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חיים עץ
ראשון חלק

כ חיבר אשר התורח ספר זה מן כמי זי״« זלל״זז וויטאל חיים הרב הא*••' מגדול ד\
פי אשכנזי לוריא יצחק רביגו הרב קדישא בובינא האלהי המקובל רבו מסי שקבל י

חיים «ז ספרי סכמה הוגר• בשבהימ למפר למ ומה ז״ל אליהו מפי שקבל האכיתית הקבלר•
הדק מדוייקה הגה״ה גגון אל ומסודרים מוגד.ים שוגות כת״י ע״ה מכמד. והן בדפוס פאלד. הן

כפולוה טובות הראשונים «ל מוסיף בקודש מעלות עשינו ועוד דאפשר. מד• בכל היסב
הח^ הקתש לספר באו הדשות פנים ממש אשר ממולאים מפז ודוגמת יקרים פירושים

כאן שנו גדולות ותקנות
 הלשון ותיקון גרסאות מחלומי זללה״ה םטראן מהר״ם ישראל של רבן הגדול מד.רב א)

השייר. במקום הכל ושמנו תיקת העריר במקום

̂וא שרעבי מזרחי שלום ר״ת השמש ב) ב חיים עץ ספר על וביאורים הגהות וד  הקדוש מעי
 קרא הכי הםד^ר בספרו נדפסות וזעם זלל״ר• שרעבי שלום מרה חאלהי המקובל

כינו עשינו חאת ושלום אמת שמו  בנ״א הנוסחאות כל והדפכנו תרי לבי שטרא ח
 הדור שאת וביתר לפ״ק •r־m שנת סאלוניקי בעיר שנדפס כמו הכל לבנד. הגאי עם

יביטו. לנוכח עיניכם כאשר לתלפיות בנוי יופי כלול

 הריינו של שלום נהר הספר תשלום באחתנר• מלהדפיס הטוב מנענו לא זאת נם ואת ג)
בו. כל יחסר לא הלזד. חיים העץ בפנים הובא לא אשר זי״ע הרש״ש

 ור.וא דוד חסדי היקר הספר בסופו הדפסנו הזד• הספר קדושת תפארת יקר ושלימות ד>
ופלזב הפלא ע״ח עניני מרוב קיצור

 האלר.י המקובל הקדוש מהרב חיים עץ ספר על יקר פירוש וד.וא שעה יפה היקר ספר ה)
שלישי. חלק בסוף שיופיע עליון לאל כד.ן וד.וא זללה״ד• שלמה מו״ד•

 זצ״ל• האר״י רביגו ומכזזבי הקחש וב!ור% בש״ס חז״ל עלומאמרי מקומות ומראה הגהות 0
 זצ״ל ברנדוויין צבי מעדה רבי המקובל האדמו״ר ע״י ומסודרים מלוקסים

הוד.ו לספר וד.ד^שמםות הזזע תקוגי על הסולם מעלות פירוש מחבר

א פעיה״ק ״ ב ב תו ם ל עז רו  י

תשמ׳־ח ה׳
לאיגסרכט וחומס חועתק
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ע״יחייסתשס״ז



זיע״א מהאר״י הלמוד קודם תפלה

 ניודים והסליחות הרחמים אב האדונים ואדוני העולמים רבון

 ובהשתחויה הTבק אבותינו ואלהי אלהינו ה׳ לפניך אנחנו

 חלק לנו ונתת הקדש עבודת ולעבודתך לתורתך שקרבתנו

 עשית אשר חיינו ומה אנו מה הקדושה תורתך בסודות

 לפניך תחנינינו מפילים אנחנו כן על כזה גדול חסד עמנו

 עונותינו יהיו ואל ועונותינו חטאתינו לכל ותסלח שתמחול

 אלהינו ה׳ מלפניך רצון יהי וכן לביניך. ביננו מבדילים

 ולאהבתך ליראתך לבבינו את שתכונן אבותינו ואלהי

 בסודות הערל לבבנו ותפתח אלה לדברינו אזניך ותקשיב

 כריח כבודך כסא לפני רוח נחת זה למודינו ויהיה תורתך

 בחינתנו בכל נשמתנו מקור אור עלינו ותאציל נחוח

 גלית ידם על אשר הקדושים עבדיך ניצוצות ושיתנוצצו

 תורתם וזכות אבותם וזכות וזכותם בעולם אלה דבריך

 אלו בדברים נכשל לבל לנו יעמוד וקדושתם ותמימותם

 נעים כמאמר לומדים שאנו במה עינינו תאיר ובזכותם

 ה׳ כי מתורתך״. נפלאות ואביטה עיני ״גל ישראל: זמירות

 והגיון פי אמרי לרצון ״יהיו ותבונה. דעת מפיו חכמה יתן

וגואלי״. צורי ה׳ לפניך לבי



חיים עץ שבספר השערים נ׳ הם ואלה

א׳־<״ג). דף p שזןוא הכללים שער (מלבד

א׳: בחלק

 דף P ויושר. עגולים דרוש א׳: שער
מ״ג. דף — כ״ד

; שער  עגולים דרד י״ם השתלשלות ג׳
מ״ה. דף — מ״ג דף מן

 מן ז״ל, למוהרח״ו אצילות סדר ג׳: שער
ג״^ דף — מ״ח דף

ס״א. דף—נ״ב דף מן אח״ם, שער ד׳: שעד
— ס״א דף מן טנת״א. שער זד; שער

ע״ד. דף
של״ח. דף - שכ״ט ־ «״ד ח* ייו עקודים׳ שער ר: שער

צ״א. דף
: שער דף P מטי. ולא מטי שער ז׳

ק״ג. דף — צ״א
דף P הנקודות דרושי שער זד; שער

» דף — ק״ג קי
דף P הכלי^ שבירת שער ט׳; שער

קל״ז. דף — קי״ז
; שער קמ״ד. דף — קל״ז דף מן התקון. שער י׳

— קמ״ד דף p המלכים. שער י״א; שער
קס״ת דף

— קס״ו דף מן עתיק שער י״ב: שער
קע״ו. דף

 דף P אגפין. Tאר שער י״ג; שער
ר״ג דף — קע״ו

 ר״ג דף מן ואמא. אבא שער י״ד: שער
רכ״א. דף —

— רכ״א דף מן הזווגים׳ שער ט״ו; שער
רל״ד. דף

 מן וזו״ן. או״א הולדת שער ט״ז; שער
.rרם דף — רל״ד דף

— רמ״ז דף מן ז״א. שער י״ז; שער
4רנ״ דף

 דף P ניצוצץ רס״ח שער י״ת; שער
רמ״ד. דף — רנ״ג

Pאנ שער י״ט: שער  T רט״ז דף —
רם״^ דף

— רפ״ג דף מן המוחין שער כ׳: שער
ג1ש״ דף

 דף P המוחין. תTל שער כ״א: שער
ש״ח. דף — ש״ג

 דף P דקטנוו^ חיןp שער כ״ב; שער
שט״ז. דף — ש״ח

 דף P דצל^ חיןp שער כ״ג; שער
שכ״ט. דף — שט״ז

דף P הצל* פרקי שער ;Tכ שער

ב׳; בחלק

דף P הצלם. דרושי שער כ״ה: שער
מ״ח. דף — ג׳

— מ״ח דף P הצלם. שער כ״ו; שער
-rנ דף

^ז עיבור פרטי שער כ״ז. שער ין,rזp יני
r דף מן a. — ס׳. דף

׳0 דף P העיבורי* שער כ״ח; שער
ס״ט. דף —

— ט״ט דף P הנ^רד.. שער כ״ט; שער
דף

— פ״ן דף P הפרצופים. שער ל׳; שער
ק״ט. דף

דן. פרצופי שער ל״א; שער דף מן ז
קי׳׳ז. דף — ק״ט

דף P המוחין. הארת שער ל״ב; שער
קל״ו. דף — קי״ז

— rקל דף p אמאד- שער ל״ג: שער
קמ״ד- דף

 דף P הנוקב* תיקון שער ל״ד; שער
קס״ו. דף — קמ״ו

— קמ״ו דף P היר* שער ל״ה: שער
קפ״ד. דף



חיים עץ שבספר שערים נ׳

דף מן הירח, מעוט שער ;ל׳׳ו שער
קצ״ד. דף — קס״ד

דף מן ולאה, יעקב שער :ל״ז שער
ר״ב. דף — rקצ

ר״ב דף מן ורחל, לאה שער ל״ח; שער
רכ״א. דף —

רכ״א דף מן ומ״ד, מ״ן שער ל״ט: שער
רס״ב. דף —

 דף מן וחיצוניות פנימיות שער ס׳: שער
ר״צ. דף — רס״ב

— ר״צ דף מן החשמל, שער מ״א: שער
רצ״ו. דף

דף מן אבי׳׳ע דרושי שער ;מ״ב שער
שי׳ח. דף — רצ׳ז

 דף מן עולמות, ציור שער מ״ג: שער
שכ״ה. דף — שי״ח

— שכיה דף מן השמות, שער מ״ד: שער
שמיה. דף

שמיה דף מן. המקיפין, שער :מיה שער
שמיט. דף —

שמ״ט דף מן הכבוד, כסא שער :נדו שער
שניו. דף —

שניו דף מן אבי״ע, סדר שער מיז; שער
ש״ע. דף —

 שיע דף מן הקליפות, שער מ״ח: שער
ף ד שע״ט. -

 דף מן נוגה, קליפת שער :מיט שער
שצ״ג. דף — שעיט

שצ״ג דף מן אבי״ע, קיצור שער נ׳: שער
תיח. דף —

ההיכלות: ז׳ הם ואלה

 נקודים. היכל ב׳: היכל איק. היכל א׳: היכל
 אבא היכל :t היכל הכתרים. היכל ג׳: היכל

 היכל ר: היכל זיא. היכל ה׳ז היכל ואמא.
אבי״ע. היכל ד: היכל דזיא. נוקבא



ת ראשי לוח בו ם תי רי צו קי ו

א: ̂ 1אםי ארך אנפין. Tאר אפשר. אי א״
 אצילות אבי״ע: באחור. אחור אב״א:
 רבא. אדרא אד״ר: עשיה. יצירה בריאה

 הראשון. אדם אדה״ר: זוסא. אדרא אדר״ז:
 או״י: חוזר. אור או״ח: ואמא. אבא או״א:

 אור או״מ: ישראל. ארץ א״י: ישר. אור
 חוטם אזן אח״פ: פנימי. אור או״פ: מקיף.

 אורות אנ״כ: רקיע. סים אור אמ״ר: פה.
 אדם א״ק: סוף. אין א״ם: כלים. נצוצין
 גבריאל ־ רפאל אוריאל ארגמ״ן: קדמון.
עפר. מים רוח אעז ארמ״ע; נוריאל. מיכ»ז

 שם ב״ן: רקרדינותא בוצינא בוצד״ק:
 שם ברור בשכמל״ו: ההי״ן. במלוי הוי״ה
ועד. לעולם מלכותו כבוד

4קצת ף ו״ק: וכולי. וכו׳י

 יגן זכותו זיע״א: אנסין. זעיר ז״א:
 זעיר זו״ן: לברכה. זכרונו ז״ל: אמן. עלינו

 זרעים נק״ט: זמ״ן מלכינו ד ז״מ: ונוקבא.
ם: Jסהרוו קדשים נזיקין נשים מועד  זה ז״
תחתונוי^ ר ז״ת: שאמר. זה ז״ש: סוד.

 חסד חד״ר: דעת. בינה חכמה חב״ד:
 חוה״ם: וגבורות. חסרים חו״ג: רחמינס דין
 חנכ״ל נצח. הסד חכמה חח״ן: המועד. חול

 צדק שבתאי לבנה כוכב נגה חמה שצ״מ:
 חולם חש״ח; סתימאונ חכמה ת״ס: מאדים.
קבח. שורוק חולם חש״ק: חיריק. שותק

 ג׳ ג״ר: עדן. גן עינים. גלגלתא ג״ע:
 אותיות. תגין נקודות סעמים טנת״א:תחתונות. ג׳ ג״ת: ראשונוו^

ספיתו^ ט׳ ט״ם:

 דפוסים :דפו״י ונוקבא. דבר :דו״נ
 דת״י: מדבר. חי צומח דומם דצח״ם: ישנים.

יסוד. תפארת דעת

ה׳
 ה׳ ה״ג: יצחק. רבינו האלקי האר״י:

 ה״ו: דכתימ הוא הדא הה״ד: 4ובורוו
 ה׳ ה״מ: חסדים. ה׳ ה״ח: וביאודים. הגהות
 פרצופים. ה׳ ה״פ: הסוד. הוא ה״ם: 4רקיפינ

 ה׳ :ה״ר הזהר. ספר הקדמת :הקסה״ז
 חיים הרב הרח״ו: ראשונוו^ ה׳ ראשונד»
 חייקל P שלמה הרב הרשב״ח; וויטאל.

ת: ז״ל. ואחלמה שבו לשם המחבר בעל  ה״
 התזמטות התפ״א: תחתונוו^ ה׳ תחתונד- ה׳

ב׳. הונפשטות התפ״ב: א׳.

 חיה יחידה יחנר״ן: ושמאל. ימין יו״ש:
: נפש. רוח נשמה ״י  הוי״ד, יחוד על רמז י
 הטוגג יצר יצה״ט: ספירות. י׳ י״ם: את״י.

 אמצע. שמאל ימין יש״א: הרע. יצר יצה״ר:
ותבונה. סבא ישראל ישסו״ת:

 גתל. כהן כה״ג: אמר. דאת במה כד״א;
 כתר כח״ב: חיצמ. כלי חכמד- כתר כ״ח:
 דעת. בינה חכמה בתר כחב״ד: בינה. חכמה
 תפארת בינה חכמה בחר :תו״מ כח״ב

 כסא כסה*כ: ישראל. כנסת י:0 ומלכתע
 פנימי. כלי כ״פ: עלית. כתר כ״ע: הכבוד.

.pש כל כשיב:



וקיצורים תיבות ראשי לוח

 לא :ל״ת דומה. הדבר למה :למה״ד
תעשה.

jn מ״ב של שם :מ״ב ’niK מב״ד; 
ש: דוד. בן משיח  שערים. מבוא (ספר) מבו״

 דובריו. מיין מ״ד: יוסף. בן משיח מב״י:
 הנעלם. מדרש :מדה״נ הדין. מדת :מדה״ד

 הוי״ה שם מ״ה: הרחמים. מדת מדה״ר;
ט: אלפין. במילוי ל״  מו״ס: מטי. ולא מטי מו

ת סתימאה. מוחא  תעשה. לא מצוית :מל״
 מיין מ״ן; מקום. מכל מתניתין. מארי מ״מ:

עשה. מצות מ״ע: נוקבין.

 בפנים. פנים פב״פ: באחור. פנים פב״א:
 וחיצוניות. פנימיות פו״ח: ואחור. פנים פו״א:

 פרד״ם; מסבירות. פנים פמ״ם: פירוש. פי׳:
סוד. דרוש רמז פשט

עיץ. צריך צ״ע:

 הוא. בריך קודשא קב״ה: קדוש. ק׳:
 :ק״ק קליפות: קלי׳: יוד. של קווצ קוש״י:

קדוש. קדוש קדוש קק״ק: קדשים. קודש

עינים. נקבי נ״ע: יסוד. הוד נצח נה״י:
 רוח נפש נר״ן: רוח. נפש נ״ר: עדן. נוחי

 יחידה. חיה נשמה רוח נפש נרנח״י: נשמה.
בינה. שערי נ׳ נש״ב:

 ס״ג: אחרים. ספרים אחרא. סטרא ס״א:
 ר. תוך ואלף ביודין הוי״ה מילוי מספר
 :ס״ת ספירה. :ספי׳ הכתוב. סוד :סר״ה

תורה. סתרי תורה, ספר

 יודין. במלוי הוי״ה שם מספר :ע״ב
 ע״ה מוחין. עצמות גידין בשר עור עבגע״ט:

 הבא. עולם עוה״ב: הכולל. עם עה״ב: או
 ונוקבא. עתיק :עו״נ הזה. עולם :עוה״ז
 ידי. על ע״י: עיין. עי׳: חיים. עץ ע״ח:
 עובדי :עכו״ם מוחין. יניקה עבור :עי״ט

 לשונו. כאן עד עכ״ל: ומזלות. כוכבים
 עמודא עמוד״א: פנים. כל על עכ״פ:

 עסמ״ב: ספירות עשר ע׳׳ם: דאמצעיתא.
 עיק: הדע^ עץ עצה׳׳ד: ב״ן. נדה ס״ג ע׳׳ב

תסיד. עולת (ספר) ע׳׳ת: קדישא. עתיקא

 רשות רה״י: אתידע. דלא רישא רדל״א:
 מספר :רי״ו הרבים. רשות :רה״ר היחיד.

 מתיבתא. ריש מהימנא, רעיא ר״מ: ע״ב. ג׳
 בן שמעון ר׳ רשב״י: מ״ע. מספר רמ״ח:

 דבור. ריח שמיעה ראיה רשר׳׳ד: יוחאי.
סוף. תוך ראש רת׳׳ם:

ש׳
 שיר שה״ש: הכלים. שבירת שביה״ב:

 נצוצין. ש״ך מספר :ש״כ השירים.
 יוחאי. בן שמעון ר׳ מאמרי שער שמרשב״י:

 היכל. לבוש גוף נשמה שורש :שנגל״ה
 אריה נשר שור המרכבה היות ד׳ שנא״ן:

 שס׳׳ה: הקודש. רוח שער שרוה״ק: אדם.
ל׳ו^ מצוות

 רבא. תהומא תה״ר: דיקנא. תקוני ת׳׳ד:
 תורה :תושב׳׳ב ומלכות. תפארת :תו״מ

 פה. שבעל תורה :תושב״פ שבכתב.
 תקונים חזי, תא :ת״ח זהר. תקוני :ת״ז

 המתים. תחיית תחה״מ: חכם. תלמיד חדשים,
 תפילין תש״י: ספירות. עשר תלמוד תעים:

ראש. של תפילין תש׳׳ר: .t של
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זלה״ה אשכנזי פאפרושסץ מאיר מהר״ר המקובל להרב חיים עץ דרך לספר

 ה׳ ברוד ידוודר» באלפי והזעיר הצעיר אמר
 מעמנו. ואמתו חסדו עזב לא אשר ישראל אלהי
 בתוכנו. נטע עולם וחיי אמיתית, תורה לנו ינתן

 חוקיו את לנו ונתן הארצות. מעמי והבדילנו
 ואהבה יתירה חבה וגם הישרים. ומשפטיו

 ספרי [ברזי! (ורזי) לנו, [נודעת) (ודעת)
 והיא תמצא מאץ אשר הפנימים, תורה וסתרי

 לרוב ונתנה רואד., עין שזפתה לא נעלמה.
 דורשין אין כי להכתב. ולא בע״פ עמקה

חגיגה. במסכת כדאיתא כר במרכבה
 אלהים. בגן נטועיט הם שרשם ואמנם

 והעתיקם פה, שבעל ובתורר. שבכתב בתורה
 המלו כמאמר לשונו. במתק וסתמם נביאינו
 ובעתותונו לש»ו, תחת וחלב דבש החכם,
 ומפני כלי. אל מכלי הורקגו [כאשר] הרבים

 בנו, עמד לא טעמינו מארצנו. גלינו חטאינו
 ובינת חכמינו, חכמת ואבדה נמר, וריחנו
 דבר השמים, מן ה׳ הופיע עד גסתרה, נבונים
 וחבריו, ז״ל רשב״י ע״י המור, בהר בקדשו
 חיבר רישהא. ולארמא מעפרא, שכיגתא לאקמא

 אילנא חאי שתחת עד הקדוש, חיבור אוחו
 והוי דרין. הוה (פזרין) שמיא צפרי בל רברבא

 לשמוע הקדש, ואופני וחיות שר»ם [מתכנשין]
וחביריו. ז^*ה דרשב״י מפומיה חדתמ אולפן

 מהעולם, הקדוש האור הסתלקות אחר והנה
 מוהר כדאיתא בד,דיה, מלכא גנזי כל אסתלקו

 יהודה ר׳ אידמור חד יומא א׳) (רי״ז ויחי, פ׳
 מתתקנן, גדסין ד׳ בחלמא וחמי אילנא, תחות
 כל שביק ולא עםיד» וס״ת עלייד.ו, ר״ש וסליק
 לון סליק דלא ואגדד- עלאין, רזץ ספרא,

 דאתכסיא וחמי לרקיעא, לון וסליק בהדיר»
 ודאי אמר, אתער. כד אתגלי)^ ולא מעינים,
ויי סארעו^ אסתלק חכמתא ר*ש, מדשכיב

 (דמתאחדין) דמחחזיק טבא, אבנא דהאי 4לדרז
 עלאין עלוי וסמכין מגיה, מתחזן] דהוו [ג״א

 אבא רבי סליק כף. מנייהו Tאתאב ותתאין
 ריחיא, ר״ש ואמר, ובכה רישיה. על ידוי

 ולקטין, יומא כל טבא מנא מניה דטחנין
 והשתא חמריס, עשרה אסף הממעיט כדכתיב

 בעלמא אשתאר ולא אסחלקו, ומגא ריחיא
 ותן אחת צנצנת קח דכתימ כמה בר מיניוג

 (למשמרת) אותו והנח מן העמר מלא שמה
 אלא כחימ לא באתגליא ואלו •ה׳. לפני

 לגלאה יכול מאן השתא לאצנעזג ?משמרת:
עכ״ל. לן יודיע ומאן רזין,

 ר׳ תגי ע״» דע״ט מות אחרי ובזוהר
 זכאין, כולהו בגווד^ שרי דרשב״י דרא יהודד-
 שריא שכיגתא ניגהו, חטאה דחלי כלהו חסידי.

 בג״כ אחרינן, בדרין כן דלית מה בגמייהו.
 בדרין מתטמרין. ולא מתפרשין, אינת מילין

 יכיל לא עלאין דרזין ומלק הכי, לאו אהרגץ
 מסתפקי) (נ״א מסתפי. דידעין ודאינון לגלאד-
 חבריא קרא, דהאי רזא אמר הוי כד דרשב״י

 דאמר. מלץ וכלהו דמעץ, גבעין עייגין כולהו
 אדבר פא״ם דכתימ כמה גליין, בעיגייהו הד
 דר״ש, ביומוי תנא, כר. בהתדת ולא ומראה בו

ת פומד, פתח לחבריר» ב״נ אמר הוה אי  ד
 אל אמרי הוו רשב״י, דשכיב בתר דבריד.

בשח־. את לחטיא סיד את תתן
 מלאיס ותיקתים, זוהר מאמרי כל והנה

 תגמתו, הוי לא רשב״י דבתר גדותס, כל על
 והאחרונקם] הראשונים [שאלהי (שהש״י) עד

 ישראל למנוע רצה ולא עמנו. חסדו הפליא
 לנו ושלח והטזעת» הקדושה מתורתו וכל מכל
 הרב נחיו^ שטיא מן וקדיש) (עיר קתש ע״י

, א ^ בתדנא האלהי, המקובל הקדוש, ר



זצ״ל פאפרוש מוהר״מ הקדמת

 הנביא אליהו תלמיד בדורו׳ כרשב״י קדישא,
 לקוחה בהקדמה זו, העתקתי כאשר זלה״ה
 ושם זה, בספר ועיין יע״ש. [הע״ח] מספר

 אפס הרמה, השגתו ואת הודו, את תמצאהו
 המהלל וכל כר, ימלל מי כי כולו, ולא קצהו,

 ביה דלית במרגניתא ומהלל, פוגם אלא אינו
פוגם. אתה משבח שאתה וכל טימי,

הזה, הקדוש הרב של תלמידיו כל והנה
 כפי רבו, מפי ששמע מה אחד, כל להם כתבו
 הרב זולת שכלו, Tו והשגתו, נשמתו, שורש

 אורה, בשערים, נודע שמו בישראל, המופלא
 ויטאל יוסף ב״ר חיים מהר״ר הגאון וההוראה,

 הימים שבעת אור מ״ו, עליו שסמך זלה״ה,
v את t- בענותנותו קדשו, בדבדי הזכיר וכאשר 

 כמוהו, בהם היה שלא בהקדמתו, בספרו הרמה,
 אפילו שינה ולא [שהעמיק] (שהעמיד) מי

 כידוע ז״ל רבו מפי שמע כאשר הלשון, סדר
תוב״ב. צפ״ת (ירושלים) עירנו שער באי לכל

 החכמה בשערי שבא מי לכל נודע והנה
 אומר היה לא הקדוש, הרב כי הזאת, הרמה

 מפלאי ודורש יושב היה כי כסדרן, דברים להם
 (נ״א ראתה לא עין אשר העליונה, החכמה

 והבן שמעה ואזן אלה כל ראתה) עין אשרי
 הנחמדים וקשורים, הדרושים המשך ולפי לה,

 דרושים, מאליהן, מתפרשים היו רב, ומפז מזהב
 עונות, ותקוני המצות, וטעמי וכוונת, ויחודים,

 גררא. אגב רז׳יל במאמרי ורמזים זהר, ופי׳
 האחרת דרוש להם מבאר היה ולפעמים

 דרוש להם מבאר היה ולפעמים באצילות,
 זלהיה, מוהרח״ו היה וכן אצילות, עולם התחלת

 פשט, לפעמים כותב, היה שמע, שהיה מה כל
 לנו גרם ובזה כונה, לעפמים דרוש, לפעמים
 אחר עד זאת, בחכמה הזה הגדול הבלבול
 צפת פעה״ק הימים שבעת אור מורינו פטירת

 ז״ל, מוהרח״ו התחיל אז עלמץ, לחיי ת״ו,
 עושה היה וכן מרבו, ששמע למה סדר לעשות
 לפעמים נמצא ומזה יותר, או שנה כ׳ לפחות

 ומכופלים, וכפולים זאיז דבריו כמעט סותרים
 חיבר אשר עד שונות, (ממהתרות) ומהדורות

 ספר על כתובה הוא הנה שלו׳ בתרא מהדורא
 המובהק הר׳ בנו ביד דמשק, בק״ק שלו, הישר

כל חלקים, שני והם וויסאל, שמואל מודינו

 שערים, ד׳ בו יש א׳ חלק שערים, לד׳ נחלק א׳
 שער ז״ל. רבו מכת״י שמצא מה כל א׳ שער

 ג׳, שער ששמע. מה והקדמות דרושים ,ב
 סודות ד׳, שער וכתובים. נביאים תורה, פשטי

ושרשיהן. גלגולים
 מה כל ש״א שערים; ד׳ בו יש ח״ב

 מצות. טעמי ב׳, שער התפלות. לכוונת שנוגע
 מאד, הרבה יחודים ש״ד עונות. תיקוני ש״ג
 אשרי נפלא, דבר מהם, ותלמיד תלמיד לכל
 החיים, עץ מן לקחת) (נ״א לקרוא שזכה עין

 וחתום כמום היה הזה והספר לעולם. וחי יאכל
 ושנותיו ימיו יאריך ה׳ הנ״ל, הרב בנו ביד

 א׳י בני ביד אשר וספרים ובנעימים, בטוב
 נעלם ולא וריח, וטעם סדר להם היה לא

 הסדר כי ותלמידיהם, חכמים תורת מעיני
 האדם ילמוד אשר עיקר, הוא הדברים באלו

 כאפרכסת ושים אופניו, על דבור ודבר דבר כל
 לפרק, ומפרק לשער, משער יעבור ולא אזנך,

 כמ״ש לזולתו, יסע ואח״כ א׳, ענין שידע עד
ע״ש. דמונים פרדס ס׳ בהקדמה זלה״ה, הרמ׳׳ק

 הדוממים הרבנים וחלצים, מתנים אזרו לכן
 א״י, גאוני המצויינים, הדיינים והשלמים,

 ראשמאל״ה ומהר״א הלוי, בנימין מהר׳׳ר
 ואמרו זצ״ל] וושטאלי אלישע [ומוד׳״ר נר׳׳ו

 מהם נמצאו, שהם הקונט׳ מכל וסידרו יתקן,
 הדרושים, ס׳ ראשון, ספר הם: הלא ספרים, ג׳

 מגלגולים, דרושים שמצאו מה בסופו ושמו
 הכונות וספר למתחילים. הרמות הקדמות ומהם

 שמצאו מה הליקוטים, וספר השנה. כל של
 ושמו אחד, בילקוט חבור הכל קטנים, מדברים

 תיקנו, ולא לתקן, ואמרו לקוטים. ספר שמם
 דרוש קשר לא שמו שלא הדרושים בספר

 ולא שער, בשום לדרושים שמות ולא לדרוש,
 כונות, ובספר וכנכון. כראד לפרקים חלקו
 ולא השנה, תפלות כסדר לסדר שרצו אמת

 עד בענין, ענין תירבו סיימו, ולא התחילו
 ימצא שבת, בשחרית האדם לומד שכאשר
 לא הליקוטין ום׳ ולהיפך. חול של עניינים

 המעיין שיקח עד וכל, מכל דבר שום תיקנו
בחייו.

 הטוב (מהם) חסר שהיה מזו, וגדולה
פרטים, עיקרים דרושים וכמה כמה העיקרי,
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 כי סדר, להם לעשזית אפשר היה איך יא״כ
 בעז אפי׳ נמצא שאינן דברים זה בחבור נמצא

 בחרא, פהדורא והם מהם. רמז שום החיים
 mפהר גנזו עמקו ולרוב מ״ק״ אחר שנעשץ

 שתחת ואוצרות אלו, אורה שערי ונתגלו ז״ל.
 למורינו כולו ושנים, ימים חפורים היו התהום
 כתובים נר״ו, צמח יעקב vמהר השלם החכם

 היו שנמצא ומה ז״ל, מהרח״ו אלהיט באצבע
 חכמתו וברוב ובלדים, קרועים קטנים דפים
 מהם ועשה לא׳, א׳ חבר נר״ו, מורינו הרמה

 אוצ״ח, ספר הוא א׳ מפתם: ד׳) (נ״א ג׳
 זאת, לחכמה שנמצא והקדמות. שלם ספר והוא
 קטנים, דפים ואח״ב תניינא. מהדורא והוא

 אחרים, טפרים ג׳ על כתובים וכונות, מדחשים
 וקבצם שהקהלם שם על יעקב, קהלת וקראו
 בדמש שמתעסק ישר. אדם וספר גרנה, כעמיר

 תמיד, עולת וספר ופרטיו. שלו דושר א״ק
 הוא גם שעדיין מורי, ראה ואח״ב תמיד. לכוין
 הכל וקבץ חזר זה. בספר תקן ולא לתקן, אמר

 וכתב אוצ׳׳ח, ספר ועשה שלם, בספר ביחד
 אדם וספר ביעק^ עדות וקראם אחרים, ספרים

ת. שלח לא הראשונים ספרים ובג׳ ישר, י
יהודה, באל^ והזעיר הצעיר אנכי וד.נה

 ובהשכל, בבינה אנכי וזעיר לימים, אנכי צעיר
 הקבלה. חכמת בתורת חשקה שנפשי אעשה ומה

 הקבלה, חכמת חמדת חשוקת אש להבת ורשפי
 בוער כאש בי בערה שנה, י״ג בן שהייתי מיום

 זכיתי חדריו, המלד שהביאני עד בעצמותי,
 המובהק הר׳ בבית המשענת, בקצה וטעמתי
 יעקב מהר^ השלם החכם החפא העניו החסיד

 בעיניו, חן ומצאתי ספריו, ולמדתי נר״ו, צמח
 זל״ד» האד׳י של הדבש מיערת והטעימני

 הקדושים, ספרי גודל וראיתי ספריו. ולמדתי
 הקדושים) הקבלה בספרי המבוכות גודל (נ״א
 סוד, ולא ראש, לא סדר, להם אשי

 וכתוב ספר, מגילת לד קח דאמר, לבי ויעירינו
 בכתבים, מפוזרים שהם הנמצאים. הדתשים כל

 לאחת, א׳ אותם וקרב הנד» וא׳ הנה אחת
 צעדא לפום טרחא, שהוא עם חשנמ. למצוא
אגדא.

 הלום, עד הבאתני כי אנכי. סי לבי, וענה
ואני} [נ״א והיו) (ולעו זאו^ מלאכה לעעות

 ודחו הירדן, בגאת תעשה ומה היו, כלא
 חבה א׳, יום בא עד יום, יום זאת מחשבתי

 א׳ עלה ומצאתי למוצאיו, לי נודעת יתירה
 ז״ל, rמהרח אלהים אצבע מכתיבה קטנד-
 ע״ו^ דרו ספר הספרים, שם זד- לשת וכתב

 לג׳ א׳ ספר ויתחלק ע״ח, נח» חיים* עץ «־י
 שער וכל שערים, מבוא שער וכל שערים,

 נתיבות) מבוא שער וכל (נ״א שערים מבוא
 שרתה כתוב, עוד מפתחוו^ כמה נתיב וכל

 וכל שבעה, להיכלות ולחלקו ספר. לעשות
ד 4חדרינ לכמה היכל  לעשוו^ שרצה כתב, תו
 ובכל פירות, מיני כמה ענף ובכל זדה, ענף
מטעמים. מיני כמה פרי

לבי, ענני ומיד תכף זאת, אני וכעוראיתי
 הקדוש כלב עלה כמה וראה בא ואמץ. הזק

 רבה חכמתו היות (כי) עשה, ולא לעשות*
 א׳, סדר מחדש היה דום מם ובכל ונדולה,

 כמה מהדורות, אתנו נמצא כאשר א׳, ומהדורא
 מצוה תדחה ואיו הטובים, ממינים מינים וכמה
 כתבי לכל שזכית אותך, זיכה וה׳ ליח־, הבא

 לעשות שבקשו אחרים זכו שלא מה ז״ל, האר״י
לה ואין הואיל ואמז חזק יכלו. ולא סדר

 תועלת כמה עח,T כבר כי שגית, זאת
א  רז״ל, ודרשות ססוקים. ומפתחות לן, ת

 כשתעשה תבין, דברים וכמה זוהר, ומאמרי
 אינך והנה ד׳ל, הרב דעת על שעלה זה סדר

 כאשר ז״ל, הרב דעת) על (נ״א לדעת עובר
 Jואםו ופיתתני אתו, ה׳ יהי קודננ דחיתני

 השמימח כפי ואשא ראשי, לנענע והוכרחתי
 לאוד להוציא ה׳ יגמר ובתחנונים, בתפלה

 ד׳ זו שמים במלאכת מתעסק והייתי מלאכתי,
 על ת״מ שתגמור זכיתי ולא ומתר, שנים
 כי המר היום) (עד לבבי, עם כאשר סדר

 גע לעיר, מעיר הקדועזה* מארץ הגלתני
 ונכנסתי זכיתי ואז דמשק, ובאתי ומטולטל,

 דטאל שמואל מוהר״ר הקודש היכלי לחדרי
 הייתי לא כי זמן, מעט הגיתי ונו הגאון, בן
 מהסדר מעט גנבתי וגנב ימים, ח׳ זמן רק

מ« שם אשד הקמש  מאוויי, ונגמרו 4נ
» רבתי העיר ובקושטאנדינה  ישבתי שמה ע

ואו עצרת, עד מפורים הדשי» כמשלוש



זצ״ל פאפרוש מוהר״מ הקדמת

 עיניכם כאשר הנאות, בסדר ספרי סדרתי
 הסופר קס״ת אז ולקחתי מישרים, תחזנה
 ספר על וכתבתי למטרה, לי להציב במתני,
 כל דהיינו ז״ל. הקדוש דברי כל את הישר,

 ג״כ שהיה הדרושים, בספר כפול שמצאתי מה
 שייך שהיה מה וכל ביעקב, עדות בספר כתוב

 עדות בספר ג״כ הכנסתי חידוש, והיה לדרושים
 קמא, מהדורא נ״כ וקריתי (השמטתי) ביעקב,

 מה ג״כ ליקוטים, בספר כתוב שהיה מה וכל
 לשערים וסדרתי דרושים, לספר שייך שהיה

עד מא״ק האצילות, ע״ס וטובים, שלמים
ושמתי תחזנה, עיניכם כאשר אבי״ע, תשלום

 החכמה באי לכל התחלה שהוא הזה, בספר
קדישא, בוצינא הקדוש הרב בדרך וכניסה זאת,

ז״ל. האר״י החסיד האלהי המקובל
 לד חיים, עץ דרך ספר שמו, וקריתי

 נחלק היכל וכל שערים, וחמשים היכלות,
 חדרים שהם פרקים, לכמה שער וכל לשערים,
מועתק שכולו הד,וא, מד,ס׳ ההוא, שבשער
בו, שבא ממ״ק חוץ ז״ל, מד,רח״ו באצבע
 מהעתק רק זלה״ה, הרב מכ״י מועתק שאינו
 שמות ושמתי מם׳. ומוגהים נר״ו, צמח מהר״י

מד, וכל באותות, דגלו על איש לשערים,
 וליקוטים, וכונוז^ הדרושים, בספר שמצאתי

 הכונות, להם השייכים תמיד, עולת וספר
 התפלה, סדר כפי מסודר, ספר על העלתים

 סדר (נ״א שערים, ולד׳ היכלות, כ״ז של
ענף והם שערים) ובל״ב היכלות בז׳ התפלה

מהספר. א׳
 כל הנ״ל, הספרים מכל סידרתי ואחיב

 כסדר דגלו, על איש כסדר, מצות טעמי
 מכל סידרתי ואח״כ ב׳. ענף והם הפרשיות,

 עונוו^ תיקוני עבירות, על תיקת הנ׳׳ל, הספרים
 הנ״ל, הספרים מכל סדרתי ואח״כ ג׳. ענף והוא

 הנה א׳ מפוזרים, מצאתי אשר יהודים, ענייני
 הקודש, ורוח הנבואה, שער אל ושמתי הנה, וא׳

 ענף והוא ה׳- ממהדורא ז״ל ממהרח״ו שמצאתי
בידי, לאחדים והיו אלו, ענפים ד׳ וכללית ד.

 עץ שנדע אחר כי ע״ח, פרי שמם ושמתי
 וכל הכונוו^ שהם ספירותיו, יאכל החיים,

 ותקונים, זוהר, פי׳ הנ״ל, בספרים שמצאתי
 הנעלם ומדרש השירים, ושיר חדש, וזוהר
 הזוהר דפי ע״פ בו סדרתי איכה, ומדרש דרות,
 שמם ושמתי דגלו, על איש מנטובה, דפוס
א׳. נוף

 כל הנ״ל, הספרים מכל סדרתי ואח״כ
פ כל וכתובים, ונביאים התורה פסוקי פירושי

 מבל סדרתי ואח״ב שני. נוף והם כסדרן, ופ'
 מסכתא כל יעקב, בעין אגדות הנ״ל, הספר

 סדרתי כך ואחר ג׳. נוף והם כסדרן, ומסכתא
 גלגולים, מענייני שמצאתי, מה כל הספרים, מכל

 ושמתים הנה, ואחת הנד, אחת הישנים, ומספרים
 הרח׳׳ו מכת״י שמצאתי הגלגולים, שער אצל
 ד׳ וכללות הד׳. נוף וזהו ה׳, מהדורא ז״ל,

 שמם ושמתים בידי, לאחדים והיו אלו, נופים
נחמד. הספר והוא חיים. עץ נוף

מראד, לשום ידי, שנית הוספתי זאת עוד
 הרב, בדברי שנמצא הזוהר, דברי לכל מקום

 ב׳, בנוף ופ׳ פ׳ בכל וגם א׳, בנוף ופ׳ פ׳ כל
 הרב בדברי שנזכר הפסוקים מכל מקום מראה

 וכן אחרים. בספרים בין זה, בספר בין ז׳׳ל,
 בספר בין רז״ל, מדברי מקום מראד, ג׳, בנוף

 מראה ד׳, בנוף וכן אחרים. ספרים בב׳ בין זה,
 לכתוב וד,סכמתי הגלגולים. כל א״ב דרך מקום

 אותו שלקטתי הספר שם וענין ענין כל בזה
 דברי למצוא א׳ כל יכול למען ממנו, הענין
 יצא מי מבטן עTו ספריו, גם ולתקן חפץ,

 יושיעני, וה׳ שומע, יחשדוני ואל הדברים,
 מעשה את ציון ובהר בירושלם עוד נא ויגמור

 מכתבי לד,שלים, יש שעדיין מד, המלאכה ה׳
 ולבקר ה׳, לראות הנכסף כ״ד ז׳׳ל, הרב

שנית. ירושלים בתוככי בהיכלו,

מאיר הצעיר
 פאפרוש כ״ץ ליב יהודה הנדיב בלא׳׳א

תובב׳׳א הקודש עיר ירושלים תושב



ההקדמות שער על זיע״א vמוהרח הקדמות

 חיים באלפי׳ הדל מעיד, הצעיר אמר
 זלה״ה, ויטאל יוסף הרב לא״א בן ויטאל
 ישבתי כחי, תשש לכה, שלשים בן בהיותי

 קציר, עבר כי תמהים. ומחשבותי משתומם.
 עלתה לא רפואה נושעגו. לא ואנחנו קיז, כלה

 ארוכה עלתה ולא לבשרנו. מזור אין למחלתינו.
 זה הנחרב מקדשינו. בית לחרבן למכתנו,

 פנה כי לנו, אוי שנים. וד׳ ות״ק אלף היום
 שנים, אלף שהוא הקב״ה, של אחד יום היום,

 יותר שנים וד׳ ת״ק שהם ערב, צללי נטו וגם
 בן ועדיין הקצין, כל וכלו הב׳. היום מחצי

בא. לא דוד
 יומא [ירושלמי ארז״ל אשר את ונודע

 בימיו, בה״מ נבנה שלא דור כל ה״א] פ״א
 לחקור פני את ואתנה בימיו. נחרב כאלו

 וגלותינו. קיצינו נתארך מה ועל זה, מה ולדעת
 ואנינה לי און ומצאתי ישי. בן בא לא ומדוע

 בם׳ הובא א׳ ממאמר דד. ולבי בקרבי,
 תנינא, וז״ל, ע״ג ע״ז דף ל׳ תיקון התיקונים

 אלא, ורוח, מאי וגר. מרחפת אלהי״ם ורוח
 האי בגלותא, נחתת דשכינתא בזמנא בודאי

 בגין באורייתא, דמתעסקי איבת על נשיב רוח
 Tאחעב רוח והאי בינייהו, דאשתכחת שכינתא

 דשינתא דמיכין, אינון הכי: דמא קלא,
 קומו לבא, אטימי עינין, סתימין בחוריהון,

 בלא לבא, לכון דאית שכינתא, לגבי ואתערו
 דמלה ורזא בינייכו, ואיהו ביה׳ למנדע סכלתנו
 ה׳) (איוב כגץ קרא. אמר קול מ׳) (ישעיה

 (ישעיה אומרה והיא וגר, עונך היש נא קרא
 אינון כלא חציר. הבשר כל אקרא, מה מ׳)

 השדה, כצח חסדו וכל חציר. דאכלי כבעירן
 ובההוא עבדין. לגרמייהו דעבדין, חסד כל

 בשר כי דזכור ע״ח), (תהלים כתוב מה זמנא
 של תהו איהו דא ישוב ולא הולך רוח המה

 עלמא, מן ליה דיוזיל דגרמי מאן לח ויי משיי^
 דעבדי אינץ דאילין לעלמא, יתוב ולא

 בהכמת לאשתדלא בעאן ולא יבשה, לאורייתא
 דאיהו דחכמה, נביעו דאטתלק וגרטין הקבלה,

דז לח״ ווי יבשר״ בי״ו^ ואשתארת מינה, י

 ואבה׳ והרג, ובזה, וחרבא, עניותא, דגרמי
 של רוחו דאיהו דאטתלק, רוח והאי בעלמא.

 (יעזעי׳ ואיהו רוה״ק. ואיהו דאתמר, כמה כשיח,
 דעת רוח וגבורה. עצה רוח חו״;ג רוח י״א)

ה׳. דראת
 וכר. אור יהי אלהים ויאמר תנינא׳ פקודא

 בנות אתכם השבעתי הקב״ה, אמר ובג*ד
 האהבה את תעוררו ואם תעירו אם יחשלים

 ולא פרס, בלא רחימו דאיהו כר, שתחמץ עד
 לק״פ, ע״מ ואחבה דראה פרם. לקבל ע״מ
 תחת וגר. ארץ רגזה שלש ותחת שפחה, איהי
עכ״ל. גבירתה תירש כי ושפחה ימלוך כי עבד

 אינון כל ואפי׳ דבריו, בתחילת מ׳׳ש והנה,
 לגרמייהו דעבדי הסד כל באורייתא דמשתדלי

 בזמנינו ובפרט מבואר, שפשטו היות עם וכו׳,
 לחתוך קרדום נעשית התורה אשר בעדה, זה
 בתורה עסקם אשר תורר» בעלי קצת אצל בה

^ ע״ם ק  מכלל להיותם וגם Jיתירוו והספקות ל
 שמם להיות סנהדראוו^ ודיני ישיבות, ראשי
 במעשיהם ודומים הארץ, בכל נודף וריחם
 וראשו מגדל הבונים הפלגה, דור לאנשי

 אחר מ״ש היא, מעשיהם סיבת ועיקר בשמים,
 הזוהר בם׳ ככתוב שם. לנו ונעשה הכתוב כך

 I על ח״ל, ע״ב, כ״ד. דף בראשית בפרשת
 שחמשה והארץ. השמים תולדות אלה פסוק

 הוא מהם. מינים הג׳ ומן רב, בערב יש מינים
 המה אתמר דעלייהו גבורים, כת הנקרא

 ואינון השג^ אנשי מעולם אשר הגבורים
 לנו נבנה הבה בהון דאיתמר דאילץ מסטרא

 בתי בבנין שם, לנו ונעשה וגר. ומגדל עיר
 ועטרה ס״ת, בהון ושוין מדרשות ובתי כנסיות

 וכר. לון למעבד אלא לשמה ולא רישיר» על
^ הכת על והנד.  (ברכות בגמרא אמרו ה
 לו נוח לשמז^ שלא בתורה העוסק כל י״ז.)

 לאויר יצא ולא פניו. על שלייתו שנד״פכד.
, העולז^

 וענוד« תימה מראים האלר» האנשים ואמנם
 והנה ^1לשמ הוא בתורה עסקם כל כי באמרם
^ ע״ה, ר״מ התנא הגדול. ההכם עליהם ד.



זיע״א מוהרח״ו הקדמת

 (אבות כללות לשון באומרו הוא, כך שלא
 זוכה לשמה בתורה העוסק כל מ״א) פ״ו

 תורה, רזי לו ומגלים וכד, הרבה לדברים
 וכמעיין והולך, פוסק שאינו עהר ונעשה

 ולעיין לטרוח הצטרכו בלתי מאליו, המתגבר
 התורה מימי של טיפין טיפין ולהוציא בה,
 בתורה עוסק שאינו יורה זה הנה הסלע, פן

 יזלו לא אשר האיש זה ומי כהלכתה, לשמה
 ורואה הזאת המשנה בראותו דמעות, עיניו

ופחיתותו. חסרוני
 לשון לפרש אפשר שלכאורה אע״פ האמנם,

 מאד מאד קשה דבר עכ״ז זה, אופן על המאמר
 כל בכללות ולא עסקינן, בשופטני וכי לומר,

 ע״ז והראיה בתורה, העוסקים הכמים התלמידי
 דמשתדלי א־נון כל ואפי׳ כללות, דרך אומרו

 ואין עבדי לגרמייהו דעבדי חסד כל באורייתא
 שהרי ומשבשתא, יתירא היא כל דמלת לומר
 שלא השדה, כציץ חסדו וכל דורש מקרא
 כל כי לרמוז חסדו, וכל אלא וחסדו, נאמר
 חסד תורת הנקראת בתורה, העוסקים הת״ח

 ציץ אל ההוא בחסד דומים הם לשונה, על
 ביאור אבל עבדי. דלגרמייהו משום השדה,

 באומרו מאחריתו, ראשיתו יובן הנז״ל, לשון
 ותחת שפחה איהי לקב״ם, ע״מ ואהבה ויראה
ארץ. רגזה שלש

 בראש־ת בפרשת בס״ה במ״ש יובן, והענין
 היות טוב לא קב״ה, אמר ובג״ד ע״ב. כ״ז דף

 משנה, דא כנגדו, עזר לו אעשה לבדו, האדם
 דשכינתא, שפחה ואיהי נער, דההוא איתתא

 מסטרא בגלותא, לון עזר איהי ישראל זבו ואי
 מסטרא כנגדו, איהי לא, ואי כשר. טהור דהיתר
 דערב עד יחודא, דלית וכד. אסור פסול דטמא

 לבר משה אתקבר ובג״ד עלמא. מן יתמחון רב
 משנה, איהי ריליה וקבורתא קרישא, מארעא
 למשה קבלה דאיהי מטרוניתא, על דשלטא
 ובג״ד מבעלה. מתפרשא ומטרוניתא ומלכא,

 דא ימלוך, כי עבד תחת ארץ, רגזה שלש תחת
 ישבע כי ונבל משנה, דא ,ושפחה ידיעה עבדא
רב. ערב דא לחם,

 כלולה, הק׳ תורתינו כי מבואר, הנה
 ובהיותה אבי״ע. עולמות ד׳ בכל ונמצאת

שם כי קבלה, נקראה אז האצילות, בעולם

 פשר, הנקרא הלבושים מכל מופשטת היא
 המלבוש בחי׳ שהוא כתנתי, את פשטתי מלשון

 מעדיו המתפשט אדם עור ע״ג שהוא החיצוני,
פשט. מלת עיקר וזהו לפעמים,

 הקב׳׳ה שם אשר האצילווד בעולם ואמנם
 וגם במדרז״ל, כנזכר בתורה, ועוסק יושב

 ואדום, צח דודי פסוק על המתרגם בדברי
 לרז״ל הנדרש וגר, אמון אצלו ואהיה וכמש״ה

 בתורה, מביט הקב״ה שהיה העולם, בריאת על
 כמעשה לא כ־ ספק, ואין עולמות. ובורא

 אתונו וכמעשה חרי, דבני כמעשה ולא אדה״ר,
 היה כפשוטם, בהיותם בהם, וכיוצא דבלעם,

 קודם שנה אלפים הקב״ה, בהם משתעשע
עולמות. בהם ובורא העולם, שנברא

 והיותו בתורה, הקב״ה של שעשועות אמנם
 עוסק בהיותו היתה העולמית, את בה בורא

 הנקרא שבה, הפנימית הנשמה בבחי׳ בתורד,
 חכמת היא מרכבה, מעשה הנקרא תורה, רזי

 הוא, הדבר וטעם היודעים. אל כנודע הקבלה,
 טוב מאד, העליון האצילות, עולם להיותו

 קליפה. עמיה לאתערבא יכיל ,דלא רע, ולא
 כנזכר אתן, לא לאחר וכבודי אתמר, ועליה
 בסה״ז וכן י״ח, תיקון ס״ו ד׳ התיקונין בספר

 התורה גם ולכן ע״ש. ע״א דכ״ח בראשית בפ׳
 לבושי מכל מופשטת רק איננה שם, אשר

 עולם היצירה, בעולם למטה משא׳׳כ הגופנים.
 עץ הנקרא והוא טוב, עבד הנק׳ דמטטרו״ן,

 דסמאל, ומסטרא (דטוב), מסטרא טוב הדעת
 התורה כי רע, עבד נקרא דיליה, קליפין שהוא
 כנ״ל. שפחה הנקראים סד״מ, שית הם שם אשר

ע״א. כ״ז דף שם בראשית בפרשת וכנזכר
 שינויים יש ששם לפי משנה, נקראת ולכן
 כשר היתר טוב, דעבד מסטרא טוב, הפוכים,

 טמא איסור רע, יעבד מסטרא רע, טהור.
 משנה היהודי מרדכי כי מלשון הוא גם פסול.
 מלך. מלך עבד הנקרא שפחה, שהיה למלך,

 פינחס בפרשת כנזכר שינד״ מלשון נקרא גם
 מארי ואמר, תנינא זמנא קם ע״ב, רמ״ד דף

 אתערו דילכון ונפשין ורוחין נשמתין מתניתין,
 משנה ודאי דאיהו מניכון, שינתא ואעברו כען,
 בכו אתערנא לא ואנא עלמא, דהאי פשט אורח
בהון דאתון דאתי, דעלמא עילאין ברזין אלא
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 למעלה יותר במ״ש יובן וזה ישן. ולא ינום לא
w תלמודא כל ואמוראי. דמתניתין ורבנן 

? על ילהמ  כי ונמצא ליר» סדרו דאורייתא ח
תורה. גופי הנקרא הם והש״ם המשנה

 ורזיה פתרון בלי כחלום דבריהם והנה
 הם התודד» נשמת הנקרא הפנימים, וסתריה

 אני כסוד בהקת. הנסתר החלום. סתמן הם
 (סנהדרין ז״ל חכמים וכמ״ש ער. ולבי ישנה
 זה עולם. כמתי הושיבני במחשכים כ״ד.)

 ס״ד» ע״י אלא מאיר איננו אשר בבלי תלמוד
 נאמר עליהם אשר וסתריד״ תורה רזי הם הם

 נקראת שהיצר כמו כי ספק. ואץ אור. ותורה
 קליסין ונקרא האצילות. בערד ושפחה, עבד

 התיקתין ספר בהקדמת כנזכר דחול. ולבושץ
 כתות עשר לביש דחול וביומי דז״ל. ע״ב, ד״ג

 אץ וא״כ דבריאה. לי״ם דמשמשי דמלאכיא.
 המשנה. שהיא 4שנ אשר התורה כי לתמוה.

 דאצילוו^ דתורה וקליפין שפחה, נקרא תהיה
 הראשץ. במאמר הנ״ל חציר, הבשר כל וז״ס

 כ״ב כמנין בגימטריא שהיא שהחסר. כמו ני
 קליפין כמה תוך הגנוזה התורר.. אותיות

 ור.קש, ור.תבן והמודסן הסובין שהם ולבושץ,
 סודות אצל המשנה כן חציר, הנקרא והעשב
 פרשת בס״ה נרמז וזה חציר. נקרא התורר.,

 מי רבנן, אבל ע״ב, .rדרע בר״מ תצז^ כי
 בסתרי עיT ולא דאורייתא. תבן דאכלץ לאינון

 קלין דאורייתא, וחמורין קלין אלא אורייתא.
 חסה אינון וחמורין דאורייתא. תבן אינץ

 ואלו וכר. ורע דסוב אלנא ה׳. ח״ס דאורייתא.
ש לד״רחיב באתי  מאה יספיקו לא זד״ דח

 האמנם גוזמא, שום בלי ספק בלי קונסרסין
 אומר, אני אמת דברי כי בראשו. עינץ החכם

 קורא איד הזוהר׳ ם׳ בראותו האדם יתמד. ואל
 המשנד. עסק כי וקליפין, שפחד. המשנה אל

 וקליפין לבושין שהם ספק אץ פשםיד., כפי
 הנגנזים התורד. סודות אצל בתכליות חצונים
 בעה״ז, הם פשסיה כל כי בסנימיותד., ינרמזים
תחתונץ^ חומרים בדברים

 כקליפת למאכל, סובים קליפין הם אמנם
 המשנה פשסי מביני כד.יותם pול הבושם. לנה

 JTO הדעת עץ נקרא סעוו^ בלתי כהלכתא
הטהור, את ומטמאים בד- שונים ח״ו כאשר אבל

 אז האיסור. את ומתירין הפסול, את ומכשירץ
לד.ם. וסר רע, הדעת לעץ נד.פכת

 ולבאר הראשץ, לסאמרינו עתד. ונחזור
 כל באורייתא. דעסקי אינון כל ואסי* מ״ש
 המשנה כי שם, עוד ואמר וכר. דעבדי חסד
 פרם. לקבל ע״מ דאיד.י משום שפחד- היא
 כנגד מדח הם יתברד, מדותיו כל הנד, כי פי׳,

 הטובים. הגופניים בפשסץ. העוסקים ולכן מדד-
 הפרס הוא וכבוד, עושר בשמאלד, נאמר עלץ.ם
 הוא בתורה עסקם כן כי בעה״ז, לד.ם זעתץ
 והיתר איסור בדיני בער״״ז. היותם בבחי׳
 העובד העבד. כנגד והם וכר, וטהרה טומאה

 חסד וכל פרם, לקבל ע״מ שבודאי רבו את
 את המשמשים ושפחות כעבדים וכר, דעבדי

 ברזי העוסקים אמנם פרם. לקבל ע״מ רבם
 שעוסקים מד, כפי התורה בחי׳ שהם התורר-

 בימינד- ימים אורד נאמר עליהם בעה״ב. בד,
 ולפנים, לפני הנכנס כבן אחד, שכולו לעולם

סרס. לקבל מנת על שלא אבץ לפני ומשמש
 בן. נקרא דאצילוו^ ת״ת כי ונודע,
 אנו ועליד.ם עבד. נקרא חצירד- ומטסרר׳ן
 כעבחם. אם כבנים אם ד״ה. ביום מתפללים

 כי פסוק על רד׳ל, אמרו קד.לת, במדרש והנה
 שנים אם כי וז״ל. וכר, ישמח הרבה שנים אם

 לפני היא הבל למד, שאדם תורה וכר, הרבה
 של תורתו על נאמר כד ואם משיח. של תודתו
 ז״ל כמ׳׳ש ונפש, בגוף בד,יותם שהיא משיח,

 המשיח, לימות ד.עד.״ז בין אין ל״ד.) (ברכות
 מלכות בטול והוא בלבד. מלכץת שעבוד אלא

 כמו יצדדר, הנקרא החיצונה, קליפה הרשעד-
 כבש עם זאב וגר פסוק על רז״ל שדרשו

 ה׳. את דעה דיארץ ומלאה לץ, וסמיד וכר,
 לסבת בקליפץ, המתלבשת ד.עד.״ז, תורת ולכן
 בעולם, מצדד. קליפד, הנקרא היצדדר היות
 שנתפשט משיח. של תורתו לפני הבל היא
 בני שגם מאחר וקליפותץ- מלבושיה קצת
 בנו בן ו?ףו היצה״ר. מקליפת נתפשטו אדם
 עולם בעה״^ למעלה בהמתינו ק״ו, של

 כי כלל, לבוש מיני מכל נפשסות הנשמור^
 בנשמת רק איננו להם, אשר התודה עסק

הפנימייג^ סודותיה התודה
ואעסוק לי אלכה אדם, יאמר אל ואמנם
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 במשגה בתורה שיעטוק מקודם הקבלה׳ בחכמת
 יכנס אל ז״ל, רבותינו אמרו כבר כי ובתלמוד

 ויין. בבשר כריסו מלא אא״ב לפרדס, אדם
 לה שאין גוף, בלתי לנשמה דומה זה והרי
 בתוך מתקשרת היותה עד והשב׳ון, ומעשה שכר

 התורה, במצות מתוקן שלם בהיותו הגוף,
 בחכמת עוסק בהיותו בהפך, וכן מצות. בתרי״ג
 אל גם חלק יתן ולא בבלי, והתלמוד המשנה
 לגוף, דומה זה הרי כי וסתריה, התורה סודות
 ה׳ נר אדם, נשמת בלתי בחושך, היושב

 בלתי יבש, שהגוף באופן בתוכה׳ המאירה
 במ׳א אומרו ענין זהו אשר חיים, ממקור שואף
 דעבדי אינון דאילין וז״ל, הניל, ההוא

 בחכמת לאשתדלא בעאן ולא יבשה, לאורייתא
 בתורה העוסקים הת״ח כי באופן, וכר. הקבלה
 שיעסוק צריך שם, לו לעשות לשמו, ולא לשמה,

 והתלמוד, והמשנה המקרא בחכמת בתחילה,
 יעסוק ואח״כ סבול,‘’ שכלו שיוכל מה כפי

 שציוה וכמו האמת, בחכמת קונו את י*דעת
 אביך אלהי את דע בנו, שלמה את דהע״ה

ועבדהו.
 בענין וקשה כבד יהיה הזה, האיש ואם •

 ממנו, ידו את שיניח לו מוטב בתלמוד, העיון
 בחכמת ויעסוק זאת, בחכמה מזלו שבחן אחר

 רואה שאינו ת״ח כל כ״ד.) (חולין וז״ש האמת.
 אינו שוב שנים, בחמשה בתלמוד יפה סימן

רואה.
 מחויב לעיון, קל שהוא האיש כל ואמנם,

 בעיון ביום, שעות ב' או שעה חלק לתת
 בפשט הנופלת הקושיא ולתרץ ולכוין ההלכה,
 מצד הרעה, הקליפה אין כי רכון ההלכה,

 בקלי׳ אלא נאחזת׳ רע עבד סמאל הנחש
 היצירד״ עולם מטטרון, משנה, היא הטובה׳
 לא אבל דמטרוניתא. ושפחה עבד הנקרא

 האמת, חכמת הפנימי, המוח שהיא במטרוניתא,
 הוא ה׳ אני אתמר, ועליו החיים. עץ ונקרא
 הקב״ה. של שמותיו היא התורה כל בסוד שמי,
 דקב״ה) שמא כלא רמ״א אות האזינו בזהר (עי'

 לאתערבא יכיל דלא אתן׳ לא לאחר וכבודי
 משנה, ורע, טוב הדעת בעץ אלא קליפה׳ עמה
ויכון ופסול. כשר ומיתר, אסור וטהור, טמא

 הגורמת שהיא הרעה, הקליפה להסיר בעיונו
י״ט. אות לתע״ם בהקדמה עיין

 ויסלקנה תרוצים, האדם יבין שלא קושיות,
 שפחה המשנה, היא ירע, טוב הדעת עץ מע״ג

 המטרוניתא לקשט יכוין ואח״ב דמטרוניתא,
 אין כי בזה, ודי הקבלה, חכמת שהיא עצמד״
זה. ענין של ביאורו מקום

 אתכם השבעתי ובג״ד הנ״ל, במ' עוד אמר
 הנה כי הדברים, פירוש וכו׳. ירושלים בנות
 יעוררו שלא לאלהי״ם, הגדולה השבועה היתד■

 בחפץ תהיה האהבה שאותה עד הגאולה, את
 את העובד כבן שתחפץ. עד כמ״ש טוב, ורצון
 גניזין ובכל דיליה, פלטרין בכל ועייל אביו,

 ולוקח במשגה, העובד כעבד, ולא דיליה.
פרם. לקבל ע״מ השפחה

 היא השבועה זמן כי רז׳׳ל, אמרו וכבר
 ישמעאל, דר׳ בבריתא ז״ל כמ״ש שנים, אלף עד

 ואתיהבון וז״ל, דניאל, ע״ם היכלות, בפרקי
 ואיך עידן. ופלג ועידנין עידן עד בידיה
 וד׳וא עולם, שר אבינו ליעקב הקב״ה הראהו

ע״ש. וכף עוקין ע׳ בבל של שרו
וז״ל, ע״א, קי״ז ד׳ וירא פרשת בזהר וכן

 מכמה יתיר זמנא אריכו דא כל יוסי׳ ר׳ אמר
 דכנסת גלותא חד יומא דאיהו חבריא, דאוקמוה
 כל שוממה נתנני דכתיב יתיר, ולא ישראל,

.1דוד היום
 בראשית בפרשת כתוב אחר מאמר עוד

 והיה יפרד ומשם וע״א, ע״ב וכ״ז כ״ו דף
 שנכנסו ארבעה אינון אילין ראשים, לארבעד,
 הלכות. שונה פי בפישון, עאל חד לפרד״ס.

 תליתאה, רמ״ז. איד,ו ודא בגיחון, עאל תנינא
 לדר״ש. וקלילא חדא לשנא בחדקל, עאל

 דביה מוחא, סוד דאיהו בפרת, עאל רביעאה,
 אחר, ואלישע זומא ובן עזאי בן ורביד,. פריד,
 ר״ע בהון. לקאן הוו דאורייתא, בקליפין עאלו
 ויצא בשלום נכנם ביה איתמר במוחא, דעאל

 בבי הוינא חד יומא אבא, אלעזר, א״ר בשלום.
 לוחין מתרין דאוריתא בגין וכר, מדרשא

 זכו ולא לישראל, לון נחית משה היה אילין,
 דבית אבודא גרם ודא ואתברו, ונפלו בהון,

 הדעת דעץ מסטרא אחרנין לץ מהיב וב׳, א׳
 באסור אורייתא, אתיד,בת דמתמן ורע, טוב

 ד׳׳א וכר. מותא ומשמאלא חיי, מימינא והיתר,
החיים בעץ לעילא בודאי מעדן יוצא ונהר
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 דמסטרו״ן, פרדס דא ד>גן, את לתשקות וכר,
 וקליסין ואחר. זומ>^ ובן עזאי, בן עאלו דתסן
 ודא רע. דא ומסטרא טוב. דא מסטרא דליה
m וטד.רה טומאה וכשר פסול וד.יתר, איסור 
 מתגי׳. מארי תבריא. אמרו דא כגוונא וכר

 קושיא. דא :קשר. בעבודה חייהם את מסרת
 הלבד- לגמ דא ובלבנים: ק״ו. רא בחומר:

 כל את ברייתא. דא בשדר.: עבודה ובכל
 מה בתיובתא. תייבין ואי משגה: דא עבודתם:

א «ץ׳ ד>׳ ויורד,ו כתיב.  וביה החיים. עץ י
 ומסר. ביד. דאתמר משיח. ודא המים. וימתקו

 מחמת בגלותא .וTא וכולא וכר. בידי האלהים
דיליד-

 אדה״ר עת כי הזד.. במ״א נתבאר הנד.
 לד.תעסק בחר שלא הוא. ורע טוב הדעת בעץ
 עצמו וזד״ו הקבלו!. חכמת שד.יא החיים. בעץ
 אתד. דבר למשד.. האומרים רב. הערב עון

 ברT ואל ורע. טוב הדעת בעץ ונשמעה עמנו
 בסברת תורד» בסתרי נמוו:^ פן אלד.ים עמנו

 זה. בזמנינו אשר תודד» בני קצת הטועים
 עולם. היי האמת חכמת על רע שם המוציאים
 בקצרות ימות בד» שמתעסק מי שכל ואומרים

 הראשונוו^ הלוחות נשברו ולכן .rח שנים
 דעץ מסטרא לד.ם ונתנו החיים. דעץ מססרא
 דמטרוניתא. שפחד. משנד^ ורע. טוב הדעת
 וגלות וב׳. א׳ בית דחורבן איבודא וגרם

 עד בעדר.. אגו אשר וד.ארוד. המר האחרת
 ה׳ את ובקשו בתיובתא. ישראל בני דיתובת

 וידעו תורד״ ברזי וליודעו לר.כירו. אלהיה^
 יזכו וכדין מלבם. הוא ומי עובדים. הם מי את

 עץ ה׳ ויורהו כמש״ה האמת. בחכמת לעסוק
 נשא בפרשת וכמ״ש המשיח. ע״י דמתקו.

 דעתידים ובגת וז״ל. ע״^ קכ״ד דף בר״ם
 ספר האי .וTדא דחיי. מאילנא למיטעם ישראל
 ואילגא וכו׳. גלותא מן ביד. יפקון הזוד.ר.

 על שליט לא וד.יתר. איסור דאיהו ורע. דטוב
 עלית, כמלאכי יהיו אז כי וכר. יתיר ישראל
 בתורת ולא דאצלוו^ התורד. בחכמת עוסקים

 גשמיים. וספורים במלבושים מלובשת מטטרו״ן.
 בני ובמר. וז״ל. ששיי^ תקת בס״ה. אמת עוד
בדרא דילו הבורא מהאי לתתא יתפרנסת נשא

 דרור וקראתם ובגיניד. תמיא. בסוף בתראד.
בארץ.

ת״ל, לרשב״י. ז״ל אליהו א״ל מ״ז^ עוד
 יתפרנסת חבורא דמד.אי אנת. זבאד. כמד. ד. ר׳

 יומיא. בסוף לתתא דיתגליא עד עילאי. במד.
 הרי וכד. אחחתו אל איש ושבתם ובגיניה
 ועד מאדה׳׳ר להיות היחל זד. חטא כי מבואר,

 מאהבה לעסוק בתשובר.. נשוב וכאשר עתד״
בב״א. ישראל יגאלו הזאו^ בחכמד.

 הנביא, ירמיהו נאקת שמעתי שמוע
 מתי עד באומרו נפשו, בפר ומתמרמר מתנודד

 עמי אויל בי שופר קול אשמעד. גס. אראד.
 והנח הארץ את ראיתי וגר, ידעו לא אותי
 כד. כי וגר. הכרמל והגר. ראיתי וגר, תוהו
 אעשה לא וכלד. הארץ כל תד.יד. שממד. ה׳ אמר
 האלו, פסוקים לבאר בטני רוח הציקתני וגר,

 בדרד ע״ז^ הנביא ירמיד. ע״י באמו^ הנאמרים
 מתמרר בהיותו הזה, האחתן הדור על נבואה

ת על מ״ש. וזהו משעות, יותר ללותיגו אי
 המשיח, של והדגל הנם הוא גם. אראד. מתי עד

 מתון ח״ל, ע״א. ק״ב משפסיסדף בפרשת כגר
 לימינא. עליד. רשים אתה דוד. p דמשיח נם

 לשמאלא .Tעל רשים שור יוסף, בן דמשיח ונם
וגר.

^ גליות, קמץ זד, שופר, קול נשמעה ע  ה
 בזר,ר כנזכר בב״א. משיחינז ביאת אחר להיות
 במדרש וז״ל, ע״א, קל״ט דף תולדות פרשת
ואח׳׳כ ה׳, ירושלים בונה פסוק על הנעלם

 ההוא ביום ודרה וזש״ד, יכנס, ישראל נדזזי
 ארימת אל טעם תתן וגר, גדול בשופר יתקע
 אל טעם נתינת בלשת עמי, אדל בי הקץ,

 הוא. הענין וביאור נם. אראד. מתי עד האמור
כתות; לג׳ נחלקים ישראל בני עם הנד, כי
הם ב׳. כת העם. המון ע״ה הם מהם. א׳ כת

 וד.יא ג׳, כת התורד,. בפשטי העוסקים הת״ח
 אמר, א׳ כת כנגד וד.נה האמרג חכמת בעלי

p לא אותי עמי, אויל כי t. .המון הם ירצד 
 הם הג', כת וכנגד 4תנ0 עם הנקראים העם.

 הנקראים וסודותיה, התורד. ברזי העוסקים
 אפרוהים וז״ל. ע״מ ד״א בתיקון כנזכר בני^
 4קבא מרי אילץ בנים משנה. מאיי אילץ

נבוזנים. ולא המה, סבלים בנים אמר, ועליהם
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 העולה כפי האמת, בחכמת עוסקים הם כי
 יורדים ואינם החלש. ובעיונם הקצרה, בדעתם
 כמ״ש האמיתותו, על להבינו הענין, לעומק
 הם אשר אותם הפשט, חכמי כת וכנגד בע״ה.

 עץ הנקרא האמת, בחכמת לעסוק מואסים
 הפשטים בסיפורים ועוסקים עולם, וחיי החיים

 אלא בתורה שאין ואומרים בלבד, בפשוטן
 הדעת עץ נקרא הוא אשר ח״ו, בלבד הפשט

 המה הכרים אמרו, עליהם כנ״ל, ורע טוב
 היותם בסבת כי ידעו, לא ולהטיב להרע

 אותם, עוזר הקב״ה אין החיים, בעץ מואסים
 ורע, טוב הדעת עץ בפשטי שונים והם

 הטהור, את ומטמאים לרע, אותו ומהפכים
 הכשר, את ופוסלים המותר, את ואוסרים
בעו״ה. ידיהם מתחת יוצאות רבות ותקלות

קצרה, בדרך הנביא אותם שכלל ואחר
 אמר, הא׳ הכת וכנגד פרט, דרך לבארם חוזר

אשר ע״ה, הם תהו, והנה הארץ את ראיתי
 חוצבה, נפשם משם כי הארץ, ע״ש נקראים
 מן למטה, היא היורדת הבהמה ורוח כמש״ה
 כמש״ה להם, אשר הבהמית רוח היא הארץ,
 היות מלבד כי למינה. חיה נפש הארץ ותוצא
 חוצבה נפשם גם האדמה, מן עפר נחצב הגוף

כי חיה, נפש ונקרא ממש, למינח הארץ, מן
 במדרש זה בם׳ נדרש וכן בהמה. חיה בכלל

 הארץ, מן נחצבים ולהיותם ע״ש. בכת״י הנעלם
ומתן, במשא הארץ, בישוב הוא עסקם כל

 בהם שאין דברים ובבנינים, ובזריעה, בנטיעה,
 היא עולם, חיי ומניחים הגוף, אל רק תועלת,
 ולילה יומם בריתי לא אם כמש״ה התורה,
 העולם ומחזירים שמתי, לא וארץ שמים חוקות
 למעלה קראם זאת לסיבה אשר ובהו, לתהו

 אולת לך אין כי עמי, אויל כי באומרו אוילים,
 נשמתם. ולהחריב גופם, את לקיים מזו, גדולה

 נתעסקו ולא ידעו, לא אותי כי להם, גרם וכ״ז
 חיי דרך לחיותם החיים, עץ הנקרא בתורה
עוה״ג

 בתורת העוסקים הת״ח, הם הב׳, הכת וכנגד
 מן ולא השמים מן חצובה נפשם אשר ד׳,

 גם כי אורם, ואין השמים ואל אמר הארץ,
 אור להם אין השמים, מן חצובה שנפשם

פסוק על רז״ל, בשם למעלה כמ״ש בתורתם,

 וחכמת בבלי. תלמוד זה הושיבני, במחשבים
 הדברים ומבארת אותם, המאירה היא ס״ה

 חשובים הם כאלו מלובשים, בתלמוד הנאמרים
 ודש אור, ותורה נאמר עליהם אשר גשמיים,

אורם. ואין השמים ואל
בנחמותיו, הנביא ישעיה נתנבא וע״ז

 כי וגר, ידעו לא בדרך עורים והולכתי ואמר
 ר׳ וכמ״ש במספרם. נודעו הפשטיית התורה

 וכר, נדרשת התורה מדות בי״ג אומר ישמעאל
 נברא שבהם החכמה, נתיבות ל״ב אמנם

 אלו והנה נודעו, לא ס״י, בריש הנזכר העולם
 תוך נעלמים האמת, החכמת נתיבות הל״ב

 א', ל״ב הם כלם וכללות הפשט, של מדות י״ג
 רמ״ד דף פנחס בפ׳ הזהר, בשם למעלה וכמ״ש

תלמורא כל ואמוראים דמתני׳ ורבנן ע״ב,
ליה. סדרו דאורייתא רזין על דילהון

 בבלי בתלמוד העוסקים כי ספק ובלי
 התורה, בלבושי קיר, כעורים מגששים בלבד,

 הנסתרים התורה ברזי רואות עינים להם ואין
 טמא פסקו רצונם, כפי חנם, על לא כי בו,

 מתוך אלא ופסול, כשר והיתר, אסור טהור,
 שקראם וכמו חן. ליודעי כנודע התורה, פנימיות

 וכו׳, עיינין סתימין לעיל, שביארים הא׳ במ״א
 היא הכוונה אבל עבדי, אם כי עור מי וז״ש

 בנים, הנקראים האמת, חכמי ולאפוקי למעוטי
כנ״ל. קבלה מרי אינון

 בלתי לבדה, במשנה העוסקים אבל
 יפסקו סודותיה וכפי בסודותיה, הסתכלותם

 אלו הנה כנ׳׳ל, מותר ואם אסור אם הדינים
 עבדי, כ״א עור מי וז׳׳ש הם, בודאי עורים

 ועליהם כנ״ל, עבד נקרא בפשט העוסק כי
 לא בדרך ללכת שיזכו לע״ל, ישעיה נתנבא
 בעוה׳׳ז אשר האמת, חכמת דרך הוא ידעו,
 דרך את לשמור והכרובים החרב להט ניתן

 לזוכים אלא התורה, רזי יובנו שלא החיים,
 ואית וז׳ל, ע׳א, דקכ״ג נשא בפ׳ כנזכר אליה.

 ושרפין, עקרבין נחשים כגון אחרנים, נטורין
 דלא מאן תמן ליעול דלא טוב, ההוא ונטרין

 עאלין הוו חייביא כל דאל׳ה למיעל, ראוי איהו
 חייבז^ דאיהו מאן ובג״ד דאורייתא. ברזא
 מלאכי וכמה דאורייתא, רזין למנדע מעול
וז״ש. וכר. מחשבותיה מבלבלין וכר, חבלה
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 התלמור כי לאור, לפניהם סהשו אשים עוד
 אשים העח״ז, בפשס הםססד מהשר. שהוא בכלי

 דאורייתא רזץ מתוכי דסתכלו לאור, לפניהם
אור. ותורה הנקרא בו הגנוזים
 עליהם הנאמר שבתלמוד, הקושיות כל גם

 ותיקו, קתני, והכי מחסדא, הסורי וה״ק, תנוא,
 לסישור יחזרו םעקשים, בעינינו נראים אלו כל

 הזה בלשת לר,אמר הלשון הוכרח איד ויראו
 הנסתרים התורה רמזי לסבת והמעוקש, החסר

בו. ונרמזים
 פסור אני מעתה א״כ אדם, יאמר ואל

 כי לע״ל, עד הזאת בחכמה מלהתעסק ומותר
 הכתו^ אמר ולכן ליודעם, כה אין בעוה״ז

 וארז״ל, עזבתים, ולא עשיתים הדברים אלה
 לד' עשיתים, שכבר כתיב, לא אעזבם אעשם
 שהיה ר״ע, על ז״ל וכמ״ש וחביריו, עקיבא

ח כל על ודורש יושב קח ק  של תלים תלי ו
 הוא, ריק ואם הוא, ריק דבר לא וא״כ הלכוו^

 בידכם שהוא עם ע,Tל חפצים ואינכם מכם,
 לסודות בעוה״ז השיג ר״ע והרי ובבחירתכם.

אלו.
 (סוסה במשגרי כמ*ש הנבון, זהו והנה

 התורני כבוד בסל עקיבא ר׳ משמת סדם.)
 ולדרוש להשיב מדע שהיד, המפרשים, ופי׳
ח ע״כ קח ק  וזהו הלכוו^ של תלים תלי ו

 פי׳ אצלי וזר• ויפיד,. ור.דרד, התורר״ כבוד
 מם בכל אדיב״ל, מ״ב) פ״ו (אבות המשנד.

 ואומרות ומכרזת חורב, מריר מצאת ב״ק ומם
 בלי כי תורד,. של מעלבונר, לבריות לד& אוי

 לבדם, ובספוריד• בפשסיה עוסקים בהיותם ספק
 הושת ושק אלמנותד״ בגדי לובשת היא

 דודד מד, לישראל, יאמרו האומות ובל כסותר»
 תורתכם גם הלא מתורתינו, תורתכם מה מדוד,

 גדול תורד• עלבון אין העולם, בהבלי ספורים
ח מזה. ל  חורזס של מעלבונה לבריות להם אר ו

 נותנת שהיא הקבלה, בחכמת עוסקים ואינם
 וכל הגלויה מאריכים הם כי לתורר- כבוד

 כמאמר כנ*ל בעולם, לבא המתרגשות הרעות
 זדק• הוא עצמו וזה זאוב בהקדמתינו שהתהלט

קרא. אומר קול בפסוק ונרמז מם, בכל המכריז
 פרשת בס׳ה ג*כ אמרו בזד, כיוצא ועל

לההוא ווי רש״א ח״ל, 4ע״ו דקג״ב בהעלותו

 בעלמא ספודין לאהזאה אתא דהא דאמד זד׳נ,
ט׳. דהדיוסי ומילי  דאורייתא מלד• האי ועוד ו

 דההוא חזשיב ומאן אמד, דאורייתא לבושא
 אחרא, מלד• ולא ממש, אורייתא איד,י לבושא

 דאתי. בעלמא חולקא ליד, יד,א ולא Hוידtn תפח
 נפלאות ואביסה עיני גל דהע״ו^ אמר ובג״כ

 דאורייתא לבושא האי דתזזות מה .rמתורת
 בההוא אלא מסתכלי לא דעלמא פשמ0 וכר,

וכר. יתיר. ולא דאורייתא ספוד דאיהו לבושא,
 בפרשד, בזה כיוצא אחר, מ״א יש עוד

 דאמר ומאן וז״ל, ע״ב, דקמ״ס עצמד- הנזכר
 ההוא על לאהזאה דאורייתא ספודא דההוא
 הכי, דאי רוחיד- תיפח קאתי בלבד ספורא

 דקשתז אורייתא עילאר״ אורייתא ,יTא לאו
וכר.

 אם בחי׳, ב׳ עצמם, הפשט בחכמי ור,נד,
 אלא לש״ש, בה ועוסקים ה׳, יראי שהם הכת

 למדו ולא מנעוריהם החסד בחוד שנשארו
 באמרם בר^ לגעת ומתייראים התורד- סודות

 עלד, ומי לנו, ויקחד• השמימד, לנו יעלה מי
חז מרד שמים  וסודותיה, רזמ! הם מר, לנו, דגי

 כי אורם. ואין השמים ואל בזד• כיוצא ועל
 אורם אין השמים, מן חצובות נפשות שד,ם גם

שט, ובמהשטם עמר,ם, יצאו. לא ומשם י
 ודייפים ת״ח קצת ור,ם אחרת, כת יש ועוד

 בזד• זה וסוחנן הרים, עוקרי ומפולפלי*
 ראיתי נאמר עליד,ם המדרש, בטח בפילסולם

 אל לגשת ומתייראים דועשים וגר, ד,ד,רים את
 •םTדבר התורד״ רזי ד& אוכלה, אש מקום

 פן ומתייראים שלהבות לד,בת אש, כגחלי
מ צרבו^ בם יצרבו »  דד,ור• ינוקא ההוא כ
w אשא ונפק בחשמל, דריש o• .ואכלחיה 

 אם חלקם, נעים וסד, סוב ומה יג.) (חגיגה
ס עלתד•  יתברד• שסו בקדושת משרפו כן, לו

 נאסר, באלו כמצא ועל הוא. אוכלה אש ט
 לא ע״ם בשער ולכן הבמוו^ לאויל ראמות

פיהו. יפתה
^  41ה אמלים כך, החושבים ט ספק ו

 אותה לחם די בעיניהנ^ חושטם שהם לולי ט
 הכמים, הם ובכר בה, שידעו הפשוסד״ החכמה

 כמצא ועל בפנימיותה• מליפנם נמנעים היו לא
לכסיל. תקוד• בעיניו הסס איש דאית נאמר, בזה
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 מכל ויחכם נאמר עליו אשר שהע״ד., ואם
 קהלת שחבר בעת ימית לבסוף אמר וכר, האדם

 בדעתו ולא ממני׳ רחוקה והיא אחכמה אמרתי
 שאפשר חשב אלא נתחכם, שכבר לחשוב כלל

 לעתיד אחכמה אמרתי כמ״ש יתחכם, שלעתיד
 בזד טעה כי אח״כ ראה ועכ״ז היגיעה, ע״י

 הפתאים יעשו ומה ממני, רחוקה והיא וכמ״ש
 חכמים בהיותם זה, בזמנינו אשר היתושים

 רז״ל והרי בעבודתם, וששים בחלקם שמחים
 אין אמרו, והראשונים הגדולים התלמוד חכמי

 ואין יאיר. ך פנחס ד של כחמורו אפי' אנו
 ויאמר בכתוב, מפורש הרי כי מזה, לתמוה
 ודרשו החמור, י'כםופהעם נעריושבו אל אברהם

 לחמור. הדומה עם ס״ה.) (קדושין רז״ל, בו
 היותם על כך, להם אמר כי כוונתם ואין

 והעיד אמר הכתוב הרי כי חכמה, בלתי נעדרים
 דמשק הוא מהם, אחד שהוא אליעזר, על

 דולה כ׳׳ה:), (יומא חז״ל ודרשו אליעזר,
 ביארו כבר אמנם לאחרים. רבו מתורת ומשקה

 ענן ראו שלא לפי הטעם, ואמרו עצמם, חז״ל
 הדומה עם קראם ולכן ההר, על קשור השכינה
 כך. אתם אף רואה, אינו חמור מה לחמור,

 כך קרא כי נראה, אחר במקום אם ואף
 קנין הוא והנה עבד, שהוא מפני לאליעזר,

 אסמכתא רק זה אין וחמורו, בהמתו כמו כספו,
 והרי שם, היה בנו ישמעאל הרי כי בעלמא,
 אחר הולך והבן היה, אברהם ן׳ ישמעאל
אביו. משפחת

 בי התקלקלו, הגבעות ובל עוד, אמר
 גבעות, הנקראים הבחורים הת״ח, הם הגבעות

 אלו הגבעות הנה הנזכר, ההרים בחי' אצל
 הקטנים. התלמידים בראית כי לגמרי, נתקלקלו

 יומם רודפים הרמים, ההרים הגדולים, את
 בחכמה עסוקים ואינם הפשטים, אחרי ולילה
 בה ליכנס מיראתם כי יודעים ואינם הזאת,

 גבעות וע״כ כנזכר, בה מלהתעסק נמנעים הם
 ולענה, ראש פורה שורש ולבם נתקלקלו, אלו

 בחכמת לכפור ורפש, טיט חלודת בהם ועלתה
 פשטיה אלא בתורה שאין ואומרים האמת,

 ואין בהעלותך. בפ' הנ״ל ע״ד בלבד, ולבושיה
 כנזכר בעוה״ב, חלק להם יהיה לא כי ספק
כי הסבה, למעלה נתבאר וכבר בזוהר. שם

 שב, עד רק כפשטה, איננה עוה״ב תורת
 בחר שלא וזה וסודותיה, התורה ברזי עוסקים

 בשבת. יאכל לא מע״ש, בעוה״ז טרח ולא בה,
 תרעבו ואתם יאכלו עבדי הנה נאמר, ועליהם

וגד,
 התורה, ברזי המתעסקים כת וכנגד

 כנזכר אדם, נקראים הם אשר הזוהר, ובחכמות
 מארי אילין אפרוחים ד״א, התקונין בספר

 נאמר עליהם קבלה. מארי אילין בנים משנה.
 האדם, אלא אדם, אמר ולא האדם, והנה ראיתי
 ולכן הזאת, בחכמה עוסק שהוא גם כי ירצה
 הראוי המיוחד האדם איננו כ״ז עם אדם, נקרא

 והקדמות שרשים להם אין כי בה, להתעסק
 באומרו לעיל, שבארנו וכמו דבריו, ייהבין
 האדם אבל נבונים, ולא המה סכלים בנים

 החכמה בזאת ואנחנו בעוה״ז, איננו המיוחד
 סעו האמת חכמי כי קיר, כעורים מגששים

 וכאשר לאנחות, אותנו עזבו למנוחות, המה
 הנה החכמה, ללמד נמצא הנזכר האדם אין
 אשר התלמידים אלו השמים, עופות גם אז

 בלי השמים לעוף החפצים בלבם, ד,' נגע
 נעופה כיונה, אבר לנו יתן מי ואומרם כנפיים,

הזאת. החכמה באהלי ונשכונה
 בני בעם אשר הכתות כל נתבארו והרי

 מלהחזיק נמנעו כאחד כלם אשר ישראל,
 עד ופנייתו, סבתו כפי אחד כל הזאת, בחכמה

 בנים מכל לה מנהל אין בעו״ד״ בנו שנתקיים
 קבלה, מרי בנים היותם עם כי פי', וכו', ילדה
 ואין הזאת, בחכמה מלהתעסק נתייאשו עכ״ז
 דורות על נאמרו, בנבואה אלו דברים כי ספק
 דורותינו חכמי כסברת שלא האחרונים. אלו

 מה השיגו כבר כי בדעתם החושבים אלה,
 הכתוב והנה בחלקם, ושמחים להם, שצריך
 אין כי וישתומם איש, אין כי וירא מעיד,

 שכך לאזנייג אוי שלילה, בלשון מפגיע,
 עדותו רואות, שכך לעינים ואוי שומעות,

 לחזור לדעת, לב לנו ואין עלינו, יתברך
 כמ״ש יתברך, להחזיק הזאת, בחכמה ולהתעסק

 והוא סומך. ואין ואשתומם עוזר, ואין ואביט
 תתקרב ע״י כי הזאת, בחכמה עסוקים בהיותינו
 היינו עוזו, לשכינת ישועתה וכביכול הגאולה,
לי זרועי, לי ותושע כמ״ש להצמיחה, ממהרים
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 שהתחלגו במאמר וכנ״ל כביבול, ממש
 החכמה בעסק תלוי הכל כי זאת, בדיקדמתנו

 גורמת היא בה, מלר,תעםק ומניעתיגו הזאת,
 ותפארתנו, מקרשנו בית בנין ועכוב איחור

 ראשן כמש״ר, הכרמל, הדר ונקרא המטנה
 מרבר. הכרמל והנה ראיתי וזמש״ה, ככרמל. עליו

 בעו״ר״ שמם מדבר הכרמל היה הנ״ל, לסבות כי
 הרי בימיו, ב״ה נבנה שלא דור כל כי כנ״ל
 ערי הם עריו ובל בימיו. נחרב באלו הוא

 היא הזאת הרעה וכל הם גם נתצו יהודה
 ההכמר. מפני פי', אפו. הרון מפני ה' מפני

 התורה כל בי להותת, עסקה אשר הזאו^
 החכמה, היא ה׳, מפני וז״ש הקב״ה, של שמותיו

 כי פי', אפו חרון ומפני וגם בר,. מתעסק שאין
 באשר אלא בעולמו, רוח קורת להקב״ר, לו אין

זו. בחכמר. עוסקים
 אותם בבל י״ד:) (חגיגה בתלמוד rוכמ׳
 ור״י ערך, בן ר״א ושל ריב״ז, של המעשים

 ירדד, מרכבה, במעשה דורשים כשד,יו הכהן,
 האילנות, כל וסבבה יתברך, שכינתו אש

 ובמ״ש בפשסים. עוסקים בד,יותם משא״כ
 נפש ה׳ ירעיב לא פסוק על משלי, במדרש

 כמד, וראד, בא ישמעאל, ר׳ אמר וז״ל, צדיק,
 אומר, ישמעאל ר׳ היד, וכר. הדין יום קשה
 כלימה לאותד, לה אוי בושר״ לאותד, לה אוי

ו ואת מקיא בידו שיש מי בא וכר,  משנד, ^
ת שיש מי בא וכר׳  מי בא וכר, סדרים ב׳ בי
 חורת וTב שיש מי בא וכר, הלכות ו'Tב שיש

ו שיש מי בא וכר, כד,נים  תורד, חומשי ה׳ ^
 שיש מי בא אגדד» בידו שיש מי בא וכר,
 הואיל בני לו, אומר והקב״ה וכר, תלמוד בידו
 צפית במרכבד״ צפית בתלמוד, נתעסקת ולא

 בשער, אלא בעולם, לי הנאה שאין שלי. בגאות
 ומציצים ומביטים ועוסקים יושבים שת״ח

 כבודי כסא הזה. התלמוד המון והוגים ורואים
 ברק וכר, עומד היאך חשמל וכר, עומד היאך
 מכלם, וגדולה וכר, כרוב וכר, עומד היאך

 הדרי, היא זה לא ובי ובר, קדקדי ועד מצפרני
 מכירין שבני יפיי, הדר זד,ו גתלתי, הוא זד,

וכר. כבודי את
התנאים, בדברי אף בפירוש, מבואר הרי

בעסק לגמרי. חובתו יT יוצא האדם שאין

 אלא בלבד, ור,תלמוד ור,אגדר, וד,משגה המקרא
 תורז^ בסתרי יכלתו בכל לעסוק מחריב הוא

 מכל להקב״ה הנאה אין כי מרכבד״ ובמעשה
 למטה בניו בהיות רק בעולמו, שברא מר,

 דומיו גדולתו לד,טר התורד- ברזי עוסקים
 ובדיניד, ובספוריד, התורד״ בפשמי כי ומעלתו,

 שום בר,ם אין כפשטם, בר,יותם ובמצותיר^
 אדרבד, יתברך, בוראם את עTל יעהTו היכר

 וכל סובלם, הדעת שאין והקים מצות בד,ם יש
 לד^ ואומרים ישראל, את מונין העולם אומות

 אתכם, אלקיכם צוד, אשר הזאת התורה מד, וכי
 קח ליקה ומשלים כחיחת שנראין דברים

 אומרים ואתם ר״ה, ביום בו ולתקוע פרר,
 מתערב. העלית המקסרג הרוחני שטן שעי״ב
 התורד״ מצות רוב כמעט אלו מדברים וכימא
 וא״כ סובלם. השכל אין דיניהם, פרטי ובפרט

וגדולתה. רופיה, התורה. הדר הוא היכן
 תתן מה צדקת אם נאמר, בזה כיוצא ועל

 והעונש השכר כי בו, תפעל מה חטאת ואם לו,
 בסודות אמנם לבדך. לך הוא עליד,ם, אשר

 בד,פך. נאמר ע״ז המצות, כתנת ובעסק התורד״
 ברעה, ואם לאלהים. עוז תנו נאמר בטובד״ אם

 וראו רצאו ונאמר תשי. ילדך צור נאמר
 ולא דיקא, בי בי. הפושעים האנשים בפגח

 מבוארים, אלו ודברי כביכול. ממש בי לי,
 כי לעיל, מ״ש וז״ס בלבו. אלד,ים נגע לאשר
 המשמש עבד, נקרא ובתלמוד, במשנד, הקורא

 האמת, בחכמת משא״ב פרם. לקבל ע״מ רבו את
 למעלה, וכה עוז ונותן כביכול, מתקן הוא כי

ספק. בלי לשמד. בתורד. עוסק נקרא חד,ו
 אלא האדם, נברא שלא אלא עוד, ולא

 שיהיה שצריך אלא הקבלה. חכמת שילמת־ כדי
 שכל המעשיות, המצות ע״י בחחלד״ נקי גופו

 ואח״ב עכ״פ מוכרחים וד.ם זר״ לדבר תכליתן
 אדם. נשמת ה׳ נר הנקראת הנשמר״ תוכל

 עששית תוך הנתונה כנר הזה, בגוף להאיר
 סתרי להבץ כה. לו ונותנת ומאירה, זכוכית,
חשך. מני עמוקות ומגלה התורר״

עינים, מאירת ברד, ה׳ מצות מש״ה. ת״ס
t על תורד, סתרי לד,בין ר״ל pתכלית שהם ״ 

 הTד,ג ע״ם השירים, שיר בזד,ר כנזכר הכל.
כל איבת זכאין ובר, נפשי שאד,בה לי
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 ואינון דמאריהון, בחכמתא למנדע דמשתדלין
 דב״נ בגין עילאין, ברזין ומסתכלים ידעין

 מיניה איסתלקו בהאי עלמא, מהאי נפיק כד
 דמתפתחאן אלא עוד ולא דעלמא, דינים כל

 דכל דכיא, דאפרסמונא תרעי תריסר יה“י
 אלא עוד, ולא בהו. תליא עילאה חכמתא

 דכל פורפירא, בההוא ליה הקיק שהקב״ה
 דאתי, ובעלמא עלמא בהאי חמן, גליפן דיוקנין
 תרין ואחסין בג״ע, ביה אישתעשע והקב״ה
 חכמתא דאתי. ועלמא דין, עלמא עלמין,

 ברזין ולאסתכלא למנדע לב״נ ליה דאיצטריך
 ולאשתמודעא לגופיה, ליה למנדע חד דמריה,

 היד דגופא ותקונא איהו, והיך איהו, מאן
 קמי בדינא למיעל זמין איהו והיאך אתתקן,

 ברזין ולאסתכלא למנדע וחד דכלא. רלכא
 ומאן דביה, נפש ההיא איהי מאן דנשמתין,

 סרוחה, גופא להאי אתייא מה ועל אתייא,
 למנדע וחד קברי. בביר, ומחר כאן, דיומא

 מה ועל ביה, דאיהו עלמא בהאי ולאסתכלא
 לאשתמודע עלאין, ברזין ולבתר אתחקן.
 נהירו מגו נש, בר יסתכל דא וכל למארי.

 עלמא לההוא דאזל מאן כל ת״ח, דאורייתא.
 טבין עובדין ביה דאית אע״ג ידיעה, בלא

 עלמא דד,הוא ין תרע מכל ליה מפקין סגיאין,
 היפה לך תדעי לא אם כתיב, מד, ת״ח וכר.

 ולא יעה,T בלא אתיא אנת אם בנשים,
 ולא להכא, אתית דלא עד בחכמד״ אסתכלת

 היפה דאנת אע״ג עילאד״ דעלמא רזין ידעת
 אנת לית טובים, ובמעשים במצות בנשים,

וכר. לך צאי הכא, למעיל כדאי
 האי וז״ל, ע״א, רמ״ז ד׳ פקודי בפ׳ גם
 ומטאת סלקה, נשמתא כד קיימא, קדישא היותא
 דמארד״ דחכמתא ברזא לד, שאיל כדין לגבה,
 הכי ואדבק, אבתרא דרדיף חכמתא האי וכפום
 ולא לאדבקא, יכיל ואי אגריה, ליה יד,ביה

 וקיימה עיילא, ולא לבד, ,Tל דחי בק,Tא
 נטלי וכד בכסיפו, בטמירו היכלא ההוא תחות

 כלהו כדין דתחותא, שרפים אינון גדפייהו,
 אתדנת וארי וכר, לה ואוקדון בגדפייהו, בטשי

 דעובדין ואע״ג נהירת, ולא נהירת יומא, בכל
 עלמא, בההוא אגרא דלית בגין ליה, אית מבין

ביררא לאסתנלא בחכמתא, דמשתדלי כאינת

 חכמתא עיTד דאינון שיעורא ולית דמאריהון,
עכ״ל. דמאריהון ביקרא

 האדם ישתומם לכאורה כי ספק, ואין
 דאע״ג המאמרים, בשני לעיל, מ״ש בראותו

 לי־־, מפקין סגיאין, טבין עובדין ליה דאית
 יומא. בכל ואתדנת עלמא, דד,ד,וא תרעא מכל

 תנאים של רבן ריב״ז, בדברי המשכיל אמנם
 בעת שראוד,ו כ״ח:) (ברכות משנד, מארי

 ב׳ לפניו שיש והשיב בוכה, שהיה פטירתו
 מוליכים דרך באיזה יודע היה ולא דרכים,

 עליו ספרו כ״ח.) (דף סוכה ובמס׳ אותו.
 לא הניח שלא עליו ואמרו ונפלאות, גדולות
 ומעשה וכו׳, תלמוד ולא משנה ולא מקרא

 מתיירא. היה ועכ״ז וכר, דקלים שיחת מרכבד,
 נ״ח.) ב״ב פ״ד. (ב״מ אבד,ו בר׳ מצינו גם

 אע׳׳ד״ דיעקב שופריה מעין שופריר, אשר
 (חגיגה בגמרא ואמרו בו, נשמתו קשר כפי
 נאמר עליו כי ולמטה). ד״ה בתוס׳ וע״ש י׳׳ד.
 אבהו, ר׳ דא הראש, הוא פנים, ונשוא זקן

 בשמים, בעבורו לדורו פנים נושאים שהיו
 לריק אמרתי ואני פטירתו, בשעת אומר והיה

 שכל בעל וכל כליתי, כחי וד,בל תהו ל יגעתי,
 במ״ש זולתי יובנו, ולא אלה, מדברים יתמה

 בפשטיד״ התורד, עסק הפרש ענין למעלה,
 לפני הבל היא אשר העוד,״ז, תורת שהם

 לתהו וז״ס העוד,״ב, ותורת משיח, של תורתו
כליתי. כחי וד,בל

 חמאמרים כל בביאור להאריך באתי ואלו
 נוכל אכן יכלו, לא והמה הזמן, יכלד, האלו,
 מצוד, שכר כי הנז״ל, כפי קצרד, בדרך להבין
 הארץ, ובג׳ע בעוד,״ז, היא הפשטיית ותורה
 עד אפשר אי עילאה, לעלמא למיעל האמנם

 תשיג אשר כפי יכלתו, כפי האדם שיעסוק
 ,Tל מפקי כדין, לא ואי הזוהר, בחכמת ידו

 יפה דאיהי אע״ג עילאה, דעלמא תרעין מכל
ובמע״ט, במצות

 למסה נשארים והרוח הנפש חלק ולכן
 חלקד, שהיא הנשמה אמנם הארציי. בג״ע

 מהיכלין לבר ואתוקדת נענשת, התורה, בסודות
 חיותא האי וז״ש, כנ״ל. העליון דגיע עילאין
 אמר ולא סלקה, נשמתא כד קיימא, קדישא

תתבהל, ולא זה, וד,בן רוחא, או נפשה, כד
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«ין חלוקים רז״ל מאמרי כמח בראותו ב
 השירים שיר של המאמר צריך היה והנה

 זה. בחבורינו שיעסוק מי אבל רחב. ביאור
 את לדיביז יוכל הגלגולים. בשער בש״ה ובפרט
 כמדרשי׳ חז״ל בדברי גם כ״ז נרמז וכבר דבריו,
 במדרש וכן תש*^ כי פרשת רבה בשפות וכמ״ש

 בימדי הית איפה ע״פ תשזב כי בפ׳ תנהומא
 בצלאל בשם ה' קרא ראו ע*פ וגם ארץ.
וכו׳.

 מזרע עולם באי וכל הצדיקים. כל כי
 בגופו, זד. אדד,״ר. של בגופו תלדם ישראל,

 pו וכו׳. בצוארו וזה באזנו, וזה בראשו. תר,
 הרוחות, וכל טפשו. תלדות הנפשות. כל עד״ז

 שגופו וכסו בנשמתו. הנשמות. וכל ברוהו.
ים.Tג ושס״ה אברים. מרמ״ח כלול של
p בתורד., תלמים כלם גם תשמתו. רוחו נפשו 

Jם רפדת בד, שיש r .ל״ו מצות ושס״דJ אשר 
 פלוני ר׳ א״ל קיח:) (שבת רז״ל, מ״זי ז״ם

 ז״ל רמזו זה ואל וכר. זהיר הוה במאי אבוך
 מד. ועל במ״ש השירי* בשיר הזד. המאסר

וכר. סרוחד, גופר, לד.אי אתיא
אחד, אדם בהי׳ הם כלם, העולמות כל גם

 שמצינו וכמו וגידים. אברים מתרי׳׳ג כלול
 לב הארץ, הארץ. טבור הארץ, טפי

 הזהר, בפחזת ומזכר באלו. וכמצא השמים.
 לית וד׳ל, ע״* קל״ד דף תולדות פרשת בריש

 דלא 4בב״ ביד. דקיימא ושייפא שייפא כל לד
 איד^ דב״נ כמד. דד,א בעלס* בריה ,Tלקבל הד

 איגון כל מלס* נפי ד,מ וכר, שייפין מתפליג
 על איליו קייפיו שייפין. שייפין כלהו בריין,
 למינדע למעלה, מ״ש רמז זה ואל וכד. אילין

וכר. איהו מן ולאשתמודע לגופא. .Tל
 בהאי ולאסתכלא למנדע וחד עוד. ואמר

* דאיהו עלמא  כי באופן אתתקן, מה ועל בי
 הזאת, בחכמה טרחו ע״י לד.שיג צריך האדם

ף ואחיזתו שורשו שידע עד  העלמן האדם טו
 אחיזתו pו ונשמתו. ונפשו ברוחו pו ,pהי

 אחיזתו. עיקר pהי בפרטו* התורד. במצות
מה  העושר. כל חז״ל, מ״ש ותשכיל תבץ ו
 ונוחל ימיו. ומאריכמ לו. מטיבמ אח* מצוה

 אח* מצוד. עושד. שאינו סי ובל חארץ. את
במשגה ובר. ימיו מאריכת ואין לו, סטיבמ אין

 בביאור עתח ודי חמפרשי* בח נתחבטו הזאת
מקומו. עתד. שאין זד״ מאמר

 כל שניבא אחר ע״* ירסיד. הנביא וד.נה
 כד• כי ואמר. טחמר« סיים הנזכר, הפסוקים

 לא וכלד. הארץ, כל תד.יה שממד. ה׳ אפר
 כדי וד.וא סעם, נתינת בלשת כי. ואמר אעש*
 עם מעתד. הנולדת אח* קושיא ענין לתרץ

 אין וד.נד. ראיתי אמר, למעלד, הנד. כי האמור,
 מעתה וא״כ בהכס* שיודע סי אץ ר״ל אד*
 הזא* בחכמד. ק0מלר.תע ומותר פטור, האדם
« מקבלנה, שילמדנה מי לו שאין אחר  קבלו*. וז

 אמר pל לקבלו־., נוכל איך לאו ואם נקבל,
 ד.ענין הוא כך אין כי טע* נתינת בלשץ

 בטרמיא בא הקב״ד. אין הרי כי שתחשו* כמו
 שממה ה׳, אמו־ כד, כי ג.) (ע״ז בריותיו עם
 עתידו־. אשר אע״פ כי ירצ* הארץ. כל ,Tתד.

 בחכמה שעוסק מי באין שפס* לד,מת הארץ
 הותיר צבאות ה׳ כי לאאעש* וכלר. עכ״ז הזא*

 ודור, דור בכל רשום איזז כמעט שריד, לנו
 הזה בדור זאת גם ואף מעט, p רב הן

 בריתו לד.פר געלנו ולא מאסנו לא האחרון,
 דבדרא ט״ל, בתקונים וכמ״ש ח״ו. אתנו

* בסוף בתראד.  חבורא, מהאי יתפרנסון יומי

. ^ ט מ״ל. וגר בארץ דרור וקראתם ו

ח״ל, ע״א, קי״ח דף מרא פרשת בס״ה גס
 רביי הני אפי׳ משיחא, ליומי קריב יהא וכד

 דחכמתא טמירץ רזץ לאשכתא זמינין דעלס*
 חכמת דברי היו עת* עז־ כי מבואר, הרי וכר,

 ותתפרסם תטלר. בתראד, ובדרא נעלם* הזוד.ר
 שלא התור* ברזי דשכילו מבינו הזא* חכמה
 השגת נסתלקו־. וכזה אלינו. הקודמים השיגו

 ואם דרי, איכשור ואומרים המקשים הפתאי*
 אנחנו, נדענד. איך השיגו* לא שלפנינו דורות
פיח* יסכר וכזה

 כי ומבואר, פשוט זח המת עם ואמנם
 מהאי יתפרנםץ האחתני* החדות באלו

*  לא הנר. הזא* הזזבמה o.Tאל ותתגלה חמד
 פי ויטול, יבוא השם את ליטול חרוצד. בל
לו לא וסתרי* התורד. רזי ט טי י  בפח אדם ל

 המושפע אלהי. ש«נ ע״י לולי החומריי, עיונם
ם ח ע״י או וטלאמו, שלוחיו ע״י קדשו, מז



זיע״א מוהרח״ו הקדמתטז

 הקדמה במוף שנבאר כמו ז״ל, הנביא אליהו
זו.

 בספר ע״ה, רשב״י מדברי ראיה ונביא
 דברי רוב כי לזה, ראיה עוד וע״ש. התיקונים,

 שיר ובמדרש ובתיקונים, בס״ה, ע״ה הרשב״י
 הנביא אליהו ע״י אליו נגלה הכל השירים,

 אליו המתגלים הצדיקים, נשמת וע״י וכר, ז״ל
 דרע״מ, ספרא ענין זה אשר ודור, דור בכל

 מרע״ה. נשמת עם ע״ה, הרשב״י ויכוח שכלם
 באורך ע״ש התיקונים, ספר בהקדמת וכנזכר

 זמנא בההוא וז״ל, ע״א, י׳׳ג דף הב׳ בהקדמת
 לאליהו אתייהב רשותא חיבורא, האי דאתחבר

 מארי ולכל ביה, עמהון לאסכמא ז״ל, הנביא
 דמלאכין חייליו וכל ותתא, דלעילא מתיבתן
 דצדיקים, עילאין ונשמתין ותתאין, עילאין
ונר. וריעותא באסכמותא עמהון למהוי

ובוז, בגאוה עתק הדוברי פי יסכר ובזה
 ועל ע״ה, רשב״י צבאות ה׳ מלאך הקדוש על

 דידן, בתלמודא אף אשר הזוהר, ספר ספרו
 ע״ב, דמ״ה וערבה לולב בפרק סוכה במס׳
 משום ירמיה א״ר חזקיה א״ר עליו, שם אמרו

 כלו העילם כל את לפטור אני ייול רשב״י,
 מעטים, והם עליה בני ראיתי כר, הדין מיום

הם, מאה אם מהם. ובני אני הם, אלף אם
עם מהם. ובני אני הם, ב׳ אם מהם. ובני אני

 שהיה ר״מ התנאים, כל בדורו שהיו היות
 ע״ה, יוסי ור׳ ור״י בהלכה, חכמים עיני מאיר

 מלהאמין וחס וחלילה תנאים. ראשי בהם וכיוצא
 כי כן, אינו אם אף עצמו, את משבח שהיה

לא ספק ובלי התלמוד, בתוך נכתב היה לא
אפיקורוס. או מין, איזה אלא זה, יסבור

 ויאמי וז״ל, ל״ה, פ׳ רבה בבראשית גם
עולם. לדורות וגר הברית אות זאת אלהים

 מוציא חזקיה ר׳ וכר. כתיב לדרת יודין א״ר
 רשב״י. של דורו ומביא כנד,״ג, אנשי של דורן

 אברהם בעי אי רשב״י, אמר כן אמר, חזקיה ר׳
 עד מגבאי מקרבנא ואנא גבאי, עד למקרביה

 אנשי דור זכות לידע וד,רוצה משיחא. מלכא
 היכלות בפרקי יסתכל מעלתם, ותכלית כנה״ג,
 של דורם מוציא חזקיה, ר׳ אמר ועכ״ז בפ״ל,

 ז״ל. רשב״י של דורו תחתיהן ומביא אנכה״ג,
לא עצמו הוא בזכותו כי הטעם, ביאר ושם

 ז״ל, דאליהו משמיה שם כנזכר הקשת, נראתה
 וז׳׳ל, ירושלמי, בתלמוד איתא גם ז״ל. דריב״ל

 ובוראך שאני דייך, שמעון, לר׳ עקיבא א״ר
עכ״ל, ערכך מכירין

 הזוהר, ספר על דבה מוציאי יש והנה
 בדף התקונים הקדמת בריש הנה כי באומרם

 אותו של מאמר, ההוא שם כתב ע״ב, ב׳
 דהור. חנה, בר בר רבה נקרא שהיה אמורא,

 וכן וכר, צפור חד וחזא ספינתא כחדא קאזל
 והא וז״ל, ע״ב, רפ״ג דף בר״מ פנחס בפרשת

 עוד וכר. חנה בר דבר צפרא דאיהו אתמר
 ר׳ ענין ע״ב, רי״ו דף פנחס בפרשה שם

 פתי ומי רבות, וכאלה האמורא, פדת בן אלעזר
 הרשב״י דברי כל כי ויראה, ישגיח הנה יסור
 כל בעיניו, רואה והיה הקודש, ברוח הם ע״ה,

 להבראות. העתידים אותם אף החכמים, נשמות
 בברייתות ישמעאל לר׳ גם שאירע וכמעשה

 ע״ה, ריב״ז ענין ג״כ וזר, ע״ש. היכלות דפרקי
 וכו׳, ומשנה מקרא הניח שלא עליו שאמרו
 ושים אמוראים, שהיו עם ורבא, דאביי והויות

אלו. בדברים והבן לבך
 ובאדרא עצמו, רשב״י מאמר נא וזכור

 ארשב״י, וז״ל, ע״ב, קל״ב דף נשא בם׳ רבא
 עזקא בד,אי דאתיין חברייא בוצינין כלהו

 דעילאין, עילאה שמיא עלי אסהדנא קדישא,
 חמי דאנא דעילאין, עילאה קדישא וארעא
 משה דסליק מיומא ב״נ, חמא דלא מה השתא,

 דאנא ועוד, וכר. דמיני לטורא תניניא זמנא
 עור קרן כי ידע לא ומשה נד,ירין, דאנפי ידע
 היות עם כי מזה, האדם יפלא ואל וכר. פניו

 כי כזו, למעלה זכר, שבתנאים, אחרון שרשב״י
 בפה, רשות אין עולם, של כבשונו אלו דברים
אצלינו. והחתום הכמוס עניינם, לפרש

 בסוף שנספר ממד, תתפלא אל ועד״ז,
 אלינו הנגלה הקדוש, החכם מענין זאת, הקדמה
 ואם לפרש, אוכל ולא זה, ובדורינו בזמננו
 הולך דור על התקונין, בספר מ״ש תבין תרצה,

 בתיקונים וכנזכר ר״מ, משה דא בא, ודור
 קב״ד, בודאי חברייא, אר״ש, ע״א, דק״י ס״ט

 בהאי למהוי ותתאין, עילאין עמנא אסתכם
 דעתיד ביה, אתגלייא דהאי דרא זכאה חבורא,
בתראה, בדרא דמשה ע״י לאתחדשא האי כוליה
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שיהיה, הוא שהי״ה גדה קרא לקיימא
 צדיק בכל ודרא, דרא בבל הוא ואתפשטותיה

 דם׳ מניינא עד באורייתא דמתעסק וחכם
וחתומין, סתומים והדברים וכר. רבוא

 שדברים ספק אץ כי הראשון. לענין ונחזור
 אלא חומריים, אנושי בעיון יובנו לא אלו

 או ז״ל, אליר^ מפי או פה, אל מפה בקבלה
 אל ודור, דור בבל המתגלים הגשמות מפי

 המקובלים, אהרון ז״ל ור״רמב״ן להנג הראוים
 על ספרו, הקדמת בסוף כתב לדורינו, קרוב

 הנני ואני וז״ל, הזד״ בלשון התורד״ ביאור
 לכל הגונה עצר• נותנת נאמנר״ בברית מביא

 ואל סברא. יסבור לבל הזד״ בספר מסתכל
 אני אשר הרמזים מכל בדבר, מחשבד, יחשוב
 נאמנד״ מודיע אני כי התורד״ בסתרי כותב
 שכל בשום כלל יודעו ולא דברי, יושגו שלא

 מקבל לאוזן חכג^ מקובל מפי זולת ובינד״
 הנזקין, רבת ומחשבר. א^ת, בר,ם וד,סברא מבין,

 כי נתער״ בשוא יאמק אל התועלת, ומונעת
 אל ידברו כי דעד» דק בסברותיו תבואהו לא
 ה׳ אל יד.רסו אל כפרד״ יכלו לא סרד״ ה׳

 כל אחרון ז״ל, הרמב״ן ואם ובר. לראות
 שלא באומרו בזד״ לדבר הפליג המקובלים,

 התורד. ובסודות הרמזים בענייני דבריו יושגו
 לזעץ אנושי, בדעת יעלד, איד ועיקר, כלל

 דברי חיים, אלהים דברי ובשכלו, בעיונו
 אוכלד״ אש כלהבי דברותיו אשר ע״ד• הרשב״י
חותמוי^ באלף וסתומים וחתומים
 אדרת בריש פטירתו בעת ט תראד״ הלא

 מאותם אהד לשום רשות, ניתן לא האזינו.
 לכתוב אצלו, אז העומדים ה׳. עיני שבעה
 וכד שם: כנזכר אבא, לר׳ אלא הזוד.ר, סתרי

 ברי אלעזר ור׳ יכתוב, אבא ר׳ לכו, אסדרנא
 ועם בלבדית. ירחשת חברייא ושאר ילעי.

 בפי ראינו מצאט לכתוב, רשות לו שניתן
טג דף משפטים  לר׳ ר״א שאל וז״ל, ע״ב, ק

 דלא בגת לת, גלי אבא תיקונים הני כל אבא,
 אמאי השתא דאתי. לעלמא בכסופא ליעול
 דבתבנא ההוא אבו^ ר׳ א״ל לגלאד״ צריבי

 לגבי כתבוהו אמינא קדיש» מבוצינא אנא
 אתיישבן דדיא מילת, אינת דדיא הברייא,

a מילין סתימין ולדילאד• ומכאן בלבן. טלין rt

 רשב״י רשות לו נתן שכבר עם והנדי
 חברים, הז׳ לאותם רק למד לא כי וגם לכתוב,

טז קדישא, באדרא ונפקו דעלו ע  ר׳ Tהקפ ו
 עצמו הוא וגם זד״ על ונתכעס בגו, אלעזר
 סתימין מילין לדיוו ולדילאה דמכאן לו, השיב

 היותם עם דורו^ חכמי לשאר אבל בגווגא,
 היותם עם אולם, של כפתהו רהב לבם תנאים,

 אתגליין ולא סתימיו^ מילין אצלם הם כתוביב^
 בתוד הם גם ואף בלחוד, האילין לחברייא אלא

 וכמ״ש ולחוץ, הפד. מן ולא לבם. מחשבות
ביננא. אמר ולא בגותא, מילים סתימים
שם, אמר ע״א, דרי״ז ויחי בפרשת ובן

 מנא מיניה דטחגין שמעון ר׳ אבא, ר׳ בכד!
 כפה בר מיניה, בעלמא אשתאר ולא וכר, טבא

 העומר מלא שמד,. ותן אחת צנצנת קח דכתיב
p ,בהתגלייא ואלו לאצנעותא. למשמרת: וכר 
 ומאן רזץ, לגלאד. יכיל מאן והשתא כתיב, לא

 ע״א, ע״ט דף מות אחרי בפ׳ גם לץ. ינדע
 אל אמרי, חברייא הוו ר״ש, דשכיב בתר וז״ל.
בשרד. את לחטיא סיד את תתן

 וידע הכיר שרשב״י, לולי ט ספק, ואין
 גתל, חכם היה אבא ר׳ כי קדשו, ברוח
 הTn דרד הדברים, ולד.עלים להלביש ותדע
^ הדור חכמי אפי׳ יבינו שלא ורמז, ד  לא ה

 האזינו באדרת שם הנד. כי שיכתוב. מצוהו היד.
 דמגלה מאן בל אמר. ע״ב, rרצ דף עצמר״

 דמלכא מגופא איהי לאו .Tדגשמת ועTב רזין,
 לי׳, ווי וכר, נשמתיה תפוק כד ובג״ד קדישא.

 דמכסיין דצדיקים, הולקד.ון זכאד. לנשמתיה. ווי
ט׳. דקטד. עילאין רזין  דף פנחס בפ׳ ובן ו

 ועשירית פסוק על מהימנא, ברעיא ע״א רנדד
 מהמנא, רעייא אמר ח״ל, וגר, סולת האפר.

ט׳, דנהמא בפחדין דמזלזל מאן ש ו  מאן וט
 וסתרי קבלה. וסתרי דאורייתא, רזץ דמסר
 מפרש, דשמא אתוון סתרי או Jftבראשי מעשה

 אתמר עליד, וכר, הגונים אינמ דלאו לאנשים
 ולית תורד.. של ללחמה ״Tא ללחם ד<א נודד
וכר. עליי. דישגח מאן

 ר׳ל, תרמב-ם שכתב מה נודע ור.נה
 במרכבד. ולא משנת על המורה, ספר בהקדמת

ר ואלו ח״ל. טתיד, א  אלו העניינים האדם ט
אדם מבני לאלפים דורשם כאלו יהיה בספר.
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 לדורי קיימת שהכתיבה לפי והטעם, וכר,
 נאה ורשב״י הגונים. ובלתי להגונים, דווים,
 אבא לר' שציוה והגם מקיים, ונאה דורש

 כאלו גדול, בהעלם שיכתבם ובהיות שיכתוב,
דמי. כלל נכתבו לא

 דברינו על להקשות האדם יוכל ומעתה
 ללא חנם על טרח אבא ר׳ א״כ ולומר, אלה

 אמנם וחתומים. סתומים דברים לכתוב צורך,
 דבדרא הנ״ל׳ תיקונים ממ״א בצדך, תשובתך
ועתיד חבורא, מהאי יתפרנטון בתראה

 דף ס״ט בתיקון ממאמרו וכן וכר. לאתגליא
 ע״י לאתחדשא, האי כוליה דעתיד ע״א, ק״י

 פ׳ וממאמר וכר. בתראה בדרא נביאה, דמשה
 ליומי קריב יהא וכד ע״א, קי״ז דף וירא

 לאשכחא זמינין דעלמא רביי אפי׳ משיחא,
 רשב״י בראות ולכן וכר. דחכמתא טמירין רזין
 לכתוב אבא לר׳ צוה זה ענין קדשו ברוח ז״ל

 מוצנע להיותו העלם, בדרך הזוהר ספר
 מלכא ליומיה קריב בתראה דרא עד למשמרת,

 תצמח בו, המתעסקים שבזכות כדי משיחא,
 רי״ז דף ויחי בפ׳ כנ״ל בע׳׳ה, בימינו הגאולה

 שמה ותן אחת צנצנת קח כתיב דא על ע׳׳א,
 לאצנעותא. :למשמרת וכר מן העומר מלא
מאד. זה והבן

 בו נמצאו שלא ודור, דור בכל אין והנה
 רוה״ק, עליהם ששרתד, סגולה, יחידי אנשים

 ומלמד עליהם, נגלה ז״ל הנביא אליהו והיה
 כתוב שנמצא וכמו הזאות החכמד, סתרי אותם

 כתב הרקנטי ספר בעל גם המקובלים, בספרי
 והפי׳ וז׳׳ל, כהנים, ברכת בס׳ נשא בפרשת

 הרב ן׳ יצחק רבינו החסיד דעת הוא הא׳,
 להראב״ד, נגלה כי ז׳׳ל, לאליהו ג׳ שהיד. ז״ל,

 להראב׳׳ד מסרד, והוא הקבלה, חכמת לו ולמד
 הר׳ לבנו, מסרה וד,וא לו. נגלה .וגם בנו,

 לו וגם מעולם, ראה שלא נהור, סגי יצחק
 עזרא, ר׳ הא׳ יי,Tתלמ לב׳ מסרה ור,וא נגלד״
 ואחריד״ם עזריאל. ר׳ וד,ב׳ השירים, שיר שפי׳

 בספר עצמו והראב״ד ז׳׳ל. להרמב׳ן נמשכה
 פ׳׳ח, לולב הלכות על ז׳ל, לד,רמב״ם השגותיו

 עליז השיג כשר. ראשו שנקטם הד.דס דין גבי
 הופיע כבר א׳א, ז״ל, וכתב ז״ל, דיראב׳ד

וד״עלינו שנים, מכמד. מדרשנו, בבית רודרק

 בפ׳ הבחירד, בית בה׳ גם ובו׳. פסול שהוא
 בזמן למקדש שהנכנס הרמב״ם במ׳׳ש ששי,
 וכך א׳׳א, וכתב, עליו, השיג כרת. חייב הזה

עב״ל. ליריאיו ה׳ מסוד לי נגלה
 תמים ונפלאות חידות אביע היום והנה

 אתנו חסדו הפליא ודור דור בכל כי דעים,
 קורא ה׳ אשר השרידים ע״י לנו, ויאר ה׳ אל

 אלהי זד., בדורינו וגם כנזכר. ודור דור בכל
 גואל השבית לא וד.אחרונים הראשונים
 וישלח עמו, על ויחמול לארצו, ויקנא מישראל,

 הגדול הרב גחית, שמייא מן וקדיש עיר לגו
 יצחק כמד.ר״ר ורבי מורי החסיד האלהי

 כרמון, תורד. מלא זלה״ד., אשכנזי לוריא
 במדרשים, בפלפול, בתלמוד, במשנה, במקרא,
 מרכבה. במעשה בראשית, במעשה והגדות,

 בשיחת עופווב בשיחת אילנוות בשיחת בקי
 ברשב״י הנזכר הפרצוף, בחכמת מכיר מלאכים.
 אדם בני מעשי בכל יודע תחזה. ואתה בפרשה
 בני במחשבות יודע לעשות, יםTושעת שעשו,

 יודע הפועל, אל הכח מן יוציאום טרם אדם,
 ולמה הארץ. בכל ההווים הדברים וכל עתידוו^

 הגלגול, בחכמת יודע בשמים. Tתמ שנגזר
 באיזה ההוא, האיש ואיפת ישן. ומי חדש, מי

 התחתון, ובאה׳׳ר העליון, באדם תלדה מקום
 נפלאים. דברים אש, ולהבת הנר, בשלד.בת יודע

 הצדיקים נשמות בעיניו, וצופד. מסתכל
 בחכמת עמהם ומתעסק וד,אחרונים. הראשונים

 ע״ד מעשיו, כל האדם בריח מכיר האמת,
 החכמות וכל בלק, בפרשת ינוקא ההוא

 עת בכל בחיקו, כמונחים אצלו היו הנזכרים,
 עליד׳ש, ולחקור להתבודד יצטרך בלתי שירצה,

 נראו לא מבהילים, דברים זר, ולא ראו ועיני
 ועד ע״ד. רשב״י מימי הארץ, בכל נשמעו ולא

הנד..
 קבלת שמוש ע״י שלא השיג, זה וכל
 בשמושנצ יש גדול איסור כי ח״ו, מעשיות

 ופרישותו, חסידותו ע״י מעצמו, היה כ״ז אמנם
 בספרים רבים, ושנים ימים התעסקו אהרי

 הוסיף ועליהם הזאת. בחכמה ישנים, גם חדשים
 הביאתו היא וקדושד» וטד.רד. ופרישות ותTחם

^ לידי ל  ,Tnn אליו מלה שהיה הנביז^ א
החכמה. זאת ולמדו פד., אל פה עמו ומדבר



יסזיע״א vnמוהר הקדמת

rw וגפו tr ם «״ל ז״ל, למראב״ד  מ
ח ננופה. פסקה אם ואף הרקאנפי,  VTpii מ

 סוק03 שהובא וכמו פסק. לא ז*ל אליהו ^די
 תנא נניאיא אשה ודבורה פסוק על נביאים.

ת׳ שמיס עלי אני מעיד אליהו, דבי א  הן ו
 שפחד- אפילו עבד, אפי׳ וכר, אשד• או איש
 עליו. שורד• הקדש רוח סיד מעשיו, לפי הבל

ת ועד״ז  דברי ואלד. פסוק על שם, ג״כ הוכי
ע״ש. האחחנים דוד

,T בכתיבת התקהנין בד.קדמת מכר גם
 בסוף לאתגלייא Tעת אליהו ואנת וז״ל,

 אפיו ליד. לאתגלייא Tדעת מאן ואית יומיא,
^ מאן ואית באפין, ע  בסמירד ליה לאתגלייא ד

«r החקידות מלבד וד.נה וכר. דיליה השכל 
 מן בעינינו ראינו אשר והמופתים, וד.נסיוגות

 והדברים הדרושים הנד. .,rזלה הנזכר הרב
תן, יעיז־מ זד., בחבורי אשר עבמם  וכל יגי

 תפלאים עמוקים דבתם כי יכירום, רואיזע
ל יכולת אין כאלד- כ  לא אם לחברז^ אנושי מ

 אל ולמען ז״ל. אליד.ו ע״י רוד.״ק השזמת בכח
 ספת בקעת תמצא אשר אל לבן, ישס

 האנושי, שכלם עיון פי על המחברים המקובלים
 באורה תלן זו בדרד ואשכילך הדרך, לד אכין

מישוד.

באתגלייא. נגלית היתה הזאת, החכמה הנה
 נסתם ואילן ומאז ע״ד- הרשב״י פסירת עד

 דף דחי דפרשת המאמר מאותו בנ״ל הוון,
 יהודי. ר׳ חלמי בחזיון ראד. כאשר ע״א, ת״ז

 מתווקנן. גדפין ד׳ על סליק דד.וד. לרשב״י,
 עילזוין רוץ ספרי כל שבק ולא עמיד- וס״ח

 ואסר. וכר. בהדיה לח סליק דלא 4ואגדתו
 מארעא אסתלקת חכמתא רשב׳י, מדשכיב ודאי
 דכוויב. כסה כד בעלמא, אשתאר ולא וכר.
»׳ אהת צנצנת קח  לאצנעוחא למשמרת: ו

וכר.
 בחכמה היודעים מהחכמום אהד וכל

דו ואילך. מאז הזאת.  בהסתר בד. עוסקים ו
 אהזה. מגלה היה ולא כאתגלייא. ולא גדול.
 בראשי זה ואף בדורו. היחיד לתלמידו אלא

 אלף ומכסה ספה מגלד. פונ אל ספד. פרקי»
מתמוססת הזאת החכמה והיתה ספהים.

 הרמב*ן עד לדור. מדור והולכת ומתמעסת
האמתייננ המקובלים אהתן ז״ל.

 האי רבינו כסו הגאוניג^ ספדי כל והגד.
 אין למבין. נכוחים בלם והביריו. ז״ל גאון
 בתכלית דבריד.ם אבל ועקש, נפתל בהם

 שזכדנז החכמים זדתס דברי כל וכן ההעלנג
 אליהו■ עליד.ם נגלה שדרה הרקאנסי. בשם לעיל

ל. הנביא  סתומים הם וגם אמת. דבת כלם ז׳
 בשם שמכונד. יצירד- ספד פי׳ גם היד. בחזקת
 אחד חכם שחברו היות עם ז״ל. rהראב

 דברת עכ״ז .rד.ראב דבת ואינם אשכנד,
 ספו גם ונעלמים, סתומים an וגס אסיתיים,
 הנז״ל, ע״ד נעשד. היא המנוחה. ברית הנקראת

ת כענין  נשמת אליו נגלד. כי ז״ל. ורבי מו
 סתומים דבריו וכל מלמדו, וד.יד. אחד, צדיק

 ועמוק היד- דבר מכסד. דוה נאמן כי וחתומים.
 הדמכ׳ן שעשד. החיבור גס ימצאנו. סי עמוק
 שיבינהו, למי וקייננ ונכון דציב אמת ז״ל,

 הכודו• בהקדמת שם כתב עצמו הוא כאשר
למעלז^ אנחנו וזכדנוד.

 שמת חאתרוניות המקוזבליןם ם«*י כל והנה
 מן בי אליד.ת תקרב אל ז״ל, הרמב״ן אחר

 מעיני הזאת החכמה דרך נסחרה ואילן הרטב״ן
 קצח אס כי בו» נשאר ולא החכמים. כל

 בנו ועליהם שרשיהת בלתי הקדמוו^ ענפי
 אנושי בשכל דבריד.ם ז״ל האחרונים המקובלים

 כי המבחן, על לעמוד לדעת תובל ומעצמן
 דוג עTול לכלול יובל החריף. המעיין

 ובז ימים, ה׳ או בד׳ ובלליהת הקדמותיהם
 פרי וכל שתות, במילות העגין במול דבריהם

 וחבח נמצאוו^ ספי׳ י׳ חיות היא, הקדסתם
ץ. ספרים של תלים תלי »  כללוו אשר ב

 קונסריסית בג׳ או בב׳ יכתבו דבריהם
ע? ז״ל וכמ״ש ראשוגי»0 מצינו p ולא

 דזרע עקיבא ר׳ שחיה תלתלית קמצותת פסוק
ח קוץ כל על ק  גג 4הלמו של תלים תלי ו

 עקיבא ור׳ יהושז^ ור׳ ^■עזר, ור׳ ריב״ז.
 וכז גוילי^ השמים כל ימיו אס אוסרים. היי

 בג ובל ים.0קול» הקנים וכל דיו. הימים
 שקבלת מה לכתוב יססיקו לא לבלדין. אדם

 ביב המלקק ככלב בהם חסרתי ולא מרמתי.
0כ« 4כאתרו וכמריה 4בשפופרו ובמכחול
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 התורה הנה כי רבה. השירים שיר כמדרש
 הוראה, ע״ש תורה; ונקרא הקב״ה, של שמותיו

 ומה הוא, מה יתברך, בוראה על להורות שהיא
 וסוף, רשות לו אין יתברך שהוא וכמו ענינו.

 ארוכה וכמש״ה, ושיעור, קצבה לתורתו אין כן
ים. מני ורחבה מדה מארץ

ה׳ אל יהרסו אל לי, שמעו לבב ואנשי
 השכל פי על הבנו׳־ס האחרונים, בספרי לראות

 מפחד ושאנן בטח ישכון לי ושומע האנושי,
וויטאל, חיים הצעיר הכותב אני ולכן רעה.

 נמרץ, בהעלם הרבים את לזכות רציתי
יבינו. והמשכילים

 ספר שמי, על הזה החבור שם וקראתי
 העצומה, הזאת החכמה ע״ש וגם חיים, עץ

 הדעת עץ ולא חיים, עץ הנקרא הזוהר, חכמת
 חיים טועמיה הזאת, בחכמה כי בעבור כנ״ל,

 החיים ומעץ הנצחיים, החיים לארצות ויזכו זכו,
לעולם. וחי ואכל תאכל, ממנו הזה,

 היום מן דע תלך, זו דרך ואורך ואשכילך
החכמה, זאת לגלות החל זלה״ה, מורי אשר

 וכל אחד, רגע אפילו ידו מתוך ידי זזה לא
 שמו על קונטריסים איזה כתוב תמצא אשר
 הזה, בספר שכתבתי מה מנגד ויהיה ז״ל,

 ואם דבריו. הבינו לא כי הוא, גמור שעות
 ספרינו עם חולק שאינו תוס׳, איזה בהם יש
 א׳ שום כי אליו, כקבע לבך תשית אל זה,

 לעומק ירדו לא קדשו, דברי את מהשומעים
 ספק. שום בלי הבינום ולא וכוונתו, דבריו

 הטוב, לברור שתוכל לחשוב, בדעתך יעלה ואם
 אין כי תשען, אל בינתך אל הרע. ולהניח

 שכל כפי האדם, לב אל מסורים האלו הדברים
 ויחשב עצומה, סכנה בהם והסברא אנושי.
 הזהרתיך, לכן ושלום, חס בנטיעות קוצץ בכלל

 בשם חנכתבים קונטרסים בשום תסתכל ואל
 בספר לך שכתבנו במה זולתי זלה״ה, מורי
זאת. בהתראה לך ודי הזה,

 חלק וכל חלקים, לב׳ הספר לחלק וראיתי
 יתחלק הא׳, החלק שערים. לד׳ יתחלק מהם,

 במה האחד, השער :הם ואלו שערים, לד׳
 עצמו, זלה״ה מורי יד מכתיבת שהעתקתי

 הב׳, השער דרושים. וכמה מאמרים כמה שביאר
הג׳, זלה׳׳ה. מורי מפי ששמעתי בהקדמות

 וספר הזוהר, ספר מן מאמרים כמה בביאור
 בתלמוד רז״ל, מאמרי ושאר התיקונים,
 נפרדים, פסוקים בביאור הד׳, השער ובאגדות.

ספרים. הכ״ד בכל
 שערים; לד׳ נחלק הוא גם הב׳, והחלק

 החול, של התפלות כונת בביאור הא׳, השער
 וחנוכה, ור״ח, טובים, וימים השבתות׳ ושל

 בכל הנהוגות ור,מצות המעשים וכל ופורים,
 קצת טעמי בביאור הב׳, השער אלו. זמנים
 מם׳ פרשה בכל מקומם, כפי וסידרתים מצות,

 ביחודים, הקודש, רוח שער הג׳, השער פרשיות.
 כונות ובקצת רוה׳׳ק, ולהשיג לקבל והנהגות,
 אחרים, ודברים עבירות, קצת על ותיקונין
 וכיוצא ענינה, מה הפרצוף חכמת ענין ולהודיע

 ג״כ יודיע ובה הגלגול, דרוש הד׳, ה־סער בה.
 ותנאים, הנביאים, של פרטיים, נשמות שרשי

ואמוראים.
 לח׳ הזה החבור שחלקתי אע״פ כי ודע,
 אות לך אין אמנם כללות, ע״ד זהו שערים,

 ושער, שער לך ואין הקדמות, בו שאין ואות
 שתראה וכמו שערים. הח׳ מכל נכלל שלא

 הקדמד, והם מבו״ש, בהקדמת בע״ה בעיניך
 א״ב ע״ד נחלקים ויהיה הספרים, כל כוללות

 א״ק. היכל והן היכלות, ז׳ יהיה ואח״כ ג׳׳ד.
 היכל אדא. היכל כתר. היכל נקודים. היכל
 מטה, המדבר, ודור ולאה, נוק׳ היכל ז״א.

 היכל כל אח׳׳ב אבי׳׳ע. כללות היכל ומן. וסלע,
 שער עצמות, שער א׳׳ק, היכל לשערים, נחלק

חהקדמה. סליק כר. העקודים שער אח״ף,
 ושער, שער כל בסוף כי שתדע, צריך גם
 מפי ושמעתי שקבלתי דרושים כמה כתבתי

 באיזה מפיו, ששמעו זלה״ה׳ מורי תלמידי קצת
 לכותבם וראיתי שם, יושב הייתי לא שאני זמן

 ע״ב עניינו. כפי ושער שער כל סוף בכל
זלה״ה. המחבר הרב הקדמת

 הקדמה למהרח׳׳ו, הקדמה עוד
 ורבי ממורי ויטאל חיים הצעיר אני שקבלתי
 העניו החסיד האלהי הרב קדישא, בוצינא

 עם שלמד אשכנזי, לוריא יצחק כמהר״ר
 כונות קצת אליהם חברו גם ז״ל. אליהו

אמת, ע״ד וכוונות היהודים, וכונות התפילות,
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 מאורות ליווד חיים, עץ פרי קראתיו אשר
 ביאורי וקצת בע״ה. לפנים יבוא כאשר עליתים,

 תאמו^ ע״ד פסוקים וביאור תזוהר. מאמרי
 אשר וגלגולים. נשמות מדרושי הפשט, ועפ״י
חיים. נוף בשם קראנו

הנמצאים. האמיתים הקבלה ספרי ובענין
 קבלת שלשלת כי זלה״ד״ מורי יינו אמר

 עד יוTותלמ נהור מגי הר״י ובנו הראב״ד
^ ז״ל הרמב״ן ל ת  קבלה טלם תלמידו, ו
 וביאור אליהם. שנגלה ז״ל אליהו מפי אמיתית
 מאוד, עמוק הוא התורה, על שעשה הרמב״ן

 עד סתומים שדבריו להבינו, שיוכל מי ואץ
 אותו. למבינים מאד ונחמד יקר ספר והוא מאד.

 Tלהראב איננו להראב״ד, יצירה ם׳ וביאור
 גדול והיה א׳, גדול חכם אלא הנ״ל, ז״ל

 מנוחה, ברית הנקרא וספר הקבלה. בחכמת
 ובחכמה בתורה גדול חכם וחברו אמיתי, הוא

 ונעשה בעומק, דבריו את וכיסה רוח, ונאמן
 אליו שנגלה קדמון, א׳ צדיק נשמת עפ״י

 שלאחר הקבלה ספרי ושאר ולמדו. ז״ל אליהו
 הם כי אליהם ידך תשלח אל ז״ל, הרמב״ן

 מפי לא מקובלים. ולא אנושי. בשכל בנוים
 של כת״י (בע״ה ראשונים. מפי ולא אחרונים,

 מסי לא בזה״ל איתא מש״ה בעל החסיד
עליונים]. מפי ולא ראשונים
 הק׳ ממורי ששמעתי הדברים הן אלו
 בו יש ודרוש, דתש וכל לוריא, כמהר״י
 י״ס מפרטי מןה. זה שונים וכללים הקדמות

 ולחלק לפתד שלא בדעתי ועלה גrדאבי
 בכל אשר וכללוו^ הקדמות ולסדר הדרושים

 בס״ע, והקדמה הקדמה כל מהם, ודרוש דרוש
 בעיני נקל יהיה בזה כי דאבי״ע, י״ס ע״ס

מבוקשו. תאות חפץ דברי למצוא בוס. המעיין
 בדרושים שיש לפי ואירא, זחלתי pא
 שהם יחשוב, הרואה אשר רבים, דברים הללו

 הסנאי ולאפס זונ את זה המנגדים דברים
 את לשאול שומעם, אחרי זמן לי היה לא
 הדרושים צדק במעגלי ינחני זלה״ד״ מורי סי

 למאן בהם, אשר מכשול ולהרים ולסלק האלו,
 את להעמיק האדם ירצה ואם נם^ ולא דעאל
 הוא מי נכון על ולהעמיד בהם, מחשבתו עמק
אחת אות ולגתע להוסיף לבו ערב אשר

 כי מרבו, קבל ולא שמע לא כאשר rtקטנד
 הזוהר, בהקדמת כנד מנשוא. גדול עונו

 פסל, לד תעשה לא בפסוק יתרו ובפרשת
 ההמה, זוהר דברי הרואה אשר זולתם, ובמקום

ד בשרו, שערות תסמר  פסוק על במדרש ט
 ישתתקון יתפרטן בר, שקר שפתי תאלמנה

 ושלא להוסיף שלא הסכמתי, עלתה ע״ב כר.
 בעצמו, הסדר בענין אפי׳ נימא, כמלא לגרוע
 אחבר ואח״ב זלה״ה, מורי מפי שמעתי כאשר
 זה. בחיבור בפ״ע הקדמה א׳ כל מקום. מראה

 מכת״י ע״כ וגואלי, צורי בעזרת החלי וזה
Mrזלה הרודו

ח מספר ומועתקת לוקחת זאת  «״
וז״ל. בעצמו ז״ל הרח״ו מכת״י שבדמשק
 בראותי הרח״ו, והזעיר הצעיר אמר

 לחבר ראיתי ה׳. דבר אל החרדים תשוקת
 הקדמות בקצת עיניהם ולהאיר הזה הספר

 ומהם אבאר. כאשר זלה״ר» ממורי שקבלתי
 תראה כאשר החיים, מעץ ולקחת לאחוז תוכל

 שנתגלו נעלמות הקדמות על בנוים דברי בעז״ה
ז״ל. אליהו עס״י בתה״ק זלה״ה למורי

 תמים ונפלאות ונסים חידות, אביע והיום
 הראשונים אלהי ודור, דור שבכל כמו כי דעיב^

 הזה היום כן עמנו. חסדו הפליא והאחרונים,
 וקדיש עיר לנו ושלח קדשו, זרוע את חשף

 האלהי המקובל החסיד הרב נחית, השמים מן
 זלה״ה. לוריא כמהר״י בדורו, [כרשב״י]

 י״ה, במרחב ועננו י״ד״ קראנו מצרים וממצר
 לאלהים, גדולה עיר ים,T ורחבת קתשה בארץ

 גליל תובב״א, צס״ת סופרים, ושל חכמים של
 זלה״ה. הרב פטירת קודם שנים שני כי העליץ,

 הוגד כן כי הדמד. עפ״י Jממצרי^ אנוס בא
 להשיבה רוחו, פקודת עת הגיע ט ברוה״ק, לו
לו. נתנד. אשר לאלהים מקומה אל

 הדבור, עפ״י נצטוה במצרים זה וגם
 והנפלאה, הגדולה חכמתו מקצת מזער Tור,םק

 שארית לחיות דרקיע, במתיבתא ציווהו כן ט
 ואז ללבושו, כבשים עתיקים והדבטם בארץ

 והאיר עלי, w סמד מצרים, מארץ בעלותו
 שורשיות, אמיתיות הקדמות בקצת עיני

להחיות וקוב״ד- דרקיע ממתיבתא לו שמסרו
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 אליו שנתגלה ז״ל, אליהו ומפי בארץ, שארית
 רזין תמיד לגלות ליר» יהבי ורשותא תמיד,

 נתגלו שלא והזוהר, התיקונים על סתימין,
ואילך. רשב״י מימות

 קנאה וחמר״ אף מפני יגורתי כי ולולא
חכמים דורנו באנשי ימצאו עלי, המתגבר
 יש כי האמן, לבלתי ערפם ויקשו בדעתם,
 בשומעם מקנאתם פן ויראתי בארץ, אלהיט
 בקדשים, פגם יטילו ח״ו, ונפלאותיו גדולתו
 דבר בנו גם הלא בגוברין, גבר מאן ויאמרו

 דרכיו מקצת מספר הייתי זאת, ולולא ה׳.
 דברים זר, ולא ראו עיני אשר ונפלאותיו,

 תנאים מימות הארץ בכל נראו לא מבזהלים
וחביריו. כרשב״י

 החכמה היתה ,‘ז״י הראב״ד עד ומרשב׳י
 נגלה ז״ל ואליהו פה, אל מפה הולכת הזאת

הרמב״ן. עד מהחכמים, לקצת אליהן,
 מי היה לא זלה״ה, מורי עד ז״ל ומהרמב״ן

 היה כי כמוהו, אמתתה על זו חכמד, שישיג
 על ומדרשות, ואגדות, ותלמוד, במשנה, יודע

 ומעשה בפרד״ס. פנים כמה ודבר, דבר כל
עופות, בשיחות מרכבה, ומעשה בראשית,
כי בטור ועשבים, ואילנות דקלים ובשיחות

ובשיחת פחמים, .ושלהובי תזעק מקיר אבן
 רוח מהגלגולים, ברוחות מדבר והיה מלאכים,

 כמו הבגדים, בריח מכיר והיה רע, ורוח טוב
 אלמים, ובעופות דברים, דפרשת ינוקא אותו

 כל עמו ומדבר חי, בעודו אדם נשמת ומביא
 מחזרים [נ״א מסירהו, ואח״כ וחפצו, צרכו
 מהגוף, צאתם בעת נשמות רואה והיה להם!

