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-^־־11 פי על שנתחדשו הקדושה הנשמה • .סתרי מסוהות"צפונות ■ונפלאות גהולות מדבר ^ 1
^~p האלוף^ בעז הכם גבר יסדו וגם חברו ורבותיו. חבריו תלמידיו 'בניו שאלות
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 מפראג .הורויי׳ץ שעפטל ר׳ ^בישראל שמו ונתפרסם נתגדל בשבבר רם' ממשפחת

ע קד^ים קודש הקדוש בחבורו פ  •על מיוסדים דבריו י ־בל ׳לברכה, ש
 בארק אש■־־ קדושים נאמנים נטעי עדים. ארבעה • עמודים ארבעה פז אדני ארבעה
 !p| . הם ועליהם נקיבים ובשמותיהם בבתובים המד, .המחבר יבהקדטת המה החיים

עשויים: וב־שר באמת עולמים ולעולמי לעד ונשענים סמוכים מיוסדים
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ה מ ד מ ה

הלוי שבתי נשמת ספר
 הנפשות וישמחו הרוחות וירננו הנשמות יגילו

 והתחכרוחן והתלוותן ומנוחתן י בישיבתן
 ומתקשרין מתחכק;ן ואחדות וריעות וחנה כאהנה

 כעכין באלקים ונשמה בנשמה ורוח ברוח נפש
 ״רוח ״נפש ״נר האדם נשמת אלקים נר שנאמר

 באלק^״ם מקושרים יחד .ושניהם כאהד מקושרים
 אלקים נר והיינו שנבאר כמו האדם נשמת שהיא

 כל ה' ככית ומנוחתה ישיבתה וזהו .האדם נשמת
 שהתפלל ■כענין ובעה״ב נעה״ז חייה ימי

 שבתי אבקש .אותה ה׳ מאת שאלתי אחת דהע״ה
 בתפארתו ה׳ כנועם לחזות חיי ימי כל ה' גבית
 מלבתא שבת שהוא .בהיכלו ולבקר עוזו: וגאון

 והיא עוזו גאון לתפארתו והיכל כיה שהיא קדישתא
 במרומי הפנימייה פנימי הקודם כהיכל הנשמה
 מלכהא שכת שהיא ה׳ כבית ושבתה מנולזפה עולמות

 עליונות קדושות י׳ מן ומעומרה הכלולה קדיכתא■
 ומתחברת ומתלוות עולמים. ולעולמי לעד וקיימים חיים

 על שנבאר: כמו וקיומן ומדריגתן ומעלתן בקדושתן
 נשמת רזיא המגלה הספר שם לקרוא הסכמנו כן

 שיש והישיבה 'הלויה:והחבור שס על הלוי שבתי
 קדישתא שבת כמלכתא עולמות כרום הקדושה לנשמה

 שב״ת הנקראים עליונות קדושות י׳ כלולים שכה
 שם ועל עולמים ולעולמי ,לעד והקיימים החיים י׳

 היה 1הו< כי עזרם ושבתי.חליי בעזרא הפסוק
 בעמי קודש זרע יתערבו לבל לישראל וישע עזר

 בקדושה ויתלוו יתחברו אך נכר אלקי כת הארץ
 יחידה בבה, מצבתה קודש זרע ישראל כבנות עליונה
 עליונים קדושות י׳ מן הכלולה קדישתא מלבתא שבת
 שבתי והיינו ננתיס נצחי ולנצח לעד וקיימים חיים
 ועצמותו ומהותו איכותו על מוכיח שמו עזרם הלוי
 ולקשר לדבק וישע עזר הוא הספר זה כן וכמו

 עליונה בקדושה והנשמה בנשמה׳ ורוה ברוח הנפש
 מן הכלולה קדישתא שבת במלכתא עולמות במרומי

 כמו עד עדי עד \קיימיס חיים עליונות י׳־קדושורל
ואלקוהה ואדנותה מלכותה כקדושת המולכת שנבאר

 נשמת הספר וזה ותחתוניס עליונים העולמות בכל
 לברכה מל שפע לספר ומתלווה מתחבר הלוי שבתי

 יתגלו לברכה טל 7שפ ככפר הנעלמים הסודות כי
 קדושים הכורים שני■ ואל לו וסומך עוזר וזה פה
 שם המחבר וע״כקרא להם אנס לא רז כל יחד

 תלוי לברכה מל שפע ספר כי רזיא גלי שניהם
 כאיש הם יחד ושניהם אפשר אי זה כלא וזה בזה
 דיליה וכינוייו חניכו. שס ע״כ רזיא גלי הנקרא’ אחד

רזיא: גני
 חברי ורעי אחיי תלמידי בניי אהוביי אתם והנה

 שכלם כעין והמעיינים הלומדים ורכותי
 לכם ראוי 'שאין רזיא גלי הנקרא אלה בםפרינו
 בהיותינו רוח ולרמות לעזות ולעון לחמא לייהסנו

 ודרושים עמוקים בעניינים לדבר ומתפארים משתבחים
 וסודות אלקיית. מסתרי רזץ רזי סתרון סתרי חמורים
 לכם אכל'ראוי בו ידיעה ■לנו שאין במה הנשמה
 רכים בו לזכות גדול .ולזכות רבה למצוה לייחכנו

 .הקודש רוח לידי המביא. וכו׳ ולזריזות ולזהירות
 כחק שהוא מה ־אמתיי׳ אמונו' מעמידי׳ בהיותינו

 ‘להעמי/ יורנו אשר התורה פי ועל האנושה השכל
 ■ להגיע לאדם אפשר אי זה ובזולת אמתתו על האמת

 וכמבואר הבא עולם חיי שהוא האחרון לשלימותו
 לא אס לשונו וזה השיריס משיר הזוהר במאמר

 והשבות היום וידעת כתיב כנשים היפה לך תדעי
 כל אינון זכאין האלקיס הוא ה׳ כי לבבך ■אל

 למאריהון כחכמתא. למנדע באורייתא 'דמשתדלין
 כר דכד בגין :עילאין ברזין ומסתכלין ידעין ואינון

 כל ■ מיניה אסתלקי בהא עלמא. מהאי נעיק נש
 תליסר ליה דפתחין אנא עוד ולא דעלמא דינין
 עילאה. דחכמה דרזי דכייא דאפרסמונא דרזא ׳תרעי
 פורפירא‘ כההוא חקוק דקכ״ה עוד.אלא ולא כהו ,תליא
 דאתי•-׳ ובעלמא ענמא בהאי תמן גליפן דיוקנן דכל

 ׳עלמין■ תרין ואחסין כגינתא כיה אשתעשע וקכ״ה
 לכר ליה. דאצמריך תכמתא דאתא. ועלמא דין עלמא

.למנדע חד . דמאריה כרזא ולאסתכלא למנדע נש
ולאסתכלא



ה דט ה ה
 לגופיה ליה למנדע וחד דמאריה. כרזא ולאסתכלא

 יהך. ולאן אתי. ומאן ■והיאך. איהו מאן ולאשתמודא
 זמין איהו והיאך אתתקן. היאך• דגופא ותיקונא

 ולאסתנלא למנדע וחד דכלא מלכא קמיה ■בדינא למיעל
 אתיא וכאן דכיה. נפש האי מאי דנשמתין. כרזא

 כאן דהיוס סרוחה■ מפה גופא כהאי אתיא מה ועל
 דאיהו עלמא נהאי לאסתכלא וחד .כקכרא. ומחר

 דלעילא דלעלמא נרזין ולכתר אתתקן מה ועל כיה
 מגו נש כר אסתכל דא וכל למאריה לאשפמודעא

 עלמא כהאי דאזיל מאן כל חזי תא דאורייתא רזין
 מפקין סגיאין עוכדין כיה אית אפילו ידיעא כלא
 וסוף עוד פס ומאריך עלמא. דההוא תרעי מכל ליה

 לך תדעי לא אס כתיכ מה חזי תא הוא המאמר
 כחכמתא אסתכלית ולא ידיעא כלא אתיא אנת אי וגו׳
 דעלמא כרזין ידעית ולא מעלמא אסתלק דלא עד

 ידיעא כלא הכא למיעל אנת לית לך צאי עילאי
 גדול זכות כי המאמר מזה מכואר הנה לשונו. ע"כ

 כחכמת וללמוד לדעת כתורה שמשתדל מי לכל יש
 הלומדים ואותן כוראו את ויכיר שידע כדי הקכלה
 וכזכות עליונים סודות יודעים הס הקכלה כחכמת
 והמקמרגין הדינין מכל ניצולין המה ההם הסודות ידיעת

 אלא כלכד זה די ולא הגיהנם כהון ישלוע ולא
 אפרסמון שמן של הנסתרים שערים י״ג להס שפותחין

 די ולא כהן. תלוי עליונה הכמה של שהסודות .הנ,קי
 שהוא החשוכ לכוש כאותה חקוק דקכ״ה אלא זה

 שם חקוקין הנדיקיס כל של דיוקן שכל עדן הגן.
 וירושה נחלה להן ונותן כג״ע עמהן משתעשע ׳וקכ״ה

 ואזיל. ומפרש מעלה של וגן..עדן מעה של עדן זגן
 כסודות לד.עת האדם שחייכ מה כפרמות המאמר

 ואמר ומפרש האלה הגדולות למעלות שיזכה עד
 מדכרת שכלה הקכלה חכמת שידע שצריך הוא אחד

 ועוד כוראו להכיר כ״ה וכא״ס הספירות כסודות
 ואיך• הוא מה וכשרו ועצמו גופו לדעת שצריך אחד
 מיתתו אחר הולך הוא ולהיכן כא הוא ומאין הוא
 על עצם אכר על אכר ככניינו מתוקן הגוף ואיך
 מזומן הגגף ואיך וכשרו וורדיו ועורקיו כגידיו עצס

 ועוד הקכ״ה המלכים מלכי מלך לפני לדין לכנוס
 ורזין כסודות. השכל כעין ולהסתכל ללעת צריך. אחד
 וגס כאה היא מה ועל כאה היא ולהיכן נשמות של■

 וכאיזה כגופו שכו כנפש השכל כעין להסתכל צריך
 סרוחה טפה גופא כהאי כיאה ולמה כאה היא מקום
 להסתכל צריך אחר ועוד כקכר ומחר •ככאן שהיום

הדכריס כל כטכעי ר״ל כו שהיוא העולם כחכמות

 תכליתו ומה התחתון העולס זה הקכ״ה תיקן ולמה
 שיסתכל וצריך התחתון עולם ■כטכעי כשהסתכל ואח״כ .

 ויכיר שידע כדי העליונים העולמות ורזין כסודות
 האדון 'גדולת העכדיס מגדולת כי הקכ״ה גדולת
 כשכלו להשיג לאדס אפשר איך תאמר ושמא נודעת

 להשיג האדם יכול זה שכל ואזיל מפרש זה כל
 ככל 'תמימה ה' כי.תורת תורה של ורמיזת מסודות
 וראה. כוא אמר ואח״כ דכר כה חסר ולא החכמות

 כו יש אפילו ידיעה לו ואין כמה״ז שהולך מי כל
 גן שערי מכל אותו מוציאין הרכה טוכיס מעשים

 ככיאור יותר עוד ומפרש העליון לעולם חוץ לחוץ עדן
 אתה אס וגו׳ לך תדעי לא אס כתיכ מה וראה כוא

 השכלת ולא ידיעה לך ואין עדן כגן ולכנוס לכא רוצה
 הזה מעולם שיצאת קודם הקכלה כחכמת כשכלך
 העליונות כסודות ידיעה לך ואין התחתון מעולם

 ■רשות לך ואין חוצה לך צא לך צאי העליון עולם של
 המאמר מזה מכואר הנה ידיעה כלא עדן כגן לכנוס

 לגן לכנוס הטוכיס כמעשיו אפילו 'לאדם א״א כי
 אלקיית סודות רזי ידיעת כלי הכא לעולם ולזכות עדן

 אחי אהוכי כן על הנשמות סודות ורזי הקכלה חכמת
 ■השתדלותינו ׳שתחשכו ■לכס ראוי ורמתי מורי ורעי

 כמה הרכים בו לזכות גדול ולזכות רכה למצוה
 דרזין ורזי דסתרין סתרי לגלות השתדלותינו 'ששמנו

 מסודות דרזין רזי דסתרן וסתרי אלקיית ורזי מסודות
יחד שנים שנקראים האלה החכיריס כשני הנשמות

.' : אחד כאיש

רדא נללא

 סודות דסתרין סתרי דרזין. רזין כגלי וראו הביטו
 אשר רמות כחכמות נעלמות טמונות צפונות .

 וכלות מיחלות נכספות רואות צופות אליהם ינים5 כל
 ומכואה מוצאה הנשמות וסתרי אלקיית מסתרי לדעת

 'ומדריגתה מעלתה ומהותה איכותה ואור׳ נוקורה
 וכידיעה שנכאר •כמו ממש ידור הלק אלקי חלק

 מקדם עז ויתר שאת כיתר.■ ואהכתו יראתו תתחזק זי
 נפשו היום כל ה׳ ביראת' שתתלהב עד■ קדמתה
 ומצחו אנושתו חומר תתהפך כי ונשמתו ורוחו

 מעלת גדולת להכיר חדשה כריה לעשותו הנחושה
 גדולת להכיר ועשאה דצרה ובראה מאצילה

 ונעשה ונוצרה ונבראה נאצלה שהיא מעלתה
 מיוסדים אלו סודות לנו המגלה הזה הספר דכרי וכל
ד' אור עמודי עמודים ד׳ פז אדני ארבעה על

סמכין



ה ה ה מ ד
 מראשוני הס מהם ממודיס שני אשד קדישין פמכין
 פה קבלתם קבלו אשר המקובלים קדמוני רזאשוני

 מפי מעלה של ומישיבה מסיני למשה הלכה פה אל
 ואליהו קדושות ונשמות עליון משרתי קדושים מלאכים

 מעה של בישיבה לוו? להתי • רשות להם שניתן הנביא
חד הס הלא  קם לא האנושי מין מבחר המיוחד ^

 משה האלקיס איש הוא בישראל נביא עוד כמשה
 הזוהר בספר כנזכר מהימנא רעיא ע״ה רבינו

 נתפשעה שממנו ובתורתו בו הדבק שנבאר'וחד כמו
 הקדושה בישיבתו כי הקדושה הקבלה אור ונתגלתה

 ונשמות עליון משרתי קדושים ומלאכים מרע״ה נתגלה
ה ליה אנס לא רז וכל הנביא ואליהו קדושות  ה״
 יוחאי בן שטעון רבי התנא אלקי איש קדישא בוצינא

 קדושים עמודים אור עמודי שני הס אלה ע״ה
 בחיי אותנו שזיכו מקובלים קדמוני ראשוני מראשוני

 להם אשרי שזכו להם 'אשרי הבא עולם חיי עולמם
העמודים מהארבעה אור עמודי שני ועוד שזיכו

 העמודים המקובלים אחרוני מאחרוני הנזכרים
 המיוחד האחד הם הלא דבתראי בתראי הבתראים

 שכלם עד המקובלים לכל הקבלה אורה בשערי נודע
 בקבלתו אליו לשמוע למלך עליהם להמליכהו הסכימו
 הגדול, הרב הוא הלא לאליהו ■רביעי שהוא הנקייה
 וגילה עינינו האיר אשר ז״ל גחמן בר משה רבינו
 אשריו ובעה״ב בעה״ז לו אשרי הנקייה בקבלתו .אזנינו
 ומיוחד המפורסם דעמיה וחד שזיכה ואשריו שזכה

 אשר דבתראי בתראי השם ואהבת ויראה ■בחסידות
 הוא הלא אחריו נמשכין אחרונים המקובלים כל

 חכמה ראשית חבר אשר ע״ה אליהו רבי והרב
 אזנינו ■וגילה עינינו האיר אשר ה' ואהבת יראת כלה

 שזיכה ואשריו שזכה ואשריו העהורה הקדושה בקבלתו
 אור עמודי עמודים ד׳ פז אדני ארבעה אלו על
 ועליהם ובנויים. מיוסדים דברינו קדישין סמכין ד׳

 וישר באמת לעלם לעד ונשענים קמוכיס הס
:עשוים

 אפרסמון שערי עשר שלשה־ נגד שערים עשר. לשלשה הזה הספר להלק ראינו המחבר אמר
 ליה דפתהין במאמר כנזכר עדנו בגן בהן לכנוס לצדיק אותן שפותהין הגנוזים

 שערים י״ג אלה בי עיקרים עשרה שלשה וכנגד ובו׳ דכייא דאפרסמונא דרזא תרעי תליסר
 בשערי לכנוס הנשמה ולטהר לקדש וטהרה קדושה במקום נטועים ושרשים עקרים הם

 י״ג באלו כי י״ג מספרי שעולה אהד ושמו אהד ידוד וכנגד והטהורים הקדושים אפרסמון
.היום. ,כלכם היים אלקיכם בה׳ הדבקים ואתם כענין בידוד ומדובק נדוהד יהיה שעדים

:■באותות דגלו על איש השערים שמות ואלה
 מה יתבאר שבו א״ם בשם אותו יחסנו א׳ שער

להאמין. ראוי שאין ומה בו להאמין שראוי
 שבו ספירותיו אצילות בשם אותו יחסנו ב׳ שער

 א״ם"'ובין אמרינו בין ההבדל יתבאר
 הגס ההבדל הוא ומה הספירות אצילות אמרינו

גמור; אחדות שהכל
 מפני שערים נעילת בשם אותו יחסנו ג׳ שער

 שערים שני ומחזק וחותם נועל שהיא
;ודעת טעים בטוב הראשונים ■
 ובירור דרכיו הודעת בשם אותו יחסנו ד׳ שער

 ויפרש יברר שבו מפגי מחבר של דעתו:
 קדמאה בחבורא ■שחבר הקדמונים דבריו המחבר

לברכה; טל שפע בספר

 שער ראשון. עמור בשם אותו יחסנו 'ה׳ שער
 שבשער מפני ממש אלקי חלק הנשמת . '

 ממש אלקי חלק הוא שהנשמה יתבאר ההוא
 בר משה רבינו יהרב ממש ידוד מעצמות .ועצים
 ;זו לאמונה פינה ואבן ויסוד עכזוד הוא נחמן
 וענזוד שני עמוד בשם אותו יחסנו ו׳ שער

 מפני הנשנזה אהבת אור מענזודי ^לישי
 ועצמית חלק הוא הנשיזה כי יתפאר שגם'בו

 ובעל יוחאי בן שיזעיון ר׳ והתנא ממש ירוד משם
 לאמונה והיסודות העמודים המה חכמה ראשית

 שבו מפני הנשמה אהבת בשם אותו ויחסנו זו
 לדבק אהבה לה יש בטיבע הנשמה איך יתבאר

לטיבנעו; הטבע ■ידבק כאשר בקב״ה
שער



 אור מעמודי ד' עמוד בשם אותו יחסנו ז׳ שער
 בו שנם מפני הנשמה ואחוות אהבת

 אצילות מעצמית ,עצם היא שהנשמה יתבאר
 ביניהם ואחווה אהבה היה ובאלו ב״ה ידור

 ואבן ויסוד עמוד הוא ע״ה רבינו ומשה כביכול
 שטסיימין שמע קריאת סוד והיא זו פינה"לאמונה

 אחריו הפרשה ובא באהבה ישראל בעמו הבוחר
אלקיך: ה׳ את ואהבת

 והבה והאהבה הברית בשם אוהו פנו יה ׳ ח שעל
 בלי כריתה הברית שבו מפני נשמה של

 יסודות שהם קדושים עמודים ר׳ פי על חולק
 לסמוך מהם למעלה שאין - נכבדות יקרות ואבנים
 ממעל אלקי הלק שהנשמה זו באמונה עליהם
 מפני נשמה של וחבה אהבה ישם אותה ויחסנו

 בתורה שמצינו מה הטעם סיד יפרש שבו
 אברהם כמו צדיקים של שמותיהם שנכפלו
 רש̂״ ופירש משה משה יעקב ,לעקב אברהם

 מה כאן יתבאר שנזו הוא.שכופל חבה לשון
:זו חבה של עניינה הוא ■

 נשנזות מדרינת חילוקי בשם. אוהו יחסנו ט׳ שער
 נשנזה שבין וההבדל ההלוק יתבאר שבו

 ומקום, לעהי׳ז ויציאתן מקורן ומקום לנשמה
לעה״ב: וביאתן הזרתן

 שבו הנשמה קשור בשם אותו יחסנו י׳ שער
 מקום עולמות ירום הנשמה איך יתבאר

ועכ״ז דרמתה ממקומה יורדת ואינה כבודה כסא

 נמצאת שהיא עד הצדיק בנוף למטה מקושרת היא
: העולמות בכל

 השתלשלות איכות בשם אותו יחסנו י״א שער
 הנשמה איך יתבאר שבו הנשמה ,

 אינה זה כל ועם הצדיק בנוף למטה משתלשלת
 ובנזקומ׳ ח״ו משתנית ואינה כלום מאורה הסירה

יורדת: ואינה תענזוד הרמתה
 הנשמות מקורי חלוקי בשם אותו יחסנו י״ב שער

 ודעת טעם טוב בתת יתבאר שבו
 והיא למטה מאצילות נשתלשלו שהנשמות אחרי

 מה א״כ יורדת ואינה תעמוד הרנזתה במקובל
 נשמה לו שיש שיעמול עמלו בכל לצדיק יתרון

 בנופו למטה משתלשלת והיא לנזעלה באצילות
 למטה מאצילות מלמעלה משתלשל הכל שהרי
 ושרשו בהשתלשלות מלמעלה בא ואבן עץ ואפי'
 בעולם דבר שום לך אין שהרי למעלה נשאר

בהשתלשלות: מלמעלה בא שלא
 כוונה בלא תפלה בשם אותו יחסנו י״נ שער

 ',איך שכו'יתבאר נשמה בלא כנוף
 השבזות כשקור׳ ובכרכותיו בתפילתו האדם יכוין

 אוהו ויחסנו ידוד אהה ברוך כמו הקדישים
 מפני נשמה ‘בל כנוף כוונה בלא תפלה בשם

 כמו זו כוונה בלא כשהיא■ התפלה שבאמת
 נשמה כה לתפלה אין ההוא בשער שפירשנו

 כמבואר ששואל צרכיו להשפיעה וכלל כלל
ההוא: השער מתוך

א עולם פתהי והנשאו. ראשיכם שעדים שאו הכבוד: הנזלך די



הלהה< של בעומקה ודורשים השואלים בשאלת השערים מבוא

י ת ש ר ד  כשאליה למבוקשי ונמצאתי לשואלי נ
 הריס מפרקת חזקה וקושייא גדולה

 העלות כל עלת המעלות רוס עד והרי,הררים.
 תלמידי מבני ענרין. מנרי סלעים משברת

 ודורשים שואלים ורבותיי לקולי מקשיבים חברי
 קשים עניינים ולהבין לדעת הלכה של בעומק'
 מל שפע בספר ששאלו שאלתם. ע״י וחמורים
 ויושר אמת דברי קדשים קודש שכלה לברכה

 אין ומום ועקש נפתל אין חיים אלקיס דברי
 החיים עץ דרך להם להאיר בו ילכו צדיקים בו
 מפיהם ■שיצא שאלתם תואר וזה הבא עולם • חיי

 בישראל שמו שקראת הקדוש בספרך ׳ועייננו ראינו
 הנשמות כי ידוע לשונך וזה לברכה מל ־שפע

 ממעל אלין חלק הס ישראלית אומה של
 חלק עמו ה׳ חלק כי הכתוב רמז זה על ■ אשר
 שוה שהוא דבר. מאיזה שנחלק כחלק ממש

 הבדל ואין ממנו שנחלק דבר לאותה ודומה
 דבר שאותה רק דבר. אותו ובין בינו והפרש

 ממנו שנחלק מהחלק גדול 'והכלל והכלל. הכל הוא
 הבדל אין כן כמו ודומים שווים הס■ בעצמותם אבל

 רקבשהוא שמו ויתברך יתעלה ובינו הנשמה בין והפרש
 הכולל,האור האור הוא הכל הוא שמו ויתברך יתעלה
 היא והנשמה תכלית והבלתי סוך הבלתי הגדול

 ,שמו ברוך הגדול מאור שנחלק וניצוץ אור ■חלק
 הדברים ראינו כי ויהי בספרך מכ״ת. לשון ע״כ

 להבין חדא כשעה. עליהס כשתוממנו האלה
 באלקיית ■ בפרמ כמוך חכם מאיש דבר פשר

 כתב ואיך להאמין שאין להאמין נמנע גל דוחה
 חלק הס ישראל של הנשמות כל כי מכ״ת
 לכמה מתחלק האלקות ח״ו וכאלו ממעל אלקי

 הנשמו׳ חלקי בכל אותו חלק מכ״ת כי חלקים.
וניצוצות אור בחלקי בחלקים נפרד ,ממש חלק

 .חילוק אין בא״ס כי החכמות ■ בכל ידוע והוא
 נא הודיעני ע״כ לחלקים ■מתחלק ואינו כלל

 תורה כי ומת איך ודעתיך מיליך וברור דרכיך
 פרשת־ מהימנא ברעיא נמצא אדרבא והנה היא.

 מה■ היפך בכור כל לי קדש פרעה אל בא
 דמות שוס לעשות דאסור לשונו וזה שכתבת

 שלו ונקודה באוש אפילו הוויה בשום אפילו
 מדה. בשום דמיון ליה דשווי מאן ווי ואומר
 סוך. ■אין מדתו על לבו שת לא ומעכ״ת דיליה
 אותו שתחלק הנמנעות בתכלית נמנע כמה

 החכמות בכל ראשוך מושכל הוא .כי לחלקים
 קבוץ אלא סוך אין אינו בחלקי׳ נחלק כל כי

 ואינו בפועל חלק בגבול מוגבל והוא מחלקים
 פנחס פ׳ הזוהר בספר נמצא עוד צוריי א״ס

 יחיד איהו הוי דכד לשונו וזה מהימנא ברעיא
 להקרא צריך .הוי אמאי ' העולם שנברא קודם

 וחנון רחום כגון כינויין. בשאר או אילין בשמהן
 יאינון̂■ בכלי וסגיאין חזק אמיץ דיין אפיס ארך

 ‘דלהון ובריין עלמין כל על,שם דאתקרי שמהן
 על נשמתא הכי אוך עלייהו שולענותא לאחזא'

 לה אמתיל. דגופא■ אברי בכל שולענותא כי
 דהוא בעצמה^ איהו ליה דמיא דאיהי לאו לגבי
 .ועוד . ליה דברא עליה ליה ולית לה ברא

 .וסבות ומקריים שנוין כמה לה אית נשמתא
 דכלה; .■למאריהי הכא דלאו מה לה דאתקריאו

 על דילה. בשולענותא לגבי' 'אידמיא דז׳איהי בגין
 כאן ̂.עד, אחרא במילי . לא אבל גופא אברי כל

 עם להקב״ת דמות עשה למעלה גס כי הנה
 .ילבד הוא הזה הדמות כי כאן פירוש הנשמה
 בדבר ולא: גופא אברי בכל שולטת היא •באשר
 ברא,.את הוא כי לדבריו. טעס בנתנו אחר

אותו.: ברא ממנו ■למעלה שוס ואין הנשמה
פירוש



הלנה של בעומקי/ ודורשים ד/שואליב בשאלת השערים מבוא

 מזה גדול זה כי גס נברא דבר. כל כי פירוש
 נבראים היופס שוה אחד במרה בהיוהס מאד

 קצה ביניהם אפשר היה נברא מוגבל כל כי
 והנברא נברא הבלתי אמנם ודמיון. ■וערך יחס
 ברא דאיהו באמרו ודמות ערך סוס להם אין

 החכמות בכל מוסכם זו חכמה ועיקר ליה.
 שניה הוסיך ועוד הוא 'ונמנע אפשר אי כן אס
 המציאות. בחכמת ■מיוסדת' שנית' ,בראיה ידו

 וסבוה ושנויים מקריים כמה יש שלנשמה שהוא
 אלא הקב״ה עם לנשמה דמיון שום אין אלמא

 וליכא ■לבד. הגוך אברי על שולענותא על
 שאמר אלו והסבות והשנויים המקריים כי למימר

 שכל אלא ח״ו בגוך בהיותה הוא לנשמה שיש
 עצמה ממדה פנימיים עצמיים מקריים הס אלו

 אינה למעה וכשהיא משהיה היא נשתנה נשמה
 שלה .והשכלה לגוך ובא מקומה ומשנה למעלה
 ומקריים אור ורבוי מיעוע לה ויש בחלקי'

 ממדת אלמא נברא והיא לחכם ידועים פנימיים
 נברא כמדת אלה כל לה ■יש גוף בלא עצמה

 של מדתם כך כי הס חכמה מעמי אלה כל
 ממנו אשר העצם מציאות '.עיקר לדעת רז״ל

 חכמת ידיעת אין העצם ידיעת ובלתי החכמה
 להקב״ה דומה הנשמה אין כי אלמא העצם

 וא"כ הגוף אברי על בשולמנותא לבד ל/לא
 הבדל לקב״ה הנשמה בין יש גדול והבדל הפרש

 ביניהם ערך שאין למי שיש כמו תכלית אין
 קמון כי גס ממש עצמותי חלק ■הנשמה ואס
 והוא הואיל עמה ערך לה היה מאד מאד עד

 אשר קדישא דזרעא ■ בפומייהו ומרגלא עצמותו.
 על לס׳ בהודאתם התעודה אבות .להם מסרו

 שגורה היא ית' ממנו אתם הפקד אשר הפקדון
 שנתפה נשמה אלקי רבן בית' של תטקות כפי
 יצרתה אתה בי בראתה אתה מהורה'היא בי
 עצמותי חלק אינה א״כ נבראת היא ואס *בי

 וכן ח״ו נבראים .חלקים' לו אין כי מהבורא
חצובות הה ישראל של, נשמותיהן כי דז״ל קבלו

 של נשמות כי ארז״ל וכן הכבוד ■כסא .מתחת
 אלה כל' העולם שנברא קודם נבראו צדיקים

: הלכה של בעומקה נשאלתי השאלות

מדבר וטהרה בקדושה המהבר הדב תשיובת

א״ס שער ראשו] שער
 על להאיר תשובה לדרכי שנבוא קודם ןךן^דן

 החיים אור ישכון בהם אשר הדרכים
 ילכו צדיקים חיים אלקיס דברי הבא עולם חיי
 שלום. נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה בה

 כללי באיזה השכל עיני להאיר אנחנו צריכין
 ע״ה רבינו ממשה לנו מסורים הקבלה דרכי

 הכללים ואלו מסיני .למשה הלכה פה אל פה
 בתעלומי להלוך השכל עיני מאיר אור לנו יהיו

: .העליונה החכמה סודות העלומות
 בר עברי■ כל ךמשכיל וישכיל ך,מ^ין יבין

 יש כי אברהם זרע קדישא זרעא ישראל
 אמרינו ובין א״ס אמרינו בין גדול והבדל חילוק

 ידוע הוא הנה יתברך ספירותיו אצילות עצמות
 המקורות כל מקור העלת כל עלת סוף אין כי

 והשגה. שכל כל על וישתבח ויתקדש יתגדל
 כלל ביה תפיסא ורעיון ודמיון מחשבה לית

 ואפילו מחומר קרוץ אדם שכל שוס לא וכלל
 .עם מדרהון די נפרד מלאך שכל שוס לא

 משכלי שכל שוס לא ואפילו איתוהי לא בשרא
 ספיריי שכל שוס לא ואפילו ברואה עולמות

 על לא כבודו מקום איה שואלים כלס אשר
 חלילה גופני גשמי מקום כבוד מדריגת מעלת

 כל מקום ומלא לו הלך חלף כבר הגשם כי
 ובין כבודו לעולנוות וחוץ כבודו העולמות
 מכבודו פנוי מקום אין אשר ■ כבודו העולמות
 עד התחתונה הנקודה עד העליונה מנקודה

 בו עומדים שכלם העולמית לכל המקום שהוא
 עת בכל כלם את והמהוו׳ המחיה בו ותלוים

הכתוב שאמר כענץ 'רגע ובכל שעה ובכל
ואתה '



א״ס דאשרן8
 אמנם הווה לשון שהוא כלס את מחייה ואתה

 עצמותו כבוד מעלת מדריגת מקום אי״ה שואלים
 עצמותו מדריגת ורוממות מגודל להשיג ב״ה
 כתר שאפילו עד משיגים ואינם השגה איזה

 מקום שואלים *) אי״ה הנקראים בינה חכמה
 איש שאמר וכמו משיגים ואינם עצמותו כבוד

 יוחאי בן שמעון ר' התנא קדישא בוצינא האלקי
 קדמון אור דאיהו אע״ג עילאה כתרא ע״ה
 כל עלה קדם איהו. אוכמא מצוחצח צח אור

 אפילו עליון כהר לומר רצונו העלת
 הראשון האור שהוא הגס העליונה במדריגתו

 מהנאצליס ממנו למעלה שאין המצוחצח הצח האור
 לו שיש והאור והמעלה הגדולה אותה כל עס

 העין כמו ר״ל העלת כל עלת קדם הוא חשוך
 רוצה אס בו שרואה עינים אור לו שיש הרואה
 בתקופת השמש תפוח זהרורית באור לראות

 וזיוותה בטהרתה כשהוא היום באמצע תמוז
 לפניו שהוא מה שאפילו עינו יחשוך בודאי הנה
 יחשך עילאה כתרא כן כמו לראות יכול אינו
 המאמר בפירוש נאריך ולא א״ס נגד שכלו עין
 על לעמוד והרוצה עניינינו מבואר מפשוטו כי

 ירד הלכה של לעמקה ולירד המאמר פירוש
 לשער לברכה טל שפע לספרינו שכלו בעין

 הצמצוס בסוד הקצוות אצילות סדר הנקרא הששי
 צריך דין ולית חייס מים וישתה המחות בסוד
 ואפילו החכמות בכל מבואר הוא כי ראיה

 עין זכו לא אשר הפילוסופיא חכמת מדרכי
 המאירות אספקלריאות באורות לראות שכלס

 במופתים השכל מצד זה ומכריחיס מוכיחים 'הס
 מעולם למעלה שהוא המציאות במחויב אמתייס

 דרכינו לפי שכן כל השגה שוס בו שאין עשייה
כי ראתה לא טין אשר הקדושה הקבלה דרכי

ו ה
כספרי:! נ:(כואר כי:ה הוא ה.׳ חכמה הוא י׳ כתר הוא ■א׳■ *)

ה.'.״ה: ע״כ ונמוקו מעמו כארוכה לכרכה מל :פע

 ראות דרך ה' ברך זרע קדישא עמא אס
 למעלה מספר אין עד עולמות עוד נבואיי

 לא העולמות כל והרבון שהאדון עשייה מעולם
 גופני אד״ס שכל לשום עצמותו. אמתת תושג

 לא'לשוס ואפילו מלא״ך. שכל לשוס לא •ואפילו
 שכל לשוס לא ואפילו ברוא״ה מעולמות שכל

נאצ״ל:
 כי והעושה ך,יוצר ףהבורא ךמאציל ישתבח

 והקייס החי מהותו אמתת נעימת נצחנו
 עולמים לעולמי עד עדי .עד נצחים נצח הנצחי
 ועוצם גודל מפני אשר תהלה דומיה לו אשר

