט )נ משלי ( pא יסד יי׳בחכמח הכתוב ואמר
 המעשה סון* גי מנתו תחלה נבראו שמים והאומר • בתבונה שמים כונן כך ואהר
מן pהא מקום מכל • עקר pא הנקראת העט' על במעלה התפא׳שקדם כי עקר



רביעי פרק חייט
 שליש מקומית ש« סוד יכין הללו העמוקים סודות והמבין הסעיריתוהמעלית

 ברא בראשית שבא׳ תחלה אומרי׳שחיסכבראו אלו כהס ומתכיס נושאים ולה
 עשות שנא׳ביום תחלה נבראת ארץ אומרים ואלו • אתהשמיםואתהאק אלקים

 בשעת בכאן התעלותסדורים סוד רימז והכני יאשיעב) ( ארזושמים *י׳אלקיס
ובשעת וארץ מעלתמומרי׳שמים זכרון

ק אומרים והשפעתם קבולם  השלימית כי ־ השמים והשמי׳מן הארץ ושמים א
ונקראות ©מים• וחתעארתנקראות שאי׳לךשמי^הנמנאלשאיכההארץ

 והעש׳ ־ ילותrלא בכור השניה • בהוד מנד שמים שאינה ארץ ואיןלן • תתלה
 שנקראת או • שתחתיה מה לכל בבור העליון הכתר מלבד המעלו׳האמכעוות

 הכמת נתינות מלב כלולה בהיותה כן ואינו נויט האמתייס השמים שהוא ית׳
 בראש שנתנה אובעבור • הנקר׳בכור עשר אגל ומלכותהנקראתארץ מקבל

 לום׳ רלי׳חואיששר אותיות ד׳ השםשל מקכלת שהיא ספירו'שנקראתארץלבד
ירמוו אתנהו בכור אני וגם דגתוב כי היא אמנם ־ בהם משפעת ואיכה מכלם

שיתננח לע׳ואם׳ רומזת אני מלת כי לזה והמבין * הנבראים לכל שמים סוד
 ד׳אותיו׳כלומ׳להעלות׳ של השום בראשו הכתוב שאמר מה סוד יכק הללו סודות
 לאני שיתן לומר יש או • ראש למעלה שמים ידיך ומעשה יסדת הארץ לפגים

כון והוא )עגל קב תליה (  שיששיע כלומר במר הנקיאת השזניה אגלי ויש ־ ^נ
 במר הנק השניה את אני העט׳הנק׳ על בדרוש כתכתיו ומקובל ש׳אח׳ככון כזה

בסר ותממא ־ במד היא נם תודה ובזה :תמגאכו האניליתשם
 השנת מראשית יז־רשנה כי עליון בכה הפי׳כו דפבאנילותוכד שחיתח

 בכל כלולה ותהיה השנה אחרית ועד פבאצי^'7שהיתה מאחר
 השעל אל הכה מן הכל להתיא כדי יקת שמה על כן הנקרא שהבכור ראוי

• כמותו אדם של ושלוחו עליון בכה ז בירושה תלקים שני
ל דו  ב^רכת העטרה עניני שיתבאר וממה • המברך מן אמןיותר העונה ג

 נוכל שרזגושיןבאמילך דו שרייתה הטעם היא0העונ'אמןמושךמןהא׳
 • שנים שי נוטל הבכור למה להתבונן הן' ודרך בבינה המ׳שהיא דרך הכתר

 הרא' ולא במר השניה את שיקראו ומדי וגס וכוקבא• לכר הכיללת הפשוטה
ת שהוא כאמן תלך לאל ימין  עד מדי * העשיריות בעבודת זה יתבונן שלהם י
 נקראו׳שלא ושזתיהן ־ וקיים חיrנ ועניט אלו אמות ושלשה ־ אותיות תשע ובהם

 אכבנח • לשנים זד, ויתבונן כסוי מלשון בבינה, בכתר.מלך האנילותאל מללים
 אמרו זה ובעבור • אומן אמונה מלשון ונאמן פשזט נאמן הם בדפאשר נאמן
 כי המברך מן יותר אמן העונד, גדול שחזת בשתי לבוק נריך מטד ־ כפוף

 אך אחחגה לאמונה ירמוז לא המברך אד׳שעולה יקזק אתיז אל איש המשזלבו
שד • למספרם  העונה אבל ־ בכללו והיא העולם מזכיר שלה המלה עם אמן ו
 כי לאומן מאומן הברבד, ממשיך אמן השלה גדול ולכן יקיק קי׳ק יקיקקוק

בעבודת זה אמונד,דתכונן מלשון אמן אינו המברך כי המברך מן מתר אמן
התשלות מזכיר



p חייט i י1חצty n6f
 כשאימ המ כי הרכ ולעז; האציל('* כל שכיס(כולל מזכיר וזה אמד שס אס כי יחכיר
 יא של בברכויצ כיזו קצרויג תלייג אס כי בברכה תזכיר שאינו או בברכה מהיין

 התצית בברכע תברכיס אנו אשר האחרויג בברכיי; כי השבח בברכיי; או ברכיי;
היציבים שאלי יבעביר תיייזד^־ ספירה על תהס יתלה תלה כל מורה התליע איעס

בברכיע איכס האציליע על הריתזיע ^
 אתן תלע יח של בברכיע ילא השבת מי»ל ואסל כעגץחברכזת־ התשאת

 אתן העיצה גדיל יאז חסריכס תשלתע מתגריםבמלחמח חגוליירין שהרי כזח
 בברכעהתציע אבל ־ התברך תן יוער חםשיאחטברך ■ מנעוזיס ומגורים
• גדיל ייקר היא התברך יברכעהנהנין כמלחמה ומתגרה המתחיל לגוליאד

ס ובספר חלשתי מעני המלחמה משלים ואינו ^י ע  ק1י העיכהיע?׳! גדיל ה
‘ בגין התברך תן ייק אתן הנמשכת ככרכה מתחיל המברך כך

ק דתעתברין כעבור מלחמת הנקראת מהשניה  ארבע ־ כתדא יכלה ח
 כשר שיר אריה יאינין אד׳ אינין תייין מזכיר איט כי משלים ואיט דין היותה

 זבזתכא בתיתא־ תקבלעליהי׳ אדס והמשיא דוגמתה• שהיא האחסנה
 אריה יפני דאעתרבה דאיהיביתיכא המנעהים לגבורים אמן העונים את

 להתכיס הריצה לארבעעס הימין אל מראשית הברכה ימשיס כי במלחמה
 ה׳ לבא• לחבל לשתאלא שיר ידרים־ העטרה שהיא השנה אחרית ער השנה

 יאעה זהב תצפין ה׳ עתן דלבא הבל מלחמה ושתיהן דין שתיהן כי ובעבור
הריצס כלבא ה׳ דאיהי זתנא בההיא לגבוס׳ העונים המשילו גבורה ושתיהן

 אדם דתיע ה׳זעירא להעשיריצפין■ אנשי מעולם אשר הגבירים חמה בי
 תלכיעא ה׳ יקיקיהיא אשעליס בה יפלג כיון לגבורות שהגיעו וביון השם
 עכל: כללאדכלא היא קדישא הפחד גם ומתגבססומנעחים• פלג

 כלהארזלאיעשהתשפס השופט אכל • אחד ענץ והכל גבורה נקראת
תבקש היה יאש׳עי״) יכי׳( המברך מן pא העונה גדול שאמרו מה

 רממיס שהיא התשפט מדע אברהם המברך אבל וכרך• כשהואהטן*
 :החן במדע שינהיג «לא יותר המאת בהזכרת וחושב והמכוין

(ש,;,ק ואין לאומן מאומן ממשיך הוא בי גחל
המברך נקרא אוא או אמן• כעונה כן

 • מ״ה את וטעה אחם הוא כאלו בתפלתו השם את ועובד המברך כל כי לוחם
 וחתפא' קחמח• תורה השניה תורה• נקראות והעטרה והתפארת והשניה

 לפעמי׳אל כענינה הע׳נרמזת כי מפני ואוא ־ פה שבעל והעט׳תזרה ־ שבכתב תורה
 והשלישית ■ לכותבן רשאי אתה אי פח שבעל דברים אמרו רשימ הנקרא השניה

 יעשת לא האדץ כל השופט הרחמי׳כענין על יורו כאשר משפט נקראות והתפארת
 • המשפט המלך תשובה ימי בי׳ אומרים אנו (ראשיעית)ועלהשאשית משפט
 ערק שנאמר כמו משפט והתפאר׳נקרא ־ המשפט שהוא המלך *fi חרמבן ופירש
 לשאשית כסא שהם התפארת ומשפט העט' חעדק פט) תלים (כסאך מטן ומשפט

WVP א 1• ב 2



̂י רק0חייט חמ̂י
שתייח היהשלישית שת«המל(י;הלל« ורצה נקראיתאל ו )jעאריJ 

ת או ר ק  הכריבמן השלישיתיישב כי • השלישיתזהעטלה גאילה ונ
ט תבונן הדסי: הם י ה 'ס'1כ הזה 0ל1ה׳(הע בי' נברא הבא השלם כי מזה ו

 ממז אלקי׳שבפגמק 1י1 השם של לאשינה כה׳ שמדבר הלאשזן העי' לעי העי'כי
It פז זהביכה החכמה , .

 ©מכל אולתעך משמט נקרא והת»ארת העט גם אמנם השלם כן אם
לייייי ושתיחם כיחמשמטלאלקיםחוא־ הבכין שהיא הבא

אל^ז נמלינ השניס רחמי׳ השלישית אך החסד ברהמי׳גם כמש׳ביק יק המלל
(השלישיינמסשלכז ועליהם גמלים• רחמים וחסד גמורים זהה' הי'שבחכמה

ושמים לשכיס ארן או אקב«ך גחלים וברחמים הכתוב אמר ולעי • שבבינה
ויי׳אלקים לתגונה כי מזוגים רחמים והתעא׳ כד) (ישעיה המג'השכיתשגם

• לפועל© והמחד-ושתיהן החסד כין המכריע הוא היא
 אמנם • הרחמים אל הרומז אל נקראות

 (ראשיינלא) אל כית האל אנכי כמו גסהעטר׳נקראתאל*
 יי׳ אלקים אל המסוק מן אל נקרא החסד וכן • היסוד שהוא הרחמים מן וכלול
 והתמארתמלך עולם• מלך השלישית מלך• נקראות שתיהן וכן כ) תלים דבר(

 לשבועות• נדרים מהבין בסמרי אמרו זה ועל השמל עולם להנהיג מלכה של
 התחתון עולם של מלכו הוא בי מלך העט׳נקר' וגם • וכו׳ המלך בחיי נדרי׳כנשבע

 מלכו ויקרא • העליון בשליחויעולם הכל כ• העליק עולם של מלם שהוא בעבור או
 מלכו קראו ית׳ מאתו למלך שנוסך בעבור בי )עלי׳ב ( מלכי נסכתי ואני כדרך

 ■והשלישית העטרה ולמעמים • היסוד וכן • נרמוותבשסשלד׳אותיות ושתיהן
 כה השלישית • שלהם הכח בלומר הם אל המלה ובאור אלקים נקראות והעטרה
הדין המנהיג על מורה המילה גם ■ שתחתיה למה כה והעטרה • העליון העולם

 בכה השמל והעט׳בעולם • השניה בכה העליון בעולם ומשגהת מועלת השלישית
 בה' השלישית • ה׳ באות נרמזות ושתיהן היסוד וגם גאולה ונקראות • התפא׳

 אמרו ועוד .תחתונה וח' ה׳עליונה ואמ׳בבהיר ■ אחחנח בה והע' שבשם ראשונה
 השלישית כי יתבאר הדרך זה ועל • למטה שכינה כך למעלה ששכינה כשם שם

 אות׳שרא׳יהזקאל שהם שלמה הכתבי׳שעשה והעט׳יושב העליוני' הבחבים יוכזב
 שבינה ד׳מהנות שהם שמים יושב והעט חתמ'• שהיא שמים יועזב השלישית • זגה
 התפארת של מלך נקראת שחעטרה או • זח דרך על שמים מלכות נקראת וכן

 יתבאר ולמנים נמש נקראים וכן ב) תלים מלכי( נסכתי ואני וכדרך שמים הנקרא
 • בראם בה' בהבראם במא; זל הע׳ודרשו נרמזת השליעזית ברמז כי יתבאר ועוד

 הרומז שבשם בה^אשונה שנאמ׳כי אחת מונות שתי הדחש זה יכלול כי ואולי
 שעקרם ז'מדות שכוללים שבשם ה' בו' הרמוז העליון העולם נברא לשלישית

ם עקר שהם לעטר׳ולתמארת שבכתוב ושמים pא וירמוז והעטרה התמ׳ ל ^ 
והשנית * להפך או ולשניה לשלישית שבכתוב יי׳אלקי' וירמוז הי׳ בכח בה' הנברא

שבה׳



ח ע #רקחמיז»י חייט
 המעלים היי והם הדע הם בפסיק הכז' אלקים ייי' אחיינה אמפשמדברבה׳ מיא

 r בפסיק הנזכר ביק נברא המלם זה כן אם הגיפכיי' ישמים ארץ היי *הנפעלים
ח הפפ המבעיעהם * הסבעגפיכי' מן יסורי שלא וראוי ^  , יהיסיד יההיד י

̂• בג־ ימשםיפרד התקינים בספר *1יכו ננהיר שיש לאבני כשתגיעו ר/
ל .ד ןן3א אללן ךאשל׳ לאלכע^ יהי?

דאיהי בפישין עאל חד לפרדס דנכנסי העפל העולם נכד אחחנ׳שבשם מבה
עאלעיחין תנינא פישינההלכית* • עבאם וכל pum השמים סעקת
 הילך כל ביה לאתמל ההיא קביל יתמן כי ולעטרה לתפארת אלקים יי' הרמוז

 1גבלי יתמן חין גי )יא ייקיא (גחין lb התפ' בכה השפל העולם ברא העטרה
 דלכי אשל לגבר עלהאתמר א'צ גבר והתכונןמזהכי ושתיהמנותאמת•

ולא )ב' ב אין (בעדי אליק ייסך נסתרה בו׳ הזה בי׳ה׳והעולם נברא הבא העולם
 הדין ייייא עד קכירתיה ית גבר ידע הם היסוד או התפא׳ כי זכרנו וכבר ה'

ילחכימא רמז איהי ידא תמן דאתנליא עוד לך ונתבאר החיי' ושנרור הבא עולם
קל חד בחדקל עאל תליתאה ־ בלמיזא שבבר הבא עולם מאי בבהיר עאמ׳ מה
לדרשה קלה חדידה לישנא ידא העולם קדם נברא הבא העולם בי ־ בא

דביה מיחא דאיהי בפרת לביעאהע^ הזה העולם ברא הבא העולם כי הזה־
בן )מאלי (סאןניהסןד ירכיה פריה מלא שם הוזכר לא למה עוד ויתבונן

דאוריתא בקליפין עאלי עזאי ובן זימא תולדות אלה עד בראשית פרשת בכל
 במיחא עאל ר׳עקיבא ־ בהין לקאן הזי העליון הפרש׳יספרבפועל בל השמי׳כי

 • כשלם ינפק בשלם דסאל כיה אתתר העולם ממנו אשר השלישית שהוא
 בבי היינא חד יומא אבא אלעזר ר' את' • לה רמז שבפרשה ואלקים העליון
 דאת' ניהי מאי חבריא מדרשאישאילי כפעולת יםפד העוטים תולדות ואלה
לאבני כשתגיעג לתלמידיי ל׳עקיבה והנה התפא׳ בכה השפל בעולם העט׳
 שמא מיס מים תאמרי אל מהיר שיש הזכיר לכן מלא עולם על שלם השם

 שקרים דיבר דכתיב גרמייכי תחייבו עקר כי ומפני רמזנו• ייאלקי׳כאשר בה
 אדהכי (מליסקא) עיני לנגד יכין לא הרמוזה העטרה בפעלת יספר הפרשה

 קא דעתיקין עתיקא דסבין סבא הא זח על כי ואולי • בה׳בראם כה׳דרשו
 תשתדלין במאי רבנן לין אמר כחית המאור היא כי עליה לרמוז קטנה היא

 דאר בהאי ידאי ליה אמרי )עמקייע סא בי בה מהשבארתי אמנם • הקטן
 שיש לאבני כשתגימ לתלמידיי עקיבא ■ אמת הוא גם1בד נברא העליון העולם
מהיר כנפים • כתרים נקראים והפחד והחסד
ידי סאורועגיגעןלס) ( עולם קדושת

 שני השירים בשיר שנאמר השדים והם • להם רמזו הארק ובדי • יעקב אכיר
 ארזל וכבר תאומותם יתבאר ולפנים )ד (שיר זגביה תאמי עפרים כשני שדיך

 שלא וראוי הכל יניקת מחם כי אשה דדי כשני בולטים שהיו הבדים בהארכת
טהור שיש לאבני כשתגיעו שאט' כמו שיש נקראי' ושתיהן • הטבעות p יסורו
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חמישי ■דק חיש
מ' סהיר א לקידאי אמר • י  היכנין65ע3כממיכי איקמיה יהא הכא איע מלאה יי
א דאמגליא יכגין בתיתגא י;טטין דלא טמיר מלאה ריא דאיהי ביכייכי דא יז

מי א מ  נשןין דכיין מיין דמנהין יי אמן טהיד שיש אבני מדאי )(י»א«א לי
 W איהי ביניהן נטוי דאיהי י • י יפיפא רישא א באת )ימיוין (טמירין יאמן
לעילם• ימי מניה דחכיל מאן מיים
 פי וטםעתי אלתאמחמיטמיסוט׳•״ יאנין ביייצר ב׳ייליןאנוןרמיזין ואלין
 יאמת מלא להזודר' בא מים מלון כ»ל ייציר׳לתתאין לעלאין יצירייצירה תרין
 חרטויוון כי רחוק ואיעו הם רשויו׳ שתי תמלומית יתכמ׳בשין בראש תכמ ואנין

 חם וגם ו® משם המועלים הם אשר ממכמה תטלימית אנין (לאי מכמה
 אשא כמו הרים ונקראים • האבנים לקבל יאמן כתרעלאה לתחית עלאה

 מהן >והאחד ׳סקכא10ההרים(י אל עיני ביחא נמתי למעין לבהיןתרין עיינין ב
כלהשבע אמנם אלן* בהררי מבהמות מתרין לאיריי( בגין נמתי יאמאי רבא
 נסימעמידי סא(מהנס ( הרים נקראים לישראל(לא עלון נתי משה אלי׳הוה לימין

 חיסוד )סיים קראי השבע כל כי אלן> גרי׳אבולא יבא ינפלי יאתברו בהין זכי
 • העטרה וגם י מים נקראים והתשארת בגין נפלו יאמאי * ישני ראשק לבית
ליייצר(יהיב י' לאיהי י' מינייהי לפרת

, , , ליןאמרניןמסטר׳לטהלעתטובירע
 (ביאלן> בהררי מבהמי מהן והאחד לאסור דמתמןאתיהיבתאיריע׳

אמר־ יכבר הרי' שנקראו אל ראיה מביא מיי(̂(
̂( מקיבא רבי אמ' לא :אבנים הם p אם הריס שהם שמאמר לתלמי

 לאימן טהור שיש אבט שקילין תהיי לא * מיס מים תאמרי אל טסור שיש לאבני
 ״ לשמאלו(קסלע כסיל נש(לב לבר לימיני סכם לב למתחן ימיתה מיי לאנון אתרכין

 לעזהלעתטיבורעאנון לאלקאבכין בגין גרמייכי (לאעודאלאאתחתמיימ
 גס סייגיה אמר •3b פרילא אb ביחודא אימן טה(ר שיש אבני ואלין כפרולא

 פרודא וכפלו(אית מפייסו הקיים p אסיזלק להא עאמת ואס המאמר זה בסוף בשה מגאעי ה1
 אמו ■ הוו עאכון דאמברו יאלין לעילא פיולא ליעעמן להא לגג^עיכי יכק לא שקיים דובר בינייהו
 1בע ליגגלא בולאי מעלן יוצא ובהר לא > «ליהפיק^קמכיהי לנשקא

& )אבל רענעליסה יגורך לא ההל קליפיןביכראין סייםלתמןלית  כעזללת
 סמך לאיהו אשן לזשר לעדן בגנתא נטוע יאיהו * ניכיאין(לאן איתקליטן

מן מטסרנן  ובגין נפתליעקש פמן למיהוי ערטימא ליתתמן לקלה ללעילא עלן ל
 דיליהלהשקיתאת מעדן מעדן יוצא במטטרק למימר יכילנא ־ יוצאיכל ונהר לא

 ליליה ואלישעוקליפיז גןליליהפרלסליליהלעמןעאליבןעזאיובןז(מא הגן־
 טי^הוטהרה• ופסול• כשר מסטראלאטובומסטראלארעילאאסורוהתר*

 הוא הכי אלא איהו אתקרי לא חיים p< אבל ולאי היא הכי ר׳ר׳ יאמר סבא תל קם
 • ירע טוב הלעת עץ איהי לא לרע יצירה וחל לטוב יצירה תל וייצר למלה רזא

יצירוין שתי למיתאמניהתמן ימסטרא עץלאאלסזעוראמסטראדתייפמניה
ליליה



vif̂ פרק חייט n
 האלמס תן עפר אמהאדם אלקיס1י (ייצר אממד אס(ר(התר(עליה דאצ(ן דיליה

 עדןתי(כתא(עליהאתתר דאשככתאעלתה (ישוכאפז(נשמתתייס(יאשיעג)
nw ׳ תתאה שמתא הנן לאעתידאלאמצעיתא• )5כתיךהגן(יאשית הקייס 

סחיה לנפש האדם (בהין(יהי לגביה א0תצתקפיריןאכ(ןפשתתאר(תאנפ ש ) ( 
 סליק אלין מלין לאתר מיל מיים פשתת לאיה( לשכינתא ממס^תקרי מעי( דאימ
איתלל^/^ שמיו ה(ה(ב(לאי לאיתלאכא1ב רשמשןתברייא אמד ,. ״

״ י /■s־/.3 7 בגן האלם(ינימה( את אלקים1י אבתריה(אתר(יקח קלא פתח ’ ^חיל י
 כה(ן(משם לאתמר ישילין מל ליה כסיל אלא ליה כטיל (יקח(מאן ^לן(יי?)
 כגויכ' דעלן כגכתא ליה מכה(ן(ש(י ליה אפריש )שם (ראשים לארבעה י«־ל(היה

 בתייבתא(מתעשק בזמכאלתב לאתברימארבעישודין לברנש קבה יעביד לא
תא רי  תתאים נעשיה אפריש יפרל ימשם אתויר מתמן(עלייה( ליה כטיל קבה מי

 לעשה(לשמרה בפקידין לעבדה שבנתא לאיהי ליליה עכתא ליה דנהין(שיי
ם ללא הפקילין א  ישילין(אתעביד ארבע על רישא יהא איהי ליה ל«(רא זכה תע׳

 ישליט רבק לאיהי ביה יאשתמילעין יליהילאעלידאאמרא לאשתקיקעל כהר
 הרע(בל יצר לאיה( לרע דאילכא מתלירי אתשקיין עלאיריתא עכר עייהי(אס

 שיינעא')(ימרר( (חייהם(כי' את יימררי בהין אתמר מארבעישידין לאנין אברין
 אתת(יבא( עליהי לטיב משטר' לאנין לגזפא קלישק אברין (לגבי כמרירי

(ממרה לשיעתמים יכל( יירתה(לא '»  תתכיתי' מארי אמרי לא כגייכא )שמייגשי (
 בלמן יבלבנים * בקל(תמר כחמר ־ בקישיא קשה בעגלה (ימרריאתחייהם

 אס משנה לא עבלתם(כי׳ כל את ־ ברייתא לא בשלה עגלה ובכל • הלכתא
 המים יגיה(ימתקי חיים עץ ילא )שם ( יי׳ע׳ן ייירהי גהין אתת בתזיבתא ת«גין

ח ימטההאלקים גיה לאתמר משיח לא  משטרים מטטרין לא מטה ל) שימע (גי
 לח(יא אתהפך כל לטזב משטר' עזר איהי למטה אתהפך כל מית^ חיים(משטריה

 א(ריתא (איה( למשה בילא ליה משר יקבה ־ מפניי משה מיל(יכש בנגלי איש
 ביה ביליה(אתמר קלה ליה כטל בטכרא ביה למחא מיל יהתר ר1אש לכיה לבעע

 )שייא סא (הרע יצר איהי ישבט ביה ליה לייחאה )כג ב שימאל ( בשבט אליי וירל
 לאשתלל נש בר איהי זכאה יפרל (עיל(משם * מחמתליליה בגל^תא איהי יכלא

 למישי מתתן(אזיל אתפרש מל׳ישילי גיפא מהאי קבה ליה לכטיל באיריי^לבזמכ
«׳ישאוכך כשם על בל׳חייןיאתמרבהין רישא  יי׳אלקים ויצר צא) (תלים (

 תכבד דיינה בכבל אחרים(איהי אלקים למתתן 1ע אלא ליתצי איקמוה הא ׳ זכי
 עיבד כאלי הכיעש כל איקמיה (הא כיעש יהכבל ליה זרה עגילה לאיהי העגילה

 חרבא מרה ישפך(יאשי׳ש)(לא למי באלם ששכיתלמי׳כדא איהי(יצי^לא לא • 1ע
 ג׳ע לא לאתר פיית(משליס) כחרב חלא כלענה מרה המיתכלא(אחריתה למלאך

 שמא(ערקין ליה לית לטחיל ל) פיה(כנ'(שם יתחתה אכלה אתמר עליה טחיל ולא
 אכלם איש ילא שמא ליה אשכתנא זלא לכבל איכמא ללמא מעבירי יאתשקייא

לחזאן תיל ללבא לערקיןללתא איכון חתרה למיס שופכי כל כי׳ שה ומחתה



חמישי פרק חייט
 מאן דטמזל איכמא בדם בתשןכא א^כסיין כלה( ועריי) קדמה פרמין כלהק טרה

 כגיהכס ליה נדיינין טחול חרה כככד כשחתיה גליא ע3ו וע! ששכו׳דחא טל דטכר
 כמשכן אמרכין ושיט יק כמשק אינק עריק טו אףומיחה משמיע עחחקעלייה(

 עגלה לא אמך ערגע לישראל קבה מכי עחהק זשכיכעא בגלועא ישראל דגלו קדם (
 עריוע גלוי ועל אחכם שלמה ובפשעכם דשכיכעההד ערועא גלוי איהו גלועא ודא
 אימא ליליע איהי טיוה והאי דשכיכעא עג־וה איהי בגלועודא ושכיכעא ישרל גלו

 ערוע אעמר דעליה דלעילא דישרל ועריוע עריועדילה אינק וערפרב רב דערכ
 ערועאשה ההד ככייהו ו' אעקריב דלא ה' ה' כין מפרישין ואיכון תגלה לא אפיך
 עמלקיס דאיכון רפ דערפ דפזחנא ועעאה מלאה שכיכעא ואיכון תגלה לא ופעה

 דמלה א1ור פיכייהו לקרפא לקפה ליערשו ה' ה' פין עבקיס רפאים גפוריסנפילים
בניןדלאיעפרכסקערפרפ פה׳עעאה* ויבש ימרפפלעלאה ונהריתרפויפש

 לעעאה דא פעאביך ערועאמועך תגלה ערותאשעאפיךלא לעלאה לגפי חכי
 י' דא אביך אתי ערות * ה עולדין דאינון ה׳ל איכון בעבעה ואע אעבעבכה

 בישרל משרבין רב דערב בזמכא סוף סוף *לואו את דאעי׳ואיהו עולדה דאיהו
 דקבה אעמרבאעמן ומידדיעמתקמעלמא שסיקוק ליתקרימויתודאבאעיק

 לוןיתודא איע ישראל אדסדאכק ובגיןדא והיהיי׳אמדושמואמד. פיוסהה«א
 מלכות מטרוניתא ואיהי )3 משלי (לחתזיקי׳בה היא חיים עץ בה אעח • פאוריעא

 האדם המע טופ אחרה^בהלא מלשםופגקדא פכי ישראל דמסטרהאאעקריאו
 שפתהדשככעא ואיהי כעד אעעאדההוא דאחשכה כנגדו עזר לו לפדואמשה

 כנגדו איהו לאו ואי כשר טהור דהער מסטר מלועא לון עזר איהי 1ישר זכו ואם
 אסור טמא פסול טופ* יצר איהו כשר הער טהור * אסור ופסול מסטראדטחא

 שויא איהי דחשכה חסטרא כדה ודם טהר דם ליה דאייתי הרעואעעא יצר איהו
 חעלחא יעחמון רפ דערב עד דליעיחודא דיליה ימודא פעזוגיה איהי ולאו ליה

 ידע ולא איהו חשכה דיליה וקטרעא קדישא מארעא לפר חשה אעקפר דא וכגין
 מטרוניתא על דשלטא חשכה דיליה קמרעא דין יומא עד גבריתקבורעיה

 רגזה עמעשלש דא בגין מבעלה חתפרשא ומטרוכיעא ומלכא לחשה קבלה דאיהי
 חשכה* ושפמהדא דאאיהועכדאידיעא (משליל) ימלוך כי עבד עמת ארץ

 שחטתי ואני לנ) דברים ( עכל מכס ולא כבל עם רב ערב דא למס ישבע כי וככל
* מבואר כלו והשאר הזה מהמאמר הראשון החלק אבין ולא

ר מ מן סמעילא אולי המגיה א  אחר היספעי אצכי יגס מטינע לעמקיגו שמבא בעגוי ה
 שורה חגי מקום ובהמזקאחרמגאעי אחד בהעמק שקמגאמי חין גי גחון על

קון תעיין ואם חלק ־ זה אע גס מנין מעינו ואולי לזה לומה לשון עמכא כל מ
מיס



B HfiWpnB חייט
 אבל בימתקיגן מצא כך המגיה אמר (מ מיסעחיעכיס עלמניסמסד ים0

 jdop הל;פאריג שלפכימ בהעמקה מצאכן אנמנ< מיס נין אק דאוקמוה האי נספרהתקיכיס
I ■ עלייכים מיס נימא כמל(א אלא תמקןכיס למיס עלמניס /y’- f>0י

קבה יפה כימא כמלוא אפילו במברעה נוגעי; מלמל; אין א^מר עליה כימא האי
 השערה אפי׳כמוט נדיקיי עם מדקדק

 לאועבריע דסחיר תומאיהיחוט והאי
 מאי ליה ווי • כימא ובריעאיהו ׳ מילה

 כריפבקמיסלמי׳ומכעזרעיה דאפריש
 ורזא ובהו לפהו עלמא דאתזר מניה
 והאי יצרה לשבע בראה מהו לא דמלה

 מים • דבכמב אורימא עליונים מיס
כין דאיהו כימא ממתזכי׳אורימדבעפ־ ענין יתבונן ולפנים • שמאל נקראו

דאיהורזאדאורימא מרויהודאיסוד ׳

 סתם מים והיסוד • עליונים מים התפא׳
 מים חם חע^ אבל • ראשונים מים וכן

 הראשונים אמנם תחתוני'• אחרוני׳ומים
 שלשתן וגם ־ חובח והאחרונים מזנוח

 של חוט בהיות זה וענין ■ ימין נקראים
והעטרה והפחד • העט' על משוך חסד

 שנאם' מה ממנו ויתבונן והשמאל הימין
 תרעץ יי' ימינך בכה נאדר• יי' ימינך
 לתפארת רומז הכה שמוינטו) ( אויב

 העטרה ובהיות העטרה כה שהוא
 ישראל את עוזרת היא בבה נאדרת

 כמושאמ׳במזנרים ותעעתאתהאויב*
 את מעלת אחת וידו ידואחתמשקעת

 מערים את משקעת העטרה י ישראל
 * המפארת בבה ישראל את ומעלת
 אש הפחד י אש נקראו והעטרה והפחד

 מטה של אש והעטרה • מעלה של
 ונקראות רפה* וזו קשה זו דין ושתיהן
 והם הבר שור וזהו אלף בהררי בהמות

 והעטרה הפח׳הזכר •ונקרא ונקבה זכר
 תאמר שנאמר מראות ועזתיהן • הנקבה

 הלילה(ראשי׳ען במראות אלקי׳לישראל
 התפארת נם והרפה• כלומ׳הקשה

 נקראים וההוד הנעה נקיאתמראה•
 למורי עולם■ עמודי • עולם נעחי נעחים
 והרמבן יי"* למרדי שמים עמודי • שמים

 שלו יעירה ספר בפירוש קראם ז״ל
 הנעחימין• שוקים* חיים* אלקים

 רחמים והתפארת היסוד * ההו׳שמאל
קא ואו קא יוד • הגדול הנזם * מכריעים

 ומאן ־ דערויהל לעקרא יסלדא לאיהל
 כאלל עלרנע דערי לעקרא רזא דמכע
 דאמריו לאכלן ־ לבהל עלמ׳לעהל אהדר

 רזת בה לליע כפשטה אלריעאלא דלא
 סדרים איהל^ן דע לאכלן אלחרא־

 כלה(שירד) אחלעי ל1כע גן דאעמ׳כהל
 ל׳איהלכעלל סעלמה דם מסטרא נשל גן

 סגלר יהיה ההד השבלע ימי בשיע
 יפעת השבת לבילס המעשה ימי ששת
 ככלעל תהא דלא לבשבתבגין )מל יחזקאל

 שרעאיהי לאני עלי לול ללוין דלתבפכי
 יתירין כשמתין דאכלן לגבייהל פתימא

ל  תפאר הס העלילכיס מיס כי הכה :«
 :בכאן הרב שאמר כמל לא

ם  הראשלכיסמנלהלהאתרלכיס אמנ
 חלכהלכל׳רצההקבהלדחלת

 בכל עליכל המקטרג השטן מעליכל
 להלא בקרבן חלק לל שהיה לכמל עכיכיכל

 הקרבן כאיש יקטרג שלא כדי העשן
 שנאמר מזבח במקלם השמד בשלתן כך
 ) P יחזקאל ( יי' לפני אשר השלחן זה

 טמא כי אתרלכיס התלקשללהואמיס
מים שאמרל בלשלכס לדייק יקרא טמא



 אשרהואמכוהכי
 בש כאי; מציה
 יקיקילזהמי׳ היא

 איכס ראשיכיס
 צריכיי;כליכיאין

 נימאה־ בהם
צל<מ יהאמריכי'

 לשמיסיאעססמלף
 ליזמתו אין במשט

 (למכציסכי״יאסכןזן
 מכשל«מכמישמלאד

מקיזה יש ההיא«לכן

tt )י8דקחמא8 חייט
 ייייצישימו*היירש»היחידיסזי; וחכלל יהקלישמהשמיפמט אאריגיסמיכה

מזההיזאקלt»Dp הלנים• דשמאלאייישמאלילאדס מסמרא הם
kp • עצימה מלך כת כטלה נשנמכל כי היא אמר זהכת!יכ ימין שלצד איתם אפילי

כל זבימיד אמע מזעה שעגמדי' זלמלכה ל^ך יל לאשי ( משמל אשר מיכה על (ירדפם
מלהככים ירא אדם לייייצא יסעלא

 יכזל כב זלהזציא• אבירימראל אביריעקב• אלנףייגקב• נקר'מציהיהמיס
(צr 1: שפיה ששכינה * חתן * אדם • עז • יעקב ־ תזרח ־ אמת יי' הדאשינ^׳למלק

• הגדולים חתנינים • אל • מלך • איש
 חיסוד ־ זכר חתשא׳ * זוגו ובת לויתן
 שבת אמרח באגדה זח דתבאר • נקבה

•ונקד־אי׳ נקב היסו׳בלשון יקראו •כי ובו
 במלת • שבת • שדי והעט׳• היסוד דגים

 כ מקנן כאילז כרע לשתיהן קורא ובבהיר שבתותו^כל•
נגטיעזע• עניןהעדק למעלה והזכרנו ועוז• ערק

דו חתש׳וחעטרח • כן העזניחנקרא וגם לשפכס וצריך כלי
 שנימלכיםשחעמשתמשיןבכתראחר-נבעות־ פרעושין• י במדרין«א

 )נ חנקזק (עוזו חביון ושם םוק2ב רמזו בבהיר • שם • כבוד כי עליהם יפגןיעו
 קוראי' העבודה ובעלי :העוז חביון הוא כאמרשם לתש' מצד הסמסיככיי;

 ובבודר (שמזעלד) בשסוקויתיעבעמושם לעטרהשם• הגדילה טמאתס
 )נ מנקזק (לו מיח קרנים שנאמר כמו בקרגים אותם רמזו • נדה מדם יימר

ם בני  בקרבו שמי כי כדרך שם התפארת ונקר אורח• לשון והוא ^למי" א
 ראשיעיא (שם לנו שנאמ׳ונעשח שם העט׳נקרא וגם )4(שמיתכ לחית יל

 אורי׳חיו ששני מלמד אור ויחי אור יהי בפסוק דרשו לבן אור צחליתמים שמהם
 כאמר שיש נקראי׳אבני ולדעתנו • בהו אבני • מאורו׳הגחלי' לשין היא וכן

 • מים הנקראים זכרנו וכבר • שיש הנקראים הכתרים אבני התלמיד
 כשתגיעו שזכרנו מאמרם נתבונן אלה מכל • ונקלאי׳רמזויות

שולטנו' הוא רשויות מנין כי ואולי פרעופין• לח שחוזר ובו׳•
 ורשות היחיד רשות מלשון הוא או • לרשות תתודע אל כדרך ומלכות !ממשלח

 טמנו והכלל • לפנים חבל ויתבונן טעמהועאתשבת• בו שיתבאר כמו חרבים
 ולפעמי׳בשם והעט׳חכתבים התפ׳ ונקראת • חרבים רשות היחיד מרשות יעשו כי

 פנים ־ אספקלריא • מראה • עין • אד׳ בשם ולעתים • קא ואו קא יוד ובשם אקיק
 כמו איקונין :עולם גבעות הם כי גבעות • קול )שכס שא (משפט^שדה • שמי' • כסא

 I יזם ספד'נקר' זכל אעיזלזז מי׳שכאמ׳כאיזנזיקלל עלמן האיקונין(סאמ את רגז שאמ׳איוב
 נתבונן^למח ומהנה עולם־ * אלף • כסא • שמים • מאמר • נקראי׳קול מהם אחת וכל

 הקלח • והכסאות והעולמות האלפים יתבונן ולפנים • אלף בחררי בהמות גקראו
* מפולמות אבנים בהו• • הרים * עמודים סתם אחחנו׳נקראו וחז' • גמיעות • אש

דע״ו
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שנלשיי כי «א השיגם ־ מלשן «אית ׳ משלשן אבמן בהו לתקיכיס
מין  יסאק ע!>ייןולכנת(מןדןה(ד■1סאיוןישזלת pw דאתמר אמלא מסמרא א

p ןינקמלן אייר קני) יראם םלא לעלכו׳יכדי ימן מי זחמס מיס מפייה( דכפקין (אכן
 (מאן א*3«9

 שלמין נרי'דא«נ(ן
 ליחית עלמלמא־

 א(ליתא ?(אמי
 לאפיו דאתכל(

מפילמין אגטן

 • מים ■ נחלים סנור* • חדרים • דעת
̂ם  )ciu< מיי שא ( עולמים ־ ימים ■ רקיעי

 • זמנים סדר • rufחני ־ בתים בנים־
 וחל* אבות־ והתעארת וחנחד החסד

נקראו וח׳אחרונו אבות־ בני מאחריחם

 ישיל ממי סהנקס כי
 נוסל^ אכלשגשגע

 שכיבס לד'משמש ריין
 כמיאין לביים (סם

 לשוד למן וסשלש{
ששש לא לכן שיקןל

 ישלכעגין
 קרמש ל'

 כח־פי'דעלךכ*1סמ
 לש«(ת רמו שמוגש

 יד׳קימשלומהלמס
 ש׳אולכלשכוששאשס

 אלא יסיו לא פונס
 חסושאמעלס ימין■

 לשןסנובא בככשועב'
 ‘לזלקקלחמי׳ישרשי

שי'נמ נמביש כי'■1«י

 לומר(ינקשי עליהם ועלזחדרשוחסשח אורים־ גבעות־ דמפהזןהמפפקין
 יתבונן שכשרשת אורים מגדה' תורה חמשי לין וכד קייס מיס

 והחוד וחננח וחתשאדת בראשית־ מתגכליןמהכתי'
 ־ הארון טבעית לד׳ חמזים והיסוד ת גאינן (ברוב

 לשנים יתבאר ועוד עוד־ יתבאר ולשנים תהרו׳קמץשמו׳נמ
 לו ויזנקת האתן בטבעות נאמר למה א לון (אתעבידו

כענין ישכיל וכאשר ולאכשלחן־ בסקילה אגנין
 קרנות ארבע pכע עוד יתבונן הטבעות (משךעלפגיתהן'

 ובמתטתשהם וד׳מתנות־ הטובח־ והמשך (יהיהעפן
ד׳־ומתנחאחת־ ננו׳(שמ(יניל)כמס
 דאתמל(יהימשך

אל) בכל אפלה
 שעובי׳מערס׳דממי׳־דעלךכיסקפשסמובש א(ל היה ישראל כפי (לכל מ^ליס(מ

 הסקךסוא ווה שלמססמלךשס כיסשעשס לטח מב(אלג יהוא (שמ»*')עלל
 בעגק מם בכל סמישלו זכל משלה הישו׳של מל ה(א(כו׳עיין ההעם במבש'(«'פז נאמ
̂קדרועי׳מזישיש־ זהאשריו־(שבס הכיללת ל̂י אמת^־מה וטתגח כפז  ליום לןל
 לסשעלןש ממק שהיה ר׳ל ויעה ימזלשמל• (לק וכפרט לרמזהככלל פרין כי הכל

סמזבש מישד היה ומדרו' הלרנם הנו׳אל העובש ־ האוק כזה פלמזת היתה במתכית
ליועישימרשיש• ןןהו הכו'למויששהואשש

 לימד מכמן היה נמניש(יטל מורשי מהן ־ הסמל שהוא הידמגלנשן העזבש לישר מכמן היה ויעל
 נשוכיש ווה! * ענמן למוטו רמו שהוא למשיב ששד שהוא <בשון למשה מלמעלה המוכשהבוכי

 שונס שבוששאשה כל לקים כלי לשמלה עמשה סמכי השוכש לישד מכוון סוס ושוד ־ ששגסש
 ששמש ול' • דלשילא דישולא כללא ווהן עשינישלמשיש־ שישלו והיה לימין אלא יהיו לא

 פי׳כננלהפועליסיכלאשד ובעשגוש• העיכבה• מלי על׳ילbש'לימוושהעיגשסמכי
שא פענא9וp(פא(בלולעעאגילו שאענשו לקו ללעול שי׳ ועעבהאשש* *סהסאיג

הה(יוש* כל הכולל
i* א כא t



ועכיעי #רק^»עי
ששי פרק

נגרות שטות מערכת
ם עלי זת לעמת זח את גם ועליםכעניןשגאנן2ב המתנגדים השמות הם הפו

 ער:נופין הדו הם הפועלים עקר כי ודע קהלינו)( האלקים עשה
 שדים נ•rי • ז1ז הם ואלה • ענינם ולפי לפי־מקומם אעבוד השמות וכשאר
 היא מלך׳״לכח־ חתןוכלה• וחוח• אדם ואשח• איש אבואם* ורחם•
 השפהנכבד* השםהגחל• וזאת• זח והיא• הוא דינו• ובית הוא ושמו•

 נסתרים• נסים נגלים נסים • דין כסא רחמים כסא יקוקאלקים• יקוקאד•
עשה מזנות פה• שבעל תורה שבכתב• תורה ועד• עולם וגאולה• תפלה
 מאירה ושאינה המאירה אספקלריאה • שחורה ואש לבנה אש • תעשה לא ומזנות

 וערב• בקר אורוחשך• וארץ• שמים • בראי ובתי גוואי בת* ואחור• פנים
ואש מים • הקטן ומאוד הגחל מאור וירח• שמש ולבנה• חמה ולילה• יזם
 חיים גן• עדן • פוןrו דחם • ושמאל ימין האחרונים• ומים הראשונים מים

 ותירוש דגן ואמונה• אמת משפטתדק• • ומשפט דקחr ורע• טוב ומות*
 היסוד • וחמץ מזנה שאור• דבש ברזלזנחשת• כסףווחב• הלבדין•
 ושמור זגור והעטרה) הימד בין סננדייס בשמות ימיכר עמז ( והעטרה•

 הדעת• עץ ופרי הדעת• עץ עדן• וגן הבא• עולם לילה• וכבוד יום כבוד
 העץ הוא והיסוד ■ הדעת הוא התפארת כי השמות במערכת למעלה וכבדבארתי

 הוא והתפארת • החיים הוא השלישית כי עוד זכרתי וכבר • הפרי הוא והעטרה
 הדעת שהוא העץ הוא וגם חיים של עץ הוא תפארת כי נמעא חיים• של עץ

פרי הוא וא^ • הדעת של העץ פרי הוא והעטרה • הדעת של עץ הוא והיסוד
הדעת• שהוא העץ

 שביעי פרק
הסדר מערכת

 בעמל ולא תתימותככתבחות בט
פרשתי כבר ־ וכו'

 הספיח׳עלדרךאזנילותם
 חסד בינה חכם כתר הוא

 מלכות יסוד הוד נעה תפארת גבורה
 יז1נאעאבמ עשרספיחת חאלקו׳תם שלסגכי כפירו׳הכרייתא למעלה זכרט וכבר
^ סוף מאץ כי בסתרן עתה נאמר ולכן האזנילות ענין מחו שם ובארנו סון* א  נ

ומכח בפעל ולא בכה חתומחז בט׳כחות כלול הכתר שהיא הראשונה



פב ̂»ב̂י פרק *3דןיי
 פפעל.־Jלא1 פכח באמרי מההיאכיכעהרב השמית בלשכת פתתלתהשפר

ח מכ  שהיה מה עד זהי ־ יכי החכמה שהיא שני כת מהכתר נאנל שיף האין ו
 רנמי יאתת אחת אחת פעתההזאית הכשרים ביום גדול כהן מזכיר
מ ורל הביכה שהיא אחת ינא אחת ימאיתה אחת ינא מהאחת לג׳העליוניתכי

מהחקהפשוסלאיצאכיאםדבראח'
כי כן גם ינא הפשוש ומאיתי פשוש שני כח מהכתר לrנא סון* האין ומכה ד
 הם אשר הכחית רביי כי פשוש אחר בכה כהות בשמנה כלול החסמה שהיא

 pבאי אס כי היו לא הפשלו׳ I כחותם כח היות לומר ריךr ואין * בפעל ולא
 המחשב' בהם מתפשש הזה ובדרך הזה והשניה ומהראשונה • לrבנא ילrחמא

מי ינא שמהפשוש לומר קשה כי הנקרא שלישי כה סון* אין בכה לrנא  אס ד
ובפריך הבהיר יבשש־ ־ הזה בדרך לא • מאזייליח מכה כהות בז' כלול כינה

 למרשי שהיקשה מה זהו א^עזר רבי הוא הזה וחכה (חאמ׳כיאיגימייאפיליס)
את נא הודיעני עליו לשאול שהוצרך ־ אתהז׳ מאעיליו בכה האעיל אשר

 אנ« כחית דרכי )לד שמוי; וט׳( דרכיך אשר הסדר על הששה על נא ומהחסד
 המחשבה איך יולע אןני אבל יודע ולא חשבון לאחתלמעוא זברתיאחת

 שידע אשכי כי הבוכה ־ בהם מתפשטת ועמל טרח חמתנ׳או או זמן בענין שהיה
 איך לצייר בעיכיי קשה הכחות דרכי הרזנון עלה כאשר אבל ־ הלילה

 מאחר הפשוט׳ המחשבה בהם נתפשט בענין המעשה סוף היה מיד במחשבה
 אחדותג פשוטה מחולפי׳והיא רבי שהם יחדו יעמדו אליהם אני קורא שנאמר

א הוא המחשבה תחלת וארזל )pp ישעיה ( ל המתכס אי זמן בעגין שהיה ו
כזהרמקישיא חלילהיכי׳־ סוף

 אחת אחת שהאציל מאחר כי גדילה
 מהאלקית יריחק זה זדבר בזמן זי אחר זי היתה יכי ביניהן שהית שהיה מזה נראה

שטת שתי לעשזת יכיל איני אשר ידם כיאסכןהיהפשליעכפשלתבשר  אז פ
נראה כי ישד • צאמרי אחד בדביר ישחיר אחתיזכיר בבת דבזרים שצי לדבר

 אשר השלימה העליונה שחסר שחה ישד ־ מניהן זמן היה שהמאיחרתלחבדתה
 באיתי האציליתחשר לפיזה ינמצא החסרין* איתי יביכיהיה ביט כן אס תחתיה

 קזדא שאמר אחתיזהי בנשימה אחת בבת נעשה שהכל אמר חלילהילזה חלילה זמן
 בידהחזמן יהלאקיימהאס משל לך ואמשול מח) ישימה יחדי( יעמדו אליהם אני
 תקיכח בכל לפשל חפץ היא אשר הכלי אחת בנשימה לפשל זכיכיתישבכחז כלי

 משימה בתחו זה לעשות שיכול הקלה המלכים מלכי מלך כש אליו הצריכיס וציוריו
 צג) צבאם(מליס כל פיי זכרית כן יגם )אי«נכו יכי׳( ששה שמים אחתשכאת׳בריחי

ש בבריתא יצירה ספר בעל ממאמר אכיםייעעלזה גםמוצא  שש^פירית האי
 הזכיר לא ט ותשכח זרוק 1זכ מריח ריח שתים אלקיסחיים אחתדיח • מה כלי

ש היה אם כי אחתשניתשלישיתימ■ בהם  הכ כי זי אחר זי שבאו נראה כן אי
כצס מניאו להיריתכי יכו ארבע שלש שתים אמר אבל הב׳ אל יהג' הא' אל יזאיחר

n ב כא
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mעזביעי פרק ט
 יםשלשJאלאפי אמר לא ולזה במעלה היא קדימה יש ואס לז? זז קדם לא שזה היה
1£אג שזדעבבמאחעהזרעיס לגנן משל :מספרם כאלהזדיעגז כי וכי

 ביום על^ה האלה מהמדזי; זפעזלה פשלה זכןאעפישכל בזמנו יזנא אחד שכל
 דבל ראזישיתערב אין בי בערבוביא ינאזפשלזתיהס שלא כדי היה לה מייחד
שיוכר אלא בדבר
 כאשר לגץ משל מומת סון»דומעשח• אחל כל ויובדל
 זכרנו אשר סוןו האי כי ודע • עודי אזכור ־ לו הראוי ביומי

 ולא כנכיאש ולא כתורה לא רמוז איננו משל כזה יש וגס
מ צודק  כו קבלו אך ו*זל בדברי ולא בכתובים מהנינינ

 וכברזכתו • רמז קזנת העבודה בעלי מיצחת היינאזיצ
ד הברייתא בנירוש ב הפמישהמכה  לרמוז *יא ולא מ

 מספ׳ שם כיאק מסשר בגדר יגדד שלא בקירלשמתסשמז'
 לך אין כלל דרך אמרו ולכן בו* נתפס וכך אמד בעיצ

 מח בד'דברים המסתכל עוד זאמת בנסתרות• עסק ש בזאיגההכאה
̂(ןלה נשיבע מהיפה  למעלה בשלמא לאחור• מה לגנים מה למטה מה ל̂ן
ק ח  משל דרך עוד ואמת דהוההוח• פאי לגנים אלא ובו׳* ה ינאו ה

 מגני העסיןלאשגה המשילו גלטריאבאשפד,' שכנה לאדם הזקוקי׳זהניצוצו'
שת^ אדם בא שאם וכך בכפאח הללו  כמו אחור ממנו ויסוג ישתומם בו לה

 חוזר כלל וסובלת גודרת המחשבה שאין ענין כל כי האשגה ̂ נ1גד בכהן תראה
מחשבתו תשיבחו אולי הזה וכענין • כאשגה מאוס לחיות ההזאז' עוש כשהיה

 מעאת דבש &ה המלך שאמ׳שלמה כדרך בו ולחקור למזנוא היה הכשרו בימז
 (סאאיליימיבהז (משליכה) והקאתו תשבענו פן דייך אכול האוק בזה ימנה
 מועלא הענין היות ובעבור שאמד«מ) כדיך מחסכימלמימיו אמת ושתים אחת
 בזזז והורש מרע״ח מ רמז לא לכן מאד ורק ונסתר ומכוסה לרמוז וכי ושלש
 מעניש שקכלש מזו ומתוך שלאתגעבוידהמדזשבהכלל• כי שאמרתי למה
 • היה ממנו כי הראשונה שהוא הראשון האעי^ת כי אמרנו קדימת גהם אין
ה ׳ זמן  המחשבת על אןנ להעלותו רשות אין אחרת דרך על אבל כמעלה מ

 נשכיל בארנו אשר סוף האין ומהעלמת מגדלתעלוממ• חהלממהוכו*
 בנחלת כשלהבת אליו הקרוב הראשון אעילו׳ מעלת ונתבונן למעלה מה פי׳

שרהוייתמה אין שלת ג רמזוהו ודקותו מעלתו ולגדל והואהראשונה• ^ע
 • יתפס לא בהם וכיוזנא זולתם אהו• בשם כי מחשבה ובטלת עגמו בכמר למט
בשום עליו שיורה דבר בענינו ו6ו בו רמו לא משח גם ראוי אין p שגם

במלת משח רמזו כי העבודה כעלי שקבלו אלא המובן־ ענין מה לדברבו•
 ודל לשניה תמז ראשית כי אמרו כי לו הב׳רמז כי בראשית לאחור חה1 לפנים

 שיש ומשמזןו אלקים כדא ראשית ירי על כלומר שמוש הזמן כענין היא
 שכראעליריראשיתאלקי׳כימלתאלקיםרומזלשלישית• ענק מרה וזה

ומלת השתטית



פג חיים סדק
 היה אם לשאיל ראיי אין כי השממית בלעק ואי׳מלח ■ מאזניל כמו ברא1̂י8ז

היזבל אמר יהיה מה עם לפנינו שלם והנח כמות• הזח מסדשדקהלענין
הגדול• לשניה חראעזוג׳וראעית על מתרמוז

 מלה אין וכי האציל כמו ברא ומלת לשתי תרמוז חמלה כי בעבור כי ואולי
האנילו" מוי׳על הקדם בלשון חב׳ על ועק כשני הענין נרמוז סיויחת

 ברירה מלשון הוא כי ברא מלת כמו ענין ויחיח • חמלה להכתיר וחכ׳גחלח
 מלשון והוא דבר מתזך דבר כבורר הראשונ׳ ברא ראשית ידי על כי הכתוב

 ) ע •לזויןאל ( במרבותס אותהן וברא כי נאמר או אלקי׳• חשלישי׳חנקרא »ת
 הדבר שתח כי נקיבה מלשון שהוא למעלת הראשי׳כי על ברא מלת תחזור

 זה מחוך זה ובורר סדק ך77השתוסב כי גס עליוברא• יאמר לא הראשונה
כאצילות: היה וכן הוא כי עליו שיאמר כמלח הוזכר לא

 כי נאמר חזה הדרך ועל בדא אשר
אמנם • אלקים ברא הראשית

 נאעל מחראשונ׳ומהשניה כי למעלח זכרנו וכאשר אמתו כאשר המלחכב הכתר
נכלל היה השלישי הכה כי למעלה שזכרנו ומה כינה• הנקרא שליהזי כה עור

^ ואת השמים את הכתוב שהוסין* מוז הוא כשבע א היוועלים pוא שמים • ה
 רומז האחרון ואת • לכתרים הראעווןתמז את ומלת אשדהסעקריודנובע•

 סוק2כ דרשו הכל נכלל השלישי שככה ני2ומ • מרזם שנמשך מה עם חיסrלנ
 ומה • השלישית שהיא כתהו היתה כלומר חיתה שככר וכהו תהו היתח pוהא

א העזכע את ילדזrחשליכזיתחא בי שזבר׳עוד  שנאמד בראשית פרשת כל ענין ת
 בו שנאמר כראשית שבפרשת אלקים כל כי ק• דחי כן יהי אלסים ו«אב»* מ

 והימים • השבע את חאעילה השלישית כי שזכרנו כמו לשלישית דומז דאמר
 הנעלם את להנהיג השלישית מחת חז׳הם ואלה • ממנה הנאזנלות לשבע רומזים

מנהיג הוא כי מנהיג כמו אלקים נקרא וכוחותיה מדותידז שהם גי9ומ • בהם
 כראשית מעשרז שכל ומפני • שלהט כה כלומר אלחם מורכבת וחמלה כמחתיו

 אשר את שיער כלוט׳ כראעוית יוער נקראת וסדרתו האעילתו אשר והיא ידיה על
מפניכי כלל דרך על האעילות סדר כענין לדכר ראיט הנוז עד * כראשית כרא

 חשיבות' לגדל פי כלל למחשכ׳האדם טעות לאיעא חאעילותג׳חראשונות כסדר
 ר^שאומתן מחם שלל כי רל פרטיה ולאמדזות לבד הבריאה וד?ףת׳החכרכהס

 • אלקים ויקרא • כן ויהי כן יהי כמו המאמרות שאר כדרך ולא בריאתם במהות
 שרמז קבלנו אשר הכלל כהןרק לנו אין ולכן • ויברא • ויעש • אלקים ויבדל וכן

 בעניט להתבונן באדם כה שאין בוו־• לנו ורמז הכתובים בסדר עה בומשחרבינו
 ואף • ובעולמו בבנינו אם כי האדם יתבונן ולא ועולמו מבנינו חוץ הן כי בעבור
 ויתבאר חחמשים משער חוץ למעוה נמסרו וכולם ובו׳ כינדז נ׳שערי אמרו במשה

 אל ממך ובמכוסה תדרוש אל ממך במופלא עוד שאמרו מה וזהו ■ בשביעיות
̂־ אין תחקור אלא לך• ואין ממך ממך לומר עריך היה לא בנסתרות• עסק ל



/טביעי פדק חייט
ש rהמctי5יע'רכ(pהJאלקיםאי rj?n העגלס(ט׳פי׳ אי; זימא בן הרעי i 

s« אפהמלסלאה׳תס זימא בן שהרעיש מה המנה »לי;י
 נעמרשאיוי אלא לגד ייעש במלפ ההרעשה ההרעשה היעה לא אעהעגלס זגמא כן

 (כקד • הדהיגנעה יעלתכןעןיה רהיכן (יהי שאמר בעביר אלא עלמלע(יעש
הרקיעה^־ כי ילעע שהיא (נראה כן
 בין המבדיל העפאריג ומכוסח תדרוש אל ממך במושלא ♦אמר ענמה בפגי יה הי

ק  «יס4 עלייכים מיס *אמ' או כנסתרו׳• עסק ואין תחקור אל כי מלילה (איני
 דיסד יהיה עתעיניס משני אבל כנסתר^ תעסוק אל כלל ד5( רשויוע שמי אין

 שאמד כימין שקרים האד' חלק מכלל דברי׳שאינן על שרמזו שהל שהרקיע א15
 • מיס מים תאמרו אל כך אמרו מדעתו ומכוסים מושלאי' והם ה היא המפארמ

 ממךממרואיןלר-ואח׳שחעניןכךאף מים בין המבדיל
 לא ראשונות הל אזנילות כסדר וליתן לישא ירע׳חאדם אס ה למיס העלייניס

 כתוב שהוא ממה יותר כו יתכונן לא כי לטעות מקום ימעא • המתמיכיס
אני  כשרמי יסשר והלאה אור יהי ממאמ׳אלקים אכל כו* ורמוז יהילאימר ו

 הנמשכות לשעואת יסוד היותן איך מהשלישית הז׳הנאעלות גנב המפר׳הזה כי
 מעש׳כראשית סוד הם אלה • עליון משי מהם וחמשתלשלות ז״ל מהרמבן שה

בעולמו להתבונן רשות לו ונותן ומעולמו האדם מכנין והם כי ידעלנמכ (לא
 ולנכיאי׳ולהכמים למבינים בשרט הכל את עח משה נלד. ולכן הכוכה זאע לא

 התבונן אשר תא עה רבינו ומשה • איש משי איש בקבלה הימים ככל שהרי
^ • ומ' רבינו למשה נמסרו וכולם שאמר כמו אלה ככל כן(אם נאמר(יהי א  ו

 אשר השועלים נקראים בהם להתבונן נתנה הרשות כי כעבור ימשך היאך כן
 המושליס השועלים שחם בעכור או • רעזויות חז' עקר הם האמכמ '1מע מ(ה

 בשביעיות נתבונן אשר מהטעם כן שנקראו או • כן נקראו כ׳רשויו׳ולהראותן
 הרבים רשות ולא היחיד רעזות הם כי שבת תשנאת לענין א הגדול שמימו

 עמוקים הם עד. רביט משד. בו כתב אכזר שהשרטים ומשני לשונו לפניך אכיא
 הדאשוגים אני׳לחכמים מסשקת הקבלה ואין ים מני ורחבים מס זל הרמבן של
הרעיש כאן הרקיע אלקיסאת ויעש שאמרכשסוס וכדרך אמרו בבר * ו?ל

 בהתגזננזיע שא (כמתכונתו לבא אדם לכל העולם את זומא בן מ א אלקיס ויעש
תאמרו אל בעגין שקרים דובר ולהיות לטעות ובמתנו במעואו אמד (ה הרקיע

 • באלה זוםאמכחוץ,וכיועא כן עדיין וכענין מיממים• ש מןהמקראית
לכן בן«מא שהרשש

והלא השלם אע
 ברכיש שהרי לבדו ויעש מלשון הזאת ההרעשה לנ)(אין תלים (יי׳שמי׳כעשי כדבר

 כתוב הימים בשאר כי שאמרמי,במגור נכששיכמיבייעשאבלהיהמזה ובחמשי
 אתר(יאמר כאן אבל ,האמירה מכן> מיד כן שנהזה ל(מר כן האמירה(יהי אחר

לגל(מס(ד( לארצה נסמר היהלופיר(ש היאק(שימ((א(לי אלקיסכמ(ב(יעש,ז(
(זהו



פד שביעי פרק חייט
ן יזהו  ין1לטע מקים כשנק היעה שההרעשה בכאן הרב זאמר עול• הרעש עי

• שהעלימו הערוץ 1רא ולא הקושיא שראו מאהר שקרים !להיועדובר
 (אין הכער t עונה הוה הלשון !«'•הרבה בהם לעבור אנעכו נמכענס לכן

היה זותא בן שעין אחר כי לי וקשה * בהם סקים1ע שאנחנו סוף

 הרבה בהם לעמר אנחנו גם נמנע לכן
 מסעק קבלה אתו אשר במר לנו אין כי

 ממשה ולמדנו • עמקם מרוב בהם לעכו
 את העלים אשר חדרך על עה דבינו

 את גם בו להרבו ראוי אק כי הראשונה
בממסד. שאמרו וכענין המחשבה־

 אל ראיה מזה מביא היאך בעעארע
 ־ בו עעה ומענו שמשאו הכיע־

 עשה וכו׳־ העטרה כמו פלא שמה כי
 החכמה גס כי להודיעו זו הנעה
 מאח׳ששמוע העטרה כמו נקראעפלא

 ומאח' מעהפבים הם האלה הספורות ב
במופלא נאמ עליה כן אם פלא ע שנקרא

מדרנוע ג הם זה עדרוש,ולפי אל ממך מחשב היא החקיר כי אלתחקור ממך
 על במופלאממךנאמר ־ למעלה ממטה לא כי ומפני ־ הדבר על תמיד הלב

 הכער על נאמר ממך ובמכוסה החכמה ־ קראוחמחשבה המחשבה רק יגדרנה
 האין על נאמר בכסערוע עסק לך אק אם כי גודיתו המחשבה אין גם אמנם
 ע נאחר התבונן שהורשית במה * סוף כיבהתמד׳יבוא בהתמד לא ושוב ברעו'

 תשלח שלח נאמר עליומ הג ועל ־ הבנין להסתכל ראוי ואין ,בעניניח *־.סתכל
 דט־י׳כג ( לך עקח אעהאם(אעהבכיס המסתכל ואם יי׳ יראת שהיא בחמטעס
 שהיא באם הנרך כל נעסוק שלא (מרb • למטה מה למעלה מה וכו׳• כד׳רברים

כבנים; אם כי הביכה שויםבענינח התחתון ועד העליון עד כי
 אליה עריך אין בה התכוננות למעוט

, השוים בשמות זה ויתכונן זוג בן לח ואין
 ראשית במלת ח יג יביט משה בו שרמז בשניה אמנם • למשכיל כעיור ולמטה
 אשר כדרך בדבור ומתן המשא לא אבל רשחשכה יד תשלוט בה בי ממט גלמוד

 הדבור הוא והדרישה ־ תדרוש אל ממך שאמ׳במופלא סכרבחדברוכענין לא הוא
 יבין לא מאד מעולה היא שגם מפני ממנה התרחק וטעם מקום בכל ומתן והמשא

אעילותה נזכר לא מאד דקה היותה ומפני • מקומה את ידע ולא דרכה אטש
לראשונה שוח היותה ומפני ־ הראשונה כדרך אלא השלישית כדרך ממאעיל

הראשונה את העלים יותר אמנם ־ אחת במלה הראשונה עם נרמזה זח כענין
 מנאעל נאעל היות ראשי היא דל הראשי׳ ראשית היא השניה כי בעמר מהשניה

 השלישית בענין השוים בשמות שזכרנו מה עוד והמשכיל בראשונה• כן שאין מה
 עם נתכונן העט׳ומדגה כמו פלא שפח כי לספר ממנה מלוזרכות ימנע רהאחחנד,

 תחקור אל ממך ובמכוסה תדרוש אל ממך במופלא מאמד׳ז״ל בטעם שנתבונן מה
 ונתבאר בעיו'• למטה ויתכונן למעלה ממטה הם מדרטת כי בנסתתת עסק לך אין
 בדבור הדריש׳ העסק,כי הקירח,וכנסת׳ דרישה,ובמכוסה במופלא הזכיר למה עוד

ואפילו כלל בנסתר יתעסק שלא הכל את מלל והעסק • הלב במחשבת וחקיחז



עזבי^ פרק חייט
השם היא בשמי • ילהיאהעט קי) (קלים היא שלם יעד משלם כי

 ד״פ רל שלם ועד משלם היא אשר הבכין כל כולל היה הפסיק יכו הגדיל
 וכזדמכה נקראע שהפטרה הגדיל לשם ומליגבשמי לעטרה רומז כל • p ופירז

 והבריאה. שליח עי לפשל מלך של כבודי היה וזה לשיעליס פנה לראש בכמהיייגה
בריאה לשונית בג׳ היא סברא הזאת
 במדג אלא לדבר רשו' אין כי במחשבה וכבר * הכל השללים פסיה יבירה

 אור יהי אלקים דאמר הפז־שה וכדרך ן דאצילית באדם צרכי די הארכתי
 סדר׳מעש' איך מהשלישית ר8וכו'המס שס סיף האין בדרוש ועשייה ודבריאה
אמנם • העליון עולם שהוא בראשית מקים צייר וסדר תמצאהו:
 רק לדבר נתנה שהרשות שי על אף ראשונית הג' שמשימין היא הספירית

 נתן הראשונות מן הנמנע לבד הדבור היא כי וזה כך לי נהירא לא כי'1
 • אמרנו כאשר בשלישית לדבר רשות שהספיריתהשלשה לפגים אמר עצמו

 הוא כי יכול אינו ממש בו להתבונן אבל שיקעת שהצורה כתיתם היי הראשוני'
 משח נם חשיג לא אשר החמשים שער חשם היי בבולטתלמעלה למפרע תשוב
 נתונה שהיא הרשות אבל • עה רכינו שם אש אויר בינה מכמה כתר שהם

 העליון בעולם ההתבוננו' הוא לוזתבונן ולמטה
 13לו עריך ן ואי * למעלה זכרנו כאשר

 והיא השלישית בכה השעל אל מהכה הכל את הוא הועיא איך ממנו להתבונן
 עתים עקר שהוא מלא השם בה שהזכיר • וכו׳ pוחא השמים תולתת אלה ברשת
 המתנהגו׳געולם וההנהגות והמעשים והמעות התורה בענין בו נתבתן וכן • העליון

 האדם בנין מכלל אלה בל כי • בעתו יפה הכל את ועשה שעל אשר את הוא כי
 כמו השלישית אל בשניה היתה דקה שהיא הבריאה כי נשכיל •ומחנה ומעולמו

 יוע׳בראשית נקרא ולכן העולם אל בשלישית אלקי׳והיעירח ברא בראשית שנאמ׳
 על שנתבאר מה עם מהנח ונתבונן • הכל סוף שהיא חתחתוגים בעולם ותעשיה

 מעולם כי ישעוה) עשיתיו( אף יערתיו בראתיו ולכבודי הנהר׳בשמי הכתו׳שיאמ׳כל
 ’היות׳ בשמו ונזדמן נברא ולכבודו הגדול השם הוא חע׳-בשמי כד • הוא עולם ועד

 על זו הראשונות שלש שמשימין הוא הספירות מקום עיור וסדר ’ פטז לראש
 ולעד • הסד ימץ לעד מהם ולמטה ־ ממש זו נב

 החסד בין מחן ולמטה לעומתו• פחד שמאל
 ולמטהמהתפא' והפחדהתפ׳טטהכלפיהסד•

 שמאל ולעד מחסד• למטה נעה הימין אל
מהן ולמטה • החוד הפחד תחת הנעה לעמת

תפארת יסוד תפארת תחת וחוד נעה בין
העזמאל אל טטה יסוד תחת והמלכו' התפא׳•

̂ ®יי’ י העורח זאת דרך על מהיסוד יותר

פחד

חוד



פח ̂וביעיfד^i חייט
 W ולפי • אויר אש מים אשא שיזם עפארת גמרה גדולה וה כהפך יצאו ולמפה

ת נס שיהיו צריך  הראשומיגנאמר אלו על ט ועוד בעתעונות לדמועפנול מלמנו
 הג' שהם שלו לסמלת ישראל בחר רל )קלס מלי (לסגוליע יסרל יה לו בחר יעקב כי

 אחיד דאכא מספרא תנינן הזהר בספר וראה ובא • הבא עולם שס עליומתכי
 בדא דא כלא אחיד ברא דא וכנוונא גבורה ומסטראדאמאתליא תסדעלאה

 לצד והטנה ימק לצד היא עלאה אבא שהיא שהחכמה חוה מבואר הנה * עכל
 ולא פחד וחהבינה חסד חינה דתליא אומד ימין שלצד שהגדולה מאתר סמאל

 מהחכמה והלא כן לא שאם אח'מהם לכל משתיהס הבא הישר בשביל אם כי זה יובן
 כנוי לשונו זה )עד דף (טו בתקון וראה בא עוד ־ גמלה ומהכימז הבינה בא
 ההוא מהמאמר ברור הנה סם־ עיין וכו' אד אקיק לחושבן דסליק שקים דא
 הנותכיס שהם העולם בזה הפועלים והוד נצח שהם שבענפים סמל לנד הבינה כי

 ואתקשר חכמה לגבי דאסתכל ויק בשם אומר ובינה חכמה בכח וחזוני חיי בני
 עלאה אחא לגבי לעילא אומ׳דאסתכל יוק ובשם וכז'* חיים ביה וחתם יחיב כירכא

התקונים בספר וראה בא ועוד ו«' חזוני פה ומתים שמלא בירכא ואתקשר
ק דחתחברין בגין המברך מן ייתר אמן העונה גמל הנזכר  אתמן תחכיא וכלה ח

מחיק תמנאנו שם גכ« בא דף בי עיין הינגיה אמר כחדאוכו'•
ה כי ההוא מהמאמר מבואר הנה )חסי מנאיגיו וס בהעתק כי ומעה  היא הסנ

 על היא בחכמה הי׳שהיא כי ואומר חיות בל ההויה איתיות מסלק הוא כי לשמאל
א בבינה שהיא והה'' ־ במוח והיא אריה  והו' ־ בלבא והיא בשמאל והיא שור על ט
ועוד דחיתאדם־ היא שבמלכות זעירא והה׳ נשר• על היא בתפארת שהיא

 אשתמע ובה אמא דהעלו׳איהי קויקדאיהייקקו האי הנזכר בספר וראה בא
 ל׳ ה׳לגבי לסלקא יורדדצריך עולה דקרבן רזא ודא ברתא תתאהתמיתידאיהי ה

 שבכתב ליחינאחכחהי׳תורה איהי יוקקי דא כגוונא איהי לגביו׳והויה ה ולנחתא
^ ה דאיהי האם ממוח דאתפרשא הבן דאחרינן דא והא לחו דת אש מיחינא ל  ע

 רזיןעלאין דידעין ישראל אימן אוריחאדבעפזכאין לשחאלאוחתמןאתיהיבת
 יאות כדקא בהון חיילין אימן ונחתין דשחא בהיכלין צליתין סצקין בהיייתדבהון

 מוגהומג&עי תמנאכו שם בעקוןיחדףל^כי ההמאמר1 המגיהעזין . אמך עכל;
 של הה ט מזה ברור הנה •י דעעי לעי עקי הכסח' ואותה האב ממח מדויקת בהעמקה

 עלאה ה דאיהי האם דאתפרשאמחח כמש לשמאל היא בבינה היא אשר השם
בשמאל והאם בימין והמות האם שהיא הבינה של מוח היא והחכמה וט־ לשמאלא

 מעבר אביהם את אביכם את ואקח לשונו זה הזהר בספר וראה בא ועוד
 כמו כהר בההוא ביה אתדבק לא אביהם אלא מיירי קא מאי )יהושעכד ( הנהר
 נפק דינא איהו דלאו אעו כהר האי תח לאתתקל בספריה כיה דאתדבק יצחק

 אתחקף הדין מדת שהוא יצחק כי חזה מבואר הנה ־ עכל כיה מסטרי׳ואתתקן*
 שאיכה מפני אכרהם בה אתתקן> ולא לצדו מפמשהיא הנזכר הנהר שהוא בבינה
ב) ועודבתקוןסט לצדו• עו ^ ד תואמי (  אדהטהאסבאדסביןקאנחי

I 22 א כב מעג־כת
?לז״.ב'



ףןזמיגי עבי^ «יק חייט
 היא קרה שהיא שהחכמה ממנו מבואר הנה ־ וכו' מרפא בבי איהי כלה רבי רבי
 לנד היא תמה שהיא' והבינה לנדה העומדים וננת במסד נוטלת ולוה ימין לצד
 )קו לן סט תקין התקוכי׳( בספר עוד ־ העומדי׳לנד' והוד בפחד נטלא דא ועל 1שמ

ק רומין ד׳ אלין ק ק פ  בתרין תרין דספינה לד׳סטרין דלהוןאיהו ממעה לבא כדנ
 ודפית תסעתא עביד דרומא דדפיקו ותנועה לפא פתי בתרין ותרין ריאה כנפי

 אשתמורעבנקוד* דא ודפיקו לאתריה תריןאותלתואתמור או חדא בנקודה
 היא ואס תירק לתתאאיהי דאוריתאבההואומנאדנפיקבנקודהמדאאיהי

 כמדא תלת אימן כד באמנעית׳איהישורק איהי דאתי׳כד קוצ' מולם איהי לעילא
 סמלת אמן ובינה חכמה על כתר סגול ואמן שורק שלשלתואנק סמלת׳ואמן אנון

 נצח לתתא • תפארת גבורה חסד תחותצרי נקודה סגול * צרי על חולם ואנון
 איהושלשלתוכו׳ והכיכדתפארתבאמצעיתא ־ איהושורק באמצעיתא יסוד והוד
 וחסד לדמותסגולתא הס והבינה והחכמה שהכתר כשמם מבואר הנה עכל*
 )ן דברי׳ (ישראל שמע )קכ« לן (שבעזס פתקון ועוד • תפארתלדמותסגול פחד

 • אם שניתי לא וכו׳עד אבא אלעזר רפי א׳ל * בשמיעה לטנא צריך מתמן
 ולא בצשןואסקהחכמההיאבדרוס היא שהבינה גמגום בלי כשמש ברור הנה

־ זו תחת זז ראשומתשלשק שהשלש הרב שאחר כחג

 שמיני פרק
הטעם מערכת

 ג העמדה בעלי רשמו אשר טעם • זו גב על זו הראשונות ג׳ שמשימין
 מעני הוא ־ ושמאל ימין בהם רשמו ולא זו גב על זו ראשונות

 בענינןעד להתבונן הארס בדעת כה אין מגדלמעלתהג׳והעלמתן כי זכרנו אשר
 הטובה ההנהגה לכה רמז הוא ושמאל הימין כי כלל ושמאל כהןימין לומר שיתכן
 לומר יתכן לא האדם התבוננות מכלל שאיודיג׳האלה ובהיות • כתהתונים והעבה

 עד בכל ועשוט ושוה שלם ביהוד ליהדן ראוי אדא שמאל ולא ימין לא כאהתמהן
 משלשתן מכלדי׳עשו והשלול והפזוה העשוט יהודן על חדהמי׳הגמורי׳וכדילרמוז

זכרנו כאשר בשלישית אם כי הדבור נשאר לא כי בעבור אמנם ־ אהד ראש
 והיא מהראשונה כלולה השלישית רק ההוא מהראש קכירו לא הסדר במערכת

 המשעט ומלך העולם ומלך ־ ןrעל מלך להם הנקרא והוא עליון לראש תמיד להם
 והעועזה והאומר והיוער הבורא והוא היודע הוא כי מעוקל בילאיעאמש&טו

 השכהות כל וכן * אור ויהי אור יהי אלקים ראמר העדשה וכדרך והמקיים והגוזר
אמנם ־ לשלישית כולה הכוונה והזמירות וההוראות



ו פ ז1 הזמיני פרק חיים
®אעעששללכ« ־ שליל«י;כקלדיןכז כי שלילמכתהדיןזמ׳־הש׳שאעעי כי

קהראש(נ«מימין(שמאל<ימין(שעאל ישתאל ימין תהראשנטי; ששללנו
 לין«דקמצ׳ נ«בעג!רזה14ש ורקמי׳לא לין מ<יס זה כעבור שלל« לא ורשמים לין שהם
 ושמאל ימין להם יקשנו שלא סעעם בי באו מאין כי והרמתים הדין תדע

כשכל כש שאין בשנת ט והדין הרמתים
אבל לסשיגס האנושי על אם כי מהג׳איננו חדין כח שלילות כי העליונוע תכת אם

« דשם שהיו  הב האמת דרך על האמת דרך על אכל שבארם־ דרך א
 כל כוללות ראשונות יסוד המה כי כה כל הטללו׳ הם והישר י’הלי'והרמת אותו
 כי (שא המציאות־ הראשונה כי זכרנו וכבר הכל־ ועקר תזפםים אמ אין
 עכמה מששבה בכלל ־ םים והשלישית ־ אש והשניה • אויר דקה היא כי מ
 הנמצאות וכל בינה דעת עקר נתבונן משם נם ־ ר6הע והיא לו כא הדקה תן

 אלן) בכלל בענין השלישית כענין העבודה בעלי להם ויש ככת עדי
 שאם׳ וכעגין הכל עקר היא כי הבריאה העמיעכוע עם

 אל שב והכל ד2הע מן היה הכל הכתוב לשלש שיש הימם
 השבע אכל ־ ובשמיניות העולם בשער יתבאר כאשר ־ העמד של תדיע עשרה

 כמלכו ראשונה היושכי׳ ומדותיה כחותיה הם האזנילה אשר הם אשר רמתים
 הכח כמי התחתון העולם כהן להתנהג עלען ממי ומסודרים השלש עם ככתר
דברו יתערב ולא הזמנים סדר והן מהן אחת מכל הנמשך תדיעאשר עמרה

ון1בדבת(שאולאיתמרנכשבכמליזתכסגבכתזולתו)עדיבואהר ה כי כזעו־אעין
 בברכת שאמרו וכדרך ־ זמנים ולהחליף עתים לשנות מעליק היוי( תנל העליומ
 טעם וזח תמקידם את ישנו שלא להם נתן חוקוזמן הלכנת לתמכיוע ככ<הם

 נמ^א הברייתא־ כבאור זכרנו אשר וכדרך ־ כלאים אסוד הם ואשרלתשה
המועלי׳הכוללים עקרו אשר העליון העולם חז׳חם אלו כל כי שסגמן אעע דין

נתונה הרשות האדם בגין מכלל שהם וממני הכהות־ כל ״ להם יש אתל
 להשתכל יוכל השלם האדם כי ־ בהם ולהשתכל להתבונן השלש האתת זלעי

ת אבל ודוגמתו יסודו הוא אשר ובעולמו בבנינו שלו בבמאח עיוני
השכע היות וכעבור להסתכל• רשות לו ן אי מיסודו למעלה צא כלהנתנאים

 כמי ובזמאל ימין כחן לומר יתכן והנהגות כהות רל הזה בענין כ דבר נתחדש
 סדרן אשר העליון מכה לתחתונים מהן הנמשכת ההנהגה הם אשר בשכע
עולם התחלת כי היות ובעבור • השמל עולם בחן להנוזיג למנות : הבנק

 הכתוב אמר הכל ממנו רשמנוונתמשט כאשר בחסד העייון עתיילהמציףזחנן
 מים חם כי זכרנו וכבד ) (מלים הסתבנה עולם אמרתי ^

במים• מים העולם חיה בתחלוז כי זיל ואמרו עליונים־
 ולמשכו בימין לחרשימו אמרו הגדולים הרחמים שהם וממני
 כשמאל כנגדו חמחד את להרשי' ואמרו ההוא דrה אל הרבה

 שיחיה ולא קשה מדה היא כי לרמוז ההוא ל«ד הרב' ולמשכו
ג כ כב 11 ג

אל וט׳ מחז , 
 השתטו׳שהסשבע

 כי עלמות•'
 כתתל׳היההעלם

עי׳נט' תיסנתיס



̂»טיני ■רק חייט
 המסד צקרא זלכן נמים מים היה כן יאה מיס הם יגדילה ביכה החד(עהאלה סמי

יכו׳ למשכיל יירי רמחים ישם מסד ו^נן :נדילי׳יהתפארמרמחיססמס רמחים
 אירמםכחיברנז ימיר בלשין רתחנימ ליחר לנ שהיה רבים לשין רחמים כי הפי
 חורה רכים כלשון שאחי ומאחר יחיד שהתפארמלשין כחי C 3 חנקיין (מזכיר רחם

יאם (נלםהיאלברחמורבחזהיחזה• .
 בדרך רם חלילה ושמאל ימין ית׳ לשם כי בססי'הזהר שכאח למה רמז כאילי יליי

 הכתרים כי יחנח באחדות אשרחזכמו העולה יבטנחס יצחק בגיחטריא רח
מד כי הפחות כל את כוללים האלה בידו רחח ייקח בי נאחר כמספר ציכאין  י

 וה את גם שנאפר ורעכענין חכלטוב שהיאחדמהדי'נהיא^חלאךהחימ1הו כי
 גכסי jAop 1 האלקים עשה זה לעמת ינמאבק באחצעירת יהכניסה בה אחז
 את לזנייר ואמת ■ רע עמק העחד נקרא בשעמ חברי עם שחמאבק כחי עמה

^ו  מהם ולמטח חכתרי׳ באמזנע חתעארת שנחס רעכך חלעשו בידי ייחחה כ
 אבל ■ משתיהן מזוגח מדה שהיא משני רח היא אשד יצחק חדמ עם כמאבק

 כי לרמוז חסד כלשי רשמוההיותנוטח הדין כמדת עמי לי השתגף^שיש מצל
 מעלת יתתן יש כי ולרמוז חסו־ רובו כן אם כחצא רחת יעשה רח בין והפגים

 ילrהמא כח גדול כי השמאל על חימין רצ מים רח ׳ חירכבמ חלה רחחים כי
 הוא נקרא חסד רבו כי ומשני הנאזנל מן מעורב רחמים זה ילפי אברהם יצחק
 אלו אמר. הזה הדרך ועל ימין כן גם כי איחר צדק שערי יבספר יחסל ן חדי

 לחובה משמאילים ואלו לזמת מימינים אחית חרחם לא לחה ן חלשי כגזר יחחי
 הזח הדרך על חם של חוט קראת^ ואני חמהזה האטה שברחם כחי ט )ג איוג (

 על נמשך חיה חסד של חוט רזל ובלשון ואין האי רחמי בדרך לאיר׳ ייצא העבר
 אין השחר מן מזוג הוא כי ומפני ־ אסתר הרחם חצד אם כי לעולם כאימהבריית

 החסד נקרא ולק החם כמעלת מעלתו בה יש יגם ההייית חמכה החד ^אמ
• סתם והתשא׳רחמים גמורים תזמים זטר חלמ ממיד נסייך ילזה הייימ ת:

• למשכיל יודו רחמים ושם חסד ושם כן על עוד אזכרנו זכיר כחו רחם אצל
 עקר הוא כי חתשארת על נתבונן אמנם )יימי׳לא ובו'( ארחחכי רחם לו חעי החו

 כל את כולל הוא שהרי הכל ויסוד הכל חעוך המין אחר ילזה מעי היא ורחם
ראנ« ח ובוה ודין רחמים שהם הכהות נ)0 התאפקי(ישעיס אלי !רחמיך

 והשגחתו והגז־זגתו הששל העולם בריא׳ וט׳ המעשה סיף המחשבה תחלת כי
 מדת שתף היזנירה בעקר נאמר ועליו עלה בתחלה כי שיאחר חפגי הפיריש

העולם• הדיןוברא מדת עם רחמים שאימ יראה בחדתהדין לבראי
המהשב' תחלת למט׳כי יתבאר וכאשר רתחים חדת שתף ילזה להתקיים יטל
 שתוף כי עוד ונתבונן המעשה־ סוף הוא תחשיב אל עתה יכי׳אחר חדתהדין עם

 התפא׳ היא אשר הפחד וכה רזחסד כה לעו ט בזה החתשכה שניי אצלי שהיה
 הוזםד מן התפארת הםהחפרזנושץ■ הראשונה כחתשבתי שעלה האחתחה

 נקרא׳התפארת ולכן הפתד מן והעטרה לפגים כזה ידבר והיא המעשה סיף היא
שמים בהתל



Tfi ■רקשטיני חייט
י / י מ הן מקוס bp כשלם לא באלה ואם שיתישב: באיפן •זזה לספק מ
 1(הסה?»למ(י קפאלת פחד כשלשראשמיפשהסחסד זאס השחש וכר לפקד

• הכל עחר הן הן חחגס חכל כשלם לא כמה(מחריכן שהיה
שהפהגע המההשלחפהכלרל הן ד1יס ה«ד ח5«מפי׳העפפי׳שהםכ !שאריתן

להמתבפגפי׳זלאבשרשיס העלסראיי
ה ודרשו ״טיס מלוו תא •wfb (בספר :שבס ר1פקףהא מרזב וחנח וסיס• כ

 fי יראהשהפצח ממפו אחד מאמר מפאפי נ׳כעני׳הכריאחf?T*<ארפלחכדעת״
 ’ אל ימין לצד וההוד שמאל לצד הוא חאט־ו׳ כמקזגת מכשולחלגכות יחסיר

• ישראל פצח איהו דא ירט על צולע והוא * עליחם גאמרו אשד וגםדרשים
 רביעאס דרגא דא ירסו ולא כפיב ירכו למשכיל ויתבונן יתבאר ומבאוריהם

 דאפא עד מעמן כש בר אחפבי דלא על הענינים שרשי לחעמיד בשאריתן
 לא ישראל פצח כפ^ונס דא b(שמואל ו«ריחם חעגמים רחי3 ויעיזנו מתמנתם

ץ  דרגא אפפקן בדין (סיייאלטי) ישקר מחת בג׳ תחלח שנדבר ̂והוא ם•1ג
 מממפא יעקב אסתכן מכד חלשא דהוה הראשונו' הם כי כעכו זכרנו אש חאלח
 יעקב לגבי אפא ירט בכה ויגע דעשו שרשו והם העולם ומבנין האדם מכנין
 בדיפא פכיפערכ מההוא תוקפא כטל מכל נשלם לא כאלה ואם ועקרו
 פקיפויעקבהוהאפכלילביהולאיטל ו ממנו והשרש חןהעקר הן מקום

 ויגע יטללו לא ט וירא ליה כהשתלשלות השלמתו הן הן ושאריתן
 דיפא^מפמן תוקפא ופטל (ראשיעלג) הראשונות הן הג׳ כי ני4ומ התחלתן־

 ויעקב מגופא לבר איהו דירכא בגין ואת העולם אכות נקראו העקר וחן
 דרגין דתרין ביזא כליל הוה עופא הנעחי'והיסוד שהם תחתיהם חרשומו

 תוקפא דפטל כיון • אדם דאקרי ברזא תחלה נאמר ולכן ־ אבות קראוסכני
ע מיד מגופא לבר ועל האלה הראשונות הג׳ אזנילות על  יעקב ירד כה ופק

 עד מפק כש בר אפפבי ולא הטהורה המחשבה בעלות כי • עגינן
 כי ביה כפיב ישראל פצח דא b(שמואל ככחות והנהגתו העולם כךאת חי״

 (יהושעאפנבימטדושל * לאאדסהוא חיה כאלו כך כל כשלימות עלה ח^יוט
 »מדני (עליו שכאמ׳ופפפתהידד משה אשר הזח בענין היותו ועטה המלכה

 שמאלא ירכא פצח חמישאה דרגא ודא הזאת המחשבה שלימות ועל • נעשה
 ליס וכליל דוד אפא כך ובגין דיעקב יסודי הם אשר העליוטת הכהות נאעלו

 פצח בימינו פעימות דכפיב בימיפא לשלמות הראוי סדר להיו׳לחם הבריאה
^סיי) כסתרי יתבאר אשר וכדרך הבריאה  אלא כתיב ימיכךכצחלא (

ירכא אפחלש טעמא מאי • כימיפך • אליהם כראשיתלזוכה פישת
מסאבו סטר ביה דאפרבי בגין ליעקב

שמואל ואפעגבעד מיכיה תוקפא וכקיט ̂ 1
»  בדיפא הוו מילוי כל דא b( ־ ישראל ̂פצח וגס איהו דא לאתרה אפא דא ו

דמשת לבתר אימת כהוד לבתר ליה כליל קבה ופו ברחימופא ובסוף בשירופא

׳)■'זג
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שמיגי פרק חייט
 f דלעיל סטרי׳ כתרין משה(אהרן מה כמשה(אהרן שמ^ שקיל ה(ה דא מלכין(על

 דמשס כג((נא א(ןהכאלעעאע((כאדאנ(ןמריןסטרין•(מאןאיכ(ןכצח(ה(ד
 שיעעקרין שמןאלדיז!) ד(יזא כמשה(אהרן hwo ה(ה שקיל דא לעילא(על (אהרן

 הזה מהמאמר הכה ־ ^ל אחידן הכי א(» אהק(שמזאל כדא דא חחילן כלה(
̂וה דרגא שהזא וה(ד 1שמי לנד עח'ה(א0ר דרגא שהזא כצח כי מכגאר יראה  חתיש
 כראה חמישאה יבהזד רכיעאה דרגא שהיא ככנח שאמר (כמה * ימין לצד הזא

 שהכנת אמר זה כל (עם («'•כהפך לא כאילן מניירגת עמה הס כאשר ה(א0צי(ר0
 מהמסד ענף ה(א שהכנת מאחר הזה העגין מאד לי (קשה • לימין יההזד לשמל ה<א

 לבד אתע אם ט ככאן אכיא (לא מסה ראי(מ כמה לזה (יש • מהפחד עגף (ההזד
 מת(מ כקידה סג(ל ניי על חולם סג(למא(אכ(ן אכק חכמה(ביכה על כמר • «ז'ל
 • ש(רק(כ(' איה( באמנעימא יס(ד ה(ד כנח לממא מפאימ* גב(רה חסל צרי

 לדמ(מסג(ל והס כדח(מהאכ(מבני(רם יס(ד ה(ל כנח שהם כבר(ר מזה נראה
 ה(א שהכנח לזמר אפשר עגףהפחד(היאך אםכןהכצחה(אעכףהחסד(הה(ד

 ובזה שמאל לנד ימין(הפחד לצד ה(א החסד כי ימין(פשיסא לנד והה(ד שמאל לנר
 כעד ימיכי לקראמחכר( שהכא ל(מר אס כי לזה תרוץ מנאמי (לא • פל(גתא ליכא

̂(שמאל(  י1שמ לנד הזא ימיככ( לצד באילן המצויר הבנח p (אם ימיב( כעד שמאל(
 למו׳ הזא רא(י(הכרח זה (לט * אצלכ( הקבה(שמאל של ימינ( הזא הקבה(ההזד של
 שהוא שמאלס לצד החסד אלא עמה שהם כמ( לציירם רא(י אין החסד(הפחד כי

 שראיתי מעזד (אכי ־ הקבה של שמאל( שה(א ימיעו לצד הקפה(הפחד של ימיצ(
 בזההא(ק מצויר אילןשהיה אחד כבון ביד כשראחממאיטאליאהכקראמרי״י(

 יגם זאת־ אס כי מצאתי ולא הסבה אחר ותפשתי עשאו רבא גברא כי לי ואמר
 ומשה והוד בחסד מדות מאבשכי אהרן כי הזהר בספר שמצאתי מה סיזעלזה

 מצ(יר החסד שיהיה רא(י זה ולפי החסד ענף הזא שההוד מזה כראה כ^צזבכצח
זה אפשר אי היטב העיון אחר אבל • שלו עכף יהיה שההוד באזפן שמאלכו מנד
 ראיותברורו׳ לכו ־(יש והפיכה החכמה והס גבוהי׳עליהס והפחד החסד שעל מפני

 היא החכמה כי ראיות לכו יש וגס מהביכה והפחד עגףמהחכמה הוא החסד כי
 תחת מנויר שהוא כמו החסד כן אס שמאל( לצד והביכה הקבה של ימיכז לצד

 העגפיס גס זה לשמלו(לפי הוא הביכה תחת והפחד הקבה של לימינו הוא החכמה
 תחת המצויר וההוד הקבה של ימינו הוא תחתהחס' המצויר הנצח והוד כצח שהס

 והפחד החסד בעכין שהצעתי מה על ראיות לפניך מביא והנני שמאלו הוא הפחד
 לשוע זה התקוכיס בספר הביכה תחת והפחד החכמה תחת הוא החסד היאך

^ מסטרא א  • ביכייהו דכר וכן תליאגבורה דאימא מססרא עלאה חסד אחיד ד
 בבי איהי ר'כלה ר ואמר כחית דסבקקא סבא לשוכו זה התקונים בספר ועוד

 קול דופק דודי קול דהא יתיר מרעאמרחימיהוצריךלאתעראבדפיקודיליה
 רוחות מארבע יי׳ אמר כה ההד לארבעסטרין סגי בתקיש לגבה רחימהאדשק

טלא כייל קדמון אויר דאוירקדמאהדאיהו מססרא (יקזקאללז) הרוח באי
דפיקו



פח פרקעזביעי חייט
 דאמאאיהו (מסטרא • קר איה« דחכמעא מסטרא דטקןדחחאאיהזליו•

 (כטילבצדיק• נטילבעטזדאדאמצעימא קדמא? דאויר בגין כחמימוטגיא*
 בגמרה(ה(ד נטיל חמימא דאיהי זאימא ־ זנצת בטסד נטיל קר דאיהו וחכמה

ל• » »  האחד שאמריגי־ דברים שלשה ממנו מטאר הזה מהמאמר הנס ו
 • חמימא שהיא שמ^מאתר לצד והבינה קרה שהיא מאחר ימין לצד היא שהחכמה

 שהרצח הוא השלישי • הבינה מגף הוא והפחד * החכמה ענף היא שהחסד השני
 דאיהו חכמה יראהממש וזה * יהמב' הפחד לצד וההוד והחסד • החכמה לצד הוא
 יש ושד ־ והוד בגבורה נטיל חמימא דאיהי ואימא • ונצח בחסד נטיל קר

 • זאי; והיא הקלה של שמאלי לצד היא הבינה כי מל התקוניס בספר במרה ראיה
מרעין חמשין ברי א״ל • תליאשמיעה ובה לצשן דבינה מל לאמי אלעזר רבי א׳ל

 יק בן איהו וישראל יומא בכל זמנין מרין אממן כה ה5 ממייחדין ובה דבינה אנון
 מליאוט*(אס ביה שמיפה דא ובגין וברא יאמא אבא כלילאדג׳אממן ודא בינה

שדרן כמו האילן שציור זה מכל והעלה לדרוס היא החכמה לצשן היא הכינה
 והאמת העקר זהו ;האופן בזה לציירו

־ ממש הקלה של ימינו הס והחכמה(החסד
 בעל כנגד וזה שמאלו הס וההוד והפחד והבינה

 מצויר שהוא מה כי אמר כי עיניס מאירת ספר
 שמצויר ומה הקלה של שמאלו הוא לימיננו באילן

 לדוכתא קושיא הדרא ועתה ימיננו הוא לשמאלו
 הזהר מספר שהבאתי המאמר כי הנצת במבין

יראה ממנו וט׳ יעקב ירך כף ותקע בפסוק
* עתה מצויר שהוא במקום שמל לצד הוא שהנצח

 רביעאה דרגא נצח שאחר כמה כן גם עתה מצויר שהוא במקום ימין לצד וההוד
 דוד שבא קדס כי לימר אלא בזה תרוץ שוס מצאתי ולא חמישאה דרגא וההוד

 לכלול כדי זה והיה בתפלתו שניהם הפך והוא ימין לצד וההוד שמאל לצד הנצח היה
וכו׳ בימינה להו וכלל דוד דאתא עד שאמ במה רמז וזה בימין והשמל בשמל הומין

מר זמני׳קודם סדרי שחץ מלמד V? ואמרו  לכן קדם זמנים סדרי שהיו מל
וזהו עצמו הזמן ולא ובו׳ סדר ובבדזכרנוכיחז׳נקראים לכך

p ועל • זמנים m והארץ וגם היה אורשכבר ויהי שאמרו ז״ל תתעוררו חזח 
 בסדר מדבר זה וכל היתה שכבר היתה מקומות כהרכח חכתובי׳ על גמדרשים

 כן אם הזמן כמשך שמהם הזמנים ולכן ההוא* השלמות עגין לחוחע
 כי במחשבתן דבר נתחדש שלא צראה תולדו׳ אלה בפרשת ז״ל התבונט באשר

פרטי מספר׳בנגלח שהיא השמי׳והא^
 נזכר שלא מה אלקים יקוק שאמר כמו מלא השם בה שטכר התחתון עולם בריאת

התחתון ד ים הוא אשר העליון עולם סדר בכללי המספרת שלפניה בפרשה כן

כתר
ביכה חכמה
פחד חסד

תפאריג
הוד בצת

יסוד
מלכות



ירקע»יני ח״ט
האלהלפגת• הזמנים סלרי הת ככר העלם כליאי; קדם

 ל ר זמ'• הרתמים מתיר זה כשי/ין המעה ע הזא המתשכה מתלע
יהיאהייעההעמ' המעשה סוף הזאעכעגור יהיהעתלעהמתשכה

 ט כפעל ולא ככת הוא עדין היחיד שכזה אעלי הרתמים כיתוד מדעהדין שהיא
והוכתה שנפרשה עד כפעל איננה היא

וחיח

 התעשבכראו שעם תוה כמו פגה לראש
פלא  שנפרשה עד שמיש כה נשעמש ̂ז
 הוא החבור מזה שהרוית מה אבל ממנו
 כע וכבודה בכיעו שורר האיש שהיה
 אעפי רשועו עתע פנימה עהיה מלך

והיא אליה יפנה הוא נכדליס שיהיו

 חדין מדת עם רחמים מדת שתף אמרו
 נעקד אנחנו נתבונן ומזח ובראחעולם

 מרשי לבאר כדי מחם וס־־בר היסודות
 הראשון שתועם כי ונאמר * הענינים

 לשלימו׳ ראד חיח אשר הוא זכרנו אשר
ועקר הבל יסוד כי זכרנו וכבר • הבריא׳

עלת כי נאג^מחלח ולכן • ורע טוב הכל :באהבענעוריס עחעיו כבישה עהיה
ד^יןבשלימו׳כלכךבתחלתהמחשנל וכאנילוע

במד׳ העולם אברא אם הנועל אס׳ כאלו
 הרחמים שחם לבד בחסד רחמי'כלומר

 תאוח הנבראים יתאוו לא ההיא ד^דה מחשיבות כי להתקיים יוכל לא הנדולים
 חמין קיום יתבטל כן ואם שמאל מזנד אם כי נמשכת אעח חתאוה כי מדח באותה
 לא הנחד שהוא הדין במרת אברא ואם • רהrי לשבת בראה תהו ולא העולם וקיום
 וממנו חעולם את אחריו המטעה הרע חיזנר משמנמשר כי העולם לדזתקיים יוכל

 ונוסיף ־ נוקמת חרב היא כי כולו העולס להחריב נותן הדין רהיה הרשעים יתרבו
 העולם יוכל לא גם בכחח וזו ככחה זו שתוף בלא אבראבשתיחן ואם • בענק אנחנו

 וא£י׳ הכל את להחריב הדין מדת תנתן הרע היער אחרי ימשכו כאשר כי לחתקיי'
 הראשון המכריע חתנארת והוא יחד שתפם עשה מה • כרשע כזגדיק והיה חטובי׳
 המחשבה תחלת בשלמות עלה אשר השתוף התחלת שרש וזהו חסר כלווני הנוטה
 המוזשבה תחלת כי העגין בהשתלשלות עקח עוד שיתבאר מה עם העולם לקיום

 בשתוף חיותה הזאת המחשבה תחלת והיה * המעעזח סוף ל^רך לשלמות הוא
ותהיה ־ בנעל ולא בכה ברחמים כלולה הדין מדת חיות ל י® הרחמים ביהוד וח

יתעורר ומהנה ־ ננימח מלך בת כבודה וכל בביתו שורר יהיה שהאיש סבח
 בתחלה ואשתו האדם בבריאת שאמרו מח למטח עוד שיתכונן מה עם המשכיל

 נברא בחתשלשא׳זח אחד׳־כי אלא נברא לא ובסוף שנים להבראות במחשבה עלה
 נבראו שאם ממש שנים היות במחשבה עלה בי אף ני' נרזנוני' דו למטח דחוה אדם

 לחניק האיש יוכל ולא הבהמות כדרך הגה נונה וזה הנה נונח זה שני'יהיה בתחלח
 חיו באשר אבל • בוראו לעבודת ולא ן חמי בקיום ממנה ולהעזר האשה מן רזנינו
חנין דו תחלה  אחר זח נגררים ויחיו אחד יהיולבשר בהנרדם אף כי הסבה היא נ

אבדה שאבד למי אשתו שמתח האיש את המשילו וכבר ׳ נעוריס באהבת זח
מלמד אמרו הוא כאשר חתנארת אפילות על ונחדן;ם חסד אפילות על כי ואולי

שהיה
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ה העמד ובאזנילות שיסיה רא(י במששבתו שעלה מה מצד * י«׳ הממריב מ
 קך אמר הרב שאמר חה( ריקם עשיב שמחשבי;( רא(י אין כי כן
ת עלזעמהסנסזכי׳ג ח «•קין הרגי כי הבל ת  הזאת ההרעה כי יראה (

־ בפס(ק הידיעג שכבר מייתר היא ממה של שבקין מאמר מעלה של להבל רומזת
נתנה היערה דירות(כו׳ תתקעד

 אחת כל כי ומחריבן עולמו' בונת סהיח
 וכאשרעלח מחמדותנקראותעולם•

 ראוילאבחםד הקיום שאין כמחשבה
 כמו בתפארת ולא לבד בפחד ולא לכד

בנח הרי למטח יתבאר כאשר שחוא

 ציה שנאח׳דבר דיר לאלף
 בריאת יתהתחלת )קה תלים (דיר
 אס כי היי לא היערה שנתנה עד העילס

 הגדיל הלל נתיסד ע!יהם אשר דירי׳ כי
לעילם כי טיב כי ליי' הידי פעמים בכי

 על דירה; כי העילם שקיים מפני חסדי יחניין שאמ׳דין וכענין והחריבן עולמות
 הלף נשלמי כן אם תירה כלא החסד צד יחניי׳לקיו' כלומ׳דין לי יהניין לא ודין לי

 שהם בתחשבתי שעב העגלם עם אז דיר • העולם לקיום יהניין לא ודין העולם
 אלף היא ספירה כל כי דירית תתקעד ומחריבן עולמות בונה מדרש כי ואולי

 של כי עם דירית תתקעד יכשתתבר באעילות למעלה שהוספנו דרך נאמ׳על
 לף הם התיר' שנתנה קדם הזה העילס הסד כאזנילות כי ונאמר • ופחד חסד
 בו• לחיות העתידים עולמות כונה

שלחם המחריב בנח הפחד ובאעילות
 מה הוא כן לבאר הביאנו ואשר )קלהעו (האלנףם עשה זח לעמת זח את גם כענין

מו כי הבל תחת אחר זרע אלקים לי שת שנאמ׳כי  יאריך למה כ* )דאשיעד (קין ה
 כהריסח דברינו ויתכונן • הכל שיאמ׳תחת ודי • שהרגו הגיד כבר קין הרגו כי לומ'

 אמנם • המדרש ענין לפי יותר נכון ומחריבן עולמו' בונה בענין חפי׳חראשון ואמנם
 בעלו׳המחשבח כי התבן •1הכת מדקדוק אמת הוא שגם נראה אנחנו שהוספנו מה

 שחיו הדוח' גם עמהן עלו ומחריבן בונה שהיה חעולמות שהם ופחד חסד אזנילות
 הם באשר אלח במדות לעולם קיום ראוי שאין וכמו בהן ולהבראות להיות עתידין

 לקיום עולמות מאותן להיות עתידין שהיו הדורות ראויין חיו לא כן ופחד חסד דל
 בהחסח עוד נתבונן וכאשר • נתקיימו לא וע׳ב העולמות מאותן היו שהם העולם
 קומטובלאעת(אי(בכב) באשר דרשו החם חדורות על כי ואולי • וקין רגל גענין

 בתורה דרכם יטיבו אולי כאם׳ וחר דור בכל ועזתלן עמד ואמרו דורות תתי^עד אלו
 דודות כו אמנם • ית׳עאהם העזם מחסד והוא חם גם ויתקיימו הקיום בזמן וכמזנות
 אשר וחחסד * כלח פעמים כו עה המלך אמ׳דוד וכנגדן תורה בלא בחסד נתקיימו

חחת בכל או וחר דור בכל שהיו העדיקים בזמת היה להם נעשה וכבר • מהן י׳
 התורדז לקבל ראויים שלפניו הדותת דדו לא הוא נולד וטרם לאברהם חסד כי ידוע
 כה וזכה תם איש יעקב כא עד בפחד ויזנחק בחסד היה הוא כי יזנחק ולא הוא ולא
 • במרכבה מזח אזכור ועוד )ז מיכה (ליעקכ אמת תתן שנאמר כענין זרעו את

 ימד וזנדיק הכתוב שאמר די־ך נ העדיקים בזכות הכל נתקיימו התודה קדם אמנם
)23 א ע ימו־כע



 הוא כי עוד ונאמר לג) ירמיה ( ולילה
 ויתמנןזה (לבריסל) חייךוארךימיך

 לתורה רמז התפארת כי שזכרנו במה
 בו ראוי העולם קיום כי ואמרו שבכתב
 נזנטרך אשר עקדהשתון* הוא כאשר
 אשד הכתרים ומשתוף העולם לקיום

מה נתבאר התפארת היא אשר הזכרנו

פרק חייט
 התורה כתגה שלא האחרי׳מאחר בכלל היו 1b ליה הוה הזה העולם של דוחת ויזכו
»ז בהם  אחריהם העולם התחיל ib ליה יהוה החסד מנד הדוריתכתקיי׳הפולס ו

 היס לא העולם כי לומר מכל וגס • העולם שנברא קודם היו דורית ישהתתקעד
החבה קדס החסד צד על אבל במחשבה שעלו דור »b תשלום עד ראייצהבראית

י י שמו בעבור הזמן קדם דירו׳ לכו צבראו
 ומחמאנ־עלתתקעדדורות עולם* ובעבורונתקיים• הגדילהעילהרז/

 בתורה דרכם יטבו אולי ושתלן שעמד עברי לא דורית התתקעד שאלי יחפיני
 היא וקיומו העולם עק׳ כי מפני ובמעות ליה הוה במחשכתי שעגו מאתר בפעל

 יומם בריתי לא אם הכתוב ואם׳ התורה ריקם תשו לא מחשבתי כי מפגי היו י כ
— I. אשך דברו יהיה כן שנא איירתי כאשר  N ^Lx , . . . . _ 

) ישעיה (וגו' ריקם ישוב לא מפי יצא « 
 חכמים שאמרו מאותם נפשות הס ^לו

 ככל ושתלם עת בלא שקומטו מאותם ?ל
 ששבו מאתר תאמר ואס ׳ ודור דור

עכרו התשדוהפח׳ מצד אשר העולמות
nu ״ .״״ אם דיר אלן> מהס אמד וכל כמחשבתו

p מניין כי ואמרתי בהקדמה שהתעוררתי ׳ לעולם קדמו דורות אלפץ שני 
 היועא בפרט הד'שהוא בכללומנין הג' אס כי לקיים כמחשכתו עלה לא כי רל
כי להם נחל שורש הכלל מן הוא הפחד מן שהוא שהשני מאח' האח

 עולמות בבונה שפירשתי כמו המחריב
והחרבן החסד מצד הבנין כי ומחריבן

יעי חליפין באלין הוה החכה בזמנא וכו תהו היתה pהאTובסה* * הפחד מצד
״ דאייזו ונהר עלמין בכלהו השפעה דלית אקמוה והא ומחריבן עלמין כונה הוה

 דשלוה דאמר מאן יאית דאתי ובעלמא דין בעלמא בתריןעלמין ויבש יחרב נדיק
 אלק * לי מהניין לא ודין לי מהניין דין ואמר ולהחריבן עלמק למבני כמחשכתיה

 היתה ולארז בהק דאתמד ואחרנין לי מהניין האק השמי׳ואת את בהון דאתחר
 אתמר עליהו לון עביד ולא לין למבני ברמותיה דסליק עלמין על דאחזי ובהו תלי
בה יבזמנא * ובהו תלו  תפלה מעביר לך בענן סכות ביה אתמר קליפין כאלין ד̂י

 מוחא קליפקדאמזא ואלין והחשך לעגן ויהי עגייליאתמר וחשך תלו
 כאש דברי כה הלא כד״א מסאכו קביל לא דאיהו יקוק דאיהי לארבעסטרין מלגאו

 ובזתנא • טמאה מקבל לא שמיה הכי טמר!ה מקבל לא אש מה )יימירע (יי כאס
 לגבי דאיהישככתאאד׳סלחא מאגוזאצלותא ואתברון קליפיז אלין דמתעברין

 קליפקאיהי כאלין מכה מתמי כלאדבזמנאדאיהי וסליקת יקיק דאיהי כעלה
 זמכ׳די׳תפשט ובההוא * בחשאי דיהביןעגדין מה אלא יליתלה יבש עניה חתקריא

 יפעיל" (רואיתאתמוריך מוריךוהיזעיניך עוד יככף קליפיןאתמרילא קכהמאלין
דיליה כרכה יאתקריאת שם) (כבודו כללאק מלא כה אתמר יבשה דהוה ותה

קרבנא

>vr
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 קטירא קטרע לבבי יסליקע קליפין אלין כלידי;pדיליהעלס^לילדאי יקרבנא

 דשתריתהיא בצליקנא (ןילךא«) זאעקור^השלל דכפיב דיליה ?טלה דיליה
 נןדאזריתא דאיהי דגכפ׳דעדן ובוסמין ריקין דמכק׳בכמה בצלועא לגביה ה?טלה

 לגבי אתפפחתאלא דלא ספימא )ל (שיי כלה אהיפי נגטל גן דכפיב היא הלא
p שפפי אד בעלה ייפי וכד בעלה p sr בפרי אפפפהפלגביה מלאה אבבא דאיהי 
 תזופלראשי(ימיני שתאלי דכפיב היא הלא דחעין בפרין לה יקביל קשיט סמכי

 דאיהיחבירא יאקדיכקי אמן ידאהיארזא יקיקכמיפלגבה (שייג) קןובקני
 ,h ״■ל בריש' פרין דאכין המברךבזמנא מן ייפר אמן העיכה גדיל דת יעין שמהן דפרין ף מ!

< ./5׳-י( פראיני אל לגבייהי אמיפ ככספישראל דתייכיא ברישא אכין כד אבל ^דצדיקייא
 דהממפפין כמה נשא לבכי לפפאה דשיייז מאלין שתרתירפ(שייל)) שאני ל
-J i ההר מן לרדפ משה בשש כי העם יירא ההד שעפין בשיפ בעגלא )PWC (לכ n 'lr י■ 

 משבעההד לין לאפרש' בגין יפעגלא עבדי בשיפשעפין אלא בשש כי מאי יאיקמיה
 אתרה כך לשבעיבגין שש בק תלק אך יב) (פיית שאיר הראשיזפשביפי ביים אך

 דהיה השמש יאיר השש י׳דאיהי מני דאספלק גרתי השמש ששזפפכי ישראל ככספ
 בכיאמי )יי׳אמד(דבריסי יי׳אלקיכי ישראל שמע דאכין דשיפפיבין כספרא נהיר
 יכגין )קמש לגלים (כגרינס אל ריתתיפ דאפמ׳ביה קש דבטילי גרינס נחר בי כמרי

 לא שלי כרתי דא יבגין רב ערב אימין שאר דאננן כיטרהאפהכרתיס שמיני דא
• מביאר יהיא לשיני כאן עד בכלא מצלימין רב ערב אכין דא ימין כטרפי

 7 ח'<ן דכפיבאלהפסלאדג דכלאפר איקמיה הא פילדיפהשמים אלה הנזכר בספר (?טד
יאליןכ'ד^_ היפהפהי פכיכאיהארץ בקרא דאפרמיזי דפהי פילדלן יאלין הראשיכיס

 איך יביהה פיהה היה ארעא דא יבנין ימתריבן עלמין ברא דקבה דאפמר אכין
אי^ רזא הכא ידאי אלא ■ לין ליברי ד^ היה שפיר לין למרבא עלמין קבה ברא
 כי בהי אפמר דבשתיא אלא עיד ילא ידיי עיבדי ישני לא דקבה יממריבן איהי מאי

 דקבה היא דמלה רזא ידאי אלא ־ יממי עייד קבה כן אס יכי כמלמי כעשן השמים
 ראשיפ קנני יי' ביה בראשיפדאפת' דאנקמיה כמה באיריפא יבקיה עלתא ברא
 בגין ביה לין סמיך יפשתיאייפארעאיאיהו ברא יבהאיראשיפ (יישליב) דרכי

)לג ייגייס ( יכי' ילילה יימס בריפי לא אס ביה יאפמר בראשיפ ביה כפיב דבייפ
 משבעארעין כלילא הקייס ארץ ליי׳וכי׳יאיהי שמיס השמיס דאפת'בהין אכין (אלין

 שמיא יברא )קיי עלים ( יי׳בארציפהקיים לפני אפהלך תלכא דיד אמר דעליהי
 בעא קבה דא בגין לין דסמיך בר<פ דאיהי יסיד' יליפפמן פהי על בפריה (ארעא
 אשפאר לה לקבלא ב?ט ילא ממש כריפמילה דאיהי דעלמא לאימין איריפ' לתיהב
 יפראס אקד אלמקיס השמיס תפקפ המים יקיי ידאאיהי ייבשה קרבה ארעא

 פליין דכשתפייהי בגין ישראל אלין אקד מקים אל איריפא דא המיס יקיי היבשה:
 שכנפפפאה יי' כביד )י (ישעיל יי׳ממקיתי כביד כריך ביה דאפמר אפר מההיא
 יאפיי יקיק ידאי עלייהי שריא תפמן נשתפייהי דאכין יכתן עלאה שככפ' ממקיימ

איהי יאיריפא אמד מקים אל המיס יקיי איהי דא )יכיה דנרי׳לנ יי׳עמי( קלק כי כהין
i1 Z{ ב פג



■רקעטיגי חייט
 מ־א ועשה יורבה ^רתJאשי לה לאהבילז ♦שזכאדעלמ^אומיןדפלמא

 בד«י1מ איהו דשפי לא דאיריעא ד(י1סק כסלי דלת אלין ימחריבן עגמיז בלא לקלה
ם בק׳ בהבראה דאת^כהין למין לק ישפי ילמה נשא בט דקשבין כמה ^  יאלין כ
 באלףתמיפאה ד^נרהם מיטהוכפלעהזפמ־א דמלמא דמתגייריןמא<מין אמן

Jה׳דאיה^יתרבייבשיתרבככ^« לאמן
 אך ארבעוז וירדו «נים למטה עלו כי עי׳דכעא ומשה בבימשני ראשון(יבש

 העבודה בעל כל הנו־יך * גולח תאומים דשכס;א גלשי גיייין לאמלא
 העקרים כל עקר הוא כי בזה להתבונן והב בה' לאינבריאו מאלין להו( ותשיב
 כל סובמת ועליו הדברים כל מרי£ו1 ירידה ליה גרמי לאברהם אתה בהון
 יתבונן עוד הזה ומהשתוף • העבודות )לג סמיינ ( עמך שתת כי רד לך כדא
 גן ויטעיי׳אלק•׳ שאמר הכתוב פנימיות די' בדתילו ל לאת קכילי ללא בגין

 פרשת כל כי ב) יאשיע ( מקדם כעדן דאיהו מדרגיה כתיתאיהו דה וברתיתו
 ונסתר נגלה כפולים דברים כראשית אתו׳ואתלכתתתממיהבגיןדלאאתא

 הדכרי׳למטה כאשר כי • אמת והוניחם דגלגולא ברזא איהו לעתי' מינייהו ביד
 והם כן נקראים דברים למעלה יש כן רב מרב בין בגלותא ביכיהו לאתערבא

 • דוגמתם שהם מטה של לדברים יסוד לאתהר לאלין תסטי" פשתתיהו דאימן
 והעדן לעטר׳ רמז הגן כי הזכרנו וכבר ישמי׳כא וגו"( כמלתי כגנשן שתים כי בהון
 )המזרח שהזא סא (והקדם לתפארת רמז עלייהו רתתי נת במא דלא אמן ואלין

 וזהו העדן בתוך הגן ונטע לחסד רמז «׳)ראשי׳ (הארן מן וימתו בהון דאתמר
 ואמר ‘השתוף )ימיין (סא עקר תמתק בהון לאתמר בגיןדהוותאלין

 שיאמר או חסד תבו כי לרמוז מקדם ומשה^ (דניי׳כס) אתזכרהמלק
ובני׳דא ה׳ביניהו ואמיל מניהו אסתמר

 מדרגיה לאכתתאיהו ובגין לאתרה ה ליתיב מל ל^יטאדיסיל יוטל לא איהו
̂יז י ביה ונתית לאברהם ה׳ ועירא דה׳ ובגין ־ ו׳דמשה לה יוקיס ו' יקלת ל לא וכ

 דאתמר השה ודא רבוא פתותהשפים דור דלית אוקהוה והא ׳ בא ודוד הולך דור
 :מבואר והוא ^וונו עב אתד בכרם רבוא ששים במצרים ילדה תדא דאתתא ביה
התבור ־1וכ ^•( תאומים אך איבעגז וילדו שנים להטה פלו כי

תכמיס אמרו שכך שבפה היו ובתתתון העליון לתמר רתז היה התתתזן
 ושלש וקין והבל ותוה אדם שהם שבעה וירדו ותוה אדם שהם שנים למטה עלו זצ

 ע!ו והעמד המסד באצילות וכך אתת* קין ועם שנים כילדו תאיתיתשעסהבל
 והתלכות וההוד הננת תלכד הזכרים שהם והיסוד התפארת מהם וירדו לתטה
תסדוכו'בתלתתקדם רובו כי לרתוו תקדם ואמר התאימות: שהם
• תסד ורובו התת שהוא העדן אל שמוזר האתד * פירושים שלשה הרב עושה

השני



זגא זגדני6ז p® חייט
 נטעיז (כנלדאסד שכא' הימין מהד נוטעה אשד העשרה והיא ההן אל שמוזר השני
 בממליה שעלה פי על שאף ופירושו ההמתלה מלשון שהוא והשלישי )פ קלים (ימינך

 למכליי; אמד גוף והיו העדן בתוך נטעהק זה כל עם שנים לביאתם המחשבה
וידרשנה הגן את להשקות מעדן נהר יהא פגים כל על לשנים ויהיו שיפרדו שאתר

 היא וגם הראשון התבור מהד תמיד
 :יחפקתעשה וכאשר למשמעתו תסור נטעה אשר וכנח כענין מקדם שיאמר

 הם וט' הברכות כל נחתמו שבן ועקרחימיןתאחסד ימינך(יוליסע)
w תפלתהעמידה: הברכות כדרך מתחלה כמשמעו מקדם יחיה

 ולכסון* שנים להבראות כמתשכח עלה
שכתחלח עי על אף כי אח' נכר׳אלא לא

כאשר כי בעבור יחד נטען לבסוף • מעלות שתי והגן העדן חיות כמחשבת עלה
 חגן את להשקות מעדן נחר בתחלתהמחשכחשי:נא עלה כאשר לכ'מעלות יחיו

 ובעקריהם האלה ג'האבות באזנילות לחרבות ראיש חנה עד • יתבא'עוד כאשר
 חמעשח סוף חוא חמחשבה תחלת כי האבות בהשתלשלות הבנים שיתכאת כדי

 דוגמת הנעה ־ אבות דוגמת האזנילות נמשך עוד כי לדעת לך יש ולכן • נעקרו
 P כלול העחד שכח מהתע יקבל כי כראשון חסד ואיננו • בימין רשמוהו ולכן חסד

 מהתפארת יקבל בי כראשון דין ואיננו ■ בשמאל רשמוהו ולכן העחד חגמת וההוד
 הכתרים כנגיחת הנזנחים נגדות קרוב כי ובעבור • החסד מזנד רחמים רובו אשר

 לשתף כמחשבה עלה לכן בכתרים זכרנו אשר כדרך בחם העולם קיום יתכן לא
 וזנדיק שנאמר עליו נשען שהכל והוא הכל יסוד אשר שני המכריע והוא םאאז4

 (אי(בכה)בענין במרומיו שלום עושה שנאמר השלום והוא י) (יטלי עולם יסוד
 אזכיר כאשר הברכות כל נחתמו שבו השלום והוא בעשיריות אזכיר כאשר •נימי

 כי כן גם רחמים והוא הברכות כל מעין והוא הבנין כל ונחתם נשלם בו כי בתעלות
 מעיאות הוא וסופו דבר של גופו ומשך מעדן היוזנא תהר והוא מתפא' נמשך חוא

 ראש אין כי הברייתא כבאור שיתבאר מה עם האדם בשער זח ויתבונן • תחלתו
 ש ו^כן ־ אחד הם כי השוים בשמות זכרנו וכבר • ראש בלי סוף ולא סוף בלתי דבר
 בהם ישתנו ולא היסוד עם נזכרהו כאלו ד»תפ' מקום בכל אזכיר כאשר כי לדעת לך

 הוא ויסוד ־ במעלה וקודם כבנין הראש שהתפא׳׳הוא חדרך על רק וענינם שמותם
שהוא ובעבור ■ אחד ענינם אמנם במעלה אחתן הוא ולכן ־ וסופו הבנין משך

 שרשמוחז וזהו חתפ כמו רחמים מלא איננו כי ואמרו הבל מן מקבל במעלה אחחן
 דבר שלו יזנירה כפי׳ספר ז׳ל הרמבן קראו הזה חדרך ועל * השמאל אל ק:גת נוטה

 האבות הבני׳כי אזנילות בטעם והתבונן • הדין על המורים ועוז זנדק קראו וכבהיר
 הענפי׳אם אם בי פירות ולאיועיאו כענפים והבנים הבנין עקר שהם האילן כשרשי

 שרשו בלתי בענף קיום אין אמנם האבות ולא העולם לקיום ראויים חם הבנים ק
 לך ויש ־ יתבאי׳בחריס' כאשר קין של טעותו נתעורר הזה ומהענין כעקר* טעם וזהו

חאזנילתן לשלישי׳אשר בגיס בולם הבנים הם האכו׳ואלה חם שאלה כי לדעת



ממיני פרק חייט
 זי׳ פסית(ימע על שפירשתי 1כמ כבראי לפ ס יכי' ב:ללס העטרה בהיות

ויאשימב) תקדם קבעדן אלקים
 נעשה הכני] כי לדעת לך יש * יכו די לעילתי שאמר מ שדי(דרשי נקרא לכן

 לתת ילכן • פיעלית ידיהם השפימתישל אל כמף שהם האיתיית עם
יגטל קץ לתת נרין היה האצילי t נכיל

 • גמור כיחיד בבנים הריהם בנים וכני ימפגי עוד• יתפשטו האיתייתשלא אל
 כיסוד האעילות מעין נפסק כי ובעבור הדכרי׳יממנו כל פעל יקי הגדול שכשמו

 השבע כל נאעלו כבר כי בו האחרון והו כב היו כי והראיה האותיות נתפשטו
 למשכיל ידוע כאש' חעט׳בכללם בהיות וכשתחבר המלה עם הטב השם למספר
 לעולמו שאמרו בו ודרשו שדי נקרא לכן למספר כז הס כפולות החמשה עמהס

 מגלגל העולם שהיה מלמד ואמת די צריך היה לק המלה עם גכ ההויה שם
במלת רמזו די לו שאמ' עד כפקיע והולך להם יתן די שפירושו שדי שם סדי שעם

 bo עולמו שהו' העליון עולם על לעולמו בשם אחרונ' ההא נכפלה וגס וגבול קץ
 ו^ עולמו אינו התחתון כי העליון פועל הניתנת עצמה והיא בה׳בראס כי מפני
פנה* לראש הוא אשר המנהיג עולם הוא וזה תש״נו והיא תקימנו היא בהם גמל
 החפץ בעולם לו ואין לו שמים השמי' כי שני!וין שלה כיבשרביטי' בתבנייג רמוז
 תפלח של או מיכה של ד׳אמו׳ אלא הזה אותייתוגס לכג רומזי' כב העולים ויוד
 בבתי אם כי שכינתו ישרה שלא כלומר היא וגס כצורתד׳וי׳ היא כי די אמר בה

 בגלגול ורמז מדרעזות• ובתי כנסיות כזה למפרע כשתקתנה ש ציית
שאמר עד והולך מתפשט שהיה העולם שבבגד וכמו ־ שדי שם שבה כן אס נמצ'

 היח עוד המעין שהפסיק ולולי די לו שלא כדי החוטי'כפילים בשפתו מטילים
 ום׳ זוג כן נתת לכלם כדרך יותר נמשך לסכס הה נכפלה השם בסוף כך יקרע
שהיסוד ומפני ־ כשבעיות יתבאר כאשר ׳5המת היא האצילו׳כי ענד יתפשט שלא

 עליו דרשו הכל את וכולל הכל עק' היה הרמוזים אותיל" בכב די בה ואומרת קץ
 אנו )מד יפמיה (כל יי׳עושה אני בבהיר מתפשט(׳ היו ההויה שם שעם ומפני בה

 האילן והוא זח אילן כשנטעתי הייתי בחזרוע גבול להם נתן עמו האותיזת
 ששים מהלך שעקרו במדרש שאמרו לדיןקזא וחזק גדול שם נעשה לאחור
 שש כולל הוא כי שגה כששי' רמזו שנה של הא' וכשתחבר כב העולה טדהד

 פי ואמת • כשבעיות זה ונתכונן קעוות הקצוות הפועל יקו עס אקיק הכחנמשס
 ממנו למעלה כי שנה ה׳מאו' מהלך גופו ילאותמו; הס ^ו כב העולה אהוי נמצא

חמש הם ונסתר גדול לרמז האותיו המשמשו׳לכל
:הכל יצא מאתם כי לומר

העליק הפועל כי לך דע זולתי פי' וט׳ בלבד הלכה ארבעאחותשל אלא
ס השגחתו התחתון והפיעל העליון השגחתו בעולם ^  כשבמצא בן על השפל ב
 שישגיח ראוי אזי בתכליתהפשיטו׳ יסודו׳והפשיטן ארבע ודמה בשלם אחד צדיק
ששים מהלך שעקרו :העליון הפועל שהוא העלמן בעולם המשגיח אותו עליו

שנה



עב עזמיני פרק חייט
 והיסוד מכלם כלגלה אמע וכל שנה ת נקרא ספירה כל עלי;* פירוש • וכו' שכה
 היסוד הגא שהאילן ביגפארפנמצא כלולה מלמע בהמת כאצילות האחרון הנא

 מהלך הוא שנופו עוד ואמרו * סערות שש הס ממנו שלממלה שכה ששים מהלך
הימנה למעלה נמצא פנה לראש העמרה שנתנה מאחר מבן וזה שנה מאות חמס

 מאה היא כאלו אחת יכל ספירות ה'
:רכות פעמים כשתכפול עוז־ ואמרו • נוש«ם והם המהו חם

 בראשית סדרי כל תחתיו ומתפלגים זח בראשית סדרי כל תחתיו ומתגלגים
ה̂י השביעי זולתי פירוש אחרון שהיסוד ואחר • למטה יתכונן

 ממ« ומתפשטים הכדור כתוך כנקודה הכל את הכולל המכריע והוא כאעילות
 להס ין א הנקודה וכלתי קצותיו שש חיה )הכל יסוד והוא סא (הכל קיום והוא
ספית' שש הס לקצינת אלו וכל מציאות בו להיות והשנחתו העולם בריאת ראוי
 היסוד שהיא הזאת הנקודה אל הנמשכו' אלא אליו הקתב הוא כי שהוא כמו

 הקרוב הוא כי וכלסנכללותתחתיו: הכלול הכה שיתגלה חכמתו שחייכה
 : הנפרדים עולם אל לומר רוצה אליו היות בנה לראש היותו וכתבארת בו

 משפיע וברחמים בדין יהיה ולא התפארת ככה ירו על העולם בריאת
וברחמי׳ בדין וכו׳הפי ומקבל ברשת ובענין ־ העטר הוא ההוא וחכח
 החסד מצד בתפארת נתחברו אשר בהבראם והארץ השמים תולדות אלח

 הבחנת אח׳מאלו לכל שיהיה ראוי והפחד כי לרמז בראם בה׳ בו ודרשו ב) יאשיע
 החסד מצד האחד המקבל מקבל• חח' כדרך בנה לראש היתה כאשר
 מצד והוא היסוד והוא משפיע ונקרא ־ העולם נכרא אז הגדול השם שבסוף
 ההשפעה כי העט׳ והוא שני ומקבל הדין כשליח שהיא התבאר' בבה הפל אמנם

 • הדין מצד והקבול החסד מצד וכמו • שלחוaד לעזר שליהותו העושה
 ארץ אלקים יי' ברוא ביום בסוף שאמת
שלם והעזם השתוף הוא זה כי ושמים

 כי השבל כעולם הע׳ כה יתנהג שלא ל ר התבא׳ בכח ובאמרי ■ זה בעגין שהזכירו
 הרהמים שהוא התב׳ מן אליה הבא בשבע אם כ• הבחד מן אליה הנמשך הבה הוא
 והבאור ומתבאר־ הולך עוד אעזר שהזכית מלא והשם חשתוף עקר היסו׳וזהו דרך
 )העולם את וברא בתוי•׳ הביט כדרך רל (בחכמה הבועל ראה כאשד כי הוא כזה

 כמו בתפארת העולם את לבדוא הקיום לענין טוב לא בי המחשבה וז־־גלבתחלת
 בה יתאוו לא חמרה מעלת לגדל בי ומקבל משפיע וברחמים בדין יהיה ולא שהוא

 אבל ־ שמם העולם ויהיה התאוח כה יתגלה ולא חסד רובה שהרי תאוה הנבראים
 לא כי הקדמוני נחש הוא אשר מחפה׳ הנמשך התאוה כה שיתגלה לקיום הוא טוב
 והנה עשה אשר בל את אלקים וירא בבסוק שדרשו והוא יזגרח לשבת בראה הו
 ומפני ־ למטח יתבאר כאשר וטעם המות מלאך זה הרע יער זח ואמת • מאד נ»ב

 הפחד מן הע׳שיונקת כה שיתגלה במחעזב' עלה לכן עולם של לקיומו טוב שהענין
עיורח ממנו ומקבלת הפחד מן חיותה ובעבור התפא'• מן לקבל פנה לראש והיתח



̂£וטיני פרק חייט
p׳ ^ . ̂הגן מעדן יוצא הגנזלסהמעכהר לקיום ! כספר ימ׳ להשקי׳אי

שמם ונאספו וכו׳ בשדה באר והכה וירא ואמר אלעזר ר פתח הזהר ̂ ̂ ^
 מאבא דאוליפכא דתכמ׳אכון ורזא בהו לאסעכלא איי; קראי הכי (יאשיפכע) 0«

 שרים חפרוה באר דכעיב הוא דא באר הוא מאן בשדה באר והכה וירא • הכת
שם והנה העם(מדביכא) כרוהכדיבי

 אכנסלאהיה • יותר לזוז*ממאל נוטה איכון עליה רובצים צאן עדרי שלשה
 לראשפנח התפארת לקיוסהיות טוב אכ<ןרביעיןעלה דאלק יסוד הוד נצח

 טוב היד. לא גם ־ החסד בכה לפעול האי ן ברבא ומאלי׳אממליא עלה ו^ימי
כהה בפי לפעול פנה לראש העט׳ היות העדרים ישקו ההיא הבאר מן ס * באר
את תחריב בי הפחד מן אליה הנמשך ותעאין עלאין אעזני באר ההו מן דהא

 הנמשך הרע יער אחר הנמשכים כל גדילה והאבן ’ כחדא כלהו נמיגברכן
 היות העולם לקיום הטוב אבל מבחה• עלפיהבארדאהואדיכאקשיאדק״א

ולא הגן את להשקות מעדן יועא נהר לה*ונאספו ליכקא אחרא מסטרא עגה
ץ  ההשקאה בכה אלא הגן עמחי יגדלו שייצכתרין אנין אלין העדרים כל ש

 ולא בעלה אל תשמע והאשה • ההיא דמלכא מרישא כולהו דמתככשי דמצכא
 בבהיר שאמרו וזהו ־ האעזה אל הבעל כחדא כלהו מתחברן וכד בה ומריקן

 הייתי אני כל עושה יי׳ אני בפסוק מע! האבן את וגללי כיגיב בה צאראיזא
 עליו יגדל ולא ובו׳ זח כשנטעתיאלן קשיא דינא לההוא מכדדין הבאר פי

 ורמזו היסוד אל כל במלת רמזו מלאך אי/הצאן והשקו * מכה לה ומעברין
חגואו« המלאך העט'שהוא אל במלאך לעלאק באר מההיא ברכאן מריקן

 כל אלא עליו המלאך יגדל שלא ואמרו פי על האבן אי; לבער(השיבו יתפאין
אישך ואל וזהו המלאך על יגדל לתעריה דיכא ההוא פב למקות' הבאר

בך(יאשע)ויתבא' ימשל והוא תשוקתך עלמא לבסמ׳ולפקכ׳ ליה דאצטריך בגין
שלמות ועל ׳ הירח מעוט במשל עוד • הרב שאמר מה כל מבואר בכאן הכה

לבא׳ נובל תחלתהמחשב׳אשרחזכדנו אק
איפש׳ רחמי'אי במדת שאמרו המדרש

 שתא עשה מה עוד ונאמר * למעלה הזכרנו אשר הדרך איפש׳ועל אי הדין כמדת
 המחשבה ותחלת השתון* עקר וזהו העולם את וברא הדין מדת עם רחמים מדת
 ובףרך,ןך .ושמים ארץ אלקים יי' ברוא ביום שנאמר כמו המעשה סוף הוא
 מלא עולם על מלא שם שהוא שנתוספ׳בו ה׳אחרונח עם הגדול השם שהוא קא ואו
 כי לשלישית הרומז אלקים שם רק הזכיר לא העליון עולם כאזגילות בתחלה כי

 שהיה הטובה וכלל ־ עליו מלא שם לד.זכיר כדי נשלם ולא העולם נתמלא לא עדיין
 אשר הראשון בעלה אל האשח תשתוקק הזעם בעת אף כי הוא השתוף בענין

 גם ויחזוד בחסידות להתנהג גדלה אשר הראשון מקום אל לקחתה לשוב שלחה
 להפסיק עליה משוך חסד של שחוט אבידתרוהיא אחרי האש׳כמחזר אחרי האיש
היו אלף בהררי הבהמות לזה זה נזקקין שאלמלא חוה מן עקלתון הנחש זוהמת

מחריבים



ax פז פרקשביעי זז״ט
«'השמש קדש כל אין  עו פממבומ• ממדע «מייר«גס מדח שריש(

 «האכור< המדזמהרקמכמעהסדימי'קיעי שלאהיהכמקשכיע שלאכ^קדשדכר
 • עקעסשעש קדש כל ואין ־ זהשי׳פהע ג הם :לשון להלצי; הזה הפסיק הקדית׳ילקק

1פי'כלימזלמשיריע-ןעלעשמשרמולי»ישר ש'זילי;י יכו ככלל שהיה דכר כל
 שהיה לעמל רמז

 הפפא׳ייצא בכלל
 שכעכה הכלל מן

 ללמד פגה לראש
 הי;תשיב ש • יצא

 על בלבד שללמד
 כבר יצא עצמי

 ה ידיעשעתלת
 סוף המחשב'היא

 ללמד אלא המעשה
 עלהכללכלויצא•
 יאנייהודהאומר

 יצב א 'הרב3כן כי
 שהעט זאעאלא

 בכלל עמהס היא
 ע כפני היא גס

 שיצא פרט עצמה
 ש כמי הכלל מן

במקנמו שאמרתי

 אבל מזוחמתו• כא העולם מחריבי׳כל
 ביניהם עומד מים שהוא השם בהיות
 כי אתהמתו משכך הומה ואני כדרך

גבול לה היות המיסמנעהיסאתהאש

 כעמל עקשוב לא
 נתגלע המדה שזאע

 מןהעפשהיע׳כלולס
 לראש בזבכקוכעגס

עולס להנהיג פגה
 שיעגלס כדי השפל תוסיף ולא תבא ה3 עד כמו לשרפמה

 יהיס שוה העאוה כק שאמ׳ הדרש ענין נסמך )ומהנה לק איוכ
 כי השמש מן מקודש שמו שתף שאלמלא כי ואשה בעני׳איש

 כמקשכם עלה הכל ענין והוא ואש אש שמם ישאר ביניהם
 ועקלעהמקשכההוא בבחמו׳בהררי שהזכירו הנקבה את זנגן

 פא • המעשה סוף טובה מדה ואתל • יתבאר כאשר אלף
 לפקד שעש מלע ׳מ נתבאר והנה • פורענות ממרת מרובה

ויהיס והגצוןלעעאי השתוף עקר בענין לבא' יעדנו אשר את
 כל ואין כן הפירוש עם המעשה סוף המהשב׳הוא תחלה כי

 שמלכות אעפשהו׳כן ובמלת מחשבה במלת שנתבונן מה
הנק' כאנלעמןהפת הכל כי בתחלתו סופו נעוץ וזהו מעשה

 שהיא העלמזוכ שעש כל ואין היה כאשד במחשב׳היות עלה
 אין וקדשה האכילה הוא שהיה מה כי השמש תחת חדש

 כי השמש תקע קדש למשכיל עוד ונתבאר )א שיהיה(קהלת
 בעקשבס עלה הכל פרשת בכל מלא שם הוזכר לא למה

p השמים תולדות אלח עד בראשית ja i • מאס אנילותגז קדם מה ישכיל ואשר 
 רכבו׳שכים אלפי אלף התפאר'אל בכה כלולה שהיתה מהכח הע' עיאת בי שכתבנו

 מן הוא הקשדון אכל רזנון העושה כשליח הקיום בענין לתפאר בעזר היא הפעל
 היה שלא המקכל׳ם בכלל שהיה כל שאמת המד׳ יתבונן אהבתו מיתרון משלחו

לק^ הכנה להם יעא בלבד עעמו על ללמד ולא ־ יעא ללמד הכלל מן ויעא
1 ההשפעה אותה

 נצקי תעיד כפעל פועל הוא השי אבל אעקונו לעמד ראוי מוהיר אקר להיותעגם בה ולהתלבש
 מ הנמצאים בסבתהמ!כ<נים ב^בל נמצא האפשרות אבל • קלילה האפשר תקת איכס פעולת! כי

 לקבל טבעית הבכה השם נתן לא למה ואת ־ השלם שנביא זמן אותו תד המוכצגי׳סהם סושרו ולא
 אינו כיהקדוש כן מלקשוב וקלילה לצומת עקויבתולא הבריאה היעה p אם ההיא סכריאס מיד

 מביא וס כי בפעל ופעמים בכק פעמים לקשובשהשי ואין • רצוני אלא נמנע ולא אפשרי ולא מחייב
מן התפארת•(יצא ככלל סיתה ש לעשירית וכוש׳יעז מלל שהיה דבר כל עתקגדולעקקן׳

1 ג 4 א כד מעוכיג



Tfl ̂£זמיגי פרק חייט
ף סו ב ללמד פי׳שכיעמלראשפגס• סכלל• אלאא׳שעערה לאנברא ל

 פרע עצמה בפכי היא (גס היאעמהס
 • במק<מ( שאמרתי כמו הכלל מן סיצא

ל ב  אלא נברא לא (לבסוף אמר( א
כלומר אתדוכ(׳•

 אומר היה אס
 אחד כברא לבסוף
^ שהיה ברחה  ה

 מהשעלהבמחשצ
 שאמרו במה אבל

 נברא לא לבסוף
 רנול(מ !)אאתד

 אותס בבראו לא
 ביחד אלא השביס
 היה שלא באופן

 מאחר הכוב הפך
 שכיס פט כל שעל

 וזה יחד בבראו
 כשיתפרדו מפגי
 אחיו מעל איש

 זה אחר זה עררו
 נעוריס: באהבת

הם  ששמלאט׳ ו
 הבעלוכו'• כמכין
 התת כמכין כלומ
 והוא מהשס שהוו׳

• הבעל
ם ה  אש מים ו
 יבין והמשכיל רוח
 חגלה רכיל ואכי

 דברים ג׳ סודו•
 בעונה מתחברים

 התעוררו׳התאנה
 לכא׳חנדהפחד־
 והספ׳הבאהחצד

 והתפשטו׳ החסד
מנד

 צלאכקר בלנדבעגמויגא שללמד נ כי'הממשי
 המעשה* הממשבההואסיף שתמלע יזוע

 טש' שכיכה כי יגא כלו הכלל על ללמד בא אלא
צרך ולא גבה ניך

 המלה יל הדיוט
 לראם שנתגה ההיא
 גבה צרך היה פכה
לכשעושים ישר שעי
 הם לז׳ השם רצון

הברד׳ להמשיך גורמי'