 לג״ע, ע״ש בכל ובעלותן הקברות, ובבתי
 בעה״ב, שהם הצדיקים נשמת עם מדבר והיה
תורד,. רזי לו מגלין והיו

 ושרטוסי הפרצוף, חכמת יודע היה וגם
 ובגלגולים אמיתתם, על חלומות ופתרון היחים
 אדם, במצח מכיר והיה חדשים. וגם ישנים

 בעליית קרא פסוק ומה שחלם, ומד, מחשב, פה
 שורש פי׳ מלמד ור,יר, בלילד״ לג״ע נשמתו
 ועבירות זכיות במצחו קוראו ,T,*n נשמתו,
 [עונם תיקון יא׳ א׳ לכל נותן והיד, שחישב.
 כפי אחד] לבל יחודים לד,ם נתן ולחברים

האחוזה נשמתו לשורש או המיוחדת, הבחי׳

 טעיות כמה יודע וד,יר, אדה׳״ר, של בשורש
 בסנורים, להכות יורע והיה בספרים. נפלו
 מלא ור,יר, החברים, ששנו מר, כל יודע והיה

 ואהבת ה׳, ויראת וענור״ ארץ ודרך חסידות,
 היה ומע״ט טובות מדות וכל חטאו, ויראת ה׳,
 שעה ובכל עת בכל יודע היה זה וכל בו.

 מונחים היו תמיד האלו׳ החכמות וכל ורגע,
 מרוב השיג זה וכל זר, ולא ראו ועיני בחיקו,

 רבים ימים התעסקו אחר ופרישותו, חסידותו
 ועליהן זו׳ בחכמד, חדשים גם ישנים בספרים

 וזהו וקדושה, וטד,רה ופרישות, חסידות הוסיף
 נגלה ז״ל אליהו וד,יה רוה״ק, לידי הביאו

. לו ^ ת
 אין אם ואף באמונה, מפיו ידעתי וזה

 לא אפ״ה וחוזה, לנביא זה בדורינו גילר
 המאירות פניו על מרחפת מלהיות רוה״ק, נמנע

 והנה ז׳׳ל. הראב״ד מענין כמ״ש לו, הראוין
 יצדקו אשר עידיהן, יתנו והם עצומים הדברים

 יכירום, רואיהם כל זה, בחיבור ויגידון וןTויע
 נברא אדם לשום אפשר אי כזה דברים כי

 הופעת עפ׳׳י לילי ומדע, שכל בשום להשיג,
 כנזכר ז״ל, אליהו וע״י ממרום׳ רוה״ק

 יומייא בסוף לאתגלייא עתיר דאת בתיקונים,
וכר.

 ממורי קבלתי אשר כל לכתוב, באתי ואלו
 נביות, אילי עורות כל יספיקו לא זלה׳׳ה,

 בחברתי. לקולי ולשומעים לקצת כמפורסם
 מד,קדםות קצת הספר על לר,עלות רצוני אמנם,
 גם ואף לכתוב, שהורשיתי מד, מאוד, הכרחי

 החרכים. מן כמציץ נמרץ, בקיצור
 וע״ש שמי, על חיים, עץ הספר שם וקראתיו
 ממנו ואכל זכו, חיים טועמיה אשר החכמד״

עכ״ל. ארוך, שכולו לעולם וחי

אני זלה׳׳ה, למוהרח״ו הקדמה עוד
 שיפלו מי לכל ית׳, הגדול בשמו משביע הכותב,

 זאת, הקדמה שיקרא ו,Tל אלו הקונטריסים
 זאת, החכמד, בחדרת לבוא נפשו אותה ואם

 שאכתוב, מה כל ולקיים לגמור עליו יקבל
 אליו יבוא שלא בראשית, יוצר עליו מעיד
 לאחרים, ולא לו, אשר ובכל ונפשו, בגופו היזק
ראשית ולקרב׳■ לטהר ור,בא טוב, רודפו תחת
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 יראת כי העונש, יראת להשיג ד•׳, יראת הכל
 ישיגוהו, לא הפנימיות יראה שהוא הרוממות

החכמר- גדלות מתון־ רק
 לבער יהיר» הזה בידיעה מגמתו ועיקר

 העוסקים גקראמן pל כי הכרס, p קוצים
 שיתעוררו ובודאי חקלא. מהצדי הזאי^ בחכמה

ד\ לכן ולהחסיאו, לפתותו נגדו, הקליפות  יז
 יהיה שלא שוגג. אפי׳ חטא יTל לבוא שלא
 כי מהקלון^ ליזד.ר צריד לכן בו. שייכות להם

 השערה, כחוט הצדיקים, עם מדקדק הקכ*ר<
ת כל דין מבשר עצמו לפרוש צריו לכן «  י

 טוב ועשה מרע טור הזהרת וצריו השבוע,
 רודף להיות צריך שלום: בקש שלתנ ובקש
 וגדול, קטן דבר על בביתו Tלהקפ ולא שלו^
זדו. יכעום שלא וכ״ש

 סור הריחוק, בתכלית לד,תרחק וצריך
מ ד :3מ  ואפי׳ Jfפצוי דקדוקי בכל ליזד״ר ז

 לתקן ב׳ תסור. לא בכלל שוס חכמים בדברי
 ,0מר.כע יזד% ג׳ לעודדה שיבא קודם המעתת,

 כלל יכעוט לא בניו, את ששכיח בעועה אפי׳
 ובפרט מד״גאוז^ ליזהר צריך גם ד׳ ועיקר.
 מד. והגאוה כחד״ גדול כי הלכד- בענמ

 יפשפש א. שיבא צער בכל ה׳ פלילי. עת
 הצורך בעת יטבול גם ר׳ ה׳. אל דשוב במעשיו,

 שלא המטה בתשמיש א״ע יקדש גם ז׳ לו.
Jt31r בכל דחשוב לילד״ כל יעבור שלא ח׳ 
 ימעט גם ם׳ דתודד- ביום, שעעזד. מה לילה

די אם כי פרנטר, לו אין ואם בעסקיו,  משא ז
 ואילך, היום מחצי ד׳ דום ג׳ יום יכין ומתן,

 שאינו דבור כל י׳ קונו. לעבודת שהוא ובכונר.
 דבר ואפי׳ ממנו, זד,יר rr>.T וד,כרוזי, מצוה של

התפלר״ בשעת ימנע מצוה
ב: יעשה  הלילוב בחצי לקום א׳ טו

 ובכונד״ גדול, ובכי ואפר, בשק הסדר לעשות
 בתודה יעסוק ואדדב בשפתיו. יוציא אשר כל
מ כל  שחצי ובלבד שמד״ בלי לחמת שמכל ז

 בתורד״ לעסוק יתעורר השחר, עלות קודם שעה
ת קודם לבה״ב ילך ב׳  חיוב קודם השחר, עא

 ראשוניש מי׳ שיהיה להזד״ר ותפילץ. סלית
 ואהבת מ״ע לבו אל ישים שיכנ» קודם ג׳

 רמז להשלים ד׳ יכנש ואה״ב כמוך, לרעד
קדושוו^ ד׳ אםניס, צ׳ שהוא יוש ככל צדיק

 דעתו לר.םיח שלא ה׳ ברכוזב ק׳ קדשיש י׳
 העמידה כעת זולת התפילד״ בעת מהתפילץ

 בתודז^ עוסק שיהמ, צריך ו׳ התודד״ דעסק
 הטנות בתפלה לכוין ז׳ ותפילין. בטאת מעוטף
 שם עינמ, נגד תמיד שישים ח׳ בע״ד״ כמ״ש

 כגדש ממנו, דזדעזע הוי״ה, אותמת ד׳ בן
 הברמוב בכל שיכוין ט׳ תמיד. לנגדי ה׳ שדתי
 עמל שיהיה צריך י׳ הנד.נמ. בברכת בפרט

 ואל במעחי. יחזיק או שנאמר פרד׳׳ש בתורד״
 ריק, בהיותו התודה, רזי לו שיגלו יחשוב

 למהר מריך לחכימין. חכמתא מ.ב כדכתיב
א מה זו, בהכמה בשפתיו מציא שלא  שמע ^

 רשב״י וכאזהרת עלמ, לסמוך שראד מאדם
וחבריו.

 צריך הראשון תנאי החכמה, השגת
 שלא כדי שיוכל, מד. כל ולשתוק דבוח, למעט

 זדג (אבות רז״ל כמאמר כטילד- שיחה לד,מיא
 אחד, תנאי גם שתיקר״ לחכמה סייג מי׳־ג)

 סד, כל עליו תבכה תבמחו, שלא ד״ת ע״כ
 העלמן. לעולם בלילה הנשמר. עלית גם שתוכל.

 שתישן תלד העולם, בד.בלי תשוט שלא
 ובפרט מאוד, עד מגתד. עצמת וםרת בבכיה,
 השגה מונע דבר לך אק מזשגר״ חכמה להשיג

 לך אין האדש השגת בענק גם מזר״ מתר
ש שמועיל דבר  שיהיה והטבילר״ ד,טר.רר. כ

«רי עוב בכל טד,ח• האדם  המת עם זלה״ד, ו
 עכ״ז לו, מזיק שד,קוד השבר, חולי לו שהיה

עוב בכל מלטבול מונע היר. לא

ק ת ק  לב יפול לבל זלה״נב ממהרח״ו ה
̂ב בחכמה בהתעמקו האדם  מאן כל כמ*ש זאז
 פשטי אברי, דלא למז טב נפיק ולא דעייל

 שידע צריך זאזב בחכמה שהנכנס הדברים:
 ולא לכנוש שמצר. סי אמנם ולצאז^ לכנוס

 לפרדש שנכנסו דד׳ וכמעשה לצאיב ידע
 כי 4לצאז דדע ליכנש שידע מה» א׳ שמע
 אחריש אמנם בוריו. על הדבר והשיג הכיר

 מתוך לצאת עוT ולא השיגו, ולא נכנסו,
 אחר. אלישע כפר ולזה בשלוש הזאת החקירה

 בר אמר, קמ׳ב), (אות משפטים פ׳ בסבא והנה
י יוחאי י מד p7 ״•w דלימק 7מ  p10f7 א

שדצא חזאשאמלאשככר בחכמה נכנסבחקימ
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 וספקות. מבוכות בתוכו נשאר ולא בשלום,
 ימצא לא שא״כ כפשוטו, הכונה שאין ונלע״ד,

 ספיקותיו. ל! שיבאר רשב״י כמו הזה בדור
 שאעפ״י מובטח, האדם אם שגם לעד״נ, לכן

 יאמר תמוהים, ודברים ספיקות, כמה לו שיראה
 וי'א משיג, לא אני שכלי מחסרון רק בלבו
 האיש לזה פקפוק, יש עצמו בדבר שח״ו
 שלא מתוך כך שמתוך עמו׳ ללמוד מצוה

 שאין למי אלא אסור, ואין לשמזז. בא לשמה,
 כפירה לידי ויבא המלך, בהיכל לעמוד כח לו

 העדר ואין גדול, חכם הוא כי בחשבו וזה ה״ו,
ל. עבי מצדו

 ר׳ של בע״ח מצאתי קטנה, הקדמה
 הוא הזה הספר וז״ל, להקדמה, השייך נחמיא,
 אופנים, מכמה דהיינו ז״ל, מהרח״ו מכת״י
 בזה״ל, התחיל שלם, א׳ ספר נמצא ותחלה
 באמצע שמנוהו הזה והספר הקדמות, ליקוטי
 בפנים. ושמנוהו תניינא, מהדורא וגק׳ הספר׳
 מתולעים, קרועים קטנים דפים נמצא אח״כ
 יעקב מוהר״ר החכם מאד, גדולה טרחא וטרח
 על שסדרם עד תוב״ב, מירושלים נר״ו צמח
 מהדורא ונק' עיניכם, תחזנה כאשר נכון,

 אח״כ הראשון. הספר סביב ושמנוהו בתרא,
 מוהרח״ו הגדול החכם מכת״י אצלינו נמצא

 הרב הזכירם שלא דרושים קמא, במהדורא ז״ל,
 מקומו, על איש ג״כ ושמנוהו זה, בחיבור ז״ל
 המעיין כל ידע ולמען קמא. מהדורא ונק׳

 אע״פ זה, כתבנו בא, מהיכן דבר כל שורש
 איש קמא, מהדורא זה דרכו שיפה שנלעי׳ד,

 ירצה שאם אלו, שרשים כתבנו עכ״ז דגלו, על
המדורות בב׳ אבל לשנות. יוכל לשנות המעיין

 נמצא כן כי לשנות, בידינו כח אין וג׳, ב׳
זלה״ה. הרב מכת״י

צמח יעקב ר מהר׳ הגאון החכם לשון
וז׳׳ל ליעקב רגו ספרו בהקדמה נר״ו

 בדורות עתה זאת חכמה גלוי כי נ״ל, עוד
 לאחוז עתה, מגן לו שיהיה כדי הוא, גרועות

 באותן כי שבשמים. באבינו שלם, בלבב
 וחסידים, רעשה אנשי היו הרוב הדורות

 מפני אותן מצילין היו טובים והמעשים
 כמו העליון, משורש רחוקים ועתה המקטרגים.

 לא אם עלינו, יגן מי החביות, בתוך השמרים
 והעמוקה. הנפלאה זאת בחכמה קריאתינו

 נעשו שהנסתרות ז״ל, הרב שכתב ע״ד יבפרט
 הזנות, מושל הזה בדור כי נגלות, כמו עתה

 ונתפשטו שבלב, ושנאה ולה״ר, ומלשינות,
 דברי לנהוג האדם שמתבייש באופן הקליפות
 אכי״ר לעונינו, וימחול עלינו, יגן וה׳ חסידות.

 בהקדמת מהרי״ץ מלשון העתק עוד עכ״ל.
 מפי הקדמות, בתוך הבאים דברים וז״ל, ספרו,

עכ״ל. ויציב, אמת אלו ודברים אלו, דרושים
 להם כתבו מחברינו קצת כי דע להרח״ו,

 על וזולתו זלה״ה, ממורי ששמעו מה ספרים,
 וגרעון, בתוספת הדברים כתבו וכולם שמו,
 הניחו ובהבנתן וידיעתן. הכותבים, בחינת כפי

 אותן על לסמוך אין לכן קושיות, לכמה מקום
 כל כי ודע, מהם. להרחיק וצריך הספרים,

 זלה״ה, ממורי שמעתי הכל כאן, שכתבתי מה
 ומה לבד. אחד בחיבור הכל כתבתי לכן

 מה זלה״ה, מורי משם מהחברים, ששמעתי
 הכל עמו, שלמדתי קודם להם, וגילה שדרש
זלה״ה. מורי מפי אמרו וע״ש לבדו. ג״כ כתבתי
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הימי* נאחרית להתגלות זו חכמה nvrwv נ״ע רבותינו בדברי אמונתינו בתוקף
 מאתנו, הולד הצעיר הדור ז כיצד מבפנים הצרו* עלינו תקפו ומבחוץ שמבפנים רואים ואנו
 אלפי בכל ז כיצד מבחוץ הקדושה. בתורתנו שמות ועושים ופריצות, הפקרות ברוח הוא חדור
 עמנו, כל את כבושה שנאה תקפה אחד בזמן אשר כזה נורא זמן עוד היה לא גלותינו שנות
 ולעשות הנפש, חשבון לקחת מאתנו דורש כזה נורא מצב שמד,. נחותים שד,ם המקומות בכל

 השתדלות ולעשות נפשנו, פדות לד.חיש גלויותינו, קץ לקרב בכדי דלתתא״ ,אתערותא
ומצותיו. חוקיו כל אחרי וימלא ה׳, את יעבדו מקצר, העם וכל ישראל, בקרב הדעת שתתרבה

 הוא ר״ל, והרג ביזה וחרב עניות של הנוראים הימורים לכל הגורם כי הו* ידוע והנד,
 קר* אומר קול ) מ׳ (ישעי׳ הפסוק שעל הקבלה. חכמת בלימוד השתדלות חוסר מפאת
 ה׳ רוח כי ציץ נבל חציר יבש השד* r« חסדו וכל חציר. הבשר כל אקר* מה ואמר
 הבשר «כל אקרא מה אומרת היא ל׳) תי׳ (תיקדז חכז״ל פירשו העם. חציר אכן בו, נשבה
 לעצמם שעושים חסד כל השדה״ כצ^ חסדו «וכל חציר. האוכלים נדמו כבהמות כולם חציר״

 לד!ם אוי הקבלר״ בחכמת להשתדל חפצים שאינם יבשה, התורד, העושים הם חמה עושים, הם
 בגשמיו* הדע הגברת שסיבת הרי ע״כ. לעולם, ואבדן והרג וביזה וחרב עניות בזה שגורמים

 בלימוד כי הקבלה, חכמת לימוד של הקדוש, הלימוד על ושקידד, העבודד, אי בגלל הוא
 אדם לבני להם אוי מ״ס) (תיקח שם וכמ״ש החובד,. יT יוצאיכ לא בלחוד הנגלית התורד,
 מסתכלים שאינם המד, בהמות התור* באור יראו ולא ייר,ם עינים נאמר עליהם עין, סתומי
 ופירש עכ״ל, וכר החכמר, וחיצונית קליפה כמו שהיא התורה של בתבן אלא יודעים ואינם

 דאורייתא, תבנא הנקרא הפשוט לימוד הוא ותבן קדש, נקרא הפנימית החכמה ז״ל: הגר״א
 תיבות שימושי רק הענין להבין לא התורד״ של אמרתה קליפה שד,וא המלות דקדוק הוא ומח

 וכמוש״כ קליפין. הפה הקבלה חכמת נגד מ״ם התורד״ קדושת הוא שהכל אע״ג ודקחקן.
עכ״ל. וכר לדא קליפא דדא בראשית בפרשת

וז״ל! הנ״ל הדברים פידש טוב) ועשה מרע סור (בספרו ז״ל מזידיטשוב והרה״ק
 מצות רק טעם בלי המצוה שעושה אחר וכר כבד,מד, הוא הקבלד. חכמת ידיעת בלי והנה

 הוא ואפ״^ו וכו׳. אדם אכילת טעם בו שאין חציר, האוכלים לבר,מות ודמיין מלומדה, אנשים
 ותשתדל וכר זאת חכמד. מעסק יפטור לא הרבה וטרוד וכדומה במו״מ גדול עסקים בעל

 היא כי זו בחכמה לעסוק זמן לו ישאד למען ולימודים, דברים משאר מהיום זמן לקמוץ
 שואלים זה על כי התורה לפשוטי עתים מקביעות פטור אתר, שאי כשם וכר התורה יסודי
 עזזב אוכל שור האדם מבלעדד, כי התודד, מפנימית פטור אתד שאי ק״ו לתורה, עתים קבעת

 אשר בנפשי תשרש נחלט חאת ח״ל כתב בד,עלותך פרשת צבי עטרת ובספרו עכ״ל. וכר
 שמוכרחים למד אתה חללו הדברים מכל מימיו. אור ראה לא הזהר ספר אור ראה שלא מי

 מבלעדה כי הלזו, הקדושה החכמה את ללמוד בכדי זמן ולהסיר השתדלויו* מיני כל לעשות
 הקדוש השל״ה וכן האדם. למאכל ראוים אינם אשר עשב, אוכל שור כמו נדמה האדם הרי
 אמר וכן מימיו. חטא יראת טעם טעם לא הקבלה חכמת טעם טעם שלא פי שכל לבניו אמר

לישראל. משה תורת שניתן כיום ז״ל האר״י רבינו קבלת בו שנתגלד, היום וחשוב שגדול
 P גם הוא התור* שמירת את שעזבו — הדור של הגדולה הירידה כי זאת: ועוד

 אשר נ״ז) (דף שמחה תורת בספר ומובא הקבלה. חכמת — הקדוש הלימוד מניעת לסיבת
 היחש ז״ל, מאלכסנדר העניד ר׳ להרה״ק לו אמר ז״ל מפרשיסכא בונם ר׳ הרד.״ק

עםיק דלא בעתעא ובץ בה דעסק כעידנא בץ ותורה לומדים מקום שהיא פראג עיר על לי



הכו מ ד ק ה

 הי׳ דמקודם הוא הענין אכן ר׳׳ל, אחורנית לעם מיום היהדות שם יורד ואיך ומצלי מגני בה
 שאנו כמו הנסתר, תורת גם להיות צריך דמשיחא בעקבתא עתה אבל הנגלית בתורה די

 לא מקודם כן כמו יותר, עולה ושלהבת ביותר מתחזק הוא שכבה וקודם דולק נר רואים
 הגאולה קודם עתה אבל לנגדו, לתבלין בנגלה תורה די והי׳ כך, כל מתגבר הרע היצר הי׳

עכ׳ל. בנסתר, גם להתחזק וצריכים יותר מתגבר הרע היצר
 הקדושה החכמה את להסתיר ועומדים מצווים היינו גלויותינו משך בכל כן ואמנם

 לעקבתא באנו כבר בה, עומדים אנחנו אשר הללו לעתות אבל דרזין, ורזי רזין המלאה הלזו
 אברהם הר׳ הק׳ הגאון וכמו״ש הלזו, הקדושה החכמה את לגלות עלינו להיפך ולכן דמשיחא,
 לד׳ נחלקים האמת בחכמת מלעסוק שהמתרשלים ההמה, אור ספרו בהקדמת ז׳׳ל אזולאי

 חכמת של בהעדרה חסרון לדים שיש ויודעים הקבלה בחכמת מאמינים הג׳ כת וכר כתות
 הזאת הכת וכנגד המושג, עומק מחמת בה, שיבין מי הזה בזמן שאין שחושבים אלא הקבלה,

 בר מכל דאורייתא מילי למילף נש לבר ליה מיבעי ועכ״ד קדושים) (פ׳ ע׳׳ה הרשב״י כתב
 שחייב שלמדנו וכ׳ קשוט באורח באורייתא יתער דא דעל בגין ירע, דלא ממאן אפילו נש

 שלא למעלה שנגזר מה כתוב ומצאתי וכר יודע שאינו ממי אפילו אדם, מכל ללמוד האדם
 ומשם ר״נ, אלפים ה׳ שנת תשלום עד קצוב לזמן הי׳ בגלוי האמת בחכמת יתעסקו

 הזוהר בספר להתעסק נתונד. והרשות הגזירה והותרה בתראה דרא יקרא ואילך
 גדולים ברבים שיתעסקו המובחר מן ליצירה מאות ג׳ אלפים ה׳ ומשנת
 אין אחר בזכות ולא המשיח מלך לבא עתיד זה שבזכות ואחר ברע׳׳מ, כדאיתא וקטנים

עכ״ל. להתרשל ראד
 הקדוש בזוהר המפוזרים מאמרים אלפי ועוד כאן המועתקים ארץ וקדושי גאוני דברי

 בעיני רואים כאחד כולם אשר הספר, בזה שלפנינו זצ׳׳ל למוד,רח׳׳ו ובהקדמה ספרים, ובשאר
 הגדולה ההזנחה וכל הזה, הפר הגלות ידי על המסובב הרע שכל גאולתנו, עיכוב שכל קדשם,

 אותנו הניעו אלה כל — זה, קדוש לימוד מחוסר ורק אך שהיא — אחרון זה בדורנו המתהוה
ת את ולהפיץ להרבות, בעזה״י להשתדל הזאוב הקדושה המעמסה את עלינו לקחת מ  חב

 שערים, השמונה וכל חיים, עץ ספר ז״ל, האר״י רבינו כתבי כל את לאור להוציא האמת,
בעזרנו. יהיה וה׳ חיים. עץ ופרי Tתמ עולת שערים מבוא

 להבין ז*ל האר׳י לפני לעמוד יכול ומי הדברים עוסק יודע מי האומר יאמר ואל
 סנה ממנו יתד ממנו וקדיש עיר מעונה משמי לנו שלח עלינו ה׳ בחמלת כי סודותיו, עמקי
 מסבירות ופנים מאירות פנים חיים מלך פני אור הפנים אור גדול באור עינינו האיר הוא

 זכינו זה שבדורנו זיע״א, אשלג הלוי יהודה רבי כקשית האלקי המקובל ורבינו מורינו
 יכול בינוני מעיין שכל הפשוט העיוני השכל עזי׳י החכמה את המבארים הגדולים לחבוריו
 תורה סתרי כי לב ישרי כל ור.רנינו צדיקים שמחו ובכן .rtr על ולהתקן וללמדה לד,בינה

 ובזכות הזמנים. באלו ונגלו יצאו והראשונים הקדמונים מעיני ונסתרים טמונים היו אשר
אמן. עולם גאולת ויגאלנו צית בנחמת לראות נזכר, תורתינו

 א) מתילות: מעלות כמד, הוספנו הספר בשער הנאמרות הגדולות התקנות ומלבד
 לחלק נקודות שמנו ב) אחריו. וקו תיבה חצי שהיה מקום בכל ■ המלים להשלים השתדלנו

מרובעווב באותיות נדפס הספר וכל המתחיל. בדיבור התחלנו שלם ענין ובכל הפסקות בין



הכללים שער
פרקים י״ג ובו

ראשח פרק

 את לברזא שמו יתברך בחנונו כשעלה א)
 גדולתו, ויכירו לברואיו. להיטיב כדי העולם,

 ית*. מ להדבק למעלד- מרכבה להיות ויזכו
 של י״ם (.־הם מי׳, הכלולה א׳, נקודה האציל

 דרך 4נראינ w ולא א׳) בכלי שהיו העקודים
 ניכרים ואינם יסודווב מד׳ מורכב האדם משל:

 נקודה בכאן. הענח pו בשיע. וא׳ א׳ כל בו
 וזו אצילותה, בתחלת מעשר כלולה היתד. זו

 משם כי עתד» [שד.וא] הכתר מן למעלר. היא
 גם זו. מנקודה וחיות שמע הי״ם כל שואבים

 בתוכה הנטמניל מן יורדת זו. נקודד. וחיות אוד
 קמצא כר,דין נשמתו. עם הכלי שד.יא ביהד,

וביז^ מניה דלבושיה
 אוחת ד׳ כ:יםים. אורות י׳ בד,: וד,יו
 כי ונודע, לכלי. מתח המקיף ואור מקיפים.
 תוך מצומצמת אר׳פ כי מר.פניםי, גדול המקיף
 מבין אתך ודברתי וז״ם. במקיף. םשא״כ הכלי.

השכינד״ שם מצומצמת שד.יה הכרובים, כ׳
 עד מכתר נקודוו^ י׳ נתפשטו זו, ומנקודד.

 ועליון מובחר מהיותר פי עד״ז, המלכות,
 ושאר למטה, ונתפשט כתר, נעשד. זו, מנקודה

 ג״ב בתוכה, שנשאר ומה בו. כלולים הם׳
 מעשה מר.כתר, למטה מתפשט הנשאר, ממובהר

 והז׳ במה, ואת״ב בו. בלולים והוד חכמד-
ואחיב יחד נקודות הו׳ ואח״ב בר״ כלולים

 ועולם ובהו, התהו עולם נקרא הר.ו המל»ת
הנקודומ

 בתוך ר״ל בתוט^ נכנם היה העליון וד.אור
 עד נומת«»ם לכתר. מקיף א״ס ואור הכלי.
 שבכתר, ומאו״ם ספירות] דר כל מקום סיום

 שבכתר, והמקיף ההכמד״ אל ומקיף פנימי נעשד.
^ן. וכן החכמד״ מקיף אל עלית מקיף נעשה  כ

 האור p לקבל יכולד. שהיה מה כי והענת,
Jא בסוד בו נשאר הכתר, בתון־ המאיר n 
 מכתר עד״ז וכן מבחוץ. מקיף היה והשאר
ביזזד. לדק ומבינה לבינד״ ומחכמה לחכמה,

 וכמו צבאומ ה׳ ומגן שמש כי ודע.
 להביט יכולת ואץ גדול, עלית איי שהשמש

 ע״י או חלת, דרך בהתמעטות: אם כי מ.
 קטן. נקב ע״י או מקום. ריחוק ע״י או מטך,
 ע״י שלא בא האוד האצ^וו^ בעולם תעה
 בו אץ בכתר, א״ם אור כשבא אך כלל, מסן■

 מכתר אך מקות ריחוק ע״י רק לסבלו. יכולת
 חלת. ע״י בא אבל כלל, ריחוק בו אץ לחכמה

 האור שנתמעט חלת הנקרא דא״א מיסוד פי׳,
די בא לבינה, מחכמר, גם שהיד,. מכמות  ז

 קטן. אחר הלון שד.וא אבא מיסוד פי׳. הלון.
 לח^ מזה שוץ הלמותיהם עע^, כדק אמנם

 בא למלכתו מיסוד אח״ב א׳. בחי׳ כולם כי
מ מחלון האור  דז״א מיסוד פי׳. מאד. וצר ק

ר ג״כ, חלון הנקרא  קמ. נקב דוגמת מאד מ
בפי רק לזה, מזה שינוי בהם אין הדק אך

קו&ות0 וסראח הנחות
 <באדפ אפשר אי m ומשוס ההנמונ כל נולליס למדן מסבירות ממס עם ההייט עץ נססד א)

 נמיס לדעתם שצויניס ענמים גהם יש אמגס באן. אתר הכללים שער נדעם זצוקיל אשלג הלוי האריי
 במוקזט גסדוו זה שמסעם התקת בעולם שמתחילים מחסדו נשמסו הללו חדדושים שם ובחוב דזנ ענף

באן,עב*ל. עכ*פ0לחציג אנוחוברחנו וגס ע*ונ בס׳ לחיותם חספי בסוף הוא חאמווי שמקומס משוס



א׳ פרק הכללים שער

 כי החלון, וצחת ברוחב לא לבד, וקירוב ריחוק
שוין. כולם

 שיש המלכות בסוד הם כי הקפות, ז׳ וז״ם
 או״מ יצא שבכתר ומג״ר הקפוו^ ז׳ כללות בה
 או״מ יצא שבכתר, ומז״ת עצמו. שבו ז״ת אל
 או״מ יצא דחכמה, ומג״ר דחכמה. ג״ר אל ב׳,
 או״מ יצא חכמה, של ומז״ת שבו. ז״ת אל ג׳,
 או״ם יצא כינה של ומג״ר שבבינה. לג״ר ד׳

 ר או״מ יוצא שבבינה, ומז״ת שבה לז״ת ה׳,
 וכל המלכות. אל ז׳ או״מ יוצא ומהו״ק, לר׳ק.

 רומזיו הקפות ד לכן במלכות. נכללין אלו
 אחר, באופן מינץ להר״ם מצאתי אך במלכות.

 למעלה. ממטה מלכות אל מקיפין ז׳ סוד והוא
 מקיף ג׳, דיסוד. מקיף ב׳, שלה. מקיף האחד,
 ומקיף ופנימי דחכמה, ומקיף פנימי אח״כ בינה.

מקיפין. ז׳ הרי כתר. של
 מסך יש לא באצילות כי לענין, ונחזור

 מסך ע״י בא האור ולמטה, מבריאה אך כלל.
ומאיר. בתוכו עובר והאור גמור,

 הנה הנ״ל, נקודים י' כשנתפשטו כי ודע,
 אבל הזה, האור לסבול יכולת בו היה הכתר
 פב״פ האור קיבל אבא כי שוין, היו לא או״א
 האור. לסבול יכולת בו והיה הכתר, (עם) [מן]

 אלא מחכמה, האור קבלה לא הבינה, אך
 באחור והכם וז״ס, לסבלה. יכלה שלא אב״א,

 את השביח חכמה, שהיא חכם כי ישבחנה.
 הנזכר ז״ס וגם אב״א. בסוד בה והאיר הבינה,
 צ', אות בצורת ב)־ בראשית, פרשת בזוהר
 כפופה נ ז כזה: ונו״ן יו״ד אדא, שהם

אב״א. והפוכים,
 לו״ק, מבינה אור אח״כ כשיצא והנה

 המלך וזהו נתבטל, ואח״ב הדעת׳ יצא תחלה
 הסד, יצא אח״כ בעור. בן בלע שהוא הראשון,

 ונשבר האור לסבול יכול היה לא הוא וגם
 יצא ואח״כ למטה. וירד ג״כ, שלו הכלי

הז׳. כל וכן גבורה,
 בהם שנאר,ר שמתו, מלכים ד הם ואלו

 ונתבטלו מתו ואח״כ מלכו, תחלה וימלוך. וימת
לסבול יכולת בהם היה שלא אלו, כלים הז׳

 ג) לספירה. מספירה בהם המתפשט האור
 הניח לא עכ״ז, א׳, נתבטל כבר שבחסד ואע״פ
 אינו אולי לראות, ז״ו^ בכל מלהתפשט האור
 כר, כל כי ריחוק. מחמת לסבול, ויוכל ימות,
 יותר. לסבול שיוכל אפשר רחוק יותר שהוא

 קטן יותר הוא התחתון, שהכלי להיות אך
 רחוק, יותר שהוא אע״פ הוא גם לכן מהעליון,

לסובלו. יכול היה לא
 ב׳ באו היסוד, אל האור כשתגיע וד,נה

 והחלק המלכות, אל לתת וא׳ שלו׳ א׳ אורות,
 לסובלו, יכול היה לא גדול, לר.יותו שלו

 שקבל, המלכות חלק אבל האחרים. כמו ונתבטל
 חי ישי בן וז״ס נתבטל, ולא בו, נשאר הוא
חי. יסוד, נקרא ולכן האדמה, על

לה, המלכות חלק היסוד אח״כ וכשנתן
 במלכות כח היה צנור, דרך נותן היה אלו

 נתגלה היסוד, כשנשבר עתה אבל לקבלה.
 אל ובחוזק בגילוי מר,יסוד האור ובא האור,

 כמו לגמרי ולא נשברה, היא גם ולכן המלכות,
 התיקון. אחר א׳ פרצוף נעשה אלא הראשון,

 היותה עם שלם, פרצוף לד״עשות שזכתד, (פי׳,
 להעשות הר׳ק זכו שלא מה א׳, נקודה בחי׳ רק
 שלא לפי שנבאר, כמו כנ״ל) א׳, פרצוף א׳ כל

 לתת היסיד שקבל החלק רק האור כל קבלה
צנור. ע״י קבלד, שלא גם לה,

פי׳, המלכים, שנשברו שאמרנו מה ופי׳,
 ועכ׳׳ז למקומן, למעלה נסתלקו האורות כי

 ונפלו בכלים, קדושה ניצוצי קצת נשארו עדיין
 שורש נתהוו ומהם למטה, תבירין מאנין באלו

 מהפסולת האוכל שנתברר ואע״פ הקליפות.
 הקדושה ניצוצי עדיין עכ״ז למעלה, ועלה

 ע׳׳י לתקן, לנו שנשאר מה וזהו בתוכם. נשארו
 כשהם הצדיקים. נשמת ע״י וכן ומע״ט, תפלה

 ומעלין העשיה, בעולם עוברים מעוה״ז, נפטרים
 וכן ליצירה. שבקליפר, קדושה ניצוצי מהם
 ומבריאה לבריאה, מיצירה בעלותם עד׳ז

למקומם, הגדול האור ומחזירין לאצילות,
 שהיו מלוכה, הרוגי עשרה וז״ם מ״ן. ודס

הסליפה גברד, שאז גרמו והעונות החרבן, בזמן

מקומות ומדאה הגהות
ז׳. פרק ם׳ שער עיין ג) כ״ו. אות הסלם פי׳ עם הזהר ספר בהקדמת ב)



נ׳ א׳ פר? חפללים פוער

 הה* הניצתיו שהם מ״ן. להעלות כה היה ולא
ת ומתמוסס, שמס העולם והיה  גופם מסדו ל

 העלו ממשותם למלכו* מ״ב והיו למלכו*
 הקלי׳. שבתוך הניצוצין אותן לאו״* למ״ן
 ר״ע. אצל הנז׳ לפני. במחשבה עלה כך וז״ם,
 בתה וז״ם ומתו. שמלכו המלכים סבת ג״כ וז״ם

ומחריבן. עולמות
 הז׳ הם שמתו שהמלכים שאמרנו. ואע״ס

 והוצרכו מלכו* עד מחסד תבירין. מאנת
 הלא כי תיקון, הוצרכו ג״כ חו״ב הנה תיקת.
 לא כי אב״* האור מקבלת תהלד. היתד. בינה
 תתמעט נקטן ואז סב״* לסבול יכולה היתד,
 (טי׳. למס* נפל המיעוט וזה שלד.. הכלי

 יעקב מהם תעשר. נפלו, הם דאו״א אחוריים
 יכלד. לא שד.בינה מאחר חכם* וכן ולאה)
 האור קיבל לא חכמד, גם הנ״ל. האור לקבל
 לבינ* פב״פ משפעת היתד, אם לד״ הראוי
 אבד, הצדיק ע״ר וז״* למסד,. ירדה זו ובחי׳

 אז לשכינה. כשמשמיע היסוד, שהוא הצדיק כי
 משפיע אינו כשד.וא אך וחלק* חלקו לו מתנים

 מחמת ולא א׳, חלק רק א אין אז לשכינד.,
 המלכות חסרון מחמת רק ח״ו, שלו פנס

 אחר. באופן לקבל יכולד. שזרנד, המקבל*
 החכמה, לקבל ראוי שד,יד. מד,אור שגם באופן
 ירד הבינה מן וגם עת* שקיבל מה על יותר
ז״א. במקום למטר״ חלק מהם

 שלמעלה חכמה נובלות ד) שארז״ל, וז״ס
 אור כי שכינד.. שלמעלד״ בינה ונובלות תורה,
 אב* שר,וא עליונר., חכמד, מאור תובלת שנפל
 שנפל ומד. ז״א. שד.וא חתורר״ נעשה ממנו

 נוק׳. שכינר״ נעשר• ממנר. אמ* שהיא מבינר.
 עמו מעלה למעלה, כשעולד. ז״א כי כמ״ש.

 מ״ן במקומו, מלמעלה שנפל אור אותו מן
*  הנובלו* את לד.עלות עתה וחוזר לאד
 שנשמח כמו כי למט* שירדו הקדושד. תיצוצי

דן. זווג לצודך מ״ן מעלין הצדיקים דנ כן ז  ז
 הנובלות אותן מן אדא, זווג לצורך מ״ן מעלין
 של מ״ן כי הדברים. ופי׳ למט* מהם שנפלו

למיתר״ נפשותינו מוסרין שאנו הו* רחל

 של העלאד, אותר. ועם אפי* נפילת ע״י
 הקתשה ניצוצי p ש* מעלין אנו נפשותינו,

 הצדיקים וכן רחל. אל הקליפות, שבתוך
 עמהן, הקדושד. ניצוצי ומעלין עולץ במיתתן,

 בנוק׳, ז״א להזדתג רחל, של מ״ן לצורך
דן, זו ודוגמא  יחוד בסוד באו״א. כשעולין מ

 הקדושד. ניצוצי את מעלין ואז ישראל, שמע
 עד אותם ומעלין אדא, של נובלות מן שירדו,
אבא. עם לר.זדווג מ״ן, בסוד שם להיות בינד״

ב פרק

התיקון סדר

 אלו כי העליון, המאציל שראד, לפי והנה,
 ולא הגדול, האור היות לסבת נשברו, הכלים

 כל לתקן ברצונו עלד, לכן לסובלו. יכלו
 הזד״ האור לסבול שיוכלו באופן העולמות.

 מן ובד,תרחקותם האור, התפשטות ע״י וזהו
 יותר יבואו האורות אשר העליון, המאציל
t ובזר. מכוסים. .t, וכח להעולמו* קיום 

האור. לסבול
 של התפשטות נעשה כתר׳ מנקודת ולכן,

 מתחלד, בו כלולים שד,יו מי״* שלם א׳ פרצוף
 א״א. נק׳ ואז הפועל, אל הוציאם ועתר, כנ״ל,

 שלם א׳ פרצוף נעשד, חכמה, של מנקודה וכן
* וכן אבא. נקרא ואז ספירות, טי׳  מבינ

 ונקרא ספירות, מי׳ שלם א׳ פרצוף נעשה
 מכולם נעשר. הנשברים, נקודות הר ומן אמא.

 עשירי* ומנקודה ז״א. תק׳ מי״ס, שלם פרצוף
* ונק׳ מי״* כלול שלם פרצוף נעשה  והוא ב
ה׳. פרצוף

 אותיות בד׳ נרמזין פרצופי* הד.׳ ואלו
 באבא. עצמד״ י׳ בא״א. ידד, של קוץ יהו״ה:

 בב* תתאר״ ה׳ מ״א, ר באמא. ראשונה, ה׳
דז״א. נוק׳ הנק׳

 עשה לא העליון המאציל למה וא״ת
פין ה׳ מתחלד. צו  אותם יעשר. ולא אלו, ^
לפניו, וידוע גלד והלא נשברי* נקודות

מקומות ומדאה הגהות
ד. י״ז בראשית רבה סזדש ד)



כ׳ םרק הכללים שער

 האור. לסבול יוכלו לא נקודות בהיותן כי
 כדי היתה, העליון המאציל כוונת כי התשובה.

 שתהיה באשר האדם, ביד ורצון בחירה שיהיה
 ממאנין בא, הרע ששורש מפני בעולם, טדר

 היה לא ואם הגדול, מהאור בא, והטוב תבירין,
 היה לא ואז בעולם, טוב רק היה לא כן,

 שכר יש ורע, טוב שיש עתה אך ועונש. שכר
 שכר לרשעים. ועונש לצדיקים, שכר ועונש

הניצוצין הטובים, מעשיו שע״י לצדיקים,
מתוך אותם מעלין הם שירדו, הקדושים
 מעשיו ע״י שהוריד לרשעים׳ ועונש הקליפות.

 בעצמה, והקלי׳ הקלי׳, אל הגדול מאור הרעים,
 ועוד הרשע. ליסר ■מלקות, של רצועה היא

 נקודת התיקון, קודם עתה להיות כי ט״א,
 התיקון, שלאחר א״א, ראש במקום המלכות

 הטובים, ומעשינו תפלתינו ע״י כח יש לכן,
בתחלה. שם שהיתח למקומה, להעלותה

הה׳ של התיקון סדר לפרש, ונחזור
 בא׳א תיקן האור, בריחוק כי והוא, פרצופין,

 הב׳, אתיידע, דלא רישא נק׳ א׳, רישין. תלת
 נגד ושלשתן סתימאה. מוהא הג׳, אין. נק׳

 רישין ג׳ כאן, ג״כ כן הפרצופים, שבשאר כח״ב
 אתרים והז׳ סתם. עתיק ונק׳ ה) כח״ב, נגד

 הם ואלו יומין, עתיק נק׳ מלכות, עד מחסד
 ובהתפשטותם או״א, ו) של ופנימיות הנשמה
 ז׳ בגלגלתא, בתחלה מתקנים הם בא״א,

 גלגלתא, פ״ח; קר״ע ג״ט וסימנם: תיקונים.
 דרעוין. רעוא דאוירא. קרומא דבדולחא. טלא
 בסוד וכ״ז חוטמא. נאים. דלא פקיהא נקי. עמר
 באד״ז. כנז׳ שנתפשטו. ת״ד, י״ג עם א״א,
 אשר מקום עד נתפשטו תיקונים הז׳ ואלו
מתחלה. תבירין המאנין נקודות היו

 ב׳ נעשו דא׳׳א, שלם פרצוף שנעשה ואחר
 כחדא ז) אדר״ז, כוונת וזהו דז«־״א. פרצופין

 לעלמין. מתפרשין ולא שריין, וכחדא נפקין,
 אשר זרי׳ן, כמו נאצלו לא שהחו״ב והכוונה.

 אך מאחוריו, ודרועוי חדד מבין יוצאת נוק׳
יצאו הTהל שבעת הוא, נפקין, כהדא או״א

 וכחדא לחבירו. א׳ קדם ולא יחדיו, שניהן
דן כי הוא, שריין,  כחדא או״א אבל אב׳׳א. ז
 כי לעלמין, מתפרשין ולא ומ״ש פב״פ. שריין׳

 פרשת בזוהר כמ״ש תדיר, זיווגם אין זו״ן
 ושכרו שתו רעים אכלו פסוק על ה) ויקרא
 שתו או״א. אינון דא רעים: אכלו דודים,
זו״ן. אינון דא דודים: ושכרו

 ג׳ מן דא׳א, ימין מזרוע כי שתדע, וצריך
 א׳א, של החזה עד הגוף חלק עם שבו, פרקין
 שמאלי ומזרוע אבא. של שלם פרצוף נעשה

 פרצוף נעשה החזד# עד הגוף חלק עם גבורד״
 דזרוע א׳ פרק מן כי האופן: בזה אמא, שלם
 חב״ד נעשה והאצבעות׳ היד חלק דהיינו ימין,

 עליון, פרק היד אל קוראין שאנו ומר, דאבא.
 עליות בסוד הוא, הטעם תחתץ, שנראה אע״ם
 ח״ס אותם. כשמגביהין הראש, אל הידים
 כף. יוT את אהה דשא בסוד כפים נשיאת
 חג״ת נעשה ימין, זרוע של אמצעי ומפרק
 תחתץ ומפרק הקיבורות עד דהיינו דאבא,

 עד״ז pו ט) דאבא. נד,״י נעשה כתף, הנק׳
 פרצוף כל שמאל, של זרוע פרקי מתלת נעשה,
אמא.

 חצי עד דא׳א, זרועות ב׳ מן כי נמצא,
 או״א. אל ופנימי, וחיות נשמר, היה שלו, ת״ת
 לאבא, א׳ כתרים: ב׳ נעשו א׳א, של גתן ומן
 מן כי בינה, קנה חכמה, קנה ח״ס, לאמא. וא׳

לאויא. כתר משם נעשה קנה, צורת שהוא גרון
 א״א, של התחתון ת״ת חצי נשאר וד,נד,

 וז״ש, התלבשות, בלתי מגולים שלו, ונה״י
 אלו ספי׳ שג׳ פי׳, בוכים. תחתונים מים כי

 אור ור,יה מגולין, היו נר,״י, שהם התחתונים,
 מהאור יותר מגולות׳ שהם להיות גדול, שלהן

 וז״ס, או״א. תוך מכוסים שהם לפי זרועות, של
 וזהו בכי״ם. ר״ת ממקומו, ה׳ כבוד ברוך
 של מאור יותר, מגולין להיותן בוכים, שהיו

 ונשבת נתבטלו הראשונים הכלים כי זרתות.
בהם. האור מלהכנם

שיכללו להעשות המאציל הוצרך זה, ולתקן

מל,ומוו^ ומראה הגהוה
ד*ז. »ות ח) j1»d אות ז) עתיק. נקרא ורדליא ם*א ןן)
ד. ערק הנסירה שער עיין ם) ;היו). בכיי הוא p איא גיא ו)



ג׳ ג* פר? חנלליע «ער

 בתיד שלו. גה״י בזרועותיו. דא״א משוקייס
 התזותון ת״ת חצי וגם Jתלו גו תלת שלו״ חג״ת

 נכלל ונצח העליון. חצי בתון־ נכלל המגולה״
 התחתון״ הת״ת וחצי ויסוד בגבורה. והוד בחסד.
העלימ. ת״ת בחצי

חג״ת״ שהם בזחעות נה״י״ ליכנס וכשעלו
 עמד״ם. עלו תבירין מאנין של האודות גם הנדי
 אבל לגמרי״ האור כל עלה לא כי דע״ אבל

 הכלים תוך הקדושה ניצוצי קצת נשאת
 שעלו ונמצאו״ לקליפד״. חיות לד״יות הנשברים׳

 בחג״ת למעלה״ הנשברים הכלים של אורות
 בחיבור זו״ן מציאות נעשה מהם ואז דא״א״
 בג׳ כלילן ג׳ מהם״ מעוברת אמא והיתר. אדא״
ד׳׳ג. ח׳׳ב בזוד״ר כמ׳׳ש

 דא״א״ נד.״י כשנכללו כי שתדע״ וצריו
 שנכלל אתר דא״א. היסוד הנה דא״א״ בחג״ת

 תוך הבל מוציא שם הוא הנד. ת״ת״ בחצי
 אוחו צדדים״ לב׳ נחלק הבל ואותו הת״ת״

 שבצד ואותו לאבא. מותין נעשו ימין״ צד של
 להם שיש ועי״ז לאמא. מוחין נעשו שמאל״
 הזווג וזד. לאו״א. זווג התעוררות נעשה מוחמ״

 אמרתי כמ״ש חסד״ בתורת רק מ״ן״ בלי הוא
 צ״ב ח« בזוהר מ״ש שז״ס יבנד- חסד עולם

 כשמזדתגים. ואדא י)״ וכר ברעותא סליק בד
 לאמא, אבא נושק בתחלה נשיקין״ בחי׳ ג״כ יש

 מאמא הבל Tממש ואבא לאבאי אמא ואח״כ
 בנשיקת וכן J*וwהר בחוש כנודע הנשיקה, בעת
 לאבא יש הדי הבל״ ממנו מושכת לאבא״ אמא

 יש נשיקה בכל כי הבלים״ וב׳ נשיקים, ב׳
 לב׳״ נחלק נשיקד.״ כל והנד. או״א. כללות בה
 ומד. שנתן״ מה בערך לב׳״ נחלק ההבל וכן

 נשיקים״ ב׳ וא׳ א׳ לכל באמא״ ג״כ וכן שקיבל.
עד״ז. הבלים״ וב׳

 והוא הדיבוד״ תוספות יש באבא״ והנד.
 הזווג״ בעת אשתו את בדבורו לפייס שצריד

 יוצאד. בסד. התובעת כי דיבור״ לד. אץ אמא אן•
בכתובה. שלא

 הבלים, ב׳ נשיקים. ב׳ אלו: בחי׳ ה׳ וכנגד
הטעם חה הסד.״ מוצאות ה׳ הם א׳״ ודבור

 מנשיקין) [ד.באד, לנשמד.״ נשמד. שמצינו
 אן הד.בלים. מן הבאים ברוחא״ תחא ודבקות
 שד,נשיקיכ לפי בנפש״ נפש מצינו לא בנפש״

 לנשמה״ נשמה בעבורם יש כפולים״ שד״ם וד״בלים
 הבאים ברוחא״ רוחא יש וג״כ מנשיקה״ הבאים

 הדבור. מן באה היא הנפש אן הד״בלים. מן
 רק אינה הנפש ג״כ לכן כפול״ אינו וד״דיבור

דאבא. הדיבור מן א׳ נפש
 בחי׳ הוציאו הנשיקות כי שתדע״ צריו גם
 מאמא״ וגבורד. מאבא״ חסד דז״א. הו״ג הכלים״

 ות״ח דאמא״ מד״בל והוד דאבא״ מד״בל ונצח
 אבא שנכללו נשיקים מאותן נעשד.״ ח״א

 נעשה זה״ כפל ומכללות באבא״ ואמא באמא
 מחדג. וכפול כלול״ הוא גם כי דז״א״ ת״ת

 מהבל נתד״וד. דז״א״ ויסוד ביניד״ן. ומכדיע
 באמזנ דאבא הבלים; מד׳ וד״כפול הכולל
 מדיבור נתד״וד. ח״א ומלכות באבא״ ואמא
 דבור ע״י כי אדץ״ יסד בחכמה ה׳ ח״ס אבא.

ת. הנק׳ המלכות נתד״וד. החכמד-  וד״רי א
א ו״ק ענמ נתבאר  שרשם מד״יכן לבד״ ^״

ור.וויותננ

ג פרק

ויניקה. העיבור סת

ת וד.נר. נמרץ. אמא של העיבור עיבור״ ^
 ורי״ו מר״ימין״ ע״ב כי ונודע״ רי״ו. ע״ב הוא:

 קס״א״ גים׳ דיודי״ן״ אר״י״ר. שם הוא״ מר״שמאל
 שם תחלק אח״כ רי״ג. עולה דההי״ן rב ושם

 ה׳ משמאל ים דבינד.. מד״ימין אל אלר״ים:
 אלו: שמות ג׳ כי ונודע רי״ו. הרי באמצע״
מאנמב כ) באים שלשתן ואלד״ים״ וב״ן״ אד״י״ד.״

 עיבור א׳״ הם: עבורים ג׳ כי דע״ וד.נה
 ג׳״ חדשים. ם׳ של עיבור ב׳״ חדשים. ר של

 כי הדברים: וביאוד חדשי^ י״ב של עיבור
 הבינה בעיבור .to זר. חדשים. ס׳ של עיבור
 ונתקשר נכלל מר,ם וכ״א ג׳״ גו ג׳ מז״א״

שד.ם בשלשתן״ ונתקשר נכלל ונצח בשלשתן״

 מנןומורו ומראה הגהות
(דפו״י). מצדה ג״א כ) י״ג. אות אדיר י)



ג׳ פרק הכללים שער

 וכן הג׳, באותן ונתקשר נכלל והוד חג״ת.
 ג׳. גו כלולין ג' זהו הג/ באותן נכלל יסוד

 עילאין, ד בכל [נכלל] א׳ כל תתאין, ג׳
 הוצרך וכנגדן כללות, של בחי׳, ט׳ הם הרי

חדשים, ט׳ של עיבור

 לכללות שהוצרך הוא, חדשים, ז' עיבור
 וחצי בחו״ג התחתון, ת״ת וחצי דא״א, נה״י
 היה זה, וכללות כנ״ל. דא״א, העליון ת״ת

 מגולים, נה״י שהיו לפי עצמו׳ א״א לצורך
 על אז, זו״ן, שיצאו כדי עד״ז, ליכלל הוצרך

 דאריך נה״י את וילבישו הזה, כללות 'ידי
 חדשים ז' לו הוצרך הזה, כללות והנה אנפין.
 שהם חדשים, ב׳ נתוספו ז״א. לצורך אך לבד,

 חדשים, בז' כללותו נשלם א״א, כי ט׳.
 חדשים. לט׳ הוצרכו ג׳, גו ג׳ [ז״א] ולכללות

 תשלום עד נשלמה, לא דז״א, הנוקבא אך
בע״ה. כמ״ש חדש׳ י״ב כל

 הם דא״א, חדשים ז' ענין עתה ונבאר
 בעליון, תחתון חצי נכלל דא״א, ת״ת כי כך:
 כיון עילאין, ג׳ בכל ליכלל הוצרך לא לכן

 בחצי נכלל לכן העלאין, מכלל הוא שחציו
 הוצרך הנצח, אך א׳. חדש והוא לבד, העליון
 בפ״ע, מדה הוא כי עלאין, הג׳ בכל ליכלל
 עליונים, ג׳ בכל ליכלל וצריך מתחתונים, וכלול

 א׳ וחדש לנ״ה, חדשים ששה הרי הוד, וכן
 רז״ל, שאמרו וז״ם חדשים. ז׳ הם הרי לת״ת,

 ת״ת מבחי׳ הוא כי חדשים, לז׳ נולד שמרע״ה
 חדשים. ז׳ והם העליון, בחצי חציו שנכלל הזה,

 בחצי נכלל הוא וגם ל) א״א, מיסוד יעקב אך
 חדשים. מז׳ יותר צריך א״כ העליון, הת״ת

 ת״ת. שהוא מ) מלגאו משה בזוהר מ״ש וז״ם
היסוד. שהוא מלבר, ויעקב

 המלכות להוציא הוא יב״ח, של ג׳ עיבור
 נולדה הבת כי י״ב. ר״ת בת, ילדה ואחר וז״ם
 יב״ח, שם ונשתהה שבטים] [י״ב יב״ח, אחר
ועניו עתה. עד ואחר מלשת ואחר, לשון וזהו

 המלכות גם נכללה כי הנ״ל, ע״ד הוא אלו, י״ב
 חדשים ג׳ לה והוצרכו חג״ת, עלאין מג׳ בכ״א

 בכל גה״י, תחתונות ג' תחלה נכללו כי אחרים,
 כך ואחר חדשים, ט׳ והם אמצעיות, מג׳ א׳

 ונשתהה הבת, ילדה ואחר כנ״ל, המלכות נולדה
 מג׳ בכ״א לכלול כדי אחרים, חדשים ג׳

יב״ח. הרי אמצעיות,

 הנה דא״א, הכללות ענין לבאר ונחזור
 חג״ת אמצעיות לג׳ דא״א, הנה״י עלה כאשר

 מאנין של האורות מובחר כן גם עלו שלו,
 אמא במעי כי ודע, עמהם. למעלה תבירין

 ומזה נ) וברור, זך יותר שהוא מה נכלל היה
 הנקרא מאותן נקודה וכל ז״א, פרצוף נעשה
 כשנתקן והנה מי״ס. כלולה היתה תבירין, מאנין
 ומזה זך, יותר האור עלה ואו״א, א״א פרצוף
 אור קצת נשאר ואמנם הנ״ל. פרצופים געשה
 מג״ר ם) זך. בלתי עב שהי׳ להתברר, יוכל שלא

תבירין. נקודות מז׳ נקודה שבכל כח״ב,

הג״ר, גם הובררו זו״ן, כשנתקן ועתה ע)
 נעשו מהם אשר מהנקודות, וא׳ כ״א של

 מהג״ר, עב והיותר פ) ואו״א, א״א פרצוף
 לוקחם הוא הנה הנ״ל, בג׳ לעלות יוכל שלא
 או״א, לבחי׳ ראוי שאינו אע״פ כי לעצמו, ז״א

 מתוך אוכל מהם הובררו ואז לז״א, הם ראוין
 נקודות, מהז׳ וא׳ א׳ שבכל ג״ר ומכל פסולת,
 כח״ב מוחין, ג׳ דז״א: רישא מהם נתהוור,
כי אמא במעי עיבור בסוד בהיותו דיליה,
גם עכ״ז, בג׳, כלולים ג׳ הוא ששם אע״פ

אמא. במעי היותו אפי׳ ראש לו יש העובר
 חגת״ן שהם בחי׳, ד׳ נתבררו ואח״כ

 גופא נתהווה ומהם נקודות, ז׳ של מנקודות
 ע״ד וברור, זך היותר מהם ונתברר דז״א,
 מלכות, יסוד הוד שהם ג׳: ונשארו בג״ר, הנ״ל

עד כלל, נתבררו שלא ונקודה נקודה שבכל
 תחתונים, שהם ולפי בע״ה. כמ״ש היניקה זמן

יכלו לא לכן מאד, בד,ם נאחזת והקליפה

מקומומ ומראה הגהות
(דסו״י). מג״ר והמה מוסיף נ״א ם) דיעקב פ״א, המוחין הארת שער לקמן עי׳ ל)

(ה״ו) אינו בס״א אשר עד מכאן ע) כ״ט. י״ג תקון מ) (ה״ו). וצ״ע דאבא מיסוד הוא
(רפו״י). מהג״ר ואו״א מוסיף נ״א פ) ישן ובדפוס בכ״י ליתא זך יותר ער מכאן נ)



זג׳ פר? חפללים פוןןר

ה עתד״ להתברר מ n ז״ם ו w תזריע כי 
 שז״א לפי והפע» ימית. ז׳ וטמאה זכר דלדה

 בו ונתבררו להתברר, כדי בעיבור, נשתהה
 וכשנולד חגת״ן, כח״ב שד& הנ״ל, בחי׳ ז׳

 משאר הפס^ת שהיא הדינין כל אז ז״א,
 היא כי יותר, להתברר יכלו שלא בחי׳, פז׳

 של הפסולת ויצא האוכל, נברר וכבר פסולות
 הליח*» בעת היוצא נדד״ דם בסוד בחי׳, ז׳

 ההגנ קליפות ז׳ כנגד ימיט, ז׳ תטמא לכן
 מ״ל, אלו, קליפות ז׳ שהם חלד, נקבה אם אד

 הנשאר הפסולת שו® אחרים, קליפות ז׳ ועוד
 א׳ בכל שיש המלכוו^ בחי׳ מז׳ גם בהם,

 בירור אחר רק אינד״ הנקבה כי מ״ל, מהבחי׳
ח׳. ז׳ יום, י״ד שבועיים טמאד, pל הזכר,

 שהמעקת כמו היניקד״ בזמן אה*כ והנה
 הוד של ג׳ אותם כד לחלב, נדה דם לה נזזסד
 ט״ל, העיבור בזמן נתבררו שלא מלכוון יסוד
 היה עדיין אבל דג^ בסוד כולם דינץ, והיו

 הלידד״ בסוד יצא לא ולכן הפסולות בתוך אוכל
 להתברר והוא האמא, בחיד נשאר אמנם כנודע,

 שבהם, האוכל ונתהווה היניקדי, זמן באורץ שם
 כדי זד״ מחלב לז״א אמא ומניקה חלב. לבחי׳
קצוותיו. בכל שלם שיר,יר,

p n ההוד כי וד,טעם חדש, כ״ד היניקה 
 כלולה שד.יא לפי חדשי^ בה׳ להתמתק צריד

 במלכות וכן ת׳. יסוד וכן ח׳. והוא עליונות, בז׳
 יניקת וע״י חודש. Tכ ס״ה הנ״ל, עד״ז ח׳.

 כי ז״א, נגדל זו, מלכות יסוד הוד מבתי׳
 בג׳, כלולים שהיו התלת נתפשטו חודש rבכ

קצווו^ מר והיו מתגדלו,
 ואיו בג׳, כלילן מג׳ היו והלא וא״\^

 KDK תוד נשארים הנר, ספירות שר.ג׳ אמרנו
 עד נתבררו שלא הכוונה, אד החלב. בסוד

^נין אז כי היניקה, זמן  נתמתקו בה» שהיו ד
 החלב ע״י ואז אותן, המניקה החלב בסוד
 ש». אחרונות וג׳ השוקיים, בחי׳ וגדלו ההוא,

 ולכן מבחינתה הרבה חסרים היו תחלה כי
 ואחר בד&. םfנכרי היו ולא מ׳, כלילן ג׳ היו

והובוירו שבה^ הדין של בחי׳ אותן ולקח שינק

שלט אז יניקד״ ע״י  לא כי רגליו, ונגדלו נ
 רק הי״ט ספירות ג׳ כל אימא תיד נשארו
 הרם בסוד להתברר, שראוים שבהט הדינת
 יש שבבר מער, דוגמת והוא לחלט הני&ד

 בהט ליילח־ יכול ואינו ורגלים, שוקיים לו
 רגליו, מתגדלים יגיקד״ ע״י ואז שיונק, עד

 עלאין מג׳ התפשטת ובחי׳ בד,ט לחלוד ומתחיל
 יש אמנם הגדלתן. וזהו שם, כלולים שהיו

 היניקר״ ע״י נבררים שוקיים ב׳ כל פי לראוט
 צ) העיבור, בתיד הוברר נצח והרי ונגדלק,

 נ״ה כי כרבט לקי הוצי בהדי כי הטעט אד
 הוד, הוברר שלא וכיון גופט פלגי תרי בסוד

חד גם  הוד שיגטר עד מתגלד״ אינו נצח בי
ביניקה. להתברר

ט בבינט אהי*ה שם הוא החלט וסוד  כז
 דמלא: ומלא ומלט פשוט, :pדהה אהי״ד, כי

רד ד,״ה אל״ן» אהי״ד״  לנדד אל״ף ה״ה. י
ד ה״ד״ ה״ה פ״ט ד ט ה״ה דל״ט דו י ד  ו

 וכבר והכולל. המלה, עם הלט אותיות הם
Tובת״ט בדעת הוא דד,ד,^, אהי״ח בי עט 

אמצעי. קו בכל ודדיט השדיים מקום ששם
 לחלט נהכד דם הלא כי זמור, באופן גם

 גיס׳ אהי״ט שם של אחורים הוא הדם, והגד.
ט ה: ד״  ותטר אהי״ד- אה״י, א״ה. א׳, מ
«ו  חל״ט גיס׳ דחזוד אהי״ט אותיות ד׳ מ
לבד. המלוי שהוא

 דעבור בסוד הם והדדים. השדיים וסוד
ד כי כר,  מהשמאל, רי״ו מימין, ע״ב דעבוד: מ

ט היא כי בבינד״ וכ״ז באמצעיתא. הוי״ד, ק מ  ה
 שד.וא שד״י, גיס׳ הוי״די, ורי״ו ע״ב והנה

ט נקרא גם השדייט  אלד,י״ם סוד והם דדי
ט א״ל שהוא שבבינה, טנ  משמאלט מ״י מי

 דד, עם שבימת, א״ל תצרף באמצעיתא. ה׳
 דד, עם משמאל. מ״י תצרף דד. א״ל דהיה
די דהיד, ט דד. נ  מתנבאיס וט״דד אל״דד ת״

במחנה.
 אז לבניט מניקד, היא אמא כאשר וד.נה.

 בהט ה«יקיט השדיים ע״ש שד״י, א״ל נק׳
שככר הבניט מעל ומסתלקת למעא;, וכשעולה

 סקוטווו ומיטזז תנתוונ
קס״ו. דף הקדמות שער עי׳ צ)



ד׳ ג׳ פרק הכללים שערה

 גומל עליון, אל אמא, נק׳ אז יניקתם, נגמר
 אבות. בברכת אומרים שאנו טובים, חסדים
נגמרה כי ויגמל. הילד ויגדל מלשון וגומל,

 כשעולה בינה, הוא עליון, אל וסוד יניקה. זמן
 בשדיים מניקה כשהוא הוא ושד״י, למעלה.

 עליון, גם שדי. הוא מה ביארנו וכבר שלה,
א״ל, ושם עליון. גימ׳ דס״ג, אחוריים הוא
גימ׳ שבו, ייא״י שם דס״ג, הפנים נגד הוא

 דיודין אהי״ה (גם עליו״ן. א״ל וזהו א״ל.
עליון). גימ׳ אותיות וד׳ עה״כ

 הנשאר דבאמצעיתא, ה׳ אות לבאר ונחזור
 משמאל, מ״י מימין, א״ל כי הנ״ל. אלהים משם

 מ״י, א״ל כי וביארנו, כנ״ל. באמצעיתא, ה׳
ה׳, וסוד ״ד.Tומ אלד״ד בסוד דדים, ב׳ הם

 לכן האלו, הדדים בב׳ שמתפשט החלב, הוא
 ושמאל, ימין לדד מתפשט הוא כי באמצע, הוא

 לדד א׳ יוצאין; חלב מיני ב׳ כי נמצא, והנה
 בה׳ שיהיה צריך ואי: שמאל. לדד וב׳ ימין,

 ה׳ אות כי זה: באופן וד,ם חלב, מיני ב׳ זו,
 גם כ״ד. גימ׳ ד״י ד״ו ציורין, ב׳ לה יש
 יה״א, שסימנם מילואים, בג זו ה׳ תמלא אם

 זה וכל חל״ב. גימ׳ כ״ד, ועם י״ו, גימ׳ הוא
 באופן גם עצמד,. הה׳ מנין בלתי מהציור,

 גימ׳ ה״א ה׳׳ה ה״י במלוי, ההי״ן ג׳ אחר,
 אותיות וג׳ ל״ז, הרי אותיותיה ר ועם א׳ל.

 מיני ב׳ והרי חל״ב. גימ׳ הרי יה״א, המילד
 בינה, של הדדין שבאמצע זו ה׳ מן יוצאין חלב
 לדד א׳ חלב, מיני ב׳ מתפשטים זו ה׳ ומן

שמאל. לדד וב׳ ימין

ד פרק

השלישים והגדלת ב׳ עיבור

תה ע  מות אחרי פ׳ בזוד,ר מ״ש נבאר, ו
 פי׳, מנייהו. אתעברת להו דינקא בתר דס׳ד״

 בן שיר,יה עד שלם, דעת לו אין הנער כי
 להיות ביאת ביאתו שאז א׳, ויום שנים ס׳

אשתו. חוד, את ידע והאדם בסוד, שלם. דעתו

 לבן, שלו) הפרצוף כל שנשלם (ואע״פ ק)
 עיבור באמא להתעבר חזר דז״א, יניקה אחר

 נשלם שכבר אע״פ מוחין׳ לו להיות כדי ב׳,
 וכדי יניקתו. בימי ו״ק של הפרצוף כל לו

 אחר ב׳ עיבור יש איך מזה, תתמד. שלא
 כי והענין, אלור,. אחזה מבשרי הלא היניקה,

 התחתונים של נשמות עולין שבמלכות כמו
 רוחי, Tאפק בידך כשאומר לילת בכל

 חדשים בסוד שם, ומתחדשים מד,ם, ומתעברת
 אתעברת עלאד״ אמא כך, אמונתך. רבה לבקרים

 מוחין בסוד ומתחדשין זו״נ, מנשמות ב׳, פעם
לד,ם. הניתנין חדשים,

 נעשין אז אמא, במעי זו״ן בעלות והנד,
 וע״י אבא. עם לזווגה הבינה, אל מ״ן שם
לזו״ן. המוחין ומורידין יןTמול זה, זווג

 הלא כי ז״א, גדלות סוד עתה ונבאר
 בג׳ כלילין ג׳ ראשון, בעיבור ז״א בד,יות
 של ה׳ שבתוך ו׳ אות בחי׳ היד, אמו, במעי
 לבר, פסיעה יש זו ר ובאות עילאת ה׳ בינה,
 נקודת וז״ם הו׳, בסוף הבולטת ר, נקודת וז״ם

 בלתי ר אות שהוא ז״א, עם העומדת המלכות,
 וכשיוצא זעירא. ו׳ בג׳, כלילין ג׳ בסוד ראש,

 בשם הנגלית ו׳ אות בחי׳ הוא אז לחוץ, ז״א
 לזו יש ואז ראשונה, ה׳ אחר העומדת היי׳׳ה,

 ח׳׳א לרישא רמז הוא הזה וראש ראש, הר
 עדיין כי לבד, והיניקה הקטנות בסוד כח״ב,

 חגבים (נ״ב חגבים. כקרני דקים שלו איברים
 נקראים ואינם הנקודות) שהם ס׳׳ג סוד ס״ג גי׳
 של ראש לו יש עכ״ז אך לבד׳ ו״ק בחי׳ רק

 הוא שלו וו״ק ר, של ראש והוא קטנות,
 הוא בסופד״ למטה ר ודקות שלו. ר התפשטות

 היניקה בזמן עמו שם הכלולה מלכות בחי׳
ג״כ.

 כי הגדלות, של ד,ג׳ בחי׳ נבאר ועתד״
 כקרני קטנים שהם זה, קטן של אברים להגדיל
 ויק תוך דאמא, נה״י שיכנסו צריך חגבים,
 מתחבר אמא, דנצח עליון סרק ואז דז׳׳א.

 רישא עד ועולין ז״א, חסד של פרקין ב׳ עם
ופרק פרקין. מג׳ שלו, חכמה ונעשית דז״א,

ת  מקומות ומראד, הגהו
(ה׳׳ו). אינו אוזרים ספרים ק)



ד׳ פרה הכללים שער

 עלאין פרקיו ב׳ עם מתזזבר אמא, דהוד אחד
 סג״ס ג״ב׳ שלו בינה ינעשית, דז״א דגבורה
 דרמ״א, בלק בזוהר מ״ש וז״ם הז״א. בראש

 דנצח א׳ פרק כי גבורווס גבורה חסדים, חסד
 עם נתחבר חסד, הנק׳ ימין, קו שהוא אמא,

 ונעשה ז״א, דחסד עלאין ב״ם שהם הסדים, ב׳
 דז״א. חכמה מהם ונעשים חסדים, ג׳ שהם ג״פ,

 גבורווד גבורה מן דז״א, בינה נעשית ועד״ז,
 ב״פ שהם הודוי^ הוד נצחים. נצח ועד״ז,
 חסדים נקראים אינם שאלו אמא, דנ״ד! תתאמ

 להשלימב^ דז״א, נ״ה עם ומתחברים וגבורות,
 חסדים, חסד שאמת כמו כי וקשה. בע״ה. כמ״ש
 תפארות ת״ת אמרו לא למה כו׳, גבורות גבורה

ג״כ.
 תסוד א׳ פרק עד״ז, כן כי לענין, ונחזור

 דז״א, עליונים ת״ת ב״ם עם נתחבר אמא,
 אמא, דגצח ופ״ב דז״א. דעת פד,ם ונעשה
 חסד שלישי מג׳ הנשאר א׳. שליש עם נתחבר
 עעשה דז״א, דנצח עליון שליש ועם דד׳א,
 אמא, דנצח ופ״ג שלישין. מג׳ ח״א, חסד

ת ת  ז״א נצח ונעשה ז״א, דנצח ב״פ עם יז
מג״£

 ונעשה דאמא, דנצח פ״א כשיורד כי ודע-
 דאמא, פ״ת רק ירד לא הגה דז״א, חכמה

 ליכנס כשרתה ואח״כ תו.Tיר סדר p כי
 הסד לעשות כדי דאמא. נצח של אמצעי פרק

 דאמא דנצח פ״ת ירד אז js״3a כלול ח״א,
ת דז״א, בחכמד. בתחלד, שהיד,  אל עתה ויו
 דז״א. בחכמה אמא דנצח פ״א ונשאר החסד,
 להשלים אמא, דנצח פ״ג לטס כשרוצה ואח״כ

 אמא, דנצח פ״ע נכנס אז הנר, ז״א, נצח
 בחסד דאמא, אמצעי פרק ויורד דז״א, בחכמר,

ת ז״א,  ועל ז״אג בנצח אמא, דנצח פ״ת ויו
מ דז״א, ימץ קו נשלם זד״ סדר  בקו עד״ז ו

 ועד״ז אמא. דד,וד מג״פ הנעשה דז״א, שמאל
אמא. מיסוד הנעשה דז״א, אמצעי בקו

 חימר מן געשד״ דז״א חסד נמצא, הנה
 אמצעי פרק שד,וא מזר- זד, נפרדץ שליזזים ג׳

ופ״ע ז״א, חזסד תחתון ופרק אמא, דנצח

 חסד נעשה שלשתן. ומחיבור ז״א, דנצח
» מבורר, עד״ז וכן  ת״זב בת״ת וכן ח״

 כי j״)n 0מי* אחרת ספירה כשום משא״כ
מזד^ זד. נפרדין שלישים בבחינת חולמם, אלו

 הגדיל מי״ם, בכ״א הז״א כי נמצא, וד,נד.
 שלישים ב׳ בו היה כי םבינד» שלקח א׳, שליקז
 וכן וד,גדיל. ג״כ, מאמא א׳ שליעו ולוקח שלו,
 •flTn בי ר) שאמרז״ל, ת״ם שלו. הי״ם בכל

 שליש, בו מגתלץ בז״א כד כי שליש, עד מצוה
 מלגאו, הוא שארז״ל זה שליש אם תבין, ובזה

 ע״י נעשה ז״א שכל הטעם, וד.נד, מלבר. או
 בשליש וכל הפסוק, סוד הוא אלו, שלישים

 הכל בסוד עפר, נקראים זו״ן כי הארץ. עפר
to, נמדדין ואלו חסד- גלגל ואפילו העפר, מן 

בשלישים.
 כי כר. מים בשעלו מדד מי הפסוק ופי׳
 לה יש שד.מדד. לזרו^ מדידד, בין שיש ההפרש

 ולכן לתוכה, שנותנין מה לקבל קיבול, בית
 מדגלי, אותה זורק ראשונה, מדד. שמדד אחר
 יותר. למדוד המדה, למלאות ב׳ פעם לחזור כדי
 בחי׳ אינו מ דבר. שום לזרוק א״צ הזרו^ אד

 פי׳ א״כ המדד.! (ס״א המדידד- כמו קיבול. בית
 עלאה, אמא ר.במד» פי׳ מ*י, ע״י כד, הפסוק

 ועלאין, תתאמ מים, ב׳ הם מים, בשעלו מדד
 בסוד מזה, זה ודגדילן שד.פרישן זו״ן, שד.ם

 ע״י נעשד. וזד, כר. המים בין אלהים ויבדל
 מים, א׳ פעם שמלאו שאחר המדד^ תTמד

 שבתוד מד. זורק הנד. עלאין, מים של א׳ בחי׳
 המדה למלאות וחוזרת ז״א, אל ליתן זו, מדד,
 לצורך אחרים, תתאץ מיין בחי׳ של ב׳. פעם

חנוק׳.
 שצתך המדד- לשת הזכיר זו״ן, בעגין ולכן
 מדה יT על חה זו״ן, בת ולהסתש להבדיל

 מיין לד.תמלאות אחרת פעם וחוזרת Jfהמתמלאו
 ז״א לצורך כולו כי בזרו^ משא״כ תתאין.

 תיכן הפסוק, בראעז שד,וא מ״י מ שמי* הנק׳
 קצבד, שנותן הוא תיכן, וענין בזר* השמים

 עד ואמרד. בו, מדד הזרת וע״י ותהו* וגבול
חסד. יד.יר, וע״כ חכם* מוח גבול tr,T כאן

מקומות ומראה הגהות
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ד׳ פרק הכללים שער

 אמצעי. ובקר שמאל, בקו ועד״ז נצח. יהיה וע״ב
 כי פירוש, הארץ, עפר בשליש וכל כך ואחר
 דז״א, ת״ת של עליון בשליש הבינה מדדה
 יוצאת הד.וא, בשליש ושם החזה, מקום שהוא
 כנז׳ הארץ, עפר הנק׳ נוקב׳, מלכות מדת

 תרין מביו חדוהי מביו דנפקי ש) באדרא
 כי המלכות שהיא המזוזה, וז׳׳ם דיליה. דרועץ
 שליש בסוף ליתגה וראוי אדנ״י, גימטריא מזוזה
 שיצאה המלכות, אל לרמז הפתח, של עליון

 שדי וד,יה בסוד דז״א, ת״ת של עליון בשליש
 מהקליפות המגין שדי, שם שהוא בצריך,
 שהיא המלכות יצאה לכך כי צרי״ך. הנקרא
 אחיזה יהיה שלא כדי ז״א, באחורי המזוזה

 בשם כח יש לכן כג״ל, באחוריו הקליפות אל
 (שדי צרי״ך. שהם הקליפות, לד,בריח שדי,
ישראל). דלתות שומר ר״ת

התפשטות דריש ס״כ צפת יעקב דברי
 סומכו‘' ורצוני להגדילו בז״א דאו״א נה־י

נאה. ביאור והוא לכאן

 וכך אמא. מנה״י נעשין דז״א, המוחין הנה
 פרקין, ג׳ בו יש מדד״ כל הלא כי הבנין, סדר

 להיות Tשעת במקום אמא, דנצח פ״ת ויורד
 ונעשים ז״א, דחסד ב״פ שם ועולין דז״א, חכמה
 רנצח אמצעי פרק יורר ואח״ג מג״פ. חכמה
 פ״ת, משם ונדחה דז״א׳ חכמה במקום אמא,

 יורד ופ״ת דז״א, בחכמה אמצעי פ״ק ונשאר
 ונעשה ז״א, רנצח פ״ע שם ועולה ז״א, בחסד
 אמא, דנצח פ״ע יורד אח״כ ג״פ. של חסד

 בחכמה, שהוא דנצח ופ״ב דז״א, חכמה במקום
 משם ונדחה שלו, בחסד ויורד משם נדחה
 ונעשה ז״א, בנצח יורד התחתון זה ופרק ס״ת׳
מג״פ. ז״א נצח

 בינה ינעשה שמאל, קו הוא ההוד והנד,
 במקום אמא, דר,וד פ״ת ויורד אמא, מד,וד שלו

 דז״א, דגבורה ב״פ שם ועולין דז״א, בינה
 פרק יורד אח״כ מג״פ, שלו בינד, ונעשה
במקום דז״א, בינד, במקום אמא דד,וד אמצעי

 בגבורד״ פ״ת דורד אמא, דהוד פ״ת אותו
 שלו גבורה ונעשה ז״א, דהוד פ״ע שם ועולה
 בינד, במקום אמא, דהוד פ״ע יורד אח״כ מג״פ.
 פ״ע ונשאר אמצעי, פרק משם ונדחה דז״א

 שלו בגבורד, יורד אמצעי ופרק שלו, בבינד,
 בהוד דאמא דהוד [ס״א בהוד, פ״ת משם ונדחה
מג״פ. שלו הוד ונעשה דז״א]

 פ״ת ויורד אמצעי, קו הוא היסוד, וד,נה
 דת״ת ב״פ שם ועולין ז״א, בדעת אמא דיסוד
 פ*ע יורד אח״כ מג״פ. שלו, דעת ונעשה שלו,

 פ״ב, משם ונדחה ז״א, בדעת אמא דיסוד
 דז״א. בת״ת יורד ופ״ב בדעת, פ״ע ונשאר
עליון, בשליש

 מצד לבוש בו אין דז״א, היסוד נגד אמנם
 לו, אין מוחין גם כי והטעם, בפרטות, אמא

 אמא וז״ם דז״א. ההוד עד נתפשטו ה״ח כי
 •מהארת עכ״ז, אך אתפשטת. הוד עד עלאה

 ונק׳ ביסוד, הארתם מתקבץ ה״ח, התפשטות
 מתפשטים כך החסדים, הארת שמקבל וכמו כל.

 יסוד ומכח דאמא, מנה״י שלהם, הלבוש הארת
 ברישא ת) החסדים. גנוזים בו אשר דאמא,
 עד ומאיר שלו, ומעטרה משם ויורד דז״א,
בו. אשר היסוד

 שנתפשטו שביארנו ע״ד כי לענין, ונחזור א)
 ג״פ רכן דז״ז^ ימין בקו דאימא, דנצח ג״ם
 דאמא יסוד נתפשט ג״כ דז״א, שמאל בקו הוד
 אימא, דיסוד מפ״ע כי זה. באופן אמצעי, בקו

 דזעיר דת״ת עליונים פרקים שני עם נתחבר
 פ״ב וכן מג״פ. דז״א דעת מהם ונעשה אנפין,
 מת״ת הנשאר פ״ת עם נתחבר אימא, דיסוד

 ת״ת ונעשה ז״א, דיסוד פ״ע שם ועלה ז״א,
 ב״פ בו נשארו דז״א, יסוד ואמנם מג״פ. דז״א
 ואין קצר, נוק׳ יסוד הוא אמא, יסוד כי לבד,

 ז״א, לדעת יורד א׳ ושליש שלישים, ב׳ רק בו
 ליסוד ליתן מה שאין ונמצא דז״א, לת״ת וא׳

 שלישים ב׳ בבחי׳ ונשאר כלל, אמא מחלק דז״א
 ג׳ שיש הספירות שאר בכל משא״ב לבד,

מאמא, שלוקחתם ע״י מהם א׳ בכל שלישים

מקומות ומראה הגהות
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יאח׳ די פר? חכללים פיער

 ר״ת מראה׳ וימזן תואר ימ*. יוסף ויהי וז״ם
 פי מנר^ שהיא מאמא יתום נשאר כי יתו*ם<

ביסוד. משא״כ עסהם, עומדת אמא הססי׳ שאר
 כי כד׳ הוא הנ״ל החסשטות סדר והנה

 אמא׳ דנצח ס״ע ע״י ^״א, הכמד׳ נתקו תתלר.
 חסד׳ ואח״כ דעת, ואח״כ עד״ז, כינד. ואזז״כ
 נו״ה׳ ואח״כ ת״ת. כן ואתר גבורה׳ ואח״ב
הנ״ל. rע דז״א הגדלת נשלם ואז יסוד, ואח״כ

ה פרק

ח״א וצלם מוחין

א׳ הגדלות לבאר נשלים ועתה  ומ״ש ח״
 מינייהו. אתעברת להו׳ דינקת בתר בזוהר
 מ״ש גם הצלם. ובחי׳ שלו׳ המוחין ובחי׳

 לבנייהו. עטרין תרין ירתי אדא כי מוהר׳
 תריז יש דא״א בדיקנא כי דע׳ הוא׳ והענין

 תיקון שהוא הסד׳ נוצר עליון מזל מזלות;
 והנה הי״ג. תיקון שד׳וא ונקה׳ תהתת ומזל ח׳,

תחתון. ממזל ואמא. עליון. ח׳ ממזל יונק אבא
 ומכה תחתון׳ במזל עליון מזל בטש והנה

 בטישה פי׳ לפרש יכולים אנו שאין זו בטישה
ה משם יוצאין ואז ענינה׳ מה זו  ממזל ה׳

 נותן עליון מזל ואז תחתון. ממזל וה״ג עליון׳
 נותן התחתון׳ ומזל לאבא׳ דיליד• הה״ח אותן
 חו״ג או״א שקבלו ואחרי לאמא׳ דיליה הה״ג
ו׳  נותן ואז או״א׳ מזדווגים אז מזלות, טב׳ ^
 במעי החו״ג נכללין ואז לאמא׳ זדה אבא
 זולת הנה מזדהגים׳ אדא כאשר והנה אמא.

 טיפה מוציא אבא הנה כנ״ל׳ שקיבלו החדג
 הטיפה מוציא ואמא חכמו^ ונק׳ שלו׳ ממוחין

 אמא, במעי מתערבין אלו וכל בינד^ הנק׳
 מאבא נמצא ה״ג. ודה, חדב, בחי׳: י׳׳ב והם

 4וה״ בינה יצאה ומאמא וה״ח הכמד, יצאה
 דינקת בתר ודם, אמא׳ במעי מתערבק וכולם

 היניקה׳ אחר כי פי׳ מנייהו. אתעברת להו
דן. של אלו ממוחין אמא מתעברת  ואלו ז

 דירית בזוהר׳ הנד עיטרין׳ ב׳ הם החדג׳
לבנייהו. אדא

 הם אלו׳ מוהין יולדת אמא כעשר וד׳נדא
ד חדב שהם מוחץ: ד׳ בחי׳ נעשי* ודם, 01ח

 מתתא הם צלם אותץת כי צלם׳ של ם
 מהם כ*א כי מוהין׳ ד כנגד זו׳ ום לעילזב

מי׳. כלול
 אלו וכוללת מלבשת עלאד, אמא ואה׳כ׳

ד  בינה בנצח. חכמה שלד» נה״י תוד מוחץ ה
 עצמה, ומשפלת ומרכנת ביסוד. הדג בהוד.

א׳ תור ונכנסת א כי האלו. המוחין עם ד  ד
 אודם׳ גדלות לרוב אלו׳ מוחין׳ לקבל יכול אעו
 ואז אמא׳ נה״י ייוד התלבשות אחר לא אם

 בחכמה הכמר.׳ מוה ובתוכו דאמא׳ נצה נכנסים
 בבינה בינד. מוזז ובתוכו דאמא. והוד דז״א׳
 בדעת הדג מוח ובתוכו דאמא דסוד דז״א,
 מוחין׳ ד היו התלבשותם קודם כי ונמצא, דא.
 שנכללו התלבשותם ואחר דצלם, ם סוד שהם
 ל שהם מוחין׳ ג׳ ונעשה אמא, ביסוד הדג
 ובחי׳ לעילא. מתתא הם׳ אחר הבאה צלם׳ של
 בנה״י הכמחין התלבשות אחד הוא זו׳ ל

דאמא.
 ובתוכן דאמא׳ נה״י שנכנסו אחר והנד.

א׳ בראש תכנסו כנ״ל׳ המוחין  צ נגמר אז ד
 אלו׳ מוחין כי צ׳ בחי׳ הוא שם כי צלם. של

 מתפשטים, גופא בכל רק ברישא, נשארים אינם
 היה ומתחלד, צ׳ הרי נד,״י. חג״ת חב״ד שהם
ק׳  ע״י צ, בבחי׳ נגדל׳ אלו מוחין וע״י ד

די כניסת  בתוד שבתוכם׳ המוחין עם דאמא׳ נז
» של השלישים הגדלת בסוד וכנ״ל דא,  ד

 המוחין אלו ע״י כי עתד,. שייד הדרוש ואותו
 כי אחר, באופן צלם של צ גם ז״ז^ הגדיל
א דיקנא נעשה עתה תיקתים. בט׳ דד

מ דיקנא׳ תיקוני ט׳ עתה ונבאר  נעעזו. מהי
 מוהץ ג׳ כי ביארנו׳ כבר הלא כי והענץ׳
 נתלבשו ואודב אמא׳ נה״י תוד נתלבשו חב״ד׳

^ של הכלים תץ־  בחי׳, ם׳ הם הרי דדא ג
דד ם׳ יצאו ומכחם  בארנו, כבר ואמנם דדא. ו

 שבתוך וה״ג ה״זז הם חא״א, עטרין תרץ כי
 יסוד כי וד,כוונה, דדא. דעת תעשד, היסוד׳
 ויסוד מימינא׳ שהוא זדש הסד׳ נק׳ דאבא
ס משמאלא׳ שהיא ע*ש גבורד.׳ נקרא דאמא  ל

 שמהם המקום ע״עז עטרין׳ תרין הדג נק׳
יצאו.

 או דאבא׳ מלכות לפעמים נדש פי ודע׳
ADK דיסוד עטרת פי הפי׳׳ דאמא׳ מלכות



ו׳ ה׳ פר? הכללים שער

 ועה ועטרה, יסוד ופריעה. מילה סוד הם אשר
 וביסוד דאבא. מלכות אותה קורץ אנו זו עטרה
 ציון. נקווית הנקרא אחת, נקודה בה יש אמא
 כדי זו״ן, לבניהם מורישין הם עטרין והב׳

 אמו לו שעטרה בעטרה ח״ם יחדו. שיזדווגו
 ולא יחיד לשון בעטרה, ומ*ש חתונתו. ביום
 לפי הטעם, עטרין. ב׳ שהם אחר בעטרוו^ אמר

 מוחין, לב׳ ונחלקין נפרדין, הם תחילה שהחו״ג,
 של נה״י תוך שיתלבשו ואחר דצלם, D בסוד
 ונעשים אמא, יסוד תוך החו״ג נכללין אז אמא,

 חד נק׳ ואז דצלם. ל סוד מוחא, מוחא חד
 לשון אמו, לו שעטרה בעטרה וזהו עטרה,
 ראשין, ד׳ של תפילין, של ש סוד וזה יחיד,
 ואח״כ מוחין, ד׳ היו שמתחלה ראשין. ג׳ ושל

 מניח שהקב״ה ב) וז׳׳ם לבד. מוחין ג׳ נעשו
 מתפרשין לא שאו׳׳א פי׳ יום, בכל תפילין

 שיחיו כדי לזו״ן, ומזון ג) חיות לתת לעלמין,
 שיזדווגו כדי עטרין להם לתת אמנם העולמות.

 הטובים, במעשינו אלא תלוי, אינו זו״ן,
 אמא, מתעברת ואז ק״ש, וביחוד ובתפלתנו,

 וז״ס חו׳ג. סוד שהם עטרין, בב׳ לז׳׳א ומעטרת
תפילץ. מניח שהקב״ה

ו פרק

החו״ג ירידת

 וה״ג. ה״ח הם כי החר׳ג, ענין נבאר ועתה
 וה״ח י. הם כי ימלאו, חדרים ובדעת וז״ש,

 עד דז״א מחסד שהם לה״ח, מתפשטים שבדעת,
 נתנץ ושם ביסוד, יורדין הם וה״ג, שלו. הוד

 לפקדון האוכל והיה וז״ס, לנוק׳. לתתם בפקדון,
לארץ.

 ג׳ כי הוא זה באופן החסדים וחילוק
 לא תית, של חסד אך לחג״ת, נותנין חסדים

 בזרועות, משא״כ א׳. שליש אם כי מכוסה, יהיה
גם לגמרי. ומכוסים סתומים שבהם שהחסדים

 כי לגמרי. מגולין כולם נ״ה. של חסדים ב׳
 אינו בתוכו, מכוסים החסדים אשר אמא יסוד
 ואפילו ת״ת, של עליון שליש עד רק מגיע

 הנוקבא, יסוד שהוא לפי מגיע, היה לא כאן עד
 עצמה, כשמרכנת כ״ז, על אך מאד. קצר והוא

שם. עד מגיעה
 מהם, א׳ ושליש חסדים ב׳ כי נמצא,

 ולכן מגולים. הם שלישים, וב׳ וב״ח מכוסים.
 מן כפול אורם המגולים, ד) החסדים ב׳ היו

 לב׳ מספיק שליש, וכל כפליים. המכוסים
 המגולים, ת״ת שלישי ב׳ לכן המכוסים. שלישים

 לעשות ב׳ ושליש לעצמו, לבד שליש מספיק
 באדרא. כנזכר ה) חדוהי, מבין דנוק׳ רישא
 מספיק וחציין ג״כ, נכפלים דנו״ה, המגולין וב״ח
לנוק׳. מוחין תרין נעשין ומחציין לז״א,

 אמא מיסוד וה״ג ה״ח ירדו כאשר והנח,
 קיבוץ וע״י כולם, נתקבצו ושם ז״א, יסוד עד
 מתתא לעלות החסדים חוזרין כאשר זד״

 בתוך יריח־. דרך כי מבחוץ, או״מ בסוד לעילא,
 ליסוד מבחח עולין תתד. או״פ, הוא היסוד
 המגולה החסד כי מ״ש עם והנה באו״כנ אמא

 הב״ח שגם עתד. א״כ לבד, החצייו הספיק
 א״כ או״מ, בסוד עתה נתגלו המכוסה ושליש

 להם מספיק חציים וא״כ לב׳, נכפלים הם גם
 אוה״ם וד,חצי הת״ת, ולשליש זרועות לב׳ עצמן
 ימין, דזרוע החסד שליש כיצד, למעלה. עלה
 עלד. שמאל, דזרוע חסד ושליש לחכמה. עלה

 לצד ז״א, לדעת שליש, וחצי ז״א. לבינת
לצד ז״א, לדעת שליש, וחצי החסדים.

הגבורות.

 להם מספיק דז״א שחב״ד הטעם וד,נה
 צריך ז״א נ״ה וחג״ת מהם, לכ״א לבד א׳ שליש
 שהחדב ו) לפי הוא, הטעם לכ״א, וחצי שליש

 רושם הניחו ושם דז״א, בדעת מתחילה היו
 אלו כל מבתי׳ גדולה הארד. והוא שלהם,
הארה אותה מספיק לכן יחד, ומתקבצים החדג,

מקומות ומראה הגהות
תקוך ושער פ״ב, המוחין nTל שער עי׳ ה) ר. ברכות ב)
פ״ב. הירח ושער פ״א, הנוקבא (דסו״י). ומוחין נ״א ג)
ר. ג׳ ב׳ דרוש שכ״ה ועי׳ שהחר״ג, נ״א ו) (דפו״י). החסדים כי זה ענין ,Tn ולכן נ״א ד)



מרז׳ פר? חכללים פוער

 חב״ד א״צ pVi ולשמו, לו רושם) (ר״ל ז)
 מז!ם לכ״א לבד, דחסד א׳ שליש רק דז״א,

דז״^ ספירות בשאר פשא״ב
 חסד שלישי מב׳ כי אמרנו, לעיל וד,גד״
 שליש מסמיק מ) בת״ת דז״א המגולים
 jn דנוק׳. כתר נעשה האחר ושליש לעצמו,

 שליש והצי נוק׳, לבתר הספיק לבד חצי כי
 מחציו יוחד ואדרבא, עצמו, דז״א כתר נעשר.

 לכתר ניתן מזזציו, ופחות ז״א, לכתר עלה
 הפטסד, שליש בחי׳ נשאר עדיין והנד, נוק/

 או״* בבחי' החסדים בחזרת עתה כי שבת״ת
 ג״כ עלד• שלו אור וחצי ג״כ, לב׳ אורו נכפל
 כנ״ל. דת״ת תחתון שליש חצי עם ז״א, לכתר

 דוגמת שליש, הכתר אל ג״כ עתה לו ויש
 מחצי נעשר, ז״א של כתר גם המוחץ. rהב

 נעשה שלה מנד,״י כי אמ* של התחתון ת״ת
דז״זב גופא ושאר מוחץ, ג׳

ז פרק

 כמו ט נוק׳. פרצוף ענץ נבאר ועתד.
 ת״ת וחצי דבינ* מנה״י ולץTג נעשה שהז״א,

 התחתון, ת״ת מחצי נעשית נוק׳ גם התחתון.
 נפקא דילד, רישא וד״נד. כמ״ש. דד׳א ופנה״י

* וד,טעם פב״ם. ולא מאחורץ,  אחוריים כי הו
 ולכן לחיצוני* אחיזר, בר״ם דש דינץ, הם

 בד,ם יתאחזו שלא יחד, האחוריים נדבקו
 אדב מפני יממו אחור השיב ח״ס החיצונים.

ט  נצבר, הכתוב כמ״ש ימין, נקראת המלטת (
 שתצא ראד היד, א״כ וא״* וגר). לימינן שגל

 פרצוף אודך בכל שוה עליונד,. יותר נוקבא
 התשובה קומתו. בכל החיצונים יאחזו שלא ז״א,
 החיצונים יטלים אץ דז״א ברישא כי הו*

 מתגלים שהחסדים ממקום לתת* רק להתאחז,
ט שם, האהוריי* לכסות נוקבא יוצאת שם ל

 ט ט) תדרי* שטעות ענץ תבץ, ובזה
 עצט, במלו משבע הם שד,שמעד, מאחר
* שהוא ט המלך, בחיי מודר הם וד,נדרים מל

ת שהוא  תפילץ, בסוד המלן, היי הנקרא בינ
* היי* הנקרא ר  חסת* השבועה למה א״* מו
* וחסעם מנדר. * נגד למעלה כי הו  אץ טנ
ט לחיצונים אחיזה  כמקום לתתא אכל ט
 לזום ונותן יתהלטן, רשעים סביב שם מלכו*

 עונשו לכן ש* ולד,תאחז לד,תחזק גדול כח
 חלץ מרים למד, י) תבץ, בזד, גם מרוב*

שמע* משא״ב מצו* ע״ד ט ור,סע* ב  ל
 המצו* מן גבוד״ין והם בבינ* למעלד, שד״נדרים

 בליל נדרים התרת וד׳ס עליה* חלין לכן
ט יוד,״*  ם״א1 (מעלץ) אנו יום שבאותו ל
טלת לנו דש הבינ* עד עולים]  להתיר י
מלט* היא השמעד, אך ש* אשר נדרים  ב

המצוד,. על הלה אינד, לכן
 דז״א דת״ת א׳ השליש ט לענין, ונחזור

 מג״ם וד,נה לזו״ן. כתרים ב׳ נעשד, המגול*
* דנצח  חזז״ן. ג״ס דנוקב* ימץ קו נעשה ז״
* של* שמאל קו נעשד, דד,וד, ומג״ם ״  מ
טד ומג״ם * די  לדרוחו ארוך, שהוא דילי

ק׳, אמצזד קו נעשה ממנו לכן דכור*  תו
שט» דמ״י

 יהיה העשירי ט המעשר. סוד תבין ובזד,
ט קדש,  דק מתחילה בד, היד, לא שהנוק׳ ל
 חהו של* המעשר שהיא לבד, א׳ נקודד,
 מבחח, באו ספי׳, הט׳ ושאר ועיקר* שרשה

 בתחלה ט הנ״ל. ע״ד םו״* שקבלה ממד,
* אחורי כשיוצאח  נקודה בסוד יצאה אז ז״

 י״ס בכל זו נקודד, נתפשטה ואח״כ מי׳, כלולד,
 זו נקודד, א״כ מז״* שקבלד, מה ע״י דיל*

א מעשר, נק׳ זו תקודד. עיקר, היא ט  נקודה ו
* טקרי

 נעשה שב* המוחין של הפניטות והנה
ה המגולים החסדים מאותן  הטותרין שט. ט״

 TnpD שהץ מה״ג שב* והדעת כנ״ל, ועודפץ
ד ט  קל* נשים של דעתן וז״ם מ״ל, ז״א ט

 ק״ל, והם הדו״* ה׳ הם ה״ג, ט ה׳, ק״ל ט׳,
 לד. אץ זהנוקבא Ji׳7n מה״ח הז״א דעת אן•
ט רק ואח״ב לבד, ה״ג שהם שלו, דעת ה

סקוסות mnm הנהון!
מ״* אות משפטט תזר )0 (ה״* בכ״י ליוזא רושם ר״ל תיבת ז)
נ״* שטעות י״מ נדרים ץ (ייו״י). הספיק מ מוסיף *א1 ח)
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 שבה, הוד עד מחסד שבה, ה״ג מתפשטים
 דוגמת שלד» ביסוד נכנסו כולן, כללות ואח״כ

בז״א. המתפשטים ה״ח
 מועילין הם שלה, ביסוד הנכללין ה״ג ואלו

 שלה) המ״ן מעלין הם (נ״א שלה, למ״ן לה
 ברישא, נייחין דנוקבא דיניו כי כ) בזוהר וז״ש

 הנקראים שלה שהמוחין לפי בסופא. ותקיפין
 שלוקחת מגולים, מד,חםדים נעשים הם רישא,
 ברישא, נייחין דילה דינין ולכן דז״א, מנ״ד,

 בסופא, ותקיפין אותן. ממתקין החסדים כי
 דינים אך בסופא. מתפשטין הגבורות כי

 התפשטות שם שאין ברישא, תקיפין דדכורא,
 התפשטות יש ולמטה, שבו מחסד אבל החסדים,
בסופא. נייחין לכן חסדים,

ח פרק

 בז״א הצלם פרקי כניסת סדר
השנים. ע״פ

 ובזה ראשון. ענין לבאר נחזור ועתה
 מקח מקחן הפעוטות ל) שארזי׳ל מד, תבין,

 שנים, ט׳ ובן א׳. ויום שנים ר מבן במטלטלין,
 גדול. הוא אז א׳, ויום י״ג ומבן ביאה. ביאתו

 דבינה, נה״י שהם המוחין כשנכנסין כי וד.ענין,
 שבו, ספי׳ לו׳ תחלה יורדין הם הז״א, תוך
 עליון ושליש שנים. ו׳ והם דח״ג, כח״ב שהם

 חדשים, וד׳ שנים ו׳ הם מכוסה, שהוא דת״ת
 החסדים כשהחרים אח״כ מכוסים. בחי׳ וכולם
 שנים ו׳ הם עצמם, אלו ספי׳ דרך אר׳ח, בסוד

 וח׳ שנים י״ב הכל הרי אחרים, חדשים וד׳
 בו׳ קודם ירדו הפרקים שאלו והטעם, חדשים.

 להגדילו, כדי הוא, מבפנים, ז״א של ספי׳
 שמכתר מפני החסדים, מכתר שירדו והטעם

 חדשים, וד׳ שנים הו׳ הם והנד, הטפה. היה
 עד יעקב נתברך שלא וז״ס ירידה, בסוד שהיו
 חסדים היו שם עד כי שנה, ס״ג בן שהיד,

 שנבקע. הבקיעה בסוד נתגלו, ושם מכוסים,
א׳ כל שנים הר כי יבקע. יעקב: אותיות וז״ם

 ועוד ח״ג, כחב״ד הו״ס ד& ס׳, הם י׳, כלול,
 שליש אחרוו^ שנים ג׳ הוא המכוסה, שליש

 שהוא ס״ג, שם וז״ם ס״ג, והכל שנים, מי׳
 דז׳א, החזה עד מתפשטת בינה כי בבינה,
כנ״ל. שנים ס״ג ושהוא

מבחוץ, לעלות החסדים חזרו אח״כ וד,נה
 או״א, מהארת הז״א שיקבל כדי או״מ, בסוד
 היו בירידה, תחילה כי בפגים. פנים דרך

 מקבלת אינה שהבריאה וכמו מכוסים, החסדים
 היה לא ז״א כן מסך, ע״י אלא מד,אצילות

 החסדים היו כי מסך, ע״י רק מאו״א, מקבל
 דאימא. גה״י מסך תוך מכוסין כולן שלו ומוחין

 גילוי, אור יוצר חושך, ובורא אור יוצר ה״ס
 דז׳א, חזה עד כי מסך, להיותו חושך, ובורא
 לצורך מתגלין וכאן מכוסין, החסדים יורדין
 החסדים חוזרים שנתגלו, אחר ועתד, עצמן,

 בדרך לו להאיר כדי או״מ, בסוד מבחוץ,
כלל. מסך בלתי אצילות

 ובחזרתן בירידתן כי לעיל, למ״ש ונחזור
 חדשים ד׳ וצריך חדשים, וח׳ שנים י״ב הוא

 מהשליש והם שנים, י״ג להשלים אחרים,
 הוא א׳ ויום או״מ. בסוד שחוזרין המכוסה,

 הרי דז״א, לגלגלת בינה ת״ת, חצי שבין אור
א׳. ויום שנים י״ג

 ב׳ היניקה זמן הלא כי אחר, באופן או
 דנצח ב״פ נכנסים אחרים, שנים ובד׳ שנים,
 ו׳ הם דז״א, ברישא אמא, דהוד וב״פ אמא,
 ויום שנים ו׳ מבן הפעוטות, סוד והם שנים,

 דאמא, יסוד של פ״ת כניסת תחלת שהוא א׳,
 מן מועט דבר שנכנס כיון לכן, ז״א. בדעת
 שהם לבד, במטלטלין מקח מקחן לכן הדעת,

 ומדין לדין, מרחמים המטולטלין ו״ק, נגד
מעשינו. כפי לרחמים,
 שנים ג׳ הם שנים, ט׳ עד שנים ומו׳
 ירכין הנקרא עליונים, ב״פ נכנסין ואז אחרים,

 שעורו אין כי בינה, דיסוד ופ״ע דבינה, דנ״ה
 א', שליש נכנם כבר וד,נה פרקים, ב׳ רק

 פעוט, נק׳ ואז שנים, ו׳ על היותר א' ביום
ויוס שנים ט׳ הרי היסוד, של פ״ב נכנם ועתה

מקומות ומראד! הגהות
נ״» גיסין ל)תבין. בזה גם ד״ה א׳ דרוש ר״ה ענץ הכונוח שער עי׳ כ)



סוי* ט׳ ח׳ טר? הפללים שער

 הדעת כל גמם כבר כי ביאה, ביאתו לכן א׳״
שלו.

הנוקבא, להתעבר מועלת זו ביאה אין אבל
 סוד שהם א׳, רום שנים י״ג בן שיהיה עד

 שנים, והג׳ החוזר. באור לעלות החסדים הזרת
ע החסד שליש עליית הוא מ  אל ימין, ח

 וב׳ הבינד- אל שמאל, דזרוע ושליש החכמד״
 ושנה שנינ^ ג׳ הם הרי בדעת, שליש הבאי
 נתגלה אשר המכוסה ת״ת שליש נגד הוא הד׳,

 י״ג הם הרי ז״א, לכתר ועלה ונתגדל, עתה,
 בינה, ת״ת חצי שבין אותו הוא א׳, רום שנים.

 הוא שנ^ עד ממקומו ויורד דז״א, לגלגלתא
 מהצי יותר שעלד, מועט, אותו ג״כ או א׳. יום

 שלו, הכתר אל ז״א׳ דת״ת המגולה שליש
 מהצי מהות הוא הנוקבא או א׳. יום חהו

 שנים י״ג נשלמו והרי שלה, בכתר שליש
א׳. ויום

ט פרק

דז״א נוקבא גדלות זמני

 זמנים בג׳ דז״א. נוקבא בחי׳ נבאר ועתה
 בתלת כלילת תלת בעיבור, כשהיה דז״א,
 היתד, מד. דגדלות ב׳ ועיבור יניקה. חמן

 הוא א״א כי ידעת, כבר והנה הנוקבא. אז
 בכולו, ומתלבש ומתפשט האצילות, לכל נשמד.
 דא״א, ת״ת חצי עד הם או״א כי ביארנו וכבר
 דתכב״ת, א׳ בעיבור והנה ולמטת משם וזו״ן
 נה׳׳י העלד. עצמו, א״א גם כי ביארנו, כבר
 ת״ת בחצי ונכללו שלו, תחתמ ת״ת וחצי

 ג׳ ג״כ, ז״א נכלל ואז שלו. ובח״ג עליון.
 נגדלד. לבד. נקודד. שד.יתד, נוק׳ ואז בג׳. כליל

 עת,T וכבר ישראל. הנקרא דז״א, יסוד כשיעור
 של רביעי פי׳: ישראל, רובע נק׳ היסוד כי

 ד׳ דגופא, שיעודד, כי היסוד, מדת הוא ת״ת
 היסוד, רביעית היתד. והמלכות הוא, בריתות

למעלד. מכללו ומלס־ת יסוד ועלו ומזנתעלו

 מעשה נגדל. היסוד הנד, כנ״ל, ת״ת בחצי
 היסוד כמדת מלכות תגדלד. עצמו, ת״ת כמדת
 רביעית ישראל, תבע בתחלת שהיד. כולו,

 כמדת המלכות נגדלה ביניקת ואח״כ הת״ת
 גם נתגדלה המוחין, בגדלות אח״כ ממש. הת״ת
שלת פרצוף תעשד, היא,

 היסוד סוף עד דא״ת ת״ת מחצי כי ודע,
 דא״א, יסוד ומעטרת לז״ת נשמד, נעשד. דא״ת
 מתפשט א״א כי נמצת ת״א. לנוק׳ נשמה

 עובר א״ס ואור כולו, אצילות בכל ומתלבש
 כולם. את מחיה ואתה נאמר, ועליו א״א, בתון

 בתוכם בהתלבשו העולמות כל מחיה הוא כי
כג״ל.

י פרק

דאבא מיסוד ומשה יעקב דרוש

 צל״ם שיש לעיל, שביארנו כמו מ) והנד.
 יש כד דז״א, לראשו ל״ם אותיות וב׳ דאמת

ת ראש על אבא, צלם בחי׳ ת סוד והם ד  חד
 תעשה דאבא, בנד,״י מתלבשים עטרין, וב׳

 ואה״כ ממש. אמא דוגמת צלם, בחי׳ מד,ם
 דאמא, נה״י תיד דאבא, נ) נה״י מתלבשים

 בנצח מתלבשת דחכמד״ בינד. כי זד,: באופן
 שיעז נמצת אמא. בד.וד דאמא, ובינה אמא.
ת ב׳ לד,ם ת בינות עם לא כי ח״ם, בינו  הו

 דאבת וחכמד. אבת הוד תיד דאמא, וחכמד,
 חכמות ח״ת חכמות ב׳ וד.ם דאבא, נצח בתוך
 דאמת חסדים הם דאבת ור,ד,״ג תתנה. בחח
 דאבא. וד.״ח אמא. ביסוד נכנסין דאמא, וד.״ג

 גבורות הנעשים דאמא, וד,״ח שלו החסדים מן
 דעות, ב׳ ג״כ הם אבת ביסוד נכנסין דאבא,

ה׳. דעות כי ודס
 דאמת בגה״י מתלבשים דאבת נד,״י והנד,

 ארור, והוא תכרא. הוא דאבא, היסוד תעד.
 וא״כ קצר. והוא נוקבת הוא דאמת ויסוד

כיון נמצא אמת ביסוד אבת יסוד כשמתלבש

מקו&וח ו&ראח הגהווז
וע״ה ד״מ הציציח דרוש תכונות שער עי׳ נ) י׳. דרוש קט״א דף הקדמות שער עי׳ מ)

סוס״ת כ״ו שער



mי״א י׳ פרק הכללים שער

 א״כ א/ שליש שיעור הוא אמא, 'סוד ששיעור
 ב׳ שיעור אמא׳ ליסוד חוץ אבא, יסוד יוצא

 סוף עד אבא יסוד ונמשך מגולים, שלישים
 הבל, פי׳: הבלים, הבל וז״ם עצמו. ז״א יסוד

 דז״א, מיסוד היוצא הבל כי הבלים, ב' הכולל
אבא. יסוד של וא׳ שלו, א׳ הבלים, ב׳ הם

 שבתוך החסדים, של הגדול האור מן והגה
 והוא דז״א, הת״ת תוך שמתלבש אטג יסוד
 לבטן לחוץ האור ויוצא בוקע מגולה, אור
 לשון יעקב, נעשה ושם דז״א, פנים מצד ז״א,

 וד,וא אורך, כשחר יבקע אז בסוד אור, בקיעת
 ב׳ כי יעקב, יצא יצא אך וזהו יעקב. אותיות
 אור הוא א׳ ליעקב. יש בקיעות, וב׳ יציאות,
 תוך ויוצא היסוד, שבוקע אבא, היסוד שבתוך

 לבקוע, האור שחוזר הוא, ב׳ בקיעד, ז״א.
 כי ז״א, בפני לחוץ ויוצא ז״א, מבטן ובוקע

 ולמטה. מהחזה הז״א, פני נגד יעקב של אחודיו
 אב״א, דז׳׳א, מאחורי רחל, יצאה עד״ז וכן

 והאור אמא, יסוד נשלם שם כי ולמטד״ מד,חזה
לחוץ. יוצא שלה

בז״א. הוא דאלפין, מילוי מ״ה שם והנה
 ס) בשליש שם מקומה וא׳׳ו. שבמלוי א׳ וד,נה

 שכלה אחר החזה, תחת דז״א, ת״ת של אמצעי
 אד,י״ד» והוא זו, א׳ מתגלית אז אמא, יסוד
 ואד,י״ד, אצלינו. כמבואר באדם, האדם דם בסוד

 והוא כנודע, אמצעי קו שהוא ההי״ן, במילד זו
 נקב, נעשה שם כי קנ״ב, גימ' וע״ה קנ״אג גי׳

דאמא. יסוד מתוך ז״א, תוך לחח אור ויוצא
» שהוא קנ״א, של זה שם כי ב׳, פי׳  גי

 באחור לרחל. לחוץ אור ויוצא נוקב הוא קנ״ב,
 ואז תתאד״ ה׳ נקרא והיא מקומה. שם כי ז״א,

 נקבה ונעשה תתאה, ה׳ עם זה, נקב נתחבר
 לכן לבד. לב׳ יש א׳ וכותל ז״א. באחורי
 כותל לו שיש ביעקב, םשא״כ נסירה, צריכד,
ח לבדו׳  ז״א בין הפסק ויש הז״א, מכותל ח

 לז״א, לחח היוצא אבא שאור באופן קב,rל
 מיסוד יוצאת שהיא ההארד, אך יעקב, נק׳

 ח״ס משת ז״ס בפנים, ז״א בטן תוך אבז^
מלבר. מעקב מלגאו, משה

 בדעת הוא א׳ למשה: יש בחי׳ ה׳ והנה
 בשליש ב׳, אבא. יסוד שם כי עצמו, ז״א

 בין רחב מקום יותר שם כי המכוסה, עליון
 ב׳, בחי׳ הוא ואז מבדעת, יותר הזרועות,
 הבחי׳ זו וכנגד דאבא, היסוד שם שמתפשט

 מד,ביט. ירא כי פניו משה ויסתר במשה, נאמר
 בשליש ג׳, בחי׳ ומכוסה. סתר בחי׳ שם כי פי׳,
 ושם אמא, מיסוד צאתו אחר האמצעי, ת״ת

 משה נבואת כי בזוד,ר, וז׳׳ש משה, נבואת היתד,
 כי פי׳, נוקבא. מן הנביאים ושאר דכורא׳ מן

 ושאר ז״א, שבתוך אבא מיסוד מתנבא משה
ז״א. תוך בהיותם אמא, מיסוד הנביאים

 יסוד תוך אבא יסוד כשמגיע ד׳, בחי׳
 פי׳, שת וחשופי וז״ס שת. בחי׳ הוא ואז ז״א,

 הערלד, כשמסירין יסוד, מקום שת הוא כי
 האור ונחשוף] [ס״א ונתוסף מתגלד. מהיסוד,

שת. חשופי וזהו שם, אשר
אבא, מיסוד היוצא הבל הוא ה׳< בחי׳

 וז״ס הבל. בחי׳ הוא ושם ז״א, ליסוד חח
 חטא, הבל וד,נה ״הבל. ״שת ״משה ר״ת משה,

 שאור רוצה היד. שהבל פי׳, בשכינה. שהביט
 ליעקב, ויוצא בוקע וד,וא אבא יסוד מן היוצא

 לרחל, ליתן לאחוריים, להפכו הבל רוצה היה
 שרצה בשכינה, הציץ וזהו שכינה. הנקרא
 הנוגע אור מאותו בשכינד״ ולהציץ להאיר
ליעקב.

יא פרק

 ומ״ם ותבונה ובינה המדבר דור
עומדים. היו בנם שבלוחות

 זו״ן כי לעיל, שביארנו מה עם והנה
 תבין בזה יעקב, משא״כ א׳, בכותל מתחברים

 ואתם לא״י, בכניסתן לישראל משה מ״ש סוד,
 כי היום. כולכם חיים אלהיכם בה׳ הדבקים

 לא״י, הנכנסין וישראל זו״ן, הוא אלהיכם ה׳
 וזהו אב״א, דבוקים הם אשר זו מבחי׳ היו

דור המדבר, דור אבל בה׳. הדבקים ואתם

סקומות ומראה הגהות
ד״א. הפסח. דרוש הבונות שער עי׳ ס)



י״א פר? חכללים פזער

 דגוקים היו ולא יעקס פבחי׳ שהיו דעד^
 לא״י, נכנסו ולא בלם, פתו א׳, במהל

שלהם. דואה םשה היה
 היה «שה לפה טעמים, כמה p^ ובזה

 דור דעד» דור נקרא ולמה שלהם, רועד,
 ישבו ולמד, להם. התורד, נתנה ולמה ר.מדבר.

 בהם, משד, מעא לא ולמד, במדבר. שנד. סד
 אך נבונים. בדים מצא ולא היל, אנשי וק

 אמא, יסוד מתור יוצא אבא יסוד בי זענין,
 בחי׳ לחוץ יוצא ושם ולמטד״ מהחזד, מתגלה

 אחורי לאד״ בחי׳ שיצאה כמו והנה עקב.
ת יעקב. דעת אחורי כן דז״א, זדעת תא  בחי׳ י

 דער״ דור נק׳ לבן יעקב. של נוק׳ אחרת, לאה
3יעק של דעת מבחי׳ היוצאים ררר

 נסתלק מאליו אבא, יסוד בהסתלקות והנה
 ששרשו להיות משה, לכן משם. הנמשד דעה, תר
 המדבר. לדור רועה היה לכן אבא, מיסוד היה
 הנכנסין אותן לכן מלבר. דעקב מלגאו, משה כי

 סי', בה׳, הדבקים ואתם משד״ לד,ם אמר לא״י,
 לא״י. לד.כנם ותוכלו כולכם, חיים ת״ת שהוא
 אבא, יסוד הוא שמשר, להיות דעה, דור אבל

 ממילא משם, ג״כ המה דעדי ודור שלד.ם, הרועה
 הם מלם כי הם, גם נסתלקו משה. כשנסתלק

 לא ולבן לארץ. נבנסיז ואינן חכמר״ מבחי׳
לארץ. דעד״ דור ולא משה. נכנם

 מיסוד התורד. בי התודד״ להם ניתנה ולמ
א שנבקע אבא, מ  היה וזה לחוץ, האור ד

 לכן הד״י̂ז בקיעד. מן יצאו הם שגם בזמננו
 הוא דיודיץ ע״ב שם כי במדבר. שנד. מ׳ ישבו

 שהוא יודין, ד׳ בו ויש בחבמד״ שד.וא באבא,
 חיל. אנשי דעה בדור משד.1 מצא לכן מ׳, גי׳
 שלישים ב׳ שהם כ״ד, ב״ד צדה, גי׳ הי״ל כי

 ע״* של בשם כי מד.חזה. המגולים אבא. דיסוד
 גימ׳ ב״ד, ב״ם הם שלישים וב׳ ,rכ ג״ם יש

 חי״ל, גימ׳ המגולים, שלישים ב׳ שהם ר״ח,
 מצא לא מבינה, הבאים נבונים, אבל מ׳׳ח. גיס׳

 רק ליעקב, כלום משמש אינו דבינה יסוד כי
 שלם, בפרצוף יצא שיעקב הטעם, חדיו לזדן.
מו הוא מ בז״א, דבוק ואינו בפ״ע, בכותל ל

מג מימר לקה ץ, אן* א מד נאים שניהם זו  מי
מ j״n לוקה וזה ה״ה. אקה זה אמא, w ל r 

 נמרז^ וצרימם א׳, בכותל מחוברים שניהם
זעירא, וד׳ רבתי, ד׳ שיש כמו

 התחתונה ובהי׳ לאה, עליונה בהי׳ בשמנד״
 דלתות ב׳ אלו, בחי׳ ב׳ באמא יש כן רהל,

 וכיא תבונד״ תחתונה ד׳ מנד״ עליונד. ד׳
י״ם. בהם יש מאלו

מ שיש ודע,  P אלו, בחי׳ ב׳ ג״כ בז
 P ולמטד״ דאמא מהחזה הוא שיעורו הז׳א
 ולמטד״ דד׳א מד.חזד. מדו, עד״ז היא רחל
ד לתתא יעקב שיש כפו וא״מ הכל. מ״ל  מג
 יצא במקומו, למעלד. כן דשבינה, התחתונד. בחי*

עליתה. חכמה מיסח• יוצא וד.וא אחר, יעקב
א והענין  הדעת סוד שיש במו בי הו

 בזווג למטח p זתג. בשיש באדא, לפעלו*.
 תחתוגד. בחי׳ עם תמגד״ הנקרא התחתונד״ בחי׳

 בשכינה. למטר. לכן אחר, דעת יש ג״כ דאבא,
 עליתות בחי׳ שב׳ וכמו אלו. בחי׳ ב׳ יש

 כא׳. נכללין תחתונות בחי׳ ב׳ כן בא׳, נבללץ
 תואמים ודרו וז״ם, ה׳. דעות אל מ ת״ס.

 שהוא התחתון, יעקב בחי׳ שד.וא מלמטד,.
 תאומי״ם, תמי״ם, יד,יו דחדיו ולמטה, מהחזד.

 ראש עם בשוה שוה שהוא האחר, יעקב הוא
 ישראל, נק׳ הכל סוף, ועד ומתחילה ז״א

 מלפניו. ג״כ יעקב יצא רחל. אהrש ממקום
 עם מזדווג וישראל רחל, עם מזדווג ויעקב
 עמה וישכב ע״פ ע), דצא בזוד.ר ח״ש לאה.

א בלילה  על הכוונה מ יעקב. הזכיר ולא הו
ישראל.

 כשיש א׳, בחי׳: ג׳ לה יש בינה בי ודע.
 לה כשאין ב׳, בינה. נק׳ ואז אבא, עם זווג לה

 לבדד,. כשעומדת תבונד״ נק׳ ואז אבא, עם יחוד
 נקרא הז״א, תון למטה ומתפשטת כשיורדת ג׳,

 איש גק׳ למעלד״ עולה וכשז״א תבונד״ ג״כ
 למעלה, אותה לנד,T פירוש. לנה.T תבונות

 עולה תבונה הוא ותבונות, ז״א, הוא ואיש
 אמר עמו, למעלה עולד, כשד.יא עמו, למעלה
ז״א שעלה ואחר יגביהנר״ פירוש ידלנד״

 מקומות ומראה הגהות
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י׳׳א פדר, הכללים שעריח

ואז אבא, עם הבינה נתייחדה אז למעלה,
 במדרגה עלו כי ■בינות. תבונות, הב׳ נקראת
הוא. בינות עם לא כי וז״ס, בינ׳. הנקרא' עליונ',

הוי״ה. של יו״ד הוא אבא, מציאות כי ודע,
 במלואה, ע״ד והנה א״א. היא יו״ד, של וקוצו

 י׳ תכה והנה יו״ד. כזה; אותיות ג׳ בה יש
י׳ תכה ואח״כ ס׳. גימ׳ ו׳, י״פ שהוא ו׳, על
מתייחדת בינה כאשר והנה מ', גימ׳ ד׳, על
 שהיא סתומה, ר״ל ס] [נ״א D נק׳ אז אבא, עם

אותם. וסותרת האורות, כל שמקבלת סתומה,
 לד״יות ירד, של הד' כלפי נטוי ראשה הו׳ לכן

 אבא וכשאין לאמא. אורות משפיע שאבא
 היא אלא עכו, מזדווגת שאינה לאמא, מישפיע
 ר״ל מ׳- ופי׳ פתוחה. מ׳ נקרא בנין, על רביעא

 וז״ס לבנין. משפעת כשהיא פי', משפיע.
 היא וזו בינה, על פ) בזוהר הנז׳ מ״ס אותיות

 יו״ד, באות שהיא בחכמד, כשהם והד׳. הו׳
 ה, אות שהיא בבינה ובשהם לד׳. קודם ו׳ אז
 ה. כזה ד״ו, ה׳, צורת כי לו׳, קודם ד׳ אז
 יושבת אז ה׳, סוד שהוא ד׳ תחת כשזעא״ו אך
שהוא לד׳ קודם וכשהוא׳׳ו ראש. בלתי זו ו•

ד׳. כלפי נטוי ראש לה יש אז יו״ד, סוד
אבא, עם מזדווגת כשהיא כי כנ״ל, והכוונה

 בסוד אבא שמשפיע ראש, לה יש ר אותה אז
 ה׳, בסוד כשהוא אך כנגדה. הנטוי ו׳, ראש

 לה אין ו׳ אותר. אז אבא, עם זווג לה אין אז
 אבא ואין למעלה, נשארים האורות כי ראש,

 נשאר ו׳ של ראש ואותו לאמא, אותן משפיע
 ומבואר ה׳. אחורי העומדת יו״ד, בצורת למעלה
 וחכם בסוד ה, כזה ה׳, צורת בסוד אצלינו
ראש, בלי ה׳, תוך של ו׳ אמנם בבינה.

שלו. היסוד עד ז״א בכל ומשפעת מתפשטת
 הנקבה, של דעת בינה חכמה כי עתT וכבר
 כנודע. דז״א, דנה״י עליונים פרקי ג׳ נגד

 ז״א, תוך מתפשטת דבינר״ ה׳ של זו ר והנה
 חכמד, עד משפיע שאמא נמצא שלו. היסוד עד

יותר. ולא דז״א, דנוק׳ דעת ובינד,
אבא, עם למעלה היא כשאמא דע, וד.נד,

דכירא. מן המתקבלת נקבר, בערך נקבה, נק׳ אז

 אז להם, ומשפעת הבנים, על רובצת וכשהיא
 וז״ס בנוק׳. המשפיע הזכר דוגמת דכורא, נק׳

 שיש הכח מוריד הוא כי זכור, משכב עונש
 המשפיע אבא את וגם למעלה כשהיא באמא
 וז״ס דז״א. נד.״י עד ומורידן למעלה, באמא
 וארד׳׳ד. דיודי״ן, הוי״ה גימ׳ שהוא זכור,

 וד,ם זכו״ר, גימ׳ ושניהם וקס״א, ע״ב דיודי״ן,
 דז״א, רגליו עד שהודידן להורות רג״ל, גימ׳
 יכול שאינו לגמרי, הז״א מתבטל כביכול ואז

 ואז מקומו) את (שירשו ההם. האורות לסבול
 וז״ס בלע. וימת כענין לגמרי, מתבטל כביכול

 בה, אתה תועה פי׳, תועבה, הנקרא הזה העון
 הבנים, על אמא שהורדתר, חושב אתר, כי ר״ל

 אותד. עושה ואתו: לנקבד״ כזכר להם ומשפעת
 על תשובה ולבן עמה. שוכב שאתר, נקבה,

 ב׳ כמספר תעניות, רג״ל שיתענה זה, חטא
 ויכוין למטה. וד,ורידן חטא שבהם הנ׳׳ל שמות

 שנמצא עד מהם, א׳ חלק יום בכל להעלות
 וכן דע״ב, א׳ י' מעלה הראשונים, ימים שבי׳
 נגמר ואז תעניות. רג׳׳ל שישלמו עד עד״ז,

במקומן. למעלה להעלותן
 באחוריים גם פגם, גרם הזה, החוטא ור,נר,

 בד,ם גם לכן למטה, שהורידן הנ״ל, השמות של
 תשכ״ח. גים׳ ותקמ׳׳ד, קפ׳׳ד והם תיקון, צריך
 מר,פנים, היא הזכירר, כי תשכ״ח, אל זכו׳׳ר וזהו

 שהוא רג״ל ג״פ וד,נה מד,אחורים. היא וד״שכחה
 א׳ חלק כשמתקן א״כ תשכ״ח, גיס׳ זבו״ר,

 חלקים ג׳ עמו ולתקן להעלות יכוין מר.פגים,
 ראשונים, תעניות בי׳ כי נמצא מהאחורים,

 ל׳ ומתקן כנ״ל, דע״ב ראשונה יו״ד מתקן
 של ב׳ יו״ד מן י׳, יו״ד שהם דאחוריים, חלקים

 ג׳ והאחוריים א׳, רג״ל הפנים כי אחוריים,
 תעניות, מרג״ל האחרון התענית וביום רגלים.

 הפנים כל ולד,עלות ביחד, הכל לכלול יכוין
 תשכ״ח. שהם האחוריים וכל הרג״ל, שהם
או״א. של במקום ולד,עלותן אחת, בבת

 כי כנ״ל, בינה של מ׳׳ם לענין ונחזור
 שהוא לפי ם׳, בסוד בהיותם לבינד״ זכה משד,
מלבר, שד^א יעקב אך מלגאו, אבא צ) יסוד

מקומות ומראה הגהות
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יםי״אי״ב פרין הכללים «ער

 שהיא מ׳״ בסוד בהיותה רק לביגד» זכה לא
 ם״ם ק) שארז״ל וז״ם בנין. על רביעא כד

 ב׳ הלא כי פי׳, עומדין. היו בנם שבלוהוו^
 בהיותה כי כנ״ל, ותבונה, בבינה יש בהי׳
 שבה, ו״ם כנגד שהיא ס׳, נקרא אבא, עם פב״ם
 זווג, בלי בהיותה מ׳, ונקרא דה״ב כח״ב שהם

 ח״א בז״זב שנכנסת שלה תהתונות ד׳ בערן
 ר והם כנ׳׳ל, ד׳, ף נק׳ בחי׳, ב׳ באלו ג״כ,

 שנכנסין ה״ג, כחב״ד שדט שבו, עליוגות מדות
 החזה. עד שלו, ת״ת שליש עד דאמא נה״י
 גם בינה. יסוד בזס שאין שבו, תנה״י הם וד׳,
 פרצוף הוא הו׳, שהוא עליונות ו״ס כי דע,
 פרצוף הוא הד׳, סוד שהם תחתונים, וד׳ א׳.
 שהם הבינה, של מ״ם סוד ג״כ, ולמעלה ב׳.
 א׳ פרצוף אמא) (נ״א ז״א, והנה פרצופים. ב׳

 י״ה. בן פי׳, בינה. נקרא שבו, עליונים ד שהם
 נקרא שבו, תחתונים ד׳ שהוא ב׳, ופרצוף
 היו בנם שבלוחוו^ מ״ס וז״ם ובו^ בן תבונה;
 של שהיא מ׳, של נ״ה הם הלוחות כי עומדין,
 שלם פרצוף ממנה ונעשה תחתונה, תבונה
 נעשה בחי׳, ר שהם למעלה, ס׳ וכן מי״ם.

הוזב נם rשע ודאי באמא, די״ם גמור פרצוף
 הוא שבינה כפו כי אחר, באופן נאמר או

 ר כי מ׳׳ם. בו יש בתבונה גם כנ״ל, מ״ם
 מ׳. הם תחתונים, וד׳ ם׳. הם שבה, העליונות

 ז׳ הם ר, כי בבינה. כנ״ל דד, נקרא וג״כ
 נקרא מ׳ והנה תחתונים. ד׳ הם וד׳, עליונים.
 תנה״י שהם שלר״ תחתונות ד׳ הם כי תבונה,

 שכל נמצא, והנה בז״א. נכנסין והם לבד, שלד,
 הנ״ל, ו״ד מ״ם שד,ם בחי׳ בכל התבונד״ פרצוף

 דבינה, תנד.״י תחתוניות, מד׳ אלא נעשה לא
 נקרא בינר., של זו מ׳ וכנגד «׳, בינה ונקרא

 שנכנס ומה נלקחה. משם כי מ׳, תבונד. ג״כ
 שהם לבד, חציו רק אינו בז״א, התבונה מן
 ר) היא אשר שבדי, תחתונות ד״ם שלה, מ׳

 היא התבונה, כל כי עלאד,. הבינד, של מ׳ חצי
 הצי כי נמצא עלאד,. הבינד• של אהדונה מ׳
בדא. נכנם לבד מ׳

כי עומדין, היו בנם שבלוחות נדם ח״ם

 הוא שבלוחוו^ ופרם ח״א, נ״ד. הם הלוחות
 שבו. ראשונות ו׳ למעלד״ ס׳ שדיוא ז״א, כללות

 לא אייו מ״ם כללות ובל שבו. ד״ת למטה׳ מ׳
 שר.יא עלאה, בינה של מ׳ •חצי p רק נתהוו,

 עלאה. בינד, של מ׳ הנקרא התבונה, של חצי
 מ״ם בחי׳ כל מתקיימים הדייא׳ מ׳ ובחצי

זד- הוא גדול ונם הז״זב שהוא Jשבלוחוו
 הפה שמן דע כי אחר, באופן יאמר או

 ואין כולו, לדא המקיף הבל יוצא אמא, של
 שרביעה בעת רק לז״א, ומקיף יוצא זה הבל
 וכאשר לז״א. וחיות קיום לו לתת כדי בניד» על

 מסתלקת הארה אותה גם בנין, מעל מסתלקת
 קיום לו להיות אפשר ,to לא זה כפי מז״א.
 עומדין. היו בנם וזדיו נס. ע״י לולי לז״א.
 באותד, לזדן, ומקיימם המעמיח הזד- הנם וסוד
 עם לד,זדווג כדי מעליהן, מסתלקת שאמא שעה
 וד,עמדד,י לד,ם קיום הנותן הוא זדי ונם אבא.
 לז״א. Tומעמ מקיים דאלפין, נדד, שם והוא
 שמות וב׳ לנוק׳ מעמיד ה״ם, גימי את״י, ושם
 4שבלוזזוו מ״ם כי נ״ם. גיס׳ ודי״ם מ״ה אלו

א שד,ם » הנק׳ ד ד  שהם בנס, עומדין הם נ
הנ״ל. שמות ב׳ כמנין

יב פרק

תפילין. וסוד לאה פרצוף

 ונדי״י תחתון, ת״ת חצי הלא כי ודע,
 הראשונד. ודיבחי׳ ז״א. תוך הכל נכנם דאמא,

 כי בתחלד- דתבונד, מלמת היא שנכנסד,
 בדעת ומקומד. כנודע. בראשון, נכנם התחתמ

 מכה ז״א, דדעת מהאחוריים כנגדר. ושם ז״א,
 ודם, מאחוריים. לאד, יצאה דמלכות, זו הארד,

 ש) תפילין. של קשר למשד, הקב״ר, הראדיו
 עצמן דדא מהמוחין האוד. כ״כ לר, שאין ולפי

 לבד. עור בחי׳ היא לכד לבד, המלמת p רק
 הם עצמן, התפילין אד תםילץ. של קשר שר,וא

 שדיס פרשיות, ד ובתוכם עור, של הבתים
דז״זב במצהא הבולטים עצמן. יןnpד, הארת

ק״ד. שבת ק)
מקומות ומראה הגהות
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י״כ פרק הכללים שער

 ונימין שערות לו יש הא״א כי והענין,
 ראש על נמשכין א״א, של הנימין והנה וקוצין,

 גדול, אור בתוכם יש אלו, נימין וכשיורדין ז״א,
 ד׳ מהארת ואז מאחוריו, דז״א ברישא ומכה

 ארבעה יוצאין הנ״ל, ההכאה בכה דז״א, המוחין
 של האור חוזר ואח״כ התפילין. בחי׳ בתים

 אחוריו עד וחוזרת שם, אשר דאמא מלכות
 לאה, נקרא וזה תפילין, של קשר ומוציא דז״א,

 שהם חב׳יד, שהם שבה, מוחין ד׳ בה ונעשה
 שמוח ד׳ של אלפין, ד׳ וז״ם כנודע. מוחין, ד׳

בשכמל״ו. של היחוד בסוד כתבנו אשר אהי״ה,

 סוד ואח״כ לאה, פרצוף נבאר ועתה
 ומשם דז״א, חזה עד מגעת לאה והנה התפילין.
 נוגעת מלכות אין ת) וז״ם רחל, מתחלת

 שתכלה עד כי נימא. כמלא אפו בחברתה,
 מלכות מתחלת משם אז ממש׳ לאה עלאה, מלכות
 שארז״ל ה׳, יראה ענוה עקב וזהו רחל. תתאה,

 עשתה לסנדלה, עקב ענוה שעשתה מה א)
 לאה. בחי׳ היא ענוה כי לראשה. עטרה יראה
 בינה, שערי ן׳ עד עלה כי השיגה, שמשה ולפי
 לאה, מקום עד השיג כי מאד, עניו נקרא לכן

 שם לאה, שהיא ענוה עקב שנשלם ובמקום
 נקרא שלה ובחינת רחל, של העטרה מתחלת

 יראת נקרא היא כי פי׳ ה׳. יראת היל אשת
ה׳. יראת וזהו הוי״ה שהוא מז״א היוצאת

 ימין, זרוע שהוא דז׳׳א, מהחסד כי ודע,
 חח״ן. שהוא דלאה, כולה ימין קו כל נעשה

 נעשה משם, מג״פ גבורה, שהוא שמאל, ומזרוע
 עד דז״א, אמצעי ומקו בג״ה. דלאה שמאל קו

 כי ודע, דלאה. אמצעי קו כל געשה החזה,
 בבקר ויהי ח״ם׳ לאה. עם ז״א זווג הוא בלילה

 אלא אינו ורחל, יעקב וזווג לאה, היא והנה
 שחרית בתפלת לכן השחר, תפלת בעת ביום,

 ובתפלת אהבה. שמעורר חסד כעין היא [הז״א]
 ב׳ וע״י לראשי. תחת שמאלו הוא מנחה,

 ב' בין לאה נתונה ומנחה, שחרית התפלות
תפלת לכן מוכן. הזווג וכבר דמלכא, דרועין

 של ובק״ש הזווג, מוכן כבר כי רשות, ערבית
הזווג, נעשה שחרית) (ס״א ערבית

 (נ״א ערבית, של ק׳ש ע״י כי חיים ונלע״ד
 עצמד״ ק״ש בזמן ולא הזווג, נעשה שחרית)

הע^ד,. עד הזווג אין כי
 לתפלת עשאוהו והחרבן, הגלות לאחר וחגה

 מתדבקים אז הדינין כי והטעם, חובה. ערבית
 רחל, כי כנודע. דינין, כולה לאה וגם בז״א,
 נגד עומדת היא עכ״ז ה״ג, בה שיש אע״פ
 הה׳ג לכן מגולין, החסדים שבהם דז״א, גה״י
 דנוקבא דינין ז״ס כי קצת, ממותקות שבה

 החזה, עד עומדת היא לאה אך ברישא. גייחין
 להזחוג הז״א וצריך סתומים, החסדים כל ששם
 שהזווג באדרא, כנזכר שבה, הדינין למתק עמה,

 ה״ג לבסם מדכורא, היוצאים החסדים הם
 כי חובה, עשאוה החורבן, אחר לכן דנוקבא.

 עם לזווגד, לנו וצריכין רבים, דיניו בד, יש
 מ״ש סוד הוא שביארנו, ומה למתקה. ז״א

 תפלת סוד למתבע גברא,דאתא לההיא רשב״י
ע׳׳ש. דמלכא, דרועי בין דאיהי ערבית,

הראשונד״ לילה בחצי לאה והרי וא״ת,
 ואיך למטה, הוא ח״א ויסוד חזה, כנגד היא

משיל הוא, הענין אך לאה. עם ז״א מזדווגים
 דיסוד עליון שליש עלה י״א, כשמתגדל כי ב)

 זווג הוא וT ועל ז״א, ת״ת נעשה וממנו ז״א,
 לאה מתפשטת ואילך, לילה ומחצי דערבית.

 בבקר, הוא הזה והזווג דז״א, סיום ער
 לילה חצות אחר רחל, ואמנם השחר. כשמשחיר

 ותקם וז״ס, לבריאה. ויורד נקודה, בסוד היא
 לנערותיה, וחק לביתה טרף ותתן לילה בעוד
 טרף לתת לבריאה, יורדת כי העולמות, שהם

העולמות. שהם לביתה,
 אותו ע״י לאה, של הגדול האור מן כי ודע

 משם חצות, אחר למטה שמתפשטת התפשטות
 למה תבין, ובזה דבריאה. מוחין רחל לוקחת

 כי וד,טעם, קודם. יד, של תפלה מניחין אנו
 מלאה רחל שלוקחת הארה, מסוד הם אלו

תורה, ע״י דז״א, המוחין אמנם לילד,. בחצות

מקומות ומראה הגהות
ה״ג. ס״א שבת ירושלמי א) יומא ע״א, ל׳ שבת ע״ב, מ״ח דף ברכות ת)

ג׳. סרק ם׳ שער עי׳ ב) עיא. כח מו״ק ע״ב, ח לי



ספרהי״ני״ג סועערוזנללי

אגו  ז״א מקבל אחרונד•״ לילה בחצות קודין •
 שאנו תפילין יT על כד ואחר המוחין. הארת
מ מי הא״א, ג) בטש אז ביום. «יזז  דשערי ק
 וז״ם.ך) מקיף. אור בסוד ומאיר ת״א, סיישא

1.*̂  והתפילין ז״א. הוא הקב״ר. תפילין. נית0»קב
 ?ףש. קורין כשאנו ואח״ב אורות. הכאת הוא
 לתת ור.יהוד לז״א. תפילין יש כבר

דבריאר.. זרץ לזווג התעוררות
א מוחין הד׳ כי ביארנו, וכבר  כשיוצאמ ח״

 נכנסין אח״ה דצלם. מ ור,ם ד׳, הם מבינר»
 דצלם ל, סוד וד,ם ג׳. ונעשית דתבוגה, מה״י
 בחי׳ רמז סוד הוא באויר, הפורח מגדל וז״ם,
 דתבונה, מלכות סוד שהוא שם, אשר לאד,

 דשערי וקוצי ליסוד, ספיד שהוא הארד, מקבלת
 בכח תפילין שם ונעשה שם, בטש דעתיקא

 צלם בעבור כי ה) בזוהר כמ״ש צלם, אוחו
 בצלם אד וז״ם׳ תחניות. צלם לו יש בו״ד,

 הפורה מגדל הוא צלם שאותו וזה איש. יתהלד
ועובר). [ס״א באויר. הפורח כעוף באויר

 דצלם, צ׳ בסוד שלמטה כמו והנד.,
מאין אז דז״א, ברישא המוחין שנכנסין  י
 שם יש שכבר דצלם, ל בסוד כאן כן תפילין.
 שלא דצלם. ם בסוד משא״כ דתבונד.. מלכות

 בטש צלם, של בל אד עדיין. מוחין נתלבשו
 ובדקות בכה, תפילין ויצאו דא׳׳א, קוצי שם

 בסוד לאד״ ג״כ נעשית ואז מעלה, משל יותר
 שהם ו) שבת, של התפילין סוד הם ואלו אר׳פ.