 תואר שס בשוס יגדר לא בו השגה העלמת
 שלילת שהוא א״ס רק השגה איזה המחייב עצמיי
 סוך 'אין ר״ל ממנו . השגה כל השוללת השגה

 כל שכלו אדס יטריח אס גס כי זו להשגה
 חייו ושכלם חכמתם העולמות וכל הוא חייו ימי

 להשיג תכלית בלחי ועד סוך בלתי עד וחייהם
 כל כי זו להשגה סוך ימצא לא בו השגה איזה
 ראש לו יש סוך כל כי התחלה על מורה סוך

 אין דבר סוך שאין ובמקום הדבר התחלת
 .סוך יש התחלה שיש במקום כי דבר התחלת
 כאשר ■ התחלה אין סוך שאין במקום ממילא

 ;עד ההצטרך. ממאמר הגיו-ן מחכמת ידוע זה
 דברינו כי הגס בא״ס. שנוגע מה דברנו כאן
 .א״ס מעלת,, גדולת לערך נערכים אינם אלה

 ;בגודל הנערך הדבר י כי היס מן כטפה אפילו
 הטפה מן שגדול כיס ממנו גדול כי הגם וקוטן

 <ין;היס ממש ודמיון ויחס ערך יש זה כל עם
 להם והטפה הים שהרי. עצמו בערך הטפה ובין

 הים בין הוא החלוק ̂ רק ממש מיס שניהס.
 ,האיכות ובקוטן הכמות בגודל הטפה ובין

ך אין אי׳ס מעלת ובגדולת ר כלל•:'לא ויחס ע
•'■ ערך

ה ״
 להורות 5א.ל כסתס. נתר.' אחר ולא עילאה נתרא מדקאמר **)

. :הנ״ה■ ע״נ בכמזריו-תו העליונה מדרינתו על



אצילות שער שני שער
ק גודל בין ויחס ערך קו  ויחס ערך ומכש״כ ו
 )ה כל עס פהלה. דומיה לו כי עצמיי דמיון

 ולשבר לצ'יי כדי חק לבלי פינו לפעור הוכרחנו;
 תורה דברה ־דרך על והגופני הגשמי אזנינו
 בדבר ובפרע לגו הותר שזה אדס בני כלפון
 המעלות כל על מעלה מעלה העולה כזה תדוש
 כל מקור הסבת כל סבת העליל כל עלת

 לבא כדי פינו לפעור הוכרחנו .המקורות.
 אור ישכון בו ־אשר הדרך להאיר ■למבוקשתינו

 סופי תכלית שהוא נצחייס אמתייס חיים החייס
 לשון מלות פירוש לך פירשנו הנה תכליית כל

:השער נפסיק ובזה א"ס

אצילות שער שני שער י
^ך ךן  שמותיו כחותיו הס ספירותיו אצילות ן

 מתפשמים מסובבים נאצלים ס א" של
 דקיימא אין.סוך מעמוניי אחדות ממקור מתגלים
 הבאה פעולרלס שמצד עד ולהתגלות■ לאודעא

 ויתראו 'וגררו התהתוניס בעולמות. ולמעה מהס
 לה המיוחד בשמה וספירה ספירה כל בשם
 כמו הנאצלים כל מאציל רצון לפי פעולתה לפי

 לברכה -על שפע בספרינו זה ענין סוד שביארע
 לא משס דרוש י״ד פרק ו' בשער בארוכה

 וחס חלילה ו ח ממנו ונבדלים נפרדים שהס
 בו ומחבקים בו קשורים אדוקים אמנס אך

 מראה הגחלת שעצמות בגחלת הקשורה כשלהבת
 בשלהבת מקורה באחדות הנעלה ופעולתה כחה

 ועמונה דבוקה היא התראותה קודם והשלהבת
 נראה שלא עד גדול בהעלס הגחלת במקור
 אחר וגס® להבה שוס במקורה בעצמה .בגחלת

 מעצמות היוצאה השלהבת וההתעצצות. ההתראות
 יוכל ולא בגחלת ודבוקה אדוקה הוא הגחלת
 מחבקת השלהבת כי גחלת בלי שלהבת .;להמצא
 גחלת■ כאן וכשאין תמידיי דבוק בגחלת לאוחזת

 עצמיית סבה היא הגחלת כי שלהבת כאן אין,
מעצמות המסובבת והשלהבת השלהבת אל וקרובה

 בסבתה מדובקת היא לה הקרוב הגחלת
 כן כמו הגחלת שהיא לה הקרוב העצמותית
 כל על הקדושים השלהביית שהס הספירות

 הנעלם ■ממקורן מתנוצצות אורות הס קלושות
 ,העומד א״ס מקור עצמות אחדות ממעימוניי
 ואחקיס ומקושרים מחבקים כלס להתגלות.
 תמידי וקשור ודבוק יחוד בא׳ס ומיוחדיס
 עולמית מזה זה נפרדין ואינם נצחיות .עולמות

 ספירה כל והתגלופן התפשעותן אחר אפילו
 פעולת׳ גלוי שס על לה המיוחד בשמה וספירה

 נקראו כן מפני אשר בו ודבוקים המיוחדים הס
 אצלו ואהיה מלשון עמו אצלו שפירושו אצילות

 •כאמרך לו וקרובים ודבוקים מקושרים אמון
 לומר רצוני לעצמו. קרוב אדס הדיוע משל

 ואבריו בשרו בכחותיו . לפנינו הרמוז האדם
 לעצמו' קרוב הוא לפנינו הגלויס ועורקיו וגידיו
 שהוא הנעלמה נשמתו שהוא לעצמותו ר״ל

 בה מדובק מקושר לה קרוב הנגלה האדם
 בו מקושרים הספירות כן כמו עמה אצילה
 כמו פעולה. שוס יעשו לא ובלתו עמו אצלו

 בכח אס .כי פעולה שוס יעשה שלא השלהבת
 העצמיית והסבה המקור שהוא בו הדבוקה הגחלת

 המקור הוא ליה א״ס כן בו הדבוקה לשלהבת
 כל הכולל הכחות לכל העצמיית והסבה הנעלם
 תכלית פשיעותו עצמות אחדות אחד בפח הכחות

 להסביר הלשון יד כח וקצר יצר אשר האחדות
 מקורו אחדות בכח המשפיע אחדותו מקור כח
 וכמו ממנו המתפשמים הנאצלים כחותיו כל על

 כוללת והיא פשועה אחד עצמות שהיא הנשמה
 פשיעותה אחדות בכח הגוך אברי כחות כל

 לתאר תוכל שלא עד הכחות כל נעלמים ובה
 איוב שאמר וכמו פרעי ■תואר שס לשוס אותה

 אך השגה בה אין כי נפשי אדע ולא אני תס
 לאברים המתפשעיס כחותיה יציאות אחר אמנס

 כח השמיעה כח הראות כח־ כמו משל דרך
 הכחות מתייחסים אז הכחות שאר וכן הדבור
על . 2.
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 מוגבלים פרמייס בשמות. פעולתן 'גלוי שם על
 הכתות יציאת אחר אפילו הנשמה במקור אבל

 בשם הנשמה לתאר תוכל לא הנשמה ממקור
 בתאר לא נגבלת אינה היא כי פרשי הואר
 היא אמנם אך בשלש ולא בשתים ולא אחד

 גוך של הכחות כל מקורה אחדות כלולה.בכח
 אתה פרשיים תוארי איזה לה נותן ואם.אתה

 הוא הואר שם .כל כי שלימותה ומגרע מחסר
 בשיעור נגבלת אינה הנשמה והיא ומשער מגביל
 כחות כל כוללת היא כי גוך של פרשיים כחות
 אחדותה כח וממקור אחדותה כח במקור הגוך
 ודבוקים אדוקים וכלם הכחוה לכל משפעת היא

 שום כח שום יעשה לא ובלתה בה מקושרים
 כמה שראה הלא מעשה. שום ולא פעולה
 כשנסתלקה לשונות רגלים ידים פינים אזנים

 למדנו נמצא פעולה שום יעשו לא מהם הנשמה
 הכחות וכל הכחות לכל מקור היא שהנשמה מזה
 אחדותה בכח ואצלה עמה מדובקים המה

 ממנה נפרדים ואינם ' *) ממנה ומתפשמים
 שם שום תקבל לא .זה מפני אשר עולמות

 הכוללת הנשמה אחדות כח רק פרעיי תואר
 התפשמוהם ואחר באחדותה שבגוך כחות כל

 כמו פרמיים בשמות נגבליס המה הגוך באברי
 ממקור המתפשעים הספירות עצמות ערך הוא כן

 לכל משפיע הוא אחדותו וממקור א״ס הנעלם
 בו וקשורים ודבוקים אדוקים וכלס הכחות
 מעשה שוס ולא פעולה שום יעשה לא ובלתו

 ישים אלו סודות של בירורן על לעמוד והרוצה
 שער לברכה מל שפע ספרינו על שכלו עין

 השער בכיל וכן שני ופרק א׳ . פרק ראשון
 בריאה אצילות מספרינו ג׳ שער ועל ההוא
ואשכילכס שכליכס■ עיני אאיר אמנם עשייה יצירה

 מדרש אין כי חדש■ בדבר דברינו לאמת פה גם
 אציגה עכ״ז שם הובא שלא הגס חדוש בלא

 ■פה גם לכס שיהיה במה עיניכם נגד ואערכה
 מפרשת הזוהר ' מספר אחד מאמר ונביא די

 והוא מהימנא רעיא שכתב מה והוא פנחס
 ואדרבא עלינו לשאול שהבאתם המאמר תחילת

 לו אתנו לו ושלום ובריתינו שלומט בעל הוא
 אחריתו מבינים היה תחילתו ישכילו חכמים

 פרק לו ■’ונייחד ■ששאלו מה שואלים היה ולא
 שערים נעילת בישראל שמו מקרא עצמו בפני
 שני בחותמו וחותם ■ונועל מחזק שהוא מפני

:הקודמים שערים

שערים‘נעילת שער שלישיי שער
ף ה ו ץ ה  פקודא מהימנא רעיא פנחס פרשת ב

 למנדע אית שמע קריאת תליסר
 א״ס עד חכמת מיני בכל חכם אקרי דאיהו

 בכל יחםיד א״ס עד ■ תבונות מיני בכלי נבון
 בכל ויועץ גבורות מיני בכל גבור חסדים מיני
 על ומלך צדקות מיני בכל צדיק עצות מיני

 ובכל כתר עד א״ס עד ממלכות מיני כל
 דיין■ אקרי ובחד רחמן אקרי בחד דרגין אילין
 הכי אי א״ס עד דרגין בכמה אוקמוהא והכא
 דברא קדם אלא לדיין רחום בין אית ישנוי

 שם .'על דרגין אינן בכל הוא. אתקרא עלמא
 בריין בכל לאו דאי .להבראות דעתידין בריין

 שם על אלא ■דיין רחם אתקרי אמאי דלעלמא
 כנויין אינון שמהן כל דא ובגין דעתידן בריין
 ברא דא .כגונאי דיליה עובדין שם על דיליה

 פעולת דאתקריאת'■׳'■על דיליה . בדיוקנא נשמתא
 עלמא אתקרי . ■ דגופא ■ ואבר אבר בכל דילה

בכל אתנהג עלמא דמאריה וכגוונא זעירא'
בריין

ה ״ ג ה.
 (פרדים הכחות מהגוף הנשמה נהסתלק שהרי תשאלני ואל *),
כי ו ת״ מהנשמה נסרדין אינם אכל כן הוא אמת מהגוף .

 יאסוף ■אליו’ ורוחו . נשמתו אן כענין למקורן חוזרים הכחות
נפרדים'■מהנשמה''עולמית: ואינם נבאר כאשר



 ואבר אבר דכל עובדא כפוס דרא■ ובכל בריין ,
 נשמתא אפקרי פקודא ביה 'לעביד אבר ההוא
 אבר ובההוא ורחמי וחסדא וחנא■ חמלה לגבי

 וחימה דינא ;שמתא אתקרי עבירה ביה דעביד
 חמלה תהא למאן גופא מן לבר.. אבל וכעס

 קדס דעלמא מאריה הכי און:! חכזריית או
וחנון רחוס אהקרי למאן דליה בריין דברא

 ולא ככויין איטן דליה שמהן כל אלא דין או
ובגין דעלמא בריין שס על אלא בהון אתקרי

אדני אתקרי חייבץ איכון דרא מארא כד לא
 מלה כפום נש בר ולכל לרא לכל הלין במלת
ע ושס מלה ליה לאית לא אבל דליה ד  כגוונא י

 ומלה יליע שס לה אית ספירה לכל לספירה
 איהו עלמא מאריה שמהן ובאילין ותחום וגבול

 בהון ואתכסי בהון וחקרי בהון ואמליך אתפשיט
ומה לגופא אברים לגבי ככשמתא בהון ולר

ע שס ליה לית עלמין רבון ד  יליע חתר ולא י
 ליה לית הכי אוך שולמנותי׳ אתר בכל אלא

דע שס לנשמתא .  גופא בכל יליע אתר ולא י
 פנוי אבר ולית שולטכותא אתר .בכל אלא

 אתר בחל ליה לרשמא ליה לית לא ובגין מינור
 ולא אברין בשאר שולטנותא חסר לא ואי

 למימר תלת או תרין או חל בשמא לה לאתקרא
 ולא לעת לה ואית ומביכה מחכמה שתהא בה

 משאר לה חסיר הא .הכי עביל לאי יהיר
 לרשמא ללית לעלמא למאריה שכן כל ״לרגין

 לשנאה או ?שמהן לאתקרא או יליע באתר ליה
 למרכבתא לרגא כגוון ליה לשלשאה או ליה

 לילי׳ לרגין לכל ישלשו .לך קלושה בה לאתמר
 הן החבו^! כגון איכון משולשין מרכבתא לכל

 כשר שור אריה למות לאיטן המרכבה הן
ולמות עליה לאתמר לאלס מרכבה לאינון

ג ה
 שהס מפני עפר ג״כ נקע ולא ואשא ורוהא נקנוימייא *)

הג״ה ע״כ כפילוסופייא כמבואר עצמו בריאה צריך

שלטין איכון לנוקבא ומסטרא אלם פני פניהם
 ובגין 'לגבייהו מרכבה לאיהי ונוקבא אלס על .

 אתווין הכי ואוף ישלשו לך קלושה אתמר לא
 חי ילו לא בגונא משולשין רחוין אכפין לאיטן

 שלימו איהו ישלשו לך קלושא רביעא ה׳ ולי.
 למאריה ■אבל יד־ול ■פס בה לאשלומא לכלא
 ליה ולית שמהן בכל ביה לשלטא׳ לית לכלא

 דאיהו עליה אסהיל ושם שם וכל יריע שס
 כש■ בר אית אלט עליה אסהיל עלמין כל אדון

 להנחיל הה״ל עלמין ועשר מאה תלת לירית
 מאין יש לאתקרי לליה לרגא כפום יש אוהבי

 אלא ירית ללא נש בר ואית עילאה חכמה, ודא
 לאוקמוה כמה ליליה לרגא כפום חל עלמא

 והכי עצמו בפני עולם לו יש וצליק צדיק כל
 דרגא כפום מישראל נש בר כל עלמין ירית

 קסהיד ואדני עלמין כל אדון אלט אלא לילית
 ואיהו הוויין כל תליין מיטת הכי אוף עליה
 עליה הורין לסהדין רזא ולא הויה כל בתוך
מאריה על סהיר אל שס ויהיה הורת הי״ה
 שאר כ״ש ולרגין והוויית שם לכל יכולת דלית לכלא
בחיל עביל וכמצבייה ה״ה מיניה פחות בריין
 לאית דליה אלקות על פהיל אלקיס שמיא

 ולית כלא על אלקי ואית האלקים ואלקי אלק־ס
 וכמצביה כרכתי׳ עליה סהיד צבאות עליה אלקי
אמר לכל עליה סהיל שדי שמיא בחיל עביל

 יתיר יהפשיט ולא בתרומיה דעמול לעולם
הווייה כל הכי אוף ואשא ורוחא למייא אוף
קדם יחיל איהו הוי לכל עליה סהדן ושם

 לאתקרא צריך איהו הוי אמאי עלמא לברא
 וחנון רחוס כגון כנויין בשאר או אילין בשמהן

 אינן בכל ופגיאין חזק ליין אמיץ אפיס ארך
ובריין עלמין כל שם על אתקרי שמהן

ללהון
ה ״

אינו בעצמה עפר יסוד נתהוו יסודות. ב' ומאלו העקרייס היסודות



ר12 ע ן ע

 הכי ואוף טלייהו שולטטתא לאתפזא' דלהון
 דגופא אברים 'דכל שולטנותא על נשמתא
איהו ליה אדמיא דאיהי לאו לגבי לה אמתיל
 עליה אלקא ליה וליה ליה ברא דהא בעצמה

 שנויים כמה לה איה נשמתא ועוד ליה דברא
 הכי דלאו מה לה דאתקריאו וסבוה ומקריים
 לגביה אדמייא דאיהי בגין דכלא למאריה

 אבל דגופא אברי כל על דליה בשולענוהא
 ע' ש״ם ישראל שמ״ע ועוד אחרא במילי לא

מן ש״ם שין עד היינו אה״ד מן ד׳ רבהא
 אחד כל ועל בכם ה׳ עד אח״ד מן א׳-׳ח שמע

אנכי דוד אמר כן על בעולם אוהו דמיחד
א״חד מן א״ח שמ״ע מן ש״ם בה׳ אשמ״ח

 לעניינינו הצריך המאמר לשון ע״כ א״שמ״ח היינו
 ארוך ביאור ■צריך המאמר זה כי הגם הנה

 שנבאר דברינו מכלל אמנם ■ מקומוה בקצה
 אמנם אך ארוך ביאור בלי מעצמו מובן יהיה
 מבאר הוא מאמר של פשוטו שטחייה לפי עתה

 שרצינו ממה ויוהר שלנו דרוש פרטי כל לנו
 ליראיו מחכמתו חלק אשר ה׳ אתה וברוך אליו

 המאמר אריכת כל להביא הוצרכנו לא והנה
 שאנחנו מה מאיר לנר .לנו יהיה ■אמנם .אך

 בזה דברינו בסוף עוד ולבאר לפרש צריכין
 ועם השאלה לענין צריכין שאינם הגם הספר

 גדולות תועליות והרבה לידן ואתא הואיל זה כל
 הכלל הנה מבעליו טוב נמנע לא ממנו יוצאים
 שם שום לו אין א״ס כי' שפירשנו ממה העולה

 עצמותו ישם על נקודה ולא אות ולא הויה ולא
 ומצד שמשיגין השגה הוא שם כל ני מקוריי
 שהושג ההוא בשם נקרא שהושג השגה אותה

 תואר בשם לראובן• שם בנתנך משל דרך על
 שהוא בשכלך בו שהשגת שם על הוא חכם
 היתה לא חכםיי שהוא אצלך נודע לא ואלו חכם

שם כל מזה■ מבואר נמצא חכם אותו קורא

ת
אלק־ם. תפארת ידוד חסד אל כמות כג׳ משולשין שהס ■ר״ל *)

שעדים נעילת ̂ער
 היא :השגה וכל בשכלך שהשגת השגה הוא

 אך כלל השגה, בו אין ובא״ס וגבוליי' פרטית
 השגה זלא כללית הוא בו שמשיגין■ מה אמנם

 התפש,טותו אחר ההשגה רק חלילה בעצמותו
 שהכל משיגין אבי״ע בסוד והתגלותו והשתלשלותו

 ממנו נוצר והכל ממנו נברא והכל ממנו נאצל
 הפשוט אחדות עצימות מכח ממנו נעשה והכל
 אשר הכחות כל כלולים ■הפשוט באחדות אשר
 ■דאיהו למנדע אית מהימנא רעיא אמר לזה

 שר״ל א״ס עד חכמות מיני בכל חכם אתקרי
 מיני בכל נבון פרטית ■בהשגה נגבל שא*נו

 בהשגה נגבל שאינו שר״ל א״ס עד תבונות
 כלם והכחות וההשגות הפעולות כל וכן פרטית

 כאשר. שם בשום מוגבלים שאינם א״ס עד בו
 בכל גבור חסדים מיני בכל חסיד ואזיל מפרש

 ספילות של פעולות כל וכן וכו׳ גבורות מיני
 על ולא ואזיל . מפרש כאשר א״ס עד בו הס
רק ההשגות אלו בעצמותו בו שמשיגין שס

 בעולמות למטה והתגלותן התפשטותן אחר -
 אינון שמהן כל דא ובגין שאמר וזהו ,התחתונים

 ראי׳ שהביא וכמו דיליה עובדין שם על כינויין
 דיליה בדיוקנא - נשמתא דא כגוונא מהנשמה

 לו לייחס שלא מהנשמה ראיה מביא וכן וכו׳
 הפשוט אחדותו בכח כלול הכלל רק פרטי שם

 לה לאתקרא ולא מהנשמה ראיה שמביא כמו
 ■שתהא׳ בה לומר בתלת או בתרין חד בשמא י

 דאי יתיר ולא' דעת לה ואית ומבינה מחכמה
 שכן. כל ■דרגין משאר לה חסיר הא הכי עביד

ידיע■ באתר ליה לרשמא דלית .עלמא למריה
 .לשנאה או בשמהן לאתקרא או ידיע ,בשמא ולא
 כדמפרש הספירות■ שמרשמין כמו לשלשאה או

 ילך קדושה דכתיב דמרכבתא דרגא כגון ואזיל
 לית דכלא 'עלמא למאריה אבל p וכו׳ ישלשו

איהו אלא באתוון, ולא בשמהן לא ליה לרשמא
. אתקרי ̂; ה ג■״

: עס״ה חכמה עליהס'שהוא הרוככ אדם■ פד■ הם ופלס גכורה



rשערים נעילת שער שלישי שער

 אלזדופ בכח כלולין כלן ר״ל ,שמהן בכל אתקרי
 בו להשיג השכל כת .ויחשך ילאה אשר פשישופו

 בו להשיג ומכש״כ חיובי פרמי דבר שוס
 שמשיגין הכללות רק חיובי כללית בעצמותו,

 ממנו שבא הכללות 'ואותיה .ממנו 'בא שהכל
 בכח הוא שהכללות ומכריח מוכיח השכל

 לה אין זו וההשגה פשומותו עצמות אחדות
איך כי א״ס בשער שפירשנו כמו סוך
 הכולל הפשומ באחדות הפרמית הידיע יקיך

הנה הפשית באחדותו 'בכלל הכחות כל
 אין א״ס כי המאמ' , ,מזה לדעת הראיתיך

 מזה י כן גם ומבואר וכלל כלל ̂ השגה שוס לו
 שהס הספירות אצילות עצמות גדר .המאמר
 מתפשטים מסובבים . נאצלים כחותיו שמותיו

 התחתונים בעולמות פעולתם שמצד עד ומתגלים
 עצמות נקראים והס גבוליי תואר בשם יוגדרו

 ספירה 'דכל ואמר ואזיל שמפרש כמו המתפשט
 ותחום *) וגבול ומדה ידיעה שם לה אית

 אתפשט איהו עלמא מאריה שמהן ובאילין
 ודר בהון ואתכסי בהון ואתקרי בהון ואמליך

 השמות שהם הספירות אם אלינו יקשה ואל בהון
 אין עצמות ישיגו לא איך המתפשט עצמות הם
 ישיג לא ואיך עצמות כלם הס שהרי סגך

 לומר ואין הנעלם עצמות המתפשט עצמות
 שני- הם ממילא ח״ו עמו באחדות ^שאינס

עד זה נבדלים '*עצמותיים ה.  בטבעם .שאין מז
 כי לומר ■אפשר אי זה האחר העצמות להשיג

 באחדות שהם .הקבלה ספרי בכל מוכח כבר
 אחדות ישיג לא ואיך■ הגמור באחדות עמו

 וזה חלילה® ענייטם שני אינם שהרי באחדות
שהספירות למעלה שפירשנו למה ג"כ מנגד

 מקום אי״ה שואלים בינה חכמה כתר אפילו
 זה ישיגו לא ואיך ב״ה עצמותו כבוד כבודו
 ובדברים אמתיים במשלים היטב פירשנו הסוד

 ■מספרינו הראשון בשער הלב על המתיישבים
 בהגהות ופרק-ב' ראשון פרק לברכה טל שפע

 אחריהם עוד הבאים ובפרקים '0 פרק ג׳ ובשער
 המקומות קש3ל שכליכם להטריח שלא וכדי
 פירשנו שלא מה חדש בדבר עיניכם אאיר ההם

 הראות כח תראה חדוש בלא מדרש אין שם
 הגס הכח זה הנה מהנשמה המתפשט שבאדם

 הוא וכחה הנשמה■ מעצמות מתפשט שהוא
 מה רק יותר משיג אינו הכח זה בו ומדובקת

 והנשמה פרטיי דבר שהוא לפניו מונח שרואה
 ורואה ■ומשגת לפניה המונח הדבר זה משגת

 בשכלה לצייר תוכל שהרי ויותר יותר עוד בשכלה
 יותר אלפים אלפי אלך רואה הוא כאילו
 כח אין כן אס לפניה■ מונח שהוא ממה

 לך אית מאי הנשמה■ עצמות כת משיג הראות
 הראות כח וראה השיג פלא י הגס כי למימר

 וראה השיג זה כל עם אלפים אלפי .אלך כל
 הוא הקצת וזה אלפים אלפי אלך מאלו קצת

 אלפים אלפי אלך של בעצמו ,המין מאותה
 הראות כח ראה שלא שחעפ״י ׳נמצא שבנשמה

 ממין מקצת ראה עכ״ז הנשמה שציירה מה כל
 כמו גדולה השגה .לו שאין שאעפ״י נמצא ההוא

 ובזה השגה מקצת בו יש עכ״ז בעצמה הנשמה.
 שאין שאעפ״י באופן הנשמה משיג הוא המקצת

 עכ״ז הנשמה בעצמות גדולה השגה הראות לכח
 א״א זה הנשמה בעצמות מעוטה השגה לו יש

 כח יוכל לא השגה מקצת אותו אפילו כי לומר
והטעם בנשמה הוא איך ולהשיג. לצייר הראות

כי

 כאמרו ה״ו oppr׳ שלא מזהידך.. אנכי הנה המעיין אתה *)
 להכין ותחום וככול ומדה יזיע שס לה אית םפירה כל

 תהא לא חלילה גופני גשמי ותחום וגכול ושיעור מזה מזה,
אמנם אך וניקה שס הגשמי יד שלח מי כי ,כישראל כזאת

ה ״ ג ה
 ממנה שלמעלה הספירה כערך שכלי וחחיס וגכול ומדה שיעור

 מקומות כהרכה לכרכה של שפע כספרינו כארוכה כמכואר
 וכשער כ' פרק שער.ראשון וכפרש הלכ על המתיישכיס ■ כדכרים

:עכ״ה ו׳ וכשער ג' פרק אכי״ע כסוד ג'
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 אחדותו בכח לפעול יוכל לא הרואה הכח זה כי

 ולא לראות לומר רצונו הראיה פעולת רק
 שהוא כמו פרשיית פעולה והיא אחרת פעולה

 ר\א הנשמה כח אבל פרעייס ג״כ הרואה הכח
 היא פשיעותה אחדות ובכח פשוע אחדות כח

 אחדות וככח ׳הפעולות וכל. הכחות כל כוללת
 הפעולות וכל הכחות כל פיעלת היא פשיעתה

 והדבור והשמיעה הראיה משל דרך בשוה
 הרואה לכח א״א וזה הפעולות כל וכן והמחשבה

 הפעולות וכל הכמות כל יצאו איך ולצייר להשיג
 כח שהוא הראות הכח ■שאפילו עד אחד מכח
 ולהשיג לצייר יכול אינו דנשמה מכח היוצא שלו
 וכוללת אחר כח שהיא הנשמה בכח הוא איך
 כח אין כן אס להקשות ואין בשוה הכחות כל

 לומר אפשר אי זה הנשמה עס באחדות הראות
 ג׳כ והוא הנשמה מעצמות יוצא הכח זה שהרי
 בהסתלקות שהרי הנשמה בעצמו׳ מקושר נשאר

 והחלוק ההבדל רק הכחות כל נסתלקו הנשמה
 יותר שהנשמה הנשמה וכח הראות כח בין

 הסבה עצם■ עצמו וזהו אחדותה בכח כוללת
 השגה אפילו בו להשיג יכול הראות כח שאין

 מה 'רואה .שהוא מה אפילו לומר רצונו מעועה
 •היא איך ולצייר להשיג אינו.יכול לפניו שמונח

 יהיה קשה דמ״מ לומר ואין הנשמה בעצמות
 ביציאתן נשמה של הכחות יהיו שיהיה איך

 מזו זו י ונפרדות מחולקות לאברים ובהיתפשעותן
 השמיעה לכח דומה אינו הרואה כח שהרי

 שניהם ויכח הרואה לכח דומה אינו השמיעה וכח
 אחדות זה ואין כלן וכן הדבור לכח דומים אינם

 הם הנשמה עצמות בפנימיית שהכחות הגם כי
 נפרדות המה לחוץ ביציאתן עכ״ז אחד כח

 כח הוא וכח כח כל רק אחד עצמות ואינם
 רק פועל אינו כן 'ומפני פרעי עצמו בפני

 שבכחו מהי רק לפעול יכול ואינו פרעיי פעולה
 אחדות זה. אין וא״כ כחות שבשאר מה ולא

והתפישעותן ביציאתן מחולקי׳ שהם הוא אמת

 אין וההבדל .החלוק אמנם אך באברים לחוץ
 שנתפשעו האברים מכת רק הכחות עצם מצד בא

 החלוק וא״כ הכחוה מגבילים שהאבריס בהן
 והראיה•' בעצמן הכחות מצד ואינו בהן מקרי

 ישובו מהגוך הנשמה י בהסתלקות שהרי לזה
 שהיו לאחדוהן.כמו ויחזרו ומקורן לשרשן הכחות

 ושרשן למקורן בחזרתן והכחית והנשמה בתחילה
 בזה •׳כ ג נרמז המשל וזה אחד כח כלס הס

 חכמות מיני בכל■ חכם שאמר בעצמי המאמר
א״ס  חסיד א״ס .עד■ הבונות מיני בכל נבון עד.