 היא כי יעא כולו הכלל על ללמד אלא
 בענין נזמר ובשביעיות בכל כלולה

 יבין ומשם הכלל מן שיעאתה הבערה
 שכתבנוהו וממה • הענין באור המשכיל

 בהשתלשלות המשכיל להתבונן יוכל
 ירמוז ומהתחתון התחתון האדם טירת י

 ה וכל המעין מן לא שנאמר אמרנו אשר כדרך בעליון
מיגברכיס האמצעיים וגו׳(ראשי'ב)אמרו לבדו האדם היות טוב
 אסכן הנרכה מאומה לביאות במחשגה עלה בתחלה עליו

 ועל גטה צרך הוא אח׳ויתבונן אלא נברא לא ולבסוף שנים
 האלקי ממגל׳רנון ידה זה בי אחד נברא ולבסוף אמת שלא
וכלס הסגג' אל הכיז מן אבל המחשבה תחלת בטול על יורה
י י ’ אח'לרמוז אלא נברא לא ולבסוף אמרו

 וכאשר יןaד שני׳לקיום טוב היות עס כי
 האדם היות טוב לא אמראחרבתאתו

 ולא • אחד אלא נברא לא מט לבדו
 תחלת קיום נתבטל כי בזה נחשוב

 גם היו פרעוווים דו כי חלילה המחשבה
 ־ במחשבה עלה כאשר הזאת בבריאה

 יתקיים כאשר כי בעבור אחד ונברא
 ממש שנים היותן כמחעזבה עלה אשר את המעשה בסוף
 עזר אחד כל והיות נעורים באהבת זה אחר זה נגררים שיחיו

 )סא(למקמי (ותקונו דביתא במלי לבעלה האשה עזר לחבית
 לנעלה ימשה מלאכזמשהאשה «t סא ( מלאכות כל שאמרו וכדרך

 המטר זמגזי־מ ־ דשעיא יבמלי כסימזעיבה בשאר לאשס הבעל זיטר
 והם לבעלה עושה נדה לבעלה עושה שהאשה הראשזןזכז)

 מבא הקייט המגיה אמר ( הבעל לעזר כמנין מלאכות שבע
 עזאר והן מלאכות שלש לאשה הבעל וחיוב כפמאאקרמ)

 אש מים והם ■ מתברכת pוהא האבות כמנין ועונה כסות
 מזה זה יפנו לא הראשון החבור ובגזרת ־ יבין והמשכיל תח

יזכה ואם * העולם לקיום אחד לבשר יהיו אכל חבחמו' כדרך
האיש

 כל ילה על שעלים
 דברלעיהעגי׳הממוכ

 כמנאמ כן אס עליז
 על ללמד שלא למד
 אלא יצא• נלכד עצמי
 כלו הכלל על ללמד

יצא•



צד Tfl ̂»מיני פרק חייט
׳עגין איננו החכם רמז התת(לזה שהנא הרזח י(צד ס ־ « א י נ ש ׳ י ביגזרס פ

 המפפגכיס כאשר דבלי'המ(רי׳כי שמתג(בפפ ד שיר תימן(כ('( צפון(כאי עגרי כפסוק
 עגלה ההגא שהכנס השס רצון עושים איכס והמפה צפק מצד כא ההתעוררית כי

בלויופ חסרון שוס יגיע לא כי חלילה ־ למעלה יזל תלואז מצד וההפחה תימן מצד בא
 מדליו(באמל( מי

 לג« דודי יבא
 וזמג היקוד t רמז

 הגן גנס לדוד אשר
 ו כלתו שהיא

 פרי היא והיגילד
 נפש(ת והס מגדיו

 שנאמר הצדיקים
 ליי׳ אתם בניס

 יד) דבריס ^קיכס(
 ויאכל שאמר ומה
 הקכה הכוכ׳כי וט

 ממעשיהם יותהכ'
 :ס הט(ב

 היות עניו איננו
 וכו'־ כק משט בה

הרב מכת אס

 bאכשישלlהאלקיוח^
 מקום של ינוכו עושי

 כמשכע הנרכה אזי
 (אזי למטה מלמעלה

 הכעיריס אוחס כל
 מבקשי׳ השאגי'לטרף

 מ^אכלס(הקעינורי׳
 על סכימריס כעשו

 בכיס הכקראי' ישראל
 ליי'•(אזהברכ׳מצויפ

 וייס ועמדו בעגלס
 נאככם ורעו למטה
 אכליכם ככר ובכי

 חו ואס • וכורמיכס
השס עושי'רצון איכס

 אשתו חיות הבריאה כתקון בזוג האיש
 הזה העולם של מלאכתו לעשו׳ לעזרתו
 למילאכת פנאי לו שיהיה כדי בניו ולגדל
 אז זכרנו אשר כדרך הבא העולם דרך

 שלם ובנינו המחשב' תחלת בו נשלמה
 להעלות ק גם לו וראוי עליון־ כדמות

 ללמד עמה דירתו להתמיד מזונות לה
 ולעבודתו בוראו בדרכי אחריו ללב בניו
 מעוייה והברכה תמיד וירבו יפרו ובזה

 בבעלה היא תמרוד כאשר אבל עמהם
 בשלו למרוד עתיד הוא גם )בשלה סא (

 את ויגרש לו וילך ביתו את יניח כי
 אב ואין ביתומי׳ שובבים והבנים אשתו
 דרך על לבם בשרירות תגדלם והאם

 ולא הזה העולם מעין שהן מלאכותיה
 בסרחון וישלחנה והואישנאנה הבעל דרך אחרי הרגילתם

 (סאולאיסרחס ידרשנה ולא בטנה בפרי שדבקה הבני׳בעבור מקכלת שהע׳איכה
 את וטקמת האם תיסרם אז כי הבנים ישולחו האס ובשלוח בעוכזתיהם פנס

 עזר לו אעשה בפסוק דרשו הזה הדרך ועל • בהם נקמתה
 ומתגדלת האם בהתקשט כי בעליוני׳ נתבונן ומהנה ־ כנגדו זכה לא עזר זבה כנגדו

 אשר במלאכות בעלה עטרת היא אז עוד אזכור אשר הזה הדרך על בניה במעשה
 מחסדו לטובה בה הנדבקים בניה בזכות מזונות לה מעלה והבעל לבעלה עושה
 פשעם ביד ישלחם הבנים יפרחו ואם שמחה הבנים ואם • תמיד ביתו את לפאר

 בעבור הבנים את תיסר והאם למרחוק המרחם האב דלך מבעלה האשה ותתגרש
 בחירת ובענין ־ הזה העקר את למטה עוד נזכור ובאשר ־ בחם בהדבקה נטמאה כי

 זכה לא עזר וכו׳זכה היות טוב לא פסוק על שדרשו הדרש למטה יתבונן האדם
 האשד, מלאכות חובת כי ממנו יתעלם לא אמנם משתלשלים הענונים כל כי כנגדו
 בארנו אשר ואחרי ־ האבות והם שלש הם לאסה הבעל וחובת ;שבע הם לבעל

 פנה לראש העטר׳ היות המחשבה בעלות כי ולדעת עוד להתבונן יש העקרים אלו
 אז בח מעוט בה חיות ענק איננו ולחנהיגו השפל בעולם ולהשגיח מהכל ולקבל
לאל חלילה מעשיהם יבשרו לא התחתוני׳באשר בסבת ופרוד וכבוד קדושה מעוט

11 ג4 כ כד



 העבחע כעסייע
 העיסה ר1התכ או

הממע כעס^ו
U

פז שמיני פרק חייט
? מזנק כמק<מ( כמל( ישראל של א ז  ממסה־ מתמלי; <ההשגיז <הנלכה ההשפעה אזי קן

 למעלהנמשתלקההשגת׳מןהתקעזכיסזגסמן אמתי עינ7 לא אכל פליסיפי עיון
 השפל(אזי ניטלם פעגלזע המעלים הכתזע של הדליה היא מה כי ממכמעהקכלה

זעזזר משגיק אין כי להלן• הכפירי׳שאם אזעם שנאמל(כפשעכס האס ל(ת0( המכקע
ppju

המע סא (אמנה מקלי הושבי׳רבי כאש' ונאמד )ג ישעיה (
 ובדברי רז״ל בדברי הבנתם בחולשת למבול לור כזמן

 ההיא המחשבה היתה אבל ־ המקובלי' והיא יתשח׳הארץ
ק א  לערך הבריאה בענין השלימו' לתכלית • העגיוכה ה

 נשבר' שאמרו וכמו כאש׳זכרנו הקעם הקנוץ ומהו
 לא ודין לי יהניין דין אמר העולם את כ אלס שעשה

 ותכלית חטוב תכלית כי והוא • לי יהניין
 כאשר הבונה בו תתקיים אשר התענוג

 אשר בתחתוני' המחשבה בתחלת עלה
 ̂ יתבאר• כאשר האדם מין הוא עקרו המנוע טעמי (כל

 האד ית׳שעתיד לפנע גלוי אמנסבהיות הקוטכ על מיוסלי
 המבוקשת הכוונה תתקיים ולא לחטוא לנו יש אלא הזה׳

 מתכונתה על הבריאה להעמיד ממט כי להול(' כהכרח
 בעניין להם בא יתבאד וכאשר לטובתו גורמים ענועינו

השרש לע׳ועל הרומז הירח מעזט משל ככל וגם פנס כה
 אדבר טרם לו אקדים אשר העקר ועל מסלקים כי הכנין
לדעת תחלה שעריך והוא בובעניט• הכני'• מעל האס

 בדמו׳עליון נברא האדם היות בעבור כי הזהר (כספר
 האדם בשער יתבאר אשר וכדרך על האס עקת לא

הרי הכניס(דכיי׳כב)
-----------------------------------------------------------עקחהאסעל לא

 שטעם לאל( זפדומה )כ שם ( א«כס שלקה למעלה שמסתלק הוא הזה והפגם הכני'
 כיו לא יטמדבכקזזנאזנלזעי( שהמנהיג אעפי מפבי פוקלהארץ ואינו הכהיר האור

 היה לא (כאל( אקר רש(ע שיזשליטין זמן כל לז המלמי' לעחמוכי' להיטיכ שהפקיל׳היא
 גאמכעועאקרים אלא שיקסר מה להספק בידז להשפיע צליקאין ואס ליוצרה הצורה

ק ימיגז זה זעל זה עגין על המנהיג כאלו שנס נמצא העליון המזל מן ההשפעה א  ה
עה תירש כי ושפחה יייליך כי עבד תקע השעע מאוקן וחסרה פגומה היא העט'  גניי
 • ושמאל ימק לנטוע אין ממאי «ה )ו יאשיע ( לכו אל פירוש(יתעצכ וזהו

(אמשילךמשל כפימהשפי׳הרמק•
 השלי׳מהמקורות \ החלב וממשיך מוצ׳ן מהס התינוק שיונק עול כל כי האש' משלי
מימיו שיללו עול כל כי הכאר כמי זה וגס • החלכ יחסר גם היונק יקסר (אס

יתרכו

 אע המונעים והם
 עד והשפע הגרכה
 כי • געשונה שיקזלו

 כי ל3 מונע אעו השי
 גולם עגמו האדם
 שלא המונעי' לעגמי
 דין לעשן אלא נכלא(
 ברשוע וישר אמעי

 וגהסעלק ־ בולאם
 בסנע מהם השפע

 אפי' אזי העקעונים
 ק נעשו הסניגורים

 מבואר קטיגוליןוזה
 למעלה קסלון שאין

 ■ בסבעהעקיבכ־ם
 כעיישט איך ואע

 ה שכיזזלה הפסוקים
 קסדון שיגיע המורים
 אנכי עמו כמו למעלה

 )נא עלים (כנלה
 נר לא נרתם בכל

סג(ובפשעיכם ישעז



ח ע ממיני pD חייט
 י;מיז כאצילית•(אכי ה(א (כך יחסר( אכל י;רכ(1 דיסלא לא אין• המיס(אס יינרכו

 כזה ל( שהיה הספק (הלא ל5לכא המאציל כין חל(ק אין מדכרמכי מהרכשכראה
 האין הראש(ן המאציל אל זה מיחסים הייכי אס ניחא זה לומר הוצרך כעכירו אשר
כדרוש פישעי (ככר ־ הרצועה הותרה כאנילות אכל העלות כל על עלת סוף

 לכרוא הקכה הוצרך כתחלה כי האצילו
p 4 כמלך הו' הרי isייקכל היא כאמצעו׳האכילי׳אשר העולם לעשו' ברעונו דר

לפי להרעולהיטיב כדי השלמו׳והחסרון בבל מלכותו אשר הדמות גמ1ד דרך לו
אחר עצרי( והוא האדם־ של פעולותיו העולם בריאות עקר כי אף משלה*
לדעת לך יש • לשוכו זה כתתלתספרו זה שאמר כענץ היה ולשמושו בעמרו
וסוף ראש הספירות כעגין כזכרי כי בולו העולם כל השלם החסיד החכם

להיותלאלקותיתכרך חלילה הכופה אין בטעם אמנם • לשמשני אלא נברא לא
ה כעכודת כארתי שככר וסיף אש ר מעאנו לא העקר שהוא האדם בריאת

אין כי ממנו כתכאר האחדו'אשר קונו את ולשמש ישר חיותו זולתי ענין
האצילות עכין על היא הכופה אבל נגדר בהנהגתו אליו ולהדמות בדרכיו וללכת

ס כל תקון לסדר וסוף ראש לו אשר לאנבראתי ואני זכעני׳שאמ׳החסי׳עוד
להלין פוכל כאולי ואס • וכו׳ הפכראיס מה ז'ל ואמרו • קוני את לשמש אלא
בא כי בלשונו(לומר טלאי ל ולהט בעדו קדוש הוא מה חנון אתה אף חנון הוא
הע' הוכחה כי לוח נטעה שלא להזהירנו להועיל וללמדו וכו' קדוש אתה אף

מצד לשועלים ראש להיותה פפה לראש נתן העור׳ליוזנרה ולהדמות ישר היותו
הפרוד שתקבל וכדי קדושתה מעיט וכדרך דרכיו להבין וביג׳ חבמ'ודעת לו

לא כי התחתופיס כשיחטאו מלמעלה היא גם אשר לישראל התור נתן אשר
אשר לסכה לא חלילה הכופה ־זאת היתה התורה נרמזה וכבר • הדמות מיסוד
לקיום כן להיות ההכרח כי אומר הוא לעבד' דכתי׳בו הראשון באדם גם טלה

פירן כמלך הוא הרי התחתוכיסי למעות רמז והוא ב) (יאשיע ולשמרה
 כדמות נברא האדם • וכי כרצונו גדר עשה

 הנפש ואס כנפש קליפה כו יש כי עליון
 למעלה גס תתגכר הקליפה ואס ותשתרר תתגלה למעלה העטרה גס כו תגבר
 יותר פרשתי כאש גברתה תירש ושפחה לחם ישבע ופכל ייילוך העבד ואז כן יהיה

 במקומו הזה בספר אפרש וגס הראשון אדס חטא כעכין הריקפאטי כפריש בארך
ף :בחיים יגזור השם אס  הזה הלשון וכו כעכורו העולם בריאת עקר כי א

 לכאורה נראה העולם שבריאת אעגיי והכיפה וכו' נבראתי לא ואני עד כלופחשך
טעם אמכם וט'־ המלך להיות אומר קהוא מה כעבור ולא האדם בעבור שהיה

 כן ואס קונו את לשמש אס כי אתר טעם בו אמר לא העקר שהוא האדם כריאת
ליוצרה: הצירה ותדחה וכל גדר פירן כמלך הוא האדם

שר  פוכללוח׳שחוזר וגס ־ לישר!) חוזר הזה הלשון מיסודהדמותוכו הוא גס א
!I ליוצרה: הכשת שהיא הצור* האדם ידמה ומצדה הקכיה של דמותו היא התוריאשר



פרק׳(»מיני חייט
 אעמינו מין כשמ^א למעלה עעעלה העטרה * אי;מיט(נשר מין ♦כקש כי

 כדי שישכיס השפעןללקזט לקכל חיהיאסבהשעעעירר ט לעתחזק
 האדמה־ פכי כל את יהשקה הארץ מן יעלה אד כי העחשן כשלם להאציל

ך ט ריתכי גיפי יתמר א  האצילית(כליל כדמית האדם שנכרא מאתר כי דע י
שיאליס המלאכים אשר הגלגולים יושלש
 ולמזנותלאתעשהלמשכיל• עשה עלכי יכראהמזה ככודי מקום איה

 אלו ולשמר׳ לעבדה אם רבה ובבראשי׳ היה כך התגליתי אחר מהם שמתעלם
 הבאה הברכה אל לרמוז בא הקרבנות אח׳ הזה מהשלם האדם שיתעלם לאיי

 יתבאר וכאשר התמימה העבוד׳ בזכות שזאת אלא איי עליי ייאמרי שנתגלה
 בתורה להתדבק האדם ובבחור ■ למטה מיתה בדרך ראויה היתה לא ההעלמה

 כלל יחטא ולא מלבו יסיר׳ ולא ובמעות שהזכיר לקיחהוההתהפכות בענין̂ 
 וכענין הדמות אל תמיד כאלומתדבק כספר הזכירה הרמק יגם בכאן הרב
 ובו׳ ב״אלקיכם הדבקים ואתם שנאמר מנחם הר ובספר ארבע• של שלחן

 ליוערח העור יתדסה וכאשר (דברי׳ד) על משובח שין מצאתיך מריקכאטי
 הטוב ע2הש עורתו בזכות אליו ימשוך הסיד התבי^כל חל שבנשיקה המיתה
 ונעור מיני את מין יבקש כי העליון רזלהאבית במאמר לך שאגלה הגדול

 שאמרו וכדרך ) ביקזיעניס ייעיר סא ( יאכשי החסידים כשהיו כי בנשיקה מתי
 שבינ׳בתחתונים תשר עת שלמה בזכות כסודית ושסקים מתכידדים מעשה

 מושל היותו האדם שלמות עקר וזהו העליונים
 בשלמה אמרו וכבר • ודבר דבר בכל

 וכאשר )ראסיתש (ובו׳ וחתכם ומוראכם אומר והכתוב ■ בעליונים אשי׳ מלך כי ה5י
 ולא הברכה היא זאת כי מעויהבו הברכה תהיה אז השפל בעולם שכינה תשרה
 ואל אזכור עוד אשר הגדולה המעלה אל להניע האדם יוכל ובזה האדמה תקולל
 לכבוד בעולם ופעולתו המנהיג השגחת דמיון ותהיה ערך לה אין אשר הטובה

 הסבה עקר וזהו )מט ישעיה ( אתפאר בך אשר ישראל שנאמר כענין ולתפארת
 דוגמת עליה המושל האדם בתקונ׳לערך והיותה הבריאה בענין היה אשר והחפץ
 הקדש ברוח להתלבש השלם אדם יזכה מתכונתה על תעמוד כאשר כי הדמות
 אספקלריא היא אשר הגדולה הנכואה אל עוד מזה ויעלה בתחתוגי׳בזכותו השורה

 ימות שלא עוד יזכה הגדולה ובמעלתו ובפעולתו • הארץ בקרב שמו כי המאירה
 מקום יניח לא בעולם תמיד והשלום החיים חיות זכותו תעלה כאשר כי לעולם
 העורה דמה כי תמיד בגופו קיימת נפשו היות ויזכה בסבתו שימות להסיתו לנחש
 לקבל הראוי p יהיה לא העולם מן והפרד להםתלק זמן ובבא החיים שהוא ליוזנר׳
̂א תכלית לה אין אשר גדולה ולמעלה רוחני גופו יחזור אך ולמות הזמן הפסד  וד

 שמלאך אדם שחטא אחרי לומר רועה הזה החפץ בזמן אן* כי הבא העולם היי
 ההיא המעלה מאנשי רבים במקומות רז״ל הזפירו בעולם חטאו כסבת שולט המות

ואמרו אש ללפיד כשרו הפך בחנוך באגדה אמרו • עלייה בני להם הנקראים והם



עז עזמיגי פרק חייט
 לפניהם תק(קיס הדכריסהלס כאל( צמרמחשבפס בכת מדמים המ העליונים

 (ממכרכיס(מתגלים מתרכים הדכרים הי( העלי(נה כנפש נפשם ק(שריס (כשליו
 כי אילך(אילך מיס(מתפשטה כרכ(ע הפגתח כאדם הממשנה מאשסת מאליהם

 המדכיק <לכן יפסק לא (המכיעאשר יהכריכה המקור הדכקיזהיא הממשפה
 מעכיר' קשין עכירה הרהור ל שאח כענק מעכירה קשה רע בהרהור קמתשכה

ל ^ז  כא ־ מלהננתסביכיתיו והאש ודורש יושב היה עזאי בן דורשין אק בפרק ו
 יושב שאתה עליך שמעתי ל( אמר עזאימהמסמיומים• ליבן אמר עקיבא ר אצלו

 ל< אמר ירדת־ המרכבה בחדרי שמא אמרתי מלהכנתסביבותיך והאש ושונה
 אני לו אמר )כג ׳ריייה (כאש דברי כה הלא שנאמר לאש נמשלו יערה דברי והלא
 נפשו מדביק כשהיה כי הוא הטעם • לפני ושמחים יורדים והדברים ושונה יושב

 האדם כאלוהיה מציירם והיה הנוראים הדברים בלכו חקוקים היו העליונה בנפש
 מאציל שהיה ההוא האצילות מתיך המחשבה בדבקות כי בפיו הדברים משים

 כן ועל ̂יו נגלים היו השמחה ומתיך ומתרבים נתוספים הדברים היו עליו וממשיך
 השמחה עליו תתגבר ואולי שמחה מתוך לא עצלותוכו' מתיך לא שורה הנבואה אין

 מיתת היא וזו מגופו להפרד נפשו ותבקש ונפלא' רבה בכיה עליו יתחדש כי ההיא
 ועה ■ בשכינה נפשו יתחבר אז כי לו האהוב בדבר הנושק חבור שמורה נשיקה

 ד ילי) עד הבכיה עליו תתרבה ואולי ובכיה וניb רבי הנסתרותקם בגלוי תמצאבסה
 לבוריחו אליו ישים אם מש) (ראשית המטה אל רגליו ויאסוף אסיפתנשמתיכדא

 מו:אה מקום עד ועולה מתפשטת המחשבה איובלד)(דעכי (יאסוף אליו ונשמתו
 מן היוצא המיס מעין והמשל לעלותעוד* יטלה נפסקתואינה היא וכשמגעתשס

 ולא המקור מקום עד המיס יעלו מימיו יתפשטו חפיר׳לבל תחתיו תעשה אס מנהר
 ולעלותאינו להתפשט במחשבה יכלת שאין בדבר לחשוב ההורס ולכך,כל • יותר
 המחשבה כפיית מרוב או ־ גופו בנין ולהרוס מוחו דרכי׳לבלכל משבי מאחד נמלט

 אמרו לשרשה־(לזה ותשוב ותנתק נפשו תעלה להשיג יכולה שאיכה במה להדבקה
 מעלים היו הראשוכיס החסידים כן ועל וט'• תדרוש אל ממך במופלא זל רבותינו

 מתבודד הנביא שהיה הנבואה המשכת היתה וכן מוצאה מקום עד מחשבתם
 שעתיד מה ויודע צופה היה דבקו׳הכביא וכפי למעלה מחשבתו ומדביק לכו ומטין
 במעלותס הכביאי׳חלוקיס והיו )שסיג (תדבקון זבו )דביי׳י' (תדבק יבו זהו להיות

 לחבורו עוד יצטרך ולא האילן מן נגמ׳ישל כשהוא שהפרי כמו ודעכי ־ ובדבקותם
 העליוט בנפש ותדבק שביכלת׳להשיג כשהשיג׳מה כי הגוף עם הנפש חבור הוא כך

̂ , מיתת היא וזו בשכינה ותדבק ממקומה ותנתק מעליה העפר מלבוש תתפש«
שן כ־שי׳קה שמ  גןתל J דאתגליקהכאיז^ אלין במילין ואריסקליהואמ'אי •וב^זנאבכהר׳
 בנין הוא ושפיר יאות עלמ' מהאי ואסתלקו דאתי בעלמא דאדרא חבריא אתנכזו

 עתיקא קמי גלי דהא בי הדרי ואמר הדר ־ עלמא לבכי אלין מלין יתגליין דלא
 ולא דביתאבא ליקרא ולא עבידכא דילי ליקרא דלא סתימק דכל דעתיקי׳סתימא

פלעדמ לתרעי בכסופא יעלון ולא באורחוי יטעין דלא בנין לא לין דחבריא ליקרא



פז עומיגי פרק חייט
 הפער זה « • אדם מבני לקחיגיז אחזתיו עמהון חולקי זכאה בידיהי ימי!([ (לא

 כיזל בנאת המתפעל האמשי מהשכל רמז הזא כפק( לא עד עאנא ־ דאעי געלמא
1הפ<ע בשכל זמתלבק עעל להיזת שב לפמל מיתן קדישא אדרא מההנא לין תגליא

 ״יי־יזיי הפכים־שמאשר רי(סיכריעקב(ר׳תזקיה(ר'ייסא(חמ(
דה((כעלין תבריא

פקדתי( אדרתיו
מלתאדרתממגלה ש

שהשכל הלנזש סזד •אדרתיו אדם מבני לקחתיו אחזתיו בו מלאכי׳קדישין להגן
מן האמשיאתיהפורד ׳

( ריתני ישזג הגיף
 השעל שכל3 (יתלבש
דבר (היא ה(א (יש(ב

רבו כשם שמו ירד בן חנוך זה שקדתיו • פרסה כהה(א
אדם מבני לקחתיו מספחן) ששמו (פא כאן המניה אמר
וקשיתי (כן הלשגן זה פסי
̂ באלרא) ביעב
̂מיי ההשאר( אמד(זה שמא (אמר P)i,rxspcf« רש אמר מלה (מלתפקדתי! ־ הנ

 יהיה כן למשה ערו על שגיעבר מאת׳ כי מ(רה על דאתבלי לאתעכשא עלנא אתגזר גזרה ח<
 על הממ(נ' המלאך אזתז על למעלה ממשלה ל( על עשה דקאיס עיזעא אתנלי דלא מה ידכא
 שר מעשרזן שהזא על הפ שכל כי הרע* ינר י!ס ארבעזס יי' עם שם לכתיב(יהי לסיני ט(לא

 מע(נה אתל עלאכיס ב רל יניד' שני ל( הפני'יש הכא אנן מה )לל שמלת לילה(כ('( !ארבעיס
 רחמי' מלאך הדין(א(תז על הרתמים(אתל על זכאה לאמי שמעקלא ־ אתעכש( לא בגין אי

̂לקא «כאה רש אנת תלקך  גל(ל כהן ע(ויאל(ה(א wc הטטחן עי:(ין שה(א אלין לחנג־יא ח
• רחמים מלאכי (כלס ל( יש של(חיס (כמה אתגלי ללא מה לכ(ן אתגלי בהלך,להא דקייעי

עזה(כמה שמז השר משמאל שהזא אחד (מלאך כגכזח לכתיב מה תח אבל דלעילא חילא לכל
הידזע נהשר ־ לין מלאכי (כמה ל( יש שלןתיס יהזשעז)(כש (ללתיה ישב (ננעירו ייסלנה
 ב כנגד (הס שניהם את כ(פה באענע(ה(א בשעתא אתלבקזנפשהק סגי(תקיף דבריטא

את כ(פה ה(א התחת(ן האדם (כאשר ־ ינחם בשליעמא להא ח(לקיה(ן זכ^ לאתנסיב( דא
 שם השבעת מכח כס ל( יש כן לעשה שניהם קעייה! נלי׳לאסמלק( המכן ללא מה אסתלקז

 (הט שיבקש מה כל מ(ן לעש(ת להכריחם בשעתא כפשתיהג דאעדבקג אלא ) («
יכיסאלקיים־5אזנך(שעעכיאניעגלהלךע הדכקגענדכק( מרוב כי לך הרי דא־

̂ככפש  כע« עטטי(ן נקרא ה(א כי רב( כשם שמו * ככשוק שמעג עד העלי(כ כפשוי
 הנ(ר׳לי(נר׳ עאח׳שדמה הפגים שי היבשהגא כשמעיהנ מעפסמין דאלין עד (כסה

« משיקה נקנשמעיהנ מלין באננן
 די פו שיש מה פזה הארכתי ־ עילאי מלאכי להו ננעל( פרסה פההגא יאתקשרו

 • וכו' לשידס נכנסו ארפעה ענין הוא זה כי פא(לי1א(י (אני • ל2ע גהמשכילי׳יכינ(
 הפרדס לעד אפל שהזכירו שם מכמ לשמים עלו כי הפשס לפי פי׳ ז׳ל קרשי (אעפי

 מתדמים שהי( עד האלקיים הדברים במחשכתם מציירים שהיו לבבם מזרשי הוא
בעין: אותם רואים והיו לעוניהס מתגלים היו כאלו לפניהם

תיו  אשר הסבה כי בזה להכינה עלכיסבב) אדריעוכו׳( ויגלום מלשון הנא אדר
 וכעצמו בכבודו ולא שלית עי תהיה שההצהגה לומר בעבנר׳הוכרתנו

נכבד היותר המף לאדר השכינה הוצרכ כן על בשלית כן גם תתדבק המכה אותה
שאפשר



עז *TDV piB 0זז«י
 לשעלי׳ ההנהגה להכרת ימממ דבר זה יהיה אך תנוך זהיא בשלם שימצא שאפשר

 מפלבשי; בערב׳זהייפה מעוט הוא ה!ה האדרפ כי כלומר הביפמעט שבפה וזהו
 אדרפה מעליה טשטפ כעלה עם להפעלופ בעלופה אך מועט זמן אלא איט בו

 לרקחו' • לבושה ממשבצו׳זהב פטמה מלך בפ כבודה כדכפי׳כל רקמה בגדי ולבשה
 אומרפפשטפיאפכפכפיאיככהאלבשכהיכו׳ ואז עליסמס)( וכו׳ פובללמלך

 , מעט הכיפ שמזגה זה כי הכפש לעגין ממנו יפפשט גם עמוק סוד זה וכל )ס' שיי (
r/< כפ איהי וכסה*מכמס * להיופכרבו לעבד בידיו הדמופהליוצרה מצד בהכרת

 W ין y ועיילפ פריספגדפהא אימא זרקא*׳ בריש פגא איהי פפאה דאשככפא שנא
ע) ל מי ^ו  אין עד תכיה דאספלקפ בעלה לגבי לה עדדמטי להופרחפלגבה (

 פקוכין(לכושק מפקשט׳בכל עשרספירן בכל סליקפמפתקנא סליקפלה וכד סיף
 מה זמכא בההוא • בה כהירין אור ותמש דעלה גווכין מכל מרוקמין וטלהו דילה
 אמא לון מייזד וכד )מ ראשיע (שלס כריפ לזכור ו׳וראיפיה דאיהו בעלה אמר

 מקף איהו ודא עלך ישפר מלכ׳מלכי אבא דאיהו י׳עלאה אמרפלנבי איהי לפרויהו
 יימר לה אתר בעלה דאפתברפעס זמנא בההוא שופר היינו דשופרא לישנא שופר

 איש יעיב כן על אפקיי׳כה ומנא בההוא בעלך עם רחימא סגולפא הולך אבא לך
תב) אפאביוואפאמוודבקבאשפווהיולכשראחד שי  ביוסההואיהיה״ (רא

 וכרפבי^דא וברא יק ביתיד׳דאמן ואמא אבא יהון לפפא אחד ושחו לעילא אחד
 ״ י ■V בספר שד • מבואר והוא ל5ע אחד אחד לחשבן יקוק סליק והכי וק אמן תל

p ודא C טי שייית (כקש יאכלמו חרונך פשלת אפמר ועליז שרפה איהו וחשך הנזכר y 
 הוא פהוס ־ נוכראה אשא דאכלא דאוריפא אשא איהו דא אוכלפאש אש איהו

 3P תל־ס (לקולצנוריך קורא פהום אל פהום ביה דאפמר אחרא פהום ואית המזפ
 נקודין אלין וגליך * דאוריפא טעמי אלין חשבריך כל ־ העמודים ווי אנון דחכחפא
 פה:ם )שיייעלי (פניו יי׳על ויעבר דאפחר דעבורא רזא דא עברו עלי • דאוריפא

 ד׳ ואימן עלייהו שלטין יקוק דשם וארבעאפוון הרג ואיהו החיפ* אתןון בהשך
 בפהו שרפה עביד ה ־ בבהו סקילה י׳עביד ־ וחנק הרג שרפה סקילה מיפיפלד

 ויאחלכש בחייביא דינא למעבד מה דאפלבש ק׳הוא פשוב' ואיהי ירוק קו דאיהו
 כלילא והארץ ־ הרג החופלחעבד דאיהו כפהום אפלבש ה * חנק למעבד בחשך
 הטמאה ואפדות כדא הטמאה לאעבר׳רוח בהו חפלבשא ושכנפא קליפין מכלהו
ק חן אעביר א  קדי&ן שמא איהו קליפין כאפה׳וא^פחאןדאח׳דאלין יג) זכייס (ה

 ו׳בבהו * ה'בפהו ואינון )ס אסתר (לי' שיה אינמ זה וכל דחלה ורזא קוקי גהשכא
 דאיהו בקליפה זעירא ה' איהי וכד • י' ביה פהום ל* ביה וחשך • והו אני הו בו

איה« כד בעלה עם לה ותטרא יתודא דליפ וכו׳ בראה פהו לא כפיב מה פהו
 זמיופאחך אפח׳ערופאביך ועלייהו ערייפ אפקריאו קליפין ואלין בפהו חפלבש

 ערופ ־ יק דאכון ואחא מרופאבא דאמן פהום חשך דא )•יו ויקרא ( תגלה לא
 כלהון ־ ה׳זעירא בפאמן־דא או כפאביך אחותך ערות •וחשך תהום וכפה אשה
) ישתיס (עפיק ולמכסה לשכמה לאכול אפחר והכא פהו אנין עריין שלל «

י עג א כה תעו־כת

7 ^



TOסרק vnefחייט

 אשרכהס הלטפיס לפגין הכאתי הכה
 למרה מתגדלתוגסהלטשיסאשרהס

 היתה כסה«האק מעד ^ עליה ילמשא
 הנה קלישן באלין הזה בזמכ׳ד^ה תהז

 נכז׳: עלמין כנכה
מר  W הייגיס א

 המל)נ כבר המאמר
ן>פ«בעפ*7לע<לא

 לזכסא ועשיתי
 ככגדכסאינט׳'

 סנד דעכי זולתי ש
 משרהפגי׳ הכסא

 האזתיו' גלגל הנא
ה

 השר כי לנכלממ^אשלממלהנמפקדו/י
 הנא ממך נהנא מפימינן הוא

 גלגל גלגליה* במשרה שיש מה כל מל ממונה
̂ינשהוא גרול•' מישריה השכלשהס  למסה <הר

ומיה כרוביס « דש
 נגלגל שלומים והרבה שעות וכמח כסאי כנגד כסא לו ועשיתי

 הקדש מימ שהם ס' אש של פרסאות אלן* < חכסא ^
סכנגי ע׳ לו ומסרתי {כבנדשניוכמויגיגי' שמות ע' מאכי

 מיומ משלמי הנקרא*' כל א והפקדתי הכסא את הסובבים
נשבעזןככםלכיג• לוהכמה ומסרתי מעלת של פמאאות

ת ממלאכי התר וכינה שר שכל לו יש גלגל ולכל וקראתי ה
 כתו׳רבים עם המניע!

סודו'מווי מגלים שהם
 ידם נוראוענמשועעל פעולוע וכמה הככבים השכל גלגל הכקלא והנא תניה !נקיא
 של פמליא כקראים אלו וכל המכרימם שם בכת שערים רא״ל יש כי ישראל כן גם נכקרא

 הם פשר מן שלמעלה מה כל אפפכי • מעלה * יכירה כספל* שאגת' האיתמ׳כמו כגלגל
 יתזקאלעה שראה מרכבה והוא פמליא קראים שהוא מה כל כי רכו כשס שמו השל נזה

 גיההויות שני כבוד שנקראים מראוע מ' והם כא הכל המכר הגלגל כאמצעית שעל
מה כרציןהשסומפציל  {הואהעגין * ראשון כמד העליומענקי של ששרי וכ

אימ והשר קומה שגמר ונקרא קזל שמשעו־ים לך דע זולתי פי* ־ פרסאנת הכסא
 את השומר הכעד הוא אמכם אלו כל על ממונה כארתי שככר מאל נפלא המאמר זי£ ש
 התתלען האדם וכאשר המפתחו בידו ויש השער מהם אשר האיתיו גלגל הנא הכס זה כי

 בשר מתדבק אזי הקפל הכחאל מן שכלו מוציא פכים(אחנר לה נהתור׳יש כככיתהתירה
 הידוע השר שהוא ליוצרה הצורה שדמה מאמר ועזאל עזא מלאכי' השני והס לגלגל כמי
 השר בידו ומוסר תורה סתרי לי מגלין אוי וזה מימין זה מטטרון שעל ידיהם שעל

מדרג'הנביאי' שהיא המסתמי׳לדעתדעתעליון וכופה האש על וזה המים על זה משמל
 ממלאכי יותר ובינה מכמה לו ומסרתי יש מאלו אחד וכל ההויה שם עס אותם

 להשריסגדולי׳מימיןולה״משמאל תתתיי
 אחד כל תז יחד משתפם נכשהמכריע
 הכ' ע'ועם הם ואזי חכרו כככסכגכול

 הקכה שחזתשל צכ והם עב הם מלאכי'
 ידם ועל רכס שם על נקראו כלם כי

 פכי׳ואמור שהם לתורה ע׳פגים טעם וזהו השפל כשלם למטה האלקי הרצון מתגלה
 מצאתי המגיה אמר * מהלומות טפחים עב טעם וזהו חייה לקים דכרי ואלו אלו כי
 )סנסרימן פיו ולמה לויניתראשונית ארצה השליך משה למה גדול סיד ותדע שנים היו ולמה נש

שכשם כי לך שגליתי מה אל מצורף המאמר זה פי' ־ ע׳מלאכיס לו ומסרתי
שחות

 אימם הם השריג מלאכי כי לך דע פשית־
שהוא ותנוך השכל* מגלגל למסה הממונים

והסתכמה תורה סינר* כל מדו יש הידוע השי
נבינה
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fcp‘<׳wcw3 כילד
מי;1ומלא«( כברא

 להתגיכי׳שהסזהר
 זה מרכט אליהם

בזהזכעשד;מתי;

nr עזמיני רק8 זזייט
 גלגל שהזא הכסא הסוכנים 1התלאכ הם ואלה הקנה של 1ממ;י0 וכלס לו יש שימת

 והכל לתעלה הכקרא שמם שיודע למי תורה רזי מגלים הס (b האויעיתיהמ^כיס
« כחכמה החמירו זה יעל לתורה פכים שבעים מס&אמרו «זמ )סשי (השם כ

ל ם שמגלה כמי יז  סדריבראשית* כאלומשכה כהלכה שלא ביערה מי
, פז שתויי' וקראתי

 יוגנח סיא כי וםכס חקמן קא ואו קא יוד שסו וקראתי הקסןסהא׳הידמ
ס ועשיתי כמשית* סדרי כל A וסדרתי כקרכססשופשם  פגים מנגגים מגי

קאנ?ן לוגחלחיות׳מכלשמליאשלי וכן סםה0&זוג  ל5&באפנ«עיפיגס« ו
 מניאייג כל האנושי אלקיס אותו לקח כי כאסו׳וא׳ננו תרגם אחרי' כהרב׳׳שתו'

 ואמת יי׳ יתיח אמית לא )ארי יאשי׳ס ( מפגי כי והשעם
 כיחזנחק כאגדחמעקכשלאטת שהאותיו'נבראות

ק כגן נפשו ידכיק חי כעודגו דבר הוא השד וגס  אשר ע
 חם אשר החיים מרור חכא עולם הוא

 איגנו וחיותם ומחיתם הנפשות מקום
 שם אשר עליון בדמות הנברא הנכבד מרככת שימות ראוי
 כמשח שאמת מה ראח ־ ההם האמתיים החיים כקרב גפשו

 מעלות ט׳ו ת^א )לנרי׳לד (מואב מערמת משה כפסו׳דעל עח
 חיה זלא רוחני שחזר כלומר כפסיעחאהת משה ופסעה היו j ישות להם שיש

חפשינו ז׳ל כאליהו ואמרו • נהער מעם יסודותדק מד' כו הלהב כמו ואחיזה
כאשר בגון>ובנפש עודנוחי מעליוונעש׳לפידאשזהנח כשרו תאה דק ויותר

 העולם לחיי חזוכים כעדיקי' ואמת • מדורלדור כקכלח ידוע אחד וכל פעמים
 אשר וכדרך שבת שכולו עולם וחו' השביעי באלן* שהוא הכא אלע הקרוב כפי
 עולמו לחדש הקכח שעתיד שנים אותם בשביעיות יתבאר ש השתות וכפי

 על ושטים כנפיים לחם עושה חקכח עושים הם מה הזנדיקים • כהם שנקראים
 ככנפיים והתשובה ימותו שלא מורה השאלה חנה • חמים פגי הודעתיך וככר
כתות הס שהשתו

 העתיד וכל הינור כל כהס פעל חותתותשהש״י הס השתות ושאר ט שם אלקיותלכן
 גשם שיהיה צריך היה הגלגל היא מניע היה אס כי מקום ישיגהו לא הש״י כי לנוד

 כל מטשרון טד מסר הש״י לכן גשם הוא בגשם התקיף דבר bי גשם הוא זהגלגל
 גדילאלא או פווגלדברקטן ואינו )תתתידונסאשהסכקיעהיי׳יינ' שהס החותמות

 וכל הגלגל להניע והכת הממשלה לו כתן יעמהס בידי שנמסרו החותמות אלו בכת
 ־ הקטן יי' שמו קראתי וזהו חותמיהן בכת באמצעותהגלגליס נמשכות הפעולות
 מתוכה דוחותשהוא ששה הס בראשית סדרי בראשית־ סדרי כל לו וסדרתי

 וגס בשמו צרופים ששה ובעדן ואחור פביס ושמאל ימין ומסה תעלה והוא עליהן
 • בידו תמר היה הכל כי ששי ביום אדס נברא :ן4בראשיתו ימי ששת כעד הס

יש בזאתהאגדא גס כי דעלך זולתי ש׳ וט'• מת שלא ביעקב באגדא ואמרו
ti ג y ב כה



שמיני פרק חייט
 והוא C נניי וגם סא (מלאך נעשה הזה שנשמעהצדיק והוא ונעלמיס נעלאיס למזיס
 היו וככיו לו שהמ נשיס ארכע כנגד ממכעי; יהזאמרככה כחיגינהקדש ממונה
 חקויז מזלות(יעקב ע&ר שנים על וממוני מיכמתמיוכעגת שלש כנגד עשר שכיס

 תגיא מואב- מערכות משה ויעל כעסוק זל מכמיס שאמרו מה ראה כאמנע־
אחת בכסיעה משה ופסען היו מעלו' «ו
 כאז»רזכרנו• מורהמיחזרורוחניים ושמו כשר נפשו שכתדכק הטעם “וכו

במק^' שימנה אהת במעלה אמרו עוד מטס' תיכית וכראשי משה ששמו מוכיח
 אמנם • גשיקה מיתת והיא העריקים כל כידו נמסרו בחייו וא̂ע הפכיס שר

 העולם ומער האדם שער יעתT אהר הדכרים כל לפעל יא5והו המפתחות
 הנעשות מעמד מקום יתבאר שם אשר ית(סאבידהשי)שהס”הכמנאיסכיד

 הנח שזברט מה עם ושרשם וקיומם עשרה חמש כי אמרו זה ועל לוחות השני
 נבש תתעלה כי הנשיקה בענין נתבונן אות' עד הטהור הזה מהחמר היו מעלו

 מקו׳ עד מעלוילעאי הי בעודנו העריק סאמ הינגיה אמר השגהשכתדכקכה
 הוא אשר העריקים שות3נ כל הענוג ח' וגלגל מזלות יב~ הס שכליות מעלית והטו

הגון£ וישאר תדבק ושם הדעת דבקות וגס עג־מת) הנקיא השכל וגלגל והרק׳לג
 ואתם שנאמר כענין א וה תנועה בלא למעלה משה אמכם כן אמרו ז׳׳ל כאליהו
 היום כלכם חיים ביי׳אלקיכם הדבקים ומזל פא ( תחתיו תחתיו(אליהו (יעקכ

 (דכרי'ד')ואלההעדיקי'גמוריםוכיועא עליה כני שנקראו (אותם )יוכיח דניס
 שנראים 3אע העולם מן רדם3בה בחם עולם) פא (עגמו כפני שם אתד לכל יש
 המות המלאך כי יטמאו לא הדי מתי'מן וכל העליונה כמרככה מיוחד מקום רל

 באד' השולט הרע היער בסבת הממית חתלכשי' ידועוכלס דבר על ממוכ אחד
 נפשם אך המיתם לא הנחש מזוהמת הידוע )תחתיי סידייג גשר פא ( כשם

 נפרדו לא ובמותם בחייהם שמו בחיים להם המתפשטת תזספתהכרכה וממכ
 רכי שמת ביום שאמרו מה לזד. וקרוב תמיד קכרי על חופף קרון מלמעלה

 ענין בו הזכירו וכבר הכהונה• בטלה רונ׳לומר הנדיק מאיתי התלכוש לכבוד
 ממנו להתבונן שנוכל כתובות במסכת הוא השני מלמש כי הראשון החמר מן

 וכן היה• המעלה מאנשי הוא גם כי זהראלקייחותמיתנמסרוכידו(אותם
 זכות להם יש אשר מהעדיקים כמה וגס רכס כשם שמס החיתמותנקראים

כאשר נודע לא הזא׳ואם במעלה גדולד. הס האלה החזתמו' ידי יעל הלבוש הוא
 מתי׳ ואיג׳ האדם נראי׳מתי׳לעיני כי הם :אלקיס מלאכי העתידיתכעגין «ודעיס

 במסכ׳שבתבהני הזכירו כי נכר אינו כי (כדרך
 נודע לא מתים שנראי' מתוך כי קגולאי

 וספת חנטייא חנטו לחנם עה אבינו יעקב בתענע׳בענין שהקשו וכררך • עניניהם
 אחרי ואם מועטים• והם עלייה בגי ראיתי הגרול החכם אמר אמנם ספדייאוכו׳׳

 לומר עריך אין לעולם לחיות גחלת למעלה להגיע העריק האדם יוכל המית גזרת
גדולה למעלה ויגיע לעולם שיחיה החיים עץ דרך לדרוך יבחר אם הגזרה טרם פי

כאפס-



t« שסיני חייט
 היחנה דפכיהעטרה אצילית היא יכי זכרכי אשר הראשון האצילית ובדרך

חשיעבד׳ שתהיה כדי פרציפין די ונאצלי התאיה לעור ילהיעיל לפזר
 הכינה מהפך כתאיה יהחרכ עליי משתררת חהיה שלא מחני הפרדה אחר לבעלה

תראה הלא יכי' האיר וכחסתלקות • למטה יעלימיס למעלה תחתזניס
 מ יכשפוגש מקשיי היא המלא הדבר כי

 מיצא איכי לאמיר יחזירהי דבר זה אי יבחר »ם אבל ושעור תכלית ס1כאו
 היא מלא איני אס אבל קבול בית בי חרע היער אחרי נמשך חיות האדם
 אדיכיי טיב העלמנ׳בשכל יהירת מקבלי להיותו רק בעולם מושלם איננו אשר
 המזימן הנחש לכת אחור מחזירהי ביד' תאיה בו להתאוות עולם של בקיומו עזר

 כל על פגימה כשתהיה אבל בה להכנס שנא׳ וכענין הקדמוני מהנחש הנמשכת
 ריקה להיית אפשר אי כי תקבלהו פניס ובדרך ) ב ראשית ( ובו' היות טוב לא

 יראהכספר?זהר בא מזהימזה* למעאז בארנו אשר הראשון האזנילות
 כתיב מארת השמים ברקיע מארת יהי למטה עליונים היית) (סא יבקש אך

 לכתר לרביי אסכרה דאתכרי י׳ כלא הראשונה הכוונה הפך ותחתוני׳למעלה
 אתברי קדמאה איר נהירי דאתגניז ידרוש אכל החיים עץ דרך זח הטוכ׳אין

 אתפשט קליפה יההוא למוחא קליפה הכאה הטמאה להזגירכח ר&תים אל
 סלקא דנפקת כיין אחר' קליפה יאפיק הכאה הטהתז כדז על הנחש מזוהמת

טיי אנפי לגבי מטת ינחתא ההיא אaחזוד אל ובחדבקו החיים מעץ  כעת זי
 לאתדבקאבהיילאתחבראלגכייהיילא ומתרחק זנורתו את מטמא הוא הרי

קבה לה אפריש מנייהו לאתפרשא בעת העורה על לשחת הראויה מזזקדושח
 אדם ברא כד לתתא לה ינחית חתמן הוא אשר הגדול מחתעטג ונכרת ההיא
 כייזדחחאת עלמא האי לתקנא בדיל יטמא לךaובטמאתר העולם• עד חיים
 דאדס בסטרא חתדבקא דקא חיה ברכ׳והוא עליו לחול מקום ואין ביתו את

 שלים דייקנא וחמאת דלעוצא בשפירי שנא׳בחטא וכענין האדמה קללת סכת
 ל ובעאתכמלקדמין פרחאמתמן לאשיינג בעבורך( האדמוז אחרה האדם

חמן כאנפי לאתדבקא היא בעולם מעויח הברכה אק וכאשר טרי  נטרי זי
מ דחפה לה שבקו לא דלעילא תרעין ההשגה ובמניעת • הכזגה מניעת סכת  ה
 ייתבת ימא בשפילי לה )ואטיל מ מן חא חחוט׳אשר בסבת כי החיים מניעת היא
עדדחטא להשתם' ראוי העור׳ליוער׳אין ידמה לא  יכגין יאכתתיה אדם תמן

 ימא משפילי קבה לה אפיק אדם לחטא שאמרו ובדרך החיים אור שהוא באור
 דבני זיטרי אנפי רביי אנין כל ושלט׳על באור לוזשתמש כדאי שאי׳העולם ראה
 אגהתהק בחיכי לאתענש' נש׳דאתתזין והגניזה • לבא לעדיקי׳לעתיד וגנזו ההוא

 קריכת בעלמא ימשטטא אזלא יאיהי היאכיילךהאיחומחזוקותתגרחאשה
 יחמאתכריבי׳נטרי דארלג עדן גן לגבי ־ פני על אותי כדרךהמכעיסים מבעלח

ההיא לגבי תמן עדןייתבא דגן תרעא הכל מחיית הוא אשר האור ובהסתלקו׳
מסטרא נעקת דהא בגין החרב להט זוהמא להטיל מזוק הנחש הכל וחיות

7 יז׳/
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שמיני פרק חייט
 רסי (אשכחי; בעלמא ומשטטא אי;הפיךערקא דההואלהטנכיקדההיאלהט

 דאזעירת לין(דאאיהובנריעודסיהרא בהון(קטלי; וחייכי; דאי;יוזייןלאתענש׳
לבתר ביה לאתדבקא יכלא לא קין דאתיליד ועד חסר מארת ודא כהורהא

 מהבין ברוחין שמש שנין יתלתין מאה ־אדס ושדין רוחין ואוליד בהדיה אתדבקת
* טעו דילה ששרו ומגו נעמה דאתא עד
 וחקללח הטמאה היא וזאת חוה על ואולידת to(?עזא אבתרהא האלקי׳ בכי

̂יאתפשטו מנייהו  עם נזקק חבר מור ובחיות • וחחשחתה בישין ורוחק שדק ומני
א «מ  מיוני לעמוד יבולה בריה כל אין זעו בת בלילית ומשטטא אזלא ואיהי ב
 ונותן ביניהם עומד חמם אין כי חרכנן נשא(יטנדק בבכי וחייכת בעליו ואזלא

 הענין הגורם את לחבל למשחית רשות דאשכחן אתר וככל קרי דאושדין להון
 חכח הגביר הוא מדהבמדה• ההוא שריין בביתא יחידאין כיימין כניכשא

 מן ומונעו כחו כמי יתגבר הוא ההוא ונטלי בהו ומתדבקין לון מלייהויאחידן
 W קזנרו * מיתתו סבת וחוא החיים נגעין ותו מניהי תיאובתואולידו מניהו

 הין ביד הוא וסבתו העולם קיום דב׳ של ידיעוכל ולא כמרעק ביה )פגי»ן שא (
ש דא  כאשר ליתרה העורר, ידמה אם האדם אתקנת מאיתכד *דסיהר' מרי

ת אתמן אתהפגו סיהרא  בארץ השלום יהיה יהט׳כלל ולא בארנו יי׳צרופה אמי
יבחר ואם • הברכח וזאת )מחובל (שא רוחין אימן כל על הוא מגן וגו׳ הוא חגן

 לעולם בא וחרב השלו יסתלק זח בחמך דמשטטי׳כעלמ׳מריעו׳ יקסטרין בישין
 העט' כי בארנו כאשר האדמה ותארר כמהימנית כיה דאחיד' אימן דבל דילה

ה ב  הרועח האדם חמתוזפב'במי החרב היא לשמקא נחית כד מלכא שלמה • ^
̂' דאגוזא ת t דכת וכדרך קבולו בית לעזמור שממי) שא ( 1 שיי (ירדתי אגוז גנ

 בארנו ומאשר • באחדות בארנו אשר אנון בכל יאסתכל דאגוזא קליעה נטל
 שדרשו הדרש שרש נתבונן הזה בעקר יתפגוקין שיגין אמן דכל וידע קליפין
 האדם כי כנגדו• זכה לא ז׳לזכהעזר־ לאואיהו דאגו^ קלישן רוחק דאנון

 הכל עקר הוא אשר הדמות כמו חוא לון (לאסטאה נשא בבני לאתדבקא שא
 הדמות אל העזר כמו חם ויעח ואשתו ושדית שדה אדס יתענומתבני דכתיב
 ירעח ואם • ההוא העד מן הם כי בשינתא דמתענגי לאדם בני ת«וגי
 וכדרך ענין בכל ליוערו לד,תדמות וכלא ושדות שדה מניהו נפקי דליליא

לעולם ואשה תינוק יער תל שאמרו ילאתתקנא בעלמ׳ למכרי קבל אגטרץ
 כראשי כפרש בזהר עיין וכו' בהו עלמא

 שאמ׳לבת׳דאתנניזנהירו כמה ופירושו
בו הפירוש ־ וכו' קליפה אתברי קלמאה

 הקליש׳וההפך יתחזקו בגניזתהאיר כי
 נתפשט׳קליפה ומהקליפ׳הזאת כהפך
 לפגים פנים יש כי הפנימי כדרך אחרת

כקלישת כך הנראי׳ לאחגרים נאחוריס
כי

 כלומר מקרבת וימין דוחה שמאל תהא
 בימין אותו יקרב אך עליו יתגברו שלא

 בי׳בעליוני׳בי׳בתחתוני' עזר יהיו לערכו
 למטח עליהם האדם יתגבר כאשר בי
 למעלה דוגמתן על האדם יתגבר כן

 זכה לא ואם • ליוערה העורה ותתדמה
ילקה בהם כי כנגדו יחיו אמרנו כאשר

P



ק ̂»מיני פרק חייט
לעיעלמא אדם ברא כד לעעא לה כחית עוד אמר כזה יש בזה שיש מה כל עי

שעתיד שלאדם דעתו לסוף ירד וקבה בעתו יפה עשה הכל כי יר ׳ וכו' דעלמא
 ידי על בעופו המתים הקנונים בכיו במיתת ליסת כדי זאת ברא ולכן לתטוא

ותהיה רגל תרמסכה אז כי בו תמשול לא מעשיו יתקן וכשהאדם • אסכרה
 כיון שאמר במה רמז וזה ימא בשפולי

^ דקא למזה דחמא לכן* וזכריעעעטו כי בעבור השמים מן ב תד  לסטרא מ
 דיוקכא וחמאת דלעילא בשפיר דאדם אמדו למח להתבוגן ונוכל הוכח

 כמלקדמין ובעאת מתמן פדחת שלים אשד ואחרי מקרבתו הימין שתהא
 ואכפי זוטריוכו' לאתדבקאבאכפי ליע' עתה נתבונן הענין יסוד לך בארגו

 כרובים תרגום כי הכרובים הס טרי זו המהשב' ית׳בתהלת לפניו זופוי בהיו׳ כי
 הכרובי' והם תינוקו' בירת והם כרביא הרע היזנר בסב' לחטוא האדם עתיד כי

 מהקליפו' שהיא ומפני • עדן הנן שומרי לקיו׳׳הבריאה בעולם הזט־יךלהיו׳שולט
 לאנפי נפשה כלתה וגם נכספה הקטנו' עלייה בני ויהיו התאוה כה שיתגלה כדי

 אולי אליה הדומים מעלה של זוטרי החטא בסבת כי הראוי מן והיה מועטים
העע׳־ היא העליון עדן לגן מצדם תפס הכל את להשהית הדין מדת בם יפגע

 אז משם לדחותה האדם שביד ומפני כך כי
 אדם דחטא כיין אמר לזה להכניסה

 ושלטא ימא מששלי הקכה לה אפיק
 לעלית מתחזק זה ועם נבראה זה לתכלית כי זוטרי אכפי רביי אכון כל על

ם לאתדבקאכאכפיזוטרי למעלה  דוגמתם יעוררו מטה של הפעולות כי הדיוני
 דכפקתמסטרהא בגין המתהפכת החרב להט אל אז מתדבקת היא לכן למעלה

 ומרעלטובושם לרע חטוב מתהפכת והיא ההפוכים באו שמשם על כך ונקראת
 החתהפכתכיחשםבאכתהחות החתהפכתותחצא בחלת ודייק הקלישת כח

 וכשהוא )יג ייקרא ( הכגעוט הפך שנאמר הפיכה נאמר שעליה הטמאה וכת
 הלטישה קנתה זה מצד אשר הכהיר מהאור חלאה והיא הטוכ אל מתהפך להט

 דרךחםשכותיכרק על הפיכה לעשות והכהריי המלוטש הדבר ומדרך והבהילית
ט'( חרבי  לדחותה הכזכלת החרב בלהט כת יש כי משם טרחת היא אז לג) דגלי' ו
 ומפני כעלחא ומשטטת ערקת דההואלהעאתהפיך כיון וזהושאחר משם

 הוככ׳ אליה אשר מלאכתה לעשות כדי החוטאים אחר ולכקש כארץ לשוט שדרכה
 אז ידה על ימיתו הקטנים שבניהם הראויים חטאים אנשים ומוצאה מחפשת היא
 חוזרת ואז הניכרים זוטרי כאכש לאחוז להכח יש זה עם חוזרתימתתזקת׳כי היא

 האדם חטאת מצד בנריעיתא היא הלככה כי התתחגכים,מפגי זוטרי להמיתאכש
̂ה  החנוקות להמית למטה לירד תתחזק ומשם מכוח מקום שם לה יוצא אמר ול
 וחייכא לאתעכשא דאתחזיין כעלמ׳ואשכחתרכיי ומשטטא אזלא ואיהי שאמ' וזהו
 חסר מארת ודא דאזערתכהורא איהובנרישדסיהרא ודא להון וקטלת בהון

חוזרת אז הלילה את ולהאיר שאמרתי כמו למעלה ולתקן לחזיר שביד,האדם !מפגי



p חייט ffl עזמיני 0
שכהכח ה6מל(5 קלכצס  פם להכרש אף פ̂י זמ'• לפגים לסכהש c!k לדחייה ןי
p* מעליה f פם כעי פת< זלפשיע הדין מש«רפ לפגים ספייג ולהתזירה הזאי! מקליפה 
 מס סגעגלמכל לן לשלם הלין מן איכהן שפשה ידה לאל נאזאין ימא לששלי לאחזר

 הרע להפגלן^׳היגר החכמה שפ״ב מאמר שעשה כנריש דא יכל שאמר יזהל כתגלקלמ
כמהא ם1^י לכרך כל כר דסיהרא

 כאל( כעישזרעהדין אףלדלעסלפני׳משור כיכףוזיחראוי אש^קני/סיהרא
ipn • ימכיע הןא עריקי' יחיו אם ואן* הדין מן איננו הדין אמרת אתתקפת

צדיקי'בחר יהיו אם הדין זו לא ליוערח המדמי׳עורה בתר הלא מגן צרלפה יו
 פו׳(אןאםיהמ (»'• אזכור אעזר הירח במעל וכאש'חזכיח עלכל (יזליסיש)

 המדמים צדיקי' בדוי חמדה היות במוזשבח עלוז לכן למטח כישין רלתי' איכלן
למצרה «רס ובזה מלמקלה לקבל שגדל לראש ההיא לקסטרי'דמשטסי
 סירת מינמעגו ידם להמחסת תחיחרשחכיהבעלימשיר כעלמאכנרישל

ע הראשון החבור מגזרת ששלי) מצד (שא איכלן דכל דילה שז פ ל ק ד ה ה אז  ל
 כשרשעוצטמן להם שנאמר וזהו למטח* אזמר אשר וכעגין ^כ דאחידןכיה

 לעסז׳דק• סדין סימן בך ימשל והוא תשוקתך «ד’א יאל כמהימנלת׳לקבה
מפ בשניג אכל חסת יהיה הזעם אן*בעת כי )יאסי׳ג ( בכח שיש לפירלשל (מ1ה
ס מל לצדיקים דורש יהיה השם כי קעת עליה משוך מלת להפך האלם מד

 אף בממלךפכימש־ העדיקי׳המתלבשי׳ בזכות תמיד אותה מארתלאמר׳לזהל
פי דין סימן עלפי ליוערה העורה מדמים הם כאשר בה אתהפבת שאמר  א
 הדיך זה לא ועזשלים ועטים בעיניהם קטנים ויהיו ̂י' אמרת אתללן

 השורה כי וטרמים הדמו׳ תגמת ונחים אשלל לאז צרלפה
 יגבירו וכזה ששא׳דמותם אל ישתוקק אך יתעורר לא עליהם של הירח בחסרון

 ואינם הנעלכי׳ שאמרו וזהו הארץ ותשקוט החובה על הזמת תלכלטם לת מטה
 בגבורתו השמש כעאת ואוהביו אומר הכתוב ועליהם עולבין ס הקטנים בציו

תגנח אם ובאמת ■ זח יתבונן ועוד )ס שלפשים ( הזאת הארלרה  הזנדי^ם י
כעי מאיר שהלא מאחר

העליון הירח את
 • יקרכבאהלו לא מגע רעה אליל תאלנה לא במי לעל עליל תגין היא גם

ס הכנ  עמל נלעשלת הדין משלרת לפני׳ החייב מם להכגס ע'זולתי לכל׳• לעניה ^
 שחייכה מאחר שעשה הרעה אלתה תחת לל לשלם הדין מן אימל שעשה מה כפי

 מלכרח כאלו להוא הדין שלדת כפי שיצא הקיום על הרע החכמ׳להתגללתהיצר
 בשלם לעשלתדין הדין שכלתן אעפי ליוצרה הצורה המלמי' צדיקים בדור יהיו לאם
מפגי פו הנ&מי הכה המניה אמר • לצדיקים עול תטשה בזה כי לעפלש ראלי אין
בזה לי להצראה * בעיני נשכים דבריו שאין אומר יהלדה לאני ־ הלשין פל^

 חן זה אין השכלת על השלם תעניש שלא הדין משורת לפנים לסננם הלא ספירלשו
הדין חן יכנו א פגים כל מל רה5ליל הצורה המדמים צדיקים מילר שיהיל לאפי' הדין

להילת



P B  v m א ק
 ל ר «כספרהזקררע מפגיהנדיקיס• יממטעמןהרסעום תגבה להמיגיתרניי^שלא

)7חפא (מד בפטרא בקדתתא אפשכיהמאירותהגדמיס מזקיהאמר  א
 כארח אלא באתגליא איהו דלאי אאג יי׳אלקים פמדא שלים קדישא שמא דא רזא

א בל! דאפכריאןכשמאדאבדאיאעקרי הגמלים ספים דמלא גיזאשמא) מ
 שמהןעלאיןדיליסר אלין מנפץ תנפץ

 אליו מלק הגמלים דרמתי־ מכילן הכל את יחריבו חעוד׳עליחם כחם כשי
 עלאין דא« מי ושלקי׳לעילא אפרביאו וכענין חסער מן כעאתו ר׳עסעון מנין

 דסלקקלפועלפאדעלמא פלאה מחא זר׳ כאשרברכוחו• ר׳אליפזרהגחל
 אפ דא מזזסא עלמין בהין לאפקאמא אינו אמנם • גביני לי דלו מאמר יוחנן

 סליקן כתדא פרייהו שכיקמאיריפ וכבר זכרנו אמר כשי חנווכה חמדה מן
 דא סיהרא אפיישב לא מדא כרמיא טוב לא נ^קfל אמרחכתובגסענומ

 מקמידא׳ אכשיף דא לגכישמשא מעוסחירח וזהו־שרש׳ענין )1י משלי(
 אמר פרעה־שמשא אמרפאיכה סיהרא חזכירובמשל אשר הדין למדת הרומז

 שרגא )א שיי ( כנהרים פרכק איכה ^נרך כי ובעבור ■ יתבאר עוד וכאשר
 שלמה כצהרים■ יזהיר זעיראאכדין שורת לפי ולא יזנטרלעניןחהוא הקיום

 כדין ככשוע אכדיןאהוי כעיטיה אהיה לא ועדיין המשל כסוף אמרו הדין
ת כי לומר נתפיסה ר  דכתיב לפמאו רישא אזעיר׳גרמ׳למיהוי ראוי היה הדין מו
 קבה לה את' )הצאן(שס בעקכי לך צאי כהתבאר יתבא׳עוד וכאש הכל להחריב

נהגר לה ליפ ותפמן גרמיך זאזעירי זילי לחרחיב עוד ראינו אמנם ■ המשל ענין
פ׳ דהא משתשא בר לחכ^ע ■יבחר אשר האדם ענש בענין תי  יפבי כמדא מד

אמן בכל אזעורפגרמה לבפר בשקילא המונח הפך הוא אשר חנבח לכף מו1ע
« דילה דרגין אשר מדרשי׳ לבארשאר כדי בכ^אתו  ריש׳עליהודהא דאיהי א

ה בר בטביפא אפפא ל«פ עקרים והם חכריאח כעכין זכרט לא מל  כמדא מ
 המאור <אפ ׳ יי■ הגדיל המאור אפ כענין המשל עקר נתבונן ומהם ■ גדולי׳
^ דרגין כל סזן> ־ אלקים הקטן האדם כחטא יתבונן הענין ועקר הירח  טו

 לעילא איהי אפו־שים דתתשג׳כקדתפא כאשר כי «<«) שיזייגה סא ( ואשתו
 אפרביעא׳דיליה קדיצל דשתא באפיון אשר וכענין חמות דרכי להם בחרו

 בשתא ואפקרי גרמה אזשרפ ובפר כדרך כמיתה גענשו בחריסח יתבאר
 ככלטטרין טלקא דא כל ועם אלקום שרעו ובהיותן פתחיןלו■ ליטמא כא

 דשתא דאפיון במבורא ה' באפ לעיל עליהם גם גדרה נגזרה אחריהם לבאים
 תטטרא דרגין אפפשטו לבפר ■ קדישא אחר הולך ענין כל כתב כי יחע כי אף

 דאפפשטו דרגין ■ דא ימטטרא דא וכמו בנים יעשו אכות זמעשח שרשו
 • היום מתשלפ אקרון דלעילא מטטרין אשר בארץ עדיק אדם אין שאמ׳הכתו׳

 ודרגי׳דאפפשטותטטריןדלפפאקרון החסיד ואמר יחטא■ ולא טוב יעשח
 חייליו ואפהכבכי׳שאר ־ חתשלפה^לה ובחיות • מעטים והם עלייה בני ראיתי

 פליי) וכלהו חושבכא דליפלהו ומשריין שעתידים המחשבה לפניובתחלת גלוי
I xg א « מערכת
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ע א^י הזס אמר השמים כהה( קן1ראשיי;̂י3בפיש' פלי מהר המאמר המג׳ מ 0יין

 דכי;יכ(יתן עלמין חי בהימקעי שכיסבכאן כמי הגאי יאילירבייהידה אחד דף זה
 כל דכטיל בגין דכלהז כללא דאיהז רקיגגא איהז דא ־ השמים ברקיע אזתםאלקים

 נאם • לשנ« כאן עד ביה עליא זהיא נהיר דלא כהזרא להאי נהיר זהמא פהזרין
שאת׳ מה כל כליל היטבעמב׳ט תביכהי

 שתתהלל( שתי כי יפיריס( • בכאן הרב
 מם5ע הם מלא שם הנקראים אלקים יי'

 (נתמעט שיי' בתחלה המאירי׳שהיי שני
 בשני p מתברי• שנפרש מאחר האחד

 בעגת(• זהיאהיאהענין שמיתהללי
 בשם רמיז היה אלקים שם כי יהכונה
 מספרי כי במספר( לימר ריצה ההייה

 איתייתהלל( ישתי עשרי׳יששה המיכרח
 שם בם סרמיז (תמצא י כף(י מבטאם

 יקיק ישם ־ במספרם אלקים ישם ההייה
 נתרה יכן באתבש מנפץ כתרכ׳למספר

 שהיה עצמימאחר המספר שם!!קי'לזה
 • שיים היי שניהם אז כי בתיכי נרמז
 3אש מצפז מצפ׳ן שמית שני (b ימזה

 רחמים בם לנהיג מדית עשרה בשלש
 יזה ־ ברחמים כמנין עילה מצפץ כי

 מזה זה היפרש אבל • הגנילם לתיעלת
 ההייה שם ינשאר השמית היפרשי גם

 יהינח עצמי בפני יאלקיס עצמי בפני
 הראשונה המעלה מן ירד ז יא בעטרה

 נבראי המאירז׳כי בשני היה ידיגמתזה
 הדין בכח להמעיט כדי פרציפין די יחד

 מעירכתעם שהיתה מאחר שבעטרה
 המחשבה בתחלת היה זה הרחמי׳כי כח
 נבלעת הייתה יבעיד י לבסיף נעשה יכך

 ניהנתפעזלת׳ היתה התפארתלא בכח
 אהיה יאחר'שלמה בשלימיתינתרעמה

 מלכים שני שישתמשו ראוי אין כעיטיה
 הרחמי׳ של הגדיל האיר אח׳יהוא בכת'

 בזה נמצא יאלייניטהכי הניבעמהחסד
שאי׳איר׳נכרת בטיהרא כשרגא האופן

יהיא

 עליה׳להעני̂י הבחיר׳גזר מדרך לחטוא
 מעד הגאה השלמה הטובה בהעדר
 בארץ להיות הראויים והשלום החיים
 שאמרו מה והוא למעלה זכרנו באשר

 באור להשתמש בדאי העולם שאין ראה
 לעתידלבא• לעדיקים וגנזו ההוא
 ויבדל בפסו׳רבדל• הזה בענין עוד ואמרו

 ־ לבא לעתיד לעדיקים וגנזו לו הבדילו
 הזה החפץ בזמן בי אהת בוונה והבל
 האור נגנז הרע היער תגבור' זמן שחוא
 שלא החיים ממנו אשר ליסוד הרומז
 המות סבת ההיא •והגניזדז להשיגו יובלו

 והחוטא • חוה על זוהמא מטיל הנחש בי
 פוגעת הדין מדת בחיים חרועהלהדבק

 גמור עדיק ואפי׳ לפניה אשר בלחט בו
 רארטרם היה באשר להשיג לאיזבה

 במשה למטה עוד אבאר ובאשר החטא
 להשיג האדם יובל אשר והמעט עה•
 יעשה אשר גדול בטרח רק משיג איננו
 יאחזוהו אשר והפחד מהירא׳ לבד בגופו
 בגניזת בי והטעם • ההשג׳ אל יגיע טרם
 ההשגה שנשארה פי על אף החיים עץ

 ‘מדקדק היא זה בל עם עדן בגן לעדיקי׳
 בעבור השערה בחוט סביבותיה עם

 בך ענינה היות ומפני הדין מדת היותה
 עדן נן היא בי המתהפכת חרב נקראת
 שאמרו ובענין לרשע נוקט׳ וחרב לעחק
 אנשים פעמים המתהפבת החרב בלהט
 בהתלבשו׳האיש בי וידוע ־ נשים פעמים

 • לדין האשה והתלבשות לרחמים רמז
החטא בסב' הבאה ההיא היראה ומפני

ע^ך



קב »־־ק׳»םיני חייט
 אקעמהד( 5שכ ה(א שלג ילער הלא שכההרים הן:דלל האלר לפגי נכספע והיא

 הפקד ממדע כלגע רקתי׳לזה ליכהלג תתדעהקסד כלבע יזה דגלי על פלגיפי׳עהיה
 : תביאר הנא מהמאמר להנשאר שעלים היי שלעכליעזה לינהיגדין

המגיה אמר ־ יכל בעיניהם קשכיס לילצרה(יהיי הצללה מדמים הס כאשר
 מכאן נ ק בדף לינילא שכמלב למס עי׳ לס

הקבה שעשלבע ז״ל קכמיס מאמר מבין חמחיע׳ מן לשני׳ מלהכנס לממור עריך
 הצדיקי׳יקדאל מעלשה עגין על הירק fe הלהש ק לשנים כי ואן* החשגול בענין

 1עלשמךיעלןבהקשןדזדהקקלכ הכלוחיאהעשראסר השגת אשרשם
פעיללעיהם שעם יתבן כי לנמר ריצה יזלבאר וכאשר עץההיים דרך היא

לפגי משפיליםאעעוצמס השלססשהס הכתוב אמר הזה ענין ועל בחריסה•
 עליהם השלר לכק זה עם ישררל בלזיהס ו̂ב הכרובים את עדן לגן מקדם וישכן
 בהם מעלנשע שהיא מאקר לעשלעבך הכתוב בשנימיו המשכיל אמנם )יאשי׳נ

 להם עצתם אע מקשיכיס שהס למאקר ־ הכנין מסדר קעת עוד בו יתבונן חזח
 כך עעשה היא גס שלבי׳ לאינם נעלבים את עדן בגן ן השכי מתהלה כי ויאמר

 לא הרששס מן נעלבע שתהיה לאעפי יהיח או ־ שרעושין דו הם אשר הכרובים
 הדין(ילקרבע את לגיבה שלבת תהיה והיא מזרח הנקרא לחסד רמז מקדם
 ■ כדיניה שקעה תהיה אלא אעהשלס כאשר הגן שטעה ממנו אשר הימין

 בגברעו כצאעהשתש לאהביל שאת' וזהי את השכין כן ואחר • למעלה הזכרנו
אלהבי הפי׳כי )שלפמי׳ס (הארץ לעשקש ־ החיים yy דרך את לשמור הלהט
 * כעלכיס(איכס הס הצדיקי׳ שהס הקכה חנשרד מעולם זכרנו אשר הלהט אמנם

גבלרעו על השמש שבצאע כמל שלבים עה יחזקאל ראה אשר החיה ושם הוא
שהיה מדיניה משקיעה העשרה שהיא הכרובים שם וגם המתלבשי׳ הם ומשם

 מעקף נלבעע להילת לעשלת לה ראלי
־ העלילכה הגבלרה

 כש הצדיקים יתגברל אם ובאמת
 תאקר הפי׳ לט־ כקם

 שהס פשללתהצדיקיס מצד כי שאתרכל
 כן אס כן תעשה הדין מדת גס שלבים לאיכס כעלביס להס מקשיכיסאתעצמס

 לרבי שמשן רבי כתל להעניש ידס לאל שיש ש על אף יענישל לא שהצדיקים יתכן
 הדין מדת גס יעגישל שאס כן לעשית ראלי יאין שהעגישל ינקכן לרבי אלעזר

:השלם ללהפרעמן להעניש למעלה תתשרר
עדן הנן קדס בי כללתר י לכל׳ אתהכרלביס עדן בגן השכק מתקלה כי

 לספר כא זה ללפי ־ הכרלביס להם יתד פרצלשן דל היל העטרה שהיא
היל שהכרלביס שפשישא מכתהפסיק זאתהיא לא כי אותר לאני ־ הבנין סדר

 דל על כאתרל לא בכאן יהכרלביס להס קדס עדן הגן כן לאס עדן הגן את שותריס
:עדן הנן עצמם הס פלצלפין הדל כי פרצלפק

כ כל

 כאשר לכרובים כרוכים שיש אלא
 כענין אמרו עוד יתבארבמרכבה•

ואף משוארת אגדה האור גניזת



פז ■רקעזכדגי
 למיוסד רי9ד הס הם בארן מבאר היימז אס ם ובהמית לויתן סול בקנור לך אנאר ועתה

 יאמר שלא אח(אתע בלשון רסיתלקנר כתן מגמו המיוסר לפרי הס הם אעתשהקניר
 אחת וכל הואמללששקכות כי יל לייתן כיכביילעתכילויתןימולמסאיתוהוא גשסאמיו•

 כל כי ממגי תבור לשון והוא למלמתביתלול השמתוהבדכה נותן והוא לו' הס אסכן משש כלולה
ט מתוכייס היןנוות חיי

 כשלהבת ומלוטןי'«
 יהכקכהכאן עתלת

 וה ותל ליסול רמז
אמישאליהיומקקי־

 מתרימס היו לוה זה
 9אתהיו»לסימהמם

והרב הזכר את סיס

 ואלמלא נבראו ונקבח זכר לויתן ואף כזקקין אלמלא
 העולם כל מחריבין היו לזה זה נזקקין לזה זה

 הנקבה את והרג הזכר סרס עמה מה כ< זולתי פי' וכו'*
 והכמנה • לבוא לעתיד לזנדיקים ומלחה לתפא' רמז לויתן
 ברמז זכרנו כאשר ממארת דעתינו על בעז עיין ונו'

 לויתן עוד הזכירו ושם • השוים השמות
 התיכון מבריח חיותו מפני בריח נחש

 ומלתה הכקבס את והכריח במשכן שנאמר המכדעהראשון)כענין היותו מפגי (סא
 לנליקיסלתתיללכא השני למכריע לרמוז עקלתון והנחש כו) שמות ( התיכון
 גניזת היא ומליחתה הנקבה וה^גת • כך כל רחמים שאיעו
ל שאמת והבדלתו האור  לבוא לתדיקי׳לעתיד והבדילו גנזו ת

 בו שהבטיח ההבטחה קיום ר׳ל הענין קיום על מור׳ והמליחה
בגמרא ז׳ל דבריהם והמשכיל * לבא לעתיד הזנדיקים את

 יתבונן דפרפי דגים שאני איתן של הנקבה בהריגת שאמת
 שפנן אמת ותaובבד הנקבה את שהרג בלדתן אמרו למה
לשים הדגים אתמת) סא ( זקיקת כי הענין ובאור ■ הנקבה את

שאם

 בקגול סתגין טתס
 היו שאס מפני הוא

 היו לזה זה נזקקים
 כי העולם מתריבי׳כל

 מתגלית הימה לא
 התאוה כי התאוה

 אם כי נמשכת איכה
מה כיכל הפחל מן

ימין לנל נוסה שהוא
 בחזן שם אין כי חזקו' קליפות למרכבה חון רחמניות ההזיות אותם ננל שם אין כי בעבור מיס הוא
 ושניהם הת^ר'והיסול לזה זה נזקקין היו אם אכזריותלכן כך כל ואינם ישמעאל קליסותמשרי אלא

 הכתות אותם זיתכטלז העתל מן אליה הנמשך הכת יתגמל כי התאוה כת ית.לה לא מדותרחמניזת
 תגא לא מפיהשס כי ספק בלי התאזה מתגלה ילס שעל הקלמזני הנחש התינוכיותהנמשכזתמן

 הרתזהסוב אבל ־ בבחירה תלוי הכל כי כן ואיננו • הכרתיים העגינים יהיו כן שאם הדיטתוהמזב
 החזתמזת בילם ונמסרו זאתהעעולה על נתמכו שהם p עליון עזרת כחותחינוניו׳זהכל מן נמשך
 • אלקי כת שהוא החותמות אלו ככת אלא גדולה אז קטנה לעשות כת להם אין כי רמז כשם ושמם

 ידם שעל הכתות אותם על ההוא האלקי האור יתגבר שלא לתפארת רמז שהוא הזכר סרס עשה מה
גניזה רל הריגה ולשון ־ ליסול יעז שהוא זהיגאתהנקבה ־ כחוזתזנים והברכה כמשכתהסזבה

 להם מגלים והס המומת על הממונים המלאכים אדום מפעולות ישתו לא הנליקיס ט רמז זעלחה
 ועתו עליהם הממונה התנים באעגגגותשר אלא כמותם יךוש שהוא עי לכל ימרה וסתרי סודות
ואן באגלה וכן מאימית'• נמשך שסיזיזס עש מלת נקיא והיא שפועלים מה כל פיעליס

הזכר סיס עשה סיומתריבקכלהעולםמה לזה זה נזקקים ואלמלא נכלאו ונקבה זכר הבר שור
ובנן



קג פז עמיני פרק חייט
י V(הזה בזמן גנזי ג w העגיןמטאייה«אכיהזכר ־ הנקנס (צנןאת ישי/משן שלא

 למלכוי; רמו של( לפקד(הנקנה רמז סכר מש(י דרך אעיל( לגננז האיר באימי
שמא הנר ש!ר לזה זה נזקקים אלמלא יאמר העילס ימצא כן שאס הזאת המליחה

ק עם הפק ־ ירביה בעליה יחעסקי שלא יירב מקריבי׳ למלכו'היז רמז שהזא זפו נ
 יש כי לי יכראה
אדר תמיד ר1מח האיש כי בארץ שלום של בדבריי וומיר'

 הגדולה התאוה שזא׳היא ומפני • אבדתו שהיא לכאיר הרב
 את הרג אבדתו אהר מהזר האיש כי כי במחלה אמר

 הנקבה את שהרג שאלמלא הנקבה ז׳ל חכמי׳ ממאמר
 יתאוו שלא עד כך כל השלום יתרבה מיני שני יראה
 שמס העולם ותהיה תאוה הנבראים של האחד ־ זניגים
 אבל זה מטעם יהיג' לא לבא לעתיד ואף מעאר יהיא ליית־ן

שלא כדי מלוהה הזנדיקים יאכלוה . ־ היסיד הם
 יוכל והמשכיל • ורביה מפריה יתבטל

 דכרא וכן • טפי מעלי מלוהה דנקבה אמת למה להתבונן
 בנקב׳ ישתמשו וימלהנו הזכר יהרג אם אף כי מעלי לא סליה
 את בענן בהמות וכן ־ הזכר יסתרס הנקבה כמליחת אמנם

 נתבונן לבא לעתיד שאמרו ובמה ־ הזכר יסתרם הנקבה
 כדרך והוא במליחתה אפילו יאכלוה ולא הזה כיגנזהבזמן

לויתן של הנקבה ענן לא אכל ־ אמרנו כאשר וגניזתו האור

 סיס כך כל העולם כל
 ס מעפפטהאודמן

 הכקזת לאזקם השתד
 הגוון מאויע הנמשכו

 התאום שיתגלה עד
 ויתןהדין מדאי יותר

 כי הכל את להקרינ
ני תג ה  אלזהכקות נ

 הגוון עזה הנמשכים
 יתנטליאות האדום
 מן הנמשכים הכקות

 יהיה ולא לכן הגוון
• כעולם ועגש גמול
 כי העגין סוד וזהו
הם יוע*  ורועי אני
 יכולינז היו לא לוט

אקד נערעגז לרעות
י לא נגוונים קנרו הפך אקד כיכל נ ד ע מורה הוא הזכר סרוס י הזכר סרס ואמר • אקר נ קנ

 המלאכי' גס כי עורה הנקבה את וננן • עמנו נמשכים שהם האישים מאותם האדום הגוון סםקלקות
 יפעלו שאלן ניני וכיני ־ פעולתו פועל אקד ולהיותכל עמנו כק לקנל מתעלי׳נה רקמי מלאכי פהס

 הנקנה את הרג אע ןאתלעה ־ האדום הגוון מן היונקים האישים מאלו הכק ויקלש ישתזק פגגולתם
 אלו נאענעות הנמשך הטוב שהוא הישר הדרך אקרי נמשכים העולם שרונ ידוע דנר • לויתן של

 עדה ויסד הרג־ אמר נצדיקי׳התקיסני׳לכן להשלי׳פעולתם תקף ומרונ לנן העתלבשי׳עקן המלאכי'
אני טונהמרזכהמעדתפיעכזתוזהממאר־ ה ו םינד^ז סה העגיני טעסאלו כי לי או מרנ  או

 ליסוד רעו שהוא הנקנה עם לתפאר רמז שהוא מלויתן הזכר לזה כזקקי׳זה למלא עתה שאפרש במו
 מתגלה ידם שעל רקעים מלאכי והם הגוון לאותםהכקותהכמשכזתעזה ההוא האור יתעלה כך כל

 שלא נמצא הראשון העקצנ אל הכל מתעלה והיה שלהם הגוון מנטל היה אלו כי נתקתוני' הטונה
 הזכר סרוס סוד וזהו המליצישהסונים אלו נכק נמשך השכר כי העולם נזה לצדיקים שכר יהיה

ה והרעת קנ  אן ויפעלו לתקיענים הנרכה נמשכת ידם הכקותשעל אלו מציאות יתגטל שלא כדי ה
 הפקד שהוא הנר נזקקיסשור היו ןאס כישע־ כצדיק והיה האדום הגוון מן הכקותהכעשכיס

תזוגו  שהוא האלקי האור מתרנה היה כך כל כלומר היטלס כל מקרינים היו מלכות שהוא עגונ
לא שעים שהר ונמצא מציאותם מתגטל שיהיה יסד הגוון עזה הנמשכים האישים נאלו האדום הגוון



רקעמיני8 !3ח«*
 0 ז״ל רטי;י׳ בשם ד1ע ןאמר העחד(העשרה שהם אלן> בהמ(עבהררי של (השני

האלה הסרוסים כשני שהכ(כה מזה כראה * האלה הזמנים כשני היה הסר(ס
 6הדגי זקיקע כי מפגי הזא לזיק של ״גיע כמתשרוס כי אמר זה(א ־ היא אתע
 יהיה רתמים מנד הנקכה אל הנא הגדנל האור יסורס לא באר׳ן(שאס שלום לשים
פז שינימש׳מכל סבה
ם עגש יקנלי W חם ואיןיכד חם שוננים חמים כי משני הנובע מהדין וכל  ס

 «סיה כלל העלס חום כיניחם יעמוד כי ואף כיניחם עומד סיב מהגבורה(לא
 יזהו כרשע כצדיק חמיםעוננימאתהחמימו׳אבלחכחמומ הדברכילאעהו
שסחסהזכייצנח גיכיד,מהאשי>לכןחושרך8וקחמותם בראהלשבעינר׳•  טע

 מל יע הכקבכלישל^ו חמים ידי על ותaמכד אתחנקבת לזנק ההנשת אלה̂ 
 הכמת אלי מניאיע לעכור האי כולי פרתי ולא כיניח׳ אשר קושיא בונה אני

 גמל חול חומות בי אותם• ולחמם כחם אסכןכמ׳הסחס
 ולחים זנוננים שחם חמים כי ואף לים כסלה לויתן של

 למעלח זכרנו כאשר חאש את מנעחים גס שיש מאת׳ היא
 אמנם )ג ראשית (בך יטשל והוא תשוקתך אישך ואל וכדרך i בזווג הסרוס כן

 הנקל את הרג שלא הטעם וזהו הקיום לשרך ממשז יכבוה לא קיום אשר בהמות
ואשר מעלי• לא בישראמליחא שם שהעלו והוא מבהמות ו בפריה השלם
היא שלהם שבשפע מפני לדגים המכריעים לדמות הביאנו • ממ« בא מ־ביה

כרכם כאשר יוסף כני על יעקב שאמר וכענין הברכת• לתק אבליש
אייי ש זאת קושיא

כיונו שרבותינוז״ל
 שהנקבה מאתר כי וזה • באים אחת למנה אבל אינסשוים האלה שהסרוסים לומר

 שהעסרה נמנא רחמים מדת והוא זוגה בן של הבהיר מהאור כסתרסה לויק של
 בידה שיעכב מי אין ואז זוגו בת תשארמחזברתעםבהמותכהרריאלףסהיא

 האתתתגבורתהתאוה ־ רשת שתים ובזה מהפחד השואבת החזק הדין מלעשות
 הדין והשכיתשתהיהמדת תנבר• שהתאוה בלשד רגלו לכף מניח הכחש וחצוא

 ז'צ חכמים אמרו זה ולתקן לכטתה־ מיס אין אשר בדיניה השלם לכלות מתוחה
 סגותהאחד לשתי וזה • הוצרך ק כי שלו מהדין נסתרס אלף בהררי בהמות שגם

 שלא באופן מהחסד לה הבאים המים מצד ונם וכו' לים גבול חול תימות כי מפגי
 עתה ונמצא כקמתברית ולנקום התאוה ל לבד הצריך רפה דין עם אם כי תשאר

• סרהזים לשני אחת וכונה מדתהדין סרוס היה בהמות שסרוס
לצרך מהפחד כשפעת שהיא מאחר כי מקושיא נזהר • ום האי כלי פריצי ולא

 למעלה הנזכרות רשת שתים מזה ימשכו אסכן וסרסאתלויק שלם של מנהגו
 ■ ליס גבול החומותמול כי אותם ולחמם לעבור האי כלי פריצי לא אחר לזה

 האחד טעמים משני ידם תגבר לא כי רל .וכו'• צוככים שהם המיס כי ואף
ושרושו לים גבול חוחו׳חול כי ביניהן החי׳אשר שאמ׳חצד וזהו עצמה של מימיה מנד

ששת כי



קד שמיני דק8 חייט
 מ& כי לדין מקבלוצל הס אשי הקליפיי;שבחק ק(מ<תאליה(הס חול ששמימי כי

 היין ששמרי וכעו יצחק של ה((הת במצמו הרשעבלע שעשו כתו וכחגי מינו את מין
 אמר שני לעעם ־(?טד בדיניה נלילהמיפה תשאר האיפן וכזה זגהמתי את כילעי'

אישך דרך(אל על מהחשד(זה קבלה אשר המים רל נגכגיס(לחיס המים כי מפני
 מאחר תאמר תשוקתך(כ(׳(ראשי'ג)(אס

 מזולתה בין מצדה בין המיס ה ב שגברו אמר ומדתו אבותיו מדת שהזכיר אחר
 מכל(כל(לא שלה והדין האש יתכבה חאייהיי (pחאכקרב וידגולחב בסוף
 (רביה לפריה תאוה שוס ממנה ימשך ברכתם מחיה אחד) גכיח ששט יולדית
 לזה לייתן של השרזש הנעיל מה זה (לפי בזח ורמזנו ממש הברכח זחיא * אחד

 לצרד יכבזהממשוזה לא אמנם אמר ויש במדתחששית• חמדות כשמות
 לכ(כל1הז ומהדברים הקיזס־ האור בגניזת שזכרנו כיסח לדעת לנו
•להתבונן שודא חנקבח בסליחת או בהבדלתו או »  היו פשפשים שני (

 האחד • ההיכל שער בכניסת במקדש האור את ולראו׳ להשיג יוכלו שלא ענין
 סלון הוא ופשפש בצפון• והשני בדרוס הוא כי עוד שזכרנו ומה חעפוןהחוא•

 בדרום ואשר הפתח בתוך הנעשה קטן הזה ץ0הח בזמן אם כי המותאעט סבת
 (אשר לתפא' שרומז מפני נפתח היה לא הרע יערם אחרי בו נמשכים שהעולם

 לעט׳ רמז שהוא מפגי נפתח היה בצשן למעלה זכרנו כאשר כסב׳חחט'הראשון
 היה אחד כי ־ באסור היה פתיחתו אבל עץ דרך על אותו מגברים שהם לוגי כי

ל השחי לאחת תרד ההוא העד מן הדעה גם להם יבא החיים  הפשפש בזה כי וכ̂ו
 האחד ־ חנעוליס שני בו היו שבצפון ומקמרג עולה ומהזטין שאמ׳יורד וכענין
 בחקוס היה והשני הפותח כעד היה הוא הרע יער הוא שטן הוא עוד זאמח
 להוריד אחד צריך והיה המפתח שפל ננזו שאמרו מה אבל המות• מלאך

 לפתוח המפתח עס השחי עד אמתי אומלחחלעדיקי' • לזנדי^׳לעתידלכא
 שנשארה להשגה רמז זה וכל המנעול כולו לבא לעתיד לעריקים הבדילה או

 • ההריסה בשער שד שיבאר במו בעש' בו ורמזו • בארט כאשר אחת כוונה
 הימים ואל המשיח לימות לבא לעתיד

הימי׳אשר שהם חתאוה אחרי יהיו אשר
 שהיה כדרך הרע היער ממנו ויתבטל בטבעו טוב האדם שיהיה דל וץ1ח בהם אין

 עליה ימשך חסד של חוט כי בניו בעדק נהיגaד יתגדל ואז החטא טרם להיות ראוי
 גנזו שאמרו וכמו העפון באור ישתמשו pבא שלום שיהיה ומתוך • הוזם כימים

 שהוא העולם הוא כי הבא העולם לחיי יזם ההוא ובזמת • לבא לעתיד לעריקים
 שחרי המזבח אל בגשתו ימות שלא הוא נכון ובשלום בחיי' נפשו והטתן העולם היי

 פשפשים השני ן עני להתבונן טכל האלה ומהדברים • חיים במים עעמו את רחץ
 כי בתא נכנסין והיו ואחדבעפון בדרום אחד אשר ההיכל שער בכניסת היו אשר

 לעד היה אשר הפשפש כי נן להתבו נוכל היה עליון חגם' הכית בנין כי יחע בהיות
ואותו העט' שהוא לעפון רמז ושבעפון • התפארת שהוא לדחם רמז היה הדתם



עזמיני פרק
 יכ»« לא ואיש י£תח לא יחיח סמר חזח השער שנאם כמו נמתח היח לא שבדמם

יבו בא ישראל יי׳אלקי כי בו )p(העולם אין כי לבא לעתיד בו יבא כי ומידו ויןאלמד 
 לאיראני כי ימתח לא לבא לעתיד ההואואמי׳משחעה־ואף באור להשתמש כדי הזה

 בזנמון נשארה ההשגה כי תמיד נמתח היה שבהמון אותו אבל )סמזתלג (וחי האדם
 נמתח היה למה בזנמון היה אשר המשמש ענין יתבונן אמנסבחדיסה • זכרנו כאשר
הטעם הוא כי ואולי ■ ובו׳ השחי לאמת יורד אחד שאמרו וכמו מבחוץ ולא במנים

 מת להתבונן נעל ומהנה • מבמניס רק נמתח היה לא אשר ההיכל בשער מוrע
 סעודה לעשו' הקכח עתיד ארזל אשר לויתן של בשר חמדותבענין בשמות שזכרנו

 היא והסחורה ירושלם בשוקי סחורד; יעשו ומהנשאר לויתן של מבשרו לעדיקים
 בשוק סחורה שעושה כמי במרהסיא כך כל הגנוז כאור שיתעסקו הגדולה ההשגה

 בה חק שיעשה הסוכה עניני גם וזהו • החיים עץ דרך את לשמור עומד החרב ואין
 במסכת שאמרו כמו ירושלם חומת על ימרסו והשאר * לעדיקים לויתן של מעורו
 והטעם סוכות עורו מכל יעשו לא וגם בשח כל העדיקים יאכלו לא אמנם ■ שבת

 הגדולה ההשגה ועל ־ למעלה גס בו שרמזנו מה עס גבריאל בענין למטה יתבונן
 גניגנא לעשות גבריאל עתיד באגדה ז׳ל אמרו לבא לעתיד ד•קיםrה ישיגו אשר

 יוכל לא עוזרו חקבה ואלמלי לויתן (סאקניגיא)עם
 ירמוז יי׳ דרכי ראשית פי׳ חרבו יגש ^גושו אל דרכי ראשית הוא שנאמרכי לו

 בתמלת הימה אשי סממשבהי ממנו אשר הגבורה למדת בגבריאל רמזו (איזנמ)
 קרבז יגש לקהפישז הכליאה לתמאר׳ בלויתן ורמזו למעלה הזכרנו כאשר התאוה
 אן פליז נזכר נכייאל זימיה הצדיקים יאכלו כאשר כי ורמזו הזכר לויתן שהוא
 מנהגו לנשל שלא לבא לעתיד ויתאוו יתחברו לחם המלוחה הנקבה לבא לעתיד
פגלם סל ראויים חיו כאשר מאד עד טובים ויהיו בזכר הרבה
 אל דרכי שהיתה הבריאה לווי החטא טרם להיות

 * כלל הזה )היסלם תאזת פא ( בעולם תאוה יתאוו לא אשר עד בו יתחברו כך וכל
 יוליד לא העולם קיום ל:נרך חתאוה שהיא הגבורה כה להם יעורר שהקבה ואלמלי

 השכלים עולם מעין יחיו אך עולם של במנהגו כלל יתנהגו ולא עוד יאכלו ולא עוד
 זכרנו )וכבר סס (חרבו יגש העושו הכתוב הביאו ולכן • מבוטל המנהיג כה ונמשא

 אע עפה אשר זהקבה היא הגמלה מדת והלויתן(סאכז הגבורה עשה הקבר, מדת כי
 i לד עקר הכסמא זזאת ( ) הלזיתן זאת מדתלנכזרה עסה אשר הקבס כי סא ( )הלויתן

 העולם בעני׳ גבריאל שיתנהג רוזנת בבחיר שדרשו וכמו כל יי׳עושה שנאמ׳אני כמו
̂ו עד הזה  ירזנח ליי'אז שבת והוא ליסוד התמז הגדול השבת שהוא השביעי האל

 )כה שם ( ליי׳ שבת הארץ ושבתה שנאמר וכמו )כז ;יקרא ( שבתותיה את הארץ
 בזמן אמנם הבהמות בכה נוהג העולם לכן קדם אבל • בשביעיות יתבאר וכאשר

 יעשה וכן • הזכר ומבשר להם הנמלה לויתן של מבשר הזודיקים יאכלו השלמות
 עד תמיד יתנהגו הבד,מות בכה בי שרמזנו ולמה • שבארנו חדרך על מעורו פוכח

יוזנא ירדן אמרו • באגדה כזה רמז יש כי אולי הגחל השבת ביום ישבתו שר >.
ממערת



קה שמיני פרק חייט
למען של פיה(1י ירדן שיגיח בזמן בט(ח(ת אלף כהררי כהמימ אימת*

 היא דין(מערעפמייש יאור יהשימן הגבורה הוא ירדן וכו
 כזה אלקיס בנקדע בא יקוק שם ולזה דין ממנה רתמי׳׳יונא שהיא אעפי כי הביכה

העמ׳וכת שהיא למען של פיו אל שמגיע המדועעד דרך מעגלגל הזה והירדן מןוק
 הזהשלהבהמועאשרממנוהעעוררוע

 העולם בזה השעמשו מ5בש יהיה היצ׳לא טבייא של ביטח ומחלך ממער!גמייאס
 אל מהפחד שיבאהשפע זמן כל אלא ביטח וטחלך שלסביכי ביטח ומחלך

 כתו השביעי האלף עד שהוא העטרה חגיול ליס ויורד ומתגלגל זןלית של
 שעשה גבריאל עגין על למעלה שאמר כי יבטח שנאמר לויתן של פיו אל ויורד
 מלחמה לומר רונה לויען עם קניגיא כי וטפגי פיחו(איוכע) אל ירדן יגיח

 השביעי באלף בקשעובחני׳אבל גדולה העלו אלף בהררי אום'מבהמות חכתוב
 ־ וכל מכל מבוטל יהיה הזה הכת בטוחות אלף בהררי בהמות אימתי שם

 גבורה הנקרא ישראל של שרו Sy הגסה אל ירדן שיגיח כזמן
של שרו ־ וכו' מקומה שם על להוק נא זה וכל ״ ־ לויתן של שיחו

המקבלעמהפחד העטרה הוא ישראל י לא כי דבריו י
 שעהיה וכעוד כך נקראע היא גס ולזה בהמיע כח יחמול

 גזרועיה שעקבל בהכרח ממכה כובעע על לעתי׳לבא אן>
ש מאחר לעשוהרשעממשלה (יהיה השנהגדולויהיה

 אמגסלאיטע׳חמעין
 בעני'הבחמו' דברינו

 ד שנדחים וחלויתן
 בסעודו' ז?" דבריהם

 כ להיות העתידות
 אכל חלילה בהם

 הסעודות כי רעוננו
למלאת לא האלה

 גטוחוע גטוקו פז
 הלוא פהקניניא
 אז כי מגנריאל

לגמרי יעכט'כחם

 העעיד בזמן אבל * מהפחד שיניקעו
 חשד של חוט מנד עקבל העטרה אשר

 • עמלק זכר אע למחוע ידה לאל בהחלט
 אעעשו לברך חפץ אשר ינחק של ענינו
הרונחיס של שדה זהו שדה איש שהיה  באי׳כאש' חס הכרס

שכל לחרבו' באים אכל הפתאים יחשבו
 וכענין • הזה החפץ בזמן להשיג ראוי שאין מה ההוא בזמן בו להשיג הראוי כמוס

 לבא לעתיד לעדי̂ק בראשית ימי מששת בענביו המשומר יין ן בעני עוד שהזכירו
 המשומר חיין כמו בראשית ימי מששת שנבראו נשעימח)הדברים סא (בנעימות כי
 יעלו ובהם ושרשם ועקרם כמוס שכל לדעת יוסיפו זה כל הלויתן או הבהמות או
 השם אין אמרו המשיח לימות הזה שבזמן ובהבדל זכרט אשר הנחלה המעלה אל

 והכסא בתפארת בשם והרמז עמלק של זרעו שימחה עד שלם הכסא ואין שלם
 הרע יזנו־ תגבורת הוא אשר החטא גורם הזה החפץ בזמן כי לרמוז ורזנו לעטרה

 ההיא ומהזוהמא חוה על זוהמא מטיל הנחש אך כשלימות בארץ השלום שאין
מחעד הם כי וידוע • נמחים ואינם לגדולה בה ועולים כח האומות מקבלים

 ועמלק יזנחק מדת הפחד בהיות זה עקר ויתבונן והמזלות השרים ובחלקי ההוא
 והגזרות והפורענות החרבן באה משם כי בחרב נתברך אשר יזנחק בן עשו של נינו

 הרע היזגר ומשם מקומת שם על גבורה הנקרא ישראל של שרו על והקטרוגים
̂ ג7 א כז עינרכח



שסיני פרק חייט
 וכיגנין * זה כל הגורם נממך שדה (P(6 להמעיק רצה ויצחק והגנכי
 זכרנו כאשר ומקטרג ומשטי׳עולה יורד לו אתר (לזה השמים כטל עשו שבחלק

 שיבטל המשיח לימות אבל • למונלה )יאשי׳כי השתי׳וכו׳( האלקי׳מטל לן (ימן
 וגל נמשך חסד של חוט יהיה הרע רrהי יעתלק והשעירו' שעיר איש היה הוא כי

 זכר וימחה ידו על תגבר ואז העטרה מכרך• היה לעשו דעתו ולעי הטל בשתן
 מחובר השלום כי השמים מתחת עמלק אתעשו האממוברך שכודעלו את עס
 לעשו הכה עוד יבא ולא בשלמות בארץ מושכך יהיה האק משמני הנה לו את

 עמלק במלחמ׳ עה משה יד הרמ׳ ובענק עשו היה ואס הנזכר לזאמהכונה )שם (
 עוד ורשעי' הארץ מן חטאים יתמו ואז קיום היה לא הראשונומ הברכו ייק^ל
 של שבירידתן ומפני קד) (תלים אינם הימה המט וגס מדי/הדין כנגד ליעקכ

 יורדין ובעליתן האומות עולין ישראל יעקב לכזעשה הנחש מצד מקבלמיומר
 מלאום ולאום ב£סוק זל דרשו האמות אשר שדה נקרת שלו והשדה שעשה מה

זו החרבה זו אמלאה כס) (ראשית ואמר נכנס: ועתו השס ברכו
 יעחק של ענינו שרש נתבונן ומהנה

 אביו אהב אשר במטעמים יעקב ובא שדה איש שהיה עשו את לברך חפץ אשר
 תהיה ולא מחוה הנהש תaזוד להפסיק הברכות ונטל השם ברכו אשר שדה ובריח
 ראשי׳כו ( טובים עזים גדיי בשני שדרשו מה מהנה ויתבונן • לפניו שטוחה הדין מדת

 יוכל שבארנו וממה הכפורים יום שעירי שגי עניני וכל לבניך וטובים לך טובים
 כי • הזה החפץ בזמן והתחנות והתפלות הקרבנות הוערכו למה להתבונן המשכיל

 המחשל להעמיד כדי זה וכל עושי׳קרבנות היו רעון עת והיה קיים שהבית בזמן אופ
 הדין מדת על«הם תעורר ולא העטרה על משוך חסד של חוט חיות הכהות ולקרב
 הזעם עת והוא הבית שנחרב הגלות בזק כי ואף ‘ עה מחזה של יד הרמת וכטעם

בנו ישתעבדו שלא כדי ותחיגותתמיד ובהוראות בתפלות להרבות אט שעריכין
יתגת ולא שפלים היותם לישראל להם וטוב ידן גברה בעוד קשות בגזרות האמות

 השלמות בזמן לבא לעתזד אבל • להם מעזחקת השעה כי באמות הגלות בזמן
 הזה החפץ בזמן עתה בא והקרבן תמיד ימכזוך חסד של וחוט הנחש זוהמ׳ תפסוק
 נסם אין ססם נימים כי סא ( חטא בעבור בא קרבן אין ההם בימים אבל החטא בעבור

 • ית׳ לשם ולהודאה לשבח בא אשר תודה קרבן יהיה ההוא זמן וקרבן )חפן
 בגניזת חיה הראשון אדם ענש כי שאמרנו מה כי ונאמר האור גניזת לענין ונחזור
 טכל לחטוא עתיד היותו בעבור העולם עד חיים לו היות להשיגו יוכל שלא האור
 וכיון הארץ ועד השמים מן מתחלה שהיה הראשון אדם בענש שאמרו בה כי לומר

 פרעופין לדו רמז הם pהשמי'והא כי הזה הדרך כוונת׳על תתפשט נתמעט ששרה
 ובארץ בשמים להשיג יכול וה־ה וזכה טהורה בנפש ישר ומתחלהנכראהאדם

 כפכה(ינלי׳קלט עלי שנאמ׳ותשת ההיא מההשגה נתמעט שסרח וכיון לעולמי ויחיה
 והענישתולמות בו שפגעה והיא אליה הרומזת בה נכתבה ולכן לעטרה הב'רומזת

החיים עץ דרך את לשמור ועומדת המתהפכת החרב היא כי השמים את ישיג ולא
ונאמר



קו פז ̂משיני פרק חייט
 ממנעטהילס האגדה לו אנאי ועתה זה (לעי (כ(׳ היה האדם ק ואמר

׳ המקבר כינת אל שכלך ליגירר כדי נקגיר שפי׳הערג(' כמי עירישו יהיה
 גדילי׳לרמיו בתקלה הכתן קראם ידגגתכי כבר האדם לזמר כ(ביש(ל(צה1למדעג מכיה
קרא ע:ה לראש הירק פרניעין(כשנתנה לדן שה(א הקנה שה(א המיגתל כאחד היה

גדיל(האק י(הס 1אל טוכ(רעגק פזעל
 (הירקבעעיר קטן• שבארנו הדרך על כי באולי עוד ונאמר ממנו היה האדם

 מתגלתעל שהתאיה אמ׳הכתו׳ויאמ׳אלקי׳הןהאדסהיהוגו' לדנגטיכורעזרזצ
 כאה׳ממנו היה האדם (ראשי'ג)ואמ'הן :מכחירעז לומר

לדע׳ בהיר' לו היות בדמות נברא שהרי
 • בהם ולהתלבש ורע טוב הנקר' הדט להשיג כלומר ורע טוב

 יובל שלא הענישו שסרה ועתה בלומר ידו ישלה ען ועתה
 כלומ׳שאיננו לעולם והי ואבל ההיי' מעץ גם ולקחת יד לשלוח

 ההשגה תור׳שנשארה גם ומלת • ההוא באור להשתמש ראוי
 בן לא שאם החיים מעץ למטה אכלשהוא אשר העץ בערי
 וגו' חח״ם מעץ ולקח ידו ישלח ען ועתה יאמר גס יאמר למה

 יאמר שבארנו הדרך ועל אחר בענין גם מלת לערש אעש׳ ואי
 ולקח ידו ישלח אעי׳ שסרח ועתה כלומר ־ ידו ישלח פן ועתה

 לדעת תשובתו לו תועיל בתשובה בלומ׳שישוב החיי׳ מעץ גם
 בענין ויאבל ממנו יקה לא בחריס יתבאר ובעני׳אשר ורע טוב

 שישוב אפילו בלומר לעולם וחי על פן ויחזור לעולם שיחיה
 לעולם שיחיה בדי ויאבל הח״ם מעץ שלמ׳ואפי׳יקח בתשובה

 כי הראשון לאדם היה וכן ־ אף כמו גם מלת ויהיה לו יועיל לא
 ומהבאים ממנו נתבטלה לא המות גזרת בתשובה ששב אעפ

 שאמרנו הדרך ועל חפץ בחם אין אשר הימים זמן עד אחריו
 בחטאו נענשו לכל שרש הראשון אדם שהיה ובעבו' ־ למעלה

 ההוא באור אשה ילוד נשתמש לא ומעולם אחריו הבאים בל
 בנים יעשו אבות מעשה ב׳ אף החטא טרם ראוי היה כאשר

 האדם גדול שהיה מרועה ואף • יחטא ולא טוב יעשה איש ואין
 ־ בהרים ׳תבא באשר להשיגו אשרהואבקש חשיגובדרך לא

 העטרה היות ובטעם הבריאה ן עני בסוד הרחבנו אשר ואחר
 בבאור להרחיב עוד ראינו הירח מעוט ובענין פנה לראש
 אשר העקר על הירח מעוט במשל ז״ל שהזבית והמתן המשא
 על ודוברים בענינו נכשלים רבים ראותנו בעבור • בו זברנו
הבריאה ענין סוד יתגלה בו נבאר אשר הבאור ומן עתק השם

 ידהכיתקלתהקתשל
 ל(ל)ש(ףהמ?גש'(עקר«

 על קול הביא( לכן
 משל הה(א השלמות
 מכש(ל להשיר אק׳כד׳

 הלבמ'מא(ינשמדביי'
 מעל׳מעיו כלפי עתק

 ידיעת(השגיצ קסר(ן
 הרומז שהירק ואמי(
 אפשר א׳ אמרה למה
 שישתמשו מלכיס לשני

ל אקד בכתר  בכק י
 רקמיס׳אמ' אקדשל

 את ומעטי לכי לה
ך מ  הטעטהיא ־ «

 ס שהירקהואשזף
 להיות ועתיד המעשה
ת  על העולס הנהנ

 יעי ששת קדם ידה
 הנסתרות בראשיתכי

 לשסאלקינז (הנגלות
 (היאבקש׳הדיןוהיוש'

 הוא תקלתהמקשב כ׳
 (עאקר המעשה סוף

 שק״בההקכמ׳להיית
ידה על הנהג'העולם

 המעשה סוף שהוא
דבריה אל השיבו

^ שעלה עה • הדין עשורת לעניס שהם xנ pם(ננזי העלך ת אין נטבעתהמלן ונקיזם לקיי
n ג7 כ כז



jB שסיג• רק2
כאשר אקד נכמר שישתמשז מלכים לשני אפשר אי נאמרה המן לנר אמרה זהיא ־ להשיג

 המקשנהp^rpD המן איגאימריגלסר לה אמיז לכן ־ הממשה ס<ןי ה<א המתשנה יממלת נמחשנה
 נראשיין סןלמעשה שה«א נממשבה ?גלה א״; איג שיתפיםסנמחיעכים כל* ה1הןאש(ףהמעג

 המממינים לנרך אלא להJנת המיגש׳לא שס!ף מאמר איגעגמך לכי(מעטי אליה מרכבה(אמי (מעשה
לכי אלא הרעים מעשיהם כש להם תשלם נא

מץ אתעג מעטי  שהיה כמ< עליהם (תשגיח ן
 כמלאכי שכלהכמנאיי׳הי( הכלנתחלתהממשג

 נעונ(י היעי״רל מעשיהם כעי השגיח השיתילא
 מהם (יש • ילה השכלי׳הננללי׳פגעליםעל סכל

 מלאכי (מהם • רחמים מלאכי לין(מהם ^אכי
« יתן שלא כל(מ לכי(מעטי לכן שלןם (ישמש י

 ויתגלה למשכיל די כו זכרנו כבר ואס
 העכור הנקר׳סוד החדש קדוש סוד עוד

 ויתגלה הירח• בגלגללמט' המשתלשל
 בו נאמר למה חדש ראש קרבן ענין עוד
 דברים הרבה עוד ממנו שטו2וית ליי'
עקרים להם אשר מי בדבריהם נעל

 ויעש הכתוב אט • רבים וענבים גדולים כלי האל<ם המזן מן הכחו׳הנמשכות א(תם על
 ושאלו • ובו׳ המאורות שני את אלקים שאם חוטאים שישראל בעת כחם כפי שיפעל(

 חדש שלראש שעיר נשתנה מה שם שהםפוסהיחיימ תששעעליהםכלחותמיה
גי3ל ירח אמרח ואמרו שנאמ׳בוליי׳• הכפידם כי נתפייסה לא דמ־ין אעהיטלם•

שישתמשו מלכים ש'לשני3א אי הקבה אמתי דין לעש(' אלא ננרא( לא כי לטרף שאמם
רכד״מ נבאר ותחלה ’ אחד בכתר להשגיח ראוי אלא ממשלתם לשלול יא(י (ישי(אי
 • נדברבבאור כך ואח' במלותיו המשל לעי נותן הדין כי כחם כפי שיפעל( עליהם
תחלה במשל שהזכירו הקבה כי ונאמר עד ׳ לשנותה שלא ממשלה נת^ל( ■העלך

 אזתםהכחות על גם להשגיח ל(מר שנתפייסה
 (אזי(תעעמ(אל(הכח(ע • רחמים מלאכי שהם
 • כחם כפי יפעל( הלין(לא על ממונים שהם
 איג תי1שעעג על כפיה עלי הסאו הקנה א:ור

 לתפארת יחזור כמשמש עלי נפרש אם הירח•
 אמרה ^'יח(היא ירמו! באגדה הנרמז והקבה

ק עאח׳ששויתהדק  ישות להשגיח(לתת שלא נז
ממונים הם כי מפחד הכחזתהנאנלים לאותם

 אשר העליון ועל2ה לשלישי׳שהוא רמז
 העליזן• העולם את והמזניא ברא

 לעט' רמז הקטן והמאור והירח והלבנה
והחמה הגדול והמאור * כן שנקרא

ב' ועשית כן• הנקרא לתפארת רמז
 תם :פרזנופ דו אזגילות הוא מאורות

 • אחד בבתר הב׳מלכיםהמשרששים
התפא' היות במחשבה עלה בתחלה כי Wiii* > M׳l I » IW-* M • t /I M •-י ^ ״״״ ״־ ״ ’ -------------------------------------,

 ברחמים מיוחדים פרעופין דו באזנילות כ«נת • לפני הקרנן הביאז (יושר משפג! לעשזת
 יש ועתה י למעלה זכרם אשר ולטעם נזזנים ומשם תסל רוט שהוא לתפארת תקרק
 חלילהשנ־-אח כוונת׳זל אין לדע׳כי לך , יתקימ הקיקלתפאית יחעיםזנסבת מלאכי

 לא שם אין כי החמה מעלת כנדל ״ת הי (לקבלשפעוימשיכו סכחזתהרחמניזתלהתמל(
לא כי ואן* תחרות ולא שנאח ולא קנאה הכחז׳ מאזתם זעם להעביר כדי למטה הביכה

 שום עליו שיורה לשון בדבריהם זכרו יהיה שמעגנתי על אמכם המעזניםעלהדין•
כאשר חלילה הבריאה בענין שנוי היינז אם אמנם המדבית• היא כי לפרשה קשה

 המאמר יחסו אבל • הפתאים חושבים הביאז המדבר(אזמר הזא האמנעי שקו אזמרים
הרין למדת רומז הוא כי כעכור לירח אזמר זהוא אלי כמו עלי מלת כפרה(יהיה עלי

̂י כאשר הכי



ק ר קז פז ^שומיני פ

אן ט pb עלםמעטי;י כפרה יגלי מי  שי המשכיס בכחית ימנלט לא טהיא טיידט סוטר רל • היי
רנ שםהגד(לעעין »נעכ(יכעהקרנןל  לטשפיע כקיעטטטרט אלנעלטייעעלז טאשט טדיןכי

שכחמטטמאט־  כי (נאמר עליכמשמש אןערים זאסה״כ( טכרכהאלטעקנעכיסיאדיעתע
)כ(' אמנם סמשלק מן אליי הנא נלשין מדבר יהשליק השליה סא ( העט׳יהיא שהיא הנכנד השם

הניאו לפרש נצטרך כפרט עלי האיתרהניאי
ר ש א ל כי וידוע * זכרנו כ • שעלי בשם ממשה בשניל טגחל לשם כפרט ראוי דבר כ
ת ה הדין־ קו על להיו ל ח ת ה ו ש ק ם ה ה אמכסאסנפי׳הכלכמשמשכיכללפר׳כיטשם ל

ל תו ז ם הכ א ה ש ל ח ת ת רו׳ שני א  הניאו יאיער טמדנר העפאר׳היא שהיא הגדיל המאו
ם לי דו ר הג ח א ת קרא כן ו ד א ח א ם ה ה  עלו שהיא המתיר שהיא הנינה אל רל עליכפרס מ

ר טן מאו ה והשיבו ־ ק ך על בז ר של ד  הפיעל כי טירת אע שמעגיעי על אימר יהיא מ
ת על מו ת של ל ח ה ת ב ש ח מ ה כאלו ה יו« אעמצמד ימעטי לכי נאמרו מעטי העליון הי

p ־•o־' ■יח n״ י א■ ־ ״ ־ י לשג• א ׳ ״ מ ’־ נ ת ;> ל ״ מנ ״ ־י ג ״ ל־ b ״

״ "״> ״י,’׳ ל־ ״ ״־ינז ל ״ןנ ״י ^ 'י ח נ ס ח ם כ ח ל ע ד ש א ל’ח כ כ « נ ת <ים7ו

״י’™ ״ " " ""•®י ™ י ״pP, ״» מן ״,ממא יי־מלק ״מ־ <'״ינמ ״ ,
s ■ לכימיננ־״־משלממנשאס |’מי»» יי נ־״ילית שח״ה המ״,ח J p im i 

V מא״ממא <מ־ש« אל■־ שממ״י־מ ני־־ אעילי׳ נענין ל־עלח זניני י־?־-,
ס שנד, עלח ״עיייח ״ל ™הסח של  למ־ו'־גלנל־.רמ־־<א״נלמן־-ר<״לממל« נ

חגניי חניו ש״גל טינ ת ™ ייייי״״״ חיי '״ייי־״ניול־ו^״קויאי׳אמ״״י־מ

מס מתן שחי■ ^נ■  » מלול״ ־ני־. ^י וימי ״־״״־יאל העולם נןל.יךק
חנ ם הר’» י משאי• ״־״־pi תלםח»שרל«.1ט1הלננ
מלכי'להשתמש לשני שר3א אי חקבה
ר ת כ ד כ ח בכח א מ׳ ד כלו ח ם של א מי ח ר

ר ^^^יייי ם שבארנו י ח אין אמנ ר כ רת הכרע) סא (ה שו ומי למי יע3יש מי הדין ב
מי קבל ך מ תי הדין א מ א ה ה תן הי ם נו ע א כרי ^ לכף האדם י ו ת נותן הדין ח א כ ל

מ ה ^ ת י מ כ ל כ ה ^ א ת י כ ז ל ת ו כ ז ף ״ ם1^
ל ״ ״ ז י ^ י ס ב ר י ע י א ל ״ ע ח י ו י ו ל ג ת ו הי כ ל כ ת3א כ ת לו תג ה ב כי ת׳ וי גי

שו ה להע מ ק ת נ חי ש ם ולה א מהבוז הקיו הו ם כי ה ש א חרב מ ך3ל ־ לעולם ב כ ה י א  ב
י י ב ו ש ל ^ ש ״ א ב ר חהו מ א ה לת ש כ ק מעטי לכי ה ת ו ך א מ ע ם ־ ע תוז כלו ש היו א ר  ל

י א פ מ ־ י מ ל ב ק א ^ ל דו סו הי ך ר ר הששע י3ל אם בי תפעול ד ש ה יבא א מנו אלי  מ
ה ח תה, ה ן ע. ח ה נו הי בדיני תנ ת ת לפנים ו ר שו מדו לא ־ הדין מ ב א שי ה שה  ל

ה היי ■ ט עו ה או מ טנ שונות יורו כי ק ה ל ל ה אל א רונ ס מד רועד. ח ה לו ל ח ת ב  ש
ה ל ח נ ה, ת אחר יי ך ו ה כ טנ ק ת לה נ חלי אל ו ה בשנוי ל ב ש ח מ א כי ואף ה נכון ל



פז ̂»מיני פרק חייט
̂)תמ לא מעולם היאהכקלאת 1של(סהכיי;(כ וזד,ן  לכגס סל פגימעה חמה ר

 בידיעע שקכנס כדי לנאר דעממ הנגלה גם ® מעני מאילה שעהיה עש(לאיי
 כדורי הוא המניאייג כל כי יהןאסתלע הנסתר היסיל מצד לימר לי^ה הכית שלים

כי וידות כדוריים כלם ססר״ם הדברים וגם כלממיס• מקימה את הממלא
לכדור כדור יניס כאש היה מי] כי מפני

אם חגיו רק יראה לא קעתז שיקטין עתק מחשב לחשוב נכון לימר יכי׳ליצה בי
איו המולד עת0ם כן עזנמך את ומעט♦ לכי לשון אבל מקעתו הי׳ העילס קייס כי

כלל אוי &מי(אים שתקטין תמיד גדולח שהיא 8שאע מור מ בתאיההבאה
fc מגיע השמש איד כי ראוי שהיה הזעם בעת שאן* עעמה את כמי הדין ממלת
שכנגדי מה אל חציו גדל י3כ החטא בםבת הכל את לעקור :למעלה שאמל

אחי כדור שחצי נמצא שתהיח הנחש מארם אליה הבא כהה בלרך
• ס משגיח השמש אין השתוף מזנד הראשון בעלה תשוקת׳אל

י6כא אמרנו כבר כי מזוגות לה יעלה כי תשחית שלא בה ימשול והוא • אשון הר
 לא לכדור כדור יביט מזונותיה לה יעלה שלא החטא יגרום כי ואן* מחסדו תמיד

וכשאני חציו רק יראה להניח תמיד יי' ידרשנה כי המזג יחסר לא ממ כשלמות
בסיג מאיר כלו רואין • במרומי! שלום עושה םוק3ב שדרשו וזהו • ביתו אל כרכה
 ריאין אנו אין המלוי הרומז השלום כי לבנה של גימתה3 חמה ראתה לא מעולם
 האחי וחצי חציו אלא נוחה היותה ברחמים מקומה את וממלא ביניהם עומד ליסוד

 אוק נגד למעלה היא האריכו עוד • שבת של בנר שהזכיח הבית שלום וזהו כדיניה
 תאמי ואם • המזלות בשביל וכי אמרה שהלבנה ואמח ומתן המשא בענין במשל

 האור לה יש מהיכן הגון דבר הראשון המאמר קראוז׳ל ׳1וכ הגון דבר שאמרתי
 שהסתכלו' מאח ההוא אבל למעלה זכרנו כאשר העולם לקיום כן היה הגון כי ני3מ

 הוא המאיר הכדג חצי וכענין ננה לראש היותה ראוי שאינו בודאי הדין ששו^ מנני
 וכבי • ראשנו נכח הלבג׳ דברי את הביאו ל«יכך הכל לכלו׳את אלא בארנו אשר

 הלבנה גין> כי ידעגו פנה לראש להיות מקפדת היתד, כאילו הדין למדת הרומזת
 ואין חשוך גון> הוא לה כראוי לפעול שלא החמה מן יותר שפלה היותה כלומר

 השמש מן רק להאיר לעלות תחתונים מים בקשו במדרש שאמר וכענין לפעול•
דבר b כי הוא הטעם שבארנו הדרך זה על ונראה • למטח ודחפן הקבח בהם גער

^ את ומעטי בלכי ע כלתי אפשר אי כדורי דבר שאמרתי בשביל בו והתשובה ע
bשיק הנגיד שיהיה באגדה אחר במקום שאמח מה לבאר שטכל הגוןוכו׳

 התהפכות מצד האור מימות כל בלע ים של לשר bא העולם את הבה שברא בשעה
 ממים שיקבל והכוונה • לעטרה רומז ים של ובשר שבעולם

 וכדרך ההטא בםבת במימיו העולם את ישתון* ולא העליונים
בשפע כלומר בשלי לי די והשיבה • עעמך את ומעטי לכי

 לשפוט הראוי 1ב ולשפוט מקומו שהוא מהפחד אלי הנמשך
לומר ובא בכעסו כלומר כינו להתפתות שלא נותן הדין כן כי

שלא

 אל שיתפשט הניצוץ
 ס שאם הכדור החצי
 ■ אפשר שטחיי הדבר
 קשה הדבר שהיה
 שטסיי שהדבר בעמי

לא



p ח«יט a עמיני w קח
ך ר ד מקמי(גימקנלז' יקבלהי(לפג;יגלכינק. לא «'J דכריל אל להשיב פמס ב

דסד מל לענין כן ביי(קביל ל« און לכדור אבל בדברים היפה אליה שהפשיבה רל
דק לכר וכל כדור׳וי( לן אע׳׳לנשמוי( כי לוקני משלרי; לפגים שמנהיג שראיי קמיריס

 יושב לא שלכדוי עש כדוריי בדבר אועו יקשי צדיקי׳יקראל הקבה שאמילה למה ־ קדין
־—*■— עלשמךלכל׳הכלנ'

 חעליוני׳למתק מים ממתיקו׳ יקבל שלא כשללמ ילנל כי
 ולכן ה^חד מן הבאים המרים מימיו את ממעלה הנדיקים

 עגון וכעגין והרגו עליו שעמד אמרו שלמעלה לנדיק
 ואמרו • אלף בהררי בהמות של הנקבה לה לראלי הימנה
 יכולין היו לא אותו מכסים שהמים לולי נעלבי' שהם שבמל
 לרהמים רמז והמים רחו ני3מ לעמוד כך עולבים לאין

 הנהש זוהמת ני3מ השר את המכסים כתל עלבלנ מסמל
 הנקמה כהולאלענין כבי ישלוט שלא שאינם עושי שהם
 הנקמה לענין לא ■ הרע היער לענין ולא למענישי׳כש דנים
 לזה זה נזקקין אלמלא שאמרו כענין השלר׳עליהם הכת
 יער ן לעני ולא כולו העולם מחריבי היו שמקבל כרין ללזה

אחרי שימשכו ד%זוא העד שיגרום הרע : מהרמתים
ם  כה שיתאוו רק מדאי יותר הרע היער איך נדקה א

 הרשו' אמנם • העולם קיום לערך תאור, לכל׳־מאחר ילשפט
 לדרך בו ולהמעיט בו להרבו׳ האדם ביד זה פנים כל שעל

 משל בענין ונחזור • הרע ולדרך הטוב אליה בא האלר
את להמעיט שהקפידה אחר כי הלבנה צדק'מהיסוד דרך
 ■ ובו' בשביל וכי שאמרה ובמו עעמה פ התקבל כעני

 אליה התשוב' באה שבארתי הדרך ועל משפט איך פרלט׳
 ם ה אשר דבריה אל להשיב בדרךביוס כללתאיךהיהבזה

 ביום שתזרח ואמר' הדין משורת נ«ם3ל שהיא הלין שלרמ
 מן גדולה שממשלתה כלומר ובלילה ש הימהשיאלמ

 ביום רק אינה ממשלתהחמה כי החמה במד׳הדי' שמנהלג
 הכל באלו הרי ובלילה ביום וממשלתה דגלה על למהיה

השיבה כי אמרו זה ועל ־ ידה על געשה דגלל• על שהל כתל
 מאיבעיבלומ׳אסעדקה שרגאכטיהר ז

 נתנה והיא ביום שולטת שהדזמה מאחר כלומר - ט3איךמהז
 הרי ממנו אור לקבל עעמה את להמעיט ועריכה פנה לראש
 בא הראשון הזה בביום אמנם כלום ביום ממשלתה אין כאלו
 המאיר החמה בכה הבל את ומנהגת ידה על הכל כי לומר

הבה לה שאמר אחר ביום עוד במשל הביאו אמנם לארץ־•

 כמל גשקיי גניל כי
 לכן ■ שטקיי בדבר
 אל דבריכי אל נקזיר
 באגירל רקכם ייאמר

 VPP קימלסלאראת'

 ני לנגה של פגימתה
 דברים אל כייהתיהיא

 פניייייסזילת נעלמים
 כעת היא העגין ־ אלי

 האנילית סאבעגין)
 הייבכקאק׳שלרקמי'

 הליכןאעפ שיד שהיא
 אדים נבע ללבה שיש
 שהים עתה הכק ייצד
 תיך הגיין איתי כליל

 ב יהיא הגיקהלבן
 הליבןעאקל כתגלית

 בכקאקדכאל( שהיי
 כתנטלמניאיתהגיין

ה«1י ׳ ’ האדים
 אמר' שהלבנה הטעם

 מלכים לשני אפשר א׳
 סישתמשיבכתראקד׳

 גייני׳במניאית שני רל
 אקד־נקזירלדבריכי

 שהלכגה מאשר בי
 נתנה במאמרה צדקה
 יעתה ־ פגה לראש
 שהי׳כנגד האיר 1אית

 היא השכלים עזלם
 השנקיע בשבת אדים

קריניס יהם עליהם



פז עזמיני פרק
 ןקו<מ,? אישיס יסס השכלים מהשאםיאיגהח(הא^הא(ישהגאככגדע<לם0^)לי«לאיאתה

«ן ה(א  בדברן יעדנדנלן לא <השי ׳ מכל(כל מציא(תם ימנטל כן היה לא שאם לג״כם הל(מה ע
 מי(נ י(ניא(עם נסנעשנתגשל ככנ (ם0 י(אה אינך י(א(יגשכי(ם (עיניך ׳ מאיע עליעהרהין על
הלבנה (א<ר מאירים הם אזי פה שאנז כל(י פני מן ה1לע־ הזא שהשמש בלילה bא ’ השמש אזר
כן• גם מאירים שלהם(הם יקכל(םלאזר1מ אעז
הקטן שמואל שמך בקראי'על עריקים כי ממנז נכבל יותר להכין יטכל הנגלה ומזה
 העריקים כזכות כי כלומר הקטן רור האמנעי׳ הלןי שהזא תסעןמלבכח( מלת כיום
 וזעורה ומרמים מרותם על העוברים שהיא הלנןלעדתלילה אזר שמגיע לך תדע באז

השורה חכה כפי יתגברו ולא ליוערה השכלי' לם1ע בנגל שהזא מלק באזיע מלתמלבז
 ירם עולבי׳על ואינם נעלבים אך עליהם המלאכי מציאזתאלז זאזינתבטל • אלום שהגזזן

לה המלך הית׳עם ובאילו ותתפאר תתעלה שיי מן שאזל הפנימי הטעם וזהו השזלט̂י
 גוהר. גם תהיה ובזה ראשונה בהפתח צצים ובלילה יזם בכל הרים אלף שאוכלת הבר

 זח יתבונן ועוד • תעורר ולא בריניה הנכבד המאמר בזה מאל זתסתגל ־ מאליהם
 ובמרכבה ובארם בהרים׳ למטה העקר לניי תטן מעליך(אז ספקזתיזסרז כמה ותראה

 מפני נתפייס לא עריין בי במשל ואמרו מאמר תבין וגם הנכבל המאמר אל העכמנים
המשל בסוף אמרו ולכן הרין איננ׳מן כי תלי׳קל וגו'( לבהמה מציר מצמימ בפגזזק הזהר
 שמעטתי על כפר׳עלי הביאו אמ׳הקבה מתעלה הקז שהוא הלובן שאזר בלילה אבל

לשם להביא שעריבין כלומ׳ • הירח את ׳ ראשונה משמרה שהוא הממד נד אל למעלה
 שלא הפגיע׳ מן כפר היותו קרבן הגרול המעונים האישים באלו מתעלה אינו הגוון (אותו
בבוונת כי ויכלם בחטאם בם תפגע עלכו׳עזעלעבכחה שהוא האלום גוון אזי בלילה

 האשה תתקרב הגרול לשם הקרבן
 חסר של חוט ויחיה ליי' קרבן הנקראת

 זוהמ׳הנחש ממנה להעכיר עליה משוך
 רח במוסף שאם וזהו כרחמי׳ ותתפתה

 לכל כפר' זמן נתח לעמך חרשים ראשי
 מה חרש ראש כקרבן שנתעוררו הענין והוא לפניך מקריבים בהיותם תזלרותם

 כל גם • המיוחר לשם הוא הקרכן כי מפני היה הטעם אם ליי׳כי בו שנאמר נשתנה
 היות כמחשב׳ עלה כאשר כי שהזכרנו כמו הטעם אכל הן יוחרaד לשם הקרכנות

 כאור להשתמש כן גם כראי העולם היה ולא הרין משורת לפגים פנה לראש העטד׳
 מן כפר להם ויהיה ההוא המעשה על עעמם נרךrל כפרה להביא זנוח ההוא דגרול

 הק-ח אמ' ׳ ליי' בו שנאמר חרש ראש של שעיר נשתנה מה מאמרם וזהו הפגיעה
 שלא לפני׳(סא רה הי את שמעטתי כלומ׳לפי הירח את שמעטתי על עלי כפרה הביאו

 כמו עלי ומלת ־ עליכם הרין מרת תעורר שלא כפרה זנריכים אתם הרין משורת
 תהיה או ׳ קרבן אליו להביא ואמר המזנות ככל זנוה אשר הוא הגדול השם כי אלי
 הירח את שמעטתי מעשה כעבור כלומר היום כל הורגנו עליך כי כמו בעבורי עלי
אומרי׳שירמוז היינו אס אמנם ׳ לתפארת הזה כמקום הקכה ירמוז הזה הבאור ולפי

אל בו

 פעולתם ופועולים (טועשלתזזועשגימעלגוונם
 לבי מאמר על לבאי שידעתי עש באינו וככר אז

יומנן



 כשעי; להי/רנ<מ
 מדעת כו יש כעשי

 כ ק(כ(ש:י;עי;ה
 ב שאמרו כעכין
 ש הדין במדת

 הירע שכי;פי;י;ה
באוי;( להי;רציי;

 P הכחית יישליט
וזהממאר הקיניניות

קט פז עפיג* חייט
HW פי • קוכו מדעת לו יש• כיינו העעעימ • כל ואו/ דל '(«'הזה העני) שנרמז 
 העשידי' קמר גורס דוא כאלו נעשו הכובש כל הזה העגי) הזסר למה לשאול יש עכע
 יעעויח שהעליוכיס מאקר כי השוה לקו עס המשוכה מכקרככומאיזריס־ יומר כריז
לטוב האדם אסימעודי נלעעדדועלעקעיכי' וכו': הלככה המימד זמן אז כי לזה
ל ואם הטוב אליו ימשך הממפמה כ

 הרע אליו ימשך לרע בשליחות המדבר הנכבד השם אל בו הפי'כל וכו' כיינו
 לסוף הכעסמניא כי ובן במשמעה עלי מלת תחיה ארת3הת ו כעשו הכובש

 הוא כאילו לעמדעו ל׳כליי׳כלומר שאמר הכתיב מן נראה כיינו ימתפמה
 כעבור כפרח שיביאו העטרה שאמר
 תהיה שלא כדי עליה אשר יי' מעשה
 יבא לא אמנם הדין מן לפניהם שטוחה

נאם׳ לא אם נכון אל הירח שמעטתי על
 מן אליו בא אשר כלשון הטעם הגיד הנכבד השם כי שירמוז

 שמעטמי לפי לשון בו שמורה ומה • נכון והראשון • התפארת
הפועל כי נראה המשל תחלת ולפי מעטו השמש כי הירח את , ^

 ובאשר עעמך את ומעטי לכי בו שאמרו וכמו מעטו העליון קרבן עי המעלט
אודה את מאורוומנהה לו נוח השמש כי מפני הטע׳ בי בארנו לי יקשה ־ ריז

 כמלת רח בקרבן הזה הענין שנרמז ומה ־ שבארנו הדרך ועל יחש חה כי טוכא
 כקו הלבנה התיחד זמן הוא אז כי כעבור בארנו ליי׳ובאשר פתוי אצל ליין יש

 העולם להנהיג ממנו ואורה כה לקבל החמה אל האמעעי ש הנככד השם
 ליי׳ האשה תתקרב בו כי הקרבן סוד על עוד ולרמוז ברחמים ז״ל חכמים שאתרו

 למטה חמשתללזל העכור סוד ענין וזהו הפגיעה מן כפר ויהיה כיינו התתפתה כל
 התחדש זמן היודעים ישראל חסידי בסוד התחתון הירח עד הית' לא אס כי יכו'

 ובו'כי אמר וללבנה הלבצה כברכת כמאמר תפארת עטרת הכוצאתר׳בתאתכ
 מקודש החדש אז אחת בחופה והכלה החתן הכנסת בעת להסלותר היה לא

 הדבר שהמשילו העכרובענין את ומוליד בתפארתו ומעובר המתפתה כל אלא
 ולאור חלטה ראו כי שאמרו בעדים שילדה מעוברת לאשה קונו דעת ככעשו

 על מעידים היאך הם שקר עידי עליהם ואמרו ראו לא עבות כתה אכל כו יש
 קדוש ענין כי ובעבור • שניה בין כרסה ולמחר שילדה האשה נראה כיינו שאתר

 מן היה זה כי אמרו גחל ענין כנסתר רומז ועבות החדש כ קונו כן שגס
 ח הב לו שהראה עד רבינועה משח בו שנתקשה הדברים • כיין נתפתה

 כאעבעוכדרךשאמחכזהראהוקדש־והאעבעהיאחנכוא'■ הספק ותהכרח
שנוי שלילת המשכיל יתבונן בהם שהרחבנו ומהדכרי'האלה לכאר לנו יש הזה

 עוד ויתבונן הבריאה בענין ההנהגה שנוי ושלילת המחשבה ז״ל רכותיכו שכוונו
 עוד וארזל • לר«ות ונזה לכעוס קשה היות אדם לכל ראוי כי למגין הזה כמאמר
קרוב מגלה זה ומאמר קונו מדעת כי ש י ביינו המתפתה כל • זה והיא נקתר

I 2t א כח קערכת
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עשיני פרק חייט
 השמן אפל והלטר הקיל המפשטויג סכת משמתה אלקיס(אנשים משמת היין ני

 והיא (ישיגיסכל) להייןכח(צ(מ1*אמ«וריש(מלהייןנאמרצ(חהע0ה(אהפכ(כיי
 השיר היה לוים של מלאכפם ס(ל(לזה יצא יין נכנס ז׳ל תכמים (אמר( ־ ס(ל חגלה
v טין מצל הנא התזרה סעחי (גל(י o w ק(ל ל( אשר השמן מצל ה(א ס(ל(פיה 

 הזהר VP3 בא(ראה לממהלקה־ ח;לפ)ל
הכעס כי עוד ויתבונן * מקרבן טעם יין(שמן נפקי חל מאתר אימר אבא ר׳ ̂ י

שהרי זרה עבודה לעבוד לסוף מביא כהני נמלי ישמן מים י (לבש(יין(חלב
 יתבאר וכאשר בנטיעות מקעץ כאילו לאיה( מכלא יתיר (שמן ל(ן דרתי

 מאמרם שרש עוד ^נבונן • בהריסת כשמן (כתיב (סיומא שיריתא חלייתא
 גדול יזנרו מחברו הגדול כל שאמרו ז״ל זקן הזיזן על יירל הראש על הטיב
םאהרן לי ק נטה אשר גמור דיקrב דברו כילא ממנו לארמא לשמאלא (ייןקלג) (

 כי בו ל(מר יתכן לא כי חסיד לחיות (לאלשתיקלהאחמר׳לא קלאנלזמרא
יזנרו תליר היא בחשאי לעלמין(שמן שתיק

לאיה( שמן אלא מהבקהאילהאי•
• מימינא הנא לא אשתמעיעל נלא למחשבה אתיחסמרא תליר בלחישי בחשאי

 לסמר לינאי נירתין לאמא מסמרא אתי לעלמין שתיק ילא קלא לארמא לאיהי (יין
)כא (דבריםנגע יכל ריב כל יהיה פיהם כתיבועל כך בלינא(בגין בקי(מא שמאלא

 ענבלני להא בחמרא ליה אסיר שלחנא למפלח במקלשא ייענל כל כהנא כך בגיני
 ברכאן ננגיל לז(יג למאן וזניג לאתכ(ק במה אתכ((ן ובחשאי אינון בחשאי
 מגלה וחמרא ברזא כלהו בחשאי לגמפלוי ועגל * בחשאי כ(להנ(כולא לעלמין

 (מאןלאסתכלבא(ריתא(ההנא קאים• קלא בל(ילארמא1ע כל רזיןה(אלהא
 באנריתא קליה ירים אלא להכלחיש( אצטריךללאלחיש בפ(מיה אשתכח מלה
 אחריה שערי׳בעיר בפתחי תקרא ה(מי(ת בראש לכתיב לארמאקלא בעיא להכי

) (משלי תאמר  המ(ב כיין וחכך ההל בלחיש( לארמאלינאלא(ריתא(לא א
 הנלך עלחא מהאי יפנק כל נהנאלארחאקלא שתיק ללא טב כחמר )י (שיי

לנכב ־ ביליה חחרא ישתכח נלשחאלא ליחינא יסטי ללא לחישרים ללנלי
 חבנאר נהנא עכל • אנריתא מרחשן שטיתיה עלחא בההנא אפיל( ־ ישנים שפתי

 הלברים את (חגלה (אנשים אלקים משמח היין איך וחכחההצשתהאלהתלע
 שהנאיין הבינה יפחשאי בסיל למעלה שהינ הלכרים כי השחתה מצל הסת(חים
 במחשבה הלברי׳כשהי( כי ק(ל בהרמת בפעל סכתהנלנתם(שיצאנ היתה החש(חר

 אשר השירים שיר ספר התחיל החכם (לזה נתפשטו(נתגלו כך בחשאי(אחר היו
 טובים שמבין לריח ־ מיין לנליך טובים כי שאמר כמו ושחן ביין קלשים קלש הנא

: בזה היין(לי עם כתגל( בחשאי רזמזתעלהאצילז׳כיהלברי׳שהי( ההיא והנשיקה
ל  כתורה מחבר( שגדול מי כל זולתי פי׳ מחבר(יצר(גל(לממנ((ט הגל(ל כ

 במרכבה שהם הכחנת כך אלקים חכמת שהיא לתפארת(בחכמה רמז שהוא
מלכות שהיא הרנח (אז מלמעלה עליו יחופש לאלו לוגמא הס אשר העליונה

(צקראת



קי שמיני פרק חייט
 גד(ל• <צמ כי בשלימתונמצא ביזיער עליו המחי^חופף מכל בלולה וצקראתיצר