 שבת, וכשבא דצלם. ל בסוד מד,ראש, למעלה
 ל׳ דסוד המוחין אלו שהם חדשות, פנים בא

 התפילין, בסוד מראשו, למעלד, שהיו דצלם.
 ונעשו בראשו. הראשונים נכנסו בשבת, ועתד,

 פנימית נעשו הראשונים, והם חדשים. מוחין לו
 כי בשבו^ תפילין מניחין אנו אין לכן עתד״

 היו ובתחלד, פנימיות ממוחין נעשו התפילין
ללאה. או״פ בבחי׳ וד,יו לד׳א, מקיפין

 של ל׳ בחי׳ אחר כי לענין. נחזור וד,נה
 אחר ללזמן. ואר׳פ לז״ז^ תפילין שהם הצלם,

ד דצלם צ׳ בחי׳ והוא בז״א, המותץ נפנסין ג

מי בטש ואז כנ״ל,  ברישא דא״א דשערי ק
תאץ דד׳א,  לאחור, הר,כאר, וחוזרת התפילץ, וי
 נעשה ואז לאה שהיא תפילין של קשר דצאר,

לז״א. ופנימית ללאר״ מקיף אור

יג פרק

הנסירה סוד

ח  אלד,ים ה׳ ויעל הפסוק, מ״ש כי ,3ו
 המוחין כי הענין, דישן. האדם על תרדמד,
 בנוקבא. מכנסין ממנו. מסתלקין לז״א, הבאים

 שבהם. המוחין עם ותבונה, דיש״ס נד,״י שהם
ע״י שלא בד״ ונכנסין מז״א. מסתלקין והם
תרדמה אלד,ים ה׳ דפל וז״ה כבתחלה. ז״א
 לפי ברחל, נכללת לאה ואז ממש. האדם על

 ועתד, כנודע. דז״א דישא אחורי יצאת שלאה
 העולר, ברחל ונכנסין מז״א. יוצאין שד.מוחין

לאה. בד. נכללת ואז דז״א, ברישא למעלר. עד
 מז״א, נסתלקו שהמוחין כיון א״כ וא״ת,

 להזדווג עתד. יכול האיד א״כ לגוקבא. וניתנו
 מקבל הדורמיסה, ע״י כי הוא, וד.ענין עמד,.
 והזווג מאד׳ה מעולים, יותר חדשים מוחין ז״א
מוחין לו שיש בהיות עליה, יותר אז הוא

 פי׳, מצלעותיו, אחת ויקח וזש״ה, מלמעלה.
ז״א. הוא האדם, אל ויביאה ומ״ש שנפרד.
 ממנו, יונקת היא ז״א, אחורי בהיותה שתחלה

 של האור ע״י כולנ^ שלר, הכלים נעשין ואז
 שהוא אלהים ה׳ ועתר. לאחור. היוצא ז״א,

 ועשאוד.ו מאחור, שהיו שלה הכלים לקחו אר׳א,
 אל ויביאה ואח״כ הז״א. כמו שלם, פרצוף
 לאחורי חזרר. אדה״ר, וכשחטא פב״^ האדם

ז״א.
ז״א. באחור היא ,pהחר אחר עתר, גם

ח החול, ימי כל  פב״פ. עולה שאז משבו^ ח
 פב״פ, אותה מחזירין אנו תפלתנו, ידי על אד

 עוזר פלד בסוד בחול, ואפילו ולמטר.. מד.חזד.
חוזרת התפלד״ ואחר פמבואר. ומגן. ומושיע

א ג) (זו׳ו). כ*י קוצא ההוא נ׳
ר. ברכוה ד)

מקומות ומראה הגהות
קס׳׳ז. דף הקדמות שער עי׳ ה)
נסלם. ו״ה אות השירים w ד׳ה עי״ ה



י׳׳ג פרק הכללים שערכב

 היו הראשונים חסידים לכן, כבתחלה. לאחור
 התפלה, ואחר התפלה, קודם אחת שעה שוהין
 אחר פב״פ הארת לעכב כדי בתפלה, ושעה

 לאחור התפלה אחר תכף תחזור ולא התפלה,
 כנ״ל, ברחל נכללת שלאה כמו כי ודע, ז״א.
 עם התבונד, נכלל חו״ב, בזווג למעלה כך

 היותם עם הבחי׳, אלו שנכללו וטעם הבינה.
 שבינה מפני הוא, הטעם בפ״ע, פרצוף אחד כל

 דאצילות. י״ס של עצמיות, ספירות ב׳ הם ורחל,
 הנמשכות הארות רק אינם ולאה, תבונה אך

 הנקודה עם להכלל יכולות ולכן לבד, מבינה
י״ם. של עצמית

 תוך דאמא צלם שנכנס כמו כי ודע,
 שמן וכמו בז״א, דאבא צלם נכנס כך הז״א,

 ממלכות כך כנ״ל, לאה נעשית דתבונה, המלכות
 משה, אשת צפורה הנקרא בחי׳, נעשית דאבא,
 דמוחין צלם מצד וזה דאבא, יסוד שהיא

 דקטנות דמוחין צלם יש, כן גם וד,נה, דגדלות.
 דאמא וממלכות אמא, דקטנות וצלם דאבא,

אליפז. פלגש תמנע, ממנה יצאד, דקטנות,
 משה, אשת כושית יצאה דאבא, וממלכות
 ומלך הלך שמשה משה, של בד׳׳ה כמבואר

 הכושי, המלך אשת ונשא שנה, מ׳ כוש על
 וכן בה. נגע ולא לבינה, בינו חרב ונעץ

ולא שישאנה, ליעקב לחלות באתה תמנע,
 ולא פוטיפרע, בת אסנת לקח יוסף, גם רצה.
 פוטיפר הנקרא פוטיפרע, אשת עם לשכב רצה
 דחו הנ״ל, מאלו שכ״א והטעם, הטבהים. שר
הדינין. את

 מצד דקטנות מוחין ג׳ יש כי והענין.
אמא, מצד מוחין וג׳ אלהים. ג׳ והם אבא,

 פשוט, באלהים, יש כי האלהים. בני ונקרא
 ויבואו וז״ס אותיות. ב״ן דמילר, ומילוי ומילוי,

 לגרון, יורדין אלו אלהים וג׳ האלהים, בני
 נח״ר וזהו נח׳׳ר, גימט׳ הם וגם גרון, גימ׳ והם

 וזד,ו שם. אשר אלו הדינין מן הנמשך גרוני,
הלא כי זו, ה׳ ודס ה׳. חרן חרנה: וילך
 Hחכמד נתיבות ל״ב סוד והם הם, דינין ש״ך
 הם ה׳, ועוד ש״ך. גימטריא מי׳, כלול כ״א

 כל באו משם אלו, ה׳ מן כי דינין. שכיה
 זו, ה׳ וכתנת הדינין. אלו לכל] מיתוק [נ״א

נערד» נער וז״ם אדני. של אלפי״ן ה׳ ד,ם

 הכושית, וז״ם כו׳׳ש. גימטריא וע״ה שכ״ה׳ ש״ך
 דחה ויעקב דיגין. היא כי משה, אותה שדחה
 בה, היו דקטנות וגבורה הדינין כל כי תמנע,

 יוסף וגם תמנע. גים׳ מנצפ׳׳ך, פעמים ב׳ כי
 גימטריא פוטיפרע דינין, שהוא פוטיפרע, דחה

 מ״ה ס׳׳ג דע״ב כולם אחורים סוד שהם תנ׳׳ה,
 והם מלאים, אהיה ג׳ גימ׳ שהם (נלעד״ח ב״ן.

דינין).
 בה וכתוב נ״א, מצאתי הכותב, אני אמנם

 כתב, ועוד שלהם. אחוריים עסמ׳׳ב, כן גם
 כך, שהוא ונלע״ד השמווב של שרש תסיר

 שועא ע״ב, תסיר דפ׳״ק. הוא ע׳׳ב, אחורי כי
 דמ׳׳ה, ק״ל וכן קי׳׳ב. נשאר להשם, שורש
 קד״ם, דב״ן אחור וכן פ״ה. נשאר מ״ה, תסיר
 קס״ו, ס״ג אחור וכן צ״ב. נשאר ב״ן, תסיר
 עשינו, לא לכולם הרי ק״ג. נשאר ס״ג, תסיר
 שד,וא האחרון אבל באחוריים. לבד יה״ו אלא
 שורש. שהוא אותו, חסרנו ה״י, וי״ו ה״י יו״ד
 שצ״ב, גימ׳ מלואים׳ בד׳ יה׳׳ו, אחורי ד׳ א״כ
 יה״ו אחוריים ד׳ אלו והם ס״ג, לתנ״ה חסר

 הרי ותשכח, ודוק אותיות, ס״ג הם במלוי,
 אך דינין. שהם שמות ד׳ באחוריים תנ״ה
 פי', לאה. אחור שהיא בתו, אסנת את לקח

 אשת ודחה אסנת, נקרא למטה התפשטות
 קשין, דינין תמנע, אחור שהיתה פוטיפרע,

סליק. עכ״מ
הזהג לשון וז״ל בענמו זלה״ה מורי מכת״י מ׳יב

לבד: ספיחת בד׳ נמצא, הזווג הנה
 בין גדול הפרש לרשב׳׳י, ונמצא תו״מ. חו״ב
 לעלמין, מתפרשין לא חו״ב כי לזווג. זווג

 זווג מר. מפני לדעת, וצריך תו״מ. משא׳׳ב
 לענין ועוד, תו״מ. בזווג כן ואינו תדיר, חדב

 ממנו. מתחדשת היא ומה חדב, זווג הוא מה
 לישראל, נשמה נותן תו״מ, בזווג בשלמא כי

 חר׳ב, זווג אבל עשיתי. אני ונשמות כדכתיב
 הויות Tלהעמ תאמר שמא יוסיף, ומה יתן מה

 תו״ם, שיעטרו וכדי יחודם, על הספירות שהם
 כמ״ש ויתיחדו. המשובחים, העטרות באותם
 פי״ג, ההנהגה מהות בש׳ נר׳ו, ורבינו מורינו
 אם זווגם, להיות ראוי היה לא שא״כ ליתא,

 עטרוו^ באותן לעטרם כדי תדב^ זתג בשעת לא
אלו שעטרות בסי׳, הזוד.ר מדברי נראה כן כי
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 בשעתא ז) שנג אמח שהרי תדמ, זזוג לצורך
 בעטרוהי, יתיב דמלכזג בתפנוקי עילאה, דמלכא

 נתן נרדי במסיבו שהמלך עד כתיב, כדין
 מלכא להזדווג ברכאין, דאפיק יסוד. דא דיהו,

 בפי׳, הרי דרגא. בהאי במטרוניתא קדישא
 בן אס תו״» זווג לצורך הס אלו. שעטרות
 בשעת אלא זווג* יהא שלא להס, היה מהראוי

 הרגיש וכבר לעול* שיהיה לא תו״* זווג
 ובהיות וז״ל, וכתב נר״ו, מורינו זו, בקושיא

 הצורך, לעת הבניס אל עטרת ,T־.r תמיד, יחודם
ח זה ואק תיי כלוט. ה

 אלו זווגיס מיני ב׳ כי אלינו, והנראה
 ולהיות קדישין, ורוהין למלאכיס להיו* צריכין
 הו״* זווג וע״י ותהתוניס. לעליונים נשמות
 נשמות ומתהוים קדישין, ורוחמ מלאכין מתהדן

 ממש, נשמות כוונתינו ואין עליונים. [מלאכים)
 לד,חיותן, בד,ם השופע אור והוא חיותם, אלא

 לכול* ,Tno כולם, את מחיד. ואתה כמ״ש,
 אינמ כל ת״ח, בל* בזהר כמ״ש תמידי. וזהו

 למיק* יכלין ולא קיימין, לא קדישין מלאכין
 מתפרשין לא ולפיכך דנהיר, עלאד. בנד,ורא בר

 ,Tומה מזת לתת צריכין הם כי לעלמין,
 חדשי׳ מלאכים ולהיות ח) ועד. לעולם לעליונים
 גשמה להיות תדם, זווג אמנם לבקרים.

מזומנים. ולעתים לפרקי* וזד,ו לתחתונים.
 מתפרשין שלא פי׳ שאין הרמחנו, ובזד,

 נר״ו, רבינו כמ״ש לבד, שלום בשעת לעלמין,
 שגם באד״ז, נראד. שבפי׳ מאד, דוחק זד, כי

 בספרא ס) לשונו וזה מתפרשין, לא הגלות בעת
לעולם אלא כר, מלכא שלמד. אמר סבא דר״ד,

 כי א׳, רגע אפילו חסר, זד, זווגם אין ועד
 ע״י אלא חיות לד.ם ואין המלאכין, חיי הוא
* זווג ז

 זווג שאין באמרם כוונתינו אץ כי ודע,
 שאין בו, לשלול המלאכץ, לצורך אלא חדב

 מזווג כי בזוד,ר, מבואר בי לתחתוני* צורך בו
* מזדווגים ועי״ז לבנים, עטרות נעשה חדב  תד
 צריד חדב שד,זווג לומר, כוונתינו אבל

* משא״כ ותחתונים. לעליונים תד  כי שאינו ב
תחתונים. לנשמות אס

 שנמצא למד, תירח, לנו יעלד, ומזה
 ובכמה כר. יכנס שלא הקב״ד, נשבע בתיקונים,

 וכיוצא עלא* אימא דאתתרכת נזכר, מקומות
 לר״נחיל כדי כי זד״ וד,ענץ י) אלו. בדברים
 חסר זד, ושיתייחדו, לייהד* לבנים עטרות
 בי עילא* אימא וז״ש הגלו* בזמן בעו״ד,
 לבנים עטרה לד,נחיל אמא שד,יה בערך

 עטרות להנחיל מזדווגת אינה כי אתתרב*
 זיורד, עולה קרבן ענץ וזהו ליהדם. לבנים

 בה׳. ר שיתחבר עד בה׳, י׳ מזדווגת איגד, כי
* לצורך שד.זווג מורד״ י״ד. כי רד כי בני  י

 צורתה וה׳ פרצופי* ד״ו שהם דד. במלואו
 יחסר לא חדב שץוג למדין, נמצינו ז״ו.

 שלי* זווג אינו הגלות שממן אלא תמיד,
 כדי משוב* ב״כ ואינו בנים, לצורך ר״ל

 להזדווג שיוכלו כדי לבני* עטרד. ממנו שיגיע
 עליונים לצורך זווג יש אבל ולד,תחבר.
 בזוד,ר מ״ש יובן ובזד. יפסוק. לא חד, להחיותן,

 וגר, מעדן מצא ונד,ר כתיב כ) מות אחרי
סליק. מצאתי ע״כ

מקומו* ומראה הגהות
ם״ב אות ח׳ ספירות עשר גתימיד עי׳ י) ק״ב. אות אחרי ז)
דישמ׳׳* זווג ד׳ה פנימי באור (זדו). שלום בדברי הגי׳ כן ולהחיות דא ח)
ל״ב אות כ) פ*ד. אות באדר״ז ס)
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שערים. שבעה יש זה ובהיכל קדמון אדם היכל והוא היכלות שבעה מן

הראשון השער
ענפים. חמשה ובו ויושר עגולים דרוש

א ענף

 בריאת של הכוונה תכייית בענין א)
 שנתעסקו חקירות, ב׳ עתה נבאר העולמות,

 מה הוא, הראשונה החקירה המקובלים. בהם
 לדעת ואחרונים, ראשונים חכמים שחקרו

 היתה. סיבה לאיזה העולמות, בריאת סיבת
 היה, הדבר סיבת כי אימר, וגזרו וגמרו, ונמנו

שלם שיהיה מוכרה יתברך, הוא שהנה לפי

 של שמותיו ובכל וכוחותיו, פעולותיו בכל
 מוציא היד. לא ואם וכבוד, ומעלה גדולה

 היה לא ומעשה, פועל לידי וכוחותיו פעולותיו
 ולא בפעולותיו, לא שלם, נקרא כביכול,

 בן שהוא הגדול, השם כי וכינויו, בשמותיו,
 הוויותר הוראת על כן נקרא הוי״ה, אותיות ד׳

 טרם ויהיה, הוה היה לעד, וקיומו הנצחית,
 התד,פכו ואחרי הבריאה, קיום ובזמן הבריאה,

 וכל העולמות, נבראו לא ואם שהיה. מה אל
 הוראת אמיתת ליראות יוכל לא בהם, אשר

 ועתיד, והוד, בעבר הנצחית, יתברך הויוותו
שם וכן כנ״ל. הוי״ה בשם נקרא יהיה ולא

מקומות ומראה הגהות
 עם החיים עץ בהשמטות נדפס זה ענף א)

 זצייל רבינו לשון וזה ג׳, הלק סוף מסבירות פנים
 הע״ח של המסדר הנה בתחלתו, מאירות בפנים
 יהמעיין וטוב הזה, הדרוש התחלת בכאן חיסר

 מובא יסם כי בתחילתו, הקדמות בשער שיסתכל
 הדרוש כי האמיתי, ובסדורו במילואו, הזה הדרוש

 הדרוש הוא א׳ הקדמה הקדמות; ד׳ כולל הזה
 רצוני המתחיל לקמן, ה' בענף במקצתו כאן המובא
 ב' הקדמה וכר. הקדמות קצת להקדים זה בענף
ה הענף באותו שם ג״כ מובא  שנקדים צריך עוד ד

 הקדמות ב■ שתלמוד ואחר וכר. א' הקדמר, לן
 עוד שם ויש ג׳. הקדמה זהו כי כאן, תתחיל הנ״ל,

 לקמן מובא ומקצתה בע״ח, חסרד, אשר ד הקדמה
ה ב׳ בענף ד וכר. שנתבאר אחר ב

 ביאורים המד, הללו, הקדמות שארבע ודע,
ה השירים שיר חדש זהר «ל ד  אהיה שלמה ב

 חכמתא תפ׳יז) אות עד תפיב אות מן (זיח כעוטיה,
 ולאסתכלא למנדע חד, :נש לבר לד, דאצטריך

ולאשתמורע לגופיה, לד, למנדע וחד לפארד,. סיזא

'1״
 ברזא ולאסתכלא למנדע וחד וכו. איהו מאן

וחד וכר. דביה נפש האי היא מאי דנשמתיה
 ביה, דאיהו עלמא ולמנדע עלמא, בר,אי לאסתכלא

 תדע־ לא אם כתיב, מאי ת״ח וכר. מהאתתקן ועל
ולא ידיעה בלא אתיא אנת אם בנשים היפה לך

ידעת ולא הכא, תיעול דלא עד בחכמתא, ז-סתכלת
 למיעל כדי אנת לית לך, צאי עלאה, דעלמא ביזין

 ד,וי הצאן, בעקכי לך צאי ידיעה, בלא דכא
 נשא דבני אינון אלין הצאן, עקבי אינון גו ידעת
 דמאריהין עלאין רזין וידעין בעקב, לון ין דד:
בד ה. עש׳ ובו׳ ולמנדע לאסתכלא תנדע ו

ביה, הא״ם בענין שהוא הד הקדמד, וד,נה
שם כמ״ש ממנו, ם הנאצל להאציל התחיל איך

 לאסתכלא הנ״ל, ז״ח דברי ה׳׳ם הקדמות בשער
 הפרצופים, סוד המביאה הב׳ הקדמה דמאריה. ברזא
 «ל המרמזת הא׳ הקדמה לגופד. לד, למנדע ה״ם
 דגשפתץ, ברזא למנדע ה״ם בעיקר, הזווגים סוד

 העולפות מן והריץ זווג ע׳׳י שנמשכות איך דר,יינו
הנד■( מור והחיצוניים הפנימיים וצדק צדיק העליוני׳,
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n אדנווג הוראת על כן, נקרא אוגו״ת, rn 
 לן היה לא ואם עליהום אדון והוא עברים. לל

 ועד״ז מ.1א נשם ליקרא יוכל לא נבראים,
ס: הכנדינג בענץ וכן כולנג שמות נשאר  כנ
 שמם. על יקרא לא אםים. ארך והנון, רהום,
 ארד לו שיקראו בעולג^ נבראים בד.יות נולת

 אמנם כולם. הכינרם נשאר כזה וכיועא אםינג
 פעולותס יעאו אז נבראים, העולמות בד,יזת

סי יתברד וכוחותיו  שלם נקרא ויהיה מועל, ל
 שלם יהיה וגם וכהותיו פעולותיו מיני בכל
ס שום בלתי וכינוים, השמות בכל  כלל הסי
ודו.

פ׳ בס״ד- היטב נתבאר זד.. טעם וענין
דל ע״ב, ררנ״ז פנחס  דא וכר תליסר פקודא ו
 בכל חכם. אקת דאיד^ למנדע. ואית ק״ש,
 ב) וכר. תבונות מיני בכל ומבין, הכמוו^ מיני
 אילץ בכל אתקרי עלמא, דברא קודם אלא

 4להבראוו עתסין דר.וו בריין ע״ש דרגס,
 אתקרי אמאי בעיימא, בריין הויין לאו דאי

 וכר. דעתסין בריין ע״ש >»וא דיין, רחום
^ בא ובסו דל דנד  על נהודיה אתפשט לא דאי ו

 יתקיים ואיו ליד- ישהמודעון איד ביייו• כל
כבודו. הארץ כל מלא

 מה שאלת אל קרובה היא ב׳, החקירד.
 לאחור, ומד, לפנים, מר, למסה• ומה למעלד-

 להיות והנה דורשין. אץ פרק הגיגה במס׳
 pתDמ כמעט אשר מאד, עמוקה זו השאלר.
 וענינו זו. בחקירה הסתכלותו בהעמיק האדם,
 המסתכל כל הנ״ל, במשנד. הז״ל, הזכירו כאשר

ד  [מה לעולם בא שלא לו ראוי אלו. דברים ב
 לאהור, מה לפנים, מה למטד- מי*, למעלד״

א שלא לו ראד קונו כבוד על חם שלא וכל  נ
ולהעמיק להרחיב נוצל לא וע״ב לעולם].

 פרקים, ראשי נע*ה נבאר אמנם נהקידת^
 נדבדים הסתכלות בלתי ההרכים, p צמאת

 sno ימעא אלה, דברינו על וד.משציל קי»pהע
» ודעו^ טעם יבינהו. ז

 שואלים אשר הזאו^ הה^רה ענץ וד.נד»
 קודם ולא שהיד- pבז היה עוודז, בריאת ל%,

 נבאר אשר את שתדע אייד ולפן, אוד^ או
 חעליס האור פי נודע, הנה כי והוא. בחיבורינו,

 א״> הנקרא קץ, אין עד למעלה למעלה
rropש  p ,ו שאין עליו  לא תפיסד- שום נ

 והוא ועיקר. כלל בד.רד,ור ולא במהשנד-
 קודם והוא מהשבוו^ מכל ומובדל »פשט

 והנעשים והיצורים ור<ננרא<ם הנאצלים כל אל
 תמיד צי וראשיים התחלה זמן בו היד, ולא
כלל. וסוף ראש בו ואץ לעד, וקיים נמצא הוא

 מציאות אודב נשתלשל הודס. p והנה
 ם,pהקדו לכל א*ק הנקרא הגדול, המאור
 ממנו נשתלשלו ואה*ב. ג׳. בענף כגדש

» אומת הם הנה נא*ק, הנתלין האורות  רני
 תלוייז מהם לו: חוצה ומאירין מתוכו, היוצאים
 ומהם מעעיו, ו%,ם מגולגלתא, ומהם ממוחו,
 ממצחו, ומהם מפיו, ומהם מהוט», ומהם מאזניו,

 ד בחי׳ שהוא גופו, סביבות ומהם לו, חוצה
 רבי^ אורות ובסביבותיהם שלו. תחתונים
» תתלים מאירים ה  הנקודים. עולם הנקרא נ
 אבי״ע, ת:pעול ד ממנו נשתלשלו ואח״ב

ובתיקונינ^ בזוהר כנזכר ומפורסמים, הימעים
 שאר ומד׳ש הזה, זד׳ק אצילות ואמנם

 וסו^ ראש לר,ם היה כג״ל, שתחתיו תpעול
 ואצילותן,משא״כ הויותן התחלד. זמן לד,ם ור.יה
הנ״ל. בא״ם

p העת מן והנד, n, חתפש»ת התהיל אשר 
 מאז הנ״ל, והעולמות האורות והשתלשלות

עד 4אוד זה כולגג הננראום הוסת התחיל

חווו ח חג א מי ת ו מו סקו
 בריאת מגת סתבוית המדברת הג׳ הקדמה לבאויא.
 ועבודה וקליפות דנים המלא לעוהיז עד העולמות

 דהייגו ביה דעא עלמא בהאי לאסתכלא 0ר,' דבר,■
עכ-ל. ממיש בעוה״ז

ב למב דפוס בע׳ה ב) mm המרה ד

 עולם בריאת שזעדם בד אלא דקאמר הזהר מלשס
 בנח שהיה רק דין הנם דב נקרא הקדזז היה

 שהפעיל אחר בפועל היא עהה אבל העתס ע״ש
 בנל שליופות ppל ב׳ בענף ודש העולמווג
 ההנד ויין בפועל ולא בנה היה אז פי פעולתו.

בפועל. דב אינו אס שלם



ויושר עגולים דרוש כ׳ א׳ ענר א׳ שער א״י! היכל א׳ היכלכו

 וכפי עתה. הוא אשר המציאות, אל הדבר שבא
 הזרנים, כסדר וההשתל־סדות ההתפשטות סדר

 להקדים, אפשר היה ולא נעשה, כך אח״ז, זה
 ועולם עולם כל כי עוד,׳ז, בריאת לאחר או

 וכל ממנו, שלמעלה עולם בריאת אחר נברא,
 ומדמתלשלים ומתפשט־ם נבראים, היו העולמות
 ומאוחרים, שונים, בזמנים זה, תחת זה והולכים

 נברא ואז עוה״ז, בריאת זמן שהגיע עד זא״ז,
 העליונים העולמות בריאת אחר לו, הראוי בזמן
 להרחיב נוכל לא כי בזה, ודי עליו, אשר

 ואיך, הצורך, ככל הענין זה ביאור ולהעמיק
ומתי. וכמה,

ב ענף

 אצילות התחלת היה איך ב״ה. א״ם בענין
 גדולה, חקירה וגם ממנו. הנאצלים העולמות,
 כולם. המקובלים כל בו נחלקו עצום, ומחלוקת

 י׳ כסדר, הם הי״ס, כי שכתב, מי יש פי
 מי ויש ־ מזו. למטה וזו אח״ז, זו סדריגות,

 ימין, קוים: דרך תן,Tעמ סדר כי שכתב,
 זו, ע״ג זו הח״ן, ג״ם והם: ואמצע, ושמאל,

 שמאל. בקו זו, ע״ג זו כג״ה, וג״ט ימין. בקו
 ורבים האמצעי. בקו זו, ע״ג זו כתי״ם, וד״ם

 עגולים, גלגלים בצורת הם כי ויאמרו, יחכמו
לזה. וסובב ף מק׳ וזה זה, תוך זה

 הזוהר בס' רשב״י בדברי שיסתכל מי והנה,
 בן נחוניא (לר' הבהיר בספר וכן והתיקונים,

 שונים מאמרים בדבריהם, ימצא הקנה)
 והמקובלים ולכאן, לכאן נוטים ומחולפים,
 יכלו, ולא (א) לחקור, יותר נלאו ג) האחרונים

 עליהם, ומסערת הולכת וחוקה, גדולה קושיא כי
 השוואה בחי' בכל שוד, שהא״ם מאחר באמרם,
ואחור, פנים ומטה, מעלה בו, יצדק לא גמורה,

 היות; הם, מורים האלו, הביניים כל כי
 העליון א״ם באור ומדה, ותחום, וגבול, קצבה,

 בעובי ועובר נוקב א״ם, שאור נודע, וכן ח״ו.
 וספירה, ספירה כל ומלגאו וספירה, ספירה כל

 כנזכר וספירה, ספירד, יכל מלבר, לון ואסהר
 :וז״ל דק״ט, בר״מ בהר, פ׳ הזוד,ר, בספר
 דרכ״ה פנחס ובס׳ כר. לנשמה נשמה אנת

 וז״ל, ד״ד, התיקונים בהקדמת וכן (ב) ורכ״ו.
 לית העלות, כל על עלת כלא, על ולעילא

 עלמז^ סטרי לד׳ ולא תחותיה, ולא עליה, אלהא
 סטרא מכל לון ואסחר עלמין, כל ממלא והוא
 בהשוואה קרובות הי״ם שכל מאחר וא״כ, כו׳.
 בעצמו, אור ממנו מקבלים וכולם הא״ס, אל

 כל תתעלה ובמה לזה, זה בין הפרש מד, א״כ
 שוים, כולם שמדרגות כיון מחברתה, ספירד,
פ״ד). ח״א ש״א (מבו״ש כנ״ל.

 אלהים דברי ואלו שאלו הוא. האמת והנה
 למוצאי וישרים למבין, נכוחים וכולם חיים,
 הנ״ל, הסברות ב׳ שבין ההפרש• אמנם רעות

 אם מזו, למעלה זו מדרגות י׳ כסדרן הם אם
 בעז״ד״ לקמן יתבאר הענין זה קוים, בדרך הם

 היו תיקונם, קודם איך הנקודים. עולם בענין
 היו התיקון, אחר אבל מזה. למעלה זה כסדרן
כנ״ל. קוים ג׳ בציור והיו האחרת, כסברא

 אם הסברות, ב' בין שיש ההפרש ואמנם,
 זה תוך זה בעגולים או קוים, בדרך הם

 בדברים לבך ושים זה, בענף בעז״ה נבאר
 דבר, מוצא כל תשכיל ומהם עתה, שיתבארו

 בחי׳ ב׳ כי ואמיתיים. נכוחות הסברות ב׳ כי
 עגוליכת היותם בחי׳ ועא א׳, הי״ס. בענין היו,

 בהם היד, וגם זה. תוך זה עגולים, י׳ בציור
 ג׳ דרך ביושר, י״ס היותם וד,וא אחרת, בחי׳
וזרועות, ראש, בעל אדם, כמראה קוים,

ש מ ש ה
סיטרין ולד׳ ותתא עילא סיטרא מפל לון סובב החולקי׳ הזוד,ר ומאמרי הסברא ולישב (א)

,.Tמינ בר זה. על זה
ולית עלמין כל על סובב איד,ו וז״ל (ב)

מקומות ומראה הגהות
(דסויי). בזה נבוכו םוסיף נ׳א ג)

ומ״מ. בהגהות י׳׳ג דף ההקדמות שער עיי' *
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 היטב שאכתוב כמו ורגלים, וגוף, ושוקיים,
ביאורנס וזהו לקמן, בעז״ה בענפים כולו

 ונבראו הנאצלים, שנאצלו טרם כי דע, ד)
 כל ממלא פשוט, עליון אור היד. הנבראים,
 בבתי׳ פנד, מקום שום היר. ולא המציאות,

 סן ממולא היה הכל אלא וחלל, ריקני אדר
 בחי׳ לא ד.) היה, ולא ההוא. פשוט א״ם אור

 ו) אור היה הכל אלא סוף. בחי׳ ולא ראש.
 אור הנק׳ והוא א׳, בד.שוואה שור, פשוט, א׳

א״ם.
 לברוא הפשוט, ברצונו עלה וכאשר

 לאור, להוציא הנאצלים, ולד.אציל העולמות,
 זאת אשר וכנדיו, ושמותיו, פעולותיו. שלימות

 אצלמו כמבואר העולמות, בריאת טיבד, היר,
הראשונה. בחק־רה הא׳ בענף

 ,0א* עצמו אוז צמצם ז) אז והנה
 ממש, אורו באמצע בו, אשר האמצעית בנקודר,
 סביבות צדדי אל ונתרחק ההוא, האור וצמצם

 ואויר. סנד, מקום נשאר ואז האמצעית, הנקודה
כזה: ממש. האמצעית מנקודד, רקני. וחלל

 א׳, בד,שואד. היה ״to הצמצום וד.נד,
 ההוא, ריקנית האמצעית הנקודה בסביבות

מכל עגול היה ההוא, החלל שמקום באופן.

 בתמונת היה ולא גמורר״ בהשוואד. טביבותד
צמצם א״ם שגם לפי נצבוג זדות בעל מרובע,

 מכל א׳ בהשוואד. עגול, בבחי׳ עצמו ח)
 שאור שכיון ס) לפי היתר״ והטיבה צדדינ^
 P גם הוכרח גמורד״ בהשוואה שוה הא״ם

 י) הצדדינצ מכל א׳ בהשוואה עצמו שיצמצם
 משאר יותר א׳ מצד עצמו שיצמצם ולא

 תמונה שאין השיעור, בחכמת ונודע הצדדינצ
 בתמונת משא״כ העיגול. תמונת כמו שוה, כ׳׳כ

 תמונת וכן 4בולטוו נצבת זדות בעל מרובע.
 מוכרח וע״כ Jהתמונוו בשאר וכיוצא המשולש.

 עיגול. בבתי׳ הא״ם צמצום לד,יות כ) הוא
^ והטיבד,  מידותיו בכל ל) שוד, שהוא בעבור ר

 בעיגולא מנא איתא, דמ״ב בא בפ׳ גם כנ״ל.
^ א  כי דקאמר דרנ״ח, פקודי בס׳ ועיין י. ד

עיגולים. הם שבד,ם ומה היכלות,
הנאצלים, בעבור והוא 4אחרו טיבה יש עוד

^ כף, אחר לר.אצילם עתיד אשר  המקום ב
 הו>^ ודיענמ כנ״ל. ופנד הריק ההוא החלל

 הנח העגולים. בתמונת הנאצלים בדרות כי
 הסובב בא״ם ודבוקים קתבים כולם יהיו אזי

 והשסע וד.אור גמורד״ א׳ בד,שוואה אותם,
 צדדיד.ם, מכל א״ט מן יקבלו להם, הצריד

 בבתי׳ הנאצלים היו אם משא״ב א׳. בשיקול
 כי תמונות, בשאר וכיוצא משולש, או מרובע,

 אל קרובות בולטות זדות בד,ם היה אז מ)
 מקבלים היד. ולא צדדיהם. משאר יותר א״ם
ג׳, ענף ובסוף אחונ בהשוואה א״ם אור

מנןומווו ומראה הגהות
 עם ההיים נעץ מבואר ג׳ ענף עד מכאן ד)

 מסירות עשר בתלמוד ובן בתתילתו. מסבירות פנים
ראשון. חלק

(דפדי). לו נ*א ה)
ממ״ם). עם (ע״ח א׳ ל״ג נ״א ו)
 א*מ ול*ג בנקודה עצמו את צמצם נ״א ז)

 נערבינו מאיר אמר הגה״ה נ׳׳ב פמיס) עם (ע״ח
וקיל. זה הרב אמר

ממיס). עם (ע״ח עצמו. ל*ג ג*א ח)
סנדס). עם (נדה שכיח ל׳׳ג ניא ם)
 השמש של כ״י בספר בפ׳׳ב םוד.רח'ו ונתב י)

האמצעי הנקודה כי נסרא הנ״ל עם וגל«*ד ח*ל

 ואור במקורו. שם נשאר הדין העלם שורש שהוא
 וד.נקודה הצדדים. אל ונתצמצם נסתלק חסד

 נתפס שאינו אויר בבחינת נשארת היא האמצעית
 ואינו ממש והוא הוא. נברא האדר גם כי בנודע
 אז חסד בלי יחידה בהיותה ואז ית׳. בלתי נפרד

 החסד האור חזר ואח׳ב ונתהח. הכלים שם נתגשמו
 ע״כ העולמות ושאר א״ק בהמות תעשה לתוכם
(ה״ו).

 הא׳ם צמצום להיות ול״ג להתצמצם נ״א כ)
פסדס). עם (ע׳ח

מנדם). עם (ע״ה מידותיו בכל ל״ג ג״א 0
).0פמ* עם (ע*ח חיו אם ג׳א מ)
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 הזה, הצמצום ענין הוצרך למד, טעם, יתבאר
ענינו. ומה

 שורש לגלות הוא הזד» הצמצום ענין מ׳׳ב
 בעולמות. אח״כ הרץ מדת לתת כדי הדינין,

 במו דקרדינותא, בוצינא נקרא, ר%,וא וכח
נ) קרדינותא. חסי

 נשאר אז אשר הנ״ל, הצמצום אהר וד,נה
 אור באמצע וריקני, פנוי ואויר החלל, מקום
 שיוכלו מקום, היה כבר הנה כנ״ל, ממש הא׳ס
 ויצורים, וד,נבראים, הנאצלים, שם, לד,יות

 ישר. א׳ קו א״ם, אור מן המשיך ואז וד,נעשים.
 למטה, מלמעלה שלו, העגול ם) האור מן

כזה: ההוא. החלל תוך ויורד ומשתלשל

 עצמו, הא״ס מן נמשך הקו, של העליון וראש
 בסופו, למטה הזה הקו סיום אמנם בו. ונוגע
 נמשך הזה, הקו ודרך ׳ם. א באור נוגע אינו

 ההוא, החלל ובמקום למטר,. א״ס אור ונתפשט
 כולם. העולמות כל ועשה ויצר וברא האציל

 מתפשט בו אשר א׳, דק צנור כעין זה, וקו ע)
 אל א״ס, של העליון אור מימי ונמשך,

ההוא. והחלל האייר במקום אשר העולמות,
 המקובלים, חקירת ענין קצת עתה ונבאר

 הנ״ל. בםפירות סוף, תוך ראש יש איך לדעת,
 באור נוגע ראשו ההוא, הקו כי בהיות אמנם,

 למטה, נמשך אינו וסופו העליון, מצד א״ס
 העולמות, תחת הסובב הא״ס אור מקום עד

כי וסוף. ראש בו יצדק אז לכן בו, דבוק ואינו

 שפע מקבל ,th הקצוות ב׳ דרך אם
 זה שוים ראשים, בחי׳ הקצוזת ב׳ היו הא׳׳ם,

 אם וכן ומטה, מעלה בחי׳ אז היד, ולא לזד״
 המקום צדדי סביבות מכל נמשך הא״ס היה

 מסד״ ולא מעלה, לא היה, לא הד,וא, החלל
 מערב, ולא מזרח, לא אחור, ולא פנים לא

 דרך נמשך א׳׳ם אור בהיות אך ודרום. וצפון
 פ) מעלה בו יצדק בלבד, דק וצינור א׳, קו

 בע׳״ד, וכמ׳׳ש ומערב, מזרח ואחור, פנים ומטה,
דברינו. בכלל זה, בענף

 קו בבחי׳ נמשך הא״ס, אור בהיות ור,נה,
 ונתפשט נמשך לא הנ״ל, החלל תוך ישר,
 לאם, לאט מתפשט היה אמנם למטד״ עד תכף
 להתפשט, האור צ) קו התחיל בתחלה כי ר׳׳ל,
 נתפשט קו, בסוד התפשטותו בתחלת תכף ושם

 ק) 3מסבי עגול א׳, גלגל כעין ונעשה, ונמשך
 הא״ם אור עם דכוק בלתי היה הזה, וד,עגול
 בו, יתדבק שאם צדדיו, מכל עליו הסובב
 באור מתבטל ויד,יה שהיה, לכמות הדבר יחזור
 א״ם אור הכל ויד,יד, כלל, כחד יתראה ולא א״ם,
 אל סמוך הזה, העיגול לכן כבראשונה. לבד,

 עיקר וכל בו. מתדבק ובלתי הא״ם, עיגול
 עם ההוא, הנאצל העגול ודבקות התקשרות

 אשר הנ״ל, ד,ד,וא הקו ע״י הוא המאציל, א״ס
 ומשפיע א״ם, מן אור ונמשך יורד בו, דרך

 מכל עליו ומקיף סובב והא״ס ההוא, בעיגול
 עליו, סביב עגול בבחי׳ הוא גם כי ר) צדדיו,
 שהארת מוכרח, הוא כי )7; כנ״ל. ממנו ורחוק

 בי לבד. ההוא קו דרך תהיה בנאצלים, א״ס
 מכל גם דרך ת) להם נמשך האור היה אם

המאציל בבחינת הנאצלים היו סביבותיהם,

מקומות ומראה הגהות
 בזהר עי׳ דקרדינותא נוצינא של פירושו נ)

גליף. ד״ה במלם א׳ אות א' בראשית

(יו׳ו). העליון נ״א ס)

 עשר בתלמוד מתבאר הקו של זה ענין ע)
ס׳א. שני הלק הספירות

 ח׳א ש׳׳א בס״ש ז״ל צמה ד%ב ס״ש עי׳ פ)
tn האצילות. שעולם

וי
 בתחלת ותכף שם להתפשט ההוא האור נ״א צ)

פמ״ס). עם (ע״ח
 שנשאר מהרשימו עיגולים שם מצא כי ק)

 בתהלה עיגולים בסוד הוא גם נמשך ולכן בחלל
(ה׳׳ו). מהשמ״ש מסכ׳׳י ע״כ להחיותם כדי

 סכל א׳ בהשואד, ממנו ורחוק מוסיף נ׳׳א ר)
(דפו׳י). צדדיו

פמ״ס). עם (עיח כן נ״א ש)
פפ׳ם). עם (ע*ח דרו ל״ג נ״א ת)
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 אפי׳ אלא אוד, ולא וקצבות גבול בלמי נצמו,
 גדול׳ בהתרחבות ולא מאד. דק ההוא׳ הקו גם

t פדי ,w• במדד. הנאצלים׳ אל הגמשד האור 
 י׳ הנאצלים׳ נקראו זו לסיבד. אשר וקצבד״
 וקצבה׳ מדה, להם שיש להורות, ד״ם׳ מדות׳
 בנדה וכמ״ש בא״ם׳ םשא״כ קצוב. ומספר

 אבל כר׳ ק״ש דא תליסר פקודא פנחס, ם׳
׳ שם ולא מדה, ליה אית דלא נ  כגוונא ^

 ידיע, שם לה אית ספירה דכל כר. דספירן
 ימשיו דק׳ הקו ובהיות ותחום. וגבול׳ ומדד.׳

 היותם בארך בלבד, צרכם כדי שפא להם
 היותם בארד מדאי, יור.ר ולא נאצלים,

מאצילינ^
 דבוק היותר הראשון, י.זה העגול והנד״

 כד ואחר דא״ק. כתר הנקרא הוא הא״ס׳ אם
 וחזר מאט, ונמשד הזד״ הקו אוד נתפשט

 הא׳, עיגול תיד ב׳׳ עגול ונעשד. לד.תאגל׳
 מתפשט עוד דא״ק. החכמז! עיגול נקרא וזד.

 ג׳׳ עיגול ונאשד. להתעגל, וחזר למטה, יותר
 דא״ק. בינד. עיגול ונק׳ הב׳׳ העיגול מיד

 עגול אד ומתעגל׳ ומתפשט׳ הולד היה ואד׳ז׳
דא״ק. מלכות עיגול הנק׳ י׳,

 י׳ בסוד שנאצלו הי״ם׳ ענץ נתבאר׳ הרי
 אשר בהי׳ הוא, וכ״ז זד״ תוד זד. עיגולים׳
 האולמות בחי׳ כל סתם׳ דוץ הכוללות ספירות

כולג^
 מיני שכמה הוא׳ ו»»וט מבואר אמנם
 אלף ונעשו׳ ונוצרו׳ ונבראו׳ נאצלו׳ אולמות;

 תוד הם כא׳ ובוים רבואות. ורבוא אלפים
לו. חוצה דבר ואץ הג״ל׳ החלל המקום

פרסית׳ ^ם בו יש ועולם׳ אולם כל והנד״
 ואולם, אולם שבכל פרטית׳ וספירד. ספירה וכל

 בצורת הם וכולם פרטית׳ פרטי ספי׳ מי׳ כלול
 זדן אד מזד״ לפנים וזה זד,. תיד זה עיגולים,

 זה׳ חוד זה בצלים׳ כגלדי וכ^ם ומספר. קץ
•r תוכנייה בספרי כנזכר הגלגלים. תמונת

יהד׳ העיגולים מ המחברת הבחי׳ והנה׳
 הא׳ס׳ P המתפשט הזד״ הדק קו אנין הוא

אד עיגול, אל מעיגול ממשד׳ ויורד ואובר

 הזה׳ הקו ודחי ט״ל. כול» תכלית סיום
 וא׳ א׳ לכל הצריד והשפע׳ ד,»יר נמשד
הי״ס. של העיגולים בחי׳ נתבאר וד׳רי

 הלא בי״ס׳ שיש הב׳ בחי׳ נבאר ואתר.׳
 כצורת קדם, ג׳ כדמיון היושר׳ אור בחי׳ הוא
 המתפשט הנ״ל, הקו דח־ וד׳נד״ העליון. אדם

 העיגולים ה>טים3םת ממנו אשר למטה׳ מלמעלה
 מלמעלה ביושר, מתפשט ההוא, הקו גם הנ׳׳ל.

 העליון עיגול של העליון גג מראש למסר״
 העיגולים כל סיום מתחתית למטה עד מכולם,

 צלם בסוד מי״ם׳ כלול למסד״ מלמעלד. ממש׳
 מרמ״ח כלול זקו«ן, קומה בעל ישר׳ אדם

 ימין׳ :קדם ג׳ בציור מצטיירים אברים,
 ספי׳ וכל בכללות׳ מי״ס כלול ואמצע. ושמאל׳

 ע״ד קץ, אין עד לי״ס׳ נפרסת מד,ם׳ וספי׳
העיגולים. בדרד שהם הי״ם בענין הנ״ל

 אלד׳ים. צלם גקרא הב׳׳ זאת בהי׳ וד.גר״
 את אלהים דברא באומרו הכתוב׳ רמז .Tועל

 ׳0 כל וכמעט אלד.ינ^ בצלם בצלמו א) האדם
 מתעסקים כולם׳ דבריהם מב והתיקונים׳ הזוד,ר
jm היטב כמ״ש בלבד׳ הזאת ב׳ בבוזי׳ i 
 יש כי הנ׳ל׳ הסברות ב׳ יתקיימו מד.׳ והרי

ם קדם׳ ודרד עיגולים׳ דה־ בחי׳: ב׳ .^ ש  ו
 יתישבו ובזר. חיי<^ אלד.ים דברי טובים׳ כא׳
 זה׳ עם זה כהיוקים הנראים מאמרים במד. לד׳

הי״^ ומצב סדר בענץ
 יהיה איד הג״ל׳ החקידה לד׳ יתבאר גם

w n וחנה הי״ס׳ בענין ומטה מעלה וסוף׳ 
 הי״ס בחי׳ הא׳׳ אלו׳ בחי׳ ב׳ בכל מבואר הוא

 הוא׳ פשוט וזו זד,׳ חוד זה עגולים בציור
 הכתר׳ גלגל שהוא כולם׳ על הסובב שעיגול

 ולכן מכולם׳ יותר הא״ס עם דבוק הוא הנד,
 יש הכמה׳ הנקרא הב׳ גלגל אמנם משובה.

 לכן הכתר׳ גלגל וד׳וא הא״ם. ובמ בינו הפסק
 הבינה׳ גלגל וכן הכתר. ממעלת למטה מעלתו

 עיטיליג^ ב׳ שיעור הא״ס׳ מן רחוק הוא
 כל ועד״ז׳ החכמד- ממעלת למטר, ומעלתו

 בתוף אשך כולם׳ העולמות מכל ועיגול׳ עיגול
ד אל חקתב כל החלל׳ ת,‘ יותר א״ס » מחני

1&קו«וו ומדווה הגחוה
ד׳. •דק הקדסות שעד עי׳ א)



ויושר עגולים דרוש כ׳ ענח א׳ שער א״ל, היכל א׳ היכל

 שנמצא, עד מחבירו. ומשובח מאד עליון הוא
 אמצעי, נקודד, הוא החומרי, הארציי העוה״ז, כי

 כל בתוך כולם, ד,עיגולים כל תוך תיכונה,
 הוא וגם הנ״ל, הפנוי ואויר החלל, המקום
 מכל יותר גמורד״ הרחקה הא״ם, מן מרוחק

 וחומרי, גשמי כ״כ הוא וע״כ כולם, העולמות
 אמצעית, נקודה היותו עם הגשמ-ות, בתכלית

היטב. זה וד,בן העיגולים כל בתוך
הנ״ל, אל קרובה היא ב׳, סיבה יש ועוד

 הא״ס, מן הנמשך הקו איך נתבאר, הנה כי
 יותר ומתפשט מתעגל, ואח״כ מתפשט, היה

 העיגולים. כל תכלית סיום עד ומתעגל למסה,
 הקו, ראשית במקום ראשון המתהוד. ועיגול

 אשר העיגולים מכל ומשובח מעולה הוא הנה
 ועוד, הקו. מראש נמשך הוא הנה כי תחתיו,

 גבוה במקום בהיותו הארד״ מקבל הוא הנה כי
 יד,יה שבכולם, העליון העיגול וזה מכולם. יותר
 אמצעי הוא פנימי, היותר וד,עיגול מעלה, נק׳

 שבכולם, תחתון הוא אשר שבכולם, רתיכון
 ההוא, הקו מתחתית האור מקבל הוא אשר
מטה. נק׳ יהיה

דד בענין ג׳, ובענף  דעולם עיגולים י
 של י׳׳ס בחי׳ גם איך יתבאר הנקודים,

 היותם עם ממש, קדם יחי׳ בהם יש העיגולים,
 הנעשה היושר, של הי״ס בחי׳ מלבד עיגולים.

 דרוש תכלית ושם ע״ש, אדם, מראה בציור
 בי״ם גם איד לך, יתבאר ושם העיגולים,
 עם ואמצע, ושמאל ימין בהם יצדק העיגולים,

ב), זה. תוך זה עיגולים כדמיון היותן
 בציור שהוא יושר, של ב׳ בבתי׳ גם והנה׳

 כי ואחור. פנים ומטה, מעלה שם יצדק אדם,
 יהיה הקו, ראשית אל שהקרוב הוא, פשוט
ממנו, ושלמטה גוף. יהיה ממנו, ושלמטה ראש

 ובענף פרטוו^ פרטי בשאר וכיוצא רגלים. יד,יה
 ע״ש. דא״ק, עיגולים יר׳ד בעגין ג״כ יתבאר ג׳,

כל איד זד״ בענף שנתבאר זד, ענין וד׳נה,
 כגלדי זה, תוך זה עיגולים, בבחי׳ הם העולמות

 בהרבה בזוהר, נרמז א׳ בחי׳ וד׳וא בצלים,
 איך ויר׳ד, ד״ם ויקרא בפרשת ובפרט מקומות,

 זר, בצלים כגלדי והארצות׳ הרקיעים, אפילו
 וז״ל, די״ט בראשית בפרשת וכן ע״ש. זה, תוך

בהו, עלמא למברי הוב״ה אצטריך כולא
 וכמה לגאו, מוחא וכלא בהו, עלמא ולאתתקנא

 בו׳, כגוונא עלמא וכל למוחא, חפיין קליפין
 דא מן לגו ודא דא, מן לגו דא איהו כולא
 סובב זה העולמות, כל איך מוכרח, וד,רי כו׳.
לזה. סובב וזה לזה

 שהיותר להיפך, נראה שמשם ואע״פ
 הקליפה הוא עליו והחופף מוח. הוא פנימית
 שכלך, עיני תפקח אם עכ״ז, ממנו. הגרועה

 בערטו, מדבר זה מאמר כי ותראה תבין
 קרוב היותר אשר התחתונה, ארץ שוכני אנחנו
 בערכינו, הסובבת קליפה הנק׳ הוא אלינו,

 הסובב גלגל והוא ממנו, לפנים אשר המוח אל
 פנימי היותר אחר גלגל עוד ואח״ב עליו
האחר, הגלגל אל המוח והוא בערכנו, ממנו

לפנים הא׳׳ם כי נמצא, אשר עד עד׳׳ז, וכן
 וכל לכולם, פנימי מוח והוא הנאצלים, מכל

 היותר וד״גלגל אליו, ולבושין קליפין הנאצלים
 קליפד. ונק׳ שבכולם, החיצון הוא אלינו, קרוב

 אינו בעצמם, העולמות בכחי׳ האמנם כולם. על
 והסובב הקליפה, הוא שבכולם, הפנימי אלא כך.
 יובן, זה במאמר גם המיח. הוא כולם על

 שכולל ביושר, אדם ציור הנק׳ הב׳, הבחי׳
 קל״ד, דף תולדות פ׳ בס״ד, כנז׳ עולמות׳ כמה

וכולהו שייפין, לכמד, אתפלג איהו דב״נ וכמה

מהומות ומראה הגהות
 נה״י הארת מקבלים דעגולים ע״ס כי ב)

 לעיל, כמ׳׳ש דיושר הקו מראש הנפש אור שנקראת
 שיש פה דכל ס׳׳ב כיח שער בעית הרב לך וכייל

 מקבלים שהעגולים ודאי וא״ב בנזז׳י. יש נהגית
 באורות דיושר: הבחינות כל דיושר, הקו מראש
ק וכלים פ  הבחינות שכל אפרו, וזה ואמצע, ושמאל ד
שבעיגולים הוא, החילוק אמנם בעיגולים. יש דיושר

■1' י
 הנקבד״ אור ס שה״ פירוש וכו׳. הנפש אור רק הם

 שאין ככים ומיש להשפיע. יכולה ואינה שמקבלת
 שיוכלו זווג בבחינת היינו ביושר, אלא קוים

 דימין קוים על בעיקר מורים קוים כי להשפיע.
 דכל שבגופו נוקבא בסוד בזה זר, המזדווגים ושמאל
 אור אלא בהם ש»מ בעגולים כלל אין וזה פרצוף.

פמ״ם). עם בע״ח (הגהד, לבד נקבה



לאוימיר עגולים דרום ג׳ ענח א׳ «ער א״? היכל א׳ היכל

 על איליו מתתקנין ירגץ, על דרגין קיימין
 ד׳ ובעגף עלמא. ה״נ גופא. חד וכולהו איליך,
 אדם, בציור מצטיירין הבחי׳ בל איד גדאר*

 עתיק דא. מן לגו ודא דא. מן לגו דא והם
 ואו״א ואמא, אבא מן לגו וא״א א״א׳ מן לגו
 היטב, יובן ושם המדרגות. כל ע״ם וכר, לגו
 דא דא, מן לגו דא היותן בחי*] (נ״א כפי

טג ע״ש קליפר״ ודא מוחז^  נתבאר הרי הי
 עיגולים. בחי׳ א׳, בי״ם: שיש בחי׳ ב׳ ענין
אדם. כמרמה יושר בחי׳ וא׳,

 כוללת אחת, הקדמה תנינא, מהדורא ג)
 תחלת כי דע, אנפין. הזעיר ד) עד הארס, מן

 אור ונקרא פשוט, אור המציאות כל היה הכל,
 פנוי, אויר, ושום חלל. שום היה ולא ב״ה, א״ס
 ברצונו. וכשעלה א״ם. אור היה הכל אלא

 לסיבה הנבראים, ולבתא הנאצלים, להאציל
 ואם וכיוצא, וחנון רחום ליקרא והוא נודעת.

 יקרא איד ממנו, רחמיו שיקבל מי בעולם. אץ
 צמצם הנה הכנדים. שאד עד׳ז וכן רחום,
 המרכז בנקודת שלו, האיר באמצע עצמו,

 חלל ונשאר והצדדים, וסביבות אל האמצעי,
 המאציל של א׳ צמצום היה חד. בנתיים.
 מכל בשוד. עגול חלל המקום חד. העלית,
 ובל האצילות, עולם שנמצא עד צדדין,

 א״ם ואור זוג עגול חיד נתונים העולמות,
בשוד״ מקיפו

א׳ צד דרד אז עצמו, צמצם כאשר וד.נה
ד Tהמש החלל, מן י  כעין דק ישר, א׳ קו י

 תוד אל הא״ס. p הנמשד א׳, אור צנור,
 סגד, מקום נשאר אבל אוחו וממלא החלל,

 הא״ם אור ובין החלל׳ שבתיד האור בץ
 לכמות הדבר יחזור שאל*כ, החלל. את המקיף
 שבחוד הזד. האור ותתחבר וחזזזור שהיה,
 לא וע״כ יחד. כבראשונה הא׳׳ס עם החלל,

 רק החלל, תיד אל רחב האור זד8ונמ׳ נתפשט
 ויורד נמשד הזה, קו ודרד לבד. דק א׳ קו דרד
 הנאצל, שהוא העגול, ר.חלל תיד אל א״נ^ אור

עוד, ולא יהד. בנאצל המאציל מתז־בק ועי״ב

 מקיפו והא״ם עגול, האצילות שכל אע״ם אלא
 הנשאר המקום אותו עכ״ז, בשוה, צדדיו מכל

 הזה, הקו ראש ממנו וומשד ממש, בו דבוק
 שנמשד מה וכל העליונד״ האצילות ראש נק׳

 וע״כ האצילוו^ תחתית נקרא למטר״ ונתפשט
 דאל״ב, באצילוו^ ומטה מעלה בחי׳ שיש נמצא,

 ומטה מעלה ורגלינו ראש בחי׳ היה לא
4באצילוו

הזח, החלל תיד המתפשט הזה האור והנה
 שכל הוא, הא׳ בחי׳: לב׳ נחלק הוא הנה

 rpiW הוא מוכרח הזד״ החלל שבתור האורות
 אור בזד״ וד.משל אלו. תיד אלו עגולים, בבחי׳

 עגול זה, עגול ובתיד א׳, עגול הכתר ספירת
 שדים עגולים, י׳ תשלום עד בזד״ וכיוצא חכמה.

 י״ם והם אחרינג עגולים י׳ ואח״כ דאיק. י״ס
 וד.ם אחרי^ עגולים י׳ בתוכם ואח״כ דעתיק.

 והם אחרי* עגולים י׳ pבתו ואח*כ דא״א. י״ס
 פרטי בל סיום עד אלו, תון־ אלו דאבא. י״ס

 אליו מקיף אור יש מאלו, עגול וכל אצילווב
 אוד שיש נמצא כמוהו. אחר עגול ג״כ כמוד,ו.
עגולי* בבחי׳ וכולם מקיף. ואור פנימי,

 כל באמצע הנד. כי הו* הב׳ וריבחי׳
 ישר, קו דרד מת»זט הזה, העגול האצילות

 ביושר, שהוא רק ממש, העגול דוגמת אור, בחי׳
 ביושר, ובולם חרץ, ואו״* א״א, בחי׳ בו ויש

 כצלמו האדם את בתורד״ קראו זו ולבתי׳
 האדם את אלהים זיברא כמ״ש אלהי* בצלם

 בדרד ומתפשט ישר, קו הוא כי וגר. בצלמו
t• 1 כל וכמעט קדם, o*מדברים אינם ד,תיקוני 
בע״ת כמ״ש המשר, בזה אלא

 עולמות מיני האצילו* בזד, יש כי ודע,
 עתת נתחיל אבל ביאור* עתו• ואין קץ, לאין

 החלל מציאות כל הכולל אחד. פרם עוד לבאר
 כמ״ש העולמו* כל מתפעוטים וממנו הזר״

 הקדומי* לכל א״ק מציאות בחי׳ וד.וא בע״ד״
 סדר נמשד ואחריו ותיקוני* הזוהר בס׳ הנז׳

 א) החלל בזה כי דע, סלם. המדרגות כל
* מציאות בו דש הקדומי* לכל א״ק נאצל י״

מקומוח ומראה חגחוה
סמ״ם). עס (ע״ח הזדן נ״א ד) מסבירות נימ0 עס בע״וו נתבאר זו הקדמה ג)

רבבות ורבוא אבפימ אבמי בכי הנויי והוא א) '•3 ענף



ויושר עגולים דרוש ג׳ ב׳ ענןן א׳ שער א״ל, היכל א׳ היכל

 בתחלד. אמנם הזה, החלל כל מםלאין הם
 בתוך ואחיב אלו, תרד אלו עגול דרך י״ם צאו

 א', אדם כציור יושר דרך נמשך !עיגוליס,‘
 ואין הזה, בציור הנ״ל העיגוליב, כל :אורך

 בבחי׳ רק עגולים, בבחי׳ כלל עסוקים אנו
 מציאות עוד בע״ה אבאר ולקמן לבד, יושר

עניינם. מה והיושר, זעגולימ

 אשר הנ״ל, הזה הצמצום ע״י ה) והנד,
 וכלים. עצמות בחי׳ בו היה הנ״ל, האדם ;עשה

 הכלים, הוויות מציאות גורם האור, צמצום :י
 יותר לדבר רשות לנו ואין בע״ה. לקמן :מ״ש

 דבר ראשית יבין וד,משכיל, כזה, גבוה :מקום
 הבאים אחרים בדרושים בע״ה כמ״ש מאחריתו,

 שבערך אלא ממש, כלי אינו ואמנם לפנינו.
 ובהיר, זך הוא אמנם כלי. נק׳ שבתוכו, האור

וד,בד,ירו̂ו וד,דקות הזכוך בתכלית

 אל הקצה מן מבריח הזה, הא״ק וד,נד,
 ו) התחתון, הצר. עד העליון קצד, מן -,קצה

 נכללין האדם, ובזה הנ״ל. האצילות חלל ככל
 פנימית בבחי׳ אבל בע״ה. כמ״ש העולמות כל

 לדבר רשות לנו אין זד״ אדם של ועצמותו
 במד, ונדבר, נתעסק אמנם כלל. ולהתעסק בו,

 א״ם אור להיות הנה כי וד,וא ממנו, שנאצל
 לא אם לקבל יכולין היו לא לכן מאד, גדול

 לא הא״ק מזה ואפי׳ הזה, הא״ק באמצעות
 האור יציאת אחר לא אם לקבלו, יכולין קיו

 שהם: שבו, וד,חלונות הנקנים דרך לו, זוצה
ג). בע״ה. כמ״ש עינים. פה, חוטם׳ זוזן,

ג ענף

 בענין להודיעך, אנו צריכים עוד מ״ק ז)
 בציור וד,יושר עגולים, שד,ם: בחי׳, הב׳ אלו

 בחי׳ ה׳ התחתון, באדם יש הנה כי אדם.
 סוד והם מזו, למעלה זו ט) וד,ם ח) אורות,

 ברכות במסכת כנז׳ כר. את נפשי ברכי ה״פ
 וד,ם: לנשמד״ שיש בחי׳ ה׳ כנגד שהם י), פ״ק

 כמ׳׳ש מזו, למעלה זו מדיגות, ה׳ שהם נרנח׳׳י
 עקודים הנק׳ דא״ק, הפה אורות בענין במ״א,
ע׳׳ש.

 בהם יש כולם, דעגולים הי״ם בחי׳ והנד,
 והאור וכלים. אורות, שהם: הנ״ל, הבחי׳ כל

 לחיצוניות, נחלק: וד.כלי ואו״ר. לאו״פ, נחלק:
 יש אדם. בציור דיושר י״ם בחי׳ וכן ופנימיות.

 אמנם כ) ג״כ. בעצמס האלו הבחי׳ כל בו
 כי הוא, להיושר ד׳עגולים בין שיש החילוק

 ויש נפש, הנק׳ האור ר.חי׳ הם דעגולים י״ס
 שיש וחיצון, ןאו״מ,פנימי, פנימי, אור בהם

 בו יש מהם, כלי ובכל כלים, של י״ס בחי׳ לה
 לכל אורות, של י׳׳ס יש וגם וחיצונות, פנימיות

ואו׳׳מ. או״ס בו יש אור
הנק׳ האור בחי׳ הם דיושר, הי׳׳ם אבל

 הנפש, מדרגת על גבוה מדרגה שהוא רוח,
 יש גם ואו״מ. מאו״פ כלולים הם גם כנודע,

 פנימיות בו יש מהם כלי ובכל דכלים, י״ס להם
וחיצוניות.

 תחלדע נאצלה הנפש שבחי׳ הוא, ופשיטא
עליונד״ יותר מדרגה שהוא הרוח, נאצל ואח״ב

מהומות ומראה הגהות
 עולם מן למעלה שהם קצבה, אין עד עולמות
 ב״ה מאי׳ס שנמשך האחד הקו וה״ס אצילות,

 הוא כי שברשימה. ממש האמצעית לנקודה ;ד
 שנאצלו הראשונות ע״ם והוא הנמצאים, לכל !ודם

 החברים מן לאפוקי לקמן, כמ׳׳ש ב-ד, נהא׳׳ם
 שיש וכתבו דבריו, הבינו שלא ז״ל האר״י ;למידי
 מדברי להזיז ואל הזה, מא׳׳ק למעלה !ולמות
 (ד,גד,ד, כנודע. ידו, מתוך וT זזה שלא ז״ל מהרה״ו

סמ״ם). עם בעית
 הנ״ל הזה הצמצום ע״י נמצא וד,נה נ׳׳א ה)

פמ״ס). עם (עי׳ח הנ״ל האדם נעשה כאשר

ז"
 עד ולא פירוש בסוגרים, מוסיף בדסו״י ו)
ו׳. אות ס״ב ח״ב תע״ס בכלל.

עתה. ונבאר ד״ה סנת״א בשער לקמן ג)

 עם ע״ה לספר בד.שמטות הוא זה ענף ז)
ב׳. אות פ״ב ה״ב תע״ם יג; דף פמ״ס

(דפדי). הנרנח׳׳י שהם בסוגר מוסיף ניא ח)

(דפו׳׳י) מעלות ה׳ והם בסוגר מוסיף נ׳״א ט)

ובתקונים ט׳ פייד רבד, ובראשית י׳. דף י)
כ׳. אות תייג

רעגולים. עיס כי דיה ב׳ אות לעיל עי׳ כ)



לגמחיר עגוליים דרחי ג׳ עמי א׳ יערf א״ע חיפל א׳ היעל

 נםש« קונה שבתהלה התחתון, באדם כנודע ל)
 מוהר כנזכר רוח. ליה יהבין יתיר, זכה ואודכ

 Tאיתיל כד ב״נ תרח, ח״ל, דצ״ד, משפטים
העליון, באדם היה וכן וכר נפשא. ליה יהבץ

 העגולי* בחינת ונתגלו נאצלו שבתחלה (א)
 ואח״ב .aשלד והכלים הנפש, מדרגות בחי׳ שהם

 שהם אדם, בציור דיושר, ב׳ בחי׳ גאצלו
 כי כנודע שלהם, והכלים רוח, אורות מדרגות

 היה זה ודבר מאד. זה והבן נק׳ הרוח
 ובחי׳ בחי׳ בכל כי כולם, העולמות בכל

 של העגולים בבחי׳ שלהם הי״ם נאצל בתחי׳
 של דיושר, הי״ם נאצלו ואח״ב ההוא, הבחי׳
ההיזכ הבחי׳

 הנפש, של הכלים בין דהפרש אמנם
 הכבד אבר כי נודע, כבר התה, של והכלים

 כי לדבר, וסימן נפש, הנק׳ להאור משכן הוא
 ואבר הנפש. הוא דם, שמלא כבד שר,וא הדם
 להאור משכן המוח, ואבר לרוח. משכן הלב

 לדברים ביאור מקום זד, ואין נשמד- הנקרא
 זד״ בענף לד שהקדמנו הקדמד, עם והנה אלו.

 באודד לו, הראמ במקומו וא׳ כ״א יתבאר
ובפרטווב
 בזה האצילות התחלת כי העולד״ הכלל

 בבהי׳ י״ם נאצלו תחלדי כי הנז׳, האופן
 בו יש מר^ כלי ובכל כלים, י׳ והם עגולים,
 נתלבשו אלו, כלים הי׳ ובהון• וחיצון. פנימיות

 י׳ יש ועוד נפש. הנק׳ Jד,אורוו עצמות י״ם
 הם וגם מבחח, הכלים על מקיפים אורות
 מבהח. מקיפים אורות שוקרא אלא נפש, בהינת

 הוא והכל סנימיומ אורות נקראים והאחרים
 גלגל, כעין הוא פנימי אור כי עגולים, בבתי׳
ועל הו» גם מעוגל א׳ כלי תור מתלבש והוא

 כדמיון בעיגול, עליו מקיף אור יש הזה הכלי
 עד״ז, הם דעגולים, הי״ם וכל לו. סביב הגלגל

 והם אופנים, הנק׳ והרקיעים הגלגלים כתמונת
השפל. בעוה״ז שעלינו הרקיעים

 כמראה יושר, בבחינת י״ם נאצלו ואח״ב
 העגולים. מן במעלה מעולים יותר והם אז־̂נ
 א׳, אדם בציור כלים י׳ והב רוה, בחי הם כי

 בו יש מהם כלי ובכל בלים, י׳ כל כולל
 דיאלוג הכלים ובתור והיצוניווב פנימיות

 רוח. הנק׳ זערווב העצמות בבתי׳ י״ם מתלבשים
 הכלים על המקיפים אחרים, אורות י׳ יש תוד

 בדרד הוא והכל רוח, מבתי׳ הם וגם מבחוץ,
הנ״ל. אדם כמראה עשוי יושר,

 והנבראים, הנאצלינא העולמות: בכל ועד״ז
 המקום תון• נתקנו אשר וד,נעשיב וד,יצורתא

 הזז^ במקום כי כנ״ל, הפנוי, והאויר החלל
 לו, חוצה דבר אין כולנא העולמית בל נתהוו
 לכל ומאיר עליד,נא יחובב מקיף ואור

 צדדיד,ם. מכל הזד״ המקום בהוד אשר העולמות,
 עיקר בד& שמאיר מה מלבד, א׳. בד,שתאד,

 קו דדו וממשית, גדולד, האמיתית הארד,
 האלו העולמות כל בתון• ונמשך ממנו, המתפשט

 ופרט פרט וכל מד,גא ועולם עולם וכל כנ״ל.
 הג״ל, בהי׳ ב׳ בו יש ועולם. עולם שבכל
וד,יופר. העגולים שהם

 המעולה כי א׳, בבתי׳ ד-ם מ) והעגולים,
 וד,עגולים חבית. על ומקיף סובב מחבית

 היותר הם מכולם, תוכניים פנימים היותר
 וד,גלגלים הרקיעים המה, הלא מכולנא גתעים

 תון• נתונים שהם השפל, עולם על הסובבים
 הוא היוזדר אבל כול^ באמצע העגולים, כל

ומעולה עליון הוא פנימי, היותר כי לד,פד,

ר,גהה
 מצד העגול שהתחיל דד,יינו א׳, בזמן נעשה העגולינא נאצלו תחלד, כי היינו צמח (א)

 וכן היושר. נעשד, העיגול. שנשלם וקודם א׳, שהת דיושר. הי״ם עלו ממש, אצילותם ובעת
ועגול. עגול בכל געשה והפל בציוד. כנראד, העגולים, תון• הוא היושר

סקומוח ומראה הנחות
 עמ irta (הגודה סוף לתון p גס מחסטסיס מראע והרס טסתסשסיס בהכרה מתהלה ני ל)

פסרס). מתגלה אה*כ1 ונסש. עגולים הממנים זווג בלי הקו
).0פמ* עם (ורה א׳ נהי׳ הם רש m 01 רושר. ווה המנוגה לזווג. זכר אוד בהם



ויושר עגולים דרוש ד׳ ג׳ ענף א׳ שער א״ק היכל א׳ היכללד

 מכולם. גרוע יותר הוא שבכילם, וחיצון מכולם.
 שהגרוע עד לזה, וזה לזה, מלביש זד, ויושר

היטב. זה כל והבן לכולם. מלביש הוא שבכולם,
 תוכל הנ״ל, הקדמות לך שהצגנו אהד וד,נד,

 אשד הצמצום, צורך סיבת ענין עתד״ להבין
 להניח שלו, האור באמצעית א״ע הא״ס צמצם
 הוא, והענין ב׳. בענף כנ״ל וריק, הלל מקום

 האור צמצום ע״י כי כלים, בחי' לעשות כדי
 להתהוות הכלי אל אפשרות יש ומעוטו,

 הכלי, יתבטל האור, ובהתרכות ולהתגלות.
 כמ״ש והגדול. הרב האור לקבל כחו ממעוט
 עולם הנקרא והם אדום, מלכי ז׳ בענין

 איך היטב, ע״ש ומתו, מלכו איך הנקודים,
 בתחלה כי הכלים, והויות בריאת בחי׳ היד,

 יתגלה ועי״כ ומעוטו, האור צמצום צריך
 אז ונתהוד״ נתגלה שכבר ואחר הכלי, הויות

 להתקיים הכלי ויכול בו, להמשך האור חזר
 בראשונה צמצם כי כאן, היד, וכן ליבטל. ולא
 והמשיך חור ואח״כ הכלים, ונתהוו האור, את
בהם. להאיר הודא, הקו

 עצמו, צמצם א״ם למה טעם, יתבאר ובזה
 ההוא המקום מן ההוא, הרב האור וסילק

 הקו דרך ובמשקל במדה ההזירו ואח״ב לגמרי,
 ההוא הקו בתי׳ אותו להניח יכול וד,יה ד,ד,וא,

 כיון בלבד, הגדול האור שאר ויסלק במקומו,
 לסיבד, היה, הטעם אבל להחזירו. עתיד שהוא
 שיסתלק עד הכלים, לרתהוות יכלו לא כי הנ״ל,
 והמשיך חזר הכלים, שנתהוו ואחר לגמרי, האור
 שיעור כפי ובמשקל, במדה הקו דרך נ) האור

 שיוכלו באופן להחיותן, להאירם להם המספיק
בזה. ודי יתבטלו, ולא ויתקיימו, לסבול

ד ענף

 בדרך לזה, הקודמים בענפים שכתבנו אחר
שהם, מקום בכל הי״ם לנין כלל, ודרך קצרר,

 בענף נדבר בחי׳, וכמה כמה בהם יש איך
 אשר העולמות, מדרגות בהי׳ ג״כ, בקיצור זר,

 שאין הנ״ל, הריקני ד.חלל מקום תוך נבראו
 העולמות וכל הזה, המקום מן לו חוצה דבר
 כי בדעתך, יעלה ואל הזה. המקום תוך הם כולם
 אל דאצילות, י״ם בס״ד, אצלינו הנקרא הי״ס

 וגבוד,ים ראשונים יותר שהם לחשוב, תטעה
 קדמו עולמות כמד, כי שנאצלו, מר, מכל

 יד בד.ם שלחו לא העלמם ולרוב עליהם,
 עיניך כאשר נפלא, ברמז אלא בס״ה, להזכירם

 בענין התיקונים, מם׳ מאמרים ג׳ יביטו, לנוכח
 זת בענף בע״ה כמ״ש הקדומים, לכל א״ק

 וגם דכ״ג, בראשית פ׳ בס״ה כתוב וכאשר
 אינון עולמות כמד, ת״ח, יז״ל, דקל״ד, בתיקונים

 בספיראן ומתרכבין מהלבשין דאינון סתימין,
 גם דס״ה, נח בפ׳ הובא א׳ מאמר וגם כו׳.
 וז״ל, ע״ב, רס״ח ודף ע״א, דרכ״ו פקודי בם׳

 ומרזא כר, לעילא בצלו ידי ארימת אר״ש,
 כו׳. א״ס איקרו כולהו ולתתא עילאה דמחשבה

 המלות כל היטב לדייק שכלך, עיני תשים ואם
 אל הנרמזים והרמזים וד,כפילים, המיותרות,

 ותשתומם, תפליא הנ״ל, במאמרים המבין
 קץ לאין מדרגות על מדרגות כמה בראותך
 י״ם בשם אצלינו הנקרא לרי״ס קדמו ומספר,

 יזכה, אם זד» בחיבורינו וד,מעיין האצילות.
 וכמ״ש מתכונתם. על ויעמוד ויבין׳ ידע,

בסוף. זה בענף
 לשונם, במתק הסתירום (א) הגאונים ור,נה

 עליון, כתר ס) על צחצדות עשר וקראום
 קצבה אין כי היות, ועם איו. בדברים וכיוצא

 אלפים הם כי הזד, שבמקום העולמות אל
 בידינו שיש מד, קצת נבאר עכ״ז, ורבבות,

 ובראשונד, קצרה. דרך הזה, במקום לבאר יכולת
 ותופס כולל הוא אשר א׳, פרט לבאר נתחיל

 זר, פרט מן אשר הזה, החלל מקום כל
נתלים ובו כולם, העילמות כד מתפשטים

ש מ ש ה
הראשונים. (א)

מקומות ומראה הגהות
גבי. על מוסיף בדסדי ם) בסוגר, הוא הקו דרד בדסו״י נ)
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^ הו א  מ<ח, ונתגלים יוצאיס en וממגו ינ
ש  גשם נקי הוא הזר^ הפרס אמנם ג<דה. ננד

 לכל קודם הוא אשר הקדומים״ לכל א״ק
 הא״ק״ מעלות ולרוב בע״ה. כמ״ש ע) הנמצאים״

 בו שלחו לא והעלמו״ מעלתו גודל לרוב
t מועטים״ מקומות בקצת כ״א בס״ה״ להתעסק 

 ואזכיר גדול״ העלם בדיד היה זה גם ואף
 ע״ב״ דמ״א י״ם תיקון סוף ב-תיקוגים קצתם:

 לכל א״ק דאית אשתמודע הבי״ אי א״ל״ ח״ל״
 תיקון ריש גם כר. אחר אדם ואית הקדומים״

 וצייר רקם״ מופלא״ אמון וז״ל״ דקי״ט״ ע׳״
 דאית הקדומים״ לכל דא״ק בהיכליה ציורא

 וז״ל״ דקל״ב״ הנ״ל בתיקונים גם כר. אדם
 דסתריו״ בסתרא דמיעיתץ״ ברזא אשכחנא

 קדמץ דאיהו דבריאה״ דאדם דסמירין״ ממירא
הקדומיג^ לכל

 האורות כי דע הענין״ לבאר ונתחיל
 דרך ההוא״ המקום תוך נאצלו אשר הראשתים

 את הסובב הא״ס p המתפשס היושר הקו
 אשר הי״ם״ בחי׳ הם ב׳. בענף כנז׳ הכל״

הנ״ל. הקדומים לכל א״ק גק׳ כללותם״ חימר

בחי׳ כל הכוללים קדמון דאדם י״ם וד״נד.
 בתחילד״ כי אלו״ הם הלא ג׳״ ב׳ בענף הנד

 שהם עיגולים״ בבחי׳ אלו י״ס ונתגלו יצאו
 כלים י׳ בחי׳ להם דש הזה״ דא״ק נפש בהי׳

 פנימיות יש מד״ם״ כלי ובכל עיגולים״ בצורת
 כלי כל ובתזד כלים. בהי׳ הוא והכל וחיצוניות״

 נפש״ הנקרא אדפ״ עצמות״ בתוכו יש מהם״
 או״מ בחי׳ יש ועוד ממש. בתוכו מתלבש
 בבתי׳ והכל נפש״ בחי׳ הוא וגם סביבו״

 כל אשר שבכולם״ החיצת והעיגול עיגולים.
אל וקרוב דמק הוא בתוכו״ העיגולים שאר

 והעיגול סביבו. ומקיף עליו״ סובב וא״ם הא״ס.
 והגדול המעולה הוא מכולם״ החיצון הזה

 כתר עיגול בחי׳ והוא ג׳״ בענף כנד שבכולם״
 הנקרא ב׳״ עיגול מתעגל זד• עיגול ותיד דא״ק״
^  זד• עיגולים י׳ עד״ז וכן דא״ק חכמר. עיג

 כולם״ שבתון• הפנימי הי׳ עיגול עד זד•״ תוך
 כי נמצא״ דא״ק. דמלכות עיגול נקרא ודיוא
 החלל כל מקיפים הם דא״ק״ עיגולים הי׳ אלו
 מקיף והא״ס אליו״ קחבים הא״ס״ בחזן• הזד.״

 אלו״ עגולים י׳ באמצע ואמנם סביב. עליד״ם
 שאר לצורן• פנוי״ אדר חלל מקום נשאר

 בחי׳ הם גם אשר העולמות״ ושאר הנאצלים״
 וכבר ג׳. בענף כנ״ל זה״ חוד זה עיגולים
 איד הכלים הדות מציאות שם ג״כ נתבאר
 עצמו״ הא״ס שצמצם צמצום ע׳׳י כי היחד.״

 האור חזר ואח״ב הכלים. ונתגלו האור״ נתמעט
דא״ק. הד״ם, הכלים תיד לר״תפשט

בחי׳ יש בא״ק כי חלילד.״ תטעד. אל ובזה
 נתגלו לא כלים בחי׳ הנה כי ח״ו״ ממש כלים

 בע׳׳ח. כמ״ש ואילד. פ) הנקודים עולם מן רק
 בערד הוא כלים״ בשם איתם מכנים שאנו ומד.

 הכלים ואמנם בתוכנה אדר ור.עצםות האור
 ודקות״ הזטת בתכלית זד אור הם בעצמ״
זונ בענק עוד תטעה ואל והזד.ר״

nPrn אלו בראשונד. ויצאו שנתגלו אחר 
 עוד עגולים] [בתמונת נפש״ בחי׳ דא״ק״ הי״ם
 בבחי׳ הזה״ דא׳׳ק רוח בבחי׳ אחרות״ י״ם יצאו
 כלול זקופד.״ קומה בעל אדם״ כמראד. יושר

 וזרועות״ ראש״ קומה: בציור אברים״ מרמ״ח
 לד.משד מתחיל וד.וא ורגלים. גוף״ ״t»0 וכפות

p ד המקיף״ הא״ם  ולמטה ומשם הנ״ל קו די
ימץ״ קדם: ג׳ כולל צ) כנ״ל״ אדם בציור

מקומות ומראח הגהות
הכולל. והוא ד*ה א׳ אוה לעיל עי׳ ע)
 פה [שהוא כלי כהי׳ »1 שהעקודיט אע״פ פ)

 כלים י׳ בהי׳ עכ*ז בנודע, כלי] נקרא ופה דא׳ק
 בהי׳ דקאפר ודייק הנקודים. בבהי׳ אלא מזגלו לא

 (נ״א האותיות שהם כלי אמד ולא רבים לשח כלים
 היה ששם דק הכלים. והם מהפה היוצאין האורות)

(צמה). כנזכר ועקודים קשורים א׳ בכלי

 ימין קדם ג׳ ממנו לצאת Tשעת כלומר צ)
 לא עצמו בא*ק אבל .כולל׳׳. וד׳ש אמצע, שמאל

 לעיל״ הרב שהכפיל כמו לבד אהד קו רק בו היה
 כלול מ׳׳ש ועד״ז בלבד. אהד קו ולדייק לפרש

 תםעוז ואל העתיד ע״ש הכל וכר, אברים מרמ׳׳ה
פנר׳ס). עם בע׳׳ה (הגהה בזה



ויושר עגולים דרוש ד׳ ענף א׳ שער א״ר, היכל א׳ היכללו

 שבו, יושר י״ס נכלליב ובהם ואפצע. ושמאל,
(א). ב׳ בענף כנ״ל

 צורת שהוא הזה, קו שראשית אע״ם והנה,
 ובוקע הא״ם, מן להתפשט מתחיל דא״ק, יושר
 העליונים, גגותיהם מצד העגולים כל בין ונכנס

 ונתפשט נמשך הזה, הקו כן כי תחשוב, אל
 תחתיהם, מצד העגולים כל סיום עד למטה,

 אמנם, דיושר, א״ק רגלי מתחת המתעגלים
 קרקעית התחלת עד רק אינו, התפשטותו שעור

 דעולם כתר פרצוף בחי׳ שהיא דע״י העיגולים
 הנ׳׳ל העיגולים אשר במקומו, כמ״ש האצילות,

 עצמו א״ק היושר רגלי תחת מתעגלים דע״י,
(ב) כמ״ש. בלבד,

 בעיגול ממלא הזה, א״ק א־ך נתבאר, ור,נר,
 הפנוי, והאויר החלל, מק,־ם כל את שלו, ויושר

 פנוי, מקום נשאר אמנם כי״ל. הא״ם שבתוך
 ואר׳ם הכלים אל שבו, יושר אור של אדמ בין

 העולמות, כל ונאצלו נתהוו ושם שבו, דיושר
 וממנו הא״ק, כזה ונאתזיי! נתלים כולם אשר
כנ״ל. יצאו

 מופלג, קיצור דרך עתד״ לך אבאר וד,נה
 הזה, החלל במקום אשר העולמות, כל כללות

 שלו הכלים ובין א״ק של דיושר או״מ שבין
 במ״א נתבאר זה ענין יהנה, כנ״ל. דיושר,

 ושם בפ״ע, ודבר דבר כל גדול, באריכות
 דא״ק, היושר מבחי׳ איך לך, יתבאר במקומו

 הם כללותיהם, אשר רבים, אורות ונתגלו יצאו
 שבו האזנים מן ויוצאים הבוקעים האורות
 ואח׳׳כ החוטם. אורות יוצאים אח״כ ולחוץ.
 האורות, אלו וכל עקודים. הנק׳ הפד״ אורות

 עיגול בחי׳ להם ואין לבד, יושר בדרך הם
 הזה, דא״ק עינים אורות יצאו ואח״כ כלל.
בחי׳: ב׳ בהם ויש הנקודים׳ עולם נקרא ואלו

 הן, ומעמדן מצבן ימקום ויושר. עיגולים,
 שהמקום רגליו, סיום עד הזה, דא״ק מהטיבור

דא״ק. נה׳׳י כללות נקרא, הזה
 עגולים י׳ יצאו בתחלה בי סדרן: וזהו
 דא״ק, דנה׳׳י הכלים סביב ונתעגלו דנקודות,

 או״פ מתלבש הכלים יבתוך שלו. היושר בבתי׳
 בחי׳ שהם דנקודות העיגולים ואלו כנ״ל. שלהם
 נה״י של ואדפ הכלים על סובבים הם נפש,

 כבר הנקודים, של העיגולים ואלו דא״ק. דיושר
 וכלים, דנפש, או״ם כוללים שהם לעיל, נתבאר
 עגולים נקרא זד■ וכללות הכלים. על ואו״מ

 העיגולים] [נ״א הנקודים, אלו ועל דנקודים.
 או״מ ועל דא״ק. דיושר מבחי׳ אדמ עוד

 עצמו, דא׳׳ק עיגולים, הי׳ סובבים דא״ק, דיושר
 כנודע. שלד,ם, ״מ1וא וכלים, או״פ, הכוללים:

בתחלה. היה וזה
 דיושר הי״ם גם אח״כ, יאצלו כאשר אמנם

 רוח אז רוח, בחי׳ שהוא הנקודים, דעולם
 הכוללים: דנקודיו^ דיושר הי״ם הלבישו שלהס,
 ואו׳׳ס הכלים, ע״ג דיושר ואו׳׳מ וכלים או״פ,

 דנקודים, היושר ועל דא׳׳ק, דנה״י דיושר
 ועל שלד,ם, עצמן העיגולים אותם הלבישו

 ועליהם דא״ק, דיושר אדם דנקודים, העיגולים
 למטה יתבאר והנה עצמו, דא״ק העיגולים היו

 ז׳ איך הנקודים, עולם בכינין זה, בחיבורינו
 נתקנו. ואח״כ ומתו, שמלכו אדום, מלכי

 עולמות ד׳ בחי׳ מד,ם נעשו נתקנו, וכאשר
 פרצופים ר כולל מהם, עולם וכל אבי״ע.
 שהם פרטים, אחרים מפרצופים לבד כוללים,
 פרצופית הד מאלו היוצאים ענפים, נעשים

חו״ן. ואדא׳ וא״א, עתיק, הם: ואלו
 ונתחיל ומעמדן, מצבן בקיצור, עתה ונבאר

ומקיף, סובב הוא הא״ס, הנה למטה. מלמעלה

ה ה ג ה
העולמות, בדרוש צ׳׳ע זייל, מהרח״ו (א)

 בין ב״ן, מיד■ ס״ג עיב העגולים יוצאין אם
 הוא אם או מהם. כ״א בפרטות ובין בכללווב

 בב״ן וכן דכללות, בב״ן שהוא לבד, בקצתן
 בסיג גם זעא אם או מהם. כ״א דפרטות
 וב׳׳ן ס׳י׳ג כי תן דפרמות, בס״ג וגם דכללות,

גבר. תסובב נקבה בסוד נקבוו^ הס

)D( מגיעים א״ק שרגלי אמר באן צמח 
 (שער אמר ולקמן מטר״ מצד עתיק עיגולי עד

 וניל ברדל״א. הם א״ק רגלי כי פ״ב) א״א
 מן למעלה פנימיותם נאסף דא׳יק כשנה״י כי

 נשארו אז הנקודים, לעשות כדי כנודע, הפרסא
 מן למעלה הם שהרי דעתיק, בג״ר דא״ק נה״י

הפרסא.
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 או״ם בחי׳: מיני ג׳ בכל דא״ק, עגולים י׳ ע״ג
 בצורת וכולם דנפש. ואדמ דנפש. וכלים דנפש,

 העיגולים כל בשאר מד» וכיוצא כנ״ל. עיגולים
 זה, עניו להזכיר נצסיד ולא הפרטים, שבשאר

 מקיפיו הם דא״ק. עיגולים וי׳ המקומות בכל
 ואו״ם עצמו. דא״ק דיושר או״מ על וסובבין,

 ד׳ דעתיק, עיגולים י׳ ע״ג דא״ק. דיושר
 דיושר מקיף אור על סובבים דעתיק, עיגולים
 על מקיפים דע״י. דיושר ואו״מ עצמו. דעתיק

 או״ט על מקיפים דא״א, וי״ע דא״א, י״ע
 מקיף דא״א, דיושר ואדמ עצמו. דא״א דיושר

 או״מ על מקיף דאבא. וי״ע דאבא, י״ע על
 מקיף דאבא, דיושר ואו״מ עצמו. דאבא דיושר

 דאימא, עיגולים וי׳ ק) דאימא, י״ע על
 ואור עצמד^ דאימא דיושר או״מ על סובבים

 עיגולים י׳ על מקיף דאימא, דיושר מקיף
א, עיגולים וי׳ דז״א,  אדמ על מקיפים ח״
» דיושר ואר׳מ עצמו. דז״א דיושר  מקיף ח״

 על מקיפין תוקבא, וי״ע דנוקבא, י״ע על
 דיושר ואדמ עצמד- תולבא דיושר אדט

 דבריאד^ י״ע על מקיף דאצילות, דז״א דנוקבא
 וי״ע הנ״ל. הפרטים לכל נחלקת היא וגם

 דבריאה דיושר אר׳מ על סובבים דבריאד-
 י״ע על מקיף דבריאד- דיושר ואדם עצמת

 הנ״ל. הפרטים לכל הוא גם הנהלק דיצירה.
 עצמה. דיצירה דיושר או״מ על דיצירת ר״ע

 העשית עיגולי על דיצירת דיושר ואו״מ
 ועיגולי הנ״ל, הפרטים לכל היא גם הנחלקת

עצמה. דעשיה דיושר או״מ על עשית
 בחי׳ כל כללות דרד נשלמו והנה
 כל של דיושר המקיפים והאורית העיגולית
 ומכאן למטה. מלמעלה כולת אלו העולמות
w (נבאר) ולהלאת r ואר׳ם הכלים בחי׳ 

 בחי׳ אשר העולמות כל של דיושר, שלהם
 כל שאלו, לסי הנ״ל, מן הפוכים הם אלו,

תע שהוא מי  את מלביש מחבית, במעלה ג
 בענף כנ״ל אותו, ומקיף ממנו, המעולה חבירו

״ דיושר אדם סדרן: וזה ג׳. ^ ע  על מקיף ד
ד ולא עצמת דעשיה דיושר ואדם הכלים מי יג

 אדם פי לעיל, שנתבאר לפי בכ״מ. זה לכפול
 תושר הכלים עם ודבוק קשור לעולם תושר,
 ואדם וכלים ממש. בתוכם והוא עצמת שלהם
 תצירה. תושר ואו״ם כלים על דעשית דיושר
רת דיושר פנימי ואור וכלים  כלים על תצי
 תושר ואדם וכלים דבתאת תושר ואדם

 דז״א דנוקבא תושר, ואדם כלים על דבריאה,
 כלים על דנוקבת תושר ואדם וכלים דאצילות

 דז״א, תושר ואדם וכלים ת״א. דיושר ואדם
 ואדם וכלים דאימא. תושר ואדם כלים על

 וכלי׳ דאבא. דיושר ואדם דיושרדאימא,עלכלים
 דיושר ואדם כלים על דאבא, תושר ואדם
 כלים על דא״א. תושר ואדם וכלים דא״א.
 תושר ואו״ם וכלים דעתיק. תושר ואדם

 דא׳׳ק. דנה״י תושר, ואדם כלים על דעתיק,
ת על דא״ק, דנה״י תושר ואדם וכלים  אד
 קו ררד בתוכו, המתלבש א״ם, מאור היוצא
 כל ולהחיות להאיר הא״ת p המתפשט הישר,

כנ״ל. כולם העולמות
 התלבשות סדר היטת נתבאר והדי
 מתעלה א״ס איד ׳Tבעינ וראית העולמות

 הוא תחילת ממנו וזסקבל העולמות. כל בתון•
 כלים כי שנמצת עד עתיק. כד ואחר א״ק.

 ורחוקים חיצתים יותר הם דעשיה, תושר
ת כתכלית הפנימי, א״ם אור מן מאוד  התחו
 הסובב א״ם בעיד וכן ממנו. גדול תחוק שזףן

 דעשיה, כלים נמצאו העולמות כל על מבחוץ
 ממנו. רחוק שאת התחוק, בתכלית ממנו רחוק

 גרועים היותר הם דעשיד״ תושר הכלים לכן
ת העולמות מכל יותר במעלת  בעולם ושם מל
 בתכלית החומרי, השפל עולם נתהווה העשיה.
כמוהו. שאץ והעביות הגסות

בו, עומדים שאנו הארץ כדור כי נמצא
 העולמת שבכל האמצעית הנקודה הוא הנה

 באמצע שהוא התמרה גחנץ כע? כולת
 בערכנו, וזהו צדדיו. מכל מקיפו והאוכל האוכל,
 א״ם בערד אבל בו, היושבים אדם בני אנחנו
 הקליפח הוא העשיה עולם אדדבת הכל, הסובב

ת על החופפת אל שנתקרב מה וכל מל

סקוסות ומרווה הגהוה
תלפע״ד. תה פ״ג ס״ב שער <קמ עי׳ ק)



ויושר עגולים דרוש ד׳ ענח א׳ שער p"s היכל א׳ היכללח

 עגולים י׳ שנמצא עד פנימי, יותר הוא הא״ם,
 Jהעולמוו מכל ייתר הא״ם אל קרובים דא״ק,

 עולם כי נמצא הפנימי, א״ם אור בבחי׳ וכן
 מה וכל העולמות, לכל קליפה הוא העשיה,

 פנימי, היותר הוא הפנימי, האי׳ס אל שמתקרב
 פנימים הם דא״ק, דיושר י״ס שנמצא עד

 ממש הפנימי א״ם אור מקבלים הם מכולם-
הכל. תהילת

 העגולים דרושי שביארנו אחר והנה, •
 העולמות, כל התלבשות בסדר בקצרה׳ והיושר
 הגיע היכן עד עתה, לבאר אנו צריכים

 עולם שבכל הישר ר) א״ק רגלי התפשטות
 בתחלה זה, ענין לבאר התחלנו כאשר ועולם,

 יהיה הישר קו כי הוא, מוכרח והנה זה. ענף
 ויורד, מתפשט וממנו הסובב, בא״ס ממש דבוק

 ונמשך כנ״ל, א״ק פנימיות תוך ומתלבש
 כנ״ל, הישר א״ק רגלי סיום עד ומתפשט

יומין, עתיק דיגולי חצאי עד ממש שהוא

 רגלי מסתיימין שם עד רגליו, תחת הסובבים
 הם א״ק שרגלי נאמר, אם כי דא״ק. היושר

 עיגולי בתוך למטה, עד ומתפשטים מגיעים
 וסתדבק שחוזר נמצא וסופם, סיומם עד עצמו,

 רגלי תחת אשר התחתון בחצי הא״ם עיגול עם
 בו יאיר הא״ס כי נמצא הוא, כך ואם א״ק,
 בחי׳ יהיה ולא הישר, קו דרך ולמטה, משם

 לא וע״ב ומקבלים, משפיעים ומטה, מעלה
ב׳. בענף כנ״ל למטה, הקו ראש נמשך

 כי זה, הוא בקיצור העולה הכלל והנה
 ונמשכים, מתפשטים הם הנה דיושר, א״ק רגלי

 מצד דע״י עיגולים של התחתונים חציים עד
 רגלי סביב מקיפים ע״י עיגולי כי באופן מטה,
 דירשר, הרגלים שאר כל אמנם דא״ק. יושר
 ורגלי ז׳׳א, ורגלי א״א- ורגלי עתיק, רגלי כגון

 עד והוא א׳, בהשוואה מסתיימים כולם נוקבא,
 מטה, מצד א״א עיגולי של התחתונים חצאי

מקיפים הם א״א, עיגולי כי באופן, (א)

ש מ ש ה
 של היושר כי זר- כפי נמצא נ׳׳ב- (א)

 מצד עיגוליו, י׳ ובקע ונתפשט, נמשך ז׳׳א,
 וי׳ אימא, עיגולי י׳ עובי בקע וגם מטה,

 א״>ב עיגול ע״ג רגליו ועמדו אבא, עיגולי
 מצד הנז׳ העיגולים עובי כל בקעה נוק׳ וכן

 עיגולי ע׳׳ג רגליה ועמדו עיגוליה, וגם מטה,
 עיגולי כי לעיל, מ״ש יצדק איך א״כ א״א,
 המקיף בין דא״א, היושר סביב נתעגלו אבא

 כי שם, פנוי מקום היה לא והלא ליושר,
 ע״ג ועמד מקיפו, עם שלו היושר ירד כבר

 עיגולי כי מ״ש מזו, גדולה עצמם. עיגוליו
 המקיף בין דז״א, היושר סביב נתעגלו הנוק׳,
 מחוץ ויצא מקיפו ירד דז״א היושר והלא ליושר

 א״א. עגול ע״ג ועמד או״א עגולי ובקע לעגוליו
 המקיף בין נתעגלו הבריאה שעגולי מ״ש וכן

 היושר ירד כבר היא גם הנה דנוק׳, ליועזר
 ובקע לעיגוליו, מחוץ ויצא מקיפו, עם שלה

 עיגולי ע״ג ועמד או״א, ועיגולי ז״א, עיגולי
פרצוף רגלי שכל שכפ״ז צ״ע, ועוד וצ״ע. א״א

 קרקע והוא א״א, עיגולי ע״ג עמדו האצילות,
 בי״ע, עולמות ג׳ שנשאת נמצא א״כ האצילות,

 הנזכר הרגלים מסיום למעלה ועיגוליהם, הם
 החומרי העולם ואפי׳ דאציל׳, האמצעית בנקודה

 כל של בעיגולים חציה ויהיה היה. שם הזה
 תחת הנד. הרגלים התפשטות כל עם העולמות,

 והלא זה, אפשר ואיך החומת. הזה העולם
 בגבול למטה נתפשטו ע״י רגלי כי כתב, בסמוך
 הבתאה הרי הנז׳, כפ״ז ואם הבריאה, עולם

 וגם הנז׳. הרגלים מסיום למעלה מסתיימת
 נופלים הכלים שבת היו המלכים, במיתת
 דבריאה, שכתר משמע הבריאה, אל ויורדים
 וכן האצילות, עולם כל סיים מתחת מתחיל
 עולמות שד׳ בראה, מספר אין מקומות בהרבה
 ובפרט זו, ע״ג זו תפוחים כד׳ הם אבי״ע,

 הדבר, להבין ז״ל, פי״ב אבי״ע בשער מ״ש
 אלו, עולמות ד׳ כי והוא משל, לך אמשול

 והנה מזו, למעלה זו בתים, ד׳ כדמיון הם
עצמו הוא האצי׳, שהוא הראשון הבית קרקע

מכןומות ומראה הגהות
(דפו״י). האדם נ״א ר)

ל״ו. אות לכוונות שעד בית •



עי א״ה היכל א׳ היכל לטדד*ר קגולים ד׳ עגן* א׳ ״

 אמנם, כולם. הג״ל רגלי כיי ת1מחז וסוככים
 כגון קומחם. גכוהים שאיגם פרצופים, כחי׳ יש

 עד דא״א מהגרון ק־מתם ששיעור אדא,
 שהיא לאח, פרצוף וכן ^:לכד, א״א של הטיכור
 כפרש שלו, החזה עד ח״א, מהדעת מתחלת
 נוטים רגליהם אין הפרצופים, ואלו כמקומו.

 אחד וכל קומד» קצרי הם כי א״א, רגלי עד
בפרסוונ במקומו יתבאר

 Mזלה״ד ממו״ר שמעתי אחרת פעם והנה
 דצא נולד איד אנסין׳ אריד תיקח דרוש בענין
 יומין, עתיק דרגלי תתאין פרקץ מב׳ מנק
 הנקרא תתאץ פרקין ב׳ איד ביארנו. ושם

 מרגלי למטה יותר מתפשטים הם דע״י, עקביים
 כנזכר הבריאה. עולם בגבול נכנסים והם א״א,
 קודם אלא כד׳ היה לא כי לומר, ואפשר שג^

לזד» התרן• לא התיקון, ואחר אצילות, תיקון

השמש
 שהם העליונה העליה בני כי הבריאה, של גג

 דרוכים רגליהם האציל׳, פרצופי׳ ופל זרי,
 עכת״ל. הבריאד, בית גג שהוא שלהם, קרקע ע״ג
 אבי״ע איד היטב, באר בהדיא, מפורש הרי

 את זה מלבישים ואינם זד» ע״ג זה שהם
 נתפשסו בי״ע יושרי גם כי לומר ואח זר-

 הנ״ל, העיגולים וגס עיגוליהס, ובקעו וירדו
 ליושר דבריאה, היושר והלביש הזו״ן עד״ז

 ודעשיה לדבריאד- דיצירה, יושר וגם דנוק׳,
 המלבישה דבריאה, היושר וקצה ת״ס לריצירה,

שהבריאה נאמר עליו דנוק׳, היושר רגלי מתחת

ח שכ״ק בזה הגה •  זצוק״ל הסלם בעל מ
 הסיום נקודת א׳ הסיום; הנקודות ב׳ את גילה
 ב׳ הזד- דעולם נקודה שהיא א׳, צמצום של

 ושתף לבינד, מלכות עליית של הסיום נקודת
 הבא. דעולם נקודה הנקראת בדין הרחמים מדת
 והיא אותה המסבבים עגולים יש נקודה ולכל

 בעל מדן של הצ״ע כל יתיישבו במרכזם,
 בסוד נתקן עתיק הלא כי ור.וא זי״ע. השמש

 ב׳) אות א׳ בראשית זר,ר (עי׳ בקע ולא בקע
 לפרצופי א״ק פרצופי בין אמצעי שד,וא משום

 וסיום בקע לא בסוד שהיא בחי׳ בעתיק ויש אצילר.
 א״ק. רגלי דוגמת דעוה״ז בנקודה הוא רגליו

 ומסתיימת בקע בסוד נתקנה דעתיק ונוקבא
 פרצופי כל תגמת דעוה״ב, הנקודה בסיום

 הפרש יש ולפי״ז וזו״ן, אדא א״א אצילות
 דא״א העגולים לבין דעתיק העגולים בץ גדול

 דעולם נקודה הוא שלד״ם המרכז ע״י עגולי כי
 של העגולים אבל במרכזם. סיומם ונבחן הזד-

המרכז הרי ב׳, מצמצום הבאים אצילות פרצופי

ת האצילות, תחת הוא  אינו, זה העולמות. שאר ו
 מכתר למעלה היא דאציל׳, המלכות שהרי

 החאות עינינו שהנה ועוד מודע. דבריאד-
 שעלינו הרקיעים שחם העשיה עיגולי איד

אינו אשר עלינו, וסובבים מקיפים
 לא אתמר ואי שלד- היושר סוף מבחי׳
 העולסוו^ פרצופי ה׳ פרסי בבחי׳ אלא אתמר,

 בחי• שום מציגו לא כי כללו!זו. בבחי׳ ולא
 ממנו. שלמטה לעולם יוצא עולם, של יושר
עו יאיר ה׳ תיבת עד חתוכה השיטה בכאן  עינ

בתורתו.*

 הפרמא שהיא דאצילוו^ הסיום בנקודת שלהם
 א״ק רגלי אמרו וזה לבי״ע. אצילות שבח

 מטר- מצד דע״י עגולים חצאי עד מתפשטים
 שהוא באופן דעוה״ז, הסיום נקודת עד כלומר

 כי העגולים, של התחתונים כחצאים נוגע
 חצאים בין באמצע עומדת המרכזית הנקודה

 רגלי ולכן העליונים, חצאים לבח התחתונים
 נמצאים הסייס נקודת עם המסתיימים א״ק

 ע״י. עגולי של התחתונים בחצאים שנוגעים
 א״א ורגלי עתיק רגלי הרגלים שאר כל אמנם
דן  עד והוא א׳ בהשואה מסתיימים כולם ח
 שהם חיינו א״א. עגולי של התחתונים חצאי

 שהוא הב׳ צמצום של הסיום בנקודת מסתיימים
 שבח הפרסא שד״וא א״א, עגילי של המרכז

 הסיום בנקודת שנוגעים וכיח לבי״ע, אצילות
 בחצאים שנוגעים נמצא המרכז זה של

 גס שחושב ומה א״א. עגולי של התחתונים
 הסיוס בנקודת מסתיימים שהם עתיק רגלי

דא״א, 0ו»חתוני בחצאים דהיינו ב׳ דצמצום



ויושר עגולים דרוש ה׳ ד׳ ענח »׳ שער א״י, המל א׳ המל

 בהשוואה למעלה, רגליו לאכוף העתיק שחזר
וצ״ע. א״א. רגלי עם אחת

 בעניני לנו נתבאר לא ע) א׳ דבר עוד
 מתחברים הם איך שלו, וביושר א״ק, עיגולי

 כי במקומו, נתבאר ע״י בענין אמנם יחד.
 ומתפשטים נמשכים כולם שלו, עיגולים י׳ אלו

 ואולי ע״ש. שלו, דיושר לבד ראשונות ג׳ סביב
וצ״ע. קדמון, אדם עיגולי בעניני יהיה כך

ע״א.) ה׳ דף הקדמות שער (וז״ל
גוף, למעלה אין כי הוא, גלוי דבר ואמנם

 והציורים הדמיונות וכל חלילה. גוף כח ולא
 לשכך אמנם ושלום. חס כך שהם מפני לא אלו
 הדברים להבין האדם לכשיוכל האוזן, את

 ונדשמים נתפסים בלתי הרוחנים, העליונים
 בבחי׳ לדבר, רשות ניתן לכן האנושי, בשכל

 ספרי בכל פשוט הוא כאשר ודמיונים, ציורים
 כאחד כולם עצמה, התורה בפסוקי וגם הזוהר.
 הכתוב, שאמר כמו הזה, בדבר ואומרים עונים
 ה׳ עיני הארץ. בכל משוטטים המה ה׳ עיני
 ה׳. ברTו ה׳. וירח ה׳. וישמע צדיקים. אל

 הכתוב, מ״ש מכולם, וגדולה רבות, וכאלה
 אלהים בצלם בצלמו דאדם את אלהים ויברא

 עצמה התורה ואם וגר. ונקבה זכר אותו ברא
 הזה, כלשון לדבר נוכל אנהנו גם כך, דברה

 אלא למעלה, שם שאין הוא, שפשוט היות עם
 נתפשים בלתי הרוחניות, בתכלית דקים, אורות

 ראיתם לא כי הכתוב, שאמר וכמו כלל, שם
רבות. וכאלה תמונה, כל

 להמשיל כדי אחרת, דרך עוד יש ואמנם
 בחינת והם העליונים, הדברים בה ולצייר
 מורה ואות אות כל כי אותיות, צורת כתיבת

 דבר זו, תמונת וגם עליון, פרטי אור על
 נקודה, ולא אות, לא למעלה אין כי הוא, כשוט

 האוזן, את לשכך וציור, משל דרך זה וגם
 דרך על הנזכר הקדמה עתה נבאר ולכן כנזכר.

 אלו: ציורים ובבחי׳ כן, גם האותיות ציור
 שתיהן אותיות, ציור והן האדם, ציור הן

 כאשר העליונים, האורות ענין להבין מוכרחים
 בתי׳ שתי על בנוים, הזוהר ספרי תראה

עכ״ל. האלה, הציורים

ה ענף

 אל הקדמות, קצת להקדים זה, בענף רצוני
 בחכמה ולהתעסק ידו, את למלאות הבא כל

פרצוף בי לעיל, ביארנו כבר כי והוא׳ זאת,
 שבו, פרטיות בי״ס אברים, מרמ״ח כלול אדם,

וחב״ד, גולגלתא. הוא כתר כי זה: באופן
 וגופא. דרועין, ב׳ הם וחג״ת, מוחין. ג׳ הם

 שלו. נקבה היא ומלכות ואמה. שוקין, ב׳ ונה״י,
הי״ם אלו ולפרט לחלק תרצה אם אמנם,

 נחלקות אינם הנה רבים׳ בפרטים הכלליות,
 הוא מהם, בחי׳ כל אשר לבד, בחי׳ לה׳ רק

:סדרן וזה אדם. כמראה שלם, א׳ פרצוף
 ונקרא מי״ס, שלם א׳ פרצוף הוא הכתר, הנה

ונקרא מי״ס, א׳ פרצוף ג״כ הוא וחכמה א״א.

מ?ומומ ומראה הגהות
כל כיו סאות לכונות שער בית בספר ועי׳ ס״ד, ח״ג ב שער ומבויש א, פ״ מ״ג שער עי׳ ש)

שם. סשום באור ההמשך כ״ז דף ההקדמות בשער עיין •

 דעוה״ז לנקודה עד נמשך הוא שבאמת אע״פ
 דו״נ בסוד היא א״ק, רגלי עם בשוה ומסתיים

 הרחמים מדת שתוף בסוד שנתקנו דעתיק
 שלא עיייד׳ם שולטת הפרסא כח אשר בדין

 שמבחינת הגם לבי״ע, אצילות מהארת תעביר
 דעוד,״ז, לנקודד, עד נמשך הוא עצמו פרצופו
 מסתיים הוא אצילות הארת שמבחי׳ ונמצא
 ומבחינת אצילות. פרצופי ה׳ רגלי כל עם בשוה
דעוה״ז לנקודה עד נמשך הוא בי״ע הארת

השלישים ב׳ שז״ם א״ק רגלי עם בשוה
ויוצאים העודפים דעתיק דנד,״י התחתונים

ונמשכים האצילות שבסוף הפרסא מן לחוץ
עולמות שג׳ ונמצא בהמה. דדי בסוד לבי״ע
 שביו והמרחק הנקודות, ב׳ בין נמצאים בי״ע
 ועמדו בסו״ה דעוה״ז בנקודה שהוא א״ק רגלי

 עולם פרצופי רגלי הזיתים,לבין הר על רגליו
 ימות העז ג׳ של גדלם כשיעור הוא אצילות,

הנ״ל.• הנקודות ב׳ בין העומדים בי״ע,
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 ונקרא מי״ם. א׳ םרצוף ג״כ היא וגינה אגא.
 א׳ פרצוף הוא היסוד, עד מהסד והו״ק אמא
 שהיא עשירית וספירה ז״א. ונקרא מי״ס,

 גוקבא ונקרא פי׳ס, א׳ פרצוף היא מלכות,
 פרצוף שבכל המלכות בחי׳ כי צ״ל, עוד דז״א.

 זד» באופן הוא פרצופים, הד,׳ מאלו ופרצוף
 וז״א, אבא כגת זכר, בפרצוף אשר מלכות כי

 שעל עטרד, בחי׳ הוא שבו, המלכות הנה
 צדיק, לראש ברכות בסוד יסוד, הנקרא הצדיק,
 ייסא ר׳ וז״ל, דקס״ב. תצא פ׳ כס״ד, הנזכר

 דכתיב מהו א״ל דר״ש, קמיה שכיה הוד, זוטא
 וכר. ליה מבעי לצדיק צדיק, לראש ברפות

 אימא כגת נוקבא, בפרצוף מלכות הוא ואם
 ג״כ הוא שבד. המלכות הנד, דז״א, ונוקבא

 הוא שבד, היסוד כי שבד״ היסוד עטרת בחי׳
 התפוח, בשר בחי׳ הוא, שבה וד,עסרה הרזזם,

 מעיינה שפולי חז״ל בדברי הנקרא שעליד״
כנודע. איילונוו^ סימני בענייני

 שהוא הכוללת, המלכות ספירת ואמנם
 הנקרא פרצופם, שבחמשד, אחרון פרצוף
 בפרצוף גמורה נקבד, ת) היא הנה דז״א, נוקבא
זד״ וזכור הפרצופים, כל כשאר גמור,

 בה שנתקשו וגדולה, חזקד. קושיא ונתרץ
כי עםקד״ לסוף ירדו ולא גדולים, חכמים

 פסוק על שם, אמרו א׳ ד׳ הזוד,ד בד.קדמת
 כי כר, אלד, ברא מי וראו עיניכם מרום שאו

 ומבינה כלל, שאלה חמן לית ובחכמה בכתר
 סתינ^ בארה איד,ו אבל לשאלד״ קיימא ואילד

 הנקרא מל׳ עד דמסי בית כלל, אתגיילא ולא
 סתים כולא הא עת,T ומה פשפשת, מוז מ*ה,

 שאל כי ע״פ אחרינג ובמקומות כדבקדמיתא.
 מחסד שהם אמד, א) ראשונים, לימים נא

 בג״ר. שאלד. את משם, למעלד, אבל ואילד,
 כתר דס״ב, כ״ב תיקת בתיקונים אמרו גם

דלא ז^הו ודא תש״ב, שלימו ,וTא דא עלתן

 W לא נתיב נאמר דעליה למשה, אתייד.ב
 תדרוש, אל ממד במופלא אמדז״ל, ועליה עיט.

 עסק לד איז תהקוי׳ אל ממד ובמכוסד.
 האי ובריזצ התבונן. שהורשית במה בנסתרות,

 או״א אינון דא הנסתרות קאמר, כ״ב תיקת
 בד* ולחקור לדרוש אסור בג״ר כי הרי וכר.

 דלטאש יצחק ר׳ הגאת בפסק תמצא כאשר
 וכאלה המאמר זה בישוב עי״ש, ס״ד. בתחלת

 האדרות בב׳ ובפרס ס״ד» בכל וד,רי רבינ^
 בד,קדםת ואיד בג״רי לדבר הפליא ובתיקוגים,

 במלטת החקידה שאפי׳ בד,יפד, אמר הזוהד
 פשפשת מה משארז״ל אתמר עליד, אחרונד״

וכר. עתT ומד.
 בענף במ״ש ומובן כד, הוא הענין אבל

 ענפים הם העולמות כל ואיד א״ק׳ עניז ד׳,
 עולם כי שנמצא, עד ממנו, ומסתעפים
 שהם דא״ק׳ נד,״י אל לבוש רק אינו האצילות,

 העשיה עולם כי JעוT וכבר לבד. רגליו בחי׳
 אב*א היה מקומה אשר המלכות נגד ב) ד^א
 עולם כי נמצא, לבד. שלו בתנד,״י ג) ז״א, עם

 עשיו^ עולם בעיד ד) אלא אינו, האצילות
 עסקינו כל כי נמצא, דא״ק. מלכותי שהוא
[רק] אינו בג״ר, אפי׳ האצילות בעולם בס״ד,

 דא״ק, פלטת שהוא דא״ק, עשיד. עולם בחי׳ ד.)
 ז) ט, לעשות אסה* 0 יא״ק׳ בג״י אבל

עשית בחי׳ שהוא דא״ק בפלטת ואפי׳
 והוא א׳, הקדמה לד שנקדים צריד עוד

ת הי״ם כל כי  הנה ועולת עולם כל הטללו
 בכל א׳, הוי״ה בחי׳ כא׳, כולם יחד בכללות

 כנ״ל, בפרטות בת בכללות בת שד,ות מקום
א׳. הוי״ה מהם ואות אות מכל תצא

 הוי״ת שבאותה ת״ד של קוצו והגד.
 הכמת בהי׳ הוא עצמת ויו״ד כתר. ספי׳ הוא
ת ראשונה, וה׳ ת הוא והר בינ ד  ף מלל חו

ת 09ב נקרא כללותם אשר ספירן, כם״ש די

מקומווג ומראח חגחווו
בסוגר. p גמורד, נקטז הסלים נדסר׳י ת)
(זדו). אמר מלת לית בכת׳י א)
(דסו״י) סדק ד״מלכות גגד מוסיף נ*א ב)
 דא עס אב׳א היה מקומה אשר ל׳ג נ׳א ג)

פמ״ס). עם (ע״ה לבד. שלו ״י במט

(זשדי). אפילו ג״א ד)
• (דפו״י). אפילו נ*א ה)
«״ת0 כלל שאלה שום ולית לירוש נ״א ו)
 בהי* שהיא מדק במלכות ואפילו ל״ג ג״א ז)
(זדו). עשיה
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 הנקרא מלכות אחרונה והה׳ בע״ה. במקומו
 הוי״ה בדרך הוא, וכ״ז דז״א. נוק' אצלינו

כנ״ל. יחד, פרצופים הה׳ הכוללת

 ופרצוף, פרצוף בכל הי״ס נחלק אם וכן
 ע״ד בפרטות, ההוא שבפרצוף הוי״ר, גם תהיה

 שריוא הכתר, הוא יר׳ד של קוצו כי הכללות:
 וה׳, חכמר,. וי׳, ההוא. שבפרצוף גלגלתא

 ושמאל. ימין מוהין, ב׳ והם שבפרצוף. בינה
 ור.׳ ההוא. שבפרצוף ו״ק הנוף, עיקר הוא וף

פרצוף. שבאותו מל׳ הוא אחרונה,

 קרובה אחרת, בחי׳ להקדים צריך עוד
 הוי״ה, משם ואות אות מכל כי והוא הנ״ל, אל

 באופן רק ביניהם, חילוק ואין א׳, הוי׳׳ה יוצא
 באבא, רומז שהוא י׳ כי עניינם. וזהו מלוייהן,

 במילוי א׳ הוי״ה בו יש חכמה, הנק׳ ספי׳ שהוא
 באימא, נרמזת והה׳ ע״ב. גימ׳ וד,וא יודין,
 במילוי הד״ה בה יש בינה, הנקרא הספי׳ שהיא
דד כזה: ואלף, יודי״ן  ור,וא ה״י, וא״ו ה״י י

 ו״ם שהם בז״א, רומזת שהוא והר ס״ג. גים׳
 במלד א׳ הוי״ר, בה יש יסוד, עד מחסד אשר

 שהיא אחרונה, וה׳ מ״ה. גי׳ ור,וא אלפי״ן,
 א׳ הד״ה בה יש דז׳׳א, נוק׳ במל׳ רומזת
ב״ן. גי׳ והוא ההי״ן במילר

 ופרצוף, פרצוף כל בפרטות ג״כ, ועד״ז
 יש מד,ם א׳ בכל אשר הנ׳׳ל, פרצופים שבה׳
 דע״ב, הוי״ה שם בה יש כנ״ל, בפרטות הר״ה

 בבינת דס׳׳ג, והוי״ה ההוא, פרצוף בחכמת
 ח) בז׳׳א דמ״ה, א׳ ור,וי״ה ההוא. פרצוף

ט) בנוקבא דב״ן, והר״ה ההוא. שבפרצוף

 וספי׳ ספי׳ שכל וכמו ההוא, שבפרצוף דז׳׳א
 ותכלית קץ אין עד לי״ם, ומי״ס לי״ם, נפרסת
ך כנ״ל,  ההרוו^ י) פרטי מילוי חילוק הוא כ
 כפי קץ, אין עד ומתחלקים מתרבים שהם

קץ. אין עד הספי׳, פרטיות חילוק

 ההקדמות כל לך שהקדמנו אחר והנה
 הבא המעיין אל לעורר אנו צריכים האלו,
 שונים רבים מאמרים שימצא בס״ה, לעיין

 לא ואם הריחוק, בתכלית מזה זה ורחוקים
 לא כי מעיונו, יטתר אלה, הקדמות לו יהיה
 מדבר הוא כ) מציאות באיזה להבחין ידע

 באיזה להבחין ידע ולא בו, הוא אשר המאמר
 בא״ק הוא אם הר,וא: המאמר מדבר הוא בחי׳

 והאירו שיצאו האורות אותן בכל ואם עצמו,
 אוחת בבחי׳ אם האוזן, אורות בבחי׳ אם ממנו,

 עקודים, הנקרא הפה, אורות בבחי׳ אם החוטם,
 הנקודים, עולם הנקרא העין, אוחת בבחי׳ ואם

 בבחי׳ ואם תקונם. טרם האצילור., עולם שהוא
 אחר האצילות עולם בחי׳ שהוא המצח, אוהת

 בעולם ואם הבריאה. בעולם ואם שנתקן.
 כללות. דרך וכ״ז העשיה, בעילם ואם היצירה.

 מדבר אם פרטות: בדרך לד,בחין עוד יש והנה
 בפרצוף או מהם, עולם שבכל עתיק בפרצוף

 בז״א, או (א) באימא, או באבא, או א״א,
 בתבונה, או ביש׳ים, או (ב) בנוק׳ או (א)
בלאה. או ביעקב, או

 מדבר אם פרטים, פרטי להבחין צריך עוד
 במקיף, ואם דיושר, בי״ם או דעגולים, בי״ס
 וגדולה בכלים. או בעצמות, ואם באו״פ, ואם

ומצבן הי״ם אופני כי להברדן, צריך מכולם

ה ה ג ה
 שלא ונלע״ד קדישא. טת־מאד, יש״ם דקאמר בישסו״ת מדברים אם גם צמח, (א)

בפרצופי׳. כאן עתר, מדבר שהוא ממני פה׳ וזכר דרע״א, פנחס בפרשת ונרמז דא״א, שבגרון

ש מ ש ה
ע״א. ל״ב דף דב״ש ועיין ז״ל הרש׳׳ש הגיד, כך רחל. הנקרא (ב) ישראל. הנקרא (א)

מקומוות ומראה הגהות
מסוגרת. פרטי מלת בדפו״י י) (דפו׳׳י). בר׳ק נ׳׳א ח)
(דפדי). בחי׳ נ״א כ) מוהרש״ש). בשם (ה״ו במלכות נ׳׳א ם)
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^ אסרוגס ומעפרו, ל מי  אס מססר: עצמו ו
 אס הלבנים קיסרוג בעת אס שנאצלו, בעת
 שנשתגו שחטא בעת ואס אדרדר, בריאת בעת

 בבית אס המדבר, בדור אס העולמות, פל
 ואס שני, בבית ואס הורגנו. בעת ואס ראשון,

 אם בהול, אם מפולס, גדולד• חורבנו. בעת
בלילד,. ואם ביום, אס ביו״ט, או בשבו^

 משתנים ושעה שעה שבכל אלא עוד, ולא
 ומי זו, לשעה דומד, זו שעה ואיו העולפוו^
 ושינוי ופוכבים, המזלות הילוד בעניו שמסתכל

איו ומעמדו, מצבן  אחר, באוסן הם אחד ברגע ו
 מד״נולד שונוו^ מאורעות לו יקרה בו והנדיד

 בעולמות ויבת יסתכל ומזה לזה. שקדם ברגע
 תפקח ואם ומססר. קץ לד.ש שאיו העליונים.

 פי דבר, ממוצא זו ותשכיל תדע שפלד, עיני
 וע״ז סרטים, ע״פ לעמוד אדם בלב שכל אק

 נמלאות ואביטה עיני גל דד,ע״ד^ אמר
 אדם, מכל מחכם בו שכתוב ושהע״ד״ .Tמתודת

 ולד ממני. רחוקה והיא אחכמד. אמרתי אמר,
 דס״ד״ כ״ב תיקמ ההיקתים, בספר מ״ש וראה

 ולבושץ כר, סבא סבא ואמר ר*ש קם במ׳ש,
 ברמשז^ לביש לא בצפרא, לביש דאיד,ו

 ביומא לביש לא דא, ביומא דלביש ולבושא
 ומצב מעמד משתנד. איך תביו, ובזה תניינזב

 לבמר. א״ס, של חלמשק שהם העולמות,
 mד השינמיו וכפי ודגע, עת בכל שינמין,

 דברי וכולם ם״ד» של המאמרים בחי׳ נשתנו כד
Jחיינ אלהים

 במילמים הויות בחי׳ מוזכרים תמצא גס
 או J1״0 במלמ או ע״ב, במלוי או שוגים
 שלא התיקונים בהקדמת כנזכר ב״ן, או ם״ר»

ת י״ג, תיקון בסוף וכן נדפסו.  ע״ט, בתיקת ו
 של מילמ נזכר שם כי אלו. בחיקר וכיוצא

 מתעסק בחי׳ באיזה שתדע תריד הד,מו״וב אלו
 באיזה המ״ה אותה שתדע כדי הד,וא. מאמר
 ומעיין מעמיק בהעתד וד,נה רומזוג היא מקום

 אפשר אז אלו, דברים של בידודים על ועומד
אלהים fp.T אם אלו, מאמרים להבין שתוכל

 טוב ימנע לא כי לו, תמים בהיותד עם!־,
בתמים. להולכים
 הלא אחד, עניו על לעודד ראיתי עוד

 וכמעט הזודיר, מאפרי רוב כי לדעת צייד
 העיגולים של הי״ס מענמ מדברים אינם כולם,

 כולל זה ועניו אדם, כמראה יושר, בבחי׳ רק
 או בא׳׳ק, מתעסק בד.יותו הן העולמוו^ בכל

 דאצילווג בזדן באדא,או או בא״א, או בעתיק,
 אלו דברים ואם בי״ע. עולמות בשאר או

 לא תרח אם מעיגיד, יליזו ואל פניד, נוכח
דרכד. לבטח תלד ואז תכשל,

השני השער
 העיגולים (ג) תון• הי׳׳ס השתלשלות

(ד) סעיפים ג׳ ובו

א ענף

ד הי״ם ח״תלשלות עניינם עיגולים, די
 שבה׳ התחחון שהחלק נודע שכבר הוא,

 סמנה כנודע. הנפש, שד.יא חנשמר« מדריגות
ד בראשונז^ דעיגולים הי״ם נתפשטו  הקו די
תחתוו אדם כדמיון הא״ם, מפאת והצנור

 ואח״ב נפש, בחי׳ לו יש שבתחלה החומרי,
 מדריגות אח״כ רוח, בחי׳ וקתח זוכה

כ למעלה היה הזה והסדר ופו׳. נשמה  פי ג״
 פליט, בבחי׳ דעיגולים, י״ס נאצלו בראשונה

» ורוחניות עצמות ובבחי׳ חו ב מבחי׳ ש
ת ואזדב לבד. נפש מדריגות  בחי׳ ונאצלו חז

ד הי״ם  וגם כנ״ל, אדם כמראה היושר קו די
 הרוחניות ועצמות כלים. בכחי׳ י״נ^ כוללים הם

 הוא עליונה, יותר מדרגה בבחי׳ שבתוכם,
 ממדרגת למעלד, שהוא דוח, מדרגת הנקרא
 מדרגת הם דעיגולים, י״ם שבחי׳ תמצא הנפש.
 י״ם ובחי׳ לד,ם. המיוחסים הכלים עם נפש,

 הוא כד, אחר שנאצלו אדם כמראה דיושר
וחנה להם. המיוחסים הכלים עם החח, מדרגת

הש&ש
ד (ג) בהענפיט דתבאד שינוי מעט בהם ויש בקצרת העיגולים די
חקודמים. כפולים האלו בהענפיס הכתוב כל (ד)



ו י״ם השתלשלות כ׳ א׳ ענך. ב׳ שער א״ק היכל א׳ היכלמד עגולים די

 הוא הכבד שאבר נודע, כבר הנ״ל הכלים בחי׳
 משכן והמוח הרוח, משכן וד,לב הנפש, משכן

אלו. כרטים ביאור מקום כאן ואין הנשמה,
הלא אחרים, כללים להודיע צריך עוד

אשר ורוחניות עצמות בחי׳ כי דע, אלו, הם
 הנזכר הוא הלא הנ״ל, הכלים תוך מתלבש

 אורות בחי׳ זה, בחיבורינו אצלינו תמיד
בחי׳ ב׳: הם האלו האורות והנה נעלמים.

 והב׳, הכלים. תוך המתלבש או״פ, נקרא א׳
 הארתו, גודל שמרוב עליו, וסובב או״מ, נקרא

 בתוכו, כחו ולקבל להלבישו, יכול הכלי אין
מבחוץ. עליו וסובב מקיף ההוא אור ונשאר

כולל שאינו בעולם, אור שום לך ואין
 כן וכמו ואר׳מ. או״פ, שהוא אלו, בחי׳ ב׳

 שאין בעולם, כלי שום לך אין הכלים, בחי׳
 פנימיות בחי׳ הוא הלא הנ״ל, ע״ד בחי׳ ב׳ לו

 הזה או״פ והתלבשות התדבקות ששם הכלי,
 אשר הכלי, חיצוניות בחי׳ לו יש ועוד בתוכו.

 נמצא הנ׳׳ל. או״מ ומקיף סובב מבחוץ, עליו
 הרוחניות, עצמות בחי׳ שהוא האור קצרה, דרך

 ועד״ז, ומקיף. או״פ, וד.ם: מדרגות, לב׳ מתחלק
 מדרגות, לב׳ מתחלק הוא גם הכלים, בחי׳
 וכבר הכלים, וחיצוניות הכלים, פנימיות והם:

אלו. כללים נתבאר
 הי״ס נאצלו הכל שמתחלת העולה, הכלל

 בחי׳ וכוללים מתחלקים, הם הלא עיגולים, דרך
 ובכל עיגולים, בציור מעוגלים דכלים, י״ס
 הכלים ובתוך וחיצוניות, פנימיות יש מהם כלי

 אורות הנקרא רוחניות, י״ס מתלבשים האלו,
 עליהם, מקיפים אורות י׳ ועוד הנפש. בחי׳ של

 והכל ואו״מ, אדפ בו יש מהם, אור שכל באופן
 כעין עגול, הוא או״פ כי עיגולים, דרך הוא

 גם מעוגל א׳ כלי תוך מלובש והוא גלגל,
 עגול הוא וגם עליו. אר׳מ זה כלי ועל הוא,

 עד״ז, דעגולים י״ס כל וכן סובב, גלגל כדמיון
כנודע. והגלגלים הרקיעים כדמיון

 אדם כמראה דיושר, הי״ס נאצלו אח״כ
 כוללים הם וגם מהם, מעולים יותר והם ישר,
בו יש מהם כלי ובכל דכלים, י״ם בחי׳

 מתלבשים הכלים אלו ובתוך וחיצונות, פנימיות
 רוח. בחי׳ של אורות ונקראים רוחניים, י״ס

 הכלי על או״מ בחי׳ יש מד,ם, אור ובכל
 הכלי תוך מתלבש או״פ ובחי׳ סביביו, מבחוץ
 שהקדמתי הקדמה והנה ישר. בדרך והכל הנ״ל,

 הנאצלים לכל כוללת: היא הלא הזה, בענף לך
העולמות. שבכל ונעשים, ונוצרים, והנבראים,

ב ענף

 י״ם ענין כללות, דרך לך שנתבאר אחר
 בחי׳, לכמה מתחלקים איך שהם, מקום בכל

 העולמות מדרגות בחי׳ זה, בענף לבאר נתחיל
 דע, הם. איך וסדרן הנ״ל, החלל בתוך אשר

 דרך נאצלו אשר ראשונים, האורות שהנה
 שנאצלו מה בחי׳ וכל הנ״ל, וצינור הדק קו

 ורבבות אלפים כמה הם החלל, המקום בזה
 שהזמן בביאורם, עתה אנו ואין עולמות, מיני
 נבאר עתה אמנם כולם. את לפרט יספיק לא

 הזת החלל כל את כולל הוא אשר א׳. פרט
 הנ״ל: העולמות כל מתפשטים ממנו אשר
 הא״ם מן נתפשט אשר לרל, קודם הא׳ האור

 כללותם בחינת אשר י״ס, הם הכל, את הסובב
ל) הקדומים. לכל א׳׳ק נקרא

נעלמים. ברמזים נרמז זה, א״ק וענין
ולגודל העלמתו, ולרוב ובתקונים, בס״ה

 בגלוי, בו להתעסק יד, בו שלחו לא מעלתו,
 בדרך אלא הוזכר, ולא נמרץ, בהעלם אם כי

 נזכיר ואנו מקומות, ברוב גדול והעלם רמז
 התקונים. בספר הוא מהם, אחד הלא קצתם.

 דאית אשתמו.־ע הכי, אי ידל, דמ״ה, י״ט, תי׳
 דקל׳׳ב, ע׳ ובתיקון הקדומים. לכל א״ק

טמירא דסתרין, בסתרא במתני׳, אשכחנא
לכלי א״ק דאיד,ו דבר־אה, דאדם דטמירין,
 דקי׳׳ס ע׳ ובתיקון וכר. אדם דאית הקדימים-

 בהיכלא ציורא, וצייר רקם מופלא, אמון וז״ל,
 אדם ואית אדם דאית הקדומים, לכל דא״ק
וכר.

י״ם אצלינו הנק׳ שי׳׳ם, בדעתך, יעלד, ואל

מקומות ומראה הגהות
שם. מ׳׳ש הכולל והוא ד׳ה א׳ אות לעיל עי׳ ל)



ד י״ס זמזתלעלווו כ׳ w כ׳ «ער א״? היכל א׳ חיכל י מהעגולים י

 במעלה״ וראשונים גבוהים יותר הם דאצילות״
 לאין עולמות וכמה כמה כי שנאצל״ מד״ סכל
 החכרו לא העלמם ולרוב אליהם׳ קדמו קץ״

״ .^  תחזגה עיניד כאשר נפלא״ ברמז אלא ב
 כאשר רבים״ וכאלה הנ״ל. מאמרים ג׳ משרים,

 פקודי פ׳ בסת• רבים״ מאמרים כמר״ כתבו
 אר׳ש. ת״ל. דס״ג״ נה ופי ורס״ס, דרכ״ו״
 עילאד. רעותא דכד לעילא״ □נלו ידי ארימת
 ולתתא״ עילאד! דמחשבד״ ומרזא כר״ לעילא
 ע״א״ דכ״ג בראשית בסד גם א״ם. איקרו כלד״ו

 וז״ל״ דקל״ד״ ע׳״ תיקון בתקונים ג״כ וד״ובא
 מתלבשץ דאינת סתימין״ אינון עלות כמד. ת״ח״

 שכלד״ עיני תפקח ואם כר. בספיראן ומתרכבין
 הנרמזים הנחמדים״ ורמזים מלות, כל לדייק
 בראותו״ תפלאותשתומם״ דינ״ל. במאמרים למבין

 ומספר״ קץ לאין מדרגות״ על מדרגות כמה
 דאצילוו^ י״ם אצלינו הנקרא י״ם״ לאלו קדמו

 דדע״ יבחץ״ יזכד״״ אם אלד״״ בחבורינו וד״מעיין
 די״ס״ בראשית בפרשת גם תכונתם. על מעמוד

 בעלמא״ למברי קב״ד. אצטריך וכלא וז״ל״
 וכמר״ מלגאו׳ מוחא וכולהו בר״ו״ עלמא ולתקנא
 פל איד למעלד״״ מ״ש תבץ ובזר. כר. קליפין

 וא״ם לזד» חופף וזה זד״״ תוץ זה העולמות
בזח. להאריך אוכל ולא כנ״ל׳ כולם״ על סובב

 הי״ם הנה הנ״ל״ ענין לבאר ואחזור
 י״ם״ הם הנאצלים״ כל ררם שנאצלו הראשונים

 יש אלו״ מ״ם הקדומים. לכל א״ק הנקרא
 כלי ובכל עגולים״ בצורת כלים י״ס בד״ם:

 כלים״ נקרא וד״כל וחיצונות״ פנימיות יש »1מ
 י׳ מ יש הנ״ל״ כלי ובתוך א׳״ בענף כנ״ל

 ועוד כלים׳ י׳ תוך מתלבשים פנימיות״ אורות
 עיגולי י׳ סביב מקיפים. אחרים אורות י׳

 ט׳ כל על הסובב העלית וד״כלי הנ״ל״ הכלים
 אשר הב׳ וכלי דא״ק. כתר הנקרא הוא כלים״

 חכמד״ נק׳ הנשארים״ הכלים על הסובב בתוכו,
 הפנימיות העשירי כלי עד עד״ז״ pו דא״ק.

 וכולם דא״ק. מלמת נקרא היא ש^לם״
אלו וד״נה כנ״ל״ זד. בתוך זה עגולים״ בצורת

 כל ממלאים הם הזד״״ דא׳׳ק דעגולים הי״ם
 הא״ם״ אמצעות שבתוך (ד) הנ״ל״ החלל מקום
■ א׳. בענף כנזכר

 אמנם הזה׳ החלל כל מקיפים הם והנד.
 ופנד״ חלל מקום העיגולים, אלו באמצע נשאר
 בצורת ג״כ שהם הנאצלים״ שאר לצורך

חת בחי׳ וד״ם זד.״ בתיו זח עיגולים״  או
 היועזר מבחי׳ זד.״ דא״ק העינים פן הנמשכים

 והם .״rעזa כמ״ש אדם״ כמראד. שהוא שבו,
 ציוד יש בד״ם גם אשר הנקודים, עולם הנק׳

 תוך עומדים וכולם (ד.) זד״״ בתוך זד. עיגולים
דא״ק. עיגולים י׳ אלו

 מתעגלים״ הם דא״ק״ עיגולים שי׳ באופן
 בכל אשד עיגולים״ שאר בל וסובבים״ ומקיפים״
 מוקפים הם העיגולים, שאר וכל העולמות,

 הוא מחבירו, המשובח עיגול כל כי אלו, תוך
 תחתון וד״יותר אותו. וסובב חבית, את מקיף

 מסובב והוא פנימי, יותר הוא מחבית, במעלד,
 הוא מכולם, פנימי היותר שנמצא עד מהבית,

 של וד״גלגלים ד^קיעים בחי׳ וד״ם מכולם״ גתע
 הנזכר הרקיע, גלגלי י׳ שהם העשיר., עולם

 אשר אופנים, נקראים וד״ם התיקר, בד״קדסת
 השפל״ בעולם עלינו״ הסובבים הרקיעים הם

 שמאחר הוא, ומבואר הזת החומת ובעולם
 העיגולים״ שבכל ותוכניים פנימים יותר שד,ם
 מהם״ תחתונים יותר הוא, פשוט א״כ

 העליון החיצת שד״גלד בזה, זד. בצלים כגלת
 נכללים״ הם ועד״ז״ גדול. יותר הוא מכולם

זד- בתוך זד. ומתלבשים
 הנקודים, דעולם עיגולים הי׳ ובענת

 בפרטות״ העיגולים דתש ענין בע״ד.״ יתבאר
 רק בפרטות, לבאר .נוכל לא הזד. ובמקום

 י׳ שיצאו ואחר וע״ש. גדול ובקיצור בכללות,
 עוד שבו, נפש בחי׳ שוט הזד.״ א״ק עיגולי
 י״ס בחי׳ שד״ם י״ס, זח בא״ק מצאו נתגלו

 אברים״ רפדח בעל אדם, בציור ביתור״ אחרות
ה בחי׳ והם כר״ ישוקיים וזתעות, בראש״  ת

מלמעלה בתשר״ ונתפשט נמשך והוא שבו״

השמש
עיגוליה ציוו נהם יש הם, גם הנה הנקודים״ ואמצעתוס בתוכו אשר (ד)
jn תוך זה עולם אהדי הנאצלים שאר כל וכן (ה)



ד י״ם השתלשלות ג׳ ענת ב׳ שער א״ק היכל א׳ היכלמו י עגולים י

 שבכל עליון עיגול של העליון גג מראש למטה,
 י׳ תחתית סיום אל קרוב עד עיגולים׳ י׳

מ) שלו. אלו עיגולים

ג ענף

 העולם בכל היות לעיל, שנתבאר אהר
 גלגלים בצורת הי״ס בחי׳ א׳, בחי׳: ב׳ בולם

 בקומה ישר, אדם בצורת י״ם בחי' וא׳, עגולים.
 פרטים, קצת בקצור, עתה נבאר וישרה. זקופה
 בס״ד, נתבאר הנד. בהם. שיש אחרות ובחי׳

 לבתר אבל וז״ל, בר״מ, ע״ב, מ״ב דף בא פ׳
 עילאה, דאדם דמרכבה דיוקנא האי דעביד
 אל נקרא כר, דיוקנא בהאי ואתקרי תמן, נחית

 דתקין, מאנין אלין אומנא איתבר ואי אלד.ים,
 מאנא עביד ולבתר כר. למקוריה מיא יהדרון

 וכבר כו׳. מבין בה לגרמיה קרי והוא רברבא,
 מפורש, הרי היטב. ע״ש ב׳, בענף בזה הארכנו

 אברים, רמ״ח בעל אדם, בצורת י״ם, היות
 האורות, של העצמות ובת!כם בלים, הנקרא
 התחתון, אדם כדמיון והכל אדם׳ נשמת הנקרא

 כלול העליון, אדם כך ונשמה, גוף בו שיש
 בחי׳ ענין והנה וכלים. עצמות שהם מי״ם,

 פנימיים, אורות בחי׳ הם הזה, העצמות
 תוך אשר הנשמה כדמיון הכלים, תוך המאירים

 ה׳ נד כמ׳׳ש, בו. זמאירד, האדם, של הגוף
 מקום בכל כי זה, כלל וזכור אדם. נשמת

 על הכוונה אורות, לשון זה, בחבורינו שתמצא
עצמן, הכלים על ולא שבו, הפנימית הנשסד.

 להזכירו נוכל לא כי זה. ענין תשכח ואל
(א) פעם. בכל

 שהם; הנ״ל, בחי׳ ב׳ ענין שביארנו ואחר
 דרך אחרי!^ פרטים עת־ צ״ל וכלים, אורות,
 עצמות שהם האורווה בחי׳ כי והוא, קצרד.,

 אלו הנה כנ׳׳ל. הכלים שבתוך הפנימית הנשמה
 ואו׳׳כנ או׳׳ם, והם בחי׳; לב׳ מתחלקים, האורות
 וד.מאירה המחיה האור הנה כי הוא, והענין
 בחי׳ בו יש הנה כלים, הנקרא הי״ם בתוך

 הנכנסת נשמה כדמיון הכלים, תוך המתלבשת
 האדם, אברי תוך ומתלבשת הגוף, אברי תוך

 יקרא וזה בפנימיותם, בהם ומאיר אותם, ומהיד,
 יכול לד,יותו ממועט, זה אור אמנם או״פ.

 ב׳, כחי׳ ויש הכלים. תוך ולהתלבש להתצמצם
 לסובלו בכלים כח אין אשר ממנו, גדול אור

 או״מ בבחי׳ ונשאר פנימיותם, תוך ולהגבילו
 מקיף אור בד׳יותו להם ומאיר מבחוץ, עליהם
 כמ״ש התחתון, באדם הוא, זה ענין וגם עליהם.
 שבכל אור שום לך אין כי בע״ה, במקומו

 שהם אלו, בחי׳ ב׳ בו שאין כולם, העולמות
 בפנימיות זה גדול, ואו״מ קטן, או״פ בחי׳

 כמו והנה, לכלי. מבחוץ סביב מקיף וזה הכלי,
 הכלים, בחלק כן בחי׳, ב׳ בו יש האור, שבחלק

 שום לך אין כי באלו, כיוצא בחי׳ ב׳ בהם יש
 בחי׳ וד.ם: בחי׳, ב׳ בו שאין בעולם, כלי

 והתדבקות התלבשות שם אשד הכלי, פנימיות
 ב׳, בחי׳ יש ועוד בתוכו. בעצמו בי האו״פ

 ומקיף סובב מבחוץ, עליו אשר הכלי, חיצוניות
(ב) הנ״ל, אור

ה ה ג ה
חיצוניות ענין ז״ל מרהרח״ו )1( דיושר, או״מ צ״ע, ז״ל מרהרח״ו (א)

 כתוב בספי׳) כינוי הוא (בכ״מ ופנימיות שורשו, ומה עניינו מה ישר) ואור (נ״א
אדם גוף בשר הוא חיצוניות: כי בפירוש, וכן הכללית הנקבה מן אם הזכר, מן אם

בחי׳ הוא: ופנימיות וכר. וגולגולת ועצמות דש בפרטים) וכן הכוללים, (נ״א הפרטית.
כי כנודע. הגוף, כל בתוך המתפשטים המוחין ומקיף ישר (נ׳׳א חוזר, מקיף ויש יושר, מקיף
הפנימיות שהם במ״א» כנזכר י״ס יש במוחין גם עניינו מה או״ם ענין וכן עניינו. ומה חוזר)
אחור שהם הראשונים, בכלים כי נאמר, גם וצ*ע,

מקומות ומראה הגהות
ם דף לעיל ועי׳ שלו. עגולים י׳ תחתית סיום דיושר א׳׳ק רגלי אמר דלעיל וצ*ע נ״ב פ) ל׳
ופשוט. ברור והכל שם ובהג׳׳ה בהשפש עד אפר וכאן עתיק, עגולי הצי עד לפטה זגיעים
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 וזיצון כן מאו״פ. גדול שאו״ם בגרש, והנה
 ואע״ם הכלי. ספניטיות מעולה יותר הכלי,

 הוא הכלי ששנימיות תאין, אנו הראות שבחוש
 הוא הענץ הכלי, מהציניות ומעולה זך, יותר

עתה, שנבאר באופן
 נכנם וכאשר שוה, כולו האור הנה כי דע
 לסובלו יכול הכלי אין הכלי, תור ונתלבש

 <0בםני ליכנם יוכל שלא אור בהי׳ אז כולו.
 ב׳ ואז עליו. (ב) או*מ בנהי׳ בהוץ נשאר
 חצי מאיר ^1אר׳ כי בכלי. מאירים אלו אורות

 חצי מאיר Jואו״פ הפנימי. מצד כותל עובי
 אלו, אורות ב׳ וע״י החיצון. מצד הכותל עובי
 ומחת. מבית הכלי, של הכותל ומזדכד מאיר
 תור ובדוחק מצומצם להיותו האו״פ, והנה,
 ובוקע נכנם, הוא הנה היטב, בו ומתדבק הכלי
 ונבלע פנימיותו, מצד הכלי של כותל בחצי

 ונעשה הכלי, מזיכד ועי״כ בתוכו, ועובר בו,
 ובלתי רחוק להיותו הה'צץ, אור אבל זן.

 בוקע אינו מצומצם, שאינו ובפרט בכלי, דבוק
 ולכנס לעבור חיצוניותיו, מצד הכלי בכותל
 הזה, הענין ולתקן ולזככו. בו ולהאיר בתוכו
 וזד, מעולה יותר הכלי, חיצוניות להיות הוצרך

 שהוא המקיף, אור הוא בו, המאיר האור וגם
 לקבל יוכל ועי״כ או״פ, מן ומעולה גדול מתר

 שאינו אעפ״י גדולה, הארה הכלי חיצוניות
 הארה כ״כ מקבל דהיה באוה״מ, בחוזק דבוק

 או״פ כהארת ממנו, רחוק היותו עם או״נ^ מן
 ועי״ז דבוקים, יחד בהיותם הכלי, בפנימיות

 עם גרוע, יותר שהוא הכלי פנימיות ישתוו
 להיותם מאד, היטב בזה זה ויאיר הגרוע, אי״פ

חיצוניות וכן גרועים. שהם אעפ״י דבוקים,

 גס בו מאיר בהמתו מעולה, יותר שהוא הכלי.
 המתם עם מאד, היטב בו יאיר המעולרא אוה״ם
מזז- זה רחוקים

 כי והוא, גדולות אחרת סיבה יש עוד
 להתדבק וחפצו ורצתו חשקו מבחח, או״מ הגה

 אם וד״גד» לו. ולד.איר האדפ, עם ולהתקרב
 יכול היה לא מאד, זד היה י*א הכלי חיצוניות

 להאיר באו״נ^ וליכנס ולבקוע לעבור או״מ,
 הזאת הארה מקבל בלתי האו״פ והיה לו,

 הכותל עובי חצי להיות הוציד לכי הגדולה,
 מכל ועי״כ. מפנימי, זך יותר חיצץ מצד

 לעבור בו, מתדבק בלתי היותו עם ד.אדמ,
 חוץ, מצד הכותל של עובי חצי וליכנסעד ולבקוע
 יכול בכה, הכלי תיד מצומצם להיותו ואו״ם,
 הפנימי, מצד הכותל של עובי חצי לעבור
 זך שאינו אע״פ הפנימי, עובי חצי בו ולהאיר

 אדפ יחד מתדבקים ואז החיצוני, כמו כ״כ
 עצמו, הכלי וגם באד^ או״מ ומאיר ואר׳כנ
 אם אמנם, מאד. ומזדכד משניהם, הארה מקבל

 מחר הוא שהפנימי הדאות, בחוש רואים אנו
 שהוא אע״פ או״פ כי היא, הטעם כנ״ל, יד

 מצוסצס להיותו עכ״ז מאו״מ, מאוד קטן
 הארה מאיר ההוא, הכלי חיד בכה ומוגבל
 באר׳מ, משא״כ הכלי. בפניממת ושלימה גדולה
^ בלתי שהוא כיון מאד, גדול שהוא אע״פ  דב

 ומוגבל מצומצם אינו הוא וגם הכלי, בחיצונות
 בשלימות בו מאיר איננו לכן בכה, בתוכו
 המזימתר שפנימיות יראה ועי״כ שליפה, הארה

 פה בהארת לקמן, זה ויתבאר מחיצוניות. יד
דא״ק.