 שרצונו הספירות כל וכן וכו׳ חסדיס מיניי בכל
 בדבר מוגבלים הם הספירות כי בזה לומר
 דכל בעצמו המאמר בזה שאמר וכמו פרעי

 'ותחום וגבול ומדה ידיע שם לה אית ספירה
 עלמא מאריה אפל הספירות) שמגביל (נמצא
 הוא' א״ס בו .שרצונו עליה אלקי דלית דכלא
 בכל נבון וכן א״.ס ער החכמות בכל חכם
 מיני בכל חסיד וכן ח״ס. עד תבונות מיני

 בו להשיג יוכל לא כן ■ ומפני א״ס .עד חסדים
 וכדי בנשמה י וכדפירשנו ■ מעועה השגה אפילו
 לחשוב בדעתך תניעה שלא ■ מהעעות להציל
 חכמה ספירות תוכל שלא הוא׳ אמת ולומר
 •יכן בינה וכן א״ס חכמה עצמות כל להשיג

 עד בו שהם מפני ־ הספירות שאר כל וכן חסד
 מותק בעל שהשיגה כפי מעועה השגה אבל א״ס
 וכדי ממנו נתפשעה שהרי בו להשיג תוכל
 הספירות בכל מתארו היא זה מעעות להציל

 כלם■ וכן ,בגבורות בחסדים בתבונה בחכמה
 בחכמה אמר שהרי א״ס עד בו ׳שכלס ומשמע
 משאר גדולים יותר שהס א״ס עד . ותבמה

 עד ■מ ׳הספירות:■הס■ שאר שנן מכל הספירות
 בכחו הס נכללס הנחות שכל מירה שזה א״ס
 ונימוקו עעמו מזה מבואר אחדי.נמצא בכח
 לידע• .תרצה אם. אמר כאלו לומר ורצה עמו

 השגה אפילו בו להשיג. יוכלו לא ,למה העעס
הם שהרי בעצמותם. שהשיגו ■ השגה כפי מעוניה

..גתפשעו;■.■



 והשגתן בעצמותו ■ונקשרו מעצמותו' נתפשמו
 למה א״כ בעצמותו משיגין .הס בעצמן שהש־גו

 הכועס ואמר ומלתא טעמא ומפרש ישיגו לא
 פרטית הס ופעולתן ,וכתתן שהשגתן מפני
 •וספירה ספ־רה כל עושיס ■הס פרטי ובכת

 אבל בפעולתה• מחברתה ונבדלה פרטית פעולות
 בו הס בכלל הכחות כל א״ס דעלמא מאריה

 והטעס הסבה זהו פשיטותו אחדו׳ אחד בכח
 מפני • השגה מקצת אפי׳ בו להשיג יוכלו שלא

 ובכחיא״ס מזה זה נבדליס ׳הס ופעולתן שכחן
 יכוליס אינס, א״ס בעצמות הוא שכחותן הגס

 וכמו פשיטותו אחדות בכח הס איך להשיג
 להקשות ואין וכחותיה הנשמה אצל שפירשנו

 מרווחת הלכה' שהרי באצילות זה יתכן איך
 אחדות הס הספירות שהס הכחות שגס בישראל

 בזה יש שבזה ומה בזה . יש שבזה ומה גמור
 אחר אפילו ביניהס ופרוד חלוק שאין באופן

 מהגשמה ראיה תביא'לי ואל והתפשטותן אצילותן
 בהן מקרי שהחלוק כן לומר תוכל שבנשמה

 מקרי לומר יתכן לא אלקי שהוא באצילות אבל
 וזה ח״ו המקרי תחת נופל . אלקות אין כי

 שזאת הוא שא״כ ועוד החכמות בכל מבואר
 כמבואר נחלקיס הס שהספירות' אמתית ההנחה

 אית ספירה דכל מהימנא רעיא המאמר בזה
 יהיה כן אס ■ותחוס וגבול ומדה ידיעה כס לה
 ׳שהספירות השמות מספר כפי אלקות רבוי ח״ו

 בר לב שוס על לעלות' אסור וזה בהן נקראות
 כלנו שהרי סיני הר על רגליו שעמדו ישראל
 וגו׳ אלקיך ה׳ אנכי הגמרה מפי שומעיס היינו■
 אחד. 'g אלקינו ה׳ ישראל שמע מרע״ה ומפי
 נבדליס שהס אמר עצמו המאמר שבזה והגס

 לי׳ אית ספירה כל 'אמר בפירוש שהרי ונחלקיס
 קשה זה כל ועס ותחוס גבול מדה ידיעה שס
 ה׳מוסר י׳סוד .נגד הוא כי המאמר על גס

 התעודה אבות מאנש-י שקבלנו ה׳אמתיית ו׳הקבלה
מאמר כל בפי ומפורסס גלוי מאמר שהרי ועוד

 טל שפע בספרינו ופירשנוהו בתיקונין אליהו
 עלמין. רבון אליהו פתח לשונו וזה לברכה

 עילאה. הוא אנת בחושבן ולא חד הוא דאנת
 מחשבה לית סתימין כל על סתיס עילאין כל על

 תיקונין. עשר דאפיקת כלל..אנתיהוא בך תפיסה
 סתימין עלמין בהון לאנהרא ספירין לין וקרינן

 אתכסי ובהון דאתגליין ועלמין אתגליין ללא
 לון .ומייחד לון דקשיר הוא ואנת נשא מבני
 מחבריה חד דאפריש מאן כל מלגאו דאנת ובגין
 הנה לעניינינו המצטרך עכ״ל בך אפריש כאלו
 חד דאפריש מאן כל באמרו בפירוש תורה

 הבדל שעושה מי בך אפריש .כאלו מחבריה
 שבכח מה לומר לספירה ספירה בין והפרש
 שבכח ומה זו ספירה בכח איכה זו ספירה
 קוצץ הוא זו ספירה בכח אינה זו ספירה

 חלילה א״ס בעצמות קצץ כאלו ח״ו בנטיעות
 פשוט אחדות ואינו ח״ו מורכב שהוא לומר

 קרי זיל מזה מלאיס מקובליס ספרי וכל ״ו’ח
 הקבלה וא"כ פשוט אחדות שהוא הוא רב בי

 ולא יראה׳ לא כזה ודבר ח״ו עצמה סותרת
 .למשה הלכה כן הוא אמת נשיבך הכה ימצא

 שבזה ומה גמור אחדות הס שהספירות מסיני
 רעיא שאמר ומה בזה יש שבזה ומה בזה יש

 ומדה ידיעה שס לה אית ספירה כל מהימכא
 פעולתס גלוי לפי בזה• לומר רצונו ותחוס וגבול

 הענין ובזה ותחוס וגבול ומדה שיעור להס יש
 בעצמות׳ אבל אחרת מספירה נפרדת היא לבד
 כל לפעול תוכל אחת וכל שוה אחדות הס

 אינה אמנס אך הספירות כל . כחות כללי
 מיוחדת בפעולה ■ירק הפעולות בכל מתגליות
 כדפירשנו מאצילה רצון לפי עליה שנתמנה ופרטית

 לברכה טל שפע בספרינו היטב זה ענין סוד
 בסוד הקצוות אצילות סדר .הנקרא ו׳ בשער

 דרוש י׳יד פרק ובפרט הכחות בסוד הצמצוס
 שהובא המשל א״כ למימר לך אית מאי משס

בנשמה דבשלמא צודק אינו א״ס על מהנשמה
הכחות
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 אינו זה וכה מזו זו ונבדלות מחולקות הכתות

 משיג אינו הדבור .כת משל דרך זה כח משיג
 הדיבור כת משיג אינו הראיה וכת הראי׳ת כח

 התפשמותן אחר מחולקות כתות שהס מפני
 שבזה ומה עצמות'אחד כלס שהם באצילות אבל

 ביניהם חלוק ואין בזה יש שבזה ומה בזה יש
 משגת ספירה כל א׳׳כ פעולתן גלוי לפי אלא
 לדוכתא קישיין הדרא א״כ אחרת ספירה כח

 כל להשיג וגדולה השיה להם אין כי הגם
 סוך אין עד גדולה שהשגתו מפני א״ס עצמות

ך להם יש והשגתם  למה קשה זה כל עם פ
 שהשיגו מה כפי מועעת השגה בא״ם ישיגו לא

ך מאין נתפשמה עצמן' השגת שהרי בעצמן  פ
 זו את זו משיגין הספירות כי הוא אמת נשיבך

 של שהספירה בהשגתן חלוק יש זה כל ועם
 הספירה שמשגת ממה יותר משגת מעלה

 היא שלמעלה שהספירה מפני ממנה שלמטה
 וחינה ממנה מטה של לספירה ,וסבה עילה

 בעצמותה שמשגת ממה יותר בעילתה משגת
 בעלול העיל' כח כי גמור אחדות הם זה שמצד

 כח רק אחרת והשגה אחר ־כח שום לעלול ואין
 עילתה■ בה שמשפיע מה עילתה והשגת עילתה

 עליה לעילתה שיש השגה ויתרון כח יתרון אבל
 הדרא א״כ ,למימר לך אית מאי משגת אינה

 כחיתיה עם נשמה של שהמשל לדוכתין קושיין
 אין התפשטותן אחר שהנשמה צודקת אינה

 נתפשטו כי הגס בספירות אבל באחדות הכחות
 העילה כח כי גמור ,באחדות הס ונשתלשלו

 למה הראשונה קושייא על נחזור כן ואס בעלול
 מה כפי מעוטה השגה הפחות על ישיגו לא

 שהכחות כמו כי נשיבך הנה בעצמן .שהשיגו
 השגה אפילו בנשמה להשיג יכולין אינם הנשמה
 פרטיים פעולות עושים שהכחות מהטעם מעוטה
 שמצד אברים מקרי מצר פרטיית השגת ומשיגין

 להשיג יוכלו לא מהנשמה שנתפשטו הגס זה
כללות פשוט אחדות אחד בכח בנשמה יושג איך

 מצד הספירות כן כמו הפעולות וכל הכחות כל
 בערך ופרטיית' מדריגות הם והשגתן שפעולתן

 מעשרה נכללה אחת *שכל הגם הספירות כי א״ס
 ■כל ■עם בזה יש שבזה ומה בזה יש שבזה ומה

 בחינת שני מצד מהם נבדל שא״ס מצד זה
 וחסידותם ובינתם שחכמתם אחת בחינה דהיינו

 יש אחדותם בכח בהם שיש כלם וכן וגבורתם
 א״ס עד שהם א״ס עצמות בערך גבול להם

 ■ בזולת כי שנייה בחינה עוד ויש עצמותו באחדות
 מיני• 'כל חכמות מיני כל שהם הכחות אלה

 כל גבורות מיני כל חסידות מיני כל תבונות
 ממלכות מיני כל צדקות מיני כל יועצות מיני
 אחדותו בכח עוד לו יש בערכו פרטיים שהם

 שלא מקורו אחדות בכח נעלמות כחות הפשוט
 עשרה כחות אלו ובין נתגלו ולא נתפשטו
 שלא כחות אלו ובין ממנו ונתפשטו שנתגלו
 בו שיש באופן א״ס עד בו ,כלס הס נתגלו

 הבחיל דהיינו אחת בחינת א״ס עד בחינות שט
 הספירות שהם ממנו ונתגלה ממנו שנתפשטה

 עשרה אלו שבספירות כחות מעשרה שנכללו
 בכח הס ובא״ס בערכו נגבליס המה כחות

ך אין עד אחדותו  כחות דהיינו שניה ובחינה פ
 אלה זולת נתגלו ■ולא נתפשטו שלא' נעלמות

 זה מצד א״ס עד בו כן גס הס כמות עשרה
 מא״ס ונתפשטו שנשתלשלו הגם זה ומטעם

 מעוטה'כי. השגה אפילו : בו להשיג יכולים אינם
 מעוטה השגה אפילו בהשגתם הם ישיגו איך

 חחד; בכח כללים בעשרה נכללו השגתם כי
 כלליים כהות עשרה אלה זולת א״ס והשגות

 ■ כללי עוד לו יש זה זולת א״ס עד קו שהם
 שבנשמה כמו הנה א״ס עד והשגות כחות רבוי
 שני מצד תנשמה! להשיג הכחוש יכולים אינם

 הנשמה שהשגת אחת.מצד בחינה דהיינו בחינות
 השגה אפילו להשיג יכולים ואינם מהם גדולה

 .כלס .הם, שבנשמה שנייה בחינה■ מצד מעוטה
מצד נתחלקו ובכמות אחדות׳ בכח אחד בכח

המקרי■



ט
ח באופן:שכאחדופ שנפפשצוו.באבריה המקרי  ג

 הכח זה שמצד כוללים יותר ■הס הכתות הנשמה■
 איך להשיג יכול אינו באבריה שנתפשה אחד
 כל כולל כללי כת פשוש אחדות אחד בכח הה

 מצד הספירות כן כמו הפשוה באחדותו הכחות
 כי א״ס בערך. סוך להם יש והשגתה שכחותס

 הנה א״ס עד מהשגתם גדולה ההשגות בא״ס
 א״ס השגות להשיג יכולים אינה זו ■ בחינה מצד
 אפילו להשיג יכולים אינם גס ■סוך אין עד

 להיות■ כי שנייה בחינה מצד הוא מעועה השגה
 עשרה אחדות בכח נכללו ספירות של שהשגתם

 זולת א״ס עד הוא והשגתו שכחו מצד וא״ס
 להשיג יכולים אינם זה מצד עשרה כחות אלה

 אחד כח ישיג איך כי מעושה השגה אפילו. בו
 מרבוי הנכלל אחד לכח כחות מעשרה הנכלל
 הס בחינות שני ואלו באחדותו א״ס עד כחות

 ברישא אמר שהרי עצמו מהמאמר מבוארים
 א״ס עד מיני.חכמות בכל ,חכם■ מאמר, של

 אמר אח״כ איים עד תבונות מיני בכל נבון
 וכן גבורות מיני בכל גבור חסידות מיני בכל חסיד
 לא למה דקשה א״ס עד בהן אמר ולא■ כלס
 שהחסדים תאמר שמא א״ס עד בהן אמר

 זה ח״ו סוך להם .יש כחות שחר וכן והגבורו'
 שהם והתבונה החכמה שהרי..אפי׳ לומר ל!"א

 החסדי׳ מנ״ש א״ס עד בו הס גדולות השגות
 שהם מכש״כ גדולות כך כל שאינם והגבורות

 בהן אמר לא למה קשה וא״כ א״ס עד בו
 מאחר למימר לך אית מאי אלא א״ס עד ג״כ

 על סמך א״ס עד ותבונה חכמה אצל שהזכיר
 הוא■ רוכלא השנא אשו ■ כי הספירות בשאר זה

 א״ס עד בכלן חשב לא■ כן מפני ולחשיב. ליזיל
 א״ס עד בו הס ממלכות מיני כל גס וממילא

 על קאי 'ותבונה בחכמה הנזכר סוך אין כי
 מלך. כשסיים מאמר של בסיפא קשה א'׳כ כלן

 הרי א״ס עד ■בו אמר למה ממלכות מיני בכל.
קושייא ודאי הא ותבונה בחכמה נכלל כבר

נ

כי לומר מוכרח אתה כרחך על אלא היא
 בספירו׳ שהס כחות עשרה אלו הודיענו מתחילה

 שבא״ס אחת בחינה דהיינו א״ס עד בו הס
מיני בכל מלך שאמר דמאמר בסיפא ואח״כ

 כדי א״ס עד חזר'להזכיר א״ס עד ממלכות
 א״ס עד בו■ שהיה שניה בחינה על לנו לרמוז
 כחות עשרה אלה שלבד תימא לא אמר וכאלו

 על יותר עוד בו ואין א״ס עד בו הם לבד
 יש כי כן תימא לא .שזכרנו כחות עשרה אלו
 אחדות בכח והשגות כחות כללי רבוי עוד בו

 תכלית ואין מספר אין עד גדול ברבוי פשישותו
 יכולים אינם זה ומשעם זה מצד הנה וא״ס

היו שאלו בא״ס מעושה השגה אפילו להשיג
 כלה משיגין היו בא״ס מעושה השגה משיגין
 וא״כ חי׳ו עניינים משני מורכב אינו כחו שהרי

 ואיזה השיגה שלא לומר ,תוכל השגה איזה על
כרחך על אלא שהשיגה לומר תוכל השגה
 ואין א״ס שהוא הדבר כי לומר מוכרח אתה

 מעושה השגה אפילו וכלל כלל תושג לא תכלית
 סוך אין עד ברבוי בו השגות כללות כל כי

 היה קצת 'משיג היה ואלו פשישותו אחדות בכח
 לו שאין דבר כלל יושג לא כן על כלה משיג
 מלך לבדו הוא רק א״ס עוד ואין ותכלית סוך

 ממעל השמיס ושמי בשמים המלכים מלכי
 אלקא דלית אלקי׳ כל על אלקא דכלא מאריה

 ומוכרח מוכח הוא הענק ועוד הא״ס הוא ̂ עליה
 .בסיפא א״ס נאמר לא כי אך עצמו‘ מצד

 גזרת . שבע מצד ומוכרח מוכח הוא דמאמר
 א״ס לשון מלת שבע כי א״ס מלת של הלשון

 מהכל מוכלל רק פרשיי דבר בשום נגדר אינו
ש ושם  כלליים פרשי לא לומר תוכל לא פי

 שאינו אומר אתה ואס פרשייס ..פרשי . שכן ומכל
 זולת אחרות השגות כללי מרבוי עוד נכלל
 עשרה באלה נגדר יהיה א"כ עשרה אלה

 אין עד מרבוי מוכלל הוא' א׳'ס שהוא והדבר
 במספר נגדר שאינו עד למספרו תכלית ואין סוך■

וכל 3
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 שבחו מגרע אתה טתן.לו שאתה מספר וכל
 אלו להשיב רוצה אתה מה תהלה דומיה ולו

 בכך מאי א׳יס עד בו הס ■כלליים כחות עשרה
 עלל'יס כחות עשרה באלו נגדר הוא ■זה כל עם

 לשון מלת ומבע עשרה במספר נגדר שהוא
 בפרעי ולא פרעיי׳ בפרעי לא נגדר אינו א״ס

 לפרש הדל שכלינו הגיע כאן עד הנה כלליים
 לענייננו המצערכיס הקבלה מדרכי כלליים קצת

השער: נפסיק ובזה

 דעתו ובירור דרכיו הודעת ד׳ שער
:המחבר של

^ךן ף  זאת כל אותנו אלקיס הודיע אחרי ן
 בני אהובי והנה שאלתכם על נשיב

 שלא. ממכ״ת במחילה ורבותי חבירי תלמידי
 בספרינו ואנחנו וכונתינו דעתינו לסוך ירדתם
 הלכנו ישרים בתומת לברכה על שפע הקדוש
 הנשמה מעלת בספרינו שם שהודעט ואחרי

 אומה בי־אש לעמרה הנתונה והטהורה הקדושה
 ממש ר\ חלק ממעל אלקי חלק שהיא ישראלית

 אחד שחלק חלקים לשני שנחלק כדבר לו דומה
 ביניהם החלוק רק השני לחלק מנוש דומה
 וקודם ערם ומיד תכך והנה וקוטן בגודל
 ועדיין שפתינו מדלתי האלה הדברים יציאת

 זכרנו עומדות שפתינו דלתי פתחי על הדברים
 את שהזהיר אבות בפרקי אבטליון באזהרת
 שהוא’ כמו בדבריהם נזהרין שיהיו, החכמים

 חכמים אומר אבטליון כל בפי מפורסם מחמר
 התלמידים. וישתו כו׳ תחובו שמא בדבריכם הזהרו

 מתחלל שמים שם ונמצא וכו׳ אחריכם הבאים
 ח״ו חורבא ליפוק דלא כדי זו אזהרה ומפני

 אחד לב על יעלה שמא יגורט כי מדברינו
 כפשוטן הדברים להבין ישראל מבני מעמינו
 בתחילת הזהרנו כן ,מפני דברים של והווייתן
 מספרינו ראשונה בהגה״ה, אמרינו וראשית דברינו

כל על נוגה לאור שתהיה לברכה טל שפע

 הספר בזה הלמוד 'סדר ולהורות ללמד הספר•
 תתמה אל המעיין אתה שם לשוטט וזה הקדוש

 אלקי חלק היא שהנשמה שכתבנו זה עניין על
 כתב מזו גדול שהרי לו ודומה ממש ממעל

 בפרדס ז״ל קורדיווארי. משה. ל ומורי רבי
 לשונו וזה י״ג פרק היכלות בשער שלו הקודש

 .שאינם מהם גדולה מעלה האבות ועטן שה
 אל המתפשט אלקות עצם כל הם אבל אברים

 האבות כי בפירוש כותב הוא הנה התחתול
 ודברינו שם ודבריו המתפשט, אלקות עצם הם

 רוח נפש סוד בשער היטב לך יובנו פה אלה
 המעיין פני מאת נבקש אך לשם כשהגיע ונשמה
 שעריו סדר על הקדוש הספר בזה שיעיין
 הוא ופרק פרק וכל ושער שער כל כי ופרקיו
 אחריו הבא ולפרק לשער וביאור ומבוא מפתח

 בתחילה לעיין לקפוץ במחשבתו יהרוס לא כן על
 אבל תועלת יהיה'לו לא כי הספר באמצע
 שערי לו יתגלו 'אז' שאמרנו הסדר על כשיעיין

 בתחילת, אמנם 'אך השכל יגיעת בלי אורה
 כאן עד ויבין ישכיל ראשון במישכל' המחשבה

 בהג״ה לכם כתבנו הנה בהגה״ה שם לשוננו
 כותב שהוא הקדוש הפרדס רבינו דברי כי זו

 מובט׳ אינם פה שכתבנו אלה דברינו וגם שם
 ונשמה. רוח נפש בשער יובנו אבל כפשוטן

 לעיין ותהרסו תקפצו שלא אתכם הזהרנו והנה
 גדולה במחילה והנה הספר באמצע ומיד תכך

 במחשבתיכס שעלה זו די לא ממכ״ת רבה וסליחה
 קפצתס לא אפילו אלא כפשוטן דבריט לפרש

 דעתיט לסוך לרדת הספר באמצע. ולעיין לראות
 ח׳ ■מתון מתון להתיישב לכם היה כי וכונת^ט

 לא כי גדול ■־בהתבוננות ולהסתכל שויה זוזו
 מראשו הקדוש ספרינו בכל ימצא ־ולא יראה

 ועיון בהתבוננות אבל שחשבתס כמו סופו ועד
 ולח דרכיכם דרכיט לא כי ימצא השכל בעין

 לפרש חפבתס. כי וזה ■ .מחשבותיכם מחשבותינו
ישראלית אומה של י שהנשמות שכתבנו דבריט

הם ■
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 הכתוב רמז זה על אשר ממעל אלקי חלק הם
 מאיזה שנחלק כחלק ממש חלק עמו ה׳ חלק כי

 על זה לפרש בדעתיכם עלה והכה .וכו' דבר
 ממש חלק ̂ ממט חלק ח׳יו הנשמה, שתהים א״ס
 חלילה דבריכם מתוך כמבואר .ח״ו סוך מאין

 פירוש סובלים דברינו שיהיו דאבא ולזרעא לי
 ולא דברנו לא הנה עד כי בזה כיוצא או זה

 שכתבנו מה אמנם .אך .מא״ס כלום זכרנו
 אלקי חלק הס ישראלית אימה של שהנשמות

 כדבר לעצמותו לו. דומה ממש ה' וחלק ממעל
 ממש דומה זה חלק שעצם חלקים לשני שנחלק
 ואין אחד עצמות שהם מפני זה חלק לעצם
 ■אחור ישובו לא פיכו דברי כו׳ ביניהם הבדל

 מימי יוסי ר׳ כמאמר חי׳ו חוזרות ואינם ח״ו
 הס דברינו כי וחזרתי.לאחורי דבר אמרתי לא

 עולם של ברומו עומדים חיים אלקיס דברי
 וזה ^■ ממש ה׳ חלק הנשמה ממש אלקי עם

 ולפני אלקיס לפני וישר וקייס ונכון ויציב אמת
 וקושייתכ׳ שאלתל עיקר על אמנם אך הבריות

א ונאמר נשיב הו  נקרא לא א״ס -כי ידוע כי,
 הויה בשם ולא אלקי בשם ולא כנוי בשם לא
 בכללי ביארנו כאשר בנקודה ולא באות ולא

 אמרינו בין יש גדול חלוק כי הקבלה דרכי
 שאר או אלקא או ידוד אמרינו בין או א״ס

 הנאצלים כל המאציל הוא א״ס כי הקדושים שמות
 לו ואין המקורות כל מקור העילות כל עילת
 שבעולם דבר בשום נגדר אינו כי שם שוס
 מאמתתו האצילות הקדושות הספירות שאפילו עד

 הקדושות והספירות השגה שוס בו משייין אינם
 נגדריס המה הקדושים השמות עצמות הס שהם

 והנשמה ותחום וגבול מדה בשם ונגבליס
כשמש ברור אמת דבר וזה מהם חלק היא

 חלק לא אבל בעז״ה עוד שנבאר כמו בצהרים
 ולא ישמע לא דבר.כזה■ כי לנו ■חלילה מא״ס

 בר שום. לב יעלה,.■על ולא יפקד ולא יזנר
 בעע הלא לומר נפשכם ואס לעולם ישראל

 הבלתי סוך הבלתי הגודל האור חרותה. ברזל
 ראיתם לא למה לעיניכם ואערכה אוכיח תכלית

 יתעלה בשהוא זה והוא לפניו שכתוב מה
 עצמות אינו שמו כי ידוע והוא שמו ויתברך

 לכס אית מאי ידוד עצמות הוא שמו כי א״ס
 סוך הבלתי הברזל בעט חרות הוא הרי למימר
 יחד לשם שיש הגס הוא אמת תכלית והבלתי

 א׳י׳ס בערך ושיעור ומדה תכלית השמות ולכל
 ובערך עצמן בערך תכלית להם אין טכ״ז

 שפע בספרינו כמבואר מהן שלמטה העולמות
 משם דרוש שני פרק ראשון שער לברכה טל

 בזוהר מהימנא רעיא ממאמר ששאלתם וממה
 שוס לעשות דאסור וכו׳ פרעה אל בא פרשת
 ומכ״ת וכו׳ ונקודה ואות בשום.הויה אפילו דמות

 בתכלית נמנע כמה א״ס מדתו על לבו שת לא
 מושכל הוא כי לחלקים אותו כשתחלוק הנמנעות

 אינו בחלקים נחלק כל כי החכמות בכל ראשון
 בגבול מוגבל והוא מחלקים קבוץ אלא סוך אין

 מי כן הוא אמת צוריי א״ס ואינו ופועל וחלק
 האמת מדעת אנכי נופל לא אלה בכל ידע לא
 חלקים לעשות לי חלילה כן אומר אני גס ח׳יו

 בכל ימצא ולא־ יראה לא הדבר זה מא,״ס
 בו אין■ ומום לה׳ קודש כלה הקדוש ספרינו

 מהשמות אלא ־כתבנו לא שכתבנו מה אמנם אך
 חלקים שייך שבהם הקדושות הספירות שהם
 ספירות עשר במספר נספרים הס שהרי
 המספר שם על ' ספירות נקראים הם ולכך
שיש מקום וכל הכוונות מן אחת כוונה לפי

מספר
ד; ״ ג ה

 דג כסוף שיתכאר כמו ונאמ׳דס קדוכיס עדס ד׳ יפידו זה ועל ')’־*
 ממש ומדה ותחום גכול לחשוש זה ■ במאמרינו תמפה אל **)

: מקומות בהרבה טל שפע בספרינו כמבואר

:הספר מזה רינו
שכלו ותחום ונבול מדה רק האמת כן .לא ח״ו ונשמי נופני
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 לשון מלת כובע שזה *) חלקים יש מספר
 ספירה כל מהימנא מרעיא מבואר וכן מספר

 ששאלתס מה וכן והחום וגבול דה מ לה אית
 רעיא פנחס פרשת הזוהר מספר ראי׳ להביא

 קודם יחיד איהו הוי דכד לשונו שזה מהימכא
 בשמהן להקרא צריך הוי אמאי העולם שנברא

 ארך וחנון רחום כגון כיכויין בשאר או אילין
 שמהן אינון בכל וסגיאין חזק אמיץ דיין אפיים

 לאחזאה דילי׳ ובריין עלמין כל שם. על דאתקרי
 כי על כשמתא הכי ואיך עלייהו שילטטתא
 לגבי׳ לה אמתיל דגופא אברים בכל שילכינותא

 ברא דהוא בעצנוה איהו ליה אדמייא דחיהו לאו
 נשמתא ועוד ליה. דברא עליה ליה ולית לה

 דאתקריאו וסבות ומקריים שנויין כמה לה אית
 דאיהו בגין דכלא למאריה הכי דלאו מה לה

 אברי כל על דילה בשולענותא לגביה אדמייא
 והנה כאן. עד אחרא .במילי לא אבל גיפא

 גס כי הגס לשונכם וזה המאמר מזה שאלתם
 פירש ■הנשמה עם להקב״ה ■דמות עשה למעלת

 שילמת היא באשר לבד הוא הזה הדמות כי כאן
 מעם בנתנו אחר בדבר ולא הגוך אברי בכל

 ממנו למעלה ואין הנשמה ברא היא כי לדבריו
 זה כי גס נברא דבר כל פירוש אותו שברא

 היותם שוה אחד במדה בהיותם מאד מזה גדול
 ביניהם אפשר היה נברא מוגבל כל כי נבראים

 והנברא נברא הבלתי אמנם ודמיון יחס קצת
 ברא דאיהו באמרו ודמות מרך שוס להם אין
 שכל לפנים צריכה אינה השאלה זאת אס ליה
 ראיה הוא ואדרבא מא״ס מיירי המאמר זה

 לאו לומר המאמר דייק ולזה לדברינו ותזוק
למה דקשה בעצמה איהו ליה אדמייא דאיהו

ג ה
 והלקיס מספר לרושיכ ח״י כדכרי תטנס אל המעיין אתה *)

 מספריי בטכע מזה זה וחתוכים וקצוצים מזה זה צפרדיס ■
השייך והחלוק המספר אכל לנו חלילה גופניים גשמיים וחלקיים

 אלא הוא מיותר שהרי בעצמה איהו למימר לי׳
 לעצמות בעצמותה דומה שהנשמה לא שר״ל
 מהיכי וקשה בממשלתה לו שדומה אלא א״ס

 אינה לספירות אפילו שהרי ליה תיתי.לדמות
 דומה שאינה מכש״כ לעצמותיס עצמותה .דומה

 ודאי אלא למימר צריכה מאי א״כ א״ס לעצמות -
 בעצמותה הספירות לעצמות ממש דומה שהוא
 לעצמות דומה שאינה ■להוכיח הוכרח כן ומפני

 דומה היא שגס בדעחך יעלה שלא סוך אין
 דהוא להוכיח הוכרח א״ס. לעצמות בעצמותה

 שאלתם ועוד ליה דברא עליה ולית ליה ברא
 שנית בראיה ידו שנית הוסיף מהימנא שרעיא

 לנשמה'כמה שיש המציאות בחכמת מיוסדת
 דמיו שוס .אין אלמא וסבות ושנויים מקריים
 ע שולמנותא על אלא הקב״ה עם לנשמה

 ואני ממכ״ת רבה במחילה לבד גופא אברי
 שכל מפני וכוונתיכס דעתיכם אדע ולא בער

 בעצמותה שהנשמה בא״ס מיירי המאמר זה
 לו דומה הוא רק א״ס לעלמות דומה אינה

 להקב״ה דומה שאינה אומרים ואתם בממשלתה
 הקב״ה כנוי כי קבלה ספרי בכל ידועה הוא כי

 וא״ס ידוד הנקרא תפארת לספירת כנוי הוא
 ידוד ולא הקב״ה ולא תפארת לא נקרא לא

 כמבואר־ נקודה אות.ולא ולא הויה שוס ולא
 ומה סופו ועד מתחילתו ׳בעצמו. המאמר מזה

 ומקריים שנויים לה. יש שהנשמה המאמר שאמר
 להגביר שיכול שנויים לה יש הוא אמת וסבות
 בינה ספירת עד מעלה מעלה שתעלה נשמתו

 משל דרך שנבאר' כמו כמרע״ה מבינה ולמעלה
 לה הזוכה הצדיק יכול ממלכות ש־אצילוהה נשמה

חסד עד בזכותו המדריגות דרך נשמתו להגביר
 וגבורה

ה ״
 סול■ שפירשנו ועלול עילה כסוד והוא צוריי מספר הוא כהס

 הגס כי על שפע מספרינו ראשון.ושני סרק ראשון כשער עניינו
: עכ״ה משש דרוש גמור אחדות הס עכ׳׳ז וחלוק מספר כהסי שיש



יא המחבר דעתו ובירור דרכיו הודעת ד <מער
 כמבואר מבינה ולמעלה ביכה עד או וגבורה
 לו לתנה כח ובקש אברהם בא הבהיר בספר
 ולקח בה רצה ולא זו יקרה אבן לו ונתנה
 יצחק בא לאברהם חסד שנאמר חסד מדתו
 רצה ולא זו מדה לו ונתנה לו לתנה כח ובקש

 של פחד דהיינו הגבורה במדת ונעל זנה בה
 בנשמה שהשנוי באופן אביו יצחק בפחד וישבע

 ואת וישכיה כענין ח״ו לרעה. ■ולא לעובה היא
 ויצחק אברהם של שמותן ור״ל לעוב נערותיה

 לעמוד רצו ולא מלכות באצילות בתחילה היה
 מרכבה להיות נשמתן להגביר וזכו .זו במדריגה

 לספירת שביזו ■לא ממלכות למעלה ולגבורה לחסל
 רצו שלא רק ח״ו כן לא וחס חלילה מלכות
 רצו כי אחד ,ובשלימות אחת במדריגה לעמוד

 ■וכמו עשו וכן שלימותן על שלימות להוסיף
 שפע בספריכו בארוכה המאמר זה סוד שביארנו

 נשמה רוח נפש סוד■ ד' .בשער לברכה מל
 נשמה שהיא מה בנשמה ימצא לא כי, ג׳ ^פרק

 זה על והראיה ח״ו לרעה שנוי שום באמת
 התורה בכל כי בנשמה לרעה שנוי שום שאין
 הנשמה על כתוב עונש שום תמצא לא כלה
 כתובים הם לרעה והשנוים העונשים כל רק
 הכרתי הכרת מקים בכל שתמצא כמו הכפש על

 ולא תמות היא החועאת הנפש ההיא. הכפש
 ח״ו הנשמה אצל מיתה ולא כרת לא תמצא

 בקדושתה שהיא כמוש הקדושה הנשמה כי
 שנבאר כמו הרמתה ממקומה תזה לא ועצמותה

 שכתבתם ומה הספר בזה דברינו בסוף עוד
 וכשהי׳ למעלה אינה .למעה כשהיא הנשמה על

 למקומה לגוף יורדת והיא למעה איכה למעלה
 מפיכם. כזה דבר שיצא ממכ״ת במחילה הרמתה'

 לא הרמתה בקדושתה הקדושה הנשמה כי ח״ו
 דברינו בסוף שנבאר כמו הרמתה ממקומה תזוז
 יש שהנשמה שכתבתם ומה בעז״ה הספר. מזה
 סבה הס והאס שהאב הוא אמת סבות. לה

קדושה כשמה להם הנולד לבן ולהריש גדולה

 זיווגן שעת ■שהגיע בשעה עצמן כשמקדשין
 אחדרנין ואית וז״ל מהימנא ברעיא וכמבואר

 ירתין דאינון מדות מאריה תורה סתרי מאריה
 כלילא דאיהי קדישא דמלכותא מסערא נשמתין
 לה וזכי לה דירית מאן דכל■ ספירין מעשר

 ודא תשע ולא פרודא בלא ספירין לעשר זכי
 ובגין כפרודא תשע הוי יחידא למלכות ירית הוי

 ולא עשר יצירה בספר אמר פרוד תמן דלית
 וירית לה זכי באמרו בפירוש הורה על׳ל תשע

 לה וירית מעשיו מצד קדושה לנשמה זכה לה
 שמקדשין ואס אב קדושת מצד ירושה לשון שהוא
 זה סוד ■בארוכה וכדפירשנו כשעת,זיווגן עצמן

 ושתו משם דרשו ראשון פרק ד׳ בשער המאמר
 היא הנשמה כי לכשמה מקריים ויש חיים מיס

 למעה אחד קצה בשני׳קצוותיו המקושר כחבל
 האצילות בגוף למעלה השני וקצה הצדיק בגוף

 וחוזרת למעה מהגוף י הנשמה ובהסתלקות
 הוא בגוף למעה הקשור החלק זה למקורה

 מתה שהנשמה חושב האדם■ כי לנשמה מקרי
 הנשמה כלות כן הגוף וככלות המף כמיתת
 חייה הנשמה כי אמת אינה וזה המינים כדעת

 כי ח״ו המות מקרי לה יקרה ולא בעכעה
 שפירשנו כמו הגוף בחיית תלוי אינה חייותה

 פרק על שפע מספרינו ג׳ בשער זה ענין סוד
 נסתלקה הנשמה אמנם אך משם דרוש ל

 ורוחו. נשמתו אך כענין למקורה וחזרה מהגוף
 דברינו בסוף עוד שנבאר וכמו יאסוף אלל
 מקרה יקרה מעה של החלק ולזה הספר בזה

 שנבאר כמו מעלה של מהקצה ניצון ׳שהוא זה
 החלק וזה מקור הוא מעלה של הקצה כי עוד
 ׳כמו הצדיק בגוף שנתלבש ניצוץ הוא מעה של

 אבל היא איך התלבשות עניין עוד שנבאר
 ומה למעיה לעולם יורדת ■איכה בעצמה הנשמה
 אצל ירידה לשון ל רזי בדברי לפעמים שימצא
 לסוף ירדתם לא עדיין ממכ׳׳ת במחילה הנשמה
שנבאר כמו היא מה ירידה ענין להבין דעתם

לכס
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 יחייכו אם הספר בזה דבריכו בסין! עוד לכס
 ואיך היא מה. הנשמה אצל ירידה ענין השס
 קדישא דזרעא בפומא מרילא ששאלתם ומה היא

 לה' מהודאתם התעודה ■אבות להם מסרו אשר
 היא יה׳ ממנו אתם הפקד אשר הפקדון על

 נשמה אלקי רבן בית של תניקות בפי שגורה
 אתה בי בראתה אתה היא שיהורה בי שנתת
 בקרבי משמרה אתה בי נפחתה אתה בי יצרתה

 אינה נבראת היא אם היא שאלתכם הנה
 נבראים חלקים לו אין כי בורא של מעצמותו

 ־שראל של נשמותיהן כי רז״ל קבלו וכן ח״ו
 לשון כאן עד הכבוד. כסא מתחת חצובות הן

 נדבר ומה נאמר ומה נשיב מה והנה שאלתכם.
 סיך ועד מתחילה שהבאתם המאמרים כל כי

 ראיה כלס הס נשמה אלקי של הנוסחא עם
 משתומם הייתי דעתי על עמדי ומיום לדברינו
 רק ענינו ■ הבנתי ■ שלא זה נוסח על מתמיה׳