 הרב דברי לפרש יש ולכן ־ האיש ליצר שמוזר פשיטא יצרו לשון כי טובא לי וקשה
 והדין ורחמים מדין כלולה מדה כל כי והוא העכין אל קרוב יופר אמר באופן
W(פימן ובאי צפון עורי דרך על הפעולה המביעוהמעורר הוא כי הרוח t מיוחס

 יפר חלק לו יהיה אשר והאיש ל) (שיי
 באופו יפר חלק לו יהיה גס בצורה עבאות המ' מלאך כי קטן או גחל יערו
 אופו אבל הפאוה בא ממנו אשר הרוח חסדו מעד הכהן על שנאמר כענין הוא

 שיעוררהו לשלימופ בו יפהפך הרוח ברשע דבת לא וכן הוא יי' מלאך כי
 הפעל אל מהכח פמיד שלמופו להוציא זוהמא המלא בעעמו הנחש הוא בי גמור
 כך כל הצורה בחלק לו שאין האחר אבל רעים שעסקיה כבהמה ונמשל וארס
 הרות באופו יפר חלק לו יהיה לא נס כבינוניים דברו אבל הרע יער וכלו

 שההפכיצצופ ונמצא השלמופ המעורר שהוא באמתובעדקח ענינם המכלכלים
 דומה ואינו פמידיי לא לפעמים הוא בו מחברו גדול האחד וכאשר השוה הקו

ל וכו הרוח כך לבנין הרומזים ובחכמה בתור׳ ב  הזה המשל בעיני קשה א
 אכל הנמשל עס יצדק לא לכאורה כי התאוח ממנו אשר מדה בכל הכלול
 אמרו הזה מאמר כי מפני סופרו הוא ונמעא השלמות לדרך יותר עליו שורה

מקטרגו הלעאינו שיצר מי על רמפי׳זל כלול הרוח בהיות כי גדול יערו כי
, , הנכבדת העורר. בקרב
 ענגונית רוח כ׳ הכעל אל הכה מן לעאת

 שאינו במקו' כן שאין מה תמיד מנשבת
דומד. ואינו ־ לעתים ועל2ו כך כל בלול

ן---------------- ־ לו שאין למי בסלו ת3 לו מישיש ־ . ■ - ־ ן
הזהשא המאמר בכאן הביא שלא לומר בכל כלולה העטרר. כי עוד ויתבונן
 פמיד בסלו כפ לו יש השלם כי לומר בתחתוני׳בשליחות ומשגה בכל ונועלת

* האחר כן ואינו ההשגה בעגין נקראת וכן העולם שר נקראת ולכן הכל
עיי הנבראים כל את המעיאה היא כי שליח

המעש׳ אל העליון עולם מכה דיתחתוני׳
 בכנימיות וירמזו • המה דמדומי עם ומעשה ביום מחשבה שאמרו וכענין התחתון

 • חמה הנקראת לתננארת דמדום שר,יא לעטרד. חמה ודמדומי לתפארת ביום ענין
 ולאשר בו ראוי היד, הקיום כי בעבור בתפארת בבריאה המחשבד, כי לרמוז וירעו

 פנח לראש היתד, אשר העטרה עי למעשר, המחשבה יעיאת אבל ־ למעלר, בארט
 • אתנהו בכור אני גם וכענין בכוחו ממונד, כלומר העליון העולם שר הוא והנה

 עולם של מנהיגו שהוא בעבור כמשמעו העולם שר שנקרא לומר איפשר אמנם
 ה מ עם מר שתף וכענין למטה ומשפיע מלמעלה יונק אמנם בו ומשגיח התחתון

 בפרשת אמר והסרסור האדריכל במשל ההוא השר אל רמזו ר ובב • העולם וברא
אותם ראה האדריכל י3< פלטרין שבנה למלך משל לבו אל ויתעעב פסוק על נח

«1 ג 8 ב כח

 ותי פפבסלו לו שיש מפני הוא אמנם כי
 לו שאין מפני הוא גדול יצרו שמקטרגו

 פפבסלו לו שיש השלם כן ואס בסלו כפ
 יצרו יהיה שלא היה הראוי מן פדיר
שיש אלא ממנו קטן אס כי מחברו גדול



שפיני רק3חייט
י/סיבב השכינה שהיא הנקבה הפי' יט־ נבר ינסיבב שהנקבה עד

 מטה של הצדיק שפעילת ליתר ירצה אי הצדיק־ שהיא הגבר אע
 • התפארו; והוא גבר תסיבב הבינה שהיא תעלה של שהנקבה סבה תהיה
 הכינה ש עגין איננו הפירוש ־ וכי' חלילה לתינקת חסרון שיהיה עבין . איננו

לא היא כי חסרון כה לפת העצתית
 על לא להתרעם מי על לו ערבה ולא וכתקרה הבנים את ליסר אלא חטאה
 על נח בשרשה אחר משל • האדריכל הבנים ליסר כי אליה חסמן תזה ימשך

 שעשת למלך משל שזכרנו הפסוק תשולחתותגורשת שהיא תבלי אפשר אי
 מי על והפסיד הסרסור ירי על סחורה דברי לפרש עצתי ודחקתי ־ עתהם

משל עוד הסרסור על לא להתרעם יודעכי שאני היית עם האופן בזה הרב
 שנרדיתבםרהון למינקת במדרש אחר לא שאס הלשין יסבלהו לא טלאי הוא
אליה המשלים אלה וכל • המלך בית כי דבריו את סיתר הוא כונתי זאת

 פני'המאירים להםתרת רמז והוא רומזי' אתר
 על ענן בענני והיה ובענין ־ הזעם בעת

 וסרסור אדריכל ומלת ־ דורשה השמש אור ואין הארץ שתחשך הרומז הארץ
 יטב י אם רמזו לתפארת רומז המלך לב מלת וכן ־ העולם לשר רומזים ומינקת

 והוא ־ במינקת בניו גחל או הסרםור םחורת או האדריכל מעשה את המלך בעיני
 יישכון המלך יבא בניו גדול או הסחורה או המלך בעיני טוב הבנין יהיה כאשר
 האדריכל בשלום ויקרא בביתו בניו עם או הסרסור בסחורת יעמד או הבנאי כבנין

 ים נמשב היות בעבור מעשיהם לו ערגו לא ואם ־ שלום והכל והמגדלת והסרסור
 הנחש זוהמת מחמת ממנו ויסתלק לבו אל המלך יתעעב אז לבם שרירות אחר
 בקומה) ווה בבעיפה שלוא אחד בבית (סא בכפיפה נחש עם דר אדם אין כי בביתו אשר

 הממוגים השרים האמו׳וכל יעלו ההיא ומזוהמא חוה על הנחש זוהמת ויתוסף
 בפשעיהם ישראל יורדים אז לאמו׳העולם מעלה ובהיות ממנה מתפרנסים עליהם

 להם לא ארץ אל האמות ידי לתחת מולדתם מארץ אמם ובטמאתסוישולחועם
 בערתם היאעמהם הבנים על האם דבקות ומפני כחם שם כי אותם וענו ועבדום

 והטמאה בעבור׳ נרדית הרדיהאשר באור והוא ער לו ערתם בכל שנאמר כענין
 למערים גלו ז״ל שדרשו הענין ויתכונן ־ באדם יתבאר ועוד בזוהמתן שנטמאת

 שבארנו מה עוד להתבונן שעריך עממה עמהם שכינה לעילם גלו עמחם שכינה
 בתחתונים שורה שכינה ליוערה העורר. המדמים העדיקים בזכות כי למעלה

 שהנקבה עד ונעור מינו את מין מעא כי ההיא הטהורה העורה על ויותר ויותר
 שיתנבא עד תמיד בהן טרח אשר ובמעוות ובחכמה בתורה ויתחכם גבר תסובב

 הדמות דוגמת הם אשר ובמעוות בתורה ימרה כאשר אבל העתיחת כל וידע
 בפועלי׳ולא אשר הנבואה ומן הקדושה מן להתרחק כבהמה ויחשב עורתו תטמא’

 השפע מלוק ענין על כי הענין באוד וזהו ־ המלך בשרביט להשתמש כדאי יהיה
לכנים ההוא החסרון אך בעדמהעדדים חלילה למנקת חסמן שיהיה ענין איננו

המשחיתים



יןיא שמיני פרק חייט

 מעשיהם למלך ערני לא אס (הסרסור(האדריכל המגדלת משל בעגין למעלה אמר
 ה(א זה וכי הנזכרים הסרסור(האדריכל ומן המגדלת מן ויסתלק לכו אל יתענכ אז

 מאתפז(המתם1הכנ והטמאה ישראל של נרדיתהמגדלתבעמרס הרדייהאשר ענין
כתחלתהשער וגס • לאלו אלו סותרים דבריו הנה מלות־ והשכינהההולכתעמהס

במלאכו' תמרוד האשה שכאש' אמ הזה
 את ויפית בשלו ימרוד הבעל גס שלה הטוב הפך מקבלים אשר המשחיתים

 (אס אשתו את זיגרש לו וילך כיתו ישולחו האם ובשלוח מרדם מעד ההוא
 פש^וכתגרשה ביד ישלתס “הבני יסרחו משחיתם והנני שנאמר וכענין ־ הבנים

^ את א המרמ׳למרתוק האב וילך מבעלה האש׳ בהשחתת כי נסתרו אשר ה
 שאמר במה זה בהפך אמר לזה וסמוך מכה בהם תכה כי הם גם ישחתו pהא

 כת משט כעטרה היות ענק איננו כי עמה לשוב מדרכם שישובו כדי גדולח
 בסכת ופרוד וכבוד קדושה ומשט נמזנ' פנימה■ המלך בית עבדי'אל מבית

מעשיהם יכשרו לא כאשר התתתיניס המקבלים הם לישראל כולו החסרון כי
מקלי רבים חושבים כאשר לאל חלילה כי טובים יהיו אס להם הראוי הטוב הנך

 רבותינו בדברי בחולשתהבנתס המוח ומכל
 אחי ועתה וכו'־ המקובלים ובדברי ז׳ל

 לשמוע אסו׳ שפירשתי מה כינתו אין ואם אהדדי סתק דבריו היאך ראה גס ראה
 ,בקבלה המוח הוא_קל זה דעתו אחר והרודף ־ להאמינס שכן וכל בזה דבריו

f 1י i י אליהו אחר התןוניס בספר וראה צא הזה הקטב על בנויה כלה אשר הקדושה
 חדאיתליהשסידיע וכלספירןכל כלא על אשתחודע הוא אכת השלמים רבון

 ואנתהוא שמהן כל ממלא ידיעואנת שם לך לית ואפת מלאסא אתקריאו ובהון
 פשמתא בלי כגופא שמהן כלהו אשתארו מפהון תסתלק אפת דכד דכלהו שלימו

 שלאדם(אפי מעשיו לפי והכל וחסרון שלימות בהם יש זה לש הפה לשופו כאן עד
 וגס מהסשרית סוף ההסתלקותהאין עפק מהו תדע ממפו יותו־ זה לבאר בא

 לא אם ידעת הלא ־ פפילתה שין ומהו סיף־ האין אל העטרה הסתלקות מהו
 עליהם החכם שאמר מההבליס אחת והיא פקראתהבלהפה העטרה שמעתכי

 אשר הבפין על המורים הבלים שבעה תמצא שס ט א) קהלת ( וכו' הבלים הבל
 בתפלה בין בתורה בין הצדיקים מפי היוצא הפה הכל מצד ומתחזקים פעשים
 לב ה׳והיא היא העטרה וגס )ת קהליו (וכו׳ הארץ על פעשה אשר הבל יש שפאמר

 אתת והיא בגחלת הקשורה שלהבת היא כי להב הוא למפרע והבל הבל היא כן אס
 ועלשפיהשיניס (תליסכט) יי׳חוצבלהמתאש קול נאמר עליהם הלהבותאשר מן

 משלשה כלול מהפה השלה ההבל כי וזה י הזה השין סוד כבנה ולהב הבל האלה
 הריאה חן היוצא מהאויר ־ הלב מן היוצא מאש ־ המוח מן היוצאים חחים דברים

 (לזה ־ הפה מוצאות חמשה דרך דברים השלשה מאלו כלולות והאותייתמצאות
 אמרבעלספר ולזה אש מיס אויר שהם אמות נקראו אמשכיאלוהשלשה בראשם

האלה וההבלים וט־ באש דלקן במים משכן ברוח אותיו׳חנבן ושתים עשרים יצירה



שמיני רק8 חייט
העטרה היא אדר אש המים ■ מריע מהשלש הכלילה המדה אימה עד עלים

 האידים כדרך למעלה עד ימתגדל ממפשט באיפן כת בה ימיסיפים ימאמצי׳אימה
 כימנאמין יריקי הארץ יעל ימטרכאייר לעגנים הארץהתתהפגים מן השלים

 חסרה יבשה מהיה אם כי ממכה ההתשרריעקם פגים כל יעל ־ יכישר אעמיט
 כל אע יהשקה הארץ מן יעלה יאד שכאמר ארנה מטר ירד לא השלים מהאידים

 בשנית יבשה כשהיא כי כעטרה פחיתהעגין ילא <<תר ילא ראשיפב) (האדמה פני
 נרין יגם יריקי עליה באיפן סין> האין t ממכה אידים יתפשטי ילא יעלי צא ישראל

 שהדבר הראית חיש כדרך בזה זה יפגש נסתרים אידים אליה ירדי סיף שמהאין
 לקבלם ניצינית ינאי העין מחיש יגם העין לחיש ניניניתיגיש ממני ינאי המיחש
 סוף מהאין יכך הטבע־ ידועלחכמי היא כאשר אחר באיפן לא בזה זה (יפגשי

 יאז באלי אלי יפגשי נסתרים אידים העטרה אל שיגיש עד האנילית אל ירדי
לך ’ תידהיקילזמרה בה ימנא ישמחה ששין שי אמ  משליפהעלהעגיןהזה ו

 כאבן סיף האין אכל האנילית דמה עזריאל רבי החכם הלא השיאבת מהאבן
 נד מכל נידק היא כי הזה במשל עיניך תן ־ בסמלתה הברזל המישכת השיאבת

 במשיכה השואגת מהאבן הזה הפעל תדעכי הדק־הלא העיון באניליתאחר ופנה
 מאידים יגם מהאבן יינאים לפין נרגשים בלתי נסתרים אידים מכת הזאתנעשה

 הזאת הפשלה תישלם לא מהם אחד חסר יאם לקבלם מהברזל יינאים נסתרים
 בשום אי בשמן האבן ימשחו מיכעכמיאם כשיהיה יהיה יזה סגילה הנעשתדרך

 מהאידי'השלים הפגישה חסר באופן הפסק זה אי יהברזל האבן בין ישימו אם אי
 כינריך הזה הפעל לעשית תספיק שלא קטנה כך כל האבן שתהיה אי (היורדים

 האידים שיחסרי כמי תדעכי הלא ובנמשל ־ הכמית בעגין ביניהם יחס שיהיה
 יבשה היא כי תיכללעליתלמעלה לא מהמלכיתיזהבשכיתישראלבאיפן השלים

 אליה לירד נריכים היי אשר שהאידים באופן סיף האין לבין בינה מפסיקין כן
 שנאמר המבדילים הם שמתיני כי סיף האין מסתלק יאז אליה מגיעים אינם ממט

 מכם הטיב יחטאתיכםמנש אלהיכם לבין ביניכם מבדילים היי בישמתיכם
 אבל שלה שאיכה די ואזלא ־ סיף מהאין אליה יורד והשפע והטיב (»רמי?זה)
 שהיא סיף האין בכת כסמכת היא כי יזה וכי קום תיסיף לא נפלה נאמר יירדתיאז

 הברזל לברזל האב? בי? הפסק שכשישימי וכמי השיאבתהכזכרת־ דיגמתהאבן
 באת ואם • יט הכיפלים יי׳לכל סומך פגים כל על אבל בעטרה היא כך לארץ ישל

 מספר ברירה ראיה יש זה על לכתר העלית עלת בין הפסק משים השן היאך לידע
 יובן הזה העני? וגם ־ תבקש אם תמנאכה שם סיף האין בדריש כתבתיה התקינים

 אירית כשהשלש בקשת אשר גייכיי כשלשת ימאירה שלהבת היא כי הלהב מצד
 ־ הגייכים יבה מאירה דלא אספקלריא היא כי עליה כאביתיאירי שהם שעליה

 הדילק מהכר לזה יהחשל ־ פניהם לשמת שבה הנייכים כשיעלו האיריתבאים אבל
 האיד ימשיך דילק מנר למטה הזה הכר כשיטתו עשני איד בה ינשאר יכתכבה
למטה ירד למעלה לעלי שמטבעהאש עש יא הדולק מהנר הלהב אליי הזה העשכי

לקראת



קיב ̂ןזמיגי רק9 חיי®
 כת יש זה עם זה ממש יפגשו שלא א«גי לחראתהאידהעשניאשרבכר(מדליקי

 דיגמעהאיד שהיא כעטרה פחות יוער(לא לא כן • אלי( הלהב להמשיך באיד
 האיד ממכה (כשעילה • כהרא דלא אספקלריא היא כי המדזעשעליה לגכי העשכי
 ממעיהם יהיה כשלא זה (כל * למטה סין>(ממשיכי שכאין הלהב עם פיגש העטכי

 לקראת יעלה שלא העשני יהמכבי׳האיד מעלה המאירנתשל המכבים כטכיתישראל
 :תןצאיתמיים ממגו כי ת^רכז משמר ימכל הזה בעגין עיניך תן • המתן

 העט׳ יבפרט ימסרין שלמית מקבל שהאגילית מזה השלה לעגיככ( ונחזור
rV ל לא לי שתת דכתיב כמה פגימיתה עבדי מייבין כביכיל תכיכן ר3ה? בספר ועוך

 עא ף י/׳ אמד פ1כת יאית־ בכיימימס(דמיםלב)דהאכלהכיתק(כיןלאמשתכמיןכדקא
 תלכשת נקם כגדי יילכש אימר אמד יכתיב )נט ישעיה (כשרין נדקה אזמר(ילכש

ס זכי(ילבש לא • דישראלזכאין בזמכא צדקה יילבש ר«צמק אמר אלא )שם (  בג
 לאתברכא מסתפקין לא דאבהן דתכיכן כמה פגימיתא מאי ייסי רבי אמר • נקם

 לעילא מימס לאמי( לי שמת דכתיכ ה(א הלא בכין שכן כל שקייןדכמלין מההיא
 קדישא שמא כעלמא דאמררבישמשןכלזמכאדמייכייאלאסגיאי (הייני נתחא

 ברכי איכס שד האק(רשעים מן מטאיס יתמי דכתיב היא הלא בעלמא מתברך
 אראבאמקראזהממשאיהידכתיבשחתלילא (מליסקז) נפשיאתייהללייה

 ידרא מייביא דאכין בנין יפתלתיל עקש דיר דא לתבליתא גרים מאן מימס בכיי
 כדקא קדישא שמא יאדכר מילי הכי כל משה דאמר בתר כן בגיני הכי אשתכת

 טעמא מאי • תימס בכיי לא שמתלי אבל בתקיכיה מלא היא צדיק(ישר יאיתאמר
 חמררביאבאלילאהאאיקמיהיהכיהיאמה עקשיפתלתיל־ דיר דאכין משים
 לך דגריס טבא דא על לקבליה גמיל דא לשלמא זאת תגמלי הליי׳ בתריה כתיב
 במדה יהלקית הפנימה שיבא די לא כי מזה מביאר הכה • עכל לקבלך יעביד

 תנמליכת( יפיריש ־ הארץ את משמיתס יהככי כעגין הלזקה היא הכקראתזאתכי
גס כי • יכי' דא גמלין יי׳אתין קדם מן הלא אכקליס רמז יכן גמל י הילד (יגדל
 לאתברכא מסתפקין לא דאבהן שאמר במה מביאר מה * פגימה מקבל כלי הבכין

 מקבלת היא כי כשמש מביאר הכה ־ יכי׳ בכין שכן כל דכמלין שקיין מההיא
עי כבר ־ הבכין יגס התמשכיס של הרעים במעשיהם הפגימה ^  ראיית לך ה

 י ין תלתאבהן «»)כ׳(דן> ־(כתקין יכהנה כהנה לן יאיסיפה מעט תיתזקיתיאס בריר
 זעירא,דעמידא ה דאיהי כהין שכיכתא לסלקא בהין לכמתא צליתין ג' תקיכי

 אמידבה״זעל ישעאלאדבהין ימיכא דאמצעיתאאיהיגזפאיתריןדריעיןדיליה
 סליקת בראאלה״זכד עלאה.מי גיפא.מי,אימא על לה סליק אסתלקתימאן נזפא

 רכיא ס דאנון יש^ יכל צבאם במספר המיציא דלעילא״ההד צבא כל עמה סלקין
 למעלה(ידיעת יעליה האדם תפלי' כי יראה מזה הכה יכ(׳ דלשלא בצבא מתיתסין

ד אתתי ההפכי  ^האשהמהזאתעשיתיכ)^ בספהכז׳ייאמיי'^קיס באיראה עו
זאתעשיתיכי׳ מה דא זאתעבדתיבגין לשכיכתדאיהי דעבדת תיבה כל (לאשי׳ג)

שלי) כהעתק סלס ענא? יאילילא קנדי העאע׳ארזך;העהנ ני צח דף ד6 נתקין עיין לייכיה אער (

.׳י)



זםיני6̂ פרק חייט
 ביה iיJייpדנ בזייה המסב? יחכמי; w? מסטראדשלמה א?<ר0 במה ודייק

 הטי כשנשיי ב&בי»כי יירדת טגלהאז יסליק^ביהימרמזמהביחכמ^שלמה
 חכמע יתרב אז כאתר נעליה למעלה על^ה אלהיו בדרכי וכשהלך ירדה לבבו אי;

 נהינרדי" הברזל מהאידי׳העזלי׳מן למעלה המשלשהבאעי עגין רמז בזה נגס • שלמה
נמאן שאמר נבמה יזהאבןהשנאכע•

 נביאים בנבואתןמל נח להתבונן ונוכל כש בר דא מאערה לה דכחתת נרים
נבואת כי גמורנוראינו עריקים היו אשר מהפ דשכנעא נרים 7

 ונבואת מזולתו יותר מבוארת מהם אחד היא אילי המגיה איני יבשה אשתכמי;
» • מכולם יותר מבואית עה רבעו משה שלי בהינתק כן ייצא מאמרה ננעלה ו

 בנבואת משה מעלת כי בעבור והטעם ב מנאיגי אני אכל מה כל מבואר כזה
 מעלת וכן זולתו מעלת על יתירה היתה דאנהשכדא בהינתק למעלה שאמריע

 ואין • זולתו מעלת על יתירה היתח נביא אל אלקים יי' ניאמי הסמלקנע מעגין
 מחסרון רק ית השם מעם הזה החסרון המשכיינשיעזאיו) 1 טנ» האין

דורו ומחסתן הנביא ומהסרון קבלa.ד השכינה והסתלקו
דור במו נביא להם ראויי׳להיות היו שלא השל נהבאמי להט' לתה1נפ וגס למעלה

 משת בו ונזדמן דעת דור שהיה המדבר נכל השנאכת נמהאבן הענליס מהאידי'
 החסרון אין דבר של כללו רבינועה• העט נאם הבנאר מהמאה'הנא הנשאר
ולא עה ביו ולא ביכולת לא במנהיג • נכהנה כהנה לך ואושיעה ראינת

yni ושמו הש׳אחד כי רעון בשנוי ולא בחווץ עשריךשכנמא כתקנן ודאה בא ושד 
 וכאשר ובכלמדותיו שמותיו בכל אחד נדקה בעל וקכה צדקה דףע־׳עאאמקריאת

הנראה החסרון אך ־ באחדות בארנו ו«' עניים ובנה ענייה איהי ובגלומא
 ובשי שהוא מה כפי ההוא המקבל מעד שנה הייתי נאם ממאר וה^ ג) (עש

 משח שאמר וכענין • הדור וכפי הזמן ירבו ראינ׳אמרותלזה להביא יד ופותח
 שבקש יי׳שענינו יכלת מבלתי עה רבינו להתבונן ונוכל •* כאלו נדי מלסער

 שאין ויאמרו שיעזבם החט׳ יגרום שלא שאמר למה שנה זה נ«׳ בנגואתן זה
בשר ידבר כי ומפני • להעילם יכלת בו כהכהגש שנוי בו אין כי הספר כתמלת

 לרמוו ימל אמר ולא יכולת אמר ההוא כהתר הממשכה בשנוי דבר עתה ועד
אלעורתנקבה אנלה (ל חכמים במאמרי שיש הקושיות

 ההנהגה הנרא׳לפי בשנוי ימ־בר ועתה
רע ולפעמים שעלתטובות לפעמים כי

'הזמן ולעי הדור ולפי המקבלים לפי זהו כי אומר בנביאים גס ס לזה והראיה .
־ הזמן ולפי הדור ולפי המקבל לעי וזה בנמאתם הפרש יש עגמס

ההריסה שעך והוא תשי;;י פרק



קיג ui תשיעי «רק
 0כשןא* ם9 הי;ארים דעכי • נשכל העגין w שמנין כלי י<עמ ל)עיין קים

 עתקיים ה«א אבל היגגס מ מתקיים ־(איכ« טשא בלמי קיים ציט מקים מגם«כל
 תק<בל*ס9 אמנם ־ בתכלימהחקק5יי השם מן התארים היתיק« המתקי תכמי «לכן * העגם מכת
מי כק השמש כי ןכימ» השמש כמ< מספים בלמי תאיים לשי יתסן ןכיג«גו • גדזל מאזי א< תמה כ

 ויד<עכיהכינקנלתידבימסן>אל נקשמש*
ן בלתי תאיים <הם שמית שט להם ויש הכדיר ןןניןק«ץבנטיעו׳שהוא יתבאר ר
בלתי התארים המקיגליסיתמאלי כן משתים־ 0והאשיקורזסו׳(שאיהע תמימת ^

 בשם המקיבלים קראים •יאליהתאיים מסמס והלולב הממרח ענין בתוט ויתגלח
 (ילשהשכל ־ שפירית לשין כללייהיא אתד והאתרוג(שאמוהשלקולאמגאתיהאתריג)

שהם ‘גאמגימתהשפי השי* שבתי ישפר האמשי ןןרך עם חממיניו' מניני טעם משם ויובן
 על תעבור םוד יתבא׳עוד ומהנה ־ המנין
 חיבוב! סוד עם בו המקובל חבלל דרך

 עוד אבאר הלולב ענין אך • ועניניו
 ואחל • שכתענימaחמניןבד בערך
 ב♦ הטעם בשער בארתי בבר ואומר

 האדם חטא בסבת הראשון האור נגנז
 וגם • העולם בשר ההשגה ונשארה

 כן ומשני • בקרבו שמי כי עוד זכרתי
 להשמר הזאת בעבודה להזהיר טרךrא

 יי' אל לעלות יהרוס שן משניו איש כל
 • לו הראוי מן יותר ולראות ולהתבונן
 הוא מה כי משני הוא הזאת והאזהרה

 בכרובים החיים עץ דרך את השומר
 להשמר ערי' וכן המתהשב חרבו ובלהט

 ממיר בו הממיר כל כי בו להמיר שלא
כי ואולי • בקרבו אשר הגדול בשמו

המתבונן יבוא בשר ההתבונמת ביתרון

 (לכןישלמלגייילך ־ משתים בלתי התאיים
 קנ«ן מהו שתנין האזתיותכדי ניולאתדמכת

 השריד «מהן משתים בלתי דבלים שהם מאתר
 לשתית* אדם יהטעג'שיוכל להפטד אדם שיכיל

ע  אלו להשיג יכיל האמשי השכל אין כ* ד
 ביתא האלתא בכת אלא האלהייס סעגינים

 כידעית שכליות ממלות שלשים שוד והם כזה
 למשכילשהסשוד י ט ת 11 ה ד נ ב א
ק « נ פ ע ש נ מ ל  המניאותכילו* כ

א ן ן ן ס ן ת ש ל שי ק ע י כ ך ל ע  ד
 ראשונים אתדים

 ומשגב מעין מעלותשכליו׳אלהייתשהן עשר הס
 המשיייית שפם והמשל הכליהסשפיליית•

 אמבסאינםאלאתשענפלט• בכלל• עשר הם
 העשירי עה יהוקאל שלאה מלאות תשע והם
שכינה גביר שליה ליי׳והוא קדש  זה ועל ־ הק׳
י תשע ולא עשר יכילה הפר נעל המתבי אמר

 העשר מן שהוא ובפרט בגלל שהג אעת כי מעוט ידי על בעדמהזנדדין בו לטעות
 אהד הוא נם • האחדים מעליתשכלייתשהס ועל יתבאר• וכאשר והשגתו חכמתו

 שלאה אותם והם ת1שכלי מעלות העשר מן בו• לפניולשגוע תהיחמהשטוחה בן ידי
ק עה יחזקאל בענין) (שא והקעועי׳בעניני' ההריסה כי שופעאליהס הוא ונם שני כבוד ה

והוא בו והכל בכל והיא כבודו האק כל מלא כי • הרבה הורם ויש מזגט הורס יש רבים
 י השנחתהש תפייד תשעשלא ולא עשל שאמר על עזאי ובן זומא בן על אמת מה וראה

 הי' כי ידעת וכבר הנבדלים השכלים עגלם מן לכל הראויה מחמחיעח לפנים הכנסם
 א־ןלז עמהם אעפשהי׳מיוחד הואא׳אםכן זומאהזניץ בן אחדמהסלפיחבמתו•

 t ;?י' שהוי) א;ת בשתזן אלא עמהם שתון. כל לא כי • ומת ה:ניץ עזאי בן • ואגע
ע מערכת י ע* א נ



p חייט s תעיעי m
ל כ ת ס מ ר««'כקפת ה כ «י0ל1;עלזהאמינ» ■ pnp«אקדים(היא כ

 שתזףהי׳שהיא תמשה שלא ייא «גירהעשי(לא למעלה פירשעי
 יחזקאל משעמראימשראה קמדיגקסאקדי׳עגז אין כי נרכן כל השמיי; סדר כלשכי;

סול היא m'3 כסראים לסריס הם אלי כי ?;ה ממתסי שהם הללי כמינים להסתכל יאיי
היקי׳יהיאכקפאנל מנל השכינה אל

שכככסו אותם לכן כל ואין יטול חשם את ליטול הרוזנת האכיי;:
 השיגה לא בפרדס הנער יבא מלכו'כי בכתר ממתסש אדם

 אלא חכמתם מעלת זה ועל ט לפגוע השער את השומר
 יראי העשירי׳ במליג תשבענו פן דיך אכול מזגאת דבש נאמר

קנג« בכללם שהיה הי׳ דעייל הא העלייה בבני וארז״ל ■ והקאתו
 מכלל הי' שגס יאמיי כאן ופירשו * בר בלא דעייל הא בבר

 כי ארז״ל גם ■ ברשות שלא כאן ברשות
 אמרו קשה הכבוד מקום כנגד הראיה

שנושאי! בשעה הכהנים בידי םתכלaר
 והטע׳כי כהות עיניו במקדש כפיהן את

 אזנבעותיהן י' על בברכת' השכינ׳שורה
 וארזי העשר• כנגד למעלה שנועזאין
יוה היקזד מן איתה כבוד על חס שלא כמי בקשת המסתכל

גמיי־ באמתקנק מפני לעולם בא שלא לו וראוי קונו
̂נ« אקרים ותמנא ז*ל שדרשו וכמו לעטרה נרמז שהקשת ש

)ט ראשית (בענן נתתי קשתי את שם
כמוקשיןדפריא* לי• המוקש דבר

) בפרי המחברים הקשין פו' בגליון סאת (
 קשתו ערותו הדואה כל עוד ואמרו
 האדם בפנת נתבונן ובאשר ■ נגערת

ברמזעורתחעטרה■
ואמרו

 הרואה כל
 ערועו

 זכו" נסער׳ קשתו
 פו׳זולתיהטעסכי

 כעם' נרמז השליח
 הי' נורת שהיא
 להורית ט ונרמז

 הס הפעילות שכל
 מכח ולא מכתו

 הדכקה הערלה
 הפעלות כל כי פה

 למטה המתגלים
 הם השפל כשלם

 שלם כאמנשת
 הקרובים השכלים

 מורה וגם אליו
 ההוא ההיע־בקו'

 כת להם אין כי
בקלקלתי׳) שאין (סא

 אי קטנה לעשות
גדולה

 יחזקאל שראה המראית
 לבג שהיא חשבי וכאלו
 W היא :זאת נביא

 שעשו(לאפגואלמאמר
 וגם f•< המחב׳לגש(לא

הפרידו כי ט׳ עש'ולא

 מעלות עשר כי ייתר
 המאית והם האחרית

 יגס הסכחיתהנלנלי'
 יהשפגגת) השס סול
 כי ק' אית יהיא בכל
 אחת והיא מאה היא

 אחת פעם כאמרך
(אימסשלא מאה

 המאית(לא ממדרגת שהיא באיתק' לחשיב באי אם ייתל ^צו הואת כתדיגה p חכמתם השיגה
 • מקימי העולם יאק שלם של מקימי יהיא ט יהכל ככל הוא כי ממדרגתהאקדים נם שהיא קשט
 שיאה הס'מראות מכלל הי'שהוא שהוא השב שגם הטעותשקשט רוב הראשונה במדרגה אמנם

 שהגיעו ההגעה יזהו ומעשרות מאחדים מורכב לבי ל ר נביא דכי הוא שגם יקשט ה יג יחזקאל
 שהעשיר* ידש ילא בכלל היא העשירי שגם לחשיב עה הנביא יחזקאל במרכבת שהגיני) ההגנה (סא

 כ♦ הטעם ■ יכו' בקשת המסתכל היאקדשליי׳וקצנוהעפיייינןהט׳סכלייתיזהמטאי•
 בשד ילהיניא ל;כניס ואין אליה נמשך שחשק רימז הלובן • וירוק יאלם לובן ג׳צכוגים ט קשתיס

וכבראו׳לכלעמת והנמגאדוסישכיהיאמההיתה• סכגידהכתעלךחניתהנתיעהאתת־
חאתה



קיו־ w *jrefn נדק חייש
מ ליטרר «אין דיןימץ יהי< מכיז א<מ0 נלה5ית! השס השפעי/ בלפי מ*(לה  ה
 «כרמו <מבעסירוק ־ ב«^נ כשדו סמא אופיז מפירים שאני WD( עליהם
 "לאסי;רירקרקמ1ס(אהכיכס(כברא0 סכיגלס pvp אנממ אין כי לרמוז מגופכז

 סממו דבר ־!מפכישכל עליס משוך ס<ולמק הנרמזים מעלה משרי שר שוס ממשלת
^pppfiii כקליפה סס4ס ^
 וס בפו סמגיס אמר ( העטרה מחשלת

 ס j»ra< אלא לשוכן מכתים מנעו ולק
 וממשלתו סשנקתו להשתכל שלא

 סי»רס שאמרס כמו ל כהשתאיכא
 לי וסייתס סקדושס כערלה להרהר
סכלסמכלסעמיסכי כ כה הדכקה

 ואני כתחלה־
 הפירוש כי אותר
 אריכות הוא הזה

 כלתי רב דברים
 אנו שאין מועילים

 צריכי׳בכאןלטנג
תפני אם כי אחר

 סאק(שמו׳יס) כל ל׳
 במלת כרמו וסוא

 מירס שסוא עטרת
 שכותגים כמו דולס4

 ס ראשי על אותס
 סמלכיסוססגכי׳ןאכו
ממשיליסאיתגעלכל

̂  (אק מעלס שמ שהעטר׳שלכרית
 יולילס יטולס שתוף כצורת היא ימילה

 המנוס ואתסיאטעס דיוקן והיא י'
)ובו׳ אמכם שנקראת השכינה
ולכבודה עטרה

 רבי בפרקי ואמרו
 ערית כי אליעזר

 חביטה לוט אשת
 אחר־׳בעבו׳בטתי׳
 ראת׳אחרי׳שכינה

 כי מלח וחזר׳נזניב
 חעטר׳היאשכינח

 שופעת והיתה
 ונעש׳נעיב כסדום

 כנגד מדח מלח
 הזניעה היא מדה

 הנקר וזעט אחורי
 הסתיר ולא מלח
 מאמר זח טעם

 מפני שאמת ל ח
 מלח נתנה שלא

 לעניים(סאמבנליק
כקרא סעטרס כי

 bתpן'לסpלכעלסא
 לק סעלמתז מרוב בו

 סמסתכלבקשת אמר;
 מפכי כסות 1עיכי

 כמו לדב׳כעלם שרומו
 וקסוד * שבארכו

 ס הקןומל שלוק
 שתוי לס שאין מ1התר
 מטעם •ןק התור מן

 יעבור שלא האדם
 לבאמרס1<גלדבריק

 נס1פ שאתה פימת כל
 יעבור שלא וכן ובו׳־

 עלהונאתשבתמדשו'
 הרבים לרשות ה׳קיל

 בסטתכלאלגוןןה׳לובן
 מלך גת כגולה וכל

 ידאה ושלא פגימה•
ההוא לשר הדיש'נכאי

 קשת כמלת הכימו )המלות שני מיטרבתנק היא כי על מלק להסתכל ראוי אין
 יבא ןאס שמיכי׳ שהיא כי ואמרו הענין־ ונזכר כאמעשח כי ראוי שאין כחו כה

 להשתגלבאק׳מהגווני' ולכו למטה עיניו שיתן עריך המתפלל כקשע להסמכל
 לקשזבשאין יבא שמא • למטה עוד יתבאר וכאשר למעלה רגי בפרקי

 בכק כקהשליקאלא ליהרג נענש אולי כי בחכל ושמענו אליעזר
 או הירוק (6 הלובן ותעא מנחתו אל יי שעה כאשר כי בעכו לוט אשת עירית
 הרישה ווה! הלבן הש׳וחאכלאתמנחתוהעיץ מלפני אש וכו אמרי׳ הביטה
 כמותה שאין נמלה האמת כן כי ואולי ־ ונענש ההיא באש הטע׳הוא פו׳זולתי
 מכיעה קול 1מכמ ולכן כי ארמוז למטה ואמנם ־ ההריגה בענין קין סדום שמלאכי
 להסתכל שלא קזקה אם ואף כו ראוי היח לא העולם קיום ונקס^ו דין מלאכי

בוווהומ»אר־ בענין עה כמשה שמענו וכן ־ נהרג לא ב קלישתערלות
אמרי ויסתר יתב'וככר בערכו
השתים חן קדושתם ממקום שנפלו המלאכים אלו )לעל חכמים שאמרו תה ידעת

ו! כ כט
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 מלאן כש(ס זאין בעגמס הכח כל 1תל כי )(יאשימיס אנתנו משתיעיס כי כאמרס

 אותם אחרי הביטה אשמל<ט לכן ה׳ימבר׳ בכת אלא גדילה 1א לעשיי/קטנה יכלת
 כת כלתי הפעלה איתה על יהשליטס השכינה מכת נשלחים שהיי המלאכים

 השבע מן הכח הסירה היא נענשה ילכן נבראים בדברים האמינה יכאלי השכינה
ילכן המלאכים לאלי הכח כל ינתנה
 אל מהביט ירא כי ניו6 ממד, ויםתד ילקביע להילי׳ מדה כנגד מדה נענשה

 בהבטתו כבר לו נעש׳ אשר את הש׳ידע אלא העילם קיים שאין בלבני האמינה
ע שהיא במלח ב ת  בקבלח למטה עור נוכיר אשר וכענין שם על במלח נרמז י

 דבר ראיית אף כי לך הנח גלגולו בענין יאני * כן הפלא היום יעיד הקיים
 או )הכבוד ס1מין נד כ סא ( המקום נגד יהלא ריח דברי אלי כל כי אימר יהידה

 כי ואף יתברך השם לככוד דבר ראיית מלאכי׳ סדים את להפיך המלאכלשבאי
 או כמחשבה או כדבור לגנאי יהרוס אבל לאברה באי אשר יהם היי קדושים
 בסתרי למט׳כין יתבאר וכאשר במעשה מסגי היא לים אשת שמתה הטעם

 הנההטאאדם • רז׳ל כדברי ובק תורה כי עמהס הבאה בשכינה שהסתכלה
 למאן בין כי ממנו שנמנע בפרי הראשון יש וכלל * וכו' המטיר ויי אומר הכתוב

ר יביתדינו הוא ויי' שנאמר מקים כל לכו מ ד כין היה אתחג ^  בין תאנה ל̂נ
 הכל לדברי ענבים למד בין חטה למד (פיממיב) וכו׳ ככור כל ייי׳הכה כמי
 הטמין אחד אך • לעטרה רומז השרי כי מדה כנגד מדה מלת נעשת ולזה

יותר ובעיון) בעכין סי»ייק (סא בעגין :ברית מלת נקראת השכינה
ח  ?אתבונן יוכל כאש' חכמתו כפי מחבח • יכו' ראייתדבר אף כי לך חנ

ד ראיית מיני שני יש הפי׳כי  לשון תאנה כי ידעת כיכבר המשכיל השכינה ע
 בפסוק רבא בבראשית דרשו תואנ׳וכן הראיה יהיא העין בחוש ראיה האחת
 )עילס שא ( עלדז תאנה עלה ויתפרו ייש • בהבל יגס ליט באשת שהזכיר

 נרמזת ובחטה • לעולם תואנה שמביא הארבעה השגת כמי פנימית ראיה
 יודע התינוק אין שאמרו כמו החכמה יאימר להם יכדימה לפרדס שנכנסו

 והוא דגן שיאכל עד ואימא אבא לומר אסירית הס הללו הראיית אס כי עתה
 ובאתרוג ־ היועזנו׳בסדקן לכליות דומה או בדבור לגנאי יהריס אס שכן כל

 וכי תרגום כי בחמוד העטרה אל נרמז תיאנה לשין תאנה כי ל במחשבה
 כלי כל שם כי דמרגג לעינים הוא תאוח נרמזת *יבחטה תואנ׳לעולס וכי׳שמביא

 • מקום באותו והחמוד ־ חמדה היא הדין מדת כי הפי' יכי' החכמה
 ) (שאזכלהמעאזהזהחזמדב&ותימקוסהןא בקשה וגם לעולם תואנה המבקשת

 בענין לאשכול דומה הבנין כל ובענבים שמבלאי אמרנו כבר כי לאדם תואנה
 אך א) לי(שיי דודי הכפר אשכל שנאמר זעל העולם מן להסתלק ראיי היה הכי
 שבאשטל הרעון תכלית הם הענבים החכמה על רמז תטה שהיא שאמר ידי

 (סאמכיכלם היין ומהם יאכלו מהם כי עשרים למספר עילה והיערהותטה
 דברתי וככר המגורה) אל ערקיססביכה הכלין' כמי סדיקה יהיא איתיות (שתים

כזה היועגית



קטד פז תשיעי pn9 חייט
 עגביס(מכה שסחטה נח<ה אמרו רמז יש שכסדיקעה מלבד למעגזע
אשכיל כק הבכין פי׳כל ־ לאלם עוש הפירוי; ככל הכקבה(אי) לנקמת

 לילי הכפר אשכל יגה היי שלפה שאפי כפי תטה וגם ־ סדקכיאסהיאיהתמר
יחגלית עגכים קניית ינק'השש א) יגי(שיר לי כעלה מן כחטאו אדם יז' שטלק ה' קט

 עסתט ונתקבלה
 אשר הנתש שהוא

 • קמנובאהתטא
 טקטהעגבי' כי

 מתנהל(•
 כל זולתי פירוש
 אשכול נקר הבנק

 התכם שאמר כמו
 דודי הכפר אשכל
 (שירא)״ ליוכו'

 קניו׳ !נקראי׳השש
 ותכלית פגבים

^ העגביס  היין ה
 ה אל רמז שהוא

 וקוה העשירית
 כי היתה כינתה

 אדם כי כראותה
 כ נברא הראשון

 יהיה עליון בדמי'
 מ כמי שכלי כלי

 שהם מעלה מלאכי
 ח רחמים מלאכי
 לה כי היא חשבה

 שים תהיה לא
 מאתר ממשלה

לא שהכתו׳שלדין

כללו • בשמות העשירית במרה בזה
 ביאור ז׳לוהם דבריהם השש שלדבר

 ומעתהנהזור בהירבקבלה■ (סאכאיי)
 סחטה כי אמרובחוה • החטא לענין

 העמיקה כי לומר לאדם ונתנה ענבים
 להגכיד בקשה כי הרבה ההוא בחטא

 ולומר חששל בעולם בעלה כה על כהה
 חטעתאת כי ומשני עקר יהיה שכחה
 הדבר ונהשך ממנו גדול ענשח בעלה

 ימשול והוא תשוקתך אישך במאמ׳ואל
 טעה בעליוניםביןבתחתוני׳ממ בין בך

 ליי׳וחארץ השמי׳שמים כי ואמר והודח
 את לחלק חרס והנה אדם לבני נתן

 השיגה לא כי משני בזח והסבה חשועלי'
 העת׳ שהוא המנהיג במעלת אך חכמתו
 דיו־ כי חשב ולכן • שאכל בשרי הנרמז
 יפעלו יאז הט׳ יק הי ישא ואליו עולם של קיומו שהוא בשרי

 עפרית שהם הכחייג לחתשללולאשת (סאכפיי) אתנששו
 לחשריד כוון כי ובעבור לזאת• רק לבו

 נענש■ החיים עץ שהוא האילן מן השרי
 מתז הגוף מן חנשש בהפרדת וזרעו הוא

 לעולם לחיות ראוי היה כי מרה כנגד
והנה הטעם בשנת שזכרנו כמו

 היין הוא העננים
 לעסיייע• רפו שהיא
 היתט ביכתה יחיה

 שאדם מיאיתה כי
 נדייית היאשיןנברא

 יהים תליין פלאכי
 פלאני כפו שכלי כלי

 פלאכי שהם תעלה
 כי היא חשכה יחפים

 לאתהיהפפשלם לט
 V שהכחית מאחר

 יפעלז לא הכנדאים
 מ יפהס פגטלתם

 (לכן מתגלתטתאוס
 סחט׳מגבי׳העדילהי׳

 לשימלים ראש וספה
גסידי׳עסכ׳יהפייד'

 1 פעילתם י' נגח
 נאית איתי' והפשילה

 הפשילה היא בך כ'
 הפעילות על לפטה

 הכמשכים הקיפייית
 יאלם מןהעשרות־

להפריד כדמי הידה
 ט' חכור יb כ' לאות ילהפשילה הט' מן י' התאו'ולכך ממגלת ומהם פגנלתם יפעלו

 שכייכה ממה הדבר יכהפך גפיי קציץ יוה ראש ונתנה הפרידה ענבים סתטה
 הראשון ואדם יגי' תשוקתך אישך ואל שכאפי גמור קצוץ הכתו׳וזהו פעלו עלי'ואזי1לש

 הזכר הפתהיהמן הכפש נסבת בתשובה חזי שנאמר כמו שכוונה ממה הדבר מהפך
 מן המתהיה שלה כסבתהכפש חזיה לא והיא לפי המגיה אמי ( '1וכ תשוקתך אישך ואל

(הנה מביאי יזה הכקכה )וילת* עי' אף הנאתי הנה בלשון חליף שראיתי
ני
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«'הפרי נמכעמן כי ש׳ביאד• במחשניז(נמעםה• מא והנח Jב(יD לשתי(

המקדש ביע ממסי ככיא היאשק האתפ כמנפמממהפריהזה*
 דבר המניאכל לגעה:גליגן(הש'יינ1םמ(אימ להפריד שלא למפלה שאמר מה היא

 גיגנלמש׳באק מעלה(המניא של דיגמא למשה היא (השהית ׳ האילן מ| שלמעלה הפרי
נמ̂י כל שם (משירים פתה שאמר מה

 לעהעליקכדילעשו׳ נמנע כי ובמעשה במחשבה חטא והנה כין להפריד לא0
 ל הכשמה עם ששד לו יוליד £) מלאכול מטח של השרי מן א(יע אשר התלש
 זו סבה ותהיה יפרו אחר להמשיך השץ ע מורה האילן

שרי אחר למטח ימשך כאשר כי מיתתו *
־ וימותבו העליון חשרי עליו ימשך זת

כי זכרתי הטעם ובשנת

 ובעת • עליהם
 מיל ממנן אכל(

 תתמזקתאויעהן
 מיתיע סבת תהיה

ימשיך כאשר כי

 אשרי משנבה להשיג
 הג<ן>(בדי מן הפרדה

 היאש(ן אדם שי(כל
 9 הני(רים להשיג

 לכמד« העליוכי׳ברא
שהבאק (כמ« געלמ

סי/ מיף
1>yp

 מלהרהר למעלה נ(ס( כן מלאכ(ל למשה (W« הפגין פלי( ימשיך גס זה פלי עלי(
 במששבה ששא הראשין אדם יהכה מייעי( אשר יירדית שרגליה אלי( רימז אשר הפליין
 בממשהבפיישלמשהשה(ארמו (במעשה־ (קכלתימשמיריהרכר׳שמיאל מית*

 כשן מעלה של במששנה <ששא ־ העליון לפרי כפתיתו הכתש כיכת ס ילהה שרגא '1
 (ששט *(הכה(המטאר; שבארם קפאו יספת( הנא כי מפני היתה לארס

שהם איר^! גאליאתיהסהינבמירדי
בפסיק היא הזה נהרמז • זנפש מגנן> הכברא האדם לגין צריך היה קלשתיכן

* נכי' עתיקים יהדכריס שם ישבי כמלאכת( המלך עם כסעום ימשכי היינריס המה
 בכל כי ישראל לבכי מלך מלך לפפי באדים קדש אשר המלכים הם נאלה )ד דה (

ח * להייה קידם ההעדר הדברים ס ב האק ־ תהי היתה יהארץ ו  תהי ׳ יזד הא י
 דכלילןבגיפא אכין (ארבע תהיסממש־ ארבע־ משד בהיתלתא* האתריך ^

ק יבגיןדא דאגיזא קליפק דאנין ואנקארבעיסידין ס! ף 7 א ה  ^יקמיה תהי היתה י
 הכה ־ לשימ כאן עד למימח דמקדימין דקלישן אירמא דהכי דכא מקדמת היתה

 ימציאיתס קדמי אשר הללי הקליפי האציליתהאכילממכה של הכקידה במפיע כי
 בגליי אי בפעל היה שלא אמר בהתמדשי הממידש בדבר הדבק המסרין מצד היה
 יכל להייה קידם יההעדר באי ההעדר שמצד מפני קדמי ילזה לעלתי צריך היא «כי
 החרבה באי מצדם אשר העילמית הם כי נממריבן עילמית בביצה דמיי הפגין זה

 כה) (ישעזהיי׳יכי׳ הלעהמיתלכצת(מתה עתידיםלהתבלעשכאמר יגם • והשממה
 לא היוכי סיבית משניתאתמקימן היי לא יאס בחוץ יש בפכיס יכלהמרכביתשיש

 סיבבת האדם שבגיף יכמי ־ באה התאנה שמצדם יידיע לשכתיצרה* בראה תהי
 סביב למעלה כך יכי׳(׳!)ייני) תלבישכי נבשר עור אייב אחר שכן הנפש אל הקליפה
ה הפרי כי יתהלכין רששם  הארבעה האגיז יקלשת קלפתי כתיך כשמר האיפן מ
באלהיתכי קנאי ילכן ־ בארך מתר כפרישתהרקנאעי שכתבתי כמי לזה ריתזיס

הכתע
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 המעלבש אל סובב שהיא המלבוש כדרך בקיץ שהיה לימר רוהה עריס היה הנחש

 זהבל^י יהיה הקערה להשך רצי ולזה לכוש מבלי ועריה ערוס שהיה ונמצא בו
 ולעצים לעני יכנסו ובאמצשעו ונפש קליפ׳ לו היה אשר האדס מצד אס כי אפשר

 ־ העאוה על ממוג שהוא בעבור אטלעהפרי עליו סבבו זה ומפג« אקר באופן לא
 לן קרפה שהוא דבר צשרואה שמתביש כמי ממנו וbשא אקר העבישו כי והראיה

 ומענו ־ הבהמי הכק מצד בא כי מפני להס הוא קרעה הקוש אותו כי הרגישו ואז
 בעכין הבהמי הכק בו יעגבר כאשר כן אם קס זה כופל וכשזה כנפל זה קס כשזה כי

 המה גס ויגברו למעלה דוגמעה עעורר הזאע הפעולה הכקש מכק הבאה העאוה
 בקצצו עשה אשר הגדולה הרעה מלבד ימלוך והעבד פיה על הקערה עעהפך ואז

 הוא עאוה וכי שנאמר כמו היה שאתרוג שאמרו ?ל מקכמיס ויש ־ העץ מן הפרי
 צריך כי פסול בוככתו נטלה אס באתרוג אמרו ולזה למקזי דמרגג ותרגומו לעיצי'
 בקטאד ששתי׳רגמתעשה נמצא • לקצצו ולא יניקתו ממנו אשר העץ קלק בו להציק
 העץ מאותו הנולדים השנויים מן להרקיק כדי ורע טוב הדפת עץ על כנטוה ועוד

^ הטוב על מורה הוא כי ק האדם שיהיה וסצתהקבההיתה הרע ו  כמלאך בא
 ננטהאלהאקד בקלקיו אקד האלקיסשלאיטהבבקירתואלהמגכיאסשיהיה

 מןהרעומן כדילהרקיקו זה על המורה הקייס שיאכלמעץ לו אמר ולזה האמתי
 למעלה גס יעורר למטה האופן בזה יפעול שהוא ענד יכל השמיים ומן המית

 עשה כן לא והוא * כשלום יבא מקומו על אקדותוהקלשתיהיומשועבדותוכלאקד
 רגליה אשר הנקבה האילן אקר ונטה וכמעשה במקשבה קטא בכקירתו אלא

, , וגרם בשנויים ובקיחי^כצס שכוייס בעל נעשה ומיד אליה •ורדיתמיתוהשתקוה
 7 מי) האשהט יתרא הזהר ובספר * הקייס שמירעומרהפך הוא אשר המות אליו
 א f׳3 ר ותאכל מפריו ותקק להשכיל העץ ונקמד לעזניס הוא תאיה וכי למאכל העץ הוב

 קכה דברא בשעתא ולאמסתבלי משגיקין ולא ידעין לא נשא בכי תאקזידהא
 דאי יקי דתשתכק כגין ביה לאתדבקא מיניה בעא עלאה ביקירו ליה ואוקיר לאדם
 בההוא לעלמין מתהפך ולא משתני דלא יקידאי דדבקות ובאתר יקידאי ובלבא
 סטו לכתר ־ הגן בתיך הקייס ועץ ההד אתקשר ביה דכלא דמהימכותא קשורא
 באתר לאתדבקא ואתי כין1מכל! יקידא׳עלאה אילכא •שבקו דמהיממתא יוארקא
 ולא קד דאיהו דכלא עלאה ושכקו סגיאין בשמיין לביש מטב •אתהפך דאשתכי

 • קשבומתרביס בקשו והמה אלקיסאתהאדסישר עשה אשר אשקנילעלמיןההד
 זמניןלכיש זמניןלטב סטראממש אתהפיךלביהובההוא כדין ודאי (קללעז)

 קשבונות בקשו המה ודאי בה דאתדבקו מלה בההוא לדיכא זמנין לרקמי ומנין
 דכתיב קיי ־ •אתדבקתבמיתא שבקתקיי קבה ליה אמר ־ בהו ואתדבקו יביס

 לעלמין מיתה טעים לא ביה דאקיד דמאן קייס דאקרי עץ ־ הגן בתוך הקייס ועץ
 מות יורדות רגליה ההד לקבלך מיתהאיהו ודאי הא אקרא במלה אתדבקת

 דמותא באתר ואי ז) (קהלת ממותאתהאשה מר אני ומוצא וכתיב ע) (משלי
א* עומא (אי ־ מותא עלמא כל ועל עליה אתגזר כך בגין דקיי אתר ושבק אתדכק



■רק חייט
 דאלאו מאילכא יאכל( אתז בריין מימאדכל איהיחמאכלעלמאמאימטאיאי

 יה» מקמיה ידקילי כלהי בריין ליה תמי רגליי על קאיס לאדם בשעתא אלא ■ הכי
 יככרעה כשתחיה באי נאמין אנא לין אמר יהיא מלכא קמי כעכדין כמריה כשלין

 להאי סגיד אדם רחמי כיין • אבמריה אמי נכלהי צס) יי׳עישכי(תלים לעגי כברכה
 יכדין טלמא ליהנלכל מימה אממשכנאבמריה(גרים כלהז אתריאמלביקביה

 זמכין * כיימא יזמכיז ריגזא זמכין • בים טב(ימכין ימכין גויכין לכמה אלם אשתגי
 מכייהו כמל מליר בקיימא קאים (לא • מימא זמכק מיי ־(מכין רחמי דיכא(מכין

 הממהפבמ הממהפבמ המרב להט אקרי לא יעל ליה גרמא אמר לסמא בגין
 ירע טיב לכלא ממהפבמהיא מרממילליכא לביס מסטראדאלטטראלאמטב

מל^ • יכי' ממני מאכל ירעלא נמעןהלעמטיב דכמב  על דיליה לרמימא גמ!אה י
 לא והיא • יגימר ממני מאכל טיבירעלא הלעמ ימען ליה(אמר חיכמ יל(י מיבדי
 ילא סלקא לאמרהא אממא להא לעלמין יאמלן אממיה במר יאממשך מכיה קביל

 עמי ימי העץ כימי כי לאמו! לעלמא מזי מא ־ לכלא מימנא גרים ימיי(אממא
 יממה בלעהמימלכנמ כמיב זמכא סה לאשממילע־ ההיא הען כימי פג) (ישעיה

 עכל* כה) (ישעיה יכי' pהא כל מעל יסיר ומרפמעויי פגים כל מעל למעה יי׳אלקים
 ללבקי הימה הקבה כייכמ כי שאמרמי מה מביאר הזה המאמר מן נראה הכה
 היה האלם הן שאמר הפסיק כיין לזה השמיים(אילי מן האממי(להרמיק(7כאמ

 לעשימי הקבה של בלעמי היה בראשיכה כי רל * ירעיכי' ללעמטיב ממכי כאמל
 ירעריצל ללעמטיב היה האמלימיממכי על המורה העז כאימ( לימד ריצה כאמל
 יעץ המיים עץ שמלע יראני ירע־ טנב הלעמ עץ חמר להמשך מבמיריעכטה לנמר

 שעץ שאנמר מי יש * מממלשמ סברימ יש בזה כי למעלה הס מי נרע טיב הדעמ
ק המפארמ* המייסהנא  ט:י'• הלעמהיא עץ •יערי היסיל היא זרע הלעמטיב י

 יאככי הלרך הלעמעל שבי עץ לנמר הלעמרל״ה זה (לפי * בכאן לעמהרב וזהי
 אמאשמי עיל יילעאדם שאילי הפסיק מלשין יהיא בם) יי׳(יייייה באס הינלענעל

 לזמר ריצה הגן במיך שהיא המיים עץ ט הפסיק יאמר זה פיריש (לפי )ד יצשית (
 אשר העלן הנא הביכה זה (לפי (כךמרגסאכקליסבאמצעימגכמא• באמצעי•

 מסה אחל ממאמר סינע לזה ייש ־ העשרה היא אמהגן להשקימ ממכה ייצא הכהר
 לא כשממחיים באפיי ייפח האדמה מן עפר האלם אמ יי׳אלקים יייצר ־ לשיכי זה

 עמידא לא הגן כמיך החיים יעץ אממר יעלה ־ מינבמא עדן עלאה טככמא
 לגביה יכפשא ריחא בשממא אמן מלמקטירין • ממאה שכנמא הגן * דאמצעזמא

 ממה אבל המקיבלים רנב סברמ היא וזאמ ־ נכנ' חיה לכפש האדם יבהין(יהי
 הלעמהיא נעץ * הביכה היא החיים עץ מסה למעלה הכזכר המאמר מן סכראה
 מכיה יבעא עלאה טקיר( ליה יאיקיר לאלם קבה לברא שאמר במה המטרה

 אמהפך ילא אשמכי ללא יחידאי זבלבא יחידאי לישמכח בגין ביה לאמלבקא
ט אמקשר ביה לכילא למהימכימא קטירא בההיא לעלמין  בביכה היא זה יכל • י

־ החיים ישם עלייממעסהבכין השלש נמקשרת המייחלת הסעירה היא כי
(עיל



קיז תעיעי פרק חייט
b יחידא׳עלאה אילכא ושכק( דמהמכועא מארקא סטי לגמי •p אקר אק׳ קטמי p 
 העליון האילן היא הביכה האילנות שהם כטיעגת מעשרה כי וידוע * וכו׳ אלכין
̂  כוכתו הזה הלשון מן היטב מבורר שאינו מעני אבל באתת* נחשבו עליונית ששלש

 באמנעהאניליתוהוא^ הוא אשר התעארת אל בזה שכוון בדבריו להבין נוכל גס כי
 'לעכיך אביא ג) מלאכי שכיתי^( לא יי׳ אני נאמר עליי וגס כן גס הסעירית מיחד

 חמש'יז החיי׳מהלך דען תכיכן הא לשוכר וזה הזה העגין ייתממכו יתבאר מאח'אחד
ש^ באמצעו'גכתא הקייס וען תחותוי דבראשי׳מתעלגין מימוי bו הוה שכין מאה  חח
 שריא וכפית דכגיד נהר איהו דהא תחותוי ומתפלגין דבראשי' מימיי כל כטיל והוא
 יחא כולא ונטיל לכחהסטרין חיא חתפלגין ומתחן בה ומזיל גכתא ההיא עליה

 שדי(תלי׳קד)כמה דאתאמ׳ישקוכלחיתו כמה כחלי׳לתתא לכמה חניה נפיק ולבתר
 כך לבתר דכיא דאפרסחוכא עלאין ן טורי לאכון ואשקי מלאה עלח׳ לההוא דכפקו
 ורע הדעתטוב וען • אורחיה כפוס סטר לכל תקותוי מתפלגין הקייס לעץ מטאן

חתקא דיכיק כחאן לין וידע סטרין חתרין דיכקא בגין סגהס
 דיכקאמתריןסטריןיידעלוןושריא ובגין • וחרירא דרא אקייהכי אמאי סא
^ וכו׳וחבואר הכי אקרי בגויהו באמנעימ׳אנל איסי לאו דא  מדבר היה שה^חר ה

 החכמה מן מקבלת היא אשר הקייס עץ שהיא בבינה היא מאי ורעי סיב סדיניג
 דבראשיתמתפלגין מימיי כל שאח' יזהו ראשית הנקרא' דינק בגין אלא

 והחכמה שנאחר הכלכמו מקבלת היא חשס כי תחותוי
 עד תמתיו גיןbחת וזהו עוצס לזרועות השפע נחלק וממנו בעליה(ק׳זליגז) תחיה
 דכפקו כמה שאמר במה זה רמז ועוד * הנחליס כל מקבלת היא אשר הגדול היס

 גס ר המאמ מזה וברור ־ הסנה על כאחר זה כי הוא ומבואר • עלאה עלמא לההוא
 האילנות כי לפרש הפרושיסצרין ולכל • המגורה על נאמר הוא הדעת עץ כי בן

 כן ועל בנטיעות לקצץ שלא בעכפיהס שכיס הס כי אן> למטה אחד שרש להס האלו
 t' שכיהס שיהיו אילנות לשני אפשר ואי גכתא במציעות אכקלוסעלשכיהס תרגס

̂  הפירוש זה ולפי • כאמנעאלאאסקהיוחורכביסזהבזהוחיוקדיסבשרשאחד
 -A הנמשכת הביכה כהוראוהיא מלשון הוא ונהר הביכה על נאמר מעדן יוצא ונהר

 י' י והזך הטהור והשפע האור כי שסק שאינו לפי יוצא ואחר • העדן שהיא החכמה חן
̂  וברכתו להשפיעאורו הנן להשקו׳את הכז׳וזהו בנן כמדותשהס מתפשט תמיד הוא

 S הכובע המען מן האילן להפריד אין ולכן ידיהס על רצונו שיעשה כדי כחדו וכבודו
 i )ג עימד p« ביאשימדף עישע הרקכאסי «הניא«5בס^ וןןוד בנטישת* לקצץ שלא
 סתיחא כך ובנין קדישא חתזלא דתליא בי' אתכליל אב דאקרי דא שירותא חזי תא

 דכניד בהר והוא דכולא וסופא רישא יוד * אחדן אתוון כליל י' אחרן* אתמן מכל
 לזכאה דצדיקיא עכוגא והאי פסיק ולא לנכת' תדיר דאתי דאתי עלח אקרי ונפיק

 לא אשר מיס וכמוצא כתיב עליה פסק ולא תדירלגנתא דאתי דאתי להאיעלמא
 להשקות מעדן יוצא ונהר בי׳ההד אברי דאתי עלמא וההוא נח) מימיו(ישעיה יכזבו

* ו׳ הוא דא להםקיעאתהנן י׳* ודא עלאה חכמה עדןדא הוא מאן * אתהנן
i סז א ל מערכח ■



ryiCTs »רק חייט

 אב אתקרי p ובגיכי כמד מלא ד׳יכליל הזא דא ראשים לארבעה והיה יפרד משם י
 הביכה אל הכהר1 להחכמה רומז העק המאמר זה לפי (הכה * לשוכו כאן עד לכ(לא
 הרימזעלככסת שבאחד רבעי לד ראשים הראשין(הארבעה המכריע אל (הגן

 זמשס הראשון המכריע אל ומשם הבינה אל החכמה מן ההשפעה סדר מה ישראל
ה ג באופיזעיזד רמזז השכינה(זה אל ן ל ס :^ ד עו מעדן יונא ונהר כחיב חזי פא ו
 שרשמ ישלח יובל דכפי׳ועל שחיה יובל א(קיחכ' הא כהרא דההוא שחיה מהו ופכינן א' .

 אקרק ואכון חיים כפקין דחפמן שחיה חיים סבא החמנא דרב ובספרא ״) (יימיה
 חיים ק אקרי ביה לכולא דחזון ותקיף רבא אילכא ההוא איקיחנא והא חלכא חיי

 בחשח עמיקין כחלין אפיק כהר ההוא ותאנא דכסעשרשוהיבאכוןחייס• אילכא
 לבטן ארזי יי׳ עצי ישבעו דכתיב כמה ומויעון אלכין ולרוי גכפא לאשחאה רבות
 קיימין סחכין בתרין וחתככשין ואתמשכן עדין כחלין (אכון קד) (קליס כסע אשר

קין גחפחן ושפור וסעז יכין להו קראו ברייפי ובאמן לון ושרייאן כחלין אכון כל ^
א^יןוחפפשטין וכלהו י) (מפלי לם1ע יסוד דכפיבוצדיק צדיק דאיזרי דרגא

 אלהיס הולכים הנחלים כל ההד ימאדתכמפא והוא אפרדחקריים לההגא
 חקוס כפיבאל לכפר פייבין ופסקין(לא דא לאפר חמו דהא כיחא דאי (קהלעא)
 לעלמין פסיק לא נהרא דההוא בגין )סס ( ללכת שבים הס שם הולכים שהנחלים

 לאשכחא צדיק בהאי ללכפ והוד נצח קייחין פרין לאיכון שביס אתר ילאן שבים הס
 ישברק אליך כלס דא ועל ־ בו לשחק יצרפ זה ל(יפן דתגיכן רזא והיינו וחדו ברכה

) (עלים לפפאכלסבעתו ד  מאןעפועפודצדיקדאמטרוכיפאדאקריעפו ק
 אפזכווהאדא דא מאפר דאפזמ כלהו עפו מחכאןלהאי כלהו כך ובגין לצדיק

 הכהחבוארחזהי :י■ עדכאןלש (תליסקמד) 'u(ישבר( אליך כל עיני אוקימנא
 גדול פועלפ לנו עולה ועוד • החיים עץ והוא מעדן יוצא כהר הוא שהביכה המאמר

 אשר במקו לשלחם חוזר הנחלים מקבל שהים אחר כי שאחר במה הזה המאחר מן
 אל יגיעו כאשר פכליפאלא להם אין כן ואס • לעולם יפסק לא הנהר כי ישובו ראו
 בהם שבאו הצכורופ pד באו שמהם החדופעצחס אל בעגול החים חוזרים הים
 כי ראשו על זנבו אפ שמגלגל האריה סוד עגין וזהו בעגול איפס לצייר צריך ולזה
 הלב אל הנפשיי הרוח שולח הוא החוח כי בטבע נמצא וגס • לנפלאותיו עשה זכר
עצמו ההוא הדס את אליהם לשלוח הלב חוזר p ואחר הטבעי הרוח את הכבד וכן

וכרמז ־ החיוני הרוח אפ אליהם ומחלק אליו שלחוהו שהם חמה יופר מתיקן
 יפעלה השם עזור אם הקצוופ בדרוש ברחב יותר אבאר כאשר הבהיר בספר זה

 אשר הדעת עץ פרי הדעות ולכל הזה בדרוש שיש הדעות הודעתיך כבר 'בחיים
 ■ היסוד הוא אשר הדעת עץ של פרי נקראת היא כי העטרה היא כ^יטא ^

ס ב ז  בו תגעו ילא מחני תאכלו לא אלקיס אמר הגן בפוך אשר העץ ומפרי ח ^
ה)יורדותחות רגליה בגקדכפיב מחנו תאכל( לא פןתחויעןדאאתפא• לי ס מ ) 

 פני אליעזר רבי ובפרקי * פירא הוי לא באתרא דהא פירא הוי ']_^(בהאי
 עך האדם כי שנאחר אדם אלא הזה העץ אין הגן בפוך אשר העץ ומערי זעירא רבי 'ז

השדה ׳ ״ ' 0



קיח עי1תע #רק חייט
 גן אין הגן ([*W אשר ־ נקיה למס אלא הגן אין הגן כיוון אשר כ) (לפייס השלה

 מ זזאיוהגנה ל) (שיי כלה אתמוי כעול שנאמרנן כמו לגן שכמשלה אשה אלא זו
 הרה(יולדעמבעלה שנזרעה מה כל כןהאשההזאת מהשנזרעתצןמקעומוכיאה

 רמז הוא והגן לצדיק רמז הוא שהעין היא הזה המתמר (כמכין • עדכאןלשוכי
י ממכוכת בפרישעשיוה היה האשה והכהמסא ישראל לכנשין ג  בליוי עצמו מ

 שתהה האשה בבראשייורכה שאמרו וזהו • במטערון שאמרו כענין הכל המשכי;
ijp( וט' אותו בפשוקוערא אמרו וגס הראשון• לאדם לו והביאה עגכיס ip c 
 ומכאן • מדה כנגד מדה אירעלה הכפר מאשכל עגביס כששקעה כי דס ראפה
 הפרידה היא כי וזה מדה כנגד מדה היא כי כדומה בימי אמשמאמהאשה מבין
 )סד ישנגיה (ראמה לא עי? ל1שאר כראשימכעגין ימי מששת בעגביו המשומר היין

^ לקיש ריש • הגן ברתשימזה ימי מששת בענביו המשומר יין זה אומ לוי ר׳יהושעבן
̂  והיא מעולם עין ראמה שלא מעה של הדין למדת ר׳יהושעאמ׳רמז • עדן זה אומר

^ שהוא היין אל אומה והמשיל • שלם אקדומ )לאלן עם סא (המלך עם מתופרת
מ אדום ^ הפרי כמיך מחובר שהוא רוצ׳לומ משומר ולשון למדמהדין רמז עוו מו כ

̂  ^ל עגביו במוך ונקי זך יין לומר משמרמורוצה מלשון מפרשים ויש ־ בגוף הלב
 W הזה׳ר ובספר ־ וכי׳ ראתה לא הכתובעון אתר לזה כקראמראיה היא השגה
 לכלעלמא מימא וגרס, ליה זיהכת עגבים שקעה תכיכן הא ומאכל מפריו זמקת
 כל שלעא איהי בליליאוכד דשלעא אילכא והוא מזמא ביהשריא דא אילנא דהא
 ליה מקדמי(יהט מהימממא בכי אנון אלא דמומא טעמא עעמין עלמא בכי

 Q נתיב דא ועל ^מריהו כפשין בפקתנא^גהדרו דאיהו ובגין כפקמכא כפשייהו
 הי ומקח כתיב ולא מפליו ומקת כתיב בשו^ה ועוד גב) קלים ( בלי^ת (אמוכמן

 מן קיים ואפרישת מומא לכלעלמא וגרממ דמומא אמדכקמבאמר ואיהי ממנו
 לעלמין אמפרשן לא מדבור קול דהא לאמפרשא פרישות' גרים דא ובקובה מומא
 מלולא מניה דאשמקע כיון יכיללמללא ולא מדבוראמתאלם קול דמפרש ומאן

 השן וכשבת רחמים מדת מן הדין מדת הפרידה כי המכה • לפפרא אמיהיב
■ לאמפרשא פרישומא גרים אמרו וזהו • יימהם שכיכה שגלו מקום כל אמרו הזה
 עי^הכקרא יסוד בצדיק היה האדם ק/;נסקעא כמלכות היא האשה קעא הרה

 איש רכה ובבראשית )ו הושע ברית( עכרו כאדם והמה שכאמר בריתפמה ל .ע
) (משלי מדון ישלח תהשכזת ^  כרגןשרצן מראו־ על דברים שהפך הכחש זה ק

 שלשלם״והרמז אלוש שהפריד אלוף מפריד ■ ייותתמותון לא ואמר דפרים
 כשריה(אתפריתאלקיה אלוף השזבת אמר דאת כמה שלם ישוד לכדיק בו

̂  זהו ברית דאתקרי אתר ההוא בריתאלהיה מאן ?ל חכמים אמרו ב) (עשלי שבחה
שעו) ברית עברו כאדם והמה מאמרם ^ הראשון אדם זל חכמים (אמרו(הו שן  ”מו
^ דתניכן הא שמשן ללבי ליה אמר יהודה רפי ה^!ר ובספר ■ היה בערלתו

 בריתקדש דאפריש ליה אמר • הוא מאי • הוה פערלתו מושך הראשון אדם
ועגין ■ דכחש פמילי בריתקדש(אתפתה ושבח הוה כערלה מושך ודאי • מאתריה

» ;0 ב ל



̂ןזיעי חייט •רקח
 אחי! רשית עצמה(מתלת בפגי רש(ת ספירייג העשר י(ן אתת לעשת הוא היןצק
 כי לדעת לך גס יש זה שידעת (מאתר • רשימת כשתי מאמין ה(א יהנה צשתיס
 העלזת עלת בין חשך הפסיק כי הכתר (ה(א מרימים שמי עד עלה אדס של תעאי

במחשבה כן גס חטא במעשה שחטא כמי כי יחי האדם יראהי לכתרילזהלא
• הזה בתתלתהספר אשר סיף האין בדריש ייתר מביאר יזה ̂ העליינה*

דהא אחר תייא רבי * יכי הס ערימיס כי שניהם(ידעי עיני בסהיתפקתכה ן{וד !ד
 יאתפקחי דידעי כיין השתא עד ידעי דלא מה דעלחא אתפקחילחנדעבישין ^

 דהיה עלאה זיהרא דאבדי חטאן) כי (סא הוי ערומים דהא ידעו כדין לחנדעביש
 אתל;קו תאנה עלה ויתפרו ’ חניה ערימיס יאשתארי חכייהו ואסתלק ע-יהו חפי

 ויפסו ־ אילנא טרפי דאקרון מניה דאכלי אילנא דההיא גולמין באנין לאתחפיא
 דהאי חמו ביה יאתדבקי עלמא מהאי דידעין כיון אחר יוסי רבי * חגורית להם

 בהו לאתתקפא תוקפא לין ועבדי דאילנא טרפין דאנון עלמאחתדברעלידא
ש באנון בהו זייכין למחנר ובעי דעלחא חרשין זייני כל ידעו וכדין ע/,חא בהאי ר  ט

 חה הכן הזה במאמר פירש והרקנחטי ’ לשונו כאן עד עלייהו לאג^ בגין אילנא
 חגור ההד החרב על נאמרת היא חגורה חלת כי חגורות להם בויעשו שאחרי
 פליס שהם הטמאה ברוח נדבקו כי לומר ורוצה מה) מלים ( גבור ירך על חרבך

 החח הניחו לעולם המשפיעים הטמאה כחית שהס העליון האילן חן וקליטת
 זייני כל ידעי וכדין אחר זה ועל העולם בזה בכחס להתנהג ונתדבקיבקליפית

 חתניכס פירוש תבין ומכאן ־ חשס נשפעיס וכשפים שדים חעשה כל כי וכו חרשין
 בזכר פגס הזכר באצילו׳דעכי פגמו חדה זו באי לדעת תרצה חגוריס(שמ(מיב)ואס

 אחכם שלחה ובפשעבס אחר דאת כמה בנקבה והנקבה הברית־ אות הוא אשר
 תני רביתי׳זל שאמרו אויליה(יימי׳יב)זהו בכף אתידידו׳נפשי כתתי וכתיב כ) (ישמי

 עחהס שכינה לבבל גלו עמהס שכינה שגלו חקוס שכל ישרל חכיבין אומ יוחי בן רש
סנהס ההוא המסכן אתהאיש זכר לא ריתואדס וכמדרש

 כתוב זה כל המניס אמר הגמל על רכיב סמאל משבא הראשון אדס ט) קהלע (
וגם כה דף כרקכאשי יהיה שבחסככיתא האיש את זכר לא שחטא אותו וסבב

 על(א^וד אק׳זה הנמשך 1וסח! הראשון לאדם וסמאל לחיה סבב שנחש העון זה על
 עליה עונה לבא והפך כחש שבא עד לאדם ־יהפוך כחא ביה ה;ה לא

 האשה אחר דא יעל שביהם וחטאי צבו הפכה וחיה דחוה
 דאכילנא לי וגרמה חוה שבאה עד לי דיהפוך לסחאל רשי הוה •לא כתתעיידי אשר
 אחר עחהס(לא שכיבה שגלו חקוס דאתעגשתובכל היא אתתא דא ועל ־ מניה
 בצורה ופוגם אל בית העולה בחסלה עולה האדם חטא כי זכרים החדות חן אחד

 תחתי יונתי אחרו ועוד הקלה־ זה צדיק(עמלםב) בכסף מכרה על כעכין העליונה
 החבה אחר כך מרגיש חברו בראשו חהס אחד חשש הללו התאוחיס מה (שירו)

 והנוף בחשלתלשכיכה• ריתהכפש במדרש עוד נא) עלים ( בצרה אנכי עמו
עשר להם שנתן מה על אלא עמהם גילה לשכינה לחה שחטאי ישראל ״ לישראל

וכבוד



קיט תשיעי פרק חייט
 ויבעט ישורון וישמן אמר דא ועל חטאו והס שירצו מה כל להק ויהכ מאד וכבול

 שישראל בשעה כן גס ועולעה רמה למף עלה מה עמהס גלעה דא ועל לג) (לגייס
 ישראל והורגים נבקע והגוף עליהם שולטים ועלעה רמה הנקראים בכי רעים

 וכדיןאיהיעואבעאל (אייביל) bאJי עליו יכאבוכעשי עליו בשרו אך לא יעל
ה ואעקול ערוש עבין ומכאן כעמי לאקרי העליונה הנשמה  )p< מקרא ( עליה ענ

 ובימי הגיע• הבער עד גס כי הפגם בא בצליק בלb לא כי הולעעיך וכבר
 וחבלעו ואז לטובה האלם אעחטא המספרים האלה הפטיקיס כל למשיתיעהפכו

ק עעו קלי  שית ובסהץכל ־ העלם מן יעקרו רב ערב הוא ירעאשר הלעעטוב ה
 לאלכא ג׳עגפין ש שטי שיח • עלמין חי לצליק מסטרא לאנון צליקיא אלין השלה
 עלין תלע ש עג השלה עשב וכל אתריכה לישכא • עלמין חי חן אכהן ג ואנין
 לא עגכלהו כחושבן בהון לעליין עבפין ישעיס שבעים ואמן יאקלונקי ש לאכין

 לאיהויולקא אלם לאקרי ההיא לייעי על שככעא לאיהי באערא אעתחדן
 עשב וכל ביה אעמר לא ובגין • האלמה אע לעגל אין ואלס איהו ודא קא ואו

 דאעמרביהועשלך אמעמאקעצמח וחניה דיצמחצדיק עד יצמח טרם השדה
ועאחזידאכוןעשביןודשאיןלאצמחיןבגלועאעדדאמע (דניאלח) אתעארצה

 יהא דלא כ) (מלאכי בפיהו תורעאחעהיעה ביה דאעחר משה ודא עצמח מארץ
 ומידדאיהו האדמה לעבדאע אין ואדם חאןדדרישלשככעאכועיה,ובגיןדא

 הארז כל אדון בה ואעעביד לו׳ סליק אד׳ מן אל ־ הארץ מן יעלה ואל ייעי.מיד
 אכעין בשבעים לעעא ישראל אעשקיין מניה האלמה, פכי כל אע והשקה מיל

לאעמר ההיא ארעא יסעלתמן ועגנא תרגומי הארץ מן יעלה ואל לא ־ לאוריעא
ק כי ה ב  בארעא חכמים חעשקייןעלתילי וביה (שי«עמ) וגו המשכן על יי ע

 לון צייר קלה זמכא ישראל.בההוא אלין האלם אלחיסאע יי וייצר בההואזחכא
 בציורא בשמיה לון עייל קבה זחכא בההיא וייצר לאתי ועלמא לין לעלמא בציורי!

 באכפויבאכעין חצויירין יקוקדהון דאכיזטל^ןלחושק וביכייהו לשכייוליןיי
 צורים מראש כי קרא אמר לא ובגין באעי׳ ללהין בחטמא יולין ללהוןבערין

 בערון באכשיהו מצויירין ייהון קלישא לשמא ציורין אכון אלין )מדכדכג ( אראנו
 זוגיה בבע חל לכל לון צייר עליהוועול ו׳חרוע לאיהו יי לאנון יקירין לוחין
ה א  ציורין באכון לון וצייר לערויהו יחודא ו י׳י׳ וי/עלאנון עלאה שכיכה דאיהי ^

 ועעאה עלאה שככעא כליל עמולאלאמצעיעא ישראל לאיהו לציוראללעילא
 ובשר מעצמי עצם ועלייהואעמר קריעשמעלערביעוקריעשמעלשחריע לאכון

ההד קדישא כטעא דעדן בנכעא לישראל כטעלון זמכא בההוא ומיד • מבשרי
אה• ־ עעאה שככעא דא גן ויטעייאלקיסאבאואמא• מאעי אא קד  אע ע

 מניה עזוז ולא זוגיה דיליהבע נטע תהא איהי דאמצעיעא עמודא דא האדם
 בעלמ׳ קדישא כטעא זמכא בההיא כטעלון קבה וישראל ליליה עלוכא ותהא צעוצס

 כל • ואחא אבא אלקיס יי' ויצמח ס) (ישעיה להתפאר ילי מעשה מטעי כצר ההל
לכלא מזונא לכההוא לאמצעיעא עמולא לא למאכל וטוב • צליק לא כחמל עץ

ע/׳זג



יעי8̂ת מרק ח״ט
 דלהק תמאין גריכין נלא מניה(שככי;אמכ<ה ביה(לאמי;פרנסצדיקאלא

bה(כfבקי אלא מזוכא עלמין ולקי לשככקא היה לא דעליעא ידיה על לתיעא ̂כין 
 אילכא דהיא הקיים ל«לא(עץ מזיכא יהא איהי זמבא אבלבההיא דנליקא ברכן
 • לעגלם יקי יאכל הקיים מעץ נם ילקק ביה דאקמר גבעא כטיעבגי יהא דקיי

 עץהדעק דאכק רב דאכיןערב דסטראאקרא אילכא ישככעאלאשלםאעליה
 )לב דברים ( ככר אל עמי יאין יכקכי יי׳בדד ההל ערטימא בה תקבל ילא ירע טיב

 כטיעא מקבלא דלא כגפגא שככיג יתהא לימיתהמשיק מקבליןנרים לא דא יבגין
 שיפראדאתמר ייתקזרעליהי למראה כקמד עץ כל יישראליהין אקרא ממיכא

 אדקיין ירע טיב הדעת יעץ (איכהב) אקתפארתיסראל מסמים השליך ביה
 ימעץהדעתטיב בישראל אתמר דהא בהין מתערבין ילא מתדבקין ילא מכייהי

 ב' דאבדי גרמי ממני אכלי דביים קבה לין רביגלי ערב דאכק ממני תאכל לא ירע
 שכי ממכימיתתמית אכלן במם איהיכי שכידא ראשיןיכית דאכיןכית אבדין

 יבבית עלאה שככתא דאיהי ראשין בכית ייבש יקרב דצדיח גרמי ואכין • פעמים
 יקרב י׳ דא יכהר )(ישעיהיס ייבש יקרב יכהר היא דת תקאה שכב^ דאיהי סכי

 גליתא מן ישראל דיפקין ימיד • סיף די׳לאין כביעי מכיה דאסתלק בנין בה׳תתאה
 להשקית מעדן ייכא יכהר ביה אתמר קרבייבש דהיה כהר מיד לקיד קדישא עמא
 להשקית עלאה• אימא דא מעדן ייכא יכהרדאעמידאדאמצעיתא• הנך את

 על תתענג אז יבישראל במשה אתמר זמכא דבההיא תתאה שכיכתא דא אתהגן
 משה ישיר אז קרא אתקיים ג'גן כהר כ' עדן 11 דאיהי בעגג אי )w ישעיה (
 לעע עגג רב לערב יאתהפך ישיר אלא כאמר לא שר טי) שימת (יכו ישראל בכי

 לישראל אבל אבעגמית שקין בהין דפרק ימכראי דפרעה עייכא דעלמא לאימין
 לארבעה יהיה יפרד ימשם הגן להשקיתאת מעדן ייצא יכהר איהי ידא ענג יהיה

 ימקכה ידרים להקכים הריצה ימכא ימיכא״יבההיא דריעא קסד ראשים.דאכין
 שמאלא דריעא גבירה • שבטין יתרין יהידה מטה יענייה מניה אתשקיין מיכאל

 מטה יעמיה מכיה אתשקיין גבריאל ימקכה ׳ יצפין להעשיר הריצה זמכא יבההיא
ן  מטה משרייןכיריאליעתיה אתשקיין ימבה ימיכא שיקא נצק • שבטין יתרין י

 ירכי על צלע יהיא ליעקב אתמ יעלה שמלא סיקא היד ,עמיה שבטין יתרין ראיכן
 יעמיה דגליתא אסייתא על דאיהיממכא רפאל משריין אתשקיין ימכיה (יאשיעלב)

 אדם עשה אשר הגדיל הפגם אזכיך אגלה יעיד * עגל שבטין יתרין אפרים מטה
 בדייקןשלמעלהיכמיששםאין סהיאכברא בקפאייהענשהמגיעאלייבעבירי

 באקדי׳יבאקיה הכל כי יפריץ שםעריה הערייתאין שאר יכל יאקית אח כין פריד
 יבספר ׳ בעייית כצטיה בעבירי כי שעשה הפרץ לילי באדם להיית ראיי היה כך

 • לא ידיעאי באתר איבין דעדיית שעזרא אבא אלעזר רבי אמר התקינים
 ימגה(שם סלשין עיינא שס כי התקין ם<ן> עד ■ ב ־ צב דן> מ מקין עיין היעיה (אמר זגהה

 (צשירס • בהדי מצאתי אימין במרין במקיס לד יבשירה ־ מיק אכין ל5 מלין ק אל במקיס שיית'ל
באיתברית למעלה אדם שעשה הקציץ מפני כי העילה הכלל טמצאתילאאתפרשי)

מילה



קב תשיעי פרק חייט
 אבל ערמת הס כקליפית ילמטה הערמת לו נאסרו דכלעריין ששר דאיהו מילה
 בזמנא ופרי)(אתחר יפריד קצק שם אין כי דיחידא ששר היא מעלה לנכי

 ילית עמה כחתן ספירן כל אתיון ד' כין עריה דעאלי בנין ישראל גלתעס דשככתא
 בין p5P אין אם אדם שעשה הפגם חהו אכ תאמר ואס ־ ספירן י' ובין בה פרודא

 אלא ממש אלמנה ולא כאלמנה היא שאז *יל בנלית* אפילו ספירות לעשר השכינה
 כי וזהי כדיתה מתגיללתבדמי הייתה מפני עמה מזדווג ואינו עמה שבעלה באשה

 בין עריה אין לזה ופרוד קצי) אין שלמעלה ומפני (ישעייזלא) חרבליי׳מלאהדם
 שהוא מפני ס בדיוקכאדא תהא גרסדלא אדם ושן למעלה בןובתואחיאחית

 בכן למטה תבור ששה היה אלו היסוד והיא דעריין ששר דהוא מדה באיתה חטא
 שס מכניס היה כי היהקצק אליו הנאסרות האחרית יבעריות ואחית יאח ובת

 מפני היא העכין זה כל יסוד * חיל כעשה היה והקדש באהתאוה מצדו אשר הכחש
 • פרוד יש צדיק העט׳יכשאין עם האמת המחבר צדיק מצד הוא למעלה החבור כי

ק צדיק אין אדם כי והרמז א  הברית עם ואלי ברית־ אות דאיהי (קהלמז) ב
 אחדות הס יו.שלחעלה1האסורות! העריות עב משתמש האדם היה דוגמתו שהוא

 שהוא הצדיק מפריד היה למעלה כאלו ליה ערייתהוה הס בקלישת שלמה,ולמטה
 שהתשמיש מאחר וריש׳ אחיה יש שבכלם ומהמדותהאחרית• איתהבריתמאחיתו

 ולזה באהתאוה ומצדו בפביס הכחש ונכנס אדם שחטא משעה חול כעשה כבר
 למטה השמדות הקלישת שהם שהעריות בזה יגירם מצדי עריית למטה כעשו

 שאינו בתחום יכנסו הקבה לפגי שלאדם חובותיו שמגלים שם על עריית שנקראו
שהתשמיש ומפני ־ אחרים בגלי׳תחתאלקים ילכו הספירית כל עם צהס,והשכיכה0

 הראוי מן קדש איתברית ידי על כעשה והוא שחטא מאחר אדם לגבי חול שהוא
 שבת ובליל חול־ מקדש לעשות שלא כדי שבתית בלילי אם כי בן להשתמש שלא היא
 סש למטה סביבם הקליפית אשר החול ימי כי קדש הוא אז בכחווהתפמיש הוא
 דחולא ביומא לין דקריב והצדיק שבתית בלילי תח שכת סוד השבתוזהו ביום תמו
 מפגי לו ירע צדיק אתמר עליה ׳ דעגיד בן ההיא החיל בימי מטתו את שמשמש רל

 סבה והיא למעלה דיגחתי משרר למטה שששה הזייג עם חילפי מהקדש שששה
 בימי עמו משתמש השביעי מם שהוא מילה בברית כי קדיש בלתי בזמן הדפ לזווג
 באחדות הם מעלה של שהמדית מפני הערמת בעגין וק מהקדש חיל וששה החיל
 יחטאו הברית שהיא במדתהיסוד חטא ואדם עריית בקלישת למטה נקראו וזיוג
 שהם אלי האסירית העריית על בא היה הברית באות אם כן אס הכחש מצד היה

 ולמטה יטוב חיים כלי למעלה כי החיל אל מיציאס היה אחד וחסר באחדית למעלה
 •אבל לשלם וחי יאכל החיים מעץ גס ולקח לאדם כאחר ולזה בקלישתטובורע

ק לו כאחר ורע טוב הדעת ק שהס בקליפות למטה מ  תאכל ורעלא טוב הדעת ו
 מחלליה בשבת יאתחר תמית חית הכא ואתחר רע עם טוב תערב לא רל מחכו׳
 בו שמשתמש מי יהבריתחילה היסיד שהיא השבת חדת כי )לא שמית ( יומת חית

והכלל ד אחד לסגנון עילה הכל כן חול,אם אייע ששה לו אסור שהוא בחקוס



רו׳שזיעי רק8 חייט
מלb אםכן1 לענש ממנה נכרי; היסוד אדס(היא במדהשחסא כי העולה  הח
 עריו'מצדו שנעשו למעלה וקנק ערוד הוא הרומזועלקליפוע בעריות שס שיעשה

 ולזה מקומו משנה היה לא אס טוב היה הנחש ונם ביקדסהתטאכלוהיהקדש
ע נקראו ע ד ה ק ע ט ל ק  מקומם וכשישנו טוב הס במקומס כשיהיו כי ורע טוב ה

 ולא חול בו היה לא מנדו הבאה העאוה ואז בשלוס יבא מקומו על איש רעכי הס
 כי שחטא כן אחר שהרגיש העכג החוש באותו להרגיש האדס מעועד היה

 עם האדס שמשממש כהשתמשוע להיות ראוי היה ההולדה באברי ההשתמשות
 הנחש מצד הבאה התאוה שגברה אחר אבל הכאה בו מוצא שאינו והרגלים הידים

 מבשרכס אתלבהאבן והסירותי עה הנביא בשרנו לבא ולעתיד כעש׳חול התשמיש
 ולזה כלה חס מקציתה חס האבן כי ידעת וכבר f לי ימיקאל ( בשר לב לבס ונתתי

 מתחמם שאינינו כן אינו הבשר אבל הדין זה להס יש ממנה מתכתהבאיס כלי כל
 יתחמם שלא ראוי היה באדס שנתן הרע והיצר האש המגיעאל הצד מאותו אס כי

 מאחר אבל בלבד המין קיוס לעכין וזה האש אל הקרוב בחלק אם כי ממנו האדם
:בראשוג׳ שהיה למה יתהפך לבא ולעתיד כלי חס מקנתו שחס לאבן שחט׳נתהפך

bה של חטאו להודיעך צריך אני האלה הנכבדים הדברים לן שגליתי ואחר
 לתקן גלגולים בשלשה באו ושכיהס ובמעשה במחשבה שויס והבן האב שחטא מעני

• ידו על תורה נתנה ותדעלמה הבל עצמו הוא משה כי תדע ואז שמותו מה
̂■י’ ק א { ק ת כ  (קהלעא)השמש ובא השמש וזרח ואחר פתח שמעון רב* )Sf (לך סט ו

 אלקיו שיי' עד עש וכו' בדיוקכיה חשה דאיהו דאמצעיתא עמודא דא השמש וזרח
 שת כי הכובה שית־ ונעשה י׳ שתכחיתתמן דהוה מה שאמר ומה • הוא ומבואר
 והוא היסוד הששיתשהוא אדסבמדה שחטא ומפני בחשה ושת הכל בו נתגלגל

 טון לזכור נתבייש כי מפני שית אותו קרא ולא שת שמי קרא ולזה לתקן שיתהתחיל
 היה בערלתי מושך הראשון שאדם מילה ברית אות היא הי׳כי והוא בו חטא אשר
 שבו הש הרחזלהס אשר גלגולים כיכשלחדהשלשה במשה וכל מכל כשתקן אבל

 הי' כתישבה א! בו ונשלם מהוגסשסההויההעילהמה העולה אדם מצד הבאים
 באיכון כתר נחיתעלה שאחר ומה רתהדכר(ת•rבע שיתוזה ושתכעשה במקומה

 כתי כתנין אותיות תרכ יש הדברות בעשרת כי ט וט׳הכונה אמירן דעשר אתוון
 הוא והא' הבריאה בתחלת כאשר חתכנתו על האילן כל ונתתקן שם ירד אז אשר

 מתמן שאמר ומה ■ התקוכיס בפתיחתספר אליהו!ל שאחר כמו אילכא דכל כביעו
 והטנה מליאה באותיותיו יש אלקיס כי לומר רוצה ספירן תשע מכל מליאה אלקיס
 התשע ::ללות היא כי האצילות בדרוש שאמרתי לחה רמו ספירן מתשע מליאה

 ב) קי (דן שט גסשסבתקון ועידאדברבעגיןאדםהבלשתמשה־ ספירות*
 יומין למתק ברי ברון־ עד עמי׳וט׳עש דהיו וחברוי בר'לעזר פגע רש הא ארהכי

 ב) P'p (pYfi בתקון עיד לרוחיה) יוצאע* דהוה ביוקים שי׳ל קיא בדן המניה אמי הגהה
ד עש ופרוד קצוץ בלא וכו׳עד שיתהיכלין שיתואנון בראשיתברא  יש בהה עו

 דחאבו דאאדסוהבל (קהלמה)הרשעסוכו׳ כמעשה אליהם מגיע אשר צדיקים
במחשבה ׳



̂*י ®־ק חייט קטו 7יז
 דלעולא אדס לאיהז ליה ימשכח מה משב ממשכה י * יין דאימן יכמעשה כממשנה

 דאיהי דיליה כק ה'עלאה ממשהכראשימדאיהי לא כממשה יקב • קלמאה אלם
 ברא בראשיי; זאיהי לכראשימ פיבלא לקראקלמאהלאיהי אתיזן מכמ כלילא
 צליקיס יש לא ימין ככמשכע־ לכלילן כז׳תיכין לממלבשין אי»ין נט׳כמ אלקים

 יגליתאה מיכה ־ יבחש סמאל לאננן (קקלממ) הרשעים כמעשה מסיעאליהס אשר
 אשמכמי ימממן רלעילא כסטרין מרכיכיא סיכירעלעבלי הלע׳ לען מי]כא אכלי
לרין על מטא ממן ללהין מיכא ־ יכי יי כלל שם כי בהין לאממר לממא רכ ערכ

ת על יאמסשט כמראין עג  ג לקכל גלגילין ג' מל כל אתגלגל לא יכגין עגלא ית ל
 אמפזרי משה זה כשגם איקמיה יהא • הבל זה כשגם אמויר עליה משה * מיבק
 עליה לרכיב הכל שמתחת כשתתאחזי בהכלש V גלגילין בג לתלתסטרין אתגיי

 אתמרהןכל עלייהי ג׳ענפין ילאי ש הכל חן לה נשמתיהיאתעבילש׳הרככה
 כתר להיה סבא ההיא ליה אחר )לג אייב ( גבר עם שלש פעמים אל יפעל אלה

 יארכיב ליה נטע מחן לאילנא שרשא ש' אלא הכי תיחא ר׳לא ר שמעין לרכי טילא
 כיה שלים השם לחהיי ה חתמן חסל להא מממן ליה אעקר אצלח ללא ממא ־ ליה

 אחיללשרשא יכיה אשתרש כיה מאברהם דתחןה' בימינה זאעקריהינטעליה
 יחתחןיהיבהליליהלאיהיאיריתאההל (יסיגילסב) יישה לימין מילין לא ?בגין

 לאחצעתא פויילא דת ־ גבייה לא אש חסל מימיני לג) דתלמינלמייס אש מימיני
 ה׳אירילא אינין לימינא אצבען ל ליליה ה' אתפשטיתא בהין יהיל נצח למי

א זריעלהאי (סאודאי) ל  קלמיהין לאיריל מיא הים בקע יביה זריעתפארתי י ל
 • תנינא זמנא לין ליפריק על כחשכיכא איהי ללחשה יהא עילם שם ליה למיהיי
 לקיימא (שייזעג) משה חשה ייאמר (דאשיעכב) אברהם אברהם ייאחד לא יבגין
 משה ישיר אז כיה אתקיים זכההיאזחכא (קלליגא) שיהיה היא שהיה מה ביה

 אב לאתלש רזא ילא אב ביתא לאלפא רישא ביתא לאלפא שתסייחא (שייייגעי)
 אסתלק ימאן יאשתארשת בראשית לאיהי משית איהיי׳חחשבהגריסלאסתלק

 יק לאסתליק גרס לקים א מן יק יתרייהי הכל היה יכה לב חן אסתלק ל חיחא יון
מ מהכיס ירא כי פניי ״שה ייסתר לא יבגין ם1י שחאר יא יחעשה מחשבה לאיהי  י

 בראשית למלה ירזא לעלחא לייתי קלס לעכל בחיבה אסתכל ללא כגין (שיממנ)
 מהסס ירא כי פניי חשה ייסתר לא ובגין כבשת ואכסי שת על ל כסי כשת ירא
 ישכנתיה בקבה לאסתכלא רשי לין ללית עיינין על מכסיין חשיכין אנין ולאי

 לא אשר על ההל כארכית הריאית יחשכי כהין לאתחר לנהרק כהירי' ואתעגרו
 לאפרישי ובגין יכחאיאתחשךללאאשתדליבאיריתא־ (קסלמיא) השמש תחשך

 רף לעיכיתיכם רזא לשלטאה לין גרים ימאן יכחש סמאל אלין אכין ימאי יק יבין יק בין
 נפלאיתמתירתן יאביסה עיני גל אחר עיניה יליל )jn (ישימה י« מכלילים היי

 מכל קטנתי כיה לאתחר קטן זקף קלחא מהיפך שיפר לחלה ירזא )לן«פ הליס (
 תזרת יאיזחמתאלאאיריתאכייהדאתאחר (^שיעלג) החסליםיחכלהאמת

לרחמייאתחשיבכאלו חליכא מתהפכאכירסיא יבההואזמנא (הלאכיג) אמת
I 3i א לא
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דזדEfת סרקחייט
 אדם(הבל מטא (פ(דאי * לשוב! כאן יא(עעד כדקא בהנרין ניסדר עלמא אתברי

 שלמטה במקזם פגם והבל נכה מעל גבה במח(ס פגם אלם במדנתכי שזיס היו לא
 עד אלין(כ(׳עש אשון מרין תח אתיך הבל חי (יאמר מא) (לן יט (בעק(ן • ממג(
 גמקיס('מכל •ד לאדם(כסייס יוינא כסא מכאיגי אדם ס'כמקים בפ(יה (יכיגמוד העקזן ס(»

 דאדם(ב('רלשתפםמן מחשבמיה דסליק עימא אי שאמר במה (פיריש(ימכל) מבאתי
«אככי עיר(ם כי (אירא  כשאר שהמ(ח במכין במלטש אם בי חטא לא כי כראה (

b» הכער סי^מאשהיא במחשבה חטא בבל בי רבישימטןאבי( ל( מלביש(אמר 
 מלת בין חשך הביא בי החבמה שהיא יבמלביששלה כמן> האין מלביש בן גם יהיא

 שעלת ימפכי מלאה• אימא מן דל«לא חצבבלמה ט שאמר הבתר(זהי אל העלית
 נסתלק סתימה יהיא בתבכיתה מא('אחר שיתף לה הישאק מירה עליי הי^תאשר

 ראש מדין שני לה יש כי הא של הראשיכה בי רמיזה יזאתהי' אדם בחטא מהכתר
 מפגי שפגסבמלביש יכמצא יסיףינ׳באמצעכשכסתלקהכשארההא׳יי׳כזאתא

 בגליתא(אי שתיהן יתלככה לבדם ההין השכי יכשארי יבממשה במחשבה שמניא
 קמת מלאה שככתא 7 יכל מכל מתאביד היה עמיה יגלת תשיבה דקמתעמיה לאי

מן מוריש לי שהידיע יאחר ־ הבל בחטא קחה תתאה ישכנתא אדם בחטא
 הראשין אדם כי אחר הפיריש יכי'־ אסתלק כד איהי האי יהשיב היי איי על לי שאל
 (הבל ד יכשאר הריחזתלאיןסיף הא' חן מעלה של שסלקהי' יזה הסס של ביי' חטא
 יי׳יכעשה יכצטרפ׳הא׳עס הראשין אדם מחטא למטה אקיקיהזא סס של בא׳י חטא

 לי אחיק(השיב מא׳של למעלה היא הראשין אדם חטא שהתשבה מזה יכראה • איי
 הא' ־ איתב׳אלפין לימר ריצה י«׳• יזד דא בדייקכא איתא׳דאיהי ברי זי לשאלה

 השמית יכל י׳לחעלהי׳באמצשתאיד׳לחטה• א אשרבאציליתלדחיתמדבזד
משם למעלה (יש ־ הזאת בכללהא' הס ילמטה אהיה משם באיתא׳ שמתחילים

 מלת שהיא הכל אדין י׳בראשי׳בסיףיהיארזחזתעל אהיהא׳שסיפהכתחלתה
 הזאתהעלייכה יהא' )ייד (ישיגיס אחרין(בו' ראשיןיאפי אפי לזה העליתיהרחז

 בדייקן שהיא דאצילי׳ אדם יהיא קדמין לכל קדמין באדם היא אדם שם על המירה
 אדם יש השכי ־(באצילית שם תבקשהי סיף האין בדריש שכתבתי עלתהעליתכמי

 ־ התפ׳לחטה יכנגדי לחמלה דאציליתאשר אדם על הריחז הכתר יהיא דבריאה
 הכיפה יהיא דמעשה אדם ייש ־ היסיד יכנגדי החכמה יהיא דיצירה אדם ייש

 קדמין לכל דאציליתקדמין אדם יעל ־ לזה עזלה יזה לזה עולה זה העטרה כנגדי
 סתים דיליה המליתבדייקכא עלת ליה דברא אדם ידאי שאמר במה בכאן רמז
 דבריאה אדם אדם אדם על החירית אא׳א ג׳ למעלה שיש כמי כי לדעת ייש • עפיז

 נ' הי( למטה כך דאמצמיתא יא' זעירא יא' רברבא ין שאחרט(אפון ייצירה(עשייה
 ישראל (השלישי * הבל יהשפי • הראשין אדם האחד אדם אדם אדם שהם א״אא

 ־ יכלאחדמאליחטאבא'שלי (יסזקאללד) אתם אדם שנאמר אדם הנקראים
 יחפפי * הכתר עד הגיע חטאי כי דבריאה באדם פגימה עשה הראשין אדם

פגם bיה * הכתר אל בתפארתהדימה למטה גס פגם במעטה כן גס היה שחטאי
בחכמה



קנב yugn ירק
ה מקשבה1שנקלי ליצירה אדם עלימה בטכמה ד ע  המעשה לעגין ביסזד למטה מ
 בעט למטה יכעדי דמגמה אלם הבקראע הבינה סהיא במעשה מטאי וישראל

 שיעקנו ממענת והיתה ישראל שהוא אדם קמי קיימא היתה אחרונה ה לא כל ועם
ועשו רב ערב באו אלא עשו כן לא והם בעלה ויחברוהעם אדם שחטא במה

חזרוצקצקונ הטו עם מהרע ערבוטא
 עברו כאלם והמה שכאמ הראשק האב חן בפסוק נרמזים זענשו חאדם חטא פי

צגבי הה נטעצקה (אז (הזשעז) בר«ע ורע טוב לדעת ממט כאחד חיה חאדם
 הניגיי דא גרם ומאן הוי ו'ואתעביד כענין שחוא לדעת כמלת חוא וחרמז
בסהיש ז^וד א) (ישעיה ובו חוטא טוב לדעת לו שהיה ומפני אלקים• וידע
 הרשעים כמעשה שמגיעאליהס צדיקי בטוב ומאס ברע בחר אך ידע ולא זרע

ןף בשנים ונענש בשנים חטא והנה  דחאבו נהכצ אדם דא ק) (קללע ̂ב
 ((כניהניאו וכמעשהמנ׳ במחשבה ידו ישלח פן ועתח שנאמר כמה ובנפש

והבצ אדם ס נראה הנה קנא) לעיל ההוא הענש כי שם שנתבאר וכמו ו׳4ו
 ש ובה בי חטאו דברים בשלשה חטאו • מדה כנגד מדה והוא המיתה גרם הוא
 מןאצקיםדעגבדח יק ואסתלק( השם שחזכית ממה אדם של חטאו יתבונן על

?V ל • בתשובתו  דא(יסתר ובנין אלם דבראשיעואשתאר אדם שהקריב שור ^ז
 דעבל בחובה אסתכל דלא משהפגיו חראשקקרןאח׳היתחלזבמעחושנאמ

 דמנה ורזא לעלמא דייתי קדם אדם • מפריס מקרין פר משור ליי ותטב
 שתואב^ על ב כסי בשת בראשיתירא למלכו רמז וחקק יוד חסר מקרן דרשו

עין כבשת ב)אעמיח1משיחו(שמ, כדרךוירםקרן  משהפגיוכיירא דאויסת׳ ו
 בערבוביא ובו(שעןענ)(תסא( מהביט לרמת אחת ואמרו ) קלים לדוד( קרן

 ולזה למעלה הטוב עם הרע מן שעשו ביחוד קלקל הוא שקלקל מה תקן כי
___1. lAn סס בתחוז ווטד ־ יליולים י״ל״׳  שור הביא בו וחזר הפועלים את לחלק

 שהוא אמתבמזנחו ולכן אחת בקרן
 לא כי בו לרמוז ראש של באמעעותו

 המלכות לעטר׳שהיא הרומז הקרן הטה
 ומעין התפארת• שהוא האמעעי מקו

הפלגה דור אנשי חטאו אדם של חטאו

. סס בתקון ועוד נלמ^ז־ כשלש׳ באו
דן ק ר ן.7 לתלתטפין שמעגא אריוסי ב) קו (

 סתימין^» דבל סתימא ממוחא אזדריקו
״אלא לעלמא אתינא אלרלא עד וט׳ ] ' 

 קנקו הוא גס הניא וככר ( די למשמעדא
ותגשו האדם חטא כי י׳) דף לעילא

בחח w ה האדם הן בפסוק נרמזים ידעת וכבר • שם לט ונעשה באמרם
כי השרוש וט ורע טוב לדעת ממנו לא בי ובעבור לעטרה רומז שם מלת בי

 שיש אעפי כי מחלקיו כאחד היה האדם זאת כי חשבו כי לזאת רק לבם שתו
 משכיחלקי׳טובזרעשהסהנפשזהנזע ו השפל בעולם עורכם להם תספיק

 חצת היה צא כאצו שיחטא קדם היה הם גם נענשו השמים מן הארץ והפרידו
 על נוברת היתה הנפש כי אחד חלק בארזנותם ונתפרדו מדח כנגד מדה

 והרע הטוב צחנר כדי היה וזה הגוף למטה תתבא' אשר כונתם הפך לגוייהם
 וזאתהיתה ודין רחמיס שהם מעלה של שדם היו הראשון חטאם כי ובעבור
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̂זיעי גרק ח״ט ת
 • יי<לעשמ«כו1כיהמץא<ויי זחשב! שחסא ומאחר ■ האדםJכריאיJכזכי

1CP0 במין הפלגה פדוי הי;אוה(השפיעעלהעטרה הגבירכח
 כן יפזאלהפא«ג«ה«וי«יג ביניימגדל־ זהמשה1יודי;לגבורהאשרממנ׳הינר

הנמא׳שהם פיאה היא «בעםר»הפיכנה סדי הפריד כי ממכה הטוב שהפריד במה
 כי האילן מן הפרי

 היאפריעץהדע׳
 וחסאבמחשב׳וגם

 ןלד^1במטש׳*ולש
 והאדם כיי! בכאן

 א ידעאי;חוה
 שאמר וזהו אשתו

 הנבי׳כיאםבזאת
 המתהלל יתהלל
 איתי וידוע השכל

 (ירפיהט)רל וכי'
 בו שיהיה השכל
 שהם מדות חטר
יצדח' משפט חשד

ק• א נ
על כי וחעבו

בכין
 לעשית יזמו אשר
 הראבן!ל יכו'

 אמר נח בפרשת
 יבין שם המדעפי'

 שאמרו מנת׳ממה
 שם לגו וגעשה

 יידע (ראפיעיא)
 שיזמו השעי' כמה

 כל ויבין לעשית
 חשבו כי העגין

 מחשב׳רעהיהפנש
 ל עליהם שבא

בלשונו' להפרידם

cp» 9רא0 פיא«ע
יבכר יפיקאלעה־ האדם בני םו׳«ןשרבט6בםלחנואמרוכ

 ספיר אימי׳ ידעעכי חמרייא בני אנשי שאר אמו אטרברכיה
 *' אלאכמידאדפקדמאה בניגמלייא•

 לדעת יש אמנם • אדם כמעשח שעשו
 אחד מעד הפלגה דור אנשי כוונת כ*

 מליוכים בראות׳ממשלת כי חיתח טובה
 בארעות והמזלות הככבים מערכת וכה

 ממשלת מתח׳ עעמם את להוזניא בקשו
 מקום שהוא השכינה כנפי תחת ולחפות

 לעשו' יזמו בגי׳אשר על כי וחשבו חיחוד
 שהוא עיי) מין סא ( וחואעניןעיר

 נת2ב יתבאר כאשר הנבואה מראה
 ולא עליהם תשר׳השכינח מיד כי האדם

 הגחלקים השרים כארזנז'תחת יתפרדו
 בפינת גם שיתבא' וכמו הארץ לאקלימי

 הפעם כל ההיא במראה וישיגו האדם
 כל מהם יבער לא ועתה שנאמר וכמו
 היו מחשבתם וכלל • לעשות יזמו אשר
 כדי האדונים ואד׳ האלקים אלהי שהוא היחוד עליהם מושל
 טובח זאת ומחשבה הקדש עליהסתח וישרה יתפזרו שלא

 • זכרט כאשר שם לט ונעשה באמרם היה החטא אבל • היתח
 חרב ונתנו עז שהניחו בשמים וראשו דזלעל הזכירו וכבר

ק יי׳• וירד כמו רחמים של שם כענשם הוזכר אמנם כידה•  ו
 רהטים להיות הוא הירידה ענין כי (יאשיע) נרדה חכה
 ל;״יןהקרכז ג הטעם בפטת רמזתי וכאשר לחבל שלא בדיט
 כי זכרט כאשר הוא להשחיתם שלא עליהם הרחמים וטעם

 דבר להשחית כוונו ולא השכינה כנפי תחת בקשוליזפות
ס ולכןחניח המנהיג מכ^את עוד חלק להם חיות חיים לו

לעולם

----- W י-
 ג1א(1זבפנ*פסז’לכ'

 כ'ייאוא(עי'םסז'«ל
 וכעשפ אפיו היימד
 1פש«לואו<9( לכושס

 וא90 ששוו במין «'
 רפזלפמירי'והפרידו

 כי ופשט הס' פן הי'
 להסמבוראפד יהיה
 וסהמלקה אקע ושפה

הי׳כפומנפסהרעס
 הבקוע נפרדו ואזי

 למסה הם נס ונפרדו
 ווה פדה כנגד פדה

פטאר•
כענין

מדה ובארצות
זע בשכול אביהם לחטא ממה חטאם מטיעותוהנט קוצצים היו כ! חדה ככנד

דרש!



קכג חשיעי פרק חייט
 גתליא בני תמריא בכי אנשא בכי שאר יכי אמ׳ר׳׳ברכיה האדם בבי ב« אשר דרש(
 רבי הרב לשונו זה תאירעעיכיס (בספר ־ עכל דאדסקדמאה בנוי אלא אנין

 כסא לכסא יש כי הכבוד כסא והיא כקראיגשס העטרה כי בזה ש האשככזי יוכתס
 בכטיעוע וחצכו בלבד העטרה להס לקתו הפלגה ודור מלכועו וכסא כבודו כסא

 ולא לעטרה תיוחד המגדל שיהיה כלבס יעלה השכיכה כסא עד מנדל לכנוע ותשבו
החכה להס ושלס ונפרדו כקנצו כן ועל חהעפאר תתשבתס ופסקה לזולעה ינטרכו

כיצד שס• ששמה מהעטרה יודע לעשותו שיזמו המגדל וששר מדה• כעד יודה
 )JP ישעיס ( רגלי הדוס והארז כסאי השמיס הכתוכ שדי(אמר שמה העטרה הרי

ק לכסא וכסא לשמיס שמים א ל ק א  הארזרל שעו(־ הוא רגליו של הדוס כלומר ו
 ומהלו תת שלה כניתט׳ וד לת <| שהוא נעלמו תקח יוד דלת שין הוא במלואו שדי

ק השלסמן א  ־ מהלךתחשכה«ל לעשו׳ שיזמו למדת הרי תק הוא הרקיע ועד ה
 אומר יהודה אני לחכמה פרפראות וגימטריות חזוק צריכים חכמים שדברי ותפני

 הואסיועלזהכישסבאיקבכדהואשדיעסהמלה (יאשיעיא) כיכעשהלנושס
 וכשכהפככה מאות שש היא המוכרח במספרה סתימה והמס ג׳ היא שס של שין כי

 שזה ותפני תשע כן גס שלה המלה עם תשעושדי עולה שס כן אס ו היא בכר באיק
 כתן עתו וגם די ואחר שד יתפשט האצילותשלא אל גכיל כתן עמו אשר הוא השם
 לכעלמו השלה שכה תק תהלך רקיעהוא כל שבי כי יהאיז השתים אל וגבול ששר

 מגדל לעשות כוונו לזה הרקיע ועד הארץ תן הוא הששר זה וגם הנזכר השם של
שלשון ואעפי ־ שעשו הקצוץ אחיתוזהו לחדה יצטרכו ולא הזה הששר דוגמת
והוא הזה בענין אחרת דרך שרדן> תי הזאי/ראיתי הפרישה לסבול יוכל הרמבן

ומגדל למטרה רומז עיר ומגדל עיר לעשות חשבו הס ־ אל ^רמנחשמו־קכאטי
 הורשתי ולא למשכיל יודע קומה ששר כסוד לאבן הלבנה להס והיתה נתפאר רמז

 הזה הלשון כי אומר ואני ־ עכל רכ כנגד מועט ששר כותטס שהיו רק בו לרמוז
פירשו לא ולזה דעתו לסוף ירד לא הוא גס ואולי שתו לאוידעתי מקובל מחכם גנבו

 הדומה לעשו׳ששר כוונו הס הנזכר בספר שראיתי מה מתוך סודו מגלה רכיל !
 היודעששרו כל היכלות בפרקי ישמעאל רבי שאחר מה ידעת וכבר ־ קומה לששר

 אדוננו גדול בפסוק תשרש והוא הבא השלם בן שהוא לו מובטח בראשית יוצר של
ת אלפים רלו שהם כח ורב הוא שעורו לומר רוצה קיזי) יס59כח(י ורב מו  פרסאות ר

סיוע כן גס לזה יש לחכמה שגיחטריותפרפראות ותכגי ־ מעלה מפרסאותשל
 יעלה בחציו חציו בתלוי השם כשתחשוב ט רמוז הוא כי המיוחד השם מחשבון
 חמשים• הס י'פעמים ה" ק־ הס פעיוים עשרה יוד • ואוקא קא י כיצד ־ רלו מספרו

 שהשם שתאחר תפני כן להיו וראוי • רלו הכל סך כ׳• פעמי׳י׳הס ־ה לו הס ו פעמים ז
 שבמספרו יתכן הפשלות־ כל וסבת קצוות השש וקיום האמצעי הקו הוא המיוחד

חכמים שהיו אעפי חכמים היו הפלגה ואנשי • רמוז הכל היה בקבלתנקודו או
 כלומר רב ששר כבגד מועט ששר המגדל לעשות וחשבו קומה ששר יודעים והיו

מועט ששר היה פנים כל על אבל הפרסאות במספר מכמן כיאשגישהששרהיה



פרקחעזיעי חייט
 הם כי הf j • לשמ«ע ימלה זן הא לדבר(אין ימלה הכה שאין מעלה של השעזר נערך
 מלין ארבעה הפרסה שענר כי מעלה(ידוע של בזרעוע לא מטה של בזרתוע מדדו
 זרעוע(זרעשל ארבעה הם טפחים טפחים(שש׳ ששה־ והאמה אמה אלפים והמיל
עובי ושעור )מ ישעיס ( בזרעעכן שנאמר(שמים שכה תק מהלך הוא מעלה

 אלפים רל( הוא מעלה של והשעור לשמים מןהארץ כאשר שכה מק הוא השמים
 לעשות חשבו והם לדבר יכילה הפה שאין מה מעלה רבמתפדסאותמפרסאומשל

 למשותו ורצו הגדול השעור fe במספרו מכוון הוא אשר המועט השעור בזה המגדל
 שכקראת האדם יד של קטן אצבע כשער פרסאות רבבות אלפים רלו גבוה שיהיה

 בתחתוכים הזה המועט בשער שיעשה מאחר כי וחשבו מעלה כזרתשל לא זרת
 לעטרה רק העליון הבכין אל יצטרכו ולא שוים הבכיכים יהיו העליון דוגמתהבכין

 היה הרב כנגד שעשו המועט השער ובזה פיה על והכהגתהעלם הואיל לבדה
 כי הרב עם המיעט לשער יש ללבכהעסהאבן שיש היחס כי הלבכהלאבן להם

 קטןאצפי ושערה מלאכותית והלבכההיא גדול שערה טבעתוגם היא האבן
שלכאורה צפי א במספר שוים הם שלכו ובכדון במקשיות* שויס שכיהם שיהיו
ר שבכו מאחר בזה מיחדים שהיו נראה  עיר אלא בוכים המ לא אם כי ומגדל ע
 היו עלא אם לה הדומה המגדל בתוכה בבכותם אבל קצק היה לעטרה הרומז

עין בזה שעשו המעש כי לומר יש ־ שלם יחוד וזהו מקצצים  מכתם אבל היה טוב ה
עה  בנין דוגמת בכין כתחתינים לכו כבנה כלומר שם לנו ונעשה היתהבאמרם י

 רמז נזה ■ העטרהשנקראתשם העליוןואאכלאנקחבמחשבתכובהשגחתכויק
 כינתם יבין אמר נלא שם לנו ונעשה שאמרו במה כונתם יבין שאמר במה הראבן

 כאכילת הראשון היהכמחשכתאדם במחשבה ומעשיהם ומגדל עיר שבנו מפני
השער מקום וב^נין דאדםקדמאה: בנוי שאמר עןהדעתוזהו פרי

ת יש הנזכר ע  ומעלה ממנו כי העליון אדם שהיא במטטרון שהוא שאמר מי יש ד
 לו דמיתתערכי ומה אל תדמיין ואלמי יי) (ישעה כאמרואלמיתדמיוכיואשוה

 שעיר עכין הוא שאמר במה הזה הספר בעל הרב נטה הזאת הסברא ואל (שם)
אומר ובפכתהאדם ־ בפכתהאדם יתבאר כאשר הנבואה מראה שהוא קומה

 מראה אמתת לפה מפה קבלת אם תוכללהשטל האדם צורת בכין שידעת כיון
 והיא קימה שער ההיא למראה קראו ורטתינו!ל • לנביאים הכראת הנטאה

 אמר זה בראשיתועל היודעשערושליוצר אשרחטאבודורהפלגהוהואסוד
הנביאים וביד נאמר ההיא המראה ועל • כדמותנו בצלמנו אדם כעשה הכתוב
 וכן אדם פרצוף מימט׳ תמונה סימן דרך יצחק הר ואומר יב) הושע ( אדמה
יתבונן הזאת המראה בענין והמקובל ־ מגרמישא אליעזר הר בדברי מצאתי

 שאמר כמו והנציבה העברה עגין על ויתבונן כתורה השית אצל הנזכר הגשמיות
 הכפמתיך ׳ התנועתעכל טגיכי וכל (שיוועלד) שם עמו ויתיצב פניי יי׳על ויעטר
 רואים שהיו ומתמונתאדם קומה משער הענינים אלו כל כי שכיכע נראה דבריו

דשככתאלא גופא למטטרון רומזים בערה הנזכרים הגשמיות ועגיט הנביאים
למעלה



קנד פרק חייט
 מ5לש זה הכמאה בעמן המרכבה בשער בזה דברמ פירש (שד • חלילה למעלה

 (כאשר הבזכרע המרכבה שהיא משעלשלתמרכבעיחזקאל מעלה של מהמרכבה
 שראה פכים הד והס ד׳רגליס ל:( יש בהשפלשל( כן רגלים ד העליזכה במרכבה יש

 ה(א הכסא אמר(זה שד ■ הנפרדים שלם זמשסמיגחיל יחזקאלפכיאריה(כ(׳■
 שראה החיה ה(א הזה ראשיהחי(ע(הרקיע ששל הרקיע «/חעי( לבנעהספיר

 אלהי יגחע היה אשר הכסא עחע ראיעי אשר החיה היא הפסיק יחזקאל(פיריש
 יחזקאל שראה הכרזבים יהס בהריסה זכרכ( אשר הלהט היא ההיא ישראל(החיה

 החיה יחזקאל הזכיר שד(כאשר אחר (יקזקאלי) המה ואחר(אדעכיבר(בים
 המראה והיא השטר שהיא העלייכה החיה לשליי ח&(י השיג זכרני אשר והכריבים

 בכל הרב של מדעעי לי יהנראה ־ יכי׳שכל העגין כל נראה יחמני לנביאים שנראה
 שהם הכסא פחת אשר המרכבה יאייגה גדיליע קטניעעס חיייג שיש מפגי כי זה

 הארבעה מחעיהיהם מרכבה יש הנזכריע חיייג הארבעה יהם החייעהגדיליע
 מחי/ אשר יהלהט החיה היא יחקאל השיג אשר חייי/נישאימהמרכבהיהרקיע

 השיג תייי/יחי/יכה הארבעה שלראשי יהיא חטטרין שהיא ארבעחחניי/השכינה
 ‘ לנביאים החי/דמה המראה יהיא העטרה שהיא לעלייהחיההשליינה מעליי

 כלכל נאמר שבשניהם יבעטרה בנדיק היא הנזכר קימה ששר כי שפירש חי ייש
 שפירש חי ייש ־ חדה לשין היא כי יי) הארץ(ישעיה עפר בשליש יכל מלשון היא יכל

 כשחה הם עלייכיי/ השלש כי ששר אין למעלה כי ילתטה מגדילה הבכין בכל שהיא
 אין לפביכמי הכי/יב יזהישאחר קגי(י/ השש כשערי בי אשר יהשבעההםכגוף

 קצהו מלשין הבכין קציימהמדיתשל כקראי זה בעבור יאילי )ליםק«נז1ק ( מספר
 קצייעמעלה ששה בעל בגיף אם כי יי/יחס לא שהששר ששר אין למעלה כי מראה
 דעמ ילפי • ששר לי שיש דבר כל משערים הם אשר יאחיר פגים ישחאל ימין ומטה

 רבי מאמר טיבא לי קשה דשכנעא גיפא חטטרין על הזה הששר שנאמר הראשון
 אס כי נברא איכיחטטרין ייצרנו יהלא יכי׳ ייצרנו של ששרי היודע כל ישמעאל
 לתמששר להם שקשה מפגי הזה בדעע נכנס( יאם שילחה בשליחימ השכינה
 אל גבול לפע הרציעה יהימרה האצילימבחספר שבא מאחר כי לימר יש בייצרכי

דה יבאה שדי בשם האצילית  במחלמהספר שפרשפי בששריחיגבלבח( ה^י
 )ז שיר ( לתמר דממה קיחיק* זאת יפסיק הכל נתפשט משם כי לזה גס הימרה

 ולחייוכעריגתהבשס (שס) יראשיכתספז (שסה) ופסיקקמציתיומלחליס
 בסופם איחר קימה שעיר רמוז הפסיקים באלי אשר שש(שס) עמודי ישיקיי (שם)

 על אלא נביא חטטרין על זה נאמר לא יידזעכי )שם ( יכי׳ ריעי זזה דידי זה
 של חדה נקראת היא ולזה השכינה של דשס היא תפארמוידיעכי הנשם הדיד

 החדה יצאה הביכה ימן הבנק כל בדפעס היא קימה ששר כן יאס הדוד אברי כל
 שערי מי בה כי הביכה היא ימי «) ישעיס ( חים בשעלי חדד מי שנאחר שלהם
 הש^ה ידרך פלוני היא שאיחר׳מי דרך על בשאלה שהיא מפגי כקראמכן יגס ביכה

)לו דן ( <ט ונתקין • לנכח שלא שהיא מהעין הסתזס הדבר על הזאמלבא
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תעיעי פרק חייט
רחם כל פטר עד ז«׳עש בא(ירא פי;ימא נקודה בת והאי בע עמן בראשית

ותאי )w o»Sp( ההדתהוסאלתהוסקודאלקולצנוריך למ) (דן שם ושד
 תריןששון לקבלייהו ואמן שומע אני שניריעיס אמרידאלדאאגעמימיןקול

 וערוייהו ־ המיס שקתית דאתקרון והיד כנת סהי ותאי מיס אפיקי דאתקרון
 ביהכל דכלילן ואיהוברית דכלילכלא דאיהועתודא אשתקייןעלידאדצנורא

 מעח ונפיק דנגיד נהר דאיהו ו' מאת אתשקיין כלננורקאמן דמפא אכרין
עכ׳ל• עלאה יס דאיהיי'ומניהאתפשסתה׳דאיהי דמיא מעינא דנפיק נכור יאיהי

 הוא קומה שעור כי ממנו ותדע לפניך ברור הכל עטלף עוני ולא לן שכל עיני ס וא
א הכינההי  אבר כל מדהשל עתאההיא מדה שלהסיש הראשונה המדה מפו

 בפסיק שלהס קומה ששר המקובליס מקנת רמזו הדפ ועל הנעיס מהדוד ואבר
 קומה בו יהוקס מעלה של המשק הוקס מטה של ההשק כשהוקם כי המשכן הוקס

 העדות משכן המשכן פקודי אלה אדאלקיס,כדייקבפשוק שלה שלו בגימטריא וגס
 זה כשהוקס כי עליון ומשק תמתין למשכן רמז משכן פעמיס שני (שמיפליו) וכו

 הפרשאותהללי כי בלבבך תחשוב ואל * זה נתמשכן זה וכשנתיישכן • זה הוקס
 שהאנילות ידוע כי כאלהית במותיי ששר הייתכותן כן כיאס חלילה כפשטן הס

 שאחז ושנראה תכלית אין עד סוף מאין אחר הזהר ובספר הואחלקהלקית*
 וכו' סוף להם אין ותכליתן אחר יכירה בספר וגס ־ תכלית אין במדתמלכיתלשון

 כי כחס בעכין הוא ששר לשון להס חיחסיס אנו ואס הזאת מהטענה להרחיקנו
 במחשכתו שעלו חהדבריס יותר לפשל האצילות יתפשט שלא וגבול ק׳ן נתןלנחס

 ולשון אלהיית הסכמית אשר קומה שלשעור הפרסאות עסאלו היה הששר וזה
 מחברו הנבדל וחלק חלק כל חזה זה הנבדל הדבר כי פריס חצה מלשון הוא פרסה
 היא וזאת מוגבל שעור על חורה וכן לחמך לרעב פרוס הלא מלשון פיסה נקרא

 כמו למיס מיס פין מבדיל בראשית(יהי כמעשה הקבה אמר שעליה ההבדלה
 לפשל גבולו אחד לכל ונתן מאלו הכחותאלו האנילותשהבדיל בדרוש שפרשתי
 די ולא חברו בגבול יכנס שלא שסיף ולא תפא פה עד לו ואחר המיוחדת הפשלה
 מלאךוכח אחד לכל יש התורהשהן.ן ־פרשיית אפיל? אלא הנבראיס פדבריס

 בא • חברו גבול להשיג שלא משפתאחתלחברתה פרשה לדלג ראח ואין מחינה
 מלה אפיל( א( פרשה למפסק באוריתא דקרי למאן ליה אסיר פספר״הזהר וראה לן> כ
1 tiv בפרשתא מלין יפסוק ולא יפסוק חד׳^אפאתרדפסקחשהפרשי^לעמאלאשלחא 

 חד כל קבה קחי פרשיין דאפסיקו בשעתא דא ורזא דא בשבתא דשבתאחרא
 ואתעטרו שתא כבל פרשיין למפסק הכי דאשליחו קחיהכיון וחד׳אתעטרוקאיס

 ליופיאלרב קרא שעתא בההיא פלוני משבת ואנת פלוני חשפת אנת ואחר קחיה
 וכל דאוריתא כשמושא לון וחני דתחותידיה קדישין רתיכין ותלת ולחתשין מחנא

 ורתיכא פלונית דשכת פלונית ליהלהאירתיכאעלפרשתא חני ירתיכא רתיכא
 ואסיר דיליה שכת ההוא לאוריתא משמשא פלוכיתעלפרשהדשכתפלוניוכלחד

ואפילו נימא כמלוא אפילו דחבריה כרתיכא רתיכא ולאעלא באלין ^ין לערבא לן
בחד



̂»יעי מרק חייט קכדו פז ת
® היעל■מעשה ענץ b אלא חד אע אפילו תיכהא( כחד  עי׳דעלךכיהנק
להטעגעמע מק<ם מנא לא הקדמוני לון דמני קלה לון דפסק כמה וחד חד

 ישראלילהעלגשכדילקטרגאלאבמדמ־כישם מטריהןעלbפרשייןכלחדוחד כאלין
bל הולכים היו שישראל שראה מסגי כמי אכון סלקין דא פרשה מפעטרא כד דא p אע 

ואזי סיני בהר העירה פרשפא דההוא
לכן היוהעא ק W אבל * במשובח ישובו אם חבא לעולם בנבורא דאשפליס

חשבלקטרג׳כדישצא והוא הבריאה דרבי השחיתו המבול דור ההיא לון ונטיל
ולא מניאותו יעפטל גם מאסם והמנהיג הפועל לשר גנאי דממכא רתיכא
להוניא מקום מבא ובאשר עליהם רחם ולא הגדול השם וסליק פרש׳ בההיא

אלא לסמל פעולתו האדם לחטא וקרוב למטח עוד יתבאר ואמן קלה קמי לון
ג' ומנא • עתה מעשה עגין היא הפלגה דור של וחטא קיימין ממש ממן

 מלבר והם סיועים ממשה חוץ ישראל בל כי במדבר העגל קמי'ואמריכדקא
לוןחזיסלקי׳אכון מדבי זהב• ואהרן לא מ

 מן יונק הכמש כי אהרן וגבורתו• כמו שם כי ומפעטרןעלכורסצקדיש׳וההוארפיכא
 המי'לכן סוד הוא ואהרן ־ ממים יובא ואש העמד דכל פרשתא רפיכא כל קמיה משמשא

מש כי מפא לא אהרן כן ואם ־ לאהרן כריך היה טרסייא כגו מפעטרן ה(b(ושכי^ שכפ
 'ט!עה לא אינו חטא אהרן והאומר • ממים יבא לאפיחדא סלקא איהי ונהאי קדישא

 פעלו ולהוניא בו להתלבש וכדי מחנכו הוא ווהב כך כגיפי חדא לאb יאפעביד לעילא
^ דכל פרשפא דאשלי' מאן חולקיה ה זכא ס  גדולה הכנה לו היה כי וקטרגם בא לכן ל

אותה ונתלבש הזהב נומי פרקו אהרן אמר לכן דאפסיק כמאן יא<פ כדקא ושכפ שכפ
 שוי מעני יניקתו משם כי ההוא בעגל הוזהמא זה מכל העגלה ־ לשגכג כאן עד לעילא

 סעד שערש ממה וגם י שעשו העו היא וזאת ככחו' הכדל לפפ הצק* היה למעלה כי
 ומן עקר הוא כי ידיך תנת אל המערכת יכנס שלא הככראיס השעלופ אלהיגפ

ענין מורה זה b(חכרג כגבול איש
 כמו אלהמפ כחגפ הכזכרופהס והפרכאגפ וגכגל שעור אחפיש לכל האופייפכי

 היסודיפלכלם המדה היא כי הי' זה על והעד האגפיו' מורים עליהם אשר שאמרפי
 אפה אלפיםפעמי׳יופר אלש הכזכריפאלן> הפרסאיפb אפי׳שפטיל כן לא שאס

 הענין להבין כלחכו על אלא מזה לאל חלילה ובגשמגפ כמגפיי כששר איפו מכניס
ףשבעים בפקון ועוד שפירשפי הזה באופן הזה ד  פחזהבשערא ואפה קכא) (

 עש שעפא בכל ליה עגי מיד עלא׳וכו׳עד כפר דא ז) פז(שיל כפס ראשו אפמ' עליה
 דזער וששר אכפין דארין ששר כאצילי׳יאיפ הוא קומה שששר מתנו משא' הכה

b אחזי אקיק שאחר ומה ־ אכפין  bפהb)פי׳לשש הוא אקיק כישס (פוכ('פיר(ש I A Al ׳1 1 . ,

 I וזה ויהיה
הוא אל הגה

ל אלקלפוכן־כלשארהשמגפהסאמייםלשסההניה• כ  דורהחשלהשחיש א
I J * א לכ עערכת
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 התע\רמ שלמטה לה1הארץ(בעמ על דרכם השתייעאע הם הבריאה(כז׳ דרכי
 שזה מהקליפגע(מפני אס כי השר אל ההשפעה באה שלא בפגין למעלה דוגמתה

 של^ ומפני גנאיאלהשרהפימלוהמכהיגלזהגסמאסםהשסהגדגל•
 לשת(ט הכהמית הותר( אם כי הפירוש וכוי לגמרי הכשר להם נאסר לא כלם תטאו

יתרה מעלה שיקנו מפני היה ולאכול
 חחמז קול זולתי שמעו ולא השיגו לא כי אדם למדרגת׳ בהמה ממדרגת ויעל(
 השיגו אשד הגדולה היד והיא לעטרה הארץ t«1 בשר לאכול אסור האק עם

ה'' עונד שאיט הרשע כקרא ת  היד את ישראל שנאמ׳וירא כמו הים על ולזה א
 למה הרומזת והיא )יל שימיג (הגדולה מפני הראשון לאדם וכל מכל כחסרה

 דצממה מקו׳הרב במדב׳אל בנסעם ולכן בשר לו צולק היו שחטא וקדם חטאו
ללכת ההוא העזר להם טוב כי השבו אמנם השרת' מלאכי עדן כגן

וגבורתו כהו שם בי הרב במקו' לשניהם תאוה כשר להם נאסר תטאם מפחד
 ויסודם וההרבן המלהמות בעל הוא כי לזכות כמצרים שהורגלו יר׳מאחד • וכו'

כוונת היתד, לא ואם ־ הכל מאתו כי לעבור עתה והתחילו לשעירים ולקטר
להנהיגם הגבורה כה לעורר רק כולם תאיה כשר להם יתיר אם כי אולי העגל

הש'הגדול את ישכהו ולא ההוא במקום כביתו אחד כל לזכות שיוכל כמדכר
 המיא׳ממזנרי׳וכענין אשר בקרבו אשר לזכוח מזה יכאו אוכלים שיהיו הבשר

 בכה רי׳rמ מארץ הוזגאת אשר שנאמר תאוה בשר להם נאסר לכך לשעורים
 גדול כה )לב שמות (הזקה וביד גדול ויהיה מועד אהל לפני שיזבחוהו מבלתי

 לעט׳ותהיה רמז הזקה וביד לתשאר רמז כלות גנד של̂מ כלו ילויהיה לשם הזביחה
בקרבנותיה׳במקום שהיתה כמו כתנתם :לששרי' לזביח המלומדים ההוא הדור

הדין מדת כנגד פרים שהקריבום ההוא אימתו
 הדין מרת תהיה שלא שלמים כלם והיו

לק«ץ רעה היתה קזגתם כוונת אך י טובה הבונה היתה אז לפניהם שטוהה
 שור נקראת העטר׳ כי ובעכור ■ שעשו הילז והיא לזאת רק לבם שתו ולא בנטיעות

 המרכבה מרגלי אהד להם לקהו והנה • שור קרוי יומו בן עגל כי עגל הזנור׳של עשו
עוד ועשאוהו • המרכבה בפנת שיתבאר ובמו מהשמאל שור ופני שנאמר וכענין
 וכמו נמשך העשר במאל 10 כי פוןיאתהrמ הזהב כי הדין מדת אל לרמוז מזהב

 הדין מדת בם פגעה הזאת הרעה הכוונה ומפני • וכבוד עשר וכעומאלה שנאמר
לטובת כוונו מהם יש כי כולם מונתם חשה שלא מפני אמנם • כמה מהם ונפלו
 שזכרם כמו בנטיעות לקזנץ כתנו מהם ויש הגבורה כה להם לעורר שזכרנו כמו
 • יהזקאל שבמרבבת לשור ממעז זרה לעבודה לבו שנוטה מי כן גם ויש כן גם

 הבשר להם נאסר הטאוכולסלא שלא ומפני כסוטות בדקם כימשהעה אמת
 מפחד אמנם עשבהעזדח את ואכלת עליו שנאמר הראשון לאדם כמו לגמרי
 מועד אהל פתח אל בחמתם לחבזא אותם ועוה תאוה כשר להם נאסר חטאם

אדם בחיות כי ^״עת לך ישי כי ההוא• הדור כלות עד שלמים ולהקריבם לשווזטם
עדיק
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1.._1— I

 חכוזמות כל על מוטלת גמו׳אימתו עדיק לבת כדמי; הזאת
 יאשיעט (וחתכם ומוראכם עזגאמר כמו ביקר אדס שכאמ

 נבר'בדמות הוא כי לערכו נבראו וכולם ב כמשל ילין בל
 הכל על מלך היותו הוא וראוי עליון ■ כדמו כבהמית

 שאמרו וכעני חי בעל ומות׳לזמולבשר הפיכי (מליםמט)
 לו עולין השרת מלאכי היו כי שחטא טרם הראשץ אדם על איככ׳שילטת המיה

 נהפךענייט שחטא ואחר איין םאזסזנכין) ( בשרועוללין אלא האדם על
שר א ונאסר לצורת כשכדמה  חשדה עשב את ואכלת שנאמר שזכרט כמו מ

 נח בא וכאשר עליו מוטלת החיות אימת והיתה נ) (ראשית ויקרו כמוה בהמה
 והקריב יעיר׳חדשח כמו הזמן שהיה אח'המבול והיה חעדיק בל הכפש שהיא

בו שאמר כמו הבשר לו חותר שלמה בכוונה עולה קרבן יליןעמו:
 וכן (יאשיתט) כל את לכם נתתי עשב כירק הכתוב כי

 בארץ לחכנס בעדקו השני הדור וזכה המדבר דור כלוח 1או
 באו כי הכשר להם נאסר 4א הפלגה ובדוד * תאוח פשר להם הותר הנבחרת

 • בשר לאכול אסור pהא עם ז״ל ואמרו ■ שזכרנו כמו השכינה כנפי תחת לחסות
 לכן לעטרה רמז והפנים השם לפני רק בהקריבם כווט מלא בעבור ואביחוא ונדב

 • מדה כנגד מדח הדין מדת בחם פגעה כי עת כלא נפשם כפרידת ונענשו זרה עשוה
 חסרט השמים למלכת לקטר חדאו אז ומן בפסוק גם רמוזים שאמרט וחקעועים

 הכוכבים למערכת לרמוז מלא נקרא ־ חסר וכתוב באלן» מלא נקרא יריייס) (כל
לרמו? חסר וכתוב * להם ומקטרות השמים במערכות בכשפים משתדאת שחיו

כי ואולם ♦ בנטיעות לקעץ בן גם בווט כי כלומר השמים מלכת שח״א לעטרה
 למלאכת לקטר שחדלו אז שמן לומר כל נקראת העט׳ כי וח גם נרמז כל במלת גם

 המלנר) א<ל<י0חפלג׳( ודור אדם הביט'כי והנה ־ השמי׳חסרוחכלכיהואלהםלבת
 ברבד כי נענשו הנכבד השם את לכבד וכוונתם שמעשיהם פי על אן* ואביהוא ונדב
 • אדם לבני נתן pודא בשליח תלוי הכל וכאלו המשלח בכבוד מעטו לשליח כבוד
 ימעזול והוא בגזרת רק עולם של קיומו ואין המתון* ענין הטעם בפנת בארגו וכבר

 כטעם נרדית המנקת ובסלוקו הרחמים מפע יסתלק האשת את והמשליט בך
איט ולעתים הנחש מזגד לחבל למשחית רשות נתן ואז פני על אותי המכעיסים