הגהה
מ שלם, הפנימי דעת בו לבד והפנימי Jחיצוניוו נקרא שניהם ואמצע,  מוזוין כי נאמר ו

 מב׳ ונמשכים אלהים, להם ויניקה, דעיבוד בו אין שבחיצץ נאמר כן כי פנימיות. נקרא
הם דגדלות, המוחין אד דא״א• חצונמת דעו^ בו יש אמצעי, דהיינו ובב׳ כלל, דעת
(א). דאדא מפגיפיות יש הג׳, שהוא ובפנימי חצמ. דעת שהוא אלא

 פ״ב העקודים בשער עיין (א)
הפלים, חיצוניות בעשה

השמש
 היה בחי׳ היא (ב) מהיכן

מ״וג העקודים
משער פ*ב0ב ועיין
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השלישי שער

למוהרח״ו. מופלג בקיצור אצילות סדר מ״ב

א פרק

 כל את מקיף ב״ה, הא״ס הוא ראשונה
 ומתלבש (א) מהם, מוקף הוא וגם העולמות,

 נוגע ואינו האצילות, עולם סוף ■עד בתוכם,
 בבי״ע, ולא לבד, אצילות בעולם זולתי ודבוק,

 בי״ע. ויקראו מהותם, ישתנה ולמטה משם ולכן
 אבי״ע. הר׳ בכל ונוגע דבוק המקיף בחי׳ אך

 הנזכר א״ק, באמצעתו ממנו משתלשל ותחלה
 שניות היותו ובבחי׳ דקל״ב. ע׳ תי׳ בתיקוג׳

 קודם שהוא עם דבריאה, אדם נק׳ לא-ס,
אצילות.
 דרס״ח, פקודי בפ׳ זה אדם נרמז גם
 לעילא בצלותין ’t ארימח אריש, במאמר,

 עכ׳ל. א״ס איקרון כולהו כר, היכלין שית כר,
 א׳׳ם, נקרא וכולן מי״ם, כלול האדם זה כי

 וזה הימנו. שלמטה האצילות עולם בערך
 ותחלת עולמות, ולרבבות לאלפים נחלק האיק,

 ראיה, הנקרא: עולמות, ד׳ הם התחלקותו,
 תיקון בתיקונים הנזכר דיבור. ריחא, שמיעה,

 קז, לאין עולמות מתחלקים ומהם דקכ׳׳א. ע׳
 הנז״ל פקודי במאמר נרמזו הבחי׳ אלו וכל

 דשם יר׳ד של בקוצו נרמז האדם, רדי למבץ.
העולמות, כללות של הכתר בח״׳ הוא כי הד״ר״

 דא״ק בחכמה נ) התלבשותו בכח א״ם ואור
 כולם וז״ם האצילוו^ עולם תחתיו האציל זה,

 נתלבשה הנ״ל, וחכמה ס) עשיו^ בחכמה
 ונתלבשה ירדה המלכוו^ וזה דא״ק. במלכות

 האציל־ו^ דעולם י׳׳ם תוך שלה, ז״ס בסוד
 האצילות. בעולם א״ק לקשר כדי זה, והיה

 וראש בע״ה. כמ״ש ועולם, עולם בכל ועד״ז
 במקומם. נשארו שבה, ג״ר שהם המלכות, זו

 בראשית, ימי ז׳ של <ב) דילה גופא שהם וז״ת
 הבחי׳ וזה דאצילות. בי״ס תלבשו נ הם (ג)

 מן העתיקן ימים, ז׳ שהם יומין, עתיק נקרא
 כי לי״ס, נחלקים והז״ת דא״ק, מלכות

ג׳. שכולל ק״ק היכל ע״ר מג׳, כלולה ראשונה
 שהוא לא״א, נשמה נעשה העתיק, וזה

 אחרות בטיס מתפשט הוא וגם דאצילות, כתר
 תוך דא״ק) (א׳׳ק תוך (ב) א״ס ואור דאצי׳,
 וחו״ב העתיק. לזה לז״ת מלביש וא״א העתיק,

 שלו הז״ת )1( לא״א. מלבישים דאצילות
 הנ״ל, דרך על בז״א) (בהתפשטותם לבדו,
 מלביש דאצילות, ו״ס הוא וז״א או״א. ונקרא
 צורת הוא קצה וכל שלהן. ז״ת את לאדא

 מתלבש ובהם אל״ה. גיס׳ ופ״ו ר׳ק, הם ר,
 בר׳׳א מ׳׳י אלהים, ונעשה מ׳י, הנקרא הבינה,
 דאצילות, המלכות הוא דז׳׳א, ונוקבא אל״ה.

 תסובב נקבה בסוד שלו, ז״ת להז״א מלבשת
 ודי פב״ם. אליו, היא שוה הזווג ובעת גבר.
בזה.

היות נמצא יתירה, בדיעה כשנעריך הרי

ה ה ג ה
שם להם שיש ראשונות, ז״ס צמח, (ג) מן הנמשך היושר הקו היינו צמח (א)

ספירות. העיגולים. לתוך הא״ם
נעשו דנקודות, חר׳ב ר״ל צמח, (ל) הם ולא לבד, ז״ת הארת היינו צמח, (ב)

או״א. פרצופי ב׳. דרוש סוף כנזכר עצמן,

ש מ ש ה
בפ״ב. לקמן כנז׳ האיס לגבי וצ״ל ה׳ ענף ח׳ שער (א)

ממנו. שלמטה האצילות בערך (ב)

מקומות ומראה הגהות
כעשיה זרק 1(א לגני האצילות כי נ״ב ס) 0ע' ובתלמוד ס׳א ם*ז שער לקנא עי׳ נ)

(ה״ס. א׳ אות השמש עי׳ (אצילות) העולם לגבי ס׳׳ג. דג1
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ך לבד׳ א׳ ספי׳ שיעור מלכות קופת כל ר  מ
 של ו״ק יהיה ח״א האצילוו^ עולם כל כללות
 גבוהים ואו״א י״ם. בעצמו שהוא עם בללות,
 האמנם מעליהם גבוה הכתר׳ וראש ממנו.
 עתיק, רגלי האצילות. סוף עד שוין, כולן רגלי

דן, ורגלי אדא, ורגלי א״א, ורגלי  שוין. כולן ז
 מזה. למעלה זה בראשם, יתפרדו אכן (ל)

 מלבוש זה מלובשים, כולם יהיו בי באופן,
 דא״ק, מל׳ שהוא והעתיק לזה. מלבוש וזה לזה,

 ארץ, יסד בחכמד• ה׳ בסוד דא״ק, חכמה ובתוכו
 מתלבשים אלו, ג׳ כל עצמי. הא״ם ובתוכו

האצילות. חוד
 כד וז״ל, דרס״ח, האזינו באדרא נרמז וזה
 מיניה דלהטין נד.ורין, ט׳ אפיק אחתקן,

 פנהרן מיניד• נהורין יאינדן מתיקונד,
 עיבר, לכל ומתפשטים ואזלין ומתלהטן,
 עיבר, לבל נהורין מיניה דמתפשטין כבוצינא

 לפנדע יררבון כד דמתפשטץ, נזערין ואינון
 הוא כן בלהודוי. בוצינא אלא שכיח לא לון,
 ולא סתימין׳ דכל סתימא עילאה, בוצינא ע״ק,

 דמתגליין דאת«זטן, נהורין אינון בר אשתכחא,
סדד קדישז^ שמא איקרץ ואינון וטמירין,  ו

 43מה א׳ מכל ניכר אין כי באופן, הד. כלא
א  תון אלו מתלבשים גופם אכן הראשים, ד׳
 לכן ראשיהב^ בחי׳ רק ניכרים, ואינם אלו,

ם וד״ל. הראשים בבחי׳ האזינו, באדרא ענו
 לה״פ; נחלקים דאצילוו^ הי״ם כל והנה

 והם אברים, מרמ״ח כלול כ״א זו״ן, כה״ב
 אצילות עולם הכולל הד״ד» אותיות ד׳ בחי׳

 פרצוטינג ה׳ הם הרי י׳, של קוצו ועם לבדו,
 כנ״ל, העולמות כל הכולל הד,ד״ה בערד אכן

הם דאצילוו^ ד״ם י׳, של קוצו א״ק כי נמצא

 אצילוו^ והוא בחכמה, הנרמזת דהוי״ה, יו״ד
חג  פנימיותו בבהי׳ הא״ם הוט נשלם ואח״ז כנו
 מסד, שם תעשה האור, נתעבה ואז הנ״ל.
 ז״ת דאצילות, המל׳ שם ירדד, המסד ודרד
 וכ״ז דבריאה. לי״ם לשועלים, ראש וד,יתד, שבת
 הנ״ל. מסד דרד והתלבשוחר, התעבותד, אהר

 שלה ז׳׳ת אור נתלבשה דאציל׳, הבינה גם
 בי״ם ונתלבשד, המסד דרד וירדה דאצי׳, במל׳

(ד,). בטרסי׳ מקננה בינד. וז״ל דבריאד,.
 דבריאת לע״י נתהוו דמלכות הז״ת ואלו

 סדר על וכו׳, דבריאד, בא״א דבריסי״ וע״י
 וכולם דבריאה, ד,״פ הוא וגם באצילות הנ״ל
 ואת׳׳ב העולמות כל הכיללת דד.וי״ת ה׳ בהי׳

ת דרדו ב׳, מסן• נפרש  דבריאת דמלכות ז׳
 דאצי׳ דז״ת ו״ק אור מתלבשת ובתוכם
 מקנן ז״א וז״ת דיצירר,. ע״י בהי׳ תתד,והז
 דיצירה בא״א מתלבש העתיק וזד, ביצית־,.

 ה״פ הוא וגם כנ״ל. בבתאת הנזכר ע״ד כר,
 כל הכוללת דהד״ה ר בחי׳ וכולם דיצירת

 דיצירת דמלס־ת ז״ת ירדו ואח״כ העולמות
 (נ״א מתלבשת דאצי׳, לבדד, מלמת ובתוכם

וגם דעשיה. א״א תיד מתלבשת) לבדד. היא
 מלכות וד׳ס לעשית יצירד, שבק מסד, דדן־ זד.

 א״א תיד ומתלבשת ע״י, תקדא באו^, מקננא
 ה״ת הם וגם ביצירת הנ״ל ע״ד וד,כל דעשית

 כל הכוללת דהוי״ת חחתונד, ה׳ בחי׳ וכולם
העולמות

ב פרק

הי׳ כל כי דע, אמנם ע)  שבכל פרצופי׳, ה׳ נ
מרמ״זו כלול א׳, כל הנה הנ״ל, ועולם עולם

הגהה
 המקננק מלס־ת ז״א בתד, צמח, (ה) דא״ת טיבורו עד שאו״א אע״ם צמח, (ל)

 סלמת ז״א בינה בבהי׳ במ״ת נתסמי בבי״ע, לקוי שלד,ת בנד,״י מתפשטין כשהם עכ״ז,
 בחי׳ גילד. וכאן הנ״ל פן תחתונים יותר דאצילות לקרקע מגיעין כולן אז הנד. ז״א׳

די, תתאין דעתיק, פרקי ב׳ שם גם  לכל פלל זזה עצמו, בא״ק בשורשם החהתון הם תו
כאן. נתפרשו שלא השאר לעיל. ועיין דאצילות מקרקע עודפים

מקומות ומראח הנחות
4נ״ אות עד מ״א אות מן זצ̂׳ אשיג האר״י ימרן הכוונות שער פית מסר נתבאר זה פרק ע)



כ׳ סר? לסהרח״ו אצי׳ סדר ל שער א״ק היכל א׳ היכל

 על לחקור, המעיין וצריך גידין. ושס״ה אברים
 יפגשו איך ופרצוף, פרצוף שבכל אברים ניתוח
 אותו, המלבשת פרצוף באבר זה, פרצוף אבר

 ובקומה בשוה הפרצופים כל עומדים אין כי
 נפגשה דעשיה, המלכות ראש כי נמצא א׳.

 הבחי', שאר בכל וכעד״ז דא״ק, העקב בתחתית
 השמים, כספר נגולו כ״א העין, יכילם לא

 באבר הפרצוף, שבזה האבר זה דבוק ובפי
 בחוטם. עין יפגשו לפעמים שכנגדו, הפרצוף

קץ. לאין בזה וכיוצא בעקב, ואזן
 א״ב, איתיות כ״ב הצירוף, חכמת ענין וזהו

 וכיוצא אל״ף, עם וכולם כולם, עם אל״ף
 השינוי, גורמים הם והם האותיות, בשאר
 דומה צדיק ואין לחבירו, ־כדומה יום לך שאין

 וכל לחבירתה, דומה בריר, ואין לחבירו,
 יניקת אין כי גבוה. לצ!יך כולם, הנבראים

 ותתקן שוה׳ כולם תיקון לא אף שוה, כולם
ה בקטורת, ד,חלבנה  הלבונה, תתקן שלא י

 ובינוני, טו״ר העולמות באלו צריך היה לבן
קץ. לאין מינים ובב״א

 האצילות, עולם של פרצו׳ הה׳ אלו והנה
 בה׳ בהבראם: וז״ם ובאד״ז, באד׳׳ר נתבארו

 הן ה״פ, בחי׳ היו הנבראים כל כי בראם,
 כולם כי זעירא, ה׳ וז׳׳ס בבי׳׳ע. הן באצי׳,

(אחר דא״ק, דמלכות זעירא מה׳ יצאו

 שלד, ז״ת בסוף שנתפשטד,] [אחר שנתמעטה)
 נרמזו לכן כנ״ל, להם, ראש היתד, ואז לבד,
 להיותם דאצילות, הי״ס והנד, זעירא. בה׳

 הסיגים, בהם התחילו רא״ק, למלכות לבושים
 כי אד״ר, בראש הנזכר המלכים, באלה ונדמזו

 אלהים, ברא בראשית (א) הם מלכים בני כולם
 ומכהה אלהים, הנקראת דא״ק, מלכות [שהיא
 לא ומתחלה דאצילות) וארץ שמים נבראו
 סא״א) (ממ״ה הה׳. מלך הדר שיצא עד נתקנו,

 מילה דא״ק, היסוד תולדות הוא הוי״ה, שם
 זקן, פנים] [נ״א פגי הדרת והוא בה׳, שניתנה

 וד,טיל חסדים, הנקרא הלובן טיפת Tוהול
 שבה) במל׳ במ״ן מ״ד ׳א (נ שבו דמל' במ״ן
 עלמין וכדין אדום, ארץ אודם, טיפת שהוא

 הי״ם הכוללים מלכים, ז׳ שהם אתתקנו,
 עלמא וכדין ג״ר כולל ראשון כי דאצילות,

דא,״ק. ומלכות יסוד בזווג אתבסם,
 ושמים, ארץ אלד,ים ה׳ עשות ביום וזהו

 גם האצילוו^ נתקן ואז בדין, רחמים שיתף
 דאצילות, ראשית שהיא דא״ק, עצמה המלכות

 שלה, אודם טיפת נתקנה יומין, עתיק והיא
 בי״ם המתלבשת שלה ז׳׳ת אור [היינו

 כל ע׳׳א, דקל״ה באד״ר נאמר ועלי׳ דאצילות]
 לית בקדמיתא, איהו אתתקן דלא דעמא רישא
עצמה, עליה ח״ו הכוונה ואין מתתקן. עמא

ה הג
 בהם שהתחילו דאצי׳, י״ס צמח (א)
 (ג) בכתר, בעלמא פגם שרמז נלע״ד הסיגים,
 י׳. הם בזה כי בז״מ, ומיתה באו״א, וביטול

 כלל דרך סיגים ואמר בדרושים. נודע וזה
 בחי׳ אינם ומיתה וביטול פגם שהרי לבד,

 פגם כי בזה. נרמזו אלו וג׳ כנודע. שוות,
 ונכפפים השערות, הייני בכתר, נרמז בעלמא

 שהיה לד,ורות תיקונים, נקרא לכן במקומן,
 וד,דרת דקאמר, כאן נרמז וזהו הקילקול. בהם
דד.יינו הדר, המלך בצאת דהיינו זקן, פני

ה
 דיקנא, דהיינו הראש שערות לכן זקן. זהו

 נרמז, או״א, אחורי וביטול כנ״ל. תיקון נקרא
 דאצילות. דז״א דנוקבא ואחור בפנים נפלו כי

 ונתבטל דז״א, נוק׳ ע״ש אלא אר׳א, נקרא ולא
 כי נרמזת, ומיתר, שסה) ונתבטלו (נ״א שמם,

 נתבאר וכבר כר. דעת אלא בלע, נקרא לא
 שכתבתי, וזה ומיתה. וביטול, פגם, בדרושים,

 כנ״ל, דאצילות בי׳׳ם סיגים, במילת לבד נרמז
 או״א א״א הוא, דאצילות ספירות י׳ וכלל
זר׳ן.

ש מ ש ה
או״א, משא״ב כלל. ראשון שם נזכר ושאין דעת, חו׳׳ב, נק׳ שבתחילה ר׳׳ל, :ביטול (ג)

 הרב. ג״ב נק׳ שלפעמים היה שבהם הז״ק כמו אינו אבל אי״א נק' ועתד,
נק׳ ועתה בלע, נקרא שבתחלד. מיתה בחי׳



נ»ג׳ ב׳ פר? לממרח״ו ז«יי סדר ג׳ פוער א״? היכל א׳ היכל

 בי״ם המתלבשים שבה, ז״ת הארת על רק
 נשארו שבה, ז״ת ממשות עצמות אך דאצי׳,
 היורדיו הם אורם, גיצוצי רק במקומו, למעלה

 ולבן דעמא רישא וגק׳ באצילות׳ להתלבש
ל׳ ודא אי״ן, וגק׳ אג״י, נקרא  וכתר דא״ק, מ

 ובנ״ב דרס״ה, באדר״ז וז״ש והבין. דאצי׳,
 דהאי בגין אי״ן, תליא דבי אין, ע״ק אקרי

 דביה תליא, דביה אי״ן, אקרי סתימאה הכמתא
 דא״ק, הכמד, שהוא כר, זמנין תלת מתפרשין
 ואו דאצילות, כתר שהוא בעתיקא, המתלבש׳

אי״ן. נקרא
 בדברינו להעמיק המעיין ירצה אם הרי

 ומקיף לעולמות, פנימי׳ א״ם היות יסתכל אלד»
 את המלביש א״ק קומת ורגלי העולמווב בל

 אבי׳׳ע. העולמות כל סיום עד מבריח א״ם,
 בריאד״ וכל שמ. דמלבות לז״ת לבוש ואצילות

 היצירד^ וכל דאצילות, דמלבות לז״ת לבוש
 לבוש עשיה, וכל דבריאד״ דמלכות לז״ת לבוש
 עקביים כי) (נ״א והיה דיצי׳. דמל׳ לז״ת

 כלולה וכ״א דעשי׳. בי״ם מתלבשים דא״ק,
כולם. הקלי׳ שם כי דחול יומץ אלף הרי מק׳,

 מעולם האור ולר׳תברר להזדכד ובהשתלם
 הם כי עקב, י׳ יעקב: יסוד שהוא העשיד^

 עולם שהוא בעקב, דיניתנין אורד» ניצוצי עשר
 חוצפא א״ק הוא משיהא, בעקבא אז כי העשיה,

 הזתים, הר על רגליו יעמיו ואוז״ב יסגא.
 קומתו, וישתלם וגר, רגליו ועמדו דכתיב
תם עבדי ישכיל הנה נאמר, ועליו  וגשא י
 העץ ונחמד בסוד מעשיה, ישכיל מאד: וגבה

 ונשא מיצירה. ירום הדעת. עץ להשכיל
 אדם, אותיות :rמא מאציל׳. וגבד. מבריאות

 לצלמא ומחת בע״ד» משיח יבוא אז א״ק. הוא
 בי״ע. עולם ג׳ שכנגד הקדי׳ הם רגלוד,י, על
 וכבודי שמי הוא ה׳ אני נאמר. האציל׳ על פי

 דדהבא, רישא היא יד,בריאר» אתן. לא לאחר
 שהיא יאחה, זהב מצפון זהב, בחי׳ היא כי

 ומקננת המתלבשת דאתכסיא, עלמא בינה.
 ונחושת. כסף דיצירר״ וקלי׳ כנ״ל. בבריאה

ל׳ אבן. והיא וחספז^ פרזלא דעשיר״ וקלי׳  מ
 ואתה א״ק. עקב הוא העולם, שבכל האחרונד,
 דנחש, מוחא רצח אבן, בהאי עקב. תשרפנו

שמים ואז שבעשיד,. רגלור.י על לצלמא וטהת

 כעשן שמים עליהם נאמר דעשיה, וארץ דעשית
 א״ק רגלי בהגלות כי תבלה. כבגד והארץ כר
 מתלבש הא״ס בתוכם אשר הזתים, הר על

T ואז כג״ל, iT, ואור החמה, כאור הלבנדי אור 
 הראשונים, הימים ז׳ כאור שבעתים יר׳יה החמד.

דאצילות. ע״י הנקרא כג״ל, דא״ק דמלכות ז״ת

ג פרק

 לנשמד.., נשמד. הוא הא״ס כי העולד״ כלל
 העולמות כל הכולל אחד, אדם ממנו וד,אציל

 נרנח״י. בחי׳ שהם שבו, עצמות שבחי׳ כולם,
 עולם הוא שבו, הגוף ובחי׳ א״ק. נקרא

 עולמות ג׳ הם המלבושים, ובחי׳ האצילות.
 לבוש וד.וא לבדו. א׳ עולם רק שאינם בי״ע,

 י״ם רק אינם שלשתם שבין כולו, האצילות
 וכ״מ גוף. הנקרא Jדאצילוו י״ס דוגמת

 מקננא עילאין, בג״ם אימא, די״ח, בתיקונים
 כי דמ״ב, בא ם׳ בר״מ עתT ובבר בבריאד-

 הגוף, אברי ר״ל מאנץ. נקרא דאצילוח הי״ם
 באצילוו^ נגלו שם הכלי^ שהם הגוף בי

בנודע. למעלה יותר ולא
 מתלבשים אינם הנרנח״י כי עת,T וכבר

 לכ״א זך מלבוש אמצעית ע״י זולת בגוף,
 שד.וא א*ק p כי עצמוו^ נקרא ור.כל מד.ם,
 מתלבש שבו זך, גוף לו יש העצמות. כל בחי׳

 האמיתי, בגוף אח״כ לר,תלבש כדי עצמותו.
 נקרא דזרק, הכלים אפי׳ לכן, אצילות שד.יא

 עקריותו היות מלבד שהעצמות וכמו עצמות
 מאורו, סאתת משלח עביז הגוף. בפנימיות

 עובים. ובתוך ומתח, מבית הגוף איברי בבל
 בכל עצמותו, מאיר א״ק, כן חיות, בו rלר,מש
 א״ת נקרא אור ואותו דאצילות הגוף איברי
 של העילות עילת ונקרא האצילות, בערר

האצילות
מתגלה, עצמות אור אין במלבושים, אך

 נקרא: אלא אלד.ות, מבחי׳ אינם בי״ע לכן
 שנעשר. בא״ק. וכעד״ז נעשים. נוצרים, נבראים.

 א״ם אור העליון, הזה הא״ס אל גוף בחי׳
 העליון, הא״ס במלבוש לא אך בו, מתגלד.

 בי״ם הנגלה הא״ס בי דאצילות י״ם שהם
אחרי■ אמנם כנ״ל. א״ק הנק׳ הוא דאצילות



 ג׳ פרין למהרח״ו אצי׳ סדר ג׳ שער א׳׳לן א׳ היכלנב
א׳ פר? אח״פ עער ד׳ שער

 שבו, בחכמה בא״ק, עליון סוף אין התלבשות
 אומרו, וזד. דאצילות. בי״ס ידו על מאיד שאז

 כי עשית, אומדו וזה עשית. בחכמה כולם
 הא״ס אל עשיה, בחי׳ הם דאצילות, הי״ם

א״ק, וכעד״ז כנ״ל. מלבושים הם כי העליון,
 מתלבש בי״ע, שהם במלבושיו להאיר כדי

בבדיאה, מאיד ידד, ועל דאצילות, בבינה
 שאמדנו, וכ״ז בכרסייא. מקננא אימא כמ״ש
יחזקאל. מדכבת של ב׳ מהקדמה תדע

 הם בי״ע, שהם המלבושים, לאלו וחוץ
 שכנגד הקליפות שאפילו תראה, ולכן הקלי/

 כנודע בבריאה, אלא שם, אינם האצילות,
 הוא אצילות כי שנאמר, אף כי נמצא, אצלינו.

בגוף הא״ק שמאיר האור הנה דא״ק, גוף
כולם ובתוך אצילוו^ של נר״ן נקרא הזה,

 בא״ק, עד״ז וכן דא״ק, עצמו האור מתלבש
 אצילות נגד בבי״ע, עד״ז וכן העליון, ארם נגד

 הזוד.ר, ובם׳ בתיקונים ח״ש גוף. הנקרא
 שכינתא לגבי כגופא אמא, דאיהו דכורסייא
 לבושים יהי׳ הקליפות כי נמצא, דאצילווב
 גוף יש שבפרטות היות עם בכללות, באצילות
אליו. לבושים הם ובי״ע עצמו, באצילות
העולמות, כל של הכלים בחי׳ כל והנה

 הודעתיך, וכבר ופנימיות. חיצוניות בהם יש
 לזה, גוף נעשה זה אלו, העולמות כל איך
 כאחד, כולם העולמות כל כי ונמצא, לזה. חה

 בחי׳ בהם יש שלהם, הכלים כל א׳׳ק, אפילו
וחיצוניות. פנימיות

 כולם בעולמות. שיש זו״ן בחי׳ כל כי ודע,
 עולם. אותו של גוף, של ׳ק] ו [נ׳׳א ז״ק נקרא

 שנאצלו ראשון, אצילות בעת יצאו כן כי
 הב׳, ואלו לנוק׳. וט״ר לז״א, ג״ר חסרים
 ומוחין יניקה, עיבור, שהם; זמנים, ג׳ צריכים

 אינם ועולם, עולם כל כי נמצא, להשלימם.
 אותו של זו״ן רק ומוחין, יניקה עיבור צריכים

 שהם עולם, אותו של ואו״א ׳א א בערך עוזים,
הכלל, בבחי׳ אמנם עולם. אותו כפי שלימים,

דן נקרא עולם, שבאותו הה״ם כל יהיה  אל ז
 בבהי׳ מוחין חסרי ויהיו ממנו, שלמעלה עולם
היטב. זה והבן כנ״ל, הכלל

 כלים, מיני בכל בחי׳, ב׳ שיש כיון נמצא,
 הוא, מוכרח א״כ ופנימיות. חיצוניות, שהם:
 בכלים ועי״מ, חיצוניים. בכלים עי״מ שיהיה

 כלים נעשה בתחלד, פ) ׳ה, בר הנה פנימיים.
 שאר של ובתפלה שבת בקבלת אך פנימים,

 חיצוניים, כלים מוחין נתקן תחילה החול, ימי
 כשתעיין ולכן פנימים. ומוחין כלים ואח״כ

 יש שכבר יראה, פעמים אם חתמה אל בספרינו,
 וכיוצ׳ ביניקה, עדיין שהם נראה, ופעמים מוחין.

 ועיין בחיצוניות. ויה בפנימיות, זה כי בזה.
 בערך מוחא, נקרא פנימיות כל איך לעיל,

גופא. הנקרא חיצוניות

הרביעי השער

:פרקים לה׳ ונחלק פה חוטם אזן שער

א פרק

 לעסוק כח בנו אין כי ידעת, כבר צ)
 דמית שום לדמות ולא י״ס> אצילות קודם
 צריכים אנו האזן, לשכך אך ח׳׳ו, כלל וצורה
 נדבר אם אף לכן, ודמיון, משל דרך לדבר

 רק הדבר אין למעלד., שם ציור, במציאות
האזן. לשכך

 ב׳ הם דאצילות, י״ס כי דע, אמנם
 והב׳, הרוחניוו^ התפשטות הוא הא׳, ענינים:

 בהם. מתפשט העצמות אשר ואברים, כלים הוא
 לב׳ למעלה, שורש זה, לכל שיהיה צריך וד,נה
 בסדר לדבר אנו צריכין ולכן אלו׳ בחי׳

סוף. עד מראש המדרגות,
ב׳׳ה, הא״ס הלא כי ונאמר, נתחיל והנה

 ואמנם, כמבואר. ח׳׳ו, כלל ציור שום בו אין
 מדרגות, לי׳ העולמות לברוא במחשבה כשעלה

התפשטות ממנו והמשיך האציל סדר, ע״י

מקומות ומראה הגהות
פרק ח״ג ע׳ס ובתלמוד ה׳ ענף סס״ם עם ובעיח פ״י. אנ״ך לקמן עי׳ ם)
וב׳. א׳ אות ס׳׳א ד׳ וחלק א. יי דאיק ב׳ דרוש קמ׳׳ד דף הקדמות שער עי׳ צ)



̂כל »׳ היכל נגא׳ פרה א»״פ פוער ד׳ nyv p»׳׳ ז

 ק) האצילות. שורשי להיותם רבים. אודות
אח״ת האצילות להתאצל

ת לענמ ונמשיל ועריד כאשר חעה  כבר ז
4<r p ראיה, והם: לכל, יסודות ד׳ היות 

 הד״ה. אותיות ד׳ והת דבור. ריח«^ שמיצר״
^ ד  לבאר, ונתחיל וגרץ. לנשמר״ נשמד. סוד ו

 לקודם נתחיל ואודב ואילד, דינשמד. מסוד
 האזני^ תצייר נמשיל הלא כי ונאמר, אלית

 כאשר לזד., והנסיץ בתוכת דק תה בהם יש כי
 הברה, קול בתוכו ישמע אזניו, האדם יסתום
 יוצא מהוסת אח״כ בתוכו. הנצרר התה מחמת
 הפד״ מן ואה״כ מאזן. נרגש יותר הבל מתוכו
 ערד וכפי מכולת נרגש יותר הבל יוצא

 אתן כי דקותם. יד,יד. כד ובהינתת הדבתם
ת סוד להיותו  הוא ממנו, היוצא ההבל כינ

 הבל וכן מחוטם. היוצא מהבל דק, יותר
 למסה שהוא הפד״ מהבל דק יותר הוא ההוסת

במעלה. ממנו

 כי משל, דרן■ תאמר נמשיל אם אמנם
 מתוכו ורוח הבל ממנו נמשד האוזן מסוד

 מהוסת היוצא והבל נשמה. סוד וד,וא ולהח.
נפש. סוד הוא מד,«ן, היוצא תעל רוח. סוד

 נחלק האוזן, זעל כי הענת, נבאר ועתר.
 בינד, יש הלא כי הוא, והענין אזנים. לב׳

ת אזן לכן כנודע. ותבונה מני  שלו, הבל י
 שמאלית אזן וד,בל בינת נשמת שורש הוא

 לב׳ נחלק החוטם, הבל גם תבונה. נשמת שורש
 הימין דשראל. יעקב, שורש בסוד בחי׳:

 הוא הפד, הבל אן• יעקב• וד״שמאל ישראל,
 לאה שיש ואע״פ דז״א, הנוק׳ נגד הוא כי א׳,

 דתבתד,. מלכות מבחי׳ לאד, עיקר עכ״ז, ורחל,
ת rדב ו״ק היא זאת (נ״א  ממלכות ח״

ת כנודע, ז״א תץ המתלבשת דתבת׳)  אינו ול
בחי׳, ב׳ שהם כיון עכ״ז, אד לא׳• רק נחשב

ב׳. נחלק הפו, הפל גם  מקור הוא שהד,כל עם י
 כי והוא, וזעוסת האזנים כדמיון שלא א׳,

 וכשיוצא קול, סוד הוא בגרון, זה זעל בהיות
 אותיות בחיתון• דבור, סוד הוא לפת מהח
 שורש נגד והדבור, לאת שורש נגד הקול,
 (נ״א הז״ת שהוא בת״ת הוא שקול א«דפ רחל.

מל׳ הוא שניהם של שורש עכ״ז, ז״א) בת״ת  ב
מל׳ שורשו עכ״ז (נ״א דתבונת  רק בינד.) ב

ת נשמה נעשד. שקול  דב״ן לר׳ק (נ״א א״
 (שד,יא למל׳, נשמד, נעשה והדיבור דז״א)
 המלכות סוד שהוא ה»^ מצד ושניהן רחל)

דתבתד,.

 שהיא ״Tרא סוד שהם העינים וד,נה
 חכמת בסוד לנשמר״ נשמה סוד הוא החכמד״

 הכלית פנימיות תוד מתלבשים נר״ן כי ודע,
טלת אין לנשמד״ הנשמה אד הגוף• שהוא  י
 בסוד מבחח תשארת לסובלת האדם בגוף

 הנשמד״ מדור המוח, את מקיף וכשהוא או״ת
 מקפת וכשד,יא הנשמת אל מקיף בחי׳ הוא אז
 מקיף בחי׳ הוא אז הרוח, מדור שד,יא הלב, את
 הנפש, מדור לכבד, מקפת וכשהיא הרות אל
 בחי׳ ג׳ שיש כמו כי לנפש. מקיף הוא אז

 צריד לנשמד״ הנשמר, כף נר״ן, שהם אלו
rr*,w ,אור בסוד כולם, אלו ג׳ בחינת בד 
מקיף.

 כמזם הכתר, סוד שד.וא הגלגולת אמנם
 וטעם :?,rm הנקרא עליונד״ לנשמה שורש

 העולמות כל מקפת שהיא לסי ,nrm קריאתד,
 נר״ן, בחי׳ ולא לבדד״ לנשמד. נשמר, בבחי׳
 הלא כי (א) כנ״ל. לנשמה בנשמר, כמ״ש

 ג׳ יש וכנגדם נר״ן, בחי׳ ג׳ רק יש לא
 הנשמה דוגמת אבל לנשמת בנשמר, אלו, בחי׳

ת מקרא העליתה,  דוגמתו־״ למסד, אין ^
^, ד בחי׳ וז״ס א׳, מציאות היא וטלה כנ

הש&ש
 בדרמז מבו״ש בספר זד, ענץ ביאור ועיין שכתב פ״ה המוחין בשער עיין נ״ב (א)

תח״י בחי׳ כל ומקפת שמתחלקת ואפשר שם א׳. דרוש ומקיף פנימי נ

טקומוו! ומראה חגהוי[
p( (דפדי). ופקוריים שורשים ג״א



א׳ פרק אח״פ שער ד׳ שער א״ל, היכל א׳ היכלנד

 למטה דוגמתה שאין לפי ר) יחידה, הנקרא
ש) כנ״ל.

הלוי. גדליה להר״ר דרוש הגה״ה
 אצילות שרשי מענין שכתבתי דרוש ת)

 ועינים. מאח״ם שנתהוו וכלים, עצמות של
 מצאתי זה דבור. ריחא, שמיעה. ראיה, בסוד:
 מאוזן נתפשטו, האורות כאשר הלוי. להר״ג
 כל התחברות ששם הפה, נגד עד וחוטם,

 לכולם יש שמתחברים, במקום ואז, ההבלים.
יכול האזן הבל שאין לפי נפש, בחינת

 וכן מקום, בריחוק אלא פה, לחבל להתחבר
 כ״כ, מקום ריחוק שא״צ אלא החוטם, הבל
 הפה. להבל להתחבר כדי האזן, הבל כמו
 שהכה ובהכאה העינים, הסתכלות באה וע׳יז

 יש זה, ובהסתכלות הכלים. נעשה הזה, בהבל
 פנימיות איברים בכל יש כי וחיצון, פנימי

 שאץ ולפי כליהם. כללות ונעשה וחיצוניות,
 לבד, הסתכלות אלא היוצא, הבל עינים בראית

ד,כלים. אלא נעשה אינו
 הבלים הג׳ מכל גדול ההוא, וד,סתכלות

 ו. ריחא, ה. שמיעה, י. היא הראיה כי הנ״ל,
 הבת״ם, שהם הוי״ה, אותיות די הרי ה. דיבור,

 השם של י׳ חיה, היא הרא־יה נרנ״ח א)
 דרך מאירה עליונה חכמה כי חכמה, הנקרא
 דרך ממש הבל יוצא היה שאם אלא עינים,

 לא לכן לקבלה, למטד, אפשר היה לא העינים,
 כח בו וד,יה לבד, הסתכלות אלא ממנו נמשך

 בהבל דנשמה י׳ אלו: בחינת לג׳ כלים, לעשות
 הפה. בהבל דנפש י׳ חוטם, בהבל דרוח י׳ אזן,

 אם הבלים, ומשאר לי. נראד, ה׳ מרחוק וז״ם,
כמו מסך, דרך לבד, חסהכלות מהם יוצא היה

 וכ״ז כלים. לעשות בהם כח היה לא העינים,
 בין ההבל, התפשטות בבתי׳ בין דין, הוא

 גבור״ה, גימ׳ ב) זו וראיה הראות. בהסתכלות
אותיות. ד׳ עם רי״ו גימ׳ ודבור

במקום ומכה בא זה, והסתכלות
 נפש. בחי׳ שהוא ביחד, הבלים גי שמתחברים

 הוא האו״ר כי האדר, את אלהים וירא וזהו
 ורוח. נשמה בחי' שהוא וחוטם, אזן הבל בחי׳
 כשראה ואז נפש. שהוא הפה, בחי׳ הוא את,
 עשיית שהוא אלהים, ויבדל אז הנפש, את

הכלים. שרשי

 (נ״א רושם עשה ישר, בדרך זה ור,סתכלות
 בחי׳ בכל פגע כי ובחי', בחינה בכל ראשים)

 בכתר, כתר הבל לבחי׳ ההסתכלות מן ובחי׳
 הכלים. ראשית) (נ״א רושם כל נעשה וכעד״ז

 באברים ופנימיים חיצונים. באברים החיצונים
 הסתכלות שהכה עד זה, נגמר ולא פנימיים.

 התפשטות שהוא הד,בלים, שמתחבי־ים במקום
 אור ומהכאת שלר,ם, ג) חיצונות שהוא ההבלים

 הסתכלות אור חזר הסתכלות, אור אל ההבל
 ובחי׳ בהינד, בכל כלי ונעשה חוזר, אור בדרך
 חיצונים, לאברים החיצונות הגוף: ד) לשאר

 שבד,סתכלות וכאשר פנימים. לאברים ופנימים
 עליון, יותר הוא שורשו, אל יותר הדבוק כל
 אחרונה, יצאה לעין סמוך הכתר) (נ״א כתר כי

 אז וחוזר, וכשמכה ה) ראשונה יצאד, וד,מל׳
 היה ו) היסוד שאם שוין. הכלים בחינת כל

 אל שוה היה ז) המל׳ מן יותר לפנים מתפשט
 יותר, נתפשט שהרי יסוד, (שהוא) אף ד,מל׳,

 כח בו היד, המלכוו^ על אירו מרוב היסוד כי
המל׳. על יותר מעלה בו ואין יותר, להתפשט

מקומות ומראה הגהות
עקודים. משער פ״ה לקמן עי׳ ר)
ת״ב. דף הקדמות שער עי׳ ש)
סייב ח־׳ג עים כתלמוד נתבאר זה דרוש ת)
(דפדי). נר״ן. שהם נ״א א)
(ה״ו). בכת׳׳י ליתא זו מלת ב)
 (עיח חיצוניות נקרא התפשסות כי ר׳׳ל ג)

ה״ו). כת׳׳י
(דפדי). לזד, נ׳׳א ד)

ז'
 המלכות כי כר לעין סמור יותר הוא נ׳׳א ה)
(דפר׳י).
(דפדי). שהיסוד שאף נ׳׳א ו)
 פמ״ם עם בע״ה מאירות בפנים עי' ז)

 בתלמוד ועי׳ זה. כל שמפרש ם׳ ענף בהשמטות
 טעם ס׳ סרק שני חלק פנימית בהסתכלות ע־ם

 מעשר כלולד. ססירד. וכל מזו, זו הספירות התכללות
ספירות.



כ׳ פר? אוו״פ שער ד׳ שער א״ע היכל א׳ היכל ה»׳ נ

 מפני אלא המלכות) אל למעלה היסוד כי (נ״א
 שהוא חוזר. אור בסוד דוא התפשטות, שזה
 הכלים בבהי׳ אבל מקורו, אל ומתקרב חוזר
ה) שוים. הם עצמן

 נמצא ההבל, ומלביש האור וכשחוזר
תל לפה, סמוך כשהוא  מהבל הפה, הבל ג
 לפה, סמור עתה הוא הפה, הבל כי האזן,
 בבחי׳ הוא עדיין האזן, והבל דאש, בבחי׳
 וע״ש האזן. נגד שיעלה עד הגוף, שאר

 נקבי וב׳ האזן, נקבי ב׳ היור.; עגין בביאורינו,
 גרון שהם ודבור, קול פה, בחי׳ וב׳ החוטם,

ודחל. לאה בחי׳ והם וםד»
 שמכאן הוא הענין בת״ת. הוא שקול ואע׳׳פ

 אל מהקול (נ״א הדבור, אל מקיף נמשל
 שלפעמי׳עלה ומה המלכות, אל ומהדבור הת״ת)
 (הוא כאן הוא שהשורש אע״פ לחכמת ישראל

 הוא והעינים בחומת ת״ת) הוא ישראל של
 ריח שעולה דארוז, כמאן עולה. עכ״ז בחכמה,

ם) ע״ת חכמה הוא שם כי המוח. עד ניחוח

ב פרק

ת שביארנו זו, הקפה סוד אמנם  אינו בוד
 מלמעלה מקפת היא ממקומה רק למטה. מתפשט
מ אר׳ת בסוד כמ״ש למטה,  שלא תראה, ל
 לבד, ולמטה הנשמה מסוד רק אנחנו נזכיר
 P עתד• עלימ המתר th תראה אמנם

 מתפשט הוא כי אזן, הבל סוד הוא המתפשטים,
^ אומרים אנו לכן הנשמת בסוד למטה,  ת

 אגו שאין לפי לבד, האזן לשכך כדי א׳, משל
 לבד, האזן עד רק משל, דרד אפי׳ מגיעים

 לשכר רק אינו שם ואפי׳ למעלה, יותר ולא
 העין, את לשפד אומרים אני אץ לכן האזן.

ת וכיוצא בז

 נמשכו כולת הבלים ג׳ אלו בחי׳ כי ודע,
 הבל כי כולם, מתקבצים ושם הפה, כנגד עד

 והוא הפת נגד מתקת הוא מהאזן היוצא
 צדדיו, מב׳ הזקן כנגד לממד״ מלמעלה נמשף
 נמשו החוםם. הבל וכן הפה. כנגד עד ונמשך

 החוטת נגד הפה, על שיש ארחא אותו דרך
 הנקרא דיקנא תיקוני מי״ג ג׳, תיקץ שד,וא
 אותו דרך נמשך הפה הבל וכן פשע. על ועובר
 וג׳ י) ה׳. תקון והוא סומא דתחות ב׳ ארחא

 והם הסת נגד למסה מתחברים אלו הבלים
גר״ן. בסוד מתחברים
 מפה המצא הבל של טבע כי דע, אמנם

 לחוץ באורך להמשיך דרכו וכיוצת וחוטם
 מתפרש אזז״כ בקילוח, יוצא שהוא ואחר בכח,

 (כי) ובודאי, הראות בחוש כנודע לצדדין,
 (קצת יש עכ״ז א׳, הבל הוא שהכל אע״פ
 נגד הוא אשר ההבל קצת בץ חילוק, ל״ג)
 ההבלים שאר אל החופת או עצמו, ה%

 נגד שהיא שההבל וטעם לצדדץ. המתפשטים
 אמיץ, קשר במקורו דבק הוא הנה ממש, הפה

 השזמג מגיע ותמיד ל״ג) ואמת קשור (דבוק
 מסי, ולא מטי דא״ס בס״ה, הנזכר וזהו אליו.

^ הוא כי  קילוח אותו ע״י בא״ת נדבק ת
 וזה תמיד, ומכה בחוזק, מסה היוצא ההבל
 המתסשס ההבל ושאר פנימי, נקרא ההבל קצת
 היותר הבל) (זה כ) הבל כי נמצא חיצץ. נקרא
 והיותר פנימי. נקרא וחוטם, הפה למוצא קרוב
 הראשון זה הבל כי נמצת חיצון. נקרא רחוק
 לחח, המתפשט ממש, הא״ס האור עצמות הוא

 חיצץ, נקרא אשר לצדדין, המתפשט הבל ואפי׳
 דומה שאינו רק עצמו, מההתפשטות הוא גם

 הבל הוא שהכל עם פנימי. יותר שהוא לראשץ,
הג״ל. הבלים בג׳ הוא זה ועגץ א׳,

נעשה האזן, של פנימי מהבל כי ודע,

מקומוות ומראח הגהות
 שאף הושץ זד. כת״י בע״ח מצאתי ח)

 P יותר לפניו מתסשס היסוד היה שבהתפשסות
 בו היה המלבות על אודו מרוב היסוד פי המלבות

 היה שזה מסגי אלא הסלמת p יותר להתסשס נח
 חתו לא מקורו אל ומתקרב שחוזר חוור אוד בסוד

בהי* pל1 המלכות אל שחז והיה יותר מתפשט

 ההבל ומלביש האור ובשהוזר שוים הבלים כל
.0(ה* וכו׳

קמ״ד. דף הקדמות שער עי׳ ט)
 נמשך הפה הבל וכן דיקגא תקוני מי׳׳ג נ*א י)

 על ועובד הנקרא נ׳ ארהא אותו
p (»״«). בכת״י ליתא



ג׳ כ׳ פרק אח״ם שער ד׳ שער א״ק היכל א׳ היכלנו

 קרוב עליון להיותו לנשמה, ראש בחי׳ ממנו
 החיצון והבל ההבל, מקור מוצא אל יותר

 במו כי לנשמה, הגוף בח״ הוא המתפשט,
 וראש, גוף בחי׳ החומרי, עצמו בגוף שיש

 וגוף, ראש בחי׳ לה יש עצמה, בנשמה גם
 וקצת אדם, בראש מתפשט מהנשמה קצת כי

 מהבל גם אדם, בנוף מתפשט עב היותר אחרון
 הרוח, אל ראש אלו, בחי׳ ב׳ נעשה החוטם,

 היותר וחיצונית. מפנימית הרוח, אל וגוף
 ראש. נעשה פנימי הנקרא החוטם, אל קרוב

 נעשה פה, מהבל גם גוף. נעשה וחיצונית
 של נפש ובחי׳ ראש, של נפש בחי׳ עד״ז,
נר״ן: ענין ביארנו הרי גוף,

(א) ג פרק

 איך העבר, בפרק שדברנו אחר הנה ל)
 נבאר עתה הנה מאח״פ, נר״ן מציאות נאצל

 אליהם. גוף בחי׳ שהם שלהם, הכלים מציאות
 עצמה, הראיה מבחי׳ כי בארנו, כבר אמנם
 הבל סוד הראייה אין אך לנשמה, נשמה נעשה

 נר׳׳ן כי והטעם, אח״פ. כמו למטה, הנמשך
 אבל למטה, מתפשטים הם אח״פ, אורות שהם

 אינה העין, הסתכלות עדדא לנשמה הנשמה
 או״מ בסוד במקומה, נשארת רק מתפשטת,

 והוא מאד, דק הסתכלות זולתי בה ואין כנ״ל,
 כמו דומה אינה אכן והסתכלות. הראייה סוד
 לכן למטה. נמשך עצמותו אשר אח״פ, הבל

 הגוף. שהוא כלים, ל׳ נעשה זו, ראייה מסוד
 כלים וי׳ נשמה. הנקרא האזו, להבל כלים י׳

 להבל כלים וי׳ רוח. הנקרא החוטם, להבל
נפש. הנקרא הפה׳

 אי הפנים, האור שהוא עצמו, הד,בל אבל
 הראייה שבחי׳ לפי למטה, להתפשט אפשר
מכולם, עליונים יותר שהם מד,עינים, נמשך

 משא׳׳נ הכלים, יצאו לבדד. זו בראייד, לכן
 שום מד,ם להאציל אפשר היה לא כי מאח״פ,

מ). ממש מהם היוצא מד,בל לא. אם מציאות,
 נמשכה כי כך, הוא זו הסתכלות ואמנם

 הזה הסתכלות ומחמת הנ״ל, בנר״ן זו הראייה
הכלים. שרשי נעשה בהם,

ויבדל. טוב כי האור את אלהים וירא וזהו
 שהוא אלהים, הנקרא המאציל נסתכל כי

 המלכות כי את: הנקרא הנפש, באור א״ק,
 הפד״ מהבל הנעשה הנפש, וז״ס א״ת, נקרא

 א״ת אור, ר׳״ן נקרא אמנם עקודים], [שהוא
 הסתכל וכאשר ורוח. נשמה עם הנפש האור,

 האור (עם את, הנקרא בנפש וראה המאציל
 כי ויבדל. וזהו הכלים, שרשי יצאו אז ל״ג)
 ל״ג) הבדלה ועושה מובדל (הוא הגוף, סוד

 וגבול הבדלד, ועושה הנותן הוא הכלי, שהוא
האורות. אל וקצבה

 ואור ישר אור יש זו, ראייה בסוד ואמנם,
 בחי׳ סוף עד הראייה נמשך מתחלה כי חוזר,

 היד, למעלה, בחזרד, ואח״כ הנפש. של עשירית
 ל״ג) בה (ועושה הכלים, בחי׳ ונעשה מבדיל

חלקיה. בכל הנפש את ומלביש
 לעשות כח בו היה הישר, האור זה ואמנם

 היד, לא עכ״ז ג״ר. שהם הראש, בסוד כלים
 בנפש זו רא־יה שפגע עד ניכר, להיות יכול

 הנה ל״ג) עושה (היה שם ובד,פגעד, עצמו,
 אך ג״ר. שהם הראש, אל הגוף עשית נגמר
 כח היה לא עדיין ז״ת, שהם הגוף, אל כלים

 עצמד״ הנפש בנפש שתפגע עד זו, בראייה
 אור שהם למעלה, מלמטה ב׳ הסתלקות וע״י

 ומלביש חוזר האור היד, העין, ואור העקודים,
ז״ת. את

הנד, נשמד״ לבחי׳ לבאר עתד, ונחזור נ)
 בינד,. שהיא האזן, מן הנשמד, כי בארנו, כבר
כ״ל ר״ת, תכ״ה, גימטריא שמיעד, והנה

ש מ ש ה
ז׳׳ל. הרב משם מזולתו הוא זה שדרוש ז״ל הרח׳ץ כתב (א)

מקומות ומראה הגהות
בעל סרן (מכת״י הישר. האור דהיינו מ) ה׳, ענף סס״ם עם בע״ח מבואר זה פרק ל)

מ״ב. ס״א נקודים היכל עי׳ נ) זצ״ל). הסלם ב׳. דרוש קמ״ד. דף ההקדמות שער ועי׳



nג׳ פר? אח״פ פיער ד׳ פיער »״? היכל א׳ הינל

 4«נשפו סוד מוזן מן כי or מןל״ל הנשגדד.
מד.  באתו, כבר כי והענין, נ״ח, גימט׳ אזן ו

 דיודין, אד,י״ר. בינד.: ותבתה, בינד. יש כי ם)
 j1״0 שם היא והבוגד.: ה״י. יו״ד ה״י »ו״ף

 שומד, גבוד. סעל גבוד. כי ודאי עכ״ז, אן•
 למעלה והבונד״ בינד. הכולל ס״ג יש כי

 זה ם״ג משם אשד הג״ל. דיודי״ן מאהיה
 של אהדה בינד. למסדי) ימשכו (נ״א ולמסד״
 וכ״ז ס״ב בשם והבתה דיודי״ן, אד.י״ה
 העלית ס״ג משם למעלה) (נ״א ע) למסד.
בנ״ל.

 אשר זד״ ס״ג שם במציאוה עהה ונדבר
 דיודי״ן, מאהי״ד. למעלד.) (נ״א למסד. היוהו עם

 בין הילוק שיש ודע, והבונד.. בינה כולל הוא
 או״א הלא כי ורחל, ללאדי והבונד״ בינה

 כי מוכרה, הוא וא״כ ושריין. נסקין כחדא
 ההבונה כי נמצא בקומהן, שוץ יהיו ההדב
 יוצאה רק בינד״ סיום אחר מהחלה אינה

 היוצאת רחל כמו עצמד״ ביגר. של מדיהזד.
 דביגד״ מחזה יוצאת התבונה גם דז״א, מדיחזה

 משא״כ החכמדי, שיעור בכל ארוכרי הבינד. כי
 ומשם דז״א, בחזה מסתיימת לאד. כי למסד״

 הוא שז״א כמו כי עתה. נמצא רחל. מתחלה
 ת״ה והגוף י״ה. שלו, חו״ב שהם: יד.״ו, סוד

 ואח״כ ,״ו,T הוא ז״א כי הרי ר, הוא שלו,
 שדיוא שלו, הה״ת מקצה נמשכת המלכות

 שבשם, אחרונד. ה׳ סוד הוא ושם שלו, בנה״י
 התבונה, כן כנודע. שלו, ד׳ הבחי׳ שהיא

 שבשם, אחרונה ה׳ וד.יא הבינד״ של ד׳ אות
 דבינד., נד.״י כללות דק בה אין היא גם כי

 יה״ו, כי נמצא, אחרונה, ה׳ הוא שם אשר
 ה׳ היא ותכונד, הבינה, של וד.גוף ראש הוא

דבינה. בנד.״י שנאחזה ס״ג, של אחרונד.
 בינד. שכולל ס״ג שם כי נמצא, והגד.

ד אותיות הגד. ותבוגד״ ד  הם וא״ו, ה״י י
 וגם בתבונד.. היא אהחנד״ ה״י ואות בבינד,.

 הכמומ בענין האמו^ כסי כי אחר. כלל דע
 החזד. כמן ולמטה, םד.חזד. שיעור גדול כ״כ

מחצית תהיה שתבונד. ראוי, היה א״כ ולמעלד״

 רביעיות רק אינה האיטום בענץ אכל הבינד״
 ואות ול^^ד״ מהחזה יה״ו אותיות ג׳ שד.רי

 עתה. נמצא ולמסת מד.חזד. הוא אחרונד. ה'
ד ט בחי׳: ב׳ יש ט י  נמצא האיטת, מ

 חכמות ובארו טנד״ של רביעית היא התבתד״
 אחד מציאות יש גם בינד״ של מחצית היא
 להיות רחל עולה שלפעטם שכט וד.וזב ג׳,

 שות היא התבונד. זאת כך j״>1 פרצוף בכל
 בינה ומתלבשת עצמד״ הכינה כמו כאדט.

 או מציאות: שלשד. הרי שוות. וד.ם בתבונד״
ט שוד. רביעיות או מחטתד״ או הבינה. כ

 מן שד.וא בד*וב מתפשטת התבונר. וד.נד.
 שתבונז^היא ביארנו, וכבר החוטם. אל האזן

 שלשה התבונר״ סוד ושתור שבס״ג, אחרונה ה׳
 ■גימ׳ וה״י דס״ג, אחתנד. ה״י שד.ם ההיץ,

 אלו, ההי״ן מד.ג׳ הג׳ וד.׳ ה״י. כמנץ ההי״ן. ג׳
מ״א. מתפשסד.

 מתפשטת דתבמד. נה״י הנה כי והענין,
 חלקים: ג׳ הם ט גופא, שליש הם ונד.״י בז״א,
 שליש הוא נה״י, וד.נד. נד,״י. חג״ת כח״^

 הנ״ל, הד.י״ן מג׳ ג׳ ה׳ שד.יא התבונר״ של
 ומד. הד.י״ן. ב׳ למעלד. ונשאר בז״א, נתפשטה

 נחלק עתד. יו״ד, במילוי ה״י תחלה שהיתה
ט המלוי  וחצי למעלה, חצי ונשאר ד.ד,י״ן, ל
 רק 4שלנ למעלה ס״ג של שם ונשאר למסד.,

r ה״י יו״ד כזד.: ה״ד״ מלאה אחרתה שד.׳ io 
ה״ד..

 גד.״י, קוים ג׳ הם הג׳, ה׳ סוד אמנם
 ה״ה וז״ם בז״א. המתפשטים ה, כזד. שצורתד.

 אל האזן מן שירדה דפרדשקא, בנוקבא שיש
החוטם. שהוא ז״א,

 בחינתה היה שירדה, זו ה׳ עגין וד.נה
 שד.ם ח״א, בדק מתפשטת זו שר.׳ לפי ט״ג,

ט ח״ג, כחב״ד  הוא זו ה׳ וצורת סט׳, ר ה
 ם׳. גימטדיא יפ״ו הרי י׳, גימטריא שהם ד״ו,
 דד׳א הת״ת של שליש שלה יסוד לוקחת ועוד

ט ג׳, הוא י׳, p שליש ושיעור החזה, עד  ה
 שהיא זו ה׳ מבואר, הרי ס״ב הכל בץ

ולעולם עצמו. ס״ג מציאות היא בז״א, מתפשטת

מקומות ומראח הגהות
ט״ז. ענף פפדם עט בע״ח עי׳ ע) קע״ג. דף ובמבו״ש פיס או״א שער עי׳ ס)



ד׳ ג׳ פרק אח״פ שער ד שער א״ק היכל א׳ היכלנח

 רוחני, בדבר לעולם כי הכלל, זה בידך יהא
 הבחי׳ נשארה למטה, יורד או עולה, כאשר

 למעלה, נגרע דבר שום ואין במקומה, שלימה
 וכמ״ש עצמה, הבחי' כל לה יש למטה וגם

בע״ה.
 עשתה למטה, שירדה זו ה׳ אות כי והרי,

 לכן כנ׳׳־ל, למטה ס״ג של התפשטות מציאות
 בו שיש מ״ה, של שם חוטם דהיינו בז״א, יש
ס״ג. גימ' שהם אהי״ה, ג׳ שהם אלפי״ן, ג׳

כנודע, ד׳״ו צורתה זו ה' הלא כי דע, גם
 דז״א בדם התפשטותה זו, תמנה הלא כי

 זאת מכה יצאה הי, של הד׳ וכנגד כנ״ל,
 של קשר ד׳, סוד ז״א, מאחורי לאה, התבונה,
 זו ה׳ כי הרי, הז״א. של ר׳ס וכנגד תפילין.
 ד׳ שהיא לאה, שהיא ד׳, וסוד ר סוד עשתה
דז״א. ראשונים ו״ס שהם ר, אחורי

 פסיעה יש הד׳, שבתוך ף בסוף אמנם
 שליש אותו כנגד הוא הפסיעה ואותו לבר,
הם לבר, הפסיעה עם ר כי הרי הת״ת. של

 ושליש ר, הרי ח׳׳ג כתב׳׳ד ו״ס שהם ס׳׳ג,
 הנה לבר. הפסיעה הוא החזה, עד ת ר.״

 יו״ד למעלה ישאר ס׳׳ג, משם זו ה׳ כשתסיר
אזן. גיס׳ נ״ח, גימטריא ה״ר״ וא׳׳ו ה׳׳י

ד פרק

 התבונה, בסוד הוא זה, נ״ח כל אמנם
עת,T שכבר וד׳ענין, כנ׳׳ל. אזן סוד שהוא

 ה׳ הנה וחיצוניות, פנימיות בחי׳ יש שלעולם
 דתבונה ולמטה מהחזה הוא מס׳׳ג, שירדה זו

 חצי הנה למטה, וירדה נתפשטד, וכאשר עצמה,
 ירדה כנ״ל, באיכות ולא בכמות, דתבונה עליון

 והחצי תבונה, של תחתון הצי שהיתר, במקום
אשר במקום ירדה עצמד״ בינה של תחתון

 עליון חצי שהוא התבונה, מתחלת היתד, פ)
 חצי במקום ירדה דבינר״ עליון וחצי דתבונה,

ירדו הכל כי הרי עצמה. בינה של תחתמ
 שהיתר, ס״ג, שם כללות שכל נמצא, למטה.
במקום הכל, ימצא עתה ותבונה, בבינה תחלה

 מחצי שהוא התבונה, ראש מתחלר, שהיתר,
 הכל ותבונה בינה שעתה לפי ולמטה. בינה

 תבונה. יקרא זה שכל ונמצא הזה, במקום נמשך
 שהוא ס״ג, שם כל עתה, זו בה׳ שימצא וצריך

 הרי בחוטם שירדד. וד,׳ זה, אז״ן כמנין נ״ה,
ס״ג.

במספרם. נ״ח הם איך עתה, נבאר אמנם
 למטה נתפשטה שה׳ אומרים כשאנו כי דע,

 כמבואר שלד״ חיצוניות בחי׳ רק אינו בחוטם,
 נשאר ור,נה התפילות. עליית בס^ אצלינו
 ופנימיות וחיצוניות זו, ה׳ פנימיות למעלה

 התבונה סוד כי שביארנו האחרים, ההי׳ן הב׳
 ס״ג, דשם אחרונד, ה״י שהם ההי״ן, ג׳ היא

 חיצוניות וד,נד, הד,י״ן. ג׳ היא זו, ה״י וחשבון
אליו, פנימיות ונעשה בז״א, ירדה ג׳ ה׳

 גם ונשארר, למעלה, נשארה זו ה׳ ופנימיות
 והנה ופנימיות חיצוניות בסוד אחרו׳, ההי״ן ב׳
 צריך שירדד״ זו ה׳ מן שנשאר הפנימיות, זו

 של חיצוניות על חיצוניות, לר,יות שתחזור
ועתד, שנשארו, אחרות העליונות ההי״ן ב׳

 להלביש כדי ההי׳׳ן, ב׳ שיעור זו ה׳ נגדלת
 אלו, ההי״ן כי נמצא, העליונים. ההי׳׳ן ב׳ אל

 עשרים. הרי ב׳, בתוך ב׳ ההי״ן, ד׳ נעשו
 הנ״ל, העליונד. ההי״ן ב׳ פנימיות עתה נשאר

 וא״ו אותיות לחיצוניות חיצוניות, נעשו וד,ם
 ההתחלה, אחר הולך הכל כי כנ״ל, העליונה

 בז״א, ה׳ דאות החיצוניות תחלת שירדה שכיון
 ולעשות אחריד״ לילך צריכין המדרגות כל עתה

חדש. אחר התלבשות
 נעשה וא״ו, אות חיצוניות צ) וד,נד,
 צריך וא״כ ההי״ן, ב׳ לפנימיות פנימיות,
 שיהיו י׳, מספרם שהם אלו, הב׳ההי״ן שיוגדלו
 הרי אותם. להלביש וא״ו, כמנין י״ג, במספר

 נשארו ׳ו, מ הרי הראשונים, וכ׳ כ״ו, וי״ג י״ג
 אעפ׳׳י וד.נר״ מגולד,. זו rוא פנימיות עתה
 כנ׳׳ל. בינה הכל נקרא ולמעלד״ ד אות שמן

 בב׳ להתלבש ירדד, וא׳׳ו דחיצונ' כיון עכ״ז,
 נשארה זו ובסיבה תבונה, של שהם ההי״ן,

אותיות (נ״א מגולה, לבדה פנימיות וא״ו אות

מקומור[ ומראה הגהות
פ־־ס. אר׳א שער עי׳ צ) הרשביה). נשם (ה׳׳ו היתה <•< גיא ^



נסד׳ פרק »ח״פ «ער ד׳ «ער א״פ דויעל א׳ היעל

 נקרא כ״ז עדייו לכן פגולין) לבדן פנימיות
 וא״ו של פנימיות בעשה ואז תבונה. בסוד

 י׳ מן חלקים. ב׳ ויורדין למעלה. היצר זו
 בינדא של ראשונה ה״י דמלוי י׳ של חלקים
 החיצוניות) (נ״א והחיצוניות הפנימיות דורד

 הנה כיצד. אלו. לי״ג פנימיות ונעשה שלה!^
 מחבב עליונים הג׳ הוא״ו. של אלו מי״ג ג'

 חלקי ב׳ פנימיות אל חיצוניוו^ ונעשו עולים
של הי׳ ושאר להתלבש. למטה היורדין י׳,

 י׳ הלקי ב׳ בחי׳ לחיצוניות הלבישו הוא׳׳ו.
(ב׳ שיעור הוא כר כי למטר- היודדין זו,

 הפנימיות, וא״ו של חלקים «׳ העליונות
 בי׳ י׳ של חלקים הב׳ חיצוניות עתה ונשאר

 וא״ו של חלקים) כי׳ עליוניבב (ג׳ חלקים)
 אל חיצוניות כולו נעשו הי׳ וכל הפנימינב

 ראשונים. המ״ו ועם י׳׳ב, הם הרי חלקים. הב׳
 כי כנ״ל, התבונה מכלל הוא וכ״ז נ״ח. נעשה

גם לכן ההי״ן, לצורר הוא rוא הורדת כל
 חלקים ב׳ אל חיצוניות הנעשה וא״ו, פנימיות

הנ״ל. ע״ד תבונה יקראו הם גם (עליונים],
נ״ח, הוא זה כללות מבואר׳ הרי

 בחוטמא. שנתלבשה תתאר. ה׳ ועם .rאז במספר
לבדר- בתבונה ס״ג חרי

 של עליונים חלקים הב׳ שאלו והטעם
 של הי׳ כל אל פנימים היו החיצונד., היר׳ד
 שד.יו מה כל הלא כי הוא. ור,טעם הוא״ו.

 לבד ב׳ רק ררו לא) (ב״א להלביש, שיעורם
 אחרים ח׳ הוא שנתוספו, שמר. ונמצא במותם.

 כל כי הנשארות הוא׳׳ו של י׳ מנין להשלים
 ממנו, שלמטה מה ככל גדול הוא עליון, דבר
 היה ממנו, למטד. בתום׳ שנתגדל מה והנה

 הוסיפה היא] [נ״א הוא״ו גם לכן חלקים, ח׳
 חלקים ח׳ יחד כולם כמו הוסיפו] הם (נ׳׳א

 תתאה ה׳ פנימיות למטה שד,נה תום׳, של
 ואח״כ ה׳. חום׳ הרי חהי״ן ב׳ ונעשה גדלד.

 הו׳, כמו י׳׳ג ונעשו גדלו הד,י״ן ב׳ פעימיות
 ח׳. הרי ראשונים וה׳ חלקים, ג׳ שגדלו הרי

 4אחרמ ח׳ להוסיף בכאן כח היה וכנגדם
 למעלה שהיא הוא״ו, גם למח תקשה ואל

 ההי״ן, בב׳ והוסיפי. הגדילד. לא למד. ההי״ן, מן
 ההי״ן, הגי שהגדילו כמו אחרינו חלקים ה׳

היה לא כי מבוארות התשובה כי תתאה. בה׳

 כמנין י״ג, שיעשו כדי לבד, הג׳ אלו רק צייד
יותר. להגדיל הוצרכו ולא וא״ו,

 סוז הם עליונים, חלקים הח׳ אלו ואולם
 עליונים חלקים ב׳ הנד, כי והענין, מאז״ן. א׳׳ז
 הם הנה יר׳ד. חלקי לב׳ המלבישים וא״ו. של
 הב׳ אלו והנד, ח׳. הם התום׳ אר ב׳׳ כנגד ב׳

 החלק הגד. אלו, בח׳ אודם תמשיר כאשר
 Tממש הב׳ והחלק הד, עד ממשיר העליון

 לו יש הראשון, מן למסה להיותו כי הח׳, עד
 שמתפשט ממה יותר א׳ חלק להמשיר עוד, כח

 של הראשונים חלקים ד כי נמצא העליון,
 ג׳ ל׳׳ג) של (ראשון מאור כלולים הם התום׳,
 נמשך אינו ׳,rci חלק אד העליונים. חלקים

 אלו לכן שם. עד המתפשט חב׳ חלק מן רק
 והם ,rמאז א״ז והם חלקים. לב׳ נחלקים הח׳,

 הד וכן הד, p פחותה א׳ כי למעלר^ ממטה
 כמ״ש. אחר, בבחינת) (נ׳׳א בעיר חגדן, מן
 הבא) פרק תחלת (עיין עיקר הוא הגו״ן כי

ישראל. דשמע דיחודא .rכ כ״ה שד,ם
 מכלל הוא זה כל איד כתבנו׳ כבר והנד.
 שם סוד עתר, בה שימצא צריו ולת התבונר״

4ם״ אחרונד״ ה׳ עם נ״ח שהוא ס׳׳ג,
שלו, מד,פניכיות rוא של עליונים ג׳ אמנם

 חלקי* ב׳ הפנימיות אל חיצד נעשו אשר
 מכלל אינם כנ״ל. הוא״ו של בג׳ למטה שירדו

 P שאינה וא*ו, p ששרשם כיון התכונ*
« וגם התבונד״  דבינח ה״י דמלר ביו״ד נכג

 אמנם הס״ג. עם מצטרף אינו pול עצם*
 חיצוניות עכ״ז כי וד,וא א׳, בחי׳ יש עכ״ז,

 התבונה של חד.י״ן בב׳ נתלבשה זו, m של
 א׳, כבחי׳ התבונה בכלל עדיין הם לכן כנ״ל,
חיצוניות חגעשה אלו. חלקים ג׳ כי והוא

 הם הנה הי׳, של העליונים חלקי ב׳ לפנימיות
 דוגמת Jאחרו ה׳ סוד וד.ם חלקי* ה׳ במספר

* המתלבש תתאה ה׳  לא אינה זו וה׳ מ׳י
 אל מקיף בסוד ונשארת מתכת* ולא מביג*

 הרי מכול* תתאה וה׳ נ״ח שהם התבונ* כל
 נ״ח לתת* וה׳ לעיל* ה׳ חם עת* וד.רי ס״ב

 תתא* ח׳ עם נ׳׳ח תחבר ואם באמצעית*
* עם עילאה ד1 תחבר אם pו ס״ב יהיה  נ״
* נ״ח תולדות אלד. ת״* ג1ם״ ג״כ יהיו  נ״

בתתאין. נייוסי געלאין, גייחא רדל, ודרשו



זז׳ פרק אח״פ שער ד׳ שער א״ל, היכל א׳ היכל

 למעלה נ״ח גהתחברות כי זה, בענין מ״ש הזרא
 והכלל ס״ג. תתאה ובה׳ ם״ג. יהיה עלאה, בה׳

 ובס׳ ס״ג. מיני ג׳ הרי ס׳׳ג, שורש בעצמו,
עניינם. נבאר בתרא

ה פרק

 ממטה והוא כסדרן, פירשנו לעיל והנה
 א׳׳ז של טעם, ביארנו וכבר אז׳׳ן, למעלה
 עיקרית הוא איך מאז״ן, ן׳ נבאר ועתה מאז׳׳ן.

 אלו, כל עיקר נמנה כאשר הלא והנה, מכל.
 ירדה כבר אחרונה ה׳ כי והוא, כ־׳ה, רק אינם

 למעלה, ההי״ן ב׳ רק בה נשאר ולא למטה,
 י׳ מן חלקים וב׳ כ״ג, הרי וא״ו, ואותיות

 הוא כ״ה, הרי וא״ו, תוך שירדה עילאה, דה׳׳י
 שמיעה, לשון הם שמע לכן דק״ש, אתוון כ״ה

 את הקורא לכן באזן, תלויים שכולם להורות
 משם כי ק) לאזניו, להשמיע צריך שמע

 בהם שיהיה מוכרח אלו, כ׳׳ה אמנם מציאותה.
 וכ״ה, כ״ה ויפן וז״ם ן׳, שהם וחיצו׳, פנימיות

 ק׳׳ש, של ובשכמל״ו, שמע, יחודים; ב׳ והם ר)
 אזן, של פשוטה, הנר׳ן הם אלו, והנה כנודע.
 וגם תום׳, דרך הם אחרים וח׳ עיקרית, שהוא

מאזן. א״ז שהם לב׳, נחלקים הם
 [נ׳׳א י׳ היא הבינה כי ירעת, כבר ואמנם

 ק׳, הרי מי׳, כלולה וכ״א ספירות, ד״ו] היא
 סוד ותבונה, בבינה שהם מ׳׳ס, אותיות סוד
 אלו, החלקים כל תחבר כאשר אמנם בגימט׳. ק׳

 וה׳ באמצע, ונ״ח לתתא, ה׳ כיצד, ק׳. יהיה
 בסוד למעלה נשאר ואמנם ס״ח. הרי עלאה

 ה׳ של יו״ד מן הורדנו כי ל״ג, חשבון הבינה,
 הנשארים ג׳ לפנימיות ממנו, חלקים ב׳ עלאה

 ונשאר כנ״ל, עלאה ה׳ ונעשה הוא״ו, מן
 וכאשר ל״ה. גיס' ה״י ירד בבינה למעלה

 וס״ח ל״ג ל״ג, נשארו מהם, חלקים ב' תסיר
הכולל. עם ק׳ הם אלו בחי׳ שכל הרי ק׳׳א, הרי

 למעלה א׳ ס׳׳ג שיש שביארנו כמו ואמנם,
 בתבונה הוא וכנגדה ותבונה, הבינה בכללות

מציאות כל אח״כ נתפשט שבה לפי לבדה,

 כל שיהיו צריך בתבונה גם הנה כנ״ל, הבינה
 ביארנו שכבר והוא עד׳׳ז, כנ׳׳ל ברכאן הק׳
 המתפשטת הה׳ והנה עניינם, מה הנ׳׳ח סוד

ק׳. הרי וג״ח מ״ב, הוא בז״א
לנדב, מתפשטת זו ה׳ איך נבאר, ועתה

 לפעמים ה׳, צורת כי הודעתיך, כבר כי והוא
 בכל וה׳ נה׳׳י, קוים ג׳ שהם ה, זו בצורה

 נדנב גימטריא י״ד, ג״פ הרי ד״י, שצורתה א׳,
 בשם שיש אתוון, מ׳׳ב הוא, הענין סוד וגם
 כזה; דמלא, ומלא ומלא, פשוט, שהוא ס״ג,

 דל׳׳ת, וא״ו יו״ד ה״י, וא״ו ה׳׳י יו״ד יהרה,
 שם וכל יו׳׳ד. ר-״י וא״ו, אל״ף וא״ו יו״ד, ה״י
 אתוון, מ״ב שהוא הרי לבדה. זו בה׳ נרמז ס״ג,
 בעגין אחר, סוד יש גם ש) ק׳. הרי הנ׳׳ח ועם
 סוד, היה כאן כי והוא, ד״י, צורת הנעשה ה׳,

 שהוא שר״י, הלא כי והוא די, עולמו‘’ שאמר
 שלו החזה עד בז״א׳ מתפשט הוא דבינה, יסוד
 זו. ה׳ לכן די, לעולמו שאמר הוא ושם לבד,
די. צורת

 יצאה דבינה, נה״י נגד כי אחר, טעם וגם
 לעולמו שאמר טעם וזהו לבדו, החזה ער לאה
שם. שנפסק דבינה יסוד ע״י די,

 ס׳׳ג משם הנשאר ל״ג לבאר, עתה ונחזור
 י״ו ^ כזה ל״ב, צורתה אלף כי ודע דבינה,

 ל״ב בסוד אצלינו, כמבואר למטה, י״ו למעלה,
 הוא בינה כי נמצא ל״ג. הרי וכללותם שיניים,

 והנה בינה. אלף משרז״ל וז״ם אלף, והוא ל׳׳ג,
 רס״ו, גימ׳ פ״א, למ״ד אל״ף במלואה, אלף

 פ״ט, פ״ט, פ״ט, יהיה חלקים לג׳ וכשמחלקים
 העולה עצמו, השם עם ס״ג עולה פ״ט, והנה
 'אל״ף שהוא ברס״ו, כי הרי פ״ט. גימט׳ כ״ו,

 שמות וג׳ ס״ג, שמות ג׳ יש מילואו, במילוי
 מיני ג׳ הם אלו. ס״ג מיני ג׳ נגד והנה הוי״ה.

 וה׳ נ״ח פ ב׳ בסוד בתבונה, למטה שיש ס״ג,
ס״ג. ג׳ הרי ס״ג, הם בכללות וכן כנ״ל.

 ג׳ הם הוי״ה, שמות ג׳ כי ידעת, והנה
 א. ירי, כזה כ״ו, צורתה א אות כי אלפין,

 וכבר אלפין, וג׳ ס״ג, ג׳ יש הנ״ל, שברס״ו הרי
ל״ג ל״ג וג״פ ל״ג, גימ׳ אלף, כל כי אמרנו,

מקומות ומראה הגהות
רנ׳׳א; פנחס זהר י״ב. חגיגה ש) ר״ז. אות שמות זהר עי׳ ר) קנ״א• דף הקדמות שער עי׳ ק)



 m פר? אח״פ פיער ד׳ «ער א״ק היכל א׳ מיכל
א* פר? פגת״א «?ר מ׳ פו?ר

 בבינה ה?' ר10 הוא (כ״ה) ?׳. גינו ל״ג.
בתבונר- שביארנו הק׳ כמו שליונה,

שס״ו, הם הנ״ל, רס״ו עם זו, ?׳ ואמנם
 דיודעתיד, וכבר החמד״ ימות מנין שס״ה תה
 היא בינה כי עתT וגם בינד״ הוא אל״ף כי

 אז״ן כי הבהיר, בספר מ״ש יחגת גם אז״ן,
 TH ואמרנו הנ״ל. עם מובן והוא אל״ף, אורת

 וק׳ ?׳, שהוא אלפין, ג׳ נמשכו הזה הל״ג מן
 בכאן. אשר העלית מאדנ״י שורשו ד^א זד,

 ביאורם ידעת אשר אדני^ מאה סוד והם
 שלו המלוי מילוי ועם ם״ה, גי׳ אדנ״י שהוא

 הנ״ל, ל״ג ג׳ כמנין צ״ט, הן אותיות, ל״ד שהן
 אדנ״י 1םו עתT והנה ?׳. הרי כללותם ועם

 בינה, והיא באז״ן, השמיעד, בי מ׳, שמעד•
 שם״ד» קשיבד» ה׳ לחה, ס׳ פעד» ש׳ ר״ת לש

 בביגד״ ששורשם החמר״ ימות שר,ם הנ״ל, כמנין
 שיין• אין• ביארנו וגם םשמיעד» מתהילין לת
 במה״^ זו אטירד, עיקר ולכן בכאן, אדג״י שם

הבינד״ על הרומז
 הם הבינד״ סוד בל rא תבין׳ בזה גם
 בסוד מ״ש הם ואלו באז״ן, הנשמעים קולות

ח שאז דיוד,״כ, עינוים ה׳  ות״ת מלכות ז
 אכילד. מסוד לא קולוו^ מסוד אלא נזונים,

,.Tושת
 אהרונה ה׳ היא התבונד, הלא כי תבין, גם

 נפש בתקונ'מלכות מערב בזה ותבץ בינה, של
 נפש ובחי׳ מלכוון בחי׳ היא תבונה כי תבונה,

הבינר״ של
ובת, p שהם עניינד״ בתבונד, תבין נם

 כי וד״וא לבד, ד,מ רק נרמז לא בבינה אד
 אדנ״י. חשבת יש לא עדיין עזנמד״ בבינה

 בהתחברותד, אד ת) הוי״ד- שם של חשבון רק
ה שם אז ד״תבונר״ עם  בן הוא אדנ״י, הר׳

 דתבוגד״ נ״ח עם דבינד״ ל״ג ט והוא ובו^
אדנ״י. הוי״ד, כמנין צ׳א, הם

n ש״ע ענין באן, תבין גם w ,בי דא״א 
 מיני ג׳ זד״ באזן יש כי ביארנו, הלא
 תתאה וד,׳ א׳, ס״ג הרי ונ״ח, עליונה, ה׳ שד!ם
הרי ס״ג, הם כללותם ובל ב׳, ס״ג הרי ונ״ח,

ט בימין. ס״ג ג״פ  שמאליות באזן ס״ג מיני ג׳ ו
 גד״ודין ש״ע נד,ורין, שזל׳ח גימ׳ ס״ג, ו״ם הרי

 ׳3 של אותיות, ח׳ עם הפנים, אל הנמשכין
 פני מצד דחתרתי,׳ דבדישא דחתרתי, הדר׳ת
הפנים. אל הנמשכת הראש,
 שד,וא דאלפת, מ״ה שם עגין תבץ, גם
 וגם בד׳א, הוא מ*ד, שם כי דז*א, בחוסם
 כאן, דאתלבשת תתאה ה׳ נגד ס״ג, גי׳ החוסם
 אז״ן, גיס׳ ענין ג״כ והוא כנ״ל. ס״ג, ונעשד,
 ס״ג ונעשית זו, ה׳ עם הנגמיד נ״ח, שהוא
חוסם. כמנת

החמישי השער

פרקים לז׳ דתחלק טגת׳׳א שער

מי׳ת K סרץ

 מציאות את גי דע ענייננו עתה א) ונבאר
 כללות בו יהיה שלא בעול* אדם קומת צתר

 ובל האצילו* כל טללים אשר בחי׳, ד׳
 ה״י יו״ד מד״ ע״* הם: ואלו טלם, העולטת

ד ס״ג, ה״י. ד״ו ד די י די. וא״ו ז ד מ״* ז ד  י
ד ב״ן, ה״א. וא״ו ה״א ד  והנ* ה״ה. דו ודה י
* הד׳ אלו ד ד ת לי׳ הנחלקים ה א  האלו, ^ו
 הנקודו* ע״ט שם הטעמים, אלו: בחי׳ ד הם
 ב״ן. שם האותיו* מ״* שם התגין׳ 3ס״ שם
 דש מכול* כלול הויות הד׳ מאלו אחד וכל
טנת״* בחי׳ מדי* הוי״ה בכל

* זה של קרקפתא בהינת וד׳נה  שד׳וא הזד
 בחי׳ נקרא שלו, האזנים מקום בחי׳ עד ראש,

 עם כנ״ל. שבו, הסעטם סוד והוא ע״* שם
* * כלולד, לבדד״ זו כבחי׳ שגם היו ד  טנו
* לדבר רשות לנו שאין אלא  אע״פ והנד״ מ

ם שאנו  כגון אלו, כטיים כאן וקוראים מטי
* ראש, אד* * אזני צ טו  לשכד רק אינו ו
שיוטו האזן, ם מכנים אנו לכן הדברי* ל  מדי
ה במקום אלו, ט ם עיקר אמנם מד״ ג  אלו, טדי
זדא מן שהוא ולמס* האצילות מעולם חם

פקוטוה ופיאה הנהו*
ף. ענף פנדס עט מדה נתבאר זה פרק א) (ודוס. טת״י ליחא הד׳ד. שם של השטן רק ת)



א׳ פרק טנת״א שער ה׳ שער א״ל, היכל א׳ היכלסב

 בחי׳ יש ואילך «שם כי ולמטה, דאצילות
 בחי׳ שם אין ולמעלה, מא״א אבל פרצוף,
 מכנים אנו האזן, לשכך רק כלל, פרצוף

ב) כגויסאלו.

 לבאר נתחיל ולמטה, האזנים מבחי׳ והנה
 מתחיל ולמטה מהאזנים כי דע, נמרץ, בקיצור

 כלול הוא גם כי נתבאר, וכבר שבו. ס״ג שם
 והנקודות, הטעמים לעולם כי ונודע, מטנת״א,
 טעמים בחי׳ יש כי :חלקים לג׳ נחלקים
 למטה יש וכן האותיות. ע״ג למעלה, ונקודות

 והנה האות. באמצעית יש וכן האותיות, מן
 הנקבים דרך לחוץ יצא הא״ק, שבזה או״פ
 יוצאים הראש, מן היוצא ההבל והנה הנ״ל,

 שאין לעיל אמרנו וכבר שערות, נקבי דרך
 נתחיל ולכן בו. ולד׳תעסק לדבר רשאין אנו

 ולמטה, האזנים מבחי׳ היוצא הבל מן לדבר
 ונאמר, ס״ג. בחי׳ שהוא מהם) היוצא (ההבל

 אור יוצא שבו, אזנים נקבי דרך הנה כי
 שבצאתו הוא, ופשוט הזה, הא״ק מפנימיות

 שנשאר אור כי נמצא קצת, מתעבה לחוץ,
 לחוץ היוצא האור מזה גדול א״ק, בפנימיות

 יותר הוא היוצא האור שזה ודאי, אבל ממנו,
 וזה הזה, א׳׳ק של והגוף כלים מבתי׳ גדול

פשוט.

 האזנים, נקבי דרך האור יצא כאשר והנה,
 מבחוץ, האלו האורות נתפשטו ושמאלית, ימנית
 ונמשך הזקן, שבולת מקום עד האזנים, ממקום

 הזקן, שער התפשטות מנגד בהתפשטותו,
 נתפשט וכנגדו הפנים, בצדדי בלחיים, הצומח
 בשבולת למטה שמגיע עד הזה, אור ונמשך
 מב׳ היוצאים האורות, מתחברים ושם הזקן,
 גמור, בחבור נתחברו לא אמנם האזנים. נקבי
 הזה, אור כי ודע, מעט. חלל ביניהם נשאר אבל
 חופף אבל עצמם, בפנים ונוגע דבוק אינו

 לא הזה, האור נתפשט ולא עליהם, וסוכך
 בצדדי רק הפנים, בכל ולא הפנים, לאחורי
כנ״ל. לבד הפנים

 בבחי׳ כי והוא, א׳, הקדמה תבין ובזה
 אחור בחי׳ לעולם מזכירין אנו אין הראש,

 נקבים שם שאין שבמקום לפי פנים, ובחי׳
 ומאיר צדדיו, מכל שוה האור יוצא אז וחלונות,

 כגון חנקבים, בחי׳ כשמתחיל אמנם בשוה.
 כי ואחור, פנים בחי׳ יש אז ולמטה, מהאזנים

 ענ־י אהוד. נקרא והעורף פנים, נקרא המצח
 דרך לחוץ האור ממשיכי׳ הם הנקבי׳, שכל

 אבל אחור. יקרא נקבים, בו שאין ומה הפנים,
 בכל ומאיר מתפשט הזה, האור הארת מן עכ״ז,

 אינו, האור עיקר אבל ג) הזה. א״ק סביבות
 עד הפנים, דרך כנגד האזן, שכנגד מד. רק

 י׳׳ם בחי׳ יש האור, בזה וד,נד. הזקן. שבולת
 נמשכת ימין, מאזן כי זה: באופן שלימות,

 מבהי׳ י״ם שמאל, ומאזן או״מ. מבחי׳ י״ס
 והנה שלימות. י׳׳ם הם אלו, בחינות וב׳ או״פ.

 ה׳ חסר ס״ג, שם שהוא נ״ח, גימטריא אזן
 וענין כנ״ל, ס״ג השם מתחיל מכאן כי אחרונה,

בע״ה, יתבאר זה
 שיי טעמים בחי׳ הם אלו, האורות והנה

 האותיווב על למעלה הם אשר עליונים, ס״ג שם
 נתגלה לא האורות, באלו עדיין וד.נד. כנ׳י׳ל.
 אלו, י׳ם כי דע, גם וכלל. כלל כלי בחי׳ בהם
 ניכר ולא התקשרות, בתכלית מקושרים יצאו
 ה׳ אות כי אחת, ה׳ בחי׳ שכולן רק מד,ן,

 ה׳ ומציאת ס״ג. גימטריא אזן, עם כשתחבר
 המד. ושרשם, בה׳. שנכללין הי״ס בחי׳ היא זו,
 ניכר לא ועדיין זו״ן. אר׳א, א״א, פרצופים: ה׳

 פרצופים ה׳ בחי׳ היותם רק י׳, בחי׳ בהם
 ניכרות היו לא הד.׳, אלו ואפילו לבד. האלו

 באות, קשורים היו כולם אלא מזו, זו ונפרדות
 ד״ו, צורת היא זו, ה׳ צורת כי ה׳, שהיא

 כלולים י׳׳ם, היותם על להורות י׳, גימטריא
 לבד, ה׳ אות נקרא כולם ועדיין הנ״ל, בה׳

 שלו, אדם מן אר׳פ מרוחקים באו הי׳׳ם, ואלו
 קרובים היו שאם לפי ור.טעם, גדול, הרחק
 ד) כלל. האור לקבל יכולים היו לא יותר,

מזה, זה מרוחק ואו״מ או״ם בא כי ולהיות

מהומות ומראה הגהות
ה׳. סרק עקודים שער לקמן עי׳ ב)
ב׳. סרק ח׳ שער לקמן עי׳ ג)

האזן. דרוש הקדמות שער עי׳ ד)



סגאי p*• אנת^א אער ח׳ אער א׳׳ק היכל א׳ זויכל

ש כלל. כלי מציאת בהם היה לא לכן  מר
הסה. בבחינת למטה

 ד׳ פל הוללים בחי׳ ד׳ כי ודע״ ה) מ״ב
 עצמם והם ״rב מ״ה׳ ס״ג, ע״ב״ והם; עולמות,

 ע״ב, ארבעתן. כולל אחד וכל טנת׳׳א, נקראו
 ותגץ. מ״ה, ונקודו!^ ם״ג, וטעמים. ע״ב בו יש

 וכן טעמים. ע״ב נקראים וכולם Jואותיוו ב״ן״
 דע, גם בברן. וכן במ״ה. וכן בט״ג.

 חכמה״ הוא ס״ג״ וטעמים. בתר, הוא ע״ב כי
 ז״ת וב״ן. ותגין. בינה, הוא מ״ד״ ונקודווצ
4ואותיוו

 ג״ר כך, [בא״ק] היה מתחלה (א) והנה
 הס״ג, וזה ו) a״m ס״ג כתר. ע״ב שהם שבו,
 מלובש שבו, הנקודות שהם ולמטה מחציו היה

 דא״ק, ובץ מ״ה תון דא״ק, ולמטה מטיבור
 וכלים. אורות עצמו א״ק פנימיות הוא וכ״ז

 ותחלה להלבישו, החצוניות, בחי* הוציא ואח״כ
 שהוא הפנימי, הכולל ע״ב מן אודות הוציא

 עד ,מבחוץ ראשו מקיפים הכתר, של השערות
 שערר הוציא ואח״כ כנודז^ האזגים ועד המצח
 הכולל, ז) (עצמו) ס״ג מן הנמשכין הזקן,

 מוחין ג׳ כללות נעשו שמהם נקודים, הנקרא
 שהוא דס״ג, הטעמים סוד תחלה ונמשכין שבו.

 בחי׳ שאר הוציא לא ואח״ב טיבורו. עד אח״פ
 וב׳ץ, נדה תיד מלובשים הם כי יען לחח•
 נתגלה שלא הכולל, ע״ב אותת כדיר כנ״ל,
 ע״ב של מע״ב הנמשכים השעת\:נ דק ממנו

ח) הכולל. ט״ג תור טמיר חלקם ושאר הכולל,

 שלו וב*ן נרה P גם להוציא רצה והנה
 בהי׳ כל עלו ואז לחוץ, חיצוניותם הפניםים,

ץ נרה תור הטמונים הפנימים, ט) ט״ג  וג
 ואז הפניסים, ובץ נרה עמהם ועלו הפנימים,

» מ׳ץ הם וב״ן, פדה אלו  הטעמים אל שלו
 וב׳ץ. נרה תוך מלובשץ שאינם דנרג, עצמן

 שלזנורד כמו כי ישסדו^ אל אדא בערד וד&
 וישטר׳ת י) עלאץ אדא מזתוגץ זרץ, עיבור
 מזדווגים תד׳ג הטעמים הכא כן עמהם, נכללין

 ואותיות תגץ שנקודים ומכ׳ש ע״ב כל עם
 pול להם, וטפלים עמהם, מתהברים דט״ג,
 ט״ל. ב) ישסו״ו^ דוגנאו בשם, עילץ אינם

 *ווץ. דהמונ*וז,ולבושם ב״ן בחי׳ מולידין ואז
תהלד- עתה הנקבה נולדה הרי

זרק, של הפנימית וברן נרה בהי׳ ואמנם
ת  מהטיבור, למטה בתוכו ולהתפשט לירד הז
 באמצע פרסה ההיא שם שנתגלה אהר

 פנימיות ב*ן בחי׳ מאירה היתה ומשם סבפנים,
 4חנקודוו עולם הנקרא לחוץ, שיצא rלב

 בחוץ, היושב הנקודוו^ עולם של י״ם כי נמצא,
 מיני ב׳ לו דש JIולמט מטיבות לא״ק, מסבב

תת:  מ! בפנימיוו^ למעלה, מלמטה אחד או
 הארה עיקר יוצא ומשם העיבים, עד הטיבור
 אבל נוקבז^ ב״ן, שם שהוא הנקודיננ לצורן•
 ישר, אור לו יש וגם מ״ל, חוזר, מאור נעשה
רן ועובר נוקב שהוא  הטיבוד מן העוד, ד

ר העוד, נקבי דרן• בנקודיט ומאיר ולםטד»  ודי
האהוד. נקב וירד טבור׳ ודרד היסוד, פי

הגהה
ת דהכא מזל״ן, נ״ב (א) ד הרב או וזרץ, בחו״ב הם ב״ן, נרה במדרגת איי  4ח

ואלו 4להזחו להם המועזפעים במוחין איירי של בי בפרצוף. המתפשט העצמוו^ מעלת
הנו״ן דמיינו טמ״נו ע״ב בסוד ארבעתן ורק כר. ט״ג הוא ובחכמה ע״ב. הוא הכתר,
 פידוזנ הבנים להולדת הנצרכץ 'mu בטמוד, כאן כדאמר חכמה הוא ס״ג בא״ק
ס״ג ע״ב כי מקום. בכל טוגיין דנקטינן במאי

מקו&וה ומראה חנהוה
 ה׳ ענף פמי׳ס עם נזרה נתבאר זה פרק ה)

ר. חלק בתהלה ע״ם ובתלסוד
 נדה נ1ז»פ ם״ג כתר, ע״ב מלו הכבוד ניסה ו)
.0(ה* בינת

(ודו). בכה׳׳י ליתא ז)

א״ק דרוש נרא דף הקדמות שער עי* ה)
 ובשער ד*. פרק התקון שער לקמן עי׳ ט)

 ר. פרק השבירה ובשער ב*. פרק הנישרים
ד*. פרק י״ם ושער ה׳ פרק שי״ד עי׳ י)
ורו). (מרי נאו׳א הספלים מוסיף ג*א כ)



כ׳ א׳ פרק טנת׳׳א שער ה׳ שער א״ק היכל א׳ היכלסד

עינים, מאורות הם הנקודים עיקר והנה
 מבחי׳ והכלים האורות לוקח (שבהם) ל) וכתר
 לוקחים וחו״ב, כנודע. שם, גם הנכללת אזן,

 ז״ת, אך מאזן. מועט ושיעור ופה, מחוטם
 כלל לוקחים ואינם ופה, מחוטם מעט לוקחים

 והאמה. הטבור, פי דרך היוצא ומהארת מאזן,
 לוקחים ומהיסוד, כתר. לקח מהטבור, הנה

 וישסו״ת, דאו״א אחורים ד׳ עם וז״ת אדא.
 נעץ בסוד הרגלים, אצבעות מי׳ לוקחים
בקרקע. צפורניו

 עם הכולל, ע״ב להזדווג מ) חזרו ואח״כ
 שאר וכל פנימיות, בסוד [הכולל] דס״ג טעמים
 והוא הזכר, הולידו ואז להם, טפלים הבחי׳

 ונעשה וב״ן. מ״ה נתחברו ואז מ״ה שם
 עתיק, כי זה: באופן אצילות, עולם משניהן

 וג״ר, דב״ן, מטעמים ראשונות, ה׳ לוקח
 של וכתרים דב״ן, מתגין וד״ר, דב״ן, מנקודות
 דטעמים אחרוזות ה׳ לקח וא׳׳א, דבין. אותיות

 ואמא, דב״ן. דנקודות ז״ת לקח ואבא, דב״ן.
ת ת וזיא דב״ן. דתגין ד  אותיות שהם (דת ד

 ונוקבא, דב״ן, דאותיות ז״ת) (נ״א דב״ן)
 דאותיות) העשירי (נ״א דב״ן אותיות עשירית

 דמ״ה. טעמים עתיק לקח מ״ד״ משם ואמנם
 דמ׳׳ה. תגין לקחו ואדא, דמ״ה. נקודות וא״א,
ת זז״א,  עשירית ונוקבא דמ״ה. אותיות ד

דמ״ה. אותיות
 פנימים, נרנח״י בחי׳ ה׳ ענין (ב)

לדעת, צריך ויחידה, חיה ב׳, הם והמקיפים

 א/ בכל מקיף יש פנימית, בחי׳ בה׳ גם כי
 אלו אבל ז׳׳ל, ואליהו אביהוא נדב כנפש

 ה׳ זולת כוללים, אחרים הם מקיפים. הב׳
 שבאלו לזה, ואות שבפנימיות, מקיפים

 מקיף, שהוא מה׳, יותר יש הפנימים, המקיפים
 כנזכר המקיפים, לב׳ ומקיף למקיף, ומקיף

 אלו, כל א״כ (באד״ר) כהנים. ברכת בפרשת
כוללים, הב׳ אותן זולת

 אשר אחת, הויה יש א״ק, נ) בפנימיות
 יוצאים אותיותיה ומד׳ אליה, לבוש הוא א״ק

 הוי״ה והם: א״ק. של לחוץ ונגלים הויות, ד׳
 ומה אח״פ. במצח והם מ׳׳ה. ב״ן, ס״ג, דע״ב,
 סוד הוא דמ״ה, להוי״ד. דב״ן, הוי״ה שקדם
גבר. תסובב נקבה סוד והוא דר׳ת, תפילין

ב פרק

האמצעיים, הטעמים באו אח״כ מ״ת ם)
 וחוטם דא׳׳ק, מחוטם היוצא אור בחי׳ והם

 אור, ויוצא נמשך מכאן גם ס׳׳ג. גימטריא
 מקיף, ימין ושמאל, ימין החוטם, נקבי ב׳ דרך

 ביושר ונמשכו באזן, הנזכר ע״ד פנימי. ושמאל
 האור. עיקר וזהו הא׳׳ק, זה של החזה, עד

 האחור, צד אל מתפשט הוא ג״כ הארתו אמנם
 נתקרבו כאן והנה א״ק. סביבות בכל ומסבב

 יותר שלהם, במקיפים הפנימים אלו, האורות
 הם. סמוכים החוטם, נקבי כי האזנים, מאורות

ואין הם) נחלקים (נ״א לב׳, נחלקו עכ״ז אבל

ה הג
 אפשר וב״ן, מ׳׳ה ענין מוהרח-׳ו׳ (ב)

 עגולים, נעשה דב׳׳ן) (נ״א סם־׳ב, דע׳׳ב ב״ן כי
 ב׳׳ן מ׳׳ה ס״ג דע״ב (נ׳׳א ל׳׳ג) (דב״ן לעס״פ
 דב׳׳ן, מעפמ׳׳ב בחי׳ בכל שיש ועס״ם דב״ן)

 וכ״ז החדש. מ״ה שם עם ביושר, נשאר זה
 ומ״ה דיושר, נקבה נעשה וכ׳׳ז תום׳ בסוד בא

 דיושר. מב״ן הנקבות כל (כי) ר׳ל, זכר. נעשה
הב״ן יהיה ולכן דיושר. ממ״ה הזכרים, (וכל)

ה
 ואפשר ס״ג. מבחי׳ הוא כי ממ״ה, גדול לעתיד,

 והוא יושר, מ׳׳ה דשם מ׳׳ש כי להוסיף, ג'כ
 ד דבכל למ׳׳ה גם קאי מ׳׳ה, והוא. חדש׳
 עסמ״ב, מ יש המיה שזה וכמו כנ״ל, בין בחי׳

 כנודע. עסמיב בו יש דב״ן, המיה בזה כן
 נפש נקרא והעיגולים ויושר. רוח נקרא ושניהן

 נפש נקרא דיושר, ודמ״ה שבבין והב״ן לבד,
דיושר.

מקומוה ומראה הגהות
מסבירות בפנים י׳ ענף מפיס עם ע״ח עי׳ נ) (כיי). שמהם ניא ל)

ף. ענף פפים עם עיח ס) ב׳. אות (כתיי). חזרו שנשברו ואחר נשברו למ גיא מ)



סהנ׳ פרק מנת״א פזער ח׳ שער א״ק חיגל »׳ היכל

 היד• לא אלו, באורות גם וע״ב ביחד מתחברים
 (מבחי׳ יותר באלו שנתוספו ומה כלים, בחי׳

 מבאורות ל״ג) ר אות הוא החוטם כי דע אזנים
 אות שבתת־ ר אות צורת כי הוא, האזנים,

 (נ״א עמו, כלולה היתד. באזן אשר ה׳,
 שהיתד, ומד, עתד- נתגלה עמד.) חיים באוצרות

 ד״ו, אותיות ב׳ בחי׳ עתה נעשד. ה׳, בחי׳ או
 וד.וא וגילדית לחוץ ר אות יציאת להורות

א, סוד  ממעי ויצא (נ*א נתגלת שבכאן ו׳
 היא אמנם לבדה, ר נעשית לא ואמנם עמו).

 אלפין. ר וד.ם חלקים, לששד. ג״כ נחלקת
 הנכללין פרצופים, הד.׳ כי ע) הדבר, וטעם
דן, או״א, א״א, שהם ה׳, באות  נקרא׳ וד,ם ו

 בנתתג חח, בחי׳ הוא ז״א, כי נמצא יחנר״ן.
 חיים רוח נשמת אשר כל אומר, הכתוב וד.נה

 באפו, נתגלה רוח בחי׳ כי להורות בז»£יו,
 בחי׳ נתגלה החומס, בזה לכן החוטם. שהוא

שבו. לו״ק ונתחלק ז״ז^

 מחוברים א׳ אות נשארת ד׳, אות אבל
 שנחלקה וכמו אלפי״ן. לר נחלק ר, ואות
 אות נחלקה כך הימיני. החוטם שבנקב ר אות

 י״ב הם כולם ובץ השמאלי, החוטם שבנקב ר
 וכן וא״ו. כמנין, י״ג הם חוטם, ועם אלפי״ן,

 עצמו (נ״א החוסם, עם (הם) אלו, ווי״ן ב׳
 החוטם, נקבי ב׳ כי כנודע א, שצורתה ל״ג)

 הוא ביניד.ם המסטיק וד.כותל יודי״ן, ב׳ הם
 הנ״ל, ווי׳׳ן ב׳ ועם א, צורתד. הרי ר, צורת

ח  בבחי׳ למעלד. כי להודוו^ והוא וא״ו, ה
 הוי״ד, ע״ב, שם הוא מוחין, מקום ששם ראש,

 בץ הפרש אין כי ט״ג. שם הוא וכאן חודי״ן.
 דאות במילד רק דט״ב לד.וי״ד. דע״ב, הד״ה

כנודע. ר

 אמצעים. טעמים בחי׳ הם ווי״ן, הב׳ ואלו
 כי כנודע, ומקף. פסק, והם: התיבה. שבאמצע

 שנפסק, הה׳ של ר הוראת הפסק, הוראת
וכאשר פסק. נקרא ולכן כנ׳׳ל, אלפין, ר תעשה

 והוא אחד, ד׳ הוא המקף, עם הפסק, זה תחבר
ה׳. אות של ד׳ אות על הוראה

 שאינה לעיל. אמרנו בבר זו, ד׳ וד.נה
 והוא אליד^ אוזרת הודאה יש אבל נפסקות
 י׳ שמספרה ימין, שבאזן הד,׳ תקה כאשר

 ותצרפנד, אזזת, י׳ בחי׳ היא וד.רי כנ״ל, ספירות
 חוטם. של ימיני שבנקב הד,׳ עם ותחברנד,
ח כנ״ל, ד״ו שצורתד,  ירד, צורת הם הכל ה

 באמצעיתונ ר למעלד» י׳ ,K מד. ציור וד,וא
 שמאל. אזן שבנקב י׳ תקח t» גם למסת ר

ח שמאל, חוטם שבנקב רד עם ותחברנד.  ה
ח ירד, שצודתד. ב׳, אלף ה  בציור אלפין ב׳ ו
 של י׳ שתצרף וד.וא א׳, ציור תצייר ואם ירד.
 של ד׳ שמאל, חוטם של ד עם שמאל, אזן
ר׳י. צורת א, הרי ימין, אזן פ)  אם גם י

 י׳ ימין, חוטם של ף ימין, אזן של י׳ תצרף
ח שמאל, אזן צ) של  הנ״ל. עם אלפין ר ה

 ה׳ של ר על גילוי, קצת סודית הם ואלו
 לגמרי, נגלית לא אבל מעט, שנגלית שבחוטם,

 הד׳, גילד גמר עיקר אבל הד,׳. של הר כסו
בזרת כסדש הפת כאוד למטת הוא

 כל האזנית אורות של אלו, י״ס כי ודע,
 הTיה אז ההוטת גבול עד נמשכמ שהם זמן

 ולמטת החוטם מגבול כשנמשו אבל במ׳ע.
 האזן, אור מתלבש אזי הזקן, שבולת עד כמ׳׳ש,
ד בתוך  בחי׳ ל״ג) (אליו ונעשה החוטת «

 אור וכן אליו. פנימית נשמה ל״ג) (פנימיות
 באור מתלבש אז הפת מגבול כשנמשו החוטם,

 אל ופנימיות נשמד. בחי׳ החוסם תעשד, המ*^
הפת אור

 א״ק מתיד היוצא האור אוחו כי דע, גם
 על כי רק שות אהד »יר כולו הוא הנה הזת

Tויר התרחקותו יT,אחר עיבוי מתעבד, הוא תו 
ד דוצא הנמשד האור כיצד, עיבוי.  האזן, די

 כפנימיות הזה האור נמשל וכאשר מאד. זך הוא
 דרד קצת מצא החוטם. אל הגיעו עד הא״ק,

וגסות עביות איזה וקונה מתעבת הוא שת

מקו&ות ומרווח חגחוח
 כ״י). (ע״זו יסק חוסם ניא )0 שהם ורב מ״ו. דף הקדמות בשער עי׳ ע)
 כודי). (ע׳ח שמאל חומס צ) לשיתא ח9ר תום כליס לששה הראוייס חאודות

ומהריבן. עולמות בונה בסוד עלמא דהוי שנק אלפי



ג׳ כ׳ פרין טנת״א שער ה׳ שער א״ר, היכל א׳ היכלסו

 עכ״ז, שוה, א׳ אור ל״ג) (אורות שהוא ואעפ״י
 למטה, יותר ונמשך שנתרחק הריחוק מחמת

 בהתפשטותו ועד״ז משם. בצאתו יותר מתעבה
 קצתו ויוצא הפה, עד ק) בצאתו למטה, יותר
 משם, בצאתו יותר מתעבה שם, דרך

 לסיבת לא אבל העליון, מהמקור בהתרחקותו
 אך כנ״ל. שוד, כולו כי בעצמו, האור בחינת

 ע״ב נקרא מוחין של אור כי יבין, המשכיל
בזה. ודי ס״ג. נקרא וזה

ג פרק

 אתוון כ״ב ע״י נבראו העולמות כל ר)
 בהם יש וגם הולד (נוצר מהם אשר שבמלכות,

 מנצפ״ך, אותיות ה׳ בד, יש וגם נוצרה. ל״ג)
 נגמר ועי״ז אליה, מז״א היוצאין ה״ג, שהם

 מוצאות ה׳ יש וכנגדם הם, וה״ג רחל. פרצוף
 אותיות ה׳ שהם וכמו וכר. וחיך גרון והם הפה,

 אותיות ונקרא כנודע, ה״ג, שהם מנצפ״ך,
 וז״ש כמותם. עגולה הפה כן ועגולות, סתומות

 הפה, מוצאות ה׳ כי ע״ב, ד׳ דף בתיקונים
ש) עלאה. דאמא חותם׳ פתוחי נקרא

 שיש) (נ״א יש נקודות ה׳ כי וד,ענין,
 שהם הפה, מוצאות ה׳ נגד הם חותם, בפתווזי
 ע״י ופתוחים) נפתחים (נ״א ונפתחים, פתוחים

 שבה, יסוד שהוא חותם, חנקרא עלאה, אימא
 ונצטיירין נחתמים שם כי כנודע, חותם, הנקרא

 נפתחו דילה, שבחותם ה״ג ומכח הציורין׳ כל
 חותם. פתוחי הנקרא הפה, מוצאות ה׳ אלו

 מד,״ג נעשה מוצאות, ה׳ שורש כי נמצא,
הכ״ב כל מוצאות, מה׳ יצאו ואז דמנצפ״ך,

 חלקים. לה׳ הנחלקים כר, אחע״ה בסוד אותיות,
 מלכות בחינת שהם מגבורה, נמשכין הם ויען

 כנודע נפש נקרא האותיות ולכן נפש, הנקרא
דע״א. בתיקונים וכנזכר (א)

 נמשכין המקיפין כל איך תבין, בזה גם
 גם רברבן. ממלל פום נקראת היא כי מבינה,
 דעת דקכ״ב, משפטים בפ׳ מ׳ש בזה, נתבאר

 נגנזו דעת, של הגבורד, כי דמלכא, בפומא גניז
 וכללות כנ״ל. הפה מוצאות ה׳ בסוד בפה,
 אמרו גם שם. נגנזו וד,ם מהם, נעשה הפד,
 האותיות גניזת מוציא ברצונד, כי הוא, גנוז,

 וכשרוצה ולחוץ. מר,פד, ודבור, קול בסוד הנ״ל,
דומיה. נאלמתי בסוד בפנים, גנוזות נשארים
 מחולקים המאמרים ב׳ יתורצו בזה גם

 מבינה, יצאו שאותיות אומר אחד בתיקונים,
 אומר, והב׳ חותם. פתוחי בסוד שלה, מחותם
 דאמא, היסוד כי צדקו, וב׳ דז״א, מפומא שיצאו

האותיות. יצאו ומשם (ב) דז״א בפומא הוא
בחי׳ הם ת) דאימא) (מוחין כי ודע,

 וזר׳ן, דאו״א הכלים כל נעשו ומהם אתוון, כ״ב
 להיותן או״א, כי תראה, א) וד,נד, בעי׳ה. כמ״ש
 ט׳׳ו נטלו לכן מזו״ן, מאד עד גדולים, יותר

 והענין במ״א. כמ״ש לד,ם, כלים ונעשו אותיות,
 הוי״ה, משם י״ה אותיות ב׳ הם שאו״א הוא׳

 לבד, אותיות ז' נטלו הזו״ן, אך ט״ו. גימטריא
ב) במ״א. כנזכר מלכים, ז׳ הם כי

(וד,וא) האותיות, שבסוד הזווג והנה,
 הנקודות, ובסוד העולמות. לההיות (הוא) וזה

 זווג כי והענין, לנשמות. (הוא) וזה (והוא)
 חכמה עם דאבא, ג) חכמר, הם הנקודות,

בינה עם דאבא, בינה הוא וד,אותיות, דאמא.

ה ה ג ה
 מפה כשאימר כי אחר, תירוץ גם (ב) דאמר דע״א בתיקונים מצינו צמח, (א)

 התורוש בכל אשר בינונות, אותיות היינו דז״א, ואתוון כתוב ובדק״ז דאתוון כללא איד,י דנפשא
 צמח. כנודע. ז״א׳ הנקרא באותיות מיירי דהתם וי״ל דבינה. מסטרא
בקטנות. וכאן גדולות.

מקומות ומראה הגהות
ו׳. פרק ח׳ שער עי א) (כת״י). בצאתו ל׳׳ג נ״א ק)
פ״א. הזווגים ובשער פיג ח׳ שער עי׳ ב) ב׳. דרוש כ׳׳ה שער עי׳ ר)
באור ס״ב אות ח׳ תלק ע״ם תלמוד עי׳ ג) ה׳. דרוש העימר דרושי הבונות שער ע־׳ ש)
דישסוית. וזווג ד״ר, פנימי זה. שער פיה לקמן עי׳ ת)



«מר א״ק היכל א׳ חיגל א הי סזדי ג׳ סר? ממ״

^ א  אוהיוה שהם אימא, שבכתר התגץ הם ועד״ז״ אי. הם: <ווגים מיני ב׳ כי ל״ג) (והנה ד
 כזה: רבים מתנין ומהוגרים מורכבים (החיות וגם 4לנשמוו וא׳, העולפוונ להחיות

 הנשמות לחדש יועיל דחיות, זווג אותו ל״ג)
שנוונ עולנג בבריאת שנאצלו י

ד פרגן

 באלמי״ן אהי״ה שם התגין: סוד מ״ק, ד)
 הוי״ה .rש הרי וקס״א, קנדג שהם וביודי״ן,

 ב״ו הרי ב״ן. דההי״ן, ותוי״ה מ״ז. אהי״ר״
ג1ת״ גימ׳ ,rוש וצ״ט צ״ט. גימי וברז

 וט״ם טעמים הם דאבא כתר ה) הנה
 תגין. הם דאמזנ וכתר נקודוהס הם אחרות

 הוא. זה ענין ופי׳ אותיות, הם אחרות. וט״ם
 כולם הם טנת״א, של אלו בחי׳ ד׳ כל כי דע.

 דאבא. כתר שאותיות אלא ג״כ אותיות צורת
 צורות הם אחרוו^ וט״ם טעמים. צותת הם

 תגץ. בצורות הם דאמא. כתר ואותיווס נקודות
 כמו ממש, אותיות צותת הם אחרות וט״ם

 ודאי, ואמנם ביתא. באלפא ועיםTה שלגו,
 הרי כיצד, ממש. אותיות בהי׳ הם שכולם
 שהם טעמים, בצורת אותיות הם טעמים,
 מעגולים ומורכבת מחוברת והאות עגולים.

כזה: רבים

 דאבאע התחתונלם שבט״ם הנקודות הם ועד״ז,
כזה: מנקודות״ ומחוברים מורכבים אותיות שהם

♦יי

 ע״ב, דקכ״ו בתיקוגים, זה ענין כתוב וכבר
 עינים, מלאים דאתוון, נקודין אלין וז״ל,

 כר, דא כגוונא מגייהו עינים, מלאות וגבותם
היטב. זה והבן ציורם. ע״ש

 כל הנה כי היא, כך זה, עגין וביאור
 העליונה, את מגלח היא התהתוגד» מדריגה

 והאותיות שלה, בכתר תגץ יש הבינה, הגה כי
 של אותיות הם שלה, טפי׳ בתשעה שיש

 צורת וכן העליונים. תגין צורת של השמות,
 שמות של אותיות הם אמא, שבכתר תגין

 נקראו האותיות ואלו דאבא, שבט״ם הנקודות
 חכמה, של ח״ג נקודות בזה, והמשל תגין.

 בשמות להזכירם רוצים וכשאנו םגו׳׳ל. שב״א
 והנה אותיות, ע״י להזכיר הוא בהכרח הנ״ל,

 אותיות והם דאמא, הכתר הם הר.ם, האותיות
הרבה. מתגין מחוברים

תגין, בצורת אשר האותיות כי דע. והנה
 שמות של אותיות צורת שהם בינה, בכתר אשר

 אותיות ז׳ אלא אינם כג״ל, שבחכמה הנקודים
 ת״ג, גימ׳ וחשבונם סג״ל, שב״א שד.ם אלו,
 זה. וד,בן תגין נקרא הבינד״ בתר ו) וע״כ

 כי נתבאר, כבר כי הוא, הנ״ל אל והטעם
 ונשארו (א) דאבא. בת״ת הוא דאמא, כתר
א, ח״ג ע  דאמא, הכתר על תגין בבתי׳ ח

 כדמיון מרחוק, מאירים רק בה, נבגטין ואינם
 דבינה. בכתר נזכר לא לכן האותיווג על התגין

בצורת ושב״א, טגו״ל שהם אלו, אותיות ז׳ רק

הגהה
 וכחדא נסקץ כחדא אדא הזמנים ובשאר על תבצת כשאמא היינו צמח (א)

שריין. דאבא בת״ת שלה כתר אז האפרותים

מקומורן ומראוז הגחוח
 י׳. פרק כ׳ שער עי׳ ה) יוזוד כ׳׳ז תשו הקודש רוח בשער עי׳ ד)

(כת״י). כתר י״ג ג״א ו) ס״הי תמדץ.דף



ה׳ ד׳ פרק טנת״א שער ה׳ שער א״ר, היכל א׳ היכלסח

 שהם דאבא, שח״ג הנ״ל, אל לרמוז תגין,
 אותיות על תגין בצורת ר.ם שב״א, סגדל
 נמצא, כג״ל. ת״ג, עולה מספרם כי גם דאמא,

 שב״א שהם דאבא, ח״ג של אותיות בחי׳ כי
 והבן דבינה, כתר על תגין נעשים הם סגר׳ל,

 גברה לכן נקבה, היא שהבינה ולפי מאד. זה
 החסד נקודת אל נקודתם וקדמה הגבורה,

 סגו״ל, שב״א זה כסדר הוא לכן זכר, שהוא
 בנקודות, הענין וכן (א) ושב״א. סגו״ל ולא
 של אותיות, שהם דאבא, ט״ת ל״ג) (ז״ת של

 דזרקא ז' כי בזה, המשל דאבא, שבכתר טעמים
כזה; הוא

I
 אותיות שהם דאבא, שבכתר בטעמים הענין וכן

 אחרת בהינד, של אותיות וד,ם עגולים, בציור
בשער כמ״ש בזה, ודי ממנו, שלמעלה
ד,יחודים.

ה פרק

וכר. חכמד, ז) פליאות נתיבות בל״ב

שהם קצוות, מששה הוא העולם, הנה
 זעיר סוד וד,ם רוחות וארבעה ומטה, מעלה
 מחסד, והתחלתם קצוות. ר הכולל אנפין,
 כי הרי וגר. יבנה חסד עולם אמרתי כמ״ש

 העולם, היות יען ולמטה, מחסד הוא העולם,
 דזעיר מוחין בסוד המתלבשת הראש, אל כגוף

 זה, עולם הבורא והנה מוחותיו. בתוך אנפין,
 ואבא אמא. עם שמזדווג עיי חכמה, הוא
וצריך וצורר,. מחומר שכלולה טפה׳ בה נותן

 אין כי מי׳, כלול כ״א יד,יד, והצורה, שהחימר
מי׳. פחות דבר

 נותן שנזרע, שמשעה יעבדנו, זרע וז״ס,
 הצורר, נתנה שנזרעה (ניא השכלית הצורה בה

 החומר, מצטייר בכחד, אשר הנפש, שהוא בד,)
 הנפש. אל קיבול בית שהוא אברים, ונעשה
 הרוה ועיי זכוכית, בכלי הנופח אומן, דוגמת
 ונעשה הזכוכית חומר מתפשט בתוכו, הנכנס

 כאומן חיית נשמת באפיו ויפח וז״ס, כלי.
 הנפש לכן, והחומר. האפר תוך בנפיחה הנופח
 מד,חומר, לעולם נפרדת אינה זריעה, משעת

 עד תאבל, עליו נפשו מותו, אחרי כי ואף
המתים. תחיית

 איד,י ונפשא ע״א, די׳ב בתיקונים ח״ש
 ורוחא דגופא. שותפא ואיהי דאתוון, כללא
 ובענץ בעיינין. דנהרין דנקודין, כללא איהי

 יאמר פעם כי התיקונית ח) מאמרי יובן, זד,
 לזה, קודם שם כנזכר גופץ, הם שאותיות

 וכר, באתוון דנהרין נקודין, אלין יזהירו ח׳׳ל,
 וכן דעדן. בגנתא דגופא, בעיינין נהרין וכלהו

 לגבי אינון דאתוון בפירוש אמר די״ו, בתיקונים
 אחרים ובמקומות רוחא. לגבי כגופא נקודים,
 כנזכר רוח, ונקודות נפש, אותיות כי מצינו,
 בדבריד,ם, נדקדק ג״כ הענין, ולהבין די״ג.

 רוחא. לגבי כגופא נקודין, לגבי דאתוון באומרו
 וד,רוח, הגוף בין ממוצעת, מדריגה הנפש, והרי

נפשא. לגבי כגופא והליל
 הכתר, מן הם ד-סעמים כי דע, הענין, אך
 דבינה, מגיר ותגין החכמה, מן ונקודות
 כי נמצא, בזוין וגם שבה. מזית ואותיות
 יען גוף, הנקרא בזו״ן, שהם אחר אותיות

 כי נמצא בכללות, דאצילות זית כללות שהם
הכלים. שהם לעולם, גופא נקרא אותיות
 דאותיות, הנפש והם דאמא, גיר הם והתגין

הגוף, מן לעולם נפרדת אינר, שהנפש וכמו

ה ה ג ה
 ב׳ כי לסגול שב״א מקדים אז בהוי״ה או הנ״ל נקודות כשחשתי כי ר״ל צמח (א)

אמזב על מורים הוי׳ד, אלהים אלו שמות באלהים כגון אחד אות תחת יחד באים

א׳. משנה יצירד, ספר ז)
מקומות ומראה הגהות

ר. וסרק ד׳ פרק וחיעוניות פניפיות בשער עי׳ ח)



סס׳n פרק פטוי׳א «ער ח׳ פוער א״ק היכל א׳ היכל

 בנדה מאותיות )0 נפרדין אינם התגין נן
^ שאינם ונהנמיס, הנקודות משא*כ לננולם.  מדו

 וז״ש זה. והבן בס״ו^ זמ*ם קריאת ע״י רק
 ושותפא דאתוון, כללא איהי ונפשא לזגיל,

 משתתפיו הם התנין כי והענין, דגופא.
 והתנין גוף׳ שהם האותיות בעצמות ומתחברין

 י) ר& דאמא, ג״ר כי האותיות, כללות ד.ם
 הדת וכללוה האותיות, שד,ם מז״ת כלולים
 זה ובעבור התנין. שהם בג״ר, ונכללין נשרשין

 כי יען בתיקונים, ונזכרין רמחין התנין אין
 נקרא לזמנין לכן יהד, משתתפין ואותיות הם

 נקרא ולזמנין האמו^ הוא כן כי נופא, אותיות
 רוח הם וד״נקודות, שבר,ם. התנין בבהי׳ נפש,

 נקודין, לגבי דאתוזן דל״ה, ה״ש האותיוו^
 מופא אמר כאלו והדל דוחא, לגבי בגופא
» לגבי ונפשא ה  ממילא הגוף, את בהזכיר כי ח
 ג״כ ויובן כנ״ל. הם שותפין כי בכלל, הנפש

 מדת והיא מבינה, ל) אתוון כי כ) שכתב מה
^ והוא נפש^ תגץ אד שבד״  ולהיות שבז^ מג
 ולכן מלכוון בחי׳ נפש וכל נפש, בחי׳ התנין
^ דמלכות דפ״ט, שם אמרו ע ת  דז״א, בתר א
 כי JעוT שכבר אותיוו^ שע״ג התנין בסוד
 בסוד דא, בראש כתר היא דאדא, יתירה נפש
 בס׳ בזוהר מזכר אלהינו, יי׳ לך יתנו כתר

דרנדב. פנחס
 שהם הכלים כי דע עניינם, נבאר ועתה

 jrtww בחינת הם עולנ^ הנקרא דז״א, גוף
 P אמנם הנפש. שהם התנין, נכללין ובהם
 שליטיה י׳ כולל הגוף, נעשד, אותיות, הב״ב
בהקדמה כנזכר נהי״נ^ חג״ת rכחב שהם:

 תקינת גו<ח וכמה זז״ל, ^1בדי״ וכן די״ב׳ ב׳
 דמכסיין לבושין, לגבי גופין דאתקריאו לון,

דרועא הסד דא, בתיקונא ואתקריאו עליהון,
 Jאותיוו מכ״ב איד נבאר׳ ואח״כ כר. ימינא
 משותפין שהתגין להיות וועה תקונין. י׳ נעשין

 בכ״ב יחד וגוף נפש נכללין לכן Jבאותיוו
אתות. בחי׳ כ״ב 1נקדז וכולן אתוון,

בחי׳ והם כע״ד״ כמ״פו י׳, הם והנקודות
 השמים בסוד 4באםו י״ם נקראו וד,ם רוח,

 רוח בחי׳ ז״א, הוא השמים כי מםפרים׳
למלכות, ומזהירים המספרים י״ם, הכולל
 דקל״ו תרומה בפרשת כנזכר אל. כבוד הנקרא

 ונצצין דנד׳רין אלא כר, מספרים מאי ע״ב,
 חס הספי׳ כי הרי כר. עלאה דנקודה בנצמי

)X( עלאד״ נקודה מחכמד״
לכוכבים מספר מונה מפסוק יחנת גם ל)

 די״ו, כמ״ש רוח. והוא מספר, נקרא ת״ת כי
 תקינת לבושין אמר ואח״כ י״ס, לון וקרינן

 י״ם כי הרי כר. לון תקינת גוסין וכמה לון,
 41האותיו שבתוד הנקורים שד׳ם עצמוו^ הם

 נקודזז הנקרא (ב) עלאת מחכמר, הנמשכין
 את״ס וז״ש גקודוו^ נקרא שמה ועל ג״ס עלאה
ד שם איהו מלגאו ד  דאיהו ה״א, וא״ו ה״א י
 אד״* גים׳ זה שם כי דדוע אצילו* באודה
 הי׳ הן הן הי״ס כי מ״ה, כ״ח בחכמד» הרמוז

מ״ה. דשם אותיות
אתוון, אלץ והמשכילים בזוד״ר, ח״ש

 בהיכלי* נקודה ראשית דבראשי* בב׳ דכלילן
* תליין נקודת ט׳  בלימ* י״ס ואתקרון מני

* וראשי* אתוץ. דמנה בבת* היא a כי דדו

הגהה
ה (א) מ יסוד, הוא מספר בליקוטים, צ

 כי פי׳, (נ״* מספר. העולים וד,״ג, ה״ח ע״עו
* י׳ הם וד,״ג ה״ח ד  הוא אותיו* מ׳ הם הוי

 ק׳, הם במילד, הוויית י׳ ואותן מספר, של מ׳
* דמילד ומילד מספר, של מ״ס הס הם הד״

v הם כ״ח, י״פ אותיו* כ״ח o מספר, של 
 בת״* נדרש ועתה ז״ל) מטראן מהר״ם הגהות

אות* כולל הוא כי

כמלכו* אבא צמה (צ)

 פרק תנקודים ש«ד עי׳ )0
 מ״ס. דןי שעדים

(כ״י). הז״יז כוללים דא י)

^ומו* ומראה הכהו*
קה דף כתקינים נ) א0ם ונספר ד

 הף הפסוקים שער עי׳ ל)
וט׳. מספר מונה

רס״ב



ה׳ פרק טנת״א שער ה׳ שער א״ק היכל א׳ היכל

 בתחלה והנה י״ס. והם נקודין דמנה חכמה, דא
 והוא חומר, טפת חכמה, והוא האב, הזריע

 ובהו, תהו היתה והארץ נאמר שעליה האותיות,
 הנקרא הראשון, חומר יצא המים, מעכירת כי

 וחצב חקק מרוח, מים שלש בס״י, כמ״ש תהו,
 וטיט. ורפש ובהו תהו מן אותיות, כ״ב בהן

 סבבן חומה, כמין הציבן ערוגה, כמין עסאן
 כן האותיות, חומר כי הרי מעזיבה. כמין
 ואח״כ תהו, נעשה ותחילה יצאו, שבחכמה מים
ונצטיירו. נרשמו ואח״כ בהו,

 ויש חומה. כמין עגולות, אותיות ויש
 בית של ויש מעזיבה. כמין וארוכה, פרוסה
 וז״ש, בתוכו. המים ששוהה ערוגה, כמין קיבול,

 מעכירת כי נמצא ארץ, הוי יאמר לשלג כי
 הראשון, (האותיות) חומר יצא שבחכמה, המים

 במעי ונצטיירו בבינה, ניתן ואח״כ תהו. הנקרא
 של אפר שהוא ג״כ, שבה חומר ע״י אמא,
 חכמה, שהוא הימין המים ל״ג) (כמו כי אש,

 ה״ח ובהם אתוון, הכ״ב מעכירותיו יצא וממנו
 עפר ונעשה הראשונים, הפשוטים מנצפ״ך של

 שהוא שבלבנון, לובן השלג. מעכירות לובן,
 האש אך ארץ. הוי יאמר לשלג כי בסוד־, חכמה.

 חומר יצא ושמריה ומעכירותה בבינה, הוא
 כפולים, מנצפ״ך אותיות ה׳ והם אוז־ם, הנקרא

 שמרי עכירות אפר כי אפ״ר, גימ׳ ה״ג, שהם
 במעי ז״א הולד גוף נצטייר ואז הוא, האש
 מנצפ״ך אותיות וה׳ דכורין, אותיות בכ״ב אמא,

הולד. נוצר ומהם נוקבין, הכפולים
נוקבין, בהם יש דכורין, אותיות בכ״ב וגם

 נקבה, שכולה שמאלי, צד בה יש החכמה כי
 בחינת הכ״ב בשאר יש לכן מלכות. בג״ה כגון

זכרים. כולן נקרא הכפולים בערך אך נוקבין,
 שהם איברים, רמ״ח כל איך תבין, ובזה

 לובן. המזריע מזכר, כולם עצמות, רמ״ח בחינת
 שבעין, השחור רק אינו האשה, מאודם אך

 שהם העצמות כל אך כר. הגידין שבתוך והדם
מאבא. הם איברים, רמ״ח של השרשים

 הם הנפש, משותפת אלו, באותיות והנה
בחומר, נכנסת הנפש אין כי מאימא, והיא תגין,

 אבא, אך אמא. במעי שהוא שנזרע אחר רק
 שהם אתוון, הכ״ב החומר רק בה נתן לא

 דגרמי, הבל בתוכה היד, בד,כרח אך העצמות,
 לא אבא טפת וראי כי קס״ם, דף שלח פ' הנד
 בתוכה, חיות קצת רק יבש, חומר רק היה

 ניצוצין, הש״ך סוד והם דגרמי, הבל הנקרא
 אצלינו. כנודע אבא, דהיינו מחכמה, דנפקי

 אחר בעצמות גמור חיבור מחובר הוא זה כי
 חופפת אמא, מצד שהוא הנפש אך המיתה.
 עליו תאבל, עליו ונפשו בסוד מלמעלה, עליהם
 אבא, שמזרע) (נ״א כשהזריע כמו כי דייקא,

 (לכן יחד, משותף דגרמי הבל עם חומר יצא
 נפרדין. אינן לעולם כן ל״ג) לעולם נפרדין לא
 ההבל, על וחופפת מאמא, אח״כ באה הנפש אך
 מעט חדשים בט׳ הנפש נכנסת אשה בבטן ואז

 מיתה אחר גם לכן נולד. וכשנגמר, מעט,
 הבל כמו בתוכם, ולא עצמות, על חופפת
 בם׳ כנזכר גרמאי, גו בחבורא דאשתאר דגרמי,

 על זה אמר ק״ע שבדף ואע״פ דקס״ט. שלח
וע״ש. דגרמי, הבל על הוא הכוונה הנפש,

 דגרמי, הבל הוא מ) ורפה, דגש ואולי
 תגץ, ולא נקודות, ולא טעמים, לא שאינם
 קבלתי ולא ה׳. תיקון סוף בתיקונים כנזכר

 תי׳ בסוף שחסר מה ועיין זלה״ה, ממורי זה
 הם וד.רפה הדגש כי שאמר בת״י, של כ״ח

 מכלל שהוא דגרמי, הבל שהוא ואפשר הנפש,
 ואותיות, ורפה, דגש בענין היטיב וע״ש נפש,

ונר״ן. גוף שהם וטעמים, ונקודות׳
 שהם שבתוכם, הי״ס הם הנקודות והנה

 ל״ב הם וד״י״ם, אתוץ, כ״ב והרי רוח בחי׳
 העולם, נברא שבהם מהחכמה, נמשכין נתיבות,

 חכמד״ פליאות נתיבות בל׳׳ב וז״ש, ז״א. שהוא
 כו׳. יסוד אותיות וכ״ב בלימה, י״ם והם חקק,

 שהוא הזכר, חומר לספת לרמז יסוד, ונקרא
 מצטייר כך ואחר עצמות. שהם ויסוד, ראשון

 ספת הנקרא מנצפ״ך, אותיות בה׳ באימא,
^ נקרא זה למה זה, והבן אודם,  בס״י ת
יסוד. אותיות כ״ב לבחי׳

מחכמד״ זכרים הם נתיבות, הל״ב אלו ודינה

מקומוה ומראה דגהות
פ׳׳ב. העיבודים ובשער פ*ו הנקודים ובשער נ״א• אות י״ט ותקון מ׳׳ו, אות ה׳ תקון מ)
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 שערים נ׳ שהם מנצס״ד. תור באימא, ונתונים
 נקרא ולכן נ׳. הרי מי׳, כלולה ב״א כי שכה,

 של ונקבים םתוהים, סתהים הם יען שערים,
 פתוחים שעתה הנקבה כי נקבה, הנקרא אימא,
חכמה. נתיבות בתוכה לקבל

 מנצגד-ד גבורות היות נ) תבין, ובזה
 דגרמי, הבל שהם ניצמין, ש״ד וגבורות נקבות,
 י״ס א', י״ם? של בחי׳ ב׳ יש והנה רכורין.
 כשאנו והנה דרוח. י״ם וא׳, נפש. רבחי׳

תן  ם) הנפש, כלי הגופין שהם האותיות מזכי
 הם כולם ובין שלהם, י״ס הם הנפש כי נמצא

 שכבר דקטנות, אלהים ל״ב שהם בחי׳, ל׳׳ב
Tאלהים בחי׳ כולם הם ונפש, כלים כי עת 

דקמנות.
 כנגד שהם אלהים י׳ כי הפרש. יש אד
 כת״י בתיקונים ונזכר מעולים, יותר הם הנפש,
 כ״ב שהם הגוף, כנגד הם אחרים והכ״ב החסר,
 הארתם מתקבץ אלהיב^ הל״ב ומאלו אתוון.

 לבא, לגבי מוחא, שהוא מהחכמה בצאתם
 ולכן החכמה. נתיבות ל״ב כמנין ל״ב, ונעשה

 דקסנווב האלהים הוא כי שורף, אש הוא הלב
 בחי׳ שהוא הד״ה, שם הוא שבתוכו, הקול אד

 העושים dהנקודוו שהוא בלב, השורה הרוח
מ ופ׳׳ס, דס״ט כנזכר הנקודות מכח דפיקו, ו

ה אתמר נפשז^ דתמן לבא, לגבי רוחא ידתי  גי
דופק. דודי קול

 הם והתח הנפש כי היטב, זה והבן
 הדם כי בסוד דם, תה תח, זה בלו^ שניוס

 הוא והכלי דנוקמב אודם טיפת הנפש, הוא
 הרוח, ובמא האותיות. שהוא עצמו, הלב בשר
 דקטנווב אלהים ולא דגדלות, הויו״ת הם אזי

 נתיבוזב ל״ב שהם מ״ב, שם נשלם אז רד.נה
 דגדלווב דרוח י״ם שהם אמירן וי׳ ונפש, גוף

 (הנקודות איד 4תטיז ע״ש דכ״ב כנזכר
 דעל ותגא והחום, הנקודה, ל״ג) והאותיות

הרי י׳, דעליה ותגא שבילץ. ל״ב הם חוטא,

 כאמת נק׳ שהם הרוח, י״ם סוד והוא מ״נג
 עיקר כי מושאל, שם הוא דנפש, י״ס אד י״ם•
 jrrro (א) מ״ו^ שם והוא הרוח׳ הוא י״ם
 די״ב, כנזכר רוח. מ״ד, ושם נפש, ב״ן שם כי
פדה. שם איהי מלגאו כי

 ובד ע״ב, ת״ז בזוהר מ״ש תבין ובזה
דד, דאיהו בחכמד- משכילים בישראל אית  י

 אבנא, להאי לזרקא rעT עלאה, מחשבו!
 זו״ן, כשעולץ כי והענין, דאתגזר, אתר לההיא
 ונוקבא באבא, ז״א אדא, לגבי ומ״ן נדד בסוד

 שהם שבהם, הרוח בחי׳ רק עולה אין באימא,
 הגוף בחי׳ כי דרוח, י״ס שהם הנקודים, אלו

 ולהיות לעולם. במקומן נשארין שלהם, והנפש
 שם, כמ״ש מחכמה, שרשם הנקודות אלו כי

 פי דדוע, דאתגזרי^ אתר להאי לזרקא ידעץ
 שהוא אף חוזר, אור נקרא נקבות, הנקודות

 לכן שבו. חוזר אור שד,וא מפני ז״א, בחי׳
 ז״א בחי׳ שד.ם עם נקבו!^ זענים נקרא
 הרוח כי רוחי, Tאפק בייד וז״ס זכר. שהוא
 נשארה הנפש אד למעלד״ מ״ן בסוד עולה
הגוף. עם ל&טר,

 הגוף, תוד מתפשט הנפש שד,יתד• מה אמנם
, בשס״ד. ן י  הוא הדם כי בסוד דם, שד,וא ^
 ישנ*ד״ אני ונאמר משם, מסתלק עתד! הנפש,
 הוא דם של יןTג השס״ה כי שס״ד» בגים׳

 ומסתלק זדשנים, והם אני, הנקרא מהנקבד״
 למד. תבין, ובזד. לבדו. הלב בתון• הנפש כח כל

 לו אין כי שינתו, מתיד תכף מתעורר האדם
 וזד, הגידין. בתור הלב מן שיתפשט דק צייד
ו המצטעד, אדם סיבת ^  לבו על מונחת כ

 ע״י לדפוק יכולה אינד. הנפש כי כשינתו,
 ואינו צועק, הזה־ם ואז איברים, בשאר הדם
 נפשו, מעורר שיקראוהו עד מאליו, לקום יכול
הקריאד^ חוזק בכח באיבריו להתפשט יכול ואז

 תרעץ בלילד, כי רכ״ב, דף פנחס, פ׳ ודם
כגוונא דלבזב עיינמ דאינמ סתימין, דג״ע

הגהה
ח (א) מ מימטריא. מ״ד, נדב בלימת: בתיבת ונרמז צ

הווו ח ומדאה הנ מו ^ו
* נ> ף. פרק זדב ה׳ שער מבדש עי׳ )P ח*א ^ סני'
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 ואינון בגווה, סתימין נהורין דבל נח, דתיבת
 כולהו דגופא, איברי בכל דמתפשטין מלאכין
 אחיזה בה יש הנפש כי גלבא׳ סתימין

 בלא גם בסוד רוח, בלי בהיותן להקליפות,
 היא ונסתמת נסגרת לכן טוב, לא נפש דעת

 הסהמזיקין. המבול מי מפני הלב, תוך וכחותיה
 בד״ נאחזים מתפשטת בהיותה כי והענין,

 גן בסוד משם, לינק שיוכל מי אין ובהסגירה,
 וד,בן חתום. מעין נעול גל כלה אחותי נעול

 כדי ליין שצריך חותם, בתוך חותם בסוד זה,
יתנסך. שלא

מלאכים, דנפש לכוחות קרא איך והבן
 הגוף, להחיות הנפש, שלוחי הדם, וורידי שהם
 אית דכ״ג, בתיקונים כנזכר האותיוו^ בחי׳ והם

 אתוון. ואינון נקודין, לאילין דמשמשין מלאכין,
 היכל כי היכלות, ז׳ נעשין שהי״ס כמו והנה,

 הי״ם אלו כך ג״ר. כולל ק״ק, נקרא הוא הא׳
 בנקודות הוידת י׳ ז,ן הויו״ת) (שהן הרוח, של

 ולפעמים קכ״ח. דף בתיקונים כנזכר מחולפין,
 ז׳ הן והן היכלין, ז׳ ע״ד הויות, ז׳ נקרא

 במזמור הנזכר מלבא, דנפקי קולות ז׳ הויות,
 דנפקי הבלים ז׳ וכו׳, אלים בני לה׳ הבו

 דבור, בחי׳ הנפש כי אמית. י׳ בחי׳ והם מלבא,
 י״ס אלו נקרא לכן אמירה, בחי׳ והרוח
 בסוד דס״ג, הנזכר אמירן, י׳ בחי׳ רוח, דבחי׳
 ועושה הויו״ת. בסוד אבא אומר ועושה. אומר
 ודק״ד בדקפ״ד הנזכר אלהי״ם. בסוד אמא,
 מ״ב, שם כי ותמצא נוסחאות, בב׳ ע״ש ע״א,
הויו״ת. שהם אמירן וי׳ אלהי״ם ל״ב הוא

ו פרק

 רמ״ח הם אתוון, כיב כי העולה, הכלל
 הדם. הוא דמנצפ״ך, ור,׳ הגוף. של איברים
 ישיבתה ועיקר תגין, שהם, הנפש בו ששורה

 כנ׳׳ל, נקבות הם וגם נקודות, הוא ורוח בלב.
 זכר. הנשמר״ הם וד,טעמים חוזר, אור הם כי

 וי׳ ור,נפש. הגוף, כללות הוא נתיבות וד,ל״ב
ט׳, הם נקודות והנה דרוח. ס י״ הם אמירן,

 כפניו ט״ס, רק אינו ז״א כי ידעת שכבר לפי
 בחינת היא כי נקודה, בה אין והמלכות א״ח.
 אנפין הזעיר כי ידעת, שכבר לפי לבד. נפש
אחד. הוא כולם ובין ט״ס, רק לו אין

חלקים. לי׳ לחלק צריכין הטעמים, ואמנם
 לי׳ נחלקים כ״ב, שהם פי על אף האותיות, וכן

 אות לה יש נקודות, רוח של הכתר כי ספירורב
 כי דרוח, י״ס שאר בכל וכן שלה, כלי א׳

 וכלים הגוף שהוא ידועות, אותיות לה יש כ״א
 ספי׳ ויש א׳, אות לה שיש ספי׳ ויש שלהם.

 דע״ח אחרי פ׳ וכנזכר אותיות, ב׳ לה שיש
 אתוון, כ״ב הנהו ת״ח, לר״א, אר״ש וז״ל, ע״ב,

 ושם וע״ש, כר, אמירן י׳ בהנהו מתפרשן כולהו
 אתוון אינון כל לן, אוליפנא הא כי נאמר,

 לא ואנו וכתרא, כתרא בכל וידעין דרשימין
 להבינם נוכל דבר ממוצא אמנם בהן, זכינו
בע״ה. כמ״ש השירים, שיר ומזוד,ר מס״י,

זה; באופן הם אמש כי בס״י, נאמר וד,נה
 נברא ראש כי ש, ע) של קוים ג׳ הם ג״ר, כי

 גוייה כי חג״ת, אמצעיות, ג׳ כוללת וא׳ מאש.
 P ר דא׳, יודין ב׳ ח״ג והם מרוח, נבראת

 בכמה בס״ה כנזכר באמצעיתא. ת״ת דא א׳,
 כי ג״ת, בכללות ביסוד, פתוחה מ׳ מקומות.

 כפר״ת בג״ד ואותיות כד. ממים נברא בטן
 הראש: נקבי בז׳ הם) כי דג״ר אותיות (בז׳ הם,
 בינה. שמאל, אזן ג, חכמה. ימין, אזן ב׳,

 דעו^ ת״ת, חוטם, פ״ר, נ״ה. עיינין, ד״כ,
 ה׳, :פשוטים י״ב שבראש. מלכות פה, ת,

 ב׳ פ) בגבורה) ו׳ (נ״א בגבורה. ז׳, בחסד.
הגוף. בו״ק פשוטים, הי״ב כל וכעד״ז, ידים.

 כסדר אינם י״ס, שהם הרוח, כי ודע,
 הגבר. בכלי הוא הרוח, של החסד כי הכלים,
 התבללוח וז״ס החסד. בכלי הוא הרוח, וגבורת
 בזוהר הנזכר בשמאלא, וימינא בימינא, שמאלא

 ובסוף דנ״ד. ויקרא בם׳ וכן ע״ש. ובתיקונים
 רקיע יהי בפסוק הנקודות, בסוד השירים, שיר

 ב׳ הם כי נמצא, היטב. זה וזכור המים. בתוך
 מערג מזרח צפון דרום רוחות ד׳ א׳, בחי':
בחי׳ והם ארמ״ע. יסודות: ד׳ היא ב׳, בחי׳

מקומות ומראה הגהות
(כת״י). נת״ת נ״א ס)ם״ד,. סוף הצלם סרקי ובשער ס״ז, סוף לקמן עי׳ ע)
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ח  לחי* קרים מים וגו ויבש. חם דרום וגוף מ
 שכללות כיון דע, גם צ) ד.סדר. ע״ז כולם וכן
א  שבבחי׳ אלא גופא, בתי׳ דק, רק אינו ד
 בדק. רק אינם האותיות גם pל לי׳, נשלם רוח
 בתרומה כנזכר בחסד, מתחיל א׳ אות לכן

 הביאני גבי השירים, שיר בזוד.ר גם דקנ״ט,
 אתוון כ״ב וז״ל, תניינא, באדרא חדריו, המלד

 דנהורא מרישא לאתנהרא ושריין מתפשטים,
 דמלכא רישא כי ידעת, כבר כי וכד. קדמאה
דקב״* משפטים פ׳ וכר, אתתקן בחדג

 ק) בי״ם, הם אתוון הכ׳׳ב כל כי נמצא,
 הם האותיות כי נמצא דק, רק אינם ועצמותם

דן ואז נפש.  ד״ו הם pל אלהים, שמות הם ז
 מה אחור, שזה אלא יחד, נדבקין פרצופים,

 המוחין סוד והם רוח, שהם הויות בכא אן קדם.
 P נעשו ואז הז״א, נגדל אז כידוע. ח״א,

 מסרת ואז הכלים, בבחי׳ אף גמורו* י״ם
 והזכר אלהים, של הדין ולקחה ממנו, הנקבה
*  שמא אאזים, ר} הוי״ה נקרא ואז הדו
חין הדות כי ממנו, ננסרת ולכן והבן. שלי*  מ

 אומרים שאנו ומה לנקב* ש) וניתגין אלהים,
 האלו, הכלים הם העולמו* חצוניות תמיד,
 דתח, י״ם הם העולמו* ופנימית ונפש. הגוף
 אצילו* באורות) (נ״א בארח מלגאו שהם

 מזה באים אדם, של הנשמות כי די״ז, כנזכר
 י״ס הנק׳ מלגאו. מ״ה שם דאצילו* האדם
 הגוף שהם החיצוניו* מן והמלאכים, דרוח.
 לפעמים יורד אלהי* של הגוף וזה ונפש.