 וכעוך בשוקא דינוקא כמילי המלות לפרש
 נתתי כי מצפצך מה מבין ואינו מלתא בחדא

 בסדר באו למה כפולים לשונות ד' לבי ,אל
 טהורה בי שנתת נשמה אלקי אלו והס זה נוסח

 אתה ב׳ בי יצרת אתה א׳ בי בראתה אתה היא
 ועוד ד׳ בקרבי משמרה אתה ג׳ בי נפחתה

 אחד כל בראש הקשור אתה כפולים ד׳ קשה
 ולומר מהם באחד היה די בודאי הלא מהם
 בקרבי ומשמרה ונפחתה ויצרחה בראתה אתה

 שהוא הקב׳יה לנוכח מדבר שהוא ידענות וממילא
 בי פעמים ד׳ ועוד ועשאה ונפחה ויצרה •בראה

 באחד היה די הלא לי ^למה בסופם הקשור
 ' יצרתה ברחתה אתה כלם בסוך לומר מהם

 בעדו מדבר שהוא ידענא ואנחנו בי נפחתה
 במקרה ולא הוא דבר הלא אחר בעד ולא

 מקשקשים היו קושיות ואלו כפולים כך כל נתייסד
 רוחי השב לי נתנו ולא בקרבי כפעמון תמיד

 חכמתא יהיב די עיני את ה' שהאיר עד
ועל יסודם על אלו כפולים להבין לחכימין

 וע״י בעז״ה הזה בספר שנבאר כמו מתכונתם
 שאלתכם כן גס יתורץ אלו כפולים שיתורצו

 אנחנו צריכין אמנם אך דמייא דליתא וכמאן
 מקובלי־ קדמוני שכתבו מה קודם לכם להקדים

 הגיע לא מקובלים קדמוני שכתבו מה וגם
 קודם בשנקדיס ורק אך להקדים עתה העת
 שלא אחרות וספיקות ■ וקושיות הערות איזה

 מהיר איש יבא שמא לחוש ויש בהם הרגשתם
 המכשול י להסיר כדי כן על ויכשל'בהן ונבוך
 כשמלה הדברים וללבן ולהאיר׳ עמי מדרך
 הברזל בעט ולחרות אתי אשר לעטי ידי אשלח

 כל לעיני הדבר :שיפורסם כרי וכונתינו דעתינו
 ופירושן בירורן־ ויראו ישמעו העם וכל ישראל

 המעיין יעיין אס והגם דברים של ואמתתן
 סדר לו שסדרנו כמו לברכה טל שפע בספרינו

 עכ״ז היובתא ולא קושיא לא ימצא לא הלמוד
 במחשבתו ויהרוס ונבוך נמהר מאיש למיחש איכא

 ח״ו, חורבא מיני׳ ויפוק צוואתינו־ ^ייייי^בל
 דברו ואלבן אברר זו משגיאה להצילו כן על
 להנמהר שיספיק לומר הנאות ■ במקום פה

 כי לזה מצורך זה בעניין עתה בשכלו והנבוך
 עוד לנו נתחדשו כי חדוש 'בלא מדרש אין

 מסבירות פנים מאירות ■פנים חדשות פנים
 בברורן נתחיל ועתה ואנשים אלקיס המשמחים

 הוא אמת ויאמר השואל ישאל כי דברים של
 שהנשמה דברת ובזמנה דברת ויפה דברת כן

 השואלים שאלת הרצת ובזה א״ס עצמות אינה
 השואלים בשער הספר בראש ■ ובקשו ששאלו מה

 מקום מכל אבל הלכה של בעומקה ודורשים
 אלקי חלק היא שהנשמה לנו אומר ר/קה קשה

 אין וא׳יס ממש ילוד עצמות ידוד חלק ממעל.
 נקודה ולא אות ולא הויה ולא שם שוס לו

 ובשם ידוד בשם הנקראים הס הס והספירות
 הן הן והשמות הקדושים שמות ובשאר חלקים

 מצד לדוכתא קישייא הדרא א״כ הספירות עצם
.ח״ו לא״.ס דומות שהנשמות מצד לא אחרת

אבל



יב ממש אלמי חלה הנשמה. אור ע״א.מעמודי ה׳ שער;
 שהנשמות להיות כי זה ■והוא אחר מצד אבל

 יהיו א״כ ידוד חלק אלקי .חלק הס ישראל של
 האלקות ויהיה ח״ו אלקות ישראל של נשמות כל

 לחלקים ויתחלק ישראל אכשי מספר' כפי. ח״ו
 שאומרי׳ ממה קשה יותר וזה אנשיס מספר כפי

 שלש אומריס שהס הגם המשלשלים כי המשלשים
 אסדות הוא האלקות כי מפני• אחד אומדם הס

 יתחלק לא פשוע אחדות שהוא ..ומה פשוש
 זה אין לחלקים מתחלק הוא ואס לחלקים
ס■ וא׳יכ החלקים קבוץ כי.הוא אחדות  תחלוק א

 דומה ממש חלוק הנשמות בכל..חלקי אותו
 חלוק . חלק אצילות לעצמות 'הנשמה ,עצמות

 יהיה נצוצית אור כחלקי בחלקים נפרד .ממש
 ח״ו רביס מחלקים מורכבים אלקות רבוי

 לזרעא 'ליה חס מהאי.דעתא ליצלן רחמנא
 עתה והנה מלתא כדנא. בשפתיס לבעא דיעקב

 העת הגיע הזאת השאלה התעוררות אחר
 •מקובלים קדמוני .שכתבו מה לכם להקדים
 וכשתשמעו המה החיים בארן ׳ אשר קדושים
 דברנו יהיו שיבא כמו הקדושים מפי הדברים

 ולהיות לשומעיהם ומקובלים רצויים יותר אח״כ
 נפסיק בארוכותו .המעיין על השער יכבד כי

יקבנו: חדש ושם אחר בשער ונתחיל עתה t י

 הנשמה אור מעמודי ע״א ה׳ שער
I ממש אלקי חלק

 בית כל ורבותי חברי ורעי 'אחי אהובי הנה
 יכונה ישראל בשם שמו אשר יעקב

 עמודי לפניכם אציג לדבר אחלי מרס הנה
 שקענו .יתידותיט עליהם אשר עולם יסודי צדיקי

 יצא וזה לעולם ימות ולא תמוט שלא .יתד
 ראש שמעתם לא אס ידעתם הלא בראשונה

 ובתראי הבתראי׳ המקובלים כל מפי המקובלים
 אשר הדרך להנחותם לראבס. עמרת הוא בתראי

 מופת הוא הבא עולם חיי החיים. אור ישכון בו■
והנה ז״ל נחמן בר משה רבינו הרב הדור

 על. בביאורו שכתב מה שכליכס בעין וראו צאו
 באפו ויפח בפסוק בראשית בפרשת התורה
 הנה .הכתוב לנו ירמוז לש.ונו וזה חיים נשמת
 שם בה הזכיר כי וסודה יסודה הנפש מעלת

 חי-־ס נשמת באפיו נפח הוא כי ואמר מלא
 רמז כאשר היסודות מן באה לא כי להודיע

 השכליים מן בהשתלשלות לא גס התנועה בנפש
 דעת מפיו הגדול השס רוח היא אבל הנפרדים

 בו יתן מנשמתו אחד באפי הנופח כי ותבונה
 מיסוד היא כי תבינם שדי ונשמת שנאמר וזהו

 ז״ל מאמרם והוא ואמונה אמת בדרך הבינה
 שבועות. המלך בחיי כנשבע נדרים בספרי
 לדבר .ראיה שאין ואע״פ עצמו במלך כנשבע

 רבי' של ובמדרשו■ נפשך וחי ה׳־ חי לדבר זכר
 השבת שיום מלמד וינפש מאי הקנה בן נחוניה
 תבין 'ומכאן וינפש. שנאמר הנפשות כל מקיים

 לשון ע״כ יבין 'והמשכיל אלקיס דברי שבועות
 לפרש עטי לשון לשלוח הוכרחתי והנה הרב.
 אפס־-מקצת ושוב ברצוא קדוש פי הרב דברי

 ואס למבוקשת*נו הצריך אמנם אך כלה ולא
 שפע לספרינו שכלך בעין רד יותר להבין תרצה

 פרק פרצופין דו סוד שני לשער לברכה טל
 אמנס ד״ו ובסוד ו״ד בסו״ד ד׳ ופרק ג׳

 הרב לנו רמז הנה זה הוא למבוקשתינו הצריך
 המעלה לומר רצונו ויסודה הנפש מעלת באמרו.
 כאשר הנשמה שהיא המדבר לנפש שיש הגדולה

 בהמות שהם התנועה הנפש על *עוד יבאר
 אשר ורמשים שקצים חגביס דגים עופות חיות.
 ,הנפש זאת הנה התנועה בנפש נכללים כלם

 שהיא הגדולה המעלה הנשמה שהיא המדברת
 עליונה במעלה ומהותה בטבעה נבדלה שהיא לה
 מ׳עלת באמרו שרצה זהו התנועה נפש על

 נבדל מדברת נפש של יסודה ל׳ל י׳סודה נ׳פש
 רוצה וסוד״ה שאמר ומה התנועה נפש מיסוד

 בינה ספירת מעצמית בעצם באה שהיא בזה
הסבה העצמיית הסבה הוא בינה שספירת עד

הקרובה
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 סבה שהוא הצמיחה כח כסבח אליה הקרובה
 לאפיקו מכחו הצומח לאילן וקרוב עצמייס
 לפרי המכיר כסבת אליה רחוקה סבה שאיכה
 מבינה בעצס שהוא זה על שרמז וזה האילן

 שאמר במה ר״ל מלא שס בה שהזכיר באמרו
 השס. שזה מלא שס שהוא אלהיס ידור וייצר

על  טל שפע בספרינו כמבואר בינה מרמז'
 ופרק ב׳ פרק פרצופין דו סוד בשער לברכה

 רק נזכר לא ,התטעה בנפש כן שאין מה ג׳
 אלקיס ■דוד מלא שס ■נזכר ולא אלקיס שס

 כי באמרו בביאור יותר הטעס מפרש ואח״כ
 מן באה לא כי חייס נשמש באפיו נפח הוא

 ני ואמר ביאר הרי התנועה כנפש היסודות
 שהוא לנסתר כנוי הוא הו״א כנוי ר״ל הו״א

 והוא הנגלה עולם שהס ספירות ז׳ מן למעלה
 ספירת ור״ל חן ליודעי כידוע ■ בינה ספירת

 שנקראת נשמה ר״ל חיים נשמת באפיו נפחי בינה
 נקרא החלק כי חיים נקרא שבינה .כמו חיים

 כנפש היסודות מ׳ן ב׳אה נ׳א כ׳י הכלל שם על
 ע״י■ ית׳ ממנו באה התנועה נפש ר״ל התנועה

 שנפש סודותיה בד׳ הארץ שהיא רחוקה סבה
 הקב״ה של ציוויו ע׳ייי הארץ מן יצאה התנועה
 חיה נפש הארץ תוציא אלקיס ויאמר שנאמר
 ויאמר למינה ארץ וחייתו ורמש בהמה למיכה
 ׳נמצא וגו׳ חיה נפש שרץ המיס ישרצו אלקיס
 אבל שמו יתברך ■ציוויו ע״י יצאו וממיס שמארץ

 שנא׳ כעניןי ית׳ מעצמותו יצאה המדברת הנפש
 ל׳א ■ג׳ם באמרו ואזיל שמפרש כמו באפיו ויפח

 ■תאמר שלא ר״ל ה׳מלאכיס מ׳ן ב׳השתלשלות
 קרובה וסבה עצמיית סבה הס שהמלאכים

 שהמלאכים עד מהס נשתלשלה והיא לכשמה
 א׳בל הדבר כן לא לה וסבה־עצמיית עילה יהיו

 ד׳עת ־מ׳פיו ה׳גדול ה׳שם ,ר׳וח ה׳יא ה׳נשמה
 נופח הוא מעצמותו הטפח ידועה ר״ל ו׳תבונה

 בספרינו בהג״ה הענין סוד שפירשנו וכמו
נשאלתי המתחלת שנה מאה בן בהקדמתינו

 משם דרוש וכו׳ ישראל מגדולי אחד מחכם
 ידוד מלא שם שהוא בינה הוא הגדול והשם

 מ׳פיו ואזיל מפרש: זה מפני כדפירשנו אלקים
 ותבונה 'תפארת'הנעלס היא דעת ו׳תבונה ד׳עת

 תפארת - היינו דעת לפרש נוכל או ביכה הוא
 ידע והאדם בסוד: דעת כן גם .שנקרא הנגלה
 השס רוח שאמר מה ידוייק מבינה.ובזה שיצא■

 ומפני מלכות 'היינו ותבונה תפארת היינו רוח כי
 מ׳נשמתו א׳חר ב׳אפי ה׳נופח כ׳י ■ ואזיל מפרש ^זה

 כיי ת׳בינס ש׳די ו׳נשמת שנאמר וזהו ב׳ו י׳תן
 הבינה ̂ יסוד מעצמות ר״ל הביכה מיסוד היא

 ר׳ייל ו׳אמונה א׳מת ב׳דרך ל׳מטה. ו׳כשתלשלה
 הנקראת מלכות ודרך א׳מת הנקרא תפארת ■דרך

 איזה כאן שיש ח״ו תטעה שלא וכדי אמונה
 מביכה וירדה שבאה אמר שהרי לנשמה ירידה

 זו מדריגות שהס למלכות ומתפארת לתפארת
 מאחר לחשוב תטעה שלא פדי וכן מזו ■למעלה
 ואינו ח״ו פרוד יש א״כ המדריגות דרך שירדה
 כדומה מציט ואזיל מפרש כן יח״ו,מפ־ני אחדות

 המלך בחיי כנשבע 6נדרי בספרי מאמר והוא לזה
 את לבטל הנשבע ר״ל עצמו במלך כנשבע שבועה
 ועומד.מהר מושבע הוא כבר כי לוקיןאותו המצוה

 שביעה על חל 'שבועה ואין המצוה לקייס סיני
 חל הנדר טעס ומה. המצוה על חל נדר אבל

 אבל מסיני■ הכל כהרי חלה אינה ושבועה
 המגדול שהוא בבינה מקורו■ כדר כי הוא העטן

 מתפארת 'למעלה שהוא תפארת של באויר הפורח
 בו שדר ומקורו ששרשו ר״ל ד״ר נ׳ רמז וזהו
 ומפני כדר והיינו בינה שערי נ׳ דהיינו הנ׳ הוא

 תפארת הו.א ומקורו ששרשו המצוה על ח̂ל כן
 סוד ימין שהוא לחסד הנוטה תפארת ומלכות

 שמאל שהוא לגבורה נוטה. מלכות עשה מצוות
 למעלה הוא שנדר. נמצא תעשה לא מצות סוד

 אבל המטה על הנדר חל כן־ מפני ־ממצות־
 בשבעה שמקורו שבעה מלשון הוא • שבועה

מקורן המצוות וגס מבינה למטה שהם■ ספירות
למטה
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 השבועה אולמא מאי .כן ואם מבינה למעה

 מקורו שגם המצוה לבטל משבעה שמקורו
 בשבועה -סיני בהר המצוה קבל ׳שכבר. משבעה

 בין מחלק אפה א״כ בעיניך יקשה שלא וכדי
 לחול יכול מבינה שהוא שהנדר לומר ■ הספירות■

.המצות על  ספירות משבעה שהוא והשבועה .
 אחדות כלס שהרי זה ולמה ̂ לחול יכול אינה
 וחייו הוא המלך שהרי ואמר מפרש כן מפני

 בחיי שנשבע מי בין חלוק יש עכ״ז. אחד הס
 כי עצמו במלך סתם שנשבע מי ובין המלך

 אחד בגוך ,שהכל ואע״פ חשוב יותר המלך חיי
 שירד׳ אע״פ ג״כ ■בנשמה הדין המלך'הוא שהוא

 המלך יהיה הנמשל ולפי הכל.אחד מדריגות ויש
 וזהו בינה■ המלך חיי ספירות ז׳ בכלל תפארת
 וכי דקשה נ׳פשך וח׳י ה׳.. ת׳י ואזיל■ שמפרש

 כמו ■כי שר״ל אלא הנפש לחי ה׳ ח״י עניין מה
 ספירות ז' כל הכולל תפארת שהוא ידוד שחיי
 בינה הוא נפשך חי כן כמו בינה' הוא חייו

 נפש וי מאי הקנה בן נחוניא רבי של ובמדרשו
 ליל ר״ל כל,הנפשות מקיים השבת שיום מלמד
 וינפש תפארת הוא שבת יום הוא'■מלכות שבת

 מבינה הס הנשמות סוד ור״ל .הנפשות הם
 הס הנפשות וסוד מתפארת הס וסוד'הרוחות

 מקיים השבת יום. הנקרא שתפארת, ר״ל במלכות
 עליהם אורו זיו בהשפעה שבמלכות הנפשות

 והשאר הדל שכלינו לפי דבריו פירשנו ע״כ
 אחיי אהוביי■ אתה ראיתם והנה, מעצמו מובן
 קדוש פה דבר גבוהה, מעל גבוהה כי ורעיי
 דבריו יובנו אמנם ז״ל הרמב״ן מרגליות מפיק
 עמוד * של דבריו כאן עד יותר דברינו בסוך

הראשון':

 מעמודי ג׳ ועמוד ב׳ עמוד ו׳ שער
הנשמה: »הבת "»ור

 המפורסם החסיד האלקי המקובל השני דעמוד
עליו ויגיד יעיד כאשר בחסידותו

ד

 מוהר״ר בן אליה מהר״ר ה״ה הקדוש חבורו
 חכמה ראשית חבר אשר ה״ה ז״ל :וידאש משה
 האהבה משער ג׳ פרק וז״ל ה׳ יראת כלה
 מהות נתבאר הקודמים שבפרקים היות עם

 יתדבק וכיצד במהותה 'לבאר עוד נשאר האהבה
 ובענין ממנו תפרד , שלא באופן האדם ■ בה

 אמר ז״ל עוד ע״ה רשב״י ביאר האהבה מהוה
 רוחי ,אך בלילה אויתיך נפשי אבא ר' ליה

 אשחרך ליה מבעי אותך אויתיך אשחרך ■ בקרבי
 כמא אוקמוהא הא אלא ליה מבעי ישחרך

 בשר כל ורוח חי כל נפש בידו אשר דאתמר
 לעלמין כחדא אשתתפו ורוחא נפשא ת״ח איש
 למפלח נש בר דבעי שלימתא פולחנא תנא

 דירחם אלקיך ה' את ואהבת דתנינן כמא לקב״ה
 הוא ודא ממש דנפש רחימותא לקב״ה ליה

 כמא ורוחא דנפשא רחימותא שלימתא רחימתא
 כדין לון רחים וגופא בגופא אילין דאתדבקו

 דנפשיה רחימותא לקב״ה לרחמא נש בר יתדבק
 בלילה אויתיך נפשי הה״ד ביה לאדבקא ורוחיה
 אשחרך בקרבי■ רוחי אך ממש נפשי כלומר

 דבעי בלילה סגיאה ברחימותא בך לאתדבקא
 ליליא בכל למיקם דקב״ה מרחימותא נש בר

 חוטא עליה ויתמשך צפרא דיתער עד לאשתדלא
 נש בר דההוא חולקיה זכאה דתניא דחסד

 זכאי אינון והני לקב״ה רחים דא דרחימותא
 מתקיימא’ דעלמא בגין בקב״ה דמרחמון קשוט

 ותתא דלעילא קשין גזרין כל על ושלמין בגינהון
 זכאה ההוא תנא בגיניהון עלמא דאתקיים בגין

 קדישא במלכא לעילא ונפשא ברוחא דאתדבק
 דלתתא בארעא שליט יאית כדקא ברחימותא

 ופירוש עכ״ל אתקיים עלמא על דגזר מה וכל
 הכתוב פשט 'כי הכונה ליה מבעי אותך אויתיך
 וע״י בלילה' להקב״ה מתאווית הנפש כי נראה
 זה על והקשה להקב״ה ישחר שבקרבו■ הרוח

 היה ורוח לנפש -חוזר' ואשחרך שאויתיך ■ כיון
 ולזה ישחרך רוחי וכן אותך נפשי שיאמר ראוי

,■ תירץ . 4
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 ורוח לגפש חוזר אינו ורוחי נפשי כי. תירץ

 שסס ג"כ ושכינתיה להקב״ת אלא לבד שבאדס
 והרוח הנפש באים שמהיס ורוח נפש נקראים

 אשתתפו ורוח נפש ת״ח לקמיה שאמר כמו
 הזה בעולם משתתפים שהם והעעם כחדא
 מקב״ה מלמעלה בא ששרשם כמו כי מפני

 צדק של אפשר אי זה בלא וזה ושכינתיה
 מהם הבאים הענפים כן כסאך מכון ומשפע

 כי פשוק על בתיקונים אמר ולכן משתתפים
 נשמת ר׳וח .לפש לר האדם נשמת ה׳ ל׳ר

 והביא כאחד ,משתתפין ורוח נפש הרי נשמה
 אע׳יפ כי להורות חי כל נפש בידו אשר פסוק■
 נשאר שרשם בגו̂ן ונתלבשו ירדו והרוח שהנפש
 בידו יש שם שנשאר ההוא השורש ■ וע״י למעלה

 לעניין הצעה הוא זה ודבר חי כל נפש ממש
 מעניין הקושיא ולתרץ אח״כ שיבאר האהבה
 הכונה שאם אמר לזה ליה מבעי אותך אויתיך
 אלקי ה׳ שיאמר ראוי היה לבד ושכינתו לקב״ה
 לנו להורות אלא אשחרך אך בלילה אויתיך

 כיצד בקב״ה נפשו אדם ודביקות האהבה ענין
 להביא כוון ועוד ורוחי נפשי אמר לזה הוא

 רוחי אך הפסוק שאמר מה ולתרץ זה פסוק
 היה לקב״ה שחוזר פירוש לפי אשחרך בקרבי

 בקרבי אך מלת כי אשחרך רוחי שיאמר ראוי
ק להביא כוון לזה מיותרת ס  בידו אשר זה פ

 הקב״ה ניצוץ שממש להראות חי כל נפש
 שלהביית חושי הס ונשמות האדם ברוח ושכינתיה
 אלא חיים ואינם למעה מלמעלה הנמשכות

 שהקב״ה וכיון הזה לעולם בהם הנשפע משרשם
 התחתון והלוח מהנפש הסיוע לסלק רוצת

 חיים ישפיעו שלא עמו הקשור השורש מסלק
 כעניין מת הארס ומיד התחתונים ורוח לנפש

 בשר כל .יגוע יאסוך אליו ונשמתו רוחו של
 אליו רוחו שאוסך דהיינו זה הוא־ והאסיפה יחד

 ההוא■ הריח שישאב וכיוצא בתפוח המריח כענין
למקורם נאספים והנפש הרוח כן אליו ויאספנו

 אינון זכאין יהודא רבי אמר הרשב״י פירש וכן
 לשאבא ליה רוחא לאתבא בעי קב״ה כד צדיקייא
 בעי דקב״ה בשעתא דתניא בגוויה רוח לההוא
 כתיב מה הוא זכאה אי ליה רוחא לאתבא
 עכ״ל נתנה אשר האלקים .אל תשוב והרוח
 ושכינתיה קב״ה חיים רוח חי שהוא שבעוד נמצא

 כל בידו'נפש אשר והיינו אותו המחייה בקרבו
 מתורץ ובזה ברצונו ומסלקן חיים להשפיע חי

 לנפש בין חוזר בקרבי מלת־ כי. בקרבי מלת
 הפסוק־ והתכת ושכינתיה מקב״ה הנאצלים ורוח

 דהיינו רוחי אך בלילה אויחיך נפשי הוא כך
 להשתדל ואשחרך בקרבי. והס ושכינתי קב״ה

 והנה שיתבאר כמו צפרא דיתער ער בפולחנא
 יעקב עמו ה' חלק כי פסיק נבין זו בהקדמה

 ולמה חבל ענין מה להבין צריך כי נחלתו חבל
 במה שיובן ואפרש ישראל אמר ולא עמו אמר

 שהנשמות שיורה חלק. באמרינו כי שפירשנו
 חלקים ב׳ הס והם והוא חצובות הן ממנו
 מלת לשון .טבע . וזהו דגופא פלגא תרי כענין
 הנשמה חלק ובהתייחד ממנו הדבר שנחלק חלק

 אחד ונעשו נתייחדו החלקים ב' עמו התחתונה
 אין ח״ו פירוד שיורה חלקים שנאמר זאע״פ
 ברדתק ח״ו ממנו י נפרדה ■ שהנשמה הכוונה
 עמו ולכן.אמר שם נשארה שרשה אלא למעה

 חלק אמר לא כך ומפני החלק הוא ממש עמו
 למטה אלקות שנחלק מורה 'שהיה ישראל ה'

 שעמו ופירש עמו אלא ח״ו פירוד מורה והיה
 ית׳ הוא כי כפול הקשר על ולהורות עמו הס
 התחתונים. ונפש לרוח החיים ניצוץ שופע ג״כ

 חבל יעקב אמר לזה נפרד אינו ולעולם שבגוך
 חלקים ג׳ או מב׳ שזור שחבל כמו כי נחלתו

 ■עמו קשורין למטה•.ואנו עמנו קשור הוא ק
 בעל מרגליות מפיק החסיד לשון ע״כ

 עוד שם מאריך הוא כי הגם חכמה ראשית'
.כאן עד קצרנו מעניינינו שאינו להיות יותר

השער:
שער



ךהנשמה אחוות אהבת אור י מעמוד עד 7 שער י

 אהבת אור מעמוד ד׳ עמוד ז׳ שער
הנשמה: אחוות

 האהבה למען ורעי אמי אהובי נא *) רן^ףן
 שמעתם אדבר שלום והריעות והאחוה;

 ר׳ האלקי.התנא איש קדישא בוצינא קדוש פה
 אויתיך. נפשי במאמר ע״ה יוחאי בן שמעון
 הפסוק שפירוש אשחרך בקרבי רוחי אף בלילה

^ היה דהע״ה כי כן משמעו כונת לפי תפ  מ
 בתפילתו וצועק קורא והיה ושכינתו הקב״ה לפני

 בקב״ה - ונעוציס תקועים שהם, ורוחו לנפשו.
 לנפשו 'קורא והיה ח״ו פירוד בלי ושכינתיה

 נפש אהבת אליה ומתאוה משתוקק שהוא
 נפשי וזהו בלילה גדולה ותשוקה בחשק ומתפלל
 נעוץ שהוא לרוחו קורא היה וכן בלילה אויתיך
 ממנו נפרד בלתי קב״ה חלק ממש והו׳ בקב״ה

 והיה ממש אחדות אחד הכל והכלל והחלק ח״ו
 משתוקק. שהוא למעלה ולרוחו קורא.לנפשו

 בחשק ומתפלל ורוח נפש אהבת עליהם ומתאוה
 פירוש וזהו הבוקר עד בלילה גדולה ותשוקה
 ואור שחר לשון שהוא בפסוק הנאמר אשחרך
 מיותר שהוא בפסוק בקרבי אף ואמר הבוקר
 נעוץ למעלה שהוא והרוח הנפש אותה פירושו
 אלו אליהם מתאווה שאני ושכינתיה ^קב״ה
 אף פירושו זהו בקרבי הם בעצמם שניהם
 בדרך פירשו החסיד גס כי הגם הנה בקרבי

 להאיר אתי אשר עמי על חסתי לא עכ״.ז זה
 אשר גילי לבני הביאור להרחיב השכל עיני

 הוא גדול תועלת כי מערכי פחות או כערכי
 קב״ה , אהבת האהבה מתוך היראה לעורר

 בכלל החלק לדבק ורוח נפש אהבת ושכינתיה
לדבק חשק לו יש מבע כל כי אחד להיות

ג ה
 ורעים אחיי: הס כן אם אלקי חלק הס ישראל של ’ נשמת *)

: עכ״ה והדיכוק היחוד אהפת ואוהכים
ד' דעת לסוף ירדת כי בדעתיך 'יעלה אל המעיין אתה **)

 חשק להם יש שבגופו והרוח הנפש ע״כ למבעו
 מבעם שהם שלמעלה והרוח לנפש למבעס לדבק

 והנה האדם. בגוף ובאו מלמעלה שנשתלשלה
 סוד ג״כ תבינו זה סוד כשתבינו אהובי אתם

 בכל פעמיים' מייחדים שאנחנו והאהבה היחוד
 אלקינו ה׳ ישראל שמע האהבה ברכת אחר יום
 בשביל באהבה ישראל בעמו. בחר שהקב״ה אחד ה׳

 בו ונעוציס מיוחדים ונשמתנו ורוחנו שנפשינו היחוד
̂אחד ד׳ אלקינו ד׳ ישראל שמע והיינו למעלה  ר״ל ■
 מיוחדים באחדות אלקינו ה׳ עם למעלה הם שישראל

 ה׳ אלקינו ה׳ ישראל שמע היחוד סור אחר ואח״כ בו
 כמו להורות ה׳אלקיך את ואהבת הפרשה באה אחד

 עמו מיוחדים שאנחנו מצד אותנו אוהב שהוא
 מצד אותו לאהוב לנו ראוי הוא כן למעלה

 ה' את ואהבת וזהו לממה עמנו מיוחד שהוא
 מדויק ובזה לממה עמך מיוחד שהוא אלקיך

 לשון לומר לו שהיה יחיד לשון אלקיך לשון ג״כ
 להורות אלא אלקיכס ה׳ את ואהבתם רבים
 בפני ואחד אחד כל עם עמנו מיוחד שהוא
 אלקי חלק שהם ונפשו ורוחו נשמתו מצד עצמו
 אמר כן מפני ולמעה למעלה והס ילוד חלק

 נפשי בפסוק וכמבואר יחיד לשון אלקיך ה׳
 וכדפירשנו אשחרך בקרבי רוחי אף בלילה איית־ך

 ראשית בעל כונת ולפי ז״ל רשב״י כונת לפי
 בתוך ושכינתיה הקב״ה ניצוץ שממש חכמה
 הנמשכו׳ שלהביות חומי הס והנשמות **) האדם

 ה׳ חלק כי בפסוק וכמבואר למעה מלמלנלה
 ראשית וכוונת ■פירוש לפי נחלתו חבל יעקב עמו

 מן שזור שהוא חבל לשון' ממלת שדייק חכמה
 ואנו למעה עמנו קשור שהוא חלקים ג' ב׳

 .הסוד זה ועל וכדפירשנו למעלה עמו קשורין
'פנחס פרשת בהזוהר מהימנא רעיא ג״כ רמז

 והוא
ה י‘

 כתוך ממה וככעתיה הקכ״ה שרצון נערן הקדושים העמודים
 תכין וא! הכאים כפערים עוד דנרעו שתשמע עד אדם של גופו

; תמצא אלקיס ודעת ה' יראת



1<* sôטמה והחבה והאהבה הברית ח׳ ער נ
 בתורתיגו .מוצא שאתה הסוד ׳שזהו ואומר אני גס

 אברהם כמו רשמותיהן נכפלו שהצדיקים הקדושה
 שמואל שמואל משה משה יעקב יעקב אברהם

 את שכופל הוא חבה לשון ז״ל רש״י ופירש
 מה ואדע יפן ומי החבה היא מה דקשה שמו
 תועלת ומה שמו בכפל החבה משמשת היא

 אבל שמו שכופל בזו לו הנאה ומה לצדיק יש
 למעלה שאין וחבה אהבה הוא דרכינו לפי

 כי שמו בכפל לאברהם גילה הקב״ה -כי ממנו
 ברוך בעצמותו בו מקושרת למעלה היא נשמתו

 אברהם והיינו בגופו. מקושרת ולמפה הוא
 וכן למפה אברהם למעלה אברהם אברהם.