 וט' תעאו לא ואתם בו שנאמר מערים במרי מיתת כענין לרשע עדיק בין מבחין
 את השחיתו כאשר מדהקשח בם פגעה איך המבול בדור וראה בוא (שעזיניב)

עולם של לקיוטו וישר טוב הוא אשר הפועלים כפעולת מאסו בחשחתתם כי דרכם
•1 ;2 ב לב



 הגדיל
 אתר שכן כאד׳(מ

 אד׳הגייגסצדק
ג י ה תב) ע שי  (רא

יאילי

•רקתעיעי חייט
 להפריד פמ;« היה חמאם סדיס אנשי וטעם השמליסומ כין עגמד השם אין כי

מכל מכען כי חסד שהיא הכל מחצב גכירה(מלכיו/(אס הס השיירים
 לכן הגדיל־ לשם וחטאים יעים יהין חסד־ שהיאהי/פא' אמצעי כלי טי/יהס יכנפי

 יש כי לכליתם עליהם חמס לנעגק מה באה מה אליהם באה יתרימהעילס•
כשהשכל לדעמכי לך יכי עליהם לצעיק

ק ולכן הכצעוןי/ה פי׳ יהי תל ס ש ובא הרחמים שפע נ  להפריד מכיק האכישי הנח
שחת חוח על זוהמא והטיל עשי אלי הכאה  איעההמדהמןהבנין והוא הכל ונ

 וכבר (ראשיתי) לבו אל בrויתע שכתוב )ראשית«ט ( כלה
 הרחמים לעט'ועעוב רומז הלב כי ידעת השם הזכיר

ת רדוי הוא ק מנ  בין עומד השם אין כי ה
ח נאתrב חיה כאי»־ השורים  התיבה מן נ

 הכתוב אמר אך ־ למטח יתבאר כאשר
■ בארץ האדם את עשה יי׳כי וינחם

 את עשה כי הגדול השם נחם כלומר
 חסר עשיתם כי נחמתי אמר וכן ארץ העט׳הנקרא עי חאדם

 שעשאתם נהם לעט׳כי התפארת אמר כלומר למם תיו בין יוד
 אפילו נשחתו והנה ז״ל שהזכירו חרדוי וועא נתעעב ולכן

 אלקים ויאמר שנא׳ וזהו בהסתלקו לדין להם נדזפך כי ברחמי'
 כלומ׳שהו׳ישחיתם מעזחית'»תהארץ<^שי׳ל() וכו׳והנני לנח
 והנם הם ישחתו הארץ בדישדזתת פי העליונה pהא עם

 ותובל בהם חלק להם ואין עדן ומגן הבא העולם p נכרתים
 מלת רק הגדול השם המבול כדור הוזכר לא למה להתבונן
 התיב׳אמר מן בזאתס אבל • הוא לאלקי' המשפט כי אלקים

 על אשר חיה נפש כל אלקי׳ופין וכו׳כין הברי׳ אות הכתו׳זאת
 אשר • מעלה של הדין אלקי׳זומדת בבד האדץ(ראשי'ט)ופיר׳

 ־ רפה מטה ועזל קשה מעלה של • מטה של מה זו הארץ על
 בפדש׳כי שרמז הנה ־ הארץ הכתו׳על שאמר ממה זה הכימ

 • לזה נזקקי'זח יחץ ולא השוורים בין הרחמי׳יקום האו׳שהוא
 ולכן ברחמים אך בקשה נדונו שלא שזכרנו הפלגה תר ענין עוד להתבונן ותוכל

 רחמים היות היא השם ירידת בי נרדה הבה ייי וירד רחמי׳כמו של שם נאמ׳עליהם
 סחם ואנשי • ישובו אם הבא לעולם חלק להם היות בעולם חיים לחם וחגיה בדינו

דכרי׳רבי׳ בהם הזכירו רז״ל כי באחרי׳אך ינוrשמ כמו גדול קזגוץ נמזנ׳בחטאם לא
 לחסד הגדול השם שהוא רעי׳וחטאי׳ליי׳מאד היו כי ומפני חסד דבר מכל חסרו כי

ם כי מחסדו  קעעו שלא לכלות׳ומנני חמס עליהם עוקrל ה מ אליהם באח הסד• ח
 מן שם נר וכאשר זכות למזנואלהם עליהם ברחמיו השם חשב בחסד כנטיעו׳אלא

נגזרה שכבר חשב כי • באד' הגדול השזם הזכיר בעדם אכריזבהתפללו הכתובי׳כי
עליהם

 ייפגעט* סשס יסתלק
 עילה כשסשכל אמנם

 לממס לרעיז כיינתי
 ולא פנימי בדבר יותר

ע  אל ההיא הקנון הגי
 מקבלת ההיא המדה
 וזהי לכלותם רשות
 ארדה הכתוב שאמר

 הכנעקתה ואראה נא
 כלה עשו אלי הבאה

 אמר' • אדעה לא ואם
 שלי ממר ארדה מה
 ואראה שלי מה אל

תי' הכנעקתה כו ל  מ
 לקיות אלי צעק'הבאה

 לעשות ממני ישית
 ־ אדעה יאםלא כלה־
 ייהbייני'P אינם ואם

 ׳ איקס כלומר אדעה
והוא



̂י פרק חייט קכז פז תשין
העטר מד לנין 8הנפ גלגזל עגין והוא כפש^ן רמוז עבין יש כי י5מפ ואולי

הם למלי'4 מכי שני כי לדעמ לך ים אמר קיו) (דן סש ובתקון ‘ וכי"
 אוי« מקמי;לסי(ןבכי"•4?מן(אק<4מקמי4אקי תליין ככינין אלין כל רככן שמעון רכי

בעמר מלכי הייגי מאט דמיו שן מקע שהיא שכי שס מכואר הכה יכו'עש כמיזשכה
 סן1י מכירת קטא

 שכי׳כי כיעלגליפגנס
 עם מדקדק הקבל

 כמוס אפי' הנליקים
3תמשי ילא לשעול

 כישעש מק שלשי
מאותם אלא גמירים

כי האחד דברים
 העיבו והש׳ הדין בסדת הגזירה עליהם הקלפו׳ליה המשיך

 ביקוק השם נכתב שהרי ברהמים תמיד פשתן שהכי' בתה
 הריסה ויש ־ משם ישכילהו והמשכיל כשר לכסית העשוי

 חטאו כמו ההוא לשר גנאי כענין שהוא היא והערזה ערי'
 הכיא אהיו הכל כי כנןרכש קין של כאשר הקלפית
 קרבן ועשה ומהלביהץ עאנו מככוחת • כמקומו כארתיי
 שהסנדיקשזטנופיי' חסר של חוט להמשיך כדי ישה כעין נאה להחליש כי והשכי

ממיז שכר לקעח שלא כדרך העולם עד וברכה היים להביא כחההרגאתהכל
השי׳ לכן כבר שעשו רעה עין הרא׳כקרבנו קין אכל ־ הקרבן יזה אליה הדומה
אמרת מלימה לו מכין מהלמ ולא האדם' משרי רק הביא שלא שאת' במה תכואר

עמן לקית(לזכות • ששתן מזרע שהביא וככר׳רכ׳אמרו חובא עשית מה
כדישיסיהכקילמזור כששתן רמוז ענין יש כי משני ואולי דאדקטלתלאחזך

מקוס אל ולהתעלות ישה כיון שלא ומשני כקכלה כן אמרו :וכו' ליה עגד לא
שתהיה קדם ממצב'כי • באדמה רק כיון לא אולי או כאדמה־ ואולי

 כמה להתעלי' יאיים נאמר לכך מלמעלה מקבלת בהיותה כה מעוט כה רמז ואולי
 מגלה מלאכי כתיתשל שעה לא מנהתו ואל קין ואל • מנהתו ואל הכל אל ייי וישע

מלמזוי אותה מונעין והתקזנף אשו הרה מנהתו אל שעה לא בי ובראותו ראשיתד) (
 לכן המלך בית אל ותאומתו הוא עכיT כי תבל כהריגת יותר להרוס כמלכו אה

 עד ויתגלגל יתגין תגמתהכנין שבע'חיו שהיו ותות ואדם תואמותיו ושתי והכל
 לת• מקום ימצא אשר וחוה ואדם • ראוי העולם קיום ובהם כשכיעיו' יתבאר וכאשר

 שהמדה כמכו ומזל כי ידוע ובהיות ־ לענשים שרש שהאלן כמו לכנים שרש וזיו
 פגגמי' רק איכס ההיא יוליד לא אביו כי חשב חענשים אך שירות יוזניאו לא חשרשים

 הבהיר אמכם ושלש־ חענשים הוזניאו אשר האילן שרש כמו ואשתו הוא כי עוד
 שזאתהמד׳על כוונתו דוגמת בהם ראוי העולם וקיום ותאזמותיהם ואחיו חוא שחם
 כמניע ןאין ־ דור אלף את לחרוג חשב מנחתו אל הש׳ שעה שלא ומשני • עליון
 אבל ממש דור אלף עד יחזור או אחד הנכבד המנין מן יחסר ומאשר הכל את אחיו

רל והרגו עליו וקם שני'־ כל על יתקיי׳ממנו או ובהו לתהו העולם
 ישא ולא נדה ממנו ידה לבלתי מחשבה חשב ית' שחש' אלא

 מחשבת השך העולם הושתת וממנו הבל תחת אחר זרע לאדם ושתלו נשש אלקים
 הענן« ייבש כאשר ממ שרי לאיועיא שהגזע אעש כי הבין ולא ידע שלא הסכל קין
הנקרא הנפש גלגול והואענין שרי שיוזניא תחתיו כשרשלהועי׳ענףאחר לחות יש



Tfi השמיעי חייט
הצדיקממם עם ĴכמיP שנורה דזהקסד כי יל זכי׳כי אשתו כשאיה כי ואזלי

שהוא הגדול היוכל עד ויתמשש ימסד הטנו״ס סעילה המשיכה אילי
 מי׳השעם מחסיון שנא הגלגול אלן>דוי*אנל מי יש כת של אשמי שנשארה
 ליא ׳נערך ועב היאלששממעמאעהדמוע• לי יהיה שלים לאמי כלכי שממכרך

סול •ווהי גלגול לידי כט)כלימר (דניים
אתים שני כי הינום• בו לדבר עתיד אני אשר תעבור סוד שאין כלכי שמישב

וכאשי את משרש הם של נפשו נתגלגלה כי הזח המבוי בסוף מאמר מה עגש לי
יבא ערירי יעועהאח קין כי העולם ממנו ונשתת בשת הבל ליקחהעס׳ שאיני

ויקיים וינסאוע השני אעש עולם של בקיומו ראוי חיה לא עקר למישלמשזהי
 קין והנח שרעה• ממני בתשובה ששב היא עכע הקצי׳ן
בקרבן הגרועה בכוונתו אח' כשני' חטא בזה(אין גם סיעה

 ימה • לאתי( זרע
 « הינם מן הורע

 עועלת ימצא יהיבמה
 ממס הכפש יומ'גדולה

 אחר ימנאבמקו' שלא
 •ונאחיי קרובו שאינז
 יוער מניע העגין

 שהם מפגי עועלע
 וראיה • ממחנבאתד

מע עי • ואונן מער

 חמנין מן אחד להחס בו בחושבו והשני עיניו יי׳לכגד ירא'
 בדוגמת עולם של לקיומו ראוי שהיה י זה כעגין

 אחד • עונשים בשני נענש ולכן עליון גמירי
 מחשבתו כנגד והוא pבא ונד נע היותו

 שחזר 6אע השיני הענש אויע) נדנד אותו(סא לנגד הרע׳בבנין
 • ובזרעו בו העולם יתקיים שלא עליו נגזר כבר בתשובה

 והטעם קין של מזרעו שהיתח נח של אשתו נשארה כי ואולי
ק שהוא הריסה יש עוד • השביעית במבוי יתבאר  כי גנאי מ

 ^נן רצה בני'(לא בלא רק (סאבעעלעהשלית) בהשיגהחכסכיאיןתועלתכשליח
 כ̂ד לאתי( ורע לקיי׳ כי ויאמרו הטעם במבוי יתבאר אשר וכענין משלחו בהסכמת

 ל( לא כי אונן זידע אשר המרגלים על רמוזה הזאת וההריסה כשליח כה אין
 יאשי׳לת הורע( יהיה כמו החיים בארץ דעה וכתנתם הארץ על רעה דבח חועיאו

 ה(א נם ערירי זמע שלא נענשו ולכן ממנו הוא חזק כי במסוק זיל שנתעוררו
 יה(ל' שבא עד כאתי( יש (סאהואע) כזאת להריסה י מדדז כנגד מרח בארץ יכנסו

עגמו(קיי׳ורעלשניה' הש'במקום יראת ואין לי יהיה שלום לאמר בלבבו מתברך
 כי עאימים נולדו ולכן בענין עוד למטח אזכור אשר היא הזאת וההריסה • ההוא
 בבע נעגלגלו שניהם לבארה ראיתי הריס׳קלה יש עוד ־ מלך שלבת במשל חיהוד

 שאו״ל הטעם אתע• והוא ההוא השר להזהרבעניני יש כמה ממנה להתבונן כדי
 לאכול אסו' האק עם לא והם מעמים בזנור בהכותם ואהרן משה של החטא ענין

 נם כי מפגי הוא בשי לטעות •מלים שחיו ישראל בעבור רק ההוא במעשה משעו
דוגמא להם הבהמו׳יש בהסכמת שלא השליח יד על הבה כל כי ולומר בו

ה מנד והס למעלה
 בעמרע להסתכל ראוי ואין העלך בשרביט להשתמש לו שאסור ל ר האסור ווהו הבר משור הנמשך

 עלהערנליסדעלךכיבומןההוא רמוזה * התוטאיס בל הדין והוא המלך(באוצרותיי והב
מרעה פתח למה תסתכל אס דאיעא כשבילי יעאpד בשבילי כקיאיס והיו דעה דור ישראל כל היו

בלשון



p חייט־ a קכח פז תעזיעי
 •)9 לא {א9 כ* א(1גמל ס09<א9ש 9מ בלשק היהכלעי;( (כל {!למעלה גטירז1

 C9D כעמר אגל ־9שר(ןקליל9מש(«ןבש<ס הממכה מ אין עמסטרון
ד כך כל שהעמיק (מפגי לדין ע 9יע9 9מ לדעת ם9כמי9מ שלק דעה ««ד<ר9 מ

 ליממ עליה י«םנ9עם9 אל ששל 9P(כקכתס־ שסשע(כרחמי'לכןטעהכ((אמכיה«א
א«ימ׳המיןנל«׳9לשיי (הריפא למיח)

 לכשל (אין עעכה כק «1ע9י(*כ(לי'ל9(שאש 1לח0ם כהסכמת ( המשלת מכלי
 כ« עלם של מנהגי )9יל על בוה באיענלהעשי׳כש כק אין כי (ל«מ “ה( ככאן וממסר(

 נייישיתקיי׳מהשאמר כנגד מנית עעם הוערמלחכו׳עוד ולכן אמר לעמרה(ל(ה
 וי׳ יפוןיד עה הפציא מדה pKn בביאת נענמו לכן האמת רשייו׳הס* כ' שמא

«7(בע(ףןכת(  עלצנאהעה׳כעחם הארץ את קדמו לא הם מדה כנגד ץ
של א ארקד  האדמת מ^י יעל להראותכיימבהכחלהעמו׳נסזהעל ^(

 שאמר מהי ־ כאדמה בי האמנתם לא שאמ׳הכתז׳יען וזהו ידה ש5< המגיה יכו(אמר
 •אס הרפה הוא הקוק אמונה נתט מלא כלוט להקדימניום׳ יאחך יעה המאמר כי

 אין עמלי'גממשלמס להם אמר וכן העם לעיני לקדשו בשמו מההמקכרקצרי)
 לאי «אם3מציא(י לנטל היוד לא בגללכט יי׳ התאנף בי גם משה «ד

 ממשלמם כס־ניקיים חש" הודיעם לא שחרי פשעו לא הם אכל בגללם אלא הכעס
יעת־ יאיןככךכלום• העי שאמי הנדיעבחודב כאש׳ ה:נור על שם שיעמוד הגדול
 מלני קשכק לא העיי'• הש' «)ני שעמים הכו ולבן בחורב חמור על שם לפניך עומד

 םאין^םb כי ־ מה שאר«י?ראל כשביל גענשו זה כל ועם הנכבד וחש׳ הגדול
או קשה׳ לעשות יכלת גם • תודח במשנה שמפורש וכמו בענין לטעות יכולין שהיו

 גדיל׳כלתיהשפע׳מה• אמרוז״לראח אחרסמךעלחדודחכמתווטעהבשרההוא•
 להמעיח׳ יהערי׳רמו ישראל של וזכותן לאותיו׳ כתרים יושבזטתד שחיה מטטרון

P3 להם P «׳אם שט עד וט׳ ישיבה אין שלמעלה גמירי טתבאמר היה
ש שת* 1והמעריז'־אקרם

ד להם ואמ ר מ מ א ע׳ ק מן להם ^ א  להשמדת להם רמו רוה אם ־ שמנ׳רמזלמשק אם * הידועה ה
 הכע(הקכמה שאמר למה רמו אין ■אם הגן נמוך אשר הקייס לען רמו ־ p כה היש המאירי׳־ פנים
מי לכם טוכנתמו לקמ כי כלא ולקקמם ואמ׳להם * ממנא מאין ט fe ער עו ק מפרי • מ א  לפרי רמז ה

ע להם התיר למה ואת ־ הראשון אלם שאכל ק מפרי 9מי א  כלי מהם הפרי למנוע לו היה אלרכה ה
 הים עגבי׳כי ככולי ימי לו׳קנוו׳־ רמו שהם והימים מיל להם אמי היזסונככר • קנון לידי יכאו שלא

טן תי מינין היט שאז לו היה גלוי אות׳כי שלק ולכן קנס׳עגיה והתאכ' ע  אתהארן !ייטיו ייעל! * יג
מ ותגק ־ לקוב עד מ'•0 ק תי ם מכין • לקומת מטעם וגם יקוט׳הכהר שהיא מל  שעמלו אינעי׳יו

ק כאמרם כתקלה שלה בגכאי וגםדבדו ־ המרכב׳ ד׳רגלי כנגד למוראותם  לדמו! ולבש קלב זכת א
 העם ע כי באמרם והשמגל מתיק לבר וכל לבס ו כחלב קשקהכרמו מכק אלא כקטוליק אק כי

שלהסכידגלולומכעכקהולאלכרובשבקהעלאמרם שוא לרמוזכיאומםהקלפו׳י  מממ כיקוק
ק התקתוכ׳הממופ׳ככגל באק כככמ ולא • מלה ככני םמדה9ל כמלל ולכן אי הקיי׳חה א מ  • מ
ראוי היה במקו׳פלא שכלו שנתעלה עד נכנשכלכךבפרלש אקר כי כלקמי׳וכו׳לעלך שהשיגו עד



רק8 ח»ט
 ‘ כטדז מקזס איה עד וכו מקרא מארי אלין יזהירי ״•)יהמשכיליס שס(לן> עוד

 ובלא נל ל סורס עד <נדף ־ כגון נגין כמקום כט וכשורה י מכס אמשקיא סוס טאמ יט (וכשורס
ר )ואיה! דאיהו ו כמקום כס ופטורה ־ נהיר ואיה! כג ובשורה מ  שוס לאימי יען המגיס א
 ארוך שהיה מאמי מכיא ולפעמים הם המקוני׳כאשי מספר ארכים מאמרים לפעמים מכיא המקפל

^ יסיה ראשו וקפח

מע אי פליע ס תי ידיו כ ת ש שויו ש ר ה * י ץ כי הנ עי ך כל ה  מס ני ופגעה ליכנס כ
ר מקפצי׳כאש׳גם ורגליו ש א ה הו שיגו עד ה ה ענין ש כ סו מי ח ר  והשיגו כדבר• שטעה כ

עי הלם אי כ מאמרים י תו מי כי שכ רכו ש ק כ כ תי כ אד ו ר ש  שאק וראה כיסוד י
שר ואולי וטלאים עקדים ר• בך א א פ ת ך א פ ה ת שראל ונ  מהשלמט אלא למפלה לי

ת יונאסככהכהעעקיע ענין הדין מד א הו מי׳ו ח ר ה ל הי כ ש ת  כעין לארע׳ ומלכומא מ
תן לימיו אקכמה אמרעי מ אל של ו שר ט׳ י ת כלו ר שו כ סכי׳ ה  ־ דרקיעא מלכועא ש

שכ^ סמכון תנ׳ למעזיגי מ ח ה א הי ה כ שי הי ם-ו ת כ טו ל ע דין  הוא שהיסוד וראה ה
שון כספ׳העקוני׳ נכון אל שכ כל ת יו הלו אל י ת תין שר מ מ הו׳ ש

ם וסגהעי שסדפסעי קכל כעני ל תוני הוו ן ו כ' ־ ן כדי ן מ תי כ ה ו
עי סדי א נאוע כסדר ו ק הי ס פ ט דין ה כ ס ח ה ה ו הנ א ו ץ הו ח  מו

רופא יידעעי האפשר כעי מפני ו ס כי ו כנ ץ נ עי ה ם ו  מן לפני
ס ה אשר האיש כי אני נ ע חי מ ה ה אוי ר ט לו ה הבי שר ל א כ הו ה

ה עד הרעייכיס טהור הוא ע ט ק בענינו ש תל ס שר מן נ ח ה ש _____________ ה
א לקמע לנו ידפגי אשר הי ה ו חיי מ מרו ה ה שא קו רון אפ ט ט מ  ׳1הה השר מן שנסמלק ל

תין על הוקס הספר וה ש ב ה חיו מ א פולסי ו ר מנין ‘דנו  שמין רמו ווהן קשק ו
פילסידכוראכנגדשש פספירי׳גסהעצ מייסד
ם מקוני ספי בידו ממנא ־ מבואר יוה מעשר אקעכלולה שכל קציומ וממנו זמחעישראל נעי
ס )קרבו ועל כרעזי על ראשו מתקן התקון יראה הנ
ברא בראשית בחקקסח עוד

 סופו עד עש יכו' המתהפכת התרב להט אלקיס מאי אלקים
)יכו׳ יסיהרא ושמשא ובארעא פשמיא כליל הוס כלא יכארעא פשמיא כ שורה ופסאמ (

 אני שחורה עד לישראלט'עש זעבייתאאיהי סס) (̂ל כב כתקין עוד
ב) נט דן ((P כתקין עוד טז תקין כל עיין ד1ע יכאיה־

ד יכרות כתיק הניאו הוה המקנר כי עש ( כי׳ אדם שיתדא כראשיתכרא  הכיא עו
 וכו׳עד אלין לוקין ממרין דאוריתא כגין יכ שורה כ עק דף לעילא שהניא קנתמהמאמר כאן

ט דף וכן י וטהרה טמאה עד קדישין אפרין ולגבי יו שורה ע  נרך אין כי עש כיה ליס למקאה יכי׳
 שיש אנכי שקילין תהוו לא הלשון וה כסא מצאתי כא שורה פ עק פלף אמנם ■ הדפריס לכפול
 הקיי׳תמן) כמ •ובשורה יכו׳ אקרנין לאבנין תתא' קכמה עלאה חכמה דבוייצר יודין ב דאמן טהור

 היא מעלה מלקיתשל יכי׳• דנירא פילסי כשתין ומחייה לחטטרין אפקוה
 חייא דרבי עיבדא ההיא על מציעא: במסכת חציכיי שכן שלששיס

מהס אחד שכל קציית השש והס דכירא פולטי כשתין ומחייה לאליהו אתייה יכטי
כליל

 ימי ז' כנגד שביעי
 כל שהוא בראשית

 וראה * המציאות
 הפביס שר מטטרון

 קצץ פגה לראש שהוא
עד !אמיב׳רשויותיש



קכט yvn סרק חייט
 ־ האם שהיא הקשה מד^הדין מס משארי הרשמים מהם שנסתלק ממשרה כליל

 יתיינא: שס כקש ד׳סכככסילפרדס במגין מיד פירשתי שמיתהשייס יבשמר
 כי לאבן לבנה ישכין אשר כיתס לממלה שפירשתי כמי לאבן הלבנה יתהילהס
 לבנת כממשה רגליי יתחת נאתר ימליה לבינה יגכ * לבנה נקראת המלכית
בטומאת (שמימכל) הסשר

אחר שכל קזגוות לשש רמז שתין ומנין היצר ־ יכי מהשמאל הנמשך הרפ היצר
 במבוי יתבאר וכאשר מעשר כלול מהפחד הקלמתהניבפי׳ מצד הרעבא

 פולסי וקראום חשח ועקרם השביעיות ימגביר צירתי האדם שמסמא יבזמן
העט שהיא האש ניעומי כלומר דנורא :למפלה ממירר p התמר

וחיאאשגמו׳במחייההזא׳כיבהסתלקז' הפן
 4שנתכ> וכמו אש נשא׳הכל חגדול השם

 שובו ואמרח קול בת שיפתח הזאת כמחייה ונענש ואשה איש בדרש הטעם כמבוי
ממנו שנמנע והטעם ־ שבדינין הקשה הוא התשובה ומניעת ובו׳ שובבים בנים
 על מחיקו מיטת ספרי נשרו כי אמרו וכאשר ימיו כל בטעותו שנתחזק בעבור אולי

הריסה יש ועוד • פפנתי ובלבי התבוננתי במיטב בגמרה אך שמעתי חזה הדרך
 חם פה שבעל ותורה שבכתב תורה יסוד כי בעבור פח שבעל בתורה שכופר במי

במבוי יתבאר וכאשר ■ העטרה פח ושבעל התפארת שבכתב תודח הפועלים
 אס כי התפארת השגת שאין וכמו סנטאה) בעטי מגופן וכאשל (שא שמותהמדות־

 משנה וכענין • פה שבעל תורה יT על אלא שבכתב תורה חשגת אין כן בעטרה
 משטז כי כן גם ידעת וכבר ־ הזאת התודה את באר משה הואיל גו שנאמר תורה
 כל מוכיחות כאשר ישראל ובין ביט שליח למשה שעשח והוא הנכבד בשם תורה

 שכן וכל כבר שנמטוו המזנוות רוב) שא ( כל משח באר ושם למשכיל הפרשיות
 המשכיל יתבונן אלה ומכל ־ וטעמיהם טלם הממוות דקדוקי כל מבאר שהתלמוד

 ומהם זו זולתי זו יתכן ולא אחד וחטר אחד עגין פה שבעל ותורה שבכתב תורה כי
 שמו כי בנטיעות המקזנץ הוא פח שבעל בתורה הכופר כי ביחודן סודותיהם יתבונן
נתעסק כי זרע בשכבת שנחן בבלעם והזכירו מבואר• וזח בקרבו

 וכענין כשפים ידי על עליו שורה טמאה ודוח ימיאתו תכף רל רותח בזרע בכשפיו
 העובד כי באור זנרך ואין עיניו על זכור מיני ז המעביר עינים באחיזת שאמרו
 העטרה כי קונו את ומבזה הורס שהוא לשרים או למזלות או למכבים או לשדים
 ■ האדם במבוי נתבאר וכאשר יותר ובישראל אחרים לאלקים בעובד מקנאח
 שאיןלהחטאשיהטא באדם היא אשר הנכבדת חמורה לפי כי עוד נתמנן ומשם

 הנמשכת הרע חימר בטמאת הנכבדת מורתו את יטמא כי יהרוס שלא האדם בו
 לא שהרי מטמאים אינם במיתתן אפילו גמורים חמדיקים כי לבנין חוץ מהשמאל

אשר החוטאים מעשי קמת לזכור שהגעתי ואחרי ■ נחש של בזוהמתו נטמאו
 כבר ירבעם־ בחטא קבלט אשר בכללם להזכיר אני רואה ־ יי׳לראות אל הרסו
 וכאשר שור נקראות שתיהן כי והרפה הקשה כנגד עגלים שני עשה כי ידעת
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תמיעי פרק ה״ט
^ת במבוא זכרנו כמגעועהארין(כז׳(שי<יינכס) הפך מותמ ועלה י עז

 לחמש אחת מלכיות ב' לעשות בדעתו זהטבשת ׳ החסד(הפחד הס הבדים
ה הנצח(ההוד(הרמז הס  לחמש ואחת הפחד שהוא ראשוטת שיחזכר( מ

 הקשה והם העטרה שהיא אחתטת יזה( התחתונות מם שבבכין העליונות
מלמת תחלק זה בענין כי וחשב והרפח •־ שעש' הפעל כזה שעש׳ירכעם מה הפן

 כעין דארעא מלטתא כי עכ'פ דוד בית (אולי
 נתרעם לא והוא • דרקיעא מלבותא

• שתחלק אך שלו כולו המלכות היות
 להחלק עתיד דוד בית מלכות כי ידעו אשר חוזכמים מישראל כמדז שהיו ומפני

 ענין השבועה מן הוזגיאו שלא ומפני דזנוט• ) לקיים (מא לפייס בסתם לו נשבעו
 השבועה חותמו להם הראח כי הרעים מעשיו אחר מישראל כמה טעו זרה עבודה
 • הרבים את והחטיא חטא שאמרוירבעם מחשיעשחוזהו כל על לו דידו כי וחשבו
 לקשה) לרמוז (שא חקשה כנגד בדן חאחד נתן בעגלים חרעה סזנתו פנימיות ולרמוז
 ביתו שהוא שם על אל בית הנקרא ליפה) (שאלימזו כנגה־החןמ אל בבית והאחד

 שנתבאר כמו הוא נאמן ביתי בכל שנאמר וכענין * אל הנקראת התפארת של
זהב מעפון כי לדין רמזו שניהם כי אדום שהוא זהב של ועשאן • הנבואה במבוא
הגהה לחמש חמש בין להרוס כוונתו והנה השמאל והוא יאתה

 לעליונת רומזים הבדים במבוא שנתבונן וכו׳כמו חבדי' יהיו הארון בטבעות הפך
 לבוא הרגיל השפע שיסתלק רעת אבל * השזוים שמות

 פרזנופין הדו עקרם אשר חאחתט' החמש אל הכתרי' מן
 נגדו׳הפועלי שמות בממא זכרט כאשד ואם אב הנקראי'

 • הבאחמחשחלמלבותביתדוד הברכה תסתלק ובזח
 שנאמד ואמו אביו גוזל כאילו ברבה בלא הזה העולם מן הנהנה כל ז״ל שאמת וזהו
 ־ נבט בן לירבעם הוא חבר משחית לאיש חוא חבר פשע אין ואומר ואמו אביו גוזל
הגסס • ישראל כנסת אלא אמו ואין הבח אלא אביו ואין

 ס בין המפריד כל כי סדר כי הברכות בסדר התפלות במבוא לך ויתבאר
 עמתזנזת לה׳ העלינכזע הפועלים אל הכתרים מן השפע שיבוא הוא הברכות

השפע יטא שלא מרם הוא בבל כי ודע * חעולם ועד העולם מן והוא
 כן וגם ולעמרה לתפארת כי אך חרבח או מעט או והריסה קעיעה שייך הספיתת

 הוא ברכה ממנו המונע הטעיות כל יגיעו ואליו טועים הם במלמת הטועים תב
 דבור כעי כי ממש מזל הפגיעה הוא לאלקים המשפט כי ומפני בארט• וכאשר

 התתתיכי׳מתעגררים וכווס׳ כל וכן • עליונה בחסכמה הוא עליון מפי בעונשים
• העליונים עול ואין הוא וישר טוב כי ובחסכמתו הם מאתו הטובות

 דם הקעועיסוההריסות עניני כל כי ומפני נמשפטו•
מי יש הראשון נפלאותבאדם חזכית זכרנו כאשד זדה ועבודה המינות «יני

• בחטאו זכרנו אשר הדרך ועל היה בעילתו מושך שאמר מי ויש * היה מין *ומר
ואולי

 חשד(שיול־זלטבעו' שהם
 יש«ר< לא כן על לתחלענו'

לה ה בין יעמלו שלא
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 של בחטא( למעלה שאמרכ( הטעם הפי • יכנ׳ שזכרנ( בהריסימ ירמ(( כי ןאןל«

וקנין((הלתיכיי/ יעשאלמישל מהעץ הפרי שהפריד היה הראשון אדם
 מלשך בעכין אחד טעם נלק לעתה • העילה עם דבקה היותה כמשך מזה לגס לע}

מפכגשלא הלא היה מין שאמר מי כי היה מין שאמר ממה הפך להוא היה בערלתל
מושך שאומר למי * לזאת רק שתלכו

 שאמר כמל שמאסה רל היה בערלתל כחריסו׳שזכתובמתביד ירמזו כי ואולי
 שמ^רך כמי ההריסה כמיני למעלה יראח בלא לי יהיח שלום לאמר כלבבו
 ■ יראה בלא לי יהיה שללם לאמר בלבבו חית׳ יי׳ מאת חטע׳כי במסא זכרט ובגר
 להכלנהמזאתההריסמבלארתבפרשת pwp njfi לראש זאת
לרשעשיתפצל יוכיחו אס בי נצבי׳ אתס כי ססלל באלי ״הל בח הנמאס וכל
שהעליונים כדי טלבלת ליעשהפעללית אל תחמלס בחסאם )בס סיללשך (סא
 הלא התחתזכיס בהתעגררלת יבלרכל מן סיאשק מקלמס את המושך הוא

̂לבמקלמ שלאייתן הלןרלח  למעשי שתכליתהתפצו מאחר כי יאתר ישאל ססימן
^11 הטלביסהלא סכילש מזלהמיג יורב ?

 שללם לי!תפלל לי יש מה כן אס ביתדלד לבהתמליי;אלמקלמס
 כלומר!*ך בשרירלתלביאלך כי לי יהיה סמעשס מילליג שהיא

 השרירל והלא והשללס תחצבהברכל אל
̂ את הלא יבקש סלףלמשס אין שהלא

 אל למטה הברכה המשיך מבלי ברכתל
 ההלילתהשכלילתתראהמהכתי׳אחריל

 כי )שס (הצמאה את הרלה סשת למען
pv ^ptp׳w ״׳v,אללההלילתהססלדהשפעשהילכמלסלת ״

 דברו למרב לאין סלף אין לחתלמלתבכח ימללה לסיא כלמליגי
האנושי השכל אנל נודע לא כי בדברו נקלא כן לעל כעשרה
 לזה מיחלדל!!אבאמצעזתס דבר שלס ע£יריע להיא עשרה

 הרוה שמקק לגלרס בהס מכחיש הרשע
 העשר שהס מהצמאה סלף האין שהלא אמרו השלגח ובדור

 עי הגהה ( סלף הלילתהכאצליתמאין • בידח חרב ונדונו עז בראשו שמו כי
 לתחה מהכתיכאחריל סמלעלשלןקנק) ויש מעט הורס יש כי זכרט ככר אמנם
 להשיזית כילן הלא (שם) לכל שמל את « אדם יוכל קל במעשה אך הרבה הורס

 לכאשר בשס ההליותהנרמזלת ולהעללת משכיל לכל יש לכן ההוא בשר להמיר
 מדדקמלדדיןלי; בשום לא מדאי כויות מלהתבונן להזהר
 % תחבר שאינה כללת לכל הטעם כמכלא ואלוי׳במחשב׳ולא דבור ולאבשום מעש
 תאחר אטלס כיניהס ומשים כעלה עם להסתכל ולא אליו הרומזת מלה כשום

 וימשך הערצה הלא להאטלס חבור שאין וכמושזכרנוכי • בדברהרומזבו
י ש הערצה עציה להמשיך מזה עלד לעגוע הגבורה כח יעורר האלה כעניני׳

» ב לג

 בתזוגלשבת•
 לב׳ איעשר ואי

 להשתמש מלכים
 ועריך אחד ככתר
 העטרה לגלות

 במילהוגריעח•
 במבוא עוד ויתבונן

 האד׳בזנורחמעור
 חט'משיב'הערלה

 הזכירו ■עוד הזאת
 אחר,כי באלישע

 שהרי היה מין
 נשרו כי אמדו
מחיקו מיטת ספרי,

 לשב ללב בע עסיס לא
 ליסיד הרעזז

סגהס
כי  בהענלל׳סערלס פ׳

 סנקש מנד סבאס
שסיא סמילס מואס



p8 tm פז
ננייגסמסלשע('* שניפםעשיסהיי הנח כי כעלה ר(נם3ןלהתח6̂פש
בנייג ששע חלזמת ב לס לשפשים בכעראחדנלכן שישעמשו מלכים לשני
 נפ»ן למלכ»המ ימי נגפין היל אחת למקדש שעש׳ כמי העילה עליה להביא ראיי אין

̂שין אדם  0לתכמ< כי למלל כאיינל ללמ:ל וכשאיל כעלה עם למכרה אלא הרא
משתגלים ולנביאים ולההשיך ולכבדה

 למדס מזאת ננואתגז חכם כל נמניג ולק ־ לו ראוי שאינו בסי סוף מהאין ליה א
 אבל «המ ליל ולכן דואג מלבו למי אלא אלו דברי׳ מלמסור במילה ולגליתה

 שלוא שבדיום אותו דבר להבין שיוכל שחו׳נבון ולמי בקרבו להסיר כדי זפריע
 RPPD לינפאי׳לא ימו לחאריר יזנטרך שלא כדי דבר מתוך במעש׳הזה מעליה

 ללסגל כשאיל לא כי בשעת מקטרג השטן כי יות׳מדאי בענין הערל הכחש
 אור0^םכילוא דברים מק«ת על אעירך •ועתה הסכנה הסר לזה והרמד

 אותו ואפילו לנמז־ נמנע ואיך ההוא השר אל הרומזים והרם המנכפת
 לפרש שנוכל פי על ואף בם מלחתבונן (ישזקאלכא) העט

 כה להגריל כדי תא במקןנתסשהמניע ה היא Jזמצנפג
 שחהמנעח יתק גם השמאל על הימין הכלולה הץ־לה

 מתוך כי בשמאל להתבונן שלא תא כ קלשת כשלש
 פשפשים הנהשני שיקדסתיתבונןבו* מעליכו כשכעלס
 רמז חוא בעפון שהיה ואותו במקד' תו ותתגדל תתרומם

■ הטעם במבוא זכרנו כאשר לעטרת לעשות העט׳ותוכל
 גדול בכת חיל לה

חזקה: וביד
 חילה לעשות שנצטוינו מה כי ודע

 כנגד היא החילה ופריעה
 כאשר היסוד כנגד והפריעה העטרה

 לחכרה כדי כה וננטוינו לפנים אכאר
 כדי היא שהמניעה עסבע!ה•

 לפרש שנוכל פי5אי וכו׳רוצ׳לוחר להגדיל
 להגדיל הזאתחפני המניעה טעם כי
 כן יהיה שלא מה השמאל על הימין כח
 מפני והוא אחר טעם יש גס כקצ׳ן אס

 בו שתפגע מצד עליו לכא הרעהמעותד
 שמביא כמו לאטו להתנהג ראוי ולכך
 :במקדש שהיו מהפשפשים ראיה
 וכו' במקדש היו פשפשים שני הנח

 פתח שבתוך קטן חלון הוא הפשפש
 הצשן שבצד שבפשפש והמפתח גדול

לא

מו שהיא ן סבנפ  י
 שנשארה לעשירית
 והיה לשס ההשגה

 היה לא ממ נפתח
 אלא מנקוץ נפתח

 b והסעם מכפביס
 פגימה מלך בת כמל׳

אוחו פיתח היה ואם והמפתח
 מעורי היה מבחין

יאיולעויי • הטמאה כחית שהם החיבינים
 יגכ יבממסלתם בכחם בימדם ההם הכחית
 בכחות אלא ממשלתה שאין נראה היה כאילי
 הריסת מטע אי י גנאי טייסת נראה יהיה ההס
 טיב הטעם וט ) אמר סא ( אסיי גב כמד
 אסימ יהנמשכיס הגדיל הרב שפירש מה כעי

 לכתרים ומערב מורת לוחית איבעם שעושים
 01 נפרש אס אמנם י לפועלים ודמם וגםון

 *P b{בהנהיר וכספר סוהר ספי כעי הטעם
 מזיח לכתרים ובטן דרום כן ד׳רותו' שמפרשים

 כפתח שהיה הטעם כן יתס^ר ומערבלטעלים
 התאי* שיתגלה כדי לעפד רמו שהו םמפון אותו

 הא^> עד בטוחות יהי! לא אלן !בהמותבהייי
 םבדרוס אות! אבל י נפתח היה ולכן השביעי

נפתח היה שאס נפתח היה לא רתולתסד שהוא
כל
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חע מרד היה אך מהר נפמח היה לא מ שיתגמלן עדי pop מערבה היה כך כל הז מ  מ

^ין בהירי לפתנה כדי השמי עד משפיל( ה למט׳יהי ̂) לסס נען עק(זמן לםכ('כי אלן;  פל
מגלה ■ אעעפקידס ימג( האחד ־ כפשפש הי( ליס1מנע שכי כי י(ער העאיה (אעי

שבב^ א(מו הג(י 1להי הדין מן היה לכן אי7מ למט' הפיפח(השני כעד למעלה מכ((ן
ד רמז שהיא * י ׳ מ • ל

 יבאה אש כי ההעס
 כך כל ל; (אין ממיס

 K)j העגבל(עבמבע
 שמר•(בעי גבה מעל

שבאר« הבועה זה
 שבצפ(ןשה(א במשפש

 מהמעה לפחד רמז
 אלא psvn היה שלא

מבפגיהזהבאלה(י('
 מן כאבל המל כי

 המסד שה(א העיס
 (כל(גכאכ(מע(ייים
 קשמ(לאיכלהא(ענג

 או כעיש(יעהלין•
b)D בעמר לומר 

 <(נון הקדמוני שהכמש
מןהמדוהואמנקק

להשפיל צרי׳ שהיה
 נפתח היה לא ההזא שבפשפש והמפתח לפתות כדי אמי»

 לאמת בו יורד היה אך מהר מבחוץ ש הפשפש וזה
 נפתח שלא והטעם פתחם טרם ההזחי ^נט רנמז שכצפנן

 ברוח השורה יעורר שלא מהר מבחוץ שכה פי על אן> כי
ויפגע מחרה שעת אל הקרב על ההוא ההשגה נשארה

 בואךיפתחמבפני׳ובנחתכיכלכבודח של בפשפש ולא
 עוד • רשות טטל וכאילו פנימח מלך בת הרומז הדרוס

 אלא איט פונה שאתה פינות כל אמרו ש עד רת לתפא
 שהשמאל ברב' של כטס ואמרו • לימין היה הסנה שלזאת
 במי׳ היין למזוג ואמרו ־ לימין תסייע לא שכדרזם הפשפש

 האומות עם נתגרה שלא יי׳ והשביענו לא זה כל עם סגור
 ופוגעת לחם היא הגבור' בגלות כי מפני אשר פזתסיס היז

 אדם יפתח אל ואמרו • החטא בסבת אחת כבת בצשן
 פיולשטןואליעמודבמקוססכנח• מעט מעט אלא

 בלילח מלין אין זח מטעם גם כי ואולי הון כי באחור
מל בי להשפזל צריכים
. . כדי למטה האמה

 ממשיל! היה כאילו מבחוץ אזיס פותח היה (אם והרמז השתי אמת נקראת לפתוח(לזה
בכ» ואמרו (והמבואר• ממש• עז והוא ראוי אין השד בהשגת שאשל( זה ככל

 כדי בהדרגה לצו צו באחור אלא לפתוח
 מטעם גס כי ואולי שלאתעעבו:

 שהעטר׳ מאחר • ובו' בלילה מלין אין זה
 לגלית באה הזאת זהמציה המילה היא

 והיא בידה אדניו טוב כחה(להורו׳שכל
הנקראת

 רמו מלעכוס כי הוא הטעם וכו' מיכה של
 המש ובזה יי ברכע מלא כוס לעשיייעכדא

 ואם פגה לראש העסיריענימועבסרטשנתגה
 שהוא השמאל )שם שא ( עם מסייע היעה

 כמסר הכל כאילו עעה כיאה רמוולפמדהיה
 קנוץ בכלל וזהו המשלח כס בלעי ידה מל
 הדברים באלו כזהי אדם שיהיה אזיל זה ועל

 הראשון אדם (פוגעעמזבעמסא הרבה) זה בכל (סא הקרב זר מדקדקעגכל שמה עמ?זמפגי
 רמז שהוא היין ואם לה רמז הכזס כי בארנו שכבר כמו הוא הטעם • במים היין למזוג ואמרו

 לממג מקנו לכן המשלת pאהמשכעכb ההוא הכח משליט שהייע נראה היה היאמיכאלז לפחד
 כלעיהסכמעעליון במסלבד עלוי כאלו יראה ולא המשלח מן רשם יש ועמה • במים ההזא היין
יראה ושלא העלמנה הערלה כדילהסיר הוא הסדעהערלה כי הוא הטמם בלילה מלין אין
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 ליןהע«מז4<מ ־4הנחןמיויגןני«ז4םא«תחי וככיתה מקרא׳לילה(שמד׳כממשלתה

פגה לראש נהגה שהיא לרמ« למלט ימז שהיא ליהP)fלעש«;רמי לא(י אין לכן גלילה
 מתיו איתגי מסי (לא אניג( זה(א אלהיג( «ה«א לה מעלליויו מזה יכא כי אמי; ככו; אז

 (ס3המ סעס שעקר שימשריהא«מ(יו־«מאתר מקנן לכן למ0המ מכלמיכמ הממשלה
לה(ר«ת בא מא ההיא ההיא המגי' לעמו'
ידס על תלן׳ שהכל והזריעה • מל לא כאילו וורע ולא מל כי שיהיה כדי כמם
הכל על מ<של <ה(א שבעל תורח וגם • האדם במבוא תבין השולת שם רמוז

לילה(עגעד נין «היא מלך בת להיותה להכתב נתנה לא ®ח פרע ולא מל כי
בכתה(בממשלעכלילה זכרתי השדם שמות ובמבוא • פנימה שאמרו פי׳מה «'•
הרכה לעש<ע אין לכן למעלה זכרתי וכבר • אתר טעם בזת כאלו פרע ולא מל

רעויםליהבבגואתמ־ אין כי אחד בקנה עולה הכל כי לא
כימאתרשנל(יהעמ

 רשסנדיל היה 1א הרמז כאזמז רמזזה היא שנם אתר ברמז עוד אותה היימממו לה«אעה רמו ה«א
 כלי בי(ס הממה לעמזעאזעה עקה( «לכן • המשלת כת כלא אדוהלבדה משליס שאעה נראה <היה

 המקסרג(עגלעה לאייט רמו ה«א חז׳ל כה שהזסיש המנינה זימד למשלת המנ«ה באמה רמו שיהיה
 כלילה המכזה עגשיס הי( וב«משלימ«אלז ככחז י»מד (בלילה * לקערג יעורר (שלא ־ עיה נה1ין

 ־ מאעהענוהלעלעיום מכמניה אפז כי חשש אין ביום אבל אליו מכמנים אנו כאלו נראה היה
 עורה לילה לשון כי הוא בלילה לעשועה שלא חז׳ל שמנעו מזאעהענוה השעם כי באולי אומר ואני

 היא גס כי כענינו נרעוע והיא העליונה לסכמה רמו באעכעשהזא יק שם בו שיש והסתרה העלמה
 • בלילה לעשועזאעהמבוה שלא ענעו ק׳תכעהואיןלכורשותללברבהערובהעלעעהולכן

 לדבר העירונו ל חו ותקון העלמה כן גם עורה ולילה מנוה באותה נרעזעגם העליונה שהסכמה
 • אליה י׳רמו כורע והאועשהיא העליונה לסכמה רעו קדש כי באועבריעקדש סתם באערס זה

 מקום ואיזה בנדרים שהבני'תלויים מאסר כי העגין אל מסה והסברה נשעתאלנשמעא סוד והוא
 ועליו יקרב לא וזר העליונה הנשמה מסבב להורועאל נעלם שלדבר רמז קבע לעשות ראוי בינה
 כי ימול השמיני וביום לכן וערלה קליפה שוס שם אק כי (עובדיהא) וכן כנשר ה תגבי אם נאמר
I שהס הימיס בשאר כמו ערלה במלת הנרמזים שא ( אומותהעגלם משרי שר לשום אק לשם
תכהם )דבקותוכו׳ לקלסה שיש  אין כי במעונו שהשמחה עברכין אין ולכן יניקתם עשם כי דקו
 התימניות הכתות מאותם סכת מגרשים שאמ משעם או • הנעלם אל רניס רשותלעשותיעויס לנו

 פוטלתם בבגמל שמתים אנו כאלו נראה היה במעונו שהשמחה מברכין היינו ואם הערלה בהסרת
לא שסגע תורה וגם * ממאר סבזתוזה כמה על עלינו עלולים שהס מפני לעשותכן ואין

 להרהר הכותב יבא שבשעתהכתיבה ואפשר אליה נרמזים שבעע דברים כי השעם • ליפתב בתנה
 שיש באולי אומר ואני ־ ההוא הכת משליש היה כאילו מורה והיה אליה ש«ענימז<ם שדברים נמיש

 יום מדת כי קנון תשש אין אז כי כיוס נכתגין איכן למה לשאול יש כי ־ הלילה p היום נין הפרש
 ההוא הכת לעורד שוב אתתאין בסופה והכלה שהמלך בגנגול הוא השעם • כלולה היא גוביתואז

«י הוא בלילה אבל * ביום מנע! השעם זה ועל למה עמר  בכסה ועומדת לילה נק שהיא ע
שיש לומר יכולים היינו ועוד • ובתמשלתו בכסו בעודו ההוא הכס שובלעורר ואין ובממסלתה

הפרש
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 אלע שא«ר« העגייניס הפרשכ!ליליזמלי>ל< לחכרה כדי כעצת( הזא הטעם מל

דיג עם  אקל אמנס • הלכה שנשאר מה מל לקלק שאין עמה כה יפגיש ולא הרקמיס מ
 בעשגירהשלישייגשהאש׳עספימעז הלילה קני אליה רימזי; שהמילה מאחד לכדה

ס יהפריע^היסיד׳ ב ען»עהלילה כשאר כמי לקיש נרא'שאין נעלה יאעגיד ח ו
 מ עליןיאדאך

מתכיססתכדמיך
'»  <() (יחזקאל ו

 נפקי כד העם
 ממצדיס ►שדאל
 כיכייהי דשכיח

מילה ידם דםפשח

 ראמוגח • כלל לזוכרו ראוי הדור אין כי
 וכרתי כי אף בו ויפגע גבורתו יגדל כי

 מאין אמרו גם * אומן אמונה כי מם
 חירה מכה מפגי בלילה פגיהם נופלי׳על

 לילה נקראת והעטרה ביותר• בלילה
 יתבאר כאמר בלילה מוהלטת והתחנה

 חכה לעורר טוב ואין התפלות במבוא כדמיך כקזב ילכך
 כלילה דנין ואין מממלתו בעת התא מאי הכא אכל מיי

 אותו פוטרין וכו' לו כהנאו לא אס ואמרו מדין־ אלא כדמיך
 עדלמחרמטעםמיהיהרחמיםבדינו* וחד דמילה עד

 פניהם על ליפול מנהגו בעת ואפילו כנזידו דפרי^חד
 העינים את לכסות נהגו כיום בתחנונים וחד 6ישד Jיpדככ

 מלאיעיטויווטבדברממתכמניםבו• דצדיק דפריעה
 פנץ על ליפול רמאי אדם אין ואמרו ואלין עולם יסוד
 יענמ פן כיהומע נענה כן אם אלא דכד דמין יגדין

 חמוב אחד באדם אמרו וכבר בתחנה• קאיםכגויהו כש
וכברוכרנו • ונענמ פניו על מנפל דעלמא כקממא

 עיניו מיתן עריך המתפלל כי למעלה ב דכתיכ דאתי
כאילו המתפלל כי למעלה ולבו למטה * כדמיןחייעכל

 יוונו מלא וזנריך • המכינה לפני עומד כי ככדור הנה
 ואניחומבכי ההוא• המקום מן עיניו כיסוד הפריעה
 ועודוכרט • מעשרה חואלמעלח זה כעגור׳ומי והמילה
ענין שהמילה שאומר
אמת הו׳ גס כיסוד

 והיסוד כמילה כלולות שתיהס האלה המלות ושתי • מל לא פרעכאלו ולא מל כי
 איןהחרראוימפי׳מלתיהטעם כי כקראכריתוהעטרהאותהכריעז

 יותר כה לחשוכ הכותכ יכא אליה רומזים פה שכעל שהדכריס מאתר כי הראשון
ף :להשליטה ויכא הראוי מן  טעם זכר וכו'שם אומן אמונה כי שם זכרתי כי א

 הדכרים היי עליונה וכמושכתכמה לכתעסהאכ שיש היחס מפני והוא לזה אחר
 שחכמתאלקים מאתר אחרונה בחכמה שיהיה ראוי כך בחקיקה ולא לבד כרשימה

אני :חכמתשלמה של דפוס היא זולתי פירוש • מעשרה למעלה שזהו חישב ו

 <ו9 קיז! 91 ומפעס
 קגוע צקיי עומדיס
 «0ש9ר1טו לעמוק

 לקושעשוס <ן6כיאו
 4י9עג9(בלע9נ«ול
 אחי עעגז יש ועול

 שנעונלא9י1ק 9לע
 עקניני ליכעג 9נעג

 אעוכעאועןס•
 אעמי כי̂ 9דעת

 X0 שנעול שדנדיס
 ימשני׳עאקלשישמופ

 אין כעלס9 אל יעו
 וזמ לכוענן ראו•

 ואני • עסאר
 למעלע־ ו9ז קושבכי
9WPקז׳כלאלו ־ 

 אם שאעד« עע!ויס9
 כיום9עקיכ אוע 9י9

 לכמועקניואו שגדיך
*יק ממקלל 9י9 אס

 שייקעזניו שנרי ביכו
 לעעלס0ול9לעע

0עע9



חייט
 הלפריס אל< «כל

 ממגין םאמר«
 ש במם הי;תנה
 לכס(י;פגי« שצריך

 א(אסהיהמי;פלל
 שיק ברסת ית

 נכן' למשה עני(
or בשהס י(ק 

 ממשרה למעלה
 כ אבל אגשים
א( ימיר כשמא

תשיעי פרק
 המגיה אמר הגהה
 6 גס הכאמי הגס

הכסהה) «פגיקל<ן>

 פסממנין שירה שהשכינה מג(ר מא השעם
 שהיא מלמעלה הברכה להמשיך ה(א העפלה
 אבל קכמעשלמה• שהיא למשה עליןכה מכמה

 6(1ל< אין עשרה שס הי( שלא א( יעיל ה(א אס
ש(יס שכינה אין כי

 (לכן • בפו((עמעשרה עחתו הרוא וענין בקשת המסתכל ענין
 אסיאמרעחנהשהיא למה מורים מלם בהם וכיועא ואלה

 יכסה אליה ממלשע בזמן כי ההתכוננות באזהרת שאמרש
במקו' יעיינו שלא פגי( כה לעורר טוב אין ראוי הדור שאק

0(( עעכוון שהוא ממש בביי מושל המושל אין כי הנמר׳
ji'עמוע אבל בעשרה ׳

 כזונעהמקבי אל להקשו ים ועמה * לא מעשרה לדקדק אין פשרה משלום מד שם שאין
אשי הכימבבכלהמקוס מאמי סוערים שלכריו אלת נמצאת לא שכיכה כי מפגי בזה

 )(ראשי׳ב וברכעיך אליך אבא שעי אע אוכיי הזה הפי' בעיני וקשה * עשרה במכין
 (יש אפיל(ימילעשמעששכינהשורהעלי(• לשניס !^מכין מכמים אמרו כבר0

סאע לטי שהיה מלילה כי הממט לטי לתק שרויה ששכינה סקי'בתורה1וע שיושבים
 שאזיע בעשרה וסעם ־ ממנו נעלם המכמה בזה שמת גהתפלה והתורה ובו' ביניהם

 לממס שכינה ירלה לא בהיטמקומועמעזלם בכל שכאמ ביתיל אפילו אלא זה לי ולא
 שהעליורס נשנה הוא לאלו והלומים מעשרה )(שייועב שמי את אזכיר אשר המקום
שהנבוי זמן וכל מעעוטוהעמעןניס יעעגטו הרב כי אומר אני לכך ־ ביחיד ומדבר

 יעו בעשרה עמהם שורה השכינה אז עשר הם כי טפחים מעשרה למעלה לומר כיון
 עהיה לא ימיל הוא אם אבל • עליונה להסכמה מעשרה למסה שכיכה ירדה לא לעולם
עליונה׳ בהשכמה ר׳ל בעשרה עליו שורה שכינה לומ היה 1מכמ שאס לזה מסייע והלשק
להסן הכל טאה היה ההבעה זאע כעי ועעה לומר לו היה לא אנשים מעטרה למעלה
עשי'השכינה במקו׳שהם כי המקט שאמי מעה שלפי מאת' בעשרה לא מעשרה למעלה
 כלולה היא ואז עליונה עליהסבהממה שורה מכל אז • כמצאתבעשרה שכיכה דעתו
 אעפשהיס מיונה לכשומפגיובאומרו למוש ואין והוא ספיח מעשר למעלה למעלה לפרש
 זגסכשימפלל גלולה־ שהיא מאס אליה מוחלסמ למשה יהיו שעיניו צריך סון>כי האין

 מאדר למעלה ולמ למטה עיניו לייק למוש אין כל כשמת א1שה שון> באין ולבו באצילו'
 משאי הוא הטעם אנל אמע• בהסכמה שהם כמחשבת! ניצוץ יזרוק ומשם הנשמות

 לימן אן לכסימפגיהם מייבים פ*:בור כימה כאוק כי לשאלת! אלי( הצריכה המלה אל
מסכמה אעפשהם למעלה למט(לבם עיניהם הנשמה שמבדיל כמי קצוץ יהיה אתר

 בעמלך כטלה כל כי מפני א ה אממהטעם במה תכמים!ל כונו לזה ואולי מהגוף
נפילמאפיס בלא מסנה אומר היה ואם פנימה :למטה(לבולמעלה עיניו שאמר!

 ואין ההוא והלטק העלוי מכמיש היה כאילו יא * ומ בביתי מושל המושל אין כי
המלך באונרומ בעולו ההוא הכמ לעגלי מוג מושל יהיה התפאר' שהוא האיש אס כי

ובגטין בכית!



קלג פז תעזיעי פרק דדיט
 ד1בע עמי שכיכה ודאי ישיל אבל • «עגזמ ממכה הכא הדין אז העש' שהיא בביתי

 מחנס יאע' אס לקיש ואין ־ שמיס לשס שכוינימ אבל יהילך מתמעש היה המבעמהפמד
 (לא למסה עיניו ליק או אעיס כעילע בלא מישל האיש אי| הזה הלע שבליל מאת

יאעשישלקוש ־ בהסכמה לקעלהאעעשאינס יבא השיילים בי| וי'עימד יאי{ בביתי

 מלב הכלילה ישלאל
תימת  התכמה נ
 תכלת «הפתיל

 שהיא לזה רימז
 מכלם• כלילה

 התקיכים מספל
 וכדישלאלאמלין

 תיין ידאי שמע
 גדפייהי שמטין

כתקין עיין זכו'

 הריסה לידי יבא שלא
 • בפרט שהיה מאסר

 מפגי לקיש אין זה על
 כימדעיוסגוברואין

 הלילה כי הריסה בו
 מבואר־ כל(לביו'־וזה

 זמן כי אמרו עוד
 הוא ניביעכו׳הסעס

 מכלין הפתיל כי מפני
הוארמזלעסירי׳והיא

הכזכל ההזי^ תזה
 כלילח אינו מיזנית זמן כי אמת עוד סתגעללמהייתל

טי אותו(מדכי וראיתם בו שכתוב בעבור :הלאיי מן
ם מנ העט' אל חתמז תכלת הבתיל אל וחוזר כי מפגי א

 שרמוז כמח להתכונן יבא אולי וכראיה וכל הציצית עגין
 שיכולים בעבור כי ואולי ויהרוס בו לכנס הציציתלימז

 זו לכככם ז׳ל דרשו הריסה לידי כו לבוא
 וחזנות והמינות הזנות זו עיניכם המינות

החשחת׳ הם כי אחד חחריס׳ענין בענין
 השחתה שנאמר מקום בכל כה שאמרו

 טו׳ליטרר אין לילה p שיתבאר וכמו ערווז דבר אלא איש
 בעודן ההוא הכק אונאמ׳כיהזט׳שהזכירו במבואהאדם•

 לחם שתפסו אלא עזנמח המינות היא
 הזונ׳מתחת רעו׳כי כשתים שושת מלות
 במבוא זח ויתכונן מין יקרא אלקיו

 חזניזנית ענין כי מפני אמנם האדם•
 כבר שאם אמת חיחוד לענין רמז חוא ב b (דן> עשילאה
חיחוד כי להסירו עריך שאין כו נתעטן* :היא ימביאל

למסהכןמיטררהכק הסעירותאדיקוינ לכל ימו היקוד (הגהה לא משי היא או
יכמנא למעלה .ההוא הפניעח מן תמיד י^ה באדיקועקק) יקד בדישי תמסיסשיל

 או • אכללחתעטן»בולכתחלחלא (דברי׳כה)זהילשכ<
לא משום הוא או שבאדש־ מהטעם האמד טעמים־
 יעיין לא ואפילו בדישו שור תחסום שאמלכו מהטעם
 ־ מספיק השני והטעם בפתיל שלא מעני למעלה
ומח הדין מדת לעילר

שהיא בממשלתה
 איןסובלבטל הטעם ומזה • העולם קיום לנין ילאיתס פסיק של מאח'שהלאיה הלילה
מכל יותר לקום וכניניתים ־ וכל מכל מניאותם תכלת הפתיל אל מוזל סו) (מדני אותי

בעבור כלילה לעםוקס קז׳ל המנןעשמכע! שאר שיל תמסיס לא מפגי אי ־ אליה הלימז
־ ודין רקמים שהס הבקוע מכל כלולה שהיא כעת כתה לבטל שלא הפי' * כלישי

 קזק רמז הוא הערוב בגיניעוזה מותר כלאים כי ילממיס מלין כליל הציצית כי פעילתה
 שבבר בלילה לכן האש אע מכנחיס המיס כי לימזי׳ללכצתיבי׳המכמה פתילים שהלב

מיגיע 1 ?4 א לד ימיכע

 בבקיובמיזשליט־
 עקסוס משי׳לא או

 כל כי ־רל בדישו שור
 מקנב לה ים מנוה

 כמו במרכבה למעלה
המנוס מקיים שהאדם

 • מנוי׳ביטלס שהברכ
 הכקן'הקינוניו' ובלילה

 במעלתם שמדים
 (סאכמםמרעס){אין

 לא כ* פעולעם לבסל
הס גס כי עהובראס



פז פרקח^»יעי חייט
 התןגןיר(ין נמעגו oww 1רמ ט מיטיגיש יל1כפי אם כי דין רמז ט שלממלה(אין

 עגמי הטעם כי ליער ניכל אי ־ יכל עכל יבטליה (אס לעסר' העכלעהר(מז שה(א האמד
 הטעם מן היא כלילה להעעטן> שאין בגיגית pSD י1רא (אין כמעזט( מעבטל כן

רשאי אתה אי שנעע דברים גני שפי׳המתבי ־ כחה(פע(לעה לשכר יימשלמה
 שאיכ( בקרבן

 אבי(ם(מ'1ו קרב
 כמו גסזהפיריש(

 כיהקרבן למטלה
 ( מה לשבר בא

 (מאחרשממשלמה
 רא(י אין בלילה
 השל׳: מגהג לבטל
 0השל(ס(מ עם

 הברימיכ(׳*
 הביימהואהעט׳

 הדברים (כמכיבב
ט' ע  (בציניתכי ב

 פגז ככללי; היא
 מם (נס האב(מ

 שאמר הבנים(זה(
 שה(' לבריע לרמוז

 כלילבכלס:
 (ראימם ואמר

 צרי׳ אמד (ממצד
 המלכזמעם לכל(ל

העלי(נ(מ

 כיללתיטין ־ לכתבם
 ה לתכמה רמז הם

 יהפתיל ־ העליינה
 לקכעת רמז תגלת
 היא ילילה • שלמה
 לכן נעלם דבר עירה

להתעטן אין עטעזה

 זמן לאו לילה כי בתפלין מאמת ומה
 נרמז כי מפני אמנם הלכה תפלץהוא

 במבוא שיתבאר וכמו עניןהיחוד בהם
• בן מורין ואין הלכה בהן אמרו האדם
 עריך שאין בעיעי' שזכרנו כדרך והוא

ר 8נתעטן אם לפושטן זה וכענץ • ע
 אדם אין כי בלילה ביו'מטע׳ אלא קרב שאינו בקרבן אמרו

 ב להשתמש ראי׳ אמרו אבל • בדישו שור תהסום לא
■ העלך בשרביטי יום מבעוד נתעכלו שלא ופרדים אברים

אלא קרב שאינו ־ הלילה כל בהם מתהפך) (סא מתעסקים
 פז׳בעגירסי ביים• דנין שאין שאעפ ממונות בדיני ואמרו
 קריבה לשין היא קרק ואולי בלילה• אותן נומרין בלילה אותן

 ע (אתדיתיהכקית שזכרט למה הוארמז כיעניןהעיעית
• בטליתו מתעטף שהבה המדו' בשמות
 עבור כשליה נתעטף שהבה ז״ל ואמרו

 היא כי ונראה ולמדלמעזח״יגמחת•
 בה כלולות המדות שכל השלישי מדה

 ונתעטף מדות ׳>ג במבוא יתבאר כאשר
ד' בו יש ובטלית טליתו• שהיא בשה

 וארבע • המרכבה ד׳רנלי כנגד כנפות
 ועם השלום עם האבו׳ בני כנגד עיעיות

מיתריאיןלקישמטע' ורמזבד׳הוטיןהנכפליםלה׳ הברית•
 • פיטלתם בטיל הברית לרמוז וכדי כלם) עם והברית(טא בבנים שהאבו׳כלול׳'

 יכילי׳ליער אמה'הייני עיעית ובכל כנף בבל תכלת בפתיל עוה בכל כלול יפהושהוא
 קול איי׳שהתירי טעם •יבלת ד שאמרו וכענין הכל• לתכלית דומה התכלת מראה כ׳

 שלא כדי היא סיפן שהברית ומפני העוד• לכסא ורקיע לרקיע וים לים דומה
הראיי מן ייתר יפעלי לעיעית לכם והיה ואמר הכתוב עוה שזכרנו כמו בכל כלולה
 יזה הקיים לכרך אלא אותו וראיתם ואמר • הבנין באהדות היותו בלומר טי) (עדבר
 וראיתם מביאר• למטה יתבאר אשר ואתרוג ועערת שמיני יום כדרך (שם)
פי׳ • יכי' כדרך איתי אותם יי׳ועשיתם מעו' כל את וזכרתם ואמר השטיניו׳• במבוי

לקיים אדם יזכה אם כי) אזמר(ייקרא והארץ קטי)וכדרך זכרנו(תלים יי (שס)כדרך
סעגית כי

 דנלברקעו5עתקרכי
 הם• שאז בליצה אבל

 שמא פיעלי׳פגנילתם
 אין לכן הקיים לנרך
 • פעילמגז לבטל

 אענבכלאליהטעויים
 רק איני קז׳ל שענע*

בהיגקלת׳אבלבטייעס



 המנ<ת<בסניגהמצימ
 הנרכפמשכעלמעלה
 למעסאזיזכסלשמןח

 שהם סמןעדים באלן
 ימנא «לא אליה רמן

 עןכיגהשמקס מקטלג
 כמלה כל כי ההיא
 פגימה: מלך במ

ןעל

קלד חעימי פרק חייט
 גנת ל( שיש למלך משל ככהיר עהמ׳ןזהושאמל( בפגי צלי׳לרמזה אמר י£עלי(נ(׳(מצד

 • האיפני׳הנזכרי׳למעלה באמ׳משני בה להרוס שלא כדי וכו׳וזה אצלה שדה וממיכ
 ובספר :המרגלים שעשו כמו למאסה שלא והשני למושלת* ללקחה שלא האחד

ההבדל הודעתיך כבר0וכו׳(מדני« אליהם ואמרת ישראל בכי אל דבר הרקכאמי
״ ויאמר בין שיש

 ובגראמתכי כימלתכלחמזתלעט^ עיין ו«׳ לוידבר
 חיא וחזכירח • תזכרו ז׳של לחתיז עריך לך שלח בפרש׳ שס

 אין כן לא שאם המעוות כל כעשיית )ד עמוד קעק דף (
הארץ תתמוטט מוט אך שלמה הזכירה ־ אחר׳ בארע׳ עד

א הו  לבבכם אהרי תתורו ולא הזהיר כן ועל השבע ש
והזנות המינות כו וררשו עיניכם ואהרי בזה עיין וכו׳ בכלל

 יש כי עוררתיך כי ומפני ־ זכרנו כאשר גדול לb הוא כי
 ומלהתבונןבו ההוא השר מפני להשמר מה מפני בקבלה

 לעוררך זה לעומת אעטרך זכרנו כאש׳ בן מקו׳שרהוז ככל
 הכנין כו רמוז שיהיה מקום לך אין כי יש כלל דרך הבכין
 העט׳בפרט לו סמוך רמוז יהיה שלא ככלל השבע שהוא כולו לעט׳דרך מ לרמוז
 שבע אין שהרי שבע שהם הכלל עם שנרמזה עעמ׳אעפ כפני אעפי כן גס פרט

 נתנה עולם של לקיומו כי מפני מקום בכל והרמז • עמה אלא ומזה בכלל שהיתה
 בת שהוא השב ולי השפל העולם ולהנהיג להשגיה פנה לראש סתרים כמה תדע
 בראשי' בפרשת שנרמז ובמו הטעם במבוא בארנו צאשר זוגו ספקות כמה והתר

 שבת השביעי וביום העולם ברא ימים בששת בי בה שתזכיר ממנו ותתהנה
 הז׳ השביעיו׳כי במבוא ויתבאר • מלאכתו הש׳ית׳מכל וינפש • עכיניס להרכה

מאמר יהד לזה ותכף בכללן העט׳ והנה הבנין רומזי׳לבל ימים ימים בששת כ«
 תולדות אלה ז׳ל שדרשו וכמו ־ הבריאה בענין לעטרה מיוהד ומ׳ העולס ברא

 במבוא ובארנו ־ בראם בוז׳ בו ודרשו בהבראם השמי׳והארץ ראיה הזה הפסיק
 בל עשתה יי' יד כי לרמוז לעט׳ רמז הה׳היא אותה כי השמות העטרה ידי שטל

הקטן המאור היא כי קטנה הה אותה כן על כי ואולי ־ זאת כי העולס כעשה
 עוד שהבינותי מה אזמר ולמט׳ הטעם.• במבוא זברנו ובאשר פנה לראש נתנה

 המנורה קעתענין נתבונן שכתבנו ומטע׳סמיבו׳זה מקטנותה בעזלס ולהשגיח
 • לארץ המאיר הבנין כנגד הש׳מנורהבז׳נרות עוה והשלהן השפלופי׳זהכיעם

שם על המערב׳ נר ונקרא בבללם העט׳ בנגד שהוא הנר והנה העא שהיא השבע
 בעיורובאשר הסדר במבוא מובן וכאשר במערב• שהשכינה מכל נח הקבה

 הרומז השלחן לעשות וזנוה • העולם במבוא ענינו יתבאר שהיי/ אח מלאכחז
 והמנורהבדרוסושלהןבעפון• ־ המנורה כנגד לעטרה על והמשילה לעזר

 !)רת0ריי!לתי הממרה (טלו לעטר׳ רמז לתפארתוזנפון רמז דתם לן שהיה המלאכה
קי ה;א0 לעשית*. לעטריגהכקראנפין ליי! (הסלחן * דרים הכגין(כקרא י
פרק II J 4 ב לד דע
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nnEfjr ירק חייט
 דכל הוינא מסמכל ואמר שמעון בי < קם וכו׳ס? גופו בצורת שהאדם

מוי סליק שתיתא׳הוה ויומא ותתאין עלאין אזדעזעו אדם למגרי קבה  בד
 דהא דמזרת תרעא ופתח דכלנהורין שירותא ונהיר עלאה רעותא דסלקא עד

 במזרת יאתתקן מרישא דירית דנהורא יעקפיה אממי ודרום נפיק נהורא מתמן
אתער וצשן • לצשן אתקין מזרת

 והוא עשירי פרה ואתפשטוקריבתינסגילמפלבלמקרב
י כדץמערבסלקא ולאתפשטאבהדיה

הארס שער אתיא דרוס לבתר ביה יאתקשר בצפון
ודרום צטן ליה וסתרין במערב ואתיד

 וסוד זנורתחאדם יתבאר ובו קריב מזרת כדין ננתא דגדרי רזא
חנבואזז ומראה המילה ובעא בתדוא שריא ומערב למערב
 הש׳בישראל והממע׳ובחיר הנדר וסוד כדמותנו בצלמנו ואמ׳נעש׳אדס מכלהו

 וסוד ובמקדש וכירושלם ישראל ובארץ ועילא ססרין בארב' דא כמונא יהוי דו
 • ובברכות לות3בת הש׳ «י6וה התפלין ואפיק במערב אתדבק ומזרח ותתא

 בדמות נעשה גופו בזנורת שהאדם דע מאתר יצתאה אדס תניכן דא ועל ־ ליה
 שעקרו הבגין הוא עליון ודמות ־ עליון להבק תחפוץ ואס ־ נפק דפיתמקדשא

במרכבת אדם הנקר והוא התפארת הוא שהזכיר הקצמת מן הנכבד הזה המאמ'
 לדעת אתה צריך בת זו יתידא וסדר

 יהיו לא פונה שאעה חאמרסכלשנות
 הקצוות בדרוש נ^יגיס ומין דרך אלא

 ‘בנה יתבאר הקפתהמזבת פעגין
 מגהה והמנ׳בכאןביוא־

 m כל המגיה אמי על הוא שתיתאה
 בפרש כמי׳ביקכאסי ורעותא התפאר

 יג דף כלאסיע המזרת וגס מלאה
 ■ הבינה הוא וצשן * המסד הוא ודרום ־ הנזב' פדרוש שס שתראה התכח׳פמו הוא

 נקרא הפחד וגס ־ מהמזרח האורה תקן המקבלת כינקראתצשכיתמזרתית
 ל) אייב ( יאתה זהב מצשן כי בצשן המתחזק המלכית שא והמערב ■ ו מצד נפון

 שנות כל אמרו ולזה בדרום להניחה צריך בעלה הצזרושתשל בס שאחזו ומאחר
 נתשררו אדס מלת ובעגין נעשה מלת פירשתי הנה • צשן לצד יהיו פונה שאתה

 שבאחד רבתי הד היא מ לשכינה והד׳ לראשונה רומזת הא' כי הזהר בספר ר?ל
 רומזת היא כי המשרה לסרפה שבמלת סתומה לם רומזת כי אמרו סתומה והם

 סתום הוא ץץ וב (לועג) וכו׳ אנכי עאלתיך שנאמר החירות בה אשר אלהבינה
כ) עתקץ עד הדברים וחתומים סתומים כי שנאמר אלי מי ד ( עו  ו

 סתימא מרזא אדס לסליק דא דשמא רזא בספל'סזרהר )אעתז כיעבנס תמנא (שס
סתומה ם לעיל א׳ לתתא וכליל לעילא כליל אדס דהא דאתוון רזא עלאהאדם

דלסרבה

 התטא׳ שעייד ומפני • שם שיתבאר במו
 שעקרו כטו בבנין ראש הדמו׳נקרא וזוא
 לשון נקרא וכן ־ הראש הוא אדם של

 הלשון הוא ושלמותו האדם שיופי מפני
 שכא מחשבת האדם יוזניא ממנה כי

 ■ הפעל אל מהבח במוח שמשכנו
ובתרי



קלח nntfy פרק חייט
 אמעקן יעתא ילעילא כללא <דא במערב דסמימא לממאה • • המשרה דלסרבה

 אשמבלז באשלמימא כמדא בלא לתמא נחמן בד אמ«ק אלין לממא יאממקן לעילא
לזבר כא(מי(מי( ר(חז אדם שס כי בבאן רח«ז הנה • «n:i כאן עד דבר(מקבא

 סמ(חה הם (נס הא' כי עי' • אדס אעשמס שנאמר«יקר לשכיהס שס ה(א כי ונקבה
 כנלמנוכדמומנוזכו' שאמר ומה • נקבה לדמות יהד׳פיעחה זכר לדמוע רומזיס

 קבשארבעלו שאין מה בו המשכלמשיש הנשמה ודמומעל צלס נאמר הפשט לש
א יהוי די הזהר מספר למעלה שמבנו המאמ' לש אמכס ־ תייס  בארבעה דא עוונ

 ’ לזרזשתשלס חמזיס vti העליזכיס מן כלול האדס כי ירמוז ומתא ושלא סטרין
 כנגד השוקיס • למכריעראשון השדרה חוט גס * המכרישס כנגד והברית הלשון

לדמיון עשויס סימכיס הס ואלו בתזוגו שהיא הגדול היס כנגד הלב ־ העכשם
 להקבה לו שכעגורותקחשותיש הבהיר ובספר )mww( העליוניס

מ אותו ברא אלקיס בגלס שנאמר באדס כנגדן וכלן  ’ ושמאל ימין שוק הס ואלו ו
 דכתיב באשתו הוי אמרתשבעשבעה והא ־ שש הרי וברית גוף ־ ושמאל ימין יד

 ליטעבגנו בלבו שעלה למלך דומה הדבר למה משל • אחד לבשר והיו באשתו ודבק
 להתקייס אפשר אי אחד חין כלס כשיהיו אחר דקליס כלס והיו זכריס תשעאילנין

 זכרים בלכז^יזת שעלה התשע מאותן אחד והוא ביניהם כטעאתרוג עשה מה
המאחר וחצי תחרים׳ כפות הדר ען פרי והזיכודכתיב נקבה הוי מאי ואתרוג

 האצילות* בדרוש בארתי האחרון הקצוותוחציו לפכי׳כדרוש אבארנו הראשון הזה
 קטן שלס נקרא הטעם וחזה עליון כדמות הוא האדם כי זה מכל השלה הכה

 חיותס וממנו לעליונים וסימן דמיון הס אבריו כל הכלם חן כלול הייתן כעבור
 ההויות ואף • הכחצאו' בכל והתבונן • דוגחתהכשמה ידיהם על ופשלתו !אצילותם
 . ,, הנקרא לבלם העליונה הנשמה עד לחברתה נשחה אתת וכל זה כעגין הס העלמכו'

" <») ww( לכשמועית׳וית נשמה ח'  י ׳< 6 ח לחותא קליפין וכמה לגו מוחא וכולא ס׳
S ^<ףוכלעלח׳כהאימובאעלאהיתתאהחרישרזאדכהוראעלאהעדסופאדכלדרגין u 

י להאי והאי להאי קליע׳ דהאי דאשתכח עד דא חן :(A ודא דא חן לגו דא איהו כלא
 ונקיות ודקיק! לחנדעזכיכז ששרא דליתליה פגיחאה בהיר! הוא קדחאה נקודה

 חד אתעגיד נקודה דההיא פשיטותא וההוא פשיטוחניה דיליהעדדאתסשט
 היכלאדאאיהו דיליה זמתא ידעלסגיאין דלא נקודה היכלאלאתלבשאההיא

 דקיק לאו דא כל ועם ששרא ליה דלית נהירו איהו סתיחא נקודה להמא לבושא
 דההוא פשיטו אתפשט היכלא ההוא וגניו טמיר קדחאה נקודה כהה^ הוא וזכין־
 דאיהו היכלא לההוא לבזשא איהו קדחאה אור דההזא פשיטו וההוא קדחאה אור

 בדא דא ואתלבש בדא דא ולהלא׳אתפשט מכאן יתיר פכיחאה וזכיך דקיק נהירו
 דחלבושא אעג קליפה ודא שתא דא לדא ודא לדא דאלבושא עדדאשתכח

 דבצלם עד לתתא הכי אתעביד כמוב׳דא וכלא אחרא לדרגא איהוחותא אתעביד
 דעלחא תקונא איהו וכלא וגופא רותא וקליפה מוחא עלחא בהאי נש בר איהו דא

ופשימודאתפשט הכתר איה! קדמאה ונקודה מנקסזג׳ל) (גסאלהדכייי עכל

ס
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עשירי פרק חייט
 היכלשכייהזא יש זגס הנקזדה אל &?(אמלב(ש ההיכל יהיא החכמה היא מניה

 שהאדם בתירה י;מנא לא כי לדגמ(להי;מנן לך ־(יש החכמה היכלאל שהיא הביכה
 יק חש(י;פי;מאל(יק(שם חלה אלקיס כי אלחיס בנלס בי׳ל׳רק א( שדי בצלם נעשה

 חכחה(כמו החיצכועע לגיף דיגחא הנא חל ישם לגוף המניעה לצורה דוגמא הוא
המניעה הצורה בלי;י לגוף קיום שאין

 שחס חד6ו חסד שחס חבגין וכתרי אלס ישאר חאלקיס יק שס בהסיצלק כן
 נקראים הם במדרגה מהראש למעלה בסוד אלס(שמייגג) ישוס מי או סוד והו

חתי כעגין יער' סתרי  שיגן כאדם בבהיר שאמרו וכמו זרועות החשתי דומיה ̂נ
 ומהזרועות • ראשו על זרועותיו בשתי הגנוז העוב בהעדר כי (תליסלט) מטוב
 הת£אר׳וחוא שהוא האדם מקבל האלה נעס׳כדמות שהאדס ־ואחרי אלס ישאל

 ראש למעלה השורשים הם כי הראש כונתלזל לפי כי לדעת לך יש השס זה
 שהתת ומפני ■ העליון המעין מן לקבל כאיל לא אלקיס בצלס הנעשה אדס שס
• עולם זרועות נקראים עולם נקראת הגוף כי סרוחה מטפה הבא הגוף על

 למשה להשפיע הפונים וההוד והנזגח הזהר בספר אמרו וכך ודס בשר כקרא
) הראש (סא הכתרים מן שמקבלים מה וכן דאדס לבושא אקרי דאיניש גופא

 האדם שוקי וכנגדם שוקים נקראים הם הלבוש החזיר בשר הטמאה בכחות אף
 עולם עמודי וכן עולם הנקראי׳נעחי והם מרוח הבא וצורתו בשר נקרא שלהס

 הוא השני המכריע שהוא היסוד וכנגד הפסוק אחר וכן • חזיר נקרא הטמאה
 ועקרו וכהו האדם יסוד המעורשהוא עור הגוף באברי הנשמה בהתלבשות

 ונקרא ־ עולם יסוד הוא שהעדיק כמו תסוככני וגידים ובעצמו׳ תלבישני ובשר
העט' וכנגד בתפארת• ענינו ורמז אמת מלבוש הוא והבשר העור ואס (אייבי)

 שלאדם העטרה היא חבנין סוף שהוא הוא הפנימי הרות כרתנו על לאדס
 הטעיות שכל וכמו האדם• סוף שהיא ־ והבשר העור ולא אדם הנקרא

 טוב כי בעטרה הם בהריסה שבארתי ציורא כל הזהר ובספר •ד) לן שם (עזד
 לעיני׳ונדומד הוא תאוה וכי למאכל העץ אתקרי דא באתפשטותא דאתכליל

 תאות וכה )ג ראשית ( להשכיל העץ הוא בי בלי המאמר זה הבן על וכו'(עש אדס
 להטהר האדם יוכל וי״. ההתבוננות כל pj«נו ובתקון )שבתגגי מה בל מלל

 להטמא וכן בה בהש;תו ולהתקדש וכו אדס למכרי קבה דבעא בשעתא
 כל אדם של בעטרה p בה בטעותו ובתרי סון>התקין) עד בגב (עשלן
 תלויים הם לרע בין לטוב בין התאוות כי אמי דע וכו'־ ופחד מסד שהס הבנין
 ויתטמא האד ויתטחר יתקדש בה כי בה כל על חהזרועו' לחט' שהתפארת אמפי
 בתחלת ששלמו׳הבנין וכמו ־ רזנונו כפי שדרך פחו חהס ומקבל הראש הוא פכי'

 להיות שלמו׳חמחשב׳הואבהתגלו'העט להגן למעלה זרועותיו להגכיה האדם
 להיות עליה משוך השח והיו׳ פנה לראש התפא׳• של דפוסו הוא והכתר ראשו על .

 שאין אמרו זה כנגד בחבור השלו׳בארץ קדמא בראשית הוא זהר הזהר ובספר ^
ושלם עליון בדמו׳ נברא התחתון האדם בסטרוי גליפא קדיש׳ שמא אקיק דכולא ^

עד אלקיס



קליו עעזירי פרק חייט
 בראשייצאשר דרזא שריאגעא וגכיז טמירא היכלא אשר • בעטרה גליפא אלקים

 בלי׳ל בראשית כדין כטדא גהיכלא כקידה לבתר אתתקן מראשיתיכד דכפיח ראש
 בביתא ישזבא ליהגי לא עד טדא בכללא כחדא כלא איה( בראשי׳כד ברזא בדא דא
 סתיס דזהר סתימא טמירא אלקיס אקרי כדין דישנבא דאזדרעלתק(כא כי(ן

(ביתא לא(לדא בנגיה בכין כד (גכיז .
 זרעקדש דאיכ(| דתקיכא קיימ׳בפשיט( שאמרו וכענין • לוחעטרד, שיגלה עד
 פשיט( אתפשט אעדיאת(לא לא (עד רמז הוא כי • מל לא כאילו ט־ע ולא מל

 כלא אלא אלקיס אקרי לא( דישזבא הששל בעולם עול3ל העטרה כה לגלוי
 דאתתקןבשמא לבתר בראשית בכללא סוף שהוא כעטרה היסוד לחמר ורומז
 זרעא ההזא חן יעלדין אכון אפיק ^קיס • הש:ןל לקיוסהעולם ושלמותו הכנין

 אכזן זרעא ההזא מאן • דאזדרעביה על בעוותו ית׳לאברהם השם שאט׳ וזהו
 מההיא דאזריתדכפקז רזא גליפן אתגזן תמים והיה לשני התהלך המילה מעות

ההוא בגו זרע כקזדה ההיא כקזדה חטא המשכיל יתכונן ומכאן (ראשייגיז)
שזרק מלם כקידין ועלת זרעא היכלא הראשון באדם שאמרו הערלה משיכת

 (אתעביד( בדא דא (אתכלילו מירק יבדעתךסודהשב׳אשריתבאבשביעיו'
 חדא במבזרא דכפיק קול חדא רזא בסוד הזה בשער עוד שאכתוב ומה

 בהדיה זזגיה כת כפקת דכפק בשעתא בשטניות עוד שאזכור מה עם התשלין
 השמיסקזל (יכלזלכלאתוקדכתיכאת כסוד המילה כיסוד ותשכיל תדע

איה( שמים דאיהז קזל האי זזג( זבת קיום הוא בזמנה מילה ומעות השבת
עכל* גזזכין כל זכליל זהר כתראה אקיק ובשניהם • אותו תדחה ולכן השבת
 התפארת הזא הזרע עקר כי לך הכה ולעט׳ ליסוד הרומזים וברית אות נאמר

 כקודיימלם מתלת הנעשה הקול והוא התפארת כי ידעת הבנין השכלת ואם
 שממלים המסד הוא החולם מירק שורק משך הוא והיסוד אחד־ ענין והיסוד
 הממריק הו׳הפמד המירק אדם של גופו במעלה ראש הוא התשארת אך הבנין

 התפא הוא השורק ־ רשעים של שכיהם אין כי כתבתי וכבר ■ הסוף הוא והיסוד
 ועלי( העקר המדו׳יהוא המקשר הוא כי • ראש בלתי סוף ואין סוף בלתי ראש
 אתת זרע כלו שורק כטעתיך כאמ׳ואככי רומז האדם עורת ענין כי בארתי הנח

 הכה כתראה אקיק ה(א (גם ב) (ירמיה בתחלת שעלה כמו אמנם לכלהבנין•
̂' דטס הוא הכתר כי בברור לך החשק להיות חערעוכי המחשב׳לחיות  • התפי

 המלטת שהצורה וגסזהועגקהמותס החכמה וחייבה העולם לקיום בחבור
 בשוקעת שהיא ממה למפרע תחזור לתת לעזר היותה העטרה כח להתגלות
 ■ ביכה חכמה כתר והשוקעתהיתה נברא בהשתלשלות כן העולם בהנהגת

 תפאר׳כמצא פחד חסד (הכולטתהיתה אחד גוף ואחור שנים שרעושין דו האדם
 • הכתר עצמו שהתפארתהוא קלע ערתני(מל<' וקדם אחור שנאמר כמו

 ערל שאדם זתן כל וכו העטרה לו שיגלה בהשרד' אח׳זה זה לחזר טבע להיו׳להם
שם דר והנחש זעם מלא השכיכה מקום לעשות לאדם עזר להיו נשרת לכסוף כי

כי ערכיו



עעירי רק1( חייט
ועל לא כך המילה ינתגלה שלא כמי צי

tfi
. . שהזיון מנמעפה כל אול השעם ה1 , , .

עד הטעם ןממ־1פג נשים גרמה העשויה כמילה הרמוזה העשר תמ^לה
 הטעם ממני ייענכבד עגוין הנגלה «ען • הנגלה כמו לזה והרמז העשירייג והיא י' כדמי'

ידיע גרמה שהזק בענו׳עשה עייבע היעה שאם העטרה והרס המצנפי; השר שאמרתי
 העמ׳כימ הזאכיאלי

 ושאי (אעיוג לולב
 גרעה שהזמן המנווע

 גדול השיגדלוע צריך
 היען• ואס הזמן קדם

 יהיה מי מייכע האשה
 בעוד אענמלה משמש
 מקשיגלקמע שהיא

 ונמנא לולבואתרוג•
 ואל הכתובשאע בטול
והוא תשוקתך אישך

ומה (ימזקאלכא)
 חאל׳לחשתדלבעכוד שיוכל כדי ערכיו ה אדם שאמרו

 מעו׳ כל אמרו תטעם קושויזכושניח׳^ז ב הראשקמושן
 שהרי טטוחת נשים גרמה שהזמן עשה רוצה היה בערלתו

 • הזמניט בכל לבעלה משועבדת היא כהפרידו כי לומר
 ממעות טטורות שתנשי' הטעם כי ואולי האילן מן הפרי

 ברוך כי מטני שהזקגרמאהוא עשת ממנ׳את סלק כלו
 ערימת ואינם בזמנים ממקומו יי' כבוד נתגלה ולא היסוד

 היא תשאר ולכן האנשים כמו המשכה מ ונשארה כמה
 שלא מעו׳עשה וכל לבעלה'• משועבדת הערלה ממוכר׳עם

 הז^גרםאחםהייבו׳כםוחאגשי'כיגבח • הנמש שהוא
 •נמנ׳שהוא בך ימשול עליתם(קהלמס) וגבהים שמר גבת מעל התקונים וכספר

באשתו מושל יהיה לא כי מ הראשון אדם
הוא הקבלה ועד מושךכערליעהוה

כבי • בזמנים יי׳ממקומו כבוד שדון כי מפגי קליפה דא ניהו ומאי ־ לעשייה אלס דא
נמשכים לו׳קנוותוהזמנים ימו הימים ידעתכי ד 6ה כלא על לשלשאה כיה דאחלכשא

 כולל שהקו כמו כן גם ;ה#ןג שהם הימים מן דא יכגין קג) משלה(תלים ככל ותלכויט
 והיתיס כלהששקנעעהנלמויםנמלעימים• כדמיתכו כצלמנו אדם נעשה אמר

 מן נמשכים והומנים • הקצוות ק נמשכים ופימשו לאתלבשאבפלדיוקנקעלל•
 • הזמנים כל כולל הקו כן הקצוועאס ̂גימי׳שהם מתלכשת והיא העט' הוא דעשייה אדס

 כמשכותמן הן בומניס מלויזע שהם המנות וכל כדו הזה כעולם כהס לפעול כקליטת
 כל כילל הוא וגם הזמנים כל tto שהוא הקו ולשלוש כהס ולהשתשנד כהס להשתמש

 כלולה והעשירית הזמני׳ המצותשהסנמשכי׳מן שלמעלה מה כל דיוקן היא כי עליהם
חייניג אינה היא בבעלה במצו׳שהם כן אם ממנו משועבד היא שחרי :וקליפה ממומ

 • אליו משועבדת והיא אליה ממשיך הוא כי שהוא לכפלה משועבדת שהעט' וכו׳כמו
 לעשירית יי׳ימז כבוד ברוך שאע' והכתובמוכייו הזמכי׳המתמילי' שהם ימים הששת שקר

מקיסהכמד עמקומו • קו של כמד שהיא : הרב דעת לפי ממנו או מהמסד
עמיך והכבוד • עוזו חניון שם כי לקו הנרמז פטורותיכו' שהנשים הטעם ואולי
 ומשת משם מבורך שהכמי מאתר ולכן • עשם יש גרמה שהזמן עשה מצות כי הכוכה

 ובו הכל כולל והוא הראשון מבתהשתון נמשך שהוא מצד עליהם לממול התפארת כיד
 היא לכן גרעה שהזמן עשה עצות כל כלולים הרכ של דעיע לפי הזמן התמלתסדר

 בבעל תלויים ענותשאינם בשאר אצל * פטורה ומפני הומניות המצות תלויות וממנו
היא שככוד



 הש«ע לדמי רמז ה(א
ממ ו' <הס  ימלס ספי

 ןסרצשןכ׳מסם לעליזן
9»f הזא ן?נכ הפעאר

tm דק^»ידי• W קא
 wiD הגעל אין כי פיימכמו«מל קיא ממקזמן הממ׳פמנה שהיא השם שכטד
 מל;י שהזא בדבר אכל « שיש כלבי אלא אשיע המשכה י(י/ר צרימת התפא׳אינס &היא

ר קבמל אין מממ למעלק לבעלה משזעבדת תשאר הכשי׳ילכן במי פ  • אשיגי איב ע
ד״יידפעבי (יאשייוב) תשיחתך לחייםזאלאישר בי  ממין<מו ־ לעשיריעימו כ

̂ל ק עשה במצית א מ מ ד׳ ע-יי אי פ ע ק
 ומנים מלי שאמרז ברסותז שאינו דבר מקדיש אדם אין כי גרמה הזמן שלא

ס לכן• קיסקלס יש אך ־ אחד למעין ונים1מלם( כי הסמיימתכינבה מני  ״
 חייבות הנשים הראוי מן כי להתבונן ן שמר גבה מעל

דיו כי היום כקדוש הכעלס יהיאהכח
 התעמשיעבד שנם
בידו איכס כי להם

־ גרמה שסומן ממצותעשס שהנשי׳פטומ אומי אין והלא מהם האש׳ את לפטור שכן כל
שסאשס סננין שסס סומני׳סנ מן באים שהס פי כי :שלו שאי« דבר מקדיש האדם

 שמנותעשה וסמנה בומניס בעלס עם נכללת זולתי פי' • וט' דבר מקדיש אדס ן אי
מנית אבל • ולמפס נאנלתמסזמן גרמה שסומן העגין בזה דבר שהממבר מאוזר אמכם

 מן למעלה שהם פי׳ גרמא סומן שלא עשה אם בדבר וליתן לישא יכולין אכו גס
הועניסאותייבתשהואוהיאמייבי׳בכטלוואי דבר יותר יכולי׳לזכו׳ולדעולהשיג הייבו
• בבית* לו לעוור אשתו למן באיש כת אין מצטרפת המצוה מזאת הטעם ־ פנימי

 בריכה היתה אס כגון גרמא שהזמן מנות אבל דברי׳ עשרה שאמרו ?ל מכמיס למאמר
^ היתה לא מס וכתב לולב או לעשו׳סכה מהן• אמד וישראל לבריאתהעולס קדמו ב  ל
 בריב היתה אם בה מושלבביתו היה ולא בביתו שהוא סבא לישראל רמז ישראל ומלת

 להתמנן יש אך • לעשותבלמהשהואעושה העלוןן לוטלס רמז זמן ומלת המתשבה
 שבתרמו יום כי הוא הפעם ומ׳• הראוי מן כי העליון עולם שהוא לזמן קודם וישראל

המלכי' שני ויהיו יאיר כיוס ולילה השביעי לאלן ישראלוהזמכי מקדש לומר תקצו זה ועל
 המעין אל ינטרכז וכלס אמד ככת*• משתמשים והזמכי׳מבורט׳ סבא ישראל כי והודיעם

ולא הממה שהוא כרבו יהיה הירמ שהוא והעבד וקדם סוף מאין ונאצלים ומקודשים
חייבתאעפשהוען היא ולכן ומקבל מקביל יהיה העלמן לעולם רמז שהוא הזמן התנלזת

ווהתטאי גרמא• והאשה המחשבה בכח הכל נכלל היה
, ■ פטור׳מטעסשתמלת המעש׳ סוף שהיא

 כתמלתלמחשב הס הדברים שכל מאחר תאמר ואם ׳ המעשה סוף הוא המחשבה
 נקראו קצוות השש כי מפני החיובהוא טעם • פטור להיות הדין חן היה האיש גס

 ולהאציל להמשיך הצואר עד הוא ועולה מהס כחשכיס שהזמנים בעבור ומכיס
 הוא לכך כד) ומלאן(משלי חדרים ובדעת אמר דאת קנמתכמה לשש ולהשפיע) סא (
 חייבתבשוס איכה שהאשה הטעם זה מתון לחקור לכו יש ועתה פטורה והיא ייב ח

 אעפי גרמא הזמן מצותשלא חייבתבשאר שהיא הטעם מההוא נרמה שהזמן חצוה
 פחו המעשה סוף הוא תחלתהמחשכה כאחד העליוכותולא בספירות תלויות שהם

א לה דכת1עע



nne^ פרק חייט
יתחלי; רצין עת היא הימכיס פכל גרמהנעכירכי פהיק עשה כמצות שאמר«

 היא זמן בלא אבל ברעמים והכל והכתותמתברכים המעשה סיף היא המחשבה
 דאתאמר ממכהכמה ישפע כח כדילהשפיעלכמיתהמקצלי' שפעיברכה מקבלת

 כי האיש כמי חייבת היא לכן תליסיך) ( אכלם מאל ולבקש לטרף שאגים הכפירים
קציית לשש להשפיע כדי מקבל האיש

 ואמחשאק כרבו* להיות לעבד דיו כי כלו הסברתפכיס בעת מקבלת יהאשה
 וכאשר אשח שישא עד שלם אדם • השפל יענלם הנפרדים עילם להנהיג

 החבור נתקיי'כל הרי אשתו עם יתחבר ־הפי' יכו כרבי להיית לעבד דיו כי
 האגדה כבאור כשבעיות זח יובן ועוד שהיא כרבה להיית לאשה ^דיה

 כנסת ואמרו שחזכיתז*לבעניןהשבת השבת בזייג תליי העטר׳אשרשלימיתה
 הברכה שהיא זוגך בת תהא ישראל המששעביי׳השלמקדישה היסיד שהיא

 רגהה בשבת אשר והקדושה פכי' הגלגל יברכהשלמעלהכיאזחיזר
 יבאייע השביעי 1̂ל! סהשנעלעז למאמר כינת הברכה היא הזה יהזייג הביכה k יאחור

 הראשין שימן מקיס אל העשרה תתמלה האנן לזה שסמך וייה * בשבת אשר יהקדישה
 היה באשר מלמע בכתר מלכים שכי וישתמשו על שלם אדם שאין שאמר מה הרב
 בסשהתתעבעלה תהיה לא ואז הממשה בסין כי ראיה להביא יני׳היא אשה שישא
 תליה ולא המתשבה תחלת שהיא עתה כאשר העטר׳למעלה דוגמת היא למטה ה האש

 ש'למטס1מע בהיות כאשר דבר כל לעשו זקוקה אשה בלא השריי עגין לז^סמך וגם .
 בלא השרוי שארזל מה עוד ויתבונן תאכירבישמנטןבן כראשיתרבה• p על׳ח.

 יי׳את »ה שם כי ברכה בלא שחי אשה בן יש לכל הקלה שבתלפני אמרה ייחי
 אשתו המגרש כל ואמרו • הברכה ככסת הקלה לה אמר * זיג בן אין ילי זיג

שעמדי בתזינך* תהיה ישרל  דמעות עליו מוריד מוכח ;לו6א ראשונה 1ישר׳ יט̂י
 לט נתבאר הנה י המזכה היא והעטרה לפכיהרסיכיאמ׳להםהקבההמזכירים

ענ* והעטרה זנז* חיסור או התפארת כי כנסת לשבת שאמרתי הדבר לאיתי
והזכר השבת בתזיגךזכיראתמם תהיה יש̂ר

 יסידלכשמיתיקדם שהיא עילם השבתרמזליסיד כי הכה עגל• כ) (שמות לקדשו
 לקבל לשבת זיג בת היה לא אחד בכתר חשתמשוס מלכים שכי שהיי מעיטהלככה

 לכת העלה של ישראל כנסת לי הירתיאזכק היהיכיכשארהיייתטדשכתהעטה
 בזייג כי יראה • שלי המטיר'בלייה כאיש ילייית איש כהער ידיבקי באחיהי איש זיני

 זיגי בת שהיא מכריעיאשתי בריתמילה הבהיר יבספר • העליון זמג תמי התחתין
 לילאדסכפש שיש רביתי'!ל אמרו כן על הגשמית יסיד השבתהיא יבעבירכי • עכל

ייכפש* האי לא) שבתייכפש(שמזת השביעו יטוס הבהיר בספר יעיד * בשבת יתרה
 כל פירחים שהשם דא • יינפש שכאהר כלן הכשהית b הקים השכימו שיום הלמד

 די פרשתי הראשון אדם חטא כמכין ההריסה יכשער * יינפס הכשמיתשכאהר
 שסיתמצא סודהערייתכקש אגכ לשבת השבת חכמים תלמידי עיכת כסיל צרט
ל מפביכי׳: יקר עכין י' התחי»כ בעכיר וכי׳פז׳זולתי ראשונה אשתי המגרש כ

העליונים



קלח פדקעעזירי חייג*
 שגסבעלמנים ראשינה אשע( מגרש הי;מי;(ן (כאשרהאדם !י(ניםממע!ים1הע

 צמרת ניצמעטיממבה <הס(דכי דמשת עלמ מירידה במזבק הרמיזה (השכינה
 ?ל חכמים אמרי ילזה * כילדי באימים כי ראשין לשח!ין> רמז ראשק יהזייג לכרכה

יכ^מכה כאלמין מכרזת שכתקיל מצאני נא אכל ־ יכי מכרית קיל כת ראשין כזייג
• נפשיתעגישי' יהס השמים מן איכס כי

 קשה שני זמג !ל חכמים אמרי זה יעל • וזנקבת מן וחנוכת • הזכר מן והזכר
 ראשין כזייג אכל סיף יס כקריעת לזיגתי היונקת ממה 3r שהשתלמלות ומפני

ה זוהמא המטיל הנחש מן  ראשיכה אשתי מגרש השמי׳יאס מן היא לכן עלי
 רמז דמשת עליי מוריד מזכח אפילי וכל מבאיש יות׳ באשה מעויח הטמאה
 חזכר :המאירים להסתרתפגיס לובן טומאת וכל לאשח אודם טמאת
 כיכעממדת הזכר הפי׳ • יכי' הזכר מן הנוטה מהמרה שנשתלשל מפני לאיש

 יהכקכה רחמים היא ילכך התפארת וחאשח זנגעלבך שהוא החסד אל
 הדין(לכך מדת היא ילכך מהעטרה הפחד אל הנוטה מהמדה משתלשלת

 ולזה מכאיש ייתר כאשה מצייה ה הטמא בעיניך יקשה ואם ■ אדום עבע שהוא
 :כזמן כשלה טמאתה היילדתנקכה והלא טמא האדם מן היוזנא יהיה למה
א תוכל השמים• מן יורד רע דבר אין חל ש׳מאחר איןדכררעיכי׳• ו

הזכר צירת כי אומר שהיא חן טומאת שש כי מפני הטעם להכין
שהיא התפארת היא יהזכר מהזכר וממנו הפחד p ומתחילות

 אס כי משם רעיירד דכר יאין השמים
כאיש: טמאה אין אסכן הפחד מצד

כל  פי׳זילתיישלךלדעתכיכל •יכי' טמאיתלן שש כי מפגי הטעם להכין תו
 לאתחשיכ לכן דין שליחי יהם למרכבה חיץ כעדה קליפה לה יש הייה

 שהן הקלישת לאיתן אלא חלילה להזיית שכינתי טמאית שש המתכר שאמר מה
 האחרתשהיא כנגד יכלקליפה טמאה של ספירי׳ עשר לי יש הנחש כי למרככה חיץ

 כיכתיאל הפחד מן מתחילית יהן המחכר אמר ולכן ימשסיניקש לפרדס כפנים
עד שראשי הקדמיני הנחש  השם רצין ששים איכס יכשישראל ־ למרככה חיץ פחד כ

 אי מקדש התחתין שאדם האכר איש כפי כפרדס דכקית הקליפה ישלאיתה
 של קניית שש כנגד טמאית יהשש למעלה נעשה למטה שנעשה מה יכל מטמא
 הטמאי׳כשלס כל מתעיררי' קצייתפגימייתימשס השש כנגד יהם הקדמוני הכחש
 הכלאים השר׳ אסרה זה יעל כלאים סיד יזהי הפנימי כאמצשתהאיר יהכל השפל

 השש הטמאיתהכמשכי׳מלי כאלי עצמי יהמטמא למעלה לעשיתערכיכיא שלא כדי
 )pcpl (סא לחסד רמז המיס כי להזהר טכילתמיס צריך הקדמוני הכחש קצייתשל

 שהיא גדיל כהן ע׳י יהטהרהכעשת הדין למדת רמז שהיא אדומה פרה אפר יגס
 אמר כמהדאת יהיאחסד העליונה החכמה מן יהדר היד נאצל ועליי השס מלאך

 מטה של כהן צריך דעתיעג מלת ידעת יככר א) (מלאכי דעת ישמרו כהן שפתי כי
למלאךיי׳צכאית דימה כזמןשהיא מפיהי שרה יכקשי יי׳יאז״לאימתי להייתמלאך
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קזזיד פרק חיים
 כמ*(לפר׳ס מסירה יהיל יאיך רע מכל אימי המאל המלאך כלא מלאך מלי; ימבין

 אליי שיעשה גדר לשין ישפה שפה לשין היא שעמי ילשין « מלאך איני אס אליליה
 מייליע כיישך יהמשיח כהן יהיה עלעניביי נלר יבשימי ייעלה של כליגממכהן גדר
 האלם פרי היא אדימה פרה (קהל^ם) יחסל אל ראשך על ישמן לאמאמר כמה
 פרה היא הכסמר אכל * הנגלה זהי ייקחיאליד נאמר לק האליזית החכמה יהיא

 היא הפרי שזה אדימה הראשין אלם שאכל הפרי לאיתן רימז שהיא פרה ־ אדימה
 יידע יאיכי תירה עיל פליה עלה לא פז׳אשר עיל עליה עלה לא אשר ־ העליין מאדם

 כהסמרמ עיל עליה עלה לא אשר ינסמרי • נגלהי ימ׳זהי אימה יהיציא ־ מאימה
 לעזר I!אימה ינממס קשה הדק מלמ שככמביאז י»רה הנקראת המאירים פגים
 מחיץ אל אימה יהיציא ־ עליה חסל של חים להמשיך הזקן אכרהס אל רמז הכהן

 ז מ ר אימה ישחש * עמהם שכינה למצייס גלי אמר דאת כמה ־ הזעם כעת למחנה
 •ימלמישחעכמהלאת ליה ממשיך שהכהן הרנין כפת הטמאה להסמלקימכחית

 העדר ממימה ־ שני למילעת רמז ימלמאדימה לאלם״ ינמפה עבכיס סחטה אמר
 יחסר הטמאה כחית שפסמלקי יאחר * מיס אקכה אשר הרצין כעת הטמאה כחית

 פניו יפונה נירמאדס כי שמישל במזרח שיחטה החמימימהקשההיהמלאךיי'
 • ישכינה שיר פני כמערכ כי הריסמגנאי יראה ישלא היחיד להירימעל למערכ
 להסיר כלי • מדמה ילקח * סמאל שהיא השיר אשת ינסמלקה חמיר כעשה יהשיר
 היא(שמימק) אצכעאלקים אחר לאת כמה כאצכש ־ ערפה הכהחימשסיא הנפש
 אהל נכח יהיא המפארת שהיא המירה אהל אל רמז מיעל אהל פכי ככח אל יהזה
 כנגד פעמים שכע והזה ואזי האהל אל לבא סבה היה זה חלכיתיכל שהיא מיעל

 וגם לשכעה חלק ימן שהיאסילהליבן השכים את מקהה החמץ כי פסח שבעמימי
 כנגד דברים שלשה לחה בשרה עירה איכלמאש אש הפרה את ושרף ־ לשמכה

 לאמאחר כמה ישריף פרשה על יכלם ־ דחסאכא חריחא יכשחה וערפה כליון
 יבשחחית כחגים ימיהם כל שחשמללים לאומם לב)רמז פכיכם(מ^כי על פרם יזרימי
 ארז עץ ולקח הטמאה כחית אלי זכשהיסלי • הכחימשאחרכי אלי אליהם ימשיכו
 האיר היא כי פרי עגשה איכי ארז יעץ הגן בתיך אשר החיים לעץ רמז עץ ־ יאזיכ

 טיב ריח לי ייש פרי עושה יאזיבהיא בםבממכיעמהריחימהחלשית־ הגכחיעזל
 השלשה אלי יבהשליך ־ רפה *ישכימילעמרחזלחדזגהלין עילם יסיל לצדיק רמז

 יבשרה עורה שהם האחרים השלשה יכל היסרימכל אז שריפמהפרה מיך לברים
 כן הכחימהחחריימיעל היסרי למטה יגם השיר אשת יכל מכל ונסתלקה * ודמה
 מחיץ יהניח זיגד כבן יהחמיחד המתעלה לקי רימז הפרה טהי׳אמאפר איש ואסף

 יאפףאישטהירחמש ־ מבואר יהכגלה מיס השמים חן עליה ימטיר עד למחנה
 מקים הכחימיחכל ממחברים ליוצרה הצירה החלמה התחתין רח!שבסבמהצליק

 שבאפר פלא יזה יחחשלמי בכחי בעידו ההיא הכח לעירר טיב אין כי מטמא היה
 זיזעם כעת שהיא ככלה היהפיגע אם שכן כל הלק חלת פגעבי יעלין נגע לכל

הימה מילעת ישני יאזיב ארז עץ כה שהיה שלחימה סכנהיממיך אז בי שהיה
מטהרת



עשירי פרק ן?יט
 כל אמכם • סמר ליככס(הכל יכול לא החדמיכי הנחש כי טמאה מטהריגכל

 «שאין עלי( עמיל המיד אין אשר המדכקית 1ל ואין גמו1ע רשעמעקיר שהוא פעוק
 הוא בעמילואז חכור לי יש אס אמכם • עכלע לעמיל רמז שהוא המדכקו׳בעמיל

 מכור בלא אחכם • עליו ישלמו לא הטמאה וכחומ לטהרו עליו להגן שלמומראוי
 מעלי( האלקי ההל סר כי הערה אער מטהרמו ואיס העקר והוא מ1פת הוא הפמיל

 הוא כי אזוב וגס ש^אלהי מייס ומיס מדמהדין הפרה אער ולקק מחכמיה ומאי
 הרגשיס ה הס הכלי כל ועל לכהמ סעימלומיו י בל יהען בל האהל על והזה המכ^ע

 רמז מקוה יק הריכיס היו האלה והמיס הכעשו^ההומממהמרנשמוהמשכלמ■ על וגס
 מימימ בשאר הידועכי המקוה מן שלא אמריס מיס בו יתערבו ושלא המים למחוה

 שאיכס משקי שאר שכן וכל לזה טובים היו לא הירדן שמימי קהת אדמימות בהס יש
 לא טמאומולמה השש טעס לבאר למ כשאר ועמה * מאד אדומים שהם טוכיס
 ככגד הס טמאות השש כי לן אמרתי כבר ׳ בשביעי השבועלא מימי יוס בכל יטהר

 הכקראות קכיומהעגמויו שש ככגד והס קליעו' וכקראי' הקדמוכי הכחש קכוות שש
 כי רע יכא לא השס מאת כי כעולס הדין הקליפותמת^לה אלו ידי ועל י סשרות

 סעירומשלטמאה עשר לו הקדחוכייש שהכמש מאחל מאמ" ואס ־ מוחלט טוב אס
 הואכמושכללהששסעירומאלהיומהם הטעס טמאות־ עשר שיהיו הדין מן היה

 לא אס לכן בכללס הס הל גס טמאה סעיריתשל בשש הוא כן הארכונפגימת' בכלל
 קצוותיה כל אשר הנקוד והיא עילס יסוד לצדיק רמז שהוא וכו השביש ביו יתחטא
 בתוך כככס השכיוני ביום כשהגיע לק ככגדה קליפה שוס ואין אימה מקישס

ת מציאות בטול משוס לחוש מטהדואין ולק הקצוות כל מכלל הכקודהויצא  טזי
 הראשון ביום אבל סביבה הירדן ומי ההיא הנקדה מקיעין הטהרה עולס ט הדין
 וש^ג כח המקכליס דיכין בעלי מציאות בטול משוס יטהר לא תפארת ככגד שהוא
 וכמצאו דיככו מבית כמשך חסד של חוט היה בראשון מטהר היה ואס דיננו מבית

 וגס ־ בראה תהו לא כי עולם של מנהגו לבטל ואין מפעולתם כטליס כחותהדין
 מן יונק הדין המושלותעל הכחות עקר שהוא הקדמוני הכחש כי לא הרביעי ביום

 ההוא הכח מתעורר היה ליו רמז שהוא רביעי במס מטהרים היינו ואם כחו הפחד
 שהיו ונמצא ההתגברות בתכלית הכחיתההם מתגברים והיו האודס סוד שהוא

 אלא גדולה או קטנה לעשות כח להס אין כי פשלתס כפי לפשל ביתדיננו מקיפים
ש כי ונמצא ביתדיננו בכח  בה הנמצא הדין תקף מרוב מטהר היה לא השיה א
^ ט לומר נוכל או • רמזלכיתדיננו והוא ל  רמז שהוא ההוא האודם מתגבר היה כ

 וכל מכל כחס מציאות מבטל היה כאלו כיוס בו מטהר היה אס פחד ליוסד׳והזא
 חוץ חסד כנד גס כי מפכי לא לחסד רמז שהוא שלישי ביוס נס ־ אש אוכלת אש ט

 חסד של חוט כך כל שלישי כיוס מטהר היה ואס ישמעאל והוא קליפה יש למרככה
 מכהמשל בבטולמנואוועזואיןלכטל שמחים כיאכו כראה שהיה עד כמשך היה

 החמישי כיוס נס ־ השביעי האלף ער יצרה לשבת בראה תלו לא כי שלס
שבמס הטעם מודים כריעת כדרך הדין חדת תתשרר בנצוח כי לנצח רמז שהוא



עשירי p«־ וזייט
 הכחש כי מפני הוא הימים משאר מפר מטהר ליה אם מלפהדין פפעורר חמישי
 נראה היה ששי ביום מטהר היה ואם נגדו ונצח הוד כאמצעופ פעולפו שעל

 כדרך מקטרג היה ואז השכיעי האלף קדם טציאופם ככטול שמחים כאמאכו
 וכדי ככצחון היא העבודה כרכפ כי רצה אחר מיד חכמים שפקכו גריעפמודים

 כשוב כאשר כי עלינו יקטרג שלא לכצח מכוונים אמ מעלינו המקטרגים כח לשכר
 בשום מספרי' כשאנו לכן המקטרג קיום יפבטל אז עבודפכו לעבוד לכיפמקדשכו

 הספור עפ3 נצוח להיופלכו לנצח משוכים אנו כרצה כמו בפמלפכו העבודה מקום
 ושלפה כחש דוגמפ מגופנו וששים בגופנו מודים מיד ממ המקטרג יק ההוא
 הדין והוא מציאופו בבטול שמח שאינך מודה אפה כי בזה ומפרצה פיה קפצה
 שהיא ההיא המדה משרר היה ואם הוד הוא כי לא ששי כיום ואף * עגינים כשאר

 שהיא הפרה אפר הכחיפואז אופס על והכח הדין מפשרר היה ששי כיום כרמופ
 ה) ארצופ(יקוקאל וסכימפיה שמפיה המים בפוך דאפאמר כמה דיננו לכיפ רמז
 יופר פשלפו פועל ההוא כיום כי מטהר היה שלא נמצא הפרה נרמזפכאפר והיא

 בעפשאופם מטהר שהיה זמן כל לומר רוצה עולם של מנהגו לבטל ואז הימי משאר
 פשלפם מציאופםכי לבטל חפץ שאפה מקטרגי׳כסכה היו פשלפם הכחופפועלי

על הפאוה ופתגלה יעמוד שהעולם שכה אלפים ששפ כנגד שהם יחים כששפ הוא
 השני כיום גם * ההיא החחשלה להם שנק בוראם ככח האנושי המין ייפקיים ידה
 כת יכלה ואז השביעי לאלף רחז שהוא שביעי ביום אבל ״ שאמרנו מהטעמים לא

 לאופו מקטרגים איכס אז כי יטהר שכה בששפאלפיס הכחופהחושליס מאלו כלס
 כנגד והס פשלפס פועליס שהס היחיס חששפ יוס שוס בטל שלא מאחר הטמא

 שנתמכו היחיס רקכאופס חקטרגיס איכס ששפאלפיסשנהוהסכאחכיסכיהס
 חחשלפס לשלול חפץ שהוא על דין חכקשי׳חחכו אז חציאו׳פשלפס לבטל שרוצה וחי

 יוס אופו כי פשלה לשוס נתחנו לא שביעי כיוס אכל • מאפכוראס לכך שכפמנו
 יטמא לטהור אבל יטהר ולכן מונע שוס לטמא לו יהיה לא ולכן השכיש לאלף רומז

 שביש הוא הטמא שלזה אעפי לעגזו׳פשלפס שכפחנו הימיס מאופס יוס לו הוא כי
 ליטהר רוצה היה אס נראה היה כאלו הטהוריס מטמא ולכן שביש אינו לטהור
 לטמא מחנה ויטהר נוגעכה שהטמא יוס באוש הטהור ליגעכה או הפרה באפר
 אלא סנגוריס נעשו כלס ולכן החקטרגיס לאופס חכוי שוס להס אין היום שזה מפגי

 • הראשון לחחצכפם יעלו כלם זה לענק רמז שהוא השביעי באלף כי ראוי הוא כן כי
 ואלו שכה ששפאלפיס ככגד שהם חששפיחים יום הוא אבל שביעי איכו לטהור אכל

 חוכעיס כי מטמא היה הפר כאפר הטהור כוגע ואם לעשו׳פשלתס הכחופכפחכו
 שהוא המזה חן לך יקשה ואם חציאופס* לבטל חפכוון שהוא על עליו יקטרגו רבים
 כן גם פעלפס לעשיפ שכפחכו הימים מאופס אלא לו שביש איכו המס וזה טהור

ע היה אס מעליו ואתר וטהור בגדיס כבוס אלא צריך איכו שזה הטעם הוא מה  מג
 מאד עמוק הוא הטעם ■ החזה כמו בגדיס כבוס אופו יפטור ולא מטמא היה בה

השנים לאופס חזק ורמז רשס עשה הוא כי מבואר שהוא כראה דבריכו מכת אחכם
שכפחנו



קם עשירי פרק חייט
 לא ?(א כי מלי( יקטרג( לא לכן שכע ההזאיתשהע לפעגלפעגלמס(הס שנפמנ(

 מכיקלעשת איני כה הכ(גע הטהור ■אכל הטמא לצרך אלא לעצמ( זההעגין עשה
 כימ כגדיס ככיס ל( יוצמל לא ולכן פעולעס לפעול שניגמצ( השנים לא«;ס רמן שוס

 כרית כפגיס המזה עם דכקית להי(תלהס המקטרגים לא(תס כת היה לא כי למזה
הנוגעכמי אכל • כגדיס כבוס צריך ולכן קצתדכקית לו מבחוץיש אבל הטהרה

 • מבפנים אלי( שהגיע ההתדבקות בסבת בגדים כבוס לו ייעול לא הנדה
 הטעם יטהר לא השביען וביום השלישי ביום יתחטא לא אס להתעורר לך יש ועוד

 איך שן יכופר לא יטהר(אם (בשביעי י() (משלי הואכיבחסדואמתיכפרשן
 השביעי וביום השלישי ביום יתחטא לא אס לכן השביעי לף שהיא הבא לשלם יכנס

 שהטמאית אעפי דמי׳טמאי' מיני ממשה א6 באשה נמצאי לא זה ימטעם יטהר לא
 מקיסבאיתס מכל בכללם מןהדסהששייאינ( הןששוכלסנוטיסלאדמימיתחיץ

 (בקיאים מכירים החכמים והיו טהיריס לליקיהס ננסים שהם טמאים דמים ל
 אותם כעד הקליפז׳שהס אותם כי יטמא מהשמאל הבא מהמקור הוא אס במראה

 הדס טמא היה חזקות(לכן ערלית יהן בהם אדמימיתנמצא שמאלייתייתד הויית
 והמקיר המקור מן שבא בחזקתו כי מהחדר(מהעליה הבא הדס מהשמאל(זהי הבא

 • המקור מכת ממונים כחית והם אליי שלזחיס הס ועלייה וחדר הדין תקן> ההוא
 אלא מהמקור בא שאיני טה(ר ללובן הבוטה הדס אבל הנדה סיד זכברידעת

 בכחית להם שיש ההדבקית מפני טהורים והס ימין מצד שהם ידועים מחדרים
 הזכר כי הדין מבזכר(כן יותר כשיולדתנקבה מתסמאתכפליס לחמכיותוהאשה

 כפ« אידס הנקבה שתזריע אחר קבלש כפי ימזריעלובן הזכר מתגסרתטפת בא
 הבאה הזכר ספת אס כי נחלשה שכבר מקגברת הנקבה מפת אין קבלתה(לכן

 בחשכת הטמאה אין ולכן טפתהבקבהשכברבחלשכחהייולדתזכר על באחרונה
 מתהיה והנקבה ימין מצד הבא מטפתהאב הרכבש דוב הזכר כי בנקבה כמי

 הנקבה ספת עליו תתגבר כך בכיזב״ואחר עצמו משהה ואינו מזייעתחלה כשהזכר
 מהזכר הספה אותה שעמדה האחור אותו בסבת כפלים נמשכת טמאתה (לכך
 מספת הויתהחמרהבא עליו יתגבר הספה אותה צורה ולובש צורה שששט קדם

 החומרית(היא צורתה פושטת הטפה אותה תחלה מזרעת האשה אס אבל האשה
 הצורה הטפה אותה על ישהא לא לכן מטפתהזכר הבאה הצורה צורת לקבל תאבה

 החומרית הטפה הטפה אותה על כתגברה תחלה הזריע כשהזכר שהרי החומרית
 חפצתי לא ואני הזה המפרש לשון כאן עד מטמאכפליס ולכן כמותה (יולדתנקבה

הגהיז :פשטם לפי הרב מלות לפרש האריכותאלא זה בכל
לפיזרמק דקדקו כמה קזל תראה הלא )החייט שהביא לשונו אחר 1פ כתב זה המגיה אמר

 והעושה אול היא המניה כי באמת כחהטהרה הוא כי ולפעדבקגמצוה הטמאה מן
אור היא מצעה המצוה במציה אדם כהעעםק לכן • שלממלה מה ומקיים מעמיד למטה אותה

 ובהפיד בתוכו שרוי והוא ממנו יסור ולא האור בלרכי הולך והוא אזר ותורה עצוה כר כדאכי
למעלה שכר שאין שכר לוקח העצות נעשית כי והנה לכשמה משאב כמו האור הגויה מן הנשמה



«רק^»ירי
» אלם ס<««לן9( ס0ג כי מלך י ןהי הקשן נדי

Tfi
ו כדא לס לם1ןבע באפלה ישיגים די «»מ*

wo אמח ה1 ועל • עעמ גלול ענש שאין הגדול העגס מהו ההוא הדרן יקק הנא ובעולם 
ל מבוס מצוס ששכר המשכה תכמי  הוכו איש אכטיגמס סאער מהו • המאירה אספקלריאה י

 אצממשמכיעםיייגהמגוה פרה־ לקבל מנע על הרב אע המשמשין כעגלים תהיו אל לתלמידיו
 איןבכל כי בדבריכם הוהיו ואחל פס שבעל ותורה שבכתב תורה והם לביים סכי הס #הגמול
 תועלע אס כי הגמול תכליעכמכ־ו w אין וכך כן אעסה כך תעשה אם באערו עכותכי שכר התורה

 זה סוב וסכה ינתין רב בי שמואל אמר * בכר אממ ובנאור * לעגש הפגו או הזה בעולם תעס
 דה1פע שעסה למלך מסל • מאד הוא המותהוב מלאן וכי ־ המות מלאך w מאד • תייס תלאך

 ויערב יאכל למלך ומברן שאוכל מי כל אמר • טוב כל מלאים תמתויין לפגיהם והככיס אויתים וזמן
היי טובים מעסים שעושה עי כל כך • יאשו את יתיזו למלך עברך ואיכן שאוכל עי וכל • לו

תוהעע סגולת םאיכועטגל עי וכל תלאןהתייס  וזסועהשארזל יםהייעלאךהעות•0העני
ה והעובר • מלק מלאך ל ר אתד סיין!יט לן קוכה אמת עכוה העושה  קטיגור לו אמתקונה עגזי

 מלאן וזהו הטוב מדת לע תתאנל טוב נדרך וכשהולך היוקכיים הדברים ק כלול האדם בי אתל
אתזה :מדתהיעוסואהכקראעלאן־העות אליו תתאנל הרעה נדרך הולך וכשהוא תיים־
 אשה לו שיש עי זהו רעים עגי ימי כל אומי ר׳קכיכא • בו תלוי שהכל ויתד גדול עקר הוא כי תגק
ה ע  התמר שהוא רעה אשס סוד דעת כבר • טובה לואשס מישיש iw תעיד עשתה וטובלנ ־ י

קי הזך החמי לו שיש אותו טונה וסאשס * הרעסכקיאתערפה ה  לעפרהכברא אותו המדמה ו
 הקורא איזל ומלוה ־ הקדושה סוד כתבדול ידעתכעה וכבר ■ לב הקרא הראשון אדם מעכו
 בזעכו בניתהמשתאותשלא אתד פסוק והקורא ־ זמר כמין אותו ויעשה השירים עשיר אתד פסוק
 כבכור בכיך עסאוכי יעלם של רבוכו הקנה לפגי ואומר חוגרתשק שסיטרס מסכי לעולם רעה תניא

מקרא בעלי הם אם אמר יתעסקו במה ושמתין ושות»ן שאוכלים בשעה בתי א׳ל 0 סמכגכין
 פסוק הקורא בל קככיס בן יסודה ר' משום אלעזר בן שמעון רני אמי ויעד • וכן' במקרא יתעסקו

ה עה העלך שלמה קברו הסירים שיי ידעתכי כבי • ליטלם טובה מביא בזעכו ^תד סי על מ ע
 הילועלעשכילים הגדול הסדר ידעת וכבי ־ הכויאיםעדהאעיה הדדיים כל סם וסדר אעוכים

 המה הכל דבריו כי התושבים טועים בקרבם אסר ההמון מעיני ;עלם הסס מקשי צדק יוד®
ב כמוהו לתכס תלילה * ס91תעת מעסה ו כמה ויעד * דועיס הי הקדש ספרי בתוך אותו ^
 הזה בעולם שכר מהם הכעשן העגן■ קיום השלמותר? זה העורי׳על רזל בדברי מפוארים יש דברים
עהנ  ושאי וערפה כליון לברי ההפך אליו העצותכעשך מקיים וכשאינו והטהור הזך האור מן ונ

 המאירים והפכים בעתהועם עתה לקטרג עלולים התועריותהם ׳ובמעט יהם1ו הכלוים הדברים
 הענית זה יי׳יכלו ויעזבי לכתיב מאי אר'יןמ בל' מנתם אי' w על במסכתביכותיעז ויש נסתרים

 וההפסקות הקבה של עוזו הוא שבכתב התורה כביילעתכוונתםכי י ויוצא פימת סתכשהוא
 רצה כאילו מתות אותו מכיס הוא ואם העליון היעלם בכין דוגמת וסתומות פתוסות והפרשיות

תני וכבר העגיכים בריאת על להוסיף  בתורה הקורא מן ולעד צא • ופרקים יד קשרי באדם יש ידע
 תמת תורת תוריע לכו נתן אשר בתורה ומברך הקריאה מסיים כך ואתר פלנש היתה ותעכע ואומי

ת ומן יעים אלוף מגדיאל אלוף בין הפרש שאין ראיה וזה שי  הכלדנראסדועכין כי הדברים ע
הוא הכל כי אלום באק מלכו אשל המלכים ואלה מהו תשאל אל זה הודעתיך אשר ואתרי • אתד

כמו



^6פו־קע^ M9p Tfi ו
ס•<לכןאי^לכ«yייfoDכימ שמי איןיערסמןס סהאייני  <((יק9כלרprf>f>n^9{ל דניי•גו
כני to יי' לבר כי ס<1 אקל קפמין קק סשקיס קן נגלה דכד צאמר <בדכ«אל • לכר ש ילממ ז

 לני כי נשטעיק אמרי זה יעל ) ש יכיאל ( יכז׳ לבר יגא בימלעעקכיכיך יכן • לכיאל אני אלי
ה' ממני הערק יה בזה השם עיי ל  סא;עיי'יסעיבי'קסמ לשעיר נריך היה בעקר־ילכן פי׳כיעד עי

לדעע לך ייש * גליליעיקשכיע יאיעייק יעמגקה ילאכעביסקימה קלי קלי ילא יכתזב ייעליע
 אקע במניה אך * יזאקקלה זאעהמשהקמילה כיכלהמניעהסכמדהשבזלעכךאיןלימר

 מאברים ייעל בהם קלייה ההנשמה אברים באלם שיש כמי אקע מבמניה ייקר מניע כמה עליייע
 ילגניבילרניק לגזיל העגי יבא לעני נדקה אלם יען לא אם קליייעקניעמיעכי בגדקה המי אקרי
 • גליל נקה כמה ילשכך מניע כמה אכיל בה ייש מניע יבהעליייםכמה עטה הנלקה כי הרי

 יאין נעסקע שההיא יכשמגעע עינאה מקים על יעילה ינליךאעהללעעכיהמקשבהמקמששע
לבל קעירה עקמיי עעשה אם ההר מן היגרל המים מעין טה המשל ׳ לעליעעגל יכלע י7ג

 במקשנה יבלע שאין בדכי לקשיב החנה כל ילכן :ייער ילא המקיל מקים על יעלי המים יתמשש
ע להעעשש ^ילי  כפייעהמקשנה מריב אי * גיש בנין ילהריש מיע לכלכל לביים משני נמלט איני י
 שלמה הזכיר האלה ישניהלברים ׳ לשרשה יקשיב ענעקנפסי להשיג יכילה שאינה במה להלבקה

 • גיפי בכין יהריס כליער )קהלעז (תשימם למה ייקר עעקכס אל בקכקעגבאעלן עה העלך
 בעיפלאעמך יעלזהאערי ־(שם) יאעיאלקרשעהדבהזאלתהיסכללמהעעיעבלאעמך

 נריך איר יכל עליין הנקראעכער היאשינה הסערה היא * אלעחקיי ממך יבעכיסה ריש7ת אל
 יקיים הברכיע עכין יזהי יפגיעייייי לקיעי לפי יאיר איר כל כי אליי עעמילהעשיך מעלה של לאיר

 מזכירים זהיי עינאה מקים על מקשנקם מעלים היי הראשיניס הססידים יעכ סעגדיע יהיקיךג
 עעזספע עקגיכים המקכיים הייהלברים יהעקפנההלבקה ההזכרה ^יימך יהדנרים הקנית

 כי יאילך אילך יעקפגמזע נריכעעים העיקנו כאלם העקשבה הפעשכעען עיספעקרכה יעק^ים
ה המקשבה ^ ד המקשבה העלביק ילכן * יפגיק לא זהעמעאשר יהברכה יהעיףר האיר היא ה
 איהיסיישבי«נה1יעלזהאעריבןפ • יכי' יאז^הרהיחעברה מעברה קשה היא רע בלרהיי

 רבי אנלי בא עלהשעסביביעיי יישבישינהיהאש עזאי בן עקיבא לרבי אל מלהשעסבזביעיי יהאש
 מלהשע יהאש יישבישינה שאקה שייעעי ליה אמר מיעים היום מה עזאי בן ליה אמר ׳ עקיבא

 כה הלא שנאמר לאש פעשלי קירה לבלי יהלא אז! יילע• המרכבה בקדרי שמא אמיעי סביניעיך
העגין לפני יישכישיכהיהלבריםהחסכייםיירליםישמקים אני יגי׳אל  הכפלאכיהיה הזה ־הנן

 יבעעההיא • הכיראים הלבריס בלס קקזקים יהיי למעלה העושבה מלביק יהיה ישיכה יישב
 מקיספים הדברים היי ההיא יהעקשבה ההיא האניליע עקזך בלביקיעהקקשבה סק1ע שהיה

 יעניין עעבילל הנביא שהיה המשכעהכטאה היה יכן • אליי כגלק היו השמקה ימקזך • יעקרביס
 שאמי ייהי שעקיללהייק ייילעמה ניפה היה לבקיעהנביא יכע למעלה מקשבת* יעלביק לבי

 מקבלים הלברי׳כאלי איערים יהיי יבהקלקיעס ביליעעם קליקים הנביאים יהיי בקק ק הכקיביט
 איכרכי לא יאמרעי זהי כרקי נעל אזייגז אזמר יהיא הלכיי׳בפיי משים אלם היס יכ^לי ממעל איקס

 אע לקלל קאיענלעם ילעעגדל יבבר • נעגעיקי עגיר ביעל כאש בלבי יהיה בשמי עזד אלבר ילא
̂יכיל ילא יש'  אשמר אלע בע אלקיס ישים אעאשר הלא יאמר הקלש מק לנרי לפי אם כי לדבר היה

 יעד אי קסר מהם אחד שים שפרים בכל הכתיבים הלנרים כל להיות לכך ישיאך אל ועג * ללבי
I $6 א לי מעיניי



*ס לגרים הם  גסו̂!
 לעגי'מוכרה כן «אממ

^ מונ אמר זה ועל ו

פז ntfjf פרק זזייט
ט ט ט ע אך הט(ב(הרע מתמרבי' (למטה ז  כדברו ולא לדרוש כמן הכל בי באמיג ד

 בכל כי • וגו׳ תהיה תמים האומריס השפשים יש שכמפארי; מאמר כי פי'זזלעי («'■
 וכשתראה ותתום סיעם וימו טעם בו יש דגר כאה הצל מזה מהפחד מה עד(כ מ

 לא האזעיות כי בעיניך דומה ויהיה הפסוק ת3כי אשי השמאל מצל כאלם הטמאה
ולא מו II יתהברו לצד שמטה אלא

 טעם להם לתת תוכל • והרע הטוב מתערכים ולמטה וממנו נוט' ה(א כי הליק
 כי ותשכיל תדע אז השמאל מעד כאט׳מתטמ׳מתטמא ולכן (לזה החסד אל

 מים ביאת טעון כלהמתטמא אמנם ב בטמאפיהלוכן
 זוהמת את מטהמן המים כי להטהר * הלוכן יזצל כעלם
 . ̂ אדומה פרה אפר על וכמושנאם׳ הנהש אומר יהילה (אני

 I מזכי ל4 עה דה )יט מדבר ( כלי אל חיים מים עליו ונתן ה(א הזה הלוכן כי
 ימ׳נתלי׳קיט (אביטה החיי׳ עץ הם המי כי בטעם בארט וכבר האריזי לכן מצל

 דבלעול׳תבין של כללו היא אדומה ופדה חיים מים אמר ולכן החסל לצל המטה
א קר  ואל בפשוטו הפםוק להעביר בחוץ נעשית והיא למה רמז לצבי שמל ו

 עקמימות שום תבקש • למטח יתבאר כאשר הטמאה רוח ־ הפגייי
 כלם אומר הוא וכן המתעסק כל מטמא׳ שעניג'בחוץ ומפני שמגינה ומפני

 וישרים למבין ככותיס חיים מים האפר על יתט וכאשר בה• “הפל כתקזכל•
י * • הגן בתוך אשר החיים לעץ רמז הוא אל שרומזפ יזפגי
 מהנחש נטמא אשר יתטם'במת וכאשר אשר הלין י(לפ

 חמים• בטבילת בו מתחטא הקדמוני ממנ׳כמשכ׳הטמא׳
דעה pהא מלאה בי לרמוז הוא וחחטד הם אשר לקליפוע

המכסים לים כמים יי׳ את הפרה ולכן בתק שעי  יא) (י
 יוכל בשביעיות הימים ענין והמשכיל הזאפמגשפכמוץ

 כי ושביעי שלישי הזאת טעם להבין זה מפני ומטמאה
 שלמה שטהרתם וליסוד לחסד חמזים • בם העיסקיס כל

 מתעורר הפחד מן כי כאש׳זכרט בחסד בחסל כי אןפ1
אפש׳להשקיט אי בחסד כי ואף חטמאח להשקיט אפשר אי

הדין נזהר זכו׳ הלין
1פאי אס מחזשיא
־התתשיבששלמ׳לאידעוההטעם־ ייווין׳ממכי כאההטהרההיה החסל שמצד ממחר

 שאדביק כלומ׳ אתכמה אמרתי אמ׳שלמה אמכם ראוז
 הכהות אותם כל י1א העליונה בתכמה כוונתי

 ■ עלי ייעכר לא מקטרג ששום ממני רחוקה היא עליו להגין הפיה אפר לנטרך המתטיאי׳אתהגוך
 להתפאר ולא מלך נורת א1טעם! בהם אין שהמצו' שקי הדוביים פי לסתום כדי היאמ׳הבאתי אלו וכל

 כתכתיו לא אני יודעכי האל • ההוא הטעם לפיפם או אדומה פרה על טעם וכתבתי הבאתי עגמי
מי ראוי אימ0’במקו עתק ידבר שמא בהם ורואה הקבלה טפרי׳מן פינ׳לרואה יגיע שלא כדי א11 י ל

 דע<משלית למוצאי
 אמרי כל בצדק ואמי

 ההמון וגו׳(שם)כי פי
 מפגישתושביןכיפשט

 כפיר׳מופיפק הפסוק
עין מי  שהם ומה ו
 הוא כפייה חושבים
 דברנו וכבר אמונה־

 שפירשו מה על בוה
 אדומה פרה בעגק
 עה שלמההמ שאמר

והיא אקכמה אמרתי



wsf̂ ח«יט  p-aקסב ־״
 למהר(למה ספק מ יהיה הרב jw7 לפי אלת הר(ימ השלישי שכמם כן אס דא(י

 הדיןי;קטרנ שמדת מפגי להי(י;כן אפשר אי ט אמר לזה הינרךלינסהשכיעי
 ימכטלים שמשכרים כזה נראה כזהאסיכאהטהרהמנדהפרהמכלזכלכיהיה

המשים המכריע עכאמצד כשהטהרה אכל נתמטרג קערער אז1 כיזהכהמלט
 נייכיחני חסד צדיק יהלמכי שלי׳אנמרע

 שקטה יפהיה תקטרג (לא (קליסקייא) סרלפשלימן9(א(ק(איא9ט0(סאכיש הדק
̂גארמ שליש* סיא 7כייגיכיקש09 עד  כרכיפאמרזכ( שלש של עצמ( עבין (זה( ליץ<ס

 הדין למדע מידים שאני מידים ככרכע ^מכיס כן ם4 שביעי (א9 ־(יכמד קשד ממיס
 כי ואן* ג עליכי פקטרג שלא כדי כתעליות יתכונן וכאשר השכע) ליזם שעי
 מקישיא נזהר ככאן גס ־ יכו לשט מיי{ שהוא מווני ויסוד אחרונות ברמת כג

 ימי מספר מפיזיליס אני אין מה מפגי טמאו׳ השש כנגד ימי' חששה כי שביעי
 הראשון שהיא מאתר מהפתד הטמאה מותר כי בטהר׳ואף נכנס השביעי וביום

 מיתר כי איזר לזה הטמאה כהמשך המכריע* הוא כי שלום דרכי ני3לשנו'מ
 pשל(סכא( כדרכי המכין לשכיתסדר השלישי ביום יתחטא לא אם כי ויתבונן

 המכריע שהוא היסיד אל השכיעי שיכא גם (מדגריט) יטהר לא השביעי וביום
היא הטמא טהרת כי שלוס יהמשיס מפני )pp כי (שא לא הראשון ביום

 סכהאחרתשהוא הככסתשלוסמלכד לאתחספשורבדישו(דכריםכה)(סאכי
 מי המדית ככל ימצא שלא מפגי אימר שני ביום כי ואן* ) כך כל מה לשמעכש אין

 כהכרת כן היסוד(אס אלא לזה שראוי ואן* הרביעי ביום כי ואף ■ דין יום שהוא
 שיכא כדי הזה כאופן מספר שנתחיל כדרך מה תעורר כיביו׳ה׳לאכיבנעוח

 אינו הראשון כיוס כי זזה כז השכיעי ששי ביום כי ואף • מודים כריעת
שור תתסס לא מפכי לטהרה מוכן ומכאן • ההוא דתד מן שהוא

סכה)כדישו  אקראוילכטל יר׳כי (דכלי
 ורתמיס מדין ממוזג והוא הרכ של דעתו לפי ראשון הוא אשר התפארת של מנהגו

 היינו ואס רתמיס מדת עם הדין מדת ן>Jשו ר!ל שאמרו כמו לקיוס כן והוצרך
 השני כיוס וגס י שמכמנאתמתכטלת הדין מדת הראשון כיוס הטמא מטהרים

 סניגור כעשה קטיגור ואין דק היא כי מפגי דעתושלהרכלא לפי העטרה שלוא
 הטהרהאכללא להתתילכו הוא התסדכיטוכ שהוא השלישי היוס נשאר כן אס

 תהיה לא הדין שמדת למעלה שאמרנו הקטרוג כומפני הטהרה שלמות שיהיה
 הדין מדת תתעורר כנצויז כי מפגי לא הפחד שהוח הרכיעי כיום וגס • כו שקטה

וכן ־ תקטרג שלא כדי כה נוצתיס להראותשאכו ראוי אין ולזה עלינו ותקטרג
 הכרכה ואותה הנצח כנגד היא רצה כרכת כי וזה מודים ככריעת עושים אנחנו

 (אשי אומר שכן כה הנזכרים הקרככות עבודת מצד הוא מורהעלנצחוןאשר
 אנוכורעיסאליו הזה כנצוח הדין מדת עלינו תקטרג שלא ומפני .ישראלוכו׳•

 ראוי שאין מזה נראה כן אס הדק מדת שהוא ההוד תחלתכרכת שהיא במודים
וגס • ככטולה שמחיס ושאנו נוצחיס שאנו מדתהדין לפני להיאיתאתעצחכו