 באותן ומתלבשת מתקשטת, ושם ת) בני״ע,
 ראה לומר בעל* בפני להתגאות הלבושי*

 הם הנקודות אור כי ולהיות שגדלתי. וליםTג
זרקא. בסוד תמיד עולד. לכן החמר, אור

ל הרב כמ״י וזהו  דרוש בו ומזכיר ד
דלעיל.

ז פרק

כפר״ת: ,rבג אנרש,

 הם אנדש בי לעיל, הכתוב מן נודע הנה
* אל יסודות שהם ,rג  הם כפר״* ובג״ד ז״

*  אור שהם ורחמי* דין בהם שיש יען ד
 ובחי׳ רחמי* עצמ בחי׳ שד,ם חמר, ואור ישר

 הם pל דיו, הוא וא׳ אחד שבכל מלכות
 לבד. ת״ת ספירת הם פשוטות; וי׳׳ב כפולו*

 לי״ב נחלקת עצמ, כפולות מז׳ א׳ שהוא
 הוא; י״ב והיותם פשוטו* י״ב שהם חלקים,

ת כל כי  והד חת״* שהוא בגו* נשרשים ד
ת אד י״י• יהיה בעצמו, ת״ת עם כפולות  הד

 כי נמצא י״* הם כפול, בהיותן ת״* זולת
(א׳> אות שהוא בחי׳, מב׳ הוא בעצמו, הת״ת

כפול* והיא כפר״ת rמבג ר׳. א)
* של שרשים י״ב בו יש עוד  שהם ד
 י״ב ואלו בת״* ונכלל? י״* והם כפולו*
 כי בס״י, אלכסונים גבולי י״ב נקרא פשוטו*

ת בחי׳ עצמן שהם מאחר  אשר כפולו* ד
 מיויירין להיות צריכמ א״כ נשרשי* בת״ת

 א׳, חלק בי אלכסונים, ב) גבולי בציור שם
 ספי׳ נגד באלכסון, נוטר, יחיה שבו, א׳ גבול

 נום! מוטה עומד יהיה הב׳, גבול וחלק החסד.
 י״ב שאלו כדי כול* ועד״ז הגבורה. ספי׳

* נגד פניה* נוטים יהיו הת״* חלקי ד  ה
 לינק שבת״* חלקי׳ י״ב לאלו שרשים, שהם
 שיהיה *רין־ 4שבת״ו חסד בחי׳ הרי כי מהם.
 נחלק דהיה הקו, בראשית הת״* ימין בקו
 קו םוףiו ורם* דגש כפולים: חלקים לב׳

 וכיוצא דגצח, חלקים ב׳ בו יהיה דת״ת, הימין
בשאר. בזה

עשר שנים בו יעז ביסוד, גם כי ודע,

מקומווו ומראה חגהו*
 חזוזגים בפער ועי׳ זוטא האדויא ונטוף הנסיר* ד סאסר ובטלם <*ד אות וארא זהר עי׳ צ)

פ״* ארט״ע. יטודין
ד. פרק ופנימיות תיצוניות שער עי׳ ש) P( התתלקותם 110 עי׳ ^ nriirn  w (ד. יידי
ז PTB ס ב,. רוש1 אבות בברכת הכוטת ובשער ל״ד אות ד <א*ע סוף תמלפיס שער עי' ת)

(כת״* מסדר ד נ״א א)
ר״ג. ח* שערים מבוא עי׳ ב) מאמר ובסלם שכ״ג אות באדר עי׳ •)



ז׳ סר? סנת׳׳א שער ה׳ שער א״ל, היכל א׳ היכלעד
א׳ פרל, העקודים שער ו' שער

 צריך הז״ת, כל כי אלו, אלכסונים גמלי בחי׳
 יעקב תולדות אלה בסוד, בו, נרשמים שיהיו
 דת״ת בי״ב, י״ב זה: אל זה וקרא וז״ם, יוסף.

 הם דיסוד, אלכסון גבולי הי״ב ואלו ודיסוד.
 לכת, ככבי ד ובחי׳ עצמן. מזלות י״ב בחי׳

 התכללותן מבחי׳ ולא עצמן, מפאת. הז״ת הם
 שהרי הוא פשוטות, י״ב היותם וענין ביסוד.

 ביסוד, או בת״ת, הרומזים ז״ת, בחי׳ הם
 וע״כ י״ב׳ בחשבון עלו ולכן כפולות, בהיותם

 י״ב הם כפולות, ו׳ כי פשוטות, י״ב הם
 פשוטות רק כפולות, אינם הי״ב וע״כ פשוטות.

לבד.

אותיות, י׳ בהם יש י״ם, כי העולה, הכלל
 י׳ והם זה: סדר על ספירה, בכל א׳ אות

 א׳ כפר״ת. בג״ד אמ״ש הנזכר, אותיות
 אל״ף מן א׳ אות והוא א׳, שהוא כתר, הוא

 היא ת׳ וכן אחרונה, שהא במלכות, ות׳ בי״ת.
 בת״ת, שהוא ד׳ כי נמצא בא״ב. אחרונה
 שהם פשוטות, אותיות י״ב בו יש זה ובת״ת

 ועתה כפולות, כפר״ת בג״ד אותיות ז׳ בחי׳
 בהיכל פקודי, בס׳ מ״ש וז״ס פשוטות. י״ב הם

 בגווה, אחרנין היכלין שית כולל שהוא רצת,
 ת״ת כי ו״ו, בסוד י״ב, ונעשין כפולד״ ף שהם
פשוטות. וי״ב כפולות ז׳ בענין כנ״ל ר, נקר׳

 ועצמות אצילות, כהות הם האותיות, והנה
 כח (נ״א והצירופים המלכות וסוד הספירות.

 המלות וסוד הספירות מעצמות אצולים
 הכחות שכל הוא, הענין שבס״י. והצירופים)

 אל וצירופם חזרתן בסוד אלא יפעלו, לא
 וחזק, רב שפע עליהם יושפע ואז םקוריר,ם,
 המליך וז״ס בחוזק. פעולתן לפעול הם לשיוכלו

 אל וקשרה יחדה, כי בס״י, הנזכר פלוני, אות
ממנה, אחת פעולה הוציא ואז שרשה,
 והם: הכ״ב, כל כוללת הנ״ל, אותיות ד׳
כסדרן, י״ס בסוד כנזכר כפר״ת, בגיד אמ״ש

 י״ב למעלה) מלמטה (נ״א למטה. מלמעלה
ג) גבולין. י״ב הם פשוטות,

 וטעם ג״ר. הם ד) וי״ה אמ״ש וסוד
 הדברים כל (כי) גם כי באמ״ש, א׳ הקדמת

 הכל עיקר עכ״ז, ורוח, מים מאש מורכבים
 בזכר לכן א׳, אות שהוא הרוח, ע״י הוא

 הכל, על עולה הרוח כי אש, מים רוח וי״ה,
 אש, ש׳, ואחריו חסד, שהוא מים, מ ואחריו
 ממש, בהפך והנקבה אמ״ש. וזהו דין׳ שהוא

 וה״י. אשים, והוא למעלה, ממטה בא בי
 וא׳ מא״ש, זכר, תחלה מ׳ אות ובשהמליך

 יהיו. משיא, והנקבה יו״ה. ש׳, אל קודם
 שעיקרו להיות כי שמ״א, בזכר, ש׳ וכשהמליך

 אמנם הי״ו. מ׳, אל ש׳ הקדים דין, שהוא ש׳,
 שהוא הרוח, מן גמורים רחמים המים כי להיות
 הנקבה אך א׳. אל מ׳ הקדים לכן ממוזג,

הו״י. שא״מ,

הששי השער

פרקים. לח׳ ויתחלק העקודים שער

א) מ״ת א פרק

 שמתחת התחתונים, הטעמים באו אח״כ
 הפר, דרך היוצאים אורות בחי׳ והם האותיות,

 נתחברו בכאן והנה ולחוץ, משם א״ק, של
 דרך יוצאים הם הרי כי גמור, חיבור האורות

 שהאורות מה כל כי והטעם לבד. א׳ צינור
 יכולת יש כך למטה, ומתפשטין מתרחקים

 נתחברו אם חשש אין לכן ולקבלם, להשיגם
יחד. הפנימים עם המקיפים
 המקיפים האורות נתחברו שכבר כיון והנה
 בחי׳ להתהוות התחיל מכאן ב) לבן יחד, ופנימים

 כמ׳׳ש. הזכות, בתכלית זכים שהם אלא כלים,
א׳ כלי בחי׳ דק כאן נתגלה לא עדיין לפיכך

מקומות ומראה הגהות
 אות הסלם מעלות פירוט עם בתקונים עי׳ ג)

י״ח תקון להסביר. וכדי ד״ה הסלם במעלות קי׳׳ם

(כת״י). דה״ו נ״א ד)

■ר'
ואחיב. ד״ה ו׳ ענך סוף פמ״ס עם ע״ה עי׳ א)
 לא אבל הסתלקות, בהינת התהיל מכאן ב)

ה ייא בראשית דשב׳׳י במאמרי כמ״ש בראש סרב ד׳
 רשב״י מאמרי זצ״ל).בשער הסלם בעל (מכת׳׳י אונים

ל״ו. דף מחדש הנדפס



הכ׳ א׳ פרק דועקודים פוער ו׳ פוער א״?ן היכל א׳ היכל ע

ואלו לי׳, נחלקים הם האודות אבל לבד.
עקודים. נקדאו האודות

 בחלום ואדא כתיב חנה ג) בי הענין. ופי׳
 עקודים הצאן על העולים העתודים והנה

 בל את דאיתי בי כתי^ וגם ובדודים. נקודים
בחי׳ כל דמוז. זה ובפסוק לד. עושה לבן אשד
סוד הוא לבן כי בכאן, פדבדיט שאנו אלו
האצילות כל קודם הוא אשד העליון לובן
 שהם: הבחי׳, אלו כל העושה (היה) והוא הזה,

 האצילות לצורר ברודים, נקודים, ים,Tעק
יעקב. בשם נקרא הוא אשר אחריהם, שיאציל

 הימאים האור הם כי בעקודים, והתחיל
 הויות גילוי התחיל בהם אשר דא״ק, מפה

 ומקיפים פנימים אורות י׳ להיות הבלים,
 אשר א׳, בלי בתיד יחד ומחוברים מקושרים

 יצחק, את ויעקר מלשון עקודים, נקרא זו לסבר,
 האורות אבל בע״ה. וכמ״ש דקשור, ר״ל

 במסוק נתבארו לא והוטם, אזנים של עליונים,
 הכלי, הדות בהם נתגלו לא שעדיין כיח

וברודים. נקודים בע״ד. נבאר ואח״ב
 עם פנימים האורות בהתזזברות וד,נד.

 לכן הפה, תול ד) מחוברים מקיפים האורות
ח יחד בצאתם  מכים הם יחד, קשורים לפה, ה

 שלהם ומהבאת ה) כזדא זה ומבטשים בזה, וה
 המקום נקרא לכן כליננ בחי׳ הדות Tאתייל

 והנה אחוון. וב״ב ס״ג גימ׳ פה כי פה: ומה
 נרמז לבן בנודזג הכלים, הם אותיות בחי׳
על לרמוז אותיוו^ ב״ב ועוד ס״ג, שם בפה

 חדות גילד ענין הזד» במקום שנתחדש מד, ו)
 אותיוו^ הכ״ב ע״י בכאן, שנתגלד. הכלים

 ד׳ סנימים, י״ס יצאו הזד» הפה מן והנה •
 הטבור נגר ער הפנים, מעד ונמשכין מקיפים,

 מאיר ג״ב אבל האור, עיקר וזה הא״ק, זה של
 הנ״ל ע״ד האדם, זה סביבות לכל צדדיזם, ריד

היד, לא וחוסם, באזן וד,נד, חוטם. אזן באורות

» אוד: של בחי׳ ב׳ רק  אסל ומקיף. פנימי וז
 ד׳, שהן ב׳ וד,יו הבח> נכפלו בסד» כאן

 ור,אודות וכלים, אורות בחי׳ היו ז) הם הנד, כי
 ג״ב, ודבלים ומקיף פנימי בסוד לב׳, נכפלו
 גילד בחי׳ הם: בחי׳, ד׳ ואלו וחיצץ. פנימי
 האור כי בחוטם, שד,יו חנ״ל, אלפין ד׳ אותם
 ויצא הזה, האדם פנימיות דרד ונמשך עבר
הפה. דרד

ת הב׳ וד,נד,  אור הם יו״י, שציודם אלפ
 יו״ד, שציודם אלפי״ן וווב׳ מקיף. ואור פנים,

 הד׳ ואלו וחיצוניות. פנימי הכלי. בחי׳ ב׳ הם
 נקבי וב׳ אזנים, ב׳ בחי׳, עצמן הם בחי׳,

 ימין, אזן מן כי בפר^ כאן שנתגלו החוסם,
ד מוצא האור נמשך י  ומן 4אדנ בסוד הפד» י

 (וב׳ או״פ הפד״ דרך מצא נמשך ימץ, החוטם
 פנימי הכלי בחי׳ הם יו״ד שציודם אל»ן

 ונעשה נמשד שמאל, חוטם ומנקב וחיצון)
 נמשד שמאל זמן אור ומן הכלי. פנימיות

^י. חיצוניות ונעשר,  נכנסו בחי׳ הד׳ ואלו ה
 דבור, ובחי׳ הבל בחי׳ יש בפד, הנד, כי בפר^
 בחי׳ הוא והדבור אור, בחי׳ הוא הדבל והנה
 העליון, בלחי עליון ודבור הבל יש והנד. הכלי.

 תחתון ודיבור ודבל בחכמזנ שהוא גיכ״ק, סוד
 תמצא בבמה. שהוא אהזד׳ע, סוד תחתון, בלחי

 פנימי. הוא והתחתון או״* הוא עלמן דבל פי
ן ודבור ו  הס^י פנימיות (ר״ל חיצון, כלי ^י

 פנימי. פלי תחתון ודבור הכלי) וחיצוניות
 הפה. בימין הם הרבלי* שהם ור,אורות

הסע*״ בשמאל הם הכלי* שהם והדבוריס

מ״ת ב פרק

 לעיל שצייתו אלפין הד׳ אותן ד,נ*
 ח) ד׳ שם ונעשים בפר» נכנסין הם בחוט*
ע״י פי קמ״ח. נים׳ הבל ד״פ וד.נד, דבלי*

מקו«וונ mntsi ווגהוונ
(רנ״ש). וגבוה העייון במקוס כאן הוא p ג׳. אות א׳ פרק ד׳ חלק זדם בתלמוד עי׳ ג)
פנדס עם חיים לעז מללת בפתיחה עי׳ ו) (נת״י). מחוברים ל*ג נ״א ד)
א׳ אות פ״ד, ח״ד תע״ם * וד. אות יסוד תוד דאבא זווג ודם הג״ל בשימה ח)
״*ID( חיו ל״ג ג״א ז) בלי והוא דא יוצא בזד. זה יסוד מורת וע״י דאם«
אלפין חב׳ כי והוא גדול »ד באן א״ם ה) ובסו דא, הוד דאדא נד.״י מתלבשים שאה״ג < לאד



? העל,ודים שער ו׳ שער א״י, היבל א׳ היכלעו ר כ׳ ס

 הבלים, הד׳ אותן נסחנים הפה, שבתוך השינים
 יקשה ואל פעולתן. ונגמרת קמה, ונעשים
 שמאל, אזן אור מן כי ט) לעיל, מ״ש בעיניך
 ומן הכלי, חיצוניות ממנו נעשה בפה, הנכנס

 ועם הכלי, פנימיות נעשה שמאל, חוטם נקב
 פנימי, מאור ומעולה גדול מקיף אור כי היות

 מחיצוניות גדול הכלי, פנימיות זה, כל עם
 בחינת כן שאין מה העין, בחוש כנראה הכלי,

 הכלי יוכל שלא הגדול אור כי האורות״
 בסוד מבחוץ מאיר בתוכו, ולקבל להקביל,

 משא״כ בפנים, נשאר המועט ואור מקיף, אור
 יהיה עליון, שהוא אזן מבחי׳ איך וא״כ בכלים.

 תחתון יותר שהוא החוטם ומן הכלי, חיצוניות
הכלי. פנימיות יהיה

 הוא כולו האור כי דע, בזת, התשובה
 ולהיות לכנוס רצה וכאשר א׳, בהשוואה שוה,

 יכול שאינו הד,וא האור אז הכלי, תוך מוגבל
 ואר׳ס מקיף. בבחי׳ מבחוץ נשאר בכלי, לכנוס

 חצי עד האור ועובר בכלי, מבפנים מאיר הוא
 המקיף ואור פנימיותו. מצד הכלי דופני עובי
 עובי חצי עד ועובר לכלי, מבחוץ מאיר הוא

 אורות ב׳ וע״י חיצוניותו. מצד הכלי דופני
 צריכין, אנו והנה ומזדכך. הכלי מאיר אלו,

 המקיף, אור מחמת יאיר שמבחח, הכלי שחצי
 הארתו עובר היה ולא מאד, גדול אר׳מ והנה

 כי הכלי, של הדופן תוך ומאיר נבלע להיות
 ולכך ביניהם, גדול והבדל והפרש הרחק יש

 עם ישתווה הגרוע, הכלי שפנימיות הוצרך,
 הכלי חיצוניות וכן בזה. זה ויאיר הגרוע, או״פ

 היה דאל״ב המעולה, או״מ בו יאיר המעולה,
הארה. בלי הכלי חיצוניות נשאר

 סיבה אל קרובה והיא אחרת, סיבה יש גם
 חשקו אוד,״מ, הנה כי והוא, ממש. הראשונה

 חצי אם ולכן אדפ, עם להתחבר הוא ורצונו
 זך היה לא החיצון, מצדו הכלי, של הדופן
 או״פ והיה המקיף, אור בו עובר היה לא יותר,
הכלי חצי בהיות אמנם אוה״מ, בו מלקבל חסר

 באור יכולת יש אז זך, החיצון הדופן של
 הדופן, של הפנימי עובי חצי עד לעבור המקיף,

 של הפנימי שחציו אע״פ בזה, זה מאיר ואז
 האור כי חשש, בזה אין זך, יהיה לא הדופן
 חצי עד בו ומאיר עבה) (נ״א עובר פנימי
יותר. זך שאינו אע״פ הפנימי, עוביו

 שהרי ולומר, להקשות יש עדיין כי וא״ת,
 זך הכלי שפנימיות רואין, אנו הראיה בחוש
 כי כך, הוא בזה התשובה מחיצוניות״ יותר

 מוגבל להיותו עכ״ז מאו״מ, קטן שאו״פ אעפ״י
 ממנו. שלמה הארה מקבל הכלי לכן הכלי, תוך
 כיון עכ״ז גדול, אור שהוא אע״פ אוה״מ, אבל

 מאיר אינו הכלי, עם ומצומצם דבוק שאינו
 הפנימי שמאיר כמו הכלי, בחיצוניות כ״כ

נכון. על הכל יבא ובזה הכלי, בפנימיות
 פרצופים בחי׳ שום לך אין כי דע, מ״ב
 והם נרנח״י, חלקים; ה׳ לו שאין שבעולם,
 בחי׳ וה׳ פנימים. בחי׳ ה׳ הם כי כפולים,
 א׳, בחי׳: ב׳ לו יש מאלו, וכ״א מקיפין,
 אחוריים, אורות בחי׳ ב׳, וגדולים. פנים, אורות

 הם וכעד׳׳ז באורות. הוא וכ״ז ימתמעטים.
 בחי׳ ויש דפנים, כלים בחי׳ יש כי בכלים,

וחיצון). פנימי ג״כ (והכלים דאחוריים, כלים
 בכללות הן הוא, הנ״ל כל כי ודע,
 בפ״ע. פרצופים בכל בפרטותיהן, הן העולמות,

 בחי', לכמה נחלק הוא גם הכללות, ענין ואמנם
 ועד״ז פרטי. כללות ואם כללי. כללות אם

 לעולם היחידה, הנה כי פי׳, רבווב מדרגות
 נמנה הוא כי הפרצוף, בחשבון נכנסת אינה
 הוא יען ממנו, ונפרדת עליונה, לבחינד, אליו
 התחתונה, המדרגה וראש עליונה, המדרגה סוף

 אל מלכות שנעשית דאצילות, מלכות דוגמת
זה. והבן הבריאה, אל ועתיק אצילות,

 כללות דרך בחי׳ ד׳ עתה נמצא ולכן
וס׳׳ג בכתר. טעמים, ע״ב הנה כי ונאמד;
וב״ן בבינדע תגין, ומ״ה בחכמה, נקודות,
כי ביארנו, וכבר בז״ת) (נ״א בת״ו^ אותיות

מקומות ומראה הגהות
ולכו בעלד״ לזכר כלי והנוקבא הזכר, בערך חושך כי אור בחי' הם ולכן תrהו ב׳ הם יר׳י שציודם

(ה״ו). ודוק בשמאל והנוקבא בימין, הזכרים בחי' הוא יו׳׳ד שציודם אלסין וב׳ אור, דכודא
איתב׳• ס״ה ח׳׳ד בתזד׳ס עיי׳ זד. סרק ט) נוקבא אהיה שם כי כלי, בחי׳ הם ולכן חושך



עזכי כר? זממודיס «ער ו׳ «ער א״ק היכל א׳ היכל

 ם״ג P1 ונוקבא. אריד בו יש בכתר. הוא כ״ב
 ב׳ץ, pו ישסדו^ מ״ד, וכן אדא. בהנפה.

 אד״ם. גיס׳ נדה. דשסדת הבנינ^ הם כי זרץ,
 פרטות ועד״ז דב׳ץ. הבנים של האבות הם כי
הנ״ל. בהי׳ ד׳ לו יש מאלו, א׳ כל

 להעת אן־ בהשלמתן. כ״ז כי דע. אמנם
 שיושלם עד Jבשליםוו לגמרי אינם שהעולמות

 שלמים. אינם לכן המלכים. של ותיקון הביתר
 לגמרי. לא אך הדק׳ שנשלמים זמן יש אמנם
\ ט״ל.

ם. העולמות כי ודע.  שהם מה כל ^גליוני
 יותר הם מזר* זה במדרגה תחתונים יותר

 עולם עד תמצז^ pל מזד* זה השלימות מחומרי
 י) נגלמ^ ומקיסים או״ם. בהי׳ ה׳ ר.מ הנקודים.

 היו באלו. כי זעא, ביניהם שהשינרם אלא
 יותר ובאלו, הפנימיג^ עם המקיפים מתקרבים
 ולממד* הנקודים מעולם ואמנם מתרהקיס.

 שלא א׳, חסרון היה Jד.אצילוו עולם שריוא
 יותר פרטיהם, בכל בהם) (נ״א להם נתגלה

 מקיף שהם: מקיפים, וב׳ פנימים, אותת מה׳
 פנימי!^ הג׳ לשאר אד לחיה׳ ומקיף ליחיחז,

 רק נר״ן, מבתי׳ מקיפים, בהי׳ להם יש לא
ה מבחי׳  ולא כולם. מקיף אשר וחיר- ^
 וגרעונות שינמם בהם יש אמנם עצמן. מפאת

 או והעול!^ הפרצופים סדר כפי אחרות. עוד
 (נ״א פחות להיות אפשר אי כי שבהם. הכלל
Jעליונינ מקיפים וב׳ פנימים. מה׳ יותר)

 חיה בחי׳ בפרצוף יש לא כאזזר כי ודע.
 מוחץ, שנקרא הטעמים. בהי׳ שהוא פנימים,

 א״א ע״ט שם הוא חכמר.. בסוד המוחין כל כי
שהם לו, שיש האורות שאר ועדיין לדיזדווג.

מוין ואו אהורים. אורות נקרא 41פניםי נר*ן  עו
אב*א.

 הנ״ל, בחי׳ לו אין כאשר כי והטעם.
 j1״0 שהוא Jנקודון ונקראו תנין, הם עדיין
ץ, הנשמה, שהוא  נהם יהיה שלא כדי ולכן תנ
 להיות מוכרחים הם החמונים. אל אחיזה

 אותיות בחי׳ שהם חיצונים, המתר אחותים
 יחד, דבוקים להיות ודוח, נפש שד.ם ותגץ,
כעז^ נשמר* a'w 4אד< רק גגלין, ואינם

 אין אז המוחין, שהם פנימי, היה בנא אך
 באחותים, אפילו כלל, להתאחז ינולין הקליפות

 שאץ בעוד אן• שג^ עד מאיר החיר, »־ר בי
 כת שאין הוא אמת ניגר* נשמה אלא בה

שמה לאחוז בקלי׳  אן* נפנים, שהוא עצמה. ט
 אב״*נ אז עומדץ לכד שולטץ, באחותים

 ההיצוניס, לאחוז אז יכולץ אץ היר* ונבוא
ט אפי׳ תי אהו  ההית שמאיר האור מתב (א) נ

ם חוזרת ואז ץתר, ונגדלים באחוריים,  פר
ביחד. ומזתוגים

 שאץ בעוד כי הוא, 1ץת זה הענץ וביאור
 שלא מההצתיט פחד יש עדיץ נשמד* אלא נו

 לבד, »8נ שהוא האחודייט באורות יתאחזו
ט שפירד* שצריכין כיון  אב״א, להץת צריכין ל
^ יש אד ד טטו שמא פחד. ע  בץ ההמונים י

ט משם. וינקו לאחור אחור בץ הדבקיו^ ל  ו
חי׳ רק נהם אין שעדיין בעוד  לבד, נשמח נ
 הנקנה של אורות שגם א׳, סדר המאצ^' עשה

 כ׳ יקח הזכר ואז הזכר, ע״י רק יפשט, לא
טו אותת ויצאו ושלר* שלו, בחי׳:  אליה, מ

 ותקשר תדבק, ושם אחותו. אל נקט דרד
 שם ואץ לנד, א׳ בכותל לגמת, הנקבה עמו

ט שם לטוס הדבקיט נין טוי מקום ת ז

השמש
 אחיזה עוד ואין ®כ״ט חתו• אז הג׳, הפרצוף הפרצוטם שער ל׳ שער עיין נ״ב, (א)

בטף וגם חחיצץ. בפרצוף לחיצתים עד כר אחותים בבא כי ודע, ד״ה א׳, דרוש
ט הזה הפרק שהוא דנשמה הטהץ שנבוא כתב ששם סופו, צ ש ט, כתב ע ש. תת׳ טד

מקונוות ומראה הכהות
 מקי»» ובי טיפייס מה׳ יותר היו לא א״ק ש< זזקא וחיינו ז׳. אות פ״ה ח״ד תע״ס עי׳ י)

 jm והענץ תה פ*ג כדלקמן ולמעלה. ראש של ממלכות הסרעופיט של בדאשימ
א׳ בפרצוף אפילו ולמטה ואש של ממלכות אמנם



ג׳ כ׳ פרלן העהודים שער ו׳ שער א״י, היכל א׳ היכלעח

 בהיות בזה, כיוצא כן כי ותיאה, והבן
 ונאחז דבוק הוא אז נפש, בסוד התחתון האדם

 כי ונפש בסוד, הקליפות. שהוא היצה״ר, עם
 חוטא, כך כל אינו רוח, בסוד ובהיותו תחטא.

 בסוד ובד,יותו וגו׳ נכון ורוח טהור לב בסוד
 שמירה צריך אך החטא, מן רחוק הוא נשמה,

 אינו אז לנשמה, נשמה ובהיות האחוריים. מן
בזה. ודי ועיקר, כלל חוטא

בסודנפש• זו״ן בהיות כי לענין, ונחזור כ)
 במעי עיבור בסוד שם להיות הוצרכו לבד,
 עומדים שם, ואפי׳ זרים. בהם יאחזו שלא האם,

 בזמן הרוח, להם שבא בזמן ובצאתם, אב׳׳א.
 על Tבם עליהם רובצת האם ואז היניקה,

ואח״ב אב״א. הם ועכ׳׳ז ל) ירחף, גוזליו
 מוחין והם דגדלות, הנשמה להם בא בגדלות,

 אבא, מצד המוחין לדום חסר ועדיין אמא, מצד
 אבל בהם. להכנס חיה, הנקרא חכמה, שהוא
ומזדווגים. (א) מ) פב״פ, הם (כבר) עכ״ז

 גם להם בבוא אח״כ אמנם חסרון. הוא ועדיין
 מקיף ואח״כ חיה, מקיף ואח״כ ויחידה, החיה

 בעלותם אלא זה ואין שלימים. הם אז יחידה,
 להם יבא אח״כ (נ״א בזה. ודי דא״א, בדיקנא

 ואח״כ חיה, ומקיף פנימי, ויחידה החיה גם
וכו׳). זה ואין שלמים. הם ואז יחידה׳ מקיף

מ״ת ג פרק

אמנם הטעמים. בחי׳ ג׳ נתבאר והנה נ)
 כלולים ואותיות, ותגין, הנקודות, בתי׳.• ג׳ גם

 למטה עד כאן, כלל נגלים שאינם אלא בהם,
בע״ה. במקומו כמ״ש עינים, באורות

עקודים. הנקרא אלו, אורות יציאת ונבאר
וכמ״ש שלימים. יצאו לא שיצאו, בעת כי דע,

המאציל כוונת כי הוא הדבר, וטעם בע״ה.
 (נ״א הכלים, הויות התחלת עתה לעשות היה,

לצורך האור להלביש הכלי) הויות בתחלה

ש מ ש ה
בפ׳ כתב לעיל כבר והלא צ״ע נ״ב (א)

 החיה, להם בא עד פב״פ, חוזרים שאינם זה,
 לעיל כי לומר, ונלע׳׳ד דאבא. מוחין שהם

 בינה מצד מוחין לזו״ן שבאים בזמן מיידי
 בפנים, פנים חוזרים אינם שאז לבד, דאימא

 והכא דאבא. בינה מצד מוחין להם בא עד
 בינה מצד מוחין להם שבאים בזמן מיירי,
 דנשמה, נשמה בחי׳ שהם דאבא, ובינה דאמא

 ומזדווגים. פב״פ, חוזרים ואז דחיה, ונשמה
 נגמר לא שעדיין אע״פ כי הכא, ואשמועינן

 הם כבר דאמא ולא דאבא לא המוחין, כניסת
 על תתמה ואל ולהזדווג. פב״פ לחזור יכולים

 נכנם ואיך הנזכר, באופן המיחין כניסת סדר
 וכתר החכמה כניסת גמר קודם דאבא, בינה

 ואין כנודע. בכ״ז הסדר הוא כך כי דאמא,
 לחש תפלת היא, זה לכל וראיה להאריך. מקום

בינות מצד המוחין נכנסו שבה דחול, דשחרית

 ובחזרה ונזדווגו, פב״פ חזרו ועי״כ דישסו״ת,
 ועי״ב דישסו״ת, חכמות מצד המוחין נכנסו

 פב״פ חזרו ושם לחג״ת, ורחל יעקב עלו
 זווג שאין כתב, הכוונות שבס׳ ואע״פ ונזדווגו.

 נכנסו לא שעדיין שכיון ומשמע בנ״א, אלא
 כתב כבר זווג. אין דישסו״ת דחכמות המוחין
 דחב״ד, הגדול בזווג אלא זה דאין או״א, בשער

 שאלו וחג׳׳ת, דנה״י הקטנים בזווגים לא אבל
 כי י״ל, עוד כנ״ל. ובחזרה בלחש היו כבר

 הכוללים. הגדולים דזו״ן בזווג מיירי לעיל
 מוחין שמקבלים אחר בשבת, רק זווגם שאין

 מיירי והכא דכללווצ חיה שהם עלאין, דאו״א
 בערכם. כי בחול, שמזדווגים ורחל, דיעקב בזווג

 לזעיר ותבונה, סבא מישראל הנמשכין המוחין
 ובערך נשמה, הם זו״ן בערך בחול, ונוקבא

 שלישית מדרגה הם כי חיה, הם ורחל יעקב
שלהם.

מקומות ומראה הגהות
(ה׳׳ו). ירחף גוזליו על קנו ב׳. סרק החשמל שער עי׳ כ)
ח׳. סרק לקמן עי׳ ם) בזמן רוח להם שבא בזמן וכיוצא ג״א ל)
ס״ו ד׳ חלק בתע׳׳ס מתבאר זה סרק נ) יעיר וכנשר הבנים על רובצת האם ועדיין היניקה

ז׳. ענף ובסמ״ם



^ עםג׳ פר? העקודיס «ער ו׳ שער א״? חיבל ׳k חי

 ncpv בחיות pV1 לקבל. שיוכלו חמקבלי^
 לשורשן לעלות חזרו וגמורים, שלימים בלתי

ככדש. כלי נעשה ועי״כ ולהשתלם, לחתתקן
 היה הכלים שבחי׳ בודאי כי הוא, והענין

 כי האור, בחוד בפועל היה לא כי אף בכה,
 בו שהיה רק וגם. עב היותר האור בבחי׳ היה

 כי בחינתו, נגלה לא ולכן היטב, בעצם מחובר
 ולחח, הפה דרד האור יצא כאשר אבל) (נ״א
 לעלות וכשחזח יחד, מעורב הכל יצא

 האור יציאת ע״י ודאי, אז כג״ל, ולהשתלם
ח  שהוא הכלים, בחי׳ אור אותו הגר, לפד״ ״

^ יותר  לא ועי״כ יותר, עביות עתד, קנד, ע
 כבראשונה, למקוח הוא גם לחזור יוכל

 כנ״ל, למקורו ועלה ממנו, הזד האור ונתפשט
 על יותר עביות כנ״ל, עב באור נתוסף ואז

כלי. בחי׳ ונשאר נגמר ואז עוביו,

 לירד הזו, האור יחזור כאשר וא״ו^
 כבראשתד״ הכלי ויזדכד יחזור בכלי, ולר,תפשט

 ויתבטלו (נ״א כלי. בחי׳ מלר,יות ויתבטל
 כפדש הוא, בזרי התשובר, כלים) בחי׳ מלהיות

 למקורנג שנתעלו הי׳׳ס כל חזרו לא כי במ״א.
 לבדם תחתונים הט׳ אמנם כולם. ולירד לחזור
^ נשארה הכתר, שהוא והעליונה ירדו,  עם ת

 שחזר הוא ר,חכמד» שאור נמצא, ובזה המאציל,
 הספירות, שאר כל וכן הכתר, בכלי לדיתלבש

 עתד״ ממנו הממועט האור לקבל הכלים ויכולין
בתחלר,. להם שר,יה ממה

לבד. נפש גבחי׳ יצאו כולם כי דע, ודינד.
 האצילות כי בנפשו, ה׳ נשבע פסוק, וז״ם

 הוי״ד״ הנקרא והוא כמ״ש, נקודים הנקרא
 העקודים, עולם וד,וא ממנו, שגדול במי נשבע
לבד. נפש בבחי׳ יצאו אשר

מחשבותיו עמקו כמר, ותראה, תעמיק ובזר,

 העקודים, של עליון עולם אפילו כי יתברר,
לבד. נפש בבחי׳ רק אינו

 יחד יצאו לא אבל יצאו, כל-הי״ם וועד»
 מעולם Jמלכוו בחי׳ יצאד, תהלה דק טלם,

 במקומו וכמ״ש הנקודים. מעולם היפ\• העקודים.
 ט לבד, נפש בבחי׳ יצאד, זו ומלכות בע״ה.

x« נר״ן, בחי׳ לד, שאין ספי׳, לד איו n 
לבד. נפש בבהי׳ דק עתד״ יצאו לא ואמנם

 נפש, בבחי׳ מלכות יצאד, תהלד, והנה ם)
 גתגלד, לא היסוד, בחי׳ יצאד. כאשר ואח״כ
 לעצמו. לבד נפש בחי׳ רק ביסוד, היסוד) (בחי׳
 בחי׳ בה שנתגלה Jבמלכוו הארה נתוסף אבל
 בא הרוח שסוד לפי הוא, הדבר וטעם רוח.

 להתגלות התחיל היסוד, בבא ולכן מודע. מדק,
 עד לגמרי, נשלם ואינו הרוח, בחי׳ במלכות

 ואז החסד, עד מיסוד שד.וא הו״ק, כל שיצאו
 כ״א ובבא מלכות. של כולו הרוח בחי׳ נגמר
 רוח, מבחי׳ א׳ קצר, במלטת מחגלד, היד, מד,ם,

 היסוד כי נודע, וכבר תרומה. בזוהר כמ״ש
 חסדים; ה׳ רק אינם כי הו״ק, מכלל אינו
 אינו היסוד אד הוד. עד מחסד קצוות) (נ״א
 הה׳ כל שנכללין רק לעצמו, פרטי חסד לוקח

 כי (שכל) נמצא, בו) הו״ק (נ״א בו. קצוות
 שנתגלה הוא זה, הרוח של כללות בחי׳

 או ההוד, בצאת אבל יסוד. בא כאשר במלכות,
 בחי׳ מתגלה היה אז ספי׳, משאר וכיוצא הנצח,

במלכווג הרוח של ממש הקצוות
 בחי׳ אל שנוגע מה הוא, זד, כל והנד,
 ח״א, הו״ק אל שנוגע מד, אמנם המלטות

 מתגלה אז היסוד, בצאת כי Hזד באופן הוא
 לבד. נפש בבחי׳ דז״א, ה״ק כללות בחי׳

 דנפש א׳ קצה מתגלה אז הד,וד, בבא אן* ע)
ט דד׳א, הדק. כל שנשלמו עד ו

לה״ק היטד, בין א׳, הפרש יש עוד

ת מ ומראה הגהו טו , מקו
נתהלה) נתגלה לא אלא בהם (*ולים נר׳׳ן) (ג׳א לקשר ונלע׳׳ד מוד,רה'ו בשם הגה׳׳ה בה׳׳ו ם)

בלבד נפש בהי׳ רק בהם נתגלה שבתחלה'לא אלא כי אהרים במקומות שכתבנו דרוש עם זה דרוש
שבתהל׳ התחתון האדם נשמת בדרוש שביארנו וכמו הוא והסד. הרוה הוא והחומם הגשמה הוא אזן בהי׳

ואהד אהד כל מתגלה ואח״כ יהד כלולים באים והגה עצט זה בדרוש למטה שיתבאר וכמו הנ«»
גשמ̂ו רוח ואחיב נפש עצמו בפני הוא ודאי כי זלה״ה ממורי ששמעתי חושב אני

w שכאשר r ה׳, פרק הגקוזזת דרושי שער לקמן עי׳ ע)האלובאוכלבהי׳שלנרגה״י הי״ם כל



ג׳ פדל, העקודיס שער ו׳ שער א״ק היכל א׳ היכל

 כללותו כח נתן ההוד, בא כאשר והוא, אחרים.
 עד כולם, וכן לבד, נפש בחי' ביסוד, מחדש
 כללותו כח בצאתו נתן הוא וגם החסד, שיצא
 לא אחד, בבא כי ה״ק, בשאר משא״ב ביסוד.

 כי ועיקר, כלל בחבירו תוס׳ שום מוסיף היה
 אז הששה, כל נשלמו כאשר רק שוים. כולם
נפש. בבחי׳ הז״א כל שנגמר נמצא

 לבד נפש בבחי׳ הבינה, יצאה ואח״ב
 למלכות. נשמה וכחי׳ לז״א, רוח ובחי׳ לעצמה,
 ובחי׳ לעצמה, נפש בבחי׳ החכמה, יצאה ואח׳׳כ

 חיה ובחי׳ לז״א, נשמה ובחי׳ לדינה, חח
 לעצמה, נפש בחי׳ הכתר, יצאה אח״כ למלכות.

 ובחי׳ לאמא, נשמה ובחי׳ לאבא, רוח ובחי׳
 בבוא כי והרי למלכות. יחידה ובחי׳ לז׳׳א, חיה

 אם כי יצאה לא מכולם, אחחנה שד,וא כתר,
 בנפשו, ה׳ נשבע הפסוק, וז׳׳ם, לבד. נפש בבתי׳

 הכתר, נפש של זו בחי׳ ואפילו הנ׳ל. ע״ד
 כנ״ל עקודים, (הנקודים) בעולם נשארה לא
 במקומה דבוקה ונשארה להתעלם, חזרה כי

במאצילה.
 שלימה המלכות נמצא כתר, בבוא ואמנם,

 היו ועתה נרנח״י. שהם פנים, אורד ה׳ מכל
 חסרים שיצאו כנ״ל הספי׳, כל עחין חסרים

 גמורה בכוונה ממש זה והי׳ תשלומין. בלי
 המאציל, אל ולעלות לחזור הוצרכו ולכן כנ״ל.
תשלומיהן, ממנו לקבל

 חוזר הכתר היה בחזרה, עתה ואמנם
 ראשון. ונכנס אחרון שיצא נמצא כולם. בתחלת

 ונכנסה ראשונה, יצאה כי להיפך, היה והמלכות
 אחרון. ואני ראשון אני הפסוק, ח״ס אחרונה.
 הכתר, בספי׳ בין יצדק, הפסוק, זה וביאור

 והוא זה, היפך שזה אלא המלכוו^ בספי׳ בין
 המלכות, אל כינוי הוא אנ״י, כי שנודע, כמו

הכתה. אל כנוי אי׳׳ן, ובהפוכו
 אל (נ״א במקומו, הכתר בהתעלם והנה,

 ובינה הכתר, במקום החכמה עלתה מקורו)
 עד כולם, זה דרך על וכן חכמה. במקום
 זו עליה וע״י היסוד. במקום המלכות שנמצא
 בחי׳ לה והיה האור, בה ניתוסף היסוד, במקום
 גם הפנימי. חיה בחי׳ כנגד אשר א׳, מקיף

 יחידה, בחי׳ בו וניתוסף א׳, במדרגה עלה ז״א
p אורות ה׳ לו נשלם ועתה פנימים, אורוה

 הפנימי. חיה בחי׳ בה, ניתוסף ובינה פנימים.
הפנימי. נשמה בחי׳ בה, ניתוסף וחכמה

 בינה ועלתה במאציל, החכמה עלתה ואח״ב
 הפנימי, יחידה בחי׳ בה וניתוסף הכתר, במקום

 ניתוסף וז״א פנימים. ה׳ אורות בכל ונשלמה
 נתוסף ומלכות הפנימי. חיה כנגד א׳, מקיף בו,
 יחידה כנגד אשר עליון, יותר מקיף בה,

הפנימי.
 בינה כי כתר, במקום חסד עלה ואח״כ

 ■בחי׳ גם בז׳׳א, ניתוסף ואז במאצילה, עלתה
 ומשם הפנימי. יחידה שכנגד עליון, ב׳ מקיף

 ניתוסף ולא ומלכות, ז״א הרויחו לא ואילך,
אור. תוס׳ עוד בהם

שתדע, שצריך א׳ בהקדמה הוא, והענין
 מכל ובחי׳ בחי׳ בכל כי נת״ל, הרי כי והוא,
 לא י״ס, בו יש פרצוף, ובכל ועולם, עולם
 עשרות ומקיף עשרה. אדפ והם יותר. ולא פחות
 כנגד שהם לבד, בה׳ נכללין פנימים, י׳ אמנם

 במ״זת כנד להנת שיש פרצופים, בחי׳ הה׳
 נקרא עצמן והם וזדן. ואו״א, א״א, :והם

 לבדו. ועולם עולם כל של כללות של נרנח״י,
 (נ״א בה׳ ונכללין י׳, שהם במקיף, וכעד״ז

 האורות בכל כי דע, אמנם כנ״ל. נכללין) ובהם
 של החוטם מן שיש והפרצופים, והעולמות

 חבתי׳ כל תמיד יש פרצוף, בכל ולמעלה, א״ק
 מי״ס הכלולים אר׳ם ה׳ שהם שלימות, האלו

 י׳׳ם מן הכלולים מקיפים וה' כנ״ל, פרטיות
 סוף עד ולמטה, דא״ק מפה אך כנ״ל, פרטיות

 מקיפים וב׳ אדפ, ה׳ רק יש לא העולמות, כל
 עוד, ולא וחיה. יחידה כנגד שהם העליונים,

בעולם לכן ולהלאה, משם נתמעט האור כי
 היוצאין אורות שהם הזה, העקודים) (נ״א
 אותת ה׳ רק בו היה לא ולחוץ, דא״ק מפה

 וזכור עוד. ואין מקיפין, אורות וב׳ פנימים,
זו. הקדמה

זו״ן היו העקודינת בעולם כאן וד,נה
היו ואדא פב״פ, היו זד׳ן כי מאר׳א, גדולים
 צרכם כל השלימו זר׳ן הנה כי והענין, אב״א.
 קודם מקיפץ, וב׳ או״פ ה׳ שהם להם, הצריך
 כי באו״זת משא״כ במאצילם, לעלות שחזרו
היו לא לאבא שהרי שלימים, היו לא עדיין

ולאימא מקיף. שום ובלי לבד, פנימים ג׳ רק



ד פר? חעהודיע «מר ו׳ פז?ר א״? היבל א׳ היכל «1׳nגי

מקיף. שום וגלי מימים ארבע רק היה לא
 ספי׳ שום שתחזור קורם אפילו כי ועוד,
 להם שצריד מה היה כבר במאצילה, להתעלות

 כבר כי הוא, והענין הזווג. לצורך זו״ן, אל
T,שהוא המוחין מן נמשך הוא הזווג כי עת 

 Hהכמר בחינת לז״א היה וכבר ולמשה, מחכמה
 כתר שיתעלד, קודם פנימית, חיה שהוא

 כולם. קודם שחזר הראשץ שהוא במאציל,
 לה שהיה ממנו, גדולה היתה שהמלכות ואע״פ
 באבא, משא״כ השש, בזה אין פנימית, יחמד,
 הכתר שמתעלד, אחר אמלו ״Tח בחי׳ לו שאין

המאציל. אל
 שכבר אחר במאצילם, זו״ן עלו למר, וא״ת,

 הוא חיותם כל כי וד,תשובה, שלימים. היו
 זו״ן אין למעלה, או״א שנסתלקו וכיון מאו״א,

 ולהתקשר להדבק וחושקים מד,ם׳ לד.פרד רמין
 סבה וגם מד,ם. לקבל אחריהן, ועולין בר,ם,

 לעשות כדי הוא, הזרד, עיקר כי כנ״ל, אחרת
ת כלים, בחי׳ זאו^ לסבה עלו הם גם ל

מ״ת ד פרק

המאציל, אל הכתר עלר, כאשד כי ודע, פ)
 אז עולה, שד,יה הזמן וד,משד שיעור באותו אז

 שהיא rtTpm גילוי בחי׳ ממנה נסתלקד, המלכות
 שכתר שכיון הכתר, מן לר, נמשך שד,יד. אור

?t• ,לד,איר כוונתו היה לא ומסתלק, עולד 
 וכאשר לבד, הרשימו בד. נשאר אמנם בד-

 לעלות, המלכות וסיימה להתעלם, הכתר סיים
 בעצם בד. להאיר חזר אז היסוד, סיום עד

 אחר כי שבר״ יחידד. בחי׳ כבתתלד״ (המאציל)
 ביסוד, עלתד, היא גם במאציל, הכתר שעלד.
 המאציל, אל יותר קחבד. אחת מדריגד. וד.יתד,
 ממה) יותר (נ״א ממנו, עתר. מקבלת וד.יתה

 כל אך הכתר. מן מקודם מקבלת שהיתר. מה
 הכתר היד. אז לעלוי^ הכתר סיים שלא זמן

 ג״כ עצמו וד.כתר ובעד״ מאצילר. בין מפסיק,
 הז״א) גם (נ״א הוא וכעד״ז בר,. מאיר ,Tה לא

החו״ב, וכעד״ז הכתר. מן שמקבל חיד״ בבתי׳

 למעלה חכמד. כשעלה pו בד,ם. וכיוצא
 שר,יד. החלק המלכוו^ מן נסתלקר. במאצילה,

 רשימו רק בד, נשאר ולא ממנו, ,Tאל מגיע
 למאצילה, לעלות החכמד, שהשלימה עד לבד,
 תקיש וכן (אלע,ם) כבתחלה. האור חזר ואז
 כי 4רבע חלוקות הם כי השאר׳ כל אל מזה

 בכתר, לעלות החכמד, (כשד,תחילה) כשכלתד.
 מכל הארתו), תסתלק (נ״א הארתד. נסתלקה

 עלתר. וכשכבר ממנו). (נ״א ממנד״ למסד, אשר
 ב׳ פעם וכשחזר כבתחלד,. חזר אז בכתר.
 שני, פעם האור נסתלק במאציל, לעלות

 והמעיין, לאיתנו. האור חזר לעלות, וכשנגמר
 בענין עד״ז, חילוקים שאר יבין מעצמו

 חזרתן בעת שלוקחים חו״ן, המקיפים
למעלה. וד,סתלקוחז

מ״ת ה פרק

 וד,סתלקוחם חזרתם ענץ עתה תבאר
 הוא, וד,ענין הכלים. נעשו עי״כ איך למעלר״

 למסד״ נשאר למעלד״ האורות נתעלו כאשר בי
 וד.נר. בנ״ל. הכלי בחי׳ שמא יד.גם, העב האור

 שלד.ם רושם לד,שאיר האורות בטבע יש
 כל ולת בראשונר- שם שד,יו במקוט למסה

 רשימו הניחו עלוחת בעת האלו. האורות
 כל ולכן בראשתר,. שם שרייו במקום למטר״
 וכן החכמר״ אל לד,איר רשימו, הניח הכתר
ת לדא. ובינד״ יבינד״ חכמד. ד  כי לנוקבא ו
 לו ויש לתחתמ, להאיר ו.עליון, במבע לעולם
 לבנים. אמא צ) חשק כמו בו, לדואיר חשק

 שכולם נמצא, בו. רשימו ומשאיר מניח pול
ח רשימו, מניחין  ספי׳ אין p המלכות מן ח
 המלכות אין ולכן בד״ לד.איר תחתיה מזרת

דמסת רשימו משאית
 אחרון שד,וא היסוד, מן לבארם תתחיל •
 עלייתו בעת כי תאמר, רשימו, המניחים מן

 עד ההוד. מקום אל היסוד, מן עלות) (נ״א
 היסוד. שד.יר, במקום רשימו, מניח למעלת
מסתלק אינו החזימו ואותו המלמת, לצורך

מקומומ ומראה חגחווו
פ״גי ודד תע״ס א^ נ״א צ) כ׳. אות פ*ו זז״ד ע״ם בתלמוד מתבאר זד. פרק פ)



ה׳ פרק העקודים שער ו׳ שער א״ק היכל א' היכלפב

 ועולה הוזרת הרייכית כאשר אם״ משם, לעולם
 מן חוץ הספי׳, שאר כל עושין וכן להמאציל.

 האור מן היא ■rr הרש זה ור,נה כנ״ל. המלכות
 הבא ואור יוכר, דרך יורד שהיה הראשון,

 הזרה בדרך הבא יד,אור רחמים. הוא ב־ושר,
 הרשימו ור;ה דין. והוא חוזר, אור הוא למעלה,

 נודע, והנה רחמים. והוא יושר, דרך הוא זה,
 פניד,ם היו העקודים, של הספי׳ כשבאו ני

 לכן למטה, להאיר היה, ביאחן כוונת כי למטה,
 לעלות בחזרתן אבל המקבלים. דרך היו פניהם

 המאציל, נגד למעידה פניהם הפכו אז למעלה,
 אל הכתר בעלות והנה למטה, ואחוריהם
 המאציל אור אין לעולם כי ספק, אין המאציל,

 הנאצלים, המקבלים מן א׳, רגע אפילו נפסק
 הכתר אשר ההיא בעת כי הוא, ההפרש רק

 היורד ההוא האור אז למעלה. עולה היה
 האחרת (נ״א הספי׳ אל ממנו יורד מהמאציל,

 פניו הפך הוא שהרי אחוריו, דרך בא) והיה
 כנ״ל. דינין והי׳ לנאצלים, ואחוריו למעלה,

 בא הוא הספי׳ אל הבא האור אותו וא״ם ;נ״א
 בשאר ועד״ז דין) והוא הכתר אחורי דרך

ועולין. חוזרין שהיו בעת ספי׳,
 כי והוא ביניהן, א׳ הפרש יש אמנם

 אחד, מאחוריים אלא מקבלת, אינה החכמה
 מב׳ מקבלת והבינה לבד, הכתר מן דהיינו

 דין יותר והוא ודחכמה, דכתר דהיינו אחוריים,
 מט׳ קבלה שהמלכות נמצא המלכות, עד ועד״ז

אחוריים.
תום׳ חילוק מלבד כי א׳, הפרש יש ועוד

 עוד בהם יש אחוריים, בחי׳ מיעוט או ריבד
 אחוריים מן מקבל הת״ת הנה כי והוא, שינד,

 אמנם מאד. עד קשים אחוריים שהם דגבורה,
 וכפי זה. באופן אינו ממנו, שלמעלה הספי'׳

הנמשד אור באותו שינוי יהיה כן הבחינות

 יאין חלוש. או ממוצע או גמור דין או להם,
 כי אלו, חלקים בפרטות להרח־ב בקולמס כח
(א) והמ״י. רבים, הם

 דאיר א׳, אורוש; מיני ג׳ כאן שיש נמצא,
.ב כנ״ל. עקודים, נקרא והוא שבכולם, הא׳
דרך שבא האור, מזה שנ׳סאד הרשימו הוא

אל" הבא האור הוא גי, רחמים. והוא יושר,
 אחירייב, דרך הוא שאז הספי׳, עליית דרך

 פיגע דין, שהיא הג׳, אור בבא והנה דין. שהוא
 מכיב ואז רחמים, שהוא הנשאר, היש־מו באור

 זה הפכים, ב׳ שהם משום בזה, זה ומבטשים
 והיא חוזר אור וזה רחמים, והוא ישר איר
אור וד,וא מקירו, אל לעלות חפץ וזה דין,

 חשקו עכ״ז ממש, עולה שאינו אע״פ הרשימו,
 חוזר, והאור ממנו. ולקבל להדבק, הוא וחפצו

 שוים אינם ששניהם נמצא לירד, חפץ הוא
 בחי׳ כל כי כנודע, בזה. זה מכים לכן בטבעם,
 אינן כאשר הוא זב״ז, אורות ובטישות הכאות

 שהוא היורד מאור ניצוצין נופלין ואי שוין,
 א'ר וזהו הרשימו, מאור גרוע והוא דין,
רביעי. אחר

ק) ד׳ סוד והם אור בחי׳ ד׳ הוא והרי
 כאן, נכללין כולם שהיו כנ׳׳ל. טנת׳׳א בחי׳

 טעמים, א׳, אור פרטן: וזה העקודים. בענין
 לעולם הם הנקודות כי נקודות, אחוריים, אור
 ניצוצין, של ואור תגין. רשימו, ואור דין.

 הוא כנ״ל, בזה זה האורות הכאות ע״י הנופלין
 והרי הכלים. בחי׳ נעשה מהם אשר אותיות.
 מהכאות והוא הכלים, בחי׳ נעשו איך נתבאר,
כנ׳׳ל. האורות ובטישת

 כבר כי זלה״ה, ממורי ששמעתי ונלע״ד
 שאלו רק העקודים, בעולם כלים בחי׳ היו

 בדוגמת והוא עמהן, נתערבו הנ״ל הניצוצין
עולפ של בכלים שנשארו נצוצין הרפ׳׳ח

ה ה ג ה
 (הוא) נודע הענין וזה פשוט אור הם הטעמים הנקודות מציאות כל ז׳׳ל מהרח״ו (א)

 האצי׳. בכל מכח באים הם כי והענין נוקבא בסוד ענינם
אך למעלה ממטה וחוזר ונוצץ המכה אור

מקומות ומראה הגהות
ה׳. פרק סוף נצוצין רפ״ח שער עי׳ ק)



פגח׳ פר? דעמודיס מער ו׳ מער א״ק היכל א׳ היכל

 כי לזד» וראיה בע״ה. במקומו כמ״ש הנקודים,
 חוזר האור כשהיה כי למעלה, גחבאר הרי

 אור בבחי׳ הכלי נשאר היה למעלה, ועולה
ר). וגם עב

 לא המלכות אור הנה העגין, לפרש ונתחיל
 ועלמות כולה נסתלקה בחינ׳ וכל רשימו, השאיר

 שאינה אספקלריא מלכות, שנק׳ הטעם׳ וזה
 השאיר לא כי כל<ת מגרמה לה דלית מאירה,

 ביסוד שנשאר הרשימו מן אך רושם, שום בה
אליה. ג״כ מאיר לבדו,

מש״ל, והוא הנזכר, אל אחר טעם יש עוד
 דבוק כתר נשאר לירד, האורות חזרו כאשר כי

 חזרה שחכמה נמצא כלל, ירד ולא במאציל,
 היסוד, במקום ומלכות כר, הכתר למקום
 כלל, אור בלתי המלכות של כלי ונשאר

 דלא אספקלריא מלכות, של כלי נקרא ולכן
 בדרוש באורו במ״א זה נתבאר וכבר נהרא,

עקודים.

 הלא היסוד, במקום המלכות כשעלתה והנה
 אותו ואז כנ״ל, אחור דרך בה מאיר היה היסוד

 הפלכוו^ של הזה באור הכה היסוד, אור
 אל ניצוצין אחוריים דרך היורד האור מן ונפל

 רשימו הניח יסוד, וכשעלה המלכות. כלי ש)
הכה אהוריו, דרו לו האור וכשבא במקומו,

 ממנו ונעשה נצוצין, ממנו ונפלו הרשימו, בזה
 היה הרעזימו, אוחו ואז היסוד. של כלים בחי׳
 והם בתוכו, נכנם ולא מרחוק, זה בכלי מאיר

to .ע״ש, הנקודים בדרוש בע״ה וכמ׳׳ש התגין 
ח הספירוו^ כל עשו וכן  שהניח מכתר, ח

 בחי׳ עשה לא אבל החכמה, לצורך הרשימו
 בהעלותם הספירות, שאר שבשלמא לפי כלי,

 מהם, שלמעלה במה הכאר, ע״י (א) למעלה,
 בחי׳ נעשית היד, הרשימו) של הכאה (נ״א

 במזימר שיכה מי יש לא הכתר, אך הכלים.
 עדיין נגמר לא לכן בעלייתו) אותו (נ״א שלו,
 ולא רשימו, הניח הכתר כי והרי, שלו. הכלי
 ומלכות וכלי. רשימו הניחו הספי׳ ושאר כלי.
רשימו. ולא כלי, הגיח

המאציל, מן הספי׳ אלו קבלת אחר אמנם
ח למקומם, חזרו  הכלי ואז כנ״ל. הכתר מן ח

 כשחזרו! כי בחזרה. רק נעשד^ לא הבתר, של
 החכמד^ אור הכה אז בו, ונכנסה חכמה,

 אלו והיו במקומו, הכתר נו שהניח ברשימו,
 להיותו כתר, של שרשימו שלפי כפולות, הכאות

 בחכמיא מכה הוא לכן החכמה, מן עליונה בחי׳
 עתה בא לחיותו החכמד״ וגם גיצוצין. ומוציא

 וד,וא הרשימו, על עומדת ונמצא מלמעלה,
 והוציא ברשימו, עתה הכה לכן ממנו, גבוה

צמין  בלים: ב׳ עתה געשה לכן אחרים, ני
שבא לחכמה וא׳, הכתר. של לרשימו אחד,

השמש
 בכלי רק זר» מציגו לא כי צ״ע, נ״■* (א)
 שאר אבל רושם, הניחה שלא לפי המלכוו^ של

 אור טבחי׳ נעשו שלהם הכלים כולם, הספי׳
 שלא עד ד,עולד» הספי׳ אותה של האחוריים

 אבל ממנר^ שלמעלר. הספירה למקום הגיעד,
 אור ואותו למסד״ פניה הופכת היא משהגיע,

 ומכה יורד, הוא יורד, שהיה שלד״ האחוריים
 כלי, לה נעשה ומהניצוצות עצמר״ שלה כרושם
 עשה לא הבתר למה צ״ע, וא״ב כולם. וכעד״ז

תשיבני ואל רעזימו. המניחים מן הוא בי כלי,

 להם שהיה הספי׳ שאר בשלמא כי לאמר,
 ובאותו לחברתה, ספירה בין מד״ זמן המשל
 האחוריים, אור מהם יורד וTה הזמן המשך

 היה לא הכתר אבל ברשימו, ומכר, יורד והיה
 לעלווה שרצה זמן ובאותו למאציל, בינו הפסק
 &מנר ירד ולא במאציל, נכנם רגע באותו תכף
 ברשימו שיכה מי היה לא לפיכך האחוריים, אור
 בפירוש כי אינו, זה גיצוצווב להוציא שלו

 אור ירד ממנו גם פי בפ״ז, למעלה אתמר
וצ״זג כר, האחוריים

^ומווע ומרווח חנחוח
 שעד כג״ל הכלים בחינת זולת אמרת בתינד. הם נ״ב דןי יסTהעק דרוש הקדמות שער עי׳ ר)
ג׳. מחות td ודד תש׳׳ס (ודו). שם הקדמות הנעוצים כי ראיה הנה חיים הכותב אמר ש)



ה׳ סדרן העקודים שער ו׳ שער א״י, היכל א׳ היכלפד

 איך ת) אחר׳ במקום בזה הארכנו וכבר עתה.
 שזכרנו הב׳ אלו והמה ונוקבא. זכר בכתר יש

היטב. וע״ש והחכמה הרשימו שהם פה,
 ג״כ יש איך להבין, תוכל מכאן והנר.

 בצד מלכים, ביטול מציאות העקודים, בעולם
 בארץ שמלכו מלכים, אותם כדמיון כמו מה,

 עולם בדרוש כנזכר ונתבטלו, שמתו אדום
 של האורות התעלמות ענין שהרי הנקודים.
 ביטול ג״כ הוא במאצילם, תן ועליי העקודים,

 ההפרש אמנם ותשכח. דוק א) בכאן מלכים
 היה בעקודים, כאן כי זה, הוא ביניהן אשר

 זה כי לבנוו^ ע״מ וסותר לתקן, ע״מ הקלקול
 בחי' לעשות כדי לעלות, הכוונה, עיקר היה

 גמורה ומיתה ביטול היה בנקודים, אבל כלים.
ממש.

 הכלים התחילו העקודים שמן לפי ואמנם,
 ביטול, קצת היה בכאן גם לכן קצת, להתגלות

 אותו כל היה בא״ק, כאן) (נ״א גם כי והמ״י,
 שנבאר אותם גם למעלה. שביארנו צמצום

 איך ממנו, הנקת־ים צאת בענין בע״ה, לקמן
 דיליה, בטיבורא פריסה חד ופריס עצמו, צימצם

 אסור אלו ודברים המלכים, לביטול קרוב כ״ז
והמ״י. בפה ולהוציאם בד,ם להרחיב

 העקודים, עולם של במלכות כי ודע,
 כמו הנקודים, י' של שרשים, י׳ בה נשארו
 המלכות כי אצילות, בכל ועד״ז, בע״ה. שנבאר

 מי', כלולה היא א״ק, בפה אשר השרשים של
 ובמלכות דעקודים. י' אל שרשים, י׳ והם

 וכן דנקודים. י״ם אל שרשים, י' יש דעקודים,
 שרשים והם שרשים, י׳ יש דנקודים, במלכות

ב). העולמות בשאר ועד״ז דברודים, די״ס
 מציאות, ד׳ יש ובחי׳, בחי׳ בכל ג) מ״ק

 חיה ג׳, פנימים. נר״ן ב׳, כלים. א׳, שהם:
 אלו בחי׳ וב׳ מקיף. אל מקיף יחידד, ד׳, מקיף.

א׳, מקיף שהוא חיה, נקרא הא׳ האחרונים,

 בסוד החכמה, מן והוא לנשמה, נשמה ונקרא
 גימטריא חיי״ם וכן בעליה, את תחיה והחכמד,

 והוא יחידד״ נקרא הב׳, מקיף שהוא והב׳, חכ״ם.
 כמו ד) לאריך, נוקבא שאין לפי הכתר, מן

 דעליד, שני. ואין יחידה, נקרא לכן לז״א, שיש
 רז״ל, מ״ש וז״ם וגר, קראתיו אחד כי אתמר

 פרצופים: ה׳ נגד והם לנשמה, יש שמות ה׳
 חכמד,. חיה בינה. נשמה ת״ת. רוח מלכית. נפש

 אלו, בחי׳ הה׳ כל בה יש וד,מלכות כתר. יחידה
 הת״ת, של נפש בה ומאיר נפש, עצמה היא כי

 נשמה שלה, נפש ובינה המלכות. אל רוח והוא
 לנשמה נשמה שלו, נפש וחכמה למלכות.
 בת״ת, וכן למלכות. יחידה כתר, ונפש למלכות.

 והוא אליו, נפש מלכות, של רוח בחי׳ בו יש
 מאבא ורוח אליו, נשמה בינה ורוח רוח. עצמו

 גם אליו. יחידה והוא מכתר, ורוח אליו, חיה
 דאבא, ונשמד, עצמה. מצד נר״ן יש בבינה,

 גם אליה. יחידה היא דא״א, ונשמד, חיה. הוא
 ה,Tםיח חוץ אלו, בחי׳ ד׳ כל לו יש באבא
דא״א. חיד. מן שנוטל

 שהוא פנימי, חיות לו יש באדם, והנה
 בחומר להאיר האור זה מספיק היה ולא נר״ן.

 נשפה ג״כ לו שיהיד, צריך ולכן שלו, הגופני
 שבפנים הנשמד. בהיות כי מבחוץ. מקיף לנשמה
 והמקיף (נ׳׳א לנשמד, והנשמד, אמא, בחינת
 ,םTששנ אבא, בחי׳ מבחוץ אותד, מקיף עצמה)

 הנה לעלמין, מתפרשין דלא או״א בחי׳ הם
 אבא, בשל להדבק חשקו מרוב דאמא ד,אדפ

 החומרי, הגוף דרך ועובר בחוזק, ויוצא מכה
 באבא. נדבק ושם ומשם) (נ״א בחוץ, ומאיר

 ונכנס ונוקב עובר אבא אור להיפך, וכן
 הגוף זה, וע״י ה) באמא. נדבק ושם מבפנים,
צדדיו. מכל בו שמאירין מתקיים,

 הנקרא לנשמה נשמד, הוא זה, מקיף וד׳נד,
אבל בכללות, הגוף לכל מקיף הוא וד,נה חיה,

מקומות ומראה הגהות
ג׳. פרק מסי ולא מטי שער ת)

 טנת״א ענין הנקודים בסוד מ״ש וכפי נ״א א)
 תבין ג״ה משם המלכים מיתת על מורים איך

(ה״ו). בכאן מציאותם

 דברודים דד במלכות וכן מן ל״ג נ״א ב)
חיים). (אוצרות
י׳ב. פרק אבי״ע דרושי הקדמות שער עי׳ ג)
א ד) (ה׳ו). לא׳׳ק נ׳
ה׳. ענף ויושר עגולים דרוש עי׳ ה)



noף חי פרק ■העקודים פוער ו׳ פיער א״ק חיבל א׳ חיבל

 כי שהוא״ מה כפי הלק בכל ומאיר מקיף הוא
 נשמד- אור בבחיי לה מקיף הנשמה, בחלק
 בבחי׳ מקיף ולנפש, רוח. בבתי׳ מקיף ולרוח.

 שד,יא יחידר״ שד,וא הגדול, המקיף אבל נפש.
 בצד מקיף אינו א״א, מבחי׳) (נ״א בבחי׳

 ולכולם א׳, בהשוואה הכל את מקיף דק חלקים,
 ד»Tיח נקרא ולכן נשמד,. בחי׳ של אור נותן
 בד,שוואה לבד, א׳ בחי׳ אלא לה שאץ מפני

א׳.
כנ״ל, דאדם פנימיות שהם נר״ן, וד,נד,

 ורוח במוח. האדב^ בראש מאירה הנשמה הנה
 גם כי ודע. ודם. ובבשר בכבד, ונפש בלב.

 בראש, שגובר רק בחי׳, ג׳ כל יש עצמו, בראש
 ונפש בחוטם. ורוח במוח. ועיקרד, הנשמר״

■ הנזכר. כל יש ובחי׳ בחי׳ בכל וכן בפה.

מ״ת ו פרק

 ירידת בעת העקודים, בעולם הנה ו)
 נמשך אור היד. למטה, הי״סישבו של האורות

 ואח״ב ישר. אור בבחי׳ המאציל, מן לד,ם
 האור לד,ם נמשן הנד, למעלה, לעלות בחזרתן

חמר. אור בבחי׳
 בהקדמד. עתר. להודיעו אנו וצריכים

 בכל כלולה (נ״א Jהעולמוו כל כוללת אהרוס
 המאציל, אל האורות חזרת בענץ וד,וא המקום)

 שהם אע״פ כי במ״א, שביארנו מד, זולת כי
 למטה מלמעלד. ממשיכין הנד, ומסתלקץ, עולין

p ,עוד חוזר. אור הנקרא אור, בחי׳ המאציל 
 כי ור״וא, התועלת, ורב גדולה אחרת בחי׳ יש

 מטתלקין אינם כשמטתלקין, אפילו לעולם
 אמנם ועולץ. pעצ בחינותיהן בכל לגמרי
 למטד״ הארה קצת עצמן, ומבחי׳ מכחן מניחין
 הארד״ וזד, בראשתד״ שם עמדו אשר במקום

 בעת גם אף ועד, לעולם משם נעקרת אינד,
 בטוד רשימו. נקרא הזאוס הארד. למעלד,. עליתן
«י  משפטים פ׳ סוף הנזכר לבך, על כחותם ש
 האורות כי הוזס והטעם ע״א. דקי״ד בסבא

האב בבחי׳ התחתוניגס לאורות הם העליונים

 בהם. להשפיע תמיד חשקו אשר הבנינס על
ח כי וז«ן, אב בכבוד אצלינו כמבואר צ  א׳ ני
«ו זז ואינו הבן. אל נמשך מהאב,  לעול£ מ

 מניחין העליונים כי בי״ם, בכאן הענין וכן
 כדי רשימו, הנקרא הארה, קצת הא׳ במקום
לתחתונים. הארד, יומשך שמשם

ובד,םתלקותו, הכתר, בד״עלות כי ונמצא,
 שלו, ד,ד.וא בכלי במקומו אחד pרשי מניח
 אחר תחתיו, אשר לחכמד. ממנו, לד,איר כדי

 שיעאז אחרי (נ״א ויסתלק. יעלה pעצ שהוא
 נמשכת אז ונסתלק, עלה שהוא ואחר דסתלק)

 שהניח הרשימו מאותו החכמד.. אור אל הארד,
 ויסתלק יתעלה שאח״ב ואע״פ שלו. בכלי הכתר

 אותו כן אע״ס המאציל, אל חכמד. אור ג״מ
 ממנו. זז אינו כתר, של בכלי שנשאר pרשי
 אח״כ וכן המאציל. אל החכמה שעלה אחר אף

 בכלי רשימו מניח למאציל, החכמר. כשעלה
 עצמו, הסתלק אהר לבינה, ממנו לד״זדר שלו,
 רעזימו אין למאציל, בינה עלות אחר גם ואף
 כולם, ועד׳ז החכמה. מכלי מסתלק חכמה, של
ז) היסוד עד

 אינה מסתלקיס כאשר המלכות אור אבל
 ספירה שום שאץ לפי שלר״ בכלי רשימו מנחת

,^ ח  להיות שעתיד ואע״פ הימנה. לקבל ת
 תחתיד״ אחרות) עולמות שיש (נ״א אחר עולם

 לה ואין שלהם. מסוג היא אינד. מינר״ מקבלים
 הי״ס אל דביקות שיש כמו עמד״ם, דביקות

 אותן כל כי גמצזס בס״ע. ועולם עולם דבכל
 שלהן, ובכלי ,pבםקו רשיש מניחין הם הספי׳,
 אור אמנם ולעלווס להסתלק רוצין כאשר

 מן רק שלד״ בכלי מניח,רשימו אינו המלכויס
 משט שלו, בכלי היסוד אור שמשאיר הרשימו

אחר המלכווס של כלי אל הארה נמשך
 למה אחרוס סבר, וזח שלה. האור הסתלקות

 וגם כלתס «רםד. לד. דלית עניר״ מלכות נקרא
 כי הוזס וד,טעם 0גד,רז דלא אספקלריא נקרא
 ממנה, האור והסתלק בהעלותד״ שלה הכלי

 אוד, שום בד. נשאר לא כי כלתס נהרא. לא
ההוזס הכלי חיות ואפי׳ ,pרשי בבחי׳ א»״

מקוטוון ומראה חגחוונ
»׳. מרק לעיל עי׳ ז)ב. סרק ז* חלק ע*ס בתלסזר מתבאר זד, פרק ו)



ו׳ פרק העקודים שער ו׳ שער א״ק היכל א׳ היכלפו

 הרשימו מבהי•- רק שלה, אור מבחי׳ אינו
 ומאיר נלהיה ומשם כני׳ל, יסיר בכלי שבשאר

 מגרמה לה דלית אימדו וזה המלכות, בכלי
כלום.

אלו, הקדמות ב׳ ע״י לנו, נתבאר הנה
 אורותיהן, חזרת כעת אף ,ההכי של הכלים איך

 ב׳ בהם יש עכ״ז הגאציל, אל והסתלקותם
 דין. והוא הוזר, אור הנקרא א׳, אורות: מיני
 רשיימו, הנקרא בכלי, הנשאר אור הוא והב׳,
 (נ״א הרי כי רתמים. והוא ישר, אור הוא אשר

 יצאו אשר הא־רות, מבח־ שם נשאר הוא 1גם
 של בעוה״ז כי ונמצא, ישר, אור בבחי' למטה,

 נגמרה לא הזאת בעת שעדיין אע׳ים העקודים,
 ומציאותן בחינותיהן עכ׳יז הכלים, מלאכת
 העב, אור שהוא נתהיוה) (נ״א נתהוו, שמהם
 עם המחובר אור) עם מחובר כלי שהיא (נ׳׳א
 ובחזרת שם. היד. כבר במקומו, כנ״ל הזך, האור
 למטד״ העב אור נשאר למעלה, הזך האור
 העב, האור בזה ושם עצמן, הכלים בחי׳ שהוא
 ב׳ הזכים, האורות הניחו שם הכלים, שהוא
 א׳ הנ״ל, מהם) האורות הניחו ושם (נ״א בחי׳
חוזר. אור וב׳ רשימו, ישר אור

 האורות בהעלות כי במ״א, ביארנו וכבר
 אור ובעלות בהי׳, איזה בהם ניתוסף למעלה,

 או״מ המלכות, באור ניתוסף במאציל, הכתר
 הז״א באור וניתוסף היה. בחי' שהיא התחתון,

 לו שהיה מה על יותר א׳, אור בחי׳ ג״כ,
 וד.וא האורות, עלי־ת חזרת טרם בתחילה,

 ובאור חיה. ניתוסף בינה, ובאור פנימית, יחידד.
נשמה. ניתוסף חכמד.

 וחזרו במאציל, החכמה אור עלתר, אח״כ
 נסיעה לנסוע שתחתיה, חספי׳ שאר אורות

 כתר, במקום בינה של אור שנמצא עד ב׳,
 באור ניתוסף ועתד, הוד, במקום המלכות ואור

 ז׳׳א, ובאור יחידה. של עליון מקיף המלכות,
 יחידה בינה, ובאור חיה. של תחתון מקיף

 בכל נשלמה כבר המלכות ועתה Jםנימיר
בחינותיה.

 ואז במאציל, עלתד, הבינה אור ואח׳׳כ
 ואור כתר. במקום דז״א, החסד אור עלה

 לבדו, בז״א ניתוסף ואז, נצח. במקום המלכות,
גם נשלם כבר ועתד, ה.Tי^ של העליון, אדם

 אורות שאר בעלות ואילך ומכאן בהי׳, בכל הוא
 ולא לזי׳א, תוספות עוד היתד. לא התחתונים,

 מעולם כי כנ״ל, נשלמו כבר כי דנוקבא,
 מקיפים ב׳ רק יצאו לא ואילך, העקודים
 של ומקיף חיה, של מקיף ;שהם לבד, עליונים
יחידד,.

 אור כל בחזרת כי שאמרנו, זה כי ודע,
 הארד., ניתוסף היה במאציל, להתעלות ואור

 הדבר אין שתחתיו, באורות גמור ושלימות
 עולין בהיותן מדבר) זר. אין (נ״א הזה,

 בכל אור חסרון היה אז אדרבא, כי ומסתלקים,
 ראשונים שאורות שכיון לפי שתחתיו, האורות

 רצונם אין במאציל, ולידבק לעלות פניהם הפכו
 באורות מאיר אינו המאציל וגם למטה, להאיר

 בהיותם עליונים אורות באמת כי תחתינים,
 .ם,Tאל המאציל בין מפסיקים הם מסתלקים,

 לתת הארה לקבל רוצים אינם העליונים כי
 לעלות ותאבים חשקים בעודם לתחתונים,

 באורות חסרון יש ואדרבא, במאציל, להדבק
 אמנם בראשונה. להם שהיה ממד, התחתונים,

 שנגמר לאחר אלא אינם, הנ״ל אירות תום׳
בשורשו. להתעלות העליון האור

 הנד״ כי הוא. איך זד״ ענין סדר ונבאר
 שאר כל בראשית לעלות, הכתר התחיל כאשר

 אז ובמאצילו, בשורשו, ולהתעלם האורות,
 שניתן פנימית יחידה גם ומסתלק, עולה בעודו

 עתד, היתה הכתר, ירידת בעת למלכות,
 שבז״א, פנימית חיה בחי׳ וכן ממנה. מסתלקת
 עתד, היתה הכתר, ירידת בעת לו שנמשכת
 הנשמה. מסתלקת הבינה. ומן ממנו. מסתלקת

הרוח. החכמה, ומן
 של רשימו בכולם, נשארו עדיין ואמנם,

 ורשימו דנשמד״ רשימו שהוא האורות, אותן
 שנסתלקו פי על אן־ כי בזה, וכיוצא דרוח,

 לגמרי להסתלק כוונתן היתד, לא האורות,
 אותת באלו שהיו האורות רושם לכן לעולם,

 בד,םתלקותן. אפי׳ כי במקומן, נשאר תחתונים
 דאל״כ בתחתונים, הארד, קצת מאירין בהכרח
בע״ה. כמ״ש לגמרי, יתבטלו

 להסתלק הכתר, אור הושלם אשר ואחר
 האורות כל אז לגמרי, במאציל ולהתעלם
וגם ממש, כבראשונה, להאיר החרים שתחתיו,
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 הדבר וטעם כנ״ל. הנוספוה אורות בהס ניתוסף
 להתעלם הכתר נשלם כאשר הנה כי הוא,

 יותר א׳, במדתנה עלו אורות שאר גם בסאציל.
 אחר זה עלו וכולן בתחלה, להם שהיה טמה

 שהיה במקום המלכות, אור שנמצאת עד זה׳
 קרובה יותר והיא היסוד, אור בתמלה בו

 בתחלה, בה שהיה ממה המאציל, אל א׳ מדריגה
 שהיה מה כל המאציל, מן עתה מקבלת ור,יא

 אור ועוד פנימית, יחידה ודדא בתחלה, בה
 כנ״ל. חיה דבחי' התחתון מקיף שהוא הנוספת,

 לקבל חזרו שכולם ובחו״ב בז״א, העניו היה וכן
האורווה תוספות עם א׳, הארה

 מסתלק היה החכמה אור גם כאשר וכן,
 מאור מסתלק אז הכתר. אור מקום אל לעלות

 אור ע״י שקבלה מה המלכות, )Tמת (נ״א
 חיה בחי׳ והוא האורווה שאר מכל וכן החכמה,
 ז״א, אורות: בשאר וכעד״ז המלכות, מן פנימית
 בלבד רשימו בחי׳ רק בהם נשאר ולא ובינה,
 חכמה של אור עליית נגמרה וכאשר הנ״ל,

 כבראשונה האור בחי׳ חזר אז כתר, במקום
 ועוד בתחלה, שהיו הבחי׳ כל להם, להאיר
כנ״ל, נוספים אוחת

 להסתלק החכמה אור התחיל כאשר ואח״כ,
 אז המאציל. אל לעלות הכתר. מקום מן עוד

 האורות כל לגרוע התחתונים, האורות כל חזרו
 ולא החכמח, אור ידי על להם, נמשכין שהיו
 נגמר וכאשר לבד. הרשימו רק בהם נשאר

 האורות, כל בהם חזרו אז במאציל, להתעלם
 אל נתקרבו הם שגם לפי נוספת, הארה ועוד

מבראשונה, יותר המאציל,
תחתונים, אורות שאר בעליית היח וכעד״ז

 אור היה עולה, העלית אור כשהיה כי
 העליונים, הסתלקות גמר ואחר גורע, התחתעים

 כבראשונד״ התחתונים האורות כל חוזרים היו
 ביניהם, הפרש שיש אלא כנ״ל. אור בתום׳ וגם

 היה לא הכתר, אור הסתלקות בעת כי והוא
 ונסתלק שעלה לבד, א׳ אור הסתלקות רק

 אחד בחי׳, ב׳ רק בו נמצאו לא וע״ב במאציל,
 אור ממר) (נ״א מרע שאז הסתלקותו, בעת

 במאציל, הסתלקותו גמר אחר וד,ב׳, התחתונים
 האור הזר אז כי ל״ג) כנ״ל האורות הזרו (אז
ל שתחתיו, האורות אל בחי׳ ב׳ היו בחכמר, «

 הכתר. מקום ער בריסתלקותו א׳, הסתלקות:
 הסתלקות סב׳ ובכ״א במאציל. בהסתלקו ור.ב׳,
 ותום׳ גירעת, שהוא בחי׳, ב׳ לה היה אלו,

 הסתלקוו^ מיני ג׳ בבינר» היה וכעד״ז האור.
 י׳ כל חזרת תשלום עד וכעד״ז לר. ויוכפלו
 (נ״א והוא המאציל, שהוא בשרשם, אורות
 (ענין) הוא כי כמ״ש, דא״ק, הפה בחי׳ והנה)

שלהם. השורש
 בעולם שיש א׳ שינוי והנה) (נ״א וזהו
 בעולם כי אצילות, בעולם משא״כ העקודים,
 שאינם מזו״ן, שלמים יותר אדא, היו האצילות,

 בע״ה. במקומו כמ״ש עצמן, בבחי׳ שלמים כ״כ
 מאו״א, יותר נתקנו זר׳ן העקודים, בעולם אבל

 היו זו״ן כי והוא מהם, יותר בחיגותן ונשלמו
 טסת כי נודע הנה כי אב״א. היו ואר׳א פב״פ,

 שבו, המוחין מן נמשכת היא הזכר, של זווג
 כל שחזרו קורס והנה לנשמה, נשמה והוא
 במאציל, לעלות העליון, כתר אפי׳ וספי׳, ספי׳
 שמכלו הזווג, אל צורכם כרי. לזו״ן, היו כבר

 חיה בחי׳ לו היה כבר ד׳א הנה כי להזדווג,
 כבר המלכות, גם שבו. חכמה שהוא כנ׳ל,
 בחי׳ בה שהיתה אחר, יתרון עוד בה היתה

ה, ^  פב״ם. מאז להיות יכולין היו p וע״י י
 בה אין הז״^ מן למלכות יתרון שד,יה ואע״ם
חשש.

 עצמם שזדן קודם שאפי׳ אלא עוד ולא
 בכל שלימים, זרץ היו כבר המאציל, אל יעלו
 ה׳ שהם: להם, המצטרכים להם, הראד בחי׳
 ומכ״ש וחיה דיחידד, מקיף, וב׳ פנימים. בחי׳
 לחזור שיוכלו לד,ם, שצרימם מה כל להם, שהי׳

אמנם כנ״ל. ולמטה חיה מבחי׳ שהם םב״פ,
לעלות חזר הכתר אור שכבר אפי׳ או״א,

שבו, חכמה בחי׳ באבא היה לא במאציל,
 היו שלא ומכ״ש נמצא) (נ״א חיד» שד,וא

 ה׳ שהם להם, המצטרכים בחי׳ בכל שלימין,
תגלית אחר לאבא כי מקיפים, וב׳ פנימי׳,

 סנימים. נרץ מהם, ג׳ רק לו היה שלימותו,
 יהיח? בחי׳ ממנה וחסר סנימינ^ ד׳ היו ולאימא

 לא אבא שעדיין וכיץ מקיפים וב׳ הפנימי*
* בחי׳ לו היה  לזווג, המוחין ספת להוציא חי

* נשארו pל א^׳
היו שזדו מאחר ותאמר, תשאל ואם
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עלו למה בחינותם. בכל שלמין אורותיהן
 שכל הוא, והענין צורך. ללא המאציל אל אח״כ

מאו״א, להם נמשך הוא ושלימותם, היותם
 למעלה ועלו או״א, מהם שנתרחקו וכיון כנודע.

 במקבלים החשק כי אחריהם, הם גם עלו
להתקרב ורוצים במאצילם, ולהדבק לרדוף
 שעלו או״א מן להפרד רצו ולא מהם, ולקבל

 עוד מהם. רהוקים ישארו שלא כדי למעלה,
 האלו האורות חזרת סיבת כי כנ״ל, אחר טעם

 יוכלו מסתלקים, שבעורם כדי היו, במאצילם
ולגמור להעשות) (נ״א להתעבות הכלים

 עלו הם גם זו״ן, אורות גם וע״כ מלאכתם,
כליהם. בנין לצורך

מ״ת ז פרק

 נמשכת היתה הארה מה לבאר, עתה וצריך
 אורות עליית בעת התחתונים, האורות אל

 למעלה לבאר שהתחלנו כמו מהם, העליונים
 כלל לך יתבאר זה, ענין לבאר וכדי זה. ענין

 והוא מקומות, שאר בכל לך שיצטרך גדול׳
 כנזכר לעילא, מתתא חוזר, ואור ישר, אור ענין

 אין כי דע, רבים. במקומות ובזוהר בתיקונים
 המאציל השפעת השגחת לעולם כי ספק,

 גם ואף א׳, רגע אפי׳ נפסקת אינה בנאצלים,
 ניצוצי) נמצא (נ״א שאז בתחתונים, פגם בהיות

 מן פניהם מחזירין העליונים האורות
 למעלה, ועולין מהם, ומסתלקין התחתונים,

 להחיות המוכרחת עליונה הארה השגחת עכ״ז׳
 כמ״ש כלל, נפסקת אינה ספוקם, די התחתונים

ברצונו. חיים באפו רגע כי ע״פ
 הנמשכת זו הארה תהיה שלא הוא, ובודאי

 הסתלקות בעת בתחתונים, המאיר המאציל, מן
 הנמשכת הארה אל דומה למעלה, האורות

 למטה, העליונים אורות ירידת בעת בתחתונים,
 אורות בחי׳ ב׳ עתד״ ונמצא בתחתונים. להאיר

 בעת הוא א׳, לתחתונים: המאציל מן נמשכין
 הסתלקות בעת הוא והב׳, למטה. האורות ירידת

 דרך וזאת עליה. דרך זאת למעלה. האורות
 כאשר בעליונים) כשרצון (נ״א ואמנם, ירידה.

 לקבל ושלימות, בתחתונים, כח ויש רצון, יש
העליונים, האורות אז המאציל, של העליון אור

 הופכים ועי״כ למטה, להאיר וחפצם חשקם
 בהם, להאיר לירר להמקבלים, למטה פניהם

 כשאין ואמנם מאירים. בפנים פנים דרך
 הם מסתלקים, והאורות בתחתונים, שלימות
 אשר המאציל, אל פנים והופכים) (נ״א הופכים
 נגד אחוריהן את ומחזירין שם, לעלות כוונתן

 שמאירה הארה אותו ואז התחתונים, המקבלים
 אחוריהם, דרך באה ההיא, בעת בתחתונים

 המוכרחת הארה התחתונים מקבל־ם ומאחוריהם
יותר. ולא היותם, כדי להם

 אור הוא ירידה, דרך הנמשך האור והנה
 דרך החוזר ואור פנים. אור ונק׳ ורחמים, ישר

 והנה ודין. אחור ואור חוזר, אור נק׳ עליה,
 אמנם ספירות. הי׳ בכל נמצאים אלו, בחי׳ ב׳
 זד» והוא חוזר, אור בבחי׳ ביניר,ן, חילוק יש
 והופך ועולה מסתלק, הכתר אור כאשר הנר. כי

 כנגד למטה ואחוריו המאציל, כנגד למעלה פניו
 חוזר אור מקבלת החכמד, אז הנר, החכמה,

 לבד, א׳ אחור ע״י המאציל מן הנמשך ההוא
 גם החכמה בעלות אמנם הכתר. אחור שהיא

 אחוריה אז תתד״פך היא וגם המאציל, אל היא
 החוזר אור הבינר, מקבלת אז הבינה, אל למטה

 אתור שהם אחוריים: ב׳ דרך מד,מאציל הנמשך
 הספירות, בכל וכעד״ז החכמה. ואחור הכתר,

 לה הנמשך אור תקבל המלכות כי שנמצא עד
 כי נתב״ל, וכבר אחוריים. ט׳ דרך המאציל, מן

 שנתרבו מה כל א״כ דינין, הם האחוריים אור
 ויותר קשה דין הנמשך האור יר,יד, האחוריים,

 אחוריים, ריבוי בענין א׳ חילוק זה והרי חזק,
מעוטן. או

 איכות בענין אחר, חילוק יש עוד והנר.
 שאין שוין, כולן שאין בעצמן, אחוריים
 גבורד״ של לאחוריים דומין חסד, של אחוריים

 עד קשים דינין הם גבורד, של האחוריים כי
 אשר הדינין בחי׳ ספי׳, בכל וכעד״ז מאד.

 הת״ת, ספי׳ כי לזה. זה שוין אינם באחוריהם,
 הגבורה, של אחוריים דרך האור מקבל אשר
 מאשר יותר מאד, עד קשה דין ד,ד,וא אור יהיה

 שיתד,וו החילוקים כפי ונמצא ממנו. למעלה
 דרך נמשך אם לו, הנמשך ד,ד,וא החוזר באור

 דרך יהיה אם או מועטים, או רבים, אחוריים
יד,יה ד,ד,וא בערך קשים, או ממותקים, אחוריים
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 רה דיו או קשה, דיו או ההוא, החוזר אור
 רבים אחרים פרטים בזה וכיוצא ממוצע, דיו אי

 היו האלו, העניינים כל והנה מעצמו. מובנים
 הטעמים (נ״א העקודים בעולם הי״ם באלו
 העקודים) בעולם באלו, ההוא בערך היה האלו,
 וחוזר, ישר אור בחי׳ היטב, שנבין כדי והנה
 בזו״ו, זה למציאות לן אבאר ואחור, מנים

השאר. אל תקיש ומשם

ח פרק

 כפי ופנימיות. וחיצוניות ופנים. אחור ענין
 דבר שהכל מוכרה, ח) הנראה, שמוכרח) (מה
 הוא למטה, להאיר האור שבהתפשט והענין, א׳.

 לתועלת), (ל״ג תוספת, להשפיע חשק לו שיש
 עד היה שלא מה בתחתונים, חדשות נשמות

 כי גמורים, (א) רחמים האור יהיה וא״כ עתה.
 היה לא הרחמים, אל ראויים שהתחתונים לולי
 נשמות, תוספת להאיר למסה, ומתפשט יורד
 אור Hזר אור נקרא ולכן עתה, ער היו שלא
 דרכו כן כי לתתא, מעילא ביושר שבא ישר,

 החסד ומטבע בתחתונים, לר,איר דושרו
 ונקרא בעולם, מטיבים להיות הוא, ורורחמים

 אור ונקרא הנ״ל, לסיבר. ג״כ רחמים, של אור
 שד,יא לזולתו, להשפיע הזכר דרך כן כי זכר,

 לר,שפיע הוא הזכר, של טבע כי ועוד, הנקבת
 כי הפגים, אור ונקרא ממש, חדשות נשמות

 אל מאירים ובפנים יפד» בעץ מביס הוא
 אור ונקרא אליהם, פניו הופל וע״כ התחתונים,

ת מזווג הנשמות שהרי פנימיות, של  המימי
 הד״ה. של שמות והם 4באינ המוזזץ של

דין. המורים אלר,ים, שמות ולא רהנד* המודים

 האורות ראדם, התחתונים כשאין אמנם
 לד,איר רוצים שאינם למעלר» וחוזרין מסתלקים,

חפח לא עכ״ז, אמנם לממד״  ב״ה המאציל י
 שיעור לתחתונים, ומאיר העולם, בהשחתת

 ולא בלבד, לעצמן הראוי ושפע ומזון חיות
 שהשפעת וכיון חדשות, נשמות תום׳ לד,מיא

 אליר,ם ממשיד הוא הנה רצונו, בלתי זה אור
 לחיות מספיק אור שהוא בלבד, מחיצתיותו אור

 אור נקרא ע״כ יותר, ולא חכתזן, די העולמות,
 פניו היפר שהוא האחור, אור ונקרא חיצוניוו^

 ומאיר ט) לצבי, דודי דומד, בסוד עמד,ם, בכעס
 ואינו מסתלק, היותו עם ההכרח, אור להם
 אל האחוריים בד,פיכת אלא האור, לד,ם נותן

 ונקרא זו, לסבה דין אור ונקרא התחתונים.
 למעלר» ור״סתלקות חזרתו בעת כי חוזר, אור

 לחם נמשו אז גתל, שפע בהם להשפיע שלא
הזו^ ההכרחי אור

הג״ל, ע״ד סבות. לב׳ נקבר״ אור ונקרא
 שמקבלת הנקבר^ טבע כדרך שהוא לפי אם

 Tלד.ול כח בד, שאין בסיבה ואם משפעת. ואינה
 כמ״ש לבד, ד,מזמ בחי׳ א1>מ הזכר, כמו נשמתין,

 אלחינ^ שמות והם וגר, לביתר, סח* ותתן
דין. שד,וא

 כמעם ישר שאור אחר, חילוק עוד יש גם
 ולד,שפיע לרדת כדי ממקומו נפרד שד,וא

 ומלאים פשוטות שלהם הויו״ת לכן לתחתונים,
 אמנם מזו. זו נפרדות באותיות הוירת הם כולם
 אל״ד* א״ל, א׳, כזה: י) רבוע הוא החוזר, אור

 מחוברים, הם האותיות Tשתם אלהי״ם. אלרי״י,
 עד בזו, זו ומחוברים עולין שהם להורות

 רצונם כי ומאציל* שרשם עם שמתחברין
התחתונים. מן להסתלק

השמש
ש״ם. נימי בפנים פנים וכן זכרי* אורות שד,ם אותיות בט״ו ברבוע, אלד,ים ג׳ אחור, (א)

 מנים סוד מה חסדי* ה׳ בסוד ע״ב, פעמים ה׳ ה׳ שהם ת״ל, גי׳ אחור, פעמים וב׳ שלו.
כת״י. שמש בפנים. מ״* ס״ג ע״ב גימ׳ ופנים אלד,ים. פעמים

מקומות ומראח חגוזות
ובשער ואתחנן פרשת הסעות בספר עי׳ י) ג. פרק ח״ב א׳ שער שעריס מבוא עי׳ ח)
o ובסיס רל״ה אות שפות זהר עי׳ פ) r פנרס עם בע׳ח חפבואר א׳ פרק נעועין רפ׳ח 

ד. אות פס״ו ח״ג תע׳׳ס «ף דודי. ברה פאפר



ח׳ פרק עקודים וער8׳ ו׳ שער א״ק א׳ היכל

בהי׳ של המוחין כ־ כ) אהד, ח־לוק יש גם
 הגורמים הם מהכמה, הבאים בז״א, אשר חיה
 והם הרשות, נשנית להוציא כרי זו״ן׳ זווג

 מצר רז״א והמוחין זכר, הוא כי כנים, גחינת
נקבה. והם אחור ■ינין הם נשמה, הנקרא אימא

 הענין אמיתות מאוד, להבין צריך והנה,
 התפשכות יקראו באורות כי ואחור, פנים

 נקרא ובכלים, וחוזר. יושר ונקרא והסתלקות,
 פנים שייך לא שבאור דהייני ואחיר. פנים

 כולל שהוא ודאי, אמנם פנ״מיה. שהכל ואחור,
 למכה, ויורד מתפשט ובהיותו ורחמים, דין

כ יושר. אור נקרא לו, הראוי במקום ונכנס
 חוזר וכשהוא שבו, הרחמים בבחי׳ מאיר הוא

 למעלה שם בהיותו במקומו, מאיר אז לעלות,
 הכלי ואז חוזר, אור הנקרא שבו, דינין בבחי׳

 אור מקבל בהיותו כמו דפנים, כלי יקרא לא
דאחור. כלי יקרא רק יושר,

פב״פ, שעומדין זו״ן בענין מ״ש כי נמצא,
 דזי׳א המוחין שכשבאו הוא, הענין אז אב״א, או

 ההוא האור אז שבו, דחכטה חיה בחי׳ שהם
 שהם עצמן, המוחין אלו שהם יושר, נקרא
 פב״פ. נקרא, שלהם הכלים ואז לנשמד,. נשמה

 שהם חכמה, בבהי׳ מוחין לו שאין זמן כל אך
ובהכרה למעלה, ומסתלק שלו, יושר אור עיקר

 אור בו) מאיר אז (נ״א בבהי׳ בו מאיר שמשם
 האור חלקי שאר שהוא הדינין, שהם חוזר,

 הז״א ואז ולמטה, חיה מדריגת שמתחת א, ז׳
 שלו, אחוריים של בכלי ומקבל אב״א, עומד

להזדווג. יכול אינו ואז
 יצא אדה״ר, של שהנשמד, בזוד,ר, ומ״ש

 במקום למעלה זו״ן שעלו ר״ל אב״א, מזווג
ושם ישר, אור ל) המוחין קבלו ושם אר׳א,
אין אמנם ונזדווגו. פב״פ בבחי׳ כליהם חזרו
 התפשטות בסוד המוחין, אוו־ לקבל כח, בהם

 בעמדם כי יושר. אור נקרא שאז במקומו, למטה
 למטה וע״כ חוזר, אור רק מקבלים אינן למטה,

 ואמנם פב״פ. הם אז וכשיעלו אב״א, רק אינו
 הללו) בבחי׳ שהם מה (נ״א בחי׳ ב׳ הם כה

מד, צ״ע בכלים בין באורות, בין הללו,
(א). ענינם

נר״ן שהם צלם, בחי׳ שג׳ לומר, ואפשר
 שהם: הפנימים, בחי׳ ג׳ הם דז״א, שבמוחין

 כי כנודע פנימים, וכולם ומוחין, יניקה, עיבור,
 למה לזה, שקשה אלא פנימים. הם המוחין

 שהם בחי׳, ב׳ אלו רק לחיצוניות נשאר לא
 שבחינת לומר, אפשר או לבד. ויניקה עיבור
 חיד, מבחי׳ מוחין לז״א כשבאין הוא הפנים
בינה שאפי׳ כנ״ל, בחכמה) (נ״א חככה׳ שהוא

ש מ ש ה
ב׳ רק בכאן, מצינו שלא מה ר״ל, (א)

 פב״פ ובכלים וחוזר, יושר שהוא באורות, בחי׳
 איך צ״ע, וחיצוניות. פנימיות הם וד,ם ואב׳׳א,

 בפב״פ, בחי׳ וג׳ באב״א, בחי׳ ג׳ נזכר לא
 וחיצוניות, פנימיות בשער אצלינו כמבואר

 בחיצוניות, ומוחין, ויניקה, עיבח־, הם: ג׳ כי
 פב׳־פ, ונק׳ בפנימיות, וכנגדם אב״א, ונקרא
 נר״ן בחי׳ שג׳ ולומר, כמתרץ בא ואפ״ל

 דפנימי. ו-מוחין ויניקה עיבור בחי׳ הם דבצלם,
 רק לחיצוניות נשאר שלא לזה, שקשה אלא

 שהוא דנר״ן הצלם כי ויניקה, עיבור בחי׳, ב׳
 הצלם כי מ״ש, ולפי לי״ס. משלימו הוא המוחין
נשאר לא א״כ דפנימיות, בחי׳ ג׳ הוא דנר״ן

 ואה״כ ויניקה. עיבור בהי׳ ב׳ רק לחיצוניות
 לומר, אפשר או באומרו הב׳, התירוץ תירץ

 דחיה מוחין לז״א כשבאים הוא, הפנים שבחי׳
 הג׳ הבחי׳ הוא דנר״ן הצלם לעולם ר״ל וכו׳,

 החיד.י:עשו ומבחינת המוחין, שהוא דהיצוניות,
 ראיה ועוד וכר, לזה וראיה הפנימית. כל

 דנר״ן צלם כי מבעיא לא כי וכר. מזה גדולה
 בבא ־!פילו אלא אב״א, והם דחיצוניות, מוחין
 האמיתי, במקומה למעלה יקבלוד, לא אם החיה,

 לגמרי, דז״א הפנימיות נשלם לא בחול, כגון
 בשבת, כגון למעלה, במקומה לקבלה עליתו עד
גמור. דזו״ן זיווג הוא ואז

ת מקומות ומראה הגהו
פ״ה. סדח ושער ס׳׳א ומ״ד מין בשער עיי׳ ל) פ״ד. ה״ג א׳ שער שערים מבוא עי׳ כ)



 חי פר?ן עהודים «ער ו׳ פוער א״ק היכל א׳ היכל
צאא׳ פר? פסי ולא ממי פוער ז׳ שער

 להוליד יכולה שאמה החכמה, בערו אחור, נק*
 וא״כ הזכר. שד,וא בחכמד, אלא חדשוו^ נשמות

 בחי׳ לו היות אחר רק לז״א, פגים בחי׳ איו
 .Tלהול יכול ואז דאבא, מוחין שד,ם חיה,

 מקיפים שהם כהנים, ברכת מעניו לזר, וראיה
 ולאד״ ז״א זווג שהוא ויעבור, קודם אבא, דצלם
 ועוד בנפ״א. ורחל, דיעקב הזווג בא ואח״ב
 החיצוניף כי שזכרנו אפי׳ כי מזה, גדולה ראיד,

 תחתון, של הפנים הם עליון, של רד,אחוריים
 ורחל, ביעקב אלא עצמו, בז״א זווג אינו ואז

 וגיל כהנים. בברכת ג״כ דאבא צלם יש עכ״ז,
 היה אז עצמו, דז״א הזווג היר. שאלו הטעם,

 למעלה דאו״א בצלם שעולד. שבו^ כעין
 יורד עתה אד האמיתי. ובמקומם בבחיגותיד,ן,

 לז״א, גמורים מוחין ואינם למטה, הצלם מ)
 פנים. ונקרא גמורים, הם יעקב בערן ועכ*ז
 מהתיקונים, נודע שהרי זד» בדבר ועיין

 אשד הפנימים) (נ׳׳א הפנימיות, ז*א שנשמת
 והוא דאלפין, מ״ה שם הוא אדם) (נקרא עליו

 כי ח״א, חכמה בחי׳ והוא מ״ד״ כ״ח בחכמד,
דיודיץ. ע״ב הוא דאבא, עילאד, חכמה

מ״ד, ירידת (העלאת) ענין תבין בזה גם
 שמ״ד וד,ענץ, נ) כנודע. בז״א, מ״ד, שם ע״י

 גשמות כהוצאות הטפה הוא) (נ*א שד,יא
 הזכר, ע״ש אלא אותה, מוריד אינו זזדשות,

 דמיר, הנ״ל שם ע״י (נ״א דז״א, החכמה שהוא
 שבו, ההיד, שהוא בד׳א) ההכמד. שם שהוא
 רק יניקד״ w עיבור, בבחי׳ החכמה זו ואינד•

ח״א. היד, בבחי׳ הנזכר החכמד,
r שם כי נודע, וד.נד, a •הוא מ״ן, המעלד 

 דיודי״ן, ע״ב משם דכורא, ושרשו ם) בנימין,
 ההסד ור,נה חסד. כמנץ והוא חכמר״ שהוא

 אבא זווג לבויד מ״ז לד.עלות יכול שבע״ב,
 חכמת שהוא מאבא הז*א אל נמשך וזה ואמת

 בחי׳ שהוא ממש, זכר הוא כי רוחא, נקרא לכן
ת בחי׳ הזכר והנד, ע) ז״א. שהוא תח, הי

 אותיות ג׳ שהוא ואפשר גר״ן. מקיפי ג׳ שהוא
כנ״ל. דאבא, צלם

 רק כפשוטו, אינו אב״ת וזווג פ) ״rהגד,
ת הזווג כי פיחשו, דע,  ומוריד Tמול שהזכר הי

 וכשד,ם הברורין, של מין מעלד, וד,נוק׳ מיד,
ת עדיין  ואין מין, לברר כח עדיין בה אין אבי
 וא״כ לד,עלות מין שלה בד,יםוד) (נ״א ביסוד

v צריד, ולזה הזווג, יד,יה איך ,w עולין שניד,ן 
 מין מעלד, היא ואז עילאין, או״א למקום זוין

 מיד, Tמור וד,וא דבינה, עצמן) (ניא עצמה
 (נ״א פבית שניוס שחוזרין ודאי שם< ובהיותם

 א״א כי שלחת צ) הזמג לצויד ,ם)Tפנ
 עדיין למטה, ובד,יותן מבית לא אם להזדתג,

 פב״ת עומדין לד,מתן גמור, תיקץ להם אין
 ההיצתים בהם יתאהזו שלא הקליפות מחמת

ת עד למעלד, עלו pל מזכר. באחוריית ד  א
 הקליפות פחד שם זד־ן כי פב״ת התרים ושם
 עצמת דכינה מין עיי מזדווגית שם ואז

 בסוד אותן ומעלה שלד״ ביסוד היא שלקחה
 ואינו עליץ, הוא זד״ זווג כמעט כי נמצת מין.

ת עיש רק שמת על נקרא  כה עיי שהרי אוי
 שנגמר ואהד מזדווגית הם ,pעצ שלהם מין

ת בבחי׳ תיקתם  למטח לד,עת ויכולין פבי
ת במקומם  מין, להעלות יכולת בה יש אז פבי

ת זתג נקרא תד, פני

השביעי שער

פרקית ח׳ ונו מטי ולא מטי שער

X סדק

ת באודן• בארנו כבר ק) כי  האצילות כי ג
 ברודית נקודית עקודית להיות התחיל העליון,

מ לבאר נחזור ועתר, »  מציאות ונבאר באורן•, ה
ת מה העקודית ענינ

מקומוה ומרווח חגחות
פית ה״ב שיא סבויש עי׳ הזכיד והנה נ״א ע) ובשער קכ״ך ח* Ton עולת עי' ם)
 פית rw סין שער עי׳ פ) ומיד. נדן שער עי׳ נ) ס״ד דף ח״ב הפונות
פה״י. שלהם ל״ג נ״א צ) במשובה י״ד חלק זדם בוזלמוד עי׳ ם)
ש׳. ענף פפיס עס בעיה נמנאי זה פרק ק) פ׳א. אות המלות <פידוש

ה׳ אות פ״א היד תע״ם



א׳ פרי, מטי ולא מטי שער ז׳ שער א״ל! היכל א׳ היכלצב

 האור היה לא העקודים, מציאות קודם הנה
 היה לא כי כלי, בשום להתלבש יכול העליון
 בלתי האור היה ושם לסובלו, בכלים יכולת

 האור התפשטות שהגיע עד בכלי, מתלבש
 נעשה ושם העקודים, בחי׳ אל הד״וא, הגדול

 ואז ההוא, הגדול האור אל א׳, כלי מציאות
 מציאות איזה בו להיות (א) האצילות, התחיל
 הדבר להיות יכול היה שלא מה האור, הגבלת

עתה, עד
 החלקים של כולו האור היד, תחלה אמנם,

 א׳ כלי תוך נעלמים כולם לאצילות, המגיעים
 כתר של כלי בחי׳ בו היה הכלי ואותו לבד,

 מבחי׳ למטה, יותר האור נתפשט אח״כ העליון.
 כלים, י׳ נעשים ואז עקודים, הנקדא הנ״ל

 פי׳, דכתר. כלים בחי׳ בסוד עדיין כולם אך
 נכללת היא מהי״ס, ספי׳ כל כי הוא, שידוע
 (נ״א ואותו כתר, בחי׳ א׳ בבל ויש מי״ס,
 הי׳ למציאת שנוגעין הכלים, של חלק אמנם)
 להעשות יכולת בהם היה הי״ס, של כתרים

 כולם, הי״ס כל נגנזים היו ושם כלים, בד,ם
 להעשות יכולים היו לא הספי׳, חלקי שאר כי

 לסבול יכלו לא שלהם הכלים כי כלים, בד,ם
 נקודים. הנק׳ ר) היציאה וזה עדיין, ההוא האור
 אצי׳. קודם נקודות, יו״ד קורין שאנו מה וד,וא

 בבחי׳ אצי' נקודות לי׳ (נ״א העקודים ובחי׳
 לבדה, א׳ נקודה. נקרא בראשונה, העקודים)

בע״ה. כמ״ש האצי׳, סוד נעשה ואח״ב
ענינו. מה העקודים, מציאות לבאר ונתחיל

 הראוי חלק הוא אשר העליון, האור כי דע•
 אע״פ הי״ס, כח בו יש אשר באצי׳, להתלבש

 אחר רק אורות, י׳ היותם ניכר לא שעדיי!
שהכח ודאי, אמנם בע״ה. וכמ״ש העקודים, גמר

 לפי רק תחלה׳ בד,ם היד, אלו אורות י׳ ־:ל
 ניכר היה לא הכלי, תוך נגבל האור היה שלא

י׳. היותן מציאת עדיין
 להוציא העליון, המאציל רצה כאשר והנה,

 עשה, מד, עקודים, הנקרא ההיא, הכלים בחי׳
 סיום מציאות עד למטה, שלו האור המשיך
 עקודים, בחי׳ ממנו נעשה להיות הראוי שיעור,
 ונסתלק חזר שהמשיכו, ואחר הטבור. עד שהוא
 הוא, ונודע בפד,. במקורו למעלה ההיא האור

 ונעלם, וחוזר מתפשט, כשהוא העליון, האור כי
 אותו והנה בהכרח. למטה חותם רושם מנית

 כאשר למטה, הנשאר הרשימו שהוא האור,
 נשאר אז במקורו, ונעלם עליון אור נסתלק

 ההוא, עליון אור בלתי למטה, הד׳וא רשימו אור
 עליון, אור ממנו התרחקו ע״י ואז (הנסתלק)

 הנשאר, אור באותו) (נ״א אותו נעשה אז
 האור התפשטות סיבת כי כלי. בחינת ונתהווד,

כלי. מציאות להעשות גרם אח״כ, והסתלקותו
 היד, ונסתלק, חזר הא׳ האור שכאשר ולפי

 מציאות כל לכן א׳, וברגע אחת בבת מסתלק
 כלי מציאות (רק) נעשה (מהם) הנשאר, אור
 כי (ב) כתר. הנקרא כלי בחי׳ נקרא וד,וא א׳,

 עדיין כי בי״ס, נבדל היה לא עליון האור עדיין
 כתר, שנקרא ומה י״ס, היותן ניכר היר, לא
 הכתר לעולם כי הוא, הטעם אחרת. ספירד, ולא

(ג) המאציל. אל קרוב
 המאציל, האציל אשר הראשון הכלי והנה

 אח״כ. שהאציל מה אך בוודאי. כתר נקרא
כר. חו״ב יקראו אז כתר, הנקרא הכלי עי״ז
 כתרים, י׳ בסוד כולם עדיין עתד, אך (ד)

 חלקי שאר נעשה אז ש) הב׳, התפשטות ואחר
המאציל שהאציל הכלי דבר, סוף (ה) הספי׳.

ש מ ש ה
 כלים להתאצל אח״כ כשיחזרו נ״ב, (ה) עולם הוא אמנם האצילות זה נ״ב, (א)
כלים יתהוו אז האלו, כתרים הי׳ ע״י אחרים, העקודים. עולם נקרא וזה נ״ב (ב) העקודים.
התחתונים, חלקים הט׳ שהם הי״ס, חלקי לשאר הספי׳. משאר יותר ג״ב (ג)
כנז׳׳ל. וספי׳ ספי׳ שבכל נקודים. נקרא וזה נ״ב (ד)

מקומות ומראה הגהות
חלקי שאר נעשה אז ל״ג נ״א ט׳ ענף סוף (כת״י). המציאות נ״א ר)
(כ״י). הספירות מאירות בפנים עי׳ התקין בעולם היינו ש)
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לבד. כתר בחינת אלא יקרא לא ומנליון,
 של ההסתלקות זה מציאות עתד» באר1ת)ו

 שמציאות נעריד, כאשר הנה כי העלמז• האור
^ בהכרח הנה האור, כל שכולל הכלי זה  ד

 חלקים בו יהיה ממנו, האור מסתלק כאשר
 [המסתלק ההוא, האור אל להביט הראוייו

 הבסת מהם יתרחק מהם, ובהתדחקו מהם]
 והמשל התרחקו. שיצור כסי מנים, אל פנים
 של הי׳, מהחלק מסתלק האור כאשר כי בזד-
 בחינת בשם אח״כ יקרא אשר הזד» הכלי

 הכלי מן הי׳ החלק אותו הנר. כמ״ש, מלכוון
^ ר  הר.וא, האור מהם נסתלק ממנו אשר ה
 סניו הסד הכלי ואז כנ״ל, כלי, נצשר, שעי״כ
 בד.סרדו כלי, בהי׳ עתר. שנעשד, כית כי למטר-

p לד.סתכל יכולת בו אין שלו, האור שורש 
 בחי׳ שנעשר. אחר סניו הוסו ואז סב*» בו

 שנתרחק עליון באור מסתכל אינו ואז כלי,
ד אלא ממנו, אחור. רי

 אחור עתה יקרא העליון. האור גם והנה
^י ויהיה הסתלקותו, בעת  הר.וא האור עם ה

 ר׳ב, הר.וא האור נסתלק אשר ואחרי אב׳א,
 בחי׳ אח״כ יקרא אשר א׳, חלק שיעוד עוד

 *ittiT הזה החלק גם אז מכולו, ונסתלק היסוד,
 לקבלו, יוכל לא כי העלית, האור p «יו
 Jמלכוו הנקרא ראשתר. [כלי] בחי׳ גם ואז
P לר.פוו תוכל ממנר., נתרחק שריאור כיון P 

t ואז למעלד- ,t. רק סב״* מסוד המלכות 
אב״א. עלית אזר עם היסוד

ההוד, של אוד בחי׳ יסתלק כאשר וכן
 ואז העלית, האור עם אב״א .יד.T הזמר אז

 דpוי ההוד ויהיר, הד,וד. אל «יו הסו היסוד
 המלכות «י באחור, סנים תר,יה ומלכות סב״*

 הססימת וחשק תאתת כי יסוד, מאזורי
 הקחבה הססי׳ אך האוד, אל «יד,ם להחזיר

 »כל לא ו]pמ מסתלק [אשר האוד, אל
^ ח ה  מהאור שיתרחק עד אליו, סניו עדיין ל
 האור יסתלק כאשר וכן אח* ססירד, שיעוד
 אוד עם אב״* יהיה הנצח אז הנצח, מבחי׳

ד ד,ד.וד, עם וסב״ס העלית, « ם יהיה ד «י

 באהוד סניס ג״כ ומלכות ד,ד,וד, עם באהוד
 מכל האור שתסתלק עד עד״ז, וכן היסוד, עם
ם הספירות כל יהיו ואז, הכלי, חלקי י׳  «י

 הכתר אד עליונה׳ באחור תחתונה פני באחור,
 האוד עם הכתר כי פב״ס, יד,יו החכ%. עם

 ובזה הנ״ל. לטעם באחור אחור הם [העליון]
pסב״ס. יהיו וחכמה שכתר כרח

 נתד,ת יאיד הסתלקו* סוד ביארנו הרי
 בכלי היות שביארנו אע״ס ם,pא עי״ז. הכלים

«י לא וכר, דסוד מלטת כלי מציאות זד-  ם
 היכר יש לא שעדיין כיון כלים. י׳ יקראו זה

 רק ביחד, נסתלק האור כי וג״כ י״* להיותן
* הענין  חלקים אשר אחד, ארוד כלי כדמתן הו

 החלקים של התרחקות כפי שד* אינם שלו
 מציאות ביארנו. והרי קצתם. אל מקצתם הד,*
 בתי׳, ב׳ והם .wוד,םתלקו והתפשמ», האור
האל. כעזרת כמ״ש

 אחר, וד,סתלקות תpהתפש יש ועתר,
 בחי׳. ד׳ pישלי ואז בע״* יתבאר כאשר
* והענין * הכלי בחי׳ נשלם שכאשר הו  הז
 כאשר אז האוד, הסתלקות ע״י כלי, ונעשד,
 אורות בחי׳ ישאר אז בו, לד,תפשט האור יחזור

 זה בכלי האוד נתסשט כאשד אמנם וכלי*
 מלה או הא׳, כסדר owmp אינו כ׳. פעם

ש ונעל* p בזוד,ר וד o חב׳ ואלו מסי. ולא 
 בחי׳ (נ״א וד,םתלקות התפשמת נקראו בחי׳,

 חנ״ל, ת)pוהתמש הסתלקות יקראו שניים
בחי׳. הד׳ pיושל שבהם

 הכלי תוו האור מטי תחלה כי והענמ,
p מסתלק ואח״כ הכתר, של o,ספי ואח״ב ו 

 לד,סתל* ז״כ1א וחזר חכם* של בכלי האור
 נקרא ואז) (נ״א תה כלי* י׳ בכל עשה וכן
 יש ולעולם תמיד. בזוהר הנזכר מטי ולא מטי

 ולהאיר, להביא) (נ״א לבא ההוא האור בטבע
 הנר, שלד,בת בטבע שיש pכ מסתלק. ואח״ב
 ההוא. האור ת»ד נשאר וכן מתנועע* שהיא
 פי עקודי* הנקרא האלו, בכלים מול״ם להיות
 לסבול חזה בכלי כח אין א׳, בכלי היותן לסבת
חורי סטי. ולא סטי בהיותו לא אם האור.

mBipD וסרווזז וזגחות
)9»ו0וד&וווזוו חלק יק1 נתל&וד וי0&ת חקוק סיף עד סכקן ת) פ*?*1ו11ך
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 ראי, התפשטות שהם: בחיי, ד בזה בארנו
והסתלקותו. הב/ והתפשטות והסתלקותו.

הב/ והסתלקות התפשטות שזה בארנו, וגם
 ההוא הכלי נקרא ולכן מטי, ולא מטי נקרא

 ועוקד מקשר והוא א׳, כלי שהוא לפי עקודים,
 הכלי איך נתבאר, ג״כ ובזה בתוכי. אורות י׳

 לפי יי, נקרא וד,אורות לבדו, א׳ כלי נקרא
 לעשות א׳ סילוק (יש א) האור שכשנסתלק

 כלים נעשה ההוא הסתלקות (נ״א כנ׳יל הכלי
 הכל ולכן) אחת בבת האור נסתלק ואז כנ״ל)
 משא״כ כלים. י׳ ולא לבד, א' כלי נקרא

 ד,תפשט‘' יחזרו שכאשר שבתוכם, באורות
 הנה הבי, התפשטות שהוא האמיתי, התפשטות

 כמו הכלי, בתוך א׳ בפעם מתפשט אינו
 וי׳ יציאות, י׳ ויוצא, נכנס אלא שנסתלק.
 וא' בכתר, א׳ פעמים: י׳ ויוצא נכנס הכנסות,
 אורות, י׳ נקרא זו ולסיבר, בכולם. וכן בחכמה,

 א/ הסתלקות ע״י נעשה, א׳ בבת הכלי אבל
 וד,נה א׳. כלי יקרא ולכן אחת, בפעם שנסתלק

 הוי׳׳ה. אותיות ד׳ מציאות הם אלו, בהי׳ ד׳
 הם ה׳, וד,׳ התפשטות. בהי׳ ב׳ הם י״ו כי
 הד׳׳ה שם כי ידעת, וכבר הסתלקות. בהי׳ ב׳

 לפי והטעם, ולמטה. מהכמה אלא מתהיל אינו
 ולמטה, מחכמה אלא שייכים לא אלו, בחי׳ שד׳
 בלבד, בחי׳ ב׳ רק בו, יש לא בכתר, אבל

 ה׳ ביה כי וז״ס, יהו׳׳ה. י״ה, נקרא, וכנגדן
 ולברוא לצייר התחיל שבהם לפי עולמים. צור
 אשר עקודים. סוד שהוא מתחלה, העולם את
 והוי׳׳ה בכתר, י״ה כי הוי׳׳ה. י״ה סוד, הם

כולם. פרצופים ב) בשאר
 ד׳ בה יש בט״ס, למטה הנה כי וד.טעם,

 כינוי יגרום עצמו זה אשר (האור, חסרונות.
 לקרות לשיוכל העליון, באור השם שינוי] [נ״א
 ואלו ג) אשר) אלו, חסרונות לד׳ הוי״ה בשם
 אז כי פ׳׳א, האור התפשטות הוא הא׳, הם:

 מכולם, ראשון בכתר, להתפשט האור התחיל
מאותו חסרים היו ממנו, שלמטה הט׳ כל ואז

 במציאות האור שנתהווה בעת כי זה באופן אור,
 זה והרי חסרים, היו השאר כל עדיין הכתר,
 ואין כלים, בט׳ הא׳, בהתפשטות א׳, חסרון
בכתר. נווזג זה חסרון

 ב פ׳ זה חסרון יהיה הב׳, בהתפשטות גם
 בט״ס, חסרונות ב׳ שיש הרי בכתי־. ולא בטיס

 לא אור, שום נאצל לא כאשר כי בכתר. ולא
 זה כבר שהתחיל אחר אך חסרון, זה יקרא
 ט׳׳ס אז תחלה, בכתר ונתפשט להתפשט, האיר

 הכתר אור שקדם לפי ההיא, האיר חסרי יקראו
 נוהגים) (היו אחרים, חסרונות הב׳ אך אליהם.

 בהי׳ ב׳ והוא בט״ס, בין בכתר בין הם
 אי בין אמיתי, חסרון נקרא זה כי הסתלקות,

עצמו. הכתר אל ובין חט״ם,
 נקראו אלו בחי׳ כי מ״ש, זה ענין ונבאר

 ד.פ׳ ז׳׳ם כי והענין, עולמים. צור ה׳ בי״ה כי
 לדקדק ויש שמו, בי״ה בערבות לרוכב סולו

 אך שמו. בי״ה מאי שמו, י״ה דהול׳ל בפסוק,
 וזהו בי׳׳ה, כלול השם כל כי הוא, הענין
דד הוא במילואו, י״ה כי שמו. בי״ה  ה״א, י

 הוא בי׳׳ה כי הרי, הוי׳׳ה. שהוא כ״ו, גימטריא
 איך לרמז בכתר, י״ה ושם ממש, הד׳׳ה שם

 אותיות ד׳ כל כלולין ובו הוי״ה, שם יצא ממנו
ב פרק הוי״ה•

 צריך מטי, ולא מטי מציאות ד) אמנם
 ‘מתחיי תחלה כי ונאמר, ענינו. מה היטב, לבאר
 בי, כלולים אורות הט׳ וכל בכתר, לבא האור

 בחי׳ (נ״א מטי, לא בחי׳ להיות חזר ואח״כ
 הכתר, אל המגיע אור משם, ויצא שחזר מול״מ)

 בכתר, נשארים היו אחרים, אורות הט׳ אך
 לא אשר בעת ואז לסובלם. בכתר כח יש כי

 אל כתר ממשיך אז אליו, האור בכתר מטי
 ונתנם אורות, הט׳ את כנ״ל, פב״פ החכמה
 שקבלה אחר פניד» הפכה החכמה ואז בחכמה.

 לבדה, הארה פב״ם, לבינה ומאירה אורות׳ ד,ט׳
 את (נ-א הח׳ את עדיין לה נותנת אינה אבל
אורות. הז׳)

ת מקומות ומראה הגהו
כ׳ז. ל״ג נ״א ג) (כ״י). ספירות נ״א ב) נעשה ההוא הסתלקות לסנת אשר א׳ בסילוק א)

ה־ חלק ע״ס בתלמוד מתבאר זד. סרק ד) כולו ההוא האור הסתלקות היה אז הנזכר כלי
וד.לאה. ל״ה אות מן (ודו). וכו׳ ולכן אחד בסעס



צהג׳ פרה סמי ולוו מ»י ז׳ «ער א״י! היעל א׳ ח־על

ככתר. סטי להיות הכתר, אור חזר אח״כ
 מהמת בכתר, להתעלם חזר החכמד״ אור ואז

 כלי ואז הכתר, עם להתחבר לה שיש החשק
 האור את לו ונתן הכתר, אל פניו הפל חכמה
 בחכמר״ [שהיה! שהוא הבינה, אור אך שלו,
 הבנים חשק מחמת בכתר, ערו עולה אינה
אמם. שהיא

 פנים חזרת מציאות אין כי ביארנו. וכבר
 עצמן, באורות אבל כלים. בבחי׳ רק ואחור,

 התפשטות רק ואחור, פנים בהם יצדק לא
. והסתלקות.
פניו, הכמה של כלי הפכו אחרי ואמנם.

 אח״כ הנה שלו, האור שם ועלה הכתר. נגד
 לה ונתן הבינה. נגד למטה פניו והפך חזר
 נתמת כל כי ודע, אורות. הז׳) (ג״א הח׳ את

פב״ס. בבחי׳ לעולם הוא אורות,
 למטה להאיר פניה הפכה לא הבינה ואגעם

 לקבל ובו״ק. בחסד, כח היה לא פי בחסד.
 יש הלא כי אב״א. רק פב״פ, כזה גדול אוד
 שהוא ד,בינד» אור ועוד הדק, של אור כאן

 לא כאשר תהלד» אך יחד. מכולם גדולה יותר
 לחכמד״ שנתנה רק בבינה, אורות עדין היו
 הארה הבינה אל וד,אירד, ,Tפנ חכמה הפכה אז

 בחסד, משא״כ פב״פ. וזהו) יחד (נ״א לבד
 לפי ההב^ האורות לקבל כה בבינה שיש לפי
 האור לגבי בטלים היו תחתונים, אורות שד

 לקבל. שתוכל ודאי שלד! האור וגם שלה,
 גדול שלו שאור פי על אף זמזכמה, של והאור

 ואמא אבא כי JעוT כבר עכ״ז, שלד* מהאור
 לקבל היא ויכולה נפקין. וכחדא שריין כחדא

 הפרש יש כי בחסד, כן שאין מד. החכמד* אוד
מל ואינו בינה, לאור בינו גדול פב״פנ לקבלו י

 לא להיות חזר כאשר כי הענין, אל ונחזור
 ויורד בחכמד* מטי הוא אז הנה בכתר, מסי
 שיש בנים ד.ד כבר ואז בד* חכמה של אור

 ואז לאמ^ צריכץ ואינם 4גדולינ הם בבינד*
 לה שיש חשק מהמת להכמד* עולד. בינה

 הבמד* באור מטי לא נקרא ווה עמד* להדבק
 הד דודדין למסה, סניזה הפכה הבתה כלי ואז

סב״^ 1חם אל כולה וניתנין שבה אורות
 ואז בכתר. הזאר מטי לד.יות חוזר ואח״ב

שיש חשק מחמת jom עולץ שניהם חדב אור

 הבנים בין גדול הרחק שיש נמצא ואז להם.
ם יש כי הג״ר, אור לבין ,^  מרחקים: ב׳ ב

 אור, ביניהם) (נ״א בהם שאין וחכמר* בינד.,
 לא ונקרא לבינד., אז עולו! החסד אור לכן
 ונותן פניו, את החסד כלי הופך ואז בחסד. מטי
בגבורה. למטר, אוחת הר

 הוא ואז בכתר, מטי לא לד,יות חזר אה׳־כ
 נשארת להיות ראוי היה הבינה אז בחכמד* ממי
 החסד אור מחמת אך כבתחלה, בחכמה שם

 עמו. שם להיות יורדת לכן במקומד* אשר
 בינר. כי ידעת וכבר הוא, חסד חפז כי וזד,ו

 אז במקומה, הבינד. ירדה וכאשר הו״א, נקרא
 מטי ונקרא למקומה, ויורד אליד* א״צ החסד
 נקרא וזה בחסד, הגבורד, אור עולה ואז בחסד,

 פניה הגבורה כלי הופכת ואז בגבורד* מטי לא
 חה בת״ת, למטה אורות הה׳ תותנת למטה,
בת״ת מסי נקרא

 הוי לא ואז בכתר. מטי לד.יות חזר אח״כ
 ואז לכתר, ביחד שם עולין ב׳ כי בחדב. מטי
 למקום עולד. הוא כי בחסד, מסי לא הוי

 מרחקים ב׳ מפני בתחלה. כאשר הכינד.
 לא ואז בגבורה, מטי הוי ואז כנ״ל, שביניד.ם

 כגבורה, עולר. הת״ת אור כי בת״ת. מטי הד
 ונותן פניו. הופר הת״ת כלי ואז 4החשי מחמת

בנצח. מסי נקרא חד. בנצח, אורות הד׳
 הד ואז בכתר, מסי לא לד.יות החר אח״כ

 חסד מחמת מטי, הד בבינה גם בחכמה, מטי
 הד ואז 4ה» הסד חפץ כי כנ״ל שם, אשר
 ואז למקומו, חרד חסד אז כי בחסד. מטי ג״כ
 עם עולה חגבורד. כי בגבורה. מטי לא הד

 4בת״ו אוד וחרד בת״ו^ מטי הוי ואז החסד,
 עולה הנצה אור כי כנצח, מטי לא הד ואז
 הופד אז כי בהוד. מטי הד ואז הת״ז^ עם
 ואז להוד. אודות הג׳ ונותן פניו, הנצח כלי

ו היפר ההוד  [ג״א בו. ומאיר היסוד, אל «י
מ בחכמה].  כאשד כי הדק. בכל הענח ו
 ומאירים פניהם הופכים הם בד^ נתנץ האורות
 פניה הפכה שלא היא הפינה דוקא כי למטה,
 הפיגול אוד לקבל בחסד. כה אין כי להטד,

 לקבל יכולה להם יש בעצמם, דם הדק אן
 הדק כל כי מזה, זה חבידו האור את אחד
שדן. הם



כ׳ סדין מטי ולא מטי שער ז׳ שער א״ל, היכל א׳ היכלצו

 מטי לא ואז בכתר, מטי להיות חזר אח״כ
 מטי, לא בחסד גם שם, עולין שניהן כי בחו״ב,

 הוי ואז בגבורה, מטי והוי לבינה, עלה כי
 מסי ולא בנצח׳ מטי הוי ואז בת״ת, מטי לא

 אורות הב׳ ונותן פניו, ההוד הפך ואז בהוד,
 הפך היסוד ואז ביסוד, מטי הוי ואז ליסוד,

הו״ק. בכל כנ״ל למלכות, ומאיר פניו,
 הוי ואז בכתר, מטי לא להיות חזר אח״כ

 בגבורה, מטי לא הוי ואז וחסד, בחו״ב מטי
 ולא בהוד, ומטי בנצח, מטי ויא בת״ת, ומטי
 פניו, הופך ואז בהוד, עלה כי ביסוד, מטי

 הד ואז במקומד״ למטה ?מלכות אור ונותן
ה) במלכוו^ מטי

 שהיא הראשונות, בחי׳ נשלם עוזה והרי
 אורות י׳ כל הגיעו והנה התפשטווב מציאות

 פשוטה. היא הב׳, הבחי׳ ועתה המלכות, עד
 מטי לא ואז בכתר, מטי להיות חזר עתה כי

 בת״ת. מטי ולא בגבורה, ומטי ובחסד, בחר׳ב
 ולא ביסוד, ומטי בהוד. מטי ולא בנצח, ומטי
 והרי כמתחילה. חוזר ואח׳כ במלכות. מטי
 אור חשק לעולם כי הא׳, בחי׳: כמה עתה

 ביסוד, מטי הר וכאשר בעליון, להדבק התחתח
 המלכות, אור אז כי במלכוו^ מטי לא הר

 שאר בכל וכן החשק. מחמת ביסוד, שם עולה
 כאשר כי הבינה, עם החסד מן חוץ הספי׳,

 בחסד, מטי לא הר אז בבינה, מטי לא הוי
 הר אז בבינה, מטי וכשהוא מרחקים. ב׳ מפני
כ  לכל חסד אור שוד, אין כי בחסד, מטי ג'
 בינה שיורד לבד רגע אותו אמנם בינה. אור

 וברגע במקומו־״ החסד מוצאת אז במקומד״
 הם שהו״ק ענין, וזה למקומו. החסד יורד

 בבינה, להדבק יכולים וא־נם א׳. מדריגה בפ״ע,
מג״ר. שהיא

 בענין הוא בג״ר, מטי ולא מטי ענין גם
 שניר,ן עולין אז בכתר, מטי הוא כאשר כי אחר,
 ג׳׳ר נקרא זה, ולטעם בכתר. למעלה הו״ב,

 מטי הוי אז בכתר, מטי וכשלא כאחד. חשובים
 ותד,יה הבינה, שם שתשאר ומד,ראר בחכמה.

הוא חסד חפץ כי משום רק בבינה, מטי לא

שיעור כי דע, גם בבינה. כן גם מטי הוי כנ״ל,
רגע הוא בספי׳, האור מטי לא אשר הזמן
 הסתלקות כי באפו. רגע כי וז״ס, לבד. אחד

ואף זעם, מחמת היה מטי, לא שהוא האור,
 המשך אך כח. בהם שאין התחתונים, מחמת
 לד,חיות למטח, האור חזרת שהוא מטי, בחינת

 מעשה כפי כי שיעור, בהם אין העולמות,
 כפי ברצונו, חיים וזהו יהיה. כך תחתונים,

אדם, בני מעשה כפי ר״ל אז, שיהיה הרצון
ההם. החיים זמן ימשך כך

הא׳ הסתלקות כי ביארנו, לעיל ואמנם
 והנה, כלי. לעשות כדי היה האורות, של

 ב׳, בהתפשטות פ״ב, לבא האורות חזרו כאשר
 הראשון, כעת להתבטל הכלים חוזרים היו הנה
 שבכולם, הראשון אור שישאר הוצרך לכן

 בכלים יכנוס ולא למעלה, הכתר, אור שהוא
 הסדר על לבדם, אורות ט׳ רק באו ולא אלו,
 בינה, ואור הכתר. של בכלי החכמה, אור זה;

 שאור שנמצא, עד עד׳׳ז, וכן חכמת של בכלי
 שלא אחר ועתר״ יסוד. ככלי נכנם מלכות,

 אליו. הנוגע הראשון, אור אותו בכלי, חזר
 אור לו הגיע אלא ממנו, נסתלק תחלה אשר
 הכלים נשארו ע״כ ממנו, קטן זולתו, אחר

כבראשונה. אורות להיות חזרו ולא כלים, בבחי׳
 לכנוס האורות התחילו כאשר והנה,

 נקרא הה בכתר, אורות חט׳ נכנסו אז בכלים,
 המגיע אור נסתלק כך ואחר כנ״ל. בכתר מסי

 מטי לא נקרא וזה החכמה אור שהוא לכתר
 הארכנו כבר כי בזה, להאריך ואין כנ״ל,
ספוקו, די מטי, ולא מטי בחי׳ לעיל

 הס׳ כל נכנסו עתה למה טעם ואמנם,
 בהתפשטות משא׳׳כ הכתר, בכלי יחד אורות
 אור שנכנס כנ״ל, לא׳ א׳ נכנסו כי אחד,

 הזה אור נדחה ואחיב כתר, של בכלי המלכות
 היסוד אור נכנם ואח״כ החכמה, במקום למטה
 אודות י׳ כל שנכנסו עד וכעד׳׳ז, בכתר,

 הנ״ל, עם מובן הוא הטעם כלים, הי׳ כשיעור
 כולם וגם עמזע, הכתר אור שהיה מתחלה כי

כלי בשום כח היה לא לכן מצדו, מאירים היו

מ ומראה הגחומ מו סקו
ו הקדמות שער עי׳ ה) מסי. ולא פסי דדוש ס׳׳ד י



»י ולא ממי «ער ז׳ פוער א״«ן היכל א׳ ודעל rג׳ כ׳ פד? ג t

תוגו לקגל מהמ.  עתר• אנל לגד. וד אור רק נ
 א1ו« הגלי. הוו עהה גנגס אינו הכתר י,נאור
 גגדש למסז^ אחוריו והוסך למעלר.. נשאר
 האוחת גל ליכנם כח יש עתה. לכן גע״ה.
 הנכנםים אותת הס׳ כל כי א׳. כלי תוך גיחד,
 הראשון. הכתר אור מן קטנים הם בכתר, עתר.
 אורות הת׳ כל כשנכנסו וכן לקבלם. כח דש

 כי לקכלס. כת כר. יש חכמה, של כלי בתוך
 הראשונר.) (נ״א החכמר. מאור קטנים כולם
בכולם. תד״ז

ג סרק

 העקודים בהי׳ קודם הלא כי דע. 0 והנר.
 כתר. הי׳: אלו שרשי מר.ם למעלה יש אלו,

 משורש ולמסר. המלכווג ער כר. בינד. חכמר.,
 הנ״ל. הכתר אור התחלת הוא שם זו, מלכות

 Hלמםר ואחוריו שלו. השורש נגר למעלר. פניו
 כל תער.. העקודמ^ בחי׳ של הכתר כלי נגד

 נמשכין כולם האלו, העקודים אל Tוער החיות
 ועובתם העליונים, אלו םד.שרשים אלידים.

 לבד, חיות בחי׳ וכ״ז הנ״ל, הכתר אור דרך
 אור יהיה כאשר רק ממש. שסע בחי׳ לא אך

 מקבלו יעלו. אז כי שלו. בכלי מטי לא הכתר
4בע*ר כגדש משרשיר.ת גדול שסע

לעיל ביארנו הלא כי הענין. אל ונחזור
 ס׳ גיתנץ אז בכתר. מסי האור כאשר כי ז)

 לא להיות וכשחזר כתר. של בכלי אורות
 וגס Mרoר,חכ אל אורות ח׳ ניתנמ אז מסי.

 בר» ומאירר. לגינד» למסר. .Tנo הוסכת החכמר.
 מסי ש׳ב היות עד הבינר» אל נותנם אינר. או

בכתר.
ך ת  סב״ס הסיכת r« מד. א״כ לד.במ, מ

 נותן אינו שעדיין כיון הבונד» אל להאיר אלו.
 שתבין, עדיו הלא כי וד.ענק. בד- אורות הז׳
 מחולסיס. האורות עתה שגאים שבארנו אחר כי

הכינה ואור בכתר, ניתן החכמה אור כי גמעא

 א*כ בבינה. ניתן החסד ואור בחכמת ניתן
 דבורת במקום כי נהסט, העולמות כי קשר-
ס מ ת נכנס הנוקבת ובמקום זעוקבא. נ ר מ ד

ת וד.ענץ  היה שכאשר שתדע, ראוי כי הו
 החלק היה לא כלי, לעשות הא׳, הסתלקות

 עד כלי, לד.קדא ונגמר כלי, נעשה הר.וא
 האור כי סי׳. מקומות ג׳ האור, סמנו התרחק

 יקרא אח״כ אשר מהלק להסהלת מתחיל היד.
 שחיה ואחר לד.תחשו, מתחיל היד. ואז מלכות
 יקרא כך אחר אשר הכלי סן האור מסתלק

 סחשיו הראשת החלק היה אז יסור, כלי בשם
 ועוגע האור .to שכאשר שנסעת ער מתר,

 מקומות ח) ג׳ ממנו רחוק המלטת אל
 אל הנוגע בחלק נתעלה באשר שר.וא שלימות

 כלי. להעשות ס) דסלטת הכלי נגמר אז הת״ת
 שנסעת עד דמי, כלטד מג׳, סהות כל כי
 הכתר, על) (ג״א אל החסד אור בר.תרחק כי

 חסד. של הכלי נגמר אז סרחקית ג׳ שהם
 (נ״א הכח״ב כי נמעא חסד. של כלי לעשות
 לא שעדיין לסי כלית נעשו לא עדיין החרב)
 וכל שלמות מדריגות ג׳ מהם האור נתרחק
ת  נעשד, עדיין היה ולא דמי, כלמד מג׳ טזו

הג״ר. מאלו א׳ בכל נמוד כלי
אי עכ״ז, אך בינד. חלק יקרא שיותר טד

 ג׳ הם שכבר לסי הראשתית סב׳ נסור. כלי
 למעלי. וד.וא שנסתלק. האור אל ססנו, רחוקים

 אל בינה, בץ הסרש שיש נסעא הכתר. סן
ש זדבתר, ההבסה בע*ה. מר

 בעת שהרי וד.ות א׳, קושיא יתורץ ובזה
 אור .TO כלי, סעיאות שות1̂ אודות הסתלקות

איו בחת מאיו הכתר  להעשות יטלים היו ו
 לא אשר האור, התסשסות געת ועתה בלית

 היו TK כנ׳ל. בהם מתסשס הכתר אור היה
אורות נקראו

ת התשובר. אך  לעשות נגמר לא ט הו
ת בהי׳ ג׳ סמנו, האור התרחק ער כלי. ת סו  ג
אור שאץ אזרס ממש, בתוכם יכנס כאשר אך

m run
<׳. וילק א׳ •יק nwipn ש«ד עי׳ ו)
ג׳. סדק יעיל עי׳ ההכמח אוי היינו ז)
א הנקוטה חרושי שעד לקמן עיי הן עפרה ט

flWifiO 
ju •לגי היי הס n

 נשנתיחק כתוב רס ח• הקוהות כשער ש)
המלכות כלי ננסי ההדר סכלי המלכות אוי



mג׳ פרק מפי ולא מטי שער ז׳ שער א׳׳ר, היכל א׳ היכל

 נקרא שבתוכם האור עכיז בהם, נכנם הכתר
 בג״ר, היטב תצדק שהקשינו, הנ׳ל וקושיא אור.
 הם איך אליהם, קרוב הכתר אור עדיין אשר

 ליכנם, האור שיחזור בעת ואח״כ כלים, נעשים
 מועם שלהם אור ואדרבה אורות, נקרא איך

 מן חסרים אורות אלו באים כי פבתחלה, יזתר
 הסתלקווצ בעת מאיר היה אשר הכתר, אור
 עושה הסתלקות סוד לעולם כי הענין, אך *
 חזרו כאשר והנה מד,כלי, פנים בהפיכתן כלי■

 ואז בכתר, החכמה אור נכנם ליכנם, האורות
 הסתלקות בעת שנשאר שבתוכו, הכתר אור

 ממנו התרחק עד נגמר הכלי אין כי כנ״ל,
 כנ״ל, בג״ר שייך לא וזה מדריגות, ג׳ האור

 י) אור תוך שם, שנשאר הכתר אור נכנם אז
 ונעשית בתוכה, ומתלבשת עתה, הנכנס החכמד,
 ונעשה הכתר, אור שהוא לפי אליה. נשמה

 נוקבא. נעשית שסביבותיה וד,חכמד, דכורא,
 החכמה, תוך מתלבש יותר, המובחר אור ואז
 האורות ריחוק מחמת מעט, שהחשיך ומה

 א', :טעמים לב' כלי, בחי' ישאר זה משם,
 גרמת לו וגרם משם, אור התרחקות מחמת
 מסתלק ממנו, המובחר אפי' כי ועוד, חשך.