 שלמעלה יעקב כי שמו .נכפל יעקב יעקב
 שארז״ל מה הסוד וזהו מפה של ביעקב מקושר

 יורדים מעלה דיוקנו.של ומסתכלים עולים תנא
 לסכוניה בעי מפה של דיוקנו בדמות ומסתכלים

 כי ומפורש מבואר הרי עליו נצב ה׳ והנה מיד
 למפה יעקב וראו למעלה• יעקב ראו המלאכים

 וקצה באצילות אחד בקצה מקושרת נשמתו ל
 כי ולהזיקו לסכנו׳ רוצי׳ שהיו ומה בגופו השני

 מקושר מפה של. יעקב כי יודעים היו לא הס
 בו מתקנאים היו ולכך למעלה ביעקב כחבל
 למעלה יעקב של דיוקנו דמות אשה בילוד שיהיה
 להם גילה מיד ר״ל עליו נצב ה׳ הנה ומיד

 מקושר והוא יעקב על נצב הוא כי הקב״ה
 שהואימקושר עד קצותיו בשני הקשור כחבל בו

 ר״ל עליו נצב ה׳ והנה באמרו ידוד■ בעצמות
 והיינו מפניו ונזדעזעו יראו מיד ממש עליו

 והיינו למפה יעקב למעלה יעקב יעקב יעקב
 שארז״ל המרכבה סוד וזהו נחלתו חבל יעקב

 למעלה נשמתן באמת כי המרכבה הן הן האבות
 להנהיגם למפה נשמתן על ורוכבין מקושרין

 כמו המרכב על כרוחב החבל בסוד רצונם לפי
 שפע בספרינו בארוכה המרכבה סוד שהרחבנו

 משה .סוד וזהו מקומות. בהרבה לברכה פל
מפה של מקושר.במשה מעלה של משה כי משה

 שראתה ז״ל ודרשו פוב כי אותו ופרא הסוד וזהו
 עמו השכינה ראתה איך דקשה עמו■ השכינה

 אלא וחי אדס יראני לא כי נאמר כבר והרי
 קדושה נשמה היא משה של נשמתו כי שראתה

 בגופו מקושרת ולמפה בשכינה למעלה מקושרת
 משה ויאמר הפסוק סוד וזהו משה משה והיינו

 העם את העל אלי אומר אתה ראה ה׳ אל
 עמי תשלח אשר את הודעתני לא ואתה הזה

 בעיני חן מצאת ■ וגס בשם ידעתיך אמרת׳ ואתה
 שאמר כלה. התורה בכל מציגו היק דקשה

 שמצא רמיזה איזה לו רמז או למשה הקב״ה
 חן מצא ונח נאמר שכן מצינו בנח בעיניו חן

 למה קשה ועוד מצינו. לא במשה ה׳ בעיני
 אמרת ואתה באמרו בשם לידעתיך אמירה נתן

 אמירה נתן לא אן ולמציאות בשם ידעתיך
 גס אמר ולא בעיני חן מצאת וגס ׳באמרו
 מבוררת אמירה שהיא בעיני חן מצאת אמרת
 הכל יבא דרכינו לפי אבל החן למציאות גלויה

 צדיקים של שמותיהן כפל להיות .כי נכון על
 השם בעצמות נעוצים הם שנשמותיהן על מורה

 לך ואין ולמפה למעלה עמו מקושרים והם
 בתחילת למרע״ה ונאמר מזה גדולה וחבה אהבה

 ויאמר הסנה מתוך אלקים אליו ויקרא נבואתו
 שמשה והחבה האהבה על מורה שזה משה משה

 אמר כן מפני השם בעצם למעלה מקושר
 בפירוש שהרי בשם ידעתיך אמרת ואתה מרע״ה
 לי אמרת שהרי אותי אוהב שאתה לי אמרת

 משה שאני עד בעיניך אהוב כך כל אני כי
 בו שהכווג׳ משה משה לי באמרך בשמך נעוץ

 בגוך למפה משה השם בעצם למעלה משל
 ר״ל בשם ידעתיך לי שאמרת נמצא החומר

 שאתה עד חזקה אהבה כך כל אהבתיך אני
 בשם ידעתיך ידוייק ובזה בשמי ר״ל בשם נעוץ

 הוא והחבה וחבה אהבה לשון הוא ידעתיך כי
 שאמר י■ במה י החן ■ מציאות ועל בשם נעוץ שהוא

׳אמירה שם נאמר ולא בעיני חן מצאת וגם
מפני



טזנשמה של והחבה והאהבה הברית שער ח׳ שער
 האהבה כי עניינים שני הס והחן שהאהבה מפני
 ולמעה, מחסד הבנין ימי בז׳ .העלה בעולם היא

 בעולמות למעלה היא והחן חסד ואהבת כענין
 ח׳כמה ח׳ ח׳ן רמז וזהו ובינה בחכמה הנעלמות

 חכמה על רמז חן כי נמצא בינה שערי נ׳ ן׳
 משה של ומרכבתו הנסתר עולם שהם ובינה
 המדריגות מכל למעלה. הנסתר בעולם הייתה
 של מדריגתו כי שם לבא זוכות הנשמות ששאר
 פרצופי' ד״ו בסוד ו״ד בסוד הדעת בסוד משה
 בשער שני בשער שפירשנו משה כלת בסוד

 משם דרוש ג' ופרק ב' פרק פרצופין ד״ו סוד
 למעלה .אפי' משה של ומדריגתו שמרכבתו

 דעת.הנעלם בסוד המדריגות בסתרי מבינה
 שפירשנו כמו עיע ידעו לא נעלמות בנתיבות

 בסוד הקצוות אצילות סדר ו' בשער סודו
 הגדולה המדריגה וזאת המוחות ובסוד הצמצום

 בפרשת והוא ברמז למרע״ה .ג״כ הקב״ה הראה
 העם חן את ה' ויתן בפסוק פרעה אל בא

 ואמר מאד גדול משה האיש גם מצרים בעיני
 לי שיש לי הראית הפסוק בזה .להקב״ה משה

 בעולמות למעה בגלוי חן בנסתר וחן בגלוי חן
 משה האיש גס שנאמר כמו הגלויס התחתונים

 בפסוק לפניו הנזכר החן על שקאי מאד ^גדול
 נאמר ומיד מצרים בעיני העם חן את ה׳ ויתן

 במציאות ר״ל מאד גדול משה האיש גס אחריו
 הנסתר וחן מצרים בעיני גדול■ הוא ההוא החן

 המדריגות בסתר נסתר חן לי שיש לי שהראית
 המדריגות סון:! הוא שלי ומדריגה באצילות למעלה

 תיבות בסופי בפסוק לו נרמז וע״כ הדעת בסוד
 מ׳שה שנית... פעם המדריגות סתרי בסופי

 לו שרמז מאד גדול מש׳ה .האי׳ש ג׳ם באמרו
 מזו גדול חן לך שאין למעלה מדריגתו על

 ברמז בא כן ומפני מזו למעלה גדולה ואין
 המדריגות סוך הוא כי המדריגות סופי בסתרי

 כי מפני אמירה לשון נאמר לא ושם 'והמעלות
הוא משה של חן ומציאות גלר הוא אמירה כל

 אמר כן מפני כדפירשנו והנסתר הנעלם מעולם
 סוד ג״כ וזהו אמירה בלא בעיני חן מצאת גס
 מאיר רבי הוא עוב כי אותו ותרא שארז״ל מה

 שמו עוביה אומר יאשיא ר׳ שמו עוב אומר
 מאי דקשה לנביאות הגון אמר יהודא רבי

 לדרוש להו מנא קשה ועוד קמפלגי במאי בינייהו
 נכון על יבא דרכנו לפי אבל במשה שמות אלה

 וכל פליגא ולא חדא אמר ומר חדא אמר מר כי
 הזה הגדול הענין סוד לרמז רוצה ואחד אחד

 חדוש לנו חידש מהם ואחד אחד וכל■ שפירשנו
 על וסובבים הולכים וכולם חבירו חידש שלא

 לנו גילה מאיר רבי והנה אחת ונקודה מרכז
 שם מעצמות אצולה מרע״ה של שנשמתו ברמז
 משה של מרכבה תפארת ־ספירת והוא ידוד
 וראייתו והוכחתו שמו עוב במלת נרמז■ וזה

 עוב כי אותו ותרא שנאמר בעצמו מהפסוק
 להורות אלא לי למה מיותר הוא ליה דקשה הוא

 ידוד שם כי נסתר על מורה הוא מלת כי
 בהיכלו נקרא רק ידוד בכתיבתו נקרא אינו

 ואינו בקריאה נסתר ידוד ושם אדני שהוא
 הנסתר השם על ר״ל הו״א רמז זה ועל נקרא
 לכל ה' עוב כעניין עוב שנקרא ידוד שהוא

 שאמר וזהו עו״ב קעון במספר עולה ידוד וכן
 במלת הנרמז הקב״ה של שמו ר״ל שמו עו״ב
 עוב נקרא ממנו נאצלה משה של שנשמתו הוא

 עוב בשם משה של שמו לייחס ראוי זה ומצד
 והנה' מאיר רבי דעת זהו שמו עוב שאמר זהו
 והוא ■פנימיי יותר אבל דרכו דרך יאשיה ר׳
 של שנשמתו תבין שלא ר״ל שמו עוביה זה

 תפארת שהוא מלבד מידוד אצולה היא מרע״ה
 אלא הדבר כן לא יעקב של ומדריגתו מרכבתו

 שהוא הנעלם תפארת שהוא מלגאו מידוד אצולה
 פסוק ר״ל שמו עוביה שאמר וזהו הדעת סוד
 תימא לא ■הנסתר השם על שהורה הוא כיוב

 שהוא בשריאתו הנסתר ידוד שם על שמורה
סוד על מורה הוא מלת כי כן אינו תפארת

דעת
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 גס והוא וכל מכל נסתר שהוא הנטלס דעת

 תפארת נקרא אבל ידוד תפארת נקרא כן
 בסוד ובינה חכמה בסוד הנעלס ידוד הנעלס

 תפארת ו׳ ו״ד בסוד משה כלת בסוד אי״ן עמקי
ה מלכות ד ■החתן משה  פירשנו כאשר אליו ^
 ששס ג׳ פרק פרצופין ד״ו סוד כשער סודו

 וזהו וכל מכל נסתר והוא ידוד שס כן גס
 שהוא שוב ר״ל הוא עוב הפסוק עליו ■שרמז

 הנעלס מעולס שהוא יחד שס אותו ידוד שס
 תפארת שהוא הנסתר על המורה הו״א שנקרא
 שוב ר״ל שמו שוביה באמרו שרמז וזהו הנעלס

 חכמה על מורה יה כדפירשנו ידוד שס הוא
 ובינה חכמה בסוד הנעלס דעת בסוד ובינה

 זהו הנגלה בתפארת שהוא ידוד בשוד ולא
 לנביאות זה הגון אומר יהודא ר׳ יאשיא ר' דעת
 חדשו שלא מה גדול חידוש ג״כ לנו חידש

 משה של שנשמתו מר לדעת בין ואמר הראשוניס
מתפארת מר לדעת בין מלבר מתפארת אצולה

ג .ה
ס. מסכת פהגדת אר!״ל שהד תשאלני ואל *) דד  ר׳ אמר :

 וחכם ומשיר נכור מל אלא שכינתו משרה הקכ״ה אין יוחנן
 הכנות לכל נדיך היה שמרע״ה משם משמע ממשה וכלן ועניו

 הכנות צריכים ■היו הנביאים שאר נס. כי ■נלמוד משם שהרי אלו
 מוכרח אתה כרחך כל כי. נשיבך והנה למשה שהיו כמו אלו

 כפירוש שהרי אלו הכנות בלי ה׳ נביא היה מרע״ה כי לומר
 שיהא לך פסל■ שנאמר משה העשיר הלוחות מפסולת ארז״ל

 הלוחות פסולת לו שהיה קודם הי מבואר הנה שלך הפסולת
 הקב״ה שהרי ה׳ נביא היה ועכ״ז עושר של ההכנה לו היה לא

 מאמרים שהס תאמר שמא הלוחות שנפסלו קודם עמו דבר
 נבואת ודאי אלא חולק בלי בנמרא נזכר זה שהרי חלוקים
 וכלן בנמרא שנזכר ומה כדפירשנו הכנה בלי היתה מרע״ה
 כל כי ידועה זה והוא קבינה הקדמה כשנקדיס לך יובן ממשה

 ההוא השלימות לקבל יוכל לא מזולתו שלימות איזה שיקבל דבר
 הזולת. עס ודמיון התייחסות קצת לו שיהיה א״ב אלא מזולתו

 ודמיון יחס קצת שאותו באופן ממנו השלימות שמקבל ההוא
 .לקבל מוכן וכלי הומר כמו לו יהיה ההוא הזולת עס לו שיש

 ודמיון התייחסות שום לו אין אס כי מזולתו ההוא השלימות
אינו הוא ואס כלל מבעו אינו א״כ וכלל כלל ההוא הזולת עס

 בגופו לממה נשמתו כשבאה תימא לא דלגאו
 הרמפה ממקומה. ונעתקה נפרדה משה של

 הנגלה תפארת בסוד בשרשה נשארה ולא חלילה
 לא.נשארה :ר׳.יאשיה ולדעת מאיר ר׳ לדעת

 ובינה חכמה בסוד י״ה בסוד ו״ד בסוד בשרשה
 מרע״ה היה זה שמצד עד אי״ן .עמקי בסוד
 ברוך מלמעלה באיס אנחנו כלנו כי אחד כאיש
 מלמעלה בא שלא בעולס דבר שוס לך ואין הוא

 נשמות בין חלוק. היה לא זו ובבחינה הוא ברוך
 כן מפני. ישראל של נפשוה שאר ובין מרע״ה

 כי לנביאות הגון.זה כי הכי תימא לא אמר
 ולממה למעלה בו קשורה היא הקדושה הנשמה

 ולמעלה בגופו לימצוה ׳קצותיו בשני המקושר כחבל
 שמצד עד מעלה מעלה עולמות במרומי באצילות

 דרך הנבואה עליו להשפיע הוא ■ וראוי הגון זה
 הנבואה אין חז״ל שזכרו כלל הכנה בלי החבל
 במרע״ה כי ועשיר גבור 'חכס על אלא שורה

שהיא נשמתו מבע מצד כי *) הכנה צריך אין
 קשורה

ה ׳
 מטבעו אינו שהוא כיון ממנו שלימות לקבל יכול אייך כלל טבעו
 וההכרה הידיעה ■ שלימות לקבל יכול אינו הצומח בזה המשל
 לקבל יכול אינו הדומם וכן כלל טבעו שאינו מפני מדבר מהחי

 כשיש אמנם אך כלל טבעו שאינו כיון חי מהבעל החיים שלימות
 המשפיע זולתו ובין שלימות. לקבל הצריך בין ודמיון יחס קצת

 לקבל מוכן וכלי חומר הוא ודמיון יחס קצת אותו אז 'השלימות
 מטבע זה על האמתית והראיה והמופת מזולתו ההוא השלימות

 לא הדומם כי תראה הלא כלן הירח הגלגל תחת הנמצאות כל
 טבעו לפי השגתו שזהו דומם שהוא מה ר״ל מינו אלא ישיג
 מהם מורכב שהוא יסודות הד׳ דהיינו ממינו למטה שהוא ומה

 הוא לדומם כי.המהווה הצמיחה דהיינו מעילתו מה. דבר ומשיג
 ■ בדוממות ומצמיחם ומחברם יסודות ד' שמרכיב ני'ל הצמיחה

 באחור כך כל צמיחתו כי דומה נקרא לזה אשר לאט לאט
 וזהו לאט.לאט צומח הוא ועכ״ז ונרגש ניכר שאינו עד ועכבה
 והנה הצמיחה שהוא מעילתו מעט שמשיג טבעו לפי השגתו

 הצמיתה שהוא עילתו עם לדומס ש־ש ודמיון יחס■ קצת אותו מצד
 לעשה הוא הצמיחה. עם לו שיש ודמיון יחס מעט אותה הנה

 בצמיחה ונרגש ניכר ממש הצמיחה. שלימות לקבל מוכן וכלי חומר
ממש ונרגש שניכר עשב או אילן יצמח שהואטלומס שמארן עד

בצמיחתו . ■
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 המקושר כחבל אצילוח . עצמות ■ פרום קשורה
 בגופו מקושר היא׳ ולממה למעלה האחד בראשו
 למעלה שהוא הנשמה זה מצד הנה ■ השני בראשו
 שהיא למטה לנשמה החבל דרך הנבואה משפיע

 לנבואה זה הגון שאמר וזהו ’ הכנה בלי בגופו
במרע״ה שנאמר הסוד ג״כ וזהו הכנה בלי

כי לאלקיס לו תהיה ואתה לפה לך יהיה הוא
 הדעת בסוד למעלה נעוצה מרע״ה של נשמתו .

עד הנשמות שאר של הקדושות מכל למעלה

ג ה
 הצמיחה צירת שלימות וקפלה דוממת צורה מכלל יצא הנה בצמיחתו

 לסי ■ השגתו נקרא שזה צומח שהוא מה ר״ל מינו ישיג הצומח וכן
 שנתהוו הדומם דהיינו ממינו למטה שהוא מה וישיג טבעו
 שהוא מעילתו מה דבר ומשיג בו המורכבים יסודות והד' ממנו

 משיג והוא מרגיש ניזון עצם הוא החי גדר עצמות כי החיות
 נקרא שזה טבעו לפי בצמיחתו נרגש שהוא ההרגש מן מה דבר

 שיש ודמיון יחם קצת אותו מצד והנה צמיחתו ר״ל הרגשתו
 נעשה ודמיון יחם קצת אותו הנה עילתו שהוא החי. עם לצומח
 יעשה עצמו הצומח שמן החיות שלימות לקבל מוכן וכלי חומר
 הוא הצומח כי החיות גדר שהוא מרגיש ניזון עצם חי בעל

 הזרעיית ומטפה הזרעיית הטפה נעשית שממנו חי בעל של מזונו
 שהוא מה ר״ל מינו את משיג תי הבעל וכן חי הבעל נעשה

 מה וישיג טבעו לפי עצמותו שהוא ומרגיש ניזון עצם חי בעל
 הצמיחה שהרי נתהוה שממנו הצומח דהיינו ממנו למטה שהוא

 וקרניים עצמות בו שיש טבעו לפי דומם וישיג בטבעו נמצא הוא
 הדומם טבע שהוא נרגשים שאינם טבעו לסי ושערות וטלס־ם

 מה דבר וישיג בו שנמצאים טבעו לפי יסודות ד׳ טבע וישיג
 השכל אמנם אך האמתי השכל לא והדבור השכל שהוא מעילתו
 ■ והכרה דמיון לה׳ יש זה מצד אשר כח.הבנה באדם׳ המכונם

 אל לקרב ממנו לזון מזונה ולהכיר מינה ולהכיר בעלה להכיר
 ידיעיית הכרה מכרת זה כל לה המזיק מן ולברוח לה הנאות

 יחם קצת אותה מצד הנה חייובית טנעיית הכרה לא רצוניית
 יחם ק^ת אותה הנה עילתו מדבר חי עם חי לבעל שיש ודמיון
 עצם כי מדבר חי שלימות לקכל מוכן וכלי חומר נעשה ודמיון
 אבר' מחזיק אבר ארז״ל כעניין חי בעל בשר הוא אדם של מזונו

 הנאכל חי בעל של שהבשר באופן הנפש ■מחזיק, ־לנפש הקרוב כל
 ונברא נוצר הזרע״תי ומטפה הזרעיית הטפה נעשית עצמי ממנו

 מדבר ה־ בעל נעשה חי הבעל שמעצם עד ית׳ בכחו האדם
איזה שיקבל דבר כל כי המציאות חכמת מטבע מבואר לך הנה:

ה

 מרכבתו כי לאהרן אלקים כמו בשרשו שהוא.
 וכן הדעת מסוד למטה בחסד הוא; אהרן של ,

מצד כי לפרעה נתתיך אלהיס משה גבי נאמר
 וקשורה האצילות בעצמות נעוצה שהוא נשמתו
 כרצונו בפרעה לעשות עליו ומשפיע בגופו למטה

 בכל לפרעה אלקיס כמו. הוא זה מצד הנה
ותפילה הכנה בלי לו יקס ויאמר יגזור אשר

 והמופתים האותות נעשו לבד ברצונו כי לאלקים
הגיע עד ורצונו נפשו אות בכל והמכות כאן'

 .שכלינו
ה ״

 כשיש כן אם אלא מזולתו השלימות לקבל יוכל לא מזולתו שלימות
ודמיון יחס קצת שאותו באופן זולתו עם ודמיין יחם קצת לו

זולתו שלימות לקבל מוכן וכלי׳ חומר הוא זולתו עס לו שיש
 אין שאמר המאמר דברי יובן זו הקדמה כשתבין בני ועתה

 כי והוא ממשה וכלן ועשיר גבור הכס על אלא שורה הנבואה
 שמצנור עד נבואה של הגדול הצנור היה שמרע״ה להיות

 אספה שנאמר כעניין. הנביאים הל על הנבואה נשפע היה נבואתו
 עליך אשר הרוח מן ואצלתי וגו' ישראל מזקני איש שבעים לי

 נבואתם שלימות מקבלים שהיו הנביאים שכל באופן עליהם ושמתי
 איזה מקבל כל כ* המציאות טבע מחכמת׳ מבואר והוא ממשה

קצת איזה לו יש כן אס אלא לקבלו יוכל לא מזולתו שלימות
וכלי תומר לו יהיה דמיון קצת שאותו באופן עמו ודמיון יחם

 משרה שהקב״ה נביא כל כן מפני ההוא השלימות׳ לקבל מוכן
 יחס קצת לו שיש א״כ אלא נביא להיות יכול אינו עליו שכינתו
 המאמר מפרש לזה והטעם וחכמה ועושר בגבורה משה עם ודמיון
נבואתם יונקים הנביאים שכל מפני ר״ל ממשה וכלן בעצמו

משה עם ודמיון יחס קצת להם שיהיה צריכין משה ע״י מהקב״ה
 ג״כ להם שיהיו צריכין במשה תוארים ד' אלו מצינו1והואיל,

 לקבל כלי.מוכן להם יהיו תואריס שאלו באופן תוארים אלו
 ממשה וכלן שאמר מה המאמר ידוייק ובזהו ממשה הנבואה

 פרק שבת מסכת בהגדת שנאמר כמו במשה כלן אמר ולא
 אלו הנביאין צריכין למה הטעם לנו לרמז שרצה אלא המצניע

 להיות צריכין ממש̂י נבואתם■ שיונקים מפני ואמר תוארים ד'
 זו הכנה צריכין הנביאים הל כן ומפני כדפירשנו בקצת לו דומה

 - הנשמות מהל למעלה אצולה נשמתו להיות עצמו מרע״ה אמנם ,
 של בגופו שלה הקדוש התבל ■דרך ומשתלשלת האצילות בגוף
 זה מצד הנה שיתבאר כמו הרמתה במקומה נשארה ועכ״ז משה
 בלי אף שלו הקדוש החבל דרך מהקב״ה הנבואה לקבל מרע״ה יוכל

הג״ה: כאן עד הכנה. בלי אף ר״ל זה'לנבואה הגון שאמר וזהו הכנה



3 נע}מות מדריגות חלוקי ט׳ ומעד4
 גזה ונפסיק השער בזה לפרש .הדל שכלינו

 חדש ושס אסד בשער בעז״ה ונחחיל עתה
:יקבנו

נשמות: מדריגות חלוקי ט׳ שער
ך  בצהרייס כשמש שכלינו לעיני מבואר ך

 מעצמות אצולות הקדושות שהנשמות
 גילי לבני ולהועיל ללמד כדי אמנם האצילות

 צדק במעגלי להנחותם מערכי פחות כערכי.או
 כל לא כי תדעו הנה התורה אמתת ודרכי
 השרידים אס כי כאלה קדושות לנשמות זול אדם
 סגולה אנשי הדור יחידי עליהם קורא ה׳ אשר

 ויש האצילות מעצמות הבאים נשמות יש כי
 רוחות ויש הבריאה מעצמות הבאים נשמות
 מעצמות הבאי' נפשות ויש יצירה מעצמות הבאים
 בארוכה זה עניין סוד שביארנו כמו אופנים

 רוח נפש סוד בשער לברכה מל שפע בספרינו
 ואית מהימנא במאמר.רעיא ראשון בפרק נשמה

 דאינון מדות מאריה תורת סתרי מאריה אחרנין
 השער בכל וכן קדישא ממלכות נשמת*ן ירתין
 בפסו׳ ע״ה רשב״י מאמר וכן ז׳ פרק עד ההוא

 מסמרא אימן בצים הבנים על אם תקח לא
 בניס מממרון דנער מסמרא אפרוחים דאופניס
 קינא דאיהי שלם סכת דאיהי דכורסייא מסמרא

 מאמר אותו סוד פירשנו ■ וכאשר וכו' דשכינתא
 ותשתה משם דרוש הנז' משער ז׳ פרק בארוכה

 לא פרק אותו אמנם צמאך ותרווה חיים מיס
 ושנית'הפרקים קרית לא אס אמתתי על יובן

 כמו הס שלפניו פרקים השש׳ כי לו הקודמים
 יש כי רשב״י מדברי מבואר■ וכן אליו הקדמה

 מסמרא לשונו וזה לנשמה נשמת בין חלוק
 'מסמרא כבנים אם ישראל אמרין נאצל דכבוד
 שרצונו כעבדים אם ישראל אמרין נברא דכבוד
 'לפני בדין שעומדין השנה בראש ישראל לומר

 יעמיד היום עולם הרת היום ואומרים הקב״ה
עצמם וישראל ונו׳ עולמם יצורי כל במשפש

 הוא מקום מאיזה נשמתן מקור יודעים אינם
 נשמתם או ,ב״ה אלקא שהוא מאצילות היא אם

 של שימושו עושה שהוא הבריאה מעולם נברא
 במה עליו ליושב שמוש שעושה בכסא אצילות
 כסא בריא׳ נקרא כן מפני, אשר עליו שיושב
 אצילות לכבוד ומשרת ושמוש כסא שהוא הכבוד
 הקב״ה לפני ומתפללים עומדים הם כן ומפני

 מעצמותך אצולה נשמותינו אם רבש״ע ואומרים
 אתם בניס כעניין אבינו ואתה בניך אנחנו א״כ

 בנים על אב כרחם רחמינו א״כ אלקיכס ליחה
 אנחנו, א״כ הבריאה מעולם נברא נשמותינו ואם
 ושמש כשא שהוא הבריאה מצד עבדים לך

 שאתה כמו לנו אדון ואתה לאצילות ומשרת
 אדון אפה כן אותך משרת שהוא לבריאה אדון
 כי כעניין עבדים לך ואנחנו הבריאה מצד לנו
 תלויות לך עינינו כן על עבדים. ישראל בני לי

 מבואר הנה משפמינו כאור יתוציא. שתחנינו עד
 דאצילות לנשמה זוכה אדם כל לא כי מזה
 בספרינו שפירשנו למה סותר שזה תשאלני ואל

 ■שנה מאה בן בהקדמתינו לברכה על שפע
 הנשמות. ידוע שם לשונינו וזה דברינו בתחילת

 אשר ממעל אלקא חלק הס ישראלית אומה של
 ממש, חלק עמו ה׳ חלק כי הפסוק רמז זה על

 חכמה ראשית בעל פרשו זה בדרך וכן וכו׳
 מאצילות נשמתם ישראלית אומה כל דמשמע

 ישראלית שהאומה בזה וכונתינו רצונינו ממש
 המעשים ומצד הירושה ■מצד ובכחס בידם יש

 האצילות מעצמות קדושה נשמה להם להיות
 וירית לה זכי ז״ל רשב״י כמאמר הוא ברוך

 הנז׳ פרק ראשון בשער אותו שפירש,נו כ<?׳ו sלר
 להגביר יכול מישראל י אחד כל כן על אשר

 תשאלני ואל אצילות עצם שתהיה עד נשמתו
 כן נשיבך לכלס אחד משפע יהיה ■ לא למה

 שזוכה מי לכל שוה לכלן הוא .אלקי המשפע
 הדבר זה אמנם אך ח״ו עוב מונע ואינו אליו
חו.ץ שמיס בידי והכל אדם של בבחירתו תלוי

.■מיראת. ■



יחטותtנע מדריגות חלוהי ט׳ שער
 חביד אחי אהובי אפס והנה שמיס. מיראפ׳
 ששאלנו הקושיא נפלה אלה בדברינו הנה ,ורבופי
 אם שער באופו ששאלנו מהחצי יופר ד' בשער

 ממעל אלקי חלק ממש הס ישראל של הנשמוח
 ויהי׳ ח״ו אלחוח ישראל נשמוח כל יהיו א״כ

 ישראל מאנשי אנשיס מספר כפי ח״ו אלקוח
 הוא כך וכו׳ מהמשלשיס קשה יופר וזה וכו׳

 כל לא כי הוא הפשובה הנה השאלה. נוסח
 כזו קדושה לנשמ׳ זוכה אדס כל ולא האנשיס

 ואס המעשה אנשי סגולה אנשי דור יחידי רק
 לס נוח אלה דברינו סוך כל סוך ■נוקפך ■לבך
 אמרנו פניס כל על שהרי ח״ו למשליש חזוק

 נשמופיהן מעשה ואנשי סגולה ואנשי דור שיחידי
 קושיא והדרא אלקא עצמוח האצילוח מעלמוח
 אלקוח יהיו צדיקיס של נשמוח אופן לדוכפא

 ח״ו הצדיקיס כמספר אלקופ מספר ויהיו ח״ו
 עיניכם אאיר הנה הצדיקים• מספר כפי ויפחלקו
 ולא דרכיכם לבמח פלכו למען לבכס ואשכיל
 שפירשנו מה ידעפם כבר הנה ח״ו חכשלו

 בקדושפה. שהנשמה דרכיו הודעפ בשער למעלה
 *) האצילו׳ בעצמו׳ נעוצה למעלה פעמיד הרמפה

 ובעצמופ וממדריגפה הרמפה ממקומה פזה לא
 לו דומה ממש עס.האצילופ עמו היא >האצילופ
 עד ח״ו ממנו נפרדפ ואינה האצילופ באחדופ
 נקרא הכולל האצילופ עם נשמה חלק שאופה
 המפחלק החומר בגוך מפחלקח ואינה אלקא

 ואס מפינו כזה דבר להוציא לנו חלילה ח״ו
 משה נשמח בין יש חלוק מאי א"כ לומר לחשך

 הצדיקים שאר נשמח בין או אברהם נשמח ובין
 אין פאמר שמא מאצילופ אצולה שנשמופיהן

כל ארז״ל שהרי חלוק יש באמפ שהרי חלוק

 רשב״י בדברי מבואר הרמתה ממקומה תזוז לא שהגשמה *)
 ורוחו גפשו קורא שהוא בלילה אויתיך פשי5 במאמר ז״ל

בשר פל ורוח חי כל לפש בידו אשר מהפסוק מוכח וכן למעלה

 צדיק וכל עצמו בפני עולם לו יש וצדיק צדיק
 יהיו דברינו ולפי כבודו לפי מדור לו יש, וצדיק
 אס וכן הכלל עם החלק אחד עצמוח כלס

 הכל הכלל עם הנשמה חלק אס לשאול נפשך
 נשיבך והנה חלק נקרא למה מפחלק ואינו אחד

 הראשון באדם שארז״ל מה פדע הנה ונשכילך
 פלוייס מהם יש הנשמוח כל כללוח בו שהיו■

 בגופו מהם ויש בזרועו מהם ויש ראשו בשערוח
 זה מאמר בודאי והנה וכו׳ ברגלו מהם ויש

 הענין אבל ■ השכל עיני מבהיל הוא פמוה
 לבך ישיאך אל ונאמר לך שנבאר כמו הוא

 כפשועו המאמר זה להבין שכלך עיני להעעוח
 הגשמייח בזרועו או הגשמיים ראשו שבשערוח

 שיהיו הגשמייח ברגלו או הגשמיים בגופו או
 חלילה ח״ו הנשמוח כל כללוח בהם פלוייס

 יהיה איך כי בזה כיוצא או כזה להאמין לנו
 פכליח רוחניח הקדושוח הנשמוח כמו רוחני ..דבר

 בזרועו או בשערוח פלויס יהיו איך הרוחנייח
 להיוח כי הוא הענין אבל ברגלו או בגופו או

 העליונה הנשמה היא הראשון אדם של שנשמפו
 וחוה אדם ע״ה רשב״י ר15וכמא הנשמוח מכל

 דדו פימא ואי הבריאה אחר הוי פרצופין דו
 וכן נגליח הוויה חמן איח לא הוי בחכמה

ויבן לשונו וזה ז״ל להרשב״י אחר מאמר נמצא
 דא האדם מן לקח אשר הצלע אח אלקיס ה'

דאמצעיפא עמודא דא האדם אל ויביאה חכמה
משה כלח ודאי איהי צלע והאי דמשה דרגא
כי מבואר. מאמרים שני מאלו נראה והנה

 מבינה היה הראשון אדם של נשמחו מדריגח
 מאמרים שני אלו שפירשנו וכמו מבינה ולמעלה
פרציפין דו משער ג׳ ופרק ב׳ פרק ארוך בביאור

והנה
ה '

 שהנשמה ראשית,חכמה צעל האלקי מהמקוכל מוכח וכן איש
 ה׳ חלק כי מהפסוק ראיה שמייא כמו ולמשה למעלה מקושרת

הג״ה: ע״כ וכו' שזיר כחכלשהוא נחלתו חכל יעקג וכענין עמו
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 מקובלי׳ קצפ שאמרו עד גדולה כשמפו מדריגת והכה

 משה דוד אדם גלגול הוא אדם של נשמתו כי
 ראשינו נכניס ולא משיח דוד אדס אמרו וקלתס

 נשמה שהרי הוא איך •הגלגול סוד לפרש עתה
 תתגלגל ואיך הרמתה ממקומה תזוז לא קדושה

 עתה־ לצאת שלא כדי לפרש מקומו כא] אק כי
 עוד תדע זה שתדע אחר והכה לעניינינו חוץ
 'היו *) הנשמות מכל עליונה שנשמתו מצד כי

 כשמ׳ היה אלו לאפוקי הנשמות כל בו כלולים
 כל לכלול יוכל לא.היה מנשמתו גדולה יותר

 כיצד והא ממנה• גדולה נשמה יש שהרי הנשמות
 ידעת כבר הכה הנשמות כל בו כלולים איך
 פרקליש לו קונה אחת מצוה העושה שארז״ל מה

 שמואל רבי אמר שארז״ל מה ידעת וכבר אחד
 אחת מצוה העושה כל יונתן ר׳ אמר נחמני בר

 הבא לעולם לפניו והולכת מקדמתו • הזה בעולם
 מזה .המובן הכה צדקיך לפניך והלך שנאמר
 לפניו והולכת מקדמתו במצוה מדקאמר המאמר

 מלחך והוא חיית בו שיש חיוני דבר הוא
 הפרקליש הוא והוא הבא בעולם לפניו הממליץ.