מ ו ^ כ לו



רק8 חייט
 f ל הדין מצד כי שאמר« וכמי הדין מצד שהיא מפגי ראיי אין הה«ד שהיא בששיע

 ביכפמליעקש אין כי השביעי מם וסמיקל/האלא יכאטהיהילפיוהלאישאר
 :שלים יהמשים המכריע שהיא מפגי לזה מיכן היא כי כי שאמרכי מה מלבד

 ישלהתשיעמי יאכירכילמנלהסידיהלא יהלאהקריביםאכמכייכד ומכאן
ק מאין דל מטמא טהיר נ

 להתבתן אנחט קרובים זהלאה ומכאן
 הממאיס מטרית אדומה רה6 למה

 ליכתב : נו״ שלא אלא הטהורי׳ ומטמאה
 הטמאות ושש (מאיאניבענמזימונגס)

 אבות אבי הראשון * הם אלא שזכרת*
 שמשם לפחד רמז והוא המת כגון
 הטמאה אב והשני * נמשך המות עקר

 ושליש * לחולין ושני וראשון
• בקדש ורביעי לתרומה

 תוכל האדם עורת בנין שידעת ועתה
אמתת פה אל מפה קבלת אם להשכיל

 היא פשיט שדבר בספירי' הטמאה בא
 ספיכ כי הצדיק את מכתיר הרשע כי

 מאתן נתפשט ישהכל רשעזםיתהלכין
^  התרימה מצד כי אתי לדעת לן יש * י

 בא סיף מהאין שנפרשה הראשונה
 עליל כת הייתה מצד יהדין הקטרוג
^ והעלול  צרי' שהיא מצד החסרון בו ד

 ואחור פנים ההפיך בא ומכאן לקבל
 נתפשט ומכאן ורע טיב וטהרה טמאה

באצילו' המתיחסים החסרינית מיני כל
, ״ ..ן-. ______ והעלול חסר לימ׳ ריצה טמא והטמא׳כי

 ורז׳ל • לנביאים הנראת הנבואה מראה סתסרון בו דבק למלתו צריך הייתי מצד
קראו הטהור גם כי טמא היא סבתי ולגבי
מי לגבי חסר לומר רוצה טמא יקרא
 טמאה יחד הופיעו הצזכרתבהופיעה שבתרומה ומפני ־ ממנו ישלם טהור שהוא

 שבאו כן מזהכמפשטגם ועלול עלה שיש האחר זה בלתי בה יצויר לא כי וטהרה
 אלקיס ויקרא זל חכמים שאמרו וזהו האצילית אל הרומזים תאומים ועשו יעקב
 נבנההעילס אלו תאומים שני על כי עשו זה לילה קרא ולחשך יעקב זה יום לאור
 בהלו מלשון אהלים יושב ביעקב נאמר ולזה החשך כנגד עשו האור כנגד יעקב

 שמנת עשר שנים כבגד שבטים עשר שניס לו היו לזה ונם נאייבכט) ראשי עלי נרו
 הקליפות כנגד ועשו ;העולם• אלבסוןהמקיימיב גבולי עשר ושנים ההויה
 שהפרה ומאחר האלקים עשה זה לעומת זה כי צריך היה והכל האצילית שסביב

 ■ פעילותיה בשתי שתפעיל ראוי הרחמים עם הכלולה הדין למדת הזאתרומזת
 ראוי כן ואס כנגדו פיו השטן יפתח הטמאיתלא חיני כל עליו עברו שכבר והטמא
 עכר לא ועדין לטמאה המוכן בטהור אבל שבה הטהו' חלק מצד טהרה בו שתפעל

 מצד טמאה בו שעלת ואז ומקטרגו עליו שה פערה מדתהדין הטמאה תחתחיני
מב) עשמן(דף והתקין ־ שאמרתי כמו הטמאה אל המיוחס שבה מהדין החלק
 המאמר כי וכי׳עש דגבורה מסטרא ודאי אדומה ייי) (מדבי־ תחימה אדומה פרה

 נשפעתיגם שמהם המקומית לפי הפשלות ישלה כי שאמרתי מה כל כולל הפא
ם עגיןיעקהועשוי כשני הזאתתלייה הקבלה וכי'־ פה אל חפה קבלת א

המקבלת אספקלריא היא כי על הפטר' נקראת חהש® התמונה כי האחד יסודות
כל



̂עיח פרק חייט קסג ע
 מלבנין מדה לכל אחד היכל היכלות שבעה בה יש האספקלריאוי;שעליה(לזה בל

 רבוכז (משה • למדפ( הרא(י בהיכל נביא כל אלא משם(מעלה עלה לא אדם ;שלם
 לא יכ)כי (מדני יי׳יפיט 1נאמר(י;מ(כ< הרכק(עליז להיכל השיג כי כלס על עלה עה

 כד צ(רע( ריאה אדם הספיריי המראה שמחוך (כמ( * דבר היכליה מכל ל( נעלם
 מתוכה משיג (היה מספבלבה היה אחד bמ(כתיי׳JיJראיpזאחהכ באספקלריא

 מחינה מתיך ריאה שהיה מי יש כי השגתו לפי אחד כל היכל המדהשלישבאיתו
 מפרביין היי המתינית כי העילה הכלל ־ שלש מתוך מתיניתייש שתי מתיך אתתייש

 אם כי צריך היה לא זכים הפנימיים יחישיי מסייעתי שנפשי מי כי המשיג קהר לפי
 אבל כתחש לשמש הדימה המאירה באספקלריא לראית(להסתכל משמה ייתינה

 בראית להשיג תכל לא כי ההיא לראי׳באיר מתיניתהרבה צריך לי עטלף שעיני למי
ימשה ■ המחיצית כרכיי לא אס הגדיל באיר כשיסתכל אירי יינתק מזה ייתר עיניי

כאמרכיאל יאסבאילי ־ יתמינתיי׳יביט שנאמר מחיצה צריך היה לא רביניעה
 הנכיאי׳יאנכי על ידכרתי שאמר במה הישעעה הנביא רמז אלי נביאה איפגי שני
 עם ידברתי למימר ליה עלדהיה במלת כשתדייק כי יג) הושע ( וכי הרבתי תזין

 מעלית כל על שלה אשר הנכיאה מן האחד המין רמוז ששם תמצא הנכיאיסיכי
 הנכיאי׳ כל של רכן כמשה אס כי זה נמצא ילא דנהרא אספקלריא ונקרא הנביאה

 « אדבר פה אל פה )(שימעלג יכי אלפניס פניס משה יי׳עם ידבר נאמר שעליי
)’ מדכי ( בחידית ילא ומראה  בחידית היא אשר מהנטאה השני יאלהמ־ן נ
רכן תלישה הנביא של השגש שהיתה שד יכל להס מדמה ידמיוניתשהיזז ומשלים

 * שאמרתי המחיציתכתי רכיי צרך מפני יזה ^ידיתיהדתייניתבאיתההככיאה
 דלא אסעקלריא יזאתהיא (הושעינ) הרבתי תזין יאנכי שאמר במה רמז זה ואל

 כאכרהס וגס כא) לי(ישעיה היגד תזיתקשה מלשין זה על מירה ימלתתזין נהרא
יאמר (ראשיעטי) יכי׳ לאמר במחזה יי׳אלאברם דבר היה בי נאמר שנמיל קדם
 והחידית המשלים יחליף משמם המתיציתאי רביי כלימר אדמה הנביאים יביד

 מצאה לא אס מלשין נגזר יד ילשין ינביא נביא כל ומדת יכת יד לפי היה בנביאיס
 העקר היא יגס אדם האציליתהיא הכילל השם כי השני היסוד (יודברכה) יכי ידי

 רימזיס שבי הגיפכייס שהאכריס העליון לאדם כסא יהאדסהתחתין במרכבה
 בצלמנו אדם נעשה אמר לחנם כחותאלהייתולא הס תעלה של הרוחניים לאברים

 הוא והנביא הרוחני העליון תמינתהאדס היא הזאת שהתמונה ומאחר ־ יכי
 כמעט החינינייס וחושיי לרוחני נהפך כמעט הנבואה בעת אשר הגופני האדם
 הזכוכית במראה תמונתו שרואה כמי אדם דמות רואה היה כן אס ממנו הלכי
 האבר אותי כפי בה משיג היה אחד שכל זה משיג היה זה משיג שהיה מה לא אבל

 היה השלים עליו רבינו ומשה * ממנו נאצלה הנביא אותו של נשמתו אשר הרוחני
 טי חרקכא מנחם ר ובספר וט־ יי׳יביס יתמונת שנאמר התמונה אברי בכל משיג

 ר!ל במאמר לך שאגלה הגדול הסיד על יהתכינן לשוני זה ד) עז (דף ויחי בפרסת
כסודית ישסקיס מתבודדים מעסה ואנשי החסידים כשליו האכיתמתיבנשיק׳כי



^ 7 י/

‘ V

עשירי רק8 חייט
 לפכימז חקזקים פהס הדברים כאלי מחשכפם נייר גכח מדייים היי העלייכה

 ימתגלין יממברכים מי/רבים הדברים היי העלייכה בנפש נפשם יכשהמקישרים
 אילויאילךכי יממפשט מים בריכת הטתח הממשבהכאדם מאפיסת מאליהן

 המדביק ילק יפסק לא אשר יהמביע יהבריכה המקיר היא הדבקה המחשבה
 מעברה קשין עברה הרהירי ר?ל שאמרי כעגין מעביר• רעקשה המחשב׳בהרהיר

 סכיביתיי מלהטת יהאש ידירש יישב היה עזאי בן דירשק אין בפ' !ל רביתי' ואמרי
 יישב שאתה עליך שמעתי לי אמר • מימים היים מה לי אמר עקיבא רבי אנלי בא

 לי אמר • ירדת המרכבה בחדרי שמא אמרתי מלהטתסביביתין יהאש ושינה
 אני לי אמר )כג ירמיס (כאש דברי כה הלא שנאמר לאש נמשלי תירה דברי והלא
 נפשי מדביק כשהיה כי הזה הטעם • לפגי ישמחין יירדין יהדברים ישינה ייסב

 אדם היה כאלי מניירם יהיה הנוראים הדברים מ5חקיקיםב היו העליינה כנפש
 מאניל שהיה ההיא האצילית מתיך המחשבה בדבקות בפייכי הדברים חשים

 יעל אלת נגלים היי השמחה ימתיך ומתרבים מתיספים הדברים היי עליי וממשיך
 החסידים ק יעל שמחה מתיך אלא יכי' ענלית מתיך לא שירה הנביאה אין כן

 שהיה הנביאה המשכת היתה יכן מקי׳מיצאה עד מחשבתם מעלים היי הראשונים
 ציפה היה דכקיתהנביא יכפי למעלה מחשבתו ימדביק לבי ימכיין מתבודד הנביא
 )יג (דברים תדבקק ובי )י (דכלים תדבק יכי זהי להיית עתיד שהיה מה ויידע

 היי התירה שנתנה שקדס ידע • יבדכקיתם כמעליתם חליקים הנביאים והיי
 עליהן להטור הדירות לאיק כח היה שלא לפי מלמעלה מעצמן מתעיררו הנכיאית

 יקיים לה המי על נצטיה אברהם כי יאף מנית שב״ רק נצטיי לא כי הנביאה ריח
 נתינת אחר אבל יעישה מצמה שאיני חחי שה יעו החצייה גדיל כלה התירה כל

 מעלת כפי יהמשכה אצילית מלמעלה לי היה ההתבידדותיההתעיררו' לש התורה
 ילא אזכרני לא ואמרתי שנאחר כרחם בעל איתם אומרים והיי חחשכתהחישב

 אתישראל לקלל בלעם תאית ידעתגדל יכבר )(ירעיסב יכו' בשמי שד אדבר
 אתי בפי יי' ישים אשר את הלא שנאמר הקדש ריח דברי כפי אם כי יכיל היה ולא

 עזקא בהאי דאתו יתברין ביצנין כילהי שמשן אר ובס*ח לדבר(מדב'כנ) אשחר ף
 דאנא דעלאה עלאה קדישא וארעא דעלאין שחיאעלאין לקדישאאסהידיעלי

 דסיני לטירא תנינא בזחנא חשה דסליק יומא מן נש בר חחי דלא מה השתא חחי
 חאbל באסייתא לחיפק דזחין תקיפין שמשא כנהירי אנשינהירין חחי ואנא
שד )ג מלאכי ( בכנפיה ימרפא צדקה שחש שחי יראי לסם וזרחה דכתיב דאתי  י
 ידעכיקרן לא ייישה דכתיב אסתכל ילא ידע ידעדאנפינהיריןיחשהלא דאנא

 קמאי גליפין אלין מכילן עשר תלת בעיני חמי דאנא ישד ) שמיע^ ( פניי שר
 יאתעטר(אתתקן אסתלק בשחיכין חניהי חד בל אתפרש יכד * ככיסיני ינהירק

 דכל יבשד אשתארי אחרנין יכל קדישא דייקנא דתקיני בטמיריתא יאתטחר
 אסתים יכד • חייליה בגי כמלכא ייתיב יאתעגור נהיר בפימיכין מתפרש דא

בתקיניה ייתיב יאתטמר יאתתקן קדישא בעטרה יאתעטר סליק לאתפרשא
דייקנא



קמד טיקעעזית חייט
 יהא לא דא כקיימא קדישיןדהא חכרין (יודאזדח( קד לכל ןכן קדישא דמקנא

 שמים(האזימי שמע! כעגין עלייהקסז!שכיכתעז! הע!ד • משיחא מלכא דיייגי עד
שודאדאיעקממאזלף (יפעיה^) ארץ  גטדאמרושםא^שמעוןכדאיגפרשפרי

ה יגקינין כל דכמקן ממיכא אנא עלכא מ ין עקוכק אלין ממיכא דא באי/ר ונהיר! מ
 מלידטמכא !הוומתכאן דנהיריןעלה

 !לאםי;לק׳כלמדבאי/ריה« לאי/עטרא וככר קומת שעוד חחוא למראה קראו
 !מד מד כל משמנא מתיגקן הוה !כד חעלגת דור כחטא בהריסת בו רמזתי

 קק!כא גהה!א ואי/עטר!אתיתקן סליק כראשית יוער של שעורו היודע סוד והו׳
 מק דמד שמא מכל הכא דאתתקן אדם נעשה הכתוב אמר זח ועל ובו'•

 לתקכא שמיה פתח מכן דחד !בשעתא נאמר המראה ועל • כדמותט טגלמנו
 יתיב היה תקזנא הה!א תקינא כהה!א ואמר יב) ע0ה! ( אדמה הנביאים וביד

 משמיכין!כדין דנפיק למלה ומקכא חריעחקדרךסימןתמונחכנים'«־עוף
 כל נאתעטר! בדיכתיה יסליק אתעטר אליעזר הר כדברי מעאתי וכן • אדם

עלדשמעין מדאן ימכאן מכאן סמכין ותמונהאיניכם נאמר זח ועל מנרמישא
 כמה לקליכין ינייתין ידעין דלא מה רואים

 אתין זכאין כגיכיכין הכא קיימי׳ רי;יכין
 כשראן מלי כלה! קדישין מלין כלה! משמיכזן דכפקין מלין הכי דכל דאתי לגנלמא

 לעגמא די דיכא גזר דהזא עד מלין להני יניית חדי קבה לימיכא!שמלא סטאן דלא
 הילד הטיב כיין ומכך כתיב עלכא קדישין מלין הכי כל אחריכת זמנא תימרזן דאתי
 לעלמא דאפיל! ישכים שפתי דיבב מאי !)(שיי ישכים שפתי דובב למישרים לדנדי
 צריכים העלייניס כי כבאור כאן מבואר הכה • קמיה ששיתיכו מרמשן דאתי

 דכקית !משך )לנ לנרים ( בעזרך שמים רוכב כדכתיב התחתיכים לשלמות
 פיהם לדברי מצפים והי! עסזקי׳בהם העגיכיםשהי! למיהם מצוירים הי! המחשבה

 יבתקזן • ע& נפלא הוא כי מאד זה !הבן ביקוד! ימתדבק שלה היה !אז
 מנביא עדיף עד עש זכו׳ דנבואה דרגין שית אכון בראשית )ב מ דן ( סרי תמני

 נאמר אשר היד והיא הנביאים רואים שהי! המראה היא העטרה כי מזה לשלה
 נבואת! ממנה אשר האבר בא!תו בה משיג היה אחד יכל אדמה הנביאים בה!ביד

 ושהתמונה הכסא שתחת הרקיע הוא כי יחזקאל שראה הרבבחיה שפי׳ כמו ילא
ש שגם אעפ ההריסה בשער שפי׳ כמו וכו׳ הלהט הוא משיגים שהי!  מאיש כי דע

 בשעג* שאמר כמו לעלוי מעלוי העטר'באמצשש שהיא יוכה2הע החיה הרקיעישיג
 ואמר! חברייא וכלה! שמשן ר׳ קם )pכ דן (שם ושד • שם תבקשהו המרכבה

 ̂ ̂ • ברש! אלא עד שו כו׳1 משנתך אתער קום כביאיא דכל רבן מהימכא רשא
 עש וכו׳ בהויותדבהין עלאין רזין דידעין ישראל איכון זכאין ב) לא דן ( שם ושד

ד • ברשזא וקכימא עד  הא אדהכי )סב דן (ותרין עשרין בתיןון עו
 • להאי דזכיכא חלקכא זכאה עד עש מיתבייה! לון לתקנא אקדים קם אליהו
על במלת לדייק יש (דכייסד) קזלוש׳ זולתי מאים אינכם כתמר!תמונה זה ו



רקע^»ירי8 חייט
 ק(ל זולתי לשיאחר התמונה ממין איכה כן יגס ראיה שייך לא בקול והלא קול מלתי
 שהין ההיא והתמונה רואים היו תמונה בקול נס לומר בהכרמ יש זי קושיא ומכמ

 אשר איעיית תמינע ^א אדם תמונת היתה לא סיני הר במעמד ישראל כל משיניס
 שיש ומאמר כתיתאלהיותמייס• הן כי הודעתיך וכבר • ודבור קול נעשה מהם

שינא דבר שום כי אמתי ̂בשרש לנו
 והמקובל )ד דניים ( קול זולתי רואים בק במחשבתו בין ריקם ישוב לא מהשי

 הגשמיו' ענין יתבונן הזאת רא'aד בענין בין סוב בין פרי עשה הכל כי בדבורו
ויתבוננו בחורה אזנלהעזסית׳ הנזכרות ממשנתו מן כי שאמרנו עד למוסב

 שנאמר כמו יכחrוהנ העברה ענין על לין כתות מתהויס הרשעים להעניש
 שם(שיוו׳לד עמו ויתיזנב שניו על יי ויעבר הטוב דברו אב בהפך ולהפך משטינים

 מה נתבאר והנה * התנועות עניני וכל אנכי כשאמר לבדו משה ביד דבר אשר
 והאהדות האמונה כענין לבאר שיערתי הדברותהאמרות וכל וי'אלקץ(שיז»כ)

יוכל האדם כדמות שכארתי וממה ורואים ם שומע היו ענמו הדבור אותו
 זנדיק האד' בוזיות כי המשכיל להתבונן כ« הדבור אותי של האותיות בעימהס

 לעולם ויהיה שיתנבא לו ראוי כי נמור שפא׳ אש כלהבי פרשמותונסנבזת הת
 ועוריוקזה ונעור מינו את מין מזנא כי והע (יליסכט) אש להבות יי'חצב קול

 מה המשכיל יתבונן ומכאן במרכבה אמר זה ועל בעוטהם• אותם רואים
 עלי לומ׳הרי אדם שכנדרייעריך שארזל הקולתוכו את רואים העגז וכל הכתוב

 שכתבתי כמו בדמות נברא האדם כי (רט״יןלשפז׳רזאי׳אתהנשמעמהשאין
נאזנלה שלאדם עקת שהיא ונששו • לזה כיון וכו לדבר יכולה הפה

 הבנין דרך באדם ונושהה מהשלישית מלא תבא קם ותלתק תמניא ובתקון
 למטח עוד יתבאר )כאשר במין כמו̂  ( ר׳ר׳הא ואמר שמשן דרבי מולא מבתר
 ממנת חי שהוא נששו עם האדם הגה את השמיק־ השמים מן דאתמר תזינא

 לשת רמז שהנדר ומפני • בבנין כלול סו® עד וכו׳עש ל) (דסיים ליסרך קולו
 ומחייתם הכל וקיום הכל דירת שהיא במאמ׳הזה כליל תראה לך שכל שני ואם
 ראוי הבנין שהוא העליק האד' נפש והוא והמלאכים הזה בענק שפרשתי מה כל

 דבר באסרו לאם׳ בנין הכולל לאדם הוא הקסן של מדבורו שכמשו בכאן שאומר
 אם לכן לנפשו נודר שהוא עלי הרי עליו כמות הם האותיות כי הודעתיך כבר
ביליי' נדר ידור כי הכתוב המלאכים עצמם והס אלקייס חיים ד מ  1)כלום ל (

 ומפני מבניט חוץ שהוא למי שנודר הפריש כי הזה: במאמר הנזכרים
 חמור הנדר הבנין על חכבת שהשלישי׳ נזיר בקרא כי הזהר ספר יכו'• והזיר

 וחלעלכלדברוכאשריתבארעוד• הזיר כי יי'על נזיר נקרא ולא אלקים
נמן כי הנזיר ענין להתבונן נוכל ומהנה הנפלא לכח מגלה הדין ממלת אתפצמו

 כי למתים יטמא ולא יין ישתה שלא כי איש כו נאמר זה ומפגי הביכה שהיא
 היין ממקום לנמרי עעמו והזיר הפריש י) ליי'(מדכ' להזיר נזיר כדר לכדור יפליא
נדר לנדור הפליא כי ומפני • והטמאה הוא וגס הנדר ומקום המופלא כח שסם

גזיר יי'



קפה ע«יח סרק חייט
 קטא כשכטחא זלזל טאלקיס ונבדל לחמים טל שס שהוא בשם לזה עצמו ומעקרב יי'
 המדות לכל נפש שהיא מפגי נפש נקראע הכינה שהיא מדעלחמים כי הכפש על
 שיכפר ראוי ולכן הדין במדע להדבק וחזר ממנה כשנפרש חטא ואליה הבכין סל

ר וראוי הכפרה יאוע ולו חטא ליו כי החשד ממדע שהוא הכהן עליו ח יחזור כך ^
 החסד במדע להדבק ההוא הנזיר

 כבעחלהעדמלאעימיכזרו: ותער קדוש לחיותו חוא ראוי ז«ר1
 הפי' לחכיןששהוכו'־ ובחבורה לראש ראשו כי ראשו על יעבור לא

כי שבעה הו׳עמצא הה'עם כשעחכר מעכבו בראשו שערו וכעוד העליון
 אשר • למלכזע זהה' קצווע לשש הז׳רמז 'לכחו׳חעליונים שהשערות יין מלשתות

 שכבר עלי עקש אס כלומר לה׳לל* כשבע וכאשר כבנין עקרה השבועה ענין אבל
 :לנרךהשס פירושו בשבועה מציכו׳ל מלשון שהיא שבועח מלת מורח

 הכונה לדבר ראיה שאין פי על ואף במלהעזגמח נרמז אמנם שבעה•
 ונראה סמוך הוא בצרי חי כאומרו כי • ד» שהם בפועלים השבועה עקר כי

 הוא חמקו'אחראשר 1ל באים שהחיים הו׳באמזגעהמלח ולקנתוסףבוו׳ח׳•
וברורה :נפשו היא כי הביכה הו' והיא חבתח שהוא לעז רמז

 כשעטיר פי׳ וכו׳ גרועה מששה מהמעה והיא באמעע חיא שגם אותיות ד' שבין
רמז המלה וכשבסוף קעוות שש כנגד
הו' שהיא ששח למנין ובחבורה * בשם ואחרונה אחדונ'לבנין כן נם שודא לעט
 הוא כאשר עליו יאמר בו כאל והאדם בבגין שהשבועה ני3ומ • שבעה הס הרי

 השבועה אחר תמיד הכתוב שיאמר וזהו על8נ לעזון נשבע דבר על עעמו אוסר
 (שסכא) באלדים לי השבעה (לאשיתכד) ביי' ואשביעך שנאמר כמו ולאל כ'

 שהוא ביי השבועה כי שזכתו האלה בכתובים עוד ונרמז )ו דקרים ( תשבע ובשמו
 ומהשאזכור • חבנין עקר וחם רמזלעטרה שהוא באלדים וגם ארת•3רמזלת

 שהוא בשם נשבע הנשבע כל וחבלל ־ השם לערך עניט כל ליי' נשבע אשר
 הנדר כי למשכיל ונתבאר * השלישית שהוא ליי׳ נודר והטדר • הבנין בלל

 עעמו שאוסר גברא איסור והשבועה • עעמו על דבר שאוסר כלומר חפעיו איסור
 חמלך בחיי בנשבע נדרים • לשבועות נדרים בין מה רי8בס ואמרו ־ הדבר על

 שך8נ וחי יי' חי לדבר זכר לדבר ראיה שאין י8 על ואף ע־עמו* כמלך שבועות
ד) מלכים (  השלישית הוא המלך וחי • השבועה שבו לתנארת למלך רמזו ק

 שך8נ וחי ־ כשם שהיא שבועה כמו יי׳ חי לדבר סימן ונתט • לבנין המשפעת
 הנפש נשתלשלה מהשלישית בי השלישית הוא הנפש וחיי הנפש חיי כלומ׳ בעירי

 מה ופירוש שלו שבועות בחדושי ז״ל הרב ולשון זכרטלמונלח• באשר הבנין וגם
 סקכם כי רמז הגהס • יסוד לבנין שהנדר סוד לו יש לשבועות נדרים כין
 והשבעה ) סתימא נקדם והיא מנימ סיאלמיגלם כיחכעם מפגי נםסכלל לספר ימל
על שהנדרים ותמעא ־ גחעה מששה בהיותה וברורה ידועה ח׳האחרונה בו׳
פרייהם בי יען עות בשב כן ואין ‘ ■ חלים חמזגות לבטל וכן עולים תורה גבי

I J 7 א לז פעגכת



■רקעןןמיי חייט
 חמר שבמה תמצא שממה מ׳ממלת כשתמיר

 שהזאבשבמה השממה ש«ד מל ומורה
אני אשדלואהגכין: אומר ו

 • b1 הבאי בדברי הממם שזה באולי
סי הבוכה פי'ז(לי;י

* נטיעות מאותם  ב חמר שיש במו
 בנדרי׳מבשטשע

ק ס  פ תמר יש נ
 בשבזמו׳מבנדרים

 הבאי בנדרי כי
 שאין בנדרים וגם

 !בנדרי ממש בהם
 אינו הנדר זרוזין

 חלה והשממה חל
 והטיגשהכדראיכו

 דבר על אלא חל
 כי מפט הוא יש
שהו' העליון לם1ע

TB
ם דיי ע נג ב מצ«® לנמל מ

 להכיק שלא סכה למגווע שלא כגון
 שקייגי' ש<א ע'0ש לולנזהן ליסיל שלא או יזמלי
 ק«(ר ר3י • סמוי שגגעה יילקועועל עליה

סמר מבסבו^ו  מדרי
בשמעועמבכדיים■

בנדרי'סהכדרי' חמי
ני על חלים  מנוה ד
י נ ד  שאין הרשו'מה נ

שמע נ ע■1כןב «ו א

אני ר ו מ לי או  באו
ה ם שז ע ט רי ה ד אי בנ ב ם ח אין ובדברי  ש
ם ח ש ב מ רוזין מ אין וז ר ש ד ל הנ  עד ה

ר קו ח ר י ד אזין הנו ם וי קו מ ר ה ש א מ
ה ע ב ה ה מ ל ע ח אבל נ בל גדר ז ע ו ד ____ _______ י

ה אדון מ ל ו כ שר ה דו א ל בי כ ענו ה די שאז׳ל מה בכאן לך יו
ם תו ס ה ב מ כ מן ח אן עד א א• לשונו• כ ש׳י פי הנ מגיןז נ
ם ודבריו קי תו ש מ ב ם מד בני ל מו שכי מ תדע המסוע ל טעם ו
ם בענין רי * נד ת עו מ ש תו ח ה ״וי ת היו הברכות(אעיר ןסדר ב

שעווז ח מ ע ח ה ג ע מר ח ה כל כי לו ע ב ז׳ל דבריהם על אותך ש
רו ס ה ח ר תו ה ו ל מ ל על ה בנין כ ה בהם והתכונן שהוא ה

עה מיע• יתרה התגוננות שב
בשאר שהתמככ ממה .

 וסתומים נעלמים דברים אלץ ויתגלו דברים נודע היש ומתוך מאין יש הוא הבנין
 ראה המטות־ ראשי פ על כספרי מאמר וזה הנדר ולזה האין מעוך לא אבל האין
 בחיי כנשבע נדרים לשבועות כדרים בין מה על חל ואינו היש בח על חל האין שהוא

 אעע ושמעותככשבעבמלךעגמו■ המלך• האין על חלה השמעה אבל האין כח
 «p((♦'שכאמרקי לדבר וכר ללני שאיןראיה שהנשבע מפני קיימת פליי (השבנעז!

העגומה הזה המראה ראה כסגזךאסאע^^ך אבלבכדד באיןשהםגהיייתרא^ינית
 עלהקנלה המעידה הגדולה והראיה והנפלא' התחתזני מצד הוא יחודו שמקום מפני
והחכמה להקדי׳המריב׳וכדיז האדס דרך אין כ׳ שהו׳פעולות־ היש כח מצד השגתם אשר
 סיני נמדכר עוד ונאמר כעליה* את תחיה עישוס היו לא פפולותיו צלוי ולולי

 האומר כיצד * מבשמעולג בנדרים קמר רבה השכל אין בי ליחודו קיום התחתונים
 אם מניח שאיני עפלין עושה שאיני סכה קונס באמצפות אלא מיתודו משיג האנושי

 מצום שהיא אעפ לעשותם אסור כדר לשון הוא על אלא חל אינו הנדר לכן פשלותיו
י יחקיד עד שאח וזהו ממש שישבו דבר ו ג שניעוע ו  לעכור כשכעזן שאין לפי מותר ונ

קצנס לו שאין דכר הוא כדר כ׳ ׳וזהו המציע על פשר א אי האמשי השכל כי כלומר זין ויא
ושלם לדבר סמך עלי הרי עליו עיכיח (לסוכן כאחצשת אלא בכינה ולהשיג לחקור לו
מן ״ולמעלה עליה ונדריה וכן נדריך לעליון נדר שאחר וזהו הבנין עולם שהוא יש

ע לכניןיסודוהשכועועהם שהנדר הכל שנדר הדבר לזה כלומר מה ידעה ובל  מדו
 עס*3ש מן נגזר הזא כי צועהתוכייז0 ולשון לא להשיג יכול אינו חציאותוהוא לו אין

כני באמצעית ו



 כ« נשבייטעמגן <אכ
ק פריים שייסע מאן  נ
 ס1ש נאןלי אןמר ןאכי

 • הבאי מדלי הטעם
בהם ילדבייהסשאין

קטז « עמירי רק8 חייט
 כאן מל ממאי מ (הנה • ה<א ידמממה «כמ־ מציאויע(לכן ל( שיש דבל באמצע(יצ

p( • דנה שיני נמדכי לשין מ(שג שאיכנ דבר הנדר זה מבטל איה( w כתג ז׳ל 
 מנשביעית מלייס קמר סנייטתשלי בקמשי המגיה יאני ( באמנע(<;דבר אלא אצל(

למין שהנדר סיד לי יש לשמעם נדרי' p (מה )הלשין קלין מפגי וילתי »' גם הנאתי
מ׳ה' ינמד(השמעה יהידה ואני

 יד«ג׳(נרילה אקרינה חתורח הכוללים ועקרםהו׳וחח' «כעח הזה אזמ׳שהמפרס
מששהגריעם והמאות ומעמשהתורח וחפתגוות• יאריג מכביש קורי  נהי̂י

 על שהנדרים ינמנא הנדר בחריסח שזכרנו כמו כבנין הם במה הרמבן שלש(|
 יכן יטלים יערה גני ממנה למעלה מהו' משני הכהנוה על חל יתקזר עד שאמר

 לנםלאתהקניתלים־ חמזנוות על חלות אינן השמעות אכל (יאזין(כו׳עסבמה
 מושבע הוא כבנין הכלול האדם כי מאשר כי שאמר
 לאדון משועבדים והמעוות הוא כן אם כדר כעלמה ביכה
 לבטל יכול ולא בראשית ליוער הכל לא מה ידעה ובל
 שבועה אין אמר ולניכך אותם• ז לזה בלל כיון

 כי (סאעולעניה) שבועת דבר על חלה ל שהרי והראיה
 נדר שאין יזריוי' ממש אשר דבר אלא עעמו את מבטל דפר אין כדרים הכל לדברי

 שיפקיר(יאזין עד קל ויש בו־ למשול ממט ונכוה לו חועה בזרוזיס ושבועוע
 נעלמה בינה מאשר בח שתזכיר השבועה בענין להתבונן • בשונניס (גס

 ־ מה ידע ובל נדר אמר ולא כ) שמית ( תשא לא תכתוב (אפי׳שכא׳שסברע
 בידי אשר הכל (אדק השבועה ענין כי הטעם אבל תשבע• בכדריס הרמבן

 בסגעם יודיעני הכל מחוברים שבעה היות בו׳ הה' להעלות
קכמהאמןעבל• אתמם עתה ובעני] לדבריו ומוסכמים

 כל שמעבאיר (עעה נשיאין לשין )(הגה(היא אנש'(ישמז'לג עתה
 אק׳מאליהמקיכלי׳אעע וכשאדם

מדעועלא שהמשכיל
 מריבהדעיע אמנם •נטיךלבאיריהםכאיר• ילא בלבד בהם אס כי בכאן הפרש
 על באיר להאריך האדם ינטרך המשיכשית שאף כן(כש גם זרחין(שוגגין בכדרי
שלאילעיגעליהסמרינקנירהמעם• שמשים ייזיד דעת הוא ממש בכדרי  דנריהם
ת כנר ולא לשביעות כדרים בין הפלש כעגיג( דע שה' ירל לירה עירה נדר שלשין י

 כל <עעמד יקיים הכל לירע הס ביכה שערי לפרש אצלי קרוב שכראה ומה ־ הלין כן
יהיא העליון■ לעילם רעו הנענאיסיהשביעמ באילי אומר (אכי כעגיןהזההואזה־

 הנמשך שיבעישפעיברכס ימירה שבעה מלשין לומר רוצה הכאי כנדרי הטעם זהו כי
עג זהו כי ט  ע כנש בגלדים אמרי לכן * באענעיתם לשלם זרוזין וכדרי הכאי שנדרי cה

 כ• לקיהאענעי רעו כאן עלעעלך העלך נקיי הכדר אין ממש כהס שאין דברים וכדרי
 רעו יקייהמלך היאראשלה׳ספיתעאקרימת גבוה במקום שהכדר אעפי עליהם תל

מי הוא נשמע והיא העליונה הנשמה סיד שהיא לנינה שיחקור עד שיקולו ראוי שאין מ
ז דו כ לז י

 ממש בהם שאין
 מי כסכרת הוא

 הפר׳בהס שמשים
 כדרי׳לשבועוע בין
לשים לו היה לא



̂»ירי ירק חייט « ע
זין ^8משינ ■ מגמן <םנמנ(מנמלך י העליק מלם f>)DC הפלגה דרך דכורז הי? oh זי̂י
 ה&מג?;י ק< שהוא עגמז נמלך הואכשנע שמע of( (6 ממש P יש j6 06 י6הכ דרך
ש^כי היא  זכר לדנר יאיה ןאי!עשאין לכלהשנע הכולל הכדר שד סלה בדברים בט

קיפשםוהימשךכסהואקינפמח לדנרשנאיי׳ יבספרמרה ברור* הדין יכך (השמעה
pp אינם שההיים יל רבת סימן דעה

 אנלקינגיי עמ«• לנטלה) בעלה(סא כלא וכשיאדמנושאח כדין השבועה דין
שלא גו גע6שת ראוי דבר לכל הכדי  כי כמןקיפג־עהריוז הו' תנקהו חה'
חג אל ורומח שנדרי כמו למכך  מיינו קוץ הס הקיים וכאשר • לכטלה כרכה ק

ממי ראיה הניא j Si הוא שהשכועח אלא השער כסוף נזכיר הבאי זרווי'ונדרי
 שאין מור נימה השם המשכת היא וחכרכח הח׳כו' להעלות ושגמע ואונסין
 ממנו• מק התייס עוקד החכם כי להתכונן ועריך חו׳כח' כמי הוא מותרין

 הכולל האמציגי והקו תםשג' חחכמ׳מאין כי מ*ני מעקרו הנדר שבו^• לענין הדין
 רמיו הוא השנע כל כי מזח ויתכונן * כינה מקום m ואי חומרי׳דשבוע' ויש

 ולכןהשונמיע נשם שבינו כדכרים אשתו נדרי מוטי הכעל הבאיאסור׳ואדכי
 פ נשדר התמילה (ראשיעג) בך ימשל והוא כדרך לכינח כן כעב לא ?ל אבי

 ממט׳למעלה המיננה עומד הוא שאז שמעו כיום אמנם מזה העולה עלל•
 ואמר העלה הקדימה ידה על להמכים ירעה אס בממשלתו בין להפריש שאין

ומי שאמרה פנשיול ואולי לשבועוע כדרים
מיננקודע כי נפשן ואפו' ׳ הזה בעגין

 לנינה רמז הם והקיים ממנו מק שהוא מזר נרי דשכועע שאומר שמי לומר עמצא אם
 ע«לם שהוא המניאמ כל ומיי הנפש מיי שהיא כן שאינו מה הריובן הוא אסורה הבאי

 היה אלישע כי (כוזנפהשזנמיעהיתה העליון־ השנוי אס כי בכאן להביא לו היה לא
 ידי על העגין לעשות הנער שולמנמזילהמיוע אמר הוא (אמנם הבאי בנדרי שיש

 אין היא אמרה ולכן למלכות רמי שהוא השלימ וגס וזרוזק ממש בהם שאין ולדברים
 הנינה המיי׳נמשכי׳מן כי כשליש תלוי הענק זה בינה ומאשר שאמר כמה כדרישוגגין
 השלימנכמהמלך ק נמשכת שהנפש עי על אן שנדר מי והוא מה ידעה ובל נעלת'כדי

 ולכן הנדר שוד שהוא ננינס תליייס וכנים קיים שוגג וזהו כך שאיט ונמנ" דכך אדעעא
ם : כדר (אינו אד ש כ  סדי כן כי המרכנה נסדר העגין כל אמרה נושאה ו

 ממסה האדם רצין מעלה הנינות כי הנרכית־ הממויבעמן בשבועה כלומר ובו לבמלה
 כי הנינה מן והמיים הנדכה וממשיך למעלה הוא ובצדקה במשפט באמת העירה
 הוא כי עלי הרי אומר הנודר לכן המיים לו משם מנשאה אינו אבל ומרוממה חכשאה

 נל להש כדי ידור כי וזהו כשמתז־ למתצב נודר כי לבטלה שבועה שהיא בשבועעשוא
אגל עכקהו לא ולכן הה הו׳מן מסלק אדרבא

כי לבטלה לברכה הדבר זה הו'וקרוב
 :אסור למפרעולק הענין יזוזר לבטלה היא המשכעשפעאס היא שהברכה אעפי

ממנו למעלה שהנדר וכו׳אעפי לבינה שבינו בדברים אשעו כדרי הבעלמפר כי
הטעס



קמו פז פרק ח«יט
»C»Dt ל( יש שהימארע כעכ<ר p m המלל►© כשנעלעגיגלים בבשמא השטעם אכל 

מא ־ השבע כל שמללים העליון עגלם לכן ממכה נאכל יהכדר החכמ' עם שמם  קסר י
 הכלר לכן ■ שבמה מלשון הוא כי כעיב !'שבעה * לכיכה כינו ש כדרום להפר יכילפ לו יש

שמעה על קל העעס לזה כריכי' א« אק כי אומר ואני  מן וקייס קיוס הוא כי דבר
P5PPP השבעיכשיקויןאליואל

לי להעד יכלע לו יש או ימגסל הבדיל היובל מ ישראל לאלקי נזקקין שאין ו
ר הכל• הגהה אלא אמונחאומן מפני יזכל'מעקרי הכד ק ל

כן היה הדין מן כלומר ת סין1ו1ת שאין על ממשלי/המכיל הכי ע ט ש ה סל ב ע
ההקמה בהון יהיה ישראל שהמדרלאלקי להלכת הזח הדין זכר שהם סכיכה

שלא לעגמיה הכרמז חאד מבוא׳כי הנה  הכעל כך וכקכה
 יסלייכולי/להפר

 ב אשתו כדרי
 Jל שיש כדכריס

 ו ממשלה,עליה
 שאמ׳כדרך והלשון

 בך ימשול והוא
 (ראשי'ג)יםייעלזה:

לי או  שאין ו
 ישרל לאלהי כזקקין

כשכע שאס יכו'

 ומראוי הכל כולל
 ואמר הכל• קיום

 מעות תריג מנין כי
 האד' נרמזי׳באברי

 אברי רמח ובגידיו
 מעות רמה כנגד
 המשתלשלי׳ עשה

 באהבה התעאר מן
כנגד גידים ושסח

 הבמול להפר יוכל
 המונו כישמוע מפגי

 לפממיס שוי' והשניה
 אמונה נקר העש כי
 וכמו אומן הקכמה1

 להפר כק לו שאץ
 למעלה שהוא הדבר

 היה לא כך הנדר מן
 לולהפרדביהכרמו

 שמוע כי לעמרה
שויס שכיהס

 כד״אנשכ׳היובלהזאע
 משוטאישאלאמוזיע־

 כ* המנוע מכשל וכן
 קיוסהמנועהמשכמס

 בסבע כי הביכה מן
 האדס הענועשיעשה

 יןכהאלהקיי׳הכנק״׳י
 אסכןכדריםקעוריס

שטמוע  ושטמה מ
 הוא עכלרים קמורה

 אלא קל אינו כדר כי
 ושטעה 0* דבר מל

 אין דבר על קלה
די הנ אכי ל פ ענ ש ה  ו

 מלדבר אלא קל אינו
C* העליון יסלס כי יש

ה ____ ס ת ש עו א מ ל
 תעש׳חמשתלשלי' ישרל ללהי לאשס
 המחר העט׳דרך מן החכמה על הרימז

 שזכרתי הנכבדת עורתו כי תראה ועוד מפגי איכי הכעל אז
 החכמת בראשו כי כי׳ספירות כלולה שהאמונה מפגי
י כדכיך/ האש שהיא

 רמו שהוא יש מבשל אץ שמא הנדר הוא מאץ העולה עליונה מכמה שהוא האומן עם
^ כי אין דבר על קל ואינו העליון• לעולם הנדר להפר bיוDמג אין ולכן הנדר על א

א :הזה ל אסכןנמל • והקכעהעאיןקמנא ־ עקוסבינה הדין שאיןי/יפשין א
דני כי המברך מן אמן העונה כדר כין הפרש לשים פי׳ ־ להלכה הזה ע  עם לכוכק ה

 מקיים ואינו עשם הברכה ומעשיך הביכה השמע או שיאמ׳הכדר לשון שככל לכדר
ה אבל • קיוס מורס אמן מלע כי הברכה שמש כיו׳ הכעל להפר שיכול הוא הדין  העונ

דבר כדר אס נדר גבי והה הברכה מקיים אמן כך: ימשל לכיכ׳ממע׳והוא כדכרי׳שכינו
 הנדר כן אס העולם לאויר ינא שלא קייס שאינו כי

מ שאינו והאקר קיימא• בר ואינו בסל הוא
 אוי יש מ7 כדר אס אמכם • מעכו קןן הוא שמיס יראת שמיס בידי תלוי שהכל אעפ קל אינו קיימא
יראעהשם והאערהן ועל העניות■ וכל השטעות כל מבטל והוא עליואען אמר כאלו קיים הנדר



ע^»ירי פרק חייט
ט החכמה י06כר כי  תד<ר של^ כלומר כיכה מרע <שןר חכמה היא מזפרהזהר ו

ר ̂יהו עליון כ̂י מ6 ועליה 1מלכ כער י ס וזהו להמקיים עוכל דכרסלא י/ ע מ ע מי ר  סו
) (ישעיה אחריע מראשית מגיל א׳ (איה! ״ הסעלקןע גורס אעה וכאלו עליה אשר השם יי

 וטרוד ועקוב פרק הגדר ואוי מנעמי אלימלך כראה ‘ 1כ1 מלגא( לתשלי קלקעתא
להשם מקום ימנא עד היא שהכתר מ!ה

 ועב לה• הראוי לפי כנגד במוח שמשכנם וחתכונח החכמה קרקפתאלתשלי
 אדם של ואשתו מיו מקכל והראש • והשלישית השניה והחכמה מלגחו

 • כדרים ביטן מתים ולק למעלה המרושות כזחעות אותם הס זה לעי והכינה
■ ■ ■ • המירות עשר כנגד האדם נעשה ומאח'שאח' החוח

 רגליו אעכעות ועשר ידיו אעכעות עשר חלגאן קרקפתא
 ־׳״״ האדם שזכרתיכזנורת ומטה לזכרוך שיש מזה נראה

ק־ על יתבונן חלכר קרקפתא עלינו כי לך שגליתי ז״ל שהזכירו מה האמת י
 • הדקות בתכלית דק (דט־י׳כאאלקי׳תלוי קללת כי כסנהדרין התפארת• והוא

יל חלה שבועהbא משל אמרתי וכבר
שנשבע אעע מתקיים שהכתהוא למעלה
שהםג׳׳הויות השכעבאין קיום כ׳ אינו דבר על חוזרת שהצור^השוקעת התפארת לשם “ - - .       • L ̂  L • * t.

 ולא להולך בכה נבו
 והתגונן • זכו' ישוב
המע» בזה מאד

 בשניך קשה יהי ואל בבילטת למפרע
 אחר ובמקום התפאלתראש שנקראת

 כמו וזהבי גון> ולפעמים לב שנקרא
 כי והראיה הניף עקר היא שהראש

 מה תכף הגוף ימית הראש בשיחתכן
 הוא התפארת כך אבר בשום בן שאק
 באמנע היא שהלב וכמו ‘ הבנין עקר
 ה מחבר באמצע שמל הוא כך הגיף

ת ראשונית מני ח א ה׳  הב' ומחבר עס
 לגבי הגוף היא וגס וממזגס הפכי! מלית

 כי הלשק היא וגס יהשיקים הזרישת
 שרה ישם וטובו האלם ייש היא הלשין

 הלשין וגס הלשין ש לפעל היוצא' שבכת'
• י׳אצבש׳הילים בין מכריעתבריל היא

ימפגי

 באין הוא שבו אעפשהקיוס והנדר ■ ראשומת
 מן היקוד קיום ממ ביכה מקום זה ואי כדא

 ולולי • פעילותיו שהם ביש הוא התחתונים
 קיום עושים התחתיניס היו לא פעילותיו גלוי

 אלא יחודו משיג האנושי השכל אין כי ליקדו
 על אלא קל אינו הנדר לכן פעולותיו באממעת

 לסוף נתכוון ז׳ל הגדיל שהרב <כמעג» ־ יש דבר
 דבריו הם ואלו • במלותסתומיתוסתומו' דנייו

 יסוד לבינ׳שהיא רמז הנדר • יסוד לבנין שהנדר
 כל כי בו'ה ספירותוהשכועה השכע לנכיןשהם

 וה' ה'• נו' הכרמוין בפיעלים השכעככללין
 ידוגמז היא מהשם ה׳אקרובה כי ידועה אחרונה

 בהיותה • לעשירית נרמזת זהיא במלתשבעה
תו' חסרה המלה אמכם • גרועה מששה או
 לת מ כי והטעם • האמנעי לקו רומז שהוא

 שכועה כי מפגי הוא התורה בבל '1 קשר שבועה
ם יש וגם הבנין לבל הרומז שבעה מלשון  לא כי ן חשד ולכן הגנוז אור הוא כי הקשרון מן אקר טע

נשארה לעשיריתבה רמז שהיא שם של אחרונה ה' אמכם ס"■ הרמוז הגנוז כאור ההשגה נשארה
ת וכל ׳ פנה לראש נתגה כי ידועה היא ולכן ההשגה  כטעם והוא ידה על השפל עולם הנהג

הכדרריגז • לים1ע תורה עג שהנדרים יתמכא י '1 קשר אתהקולתשהזא רואים העם וכל

לביגם



קמח פ? פרק
 קמס היא כי המניה מנטל הנדר לכן שבי» ימירה שנבתג ליממליסיטיה רמז זהמייה לנינה
יהנדי עי׳המעליםקראיםמנימעשהימנימלאממשה• • <כןלנטלהמנימקלים הכל•

 דנרמפיהכי על חלה שאיןשניעה כליער נשטשמ כן יאין קייעס יעשם נאנליס מענו למעלה
אי« ני למשיל ממ« שנטה פי על ימאףrהעש שהיא ממט ה^למטה שנייט(המטה ה(א היטיל

הס כי יען חל ממ מאימס עייי טיי  היא כי • נ
של שני ט מיג) D’Mk ל כ תאז עלפי ^ 1PP אלא שגע השגעאינס מן עגמי ום&נ* "•1ן

 השנע מן שהיא מאח" המניה מן למעלה היא כי
מ על חלה שניעה אין ייהי חל א<«  הנאי(נדמים נכדיי הטעם שיה נאילי אימר יאכי * עניה ד

 נדר כשיהיה אלא שטעה יעלדמ שאיןכהםעעשיוריזיםכלייייכיהכדיאימחלעלדמעניה
מ על נדי אם אמנם • אפשרי דנר על שכלי קיים מ על חל ינמכעאימ אפשרי שאיט ד  שטעם ד

 כלימרכיהשכלהאכישי עדיחקירייאזין• כיהכדראימחלאלאעלדמישמכעישנארני
 ידע b(יזה׳נדי ־ העליין שלם שהיא יש נאענשע אלא נגינה ילהשיג לחקיר ל( אפשר אי

 עניאיע• לי נאענשמשיש אלא להשע יכיל איני מניאימיהיא לי אין שכדי הנדר לזה כלימר * יזה
 נמייהכל אשר הכל יאדין אלאנאענשמדמ איכימישנאנלי כי מ ד הנדר זה מבטל איני ילק
 • אמן נסמיסחכמה יידיעגי עליי יאיןלחקיר עיחלט אין שהיא העלייכה המחשנה שהיא יל

 אלא עליי ישימ לי אין שינ הנדר זה כן אם אמן מלמ העירה קיים דני נלמי כדר שהיא יל׳עאחר
 כן אם • קייס איט שכלי הנדר זה ילכן • הנדר המקיים העלייכה לחכמה רמז שהיא קיים בדנר

 היא הטעם • תשבע לא אמי ילא משא לא שאמר יהטעם • עביאר יזה מעקרי הכ־ר מפי הסכם
 עימדי היא האמת על יהשטעה לעשימשניעה עשעעשאסיר חשנעהיה כיאםהיהאיערלא

 כנטע על לנ)הנאעי אכשא(ישש עמה אחמם עמה עסימיסיעיטכעי׳כעגין היימסנעה העכיכיס
יכמינכי • הה׳ הי׳יישאר מסתלק אזי לנטלה הניעה אדם יעשה שאס עזיה to>bא ♦שיאל*

ש על אף לנינה שניני נדמים אשמנ נירי מפל שהנעל יהטעם * מר עליי ירחם שלא •נקה לא
 לכן מענה יהנדרכאלל שיים שמית לי יש תפארת כי נעגזר היא הטעם ל למעלהמעט שהנדר

 נעעשלמה היא אז כי עסי איט לסנה ניט שאינם הנדרים אמכם * לסנה שניכי נגדיים מפי היא
bא • שמיעכיאזשמדענממשלתהנעליאזיהיאמפר ייהיניים bבנחה שמדת היא שאז ילה 

 שאין ישראל לאלה׳ האשה כשנעה שאס ישראל לאלהי טקקיס שאין יאזל׳ מפי, מהאימbינממ
 העסמ אזמר לכן הנדר מן למעלה שהיא העלייכה מחכמה עם מעזע שהיא מסגי מפי הנמל
נדמים האשה כשנעה שאס היא הלכה כי ^לכה שפשיס שאין יאמר חזי ימיל * מפי שאיט
 האשה כשנעה אס כי הפיש שיש נאילי אזמר יאכי ־ עסי שהיא שידירנה שם זה נמנא לנינה סטכי

 תשיקתן אישך (אל שאמי מילגזיתסכשנ שהיא פי על אף ישראל נאלהי לניני שטנה נדמים
 כשנעים אס אמכם הנזכר נשם כשבעה רלאס השם מה מפי איני מקים עכל בך יעשיל והיא

 תשיקתך אישך לבטלבזרתמכמיביאל שלא כדי עפר היא לנינה ניני שאינם דמיסנדמים בשאר
 ללסטייע יאחד ינאללנליך אחד תאיעיס אחים לשני טשל • יהיאיעשילבךיזהמטאר

 בניה על מבכה ירחל לדפ• יעז מאימים אחים שני איעריסמיהשלסזהדייקכזשלמלךהיא
 לאדם שר שנתן קדם נ ביים דאתמיאי הייחית יבאיהסאימס עכבעידשנגינאןלעטהכייל,

הסעתאייס לכן אלי על עלהשניח נסתלק מיד לאדם חיה כשבאה ילאכשלגיהמייתי הראשון



ומפני
?B עעירי «־ק חייט

ק מג ס ל ס כ ) w מעלנשיס «פם דייק5 להשלים עי' ׳ ק rS בעמ־
אד ה כי עי ל חעון (( כמל יש כי גבוה ojpp^PD שמנאנ«לנען הע

 כביכ«ל לעמה ממלבשיס שהם (כייי גב מטא (כל (מ(כאי( מ(צאי( (ממג( לדמות(
 ציה היא כי לעינלה עד יעלה סנ(«ל שא(יע כעלית (3 מתלכשיס(מתדבקיס אכריו

 מקום הוא כי עתו
 (מקום הנשמות
 (לזהפמו הככואה

 וכל אככיכגרה•
 שתמצא התארים

 רגל עקיד כתורה
 כהס וכיוצא ואק

 וגם אליומורים־
 בפנימי(' בהביננו

 לומ'כי נוכל הענק
 לדו רמז אחים שני

 כי והסוד פרצופין
 התחתון האדש
 יכנסו תלוי כשהוא

 הרוחות מאות' בו
 ברייתן נשלמו שלא

 שמו) הכאותמצד
 מרו היה הנחש כי

 וכוונתם ורצונם
 להשלי׳גופם תמיד

 כאותו יכנסו ואס
 ש גורמים התלוי

 הקדמוני שהנחש
ו בפרדס יכנס

 יייוענג «א! בכרעה
 האויי ונה^ק ל« אל וארץ מתטמא׳חאדמח כן שחוןנין ומגגי

 ואוי ונפסל המהור ושרשח ענינח אבאר באשר ישראל
 עתגביי׳כקועהטעאה ויגרום והטמאה ההלול גענין למטה
 האק טעאע סול וזהו קללת והוא ו^/התק אויר להפסר הענין
 כל וסול העתיענה ־ הטמאו'והגאו*ים כל ענין והוא הארץ
 • בה הטעאומהנעכאי מדג»' וזנור^ו שהשתלשלו׳האדם ומשני
טעם הכל ופועל הכל יסוד הוא אשר עליון
 מושל ומלך עליון היותו כן גם הוא ראוי
 מסורות בהירותיו היות ראוי וכן • השמים כל תהת אשר בכל

האדם יתדמה ובאשר ־ כאמת המלך הוא כי אהרי׳רמונו
 וייראו בכל המושל המלך הוא יהיה יתבאר אשר בענין לסונו

 וכאשר ויראו) ממנו(סא ורהו ופחדו עליו נקרא יי שם כי מלפניו
 ירא והוא הארץ חיות עליו וישלטו הש' מן יתרחק הרע יבחר

 לו ראוי ולכן עט) (תלים נדמו בבהמות נמשל כענין מפניהם
 זל שדרשו כמו דרכיו ככל לקונו להתדמות עת ככל לאדם

 וכו׳כי הטן אתה אף חנון אני מה רחום אתה אף רחום אני מה
 לו וראוי וטהור קדוש ודזנון רחום מהשתתנקרא ונפשו בנינו

 דבוריו ואת מחשבותיו כל ואת אבריו כל ואת גופו את לקדש
 חזכית וככר ־ הדמות לכבוד כה ילמ אשר הדרך כל ואת

 ־ זהירות לידי מביאו זריזות • האדם מעלת זזנלענין
 ־ טהרה לידי מביאו פרישות • פרישות לידי מביאו זהירות
 • הקדש רוח לידי מביאו קדושה קדושה• לידי מביאו טהרה

• אליהו לידי מביאו נבואה • נבואה לידי מביאו הקדש רוח
אליהו  כבודה ונסתלקה

פנימה מלך כת
 להיות מביאו המצוה לעשות זריז זהימתוכו׳הייתהאדס לידי מביאה זריזות

 עצמו שמקדש פרישות לידי מביאו והזהירות עליה יעבור שלא בה זהיר
 אפשר אי ומחשבותיו חומרו יטנף שאס טהרה לידי מביאו והפרישות לו כמותר
 דרך נוהג עגיניו שבכל קדושה לידי מביאה וטהרה ־ הנזכרות המדרגות לקיום

 כמו שבנבואה השפלה המעלה שהוא הקדש רוח לידי מביאה והקדושה קדושה
ונבואה נבואה לידי מביאה הקדש ורוח כג) וגו׳(שעואלב בי יו׳דבר רוח דוד שאמר

מביאה



קמט עקזיח פרק חייט
 תתית לידי מכיא אלימ1 אל<מ למדרגת שיעלה רזצהלימר אליסי לידי מניאה
 בהשתלשלית כך • אליהז שעשה כמי המתים להמיית שיזכה לימר ריצה המתים

 יתאמזיכשעתא נגב) (דך ןכ(1יכתק • זכרני נשתלשלהכשמתהאדםכאשר
יככר סיש עד שם ליהיכי׳עזין למעכד בעי היה הכי אדם למכרי קבה דכעא

 חטא כעכין כשעההריסה איתי פרשתי
מפנינים היא יקר כי עש הראשין אדם תחייתחמתים לידי מביאו אליהו

 בצלם האדם נברא היאך תראה וממני להתכונן נוכל במעלותיו האדם ומעליית
 מלכין מהעדא היא ילכך מכל בכל קים1ז ולאעוד • קונו מדרכי כנטותו ירידתו

 בי גנוז(צסתר לחנם ילא מלכין ומהקם ותכרת ותתדהק נפשו את שיטמא אלא
 יקוק מצל שם אדם שם כי ההייה שם בגיהנס ותדון נתנה אשר האלקים מן

 לית ובמדרש ■ אדם כמליאי שעילה כי ודע נהריוזנק• דינור נהר הנקרא
 ועליהם אדם נקראו קדושות לאיתיית אשתו עם התהתון האדם שברא כמו

 האדם את אלקים ויברא ה5הק אמר העולם לקיום אהד לבשר לו כדמו׳היות
 האדכי' לאדון ירת אתער הי' מן בצלמי־ האדם נשם' נשתלשלה ביזשתלשלו' כן

ת הה׳אתערת ומן מתיר׳ממנו אדם שיהיה דרך ונקבה זכר ד'פ זכרנו כאשר ממו
 תורה לאדם אתער י' ומן לאיש תשובה והנקבה הזכר מן הזכר העליונים הדפ

 הנסחר השם וזהו טובים הה׳מעשים ומן התהתוני׳ הגופים להם היות הנקבה מן
 השם זה ךp בעולמו נסתר שהקלה כשם כאשר הפעל אל הכה לעא׳מן למרכבת

הי' כי הוא ומבואר עכל כאדם נסתר • הנפש כלי שהם הגון* באברי ידוע
 אלקיס יראת הנקראת כחכמה היא הנכבד המקום שהוא במוח ומשכנה
 תשובה הנקראת בבינה והה'ראשונה החכמ׳וחתכול נמשכת ומהמוח שבאדם

 שבכתב תורה הנקראת כתפארת והו׳ אל ומשם מחשבה לחשוב הלב אל
 של מצוה הנקראת כמלמת אחרונה וה' המחשבה את לגמור היועעות הכליות

 המעשה עולם היא וגם ואבר אבר כל את ולהועיא האברים אל ולהמשיכה
 בשם נסתרות הם אשר הלה והאותיות הנשמה שלמות ואין לפעל המחשבה

 : האלה למדות לעלות יסיעוהו אדם לזמ'אל תוכל ממט כי מפני בטן* זולתי
ת בעדה הגוף גם ויזכה הנחלה נוח'ואלaד א צ יר׳כי וכו' הפעל ל א מהכח ל

 תחתוני' צריכר'גופים העליונית המדית אחריה• ימשוך אם הבא העולם לחיי
 הנשמו׳הכאית לפעל מכת יוציאו שמצדם בדמות הגון* עם הנפש תתחבר וכאשר
 המעין ממי צודק משל בזה ויש בהם נםעה אשר המקום עם תתחבר כאילו
 יוסיפובנביעה מימיח שידלו עוד שכל המשכילאהכת יתבונן מכאן • מחזם

 חכמי' כוונו הזה הסוד ול בהפך וההפך כי ממנו בהפרדה והעער בגון* הנשמה
 כפריה עוסק שאינו חי כל כמאמרם !ל הכפש י׳ל (סא זולתו לזכות תוכל לא היא
כי הדמות: ממעש כאלו ורביה ואם • שלמותם הוא והכורם )המך בלי

בעולם להתקיים ראויים שניהם יזכו
 כאשר אכל • בטעם המעלה כאנשי שהזכרתי וכמו העולם) לקיום לעולם)(הא (הא

I ?8 א לח יומיכע



 ותפרר ה6י עולח איןזווגם יזטאז לא
 כענק שניחם וידוט חגוייה מן ש6הנ

 • וחסומא חחגר מן שחזכיח המשל
 אין כי ■ לנ£ש והחגר לגון* דמו והסומא

 דמו וחנון* ־ הגון* זולתי במעשיה כה לח
 ירמוו ואולי ■ מנחגתו לסומאמחנשמה

 לו די׳ורעrענין והו'על לדיניהם המשל
הנסה כאש׳זכרנובטע׳־

 פרעם אולי כי סא הנשמה קיום כי
כי אן> עתפ לו שיש שאינו מה הו ראוי

חייט
 כאממדיגהתשדהינולה הגלגול סוד דעכי איןהמדהרקעעמיםשלשומ־ כי

 למעשה כי האדם עם הקבה שעיש' החסד נד על הוא כי רמוז במספרו לגלגול
 אועיות ריו הס עג פעמים ג' כי ריו עב עיבור כקרא באנילוע ולמעלה יכסוף ידיו
 ראיי;י ובכן תבין זה וכשתבין במסד הוא ויסעוכו פסוקי' שלשה מן היונא עב ושס

 ובכן (קפלממ) וכאו קבורים רשעים
 בכאן ורמז שמושית הו׳ סי ריו עולה
 בא עבור מנד ט הזה הנסתר השוד
 אשר שמות עב מנד לומר רונה גלגול
 אותיית ובהסריו למספרם עולה ובכן
 מכת עממים ג׳ עד עולה הגלגול ולב{

 וגם עב באותיות אשר הנזכר השלוש
 מתגלגל עליהם אשר יהו אותיות מכת

 ינירה בספר נאמר כאשר הבנק כל
 בא פעמים כי מפני הג־גלגולים והונרכו

 של מ' הפגעלתעליד יהו שלשם הי׳ מנד
 באה ואז המים יסוד על שהיא אמש

 אשר והאריה התסד מנד הזאת הנשמה
 הס׳ גלגול מנד באה ופעמי׳ הנד לאותן

 אמש של ש׳ ידי על הפועלת יקו שם של
 באה ואז האש עליסוד ממוב׳ היא אשר

 ופעמים לצדה אשר והסוד מנדהפתד
 ידי השעלתעל יקו הו׳שלשם מנד באה

 באה ואז האויר מל הממונה אמש של א'
 והה׳ ־ לנדו אשר התפארתוהאדם מנד

 הארץשלעולסעותד אחרוכ׳שבשסהיא
 מתגלגלתוהיא כלם ועם מכלם ומקבלת
 באי ריחות מארבע סיד וזהו העטרה

 הזהר ובספר )לי יחזקאל ( ונו׳ הרוח
 חבש הרוח באו מארבערוחות מקשה

 מחבור הבאה הנשמה אל הרמז ^א ליה
 גבה מעל יגבה המרכבה של ד׳ריתית

 ועסהייתשהיא ־ עליהם וגבהים שחר
 כתו הוא עכפהגוב׳בהס הד׳ מכל כלולה
 ממוזג שהוא פי על אף כי האדם במזג

 מהן האחת ל מתיחס מהארב׳ליחו׳הוא
 • שחיריי או לבניי אי אדותיי או דמיי

ואס

 פיאבחבפגטכו נזיק
 קלם ביעי עשפ אשי
יכאש׳מו׳ כשדו בימי

 שבל והוא מורכב
 לו שאין פשוט
 נפסד ואינו הרכב׳

ו תתזנרן* ולכן
 ליי מקום תמעא אשר עד ותתגלגל

 • שניהם לקיום הראוי זוג בן לח לחיות
 וכבד כקי) אחי במף שתשכון (סאפכ«כפ

 פעמי׳ רק המרה אין כי בהריסח זכרתי
 ונסתפקנו ישיבנה לא ארבעה ועל ושלש

 או להנקות כלפנים על תזכה אם מאז
 אולי או לעולם ותדון תזכה לא אולי

 זמן עד עמידתה כפי מקום לח יזדמן
 שאמרט ומה היודע וברוך ־ התחייה

 הוא לעולם הראוי כי הנפש בקיום
 שנשתלשלה מפני ישראל של בנשמתן
 נפשם כי בארתי כאשר החיים ממקום

 יש ואם בכבוד תרום קרנם תלין בט־ב
 המסורות כמו לעילם שנדונים מישראל

 שלשון וכמו ־ תכלה לא היא מקום מכל
 שמורה * זה על מורה לעולם נדונים

שתתזנרן* עד בתקפ׳ היא עדין שחנשם׳
בכור



קג ^זירי ירק חייט
 האש מצד האש(אסלא מדת מצד 0א(לזמזכ המיס מדמ מצד זכיצה לא הכפש ואס
 מדופהאדס אצל במזגיס זסיועגדגל רשם ליסודות כי מדתהאויר מצד תזכה אולי

 ־(אס המיס מדת מצד יתקן האש מצד נואף או אכזרי או כעסן האדס היה אס כי
 (יהיה כמדתהאויר יתקן השחורה המרה מצד ועצל זעצככמצית וכילי ככל היה

 נתנה שהכחידה ואלפי • האלה הג׳הגלנוליס הוצרכו ולזה ושמח ושועוטוכ נדיב
ר המזג  מזגו כפי יצרו לכמש גדולה נטרה שצריך מי ויש ־ להטיב טמגלהרעאו עז

 כי כלכך האלה הדכדס ושמור מעם• סעד אס כי צריך שאינו מי ויש * המקטרג!
 מג׳כחנתשכעטר כלולה האדם שנפש תמצא וגס דעת* למוצאי ישריסונמתיס הס

 לכלכת אחד גלגול נ'גלגולים הס זה ומפני ונפש ורוח לנשמה המיוחסים שלמעלה
 אל יפעל אלה כל הן ולזה נחצכה מהס במדותאשר גלגולים ג' יש שלמעלה כמו מהס

 אשר הארץ על כעשה אשר הכל יש קיז) (לך סט ונתקק : נכר עם שלש פעמים
 דאאדסוהכלדדאחב (קסלעק) הרשעס כמעשה אליהם מגיע אסר צדיקים יש

 למה רמז והוא גטה מעל גבוה עלה הזה ־(המאמר כרמיזא עד עש כמחשב?(כו׳
 אל נתפשט מאילכאתקיפא העלי(ן מגלגול כי תמצאנו תבקשנו ואס שאמרתי

ד ־ התחתיכיס ע ה בעגין יחתיס כמוס סת• מחנו יראה י  כי עלמות(מחריבן טנ
 מהג׳ שליח היא אשר העטרה יהיא דישראל בארעא ליה דנטע עד הצליחו לא

 ישמעני אס במקומו ̂זה אפרש בו'אכהןיכו'ועדין ליה וארכיב אטתוזהושאמר
עד * אלקי  אס כי כרשעיס כן ולא בצדיקים זמטן אלף עד מתפשט כי מזה יראה ו

ק אלףזמ׳ מצדך יעל שאמר במה לכד ג' עד  כן ואס הראשונה הפעם מלבד זה ויו
 פשע עלשלשה וגס מתכ)90לשונאי( רבעיס ועל שלשיס על לקיים ארבעה כלס בין

 ג אס כי אינס המגולגלות הפעמים bא (עמסג) אשיבט לא ארבעה ישראל(על
 שלש פעמיס רק המדה אין כי הרב שאמר מה זה ולפי ־ מכללם אינה שהראשונה

 הנפשית לצרף אס כי בא לא הגלגול והלא יתאמר תקשה ואם ־ כדשעיס לבד יובן
 שהס מאחר לרשעי׳בזה על עשה הקלה כן יכסוף(אס ידיו למעשה כי יאבדו שלא

 כי לומר ויש ־ בזה הקבה סל חסדיו הס ואנה מהצדיקים הזאתייתר למדה צריכים
 הרשעים הס תעשה(לי לא מצית על לתקן אס פגיס משני לאחד באה הזאת המדה

 מצית זו שאי אפשר כי בצדיקים וזהו מצותעשה על לתקן (אס עליהם* שעברים
 מצות לרמח כלים הם אשר שבו האברים כל להשלים קייםוצריך לא מהמנות עשה
 לעמת ומאיר דולק כבר והיא מוס בלי שלמה היא הנשמה ואז שלמעלה עשה

 מצות ברמח שלמ בהייתה כי בר נקראת השכיבה(הנשמה הגדילהשהיא האבוקה
 עלים נתיה ישב קבה עם מצות שרמח מאיר כר הדפוכעשת מעדבקתעם עשה

 כר איננה מוס היאבעלע מציה זו מאי חסדה שהיא הנשמה זה לחשביןכרולפי
 אשת על הנאמר כרה בלילה תכבה שלא וכדי הגדילה האבוקה לפני שלס דולקת

 ומאחר עשה מצית מכל שלמה שתהיה עד בגלגול באה לזה לנשמה רמז שהיא חיל
 ראוי בתחלה שהיה ממה יותר להשתלם אם כי ופשעים חטאי מצד בגלגול בא שלא

העבריכים הרשעם גלגול אבל • דור אלף עד בהס תתפשט הזאת שהמדה
II J 8 ב לח
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 זמנו נמדכימליגא שלאישזבז הס מוחזקים השלישית והפושתיסאסלאחזרועד

 שבחזן ובתקון * בגע הצדיקים רגלי כשת תחת אפי יהיו ואז חזקה הויא
עד וכו׳ ד׳אתוון מאלין ליתתקוכא (לןקכי»)  • דקבהאיהובצלמו לאו שו

י י ץ ̂ ע גלנולא רמיז וכו׳הכא ימשן רוחם תוסף ואמי פחח )jp (דן ס״ י)1גי
« :במחשבה עלה ישראל דא ובגין על עש וכו דצדיקיא  גדולה שאלה כאן וי

 לא שהנשמה פשיטא כי המתים בתחיית מהם תהא מה האלה הגופים « וחזקה
 מהאחרים• יהיה ומה וההוא ואי זה הוא שכדעמי וראוי מהם באחד אצא תבא

שן(לןי<גנ)  אראלעזרתאחזובשפתאדזמיןקם:לאיזייאמתיוא ונתקיןאלנ
 באברהם 4כצטר כי הראשון אדם מגון יהא מה טובא לי יקשה סופי עד עש יכו

 משפט לו לבדו יעק׳ זה לפי כי ויצחק אברהם של מגופם יהיה מה וגם ויעקב ויצחק
 הרפי בעשרה נצטרפו אשר השבטים עשרת של מגופם יהיה מה וגם הבכורה

 שעברו וכמה כמה צדיקי' מהרבה וכן במשה ושתשנצטרט מהבל יהיה מצכיתומה
 חסד עושה שהקלה שכמו ניתן הדין והלא אבנר ימות נבל הכמו' הזאתוכי במדה
 כך ברשעים כן שאין מה דור אלן עד שתתפשט הגלגול בשין הצדיקים עם יתרה
 המתים מתחיית יתהנה נתטכן לא אשר הקדוש שגופם בזה גס חסד שיקפצו ראוי

 אלא יתהנה לא כי תמרת ואתה אלן עד ואפילו השלישי גם השני גם הראשון גם
 • חטאו לא אשר האלה הנכבדים מהגופים יהיה מה צדוכתה קושיא הדרא האחרון

 כמדליקכרמנר האחרים אל האחרון מהגון יתפשטו שפים כי בזה לתרץ ויש
שין להאריך ראיתי ועוד ־ כלל ממט שיחסר מבצי  המקובלים רוב שאמרו זה ב

 באריה או בכלב מכניסי׳איתה זכתה ולא גלגוליה שהשלימה הרשעמאחר נפש כי
 אלא בחיות די ולא להאמין קשה ודבר ־ האחרות מהחיות באחת או בחזיר או

 אתבתו איש ימכור וכי אומר הכתוב והרי האמותוקשההדבר משאר באחד אפי
 לעם והפדה •יעדה לא אשר אדניה בעיני רעה אם ־ העבדים כצאת תצא לא צאמה
 הוא האלו הפסוקים של והנסתר )(שמיעכא בה בבגדו למכרה ימשול לא נכרי

 • כסיתושנה שאר שהם הגלגולים לשלשה שראויה אדניה בעימ הרעה בנשמה
 ימשול לא נכרי ולעם הנפש מצד והשלישי הרוק מצד והשני • הנשמה מצד האחד

דו בזכות למכרה  החיות ביד בש למכרה ימשול לא נכרי לעם ואם בה שהיה מ
 קלנ) שבעולדל) בתקון ומצאתי ‘ להאמינו וכש לשמש אסיר הזה הדבר הטמאות

 באופן יובמ האלה הדברים אלא כך וחלילהשיהיה חס יראהכי ממנו זה על מאחר
 לה דחרכיבין נפשא דאית שחענא לאבויאבא אלעזר רבי אחר • אחרחהלשונו

 קלב) לשונולדן וזה הגלגולי׳ סיחני׳להכיר יש שם עוד עליה שלטין עד עש בכלבוכו
 • דאנפין עדפרציפין דשרטוטיןוכו׳עש ברזא בחתניתיןתכינא בריאשכחנא

 • ומאתבשויסבבלמזריובאמ״י תקוניןאמןבשחא חמש שם(דןקלא) עוד
 רצירועפיההבא דבריאה (בשו׳בד חאחרנין יתיר ש וכו יצירה בספר דאתמר

 דנהאיוכ«׳• לבריאה אדם ליה אער הקבס ברא מא ינגאיל לק״בס קמה מקום כא ומויה
שבע ענאעי ל׳לא ובשירה פקיעא מצאתי פקמא במקוס נע ובשורה ־ שמא

ובסורה
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 מביס מאקדא לכד נמקיס לג' «בס«יס ־ דמעא קכאיס דלנא גמקןס לס <מאיה

ממנה אשר המדה מנד בא כן גס ע^ר שהיא מי זבעגין ) מאיודס
 למעלה(לפעמי שלחן לפיכע שזהו הל(א בגלמל הנקבה מדע כשגיכר מגולגל יאא

המעהפכת החרב להט שס(לןקלאב) עוד ’ Pr ג(רס למטה העיכעשלחן
h מעהפכין בה דנשמתין גלגולין דבל i 

א &שעדש^עשכיאשה•  של
מנמה(עוש׳ שאינו במי אלא עליהם קבלו
ט'  אס כי שכר עליהס קבלו פי׳שלא ־ ו

 ויתר שנא׳ראה וששה מנמה שאינו כמי ת כד&רדנששם
 ועושה המנווה וגדול ג) <כו'(קנקיק גויס יסודם אל תדבק
 הזהר וכנמר וששה מנווה שאינו חמי ובסוף הג' סחוא

ת ר!לחטידי שאמרו מה כי אמרו מ  או
 הכוונה הבא לשלס חלק להס יש השלס

חג' העליונה במדרגה יושביס שהס
 הסמוך עדן הגן חעענוג חעהניס וחשס
 כמלוא עדןלג'אלא גן בין אין כי אליו
כל כי עדן בגן שיהיו חלילה אבל ניחא

ר ט  אומות על נששות אבל חכרזל נ
 שהוא יוזנק מנהר אשר 1עע מעולם

 עוד יתבאר וכאשר •סודם שודחשרים
הגהה

 ונוהיתפאיג״כעדוע
לאימת י»ר9 כמג לא

 (חאשהוא הזמן כיהססיועגדיסואין
 ףהשנ*תי)תכלח10 העגל bp'D ראוי
 בה£סד ותנסד רבי ובפגי קדס דבר

 שהם (תא יסודה הם שלהם השרים כי
על הממוכים השרים י|לפותעכ

_ חסידי אך האמות)
 בישראל לבחור בו־ יאכל לא ערל בני כףימוז׳מזנותשנזגטוו אשר האומות

ro השלשה היא וכו׳הסגלה להיתסגלתו ז1מ שקיימו משני שכרם יקפח לא 
 לדמו'סגלה הנעשים הראשונים כתלים הראוי במשכנם וינוחו עליהם שקבלו

atifr ישראל של סגלתן היא וזו הבא שלם ושם עליהם קבלו אמ׳שלא כבר אמנם ־ 
 השלה לבלו שהוא ליעק׳מפגי ונתיתסה ומפני ■ ועושה משוה שאיט כמי אלא

 לזרעו לו זכה ולכן המישור קו דרך אליה ישראל של נשמתן יסוד הוא שהואלת
 שאברהם מאחר בה חלק לאומות ואין ואמונה אמת דרך ממט זנשתלשלח

 ובחר בזרושת־ הס (ינחק לכן כבר זכרתי כאשר הפועלים שהם
שנא' כמו למקום בנים ישראל נקראים

 כביתו זרעו אשר יסוד שהוא השלום זרע הם כי יד) (לביים ליי׳אלהיכם אתם בנים
 והשפחה המינקת היא והעטרה ־ אביהם היסוד והנה בית הנקרא העטרה שהוא

 שארז״ל וכמו ־ שמה על בניה נקראו ישראל נקראת שהיא ומפני • אותם המגדלת
 הדבקים הש׳והם בבית טלת ישראל והנה ־ ישראל ושומה ברקיע יש אחת היה

 חלק כי שנאמ' כענין עם מכל וחלקו סטלתו לחיותם בישראל לבזזור הטעם וזהו פו
 לסטלתו ישראל יה לו בחר יעקב כי וכתיב לב) (לביש גחלתו חבל יעקב יי׳עמו
 ראוי וחלקו השם בני ישראל ובהיות • ישראל אלק* העטרה נקראת ולכן לה) (תלים

 הבית שהיא לעטר רמו הם אשר והמזגוות התורה ביתו אוזנרות אביהם שינחילם
 שנ׳מורשה והוא בשמות שכתבתי כמו למשה שנאמרו הכמה נתיבות מלב הכאלה
P אמלא(משלי ואוש־ותיחם יש אוהבי להנחיל עוד וכתיב לג) (דניים יעקב קהלת



עשירי פרק חייט
כי לדעי/ לך יש הלא • <«' לשמי בכיי ביי; שם להייי;לי ממחד מקום לו ובחר
 זמאתר עחי»ן עם עלמן עולם חכור בלי;י יחוד אין כי גבוה צרך במחתונים שבעה
 האמור תהסעס ליו נפשה כל^ה וגם וככשפה עדן בגן שהית השכינה אדם שחסא
 שבא עד שגרשוה הרשע־ם דורות לסבת חרותים לשמי עלתה לצו וצי למעלה עלתה

למקומה להורידה והתחיל אברהם
• והמעוות התורה הם שלהם והאוערות בא עת עד יעקב וכן יצחק וכן ככתחלה

 ית הש' להם מסר האומות שאר אבל המעלו לירד סיימה או עה המלך שלמה
 נשרדים שכלים שהם השרים תהת רגלה לכף מכות לה ומצאה עלתה אשר

 אומה לכל שר ומנה עליהם והמשילם וכו עד עדי מטחתי זאת ואמרה
 על ולשמרם טוב עליהם להמליץ ואומה רומזים הכית כלי היו ולזה קלב) (תלים
 הם האלה והשרים ומזלות• כוכבים ידי בזה להאריך צרך אין עולמית לגולשה

להם הלק אשר העמים אלקי מקראים איך להודיעך בלבד ירושלס בעגין אלא
 האלה השרי ומן • בנבואה זכרתי כאשר כאימת הארצי׳ שבע כל בין עין בת היא
 גי6ומ • אומות של נשמתן נשתלשלה מכל מקיפק־אותה עורות ששבע העין

 מכל למעלה ככל הכלולה העטרה היות עליה ארצות שבע בק ירושלס כך צד
 ממנה בי העמים כל ועל האלה השרים שמתיה המים בתוך זאתיחשלם כאמר

אלקי נקרא׳ לבן הכל עשתה והיא הכל וממנה ה) (יחזקאל ארצות וסביבותיה
 •) דט־יס ( האדנים ואדני האלקים אשר ישראל כנסת וכן לעולם יוצא אור
 הם והאדנים • השרים הם האלקים שבע אותה מקיפין אספקלריאה היא

 הש׳ שבחר כמו בי ודע ומזלות כוכבים שהם קצוות הששה סביכ אשר קליפות
 כארץ כתר כן האומו׳ מבל בישראל ית׳ שהלובן וכמו יוצא האור וממכה החשך
ובחרלומקום ישראלמבלהארעות• מאורה מקיףאתהעזןואין שבעין

 ורמז לשמו בית שם לו להיות מיוחד והוא אתהעסרה מקיף הארמי לכן כך
 ותשרה שכינה חנקראת לעטרה בשמו יומין עתיק שכנגד העליונו׳ מהקליפות

בנינו אשר הבחירה בית והיא מ היא ומכאן ולכושיהכתלגחיור•
 ראוי מקים והוא רוחניות תכונות וכליו

אל מיושב מקום בכית עוד נבחר ובן ־ והתשלות הקרבנות יעלו משם כי לעבוד
 הככוד עקר הוא ששם ומשני חאבחנעי קו כנגד והוא חיז£ווב כאנמנע שהוא הארון
 הוער. יושבי כוזאשילו פונים שחבל תל בו ז״ל ודרשו תלפיות ההוא המקום נקרא

 ואמר י) (דניאל ירושלם נגד בעליתה לח פתיחן ומין בדניאל שנאמר כמו pלא
 אבלשארארזנותאעפ ח) (מלכי בה בחרת אשר העיר יי׳דרך אל והתפלל חבחזב
 ומפני • להנהיגם והמזלות והכוכבים השרים והם שוערים להם ית׳נתן שלו שהכל
 וכן אל• בית אל אלקיירושלם• • pאלקיחא העטרה נקראת pהא בחירת
 והבל )ס ישעיה ( ישראל קרוש עיון אמר וכן • אל בית אל תהתון המקום יקראו

 נכר אלקי נקראים השרים אבל קלה) (תלים רמזכיכחריי׳בעיוןאוהלמושכא
אותם־ דורש השם אך ממשלתם תחת אינם כי חם שנכרים מפני לא) חארץ(לבדים

וכית־
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לתיתיזנ^לDה כי ק1«;ב ומכאן רנסתח«רי׳חנחלקים6וזעטמ0זפררד

כעמן (מי כאת' זה על (« ארזנם את למזמור כח להם לארעו׳היות
ק אחד גוי ישראל מזותות הארזגות כל כן אמותיהם זאת ה  כלימר )יז דס ( ב

ק כהייתס אלא אינו שלהם הכח כי יי' זגווז מום כי ימוראל pיתאrמתמ א כ
 * ישראל ארן שהיא הידיעה והעזרים העולם עד היים הברכה את

אמנס עכדי הם עכדי׳כי הנקר׳כית הם דאלח
בכית טלת עזהאמות ומפני • העטרה
 מי עוזכדתיכמו האוזנחת לירעז להם ראוי ואין הפלגעזים כנו הם הרי עבדים

 וכאוערותיו• המלך זהב בעטרת ולהעזתמעז להתגדל נאודלהם ולא ועבידה
 שולחן על סמוכים םrכאר ישראל כל כהיות הוא הגדול השלמות כי יתבונן ומכאן

 לתם ויחיה כשלמות והמזנוות כולה התורה כל שם וינףימו וככיתם ואמם אביהם
 מת מכאן עוד ויתבונן ־ בתחתונים שכינה שתשרה ראויים הם ואז המקדש בית

 השרים ממשלת שם כי אלוק לו שאין כמי דומה לארץ כתועה חדר כל שארזל
 סוזראים כי האדעות לשאר ממנה חאסורלעאת וטעם אחרים אלקים הנקראים

 גזח ולכן כאהל ומטמא טמא שאוירה הרכים לרעוות היחיד מרשות עעמם את
 והתורה ישראל כי ידעת אז השכלת ואם חאויר ועל העמים ארץ על טמאה

 אהד ולאיחסר השלמות לענין עריכין כולם המקדש וכית ישראל וארץ והמעוות
שאין אעפ כי ודע • *ww דבוק והכל המעזיה לימות שהוא השלמות כזמן מדזן
שתן המעוות אמננז קיוק עקר שם כי מפני pכא רק הנכץ על המעוות קיום

 זעו רזל שאמרו ומטזגם לארץ גםכועעח נוהגות בארץ תלויות הגון^ואינן חובת
 כי לומר והכוונה חדשים לכם יהיו שלא כשתחזרו עיעית עשו כמעוות מעויינים

 הכלוהשגוזחו על ית׳אחן השם כי בד& ומכירים לארץ כחועח כהם שדכקו הזמת
 יהיו לא הו אם כי בארץ הכל ונקיים שם לשוב יזכו זמן וככל מקום ככל וממשלתו
 ויעטרכו pלא בחזרתם חדשים ויהיועליהם הארעות כגויי יהיו כהם מעויינים
 ועזר עבדו לבית היכנס מלך בן וכי והדי׳טתן בהם יזכו לא ואולי שנית פעם לקבלם

 מרידת על היא ויתרה איןלהקעכה מריו־חזו אדרבה כמלכות למחך לעבד הוא
 בבית ויכנסו השם מבית עעמם ויועיאו לכןאסחוילכויעוראל ז כפלים העבד
 אשר הבית ואת עעמם את ויטמאו עז עמדתם אשך אחרים אלקים ויעבדו עבדים

 ותהיח השם חלול הוא אשר השפע נרדיתכסלוק המינקת תחיה כזה כי טלדוכו
 וזהו ההוא הבית מן ונכרת נדחף יהיה יחיד הוא העושה זח אם וכן בחם שיגעת מח

 נמעא לא כי תחתיו המזנה כאשתו המקנא כאיש עז כעוכרי מקנאה שחעטל׳ טעם
ישראל את המשילו והנביאים ־ בעז כמו כך מי הטא בשום ולא רכ^בעי קנאה

 )טז טדכי ( עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא ודרשו זונוד ועזח6 עז בעובדם
 יומת מות עריות ויגלח הבן ילך אם וכן ־ בהריסה זכיתי כאשר והזנות המיטת הם

 זרעם את יועיאו וכאשר והקדוש הטהור הנכבד מהזוג שנשתלשל ומפני אף כחתן
ילכלכו) (סא יכלכלו ישראל מזרע שאינה באשה או איש כאשת או שאר כדרך שלא



סרק^ירי
 גד«ות מנזדווג וזזוג יטגוא איש ובאשת ויקלקלום טהוריס מים חם אשר הגמגינות

?*חשתתף )עי׳גמרלביינתזוגי (הגהה האיקונין את מכדיחין ועוד ןגליוך
 שמועיאים הפילגשים לבני זרעם כנותנים כי ואף נוהג כמנהגו עולם לחיות עמהם
 מ הוא זמה שונא אלו של אלקיהם שאמר הרשע בלעם על וארזל • לחול הקדש

בו שנאמר מקום כל ־ בחריסה זכרתי כאשר <ז דממן חחשחתח חיא אלח ככל
^ז דכר אלא אינו חשחתח ח ח  •0י»׳0פני(י על חמכעיסי׳אותי נאמר אלח כל ועל ע

 שם אשר חנכחר׳ בארץ עדיות רגלח עז יעבוד אם חבן עון ויפקוד חשם שיקנא כ׳ש
 ארץ שאמרו וזהו )I (אסתר בבית עמי המלכה את לכבוש חגם שכתוב כמו ביתו

 עושת כל ממנח תכףא כי עריות וגלוי <ז תסבול לא כי אראות כשאר אינה ישראל
 העוכדים האמות אותם אכל • כה שורה והשכינה וטהורה קתשח היותו! מפני אלה

 מזגד טמאה היותה מפני אותם תקיא לא עריות גלד ועושזים םrכאר כעכדח עז
כאשר אותם תקיא ישראל כארץ כן יעשו אם אבל ־ הטמאה וסובלת השרים

 כי מדברי תשכיל שבארתי מה יתבונן וכאשר • סאתם במלאת העמים את קאח
 שלמות אין אמנם אליהם• בעבודתו ונכון אמו ואת אביו את לעבוד לבן ראוי

 שם אשר החיים pא כנגד נ»:וון הוא אשר הבחירה ובכית pבא אם כי העבודה
עבודתו בחוץ העבודות מן באחת יכוין או בחוץ יקריב הבן וכאשר ־ ת^רתו
והשטן הרע והיזנר עעז האומות אותם יראו וכאשר חקרבטת ומפגל •סולח

 בחוץ הנשרפ אדומה ופרה המשתלח שעיר כענין בחוץ הנעשות חעבודו' תrבמק
 בי ידעו ולא כמותם לז ועובדי׳ בחוץ מקריבים אנו כי לאמר אותנו מונין בחן וכיופנא

 בחוץ חלקם מקבלי׳ והם חחיזנוגי׳ מן עלינו יקטרג שלא הטמאה תה הכוג׳להעביר
 את למלא׳ להם המחלק והוא לש׳חנכבד מנתנו אך אליהם מונתנו חש׳ית׳ואין מאת
 מונים יחיו לא בפני׳והם שמעשיהם חקרבנות בשאר אבל ־ בניו על טוב לדבר •יחם
 מקום השם בבית כולה שתכונה מפני השלמה העכוחז זאת כי שעשו כמו אותנו

 גחל ושרשה מאד עמוק ענין הוא כי הבחירה בענין לבך ותן וטהרה קדושה
 ארץ נקראת וכן ובמזנוות בתורה כלולה והיא ישראל נקראת העטרה כי והבן

 שדרשו וכמו • המקדש ובית ויתשלם עיון והיא אותה והתפאר׳דורש • ישראל
 שלא הקכה נשבע )יי) «םיג ( בעיר אמא ולא קדוסז בקרבך הפסוק על

ואמר׳ ־ העליון המזבח והיא מטח של בירושלם שאבוא עד מעלה של בירושלם
 • במרכבה עור נזכיר ובאשר המזבח תחת קבור כאלו ישראל בארץ הקבור כל
 הושתת שממנה שתייה אבן והיא אל הנקרא התפאר׳ בית שהיא אל בית נקרא וכן

 מעלה של כנגר שלמטדז והמזבגז המקדש ובית רחשלם וארץשראל העולם
היא העליונה והארץ • עליהם המשפיע האמעעי חקו מגר העולם באםעע והוא
 אל מלשון חטא העון נקרא ולכן ■ החוטאים וכל עז עובדי תקיא והיא עדן בגן

 אתהבנדלת בשלום קוראה הבנים ובעבודת (שזססיסב) יחטיא ולא השערה
 המינקת ונרדית pחא את השם יעזוב ובסרחונם • חסד של חוט עליה ונמשך

ש ואין עמם עומד השם ואין הבנים עם בחוה זוהמא ויטיל הנחש דגוא אותם חו
ויטמאנו!



קע ■רקעעידי חייט
 כל על אבל שלס ייוזד יהיה אז כי המשיח זמן הזא השלמזמזכז בזמן אמנם

 הלף בזמן אבל אמד מהם בכלאיזד כאמר עעגלתס(לזה הפגעלים מהני" יהיז פכים
m השם ויהיה אמד בכער ישי/משו ®טלע׳אז שפתבטל השביע i ם ־ אחד מנ  א
א הענק הממלח היא כי במר ראשי׳הראשי׳וכן היא ראשי׳כי נקר לפיכן בשניה מ

 הפקינים בספר הכחותוב(• לכל במר .
אק9ב קמגיה ^ pKffl הבית חורבן טעה ויטמאנחוזזה מי  יעלגגיל(דן>הב5י

שמען פתח תלות והריםתן זביתהמקדטדרוטלם  חא מאכי־ויר,ר דאיעתה יאחר ר'
 ̂ לכ יט(דברי עמדי אלקים יאק היא אני חמקכלים עבדי ואמותוחם בין ישראל

 דבעמא עתיקין וילין שמעי חבריא אמ חארץ תרה זאת על הזוחמ׳חהיא מן כח
 לתית לנלאהבתרדאתיהיברשיעלאה ותוזת ימלון• כי עבד תחת (עמיחק)

 היא אני אני כי עתה דאמיראי כיהי מאי שאין ענין וזהו גבירתה תירש כי ש*חח
דאתקרי ההי עלאן כל עלתעל היא דא סלך וכאילו שלם הכסא ואין שלם השם

p כענין מלכותו נשלך.מן הארץ tcv' יעביד דלא עלית עלתהעלי׳עלתמאלין 
 דנטיל עד עבדא שים עלית מאלין חד ושראל תווארת ארץ משמים השליך

ישיעא ארץ השליך ארת6הת כלומר )ב (איכה
ה;חל לשמך תעשה ומה בתפלתו יהושע אמר זח ועל • נשלכו שניר& וכאילו

 אבלבזמן הדברים וליחד הזוהמא להעביר יעורר מי תכלם אם כלומר )ז יהישע (
 להם ויחיה כולה והתורה חממות וי?ףימושם בארץ ישראל כל כהיות השלמות

 ,, נושע והעדיק כארץ תשלום והיה וגבורה ובינה חכמה מלא שיהיה ומשיה מקדש
 למטח יתבאר כאשר )יד וכריס (אחד ושמו אחד V יחיה ההוא ביום כתו יתקיים אז

 . תק;אעוד ולא ח) (יש»' ארץ ירשו עדיקי׳לעולם כלם רהואגאמ׳ועמך הזמן יעל
 וכמו שלם והכסא שלם והשם היארהרע ויתבטל עמלק זכר את ימחה כי אותם

 להתבונן יש אמנם וקיומו״ העולם עקר ישראל כי חנה ונתבאר הטעם״ שזכרתי
 בעוד כי וחענין אחד יי׳ושמו לומר לו חיה כי אחד ושמו אחד יי הכתוב אמר למה

 • עולם של כטבעו ובדין ברחמים מלהנהיגו ימוטו לא ועד עולם קיים הזה העולם
 הבריאה תהילת ככתנת מגולם מזנויות וחברכו הכהות יתקרבו חשלמו בזמן אמנם
 ושמו אחד יי בו נאמר ההוא בזמן שיחיה השלם היחוד ומשני בטעם בארתי כאשר

 אלן* שאותו השביעי כאלף והעולם pהז בהפסד אבל פועלים הפועלי׳עודם כי אחד
 משתמשי' אח׳זיהיו ושטו יי'אחד אז שבתוחפועללבטלי׳מבזלאכתם שמלו יום הוא

 כאש לחיותו הבל ויתעלה בעולם נוהג יהיה הדורו׳חיובל כל בסוף אמנם בכת׳אח'״
 אדם נעשה כמש עליון בדמות נברא שאדם שבארתי ואחר • המנין בסדר יתבאר

 יתבאר וממה תקונן ובמקזנת והנחתן תפילין בענין לדבר •ראיתי כדמותנו בזנלמנו
 כי חשה כי ודע • מתפלל שאמ׳שהבה מה וכן תפילין מניח שהבה שארזל מה

 כי בשמות שבארתי כמו ענין כל הכוללות חכמה נתיבות לב בה נרשמו באעילותה
 בענינה,אמנם להרהר אין דין תערובת בה ואין נמורים רחמים שהיא הראשונה

 גי כמר וכן הראשים ראשית היא כי ראשית נקרא לפיכך ח4בז הוא חענין התחלת
* א לט חעודכח



nne חייט  ̂p t
v! ״ההוא ^א1יש ia (ה ל«יל דאקימני מגו «׳ דם6 נ w< דם(לי)י6 נ !a 1י

 ברשוזבאמירה אלא מדעם עכיד נעשה(לא מניה דלעילא לההוא דא דאמר אעמר
 מניה לעילא דלית העלית כל אבלההיאדאעקייעלתעל מניה דלעילא מההיא

 )P (ישעיס קדיש יאמר נאשוה תדמייני מי דאתאמר(אל כמה ליה שיי נתתא יצת
 דהה(א כגייכא מניה ענה דנהיל עמדי אלקים יאין היא אני אני כי עתה ראי אמי

מי א ^ מ א ב יאמרי חברייא כלהי קייי ־ אדם נעשה אלקיס ד ה  למללא רשי לני י
 אדם כעשה לכתר דעלתהעליתאמר לעילא איקמת לא יהא אמרי • אתר בהאי
 דאית השתא אמריתלכי לא יהא ממללן דפימכין מה אדכיכי שמעין היי לין אמר

אעקיי  עליתלית כל עליתדלעלתעל כל עלתעל דאתקרי ההיא עלתהעליתילאי י
 אמר דא יבגין שיתפא יליתליה כלא קדם יחיד דאיהי מניה עצה דכטיל תכיינא ניה
 תכייכא ליה אית דלא מניה עצה דכטיל עמדי אלקים יאין היא אני אני כי עתה ראי
 אמד יאתמ׳בהמכי יכיקבא דכר בשתיףמין דאיתאחד ילאמישבכא־ שיתפא ילא

 אתמר(אין דא יכגין שתיף יבלא מישבן בלא מד איהי אבל )h ישי»ה ( קראתיי
אסתכם דמאריה נש בר זכאה יאמרי קמיה כלהציאשתטחי קמי ־ עיידי אצקים
 לן אית מבריא לין אמר ־ למלאכיא ״תגליין היי דלא טמירין ריין לגלאה עמיה

 אני יכי׳ אמיתיאמיה אני אני קרא איתבהאי רזיןטמירין דכמה קרא לאשלמא
 אסתכמי לא מיתה,יאי דשמאלא מיי,ימסטרא דימיכא יאמיה.מסטרא אמיתבספירן

 ילזמכין כמדא תלתא במיתב דאיכין דיכא אתקיי׳ לא בעמיד׳דאמצעיתא תרייייהי
 יקיק דאיהי שבים לקבל פשיט׳ דאיהי ימיכא יד יייתי דיכא למעבד תלתא אסתכמי

 מסטרא דמסדידשמאלא מסטרא ידאשכיכעאאתקריידימין קאיאיקא ייד
 יד בתייבתאהאי תב נש בר כד ידיקיקמסטראדעמידאדאמנעיתא דגבירה

 יעידתלת שאיבטהמןדיכאאבלכדדןעלתהעליתאתמרביהיאיןמידי
 בייד דאתרמיזי י יי א א א בהין דאית אני אני אני קרא בהאי אתמר זמכין

 דאתרמיזיבאלין יאין יאכי יאחיה מי יאיתבהיןג׳ייין יידקאיאיקא קי יחי קי
 אני כי עתה ראי כדיא אמרים איקמ׳לגביאלקים הא קרא דהאי דא כל W( שמהן

 יכמש סמאל דא עמדי אלקיס יאין יהי אני ביה דאתמר ישכינתיה קבה דא היא תכי
 דאיהי למאן אתיהבה דאיהיחייביאכי למאן בשכיכתי אמית אני אמיתיאחיה אני

 יכלא כיזי במיכסז כיזו יאיהי קא יאי קא ייד דאיהי יקיח יד דא מציל מידי יאי זכאי
 אתמר לעילמתהעלייגלאיאיהיעלכלעליתיהאירזאלא קשנטאבלמהדאתמ

יאיכין מתלבשין דאיכין סתימין איכין עלית כמה תמ ״ יכביאה מכימא לכל
 נשא דבכי מממשבתא לגבייהזדאיכיןטמירין מרכבה יספיח בספירן מירכבין

 יאלון אלין על אלין כהיריןמצימצתין יעציהאתמרכיגבהמעלגבהשימריכי׳
 העלי׳ליתכהורא יעלת דמקבלי׳מנייהז דעלייהי מאמרכין דמשיכין איכין דמקבלין

 כלעלאיד כראהמדברייכיעלתעל דכלכהיריןמתמשכאןקתיה־ חמיה קיימא
 יגם עלתהעלי' לפעמים כקרא יהכתר מהכל למעלה היא אשר סיף האין היא סתם

לזה יהראיה עלתהעלית בכאן אתר יעליה עלתהעלית נקראתלפעמים המכתה
שהיא



קנד גז עשיו־י גרק חייט
 רנארסמתכרןלילמשכל־5י}*כ1סמ? טעם מלת אמר אלם שנעגזה אמר שהוא

סמשזרי׳בדנריהם דברים אסא אמכם (במקום מניה לעילא ד להה(א המלות
jv סקנלימ כל ןר0< והם !״ל שעלתהעלית אמר הנזכר מהספר אמר h • אנין רני מר א 
 תמלין מכ׳ק שסקנס מכין י׳ינקק אמר אדא בר שנראה מה כפי אלם נמשה לכתר אמר

יי'בימינו שכא׳כשכיג מבריא ממאמר
 ימינו אין עזן ובזרוע זנדיו היא והמה * הכחות לכל בכור היא והא אליו מרו צא
 מימיכו שכ׳ יערס אלא הוא כי לחתכתן כינה ונקראת כראשית לעילא אמרת לא
 עזו למו•(אין דע אש וחדשהכליש כרא אמר הםלךעליק ומשתי (מ

nיןשנא'יי'עbע אלא ובחפץ כיכולת אך טכעומנהג כלי מאי׳ נוליד ההנעג׳ה^ה
וראו וכעי' • יק לעמו עתים לשגות לפועלים טששיך ̂ובכחו—צהעתלאנ^המכא------

 שם כי הארן עמי כל לכן הכהות כח הוא כי זמנים ולהחליף מלת נקראו שתיה'
 (יראו עליך כק׳יי' שהוא והגדולה שלהם כח אלקים נקרא על העלו'והראיה

 ר׳אליעזר ועניא * ממך מהוא והגבורה ־ האהבה היא החסד עלת הכתר שנקר'
 סגדולאמ׳אלועפלין בארבע כי ומפני יראה• נקרא הפחד אמ' שהוא העלות
 ימינך כי שבראש* העניני׳הנמשכים כל נכללו האלה מדות לית אמר כמקום

וורועך(א(ר«יך• פועל עליון המלך כי הפועלים עי כעולם אתקרו ספיר׳דלא
 ומעי וחעך־אף כגלל סמלך כי (שאשלפניו ככח העליון כעולם אדס אבל אדם

 עוריעורי תאמננו■ עלידי בקכמסשלגעיו) מל ע העליון בעולם קדמא׳עלא׳דכלהו
תי  אעם נריך לבשיעיזך באתה ושמאל בימין הנכללים מחתיו סתיס עליון כ
 רבי החכם כי לדעע פרשיות ד' כנגדם לכתוב בסיני הקבלה עלת סתימין דכל

ראילעהלין הכיא אנק ולהניחם bל העלותקדמון
נשבע מפסוק שלראש ^ ולההוא קדומים
 כוטם סאמנעי סקו כי ידעת וכבר ממינו יי' סוף והאין עכל אדס נעש' אמר קרחון

• סראש וסוא מין ונק' מסד רוג והוא שסד כלפי מניה לעילא דלית שלית של על עלת הוא
זמן מי ואל נאמר ועליו ליה שיי לתתא ילא

(ישעיהמ)וגסדאו וכן׳ יאשיה וני תדמי
 שהבאתי כמו אקרי לא במישבן אמד שם(אפילי לי יכי'ואין הוא אני אני כי עתה

 שאמר הרב לדברי סיוע יה וכל בתחלתהספר סוף האין בדרוש זה יאייתנדולו׳על
 הכחיתועיין לכל עלתהעלותובכור לומר שרוצה ראשיתהראשיס המפתה כי בכאן
ש :מקום לכל התיעלת גדול כלל הוא כי בוה ה  ונקראת בראשית יוצר הוא ת ו

 ובספר ̂ מאין יש כל ומדש ברא אשר העל«ק המלך הוא כי להתבונן ביכה
סבא ההוא כתמ * יי׳ליריאיווכו׳ סוד אדס כעשה אלקיס ויאמר כתיב התקוכיס

 מדבריו ברור הנה אסר) פמם הטאו כזששם דן> עזין (ובו' שמעון שמנטן דסבין(אמר
“התפאר המכמהולפעתיס אס כי כקראתמלך ולא עלאה נקראתאוחכא שהביכה

 על מלך וקראה בדיוק דבר לא כי ואולי הביכה היא המלך כי שאמר הרב כנגד וזה
* משמו הזה השס וקנה בה מתימד יהמלך שלתה באמדית העליומתהס שהג
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עעזירי §רק פז
 p1‘P <הניא זחעדד הספיר׳העשי׳כין׳ בי ז1ע מריע ®ש«ק ק לדכרמ יאיה למא יד סל לין1הלע <מן

 במף בקי( יש׳ אבל עליי המישל שי יאיעה אימה לכל לשי׳מן כי יק לעמי עיז יי׳ מפסיק לדבייי
 כיבי׳אערין יעע ככסיביש הכליהיאשיעמבליש׳לכןנק עיושהיאיעזלעלכיתביעיד הכק האילן

עהגיכשליטז־  יהביאעידעייק י׳יביואעעעיבשליםשהיאיעזלנדיקיסודעילםיעשסגנ̂י
 ייראו עליך 'p̂  שם כי מפסיק ייתר לדבריו

̂י« עמך  לשון זלקוהאענעיועלי;בק1כישסי
 הט־כ׳כעשכע יהיה בסגעהמביה כלוע המשכה

 J»xכמ שהביכה זמן כל כי עעך יייאי ואז אליי
 כעפעילעם עשש הכעי כל האמנעיאזי הקו מן

 יעקי׳יי' כד̂> למטה כן למעלה כעס שימש וכמי
 האדע׳כאדעה מלכי יעל המייסנמיים נבא על
ה אין כי  שעעילשיו על למטה אימה מפל ה̂י

כי אימי הגדיל אליעזר אבללגי ־ שלמעלה

 חראשונהקדמלי ולועיחסכד׳כתים
 הנקראת הפח כנגד יג) ככור(שמיע כל

(שם) יביאך כי והיה שניה ־ בכור
 הנעשתבלי מזנרים רתביזניאת8הםס
הבינו! כנגד והיא המזלו' ומערכת טבע

 גאולת הסמיך אשרהגי־ול הגואל שהוא
 לתפארת הרומז לעטר׳לתפלה הרומזת

 במסות טבע בשנוי דים1ממ וגאלם
 והפך עה רכיט משה ולי ובנפלאו׳שעשה יאש של לעסזלק רמז עליך ׳p יי' שם כי פסיק

היה שיזנאו בניסן כי ערבתaסדרד אז אבין אמכסהמכסיבי ־ האמעכמישפירשני יכן
 ־ יד של עפלין לעשיריעשהיא אייע מפרש היה

 לא ממךכיגמדעיממים ליראי והטעםמיילע
 שכל כיין אמי הגדיל ליעזי רבי אבל יייעלעם

 בכסה אזיטמדע שהקיעעעלהבעשיייי; זק
 ספן האימיע שיי שהט הכסיע יבממשלתהיכל

 ליש ־ לכעריעיה יעק כלא עבדיה יכלם עמי
ימיכך כי מפסיק הגדיל לישי רבי לדברי. חזיק

 לפי מזנרי של מזלו והוא טלה מזל עולה
(סאשמד)ככחו עולה והיה דעתם  

 שלישית * הועילם ולא וכממשלתו
 והוא היחוד פרשת והיא ישראל שמע
 וכתי׳כפרשה אהכה הנקר' החסד כנגד

 שמע אם והיה רביעית ואחכתאתיי'־
יי'• אף וחרד. כיה וכתיב היראה כנגד

מארבע מקבל הנקר׳הבה התפא' וכנגד של שעפלין בשד כלימי יכי׳ פניך יאיר יזחעך
 זה וכנגד ־ המניחם והוא האלה מדות הכל אוי יזריע ימין והם יד כשל יתעלה ראם

 עליון בדמות הנברא התחתון האדם והביא האמנעי לקי רמו שהיא היאאירפגיך
הנרמזות ראשו על אלו ד׳פרשיות מניח נק' תפארת כי זרועך כנדל מפסוק ראיה עד
 הראש ע1כאט אותם מניח והוא אליהם ראיה ושל ־ ידיע זרועך מסד שרומ על גדיל

 והוא המחשבה משכנו ששם הנעה נגד מלכו שהיא ורועי •אן> תאמצנו זרועי אסיתאן>
 הבת כי יוכן ומכאן ־ אדם של מוחו עקר למעלה שאמר מה בגת והכל תאמנני מה הנק

 הראש על תפילין מניח התפארת שהוא אלישר לרבי אסרת וראיה • פגיך גמלתאיר
 עקר הוא התפארת כי ידעת כבר כי המאמר כיוס השם־ שרילבשישוייע עירי

 • הראש חוא האדם ועקר העליון האדם באעזלהיריתכיאיןכס יגסהמאמריסהאסרי'
̂יבי במשלס רק בשליס  כי רמז הראש את המקיפות והריעות דורש הנליל לישר ילפ

 עקר והוא הראש עיקר הוא התפארת בזאת שיש tS>f< עמך ויראי עליך 'p יי' שם בי
 רמו שהוא א־ הכל את ומקיף הכל האמצעייpרהואppיריתמעcהימזלעוwה
רל (סאמ הד' מן הבא השפע לקביעות bכאמצש'הש לישראל הביכה געשכת משם כי

ק הסנעל



עשירי פרק חייט

למעל נכגדה ט'1העטרהגקראי;דליג פי

קנח פז
מאל< ללסדי( ראיה לביא ל1 «על

הפם(ק (גס ■ ראם סל עפלץ סלס לפס<קיס יה(ש«ע(מלי׳קין דל«/י(לי 7(7 אמ
ת ־ של( ה7מ היינה כי היו אי(ר לנביא ני לדברי( לאקרןןל(אקז(קגד(ל משמר ל

«לזכירה ק PXPS9 ז1ע לבשי שיי שרי יש לכנליב באמורי כת((נר(ה(א יש * (
לק(לאי(בעי(ימל» (7מצ אשר הראש

ירא( לל(א(אז בזלר לל׳סעייימסנרימימגלסלד׳פרשיימ) «ן (יש הרבריס מכר
י(«יןכללא(ש(ס(ן עד חבנין כל אל להמשיך הראש אל אמר כת אמרי(
אי(ר0 י(כיק p)pלפ העשוי תמלין של בקשר העט'הנרמזת השומר כת כקרא
נקראת העטרה כי אליה לרמוז ד כמו אשר הזוכר והיא
העטרה כי ויא ליי'־ שעד הוא כי דלת ם7הא זוכר מצל(

שולא דלה שהיא טוני דלת נקראת מאחר הדברים
לתת הרומזת דקהrה מן לקבל עריכה וממשל ־ סשכחס
תשזקתח־ ובו בעלה משל רק ואינ׳נזוגת כעל ה(א היסוד

 מל דרשו לעטרה רומז שהקשר ומעני
 לאיראז ועני אהורי את וראית בעסוק

־ תפילין של קשר לו הראה )לד שמות (
 הראה אשר היא אהוריים נקראת והע'
 את נא הראני בבקשו ית'למשה השם

יביט יי׳ ותמונת ז״ל ודרשו )שם (כבודך האצילות באמורי
ותמונת אהודיים־ מראה זה יב) יודבד ( אמורים ונקראת

על פרעזיות שד׳ הנה ־ העטרה זה יי' שמור נאמר ועליה
עורת כינד הזכרון מקום שהוא הראש j השעל; יום את

אהרי המוה כנגד שהוא והקשר זכר ה^עלזן ורצועת
־ לזכירה משמר להיות הוא הראש גהקף ההולכת

הבל מקיפין והשמירה הזכירה והנה מהלנעלק הראש
וע* הורס הקשר אל

 הזוכר והוא זכור
 סעהזכרומת והוא

 שומר כת והממרה
 ה שהיאמקכלת

והוא התמונות

 שלשיות ד • יי' זרוע
 (ביכמ9לקצי(1ססרי(

 (שיזפיח ופתד קשל
 היזקבל סז׳קוהאיובעי

 * עד׳העדועהאליז
 יו והשזיריינעקבליג

 שהיא ניונא יוכלם
 ביד׳בינים קעשיע•

 לי* ביל מ־אש(אקל
־ ה'  (לכןכרמזינ לן

שם•  בה׳אקיונליוה
אייג פ ע ק ה עכ ע ס א  ו

 WP לל' ראש שלוא
 שמשית אחלוכותיהיה

תל סעק־וזלוולי  בלי
 לאותעלידכלהפכתב

ח' העקר ווהן בל׳  ו
שליא לך לרי פרשיות

א כי זה על ם הממכר'זכור הי יג שלס לב׳בית כנגד ולוא מלות מיב כלולה ־ שמור ע
טין• נש' חו ק׳ ריןו ש ק ל׳ כו סלל״  ומאיוי דבד

שפילס תנייו למל וביכית תפלק אקל רמז שלכל -
ם מדברים כלול נו® שיליל מפגי הוא מקניי ל לן שלראל שנאמר ומל ־ ל ! ^  תפלין של קשר ל

או ת כנגד לס לואלל׳ שרותאקיוכו שויבמקל לקשר כי פרוד בל׳ וכקשר לבנין שלוא לל׳ס  ע
בי ־ בילטים אסור מלן על למלן שלמה שאמר זהו ־ אקד קבור והכל ל׳ לך ליי אקת ולבית  כ

ג לרוקכיים לדברים מכל כלול והאדם הכל מתפשט ומשם הקבמלכקכמוק הנשמה ידמתכי  ע
 ® לרהט׳ המוק מקום דמה נרהטים אסור לתשונה שהיא ברלטים אקור מלך על למ׳ שלמה אמר

קלאגי שךממו בי לקשור כדבר אסור ואמר כילמוקמלכןנמ ד  יכקק ביבי רננקמן אמר אקר־ נ
לדאשבק על אשל לכיור ־ ישראל כעמך מי אל ־ בלו כתיב מה עלמא למארי כתפלין תייא לדבי



סן זידי8רק^3 חייט
ע  9ואיס V אנן יזעה א<«י«נםם מא יכן ישרל הקירא(ט' מימין ראשים סלד ז

 שה(א הכתר המלא הרמז פרסא(׳ ימית ששים רמז יש תפילין של השיני} כשני
 יזה( האמצמז לת< ימי היא מעלק מאן קייא בסיד כי «ה הרב שאימ מה מלבד ד(צ1

 בשס לקי<א0איי0תת שאמ אקתאר רp יש׳אשי חכמי׳ אמר( שככר המגלם השיכיז^^א
אלקינייעיגמג• , יעת( שמלהמג !

תלך רבה סיני «בתדכ ושל * הקורא מימין ראשים ד של זש לבריא הקבה של
(נתנה עמיה סמל ז׳ראשים וחם הקורא נ׳ראשי׳משמאל הדין במד׳ הטצם
איס אתר אם הראשי בנגדהבני׳אשרהםד׳ימיניי׳וג׳שמאליי׳ מ שאינו יראה

סיים לן -:?׳יש שאיני • זן פח והשמאליים חימינייסחתני־ (הקדים מתקיים
יס׳כתיבאסי גני (אלי מפני הקורא ושמאל חקור׳ בימין ואמרו 1שנא לדין יממים

<את׳י»ד • אתפאר בך בה מעוטן* האדם היות המעמת שכוונת קים1י יי משות 1כי
אלו עליך חמש פארך ושמאלו קונו לפני עומד כאילו ולחשוב (יאסיתב) יכו

״מ שבראש תפלין מה והוא שמאלו כננד וימינו ימינו כנגד « מורה יהשין
■ והרעועות מהם• דעתו שאמ׳שלאיםיח מצפ] כי ימתים

ומכאן מכאן ולמטה הקשר מן היורדות יקיק שם הוא אשר
וראיתי הראש• מן הבא להמשכה רמז מגלה בש כאת

שכתב מי שיי של c גגם ׳0
. כשירים כננ כי היק הפכת י*ע ,

 ילהתשכה אימרקלקניר מחממפלחעלהיד שיני} השני רומזות האלה השיני} ולשני
 היאבתויג כנסתיש כי בשנת תזה נריך (איני כאשר יי׳ של שמו שהם התפילין של

 את דוחה התילה אתנה תביאר• לשכתמה מתמלת השירי שיר ^ל^^^ללת אמרתי
 שא(*ל בשבתכמי תניחה להם אין העי' השכתכי יצדק הצד מזה p אם וחסייחתכמ׳ כש
ביזם ישכין לא כי ששנתכשבתיכי׳ גיי הארץ עמי כל וראו שכתפילין אותש מל

בשנתשהיארתזלאלףהז׳-נאסלאהיהדיחם וגם כישםיי׳נקראמליך(כ(׳(דכריםכו)
העילה כי לעה חלק לי נרא׳שאין אתהשנתהיה ההויה שחות רמייב בי׳ בש כאת שם

 ליחה נק׳עגלים(לעי׳ לק העגלה לאיתית ימו וגם למצפץ המתמלן יקוק כשם הכלולי
 חלק להם אין הערלה שאיתה אתהשבתלרתיז שמו׳ ל*יכ רמז הללו שיכין השני כתמונת

 יעיטש לעגלסהבאשהיאעגלסשכלישכת• כש׳ ־כי ענפים בשתיהן^ הכזכריםכי
 תכחיש היה בשבתכאילי תל היה לא שאם אחר ב׳ הם כולטותאשר ענפים ג יש האחת

 אתלשבתכיכנ׳יש׳היאבתזיגלשב׳מיאנימזת ד׳ יש ובש׳האחרת ה׳ נמצאו שוקעות
 העמ׳אין על שהערלה גנעגל ־ העמדה עליי כלם בין ובחצא( נ׳שוקעגת שהם בולטות

היה לא אם השגת תכחיש ליה לשנז(כאילי זיג שם הם אשר ההזיה שמית יכ כנגד יכ
שכיגסננדהיה גב תכחיש היה גכאילג בגבייה־ הערלה תסיר החתקיי׳ ויהיה והזה ה

דתו שהגא השבת ביים הרע הינר יתבטל שלא יצדק נפנה צד שמכל כחנא ההדה כשם
 לאלףהשביעי•(אזיתגטלהינרהרענליספם יקוקנקרא כישם הללו עלשכיהשיכין

כליקיס שתיהאלא (לא אכילה לא איןב< כ׳ *• שין עללךובראשיתיטתהללו
יושביס מפני

 בהם לגשכתגב שהשיב
 עס כיש כעמך זתי

 יש׳* הק' הכתר
 דגחים (לטעסשאימז

כלל כי הגא השבת את



קנו פז ^»ירי פרק
ת ליתס ןאם מצמן האיר «מןהשכינס מדי שנהכים רל נראשיסם ופטרייגיהס י<שב׳ס אי ל מ »  0ס

אזי המסרס יגל מ ש  לאלףהשס^יילא רמז שהיא השנמ נמס היספראסשלאימגסלמניאימם נ
 סיס אס להפך נראה היה מפלין אכל • ממין לשאר יש׳ p לתשך אזר זבין למיל קדש בין מבדיל היה

ך כי מנימס יהיחזד הממר מכמיש היה בשבמכאילז אזתס מיל) היה זאם זלמלי) להניח העזלס די

הו' לאלף רמו שהיא בשביב היא אשי ההיא
 • לנ*דוים הרבועות עזירכיזו שכתב מי

 תשלת אבל • ראש של תשילין ענין הנה
 כ* לרמוז העטרה כנגד הוא והנהתה יד

קהכל• כלולה והיא הכל מתיהד שם  
 בבית פרשיו הד' להיות הקבלה ובאתה

 מלב כלולה היא כי נקר׳כלה אהתולכן
 מלב כלולה שהיא ומפני • נתיכו׳הכמח

 הכמה כן כמו נקראת הכמה נתיבות
 על פועלת וכשהיא • היחוד על ולהורות

 אח׳ בית רק בתפילי׳האלה אין טלם ידי
 בכל וכלולה הכל מידה כי אהת ור:גועה

 מה אלא בפרט אין כי הכל כלל והיא
שבפרט מה אלא בכלל ואין שבכלל

 אין ילכן אחל בביני מלכיס שבי המשיבמשיס
 הנינייבמניחים אמנם • יןבשבמ1מניחיןינ©

ע אירמאש׳בשבינהטעם מרמזלמסייי הניני  כי
ת יהיא י׳ חסר הזא ולכן ה לשין זמירה נינ ב  • ק

 לכן מגה לראש ינחיזר הז האלף שאחר זבעגזר
 הסעם וזהו ” ההיא קנערמזלענין עושים אנז

 מלאכזיג שאר מכל הכלל מן ינאע למה הבערה
 רבי החכם שאמי זמה העגין זה על לרמזז כלי

 ששר חישב היא ממלין• המניס הזא מי אברהם
ע זכפי נק׳שמז ימסטרק חניך שהוא הפכים  דעו
 למעלה שהם שכיבה מחנזע לד׳ רמז יהיז מפלין
 הראשון מן ככבד יזמר האחיין זהעגין • ממני

משר למעלה שהזא קימה ששר אל חיזר כי
 יד׳פישייעיהיזרמזלפיהדעתהאחחן הפגים הכל הלב כנגד היד על תפלי) הנח׳ ן ועני
 מכזא׳י זזה היאשק מן המרכב׳זהז׳בכזן לד׳ינלי והקשר ־ ולב יד הנקראת לע^־ה רמז

ל3 בו׳ רמוזה היא כי אליה רמז לי הדומה
 והיו הכתוב אמד יד של תפילין ענין ועל בתתלתו סופו נעוץ אמר זה ועל השה כמו

 ודרשו • בה׳ הנרמזת לעטרה והיד ליסוד דמז האות )יג שמיע ( ידכח על לאות
 וכלל • שמאל נקראת העטרה גם כי השמאל על לרמת כהה יד ידכה במלת
 חענינים שנרמזו אך היד על האות והיא pכא שלום להיות יד של תפילין הנחת

® שזכימי מה הענינים שברמז אך (סא שזכרתי ממה בתיקנן  ל’ז אמרו C ני̂ק
 שבתפילין ומפני • הענין לתעלום לרמוז בא זה מסיני למשה הלכה שחורו וגועות ד

 שזכרתי כמו הפרטי׳שבראש כל נכללים יד בשל גם כי אחד ענין יד ושל ראש עזל
 מעכבת אינה ראש ושל ראש של מעכבת אינה יד של תפלת כי אדזלכמסקנא לכן
 עדיין כי וץ1 ק חשש ן ואי קדם ראש של יחלוץ שתיהן שיניח מי אמנם ׳ יד של

̂• וחבור חיד על האות  שתים שיהיו עריך עיניך בין שהטוטפות בעוד אמרו כך שלם
 הכתוב מן היד ועל הראש על תפילין מניח רזלשחקבה שדרשו מה מבואר הנה

 והוא התפארת הוא הימין כי סב) (ישעיה עוזו בימינו'ובזרוע יי׳ נשכע שאמר
 הנקראת העטרה היא עוזו וזרוע ־ ראש של תפלין אילו בימינו אמר ולכן הראש

ף ז,ןJ,JJJף ן17א« ןןוןן ובזתןן אמר ולכן השמאל יד והיא העוז והיא זרוע  ן3ן .^,
משל יעשו ולא העזמאל על הימין כמעלת יד משל גדולה ראש של תפילין קד^זת



עע*ר« פרק מייט
 שאי« העלמי׳זט׳הטעס לחי במכיתה ללזהזא אשה כי רמז השבי^ה(א כי .מפגי

ילהתשב׳ לחמר רק איכי לין1הכחי;ח? כלל כי מפכי הזא אי/השבת דזחה
 יערה כעש !א בה לשבעיכתבא בעזיג היא ישראל כבשת בשבעכי לזה צריך ואימ
 שאמת שכעכי בטעס רביעי׳זל רמזי זה עלזה יער כח צריך נאזן הימד כח ומא

ר מ בעפלין אזע זכאמר בשבע א!ע ^
 ראש של יעשו יד משל אבל יד של ראש כר׳ היה עפלין מטחים היינו אם כי וכן'

 ומי • מורידין ולא בקדש מעלין כי הימר ההיא בכח לוש משימים שהייכו
יניח לא שניהם תפילין לחניה שרועה האו' מחיברעעם היא כשכעשאז אשר
לעט׳ לרמוז שעריך מפני קדם ראש של היא כי מעני השב' אע דוחה מילה אכל

 יר של יניח אבל פנה לראש שנתנה המילה על מורה והיא קבומהבגופגו
 כוללת היא בי היחור עקר כי תחלה היינו לא ואלו שבע אין מילה אין אם כי

 ומפני * הבל מתיחדת ושם הכל את מכחישין היינו כאלו הוא בשבע מלין
 לילה ללילהונקרא׳ מיוחד העטר׳ שכח בעזוגלשבע היא ככסעישרל כי כשבע

לממשלת הקטון הם^• את שאמ' ובמו הערלה ובעוד העט' כרמזעבגלוי והיא
 בך כל משוך חסד של חוט ואין הלילה היה לשגעוכאלו בעזוב אין העטרה על

 אין בי בלילה תפילין להניח אין לכן יעבטליצרהרעביו' מבחישגםכןשלא
 וכן מפעולתו־ עולם של מנהנו לבטל ואז השביעי לאלף רמז שהוא השבע
 וכן הוא תפילין זמן לאו שבת שאמר מי אכילה לא בו אין כי ספק בלי יעבטל

M1 כי רמז הוא השבת בי מפני הלבה היא ועטריעיהם צדיקי׳יישבי' לא שעיה 
 • העולמים לחי במנוחה והיא אשהליי׳ זמן השכיב' מזיו שבהנין והוא כראשיהם

ובנס׳ישראל האות הוא היסוד כי והכלל העט היע׳נשארעעל ואם הצפון האור
 לשבתובהנפשיתירה• תיאבתזוג יעבטלמציאזעם שלא בראה כשכעהיה

 עיעית למעות חמת תפילין מעות ואין קדש בין מבדיל היה ולא השביש באלף
 עית העי כי מפני בשב בהאף שמעטפין ־ לבוים ישראל ובין לחשך אור ובין לחול

 בבל בלולה שהיא לעטרה רמז תנא בשב' הציטעמביחיםאועזאשלז אמכם
 לענין ודומה בהרימה זכרנו אשר ובענין הוא ולכן לעטרה רמז הציציע כי הטעם

 המשכת רק אינו התפילין אבל • השבת ולא נקבה לשון שהוא ציצע י׳והוא חסר
אות עעמה היא והשבת היד על האות העטרה על ללעוז אם כי להמשכה בא

 מילה לענין דומה עניןהתפילין אין לכן לבנעיבזע שבה מהכל כלולה שהיא
 האחת ענינים* שני מפני שכת שדוחה מילה בעגין אחר טעם אולי ויש ־ חכמה

ע שדוחה  אפי' ולעתי׳ חנון* מן חוץ הם שהתפילין ממה באוע יוער השבע א
 חייב אינו להניחם מעוח שהוא בחול המדזע שעי כי זה והוא הרב שאמר

 ומי חולה כמו מלהניחם אדם ופטור לאתר והקודם שבע האלהדפכקראו
שאינו אעתברוואמכ׳בריעמילה שיבטל ראוי
מל לא כאלו פרע ולא מל כי ביסוד הוא
שפע׳• הנקראת שתתעיה המדה יכטל כן אס כמקומו שכתבתי כמו הפריעה ובו

והראבד



tjp זירי6רקען8 ח״ט
D in m• מ• '0(פאגדה כתפ !ל ^ תטנודון חצזך שמא הפגים ששר סופר ה

דעי» ולפי המכיח וזהו זו באנדה שאמרו מןפה זהו רבו בשס שנקר
^ן ת  אמר יש שמא או :הימנו שלמעלה מרבעממ«^השכינה רמו הם ה
ואכפי רברבי אכפי שבאצילוע כמו הקטן ומטטרון הגדול מטטרון יש זה וכו׳לש

 שנעאנל גזלדשככת' הנא והגדול זוטרי
 מטטרון השכינה נקרא׳ שמו יעל ממנה באים והשזגי.עאינס • בחם שאיטבקף

 3שפתי הרקיע הוא ממנו למטה והשני כמו nשכa^לד לחבור אלא לרמוז
איל שכיכה ממניע ארבע כי • מזחכשבת ערך ואין טאמרתי הו  ראשי ו

 הסמרכבעהמשכמהשכיא המיועאשר עעמו האו' והוא ומרושמורכחכור שם
 ומרכבהראשוכהלמטטרוןהכברא־ חאדם בגון* שהיא המילה ענין אבל

 יהי אלקים ויאמר העקוכים ובספר ולסמוך עליון דמות בו להשלים ורומז'
 רקיעבעוךהמי׳וכי׳הכארזאלאעעסין למעלח זכרתי כאשר לשמור הזכור

 אסור טן ולאפרשא פה דבעל באוריעא את לדחות הוא גכץ השער בתחלת
 מרירין ומיין מעיקין מיין דאנון והער יום יחול וכאשר ־ בעבורה השבת
 לשעועמים יכלו ולא דשמאמ מסטרא את הוא מחלל ימול ולא כשבת שמיני
 דדם ממרהכימריסהסדאכוןכנווכא ימול וכאשר השבת־ מן ונכרת השבת

 ביכיהו שא לאפר דצריך כדה ודם טהר ומשלים השב מקיי׳את הוא הרי ביום בו
 כמוה דאטילכמש זוהמא כגיןדההוא כמו עעמו את וכולל כגוגו הבנין את

 דמסאבו מיין עם דדכיו לערב׳מיין גרי' למה למשכיל יובן ומכאן • שכארתי
עין וביניכם כיני היא אות ני בשבת כתוב  לאפרשא דא למוכה עקיכו דא ו

 ביכייהודא דאפריש וההוא ביכייהו חשכת את לשמור ראוי אין כי (שמוינלא)
 כיה דאעמר הממע ראשי שעל רקיע שבת שכולו חראוי׳ליום והס ישראל רק

 ודמועעלראשיהמיהרקיעניחזקאלא) ואווי׳ג׳ששבתכיום ולאיכרתוממט•
 שזה לי נראה ־ וכו׳עכל מטטרון ודא שירעה בעבור וכו' טובים הימים מן

 מטטרון שני יש כי הרב לדעע מסכים אין ־ במנוחתו ישכון הוא שגם לרמוז
 בתקון ועוד * נברא הוא פאן והנזכר כיום לשכות ישתדל אם לומר עריך

 על כעשה אשר הבל יש )כ ק< (דן> סט שירעה בעבור וענינו ;עעמו חשכת
 פרצופין לדו אעפלג ה לב ה׳ הבל הארז לו ראוי ואיט מלכות ככתר להשתמש

 מעלן' שש ו דכורסיא ד׳ארבעדרגין דו ־ לעולם בו יטה ולא ישקוט לא כי
 כשמעא דיריע מאן איהו זכאה לכסא מנין שאמרו כאגדה כתב ז׳ל וה^׳בד
 עקוכין מעשר כלילא יקירא מכורסיא גים5ה שר על תפילין מניח שחקכח

 דיי' לה׳דשמא כזרסיא לה ועביד אלק יש שמא או • רבו כשם ששמו נאמר
אעל^ ממט למעלה שהוא אח'  נש בר ליה אצילועלעקכא בארמ דאיהז הסבה נ

 אוקמו׳קדמ^ן דהכי לכשמעיה מרסיא הנר' והוא העליון כה בו לו ויש העליונה
 ועמן הכבוד מכסא הכשייותגזורוע כל ליחזקאל לו שנראה והוא למשה לו

עק יליעה׳בלא עלאה שכנעא שריא שגראח והוא מלמעלה עליו אדם כמרא׳  י׳ו
א ימושו I 40 ת



ח חייט ^ ק ר נ

 אצילןעלושרייו יה(6ד השכלי רנש היא ידא בייטטרין שריא י׳ יה כם על יד כי דא
 כארק ילא שכליע ינכש יריש דאיתכשחה אציליעא בארשpיbהש נפש ידא באיפן

 דסלחין ישראל אכין יכאין יאכיןכטאימלאךיאיפן אציליפאלאאעחרכהיןגזימפ
 ישהכל יכגיןדא יפפאה ישכגפאעלאה דק^ז אפיין הכליטדצליפיןכהיןלגכי

הבל ייש האלז(קהלפש) על נעשה אשר
 נראה לא העלות עלת אבל • לנביאים יכטלין שקרא1הבלים דאמן דרשיעיא

 לא בשמאל ולא בימין לא אדם לשום רקיע{ בהין ינטעין שבלה מלאכי לק
 במעשה הסוד וזהו באחור ולא בגננים השה הבל פשר א יעליהי דשקרא יארעון

 יוזנר של שעורו היודע כל בראשית ששיכלה? (יישיסי) ייעשהפעפועוס
 אדם נעשה אמר זה ועל בראשית• לאאפיכא קשיהיאשריאלי (אשפטשי

 הבימתי ולא • עבל כדמותנו בזנלמנו כה ה * דיי דא לששמע אלא לעלשא
 ה!וך נראים דבריו ה̂י כי תחלהכונתו יאיפן ישלאך כסא שיש שכאן מביאר

 בענין והיודע דקדקתי כן ואח' מדבריט כששה יאקרין דא^יליפ שסטרא סכלי
fיש כסא ייש ינפש וריש iק ך אי  יוכל הזה כשער בה שהזכרתי המראה שכלי י
 ואחר • ואמת הוא ועמוק דברינו להבין שריא הפל של יהיא אציליפ בדרך שלא
 מניח שהקבח ז׳ל מאמרם שתשכיל שהיא יהה שלאך לאיהי שטטרין על

 והכל אחד ענין לה3ות ילין3ות תפילין סכדלפין שהיא עלאיפן שריא העטרה
 והעטר׳היא ־ זכרתי כאשר חבור לשון שטטרזן שיש שכאן שביאר יהכה‘ הגדיל

 תפלתו שהוא בית כלומר, תפלתו בית השלאך יהיא לבריאה דאצילי׳ישטטרין
 על משפיע כי תפלה ואני שנאמר נענין סכללפין היא יהאיפן יאיפן כסא שבין
 שהזכרנו התפלה והו׳ענין מחסדו הבית הכראה היא לאציליפאשר שטטרין ימל

 על רחמוך ויגולו ישמעאל רבי שאמר כשראה כאשר עליי לישזקאל וגס לששה
 בישראל תאי הבל כי כלומר מדותיך וה?א א) (יחזקאל שלשעלה עליי ארס

 חסד של חוט ימשוך טוב יעשו שאם קימה שעיר כאחר לנכיאי׳יעליו שכראה
 ברכת והיא בארץ השאם ויהיה עליהם כלשיפכו בצלחכי נעש׳אלס כאחר ועליי
 מה וזהו ־ הגדול התענוג והוא הכל פרשייע ארבע האשרין הפי' זה ילפי

 מכל יותר בתפלה חפץ שהקבר. שאמ' ארב׳רגלי הס הראשון הזה השר ששניש
אהבה התעוררו היא התפלה הקרבנו׳כי : פפארפעטרה פשי שסל השרכבה

 ובהתעוררות בה למין היודע לחסיד הפי' כיכפייכי'־ פשלה הביכיפי ולא
 ובאמונה באמת ימשיכנ' בראוי האהבה אס הראכל של כיכפי היא זאפ אס כי
זנריכים רוחניים הדברים כל כי ודע :בא<ס אשפ ולכיכה שסכישיס הס כן

 שנאמר כענין התחתונים מן התעוררות יכי׳ש' כישראל פליי הכל כי כלומר
 יקראוהו אשר לבל קוראיו יי׳לכל קרוב שאינו שאש' זה על להפפלל הוצרך ולזה
 ואענד.ו יקראני וכן )ק«ה תילס ( באמת הפעירריפ היא הפפלה כי • בילי

 עה רבימ במטה ז׳ל ואמרו )f>s שם ( לע יכי' בה לכיין היילע לשסיל אהבה
 יושב להקבה מעא למרום כשעלה היאלבראלקי לךאשיכיעבקהפפלה

ומתר השלמה



קנח פרק חייט
מע השלשה ימיגרי בה כי חה פה לייצר׳היידעלטין הצירה המדמה סי  אמר אמש י

 הצרישם משש המשמלשליס שלמיי; אלן> אנעמעיקריח כעלן עמהס אשר אש מים
 האייר ־ האיק בזה ביגפלה מתחברים הנזכרים יסידית יהשלש הנזכר השם של

חס היא מהפה הייצא ההגל בי זה מהלכיהאיתעל נהאש ־ מהמזח המים ־ מהריאה
 זה והאיתעל • הפה בהבל מתחבר יהכל

 יראה כט על בחזק האדם שכשינשים משה א אמר * לאותיות כתרים ומתר
יעשה יבאיפןהזה לח אד שםבמירגש וכי משה א אמר איןשאסכעירך

 הם שגם מאחר ביסידזת רשם הדביר היה א אמר • לרבו שלום נותן עבד יש
 בספר שאמר וזהי ־ נבראי האיתיית עם יגדל ועתה ואמר וותח מיד לעזרני לך
 בריח משכן באש דלקן איתי(׳ כב יצירה מלתיגדלחנמ )יד (מדמי אד׳ כח נא

 הללי דברים יכששלשה יכי׳ במים בעדן רמז והכה י גתלה הנקרא להסד
 שכלב מהרצין ימסידרים מינהגים יהיי לעמרה רמז אד׳ של ושם י לתפארת

 עד מעלה מעלה יעלי האהבה שהיא וכוונת כהלעטרה• הוא והתפארת
 אשר העטרה היא העליין לרצין הגיעם ממעזיף השם של 1הכד שיהיה הכתוב

 רציןמזבחי(ישש'ס) על יעלי נאמר עליה משוך ויחיה גדולה הנקרא החסד מן
 ^היי עם למתפלל יש אשר האהב ומצד של רבו שהוא העטר' על חסד של חוט

 מיסר שבמתשבתי עד התפלה כעת . בכאןי שהזכירו הקנה והוא משה
 היא אפילי שאמרי עד עליי למיתה נפשו להמשיך התעוררות הוא העזר וענין

 העליין שהרצון סכה הי׳ אתנפשך ניטל העט' שהיא בעיר השאם שהוא העדיק
שהיא האהבה מדת עד שלה הנזכר ר׳ישמעאל אמר ועוד והואהקבה•

 יק אכתריאל א1מ לפנים לפני כשנכנס
ודזוא הגדול השר והוא • זנבאות יקוק
 ברכני בני ישמעאל א אמר העולם שר
 ‘מלפניך.יי רזנון יהי ואמר התפלל מיד

 את רחמיך שיכבשו אבותי ואלקי אלקי
 וזו ; . ־ מדותיך על רחמיך ויגולו כעסיך

 הברכות כל ענין והוא הברכה היא
 עודבתעלות־ כאשךיתבאר ח־זתפאת

יתעוררו עליונים שהדברים ומפני

 המתפלל להשפיעעל פרס לקבל החסד
 יבהיית׳ חחשכתשפעיברב'• יחשם הזה

 האד דרך על עליי תששע ו א מושפעת
 האויר מן עליון לחלק הארץ מן השלה

 ה איתי ועם לעגן מתהפן• שם אשר
 הארץיהרמז ההתלבשי׳חיזרהשפעעל

 ראשייגב) ( זכי׳ הארץ מן יעלה ואד לזה
 על אלקיס יי׳ המטיר לא כי אמר יגם

ק האדמה את לעבוד אין ואדם הא
 אמר וגם ־ הזה הסיד תליי הזה כפסיק עדיק כל ד^חתוניסלכן גהתעורחת

 )PP יכי׳(עלים תצמח מארץ אמת הכשב וככתנהכאלו הראוי כדרך המתפלל
תתן (ארצני הטיב יתן השם גס יאז סא בחמלה סא ( חואעקרלענןרה

 המצית לתפלי׳ילכל גדיל יסיד וזהי יבולה שמי׳בעזרך רוכב העזר ובענין יחמלעה)
 והיא הארץ מן יעלה שאד עלפצריך כי על רוכב שמים הנקרא התפארת כלום'

שתי שיניח צריך ההתשתייתיהמתפלל זה וכל כסאו• נקרא שהוא העטרה
כאיק קשת לדמית לבי על זרישתיי לומר יש או ישראל־ של בעזרתו

נ « 4® כ מ
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̂יייס לסיבם חןשחיט נאמר שעליה הלשין יהיה שהחץ  יזתץ יירה אשר יהאמז ט). ל
<^ ילה לאל יעהיה למעלה המעלה מעלה הזה ינאיפן הלל היא גדיל בכח  ל

 הלשק יאס אייגאלמטה המחזירים מהם מלא האייר אשר ס המקטרנ כל ילקטרג
 יכמי לאחיר יחזירוה התחטרנים מעלה,כי לא הלה ככמנת כחץ״כלימר יירה אינו

צריך המוליד האבר דרך שהזרעהיינא
שמים הנקר» כתמארת רוכב שהעליון ופאיפן פרי לעשימ כחץ יירה שיהיה

פי נאמר או • מחמדו אליו וממשיך הייצאמ המפלה לגטלה״כן מהיה אחר
א הלשין חן קי על ישראל של ־ בעזרתן רוכב השם אם פרי מעשה לא ק מ

שנקר׳ יחזקאל שראה המשנה מרכבת ינספד יירהכק• מהיה לא הלשין
נפרדים העליונים השמים והם שמים קשמא איהי דא פזי'גדיל המקיפים

̂ילימינא אונ»>:גיפי במרכבה• אזכור כאשר דקשתא אטר דטמא דאיה̂י
זכרתי וכאשר עזר נקראת העטרה קשת של חים שפה דא השני חיט פימא
עזרתן והיא לתשאר' העזר שהיא בטעם מלילין דאנין חצים זריק היא דפיה

בי עליה רוכב והשמים • ישראל של כפדי חץ דיפלח עד חיייא לגפי דצלימא
עזרך ישלח באגדה ואמרו • בסאו הוא יסודיה דממן אחר אל סמאל דאיהי

העליק הרוח אפילו )נ תליש ( מקדש פמרה כיעם כפד דא יפגין ̂ י יעקייה
ויכלול ההתעוררות והוא עזר עריך דיליה ניקפא יאיהי פיה דפיקה דאיהי
מי ף ע וזהו וחעזרשכאדתי ההתעוררות ענין פיכה פסהיהכהנער ^ו

על אלא מעויח הברכה שאין שאמר יאיהי יכה כה ייפן פיה דאממר כה פי
ברכת ̂נין וב השני' לחם כענין יש דבר למשה דפינ׳דאממסרי די^תגעין פללא
• לאליהו הקמח כד וכענין ־ אלישע פ׳ מחא יפהין המצרי אמ יין יכהין