 ואז שם, הנכנס החכמה אור תוך ומתלבש
 מן הנשאר הראשון אור נגרע) (נ״א נגמר

 החכמד. אור כי לכתר, כלי ונעשית הכתר,
 האורות ביאת אדרבה, כי באופן, ביניהן. מפסיק

 אלו בג״ד הגודם הוא עתה, בהתפשטותן
 הסתלקותם בעת כלים נעשו ולא כלי, להעשות

כנ״ל.
 בחי׳ אור כאשר הלא כי א׳, טעם ועוד

 נכנס לא מעולם כי כנ״ל, למעלה נשאר הכתר
 הי׳ בסוף נשאר רק אלו, הכלים תוך עוד

 אחוריו והפך למעלה, האורות של שרשים,
 יותר מועטים הם עתה האורות לכן למטה,

הסתלקות. בעת ואפי׳ מבתחלה,
 בתוכו שנכנס חכמה, של הב׳ בכלי וכעד׳׳ז

 בתוכו, מתלבש החכמה אור ואז הבינד״ אור
 מחמת כלי ונעשה נחשך, הנשאר והאור

גמור. הרחק שאינו אע״פ התרחקו,

בכתר. ביחד ונקבה זכר יש עתד״ וד,רי
כתר מעולם כי נמצא, בחכמד,. ונקבה וזכר

 להעשות ממציאותם, מתבטלים אינם וחכמד״
 עצמן, שלהם האורות הרי כי נקבות, מזכרים
 כמו גמורים שאינם אע״פ במקומן. נשארים
 עתר״ שבאו האורות שאר ואדרבא, מתחלה.
 (:״א עליהם. נקבות ונעשים עליהם, נתוספים
אליהם).
הפריס, בה שיש רק בבינה, ג״כ הענין וכן

בעת מועם! הבינה אור בה שנשאר והוא
 החסד, אור בה נכנס ועתה כנ״ל, הסתלקות

 שיהיה יתכן ולא כנודע, הבינה בן חסד והנה
 אליו. נקבה עצמה הבינה ואור הזכר, הוא
 החסד ואור זכר, יהיד, הבינה שאור נאמר ואם

 אותו צריך ולזה יתכן. לא זה גם נקבה, יד.יה
 חכמה שהופכת, למעלה, שביארנו פב״פ הפיכת

קודם (נ״א אליה שניחגין בעת למטה, פניה
 במקומן, שם מזדווגים ואז אורות׳ הח׳ שניתנין)

 אור זווגם, ע״י ומוציאין חכמה, של ונקבד, זכר
בהפיכת למטה, ניתן ואז יו״ד, הנקרא אחד

 תוך מתלבש היו״ד, אותו ואז לבינה, פניהם
 ונעשה האחרות, בדרך) (נ״א ע״ד הבינה, אור
 נתנו כאשר ואח״כ נוקבא. והבינה זכר, הי׳
 אור בד, ניתן אז בינה, של בכלי אורות הז׳
 בבחי׳ תמיד, החסד אור בה ונשאר החסד, של

בצנצנת). כמן (בס״א מ״ן.
 מן היא הבינה, של זה שאור ואע״פ

 היו״ד וזו שם, שנשארו הראשונים האורות
 הוא החכמה, שבתוך דזו״ן מזווג לתוכה, שבא

 השורש שהיא הביגד״ תעשה איך וא׳־כ מחודש,
מחכמד,. שהוא המחודש אור זד, אל נקבה

 האור שזה בארנו, שכבר הוא, והתשובה
 ג׳ שיש אחר גדול, אור אינו הבינה, של

 שאינם אע״פ כנ״ל. האור, יבין בינו מרחקים׳
 שלמעלה. בחכמד, משא״כ גמורים. מרחקים ג׳

 בעת כאן נישארר, הזו, הבינד. אור כי ועוד,
 אך להאיר. כוונתו היתד. לא אשר הסתלקות,

 בעת כאן נשארה אשר (נ״א הנוקבא
רק להאיר כוונתה היתה לא ההסתלקות

מל,ומות ומראה הגהות
הרשימו. היינו י)

נ׳. אות ה׳ חלק תע״ס •
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^9 לועליונה ועוקנא) פ ח  עמ3 ב»י»! נ
 מימאת הבן לבן להאיר. שכותתו התסשטוו^

 מבינה מנימי יותר להיות יכול שניהן,
 שבא 0אע* עתר^ שבא ההסד מן מכ׳ש 4זאו
 הנה עכ״ז, אבל התמשסות, של מבתי' הוא גם

מההכמד^ למסה מדריגות ג' הוא
 שהוא י״ד» שם יש בכ״ע, כי :הדברים בלל

 ונקבד- זכר יש כ) ובהכמה, וחכמה. כתר זרץ,
ג והוא אחר, י״ה שם והוא ד  שם ובינד״ ה
דן, שהוא אחר, י״ה  י׳ (נ״א החכמה והוא ז
 שמו״ן העליון הזווג מן המתחדשת חכמה) מן

 אות והיא אליו, נקבה היא ובינה י׳. שבחכמה,
 אור בה יש ועוד בכאן, ג״כ י״ה שם הרי ה׳.

בן. בחינת שהוא החסד׳
 מ״ד אות נקרא ג״ר, מאלו א׳ כל גם
 והכלי י״ו, זו״ן, בה יש הכתר כי במילוי,

r של ד׳ הוא עצמו, w. בה יש חכמה גם 
 אד הכלי. היא והד׳ זו״ן, י״ו שהוא יו״ד,

 וסדרן שבד» אורות ג׳ בבחי׳ יו״ד, נק׳ הבינה
 אינו הכלי אד חסד. בינה. חכמת והם; יד״ו,
עתה. נזכר

הכמר״ מזווג י׳ ססת למה אחר, סעם גם
 למי, התחתונה. הזו בינה של בעלה הוא

 סמת מוציאין אינן שבחכמד״ זו״ן שכשמזרמנ
 הכתר, מן שהוא מלמעלה רק מעצמותד» ההיא

התחתונה. בינה מאור כהו גדול לכן

ד פרק

 שום בהם היה לא סמי׳, בשאר אמנם ל)
 בלים שהם וגם זכרים, כולם כי זו״ן. מציאות
 מחדש. שנכנס אותו רק אור, בהם ואין גמורים,

 עד וכעד׳׳ז, בחסד, נכנם הגבורה, אור נמצא
 והכאן יסוד. של בכלי 4המלכוו אור כי שנמצא

כ ראשתה קושיא יש  מזכר יעשה איך ג״
 שבבינה זו״ן המרבו שלת דע, אד נקבה•

 לב׳, תחלק דוגמתז^ אמד ה׳ להוציא להזדווג
בסוד יסוד, בבלי נכנסה ר ואות ר״ו. שהם;

 גבוה יותר כי שם. אשר מלכות מ) של זכר
 המלכות אור מן זו ר אות הוא מדרגות כמה

דן. הם לכן שביסור.  ירדה ד׳, אוח ואח״כ ז
 בד׳ כי הרי, במקומה. שם והשלימה במלכות,

 והוא יסוד. כח״ב והם זו״ן. בהם יעו בחי׳
 משא״ב הד׳, באלו שיש הנ״ל, קושיא לטעם

בשאר.
 מטי לא מציאות לבאר, אנו צריכין ועתה

 שבארנו אחר כי והענת, ענינו. מד. בכתר,
 חכמה. כתר, והם: זו״ן, כתר של בכלי שיש
 משם. לינק שורעום אל לעלות צריכין ואלו

 מן אור ליקה לד.ם, שיש הזד, חשק ואמנם
 שהרי לעלווה לד.ם הנורם הוא שלהם, השורש

 להאיר למטה פניר.ם כולם שרשים הי׳ כל
 דתקים שעולין אחר ואמנם הללו, בעקודים

 בסוף הנשאר דעקודים הכתר אותו אז משם,
 אינם ואז לרים, אחוריו הוסד הוא השרשים,

 ונכנסין דורדין חוזרין ולכן לינק, עור יכולים
בע״ה. כמ״ש שלהם, בכלים

 העליונים, השרעזים כל הנד, כי וד.ענין.
 חיות בסוד אור לד.שסיע למטר״ פניהם הופכין

 שורש גם אמנם זווג. לצויד ולא שלד.ם, לבד
 לעולם כי למטה. להשפיע חשק לו יש הכ״ע,

 סיבת אד בענפים. לד,איר דצונם השדשים,
 אותןהשרשים בטוף הכתר אור היות הוא, הדבר
 השורש כראות ואז למסד,. אחוריו הופד כולן,

 משפיע אינו שם. הניתן אור כי בכ״ע. העליון
 כמ*ש למעלה, הלקו אוסף הוא אז למטד^
 המלכוו^ עם מזדווג אינו כאשר כי אבד, הצדיק

 רק אדא, לו נותנין אין כי .Tמפם הוא גם
 כאעור (כי) בכאן, וכעד״ז למטר- ישפיע באעזר
 של השורעז גם אז למטר- משפיע אינו הכתר
 רצונו כי ברצונו, ולא חלקו, אוסף עליון, כתר

 שאען 4התהתוגיג הסית בשביל רק להשפיע,
לקבל. יגולמ

 ההוא האור ימשד שאם הדבר, טעם וגם
ת הנה תמיד, חז  אותת בחי׳ אל הכלים י

שאץ עתה אבל בבתהלו^ זיתבטלו בבתוזלה,

מקומות ומרווה הגהות
 וסיד. פיא «זי ולא מטי דדוש הקדמות שעד עי׳ ל) עי דף ה׳ דרוש הקדמות שער עי׳ כ)
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 הכלים אור עליית אחר רק בכלים, נמשך אור
 והנה בטלים. הכלים אין ובזה לינק, למעלה

 הכתר חוזר אז למעלה, האורות אלו שינקו אחר
 למטה יורדין ואז למעלה, פניו להפוך ההוא
לינק. מה להם אין כי בע״כ,

 יש האורות, אלו שגם לפי ט״א, ועוד
 הנשמה דוגמת הכלים, אל לחזור חשק להם

 חוזרין יניקתן אחר לכן הגוף, מן כשיוצאת
 שבסוף דעקודים, כתר אותו אין ואז לירד.

 של עליון כתר של השורש מן יונק השרשים׳
יותר. ולא לו הצריך לבד חיות רק השרשים,

ונאמר, זו עלייה מציאות עתה ונבאר נ)
 שעולין לפי הוא בכתר, מטי לא כאשר הלא כי

 הכתר, זה במקום למעלד״ הכתר של זר׳ן
 שם להיות ד,עליונים,ואיגםיכולין השרשים שבסוף
 נשארים הם ולכן מהם, גדול הוא כי ביחד,

 של השורש במקום עולה והוא במקומו,
 המלכות, של השורש גם ואז המלטת׳

 נשארים ושם היסוד, של בשורש עולה
 שורש ואז זו״ן. שהוא היסוד, בסוד שניהם

 יש שכבר אחר למטה, משפיע עליון כתר
 הכתר של הנוקבא ואז לקבל, לתחתונים הכנה

בזכר. נכללין

כללות: כמה יש הנה כי הענין, ופירוש
 א׳ כל כלים, בב׳ אורות ב׳ יהין כאשר א׳,

 א', בכלי האורות ב׳ יכנסו כאשר ואח״כ בפ״ע,
 א׳. בכלי בזה, זה שנכלל כללות, יקרא זה

 ב׳ בחי' בהיות וד,וא אחר׳ מציאות יש ועוד
 אירע שאז כלים) בב' (י״ל זו״ן, אלו אורות
 בהם יש אז כי דקמ׳׳ז, תרומה בם׳ מ״ש להם,
 בנקבה, זכר הארת נכלל כי פי׳, אהבד,. סוד

 להכלל נוקבא הארת חוזר וכן א׳, בכלי ושניהם
 בכל ב׳ אורות, ד׳ הם הרי הזכר, של בכלי
 של אותיות ד׳ סוד והם זב״ז, כלולים כלי,

אהב׳ה.
 זה והוא אחר, כללות מין יש ועוד
 כלים, בלתי אורות ב׳ שהם בו, שאנו המציאות

ואינם למעלד״ שעלו הכתר, של זו״ן שהם

 הארה שיקבל בבחי׳ יהיה, אז כללותם כי בכלי,
שלהם. כללות וזהו מזה, זו

 כי בדכורא, נכללת הנוקבא עתה והנה
 כנ״ל, החכמה של אור הוא שהנוקבא להיות
 איכ בכלי, שנשאר הכתר של אור הוא והזכר
 שהוא שלו, השורש מן עתה שמקבל הוא הזכר
 אותו שמזדכך ע״י לו, נמשך וזה הכתר. שורש
 וע״י השרשים, בסוף למעלה שנשאר הכתר,
 מזדכך הוא הכתר, שורש של העליונה הארה
 הכתר, של הזכר בזה רב אור מאיר ואז מאר,

 ממנו, הארה ומקבל בזכר, הנקבה נכללת ואז
 שוים (הם) אלו בחי׳ ג׳ עתה שנמצאים עד

 הכתר ואותו הכתר. כלי של זר׳ן והם בהארתן,
 שלהם, האור יקבלו שוין, שהן ואחר שעליהם.

עליון. כתר שורש מצד
 גם תקבל הכתר, של שהנוקבא צריך, ואז

 עליונה. חכמה שהוא שלה׳ עליון משורש היא
 בבינה, יורדת העליונה, החכמה של השורעז לכן

 ואז במלכות, יסוד שיורד עד כר, בחסד ובינה
 יורד המלטת, שורש במקום שעלה הכתר אותו

 לו אין כי שם, להיות יכול אינו כי במקומו,
 ענף, הוא וגם המלטת, שורש עם דמיון

 ממנה, גרוע הוא לכן שורש, הוא והמלכות
 יורד אמנם הכתר, מן מקבל שהוא אע״פ

 שהי׳ ם) זו״ן עם ביחד להיות יוכל ושם במקומו,
 שוין שכולן אתר שוין, שלשתן אז כי במקומו,
 הארת נמשך ואז עליון, הכתר משורש בקבלתן

 בנוק׳, נכלל הזכר ואז למטה, חכמה שורש
 נשתווה שהיא לפי תחלה, מקבלת שהנוקבא

 משורש וקבלו שוין, שניהן כי הזכר, עם במעלה
 משורש מקבלים שעתה ולפי עליון. הכתר
 הג׳ מכל תחלה מקבלת הנוק׳ לכן חכמה,

 בסוד בה, ונכללין ממנד» מקבלין והן שבכאן,
בעלוד עטרת חיל אשת

 למטה, חכמה שורש תTיר טעם אמנם
 טעמים: לכמה ד^א וכר, הבינה שורש במקום

 כתר, לשורש קרובה שכשהיא לפי הוא, הא׳
 באור מתבטל ואורה להאיר, יכולה אינה

להתקרב היא צריכה ט ועוד׳ הכתר. מן הנמשך

מקומות ומראה הגהות
(ודו). שהם. 'א1 ם)ט׳״ו. אות עד ף מאות ה׳ חלק נתזד׳ס מתבאר זה סרק נ)
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 לקבל עבכהר הנועבא שחובל כדי למסה,
 השורש עריבת גורם וזהו כנ״ל, ממנו תהלה
 שבכתר הזכר מקורבת יותר א׳״ מדריגה אליה

שורשו. אל
 אינם השרשים לעולם כי בארנו, כי ועור,

 התהתונים בהיות למטה, מלהשפיע נמנעים
 נמנע אינו הכתר שורש לכן לקבל, רוצים

 מן חוץ זו״ן היותן זמן כל למטה, מלהשפיע
 להשפיע. יכולה החכמה אין וא״כ שלהם, הכלי
 במקום למטה ותרד החכמה, תתרחק כאשר ולכן

 בעוד ואז פנוי, שלה המקום ישאר אז הבינה,
 אותו ממלא הכתר משורש הנשפע שהשפע

 משפעת היא החכמה אז הפנד, החלל מקום
 אינו משפיע. הכתר אם גם אז כי נמצא למטר^
החכמר- הארת מבטל

 תפסיד לא למטה. החכמה ירידת ואמנם
 כנ״ל, א׳ מדריגה המאזניל מן בהתרחק הארתה

 ממלא עליון הכתר היות אהר הטעם, מזה הוא
 נשאר היה אם בשלמא בי החלל. מקום אותו

 מן האור נפסק היה וחלל, פנד מקום שם
 החכםד» מפסדת היתד, ואדרבא לחכמד., המאציל

 עתד• אמנם במקומד,. להשאר היד. טוב ויותר
 דרד יש הד.וא, החלל מקום ממלא הכתר שאור

 בשורש לד.שפיע המאציל האור אל ומעבר
כלל. מפסדת ואינה החכמד״

החכמד. השורש מן זו״ן שקבלו אחר ור,נה
 יורדין ואז עוד, לינק צריכין אינן אז ג״כ,
 נתעלד, החכמד. שורש ואז שלהם, בכלי זו״ן

 אוסף הכתר שורש וגם במקומד- נתגלה) (נ״א
 השרשים, שבסוף הבתר ואותו אליו. אוד חלק
 ועתר, לבד, לו העריד חיות רק מקבל אינו

 האור חזר כי הכלי, אל בכתר מסי בתי׳ נקרא
 נקרא עליון, כתר שורש ע) אמנם שלו. בכלי

 זד» מכל העלינו הרי בעקודים. למטה מטי לא
 רק בו ואין כתר. נק׳ ראשון שבכלי שהאור

 בסוף למעלדי נשאר הכתר אור כי החבמד״ אור
ס) כר. בחכמד, כולם וז״ם השרשים,

ה פרק

 אנו צריכין בכתר, מטי שהוא אחר ועתר, •
 נודע, ובינד- בחכמד. מטי לא מציאות לבאר

 בר,יות בכתר, «ולמ הם שבחרב, האורות כל כי
 במקום (נ״א כנ״ל. במקומד, שבכתר הזרן

 בב׳ אורות ה׳ שיש ביארנו, כבר הנה הנ״ל).
רן, יעז חכמה של בכלים כי כלים.  ובכלי ז

רן יעו בינה של  ועליית הנ״ל] חסד [עם וב״ן, ז
 יעלו לפעמים התחתונים, במעשר, תלוי אלו
 ואור ר, אם כי ^לו לא ופעמים אותת, ה׳ כל

 בינה. של בכלי למטד, נשאר בץ, שהוא החסד
רן יש כי למעלד» ביארנו וזעה  מאלו א׳ בכל ז

 ודע בנוקבא. ה׳ בזכר, י׳ י״ה, ונקרא הג״ר.
 לסעמים בכתר, כשעולין אות.ע, הה׳ אלו כל כי

 ולפעמים בדכורא, ולפעמים מוקבא. נכללץ
 לעולם, כי ודע בדכורא. וקצתם בנוקבא. קצתם
 רק נבללין אינם אורות. ד אלא עולין כשאין

בנוקבא.
 קודם כי מאמר. זו הלוקה עתר. מבאר

 בכתר. לד,כלל למעלה האורות אלו שיעלו
 ואינו פשוט, הוא שבכתר, י״ד. שם אז

 אז למעלה, האותת אלו בעליית אן־ במילוי.
t ,t, או הם: מלואים ג׳ וזעה מילוי. בד,ם 

 כשאין וד,נד. באלסי״ן. או בהד,י״ז. או ביודי״ן.
 בנוק׳, נכללין כולן הם אורומ ר רק עולים
 מילוי ואז שבכתר. י״ה שם של ה׳, שר.וא
 ד׳ כי ור,ענין, ה״י. כזד. בירד. הוא ד.׳, אותו

 במלין תתאין ג׳ הנה בנוקבא, כשעולין אורות
 המבטל הוא החכמד״ אור לעולם כי בראשון,

 י׳, באות מתבטלין שלשתן ואז האחרומ את
בי׳. היא זו ה׳ מילוי לכן החכמד.. שד.וא

דן כאשר כי דע. אד  (נ״א עולין שבכתר ז
 מטי, לא סוד שהוא בשרעויהן, למעלד, עלית)

 ונשאתם העולין. הם מד,ם, א׳ שבכל ס״ס הנד.
הזכר, מלכות מלכיות: ב׳ במקומם למסד,

 כנ״ל, י״ד. הנקרא כלים, בב׳ זעקבד» ומלמת
מילד. בלי פשוטים בד,יותן

ה הו מקוםור[ ומראה חג
מפנו פה0< אשד העולמות נל נאצלו זו מזכמה (דרשנ״ה). שירש ל״ג נ״א ע)
(וזיו). העד»ת בשער מאTוע הוא כו ני ואילו מהכמה מתהילים שכולם פי׳ ניג פ)



ה׳ פרל, מטי ודא מטי שער ז׳ שער א״ר, הינד א׳ היכלקב

שוין, אלו מלכים צ) ב׳ אז כי ד/י, ואמנם
 עכ״ז מהנוקבא, גדול הוא שהזכר אע״פ כי

 בסוד הוא הזכר אור שבחי׳ לפי שוין, הם עתה
 אותן להסתלק רצו כאשר כי כנ״ל, הסתלקות
 אותן נשארו אז כלי, לעשות כדי האורות,

 כי נמצא, הרשימות, ר׳׳ל כנ״ל, בכח״ב אורות
 הסתלקות, בסוד הוא הכתר, של הזכר אוד

 כנודע. הפנים, בסוד הוא שבכתר, הנוק' ואור
 בפעם שוין הם הנקבה ואור הזכר אור לכן

הזאת.
 מבחוץ עצמו את הניח שהזכר שלפי ועוד,

 שבכתר הזכר של תאוות לכן השרשים, תחת
 בנוקבא, משא״כ ולעלות, לחזור גדול הוא

 למעלה, עולה הזכר אור שכי■ כמעט ולכן,
 הנוקבא אך מהאור. מיעוט רק נשאר ולא

 הזכר כמו כנודע, שורש למעלה לה שאין
 לעלות, וחשק תאוה כ״כ לה אין לכן שבכתר,

 לכן שלה, בכלי ממנד רובה האור ונשאר
 זכר ביחד המלכות בי אז שוין להיות יוכלו

 בא אז לבא, הזו״ן חוזרין כאשר אך ונקבה.
 גדול אור לוקח הוא כי וגם אורו, בכל הזכר

 כשחוזרין, ואז ממנו, שלמעלה הכתר משורש
 רק כולו, הזכר אור לקבל בנוקבא יכולת אין

לבד. ו״ק מסוד
 לדעת צריו זה, לך שיתבאר כדי והנה

 א' פעם בין חילוק יש כי והוא, א׳, הקדמה
 א׳ בפעם כי שאחריו. לזמן אצילות, בעת

 של הזכר אור נשאר כאשר שהוא שבכולם,
 בהתפשטות ואח״ב הא׳, הסתלקות בעת הכתר

 נכנס לא אז הכתר, בכלי .החכמה כשנכנס ב׳
עצמה, הנוק׳ בכלי נכנם רק הזכר, של בכלי

 כלים. בב׳ זו״נ והיה י״ה, של ה׳ בסוד שהוא
 שניהם זו״ן עולין היו אשר ב׳, בהסתלקות אך

 כולם וקבלו יחד, שניהן נשתוו ואז למעלה,
 באים כאשר ולכן עליון, כתר מן הארה ביחד

 בכלי שניהן נכנסין אז שלהם, בכלים וחוזרין
(נ״א נשאר הנוקבא של והמלכות הזכר, של

 הענין וכן כנ״ל. שלה הה׳ של בכלי אשר)
 הזו״ן לעולם כי הראשון, הפעם אחר תמיד,

 נמצא ביחד. מזדווגים ושם הזכר, בכלי נשארין
 הזכר, של בכלי) (נ״א הכלי שהוא היו״ד כי

מזדווגים, הם כאשר ואז זו״ן, שניהן היו שם
הו״ק מן רק הזכר, אור סובלת הנוקבא אין

 י׳ באות נכללו אשר אלו זו״ן ומזווג שלו,
 זו״ן, בנים ב׳ דוגמתן מהם יוצא אז פשוטה,

יו״ד. מילוי ו״ד סוד והם
 מזדווג אינו שהזכר לפי הוא, והענין

 הבן גם לכן לבד, שלו ו״ק בסוד רק בנוקבא,
 צורת היא הנוקבא אמנם ג״כ. ר צורת הוא שלו
 שהאור רק כלים, ק) הי׳ כל לה שיש לפי ד׳,
 לכן שלה. ראשונים בד׳ בטלים שלה, ו״ק

 זה וכל ו״ד. שהוא יו״ד, מילוי הרי ד׳, נקרא
 דזר׳ן) שהוא (נ״א זר׳ן. שהם יו״ד, נקרא

 של הכלי שהוא י״ה, של ה׳ אות היא ואח״כ
 כנ״ל.והנה הנוק׳, של המל׳ נשארת ושם הנוק׳,
 ה׳ באות התחתונים אורות הד׳ עולין כאשר

 ה״י, ונעשית י׳, באות מתמלאת היא אז זו,
 לפיכך ר׳ד, :כזה זו ה׳ צורת אמנם כנז״ל,

עשרה. היא

 בע״ח גם ואילך מכאן יותר נמצא (לא
יותר). יש לא

ראשון היכל נשלם

(היו) מלכיות נ״א צ)
 מקומות ומראה הגהות

(כ״י). כולם נ״א ק)



שני היכל
שערים. ד׳ ובו נקודים היכל הנקרא הוא זה היכל

הראשון השער

סרקים. ו' ובו נקודות דרושי שער

״ת8 א פרק

 בחי׳ והם הנקודים, עולם עתה ונבאר ר)
 והנה דא״ק. עינים נקבי דרך היוצאין אורות

 ד׳ והם יש. בחי׳ ד׳ כי לעיל, ביארנו כבר
 מהם, בחי׳ ובכל ב׳׳ן. מ״ד״ ס״ג, ע׳׳ב, הדות:

 המ״ה הם א״ק, של המוחין והנד, מנת״א. יש
 תשלום עד ולמטד״ האזנים בחי׳ ומן ש). דע״ב

 הרגלים סיום עד ס״ג, בחי׳ הוא א׳׳ק, סיום כל
שלו.

 מיתת קודם בחחלד״ היה זה ענין אמנם
 מ״ד, בחי׳ היד, ואח״כ הנקודים, בעולם מלכים
 בסיום למסה עד שלו סיבור ממקום וב׳׳ן,

בע״ד,. כמ״ש הרגלים.
 טנת״א, יש ט״ג בשם כי ביארנו, כבר וד,נד.
 אח״פ. שד.ם חלוקות, לג׳ נחלקים והטעמים

 הנמשכים אותו^ בחי׳ הם הנקודות, ואמנם
p ההבל הנר, כי הוא, ור,ענין שלו, העינים 

 אם כי מועט, הבל הוא אזנים, מנקבי היוצא
 אותו דסתום האזן. נקב על אצבע אדם יניח

 מחמת חד, בתוכו, הברד, קול ירגיש בחחק,
 לחח, לצאת שרוצה שבתוכו, ד.ד,בל תנועת
 נרגש. אינו האצבע בהטיר אמנם יכול, ואינו
 האזנים. מבחינת י״ם יצאו הזה, ההבל רן והנה

יותר הבל יש בחוטם, ואח׳׳ב למעלה. כמבואר

 מ״ל. חוטם, של י״ם בחי׳ ויצאו מורגש,
 לסי מכולם, נרגש יותר הבל יש בפד״ ואח״כ

^ מד, שכל ד  מרגש ניכר הוא למטר״ יורד ש
 דעקודים, הי׳ יצאו ומשם שם. ומתגלה יותר,
דס״ג. הטעמים בחינת הם מקומות השלשה ואלו

 ולכן דס״ג. הנקודות יצאו העין, מן ואח״כ
 פי הנ״ל. מקומות בג׳ כמו בעין, הבל כ״כ אין
 הטעמים. כמו הקטן, הנקודים אור דומה אין

 העין, בד,םתכלות כח קצת מצינו עכ״ז, אבל
 בת ביצת כעגין בטבע, העין, בחוש כנראד.
p הסתבלותה יT על האפתח, שנולד היענד״ r 

 שאר כמו לחממם, הבצים על שתשב בלתי מה,
 בהסתכלות ממשיות כה היות יורד״ וזה העופות.
העינים.

העינים. של הזד״ הסתכלות מבתי׳ וד,נד״
 תיקון בתיקונים מ״ש תבין ובזד, הנקודות. יצאו

 ד׳ בן של ,rהוי צורת שמצייר דקכ״ו, ע׳
 וגבותם בסוד ונקודי^ עינים בציור אותיוו^
כזה: עינים, מלאות

כג׳׳ל. נקודות הם עינים, בחינת כל כי
בחי׳ כל יחיד, ע״ב, מן כשתמנה והנד״

 של ראשונד, ה׳ אות וס״ג. הוי״ד,. p י׳ ע״ב,
אחרונה. ה׳ אות וב״ן. ו׳. אות ומ״ה. הוי״ד,.

 יהיה לבדו, ס״ג מבחי׳ השם וכשנמנד,
ה׳ אות חעקודוו^ י׳. אות ס״ג, של הסעמים

מקומות ומראה הגהות
 מ׳ דף הקדמות שער עי׳ ש) י׳׳ד. ענף םם*ס עם בע׳׳ח מתבאר זד, פרק ר)
מ׳־ד אות ו׳ חלק ובתעיס

trv ודף



א׳ פרק נקודות דרושי שער ח׳ שער נקודים לrה כ׳ היכלקד

אחרונה. ה׳ ואותיות, ו׳. אות ותגין, ראשונזד
 אות תד,יה הטעמים, את גם נחלק וכאשר

 ד, ואות בחוטם. ראשונה, ה׳ ואות באזן. י׳
בעינים. אחרונד, ה׳ ואות בפה.

אחרונה, ה׳ בחי׳ לו יש העין, כי הרי,
 ישנה, אני בתיקונים, מ״ש וז״ם ראשונה. וה׳
 אני הנקודים, אור בביטול כי אחרונה, ה' נגד

 שלהם המיתד, בסוד (פי׳ השינה. בסוד ישנה,
 גם במיתה) מס׳ א׳ שינה כי שנתבטלו אחר
 ה׳ היא חככה כי שניה. אותיות ישנה, אני

 שהטעמים נודע, כי לכתר. שניה והיא ראשונה,
 בינר״ הם והתגין חכמה, הם והנקודות כתר, הם

 חכמה בחי׳ הוא העין כי נמצא, ז״ת. ואותיות
 נקראו העדה, שחכמי הטעם וזהו הנקודות. שהם
 וגו׳ העדד. מעיני אם והיה כמ״ש העדה, עיני

 בארץ שמלכו המלכים בחי׳ הם הנקודות, ובאלו
בע״ה. כמ״ש שמתו. אדום

 הארץ כי ובהו. תו.ו היתה והארץ ח״ס,
̂ל, העין בחי׳ שהיא אחרונה, ה׳ היא  והיא כנ׳

 מיתת ענין שהוא ובהו, תהו היתה אשר
 נאמר, ואז שלהם, התיקון שבא עד המלכים.

 וראה עיניך פקח וזהו אור. ויהי אור יהי
שוממותינו.
הענין, מציאות נבאר זה, פסוק ולהבין

 הם הנקודות הנה כי ונאמר, העין) מציאת (נ״א
 חולם, שבא, סגול, צירי, ופתח, קמץ, שהם: ט׳,

 בחי׳ בהם יש ג״כ אמנם קיבוץ. חירק, שורק,
 שורק. כגון ואמצע, חולם. ניקוד שהם עליונות,

 תחת הם שמקומם תחתונים, הם השאר וכל
 והנה בע״ה. זה כל יתבאר ואח״כ האותיות,

 יודי״ן. צורת הם הנקודות, של אחרונות הז׳ כל
 פתח, קמץ שהם הראשונים, נקודות מב׳ חוץ

ויו׳׳ד. ווי״ן ב׳ שהם
 שיש היודי״ן, כל נמנה כאשר כי והענין,

 ק״ל, גימטריא יודי״ן, י״ג הם אלו. נקודות בז׳
 הנקודות. יצאו העין מן כי להורות, עי״ן. כמנין

 שהם ווי״ן, וב׳ י׳ שהם פתח, קמץ ונשאר
 שמהם אותיות, כ״ב סוד והוא כ״ב. גימט׳
הנקודים, של הכלים נעשו

 בב׳ הכלים, ונרמזו נרשמו למה וא׳׳ת,
 אמנם והמעולות. שבכולם הראשונים נקודות
הראשונים, נקודות ב׳ מאלו כי הוא, הענין

 מהם כנודע, הנקודות של חכמה כתר שהם
 השאר, אל אלו) כלים יצאו (נ״א כלים נעשו

 אשר לספי׳ כלים והוציאו הולידו אשר והם
תחתיד,ן.
 נקודות הז׳ כי שנודע, לפי ב׳, טעם עוד

 הראשונים אבל שמתו, מלכים ז׳ הם תחתונים,
 שבירת היא המיתה, בחי׳ כי ונודע, מתו. לא

 בלא נשארו אחרות נקודות הז׳ לכן הכלי.
 אבל הנקודות. בחי׳ שהוא לבדו, אור רק כלי,

 נשארו) (נ״א ונשאר מתו, שלא הראשונים
 נעלמים האורות הנה שלהם, הכלים עם

 הכלים, ע״ש ונקרא הכלים, תוך ומתלבשים
 כנז׳. ופתח בקמץ הרמוזין אותיות הכ״ב שהם
 הוא וד,כתר כנודע, הכתר על מורה הקמץ ור,נה

 הנקודית. והם החכמה, על מורה והפתח טעמים,
 כי ופתח, קמץ אלו, נקודות ב׳ נקראים ולכן
 זמן שכל והוא, הנ״ל. ענין על מורים הם

 בחי׳ שהם דס״ג, הטעמים רק יצאו לא שעדיין
 סתומים האורות היו עדיין אח״פ, אורות

 חכמה, שהם הנקודות, בחי׳ וכשבאו וקמוצים.
 הם אז כנ״ל, העין, בחי׳ והוא פתח, שהוא
 וזהו בתיקונים. כנזכר דעיינין, בפתיחו נפתחו

 בבחי׳ (היו) בתחלה אבל פתח, נקודות ענין
 האורות כי קמץ, הוא כתר, שהם הטעמים

וסתומים. קמוצים היו
 כאשר כי עיניך, פקח הפסוק, לענין ונחזור

 פקח נאמר אז הנקודות, שהם העי״ן, בחי׳ בא
כבר והנה דעיינין. בפתיחו הוי שאז עיניך,

 ושם ס״ג, בשם הם האלו בחי׳ כל כי נתבאר,
 דבר. עלאה, גבורה שהוא לבינה, רומז זה

 היד, ס״ג, של הבחי׳ בזו לכן הדינין. תליין
 עצמו, ס״ג בפרטות גם המלכים. ביטול ענין

ע״ב, נקראים הם שגם הטעמים, בחי׳ בו יש
 הם דס״ג, הנקודות אבל בס׳׳ג. היותם עם

 היה ושם דס״ג, ס״ג שהם עצמו, דס״ג עיקריות
 בשם כי יחדיו, ס״ג הכל וז״ש, ומיתה. ב־טול

ע״ז, מורה עצמו וס״ג הביטול. כל היה ס״ג
המלכים. ביטול שהוא אחור, נסוגו מלשון שהוא

 אח״ם כמו ס״ג, ע״ש ג״כ נקרא העין והנה
 ג׳ היד, כאשר הלא כי זה: בענין והוא הנ״ל,
 היה הטעמים, שהם אח״פ, שהם הנ״ל, בחי׳
יו״ד ס״ג, שהוא הוי״ה בחי׳ שלהם, ס״ג שם
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חי׳ שהוא בעץ אמנם ה״י. וא״ו זדי,  הנקודוז^ נ
 ם״ג גיפד שהוא אהי״ד» ג״ם של מ״ג, הוא

 אהי״ה כל והנה געין. אשר ם״ג וזהו דכ,1
 בחי׳ כל לוקח כי) כ׳׳ב כולה (ע״ה הג׳, מאלו
 לעשות כדי פתה. בקמץ הנרמזים אתוון, כ״ב
 כל וא״כ בה«^ העין הסתכלות ע״י כלים, מהם
 אותיוו^ כ״ב בחי׳ כל כולל מהם, אהי״יה שם

 זמיתיוו^ כ״ב ג״פ עם אהי״ה, שמות ג׳ ונמזנאו
 שם איו הרי, עי״ן. גים׳ ק״ל, עולה הכולל, עם

 וראה, t״*! פקח וזהו בעין ג״כ רומז ס״ג,
 גימטריא ס״ג, פעמים ג׳ יש באח״פ כי

 פקה תהו עינינו בחי׳ בא ואחריהם ע״ד- פקח
 בחי׳ הם שבעינים, אלו אהי״ה ג׳ כי ,Tעינ

 ע״ר» עיניו מנין קמ׳׳א, גימ׳ ביודין, אהי״ה
 גחל, שממון היה כאן כי שוממותינו, ודאה חה

הפלכים. וביטול

 דרושי משער ד׳, בענף נת״ל כבר מ״ב
 כולם שמאו האותת אותן כי ויושר. העגולים

»  כל בי העגהליט מבחי׳ (ולא היושר. מבחי׳ ז
 קדן דרו שהוא לפי ביושר אלא שייו לא זה

 שיעאו הנ״ל האודות ואותן אדם) כמראה
 ויושר, עגול בחי׳ בד& אין א״ק, של באח״פ

 והעין הנמח ת) בחי׳ או לבד. יושר הכל רק
 יש האלו. הנקודות סוד שהם האדם, זה של

מאין א״ק, מגמת דושר, עגולים בחי׳ נהם  וי
 מבתי׳ ולמטה, הא״ק זה של ת״ת וחצי מנה״י

ץ ושם היושר, א מ  של העגולים תחלה י
 וחצי הנה״י את ומקיפים מעגלים והם הנקודוז^

 ומקיפים שלו, היושר סוד (שהם) דא״ק, ת״ת
באמצען, והוא יושר, אותו

ה ואר׳ם אדם שיש בארנו, כנר ור,נה  נז
 העגולים אלו וד.נה היושר. בסוד וכולם הא״ק,

 המקיף אור בין מססיקין הם) (גם נקומו^ של
 m של הכלים, עם זא׳׳פ ובץ היושר, זה של

 העגולינ^ שאלו נמצא, היושר. שבסוף האדם
 מבל האדם, זד• של הכלים וסונבץ מקיפץ

 זה של יושר של המקיף ואח״ב סביבותיו.
העגולים אלו בל את וסובב, מקיף הוא האדם,

 יש שם העגולים, אלו ובתוך Jהגקודוו של
ת ביניהן, הנקודים של היושר  של היושר מגפ
עגוליו. בתוך הא״ק,

 שאלו והוא, אהד, הפרש יש ואמנם
 יסוד הוד נצח את מקיפים הם אשר העגולים

 מקיפין אונם קדמון, האדם זה של ת״ת וחצי
 בצד .Tה האור עיקר בי הצדדים, מב׳ אותו

 או שלו, יושר של הא״ק זה של הפנים
 בחיי בין ג״ב. אחוריו אל מתפשט זו מהארה

 נמצא, 4הנקודוו של העגולים בחי׳ ובין יושר,
 מלובשים הא״ק, זד• של ת״ת וחצי שנה״י

 העיגולום מבחינת בין אלו, מנקודות ומוקפים
4בנתיי« וא״ק שלד* היושר מבחי׳ ובין שלד*

 בחיי בנקודים שיש שאמרנו זר• ואמנם,
 אד מתוזלז^ זח •to לא יושר, ובחי׳ עיגולים
 בבזזיי נאצלו זעקודי» האצילות מתחלת
 הס ואלו יושר, בלתי לבד, שלהם עיגולים

 היתה ולבן בג״ל, הנקודים של נפש בחי׳
 לבד. נפש בחי׳ רק להם יצא לא כי שבירתן,

 העליון, אור לקבל יבלו ולא עגולים, שד&
 וביטול* המלבים סיתת בהי׳ כל היה ואז

רו כמבואר או בפרקי* נ
 האדם את אלקי״ס עשה אשר הפסו* ה״ס

 היה א״ק כי רבי* חשבונות נקשו והסר• ישר.
 ישר. האדם את עשה וזהו יושר, בחי׳ בו

 רבי* חשבונות בקשו הנקודי* שהם וד.םר»
 יושר, בחי׳ בהם נעשה ולא העגולי* שר,ם
 בקשו הס איד נבאר• ואח״ב ומתו. נשברו ולכן

 ולמה העגולי* בחי׳ שר.ם רבי* חשבונות
 אורות משאר יותר נעגזלים בו, הנקודות יצאו

יושר. בדיד אלא יצאו לא שכולנו אח״* של

 ע״י היה שמתו, המלבים של תיקמ והנ*
 סוד שהוא אותן, והחיה שלה* הרוה ביאת

 צורת בי אד* סוד והוא !עקודים. של היושר
 ואז ביושר. אלא מייד לא ונוקבא• דבר אד*
 שם הוא האדם גס ססש. ונוקנא דבר הוא

א והוא אד״* גיפטריא שהוא ם״ד»  ביושר, נ
תנין, גס צ*0ה מאורות) (נ״א מהארת דצאו

w הגחורנ arpo n tnm 
מתקון«דד. שער לקסן עי׳ ת)
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 וביצירה, בז״א, והוא מ״ה, של השם זה איך
א). הנקודים של רוח וזהו תח, בחי׳ שהוא

 אם זלה״ה, ממורי שמעתי אם מסופק׳ ואני
 העגולים, והם הנ״ל, שמתו המלכים הם ס״ג שם

 היושר, נעשה וממנו לבד, מ״ה שם בא ואה״ב
 נתקן ס״ג משם או לעגולים. נשאר הס״ג ושם

 היושר יצא בתיקון, בך ואדר העגולים, תחלה
 העגולים נתקנו ם״ג משם או (נ״א דס״ג,

 היושר ונצטרף לבד, היושר מ״ה ומשם והיושר)
 אצלינו, כמבואר מ״ה, של היושר עם ס״ג, של

 או וב״ן. מ״ה שם ונוקביה, עתיק סוד שהוא
 עגולים) (תחילה יצאו סי׳ג משם כי נאמר, אם

 (יצא ויושר, עיגולים התיקון, בעת אח״כ
 עגולים יצאו מ״ה משם וכן דס״ג) היושר
 ויושר בעגולים, עגולים ונתחברו ויושר,
ב) ביושר.

 הנקודות יצאו למה הטעם, עתה ונבאר
 והענין אח״פ. של האורות משאר יותר עגולים,

 לשאר העינים, של אור דומה אין כי דע, הוא,
 א׳ ברוח עומד אדם בהיות העין, כי אורות.

 ולנענע צרכו, כל להסתכל יכול א׳, יבצד
 כלל, וראשו גופו ינענע שלא אף בעין, ראייתו

 בשאר משא״ב בצדדיו, ויסתכל עיניו, ינענע אך
 ההבל שיצא אח״ם, אורות כמו האורות,
 האורות ולכן ביושר) הכל (נ״א במישור,
 הנקודים אך יושר. בחי׳ נעשו כיושר, היוצאין
 סביבות מתפשטים הם עינים, מבחי׳ שיצאו

עגולים. בדרך א״ק,

 יוצאים עליונים שהאורות לפי ב׳, טעם
 לכן האוזן. או החוטם, או הפה, צינור דרך
 שהבל בנקודות, משא׳׳ב ישרים, נשארים הם

 של בכדים בוקע הוא הא״ק, של מנה״י היוצא
 זאת, נקפו עורי ואחר בסוד לחוץ, ויוצא איק,

 מוצא בעור, ומכה ונוקף, בפנים, הוא שהאור
 טיבירו היה ואם כולו. האדם צדדי מכל לחוץ,
 הנקודיה, אל משם האור יוצא והיד, פתוח,

 וקילוחו הטבור, אור כנגד ביושר, נקודים היה
העור, צדדי מכל יוצא ההוא, אור אך ביושר.

 הם הנקודים לכן שבעור, ושערות גומות דרך
עגולים.

היטב, ב׳, טעם כן גם יתבאר ובו ג׳, טעם
 ב׳ צמצום ענין במ״א, בארנו הלא כי והוא

 הוצרך אלו, נקודים להאציל כדי כי א״ק, של
 למעלה, שלו ת״ת וחצי נה״י אורות לצמצם

 ואותו הטבור, במקום א׳ פריסה פריס ושם
 ומשם העינים, דרך יצא תחלה, שם שהיה אור
 א״ק של נה״י כנגד למטה וירד לחוץ, יצא

 זה אור ובהעלות הנקודים. נתהוו ושם מבחוץ׳
 אור ויצא מ״ן, צריך) (נ״א בדרך היה למעלה,

 וירד האדם, זה של פנימיות דרך וירד חדש,
 ובוקע האדם, זה של לנה״י וירד הפרסא, דרך
 דרך לחוץ ויצאו הפנימי, חדש האור זה משם

 ואחר ע״פ כנז׳ הנקודות, אל מאיר ומשם העור,
 הנקודות כי נמצא, הב׳. בטעם זאת נקפו עורי

 והוא לחוץ, היוצא אור אורות: ב׳ ע״י נעשה,
 ויוצא הבוקע החדש, או״פ וע״י הראשון. אור

 צדדין מכל לחוץ יצא או״פ זה והנה לחוץ,
 בטעם כנזכר עגולים, נעשו ולכן העור, אחורי

ב׳.
הראשון, שהאור כיון כי אחר, ענין היה גם

 נשאר ושם הזה) (נ״א החזה, במקום היה
 נפגעו החדש, אור וכשיורד לחוץ, להאיר שורשו

 מבחי׳ עצמו, הא״ק אור אורות: הג׳ שם יחד
 ואור מנה״י. שעלה הראשון, ואור שלו, ת״ת

 ני ובפרס הרבה, דחוקים הם ולכן החדש.
 לבקוע צריך הוא לנה״י, להאיר והולך כשעובר

 מכח לכן ולירד, ולעבור הפרסא, אותו בחוזק
 להאיר בעור, מוצא בוקע כשהוא הבחי׳, אלו

 והוא נמרץ׳ בחחק יוצא הוא הנקודות, לאלו
עגול. נעשה

 הוא הראשון אור מחמת הוא, הג׳ וטעם
 וכשיצא העינים) מן יוצא הוא (כי גדול, בדוחק

 ואמנם עיגול. ינעשה כחוזק, יצא העינים, מן
 כל להדביק רצה צדדיו, מכל הבוקע האו״ם

 לכן כנ״ל, בחוזק ומכה בזו, זו הארה צינורות
 פנים בחינת היוצאים, הצינורות אור מתעגלין
עם דפוגעין ומקיף) פנימי (נ״א ומקיפין.

מקומות ומראה הגהות
י״ד. דף שערים מבוא בספר עי׳ א)

■ו
ח׳. פרק הכלים שבירת שער עי׳ ב)
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 נעשה ואז ונדבקים, מהאוזור, היוצאיו צנורות
 לנ״ז^ רומז העינים tk תביו׳ ובזה עגול. האור

א הא״ק, זה של נ״ה של האור כי  לחח, ת
העינים. אל רומזת נ״ה, ולכן מהעינים,

 אח״כ דילי׳, ברישא הוא דא״ק׳ ע״ב מ״ת.
 אלו וכל 4אה״ג מן והתחיל דיליה, הס״ג בא
 ובחי׳ דס״ג. ע״ב והם טעמים, הם חלוקים, הג׳

 הס״ג בא אח״כ עקודים. נקרא הפה, שהיא ג׳
 דא״ק, העין מן מתחילין נקודות, והיא דס״ג,

 כנודע. עבדים, ד׳ כלכים, ה׳ נקודות, ס׳ יהם
 נתר שהם ופתח, קמץ שהם עליונים, נקודות רב׳

מתו. אחרים ח׳ מתו, לא חכמה,
 נקודים ב׳ כי שאמרנו קושיא, יש וכאן

 כי כתבנו, ובמ״א נתקיימו, בלבד הראשונים
 והז׳ כוד׳ב. שהם כתו, לא הראשונים נקודות ג׳

 וד,מלכות מם׳, הנשארים נקודות ו׳ שד.ם אחרות,
 מתו. הז׳ אלו כנודע, נקודה בלתי מלד שהיא

 או״א של שהפנים שכיון ולומר, לתרץ ואפשר
 א׳, נקודד, נקרא להכי) (נ״א הכל מתו, לא

דד, בסוד ח בסוד י״ה, אותיות שהוא י  ה
 והאחורים לבד, חכמד. נקרא הכל ולכן בחכמת
 וחכם בסוד שבשם, הר,׳ הם מאר׳א, שנפלו
 סוד שד,וא לבד, בינה נקרא וריכל בבינה.

 נמצא, חכמה. זכר, שהוא הפנים אל אחוריים,
 שדיכל דאו״א, פנים ב׳ הוא הפתח, נקודת כי

 אחוריים ב׳ הוא צירי, ונקודת חכמה. נקרא
 בחי׳ ב׳ צדקו ובזדי בינה. נקרא שדיכל שלדים.
 כללות שהוא מיתת יש בה גם הצירי כי רינ״ל.

לא הבינה שגם מ״ש, צודק גם האחוריים.
שדיפנים ואפשר. שלה. הפנים בסוד וד.וא מתדי.

 ותכונת יש״ם של הם והאחוריים חו״ת דים
 ודי שלדית אחוריים שהם ולאת יעקב בסוד
בזת

מ״ת ב פרק

 יצאו איד תחלרי לבאר לענץ ונחזור ג)
 כבר כי עצמן. בפרטות נדבר ואה״ב הנקודות

 כי ואמתו, הנ״ל, מא״ק יצא הכל כי אמרנו,
 שאמרנו ואע״ם טבורו, עד הגיעו העקודים
ד יוצאין שהאורות י ת נקבי י  חוטת או פ

 שגטדרד ודאי אבל דיאותת עיקר זהו וכיוצא.
 אור, ויוצא בוקע דיא״ק, זדי של דופני כותלי
 רצה כאשר כי נת״ל, וכבר בהת תדיר ומאיר

 הירי, כוונתו נקודים, בחי׳ לדיאציל המאציל,
 העולמות לשיוכלו כלית בחי׳ לעשות

 ראד. ודינה בדים. שמאיר אות, לקבל הוזחתונים,
 לקבל במקבלית כה ,to לא עדיין כי המאציל,
 מקום אשר האלת העינים של האורות

 סיום עד הטבור, ממקום דיות התפשטותן
 טרם עשה, מה ולכן כנ״ל, א״ק של הרגלים
 צמצם העינית דיר האלו האורות שדיוציא

 יTOש האור שכל וריות א׳. צמצום עצמו
 סיום עד מטבורו ריזת הא״ק בתור מתפשט

 מדיסבור העליון, גוף כחצי דיעלדיו רגליו.
ולמטר״ הטבור שפן המקום תשאר ולמעלר״

אור. בלתי תקן (א)
 למלחת מלתא דדמרי יבץ ד) והמשפיל

 תמיד ונדי״י, ת״ת חצי בחי׳ אצילות בכל איד
מאיר דד׳אי נה״י כי שלמטת בעולם המאירץ

השמש
ת (א)  ח״א שע״ב מבו״ש הרב כתב נ״
ח פ״ג  דתנה״י הכלים נתרוקנו כאשר כי ע״ת ד׳

 ריריות דיגבודי במקום לעמוד יכלו לא אז דא״ק.
 לבי״ע. ירדו דתנרי״י הכלים חיצוניות ואז

 האחור וחצוניות לבתאד״ הפנים חיצוניות
 לעשית האחור דחיצוניות וחיצונעת ליצירה,

רינקודים והיושר העיגולים שנתפשטו ואחר

 וחזרו דא״ק, דתנדי״י דפנים הכלים סביב
 הכלים חזרו אז לפקומת דתנה״י האורות

 לעלות וחזרו לבי״ע, שירדו הנ״ל דחיצוניות
 מקומם לקחו כפר כי מקום. מצאו ולא למקומם,

 לעיגולי מחח שם עמדו ואז דינקודית עיגולי
 ביושר, הראשון מקומם כנגד באחור הנקודים

כר. הזה היום עד שם ודייו

מקומווו ומדונה הבהוונ
ה׳. אוה ד חלק בגהרס עי׳ ד) זדו. זת• פנדס עס בע׳׳ח מתבאר זו• סרק ג>



כ׳ פרין נקודות דרושי שער ח׳ שער נקודים היכל כ׳ היכלקח

 הז״א. אל מאיר דאדא, ונה״י הנוקבא. אל
 ונה״י לא״א. דעתיק, ונה״י לאדא. דא״א, ונרדי
 כמ״ש האצילות, בחי׳ ולכל לעתיק. דא״ק,
בע״ה.

 האורות הוצאות בחי׳ בכל כי תבין, גם
 כן כי הצמצום. ענין להם, קודם היה חדשים׳

 לאפקא כדי שלו, נה״י שצמצם בא״א, מצינו
 הא״ק, בזה היה וכן במקומו. כנזכר לזדן,

(א) בזה. להאריך ואין
 פרסא, חד הניח עצמו, שצמצם אחר והנה

 כדי מבפנים, טבורו במקום גופו, באמצע
 המים, בתוך רקיע יהי וז״ם׳ בנתיים. שיפסיק

 בזוהר כנזכר למים, מים בין מבדיל דהי
 באמצעית חדא קרומא אית ל״ב, ד׳ בראשית

 ושאיב לתתא, מעילא פסיק דאיהו דב״נ, מעד
 האור כל נשאר ואז לתתא. ויהיב מעילא,
 ומהודק, דוחק שם והיה פרסא, מהאי לעילא

 בשאר וד׳איר ויורד פרסא, בהאי בוקע ואז
ולמטה. מהטבור הגוף

 אדרא, בריש הנזכר פרסא, בחי׳ וזהו
 דאית בזוהר, מ׳׳ש וזהו המלכים. ואלה בדרוש

 הוא, אמת ואמנם לכתר. המאציל בין פרסא חד
 חושבנא, להו דלית אית, גולגלתין כמד, כי

 פרסא יהיה דז״א, והכתר אדרא. ריש כנזכר
 הכתר אבל בזה. וכיוצא אליו, מפסיק דאמא

 פרסא ההוא ע״י נפסק הוא האצילות, כל של
הא״ק. של

 למעלה האור הסתלקות שע״י ודאי ואמנם,
 בעולם יכולת לשיהיד, מספיק היה מהטבור,
מספיק היה לא אבל שלהם, האור לקבל אצילות

 הוא גם (לשיוכל הבריאה לעולם כח לתת
 אחרת, בתי׳ הוסיף ולכן ג״כ, אורו) לקבל
 שהם נמצא הנ״ל. והפרסא מסך אותי שם להניח

 שיוכל למעלה, האור צמצום :דברים ב'
 היה, הפרסא וענין שלו. האור לקבל האצילות

 [והטעם, אורו. לקבל הבריאה גם שיוכל כדי
 ובודאי חדש, אור יצא למעלה, עלייתו שע״י

 ס׳׳ג משם שהוא אפי׳ ממועט, בא ההוא שהאור
 זלה״ה], מורי מפי לקבלו. יכולין היו עצמו,
 אצילות בין פרסא, יש איך בזה, ותשכיל ותבין

לבריאה.
 התחתון שבחציו הזה האור עליית ע״י והנד,

 גדול אור נתרבה אז כנ׳׳ל, מהטבור למעלה
 האור זה נעשה ואז העליון, גוף בחצי ויב

 חוטם אזן שהם דס״ג, טעמים אל מ״ן, בבחינת
 בתוך שלד,ם, הפנימים השרשים אל ר״ל פה,

 דרך לחח היוצאים האורות אל ולא הגוף,
 נזדווגו שם, העולין אלו מ״ן ע״י ואז הנקבים,

 בחי׳ עם קדמון, דאדם שבגלגלתא ע״ב שם
 סד» חטם אזן של שרשים שהם שבו, הס״ג
 חדש אור נמשך ואז כנ״ל. טעמים שהם

 דרך ויורד ובוקע הזה, הזווג מן מלמעלה,
ולמטה. ה) מהטבור הפרסה

למטה, בתחלה שהיד, הראשון האור אמנם,
 מהטבור שם ונשאר ירד, לא שוב למעלד״ ועלה

 נתפשט ומשם תמיד, שורשו הניח ושם ולמעלה,
 ונמשך הנקודים, הם וד.ם העינים, דרך דצא

 קדמון, דאדם רגליו סיום עד בחוץ, ונתפשט
כנ״ל.

אפי׳ הטבור, עד הנמשך האור כל והנה,

ש שמ ה
שעולים זו׳׳ן כדרך להזדווג, כדי הכוללים, וס״ג טנת״א דשער בפ״א לעיל עיין נ״ב, (א)

מן ג״ן חיצוניות יצא ואח׳׳כ לאו״א. למ״ן בחי׳ ד׳ כי דע המתחיל פרק כל ותקרא מ״ב,
 הפרסא, מן למעלה עלה בחי׳ מה ותראה כר

 יצא בחי׳ ומד. הפדסא, ובקע ירד בחי׳ ומד,
 בחי׳ ב׳ כי הוא׳ שם דבריו וכללות העינים. מן

 למעלה שעלו הם דא״ק, הכוללים וב״ן מ״ד,
לע״ב למ״ן ועלו וחיצוניות, פנימיות בבחי׳

 ופנימיות ב״ן ופנימיות הנקודות. שהיא העינים,
 למקומם. וירדו הפרסא, בקעו מ׳׳ה, וחיצוניות

 והוא כר מהחיצוניות יצא מ׳׳ה חיצוניות ואח׳׳כ
חתוכה. הכתיבה ובכאן כר

מקומות ומראה הגהות
ההסשך. וכל ם*ו אות ו׳ חלק תע״ם עי׳ ה)



קםני פר? גפודות דרחפי «ער חי שער ןוד״ע5נ חינל כ׳ היכל

 ונכלל נבלע הוא הפל ד!עינ^ מנחי׳ שהוא
 הנמשד האור אבל ניכר, איננו ולכן בעקודים,

 בשם נקרא לבדו זהו רגליו, עד הסבור סתהת
 אותו וכן לבדו. עתה עומד שהוא לפי נקודוו:^

 הנ״ל, זווג ע״י מהדש, הפרסא דרד שיורד אור
 ויוצא קדפון, דאדם והכלי הגוף בוקע הוא גם

 אור, מיני ב׳ הרי הנקודים. באלו ומאיר לחח,
 בהכרה והוא, גי, אור יש ועוד הנקודים. לצורן•

 דרד למטה העין אור ומתפשט יורד כאשר כי
 פי לקת הוא ג׳ אור ועוד (ג״א העקודים,

 אזן דרד עובר הוא העין אור כשירד בהכרה
 ההם, אוז*פ באותת מסתכל הוא הנה פר•) הטם
 לצורד אור, מהם ולוקה משם, שואב והוא

 בהי׳ מג׳ ולוקה הנקודוו^ של הכלים עשיית
£ אורות שהם אה'

 נתבי, הנד• כי זד״ באופן הוא וד,ענין
 הזקן. שבולת עד נתפשטו האזן. שאורות
 שם• דרד ג״כ עוברים ופה, הוסם ואורות

 העינים אור ננחיד שכאשר 4הוז מוכרה וזדכ
 שלד* אור ויקה עמד* יתערב שם• דרן■ דא״ק
 ד& שבד* ראשונים וד.ג׳ הם. נקודות י׳ וד.נה

 העין מהמתכלות שנסשד ממד. אור, לוקחים
 בשמלת התהברות מקום עד ממקומם, באח״פ

 בשבולת רק אותם, מקבלים ואינם כנודע. הזקן
 שבשבולת ממה ולא הן, מתהילין משם כי הזקן,
 ממד. ולא הזקן בשבולת (נ״א ולמעלה. הזקן

 בשבולת דק מקבלי׳ ואינם ולמעל׳ הזקן שבשבולת
 העין שכנגד ממד• ולא הן מתחילי׳ משם כי הזקן

 התחתוג* נקודות ז׳ אבל הזקן) שבולת עד
 מהסתכלות שנמשד ממד. רק לוקחין אין

 ולמטה, הזקן משמלת וד.פד» החוטם באורות
 עד והפה החזה• עד מגיע החוטם כי כנודע,
ולמעלד- הזקן משבולת ולא הטבור,

 הארד. לוקחין נקודות ג׳ זה. לפי כי ונמצא
 אח״ם. שהם האורות ג׳ מן שלר.ם, הכלים לצורן־

* אבל דוקא. בשמלת  מב׳ רק לוקחין אינן ז״
 ^מטה משמלת ופד.. חוטם שד& לבד. אורות

 נגמרה כבר העליונה, אזן אור כי הטמר, עד
ת הזקן, בשבולת דנסתמה ל הארה היא גדולה ו

 ג׳ זו, ולסבה הד׳וב p עליונים, נקודות ג׳
 הארה לר.ם שיש לפי מתו, לא הראשמים מלכים
 שנעשה לפי מאד, מעולר. שלד,ם וד.כלי גדולד.,

 כי ופה• ומר.הוטם העליונה אזן מבחינת
 פד״ חוטם האזן באורות העין בד.סתכלות

 כליהם לקחו כי כנ״ל, שלהם הכלים נעשו
 נשמה בחי׳ שד.ם האזן, אורות שעדיין ממקום

כנ*ל. הזקן שבולת עד שדיוא שם• נמשכים
 שכליהם לפי מתו, תתאה מלכים הד אמנם

 והיה לכד, פד. בחוטם עין מהסתכלות נעשו
 בג״ר גם וד!נד. העליונד״ האזן אור מהם חסר

 (נ*א :והוא לזו, זו בין חילוק, בהם יש עצמ^
 אפילו ממנו, ירד לא הכתר, p כי וד.נד.)

 בלבד, ו) נה״י של האחוריים אלא האחוריים•
 שלהם האחוריים ירדו הנקודים• של באדא אבל
*9במקו הפנים ונשארו לבד,

ו כי הוא, הדבר וטעם  שגמשכים האורות ^
 לקת הכתר כי לג׳: נחלקו ד.זמ, שבולת עד

 שואפת שהראייה ממה עצמה. האזן מכהי׳
ש האזן, באור תכלות0בד.  ב׳ מ שנכללים וממ

ה אחרים, מרות מ * לכתר כלי, נעשר. ו קוו  נ
 מאורות שואבת שד.ראייה ממה לקה, ואבא

 הכתר, וד.נה בו. נכלל הפד. אור וגם החוסם•
 נשבר לא ממי, גדולה הארמ האזן, p שלקה

 מן רק לוקחין שאין או״מ אבל שלו. כלי
 כליה* של האחוריים נשברו ופה• החוטם

 של זה אור מקבלים היו אם או״א• וועה
מ א״* של ופד. חוסם  אל קרוב למעלד״ בהיו
 מקפלין היו שלא פי על אף האזן, נקבי מקום

 היו ד.מ** קצת רק עצמד״ האזן מאורות
 שמן כיח אבל .ם,Tכל של המזוריים מתקיימין

 שבולת מקום שהוא האזן, מסיום רק מקבלין
 אינו הארה• קצת שלוקזויז אע״פ לכן הזקן,
שבת ולכן לד* מועיל  כליה* של האחוריים נ

 אע*פ ממש. האזן אור שלוקה כיון הכתר, אכל
י עצמתו, לוקח שמא כיון בסיומו, שלקחו  ז

 כלים של האחוריים אפי׳ נשבר ולא מד״
 הארה רק לוקהח שאינן באדא• משא״ב דידי*

* פדוזוק שהוא וגם בעלס* מ מ

ומדאון חנר.ו*
ד. פרק <קםן עי׳ 0



ג׳ ב׳ פרי, נר,ודות דרושי שער ח׳ שער נלןודים היכל כ׳ היכלקי

 הכתר כי והם: אלו, בחי׳ ג׳ נתבאר והרי
 האחוריים ונפלו נשברו ואר׳א, כולו. נחקיים
 שלהם. והאחוריים פגים נפלו וזדן, שלהם.

 היתה והארץ בפסוק שנרמז הטעם, זהו והנה
 מיתת בענין מדבר הוא אשר ובהו, תהו

 ב״פ בו, נרמז כנ״ל, הנקודים של המלכים
 למפרע בר״ת וב׳, בפסוק, מפורש א׳ תהו, מלת

 בחי׳ ב׳ כנגד והוא ״תהו. ״היתד, ״והארץ
 הוא בפסוק, המפורש הישר תהו כי הנ״ל,
 הפנים אפי׳ ונתבטלו, שמתו מלכים, ז׳ בחי׳

 בחי׳ הוא למפרע, שבר״ת ותהו הישרים. שלהם,
 הוא למפרע, כל כי דאו״א, האחוריים ביטול
האחוריים, בחי׳

 בחי׳ יש בנקודים גם כי בודאי, והנה
 הנה כי הוא, ועניינו ופנימים. מקיפים אורות

 מהם שואב אח״ס, אורות מהג׳ כי נתבאר,
 אור בחי׳ וזהו הנקודים. לצורך העין, הסתכלות

 אל כלים לצורך שהוא שבארנו, הנ״ל הג׳
 :לב׳ נחלק זה אור כי שתדע, וצריך הנקודים.

 ומה ממש. אורות הן ימין, מצד שלוקח ומה
 כי נת״ל, וכבר כלים. aד שמאל, מצד שלוקח
 פנימי יש וגכלי, ומקיף. פנימי בחי׳ יש באור,

 לוקח בחי׳, ד׳ אלו כל כי נמצא, וחיצון.
 סדרן: וזה אח״פ. אורות מג׳ העין, הסתכלות

 ביושר, האזן באורות העין כשמסתכל הנה כי
 הזקן שבולת שהוא בעצמו, העין הסתכלות נגד

 שהוא ומה או״מ. בחי׳ הוא ימין, מצד עצמו
 מן והוא רחוק, שהוא אלא ימין, בצד ג״כ

 בצד וכעד״ז מועט. שהוא או״פ, זה הצדדים,
 ממש, העין הסתכלות כנגד שהוא מה שמאל,

 הוא לצדדים, שהוא ומה הכלי. חיצונית הוא
 החוטם מאורות לוקח שהוא ומה הכלי. פנימיות

 החוטם מאור שלוקח מה כי אחר, באופן הוא
 הוא ימין, מצד והוא הפה, אל שמגיע קודם
 בצד ועד״ז או״פ. הוא ולמטה, ומהפה או״ס.

 וכן ופנימיות, חיצוניות בחי׳ כלים, הם שמאל,
 מה כי לשנים, נחלק הפה מן שלוקח מה הוא,

 מצד הזקן לשבולת שמגיע עד מהפה שלוקח
הוא למטה, ומהדיקנ׳ מקיף. אור ודא ימין,

 כלים, לעשות שמאל, בצד הוא וכעד״ז פנימי.
וחצונדת. בפנימיות׳
א/ אור: מיני גי יש אלו, בנקודים מ״ק

 שבא ולמטה, דא״ק הטבור שמן האור הוא
 מתחלה, שם שהיה האור עליית אחר מחדש,

 זווג וגדם שם, ונשאר הטבור, מן למעלה ועלה
 חדש, אור שם ויורד דא״ק, פנימים וס״ג ע״ב

 הוא ב׳, אור לחוץ. ויוצא העור, דרך בוקע
 משם, עלה כך ואחר למטה, תחלה שהיה האור
 ולחת. מהטבור למטה ומאיר העינים, דרך ויצא
 העינים, מן שיוצא הנ״ל, הזה אור הוא הג׳, אור

 ג״כ ויורדין אח״פ, אורות שאר עמו ומתחברים
 ומב׳ כלים, נעשו הג׳, האור ומזה למטה. עמו

העצמות. נעשה ראשונים

מ״ת ג פרק

 הנקודים אלו נתפשטו כאשר והנה, ז)
 רגליר סיום עד א״ק, של הטבור מכנגד מבחוץ,

 מחדש שבא האור אותו בוקע היה כנ״ל.
 ומאיר לחוץ, ויוצא כנ״ל, הפרסא דרך בפנימית,

 עובר הזה, החדש אור כי ונמצא הנקודים. אל
 התחתון, בחצי למטה הפרסא, דרך ויירד תחלה
דופנות ובוקע חוזר יאח״כ מטיבור, למטה
וז״ש בנקודים. ומאיר לחוץ, ויצא הגוף,

לעלת כתר בין פרסא, חד דשוי בתיקונים,
 עלת נקרא לזולתו, המאציל בחי׳ כל כי העלוות
כנ״ל. דנקודים כתר הוא זה, וכתר העלות.

 דא״ק מטבורא נתפשטו הנקודים, אלו והנה
 לא,״א, המלביש זו״ן כסדר רגליו, סיום עד

 צדדיו מכל לא״א זו״ן מלביש ששם אלא
 אלא אינו, הארתן עיקר בכאן, אבל וסביבותיו.

 הארת קצת שמתפשט אלא דא״ק, פנים דרך
 מבחי' בין אודותיהן, מבחי׳ בין הנקודים, מאלו

 ע״ד צדדיו, מכל הא״ק זה ומלבישין כליהן,
 הארתן עיקר אבל באח״פ, למעלה שביארנו

פנים. דרך
 מי הוא מקומו הנקודות, מן הכתר והנה,

בג״פ הם וחב״ד הגוף. סיום עד דא״ק, הטבור

מקומור! ומראה הגהות
 J’' ענף #0ם״ עם בע״ח מתבאר זד. םרק ז)

כ״ד, אות ו׳ חלק תע״ס



קיאג׳ p«־ 1נ?ודוו דרומי מער וזי מער נעודיום וזיכל נ׳ וזיכל

 אמצעין. בג״ם ווזג״^ דא״ק. דנודי קדסאין
 המלביעז בזי״ן, הנ״ל ע״ד רתאין. גנ״ם »ד.״י■,
במקומו. כנזכר לא״א״

תאין אורות׳ מיני כ׳ והנה  ועוף מתיר י
 היסוד. מסי והב׳, הטבור. מן א/ והם: דא״ק,

 לומר״ הראוי וכסי הבליגה ב׳ שם״ דיר דוצאין
 שקבל ג״ר. כנגד הבלים. ג׳ שיהיה ראד. היה

 מן אזן אור שחסר לסי אבל כנ״ל. מאח״ס,
 מה הד״בל, בחי׳ חסר ג״נ לכן כנ״ל. או״א

 שהם: הבלים, ב׳ רק יצאי ולא האזן. שכנגד
 אר׳א קבלו מהן אשר לבד. וסה חוטם, נגד

 אור אבל מהן. מקבלין למטה, כאן וגם למעלה,
 שהוא ולמטה, הגוף p רק לקחו שלא הז״ת,
 לא ג״כ לכן כנ״ל, ולמטה, זקן שבולת מסיום

 בסוד נרמזו, אבל להם, להאיר הבלים להם יש
 דאזדריקו טסין, י׳ סוד שהוא יו,T זרועי דסוזו
 כי כנודע. ס״ט בתיקון כנזכר הצסרנים׳ מבין

 המלכים ביטול הנה כי המלכים, בחי׳ עצמם הם
 דכר אדם, כחדא, עדיין נתקן שלא לסי היד»

ונוקבא.
 יוסף״ של הזרע טיסי סוד עצמו וזהו

 הם והם לחוד. מזכר אלא נקבה, בלתי שיצאו
 ממש הם כי מלוכה, מלת והבן מלוכה, הרוגי י׳

 והסיבד. וגופם. כליהם שנשברו מלכים, הז׳ אלו
 שבא עד דדנ, תיקון בלתי שהיו לסי ג״כ, היה
נתקנו. ואז ח׳, מלן הדר

בנדג״ שבועות במסכת מ״ש סוד, ג״כ וזהו
 נטמאתי״ תשמיש בשעת אשתו לי שאמרה מי

 צסורני דרך יוצא והזרע בקרקע, צפורניו ינעח
Jמו באבר ויסרוש ‘רגלים,

 יצאו ז׳״ אלו למלכים הראוין הבלים והגה
י׳״ הם שהצסורנים ואע״ס רגלי^ צסורני דיר

 מ״ל. לנד ן״ת אלא אינן שנשברו והנקודות
 דאדא אהודים ^ני ב׳ יש גם כי הוא, הענץ

 הוא. והעשידת בחי׳״ ט׳ הם הרי שנשבח,
ו וTה הכתר p גם כי  כם*ש סגם. קצת נ
 והיו שנכנח שלו, נה״י בחי׳ והוא בע״ה. pלק

ד נשבח. הם וגם לאדא, מוחין בסוד  הם ה
 מצ«רני שיצאו הכלים״ י׳ כנגד בחי׳״ י׳

 דרד הבלים הי׳ אלו יציאת בהי׳ וכל רגליו.
ת כולם, היו צסורניו״  מאור קבלתן הסית לדב

 לכל גרמה זו סבה ולת כנ״ל״ העליתר. האזן
המלכיע ולביטול זד.,

ם שיש שכ׳ קושיא. מקום כאן מ״ק » 
 והנה ואמא. באבא המתלבשים דאי׳א, ׳י7בנז

 דא״א. הג״ת מלבישין ואמא אבא כי ידענו,
 ואחר לממד- בנד.״י היו שמתו, קודם ואולי

 נד.״י כי אסשר, או דא״א. בהג״ת עלו התיקון
 ותבונד.״ יעד׳ס שד.ם דאדא, באחוריים הם דא״א,
 עצמן זא״א אן* דא״א• נה״י נגד אלא ואינם

(א) בחג״ו^ למעלה סנים הנקרא
 שד.נקודות באתו, הגד. כי לעיל, תחזור

 האותיות, על העליתים חלקים: לשלשה נחלקים
ח  ותחתתים, השורק. כמו ובאמצע, החולם. כ
 הוא החולם, נקודת וד.נד. הנקודות שאר כמו

 הכתר עומד שם אשר הטבור, מן היוצא ההבל
 כנודע, הת״ת על חולם איהו שהכתר, לסי כנ״ל,

 כתר נעשה אמנם, דא״ק. בת״ת חולם עיקר כי
 באתתן, כתר חולם כי ה׳, בתיקמ וז״ש לנקודות

 מלאסות שנקרא בואח, שורק תיקוד כנודע.
 היסוד, מן היוצא ההבל הוא באמצע, שד.וא

ת  השורק, נקודת הנד. כי לב׳: תחלק לאד
 הוא שו^״ של י׳ וד.נד. באמצע. י׳ ר הוא

והוא״ו השם. של ראשתה י׳ הנקרא זבת6

השמש
 שאלה מקום כאן שאין rנלע נ״ב, (א)

 בסוד הכח״ב היו עדיין השבירה בעת כי כלל,
 עומדות וד.יו סרצוף, בסוד נתסשטו ולא נקודות,
 אב״ת עומדות וד.חדב סגוליתת כדמות הכח״ב

 אורות הט׳ זיווג ע״י לחכ^. הכתר שנתן ואחר
חוג חזר ה״ה חזמשיד ובית מיניר. הכתר תז

ה״י וד.לבישם וה״ג  הנד.״י אחוד ודרו שלו, מ
ת בראש נתנם ד  סב״ת חזרו ועי״ז א

pנ אז אדא, אחוד וכשנתבטלו u הנד.״י אחור 
ת תור מלובשים שהיו דכחר, ד  שלא באוש א

 הלבישו ואדא האצילות חף עד א״א נתסשט
חד אם כי שלו, חג״ת את כר.״ התיקון א

היטג. באר הדברים ותביז ג׳׳ר דדי באדם תד׳׳ו דף ה׳ חלק בתע״ם עיי׳ ״



ד׳ ג' פרי, נקודות דרושי שער ח׳ שער נקודים ההל כ׳ היכלקיב

 ולהוליד להוציא אמא, אל הוא שורק, של
אמא. שלוקחת זו הוא״ו בחי׳ וזהו דז׳׳א, הדק

 יו״ד כעין שהיא הנקודה כי 4ט״ז וגם
 אבא יונק וממנו עליונה, יותר היא שבשורק,
 ר, אות שהוא השורק, של rוהוא דנקודים,

 נקודות כי כנודע דנקודים, אמא יונקת ממנה
 עם תחתונות, נקודות וז׳ בינה. ואתוון חכמה,

 וב׳, הכתר. של נה״י א׳, שהם: בחי׳, ג׳
 דרך שיצאו אלו, י׳ הם הרי דאדא. אחוריים
 שאלו לומר, כוונתינו ואין הרגלים. צפורני

 יצא הבלים, אלו שמכל רק עצמן, הנקודות הם
 כנ״ל, העין דרך שיצאו נקודות, י׳ אל אור

זד- וזכור
 לעולם כי וד,וא, שאלה, מקום בזה יש והנה

 שהיסוד מצינו הרי כי הדעת, בחי׳ הוא היסוד
 א״ק, זה של יסוד וכן דז״א, דעת הוא דאמא

 אדא, יונקים איך וא״כ הנקודים, דעת הוא
 הוא, והתשובה הנ׳׳ל. א״ק מיסוד היוצא מועל

 מב׳ למעלה גבוה הוא לעולם היסוד בחי׳ כי
 ומבשרי בחוש, כנראה דנה״י, עלאין פרקין
 יד,יד. שהדעת הוא, מוכרח וא״כ אלוד״ אחזה
 הענין היה וכן ואמא, מאבא למעלד, גבוה
 שכשהבינה לפי כן ח) אינו, בז׳׳א שם אבל כאן.

 משפלת היא מוחין, אליו לתת בו, נכנסה
 על רובצת האם בסוד עצמה, ומרכנת עצמד.,

 ירכין רישי שתגביה הוא מוכרח ואז האםרוחים,
 מהם, למטה נשפל שלה היסוד ובחי׳ לעילא,

 זה. וד,בן מחר׳ב, למטה שד.דעת נמצא ואז
 פרקא ואז רובץ, ולא עומד, הוא א״ק, אמנם

 הגוף, הוא הת׳׳ת, בתוך הקבוע דיסוד קדמאה
מנד.״י. גבוה שהוא יראי

 גבוד,ים שלהם הדעת בנקודים, כי ונמצא,
 דא״ק, היסוד מסיום כי נמצא מחדב, למעלה
 הבל יוצא מסופו, משם לנקודים, כדעת ד״נתון

 מניה. תתאין שהם דנקודה, לחדב והארה
 כנזכר ביסוד, הוא שורק נקודת כי. JעוT וכבר

 נקודת כי אמרנו ולכן ע׳, חיקת בתיקונים
היסוד, בחי׳ היא אותיות, באמצע שועא שורק

 נקרא ממנו היוצא והבל הנ״ה, באמצע שהוא
דנקודות. הוידת בארנו והרי שורק,

מ׳ית ם) ד פרק

 הנה לחוץ. יציאתן מציאת עתר, ונבאר
 עד מכתר שד,ם הנקודות, אלו יצאו כאשר

 העקודים, יציאת היפך יציאתן, היתה מלכות.
 תחילה, מלכות יצאחה העקודים, ביציאת שם כי

 להיפך. הוא בנקודים, וכאן באחרונה. וכתר
 כלולים היו ובו בראשונד״ יצא שלהם הכתר כי
 ובו החכמת יצאה ואח״כ אחרים, ד,ט׳ כל

 היו ובה אמא, יצאה וכעד״ז הח׳, כל כלולים
 היא היתד, ואז י) אורות, הז׳ כל כלולים
 הז׳ היא הוציאד, ואח״ב הבנים, אם נקראת

 הגבורה, מתגלים ואח״כ בחסד, כלולים כלים,
 שיוצאת שנמצאת עד לבסוף, עד וכעד״ז

מכולם. באחרונה המלכות
 תחלה בעקודים כי וד.וא ב׳, הפרש יש עוד

 אבל כנ׳׳ל. הכלים, נעשו ואח״כ האורות, יצאו
 מזה, למטה זד. כלים, י׳ תחלה יצאו בנקודים,

 של אורות בג׳ העינים הסתכלות ע״י ונעשה
 וד,ונחו כלים, הי׳ שיצאו אחר לכן כנ״ל, אח״פ,

 יצא אז לבת, א׳ כל זה תחת זה במקומן,
 הכתר שיצא עד׳׳ז, אח״פ) (נ״א אח״כ, האור

 הט׳ כל כלולים ובו שלו, בכלי ונכנס תחלה,
 כלולים ובו אח׳׳ב, יצאה החכמה וכן אורות,

 לבדד, המלכות שיצאה עד וכעד׳׳ז הח׳, כל
 ונכנס תחלה׳ הכתר שיצא נמצא באחרונה.

 אורות, הס׳ כל בו כלולים והיו שלו, בכלי
 אור ויצא שלו, בכלי הכתר אור נשאר ואח״כ

 ונכנס בו, כלולים אחרים ח׳ עם החכמה,
 לכנוס כולם שסיימו עד ועד״ז, החכמה. בכלי

שלר,ם. בכלים
 תחלה נכנס הכתר אור כאשר כי דע, אבל

 בערכו, בו בטלים האורות שאר היו שלו, בכלי
 בכלי יכולת היד, ולכן יחד, מכילם גדול שהוא

 ולא האחרים, אורות ט׳ ולסבול לסובלו׳ שלו
ונכנס חחכמוע אור יצאה כאשר וכן נשבר.

מקוטווו ומראה הנהורנ
 ס׳׳ו. ח״א ש׳׳ב מבדש ועיץ י׳׳ח. ענף מסבירות א׳. דרוש העמידה הזרת הכונות שער עי׳ ה)

(כת׳י). אחרות נ-א י) פנים עם החיים בעץ מתבאר זד, פרע ס)
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 וכן בו. כלולים אורות הח׳ היו שלו> בכלי
 ונכנסים אורווה מז׳ כלולד. הביי,ד» אוד בצאת
 ולא לםבו< יכולים הכלים היו שלה. בכלי

 דפיון או״א. בעוץ בטלים הם כולם כי נשברו,
 אביהם, במוח כלולים עומדים שבתחלה הבנים
 עיבור בסוד בנים בהיות וכי מוח. טיסת בסוד
 יכולה והיא שם. להיות יכולין אמן, במעי

לסובלם.
 פנים זמג בסוד בבינה, החכמה (ונתנה כ)
 היו תחלה כי הבינד״ בכלי כולם וד,יו בטנים,

 ור״משיו וביד״ מניה הכר.ר ונזדווג באחור. אחור
ניתנו וזו״ן בטנים, טניס חזרו ואז להם, מוחין

ן וד.יו מ״ן, בסוד בד. וד.יו בה. ^י ע  מוחץ מ
 או״א, יחד נזדווגו כר ואחר עמדן, על דאו״א

אלו). מלכים ז׳ והוציאו
 נשברו ולא בג״ר, התיקון בחי׳ היד. ולכן

 אמנ^ במעי כלולץ הז״ת היו וכאשר כלל.
 עליץ. זווג המעוררין מ״ן, בבחי׳ שם היו

 מלכים הז׳ שהם הז*ת. משם בצאת אמנם
 שלהם, בכלים ליכנס ורצו אחם, בארץ שמלכו

 כמ״ש ומתו, ונשברו לסבול, הכלים יכלו ולא
בע״ה.

 כי אלו, מלכים ז׳ סדר תחלד. נבאר ולכן
 ב׳. חסד א׳. דעת ולמסד״ מהדעת הם הנד.

 גופא, טלגי תרי הם .rנ ד׳. ת״ת ג׳, גבורה
 נחשבים הנ״ד. כי ז׳. מלכות ר. יסוד ה׳. והם
לבד. אחד הם .םTשנ ובין הגוף, חצי כ״א

 הם המלכים, כי זלה*ד״ הרב בשם מ*כ
 דהיינו מלד, מלוד לפני כלים. הם 4אותיוו
 מלכיננ ונקרא׳ ישראל. לבני התיקץ, קודם

 עד דא״ק. מלכות הם, םלכים בני כולם כי
 טפת דא״ק, היסוד הוא הוד, פלד תדר שבא

 רבד הכלים, לשבירת רומז המבול גם הלובן.
 על נפלו האורות רבוי כן הארץ, על מים

כל דכסו ח״ם אתבסלוב וארעא המלכות.
 כנזכר הרים, נקרא חג״ת הגבוהיב^ ה.הרים

 בכללם נד.״י וגם חג״ו^ שהרים בתיקונים,
ח״ם, חו״ב. לביטול רמז הד.ריש וכל בדק.

 האור כי גברו, מלמעלר. אמר, עשרה המש
 סוד דס״ג, מי״ה היד. הכלים, משבר שד,יד.

 סוד וה׳. נקודים. שד,יא חכמה, דהיינו הי׳
 אמר״ אמר ולכן במ״א. כנז׳ עקודיב^ בערן ה׳.

 הט״ם מילוי עם דס״ג, מלוי ל״ז, גי׳ שהוא
 פגם כולל דעו^ הראשץ המלד כי הנחרבים,

 שהיכל הדרכלות. כענץ חדב, וביטול כתר.
 ס״ג שם כי גברו, וז״ם בו. ג״ר כולל ראשץ

הגבורד.. קד סוד
 המלכים, ענץ הם אלו כל כי ודע, ל)
 אשר המלכים ואלד, וישלח, בפרשת הנזכר
 בעור, בן בלע :p־w וזה אדום. בארץ מלכו

 בלע, הוא בלעם כי הודעתיד, וכבר ^1דע זד,
 ע״כ אשר דקליפד״ דעת בסוד וד,וא כשארז״ל,

 בישראל. כמשד, העולם באומות שקול היה
 שבז״א. דאבא עליון דעת בחי׳ שמשה לטי,
 הנאמר עליץ דעת דודע הענץ זד.ו והנה

 כמבואר זה, דעת יגי0מד. שיצא בבלעם,
באריכות. בנדא אצלינו

זריחד״ לשון זרח. בן וזהו חסד. הוא יובב,
 חשם, כנודע. אור הנקרא חסד, בחינת הוא בי

 חשם, ואותיות ה״ג. סוד הוא כי גבורה. הוא
 מי״ץ. התמני. מארץ חשם וס״ת חמש. הוא

 חלב מיץ כי הפסוק, סוד וד»ם חמה. ור״ת
 שדן. אותדת הם וחמאד. חמד. כי חמר- יוצא
 בבטן ונר.פכים דג^ שד.ם הגבורוו^ בחי׳ וד.ם

 חמאה נעשה המיץ אותו ומן לחלב, המלאה
התינוק. להאפיל
,P ונקרא הת״ת, הוא בדד, בן (והדד מ)

 נעשים ,0דש* אבא לפעמים פי שנודע, כמה
 פרצון*. חד ותבונד״ בפמד. וכן סרצון*. חד
 הוא דבינד״ היסוד מקום תחלה שהיה מה חד.

 ושם הפרצק*. כל בחי׳ של החזה מקום עתה
 דד, ב״ם בדד: p הדד חהו הדדים, נעשו
 דד. ב׳ בדד, אותיות וכן הת״וג בחזד, שהם

 כדדד בינה, דדי צמקו המלד. זה ובמות
 והיא שלה. הילד במות צומקים, שדדיד. האשד.

עלאה, אמא מסור הה*ג התטשטות בחי׳

סקוסווו ו«ראזז הנחות
 ואיגה הגודה הוא כת׳י בזרה הטוקף נ< )p הסרה הוא סדי מרה פאן, המוקף פי פ)

(ורו). המטר. מטף #רה• ורב מברשערב עי׳ י) (ורו). הספר סן ואינה



ו׳ ה׳ ד׳ פרי, נל,ודות דרושי שער ח׳ שער נד,ודים ה^ד כ׳ היכלקיד

 ונעשו דם, הם אשר אז, שנפלו בפ״ו. כנזכר
צמקו). ועתה הלב,

עכבור) בן חנן (ובעל ממשרקה, ושמלה
 מרחובות שאול והנה גופא. פלגי תדי נ״ה, הם

 כי שהידעחיך, פה בסוד יס*ד, הוא הנהר,
 ונקרא נקבה, להיותה רחב, הוא בינה, Tיס

 הנהר, מרחובות שאול ור״ת הנהר. רחובות
ושאול כנ״ל, דאבא יסוד הוא משה כי משה.

 הוא והנה בשאול, וז״ש זו. מבתי׳ היה המלך
 אלו נשברו כאשר פי׳, הכלים. אל נחבא

נסתלקו האורות כיי א, במי כמ״ש המלכים,
נשארו ולא תבירין, מאנין ונשארו מתוכם,

בע״ה כמ״ש ניצוצין. רפ״ח בחי׳ רק בהם
 נשאר היסוד, של בכלי ואמנם מיוחד. בשער

יהחיות כדי ניצוצין, הרפ״ח זולת אחד אור
 וזה כלום, מגרמה לה דלית המלכות, כלי את

 אל הנחבא שאול בחי׳ שם,• שנשאר האור
 בכלי נשאר שלא מה היסוד, בכלי שם הכלים,

 ומיתה, השבירה בעת (שלא) שהיה ולפי אחר,
 שיסתלק היה הראוי כי מתחבא, לשון נקרא

 היתד, זו וסיבה בהחבא. שם ונשאר הוא, גם
 והבן למלוכה, שאול זכה לכן המלכות, לצורך

זד,.

מ״ת ה פרק

 מייכים ז׳ יציאת סדר לבאר ונחזור נ)
 ראשונה הנה נשברו. ואיך הבינה, מתוך אלו

 באור כלולים והיו הבינה, מתוך כולם יצאו
 כי נודע, וד,נד, שלי. בכלי עמו ונכנסו הדעת,

 דז׳יא. ו״ק בחי' הם אלו, מלכים ז׳) (נ״א ו'
 הוא א׳ כל כי מחבירו, גדול אינו א׳ וכל

 בשום כח היה לא ולכן כחבירו, גדול א׳ קצה
 מחלק יותר, בתוכו לסבול מהתחתונים, כלי
 כולם יצאו וכאשר בלבד. לחלקו המגיע אור

 את לסבול הכלי יכול היד, לא בדעת, כלולים
 אח״כ בע״ה. כמ״ש למסה, וירד ונשבר, כולם,
 הוא וגם חסד, בכלי האחרים אורות ר יצאו

 למטד״ וירד ונשבר. לסובלם, יכול היה לא
בע״ה. כמ״ש

 שנ״ה אלא הם, אורות ז׳ כי נת״ל׳ וכבר
 ויאח״כ הם. דגופא פלגי ב׳ כי לא', נחשבין

 ג״ב וירד גבורה, של בכלי אורות, הה׳ ירדו
 נודע, כי ̂ס פי׳, חסד. של הרשימו עמהם
 אחד כל הוד, עד מחסד ספירות: הה׳ שכל
 כי יסוד. בספירה שלי, רשימו חד נותן מהם,
 כולל שהוא לפי כל. יסוד, נקרא זאת לסבד,
ייסוד, חד רשימו מוריד כ״א וע״כ כולם,

 הר׳ ירדו ואח״כ ונשבר. ומת לסבול יכול ולא
 הת׳׳ת, בכלי חו״ג, של רשימין וב׳ אורות,
 שש שירדו עד וכעד״ז וירד, הוא גם ונשבר

 היסוד, בכלי רשימין, וה׳ אורות, ב׳) (נ״א
 ירד. הוא וגם ונשבר, לסובלם, יכול היד, ולא

 לבדו, הוא אלא בא לא המוכות, אור וכשבא
 הוא גם ונשבר לסבול, יכול היה לא ועכ״ז
למעלה, שהודעתי)• כמו הדבר, וטעם וירד.

 לד,כנס שנית האורות חזרו כאשר העקודים כי
 רק בכליהם, ממש נכנסו לא שלהם, בכלים
היסוד ובכלי וכר, החכמה אור נכנס בכתר
 ריקם, המלכות כלי ונשאר המלכות, אור נכנס
 דלא אספקלריא המלכות נקרא זאת לסבה אשר

עניה ונקרא כלום, מגרמה לר, דלית נד,רא,
 בכלי אח״כ שנכנס האור כי זה) (וכל ודלה,

 חדש אור רק שלה, אור אינד, המלכות, של
מ״ש ענין וזה אצלינו. כמבואר או״א, מזווג
מגרמד, לה דלית נהרא, דלא אספקלריא לעיל
 וזכור אחר, ממקום הוא שלה האור רק כלום,
של הכלים אלו שכל כיון והנה זה. ענין

 בעקודים העין בהסתכלות נעשים הנקודים,
חסר היר, שכאן) (נ״א ששם כיון לכן כנ״ל•

 זה גם שלר״ הכלי מן המלכות, אור בחינת
 יכלה ולא חסר, היד, דנקודים המ.לכות של הכלי
ונשברד,. שלה אור לקבל

מ׳׳ת ר פרק

שגם דאו״א, אחוריים ענין עתה ונבאר •
 הקדמה; לבאר צריך ותחלה ונשברו, נפלו הם

הקליפות מקום כי כנ׳׳ל, והענין ואב׳׳א. פב״פ,

מקומות ומראה הגהות
פ-ב. זמודיס שער לעיל עי׳ ם) י׳ם. ענף פם*ם עם בע-ח סתבאר זה »רק נ)

כ״ו. אות ז׳ חלק חע״ם • כ׳יח. אות התשובות לוח ס׳ חלק עייזבתע׳׳ס •



מור פר? נקודות דרמזי שער ח׳ שער נמודיפ היכל כ׳ היכל ק

 הם ושם דז״א, גוקבא אחורי הם והחיצונים
^ באחור ג״כ ואמנם נדבקים.  קצת יש ז•
 הארץ, על אדם אלקים ברא טרם והנה אחיזה.

 בסוד מקדושה, שפע לינק בקליפות כח היה
 מעבודת ואחד האדמה. את לעבוד אין ואדם

 אשר הכרם, מן קוצים כיסוח הוא האדמר״
 נאצלו כאשר אבל מעשיות. מצות צריו לזה
 נברא התחתון אדר,״ר היד. לא עדיין ז״וב

 החיצונים. פחד מפני אב״א, זו״נ יצאו בעולם,
 הי׳ פב״פ, עומדין היו אם כי יינקו. שלא

 שהמה אתחתן, במקום לד.תאחז מקום לקליפות
 ולכן לינק, יוכלו לא מפנים כי לינק, אחוריים,

 יוכלו שלא כדי אב״א. מחדבקים לד,יות הוצרכו
ק החיצונים משם. יינ

 מעשיוו^ מצות ועשה אדרדר, נברא וכאשר
 הקליפוו^ מן פחד היה לא ואז פב״פ, החזירם

 מן קוצים וכרת יסקל עזק חפר כבר כי
 רק לזדן אין אב״א, בר.יותם ור.נה הכרם.
 בין מספיק לבד א׳ וכותל לשניהם, א׳ כותל

 לז״א, כותל חצי א׳. בכותל ומשתמשין שניד.ם,
 (נ״א החזיר׳ אדם וכאשר לנוק׳. כותל וחצי

 ומעשים מצות ע׳׳י פב״פ, מחזירם) וכשאדם
 לזה, שלם א׳ אחור ונשלם נגמר אז הטובים,

פב״פ. להחזיר ויכולין לזד״ שלם א׳ ואחור

מעשיו, ע״י התחתון האדם כי הדבר, וטעם
 למטד״ עלאין מפין דורדין עליון, זווג גורם
 החר׳ג, בחי׳ ודים דז״א, המוחין בחי׳ שר.ם
 כי כנודע׳ הטפד» עיקר משם) (נ״א הם אשר
 P בי ע) חו״ג, רק דביגר, מיסוד יוצא אמ

 הארה רק יוצא אינו ח״א. ובינה החכמה
א, מ  שם, המגולין החסדים פ) שמכים ^

^ין וממיאין רו  החר׳ג אלו בבא והנה לחוץ, או
 ומשתלים החסדים נקים איד.ו כדין ז״ז^ בראש
 ומשתלים גבורה נקטא .יTוא דידיד״ אחור
 בברכת כמ״ש פב״ם, אתד.דדו וכדין דידד״ אחור
אבות.

הגדלת גורמץ החו״ג איד בארנו, והרי

 כי נמצא פב״ס^ לחזור יכולין ועי׳׳כ אחוריים.
 יותר זו, בחי׳ שבערך הלא) (נ׳׳א הוא בודאי
 מחדש, לד.ם הבאים החו״ג של הארד. גדולה

 שהארה לפי בראשונה, להם שהיתה פהארד.
 החדשד״ זו וד.ארד. אב״א. בבחי׳ הניחה ראשונה
 Jד.מחודשו הארה זו כי נמצא פב״ם. החזירם

 אחרו^ בחי׳ בערך אבל פב״פ. נקראת היא
 הגדילה שלא לפי אב״א, בחי׳ אלא תקרא לא
 פב״פ הוחזרו וממילא כנ״ל. אחוריים בחי׳ רק

^. זו, ובבחי׳ מאליהם,  פחותד. זו, הארד. ת
 ועשתד. תיקנה הראשונה כי מר׳ראשונה. וגרועה

 עשתה לא וזאת שלימים. כולם פרצופים, כל
כנ״ל. אחוריים החצי הגדלת רק

 הוא דאר׳א האחוריים שנפלו מ״ש והנד,
 ומחזירים האחוריים, המגדילים חו״ג, בחי׳ על

 ומכנים אומרים אנו אם תתמד״ אל לכן פכ״פ.
 על והוא אב״א. ופעם פב*̂פ פעם זו בחי׳
 שהגדילו הבחי׳ (שד.ם אלו, החר׳ג בחי׳

 בחי׳ (על) והוא למסה) נפל זד. וכל האחוריים
 א״א, שהוא הכתר, מן אדא שלוקחים חדג,

ס היה באו״א גם כי פב׳׳ם. לד.חזירד, כדי  בו
 הטפה כי ידעי^ וכבר בע״ר- כמ״ש אב״א, בחי׳

 (נ״א זו, הבחי׳ והוא ומגדיל, הולד, המציירת
 האותיות, סוד הם ואלו החו״ג, החו״ג) זד.ו

 תטיד האותיות כי ועוד, הולד. נוצר שמר,ם
 נעשים ואלו כנודע, הכלים בחינת הם לעולם,

 הם ואלו כנזכר. האחוריים, בסוד לאו״א, כלים
 (נ״א החסדים, שארית עם למםד» שירדו

 הולד, של הכלים לצייר היורדין החר׳ג) האורות
זרץ. דבחי׳ מלכים ז׳ שוס

התוול!, אותיות כ״ב בתי׳ ד,ם אלו, כל תער.
 הם מוס, וט״ו מלכים, לז׳ כלים הם מד^ וז׳

 אדא, הם גדולים יותר כי וכנ״ל, לאדא. כלים
דנ, מכל  כי י״ד״ הם אדא, לאותיות וסי׳ ז

 ואותיות כנודע. שבשם י״ה סוד ג״כ חם אדא
 ועשאריס, אותיות והט״ו •r!שעטנ״ז הם; ז״א,

j 0ו r » n ס מהם, ר  שהם: דאדא. אחוריים ו
ושאר ובזד,ר. בתקונים וכנזכר חי׳ידי, בד״ק

&קו&ות mnsi חגהית
ג׳. ובידוש ג׳ כלי ב׳ פרק הצלם דרושי שער עי׳ פ) צ׳׳ג רף חקדפית שער עי׳ ע)



ו׳ פר? נ?ודות דרושי שער ח׳ שער נקודים היכל ב׳קטז

 פנים הם צ) מספר״ת אוכ״ל הם אותיות
דאו״א.

 שעטג״ז של אותיות אי'י של הטעם, וזהו
 מהם. כ״א על ותגין זייני״ן, ג׳ צריכין ג״ץ,

 א' חג צריכה חי״ה׳ בד״ק באותיות ואמנם
 (ם') אלו נשתנו למה וגם מהם. א׳ כל על

 תג. שום בהם שאין אותיות, משאר האותיות,
 הם ג״ץ, שעטנ״ז האותיות כי הענין, אבל
נתהוו שמהם ולפי שמתו, מלכים הד סוד

 שט״ן, איתיות: הם לכן כנודע, הקליפות ויצאו
 הדינין עוז וחוזק תגבורת שהם פי׳, ג״ץ. ע״ז,

 שהם השטן, מהם ונעשו ירדו אשר העזים,
 ובס״ד ז, באדר׳׳ בזוהר, מ״ש נודע וכבר הקלי׳.
 נצוצין הם מלכים, הז׳ אלו כי ע״ב, דרצ״ב

 בפרזלא, דאכתיש אומנא כהאי דאזדריקו,
 גץ כמ״ש גי׳ץ, וזהו סטר, לכל זיקין ואפיק
כו׳. הפטיש מתחת היוצא

למטה כנזכר הוא הענין (אבל ק) מ״ק
 אל גרם ונפילתן, כלים ושבירת הבטול כי)

ורצון, בחירה שיהיה כדי היה, וזה הקליפות.
 מוכרח, הוא כן כי מעיקרא, התיקון יצא ולא
למטה, מה למעלה, מה דד,יינו להרהר, ואין
מ״ק) (ע״כ לאחור. מר, לפנים, מר,

 אורם לקחו מלכים, ז' אלו כי נת״ל, וכבר
 מלמעלה. ולא הזקן, שבולת שתחת א״ק, מגוף
 עליונים, אורות ג׳ כחי׳ חסרים שהם נמצא
 ור,אחוריים הפנים נשברו לכן כי אח״פ, שהם:
 למעלה, שיש תגין ג׳ בחי׳ הם ואלו שלהם,

 על מורים, הם כי הנ״ל, הז׳ מאלו אות כל על
 שהם הכלים, מן והחיות האורות הסתלקות

 בתוכם, ולא מד,ם, למעלה האור ונשאר אותיות,
האותיות. על התגין צורת בדרך

 אחוריים הם חי״ה, בד״ק האותיות אבל
 או״א, כי לעיל, ביארנו וכבר שירדו. דאר׳א,
 מהם חסר ולא ח״פ, של אורות ב׳ לוקחים

 רק מהם ירדו לא ע״כ אשר אזן, אור רק
 מהם, שחסר אור אותו וכנגד אחוריים, בחי׳
כנגד מהם, אות כל על א׳, תג מתייגים אנו

 ביארנו, וכבר מד,ם. שחסר הפרטי, אור אוחו
 וגם אחור, נקרא הוא מאו״א, שיורד מה כי

 העליונה אזן אור חסר להיותו כי פנים. נקרא
 הנמשך החסרון לכן אחרים, אורות ב׳ מן

 אותו העושה הבחי׳ הוא כי גרול, הוא מצדו
םב״פ.

 נמשכין הם חו״ג, שהם אלו מוחין וד,נה
 מוחין דוגמת דא״א. דנה״י הכלים עם לאו״א,
 אלו נה״י וגם דאו״א, נד,״י עם שבאים דז״א,
 זה כי נמצא מא״א, שבאו ובערך למטה, ירדו

 הטעם, ביארנו וכבר עצמו. בא״א חסרון נקרא
 קקיחתו לסבת הוא זה, ענין לו שגרם מה כי

 בערך ואמנם בתחלה, לא בסופו, האזן אור
 חסרון זה חסרון יקרא לא או״א, לקחו שכבר
עצמן. דאו״א חסרון אלא דא״א,

 בחי׳ ענין נת״ל כבר העקודים, בענין והנה
 הנקודים. בבחי׳ פה ונבארם שבהם, טנת״א
 הראשונים האורות הם הנקודים, בחי׳ כי ונאמר,
 ואח״כ הכלים, הם והאותיות בראשונה, שיצאו

 מתו, פני מעל איש ונפרדו הכלים, כשנשברו
 שהם האותיות על תגין בבחי׳ נשארו האורות
 שיצא החדש, מ״ה שם הוא וד,טעמים, הכלים.

 כמ׳ש המלכים לתיקון המצח, מאור אח״כ
 כתיבת בחי׳ לו שיש הס׳׳ת, טעם וזה בע״ה.

 ונקודות. טעמים ממנו וחסרים ותגין, אותיות
 דאבא, היסוד בחי׳ הוא ס״ת כי ידעת, כבר כי
 דבמתשב׳ מקומות, בהרבה בזוהר נודע וכבר ר)

 סית) ולשון (נ״א הס״ת ולכן כלהו. איתבריר
 קורא שהש״ץ מה וע״י הנ׳׳ל, זה על מורה

 מה לתקן ונקודות, בטעמים בתורה, הפרשה
 בהם יש הטעמים כי תמצא, לכן ממנו, שחסר

 פרטי ניגון יש כי הפה, הבל בהוצאת הוראה
 וכן ולחוץ. מהפה בהוצאתן בפ״ע טעם לכל

 א א א א א א כמו: הברת להם יש הנקודות
 שום לד,ם אין התגין, כי) (נ״א אבל או. א א

 והטעם האותיות, קריאת בעת ונדנוד, תנועה
 בזמן מורים הם והנקודות, הטעמים בחי׳ כי

נרגשין הם ולכן הכלים, בתוך שהאורות

מקומור! ומראה הגהוות
(ה״ו). המוקף כל ליתא בכת״י ק) (בספר סופר מלאכת ור,וא אחר סימן יש צ)

צ״א דף הקדמות שער עי׳ ר) הפליאה).



 ר פר? נקודות דרושי שער ת׳ שער נקודים היעל כ׳ היכל
א׳ סרק הכלים שכירת שער ם׳ שער

קיז

 ע״י כי יכן האותיוו^ קריאת בעת וגדנדים,
 כליהם, בתיד מאירין הם והקריאד״ הנקודות

 זמן על מורים התנין. אבל האותיוו^ שהם
 שאז להם, והוץ האותיות. ע״ג האורות היות
 רוחניותם כי ותנועד״ נדנוד שום לאותיות אין

 אמנם הנקודים) הכלים (מן מתוכם, נסתלק
הארה להם להאיר מרהוק, עליהם עומדין
 על זקופים העומדים התנין כדמיון מועטת,

בתוכן. לא האותיות.
והנקודות, הטעמים כי אחר, שינוי יש עוד

 כנץ האותיוו^ תיד שעומדין הרבה מהם יש
 ושורק בטעמים, ומקף ופסק ירפה, ש) דגש

 האותיות. תחת שעומדים• מהם דש בנקודוו^
 ע״ג אלא אינם בחינתם כל התנין, אבל

^ האותדת עכ״ז, אמנם להם, מבחח ת
 שאינם פי על אף להם, לד,איר אצלם עומדים
במ*ש. בתוכם

 אדא סדר נבאר בע׳ה, למסה ואמנם
 וכן כולל.י״ם. אבא כי נאמר ושם ומציאותן.

 כמו והנה מי״ם. זו״ן וכן מי״ם כלולה אמא
 ונחלק מי״ם. הוא כלול ישראל. הנקרא שז״א
 עד לאה שרגלי ונמצא ורחל. לאה נגד: לב׳,

 ומשם שלו. בחזה שו^א דז״א, ת״ת שליש
 באו״א, הענין כן רחל. ראש מתחיל ולמטד״

 העליונים חצאי וב׳ חצאין, לב׳ נחלק מהם כ״א
 הצאי וב׳ עלאין. אר׳א נקרא או״א, של

 נעריו וכאשר ותבונה. יש׳׳ם נקרא התחתוניזם,
 ותבונה. יש׳׳ם ראש כי נמצא א׳, בבחי׳ זה כל
 עיין עלאין דאו״א ת״ת שליש ספי׳ בחזד- הם

לקמו•
ז׳ תTיר סדר ענץ ונאמר, לענין, ונחזור

שבת מלכים, של כלים  אמרנו הנה דרדו. נ
 יצאו ואח״כ הכלים. כל יצאו בתחלה כי לעיל.

 בחכמה. כולם ואח״כ בכתר. כלולים האורווה כל
 במעי אלו מלכים ז׳ היו ואז בבינה. כולם ואח״כ
ונבאר ת) המלאה. בבטן העובר כדמיון הבינד״

 גרם אדה״ר כי נת״ל, הנה משם, יציאתן ענין
 שנברא קודם כי לזו״ן. םב״פ חזרת מעשיו, ע״י

 א״א כי ודע. אב״א. א) זו״נ היו אדה״ר.
 4אב״ז בבחי׳ אפילו זדג, שום לחדש לעולם

 ואמנם התחתונים. מעשיות מצות ע״י לא אם
 היה האצילות. בעת אדה״ר, בריאת קודם

 הזץג, מאליו תהיה ראשון, פעם שאותו בהכרח
 אחר עד עדיין, אין אדם כי מצות, ע״י שלא
 אב״א, בבחי׳ אלא היה לא אמנם ההו» הזמג

 החזירה ההוא, הזווג ע״י אדה״ר וכשנולד
 ולהלאה, מאז אמנם ומעשיו. מצותיו ע״י פב״פ

 בהי׳ אפילו הבחינות, כל לעשות צריכין אנו
אבות. בברכת כמ״ש ינו.T על אב״א זווג

באו״א, אבל בזו״ן. אלא אינו זד» כל והנה
 עצמן יT על כי אדם, יT מעשה הוצרכו לא

 והנה פב״פ, חזרו אדה״ר. ע״י שלא מאליהן.
 נאמר עליו אדה״ר, שנברא טרם הא׳. הזיוג זה

 ברעותא סליק כד וז״ל, רבות. פעמים בזוהר
 עדיין היה לא אז כי פי׳. עלמא. למברי

 הכי סליק מאליו אלא התחתונים, התעורחת
 לכן אין. אדם כי להכרח. היה וזה בדעוחא,

 במוד למעלה, עולין התחתונים האורות היו
 הצדיקים נשמות שעושין מה תמורת מ״נ,

 סליק כד וז״ש מ״נ. בסוד עולין שהם עכשיו,
 עולין הץ אז כי מ״נ, העלאת שהוא 4ברעותז

התחתוניג^ מעשה ע״י שלא

השני השער

פרקים. ח׳ ובו הכלים שבירת שער

מ״ת א פרק

 הלא בי ונאמר. הכותה אל ונחזור ב)
 להם שנעשה לסי סב״ם, מתחלה היו או״א
הגורם שלהם, מ״ן אמנם כנ״ל. מהכתר. מוחין

ת מקומות ומראה הגהו
 נ׳. סרק ומ״ד מץ שער עי׳ א) ובשער ם-כ סנת׳א שער לעי< עי׳ ש)
מן ז׳ חלק ע׳׳ם בתלמוד מתבאר זה סרק ב) פ״ב• העבורים
 מסבירות פניק עם ובע״ח מ״ט. אות עד ל״ט אות ובתלמוד צ״ב דף הקדמות שעד עי׳ ת)

ב ענף י״ס. אות עד כ״ג אות מן ז׳ חלק שים ני



ל כ׳ היכלקיח א׳ רלן6 הכלים שכירת שער ט׳ שער נקודים ^

 מציאת היו דפב״ס, הבחי׳ וקיום העמדה להם
 ואלו בינה, במעי היו אשר אלו, מלכים ז׳

 הם שהבנים תמיד, הוא כן כי דילה. מ״ן היו
 תוך היו מלכים הד שאלו ובעוד דאמא. מ״ן

 לאו״א, זווג וגורמין מ״ן, מעלין היו הבינה,
 פב״פ או״א והוחזרו מוחין• להם ונמשכו
אלו. מלכים ד להוציא כדי יחד, ונזדווגו

מהו, לא אם אלו, המלכים צאת ובעת
 פב״פ, לאו״א מעמידין היו קיימים, שהיו אלא

 שלהם, למ״ן מועילין והיו למטה, שיצאו אפילו
 או״א, גם לכן ומתו, שנשברו יען אמנם

 ירדו פב״פ, אותם המעמדת שלהם האחוריים
 להם אין כבר כי אב״א, להם חזרו ואז למטה׳

 פב״פ. חזרתן ומקיים מ״ן, להם שיעלה מי
 דאו״א אחוריים נגמרו שלא הוא, פשוט .והנה

 בחי׳ שכל כלים, ז׳ שבירת כלות עד לירד,
 מאחוריים קצת ירידת גורם היה א׳, מלך שבירת
דאו״א.

 נעריך כאשר הנה ;הענין ביאור וזהו
 של פרצופים: בד אלו מלכים, הז׳ מציאות

 שליש עד כי נמצא, כנ״ל. ותבונה, יש״ם חדב
 לירד נגמרו אז הד׳, המלך שהוא ת״ת, ספי׳

 הז׳ כל נשברו וכאשר עלאין. דאדא אחוריים
ותבונה. דיש״ס אחוריים גם ירדו אז מלכים,

שיצא, הראשון המלך הוא הדעת, והנה
 עת,T כבר והנה כנ״ל, הז׳ כל כלולים היו ובו
 הבנים] [נ״א הכלים הם מ״ן, העלאת עיקר כי

 מ״ן העלאת עיקר ולכן בעולם, כבר שנולדו
 יצא כבר אשר הדעת, ע״י היה עתה, עד

 כבר בראשונה) כי [נ״א כי בראשונה, לעולם
 רק לאו״א, מ״ן תחלה הוצרכו שלא ביארנו,

 מלכים הז׳ שאלו ומ״ש לבד. ברעותא סליק
 חו״ג, המשיכו שהם לומר הכוונה אין מ״ן, היו
שהרי לזה, וראי׳ בתחילה נמשכו כבר כי

 בבינה חכמה נתן יאח״כ פב״פ, או״א החזירו
 שהיו לומר א״א א״כ כמ״ש, אלו מלכים ז׳

 מעמידין היו שהם הכוונה, אמנם הבינה. אל מ״ן
 מ״ן העלאת ע״י לאו״א, פב״פ בבחי׳ אותם

 היו ואז בבינה, כבר שהיו ג) אחרי שלהם,
כבתחלה. ד) החו״ג עוד ממשיכין

 אור שיצא אחר הנה כי הענין, אל ונחזור
 והמשיך מ״ן, העלה שלו, בכלי ונכנס הדעת,

 מחו״ג. כלול הוא הדעת הלא כי באו״א, חו״ג
 בו, כלולים אז היו מלכים הז׳ הלא כי ועוד,
 ואמנם כנ״ל. חו״ג להוריד כח בו היה ולכן
 שעדיין לפי מ״ן, מעלין המלכים שאר שאין לפי

 לכן הדעת, אל אלא להם היתה לא היציאה
 ביחד, זו״ן ע״י רק שלמים מוחין להוריד א״א
 בראש חו״ג בחי׳ היה הדעת, Tשהור מה ולכן

 הדומה שלהם הדעת במקום עלאין• דאו״א
 הנקרא זה המלך כלי נשבר וכאשר כמוהו. אליו
 למטה ירד עלאין, דאו״א הדעת גם אז דעת,

 הזה המלך כלי אבל דאדא, הגוף במקום
 הבריאה, לעולם ירד שנשבר, אחר דעת, הנקרא
בע״ה. כמ״ש

 עמו, שהיו אורות הז׳) (נ״א הששה ושאר
 עדיין ואז חסד, הנקרא המלך בכלי נכנסו
 אב״א, חוזרין אינן כי פב״פ, היו עלאין או״א

 פב״ם, דבוקים הם כי לירד, הכל שיגמור עד
 לגמרי, הזה התדבקות להסיר שיגמור וצריך
 שעדיין זמן כל אבל אב״א, יחזרו ואח״כ
 אב״א, חוזרין אינם בהם, דבקות קצת נשארו

 דאדא גמור הדבקות ענין נבאר בע״ה הלן‘וי
ענינו. מה פב״פ, בהיותן

 דאדא מרישא וה״ג ה״ח כשירדו והנה
 כתפין) התרין (בין בגופא, למטה עד עלאין

 שלא אע״פ האור, חסרון שגרם הוא, בהכרח
עדיין) (נ״א ענין והנה אב״א. לגמרי חזרו

1ןומור5מ ומדאה הגהות
םן הגה׳ה כבתחלה, לאדא הכתר מן נ׳׳א ד) (ה״ו נבינה היו אשר כבר שיצאו אתר נ״א ג)

דאדא. בפוהין נתלבשו דכתר נה׳׳י כי דכתר היסוד ין. כ׳ בשם
כת׳י). בשם (ד׳״ו



הןיטא׳ פרה הכלים מכירת מער ט׳ מער גהודים היכל ב׳ היכל

או״א עיגי הסתכלות חסרון הוא הזה, חסימ
 שהוא הב׳. מלך סלד וכאשר בזה. זה (א)

 דאבא, בגופא שיתפשטו הה׳׳ח המשיד חסד.
 אורות והה׳ בבריאה, הוא ירד וכשמת, כנודע.

 האחוריים נפלו ואז הג׳, במלך בגבורה, ירדו
 ועתה כנ״ל, ה״ח התפשטות ע״י הנעשין דאבא,

 ואז דאבא, ביסוד ירדו והחסדים כולם, נפלו
 בחי׳ אשר הבינה. פני אל אחוריו החזיר אבא

 נוכח הבינה פני כי בפנים, אחור נקרא זו
עומדין. חחכמה אחורי

 נפלו. הד׳ כל שאחור כתבתי כאן מ׳׳ק
 יש״ס של שאחוריים כתבתי אחר ובמקום
 בסוד נקרא זד. שכל ואפשר נפלו, לבד ותבונה
מ״ק) (ע״כ ותבונד,. סבא ישראל

(לירד) נגמר אינו אבא פרצוף הרי וא״ת,
 שליש אותו כי ה) ר״ל, כנ׳׳ל. הת״ת שליש עד
 וד.וא היסוד בערך אבא אל הוא ת״ת של

 וכל הבינה מצד שלו המוחין עם ז״א דוגמת
 ההוא. הדתש ע״ד שתבינד,ו צריך זה דרוש
 כולו היסוד והנד. תבינד.ו. ואז א׳ בציור והכל
 ממנו. שירדו אחוריים לו ואין פנים, בחי׳ הוא
 היסוד תון נכנם זכר, של היסוד שכל לפי
 בשאר משא״ב פנים, בחי׳ הוא וכולו נקבת של

 (נ״א החוזרים אחוריים בחי׳ בו שיש הגוף,
 אחוריו אבל חנקבד., פני נגד הנחזרים) פנים
 דאבת האחוריים סיום ולכן עמד״ דבוקים אינם

 ביסוד וגרעמ פגם היות טרם לירד, נגמרים הם
דאבא.

 גבורד״ שהוא הג׳, מלך מלך ואוז׳׳ב
 (בגחס() עלאד״ באמא הה*ג התפשטות וד.משיד
 (אודות) פלכים והד׳ לבריאה. ירד וכשמת,

 התפשסות נפל ואז הת״ת שהוא הד׳, בכלי ירדו
עלאה דאמא ה״ג (נ״א דאמא, ביסוד הגבורות

 למטה. שלה האחוריים גם ונפלו בגופה) שד.יו
 אחור ור.יד. אחוריה, החזירד. אמא ג״כ ואז

דאבא. באחור דאמא
 ובהגיע ת״ת וד.וא הד׳ המלך מלך ואה״ב

 החזר״ עד שהוא שלו, עליון שליש אל אור
 וח״ג אבא, ביסוד ה״ח כללות בחי׳ המשיר אז

 כל, נקרא היסוד לכן כי כנודע. אמת ביסוד
 כי הציור, זד. בארנו וכבר וד.״ג, ה״ח שכולל

 גופא הוא וד.חסד דאו״ת רישא כולל דעת
 ת״ת ושליש דאמא, גופא הוא וגבורה דאבא.
 האור הגיע וכאשר דאו״א. היסוד הוא עליון,

 כל (נגמרו ו) אז דת״ת תחתונים שלישי לב׳
 החדג וחמשיך לירד, עילאץ או״א אחורי

מקום הוא שם כי ותבונה, דיש״ס ברישייד.ו
 הד.׳ בכלי מלכים ג׳ ירדו וכשמת, יחד, ראשם
 דיש״ס. מרישא החסדים ירדו ואז נצח), שד.וא

בגופא למטר. עד דתבונד״ מרישא וגבורות
 הבחי׳ מהם נגרע ישסו״ת וגם דילהון,

 באו״א הנ״ל rע בזה, זה .ןTעינ דהסתכלות
עלאין.

בגופא ה״ח ור.םשיד הנצח, מלך ואח״ב
 וירדו בד.וד, מלכים שאר ירדו וכשמת דיש״ם,

 פני נגד אחוריו והחזיר דיש״ס, האחוריים
 בגופא הד.״ג והמשיך הד.וד, מלך אח״כ תבונה.

ואז ביסוד, מלכים ב׳ ירדו וכשמת דתבונה,
 מלך שניהן כי הבריאת אל ירדו דנ״ה הכלים

 דגוסא. פלגי רק אינן דתרווייהו כנ״ל בלבד, א׳
 מלך שניד.ן עכ״ז זה, אחר זח שמלכו ואע״פ

 דתבונת אחוריים גם ירדו ואז נקרת בלבד א׳
אב״א. ותבונד. יש״ם וחזרו

 והמשיך יסוד, שד.וא ר, המלך מלך אח״כ
 ביסוד ה״ח וכללות תבונה. ביסוד ה״ג כללות
מלך אח״כ אלו, בחי׳ גם ירדו וכשמת יש״ת

השמש
ת (א) הכלים בחי׳ חם מאדא שנפל מה כי וצ״ע. הויות ה׳ הם חסדים שה׳ לפי נ״

הוא וד.ד.סתכלות העיגים ובחי׳ לבד. דאחודיים ה׳ הם גבורות חמשד. וכן ימין. עת גימ׳ וד.ם
ת אלא בחוש, כנרזמז דפנית הכלים מבחינת אלו חו״ג וכשירדו שמאל. עין גימ׳ הדו

דחיצוגיות פנימיות שהוא בזת זה הסתכלותם שנמנע בר,כרזו דאשת מן

מקוסוה וסותוח הגוזוה
צ״ד. דף חקדסות שער עי׳ 0 פ״י• ח״ב ש״ב שערים פנוא עי׳ ה)
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היא שלד״ בכלי המלכות, שהיא הז׳, מלך
 במלכות ה״ח כללות המשיכה ואז לבדה,

 כי תבונה, במלכות ה״ג וכללות סבא, דישראל
 הנ״ל דדך על כללות, לד, יש המלכות גם

כמו כלה- נקדא היא גם (לכן) כי ביסוד.
 ידדו אז היא, וכשמתד, כל. נקרא שהיסוד
 וממלכות דיש״ס, ממלכות וה״ג, ה״ת כללות

 גם לבריאה, ירד דמלכות, והכלי דתבונה.
 דאו״א פרצופים ד׳ של אחוריים כל נגמרו עתה

לגמרי. ליפול ותבונה, ויש״ס
 כללות בהשבון נכנס לא באו״א למה דא״ת,

 שנכנסו ע״ד עלאין, דאו״א במלכות החו״ג
 נודע, כי וי״ל, ותבונה. דיש״ס המלכות בחשבון

 העטרה, בחי׳ הוא שם דת״ת, עליון בשליש כי
 ביסוד. נכללת היא והרי המלכות, בחי׳ שהוא

 דתבונד״ המלכות נגלית יותר היא כאן אבל
 ממש היא דתבונה מלכות כי דבינוע ממלכות
 בפרצוף יחד ותבונה בינה כללות בערך מלכות,

 בחי׳ היא עלאה, דבינד, המלכות אבל א׳.
 ת״ת, של החזה מקום והוא כללות, של גופא

 כנודע, ותבונה, דבינד, יחד הפרצוף כללות של
ממש. מלכות ואינה

מ״ת ב פרק

 גם מאדא, שנפל מה נתבאר, והגה ז)
 וגם כנ״ל. פרצופים לד׳ נחלקים היותן בחי׳

 ירדו כי ונמצא, מלכים, ז׳ יציאת סדר נתבאר
 ד׳ ועוד ונוקבא, זעיר שהם המלכים, ז׳

 הם הכל סך וישסו״ת. עלאין דאו״א אחוריים,
 ומהסיגים נתברר, ומהם ח) שירדו. בחי׳ י״א

 הקסורת, סמני י׳׳א והם קליפות, נעשה שלהם,
 בחי׳, הי״א מאלו שנשאח אורות, י״׳א שהם

 להתברר, אלו אורות יכלו ולא שירדו כנ״ל,
 אצליגו כמבואר הקליפווב תוך נתונים ונשארו

הקטורו^ פטום בסוד
 שמת עד דאבא, אחוריים ירדו לא והנה

אחוריים ירדו ולא חסד, שהוא הב׳, המלך

 באופן. גבורה. שהוא הג׳- המלך שמת עד דאמא,
 לירד. או״א אחורי נשלמו אז הגבורה, במות כי

 ירדו החסד, שבמיתת אע״פ כי הוא, וד,ענין
 נקראים אלו אין זה, כל עם אבא, אחורי

 הבינה היתד, שעדיין לפי גמורים, אחוריים
 נמצא באחוריו, מאירה והיתד, עמו, פנים בבחי׳

 רק אבא, אחורי כל בעצם ירדו לא עדיין כי
 לגמרי, שניר,ן ירדו אז אמא, אחורי גם כשירדו

 באורך בע״ד״ כמ״ש באחור, אחור היו ואז
 יצאו מד,יכן ט) ולאה יעקב פרצופי בדרוש
ועי׳׳ש.

 נקרא או״א אחורי ירידת אין כי נמצא,
 מלד שהוא הגבורד, מות עד לגמרי, ירידה

 מיתה היא מלכים, השבעה מיתת אבל הג׳,
 במות הרי כי הראשונד״ העת מן תכף גמורה
 מיתר, בו ונאמר לגמרי, בחי׳ כל נ־שברו החסד,
 להקרא, מתחלת המלכים מיתת כי נמצא, ממש.

ביטול אבל הראשון. מלך שמת העת מן
 המלך שמת עד ביטול אינו דאו״א, האחורים

הג׳.
 אב׳׳ג שהוא: מ״ב, שם סוד תבין ובזה

 צת״ג. בט״ר יכ׳״ש. נג״ד שט׳׳ן. קר״ע ית״ץ.
 כבר כי צי״ת. שק״ו פז״ק. יג׳׳ל טנ״ע. חק״ב
 הוא ויצירד, ביצירה, הוא מ״ב שם כי ידעת,
 נמצא המלכים, הז׳ סוד שהוא כנודע, ז״א כחי׳

 ואם המלכים. בסוד מדבר זה, מ׳׳ב שם כי
 במוחין. הוא ע״ב שם איך תראה, תסתכל

 אח״כ אצילות. נקרא וד,וא טעמים, נקרא והוא
 שלו והנקודות בבריאה. הוא ס״ג, של הטעמים
 הנקודות כי שמתו, מלכים סוד וד,ם ביצירד,.

 הוא (גיא ועשיר,. יצירה שהם זוין, בחי׳ הם
 זד, מיב כוונת אמנם יצירד,) שהוא ז״א בבחי׳

 נשארו אשר משם, הברורים כל להעלות הוא,
 מיב שם כל כי ועשיה, ביצירד, ונוקבא מזעיר

 בשם כי הוא- ודאי כן אם כנודע, להעלות הוא
 הוא מיתתן, סדר ועל המלכים, סיתת נרמז זה

 ולכן זה, שם בכח בירור. עיי העלחן סדר
זה, הראשון בשם נרמז מלכים שבעה מיתת

מקומות ומראה הגהות
פירועז דיה דלים תרומד, ד&צותס' שער עי׳ ח) פסיס עם חיים בעץ מתבאר זד, פרק ז)

ב שער עי׳ ם) כ״ג. ענף ק ב׳. ופרק א׳ פרק ולאוז ת
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הג/ בשם נרמז ואמז^ דאבא אחוריים וביטול
 ירדו שלא נראה. האדר״ז מן כי והענין,

 בם׳ אחרים וממדרשים בלבד, מלכים הז׳ רק
 ו&גם, ביטול יש באדא גם כי משמע, הזהר

 ודאי כי הוא, הענין ואמנם בכתר. אפי׳ וכמעט
 היה ובכולם בחי׳, מהם נפלו נקודות י׳ שמכל
 היותן בבחי׳ בין כולם, נפלו זו״נ, רק ביטול.
 נקרא זו והנר, פב״פ. היותן בבהי׳ ובין אב״א,
 ואמא, אבא אבל לגמרי. ירד הכל כי מיתר»

 ביטול, יקרא אחוריים, בחי׳ רק מר,ם ירד שלא
 בחינת רק ממנו נפלו שלא וכתר, מיתה. ולא
 דאבא מוחין בסוד שנכנסו שלו, יסוד הוד נצח

 נכנסת זו בחיל אץ אשר לעיל, כנזכר ואמא
 ביטול נקרא לא לכן אחוריים. בערך אפי׳

בעלמא. פגם רק בכתר,
 נקרא אינו כי והסב אחר, טעם יש עוד

 ונבדל לעולם, מעולם שהולך מי רק מיתר״
 באצילווב שהיו מלכים שבעה ולכן מעולמו.

 כמיש ממש. מיתה יקרא הבריאד״ אל דרדו
 מאן כל אלא דמיתו, תימא לא קל״ר״ באדרא
 ביה קרי ביד״ דדיוי קדמאה מדרגא דנחית
 אמנם מצרים. מלך ממת שכתוב כמו מיתה,
^ו. אע״פ אדא. אחורי  בבריאד״ ירדו לא שנ

 להיותן לכן עצמו, האצילות בעולם נשארו ו^א
םיתד״ יקרא לא אבל ביטול יקרא במקומן. שלא

 שם כי והסב הנ״ל, מ״ב שם עתה ונבאר
^ כנודע, חסד בספי׳ הוא אבגית״ץ  שממנו ל

 בשם לכן כנ״ל, המלכים מיתת (ביטול) מתחיל
 פי׳, חהו מלכיזב שבעד. מיתת נדמז זה

 גימ׳ אבג״י, כי ת״ץ. אבג״י כמו ,rאבגית
 במלכווב הוא י׳ כי מלכים. ז׳ סוד וד.נב י״ו,

 אבג״י. של י׳ והוא לבד, א׳ ,Tנקח שהיא
 דז״זב ו״ק והם בגיס׳, ד, הם אב״ג, ואותץת

 רה״ר, כי י) שארז״ל ח״ם מלכינב ז׳ הם והרי
 ד& מלכינב הז׳ אלו הרי כי אמה, י״ו רחבו

 ואמנם התיקץ. קודם בהיותן רד.״ר, הנקראים
רודי. נקרא התיקון אחר

 הם הלא אבג׳י, הנקרא מלכינב הז׳ ור,נה
r וז״ם ומתו, ונשברו נתצו o אבגיתת, של

 כג״ל״ המלכים מיתת התחיל החסד שמן ויען
הראשון. זה בשם נרמזו לכן

כ) הגמי מלשון אבגיתת, מפרשים, דש
 נמצא שהיה השטן, פי׳ רב, דבי אבגא ההיא

 אבגית״ץ) (נ״א אב״ג כי הד,וא,ונמצא בבה״נב
 שעטנ״ז באותיות לעיל, מ״ש זדד ממש,־ הוא
,^ ^. ע״ז, שט״ן, שצירופו ג ג

הואבגבור׳. שט״ן, קר״ע הוא ב׳, השם וד.נה
 אחורי נפלו במיתתו, אשר הב׳, המלך שהוא
 אדא אחורי ביטול נרמז ולכן כן. גם דאמא
ח: חד.ו זר- בשם ד  לא כאן כי ר״ל, קר״ע, ביז
 רק מלכינב ד כמו ממש, תתיצד. מיתר. היתד.

 אבל במקומד״ ונשאר בעלמא. ושבירה קריעה
 למקום ממקומר., בכח אבן הפלת היא בנתיצר״

 הקליפה, יצאד, זו, קריעה וע״י כנ״ל. אחר
שס״ן. קר״ע וזהו שטן. הנקרא

 דיח־יז הד״ד, הוא פב״פ, בחי׳ אדא וד,נד.
 רג״ל, גימ׳ ושניר.ן באמא. דיודין ואהי״ה באבוב

Tפנינב מצד בד. הזכירד. כי זכור, גימ׳ ,וא 
 הנ״ל, שמות ב׳ של אחוריים הם אב״א, ובחי׳
ד ידד, כזה: דד.ד״ה אחוריים שהם ד די י  ז
דד ד ד״ו, ה״י י ד  באבוב ה״י, ד״ו ה״י י

 אל״ף ה״י׳ אל״ף אל״ף, כזה: אטב ואחורי
דד, ה׳׳י ד ה״י אל״ף י ד  גי* שניד.ן .אשר ה״י,. י

ואמנם ודיים.1̂ מצד השכחה כי תשכ׳ח.
 כמנין הכולל, עם״ תשכח גי׳ שט״ן, קר״ע

ואמא. אבא אחורי נפילת על לרמז האחוריינב
 עדייו כאשר ד,נה כי ראשץ. לענץ תחזור

 0TV נגמר לא עדיין ת״וב שליש מת לא
 ד.ץ וכאשר לגמרי, ואמא דאבא אחורי ונפילת
ב בכלים נכנסים האלו. המלכים ע  מגולין היו ^ז

 דת״זב עליץ שליש שמת אחר אבל גדול. באור
 כאשר הנה דאדוב האחוריים שם נפלו אז אשר
 לכנוס כדי הנשארים, האורות שאר שם יצאו
 האחוריים באלו מלובשים היו שלועב בכלי

 יוצודן והיו כג*ל, באצילות תשארו שנפלו,
 אדוב באחורי מלובשים האזזחנתב המלכים

 עד תמיד, נעשים) ועד״ז (נ״א להם נשאר חה
״ג לע״ל עד לצאיב הבתרים כל שיכלו ודם ב

צ״ס. שגת י)
םקומות ומראה הנהיה

רזיאל׳חפלאך. ספד כ״סזועי׳סוף ח• קדושיו ב)



כ׳ פרק הכלים שכירת שער ם׳ שער נקודים היכל כ׳ היכלקכב

 ואמא, אבא אל זדנ, מעלין אשר פדן, ד״עלאת
 שם שירדו דאדא, האחוריים אלו מסוד והוא

הם. לקחום אשר כנ׳יל, עצמו באצילות למטה

 שמחזה האורות שאלו נמצא, והנה
 התעלמות כי ידעת, וכבר מכוסים, באים ולמטה,

 יש עי״כ כי תיקונו. מציאות הוא וכיסויו, האור
 וא״כ מלובש, בא להיותו האור, לסבול בכלי כח
 ולמטה, שמחזה הכלים שבירת שוין יהי׳ לא

 אל ומלטת, ונה״י, דת״ת, תתאין ב״ש שהם
 עליון ושליש וח״ג. הדעת של הכלים, שבירת
 שבירת תהיה גדולה יותר ודאי כי דת״ת.

תחתונים. משבירת העליונים,

 התיקון בעת ז״א, התיקון, בבא ולכן
 ולמטה, דת״ת מב״ש כי להיפך, בא פרצופו,

 לפי וזהו מגולין, שבהם וד,חסדים אוחתיו היו
 בינה, מסך ע״י שלא לקבלם, יכולת בהם שיש
העליונים, אבל גדולה. שבירתן היתר, שלא לפי

 בתיקון באו החזה, עד דז״א׳ מרישא שהם
 שהוא בינה מסך תוך עתה ומלובשים סתומים.

 היו שבתחלה לפי וזהו, כנודע. שלה, יסוד
 שגם ואע״פ גדולה. שבירתן והיתה מגולין,
 הרי עכ״ז וסתומים, מכוסים הם (א) שהנו״ה
 מכים המגולין, ל) החסדים כי במקומו, נתבאר

לחוץ. יוצא ואורם בד,ם,

 דת״ת עליון שליש עד ז״א במיתת והנה ־
 יש״ם אחורי אבל אדא, אחורי ירדו כבר שלו,

 דז״א. נוקבא מיתת עד נגמרו, לא ותבונה,
 והאחוריים ז״א לוקחתם דאו״א, האחוריים ולכן

 ומתלבשים המלכות. לוקחתם ותבונד״ דיש״ס
דז״א. המוחין דוגמת בד,ם, שלהם האורות

 שדן הם הזדן כאשר כי מ״ש, תבין, ובזה
 יסוד הוד הנצח אז (ב) בפנים, פנים יחד,

 ותבונה, דיש״ס והנה״י לז״א. מוחין הם דאדא,
דנוקבא. ברישא ונכנסים מוחין, הם

ש שמ ה
דז״א דנדה המוחין ר״ל נ״ב (א)

 תתאין פרקי תרי תוך וסתומים מכוסים הם
 אחר דנדה חסדים הב' הנה עכ״ז דאמא דנדד,

 החסדים להגדיל חוזר באור לעלות שחוזרין
 דז״א נדה תוך לד,תפשט חוזרים העליונים
 ומכים דז״א לנדר, דאמא נדה בץ ומפסיקים

 לחוץ שבתוכם המוחין אור ומגלים דאמא בנדר,
דז״א. נדה לתון■

דכשהזדןשדם אפשר איך צ״ע, נ״ב, (ב)
בז״א, דאדא שהנה״י הוא םב״פ, בקומתם

 מלבישים אדא וד,לא בנוקבא, דישסדת וד,נד.״י
 תחתיהם וישסדת החזה, עד מהגימ לא״א

 בכמה כנזכר דא״א, הטיבור עד החזה מן
 בכמה מ״ש ע״ד שהוא ונלע״ד, מקומווב
 כשנחלקו כי פט׳׳ו, א״א בשער ובפרט מקומות,

אז האצילות, פרצופי ששה בין וב״ו׳ מ״ה

 דמ״ד״ דבינה עליון וחצי דב״ן חכמה לקח אבא
 לבד, אבא נקרא ושניר,ם אדא, נעשו ומהם
 וחצי דב״ן, בינה לקחה ואימא דאצילות. חכמה

 ישסדת, געשו ומד,ם דמ״ה, דב־נד, תחתון
 הרי דאצילות. בינה לבד, אימא נקרא ושניד,ם

 ולא זה, כנגד זה הם ישסדת, עם אדא כי
 דאצילות, חכמה הם אדא כי זה, תחת זה

 מכוונים הם שתמיד דאצילות, בינה הם רשסדת
 אדא, בכללות כי נמצא, כנודע. זה, כנגד זה
 בכללם יש ובפרט האצילות, דכללית חדב הם

 עד״ז וכן דכללות. אמא פרצוף והם ישסדת,
 ישסדת הנקרא התחתונים, פרצופיהן בחצאי

 עד מהחזה א״א את המלבישים בכללות,
 והם אדא, יש בהם גם בפרטות הנה הסיבור,

 בכללות תבונה והם וישסו״ת דכללות יש״ס
 ולאה, יעקב בחי׳ ב׳ ג״כ יובן ובזה כנ״ל.

מנוקבא. ואחד מז״א אחד היוצאים

ת מקומות ומראה הגהו
שזהו תכלית, אסרו וזד. ד׳ד, או״ס תרצ״א א׳ דף וד,בן עד ראשה לעניז ונחזור דיר, מן ל)
פרק הצלם דרושי שער עי' התקון. גמר של המצב ד חל? ע״ס בתלמוד נתבאר מאד זו הקדמה

p ג׳. פרק ובסוף ג׳ כלל ב׳ מיו בחלק יעי׳ ניה. אות עד מ״ט אות
קצ״ב. אות עד קפ״ס מאות ט״ו חלק תע״ס • .



מי ם׳ שער נהודים ה^ל ׳5 היכל קכגכ׳ פרה חפלים בפנייה ע

מאין m פב״^ שכשהיו מ״ש, תבמ גם  י
 בגוקבא. ואחד בז״^ א׳ (א) יעקב: בחי׳ ב׳
 מאדא. הוא דד׳א, ממוחין שהוא האחד כי

 סבא מישראל הוא דנוקבא, ממוחין שהוא והב/
 לא הגדולים המאורות שני הס ואז ותבונה.

 ואינם ממנו^ גדול הוא ולא ממנו- גדולה היא
 אבא. של האחוריים אמנם כלל. לזה זה צריכין

 דאמא. והאחוריים דז״זב בחסד ימין. בצד הם
 הדרוש וזה דז״א. בגבורה שמאל, בצד הם

בע״ד,. יתבאר ושם במקומו. יצטרד
 ידידת מקום הוא הזד.. במקום כאן והנד.

 שירדו לעיל, שאמרנו אדא, אחורי ונפילת
 נשבת. דז״א שד.כלים אע״פ כי עצמו. באצילות

 מלובשים. נשארו דז״א. האודות זה, כל עם
 החסד קו כל עילאין. דאו״א האחוריים באלו
 מלובש הגבורד״ קו וכל אבא. באחורי דז״א.

מאד. זו הקדמד. וד.בן דאמא. באחוריים
 בענץ משלח. של פרשה לפרש, ונחזור

 ד׳ ירדו איד נתבאר, הנה כי המלכים, ואלה
 תמצא. ותבוגד- ויש״ם דאו״א. אחוריים:

 שמותאביד.ם. בכולם נזכר לא המלכים. באלו כי
 חגן, ובעל יוב^ בלע, וד.ם: בלבד. בד׳ רק

 ד׳, באלו אפי׳ כי אחר. שינד תמצא גם והדד.
 ולא המלוכה בעת רק אביהם, שם נזכר לא

 בן בלע באדום וימלוד כס״ש מ) המיתד- בעת
 רק בעוד, p בלע וימת כתיב, ולא בעוד,

מלכיג^ ג׳ בשאר כן סתם. בלע
 אחוריים בחי׳ ד׳ כי לד.וחו^ הוא, והענין

עם ירדו ולא יותר. ולא האבות. מן ירדו

 ביסול רק אבוו^ מתו שלא וכיון כנ״ל, בניהם
 4האבוו המיתה כעת הוזכרו לא pל בעלמא

 היד. בהם שגם לד.ורות אבל לבדא המים רק
המלומ.. בעת האבות הוזכרו לכן ביטול,

 ראוי היד. הג׳, מלו שד,וא חשא הרי וא״א
 פלוני, בן פלוני ולכתוב אביו. שם בו להזכיר

 גבורה המעורר הוא כי לעיל. נתבאר שהרי
 שלה אחור ביטול) (נ״א המבטל והוא דאמא,

א הבן איו כי וי״ל, כנודע. מיתתו, בעת ^־  נ
 רק ביטל לא שד.וא וכיון אביו, שם על אלא

 בן פלוני השם להזמר אין דאמא, אחוריים
 pול אביו, פלוני בן פלוני רק אמו, פלונית

 אבמ, אחורי ביטל לא כי אביו, שם הוזכר לא
 לה׳ לחמש. רומז חשם כי אמו, אחורי רק

פלוני. כן נאמר לא pל זענוקבא, גבורות
 בחי׳ והוא הד׳, המלד שד.וא בדד. בן ורידד

 בבחינת למעלה שהוא לפי כך, נקרא drד,ת״ו
 וזהו הדדינ^ מקום החזר- מקום זמלית, שליש
 אותיות pו ב׳.' דד בדד, וכן אחד. דד הדד,

 P והענק, הב׳. דד ר״ל ד״ד. ב׳ פי׳. בד״ד,
 א׳, בפרצון• נכללין דש״ס שאבא נעריו כאשר
 שיוז כמו א׳ נכללות,בפרצוף ותבוניי ובינד.

על שמתהברין זמנים יש פי כמקומו.
 של עליון שליש מקום מ נמצא הזד- דרך

 הוא שם בדד, P הדד הנקרא דז״א, הת״ת
 הדד שמו נקרא ולכן הבמה, של הדדים מקום

 דדי צמקו זה, מיתת בעת כי בדד, בן
 צוםקי» שדדיה האשת כדרך לד,ניק. בינד.

הילד. במיתת

השמש
 אחוריים וסבחי׳ ,vג במקום כבראשונה למקומו מר,ם דאדא, האחוריים כי וצי׳ע, נ׳/ב, (א)

או ותבונד. סבא דישראל ובעת בפ״ג, לקמ הנזכר התפשטות נעשד.  של אחת בחי׳ מ
ולאת יעקב למעלה לר.אסף הנזכר התפשטות חזר התיקה

מקומות ומרמת הגתות
 כתוב שעריט בפבוא והובא כת׳י בזדח )0

 שחזכיד ונחזי תודח ספר וניחי קשה נתן אמר
 אסנס במיתתו. אביו שס עכבור גן הנן בעל

 פלכים פזכיר אשד חימים שנרבדי דובו מרה האמת
 געת אבא שם הזכיר לא ושם בתורר״ כאן כסו

לא פיתה שבעת כאן שגתכ הרב וכוונת סיתת

 בהנרי שהוזכרו כפו מינהו אביהב שמות נזכרו
 געת זה ופלך אגיו שם בתורה ונדש הימים.
 תודי אהודיים בהי׳ שיש להודות נלפע״ד המיתת
 לקמן כפגואר פלכיב הז׳ כנש פפש שפתו דאדא
 ובדת* נבין כנלפענ*ד חקסורב מפני י*א בסוד
תדס. ספק בלתי



ג׳ פרק הכלים שכירת שער ט׳ שער נקודים כ׳ היכלקכד

מ״ת ג פרק

 המלכים מיתת בעת איך עתה, ונבאר נ)
 כנ״ל. הבריאה, לעולם שלהם הכלים ירדו אלו,

 נתבאר הנה כי דאו״א. אחוריים בד' משא״ב
 שהם המלכים, לז׳ או״א בין שהיה החילוק

 מתו זו״נ, שהם מלכים הז׳ כי ואמרנו, זדנ.
 שלהם, הכלים הבריאה עולם אל ^ירדו ממש,

 אלא מתו, ולא נתבטלו, או״א 'של ואחוריין:
 ביארנו ושם עצמו. אצילות בעולם ה1ע1̂’ שירדו

 מלכים שהד לסיבה שהיה ואמרנו, לזה. טעם
 מגופא רק דא״ק, אח״פ אורות קבלו לא

ואילך. דיליה
אחר, שינוי ג״כ היה עצמו, זה לטעם והנה

 התחתונים, מלכים הז׳ אל כח״ב, שהם ג״ר בין
 והוא בראשונה, תיקון בקצת יצאו הג״ר, כי
 ג׳ כסדר נתפשטו בראשונה, יצאו י כאשר כי

 וז״ש מזו. למטה זו שיצאו ז״ת, משא״ב קוין.
 סמכא, דחד בקיימא ניתב אימת עד ס) באד״ר,

 מקודם אבל קוין, דרך שהוא התיקון נתקן ר״ל
סמכא. דחד קיומא הוי זעג״ז, שהיו

 הוא, האצילות התיקון כי ביארנו, וכבר
 זה קשורים קוים, ג׳ בבחי׳ עשוי ו״ק, בהיותו

 רה״י. נקרא ואז ביניהן, המכריע הג׳ בסוד בזה,
 מחברתה, אחת נפרדין והם זעג״ז, בהיותי אבל

 אחוריהם, נתבטלו הג״ר ולכן רה״ר. נקרא אז
 יצאו כי ואחור, פנים מתו מלכים וז׳ מתו. ולא
כלל. תיקון בלי

 מן ונתחיל מלכים, ז׳ יציאת סדר ונבאר
 ראשונה, יצא זה אשר הדעת, שהוא הראשון,

 נשבר כנ״ל, לסבול הכלי יכול היה לא וכאשר
במקום ר״ל, הבריאה. בעולם למטה וירד הכלי,

 בי אח״כ, הבריאה, עולם להיות עתיד שהיה
 הכלי ונפל הבריאה. עולם נברא לא עדיין הרי
 להיותו דבריאה, (א) הדעת -במקום׳ הזה,

 הדעות של אור וא.מנם כמוהו. אליו מתייחס
 עצמו, באצילות שנשאר אלא הוא, גם ירד

 לא ואמנם האצילות. של המלכות כלי במקום
 נת״ל, הרי כי בו, אשר פגם לסיבת שם ירד

 היה ואלו באורות, לא בכלים, היתד, השבירד, כי
 שנייחס ראוי היד, פגם, משום שם ירידתו
 אל ביטול שייחסנו ע״ד האורות, אל ביטול
 דוגמתן שנפלו דאו״א, דאחוריים הכלים

 כדי היתה, ירידתן ואמנם עצמו. באצילות
 שלא בבריאה, העומד שלו, בכלי מרחוק להאיר

 בו מאיר לכן תקוה, בלתי דשאר לגמרי, ימות
 והוא באצילות, הוא עומד בהיותו מרחוק,

כנ׳׳ל. האותיות על תגין בבחי׳
 וירד הכלי, ונשבר החסד, יצא ואח״כ

 היסוד כלי במקום ירד והאור דבריאה. בבינה
 לקחת הקדים הדעת, אור כבר כי דאצילות.