 הראשון במאמר ואמר הראשון במאמר שנזכר
 לו ועושה ובורא קונה ^הוא אחת במצוה כי

 .לו יעשה עצמה מהמצוה דמשמע אחד מלאך
 שהמצו׳ השני במאמר ג״כ שאמר וכמו המלאך
 כיצד הא זה על וקשה לפניו הולכת כעצמה

 אך1ומג פרקליש פרשית אחת ממצוה יעשה איך
 אאיר והנה רוחניים אברים רמ״ח בו שיש שלם

 עשה מצות רמ״ח כי תדע הנה ואשכילך עיניך
 רמ״ח הוא ברוך העליון האדם קומת שיעור הס

ידוד ■ רמז בה יש מצוה וכל קדישין שייפין

ג ה
 משה של <שמתו ט למעלה שפירשנו למה סותר,. זה וחין *)

 אחת גשמה וכלה הוא אמת שבנשמות עליוגה מדריגה היא
; עכ״ה הגלגול בסוד והוא

 אמת רמ״ח הוא העליון החדס קומת שהרי' תשאלני ואל **)
רמ״ח כו נכלליס הס תעשה לא מצות שס״ה כי הוא

 מצוה כי מהימנא וברעיא בפיקונין כמבואר
 כל כללית וידוד-הוא ירוד עולה ב״ש בא״ת

 לדור .זכרי וזה לעולם שמי זה בסיד הקומה .
 זכר״י שס״ה עילה י״ה עם שמ״י תצרך דור
 עכין סוד שפירשנו וכמו רמ״ח עולה ו״ה. עם.
 בן בהקדמתינו לברכה של שפע בספרינו זה

 גידין שס״ה קדישין שייפין רמ״ח שהן שנה מאה
 על בסוד **)׳ ב״ה העליון האדם של קדישין
 מלמעלה עליו אדם מראה למות הכסא דמות
 ה״א יו״ד כזה במלואו העולה ירו״ד שם שהוא
 אדם נעשה וזהו'הסוד אד״ס כמנין ה״א וא״ו

 בצלם ■למעלה אדם שאנו כמו ר״ל בצלמינו
 בתחתונים למשה אדם נעשה .כן ושס״ה רמ״ח
 הכלולה הנשמה שהוא ושס״ה רמ״ח בצלם

 ולא באמת אד״ס נקראת שהיא ושס״ה מרמ״ח
 נשמה■ של לבישה הוא והבשר הגוך כי הגוך

 ובשר עור איוב שאמר כעניין אדם הנקראת
 ,אס מזה מוכח תסוככני וגידין ובעצמות תלבישני

 הס^ והגידין והעצמות הלבוש הס והבשר העור
 כרחך .על אלא האדם הוא מי א״כ הסכך

 באמת אדם שנקראת האדם עיקר הוא הנשמה
 אמר וכן ועצמות וגידין ובשר בעיר שמתלבשת

 דייקא בשר על יסך לא אדם בשר על הפ.סוק
 מרמ״ח כלולה הנשמה כי מזה מבואר הוא הנה

 תרצה 'ואס קדי.שץ גידין ושס״ה קדישין שייפץ
 תיבות וסופי תיבות ראשי קח סידה לראות

 מספר מכוון וממצא ׳נשמה׳ '׳רוח׳ ׳נפש׳ של
 באריכות זה כל שביארנו וכמו ושס״ה רמ״ח

 מאה. בן בהקדמתינו לברכה י של שפע בספרינו
בצלמנו אדם נעשה חלקים אמר עליה אפל שנה

. כמו,
ה ״

 כאן עד רמ״ח ככלל והכל וינאי נתפכטו ומהם עשה מצית
: הג״ה

 המו ופס״ה רמ״ח שהם •כחותיו עם דכר והקכ״ה .
 אדם נעשה שנה מאה כן כהקדמתינו עניינים שפירשנו

הג״ה: כאן עד
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 לממה חדם נעשה כן ושס״ה רמ״ח שצלמנו כמו
 אינו הקב״ה. '■כי ושס׳׳ה מרמ״ש הנשמה שהיא

̂. לא  פכליס רוחניי הוא אבל ח״ו כשר ולא גון
 בדמותו'וצלמו נשמה עשה ק כמו■ הרוחניים

בקב״ה שהם וכמו ושם״ה ברמ״ח רוחניית
 הם ק כמו הפשוע אחדותו אחד בכח■ באחדות
 ואיך כח'הנשמה באחדות אחד בכח בנשמה
 על מורה והמניין המספר .שהרי זה אפשר
מבע שזהו הבדל ועל חלוק  והתירן המספר. '

 כלול הוא וגיד גיד וכל 'ואבר אבר כל כי לזה
 שבזה מה לומר תוכל שלא עד ■ושס״ה מרמ״ח

 מורה ח״ו שהיה בזה אין שבזה ומה ■בזה אין
 בזה יש שבזה מה אלא הבדלן ועל חלוקן על

 הבדל ואין אחד עצמות. והס בזה יש שבזה ומה
 זה ומצד ועלול עילה שבין מה אלא ביטהס

 העוש׳ כן ומפני ועלול עילה צסוד נספרים הס
בכל כי כלס קייס כאלו כתיקונה אחת מצוה
וכמבואר .באחדותה :,כלס5כלוליס ומצוה מצוה

 פקודא דקיים מאן כל לשונו וזה מהימנא ברעיא
 פקודין רמ״ח מקיים כאלו יאות כדקא 'חד

 מכל כלילא איהו דלאו פקודא דלית עשה
 ובכל ומצוה מצוה שבכל נמצא על׳ל רמ״ח
בזה יש שבזה ומה כלס כלולים ואבר אבי
 מצוה ■ העושה .כן ומפני בזה יש שבזה יומה
 בכל . שלס אחד מלאך יעשה כתיקונה אחת

 כל כי בעדו שממליץ הרוחניים אבריו רמ״ח
 בזה יש בזה שיש מה כי ״ח מ ר מן כלולה מצוה
ומה ב־ניהם הבדל ואין בזה יש שבזה ומה

הו,
 ג״כ אמר ולא רמ״ח מכל כלילא אומרו בעעיך יקרה ואל

 חזא פקודא המקיים כל אמר דכרישא מפגי אשיכך .שס״ה
 כל כמעשה וקיים עשה כאלו עשה מלות מעשה■ שעשה שפירוש

 כל כמעשה וקיים עשה' כאלו לומר יוכל לא ושם׳ עשה סמצות.
 כן מפני ת״ו ופגם וחמא ועון גריעותא שזה תעשה לא מלות
 שני תירוץ ועוד שס״ה הזכיר ולא רמ״ח כן גם כסיפא אמד
: הג״ה ע"כ עשה. כמלות נכללים הם ׳תעשה לא מלות ■כי

 ועלול עילה בסוד הוא ושס״ה לרמ״ח שנמנים
 לברכה על שפע בספרינו סודו שפירשנו כמו
 מזה ויותר שנה מאה בן בהקדמתינו ׳מזה קצת

 אחד הוא ועשר עשר .הוא אחד ראשון בשער ■
 פרק ובפרע אבי״ע סוד ג׳ בשער מזה ויותר

 מזה ויותר הקנה בן כחוטא רבי בתפילת ח'
 הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר ו׳ בשער
 להבינו ועלול עילה סוד כי וכו׳ המוחות ובסוד

 לפי והנה עמוק עמוק עניין הוא מתכונתו על
 ממנו העלול של ראשו נקרא, הראשון העלול זה

 נעשה שלא עוד כל סופו נקרא השני והעלול "
 השט מהעלול שלישי עלול וכשנעשה שלישי עלול
 ראש ׳הראשון העלול נקרא הראשון העלול בכח

 סוך כקרא השלישי והעלול תוך השני והעלול
 השט בכח הג' מהעלול ד עלול עוד וכשנעשה

 לתוך והג' לראש ג״כ השני יחזור הראשון ובכח
 מעלול ה' עלול ויעשה יחזור אם וכן לסוך והד׳

 העלול יחזור והא׳ והב׳ הג׳ העלול בכח ד׳
 זה שבאופן לסוך והה׳ לתוך והד׳ הג׳'לראש

 ואעפ״ג ראשיים והרבה הרבה עלולים יהיו
 ואופה ממנו להעלול ועלול עילה אחד כל יהיה

 וכן ממנו לעלול עילה להיות יחזור העלול
 זו שבבחינה ■עד מזה זה יעשה הרבה עלולים
 תוכיים אמצעיים עלולים והרבה הרבה תמצא

 הרבה וכן ממט להעלול עילה אחד כל ואעפ׳יכ
 אחד כל יהיה ואעפ״כ סופיים עלולים' והרבה

 בשערות שתמצא. כמו ממנו להעלול עילה
אחד ושיער עגול הוא שהראש הראש

עומד
ה ״

 ההולכים קווץ שני סוד והמכין שכלי כמופת מוכרח הדכד זה *'־'•■)
לרחו.׳ ומתפשמיס הולכים שהם ויותר תכלית כלתי עד למרחק

 אחד מרכז על לכא לזה זה עולמית יגיע לא ועכ״י מתקרכין הם
 המכין שכלי כמופת הוא .ומוכרח הדמיון אלל נמנע הדכר וזה
 שכראשן השערות סוד יכין אחד מרכז על יקרכו לא למה זה סוד
 ששיער מוכרח הוא עיגול מלידה עכ״ז שוים שהם נראה כי הגס
:עכ״ה השערות ככל הוא וכן השני מהשיער כגוכה יותר עומד אחד



3 נשמות מרדנות חלוסי ט׳ שער8
 ע''פ t|6 השני משיער בראש למעלה יותר ;עגמך

 מכריח, העיגול עכ״ז בגובה שווים 'שנראיס
 יש כן כמו מהשני למעלה יותר שהאחד בשכל

 בנשמתו ר״ל ראשו ששערות :שתלויים נשמות
 שהרי נשמה של ראשה בכלן שהם שייפין באות!

 גידים ושס״ה אברים רמ״ח יש לנשמה גם
 קצת וכן ראשיים. עלולים בסוד והם כדסירשנו

 ר״ל אמצעיים עלולים והם בגופו תלויים נשמות
 ג״כ לנשמה יש שהרי תלויים נשמה של בגופה

 בזרוע׳ וכן הרוחניים אברים • בכלל רוחני גוף
 ועכ״ז סופיים. עלולים נקראים והס ברגליה וכן
 מזה זה עלולים כלם כי אחת נשמה כלס הם
 שגוף כמו כי והסוף והתוך הראש מזה וזה

 בכלל אבריו כל יסודות ד' מן המורכב האדם
 מן מורכבים שווים כלם רגלו זרועו גופו ראשו

 הרמוז ראובן משל דרך תאמר כאלו יסודות ד׳
 ראובן של זרועו זה ראובן של ראשו זה לפנינו

 כן אס ראובן של רגלו זה ראובן של גופו זה
 ראובן בשם הרמוז שהוא אחד עצמות כלם הס

 הנקרא ראובן של האבר שזה חלוק ̂ש ועכ״ז
 הנקרא ראובן של מהאבר חשוב יותר ראש

 יופר א׳ אבר אברים בשאר וכן גוף או זרועו
 אחד גוף הס בכלל שכלם אע״פ מחבירו חשוב

 בראש שאפילו עד בשו׳ יסודות ד׳ מן מורכבים
 השני מאבר חשוב־ יותר אחד אבר תמצא עצמו
 יותר והלשוך, מאזנים חשובים יותר עיניס שהרי
 על חף מכלם חשוב יותר והמוח מהפה חשוב

 עכ״ז יסודות ד׳ מן אחת הרכבה שכלם פי
 תמצא כן כמו אחד בגוף מדריגות תמצא

 משל דרך אברים. שאלו עד בנשמה מדריגות
 לגופו ואלו ראשו לשערות נמשלו גדולתן■ לערך

 ומדריג׳ מעל׳ אחד וכל לרגלו ואלו לזרועו ואלו
 הם י החלוקים וכל עצמותו כבוד לפי לעצמו
 .השוה אחדות עצמותם שהרי ועלול עילה בסוד

 אצילות עצמות הפשיעות תכלית פשיעות רוחניית
שבץ ההבדל זולת אין'.הבדל בעצמותם אשר

 תבין אם ידיד.נפשי בני ועתה והעלול. העילה
 על אחד כל שלום יבואו צדיקים שאמרנו מה

 אחד כל משכבופס על ינוחו לו הראוי מקומו
 הנה עצמותו. כבוד כבוס לפי ומדור משכבו על

 הנשמות אצילות בעצמות למעלה כי בזה מתורן
 לו יש אחד וכל ונבדלים חלוקים הס הקדושות

 וכמו גמור אחדות הם ועכ״ז כבודו לפי מדור
 בשכלו .ירד בזה עוד נוקפו שלבו ומי שפירשנו
 הראשון בשער ויעיין לברכה מל שפע לספרינו

 מנוח ימצא עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד
 במשלים הדבור .הרחבנו שם כי לנפשו ומרגוע
 כל וכן צופים ונופת מדבש מתוקים אמתיים
 יותר בהם שיעיין ויותר אחריו הבאים השערים

 ונשמתו ורוחו נפשו 'שתתלהב עד לו יתיישב
 אס נאמנה בך וידעתי חדשה כבריה לעשותו

 תוסיף בו שתעיין ויותר נפשך תברכני בו תעיין
 שהעליתיך תחת ראשי על שינוחו ברכות לי

 מדריגת גדולת ללעת כזו גדולה למדריגה
עושה ולהכיר ולדעת ונשמתך ורוחך נפשך

 שמו וברוך הוא ברוך ומאצולה ובראה ויוצרה
לעד עלמייא לעלמי לעולם והקייס החי
 ונפסיק בזה לנו ידי נצחים ולנצח עד עדי

: השער

הנשמה: השור שער י׳ שער
 אחד עניין רק לבאר עלינו נשאר לא ך,(;ך,

 הוא כן כדעתנו שאם זה והוא פרמי
 הרמתה ממקומן זזים אינם הקדושות שהנשמות

 מאי א״כ אצילות בעצמות נעוצים שם ונשארת
 הוא שהרי דאצילות מנשמה לצדיק יש הנאה,,
 הנאה ומה עולמות וכמה כמה ממנו רחוקה

 המונחים זהב .דנרי אלפים אלפי באלף לנו יש
 .שלנו 'שהם ואומרים עונים וכלן המלך בהיכל

 מובת ואפילו בהן להשתמש הנאה שום לנו ואין
 בשר. מי כי בהם לנו אין ראייה של הנאה

באספקלריאות ידו״ה פני :לראות לגשת יוכל
הנוראות



̂ור שער י״ שער לן
 הוח.הנשמות וא״כ ויחי נשמתו לראות הנוראות

 נשמות לצדיקים שמייחסים ומה שלנו אינה
 ואין דברי׳ אונאות רק זה אין באצילות קדושות

 שהנשמה ח׳ בשער שפירשנו במה הקושייא לתרץ
 כמו הצדיק בגוץ» למעה מקושרת מעלה של

 אברהם צדיקים של שמותן בכפילת שפירשנו
 יתחדש כן אם משה משה יעקב.יעקב אברהם

 הקושיא והיא מזו גדולים יותר קושיא . לנו
 שהנשמה כן שאם זה והוא ד' כשער שהקשינו
 והנשמה הצדיק בגוף למעה מקושרת דאצילות
 חלק היא שהרי אלקא בגדר היא דאצילות
 בגופי למעה נחלקת והוא כדפי׳ ידו״ה מעצמות

 אלקות רבוי ח״ו תהיה א״כ צדיקים אנשים
 או כזה להאמין וחס חלילה הצדיקים כמספר

 והנה מתחלק אינו אלקות שהרי ועוד בזה כיוצא
 והוא קענה הקדמה לך כשנקדיס אך נביבך

 הקדושה בתורתינו שבא מה .ידעת 'כבר הנה זה
 את אלקים ויברא א׳ לשונות ד׳ אדם בבריאת

 ויפת ג' האדם את אלקיס ידו״ה וייצר ב׳ האדם
 אותו עשה אלקים בדמות ד׳ חיים נשמת באפיו
 בבריאת ■כפולים לשונות ד׳ אלו באו למה דקשה
 נשכילך הנה שנברא מה מכל יותר האדם

 הנשמה כי ידעת כבר הנה חיים אורחת 'ללמדך
 הרמתה ממקומה זזה לא מאצילות שהיא הקדושה
 אפשר אי כי הרמתה במקומה למעלה ונשארת
 אורה בהירות ופשיעות רוחנייותה לגודל לנשמה

 החשוך העב גופני הגשמי בעולם לירד'למעה
 ותש חלש הגשמי הזה העולם כי מפגי לערכה

 היא הנשמה שאור מפני אורה גודל לקבל כחו
 ובלתי*תכלי׳ גבול בלתי כללי אור אצילות אור
 תכלית בעל פרעי אור הוא הזה עולם ואור
 והבעל תכלית הבעל ויגביל יקיף ואיך גבול בעל
 הנה תכלית והבלתו גבול הבלתו את גבול

 ותש קעון מקומו תכלית והבעל גבול הבעל
 ובלי גבול בלי שהוא' כח ולסבול מהכיל כחו

כת תשות ענין סוד שפירשנו וכמו תכלית

 עצמותו מצד הן הגשמי הזה עולם וחולשת
 רוחניית לקבל ותש חלוש שהוא ועבעו זמהותו

 שנגבל קענותו איכות ■מצד הן אצילות אור
 ענין ביאור שהרחבנו וכמו רחקים בג׳ ונמדד

 בן בהקדמתצו לברכה על. שפע בספרינו זה
 מרגוע ותמצא משם דרוש בהג״ה שנה מאה

 אור שהוא הנשמה אור לומר צריך ואין לנפשך
 אפילו אלא לקבלו הזה העולם תשכח אצילות

 למכיה ומדריגות מעלות כמה שהוא מלאך אור
 תשכחו כי לקבלו יכול הגשמי העולם אין ממנה

 רוחות מלאכיו עושה כתיב הזוהר שכתב כמו
 לתתא דנחתין בשעתא עילאה באתרא הא

 מתלבשין לא ואי עלמא דהאי בלבושין מחלבשין
 ולא • לון סביל לא עלמא עלמא דהאי בלבושא

 כן הוא העניין ופירש עלמא בהאי למיקם יכלין
 שלוחיו שהם ומשרתיו מלאכיו עושה הקב״ה
 הוא אותם ישלח■ אשר מקום לכל רצונו עושים
 אור פשיעות רוחניית ר״ל רוחות אותם עושה

 של ■שליחותו עושים הס כי החומר הרכבת בלי
 ואימתי בעצמותם רוחניותם בפשיעות הקב״ה

 ברוחניות רצונו וממלאים שליחיתו שעושים כן הוא
 הזוהר ומפרש כן הוא אמתי בעצמותם פשיעותם

 שליחותו כשעושי׳ ר״ל עילאה באתרא הא בעצמו
̂וא העליון בעולם ר״ל העליון במקום  רוחני שר

 בעצמם הם ברוחניוהם ג״כ שליחותם עושים הם
 בלבושא מתלבשין לתתא דנחתין בשעתא אבל

 אותם שולח כשהקב״ה אבל ר״ל דהאייעלמא
 כמו בעוה״ז שליחות .איזה לעשות הזה לעולם
 כמו צדיק לאיזה לפעמים שנשלחים 'שמצינו
 להתראות שהוצרכו זה זולת או באברהם שמצינו
 ולהתראות לירד להם אפשר אי אז בעה״ז ולירד

 ללבוש 'שצריך התלבשות ע״י אם כי הזה בעולם
 גשמי העה״ז שהוא כמו גשמי בלבוש עצמו את

 הזה העולם הזה עולם בלבוש מתלבש לא ואס
 אורו כח גודל לסבול יכול שאינו וחלש כחו תש
ועוד עלמא לון סביל לא הזוהר שאמר וזהו

עעס
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 הוא י,המלאך כי 'להתלבש שהוצרך שני מעם
 שהוא עשויה עולם כי ר״ל עולם של שלישו
 אחד חלק דהיינו. חלקים 'לגי נחלק הוא עה״ז
 הארץ עבור עד הירח גלגל שתחת מה כל הוא

 המקיך הירח גלגל מן. מתתיל הוא שני וחלק
 גלגל וכל ערבות העליון גלגל ועד, הארץ את

 הבצלים כגלדי חבירו את ומרך.ך מחבירו גדול
 הארץ את מקיפים וכלם זה את זה המקיפים■

 שהעולם עד הירח• גליל תחת ש׳הוא העה״ז שהוא
 כגרגיר והקיפם גדלם לערך נחשב אינו הזה

 העולמות גדולים כמה 'הראתיך הנה חרדל
 הם מהגלגלי׳ ולמעלה הזה העולם המקיפים
 עוד שהם הגלגלים את המקיפים המלאכים

 ואם עולם של שלישי חלק והם גדולים יותר
 לקום יכול איך עה״ז בלבוש 'המלאך• מתלבש לא

 העומד דבר כל כי והעעם בעה״ז ולעמוד
 ממי גדול יותר שהמקום מקיפו המקום במקום
 גדול■ יותר המקום וכשאין המקום על שעומד

 יעמוד איך •וא״כ עליו לעמוד יכול■ אינו ממנו
 יותר והוא עולם של שלישו שהוא בגדלו״ המלאך

 שנחשבת בארץ יעמוד איך מהגלגלים. אפילו גדול
 המלאך נגד ממילא הגלגלים נגד חרד׳׳ל כגרגיר

 ■איך וא״כ חרד״ל כגרגיר אפילו נחשבת אינה
 הזוה׳ שאמר וזהו הארץ על בעה״ז לעמוד יכול
 יוכל שלא קמון ̂ המקום ר״ל למיקם יכלין ולא

 ^בלבוש להתלבש הוצרכו ע״כ אשר בו לעמוד
 המאמר פירוש ע״כ עה״ז בלבוש ומתראים עה״ז

 אפה נפש . בעל אם אדם בן ואתה פשועו לפי
 מלואו בכל ■ז עה אם לפניך אשר את תבין■ בין

 המלאך לקבל יכול י אינו וגדלו וארכו • ורחבו
 דברי מתוך מבוארים שהם מעמים ־שני מצד

 איך יקשה ק אס נימוקים מעמיס שהם הזוהר
 יוכל'ואיך הקמון הפרמי הגשמי יקיפהו,הלבוש

 הגדול אורו הלביש זה יקבל איך או■ בו לעמוד
 הנה הגדול המלאך.אורו •יפסיד■ לא בודאי הנה

■ הלבוש בעניין שכלך עיניי להאיר; אנחט צריכין

 בעולם צד■ בשום א׳׳א כל שתדע צריך הנה. הזה
 ברוחניותו בעצמו הוא שהמלאך במחשבתך שיעלה

 א״א^ ' הדבר זה בלבוש ויתעמך ויתלבש ויתכסה
 הוא הענין אבל יהיה ולא ולא-היה כדפירשגו

 ואינו ברוחניותו'. קייס עומד־ ■הוא המלאך כי
 בלבוש אורו מחשיך■ ואינו כלום מאורו נפחת

 קייס ונשאר הגלגלי' כל בגדל! מקיף והוא הזה
 והשליחות הלבוש עניין אבל י רוחנייותו ביודל ■

 לעשות כשצריך המלאך כי זה בדרך נעשה
 השפע׳ משפיע ■ הוא בעה״ז הקב״ה של שליחותו

 בהשפעתו ■ועושה ובורא בעה״ז הקב״ה בכח מכחו
 בשליחותו להראות שצריך מה כפי נברא איזה
 איש 'דמות לברוא בו המשפיע הקב״ה של בכחו

 ■מכחו ומשפיע ■■שיהי׳ מה או אנשי׳ דמות או
 שנעשה עד רצונו לפי ויעשה רצונו לפי שידבר. בו

 נברא ע״י פועל והמלאך הקב״ה של שליחותו
 שרואה חושב והאדם בו בעצמו הוא כאלו זה

 מדבר שהוא מפני בעצמותו שהוא כמו המלאך
 באמת אשר מדבר בעצמו המלאך כאלו עמו
 דברי. הוא■ מדבר הנברא שזה,■ ודבור דבור כל

 ור^דיבור .החיות בו משפיע המלאך כי המלאך
 שבלבוש באופן' הקב״ה , של ובכחו ששליחותו

 שזה תחשוב ולא מהמלאך ניצוץ אלא אינו הזה
 כי.זה כן אינו בגוך ונגבל מתחלק הוא הניצוץ
 הוא,יותר לגוף וחוץ. בגוף מושל■ הוא הניצוץ

 זה אמנם י-אך מגבילו מקום שוס ואין חזק
 לקבל■ שיכול שיעור לפי הגוף . זה מנענע הניצוץ

 כל-צדי ועל לו וחוצ׳ בתוכו ומושל זה גוף
 לכל שירצה מה עמו ויעשה עליו וחופף צדדיו

עד שו' ת,נפ  הנברא לזה וניתן שליחותו שנעשה או
 :שהאדם כמו משל שהוא מפני לבוש של כנוי

 כמו ■ ובבשרו בעורו■ לבוש בלי ערום כשהוא
 לבני מתראה אינו לבוש בלי .לבדו בעצמו שהוא
 מתרא׳ הוא אז לבוש לעצמו כשעושה רק׳ .אדם
 ■מה כפי בעצמו■ המלאך כן כמו לבושו ע״י

ע״י ירק אדם לבני; בעה״ז מתראה ■ 'אינו שהוא
שעושה



הנשמה שער י׳ שער
 על.ידו וידבר מושל ,ונו לבוש ובורא שעושה

 ■ אדרבי מקיפו אינו הלכוש אבל על.ידו מתראה ו
 ירצה אשר לכל עליו ומושל הלבוש מקין:! הוא
 . והוא צדדיו צדי כל ועל שבו. 'אבר כל ועל יענו

 בחורו בתקפו בגדלו הראשון עמדו על עומד
 השפעתו רק יורד אינו בעצמו והוא בחזקתו..

 יורד השפעתו אמרינו . תדקדק ואל ■ •שיורד הוא
 הוא הירידה ענין אבל מקום ■בכל הוא שהרי

 שהוא פחות בדבר והשגחתו השפעתו שמדבק
 רוחני שהוא חשוב יותר' הוא גשס.כי.:'מדריגתו

 שהוא עצמותו מבע לפי ירידה לו. • הוא וזה
 ,הוא הקב״ה של ציווי מפני א.מנס אך רוחני

 בכח ועשה שברא בנברא.זה השפעתו מקשר
 הקב״ה של לשליחות שצריך זמן כל הקב״ה.

 בבראשית שארז״ל מה הוא פירושנו שיחזק ומה
 אומר אתה הכא סדומה מלאכים' שני ויבאו רבה

 להלן אלא אנשים אותן קורא ולהלן מלאכים
 כיון קראן.אנשים .גביהן על השכינה. :שהית׳

 מלאכות לבשו גביהן י מעל השכינה' שנסתלקה
 מספיק אינה התירוץ זה כי דקשה המאמר ע״כ

 למעלה והשכינה למעלה שהם המלאכים שהרי
 כשהם ג״כ להקרא להם היה ^א״כ מראשם
 ועוד זה עעס לפי עזלאכים ולא ■אנשים למעלה.

 ■ המלאך כי דקשה מלאכות ולבשו שאמר. קשה
 .לבוש צריך א'נו מלאך שהוא ■עצמותו עבע לפי

 גביהן.חזרו מעל השנינה נסתלקה לומר לד והיה
 כי נכון. על יבא -דרכינו לפי אבל למלאכות.

 בריאה לברוא צריכין היו אברהם אצל בהיותם
 בדמות הצדיק לאותה להתראות ־כדי .השכינה בכח

 צדיק C של ותאותו חפצו למלאות כדי ־: אנשים
 אנשים בריאת ובזולת. לאורחים מתאוה שהיה

 עבע לעשות עצמותם עבע לפי להם א ■א■
 בעצמותן לאברהם להתראות. אנשים עצמותן,

 כדפירשנו להתגשם למלאך א״א כי אנשים בדמות
 השכינה בכת אנשים בריאת לברוא והוצרכו,

מפני אלו אנשים בריאת ■ע״י .שליחותן ועשאו
ו

 קראן גכהן על השכינה י שהיתה להלן אמר כן
 אנשים ת1דמ .השכינה בכת שבראו ר״ל אנשים

 לענין אבל ההם האנשים היו עצמן הם כאלו
 שום,.פעולה לעשות הוצרכו שלא• סדום 1ביא

 מקו׳ .בכל הוא המלאך כי לסדומה בואם לענין
 מעבע כי למקום ממקום להתנועע צריך ואין

 כן מפני מקום בכל הוא מלאך שהוא עצמותו
 ■ מעל השכינה שנסתלקה לסדום בבואם אמר

 לסדום בואם לענין ריי׳ל מלאכות לבשו גביהן
 עצמותם מבע מצד כי לשכינה צריכין היו לא

 ומה מקום בכל הס' רוחניים מלאכים שהם
 סילוק לומר צריך היה. לא כי נסתלקה שאמר
 מפני השכינה בסלוק תלוי ביאתם אין כי שכינה

 שנסתלקה ר״ל הבריאה על קאי הסילוק כי
 פעולת לעשות צריכין היו 'שלא מלברוא השכינה
 שעשאו כמי השכינה בכח ביאתם לענין הבריאה

 ובזה אברהם אצל .בהייתס השכינה בכח ובראו
 שהלבוש להיות כי מלאכות לבשו ג״כ אמרו ידוייק

 ההתראו׳ על משל הוא רק ממש לבוש אינו הוא
 גשמיי בענין מתראים כשמלאכים כן מפני

 כשמתראי׳ וכן לבוש בהן נאמר גשמיית בפעולה
 יובן ובזה י לבוש ג״כ בהן קאמר מלאכיי בענין

 שליחות שתי עושה אחד מלאך אין ל מרז" ג״'כ
 כי והוא א׳ שליחות עושיס- מלאכים שני ואין

עושה שהמלאך מלאך של הנברא שזה להיות
שליחות לעשות רק נברא לא ידו על שליחתו

שהאדם הנברא זה כן מפני נברא שבשבילו זה
שליחות רק יותר עושה אינו מלאך שהוא חושב

 עושים מלאכים שני שאין יובן עצמו ובזה זה
 אחד בנברא בשליחותו לו די כי אחד שליחות

 'הרבה לעשות יכולים בעצמם המלאכים אבל
והשגתם בידיעתם פועלים הס כי שליחיות
 והשגו׳ ידיעות הרבה להם ויש ית׳ בכחו ורצונם

 אינו מלאך של אורו אפילו כי לנו מבואר הנה
 כל עה״ז כח מחולשת .הזה לעולם לירד יכול
 לירד יכולה ■אינה אצילות סל נשמה אור שכן
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̂מה השוד שער י׳ שער42 ̂נ הנ
 ה הקב'■ כשרוצה כן על אשר לכוש כלי לעה״ז
 שליחותה שתעשה לעה״ז דאצילות נשמה לשלוח

 עד מדריגות ד' ירידת לירד הנשמה והוצרכה
 מכריאה לבריאה מאצילות דהיינו לעה״ז שבאה
 בריאה אפי׳ עולם ושום לעשייה מיצירה ליצירה

 כי בעצם שהיא כמות אורה לקבל יכול אינו
 למעה אפר עולמות שאר ■ כ׳יש אצילות אור היא

 הנשמה כשתרד ע״כ אשר בריאה מעולמות
 לבוש לנשמה בורא הקב״ה הבריאה לעולס
 בריאה אור שיעור גודל כפי הבריאה בעולם

 נברא באותו אורו בו' משפיע שבאצילות והנשמה
 ומקושר לסבלו שיוכל שבבריאה הנברא כח כפי
 כשתרד וכן כרצונו בו לעשות נברא באותו בו

 שיעור גודל כפי לכוש לה יוצר יצירה בעולם
 המקושר נשמה של אור ואותה יצירה אור

 דאצילו׳ נשמה אור בכת מתפשע הוא בבריאה
 אורו בו ומקושר יצירה כח כפי אורו בו ומשפיע
 כרצונו בו לעשות ביצירה שנתייצר יצירה באותה

 הקב״ה בעה״ז עשייה בעולם כשתרד וכן וחפצו
 ואותה עשייה כח גודל כפי לבוש לה עושה

 בכח מתפשע הוא ביצירה המקושר שהנשמה אור
 דאצילות. נשמה אור ובכח דבריאה נשמה אור

 עשייה כח כפי עשייה בלבוש מאורו ומשפיע
 העשוי עשייה בגון! ומקושר עשייה לקבל שיוכל
 עד P הקב״ה של שליחותו לעשות למעה

כפי ועולה עולם בכל אורה צמצמה שהנשמה

הו. '

ככל. «ית5 ו.׳ שמזכירין הכרכה סוד יכין or סוד והמכין
 הויה ידוה אתה כרוך נוסחו כזה וכנוי וכס הוויה ר״ל כרכה

 עד נדול הוא שהאור אצילות כעולס ר״ל■ כנו־ מלך כס אלקינו
 היה שהיא הגדול כהו לפי הוא כרוך גדולתו מרא׳ תכלית כלתי
 הוויה וכאמצע הוויה קודם ושהוא ויהיה הכל את ומהווה והוה

 האור שאין הכריאה כעולם ותכלית גכול כלי והוא הוויה ולאחר
 ותחוס וגכול מדה לו *ש השם כי אלקים כשם אורו מראה גדול כ״כ

 אלקי כח ג״כ שם תראה ועכ״ז מצומצם שם הכח כן ״ומפני
כל על וגכורה יכולת לו שיש על מורה שהוא גדול כח ג״כ שהוא

 עד לצמצום מצמצום לקבלה שיוכל העולם כח
 שיכול הגין! כח כפי הצדיק בגון! כחה שמצמצמת

 ארון בדי ב׳ בין שכינתו צמצם כענין לקבלה
 תוכל שלא נשמה של ירידתה ענין הוא וזה

 כמו התחתונים בעולמות הגדול באורה למשול
 לירד וצריכה באצילות למעלה אורה כח שהוא

 וצריכה מערכה למעה שהם לנבראים בהשפעת׳
 שתרד לא אבל המקבל כח כפי אורה לצמצם

שתהיה הרמתה ממקומה בעצמה היא ח״ו
 ולמעה למעלה הוא כי למעלה ולא ח״ו למעה

 ממציאות׳ חזק יותר לגון! •חוץ מציאות׳ ואדרבא
 ובכל העולמות בכל נמצאת שהיא עד בגון!
 עולמות מרום המקבל כח כפי ועולם עולם

החסרון ואין הצדיק ״ בגון! התחתון עולם עד
 המקבל כח ותש חלש כי המקבל מצד 'רק מצדה

 בהיר באור חזקים שהעולמות העולמות ברום כי
 ענין סוד שביארנו וכמו בהיר אור אורה גס
 בשער לברכה על שפע בכפרינו בארוכה זה
 פרק ובפרע א׳ פרק נשמה רוח נפש סוד ד׳
 •באו כן ומפני בו ותשמח עליו עיניך שים ה׳
ויברא האדם בריאת אצל בתורה לשונות ד׳

 האדם את אלקיס ה׳ וייצר האדם את אלקיס
עשק אלקים בדמות חיים נשמת באפיו ויפח
 בעול׳ היינו האדם את אלקיס ויברא ר״ל אותו

 בריאה אור שיעור כפי לבוש לו שברא הבריאה
כפי -בו ולהתקשר נברא באותה מאורה שתשפיע

כח
ה

 מאין יש וכורח שמחדש הויה על מורה שהוא• הוויה כה אין אכל•
 כמו גדול כ״כ האור שאין יצירה וכעולם גדול יותר הל!ג שזה

 פרסי יותר הו' מלך של כנוי ידוע כי מלך כשם אורו מראה ככריאה
 כן מפני מלך כשם יתייחס ודם כשר מלך אפילו שהרי אלקיס משם
 על להשגיח דין כסא על יושכ כמלך מלכות ענייני על מורה הוא
 כ?•( כו אין אכל וכמשפס כיושר להנהיגם משפט לעשות עמו

 ממה עמוקה היא־יותר אלו .שמות כג' זו כרכה סוד ועניין אלקי
 כו והעמיק לכרכ' טל שפע כספרנו שכקי מי ואמנם שכתכנו

:עכ״ה כזה: הארכנו לא ע״כ- מתכונתם על סודם יכין.



שער.לועוד י׳ שער
 היינו האוס את אלקים ה׳ וייצל הכליאה כח

 אור שיעור כפי לבוש לו שיצר יצירה בעולם
 כפי אצילות אור בכת מאורה שתשפיע יצירה
 ולהתקשר לה שיצר ללבושה יצירה .אור שיעור

 זאת כי להורות באפיו ויפת _יצירה כח כפי בו;
 .לא האלה -לבושים לה ויצר לה שברא הנשמה

 בה שנאמר התנועה כנפש היסודות מן באה
 מן. בהשתלשלות באה לא וגם הארץ הוציא

 הגדול השם רוח היא אבל הנפרדים השכליים
 כי ותבונה לעת מפיו ב״ה מעצמותו אצולק.
 שנא׳ וכענין בו יתן מנשמתו אחר באפי הנופח
 ז״ל הרמב״ן שכתב וכמו תבינם שדי ונשמת

 בשער למעלה ביארנו בשכבר ביאור צריך ואין
 מבואר הפסוק שמזה באופן אלקי חלק הנשמה

 אלקיס בדמות ב״ה מעצמיתו אצולה ־ היא כי
 להלבוש שעשה עשייה בעולם היינו אותה עשה

 מאירה שתשפיע עשייה כח שיעור כפי עשייה
 לאצילות אור ובכח לבריאה לבוש אור בכת
 לה שעשה ללבושה עשייה אור שיעור כפי

 אצילותה רמז ובא עשייה כח כפי בה ולהתקשר
 שהנשמה הגס להורות ועשייה יצירה בין מעצמותו
 רחוק מעשייה ורחוקה גדול אורה .באצילות

 בעשייה חורה למיעוע וכמעע ,גדול"ד/עולמות
 נגד בעשייה הנשמה אור לכלום נחשבת אינה
 בו מקושרת שהיא מצד עכ׳יז באצילות אורה

 היא כאלו היא הרי העולמות מרום בו ומשפעת
 יסוד ועל לעשייה יצירה שסמוך כמו לו סמוכה

 נשמה אלקי בנוסח לשונות ד׳ כן תקנו.גם זה
 אתה בי בראתה אתה היא עהור׳ בי '•שנהתה
 בקרבי משמרה אהה בי נפחתה אתה בי יצרתה
 -ליערבינהו בי פעמים ד׳ גפל למה לקשה

 אלקי בבא בחדא למתני ליה להוי ולתנינהו
 בראתה אתה היא מהורה בי . שנתתה ^נשמה
 לשונות ד׳ קשה וכן נפחתה אתה יצרתה אתה

 שהם בקרבי משמרה נפחתה יצרתה בראתה
ששון כמו אחד שעניינם רודפים ושמות כפולים

 אלקי מהן באחד היה די הלא לי למה ושמחה
 ועוד בקרגי משמרה אתה בי שנתה׳ . נשמה
 אחד כל בראש הקשור אתה פעמים ד׳ קשה
 בי יצרהה אתה בי בראתה אתה באמרו מהם
 וממילא אתה לומר מהן באחד היה די הלא וכו׳

 לנוכח מדבר והוא כלה עשה שהקב׳׳ה ידענו
 כי שפירשנו הסוד על לנו להורו׳ אלא הקב״ה
 ■ולבוש לבוש כל על להקב״ה מודה הנשמה
 יצירה בעולם הן הבריאה בעולם הן לה שעשה

 הודאה נותן הוא ומתחלה עשייה בעולם הן
 היא מהורה בי שנתתה נשמה אלקי להקב״ה

 לעולם חומאת אינה .הנשמה כי חמא בלא ר״ל
 ואירכ■ הקודמים בשערים למעלה שביארנו כמו
 בי ברחהה אמר בתחילה התורה בסדר סדר
 לנשניתי לבוש בראתה הבריאה בעולם ר״ל

 הגס כי להורות בי ואמר בריאה אור כשיעור
 והיה עשייה מעולם רחוקה , הבריאה שעולם

 שייכות לה להיות שלא ריחוקה מצד מהראוי
 רחוקה שהרי' שליממה הנוך עם והתייחסות

 לגוך -יש הנאה ונוה שלו אינה וכאלו מהגוך
 בלבוש שהיא בנשמה עשייה בעולם לממה שהוא

בי אמר כן מפני ממנו רחוקה שהרי הבריאה
ת׳ א ר ב  עכ״ז רחוק׳ שהוא הגס להורות בי דל.