ואמרו ייחאיןכמצרי׳ופליהאממרמיירפאלך
דמחצתי אני ארפא יאני מתצמי כלא

 השני כחוט קבה דאאמר יכנין ואחיה אמימ אפי דכמיכ לך ארפא יאפי למצראי
ח שפתי אדני חיטדשפייןדצליעאיכהין דא (שירד) שפתיקיך ת  (ינליסכא) תפ

 יאי־לת הילך דנבירה ליןכתיקפא מקף יהי יא חיייא לגפי מפהיןתלתאפפין לארקא
 ■ דאמצעית בעמידא סגילתא יאתמגידי חסל דאיהי בדריע׳ימינא לין יאוילת) (סא

 יבגיכה סלקאכחישכןשפה להכי שכיפה מאןשפהדזריקמתלתצליתקאלקדא
 אליןאכנין זריקת כר קירטא אתמרכחיטהשפישפמיתיךיהאיחיטדשפהאיהי

 דאיהי כה) (שימאלהקלע כף כתיך יקלעכה אויביך נפש יאת ביה אתמ' חיייא לגבי
 תליין דאנין אומין ע׳ לגבי קלין שבעין אשתמעי לבה סיני והאיקלעאיהי קירטא

 כעילקבלאה דלא בגין כלהי ימיתי טירין בשבעה מןז׳רישיןדחיייאדמקכפא
 חימשיאיריתאצטילמתלויץי חומשיתירהדאניןה'כתיספתהקלעודיללקבלה

 יי׳(דמ־>׳ו) שמעישראליי׳אלקיכי דאנון דיתידא דה׳תיבין כגויפא הוי יאנין אבנים
 הוא הרע יצר דאיהו לפלשתאה וקטיל אחל כלהו בקירטאאתעגידו לון שיי וכד
ליה אתעביד ברפש לכל המות מלאך הוא פלשתי הוא עמלק הוא סמאל הוא נחש

כשס



קנט עשירי פרק חייט
 אחהעטמן בכבאת\ין בפיתא תקזנין אבכיןכליז(י<תי;קכיןבה' יה כפזסחומי

 כגריכאזכלה( בפכא בלישכא בסכין כשפין חש.י;תשין שרזיאנין ניכמדטלכפזס
 בשמש דאפיהיבפ באיריפא ללעז מאן איהי זכאה ־ חחד פה אפקריאי חמש

 גילבכל אסחר איהי דיליה הרעיחילין ליצר הרע ליצר בהין לקטלא אלין תחינין
[0 ׳ עמיה לאגחא יימא

ייכיח שאיני מי כל עמיתין מניח מאינו מי כל עוד ואמרו חיבין בכמ קרבא
מ;יפיןעלשלחניאינ« (סא ברצח סימן! רואח אינו מלחנו על יימא בכל לכציש
• כיכס pp ייאש פדי חמזון ברכת בעת והוא ) יש סיא כי̂  כלהין לון יקריב

מנייה שביל אין עי׳כי לחמכיל תוכל וחנה בדלי עליו מתחול בזמלדליללאיהו
ייש •: אלא^!יש לתועלתנו רק אינן והברכות *׳fiw כי טרסיא לגבי רה

לכרך שאין שנולעגמי כי • ־ ׳ זמכא דלילבההיא
מאמי לכטלש מכש . ' לאתקב נש צרי׳בר

 ־ עלדמייש אלא מנייק שנדכש שאין עס סיסיון לתקנא אי תקינא ■ בצליתין
דע מרכבעל כי למלה צל<י;אלמיסן>יחא

(מבקיקג) ישיעה מרכביתיך סיסיך
 צלקה כט) (ישעיש כשלין צלקה וילבש האל לון שריין ליילבש ינרין ד׳נליתין אלין
 לון אמר ללא ומאן תשעים מן אמן א'וכלא מן לתליין אמכיס לתשעים אוקמיה הא

 ואיהו אמן לחישבן סלקין ביה אמת יא׳מן לאמתויציב ווין סדי בממש לכיוכא צריך
 כחן בכל לחישבן סליק לכך אלקים דאיהי כחו בכל ליה דאמר וחאן יאקליכקי רזא

 לרין סנה שבעים לאנין שנה שבעים של גזרליני וקורעים לסיסוין תוקפא יהיכ
 כסא כחישבן הכסא איהי אלקים שתא* בכל דיליה ליכא מהו נש בר על גזרין לאכין

 לסליק יראי חסל בחסילי׳כסא ומתנהג יחחים כסא על חל^יישב אל וביה רחמים
 נתישבחן כגיכא לסליק לסוסיין דכסייין זיגין ואכין לציצית וחוליין קשרין לעב

 לסיסאן מארי זמכא בההיא בצליתין קדכא סיסיין לכנחיז בתי גויכין לעב ללהון
 קירטא לאיהי ישפה והילאית תישבחית זמירית פתחי כלהו צלזתין על מתק לי

 עפעצי יתרי עינין גווני תלת לעכא תקיכין בחמש ה' ואכון ברחימי זריקתאבכין
 יתלת כ) למטרה(שיייאל לי לשלח ההל בתעיכא לגבי אזלריקי אתר אן ולגבי עיכא
 קשיט נביאי תרי שנא עפעפי יתרי אכהן כתלתלבושי חרקחן אכיז עיכא גווני

 עיכא בת דא כיהי ימאי קשיט לנביאי דאיהימראה יסגדיןעינא דאכקפתחין
 לנכי אתמר ימ^ה )יב מדני ( אתילע אליי יי'במראה אתחר עלה תתאה כנתא6

 דא גיינין כל דכליל עיכא י׳חאן לא צתעיכא ה׳ אכין ה׳גייכין יביט1יתמיכתי משה
 אשר הבל יש ב) קי (דף סט כתקין שד • מכואר יהיא עכל יסגיר פתח איהי ו"

 דו לא למשמע על יכו פרציפין ללי אתפלג ה׳לבהא הבל הארץ(קהלינ'ח) על כעשה
 השלה כתפלה אלס של פיו הבל ט הזה מהמאמר השלה קני) דף לעיל הביאי יכבד (

 לאתחברא למעלה עילה שהיא הארץ על כעשה אשר הבל יש נאמר עליי הלב ככיכת
ותתתזקיס נעשים הכקיתהעלמניס שהס הקלישיס שההבליס סכה יהיא כל׳אתיין



מ־קאחדע<»ר ח״ט :
הו ח מ׳ על נעשה אשר שאמר מ קז א  כמניסטוביס עושה הטוב שההכל זבחי ה

 אחר לבטלה(לזה ילה( לא כי בהפך יעשר הפה וחנבלנע שקרים ,של זסbהה כן
«'לשק כיד חגעזמייס  מזב) (דן> בתק(ןחדיעשרין עוד ייי) (מסלי (

מק אס זרקא  זכאה שחשן(אחר רבי פתח )עיי תלים ( ;(כ('י שפת>ס בק תט
רענתיה לטלקא יידע דנלי חאן איה(

 שלמח אחדו׳ רק חסרון אק בעליוני׳ כי לגטתיה כשם תד לכל עד לשלא(כלעש
ף : יחב(ארה(א ם וייעולתיווכחותיו ית׳ ומום ומדת ; התק(כיס בספר עו  ה

 ונתבונןעוד אינםמשתנים• פשוטות עלאין רזין דידשן ישראל אכק זכאק
 אשר ואחר לבטלח• כרכה אסור ענין בהבלים צליתק סלקין כה(י<תדבה(ן

 ממט והתבונן חזה להשולי׳השער גיכיתי ; כדקא בהון חיילים אכין ינחתין דפיחא
̂ית ̂כש סליק דכדיא ומפני העליון העולם עקר התפארת כי בצליתי׳ שככתא כר
 אשר החקום בכל הקד עליה כחית קבק

 :אלין(ברכתין אגא אתשחי אזכיר
 תיןיןכ(דןפמ) עוד (ש«עכ)

 איניכם מריס אאי יאחר שחשן ר' פתח
 ערבית חכחה אחעשחרית «) (ישעיה

 נ ש«יה (ןו0«כ ( חביאר יהיא כל( (רי״שק
 חלך שדי צליתין אלין! לחאן כסא) תנצתי

 שלסראשגתיביןשמעעיןיכ(׳:
 בעלייכיסאיןחסריןרקאחדית כי

 כי הרב של כבידי יש׳יחחזללי שלחה
חרבי אחתי דעת לא פליסיש עיין זהי

 בענין לדבר ראיתי הבנין עקר שהוא
 פגי דמות היא התפארת כי המרכבה

זכרתי• כאשר העליונה במרכבה אדם

עשר אחר פרק
 העליונה המרכבה שער והוא

יחזקאל מרכבת בו וכולל
"!V ובל העליונה מזרכבה כי 

ה(ואדון5המךבבו'(שא(הני ■ _ _ ,
 עלהבניןהנקראעולם :חבלהואהתכב כתבתי יכבד יתבריי ןל שחשןבןייתי

 מלך הנקרא השלישית מרכבת והוא בספר בחקיחותחתילפי צרכי די זה על
 יקר^ לא עלהבנין רוכב שהוא ואעפ י יגסהיאעגחי חיתר יהאריכיתב( הזה

 מן לארבע זולתי מרכבה המקובלים י לחעלה אחר לזה שתכף דברי( סיתר
 כאש' ועקרו הכנין כל כלל שחם השבע כי וכו׳ חתפלל שהקסה התפלה בעגין

 הבנין מן חג׳ראשונות כי • בטעם זכרתי יחשך טובי' יהיו שאס בישראל תלוי הכל
L«_LL— pjjp p,p,j----------------/---------i חסד של חזט

 הקלה ברכתהכלישזהזהטעםשאחרז
 עד הקרבצית ייתר בתפלה חפץ
 דבריי לתקן ידעתי לא יאני ־ לשיני כאן

 יכן ביחד ילהסכיחס לאלי אלי הסיתריס
לחעלה: שכתבתי כמי דרכי

יהצה
הפנים והם פנים התפארת נקרא חעזמאל על הימין מעלת ומפני • שמאל נקרא

המאירים

 התפא ד׳כי הם בפרט אך חבל כלל הם
 פחד חסד המרכבה ועקר דפ• היא

 מהימין אריה פני הוא וחסד • תפארת
 והתפארת • מהשמאל שור פני ופחד

 ובעבור נשר• פני והעטרה אדם• פני
 נקראיגם ימין לזנד נוטה התפארת חיות
שמאל לעד נוטה והעטרה • ימין הוא



קס א־5רקאחד̂ע1 חייט
ט זאש(ר פטס ישמאל ימין המרכבס רגלי וחנח  שבעפלין ד׳ראשיס הש׳סל • ו

 0:הכגמיההיד כי הכנין עקר הס אשר הזאי; המרכבה דגלי אל רימזת
 רמז ראשים שלג יהש׳ • המדיפאשרהסכמשטוגמאפס בכלל הס הרצישפיגס
הפפאריג כי במקימס הפי׳ • יט' ידיע יעגיכס שמקימס טפגי ־ לג׳העלייכיפ

 יהיה לימין ניטה
 יהעטר׳ הימין ליה

 השמאל אל ניטה
 השמאל ליה יהיה
 יריע עגינס יגס
פרציפין די כי

 חיא השמאל שהיא והעט׳ • המאירים
 ז״ל מאמרם זכרתי כאשר האהוריים

 מראה זה )יב מדבר ( יכיט יי׳ ותמונת
• מאירים שאינם הפנים והם אחוריים

א והנה .  פנים ושמאל ימין המרכבה מ
 מקום הזכיר לא יחזקאל אמנם ואחורי לא ולזה נכראי

 ובשור כאריה כמו נשר ופני אדם פני מקימיט הזכי׳להס
 שכתבתי כמו ידוע שמקום'וענינם מפני ־ • ממילפיס

 וככלל • נזנח חסד רגל ככלל כי ודע הש׳שבמלפ כי
 • יסוד תפארת וכרגל הוד• פחד רגל הקו וט׳ש׳כי שמי'

 שחד' אך לשלישית מרכבת כולם והנה מיס נקר׳ האמצעי
 שהתפארת ומפני המרכבה• יסודי הם • חסל• רובו כי

 היותו יען שמים נקרא חכנין כלל עם אג בקרא אינו
 יתבאר כאשר מים הנקרא חסד מזנד הטעם מן

ט שזכרעי  שמים הש׳שבמלת כי העולם כשער עוד כי פי׳ ו
 שמים השלישי׳רוככ נקראת לכן שמוש ש רגיש רגל

 כסא הוא עקרהבנין שהוא והתפארת כי הרמז שבמרכב
ת לעשיריעוכקראפ  על אומר׳ אנו וכן רחמים כסא והוא ^

 וכל מלךיושבעלכסארחמים• השת ן דוד
 הימנה שלמט לאותה שמי׳ נקראת מדה

 אמנם • לכולם שמים והשת לכולם כסא העטרה כן אם הימנה לשלמעלה וכסא
 הפועלים הם הכסאותכו עקר והם הדין כסא והעטרה רחמים כסא הוא התפארת

 ואחת לזנדקה אחת כסאות שתי בו ודרשו רמיו כרסוון די שנאמר כמו שתים וחם
השלישית נקרא וכן העדקה• היא הרחמים כי האדם בשער זכרנו וכבר • לדין

 יתבאר כאשר הכרובים עקר שהם פרזנופין הדו על יושב שהוא מפני הכרובי׳ יושב
 כחסד אברהם • המרכבה הן הן האבות ארז״ל הזאת המרכבה ועל • למטה עוד

 הכלל הם שהג׳אלה ומפני • אמת הנקרא ביסוד או כתפאית יעקב • בפחד יעחק
 שנאם׳ וזהו שלשה אלא לישראל אבות נקראו לא לכן כתפאר׳ כלולה העטרה כי

 אמנם )ראשיינלא ( יזנחק ופחד כתוב וכן ז) (מיכה לאברהם חסד לעקב אמת תתן
 לו ממנה אשר עה הפלך דוד של מדתו היא במרכבה רביעי רגל שהיא העטרה

שיחסו והמונה • ענין כו אזכור ועוד שזכרתי הטעס מן אב נקרא ואינו • המלכות

פז
ע  שכמלע ש׳ כי ד

 פי׳כי שמיסשמזש*
ס האמצעי הקו מי  ק'

^ ס מ דזני ס ק ט ח  כי
 כי אש הממיה הדין
 הפחד מן כל;ל ה<א

ש אינו • הק׳א  ו
 רנל כי פי׳ אב כק'

עי כי  רמו שבמרכבה י
 רביעי לעשיריעשהזא

 זהיא זנמ׳דזד במרכב׳
 מקן׳ <בכל בכלל היעה
 רגלי ג׳ מוכירים שאנן

 המרכב׳נסהדבכלל•
ס א ד ע  היימאןמר' ז

 קצ<ן היה זד ד אלקי
 הכח לעגרי טגב ןאין
הגלו׳• בזמן עתה ההן

לכן



עשר אחד פרק ח״ט ^
 רביעי רגל גם המרכבה רגלי מזכירים שא« ככלליבכלמקזם היי;ה שהיא דוד

 הכת עמה לעורר ואין קצוץ נראה היה דוד אלקי אומרים •(שדכי.אסהיימ בכלל
ה :הגליע בזמן ההוא ר ט הע  על שנעקד הפי' יצחק עליו שנעקד המזבח היא ו

 עוקד החסד בהיות אברהם מדע היא אשר החסד מצד עליה להמשיך כדי המזבח
פז אעהפחד תחעיו

♦ לכן שאברוזם מפני הוא לאבות המדו׳האלה העש' על המשפיע ^היס^ו
לן דע לנאעוכו'־ שרזנה במדתהסד לקונו לדמות רזגח ה תהיה לא ובזה

מגלה הסיטי זה כי לחממיב כדי דורו אנשי עם הסד לגמול מדת שהיא המזכח
נאיעו שכנר מה לך אל קרבם הזאת הש׳ית׳ולכוונח לעבודת כנגד שמוחה הדין

אקרע«ה;א פמס לך לבם את והמשיך והשקם והאכילם ביתו
יכזלים היינו לא כי הסד גמר חית וזח •ית' השם לעבודת

האזמזת כין- לעונוד בחסד הנהגתו שנתן ומפני • לחם שעש'
זשפע כק לזלי רגעא׳ יחסו ולעשירי' לעניים טובה מדה שהיא

אליה הנמשך הימזל נקראת היא שגם ומפני * ההיא חמדה לו
כל אזכלת אש והיא אוהבי אברהם זרע הכתוב אמר אחכה

הממם זזהו,האשים שנקר' בשמות זכרנו וכבר ) מא ישעיה (
עס ינחק ינא שלא לפני חסד אמר בבהיר ואמר ־ אכדהם

 היא אדרבא כניו
 תכגהאתהאישיס

 העבעיים הזרים
 ה הגמלה מצד

 היא המקטרגים,
 ו עליהם תגבר

 יי' כי נתשרפס
אוכלה אש אלקיך

הנרמות יש' מאק אברה'בעולם חיות ימי כל רבו׳שע הבה אוכלת אש הוא
 ונזדמן אש־•
 וכו/אס האיל כפרו

 היה נשחט לא
 כפרו שנזדמן מפני

 *הוהליהכאלונשחט
רמז דעתיולפי

לעשיליע• כי מלאכתי לעשות אני חוזנרכתי לא
(יעל • במקומי שם עומד חיה אכדחם

 יזגחק מדת היא הקדושה ממנה הירא׳אשר מדת שהיא וחפה'
 ויראת ענוה לידי מביאה הקדוש' כי קדוש ג״ב נקרא חיה ולכן
לאביו נעקר להיות היה ראוי הפח׳מדתו היות ומפני • חטא

• לפניו שטוחה מה תחיה שלא כהו על אביו כה להגדיל .
 האיל כופרו ונזדמן ישחק עליו שנעקד המזבח היא והעטרה הוא בעליוני' האיל

 אמנם ־ בטעם האיל מן זכרנו וכבר • השמשות בין ונברא תקף שסכל עשו
 והבל ם הראשונים עליו שהקריבו המזבח הוא המזבח ועליו יצחק הדי׳של
 באשר הקרבנות מן תחלה המקבל הוא הזח והמזבח ונח* היין כמו נתישג

 בזכות העולם עד חיים הברכה טוחיי׳את ושם בטעם• וכרס שמריו המשות'על
 דדה המזבח אל לעלות הכוונה קרבן המקריב וכל • חקרבנות יצחק אהב לזה

 היח1 ההוא במזבח ישחק שנתקדש ומפני • שם זכרט כאשר ישאר זה ועס אותן
 המזבח כנגד מכוונת ישראל וארץ וקדוש טהור תמימת עולה וזהו ונקי צלול הוא

תחת קבור כאלו ישראל בארץ הקבור כל שאמרו כענין ההוא שלעזואל עגי׳שעיר
 מארץ לזנאת לו ראוי היה לא לכן באדם זכרנו כאשר המזבח פסזק על ואמרו
ישראל עליו השעיר ונשא

לגאתוכו׳־ ראוילו היה לא לכן :תם עומת אתכל 0’ ץיא0 אתכלעוכותס
הספיר



n)״t קסא ^זר אחר §רק
t< כת ל(ל< אחל Jת<iהא(מ(י בין לעמוד יכולים היינו לא כי לך מגלה הזה הספור s t 
 שצא השעם וזהו האשים bאיכצע אש היא ואז ינתק מפחד העשר אל הבא הפחד

 וכו אברהם מעצ אלקים ף^ל :ישראלהנרמזעלעשרה מארז ינתק ינא
 העע העציון אברהם ברצון רנוכו מדביק שהיה התחמון אברהם ויאשיפיספי׳בזכו

מעליו ייעל שאחר וזהו למעלה מתעלה .
 של מצדו כלומר לה) ראשית ( אלקיס אחרת ארץ הקדוש'וחטהור׳אל ישראל

?° להתכונן האד'שנוכל בשער זכרגו וכבר
 צעצו אצקי שהוא לרצון כת היה יוןbה ישראל pא כנגד המזבח כי ממנו

 פרס ממנן לקבל העליון אברהם אל היה האמת שהוא היסוד ומדת העליונה
 עצה כענין וזהו התחתון b להשפיע ־ אהלים ויושב תם איש שהיה יעקב מדת
 שנתעלה אלקיסבתרועה(מליסמ!)כלומר זקא לאהל אביו •חד בין מכריע והוא

אל לעצות כת לה יש וגס • התרועה מצד ועל • השלום והוא אתהבל ומשלים
 הנקראת החכמה והיא הקדשים קדש
 אברהם של הרצון מצד הוא וה וכל רצון

 באהב' הראשון הו׳המעורר כי התחתון
 • ברצין בתחלתןרצוז הזאתנעוץסופו

 אלקים עלה בפסוק בפרש באולי ואם
 אלקים כי לראיה זה מביא כי בתרועה

 שנקראת החכמה עד לה1ע העש׳ שהיא
 המדה היא כי הרב דעת לפי תרועה

 חתה בעל קראה וגם הדין מן הראשונה
 בראה הראשון הפירוש אבל זה בעבור

 האמת: אל מסכים יותר לי
והשעה

 יעקב של שדיוקנו ארזל הזאת המדה
 הכבוד וכסא • הכבוד בכסא חקוקה

 הכבוד כסא שנקרא היסוד שהוא יאמר
 או זכר* כיהואיזגורת בו חקוק והוא

 כסא שהוא ן הכני לכל רמז נאמ׳שהכסא
 * הבנין עקר חוא יעקב ומדת לשלישית

 הביש׳בעור׳האדסשהואחקוקמ• וכבר
 רביעי רגל וחיא דוד מדת היא והעטרה

 כמו נקראאב אינו אמנס • שבמרכבה
 ואין נקבה שמדתו:נורת משני האבות
 חלבנה נתמעטח כי חחמך• מן רק אורה

 ולטעסזהגסקלא * ומקבלתמלמעלוז
. J האבות על שאמת כמו דוד אלקי יאמר
 דוד) נמנן אניהס מגן בין הפגיש ויש אברהם(סא מגן שיאמרו כמו דוד מגן בו יאמרו אבל

 בבל אברהם את ברך ויי בשסוק שדרשוז'ל וכמו לאברהם בת היתה העטרה כי
 וחיה הימין הזרוע היה שאברהם אלא • המגן והיא כל נקראת 'והיא) יאשייוכד (

 בזחעשמאל תלוי המגן חיה ובדוד • אוועי אברהם שנאמר כמו הימין בזרוע המגן
 וקרן אמרמגיני וכן יק) יםb( לימגןישעך ותתן שאמר כישםמלחמהוזהו

 הן הן האכןת אבותכמו בג יכללוה רק כלל לאיזכרוה שעמים ובן (שס) ישעי
 והטעם ״ הרבה במקומות וכן והנורא הגבור הגדול האל יאמרו ובתשלח '•המרכבה

 בבל ונוגעת מדקדקון היא מה פי זמן בכל ולא לבל לא העקר סוד מגלין שאין בזה
 דימרכבה הן הן האבות כי בארנו אשר ואחרי • בהריסה זה בארתי וכבר הקרב זר

“?‘אי דכתיב באברהם הנאמר ית׳ חשם ת עליי ענין ממגו נתבונן
 נקרא השלישית כי ) לה שס ( אלקים מעליו ויעל ביעקב נאמר וכן )ין יאשיע (

i 4^ fi f>p מערכח י׳ ■
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הזקן הצדית — ״ --------- ־ , י .
, מ מפני העצמן

 העטרח וכן • חכחוח כח יח«ו4ו אלקים הציר׳לתצרה דמה
 • וזתחתונים כח היא כי אלקים נקראת שדמה רזצהממר

והעט' העליון• בעולם ייימלימי'פועלת שהיא צמצר צייתי
ת ■ כסא הצקקיכעש חו טו  בעולם פועלת חעליק ע^ם ב

כמו כן לדעת לך יט וע״כ * התחתון מצד כן מפני אליי
 כן העליון כאברהם רוכבת טהטליטית . הזה ההתפיררית

 באברהם רחעטרחבהטתלטלותחככת התתתיזישלהכת,.
 עלץ לחמטיך םחטבתו בהכינו התחתון הצדיק אל צ«ית
 נאמר ממנו הר:נון ובהסתלק נבואה רוח כו יצהדמן הפציין

 מעליו ויעל ויעלאלקיםמעלאברהם• ייצאמי[את כי
סא (הקדטים קדט אל ועולה • אלקים יכי יכפיי מי«

היאהקנמה)כעניןעלחאלקיםכתרועה , מפנרדיהתחתוכי
 והטעם * ביעקב חענין וכן )ייי קלים ( ימפגי אתהפצייכי
 נמטךומתדבקעם חרפק כי ככולם אייר שהכתזכ^י

 יתעלה וכאילו במרכבה הנרמז ה^ייק - אתזהפוה ימכשרי
 טל חוט כי רל לשמים עד ונדלח למעלה זכר וגם (אייביט).

ד פשה י ת י א חועלחעניןחזה הסהנמטךעלפניו• ^ ל רז  הזהן יםpדיrא
 pnr שיש מפני כי השכינה מרכבת לומר ירזנו • המרכבה כי ?יא) (קלים וט

 שורה ) י (משלי עולם כמושנאמ׳הגליקיסוד למעלחכמרכבה הדברים בחמצש
 אrם כי ^תרה השרה המדמה חתחתון הפדיק על השכינה נשיג הםבפיים
ומכאן באדם כתבתי כאשר ונעור מינו את מין השמני הדברים

י לזה גדיל רמז יש
 כל מעליה יתסיר היטכ איתה כשתזקק כי הברזל השיאכת כטבעמעניןהאבן

 זיית זייתיהאמרתבקרן בקרן הזאת החתיכה יתשים לשתים תשכרכה וחחכ סיגיה
 התנועה כי תתצא הכיזל מהשתרצ׳יתשיםסמוךלה אחרשיהיומריחתיזומזוכל

לוה יש ושד • שמה שעה כאיתה האחרת ששה בברזל אחת החתיכה שששה
 וזה שנוי בה יש הגפן היא אשר שלו שהאם כפת שבחכיתכי מהיין כן גדוצגם רמז

מצד עצמו הזמן כאיש שניי מקבל שבחכית היין גם נצה
בזמן מתעפשים הפיריש וגם מהגפן נפרד הוא שהיין אפפי האם המקבל השציי

1פ״תכרורשהאדםשש0^^זמכלאליהד^םי
 שנברא מצד וזה למוטב כין למוב כין למטה ששסע פסישתיו ככל למפלה רשם

מהעליונים •

 « סתמתזן באברהם
 הרטן יבהתעלזת

 ויקל כאמי לממלה
 אבדהס ממל אלקיס

 מממלה המק והיה
 הקדשים קדש בביק
 אלקים עלה כעכין

 •אלקיהשהוא כתר<עה
 ה<א מלבזק־במחעה

 המכקה עם הממד
 כן גם העלמנההק'

 לין שהזא קו־זעה
 אמנםזירד ־ קלקמה

 מלמעלה הזא השם
« למטה• ״
.,ווה •. ■
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 הי;לזיה ברזל השרשרתשל כמי אלקיי עם קזשרי הצלם יזה אליןיס בצלם עהעליימם

 יגם ■ כלן על העלימה יענעגס שבה השפלה המיליא כשעכיע כי למטה יילחעלה
 משפיע ככיביל למטה המניה מקיים האדם מהעשרספוריעיכהיית הס המניע

 המניה על המירה איעההמדה נניריעהממשטעל דרן העלימה בנירה למעלה כע
ר • הזאעיאזיעברכיעלימיסבסבעעמתמיס פ ס  הזהריהביאיהרקכטי _

«נ)  ל3£אמררבישמעיןיכלשימהשדהטרסיאל( (לן«ג) העמשרהניאילעיל0104 (דןי
״'נ ׳<׳ל אדם מזי עא זעזרין■ (יאשיעב)אליןאלכיןרברביןדכטיעזןלבערדהיי יהיהיכי׳

 דכתיב באכפין אכשן אעבריאי לא טעמא מאי ״ אעבריאי דדא בסטרא דא ימיה
 יזייגאלאאשעכמכעקמיהכדקאיאיע (סס) המטיריי׳אלקיסעלהארן לא כי

 לן מנא • לשלא אשעכמ כדין באכפין אכפין יאעהדרי דלעעא הא אעעקן יכד
p( המשכן דכעיבהיקס ממשכן m יעד עמיה אעוקם אמרא דמשכן ילפיכן )מ 

 לעילא אעתקן אעעקןלעעא איףהכאכד לעילא אמיקס לא אעיקסלעעא לא
 באכפיןיקרא אכשן (סאאייגייאי) אמסיני לא לעילא אעעקן לא דעדכען ובגין
 בעקיכיה היה דלא אין יאדס כך יבגין האדן על לקים יי׳ הייטיר לא כי דכעי' חיכמ
 תמרי דמברייא יאעג בפרשעא איעסייח (לרקנשי אסעמך לא הכא דעד א ד ירזא
 יכיקבא דכר באכפין אכפין לשלא דאעהדר דלשלא עזר ידא עזר דא סמן אבל

 )קיא קלים ( באמעיישר עשייים לשלם לעד סמיכים ידא דא לקבל דא אסעמיך
 דלעילא בשלם עמאה שלם סמיכים דא ־ כמלא סמיכים מקבה זכר דא סמיכים

 ̂י המטיר לא כי דקאמר דלעילא שלם אעעקן לא עעאה שלם אעעקן לא לכל
 אפין יאעהלר אעעקן כד עעאה דא ישלם סמיד בדא דא דהא האדן על אלקיס
 היהשלסבעקמיה דהאמקדמעלכאלא לעילא סמך אשעכמ יאעעקכי באפין

ל  באמריכה שהיה כמי באפין אשן כבראי לא ימיה שאדם שהטעם יפיריש ־ ^
 שהם העלימיס בהגליעהדברים אם ש העמעיכים הדברים כעגלי מפני,שלא היה

 אם ס באפין אפין היי לא כשכעגלי יחיה סבעאדם היי הדצאשר יאמכס ‘ סכעם
 המטיר לא כי פי' יזהי הזה באיפן שככראי יחיה לאדם גם כעפשט ןמזה זה בצד זה
 שלאכעחברי כלימר אלקים יי' המטיר לא שלמעלה מפגי עלהארקרל אלקים יי'

 על כן גם כעפשט מזה המטר שזהי יפרי טפה באיפןימשך המדיעהאלה שעי
אין  אדם כך שהיה שד יכל זה באי^ היי יחיה אדם גם כי השפל השלם שהיא ה

 למטהגם שכעעקן מאחר אבל • יזהישאמריאדםאיזיכי' שלם היה לא מעלה של
 למטה שכעעקן עד למעלה כעעקן שלת כן כגגשה יבכיכעמכיין נעעקן למעלה

 בפרשעא אסעמן דלא שאמר ימה * לבכיעשלמי׳ילהחריבן האדם כיי להיריעכי
 , לזאעהכיכה עחעכה בשר ייסגיר עד בראשיע בפרשן סמך איע שאין יכי׳צירישי
)11׳ י)(ה ח האדמה פגי אעכל יהשקה הארץ מן יעלה יאד הזהר בספר שד ־ הכזכרע
 יעלה יאד אמרי מילין יבמסכע לגבידפירא• דכיקבא תיאיבעא דא (יאש<ב)

 בעביר כי שרש יהרקכאטי * צדיקים של לעפלען מעאיה שהקילה ללמדך pהא מן
 יאד אמר כן על אמרכי כאשר לעמעינים בקיימם נליכים העלמגים הדבליס שכל

י 4י ב עא ? י
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 שמיס רוכב אמר דאי; כמה ^תלה למטה שעל צריך עגין לכל כי האדץ מן יעלה

 למעלה כעשה כך שלמטה ההיצעירמע יכפי ־ ממש בעזרך )לג (לנרים בעזרך
ת כך יאמר ^ ש ה : מציעהמעשמע ממגי גדל יעבין ומכאן האדמה פני כל י

ק מן יעלה ואד ) (לף.יזא הרקכטי והביאו הזהר כספי עוד ,,  שבדא מן הא
ה א מ מ ;ן K , מזי תא לשלא שבדא אמער ^
א ענ  הםח׳1מתשכתבתיבשמ ירובונן ומכאן ועגכא בקדמימא מארעא סליק 'י

ר תע א ^iבעניןעיוןוירושלם התשיעית בסעירח בדא דא לכתר אעמבר וכלא 
 עגינו שיחיה היסוד הוא עיון שעקר בין לתתא אתעד דחרבנא מכנא כנמס'דא י̂־

 השם יאשר כי הנח בארתי כאשר דא כלא ואתחכר לעילא שלימו ועביד
 מרככת חיא תחיה מטה של כעיון בוחר אמערוי^ לעילא דא ואשתלי׳כגווכ בדא ס

 העליון בעיון מתדבקת היא וכאילו חע׳ מלא1ז! כלא אשתלים ולבער מעיעא שרי
 כמו יתב^ר ית׳ השם ירידת ענין אבל , ‘בקדמיח[ כנטתישרלשריאכאתערוע׳

 כי) ישעיס ממקומו( יי׳יועא חנה שדרשו ‘ ההלדלעיל׳כתיאובי^ לקכלה אתש־ לא
bppi ©ממר שדרשובומלמ׳שבאלוממד׳למד׳ , :לשונו כאן עד כלא אשתלי 

 יי' וירח כעסוק כמדרש ואמרו • למה שההתשררות צריך באצילות גס כי הש
 שירד מלמד )יאשיתח (הניחוח ריח את העטרה שהיא התמשן מהכת יתתיל

 אל יי׳ ויאמר כמו וענינו השם אל השם , לנגלה יתעורר אז תתעורר וכשהיא
 נקרא העטר׳ כי ידעת וככר )שם (לבו שתמשז מה אליה להמשיך העליון הכת
 שהרחמים הוא חענין וכלל לב־ הכל תלוי התתתין בהתעוררות כן אם
 הכהות כי והשמחה הבלכה והיא בדינו בין השפל בשלם התתתון זה שיהיה כין

 ברחמים והכל מתקרבים(סאמקמלכיס) העליוןוזה השלם שהוא באצילות שיהיה
,״ f וכן׳ לשלא כגמנאדא שאמר צמה ברור ומהטרכבה ,

 ועל למעלה נעשה כך למטה הנעשה ההתשררות כפי ואתכ דוגמתם בשפלים יגלה
 הפגם בשלמות אינם התמשנים ואם התתתון שלם לשלמות צריך העליון שלם כן

 מאתר העליונה במרכבה גם ופוגם ויגבהה ביתאל ככת השלה במסלה שלה ההוא
 לא בפנים פכים נתתברוצורותם ולא למטה כנגדו עזר לאדם היה שלא שד שכל

מכאן : למעלה היה כך למטה היה כאשר כי למעלה המרכבה שלמות נראה  ו
 הצדיק על שרוכבת שמצד כמו כי הפי׳ ; בשמזתהמדיתוכו'• שכתבתי מה יתבונן

 מתדבקת היא מטה של בציון שוכנת שהיא מצד כך העליון מתדבק׳בצדיק התחתון
א: :היסוד שהוא מעלה של בציין צ הירידה וכו למדתהדין ״-ממדתרתמים י

 לקדש למעלה ששלה אמרנו הצדיקהתתתון רצון שמצד כמו כי לטוב היא הזאתגס
 רוצה השם אל השם יורד היה ומצדהקרבנות הטובים המעשים מצד כך הקדשים

 והשמתה הברכה אז ולבשמה להמתיקה כדי למדתהדין יורדתממדתרתתי׳ לומר
 כג לכרכה ישד בין צזיש להפרש ממה לירידה העליה בין שיש מצויה(ההפרש

:למטה ממעלה והברכה למעלה ממטה הוא היחוד ׳ י
ומהמרכבה ׳ ל
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ה ב רכ מ ה מ  שלהשלישיו/(היא מזכל רלמהמרכנה משתלשלמוכז ?!אי; ז

 מהעשרזנקראמאלבעמחנןי; למטה משעלשלמרכבה עפאלעעמרה פסלפקל
 המרכבה הארבעחי(פהמשא( תחפיה(הס מרכבה יש למרכבה לאיפה שכינה(גס

א(ליאנ מה( פבין (מכאן קל) (קלים גל(ל(פ מטטפעס מי(פ לזה הנזכרפ(הרמז

״ . . יאיייא? הגדיל
W9 כסק9 וזח • מרכבת משתלשלת הזאת ומחמרכבח הגל(ל מיכל הקטן

 וכאשר • חעטר׳ מרכבת שהיא יזוזקאל ־ . . :הקטן ומיכאל
 כך רגלים ארבעה עליונד, במרכבה יש קראו ̂/ ובבחיר

ד׳רגליסזהם לזאת גם יש בהשתלשלות זכו' שס לעטרה
 סניאריה יהזקאל׳ שראה שנים הד׳ ממגישאמרומשס
 ימו שכ«א זהיקמג אדם ופני מהשמאל׳ שור ושני מהימין׳ יפרל(מ׳(דל)ש׳'ג)

 כמב אקל לקלאד מיכאל שכינה׳ מחטת ד והם נשר• ושני העט על נאמר כי
 אמנם מ׳9(ל9(ק* כח הם •אשר אוריאל רסאל׳ גבריאל׳ ראיה מביא לזה
 ט«כל(כ9לל ט9ל יש לארבעה והיה שנאמר כענין מלכיות ד מלת כי הבהיר מן

לרן כל9^( ד לכי«כ מלכות שר ישרד ומשם )דאשי׳כ (ראשי' :דומזפאליה שס
ם כנגד  ה^יגג 9«ז שקלשל«9 עולם מתהיל ומשם ׳ מלכו'שרם ושר יק נעשו ו

 :לכסא קן לקטל מא והיה ישרד שנאמ׳ומשם וכענין הנשרדי'׳ אדב׳טבש׳בשלפן
שהא® לעטרה קראו ובבהיר ראשים׳ לארבעה ־ שבאדק כימ נכו

 ; י■) (קנקיק ושפחביקעוזו שפשנאמר . ?ינארבעטבענת
 גקיאי® האלח שנים וחד • בשלחן טבעות ד׳ נעשו וכנגדם מכניסי׳בהס שהיו

 הקכח יקר ומחם שנבראו העליונים השפים שהם משני שמים : כנגד והס הכלום
 כפא והם עליהם רוכב העטרה כי ) למ׳יסלג ( שמים רוכב :המדזפהעלמנז׳כן

 שעל הרקיע ותחתיו הםשיר לבנת הוא הכפא וזה ■ לעטרה . ארבע היו כשלמן
 ומוז ׳ יחזקאל ראה אשר החיה היא הזה והרקיע ׳ החיות

 ע ישראל(יקזק' אלקי תחת ראיתי אשר החיה שאמ׳הכתו'היא
 כפשוטו איננו ישראל תהתאלקי היא שהחיה נראה שפשוטו .

 ראיתי,תחת אשר החיה היא לומר וירעה יקער הכתוב בי
 בן ר׳אברהם לדעת זח וכל ׳ ♦שראל אלקי תחת אשד הכפא
 היא החיה ׳ הזח בפשט עליו חלק לא ז״ל ;והרמ״בן • ז״ל עזרא

 בטעם זכרט אשר הלהט והיא ׳ בהריפה זכרנו הלהטאשי ,.
 המה(שם כרובים כי ואדע ואמר יחזקאל שראה הכרובים והם זה כי לאבן לבנה
 .עח המלך, דוד שאמר כפו למעלה בכנפיהם השורשים והם ׳ מלאכיפי וזה טבעי
 היו -וכגנדם: • עוד אזכור וכאשר לשורשים המרכבה ולתבנית r׳ לבנק שס בא (לזה

ם., , , י בדבליס הכחבי
, , , , ״ -׳■■■ד-:,.--ז עש( המגדל (אנשי

ע :אבן מהלבנה הרקי ש« יס הכרוב והיא הלקט וכי׳(ה!א החיה היא הזה ״ יו

עד טבעגפ  כ
 המרכב׳הפחפיכה

 הרומז שהשלחן
 ׳• עליה׳ שורק לעט
ח  הוא הכסא וז

 ,1לבכפהספיר(כ
בין. שיש ההפרש



 שכיהכלכיס למשמיס רמז שה(א כצלב
׳ :צזמקיסזמאבמניקלילה

 השכי הכרוב הוא ההיא וחמראח
 מהמטרה מלו לא הנבראים כל וכו׳דעכי

 והיא מה רבינו משה «למפל<ואעולו
 למדויצ משבעקיכלוי; (להbיי'ה מיונת

לכל כה היק ולככיאיס הימנה שלממלה
אחד

■רקאחדעעזד חיים
 כעיציך יחשה אל כתויגולזה חבור שס נקראממל חיל לדממכי ויש החיויצ* ראשי

שי;חת במרכבה וכו׳ ההרכבה ולתבנית :הכרוכים היא זאינהחיה כי
 מהאש •־ המליונה למרכבה תבנית שהיא תבניתמפני נאמר העטרה

 שלמעלה ההקדש צית כנגד המכוון שלמטה מזבח וכו כארי רוככעלהמזבח
; ה׳ רצון ששים וכשישראל אש נקרא
 שודשי׳כנניהס המקדש שבבית הברובי׳ שיבעת אש הנקראת שכינה אזי למטה

 הכשרת על מנממת והשכיגה למעלה הנקרא חשד צכח ומשנחינבתחתוניס
הכחביס דוגמת הכרובים שני מבין השגחת היא קזמם ובעת אתה. פגי

 אשר אךבשנימיו׳המרא ־ העליוני׳כאלה
 הכרובים ענין כי שנא הוא יהזקאל ראה
 קדש כית עד עליון מהשתלשיאת היה

 פורשי הע הכרובי׳שבמקדש כי הקדשי׳
 עליהם דוד שאמר הכתכי דוגמת כנשים

 מרכבת היא לפורשי' המרככה ולתבנית
פורשים והם זכרנו• כאשר העטרה

 הכחבי׳העליונים מן לקבל בנפי׳למעלה
 פורשים ופיןאשרגםהם1הדופרז שהם

 וכמו • וזרועות כנשים נקראים ופחד חםד כי במדות זכרנו וכנר * למעלה כנוגים
 הכרוכים כנשי ופרישות • ראשו על זחעותיו בשתי שיגן כאדם בבחיד שאמרו

 אל שרמיזותם ומפני עליהם וגבהים שמר גבה מעל גבה כי רמז הוא התחתונים
 מרכב' שהיו ומפני • מקשה היותה רבינו משח נ»זחת)נמטוח9 אדל0היהוד( מקום

■̂  אזכיר כאשר יאתה הזהב משם אשר המפון והיא מה והיא ביניהם המנעעת העט
אמנסבאחן יאתח• זהב טמפון כי הדין מדת אל לרמוז זהב של היו לכן בעולם

 כאשד חויות לעשרת רמז לתז בכל ה' חדבחת עשרת שבחם הלוחות מונוזים היו
 שלם השס כי לרמוז לתפארת רמז שהיא התורה עוד ובתוכם • כעשיריות אזמר
כלומר כארי זבחaד על רוכב שהאש ראשק במקדש שאמר וכענין • שם שוכן

 ר&שכן עקר כי כעבור ואולי ־ זח היה משדז בימי ואן* משוך הםד של חוט שהיד!
 והוא דן ממטז־ז ואחד במלאל והוא יהודה למטח אחד לבנים נכחת ולתפארת לכבוד

 לדין רמז ודן הגדול השם בו ונרמז מלך והיה בשבטים גתל היח יהודה כי ‘ אהליאב
 מחשמ׳ונתן *זשוב ודעת ובינוז חכמה לכזנלאל נתן ווזשם * והמלצת המלך והנח

 ובינה חכמה לו שיתן אמר ולא )אהליאב(שמיתלת ואתו שאמר כמו אהליאב לעזרו
 מעלו* יג הש שזכרם והכרובים החיה יחזקאל העוכיל וטושר • לבזנלאל כמו ודעת
 כל נראה וממנה לנביאים הנראה המראה והיא העטרה שהיא העליוםז הוזיה לעלוי
 הראשון הכתב יודע וממנו המגורש) יל השני(סא הכתב הוא ההיא והמראה ־ ומגנין
 שחעטרת מפני שההגישבתפארת כלומר הנביאים שאר כדרך התפארת שהוא

מה מפגי תבין שאמרתי מח תשכיל ואם כנכואחכמשח שידעו לא כלולחכו-אמנם
אמר



̂)זמםע< חייט קסד ■ז ור6סדק
 «כי • מחבלשני(ידיגנראש«ן שראח נאצלה שממכה המדה כפי השגה חל1י

כל<למ תאייס שאיניז אספקלייאה מאים הי( כך המלות שכוי נפשו(כפי
לאכסיןגלןאלא א(»שהכניאים ־ מואייס אשל מזו(המשלים if המיאותממולטת

 בא(יע דנקן להם שיה עקן הכל מאילה מאיכה מקולפים היו גם ככבואתם מושלים היו
TOOTtop(־

xai ym המשל שלא ^נ« זאראח אמר ולא ואדון אמד עה רכימ ומשה
האודם אדוסמגלי׳ מח משנו ותבין poראn וןמתכ<ככרוכ היכל על השיג

לק שש 0̂  ואמש אקר לחיה וירמו? הוא ס־ון; אמהפי לא נאמל ועליו הלצון
א(מםנאמכע» וישיג כרוכים אמר אבל • ישראל אלכף תחת ■ יטם מ׳ ותמונת

̂< (מלגדיב|  האודכןהממדנזקש בכרוב שראה ני6מ ו^ים ב^זון המה יוצה
 האור להשיג נפשס ואחר • ?ח והבן • ויךעכ^קון ^שני ' סל השיג כי לומר

 יסוד הם הנןרככה רגלי ,שזכרתי'כי התמוכוהםהממ
 ראיתי מחם ההשתלשלות הןקרו הכנין

• העולם שער והוא להרחיב י
 שערי׳כיהפגגהל'

 כי להשיגו יכול לא
 האלם יראהו לא

 שהוא מי ואפילו
 :השרת מלאן

והשניה

 עשר פרק,שנים
העו^ם שעך והוא

בכללים בתחתונים חעליוגים כח כי יתבאר ובו
■ .:־:ז ובפרטים-: ■

כבר

 האור נאמגיגוע הדק
 והאמר ועול האדום

 ולא המה כיכיוכיס
 כי הוא כמה כי אמי

 יאהבאמוידעכסם
 ולושאמרוהבןוה•

 ומלאהו והשמכלכו
 אעה אס אמה גס

 אש כיוה שכל במל
ימיביווהאשממלי^

' ' ' . - : מ ״ .

 אמנם כה־ וכל ענין כל מללות ראשונות הג' כי כטעם כתכת*
 המקובלים לאיזכירו והעלמתן העזתים מעלות לדוב) (סא לרום

 כלומד ־ עליונים אל נקרא וכן ■ זה על אלקי' ןנק|רא הכהות כה שהיא השלישית רק
 מ»יג אשר כהו׳העליוני׳ומדותיו עמוז־י׳הם השבע כי הכהו כל על עליק שהוא כה
 פחד חסד ג׳ככלל השפל עולם יסודי חספ׳כי כתו־זלת וזכרת* • השפל עולם ידם על

 הוא חזה גדול והשרש ־ ומופלא גדול שרש להם יש העטר׳כי עם וד׳כפרט תפ^ת
 והאחרות מסובב כל סכת נגזש׳שחוא כל תחלה̂  ממזניא נכסו דבר לצל כי, שידוע
 חכל• שחו'סכת ית׳שמו הראשון המסכב עד פניו משזלפני ושלפניו מעזלפניו מסוכב

המסובבים כנבראים תסמא וכאשר מגז« שלמשה העירה כל כי היא הכמה הגהה
 ידי מל העלימיס המשררים כלומר שא (̂׳ 'ממעוייומה ♦די על הימנה שלמעלה סששיה

כהות נאזנלו כי )נהם ממשבמם הדבקומ הימנה שלמעלה ממצ גמ1ש̂ו מממונה כל כי
 למטח וחנמעזכות חמזנויות לפעולות וכה יסוד היותם המרזשכה כתחלת העליונים

וכל כה כל כוללות ראשונות הג כי ידוע כי כנעלם לספר אין ולכן השפל כעולם



גרקעניסעעזר חייט
נקראת השמימלמה בלשכת פרשתי כבר וכו' זה לעמת זה דין היא וחשניח

 זהביכה • חזק דין היא אשר הפחד של התחלתהדין היא כי בכח דין נהיא דין
 מזה גס אתר טעס לה יש זאם מבין צגזרת זהמלה ביכה נקראת ממינעתילזה היא
ו’ תיח אל י ק , :י «׳ עד נדק דעתז לפי כי הא(רה ספר בעל דעת זה אי| י

נראה הזהר (מספר • הבינה הנא פליק
פי ילאתחשובחגראשוטתלב ענין• : העטרה הבינה(צדק היא צדקה כי

 שאץ אלא הכל דוראשונ׳כוללתאת אף ' פרשתי המיס!ילדיאש(כלכבר חרו
ה ^נראה  שאוליתןבעטלמשו'פממסדן6 כוונתנו השמש כיצק כשיכה באוש /

 היא כי הוא יתע אמנם תדרוש אל ממך נעילת אצלה יקרב( אם ימיס גליתית’מל
אךכמנתנועתהלבאר ■ • סבאהכל תעלה ;
^ ̂,V - וכהותם שזכרנו אייסודו'מהעולם מוזגא ׳

 עלויח לרוב הרה כי שאוצגר^המקובלים והוא :העולם כל בלל והוא והשתלשלותם
 הרחמי׳הגמודים והם ונקרא׳אין קדנ:ק אויר נקראת הדקה מן דקה והיותה* ועלומה

 אהד במאמר והלא ז״ל אמרו עליה כי ואולי סוף• מאין הועאתה כי דץ• תעתבת בלי
 • נקמה כה תהא לא טובה רוב לכי כי הרשעים מן להטרע אלא להבראות יכול היה
 זה לעומת זה דין היא והשניה י ידיך תנה אל מזח גם זו לאגדה אחר טירוש r ̂ ואם

’ • מים ונקרא והשלישיתמכריע • כשמות שמכואך כמו ארץ אש,זנדק ונקרא
 הכל צאט ועליה עטר היא גם נקריא ולכן העטר יעא המים מעכירות כי זכרתי וככר
 יתבאר באשר בסוף יהיה כן כי )נ קהלת ( ר3הע אל שב העטרוחכל מן היה

 מהשניה כאלה 'ותה־ ב ממנה הווה והוא חעטר היא כי להתבונן ותוכל • בשמיניות
 שבארתי הנה • חבל זנמיחת וממנה הכל את ללת3 השלישית וחנה ארץ• הנקרא

 על אבל מים• אש אויר אשם אותיות והם כה כל כוללות הראשונות איך לך
 לכן השתים ומעלימים אחד ענין ראשונות בסטורמהג׳ שעושים המקובלים דרך
ת קורין  • בסי הנקר מרוח רוה והוא אויר• השתים כלל עם השתלשלות דרך על ^
 שנקרא זכרתי וכבר • שהאעילה השה וא־צל • עלויה לרוב רוח נקראת השת שהרי

 והשת • במאמר התלויים העליונים המים והם המים הם חייםוחסד אלקים רוח
 והמחשבה האמירה היא אלקים ויאט' בראשית בטרשת נאמר ועליו מאמר נקראת

 העולס נברא מאמרות בעשר׳ שאמר כדרך מאמר נקראת ספירה כל אמנם • לפניו
 nירrי בםטר שהזכירו הם האילו והמים :• בעשיריות שיתבאר במו הסטירות וחם
 נשלמה יטלא ומפני ,ו המים פני על מרדזפת אלקים ורתח »מר ועליהם מרוח מים

 מו«א טגעואיט גוגעואיט המים פגי על; הפורח כעוף מרחפת אמר עניןוזבריאח
 הרקיע כי המים בתוך רקיע יחי נאמר האלה המים ועל • ליבשה הגיעו עד מנוח

 וותrכלהק הכולל התפארת שהוא רקיע יהי העליון הפועל ואמר רומז,לתפארת
 מהם והיו • המים הקיפוהו אז כתוך הרקיע חיה וכאשר • מים הנקראת חסך כתוך

והוא הפחד והוא אש וילדו המים הרו • עוד אזכור כאשר ותחתונים עליונים
האלקים עשה זה לעומת זה את גם כי • ממים אש יאירה כספר שאמר מה

ר,נת



קסח
 בהגשע הדרוס שהוא המים מוהר כעשה וכן הנעורמ ותדליק מהמים להב מעלה
 כי :האש שהוא הפחד כמשך הכקראממזרח החכמה שהוא העליון הזהר

 צא אמש באומיוח ולק כלס מכללות היתה כמושהעמרה וכי׳ העפר יצא מכללם
מתצלגלת העפר היא אשר הה כי יקו אותיות נ׳ יש שבשם כמו בפג־מ העפר כזכר

 סובבים והכל קבול כית שהיא כלס עם
ם עליה: כלחיסודות נאעלז המתpלךכ«nהנ אד  ובו מקום המפנה כ

 במים מים מעורב היה הכל כי הפי כי הכל כלל והם והאס וחמים האויר
 שכבראו מהדברי דבר לכל גכול ולתת כולם עם חעער כ* חעמר יעא מכללם
 שהוא צרי׳מקומו בראשיתהיה כמעשה ופחד וחסד שחתפארת הנח • מועלנל
ה וזה כיומי יום דבר מדתו המכריע הוא והתפארת ־ אלש אותיות ^  מצד כ

 מכל כלול הוא כי המבדיל הרקיע עקר והוא מהם וכלול והמים האש כין
 מצד והאש החסד מצד היסודותהמים כלומ' שמים נקרא ולכן הדפי וד& הכל
הכינה מצד עצמו הוא והאויר הפחד שרובו קלפי שנקרא או ומים* אש

 הנשימה אשר והיא מאויר הכקרא׳אויר
 שדענבראו כו כלול והעפר חיים רוח בו

:מכלם כלולה העמרה שהיא העפר וגס
ק ו

 שזכרתי כמו המי׳והש׳שמוש והס הסד
 הרומז חעפי ממנו אמנם כמרכבה■

 הפחד סכה בתפארת הכלולה לעמרה
 האש מן יבשה העליונ׳והיא הארץ והיא

 תשתה השמים ממטר אמנם העליון•
מהמים בארץ שנשקעו תחתונים מים הנקראת היא ההיא והארץ ־ חסד מים

 זכרתי' כאשר (<ןליםע) ימינך נטעה אשר וכנח שנאמר ובענין העליונים•
 מת והוא ותחתונים עליונים להיות למים מים בין המבדיל הרקיע שהוא והתפארת
 יתבונן ומכאן • תחתונים למים עליונים מים בין המבדיל רקיע יש כי שהזכיח

 ויותר. יותר ולהעמיק להטמין רעה אחד כל כי עלזה שנאמר החלוקות הדעות
 • במחשב' אלא נעטייר שלא רק הכל נתפשט חסד מן כי מודים כולם אך • מחברו

 יהי מאמר עד הפעל אל הכה להועיאמן שלמה ההויותבזנורה נצטיירו שלא רל
 יסוד בו לעשות לבנינו מקום שמפנה כאדם שעגי«) (שא שעקח המים בתוך רקיע

 מים העולם והיה שאמר מה והוא הפעל אל הכה מן ממנה לצאת העתידה לפעולה
 חסד עולם אמרתי שאמר והוא • ביומו יום דבר מקומו דבר לכל ננבל ואחר במים
זכרים העליונים שהמים שארזל ומה • נתפשט ממנו הכל כי ) פגז .(עלים יבנה

 וכבר ;;, ;״ • נקבה נקרא מקבל וכל זכר נקרא מקביל שבל לפי נקבות והתחתונים
^ כי זכרתי א  נאמר שכתבתי ההשתלשלות לדרך והנה השמים ממטר שותה ה

 משם כי העפר(קהלעג) אל שב והכל העפר מן היה הכל אמ'הכתוב העטרה על כי
 אחת כל כי להתבונן תוכל זה דרך על והנה הנשמו'• עולם הוא כי יחנו ומשם יסעו

 למטח הנמשכות לפעולות וכה יסוד הוא מהיסודות אחת שכל אלא הכל מן כלולה
 מהשלישית היסודו התחלת כי למעלה שכתבתי ומה העטר'• ידי על השפל בעולם

זכרר« אשר כענין החיים לו ומטנז עליון נשמת היא כי בעבור הוא נקרא׳אויר והיא
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רקשנ«םעשר1 חייט .
כן  הזה נלחש הרג עם להלחם מחני זאשנס אקזס הJעי * יכי' יסזד הם אלה : f ו

ק מי יאימר  רוב הפך היא אשר הזה לדעע הביאי מי יאמצאהי ידעתי י
לא כי (ידעתי לפה* יד יישים ימריש שימעי כל אשר הזהר מספר נגס המקיבלים

 ישפר שיב שם כתר אמריו יהכמשכים הרשבא שגם הזאת כשברא היא כלבד
הם יגם מימיי דלי אשר מאירתשנים

המלך חיי הוא ואמרתישהשליש באד׳ באיפן אם כי כלבד העבין בזה ילא שגי
̂־ באווי ח1נו אשד והוא דפת הימים בדברי יגם השפירית צייר  חיים נשמת הב»
 יסוד אמנם • חי כל ש3נ בו להחיות בעכק כנגדי שטעגתי יכמי להם אמר
הם י<ולה3למטח״ל הנמשכים היסודות הימים בדברי אעשה כך הספירית צייר

 *ט• דרגליהמרכבהוכללםגוד׳ב^ יזהמאמתלי במיים• אםהשםיגזיר
 כלול ותפארת האש ופחד המים חסד נתגלה שלא ראי לא הגדיל המאיר כי

 נכלל ובו פרעופין הדו, והם משתיהן כמי האמרין זה דנרכי עד בימיהם;
 נפח הוא כי השלישית שהוא אויר עוד שדברי ימפני ־ בפתימתהש^ שאמרתי

והנההוא ורוחו• חיים נשמת באפיו מכמים ־- ׳ ״
v . , וכעפר ובאש ובמים באויר בכל כלול
 הם ומועאיהם היסודות עקרי שהס והתפארת הכתריס לומר רועה האבות ג והנה
 אמנסמתהפכיסהדברים היסודות• למעלהבענין ג׳חראשננותשזכרתי כנגד

 וכאשר בהם הרואה לעיני מהופכות שהם בחותם השקועות זנורות כמו באזנילותם
 ימיניים סדרן היו אס לסדר בולטות-ומתהפכות להיות יהזרוהזנורות בו יחתמו

א והאבות אשס בסדר הדאשונותבאעילותס כן יחזחשמאלייס•  והוא • ^'
 היות חומה כמין הבנין הזניבה השלישית כי חומה כמין העיבן יעירח בספר שאמ׳
 והוא עליון הוא עקר שהוא האויר * כראשונות הבנין להעמיד למטה היסוד
 להעמיד למטה הוא חיסוד או התפארת שהוא האויר ובבנין • בו תלוי שהכל היסוד
 והנח )י משלי ( עולס יסוד ועדיק שנאמר אחד עמוד העולס שנאמר וכענין הבנין

לעטרה הרומז העפר כי ארבע פרטם אמנס • הפעולות לכל יסוד הם האבות ג
יסוד ופחד * המים יסוד חסד כי נמעא הפעל אל הדבריס ובעאת • בהס נכלל
 הארץ כי למעלה זכרתי וכבר • העפר יסוד והעטרה • הרוח יסוד ותפארת • האש
 לחסד החמזיס מיס חשב^ם מן עליה שימטיר עד זרע מקוס לא הפחד מזנד יבשה
 ובזכות • השלוס זרע והוא העטרה על עליה משוך חסד של חוט שיהיה ענין והוא
 הקרבנות בעשן באד ודל פניהאדמח וימטיר,על ישכון הארץ מן העולה האד
 שהס וכמו היסודות עקר הם המרכבה רגלי כי מבואר לך והנה * הקטרת ובענן
, • לבן שהוא לכסף מוזנא חסד • מתכות מיני לד׳ מועא הם כך היסודות מועא
 הוא כן גם ככסף לא אבל לבן שהוא לברזל והתפארת • אדום שהוא לזהב ופחד

 אמנם כזהב לא אבל אדום שהוא לנחשת העטרה וכן • חסד רובו כי נרמזלכסף
 רוחו׳העולם לד יסוד הם אלה וכן • המערב אל נוט שהיא מפני לזהב נרמזת היא גם

שכינה שאמר ומה • לטפון עטרת • לדרום תפארת * למוךכ פחד • למזרח חסד
במערב



קסו סרק^ניםעעוי חייט
 בבחר יראה ממ« אשר הזה חזיקאכיאלסגיךדעעהזהרפדריש צריכים יונמיס

ש^ התכמ׳הזירח^על יהמזרק פחד יהצפין החסד הנא שהדרים  היעיאר' שהיא ה
 ̂ אילכא^ל/^דע חזי א17 לשיני־ יזה עטרה• נהמערב מזרח היא נם לפעמים נקרא (לזה

 בה״^/ מרושאפ שארי דיליה ינהירא דנהירלפלא יהיאשמשא מעילאלפפא דחייאיזיד
ק תריןסטרין מישר דאלנאבארח בניפא יאפפשט  ג0י[י<מ לצשןיתדלדריס׳ף חד אחי

 גיפא מההיא פמהדאפמר נהיר דשמשא כשעפא יאנין לשמאלא יחד לימינא חד
 יאפכליל שמאלא נהיר ימפיקשה כחיקשה יאנהיר ימינא לדריעא אפקין> דאלנא

 פייס אחי לי שעטרה עטרה היא דא חיפפי חאן מתיפפי יוצא פחיק יהיא כנהיריה
 אגפריה דאפאמרכקרא פמה נהירא דפל רישא דאהיא •ייצאיייייעש חפיכפי

 נשקלאיערע כמפןחחשפד יפדיןנפקפחפן (קליסיס) מיצאי השמים מקצה
 אזלא פתפן ישא גיונא בהאי לה יחקפלא דרישי יפריש דנפשיי רחימפא לכלפיה

 פחפ שמאלי דפפיב דאפחר פחה בהדיה ליה חיוג מערב לגבי יאפפשט שמשא
 לך שכים יאם • עכל ארח לרין בנביר ישיש בדין ב) (שזר פחבקכי יימיני לראשי
 דריעאימינא היא שהדרים שלש פשיים הזה במאמר אח בברירפי פראה לראיפ
 היא יהפפארפ הפחד יידיעשהיא שמאלא דריעא יהצשןהיא החסד שהיא ייליע
 הכזפר ואלנאדחיי העטר היא יהמערב החכמה שהיא הזירחעלייהמורח השמש

אחר ולזה ־ חהביכה החיים שחישך מפני החיים עץ הנקרא הפפארפ היא פאן
 הכקראפ מהחכמה ריצהלימר מרישא יכהיראדיליהשארי דאחידחעולאלפפא

 חהזהר* חחקי׳אחר ראיה פן נס זה על שאפיא הכקראפמזרחיפפמי ראשיפיהיא
 של לבישי מאיר כפראי חהיפן שמיס פפרקיי הגדול אליעזר רבי אמר הזה האיר יעל

 הקפה כפעמף אחרי עליה וגס החפמה היא לבושי יאור הפיכה היא יהקכה הקלה
 נקרא ילזה מהאב חישפע הבן הזה ובעגין ופו׳ מזימ העולם אפ והבהיק בסליפי

 , , נרי מלשיןבהלי לראשיעכה) אהליס יושב נאמד בו היושב וביעקב הפמ^רפשמש
ד ראשי(איוככט) עלי ^ בספר עו  עמי׳ב) קסז נעדש׳בהרסיכי(דף (ושבזאול^כמי הז

 ̂ ימפאחר פלא דסלקא עד בדא דא אחיד פלא מערכיפ צשכיפ כמי הפי מזגח
 <׳ הoילbאפ פלא דפלא קדושה דפלא עלאה דפלא שיריפא דאיהי קדישא בשחא
 יפליא נפיק דריס • לדריס לאפיק ישט אזיל דנהורא ה^שיריפא מזרח ־ מזרח

 ליה יאפיק דחזרח י׳בשיריפא נשקדריסדעייל דריסמכה ה דמזרת בשיריפא
 י׳פאחצשפא ביה פליין יצשן י׳דריס מזרח י דביניהי וההיא יצפון דרוס פליא ימה
 בין מטפי דיהיב חאן פ:ונן דא יעל לדרוס צשן בק איפי בגיןפך דפר בן הוא ודא
 צשןלדריסה׳עלאהבין בק איהי דפר בן זכריסדהאי בניס ליה הייין לדרוס צשן
־ ביניהוברזא דפר ובן פליא לדרוס צשן ה'  דרוס דא יעל במערב בתראה ה מי

 דאבא מסטרא פנינן יעלדא ביה יפליא דשמשא שיריפא דאיהי במזרח אחיד
 דא כלא אחיד דא פגיננא גבירה פליא דאמא מסטרא ־ עלאה חסד יפליא אחיד
 בחזרת שקפיה דריחי׳מזרחיפדדריס לקרן במי־ייספחרן הפי דמיזפח זייויין פדא

חזרחיפצפיניפ בשיריפא אלא פליא לא דשמשא ותיקפא דשמשא שיריפא יאיהי
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פו־ק^טניםעער חייט :
 דהא בדרום וצפיןאעכליל לצשן איהואכהיר שקפיהדמזרת כשיל דדרום כיון

fכט כעראה ה דאיהי תערב דהא בימיכ׳נשכיפמערביע אפכליל שתאלא i ;מנש 
̂זיל צשן דא ועל  כתה בדרום לאפאחדא אזלא מערכיפדרותיפהיא ־ לתערב א

 לאפחפקא אזלא תערב כתי הכי בשירופא אזיל ושקפיה בתזרח דדרוספליא
 תנשן סטרי בפרי יכחא כך בניכי דרום הוא דא ויתימפחבקכי ההד בדרום

 הוא דא שתאלו נ) (שיי פחבקכי מתינו פתפלראשי שתאלו דכפיב הייכו ותדרום
 כי הזה תהתאתר ברור לך הנה ־ לשובו כאן עד דרום הוא דא פחבקכי ויתיכו נשן

̂" השם של התזרתהיאהחכתהשהיאהי  תפכי דרום אופה קורא הביכה שהיא והה
 נפיח תיכה דרום ה שאתר תתה יראה וזה תתכה יצא אשר הראשון הכת שהוא
כן גם דרום שהוא התסד הוא הסיכה האכילה אשר הראשון שהדכר וזה דרוס

• דביכיהושהואהפפאר׳ וההוא והפחד היזסד שהם ודרום צפון תליין ותהלהזאפ
 פליין וצשן פפארפודרום הוא והי׳ ביה פליין וצשן דרום ו י׳מורח כך אתר ואתר
 ה׳כפראה וידיעט תערב בפראה ה אתנאתר * בו כלולים שהם לומר רוצה ביה
ה דרותיפתזרחיפדדרום ואחכאתר מערב־ ואכמלמפהוא המל«פ הוא  פקפי

 תפחזקפ הביכה שהיא הדרותיפ כי לומר דשמשארוצה דאיהושירופא במזרח
 אלא פליא לא דשתשא ופוקפא שד אמר בראשוכה־ שמיןבלפאורו המזרח עם

 הראשון היא שהדרום תאחר בדרום הוא השמש כיפקף לומר רוצה בשיריפא
 פיקפיה כטל דדרום כיון צפוכיפ תזרחיפ אתר אחב ־ הזאפ בזריחה שתפחזק

 תזרחיפ עפה כחראפ היא הכקראפדרותיפ כיההי׳הראשוכה דתזרחוכו׳הפי
 תדרוס־ הכליל לצפון להא'י כח בה יש התזרח פקף שנוטלת אחר כי צשניפתפכי

 הדרום לקח שבפחלה אעפי אליו תאירה מצדו הצפין אל הולך ישר שביל לביכה דש
 קדימה לא קדימיפבתעלה הם אומר שאכי הללו הקדיתופ וכל החסד והוא חלקו

 וכו׳ תצפון כטלא ה׳בפראה דאיהי מערב צפומפתערביפהיא אתר ואחב זתכיפ:
 לאפאיזדא אזלא דרותיפהיא תערביפ אחב ואותר ־ העטרה שהיא תביאר הוא

מכי בדרום  בסון> ולהכיחה האלה ההקפיס אל למין צריך ביחודשתעישראל ו
 יהיו לא פוצה שאפה כלפיכיפ זל חכמים ואמרו ויתיכופחבקכי שנאמר דרום לצד
 במקום יראה שלכאורה הזהר בספר אחד תאתר שיש ותפני ־ ימין לצד אם בי

 ומאחר • ולפרשו לפכיך להביאו בחרפי הרב דעת ולחזק לטשפבו שיש תמכו אחד
 והביאו סיני תדבר בפרשפ הזהר לשין יזה ראיה לדברי יש עצתו מתכו שיבואר

 ליה אמר אבוי שתשן לרבי שאיל אלשר רבי C ג קי (יף בפרשפפרותה הרקכאטי
 וסטר סטר לכל מלין אענראוקיתכא ברי ליה אתר ־ תכין דיחודא לזמגא סיתכא

 דתדבחא סחר כעין הוא הכי בידך כקוט סיתכ׳דא תלה והכא תלה הכא ואפבדרו
 תערביפ צשכיפצשכיפתערכיפ תזרחיפ מזרחיפ דרותיפ לקרן לו דפכןובא
 בקדתיפ קדישא תלכיפא כש בר עליה דמקצל עד יכיל והאלא ליה אמר דרייוית־

״ ויהיב  אתיכא הא ליהצלא אתר ־ לדרוםבקדאיתא ואפאתרפדייפי דא של ^י
א יהא בקדמיתא אמיכא לקרן צו ובא דהא נך עפוד קדישא תלכיפא של הוא יי

לבפר



קסז רקעזנים^»ר0 חייט
 עלאה אבא לאיה( בת(רח ליה לאזדגינא אילצ׳דחיי(לא הנא דתתן דרנתיי; לבער
 בקרת דדרנס דענקפא לתזרח מדרס כך אעיובגין חא דאבא מסעלא, בן דהא
 לאעאמר כמה, בנשן לאעקשר נמזרח במןרח לריס כתלח לאעקשרא בעי היא

 מזרחימ לא נעל נמבועין כתלין נמלי אשלים דהאי בגין בעכס(תלי׳יי) עתלא נגשכך
 צשכיע לאעמר מה1 אנקתנה יהא לעלמין תעערשן אבא(אמא(לא צפנכיעלאלין

 אעג מעערין ליליה מסטר נליכין צשן ליליהכפיק עלאהיתסטר טמירא דאיהי
 בלרנס אעכליל(קשיר דאיהו ביה כפקע צשן כפקע איהי (כל נתיל( לתמי לאיהי
שניע לבער  נפקעבענבגין לאמא מסט' בן נפיק לאבא מסטרא תערביעלהא ג

שכיעתערביע(לא  נלבתג אעקשרבצשןסעם להשעא לקלתיעא ק|רן הנא כןנ
 מעג־בי' לא נעל אשעכת ביה נגנפ' לכלא קשנרא הנא לעמן כלרןס לה לקשרא בעי

 הכי בקלתיעא(לבער כש בר ליה לקבלה תל זתכי עלת קרן האי לרימיעאשעכת
 סלנרא היא ילא ־ חל כילא נלתיהני עיפא לאעתברא דרנעי בערי לה לקשרא
 סטרא יעתלן> נלא ליה לאעחזי קשירא בההיא סטר(סטר שלים,(כל ליחנלא
 כלקא לא יתנלא לעבי■ ימאן אעעכש ללא בגין ליה אעחזי דלא אתרא בסטרא

 לסלרא ילע להא לאעי נבעלמא עלתא בהאי, חנלקיה זכאה לאמיכא כתה חזי
 עליה ביה תשעבת הנא ברץ לקילשא אלא שי למריה(לא למריה,שבתא יתנלא

 לטשע שיש אלא הזא (תבזאר • אעפאר בן אשל ישרל אעה עבלי לי כתיב(יאמר
 לבער שאמר במה העפארע הנא הלרנס כי יראהתתכנ בקנעלשנכנשלכאנרה

 ק להא אבאעלאה לאיהי במזרח ליה לאזמנגא לחיי(לא אלכא דרנתיעלעמן
ק  הזאלרנס העפארעאסכן הנא החיים מסטלאלאבאקאאעיוכי׳יילזעכי

 בן שמלבר תזה בראה יכז אתי קא לאבא תסטרא בן דהא שאינר ישל • זה לש
 עתצא נשם לזה קלם שהבאעי במאמר עליי הזה המאמר ללעעשבאיר אבליש
 על אם כי החסד על לא העפארעיגס על כאמר לא דרנמיעכי באמי עלמי בברנר
̂־ שהיא המקבלעראשזכ׳תהמזרח של נהיאהלראשיביז הביכה  הרצ(ץ הקפה נעל ה

 כעפשט( נתכאן הלרנם היא התפארת כי (אתר עבביש קירי הרב ככה אנלי קזה
 התזרת הנא החסד נאם המזרח הוא החשד כן אס הדרום הנא שאס טשועמ
אה צפון. ה(א העטרה דרנס הנא העפארע אס וגס התערב הוא ^קפחל  כתה ן

 שד אביא נמתפ( הבאתי אשר הזה המאמר אכאר נעעה העלהתכאך שבנשים
 של העטרה(היא שהיא בקדתיעא לדלקרן בא אתר • ראיהשלישעלדעעי

 ליתר ריצה דחיי אלכא הנא לעמן לרנתיע לבער ע בשמע הרשזה שמים מלקת
 מהמאמר שכראה כת( לרימיע שכקראע ראשכה ל עם אתרנכה ה' ליתד שצריך

 העפאל* שהיא החזים ען כי לזמר ריצה לחיי אילכא לעמן שאתר ימה ־ לזה הקנלס
 כבראשונה בלריתיע לחזקם חחן(כלה של הןה כיחנל וצריך משם לו באום החיים

,. • נגן עלאה אבא לאיהי במזרח ליה לאזליננא כלי למה ירא א|יה זלחבלס
 הבן שהיא השמש עק^ מאתי אשר המזרח עם הזה הקלנש לחכרהתבנר לות רננה

למזרח מלרנם כך (בגין הה שהיא לרנמיע ילי על אס כי הזה לחמר אפשר ואי
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̂! חייט ר1פרקעזגיםע
 אפא דאלין צפינית מזרחייג דא זעל כך אחר ה(א(אזמר ^רח לדרום דתזחפא

 כמחשכיע לירד הריך המזרח אל שעלה אחרי הש׳כי י לעלמין מתערשין לא ואמח
 ונקראת * הבן עם האב לומר רונה נשנית עם מזרחית ולחבר למטה ממעלה
ת הכינה שני  דאיהו כיה נפקא נשן איהינפקת וכד אומר שהוא טעמים לשני נ
שנית אל במחשכתו לירד שד צריך כך ואחר * בדרום וקשיר אתכלל  מערבית נ

 הנשן דרך הה׳האחרונה שהיא המערבית אל הה׳הראשונה הש׳חהנפוניתשהיא
 ליה לקשרא בעי ולבתר סתם בצפון אתקשך דהשתא דקדמיתא קרן הוא א

 דרומית הה׳ראשונ׳והיא שהיא במקומה להעלות׳למעלה ושוב רנוא דרך פל בדרום
 וידוע אשתכח ביה וגופא דכלא קשורא הוא דתמן שאמר וזהו * אמרנו כאשר

 יגזור הקנוואאס של בדרוש אפרש הבינהכאשר היא והמכילו הכל הקושר הכח כי
 כלומר תשתכח כיל החיים ען שנקרא התפארת שהוא לאלנא וגופא בתייס־ השם
ב) חיים נשמת באשו ויפח נאמר ועליו כחו מחנו > ש א ר ח' ( ס כ  תאחזי ו
 נתיבותפלאיתחכמה בלב רמיזה היא אחה לב על לב' הוא שלחים פית של מזבח
 דהא דלשלא צדק לקבל יסוד זהו אחה נכנס אמה עלה אקריא תתאה חכמה דהא

 חמש עלה * אקריא חראה דהא בה אתחזיין וכלהו איתבה דרגין דכלהו כגוונא
 לההוא דאיהוסובכ בה דחסדדאתדכק דרגא ההוא לקבל סובב זהו אמה נכנס
 • יכא א דרגין חמשה דרגא ההוא עד מיסוד דהא תחבקני וימינו ההד חזכח
 תוקפא מכילי לה דאתיין דרגין תלתא אנון לקבל קרנית אלו אחה נכנס שלש עלה

 כחנון אחיד דאיהו בגין מלכותו נמשכה בקרן שנמשח דוד כך ובגין ישפע• עלאה
 כה אית אחה על קרנותאחה ד' חזי תא • עלאה דמדבתא תקש המזבח קרנית
א דאיהי בגין במזבח  לאנון אחות שלש שפעחאנון לה לתת רביעאי יום דוד מ

 הוו מזבח לגבי שלתהתחיד דחסד מסטרא כהני אקרשן היו ארבעקרטתוכד
 הוו דשלה מדחא עכדיןחש;^ת הוו חזכתוכד אתראדאקרי ההוא ליה מקרבין

 ילבין דהוי דאכוהון וחולקא דידהו דרגא סוכבדאיהו בההוא חלקיןוהגואזלין
 דהוא מענית שתי וקביל שלה דאקרי אתרא ההוא לקבל ארבע שתיחתנותשהן

 תרין דנטיל כוכרא דעליה דרגא דההוא ארבע שהן חולקין תי־ין לנסיל טכרא
שיבכל)אהלים יושב תם איש ויעקב ההד איהו חולקין  ההוא ונסיכ ודינא רחמי’(רא

 ונסיב לאבוי חילקין יתרין ליוסף בכורתו ונתנה ההד דידיה חולקיז צדיקתרין
 היס(קהלמא) אל הולכים הכחלי כל ההד דאקריייס אתרא לההוא וחלי כל האי כלא

 תשיע^ה צדיק עד דאיכא ט׳דרגין לקבל אחות ט' גבוהא הוה העולה האי'מזבח
 יי^קיס ויכן ההד מלמעלה חלמט׳וקנרה רחבה אונר כבנין ואיהי ולאי טוב דצלא

 דאדס אשתי היא עלאה מזבח והאי ב) (ראשי׳לאשה האדם חן לקח הנלפאשר את
 כנסת הכריתודא ארון דאתאמר השלה,כמה חזכח אתקריא כך ובגין דלעלא

 איהו עוכדיהו מכשרן לא עלחא כני דכד כנין הכי אקרי מט * מזבח ישראליאוןרי
 בידה דיולכא קרכא מאני כל )דהא כי אכי(ייקרא גס אתכם והכתי להד לין דכחא

ילה סביב גבוריס ששים שלשלמה חמתו לנה דאתאמר אתמסר[צמה שי יבגין ג) (
P



קסח שנים פרק חייט
 מדיכוי לאשעזבא עלמא לחיי בה למזכי לישראל לון יהכא דקבה שלמא אוריינא כך

 משה ממיכא הא תימא וכי לגבה לקרבא אמרי לגבר דלי^רשו מה מזבח דההוא
עחבקכי וימינו לראשי ינחת כעיבשמאלו חזי עא ־ בקלמיעא ממין שבעה לגבה

 בכל קדישא בארעא שריא איהי עלכבסי;ישראלאעחרכד האיקרא ב) שם (
 ובגין ח) ידכם(ויקלא אי; ימלא ימים שכעת כי ד הה כשלימו כלהו יומין שבעה אמן
 קריב דגבורה מסטרא לוי דאיהו ומשה ל רייקא המלואים יחי שבעת אקרין כך

 כד ברישא אלא ראשי מאי תחתלראשי שמאלו ההד מזבח האי לגבי בקדמיתא
 אתערו דא כל ועם בקדמיתא אתקרי שמאלו עולה יוזכמכההוא האז אתדבקא

 (ראשי׳ל המקל( על אשר הלבן מחשוף ההד שמש אמרא בו שאין לבן בחלוק חברייא
 עלאה חסד ואתער לגבה וקריב בחסד מתלבש לדיכא מסטרא דאיהי דאלג בגין

 חטאת קריבפר ולבתר ודאי ומלה שחר של תמיד ברישא קריבבה ומאי דעלמא
 כנסת ודא עגדעגלא כד לגבה למיהוישלמאביןההואפרחטאתואהרןדחב

 מהדלא מזבח כדאיהוחבלגבי משיח כהן פר ודא והחטאתלקבלהאיהו ישראל
 כיוןדאתקריב לגבה שלה קריב ולבתר לחטתא אלאמקבתא אתעבידאחרא

 עלמין וכלהו חליאי׳לתתא לעילא מלואים הוא מלואים כדין מזבח האי לגביה עולה
 איל מזבח ההוא לגבי קריב וכדין בבעלה אתחבית מטרוניתא דהא בחדוא

 למשמע רכיכא דתהוי דאהרןבגין אדנא תכוך על למא המלואיסויהיבמההוא
מימרה פה שבעל תורה לאפרלא ללא לאוריתא מילי ויקבל כקשמ ולא. ברכיכו

 עלאין יומין שבעה כלהו ואשתלמון וטמא ערל יתקרב אתר׳דלא ההוא לחיטר אהל
 אכון דהא שביעאה לשלא מתתא לאיהו לחסד בההואןלרגא ואסתלקון עלייהו

 תה לכתר לעילא אסתלקו ולבתר מועל אהל פתח בההוא אתדבקו בקלמיתא
 ופקילליה (ויקלאט) לאהרן משה קרא השמיני ביום ההל תחבקני וימינו כתיב

 כסיף הוה ואיהו מזבח ההוא לגבי יתיה ויקרב ביה לחב עגל ההוא למיסב
 חטאתך את ועשה המזכח משהקרבאל לגבהדדחילמשלהובויאמרלו לקרבא

 לגבייהו בקלמיתא דחב בגין קרנית באנין דמא מההוא יהב בקדמיתא שס) (
 לאנקאבההוא (שס) המזבח יסוד אל יכק ואתהדס מנהוןבלכאן(לבתר ומנע
 קריבלההוא ולבתר ניילכיסו) מינק הים את דאתאמרויעש כמה יצק מאי יסוד

 קריבשעיר ישראל על ולבתר עגל ולבתר שול שלהועבדפקדמיתא מזבקההוא
 תא ■ לשלה וכבש עגל ולכתר בע? אתדבקו הרע דיצר סטרא מההוא דהא עזים

 לבתרקריבליה אמיה לגבי ליהבשלימו לחאאתכיוןדקריב תזיבקדמתאעגל
 והאי עלמין בכלהו שלמא דהא לשלמיס(שס) ואיל שיר ולבתר לשלה ההד אבוי לגבי
 לעילא שלמא לשלמים אלא דיכא עבדין לא יצחק של ואילו דסטראדשמאלא שור

 יחד גס איוים שבת נעים ומה טוב מה הנה עלייהו פתח קמז וכדין שלמאלתתא
p קלג) עלים ( p t ישראל לכנסת לאכללא גם ואהרן משה ושמאלא ימינא אחים 

על יולד הראש על הטוב כשמן בהו כתיב מה סליח^^שדין פיחודא כלא צדיק יחד



רק^»גים^»ר0 חייט
 הרי/ש על הטוכ פשטן כך פגין שלים זטקבא דכר דאעשפח כיון )שם ( הוו|ן

 ועפארע יגכורה חתד דא הזקן על יורד • רישין דכל רישא דכלא בקדמיי;׳עו;יקא
 ישראל ועיני )שם (יצחק זקן כי ויהי )כל ראשיע (זקן ואכרהס זקן אקרו דכלהו
 קרמין כטל ולבער מדועיו פי ואיהו צדיק שמדופיודא על (שסייק) מזקן כבדו
 * הברכה יי׳אע ציה שס כי ציון הררי דאקרין שבעהריס אלין ציון הררי על שיורד

 הכהו בגין וכלדא עולם דאעץתייסכההזא העולש־ עד דאעתכרומיים ביון
 לגבה קרבק דיזסד דמסטרא כהני הכי ולבער ועעא לעזלא טיבו לעעךי׳ קרבני

 בצישכא קידשין נכ&ע ונכסין לקרבא אחרא לגבר רשו דליע מזכתמה דההוא
 נוקמין אמן ^^בדא לגבה גבייה קריב דאיעבהכד צפוצא דמזבעבגיןדבסטר

 היין וכדין דמזבת בשלהוטי <גלמא אעוקד דלא בעלמא שלמא עבדין׳צהצי כן־ בגין
 דאיהו בגין חיים מט )א מלאכי נ והשלוס החיים אתו היעה בריעי ההל לעליו' נחעין
 שופרא דרגא ההוא לקבל חלב ואדום לבן • קרבנא מאי ־ בקרבצא שלום עביד
 נפשא דאקרי דרגא ההוא לקבל דם דארעא שופרא האקיוערגמיק חלב דכלא

 כאלו דמא בהאי כדקריב נש ובר )מא דכעיבצשבעיי׳צכאועפכפשן(י»יה
 אוריעא לון אזהר כן ובגין יו) יכפר(ויקי׳ בנפש הוא הדם כי אקריבכפשיההאד

 האי דבחא מ מההוא אשעצי למדבחא מניה דמקרבין ודם חלב מההוא דיטל מאן
 למקריביה ליה דהוה בגין טעמא מאי )ו (שם מעמיה ההיא הנפש ונכרעה לכעיב
 ביום לילה ומדע בלילה יום מדע לאכללא ביסוד דם וההוא מדבחא על חלב לההוא

 הנעק עעשה לא ועל עשה על ישרל על לכפרא דכלא דאיהוכללא ובעגלעהעמיד
 לאצללא מענוע ציה ועבדיו איהו עשה דעולה דרגא כגיןדהאארכא מט לעשה

 בקרן חדא ־ מעצוע אצון יהבין אערא ולאן • ולישראל כל דאקרי אערא לההוא
 דההוא לגבה בחדוה צ&נון ולאעערא רחמי דאיהו מזרח יוזורחיעצשכיעלאי/ערא

 בדרום מערב דאקרי מזבח ההיא לאbדרןמיעלא מערביע בקרן ולצער • יוזבת
 עחבקצי וימנו לראשי עחע שמאלו ההד מענה חדא כלא כך ובגין ■ חסד דאיהו

 חסד דאיהו עחבקני ימינו והדר בקדמיעא עחעלראשי צטן דאיהו דמזרח ו1שמ
 מערביעדהא צפוניע מ?רחיע דרומיע בקרן מענה יהבין דלא טעמא מאי דא

 דבדרום כבש בההוא כהנייא סלקין בקדמיעכד דרומיעמזרחיעאיהו קרן ההוא
 אלא יהו לא שנה שאעה שנוע כל ואמרינן דאיהו,חסד דידהו וחולקא סטרא
 למיהב ללהנא ליה והזה מזבח כההוא דמזכח סטרא לחברא בגין למזבח ימין דרך

 ולא דרגין לאמן קדמאה איהו דרומיעמזרחיעדהאי ̂ןרן בקדמיעבההוא מענה
 אל דכעיב בגין ואמרו דזברייא אעערי הא בקדמיעא חסד לגבה דאעער אלא עוד
 דאיהי יסוד קרב צלומר עולם של למזבאה יסוד הן )יל «ייןרא ( השלה מזבח יסוד
 ביהודה ביה כעיב חזי עא יסוד־ לו היה לא דרומיעמזרחיע וקרן לגבה צדיק

 ואפדשיה יסוד השא לגבי חב דאיהו ובגין )לז ראשייו ( לישמעאלים ונמכרנו לכו
 הוע לא ל־ידיה כההזאחוליןא; כך בגין יעיה למזבן עצהיהבJארץעלאה מההוא

חולקיה הוה ומה בעזרו' הכיעולשכין הר שהודה חולקיה הזה מה ענינן והכי ליה
דכנימן
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מן7  חחולקוק נפקא הקדשי'ורצועה קדש ובית והיכל אולם ליציצא צדיק דאיהו נני

 דבכימן בחולקיה וכמשה הנה במזרח כמי דגלו דהא מזיח כלפי דאיהי ליהודה
 מלדי; ויצעמוד כדאוקימכא ליהוד׳היה חולקיה מדבחא להא אעבממדבחא ועלה

 ככשעישראל לקבל לביעאה סמכא והוא סמכוהי על כירסיא לקיימא (ראשייככט)
 ודוד ק׳ח) (מליס לראשפכה היתה הבוכים מאסו אבן דכעיבבה לאיהירביעאה

 ובכימןהצדיקמצטער ברזאדמהימכועא כלאוקימכא בההואמזבח בריהאחיד
 בכימן זכה כך בגין )לג דכלים ( היום כל עליו חיפף האד לגמה יעק לקרבא עלה

 במערב חילקיה דאיהי שכן וכיןכעפיו ההד לגבורה אושפיזא וכעש' לעעא הצדיק
 האי בכימן לתתא הנדיק יוסף לעילא צדיק צדיקוס י/לק בין שכיכיצא והשאת
 דא C קיג תלים ( הביע עקרע מושיבי כך בגין אושפיזא והאי דמסלוכיעא בעלה
 רחל עלמא דהאי עקרא עקרעהבייצ דאיהי תעאה שככעא דא דאתגליא עלמא

 מזבח • עילמיס ביע מקדשא ביע אעקרי כך בגין ולעתא לעילא צדיקים ערין בין
 דיוסף כאחסכעיה שככעא שריא כד אבל דבכימן באחסכעיה האי ביעעולמים סל

 שמחה הבנים אם ולעעא לעילא הוא עולמים דהא עולמים ביע ליה קרי לא בשילה
 למצרים צדיק ההוא אזדבן קד חזי עא ־ הללויה כך בגין עלאה שככעא דא

 דהוו בכין עשרה ולאכון לאעפגמא דלא אתריה וכטל לתתא צדיק היה אחוהי בכימן
 בין שכבלע שם על בלע חבריא כדאוקמוהו צדיק דההוא שמיה טל לון קרא ליה

 הצפון כל פכי ועל המערב כל פכי על מהלך היה היסוד עכיכן כך בגין האומות
 בגיןכף מערב הוה דבכימן דחולקיה בגין אמה חצי ובדרוס אמה חצי במזרח אוכל
 בחולקיה אבל עולם יסוד צדיק ההוא לגבי הוה שליט דהאהוא יסוד ליה אית

 למזוכגיה עצה מני׳דיהב ארחקיה דהאאיהו יסוד ליה הוה לא מזרח דאיהו דיהוד
 דאקרי דעולה מדבחא ההיא סחרכיה הוא הכי דדגליס כסדלא חזי יצא :’ למצרים
 בחילא עליה דאגין יששכר סמיכין ומאן במזרח ליה ודסמיכין יהידה חשככא

 * באורית׳ לאתעסקא וחילא מלאי לון דיהיב ליששכר זבילקדסמיך ולבחר דאורית'
 דןודסמיכיזליה • בדרום ליה ודסמיכין ראובן ־ למערב ומנשה ובכימן אפרים
 )ראשיתלז ( בלהה בכי את נער והוא צדיק בההוא ביה כתיב חזי יתא ’ בצפון
 עלפני מהלך היה יסוד האי תניכן כך בגיני (שם) אותו וישכאו לאה בבכי יכתיב

b הנשן כל פכי ועל הוה דבכוי אתרא ההוא דנטר דאחוי חולחיה דהא המערב 
 בגין אמה חצי במזרח אוכל ־ ליה שכאין הו לא שראןבצשן דהוי דהכהו בגין

 אמה חצי ובדרום • למקטליה לון שבק כצעולא מה אחר הצלה פלגו יהודה דעבד
 ־ ליה סאכי הוה לא תחן שארי דהוה וגד^כמי מידם אותו להציל אמר דראובן בגין
 דאירית דחיי באוריתא לאשתדלא נ?גאן דלא כשא בכי אמן עקימין כמה י1ת תא
 רשו דליתלך א) (תלים ולילה יוחס ואחרוהמתבו פלה לון ואזהר לבטי קלה ליה

 לילה דאיהו מערב הוה דחולקי׳ועדביה אעג יהודה כך ובגין מלילה יום לאתכדשא
 וא׳ל ליה רמז וקבה יוס דאיהו במזרח אתדבק משככא ההוא סחרכיה שארי היה כד

 ובההוא מותא גרים לק ש דפר ומאן מלילה יום לאפרשא בי«ל)דלא7ובקרתבחייס(
I 43 א מג תיגלכין



פרק^גיס^מר חייט
 כדקא אשיגדלו דלא בגין בלילה מם דביקו זלא ארחיהז דחבילו בנין במי מיעי יזויב
 כד בקדמיעא לון דאפריש דיליה חובה ההוא לפפרא בסומק'בגין לחבר׳חיולא קוי

 לקבה ללה רמז לילה ישרלדאקרי יוסדאפרשיהממסיג זביןלההואגליקדאקרי
 יהודה(מדכרפ ממכה דגל מזרחה קדמה והמוכים לזה ואמר במערב מזרח לקרבא

 ובכימןאענדככימן יוסף ובכי מלעילא ספעברכאן ליה למיהב למערב לקרב׳מזיגח
 צדיק לגבי ישראל ככסע לקרבא במערב קבהלמשח ליה רמז במזרח אעלבק הוה
 וראובן )יב הישע ( ̂ בם יי'וצדיקים'ילכו דרכי ישרים בי האל מיאר באליז כלא

 דעגלין יזובה ההוא לכפרא בגין ודא בדלומא ישרי דחסד לסטרא דאעדבק
 כתיב כך בגין חובה ההוא לכפרא לצפזכא ישרי חסטר׳דצשנא ואמן בכיי דיקבלון

 דחכמיגא ברזא כלא יסוב באמה’ שלשים וחוט עשרה על עשרה שלמה שעישה כים
 ימה פוכים ושלשה צפוכה פופים שלשה בקל עשר כים0 על עומד ביה כאיב
 ימא ההוא ז) מלמעלה(מלכים עליהם זהים מזרחה שכים ושלשה כגבה שכים ושלשה

חובין חטאאלכפרא הה^ כהכי עגדין הוו כד חזי עא • בהו איגעקן דחכמאא
 אאי עשה מצות עכיד דלא מאן על לכפרא ועולה בלא־ דאיאכהו הוה אעשה דלא

 מצוא )כ (שמוע השבא יום אא זכור וכאיב זכר דאיהו עולה אאי סטרא ומההוא
 דימיכא דבההוא בגק שלה אמרי׳דבמוסף מקרכי׳כשבאארין אכון כן ובגין עשה

 דאיהי ישראל בככסא אאדבק כד קדישא דשניקא כהירו צדיק לההוא אאוסף
 חאן כראדהא דתיאביה אעש' ולא בשבאעשה איאביה כך בגין אעשה לא שחור

 מאמן אשאצי דלהון זווגא ואפריש אעשה דענדפנימובההואאאראדאקרולא
 בשבא דאאדבק בקדש בשבאא דחול שבדין דעכיד מאן איהו ומאן דיליה כפשא

 מקריב בשגגה אלא עביד דלא אבלמאן ככהירו בחדוה עלמין וכלהו בשבאון
 פריס מקרבין אכון דסיהרא חדאואא וברח • דמזבח דרגא ההוא לקבל חטאאא

 לאשלמא אשואכוןלעילא אמימה אדומה דפרה. דהאמסטרא שכיס בקר בכי
 ואאיסף שלה דאקרי אארא חדאריןחההוא ולחיהבלהשפעעל דילה פניחו

 אחא שמאלו • דיצחק אילו ליה לקרבא אחד איל לסיהלא כהירו ומכא בההוא
בה אקרבון דרגין ושבעה ימיכא לה לחבקא שבעה שכה בכי כבשים 'לראשי

 מהאי חטאא דהאי לחטאא אחד עזים שעיר מקריבים ואכן בכלא שלחין אמימים
 ששר מקרבין ואכן א'הו אעשה לא ושחור שמול סטראדפרחטאאאאידכאיב

 לכפראעלטמאאחקדש ואאי ברח דידיה במוסף אעשה לא על דאאי חטאא
 אבל וטמא ערל ישראל בככסא יאקרב דלא מקדשי אא יטמאו ולא דכאיב וקדשיו

 רצון בההוא וכהיל קדישא עאיקא אאגלי דהאי בגין לקרבא מוסףדשבאליכא
 חיויא שליט ולא איהו כלל דיכא בלא שבא דהא בכהירז אשאכת אbו עלמין לכלהו

 יכלין ישראל ואפילו דחזבח בצשכא אואו ככסין לחסד חסטרא וכהכי עקימא
 ובצשכא ־ שרי לחיכס אבל לקרבא מזבח לההוא למקרב רשו דליאלון בר למעבד

 לחדבחא דחא מקרבין ואכן חצשכאיכיק שעיר דהא שעיר איהואאריהדההוא
דלא מאן יאקרב דלא סטרין מכל לה לאקפא ד׳קרכואבגין על חאכוא ר' ועבדין

יאקרב ׳
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 קדשים קקדשי׳«הא<חטאתלעונליגןמצים,קדש לקרב׳לקדש שוי ללא ימקיבמאן

מתנית שתי בשלה חזי יתא * בעלחא מכיס דמסאבא סטרא יתער איה<דלא
 אמן דלא« מת«ת חשאתל־ אבל במזבח שלה דמתיחד ליחידא רזא ארבע טהן

 מרסיא ממה לההיא לגטרה אלאלנטראילאקפאאכקגמראןלאמןמסטרא
 ההיא למעגל נשא לבני לין לגרים ימאן כה לעכל( פנימי ההיא ילאשלמא קדישא

 שעיר נשיא יחטאת שעירה יחיד חטאת כן בגין אתי דשעיר מטסרא חיכה
 לקבל כשבה קריביחיד דשמאלא(לזמנין מסטרא כלהי פר משיח כהן (חטאת

 ישעיר לשלה פר מקריבי! דצביר זרה בעכזדה מציתאלא שאר יכלה( משתישראל
 דהיא טגיאה גרישת דאיהי בגין אלף בלא איה( חטר חטאת לחטאת(ההיא

 )f< מלכיס ( חטאים שלמה יכני אני יהייתי דכתיב היא דגריעא לישנא חטאת
 לנדיק איהי לעילא דירין פר יההיא דשמאלא מסטרא שנתה כת עז חד (כל

 ישראל כנסת לקבל לחטאת ^שעיר ברית מההיא אחן ההזא מניה דאפרידי
^ן מניה למנש ר  דאיתבהי תעשה כדחאבבכלהימציתלא יחיד יעםכללא כ

 • ליקריבכשבה ליה לית כד אלא לכתחלה לקרבא בש עזים כרתששרת
 יטליק בשא מחנית ארבע כך יבגין ליימי היא רכישת ישראל כנסת (תאחזי

 ניקתין עבדא ילא ישראל לכנסת נייחא יכדין אמרין מאנין ניחיח ריח ההיא
 הזה במאמר תראה לראית שנים לך יש (אס ־ לשינ( כאן עד היה בשיע דהא

 יהתפארת הצפין יהפחד הדרים היא החסד כי בבריר אימל מקימיתממני בכמה
היא העטרה כי יסיפי בתחלתי מביאר יראה ישד • מערב יהעטלה מזרח

דחסד דרגא לקבל איר יהי אלקיס ייאמר קנזכר ישלבספר ד בימים רכישת

 כך יכגין חילקא בהאי לאחיד אברהם לתתא (לקבלה , «) ^יס ( הייס כל אל
 יביהכתיבמיהשר ששק0 הי^אשלהס אחד יקפא אחד הכאיים כתיב

 שבעה בכלהי תשכח לא חזי (תא • ממזרח לנפק דאיר ברזא ,מא) (סס ממזרח
 דאחידן יאהרן אבלהס אלא א׳ כשריתא דשמהתהין סלזא לעילא לאחילן זכאין
 בהיד אהרן לאתיד גב אףטל אינהי דחסד מסטרא כהמס להא חסד בהאי

 אחיד. נמי בתפארת כנצח דאחיך גב על אף ימשה אחיל כמי אברהם בחסד
 )(שם ממזרח השר מי בכאן שאמר ימה י ־ לשימ כאן על חל דכלא לאחזאה

 אברהם כי. בדעחג( יעלה שאל משמש להרתיקני יכי ממזרת דנפיק דאיר כרזא
 היה שלהם ההארה כי פירישי אבל לריס לצד היי מסשתיי היהלצדמזריזיהלא

 איר חזק הניטלת הראשינה שהיא החכמה שכשהיא ככחי העימל מהמזרח
 הנקראת מהבינה כתחלה ליקחת יגס החסד אל מהחכמה בא ישר בשביל המזרח

הנה י במקימז הזהר ראייתמספר מכמה שהכרחתי כמי מזרחית דרימית
 יהתפארת הצשן יהפחל הלריס היא החסד כי גמגיס שים בלי כשמש מביאר

 הזה יבדריש מערב יהעטרה החכמה שהיא הפליין מהמזרח שנזרק מפגי מזרת
. יכאשר , י ...................
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עשר שנים ממן חייט
ר ^ א כ ̂יfפ< v1D)1wהאי א^ז צעגין תשכיל ^ ‘ ו  כל«למ^ ה(א שם צל לעכי ̂ל
 נ׳כי ל(א כאלו רגל כל ט / 3משול מרוכעתנסזזיא שהמרכבהסיא אעפ) כחותכי

 מף בלי ככפים ב׳ יגמילו ואיך ככפים ב׳ לך הכה לעלולו ומשפיע מעליע מקבל הוא
 הות הזה העולם האמח^השהו^ !וכמצאשכלמרכצה*יצוכןהמרצכה5היא אסכן

- כל שצולל העצם שם יעלכן ׳^בנצוליס ׳ ־ “ ־ . -
 שנקר' חחוא חזנד ©גוט׳אל לעי במערב ‘ אס כי כצרופו מתגלגל איכו האיתיית

 כל מתעוררים ומשם מערב מתשהיא 3מ*י כלולה מרככיע האדם וגם * ל*יכ;
 תשכיל וכאשר וחעורעניות המלחמות ‘ וכן יצירה בספר שאומר צמו מכה^גיס

 טעם להבין תוכל הארבע אלח ־צענין כי כולל איכו העפר ט 'אשולש< היא
ת שנים ג' הערלה איסור מתגלגל כלם ועם היסילית כל בצלל הוא  קדש חערי וה̂י

 ג׳ כנגד שנים הג׳ כי ־ הרביעית צשנת ׳ שכמצא אחתמהסצות היא וזו הרכבתו
 שזגריכין הכהות כל הטללים וזאבות מצשאר יותר צלעלל העפר ביסוד

 רמו הוא והרביעי האילן לעבודת’ רשם תמצא הגוף היסודותט־צשטתי
 כי קדש והפרי פנה לראש שנתנה לעט' יצמצ' לא העפר יסודותומן השלשה מן

ק צגיף בשמת רשם  תוך ממנו חנוזנח וחנה זאת יי׳עשתח יד שהוא הגדול השם י
 והוא ברכה בלא נוזנח כאילו שנים ג* יקד והואשם התגיאותכלומשולש קיום
וכנגד • הכל את ומכסח חערלח מושך באותיות כחתם קצה כל כי ידעת וכבר
כמו r שב מחנות ד׳ ישתלשלו אילו ד׳ קצה שכל נמצא יציר' בספר שאומר כמו

 וכנגדםנתחלקח שכתבתיבמרכבח־ נמצא מג׳ כלול המרכבה מארבערגלי
 ד׳ בארץ כנגדם וכן • לד׳תקופות השנה יש הקדמוני הנחש וצן גבולים *יב שהם

 א־מנם ־ העליון חגן מן איםrvח נחרות שכל וכמו מרובעתומשולשת־ מרכבה לו
 למדרגת ממדרגה משתלשלים חענינים עשר שנים נעשו המרכבה ארבערגלי

• הגדול המעין אל ^נים הכל אמנם שנים יעשו שבנחש הארבע כן גבולים
 העולם עקר הם נדעופין הדו כי ובעבור ערלות ונקראים שלש ויעשו עגור׳גבזלים

 השפל 'שהעולם‘חפועליא והם העליון ופרנסה העליונ׳לקבלכח המקיפי׳הארז
 נקראי׳המעי׳הגדולוכעבור כרפ מתנהג הארץ הפרנס׳הנהשכתהן ואותה ממנ'

 דרך חם נקראים בחם מתנהג העולם כי מושלים ס ראשונ שנים לש ש העליונה
ט ס  כיום חמה • ולבנה חמה ־ ולילה יום כלל פעולות קצת מתפשטים ידם על ה

דרום נקראת והתפארת בלילה־ ולבנה ״‘'*-'•*‘‘ייייי״ייי^״־יייייי^׳י^יייי״״י•-'■׳
 דרך דרום ואמרו היום כנגד שהיא לפי

 כאותו כיום מהלכת חמה ט יואיבעבור
 שהחמה מפני עפון נקראת ־והזנפון חח

 כי לילה הוא החמה וזנפון ממנו 'עפונח
 תחענץ * חשך היא האור כהעדר

 וכן בלילה* היא הלבנה שממשלת
^ וארץ שמים פרעופין הדו לקראו כ

שכתבתי

 שנים שלש יטר' ולצך*;אסרה העולם בזה
 להדכק שלא עילה הנקראים ראשונים

 לא אלקינו ביי' דבקים אנחנו כי בה
 1לעש נצטוינו וכננדם וקליפה שר בשום
 רמז שהיא העטרה כגלוי חצות שלש

 קליטת ג" אותם כננד הנזכר לעגין
 חציצה פריעה חתוך והם ערלית) (סא
 הנפ' נלגולי משלש הפניתי טעם והו וגם

הנקראים



̂»ר ̂»גים «רק חייט קעא ע
 משעלקת אינה בשלם המי^ הקדשני שהנחש הזיהמא כי העביר סזד הנקראים

 הנחש של למרככתי שנמצאי עילית שלש כנגד פעמים נ אחר אלא הכח ייאיתי
 יגםזה העגקמיכרח אין כי איתסממניכפעסראשינה יסלק השלם האדם אמנם

 אמנם . ‘ שעה כאיתה מלשתיתמים ינמנעגי ג׳חדשים אחר הכאה התקיפה שיד
 יהשנה מהעטרה עילית השלש איתס כיהיארמזשהיסרי בשנההרכיעיתקדש

 .שמלת שהיא כשד קציץ יראה שלא כדי ענה לראש שנתנה אליה הרכיעיתרמז
 ספיריתאחרינית מחמש כלילה נשנהםחמישיתשהיא אמכם יכתקפה בממשלתה

 כפרישת* הדריך לא הזה המפרש כי אימר יהידה יאכי ליהניתמפייה״ לני התיר
 הזהר כשפי הנמצאים שכיהטשייס בהם ירמז ינקי דכרייקב הרב כי הרכ דרך
 של כספר תמ^|ם יגם . • למילין קנצי ברמז בכאן כללם יהיא הזה העגין אצל
 שנים השלשה כל • לשיני זה קמח) לן> קדישים בפרשת מרקכאטי מנחם רבי הרב

 כילדים יפיריתיהן ערלה בלניתילשכךכקראין שלטים כחיתהטמאה הראשינים
 ההם יהכחית ערלה הנקראים הטמאה מכחית נהנה מהם יהכהנה ההיא חהכח

 שכיםראשיכים תיךשלשה ישממתיכי אילןהעליין קליפי הקבלה לכעלי נקראים
 הנטיעה איתה על כמשך שני׳יהלאה ימשלשה פשליתיהם הכשפים כעלי בי שעלים

 תכיאתהסיקר׳יש) לכם להיסיף כאמרי יהכן • הלילים קדש יהיא קדישה של אחד כח
 הערלה כח העדר אחרי החמישית בשנה הכאה שם של אחרינה לה רימז בל

 ממשלתם הכחית אלי כי הלחם ישתי העמר כשד ידעת יככר השילטים־ והטמאה
 אינם כחיתהאילן כי הטעם לשיני זה כתב עזרא יהחכםרכי (מידשם) בתחלה

 שכיס מכתשלש פחיתה באשה אמרי הזה הטעם ימן ג׳שנים־ עד מזה בכדליסזה
 יהס ג'שנים לאחר עד כגמרין בתיליה אין שעדין אצבעבעין כניתן אחד ייים

 .חניתעשה? שהיא הרביעית השנה כנגד היא באשה שאחרי אחד ייים ־ חיזרים
 ד לשיני(שם> יזה עזרא רבי חכריעלטעם הזהר בספר יגם ל־5ע להייתנטערכיעי

^פז חבריא איקמיה הא )(שסיט :יכי' הארץ אל תבאי יכי יאחר פתח חייא רבי ה  א' ד
 לעלחא איבא לההיא יאחזי לין אפיק יארעא בארעא אלא פירין עביד לא אילנא

fאלי עבדא.פירין לא דניקבא כמה דלעילא אתרא חילא חגי פירין יארעא
 לא שניןיחילא תלת עד אשתליסבאשלחיתא לא איבא וההיא דדכירא חגיחילא

 • שליחיתא היא כדין כחדא יאתתקכי דאשתלים עד לעילא אתפקידתעליה
א  לבתי עד אשתלים לא בחעהא דאתעכדתאיבא תלתזחכין עד כיקבא חזי ת
 איבא ההיא כדין כחדא יאתבסחי איבא בקהיא אתתקנת ניחבא עדיין תלת

 לעילא חילא איתליה לא שנין תלת עד דנפח בתר • דכלא ישפירא דכילא שלחיתא
 דאתתקנת לאמיה תליתאה מכלא אתידע יליי דיליה כשילא אשתליס כדין דהא

 ובשנה כתרתלתשרןאתפקדתעליהקילאעלאהדלעילא •י: ביהיאתכסתתביה
*;,מאי הלולים קדש פריו כל הרכיעיתיהיה  לשבחא קישבחתא ■ הלוליס קדש לי̂י

 ככסתישראכ הרכישתתזדמגא יבשנה דמלה רזא ואילך מכאן הכא עד לקבה ליה
* חד; כזייגא יתדיא ליי׳הלילא הליליס קדש דכתיב אשתכח חדא יהלילא בקבה



»ד6■רק^ חייט ע ם » וג
 קיימא דאיהי ישראל כנשע לא שכהרגין»ת מנינן קכה רכיעיתלא שנה יואן

 אזלמב בקלה אשתכח קלישא הלילא קלשהלילים היא ולא דכיעאהלכירסיא
 ילהלא' מכאן ליה חזי כלקא וחלה חלהiכ מל עלמא על אי;מ«ן מלין יכלין כהלה

 יעתאימד לשלא כאשלמיעא לכלא כשלימומא כלהו למיכל כלהמשרי מעכרכן
 כמאן מניה ימאןלאכיל מניה למיכל אסיר יממתא מלעזלא כלא אשתלים דלא

 ללא קיימא קלישא מלאה רשועא כלא איבא ההוא בקכהלהא לקא1דליעליהמ
 לארעא חילא אתכסה^ לא להא רשומאמתאה וכלא עדלאשתליס ליה שארי

 כריך כתמאה(אי לעילא חולקא ליה לליע גרמיה אחזי מניה לאכיל וההוא יה3
 חולקא כיה ליה ולמ עליי שארי לא כאן עד קלה להא היא לכטלה כרכה עליה

 בעלמא נליקיא אכון זכאין למאריהון ליקרא משגיחין ללא מאינון ליסזבן לחמנא
 לעי! כי ראה גס ראה אחי ועמה יכו נגה כאור צליקים ותרח כעיב עליה! ג דאי^

 היטב יגלקלק אס יגס הליוק אחר הוא והוא הזה המאחר אל קרובה עזרא רבי
p שאינו נראה שלכאורה אעפי כלוליס בו המעמיס שנו כי ממנא הזה במאמר n* 

 שריןאלא עביל לא לנוקבא כמה הזה המאחר שטונע וזה מהם באחד אס כי
שיין ארעא כך ללכורא חילא מגו  תלת לאיה! ליליה חילא מגו אלא לאעבלא

ק אל ורומז שנין א  • פרול בלי ביחל מלית הג׳ הס ליליה לחילא העליונה ה
 מחנה האלם שיתהנה וקלס ליליה זווגא הוא לאז אליה רומז הרביעית והשנה
 והיא הארץ שהיא תחתון וכח אמש והם הג׳ שהם עליוז כח האילן בזה שיושלם צריך

 שאת ללא מאחר עליון כח רשו׳ בלא הוא שנים שנש בתיך חהס שאוכל וחי העטרה
 להיו העמי׳ שהוא תחתון רשותכח בלא הרביעזתהוא בשנה האוכל וגס עדין כיה

 מחנו והאוכל הרבישת השנה שתעבור עי ביה לארעא מילא אתבסחת לא עדין
לז ואי רשותו אb מחנו אוכל ולזה תחתון בכח עליון לכח חלק שאין מורה  עליה ב
 לבת העךיחתוך פרי בור יאמר והיאך חלק בו̂  אין שעדין מפני לבטלה ברב היא

 יוכן ווה שנים שלש באותם שמושליה הערלה לכתות גס כמנת! כי נכין הזה המאחר
 ששה שאס יפשיטא חולקא ביה דלית עליי שארי לא כאן על קצה להא שאחר במה

 כ« בו חלק לקלישת יש כי בו חלק 1ל אין עדין שנים(להקבה השלש כאלו עירית
 החכה כי יראה וגס * הראשון בטעם שאמרנו בחי בתחלה חחשלתס ה^ה הכחית

 חזה זה נבללים אינם האילן כמהשאחרכיכחות הזהר לרך אחר רלף עזרא י
 נחהא לא כי הבדל בהם נמצא לאלנותלא הגדול בא כחיתשמצלס השלש כי וכוונתו

 החתיחד העליון הכת I!הריחזיס שלחים שכיס השלש שיעברו צריך ולכן זה בלא זה
 האוכל (לזה כתהtב חלקה נוטלת קליפה b כי היתול זה בקליפו׳אין אבל הארץ עס

 אל הכח שניתן בזה ומרחה מהערלה חתהכה הוא שנים השלש באותם הזה מהאילן
 חלק לקחה שכבר הקליפה אותה ברשות אוכל הכחיתהכפרליסיכיהוא איתס
 מזה זה חחיבריסיכחשכיס האלה טעמים שלשה אץ שהילעתץ ואחר * באילן
 סיפיה לאי הפני'הראשוכי'כרא׳לרישיה bשIאש היטבכמכתהרבכי תבין עתה

שיגמר קלס הזה מהאילן כהתהנותו ט אחד למקום הולך הכל רישיה לאי וסיפיה
כת
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קעב פדקשגיסעשר חייט
 שנזרע מפגי שאמרכז באופן העטר זמכסה הערלה שמישך סבה היא בי העליון כח

 העט׳ על להיישיך יינריס למעלה יפשל הרעה יבממשבה שעליה העליין יהכח במה
סח" ־ העטרה המכצפעימשפיל מריס שהיא במה כ  בn >1< 1 לכמפאיז'י> כפשא בעיא כד ו

ממ-י מאה לה ומסר רעיפיה ילמעכד איריפא פקידי למיטר קבה לה אנמי עלמא בהאי
 מפפחןדברכאןדכליימ'לאשלמ'לדרגזי

אפמסרו כלהי דהא לך לך עלאי׳כמשבן ; כמח והמתבונן • <ימעלה שכתבתי
 ילכטר׳ לה ילמפלת בהי לאתקכ בגין לה הנח שכארתי מה עם באדם שכתבתי

מארנךדאנכפאדעדךיממי^יפךדא כי כאמת יתבונן העולם כענין
 תריסר דאיהי דמיי גיפדאפקריאילכא

ךדא ^אין• שבטין ^ פאבי מבי י
. 1אמ ואין קסז אלא אביי יכי׳יאק יאמי אביז גייל שנאמר קבה דא אביך • שכיכפא

 Pi, r OP גדיל לגיי יאעשך • עלמא האי איהי דא אראך אשר הארץ חל • כגספישראל אלא
 J'p ^ ארבע• ברכס יהיה תלפ* שמך ואגדלה פרין• יאברבך ברכפאמדא׳ האי

 דאפברכא כיין • שבע הא בך ובברכי שיפ• אאיר ומקללך • ממש מברכיך ^ברכה
^ להאי יי׳לבמפא מ1י דבר כאשר אברס יילך בפיב מה שבעברכאן באלין ל  כמה ע

 בגיניה עלמא יאתלטייא דאפלטיא דאאיהיכמש ליט אתי וילך מיד דאתפקדא
 עד דאפפקדפ פילמכא טימפא פפעיל ילא לגופא לאסטאה לפפמא קאיס דאיהי

 שכה^ס ישבעים שבים ממש ואברסבן * דיעבריןבהאינ^מאשכיןדארבעסרי
 אפמזיאע וכדין ארבעסריאכין עלייהי עלאין יפרין אמן פריסר יממש שבע

 ושבעזס דתיי דאילנא פרסי דאבון שבים מתמש אפיא דאיהי עלמא בהאי כשמפא
 כדין שבהאפקרי לדדגקושבש׳ שביעאה דאיהי ממש אילבא ההיא איהו דא שבה

 ע׳שבה ימי ממרן בצאתו ההד קדישא יעאלפבשלמבא דכמש ייהמא כפקפמההיא
 ליס אסטי דהיה שטן דההיא פיקפא מההיא ארבעסרי מההיא סשריפתיים לא
 סרי חלפ בש בבר שבין פלפ ערלה שלטא באילבא עליי ישלטא לגופא השפא עד

 פולחבא למפלת יאפעבדפבשמפא גופא על דאעברו כיין ערלה שבי דאקרזן שבין
 דהוי במה לשלטא׳ יכיל לא דהא בתש לכפיףלההיא לרעיפא לגופא שקידת קדישא

 דא שרי אפ ־ י׳ דא אברס )יא יאשיע ( וגי׳ אשפי אפשרי אכרם דכפיבויקת
 דא אתיו בן ואפלוט ה׳דאכשמפאבוקבא• דאבשמפאלבשמפאוהיאזכר־ ל׳

^ הרע יצר  פדיר ליה לקי דבשמפא אפערופא אבל מביס ההיא ימבא כל אעדי ד
ואפכל לשלטאה* יכיל דלא כרמיה על ליה יכפיף (פאואיכשליה) נאפריליה

 דבשמפא באפעריי{ עלמ׳ בהאי בש בר דעגיד טבין ענבדין לין רכשי אשר רכישס
 )בדגיקיתא סא (בתבריפא דהיפבקדמיפא בפש ההיא בתרן עשי אשר ואפהבפש

 ולעילא שכין דפליסר לבפר דהא לבתר לה יאפקין גופא בהדי דההיאערלה
 בתיקפא דמשפפל בפש לההיא מפקבין לני^.פרויהי דבשמפ׳אפערפלאפקבא

בשמפא דא כל יעס ־ ן בחר עשי אשר הבפש יאפ בישא,ההד ופיאיבפיה דבתש
:דפשיבה בפיקפא לפבראליה בחש בההיא אפקיפפביה



v פז פרקעגיםע^»ר וזייט
ק («רהשמיס מן יעד השמים מן הר^שין אדם כ* ממזי  ־ היה לייעדג האקי

איז  היה שחטא קדס הראשון אדם כי עי' בכאן הנזכר הדאשין .אדם «« ה
ע המלל האייציה בקי משיג כי אמרי העליין(לזה לאדם בי; הרמז ליו  הנרמזיס ד׳ג

שלם העלייכי׳יהראיה האר] על מהשמי היה מההשגה געמעט שחטא לאט׳ בד׳ייחיעה
t ~ . . . .
 משעמש יהיה ההיא

הד^ אילנא גטרפי
 תאגה יגלה י7ו*פפ

 ה9א1מב<איסת הס כ*
ליטלסכאמע•

והששה

 מדה היא כי זה על
 זאי; שאם אמת

 המדההיהבאדם
 המחיזיזאידאפין

 1מד שעי בי שיהיו
 יעד מהשמים הללו

ל הארז(ממזרח

 pKn ועד השמים מן הראשון אדם כי
 אהת מדה והיא היה למערב וממורה

 להשגת זו אגדה בטעם שכארתי ומה
 המש׳והמתן לשי כי אמת הוא גם האדם

 התהתון באדם ידבר עליה שהביאו
. . . . . . להשיגו יטל שהיה בדמו'עליון הנברא - .

 עולה והכל ההטא גרם לולי הבנין כל כולל שהוא בתשארת שמע שהרי למער
 הבנין כי לבאר שהתהלתי ובעבור • לסשכיל אחד בקנה יוער שיש שפשיסא

 • ובלילה ביום הכגין שמושי עוד לבאר אוסין* הכל ויחוד יסוד השמים מן רחוק
 ־ בקבלה חיים הם ומאמרם חלילה אחר הולך היום או*זל ממזרח pהא ועד

 תנו * ברכות במסכת שהזכירו מחלוקת זח ענין ובכלל אחזל שהרי למער
 ודעת • 4רבנןד'םשםרותחויד.לילחדבריר־רנתןאוםר האר] חהשמי׳ועד

: יזהלך המשמרה כי נתן ר׳ ודעת • ד׳ והם שעות ג חמשמרה ר׳כי שבה ,ע̂ק
* בלילה המשמשין והמשמרות ־, משמיית ג' הרי שעותד'

* תפארת והשלישית * פחד השניה ־ חסד הראשונה
 אבלדעתר׳נתןשאומרכיהמשמרה • העטרה וזזרביעית

 פחד והשניה ־ חסד הראשונה ־ משמרות ג' תם ׳1ד'ש.עי הם
ר' אבל • הכלל רק הפרט מנה ולא • תפארת והשלישית

 היום כי מודים שניהם אמנם ־ משמרות ד' והם הפרט מנה
־ נעה היא ראשונה היום משמרות אך ;;־ חלילה אחר הולך
יהיה ד' שאומר ר ולדעת ־ יסוד שלישית . * חוד שניה

אחד חכור עושה נתן ר׳ אבל • העטרה רביעית משמרה
 העטרה היסוד או התפארת מזכירים שאנו מקום ככל כי

* ביום משמרות ד והם כפרט אותן מונה זר׳ ־ בכלא
שלישית פחד־ שניה חסד• ראשונה הלילה משמרות ------ . _

 ד' לרעת אבל אחד• חבור שעושה ר׳נתן דברי זח תפארת־ רגלי ארכע הכולל
 מתגלגלת חעטדעבי היא הרביעית הכללהמשמרח שמונח הכרמזי' המרכבה

 אחר הולך היום שניתם לדעת כי רואה אתה כן אם מלס עם
 הכללוזהעל על זה אלא שכיניהם המחלקת הלילהכיאין

הכקרים השכמת כי המשכיל יתכונן ומכאן הפרט•
תחנונים ולומר וכמזגוות בתורה לעסוק טוב חזנות אחר

הוא כי

 למערב נממזלח
 אפולו מהלך אינו
 כי שנים: שלש
 ומען המשא לפי

 שהביאועליהס׳•
 יר׳׳אםש׳המאמר

 באדם הוא הזה
 זה לפי העחעזן

 אדם כי לימ' ירנה
 ש הראשיןקדם

 משיג היה שחטא
האמצעי הקו עד

 ה ריתוע בארבע
 ח'שחט׳ העולם(א

 מההשגה כעמעט
 משמש והיה ההיא

כטרפי



קעג ר16זנים̂ע6נור̂ק חייט
k(תאכה עלה מעכג;( אמי דאע כמק אילכא כערכי f n (תיאכה מכיאיס הס כי ג 
 הככארע של יהיא שלישית משמרה שמלש היא יכי׳אז עתרנין היא <5 ״ לעילס
א חו  יאשינס משמרה היא כי המסד מנד השכיבה יכי יקימה שכיכק זמן ו

 אין כי ־ המסד ענף היא כי הננח מצד היא האמרינה קמשמיה יבייס מהלילה
ג כק לבעל - ̂ ̂ ̂ ^ הי ק' וינ  ראיי אין כלימר י

 משמרתה בזמן מכמה תעלת להתעלל: עם ח חב שעומד ועת רעון עת חוא כי
 מעכי מהייס השניי' ארבעשעית שהיא לדע' בק לדעת,ר' בין עדן קן הזנדיקים

 המהג הדין כת .מבעל התעלה שעס סמוכה .העסרח שמוש בהיות נתן ר
 און כי כך לעשי' ראוי יאין שעה באיתה היא לעילם העטיה שמוש כי לתפארת

 המנת תפלת ילזה עולם של מכהגי לבעל מבין נכנס התפארת כי לתפארת סמוכה
 ,, . • מהיום שלישית במשמרה באה לדעת ואצל רזנון עת מזווריסהנההוא

 כיער ממיר ראשוכה משמרה מדברים יצא ־ אחד קנור שעושה ר׳נתן
 שם אשר ממדתהחסד הוא החמיר וכי' היחיד ענין שהוא שמע קריאת זמן כי

 ובקליפה מזם יגס רמח העולה אברהם שכיבה זמן והוא חסד אהבת בשמוש
 נעל הבר יחמיר ערוד הכקרא פרא שלי תפלת ענין נזכיר ובכאן לכל וקימה

אדם פרא יהיה יהיא בישוו^ כאמר זה אברהם שתקן שעו׳ ד עד שהיא שחרית
ר ראשייניי) ( שו  יכו' חמור כעשה וה

 הימין אל כשתעבדה השמאל רלמדת
שית• יהיה יכך כמשה היה כן  סקהמ

ג׳שעית

 ערבית ותפלת חמנח׳שתקןיצח׳־ ותפלת
 בזמן יצחק שתקן ותפלח ־ יעקב שתקן
 עצמן שעו׳ בד ולא שניות שעו׳ ד יציאת

ערבית ותפלת המנהע־ כה לבטל אין כי
כי רשות וחיא יעקב תקנח בלילה שהיא

 משמרה ־ הלילה משמרות ובענין • הגדולים הרחמים וזם אשר חסד שמוש זמן הוא
 בעלה עם מספרת אשח שלישית • צועקים כלבים י'שניה .־ טער חמור ראשונדז

 • בלילה הוי משמרות '4 שאומר נתן ר בשטת זו ואגדח * אמו מקזדי יונק ותינוק
 החמוד והוא אכרחם מדת והיא חסד שמוש בה כי נועדמפני חמוד הראשונה ואמר

p w אל מזומן היה ההוא והחמור אברהם• של חמורו הוא בתורה שהוזכר 
שגאמר לעתיד גם̂  ח^ ט) זכר״ז ( חמור על ורוכב עני עליו לק^^י

 ונמשך האהבה את עההעירו ומשה אברהם כי לחם והבונה זל;; שם שדרשו וכמו
 וכזניח ־ המשיח לימות וכן חמור נעשה והשור ־ העבורח ידי על הסד של הוט להם

 ד!ב הב ואומרת צועקת המתאוה הנפש שמשם הפחד ?זמוש6 רמז צועקים כלבים
מלאך בוכים כלבים וארזל הצדההוא' ווןכלבמן .לעולם• ישבע לא והכלב
 דין של בתקפו שניה הלילה'במשמרה בחצי היתד, בכורות ומכון ׳ בעיר• המות
^ לא ישראל בני ולכל שם ונאמר ח  ית' הקזס צוח לפיכך )שמית־ ( לבזוגו בלב י

 לנכת למכרם או • ההוא הצד מן ש־הם בעכוו־ לכלבים והטרפות הנכאת להשליך
 צפונית שרוח מפני הלילה בחצי מנגן היה דוד של ובנורו ההוא־ חצך מן הם שגם

 והוא הפחד שמוש הוא שאז מפני בו משבח היתד! ההוא הצד מן 'והיא מנשבת
I 44 א מד עעיכע



•רק^ןיניםעע\רחייט
ע לפי כזיז (הילךלמסד משמרי; f הי ומכי ff משכו ראשזמת עוח1ש נ ט ליי ש

 ‘גשמתןכאצליממכייט' לפישיסוד וחכונח • שמית לשלש פממצקהמשמרה
 עם כמלך כי אמר לזה כשמיע היי מאין כזהרבזהמקישיאכיקדםכייאפהיץלם

 איכאמ׳שכמלד • עצמל עס היעה זה לפי צאצליהכשמו׳יההמלכה ממכה המדהאשר
הראשון המקור היא אשר החכמה עס

קםלעירראתחאדובח או ^^ודויץ יאמרעל ככאן הע^הטכר (אסכן
 בפעולתח ולעוזרו w*»V כח ו*זםשיך מנתם ptsppp אם אמכם ־ התפארת

 • העזר בענין באדם זכרתי אשר כענין כמלך השלישית p אס השפל צם1הע על
 אז כי בעלה עם מספרת אשה שלישית היא 1ש» העגורה1« א( התפארת עס

 ביחוד פרעופין כדו התפארת הואעזמוש יסיט מממנה הנדיקש נפשות מקום
 תינוק ר׳אמח לדעת אבל ׳ ^נתן לדעת הכא(*זה לעולם ישנו העולם(לשם לזה

 לעט׳עזהוא כתינוק ירמוז אמו מעזדי יונק נמלך כלשק היטב מתר יתישכ הפירוש
 ומזמנת מקבלת זאת ובמשמרח הנער שנאמר קשה הראשון הפירוש לפי כי

 המקבלים עבדיה הבריו׳זמפרנס פרנסת היא ההמלכה והרי עצמו עם שנמלך
 וכענין הפועלים השרים וכה ממנה כה שלשתיריתהם ̂כי אמר• כת עם

 לבית' טרף ותתן לילה בעוד שנאמ׳ותקם כי לדעת יש זילתי תי* יכי קדומה תורה
הנער כי לא)(משלי לנעתתיה והק הצורית

ההוא ובזמן מלמעלה יונק כמשמר׳ההיא ־ ,
 העולם את וזן יושב ראשונות ואו*זל;׳שעות ־ פרנסיו להם להיות לישראל המן ♦רד

 והוא עולם נקרא ולכן בכל הכנין הנוזבארנו • כנים ביעי עד ראמים מקרני כולו
הבנק כל כלל והוא זה בעבור עולם נקרא התת הוא הבנין שעקר לפי עולסהעליון

 לעולם מקומו'רמזו ובכמו: במנין שיתבאר כמו עולם נקרא מחמדות אחת כל **®̂®
 בשניה הביט השלישית והמנה העולם את וברא כתורה הביט שאמת וכענין ההוא
 • למטח שיתבאר כמו קדומוז נקרא׳תורח השניה כי ידעת וכבר • העולם את וברא

עיין והעולישית מ  ביתה בנתח נשים חכמת שכתוב יכמו ועטה מאותה מנין ה
עת ־ הכל את פעל השה שבכה הוא חהבטזיז וענין ט) משלי שבעה עמודיה זנבה ח

ך וזבח העולם בענין **™ ^ והכה • העולם את וברא עדיקים של כנפשותי^ נ
 תתפשט אם אמנם • ממט 7̂נאע נשמתן שיסוד לפי וזזמנח •̂  רמז זאת מא;דח
 נפשות מקום חעט׳שהוא עם התפאר' או השת שנמלך נאמר השפל עולם על מנתם

 שם כי העפר אל שב בחכל ^זעלה זכרתי כאשר ער עדי מנוחתם זאת מ העדיקים
ה יסעו משם • יסעו ומעזם יחט הז ש ^  שם כי היסוד שהוא הבא לעולם יחט ושם ל

 1חנשמ קיום שבו חגחל שבת חתפאר׳וחוא או ומובאן וזנשטות עא מו השתלשלות
כל ומלת • הנשמות פורחות שמשם ) עד ישעוס (כל עושה יי בבודר שאמ כענק
 מקיים (סאע׳הישזל) השבת שיום דנפשמלמך שבת ^דאמבפמוק ליסוד־ רומז
 כי זכרתי כי ובעבור • עולם מלך השזלישית נקרא חזןליון לסמןו̂ י ־ הנפשות כל

והיא קדומה תורה ־ חם ג׳תוחת כי אזודיעך אעטיך קדומח תודח נקראת השניה
השניה



קעד ־Wiyjef ערק חייט
 חלק »0מל חלקית זנקרא ל» ז« שיקעת(מלשת«אמגעיתכין צייה שלש הס הצירי׳
 כן יחס שיקעת יצא כילסת איכה היא כי נכתנתחלהסעי מהכתיכה אליה יהמשל
 שיקעת נקראת החכמה שהיא העצייכה מהמחשבה ינאה אשר הראשינה הצירה

לאיר ימיציאה מגלה שהיא ה9 שבמל תירה יהיא אחרינה יהבילטתהיתהתירה
 החשיויהנשקעבתירהשבכתב הדבר

otBruiuermvn אינה כי החלקית היא שבכתב ייערה הכט^ה תזרח הכלי 
 בבליטה לא השיקעמיגם שהיא ברשימ׳ היא פח שבמל ותורה • התפארת היא

 ימזה מזה איחזת אלא הבולטת שהיא שקרסה אט קרוסה תודח מל י המטרה
 חלק איש ביעקב נאמר זה על כי ואילי שגעטרך בזה והפיגה שנה אלפי' למולם
 שיש שכמי אתי לך ודע עכל כי)שיינ6(י לפי שנים אלף רימזת ספיר כל כי לרמת

 תיר יש כך דבריאה דאצילי׳ואדם אדם • בחסד הוא העליון עולם שהתחלת
 והתירה בריאה של אציליתיתזרה של באמילות לה קודמת והשלישית והשניה

* הקבה של עצמיחו היא אצילית של שנת אלפים קרמה תורה כי אמת לכן
 גדודי בישראל היא בריאה של ויערה
 המצי׳ כי בעטרה למעלה יכעדה מטה

 בהס ומתחזקת שלה ניף הס עצמס
 ובתקיןשכעין ימבלתההיאערומה*

 . אלעור לרבי שמעון רבי קל)^אמר (דן
 י) wj! ך י תלוק אלין פקולין כל חזי תא ברי בריה

 דאנון פקודין ואית דמלכא בדייקכא
 בדיוקכא ותליין פרס לקבל מכת על

 כל לפרשא וצריך דלעילא דההיאנער
אלין דמלכא בדיוקכא דאנון פקידין

 היתח שהתורה שאמת ומה • לעולם
 לכנה אש גכי על שחורה באש כתובה
 שהיא העטר אל לרמוז בשהורח כונהם

 תורה והיא הוא אדום שחור והאי מה
 לתור׳שבכתב רמזו לבג ובאש פח שבעל
 זיל ^מרם וטונת ; • התפאו*ת שהיא
 כאמילות כתחלח שהיו לד'פ לרמוז

 וכסו מלם וכן אש נקראים ושניהם
מכואר לך חנה ־ השהם בשמו שכתבתי

, , י . ,1 תורח ידי מל שבכת'הוא תורה באור כי
 מעויפין לתליין ואלין מרישא לתליין כי מ בלתי זו תושג לא כי פח שבעל
עינו לאמן עלאין ומשריין מלאכין וכמס יטל חייתי אמנם • גמור יחוד יחודם
 לתליין ואיתפקולין * עליהו יי׳ממנן אש גכי על שחורה באש כתמה לפרש
עלאין ומשריין מלאכין וכמה באולכין חלב׳ כה שנרשמו קדוס׳ תורה מל לבנה

 יאית עלייהו ממנן יי׳ אזני לאתקריאו הוא השניה כי באדחי ככר כי נתימת־
 מלאכין וכמה באכשן לתליין פקולין והוא ברחמים ממועעת והשלישית ־ דין

 יי׳ פני בהון לאתמר עלייהו ממנן חכל^ין כי ובאמת • חלבנה האש
 וכמה בחוטמא לתליין פקולין ואית ;העולם ועד העולם מן חשתלשאת

ששה בהון עליהולאתמר ממנן חלאכין פרק
 ואיתפקודק יך) (תליש רוחות מלאשו

 לכולא ועל לאוריתא קלין על לממנן עליהו ממנן מלאטן בפומאוכמה לתלוון
 מולה לתלוון ואיתפקולין (קהליניא) אתהקול Tייל השמי® שן ט בהון לאתמר

מתמתככשהס אלס m ההל ול<ן לאתקיואו ו^אכיןממנןעליומ לתלכאוכמה
« 44 כ מל



• w y  ntsnitf p^i חייט
לעולא יהא אבא ^ינזר רכי ליה אמר באתכלא־ יאימביןידיןדתלייןבגיפאכעגבין

אימא דאיהו אתמר לאמי בעלמא ברי ליה אמר • דליתגין>(ליעגדה איקמיה הא  
At.... mAm*. An<ŝ K 4mf)ד Ann ntA Ann^^A nAliu

לא אי לתבריא שמעיז רבי אמר לעקונים בספר •יעיד עלייןכלפקידיןעכל דמצה
. דאיוי ימא3י א3ט גראי חלה דכר' היה f ■ היהדבר׳קלהיצראטבאיבישאדאניז
זשרי7 שדעזרז רמ3 לאד® יחיבא יכי היה לא יתאך איר

̂ X דאתכרי^יחרייהויכזמ דבריאהאלא
 והשמיניות השביעיות ׳ בכאור

והעשריותי -

 יפנא ̂ייפרייהי דאמברי אלא דבריאה
 ^מייס אא היים נתתיו״לפכיך כך״ראה

 אמאי האי כילי ליה איירי ל) (דניים יכי'
מה כל >לגרמא למיחב מאברי היה לא

 כי רבות פעמים זכרנו בבר עגשילא ילאהיהליהלא לעילא דגרי®
̂י אשר השבע זה הבנין ״ למכרייא ליה היה מןהדין אאלין שצר
 עולם נשתלשל וממנו העליון עולם הם אעכריאעדכתי' מיציה דאיריעא בגין
 נתהוו עולם עמוז־י שבעה וכנגד י השפל לגדיקייא יאגרא אנשא'לרשיאיא פה

 שחקים* רקיע־ וילון■ ‘ז׳רקיעים דלאהיהאגראלצדיקי'יעגאלרשישא
 וחם ערמת־ שמים־ מעון־ זבול• בראה מהו אדכרדכחאהילא בנין אלא

 שעם לכת ז׳כוככי ומהם חשצלים מכוני כען ידאי אמרי ייה) (יצשסלשבאיצרה
שבע הארץ בכדור וכנגדם ־ חנכל השתא אד דלא^שמעגא מה שמענא
 ארקא • אדמה ־ ארץ • שמות בז׳ איעות איהי דלאי מלמא קבה ברא לא דידאי

 וכן תבל־ יבשה• חלד־ הרבה* צריךילאעודשאאירימ׳דבריאהאיהי
 וקיום ־ אקלמים לשבעה הארץ נחלקה עתיד לא אדם אם דשככמא לבישא

העולם - ̂ - ״ בלאכסייאכניוכא למחמיהימשכנתא
' אפשיט כלו רחאב מאן כל דא בגין דעני

 בלי דאורימא שסידין דמקיים מאן יכל לאדם עצשא איהו יהאי מלכישהא לשכנמא
 בשימה היא בי דציציתימפלין בבסיית איקמיה דא יבגין שבנמ׳בלבושהא לביש היא

 חשך חזי ימא איקמיה יהא )כנ שמזת ( ובו' ישכב כמה לשרי שמלמי היא לבדה
 תירה יש כי בבריר יראה מכליה ־ עס! דאורימא חייירי איר דאירימא איהיאוכמו

 ישרל־ בכי לפגי משה שם אשר המירה היא בריאה ישל בריאה של אצילימימירה של
 לאירימא אלא ללבי מאי ־ גלימי לא נלימיילאברי ללבי מא) משסרי(דן כמקין עוד

 יאיקמיה ודאי ללבי פימא דאמקריאמ דכעפ יאיממא דבכמבדאמקריאמלב
 ל־אורימא אכפין יאכוןע שמהן דע׳ב שמא דא גלי לא לפימא מלבא מתצימין ייארי

אימ דא במוכא (אבריז ושמא ולבא וגופא אימלהרישא יעלייזמןכ׳ואורימא
 ומשה שכהדרין לקבל דאטן לבא ותכהון עייכיז ומנהוז עמא דאנוןרישי בישראל

 לאחרכין אבל גליתי ללבי איהו ודא למאכומיהי1גבייהודלאחסרןמע על ואהרן
 וכי' השכלים מבוכי והם : גליתי לא ולאברי בהון אממר אברים שאר דאכון

 • השרת מלאכי הנקראים הספרדים השכלים שוכנים הרקיעים באימם ששם רל
שמס ‘



tfi קעה
«ע־5נקראיסששק סאלס

 אשת!( שכעהשאם
 הית׳לאמהליךימ'

 הטע׳האמזר יזפגי
 אחד יעדיף כן אם

 מ אחת אי ממח
אמר לזה מכליתיי

 ימגלגללימתמיע־
 עהםוא«עימ1ןהטבע

 אמל<אפ*9אב9אמש
 0 הא׳איכהמקכלע

 הלכב׳מליגעשיטזת*
 שמנא מס כי כמנא

 ב/-אןעי(ע מסלכ«מ
 שין מם סכשאלימנזה

*J(מאה יעלה הנעלם

שר חייט ^מלעהע פרק

והששה ראשיכי׳ככליאה שהי( איתם של שמם
קנמע ששנק' ספי׳ פי׳השש קין הית'מזרע נעמה (כ(׳פי'כי

מתפשטים כק(לה יכל הכקילה היא השסעי כי :ככליאה הראשיכיס מן שהיה
כין הקניית יאלי ׳ י׳קנייתאי׳ייכ ממנה שבמנין הש*י(צ('מעכי לנה לא אמנם

קנה כל כי טיתמית עם בית( כח(אנשי
ע חיה העולם כעש עודפת אשת( ענ  המלך כקיתם נייתם ׳ גכראו וחוח אדם * נ
 ההייים יזה יקי שהיא וקין תאומותיו ו©ת< הכל םחם ונ^ח מספל על אחת.

“ י שנים למטח עלו שאמר ומי ■ ותאומתו
 הערט וחניה הכלל הזכיר ארבעה דרדו

־ הכלל חם וקין והכל ואשתו האדם כי
 מינים 1 וכן ־ ןרט1ח הן וחתאומות

 ערבות ושתי וג׳חדסים לולב ־ שבלולב
גם • האלה לז'העירות ירמוז • ואתרוג .