המלכות. של מקום
 הכלי וירד ונשברד״ גבורה, יצאה ואח״כ

 הוד דנצח בכלי ירד וד,אור דבריאה. בחכמה
 יצאה ואח״ב דגופא. פלגי ב׳ שהם דאצילות,

 דבריאה. בכתר ירד והכלי ונשבר, הת״ת,
דאצילוות בת״ת שהוא במקומו, נשאר והאור

 אור שום בין הרחק יש לא עתה, וד,נה
 מג׳ יותר שלו, הכלים אל הנ״ל, האורות מן

 גמור, הרחק הוא מדרגות, מג׳ יותר כי מדרגות,
 גם האורות, שאר ואמנם בו. לד,איר יכול ואינו

 במקומו שנשאר ת מתי חוץ ממקומם, ירדו הם
 שאורות ספק, בלי כי ונמצא, ירד. ולא כנ״ל,

שביארנו, אע״ס ממקומם, שירדו האחרים

ש מ ש ה
וז״ת מבו״ש. בספר כמבואר דא״ק, בכלים פ׳׳ז, לקמן מ״ש ע״ד שהוא ודאי נ״ב, (א)

במקום ודא״א, דבי״ע. עתיק במקום דעתיק, וחיצוניותו דבריאה, בדעת הכלי שפנימיות
במקום פרצוף כל כולם, עד״ז וכן דבי״ע. א״א בדעת חיצוניותו וחיצוניות דיצירה, בדעת

בבייע. אליו המתייחם פרצוף שהיה מד, דרך על כולם, עד״ז וכן דעשיה.

מקומות ומראה הגהות
כ-ד. ענף פמ-ם עם ובעיה ע׳. אות עד ניה אות מן ז׳ הלק ספידות עשר בתלמוד מתבאר זד, פרק נ)

א׳. אות ם)
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 לחס, להאיר הבלים לכורד ירידהם שהיחה
 כוחם נחלש ממקומה למטה בהיותם עכ״ז,
 אבל למעלה. לעלות כה להם אין ולכך מעם,
 נשתנה ולא במקומו, עמד אשר הת״ת. אור

 בלתי עצמו בראותו וע״ב חזק, בו וכהו טעמו,
 משם, יצא אשר למקום שיעלה לו אפשר כלי,

 לבוש, בלי מגולה ערום להשאר יחפוץ לא כי
 עמד אשר המקום אל הבינה, אל ויחזור

 שיהיה נמצא יעשר» ככה ואם בראשונים שם
 ולכן לגמרי. דמות שלו, מבלי מאד מרוחק

 בלי את והגדיל והמשיל העליון, המאציל רצד,
 קו דרך ונמשך כנודע, נשבר לא אשר הכתר,

 מתחלד. היו כבר הג״ר כי במ״ש, האמצעי,
 עד האמצעי, קו דרך ונמשך קדן, ג׳ בצמר
 עד שהוא לבד, אמצעיתו עד הת״ו^ מקום

 תוך ונעלם הת״ת, אור עלה ואז לבד. הטיבוד
 מקומו. עד שנתפשט הכתר, של הנ״ל כלי

 הת״ת אור הצי רק נתעלד, לא כי ממצא
 שכבר במקומו, עומד העלמן חצי בי התחתה,
הכתר. כלי בו דרך נתפשט

 במלכות למטה שירד הדעת אור ואז
 חדש כלי היה כבד כי בדאותו דאצילוו^
 האמצעי. בקו הוא מקומו גם הנה כי כמקומו.

 ועלה נתעלה הוא גם ואז והת״ת, הכתר כין
 אורו שנתרחק כיון שלו, הכלי ואז במקומו,

 אמנם דבריאה. במלכות למטה עד ירד ממנו,
 בכתר שהוא במקומו, נשאר הודת, של הכלי

 חציו רק אודו, סל נתעלה שלא לפי דבריאד»
במקומו. נשאר העלימ וחציו לבד,

 מוכרח שהוא למעלד- אמרנו והרי וא״ו^
t שלא .t. רק שלו, והאור הכלים בין הפרש 

 עד הדעת של הכלי ירד איך וא״ב טטירוו^ ג׳
 הוא, ודאי כי הוא, התשובה דבריאד- מלכות
 זה חי׳ תחלד» והנח אפשר, דאפשר דהיכא
 נזעד. הכלי היד, בתחלר, כי חטר. אינו וזר, נד.נד»

 חסר אינו והאור לממד- הדעת בהיות מאורו,
 האצילות, בדעת במקומו יעלד, אם גם בי ג״ב,
 להאיר חפץ היד. ולכן שם. בלי שום לו אין

jA לא שוב שירד וכיון שלו, בבלי r אמנם 
 הוא קתב במקומו, כלי בחי׳ שיש ראד. כזמור

 אל סלהועיל יותר ותועלתו, עצמו הנאת אל
במקומי, למעלד, בעלותו עתה כי שלו- הבלי

 לעצמו, האור לקבל יוכל ושם כלי. לו יש
מ המאציל, מן מלמעלה  גדול, בקיתב הכתר, ו

למעלה. עלה ולכן
 (נ״א תועלת לבחינת יספיק, זד, טעם וד.נה

 חסרמ לבחמת גם ואמנם לעצמו, האור מעלת)
 כנד, דבריאה במלטת למטד, ברדתו שלו, הכלי
 אומרים שאנו מד, כי כ״כ, גדול הפסד אינו

 הכלי ובין האור בין הרחק יהיה שלא שצריך
 דאצילוו^ ג״ס כשיעור הוא לבד, ג״ס שלו
 הי״ם כל בבריאד״ אבל גחל. שתורם אשר

ט׳ שיעורם אינן דבריאה,  ספיחת כשיעור א
 בראש עומדת כאלו הוא הרי וא״ס דאצילות. א׳

 סטרד, כשיעור דבחאה, הי״ס בל כי הבריאה,
נחשבין. א׳

ץ הרחק יש הרי וא״ת,  4דדעי הכלי ג
 הוא הרי כי דאצילוו^ ספיחת ז׳ שלד״ לאור
ט׳ ט ד״ל. דאצילוז^ בדעת למעלד, עומד  א
 זולתי הפסד, כ״כ אין עצמן, דאצילות בספי׳

ץ ביניהן, בהיותו  ג״ם שיעוד וד,כלי. האור ג
 ולא הוא, לא כלל, אוד בלתי ריקניוו^ ג״כ

 עלה עצמו שלה שהאור אזדם כאן, אבל זולתו,
 בסחי עומדים אחרי* אורות יש הנה למעלד״

 לקמן ותוכל הבריאה, אל קחבים האצילות,
 האור p הארד, לקבל תוכל וגם מה* הארד,
 אלי* הקרובים ההם האורות ע*י בעצמת שלד,
 לא לעולם כי הספירות שאר בכל זד, כלל וזכור

 ספיחת מג׳ יותר האור, וכין הכלי טן יש
 ולומר לחזור נצטרך ולא ריקני* דאצילות

מה* א׳ בכל הענק

למעל* במקוט הדעת אור כעלות וד,נד,
 ט [תלעד״* הכתר של הכלי הגחל אז

 ט כנודע הדע* במקום הת״ת עלד. בתהלה
ט, היד, הטבור עד  לקהת הדעת ובעלות טו

ם עד הכלי, עוד לועחל הוצרך מקוט,  טו
 כל סיום מקום נגד עד תמשך כנ״ל]. ת״ת

 שעלה הת״* אור של התחתון הצי ואז הת׳׳*
 האטתי במקוט לרדת עתה חזר ט״ל, למעלד.

* הכתר כלי הגדלת וסבת כבתהל*  לסבת הי
 הנה ט וגם ותנחלו. בו, שנתלבש הדע* אור

* כל כולל הוא הדע* ד  «1ל נשמה והוא ה
ילו,uוד בכלי, כח נתן שעל* טון לכן מודע,
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 במקומו ויהיה שירד, הת״ת אור את להטיב כדי
לו. הראד

 לבא צריכין והיו הוד, נצח מלכו כך אחר
 לא והנה להם, הדאד בכלי במקומם, למלוך
 הגבורה אור ירד שם כי פנוי, מקומם מצאו
 קו דרך להתפשט הבינה הוצרכה ולכן כנ״ל,
 להיות הראוי מקום עד שמאלי, צד שהוא שלה

 כי התיקון, אחר האמיתי הגבורה מקום אח״כ
 אור כראות ואז זה, ע״ג זה כולם היו עתה

 עלתה במקומה, כלי בחינת היה כבר כי הגבורה׳
 שלה האור בהתרחק שלה והכלי במקומה, לה

 דבריאה. היסוד עד וירד, הוא גם נתרחק ממנו,
 בכלי שם ומלכו האמיתי. במקומם נ״ה ירדו ואז

 עד עולה שלהם האור ואז ונשברו, שלהם,
 קו הוא, גם להיותו הוד, שם עלה כי הגבורה,
 נצח כי שם, עמו עלה הנצח גם ואז שמאל,

 שלהם והכלי כנ״ל, אינון, דגופא פלגי ב׳ הוד
דבריאה. הוד בנצח ירד

 במקומו היה והנה היסוד, אור יצא ואח״ב
 החכמה, כלי הוצרכה ואז כנ״ל, החסד אור

 להיות הראוי מקום עד ימיני, קו דרך להתפשט
 אור שם עלה ואז התיקון. אחר האמיתי חסד

 החסד, של והכלי החכמה, בכלי ונכלל החסד,
 ונכנס היסוד יצא ואז דבריאה, הת״ת עד ירד

 האור ועלה ונשבר, במקומו, ומלך שלו, בכלי
 העליון, דעת מקום עד ועלה האמצעי, קו דרך

 נבאר, ואח״כ בריאה. של בגבורה ירד והכלי
 עד הת״ת מן למעלה היסוד אור עלה למה

הדעת.

 שלה, בכלי למלוך המלכות אור יצא ואח״כ
 עלתה שלה האור ואז ונשברה. שם, ומלכד.

 ירד שלה וד,כלי האמצעי. קו דרך בדעת, ג״כ
כתר במקום התית כלי נמצא, בריאה. של בחסד

 דבריאה. חסד במקום המלכות, וכלי דבריאה.
 דבריאה, לכלי כלי בין פנוי, מקום אין כי נמצא

 ובאצילות, חב״ד. שהם לבד, מדרגות ג׳ רק
 מקום שהם: מדרגות, ב׳ רק פנוי, מקום אין
ומלכות. יסוד, ע)

 היסוד אור למד, טעם, לתת צריך ועתר,
 מן למעלד, הדעת, עד עלו שניהם ומלכות,

 נקרא היסוד כי הוא, הטעם ואמנם הת״ת.
 דמשפטים, בסבא כמ״ש האזרחי, לאיתן משכיל

הוא יסוד, שהוא המשכיל זה כי שאמר, פ)
 פקודי בזוהר רמזו גם לתתא. והוא לעילא,

 לתתא. ואיהו לעילא איהו יוסף כי צ) בהיכלות,
 המנחה, תפלת בענין אצלנו, כמ״ש הוא, וד.ענין

 לאד. ורגלי לאה, עם מזדווג ז״א אז כי
 מזדווג איך וא״כ דז״א, החזה במקום מסתיימים

 מגעת (שאינד. ק) לאד.. עם למעלה מחציו ז״א
 הענין אבל שלו) החזה היסוד כנגד אלא דגליה

 ס״א, התחתת היסוד שליש כי הוא, בקיצור
עם מזדווג ושם דת״ת, עליון בשליש עולה
היסוד, אל שיש המעלה היא זאת כי לאה.
עד לעלות יכול שהוא ספירות, משאר יותר

 תפלת וז״ס לעלות. שריצה זמן בכל הדעת,
ר) הכל. ז״פ בו שתקנו דשבת, דשחרית יוצר

 לא אם כי הוא, זה יתרון לו היות והטעם
 שד,וא הדעת, עד לעלות שיוכל כח בו היה

 שהם כנודע, הה״ח מקום הוא ושם הו״ק, נשמת
 להוריד וכח יכולת בו היה לא הזרע, טפת בחי׳
 הזווג, בעת בנקבה הזווג) (נ״א הזרע טפת

הדערב מן משם ממש ולהמשיכם

 בפנימיות אלא נאמר זה ענין אין כי ודע.
 עליץ משליש כי ת) במ״א כמ״ש היסוד, ש)
 בעת ז״א ת״ת בחי׳ נעשה ממנו היסוד, של

נעשה אשר היסוד, בחי׳ אותו הוא ושם הגדלתו,

ממומות ומראה הגהות
 דיה פנימי באור ס' אות ח״ז בתע׳׳ס עי ע)

 נפילת סדר והוד נצח דיה ס׳יד, ובאות הת׳ית, אור
 ואכס׳׳ל, ופשוס ישר בביאור לבי׳ע תםTויר הפלכים
ש׳א. אות פ)
תשמ״ב. אות צ)

ב׳. סרק ורחל לאר. שער עי׳ ק)
(ודו). פעמים ר נ״א ר)
ק׳. דף הקדמות שער עי׳ ש)
 פרצופי ושער י׳׳ב, פרק הכללים שער עי׳ ת)

פ״ג. זו׳ז
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חי׳ הודת, ממנו  עם מזדווג הוא זו וגנ
(א) לאה.

 דרכו שהיסוד להיות כי לעניגינו, ונחזור
 אור עתה עלה לכד הדעת״ אל שם לעלות
 כדי ועוד, Jהת״ו p לפעלה הדעת, עד היסוד
משנ^ הארה להם ולהביא יהד, הו״ק כל לקשר

 היא למה 4המלכוו אל סעם נבאר ועתה
 הת״ו^והענץ p למעלה הדעת, עד עלתה ג״כ

^  להיות) שהפלטית לסי (נ״א המלכות כי ד
 הת״וס p למעלה ועולה בעלד» עסרת נקראת
 הדעי^ p רשימו לה היה אשר עתד» ובמרס

 המלכות מקום עד הדעת אוד ירד כאשר כי
 הניח מ״ל, שלו הכלי שנשבר בעת דאצילות,

 המליכה) (נ״א מלכה וכאשר דיליה, רשיפו שם
 הזר» הרשימו את לקחה במקומה, המלכות
 אחרו^ סיבה וגם עעמו. הדעת מקום עד ועלתה

 למעלה מלמטה קושרת היא ש^ עלייתה ע״י כי
 לפי יווזר. פתת^ הקשר ועי״ז הו״ק. כל

 Hגבורד במקום השמאלי, בקו שניהם היו שנ*ה
 עם ועלה והלד ההוד, p הנעת נפרד ועתה
שבו. ימין בקו החסד

כי והוא, יותר, מפורש זה ענין ונבאר

 של במקומה הדעת שהניח הזה pרשי הנה
 שבדעות המלכות בחי׳ שהוא ודאי 4מלכוו
 עלתה וכאשר דרט^ זה pוה הגבורות, שבצד

 pהרשי גם עמה ועלה הדעת עד המלכות
 זה נתחבר ושם הגבורה, בחי׳ שהוא הנ׳׳ל,

 שבדעות הגבורות של המלכות שהוא הרשימו
 שבדעת החסדים עם דנוקבא, דגבורה עטרה
די דעת נתפשט אז דדכורא, עטרה  הזז^ הקשר ז
 Tהא בגמרז^ שהוא pוהרשי בדק. והאיר

 .pבמקו ההוד את שם והשאיר שמאל• בקו
w w עטרא עצמו הדעת p m, בקר האיד 
 נתקן ועי״ז הנצו^ את שם והמשיד ימין,

* [אפר האצילות  הניחו pרשי מה צ״ע חיי
המלכים]. שאר

ם״ת ד פרק

 ענין היה מה שנבאר, צריו ועתה א)
* שנתפשט הנ״ל, תPOTהת ד  קוין ב׳ דרך ח

חדג מקום עד ושמאל, ימין  והעגס כנ״ל. ח
p( ע״י היה כי הוא, p( דאדא האחוריים כה 

הבחי׳ הם ואלו (ב) חדג. מקום עד שנפלו

הש&ש
ת (א)  שליש כי להקשות, יש עדיין נ״

 דת״ת, תחתץ שליש נעשה ממנו דיסוד, העליון
 העליץ, שליש עד אם כי מגעת אינד״ ולזמז

 חצי עד דרחל. כתר תוך עד גתפשטו ורגליה
 בשליש חלק לה ואין יותר, ולא האמצעי, שליש

 עיין אמנם עפת מזדווג במה וא״כ התחתון,
דל פ׳׳ד כ״ט בשער שכתב מה  אמנם שם ו
 הוצרכו לא ויסוד, ת״ת שד,ם דז״א, האמצעי קו

 בה אץ התבתה גם כי בחי׳, ג׳ אל להתפשט
 נתחלק לא לכן ועטרה. יסוד, פרקין: ב׳ רק

 שנתחדש מה אך שהם. כמד בחי׳, לב׳ רק לג׳,
ת בהם  בחי׳ ונעשה שנתעלה דז״ת שהת״ת הו
 בחי׳ תעשה נתעלה שבו והיסוד שמ, דעת
 דתבונת ועטרד• יסוד נתלבשו וב«כם שמ, ודת

ראש כ»םת ע״י ונעשה נתהווה שבו והיסוד

 במה מבן ובזה עכיל. בס״ח [כפב«ר א״א,
א מזדווג  P נעשה הת״ת כל כי לאת עם ד

» עלית ובשליש היסוד, כל ג הוא ש ו  עמת ^
 הרב כתב שכן פ״ת ורחל לאה בשער ועיין

^ היה זה (כל בפירוש].  השמ״ש), מהגהות ח
 שם שכתב ומה נדד כ״ט שער עיין, א״ה

זלה״ח. השמ״ש
 ח״ב שע״ב מבדש בספר וגם נ״ב, (ב)
דל כתב <ד׳ו  pעצ הוא הזת והתפשטות שם ו

ת האחוריים בחי׳ אד  ולא ש* עד שנפלו ד
 במיתת נפילתם נגמרה שם כי למטה, מתר נפלו

 ,pנתעל ואודב ש* נשארו ולכן החג״ת
די חג״ת אודות תתלבשו  שהכל אלא בה* תו

ת במקום למעלה * ענדל. תד  בעת והלא תד
pעהה ולא הנזכר, האהודיים נפלו הדג, תת

מקומות ומדאה הגהות
ח נתבאר m פרק א) ודת «ף 0*פמ עם מ׳׳



ד׳ פרק הכלים שכירה שער ט' שער נקודים היכל כ׳ היכלקכח

 מהכתר, שנתפשט מה כי [נלד״ח, שנתפשטו
 הקוין, דרך נפלו]. הם שגם שלו, הנה״י הוא

הנ״ה. ואת וגבורה, החסד את והלבישו
 מקום עד נתפשטו למה הטעם, ואמנם

 הוא, העניו נ״ה. מקום עד נתפשטו ולא החו״ג,
 האמצעי, קו דרך הכתר שנתפשט קודם הנה כי

 הפסק ע״י שלא בזה, זה מאירין החו״ב היו
 אב׳׳א, בבחינת שהיו היות עם כלל, ביניהן

 כנ״ל, ת״ת עד הכתר כלי שנתפשט אחר אבל
 קצת שבא הוא, פשוט ואז ביניהן, הפסיק אז

 בזה, זה מאירין מתחלה שהיו או״א, אל הפסד
 להתפשט כח בהם היה לא ולכן עתה, משא״ב

 מקבלים עכ״ז אבל נ״ה. עד הקוין אורך בכל
 באופן ביניהן, שנתפשט הכתר מן אור קצת

 בהתפשטות תועלת להם נמשך אחד, שבבחי׳
ולכך הפסד, להם נמשך אחרת, ובבחי' הכתר.

בשלימות. לא אך להתפשט, כח להם היה
 הטבור, עד הכתר נתפשט למה והטעם

 ביאור צריך זה הנה יותר. ולא הת״ת, אמצע
 הנה כי הוא, הענין נמרץ, בקיצור אמנם רחב,
 רגלי כנגד הוא הלא ב) התפשטות כל מקום
 כאשר והנה רגליו, עד מטבורי הנ״ל, הא״ק

 הנה האצילות, של האמיתי התיקון אח״כ יבא
 הוא ושם כנודע, הזה במקום עומד הוא הבל

 עולם הוא ולמטה ומשם בלבד, האצילות מקום
הבריאה.

 הפרצופים, ג) אלו כל נעריך כאשר והנה
 פרצוף הכל שנמצא עד זה, תוך זה מתלבשים

 הוא כתר, שהוא דא״א, א' ופרצוף לבד, א׳
 כי ונמצא למעלה. מלמטה האצילות כל הכולל
 א', פרצוף ונעשו הזה, המקום כל כולל הכתר
הוא הת״ת, עד מתפשט עתה הוא כאשר והנה

ש מ ש ה
 נפילת שסדר ועוד הנה״י, מלוכת בעת

 אחוריים נפלו שתחילה הוא, הנזכר האחוריים
 ובזה דאמא, אחוריים נפלו ואח״ב דאבא,

 אמא, נתפשטה תחילה להיפך, היד, ההתפשטות
 כבר הזה שההתפשטות לומר ואין אבא. ואח״כ

 הרב שכתבו ומד, החג״ת. מיתת מעת היד,
 שעתד, לומר לא הנר,״י, מלוכת בעת עתר,

 החו״ב שנתפשטו מה כי לומר אלא נתפשטו,
 לצורך היר, החדג, מקום עד חו״ג במיתת

 להתלבש והנה״י, החרג אותת שיעלו כדי זה
 הנזכר, האחוריים אמנם מיתתם. אחר עתה בהם
 אינו, זה החו״ג. מיתת מעת מפושטים היו כבר

 החדג לאורות לר,ם היר, כך, היה אם כי
 למטה ליפול ולא בר,ם, מלובשים שם לר,שאר

 וכמו לנו״ה, הגבורה ואור ליסוד דחסד אור
 כי לומר, שיש ואע״פ הת״ת. האור שעשה

לכלים להאיר כדי היה למטה, שירדו מה

 עד למטה, רקנים כלים והיו הואיל שלהם,
 הכלים בעלי וכשבאו למלוך, בעליהם באו שלא

 הנזכר באחוריים להתלבש למעלה עלו אז
 הרב כתב כבר כי אינו, זה גם כי דחו״ב,

 שירד מה כי הדעת, אור על ג', בפרק לעיל
 שלא לסיבת היה המלכות, בכלי להתלבש

 כלי היה אם הא כלי, במקומו למעלה ו,יד,
 למדנו מכאן שיהיה איך וצ״ע. יורד היה לא

 ההתפשטות נעשה מד,ם דאו״א שאחוריים
 הנזכר ההתפשטות חזר התיקון ובעת הנזכר,
 שכתב כמו ג״ר במקום למעלה במקומו לד,אסף

 דישסו״ת, וד,אחוריים פ״א. ידד בשער לקמן
 פ״ב לעיל כי וצ״ע, ולאד,. יעקב נעשו מהם
 דאו׳א נה״י שאז פב״פ, כשהזדן כי כתב,
 ב׳ יוצאים אז בנוקבא, דישסו״ת ונה״י בז״א,
 בנוקבא, ואחד בז״א, א׳ ולאה יעקב בחינת
בפ״ב.* שכתבתי בד,גד,ת לעיל עיין וצ׳׳ע.

מקומות ומראד, הגהות
הכל עב״ז זו״ן ופרצופי או״א ופרצופי אריך פרצוף ל״ס. דף מבויש עי׳ ב)

 אלו בל כי שנודע כמו לבד, א׳ פרצוף הוא בי א׳, פרצוף בבחי׳ הי׳ אלו כל מוסיף, נ״א ג)
(כיי). עתיק פרצוף והם פרצופים ו׳ שד,ם שביארנו אעיס

היטב. מבואר דאר׳א אחוריים ענץ דהקכ״ה ד חלק בתע״ס עי׳ •



סחי די פרק זאליע פונירת «ער ם׳ פוער גקומם חיבל כ׳ היכל כ ק

 מקוס התיקה, בעת הוזינ שיהיה מה ונעמו
jo והנה ממש, שלו הת״ת k בי מלבישה הה 

 שלו, הממד מקום עד ושמאל, ימין זרועותה
 ממקוס יותר עתה, הכתר יתפשט איו ולכן
 התיקה, אחר אפיי לאו״א, לד,תפשט א״א אשר
איו  כי מהם, למטר, ושפל קטן כתר יהיר, ו
 אפיי או*א של האמיתי התפשטות מקום הלא
 דא״א, ת״ת טבור עד רק אינו התיקון, אחר
איו  מה» למטה תהתון יותר כתו מתפשט עתד, ו
 rtעתר הכתר נתפשט שלא ד,םבד• היתד, זו ולכן

לבד. ת״ת הטבור עד רק
 נתקן לא האצילות איו וד,בן, ראד, ועתד, •

 זד» אחר זה תקונם, באו לאט לאט רק בפ״א,
 הרי פי תיקון, קצת בו נוסף הה, פעם ובכל

 וד,גה אופן. בשום כלי בחי׳ נעשה לא בתחלד,
 האור היות אלא אינו, תיקון כל כי נודע,

 אור התחתונים לקבל שיוכלו כדי בכלי, מתלבש
 רק הכלי, הרות בחי׳ התחיל לא וד,נה העליה,
 א׳, פלי רק נתהווד, לא אמנם העקודים. בעולם

 קודם הנקודים, בעולם ואח״כ שלו. הי״ם מכל
 כי וד,וא תיקון, קצת בד,ם נתוסף שנשברו,

 ב׳, תיקה גם שבו. ספירות לי׳ כלים, י׳ נתד,ת
 בז״ת, משא״כ קוי» דרו ונתקנו יצאו הג״ר כי

 שנשברו ואזז״ב נתקשרו, ולא זע״ז, שיצאו
 גם כי וד,וא אחר, תיקה בד,ם נתוטף הנקודים,

דו נתלבשו שלר,ם האודות ז״ו^  כח״ב קר ד
כג״ל.

העלד, לתקנם, המאציל רצד, כאשר אח״כ
 כמ״ש קרן בסדר באצילוו^ הכלים את גם

 עיבוד בא קרן, בבחי׳ שנעשו ואת״כ בע״ה.
 האורות שנכנסו ב׳, תקה ונתוטף זו״ן, של א׳

 ג׳ בבתי׳ רק ,Tה לא עדיין אמנם הכלים. חוו
 כלילה ג׳ אצלינו נקרא זה אשר בלבד. קרן
 חיביקד- בזמן דק, בסוד נתפשסו ואח״ב בג׳.

 עוד כליננ הי׳ כל נשלמו המוהין, בזמן ואח״כ
 שום שהיד, קודם בתחלד, כי אחר, שינוי חיר,

^ הראשה אפילו עיבור, ד  אור רק היה לא דז
בסוד ונתרחב הכלי נגדל ואודב מצומצם, בבלי

 עיקר זה פי האוד, להמעיס כדי גמור, פרצוף
כמ״ש. התיקה כוונת

מ״ק ה סרק

התיקון, דם9 ניקודיט הי׳ הה כאשר ד)
^ היו יכולה הג״ר הנד. ק  אך העליה, אור ל

ת  אותו כי העליון. אור לקבל יכולה היו לא הד
 של* פרצוף בו היד, מלמעלה, ההרד האוד
 רעשו שיתוקן אחר כי התיקה, הוצרו וע״כ

 א״א rג שנתקנו ואחר לקבלו. יוכלו פרצוף,
* אד  וד.עלם שלו, נה״י אליו אסף א״א אז ו
 בתוכם נתלבשו ושם שבו, אמצעית בג׳ למעלד,

כל מתחלד. כי והטע* שלו, חג״ת של ד.)
הם שנח״י מפני ד,יד» בדת שהיד, הקלקול

ה והיו כנודע, דינין ס תצ על לד,תגבר ז
עד לעלית רוצין והיו חג״* שד,ם הרחמי*

 בתוכ* ולכללם לד,לביש* כדי האמצעי* מקום
 תוך נתונין בהיותן הרחמי* יתבטלו ובזד,

יתבטלו, ולכן הדינין,
 החד הנה״י לההת כי שמעתי, חיים ואני

 מתגברין הה pל גדולים) דינים (נ״א מגולי*
 מתוקני* קצת הה האמצעים כי האמצעי* על

 שאודם ולפי בנד.״י, משא״כ או״* פרצוף בסוד
 וכממאר האמצעים, על מתגבדן הה מגולה,
 ת״ש. וחבירה אמרפל בסוד קצ* זד, אצלינו

 וד,כגיסם לנד,״י, עצמו א״א אספם עתה pול
 תוו הדינה נמתקו ואז ו) שלו, חג״ת לתיד

א יצא אז ולכן הרהמי*  עיבוד, בסוד ג״כ ד
 דא״א נה״י שיצאו ואחר בג׳, כלילה ג׳ בבחי׳
 הו״ק, כל אז התגלו מתוקני* יצאו לחוץ,

ומטותקין. דקמתסשטין בבוזי׳ ז״א, גם יצא pול
 של הניצוצה אליו אסף א״א העד,

 וכן שמתו. מלכים ר אותן בסוד שהה חלקו,
* עשו ג באד ד ז  בי״* עולמות בשאר pו ו

 בעמקי ירדו לד.תברר, יכול הה, שלא העשאר
 גיצהף קצת שם השארו עשי* סוף הקלי»*

ה היו ולכן קדוש*  כדי מלוכ* הרוגי י׳ ס
מש* אותם שיעלו

• , ׳ת מ , הו שקוטוה ומדאזז חג
(נהי). של ל״ג נ״א א) פמ״ס עס חיים m נתגאו זה פרק ד)

ב׳. פרק העמדיס שער עי׳ )1 נ״ו. ענף



ל ו׳ פרי, הבלים שבירת שער ט׳ שער נקורים bs^n ב׳ היבלק

מ״ב ו פרק

 ב״ן, מ״ה, ס״ג׳ ע״ב, :כולל א״ק ז)
 מארבעתן, נכללו הד׳, מאלו א׳ וכל בעצמותו.

 ענפיו. שהם לחח׳ אורות ג״כ ממנו ויוצאין
 ואבא א״א נגד דיליה, במוחין הוא והע״ב

 בו יש דיליה, מגלגלתא ולעילא ח) דאצילות.
 דיליה, וס״ג דאצילות. עתיק בחינת דוגמא
 בינה כנגד והוא טבורו, עד ולמטה, מאוזן

 ולמטה, מטבורא דיליה וב״ן ומ״ה דאצילות.
דאצילות. זו״ן בנגד

 באורות הוא כן שבפנימותו׳ עד״ז והנה
 שערות כי כנז׳, ענפיו, שהם ממנו, שיוצאין,

 הם דיקנא ושערות ע״ב, ענפי כנגד ראשו
 או״א, כלולים שבהם ס״ג, ענפי כנגד מאח״ס,

 התיקון, אחר דמ״ה בינה לקחו שניהם, שבין
 נכללות והם שניהן, הכולל ס״ג שם שהוא

 כן כי מאוד, זה והבן דא״א, דדיקנא במזלא
 רגלי עד ס״ג, מתפשט היה עדיין ואז כאן. הוא

א״ק.
 שהם וב״ן, מ״ה להוציא כשרצה ואה״כ

 שהם הפנימיים, ס״ג ע״ב נזדווגו אז זו״ן, ענפי
 ויצאה במדה״ד, העולם נברא ואז ממש, חו״ב

דא״ק. בפנים ב״ן, שם שהיא מתחלה בת
מטבורו העין, דרך לחח ענפיו יצאו ואח״כ
 שבחוץ, הענפים נתקיימו ולא ולמטה, דא״ק

 מ״ה, שם שהוא בן, וד^לידו להזדווג׳ שחזת עד
 העולם. ונתקיים מדד,״ר, והוא ובחוץ, בפנים

 אלקים ה׳ עשות ביום פסוק על ט) במשארז״ל
 מציאת כי העולם, אמרם והבן ושמים, ארץ

 בראשונה אלא זו״ן, שהם לבד, הז״ת הם העולם
 ב׳׳ן. שם שהוא דין, מצד נקבות, זו״ן היו

דן היו ואזד׳ב  מ׳׳ה כל כי מ׳׳ה, משם זכרים, ז
עולם. בשם נקרא וב״ן,

דינין, וכולה הנקבה, שהיא ב״ן בצאת והנה
בו יש הנ״ל, מהד׳ אחד בכל כי נודע הגה

נת״ל, כבר ס״ג, בשם והנה ארבעתן. כללות

 טנת״א. :שהם ב״ן, מ״ה, ס״ג, ע״ב, היות:
 ותמצאנו, ע״ש דעקודים, בי״ם נכללין וכולם
 וכבר מארבעתן, כלולים ב״ן בשם גם והנה

 שם כי ונמצא מי״ס, כלולין אלו ד׳ כי ידעת׳
 כפי אמנם בחי׳. ולד׳ נקודות, לי׳ נחלק י״ן׳

 מהד׳ למעלה הכתר כי בחי׳, ה׳ הם האמת,
 י״ס, הכיללים פרצופים, ה׳ הם ועמו הוא,

כנודע.
 בו יש פרצופים, הה׳ מאלו א׳ בכל והנה

 נקודה יצאה בראשונה והנה גמורות. יי׳ם
 בלולה והיא דב״ן, הכתר והוא דב״ן, ראשונה

 בכלי כלולים שבה, הי״ס כל ויצאו מי״ם,
 אור שם ונשאר דכתר. הבתר שהיא שבה, הכתר
 חכמה בכלי אורות, חט׳ וירדו וחזרו הכתר,
 וירדו וחזרו החכמה, אור שם ונשאר דכתר,

 אור שם ונשאר דכתר, הבינה בכלי אורות ח׳
 הדעת. בכלי הדעת, אור יצא ואח״ב הבינה,
 נפל והכלי למעלה, עלה שלו והאור ונשבר,
למטה.

אורות. ז׳ כלולין ובו החסד, אור יצא זאח״כ
 והכלי למעלה, עלה והאור ונשבר, ששה) (נ״א
 בכלי הגבורר״ אור יצא ואח״כ למטה. נפל

 כנ״ל, בה ואירע אורות, ה׳ כלולים ובה הגבורה,
 דכתר מלכות שהיא התחתונה עד בזה, וכיוצא
 הרי כנ״ל, בה ואירע נשברה, היא גם דב׳׳ן,

 שהם דב״ן, בכתר המלכים ז׳ מיתת אירע כי
זה. שבכתר הז״ת

חכמהדב״ן, שהיא הב׳, הנקוד׳ יצאה אח״כ
 כתר. כמקרה לה ואירע מי״ס, כלולה היא וגם
 הדעת, ובצאת נשברו. ולא יצאו, שבה ג״ר כי

 תשלום עד לשבור) (נ״א להשבר, התחילו
שבה. מלכים ז׳ שהם הז״ת,

 בינה שהיא Jשלישיו נקודה יצאה אח״כ
 כמקרה לה ואירע מי״ס, כלולה היא וגם דב״ן,

 ודז״ת שלימות, נשארו שבה ג״ר כי ראשונה,
נשברו. כולם שבה, הדעת מן המתחילין

 כללות שהם דב״ן, נקודות ז׳ יצאו ואח״כ
דן שהם כנודע, לבד׳ נקודות ב׳ אשר רב״ן, ז

מלןומות וטראח הגהות
 והנה. ד״ה נ״ח דף ם׳. ענף בםם'ם עי׳ ח) ר חלק עים בתלמוד נתבאר זה פרק ז)

ג סרק סוף ביר ס) היא. ענף פסיס עם ובע״ח בתזזלתו. ׳ י



מי נקודים היבל כ׳ היכל לווו׳ פרק ועלים •כירת עער ם׳ ע ק

 מי״» בלולה לבד. האלו בהי׳ מב׳ נקודה בל
(א) הנ״ל. XV נשברו אלו ובל

 קרה בסרטוו^ ובין בבללות, שבין והרי.
 נקודות הז׳ הנה בכללות כי זה. א׳ מקרה להם

 לבד. נקודות ב׳ אלא אינה בחינתם אשר דב״ן.
 הז״ת בל כי 4בםרטוו ואם נשברו, כולם הנה
 יש ואמנם נשברו. ג״ב הג״ר, מן כ״א של

 הראשונים נקודות ג׳ כי והוא ביניהן. א׳ הפרש
 נקודות. י׳ בבתי׳ יצאה מהם נקודה כל כולם.
 שלימוד נשארו הנ״ל ד׳ י׳ בל של שהג״ר אלא
 נוודות ב׳ אמנם נשבת. וי׳. י׳ שבכל וז״ת

 כנודע, דב״ן. ז״ת כללות שהם (א.) תתתונים,
 נקודית הג׳ במו י״ם, בבחי׳ אחד כל יצאו לא

 ז*א כנגד שהוא הד׳. הנקודה אמנם ראשונים.
 י) שבו. העשירית וכן שבו. נשארו דב״ן.

 אימא בהי׳ שהיא דב׳ץ, שלישית בנקודה
 ומנקודה הבנים. שורש והיא דב״ן, דכללות

 הם׳ כל נשארו דב״ן, מלכות שהיא הה׳
 יצאתד. ולא ד׳א. כדרך למעלד- שבה אחרומת

 ז׳, הם און־ יובן, ובזה לבד. שבה כתר רק
a n לבד. נקודות ב׳

ק כי נמצאו.  הראשונים נקודות בג׳ ג
 אתרוגים נקודות בב׳ בין דב״ן. דכללות
 דב״ן, דכללות ז״ת בחי׳ שהם דב^. דכללות

הז׳ רק בשברו שלא שוד» השבירה היה בכולם

 נקודות בג׳ הפדש. יש ואמנם כ) לבד.
 ונקודה. נקודה שבכל ג*ר גם יצאו הראשונים.

 שהם 4ונינ1התחת נקודות בב׳ אך נשברו. ולא
 נקודה שבכל ראשתות הג׳ יצאו לא הז׳. כללות

ועיקר. כלל מהם

jm כי הב״ן, בכללות שביארנו ע״ד כי 
 מלכים, ז׳ כללות שהם התחתונים נקודות ב׳
 דכל פלכים ד בכל p שבהם. ג״ר יצאו לא

 דכללוו^ דב״ן הראשונות נקודות מהג׳ אחד,
 בפרטות, עצמו מלכים דז׳ הג״ר יצאו לא

 הנקודה שבאותו שלהם. בבינה ונשארו
עצמה.

 אחר התחתונים, יצאו איך תתמה. ואל
 שבכל הג״ר כל Tא וגם העליונים. שבירת
 נשברו. לא נקודות הה׳ של ונקודד, נקודה
 הוא. התשובה נשברו. ראשונים דנקודים והז״ת

 שוד. א׳ אור מין יש Hונקודד נקודר. בכל כי
^ הנקודה לערך ד  שלהם, הד.וא האור ואז ה
 יכלו לא שבו והז״ת לקבלו, יכולים הג״ר

 מר.ד.׳ ונקודה נקודה בכל וכעד״ז לקבלו.
כך. אירע 4נקודוו

 שהם דא״ק, ס״ג ע״ב לר,זדווג חזרו אח״כ
 ..rם שם שהוא זכר, הבן וד.ולידו שבו. חו״ב

המצח דרך המ*ד. ענפי יצאו ואז ממש, בפנים

הגהה
^ בחי׳ שנשאח לקמן אמר האורות כי להבין. צריך גם צמח (א) דזרץ, דנקודים ג

^ו לקמן. ועיין וכן האצילות. בעולם ונשארו ממקומם, נ

השמש
^ (א)  בו, חזר ז״ל rnמהר כי דע נ׳׳

 וכתב ,rפ וו׳ג בשע״ב שערים מבוא בספר
 כללות שהם התחתונוו^ נקודות הב׳ שגם שם.
w הם גם זרץ, r ואחד אחד כל של הג״ר 

 באופן נשברו, אחד בל של וד.ד׳ת ונתקיימו,
.Tה וההפרש בזזנ שוים פרצופים הה׳ שפל

 הפרצוף, אותו של לג״ר מרצון/ דכל הזו״ן בץ
 וא״א עתיק בחי׳ שזס פרצו!/ דבל הג״ר כי

דן אבל בי׳׳נג כ״א יצאו ואו״ז/  אותו של הז
^, חסרים יצאו מרצח/  אמיתות זד. כי ודוק מג
 במ״ש ר״ל, בגלית מ״ש לקמן. ועיין הענין.

כר. הזה משער בפ״ז

מהימוח ומראה הגהות
פ״ו ודג ש״ב שערים במבוא יי׳ כ) (ודו>. שבו העשירית וכן י״ג נ״א י)

י׳. ענף מסבירות בסניס היסב
ועי׳



ז׳ ו׳ סרק הכלים שכירת שער ט׳ שער נקורים היכל כ׳ היכלקלב

 ולמטה. דא״ק מטבור ולחח] [נ״א חת (א)
 ב״ן מ״ה, ס״ג, ע״ב, בחי; ד׳ נשלמו ועתה
 הענפים שהם ובחת, שבפנים השרשים דא׳ק,
 ונניח וא״א, מעתיק התיקון התחיל ואז הניל,
 מהז״ת הנה כי בא״א, ונדבר העתיק, תיקת
השבירה. התחיל שבו,

 התחיל שם נשארו, שבו שג״ר כיון Hוהנד
 ואז ונקבים ושערות רישא בחי׳ שהוא להתתקן
 בז״ת יכולת היה ואז מהם, היוצא האור נתמעט
 ומסכים ומיעוטים, דגופא, כלים בבחי' לתקן,

 נוקבא ב״ן בחי׳ כ״ז ונעשה דרישא, דומיא ג״כ,
 מ״ה שהוא דא״א, דכורא בכח היה וזה דא״א,
 דמ״ה ראשונות ג׳ נזדווגו תחלה כי החדש.
 נשברו, שלא דא-׳א, דב״ן ג״ר עם אנפין, דאריך
 שנשברו, דא״א דנוקבא דב״ן ז״ת והעלו

 דא״א, דדכורא דמ״ה ז״ת עמהם ונתחברו
הכל. ונתקן

 המ״ה דא״א, ז״ת שהם זו״ן, נזדווגו אח״כ
 ואז, מ״ה. עם דב״ן, דחכמה ג״ר ותיקנו וב״ן,
 וכעד״ז, וב״ן. דמ״ה שלהם, הז״ת תקנו, הג״ר

 דאצילות, פרצופים ה׳ שהם הי״ם, תשלום עד
 ב״ן, הוא נקודים כי ברודים. נקרא ואז

יחד. וב״ן מ״ד. הוא וברודים

 ביאת עד לגמרי, להתתקן יכלו לא ואמנם,
 מתתקנים היו לגמרי, נתקנין אלו כי המשיח,

 [כן] הי׳ לא ואמנם דב״ן. י״ס עם דמ׳׳ה, י׳׳ם
 לקח עתיק כי זה, בקונטריס האמור ע״ד כ׳׳א
 מכתר לבד, ראשונות וה׳ דמ״ה, הכתר כל

 וה׳ דמ״ה, החכמה כל לקח וא״א דב״ן.
 חכמה לקח אבא, וכן דב״ן. דכתר אחרונות

 לא כי כולם, וכעד״ז דמ״ה. בינה וחצי דב״ן,
 חלוקותיהן כל לגמרי, להתברר ב״ן, בחי׳ יכלו

 י״ס נשתוו לא ע״כ מהם, ובחי׳ בחי׳ שבכל
 לעתיד יושלם וזה כנ״ל. דמ״ה, י״ס עם דב״ן,
בב׳׳א. לבא

ז פרק

 החדש, וב״ן, מיה וענין המלכים, ביאור
 ניצוצין. וש״ך ניצוצין, הרפ״ח וענין והישן.

 הפרטיות בי״ם אפי׳ וספי׳׳ ספי׳ לך אין כי דע,
 ונקבוה זכר בחי׳ בו שאין ופרצוף, פרצוף שבכל
 אין ואמנם, החדש. ומיה נקודות, ב״ן והם:
 מלכות בחי׳ זו, והנקבה הזה, ב״ן ענין

 בחי׳ שהיא וספי׳, ספי׳ בכל שיש העשירית
בכל שיש אלא, וספי׳. ספי׳ שבכל עשירית,
 וכולם בחי׳, וי׳ דמיה. וכולם בחי׳, י׳ ספיתת

נקרא הם ובין, דמ׳׳ה ראשונות והט׳ דב״ן.
 והבחי׳ ההוא. ספיחת של הראשונות בחי׳ ט׳

 עצמה, ספירה שבאותו מלכות, שהוא עשירית
וב״ן. ממ״ה כלולה היא

 לו אין כי נמרץ, בקיצור הדברים כלל
 מ״ה בו שאין האצילות, בכל קטן ניצוץ שום
:שהם ל) שבאצילות שהזכרים נמצא וב״ן.

וב״ן. מ׳׳ה בחי׳ להם יש ת״ת, חכמה, כתר,
 יש ומלכות, בינה, שהם: שבאצילות, והנקבות

 פרצוף, שבכל הי״ם בכל ועד״ז, וב״ן. מ״ה בהם
 ממ״ה כלולים שבהם, פרצופים הה׳ כל ועד״ז,
וב״ן.

 הה׳ כל יצאו הנקודים, עולם אצילות ובעת
 משם וכולם מי״ס, כלול אחד כל פרצופים,

 האצילות, כל הכולל ב״ן שם כי ונודע, ב״ן.
 כל הכולל החדש, מ׳׳ה ושם דא״ק. מלכות הוא

 הנקודות כל וע״כ דא״ק. ז״א הוא האצילות,
 מלכות שהיא ב״ן, בחי׳ כולם כי מלכים, נקראו

 הכולל מ״ה בשם שיש אה״נ אבל הכוללת׳
 פרטיוו^ בינה ובחי׳ בפרטות, מלכות בחינת
 יש וכן זכר. הוא ומ״ה נקבות, שהם אע״פ
 יש נקבה, שהיא פי על אף ב״ן, בשם

 הנ״ל, דרך על זכרים, וז״א, וחכמה, כתר, בו
פרטיו. בכל האצילות, כל כוללים וב״ן שמ״ה

ה ה הג
כנודע. ולמטה מטיבורו שהם לנקודה הארה עיקר עכ״ז המצח דרך שיוצא אע״פ צמח (א)

ת מקומות ומראה הגהו
זה. סרק כל מתבאר כיז ענף סס״ס עם ובעיה קט״ו דף הקדמות שער עי׳ ל)



ל כ׳ חיפל מ m «ער מי מער נקודים ו 'a r ג ז׳ *יין חפליס ל ק

 בץ סגוזיי האצילות כל יצאו כאשד והנר•
 חרץ. ואו״א. וא״א. עתיק, כולל וד.יה לבד,

 זד״ תחת זד• שלה» הכלים כל תהלה יצאו ואז
או ואח״כ (א) (א). האצילות עולם סיום עד  מ

 תחלד• ויצא אצילווד פרטי כל דב״ן. אודות
 האורות, כל נכללין שבו דאצילוו^ דעתיק כתר

בכלי דעתיק, חכמד• יצזמז ואח״כ ונתקיים.

 ונתקיים. 4האורוז שאר כל כלולים היו ובו שלו,
 שאר כל כלולין ובו דעתיק, בינד• אהr ואח״ב
 דעתיק, ז״ת יצאו ואח״כ ונתקיים. Jהאודוו

 בכלי כלול כ״א למטו^ הדעת דדעת) (נ״א
 נשבר, והיה Jהאורוו שאר כל כלולים ובו שלו,
 וחיצוניות (ב) לבריאה. הכלי, פנימית וירד

i הכלי, t .4חיצוניוו של וחיצתיות ביצירה

הגהה
 ירידד. נזכר למד. תירה, צריד צמח, (א)

 דאבא, שכלים מאחר בבי״ע, דעתיק בכלים
 ג׳ רק ירדו לא כי וגלע״ד, Jבאצילוו נשארו

 בודאי כי עצמן, הכלים ולא כלים, של בחי׳
 באצילות, נשארו ולמעלד״ מארא הכלים כל

 כלים בז׳ כמ״ש כר. לבריאד• הכלים ירדו ולא
^ ד  בדעת Jשבדעו הכלי נפל ממש ששם ח

 הם הפרצופים שכל כמו כי ונלע״ד, בריאה.
 הבחי׳ אלו נם כנודע. לזד•. זה לבושים ה׳

וחיצוניות [נ״א וחיצתיות בפנימיות שנפלו

 הם כר, וא״א דעתיק דחיצונות דחיצוניות!
 עתיק עגולי עד המתפשטים דא״ק, נד,״י לכסות

 לכסות או כנ״ל, פטה, שמצד עתיק) רגלי (נ״א
 באבי״ע. מתפשט הארתו אשר דא״ק, מלכות

 מנה״י ירד הזד• בדרד כי אחר, בקונטרס ועי׳
 כל כי כתב, שם וגם :1היט וע״ש דא״ק,

 שירדו. הבחי׳ ולכן המלכות, מאותו הם המלכים
 לקמן וכן כגלע״ד. הנ״ל, המלכות לכסות הם

 בי״ע. סיוט עד מבריח דא״ק שרגלים אמר,
ם כי לקמן, ועיין אלו. על אלו מכסים ה^י

השמש
 לעיל הרב שכתב שמד• מפני נ״ב, (א)
 הוא הכלים שבירת וסדר ענין שעברו, בפרקים
 הודיענו אלו, פרקים בב׳ עתה אמנם בכללות,

 הנזכר הכלים שבירת (וסדר) ענין אותו שכל
 ואחורי לבי״ע, ירדו שהכלים שעברו, בפרקים

 באצילוו^ שנשארו דאו״א ואחוריים דכתר. נד.״י
 פרצופים: מהששה אחד בכל בפרטות זד• כל

 דכתר נדדי שאחורי וזר׳ן, ואו״א, וא״א, ע״י,
 נשארו מדים אחד דכל דאו״א ואחוריים
 לבי״ע. נפלו מהם דכ״א דד׳ת וד.כלים באצילוו^

 אחר התחתונות נתקיימו לד» קשיא ואי
 בסוף לעיל הרב תירץ כבר העליונות, שבירת

 לערד שוה אור מין היה פרצוף שלכל פ״ו.
דן ואפילו ע״ש. הדווא, הפרצוף  4דכללוו ז

או  נתקיימו, דכ״א וד,ג״ר שלמות, בי״ם כ״א מ
 םד.רח״ו הרב וכט״ש לבי״ע. נפלו דכ״א וד.ז״ת

 מד.רב קבלתו היתד. שכן מבדש, בספר ז״ל
 עם דשלח, בפרשת הנזכר שד.מלפים ^ל.

 הוא הפל דכתד, נד.״י ואחורי דאי״א, אחוריים
 היסים• בדברי וד.נזכר דכללוו^ בז״א מדבר

הנזכר המלכים אבל דכללוו^ דנוקבא הם

 בתורה, נזכרו לא מזדן, הגבוד.ים בפרצופים
 ודי עכת״ד, הז״^ שד.יא מד.תורד» גבהו כי

 שכתוב כמו ולא הענין, אמיתות כן כי מד»
 ופ״ש זה, בפרק לקמן וכן ודדק. בפ״ו לעיל
 טעמים כמד. מקומות, ובכמה י״א, שער לקמ
 אחת, נקודה ונוקביד. דק, בן הז״א יצא למד.

 שד.ם פרצופים, מד.ששה דכ״א בזדן היינו
דן ולא דפרסות, בזדן  באופן, דכללות. בז

 שהם: פרצופים. מד.ר בכ*א היה התיקון, שאחר
דן ואדא, וא״א, ע״י,  כ׳׳א היה דכללות, וז

 ונוק׳, א״א ונוק', עתיק פרצופים: עשר שנים
דן. ישסדת. אדא,  שכל באופן ולאד.. יעקב ז
 הוא הכותוו^ ובס׳ ע״ו^ בספר הרב מ״ש

 אצילות פרצופים מהר אחד, פרצוף בכללות
 פרצופים. מד.ר כ״א ממש, עד״ז וכן כללות. ד

 כתב לפיכו בכולם, שוד. תיקונם שבחי׳ ולפי
 מ״ש על וסמד פרט׳ ולא בכללוו^ סתם הרב

 לעניינים נפרט זה הענץ בי למבץ. ודי בכאן,
כר. להאריד מקום ואין רבים,

 בדעת וכן דבריאת בדעת ר״ל נ״ב, (ב)
על כולם, עד״ז וכן דעשית ובדעת דיצירד^



ז׳ פרק הכלים שכירת שער ט׳ שער נקודים היכל כ׳ היכלקלד

 כלי. בלי נשאר ההוא, האור ואח״ב בעשייה.
 וגם הז״ת, של הב׳ בכלי ירדו האורות ושאר

 הנ״ל) ע״ד נשאר (נ״א הנ״ל, ע״ד נשבר הוא
 האורות ושאר לבוש, בלי נשאר שלו והאור

 שנגמרו עד וכעד״ז, ממנו. שלמטה לכלי ירדו
שלו. ז״ת

שלו, בכלי אנפין דאריד הכתר נכנם אח״כ
 בעתיק. הנז׳ ע״ד האורות, שאר כלולין ובו

 ובו שלו, בכלי דאבא, הכתר נכנם ואח״כ
 שאר וירדו ונתקיים, האורות, שאר כלולים
 ושאר ונתקיים. שלו, החכמה בכלי האורות
 ונתקיים. דאבא, בינה בכלי ירדו האורות

 שלהם, אהד בכלי ז״ת. של האוחת ירדו אח״כ
 נכנסו האורות ושאר בבי״ע, וירת ונשברו,

 ע״ד וכו׳, לבי״ע וירדו ונשברו, דז״ת, ב׳ לכלי
הז׳. כל תום עד הנ׳׳ל,

 הרשיני לא וא״א, בעתיק למעלה כי ודע,
 ונאמר, ולמטה, מאבא כאן נדבר אבל לדבר,

 פנים שבו, הז״ת בל שירדו אחר כי וא)
 שבו, דחו״ב לבד, האחוריים גם בבי״ע. ואחור,

אבל בסופו, עצמו באצילות ירדו הפנים, ולא

 יריה־ו. רק מיתה, בהם אין ולכן בבריאה, לא
 המתלבשים אבא, דכתר דאחור נה״י גם ירדו ואז

 ואין הם, גם באצילות ירדו דאבא, בחו״ב
ככל דאמא, בי״ם היה ועד״ז מיתה. בהם

הג״ר יצאו לא בז״א, אח״ב ממש. באבא הנזכר
אמא, תוך כלולים נשארו אלא שבו, (ב)

 יצאו וכולם בלבד, ולמטה מדעת ז״ת ויצאו
 (ג) עלאה אמא תוך הכלולה דז״א, בינה מן

 ואחור, פנים מתו הז׳ כל ואז יצאה, שלא כנ״ל,
 דז״א, הנוקבא יצאה ואח״ב בבי״ע. וירדו

ומתה. ונשברה שבה, לבד עשירית המלכות

ב״ן, עם ונתחבר מ״ה, שם יצאה ואח״כ
 כי נמצא, הפרטים. בכל כנ״ל וספי׳, ספי׳ בכל
 מהם. אחד בכל וב״ן מ״ה ויש״ם, באבא יש
 עלאה, רחל בזו״נ; וכן ותבונה. באמא וכן

 תתאה, רחל ונוקבא ויעקב לאה) (שהיא
 מהד׳ בכ״א וב״ן, מ״ה יש ולמטה, מהחזה

 איו יען כן, היה לא כא״א, אמנם פרצופים.
 היה מ) ימין צד כל לכן נפרדת, נוקבא לו

אפשר, או ב״ן. היו שמאל צד וכל לבד. מ״ה
(ב) זכרים. ושניהם וב״ן, מ׳׳ה כלול ימין שצד
וציע. נוקבא, ושניהם וב״ן, מ״ה שמאל, וצד

הה הג
 שהם דאותיות שהרשימו ונלע״ד, ע״ב. קכ״ח התחילו שכלים כ׳, הנ׳׳ל בדף צמח, (א)

 שם. נרשמים הר.לים, כלים שנשברו נאמר וכאן ולמטה, מבינה
 משמע זכרים. שניהם וב״ן מ״ה צמח, <ב) מדבר כאן כי לומר, ואפשר ואבא. וא״א דעתיק
 ושניהן דמ״ה. מ״ה דב׳ן] [מ״ה דמ״ה, ב״ן (נ״א הרשימו והוא ההם, הכלים ברושם

 וב״ן דמ״ה] [ב״ן דב״ן, מיה משמע נקבות, תי״ו וזהו ממש. כלים ולא לבד, השורש)
דב״ן. ד׳ באדרא הנזכר יומין, לעתיק רשימו רשים

מש הש
פרצוף, כל וכן אליו. המתייחם דבי״ע, עתיק בכל ממש, היה כן בפ״ג, שנת׳׳ל מה סדר
 וכמ״ש אליו. המתייחם בבי״ע, שכנגדו לפרצוף האצילות, פרצופי מששה פרצוף דכל ז״ת

ש. ע״ השמות בשער ההוא, הסדר על לבריאה, ירד שהפנימיות
 וחיצונות ההוא, הסדר על ליצירה, וחיצוניותם
 צ״ע, אמנם ההוא. הסדר על לעשיה, חיצוניותם

 לבי׳׳ע, כשנפלו דא״א, דז״ת הכלים עמדו היכן
עתיק. מקומם לקח כבר שהרי וזו״ן, דאו״א וכן

 ופ״ז בפ״ו שכתבנו מה לעיל עיין (ב)
זה. משער

ר״ל בגליון שכתבנו מה לקמן, עיין (ג)
המלכים. משער פ״ו בפרש למקום נפלו דעתיק שהז׳׳ת לומר, ואפשר
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כנודע ואחור. סנים בבחי׳ דו״ג בעחיק. וכעד״ז
(א) במקומו,

ופרצוף. פרצוף שבכל הז״ת כל כי נמצא
 באופן מלכינו ד ד.מ בץ. שבשם פרצופים. דד.'

 פנים יש מאלו בחי׳ וכל מלכים. ז׳ ד.״פ שד.ם
 ב״ן. מבחי׳ ודיכל באור, וכן בכלים׳ ואחור

 בד׳ ונכללות (ה) מי״ם, כלול מאלו מלד וכל
 שהם חחוא. חספירד. של הוי״ה שהם בחינוו^
 מאלו אחד וכל הספירה. שבאותו חבת״ם

 נקרא בחי׳ ופל בחי׳, מי׳ כלול פרטיות, הד׳
 ד.ז׳ מאלו כ״א כי ואחור, פנים א׳. אלד,ים שם

 ראשונות. מפי׳ מד׳ כלולד, א׳, (ד׳0 הוא פלכים,
 מד.ם וכ״א כנ״ל, חכת״ם) ר״ל ראשיות (נ״א
 אלד.ים, שמות מ׳ בו יש הרי ט״ל, מי׳ כלול
 ם׳, פעמים ח׳ הז׳. מן ומלך מלו בכל

 ה׳ שד.ם ה״ג. שרשם כי מנצפ״ד. גימטריא
 rהפ אלו לכל שורש שהוא אלקים, אותיות
 מלכים בז׳ יש אלקים פ״ר כי נמצא, אלקיג^

א. בד׳מ אלקים, ופ״ר תוקבא.  בד ח״
 וזז׳ דעתיק. בז׳ ופ״ר. דאבא. בז׳ ופ״ר, דאמא.

 דנוקבא. הז״מ כל אל השורש אלד,ים. אותיות
 תחבר ואם כו׳ «־״ה נעשה הרי נו׳, דז״א או
D ^זה הרי הדר. הנק׳ הח׳, שבמלד אלקיב

 הם הרפ״ה אבל הדין. ניצוצי שכ״ד,
(ב>. החדש מ״ה מהדר הם וד,מ׳

ח פרק

 יצאו לא המלכים. באצילות כי ודע, מ)
 בחינות: שבב׳ מלכיות, הז׳ רק בזדן.

 דנה״י. המלכות. והם וד,תיכונה. החיצונד״
 נקודה כי נקודוו^ המלכים נקרא ולכן 4הג״ו
 אלא בזד» די ולא (ולכן) כנ״ל. מלמת היא

 זה. תוך זה מלובשים היו לא אלו, שאפילו
 כל לקוין, נחלקים היו לא גם יחד, ומקושרים

 שמ^, לקו הגבורות וכל ימין, לקו הרחמים
 וא׳ א׳ כל היו אמנם אמצעי. לקו והמכריעים

 זה שנתלבשו עתר. או מתו, לכן בפ״ע, נחלקק
 ושים נתקיימו. לכן קרן, ע״ד היד. וכן זד» בתוד

בזד,. דעתך מעייני

 בחי׳ תחלה, יצאו (א) שד,מלכים ודע,
 מלכיות ז׳ בחי׳ שהיא י״בד* שבד,ם העגולים

 של ב״ן בהי׳ שהם םלכים, נקרא ולכן שבהם,
 נקודות הר רצאו לבד. נפש בחי׳ וד& מלכוון
שיש מלכות הז׳ שהם שמרץ) (ג״א שבז״*^

הגהה
 שלו המ״ה 4(נ״ז דב׳ץ, כולו וא״א דמ״ו^ לבד בעתיק הוא הזד, סדר צמח (א)

 לקמן). ועיין הוא בעתיק כי (ד) הוא. ד.ד,פרש כי ואולי מודע,
 סארז wr שהמלכים לפי צמח, <ב) הוא שלו המ״ה ובא״א דמ״ד,. הוא שבו הבין

ת סר״ה, «ולק וד,ם אדום, שכולו לעתיק יתירד, מעלה יש ומד. .rדב ל אדומה »*ה נקרא ו

השמש
 נעשה עתיק כי שר׳ל, נ״ל נ״ב, (ד)

 דם״ד» סב״ן וא״א דב״ן, וממ״ד. דמ״ד. ממ״ד,
 אפשר T* הכי׳ תימא לא דאי .rדב ומב״ן

 כי יסבור, צמח הר׳י כי הדעת, על לעלות
 מגדה, כולו שבו ונוקבא דכורא נעשד, עתיק
 כל הפד מב״ן, הכל שבו ונוקבא דכורא ואיא

ז״ל. הרב של הדרושים
שהמלכיות כתט שלקש ואע״פ ג״ב, (ד.)

 ייל, סלד. דכל הי״ם בל ולא שיצאו, הם לבד
 אחד כל כלולים חיו המלכיות שאותם

מי״ם.
 בג׳ פ״ד, מ״ב התיקת בשער עיין (א)

 השבירה אם ז*ל, הרח׳׳ו נסתפק שם כי ספקות,
 דא*ק, מקוגסרס וד.פשיםו ביושר, גם היתה
 דיושר המלכות שהם שבירר- היתה ביושר שגם
הסעת ע*ש

 סקוסווג וסראח חנהות
כ*ת ענף פנדס עם גע*ה נתפאר זה ענף )0
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 והד בז*^ הם מלכות השש כי (א) בזדן.
ואח׳ב נתקיימו. לא ולכן שבמלכוו^ מלכות ד&
 הדר, והוא הח׳, מלך יצא התיקון, בעת (ב)

 מהד גבוה והוא באד״ר, כנודע יסוד. והוא
 ולכן בזדן, שיש מלכות בחי שכולם מלכים,

 נקבה בסוד העגולי!^ בסוד המלכות יצאו
 יסוד בחי׳ שהוא הדר, יצא ואח׳יכ גבר. תסובב
 שהם כולם, מהדק כלול והיה מזית, א׳ שבכל
 מלכים ד עתה הם והרי שבהם, נה״י חג״ת

 כלולים וכולם דהדר, שניים ח׳ שמתו, ראשונים
 שבתווד ב׳ סוד והם שבהם, התחתון שהוא בו,
אצלינו. ככתוב והבן, נ), וד ד

מ״ד״ שם נקרא דק, הכולל הדר וזהו
 שגם ונקבה, זכר והוא יושר והוא רוח, יהוא
 עתה. עמו יצאה שבמלכות, נה״י חג״ת בחי׳

 תחלה, שיצאת היא שבמלכות המלכות כי
 ז׳ שבחי׳ ונמצא, שמות האחרון מלך והיתד.

 דנוקבא מלכות ו_יספי׳ דז״א, בדק שיש מלכיות
 ומתו. תחלה שיצאו מלכים, הז׳ הם אלו דז׳׳א,

נקרא שבז׳׳א, נה״י חג״ת בחי׳ יצאו ואח״ב

 ונקר* 4דנוקט דנד.״י חג״ת בחינת דצאו הדר,
 כנזכר אדננ בתיקון יצאו ואלו אשתו, מהיטבאל

מאוד. זה והבן ע״ב, דקל״ה באדרא
 pול קוין, דרך ביושר, הם אלו, בחי׳ וב׳

 מ׳׳ה שם נקרא ושניד.ם כנודע. אדנת נקרא
 נד׳ה בשם שגם לב׳, נחלקין ועכ׳׳ז הכללי.

 וב״ן 4דז״ז דק הם וגד׳ה כנודע. ב״ן, בחי׳ יש
 מלכיות שבעד. ואמנם וג) נוקבא דק הב

 נרה הם קדמאין, מלכים ז׳ בחי׳ שהם דזו׳׳נ,
 וב׳ מ״ה יש ב״ן בשם שגם הכללי, דב״ן וב׳׳ן
עגולים. מהם ונעשה ב״ן, נקרא אלו בחי׳

הנפש. הוא הכללי ב״ן ששם העולה, כלל
 בבחי׳ יצאו ואלו בזדן, שיש מלכיות ד והוא

 הכללי, ב׳ין שבשם וב׳׳ן, מ״ד. והם עגולים,
 ובין מיה וד.ם ומהיטב״אל, הדר יצאו ואח״ב
 נעשה ואלו זדן, דק והם הכללי. מיה שבשם
 גם נתקיימו ובסיבתם ביושר, אדם פרצוף

)1( הנפש. המקיים רוח, בחי׳ הם כי העגולים,
 אז התיקון, שהוא העיבור, בעת והנה

העיבור, בסוד ונתקנו נתבררו המלכים אותן

ה ה ג ה
 דעמידה) אדני של כוונת תבין (ובזה תמימה.

 כמנין בינה היינו מדם, בה אין אשר
אלהים.

 שבז׳ מלכים, הז׳ שהם נלע״ד, צמח, (א)
 נקודה, אז היו שהם דב״ן, שהם ואע״פ קצוות,

 דאל׳ב נקודות, מיו״ד כלולה נקודה כל עכ׳׳ז
 דב״ן, זית של הכתרים לקח דעתיק כתב איך
(ב). ההג״ד. זו תשלום ע״כ

 שלא שבמלכות מלכות צמח, )1(
 שם נזכר ולכן הימים, בדברי נזכר נתקיימה,

 שלא הבחי׳ שאר אבל המלכים, בכל מיתה
שלא המלכות הנקודות קצוות דהיינו מתו,

 ועיין וישלח. בפרשת ועיין נזכרו. לא מתו,
לקמן.

 בשם נכללין אלו, וב״ן מ״ה צמח, (ג)
כנודע. יטבאל, ס״ה

 נפש, בחינת הם עגולים כי צמח, (ל)
 דב״ן, מ״ה הוא שהרי מ׳׳ה, בהם שיש אפילו
 בו שיש אע״פ רוח, בחי׳ ור.יושר נפש. הנקרא

 וזהו רוח. הנקרא דמ׳׳ה, ב״ן הוא שהרי ב״ן,
 דמ״ד״ וב״ן מ״ה הם דד.יינו הם: כי אמרו,
 המקיים רוח, בחי׳ יושר, בחי׳ שהם

 עגולים שהם דב״ן, וב״ן הס׳׳ה דהיינו הנפש,
נפש. בחי׳

ש מ ש ה
שם עם שיצאו אותם דב׳׳ן, הז״ת של העליונות כלולה היתד. אחד שכל אמת *ב נ (ב)

הבחי׳ שהם שבירד״ במם היתה לא אשר מ׳ה, עתיק שלקח כתרים הז׳ אמנם הגז״ל, מעשר
• דבח, שבי״ת עליונות היותר הט״ם כללות של אלא האלו, המלכיות של לא

סקומוח ומראה הגהות
רי׳׳ב. דף אדיר רשביי פאנזרי שער עי׳ נ)

 אלא דב״ן הכתר שןאיצא להדיא יראה פ״ה התיקון בש׳ לקמן המעיק
 עתיק לקחם אשר להאמר כלל שייך לא ודאי ואז התקון כל גמר אחר

 סהר״י וקושי׳ דגקודים דז״ת כתרים ן׳ על הכונה אלא על... הושב שד.רי
זצ״לן הסולם בעל של מכ״י (הגה״ה מעיקרא. ליתא ד׳ל צמח



 ח׳ פרק 0חפלי פזפירת פוער ט׳ פוער גקודים היכל כ׳ היכל
rליא׳ טרק ההייקון פוער י׳ ער ק

ס «ז לי א״ מגו  גפעו ואזדכ jn והבן מד
שבת ולא 0ג* פטליס ם נ  נהי* «ם ב•. «

טו ו״ק״ בחי׳ היו מחיטבאל. הדר ע  בעיבור מ
 דיושר זו״ן מצאו (שלהם) ביושר. אדא בתור
 לקיום לבד, הרוח ענין שהוא לבד, ו״ק בבהי׳
 ז״א, בהגדלת ואח״כ העגולים. שהם הנפש
^ ז״א. ג״ר גם נגדלו ג ק׳, ו  בהי׳ שהם תו

 הפרסים. בכל נשלמה ואז נשמה. היה הTיה
 מד׳. ט׳ רק בו אין הז״א למה תבמ. ובזה

 אין הושר עגולי* בחי׳ הוא שבו שהמלכות
בנוקבא. וכן ס(דרוו^ ס׳ רק בו,

השלישי שער

 ם) פרקים לחמשה מתחלק התיקון שער

מ״ת א פרק

 להחיות המאציל, ברצון עלה כאשר והנה
 הנשברים האלו המלכים את ולתקן המתים. את

 מ״ן והעלי, גזר Hהבריאר בעולם ח*,נםולים
 דחו״ב עליון זווג היה כד וע״י לעילא. מתתא
 ונתקנו החדש, מ״ה שם והוציא פנימים. דא״ק

 של אורות ד כי לעיל, נתבאר וכבר המלכים.
 בג׳ תתלבשו, ונתבללו, נתעלו, .r^ מלכים

 המקום םון• עד שנתסשטו וכתר. חו״ב קד
חג״ת שהם הנ״ל.

 להאטף הנ״ל התפשטות חזר עתה והנה
 רק היו שלא כבראשתת להיות וחזר למעלת

 למעלה עמהן והעלה למעלת במקומן ג״ר
 ונמצאו התחתונים. אורות הז׳ את במקומו,

 במקום למעלה התחתונים אודות הז׳ כל עתה,
 מציאת הוא ושם הבנית אם היא כי הבינד״

הר עלו (א) וכאשר ועיבור. הריון מקום

תו הבלים גם עלו למעלת אורות  בבריאה שי
 וכמו יהל. נתחברו לא או באצילות למעלה

 מ׳, כלילן וג׳ עיבור, בבחי׳ היו אודות שהד
 בטור אליהת שביעית היתה מלכות תקורה
 גם (כ) בע*ת למטה ככדש לבר, פסיעה
ת באופן היה הכלים  והמלכות בג׳, כלילץ ג* ז
ת באופן והיח עמהן, ם כי ז ^י  נצח של ה
ת עלו וחסד.  עמדו ושניחן באצילות ימין קו ד
 של וכלים ראצילות נצח טפי׳ במקום משבו.

 שמאל, קו דדן• באצילות עלו וגבורת הוד
 הדעת של והכלים דאצילות הוד בטסי׳ ועמדו
ת אצילות אל הבריאה מן עלו ות״ת  ש י

 והכלים דאצילות היסוד במקום ועמדו האמצעי,
 לאצילות מבריאה עלו והמלס־ת היסוד של

דאצילות מלכות במקום ועמדו
 בג׳. a כלולים היו הכלים שגם תמצת

 האוחת בין מרהק היה ולא עמהם. והמלכות
 כי חג״ת שהם ריקנית טסי׳ מג׳ יותר והכלים.
 ואמנם מזכר. עומדית הן בבינה כולם האורות
 א׳, בפעם כולת יחד עלו לא אלו, הד הכלים

ת מ׳ כשיעור רק מי  באופן חולד. יצירת של י
ת  בי׳ כי טפי׳, ב׳ עולין היו יום, י׳ בכל כי ז

 שניים. ובי׳ תצת חסד עלו הראשונים. ימים
 גסדת עלו השלישית ובי׳ ות״ת הדעת עלו

 ומלכות ימוד עלו הרביעית ובי׳ והוד.
 שעלו לעיל. שאמרנו הגדנ בהי׳ אמנת

 עליית r« עצמו הוא העליון, הזמג לצוח*
ר בבמת למעלה אורות ז׳ מ  זו. הקדמה ח

ת בזווג והנה 4כי העלאת ענץ הוא מה  ז
ת עד מכתר הי״ת כל שיתוקנו צייד מ  מל

 העלאת בהי׳ ולש מתוקנית אינן ג״ר אפי׳ כי
 במ״ש דא״ת ס״ג בע״ב למעלה היו אלו rמ

ת ועיבור זווג וע״י בע״ת ש ז ̂ו to נת  עול
ת עד יומין מעתיק כולו. האצילות מ מל

השמש
ת (א) ת (ב) כמ״ש דא״ק, בינה שהיא נלע״ד נ׳׳  בז״ת פליט בכל מיה הסדר זה נ״

ת דכל העסיי• בסח* לקמן צי יאוו» בנהיים ונכללו שעלו פי
הנזכר. סדר על פרצין*

סקו«ווו וסדתח חגהווו
טית ענר •טיט עט ונ«ףח בתחילתו. ת׳ חלק פיס בתלסוד נתבאר «ח סרק )1



א׳ פריו זזתייןון שער י׳ שער נקודיס היכל כ׳ היכלקלח

הזווג היה ואח״ב ע״י. נתקן ובתחלה
 היה ואה׳־כ לא״א. תיקון והיה יומין, בעתיק
 זווג ואח״ב לאו״א. תיקון והיה בא״א, הזווג

 לזר׳ג זווג ואח״כ לזר׳ג. התיקון והיה לאו״א,
האחרים. העולמית לכל תיקון והיה דאצילות,
 להשתהות זה, עיבור בחי׳ הוצרך ולכן
 בתיקונים ע) כנזכר חורש, י״ב שיעור ולהתאחר

 כרי הוא, והטעם המרה, קו הנקרא במאמר
 עתיק בחי'; י״ב שהם אצילות, כל להתתקן
 ויש״ס עלאין. ואו״א ונוקבא. א״א ונוקבא.
 י״ב הם אלו ולאה. ויעקב וזו״נ. ותבונה,

 זה. העיבור זמן הוצרך לכן שלימים, פרצופים
 מורי מפי שנאמר מה ושכחתי יב״ח. להשתהות

 בזווג היה העיבור היב״ח אם (א) זלה״ה,
 העליון) של הראשון (נ״א העליון, ראשון
 נאמר אם או כנ״ל, לבדו עתיק לצורך שהוא.

 ב׳, בחודש ונוקבא א׳, בחודש נגמר עתיק כי
 נראה הראשון פי׳ אמנם כד, ג׳, בחודש וא״א

 הרי כי לבד, עתיק לצורך הם שהיב״ח עיקר.
 תיקון לצורך אדא בזתג כי אצלינו, נתבאר

 וא׳ חדשים, די״ב א עיבורים: ג׳ היו זו״נ,
חדשים. ח׳ וא׳ חדשים, דט׳

ם) מ״ת כ פרק

 (נ״א שהם הנ״ל, מ״נ עליית ע״י והנד,
דע״ב הוי״ה בחי׳ נזדווגו הנ״ל, האורות ששם)

 דא״ק, המוחין בחי׳ כללות הם אשר דיודי״ן,
 כנ״ל, אח״פ, שהם דס״ג, הטעמים בחינת עם
 שום בהם היד, לא דס״ג הטעמים אלו כי

 הע״ב בחי׳ עם יחד, נזדווגו הם ולכן שבירה,
 מן היוצאין האורות על הכוונד, ואין דא״ק.

 ממש. ופנימותן עצמן בחי׳ על רק אח״פ, הבל
 ע״י חדש, אור מהם נולד יחד, נזדווגו וכאשר

 מ״ד, בחי׳ הוא חדש, אור וזה הזה, הזווג
דאלפין.
 הכוללים טנת״א בחי׳ לד׳ נחלק הוא וגם

 הוא דמ״ה, הטעמים כי כזה: וד,וא האצי׳, כל
 וד,חגין א״א. הוא דמ״ה, וד.נקודות ע״י. בחי׳

 זו״נ, חם דמ״ה ואותיות או״א. הם דמ״ה,
לקמן. זה כל היטב וכמ״ש

 מן יוצא הזה, דאלפין מ״ה שם מציאת וזה
 הדברים כי לעיל, ביארנו וכבר דא״ק, המצח

 נרגש, אינו האזן הבל כי במדרגה, הולכין
 החוטם והבל החוטם, מן היוצא הבל מן ומועט
 שלשתן, נשתוו בזה אמנם הפה, מהבל מועט

 אלא הבל, לו אין העין אך הבל. שמעלין
 שחג׳ לפי זה, השינוי וטעם בלבד, הסתכלות

 נקודות, בחי׳ הוא העין, אך טעמים. בחי׳ הם
הטעמים. ממדרגת למטד, שהוא ס״ג,

 היוצא הזה, החדש מ״ה שם אור והנה
 אין לכן מכולם, אחרון הוא דא׳׳ק, המצח מן
הסתכלות, בחי׳ ולא הג׳, כמו הבל בחי׳ לא בו,

ש מ ש ה
 הרב מפי קבל שבפירועו באופן נ״ב, (א)

 והשכחה חדש, י״ב נשתהו זה שבעיבור ז״ל,
 נתקנו חדש י״ב שנשתד,ו זה בעיבור אם ד,יחד»

 לבדו. עתיק אם או פרצופים, הי״ב כל
 עיבורים: ג׳ בז״א, שמצאנו «מד, דהפשיטא,

 עיין אמנם די״ב. ואחד דט׳, ואחד רז׳, אחד
 הי״ב כל נתקנו זה, בעיבור כי ותבין, היטב

 ע״ב י״ג דף דב״ש (עיין הכוללים. פרצופים
 שיצאו הנז״ל בזה) מ״ש וכר תשובה ד״ה

 יצאו ולא דא״ק עצמה מהבינה דא״ק, פהעינים
היא כי דא״ק, עצמה מהבינה אלא מזה זה

 בתוכה, להתעבר לחזור הוצרכו ולכן הבנים. אם
 עיין (א״ה אחר במקום ומ״ש ע״י. להתתקן

 עתיק כי פ״ג) אבי״ע דרושי שער מ״ב שער
 הוא לזו״ן, ואו״א לאו״א, וא״א לא״א, תיקן

 פרצוף, דכל הפרטיים פרצופים הי״ב בפרטות
 ניתנו ובו כנ״ל׳ הכוללים פרצופים מהי״ב
 דשאר דמ״ה, הי״ס עם דב״ן הי״ס תשלום

 מהעיבור יצאי ואח״ב שבו. פרצופים הי״א
 לתקן דכ״א, בעתיק זווג היה ואח״כ הנזכר,

 אדא, לתקן בא״א, זווג ואח״כ דכ״א, א״א את
נכון, על הכל יבא ובזה לזו״ן, ואדא

מ?!ומות ומראה הגהות
 ב1ם* ענף פם*ם עם בזדח נתבאר זה פרק ס) ואתחנן. פרשת בזית ועא הפדו! קו מאמר ע)

ה׳ אות ח׳ חלק תע״ס י״ז. אות ח׳ חלק תע״ם



קמ פוער י׳ פוער גקודיום היכל פ׳ היכל »י טג׳ ג׳ פרק ז קי

 הארד! בחי׳ רק בה ואין העץ. נקודת צמו
 במצחי באדר״ז בווחר תמיד שנזכר וזו לבד.

 לחוד. הארח גילוי רק בה אין כי פו׳״ אתגלי
 בד רבים״ במקומות בזוהר פדש זד״ גם צ)

 דאצילות״פירושכי עלמא למברי ברעזתיה סליק
 עולם למברי ברעותיה סליק דא״ק״ הרצמ מצח

 אשר ממנו״ היוצא חדש. מ״ה אור ע״י האצי׳
 כי ונמצא בע״ה. כמ״ש האצי׳״ כל נתקן ע״י
 תרגום כי הנז׳, הרצון מצח סוד הוא רעותא פי׳

רעותא. רצון
א״ק״ בראש הוא ע״ב שבחי׳ לפי והנד״׳

 מבפנים. הוא ק) ומקומם המוחין״ בחי׳ שהם
 שהם: המוחין. נזדווגו ושם המצה. מקום כנגר
 הטעמים אח״פ שד״ם ס״ג. בחי׳ עם ע״ב״ בחי׳

 ולבן הראש. בסוף מהמוחק. למטר״ שד״ם רס״ג״
 הזווג ע״י המצח״ בזה שם שיש האור מרוב
 שם שהוא ולמטה״ ממנו חדש אור יצא הנ״ל״
החדש. מ״ד״

 ם״ה שם החדש״ האור זד. יצא כאשר וד.נד.
 היתד, שבדים דס״ג״ מהנקודות בירר דאלסין״
 ונשתתפו מהם״ לברר שיוכל מד, ,״השביח•
 דכורא״ בחי׳ המ״ה נעשה ואז עמו״ ונתחברו

 שד,ם״ג שלהיות אלא נוקבא. בחי׳ נעשד. וס״ג
 לו קנח לכן המ״די. אל נוקבא נעשד, זד,״

 כזה: דדידיי״ן. ב״ו שם וד״וא אחר שם עתה
ד ד  בשם עתר, נקרא ואינו ה״ונ דו ה״ד, י
ב״ן. בשם אלא ס״ג.

 טנת״א. כללות הוא ס״ג שם כי הוא, ודיעגמ
 נקרא אינו בלבד״ דס״ג נקודה שר.ם אלו אמנם
 שבשם א׳ פרט אלא אינם כי הכלל. כמו ט״ג״
 הנקודה״ שהם הפרט״ זד, כאשר ולכן מ״ג,

 נוקבא בחי׳ vאל ונעשד, .״rפ שם עם נתחבר
כנ״ל. ב״ן בשם עתר, נקרא ולכן

 שחם שאפי׳ 4חוז בדיכרח אעפ*כ ואמנם,
 כרים שיש הוא״ בדיכרח לבד״ הנקודות בתי׳
 ובחי׳ דנרדי״ הטעמים עם המתחברת בחי׳

ס דמ״ד.״ דינקודדי עם המתחברת  בשאר ו
לבד נקודות בחי׳ יחד מלם היות עם חלוקות,

 עחד, נתקנו עסו״ מ״ה שם חיבור וזרי דס״ב
 נקרא׳ ולמ אלימו, נוקבין ונעשו הנקודות״ אלו

 נעשו כי לדיורות: מלכות מלשמ מלכים״ בשם
 בחי׳ הם כי (נ״א דאלפין. פדה לשם נוקבא

 פי נמצא״ גדח) בשם נוקבא נעשד, נקודות
 העלו למעלד,״ דס״ג הנקודות אוחת עלו כזחצר

 הז׳ עם ונתחבר החדש״ מ״ה אור יצא ואז מ״נ״
 לברר שיוכל מד, מהם ובירר האלו. אודות
 ־pול חאצילות״ כל אל תיקון נעשה ובד&

 וכבר כנ׳׳ל. עיבור הוצרד זה״ תיקון לעשות
 עתיק נעשד, דמ״ד,״ הטעמים p בי ביארנו״

 םpד,טע מבחי׳ ואמנם הדכורא. בחי׳ יומץ״
 אמרנו, כאשר זה״ ס״ג משם שנעשד, דבמ״

 נחל^ם עכ״ז נקודות, הם שבכללות שאזר׳פ
ד בעצמם הם גם  הזה, ב״ן של טנת״א בחי׳ ל

 נוקבא נעשר, ב׳ן, נשם שיש אלו וטעמים
מן. דעתיק  צד נעשה דמ״ד, מקודד, וכן יו

 צד נעשד. ב״ן, של ומקודת דא״א. הדכורא
 חלוקים בשאר וכעד״ז זד׳א. של נוקבא

ופרט. פרט כל במקומ בע״ד,״ כמ״ש האצילות,

ר) גדת ג פר?

 אלו כל התמצטות מקום מציאת והנר,״
 מהתחברות הנעשץ וד,נקבות, הזכרים פרצופי

 שהיו במקום מקומם״ הנח כנ״ל, וב״ן מ״ד,
ר שיצאו הנקודות״ תחלד,  חעעים, נקבי די
 המצח ואור רגליו. סח• עד דא״ק, מטבורא וד״וא

 מן מלמעלר, שיצא אזדפ גדד,״ שם הנקרא
 ומתחיל ולמטר,״ משם מתמצט הנר, המצח״

 מ״ל. רגלי.׳ סיום סח• עד הטבור, מן מציאומ
את בעת מבראשונד,״ עתה שנשתנה מרי אבל  מי

 נקודת היתד. אז כי זד» הוא העיגים, נקודות
 נקודת ואחריה בגרע, לבד במקומה הכתר

 חי״ס, כל היו וכעד״ז במע. לבדד. החכמד,
 נקודת בי ודיוא גדול, תיקון נחוסף עתד, אבל

 למסד, עד מסקומח, ונחפשטה גמשכד, דיכתד
תה כע״ה. פגדש א״ק, רגלי סיום אל קחב

מקומות ומרמת הגתות
ס״ג ענף ספדס עם מרח נתבאר «ז פרק י) (פת״י). גם ׳ז״ג נ״א >1
p( י״ז. אות עד י״ג מאות זו׳ חלק זנתע*ם (דסו״י). הנד וםקומם מוםיף נ״א

רנ״ז מאות לכוזטת שער בית



ה ג׳ פרין חתי?ון עוער י׳ שער נל,ודים היכל כ׳ היכלק

 עולם בשם הנקרא ורrש כל הוא ההתפשמות״
 (נ״א נוקבא נקראת היא זו ונקודה אגילווב
 דדכורזב יומין עתיק וכעד״ז דע״י. נקודת)
 מתפשט הוא גם כנ״ל, דמ'ד» מטעמים הנעשה
 ונוקבא, זדא השאר כל עשו וכן הנ״ל, לשיעור
 בחי׳ עד זה, את זה והלבישו תו*ן, ואו״א׳

 בין דאצילות, הפרצופים רגלי שכל באופן זו״ו,
 כולן חר״ן, בין דאו״זב בין דא״א, בין דעתיק,

 (א) מעט יחד, מסתיימים והם בסיומם, שדן
 סיום הוא ושם א״ק, רגלי מסיום למעלה

 לזה, זה נשמה נעשה ועי׳יכ כולו, האצילות
 הנבראים יוכלו עי״ז, כי וגם לזה. מלביש וזה

 מכוסים, עתה שהם העליונים, אורות לקבל
 שלהם הכלים כי וגם זה. תוך זה ומתלבשים

 יש ובזה למטה, עד שנתפשטו עיי הגדילו,
 כלים בהיותן שלהם, האוחת לקבל כח בהם

גדולים.

 מן היוצא החדש, דמ״ה הזה האור והנה,
 בפ׳ הנזכר הח׳, המלך סוד הוא כנ׳׳ל, המצח

 מיתה בו נזכר לא אשר הרר, הנקרא דשלח,
 הוא אדרבא האחרים, כמו מת לא כי בתורה,

 הקורמיו שמתו, קדמאין מלכין הי ומקיים מתקן
 המלכים אלו כי הודעתיך, כבר כי כנ״ל. אליו,
 ואלה וישלח, בפ׳ הנזכר מלכים, הם כולם,

 שכאשר ולפי אדום. בארץ מלכו אשר המלכים
 המלכים, אלו בחי׳ לברר תיכף התחיל יצא

 ב*ן עתה נקרא שהם אליו, נוקבא בחי׳ לעשות
 הדד תחתיו דמלוך בו, נאמר לכן כנ״ל, דההי״ן

 השתא רעד בזוהר כמ״ש מהיטבאל, אשתו ושם
 ובג׳׳כ השתא, בר כלל, רנוקבא דכר ברTא לא

 כדחזי, ונוקבא דכר הוי דהשתא כלא, אתקיים
באד״ר. ונזכר

הנ״ל, וב״ן מ״ה בחי׳ הם כי והענין,

 ולבן זדן, מלל שאדם לפי אדם, נקרא והשתא
אדם. בגימטריא מ״ה שם כי תמצא.

 רק געשה לא מ״ה בשם וד^א וא*ת
 משם נעשה הנוקבא ובחי׳ שבאצילות, הדכורין

 כי כגדש הוא, וד.ענין אדם, נקרא ואיך בין,
 ומחברו בין, משם מברר היה בצאתו, מיה שם

 אור היה אז כי ונמצא עמו, ונתקן אליו,
 כדמיון ממנו, יונק והיה אליו, טפל הנוקבא

 והוא הבן. עיש נקרא שהכל הבת, עם הבן
 שיוטב מה אלא לבת, נותן ואינו הכל, יורש

 טפלה הבת כי נמצא, וא״כ כרצונו. בעיניו,
 נוקבא הבת, שהיא בין שם ולכן בבן, וכלולה
 והיא הזכר, הבן שהוא מ״ה, לשם וטפלה
 והוא עמו, המברת הוא מיה שם כי בו. כלולה
 לוקח הוא מברר, כאשר ולכן המיה. עיי נתקן

 תרין בסוד כנודע לעצמו, שמברר מה תחלה
 דמיה וגבורה, חסדים ב׳ ברא. רירית עטרין
 בשעתא לברתא, ברא יהיב ולבתר ודבין,

 לה נותן וכאלו דגבורה, עטרה עמה, דמזדווג
 כלול אדם, נקרא לבדו הוא ולכן דמי. משלו

תרדיהו.
דז״א, לנוקבא יש בחי׳ ב׳ כי עתה, והרי

 הב׳, הזכר. עם בתחלה כלולה בהיותה א׳,
 דגבורה. עטרה לה נותן והוא ממנו, כשנפרדת

 בת מהיטבאל אשתו ד!ום הכתוב, סוד וזה
 (ובן) מיה כללות יש זה, בשם הנה כי מטרד,
 הראשונים אותיות ד׳ של המלד שהוא וייט,
 בהיותה י״ט, והנקב׳ מיה, שם הוא אדם כי שבו,

 מית שם מילוי נקרא נוקבא אז כי עמו, כלולה
 אדם כי וחוד״ אדם ענין כמו ש) י״ט. גימטריא

 היתה עמו, הנוקבא היתח וכאשר מיה, שם
 בחי׳ שהם, י״ם, גימטריא שהוא. חויה נקרא
 הוא מילוי, בחי׳ כל בי מ״ה, דשם מילד

בחי׳ שהיא אלהים, בחי׳) (נ״א גימטריא

ש מ ש ה
 עיג שהוא למטה יותר נסתיימו קדמון אדם ש^ור הוא זה, פעם שיעור ניב, (א)

 איא. עיגולי על המתעגלים עתיק עיגולי שעיג סטה, מצד א׳א עיגולי עשרה עובי
ורגלי הנזכר, הרגלים כל נסתיימו א״א עיגולי

ת ומראח הגהות מו מקו
ג׳. םימן בראשית פרשת הפסוקים שער עי׳ ש)



טוד׳ ג׳ פר? חחי?מ «ער י׳ פיער נ?ודים היכל כ׳ חיבל קנ

jopun גחי* למה תנץ, ובזה די!מ. שהוא 
 ששרשה לפי 4והח דינמ. תמיד היא הבוקבא,

כ שמתו, המלכים בחי' הוא ^  סלכיה! נקרא ש
Jמלכוו מלשון

באדד״ז״ מ״ש שז״ס חיים. ונלזדד מ״ק.
 Hמינר מתזגרץ דריגין מאמא. בת מפרד. בת של

 ס״ג. שם היא אמא כי פי׳, למלא. דטרדין
 בץ. אה*כ שנעשית Jהבו זה היתה ומשם

 4*0ד טאמים רק באמא, נשאר לא כי באופן.
ק' דנ*ן. נקורות שהם ולמטה ומשם  ברתזב נ
מ פי נלש״ד, גם הנ״ל. ב״ן שם שהוא  אנו ל

 הה׳ כי ההי׳ץ. ב׳ השם אותיות בד׳ םו*אמ
 ס״ג. שהיא ראשונד. שהה׳ לפי כפולד* לבדם
 4שנשתניו אלא שנייד» ה׳ יצא עצמה סמנד.

 רק אינן .ןTשנ כי באופן ב׳׳ן, שם שנקרא
 השם עיקר ג״כ ולכך לב׳. ונחלקו אהד. אות

 ראשמות אותיות ג׳ שהם יה״ו, הם) (נ״א
גדק) (ע*כ ^1מד.ש

 הדר. שד.וא הוד. הפלד ענק צ״« מ״ב
או ואח״כ) (נ״א ואיד היסוד. שד.וא  ז׳ מ
 כולם מלכים הז׳ כי וד.ענמ, מתוקנים. מלכים

ת שד.וא ב״ן. בהי׳ הם כו  הוא וד.דר לבדד.. ^
 אשר כנודע. הדק נגד שהוא ההדש. מ״ה שם

 שד.וא ונקבד» זכר המלל יסוד. הוא סופם
 בחי׳ שד.ם וסד.יטבאל הדר ור.נה שבו. עטרה

 יצא ומזיווגם מ״ד» שם שבכללות מ״ד.
 שמלל) (נ״א וכולם קדמאין מלכין ד אל תיקון
דכללוו^ ב״ן שם שר.וא לבד, מלכות בחי׳

 בחי׳ ונעשה מעליו. נפרדת כאשי ואמנם
 דכורא ואשתו. בעל בסוד שניד.ן ואז לעצמה,

 כי מד,יטבאל, נקרא אז לחודה, תוקבא לחוד.
 הוא מ״ה כי יטבאל. למ״ד. נחלק; זד. ת) שם

^ כו  נוקבא, שהוא ב״ן. גימסריא ד״טבאל, ד
 עמו, המתבסם דד.ד,י״ן, הוי׳ה לעצמה, בהיותד.

 בשם נקרא ולכן ונוקבא. דמרא זד.. עם זר.
מ0  מהם ור.וכרר הרע. מד.ם שיצא לד.ורות ו

כר. בדא דא ואתכסמו מ״ש, הסומ

 הרי מ הנ*ל. אל סעם לתוו צריו ואמנם
איו 4ס״ בחי׳ הם הנ״ל, הנקודות אלו  יהיו ו

 גדה דהיה החדש, מיה לשם וספלים גרועים
 4מקומוו ככמה ונודע 4נקכו ס׳׳ג עקודות זכר,

מל ס*ג שם בחי׳ כי ע משם ג  והתשובה מ׳׳
^ז שם כי היא.  מבחינת יצא הנ״ל. החדש ג
שו שהוא כיון לכן כנ״ל, וס״ג דע״ב הזווג  נמ
 ועוד מס*^ גדול הוא לכן עצמו, זדב טבח
 מיתה מ היה לא מ*ד. בשם כי אחר. טעם

 טעם *ran עצמו. *ג0 בשם שהיה כמו ושבירה,
 4ם״ של לבד נקודות בחי׳ אלו כי וד.וא ג׳,

 כנ״ל. טנת״א כולל הוא החדש, הנרד. אבל
 על מעולה שהוא ודאי טעמי» בחי׳ שיש וכיון

הגהנמיס על לא אבל דס';^ הנקודות
 גדול גרעון מ יש ס״ג כי ד׳, טעם ועוד

 להתברר הושלם לא עדיין כי וד,וא עתר»
 ממנו. ומעולה גדול מ״ה עתד. ולכן כנודע.

 דחיו ס״ג, בחי׳ כל יתוקן אשר לע״ל, אבל
 המות בלע בסוד לגמרי דתבררו המלכי* כיי

 ולתועלתו, לקדמותו ט״ג שם יחזור אז לנצח,
 4בעולנ ויאיר ישלוט ס״ג ושם ולמגלתו) (נ״א

 העולם חזרת ענק זד.ו אשר מ״ז^ שם יתבטל ואז
 Jהמשיו לימות בדרז״ל כנזכר ובהו, לתהו

 אורות ב׳ רק יהיה לא ואז מ״ע יתבטל ואז ו)
ע ודי וס״ג. ע״ב של בז

ק ר מ״ב ד פ

דא*ק, מר.מצח גדה שם יצא אה*כ ז)
 מט״ג, הראשתות עקודות טעמים סוד והוא
 ,rוב מ״ד. עתר, עתחבח ב״ן, עתה נקרא
 שמתו, המלכים שהם הנקודוע כל נתקנו ומד.ם
 נקרא כולם שבץ מתו. שלא הפלכים ושאר

 ברודים. נקרא התיקון, אהר ועתה אצילוע
ש״ע הנקודים. אוזר שבא, והוא  עקודיע וז

ברודים. נקודיע
ע של שם ד החדש, ממצח עתר. היוצא נ

מקומות ומרווח הגהות
כשער ועי׳ צ״ד. צ׳׳ג אות חסרי יט«ץ מאמי ב׳. פרק הירח שער עי׳ ת)

רס׳׳ח אות לברוגות שער פי׳ד.בית והמוניות פנימיות במים הזהר •לספר בר.קרפה ועי׳ ל״א. ר״ה ו)
נדד. ענף פנדס עם החייט עץ ז)



ד׳ פרק הויזיהוו שער י׳ שער נקודים היכל כ׳ brnקמב

 מ׳׳ה, של טעמים וס״ג. ע״ב כמו טנת״א, בו יש
 דעתיק. נוקבא דב״ן, והטעמים דעתיק. דכורא
 דב״ן, ונקודות דא״א. דכורא מ״ה, של ונקודה
 דמ״ה, אותיות או״א. דמ״ה, תגין דא״א. נוקבא

זד׳נ.

דמ״ה, בחי׳ שכל ח) כתבתי למטה אך
 וא״כ נוקבא. הוא ב״ן, בחי׳ וכל דכורא. הוא

 או״א, דמ״ה דתגין הכא קאמר (א) הא קשיא,
 דלא לומר ואפשר זו״נ. הם דמ״ה ואותיות

 תסתכל ואם למטה. כמ״ש הוא שאמת אלא דק,
 לב׳ נחלק פרצופים, מה׳ אחד כל כי תראה,

 וא״א. עתיק נעשה ממנו ע״ם, של הכתר ג״כ.
 משם וא׳׳א שבכתר, ת׳׳ת עד עתיק דהיינו
 ותבונה, בינה ויש״ם, חכמה וכעד׳׳ז ולמטה.

ולאה. ורחל ויעקב, וז״א

 הוא מ״ה שם כי תראה, תסתכל ואם
 כללותו. כל של טנת״א, שהוא השם, כל כללות
 לבד, דס״ג הנקודות רק אינו ב״ן, שם ואמנם

 לטנת״א נחלקים דס״ג, אלו שהנקודות אלא
 שהוא ב״ן בשם טנת״א שנזכר דכ״מ ג״כ.
 ס״ג, של לבדו בנקודות רק אינו כנודע, ס״ג

כלל ושמור ונקודות, טעמים בהם הכלולים
זה.

 שהוא הד׳, מד,שמות אחד שכל נמצא
 טעמים. הא׳ הם ב״ן. מ״ה, ס״ג, ע״ב, (טנת״א)

 וכ״א אותיות. וד,ד׳, תגץ. והג׳, נקודות. והב׳,
 טנת״א. שהם בחי׳, הד׳ כל כולל הד׳ מאלו
 גם כי א׳, תוספת מצינו ס״ג, בשם אמנם
 בחי׳, מד׳ כלול הוא גם שבו, הנקודה בחלק

 הוא ב־׳ן, שם כי מהם, למדין נמצינו טנת׳׳א.
 של השם ט) וזהו דס״ג, לבד הנקודה חלק
ס״ג של בחי׳ ושאר בחינות, לד׳ נחלק ב׳׳ן,

 בבי׳׳ע, שהם אפשר ואותיות, תגין שהם
הנ״ל. כפי להבין חיים כנלע׳׳ד
 ב׳ זולת אינם שרשם כי נלע״ד, גם
 החסד שורש וד,ם וס״ג. ע״ב שהם; בחינות,

 ג״כ. הס״ג וכן טנת״א. כולל הע״ב ואמנם ודין.
 והנקודות כנודע. ברישא, הם דע״ב והטעמים

 ושם מ״ה. שם שהוא ולמטה, ממצחא שלהם
 נמצא וכר. ונקודות טעמים ג״כ כולל זה

 ונקודות דס״ג, הטעמים נגד הם דע״ב, הטעמים
 הנקודו׳ כנגד והם במצחא, מ״ה שם הוא דע׳׳ב,

ב״ן. שם נקרא וזה בעינים, שהם ס״ג, של
ס׳׳ג, הם נקודות הרי כי לפ״ז, קשה אמנם

 דע״ב, ס״ג שיצא ראוי היה א״כ מ״ה, ולא
 ונשארו תגין. שהם מ״ה ולא דע״ב, נקודד, שהם
 דס״ג, ואותיות ותגין דע״ב, ואותיות תגין עתה
 מהן ואולי (ב) בהם. נעשה מר, יודע ואיני
 שהוא שאפשר זה, כלל ושמור בי״ע, נעשה

 אפשר או דברים, כמה בו ויובן אמיתי,
 כלים מהם נעשה ס״ג, דע״ב ואותיות שמתגין

חדשים. אצילות של

 ז׳׳ל הרח׳׳ו מכת״י כתוב מ״ש וזד,
הקיצור, מקונטרס

 באחר ספיקות ג׳ לי נסתפק ז״ל, (מהרח״ו
 וממ״ה עגולים, נשאר ס״ג דשם או התיקון:

 שתחלה או אצי׳. דבל לבדו יושר נעשה לבדו
 אז התיקון בעת ואח״ב דעגולים, ם־׳ג יצא
 שהוא דמ״ה, ויושר דס״ג היושר גם יצא

 דמ׳׳ה, זו״ן כלול הדר הח׳ מלך מהיטבאל
 ומס״ג, ממ״ה ויושר לבד, מס״ג עגולים ונשארו

 דעגולים הס״ג כי ב״ן, נקרא דיושר הס״ג וע״כ
 אך כבראשונה, ס״ג והוא שמו נשתנה לא

יצאו שתחלה או ב״ן. נקרא דס״ג היושר

ש מ ש ה
 פ״א לעיל הרב כתב כבר וד,לא :״ב, (ב) דמ״ה דמתגי״ן מידי, קשיא לא נ׳׳ב, (א)

 דע׳׳ב ואותיות ותגין שנקודות טנת׳א, משער ואותיות ויש״ס. אבא נעשו מהם אר׳א, שלקחו
 נת״א בחי׳ כי יצאו, ולא נתגלו לא דא״ק, ס״ג בכמר, כנזכר ויעקב, ז׳׳א נעשו מד,ם דמ״ד״

דא״ק. המ״ד. תוך ודס״ג תוךהס׳׳ג, דע-׳ב.טמירין מקומות.

מקומות ומראה הגהות
(בת׳׳י). וזה נ׳׳א ט) קט״ו. דף הקדמות שער עי׳ ה)
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iH ובתיקון דס״ג. עגולים r הנקרא דס״ג יושר 
 עג^ים ונתחברו דכדה, ויושר עגולים וגם ב״ן

 עם דמ״ה יושר וכן דס״ג, ועגולים דמ״ה
 הגדול ומהקונטרם ב״ן. הנקרא דס״ג יושר
 דס״ג והיושר העגולים כי בהדיא, משמע דא״ק

 נפש. בבהי׳ שהיו אך תחלה יצאו שניהן
 דמ״ה עגולים שהוא. רוח, בתיקון יצאו ואח״ב
 ג׳ לפי׳ קרוב ד׳, פי׳ והוא דמ״ה, ומשר

 נכתב המלכים במיתת כי והראיה, שנמתפקתי.
 דאו״א, אחוריים שנפלו קוין, בדרך שהיו שם

 מתו לא וע״כ קוין. בדרן המ לבדו שהג״ר
 ביושר, אלא קוין אין כי ונודע הז״ת, אלא
 לפי ואמנם ביושר. אלא ואחור פנים אין וכן

 רצונינו היה שלא הקונטרס בראש שנכתב
ת ביושר, אלא בעגולים כלל לדבר  לא ל

 אלא העגוליב^ המלכים מיתת ענין שם נתבאר
א בתיקונים נזכר לא ולכן לבד, דיושר ^ 
 שכתב הקיצור, מקונטרם נראה וכן דיושר.

 ומצח, בעין אד יושר. רק יש לא באח״פ כי
 Hנראד וד״נה ועיגולים, יושר יש הנקודים, שהם

 לבד במצח וכן ס״ג, שהוא לבדו בעין כי
 מהם. בכ״א ועגולים יושר יש מ״ה, שהוא

ז׳׳ל.) מהרח״ו ע״כ

ה׳ םר?ן

 עולם כל כוללים הי״ם היו תחילה י)
 היה שהעצמות אלא וכלים, עצמות אצילות,

 כלי כי פי׳, מתו. ולכן קטנים, והכלים שלם
 עד (דעתיק) כתר חצי היה עתיק נקודת
 התחתון חצי היה א״א נקודת וכלי שלו, הטבור

 וכן שלו, הי״ם כל נכללין ובו הכתר, של
 כלולים ובו לבד, חכמה .Tה אבא וכלי בעתיק.

 ובו לבד, בינה היד, אמא וכלי הי״ם. כל
דן וכלי שלד- הי״ם כל כלולים  ד כ) היו ז
 מת״ו^ ג׳ מגבורה, וב׳ לבד, מחסד הא׳ כלים:

 הז׳ לבד, מימוד ר לבד, מד.וד ה׳ מנצח, ד׳
בהם. כלולים שלו י״ם וכל לבד. ממלכות

 שבה ממש מלכות של היה המלכוה וכלי
M כלולים שבה הי״ם וכל לבד,

מזיקון. מקודם בד,ם חיה אחר שינוי ועוד
 זו ואין מזה למעלד. זה היה אהד כל כי

 נקדא שהכל נמצא: ואז כלל, בזו מתלבשת
 ספירה שום התלבשות בלתי וגם אחד, פרצוף

 שהוא כמו קומתה שיעור ור.יתה בחברתד-
Jד.אצילוו אורו כל ממש עתה

 כלים ט׳ נתוספו אז התיקת, כל ואחר
 שנתלבשו וגם דעתיק. בכתר תחתון, וחצי

 הכלים נתרחבו ובזה באלו, אלו ונתטשטו
 עד האורווה כל לטבול ויוכלו קץ, לאין

שוד- בקומתן שנשארו

דכתר, התחתון וחצי כלים ט׳ ונתוספו
 וגם ^ו, תוך אלו שנתלבשו וגם בא*א.

 4דא״ז כלים בתוך דעתיק הכלים כל נתלבשו
 החכמה כלי זולת באבא, כלים ט׳ ונתוספו

 נתלבשו וגם מעיקרא, בד• היה שבבר שבה
 דא״א הכלים כל נתלבשו וגם באלו. אלו

דאבא. כלים תוך ועתיק
 הבינה כלי זולת mmo כלים ט׳ ונתוספו

 נתלבשו וגם מעיקרא, בה היה שבבר שבה
 Jבתוכז ודאב*^ וסרא, דעתיק. כלים: כל

דכח״^ הראשונים כלים ג׳ בז״א ונתוספו
 דו״ק כלים ר זולת דמלכות, הזהזרון וכלי

 שבו כלי שכל אלא עוד ולא בו, היה שכבר
 שאד בכל וכן כנודז^ כלים הי׳ מכל כלול

 וגם באלו, אלו ונתלבשו זה. והבן הפרצופים,
 ודאו״א. ודא״א, דעתיק, הכלים: כל נתלבשו

ז״)^ בתוך

 זולה בנוקבא, הראשונים כלים ט׳ ונתוספו
 וגם מעיקרא, בה היה שכבר שבר. מלכות כלי

 כלים: כל נתלבשו וגם באלו, אלו נתלבשו
 כלים בתוך ח״א, ודאדא, ודא״א, דעתיק.

 גמודים כלים י׳ שהם שמלבד ידעוג וכבר שלה.
 כלים י׳ כולל מהם כלי כל וגם פרצוף, ,בכל
 4תכליו לאין נתרחבו כלים י׳ כי ונמצא וכר,

נתלבשו הרי מ נשתנו^ לא קומתן ושיעור

קו«ות0 ומרווה הנהרה
(זשו׳י). היה ז*א נ׳א כ) «ד׳ונ ענף פגדס עט היים בעץ הוא זה פרק <)



 ה׳ פרק התיקון שער י׳ שער נקורים היפל ב׳ היכלקמד
א׳ פרק המלכים שער י״א שער

 יוכלו ובזה מאד, מאד זה והבן זה, חוץ זה
Jהאורוו לסבול

התיקון, קודם שהיה מד, נתבאר, והרי
 אבל התיקון, כל תכלית אחר שהיה ומד,

 להתקן התחילו כי רבים, שינוים היו באמצע
 בחי׳ כל נתקן עתיק, כשנתקן כי מעט: מעט

 ולמטר,. שממנו הי׳׳ס בכל שיש עתיק
 כתרים, בחי׳ כל נתקנו א״א, וכשנתקן ל)

 הכלים ונעשה ולמטה, ממנו הכלים בכל שיש
 בחי׳ כל נתקנו או״א, וכשנתקנו בהם. דכתרים

 וכשנתקן ולמטה. מהם שיש חו״ב, של כלים
 מהם שיש ו״ק, של הכלים כל נתקנו ז׳א,

 הנוקבא, וכשנתקן מהם. כלי בכל ולמטה
 בכל מלכות של כלים נתקנו מלכות, שהיא

 ביארנו הרי הנוקבא. נתקנה ואז מהם, כלי
כלל. דרך

 נלמד וממנו ז״א, בתיקון א׳ שורש עוד
 ג׳ תיקון עת דומה אינו כי השאר. לכל

 תיקון ולעת אמצעים ג׳ תיקון לעת תחתונים,
 באופן היה שבו כלים הז׳ הז״א, והנה ג״ר.
 היה מהם כלי וכל כלים, ז׳ היו תחלד, כי זה,
 ת״ת מגבורה, וגבורה מחסד, חסד לבד: א׳

 מיסוד, יסוד מהוד, הוד מנצח, נצח מת״ת,
 בכל נה״י, נתוספו ובעיבור, ממלכות. מלכות

 אח״כ כלים. שבז׳ שבהם, וכלי כלי שבכל א׳
 הז׳ מן מהם כלי בכל חג״ת, נתוספו ביניקה,

 ג״ר, נתוספו במוחין, ואח״ב הראשונים. כלים
 והם אחר, גידול נתוסף ועוד מז׳׳ת. א׳ ככל

 זה וכל מי׳, כלול א׳ כל ראשונים כלים ג׳
האמיתי. בגדלות נעשה

 אחור, בד,ם: יש הראשונים, כלים ג׳ וד,נד,
 ג׳ ג״כ האמצעים כלים ובג׳ ופנים. ואמצע,

 ג׳ כן גם התחתונים כלים בג׳ וכן לבושים,
לבושים.

דאחוריים כלים נעשה בעיבור כי ונמצא,

 מנה״י כלול כלי כל דנה״י, תחתונים בג׳ לבד
 רק היו לא העיבור קודם כי שבו, ומלכות

 מר,וד וזה לבד, מנצח זה דאחור: כלים ג׳
 העיבור [וע״י מ) לבד. מיסוד וזה לבד,

 ובחג״וב מהם.] אחד בכל נהי׳״ם כלי ניתוספו
 מהם, כלי בכל כלים ג׳ עיבור, ע״י ניתוסף

 לבד, מחסד זה דאחור: כלים ג׳ היו תחלה כי
 כנ׳ל, נ) לבד, מת״ת וזה לבד, מגבורה וזה

 בכלי דאחור כלים ם) ג׳ נעשה העיבור וע״י
 כלים וג׳ ע). שבו ונהי״ם חסד והם החסד,
 שבו. ונד.י״ם גבורה וד,ם דגבורה, בכלי דאחור

 ונהי׳׳ם ת״ת והם הת״ת, בכלי דאחור כלים וג׳
 כלי שום עדיין היה לא בג״ר, אר פ) שבו.
ועיקר. כלל

 בכלי ות״ת, דגבורה כלי נתוסף וביניקה,
 ות״ו^ חסד כלי נתוספו גבורה, ובכלי חסד.

 הנה״י, ובכלי ח״ג. כלי נתוספו ת״ת, ובכלי
 א׳ כל כלים, ר הם הרי מהם. א׳ בכל חג״ת
מז״ת. כלול

מז׳ וכלי כלי בכל ג״ר, נתוספו ובגדלות,
כלים ג׳ עוד לגמרי ונתוספו תחתונים, כלים

גמורים. כלים מי׳ כלול אחד כל ראשונים,

הרביעי השער

פרקים עשר לאחד ויתחלק המלכים שער

מ״ק א פרק

מד, שמתו, המלכים מציאת ביאור צ)
 שהיו הראשונים, נקודות מציאות וגם ענינם.
 מציאת קודם הלא כי, דע האצילות. קודם

 וכולם נקודות, י׳ יצאו האצילות, של התיקון
 הכתר. מציאת והוא א׳, נקודה בכח כלולים
בה. נכללין הכתר בסוד היו י׳ שכל באופן,

מקומות ומראה הגהות
(דפו״י). כנ״ל בהנה״י וכן בסוגר. הם ולמטה שממנו המלים בדפו״י ל)
ליתא. המסוגר כל בדפדי ם)
ג׳ עיבור ע״י ונתוססו בהג״ת וכן נ״א נ)

 דאהור כלים ג׳ היו תחלד, כי מהם, כלי בכל כלים
לבד מת״ת וזה לבד מגבורה וזה לבד מחסד זה

 (דפו׳י). ה׳ נ״א ס)
 (דסו״י). כלים וה׳ גיא ע)
(דפדי). דכלים בנה״י וכן נ״א )0

 י׳. ענף פמ״ם עם בע״ח נתקאר זה פרק צ)
ל״ה. אות ו׳ חלק תע״ם
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 תהילת כי וברודים נקודים, עקודים, ודם,
 בסוד וד,כל זב״ז, מקושרים עקודים היו הפל

 ראשונד״ סהנקודד, יחד כולם יצאו אח״כ הכתר,
 בם״ע, נקודד, א׳ כל נקודות, י׳ נתהוז ואז

 הי׳ מחוברים היו שלא באוסן נקודים, וד׳ם
 יצאו אח״כ אך בכתר. בד,וותן רק נקודות,

̂ם  ב<דע. א׳ כל נקודות, י׳ אלו ונתד,וו כא׳, כת
 ברודים, נקרא אז דעתיק, רישא נתקן וכאשר
בע״ד,. נבאר כאשר

 ואורד זעג״ז׳ היו אלו, נקודות י׳ ואמנם
 אצילות, אורד עתר, כמו היד. קומתן, שיעור
 אותן הגיעו אשר מקום עד כי קומתו. ושיעור

 עתד.] הוא [נ״א בחי׳ היה שם עד הנקודוז^
הבריאים עולם ולמטה ומשם האצילות, עולם

 עצמות בסוד יצאו אלו, נקודות י׳ כי ודע,
 שכ״ה סוד הם שלד.ם, הכלי וסוד וכלים.

ץ, ת מ  שרשי שהם rfrרנ פנחס ם׳ כנזכר נ
הדינין.

^ ניצוצין שכ״ה אין ואמנם  רק כלים, א
 אדם, ז״ם סוד וד.ם האחרונים. נקודות ז׳ אל

 ש״ד, הרי ה״ג ועם שט״ו, גימסריא שר&
 אד שכ״ד.. הם pל כטולים, הם שה״ג ונודע

צין. הש״ד מאלו אינם הראשונים, כלים הג׳ נמו
מאד, רב היד. נקודים י׳ אלו אור ואמנם

בר.ם .Tד. ולא העליון, אור בד.ם נתוסן* וגם

 ירדו סי׳, מתו. הכלים אותן ואז לקבל, כה
 זו דרידד. בריאד., עתר. שהוא כמקום למטר״
 נקודות בז׳ רק זה אין ואמש מיתתן. היתד,

י תתאין,  לקבל שלד* בכלים כה היד, ג״ר, ג
 ז׳ של כלים הז׳ אד מתו• ולא שלד* אור

 שהוא במקום דרדו מתו, אשר הם תתאין,
מיתתן. חר,ו בריאד״ עתד,

 בסוד יצאו כאשר היה, מיתתן זמן ואמנם
 שהוא עקודי* מסוד יצאו כאשר כי נקודים,

 ונחלקו יצאו ומשם נכללין, בכתר יחד היותן
 כמ״ש תכף, ומתים יציאתן, היה אז נקודץ, לי׳

 בסרזלא, אומנא דאכתש זיקץ כד,ני באדרא,
לאלתר. ודעכין זיקין תסקי

נקודות הז׳ של אלו, אורות הז׳ והנד»
וד.נ׳ לבוש. בלי במקו^ שם נשארו תתאין,
כליהם. בתוד האורות נשארו עלאץ, נקודות

מתו. ולא
האצילות, תיקון מציאת נבאר ועתה (א)

 נתבאר ככר ראשונות, הג׳ הנה נתר,וד.. איד
 הג׳ של הכלים מסוד והנה ירדו. לא שכליוזם
 ובתוכו הדא, רישא מר.ם נעשה אלו, נקודות

 ונקרא דל״א. רישא נקרא וזר,ו מוחין, ג׳
נקודות שג׳ הרי יומין, דעתיק רישא

רישא סוד הם נקודו* הי׳ p הראשונים
Jדל״ז

הנקודות אלו שבו׳יד אומת נ׳ והנה

השמש
^ (א) ש מהרח״ו נ״ ד ב  שזנ-ג דג״ן מ

ש לכתוב כשבא ס״ד״ תחילת  כתב זד- דמ
 עתיק תיקון סדר למעלד. שנתבאר אחר ודל,

ם גין נעשר- בחינה ומאיזר, יומין, ^י  בץ ב
 זלה״ד- ממורי קבלתי זר, וכל כר, באורות
 ודגה נכת, על וד.אמתי עיקר, והוא זמז״כ,

 מעלים היד. זלה״ד- מורי עם למודי בתחילת
 לא שעדיין לסיבת הדברים, ומלביש ומכסה
 הסדר על הדברים התחלת יודע הייתי

ת לעיל, שביארתי אז לי לבאד כשהתחיל ול

ש לי ביאר יומין, עתיק ענץ  תכתב א׳, דח
 עד שביארתי מה עם לקשמ יכולתי ולא סה,

 הנזכר דעתיק דרושי עם הוא (סימשו עת*
 עתיק, תיקון סדר בעניני ב״ן, דף במבדש שם

 לקת ועיין בס״ד, שם כנזכד הספיקות וענק
ש דעתיק כת* דשם עהיש שיר בע״ח  נת

 וז׳ דאימ* דאשתות וד׳ דאב* ג״ר ע״י
ת כתרים ת יע״ש. דד  רצוני ועכ״ז ששק) ש

 הנדל, עם לקשרו יוכל המעיין ואולי לכותבו,
 וכתב הנז״ל, את מותרים דברים נראים כי

ש.• הזה דרוש ע״

ם עי׳  שת ואין הדברים מקשר זיע״א הסלם בעל שרבינו י׳ ענף מסבירות בתי
דו סתירה דא״ח. ואלו ואלו ז
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 חשבון עד ומוציאין מתפשטין הם הראשונים,
תיק. דע י״ם בחי׳ והם י׳,

 נקודות הי׳ מן הנשארים, נקודות הז׳ והנה
 כמ״ש זו״נ. או״א, א״א, סוד: הם הראשונים,

 בחי׳ רק בהם אין בג״ר כי והענין, בע״ה.
 א״א כח יש שם ולמטה, מהז׳ אך לבד. ע״י

 ביחד וכולל יחד, מעורבין הכל וזו״נ, ואו״א
 בהם, מעורב הע״י כח וגם מהז׳, נקודה בכל

 בהכרח עליון כח בו יש תחתון, דבר כל כי
 בכולם, יורד עתיק ואמנם בו. המתפשט
 התחתונים, כח אך בהם, ומתערב ומתפשט

 אין הג״ר לכן בעליונים, שיהיה מוכרח אינו
לבד. עתיק סוד רק בהם

 כי תחתונים, כלים בז׳ הוא עד״ז, והנה
 זו״נ, או״א, א״א, דעתיק, כלים בחי׳ בהם יש

ביחד. מעורב והכל
 למטה ירדו הכלים כי דרושינו, נבין ועתה

 למעלה נשארו האורות אך הבריאה. בעולם
הג׳ הגדילו כאשר והנה לבוש, בלתי במקומם,

 הג׳ הנה י׳, בסוד ונעשו ראשונות, ו.קודות
 לבד, הז׳ אך במקומן. תחלה היו כבר מהם,

 ז״ת אלו באו כאשר ואז תוס׳, בסוד באים הם
 דוחין היו ברדתן, אז אח״כ, תוס׳ בסוד דעתיק

 בלתי העומדין הראשונות, נקודות ד,ז׳ את
במקומם. ונשארו לבוש,

 של מקום לקחו דעתיק, שהז״ת ונמצא
 כי תבין, ובזה הראשונות. נקודות הז׳ אותן

כולו. האצילות כל הוא ע״י, קומת שיעור
נקודות, הז׳ אותן דוחין היו כאשר ואמנם

 ביארנו שהרי למטה, אותן דחו שלא ודאי
 סוד והוא בכלים, רק מיתה שאין לעיל,

 ירדו, לא מתו, שלא האורות א״כ הירידה,
 פירוש, ליצדדין. פי׳ שדחאום, שאמרנו מה רק

 א׳ נקודה בתוך דעתיק, הנקודה נכנם שהיה
 ואז פנימותן, בסוד נקודות, הז׳ אותן של

 לבוש בסוד הא׳, הנקודה אותד. נשארת היתד,
 הז״ת ירדו כי הנקודות, ז׳ בכל היה וכן אליר,.

הראשונות, נקודות בז׳ ונתלבשו דעתיק,
נשארו הראשונות, הנקודות הז׳ ואורות

 כמ״ש, מלבושים בסוד אותן, וסובבים מקיפים,
 ביארנו, הרי אותן. דוחין שהיו הדחייה וזהו

שלו. ו,י׳ נעשו איך העתיק, ועצמות פנימית

ב פרק

הנד. כי שלהם, הכלים נבאר ועתה ק)
 בסוד נשארין מתו, שלא הראשונים כלים הג׳

 מצד היו ׳י, דע הז״ת של כלים אך רישא.
 שמתו, תתאין כלים בז׳ שיש דע״י, בחי׳ אותה
 באותן שיש דעת־ק, כחות הז׳ אותן ואז כנ״ל.

 תוספת עם ונתחברו למעלה, עלו כלים, ד׳,ז׳
 שלא שנשארו עליונים, כלים ג׳ שהוסיפו אור,
 ז״ת אל כלים ונעשין יחד, נתחברו וכולן מתו,
ע״י. של

 הוא לעלות, כח בהם עתה שהיד. וד.טעם
 ולא אורות, הז׳ אל כלים היו שבתחלה מפני

 אינן עתה, אבל האור, גודל לסביל יכולים היו
 הג׳ כי כנ״ל, לבד אורות ג׳ אל רק כלים

 וא״כ אורות, י׳ והיו נתפשטו, עליונים אורות
 אור, אותו ולקבל לסבול, כח בהם יש עתה
כלים. בסוד שם ונתד,וו למעלה, עלו ואז

 אורות הג׳ כי למעלה, שאמר מה וביאור
 מקום בכל וכן אורות. י׳ ונעשו נתפשטו,

 שנמשך הכוונה אין התפשטות, מציאת שנזכר
 כן דאם נתפשט, ואז מא״ם, עליון אור להם

 שהרי עומדת, במקומה הקחשה] [נ״א הקושיא
 מד, כי הכוונה, אך אורות. י׳ היו עתד, גם

 א׳ כל אורם נתחלק אורות, ג׳ תחלה שהירי
 סוף עד נתפשטו ואז י׳, ונעשו חלקים, לג׳

 לקבל בכלים, כה היה ובזה כנ״ל. האצילות,
אזר. אותו

העליונים, נקודות בג׳ א׳, חילוק יש ואמנם
 ודיוא שלהם. הכלים ובין עצמן, האורות בין
 שנשארו הוא, פשיטא שלדים, כלים סוד כי
 דעתיק. רישא בסוד למעלדי, כלים דיג׳ כל
 למסד. (כלים מדים ונעשו הגדילו, כך ואחר ר)

תשלום עד ולמטה, סכ״י) שמתו כלים בז׳

מקומות ומראה הגהות
ע״ב. דף הקדמות בשער עי׳ ר)לד פרשת דילקוטים בספר עי׳ ק)
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 למטה שיש הנהי׳ אוהם עם דעתיק. כלים י*
כנ״ל. שמתו הכלים בז׳

 כלי מהם נתועו כלים. הג׳ כי ונמצא.
 מהאור ואח״כ לחכמות וכלי לביבים וכלי לכתר.
 העתיק. אל תתאין. כלים ז׳ נתסשטו שלהם.

p אבל דע״י, בכח״ב למעלה הוא שרשם 
 ספק יש הראשונים. כלים שבג׳ אורות בג׳

 כודב נעשו אלו אורות שג׳ נאמר אם בהם.
 אמצעי. קו נתפשט כתר מנקודת ואח״כ דע״י,

 בינה ומנקודת ימץ. קו נתפשט חכמה ומנקודת
 הוא שלשתם שורש אן־ השמאלי. קו נתפשט
 או הכלים. בבהי׳ כמ״ש עצמו. בראש למעלה

^. נעשר. מד.ם א׳ מנקודה כי נאמר. אם  ג
^ ג׳ ומנקודר. 4אמצעיו ג׳ הב׳ ומנקודד.  ג״

 בתוד לבדה היא הראשונה הנקודה כי באופן.
 הם האהחת נקודות וב׳ דעתיק. עלאה רישא

 הם שלשתן כי נאמר. אם או העתיק. אל גוף
 בסוד הגוף אל נתפשטו ואה״ב דעתיק. ברישא

קוין. ג׳
 רישא דהאי רפ״ה. באדר״ז נד׳ש ודם.

 כי רישא. בהאי דאית מד. דל״א רישא אקרי
 האור בפנימית הוא אתיידע, דלא מה הספק

 יש אם יודעין אנו אין כי רישא. האי שבתוד
 כך שאחר רק עליונים. נקודות הג׳ כל שם

 שאץ נאמר. אם או הגוף. בשאר נתפשטו
 אחד אור (נ״א הנחלקת א׳. נקודר. רק שם

 נתפשטו האחרות. נקודות והב׳ לג׳. הנחלקים)
 רישא נקרא לכן הספק. וזהו הגוף. בסוד למטה

 אבל רישא. האי בגו דאית מה עTאתי דלא
 מציאותו, יודעין אנו כבר עצמד- ברישא
כנ״ל. נקודות הג׳ של הכלים מג׳ שנעשה

 לנו פשוט יותר הוא למה הדבר. וטעם
 ברישא, למעלד. הם ששלשתן עצמן. בכלים

 לג׳ תועיל א׳, הכלי אם אצליגו ספק ואין
 למטה נשארו האחרים כלים וב׳ ראשמווב

הוא. הטעם דע״י, הגוף בטוף) (נ״א בסוד

 השעתוק סוד כי ושורש. הקדמה לנו שיש מפני
 בולם אנפץ. דזעיר בץ אנפין, r*«n בץ
 צריד ולכן שפתו, מלכים זה־תן סוד מן ה»

 שמכלו כדי השעמום דרו אליהן אור שימשו
 המלכים בסוד עצמן השערות פי גם לקבלו.
 והנה שעיר. איש אחי עשו הן בסוד דמתו,

 ורישא אגפין, דאריך בראש ישנם אלו, שערות
 ץמץ, דעתיק גבורד. בחסד הוא אנפץ, דאריך
 כלים היו דע״י, ח״ג אם Mוהגר בע״ר^ כמ״ש

 נתהוו למה א״כ דג״ר, הכלים מסוד שלהם.
 שג׳ עתה אבל דא״א, ברישא כנגדן שעחת

 ברישא לעילא נתהץ מתו, דלא ראשונים כלים
 דע״י, ח״ג של הכלים כי נמצא. א״כ דעתיק,

 יצאו pול כנ״ל, שמתו, המלכים מסוד הם
דג כנגד שהוא דא״א. ברישא שערות כנגדן  ז

דע״י. אלו
 איד יופץ, העתיק מציאת ביארנו הרי

 וכלים. עצמות בסוד שלו, פרצוף כל נתהוה
 אחר והוא. שאלה, מקום שם נשאר ועדיין

 יש נקודות. הי׳ מן נקודות שבד שביארנו
 בבתי׳ בץ הכלים. בבחי׳ בץ ע״י. בחי׳ בד.ם

 4לז״י כלים שלעשות כמו כן, אם אורות,
 מבחי׳ שמתו. כלים ז׳ אותן ליקה הוצרך
 דעתיק הדת אורות גם א״כ, שבהם. עתיק
 ראשונות הג׳ התפשטות מסוד היו למר. יומין,
 הכהות אותן מן יהיו, לא למה כנ״ל, דצ״י
הראשונים. נקודות הד אורות. בז׳ שיש שלו,

 שיש כוחות ז׳ אותן כי בזה. התשובה
 נקודות ד,ד של אודות הז׳ באותן לע״י,

 מקיף אור סוד אח״כ נעשד. מהם הראשונים.
לאצילות.

 בענץ מזעיר. מעט אזניך לגלות ורצוני
 פנימי, אור כי דע, ענעו. מה המקיף, אור
 ע״י בבזזי״ וזהו המקיף. מאור גדול אוד הוא

 ג״ר, מאור ולמ האצילווג בשאר ולא דוקא,
כהות ומד ש) אדם. בסוד ז״ת. אל נתפשט

מקומות ומראח הגזזות
 אוד הוא שה«יטיות טאהד ני זה עס ומוכן «נ7 לט*ש טעם גבץ שבזה אפשר מאיד אמד ש)

 בנהי׳ התלבשותו טרם א״ם אור שהיה דנקתיט דר טיסת להמשץ אםשי אי כי קיש בדרוש הרב
 (היו). טהשטש במדי ויויק פרצוף, כי מהפגיסי ולא עתיק של סהצץ אם כי המוחץ

שצ״ע הרה״ו שם וכתב זדם נקרא עתיק פנימיות
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 וסוד או״מ. מהם נעשה התחתונים, אורות של
 ארכו הוי ע״י כי ידעת, כבר הוא, מה או״מ

 א/ מלבוש לו יש ואח״כ האצילות. כל שיעור
 כילו, אותו מלביש שאינו רק הא״א. והוא
 ואמא, אבא ואח״ב ולמטה. שלו לז״ת אלא
 הם ונוקבא, ז״א ואח״כ עליו. ב׳ מלבוש והם

 כולם, באמצע והעתיק עליו. החיצונים לבושים
ובפנימיותו.

 כי להיפך הוא מקיף, אור בסוד ואמנם
 חופף והוא מכולם, פנימי הוא דנוקבא, או״מ

 חיצוני, דז״א או״מ ואח״כ ח״א. נוקבא על
 ומקיף דז״א. נוקבא מקיף על מקיף, והוא

 דא״א, והמקיף דז״א. למקיף מקיף, הוא דאו״א,
 מקיף, דע״י, ומקיף דאו״א. מקיף על מקיף,

 או״פ, בבחינת כי נמצא, כולם. המקיפים כל על
 הוא או״מ, ובבחי' מכולם. פנימי הוא העתיק

 שבהיותו הוא, והענין לכולן. חיצוני יותר
 שלו, האור בוקע מכולם, וחיצוני מכולם, פנימי
 שלו, פנימי אור בין שבנתיים, מה בכל ונוקב
 שבנתיים. מה לכל ומאיר שלו, מקיף ואור

 דז״א, נוקבא עד מא״א שהיא האצילות, כל כי
 או״פ בין נתונים כולם, המקיפים כל עם

 וכולם שלו, המקיף אור ובין יומין, דעתיק
ממנו. מאירין

ג פרק

 הנה כי הא״א, מציאת נבאר ועתה ת)
 ראשונים. נקודים הז׳ מאותן הם שלו, פנימית

 בה יש מאלו, נקודה שבכל ביארנו, כבר כי
 וזו״ג, ואדא, אנפין, ואריך העתיק, :כללות

 עתיק בחי׳ הם כולם, שהג״ר אלא בכללות.
 בעליון, נכלל בהיותו הקטן אור כי לבדו,

 העליון כן שאין מה בשם. עולה ואינו מתבטל,
בתחתונים.

בבחי׳ א״א, בחי׳ מן שיש הכחות והנה,
 ונתבררו, נתקבצו מהם הראשונים׳ נקודות הז׳

והנה א״א, סוד נעשה ומהם ונתחברו) (נ״א

 ומהם נקודות, בז׳ דא״א, כהות ז׳ רק אינם.
 כי כתבנו, כבר כי זה, באופן דא״א, י׳ נעשו

 והוא, הפרצופים. שאר לכל א״א, בין חילוק יש
 ופרצוף, פרצוף לכל שיש דחדב, מוחין ב׳ כי

 וזה מימין, זה זה, אצל זה בראש, שניהם
 מזה, למטה זה הם דא״א, חו״ב אבל משמאל.

 למעלה להיותה כח בה היה לא שלו, הבינה כי
 בלתי אליה שבא דע״י אור לקבל חכמה, אצל

 סתומה נשארה בלבד החכמה ולכן לבוש,
 תוכל שם כי דא״א, בגרון והבינה בראש,
למטה. רהוקה בהיותה העתיק, אור לקבל

 בשאר כי והוא, אחר, חילוק יש גם
 אבל חב״ד, מוחין ג׳ בחי׳ בהם יש הפרצופים,

 בגרון, ובינה לבד, חכמה רק בו אין הא״א,
 לו ואין שלו, הוד עד מחסד מתפשט והדעת
 וא״כ פרצופים. בשאר כמו בפ״ע קיבח מקום

 הכח״ב אין אנפין, דאריך רישא כי נמצא,
 ע״ג זה רק פרצופים, כשאר סגולתא כעין שלו

ארוך. בקו זה
כנ״ל, נקודות בז׳ שיש דא״א אור והנה

 וה׳, ד׳ נקודה שהם שבח״ג, האור מן הנה
 הם הנד. שלישים, ג׳ יש מהם, חלק בכל הנה

 מב׳ כי נמצא, חלקים, לג׳ ונחלקו שלישים, ו
 השליש ומן דא״א. כתר נעשה חסד, שלישים
 דגבורד., עליון ושליש החסד, של האחרון

 התחתונים שלישי ב׳ ומן דא״א. חכמה נעשה
 הנצח, מאור אח״ס דא״א. בינד, נעשה דגבורה,

 וב״עו שלישים, לג׳ נחלק ז׳, נקודה שהוא
 שליש נשאר דא״א. חסד מד,ם נעשד. עליונים,

 שהוא הת״ת, מאור ואח׳׳כ דא״א. לנצח אחרון,
 עליונים, ומב״ש חלקים. לג׳ נחלק הו׳, נקודה
 נצטרף האחרון, ושליש דא״א, ת״ת נעשה
 ומד,ם בו, שיש האחר השליש עם דא״א, בנצח
מת״ת. שירד הנצח וז״ס דא״א, נצח נעשה

 הח׳, נקודד. שהיא ההוד, מאור אח״כ
 נעשד, העליונים, ומב״ש חלקים. לג׳ נחלקה

 לד,וד נשאר אחרון, ושליש דא״א. גבורה מד,ם
נקודד. שד.וא היסוד, האור מן אח״כ דא״א.

מקופות ומראה הגהות
פ״ג. ח״ב ש״ג ובסויש נ״ב• עד ל״ו מאות ח׳ חלק בתע״ם עי׳ ת)
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 העליוגי׳ שלישים ב׳ א) חלקים, לג׳ גחלק חס׳,
 מצטרף הג׳ ושליש דא״א. יסוד נעשח מהם,
 כנ״ל. בו שהיה האחד השליש עם דא״א, בהוד
 של וד,אור מההוד. שגמשד היסוד, וז״ם

 נעשית ממנה י׳, נקודה שהיה המלכות,
 שאח״ב, לסי היא. הדבר וטעם דא״א. המלכות
 לכך שלם, פרצוף נעשה המלכות, מנקודת

שלימד- א׳ מדד. בד. שיכלול Tצר
 מציאת בו נמצא לא ובא״א, בע״י כי ודע,

 לז״א. ונוקבא לאבא, אמא כמו בכדע, נוקבא
 בחינת הם דא״א, ומלכות דע״י, המלכות אן

 שמתהלה הוא, הדבר וסוד לבד. שבהם העטרה
 אח״ב העתיק. סוד והוא לבדו, א׳ פרצוף יצא

 והוא כמוהו, לבת א׳ רק הוציא לא העתיק,
 שהם פרצופים. ב׳ הם שכבר אח״כ, אד א״א•
 אדז^ שד.ם דדנ, אח״כ יצאו ואז וא״א, ע״י

 וכן א*א. מצד ואמא עתיק. מצד אבא דד.יינו
אמא. מצא ונוקבא אבא. מצד ז״א

 הא״א, בפנימית שביארנו בדוגמא וד.נד»
p פחות הז׳ מכח לקחו כי שלו, בכלים היו 

 מלכים ז׳ הם בלים, הד באותן שיש דא״א,
 ענין ואמנם לא״א. כלים י׳ נעשו ומהם שמתו,
 שירדו מר. כי הוא, המלכים אלו עתה עליית
 האור, לקבל יכולין היו שלא לפי היד. תתלד.,

 אז הע״י, שנתקן עתה אבל למטר.. ירדו ילכן
למעלה. עלו ואז האור, לקבל יכולת בד.ם *.יה

ד פרק

בא״א. הע״י, מתלבש איד בדבר, ועתה ב)
 הא״א ואין מגולד- נשאר דע״י רישא הלא :י

 הג״ת ואמנם, ולמטר,. דעתיק מז״ת רק כלבישו,
 סוד שהם לפי דא׳׳א, בכח״ב מתלבשין ■ע״י,
 גופא אד בפ״זג מדה מהם כ״א וצריכין *ישא,
 אד הזה, כסדר בו מתלבש הע״י אץ *א״א.
 בחסד א׳, פרק פרקין, לג׳ נחלק דעתיק, זנצח
 ג׳, פרק ונשאר דא״א. בנצח ב׳, פרק •א״א.

פ״א, לג״פ, נחלק דעתיק והר.וד שנבאר. זמה

 נשאר ופ״ג, דא״א. בד.וד פ״ב, דא״א. בגבורד.
 כמבואר לב׳, נחלק דעתיק ויסוד שנבאר. למד,

 ואז ועטרד- יסוד, ב״ס: רק בו שאין אצלינו,
 ביסוד ועטרד., דא״א. בת״ת נתלבש היסוד
 במלמת נתלבש ג) דעתיק, ומלכות דא״א.
 פרצוף ממנו להוציא צריד שאח״כ, לפי דא״א.
 שלימה, מדד, לקהה לכן הנוקבא, של שלם
כנ׳׳ל.

דעתיק, דנ״ה תתאין ב״פ נשארו ועתר,
 ושם דעתיק, במלכות יחד נתחברו ואלו

 בחינת של דדין ב׳ בחי׳ מד,ם ונעשה נתלבשו.
 (נעשו) עתר. שד,ם צדדין בב׳ דא״א, המלכות

 מניקים היו ואז למטה, שד.ם בד.מה, דדי בחינת
 הנקרא בלים, ד שוט הראשונים, נקודות לז׳
 כנ״ל, בבריאד, למטה שהם שמתו, מלכים ז׳

^ לד.חיות יונקים היו ומשם צ  וז״ם לבדן, ע
 המלד וזד״ו דע״י. השדים הם כי משדים, עתיקי

 ב׳ אותיות שהם בדד, בן הדד הנקרא הח׳,
 יסוד. בחי׳ שד,וא הדר, שמו נעשה ואח״כ ד׳ד.

 ומתו. לתתא דנחתו המלכים אלו כי דע, ואמנם
 ניצוצין, רפ״ח לד.חיוו^ היות כח עמד.ן ירד הנה
 באדם, שיש דורמיטא בערך וד,וא התחייר.. לעת
לגמרי. מתו לא אבל מזד» יותר ולא

 וכיוצא בא״א, ע״י התלבשות כסדר וד,נד-
 ענייגם. כד באו״א, אנפין אריד התלבשות בזה
 מלבוש היד. א״א פנימיות אם תתמד- ואל

 כי מערכם. גדול היותו עם דעתיק, לכלים
 כי עצמו, אדם איברי כסדר הוא סדרן הלא

 היצונינ^ ואיברים פגימים, איבתם לו יש האדם
 ספק, • ואין האדם. והנוף הלב בזד» והמשל

 עצמו, הגוף כלי ערד עם הל^ כלי ערד כי
 מאד, ומעולה תד הלב, של כלי גדול יותר

 ספק, אין גם ור.רפואד- הטבע לחכמי כנודע
 הגוף, מחיות גדול ד.ל^ חיות גם עד״ז כי

 יותר הלב כלי בי נאמר, לא אבל קץ. לאץ
 האדם, בגוף המתפשט מחיות ומעולד., פנימי

 עד״ז, יהיה אבל הדעה על יעלה לא זה כי
מד,ם וכ״א מזד» לפנים זה בלים, ב׳ הם כי

ת מ ומראה הגהו מו מקו
זדו דף הקדמות ע״ו דף הקדמות שער עי׳ א)
פ״א ודא ש״ג שערים מבוא עי׳ ג) ובשער י׳ ופרק ב׳ פרק א*א שער עי׳ ב)
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 כי נאמר, לא אבל לו. הראוי החיות מתפשט
 וכן החיצון. מחיות גדול יותר הפנימי, כלי
 זה, בתוך זה הם וא״א, עתיק כלים, ב׳ כאן

 בתוכו, וא׳ א׳ בכל נתפשט מאלו, כלי ובכל
ערכו. לפי הנוגע החיות

 י׳ יצאו האצילות, תחלת הנה מהחברים,
 דלבושא קמצא כהדין וכל■ם, עצמות נקודות,

 וביה מניה דלבושא (נ״א מגופיה, דיליה
 הבינה, והנה נת״ל. וכבר מגופיה) לבושיה

 באחור. פנים אלא החכמה, אור לקבל יכלה לא
 לא תתאין, מלכים ז׳ הוציאה הבינה וכאשר

ששה ביחד, כולם רק לאחד, אחד הוציאתן
 המלכות עם דק, שהם אחד, אבן על משמותן

 גי׳ר, בררו היה ולא אבן. הנקרא השביעית,
 בשביל לסבול יכלו ולא בפ״ע, יצא כ״א כי
 תחלה, החסד נתבטל ואז האור, לקבל זה

המלכות. עד כולם וכן הגבורה, ואח״כ
 פרצוף, שנעשה ע״י כולם, נתקנו אח״כ

 בו ונעשה בכתר, האורות המשכת ונתמעט
ואח״כ ת״ד. י״ג עוד רישין, ג׳ ובו א״א,

 אהרן, זקן וז״ס ת״ד, ח׳ ובו אבא, פרצוף
 לה אין ואמא דאבא. ת״ד ח־ והם ז״א, ר״ת
הזה התיקון ע״י ועתה נוקבא. היא כי ת״ר,

בזמן ואמנם ז״א. נתקן אח״כ פב״פ, דאדא
 הוציא ואבא אדא, נזדווגו אז כנודע. הגדלתו

 דרך בו הטפה ובעברה שלו, המוחין כפת
 שבו, יסוד ד) עד שבו מחסד דאבא. הדק

 ולקחה שם, המתפשטין חסדים עם שם נתערבה
 דאבא, יסוד עד זו הטפה וכשירדה חסדים, ה׳

 באמא, וכעד״ז א׳. חסד חיבור ה״ח כל נעשו
 תוך המוחין כשנתלבשו ואח״כ דגבורה. עטרה
 נתלבשו אז דז״א, ברישא לכנוס דאדא, נה״י
 ביסוד נתלבש אבא יסוד ואז בנה״י, נה״י
 לכן כנודע, החדג יחד שם ונתערבו אמא,
 החדג עירוב הוא שם כי מערב, היסוד נקרא

ע״כ. יחד

מ״ת ה פרק

המלכים אלו ענין כוללת, הקדמה ה)

 מן ונתחיל אצילות. עולם כל הכוללים כולם,
 הוא, נודע כי ונאמר, המוקדם, אל המאוחר
 הוא הנה ס״ה, בכל הנזכר אצילות שעולם
 מנקבי היוצאין נקודות, הי׳ אותם מבחי׳ נעשה
 באורך, הנ״ל בדף הנזכר א״ק, של עינים

 באופן נתקנו ואח״ב תיקון, בלתי יצאו ותחלה
בקיצור. שנבאר זה

 נתקנה כתר, שנקרא א׳ הנקודה כי והוא,
 דא רישין, ג׳ שהם: בחי׳, בג׳ והיתה עתה,

 והם: אדר״ז, בתחלת הנזכר דא, מן לעילא
 תחתיו, וא״א ע״י והם רישין׳ לב׳ נחלק כתר
 הנקרא זה וא״א כתר. מכלל הוא גם אשר
 מוחא שהוא תליתאי, רישא בתוכו בו יש כתר,

 ענינם כמבואר חכמה, הנקרא שבו סתימאה,
 נתלבשו אלו וג׳ לקמן. עתיק בדרוש באורך,

זה. תוך זה
 נעשו חו״ב, והג׳ הב׳ הנקודה מן ואח״כ,

 הם וגם אדא, הנקרא פרצופים, ב׳ עתה
 שם. כנזכר דא״א, חג״ת את עתה מלבישים

 ז׳, ר, ה׳, ד׳, שהם: נקודות, הו׳ מן ואח״כ
 פרצוף עתה נעשה נה״י, חג״ת הנקרא ט׳, ח',
ז״א. הנקרא א׳,

 מלכות, הנקרא עשירית, הנקודה מן ואח״כ
 והנה דז״א. נוקבא הנקרא אחד, פרצוף נעשה

 נה״י בחי׳ א״א, את מלבישים הם זו״נ, גם
לקמן. באורך כנזכר שלו,

 יציאתן בעת היו איך תחלתן, נבאר ועתה
 כאשר כי דע, תיקון. בלי בהיותן הראשונים,

 אורות בבחי׳ יצאו נקוחת, הי' אלו יצאו
 זו ולסבה תיקון, בלתי יצאו ואמנם וכלים.