 לממה בי קישורה מצר אלי קרובה הוא
 שהיא כמי 'ממש בי היא כאלו בהשפעתה

בי ימשפעת בי מקושרת היא שהרי בבריאה
יצרתה אתה אמר אח״כ לקבל שאוכל כח* כפי
על הודאה שנותנת זה בדרך ג"כ הוא בי

 עדיין יצירה כי הגס יצירה, שבעולם הלבוש
 כאלו ריחוקה מצד מהראוי והיה ממנה, רחוקה

 כי הגס להורות בי אמר כן מפני שלי אינה
 היא עכ״ז עשייה מעולם עדיין רחוקה היא

 כמו ממש. בי היא כאלו בהשפעתה אלי קרובה
 ומשפעת. בי מקושר׳ היא שהרי ביציר׳ . שהוא

 נפחתה אמר ואח״כ לקבל שאוכל כחי כפי בי
עשייה ובין, יצירה בין אצילות מור׳ שהוא בי

שהוא
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 עשייה על המורה בקרבי משמרה אפה שהוא

 שהרי מאד עד רחוקה שהאצילו' הגס להורות
 ונשמה אלקות בגדר הוא שהאצילות בגדרה אינה

 עד. כל מכל בכל אלקית מגדר יצא שבעשייה
 אלי קרובה היא עכ״ז אנושית בגדר שהיא

 שהיא כמו ממש בי היא כאלו בהשפעתה
 בי ומשפעת בי מקושרת היא שהרי באצילות

 לעשייה יצירה בין וניתן לקבל שאוכל כחי כפי
 עשייה לעולם סמוך י-צירה שעולם כמו להורות
 כן כמו מיצירה בעצם ההשפעה מקבל ועשייו:
 בעשייה הצדיק בגוך למעה • המקושרת הנשמה

 כי שבאלילות מנשמתו בעצם מקבלת היא כאלו
 ■מפני אשר העולמות מרום בו מקושרת היא

 היא שהרי בתוכם זר שיעבור צריכה אינה כן
 קצה קצותיו בשני ־הקשור כחבל בו מקושרת

 בגוך השני וקצה הצדיק בגוך למעה אחד.
 יתנועעו למעה החבל ־־־בהתנונע הנה האצילות

 כן כמו העליון קצה עד החבל חלקי כל.
 בתנועתה כי אמצעי צריכה אין למעה הנשמה
 למעלה נשמתה ומתעוררת מתנועע היא למעה
 משמרה אהה אמר ואח״כ אצלה היה כאלו

לבוש על מורה זה כי בי אמר ולא בקרבי
בי בה לומר צריך ואין אנושית בגדר עשייה
בגופו בו היא דעשייה נשמה שבאמת מפני

בי לומר צריך ואין עשייה גדר אור כשיעור
גבי דבשלמא, בזה חדוש ומאי רבותא דמאי

לומר הוצריך יצירה ולבוש בריאה ולבוש אצילו׳
 שלא וכדי שבעשייה. לגוך> חון שהנשמה מפני בי

 לומר הוצרך■ ממנו נפרדת שהיא לומר תחשוב
מקושרת עכ״ז ממנו חוץ שהיא אע"פ כי בי
 מקושרת היא כי ח״ו ממנו נפרדת ואינה■ בו

 עולם עד התחתון■ העולם מן ועולם עולם בכל
אחד בקצה 'מקושר חבל היתה כאלו העליון

בכל' האצילות בגוך השני וקצה הצדיק בגוך
 כי להורות בי לומר הוצריך מקומה העולמות

קרובה היא עכ״ז מקומה •העולמות שבכל אע״ס

 בי לומר הוצרך כן מפני בי היתה כאלו אלי
 אור כשיעור בקרבי באמת הוא בעשייה אבל•
 בזה כי בי לומר צריך אין אנושית בגדר עשיי׳

 שני ;מפני אפה פעמים ג' ואמר חדוש אין
 כי הקרוב על להורו׳ אחד עעם דהיינו עעמים

 לו קרובה היא בו שנשמתו ועולם העולם בכל
 מקושרת היא כי לנגדו הוא כאלו קשורו מצד
 ועוד לנוכח שמירה אתה אמר כן מפני עמו

 ג׳ על להקב״ה מודים אנחנו כי שני עעם
 ועשה לנשמותיני ויצר לנשמותינו שברא לבושים

 הקב״ה ע״י נעשה ולבוש לבוש וכל לנשמותינו
 למש כל על אומרים אנחנו כן מפני בעצמו

 כן נעשה שלא נפשו' בשאר כן שאין מה אתה
 בעצמו להקב״ה .נתייחד שלא התנוע' נפש כמו

 נפש ארץ תוציא אלקיס ויאמר שנאמר כענין
 המים ישרצו אלקיס ויאמר וכן למינה חיה
 עשייתן עיקר נפשית שאותן חיה. נפש שרץ

 וכל הנפש אדם נפש אבל ולמים לארץ נתייסד
̂י נעשו הם לבושיה  כן מפני בעצמו הקב״ה ע׳י

 בראת בעצמך ר״ל אתה ולבוש לבוש בכל • אמר
 למש ■ לי יצרת בעצמך אתה הבריאה לבוש בי
 הנשמה בי נפחת בעצמך אתה יצירה של

 הנשמים בקרבי משמרה בעצמך אתה האצולה
 הוא ברוך .בו קישורה מצד זה וכל העשייה

השער: נפסיק ובזה

השתלשלףהנשמ׳ץ איכף י״א שער
מרום. והשתלשלותה התקשרות איכות ןךן^ךן

ומה. היא איך הצדיק גוך עד העולמות
 פירשנו שנשתלשלה ועולם עולם. בכל עבעהי׳'

 סוד בשער לברכה מל שפע בספריט הימב
 שים בהגה״ה ובפרש ■ ה׳ פרק נשמה רוח נפש

 סוק, שלישי ובשער בה ותשמח עליה עיניך■
 כסך בסוד.זהב י׳ פרק יצירה בריאה אצילות
 חלוקי■ שהם הזוהר בספר הנזכר ברזל נחשת

התחתונים בעולמות השתלשלותם לפי מדריגות
בסוד



כגהל׳טמה השתלשלות איכות שער י״א שער
 בספר הנזכר עשייה חציבו חקיקו רשימו. בסוד
 בריאה אצילות פוד של ענינו עצמו, שהיא יצירה

 עשייה יצירה בריאה אצילות וסוד יצירה'עשייה;
 הנזכר עפר מיס רוח אש של ענינו עצמו הוא

 ד רשב״י שאמר כמו באצילות שהס בזוהר
 אבהן ואינון דמהימנותא רזא מאין קד איטן

^ כ  קדישא עילאה דרתיכא רזא ואינון עלמין ד
 אותו וכדפירשנו עפר מיס ורוח אש .ואינון

 שיס י׳ פרק הנזכר בשער בארוכה . .המאמר
 נשתלשלה וכ״כ חייס מים ותשתה עליו ■ עיניך

 בצמצוס ממנה שלמטה לעולס .מעולם הנשמה
 •יסודות בד׳ שנתלבשה עד המקבל כת כפי אורה

 לא ממש עפר מיס רוח אש ממש נשמיים
 הרמתה במקומה היא כי ח״ו ממעלתה שירדה
 בהיר אור כח כפי והדרה וזיוה באור׳ תעמוד

 רק אצילות עצם זוהר באור עליונים בשחקים
 אותה וגס למטה שנשתלשלה אורה תוספות

 מקושר תמיד כ; ח״ו מידה זז לא השתלשלות
 משתנה ואינ׳. חסירה ואינה מתרב׳ והקדוש׳ עמה
 בספרינו הענין זה סוד וכדפירשנו לעולם ח״ו

 מחכמתו המאציל החכם ובמשל י׳ פרק ושער׳
 מחכמתו חסר אינו והוא רביס חכמי׳ להחכים

 כי' מכלם יותר ומתלמידי כענין מתרבה אלא
 תזוז לא כן ממנו תזוז לא ׳חכמתו קדושת.

 משתלשל אורה ותוספות ממקומה זהרוריתה אור
 עד המקבל כח כפי ועולם עולם בכל ויורד.

 באנושית להתלבש עשייה■ בגדר .אורה שנתלבש
 גודל לקבל יכול לא שהעולם היא ■והירידה

 כח כפי 'לצמצם והוצרך בעצם שהיא כמו אור׳
 שהוא לדבר; והשפעת׳ השגתה ולשום . המקבל

 קכל המשתלשל האור עם והנשט׳ מערכ׳ פחות
 ממרומי מאירה היא הנשמ׳ שאור באופן מקושר
 התחתון עולם עד ■ועולם עולם בכל עולמות

 הצדיק בגוך למט׳ אחד בקצת הקשור 'כחבל
 עד אצילות בגוך למעיל׳ קשור השני וקצה
דאצילות -אדם נקראת באצילות זה שמצד

 שלא באצילות י י ונקידה חלק 'לך אין שהרי
 שלם אדם שהוא ושס״ה מרמ״ת כלול תהיה
 חלוקי בשער ט׳ למעלה'שער שפירשנו וכמו

 כתיקונה י אחת ממצוה כי נשמות מדריגו׳
 כל כי אבריו בכל שלם מלאך ממנה נעשה
 מכל כלול אבר וכל מצות מכל כלול׳ מצוה

 ובעולם הנזכר בשער וכמבואר .האברים
 וביצירה דבריאה אדם הנשמה נקראת הבריא׳
 דעשייה אדם נקראת ובעשייה דיציר׳ אדם נקראת
 כן ומפני ,ח״ו אלקיית ולא אנושיית המקבל

 נשמתו מצד כי האלקים איש מרע״ה נקרא
 הוא באצילות העולמות במרומי תקועה שהית׳
ומצד דאצילות אדם שהוא אלקים נקרא

 לירידת מירידה היורד בחבל למטה השתלשלותו
 אנשים כשאר יסודות ד׳ בגוך קשור שהיה עד

 אלקי לאור בעולם צד בשוס א״א כי ■ איש נקרא
 שיצא עד גשמיים יסודות בד׳ שתתלבש בעצם
 עשייה אור בגדר ונכנס אלקות גדר מכלל

 .׳בר דעת בשום יעלת לא בודאי הנה וגשמייתו
 למטה בגופו ח״ו אלקיס היה שמרע״ה שכל
 לפרע׳ נתתיך אלקיס אומר הפסוק כי הגס
 כח לו שיהי׳ ההוא הפרטי המעשה לענין הוא
 אלקיס היה כאלו נפשו אות לכל פרע׳ על

 'הוא לאלקיס לו תהיה אתה באהרן וכן כביכול
 אליו ישמע שאהרן פרטי המעשה לענין כן גם

 שהוא ח״ו ממש אלקיס לא אבל לאלקיס כמו
 ופרטי מוגבל הוא הגוך כי כלילת כללי'ופועל

 שבו הכח כן■ כמו ופרטי מוגבל שהגוך וכמו
 שהוא כללי■ כח לקבל יוכל ולא ופרטי מוגבל

 השתלשלות בלי שהוא כמות בעצם אלקי כח
 מינות ודברי. השאלות כל נדחו ובזה וצמצום

:השער נפסיק. ובזה וכל מכל ופקפוקים וחורבות

נשמות מהורי' חלוקי י״ב שער .
ף ךן  הקודם בשער שפירשנו מה כל שידעת א

 קטנה קושיא עוד עלינו נתחדש הנה
והיא
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 כל יהיו א״כ כדברינו הוא שא״כ זו■ והיא

 משתלשל הכל שהרי אחת במדריגה שוות הנשמות
 התחתון בעולם נקודה לך ואין מאצילות מלמעלה

•והוא■ מלמעלה בא הכל ואבן עץ ואפי׳
 בכל צדיק לאדם יתרון מה כן אס בהשתלשלות

 הרי מאצילות נפשו לו אומרים שאנחנו עמלו
 הוא גם שהרי ובהשתלשלות מאצילות בא הכל'
 ואאיר אשיבך והנה בהשתלשלות בא הצדיק ר״ל
 שתמצא מה תדע הנה בזה גס שכלך עיני

 מיד נש דבר הזי תא וז״ל אחד מאמר בתיקונים
 דבעירא מסשרא נפשא ליה יהבין דאתייליד
 זכה קודש אופני דאתקרי מאלין דדכיו מספרא

 דאינון דחיוון מספרא רוחא ליה יהבין יתיר
 מספרא נשמתא ליה יהבין יתיר זכה הקודש חיות

 ושפחה אמה ■עבד אינון אלין ותלת דכורסייא
 נפשא ,ליה יהבין יתיר זכה דמלכה דברתא
 ואתקריאת יחידא דבת מספרא אצילותא באורח

 רוחא ליה יהבין יתיר זכה מלך בת איהו
 להקב״ה בן ואתקרי דאמצעיתא דעמודא מספרא

 יהבין יתיר זכה אלקיכס לה׳ אתס בנים הה״ד
 לא הנה ואמא דחבא מספרא נשמתא ליה

 ויסודו מתכונתו על המאמר לפרש פה נאריך
 נפש סוד בשער. ■אצליט הוא מבואר כבר כי

 אמנם אך משם דרוש ד׳ פרק נשמה רוח
 תיכך האדם ני המאמר מזה מובן כלל בדרך
 ,מצד אופני׳^ מצד בהמיי נפש רק לו אין שנולד

 ונשמה ורוח עשייה עולם ראש שהם הפהרה
 פובים במעשגס במצות בתורה יזכה ואס לו אין

 יזכה ואס יצירה מעולם יצירה של לרוח וזכה
לנשמה יזכה פובים ובמעשים בתורה יותר עוד

ג ה
גקראיס א־גם כאמת גשמות נאמרי כגשוגי תדקדק ואל

 מה כי■ מאצילות או מכריאה אס כי האמת דרך פל גשמות
 הארכתי כשככר העכרה דרך על הוא גשמה לשון סה כותכ שאגי
 סופו■ ועד מתחילתו נשמה■ רוח גפש סוד כשער עניינים ■כאלו

והמכשולות הספיקות כל להוציא כדי הוא פה כותכ שאגי מה אמגס

 ובמעשים בתורה יותר עוד יזכה ואס דבריאה
 המלך בת הנקראת ממלכות לנפש יזכה פוביס

 לרוח יזכה ובמ״פ בתורה יותר עוד יזכה ,ואס
 יותר עוד זכה המלך בן נקרא שהוא מתפארת

 הנה ובינה מחכמה לנשמה יזכה ובמ״פ בתורה
 ממקו׳ מקורן מקום אשר נשמות יש כי מבואר
 ויש מיצירה שמקורן נשמות ויש *) אופנים
 הכבוד הכסא שהוא בבריאה שמקורן נשמות

 קדישא ממלכות מקורן מקום אשר נשמות ויש
 ויש מתפארת מקורן מקום אשר נשמות ויש

 והנה ובינה מחכמה מקורן מקום אשר נשמות
 אשר הנשמה כי תדע הנה זה שתדע אחר

 הנה בזכיות אורה הגביר ולא מאופנים מקורה
 וקצה באופנים אחד בקצה המקושר כחבל היא
 לא בחייה הנשמה זאת אשר בגופו מקושר שני

 כי מאופנים למעלה ומעשיה תפילתה תעלה
 מאופנים למעלה עולה אינה נשמתה חבל

 השני וקצה אחד בקצה הקשור חבל בזה המשל
 יותר לנענעו תוכל לא החבל כשתנענע בידך

 החבל מן למעלה כי חבל של ארכו מלא רק
כבר לנענע תוכל לא  למעלה כוחך כלה כי'
 לא הגוך מן פפירתו ■בשעת וכן החבל מן

 הס האופנים ■כי מאופנים למעלה נשמתו תעלה
 מיצירה שנשמתו מי וכן נש.מתו מקור ר״ל מקורו

 כחבל הוא הנה ■ בזכיות יותר אורו הגביר ולא
 מקושר השני וקצה ׳ביצירה אחד בקצה המקושר

 אינו ותפילתו במעשיו . כן גס זה והנה בגופו
 כן גס והוא מקורו שהוא מיצירה למעלה עולה

 מעולם שמקורה נשמה אמנם קפנה מדריגה
פוב יום לבושי דמלכא לבושא שהוא הבריא;!

 ושבת
ה ״

 רוח גפס אספת בתורה חשקה ואם,גפשך לבך על נעלות ביובל
 מיס״ ותשתה לברבה נול שפע ' לספריגו בשכלך רד גשמה
 ומנדלי' המצמיחי' מים ■מבורכים מיס■ מתוקים מיס חיים
 : עולמות במרום .■ המעלות רום עד וגשמתך ורוחך נפשך

; הנ״ה כאן עד



שער
די ושבת־  ולא דין אין ששס ושמחה ששון מ
 וחדוה והדר הוד רק משפש ולא דין צעקת.

 סוד בשטר בספרינו כדפירשט במעונו ושמחה וששין
 בהג״ה שני פרק עשייה יצירה בריאה אצילות

 דמלכא מלבושא שמקורה הנשמה אותה הנה
 בקצה המקושר כחבל היא הנה הבריאה בעולם

 השני וקצה ושמחה ששון בלבושי למעלה אחד
 מנענע כשהוא זה שמצד עד למשה הצדיק בגוף!
 שהוא הבריאה עולס עד, מנענעו הוא שלו החבל
 הוא.מבשל 'זה שמצד ושמחה שוב יוס לבושי

 ונפסקו שנגזרו קשות ודינין' קשות גזירות כל
 בתי יישביס יצירה בעולם ששס היצירה מעולם

 על פקוחות עיניהם אשר למשפש כסאות דינין
 וכפרי כדרכיו איש לכל לתת אדם בני דרכי כל

 ריב דינין וצעקת דינין נשמעין ושם מעלליו
 הכופין השושריס הס העשייה ובעולס ודברים

 שהם יצירה של דינין מבתי שנפסק הדין על
 מספרינו הל׳ל בשער כמבואר הקליפות..ב״מ

 דין צעקת ולא דין לא נשמע לא בבריאה אבל
 הזוכה כן על במקומו וחדוה ושמחה ששון רק

 השובים ובמעשיו בתפילתו הוא דבריאה לנשמה
 ומעורר מיצירה למעלה שלו החבל ע״י עולה

 מלבושא היצירה עולם על הבריאה מעולם השפע
 הדינין כחות ומבשל ושמחה ששון שהוא 'דמלכא

 ומוריד ממט ונרתעין נכנעין שכלן עד ושושריהן
 העולמות בכל וחדוה ושמחה ששון רצין שבע שפע

 ר״ל אלקיס ביראת מושל צדיק הפסוק סוד זהו
 מאימת יראים עולם שכל הדיין היינו אלקיס

 לו שאין הדיין של היראה ■על מושל ומי הדין
 בתפילתו הוא כי עליו מושל הצדיק ממנו יראה

 ומבשל מהדינין למעלה עולה השובים ומעשיו
דיינים של דין פסק המבשל כמלך דיניהם

ג ה
 :״כ צדיקים של כהן שגדול ה״כ פלי תקשה אל ,המפיץ אתה *)

יפה תרצמהו ככר הקושיא !את הנה לו ורע צדיק למה ■כ א

כדנשטות מהורי
 שאין, אע"פ דינא 'דמלכותא דינא כי שפסקו

 פעה לפי הדין גדר פורץ המלך כי כך הרין
 בספרינו בארוכה זה ענין סוד שביארנו וכמו

 במאמר ה' פרק נשמה רוח נפש סוד ר' בשער
 עביד מדורין תלת מות אחרי פרשת הזוהר
 עיניך יראה בהג״ה ובפרש משם דרוש קב״ה
 נשמתו עולה מהגוך ■ששירתו ובשעת לבך וישמח

 אליו ונשמתו רוחו ■שנאמר כענין בריאה עד
 דהיינו זה היא ואסיפה יחד בשר כל יגוע יאסוף

 המריח כענין אליו והנפש הרוח ושואף שאוסף
 כן אליו ויאספט ההוא הריח שישאב בתפוח

 האצול׳ נשמה וכן למקורם נאספים והנפש הרוח
 בקצה הקשור כחבל היא הרי קדישא ממלכותא

 הצדיק בגוף הש<י ובקצה קדישא במלכותא אחד
 בתפילתו החבל מנענע הוא זה שמצד עד למשה

 ששון רצון שבע שפע ומוריד למעלה למעלה
 עשייה יצירה בריאה העולמות לכל ושמחה

 למקורו למעלה והרוח הנפש נאספת ובפשירתו
 הקשור כחבל הוא לה הזוכה דתפארת נשמה וכן

 הצדיק בגוף השני ובקצה אחד בקצה בתפארת
 מקורו עד בתפילתו ■מנענע 'הצדיק זה הנה

 למקורו והנפש הרוח חוזר ובפשירתו תפארת
 היא הרי ובינה מחכמה נשמה וכן *) העליון
 ובקצה ובינה בחכמה אחד בקצה הקשור כחבל
 לנענע שבכחו עד למשה הצדיק בגיף השני

 של מדריגתו שהוא ובינה חכמה עד החבל
 בישל הזה הקדוש החבל נינועע שבכח מרע׳׳׳ה

 שה־ו שומאה שערי כחות מ״ש ושבר והרם
 בגופן שלשו למשה ידם תחת משועבדים ישראל

 שערי מ״ש שבכח בנפשותיהן שלשו ולמעלה
 בהן נעוצה שנשמתו הקדושים השהוריס בינה
בספרינו כמבואר שברם השני החבל בקצה

שע״ח
ה ׳

 ר!ון פולס כל כמאמר ארוכה כהג״ה לכרכה מל שפפ כספדנו ויפה
שצה: מאה כן כהקדמתי חרוכין כקכ לו די כצי ותציג׳ כצי חציצ' כשכיל



נשמות מסורי חלולי י״ב שער48
 ובפמירהו ג׳ פרק בינה שערי ל סיד שער שע״ח
 וחכמה הבינה לסיד במקורו מרע״ה נבלע
 חסר בג״יי בגיא חורלז .ויקבור שנאמר כענין

 שס נאמר שלא י״ה ממרי׳ בג שעולה כתיב א׳
 הקבורה אלא קבורתו טדע ולא אותו קבר מי

 שהוא במקורו שנבלע ור״ל לכליע' כנוי הוא
 ובינה חכמה דהיינו י״ה במספרו י שעולה בג״י
 הקב״ה בגי אותו ויקבור רש״י שפירש וזהו

 כעניין במקורי לבליעתו כנוי שהוא בכבודו
 סוד וזהו יאסוף אליו ונשמתו רוחו שנאמר
 נבו הר אל מואב מערבות משת ויעל הפסוק

 פמירתו אצל זה להודיענו התורה צריך .מה וכי
 זכרה התורה כי הוא הענין אבל משה של

 החבל דרך למדריגה ממדריגה שעלה מעלתו
 ידוע מיאב מערבות משה ויעל שאמר וזהו שלו
 מכל למעלה הוא ערבות שנקרא הרקיע כי

 ערבות לרוכב סולו סולו של כענין הרקיעים
 שעלה ואמר ובינה לחכמה כנוי הוא שמו בי״ה

 כי ידוע ממואב למעלת ועלה מערבות למעלה
 בינת שערי למ״כו רמז שהוא מ״ש עולה מואב

 וזהו מהס למעלה עלה ובפטירתו בחייו שהשיג
 מערבות למעלה מואב מערבות משה ויעל שאמר
 שערי ל מן למעלה ר״ל ממואב למעלה ^מואב
 לספירות כנוי הר כי ידוע נבו הר אל בינה
 משה ועלה גבוה כל על הגבוהים ההרים שתס

 שהוא הר ר״ל נבו הר שנקראת ספיר' לאות׳
 בשער בעצמו בנו״ן ■שנבלע ב׳י׳ו נ׳ הספירה

 ויקרב שנאמר השיגו, לא שבחייו שבבינה הנו״ן
 שנעלמה רבתי משפטן נ' לה' משפטן משה
 בה ונבלע עמה נתייחד ועתה הנ' שער ממנו

 לאל תפילה ואני ב״ו נ׳ נבו הר שאמר וזה
 תורתו באור שכליט לבב ויפתח עינינו יאיר חי

 נפלאות ואביטה עיני גל דהע״ה שתתפלל כעטן
 כמה הס כי מזה העולה הכלל הנה מתורתיך

 ויש דאופניס נשמות יש .נשמות מדריגות חלוקי.
ויש קדישא דמלכותא ויש דבריאה ויש דיצירה

 ועכ״ן ובינה דחכמה ו-יש קדישא מלכא דתפארת
ס יוכל מישראל ואחד אחד כל  נשמתו להגבי

 הטובים ומעשיו שורתו ותלמוד זכיותיו מצד
 שיהי׳ עד עולמות ברום עליונה בנשמה ולזכות
 .קצה אל מקצה המתפשט ארוך כחבל נשמתו
 בעצמות באצילות עולמות ברום ■ עליון מקצה

 שהוא ץ העולמות בסוף תחתון קצה עד ידוד
 עד קטן עולם זעירא עלמא הנקרא הצדיק גוף

 העולמו׳ בכל נמצאת צדיק של נשמתו זה שמצד
 ■בעולם המקבל כח כפי ועולס עולס ובכל

 ובהירותה בזהרוריתה וגבורתה בתקפה אצילות
 ה׳ חלק רמז זה על אשר אלקות אחדות בגדר
 ממש לו דומה, אליו כלומר עמו אתו ר״ל עמו

 ■נחלק ׳שהוא נשמה של החלק ור״ל לעצמותו
 למעל׳ שפירשנו ועלול עלה בסוד ידוד מעצמות

 ממש לו דומה ר״ל עמו הוא החלק אותה
 שידוד כמו אחד מספר ■ להס יש כן ומפני

 קטן במספר עמו כן כמו קטן,י״ז במספר
 החלק ומתייחד ממש לו דומה שהיא להורות י״ז
 בגדר הגדול■ בכחה למעלה ומאירה הכלל, עס
 חלוק ואין .בכלל• האצילות עם אצילות אור

 כדפירשנו ועלול. .עילה שבין במה אלא ביניהם
 ובהירותה וזהרוריתה וגבורתה בתקפה ומאירה

 למטה כשנשתלחה אמנם אלקות אחדות בגדר
 הצדיק .גוף חןןר בעקב . קשורה להיות ליעקב
 שהיא ' מעשידהטוביס מצד אותה יורש שהוא

 למטה משתלשלת של^צדיק-היא וירושתו נחלתו
 חבל כמו ■ ר׳יל נחלתו חבל יעקב וזהו בחבל
 צריכה . כן .כמו חלקים ד׳ או ג׳ מן השזור

 עולם בכל חלוקים בלבושים להתלבש הנשמס
 היא. הבריאה ־שבעולם עד המקבל כח כפי

̂צריכה בריאה אור בגדר  לה ולברוא־. ׳.להתלבש •
 אור בגדר שהיא ובעולם',יצירה' בריאה לבוש
 אורי'יצירה וש3,לה,ל (התייצד■ הוצרך יצירה

̂■. ובעולם  .הוצרך עשייה ,יאור גדר , שהוא“עשי.
אנושית בגזר .עשייה ־''אוכ לבוש; לה לעשות

■־ויצאה.



כהנאטמות טסורי חלומי י״ב ̂טער
 וכדפירשנו אלקיית מגדר צל מכל כל3ויצאה.
 מעלה של החלק האלקים איש משה ■אצל למעלה

 איש הוא מעה של והחלק אלקות כגדר הוא
 לקבל אנושי כח ותש חלוש כי אנושית גדר
 י׳ שער למעלה ׳שפירשנו כמו אלקיי כח. גדר

 והנה וכו׳ רוחות מלאכיו עושה הזוהר ׳במאמר
 וגס והקושיות והשאלות הספיקות כל נסתלקו

 מאנשי היא נשמה אלקי של הטסחא זאת
 שהנשמו׳ לשאול שהוספתס ומה ובריתנו שלומינו
 מאנשר המאמר זה גס הכבוד, מכסא חצובות
 ולא חצובות לשון אמר למה דקשה שלומינו

 חצובות אמר למה קשה ועוד נבראות' אמר
 לשון אמר ולא מעצמן .דמשמע פעול לשון

 מתחת חצבן ישראל של ■נשמת הפועל על המורה
 באצילות. כי ואשכילך אבינך הנה הכבוד כסא
 נשמה זוגות זוגות נאצלו .הנשמות הוא ברוך

 זכר נשמת. כאחד יחד הנקיבה ונשמת זכר
 ממלכותא נקיבה ונשמת קדישא מלכא מתפארת

 לה׳ אתם בניס הה״ד דיליה שכינתיה קדישא
 קדישא מלכא קב״ה תפארת היא■ לידוייד אלקיכס

 ושס דיליה שכינתיה ־סדישא מלכותא אלקיכ״ס
 ביניהס הבדל ואין גמור באחדות הס באצילות

 לירד כשצריכין אמנס לעלול עילה שבין ^אלא
 בשערי׳ השליחות'שפירשנו 'בסוד’הגשמי 'לעולס
ת בסוד  הירידה בסוד וההשתלשלות ההתל^ו

 בעולס ומיד תיכך מתחיל וההתגבשות והירידה
 מאחדות שנפרד הארור עולס נקרא שהוא הבריאה
 כמבואר מהאצילות למעה ירידתו מצד האצילות
 בשער בפרע לברכה על שפע’בספריט בארוכה

 דרך ליר,ד הוכרח ׳ והירידה אבי״ע בשער ג׳■
 העולס שהוא הכי בלאו סגי דלא הבריאה עולס

 בעולס דרך בשוס לאצילות:־שא״״א והסמוך הקרוב
 שהוצרך אס בי ■לעה״ז ̂ אצילגת-, ■ מעולס לירד:;

 אפשר שאי עו,לס.'הבריאה דרך, לעבור,ולירד
 שעבעו .^קפרוד6עול, ;היא ובריאה ממנו להמלע

מתחת כן,אימר־לשו-ן'חצובות מפני.׳ ■1והבד< פרוד

r

 הכבוד כסא של עבעו מצד כי הכבוד כסא
 והוצרכו הפרוד עולס הבריאה עולס שהוא

 אור בגדר לבריאה כירידתן להתלבש הנשמות
 אור ואותה י' בשער .כדפירשנו הבריאה עבע

 ירידתן שמצד נמצא והבדל הפרוד אור נקרא
 ונחלקו נפרדו הפרוד שהוא' הבריאה לעבע
 מצד נקיבה מנשמת זכר נשמת מזה זה 'ונחצבו

 סבת זולת עצמן מצד הבריאה עולס עבע
 אור גדר בעבע להתלבש הוצרכו כי הפועל

 זה ומפני למעלה שפירשנו פרוד שהוא הבריאה
 חצבן אמר ולא פעול לשון חצובות כן גס אמר

 שהוצרכו עצמותן מעבע כי הפועל על להורות
 מזה זה חוצבו פירוד שהוא בבריאה להתלבש

 אצילות בעולס למעלה אבל התלבשוהן מצד
 באחדותן ובהירותן בזהרירתן בתקפן בשרשן נשארו
 ובריתנו שלומינו מאנשי המאמר זה שגס נמצא.