 המבול דור אחר העולם לקיום נשארו לא כן פי על שאף
 נח ־ שבעה חדשה בריאה כמו שהיתה להאכיד שלא רצה
 נשארה ואולי ־ בניו וג׳נשי בניו ושלשה מביתו אחת נפש

 שעלה מאי׳(ארבעים • מסער על עודפת שהית נח אשת נעמה כי לזס (הראיה
 ד׳מאל לך הלי הנגלה ית' השם דעה שלא בעבוך קין הז׳מזרע שקלקל.חם אעפי

 אמת לך היי יהא׳ ימ' ראשונים מאות׳שהיו שמם למחו׳לגמרי ' העגלם כחלב לא
 יהיא המיתם יהיא שבע מבלל היא שחיתת או בבריאה עגשד קבל אבל

 רעה לא אמנם ־ לקיוס׳חעולם הר^ס ’ י י'״ זלעו שכתקלל
 העריק נח של מביתו לחאביד השתית f • האלה והששה
 המבול קדם לא *'בזכותו כלום ומזרעו ־ צ((תJי שש נקראים

» חם קלקל אמנם ■ • המבול אחר ולא (
נעמה נשארה כן אם י ■ זרעו ונתקלקל \

 קיום שעקר באולי אומר אני או ־ חז׳ מספר לתשלים בחלופו
 העליוני' גם כי כשמונ׳־ הוא הנעל אל הכה מן לחועיא העולם

 לשמור פנה לראש העטרה בהיות כי והטעם • בשמונה ימנו
 שיתבאר כמו בפרט ואחת בכלל אחת פעמים תמנה השער

. כמו שנה ז׳אלפים מהם אחת שכל עולמו׳ הז כנגד וכן בשמניו'•
 ושני השבוע ימי וכן ־ לבנין רמז שהוא העולם כל בענין והשבע ■ למטה שיתבאר
 ־ שבתות בז׳ העמר ספירות וימי הפסח ימי וכן ־ היובל שמיטות ושבע השמטה

 אוד כי רמז והוא ועריק עריק כל לראש חופות לעשו׳ז שעתיד אמ׳הבה חשכע ועל
 בפרשת הנזכרים בראשית ימי והם ימים נקראים והשבע ־ שבעתים יהיה העריק

 נברא בהם כי המעשה ימי והם כראשית ימי ששת נקראי׳ מהם וחששה ־ כראשית
קעוות.ועליהם שש נקראים האלה והששה - שיתבאר כמו שבת וחשבת העולם

 כגימ יקז כי הטבעת
 תמכ׳אקיק אקיקןאם

 בעספ׳המחבעהיינז
 יעלה כא פעמים כא

 אענם ■ אמת הכל
 ה<א יק< שסזא הסזתס

למת מןר׳קכמ׳ניכה
(הטבעת



01 ̂;<90 J«»99M 
 PnP• 4 9w« א19

 אש* מים אויר ם9«
 D»0 ס למת (א«א«ור

̂ 9 י<ל( גלתי י«תם
 * יס;ד(תשאמר«
0§

ו«גדם

•ytfy mfhvf pis חיים
ט האלה «ת5כק פי אחי לדלדעמ יש זכי׳  החכמים בהם שכמט מד הסברימ ר
p איזה ידע! לא  מהגדילה איעס שמזכה הזהר כספר יראה פעמים כי אור ישכן 7

p ולמעה  היא ישראל זכנסת השס הז׳של זהס היסוד המדועעד המשפע 7
 זה ורמז ישראל בכנסע תתאין סעמןאחרכין שיע ומוכה אותם המקבלע

“ ישרי! שמע ביחוד
«מירוז♦ בסוור bn שית ביה דאית  מל ורמזו וחותמות «
ד תימן ע  חמזנורן* יקו סחיא דעדול המם מרש שיתג ■ ב

מז לו׳ הרומזי' ססרין  יקו מהם באותיותיו־ עוו»ים כ
 מם שהזכירו כמן הקמות נהתמו ובהם מלאה; ‘שההממלח'

״ • וט׳ תחת ועמק רום עמק שם כרוך וביתוד
 לששה מם נחלקו אמש אותיות חלוקי לעולם בבז׳מלכיתו

מן שית • #עד  וכן ששח מנית שלש כי יימט כי תי
 לעשות תוכל לא לעולם כי יזנירה במור שית לקכל אחרכין

 תיבות ששח אם כי אותיות משלשה םשרידעלמ׳תתא'
דכלילןדאבדא•

 לפעמיסבזה שתראה כמו מהמכה מתחיל הקצוות שמספר הזהר בספר גס מציע
 כמקום יצירה בספל וגם קצוות־ שכעה הס כי שאומר כמצא לפעמים וגס * הדרוש

 ובמקוסאתר ־ קצמתפנהלמעלהומ ז' חתם אמר שכן ששה קראם ממכו אחד
 ימין ומטה מעלה קצזותיכז׳ ז'כפנלותבגדכפרתז׳ שאמר במה שבעה אומר עמנו

 יש בזה גס1כלס, את הנושא והוא באמ׳צע מעון הקדש והיכל ואחור פגים #שמאל
 התפאר, על ופעם המנה על עאה פסם הקדש,כי היכל נאמר מי על גדולה עבוכה
 שם וידועכי השמעי הוא הקדש שהיכל בכאן מבאר שהוא מאחר היסוד על <פעם
 • במה הדרוש בזה שאבאר כמו ממת השלש מאלו אחד כל על נאמר שביעי
 זה ואי מספרם בעגין בהם גדולה בממכה אכו גס בזה תלוי הימים שדברי ומפני
 שקוראים נראה לפעמים כי שביעי שסי חמישי רביעו שלישי ושני ראשון נקרא

 ולפעמים ששי לפעמים היסוד ואל ־ שביעי לפעמים ששי ולפעמים שלישי לתפארת
 נקראת לפעמים העטרה וגם * עשירי ולפטויים שביעיילפעמיםשמיני

 * ראשונה שביעיתולפעמיםשמיכיתולפעמים ששיתולפעמים יכיעיתולפעמים
 דבר * עםהבינהלפעמיםנקראתשמיכיתולפעמיםשלישיתולפעמיםשביעית

 ־ גמגום בהם שישאר מבלי ומתככתם אופום על הללו הדברים לדעתכל הוא הגון
 מתחילי׳ שממנה המלה לפי תלוי חייתולכל אלקים דברי ואלו אלו לדעתכי יש בלא
 ויש הספירות המשכת דרך לפי מספר יש כי המספר עגין לפי ונם המספר אותו

 לפעמים וגס בגנצמה אחת במדה המספר חליף יתחייב ומזה הפעולה לפי מספד
 ולפעמי' אחד באופן הוא משם המתחיל המספר ואו לאחת עליונז השלש מונין אנו

 ואו לשנים התפארתוהיסוד כמכה לפעמים וגם ־ אמר באופן יהיה ואז לשלשה
סתק דלא ונמצא אחר באופן הוא ואו לאחד ולפעמים ׳ אחי כאופן בהם המספר

אהדדי



קעו סרקעזלשחעער חייט
 בסס הספק אשר ףתpפD מיני כמס והמתח ועם ןמלהלסגבלןאתד והכל אהדדי

 לשין כי לדעת יש קגמת• לשון לידעחהו כתתלה וראוי * הזאת ההצעה באפס בא
 תעשה שכיס שבע מק׳ן כמו הדבר עלהתמלת פניס,אם באמדמשכי ק^היובן

̂זות על שמטה,ואס וות כקראי להם פנימית שהיא בערכה אשר מהנקודההק  ̂ק
 אנל )יט קלים ( קציתס על ותקופתו מוצאי השמים מקצה אמד בפסוק ושכיהם
 ותקופתו אומר השני ואצל השמים מקצה הוא השמש מקצה כי חומר האמד הקצה

 ולפעמים לו הראוי מקומו לפי אמד כל הללו אופגיס בשני קצותס.ונשתמש על
 ph-’ 7 *‘יףנ>^ (דן לעילא שהבאתי הזהר ממאמר זה על ראיה להביא והולתי • יחד מהשנים

 ̂ ^ מקצה שאמר במה בברור תראה שם לתתאוכו אחידמעזלא אלכאדחיי תח
 הימנה שלמעלה מה עם שהבינה וכו׳ דכלכהורא רישא הוא דא מוצאו השמים

רמו השני האופן ואל * לשמש האור בא שממנה על לזה טעם ונותן כקראתקצה
 אותה שמקיפים מהנקודה היוצאים הקצוות והם קצותס על ותקופתו באמרי

 . שהביכה הזהר מסער אחרת ראיה לזה יש וגם • קצותם על ותקופתו אמר ולזה
 לממני.!=י/ שיריתא איתומתמן חדא נקודה חזי ״תא • לשוט וזה והתחלה כקראתקצה

 לע<ל כקודס לחמכי״אית אתיהיב ולא אתידע לא נקודה דההיא דלגאו מה דהא
 הכי ועומקא סתים כל לממני שיריתא ומתמן אתידע ולא כלל אתגליא דלא סתים

 דא זמכק,ועל ולכל חושבכא לכל לתתאדאתגליאומתמןשיחתא נקודה אית כמי
 ביה דדכקי וישראל ושבתי וחגי וזחנין תקופותוגימט׳ועבורין לכל אתר הוא ה^ן

 הדבקים ואתם דכתיב לעילא וסלקין ביה דבקין ואכון לסיהרא חושבן עבדי בקבה
 כי האחד • תועלות שלש עולים הנכבד המאחר חזה ד) (לביים עכל ביי׳אלקיכם

 • ועחקא סתיס כל לממני תחלתהמספר היא והשכיכי * נקראתהתחלה הפינה
 לתחתונים פכה וראש התחלה שהיא מהצד קצה תקרא העטרה גס כי והשלישי

 היא אז וגס שבע בת והעטרה שבת הוא היסוד אז חהביכה המספר וכשנתחיל
 אחד אופן שיש ומעני החדות סדר לפי מתככתו על המספר עצרתויבא חג שמיני

 היחים,לש מספר חדת על חהחסד המתחיל אמרתי אשר הראשון והוא ממספר
 שבת השביעי וביום אומר והכתוב אליה שביעית היא שבת,כי היא העטרה גס זה

 ל1 רבותינו כדעכוכת ובזה ושחור זכור שבתותככגד שתי הם ויכפש(שמויגלא)ולזה
 יי׳לסריסים אחר כה כתוב וכו׳וגס שבתותכהלכתן שתי ישרל ישמרו אלמלא סאחרו

 אופני שני וחלוף הכלה* על נאמר שמור וכז׳(ישעי׳«י)ולשון אתשבתותי ישחרו אשר
 מכל בכל כת המתכת היא אשר המחשבה כת לגבי העכין.כי בא״לפי הזה המספר

 חסד עולם כי חהתסד חונין אכו הפעולה התחלת לגבי אבל מהביכה מוכין אמ
 סתיס b לממני שירותא וחתחן הביכה בספירת כאן שאמר בתה רמז וזה • יבכה

 תתמה יאל ובחשאי כסיד שהוא במחשבה הוא שעדין הדבר כלומר וכו׳ ועמקא
הזהר ובספר • למעשה ראשון ויש למחשבה ראשון שיש מציכו לזה שבדומה מזה

 שלא מפני זה כל עם במעשה בכור היה שראובן אימי כי אומר בעניןמכירתייסף
ליוסף הבכורה באה כן על רחל היותה חשב כי ההריון בעת במחשבה בכור היה



nvfy שלעזה פרק חייט ^
 המיושב׳והרשימפ לם1ע ה(א מהביכה(למע!^ ככאן במחשלזנן ?בטר היל סטא

 הזאו;כעחיג הפחינה שלש לאיי ק המעשה.(החקיקה,אס שלם ילמטה יייהגלילה
 שעליה לאיי השבי;באמי;,יגס יה^ היסיד אליה שביעי אז ייהיה המקפל ממכה

שלישיע לאיה לך ישדאביא • השעל שביעיעאל שהיא מאחל שבע העטלה ^
 י^ס עדים שלשה פי יעל מלבינה העחלעהימיס מיכה לפעמים ^!לעלכי ייספל ^

 במכליט יאדי דאכבעעא בקטפא בחיס דכשלי ביימא כהכא ־ *. לשיכי יזה דבל
אחע אחע״אחעיאחע• לממני דשאלי ואעטון אדי כשלעא לסמלי ינאנבעחא ^

אקע ־ לקבלה אהדלין אדכלא.אחעלכלאpעשבpא,אbעדכללp(דהא,אPבל
 ילא באחדיעא ״?,א בלה א7Pכ שליין עדאכיןpעיאpעאpדכלא.לבעלא רישא ̂ר

 לממני שאלי ̂כאן דכלא אמא דהיא יאמע דמטאלהאי לעלמק,בעל חעפלשן ^
 יממש.אמעישבעבגין ישלעאמעיאלצעאמע ישעי/איזי; אמע יאמר גזמגאזמכי

 דאימא לאעלא ידיען בדלגין עלאה אימא דהיא אמע להאי ילעדא לאמשכא
̂,יעל לכנס מאעליהי עמיקין נהלי ילאמשכא עעאה  כהילין עלין דין יימא דא ישל
 בבליל לן הכה ־ עלל הבשלים כעי׳יים דא עעאה,יעל יאימא שלאה אימא כמדא

 כך יאחעיאהל שהיא העלמכיהככלליעבבינה השלש על אמעאהעיאהע^כאמל כי
 אהע שאמ' במה העטלה אל הגיש אהעישעים,עד אמלי אעכלם.יזהי מיכה עמה

 שיד הכי • לשיני זה הביכה כשעל אלה סייעלדבלי האירה בספל וגס . ושבע־
 גדילה בינה בדלן הביכה מספילע למעלה כשכעקיל ספיליעעלייכיעהיא 10 קשר

̂א מקים בכל יהכה ־ יסיד היד מפאלעכנס נבילה  ספילעיסיד בשלה שאעהמי
 יהביכ׳קזשלע שביעיע למעלה ביכה למטה שביעי יסיד זה בדלן שבישעהיא שהיא

 שבי הס ̂י כי העלייכיעיהכיכה העשיליעבט הספילה קישל כג׳ייסיד סשליע שש
 מקים ככל כי דע שידעעזה יאהל סשליע• לעשל יהיהיד יההביל המלכבה פלקי

 הלבה יבמקימיע הביכה יעד היסיד מן הספירה סיד היא שביעיע בעילה שעמצא
 על כאהד כלס יגידין ראייעכאמניע;עידין הס אלי כל עכל־ היסה־ יעד הביכה מן

 הביכה כשכקראע שאכימעהיליסמהביכה,זגס מפני היא&בעהיא כיאסהיסיד
 דפ(סשלזה.יאסאנימיכין שזה מןהיסיד אז שאכזמעהיליס מפני שבינגיעהיא

 שכמנה לאיי שייער שפן מכל שבע היא זה העטרה״ימפכי ישיא הפשלה אל שביש
 יאהל ־ יאהיל פכים טלגלהיזר אליה היזל אז כי היסיד יהיא המהשבה אל שביש ^
a ־ ז׳ל מהספר'הכזכל האלה הדבליס על יאיל כעיב אליך להביא יכי5זה,ל שידעע 

 אשעכלל יביה שביעי ייס דאיהי פה שבעל עילה לא « השביש ביים אליזים (יכל
 ביים הכא עלעזמכין ־ מהכמה דכפק דכעב בעיקפא דכלא קיימא דאיהי עלמא

 ביים אלקיס ייכל ־ השביעי אעייס אלקים ייבלך ־ השביעי ביים יישביע ־ השביעי ״
 יישמע ־ כמלקדמין עלמא אשעכלל דא השביעי ייס לעם שבכעב שלה דא השכיעי

 יעלקכעיב ייכלא דלבייסאסכאדא יבספרא בייסהשבישדאיסידאדמלכא•
 ביה היי כייהא דקאמלןדהא יסידא דא יאכן מניה כפיק דכלא מלאכעי מכל הנא
בטיל יהיא לכלא גדיל(מברך כהן דא השביעי אעייס אלקיס ייכרך ־ מכלא יעיל

ברישא



קען ■רקשדשחעמרי ח«ט
 מהמאמ' אחיבריר לך והכה • עכל שביעי לברכה(איןרי שריאן ביה וברכאן ברישא

 האיוהעטר׳ ־ ארבעה יהס שלהם יהטעס שביעז כקראי המדיעאשר הס כמה הזה
 שבידיהשכיה היא השלם לbנשת שעמה ימפבי העחמין השלם הי;חלי; שהיא על

 יכשכעקיל הישיד דשסאל הייבלשהיא יא יה סבא יישא רב דעי; לפי הביכה היא
 אל שביעי היא כי היסיד יהשלישי • שאמרתי כמי הביכה'שביעית אז למכיתמעכה

̂יה הביכ  ממכה כמ מישך אז כי שבת היא זה ימפגי יאתיר פכים חיזר גלגל כי חיזר י
 את אלקיס ייכרך כאחר יעליי גדיל כהן שהיא החסד יהרביעי ־ שביזנייכפש יזהי
 לפעמים כקראת החלמתלסבתי שגס למעלה מלחשה שביעי יהיא יכז׳ השביעי יים

ילא שביעי היא שכת שכל חזה לכי יעלה ונם ’ ־ ישבתכשכתחילמחכי שביעי
 יהחלכיתשהס זהיסיד שבת־ יאיככי שביעי שהחסדה^ מאחר שבת שביעו כל

 האלה הגדיליס יס שידעתהעקר יאחר • חהס אחד כל שביעי כקראי שבתית שתי
 הדריש שהתחלתי קניית הששה בענין להאירך ראיי ים יילאתחכבכי הימים בעכין
 לפכיך עריך שלחן יהיה היחיס משין שהנעתי ההצשת יעל בזה תליי זה כי בהם

 כאח׳בספר עליהם קנייתהאלה הששה כי אחר הרב הלא ;הזה הדריש אל להככס
 היה הכזכר ינירה כספר מעתיק היה היא אס כי מכבידי pm י׳חיתמיתיכי' ינירה
 אין בכאן והיא קניות הששה באיתס האנילית כל כליל החשכה באיתה כ« חיכא

 שכך השכתבכלל ילא השבת חדת עד חהגדילה שהם החיל קניית כשש אס כי כיכתי
 יחיםיהסיחיבראשיתהכזכריסבפרשתבראשיתיהששה כקראים יהז׳האלה אמר
 יהשכתשכת הכל כברא בהם כי המעשה יחי יהס בראשית ששתיחי כקראים מהם
 חיתחית י" ינירה בספר אחר יעליהס קניית הששה הס אלה יהששי שיתבאר כמי
 כיתיה הלכה אימר הז׳קניותאבלאכי בשין אימר שהיא מה מכחיש יאיכי י ־ עגל
 הששה באיתס כי חפכי סיתיתכיכתו ינירה מספר שמביא הלאיה כי חטשייה ילא

 בכאן איחר והיא השביעי בהם שככלל לזמר בהכרח החשכה באותה הכזכרי' קניית
על אפרשכה כך יאחר הכייתא לשין לפכיך יאביא לבד־ החול יחי על שכאחרי
 אחתריח ייה בלי ספיח עשר אל־ הדק העיין אחר פיילאחר תסבול שלא מתככתה

 ריח כ' הקדש ריח זהו ידבר יריח קיל העילחיס חי של שחי יחבירך כריך חייס ̂קיס
 אי/תחהם יריח י*יבפשיטי' ג׳אחיתז׳כפילי' כבאיתייתיסיד בה יחנב חקק מריח
 כמין יהניבן עריגה כמין חקקן יטיט רפש יבהי תהי בי יחנב חקק מריח חים שלש

 יאיפכים הכביד כסא בה יחנב חקק חחים אש ארבע ־ מעזיבה כמין יסבבן חיחה
 מלאכיי עושה שכאחר משני יחד יחשלשתן השרת יחלאכי יחייתהקדש ישרפיס
 איתייתמהפשיטיתיקבען ג ברר ריס חתם חמש ליהט(חלי'קל) אש יישרתיי ריחית
יתפכהבהס יחתס הנדיל בשמי  יפגה תחת חתס שש ־ ביקי חתמי למעלה {׳ק̂נ
י למטה ^  חשב חתם‘שחכה ־ בקיי יחתחי לשיי פכה מזרח אתם שבע בייק י
 חתם עשר ביקי יחתחי לימיכי יפנה דרים תשעחתס ׳•' בקד יחתמי לאחריי יפכה
 יריח חיים אלקיס ריח מה בלי ספירית עשר אלי ־ כדק לשחאלרומתחו ישה נפין

ת חיסואש• מריח•' מ ע ס  ולהבין •עגל• דריה נשן• מערב־ ־ •י'מזרח מ
I 4̂ א מה עש־כע *



1עש עיאןיח ■ריק חייט
לשני הזאתכחלקי; המשנה דעכי האיען* כזה לבארה הזאתצריך המשכה שדר

 מהחכמה ממחיל הר(ח(^(לזה סדר לפי היסידיפ־(השני סדר לפי האחד חלקים•
 סדר לפי מפחיל שהיא מפגי חהכי/ר המחיל ולא חיים אלקיס כקראמרוח היא כי

רמז אחממהם ריח שאחר ימה מריח ריח יהכינה הריח היא היסידימיהחכמה
 היסימת מכל i»b אעפשהיא לכקר׳ריח דא ברא אילידי יאימא אבא כי הכפר על

 העפר כליל יבמים החסד. אל ריחי מריח מים כך, אחר יאימר הריח היא עקרו
 הפחד על רמז יט חחים ארכעאש אחר כך יאחר • יסיע רפס יכהו מהי אחר ולזה
חי כפני סדר חמחיל ועמה הארכעיסיממ־ סדר נשלייי ככאן הכה  הי' בעגין ̂ע

 כי חפכי הארכעה בחדימ הזכיר שלא מה חמימה לשין כהם הזטר ולזה ריחימ
 • דכריי סדר היאך מראה יעג;ה ״ קציימ הששה חמם אמש ושל יקי של כשמות

 לנו יכהכרחיס היאממחיליאיחרחחסחמםריםכררגאימממחהפשיטימיט'
 הקצה יזהי הנזכרת הסכה כעביר הזכירו לא כאן סעד הכתר אל רימז כי ליחר

 על רים שכאח' ליחר ממצא אם כי כיקי יחממו למעלה פנה אחר עליו אשר הראשון
 כי יידוע יכו' מזרח חמם אח ככר התפארת שעל חפני כן לומר אפסר המפארמאי

מחת חמס אחר כך אחר • העטרה היא המפארתיהחערכ ככאןהיא המזרח
 האצילי' כי ידעת שככר האחת לפי יגם דעמהרחכן לפי היסוד זהו יכו' למטה ופגה
 היבש׳יכו' יתראה אחד מקים אל הסמים מתחת החים יקיי שנאחר היסיד עד הגיע

 יש בדר רכי5 די הזה כעגין הארכתי וככר היסוד היא הפסיק בזה הנזכר והאחד
התפארתשכקרא יכי׳זהו לפניו ופנה מזרח שכעחתם כך אחר אחר • האצילות

 יכו חעגיכ *זמם שחנה אחר כך אחר ־ בחקיחי הזהר חספר שהכרחתי כמו מזרח
 ופנה דרים תשעחתס י חערכ היא שהעטרה כן גס הכרחתי וככר העטרה היא

 יפנה צטן חמס כך אחר אחר • ימין לצד חהחסד ענף שהיא הנצח יכי׳היא לימיני
 מנהגת העטרה האלה חדות שתי עם כי שמאל לנד שהיא ההוד היא יכי לשמאלי
 כמו האכית יהפחדשהם החסד תקף לסכיל מכלי לא כי ובדין בחסד הזה השלם
 כענין לתעלה כזכרי' האכיתהס שהם והפחד החסד כי: ושד • במקומו הרב סאמר

 העשרה כאלי זה ולפי כלבד אלאלעגקאחד מהם להשתמש ראוי יאין היסודית
 והכתר ריחיתהנזכרים וששה הארבעיסידית כהם ספיריתכלל עשר סהם דברים

 והיסוד התעלה והיא קציית ששה כאן יהיו לא מבלתי כי בהכרח מהם אחד היא
 המערב יהעטר' המזרח היא והתפארת התחת והיא השני הקצה היא השכת סהיא
יאחיר פכיס ושמאל ימין מטה מעלה שלמים ונמצאו הצפין וההוד הדרים והנצח
 ראיה וה על והביא השביעי הקצה הוא כי עליו אחר הרב אשר שהיסוד מזה נראה

 עם הזאת במשנה כללו יצירה ספר שכעל לומר בהכרח כי כן אינו הזאת מהמשנה
 ראיה להביא לי היה הנזכר יצירה ספר סל אחר ממקום קצמתהנזכרי׳־אבל הששה

 שאמרתי לסבה סשהק^מת אם כי מזכירתה אינו סבחסכהןהזאת מפני לסברתו
 במספר הקצוות חיכה היה ואס הריחי' יסדר היסידי סדר להידיעגי סמיכתו מפני

 מהספר אח' במקיס אבל יא ולא עםר> אתר יצירה ספר ובעל ־ יא זה לפי היו שבעה
הנזכר ̂ ■



r נדק חייט x h d קעח עער
שכל מפגי האמת חהי שכעוז איתם מינה לבד אם כי מדבר שאיני הכזכל

 הראיי מן היא שכך לאחת מליינית השלש קצייתכשנחשיב בשבעה האציליתכליל
 בענין זה דרישי בתחלת שאמרתי למה סייע זה יגס הגיף אל כנשמה שהם מאתר
 יצירה ספר של המשנה לשין יזה לפעמים הבינה תן להתחיל שראיי הימים מספר

ד בלד סבעכפילית תכנג ^  ידריס צפין יתערב תזרח ימסה תעלה ז׳קצייתשהס כ
 הקצה היא הקדש שהיכל מזה נראה הנה ״ ׳ באמגעעגל מכיין הקדש bיהי

 היא יהמזרח היסיד היא יהמט' הכתר היא המעלה יידיעכי בכאן שהזכיר השביעו
 חשש ילא יהפחד החסד הס בכאן יהדריס יהצפין העשרה היא התפארתיהתערב

 הבהיר תספר ראיה שיבאאביאעלזה האביתיבעה בכלל שהם מפגי לגעפיס
 בענין להפסיק שלא כדי נלאאביאנהעתה הנצחים אל חשש M אחד שבתספר

 אפשר אי התפארת על בי כיין בכאן הנזכר הקדש שהיכל תאתר יאם ‘דרישני
 הקצה שהיא הבינה שהיא לזמר לני יש בהכרח כן יאס במזרח כללי שכבר ק ליתר

 יהיא הקציית סיבביס עליה אשר העצמית השכיעיתנקראתהנקידה כי השביע
 שאמר במה שהזכיר בלשיןתכיין קצייתידייק להנקראי הפגימיתיכלמהשחיצה

 שהיאמכזין תכיקנראה באתגעאבל יהיכלהקדש מכייןבאמצעכיהיהלזלימר
 היסזדשהיא יהיאהסיבלתאיתיאי ממנה התפארתשמקבל היא ממכיחיהמכיין

 באמצע לשין .גוניךp יקשה ל יא ־ יאחזר פגים חיזר כגלגל חיזר יאליה אליי דטס
^י מצאיסהקצזזת כילפיהאמתהכקנדההפנימיתאשרממנה  למעלה שתהיה א

 שבספ׳הבהיר יאעע ־ נביעתס מקיר יהיא להם פנימית שהיא מאחר באמצע היא
 אלה לדברי סיתר איני התפארת על באמצענאמר מכייז הקדש היכל כי מפרש
 יצדקי התנין איתי ילפי לפנים תשמע באשר אחר המדיתבחיפן מינה ששם מפגי

 החיים עץ תנינן הא הזהר זבספר • רדף אחרת דרך כי הזה בתקיס לא אבל דבריי
עין היא שנין תק מהלך ט  • עלססיא ישייא מנאמי p שירה (יטשא קיי) (דף לעי^ י
 הזהר דעת לפי כי בבינה מדבר זה ימביארהיאכיכל ) ממאן כד ל3 יא זנשזיס

 שעליה החכת׳ שהיא החיים ממקיר שליקנותראשינ׳ מפני החיים הנקראתעץ היא
 יידעתשהחכמה בראשית יהיאליקעתמימי בעליה(קהלמי) תחיה זהחכמה נאתר

 גם כי בעגירה ידזגייתה תחתיה אשר לכל המיס מתפלגים זמיזנה נקראתראשית
ט כלחיתישדי ממנריישקי  פחית לא הבינה שהיא עלאה עלת מההיא דנפקי כתה י

 סברתיביה* ינכינה גנתאאסקברירה כאןשהיאבתציעית איתר יבכינה ייתר
 אני בדברי'הנכבדי׳האלה יאח׳שעררתיך ׳ כלי הבטן על רימז בכאן זגני(אהזכיר

 הימי׳שלפעמי׳נקרא דברי בענין זה בתחלתדרישי שהצ^י בעניניס להאריך ריצה
 ילפעמי׳שביע ששי לפעזיס יהיסיד שביע ילפעמיס ששי ילפגגמיס שלישי התפארת
 ששיתילפעמים רביעתילפעמיס לפעמים זהעט' עשירי ילפעמיס שמיני ילפעמיס
 מעל ילהסר ״ האלה השניייס באי מאין לידע ראיי שמיניק ילפעמיס שכיעת

 כל לני המידיע הבהיר מספר אחד מאמר להביא צריך הסנירים מסיה פגיך
עליין כתר מאמרית י' כיהי מאי * לשינז יזה הדק העין אחד האלה הדברים

U 4-J■ ב מה



חחייט ש ^ ק ר שר * ע
 אנחנז עשני היא ׳!קיס יי׳ה(א כי דכיגיב 5<שלא עזיי ימי ־ יעמי יייבירך ברין

̂מ; מכמה שכיס ככלשמיעיי, הממחד האחךיס להכי^לה,דיעאיןד ̂^
 שחצב מלמד אלקיס שלישיי;ממנבהי»רהאיצרהחבמהממצבהריח : מ

 צור ואין דכיזניב והיני ציריי; בו יעשה ברית וחקקן התירה אימיומ כל הקבה
̂ל,כ) כאלקיכו  היינו רכיעית מאי רביעית הייני לשלישית ־ כאלקינו צייר ואון (שמי
 חמישיתאשי ־ .הקבה של ימיני והיינו כלהמילס w ימשדיו יזכייתיו צלקיתיי'
 )W לביים ( אמית ילא עיד אראה לא הזאת הגדילה האש יאת שצאמר «[דילה

 מיימינים הקדושים והשרפיס הקדש חמת ה| הן פיהו ימאי הקפה של שמאלי יהיא
 א להם(יחקאל וגבה וגביהם דכתיב למגגלה עד הגבוהים הנעימים הם (יישייאילי©

ד ויהיאיר אור יהי אלקים ויאמר דכתיב מ  היו גדולים אירים שני יוחנן רכי ל
 לגגתיד לצדיקים האחד(גנזו הקלה ולקח מוב כי נאמר השני ועל ־ דכתיסיהיאיר

 מלמד C לא (תלים בך לחוסים פעלת ליריאיך צפנת אשר רבעובך ההדמה לבא .
 מוב כי האור את אלקים דכתיבוירא מ להסתכל יכולה כריה כל אין הראשון שאור
 מוב וראה עשה אשר כל הקבה ראה מאד עוב והנה עשה אשר אתכל אלקים נירא

 דכתיב והיינו לעולם ונתנה לבנתיביחכמה בו וכלל מאואהטוב לקח ובהיר מזהיר
 נקראו ולמה שמים ערכית הוא שביעי מאי ל) («םלי לכם(מ׳ נתתי טוב לקת כי

 בתמנע והוא משמאלו ואש מימינו שמים ומלמד ראש כמו עגול שהוא לפי שמים
 באו מדתהאש מצדו ומצא האש הא שלום היכיהש ומכניס ומיס מאש מים שא והוא

 ששי אלא אינו שביעי * במרומיו שלום עושה והיינו המים מדת מצדו ימצאו המיס
 ימאיאיהו שביעי לסניסיהוי ונחשב כלם את נישא והוא הקדש היכל שכאן מלמד

 עילם של מזרחו שביעי ־ יתכלית סיף לי אין הזה המקיים כך סוף לה שאין המחשבה
 לאמה ובא אדם של מהמות משוך השדרה חוט הות כי לישראל זרעם בא ומשם
 מזה טוניס כשישראל מג) (ישעיס זרעך אביא ממזרת דכתיב הזרע הוא ימשס

 לעלם בא שכבר לזרע מן רעים וכשישראל זרעחדש לך ונתתי זרעך אביא המקום
 מאותה אקבצן ממערב ומאי י בא שכבל (קהלעא) ודורכא הולך דור שנאמר

 משל הזרע■ כל מתערב ששס מפני מערב אקרי ולמה ־ למערב תמיד שנוטה יודה
 אביו מבית לוקח יהיה בחדרי וצנועה נאה כלה לו שהיה מלך לבן דומה הדבר למה
 לסוף • ליקחתהכלומצנעתאותיתמידומעככתהכל והיא תמיד לה ומביא עשר
 בית כיהי ומאי אקבצך וממערב דכתיב והיינו קבץ ויזה אסף מה לראית בקש ימים
 ואחכמקבץ במערב וזורע מביא שממזרח מלמד זרעך אביא ממזרח דכתיב אביו
 שמקיים מפני לו וחביב בעגלס אחד צדיק להקפה לו יש הוי מאי שמיני שזרע* מה

 ומצמיחוזמגדלוומשמחדאהובוחביבלמעלה מכלכלז והוא יסודו כלווהיא העולם
 למנגלה ומקובל למטה,מתוקן ואדיר נורא למקלה ואדיר נירא למטה וחביכ ואהוב
 הפפשי'■ יסוד ואמרת אמרתשמיני • כלם הנפשות יסוד יהוא למטה ומקובל מתיקן

 דמכרעג משוס הוי שביעי אין ״ )לא שיייע ( וינפש שפת השביעי וביום כתיב והא
א ומאי י בינייהו מכריע והוא לעיל יתלת לרע תלת אנין ביניהוישית אקרי טעי

שביע



קעט -עער עלשח פרק ; ח«יט
 ימים ששת כי דכתיב המדה כאימה שכת שהקכה אלא לא כשביעי היה יכי שכיעי

 שהיא מאמר לי יש מם(יום שכל מלמד (שם) יכו' יאמהאר׳ן ע&היי׳אמהשמים
 פעלי כידי המסירה הפעילה שהיא מפגי אלא כי ככרא שהיא מפגי לא לי דין א

 הקכה אן> ישממי,כלס פעילמי לפעיל השכיעי יים בא לכך מעשיהס יחיימי פעילמס
, ילאעידאלא?וגדלה?שמקדכמכיבייםהשכיעישכמייכפש  היי ימאי (שם)

דימה הדבר למה! משל • שבת דכמיב הכמה יהיי מלאכה ביה היי דלא זי שבימה
 שלשה חיים מיס ממקיר נאהכיבע מעין יבגןהאמצעי גכית למלךשישלישבעה

 יאימרי׳לצרכני כלס שמחים ימממלא זי פעילה שפיעל ייייד משמאלי ישלשה מימיני
 ה^,;יהא משקה יהיא מממיכי'ישימים יהס ימגדלס אימס משקה יהיא מממלא היא

 אימא אלא * ליה ימשקה מכהין מד יהיי )יע יסעים ( אביא־ירעך מחזרמ כמיב
 שאמל^משכמחלק שמיכי ניהי ימאי ־ כלס את אתכ אמהלב^יהלבמשקה חשקה היא

 שיזכה אחרמ ניעמא ימאי שבעה אלא אינם הס יש^כה דבריממילה יחים שמכה
ראש ישמאל ימין רגל ישחאל ימין יחאיניהייד • באדם קציימ שמכה שהם מפגי
 אמד לבשר יהיי באשמי ידבק דכמיב זעז שהיא מכריעיאשתי יבריממילה יגין>

 שבעלגין> אלא הי? לא אלין ימחכיא ככגדן החילה יחי יאלי שחכה הרי )4 (ראשיע,
 יחד הס יעשירי משיעי ליה אחר ־ היי מאי משיעי ־; שחכה הרי היי חד (ברימחילה

 לנשן כיטה יאחד איפגיס שכי כעין יהם שכה מק מחבירי גביה יהאמד זה ככגד זה
 •האחריכ' המחמיצ האיז מאי המחמיכה־ הארךjיה(לכי׳ח מערב לנד כיעה ואחד

 הדיס יהאק כסאי השמים הקבהמחמרגליישכאחר של יסיףשכיכמי שבשבע•
 (לזאי (ישעיסלד) רשסכצחיישלעילסלחטהשכאחרלכצחכצחיס (ישעיססי) רגלי

 הכיטה זה לי ישכי מערב שכיטהלנד חדהייייזאיכיהיזה לכצחכנחיס-אלאכצח
 אימא אלא המרכבה איפגי אחרמשכי יהא שלישי ' שלמטה־ היי ושלישי צשן לצד
 • מלמאעכל מרי נצחים חד כצחיסכצח גככצחיהייכיכצח כמי השכינה סיף

 אלא הבאמי לא בדבר קצרמי שהבאמי מחה יימר אריך היא היה שהמאחר יאעפי
 יימבררי ימישליס נכבדים מדעכחהעכיכיס יחחכי לעכיככי ממני בלבד ההכרחי

 אתגהלה לצי וצי אליי נחזיר יעמה ־ דברמי אשר הדברים כל היטב עמי לפניך
 כלי אבארני ילא החקייה המיעלמ מחני להעלימ שאוכל בפריששבאיפן לאטי
אבארם(אקצר דרושי אצל ממני יעכפהדבדיסההכרחייס. שלא

עשרה חאי_ניהי הימה הזה הנכבד כמאמר הראשונה השאלה ̂ • יכלתי, כפי ש
 שביש מאי אחר השביש אל יכשהגיע יש עליין כתר הימה מאמר(מ;יהמשיבה

 יידיע עגיל(כצ שהיא לפי שמיס כקרא ילמה שמיס נגרבית היא הימה המשיבה
 ששי אלא איני שביעי יאיייר עלזה מקשה יהשיאל ־‘המפארמ על נאמר זה כי

 שביש ישי; לשנים יתחשב כל? את כישא והיא הקדש היכל שכאן מלמד אלא
האחד . שכיס הס מכאן התיעליתהשלים יש־ סיף לה שאק המחשבה היא ימאי

 סדר לפי כחכהכך יאז ג׳ ינס כחכה אחרים בחקימית שהתפארת פי ש! אף ש
־ הכמר אל ששי היא כי בששי לחכימי שראיי כראה כן גס בראשית של הימים



̂ר חייט ׳ פרקשלשח̂ע
 המספר כעגין לשכיס מעחלקת אחינ מדה אמפשהיא צי השני יהתזמלי[הנמרץ

 שוף האין שהיא הקדשים קדש אל ושביש לכתר אל ששי ישכיעי ששי יהיה וה ולפי
 במםפל האחע ־ בחיכיע שפי במספר זה לפי לו ייש הקדש היכל נקרא הפפאר' כי

 שיהיה יראיי אפכלס יהניש הקדש היכל שהוא יהשניפבמה 5מהכי המפמיל הישר
 היא שביש שיינדיהיא מכיל היח אשר והדבר לשנים ויחשב הצד מזה לויפרון

 כיהיא באמצע יפישבהיטבמלפ ועפה סוףיפכליפ לה ין שא הטהורה המחשבה
 מספרים לשני שפשמש אפשר בעצמה המדההזאפ כי מזה כאמצעהספימושלה

 הקדש היכל צי ממנו שנראה הזה מהמאמר עלי פקשה ואל • פשלופיה חליף לפי
 הספק הפר רמזפי שם כי הבינה על שנאמר אמרפי ולמעלה הפפארפ על נאמר

 מןהכפר ישר דרך לולד כי באצילופ אחר דרך דורצים אנחנו בכאן כי והוא הזה
 כך אחר באמצע: שהיא הקדש היכל יהיה שהיא ראיי האופן הפפארפיבזה עד

 מפני לו יחביב בעילם לולהקבהצדיקאחד יש לזה *הפשוכה היי מאי שמיני סיאל
 יאמרפיסידהנפשיפיהאכפיכ השיאלאמרפשמיני ומקשה העולם־ שמקיים

 בניהו דמכריע משים שכיעי אין ומפרץ )לא שיייע (וינפש שכפ השביעי וביים
 היא מכאן התועלפהשלה וכי'־ מכריעביניהי פלפלרעופלפלשלוהיא לשיפאכין

 לזה זה שאמרניילפי לצד מן שביעי שהיא הפפארפ בערך שמיני נקרא היסיד כי
 שביעי בזמנ׳־יהיא מילה אל ייבא בריפמילה בו שהרי שמיני ביים נעש׳מילה הטעם

 נצח שהם מלרע פלפ פפ׳יבין חס׳פח שהס דלעיל פלפ בין רל ביניהו דמכריע משי'
 שהשבעמדו' מזה העלינו באמצעמכריעיאב יג׳יהישי' ג׳ יהמכריעבין מלכופ היד
 היא השביעי שהיא ביניהם האמצעי יהקצה קצייפ שבעה יקראו צן גס לבנין סל

 אחד שלשה יצירה בספר נאחר שכך האמצעי היא שהשביעי חזה פפחה יאל היסיד
 אחכחקשה מכריע• ואחד שלשה חול שלשה שבעה האחדחלקן־ שחד לבדי
 ומפרץ ליה• וחשקי חנהון והייחד מג) זרעך(יששש אביא כפיכיוחזרח והא
 הזאפ הקישיא יש׳ ■ כלס אפ כך אחר חשקה והלב הלב אח חשקה היא אימא אלא

 אל הרמוז חיים מיס מחקור הכובע החשן חן איפס חשקה שהיסוד שאחר מפני כי
 והיא הזרע בא מהמזרח אחרפכי יהא זה על מקשה הגן באמצע היא וכי החכמה

 ודבריך הפפאדפ אל חשקה היסוד כן ואס הקצייפ מאלי אחד שהיא הפפארפ
 אל בא שחחיח כ״:י היסוד אל בא שממזרח האמפ כי ומפרץ ;זה אפ זה סיפריס

 חיים ריח שולח בכללם החוח אל גם הגוף אברי כל אל לשלוח חוזר שהלב וכחי הלב
 ייפרכאיפ באופן וחחזגו חפקכי היא כיהלב ייפרילאפחופ לא הזה העכין כך

 לדעפחכתי מסכים יזה הימנו החדיפשלמעלה t לשליח חוזר1 אליו וממססחשבא
 פיצאופחייס מחני כי לבך כציר משחר שעגפחכל באופן והלב המוח הטבגגבעגין

 מפני שאחרפשחיכי כיהי מאי השואל שד שאל ־ כלס אפ המשקה האמצעי והיא
 יהפיעלפ שביש היי בפעולה אך לחשבון השמנה כשלמי ובו השמנה כפחלו שבו

 כשנמנה חהאציליפ הישר הסדר מספר לפי שמיני כקרא היסוד כי חזה השלה
היא כי שאמרנו הפשלה והיא כפשלה שביעי בתמפהוא אכל הפכארפלשביש

מכריע



sp פרק^טלשהעשר חייט
 מעחלק ה(א ר5שהמס גדול והעליממזויגיעליג איגכלס וחשקה גזג׳ כין מכריע

 אחר ומספר המדוע מספר מצד אחד מספר יש הזאעבעצחה לחדה כי העכין לפי
 טעחא ומאי שבעה אלא איכס הס ושחכה השואל עוד הקשה ־ הפעולה מצד

 ימין רגל ושמאל כילוידיחק ומאי קצוועכאדס שחנה שהס מפגי אחרעשחנה־
 ודבקבאשעווכו דכעיב זוגו שהיא וגוףובריעחילהחכריעואשעו ראש גשחאל
 שעי חזה העלינו ■ הוו חד ובריעחילה דגוף שבעה אלא הוו לא אלין געחכיא

 ובזה ובריעחילה גוף שהס הוא חד והיסוד שהתפארע האחד תועלועגדולוע־
 כהרבה לאחד יחשבו ייסוד שעפארע העיחה חן אינו קצווע שבעה יהיו העגין

 האצילוע כל כי חזה שנראה והתזעלעהשכי ־ בו בא אשר החקוס כפי מספריס
 והשוקיס ופחד חסד עליונועוהזרועועהס הג' הס הראש קצוועכי לשבעה יעחלק

 1וכי הוי חאי עשיעי המקשה עוד הקשה ־ שבעה הס וזיגעו והגוף והוד נצח הס
 השלש חנה עעה שעד הזאת הקושיא וש וכו יחד הס ועשירי תשיעי ליה אחל

 שכשנחשוב הזאת בשאלה עתה השבעכונתי בכלל היו השוקיס עלייניתלאחתולזה
 שהיסוד מאחר ועשירי תשיעי יהיו החדיתאשר הס חי כסדרן עליוניתלשלש השלש

 תשיעי והתשובהלזהשהנצחיסהס ■ למעלה שאמרנו באופן והשביעו השמיני היא
 גברה רחמי' חדת כי וזה שנה תק מחברי גדול מערב לצד נימהההס ואשר ועשירי

 ללפים חסד זהחכצר על ראיה ז׳ל חכחיס שהביאו כמו תקכעחיס הדין חדת על
 הדבר לחה אחר ובעגשהרשענאחרעלשלשיסועל_רבעיס(שס) וכו׳(שמיעלד)

 ■ זה גב על זה שבו להן אחר חקוחו אחד לכל ושס בניס שבעה לו שהיו למלך דוחה
 מסובב הריני להס אחר ־ חחך אתרחק ילא למטה אשב לא אני התחתון אייל

 ולחההוא (ישעיהו) אתכסולואהאתכסכלהיוסוהיינוחלאכלהאקכבודו
לכם אמרתי ככר להס אחר ־ הבנים הס ומה ־ ולקיימם להעחידס כדי ביניהם
 ברא אלקיס בצלס שכאח באדס ככגדס וכלס להקכה לו ציליתקדושיתיש ששבעה

 גוף ושמאל ימין שוק ושתאל ימין יד ואלוהס־ אותס־ ברא ונקבה זכר ותו א
 לכשר והיו דכתיב באשתי שכעהוי והאאחרתשבע־ י שש הרי וראש חילה וברית
 נכאן הנזכר הקבה כי מזה חמאר הכה ־ וכו׳ מצלעותיו );והיא (יאשיתג אחד
 מחזק וזה האנילית כל הכוללות קדישית צורית שבעה לו יש אשר סוף האין הוא
ד י האצילית על כאחר קצייתלפעחיס השבעה כי. שאמרתי מה עו מצאתי r ו

 ■ לשונו וזה עשירי נקרא לפעמיס והיסוד רביעית לפעחיס העטרה כי כסה
 רית ההוא וסליק ד׳חתכיתבעיא כך ובגין ליומי היא רביעית ישראל כנסת חזי תא

 הוה בשוגג להא כוקחין עגדא ולא ישראל לכנסת נייחא וכדין חאפוןאחרין ניחוח
 דיהוידכירליזלעלס בגין פסח עבדין עשר על ארבעה דאיהו הראשון ובחדש
 דשראל שככתא ואפיק טלה ההוא הוקטל לישראל לה קדשא דעבד פסח ההוא

 דאיהו בעשור אתחברא ככסתישראל בעשור ארבעה ואתחבר חסאבא מאתרא
 מניה ויסתלק טהור דאיהו חאן כך ליי׳ובגין פסח וכדין בעשור אתריה ורחיז צדיק
ליי'כנסת כסק קריב ולא ביה י׳ דאיהו דצדיק קדישא רשיחא ערלה(אתחזי ההות
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עטר פרק חייט
 כיה איי; לאקריב דאי יטמא ערל ילא למקדשא לקרכא חזי דהא לצדיק ישראל

 מאי ־ עעשה מציתלא על איעכרעאלא לא כלאיריעא דהא טעמא כרעימאי
 כססת דאיהי גרים קא דדרגא בגין ^א כרע מציעטגוה דאכין ימילה בפסח טעמא
 כללא1(לא< בעשה לאחחלרא בעיא עעשה לא מציע יאקריא פסח דאיהי ישראל

 יאתכלילבמציע ימציעעשה מילה דאיהי צדיק איהידא בייםימאן מדעלילה ביה
 כך בגין לין לקרבא אעחזי לא כש בר אעגזר לא יאי בלילה ייס מדע עעשה לא

 בפסח יכן למקדשא כפשיה יעיל בכרעדלא ידייכעליה עליה עעש' לא מציע קיימא
 ליי" פסח ברכשילאקריב יאילאעביד בבעלה בעיאככסעישראללאעחברא

 נפשיה יאשעציאע דפרעה מעחיעידא אפיקעיעיה ילא ידייצעליה עליה קיימא
 עבדי היי לא אי ישראל דהא במצרים ייסאבא יאשעארעבאערא קדישא מאערא

 יעשיע האביב אעחדש כעי׳שמיר דא יבגין הייכפקיןמעמן לא אלין פקידין ערין
 דכלא אעכללא י עעשה לא דכיקבא שמירכללא (לכליסיי) פסחליי׳אלקיף

 האיפה עשיריע עמר מניה ימקרבין אביב שעירה שעע' בההיא דהא האביב חדש
 הטעם לי יכראה עשירי יהיסיד רביעיע איעה קירא שהעגירה מביאר הכה יכי'

 רביעיע־ היא כן אס לחסד שלישי העפארעהיא שדעכבראדיאס חפצי כעטרה
 היא אשר חילה בריע רלכיהיא י׳ דאוסד שאחל במה רמז הטעם היסיד יבעכין

 יהשכיע לחכמה ריחזע הראשיכ הייד כי יייצר של יידין ידעעבשכי יגס לדיגחעהי"
 יצירה כקראעעחעבספר ראשיעיהיסיד היא החכמה כי יסין> ראש כחצאי ליסיד

 שבאציליעכי היאהאחרין כי ראייעעל להביא יכברהארכעיבדרישהאציליע
העפארע שכקרא מהטעם עשירי היסיד כקרא יגס • כלס כלליע היא העכירה

 לפי הזאע בבחינה עשירי היסיד גם סי^ לחין שכיעז היא העפארע אס כי שביעי ,
ד * הישר מספר סדר עו  חלכין דהייבירישלסלעעאעשרה שסעאחזיעד ו

 עשיראה דאיהי דלעילא יחירישלס אסעלקקכהחכה ילא אעחרגע ישיעיןלא
 מנשה 1אח אחזיהי אביה רחבעם לעעא מלכין עשרה יאכין אעקריאא ישביעאה

 באיריעא אעדבק בישילא דבהי עשיראה היה יהייכקיכד יהייקים יהיאחז אחין
 אסעלקע שכנע' ירישלסיכדין יעל עליה לשלטאה לסטר׳דשחלא אערא יהב כדין

)(ירמיה יישראלדהייבירישלסגלייעלדאכעיבאיילכיכיפכההייס  דאהיא (
 דהא לשלטאה דשריא דשחאלא רזא דא ערב צללי יכטי כי • ייס דאקרי עלאה חסד

 יעשירי כקראעשכיעי העטרה כי הכה • עכל דשחאלא לסנירא חילא אעי חהכא
ד ׳ כפעילה ראשין יים היא אשר לחסד ישביעי לכער עשירי עו  כספר חצאעי ו
 כדי כקראערביעיעיזה שהעצירה מהטעם שלישי כקרא היסיד לפעמים כי הנזכר
 דשא הארץ מדשא אלקים ייאמר לשיכי־ יזה הרביעי־ אל סיחך השלישי כי לסמכה

 ליע דהא פרי יאיהיעגשה חיים עץ דצדיקדאקרי דרגא ■ י>) ראשיי; ( עשכיכי'
 פירפייס^ בן לי;< ילקבליה עלהארץדיקא יזרעיבי בויאיהי פרי בכלהרדיעביד

 ייחא בהאי זמצין מלין כך יבגין יאקרלבריתשלמא (יאשימייט) טין פירמעלי בן
דשבמא יי״א לאיהי לצדיק דרגא לקבל יחד דמפארמ דרגא לקבל חל טיב כי

דלעילא
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מ ק  דאזריעת עגאה רזא <jp מא • לשבע משבע כיה שלי דז״גא לעעא כמי הכי ד
 עליעאי כילם דאתכציל טעת׳ מאי איהל דשבעא יימא לחכל פרי ששה פרי עז מאי
 באנריעא כעיב טעמא מאי אלמר מחי בן שמשן רבי דחגיכן איהדבגין עלאה רזא

 כש דבר דאלרתיל מפני י לאיש אשה עלקח כי ןלא כל) אשה(לכדיס איש יחח כי
 מחזר דאכדעא מארי אבדעא ליה דאתאכיד כש לבר מעל אכעי ולמעכע לאהדר

 )4מ מכחה(יאסי לאיש נהזרידז ההד אקרי איש צדיק זהאי דיליה אכדעא למעבפא
 סמכא דמארעחטר• ברזא רביעאי במס דרמיזא ישראל זכנסע כדאוקיאכא

 אעכציצ דשבעא צדיחיימא דאעריהדהאי יכישאה'מלמעא^־ןדע<ןכ^אמג
 ב«צ כך בגין דיליה יאיהזאנעי רביעאי לייס סמיך למיהיי עליעאי טימא יאערמיז

 ייב) op הארץ על השליט היא יי(סן> כעיכלעעא כן יכגין אבדעי על מחזר אבדה
 כד שעיעאה אלפא דאיהי שעיעאי כייס כאתריעהימיס דאעידאיהי בזמגא אכל

 ייסרכיעאה חילקאדידה ייעימשיחאדיימאדקבהאל?>שכיןאעגדככסעישראל
^ יאערמיזא אזלא  דשבעא יימא צדיק דאקרי לבעלה למיהיי'סמיכא שעיעאה ביי

 עסיככגכרסיעי רקבה כארץ חדשה יי כרא כי דכעיב יהאי פעירא ליה לעקכא
 בקר ייהי עלב ייהי כעי כך יבגין שעיעאה ביימא דאיהי דמשיחא בזמכא איהי לא

 מאיטעמאאעיסףה׳מהדלאהיהכןכשאדממיאכצמצ (לאשיעא) ייסהששי
 בעלה כדייעי דשבעא יימא בבעלה אחראה׳דאככסעישראלדאעיאלאזדייגא

 דא כז) (ישיגיה ןאלהחעפראיבגיןכךכעיכיכאיהאיבדיסבארץאשיר5לאק
 הצהמטארמכאןכיהעטרהכקראערכישיהיסיד •י כדיחי^שע^^אלעגל

t o גסצקראשמיכי כי שעבר ממה הכרחצי יכבד ; ישכמגייששי שלישי 
 העע עקרת צבא שלעעיד מכאן צראה יגס • לי שמיעבקראי שששה נמצא ושוירי

 ’כיהאיכיי• ומפני ששיעעשבעלהכיאזכראי>חד^שארץבקלעסיכבנבר
 • ודגצזעציאה.ה יהסימן יג יכזנעילהיעילןאכעכלךהעיעליאיהס כעביןזה

ת ל חו ת  בשלשה עליי כקצייע בין בימים כין המספריס חליף ט הראשין ח
 לפי השבי ־ ההיא המספר בעחיל ממכה אשר העחלעהמדה לפי האחד • דבליס

 האציליעייש סדר לפי אחד מספר לה יש בעצמה האחע המדה הפשליעכי חלין>
 נחשבים לפעמיס עליינזעכי השלש חליף לפי השלישי פשלעה־• לעי אחר מספל לה

 יאז לשלשה בחשכיס ילפעמיס אחד באיפן יהיה המעאילמהס לאתעיאזהמשפר
טה מהם הקעחיל המספר  כי בעפארעיהיסיד בעצמי העכין יגס ־ אחר באיפן י
יי במספר החליף כא מיה יגס לשביס ילפעמיס לאחד יתשבי לפעמיס

ה ל ע תו  העחלע על אס דכריס משכי אחד על יאמר קצייע שלשין השבי י" ־ ה
דה הסיבביס הקצייע על ןאס 3שהיאעאמ^^ת הדבלקספי  כפסיק ישביהס מקי

ע ̂ יכ^(מ!יםיט) מקצה.השמש ^ ה השלישי התועלי ב ט  יהעערה ^
̂על ̂̂ה  יי י י מהדלצא לממכי העחלה שוי ̂^

 מהביבהעד השכיעייעהיא העחלעחספר זה מפני בקראעהעחלה שהכיכה ימפגי
^ PSVP א מי t 4tf



רקשנקעעור8 חייט
 התועלית •־ גלגל,חוזר בדרך הבינה אל מהיסוד זה שגס ויחשך היסוד

 לחבלחהבינה אז חוזר כי שבת הוא ולזה היסוד והוא למחשב׳ שביעי בייש הרביעי
 הגדולה אל שבישע שהיא העטרה והיא לבעל שביעי יש וגס • חוזר גלגל בדרך
 שלפעמיס בה החלוף בא ומזה שבת היא גס זה ובעבור הפעל התחלת ממכה אשר

 תחלת היא אז אשר בבחינתהביב' חגעצרתוזהו שמיני נקראתכתשבעולפעמיס
 שמחנו החסד אל שביעית שהיא שבעמפני נקראת ולפעמיס : ■ ההוא המספר
 מראובן ראיה זה על וגלגלתי ־. יבנה חסד שלס כי והפעילה הבכין התחלת

 ראיה הבאתי הבכורה,:וגס משפט ולו למחשבה בכור וזה למעשה בכיר שזה ויוסן>.
 שהיא אתת מוכה היה הבכין מדות למטת כי ואתת אחת מאחת הזהר מספר

מספר ראיה הבאתי וגס * עם עליון לחבר* כלאחתמהסכדי עם הביכה ,
 הביכה t מהיסוד יתהפך וגם היסוד אל מהביכה היא השביעי כי;מספר על האירה

ת,, • זה של דפוס זה גם כי עו תו  אשר מדיתהם חמש כי החמישי . ה
 נקראת,שכיעו העטרה כי שביש נקרא ולזה התחלה ובלאקתמהס שביעי כקראו

 החסד שבישתאל היא וגס גלוי דבר כל בה ולמנות הכפרדיס לשלס התחלה והיא
 כל בה למכות התחלה והיא שביעי כן גס נקראת הפשלהגהבינה התחלת שהוא
 אל שביעי הוא כי שביש כקרא היסוד וגס ־ הבנין התחלת וממכה נסתר דכר

 בספ׳האורה שאמר כמו הביכה ועד לחכיתשבישותמחכו התחלה הוא וגס הבינה
 * למעלה מלתט שביעי הוא וגס בפעל התתלתהבכין והיא שביש נקרא החסד וגס
ת י סין> האין של היכל הוא כי מפני שביש התפארתהוא וגס על תו ה

 בס כלל קטוח הששה בחותמות המדברת יצירה ספר של אחת שבמשנה הששי
 פנים ישיזאל ימין חטה מעלה קציית יסודותיששה ארבע כסדר ספירות העשר
 המדברת בחשכה אכל השבת* שהוא היסוד גס וולbקציית הששה ובאותם ואחור

 צשן חשיב מזרח ומטה מעלה שבעה,.קצוות שהם ביסידיתאוחר ולא כקצוותלבד
 המכילה היא כי הביל הוא ובכאן השביש באחצעשהוא מכוון הקדש והיכל ודרום

 קצוותלפעחי׳ שהשבעה ראיה תחתומתןחכאן שש עליוכיתעס והקישרתשלש הכל
ת סוף: כולליתהאציליתחראשיעד ל ע תו ה  החלוף בא כי השביעי .

 גס ששי גס שלישי התפארתנקרא כי חצינו הפשלותולזה חלוף כפי היחיס במספר
 והעטר׳רביעיתששיתשבישת עשירי תשיעי שמיני שכיש ששי שלישי והיסוד שביעי

 לסדר ששי שהוא והתפארתאאפי ־ ראיות הבאתי זה כל שחיניתעשיריתולברר
 מצד מספר לו שיש וכמו לשנים שנחשב מפני שביעי אותו קורא זה כל עם הישר

 אל שמכיל הנזכרת פעולתו מצד מחודש מספר קנה כך ששי הוא ואז הישר הסדר
 הזאת הבחינה באחצעולפי מטון הקדש היכל בכ^ן אחר ועלח הטהורה החתשבה
 התפארת כשנחשזב הישר הסדר לפי שביעי שהוא גכהעגין וליסוד שביעי נקראת

 :יוכריעביניהס והוא למטה ושלש' למעלה שלשה כי בפעולה שביש הוא עם שביש
ת ל ע תו  שמיני והוא היסוד שהוא שמיני ביום בממו בא חילה ברית, כי השמיני ה

 :הנזכרת לסבה ביעי ש הוא אשר התפארת אל סמיר אותו במשכנו האצילו לסדר
התועלת ״ =



קפב !ויקשלעחעעד חייט
 האדם שבנוף הראש לאחעמגד עליזט׳ השלש כשכחשזב כי התשיעי התועלת

 אק׳ישם דבר הס זבריתאשר שוקי׳ימף זר(ש׳(בשתי בשקי הכל<ל האדם שטף כמנת
שהאניל נ(ר(תקדישית השבעה כנגד שבעה הס זינתז זעש ששה הס כק הראש

 המף כי העשירי התועלת ס7קיסעשהאתהא1כנלס! כי האקסיףלקייס
כיעכס זר יכנס שלא ראזי זה כאחתזלפי זהימלפעמי׳כחשביס התפ' יהבריתשהס

, :יןלבד«הנקיל
ת י מכריעביניה כהעיהיא וג׳למסה ל ע תו  המשקה היא היסיד כי השני׳עשר ה
 חייס מיס ממעין אתכלס המשקה באמנעהגיף היישב הלב לדמיין יהיא אתכלס

 היא בכאן התפארת שהיא מהמזרח מהזרע מקבל הבאי׳מהחכמהיאאפשהיא;
 מהמית מקבל שהלב כמי ככללס הייזרח אל יגס המדית כל את ומשקה חיזר

 המזין יממתיין מתקן היא החייסכי לי ושילח המוח אל ומשקה חיזר יהלב ההרנש
 בעגין גדיל ספק יתירץ יבזה • קבלו שהיא טיב ייתר באיפן מתכנתן על והשפע

 בכמה מניני אחר ימנד שהחפארתחקבלמהזריעית־ נראה אחד מנד האניליתכי
 בספר יגס :יהפחד החסד תקף מחני וכי ראש איתי שקירא הזהר מספר מקומית
 למעלה הס אס והפחד החסד שהס הזריעו' שסכי יאחרו כראש איתי ממשל הבהיר

 ההשפעה ינייר ולא * עליי להגן ראשי על כאדססמריסזרמעתיי הס ייהתפארת
 חשקה שהמזרח הבהיר בספר שאחר במה רמז יזה ־ שאמרתי האופן על ^א הזאת

 כקראי תפארתייסיד האלה המדית ושתי * כלס את חשקה הלב כך יאתר אתהלב
 שהמזרח מאח היסוד על בדיוק הזה הלשין אחז המקוס מה אבל בשמיתהשייס לב

מי  נשתמש שבחקיחיתאתרי׳ נמי הכי ואין הלב I שילח התפארתוהחזרח שהוא א
 שהיא מפגי התפארתראש כקרא כי שאמרתי מה התפארתליישב על נס ממלתלב

:כתחלה אליו בא הייתשחהס עס השפעתהזרוענת אל ראש
 יאשר האמיר המספר לש יהי׳ הט׳ הס הננחיס כי עשר השלשה התועלת

 חדת על יתרה מדתרחחיס כי ישרישי שנה תק חחביי גדיל הננח והיא מערב לנד
 חסד יעישה פסיק על חכמיס!ל שאמרו חמה ראיה שהבאתי כחי פעמיס תק הדק

 שאמרתי הדברים חחביכיתנדיליתיכל אחי הינאתין הנה )כ שיזיע (ויי׳ לאלשם
 מדיתשהקבלה *יג והס בי תליי שהכל שרש שהס יקרי׳בעינין יהיו הזה הדרוש אנל

 וגם ינירה בספר העמיקו רביסגדוליסותכמיסאשרלא וכבוכיכהס כדרשתבהס
 השט שדברי מאד מזהירן אני ולכן גיוס אחרי איקס ומשליכים הבהיר בספר לא

 • תשכיל ואז דרכיך את תנלית ואז ולילה יימס בס והגית מפיך ימושו לא לה ספריס
ש לעגיכט ג ״ ■ וגחזור  ככתב מהס קנה כל כי חיתמית נקראו הקנייתהאלה דע
 חיתמית לששה מתגלגל הזה והחיתם יקי והקדוש הגדול שהואשם המלך כחיתס

 שין חם כשתמנה כך מכמן יבתשטני תליא בהא הא אמס איתיית הס והטבעת
 בחספר האחד מעלת לה יש כי פשיטיתה מנד מקכלתהרכבה שאיכה סאלן> עם

I־ ־ 4^ כ מו * I



פז עשר שלשח פרק חייט
̂כיטעהנק אישזיגסם• מע׳ f>)W אמת 6שה( תמא כילך יעלה אי*יםעש עי

 כמספמ יקו ט הטכעת (הוא המנתס
 אקיק (כשתמנה אקיק ה(א המנכרת
^ כזה מרובע כמשפל יעלס פעמי׳

אמת־אמכ׳ בידך
 יקן שהוא התותס

ה חכמה מורה  סנ
 ̂!נ' בהה ט (לעת

ק יסד בחכמה  א
 וט׳כדעתזתהנמר

 משליג) ( («׳׳
 והטבע'שהדאתש

ש על מורה ^ 
 יסולותשהסאויר

 הנזכרים אש מים
 אשר בספרינירה

 הזה הטבעת עם
הדברי׳ כל נחתמו

 נדמיג ולשכמים לנכיאים שנראים
 מיולנשים שהם ממשיכשלטוי (לא אנשים־

 ‘ כמגליע ירה הנמנה זאע כי אמשייו נירה
ייעבאר מדרס אייה׳
 ליונין הניר נל לנו

 <ג ולא; ישרה דין
 מן הוא ■כי טןוומה

 איזיז הקמוייוע לנו
 ודמות צלם נין מגין
 העליונ׳ הנשמה והיא

האמצעי יקו הנמשל

 מפגי לא אדם האדם
 כדא הגשמיו' הצורות

 ילין בל ביקי אדם
 לrמו׳נדמוwכ נמשל
 לעני ימו שהוא אדם
ילין בל • במר:ב אדם

 עעווז ורחב׳ שעח ארכן הלווזו׳ ;וכנגדם
 לעלמים עולח לוח מכל ומשני • ג׳ ועכין

 חשבון ומא וגג שניחם בין שחם וששח
ח' עם יקו שחוא חגדול חשם ער̂ו

 כי אמד כבחיר שמבואר כמו אחחנח
. חשסזכלכטיוחיומונחיםכארון*

I_____ ג׳ השם של חשרש כי ל עכץ כי ואולי
̂פגי מנין ז*ל שיזכירו המקומות וכרוב אותיו  במרכב דס א הנק
 באמת נין זה על כי שאם' כמו ירמוו כנגדם ששים או ששח
׳ מהשתלשלות חן כי הם אישות שש

 עלאח׳מחיוה אמרו חאישי׳העליוני׳וכן
אמרו •וכן דטרא פולסי שיחין למטטרון

עח חמלו שלמת אמר וכן זל• באליהו ---------------
̂משלש׳  וענין (שירג) לה ששיםגכוריםסביב . המשתלשלי

, ״-״ Wק«וות משש קזגח שכל לפי הששים ■ רוחניים יסודות
 ליקר ומששע וישגית מעשר אחד כל כי מעשר כלול אלו שאי יקי אותיות

 אשר הנשמה שהיא שכלל אמר וכן מכולם• כלולה ספירות שום לחתים אפשר
 הנאצלת באד׳התקעון רכואוהוא ששים הם והדעות חזנורות אלן ־כלתי חותם
 כבהע׳ נמשל אוי ממני ספירו׳ שש שהם קזגוות שש מספר סון» ̂ * יסודות שלשה

 למתא רמו שהוא זח על ואמת י רבבות עשר אחת שכל הלותו׳ וכננדם
 כעי כן אם • דמסאגא שהיו רכוא ששים ישראל שהיו מפני ורחכן שה0 ארכן

נראה ההצעות אלו העליון והעורו׳שזיעולם יעו׳“ כל כלל * ׳
vn שלם התחתון כשהאד׳ כמו עליהם שכינה שתשרת ראוים 

שנעבור נשלמו'הנפש זה על כי ואולי • ’ ‘מעלה זוכאות כ
 כיו לו יש אוי אדם נק כדי רכות פעמים למנותם משח נעטווה
 פ נאומם לסתדכק י מעלה מספ׳שלמתגמת חם אם לראות

המתלנשים המלאכים ־ שכינה עליהם לשרות ראויים ויהיו
 הנק׳פכי בזהרהאלהי חכם התא'אוכלוסהאומר־כרוך ואמרו
צק׳ ולכן במרכב אדם ■ עה ודוד • הבל נכלל בהם כי הרזים
הנמשך הזהר אישי׳עש יי׳הגדולה לן ואמי ביחד הששת הזכיר

הס כל כי וההוד והנעה והתפארת והגבורה מבואר• ווה ̂א
<לא כשמים

ט ששה  פי׳זולתי ו
 והרחב הארך כי

 יחשך וחזה שוין
 תהם; לות שכל
 לשלשי׳וששה עילה

 •־מ נד לכל כי
 ששה מהארבעה

 הד לכל כדינם הם
 מהארכע'גהס*יכ

 לו׳ הכל כין נמצאו
בכל



קפג פז פרקעזלעזחע^טד חייט
 עי׳מאיוישאלו “יקסיב׳במלעששת ולא (העמק הזה (לרחכ והארך ליח גכל

יקשר לא ששחע לשש רמז לס לימים כן גס נקרא והמשולש המרובע שה»
 לפעולם מן מון לזמן אין לעירזש זל כעי כי ב הם האועיוע צורת כי וטכעת מועם

 הזמן אכ ־ מויי׳ביקול לס כי לפעל מן קזץ ולא ומשלשע מרכעע כהם ומחצא כחועמו'
לס ולפועל ולפעולה הלוח הוא והטכע'

 דב׳א׳׳כשלקבעעקלע לך הזכיר אמנם כט) ובארץ(דל במטיס וכ̂י שסובלס עצמו
 לראשון לעי' כפי יו׳חממלכההרומזלעטר׳כמושיתבאר• בארנוש|יןח(עס

 לליוע קוזר שלזמן כ« הכתוב אמר האלו ימים ממת ועל ; יסידית שלשה כלי
 לעעזלס אלהיועוגס ואת הממים את יי' עמה ימים ממת שהם אמס, שהם

 לס ואק סמיפ סלם ופיר׳כיהמלימי׳הזמין לא) הארץ(שיווע : )-נמצא3כ יוציאוע
 ללויוע אל לוראל והארץ הממים עם יסים ממת והתקין המבלמתר אמנס
 לפעל וגס אלליוע* במלת ב׳ יהסר ולא הבנין עקר מהם מהחוע׳והכל נגלה

 ללזיזע אל הוראתו מבת היסוד מהוא המביעי •וביום ממת ועמצ' כהשתלשל('
 ב לאלליזעלאיקשר האלו הימים וקבלתסדר וינשמ,* שכשעיהלוקועיש

 עמכו* קזן לנר שאי« יום • לתפארת ראמון יום בממומם ״ כנגד טפקיס ו»נ
 קדמות תקשוב ולא הם הפועלים עקר מהם לפי לעטר מיני ;̂העצס, שם צרון
 אנל קלילל לנמנאים מיום לפי הימים ממומ בסדור ראשוני׳ ומצורף מ, שהם
 לא כי אמר מה מהוא לעטרה רמו מיני י׳יק האיפן בזה &ב
 של אור נברא שבו לפי טוב כי בו נאמר הכל עולה יקוק יןןו

 המשפט כי דינור הנהר והוא גיהנם בזה והטעם צג*
 יוםג׳להסדודלפהד• לאלקיסהוא כי מפני- קצמף

ואמר r - האוו; להפלוד אין
. ; ־ ; ו̂־ חהשנימ הראשוני . , _____

 לעולם שכנרא קדם נלוי שום מקדם ליל שלא השלישית ולא מהשלישית השנית ולא
 לכתוניםבפישם ־אמנםאםאכיא(מרי'שלימים , יזותחית עב ^כנגד מהרכיעית״יהוא

יימש נמצאים ואקלםל׳דניים שמים ונם והיה • הנמצאים.בהם כל שנמתמי
 משמת שליל גגזשת לומר לז וליל נ' יקשר שהם יסודות לשלשה רמז שלשה עכיין
 קלפגולל קק מלפעלונם קק לוא שלומן בתכלית הנמצאים. שכל אש מיס אויר

 בלתי גכיאי׳ולפעל דניים לס ולזמן(לעעזלל יסודית השלשה מאלו להם הפשיטיתיש
 כילזמן(לפעוללנניאי׳מןלפעל נברא דבר אמנם היסוד הוא עצמו היסוד יאיתי

 הפי' כעי כן אם מקודשי'■ ילם קדמון ולוא בל מממבלי חוז לוא בזל( שנמסר התיתס
 (אזא י י מבואר וזל ^בלכרק יקשר לאקרזן הייתו למור מוציא ואותי,החותם ספק

n ׳ ■ והוא אלקי אור הוא החותם כי באחת
 החותם הוא כי יקו החחתי׳הנקרא בלתי גדולה או קטנה לעשות יכלת לו ואין כחי

ת ־ ותחתיכים עליונים נחתמים הזה: החותם ומס הגדול קבל  היחים סדר ו
עמן להלחם חלצי כגבר ̂נא ואאזור הימים במספר הרב דעת אחי ראית כבר וכו׳

 כפז לקשוב לן יש
 ש לפנימי למגין

 ל!ולי(תלס סההייית
 קדומו׳כיאיןכלקדש

 אי« כי לשמש הקת
מל פעלה גלוי יק



( ח,

חייט
 שסכריתיע הסכה היא מה ואמצאהי ידעתי יתן מי כמפה <הכ יאת גקשת(תצים

 מתמלתהבכין הימים מספר שמתמילים המקיבלים ריב הכהיגבעי המספר לשמת
גמלי אמריו יהכמשכים הרשבא גס כי כזה היה לבדו הוא שלא (ידעתי בתדרד ■

 כמו הזהר ספל הגדול המאור לראות זכו לא כי מפני הזה כדרך הדרימ הדור
־ ̂ ; וראה ובא שא^טפפתזחתהספר• , . ,
 אסצראילתינו^ ירד רביעי ביום ואסרו יהירקיע׳בתוך * לשונו זה כספר^סזהר יו ־־׳ ’

 fwpn'ow‘לשידזבוישמש&חהקשה המי'הכארזאכפרטלאפרשאפקמזק
 יחי בו וכתיב אסצרח היא שבמיתות ואתגרי דשמאלא עלאיןלתתאקכרזא

 והזכירו מארה לשון והוא ו׳ חסר דמארת א ז דשמאלא בסטרא מחלקת הכא
 חום עלולי׳לקבל שהם לפי התינוקות ז״ל ̂ איהו והכא דימינאהוה רזא הכא עד
 ה׳לנעח ויום ־ האסכרה המולידים וקוד c מחלקת אסגיאו̂  וכגין א1דםמ! רזא
 לתפלה רעון יום והוא החסד מדת שחו׳ ? בכלא שלימו איהו לימיני/ימינא דא בין

־ כוונתבר הדגים נבראו ובו ולתחנונים ובגין י
חשבת הז׳ליסודומא יום דוםו׳להודי :

 מחכים ולו לעדיקים העפון האוד והוא העולמים חיי והוא הבא עולם שהוא וזגדול
 שיום מלמד וינפש בבהיר ואמר ־•' כה יגיעי יחנו ושם יסעו משם כי הנפשות כל

 אמר זה ועל הנשמות בל פורוזות משם כי אמר ועוד • הנפשות כל מקיים השבת
• במנין אחתן השבת יותדוהנה חאזנילות נמשך ולא הבא העולם מעין חשבת כי

 השפל בעולם וישגיח היסוד שיפעול חראוי מן וחיה מכולם מקבלת והיא נגגין) (סא
 הזה חענין ועל ההוא באור להשתמש ראוי העולם חיה שלא אלא חבל יסוד בחיותו

(סאמיזואפפגמל) חבה לפני אמר׳שבת נירה ג המחשבה שלמות על במשל אמר
 תהא ישראל טסת הבה שפזא) הפועל לו(סא אמר • נו;ת לא ולי זיג בן נתת למלם

• הבריאה בענין שיתבאר כמו המחשבה תחלת שלמות על משל והוא • זוגן• כת
 אחרונת שהיתח נקיהמפני בלשון חשבת שהזכירו מה והכי משל באור אמנם
 הביאו ההוא באור להשתמש ראוי העולם היה שלא לפי ממלם ומקבלת באעילות

 במחשב׳להבראות עלה שבתחלח לעיל המחשב׳שאמרנו שלמות תחלת על המשל
 שיחיח והגון שראוי לו ולומר בתחתונים ישגיח אס מקפיד חיה חשבת כאילו שנים

 המחשבת שתחלת מפני השפל בעולם שליחותו לעשות שליח לחעשות מקבל לו
 והוא עליותיו כשמים הבונה שהוא השלישית שאמ׳לו אמר לכן ■ המעשה סוף הוא

 ולעשות ממנו לקבל כלומר זוגך בת תחיה ישראל כנסת חתיא באגדה הנזכר חב״ח
 שהיא ובעבור • השבת עם העטרה והנח השפל בעולם ולפעול ולהשגיח שליחותו

 מפני כלה נקרא׳ ולכן שבתותי במלת שבת היא גם נקר׳ היסוד שהוא בשבת כלולה
ק • הכל יסוד היותו בעבור כל הנקרא ביסוד כלולה שהיא  ממנו חעטד׳המקבלת ז

 וחנה במסיבו המלך בחיות׳עם נקרא׳מלכח וכן • כל נקרא׳חיא לכן הכל מן וכלולה
 והיא ישראל שומר׳את היא כי לעט׳זננ ושמור ליסו׳זנז רמז זמר ■ ושמור בשכ׳זמר

שכת “בער שהזכירו חבית שלום והוא ושמור זמר הוא כהכנס׳שבת והנה ־ הלילה
והיא



nsp פרקעלעחע^^ר ח״ט
̂א כד צולימ( כל תליא כיה דהא 6b כיה כעיב כימיכא כך «בגין  אעער א</ער_שמ

 שמאלא מקלקעדאעער מההיא מכיה אקי/קףאשא(רעזא(נפיק מתלקפ(כהה(א
 כדא1אשפכל(כע כלא דמשה חכמפא ־ נאפדבק אפער בשמאלא יגהכס נהכס

 מחלקי; בימיכא(כהה(א מחלקפשמאלא דבלאשימה(ה ביעבדא דבדאשיפאשגח
 מם דאיה( דאמהעיפא עמ(דא ביה גהכס(אפדבק ביה נפיק שמאלא ביה דאתמר

 לימא כחיא סשרק(גיהכס (אשכיסלתרין מחלקי; (אפריש ביכיה( ין!!יפאיפאל
 עמ(לא ה(א השלישי הי(ס כי הכה b(בכלא שלים בימיכא(ה(ה ילbJאי «שמאלא

 • זה לפי ראשק י(ס ה(א אשר החשל אל שלישי הפפארפ(ה(א שה(א דאמצעיפא
 בלע^ כככש( א(לי הקצ((פ*(אס ראי(פאחר(פרטפכפבפיסבלר(ש לזה יש ופזל
 עספ הזאמסהשבא שביעזכי יהיהי(ס כאזפןשהימל צרידלשבב כי מפני הזה

 שביש יש כי במ־(שהקצ((פ באלפי שביעי(כבל; כמכעהמת!( (כשכפחילמהחשל
 העקר־(השביעי ה(אהיש(ל(ה(א למחשבה למעשה•(השביעי שביעי למחשבה(יש

 ישזד שביעע שפי הס זה מששק(פ(על יאי(פ הבאפי העטרה(לזה היא למעשה
r>wi • n זכ(ל שהם (עטרה m )שפד בימי( כפצלה שלא אעפי כי הריזק של כפש 

 שממכה על כקראפשפר שהביכה של( היצירה בפי׳שפר (בפב ב( יי׳כ(צצה ר(ח הזהר
 ה(א א(ק זה באי הזה העכין הקצזזפעל כלרזש הארכפי (כבר • המספר הפתלפ
 בדריש שס הכרתפי השכי כאזפן בישזל(גס השביש יזם בא המשפר(ממכ הפתלפ

 הבהיר משפר ראיה הבאפי מהחשל(לזה אפי׳שכפחיל שביעי ה(א שהישזל הכזכר
 מלרע לג מלעיל ג' בין מכריע ה(א כי על שביעי כקרא הישגל כי הזהר משפד עס

 לשנ(פ בטשפהזה הככישס מהכפהכזכרפמי מאל פמה אני באמצע•(לכן מ(א
 של(לג אלא הזה הצער לכז לי הפפארפזלא הראשזן היזס ל(לקר(א3המ(ר השלר

 א(לי (אס • שלישי י(ס שה(א שא(מל אלהחשל ןחזזר למעלה מלרג(פ ששה דל(גשכי
 הפעזל(פ א(תס בימיס(כי הכעשזפ בפשלנפ ;שק־ מצא( כי על הביאסלדעפהזה
 הזאפ בלשכה לפגים שאמר במה עללברזהימיס(זהרמזהרב לפידעפםמ(ר(פ

 הרביעי, ט(ב(י(ס כאמרביכי הליןשלא שהיאמלפ לעטרה שמסשכירזמז לפי
 הקשה(קשה מלפהדין שמ(ש שב( לפי הפיכ(ק(׳ על אסכרה ירל ברביעי כי לפחד

 ה«פכפ לשיער(היא מעשה שה(א לי כראה אדרבה b( אסכרה היא שבמייעפ
 שלא שהסבה כסלרהאצילזפ(זהכייל(ע(כר(רה(א שיהיה רא(י הימים שמספר

 כמשך שממכה מפגי טיב בה שאין הגב(רה אל שרךמז מפני ה(א ס(בבשכי כי סאמר
ע ריב(כל כל משם יב( שכ<(פבפחי שהיה בשעה כי הקטר(ג(המחלקפ  • ע

 אין כמק(מס כפכפים הזהר גדזלזפמשפר ראיזפ זה לכל הגהכס(יש אש משם (גס
 טיב כי נאמר (גס • קרח(משה בעגין טהבאפי מהמאמר עפה(בפרט ל(כרס צרך

 נברא( דפ כי כפגל שה(א מפגי הפפארפ כנגד מכ((ן ה(א אשר השלישי כשלכי(ם
 מף(בריפלבר ט אימר הבהיר ;(בשפר השם ב(׳של ביש(ל,ששכיהס כפ(ל ה(א (גס

 שהטמהכמצ נראהמזה )4 (ישיהס אחדזעלהיסזדנאמראמרגצדיקכיטןב
מ כי נאמר לא כי היאךאזמר יעגד ׳ ־ זה עם מכיין השלישי טזס יהלא כעטרה ט



Tflעעזר ms^p־iiחייט

 לי«ל1פי׳כיסש»ימ ««•Rpj»5»j< זחיא אתת סברא טילורעלפי1עןהדעי הוא
 שלן® יש כאשי אב • 0 לתרי ימי ?מסזד «ס«פ א??רן' דעו כזס שיש אעמי הזהל ייספר

 • בהכרת נכלל ת3י אוי התעוי מל בניתשימא י כן ואס * חיים' אליןיסVלבר ןו'אלו5א
נגתןיןןלנ^לתןדייי׳נהם כי נגיעי האיש 0J1 כפחד מהשלאכתצא כי'טוב גתנאצש

̂יא התמזעו^תשלענוה ’ ׳ הדין חדת ס̂י
 היןתכ»ני׳לשת'משיןן חש:יום וזךע דוכמיט תלמידי עוגת זחיא והראיס הקשה
 ויפים שנתות נמרט שהוא האיש אז :,בית 3חשלו וכאמר הין על,כי שהביא

®  להמשיר כדי טמיס המלכה את בכיתולשקוד חתשאר׳חוא הווהפתל הרט
 או כי מלד־ תלש יןת והקדושה חכרכח והיא השלם והחמר 1שצרבי'^ ייפגי
 מדאיישחתתדשה• מתברכת ישראל כנסת כי שכשבת והלא אסצרה ירד

*VJ מאפי לן יקשה ואם ויברך שנאמר וכמו למעלה ומתקדשת הוא ה קש 
 ומח באןפין הנביא אותו ויקדש השביעי את״יום אלקים ביו׳ הכבר׳ הגהנס

בקרבכם אק תרשה והיא ׳ לו יש נעול • שצי
» ה ר פו «ין ה כי

העתיד ׳  על היה הנביא עאפר כי להשיב יש • העתיד איכלבתד׳הפחד האסכרה כי על 4הזה לף
 ק<רא השס אשר השרידיס אל אפנס • כלל דרך • לשונן וזה העשרה של בקליפה אס כי ״-י■

 • פמאר ווה הוה גופן אתילן תדשה כשפה יש על להאיר השתים ברקיע תארת יהי
י׳תזקיהאןתר הארןמארתחסר•

 תארתלתתא יהי אותר ר׳יוסי * דדיכא קילמא דדינא תזקפא ביה מארתלשריא
 כמלא דאיהי מארתבגין תליא עלמא(צה לרביי אסכרה תליא דבה סיהרא איהי

 איהן השמי׳דא צרקיע ‘ נהורא תקצלא דלא דאתחשכא ןזתנין נהנרין מכל זוטרא
היכללאדכלמעיןדכטילכל קי^דאי  ללא כמרא להאי פהיר כהורין(הוא י

 בגין אמרנין איכון»יטן bלתת׳ מליין וכיה תארה ההוא בה דאתדבק בגין נהרא
מ׳ העט׳ על נאמר מארת כי כברור תזה נראה עכל־ דכהורא זעזרו  תאתר ואס • ו
 שביעיתלחסד היא ד׳נהעטרה במס ש׳האצכרה מאתר כמלכות תארה באה היאך

ע אפילו היא׳הרציעיתבתספר צי שכאמ׳ אס • כגיס משכי לתרץמאחד «ש  סדר ד
 מתנו מקומו' בכמה הזה כספר כזה האנילותמאתרשרפכבראווזרבעגמואמר

 אבל הת' שהוא הג' אל סמוך הרטעי מספר אליה יתפשט ביתד שדפכבראו ומצד
 הי^גיותושם בדרנש זה כתפתי וכבר שביעות היא פנה שכפרדה״והןצת'לראש מצד

 שכאמר (אם • רכיעיתבימיס היא העטרה כי על מהזהר תזקות ראיית הכאתי
 לחדש בממשה כאמ'ברביעי ועליה יכיעיתמהשם אית היא כי על שטעית שנקרא'

̂ל ן«■  נלי דלותי פה המלך דוד אמר הרסעיתבאיתיותשעליה היא וגס (יחז̂ק
 שכי יוס שבאר הרב דרך לפי ונס • במרכבה רביעית היא וגס קפ) «ה(שיע(תליס

 והלא רחמיס שהוא בנצת שבא ה' מס זה עס תסכיס היאך דין שהיא מפני בעטיה
 מרמס אנו ולזה והוד בפתד בא^ס צי שלנו למספר וה' כ' ממוניס יבאו טוב יותר
א • בתתמניס בהם חי 9זןלי כעי׳ (עיין וכן׳ השלום תת(זרע עונת ו

והראיה



קגה וורק/»לעזחעער חייט
 כזהי יזהירו והמשכילים ׳ לשונו זה הזהר כספר מח נקראו הנכתים כי של והראיה
 דאנסריך מה ככל בסיכלתכו מסיגכלן דאנון שלאין קיימיןוסמכין אנון הרקיע

^  ^ל׳׳מא) (דל fe משכיל אשרי אחר דאת כמה דא יסתרא דביה וסמכין אפריון הה
בכל בההואאפריון ולאסתבלא לעיינא ולאיכלין דלאנהרין יזהירו לא ואי יזהירו

 ההוא הרקיע כזהר חהלאנטריו*
 דכתיב משכילים אנון גבי על דקיימא היא כי שבעבת היתרה הנשמה והיא
 כעין רקיע הקיה ראשי על ודחית ביה אומרים דש • שבו ברכה ת3תוס

 דהה(א (ישזקיולא)זהר הנורא הקרת שהעטרה קדושין מלפזון קחשח כי
 לאנון דזהיר זהר לאוריתא נהיר נורא וכן • התפארת עם מתקדשת

 אנון ראשי ואנון תיה דההוא רישי לומר שתקנו שבת ליל מתפלת הבינותי
 ונהיריןתדירימסתכלן חשכילי׳דזהירין כלומר השביעי יום את קדשת אתה

 מתחן דכפיק נהירו רקיעלההו׳ לההיא היסוד שהוא השביעי יום ̂ את קדשת
 יר 7ת דנהיר דאוריתא כהירו איהו ודא כנסת כי והמשכיל שמור שהוא לעטרה
 וכבר ־ הוא ומבואר ולאפסיקעכל לשבת זוגו בת והיא אש נקרא ישראל

 . ־ במקומו למעלה בזה הארכתי יותר יעאת למה הבערה להתכונן יוכל
יצאתוכו׳ הבער׳לחה להתכונן יוכל כי והטעם , • מלאכות שאד מכל

 כמו. העטרה נכדת אינה מלאמת בשאר
 פי נכרת אינה הארץ ואפי׳בעכוך׳ כאש

 שאד גם אמנם • אחד כיום תזנמח לא
 תעשה לא כלל דרך על נאסרו מלאכות

 .הכלל על ללמד יעאת וזאת מלאכה כל
 עזכיתת מטעם אסורים שכולם כולו

'קגהק . ״ המנהיג־
 שההנמרה כמו פיושו ווה ̂ החמ׳הזח וענין
̂ומע ן*1בן שלם יחיה ̂לנלהיזל  קייזהמ

 כי כן כישה <הכי«ב שהוא השביעי
 נבל כלולה היא ההמיה ״ ״ הבא העולם

 מגיניו לא ההע׳רועהזר הארץ ותשבות
 הרןמוליהשגריןליקדה העטרה שהיא

 , גסכןנפלע• ותהיה מלפעול
 בתחלה כאש'היו הדפ ההיי׳ויחזרו וזנרוד הבא העולם שהוא שם ותפארת יסוד עם

 ינוחו העולמי׳ובו לחיי מנוחה שהוא ד-גדול השבת והוא שלם היה שהחבור באעילות
 העולם מעין השב יום בי אם זה לענין רומז השבת שיום ומפני • המעשי'ויתבטלו כל

 שמתחיל חבא עולם הבה ברך השביעי יום את אלקים ויברך במדרש ואם' הבא*
 כי אמ החמה כאור הלבנה ואור כאורה כחשכה יהיה שאז ומפני השביעי לאלף
 באשה נכונ׳ עעמה הדלקה אמנם הבית שלום הוא כי שבת של נר להדליק מצוה

i 47 א מז עימ־מ

 קמלאטת כל בכלל שההכער׳היתה כמו
 כלולה קעש׳היא כן גס ־ בה והכתו׳ערט

 באשהרימז כפרט בכל(קזרלהזטרה
ט כל כלל הוא האש ט אליה א ^  ועמו ה
 כלפעולותזה הנקראתאש העט׳ פשלה
 על בשכתללמד ההבערה יצאתה ולכן

 שכיתת מטעם אסורים שכלם כלו הכלל
 ש1התד כי הטנה1 האש והוא המנהיג
 הוא מהכלל ההבערה יציאת לכו שהביא

 והוא המלאטתאסורית לכל טעם לתת
רו ;חסגישביתתהמנהיג: מ  כי א

 שהשכתרומז יר׳חפני יכו׳ להדליק חציה
אור ללבנה יהיה אז אשך השביט לאלף



•wyrvhapii חייט ■
ר  הצשז האור שבביי[ ותפני שבע בליל כר להדליק זהכצטוינן הל/מהמפגי ^ו

 • בהדלתפה האשה מצווה לכן תוה מספפ הוא העולם בזה עמנו והעל־רו
רתיעסופר יהי שפסוק נראה כי תקושיא נזהר רקיעוכז׳• יהי מאתר כי

.לחשון יס שי- ן _ מאחר תסויי דבר יהיה לא

כי תמלה עולם של אורו שכבתה מעני
מבואר ווה הגנוז האור נסתלק כסב׳חוה
תוכל כשכת והיחו'שהוא הזה ומהחכור
היחיד מרשות הוצאה איסור להתכונן
לרשות הרכים ומרשות הרבים לרשות

יוצא ואין נימה3 מלד בת כבוד כי היחיד
0 י ׳/

1 if'•''' • -- 1 1
 כי אחר לזה האחרים נזמים ההיולי

 לא רקיע יהי והוא בו הצעשפ קפעולה
 הפלבשופ אש ט הפלבשופצורה היפה
• בכת הדברים בו היל זה ולפי הויה

יוצא ואין נימה3 מלך בת כבוד כי היחיד , . t י
מר״הרהומרח יעשו שלא כדי ההוצא׳ נאסרה זח ועל להוציא ולא להכניס בא ואין
ולרמוז • שבת כמוצאי השלחן בעריכת הזכירו א״זר וכענין שבת מוצאי עד רה

 כנגד כלילה אחת כשבת סעודות שלשה עושים אנו מיכיני אלה שלשת חכור
 לקראת ונצא בואו אמרו וכן • כלה שאמ׳כואי כמו והמלכה חלילה שהיא שמור

 ככוד וזהו והיסוד ארת3הת כנגד ביום ושתים • לילה ככור והיא כה
 לשמור כיום גם לרמוז סעודות ר' שמחייב מי כוונת כי ואולי

 שלחן לערוך אדם חייב כי שאמ׳עוד ■ומה כיום כלול הלילה כי לחיוכרז הלכה ואינה
 העטרה כה להגביר היחוד כ׳בענין אולי לכזית צייךאלא אינו ואעי שבת’במוצא

 ועלת3 שהיא הדה לעולם הרומזים המעשה ימי בששת לפעול וחוזרת ומתגלגלת
 ימים ז וכן • החבור הזכרת תכן־ או לכנין תכף זגייךהזכרתהע׳ כי ומשגהתכו*

תחלת זכר קדש ראשון ויום העליונים• לימים תמזים גאולה זמן שהוא פסח של
עקרהבגין והיא גאולה הנקרא התפארת כננד והוא ראשון ביום שנתחדש החדהזו

בו כתכ11ש יום כאותו וענין ענין כל שיצא אלא העקר והוא ^
כי • הבריאה כל י%ד והוא ענינו בפנימיות הגנן p שהביאו המש/ ן כענ

שהם הויה התלכשית אלא כעולם צורחלפעול התלבשות איננו רקיע יהי מאמר
 לתפארת רומו היום כי ומפני מזה אזכור ועוד :כשכבר כו שהיו הכה מן כפעל צאו
 לילה אך • שזכתו למה חרומזי׳ ז׳ימים מצה לאכול ישראל נצטוי השבע עקר והוא

ונאסר • ההוא כלילה היה הגאולה עקר כי מפני הוכה ?כעי ?י®
 יקצצו שלא וכרי החזקה היד רק ישראל השיגו לא כי מפני לעטרה הרומז חתמץ

̂^נאסר ^̂ ? כי על באכילת החמץ לחם ^ אי  יראה בבל להם נאסר וגם גמור תי
^ • שבת כמחלל כרת עליו מתהייב והאוכלו ׳ ימים ®כעת תם כב מצא כ

חג את ליה וסמיך )לי לך(שמזת תעשה לא מסכה אלקי
םיי ״ ת ת ״ מ וככרדרשובענין עז• עובד כאלו חמץ האוכל שכל לומר (סם) ה

הוא הגדול השם כי ורמזו • לעטרה רמז הם והמלאך השליח
העועוה



חייט
 ת(כ^'כיהעמDהפJסתיfל מעם מן

r w n בטלה (היא הפסת אל 
 (בספר י התשלת( רצ(ן חפגי רצ(כה
 בעגין ככ(ן(חק(בצ אתר טעם הזהר

 בפסת יגס בכ(מ
 , • (בתמץ(חצה

 הבטר«; (בעגין
 בהכרת כי א(מר
 חפני כן להי( היה

 ששרשלמצרי׳היה
 השרים(לזה בכיר

 שתילק כקר׳חצר^
 השכיצה עם תצר

 ה שתשל יקדס
 האימ׳כיפלתשרה

 שנאמר במתלה
 צבא יי'על יפקוד

 (כי במר( המרום
 ומזה (ישעיהכד).

 ה מכמ כמתייב
 הן כי הבכירוע
 (ירעש( הכפיער

הספים:
 הוא, צלי וריח
מהממשל גדול

ו8ק עער פרק
הפגיעה• על נמוש לא הקיבן שיפמ בענין

 ושעירי'הכשיפזם הכשיפים פי׳עדים
־ הקדש מעיר הווהעא להלק היה הטעם

 לכן הפגיעה על נחוש לא פטע של כקרגן אכל
 קוששיסלעע אקאכו

 רמו סוס כעגלוקיהם והשליח • לבדו גדולות «ות5נפל העושה
 פעילקם(לא לתשלום כי הראוי מן היה, כי שליחותו ^שה
 לכן מציאותה לנטול שתי ועל המשקון* על אשר הדם בנתינ׳
 צל' אותו אוכלים אנו הכתי' אל לגגון* המשחית שיבא המזוזו׳

 ־ רחמים לח ואין השמאל מן היא כי
 אמר הגדול הנס להם להראות אבל

 ומ המשחית יתן ולא הפתח על יי' ופסח
 המשחית לבא הגדול הכה יתן כלומ׳ולא

̂ו־. בתיכם אל  הכל שהיה ומשגי לנגו
 להתבונן נוכל בתש׳ הרמוז הגאילה בכה
 למה לשאול יש בי ־ הבכות׳ מיתת ענין

 ככור שאינו למפת במד ביןטפת להבחין אם המיתהבמר
 P מרובין והיו בכורות שאינן העם שאר את להמית איגשר

 חענין אבל ;בכור לשאינו בבור טפת בין בחינה הבמרו׳והיה
 ולא בכור הע׳נקרא׳ כי והחמץ המעה בענין שאמרנו מה הוא

 ממלאכתה שבת׳ והנח הגדול בהה מפני הבכורות את העילה
 הפס' זביח' טעם וכן חמץ טע׳להשבתת שולח׳ווהו לעשו׳רעון

 היוו! וטעם יאכל אח׳ בבית טעם כי נתבונן ומהנה ליי׳• אשר
 בו תשברו לא ועעם וטעם קרבו ועל ראשו הכרעי׳על כי שלם

ואים בלילה אלא נאכל שאינו אמנ׳מה גמו' ליהוד רמז זה כל

 וביוציהלילקכיישנס
 קצע גזאתהעבולגז

 שמקים אנו שאין רמז
 1 וו מציאועש נבטול

אי׳ מ מ
כמע

כיאעפשכח לרמוז עלי אלא נאכל ואינו חעות עד אלא נאכל זולעו ש' וכו'
 .הצלי מ בעקר

 הדין למדת רומז
 (הכוכ׳אעפישכת

 בלילה העטר׳היא
 אליה רמז גב (צלי
 בעביכי' נאכל היה
 אליה הלותזים אל(

 הכל כי להראית
 השליח ידי על תלוי
ה : השולח בכת הי ו

 חעות עד אלא אינו הגדול וממשלתה בלילה אלא אינה העטך'
 נחוש לא הקרבן שריפת בענין המבושל מן גדול הוא עלי וריח

 ימי לענין נחזור ־ הגדול ליי' הוא שמורים ליל כי הפגיעה על
 למעלה זכרם כאשר לעט׳ שני ויום לתפ' ראשון יום כי הפסח
 עשירית אימר והכתוב חעמר נקריב ביום ובו ־ הימים בסדר

 העגין צל לרמוז to(לדין משעורי׳רמו והיה )מ סס הוא( האיפה
שאמ׳הכחז כמו ושמור וכור בו השב'שיש כנגד השביעי דום

וביום

 הששרה מ הזהר (בספר * העגין אל לרח(ז משע(ריס
w 47 כ



פרק^זלעזחעשרחייט

 r מן שיאנל למה
 ללאשוכימ הימיייג

 ימי <' פבח הנרמזות
 שנהם השעל בראשי'

כרמזכשמיטות־

 יהכהיויתכא היגאוה כאוליכימפכישכח !אכיאות׳ר ןרלשעירה לעטרה מזמ5ר
 שערה כנגדה מביאים היו לזה אלף בהמזעבהררי של נקבמז היא יגס הדין מ^רע

 Sh (אמרן שערים מכתת ׳הסזטה מביאה היעה זלזה הבהמןע מאכל היא כי
עה היא,  שהימים ' לרמוז • בהמה מאכל עביא בהמה מע;!!ה עז

,P שהם הראשלכיס
 שהיה במה וכן לא) ויניוש<שמןת &בת השביעי וביום י לעלמנים(צז׳ רמז
 trw מריאה־ ע%ת השביעי וביום Hסfiז׳שלb^^׳ביו לשש'- רמז שאם רל

 שהין כמי להזין׳ רמז ר־ומז ע?נית ומלת יז') (דמים ליי׳זללקיר ששעימי אם מדז׳
 כי המגיאזת בנחבל ואמר בשמיניות^ שיתבאר במו לעטרה המעש׳ןאףעלפי■

 אבל באלן־ כרמו סכל ליי׳ולא שאמ׳שבת כשבח ליי׳במו עעדת הלא חלל שנקראל
רמו השמהלת ענין והטעם י חג של כשמיני שאט כמו לכם אכל הנקןל לגבי

b̂־ יןדש ם ...................־ קדוש <'אםנםלא'^יחיה למטח יתבאר יש ןגנ
 ידוע השב׳ שיום מפני חשבת כמו כך כל צקראן כי לדמת

לעד ישתנ׳יומו ולא בראשית מששת.ימי שטכע מצד חלל
 מלאכתו מכל בו שבת אשר שהוא אלא אשר הקליפלע

 אכל לערך אפילו מלאכה בו נאסר ולכן חלל שהם סכיבם
 הואמעיןהעולם שהשבת ומפני נפש־ אחלל למןשלי׳כימי

' ממלאכתם בטלים יהיו שהפועלים הבא לנבלעל׳ביל'השבע
 אלא שתיה ולא אכילה לא בו אין הבא העולם אמלו וכאשר לאין ̂לצא אין ללזא
 שכינה מזיו שנהגין והוא בראשיהם יוישבי׳ועטרותיחן עדיקי׳ ■ארבים מרשל בא

 אבל ־ להם תפארת עטרת כי חעפון האור עטר׳ומן הנקראת לרשדהיחי׳למרשל'
 אבל מלאכה בו נאסרה לם'קבוע לו שאין פסח של שביעי תם ־ הרבים היחי׳לרשו

 כלל ־וכן שבת יום באיזה יודע שאינו כמי נפש אוכל בו הותר ־ הלא ורשלעהיחיד
 הימי׳הראשוניס אל לרכלוז חול ימי הם ■והאמעעיים המוערים

 יסוד והם המעשה ימי שהם לעיל המפורש לעליוני רמז שהם
 כי גמור חול לא אמנם ־ מהם הצמזתלשלות הפעולות לכל
 קיום שהוא לר^ז האבד לדבר הותרו אבל ־ קדושים כלם
 לימים רומזים האלו שהימים לפי דבר מהם יאבד ולא הכל

 לזה קדושה תוספת ואין בהם קהשהשוה ועד קדושים שכולם
 ולתוספת בקרבנותיהם חלוקים האלו הימים אץ לכן מבזה
 ההלול כי ההלל את בו לגמור ראוי וחדושו ראשון של קדוש

 ביום מקדושתו והאעיל בראשית מעשה שחדש לשלישית ■ • - - - ־
 ־ העליון כסא הוא בי העללן בעולם מלך להיותו הראשון שהיו נהומע^בתה

• בבריאה שהיה רומזיפבמה השביע ז׳ימי כי בארנו הנה כצהתציאלע ככח
בארץ ונקזגיר ונזרע בחרוש שנים שבשש העניןבשבנטו^ אבל כרמז לכל כי

-גיןוזריש אשר ^ןרץ תשבות השביעית שבשנה ונעטוינו אבל ■
וקעיר

 שיזל׳השבע היסלד
 הם לרשלעהרביס
 ה הקצללעלגס

 לכבד הקליטע
 די בזה בארעי

 :צרכלבתקלחל
ה  בארכלכי הנ

 השבוע יחי שבעת
רחז פי'הס לכל'



קפז עער לפלישה פרק חייט
m השמטוי; כי שיהיה למה רמז השמימיע עגין אבל n שי( למהfמההויגת צל 

 :בשמטוע נרמז בהם ש הפועל בראשית ימי הראשזניעהנרמזיעגגחששמ
 האריך השביעי שבאלף החרבה בעכין י ובו׳ אלפים לששת רמז שנים זש7ח

השביעי שבאלף ראוי כי והמכה זל מרקנאטי מנחם הר הרמבן(צם
 מתיה ותניא ממלאכתם הפיעלי׳ ישבתו

 משמטת טהשכיעית כשם קטינא דרב בריאת בסוף יהיח לאשר לרםוז וקעיר
 משמט השלם כך לשבעשני׳ אחת שנה רב החכם שאמר ומח ־ חדורות כל

 שנאמ׳ונשגב אלפים לשכעת אחד אלף וחד עלמא הוי שנין אלווי שיתא קטינא
 ואומ׳מזחור )3 ההוא(ישש ביום יי׳לבדי ולהתעורר לדעת זנריך שאתה מה הרוב
 אלף צנ)וא(חרכי השבת(ג;ליס ליום שיר הרמז כלל אשר קטינא רב ההכמ מאמ׳

 יעבור כי אתמול כיוס בעיניך שנים הוא גחל עקר והםהדהריב* בב׳תיבו
 השמי׳הם כתב טעליה רביני נ)וגם (שס הרב יהיה אך הזמן ישאר כי הריב והד

 נקצבים שהם וכשם ונקנבים מוגבלים והדבריסאשרהם ובהמה• מבליאדם
 וכחם ופשלתם יכלתם כך ונחקרים והמשכתם מפעולתם שיפסקו סבתם

יכלתם שמגעת וכיון ונחקרים נקצבים על שיעמדו כדי ולחעזר לסמוך יזנטרכו
כבר פעיליתיה ואחרי' מעשיה קצה עד הנופלים לכל יי׳ סומך וזהו ־ עמדם

וחלפה ואבדה שבטלה וחלפ׳וכיון בטלה לאלף זנוה דבר אומר הוא (מלי'קייה)וכן
 וחזר הגולם ובטל הגשם אבד כבר מיהלת שנים אלף ובאותן (שסקס) דור

 היותו מקדם שהיה ואפיס׳כמו להעדר וזהו ̂ • ותתהדש תפקד מתי העט׳ תמיד
 שהם כיש' המצוה שכאתלנו כמו והנה את להם נותן זאתח ישברו אליך כל עיני

 בשנים לני באה בראשיתכן יחי שבעה חמשכתם־'ומן בעתו(שסקיוס)ר'ל אכלם
 כן נס כן וטל אלףשכיס הקבה של שיומו החחשאחד על מזרה חריב וחד חמלה

 ליי׳(מדברכס)עכל• בשכיסשבת נאחר אלף אלףכמושהיובלדורג׳שניםנמזנ׳
̂ל ואחרו דבר'השמטה וזה שנים אלף נ׳ הם דור  בשבתבראשי׳ שנאחר כשם ר

 חס הוא ליי׳כי בשכיפיתשבת נאחר כך כס) ובו'(ויקרא היובל בשנת שנא' והיובל
 רמז עליו השלחים לחיי ומנוחה שבת (שס) אהחתווכו׳ אל איש ושבתם וכן

 ולא חם לא יודעליי אחד יום הכתיב עדבאןהנירסא כולו־ היובל סוד וזהו
 יום יל)ואחרורבותינ^לזה לילה(זכייה רומזים שנים והשש שנין־ שיתאאלפי

 מעשה בכל כי והטעם לשלם שביעי לעולם השמט׳רמז ושנת אלפים לששת
 ויהי ויהיערב כאמרבכלחם בראשית שיהיההישוב השביעי האלף שהו׳ הבא
 יבקר ערב בו נאמר לא חךבשכת בקר כענין הכל ויתבטל הארץ ותשבות חרב

 שבת הנקראת המדרגה אותה והנה והארץ נמלדזו כעשן שמים שנאמר
 אשר הנפשיתוהתענוגי׳מלמעלה תלקט נאסרו ולא (ישעיסכא) תבלה כבנד
 לב על שם איש אין כי בזמן לקטה לא מפני האר־ץ אס,עבודת בי עבותת שאר

 שבגוף- הנשמות שיכלו אחר יהיה וזה פעולת נכרת אינה מלאכות בשאר כי
 חת על הנשמות תשובכנה הששי כאלף תועיא כאשר הארץ בעבירת כמו העט

כל ̂ עטחה



ל'עחעער1רקע9 ח«יט
 ככגזי גמלתו(האר) כעשן שמים כי ספק כלי למרים הכי;וכיס וגס Jאחעואחי כל

 כלי מעקיים השלם היה מד)ואם אחר(ן(שס ואני ראשון אני לא)וכתוכ מכלה(ישעזס
 וכמוכ אחר ראשון היה אם ראשון נקר היה שלא כמו יי;אתרון הוא היה לא פכלה
 שכתיכ ממה ראיה יכיאו ואשר יכלונתלי׳קג) ככגד וכלם מעמוד ואמה יאכדו המה

וכן )f< קללע ( שמלמ לשלם והאר)
 אמד וכענין מממטה, כמנת זגמחה (ע7(מלים^יז)ך.י לעולם ייעמידםלעע.

 השכת^ ביום חאם בהבערת בארט הואכימלמעולםל^ןיםכאי(:עלזמן
 רש'רומזי׳'3שכ הימים כי לדעת וישלם שרל קצ(ככמוועכד(לשלם:(ש^תכא)

 שנים לאלף רמז יום כל כי ־ הזה לענין ארך על כאתר ופעמים יוכל של לשלמו
 שהוא השביעי לאלף רמז השבת ויום סוף להם ידיעמקנכהאכליש כלי ימים
 • שזכרנו הנדול השב והוא הבא העולם ־ לשלס^מלכי׳א) דוד המלך אדני יחי. כ־יו

 שנים אלף הבה שיומושל וזהשארז״ל מכלימ לי זמןשאין !פעמיסכאמרעל
 נ) (י;ליס וכו שנים אלף כי שנאמר כמו טז ועד(שמן לשלם ימלוןן יי כמו ואחרימ

 והוא לעילם רומזים בראשית ימי והנה על אר) ליסד1 להרמכן שהוקשה ומה
 העולם כי דע אמנם • אהד היקף הנקרא ועד(יול^קד)גס שלם ממיט כל ממניה

 כנגד שיקיפו ז׳עולמו וזהו ז׳פעמים יקיף ועד סלה כנח שנא' מקום כל ר?ל אמרו
 עולם נקרא מהם ספירה שכל ’ז׳העליוני מוסס ממוט כל כי לפר' יש הפסק לו אין
 הההלח עד אלף מט שהם והסמטשני' הפסק לו אין ישלפרש יי^או הכורא על
 הגדול יובל כנגד והוא החמעזים אלף דפמ לש כי אף השלם קיום זחן כל

 ן' ז׳כנגד פעמים ז' והם עוד שנזכור כמו הזמן ארך על ועד ■ שלם נאמר לא ר)ל
̂ף כלול אח' העליוני׳שכל החלה של לכסאו שם הוא ועד שלם לק  השביעי מז׳וא

 השב' כנגד קדש יהיה אלה ההקפות מן קיס1̂ כסאך שנאמר ועד שלם הנקרא
 לכןנאמ׳בשמטה שישבוזכורושמור שלם(עד(תלי'יוס)(לפיטכמםיהיהפי'

כאלף כי ליי' שבת בשב׳ ליי׳כמו שמטה ממניה על אר) הקלה יסד הפסוק
 לא <עד שלם הנקרא שהכסא בעבור

 הכבור כסא נברא לא כביכול ׳ממוטט
 כמד שנא'וכסא הצדיקים כשכיל אלא

 העליונה לאר) וקרא א) (שמזאל יכמילס
 ונועדמי מלשון הכל ממיעד שם כי ועד
 להאמין אין ק על (שייגמכס) שם לך

 חלילה המנאו בק־וס השלם שימקיים
 והכל הראשונה הסכה חן היה הכל רק
 שד ספק ואין לראשונה הסבה אל פג

 ומממדש מת;ור זויסודה שמשוכ שאחר
 ועלנהרומ יסדה יחים על הוא כי וזהו

(לפי • חרוב הלף כד)אחר ימננה(מלים
לכרי

 כך ואחר תפארת עטרת תתחדש ההוא
 ותנתן חדשה וארץ חדשים שמים יברא

 שבפרשת והימים • פנה לראש העטרה
 כל אילו לז׳הקוגות כן גם רמזו בראשית

 ימי כנגדו' הקפות ושש אחד הקף יום
 וההקף בהם פועלי׳ שהפועלים המעשה
 היום והוא ליי ועזבת קדש כולו השביעי
 ומנוחה אהד שכולו ועולם שבת שבולו

 נמשכת ההיא והמנוחה • למים הע לחי
 • בשמיניות נזכיר אשר הגדול ביובל

 אמר זכרנו אשר הגדולות השבתות ועל
החמה כאור הלבנה אור והיה הנביא

ואור



קפח עשר עזליעזח פרק חייט
ם הזאעהיא האלז כי שאמר הרב!ל דפרי ד שד ירמיז אקהחיי  שיחזר! כפלא מ

 הממפמלפשל ימכעי יקרכה)כי0וזהי(שבינההאק יבין ההויופלפשנבה(המשכיל
 כד1למ עמדי(שם)די( אעם גרים(י»שבי׳ כי כפסוק ר!ל שאמרו מה וזהו כעחעוכים
יחדש כי מטוע ש שבע הם שנים שבעשבעוע כי הקפים ז' יש וגם * להיועכרכו

 פעם שחטה בכל ז׳פעמים שלמו הקבה
 עוספ׳טובה יהיה מהם אחע אחעובכל שבעת כאוד שבעתים יחיח תחמה ואוד

 בהתעלוע כי משלפכיה ברכה והשפעת המלכי' שני שיהיו כלומר הימיס(ישעי׳ל)
כי מהנשמות חרוב ישאר השביעי יום שנשתמשו כמו אחד ככתר משתמשים

 בו שנתלו ד' יום עד הימים במקעת
 נובלות שהם לנו הנראים המאורות

 כחשכה יחיה ואז הגדולים מהמאורות
 הכתוב שאמר מה ענין והוא כאורה
 עטד׳בתפאד׳ שתתחדש חלבנדז בברכת

וכדרך • נעוריה כנשר יחדש אז כי

 חדש שלם יהיה כך ואחר אותם יחזיר
 הרע יצר בלא חדשות להשפיעכשמות

 היא עצמו וטמא׳ושכתמט זוהמא וכלא
 החמשיס בשנת היובל ואחריו שחטה
שרשי( ישלח יובל ועל מלשון יובל ולשון

בין שיש ההבדל מה תשאל ואולי . .
ג׳תשובו' כזה יש כי דע והיובל• השמטה לחדש הבה שעתיר השני׳ אותן שאמרו
חרופ וחד ר?ל שאמרו מה כי אומרי' יש תורה שעותה כמו כי ודע • עולמו

וזה וכהו לתהו העולם שיחזור רל אינו p אחד עולם לחקן» לרמוז בשמטה
רמוז זה וגס הקבלה לבעלי עקר הדעת פעמים ז׳ שנים ז׳ לספוד תורה שתה
 וחד שאמר במה קטינא רב במאמר שיקיף ז'הקפות כנגד שנים מט שחם

 אך הזמן שעכפישאר יראה גי חרוב ז׳שמטות שהם שנים והמט • העולם
שימשכו טכתם והדברי׳שהם אדם מכלי יובל עולמושל כנגד אחד עולם נקראו
להטמך יצטרכו והמשכתם תפשלתם שרומזים שנים אלף מט שהוא הגדול
שאמר וזהו עמדם על עמדו ש ולהעזר לשלישית רמז יובל ומלת • כולו העולם
 הוא קיוס)(כן (תליםהנופלים יי׳לכל סומך יתבאר ובשמינית לה רמז החמשי׳ ושנת

 ללףדור(.שםקה)(כא(תם אותרדכרצוה בו ועבדעברישנוהג למחנקראיובל•
 מתי העטר' האלףהשניםמיחלעתמיד יעבוד שנים שש שנאמד כמו שמטה

 אליך כל עיני שאחר וזהו ותתחדש תפקד יחפוץ לא יעא(ש«י'כא)כאש'' ובשביעית
 אתאכלס(שםקמס להם ^שברוואת׳נוק לעאת לו הראויה כשגח חורין בן לזגאת

 יורה חרוב וחד חלת וכן • החשכתם רל הבא לעולם הרומזת היא כי חפשי בה
 הגדול היובל האלף(אל אחר החדוש על המשגיחים הפועלים שביתת שבה

 כה) ומ׳((יקר אחזתו אל איש ושפתם רמז לעולם(שס) ועבת הכתוב אמר כתהתוני׳
 ההבדל יהיה ממש לפר׳חרוב תרצ' ואם עד כלומד יובל של לעולמו בו ז״ל ודרשו

 לחדוש׳ תחזור השחטה אחר כי ביניהם כי כרחו בעל יזנא אז כי החמשים שנת
 אמרו על והתבונן ביובל <ן שאין מה ואיש אחוזתו אל איש לשוב נוהג היובל

אח׳את ובשמטה ונזיריה ספיחיה ביובל כי מסזועבד פועל עוד ואין משפחתו אל
 כי רמז נזירך ענבי יאת ספיחקצירך כאשר מוrע אל אדון ואיש איש כל

בשמטה יתבאר



r ע?»ר פרק^ןזלעח חייט ;
איז עדין כשמסה  כי שטחיה אמכ ביובל אבל הבריאה בהתחדש חלק לכו תהיה ה
האחרונים לקצתמהמקובלים מצאתי אחכם ־ עגמה של היא היובל אל בשובם

 יקשה כי שכתבנו מה בכל לגמרי משכמת דעתם שאין התורה בשתרי שהעתיקו
 ימי הדין ומן שנים מאלף פחות מועט זמן ק־ כל לישראל המשיח ימי להיות להם

מימי מתר ידות אלף להיות יש הטובה
̂י בשמיניות־ יתבאר  השמטה ששנת ול
 לשם שהיא הארץ לשביתת תרמוז

 היא ישראל וארץ אח׳ בכתר להשתמש
 ונתחייבו השכיגה בה לשכון הנבחרת

 זילזול(סאקלק(ל)השמטת גלו׳על ישראל
 שמכריחי׳עעסן הריסה כמו הוא הארץ

 הראוי בזמן עול3ול מנוחתם ממקו' א1לז
 הארץ מן והגלו׳ בהיו׳עםזעזלךבמסיבו

 את ישחיתו הם כי מדה כנגד מרה היא
 כי ממנה נשחתים יהיו הם גם הארץ
 וכמו אותם ותקיא מהם תנחם הארץ

בז' השנים בסגוירות החקעות שנרמזו
 שהם העמר בז'סבירות נרמז כן שמטות

 ־סח5 של שגי מיום מט׳יום יש ז׳שבתו׳כי
־ יוםהחמשים שהוא שבועות ער

 לממני ומעוה יומי מעותלממני וארזל
 ואלף אלף לז׳הקט'ולכל ולרמוז שבועי
 טעם כי ואולי ׳ ־ • הכל סוף עד ממנו

 ני2מ הוא לשבועות ביןפסח הסעירה
 העליונים לימים רומזים העסח ימי כי

 ורעה • זכרתי כאשר החדוש ימי והם
 ההויות של השתלשלו' בהם לרמוז ד.ש'

 יום אמנם • עולם ימי וכל הראשונות
 לעי עמהם נמנה אינו סח3 של ראשון

 והמחודשת המעולה הבריאה נרמז שבו
 שזברנד כמו בכה ראשון ביום שהיתה
 שגי מיום אכל V ־ הגנן במשל למעלה
 לכל רמז נעשה לעטרה הרמז והלאה

 שאמר וזהו • ימותעולבזוהקעותיו
 כי העמר סעירת על הסעירה בברכת

החמשים יום עד היא לעמר הספירה
שקרא

 פירשו כן ועל לקמתהשם שטבלנו צסת
 רל איני חרוב אלף ל1ר שאמרו כי-יוה
 כל כי הוא העגין אלא העגלם שיחרב

 מן הטמאה רוח בתבערה . שלא עוד
 צריכים לעולם הבאות הנשמות העולם

 ולכלותה הטמאה כח להתיש למותכדי
 בעליל שננרפת סיגים המלאה ככסף

 שנגזרה הגורה מפגי היה זה וכל f לאר
 נחש שהטיל הזוהמא ועל הטמאה על

 בזנהת: הנפשו׳שנבראו כל כן ואם כחזה
 ־ משיח בא למותקודם צריכים ההיא
 שבת הנקראת החדה כי ידעת וכבר
 הנשחו׳ כל כן ואם הנשמו' פורחים משם
 הגוף כזה להתלבש צריכי' כלם שם שהם

 המשיח ובביאת המשיח בא ולחותקדם
 חן חרב הוא ואז משם הנשמות כל כלו

 כן ועל ו« חרוב וחד אחרו וזהו הכשחו
 שבתלהתעלו הנקרא ההוא היום צריך

 מזוהמת בהם שאין חדשו רוחות וללקוט
 וזהו העולם בזה ולהורידן המקטרג

 חזקאללז)(אז0בקרבכם אתן חדשה ורוח
 יחו׳סשיגי׳כה שנה מאה כן הנער יתקיי׳כי

 ויחשך זכייפח) נ וט' זקנים ישבו עוד
 אין שנה הכונהאלף זאת לפי הזמן זה

 השביעי באלף רעוהנה פגע ואין שטן
 כלו כבר כי תולדות שם אין שזכרנו

 עד מהם חרב והגוף הגוף חן הנשמות
 לתתס אחרות ונשמות רוחות שתלקט
 חדש העולם יהיה ואזי למטה לישראל
 יצר ובלי טנוף בלי תולדותלעולם להיות
הששי באלף המכה זאת לפי והכה הרע

יבא



 p<9«; כעגלס סכ*ל9
 עדהיןנל גס9ליאש
מ9 (עד הגדול  ש

 כך הגדול(סין'לןעגר
יעי׳והמשכיליבין וכך

ט8ק •wfyn»*«efp^ חייט
 השעעיו תתפסק ףהשכיעי1־(ב המתים מהגוף(יחמ אתרכלתהכשמו' יכאמשימ
 לקבל השבי; מדיג מיגעלה כי ההיא האלף סל מדשויגכעולם כשמית ואין הכשמויג
 אלו וכל ובקדושה בטהרה למטה יגשכיעם קכל^ה טהורדגמדשויגולאתר הנשמות

 הכתוב רמז שכתהמבל ושל היובל שהוא הבא העולם גמול עד המשיק ימי בכלל יהיו
העלמכי' ליי'הארץ(מלואה(חלי׳כס)בשוב ,
 כיום לבדי יי ינשגב לישידם יהתקתונים ־ וכאש׳יתבא׳כשמיניו בארץ דתר מקר
ציז נבל קציר יבש שכתוב זהו ההיא ירח6מחס וממני סגסס ^
לעולם יקום אלקינו ודבר לשבעתאלפים נראה לעמר היא סיסייט אנו כי וסכופ׳
יהיו לא הזה הדעת ולפי יובל של לעולמי יזנטק־ הםו»־ כי מסכסג ממה יש כמה

הראשונה השמטה אם כי הקפים שבעה *P שהיום לומר
 ובחיות שאמרנו: לטעם תצטרך ותחזור לעמר וכך
ש' ביג מנופה העמר העם' מלת על הש׳ מ׳דעכי נ  העמר ו

שתעלכי אי בברכה־  העמררמז היהמנופהכיגנ
 האותיות עם בגימטריא ונם לעטרה שיעטרךלומרכך

 רמז הם נשת וה*יג ־ שדי עולה והתיבה ובחיות לעמר וכך
 וה*יג בהם כלולה שהעטרה מדות ל״יג להתכונן טכל נפות ב*יג מטפח העמר
 בשמות לתעלה ממטה יתודן אלו מדות ובסו ־, חמדות שמות במערכת ענינו

 כך ואקר ראשונים השלשה שהם העצם כמספ' עולמות השכעח כתורה שנרמזו
 השם כי וזה למטה ממעלה בכנזיין כימים נרמזים הם כך שכתות שבע

 הפבק יש ולזה לאקרזנה רומז הראשון תשוכח ימי אחר הכאים החג עזבימי
יעקבשמיש יעקב כטעם השני ובין ביני ונרמז העולם נכרא כתשרי כי לרמוז

 • שלם אקרין שלם אינו ראשון שמואל אעיאתם שנתחדש חויות בי׳ ימים בי׳
 •והשםהשליש« השנירמזלאמנעי והשם ואהריוםכ»ר העולם נברא ובהם

רקום אומרים אנו ולבינה לבינה רמז אלה בארבעה כי לרמוז סכות עד •מים ד
 עצמה היא כי מרקם ולא פשל לשון c ־ כנגדהמרכבח והם הכל יסוד הם

 עצמה היא כי קונן ולא קנון ־ הרקמים מהם כי לרמוז החג ימי ז׳ בן ואחר
 אפים מאריך ולא אפים ארך הקבינה־ יתגלגל אשר בעולם,השפל משתלשלו

 אומרים אנו ולאמצעי ־ הדרך זה על : העליוני׳וחעולמל־ הימים בנגד הקפות ז
 אומרו אנו ואליו קסד רובו כי קסד ורב יהושע ור׳ אליעזר רבי שבין וחמחאקת

 אומרים אנו ולעט ־ לאלפים קסד כצר העולם בניםןנכרא אומר אליעזר שרבי
שמי ראה ־ וקטא׳וכקה ופשע שן נושא העולם נברא אוצז׳שבתשר• יהושע ורבי

׳הזכרתאופןהפשלותבמדותהכזכרות כולם ■י
 המורה פשל לשון לקק בראשונות כי י

 שאמר במה שעל לשון אקז ובאתרוכו׳ הפשלה אותה מקור עצמם הם כי על בכאן
 הראשונות המדות כי על לומר מאד מסייע זה r ובו' שן משא לאלפים קסר כצר

 כי נם הפשלות באופן ביניהם גדול הפרש יש כי כבנין והאקרות בבינה נאמרו
נ 4• א מת הערכת



עעזר mfSef *רק חייט
 להם שייחס ראיי העלימ עלע למלן* הקריביי; אמנם מדיתשעליי; הס ואלי אלי
 גמדיי; כי נאמר באילי יאס • עצמה הפעילה מקיר הס כאלי הפשלה שס

̂־ אל הקריבי העליינית  לשין בהס נאמר ילזה לקבל יהראשיכיס הקריסס הס המ
 בכת אס כי שעליס יאינס הראשיניס הפשליס הס אפיסכי ארך חניךירחיס
הפיעליס שהס הבנק אל אבלכשיירד

 בכח הב^אה היתד. שכניסן מורי׳ כולם ונחזיר ־ שעל לשן בהס אימר בפעל
תמרי עד המעל אל הכה p אתד.r י ולא ארבש׳ כשסימני זה לש נמצא לעגינני

 חיח בניסן כי אליעזר רבי סובר והיה יי;סעהיזסשהסרמזלכלהבכיןיעםחנ
 בתשרי כי סובר היה יהושע ורבי העקר שער שהיא לבינה רמז השבישמשמא

 כך יהושע• כרבי והלכה העקר• היה :מדי׳ ליג מייחד העמר היא החמשי׳אז
ם  ני3ומ למקובל• כתוב וראיתי שמעתי הבריאה היעה שבניסן מידיס כל

ט בכח להקו* רמז ההג ימי שבשבעת יום שכל החפץ אל רימז זה י
 מקיפין )לכן9שכ אלפים ן ׳1ס (הגלה אהד מ j הפעל אל קידם הפשיט
 ולרמוז המזבה את אהת פעם יום בכל שנעשה צריך יטרל היעה ישראל כנסע

המזבח את ויסובבו יחוגו העולמות שכל ישראל כנסע בלי שבע שאין לזה רמז
עם הזאת ההקפה ועושים • העליון יאס

 בכלל מינים ד לולב כי מיניו ועם הלולב
 • הטעם בעבודת שכארתי כמו ז׳ ופרטם ד׳ ״כ4 שכללם הבנץ כנגד שבע ופרטם

 לרמוז בוז׳ ומקיפין ואתרוג ערבות וב׳ הדסים וג הלולב הם שבלולב מינים וז׳
 למעלה זכרתי כאשר הכל שיתבטל בו רמז ההוא שהיום השביעי שבאלף שאעפ
שהוא לתפארת רומז הלולב • בו רומז מיניו עם שהלולב הבנין יעמוד מקום מכל

הדסים וג׳ • ד״פ שהוא ולעטרה לתפארת רמז כפול ותא ממלם והגבוה הראש
 כל רמז ותה לעטרה• רומז ואתרוג הנזנדדם• ערבות וב׳ ויסוד• לזרועות רמז

ערבה והדס לולב והם • ד' הם וכללם ועקרם שבעה פרטיר.ם והנד. כולו הבנין
̂ • שבעה עם חג של שמיני כמו עמהם האתרוג כי תבין ובשמיניות • ואתרוג
ז' להקיף נהגו השביעי וביום • אמור בפרשת הלולב סדר היטב באר ז״ל וחרמבן
ואין ההוא ביום ערבה ליטול הנביאים ומנהג • חבל נשלם בבר כי לרמוז פעמים

 הוא כי ברכה ריךr שאינו סוף לאין אותה שחמזים אומרים ויש • עליה מברכין
א כי הכל יתברך וממנו הברכה  ולכן רמז ריךr אמנם • פוסק ואינו נובע המעין ת

 הימים כי מפני ז׳מינים בלולב זנוה החג בימי כי הנד. • כריך ולא הביט הביט אמרו
 אין הפסח בימי אבל • שבארתי כמו הבנין לקיום והלולב להקפות רומזים האלה
 של בשבזיני וכן • רומז מיניו עם שהלולב מה אל רומזים תמים כי לולב בו טריך

 לולב יבא לא האתרוג כא שלא ומתוך האתתג תאעעמו כי אתרוג בו אין הג
 לשבת זוג תתחכת ישתול כנסת כי עכזו לתות ריךr כי בו מעכב כיהאתחג

 הקף זה באי נדע לא אנחנו כי ודע :אחר במקום תעיין הנענועי' וענין • דמז ועדיך
גראחשאין רזלולפיהפשט רבת ולפי כאמעעי אס כאהרון אם כראשק אס אנהנו
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 זמנים סדר שהיו מלמד שאומר מי ויש
 ואמרבבחירוהארץהיתח קדםלכן•

 ויהי שם ועוד ־ היתד. שכבר ובהו תהו
של אמנם(!נימיות • היה שכבר אור

כמנתםבאזנילו׳הימים תתפשט ריהם1ד

̂*ר6®ד̂ק חייט קזנ זל*שח
הלולכשהוא היימ זאם כנסת שהזא ה מכלי שכת והוא היסוד ככגד מביא̂י

 כאותו לולכ להביא אין מזאתהסבה כן אס • הנזכר הרמז עושים היינו לא ישראל
 היוסענמו כי הרב שהזכיר הנזכרת לסבה אתרוג לוקמים אנו שאין מאמר היום
: כשנת שאסורה הנמתתפלין דרך על למי כנטול יתר וכל אתרוג הנח

תאת׳ וכו'•(אם ברכתם נשלמה אז כי
 תשאר לא הגדול ביובל כמונו כהם ויהי הווסוק על אמר כי בראשון אנחט

מרב יהיה שהעולם מאמר אומה שום ומהריבן עולמות בונה שהיה מלמד אור
 כי להשיב יש עליהם• יתרון לני ומה

 יכלו כי הקליש אל מוזר הזאת הבליעה
 של נפשם גם ולכן העולם מן וכל מכל

 יכלו מהם הכאות העלני) 0האומית(א(מ
 וכל מכל כליה להם יהיה מאמרשסכתס

 המקימות השבו אכל געד שמס יזכר לא וזכרתי ־ עולמות הנקראים הראשונים
 כי קימות יהיו עגע ישראל של הנפשות עולמו׳ומהריבן בונה עגין הטע' בעכודת

קיום יהיה ולזה הבינה המדותל ימזרו ־ המהשבה שלמות תחלת על שהוא
:הבא בעולם לנשמתנו הזמנים כי זמני׳שהזכירו סדר הם הימים

או להביא אין אבל ־ בהם מםודרים
כי עידמות עברו שכבר ז׳ל מדבריהם
 לא וכן ■ וההריבן עולמות שבנה אמר לא כי בהם ותדקדק נקייה כםלת דבריהם

ותמעא והעמק זמנים םדר שד.יה אטד אבל • לכן קדם הזמנים שהיו אמר
 ככה היתה שכבר העטרה היא היתה שכבר pוד.א * שבארתי כמו הדברים

האור וכן ־ ההויות בהתפשטות חבנין והוא לבהו הזרה תהו הנקרא השלישית
 התפארת כי הוא וכן • היה שכבר האורהראשון שהוא התפארת הוא כבד שד.יה

והיה הוזויות התפשטות אהר כלומר פנה לראש העטרה ונתנה ־ פ ד והעטרה
 לענינינו נהזור • וסתרים ועמוקים עתיקין אלה ודברים • במעלה קודם התפארת

 מעולם באהרון יותר בהדושן טובה תוספת יהיה העולמות מן אהד שכל ונאמר
 ויתעלה עולם ועד מעולם האומות שרי כה שיתמעט הוא והטובה • לפניו היה אשר

 ומתמעטין הולכץ ההג שפרי טעם וזהו * למעלה למעלד. ישראל של כהן ויתגבר
השביעי וביום • כנגדם פרים שבעים היו וד.ם ע׳אומות בער לכפר באין הם כי

ליל נקרא הכל נשלם אז כי ובעבור • מלם כה יכלה הגדול השבת כנגד שדיוא
 הטובה תוספת לפי ברכתם נשלמה אז כי הבריכה התימת מלשון החותם ליל שביעי

 בקרבנותיחם חלוקים אליה הרומזים החג ימי חיו מהעולמוות אחד מכל שתחיה
 להקו* מהקן* טובד. תוספת שיחיה וכמו • זח מטעם החלל את בו לגמור ראוי וכן
 בערשת ז״ל הרמבן שהזכיר וכמי לאלן* עעמחמאלן* מחקן* טובו; תוספת יחיה כן

 שאמר והוא עולם ימי כל נרמזו ויכולו עד מבראשית כי להתבונן תוכל בראשית
ית׳ זהש׳ ■ זח על מורה לעעזות מלת לעשות(יאשיעב)כי אלקים ברא אשר הכתוב
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ירק ntfy mefStcf•חייט
 השבע אתר שבא שמיני שזה בין יר • יכי׳ שבעה מנין אתר שמתתיל מהאו

 שמיני שם ל< יהיה שלא בין שטת של ענרת שמיני במו שמיני שם לו יהיה
 הוא שגם השביעות חג כמו השבע אחר בא והוא ענמו בפגי מפער שמתחיל אלא

 • נכו׳ ההקף מן הוא שגם בעטר כי ו מההקן חוץ הוא הכל העשת עצרת
המוקף מן אינם כי שנראה אעעי יר

 היעירח מתחלת עה למשה הכל הודיע תורמים אין עצמם מני שבאים מאחר
וכל שהיה ומה שיהיה מה כל ה3סו עד • מהם תשלומין הס כי ההקף מן אותה
 שאמרו וכענין • כהן להיות שעתיד מה • משפרים שני לעשרה יש זה וכנגד
 חוץ למשה נמסרו כינה שערי המשים f * להקף תק והשני ההקף תוך האחד
 מאלהים מעט ותחסרהו שנאמר מאחת npic מפגי אלא מהם חון שהיא מפגי

 ית׳למשה הש׳ הודיעו כלומר )t (תלים מאחר עצמה בפנו ולהזכירה לכבדה
העולם ימות לכל רמז שהם כתים מט השלישית ’• פגה לראש שגתנה

 אבל ולמטה הבינה מן שהוא הבנק וכל
 7וזנר * מקומה את ידע אלקים ערכה אנוש ידע לא כי הודיען לא החמשים שער
 בתים ובלם בתים מט והם מז׳ כלול אחת כל כי בתים מט חם איך לדעת אתה

:בשמיניות שיתבאר כמו בהם יתנהג השלישית כי מהשלישית
ת  כנגד הם אהד הקף הנקרא השבע מנין בי למעלה זכרתי כבר שמיגיו

 ימי ז' והם ההקף תוך נקרא השבע תוך הכלול כל ולכן הבנין
ק העסח ז׳ימי וכן ז׳!ועמים שנים ז׳ וכן שמטה של שנים וז׳ השבוע  של שבועות ז ו
 אלה כל עולמות ז' או אלפים ז' שהוא אחד עולם ההגוכן ימי ז׳ וכן העמר ספירת

 מה או שמיני שנמנה מה אבל השבע תוך ההקףרל תוך שהוא למה רמז הם
 למה רמז והם קדש הם ההקף אחר הנאים הזמנים אילו כל ז׳ מנין אחר שמתחיל

 שבועות שבע למנין דל לבנין תכף הבא השבועות הג כן ועל • ההקף מן חוץ שהוא
 שהוא היובל שגת וכן • עזנמו בפני מועד והוא קדש יום הוא ההקף מן חוץ שהוא
 וכן * שמטות ז׳ תכף כא מו) החמשים(ןיקרא שנת את וקדשתם שנאמר כמו קדש

תן החג ימי ז׳ תכף ובא עזנמו בפני חג שהוא העזגרת חג שמיני ש  למה תמזים ^
 בעבור כי רמז הוא חהקף אל מהן אחת כל סמיכות אמנם * החקף מן חוץ שהוא
 עזנמם בפני שנמנים אלא המוקף מן שלא אותן רירמין ההקףאין מן הם שגם

ם באחדות ושאיננה השבע מן אחת על לרמוז ה  תמנה פעמים כי העטרה והיא ^
 שניה היא כי בשביעיות שזכרתי הימים סדר כענין בכללם תמנה ופעמים שמינית

 לשמונה וגם לשכעה חלק תן וכענין כחבור השביעי ליי׳והוא הוא והיסוד : • במנין
 ט לרמוז הוא הטעם ט כזה טעם בהריסה וכתכתי • שמינית היא תמנה

 ועריכים השפל בעואז לפעול פנה לראש בהיותה שלהם כאחדות ואיננוז מהם היא
לדעת תשכיל אמנם * שם זכרתי כאשר משלה בכל מלכותו כי ולרמוז לכבדה

 שהרמז אעפ שבועות וחג עזנרת ופזמיני היובל שהם שזכרתי זמנים השלש אלה כי
להתבונן הוא לעטרה בחם שנרמז הרמז ועקר שכתבתי הטעם p ןטרח 3בה

זן 7מי



שר3 חייט שחע ^ קעא רק
 ממנה למעלה היא כי פשלסהעלמןוכו'־ה(אהמפארע: השלישית

 לעי שייך לא הרוקנייס בדפריס כי מפני זה •אזמר b(הניזר בעכין
 («•המנזעכרמזיהן וכל • b(הניגר בעני] אמר לזה מעלה(מסה האמע
כי כבינה הס השמיניגע שעקר אעפי לעטרה שהשמיכמערגמזיס על ראיה מכיא

 היה לא כעטרה רמז להס היה לא אס
 שרגמזי מאח כהס להעמפז לני רשגע ברמז כי השלישית שהוא העליון במועל
 אבל בו להתבונן רשות לנו שאין מה אל וכבר העליון על נתבונן התחתון מועל

 מתוכה בעטרה כ5 רמז בהס שיש חתיך פועלים נקראים שניהם כי בארתי
 שהיא ממכה שעליון במה להתבונן נוכל וחעטר׳בעולם העליון בעולם השלישית

 ואני ■ הבינה שהיא השמיניות עקר המשפיע העליון עולם כשליחו׳ התחתון
 שאמר במה הרב של מכבודו חוץ אומר והעטרח׳שמותיחן והשלישית ־ בח

 והלא בשבע אס כי רמו אין למצות כי השלישית כי לדעת לך יש ולכן • שוין
 המצות שכל חן ליודעזס ידוע דבר חחקן» מן השמיניתשהו'חוץ עקר הוא

 בלוחות באו ולזה הסעירו׳ כחלקותבכל וכל הזניור בענין ממנו למעלה היא כי
 ספירות עשר כנגד דברות עשרת בשבע אם כי אינם ברמזיחן חטזנוות

 הוא כי ועוד ■ זה כנגד זה מכווניס שאין מה ההתמנטת שבהם הבנין שהם
 היא גדולה שמצותה^רומה אמר עצמו להתבונן רשות אין שבהם בראשונו׳ כן

 אין אחרות יש גכ זו שיש וכמו כחכמה רמז בשום אותם זוכרים אנו אין לכן
 שבעין וכתקזן * בבאורס עתה אני שיהיה ההקף מן אינם שהרי מהרמזים

 תליין ̂ין פקידיו כל דףקכעב)בריתח רומזים אנו אכל בהם להתכונן רשות
 דקלה בצלמו עד וכו׳עש בדיוקכ׳דמלכא הרמז יעלה ולפעמים כבנין שהוא למה

 מדה אין כי הזוא מהמאמר הכהברור וכדרך ממנו חוץ שהוא למה למשכיל
כי מצית תלויס בס שאין המדית בכל ■ כשמות התרומה כענין אשרבארתי

 שער הוא השלישית כי ידעת וככר
 ־ למשה גם טדע לא אשר החמשים

 שאדם מאחר כי הוא הראף מן ובאמת
 המזנוו' כל תלויות חם ושם כדמות נברא

אלא ממנו למעלה להתכונן לו אין

 שהוא קיק א כנגד הוא שהראש ידוע
 בשם כנוייא איהו אמ׳רישא שכך בכתר
 כן נס תלויים בראש כי ואמר אקיק
 וריחת שופר ותקיעת תפלה והס מצות

זכו' דאבדלתא כוסמין ואפי דקרבניא
כי דכלהו מאנא היא ישראל וכנסת וכללהענין * לו וח יתכונן בעולמו

 :כלס עס המתגלגלת העפר היא שכא היובל כי הוא לבארו דעתנו אשר
אכל אהרז׳שמטו׳שהסרומזי׳לכלהעולמות
וחגהשכועושכאאחרז׳שכתו׳הרומזיס

 כתבתי כאשל ל!ה גם הרומזים החג ימי אחרו שבא עערת ושמיני זה לענין גם
 השלישית מתנהג הבנין כנגד שבע שהם העולמו׳ כל הקפת אחר כי רומזים שלשתן

 האלקי׳שהוא אל הבנץ אעילות גם וישוב ־ למעלה זכרתי כאשר הגדול חיובל והוא
ואיש אהוזתו אל א׳ש הפועלי'להרות יזנאו וכאשר להאעילו־ נתנו אשר השלישית



פרקשלשחעשר חייט
ל ב מצל לעמרה רמז היא השביןמע י שיים(כ«׳ לזכירת fתמ כאפין היו א

ק שיעשו ראוי היה כן אס כקראתיוק והיא לכמח שמיכי שהיא  יז
בענין :ליי' תדשה מכמה כה מכיאים שהיו לזכרוכה השלשה ו

אלין למיין דתלת שממגא מסי רכי אמר • לשובו זה משאר עגין מנותראיתי
ומ׳ תמומא דאזדריקו טפין אנוןתלת

 תשובת נקרא ולכן ישובו משוחתו אל נס ב קז דן ( ותשעה שתין בתקון שין
 העשר אל שב חכל כי חבל ישוב שם כי וחוח •') לן לייי̂ל היא סטאי

נקרא וכן • תטעם כשער זכרתי כאשר העטרה וכו'היא לעפרה תשוב לאשיכה
לשרשה: תשוב

 וכו'כזהרמקושיא הרת/אלינו אטנס
 של המועדים אלו שכל אמר הוא כי

 ומכל הביכה אל כן גס השמטותרומזיס
 ואם בה להתבונן ראוי שאין אמר אתר

 בזה כי אמר לזה כיערה כרמזו למה כן
 רמז להיות בעמרה רמז כן להסגס יש

 העליק: אל כלן ומיעכה אליכן
ומ' יוכתןכמענרמ»ן ותרגם

 כי שרשיו ישלח יוכל ועל מלשון יוכל
 חכל שרש שם כי חכל וישולח יוכל שם

 קץ לח אין אשר חנחלה חשכיתח והיא
 הלבנת אור שיחיה אחר וזהו • ותכלית

 שבעתים יהית החמה ואור ועזמת כאור
 להיות Tשעת כמו הימים שבעת כאור
 * בשלום מקומו אל ישוב והכל בסון*
 הבאי' הלחם לשתי גם מסשיק זה וטעם

כחשכה כי משעורי' מחטי'בשבועו׳ולא
 והיאיזמיםחמזי׳לתשולעטר׳• כאורה■ עצרת כקרא השבושת כי לומר מביע

ר מ א  לנרך)היום לזכר(סא נאשי׳חמץ היו אבל המכ׳שהשכישת וכו לכס בהם ו
 וענין * ליי' הדשה מנחה בה שמביאין העטרה אל רומזים עצרת ושמיני ויובל

 השועלים כי לחרות ביובל חעכדי' שלוח לכם בהם אמר ולכן פגה לראש שכתגה
 כי הנחלות חזרת וענין • לחששי יפאו תתזור עם ישראל של שר הוא כי רמז
 הראשוצ לזנמיתו׳וחוח תמכו־ לא pחא בשבת אבל ־ השביש האלף אתר להם

 בג' אלינו הרמז אמנם • לעשרה תשוב לאלף רומזים הזמכיס שאותןס ובשמטה
 החכמי׳מתבוננים לע׳אשר הזמנ׳׳האלה תהיה לא אז כי ליי בהם אמר השביש

 וענין • לממת עוד יתבאר וכאשר בת ל»' אז שהיא bב דבוקה תהיה אלא לבו
לכל בארץ דמר שאמ׳וקראתם הכתוב אמכם י ;
, כמו והוא סכוב לשון מ) יושביה(ויקרא ך ־ ״ .