 צדיקיס של נשמות לשאול שהוספתס מה וכן
 גס כן הוא אמת העולס שנברא קודס נבראו

 כסא שהוא הבריאה בעולס כי כן אומר אני
 וכמו בריאותה הוא וזה להתלבש הוצרכו הכבוד

 כר נשמה אלקי ■של בנוסחא למעלה שפירשנו
 ודוקא הבריאה בעולס לבוש בי ביראתה אתה

 מצד נבראת אומריס אנחנו הבריאה בעולס
 נבראת לא ח״ו באצילות אבל בבריאה לבושה

 לעולס עומדת נשארה ,ובאצילות נאצלה רק
 ובזה לעולס תזוז ולא .זזה לא הרמתה במקומה

 ושלנו שלכס והספיקית השאלות כל יושקעו נחו
 הוא כי פינו שפערנו עלינו יכפר יתברך והוא
 לעשות ולא כוונתינו שמיס לשס כי ועד יודע
 פסוק על שגגנו ח״ו ואס ללשיננו מדרס ח״ו

 השער נפסיק ובזה סמכנו תמיד תשגה באהבתה
:סער מכל עלינו יגן יתברך והוא

נשמה: בלא בנוף כוונה כלא תפלה י״ג שער
 האהבה למען ורעיי אחיי אהובי בניי ועתה

 שהוא . שלום אדברה והריעות והאחווה
שלימות 7



כלא כנוף כוונה כלא תפלה י״נ שער
 אלי שמעו כן על עה״ב, ושלימות עה״ז שלימות

 כי דאתי ובעלמא דין בעלמא כפשיכם ותחי
 שכליכס לבב ולעורר עיניכם להאיר אני צריך

 עה״ב, וחיי עה״ז חיי חיים אורחות וללמדכס
 למלך והתהילות ההודאות רוב אחרי זה ^והוא
 עד לבא וזיננו שהחיינו הקב״ה המלכים מלכי

 מאמר וקדוש, טהור מקרה לפניט והקרה פה
 כדרבונות אמת ודבריו אמת הוא שכל עיני מאיר

 מיני כל על טהור במקום נטועות וכמסמורת
 הרועה מהימנא רעיא מאמר והוא טהרות
 למעלה שהובא פנחס בפרשת מרע״ה הנאמן
 .מאתנו יפטר לא הנה השערים נעילת ג' בשער

 וכמה כמה למעלה בו חדשנו כי הגם לינה בלא
 נתנו כאלו ושמחים ומתוקים ערבים חדושים

 באהבים עוד עמו נתעלס זה כל עם מסיני
 למצוא פה אל פה פינו מנשיקות ונשקנו ונחבקנו

 חדגשי יקרות ומרגליות טובות אבנים בפיו עוד
 ואוצרות וסגולות זהב כל יערכם לא אשר תורה

 דפקודין מאמר והוא להם ישוו לא מלכים
 שמע דקריאת פקודא לשונו וזה שמע דקריאת

 עד חכמות מיני בכנ חכם דאיהו למנדע אית
 חסיד א״ם עד תבונות מיני בכל נבון א״ס
 לידע לאדם שראוי פירוש וכו׳ חסידות מיני בכל
 וכן החסידות וכל התבונות וכל החכמות שכל
 דעלמא במארי כלס הס התואריס שער' כל
 מהימנא רעיא של וכוונתו ורצינו סוך אין עד
 שלא כדי* א״ס עד מהן א' בכל שאמר בזה

 כמו *) ■בעולם שם בשום לא״ס ולקרוא לייחד
 ואזיל שמפרש וכמו בשמות נקראים שספירות

כגוונא ידיעה שם מדה.ולא ליה דאית לא אבל

 ומדה ידיעה שם לה‘ אית וספיר׳ ספיל דכל דספיר/
 עלמא מארי איהו שמהן ובאילין ותחום וגבול

 בהון ואתכסי בהן ואתקרי ■ בהין ואמליך אתפשט
 הורה דגופא אברים לגבי כנשמתא בהון• ודר

 לו אין א״ס שהוא דעלמא למארי כי בפירוש
 הקדושים שמות להיס יש שהספירות כמו שם שוס

 והס עצמן הספירות הן הן הקדושיס השמות כי
 המקור הוא כי לא״ס. ולא לספירות שמות

 ומתלבש בהן מתפשט הנעלם וממקורו הנעלס
 העולמות בכל מושל י ידן ועל בהן ומושל :בהן

 ומתלבשת ידו' על ומושלת בגוך המושלת כנשמה
 פרטיי עצמיי בשם נקראת \אינה בו ונעלמת בו

 שם ליה לית עלמין רבון ומה ואזיל כדמפרש
 סיטרא בכל אלא ידיעה אתר ̂ ולא ידיעה

 ידיעה שם לנשמתא לית הכי אוך שולטנותא
 אתר בכל אלא גופא בכל ידיעה אתר ולא

 לית דא ובגין מינה פנוי אבר ולית שולטנותא
 שולטנותא חסר לא ואי אתר בחד לה לרשמא
 בחד בשמהן לה לאתקרי ולא אברים משאר
 מחכמה שתהא בה למימר בתלת או בתרין

 עביד.הכי דאי יתיר ולא דעת לה ואית ומבינה
 דעלמא למארי כ״ש דרגין משאר לה חסר הא

 לאתקרא או •ידיעה ;באתר■ ליה .לרשמא דלית
 ’ליה לשלשא או ליה לשנאה או ידיעין .בשמהן

 המאמר מתוך ומבואר מפורש יצא הנה וכו׳
 שוס דעלמא מארי שהוא לייחד:לא״ס שלא הזה

 ■ולא זה במקום נמצא שהוא עליו לומר , מקום
 לו ולקרוא לו לייחד שלא וכן אחר, במקום

 ולא שמות בשני ולא אחד בשם לא שס בשום
שם לו'שוס קורא אתה שאס שמות בשלש^

אתה
ה ״ ג ה

 ודנר אמתייס פתי׳1במ שנריס מעילת שהונהגו כמו חכמתו להשגת א״ס פירושו א״ס כי א״ס כמלת נרמז וזה *)
השג׳ מצד הוא השם כי שס שום מקכל איגו מושג שאיגו י חכמה שהשיגו ע״ד חכם תואר דעלמא למארי ליתן שיתכן עד

שס כאן אין השג׳ אין אם ממילא כו והכירו שהשיגו .. עצמותו מצד חכמה דנר שום יעצמותו להשיג א״א כי כעצמות
:הג״ה כאן עד י מושג איגו א״ה עד שהוא ודכר סוף אץ עד כו החכמות כי



בו : נעזטלו בלא כגו̂ן כוונה בלא תפילה י״ג שער
ח׳'ו3 פוגס ואמה ממשלתו מחסר •אתה  כי ו,

 שמתפשת הספירות טצס הן הן הקדושים השמות
 לו לימן אסור כן ומפני ׳ הנעלם ממקורו י בהן י■

 בני ועתה ההוא בשס ולקראו שס שוס
 אלקיס בדברי אזנך שגליתי אסר נפשי' ידיד
 משינת המתנמנם העור הישן יקוץ .,אלה "סייס

 לפני בעמדו הגשמי .■הגופני תרדינמת תנומות
 תחינותיו בתפלתיו הקב״ה' המלכים מלכי מלך

 לבאות ענינו אלקיס ענינו ידרד ומתפלל ,שירותיו
 מברך כשהוא או ענינו אדני ענינו שדי ענינו
 למי וכר העולם מלך אלקינו ידוד אתה ברוך
 משורר הוא למי מתחנן הוא' למי מתפלל היא
 המאורות לבעל סוך לאין אס מברך הוא למי
 מפורש יצא כבר הרי דעלמא מארי שהוא כלן

 שאתה שם וכל פס שוס לו אין א״ס כי מבואר ■
 בו פוגס ואמה שולענוהא מחסר אתה לו נותן
 השעריס נעילת בשער למעלה ג״כ שהוכחנו וכמו
 ומשבח ומשורר ומתפלל מברך היא למי כן אס,

 אלקינו ה׳ נקראים שהס לספירות תאמר שמא
 הן שהספירות שמות בשער וכן הצבאות אלקי

 עצמך הספירות ■הן והשמות עצמן השמות
 והברכה ,והשפילה והשבח השיר הוא ולספירות

 שוס לו אין כי ח״ו דעלמא מארי לא״ס ולא
 מקצץ אתה כן דאם לומר’ אפשר אי זה שס

 ואין ח״ו א״ס שהוא ונשמתן ממקורן הספירות
 בתיקונין כמבואר מזו גדול בנמיעות לך.קיצוץ

 הוא אנת לשונו; שזה הנביא אליהו במאמר
 ובגין ספירין לון וקרינן סיקונין עשר .דאפיקת

 כאלו מחבריא חד דאפרש מן כל מלגאו דאנת
,,הוצאת א״ס אתה פירוש עכ״ל בך אפריש

ג ה -
ואתקרי אמ' עצמו המאמר כזה כהרי עלמו תקכה ואל *)

כס על אמר כהוא זו קושי' מתרץ עצמו המאמר ;שיכך כהן . ♦
 שקרא לא אכל שהאציל! שם על ר״ל .דילי' עוכדין

עצמיי שס כוס לא אין כי מקוריי עצמי• כשס כהן אותו
הספירו׳ התפשטו׳ אתר אפילו הכע' שוס כעצס כו אין כי

 אותן ידי שעל תיקונין עשר מעצמותך והאצלת
 ואותן ועושה ויוצר ובורא' מתקן הוא היקונין
 ובשביל ספירות■ בשס להם קוראין אנחנו תיקונין
 המשפיע ונשמתן ומקורן פנימיותן א״ס שאתה

 כן מפני הגוך בתוך כנשמה בהן ומתלכש בהן
לספירה ספירה בין ומבדיל ומפריש המקצץ כל

 ומה זו בספירה אינה זו שבספירה מה לומר
 והפריש קוצץ כאלו זו בספירה אינה זו שבספירה

 נשמע הנה דעלמא מארי א״ס בעצמות והבדיל
ספירה בין ומקצץ שמפריש מי המאמר מזה

 והפריש קצץ כאלו גדול חמא הוא לספירה
 ונשמתן מקורן שהוא הואיל ■א״ס בעצמות
 מי מכ״ש כן ואס .בהן ונותלכש בהן המשפיע

 שמתפלל כביכול עצמו מא״ס הספירות שמקצץ
לך אין לא״ם ולא בתפילתו אותן וקירא להן

 בהן המשפיע ממקורן שמקצצן מזה גדול קיצוץ
 בין לקצץ שלא הקפיד שהרי בהן המתלבש

 ומתלבש בתוכן שהוא הואיל לספירה ספירה
 עצמו ממנו להפרישן שמקפיד שכן כל בהן

 במלכות מרד. כאלו ועון וחמא פגס והוא חלילה
לבוש בעומ מעליו מלכותו לבוש לקרוע ח״ו
 ומות אבדון בודאי והוא מזה גדול חעא היש בו

 שהרי קשה ועוד ח״ו תחתיה שאול עד וגיהנס
 שמעידים עדים הס בתורה שבאו הנשמות כל
 במאמר כמבואר דעלמא מאריה הנקרא א״ס על

 דסהדין רזא ודא לשינו שזה מהימנא רעיא
 מארי על סהיד אל ויהיה הווה היה הויה״עליה

 וכל ודרגין והויה שס לכל יכולת דלית דכלא
 וכמצבייה הה׳יד מיניה פחות בריין שאר שכן

אלקות על סהיד אלקיס שמיא בחיל עביד
דיליה

״ה
 הטאמר מתוך כטכואר מעשיו כס על הכמית כל אמנס אך

 כמות אעס "כמות אלו דעלמא רכון י אותו כקורא ומה
 מוכיתיס כמעכיו מעשיו כס על כללייס הס אכל פרטיס

 תואר סוד וכדפירכגו העולס על ורכון אדון כיש ומהייכיס
: הג״ה כאן עד לכרכה טל שסע כספמו כארוכה זה עגץ



י־ '־ייי׳* כוונה בלא תפלה י״נ עזער 52 I >נשמה לאי
 על ואלקא דאלקים ואלקא אלקא דאית דליה
 דכד עליה סהיד. שדי עליה אלקא דלית כלא
 יתפשע ולא בתחומיה [דיעמוד די ■לעולם אמר
 שכל נמלא הקדושים השמות שאר כל ■וכן ,יתיר

 אינם העדים כי וידוע עדים אלא א־נם השמות
 התפילו׳ כן ואם עליו שמעידין מי של עצמותו

 ואינם לעדים אלא אינם והתשבחות והשירות
 והמקור העיקר שהוא כלן המאורות לבעל

 כל עילת שהוא בו הלויין וכלן לכלן והנשמה
 המקורות כל מקור הסבות כל סבת העילות

 השמות שהם לעדים אין שהרי ■קשה ועוד
 רשות פחות לזולתו להשפיע ■ כח ■שוס הקדשים

 דעלמא מארי על־ סהיד אל שאמר כמו א״ס של
 שכן וכל ודרגין והוויה שם לכל יכולת דלית
 למי יקשה כן .ואס מיניה פחות בריין שאר

 שחיינו והברכות והתחינות וההודאות התפלה
 כל סופי ותכלית תכליתינו וכל הבא עולם וחיי

 אחי אהובי והנה הוא למי בה תלויה תכליית
 על הברזל בעט לחרות באתי לא אלמלא ורעי

 טרם והנה די היה דא מלה למשמע רק הספר
 דברינו כי הגס מקודם אודיעך לדבר אחלי
 ברזל בעט חרותים רובם או שכלם כמעט אלה
 הגהות בשני בפרט לברכה טל שפע ספרינו על

 הואיל זה כל עם ראשון פרק הראשון משער
 וראות גדול עיון וצריכין '.מטושטשות שההגהות

 בהן לר^סתכל וכהה חלש הרואה ועין וחד חריף
 *.לעטי ידי אשית כן על שכלו עין ומבלבל
 הנאות במקום בפרט שנית ברזל בעט לחרות

 אין .כי ■ויהלום ספיר ■ נופך עליו עוד ונוסיף לו
 פה יתמלא שם שיחסר ומה חדוש בלא מדרש
 נקרא כתר ספירת כי תדע ■הנה זה והוא

 בינה ספירת י״ק נקרא חכמה ספירת אקי״ה
 •ספירת אל נקרא חסד■ ספירת ידוד נקרא

 ידוד נקרא תפארת ספירת . אלקיס נקרא גבורה
 צבאות אלהיס נקרא הוד צבאות ידוד נקרא נצח

מקובליס קצת דעת לפי או שדי נקרא יסוד

 שמות עשר■ לך הרי אדני נקרא מלכות חי אל '
 הקדושים שמות ■י׳ ואלו .נמחקים שאינם קדושים

 ובורא מתגלה ■ ידן שעל א״ם של שמותיו הן
 ועשה וברא',ויצר שתיקן מה בכל ועושה ויוצרי

 לברכה טל שפע בספרינו בארוכה שביארנו כמו
 סותר ■ 'זה ואין משם יעויין א׳ ,פרק א׳ שער
 השגה שוס .ולא שם לו אין א״ס שאמרנו למה

 מצד שם לו שאין כן הוא אמת בשם לו לקרוא .
 והתגלו/ התנוצצות קודם דהיינו הנעלם עצמותו
בו הספירות אורות  לקרוא'בשם השגה שוס אין'

 ממקורו הספירות והתגלות התניצצות אחר אבל
 על ולהתראות להתגלות בהן שנתלבש הנעלם .

 מלובש. כשהוא אלא מתראה שאינו כאדם ידם
 ומתגלה מתראה אינו א״ס כן כמו בלבישיו

 ברוך שמותיו הן הן ידן על. אלא בפעולתיו
ב״ה כחותיו הן ,הן ב׳׳ה ספירותיו הן הן הוא

 ככחות במקורו אצלו עמו אתו המקושרים
 ידי. ועל הנשמה במקור המקושרים הנשמה
 אינם אבל בשם יקרא ספירותיו שהן כחותיו
 תאמר כאלו א׳יס של ■מקוריים העצמיים שמותיו

 מדבר חי הוא האדם שם עצמות משל דרך
 אין בא״ס אבל ■האדם ומהות שם.עצמות שהוא

 שמתגלה כחותיו שמות הס השמות רק כן השמות ,
עליו שמעידין עדיו הן והן ידן על פעולתן

 הנעלם. מקורו מעצמות שנאצלו אצילותיו הן והן
 גדול והבדל חלוק ויש תהלה דומיה לו אשר

ובין מהמקור היוצא■ הנאצל כח אמרינו .בין
 תהילה דומיה לו אשר בעצמו המקור אמרינו

אין כן ומפני נעלם יותר עצמו המקור כי
ת ■  המקור שם רק וכלל כלל שם המקור לעצמ̂ו

 ואין א״ס שפירושו השגה שלילת שהוא. א"ס הוא..
 שאדם השגה כל זו;כי להשגה תכלית ואין גבול
 מה כפי וגבול שיעור ונותן מגביל הוא משיג

 בשער.א״^■ למעלה וכדפירשנו במושג שהשיג
 השגה .אין תהלה דומיה לו אשר ובא״ס א' שער
 כי ■ תדע הנה ■זה שתדע אחר והנה וכלל כלל

'עיקר ■



כז נשמה בלא כנוה כוונה בלא תפלה יג שער
 והשבח והשיר והתחינה והתפילה העבודה עיקר

 אלקי״ס אל אקי״ה ידו״ד כמו השמות וזכירת
אמ״י י״ק  הקדושים השמות שאר וכן שד״י .

 מתפללים ואנחנו הספירות שמות הם זכרנו שלא
 .התפלה ואותה בעצמן הספורות י אל אליהם

 םפירותיו לעצם הוא והשבח והשיר והעבודה
 עצמן הן הן. הקדושים שהשמות מפני הוא ברוך

 הן הן הקדושות והספירות הקדושות הספירות
 עצמן הספירות שהן עצמן והשמות השמות עצמן

 מעצמות ומתגלים המתפששים לכחות שמות .הם
 כי תהלה דומיה לו אשר הנעלם ממקורו א״ס

 בחינת בלי עצמותו בערך אלד״ת סון£ אין מקור
 כלל גלוי לו אין אורו העלם לגודל התפששותו

 יקרא רק בנקודה ולא באות ולא בשם :להקרא
 ועדותיו .כחותיו שמותיו שהם ספירותיו ידי על

 ומקושרים בו ומיוחדים ומתפששים - המתגלים
 אמיץ קשר בגחלת קשורה כשלהבת בו ודבוקים

 שהשלהבת וכמו לעולם יזוז ולא ימוע בל וחזק
 בגחלת בהתקשרותה רק לפעול כח לה אין

 כח שום לספירות כן.אין כמו מקורה ■שהיא
 במקורן בהתקשרותן רק פעולה שום לפעול

 בהן המשפיע ומקורן. נשמתן שהוא אלד״ת א״ס
 לא ■הנשמה' כחוש• כמו דבר יעשו . לא ובלתו
 דרך בהן 'המשפעת הנשמה רצות בלתי יעשו
 וכן הראות כח או הלשון כח או היד כח משל
 לא היד שכח בנשמה מקושרים שהם כחותיו שאר

 שיפעול רוצה שהנשמה לא אם ■ פעולתו ׳׳פעול
 רוצה לא£ישהנשמה אם ידבר לא הלשון כחי וכן

 שהנשמה לא אם יראה לא הרואה כח וכן שידבר
 יעשפיזבר לא הנשמה רצון ובלתי שיראה רוצה
 בנשמה .ומיוחדים ומקושרים דבוקים שהס מפני
 כן כמו בהן כח הנעלם מכחה . משפעת והיא
 רק פעולה שום .לעשות כח ,לספירות אין■

סי במקורן בהתקשרותן  נשמתן שהוא אלד״ת א״
 עצמותן שהוא רצונו בהן:.לפי: כח המשפיע ומקורן
יעשו לא הנעלם עצמותו ובלתי אלד״ת הנעלם

 מתפשט והוא בו ומקישרים מיוחדים הם כי דבר
 ידן על פעולתו וכל בהן ומושל ומולך .בהן

 ובאילין לשונו שזה דפיקודין במאמר .כמבואר
 עלמא׳ מארי א*הו ספירות) ובאילין (ר״ל ■שמהן

 ואתכסא בהון ואתקרי בהון ואמליך אתפשט
 דגופא אברים לגבי כנשמתא בהון ודר בהו

 תחינות תפילות מתפללים כשאנחנו כן 'ומפני
 כמו קדושים שמות בהן ומזכירין שבחות שירות
 וכן אבותינו ואלקי אלקינו ידו״ד אתה ברוך
 וקריאת בזכירת כונתינו יהי׳ הקדושים שמות. ■שאר

 הוא ברוך ספירותיו ■ וקריאת זכירת השמות
 אך הספירות עצם הן הן הקדושים שהשמות

 התנאי ■בזה תלוי שהכל העיקר והוא בתנאי ורק
 הזכרת' עם תהיה הרצויה והכונה שהמחשבה

 ולקשר לייחד הספירות עצם שהם השמות
 הס הספירות שהן השמות וכונתו במחשבתו

 קשורה .כשלהבת בו המקושרים סוך אין כחות
 כי. 'בנשמה המקושרים הנשמה וככחות בגחלת

 הנעלם ומקורן נשמתן והוא בו דבוקין הס
 מכחותי׳ כח המשפעת כנשמה . בהן המשפיע
 צריך כן ומפני לפירשנו לגוך הנעלמ' ממקור׳

 והוציא שהזכיר השם ומחשבתו בכוונתו לייחד
̂יכז במקורו לקשרו מפיו  רצוני נשמתו שהוא בא
 תהיה מפיו שהוציא■ השם וקריאת זכירת לומר

 'אלד״ת ס בא תהיה והמחשבה והכונה בספירה
 ושאלהו בקשתו בה .שישפיע במקורו לקשרה
 ויחשוב התפלה באותה מבקש שהוא מה וצרכיו

 גדולתו לעוצם א״ס הנעלם המקור כי במחשבתו
 ומהותו עצמותו. מצד . שם שוס לו אין ומעלתו

 בשם ולרוממו ולהללו לגדלו טכל לא כן על
 ולהללו להגדילו אנחנו וצריכין ומקוריי עצמיי

 לייחד הרצויה ומחשבתינו • בכוונתינו ולרוממו
 המשפיע ונשמתן מקורן שהוא בו הספירות ולקשר

 בא״ס לכווין לבר והמחשבה הכונה ומצד בהן
 בלא כגוך כונה בלא תפלה הסוד וזהו אלד״ת
למקור׳ הספירה כח כשמייחד לומר רצוני נשמה

שהוא ■



נשמה בלא כגוה כוונה' כלא תפלה י״נ שער 54
 לספיר׳ ונשמה מקור שהוא אלד״ת א״ס ־שהוא

 בספירה. משפיע אלד״ת א״ס הנעלם המקור אז
 להשפיע רצון שבע ברכה שפע הנעלס ממקורו
 שמבקש צרכיו וכל ובקשתו שאלתו לפניו למתפלל

 הנעלם ממקורה מכתותי׳ המשפעת הנשמה כמי
 מייתר אינו אס אבל שבגופה האברים לכל

 הנעלם במקור הספירה וכוונתו במחשבתו. ומקשר
 במה הספירה ומקצץ אלד״ת א״ס הנשמה שהוא
 הוא הנה לבדה לספירה .רק מתפלל שאינו

 כי אלד״ת א״ס מהמקור הספירה צח מפריד
 כח המשפיע הנשמה שהוא בא״ס כוונה. לו אין

 למתפלל לו היא הספירה כח אותה אז לספירה
 כלום לו משפעת ואינה נשמה בלא כגוץ! לפניה

 לעשות יכול אינו הגוץ! נשמה לו שאין הגון! כמו
 בו כחה להשפיע נשמה בו שאין .כיון כלום

 יחוד כונת בלי שהתפלל זה כן כמו ממקורה
 גשמה וקראה אליה שהתפלל באי׳ס הספירה

 במקורה ולקשרה לייחדה במחשבתו כוון ולא
 א״ס שהוא ממקורה אותה . עקר הוא הרי

 ברכה שוס לו משפעת ואינה ספירה של נשמה
 ורעיי אחי תלמידיי בניי אהובי כן ועל בתפילתו

 ובעלמא דין בעלמא ולהועיל אתכס ללמד באתי
 עדניכם בגן החייס דרך.עץ ולהראותכס דאתי

 מלך לפני ■ ושבח שיר תחינה בתפלה כשתעמוח
 ומחשבותכס שכליכס תנו הקב״ה המלכים מלכי

 קודש שס איזה וקריאת בזכירת ■תמיד וכוונתיכס
 תהיה הספירה עצס שהוא מפיכם שהוצאתם

 ולקשרה לייחדה וכוונתיכס במחשבתיכם תמיד
 ואותו בכחותיו המשפיע הנעלם. במקור בא״ס
 סוך לו שאין אורו עוצם לגודצ .הנעלם מקור

 לשבחו נוכל ולא שס בשום לקראו נוכל לא
 כי עצמיי.ומקוריי■ בשס ■ הודו ולספר ולרוממו.

 לבד ומחשבה בכוונה אס כי השגה בו אין
 שהזכירה' באופן והודו ושבחו הילולו ,תהיה

 והכוונה בספירה תהיה והאמירה והדבור
תהיל׳ דומי׳ לו ■אשר בא״ס תהי' והמחשב׳

 העולמות כל על ראשיכם על יחולו ברכות ואז
 ורעיי אחיי תלמידיי בניי ועתה התחתונים

 כוונה בלא תפלה בסוד שפירשנו מה כשתבינו
 גס כי נכון על הכל - יבא נשמה בלי כגוך

 הוויין דסהדין רזא שאמר מהימנא רעיא מאמר
בריתינו בעל הוא וכו׳ יהיה הווה היה. עלה

 .והשיר 'התפלה כי לדברינו ומסכים ' ושלומינו
 ספירותיו שמותיו עדיו שהן לסהדין הוא והש,בח.
 והמחשב׳ הכוונ' ועיקר אדל״ת א״ס של כסותיו

 ומקורן נשמתן שהו׳ בא״ם ולייחדם לקשרס
 עצמותו שהוא הנעלס רצונו לפי בהן המשפיע

 בנשמה ומקושרים המיוחדים הנשמה ככסות
 עצמות׳ שהוא. הנעלמי רצונ׳ לפי בהן המשפעת

והשיר והברכה התפילה עיקר תהי׳ זה שבאופן
 כלן המאורות לבעל כלן הכחות לבעל והשבח

 אשר דעלמא מארי א״ס נשמתין דכל לנשמתא
 הספיקות .כל ושקעו נחו ■ ובזה תהיל׳ .דומי׳ לו

 כי להיות אמנם אך התפילה בענין שעוררנו
 בתוך הבאיס הדברים ׳ וללבן לברר מדרכינו

 עוד שכליכם לבב לעורר אנחנו צריכין הבאים
 והכרח גדול תועלת הוא כי פרעי אחד בדבר
 הספירות אס זה והוא ויחוד התפילה בכוונה גדול
ל3נ שמעידין עדיס הס הקדושים השמות שהן
 וסהדין רזא מהימנא רעיא . שאמר כמו א״ס
על, סהיד .אל שם יהי׳ הווה היה עליה הוויין
 שכן; וכל והוי׳ שס לכל יכולה דלית דכלא מארי
 • על סהיד אלקיס שס מיני׳ פחות דרגין שאר

 ■ ואלקי האלקיס ואלקי' אלקיס אית1 דילי׳ ■אלקות
 השמות כל שאר וכן עליה. אלקא דלית כלא על

 נמצא השערים נעילת .בשער כמבואר הקרמים
 הס־.עדיס הספירות־ שהס הקדושים השמות שכל

 מי,. עס העד כי. ידוע והוא א״ס על שמעידין
 וא״כ. אחד אינם ושניס שנים הס לו שמעיד

 בא״ס הספירות שהס השמות ..מייחדים אנחנו איך
 שנים 'והם .עליו שמעידין עדיו הם הספירות כי

.עיניך אאיר והנה ח׳׳ו אחדותו ■זה־ ואין ח״ו
, . ואשכילך ,



נח נע}טה בלא כגוף כוונה בלא תפלה י״ג ובעד
 להקדים אנחנו צריכין אמנם אך בזה גם ואשכילך

 כי ידוע .הוא הנה זה והוא קנונה הקדמה לך
 בזה המשל אחדזח אלא אינו העדוח שבע ענק

 ושמעון זהב ■דינרי אלך משמעון ■ הובע ראובן
 הוא כן ראובן שכדברי ,מעיד ולוי להד״ם השיב

 ראובן עם מתאחד קעדותו לוי הנה האמת
 מתחלק והוא אחד ענין אומרים ולד ראובן שהרי

 ■העד שאמר מה שהרי העדות בענין לשמעון
 שמעיד מה העדות שבצגנין נמצ׳א מכחישו שמעון

 במה .אמנם אך באחדות עמו הוא לראובן.
 ,ראובן עם שהו׳ עד מראובן גם לוי שמחלק
 שהם נמצא לראובן מעיד לוי באמרינו שנים.
 דהיינו מחולקים בחינות שני מצד הוא שנים

גופים שני הם וראובן •לוי כי אחת בחינת
 ראובן גוך כי מזה זה מחולקיס גשמיים חומריי'

 ועוד ראובן גוך אינו לוי וגויך לוי גוך אינו
 ראובן. עם ■מתאחד •שלוי הגם כי שנית בחיל
 שמעיד פרמי אחד דבר שהוא, .העדות בענין

 מתחלק הוא הנה זהב דינרי אלך בענין לראובן
 שוה לוי דעת שאין אחרים בענייני׳ ,מראובן

 הם שהרי העניינים בכלי .לדעת'ראובן ודומה
 מזה זה ונבדלים מחולקים דיעות רבוא ס'

 שהם עד של.זה כדעתו זה של, דעתו שאין״
 הם זה מצד ■ הנה זה חת זה ומכחישי׳ סותרים

 אבל מתאחדי׳ ואינם לבד לוי לבד ראובן שנים
 ועצמות הספירות עצמות שהן הקדושים השמות

 על מעידים ■ והס השמות עצמות הן הספירות
 נמצא עצמותם הם ושמותס שמותם בעצמות א''ס

 עדות עניין כמבע בו מיוחדים עצמותם גל
 דבספירי׳^אין בהקדמה כדפירשנו אחדות שהוא
 גופים אינם שהרי מחולקים גופים לומר^ שייך

 כי והבדל חלוק בהם׳ לומר שיתכן, ח״ו גשמיים
 הפשימיות תכלית פשימות רוחניות אחדות הס
 בסוד אלא המספר שם עליהם יפול שלא עד

 בספרינו בארוכה סודו כדפירשנו ועלול עילה
שהם לומר שייך אין גס לברכה מל שפע

 עליו מעידים שאינם אחרים בעניינים נבדלים
 אחר ענין אינו שמותם שהם עצמותם כל שהרי

 'שם תראה הלא עליו שמעידים מה עדותן רק
 אינו <^ו שהוא עצמותו כל ידו״ד שהוא הוויה
עלמא על שמעיד מה ■רק אחר ענין אר^־  מ
 שהוא יל% שס כי יהיה הוה היה ,נשמתיה א״ס
 אחר #נין ואינו אחר פירוש לו אין הוי״ה שם
 ומיוחד מקושר ידו״ד שם א״כ יהי׳ הוה ■היה רק

 ידו״ד ןשמו שמעיד במה דעלמא מארי בא״ס •גשמו
 בעדותו מדו§] שמו שהרי ויהי׳ הווה היה שהוא

^ הוא ושמו עדותו הוא שמו. כי  אין א״כ עצמו
 שפירושו איל שם וכן מזה גדול וקישור יחוד לך
 ענין אינו שמו שהוא עצמותו כל וחוזק כח

 דעלמא מארי א״ם שמעיד.על מה על רק אחר
 של שם לשים לא וכח יכולת ,שאין נשמתיה

 מדריגה לשוס ולא אלקיס של■ שם לשוס ולא ידו״ד
 כחו בלא ר״ל מיניה פחות .בעולם וממשלה

 אחר פירוש לו אין אל שם כי■ ורצונו והשפעתו
 ומקושר מיוחד אל שם כן אס וחוזק כח רק

 עליו במה^נזמעיד ,דעלמ׳ מארי בא״ס בשמו
f לשוס • וכח יכולת שאין אל בשמו t ולא הוויה 
 וממשלה מדריגה לשוס י ולא אלקיס של שם לשוס
 מדולק הרי.שמו והשפעתו ורצונו רשותו פחות

 א׳יכ עצמותו הוא ושמו עדותו הוא שמו כי בעדותו
 אלקיס }שם4וק .מזה גדול ̂וקשור' יחוד לך אין
& אינו שמו שהוא עצמותו כל ך  מה רק י1עני

ה דעלמא מארי על שמעיד תי ^ ^ ס ״  דאית א
 דלית כלא על ואלקא אלקיס ואלקי אלקים

 ומיוחד מקושר אלקיס שם א״כ עליה אלקא ,
 שמעיד במה נשמתיה דעלמא ■מארי בא״ס בשמו
 אלקא הוא דעלמא מארי שא״ס אלקיס גשמו
 כי בעדותו מדובק שמו הרי עליה אלקא דלית

 לך ואין עצמותו היא ושמו עדותו הוא שמו ■
 השמות כל כן .וכמו מזה גדול וקשור יחוד

 על שמעידין מה רק אחר ■ ענין אינם הקדושים
מייוחדיס והס נשמתן א״ס. דעלמא מאריה

ומקושרין
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 פמפרש' וכמו בנשמה נשמה בכסוס בו ומקושרין

 •ואין שמות שאד. של: עדותן עצמו המאמר- בזה
 תעצמן מבוארים הן .כי בפירושין להאריך לנו

' מי'שקורא''לשמות החמא גודל מזה ;נו ' ’
 מארי "בא״ס בכונתו מייסדם זינו

 בעצמס»:;.סמעידים שהם ,כמו |נשמתן
̂לו  ס״ו ופוגם ׳ עדותן מכסיש ס״ו כא

צ-ן, עדותן  תלמידי בני אהובי ׳ ע״כ בנמיעתן ,:̂ו
 שהוא דעלמא מארי . לפני בעמדכם 2ורמ אתי

־ נשמתא  בקראיכס המקורות כל מקור נשמתין #
 ישראל אלקי אל אלקיס אלקינו . ^^#׳

 המבוארים • הקדושים שמות שארי אדני?וכן שדי
 והתבוננו ראו מהימנא רעיא' המתמר בזה

ולייסדן עדותם לכווין ■ וכוונתיכם■ במחשבתיכם

 ומובמסני בכלן ממקורן-הנעלם המשפיע בנשמתן
 תפילותינו כשתהיה׳ אלד״ת דעלמא במארי

 רצויס נהיה כי שפירשנו הכוונה .וכוונ%נו/בזאת
ד  סיש ויסיש תפילתינו לקבל^ אלקינו לפני.--;יד̂ו

 .האר! כנפות מארבעה ולקבץ לגאלינו מהר
 ותפארתינו קדשינו בית אל להביאנו■ גליותינו'

 ונשמתינו ורוסנו ■נפשנו וכל לבבנו בכל ■ ולעבדו
 אל והביאותם הנביא שאמר מה■ מקוייס ויהיה

 עולותיהס ■תפילתי בבית י ושמסתים קדשי הר
 . לכל יקרא .תפלה בית ביתי כי לרצון וזבסיהם
 ישראל.. נדסי מקבץ אלקים ידו״ד .נאם העמים

 לעולם: ידו״ד וברוך■ לנקבציו עליו אקבץ עוד
: ואמן אמן

■הגדולים מאורות שני הסכמת
□ כ י נ מהר״ר; האלוף• המקובל. המובהק הרב שחיבר גדול אדם תולדות ספד זה הרואות עי

א ר׳ הקדוש בן %ב.תי ב י ק  והפאר היופי בתכלית נגלהו הנה.גם זל״הה סג״ל ע
 ‘הגונה .מאתנו:שאלה שאל בבן .עליו ההוצאה רבתה וע״ב האותיות מצד ■&^ד׳הן .הן.מצד
®. מאחר•  המוזבה קודם'שימכור' .שנ״ת ■בדפוים ויתנו :אחד יקפוץ אולי אליו' המתאוים ש
דו אותם י .^ |^  בכן! בחונן. 'לו.•משיבין כחוגן והשואל ימים בקירוב. -ידפם שלא ושאלתו ש
יש.רא.ל,| לכל ■ושלום. לפ״ק פ״יא שי״ן ר״היניםן יער ידפם שלא נחש גזירת בתו^ף אבחנו גוזרים

די p אפריים שלמה נאם ה ̂ לונטשק,. איש ז־,י^ אמרן מ
ם; ונאם ם מהי״י לאא״מ י׳-.:.בן5̂י ה הורוויץ♦ זלח״ה ■סג״ל אבר