: ; cq חזרה שו^לשון כמו בא ודור הולך ;תר
 לכליושביתיובלpבא הדרור שיקרא ואמרו תלהדראדכנתא* וסמבמלשזק

 יז שרשיו(ימזיס ישלח יובל ועל שם על ליובל הנחלות חזרת וירמזו שיקראו כלומר
 ותחזור ותתגלגל תובל שם כי שנהשהו׳קדש נ׳אלף שנת שהוא הגחל ליובל וירמוז
 שיאמר )כדרך כה לכם(וץר תחיה היא יובל ואמ׳חבתו׳עוד ■ חורין חיות׳בת הארץ

 בשבועות אמר וכן )כב (מדני לכם תהית עזנרת השמיני וכיום הע»־ת חג בעזמיני
עזט־ת ומלת חיא כי הוא הענין ובאור • במעערת^ יונתן ותרגם כשטעותיכם

של ובשביעי ובשמטה בשבת ליי'כמו אמר ולא לכם בתם ואמר לעטרה רומים
שסח



קזנב ^שחעעזר פרק חייט
 :בה f̂שברמtהביני היא העליון הפועל וכו' קטנה סעודה קראוה אמנם

 והס החג בימי פרים שבעים שהקריבו הקרבבוינ בערך פן שקראוה »ו
 ופו׳ לתשובה היא בה הרמז עקר אמנם • בערפס קטנה סעודה היא רבים

 פך הביכה היא ברמז העקר אבל לעמרה רמז בהם פמוסבשמטותאמרנומיש
עז רומזת במנו׳הטזכ

 מגרת שמיני כי ש׳ בכל שהיא חמזי׳ אותם כי בעבור &סח נקראת ולק לעט
 רמו (א9ש אךעלפי ■ שמינית שהעטר׳נמנית וזמזום ואלו טופהעלשטופכת

 5שכמ לעשיייתמטע יחיה היובל כי הוא שהרמז בארט ובבר וסוכה י עליהם
 מכלמקים פגה לראש היובל כי בארנו והנח כעול׳העליק נוהג שהוא למפר׳הפוס

 היא דראשין קשלימין למה רמז הם עעי־ת ושמיני והשבועות וגם ברכה סל מס
 יאין השמג מן היא כי הוא הרמז ועקר ההקף ק חוץ שהוא שהם הס פו בה

שנעאלאעמה אךחרמזהואלעט׳בעבור לשלישית• וקוקאדני:
 לשלישית P שאין מוז בדז שמתבוננים היום עקר כי

 חוץ שהוא למה רומז שהענין ובעבור 'rs( לגזת רומז
 קראוהו אמנם • הוא עזנמו בפני רגל שמיני ארזל ההקף מן פי מקוסיא נזהר

 כן שקראוהו או בה• הנרמז העליון הפועל כנגד קטנה סעודה השמיני אס בשלמ'
 ע'פרים שהקריבו הקרבטת בגטין) כעבור(סא הפשט לפי לפט" רומז עצרת

 להגדיל בעת הקריבו השמיני ובעד ע׳אומו׳ כנגד החג ימי לז הסבה כימ׳שלזאת
 שאיננו כעבור עליו משוך חסד של חוט שיהיה שרו כה המס, אותג קרבן
 וליחד'בפני לכבדה פטזוזנריך לראש נתון להיווט באחדותם לרה שיה היה הוא

 וזוא הדין יום כי ההריסה בשער זכרתי אשר כדרך עזנמח דין ימי וייהכיהס
 הו»- בי רל הוא דראשון ן תשלומי אמנם עוד אזכור כאשר
 הקבח כשם קראוה לעטר שרומזים כעבור סוכה וכן • מחם
שדרפזו כש לשלישית בה הרמז עקר אמנם • קלה מעוד.

ח שלח בפסוק בבהיר ^  השלישית כי ) דברי׳כב (האם את ת
זכרתי וכבר • עליהם ועזוכבת הבנים אם והיא האם• היא
 כי לעטרה כה הרמז כי הח׳שבדגראם בקטטת כד,ריסח עוד

 לשלישית רמז ממנה שיש מפני בקטטת אותה חמזיס לעולם ־ שישובו לזמן רמז
 שעריך האתרוג לחתבונןבטעם יש שזכרתי הזמנים וכענין לשרשם הדברים

 השבע כל כי פי על אן* כי באגודה ולאעמו הלולב עם שיבא הדק יום יהיה ואז
 יחד עמו אתרוג שיבא עריך ובערכה ובהרס בלולב נרמז היה ולזה הגדול
 שלחסכש באחדות אינה כי אחד באגד לא אבל לעט הדוש העם אותן קרבן

שבארתי כש למה רומזים עערת ששמיני ולפי • שכתבתי : ליה צרה שזה
 שבחן חכפורים ויום השנה ראש לקרבן שוה קרבט לכן , או

עקול כי כתבתי וכבר דין כסא על זיושב עולש את דן השיך י
נעעד שם כי עערת ונקרא • הגדול הדין יום ושא שתתנהג לשלישית רומז היום

 אבל דין היא וגס
 ל ; רמז היא אם

 היא והלא לתשובה
 אמר לזה רחמים־

 ה השמיניות פי
הס בבינ הנרמזים



מר3ז שדשח פרק חייט
 קמל בית שהיא מפגי היא עצרמ לשק הראשין ימ׳המעם כן כקרא אילי אן

 הנשמיי; אל קכיל בית היא השני הטעם זה ילש עליה היירד לשפע
 ממנה יעלי לגי יכהדרגהני ילכילעדן ימתנה השלם מזה אליה ההילמעיעיליע

 • הכל יעגר ישם העגרע עקר יהיא הביכה שהיא העליין העגרת אל
הדברים רמזאמדיכי'• והכל

 הים אל הולכים הנחלים כל כי הכל שאמ׳למעלהיהםהשמיניי
 כן נקרא אולי או • העטרה שהוא ימי ישבעע העמר שכיעת שבע ימגין
 ן4ה הוא כי שם יחנו הכל כי מהטעם יים בא מאלי אמד כל שאחר החג

 זגרור שהוא לעדן הגן מן ויכנס עדן כמי היא אחת בכלם הכיכה שמיני
 לעולם ויכנסו התנארה והוא החיים השבתישכת יום בעגין אבל • שאמר

 • כו כלולה העטרה כי היסוד שהוא הבא אחד כל פסח של השביעי יייס השמטה
 אל הזמן בסוף הבנין כל עם ישובו וממט עצמי בפני רמז השבע מאלי ואחד
 יעער ושם עערת עקר שהוא השלישית השניעיכי' ימי jw3 ש ענין כי זה והיא

 הזח בשער שבארתי מה לכי הנח • הכל כדע ימכאן 1יכ ימול השמיני ביום
׳1 מנין כי נתבונן השביעיות ובשער שמיני ביים מילה למה הסבה

• אחריהן קדש היובל ושנת שמטות ולעטרה ליסוד כיללת מציה שהיא ייפגי
 ואחריהן העמר שבתות שבע ומנין הוא יהיסיד ברית כקראי ששתיהס

החג ימי ושבעת קדש השמעות אל שביעי שהיא התפארת לגבי שמיני
 רומזים כולם עזנר׳קדש שמיני ואחריהן

 רמז והכל ההקף מן חוץ שתא למה
 ענין כל כי זכרתי כבר אמנם • אחד
• בברי}* שהיא למה רמז תא חעזמע ימי

 ואמר • כולם שרש הוא הבנין אמנם
 וענבי קעירך סכיח את בשמיטין נאמר זעלכי אדרת בן שלמה רבי הגחל הרבי

 העולם כי בארץ ונחלה חלק לנו ועוד לנו ישמר קעיר חקות כי לרמוז נזיריך
ליובל רמז שתא היובל בשנת אבל • בשביעיות שזכרתי כמו שהיה במו ישוב

 חכשי תעא כי לעמיתות הארץ אין כי לרמוז נזיריה קזניריה סכיחיה נ}*מר הגדול
 אמר יכה וטעם הם עממה של שד״גתלים אמר ולכן • עוד תתעבד ולא תובל אל
• מוכרח הטעם זה שאין אך ^ מ  על שזיעברו שעריך הוא המילה ימי ח וענין ל

 העטרה לגלוי רמז הוא העטרה ותתגלה ימול השמיני וביום הבנין כנגד ז׳ימים הילד
 ידעת וכבר ■ שמיני והוא פנה לראש העטרה ושנתנה בגופו הבנין דוגמת להשלים

 חשבת את תדחה ולכן האדם בשער שכתבתי כמו מזמור זכור ישבה במילה כי
 ̂ • ימים ח׳ עליהם שיעברו עד לקרבן ידעו לא הבהטות וכן שם• שמבואר כמו

 עה ושלמה <) תליס ( השמינית על למנעה עה דוד אמר השמיניות אלו וכנגד
 :ההריסה בשער זכרתי כאשר (קהלתיא) לשמנה וגם לשבעה חלק אמרתץ

• מספר בנדר נגדר לכל יסוד חם ספיתת שעשר זכרתי כבר עשיריות
pול ׳

 כי שתינית היא והעטרה סיף האק
עצרי;: שמיני תג היא

יל־ז ...............

' שיחיה למה רמז תא השמטה וענין



«p mfyrvhtf p־w חייט
 הרפ ככאן דכר לא מזבת במיןימי ככזדז * זמ' המספרים כל כי ממצא ולכן

 1מ< כשמממיליס משע עד אלא עיליס אינם המשביגית כל כי כדייק
 מערכ׳בפגי והיא הא' דמיין לה יש יכשיגיעילעשר נפרדים שכהם הס' ממצא י <עד

והמערכה מאיית עשיריית אמדיס מערכות לשלש נתלקים התספריס כל כי עצמה
 מתתלת ומהי' הס' עד הילכת הראשונה

 השניתמהעשירייתולזהתמנא המערל לאיעא המספרים כל כי ילכןתםעא
 כאמדים הא' כדמיון היא שהי׳כעשיריות החשבון לבעלי ידוע מעש׳כאשר ליותר

הל עוד המקומות במקעת להזכיר וראיתי עד יכן הג' כדמיון יהל הכ' כדמיק י
 ממכה ג'כ לההימסשלהת הצ׳יהק׳יש עשר כי דע :ההוא למנין תורה מזח

 מאית הס' עד למאיית המספר התחלת חם בראעיית בפרשת הנזכחת מאמתת
 עד לא איני יb שהחשכין נמצא ץ' שהם העולם נברא ספית׳ובהם לעשר רומזות

^ משעיעל נברא מאמרות בעשרה שאנזח וזהו  איתיית כאי כי תמצא זה ד
 ג' שהם הכפיליתכז' עם כיתא האלפא חוא• מאמר נמי בראעיית ואמרו ■ העולם

 שאמרנו למערכות כנגד ט' פעמים בראשית בפרשת שנזכר מה. כל כי ודע
 איק של כיתא האלפא רומזת שכעדס שאלה מאמרות בעשרה שנזכר מה בין
 ץ3ט חפן> זאן ולס הנך דמת נ׳לש ככר בין ליאשק) חעליון(שא הפועל ידי על חם
 מעלות ט' אלא שם שאין תראה הלא שנברא השמי׳ תולדות אחר שנזכר מה
 פי על אף המספר טבע לפי משולשות גלוי כפולים דברים כולם העטרה ידי על

 הקצק כא ומכאן עשרה הס שהמעלית שיש מה כל בי אמת• ושניהם ונסתר
 עד אלא הגיעי הנטיעיתלא כי בעטרה חנקראו דברים למעלד? יש כנגדן למטח

 בטע' שאמרתי כמי המספר טבע לט ט' וקיומו חתחתוז של וכה יסוד וחם כן
 מספר מלשין כן נקרא כי הסשרית בין השתלשלות דרך והכל להעמידו

 עגין לה ייש העשירית היא והעטרה בעמחים• בין בדוממיס בין חיים כבעלי
 כעשה כח והוא הא' אל שחוזר העשירי לו שאין ועשב עשב לך אין אמר זה ועל
 מערכה התחלת מחכו אבל הס' מכללות שנאמר גדל לו ואומר מכהו. ברקיע מזל

 ממוכר כך הוא יכן במספר השניה משטרו תשים אם שמים חוקות הידעת
שז מכלליתס כלאים מיני כל ואיסור (איובלק) בארץ  חוזרת כי בסוף תחנה ינ
 בעלה בראש עטרה שהיא האחד אל חזה הנכבד ולמנין הכהות• לערב שלא

 והיא ראשי על שמגלגלי האריה כזנב זח על הכל והעמדת הכל קיום שהוא
 והיה יפרד משם כי הנפרדים התחלת בתחלח עח אביט אכרחם מנת חיתח

 ושמי רבי בה טעי ולזה ראשים לארבעה אולי אמר בתהלח העירות על בהתפללו
 שמערכת כמי עצמה בפגי רשית אותה שיעלו עיר חמשי׳עדיקי׳לכל שם ימזנאון
 עצמה בפגי מערכת היא העשיריות לבסון* עד הנכבד חמנין העשר בזמת

 מהם שהיא הביטי ולא מהי׳ ימתחלת • מלם בין עשר שבקשאנזימזנאו
 היטב יתפרש מזה הא׳יגם יחיזרתאל חמנין כנגד עשרה וכאש׳לאימטאשם

 עמהם היא כי שאמרו מה כבאור ייתר יעחק וכן ־ ושתק כלייח נתחייבו הנכבד
א מט פוגמת



עשר rwSef פרק חייט
ה כאנילו׳ אנינ ת בעשר יעקב את ברך ו ט ר «ר וכן • הצחות בבל לברכו רעח כי ב מ ע ח רג  n»jn ו!

ת ד כולם מאמרות ורל כאחדו ם ועכבר חמנין מג מגד  חופות עשר הראשון לאדם הבח עשח ו
ת א<ננ  לעשרת לרמוז התורה נתנה קולות בעשרה במכילתא •ורבותי׳שאמר מאבני׳סובות באחדי

ט ספ׳ מ סע ה  חנמני׳בפרשה הקולות רד למטת רעה לא כי ז׳ שאומרו מ• יש בתלמוד ובן • חחויות מ
ם ם-והתפאר׳כולל הקולת את רואים ר.עמ וכל ז׳עם וחם אינו האחדי שחואחםרוהרבי שעותב) ) 

ש כולם• את עד אלא מגיע כי שאומר מי ד ח' שהדבור המבוארים השתים ימנח לא ב  היח בפרש'
סוד שהוא ט'  הרומז יי׳אלקיך העט׳־ואמ׳אנבי ידי על היה הדבור אלקי׳כי שכולדדבר והוא בהם הי

א7אתrהו אשר לתפאר׳חמדבר עשירית והיא  ואיסור המ:נח בטעם יתבאר ועוד • מערים pמ
ה ולזה נן איננ בו ת ד ־ ^ ח שה הגדול שבשמו חתור׳שבכתב כי ממט ח  הנביאים כל רבן נתנהומ

שלהס שיגו לא ישראל אבל חבקבתפא'־ באחדית  אנכי ארז״ל זה ועל הגבורה• והיא אחד קול רק ה
 לעט׳ רמז שהוא האש מתוך שהתפא׳דבר ולפי • שמעטם הגבורה מפי לך יהיח ולא האחדו׳שלה* כי

מר במסמר הוא מ׳ז  לעט׳* והשמירה • לתפא׳ או ליםו רמז הזכירה כי נאמרו אחד בדמו־ ושמור א
ם ה והיא האחדי  כל כי לעג• רמז בשמור וחאחדוטת לזנ>- רמז בזכור חיו הראשוטת דברות כי חנ

ד •1לענ נרמז תודח משנח למספר תחלה מג שה חיה אילו חויות עשר ו  הכפורים ביום גדול כהן עו
ם • קדושות עשר העשירייתוהוא ד מג  תשוב׳ ימי עשרת וכנגדם • פענדם עשר ביום בז חשם חזכיר ו

ם יום נקראת אחת כל כי מחמשה אחד מל  בעולם המשגיח הוא השת ובימי׳חאלח כשת נכללים ו
שת פירישי'שעםיי» שנא׳ויגבחיי׳עבאותכבאעפטניוזעיגזהןכיה שפלבמדותיוכענין שפט ה  נקראמ

ר שאנו וזחו במדותיו חשפל עולם ולחנזזיג לחשגיח במדותיו מתעלח וחוא נ הזה כמאמר מל ח ל  או
שפט האנילו׳ז כדרוש ת רחמים• כסא על יושב אומ׳מלך אט ועליו חמ מ א  חדות עשר כי המקובלים ו

 שנד בהם שיהיח כוונתם ואין • מח׳אחרתו' יותר רוחניות ה׳וה׳ראשוטת כנגד ח' חן תמצאהו שם
ת אך חלילוז שבעה וחם  יותר השפל בעולם לפעול קרובות שהם בעבור ק נקראו שהאחחמ
ת וכו׳ מגד עשר היו ובנגדם • נעלמות הם כי מהראשוטת כי האמ ח׳  השם בעגין ה׳ומדברות דברו׳

ר גם כי ת קול( חמשה מ  חמשתתפים לכבד עור. חש׳ית׳כי בכבוד מדבר אמך ואת אביך את כבד ד
רה בפרשה ככתבי' תי ת׳וכענין כפור הוא המשתתפים כבוד ובכלל ■ ב  יש שותפים שאמ׳שלש ה^י

מט־ • באדם מהם בשני' אבל  ־ שולדזט׳ עשר • מטרות עשר • כיורות עשר במקדש היו הומת עשר ו
 לבד יריעו' הול את ולחבר יריעות עשר לעשות נעטוו ובמשכן ה'• ה׳בנגד חמ וכולם רבי' קולו׳זמעוט

^ ז' נמצאו שנים חז ש' ע ל מז ר ם ח א א כל ת ח מ ר ש ע דדין מו ש ת רו ש ע ם ב בד־ו ל ת עו ^י ה ה ת א  • ו
שחת וטעם • העשירית מרח שהיא רםולעטרה והעשירי׳קדש חסר והאח'מהם  בה להגדיל כדי מע

 וברכ׳השם pאn ברכת היא כי ועש׳בארץ כרפה לחניה כדי בפעולתד. העטרה ידי לתפארת ז לימי
ה משח נשא ^:(לק ובמלחמת • שתתעשר בשביל ז^ער ואיז״ל ־ תעשיר היא אתכלם• הכולל ע ^  ר

ל ת כן ק שהיא בולם ליחדם הויות עשר לםעלח,בנגד ידיו אעבעות עשר כ1כ  ישראל גבורת כעט'
חוד חסר ו7י חי מוז לד טזוכדי אמו היידיו בוי תו שאמרהכ תאמונוזוזוזו קרא מונ תאז  הנלחמ

ת רמז י׳וכי' מל  ישראל,כי וגכר ידו משד. זכאש׳ירים י׳• חסר ידו כתוב כן על שחעט׳עשח בעליונים נ
ת לשון ידי חדו  שהוא הנחש מן היונק עמלק של כה זה,כנגד לכל מכזה והוערך • להם הית״נלחמת א

שך סמאל א1 איכה כאלו א נקרא ולכן מהפחד• הנמ ת סמאלוהו  הגדול כהו זקטומפני עטו של ש
ת: ח ר כי א «ז ק וגכד ידו יניח וכאשר ג מי ש בא כי ע ברז לתת כדי בחוה זוהמא והטיל הנח

לעמלק



קער חייט עע»ר ̂»לעזח פרק
 לכטל אסור כי לבטל אסיר כ׳ חמנחיג וזהו עולם של מגוזלו לבטל אסור כ׳ ידו מניח והיה לעמלק

היג כה אלא פרושו׳לשמיי׳ג׳שעות כוויו לחיות שאסור מכאן ז׳ל שדרשו וכמו ■ לגמרי מנחגו  המנ
הוא וכי' לגמרי בעשר כהגיס של כפיס ונשיאות • בדינו רחמים היות ברחמים לחעאתן שזנריך

 שממנו העמד ידו על בתחתוני' שכינה להשרות עליונים חויות עשר כנגד למעלה ידיחם נגעותfא
ט אם כ׳ • לעולם ברכה להביא  הרע ינר כא חשלום אז בקרבם שוכנת שכינח היות ישראל יז

בין תידיוו שראעבעו תביןע בדי תלו ■אמרבספרהנירחכר חברכחמעויה ה בארץו תאו ה ר' מעי  ה
 .־העולס לקיום והתחלתו אדם של גופו כלומ׳שמשך המעור ומלת הלשון במלת אזנכעו׳דגליו עשר

 לעי אמנם בין המעיר ■ אעכעו׳ידיו עשר בין הלשון עקר וזהו בעשר כלול המעור עד הלשון מן
ו ו רא ן הבכי שכוני׳במוח יותר והג׳רוחניות הז כנגד הוא האדם כנין טרתfו רגליו־ נבעותf א עשר

 ב׳ לאדם להיות להיו׳לאדס ראוי הבנין לפי אמנם ־ למעלהולמט׳בעש' בגופו חעגין חוא שכן ולרמה
קי' ־ בעשר כלול גופו לחיות הוא אעכעות עשר הטעם אך שוקים• ושתי זרועות שתי שו ב' רופג'ו  ז
שמאל״ם עליונים ׳מיג״ם העשרה כנגד עשרה וכל  מאחר וכו׳כלומ' ־ העליונים השמאליים כנגד וה

ם במים לנוטלם ובענין ׳ אזנכעות עשר שבהן ידים נטילת ענין נתבונן ומכאן  האדם סזרועו' לחמז
 רומזים ושוקיו העשר וכנגד משקי'־ בשאר כן שאין מה ברחמים ולהכניסם לטהרס כדי ברחמים

 כצח עחד לחסד בחרב' חזה במנין רז״ל ידברו עוד הכהו'■ בכל לקו כ׳ מכות המעריי׳עשר לקו הויות
 היה לא הוד וחוד• באדם הזכירו עוד • השמשות בין שבת בערב עשד׳דברי׳נבראו ואפר מקומות

 כ להיות צריך מפני למנות׳ רעה לא אמנם מהם־ אחת המיתה כ׳ ט׳קללו׳אמנםעש׳הם אחת בכל
 בזרועו׳אצבעו' אברהם ועד ומנח נח ועד דורו'מאדם ועשר ־ באחרו' כן שאין מה בכולן שוה שהיא

עבה שאם לרמוז להזכיר וכוונתם ת' עשר י ס ולא ובהו לתהו העולם שיחזור זגדיק בלא דו  כרגלים נ
 כן בא, אבל בארץ עריק אין ׳)ואם עולם(משל׳ יסוד שנ׳וזנדיק וכענין אחד כעריק מתק״' הכל כי

 להיו׳גופו לרמוז •וכן אבי' אברהם בחם שעמד ׳'נסיונו׳ מנו וכן מנוי׳עדיק׳׳־ וכן ־ יעמוד מה על עולם
כן׳י ■ במקדש י' וכן • חים על לאבותינו נעשו נסים י'  שס בעש'■■־ כלול הנבחר׳ואמרו בארץ קדושו' ו

 מי׳פסוקים פחות פוחתין אין מי׳־וכן בפחות עדה ואין מי'־ פחות שבקדושה דבר אין
 בכל ברכו' ק' לומר תקנו אילו וכנגד ־ ברכה של בכוס דברי׳גאמרו י' ־ בטלנין י' וכן חתור'• כקריאת

 אלקים רכב בפסוק ז״ל ודרשו ־ ק' וי'פעמי'י'הרי מכולם כלולד. בעירו') מי' (בא אח׳ואח' שכל לפי יום
 ספיר'נקר'עולם שכל לפי והבונה שאינן־ כלומ׳אלפ׳ שאינן אלא שנאן תקרי אל שנאן אלפי רבות׳'

 כפולה היא כאילו אח׳מהם כל כ׳ ׳'הויות כנגד עולמות כ׳ והם אלף עשרים הם ורבותים אלף נקר וכן
 הראשונה כנגד המנין מן ב'אלפי' הסירו אבל ־ כ' הן כשתי׳וכאילו היא והנח מחברתה בהיות׳כלולה

 הנגררת שלפניה מאותה מקבלת אח׳מהתשע כל כ׳ בעבור בתשע דק דל מאח׳ב׳ ימנו לא כ׳ בעבור
שב׳ואיןבה במספ׳ולא לא נגדר ממקו׳שאינו שקבלה ברח כן שאין מה ממנה כלולה והיא במנין  במח

ה1אב? ־ אות׳כפולח במחשב׳לחשוב לומ׳אפילו יתכן לא וכן חרהמי'חגמו^׳־ הם כי כלל דין תערוב  פ
 ומכאן ,ממנו כלול הוא כ• נאעל־יממאעילו כה בהיותו מעעמו ־ וממאעילו פ3מעע נכפל ממנו שנאעל
 היו הזיות י' ובהשתלשלות ־ בה מכולם וכה מכולם כלולה והדה ממלם כלולה אחת כל כ׳ גתבונן

 • חשמלי׳־תרשישים אראלי' ־ •אופנים כרובי׳־שדפים ־ חיות מלאכי'־ הנקראים מלאכים י׳חיכלו׳של
 רכבן ורבו ׳שמשוניח אלפים ואלף רבותיי' אלף והיכל היכל ובכל שמו'רבו'להם ועוד ־ אישי' ־ אלקים

 מלאכי ומהם רחמים מלאכי מחם דין מלאכי מהם הנבדלים השכלים עולם והוא לגדודיו מספר אין
שתלשלות הכל שלום במו־־ומיו(׳פעזסנה) שלום עושה עמו ופחד המשל כפסוק שדרשו וכענין בה

II 4ע כ מע



עז»ד ארבעה פרק חייט
ם ״0שם6אק<ק«ןה( « » ו1ג מ «י5י ר ליס:6״׳  שנלה1נ5סנ »

ט ם( קני שק 1יו»ג שלא ח«< ל  <)״U ™.1 אס לישיאלט שנלה נע
! י”^ ו7 את שימיה ’«ג י ה נוה אשי נ  1שלענ אהיה ישואל גני I!שאמי ג

b שהנא כמי לא לבד לזקנים גל? הראשק שהשם קבל« אמר p)

 שמיכאל ואמרו גבריאל זח ולוחי ־ מיכאל זה חמשל אמר _ השיגי חבר אלא
-חמי׳ חמבקש חגיול חשר מימי׳וחוא והוא מים של שר הוא (גצהו כחחל מו5

«?» K i l n והוא גדול כהן והוא שרכם מיכאל שנאמר כמו ייל^ייאל 
של כללו ־ באחת שאמ׳מיכאל כמו השכלים כעולם תחלה שהוא השני השם

שr הנקר׳ חגקר׳מיםוכחןגדולוהוא החסד זוך דכרהואאל בצריףהשצישי יין
 H י ולוחדזחגבריאלוחואמעד • גדולים רהמים והוא כבנין וקממובר^ שהיא

 • דין זזמבקש והוא האומות של שרו והוא אש של שר והוא שהיא כמי צא יחל
לשרתם האומי ידי תחת וגולין נולולין חוטאין כשישראל ולכן הם קבצם•*

וי1ולשעבוד־ואמ׳רזלבמעלתהשריםחאלחמיכאלבאחתל
 ואמר ־ השניה במדרגה שהוא לשי בשתים וגבריאל ־ ראשונה במדרגה שהוא
 שזכרנו כמו מים של שר וזהו אש של שר הוא שזה איגוו במרוטיו שלו עושה הכתו

 הכתוב פנימיו׳של אמנם • המכריע השלו׳וזהו ביניהם ונותן ית׳עושה חש זה כל עם
 שבתות בערבי שאמ׳בחדלק׳חנר חבית שלום יעק׳וחוא למדת רמז והוא • הוא מזבן

T י O ת ט ״ נ ט׳ ״ ח מ-ול « י b״ • חסלים נ ח־ח יאתה לא םVניm ט
 ונתתי עניו והוא • לבנה של פנימתח וממלא ביניהם שהשלום לשי לבנה של שגעזתה

 לא והם»ת התורה ישראל יקיימו אם חתשארת אמר שכך מ) (זיקיא כארץ שאם
 המקים יגלגל ־ השכל גלגל ־ גלגלים עשרה ההיכלות זבחשתלשלות ־ המזג יחסר

לכת• ככבי שבעה וגלנל המזלות־ יגלגל

השם שער והוא עשר ארכעך־! פרק
לגסס

ד׳ שסבן מאן רמז מס׳שמז׳מס' לי' יאמיי
 לזמיששאל ויש אזיגיייונסיפיינימינ•

«1וכאןרמ פגגמים זממתזכמס קשסעי׳סשם
 השיג זהיימזלמהשהןא זאזלי יטטת בסמי

 ידבר יניטת בראשי נהיף מאן«הכת«בי«ו«
א הכס וגם הוא  לין1ממ כמד להם רייז מ

 כשם לייזו! בא יעוד י ייייייי!
עכמ) ־ להמה שכיכה יש כך למעלה שהשכיכה

בםכ׳וא< למרעה האלקים כאש׳כגלה מנא« עול
להודיע

 חעאונות השלש כי תחלה תדע
 שש של אחד כשם נכללות

 אק חראשונ' כנ;ד וק יק אק אותיו׳והיא
 ושלשתן וק חשת וכנגד יק השניה וכנגד

 ית׳ השם בשולחו רבי׳עח למשה נמסרו
 לא אמנם להועיאםממערים• לישראל

 ר״ל הוא שקבלם כמו לישראל איתן גלה
 קבלנו אך * לבד והשני לבד הראשון

השני כערון) חי־אשון את לזקנים שגלה
כמו



rvp «רקארבעח^מר חייט
 תמרזכת פס ככתר«אץ היא כי רקמי' היא אקיק יליתמי׳יכי' לדין יימזיס חם
על מנרה כי דין עם ההייהמעירכ ושם • ע!ה צי שאין מהדכר שקנלה מצד דין
 הינעששכי נעם כעילה מהראשיכ'שאיכה מנן נלממים דין ים ספירנמיכהם עשר 5כ

 שניהם ילזה כמשמעיעהלשין כהס שיים יהרממים הלין כעגין מליקי" מה השמיע
V9J9 (ישלו בכער•

 כתוד׳וגלת כתוב מחוא כמו הסגע יאה כי ישראל למדיעלמי פאמרכי לדעעט
 מחוא המני חשם ליערא^ ששיסמששמו השסממליוכצדמי ה כשם דין שיש

 חואזק0יקכעחן>וזמלישי מקמיסינקלעשאליעז מסאיייי• ייכן יה ההויה
 תאס' כח ית' אמ׳חישם סחרי מישיל שמוכס כל מבליע ס^ כי :כעפארע כשהיא

 סלחני אחיח יסראל כני אל שלמסכיאליןיסשסיאסעגנלדקר כשה^ לא אכל
 ידעט מנהא אליכם(שמענ) סשם יוניןש סיס ו«שס משס* עגי נקל שם כי ככער

איקא י(ל  י̂ת חסם שי את יעכור לא כי שייי לכן ^יע8שס<שסק סנדיל .קא' (
 אכל לזקנים* וקכלנוסנלחו ישאלו ישראל מססימכנלפליסצם שכעין נכעקנן

אק סחוא לכד חראסין חסם צליסם צומי מס סמשלק סס לי ראש( קכצ) דן (

t ...................... ........קי קו קי קי א ל ר -׳ י .
 חסחמזי׳לדיןולדחמי׳אמנם ססוצילימעסצלייג■ מעייל ו<ןנצ מייל סומי מנמעי

wpipi( העלינו) סניהם כי סויסחסכלסתם ססם סיצ0 קד'צומזיע סוצסם0 
וחא' כלסקחויח• מעמל בצומו ימיו ס!צ וכן סגדיל כ מכאןתזעצוע

ז מיג ג׳ישעימ וסם סשסג׳ממים האמד נעצאים*
 ולצממוע * סויימ כמוך וסויוע פגים כמוך פנים שסם צימיומ קי נא( קי י(ל כי

 לשמיעג) ישרצל כני צל מצמר כס סוצ « סוס סשלימומ ס(ף כאין ה(א
' (מעלכשיןג׳מוקין
יליכג׳אאוסכינד

 אכר(אכר כל של שעיר(מדה ה(א ההויה שם כי השני התועצע • שככער קא יא( קא
̂ימה*  עולאיו אכרע יקיק(איעתרין עלאהדאמקרי ימהשאח״איעאכר דשנצרי

 מהאכרי' כאמד אכר נקרא אז כעפארעכי המינח ההייה כשם מדנר זה יכו מניה
 אכא(אמאשהםין' והס ממני שתיעעלייכיס שעי נאזים חנתשהיאאמצשככלם

 אכרעצאהדאעקרי שכאיןסיףילכןאמרנאיע »ןיסיזההשסמיר׳עצםסההייה
 שכאין ההייה לשם יכא«ר פיריש הס השמיע שכל השלישי נהע^ע יכלי שמיה על יי

 שהיה עליי ימירה ̂יי פירוש הוא אקיק שם ואפילו הנשיעע נשיללכל הפט עגע סוף
 • הא' מממ כשעקע היה ט ונם למעיד משמשע הא׳שכאקיק כי וזה ויהיה והנה

 רכיכ וביה אמר שכן ההוהושםההויהרוכבעלאקיק על והשעמםועהמלסמורה
 שמיעה לארכע׳ראשי׳שבראש כיולק ההניה שם לדעעכי •p יש ועוד עלעהעג^*

י ממט p דכר שאין כאופן כמלקיסמשרועוכשכטיס פעימהנכלס רימא ראיה



פרקארבעהעעזר חייט
 לגלאה 1אי;מסר דלא עד עש אדרין(נ(׳ איעבה(ן א(לכין )קכט (דן>0ש ן^וד

 מדה לכל מי(חד ספיר(ספיר'בפקוד בכל ה(א יקוק שם דעכי (עוד ־ הוא ומבואר
 יותר פרשתי כאשר וכו׳ ספיר׳יספירה בכל יקוק איהו תשעזמכק תח )דןקכע (0וש

 “המלללעתי׳מול שהא׳מהפך הלשון שתוש בעכין וכו'פי׳ והאלף ג כמקומו בארך
הדסרי' אמ׳כל יהיה הוא עלהקדמו׳וכי

 הקדמו' על מור׳ הראשון שבשם והאלף ואתה יאבדו המה דרך על שכשצס
 השלישי והו׳ ־ והי׳מור׳לי׳סווירו׳ והיחוד היה כי ראשיתו על כדין ומסופו תעמוד
 כולם והה׳מתגלגל׳עם קזנוו'• לשש רמז ומה ראש לו יש סוף לו שיש שמה קדימן
 וחי׳ה׳שהם בולם־ ידי על פועלה היא כי לזהאכי ורמז ראש לו אין סוף שאקלו
 אחרונו׳בשםאקיקרומזי׳לעט׳־וחי׳ח' לכל ראש הוא אכי אחרון ואני יאשון

 כי לשח רומזי' יקוק בשם ראשונו׳ שחם וגס * הדברים לכל ואחרון הראשים
 שכארתי כמו להם אחד שם ולעט' לשח כי האחדות חורה מחשחעו׳הא׳כעגחה

 ועל ראשון ראשון על וסי׳ בשמו׳חשדם המספרי' חוזרי׳כל החסלוליה ראש היא
 ראשי'הראשי׳וה< חשה כי אחרו׳אחרו'• מערכת האחדי^בין חסל מערכת בין

היא חערכ׳חספ׳החאיות בין העשירי( מספר
 הא׳באחדיט ערך לה יש הי' הא׳כי אל וחוזר מהם אחד בכל ט' עד הולך המספר בי

 בשער בארך ייתר שפרשיתי כמו וכו" דחת גלש בכר איק סוד וזהו והק׳בחאיות
 מעידה והיא אליה חוזר שהכל מאחר אחדות על חורה הנד מזה כן אם העשיריות

פי׳הה' וכו' כלם עם מתגלגלת והח׳ ־ אליי יחזרו וכלם בראנו אחד אל כי על
 תחלת כי הנזכרות חהג׳שחו׳רוחזתלעטר׳החתגלגלתעםג׳ספירו' אחד כל שבסוף

 אחרוב' הה עם הא׳שלהכתר בסוף תחלה כמיז זה באופן המעש׳וגס סוף המחשבה
 בחכח׳הי׳חהחכמ' הוא יק מלכות של יק הוא אקיק שבשם יק שם לרמז וגס השם של

 הה׳עם שהוא מאציל כן גס לחבר בבינה וק ושם ונאצל מאציל לחבר מהבינה והל
 כ׳אותיית אס כי יש חאלוהשלש׳שחו׳לא אחד ובכל קציותשבבנין שש שהוא ה^צל

 היה ואלו בו כתוספת הקדושה האותיות בו שנתמעטו שם כל כי מעלתם רוכ מפני
 לתיבה שאיא אלא עושים היינו הקדוש בשמו חאותאחתבלבד תיבה לעשות אפשר
 וסימניך :יק והשני אק הוא הראשון לבד והשני לבד הראשון’אותיו שתי מבלי

 חשסההויה ראשון התכמהנקרא׳ראשי שהיא הראשון על וכו׳רל ראשון ראשון על
 השם ודעכי ־ יק ג״כ שהוא אקיק משם אחרון העטר שהוא ועל,האחרון יק שהוא

 בהתלבשותג׳אותיו׳אלו באה היוד האו׳הראשוכ׳חחנ׳שהיא ההויה שם הזה הקדוש
 הי׳ שחן לה׳באופן לו׳והו׳החציא האצילו'והי׳החציא לטעמי'מחולפי׳כתבתי׳בדרוש

 סתי׳עינאאיהוי׳יחבואר וקמץ ב)א'קחץאיהו קלב שס(דן ןןןף בעשהשסיקוק•
 בשחת' קדיש׳דיליהי' שמא ברזא יקוק באביש ברא רותהקבה במדרש ועוד הוא*

 אור י׳והוא חן תלוי והוא בתשעבהודין בהוריה וחתפשטן בקרא׳אדס לנשי(ת׳ודא
 בן ואתסלי רוח וכו׳ו׳בקרא בצלמו האדם את אלקיס ויברא דא ועל פרודת בלא אח׳
קא וחו קא יוד דחלה ובתורזא בן ואס אב דא ועל בת בפש׳דאתקרי אתקרי ה' יק

אקרי



̂ןזר ארבעה מיק חייט קעו ע
מר דאיעפשע אלם אקלי ̂  אדם חשבון הוא ולא צהורין וארפעון לתמש' דיליה נ

מ' או^ס ברא ונקב זכר וק יק מה קא ואו קא יול  בארתזו ־וכבר וחמא׳הוא עכל ו
וכו' מכס יקריב כי אלס לשונו זה בשה מצאעי ושל • האצילות בלרוש במקומו

עלאה בליוקכא ללתתא אלס כמק כל לאלס ככללא לאתנלל משוס )א ויקרא (
לימינ' סטרי מתרין רומין תרין אשתכק

האדרכך חיאוזאוזרית םז א^מי ^ו  1קליו לימיככשמיג כלילאלס ולשמלא ו
 אתפשט אלס קב * מיה כפש ולשמאלא ליקוק הרומז חתוו'' כלומר נתת* בראש

 כל גופא בלא אמן ואתפשט שמאלא בה׳אחרונ׳שכשמו הע׳הנרמזת את נתן
חיה כהאי אתיללן כלא לא מתלבקין נקב׳ והנה • נקרא׳יק היא כי כרא׳השם

 ארעק כב מלא בקסרא סגיאין לאולילת רמז השם עrהו'שכאמ כי * גבר תסוכג
 גליא <' י׳סתיס אתגליין אתוין כב סתימן ונאי־תי השמו׳שזכרתי כשני לתפ׳והנה

 וגליאבמקקליןלטפ&יןאתתקלו סתיס ותחלתו כתהלתו מ1ס נעוץ תמעא
 אתר בהאי ול ונוקב לכר מניה י׳כפקין שש על מורה יקוק שבשם והו בסופו

 לכי לו תדין ללו בנין טמבא ר' ו׳לכר ק׳»מת
 להוא י' מלאפיקת ליקו כללא בחזויה אתתזי(סא(אי;קןי) ו' קפלין תרין דו ומקבא

ל לאמא ומכסיא לבתר אתישבת וטקבא ל%  שלימו אשון תלת בסהמל ושל • ^
 רוחין לכל מעבר סטרא bו׳אמצשת'שלימותל י׳עלא׳לכלא לכלא רחשיתא לכלא

 אתלא לכלא שלימו זעירא לא ־את לחיי צרורא דלתנכתא מהיממת־ תליא ביה
 אסתים ביה י׳בלחולוי לבתר יתיב חילא עם כמלבא נפיק נפיק סטר׳כל סתימ׳לכל

 הא׳׳יליעא אתמר והא ותתא לשלא שלימותלכלא לא ־ ופתח ונפיק כגיל ביה מלה
אוקמו' הא ללתואשיא ביה בריש׳לסתימין לאיטן לתלתאתוין שלימו יול א׳הוא

I ■_______________ י .____________^
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 והא אתיון אתגליפו קא ייל קא שבנגימיססיקי«)ואו והיה תח ־ ביה אעטרא והא
 בכין ותרין היא תלת הא לכלא כלילא חל מל i בחר לאתכלילו יומין שבעה הא

 אשתמעלהא שבגג הא חל מקב' ברתא שתא הא כלילן ביה אכהן תרין חי בכרא
 והיה יום עשר ארבעה ושבוגימיס לכתי׳שבעימיס פבע׳הייט יק לחתא עלא׳כללא

 והגבור׳וכו׳ יי׳הגלולה לך לכתיב שבע'יומין תחתאתעטרו איוו תחת שבעתימיס
 יללה עקרה על לתת׳כתגב טלא׳תחתאמו לאמא לתתליקרא שבעתימיס ועללא
 קרבנין אלין אומללה ורבתבנו' לחג שב^שבע׳יומין יללה ביתא לכל עקרה שבעה

 הו׳והנקב׳סובבת הוא ינו׳נבר נקבה ;והגה :מכיכ׳עגל מן יומ׳ בכל לכחתין לחג
^ כתתי בראש כך מהא׳לר ראיה העט׳יהקיא שס שהוא בתחלתו'יק כי אותו  והה' ו

^ נס אארונה  שזכרתי השמות בשכי והגה י נל מכל מוקף נמצא העטרה ה
 סוט כשץ בעכין מורים יק אק שס והם למעלה שזכר־ השמות כשתי וכו'הפו
• כעטרה שהוא יק סם ?עי) בי בכתר שהיא אק שם כי האופן בזה בתחלתו



ירקארכעח^ור חייט
 כתתלתו נעיזסיפז מ(יה בשניינס יק^כי אואוליירממלב׳השמומשהסאקיק

ט כי בתתלט מש נעיז p גס «השני • שאמי־מ כמ« הראמן  העשרה שהיא הה׳ מ
קצ»עוכ(' השש המציאה אשר וחיא : ולהשסיקהשמדמומלעהשס

 • ^צמעמהבנין הששה האציל המכרים בנ׳שמןע אשר ו׳אזעייע ככה כי כלימר
כסזף ט ימ׳יל שם של אמרוכה וחח׳

 תMנכnומש׳n קעה׳חנטסמ׳^ס רממת ה' השלשה מאלי כלשם
̂̂:pמ0 לעמרה  עמת געלס חנוכרות אותיות בעע יתיתלת כלם עם jןנ

 ותמו מ׳ המתחיל כשלימי ונכללת סיש ינש׳ן המעשה סיף הממשנה
ת ;כתמלתיי חן  הסע חמעיאת אשר והיא לשלישית עדריסימלאי וב

 והח׳אחחנת קזמותכגחעליון־ ליכד)דעתה(אהתמארתהיאלשי|0(י
 עס המתגלגלת לעטרה שכשמתמזת אשש מיה Jיידעאדםאי ממוין שכיר

 כמו והשלישית והשניה הראשונה כיכיישוכריהמליי/מקראו׳מדרים:
 החלת דבר של וכללו שזכרתי• הזה הלשין יש מף האין כלומר

 סו*ו וגעוץ המעשה סון* תא המהשכח סיף האה יאמר כאלו מסירם היא
 וכנגד * בסופו ותחלתו בתחלתו יהשלישמג ה&א מקק הכתר כתשלום

 נחלק p אותיות מו' קזיוות V1 שנמשט צפאן׳ שכקרא והמת יק הץמזיתכשם
 וכמו חלקים לל y שהוא הגדול השם אדיכה יק סימ המיקק ט ימ׳יהמנה

 כי ושמכתבתי בשביעיות• שזכרתי היה יהמיקק המין עם התיקק היא
 • מחם נמשן• כששה נגדר כלהמספר יהיה זה ילש הכתר כעלים מף האין

^ של כ' כמי יכו׳ ש׳בללנתיכויו  מלל אותיות שאז שהוא הגהל והשם י/1כ
 ותמנהודעת* גספיחתשהסחכמה איצ שכיא הראשון עלהמרא סמויה

 וחי׳רמזלשניחוהה׳לשאשיתות׳לתפו אכל האק השמים(את ואת האלקיס
 זכרתי ■וכבר ו׳קזנוות ומלל הנקר׳דעת כתכמה כרשימה היה החקיקה קדם

הדרי" וברע׳ נאם׳ זח ועל ח׳אחתנ׳לעיל כפינה: היא והחקיקה
סון* האין ודעט כד) צ3(מ ימלאו אשר

 נחימ׳א־זוישים המעיאמעאסחרחלב
שניחולקנקדאיסנתיבותחכמה• ומחשאשית השלישית המעיא ומהשניה כ

תא יי׳עבאות הנקרא התפארת שעקרו הבנק המשיא  עשתם ישירה כספר שאפו ו
א והגון! תית*םחפשיםוג»אחד• שהם עשר ת  חם והחפשים כללחכל ספיחת

 ושתים כשאזים ישירה ספר בתחל^ שם אמו• מנארתי הענק̂  * אותיות כ״ב
 השנית המשיא הראשונה כעאם טן! האין כלומר שכתתומ׳ יקוק יק חקק נתיבות

 חקק כלם שבאות וחשלישיתחנרמזתכשםוקוקוהכנקחרםוזבםלת הנקראיק
 חכ׳שלבראשית הנקד׳יקוחכ׳שכשלשי׳כמו כשניה נרשמו ומתחאז נתיבות כלב

 נעלמה והיא עאם לראשונה קוראים וחמקוכאם • סון! אין עד הכתר על חתמו
 חקיקה ותשלישית הכל נרשם כת h רשימה השניה וקורורם בראשית בכשל

חשיבה לבנין וקוראין השניה בנתימת שמתכונגי הכנין והמשיא הכל נחקק בה כי
כי
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כספיחת נכללים המכריס הג׳יהז׳יה״יב הש׳כי • סשיימזכ( עשר הס אהןף
 הבריפא מפרש יהודה (אני * אשרהסכגוף^אתדוהואשסההויה

 JיויJ'א(יf הס ההויהוגס הסכשס המכמע אועיוע נ3ה כי אפר באופן הנוכית
השם ועם לכב השלה מדהד הוא תשרק של בימא באלפא ההויה שם בי מכנפן עם

 יעפשטו שלא לאוי;יופ גבול כתן הזה
 במקומו בארך יותר פרשתי כאשר שד חכמות שנאמר כמו עבו ח השלישית כי

 שלה המלה עם מהשם המוכרח ומספר שכעת עמודיה העבה ביתה בנתח נשים
 בשם ככלל שהכל נמצא האופן ובזה כ! בנתיבו׳חחכמח שנחעב ט)ובעבור (משלי
 שם על מפואר עכין ראיתי שד ־ אחד יועאת האותיות כי יזנירח כספר אמר
 ויהיה והיה היה משמשש כי יקוק חלפים לשלשה אותיות חבב חלקו ושם

 ובקריאש ככתיבתו נשנים ושלשתם אמו׳שחםאותיו׳אמשחמתחלפו׳ שלש
ארב׳אותיותיו לכש' הדין מן היה כן על פגעס ח כנגר לששה

 שם לאותואמרו אות יקדים ושלא ביחד ג׳אויניו׳ כי ידעת כמי שכחם הראשונל
 רנה שלא אחד איש על ירקב רשעים ■ בינועששעימ׳׳עלנול משרש תיבות ג'

 ובכתבו השם של הכתב מעשה ללמד ושכע למעלה• שזכרתי כמו האותיות
 ובאמנעיש מלך יקיק י׳משמעבתחלש כער שהם כפרת כג׳ד שהם כפואת

 האמור זהו מלך והיה ובסוש מלך הוה אלכסונות כעד״>ב פשוטות ייב1 • הכנין
 וסופן בסופן תחלתן נעיץ ינירה בספר אהד כנוף ומלם למטח יתבארו אשר
 בסוף התחלה ודבוק נעוץ רל כתחלתן כשם הנכללות ספיתה עשר חם אשר
 ראוי היה לא כן על בהתחלה והסוף וככר אותיות ד׳ כן של שם והוא אחד

 ובפרקי • לאותבכתיכש אות להקדים יתבונן אמנם • ועולש פעמים באריתע
 היה השלם נברא שלא עד אליעזר רבי כענין חשוים בשמות שזכרנו מה מהם

שד אחד• לבד ושמו הוא הקכה לאומרם רשאי אתה אי שככתב דכרים  יוד ו
 הנעלם ותקח השם כשתסיר קא ואו קא שכעל דכרים מעם כארנו ושם פח על
 אחד הוא שבודאי א'ורל ודאו הוא שבו כי כעכור לכתוכ רשאי אתה אי פה

י'בראש למה לתתסגה וראוי שד ואין ומעתה רשימה נקראת השה
 יהיה רל להבא הוא ששמושה השם

 השלם כקדם השלם אחר שהויש להודיע היי ובסושה׳ששמושהעלהעגררל
 והשלם הניש נחסר׳ לא ובהיותהשלם השלם שיכלה אחר בסיף כמו השלם וקדם

W י׳בראש ולחה • באדם בזשכיתכרות שסשס בחלון כשמש כסשג כמיס הפסיקו 
 ואיר חשך דרוס נשן מערב מזרח ומטה העלה היייתיו י׳ כלומר הוה י׳ לומר השם

 עשר תשע ולא עשר מה סשרותבלי עשר ינירה בספר האמור זהו ראשיתואחרית
 כלומר בבינה, וחכם בחכמה הבן ואמר למנין ראש כא׳קהגא בפוליס ובלס נלא*יא

 על מנר והשכ בוריו על דבר והעמד ושמור וצור כהס וחקור כהס דעתך שים
 היאך שלם בורא על בלבך פי׳כשתחשוב זולש ואין לבדו ובורא מנר הוא כי מכונו

 על לאחרית או מאימתי מראשית תחשוב אז מקום b3 קץ אין עד למעלה חנייתו
א ע«וימ i so נ



פרקארכעחע^וד חיים
 אז הרקיע ט1כע היאך אז אשרפמז גדילעהאיר היאך מחשזכ א( ה«ח אימתי
ק דברפלבנרינ העמד זה כל כשתמשנב המשך בענבי  לבד( מצר הנא כי בלבך נ
 מלהרהר נלבן מלדבר פיך בלנם ספירנת עשר בכול נמנשל בכל נהנא זנלתז נאין הכל
 קנמתן נכנפפים נשיב רצנא מיד קנמתן לזקנן כשרנצנת כחמת לעמדיט (שנב

 הנףנקץ התכמה ידעה שלא ברית הנמתככרת ומשתמניסנעלדברזהשלעשר
 כעלס קטן דבר אין לנמר האנמזית מכל קטנה והיא הפס הנינתמי׳בראש לעשר
 תיבנתשלנ'ימיר נבראשי אתרית מראשית ינדענמגיד ימשנב טרם נהממשבה ממינ

 האנתיית עצמנ הנא הנא אשר אקיק ממננ(משם כשתקת נעיד אנאהינדעהכל
 תכנעה לעשנ׳שנם אפשר אי בלתם האיתינתהשמשינתכי הם אהני הכפנלנתנשארנ

 כב גטלים הללנ (אנתינת להם כשמה מאתזיצאהכלנהנא השסהקדנש נהרמזכי
 כי למספרנ באג ה נלז כאצלז שממני לרמנז כיתא האלפא אנתינת כמספר במספרם

 מאיתינת אחד כשתגלגלכל גדנלכי אודיעךעגין נעוד כשלית* הם מכצפך הממש
 פמזחי נהם הכקנדנת של שמנש('תכנעית עם שסאקיק הא׳הכזכרתשל עם יקי

 בפגי תכנעה היא כי הסגנל עם אי הקמץ עם חטף שהיא ששית תניעוז עם מנתם
 בחמשה כלנל שהיא פי על אף עצמי בפגי ספר הנא תנלדנתאדם שספר כחי עצמה

 חלק אין כי להודיע השעה רגעי נע'נמים אלף הגימט'שלהם בידך יעלי חימשים
ק נזה בה איני השם שכת שעה :עשייתו אנ
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rep פדקאדבעח^»ד חייט
השלהגיממריאשלהם מימת לו עלהגלטלהא׳עסה^ חנח

?a לו׳ הה׳ J’>3’P אתמת ל<׳ הי עם הא׳ וגלגול יי’ר העזלמן אהרית 
 י«’ר שלהס גימטריא השלה הה'לי׳ עם הא' וגלגול רלכ שלהם גיתטדיא השלה

 קלחים עתרף שעה שע׳שככל נגד*יה הס״יכשמיעההויה והשמוע תמרף הכל שלה
 כל כי יכו׳ הא הא יאוכו׳יכן י״א בזה קהנזכרית ועיבה תיבה כל לגלגל וכשקהפוד

ס ויקגלגלת תיכה  יהם האקרים הנריפיס כמי צרושס כך כל כידך יעלו יאקיר מי
 כיוסי*יכ ששת*יכ יהסכד קלחים ונל אלף יכששתשכלילהאשרככלשעה כנגד

 שעה בכל כן על ששת ככד אקת פעם משמש מזל שכל אקד ששתלמזל שתי כלתה
 ידיעתהשסוהשגקשימאש כה שאין בשע' קלק שאין השם של מוראו על לחשוב <ש

שד ׳ הזמן כא  * שרה וכי׳ה׳קימשי משנה י׳םדרי הזה העולם ה' הבא י׳׳השלס ו
שד  נבקרה וגס * י׳ לדמות בלוק וגס ש׳בסיון אקר וה׳בלוק אקד כלוק דברותה י ו

 בדברו השלם כל שנתמלא שם על פיס מלא שתמעתה מפני כתקלה להיות הי
 רם שהשם לפי כתנועתהי׳ שתנופתה מאקר כשם ק׳ אין ולמה ■ מה« למעלה והוא
מי הממעט רוק ושפל דכא עם והוא ונשא  כשמו המאיות קפן לא לכך הי כמו מ

 ולא מהם לא דכתיב רשעים מהמון אלאמאיתיותהאקדמתשקפןהשסכישרילכ
 בקגזדו כימןא׳עדי׳הסנהיהשםשמהכיבאט (יקזקאלו) בהם ולאנה הס
 נה ולא מהם מה פי׳לא זהו נה הרי עליהם י׳ ושים מה הס ט עד מא הרי ה נשארה

 רקוח כי כיניהס שמד וכה כמה השמד השם אין גאוה להם אשר בגדולים כי בהם
 כשתמנה לשכינה ספירותהדאשוכיתשלית העשר כי שד יתמנא * מרשעים יי

 פעמים ג׳ד פעמים כ׳ג׳ פעמים א׳ב׳ אפעם * האופן זה מרוכעעל כמסשן אותם
 הכל שלה י׳ פעמים ט׳י׳ פעקיס ק׳ט׳ פעמים ז׳ק׳ ז׳פעמיס ו׳ פעמים ו ה פשויס ה ד
 למסה שכיכה אין לזה והרמז רוק ושפל דכא ואת אשמן וקדיש מרום לרמוז כיכה6

 בראש לונקה לאקדיס אקרונה הי׳שהיא למה ושד • לב יי׳לנשברי יקריב מעשרה
 כשתהרהר לומר^ בשם הי׳ אקר היא קודסהי׳באקדיס שהיא ולמההה השם

 לכך תשים וחס ונשזסושבתקלתי לאחריך שוב וסיף קז להם לתת ספירות בעשר
 היא כי הה׳ שהיא האמצע אל חזור מהסוף או הקצויתמהרחש מן כאחד קן לשוס

 כתיך שהסמתיככיס אלא כזכר וסוף ראש להם שאין יתקשיכ כאקדיס אמצעית
ביג בתוך ממוצע והשם שלמים שלמי עד אי ט ידיה י קי  באמצע הרי"יה יויזי

י תאמר ואם באמצע וה הרי בא והדג יטקז כך וכשתאמר ט ק ז ו ה ד ג ב  הרי א
בראש י' ושד * באמצע מרומים בגבהי כבודו מראה הוא השם ז׳באמצעלומר

 כשתיכיר לומר י׳קטכה כן על מעשרה פחות יהיה לא שבקדושה דבר כל לומר הסס
 את ותקטין תכשף גן ומסתקיה קטנה שהיא י׳ כמו עצמך תעשה קדושה דברי
 רל שמזתהוה י על הורה ושד • לו ושדה ותכיעלו יתשתקוה הקבה לפני עצמך

 אלוהאלקיםאלקיאלקיהם י הס ואלו היה עשרשהמ;הסשאינסכמקקיסזהוי'
 שד ואין יי׳ יפאני’ ובבריאה • שדי יקוק אדני. אקיק אשר אקיק אלקי אלקיך

העלה הזיותיו בעשר יחשוב בקש השם האדם וכשיאמר ’ שד האלקיס(אין הוא «י
כ 9



#רקאו־בעח^ןזד חייט
fp ימן אל למעלה כשימשזב (כך ירע• ראשיעיאחריעטיב ארבערימיע ו«יטה

ק קץ בלי מעמלה מקר לאין בראשיעהיה כי לממשבעי  לאין הכל 3באמריי יהיה י
 להרע רע יעמק לטיבים להטיב ממשביעיי טיב עויק יכן ייהיה יהיה היה כי סיף

 שבכל לט בשכמלי בלמש יאמר יי׳אמד שיאמר ילאמר אמע בממשבה יהכל לרטם
 היייתי! עשר' על כשיהרהר לכרך אלם שמייב לימר ישרל יי׳אלקי הקריא<יפפריך

 כל כי מלן להפך כלמ' היייעיי ט לקמ׳ כלמכ באב סמכם ילכן השם בראש י' לכן
 כביד יכי׳ מעשיך יי'כל יידין יהרמז ברכה אינה הזכרעמלכיע בה שאין ברבה

 ־ הבא הטלם לפני הזה השלם ה׳הרי י׳קדם יכ(׳(מליסקמה)ילמה יאמרי טלביתן
 טרקלין ילפכיי גדיל תדר שבינה כאדם הזה השלם קדם נברא הבא השלם האמע

 כדי בפריזדיר ענמך התקן היfיJמציי לעשיע הזה השלם הקכה כןברא קטן
 הנכבד י׳בשם קדם לכך הזה השלם מן נכבד הבא שהשלם ילפי • לטרקלין שתכנס

 להיית צריכים שהאמדים לט להשיב ♦ש • באב י׳ לפני ה למה תאמר יאם • ה' לפני
 כמו אבגדהי בגימטריא י׳יאתכהי בגימטריא אבגד ישר • יאחכעשיריית גימד

שד * יקי  I היה בה' שנברא הזה השלם לזמר ה' י׳לאמר הנורא בשם סימכין לכן י
 <ק מהלך בה׳ ונברא מאמרית בעשר נברא השלם יקי יתבאר יכן שנה אלפים

 השלם נברא לטכן השלם ברא אדם לבני כי יה׳אמרינה שנה ז׳אלפים יהיה שנה
 הה להקדים ההם באיתיית ראוי היה לשיני זה כתב הבטמין בספר יהרמבן • בי׳

 אבגדהייכו' פצטיירי יהאיתיית שמדית פשלזתיי האיתייתנמצאי בהצטייר לי'כי
 מרימתקקזמצבבה אימרשתיסרימ יבאיתייתנטשיהפשליתשכןבספריצירה

מה עם לתרץ ייש ̂ • מהן אמת פשיטיתירימ ויב כטלית אמיתיז' איתייתג' כב
 זלשהיהרביש הראבד בן נהיר יצמקסגיא רבי המסיד הזאת הבריתא שפירש
 ה«' להבא ישד האיתיית המשך קדם תמלתההיייתאמתאבל * לשיני יזה לאליהו

 השלם קדם להבראות הבא השלם והיא הגדיל בשמי קדמה כן קידמתלה׳ימל
 יה שבטי הכתיב שאמר מה בעניי שמעתי זה לעגין ודימה * שכתבתי כמי הזה

 הראיבפי שכתיב מה על נאמר שהיא רביתי' יאמרו קכב) (קלים עדיתלישראל
 לדיד ראוי היה וכן מליהם להשד בהם שמי הקלה שיזתם כלם יכן השמעיני
 אמד בתיתם מטתמית שתיאיתיית תתזיק שאה הדבר ה׳לי׳אבלטעם להקדים
 ראשונה תקרא יהאתרינה תקראאתרינה הראשונה אמד בדבר בהם יתמתים

 היו הקדש ברית האיתייתשמדית כשהיו בכאן הי׳לה׳יכן דיד הקדים כן ועל
ק סדר על דיסידרית  זה ן לעני ודימה אבגד נתקקו מרית ברוח יכשנתקק ^

 לשכלול קדמי שמים לבריאה וארץ שמים בריאת בעגין רבא בבראשית אמרי
ורגליו למעלה ראשי אמי במעי כשהיא הולד בריאת במגין יכן * קדמה הארץ
 תתלה ראשי מוציא כן יעל למעלה ורגליי למטה ראשי מתהפך לידה ובשעת למטה

 וט'• שמי באיתיית לי ה׳ והקדים הסדר שפה למה לך יקשה זה אתר כי וידעתי
 והשניה אלגד סדר על נמצאתהראשיפ' ההין בשני ממוצעת שהי מאתר לך ונאמר

דרך על לומר נוכל הזה המגין ולפי * רמוזים הסדרים שני נמצאו תיזרק סדר על
הפסה



קעט עמר זורבעח •רק דדים
 שפירשו חה חלבד הסדרים שני שהשליט שלוה ה3ה<ן של שחו כקרא שלכן הפשע

 כח< והמים האש שהיא לחד^רחמים חדפהדק בין שלום ששם על שלום שכקרא מ
 מיכאל זה המשל (אייבכיז) בחרומח שלום עושה עמו ופמד המשל פ«ק &אמ'על

כ« בחאורמ;העמפינים מדבר הזה הפסוק בי אומר יויזכן •ורבי גבריאל זה <פמד
לבכ' של פגימעה מחה ראעה לא מעולם

 ואכי • לבנה של מלישועדעתה משום רמאי אתון אי מככתב דכרים «עתח
להעחברועחדו׳העליוט' כיוון כי אומר ואילי ןמובןחוא•1לו»מרםעלנ

 באו שם ואחרו וחשפישתלממהולבכה
 עדו דוסא ר׳ לו ואמר רג קבלם נראה לא עבורו ולילי בזמכו ואמרוראימלו סכים
 ר׳יהושע לו אחר שכיה בק בריסה ולחמר שילדה האשל על מעידים היאן לס סקר

אל  כוך(לא ופקדת אהלך שלים שכא׳וידעתכי בית שלום כק וזהו אתדבריך אכי יו
 הוא כי אכי אומר ומלתגבולך קמי) שלום(יוליכי גבולך השם ואומר (איוכס) תסמא
 הכחשך ואכילות החשכה הפסוק חשחעות וכוכת לתורי גביל ומלשון מגביל מלשון

ן  שלום גבולך השם מ)וזהו כשקו(עלים ושלום שכא׳כדק לו וסחוך הצדק אל השלום י
 * שלה ומלב המט קליפת ככגד ולבכים אדומים שפע׳חים ישביעך תטיס מלב ואמב

 אדם אשרי הכתוב שאחר למה רמז הגדול וככפלהטה׳בשחי וכמזורלחהשהייכו
 סתומה וצורתהה )p עשלי (מזוזיתפתתי לשמר יום יום דלתותי על לשקוד לי שומע

 שהם רמז מלמטה זה ועוקצו לשאול ירדו הרשעום שכל רמז למטה ופתיתל צד מכל
 בהגדה ר!ל פירשו p תשובה לבעלי רמז לעליתוהתלוןהזהשקהצד עתידים
 ו׳שחן הזה והתלין גביהן על וקכה מכאן קכל פתת צורת היא כי ומטאל ומפורש

 זה הכה ואמר פתתים שכי כלומר פתחי מזוזות הכתוב אמר כן ועל למזוזה רמז הצד
 שהוא הו׳שביכיהס זה כז) התרכי׳(שיר חן התלוממצק חן חשגית כתלמ אתר עומד
 ושעוי תכלית כעל מוגבל כחצא בעולם אק כי ודע • שלה׳שכיה כתלה אמר עומד
דו' והם ודרום צפון ומערב וחטהחזרת מעלה קצוותשהס ששה לו יהיו עלא ע  כ

 ששה יש קטן עולם שהוא באדם קצמ׳שיש שש ובעד בצורה ואחד במספר שש שהוא
 הכחשךחןהחתדרך החילה ואבר הרגלים ושתי הידים ושתי הראש שהם עגשם

» למזוזה רמז בה שיש הזה המלון כי שאמרתי מה בעיכיך יקשה b השדלה מוט ה  ו
 שכתבתי מה כשתבין קושיא בזה אין כי בימין להיו׳ ראויה ומזוזה הקורא לשמאל
 אתר עכין השם של כפולה הה׳ בעניז במקומו כתכתי ושד • יק שבטי בעכין לימנלה
 כדרך יתפשט שלא האצילות לתתגבולאל הוצרכה וטובוכשסכי ומקובל מתוקן
 • יקרע לא לשפתו סביב תתרא פי וזהו בפולים החוטים בשפתו שמתכיס הבגד
 צורתי׳כמצאזככוכתכה היא שלה והתל ווין שהסב בריבגווכין ללבבי שלה והיא
שבכתב דברים ומעתח ־ יפרנו והיא יקימנו היא כי האותיות אל נמל
 וכאצליס שיונקים בעבור כעלמיס דברים הם פה שבעל הטעםכיהדברי וט'*

 בתכלית ודקים רשומים הס הדברים ובה העליוכה החכמה קדוחי׳שהיא מדסריס
הנקראים חהדבריס ושואבים יונקים והס סשר כקראים שבכתב ודכרים הדקות־



פרקארבעהעעזד חייט
 כiככיD דכרים נקראו ולק לישאול־קכהם האדם שיוכל הדכריס והם מקיקה

 כהפך עושי׳ היינו ואלו העולם קיום לכרך םנקגלו הדברים להעלים ראוי ואי) ספור
להוסיף שאפה נראה כי בדברו דברו לערב ראוי ואין הכונ' מהפכים היינו זה
 לחעלפהדבריםשבעפומ• ואולי לעשוי;כן: ראוי בראשיפגאין מעשה על
מדברים הראשונ התלוקה אל שנה זה

 אמת ווה מבעל וזדברים למעלת ואולי בי ובו' לכינבם רשאי אפה אי שב&ע
 אותיות עב בן ומם • יבין והממכיל זח שהע׳והמכמ' מפני הוא הראשון הטעם
 והוא מלו גימטרי׳ וסימניך מחסד נממך כי fnpp נראס וזה ברשימה שפיהן
 * ויט ויבא ויסע פסוקים ממלמ יועא שלם מניאיפה אין באלי שברשיח הדבר

 ר* בן ממם מעורף הוא כי בבהיר ואמרו טעם עפה אל לזה בתקיקה שיהיה עד
 ומם מאזמרלמטח כמו המזנודףלזב שיהיו צריך חעלפה לרוב כי לזה שני

 בן מם כי תמרים ומבעים בפסוק בארו של הנשיקה סוד וזהו הפה על דבריה
 התפארתועלהע^ על המורה אותיות ד ישקני החכם אמר שעליה הדברים

 דפ והוא המיוחד המם והוא האילן הוא בהיות מנשיקופפיהו(שייא)
 עם ע׳ב הרי מבעים חם האילן וענבי קניוי/ הששה כלולוכו יאחד אחד בל

 ממתלמלים האילן וממבעי׳ענפי הד'פ• בששה בהנים בברכפ החורים הללו
מבעי׳אומו׳* על הממונים שרים מבעים הארה־ שמירה־ ־ברכה־ הם עגיני׳שבו

 ■ העמים אלקי הנקראים הם והשרים ושרשו ג שלום נשיאופ* ־ חנינה
 חאלקי׳ומת אלקי ית׳הוא הנכבד והשם הפפא' כנגד הוא שה הא ־ שבק באשפי

והנח • ועמו נחלתו והם ישראל של שטופ *יב נופן ולזה צרופים *יב לו שיש
 ישראל עם והאומות • עב הד'פ עם המרי החורופ

ובנגדם עב■ הם עמהם והשכינה עא
 ונשיא ע׳סנהדרין וכן • עב עמהם ושכינה עא הרי גביהם על רבינו ומשח ע׳זקנים

 אלקי' בקרב אל בעדת נזנב אלקים שנאמר וכמו • עב הרי עמהם ושכינה גביהם על
 ■ אותיותיו רמז בארנו וכבד ד׳מהתפארת בן ושם הפחד מן נמשך מב ושם • ישפוט

 כלה׳אחתנח תחת ומפיק יפועליפעול זנרופיןיפעל בשםבןד'ג׳ הזכירו ובבהיד
 והענועים * פסוקים לשלעזה הנחלק כהנים ברכת מסמל והוא ואחד אחד כל של
 ענודות יב ח וחם אותיות יב בו ויש ־ הכהנים אחיהם בנעימות אותם מבליעין חיו

 קעוות משש כלול ואחד אחד כל בהיות כי שם ואמר בבהיר שהזכירו !האלכסונים
 הנקראי" שבמים יב וכנגדם ־ למעלה שזכרתי כמו הבה של שמות עב כנגד כ5ז חם

 “זנבאו ממנו שיעאו וזכה יעקב מדת ווזוא הגדול השם ד׳שהוא בן השם כי יק שבטי
 שהזכירו כמו מים מעינות ויב שהם אבני ושני אפוד ואבני בקחשהו ונחקקו י;״ יי'

 חדשים יב כי חדשים נחלקדזהשנוזליב ועליהם מזלות יב מחם בבהידונשתלשלו
 שיש ואולי שעו' ליב אחד בל והלילה היום ונחלק השנו׳ההלום מלשון ושנה ־ בשנה

 אחר לעם להיות אשתו את האיש פוטר כאשד כי שטות בגט׳יב שהזנריכו ענין מזה
■ שבק באשתו ושרשו יעאה גרשה אמר בעלה מדעת כי לראיה חותמו בידה מוסר

והוא



ר עער ארבעה ודק
מגיזשאמתכל והוא : מטרה מכקו כי לאשתי שמו על הימחמ
עד האיש כי פסמיך שאתר ממה לראיה מכיא זה <«׳ המגרש יהאשה התפארת כ

ש העטרה: כנגד ר מג מפגי בשניה זה אמרי ימלא ראשונה אשתו ה
א עלתבורהראשוןמד״פ• מורה שהראשונה הו •זה שתדעכיישכשסוכו׳ ו

 כשיגלגל כי uכווני ששת מרב הספור
 שדעתילפעגלבו השם החכסהמקובל ימואעניןמאמכלהמגרשיאטתוסושונ׳

 רבו« כפי רבים לפעמי׳כתים מונה יהיה וככר • דמעות עליו מוריד מזבח אגילו
 כשתגלגל כי ידוע דבר וזה האותיות מהיתה לעטרח רמז המוכח כי ידעת

 שיפסיד לסבול שיוכל מה כל המלה נקודו שזכרתי ומתוך כתזוגראשון^■
 יהיו לא כי ספק כלי הראשון המשמעות דעת הנח לזכור ראיתי יכ כן שם של
 שיקרא עד אחת הוראה הגלגולים כל השמות כענין זל ששת כר יעקכ רכי

 וגם ממנו שלמעלה בערך השני הצרוף של כשם יש כי שתדע והוא ־ והערושים
 מטה של איתו כערך זכר יקרא הוא הלוגי׳ חקדכמה שמות וכשאר אוהיו ד

 וגם הצרוף בהתחלף ומעלתו מתנו עזנמן על המתחלפות אותיות כזגי־וף כין .
 מושכל וזה מעלתה לפי תשתכ' הפעולה מספרם מהזנרופי' אחד שכל בנקוד כין
 * בחכמתהצרוט בקי שהוא למי ראשון י' כן שם אפילו מספר ואין חקר אין

באותיותיו רבים כו־-זגרופים יש אותיות
י בזנרון»ובנקודנמעאביאיןסוףלערופו

 שעדיף הנקודה כל עם באים כאשר אותיות כמה להם אשר שמות שאר כי אף
 אחרו' באותיות תחלף י וכאשר הזוחף בחכמת נודע כאשר מספר להם אין לפרופן
 כדרף כי לדעת לך יש ולבן • למספרם סוף שאין נקודן ועל עעמן על יתחלפו

 לפעולת הבאתבזתףזח הפעולה גם תתחלף כן ובגקוד באותיות הזגרוף שיתחלף
 בזנרוף אפילו בנקוד תשתנה כן הערוף כעבור הפעולה שתשתנה וכדרך ♦ אחרת

 בתקופת ויש בשנה ויש בחדש ויש ידוע וביום ידועה בשעה הפועל נקוד יש כי אחד
 וכאשר * השנה מן או החדש מן או השומע מן או היום מן כחלקים ויש

שאמר במה דעתך עוד ותנוח לכחותיו סוף אין כי תשכיל עלרעיוניך תשכילזה
שאינן מפני נענין ישראל אין מה מפני ־ ״ ׳ סגסס ; ל י

 יודעין שאינן כלום בשם להתפלל יודעין מפגי יבראלכעגין מסשאמרזאין כי ניאס•
 או לבקשתן העריבין והנקוד הכתב מל<גז'להמעללאימכןאנלפי'איןכעגץ פאינן

 ידעו כי אף לתפלתן זמן יודעין שאינן (שכיכסעמהסזאיכס בנזלס שישראל לפי■ סוא
»V71 אחד נקוד כי תאמר וכאלו ־ השם ענין לישראל עמס גחמעז אעסאסב׳כי למרי 

 יפעול שני וביו' למטר ראשון ביום פועל זעגד * אמסאהבס עלזיגסעןחמסמעזרר<מ
 לקפיעת או השמש לזריחת בעעמו הוא עד אעסק לענרר שלא סגלמ סשניעגזטמן

 וזו , • כוח וכיועא אחד לענין או הדרך ל ביבא לסשינע׳לא כיאיןסמרראזי לעמידלבא
 כנ« שאר על ובניו חייא רבי היתהמעלת * עעהם כישכיכ׳־בגזלס בגינקזל זלא טזמא ילא

לפישידען מקומו׳ בכמה שהזכירו אדם זס יעל צא) גצרס(מלים אנכי עמן כימשכאמי
י4בז נאמר ־



פרקחטעזחעעד חייט
 לממד יום באותו ללו6ית שם זח בא•

 תחיית ובאיזח הרוח את ישיב ובאיזח
 גבור באתח נזכרו אילו כל כי המתים

 בחרם חסידים ובנץ ר׳חייא שחץ ואולי
 לגחלים שאמר וכמו * דורם בני מכל

שי&עול ראם חיח jולכ • ר׳חייא מ^זח י׳והקק הוא ניצוץ

 בכקודו יכוין
 וכז׳הנקודיעהללו

 בן שם בהם רמוז
 בשם המצטרף «ב

כל C יזה ההזיה

 ז ו'י׳ היא אשר
 כלם וכשנתשוב
 י עב פילה

»

חגחח
 נאמו־&יןמגין•

 פי< ינפלס אקל
 לאמינימילכו שממד'
 כיייו שאממ כמו

 כרומ׳לינמלומשאיק
 וממפ' יאזחמריקם

 סייור אימ יוייא דלי'
 במה ושלא דקדוש•
 ממ0 שיו מישראל

 ממידי'•אנלישלומי
 f א שאמרו מש סי

סמא אומש ומגי!

פרק

 שם ש»כ״ח כמו לאח ולא אליו חש׳ית'
ודברי׳ • לזולתו ולא לאחד שפועל יש כי

 חלבכות את ומישבי׳ למבין נכוחים אלו
 לא שאם ‘ליודעיסחן כאמתתסאףנ

 מעשח אמזו על לתמוח ל» ענין חיח כן
, וכילאחתפללרחייאלעולםאתחגבור

 ששש׳ו־שראיילפמיג שידע שלר׳חייא ועדיקכדורו תתחכם לא איך או אז אלא
p>7 מחמין תיא ד' כימי שתו ישראל חכמי כל וחלא ככוונת *יתפלל  אץ 1

שמם לשאר נמגין * קדסר׳ וחלאר׳עעמותחשסכינפטדר׳תיא שם•
pבווpמ שיו לא גי

עשר חמשה
 שגלו נזק גשסמויש ובברכות ובתחנות בתפלות חשם כונת כבאור
שאמ כמו ב« למר שמע וקריאת וברכו והקדיש הקדושה וכונת

שאין רןלאיןלןאדם
לושעה: pכאpותיותץובנקודואנמKחשסבחוכרת כי

 ובזמןומזלמותשחאישבביתווחשם הנבחרת*
 שבית הנ*ת בז^ אבל י חמקדש ממן וזחו ובכתבו בשלמותו יזכירוהו ואז שלם

 מולח והיא בחטאבניח וחמינקתנרדית נסתרים המאירים ותפנים חרב המקדש
 שדרשו וכמו • אליח חרומזים יק שדים אותיות בשתי לחעותמש לעולם דיו עמהם

 ישתמשו לא כי )קה מלים ( יק תחלל תנשמת שאמ׳כל הפסוק על וסמט בעחנץ י׳ל
 השלמות שאין בזמן אף אמנם להם• שיש אפי׳במה ראוים ואינם להם שאין במדי
 בין בתפלו׳ בין השם את לוזזכיר ירינו כאשר חרב חגלו׳שחבית pובז למקדש וחוץ

 באד׳הרומו' לS בכנזיז יזכירות אבל בכתבו באותיותש יזכירוהו בי׳בברכו׳לא בתחט׳
 חrובעוק בי׳לשניח ככתבו השם במחשבה אד׳יתבונן בהזכרת אכל ■ מקום לע׳בכל

 כך עולה מנינח כי תflrהק בו׳ כלול לתפארת וט לשלישית ובה׳ראשונח לראשונה
 וסימניך ־ דברך או עיבך כמו שהוא יטיןכנקודו כי ואחר • לעמדה ובח׳אחרונוז

 כש 0יכלכלך(ש והוא יחכך יי' על השלך וכן )קיס ים4מ ( בשמים נינב יי׳דברך לעולם
 שאגרתי כמו בנקודו ימין ואח׳כך • שזכרתי כמו באותיותיו בכתבו בשם תטין וכך

ב« חמחשטז יערק4י ובנקודולא וכלזהבהזכיח^כילשמבכתכו לםעלח•
שאמר

ע י



 tmi vpb בריך
(i )ה9(הט9הקט 

 אזמר ואני זכו'
 הדבר מזן כילא

 יזשכיפממיס•
 עגמו שהו' האחד
 מקזם שבכל אמר

העמרס שנרמזת
Vי

ע א• חי ^ ח מו א יריקחפ ר
ת ני א  ומוניוזולאתשתנחכלללא עאטרחמדוכרוחםקובלים• מל

כינת Km זאת אך * הענ<נ*ם מן כענק לא10בזמן»;זמנ* בארץ שהוא מלבו
 בין כתפאתיהס ככרכותיהםכץ םקובלמכישראלבין כל ראית ככר ובו'
 .כםו הפעילי' כענין מרובין חהס המרושי גאתש ’ בתחנוניחס של המבלות שני

 לראהונח ברוך למלת יכדן ובברכות * חשם שכתכתיבעער ה בעגין הרב
 כי למניה אתה ומלת ■ הבריכה והיא הברכה מקור מהוא . ולבסון הברכות

 מהרה כלומרנאעל אתה בא תרגום כי אתה למזון שירומה ,׳ נכוכ׳כובת כי אומ
 אתה אהר טעם אמר המהבר אמנם * ^זניה אתה ומלת ט והזא הראשוני

 ומהרה מהשוניה הרמי הוא ומה רבד הוא ה׳ואת את כלומר
 ו»־יך אתה נקרא ולכן ה'מהואהמלימיתנא«למןהעזניה

 בהזכרת בתחלתו סופו לנעוץ יך ומי להaד כהזכרת בו למק
• קעוץ יהיה זה כי לתפלתך קבע מקום תעמה אל ׳ המא־י
 זכרתי כאמר ובנקודו באותיותיו לחזלימית ימין השזם ובטלת

 מלת כי ורחמים כלו^זמדין למליסית ויכויןכמלתאלקינו
 כלולה מהחזליעזית ותטין לדין אלקינו ומלת ברחמים חמם
 הוא מחמלישית ימין העולם מלך ובהזכרת • ורחמים מדין
 מהעולם עוד ־ויכוין ממלם התש׳וכלול מהוא העולם מן מלך

 ואמרעעזח ר1י ואמר ברא אשר העט'והוא יT על מתנהג
 אתה משרמי׳מלת ויש • עוד יתבאר וכאשר הברכה כשי כזה וכיועא קדש ממזר

 מונת כל כי •ודע עוד יתבאר וכאשר עקר והוא המת עם לנכה מדבר והוא בפשטח
 הו׳ראנזוטתלזרועותולתש׳שתאעקרזחכללמןהבנק חכרטתחואלחמעזיךמן

 זה כל עם הבנק בכלל רמוזה שהיא הזמני׳איגש בכל לא אכל להמחויך אריך לע' וכן
 < חזכך׳חשם כה ברכ׳שאין מאמ׳כל מה כי דע עוד שהבנת• כגב לכדה לרומזח זגריך
 חכרכ' תלויה שזכרתי כמו ובגקוח כזכיר׳חש׳באותיותיו כי הוא הטעם כרכה אינה

 אינה מלט' בה שאין ברכה בל אט' גם • השעל אל השת כה יאא ובמונה בזכירה כי
 את המשינס הוא כי הכל טתב^ ממנה אשר לךaד שהוא למת כמלכו' רמז כרכה
מת היונזמ׳ךאשונח הנעתת שבע ^  הכרב' את המלך אוח ומחם הכל יסוד ווס ב
 וכדרך ואמו אביו שגוזל כעמר ברכה אינה ^כמיו מ^יזקירת עדחעולם חייס

 הששע ועל משלחaר על תורה מלמ׳לא כלא מזז׳סכרכח מטרת כהרים? שזכיתי
 לכלם מחיה והוא כלם את מחיה הוא כי חממעזלח על תורה מלכות לשון כי חעליון

 נקבל קבלה אומ׳אם םלמ'אינ'ברכ׳ואנ« כה כרכ׳שאין ^וו?דכל וןל מקכלתי זהו
 ;הברכה מברכין, מקו׳ועליח מלט׳ככל לע׳חנקר רמז חב^לםמזכירו מן חושב ואני

לעט' רמז שבברכה המלכות הזכרת יחיה ואא כן אם כי
 כרחמי' עזאת׳כלול אתה אומיי׳כרוך חדאשונו׳^ולע׳אנו p כרוך ומטשיכ^מלת

̂שעמי׳ כי עש׳לנז ואשר קתונז אשר העולם מן מלך ואתה וכדין  שהוא מי מלך יקו
 שהוא מלכו את נסך כי ית׳ השם אסר כי מלכי נסכתי כירוזאני כמדיגח תהתק

מ מו i St א נא ............י



ד1■רקחנמ»עע חיש
ך ע לרמזה גב צריך כלל די  דרן רימזה הרידמהיה שבמלת אפילי ק פרטיאם ד
ע כרמיה hbs^ כלל  לבד בחכמה היא כריך שמלת דעתו לפי יכש בברכה פרס ד
 יאתה לה יהלא תגרעברכתה ולמה בפרט ילא בכלל לא הברכה לה הסיג לא כן אס

 כתלה יאפילי בדפ אלא כאמרתבעלייכית שמלתאתה לימר קשה כי מעד הברכה*
יכנ« שלא הקלישת לימעטי הזאת

 חראעונר נכוןכוונת דבר אסנם • בארץ בפסוק רמיז זה יסוד ה^ת* כברכה
כפשטיז חממרא אמנם • קבלט אשד מ«) (יאשייו וכי' אמין* יידיך אתה יהידה

 שבארתי והנח ־ שבארתיח כסו כן נרא' שמיתיקוק השכי כלולים יהידה בשם ס
 ובנקודו חש׳ית׳באותיותיו הזכרת כוונת בי שיש אד' סס טל מורה הד׳שבו כי אד

 אמנם * כלל תשתגח לא ההיא והכמנה לשם וכרתק היכל יהוא ארבטאיתיית
 וכתמלו׳ובתחנו׳כעעמם בברכות הכוונה ועל היכל למספר שלה הוא עס ההייה

הכוזט׳האאז • בה יכונו מדה זה לאי רל יכשצות לבא לעתיד נאמר הזאת הד';
 י4ל ווועמים הזמן לשי פעמינז תתחלשנה

 כתנתי אין תשלות באמרי כי ודע * חענין
 שאר כל ולשי^ יה' של באמטעיות אלא

• לשלישית בהם הכתנה כולם חברמת
 ואשד עשה אשר הוא שהעולם ובכוונה

• למעלה שכתבתי כמו ויזנר ברא
 לעטר׳הנקרא מוחלטת הבוונזז והתחנה

 אין למה בהריסח כתבתי וכבד * תחינה
 מבוא׳הטעם ושם תחנ׳בלילה אומר אנו

אנו אמנם * בחשאי אותה אומרים ולמה

ק יהודה ק  הארז כבשת מארבע י
̂) (יפי»ה  הדפ עם כמדבר היה ייעקב יי

 אתה במלת יהודה יהודה בשם הכלולים
ע פל ישראל שהם אמיך יודיך  זז לא ד

 המלה ועם * אחותי שקראה עד מחבבה
 כלומר אויביך בערן> ידך אתה הזאתסל

 שם מתבע מהם אסר הברכה מצד כי
 הקלישת וכחלשבר שר יוסיף יהודה
 • התחתון לימדה נס יתפשט ומזה

 יאתההיאמלהמללתהדפממיכיבה
 Sבעש הבקר הר*ניליןלחשכי'באשמרת סמא׳ועד שבכתב שרה מגה׳יאתהיא

 ולומד השנה ראש וקדם תשובה ימי : שהמלה וכמצא העטרה* היא תוהה
 לכוין הוא נכון השחר עלות קדם תחנות ולפי בפרט* לדפהברכה יגיע הזאת

 תחנ׳ותחנוגי׳ מלת כי לשלישית בתחנה שתי על יאמר יי׳אלקיכו כן אס הזה הש
 ברסו דפזז השלישית אך * בעניט קרובי יקוק ודין רחמים שהס האלה המדות

 ובארץ • בשטניות שכתבתי כמו העטר אלקיכו שמדת מתפללים (אכתנו אד'
שע אלקי היא אשר  עלות אחר אם תחנ׳כי יאמרו לא אשכנז בשם כלולה תהיה י
ימות בכל ביום אבל * השחר. עמוד על שכמלכה מלך צב היא והעטרה יקוק

ז התפארתאשר אסר השלם ידי ^  בהם הכוונה תשובה אשילובי׳ימי השגה ה
 חרחמי׳ אל לסומכה חכמנו! אך לעטרה ככסח היסב נתישבו זה וכו׳ולפי מ0קד

 ע רש ההריסה בשער בארתי כאשד על חת א כל שבה המלית כל הברכה
 ק שזנריךלכרןבמדה כיבאמו•* לדעת ואףכשכודהשיי' בשלום* מקומהתבא

 אליה שיכרן חלילה המונח אין המדות הבעה אל חוזר השלם מלך אצקיכו
אך • גמורה הו׳יסח זו כמנה כי לכד כברוך כורע ר!ל שאמרו מה לזה ויסייע

המונח וזוקף



3ך חסמחקשד pw חייט
מלן היא הבינה ס כפשומה שעבא העולם מלך מלת לוה יסייע ונס • בשם ומקן

 לכו יש16ע אקיק אשי אקיק היא שס וכו׳כי מלתאשר התפארתיגס שהוא העוצם
ז להגדיתכי לה י  בשם לזקוף ראוי לזה ותכף בברכה תלקה חגיעאליםוזהו אתה כ
על פוגם הד על נאמרה כי מהשמנתהמשותפיס היא שמלתאתה מאתר הבינה עד

 בדע עינינו אתה כאמרנו כן ואס הבינ'
 אלקינומ^־העו^ יי׳ שהוא בבינה ולבנו ד.«עולח כ»י עקר לעסותח חכוזנח

«׳• קדשנו אשר pm י8ול לחתשלל העריכח וחתנחגח  וכתקוןשבעון ו
 אמר למתן אדם נעשה ועוד קיס) (דף חוא אם כלומר כמחתיו מתנהג ז»חש'

תמימה יי' תורת עד עש וכו׳ האי • זו במרה שיתנהג שימין רחמים ירט
 הנהכי צ'ליממעא)6(יבשויה*ת־דעמע (מאכגקשכימיישי) ואסהואיוסדין

 האתדברת ב׳שרושיס• ברוך במלת ולא מדותע כל על רהמיו שיגלגל שיכיין
^ •בא  צרכות־ צל ו׳מקור ר׳ראש הכתר על שלו משורת לפנים אך חיום כפי ע
 רומזת והב האצילות כל על רומז והב׳ המיוחד כשם ימין לעולם אמנם ־ הדין

 * מבואר ותתא׳והשאר עלאה שכיכה על מללות אותיותיו כי המדות כל המלל
 ועודבתקיןתמנישרי(דףלננ)מסמרא חנהכארתיכימונתכל • כלחבנין
 בטן שכנתא נעאהאתקריאת דאמא כל כמנת וכן לשלישית מלם הברכות
 ותן מב^ תעשר לו זיתן עד לש וכו׳ ית' של חסונה אמנם • לעטרה המהנות
 נתמד אוצר היא כי ההוא במאמר לבך לעתים כהם חאמזגעיותהטמח ברמת

ראיה שהכאתז ואחר • ספירים מלא רחמים כקשת תפלת היא כי לתפארת
 טללת ברוך שמלת ההוא מהמאמר אשר הסדר; ועל לשלישית ולעתים
 הכתרהב׳לשכימת האציליתשהך׳הוא אל V? מאסרם כמנת היא וזו כתכתי

 הר׳ראשיתחכמה שכינהעלאהותתאה רחמי׳ותחנונים קכעאלא תפלתן־ תעש
 על ראיה מ גס אליך אביא ־ קצוות היו מדה אל תפלתו יקכע שלא כלומר

 כמו התפארת על נאמרה אתה שמלת לתפא׳וחוא לעתים אלא לעולם מיוחדת
(דףלט) וכתקוןתשסרי שאמרקז־ ולעתי׳לשלישי׳והואהתחנוני׳• הרחמים

 ההוא נאתווןעביד וטעמי כקודין ואלין ««
אספקלריא עד עין וכו' ונכיז סתים .

 אזריתא ניהו ומאי שאמר התפא׳במה על נאמרה מלתאתה כי ברור הכה ־ דנהרא
 ופירושו * סליו נאמרים הזה שבמאמר העגינים ו?ל * דאמצמתא עמודא דבכתב

 )כט ישעיה ( וכו' ארוממך אתה אלקי יי כיה ההוא,לאתמל אתה מאי שאמר כמה
 ואו קא יוד שם כי והחכמה הכתר שהוא רום למדת ארוממך יי׳אלקי שהוא אתה רל
 יהםעשראותיותשגימט־שלהסמה מצמהראינתר במקומו שהכרתתן כמו קא

ך כ^ד הה אותיות ר  <י5 בחכמה זהרמוז וכל כחפרקק אנגעתשבהם עו
 הדבריםמכח יצאו ומצדם במספרם חפרקיןשפעםי.אותמתהעוליסמה

 העטרה הוא הכסא נג) אתה(קציס חעלס מאז כמאך נבון שאמך ובמה ’
התפארת שהוא באמצע עומד ונאמן השמלה שהוא ינשב כאמן רמז ובמלתנמן

י /I ב נא י



עעד nttfonpiu חיים
כשפה צ' פש(מ נאמן פשיטה נ חזל יאי־״״ז הזאת* שכמלה כוכין כשני למיז יזה

 יכאמריייעילסאי;הריייזכימלתאתלהיא אחד• לשגכק כאיי]כפיףיהכלמילה
שככי;כ תירה היא שהמפאימ מפגי לזה שבה ינתן ־ הפקראי;שלם בשפירס

 להפרילה שאין המטרה היא ממי ימד<יאתהביא׳ע׳יהה׳הכל«לה הכיצצפמא
אימייו^ כג כי אמימי ככר ינס יימכי

 תשלתן יהבמ «לא לט-ש נוכל או • דברי צדקי ימיזיתבאיפהא׳אסכ]
^ ב ^ חמח לבד לתפארת או לשלישית דיר ביה דאממר ההיא שאמר י  לו

 אל ימין אבל עקר מהם אחד לעשות למדתהתפאל רימז הילך דיי היצךיכי
 שאמרז ובעני] התחטנים ואל חדחמים אספקלריא ששניהם ליסיד ידירכא
 המונח וזהו למעלח ולבו למטה עיניו שקול אשר משה מדת שהיא המאירה

 למטח יתבאר כאשר ויום יוס כל אל כמישאמחח?לאשה ששיסרכזא כבגד
 ואממעיות ואחדוטת ג׳ראשונות בעני] בכרס רביא ששים במצ׳מם ילדה אחת
 בי זה פי' על מורח תפלתך לשק אמנם פירישי ידיר לדיר כסאך זה יצש אתד

 כאשד לאמזנעיו' אלא תפלה יקראו לא לדיר כסא היא העמדה שהיא הכסא כי
 • הראשת לפי׳ נחזור לכן למעלה זכרתי ימצאקי ־ ממאר היא השאר יכל ידיר

 תעש אל אלא תחנונים נורסין שאין ויש אתה מלת כי הזהר מספר אתר במחיס
 שלא כלומר רחמים אלא קב? תפלתך (אתה ’ לשימ יזה בככסתישראל היא

 כרכות בג׳ שהתחיל כמו תפלתו יקבע אפין זשר דכלא «(יאשי׳ד)כללאתמשל
 והמונח וד^דאח שכח שהם ראשונות היא אקרי קדישא משקא אתה אקיי
 באמעעימז יכוין אך לשלישית בחם • בלפ נאמרה ^אתהיילה כי הכה עכל
 • הרחמים אל ערכיו בקשת שחם הזאתכאמר׳ המלה כי כסה מצאתי מיד

 שהוא הוא רחמים בקשת התפלה כי מעדן אתמשיך עדן האי אל כחכמה
 n* על הערכים כל העושה התפארת עדן צתימקימהאי סתימא׳דכל מגאה

 אקרישיריתזבעמקאלאאקריילאחזי
ביה היה דלח יבגין יסיימא שיריתא
 ימאתר ־ דינא יאקרי אתגליא ילא דאתכסיא עין אתה אתקרי לא ישימא שיריתא

 סג)יבאתר כיאתהאביני(ישפיע דשיריתאאשתכיזאקריאתהיאקרזאבדכתיב
יהאי אבלאבהן דשיריתאשתכחאעדאתכסיאמני׳היישירית׳יאקריאתהיהיא

א כשק אב ח  אשתמידע לא כך יבגין תמצ׳(איינכח) מאק דכתי׳יהחכמ׳ קדישא מ^י
̂צימר • עכצ  מהשמית הזאת שהמלה אמרתי שכבר אתזה זה סיתר איני ס יסיכצ

 בספר מצאתי המצית ברכת יבעגין איית• צדפילחכמתאלקיסיהכל המשיתפים
 • לשינו יזה בכאן הרב הביא לדשתאשר רמז פגב) (דןארבשן כתקין ה^ןיכיס

 לד בחר ימהדשתהאלה ־ כלי שין יכי' היצאתיך אשר ביה דאתמר בראשיתאשר
י. •־ אחד מריעה כתני יצלם חיים אלקיס דברי אלייאלי כי תחשק באשר

נס אלא בה לכיין קבע יעשנה לא כתפארת כשהיה הפי יפי לפרש ניצל י אר
• נשמתי בלי הגיף לב^ ראיי יאק לכלס כשמה והיא השכה שהיא כתחניפים יכיק

אשלי



רג זר6ירקחפא»ח^ 8חיי
לו «' בברכה כיון לא אפי  ממעלה ברוך במלע להמשיך כיון לא אעילו ש * ו

■ האנילית תכק עצמה שבמלועהכרכה מאחר לזה חשש אק למטה
לי או  האנילת על המורוע מלוע בה שיש בברכה חשיבזעוכו׳כלוחר בעבור כי ו

מה להשלים אלא איכו מ כיהאמכוע כרוךבכונתו כמלת להאריך אז צריך אין
 ואכיאומרס ־ בברכה מהמלוע שחסר

ע בג׳ חכוונח כי זכרתי וככר העטרה• במסכה הנאמר ובריך חטוף מנ
 שיחטוף אם זאעכי היעה לא ברכיע אבל במוח ברכותראשוטתואחחגות

 בסס ומדבר אחר מיד הברכה האדם כי באמזגעיות רק שבכווט׳אינם ההבדל
בת םףכלחכוונ' ם^ןבוטו סומך ברכה* של א'6ככליו

ביום הפועלת היא כי מהיאטד׳רחמים
 בו בעטר׳הכלולח לכוין יבוא אולי בתפאר׳ תמין אם כי לשלישית תכוין בלילה אכל
 ■ תחנה בענק ההריסה בשער שזכרתי וכענין הריסה לידי ויבוא לילה נקראת והיא
̂מוסף שיש ביום אבל  יש ההם בימים כי בעבור לשלישית לעולם בתפלח הכוונה בו

אליעזר הר אמנם ־ בה לכוין מתבחוראוי העליון והשגחת וחשה כרכה תוספת
 אמנם רחוק בתפא׳ואיננח כתפלה חכתנח חדש שלראש ביוזגר כי כתב מגרמישא

 האםעעית חברכ׳ כאש׳יכוין מוסף בתפלת הכוונ׳כי בענין דבר ברח לנו נתחדש לא
הכוונת תשובה ימי ועשרת • המוספין בכל חם כן כי החש זח אין לשלישית
 ביום יתפלל אם כולה השנה בכל כי בעבור מחלטת ואמרי • לשלישית מוחלטת

 כלומו־ חחתחלח מן ברוך במלת *יה של בברכות רל לעטרה ברכה להמשיך עריך
ותז’ ולא היסוד עד ובלילות * העטרה והיא הברכה שהיא הסוף עד הראשונה מן
 ערך אין התשובה ימי בעשרת אבל • ללילה דמיוחדת כעטרה להתכונן שלא ’כי

 בזמן כי בעבור והטעם חמדות לחמעזכחאךיכויןאלחעזלישיתשהיאבלולחמכל
 בפועלים ומתעלה וממנהג אותו ודן בעולמו שגיחaד המלך הוא השלישית ההוא
 לפועלים רמז צבאות ס)יי' במשפט(ישיניה זיגבחיי׳צכאות שנאמר הדפוכענין שחם

 חשבה ובברכת • הארץ כל ח£זופט המשפט שהוא בשלישית המתגבר הבנין כל עם
 שכתבתי כדרך בה המשיך ולא בברכ׳ כוין אפי׳לא המצוות ובברכת הנהגין ובברכ

 והתמשכה הכוונה במקום חם ובזכירתן בעצמן המלות כי לדעתי בזה והטעם ־ יצא
שבברכה המלות חשיבות בעבור כי ואולי * הוא ומובן למעלה שכתבתי כמו

 הראשונה לפחות אין בשלשהראשוטתשליח ;.אבל * וכריך חטוף החכם אמו*
. • יצא לא כוין לא ואם כמנה עריכה להםעזמ[חיא מלות בה שאין  כוונתה ועגין ,

תקנו למה בברוך הפותחית הברכות טעם לבאר לט נשאר געתה ׳, למטה יתבאר

 ■ בחרתנו יצרתט קדשתנו אשר אמ' ולא בזה וכיוצא לט ועשה בט בחר ואשי־ וצוט
 אינה מלמה בה שאין ברכה כל שאמרו מה בענין כתבתי שככר כמו הוא והטעם
 :אדון שהוא לשלישית החמות המלכות זכירת כברכה שצריכין ומאחר ברכה•

/ • אותו ומכרך המלך עם מדבר הוא כי אתה ברוך לומר כברכה תקט הכל



iHfy חמעה «רק חייט
ט׳•העלן הממס •וםן־ אהעטרס• ! הי ריג•6ה«־ןל( מן ^ ת ה
ט"' כקנה הכל קולח מאל(השיעדשתד?»י«טהאלהשניחשכ« אקלו

א תמלס• ואני לזה מסייע הפסיק ס האחד סעמיס• הי שדכי  ו
^יז מי הוא תעל ט תפל מל«ן תפלה הנקראת  הנמכה האחרונה והיא לאחר ס

ושד ׳ נריטתאליה כלס ין וא לכלס
 UK גמלנז אשר החסדים אמגסכסנזר גאולה הסימן כל שאמרו מה מסייעלזה

 נסתוי דרך המלך לכבוד לומר חוזרים סמיכית על מורה זה לשין כי לתפלה
 אשר התפאר׳חוא המו שהעולם והמנה וממשיך ססימך למסה מלמעלה שהוא

 המלכות כבוד כי לנו עשה ואשר קדשש גאולה לשון כי ושד לתפלה• הגאולה
 לנוכח א לומר שלא נסתר דרך אומר שיש עלמי אם כי כאמשת נאמר לא

 וכיוע קדשתטבחרתט לנו עשית אתה ענש מתיר קטש ואין לגאול כידו
 למלך לומר לכסיל נאה לא כי באא• מכית

 לכןישבהואתהמלךוירומומהו כך
 P כי בנו ובחר ויש־ט וקדשש לש עשה זחעולס העןלס והוא נעל אשר על

 בברוך הפותחות בברמת זה וכל עח דבינו למשה המעוות כל נעטוו העולם
 ברכה אבל • זכרתי כאשר הממשלה על לחוחת מלמת הזכרת הערימת
 בה שאין אחר לשלישית שהכוונה א<פ בברוך נותדזת שאינה לחברתה הסמכה

 תקש לשבח כיבעליש וזהו הכבוד על חששו ולא לשכה תקש סכרתמלמת
 כל אמנם ־ לשלישית החמז המלכים מלכי מלך אל כו שיש מפני נסתר לשוץ

 השלישית* מלך מלת • נסתר טלו הוא המלכות ולכבוד לשלישית בז הכוונה
 שקבלתי ואחר העולם• מלך כמו הוא והנח • הפועלים המלכים ‘מלכיחכתרים

 על לפניו תמהתי החכם מן בכחך הפותחת ועמכ«ו)בברכח א0והנסח( הנסתר הענין
 ואחר אסתר וחוזרים לנכה המתחילים ובמועדים שבתות שבערכי הקדושים נסהי

 קדשך ושבת קדשת ואותש בחרת בש כי אומרי' אנו שבת בערב כי לנכה יחזרו כך
 אומריסמח אש אור ביוער וכן לש• ותתן ואומרים חוזרים ובמועדים כלזחלנכה•

 שבת של ויוער שבת של וקדוש ־ הגדול שמו עד עדי לנסתר וחוזרים מעשיך רבו
 ממלת נסתר כולם מאלו חוץ ברכות שאד כל כי ומעאתי • כלל ישוב להם אין

 • של*ח ראשונה בברכה הכוונה לבאר עתה נשאר • לחתימתו סמוך עד העולם
 • בוזם חש׳ ? am בתפלה האדם בשער שכתבתי מה על אעירך תחילה אמנם

pw m שחואבן מובטחלו לתפלה ג»לח הסומך כל ז״לשאמת מאמרם עוד 
 נקראת התפארת כ• וכתכתי • השמות בשער שכתבתי כמו זח דוכן ־ הבא העולם
 מתפלל שהבה הוא מובן ומעתה ״ - ‘ הגואל המלאך והוא לוז1העטרדוגא1תפלה

mחהו הבא העולם שהוא ביסוד העדן עם “הגן סומך הוא הרי בכוונתו סופכס 
 שקרא מי ראיתי אמנס • מדח כנגד מדח הבא• העולם בן שהוא א מובטח שאמרו

 אחד בקנה הכל עולה ולמשכיל תפלח ואני וכדרך תפלוז ולעטרה גאולה היסוד
יה״ של ראשונה בברכה הכוונה אתחיל ומעתה לתפלה גאולת הסומר כל כמאמר

והוא



רד פרקחמעוחעמר חייט
ת « חמכממני מאל יס כי נאמר הימד על1 • האמרים מב  נאמר <עוד )4(י

 מזרה מלאך לשין bהמצחוהג(אלז שמנינו זאיעי יש) (קלים זגזאלי נזרי ♦י׳
הקלה מ!ל שאמיז פי על ואף * הנאזלה לאזעה מאעיי' שלזמה היא אז כי על

נבזה יש כי זה עליך יקשה לא מפלה נקרא שהמפארמ כן אס ונראה מתפלל
׳ סיך האין אל נריך הוא וגס נבזה מעל

 לכיכה משותף שס הוא שהקלה ועול וימין ראשו את ארס סיכוף ממא
 שבכאן אומי ואני זלעסרה זלתפארת בראסתח כאלת לסניח אתה בבתך
רזמזאלהעסרה: הוא אס משם לזזמסידחכרכח דכוין

ש׳אתחברמז ובעבור יוסעדלעמ׳כישסזנוחת
א ואם ואחר חיסור עד להמשיך לילה ת

p *והשניה הרח מעלת ומשני • לסליסית מ דמין חש' ויזכיר ראשו יזקון
ת על שי באותיזתע השם בהזכרת דמין * כש' חוקן* ככרוך מין) אמר ^י

 מרחמים כאלת שחשאשית ימין אלקינו וכמלת ־ למעלה זכתו כאשר ובנקודו
 אכרחם אלקי אבותינז ואלקי ־ הטעם זח זכרט שעמים וכמה למטה חשועלים ומדין
 מחתית כי התחתוני׳כעכור האבות אלקי נקרא השלישית יעקב ואלקי pnr י אלקי

« אל לשון והנורא חנבור הגדול האל • וחשועאם הכתרים שהם הבנץ באמת  כ
א מולישית ועניט כה  העט' בחיות נורא הנקרא וחועארת והגבורה חגחלח כה ת

 עליון אל • עוזך כתפארת ונורא שנאמר כמו כו כאלה הפחד מזנד יראה הנקראת
 • ימין לעד השפע 7מממ השלישית כאמו־ טובים חסדים גומל השאשית*

ו על טובים הסדים הנקראים והיסוד והנעה והתפארת תזסד מעד ד״ל ^  מעד ש
חסד• מדותע על רחמיו שמגלגל וחכוונוז רכים• לשק חסדים אמד ולכן ה
 והעטרה וההוד והפהד • ימיניים שזכרתי הארבע כי • מחניו חמרובים מחסדיו

שתא כלומר קן לשק אתחכל וקונה • מדינים מרובים חסדים כן אם שמאליים
 הוא כי עולם ליסוד רומז כל מלת כי ואולי • השאשית רל עולם של ומקומו קנו

 שם כל(ישמז'יוד)ורמזו עושה בבהיראנייי׳ שדרשוז׳ל כמו בו תלוי שהכל האילן
 • קן ממט עושה שהשלישית ואמר העולם כל של קנו שהוא אםוד כל במלת
ת הסלי וזוכר • אמוד שחמז הכל י̂ד על כלומרזוכר. אמת הסדי וזוכר  «ו

 יי׳זכרט(עלז'ק«)והנ»נח מלשון וזוכר העט' ועל היסוד על שמשפיע ורל שזכרתי
r כי w למעלה שזכרתי כמו גואל ליסוד קורין בניה' ^ני גואל ומביא עליז־ז משוך 

 • הטע׳ בשער שזכרתי כמו האמת דוגמת שהם והיסוד חנעחים אבות בני וקוראים
 משפעת שהעטר' בשפע פל הש בעולם והפועלים מבדלים השכאם הם בניוס ובני

 או בניהם לבני גואל ומביא שאמר ותא גואל מקרא הכל מן כאלה בתותה להם
א כי נואל נקרא מהעטרה א באהבה שמו למען • שזכרט וכמו הגואל המלאך ת  ת

ת למען זה אמרשכל וירעה העטרה  • הטובי׳ הש׳במעשיהם אל ישראל קתכי' תו
 • עליה משוך השח בהיות אהבה הנקרא העטרה כח גדל למען זה שכל נאמר או
ח אסור מלתשמו תרמוז או ת )וכמו0ריס0ודא(ו וטשע עדיק שנאמר כענק ר
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ר בו ע ב «[«למ שנפה בעבור זה עשינו לא פי׳כי יכו לבני גבה כי יראה לא בי ו
 ההכרעות על אחר טעם ויש ־ עלינו יקטרג לא לכן עמנו שעשה מי

 ארכע כנגד ברכות יח’ ואחרונה ראשונה בברכה וסוף תחלה הם ארבעה כי הללו
 אין כן אד'ואס לשם ההויה מאוי/יית השפע היאלהמשץ והכריעה השם אותיות

החסד במדת הכירעאלא שיכריע ראוי
 מגדל חוא בי האדם בפנת שבאיתי משם כי ליה רומזת הראשונה שהביצה

 זח וכל • בארץ שלום בהיות הגדול שמו במדתהגבור׳אדרב' ולא והטוב החסד
בי הסדיו עלינו ית׳שגומל השם משבהי • אפשר אס מעלינו לסלקה סנתיני ,

 מלך ובאסרו • בהם וביט לא מד. מעד סגדין קא דקומה יתובספגיהתקוני׳מארי | ’ עגץ
j!, ,  ̂j לשת מלך במלת ימין ומגן מושיע עוזר ותרין בקדמיייג תרין ד׳זמנין בצליתא 

 ומגן בדין ומושיע ברהמיו עוזר שהוא וזקפין דילך אתגון ד' לקבל כבתרייחא
 אתה בברוך והותם ראשו וכופף בהסד אד׳בד׳אתוון דאנון אתוון ד׳זקיטתלד

 הכוונ׳הראשונ׳פהתהיל כדרך יי׳ומבוין בחי בכולהו למכרע יצריך יקוק דאנון
 בשם וממין זח• כל לעיל וזכרנו בה ד יקוקלקכלחיברכאז דאנזן חוליין

 למין ועריך אברהם בחסד שהוא לשת חחר טעם יש וגס • עלמין בחי דכלילן
 ובנקוחכאשר באותיותיו השם בהזכר׳ כדי יסוף תחלה מידים של כהכרעה
 ראשונ׳מיוסדת הברכה כי ודע • זכרנו העמודים שהם השקי' ל בקדש להכניס

ip? אברהם בהסד וגדול משובח שחת והשוקיסהם מהגוף• חוץ והם גוף 
 מיוסדת והשניה • הבנין תהלת עזהיא * ומודים רצה לעומתם אשר יהוד בצח
 הנקרא יעחק בפחד גבור שהעליון מעמדית נקראים העמודים שני ואלו
 שהעליון מיוסדת והשלישית • גבורה היא הניף תשלום כי בראי בבתי והם

 הם והאמעעיות • יעקב באביר קדוש הוא היסוד,כי למעלה בבריתידוגמתו
• בטובו העולם את הזן רחמים בקשת שבתור' הברייתא וגם האצילית־ תשלום

 העבודח ברבת הוא ועניןהגאחתנות כחה המשנה כי אליהם רומזת בעפ0
 והתפלות העבודות כי הנעה מעד היא בראי שבתי ייתכן פגים־ לצד עצמו בגוף

וברכת • המקטרגין כגנד לעובד כנעחון להם נם יהיה בקדש למטלה שהם מאחר
 מעד שהוא מפני ההוד כנגד הודאה לעשו' ראוי ומהחצוני הקדוש בנוף חלק

 כל שיתפקפקו עד לכרוע אמר הפחד תחלה מידיים ככריעת יהיה וזה פנימי
 אין כי הדין מאימת שבשדרה הליות עד שישוח צריך הזאת והכריעה וסיף

 באותה המסופחת לטובות ראויים אנו מפני שבשדרה החלמת כל סיתפקפקו
 הנזכרת למג גופנו בכל לעשותה שיתכן

 האחרו׳ובאופן בכריעות כן דקדקו ולא
 בראי ובתי משנה נעשת הבריתא הזה

כי גיאי: בבתי חלק להם יש

 ואל • בחסדיו השם גמלנו אשר ברכה
 באתה כרעט לא למה בעיניך יקשה
 גמלט אשר על כרענו שכבר מפני נבור

 למען אם כי בזכותנו לא הטובים חסדיו
שלא ובעבור • שזכרט כמו שמו

העבודח כברכת אכל לפגוע• מה לטלאתעורר שעשה במה לבט גבה כי יראה
כי
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מי ידיר דיר לשלם כי  הפשע שיימלפי שמית הס שהתליי;הללי אתר כי המכה י
 ילקחת לדקדק כריך היה לא הללי בשמי יגס בהס• הלשין כפל למה העכין כמשמש

 שיתמידי שד כל ימשך הזה שההליל לרמיז בא כי נאמר כן אס אלא ידיר דיר יילת
יאן לשרשם הדברים ישיבי המכל בשנת כי עיד הגדילילא הייבל לזמן הדיריתיהיא

 כי הזה לפי' מקשה יהרב ־ הליל יהיה לא
 בידיעת עתה לכי מה התפלה עכין אכל *ס עאמרט הנעחו^כמו בדרך באט כי

 bהיי בשכת להיית שעתידים הדברים ולכרזע ולמהר בח מהתקררות ל»חד
 אלא שיהיה להייתהיא שעתיד מה יהלא בנה׳כנחש ולזקון* דקל הריו של כמקל
שפי׳בתתלה הי׳מה הש׳האמתי בהכרת כנחש שדרתו לחיות כנחש ילקח שלא

אמכם כילדירידירתיזראלהעגיר': שאמ׳במאןדלא וכדרך מדת מדהכננ
נעשה שדרתו ^שנח במודי׳לאחר כרע

 • שביעי וחוא שחו׳יסוד חבא עולם ענש על מזרה בע׳שטז ז׳ל וכוונ׳מאמרם ־ כנחש
: הברכות כל חותם שהוא שלום הנקרא השני מכריע על מיוסדת חשלום וברכת

הקדושה כוגת
ם  באותיותיו »תיות ד' של בשם לשלישית יכוין קדוש במלת שיתחיל קד

 בחסר קדוש שחשלישית בראשו וימין קדוש יאמר כך ואחר ובנקודו
 המלל בתפארת קדוש שהוא השלישי ובקדוש ׳ בפחד קדוש שהוא השני זבקדוש

^ כל במלא ויכוין אתהבלוחואיי׳עבאותכיחואאותבזנכאשלו א  לכל כבודו ה
 העג^ על משוך שחשה לומר יסוד שהוא ד*דול הכבוד מן מבורך הוא הארץ שהוא
 ברוך ויאמר בשם הנרמז התפארת ועל יי' כבוד הנקרא העטרה אל ימין כך ואחר
 הפחד p ברוך שהכבוד ימק אך הפחד הוא הכבוד מקום )1 יי׳ממקומו(ישיניה כבוד
 חכמת כי הכבוד מקום הוא השניה כי נאמר או * באס מיוחחת ספיחת בעשר כלול

מזנאת♦ וכן * הכבוד עד מלמעלה הברכה וימשיך אלקים מחכמת טבלת שלמה
 עוזו חביון שנאמ׳ושם כמו העוז חביון הוא כי התפ' הוא מקומו כ• נאמר או • בבהיר
 זגיון אלקיך לעולם יי ימלוך יאמר ואחכ • בבחיר זה פסוק שמבואר כמו נ) (קבקיק

 ע וישפי שימלוך ויתפלל ובנקודו באותיותיו בש׳לשת הללויהנילי׳קמו)וימין לדו׳ודור
 אל ישפיע היסוד שהוא עיון אלקיך כי ויאמר עוד וימשיך העולם לתפא׳שחוא השת
 מבוא׳ כא(קהלינא)וחנח ודור הולך דור מלשון הוא כי ודוד דור בטלת הנרמזת העט
 עיון ח׳בעני^aד שמות בשער מהשבתבט נתבונן ומהנה וכו׳־ יי׳לעולם ימלוך פסוק
 כתוב יבא ולא כפשוטו ודור ומלתדור לעולם מלת כי נאם לא אם ליסוד רמז שהוא

 לא בשמות גם ־ הפשט לפי להם אחד ענין ודור דור לעולם כי פשטו לפי נמן אל זה
 היובל הזמני׳שיהיה בל בסון» הכתוב שיורה נאמ׳מח לא אם כך בל לדקדק נעטרך

 היובל אל הכל יתעלה ואז החם בדורות אם כי יתנהג לא עיון אלקיך כי כעולם טהג
^ כי התפלה לדרך רחוק וזה  שלמות היות הוא התפלח אבל • שיהיה הוא להיות ע

 שכתבן הזאת הכמנח כי באמת אני ואומר חזה בעולם ית חש לעכודת הכרכח
FST9P 6 נב SZ *



10p חטעח §רק חייט
ם מנ  המ^וב^יס למב יש כי אזמר יהזדה וכ((אני המי/רגס pר« כן נראה לא א

ה בקדזשה  יהטמו רמזה הרכיהמינרגס שאמר לזאת שניתקרזכה טנ
 שתיזעיהן לג' עם יאמת חת א כל מחוברת לשלשעלימית היא הזה השבח כי היא

 • החסד עם מחובר לעליון הכתר אל מכוונים הראשון בקדוש כי • הזה באיק
לפחד• עם בחכמ׳מחובר השכי וכקמש
 כקחמהר׳לקקקיפחחיאוכןדעתבל עם מחוכר כבינה השלישי מקמש

 וזמקובל״מאשרהגיעלידיגומכתבם• זצכאותהכונה מ־ הוא אשר התפארת
ם אל בו חי  אם המתרגם דעת כן נראה לא אמנם כבודו pהא כל מלא • מנ

 אמנ׳הבינותי • שרזנ׳להסתירו נאמר לא שממלא היסוד שהיא כל מדת אל הכינה
 בפסוק ויזנא בפרשת ז׳ל הרמבן דברי מהשפע כבודי היא אשר הארץ את

ה ־ העליון מ  דעתו )שגם אל(ראפ«נלא בית האל אנכי כנגד חכמה מדת מכיינת ו
את שבאר נראה אך שכתבתי כמו אינו ולזה • דין זזו דין שזו מפגי נמרה
 שירמוז תרגםaר לדעת הראשון קדוש על למורה תכיר טעם יש לשני בקדוש
:משם יבינהו והמשכיל העטרה אל קרובה היא הזאת יהכונה ־ הפחד

, במה גס המתי רמז ואליה לראשונה
הקדיש כונת קדוש שאמר

 בשבחי שהזכירו מקום בכל כי דןן פלאה השכינה אל רמז בזה בי שכינתיה
משבחי או השת שהוא השם השלש הכוללת היא כי הבינה שהיא

 W פסו^ם שקראו כגון בעשרה התורה הקדושה המשיכה כי ואומר עליונות־
 לתורו! שתבהים הלכות או משניות שהיא ביתה על להמשיך עליון מרום
 כרמז נרמזת והשת • פה שבעל כיתה בנתה נשים חכמות שנאת החסד

ט  תקט לכן ד^קור מן כלולה והיא העטר' ש׳כיתשכנתיה וזהו יד) (משלי ו
 המשכת בקדיש כי קדיש עליו אמר מדת אל בברור כן גם וכקדוש.השני

 קדיש להתהיל ברעותו וההזן • הברכה שאמר במה מהחכמה הנמשך הפחד
 באותיותיו אותיות ד׳ של בשם ימין וכבר גמרתיה עובד ארעא על קדיש
 להמשיך ראשו את ויכניע ובנקות שהחכא הזה בספר אמר הרב כי ידעת

תאק היא קרא  דתקדש יתגדל ויאמר מלמעלה הברכה המתרגס רמז זה ולש נ
 חגחלה שישפיע רמין רבא שמיה כחהגמר' בכאןכימהאקהעליוכבא

 הנרמז והפח׳ יתגדל במלת הנרמזת אל הרמוז השלישי וכקדוש והפחד־
 במלת נרמז שהוא לתת יתקדש במלת שהוא התפארת עם הקשורה הביכה
 הפח' כי ־ הגדול השם והוא רבא שמיה ־ וכו' לעלם קדיש שאמר במה העולם

 וכל יעחק נתקדש וממט הקדושה הוא רומז עלמיא לעלמי לעלם מליתאלה והג
שמת הה' אל בהם  מזכירי'בחרבה שאנו כענין קודשיםaד כעז אחרונות ס

 והמונה וחקחש־ הגדול מקומות ־ בקדיש הללו במ^ת הרב שמפרש
 מהמת חמקבאם הכתרים שיךaלד הסשרות שס בשער בזה והארכתי

רכא שמיה שהות התת אל שישפיעו :בספילתהחכמה
והוא לכן



רו חכמזחעיא- מדק ח«יט
«׳ המזן שיאמר מקש בפרש לרמזה צריך שהפטרה מפגי הש׳כי • ו
 שאמרו במה בכלל אס כי הקהל איפה רמזי לא כאן יפד הכלל אמר

 מהקהל הנשמע הקיל מצד שלי המגיה עמלה גמר שלא «כי'לזהפקנישהשצ לעלם
יבעד כעכויי כפרט העטרה ייזכיר הקהל כלהככיןכמישעשי יגמיר היא שגס

 דקידשא שמיה כמלע יזה הקהל כל
 יפמכיא עשרין יבפקין ־ היא כריך כח m יגדל וכענין הבגין כל מלל חוא1

 איפייפ לצין כצלאל היה יידע ^ ( באותיות ימין רבא מטיח ובמלת
 עד צש יכי וארק שמים ככראי שבהם החזן אחר והעונים • ובנקודו המס
 יכענין * היא ימביאר דגיפא פקינין אשי כענין הברכח להשלמת ימוט אמן

ת *ימ של הראשיבה הברכה ואומרי׳ ומוסיעים המוים בשמות זכרתי מ  ראיפי בי
 אפקיי כפר ־ לשיני נזה שכעין בפקין שמו יהא כלומר מגרך דכא שמיה יהא

 יאיפ כדקא עד «)p נכי'אש(דף פליין fe להשפיע כדי מלמעלה מכורך הגדול
 )K1 יו ימירה • כיע־גלמע־ (ימירסס כתפאר׳׳למטח הכלולות אחרוטת לחמש

 דפפמי שמק מחכמ׳יכלהי דלהין עיזרא עלמיא־ ולעלמי כנילו׳לעלם נרמזות וחם
םחד׳  בפעקרדלהקאמאנט׳יככרפירשפי עלמיא ולעלמיתרי• לעל

 סנן: האין בדריש ההיא המאמר ^זשלמתהכל• העונין רמזו רמז תרי־
 לרספ בכאן יבא היא רביי ת1>ז כשעי שכתבתי מה ידעת כבר אמנם

 י<' בריך העונים של יהעגיה השכינה לכן לבנין תק* הע בזכירת חהריסח
 מקיר הוא כריך יעד• לשלם המטרך תחלה גמר שלא החזן שיאמר הקט
 המכירך עד הברכה וממשיך הברכיפ ופריך הקהל שעשו כמו הנשמע כקול

ז מרמזת והיא הע׳החזן שישמיע ^  דלץ העטרה פם חתיבר היסוד שהוא כ
 במלת פרט דרך לרמזה ומוזר כלל שמו כלוש־ הוא כריך דקודשא שמיה

עד: לשלם העטרה: והוא חבה של ה י אל לכך אמי תנ
 קכ דבריי כי הימיד הרבבפנין דברי

 ידעת הלא ינקיימסטםלדעפהזהר•
 הברב׳ כי לכרכה ימוד כין שיש ההפרש ראשו את יכוף ברם במלת

 נהימיד למסה ממעלה המשכה היא ויזקוף חרה מן להמשיך
^ ד׳אותיו׳כאותיותיו של כשם לשת ויכוק ה  ריפ כמדרש מצאפי וכרמכאטי • כ

 אימא לגבי בקדמיפא ברכתן כל ו!ל והעונים ■ הניכורך שהוא ויאמר ובנקוח
ילבפר דמלא* מקורא דאיהו עלאה ק להמשיך ומוסינין כמוופ מכונים

 והיא ועד עולם הנקרא לד״פ השת
: הכרכההשלמה

שמע קריאת כונת
ת תנ הפת הנהגת וחיא החכם תנ

לשון שמע מהםקוכליס

 קדיש דא כגויכא * פפאה עלמא לגכי
 לנס כקדמיפא וכרכה קדישא דהא
 ילבמר דמלא מקורא פלא׳דאיהי עלמא

 שמיה יפקדש יפגדל פפא׳ עלמא לגכי
 כולא על פלאה רכא שם ההיא רכא

כלכרכאן נפקין דמניה דמיי מקידא



עשד המעוז פרק חייט
 מא1כרעייגיהעו דביא בעלמא מניה משיט זלבער דאתי יכלקחשאןיהואעלמא

 אעחיל דהא כה שגמה שאדם כברכה מעעלה חן׳ן בברכאן דא כגמכא </י;אה
 מיחד הכהן כי לכהן ישראל בין ביחיד הראשי! במאמר חלק הכה • לעילא מתעא

 חעלקכקדשילא אדם בכי שאר אמנם ישראל על כרמת להריק למסה מלמעלה
כברטת ל1ר אמרי כן יעל ־ מירידין
סבא ישראל ישראל ־ וחבור קבוץ (בסוף ברכה כל כתחלת מחה שהכק

 יכוין הראשון בשם • התפארת שהוא • למסה להשפיע כייכיע ט כרכה כל
 ויכלול ובנקודו• באותיותיו בתפארת קדושה וכין יחיד בין חלק שכי (במאמר

 ושם • כסדרן כלם האחרונות עמו יחוד כותנתכיכל וכךהסכרא (ברכה
 ־ למעלה ממטה לכתרים ימין אלקינו אמנם ־ יחיד בכח רבים כח ליחד צריך

 לשלישית השלישי ובשם והה׳• הפח דל הברכה להריק צריך והקדושה הברכה
 שלישית וכלולה • ובנקודו באותיותיו השירים בשיר כרמז (כן * הבנק בכל

 במלת יכוין שם כוונתו ובעוד בראשונו׳ מקום של שבחו ישראל כנסת בסדר כי
 יאריך ולא לרה בא׳ למט׳ מלמעלה אחד להעלותוליחדה למטה מלמעלה התחיל
 במחשבה אפילו נגלית איעד. כי בה פעמיך יפו והתחיל^וה שלם יחוד כבנין

^ ידעתכיהיחוד ונם וכו׳עכל־  הימנה שלמט ובח׳לח׳ספירות הרבה• ה
 יחד לח יכוין הזודיקואל עד זו אחר זו המגורה האחד המרכבה פרקי כשני

 שלם יחוד והכל העדיק מן כיהןכלולו׳ והזא היסוד שהיא הזכר אל לחברה
 ויכזיןבד' בה׳• יחטוף לא ולכן אחד והשני עולמות* הס עם ותה א הקושר
 אלא בקבע לא אבל כן הנקרא לעטרה עליונות הג' המקשרת היא כי בכינה

 ובח׳ בד׳כפרט רמוזה והיא ושוב ברזנוא היחזד להתחיל וראוי תחחגכות הז' עם
 אליה לרמוז גדולה הד׳היא ולכן • בכלל נאמר ועליה ליי' שער שהיא בעס׳מפני
 ומיוחדת מכולם כלוא־, שהיא בה ויכוין ין) (ייקרא הקדש אל אהרן בזאתיבא

באס כמלת ושד שמע עולה צגימט' האת
 ע'ענפים קכון היא כי נ'9 שמעשם כמלת ושד ־ למפרע מלכותשמים של רמז שמע

 כקרא׳ היא ע׳שמו׳יגם כה וו.ם השם והיאנקרא׳שס הימנה שבשכעקצוותשלמעלה
 של היחוד וזה דיליה כשיר ליה קראן אומר התקוכים וכספר • כישרל הרמוז t שיר

 היחוד שהוא ומפני אח' בד׳של א12 בי נרמזת העט׳איכה התפ׳כי של יחוד הוא שמע
 שהיא דיליה בשיר אותו ולשרר ישראל שהוא החתן אל לקרוא שבתפ׳אכחכוצריכין

 לא למר^ה פרס לקבל לעלי' זרועיתיו בשתי שיאחזנה אומרים אהכואכו אשר כלתו
 שלה שלה )וכשהיא ג תחבקני(שיי וימינו לראשי תחת שמאלו כדכתיב בלתה יעלה

 ומאחר * הימין דרך שלה כי לתימן ככפיה תפרוש ולזה המפחדתמהק כיונה
 מן מפחדת ואינה שבידה אדניו טוב כל הצפון דרך יורדת בעלה עם פרס שקבלה

 ממה לנערותיה שלל לחלק המערב שהוא מקומה אל באה הקשבצשן^מהצפון
 רצוא דרך על וזה תחבקני ויחיכי שנאחר הדרום אל להחזירה צריך ואחב * שקבלה

ראוי שאמרתי מה ישראל שמע כחלת שכיון אחר כי הזה באופן (הכוכה * *שנכ
שיעלה



w פרק ח»ט en רז עשר
 אל ימין (באלקיכנ • האחממת בי;עארי;עם אמר הראשון השם דרך שיעלה

 אל יכוין השלישי ובשם • הימין בנד י(י;ר מכעו אז ויקבע והגדולה הזרועוי;העחד
 במזרק לתעלה וכשהוא כייזודאתמי מהם כלולה שהיא שעליה השעיס עם הבינה
משם לזרוק איזדנריך בא'של במכתו הוא אזי הכתר אל למעלה היזכמה שהיא

עלה* כוכתוולירדדרךהתעליתאשר
 • היסוד עד לח'ספירות ב< וימין שמים מלכות עול קבלת והיא באס

 יותר הצעק לצד כירידה מכתו ויקבע ת£אר׳הנקרא׳שמים של מלכות כאמו•
ותהצשןשהיאהפיזד מלצדדרום־ נרמז זה בענק פי •הנח שלמה כאחחת

 התערב אלהד׳שלאמדשהיא יביאכה השמו׳• בכתנת או אחד במלת הבנין כל
 הטב׳ כך אמר שיחזור ושוב רצוא בדרך ברמז אלא העטרה הזכיר שלא אמנם
 הזהירונו שכבר הדרוס עד לתעלה להזכירה שזגריך ידעת וככר אות*
 לצד יהיו פיכה שאדם שצות כל <ז?ל לומד תקנו ולכך לבנין מלהסמוך ברמז
 זה וכל יכיחכה־ ושם לזה ורמזו דרוס ועד• לעולם מלמתו כבוד שם ברוך

 שאיל אלעזר רבי הזהר בספר מבואר שאמת והמשל היחוד ענין זכברבארתי
 דזווגא סיתכא איל אבוי שמעון לרבי אבללאמזגאתי • ההריסה בשער בו

 לעילא הניאו וכבי ( ובו׳ מנין דיחודא • רשקוכאם לתב זו כוונה חנה כתוב
 רמו; היאך ראה ועתה )נ קמו דן> בפיתש ל ז הרמבן בדברי בינותי אמנם

 לך ויש ־ שאמרתי תה כל ההוא במאמר כי ואן* • כן כתנתם שאין נראה התודה
 עם לבארו צריך היסב לשיזבן לדגגתכי אתיי׳אלקיכם ועבדתם דרשו כי ראיתי

 מזבת • ו?ל הזהר ספר של אמד מאתר הכתוב מן וידוע ותמלח קש זו (סימעכג)
 דא אחיד מערבי׳כלא צשנית כמי לכי חגחל הרב שבאר וממה חוורשח ומן

 והביאו קסו דן> לעילא הביאו כבי וט׳( בדא גאולה לסמוך אלא חענין שאין בו ל1
) ב עגיוד קהי דך סיני בפרשעבהר הרקגאעי עולם לאל תהלח ונשלם תם :לח6לת

 השמש הוא התפאר כי מבוא׳מזה הכה
 והביב׳ הביכה היא אשר הדרותית באמצעו השמש הזויתתעל המזרח זהחכמ׳היא

 • ביאשוכ בו בא השמש בדרו׳אשר בראשוב האור שמקבלתתקן> מצד כקרא׳דרומי
 צשני׳תשוס מהשמחבלתמהאורונקרא׳מזרתית שצשןבה ןנקיאתצשכיתעלשס

 דאיתא ומסטר ־ ישר שביל דרך הפחד שהיא הצשן e ומשפעת שתקבלתמלמזרח
 ברור הכל זה שה־עתכל ומאחר ̂ • חסד תליא דאבא דמססרא כמה גבורה תליא

 במכת רמוז הכל תתצ׳ט וגס ־ לרש שלתר׳אלעזר בעגין למעלה במאמ׳הכזכר לפגיך
 ישר^ ייבא אר ישראל שמע סה אל זאת אחרתסותרת לונה בסה מצאתי ■!אבל הרב
 כמה שתעישראל דכלא דסהדותא אכפין ע לאכללא ע׳רברבא אמר יצחק ר • סבא

 שמעישראל(דבייו)וכלא הכא '(דנלי'לב)און>1השמ שמי׳(ישעז׳א)האזיכו שמש דאתמ
 אלקינועתיקתא אב• ואקרי קדישא יי׳רישאדכלאבנהירודעתיקא מלה־ חד

 כנסת אחד דשרשין־ שלימו דאילכא יי׳גופא ־ דכלא וכגדין דכפקין וממעין דנחלין
:עגל חד כלא אלא פרודא אשתכח ולא בדא דא ואתקשר שלמותא חד וכלא ישראל



חמשה רק8 חייט
 לתכמה fרמ השסהראשזן כי האירה בספר ן'גיקאטיליאזל מסן הרי דעי; זזהי

 (השם הנרחיעבה׳ראשיכהשלשם־ אלקימרחזלביכה הכרחזעבאיעי׳שלישס•
 שכה רחזלה׳אמריכה אחד * לעפארעישראלהכרחזעכאוי/^׳שלשם רחז השלישי
 כנסעישראל ייקשור לחעלה חצמטה שיעלה עד כאחד להאריך יהרין • הכל מעיחד

 אשר בדרך סיף יחשסלאין הגד(לי<(חשסלעשיכה לשם יעצה כיס(דע(לם(משס
 מר׳ האחר התאחר אל שסתר נראה חהזהר הנזכר «חןהחאחר • ישיב בה בא

 חתחלשס(חאחר בזחכיס נאחרו האלה החאחריס שני כי ל(חר יכיכל יכי׳• אלעזר
 ׳ זה אחר לא זה שאחר יחי דעיתשינית שהם א( • באחרינה היה אלעזר רבי של
 בחלתשייעישראל בהם לטין צריך הנבילים כאיתן אלעזר רבי בחאחר שהכינה אי

 יכינתהחאחר * בישחעהיאשםע׳יישראצהיאישראנסבאאשרהיאבכתר
 ירד סבא לישראל בחחשכיע שעצה חאחר כי אמד יי ביי׳אלקיני הנא האחר

 הזה שהיחיד לדעתחפגי יש יעיד * ניטה לבי ילזה אחד עד עצה אשר בחעלית
 רבתי בד ברחז אס כי בי כלילה איננה והעטרה הבינה עם התפארת יחיד היא
ט' קדרה ציקי שהריחה לבתח^* חשל אח!ל זה יעל ־ אחד של  צריך זה חפצי י

 שיית שבי יהאיתיית שבו התיכית אשר בשכמלי יחיד יהיא עצחה בפצי לרחזה
 ישלה איתייתיבאיחייתשלי כד שבי איתאחת אס כי יחסר שחעלא לפסיק בחספר

 קציית ששה שלש היא היחיד אחתיאז חסר כינה שערי לחחשיס הסימישהסרחז
 תיטת יששה תימת ששה כנגדם אשר שבה התחתק קציית ששה עם העליון עילם

 אמי והחכם • יאזנקראתשישנהכיהשישנהנקראתכןעלשסשישבהששהעצין
 החכמסתכיכי יאחר ־ אשישה נקראת זה על ילא)יגס0יכי׳( החוחים בין כשישנה

 היא תפארת של ביחיד כחי בברור מלתאחד בה נזכר שלא יאאפי באשישית(סם)
 נבין ועתה * בחשאי לה הביאי עכדיה עשי חה שאחזצ יזהו • יעד כחלת נרחז

תס ר שאחרי בחה טנ ח שהיא ל ר ־ יט׳ לה היא צער תאחר לא לה היא גנאי ^
 כל שיהיה ראוי כי לה היא גנאי כחיהי אחד בחלת שריצה יתאחר בחלך תקנא

 הביאי ישראל שהם עבדיה עשי להחה היא צער תאחר לא יאם • בכיתו שורר איש
 האיפן בזה לאחד העילה יעד בחלת ברמז אחד שם בה הזכירו כליחר בחשאי לה
 עם כלילה תהיה אחתחהתיביתהללי תימתיכשכל ששה יש שחעישראל בפסיק בי

 אחד לכל תשחש אחד שחלת שלם יחיד להייתלעשית ראיי שכן אחד בחלת חברתה
 יחודיס• השני יעם הזה לחשבין עילה אחד פעחיס ששה עת לחספר עילה חהס

 הם בבשכמלי הרחיז העטרה של יהב׳ שחעישראל בפסיק הרמוז התפארת הא׳של
משחיתם ששה גדיל כהן של אבנים ביב רחיז זה יכל • ביעד רחיז החספר גניזה

 אבן העמרה שהיא השנית האבן על הניתריס הששה שחית האחתיאת האבן על
 )ויאחר ב פד (דף יבתקיןארבעיןייע*ין ־ פגה לראש היתה הנינים חאסי

עיין דיחידא פקידא פקידין הכאכחה יקייהחים אלקיס  :עדסיפי יט'
ברמז אלא בבריר אחד שם בה נזכר לא לחה טעם ניתן הזהר כספר ועוד

איח׳בייס העילס חן שיחחי לבא לעתיד אבל הקליפית הרעשל עין חפני בחלתיעד
ההיא



רח עער חמשה פרק דוייט
 שאנן כחי כבדור אחד סס כה נאחר אז כלימר אחד ישחו אחד יי יהיה ההיא

 שחיי; לשלשה יי אלקיכי יי' שחיעהללי כשלשה לכיין יש יעיד • בעלה ביחיד אימריס
 :כחכין עילה החיכרח בחספר כיזי יגס בש באת עצמס הב אבר כוזי במינסז כיזי

 אל ריחז יקיק שס כי זכדינקבה זיג דרך בהם שיכיי] יצריך • אחד יקיק הלשהיא
 את כזכרהחטיל כנזכר לפניי אשר האיתיית חן ייצא שכן הנקבה אל יכוזי הזכר
חשחית הייצאיס השחית כל כי בקבלה גדיל כלל וזה • ערי לעשות לפניי זיגתי

 יתנו ולא יפעלו לא אחר ובאופן הנזכרת לסבה נקבית נקראים לש אחרים<^ת
 חחני היוצא בשם לכיין צריך זכר כדחיין היא האח׳אשר כשיזכירו אס כי אתפריס

 שלחה אחדות וזהו טובתם ויצק ויפרח פרי יעשו הזה ובאופן אליי כנקבה שהוא
בין ינקלבראס זכר שנאחר כחה  נראה )אדם(ראשיתה אתשחס ויקרא אותם וי

 תשחח הללו החעיליס בדברים וכשתכיין ־ זוגתי חבור בלח« שלם איני שהזכר
 אותיו׳גדולית שהם אחד שחעוד׳של של בע' זה ורמוז ביחיד עד היא וכי' ביי" ותגיל
 המחשבה אצל נתן דבר שהיא חפני הזה היחיד בעגין ובינינו ביט יי' עד כי לוחר
שהם היחיד בענין שהם התיביתהללי חשתיס וכאשר * ולב כליית החוקר יהוא

 חי כי והרחז אשתח ישאר עד שהם הנזכרות אותיות השתי מהם תקח שחעואחד
 קד) ביי׳(תלים אשמח אנכי אוח' הכתיב עליו הנזכר האופן על הקדוש ביחיד שימין
 עד דכתיב היינו עד דא וסימנא הכי אוף ד׳ רברבא ע' ישראל שמע הזהר ובספר
 מ'סתומאמלכאעלאה מ'פיעחה שח אתיק אשתארו )יא סימאל( י«'בכס

רב * בר ד הסתר אלקיס כבוד אח דאשתארו אחרנין איעון תתאה; חלכא
 ליהחלמזלא זחינא חדוא יומא בכל דא יחידא דחיחד חאן כל אמר סבא הממכא

 שדו למפרע אתיון ומצטרף סטר מהאי אח״ סטרא מהאי שת אמן מדאתוון מהבא
 והכו איהו ושפיר קדישא יחודא דא ממש 1בי ביי' וסימנץאשמח חיים ומישר

 חדוותא יוחא בכל דחיחד דחאן גוונא כהאי דאחר דחנון בספרא אשכחנא
 שמהן שבעין אלין רברבא ע' מן דאתכלילו תואיתביהשח * מלעילא ליה זמיכא

 ליה דאחיד דתפלי בתי רבע א אלין יי׳ יי׳אלקינו ישראל ׳ קדישין דאכהן
ת  תפלין של קשר דא ד' )ה שיי ( אחותי לי פתחי דאתר ההוא א

 שתיק • לגלאה אתמסר ולא לחכיחין רזא בהו אחידת והיא
ט  אשתכח רשא דהא אחר וחייך בכה שמשן ר

 משיחא מלכא דייתי עד דא בדרא ולית *
יי׳ ברון לוןרשולגלאה• דיהיב

ואמן: אמן לשלם

ת ותכל מד  אלשם חחשת שנת שני אדר רח ספירים מעלפת הקדש ע
ח אף  זלחגאזולו הכהן נפתלי יעקבבכחר עי הששי לאלף יערי

אכיר • ויאדיר תורה ויגדיל הרבה ספרים עשות יזכנו יי'
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