 שהם שלהם, האורות לסבול הכלים יכלו לא
בע״ה. כמש״ל ומתו, ונשברו שבתוכם, עצמות

 התיקון, ע״ד יצאו שלא לזה, הטעם והנה ־
 התיקון. יהיה ואח״ב לשבירה יצטרכו ולא

 להוציא היה, הכוונה תכלית כי לזה, הסבה
 צריכות הם כי החיצונים, קליפות בחי׳ ולעשות
 ולהעניש לצדיקים, טוב שכר לתת בעולם,

וע״ב אזז״ב. לברוא שהיה לרשעים,
שהכלים כדי תיקון, בלתי הנ״ל הנקודות יצאו

מקומות ומראה הגהות
ץ נתבאר זה סרק ה) כת״י. הוד עד נ*א ד) ייא. ענף פם״ם עם החיים מ

רל״ו. ואות קע״ה אות הסולם ע״פ הזהר בהקדמת עיי׳ •



1קנ)מ׳ פר? חטלכים פוער י״א פוער נ?ודים היכל כ׳ היכל

 וישברו, האור, את לסבול יוכלו לא שלהם
 נתבררו אז כי סהרתן, היא זו ושבירתן,

 הם קליפוו^ ונעשו שבהם, והסמים הזוהמא
 ואח״כ יתברר. בדעתו היה כאשר הטומאות,

 נתעלו כלים שבאותן והקתשה לתקנם, הזר
 הקדושה הובררה לא אך התיקה, ע״י למעלה
בע״ה, כמ״ש לגמרי,

 הנקודות היות ענין מהו שנבאר, וטרם
 Tצר תיקה• של הסי׳ ומה תיקון, בלתי הנ״ל

 שנת״ל, אחר כי והם: ו) שאלות, קצת שנעורר
 התיקה, בעת כולם נכללו נקודות הי׳ כל פי

 ואר׳א, א״א, שד&: פרצופים, ה׳ בחי׳ ונעשו
 כמ״ש בא״» נכלל הוא כי עתיק, מלבד וזו״נ,
 שתחלה הזר» השינד נשתנה מד. א״כ, בע״ד-

 לבד, פרצופים ה׳ נעשו ואח״ב נקודות, י׳ יד,יו
 יהיה או לבד, נקודות ה׳ בתחלד. היו לא ולמד.

פרצופים. י׳ באחרונה
 מכל הד׳א נשתנד. מה השאלה, בכלל גם
 א׳ נקודה היא מ־צופינ^ מהד׳ כ״א כי השאר,
 נעשד. וז״א, הראשונים. נקורית הי׳ מן בלבד.

 גם תחלה היה לא ולמד. ביחד, נקודות מר
 יהיו או האחרינ^ כמו לבד, א׳ מנקודד. הוא
כמוד.ו. נקודות, ר מד.ם כ״א האחרים כל

 אנו שלעולם נודע כי זד» בכלל ועוד *
 נקודות מי׳ כלול מנקודה, אחד שכל מוצאים,

 כלול ופרצוף פרצוף שכל כיון א״כ ממש,
 שנזכר מוציאין אנו (נ״א א״כ כנודע, מי״ס

 וא״כ) ממש נקודות יו״ד או מי׳ אחד נקודה או
 יצא ולא ו״^ בסוד בתחלה ז״א יצא זה למד,

 כמו א׳, נקודה בסוד או נקודות, י׳ בסוד אז
האחרים.
 הד׳ בשאר מצינו לא למר, לשאול, יש גם

 דמוחין, ועיבור ויניקה, עיבור. בחי׳ פרצופים,
 ואין לבדו. בז״א שמצינו כמו תיקונם, לצורר

בנוקבז! ולא ז) בג״ר, לא כר
 נקודות י׳ שמאותן ודאי כי בזד» וד.תשובה

 זו לבד, נקודות ה׳ רק היו לא הראשונים,
 פרצופים ה׳ בחי׳ ור,ם זו, על מעלתד. גדולה
נקודה כל וזעה, התיקון. אחר שנעשו הנ״ל,

 נקודות מי׳ כלולה שתד״יה צייר מד^ ונקודה
 מהם, כ״א אח״כ שיעשו כדי שבד» פרטיות

 היה לא ואמנם מי״ס. כלול א׳, פרצוף בחי׳
 באופן הנקודות, באלו חילוק והיה מתחלה, כר
 שלימות היו כולם ג׳, ב׳ א׳ הנקודד. כי זד-

 היה מהו^ נקודד. שבכל פיתש, חלקיהם, בכל
 הג״ר, מאלו וכ״א פרטיות, נקודות י׳ בחי׳

 הנקודד. אמנם נקודוו^ מי׳ כלולה היתד,
 4נקודוו הי׳ מכל גדולה היתד. כתר, הראשונד.

 וכן ממנו. למטה אשר הנקודות] מפל [נ״א
 גדולים היו חו״ב, וג׳, הב׳ שהם נקודות, הב׳
 אשר הד׳, הנקודה אבל מד,ם. שלמטד, מד. מכל
 נקודות מי׳ כלולה יצאה לא ז״א, בחי׳ היא

 נקודוונ מו׳ כלולה יצאתד. רק שבד., פרטיות
^ הנקודר. התחתונים נקודות ר שהם ה  ה

 הפרטיות הראשונים נקודות ג׳ ממנו וחסרו
 מר כלול שז״א שאפרנו שאע״פ באופן. בר-

 רק שלימד- אחת נקודד. אפילו אינם נקודות,
 ממנו וחסרו 4אחה שבנקודר, ^1פרטיו נקודות ר

 משאר חסר, ז״א יצא והרי ראשונים. שלשד,
 הה׳ הנקודה ואמנם העליונים. הג׳ הפרצופי
 בה לומר אץ דז״ז^ הנוקבא נעשד. שממנר,
ר על מי׳׳ כלולה שיצאד,  שא״ב ראשונוו^ ג׳ יי
 זו, נקודה אמנם מז״א. גדולה מעלתד, נמצאת

 צריכין שהיו נקודות י׳ מן פרטית, נקודה היא
 שלה הכתר בחי׳ וד.יא שלד- בנקודה לד.יות
בלבד.

 כ״א יצאו הראשונים נקודות שג׳ באופן,
 רביעית, ונקודד, נקודוו^ מי׳ כלולד. מהם,
 לבד. שבד, תחתונים נקודות מו׳ כלולד, יצאד.

 שבד- העליון החלק רק יצאה לא הד,׳, תקודה
 מה חשבון. עTל וכדי לבד. שבה כתר שהיא
 ף לו שיש אומרים אנו הז״א, מן שיצא

 הלקים. ר רק שאינם ודז^, אמנם נקודוו^
 י׳ ד& איר נתבאר• והרי לבד, א׳ נקודד. של

 והרי נקודמנ ה׳ רק אינם האמת וכפי נקודוו^
 נקודות הג׳ בין שיש, א• שינוי נתבאר,

4התחתונינ נקודות הד אל ראשונים,
יתסע• בו אשר בהם, החז אחר שינר עוד

חוונ *JiiDipD זסרווח חנ
 הסולס במעלות יעיין ר. פלק לקמן עי׳ ז) פ״א. ח״ב ש״ב מגו״ש עי׳ ו)
צ^א. אות הזהר תקוני הקזמת זד. אות ז׳ הלק תע״ם עיי׳ *



ה׳ פרין המלכים שער י״א שער נלןודים היכל כ׳ היכלקנב

 ג׳ כי והוא, עניינו. מה תיקון בלתי מלת
 מהם כ״א שיצאו מה מלבד הראשונים, נקודות
 שבו י׳ שהיו בהם, היתה זאת עוד מי׳, כלולה

 ו׳ אמנם מזו. זו נפרדות ולא יחד, מחוברות
 א', נקודה חלקי ר היותן מלבד דז״א, נקודות
 בהם, אחר שינוי עוד שבהם, הג״ר מהם וחסרו
מחוברות. ולא מזה, זה נפרדות שהיו

הג״ר, מן בז״ת נמצאו שינוים שב' באופן,
 כאשר בתחלה סדרן, וזה ח) ואו״א א״א שהם
 כאשר נקודות הי' אלו כי תיקון, בלתי היה

 ביחד כאלו דומין, הי' כל היו בראשונה, יצאו
 בציור, כך ממש שהיה ולא לבדו, א׳ פרצוף היו

 היתר, העליונה, הנקודה כי פי׳, בדמיון. אלא
 בחי' היו והג', הב' הם והשניים כתר, בחי' אז

 אמנם ו״ק, בעל גוף, בבתי' היו וד,ר חו״ב,
 אחר עתה שהוא כמו מצוירות ממש היו לא

 י' כללות בה היו א' בנקודר, אמנם הרדקון,
 היו״ד היו לא כי וגם קטנה, שהיתד, אלא בהי׳,
 ממש, פרצוף בסוד שלם) היה לא (נ׳׳א שלה

כללות. בסוד רק
 שהם: בחי׳, ג׳ בסוד היתד, אז כי פי׳,

 הנ״ל, רישין ג׳ ששם שבו, וחכמה וא״א, עתיק,
 בתוך קוין, בבתי׳ מתפשטין היו בחי׳, הג׳ ואלו

 היו והם עתד״ שהוא כמו האחרות, נקודות ט׳
 נקודות הי׳ גם אותו. ומלבישין אליו, לבושין

 קוין בסוד זב׳׳ז, כולם קשורים היו שבה,
 נתבאר האלו, הקוין ענין ופי' בזו. זו מתפשטין

למעלה.
חו״ב, של הנקודות ב׳ גם זה, ע״ד וכן

 קשורין וכולן מי׳, כלולד, היתה שכ״א כך, היה
נקודות חלקים הר אלו אבל קוין. דרך זב׳ז

 כדרך שלא מזו, זו נפרדות יצאו ז״א, של
יחד. מקושרות ולא נפרדות, זעג״ז רק קוין,

 לא כי רד,״ר, הו׳ אלו נקראים היו ואז
 כדמיון רק ואחדות, והתקשרות יחוד בד,ם היה

 היד, ולא פנה, לדרכו איש נפרדין, אנשים
 לסבול יוכלו לא ולכן וחבד״ אהבה ביניהם

 כמו ומתו, האורות בחי׳ שלהם הכלים אלו
 החבור כי לו, הנח אפרים עצבים חבור שכתוב,

אם אומר, הדיוט ומשל והעמדה. קיום גורם
ואם ישתברו, לבדו אחת כל קנים י׳ תקח
ישתבח. ולא יתקיימו ביחד, לבד ג׳ ר,קח

של הנקודות יציאת בענין צ״ע, מ״ב
 נקודות ר בבחי׳ ז״א, נקודות שיצא המלכים,

 יצאת לא דנוקבא, וכן יצא. לא וד,שאר לבד,
 נשארים היכן כנ׳׳ל, לבד העשירית חלק אלא

 העקוחם בעולם בשרשם נשאר אם שאריתם,
שלהס- באמא הניחום נאמר אם או במלכות,

 כי בפרטות, בין בכללות, בין (א) הבנים, אם
עית. וצריך יצאו, ממנו

 יצאו לא מז״א הרי כי עיון, צריך גם
 ט״ם שנתבררו אמר איך א״כ נקודות, ר רק

 היסוד) עד (נ״א הכתר מן שהם הראשונים,
זד״ לתרץ ואפשר עיבור. של חדשים בט׳

גם ג״ר. יש בו שגם דקטנות, הראש בסוד
 כי נקודות, הו׳ של בחי׳ שהם לתרץ, אפשר

ונמצא מי״ס, כלולה שהיה ודאי מהם כ״א
 הראשונים, ט״ם נתקנו עיבור חדשי בט׳ כי

הר] [נ״א הז׳ מן ונקודה נקודד, בכל שיש
כ״א אינו, דבריאה, גמור פרצוף כי נקודות.
(ב). דאצילות קטנה נקודד,

ש מ ש ה
בס׳ אבל שלד,ם. דפרטות בבינה נשארו ואי״א, בסופו) ע״ב דקי״ח תר׳ח (עיין נ״ב, (א)

כ״א יצאו דכללות זו״ן שגם כתב, מבו״ש כי הכלים, שבירת משער בפ״ו לעיל כתב כן
 בבינה נשארו שבר,ם דזר׳ן וד,ג״ר מי״ס, כלול אם בבינה נשארו דנוקביה, וט״א דז״א, ג״ר

 כר. שלהם דפרטות (צ״ל דסרטות, זו״ן אמנם דכללות, הבנים
נה״י כי פ״א) כ׳ז שער (עיין נ״ב, (ב) וא״א דע״י שב״ח). ה״ר דפרטות דזו״ן הג״ר

מקומות ומראה הגהות
 מסבירות פנים עם ע״ח (עי׳ וכו׳ דוסים היוד כל הי׳ אלו כאשר בתחילה כי סדרן וזה נ״א ה)

י״א). ענף היו בראשונה יצאו כאשר תקח בלתי היו נקודות



קגגו׳ ׳n פרין חסלפים #ער י״א #ער געודים היכל כ׳ היכל

 יצאו שלא ונוקבא׳ הו״א גענין צ״ע גם
 איד א״כ דידה, ראשונות ס׳ לא »T*rr ג״ר
 מבינה יצאו דז״א שהמלכים אומרים אנו

 דנוקבא, מכינה וכן אדום, הנקרא דידיה,
 בהם היה לא והרי אדום, ארץ הנקרא

זלה״ה. מורי בקונטרס כמ״ש (ג) במה

 היה לא התיקון, קודם הלוי. להר״א מ״ק
 ההכמה כיצד לכ״א. יראד, רק בי״ם אד.בה

 שנית, יראה וכן לכתר לעלות יראה לה היה
 ביניהן היה לא גם לכולן. ועד״ז לבינה. מלירד
 הו״ק (ואפילו מזה. זה נפרדות רק יהוד,

 רבד״ בבראשית רז״ל כמ״ש פזו) זו נפרדות
 ולא הנ״ל, היראה שהוא בדין, נברא העולם כי

 ששתף עד אלו, המלכים נתבטלו כי עומד, היה
 ביניהן נ«שד שאז התיקון, שהוא מדה״ר, עמו

אחו:ג בבהינה ו״ק ונתיחד ויחוד, אהבה

מ״ת ו פרק

הנ״ל, בל אל טעם לתת Tצר ועתה ט)
 דע, הג״ר. מנקודות זרץ, נקודות נשתנו מה
 שחם וכמו זו״ן, ע״י מתנהג כולו העולם כל כי

 נקראים אנחנו גם 4או״ז של בנים נקראו
 וגם וגר. לה׳ אתם בנים בסוד זרץ, של בנים

 יבנה, חסד עולם אמרתי כי אומד, הכתוב כי
 ז״ת, שהם ואילך, החסד מבחינת שהעולם ר״ל,
 כנודע. בראשיות ימי ז׳ ודם זו״ן. כללות שהם
 ע״י התחתונים שגורמים הפגם כל ולכן,

ת אמו 4הרעמ מעשיהם  א״א שהם בג״ר מג
דן. שד,ם בז״ו^ רק (א) ואו״א, ז

דן גם וד,נד״ ביניהן, שמוי יש עצמן, בז
 שוה בנוקבא, הנוגע הפגם שאין הוא, פשוט כי
 גדול שהוא ממש, ז״א עד הנוגע הפגם אל

כי הוא, בזה שיש והחילוק ממנה. ומעולה

השמש
 rזבn יצירד״ וחג״ת עשיה. נקרא נקודה דבכל

אצילוו^ נקראים הפרצוף דכללות וג״ר בריאה.
 משער מ״ב פ״ו לעיל עיין נ״ב, (ג)

 שלה* הבינה מן שיצאו שכתב הכלי* שבירת
 ע״ז אמנם דכללו* אמא תוך כלולה שנשארד•

 שמיתת לעיל, הרב כתב שהנה לעיין, צריך
 שהג״ר פרצוף, בכל ג״ב היתד, המלכים

 היה פרצוף לכל כי מתו, שלו וד,ז״ת נתקיימו,
 ואותו ההו* הפרצוף לערך שוד• אור מין לו

 ניתנים וכולם אורו* מעשר כלול היה האור
 הוא ואז שבו, אריך שהוא שבו, הכתר לכלי

 לבלי אורות הט׳ ונותן וביד״ מיניה מזדווג
 שבו, אמא עם מזתוג אבא ואז שבו, אבא

 הז׳ את מוציאה ואמא אורו* הר לדי תותן
 זד״ כפי והנה ומתו. שבו זו״ן שהם אותת
 נשארו דנוקבא ראשונות וט׳ דדא שדיג״ר
 שלהט הבינד• מן יצאו ומשם דכללו* באמא

 באתך זווג יצדק איך אמא, תוך הכלולה
 אמא תוך נתונים בהיותם אחד, שבכל ואדא

מ״ש כפי הוא שהאמת ,rנלע לכן דכללות.

 כ״א יצאו פרצופם הששה שכל מבו״ש, בם׳
דן וגם מי״ם, כלול  שכתב ומה דכללו* ז

שאת תוקבא ראשונות ום׳ ת״א שהג״ר  נ
דן על הוא הבינר״ תוך פרצוף. דכל דפדטות ז

* (א) ע״א) סוף דקי״א תו״ח (עיין נ״
 פרצוף שבכל ואו״א א״א שהם ודאי ודל,

 לא אשד אותם האצילו* פרצופי מששה
 משער בפ״ז כנדל הכלי* שבירת בדים היתד,

דן אבל הכלים, שבירת  פרצוף שבכל מ
 שו* היתה בדים השביתו אשד מהם, ופרצוף

 בהם מגיע הפגם כנזכר, לבי״ע נפלו וכולן
 התחתוגי׳, שעושים טובים המעשים כל וכן זדו,

הכוונות וכל בשו* כולם בהם מעלים
 שדם כולם המצות ובמעשה בתפלות הנזכר

 השבירה כי כלל, ביניהם חילוק ואץ בהם
דן ומכל בשז* בהם היתד, דן ז שאת יז  נ
דן כל והמצות התפלות ונ״י ניצוצין, רפ״ח  ז
p n בכולם שלם מספר שא מהושרח מעלה 
כר.

tmpo וטראח חנתזת
m נתבאר זה םדק ם) n ענף 0ד9פ עם ***



ו׳ פדל, המלכים שער י״א שער נר,ודים הינד ב׳ היכלקנד

 אפשר לבה נוקבא עד המגיע הפגם (ע״י)
 גדול, החטא יהיה אם ההוא, בפגם כה עיהיה
 חלקים הט׳ ממנו שיסתלקו שיגרום באופן
 שהיא עשירית, חלק רק בה ישאיר ולא כולם,
 מעשה בפגם כח אין בז״א אבל שבה. כתר

 הג״ר רק הו״ק, ממנו שיסתלקו התחתונים
לבד.

 נבאר הדבר ובכלל לזה, טעם לתת וצריך
 ד יצאו ז״א, נקודת ביציאת כי לעיל, מ״ש
 ובנקודות ראשונות, ג׳ ולא תחתונים, חלקי

 שבה כתר העליונה נקודה יצאה הנוקבא,
יצאו. לא התחתונים חלקי וט׳ בלבד,

 האלו השאלות לב׳ הטעמים ב׳ אמנם
 בפרקי כמ״ש תלוי י) והענין בזה זד. נתלין דם

וכ העולם. נברא מאמרות בעשרה כ) אבות
 מתחיל עולם, שהוא הז״א שבחי׳ הדבר, פ•״

 אמרתי בסוד עולם, נקרא וד,וא ולמטה, מהחסד
 כנ״ל. יבנה ואילך מחסד יבנה, חסד עולם
 העליון המאציל היה ז״א, הנקרא זו ובחי׳
 ולא שבו, הי״ם כל יחד מחובר לבוראו יכול

 היה ולא מזו, זו נפרדות מאמרות י׳ להיותן
 חלק־הב י׳ שכל ואו״א, א״א שהם ג׳׳ר ר,דרך
כנ״ל. יחד מחוברים יצאו

 הרשעים מן להפרע ואמר, טעם לזה ונתן
 ל) ועונש שכר בעה״ז להיות בדי פי׳ כו׳.

 הזה, הדבר היה ולכן ולרשעים. לצדיקים
 עשרה שהם חלקים, לי׳ מחולקים זו״ן שיהיה

 נקודות ג׳ ע״ד יחד, כלולים יצאו ולא מאמרות,
הראשונים.
 הפגם שיעור גודל שכפי לפי הוא, והטעם

 האלו, במאמרות יגרעו כך הרשעים, שיפגמו
 להיפך וכן ההוא, הערך כפי מהם, אז דפרע

הצדיקים. אצל זה
 יש דז״א, נוקבא אל המגיע הפגם והנה

 א׳, הלק ממנה שיסתלק שיגרום פגם, בחי׳
 עד ועד״ז, הלקים, ב׳ לסלק שיגרום דש

שיסתלקו שיגרום פגם, בחי׳ שיהיה שאפשר

 רק בד, ישארו ולא תחתונים, חלקים חט׳ ממנה
 הכתר שהיא בלבד, העליון העשירי א׳ חלק

 לכי הירח, אל שנאמר מה ז״ס ולש- שבה,
זה. וד,בן עצמך את מעטי

ממנד״ קיים נשאר שהיה מה אם ואמנם
 האהרון אלא מכולם, העליון חלק היד, לא

 התחתונים, שנשארים תז״א ע״ד שבכולם,
 כלל כה היה לא אז הנה העליונים. ומסתלקים

 היתד, החלק, אותו אפילו ואז ההוא, בחלק
 נחרב וד,יה שלה, תחתון להיות מהבטל,
 הנשאר שחלק הוצרך, ולכך העולם. ומתבטל

 מחמת שבד״ הכתר שהוא שבד״ העליון יהיה
 כמבואר הקליפה, תוך נתונה כולד, היותה
 הזה החלק מ) וד,נד, מות. יורדות רגליה בסוד

 מתהלד, שיצא החלק, בחי׳ בעצמו הוא הנשאר,
 חלקי מכל יצא לא אז כי כנ״ל, התיקון קודם

 ממנד״ עשירית הלק רק דז׳׳-א, נוקבא נקודת
שבה. עליון וד,וא

 בתחילד, שבא דבר כל כי הדבר, וטעם
 בעת אה״כ מסתלק אינו ועיקר, שורש בבחי'
 בעת תוספת בסוד לה שבא מה אמנם הפגם,

 הם אלו האחרים, הלקים ט׳ שהם התיקון,
 מתחלד, באו אם משא׳׳ב הפגם, בעת מסתלקים

 אם שאז ועיקר, שירש בסוד התיקון קודם
להסתלק. יוכלו לא התחתונים, יפגמו

 לזה יסתלקו. שלא הי׳ טוב ויותר וא״ת,
 כו׳, הרשעים מן לד,פרע ואמר׳ הטעם ביאר
 ובד,םתלק, ודיין, ודין נ) ועונש, שכר ויהיה
 לכהי׳ הסתלקות, שגרמו על הרשעים מן יפרע
יצאו אם כי נפרדות, מאמרות י׳ היותן

 שאמר, וזה מסתלקים. יהיו לא כא׳, מהונרים
 מאמרות. בעשרה שנברא העולם, את שמאבדין

 לא מכולם, כלול א׳ במאמר נברא ואלו פי׳,
 לצדיקים, טוב שכר לתת עד״ז וכן כך. היה

 אם משא׳׳ב הסתלקותן. אחר אותן שמחזירין
 היה לא הפגם, ע״י מעליהן מסתלקין היו לא

זה. והבן אותן, המחזירין לצדיקים שכר

מקומות ומראה הגהות
 ולבן לרשעים ועינש לצדקים שכר ג״א ל) וחליצה יכום דרוש Tan עולת גפפר «י׳ י)

(כת״י). קמ״ה. דף
n כ> on ורחפים(דפו״י). דין נ״א נ) והוא(דפויי). נ״א מ) א׳. סשנד, מיה
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^ &צד ב/ טכם יש ועוד ד  כי ו
 באופן ועיקה שורש בסוד תחלה היו אס

 ח״ו היה הנה להסתלק. יכולמ היו לא שאח״ה
 הוטאיס באשר עתה. אבל בהם. הפגם סגיע

 ואיו (א) לסעלר* מסתלקות הם תחתונים.
 הרשעים. p יפרע ואז ס) בהם. סגיע הפגם

 סיעום על התחתמ, בעולם נזק שגורמים
 בהם אבל הסתלקותן. שגרמו מהמת השפע.
^. מגיע. הפגם אין עצמם  הם הרי כי כג

 ולא כר. העולם את שמאבדין וז״ש מסתלקץ.
עצמן. מאמרות בעשרר. שפוגמים אמר

 שנשאר אע״פ שבר» העלית החלק ואמנם
 הפגם אין הפג^ בעת מסתלק ואינו בה. קיים
 השאר. מכל יותר מאד עלית להיותו בו. מגיע
 אל הקרובים שבה. התחתונים החלקים אבל

 היו לא אלו בה* מגיע הפגם היה הקליפות.

מסתלקין.
 הקליפות אל קחב שאינו הז״* ואמנם

«  מנוקב* שינויים ב׳ מ היו לכן נוקב* כ
 שלו. הנקודה של חלקים ששה שיצאו הו* הא׳

 כן שאין מה התיקון. קודם מתחלה בקבע
 לבד. העשירית הלק רק יצאת שלא בנוקב*

 שבה* תחתונים חלקים יצאו כי הו* והב׳
העליונים. ולא

* הדבר ושעם  פית כי הנ״ל. ע״ד הו
 קרוב אינו כי בניקבא. כ% החשש בו שאין

בהיפן־. בו הענץ היה ולכן הקליפו* אל
* והוא אחר. סעם לזה ומצורף  הנה כי ז

א. ג״ר יוצאין היו ת» עליוגי* אוחת הם ^

 היז ולא כנ׳׳ל. קבועים נשאדיס היו בתחל*
 גדול התחתונים עון והיה הפג* בעת מסתלקת

 במקום פגם בתתם קץ. לאת מנשוא מאד עד
 היה pל הר* העולם והיה הז* העלתן
או הג״ר בי בהיפר,  כדי לבד׳ תוספת בסוד מ
 בהם יגיע ולא הפג* בעת להסתלק שיוכלו

ח״ו. פגם
 למה .rהג לבל סעם יהיה עצמו ובזה

 ג״ר כי והוא, ע) תוסס* בסוד ביחד באים
 צריד הפגם ובעת כאחד. חשובים דז״א

 בעת שלא יחד, שיחזרו או יחד, שיסתלקו
שאח א׳, יסתלק אס כי הפג*  להפר, או ב׳, ד

 ג׳׳ר בת פירוד לעשות מז* גדול פגם אין
א חי ח״ו, ^״  ויהת שלשתן, שיסתלקו סוב דו

 בפירוד חב׳ ויהא א׳, משיסתלק מחוברי*
ממנו.

 בסוד תחלה באו שלו, אחרונים הר והנה
 הפגם יכול היה בג״ר אם ואמנם ועיקר. שורש
 בסוד יצאו איר וא״כ בו״* כ״ש בה* לנגוע

הפגם. בעת להסתלק תכלו ולא שורש,
 מעם ג״כ שנתבאר במה מבואר, הענת אר

 יצאו למה הו* הא׳ הג״ל. שאלות הב׳ של
 וגם כולן, הי׳ יצאו ולא לבד. נקודות חלקי ר

או למה  ולא נפרדו* בעצ^ חלקים הששה ע
ומקושרו* מחוברות
ל * הענין « רא* המאציל הלא כי הו

 יכולת יהיו לא הגיר, יוצאת היו שאם
 בהם נוגע הפגם והיה הפג* בעת להסתלק

נפרדות לחמיאם יכול שהיה נאמר ואס ח״ו.

השמש
 בשער הגה ע״א) ל״ז דף תו״ח (זיין (א)

 וז״ל, מהרח״ו כתב א׳ כלל פ״ב חנוק׳ חיקת
 פי יצאה לא המלבות שנקודת כתן כי וצ״ע.

ר א״כ הכתר, אם  שמסתלקת שבז״* די
 בעת החיצונים 0בר. ישלמו שלא מוחותיו,

 מ׳ במלכות גס שבהרים, שהם לפי הפג*
כתוב ואדדב* להסתלק, להם היה דילה תתאין

 נחתי דמלכות תחאת ט׳ כי העמיד* בפי׳
 לו והיה באצילו* נשאר והכתר בבריאה,

 פי הקושי* חצי לתרץ ונופל להפר. להיות
 נפשי תבכה במסתרים בסוד נופלי* מז״א גס

 ב׳ לצאת לו שהיה קש* עפ״ז אן* וכר•
 פית הפפיי* ולא אחד, באופן הנקודות
עפ״ל. בנפילה שוים ששניהם

מקומות ומראח חגחות
 בראשונה עיקר ייד ^א פופיד ג״א )’ כי בפסוק רל״ו. דף הפסוקיט שער עי׳ )0

;זשו״* י״ב דף המיד עו<ת ובספר מק* את ה׳ פדה



ו׳ פרל, המלכים שער י״א שער נקודים היכל כ׳ היכלקנו

 בשלשתן מגיע הפגם היה לא אז כי מזה, זד.
 הפגם אל פ) המיוחסת ההיא בבחי׳ רק יחד,

שג׳ מזה, גדול פגם לך אין הנה ההוא,
ולכן כנ׳׳ל, מזה זה נפרדין יהיו ראשונות

 בסוד אלא שורש, בסוד כלל יבואו שלא הוכרח
יוכלו התחתונים, יפגמו שאם כדי תוספת,

 ולא בחיבור, שלשתן ויסתלקו להסתלק,
בפירוד.

 הוציאם התחתונים, חלקים הר אבל
 יפגמו שלא כדי ממש, בכוונה מזו זו נפרדין
 פגם ויש לבד, ביסוד שנוגע פגם יש כי כילם,

לבדו והוא בזה, וכיוצא לבד, בהוד שנוגע
 אינן יחד מחוברים שאינם כיון והשאר יפגום,

 כך כל יהיה לא הפגם שבעת ונמצא נפגמים,
 הג׳ ולא התחתונים, שיפגמו יותר וטוב גדול,

 עצמן שהתחתונים טוב יותר וגם ראשונות,
 שאפי׳ כדי התיקון, קודם מתחלה בפירוד יהיו
 לא פגם, יהיה ושלום חס כאשר התיקון, אחר
 אף שנתפגם, לבד חלק באותו רק פגם יגיע

 כנודע, מחוברים, הם התיקון אחר שאז פי על
 מגיע הפגם אין נפרדות, היו שמתחלה כיון

לכולם.
 שבה התחתונים היו אלו בנוקבא, אבל

 לגמרי, חרב העולם היה נפגמות, ושלום חס
 ג״כ והם הקליפות, אל מאד קרוב להיותה

 לאין הקליפות בהם נאחזין היו שבה, תחתונים
ח״ו. תיקון שום יהיה ולא קץ,

 הוצרך למה הטעם, היטב יתבאר ובזה
 הג׳ כי ומוחין. יניקה עיבור אנפין, בזעיר

 ולכן מי׳, כלולה אחד כל כולם יצאו ראשונות
בלבד. אחד לעיבור רק זה לכל הוצרכו לא

 לתקן ויניקה, עיבור צריך תחלה והז״א,
 יצאו יחד, לבדם הם אשר אלו, הו״ק יחד

 קודם מתחלה, קבועים ועיקר, שורש בסוד
 יחד אליו להביא ב׳, עיבור ואח״כ התיקון.

אצלינו הנזכר המוחין, הם שלו, הג״ר כל

 כן כי ביחד, בתוספת אז לו ובאים תמיד,
 יצאו שלא יחד, שלשתן נשארו בי׳אשונה,

כנ״ל.
 לא התחתונים חלקי ט׳ שכל נוקבא, אבל

 צ) כולם יצאו התיקון אחר הנה תחלה, יצאו
 ואינה ביחד, א׳ ק) ברגע תוספת בסוד בפ׳יא,
 ודי אנפין, דזעיר התיקונים אותן לכל צריכה

ר). ראשון בעיבור לה
 עצמות העשר היו מעיקרא מ״ק ש)
בהם, ניכרת ולא מי׳, כלולים והיו פשוט,
 אור לקבל יכולין היו רחמים, שהיו והג״ר
היו נקודות, הו׳ אל מגיע וכשהיה הא׳׳ס,

 שהם לפי שמתו, המלכים הם ואלו מתבטלות,
 יכולין היו ולא רחמים, הוא שבא והאור זין,

 לכן מתו. החיות, קבלו שלא וכיון יקבלו,
ועי׳׳ב הכתר, אל כלים שנעשו לתקן, הוצרך
ועוד מסך, דרך ועובר שבא האור, נתבסם

הי׳. בו שניכרין
דאצילוח, ממלכות למטה הם המלכים ואלה

 דו׳׳ג, שהיו מפני הדר, אלא מהם נשאר ולא
 דאדא, א׳ עיבור נעשה ואז ומלכות, ת׳׳ת והם

 ונלקחה אחת, י׳ היתד, והטפה דא״א) זנ׳׳א
 הידד מילוי) לדד ונחלקה (נ״א ממילוי הדד

 שהוא דאבא, דידד דד סוד וד,ם שבחכמה,
 ר לכן גובר, הדכורא אבא ושם י׳, גימטריא

 נוקבא הבינה, טפת אך דד. וזהו לד׳׳ קודמה
 ז ה׳ צורת וזהו ר, על ד׳ גוברת לכן גוברת,

 הבינה מן ד׳ו, האותיות נלקחו משם כי ד׳׳ו.
 כי בראו. פרצופים ד׳ו אדה״ר וז״ס ה׳, שהיא
 שהטפה הוא, וביאורו הז״׳ו, הוא בבינה
 דאבא, ברישא כי רקיע. מים אור ת) בסוד
 ואח״כ מים, נעשים דאמא, ובבטן אור. הוא

 בג׳ כלילן ג׳ התפשטות (דהיינו רקיע. נעשים
רקיע). נקרא וד.וא זעיר, א) נקרא שהוא

ליום, יום אמ״ר, יביע ליום יום וז״ם,
עליהם ונמשכו ימים, הנקרא דז״א, קצוות הפ:

מקומות ומראה הגהות
(דפדי). ויניקה מוסיף נ״א ר) (דםו׳י). שנתוסף נ״א ם)
מ׳. אית ר חלק עים בתלמוד עי׳ ש) (דפו״י). כולם ונתקנו בם״ע ניא צ)
אדפ א׳ אות ב׳ חלק זדם בתלמוד עי׳ ת) ל״א. דף ומבויש פ״ו אנ״ך שער עי׳ ק) ב

(בתיי). ז״א ו״ה נ״א א) ד. אות סיג. עיים פרסי ושער aקפ׳׳ ודף



קנווי פדק מסלפים סער י׳יא סער נעורים חיבל כי היכל

^ד ר״ת שהוא אמ״ר, הוד j״ ״סים ״ r n אר 
א קצוות סוד ללילד» ולילד. קג ^ תו  דסלנו
 (ד׳ תרומד^ בס״ד. כנזכר הוד» מלשיז יתוה

jnn סוד היא כי קל״ז)
 כ״א הו״ק, ונעשו נתסשטו. בליחז ואח״כ

 היניקה, ע״י אח״כ ר, בסוד והיו בכלי׳ מלובש
 בר אלו, הדק הגדילו התיקון) ע״י (נ״א

 כבד כי מקה, מקתן ההעוטות pל שנים.
ק בחי׳ הגדילו  כל ועצמותו, נשמתו של ד

 בי, עיבור היציד ואה״כ להנדיל. שיוכל מה
 הז״א שמעליו שינד» וז״ם המוחין. להשלים
 לד,יותו אמא. בבטן שלד,ם הפנימיות זנוקבא

 נשמותינו מעלין שאנו כמו וזהו מ״ן. בסוד שם
 P דילה. מ״ן לד.יות במלכות, השינד, בסוד
 ופנימיותו, נשמתן כי ונוקבא, בזעיר הענין

לאדא. מ״ן מעלין הם
 נשארה כלי, עשאה שאבא אחד כי וד.ענץ,

 היד. דלא משוט Mבמקומד גניז דוחא ההוא
 אלא זכד, לקבל דין. שהוא הנוקבא אל אפשר
 שתקבל הכלי וזהו בגווד״ שמטיל חת באותו
 כר ואחר כלי. עשאה וזזע זכר, בחי׳ בגווה
 כבד דולרת, הוולד, ומתהוות מקבלת, שד.יא

 רתזא האי שהוא כלי, האי תשאר ם״^ לו6
 באותו שנתהוו הבנים צחכין ועי״ב 4ם״ בלתי
 הבלי, באותו שם נשמתן ולעלות *זזוד פלי,

 ליתן נדד, לקבל יכ^ה היא ואז נד׳נ, ונעשים
המוחין. יהם

 אחסנתיה הס להם, שנותן המוחץ וענץ
 החדג ב) פי חהו, ד. שהם עטרץ, וב׳ דאדא,
 מוחי נעשה מהם הדאשונים, הפדקץ דא*א,
 לת״יזג עטרץ ג) ב׳ הם השניים, וד,פרקין אדא.
 הפדקיס אותן נמאותן) לז״א, נותנץ ואדא
 דאדא, אחסנתא וזהו ג*ה מוחץ להם שיש
ש  דמלכא חשא ובאדרא, ד) במשפטים וד

ה״י נכללין וכולן אתתקן. בחדג  דבינה, מ
אחסנתא. דהד בנ*ד» דכיא ואשא דכיא אוידא

 ביסוד נכללין עטרץ, הב׳ דהוו ואשא ואוירא
 הוא ועי״ב לת״ו^ דעת נעשה חה חלה,

מדווג חסדים הוא כי רכריע, וג
לסוהץ, ונכנסין ג׳, נעשו שהד נמצא,

 ד והם דתפילין. פרשמת ד סוד הם ואלו
 דאימא, בנה״י שנכנסו קודם בבחי׳ פרשיות,

 מציאת וכנגד ה) אליו. מקיף אור (היו) שהם
 שיכנסו קודם Hכד כשנכנסו הב׳) (נ*א הא׳,

 ש׳ הוא הב׳, וד,בחי׳ חנזין. דד׳ ש׳ הוא בדז^
שץ. דג׳ שץ דג׳ ש׳ הוא (נ״א ח  והבחי׳ ח
שין) דר׳ ש׳ הוא הא׳  רמוז הפנימי ובחי׳ ח

חוץ. מבחי׳ שהוא למקיף דמז הם כי בהם,
להץ» נשמתו מעלה שהאדם כסו ואזדכ

 תודת p א׳. דום י״ג מבן שהוא אחר 4מ״
 זו עלמה לו אין שהאדם אלא נשמתו, מעלה

 בעודו אותן, מעלה ו) והת״ת שנים. י״ג עד
p המוחין, לקבל כדי המוחץ, קודם שנה, ט׳ 

ביאז^ ביאתו אחד, ומם שנים ט׳ בן וזהו
 כל אלו הדק נגדלו שנים, מ׳ העה

 מ׳ עסחן, וב׳ אחסנתא לקבל וצרץ• הצזדד,
 P מחו ד. הרי הנ״ל, וג׳ ד בהי׳, בב׳) (נ״א

 ג׳ ציץ* בתהלה הוא. חד ואלו א׳. דום י״ג
pשיה עד שנים  .T ,ם׳ p שנים הג׳ באלו 
^ המה לו נעשה ק  שנעשה אהד ואז מוחץ, ל
ד המוחין מקבל הכנה,  והרי אחרים, שנים ב

4שנמ י״ג חם
 כלי, אותה שהעושה דאסרינן ובמאי

» בה משאיר ח  דפמן ז) הימם, ענץ מבן ח
 ספה דע*י m התה השאיר אחיו, שמת

 בה שיבא קתחם אלץ, קרוב שהוא דאחיו,
 היבם (הנה) הוא דאחר] [נ״א דאה, הרוח
 בדוחו. וסתהבד הראשון, נשמתו מקדים החי,
 בגתה דשחק התה א׳, הכנות בג׳ זה ונא

 היבוג^ כוונת ועוד, אהץ. ספת ועוד, מ״ל.
 שם. הסת הדאשת אחיו נשמת להביא שמכוץ

* ד ת אלץ ישים אם ו ץ xem ל לבו »«ו

m מגהוונ nw םקומווע
(די^ איא אדם ד שהץ נ״א ה) ר. פרק הנסידה שער עי׳ ב)
ג׳. פרק הנסידח שעד עי׳ ו) עם <ז״א גומנץ ואדא לאדא עטדץ •א ג «)

•סס סוד תמיד עולת כסיד עי׳ ז) (כודי). להס שהס הפרקים איהס
כ'■ ח! ג׳ הקושה הגלגולים ובשער תק׳̂י nw ו)



ז׳ פר? המלכים שער י״א שער ני,ודים היכל כ׳ היכלקנח

 יאסוף, אליו נשמתו וגם דבגווה, מת של רוח
 שהיו רוח עם נשמה ומאסף מקבץ הוא כי פי׳,
יאסוף. אליו ונשמתו מחו וז״ס שם,

מ׳׳ת ז פרק

 מיתת ענין היה מה עתה, ונבאר ח)
 יש כי הקודם, בפרק נתבאר הנה המלכים,

 א״א בחי׳ שהם הראשונות, נקודות בג׳ שינוי
 מיוד. כלול מהם, אחד כל יצאו, שכולם ואו״א,

 שבהם, היוד כל מחובר א׳, כל שיצאו וגב
 בזר׳ן, משא״כ קוץ, דרך בזו זו כלולות

 והשבירה הפגם היה לא ולכן, היטב. כנזכר
 של נקודות להיות כי הוא, וההפרש בהם, שוה

 כל כלולים שהיו וגם מתוקנים, יותר אר׳א
 הוא, הא׳ שינוים. ב׳ בזע היה לכן, מיוד. א׳

 מבחי׳ ירדו לא או״א, מן שירדו שהכלים
 אבל בלבד, דאו״א אחומים דק שלהם, כלים

 בזו״נ, משא׳־כ נשברו. לא פנים דבחי׳ הכלים
נפלו ואחומים, דפנים הכלים בחי׳ שכל

ונשברו.
 לא דאו״א, הכלים כי ב׳, שינוי היה עוד

 ירידה רק מיתה, הנקרא גמורה שבירה נשברו
עומדים נשארו אבל ממקומם, למטה לבד

 עתיד שהיה במקום עצמו, אצילות בעולם
 בהם נזכר לא לכן, דז״א. נוקבא מקום להיות

שבהם תחתונים, מלכים בז׳ רק מיתד״ בחי׳
 ונפלו מעולמן, למטה ירדו כי וימת, נאמר
 תוך ממש ונפלו באורך, כנ״ל הבריאה, לעולם

 לקמן ושם בתוכם. שם ונתבטלו הקליפות,
 כי עצמן, בג״ר שהוא השינוי באורך נתבאר

 נבאר בכאן אמנם וע׳׳ש. חילוק היה בהם גם
ענינם. מה ולמטה, מאו״א

והוא, א׳, הקדמה לך נקדים הכל, ותחלת
 בחי׳, ד׳ יש ונקבה, זכר שיש בחי׳ בכל כי

 למעלה: מלמטה ממש מעלתן לפי סדרן, וזח
זר׳ז שיהיו סי׳, אב״א, מדרגת היא תחלה

 נגד אחור והפוכים לזה, זה דבוקים אחוריהם
 שיהיו וד׳וא, ב׳, מדרגה מזה למעלה אחור.
 פני נגד אחוריו הזכר שיהפוך בפנים, אחור

 הנוקבא שמקבלת בזה, מעלה יש ואז, הנקבה.
 מקבלת אינה עדיין אבל הפנים, דרך מהזכר

 יכולה ואינה מהזכר, אחוריים של אור רק
שלו. הפנים אור לקבל

ממנו. המעולה ג׳, מדרגה מזה למעלה
 באחורי מביטים הזכר שפני באחור, פנים והוא

 שמקבלת יתירה, מעלה יש ובזה הנקבה.
 אור שלהיותו אלא ממש, הפנים אור הנקבה

 ואז שלה, אחור דרך אלא מקבלתו אינה גדול
 אח״כ יוכל יתעבה, וכאשר האור, מתעבה שם

 הפנים עד ולהגיע אחור, דרך לילך האור
 חכם הפסוק, וז׳׳ם לקבלו. תוכל ואז שלה,

 זכר, שהוא החכמד, כאשר כי ישבחנה, באחור
 בינה, שהיא הנוקבא, אחורי אל בפניו יפנה

 היותו בעת שהיה ט) ממד, יותר ישבחנה
הנקבה, בפני הזכר אחורי להיפך,

 פי׳, פב׳׳^ הוא מכולם, למעלה ד׳ מדרגה
 לזה, זה ,םTפנ פונים ונקבה זכר שניהן

השלימו^ תכלית היא זו ומדרגה
 מדרגות ג׳ בד,ם היו באו״א, כי ודע,
 ופב״פ. באחור, ופנים אב״א, שהם: הנזכרים,

 בפנים. אחור שהיא ב׳, מדרגה מהם וחסר
כולם. ארבעתן היו בזו״ן, אבל

בקיצור, נבאר אלו חלוקות שנבאר וטרם
 לא כי נתבאר, הנה עניינו, מה התיקון ענין

 לקבל יכלו שלא בכלים, אלא השבירד, היתר,
 עיקרו התיקץ, בא שכאשר נמצא, שלהם, האור
 והעצמות האורות בענין אבל כלים, לבחי׳ היה

 העיבורים מחמת בהם דבר נתחדש לא שלהם,
 בהיות שבתחלה וד,וא, אחד, ענין רק וד,יניקות,

 לא פרצוף, בלתי קטנות נקודות בחי׳ הכלים
 היו ולא לפועל, חלקיהם מוציאין האורות היו

 נכללין היו כי וכחם, פעולתן להראות יכולים
בבחי׳ הכלים שנתקנו ואחד קםנד» בנקודה

מקוטומ ומראה הגהוה
מסוגרת. בעת ומלת בהיותו, שהיה נ״א ס) כים. ענף סמים עם בע*ח נתבאר זד, פרק ח)
(דפויי). דף הקדמות בשער ועי׳ כ*ג אות ז׳ חלק ובתע״ס

נקודות. י׳ r« רל״«



קנסז׳ פרדן המלכים שער י״א פזער ג?ודים היכל כ׳ היכל

 להראות יכלו האורות גם אז גמור, פרצוף
 הנקורה הרי כי לחח, ולהוציאם וכחם פעולתם
 וכיוצא. ופר- ואזן ראש כצורת נעשית הקטנה,

לחח. פעולתם להראות יכלו ואז
 שנעשה בהם, נתוסף עצמן, הכלים ואמנם

 תחלה כי והענין, ממש, פרצוף בחי׳ בהם
 ואח״כ, כנ״ל. וא״א, עתיק הא׳ מנקורה נעשה

 ראר׳א, פרצופים ב׳ בחי׳ נעשו ור.ג׳, הב׳ מן
 והלבישו הנ״ל, נקורות ב׳ אורות אותן עלו כי

 אותו וע״י מקומם. שם כי ע.Tכג רא׳׳א, להג׳׳ת
 ופרצוף כלים בחי׳ להם נעשה ור.לבישר״ הכסד
 שלהן הראשונים הכלים של הבחי׳ עם שלם,
 הקרושה הובררה ועתה בתחלה, שנשברו עצמן
 ואחר או״א. פרצופי י) ונעשו ונתעלו מהם,

 אמו, במעי ז״א של ראשון עיבור ע״י כך,
 ג׳ נכללו כי כנ״ל. רא״א נה״י ע״ג בהיותו

 רז״א, ו״ק אותן להלביש היתה שרגוונה בג׳,
 יררו הכלים כי כלי* בלי האורות דהיו

 כלים בחי׳ שם להם נעשה ואז, כנ״ל. בבריאה
 הראשונים שלהם הכלים גם ואז, שלם, בפרצוף
 עם ונתחברו הם, גם נתעלו ומתו, שיררו
 יחר נעשה ומהכל החדשים, האחרים כליד,ם
 על לנוקבא וכן הז׳׳א. אל א׳ שלם פרצוף

הנ׳׳ל. דרד
 מה הוא בהם, שהיה החילוק אמנם

 בפ״א, נתקנו וא״א, אדא כי למעלד- שביארנו
 חלקי ר רק מתחלה יצא לא אשר ז״א, אבל

ק בחי׳ שהם לבד. נקודות  אלו ולכן שלו, ד
 עיבור של חדשים בס׳ תחלד- נתקנו הו׳

 אותן תוספות ד1בם לו באים ואח״ב, דניקה.
 שלא שלו המוחק שהם הראשונים. החלקים ג־

w r -ביחד ג׳ המרו שבתחלה ולפי בתהלד 
 יחד שלשתן כל לו באים עתה גם לכן ממנו,

 עיבור עגין פה היס^ והבן הב׳. בעיבור
 4בכ״ב אצליגו המוזכר דדא. ומוחין דניקה

לזה. דעתו ושים
 חלקים הם׳ כל אשר דז״א, בנוקבא וכן

שורש בסוד תחלה באו לא שלה. התחתונים

 אליח יחד כולם באים התיקון, בעת לכן ועיקר.
 הבחי* בח ואין אחד, ברגע לבד. תוספת בבוזי׳
 בי, ועיבור ויניקות עיבור, שהם: בז״א, שיש
ביחד. באים שהכל לפי

 כי רה״י, נקרא דא, שנתקן אחר והנה
 מפני 4הח ז*א של העיבור וסבת סעם הנר•
 m נפרדין חלקים ר היו שבתחלד- לסי זד..

ת כנ״ל, הררדר, בסוד מזה  בסוד נכנם ל
 האלו החלקים לאסוף כדי אמא, תוך העיבוד

 היותו מחמת ואז. בינר- מעי תוך הנפרדין.
 עתה 0ברו שגתוסף לסבת וגם יחדיו. מקובצים

 יחד יתחברו אלו, סבות ב׳ בכח אמ>^ אור
 הראשון. העיבור בזה ואז, יחד. דתקשרו
 כנודז^ קוץ, בבחי׳ חלקים ר יחד נתחבח

 בחוד. וגבורה בנצח, נכלל חסד כי והוא:
 בג* כלילן ג׳ נקרז^ זה ואץ כ) ביסוד, ות״ת
הנ״ל.

 ואז, קליסה. ימי ג׳ שיעברו עד תד.ו
 מעולח• מתר אחד חיבור יחד מלם נתחברו

 מכל נכלל מר^ וחלק הלק שכל ור.וא.
 בהם שיש התפילץ, בענין אצלינו כמבואר

 עיבוד בסוד שם שבד.יותן לסי אזכרות כ״א
 ניכרו ל) ולא בג׳, כלילין ג׳ בסוד היו ראשץ,

 מכל כלול מהם אי כל והיה לבד, הג׳ רק
 המלמת נקודת היא הז׳ כי כ״ת הרי הז׳.
 ראשתד. ה׳ אות שבתור ר, בסוד הד׳א, ואז

 נקודתו*. היתח וד״מלמת דק. וד,ם אמת שהיא
 לבר, פסיעה אושיט בסוד (הדק) הוא״ו, בסיום
 קרוב ולא אשורנו במסוק דר״ג בלק פ׳ הנזכר

 נעשו כי רזדי, נעשה ואז אצלינו, כמבואר
אחד. ואחדות יחוד כולם

 גבהו רה״י קס״ו, בתיקתים שאמרו ודם
ד דאינץ עשרד- ד  ד, ורחבו ודא. וא״ו ה״א י
 אלפין, כינודע,דד.וי״ד.דכרהדםלד סי׳, יהדה.

 נתחברר שלו הששד. המלכים אשר בז״ת הוא
 הוי״ה בחיי מחם ונעשה תתקשת, תתקנו יחד,

 בשם יחד. באחו אות מקושרת דאלפין. זו
רזדי. תקרא וממזוד, w אחד

מקומות ומרווה חנוזות
(ושדי). וזהו וי״ג שיעברו עד (ושדי). תעשיום »מע<ים נ״א י)
(וידי). מפתרח דברו ושלח נשאר ג״א ל) כנ״ל בג׳ כלילן גי גקרא זוז ועגץ נ״א כ)



ח׳ ז׳ סרק המלכים שער י״א שער נקודים היכל כ׳ היכלקם

 אלו שנתקנו אומרים, שאנו אע״ם כי ודע
 שלא הוא, בהכרה עכ״ז, זו״נ, של מלכים הז׳

 קצת ונשאר להצטרף, שלהם בירור נגמר
 הנקראים הקליפות, בתוך שלהם קדושה ניצוצי
 הן בסוד רה״ר, נקראים והם שלהם, סיגים
 לפי הקליפות, שהם הארץ, עם עתה רבים
מ) רבים. בבחי׳ נפרדין ונשארו נתקנו שלא

 נוקבא שהיא השכינה החול, בימות והנה
 עניו והבן הקליפות, בין בגלות היא דז״א,

 נקראת היא והנה ענינה. מה בגלות השכינה
 כנודע ההי״ן, דמלוי הוי״ה שהיא ב״ן, שם

 והיא הסיגים, מתוך ברורין מבררת שהיא
 נתקנים, ושם מ״נ, בבחינת למעלה אותן מעלה
ענינה. מה מ״נ, ביאור היטב מאד זה וזען

 למעלה, הקליפה מתוך עולה בשבת, אמנם
 בשבת לה אשר הזווג ואמנם בגלות. ואינה

 חדשים, הם חדשות) נשמות (הם ז״א, עם
 איסור סוד זהו, והנה נ) האלו. ברורים מן ולא

 המוציא הנה כי לרשוו^ מרשות המוציא שבח
 הברורים להמשיך גורם לרה״ר, מרה״י

 ומוציאין רה׳י, ונעשו הובררו שכבר הקדושים
 קודש ומערבב והקליפות, הסיגים שהם לרה׳ר,

 גורם הוא לרה׳י, מרה״ר והמכבים בחול.
 ותברר הסיגים, למקום בשבת תרד שהשכינה

 רה׳ר, שהוא משם להעלותן ברורים, מרים
 מאד גדול פגם זהו וגם רדי׳י, אל למעלדי

 הרבים מרשות המכנים איסור כי נטצז^ מאד.
 ודיוא אחרת, במלאכה תלד ,Tהיח לרשות
 כן כי דשבו^ מלאכות ל״ט מכלל הבירור
 שתגלה הנ״ל, זה דבר גורם עצמו הבורר

 מדיקליפות ברורין ותברר הקליפות, בץ השכינד.
והסיגים.

מ״ת ח פרק

 בדרך התיקץ בחי׳ שנתבאר ואחר ם)
הנ״ל, המדרגות כסדר לבאר נחזור קצרה,

 באחור, ופנים בפנים, ואחור אב״א ;שהם
 בכל כלל תיקון שום שהיה טרם הנה ופב״פ.

 בצאת הנה יומין בעתיק אפילו האצילות
 שלהם הכלים בתוך ונכנסו או״א, של דאורות
 אב״א, היו כנ״ל, נקודים, בסוד עדיין בהיותן

 צדדי בב׳ עומדין או״א כי נודע, שהנה לפי
 או״א ובהיות בגבורה. וזה שלו, בחסד זה א״א,

 ונמשך יורד א״א, של הפנים אור אז פב״פ,
 אמא, לפני אבא פני בין באמצע, ביושר,
שניהם. בפני ומאיר

 בלתי נקודה בסוד עדיין בהיותם והנה
 שבירת גרם שזה אצלינו נתבאר כבר תיקון,
 תיקון, שום עדיין היה לא שכאשר לפי, הכלים,

 אורות הם והנה מסכים, בלתי בא האור היה
 יכולים הכלים אין ואז מסכים, ובלתי גדולים
 האור בא התיקון, ואחר ומתבטלים. לקבלו,
 תחתונים הכלים ויכולין מסכים, דרך ממועט
 שום היה לא עדיין כאשר והנה ג״כ. לסבול
 בלתי ורב גדול אור היה בע״י, אפילו תיקון

 בהמשך הנד. פב״פ, אדא היו אם ועי״ב מסכים.
 שלו, החזה דרך כנ׳׳ל, .ןTבינ א״א פני אור
 הפנים שבחי׳ לפי כלל, לקבלו יכולין היו לא
 מד.אחוריים, ודקים ובהירים זכים יותר הם

 בלתי וד.יד. מאד, בהם ונכנס מובלע האור והיה
 נשברים והיו לקבלו, יכולין שיד,יו אפשר

 וד.יתה זו״נ, כמקרד. למסד. הם גם ונופלים
 ואז, אב״א. נשארו וע״כ ח״ו, ממעז מיתר. בהם

 ונמשך שלו, החזה דרך א״א פני אור בהמשך
 הם אשר דאו״א, האחוריים ב׳ בין ונכנס
 ואז הפנים, מבחי׳ יותר מאד, וגסים עבים

 כי מאד, בהם ונכנס נבלע הד.וא האור אין
 לכן וגסים, חשוכים וד.ם בתכלית, רוחניות הוא
לקבלו, ויכולין מועם, אור רק בהם נכנס אינו

 לא ובזה אב״א, או״א בתחלד, עמדו ולכן
 לעולם וירדו ממש שמתו מלכים, כשאר מתו

 אשר אותן שלהם, האחוריים אמנם הבריאה.
בסוד בהיותן אפי׳ עליון אור לקבל יכלו לא

מ ומראה הגהות סו טקו
^1םםוגר חדשים ומלת חדשות נשסות נ״א נ) פרשת המצות ובשער פ״ה טנת״א שער עי׳ ם)

ל׳. ענד פם״ם עם בזרח נתבאר זה פרק ם) השמיסת בעניו בהר
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 בחי׳ של שלהם והכלים נתבטלו. אב״א.
 בעולם ונשארו לםםד» ירדו ד.הם׳ האחוריים

 בבחי׳ דדא נוקבא שהיתר. במקום אצילות.
 שכל וכמבואר. כנודע שלד.״ הנקודד. של הכלי

 ועי׳ האורות. שיצאו קודם יצאו״ כלים היריד
 דאדא. האחוריים נשתברו אימתי ע) לעיל״

באורל. נתבאר שם כי
 ירדו האחוריים״ אלו ירדו כאשר ור.נד.

 אמא ואחורי מי״ם״ כלולים אבא אחורי
 ונפלו ירדו אבא ואחורי ג״כ״ מי״ם כלולים
 ואחורי דז״ונ נוקבא של הפנים נגד ועמדו

 האחוריים נגד ועמדו ונפלו הם גם ירדו אמא
 עומדת נשארת וודא ח״א״ נוקבא של

 משאדו בפנים״ ואלו בוחזור אלו באמצעיתא.
אב״א. אדא

 כאשר דזו״ו״ מלכים של הבלים כי נמצא
 במקום הבריאו! לעולם ונפלו ממש מתו נשברו״

 בםוד כנודע המות״ בחי׳ היא אשר הקליפות״
 אבל הקליפ׳. שהם וגו׳ לנצח המות בלע

 לבד״ מגחלתם ירידד. נקרא דאדא״ אחוריים
 באחורי שד.יו העליונד. ממדרגתן נפלו כי

א נוקבא במקום לממד. .Tור. אדא.  באצילות. ח״
 נקרא האלו האחוריים היו מתחלה כי באופן״
 מה שדים״ נעשו למסר. וברדתן ממש״ מלכים

 (כולם) יחדיו שרי הלא יאמר כי הפסוק״ סוד
 שרים נקראו שהם האלו״ השרים כי מלכים״
 הנה דד׳א. נוקבא במקום למסה״ בהיותם
 וכמ״ש מלכים. היו למעלה בהיותן בתהלד.

 בחי׳ תעשו״ נתקנו האהודים מאלו כי .״rבע
 וד.וא רחל״ נקרא j״>n ונוקבא ולאד.. תקב
שד רחל, היא שרד. וד״נד. ישראל. נקרא  ו
 כי שד. הלא מ*ס בלאת היא אברס אשת

 השדם p כי לאד.״ אותיות הל׳׳א, אותיות
 ענק בע*ת למסה כמיש לאת נעשית האלה

היסת מציאותן

 תהלת להתת^ ע*י התחיל כאשר ור.נה
ת שין. שבג׳ העליון הראש הוא כי מל  ד
r בריש המכר m. כ*למ ו.1»ל שלשמ אשר

 מודע. כנ״ל, נקודות י׳ אלו של א׳ בנקודד.
בי״ת גמור פרצוזף נעשר. כשנתקן. כי

 יזמין. עתיק לר.תתקן כשהתחיל והנד.
 שבו הג״ר הנד. שמ. הראש בחי׳ לו ונעשד.
 שהן שבו. כה״ב שד.ם ביחד״ תהלר. נתקנו
 הראש. זו לבחי׳ אשר דעתיק״ רישא כללות

כי באדדז קראוהו מ׳. שאעלאהדלאאתיידע.  ד
 הג״רדילי׳אינןמתלבשץ עתיק״ פרצוף בחי׳ הנד.

 כי בגלוי. ונשארו א״א. תון־ כ^ן ומתעלמים
 חראש זה ולכן ולד.לבישו. להשיגו יכול איננו
ת אמנם רדל״א. נקרא ד שד.ם שבו״ ד  ז׳ מ
 כי כגורת א״א תון■ מתלבשים הם אלו״ ימים

 שלו״ הז״ת אלו ולבתי׳ השגה״ קצת בהם לו יש
ל יומין״ עתיק הנקראים הם  בהי׳ של עתיק ד

ת.  קצת יש ובהם כנודע קדם״ ימי ד הנקרא ד
דדיעה. השגר.

 כג״ל. דע״י רישא שנתקן אחר והגה
שא ע״י קצת האור נתמעם  שנתקן דעתיק״ ד
 המסכים דרד העליון אור ועובר פרצוף״ תעשה

 העליון אור לקבל כה כאבא יש ועתת הד.ת
ם דרך אפי׳  וד.וא זכר שמא לפי שלו. המי

ץ. נוקבא. שהיא אמא אבל רחמים.  עדיין דנ
ר עליון אור לקבל כה בד. אין ם די  שלת ה«י

א אז החזיר ולכן. באחור. אלא  במקום «יו ^
 דרן* עלית האור מקבל והיד. דא״א״ הזה

ם.  תמצא תהלה. שהיתה כמו נשארר. ואמא «י
ם עתר. מי  מררגר. שהיא ו»זור. פנים אדא. עו
ת מד.ם וחסר הג׳״ רג  בפנית אחור של ב׳ ^

באחור. הג׳.שר.יא«ים מעלת במדרגת עלו ותכף
ת הדבר וסעם  שההדב ימ9ש לפי. חו

 וכלל יהד. נתקנו שניד.ם יומין. עתיק שבדאש
ת זר. הקדים לא מ לז ת גם ל ד  בהי׳ שר.ם א

 כי ביחד. תיקתים ב׳ נהם היה כנודת חו״ב
 עלו ותכף אנ״א. ראשתד. כמדרגה בתהלה היז
ם והיו יהד. מדרגות נ׳  מעלה שהיא באחור. מי
כגיל. ג׳

ת פשום ואמנם  P הנמשך האור כי הו
ת בנהי׳ יהיה אם מן אמת אל אנא  או פני
ם בוזי׳ א הוא לעולם ואהוד. מי ס P נ יי

n v u n
P שער לפיל פי׳

סקומות
א׳. פרק זה הנקה דדפי



ח׳ פרק המלכים שער י׳׳א שער נקודים היכל כ׳ היכל קסב

 עומד הוא אבא שלעולם לפי אחד, בשווי שבו
 השינוי אבל כג״ל, המדרגות, בב׳ פגים בבחי׳

 עם היא גם פב״ם, בהיותן כי באמא, הוא
 אליוע דאבא י־ים מן הבאה הארה אז 4אב>

 הם ושם בתחלה, שלה בפגים הארתה מקבלת
 שנשארו, מהאורות ואחיב הארד» עיקר מאירין

 בה. ומאירין שלה, האחוריים אל הולכים הם
 כולם כי האור, חלקי ממאה אחד חלק ואינם
 בהיותה אבל שלה. הפנים בחי׳ אל ם) ניתנין

 צ) עצמה שהארה אעים אבא, פני נגד אחוריה
 דרך באד. עתר, גם כי כנ״ל, משתנית אינה
 מאירין עיקרו האלו האורות עכ׳ז שלו, פנים

 ועבים, גסים שהם ואע״ם שלה, באחוריים ק)
 הרבה, ואם מעט אם שלוקחים, ההארה עכ״ז
 ושיורין שלה, באחוריים ניתן עיקרו הנה

שלז^ בפנים מאירין
 אבא, עם פב׳׳פ אמא בהיות כי נמצא,

 האחוריים. מן יותר מרווחים שלה הפנים
 האחוריים אבא, פני נגד אמא אחורי ובהיות

 עתה שלד., האחוריים כי הרבה, מרווחים
 מאד, ומתמתקין ממש, אבא פני בהם מאירין

 הפנים אבל שלה. פב׳ס היתד. מכאשר יותר
גרועין. הם עתה ר)

 נמתקו דאמא האחוריים כי עתה, נמצא ש)
 אחורי כי אבא, אחורי על נוסף תיקון ונתקנו

 מאירין מהם העליונים פנים אור אין אבא,
 בבחי׳ אך דאמא. אחוריים אל שיש כמו בד.ם,

 אבא פני כי אמא, על לאבא יתרון יש הפנים,
 ופני העליון, אור לקבל כדי כח בהם היה
 בסוד ונשארה לקבלו, כח לד. היר. לא אמא
באחור. פנים

באו״א, שיש אלו בחי׳ ב׳ שינוי ואמנם

 ובבתי׳ לאבא, ומעלה יתרון יש א׳ שבבתי׳
 שינד גרם זה אבא, על לאמא יתרון יש אחרת
 שנפלו הראשונים אחוריים ב' בענין אחר,

 כמ״ש ולאה, יעקב מד.ם שנעשה למטה, תחלה
 נקודה בסוד א״א, עדיין וד.נה בע׳׳ד.. למטה
תחתיו. אשר השאר ומכ״ש תיקון, בלתי

 ואז יומין, דעתיק החו״ג נתקנו ואח״ב
 רישין התרין שהם דא״א, חכמד. כתר ג״כ נתקן

 וד.טעם ז. באדר״ הנזכר רישין פג׳ תתאין,
 וגבורה חסד כי אצלינו, שנתבאר במד, הוא,

 ואמנם דא״א. חכמה כתר תוך מתלבשין דע״י,
 ור.רי עמד.ם. נתקנה לא עדיין דא׳׳א, הבינה

 עתיק, כי לא״א. עתיק בין שיש א׳, שינוי בזה
 ביחד, נתקנו לא וא״א ביחד. שלו ג״ר נתקנו

 כפ״ש הוא, והטעם לבד. שבו ראשונות ב׳ אלא
 בין אחד, שינוי יש כי והוא א׳, הקדמה עתה

דאצילות פרצופים שאר לכל א״א, פרצוף
 עיי של פרצוף בכל כי הוא, הענין וד.נה

 שהם ג״ר, מד,ם ראש בכל יש וזו״ן, ואו״א
 פרצוף בחי׳ אבל ההוא. פרצוף בתי׳ של כח״ב,

 וחכמד, כתר רק שלו בראש אין א״א, של
 וד.חכםד, דא״א. גלגלתא נקרא וכתר בלבד,
 למד. תבין, ובזה שבו. סתימא מוחא נקרא

 רישא א׳ שהם; רישין, ג׳ מזכיר באדר״ז
 והכמד. כתר, שהם: דא״א, רישין וב׳ דעתיק,
 ד׳ ויהיו דא״א, בינה הוזכר לא ולמה עלאה,
 דעתיק רישא כי הוא, הטעם אבל רישין.
 העלמן לריב עכ״ז ג״ר, בה שיש אע״פ יומין,
 רדל״א שנקרא וגם לחוד. חדא רישא נקרא
 לב׳, נחשביז א״א, שבראש חכמה וכתר כלל,
 הם וד.רי עילאה. רישא בערך גילדין, לרוב

באדר״ז. (א) רישין בחי׳ כולם כי רישין, ג'

ש מ ש ה
 לד,בין אליו שתצטרך מאד, זד, טעם וד,בן ביחד הם אשר וא״א, עתיק של נ״ב, (א)

ע״ס רישין, תלת של הנזכר המאמר פרצופין, שני היותם עם דאצילות, כתר נקרא

מקומור[ ומראה הגהות
עכ*נ שלו פנים דרך בא עתה גם בי בנ*ל כשתנה (דפו״י). בהם ניתגץ מוסיף נ״א פ)

(ה״ו). מאיריס העיקרים אלו האורות
(כ״י). הפנים ל״ג נ״א ר)

ולאזב יעקב שער עי׳ ש) אינו אבא של עצמן שהאורות אעים נ״א ק)

(כ״י). אבא של עצמה נ״א צ)
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 ולהיות לעלות יכלה לא דא״א, בינה ואסנם
 אינה ולכן דא״א״ בגרמ למטה ונשארה בראשו.

רישא. נקרא
 בשאר משא״כ בגרון, שם ירידתה וטעם
 לעתיק מלביש שא״א לפי הוא, כנ״ל, פרצופים

 גדול יומין עתיק ואור כנודע, שבו, לז״ת
 אור לקבל דא״א, בבינה כה ואין מאד, מאד

 וכאשר דא״א, ברישא קרובה בהיותד, דע״י,
 יכלה מעם, ונתרחקה דא״א■ בגרון למטה ירדד,
 בשאר אבל שם. יומין עתיק אור לקבל

 הרבה מרוחק יומין עתיק שאור פרצופים,
 הארתו, וסותם מלבישו, א״א כי מהם, מאד
 פרצוף שבכל בבינה אפילו וכה. יכולת יש לכן

שהיא חברתה, עם ביחד להיות ופרצוף,

 בראש למעלה שניד.ן יחד הפרצוף, של החכמד.
הד,וא. הפרצוף

 מה נבאר בא״א, שנתקן מד. שבארנו ואחר
 ד׳, במדרגד. עלו כי והוא, באר׳א. שנתקן

 בבחי' הם. עדיין אמנם פב״פ. יחד שחזרו והוא
תיקון. בלתי נקודות

 נתקנו אז וגם דע״י. נד.״י נתקנו ואח״ב
 רישין ב׳ לתקן התחילו וגם דא*א, חג״ת

 רישין ג׳ כוללת מהם אחד כל אשר דאו״א,
 דעתיק נד,״י כי כנודע, הוא והענין הנ״ל.

 תוך דא״א וחג״ת דא״א, חג״ת תוך מתלבשין
 יחד נתקנו הבהי׳ אלו כל ולת דאדא, גה״ב
היתה שלא אדא, ענין נתבאר וד.נד. וא). זא״ז

השמש
 ק״ט ובדף ס״ב פ״א תדח (עיין נ״ב, (א)

 (א״ד. ומ״ן, נדד בשער כי וצ״ע, ע״א) סוף
 מ״ב, שער ועיין הלשון, זד. מצאתי לא שם

 כנדש, מפורש דשם פ״ג, אבי״ע כללות שער
 זלדדד.) השמ״ש שם ומ״ש פ״ה שע״י ועיין

 יוצא מפורש הדרוש, בתחילת שם [המעיין
 שתדע, וצריד שם, וז״ל זי״ע, השמש כפדש

 עדיין אז האצילוו^ בירור שהתחיל בעת כי
 בשאר ובעד״ז כלל, הכריאד. הוברר לא

 שהוברר בעת עצמד״ באצילות וכן העולמות,
 כלל, הוברר לא שלמטד. מד. כל עדיין עתיק,

 יע״ש. כר פרטים פרטי בכל בזד. כיוצא pו
 4שנ עוד זי״ע. השמש כמ״ש בפירוש הרי

 כר, לגמרי אדא הובררו אשר אחרי כי וד.ענין,
דן ביתרי ביררו אז  והוא בפירועז. יע״ש ז

 בתיקה מתבררין היו שכולם מכאן, ממש היפר
 גם ,תקנים’ היו שלהט ג״ר וא״א עתיק

 של הצ׳ע קאי וע״ז מהן, שלמטר. הפרצוסיס
ע. הרב א אצלי, פשוס האמת אבל ^ ^ 

 לשארי זד» משער חילוק שיש אותנו, שמעורר
 הוא והקושיא דעתו, יתן ושד.לומד טקומוו^

 בי כת^ ס״ד יצחק] אפ״ר התידח. עצמו
 ממנו שלססה הבחי* כל עדיין עתיק, בשנתקן

א הוברר, <א  שנשלם עד כלו» מהס נתקן ^
 התחיל ואז לגמרי, ולד.תקן לד״תברד עתיק
עד א״א, םרצוף ולתקן לברר עצמו אוא

 התחיל א״א ואז לגמרי. ולתקנו לבררו שהשלים
 לבררם שד.שלים עד אדא, פרצופי ולתקן לברר

 ולתקן לברר התחילו אדא ואז לגמרי. ולתקנם
 וד.טעם פרטים. בפרטי זד. Tוע זדן, פרצופי

 ע״י היו הנזכר, והתיקונים הברורים כי הוא.
 היה נוקביד״ עם מזחוג העלית הפרצוף שהיה
 ומתקנו ממנו, למטר. אשר הפרצוף חלקי מברר
 העליון הפרצוף יהיר. לא ואם. פרצוף, בסוד

 (ולענ״ד לר.זדווג. יוכל איך לגמרי, מתוקן
 בנקודת בפרטות, בפירקין שכאן לומר, נראה

 אשר פרצופים ד׳ כוללת היא אשר לחוד. ע״י
 דע״י, לחג״ת מלביש שא״א דד.יינו תחתת,
 אבל דע״י. לנה״י המלביש דא״א, לחג״ת יאדא
 תחתיה, אשר הנקודה לד.וציא כשרצה אח״כ
 דכר בחינותיו בכל שלם יומין עתיק היד. כבר

 וז״ל, ק״ט ודף פ״א דף תדח ־תיין ונוקבא.
 ע״י נשלם שלא שעד ז״ל, הרב מ״ש א״כ,

 א״א. את לתקן התחיל לא לגמרי, להתתקן
 להתתקן ערתד^ין ומ״ש הכוללים. על מדבר

 על מדבר עתיק, התיקת גמר קודם ואדא א״א
 הוא מע״י, העלית שהפרצוף עצמו, וע״י א״א

 מעט, מעט עתיק (איצופי הי״ב כל המתקן
 עם להזדווג ויכול לגמרי, מתוקן הוא שכבר

 ע״י, פרצופי הי״ב כל להתתקן כדי נוקבא.
ששת). שמ עכ״ל.



מ׳ ח׳ פרין המלכים שער י״א שער נקודים היכל כ׳ היכלקסד

 ב/ מדרגה מהם וחסר מדרגות, ג׳ רק בהם
הנ״ל. לסבה בפנים אחור שהוא

 המדרגות כל היו שבהם זדן, ענין ונבאר
 הם זוין כי נודע הנה סדרן, וזהו הנ״ל,
 ולכן כנ״ל, מקומם שם כי דא״א, נה״י מבחי׳

 התחיל כאשר והארה, תיקון שום קבלו לא
 אדא דרך על כנ״ל, דע״י עלאה רישא תיקון

 לא זו״נ אבל כנ״ל, באחור פנים אז שחזח
 עד בהם, והארד, התיקון (להתתקן) התחילו
דא״א. דרישא התיקון שהתחיל

 דעתיק, רישא כי לעיל, נתבאר וכבר
 הראש. במקום למעלה, יחד שלו כח״ב נתקנו

 שלו חכמה כתר נתקן שתחלה בא״א, משא״כ
 בגרון, למטה שלו הבינה נתקן ואח״כ בראשו,

 בארי׳א. משא״כ הב׳, מדרגה בזו״ן נתוספה ולכן
 דא״א וחכמה כתר נתקנו כאשר כי והוא,

 אחור פי׳ בפגים, אחור להיות חזרו אז בראשו,
 בינה נתקנה וכאשר דנוקבא. פנים נגד דז״א

 פנים ר״ל, באחור, פנים בסוד חזרו דא״א,
 נדדי נתקן וכאשר דנוקבא. אחור נגד דז׳׳א

 נתקנו ואז דא״א חג״ת ת) נתקנו שאז דעתיק,
 זר׳נ חזרו אז שלהם, הראש שהם דאו״א, כח״ב
 תיקון בלתי נקודות בבחי׳ הם ועדיין פב״פ.
 מציאות היה אי או״א שנתקנו ואחר א) כלל,
 הכלים שהם ב) המלכים ז׳ ואז זדג, לתקן

 העלם הבריאה, בעולם למטה שנפלו שלהם,
 ושם עלאה, אמא בטן תוך באצילות המאציל

בע״ד- כמיש וכר, העיבור בסוד היו

ט פרק

 דק, המלכים בימי תחלה בו היה ז׳א י
החיצוניות, דאמא דנה״י דנפש מוחין ובתוכם

 ונפרדו, נשברו, ואח״ב התיקון, קודם כשנולד
 ירדו הכלים ודק למעלה, עלו דנה״י וד,אורות

בבריאה. למטה

 והיו ראשון, עיבור נתעברו ובתיקון
 כולם שהיו דו״ק, הכלים מעט מעט מתבררין

 לטובה, מתבררין הכלים בחי׳ וכל אמא, בתוך
 וכר נכנסין והיו לטובה המתבררים (סכ״י והיו

 הולד שהם המוחין, בהם נכנסין הולד) שהוא
 ונשארו הכלים, מן נתברר שלא ומה ג) עצמו.

 כשנולד ואז אמא, בבטן נשארו טו״ר, מעורבין
 הצריכין הכלים בחי׳ שנגמר לפי הזה, הולד

 דיניקה, מוחין נעשו ואז הנפש, כלי לבחינת
 מן כי כנודע הלידה, בעת האמצעים בנה״י
היניקה. זמן מתחלת הלידה

 הרוח, בחי׳ שהם כלים מתבררין ואז
 של הרוחניות ובתוכם ד) החלב בסוד ויונקים
 עד ונגמרין דיניקה, המוחין שהם הרוח,

 נה״י הנשמה, שהוא הגדלות חוזר ואז הגדלות.
 צריך] ואז [נ״א וצריך דאמא, ונה״י דאבא
 דיניקה, למוחין לבדם, האורות אל אחר בירור

 בנה״י דגדלות המוחין ויוצאין למעלה. העולין
 משנת שהם שנים, בז׳ ה) נכנסין והם הפנימים,

 כבר הראשונים למוחין כי והרי, כ׳. עד י״ג,
 הנ״ל, התיקון קודם של א׳, עיבור להם הקדים

 ראשון בעיבור ו) בה שנשארו עצמם הם ואלו
 בזמן ואז מאד. זה והבן התיקון, אחר של

 יוצאין ר״Tהל בעת בסופו ראשון העיבור
 אלא נכנסין דאינם דען דרוח, שניים מוחין

 אבל דיניקה, מוחין נקרא לכן היניקה, ידי על
 למוהין ואח״כ כנ״ל. עיבור להם שקדם ודאי

 בערך אך ג׳׳ עיבור היה דגדלות, שלשיים
מאד. והבן ב׳, עיבור אלא אינו היניקה

פקומוות ומראה הגהות
 (דפדי). בו נתקנו מוםיף נ׳א ת)
א׳ שער פ״א ח״א ש״ד, מבדש עי׳ א)

 JT'O הםווזץ ושער א׳ פרק אניך שער עי׳ ג)
סיא. ודא ה׳ ובמבדששער זדא

וד. ר סרק גייייז רפ*זז שער עי׳ ד) J(^ז
ושער פיז. אדו ושער ד. סרק לעיל עי׳ ה) זדן תקיז סדר בדרוש הקדמות בשער עי׳ ב)

ג נ׳א ו) ב׳. פרק דעיבורים ם״ז• עד פ״א מאות י״ב חלק תע׳׳ס • רל״ז, דף (סי). בה י׳



קסהפריו המלכים עשר י״א עשר גכודים היכל כ׳ היכל

י פרק

 י״א וענין הקטרת״ סמני י״א ז) ענין
 הם: 4תמ כי בס׳ ארורים וי״א עזים, יריעות

 דקדושה חיות בהם ויש תוגה״ קליפות י׳
 החיות הקדושה״ של בי״ם והנד״ להחיוחן.

 בלבד. לי׳ וגחשבין בתוכם״ אז נבלע שלד״ם
 אין כי בתוכם״ נבלע החיות אין בקליפה״ אבל

 ראשם״ על עומד אך בחול״ מתערב קודש
 וזהו לי״א״ נחשבין הם ואז להם״ מאיר ומשם

גורע. המוסיף כל
 הוא, הראשת תבא״ כי פ׳ של ארורים וי״א

ד והוא ומסכה״ פסל יעשה אשר ארור א״א״ מג

 עולם״ של בסתרו וארז״ל בסתר״ ושם וזהו
 האצילות תוד ומתלבש המסתתר א״א והוא

 תיבין״ י״ג בסתר״ תיבת עד יש ולכן כנודע.
 ואמו״ אביו מקלה ארור ואח״ב ת״ד. י״ד נגד
 ראשונות ה׳ נגד ארורים״ ה׳ ואח״ב או״א. נגד

 אחותו עם שוכב אתר ואח״ב ח״ג. חב״ד דז״א״
 נגד דנוקבא״ רישא ששם ת״א״ ת״ת נגד

 ביחד״ אחותו עם הת״ת״ הוא שם כי החזה״
 ועצמותן שושן והנה ראשונים. בה׳ משא״ב

אחוריים וד׳ ז׳ והם שמתו, המלכים בסוד נעשה
ת דאו״א״ ח)  י״א וכנגדו הקטורת. סמני י״א ה

 בזוד״ר כנודע בחצונים״ ע״ז בסוד עזים״ יריעות
■ יעו״ש. מות״ אחת

ת מקומות ומראה הגהו
ג׳. סרק הכלים שבירת שער עי׳ ח) תבא. פי פרשת הפסוקים שער עי׳ ז)

באר׳ם. תצ״ד. דף ז׳ חלק בתע׳׳ם עיי׳



שלישי היכל

שערים שני ובו הכתרים היכל נקרא זה היכל

הראשון השער
 פרקים ה׳ ובו עתיק שער

מ״ת א פרק

 כל נתקן איר ונבאר, נתחיל ועתה, ט)
 שהם הנ״ל, בחי׳ מב' הנעשה האצילות, עולם
 בחי׳ והם שמתו. המלכיב שהם וב״ן, מ׳׳ד.

 לבאר, וצריך החדש. מ״ה ושם דס״ג, הנקודות
 ומה מ״ה. משם עתיק שלוקח החלק הוא מה

 שיש לעיל, נתבאר כבר כי ב״ן. משם שלוקח
 ובאו״א. בא״א, וכעד״ז ונקבה. זכר בעתיק
 בחי׳ לו יש מ״ה שם כי ידעת, וכבר ובזו׳׳ן.
 של הנקודות שהם ב״ן, בשם וכעד״ז טנת״א.

 גם טנת״א. שהם הנ״ל, בחי׳ לד׳ נחלק ס״ג,
 דס״ג, הנקודות שהוא ב״ן ששם כמו כי דע,
 שם כך וכנ׳׳ל. י׳׳ס, שהם נקודות, י׳ בו יש

 ב׳ אלו מתחברים וכאשר י״ס, בו יש מ״ה,
 כנ״ל. ונקבה זכר בחיבור וב׳׳ן, מ״ה שמות

בי״ם. י״ם מתחברים הם
 (נ״א הטעמים ענץ תחלה, לבאר וצריך

 אמרו, בזוהר כי ודע, לי״ם. והתחלקות טנת״א)
 בבינה. ותגין בחכמה. ונקודות בכתר. שהטעמים

 י) זו״נ, נקראו שהם דאצילות, בז׳׳ת ואותיות
 י״ס בעניו הוא ההתחלקות זה כי דע, אבל

 הזה, בסדר מתחלקים שהם מ׳׳ה, של עצמן
 וא״א בעתיק מתחלקים אלו בהי׳ כאשר אמנם
 וזכור אחר, באופן אלא כך, סדרם אין וכו׳,

זו. הקדמה

 נכללין שניהן וא״א עתיק הנה פרטן, וזה
בע׳׳ה. כמ״ש דאצילות, בכתר

ב״ן, משם בירר עתיק כי ודע (הגה״ה,
 דב״ן, דחכמה וג׳׳ר דב״ן, דכתר ראשונות ה׳

 ומכל דב״ן, מז״ת כתרים וז׳ דב״ן, דבינה וד״ר
 נעשה דכורא, אמנם דעתיק. נוקבא נעשה זה

 הוא ומעמדן מצבן אמנם דמ״ה. כולו מכתר
 והנד. ואחור. פנים יש משניהן א׳ בכל כי כן,

 פני נשארו ואז אב״א, נדבקו והזכר הנקבה
 מגולים הנקבה ופני א׳, מצד מגולים הזכר
 הפנים ואז יחד. דבוקים אחוריים וב׳ א׳, מצד

 שנקרא הזכר, פני נגד אחור נעשה דנוקבא,
 א׳ פרצוף בחיבור זה כל ואמנם בערכה. פנים
זדן). הם ואחור פנים לבד,

 כתר בחי׳ מ״ד., משם לקח העתיק והנה
 של ה״ר לקח ומב׳׳ן הטעמים. שהם כולו,
 ועוד כ) הטעמים. בחי׳ כן גם שהם שלו, כתר
 וז׳ דב״ן, דבינר, וד״ר דב׳׳ן, דחכמה ג״ר לקח

כנ׳׳ל. דב״ן, דז״ת כתרים

 שהם חכמה, בחי׳ מ״ה, משם לקח וא״א
 דכתר תחתונות ה׳ לקח, ב״ן ומשם הנקודות.

ולמטה. שלו ה״ת מן שהוא ב״ן, של
 של ח״ב שהם האחרות, מבתי׳ גם והנה

 עתיק, מד,ם לעשות קצתם, מהם הובררו ס׳יג,
כנ״ל. חציו רק לקח לא הכתר מבחי׳ כי

בצמצום, ממש מחציתו שאינו [ונלעד״ח,
 עתיק כי פרצופים, שאר דרך על הוא רק

הציורים, משאר כנודע ת״ת, שליש עד לוקח

מקומות ומראה הגהות
םד.י״ם א׳ כל כי ידעת כבר כי מוסיף נ״א כ) נ׳׳ב. ענף סמיס עם בעיה נתבאר זה פרק ט)

(דסו״י). מעשר כלול ובמעה״ס פ״ג. ח״ג ש״ב במד׳ש עי׳ יז
י״א. אות לתקר׳ז אחרת הקדמה



קסזא׳ פר? עחיג פז<}י יי*כ שמי הכ.תרים היכל ג׳ היכל

ף גער הוא נכ״פ״ ת״ת שליש עד כי מו  פ
ג׳]. פרצוף ולמטה ומשם אחד.

 נמצא ג״ר. הם מהכמה. שלוקח רד. יה:ה
 נעשה ומהם ז״וג עצמה. לחכמה נשארו כי

 ותליא Tאח אבא וד.ר,0 שאמר יזה אבא.
 משם חכמה. של ולמטה מחסד כי בחסד.
אבא. מהחיל

 לה אין אמא כי באופן ד״ר. לקח ומביגד.
 אמא סוד. וזה הביגד.. של ולמטר. מגבורה רק

בגבורה. ותליא אחיד
 כל לו שיש עתיק. בחי׳ ביארנו הרי

 לקח וגם הדכורא. סוד וממנו דמ״ד., הכתר
 חזכמה vוג דס״ג] [נ״א דב״ן. דכתר ה״ר

 של בחי׳ ג׳ ומאלו דס״ג. דבינה וד״ר דס׳יג,
 חכמה לקח וא״א דעתיק. נוקבא נעשים ם״ג

 דב״ן ה״ר כי דב״ן. דכתר ור.״ת כולו. ממ״ה
 ולוקה דאצילות. חכמה הוא ואבא עתיק. לקח
 ב״ן ומשם תגין. שהם בינה. חצי מ׳׳ה משם

 לקחם הג״ר כי דב״ן. חכמד. של ז״ת לוקח.
 שבאצילות. בינה היא ואמא כנ״ל. עתיק

 ומשם תגין. שד.ם בינה. חצי מ״ה משם ולוקחת
 לקחם ד״ר כי דב״ן. בינה של ו״ת לוקחת ב״ן

 שד.ם מ״ד» משם אותיות לקחו ל) וזו׳׳ן עתיק.
ח שבו. ז״ת לקחו ב״ז ומשם דמ״ה. הז״ת  ח

p הם שגם דכ׳ן. הז׳׳ת אלו של הכתרים 
לעצמן. עתיק לוקחם

א׳. בחי׳ שהם לומר, בדברינו תטעה ואל
 כוונתינו אבל אחר. דבר הם שלוקחים ומד.
 עצמותו כל דאצילות. יומין עתיק כי הוא.

 ובחי׳ וב״ן. מ׳׳ה שד.ם אלו, בחי׳ מב׳ נעשה
 ובחי׳ דכורא. עתיק הנקרא הוא שבו, המ״ה
 וזכור דעתיק. נוקבא הנקרא הוא שבו. הב״ן
תשכח. ואל

 בו יש אצילות בעולם כי העולה, כלל
 הוא וחכמד״ וא״א. עתיק הוא והכתר י״ם.

 נה״י. חג״ת הם וו״ק, אמא. דדא יבינה, אבא.
 בחי׳ וכל ח״א. נוקבא היא ומלכות, ז*א. היא

 וב״ן. מ״ד״ בחי׳ מבח׳ עצמותן נעשד אלו,
מב״ן והנוקבא ממ״ה. הם הדבורים, בהי׳ וכל

בע״ד- לקמ זה כל יתבאר עוד כנ״ל.
 ונתחיל ונאמר. פרם דרד עתר. ונבארם

 הוא מי נבאר ותחלה יומין. עתיק ענין לבאר
 ע״א. דרפ״ח אדר״ז בתחלת הנה ע״י. הנקרא

 רישין ג׳ וכר. וגניז טמיר ע״ק האי וז״ל.
 דא מן לעילא ודא דא. מן לגו דא אתגלפין,

 הנזכר הע״ק זד. כי דע, הוא. והביאור וכר.
 מ׳ד״ משם הנעשה הזכר. על מדבר אינו כאן,
 מבתי׳ הנעשים ודא״א, דעתיק נוקבא על אלא

 המלכים של נקודות של דב״ן, הכתר מטירת
 לד צריכה היא כי זו. הקדמה וזכור שמתו,

 ודא׳א דעתיק הדרושים לכל האדרז^ בכל
 ע״ק. נקרא כולו. בכללות הזה כתר והנר. מ״ל.
מאד. זה וד.בן

 לב׳ מתחלק ע״ק. כללות שד.וא הכתר והנד,
 לע״י נחלק הנד. כי פירוש, ג׳. שהם 4חלוקוו
 לב׳ הוא גם נחלק הא״א גם ואח״כ ולא״א.
 וד,חכמה עצמו, א״א של שלו כתר וד,ם רישין.
 בא״זב שבו סתימתר. מוחא שהוא עצמו. דא״א

 רישין: ג׳ כולל הוא כאן, הנ״ל ע״ק כי באופן.
 של החלק וד.וא ע״י, הנקרא הוא א׳ רישא
 תתאין רישין וב׳ בע״ק. אשר העליון ראש
 לכתר הנחלק: א״» הנקרא הם בע״ק, אשר

 כולל שם הוא ע״ק כי עצמו. שבו ולחכמד.
 זה והבן שבו, ב״ן שם בבחי׳ ולא״א. לע״י
 נקודות מבחי׳ הוא כי ע״ק, נקרא ולכן מאד.
 עתיק נעשה ממנו אשר י״ם, שבכל הזקן כתר

 לבדו עתיק כי הזכר. מ״ד. בשם משא״כ וא״א.
 נעשה לא א״א אבל דמ״ה, הכתר מן נעשה
דמ״ד.. מחכמד, אלא

 ממנו שנעשד. מ״ד״ משם שלוקח מה וד.נד,
 שהוא עניינו, נתבאר כבר דכורא, עתיק בחי׳

 דע״י. נוקבא אבל דפד׳ת הטעמים שהם הכתר
 נקרא שהם שבג״ר. העליון הראש הוא אשר
 ספיקות בה יש הנה כנ״ל. ע״ק כללות דרד

 כדי ב״ן, משם שלוקח הבחי׳ הם מר. גדולות,
דעתיק. הנוקבא ממנו להעשות

 וכר. מתגלפין רישין ג׳ באדר״ז, וז״ש
שבד.^ התחתון ראש כי ואמר, ענינם וביאר

מכןומות ומראה הגהות
(ח״ס. אותיות שזעא כיח משס זית יקחו דאצילות זית הוא ניא י)



כ׳ »׳ פרר עתיל, שער י׳׳כ שער הבתרים היכל ג׳ היכלקסח

 החכרה בחינת שהוא דא״א, סתימאה מוחא הוא
 סתימאה חכמתא חדא, רישא וז״ש, שבו.

וכר. רתפתחא ולא אתגלייא, ולא דאתכסיא,
ע״ק, עלאה, רישא הוא ממנו ולמעלה

 עצמו הכתר בחי׳ והוא סתימין׳ דכל סתימאה
 בחי׳ להיותו ע״ק, נקרא הוא גם אשר דא׳׳א,
כתר.

רישין, דכל רישא הוא ממנו ולמעלה
אתיידע ודלא ידע דיא רישא, דלאו רישא

 זה והנה וכו'. רישא בד,הוא דהוי מה כלל,
 עליון שהוא למעלה, ממטה הג׳ הראש

 אמר ולכן דעי׳י, נוקבא בחי׳ הוא שבכולם,
 לפי רישא, בההוא דהוי מה אתיידע דלא

 מה דאתיידע ביארנו כבר דכורא, שבעתיק
 מה אבל מ״ה, משם הכתר שהוא ביה, דד,וי

יש תליתאה, רישא להאי ב״ן, משם שלוקח
 דלא וז״ש בע׳׳ה, כמ״ש ספיקות, כמה בו

רישא. בההוא דד,וי מה אתיידע
 ולא אמר לא למה לדייק, צריך ולכאורה

 שכבר משמע, א״כ רישא, האי הוי מה אתיידע
 ענינה, מה בעצמה, הרישא מציאת יודעין אנו

 הוא בתוכה, שיש מה אבל כנ״ל. הע״י שהוא
 על הוא וביאורו הוא, מה יודעין אנו שאין
 מן מברר הוא כי שם, אשר ב״ן שם בחי׳

 ב״ן, בשם שיש הכתרים) מן (נ״א הבירורין
 זהו אליו, נוקבא ונעשים עמו, ומתחברים

אליו. וחיברו ממנו בירר כמה יודעין, אנו שאין

מ״ת ב פרק

 הספיקות נבאר שטרם צריך, כל ותחלת מ)
שיש הנקבות, אלו ענין תחלה, נבאר האלו,

 וכר. בא״א הן בע״י, הן האצילות, בעולם
שיש לעיל, הודעתיך הנה כי הוא, והענין

 וזו״ן ואו״א ונוקבא, וא״א ונוקבא, עתיק בהי׳
 והוא, הנ״ל, הנקבות בענין חילוק יש אמנם

 בירור מבחי׳ והיא דינין, היא הנקבה הנה כי
 וא״א, בעתיק נקבה שם יצדק ואיך המלכים,

האדרות, בב׳ כנזכר הרחמים, תכלית שהם

 מורה ונקבה, זכר בחי׳ היות הנה כי ועוד
 כמו גמור, אחדות ואין ופירוד, מיעוט ‘עי

 בהרבה ראינו מצינו והנה לבדו. הזכר בהיות
 בהאי ע״ב. דקמ״א ובאד״ר בזוהר, מקומות
 וניקבא דכר א‘כלי ותקין שארי דאדם, דיוקנא

 מקומות בהרבה וכן בעתיקא. כך שאין מה
 אלא ונקבה, זכר בחי׳ התחיל שלא מצינו,
 ע״א, דר״ץ באדר״ז כנזכר ולמטה, מאו׳׳א

 שהוא דו״נ, ואשתכח אתפשט, חכמתא האי
 אתקיים כולא ובגינייהו אם, בינה אב, חכמה
 שאפי׳ אומרים, אנו איך א״כ וכר. בדו״נ

 היפך מצינו והגה נוקבא. בחי׳ יש וא׳׳א בעתיק
 בראשית פ׳ בס״ה ובפרט מקומות, בהרבה זה

 קרא, האי אמר העילות כל דעילת ע״ב, דב״ך
 עמדי אלהים ואין הוא אני אני כי עתה ראו
 דאתמר דו״נ, כגון בשתוף, אחד דאית וגר,
 ולא חד, איהו אבל קראתיו, אחד כי בהון

 אלקים ואין אמר ובג׳׳ב בשתוף, ולא בחושבן,
 אלהים, הנקרא הנוקבא, בחי׳ שהיא (א) עמדי
דין. שהיא

שתדע, צריך אלו, המאמרים ליישב וד.נה
אלא ונוקבא, דכר יש הי״ס שבכל בודאי כי

 הענין וביאור הם. איך במציאותן, חילוק שיש
 המיתה, עיקר בהם אשר זדן הנה כי הוא,

שמתו, המלכים ז׳ ענין היו בהם [הרי] כי
בפרצופים ונקבה, זכר בחי׳ בהם יש ולכן

 לפעמים, שתמצא ומה מחבירו. א׳ נפרדין,
כי אב״א, בהיותן אלא אינן מחוברין, שהם

השמש
עמדי. אלקים ואין אמר כך ובגין כמ״ש, דינין השאר שכל בד,דיא, מוכח הרי נ״ב, (א)

ח כת׳׳י, ע״ה בגוף הנוסח מצאתי וכן (א״ה, דכר בסוד הם העילות, כל על מעילת ח
ז׳׳ל). יוש׳׳ה בעל Tהחם של היא הנוק׳ כי הוכחה, יש משם גם ונוקבא.

ה טקוסות ומראה הגהו
 נ־ג. ענף פמ״ם עם גע׳זז נתבאר זד, םרק ם)

נ״ב. אות ח׳ חלק תע״ם



סכ׳ פרה עמיה «ער יי׳ג עער חכוורים היכל ג׳ היכל ס ק

 משמש א׳ וכותל יחד. דבוקים אחותהם אז
ם.Tלד.פר באחור נסירה וצייד לשגיהן,

 ולא ביטול, בהם היה אשר אדא. ואמנם
 בזו״נ שהיה כמו במועל, מיתה בהם היה

 כל ונקבה, זכר בחי׳ ג״כ בהם היה לכן כנ״ל.
דן. כדמיון פרצופים, ב׳ בבחי׳ פי׳ בפ״ע. א׳  ז

 שהם והוא עצום, היבור בהם נתוסף אבל
, פב׳׳ם יחד דבוקים ^  בלבד א׳ בכותל ח
 לא כלל, פירוד ביניד,ן ואין לשניהן, משמשת

 ובדרותן מתחברים, אכ״א שבהיותן זר׳ן, כמו
בהרבה שאמרו הסעם חהו נפרדין. פב״ם

 דר״צ, ובאדר״ז דס׳׳א, אחרי ם׳ בס״ד» מקומות
 לעלמין, דתרדיהו רעותא מפסיק לא או״א אבל

 דא אפסוק לא שריין, כחדא נפקין, כחדא
פסיק. דלא תדיר, זווגייהו ולכן דא, מן

 של הכתר מבחי׳ שהוא א״א, ואמנם
 וכנ״ל, ביטול, אפילו בו היה לא הנקודוו^

 דב׳׳ן הכתר של אחרונות ה׳ מן הוא ואמנם
 דנקודים, הכתר של בנה״י כי ונודע, כנ״ל.

to. (כלים) להעשות ירדו כאשר ביטול, קצת 
אלא זדן, בחי׳ היה בו גם pול לאו״זב מוחין

 וד.וא נוסף, וחיבור תיקון להם שנתוסף ג)
 שבו, ונקבר. הזכר אחד פרצוף היו ששניהן

 נתון ם) שבו. מ״ה שם בהי׳ כי זד.: באופן
 בצד .TO שבו, ב״ן שם ובחי׳ ימין. צד בכל

ש^.ם שבו. שמאלי  פרצוף בבחי׳ יחד דבוקים ו
 זכר הוא שהכתר בזוד.ר, נרש ענין וזהו א׳.

 נפרדת נוקבא בלי ר״ל. נוקבא. בלי לחוד.

 ונוקסב זכר שיש אומרים שאנו ומד, ממנו.
 מ״ד. של אלו, בחי׳ ב׳ בו נמצאים היות הוא

 זכר בחי׳ הם אשר ובשמאלו, בימינו וב׳ץ,
 נפרדין זר׳ן בו שיש לא אבל בכ׳׳ב^ ונקבד,

מאד. זד. והבן פרצופים. בב׳
לא״א, מלבישין או״א T* תביז׳ ומד.

 בא״א הדבר כן כי לשמאלו. חד. לימינו. זר.
 וצד דכורא. מ״ד. הוא שבו ימין צד עצמו,

 שהוא בע׳י, ואמנם נוקכא. ב׳׳ן הוא שמאל.
לא ששם הגקודיג^ של כתר של ודר טבחי׳

1.T. מ מעולם. כלל ביטול שום  זכר מוי׳ ל
 יחד נתערבו וכין, כדה שהם שבו, ינקבר.
 בפ״ע בימין זב״ז, יחד מעורבים ושניד.ן לגמרי,

 באד״ר ח״ש א״א. במו ואינם בשמאלו. וכן
 עתיקא בד.אי שמאלא לית ע״א, דקכ״ט

 הזכר בא״א בי והעגין, ימינא. כולא סתימאד.,
 ימין צד בע״י אבל בשמאל. והנקבד. בימין,

 א״כ שמאל, בצד וכן וב״ן. ממ״ד, בלול שבו
לשמאלו. ימינו בץ הפרש ואין הם, שדן

 באופן הוא שבו, וד.זכר הנקבר. כחי׳ אמנם
 בי פי׳, ואחור. פנום בחי׳ ב׳ שהם והוא אחר.

 בחי׳ בו יש שמאלו, צד ובין ימינו, צד בין
 ובזד. אחור. מצד ב״ן ובחי׳ פנים, מצד מ״ה
מאד. גדול נפלא חיבור הוא

 בעתיק שיש תמצא לא כי תבין׳ ובזה
 ולמטד^ ממנו חשאי בכל שיש כמו ואחור. פנים

 ומצד ״ד»0 לו יש א׳ מצד העתיק כי והעגץ.
 שבשם ודאי כי זד» באופן וד-וא ב״ן. יש השני
 פנים יש ב״ן בשם וכן ואחור, פנים יש מ״ר,

 דב״ן, באחור דמ״ח אחור דבוקיג^ והם ואחור.
 זו^ מצד rדב ופנים ז̂ר מצד דמ״ד, וד״פנים
 ומצד נרה, פני ונראין ניכרים זה שמצד ונמצא

 וב״ן דמ״ד. דשניהם והאחוריים ב״ן. פני זה
* בחי׳ ב׳ תור מבפני* לזה זה מבומים  פני

מ כלל, אחור בחי׳ בעתיק מתגלד. אין א״כ ל  ו
פנים. נקרא כולו

 לבדר עומד מ״ח שם אשר א״# אבל
* מצד ואחור זד» מצד הפנים לימינו,  וכן ז

 מצד וד.אחוריים זה, מצד דב״ן פנים בשמאלו,
 מצד הם וב״ן מ״ד. של הפנים שב׳ נמצא זד»
 האחר. מצד וב״ן נדה של אחוריים וב׳ א׳,

ואחור. פנים בחי׳ בו יצדק ולכן

 גם לפעמי* אומרים שאנו מד. ואמנם
 בחי׳ ב׳ על הכוונד. ואחור, פנים בחי׳ בעתיק

ט ואפי׳ ב״ן, בחי׳ כי ב״ן. ושל מ״ה של  ה«י
 בצד העומד הנרד- בערד אחור יקרא שלו.
נקרא זר. שמצד דמ״ה הפנים כי ממצ* אחר.

מקימודו ומראה הגהו̂ו
a נ״א Pt הקומות). (שעד א׳ בפרצוף ננלליס בב׳ ונקבה זנו בחי׳ נו אח 

ד. סרק הכלים שבירת שער עי׳ ם) הם שבו הזרץ אמגם נפרדים גםירים פדצושים
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 א', רצד העומדים דב״ן הפנים ובחי׳ פנים.
מ׳׳ה. שם בעח־ אחור נקרא

מ״ת ג פרק

 הנ״ל, הספיקות ענין לבאר עתה ונחזור ע)
 יעצמו שלוקח מה בבחי׳ בע״י, שיש שאמרנו

 בח־׳ שהם הנקודות, שהם ב׳׳ן, בחי׳ מחלק
 שאין אור שום לך שאין נתבאר, הנה המלכים.

 בשם כי ונמצא ומקיף. פנימי, בחי׳ ב׳ בו
מ״ה. בשם וכן ומקיף, פנימי יש ב״ן,

והוא, א׳, הצעה לך שנציע צריך והנה
 דכתר] ןנ״א דמ״ה, כתר של הוא הע״י הנה כי

 הזה, שבכתר הי״ס ואלו כנודע. י׳׳ם בו ויש
 שלם, פרצוף ונעשים ומתפשטים מתחלקים

דכורא. יימין עתיק שנקרא
ב״ן, שם מבחי׳ מברר היה הוא וכאשר

 הנה י״ם, בהם יש אשר כנ״ל, המלכים שהם
 דב״ן, כתר מבחי׳ ומחברו א׳, חלק מברר הוא
 א׳ חלק עוד מברר ואח״כ דמ״ה. הכתר אל
 עם ומחברו ב״ן, דשם דכתר החכמה מן

 שיברור עד כולם, וכן דמ׳׳ה, שבכתר ^כמה
 המלכות עם ומחברו ב״ן, משם העשירי חלק

ע״י. פרצוף בחי׳ יושלם ואז דמ״ה, דכתר
 חלקים איזה לידע הוא, בזה שיש והספק

 ואיזה דיליה. ברישא ומחברם מברר, הוא
 הוא כבר והנה בגופה. ומחברם מברר, חלקים

נעשה דעתיק, הכתר בחי׳ כי אצלינו, פשוט
 דכתר ה״ר בירור ומן דמ״ה, דכתר הכתר מן

 זה. אלא אחר בירור שום עוד כאן ואין ב״ן,
 כי והוא עתה, שנבאר מה הוא, הספק אבל

ב׳ בה יש האחת ובבחי' בחי׳, ב׳ כאן יעו
א׳. ספק בה יש ב׳, ובבחי׳ ספיקות.

 דשם המקיף שאור נאמר אם הא׳, הבחי׳
לו הוצרך לא גדלותו, רוב לסבת ב״ן,

 גדול מקיף אור כי דמ״ה, שם שיתקנהו
 נשאר הוא ולכן כנודע. הפנימי, מן ומעולה
 שם עם להתחבר יצא ולא בשרשו, למעלה

הוא בלבד, דב״ן הפנימי אלא כנודע, מ״ה

 עם נתחבר אשר והוא ולצאת, לחזור שהוצרך
מ׳׳ה. שם

 המקיף שאור נאמר אם הוא, הב׳ והבחי׳
להתתקן לבא הוצרכו ב״ן, של ואו׳׳ם

מ״ה. בשם ולהתחבר
 ספיקות ב׳ בה יש א׳, הבחינה כפי והנה,

 רק בא שלא שכיון נאמר, אם והם: אלו,
 רק בא לא מ״ה משם גם לבד, דב״ן הפנימי
 הוא שדשו אשר דב״ן הפנימי ואז הפנימי,
 של מקיף בחי׳ נעשה כנ״ל, דס״ג נקודות

 משם גדול ס״ג, שם לעולם כי דמ״ה, או״פ
ב׳׳ן שם כי ונמצא כנ״ל. א׳, בבחי׳ מ״ה

 ואם דמ״ה. פנימי אל מקיף נעשה הפנימי,
 ואדם א׳, או״מ עתה שיש נמצא כך, הענין

 נעשה דמ״ה, דכתר הכתר כי והוא לבד. א'
 דב׳׳ן דכתר ה״ר של ואו״ם דעתיק. בכתר או״ם
או״מ. אליו נעשה

שמשם והוא, אחר, באופן נאמר אם או
 לבד, הפנימי רק לבא הוצרך לא ודאי ב״ן
 נעשה ואז ואר׳פ, או״מ בא מ״ה, שם אבל

 ב׳ ונמצא, מקיף. בחי׳ ג״כ דב״ן, הפנימי
 לבד א׳ ופנימי דב״ן. וא׳ דמ״ה, א׳ מקיפים;

דמ׳׳ה.
 באו ב״ן משם כי נאמר אם הב׳, הבחי׳

 באו מ׳׳ה משם וכן ואדם, או״מ שניהם,
 דמ״ה מקיפים ב׳ ונמצאו ואדם. אדמ שניהם,

 נתבאת והרי וב״ן. דמ׳׳ה פנימים וב׳ וב׳׳ן.
 פ) ואיך דעתיק, דכתר בכתר שיש הספקות,

לבד. באורות רק בו, הספיקות אין
 והספיקות דעתיק, בחו״ב ספיקות יש עוד

 בכתר למעלה שיש הספיקות כפי תלויין, האלו
 האורות. בענין בין ספק, יש שכאן אלא דעתיק.

הכלים. בענין ובין
 שיש לנו, נודע כאן גם כי הוא, והענין

 דב׳׳ן בבחי׳ ואמנם דמ״ה. כתר של חו״ב בהם
 ראשונות ג׳ העתיק, לקח כי לנו, נודע ג״כ

 הוא, ופשוט דב״ן, דבינה וד״ר דב״ן, דחכמה
 א׳׳א דב״ן׳ בחו״ב שיש הכתרים בחי׳ אפי׳ כי

לעיל, כתבנו הרי כי כלל. דעתיק בכתר שיעלו

מר,ומות ומראה ה;הות
(ד,״ו). ואיר ל״ג נ״א פ) נ״ד. ענף ר פמ׳ עם ח יע נתבאר זה פרק ע)
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 דכתר מכתר אלא דכהיק, הכתר נעשה שלא
^ דכתר דפ״ד- ב  כל הרי כי והטעם״ ד
 הכל רגליו״ וער מראשו כולו, עתיק בחי׳
 TK וא״כ חו״ב. בערד כתר״ בחי׳ נקרא

 א״כ שבו״ בכתר יעלו חו״ב״ של הכתרים
 רעתיק״ בכתר עולין שאין ופשוט״ הוא פוכרת

׳ ולמטה. משם שהם וראי אלא
 חו״ב של הכתרים ב׳ אם הספק״ הוא ובזר.

 שאע״פ נאמר או רעתיק״ בחדב עולין דבין״
 הגרתים חדב בחי׳ הם עכ״ז כתרים״ שהם

 וא״כ שלו״ בתו״ב יעלו איד יא״כ עתי?׳ טבחי׳
 הזה״ וספק לבד״ דיליד. בגופא רק עלו לא
 דש האורות״ בבחי׳ בין הכלים״ בבחי׳ במ
 למטה כמ״ש שאלות״ פרטי כמד. אלו. בחי׳ בב׳

 ובחר׳ב דב״ן, דחכמה בחו״ב אמנם, כע״ד^
 שאינן הוז^ פשוט באלו דב״ן, דבינד. וחסד

 בחר׳ב דעתיק ברישא למעלה לעלות יכולים
דיליד- בגופיה שנשארו הוא ודאי דיליד.״

 הוא אשר דעתיק, ז״ת בענין ספק יש עוד
 וד״ספיקות דם״ד» דכתר ז״ת לד,ם שלקחו פשוט,

 שיש כתרים. ז׳ בחי׳ ב״ן משם לוקח אם הוא,
ת  שלד״ם, הבחי׳ שאר כי לאו. או רבץ, מ״
ת שכל סיון הוא, פשוט שבר״ם, חר׳ב אפי׳  ^לו
 בחי׳ רק אינם ״rדב התחתונים פלכים הז׳

 אפילו מלעלות הוא נמנע א*כ כנודע. גופא
 שבז״ת הכתרים בד הספק אבל דעתיק, בגופא
 הכתרים״ בחי׳ שהם שכיון נאמר אם דב״ן.
 עם ג״כ ולד״תחבר דעתיק, בגופא לעלות יוכלו
 דבינד. וחסד חדב ועם ״r» דחכמד. חו״ב
 בודאי דעתיק בגופא נשארו אלו אשר דב״ן,
בנ״ל.

 יעלו לא אלו, כתרים שד נאמר, אם או
 ואלו כלל, דיליד. בגופיו*. אפילו בעתיק, כלל

 ע״ר בכלים הן באותת הן הם, הספיקות
הנ״ל.

וד״וא, הנ״ל, כל אל טעם עתה וראד. וד״בן
 כל ממנו, העתיק שלוקח כיון מ״ה, בשם כו

 אשר נד׳ד.) שם של (נ״א שלימד. הכתר ספי׳
לדוכרא לו הספיק לכן כנודע. י״ם בר. יש

 ג״ן. פשם הנעשד. דיליה, הנוקבא אמנם דיליד-
 דכחר חספי׳ חצי רק כ״ן, משם לוקח ואינו
 הוא מוכרח א״ב לבד. שבה ה״ר שד.ם דבמ״
 ה״וו תמורות לתשלום אחרינו ממקומות שיקח

 רחכמה ג״ר יקח ולכן דב״ן, מכתר בו שחסרו
 דד*ת כתרים וד.ז׳ דב״ן, דבינה וד״ר דב״ן,

^rחמורת לשיעור יספיקו. הלואי אלו וכל ״ 
כנ״ל. ממנו שחסר דב״ן דכתר ה״ת

מין .יוT צ) אחרונים, הספיקות וכל  מ
 דחכמה וג״ר דב״ן, כתר ודר שהם ב״ן, בחי׳

 אחר שבכל וד״כתר דב״ן, דבינה וד״ר דב״ן.
 איד הספיקות׳ הם הבחי׳״ ובאלו דב״ן. מז״ח

 והמשכיל דעתיק. נוקבא י״ס במציאות יתחלקו
 החלוקים של הבחי׳ מספר״ עצמו כי יבין,

בזר- לר״יות שאפשר

סדת ד פרק

כללות, ייד הספיקות שבארנו ואחר ק)
 4שתח צריד ותחלד. פרטי. דרד שנבאר צריד

 הוא האורות. של בענין הנופלץ הספיקות כי
 דאחור, אור יש ואם אדמ, או או״פ יש אם
 הכלים בענין הנופלץ והספיקות דפנים. אור או

 פנים בחי׳ או לבד, אחור בחי׳ יש אם זשא.
יחד. שניהן או לבד,

 תלדן הכלים בחי׳ מ שתדע. צריד גם
 גם רבים, האורות אם כי האורות. בחי׳ כפי

 עיקר כל כי גדולים, שיד״יו צריכין הכלים
 בבחי׳ והעשותו הכלי, גדלות הוא. התיקת
 הכלי. ויתרחב האור, שיתמעט כדי פרצוף,

לסובלו. ויכול
 רק כלים, עתיק לקח לא ב״ן, מבחי׳ והנד.

 להיותן יספיקו לא ודאי וזד. דב״ן. מדרדכתר
 אחרים אורות שלקח כמו ולכן שבו. לי״ם כלים

 כלים שיקח צריד •p ב״ן׳ שם ספירות משאר
ב״ן. של ספי׳ משאר

 א״א כי וד.וא, א׳״ הקדמה שתדע צריד גם
האור הכאת ע״י אלא הכלים, בחי׳ להיות

tw ו&ראת p o
j ענף פפ״ם עס בע״ה נתבאר זד. פרק ק) (ה״ו). אזזרוניס ל׳יג נ׳א צ) n
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 מתולדת כלי, בחי׳ נעשה ומשם באו״ם, מקיף
זה. וזכור ההיא, הכאה

 הנקרא נג״ר, שיש הספיקות לבאר ונתחיל
 שהספיקות נתבאר, כבר הנה דעתיק. רישא

 בא לא אם הוא, א׳ הבחי׳ בחי׳: בשני נתחלקו
 או״מ ונעשה ב״ן, שם של לבד או״ם רק
 ב׳ יש זו בבחי׳ והנה דמ״ה. פנימי אור אל

 הוא דב״ן, דכתר שאו״פ נאמר אם חלוקות:
 דמ״ה, שבכתר כח״ב אל מקיף׳ נעשה לבדו
 שמספיקין ודאי הוא, כך ואם פנימי. הוא אשר

 שכבר אע״פ כי דעתיק, הראש לכל אלו אורות
 הזה, בראש דמ״ה דכתר כח״ב בו יש ר)

 שלו מקיף בחי׳ הרי כי לו, יספיק ש) עכ׳׳ז
 כנ״ל, דב״ן הכתר פנימית בחי׳ אלא אינו,
 המקיף. האור מן גדול אר׳פ ת) יהיה לא וא״כ
 הב' של האורות, ב׳ הוצרכו לא א) זה וכפי

בכאן. לעלות דב״ן דחדב הכתרים,
שלהם, הכלים של האחוריים בחי׳ אבל ב)

 באן שאין לפי דמ״ה, דכתר בחו״ב עלו וע
 יש לא שכאשר כלל, כלי שום דמ״ה, בחדב
 ומתהווד, נולד אינו בזה, זה להכות ואו״מ אדם
 מקיף בחי׳ שיש אע״ם וכאן כלל. כלי בחי׳

 אינו הזה, מקיף עכ״ז, דמ״ה, ופנימי דב׳׳ן,
 לפנימי מקיף שנעשה אדפ, אלא או״מ, בחי׳

 ולכן ממ׳׳ה, כלי להוציא יטל ואינו דמיה,
 הכתר כלי של האחוריים אותן לעלות הוצרכו
 עלו לא שלהם האורות אבל דב״ן, דחר׳ב
הנ״ל. ישעם

אא״ג, הוא, זה ספק של הסימן והנה
 ג) שהם כלים, וג׳ או״פ. וא׳ מקיף. א׳ פי׳:
דב״ן. חו״ב של כלים וב׳ דב״ן, ד) דכתר כלי

 מקיף היה שג״כ נאמר אם והוא, הב׳ ספק
 וב׳ דמ׳׳ה, א׳ אדפ שיש עתה ונמצא דמ׳״ה,

 פנימי אור עוד דמ׳׳ה, מקיף הוא א׳, מקיפים:
דמ״ה. מקיף אל מקיף נעשה אשר דב״ן,

או״מ, עם אר׳פ שישתיוה צריך, זה וכפי

 דחו״ב כתרים ב׳ של אורות ב׳ שיעלו והוא
 אלא אינו וזה דעתיק, בחו״ב למעלה דב״ן,

 יהיה ועי״ז לבד, אחוריים בחי׳ של האורות
מקיף. כמו ג״כ מרובה או״פ

 ב׳ של הכלים של אחוריים בחי׳ וכן
 יעלו דב״ן, דחר״ב הכתרים בב׳ הנ״ל, האורות

בבהי' הם שגם •מלהס׳ האורות חלק עם
אחוריים,
 בי :פי' בג״ד, הוא זה, ספק של וסי׳
 כלי שהם כלים, וד' פנימים, וג׳ מקיפים,

 שכבר לפי דמ׳׳ה, כתר וכלי דב״ן, דכתר דה״ר
 מתייךיד ידו על אשר ואו״פ או״מ למ״ה, יש

כנ״ל, דאחוריים כלים וב׳ הנ״ל. הכלי
באלו כי והוא, א׳, ענין לידע וצריך

 עליית בעניין בחי׳ ג׳ יש הנ״ל, הספיקות
 אם הוא, הא׳ כנ׳׳ל: בעתיק דב״ן חו״ב אורות

 אז והנה לבד, פנים בחי׳ של האורות עלו
 עצמו. דמ״ה דכתר חדב עם מתערבים הם

פנים. בתי׳ הם שגם כיון
 אחוריים בחי׳ רק עולין אינן אם אמנם

דכתר חדב עם שיתערבו א״א אז שלר׳ם,
 אמנם פנים, בחי׳ שאינם כיון עצמו, דמ״ה

 האחוריים ואלו פנים, בחי׳ יהיו דמ״ה האורות
 הנ״ל הפנים אל אחוריים בחי׳ יהיו העולין,
דמ״ה.

בבחי׳ שניהן שעולין ג׳, בחי׳ הוא ואם
 הפנים ואז האחוריים, ובבחי׳ הפנים ה)

 נשארים ואחוריים דמ״ה, אורות עם מתערבים
 ודאי דב״ן, הכתר בחי׳ אבל להם, אחור בבחי׳

 בחי׳ ג׳ והנה דמ׳׳ה. כתר עם שמתערב הוא
הספק בזה מהם א׳ נתבאר כבר הנ׳י׳ל, אלו
 בשאר יתבאר האחרונים, בחי׳ וב׳ הב׳.

הספיקות.
 אם והוא ספיקות, ג׳ בה יש הב׳ הבחי׳

 ג״כ, דב״ן שניהן ואדמ אדפ שבאו נאמר
ב׳ שיש נאמר אם א׳, ספיקות: ג׳ הן ואלו

מקומות ומראה הגהות
(ד,יו). דעתיק רישא בפנימיות מוסיף נ״א ב) (דפו׳׳י). כבר כי נ״א ר)
(כיי). דנתו־ דה״ר כלי נ״א 0 (דסו״י). ובזה ניא ש)
ד. ס״ג ח״א ש״ג מבו״ש עי׳ ד) (דפו״י). היה לא ונ׳׳א יהיה. שלא כדי נ״א ת)
(דפר׳י). הפנימית נ׳׳א ה! (כ״י). זה וכפי ל׳׳ג נ׳א א)
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r וא׳ דמ״ה. א׳ מקיפנו׳ אורות a i• או״פ, ובי 
 שיעלו צריד אינו וכס״ז דב״ן. וא׳ דמ״ה. א׳

 שהרי דב״ן, דתדב כתרים ב׳ של האודות
 הסקיפינ^ כמו רכים, כ״כ הם פנימים האורות

 והטעם שתלו, שצריך הוא כלים בחי׳ אמנם
 ג1דם״ או״פ לקבל דמ״ד» בכלי כה שאץ לפי
 ניחא, שלו בכלי ואור אור כל יד,יה אם כי

 ואור רמ״ד- אור מקבל דמ״ה, הכלי עתה אבל
 יכולת ואין שניהן, מקבל רב״ן, הכלי וכן דב״ן.
 שהוא ב״ן של אדם לקבל מ״ד» ^ בכלי

 הכלים ע״י זד- הכלי שיתגדל צריך ולכך ג1ם״
 שכל צריך וא״כ ,rדב חדב של כתרים של

 אבל למעלה, יעלו דאחור דפנים כלים מזי׳
 רעתיק, בגופא למטה ישארו ו) שלהם האורות

כנ״ל. בראשו שם לעלות בהם צורך אין כי
סקיפים, אורות ב׳ פי׳ בב״ו, הוא סימן

 ודמ״ד- דב״ן כלים שהם כלים׳ וו׳ פנימים, וב׳
 כתרים רב׳ כלים, רב׳ אחוריים, וב׳ פנים, וב׳

דב״ן. דהדב
 אולי כי פי׳: בד״ד. סי׳ הוא הב׳, הספק

 של הפנים רק למעלד- שיעלו הוצרך לא
 pוהםי (א) דב״ן. דחדב הכתרים רב׳ הכלים
 דמ״ד- א׳ פנימית ד׳ מקיפי* ב׳ פי׳: בד״ד,

 דב״ן. דחדב כתרים, רב׳ או״פ, וב׳ ,rדב וא׳
 הפני^ בחי׳ וב׳ ורב״ן, דפ״ה ב׳ כלים: וד׳
הנ״ל, (דחו״ב) כתרים רב׳ הכלים על

 [כפי] א׳״ בספק לפעלה למה וא״ת,
 ואחוריים פגים של הכלים שעלו ז) שאפרנו
 שלהם האותת עלו שלא אפרנו) (ג״א ואמרנו

 הכלי^ של הפנים שעלו אפרו וכאן ח) כלל,
 עפהן. עלו רפגי» שלהם האורות שגם ואמרנו
 ה«ים בהי׳ שעלו פיח אי' בססק כי וריענמ,

 האודות שיעלו אפשר אי הכלי* של ואחוריים
פי לפט* פהציתן וישאת לפעל* מחציתן

 דעתיק, דרישא בכלי פח אין כול* לעלות הנה
כ בו לסמל  אור. שום עלה לא ולכן אורו* כ׳
 לבד, הכלים של הפנים עולים כאשר אמנם
* כספק כנזכר  אורותיהם שיעלו אפשר אז ז
 מועטים כי לסובל* דעתיק הראש דוכל עפד,ם,

הם.
 אם והוא עת* שנכתוב הג׳ בספק וכעד׳ז

 אודותיהן שגם אפשר הכלים, של האחוריים עלו
 עלו אם משא*כ ה* מועטים כי עפהן, עלו

 כל יעלו אם שאז הכלי* של והאהוד הפנים
 לטובל* הראקז יוכל לא יחד, עפהם אודותיהן

 אפשר. אי ג*כ פוזציתן, שיעלו נאמר ואם
לפט* מלם נשארו ולכן כנודע,

 והוא בד*ד, שסימנו ג*כ הוא הג׳, ספק
 במקום והוא אחר, שינוי שיש אלא הנ״ל, ע״ר

 הפנים עלו אם הנ*ל, הב׳ בספק לנו שנסתפק
 הנה דב״ן, דהו״ב הכתרים רב׳ הכלים של

ו לא אם לנו, נסתפק עתה  האחוריים אלא ^
 הרי והנה כג״ל. ואורות שלה* כלים לבד

הספקו* כל נתבמ*
 כי והו* לפעל* פ*ש שנבאר צריך ועתה

 שעלו שאפשר ואופרי* מסתפקים אנו כאשר
 אל דב׳ץ, רחו״ב כתרים רב׳ האחוריים בחי׳

 נשארו שלהם הפנים מזי׳ כי לוסר. תטעה
 א*א. זה דפר כי רעתי* בגופא לפטה

 שז» והפנים בריש* לפעלה יעאי שהאחוריים
 צ׳ל ואמנם פגופ* לפטה יהיו פעולים, יותר

 באדא שהוא פפקוס* נשארו הפנים שמזי׳
עצמ. לצורך

 שהאזזוריים לומר, הדבר קשה עדיין וא״*
* ופנים דעתיק, ברישא יעלו מי  או״א הלא ב

 תשובה. לזה וי״ל דעתיק. מגופא גרועים
כאן שיש אחרו* תמיהות יתורז ובכללה

הש&ש
 הפנים ג*כנבהי׳ שלהם שאורות ממצא רעתי* והדה בגווי נמצא זו (ההגזדה נ*ב (א)

שאח שלהם ואחוריים כת״י) דעתי* ברישא לפעלה עלו שלהם בגופה לפטה נ

 (ושדי). נשארו נ׳א ו)
(רפד* שאויי נ״א ז>

MDipD mnm זזנהווו
שוו שמלי שאפרנו הכי כספק וכאן נ*א ה)

(רפד*



ה׳ ד׳ פרי, עתיק שער י״כ שער הכתרים היכל ג׳ היכל<ןעד

 בחי/ יש כי נת״ל, הנה ט) האלו. בספיקות
 בחי', ויש מהאחוריים, מעולים שהפנים

 שאור בערד כי הפנים: מן מעולים שהאחוריים
 כי נמצא פב״פ, לחזור המחברם הוא הפנים

 האחוריים של שהאור ובערך גרול. הפנים אור
 הפנים אור אבל העיקרי, פרצוף כל בונין הם

 האחוריים אור לכן פב״פ, להחזירו רק אינו
הפנים. מאור גרול

 נכריע אלו, בחי׳ ב׳ שיש כיון והנר״
 בחי', ב׳ אלו כאשר הוא, וראי כי ונאמר,

 שאור ודאי אז ביחד, באים ואחוריים פנים
 על תוספת, בסוד בא שהוא לפי מעולה, הפנים
 ונתוסף נתרבה וזה האחור, אור כבר לו היות
 ב׳, בספק אמרנו ולכן פב״פ. ומחזירם עליו,

 בראש, למעלה עלו הפנים שאור לומר שאפשר
 אבל דיליה, בגופא למטה נשאר האחוריים ואור

 האחור בחי׳ רק בעתיק בא שלא הג׳, בספק
 י) יבואו, הפנים בחי׳ שגם לומר אין אז לבד,
 הם הרי דא״כ דעתיק, בגופא למטה ויהיו

 והאחור למטה, הפנים יהיו ואיך מחוברים,
 האחור ואור באו״א, הפנים נשאר לכן למעלה.

 יחד מחוברים שאינן שכיון בעתיק, יעלה
 גרול האחור, שאור הוא, ודאי א׳, בפרצוף

 נתוסף לא הפנים אור אם כי הפנים, מאור
 וקטן גרוע הנה לבדו, שיהיה אלא האחור על

לאו״א. נשאר לכן האחור, מאור

 שכבר יהוא ספק, לי נשאר הכותב ולי מ״ק
 העתיק, לוקח אינו ס״ג, של הכתר שמן למדנו,

 שכולם נאמר אם ספק, יש ולי כנ״ל. ה״ר רק
 או לבדו. דמ״ה שבכתר כתר עם נתערבו,

 בחי׳ שהם כיון אורות, הה׳ שאלו נאמר, אם
פרצוף ונעשו ונכפלו גדלו אח״כ אחד, פרצוף

 י״ס נגד אלו, ספירות הי׳ היו ואז מי״ס, אחד
ע״כ. מ״ה של דכתר

מ׳׳ת ה פרק

 ברישא שיש הספיקות, נתבאר והיי כ)
 ז״ת, של כתרים׳ ז׳ בחי׳ נבאר ועתה דעתיק.

 שאפשר לעיל, ואמרנו שמתו. מלכים שהם
 כפי דעתיק, גופא בהי׳ ואמנם בעתיק. שעלו

 ימשך דעתיק, רישא בענין הספיקות שיהיו מה
 מבחי׳ דיליה, בגופא למטה, שנשאר, מה ממנו
 דעתיק, ברישא שעלו מה כפי כי דב״ן, חו״ב
 בגופא למטד. שנשאר מה ל) יוודע עד״ז

דב׳׳ן. חוי׳ב מבחי׳ דיליה,
 צריך דב׳׳ן, דז״ת הכתרים מבחי׳ אמנם

 והנה בד,ם. הנופלת הספיקות כל עתה, יבארם,
 אא׳׳ג, שסימנו א׳, וספק הא׳׳ הבחי׳ כפי
 דחו״ב דאחור האורות נשארו (א) אז הנה

 ז׳׳ו^ שהם דעתיק, בגופא למטה מ) דב״ן
באו״א. נשאר הפנים ואור

 אור כי שם, בהסתלקותם מקומם, וזה
 דעתיק, בחסד הוא דב״ן, דחכמה דכתר האחור
 שבו. חג׳׳ת שהם אמצעית, הג׳ אל מאיר ומשם
 בנצח הוא דב׳׳ן, דבינה דכתר האחור ואור

שבו. נה״י שהם ג״ת, אל מאיר ומשם דעתיק,
 עלו שלהם שהכלים אע״פ כי דע, ואמנם

 האורות אלו הנה כנ״ל, דעתיק ברישא למעלה
 הכלים, אל הארה ומשלחין ממשיכין שלהם,
להם. להאיר למעלה, ממטה

 הם דב״ן, ז״ת של הכתרים אלו והנה
 והב׳, שבו. בחסד הא׳, דעתיק: בז״ת מתחלקים

 שהוא הז׳, עד עד״ז, בכולם וכן שבו. בגבורה
חר׳ב חלוק סדר על נתחלקו ולא שבו. במלכות

השמש
 נשארו דב׳׳ן דחו״ב דכתרים דאחוריים דב״ן דכתר ראשונות החמשה נ׳׳ב, (א)
וכר. והאורות לגיד, מאירים דעתיק, שברישא

מלוומות ומראה הגהות
(דסרי). יודע נ׳׳א ל) ר. פרק הנקודים שער עי׳ ם)
דב׳׳ן דחרב דאחור האורות ל״ג ניא ם) (דפר׳י). א׳׳כ דעתיק בגופא יאיר נ״א י)
(דפר׳י). נ-ו. ענף פם״ם עם בע*ח נתבאר זה פרק כ)



ימהוד פר? מתי? «מר י״פ פזמי חכתרים חיפל ג' היכל
 בחסד דג״ן חכמה av שבהם׳ ג״ר להיות .rדב

 בנ«ח דב״ן בינה עם שלהם וד״ת דעתיק,
 דכתרים שהאורות לפי הו>^ יהטעם דעתיק.

 בכלים למעלה. מלמטה מאירים הם דב״ן חו״ב
 אלו ואם כנ״ל. דעתי? ברישא שעלו שלהם

 כתרים Tע ג״כ מחולקים יהיו כתרים השבעה
 למעלה, שלהם אור גם יעלה כנ״ל, דב״ן הו״ב
 נפרדו ולכן במקומם. למטה אור חסירי ויד.יו
הנ״ל. ע״ד

 להבירו מאיר כ״א אלו, כתרים ז׳ כי ודע,
 מאיר ההסד כיצד; הקוין, ובדרו ממנו. הקטן

 וכעד״ז ההוד. אל מאיר וגבורה הנצח. אל
השאר.

אז, הנה בג״ד. שסימנו הב׳, הספק וכסי
 דב״ן דחו״ב דכתרים דאחור האורות עלו

 מאירין המה ועכ״ז, דעתיק, ברישא למעלה
 דעתיק. בגופא קוין, בדרך למטה נ) מלמעלה

 בז״ת מתחלקים הם הז״ת, של כתרים הז׳ והנה
 דדך בזה זה מאירין והם הנ״ל, ע״ד דעתיק

כנ׳׳ל. קוין
 שד״אורות אא״ג, בספק למעלה וד.נד,

 מאיריו היו ומשם למטה, היו דב״ן דחו״ב
 להאיר כה בהם היה לכן שלר.ם, בכלים למעלה

 בזה זה שיאירו כה. בהם ולתת כתרים. בז׳
 לד׳איר שכוונתן להיות אמנם כנ״ל, קוין דרך

 הז׳ את לקבץ כה בהם היה לא לבן למעלה,
 כנ״ל. ובנצח בחסד שלהם, במקומם כתרים

 לכן למעלר״ האותת אשר בג״ד, בספק וכאן
 ובנצח. בחסד כתרים ז׳ לקבץ כה בהם• אין

 שעומדין אע״ם הנ״ל, שהאורות לפי ואמנם,
 הן לכן למטה, הארתן משלחין עכ״ז למעלה,
 שיאירו כה בהם ונותנין כתרים, בז׳ מאירין

כנ״ל. קדן. בדרד בזה, זה
בב״ו, שסימנו הא׳, הספק כסי הב׳ והבחי׳

 נשארו דב״ן דחדב דכתרים האורות אז הנה
 אחור, ובחי׳ פנים, בחי׳ דעתיק: בגופא למסד.

 בחסד חכםד» כתר הנ׳׳ל, ע״ד ומתחלקים
 איבן ועתה דעתיק. בנצח Hבינד וכתר דעתיק.
שלהן, בכלים למעלה, ממטה להאיר צריכין

 למעלה יש שכבר לסי דעתיק. ברישא עלו אשר
 pש וכיון להנס ומסטיק פנימים, אוחת ב׳

 לד,איר גדול, וכה גדולה, הארה לו« יש הוא.
 בחסד ג׳׳ר, עמדים ולקבצם הכתרים, בז׳

 ע״ד מאירין וד,ם דעתיק. בנצח וד״ת, דעתיק.
 חג׳ כי ור.וא שם, אשר עצמן חדב כתרי

 שמצו^ והד׳ אמצעים. בג׳ מאידין שבחסד.
בד״וב מאירין הם

 שאז בד*ד, שסימנו הב׳, הספק ובסי
 ברישא עלו דפנינ^ דב״ן דחו״ב שלד.ם האורות
 למסה נשארו דאחור, שלהם והאורות דעתיק.
 ואור בחסד, החכמה כתר אור דעתיק, בגופא

 שעלו הפנים אור ואז כנ״ל, בנצח הבינה כתר
 עד קדן, דרד מתפשט הוא הנד, עתיק, בראש
 בדיד מתפשט חכמד, כיצד; זה. באופן למטד.,

ד ומאיר ימין, קו י  התפשטות בבחי׳ הקו. י
 ממקומה בעלמא האוד■ ואינה ממש, עצמר,
 הקו דרד הבינד- מתפשט ג״כ עד״ז לבד.

 קו דרד מתפשט ומ״ה, דס״ג והכתר השמאל,
האמצעי.
כתריס: בז׳ ספיקות ג׳ נמצא, זח וכסי

 אחד כל עומדין שהם נאמר. אם הוא, הא׳
 הב׳ עומדין אם או דעתיק. בז״ת במקומו יאחד

 בנצח אחרונות והד׳ דעתיק. בחסד שבהם,
 של האורות כל שעומדין דרן על דעתיק.

 כיון נאמר, אם או דב״ן. דחו״ב האחוריים
 כנ״ל, למטר, ממש שאזם הפנים Tא שמתפשט

 ולכן האחוריים, עם להתחבר צריכין אין א״כ
כנ״ל. במקומו עומד אחד כל

 העליונים, הפנים שאור כיון ספק, יש גם
 הם גם א״כ קוין, דרד למטה עד מתפשטין

ד מאירין  שהם נאמר, אם או לזה. זה קוין די
 למי זה אלא קדן, בדרן■ שלא לזה, זה מאירין
בספק. הם והדברים ממנו. למטר. שעומד

 אשר בד״ד, ג״ב שסימנו הג׳, הספק וכפי
 למעלה עלו דחדב האחור של האורות אז

 למסה הם הפנים אורות אן■ דעתיק■ בראש
 0אע* האוער, האורות ואמנם כנ*ל, באדא
סאירין הם ממקומם עכ*ז למעלה, שעלו

 םקו&וו» ו«ר«ח חנהווץ
(זשרי). ממנו נ״א )1



 שער הבתרים היכל ג׳ היכלקעו
שער י׳׳ג שער

 אלא הנ״ל, ע״ד קוץ, בדרך שלא בז״ת, למטה
 ובינה אמצעית. בג' ממקומה מאירה חכמה

בד״ת. ממקומה, מאירה
 הוא, א׳ הפסדות: ב׳ יש עתה והנה
 מעלה,‘' הם שאפי׳ ועוד למטה. אינם שהאורות

 הארה אין וע״ב קוין. בדרך מאירין אינם
 מתקבצין אינן ולכן כתרים, הז׳ אל גדול וכה
 שאינן ועוד דעתיק. ובנצח בהסד הנ״ל, <נ״ד

 הארה בחי׳ וזכור זע״ז. רק קוין, דרך מאירין
 לעיל פירושו ונתבאר עניינו, מה קוץ דרך

ב/ בספק ב׳ בבחי׳
 מפי ששמעתי הספיקות כל נתבאר והנה

 ותכלית, קז לאין ספיקות יש ועוד זלה׳׳ה. מורי
 אלו כפי גם אליהם. זכיתי ולא חקר, ואין

 בשאר אלו כפי ג״כ •פלו בעתיק, אשר ספיקות
 לוקחים או״א אם בזה: והמשל אצילות. סדר
לא. או דב״ן, דחר׳ב פנים

 אלו כל שלסיבת זה, מכל העולה כלל
 דלא רישא יומין עתיק נקרא הספיקות,
בו. יש בחי׳ מה נודע אץ כי אתיידע,

 הוא גם נסתפק ע״ה, הנביא ישעי׳ והנה
 בצחצחות והשביע רמז, ואליהם הספיקות, באלו

 חד, צח ויחי, ס) פרשת בזוהר ודרעזו נפשך.
 ספק הדבר היה כי הוא, וביאורו תרין. צחות
 צחות, ב׳ או א׳, צח בעתיק יש אם אליו,
 וזכור בעתיק, הם הצחצחות בחי׳ כי כנודע

 א׳, צח לקח אם ספק, יש והנה זו. הקדמה
צחות. ב׳ או

 מורכב שעתיק בארנו כבר כי הוא, והענין
 גימטריא שהם וב״ן. מ״ה, :שהם בחי׳, מב׳

 שאין לומר, אפשר והיה הכולל. עם צ״ח,
 דמ״ה, וכתר דב״ן, כתר רק דעתיק, ברישא

 חר׳ב עולין שג״כ נאמר, אם או א׳, צח והרי
והרי דמ״ה, חו״ב עם מתחברים והם דב״ן,

 ה׳ סדק עתיק שער י״ב
א׳ סרק א״א

 יתבאר ואו״א, א״א ובענין צחין. ב׳ וד׳ם א׳, צח
יותר, עתיק ענין

 שעולים ביארנו, כבר כי אודיעך, מ״ק
 עם ומתחברים דעתיק, ברישא דאר׳א האורות

 ואין אחור, רק עלו לא והם עצמו, דמי׳ה הו״ב
 או״א ושל פנימי, נעשו מ״ה של רק מתערבין,

 פנימי שניהם כשעולים כן גם ואחור. חיצון
 מתערבים, הפנים אז למעלה, ואחוריים
 וכתר דס״ג הכתר אך חיצונים. נעשי ואחוריים

ההגה״ה. ע״כ תמיד. מתערבים דמ״ה

שני שער

פרקים י״ד ובו א״א שער

מ״ת א פרק

 אחר נתקן אשר א״א, תיקון ונבאר ע)
 מבחי׳ שנעשה פ) נת״ל, הנה יומין. עתיק
 ה׳ ומן דמ״ה, נקודות בחי׳ שהם דמ״ה, חכמה

 ונקבה, זכר כולל והוא דב״ן. דכתר אחרונות
נ^״ל. בשמאלו וב״ן בימינו, מ״ה

 כי זה: באופן לע״י, מלביש הוא והנה
 א״א, תוך שיתלבשו אפשר אי דעתיק, ג״ר הנה
 נשארין ולכן אורם, לקבל אפשר אי וגם

א״א. אל מקיף לבחי׳ עומדין והם מגולים,
א״א. תוך מתלבשין לבדם, דעתיק והז״ת

 לחג״ת מלבישין דא״א, כח״ב כי זה: באופן
 דעתיק. לנה״י מלבישין דא״א, וז״ת דע״י.
 דעתיק, בנצח יש פדקין ג׳ הנה כי זה, באופן
 ונצח צ) חסד תוך מתלבשים קדמאין, וב״פ

 מתלבשין דעתיק, Tדה קדמאין ב״פ וכן דא״א.
 פרק ק) ונשארו דא״א. והוד גבורה תוך

 מגולין דעתיק, דהוד ופ״ת דעתיק, דנצח תחתון
בבריאד״ למטה נשארו ואלו התלבשות, בלתי

מרןומומ ומראה הגהות
שי״ד. אית ויקהל ובסרשת תקייב אות ס>

ענף!נ'ז. ספ״ס עם בע״זז נתבאר זה סרק ע)
קכ״ג. דף הקדמות בשער ועי׳

וב׳. א׳ סרק אר׳א שער פ)

ו1,ן
 ושער פ״ד המלכים ושער ז׳. פרק לקמן עי׳ צ)
ד׳. פרק וזו״ן או״א הולדת

 ועי׳ ע״ז ח• הקדמות שער עי׳ ק)
 פנימי באור מ״ב אות ה׳ חלק ע׳׳ס בתלמוד

וראד. ד״ה
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הבריאה. לפולם שם להאיר כדי האצילות. תחת
 שעומדין בהמה, דדי ב׳ כדמיון הם ואלו

 א״א של הבחי׳ אלו כל אשר הרגלים, אצל שם
רנ, ואדא  בעת נתקנו) שהם (נ״א כשנתקנו וז

 והתחילו בבריאה, שם למטה היו שנאצלו,
 ואחר בהמה, דדי בחי׳ מב׳ תחלד. וינקו לעלות,

 בע״ה כמ״ש אדם, מדדי וינקו יותר, הגדילו כך
ז״א. תיקון דרוש בתחלת

 ת״ת חוץ מתלבש עתיק, של יסוד והנה
 ודע, מסתיים, הוא ושם החזה. ר) שד דא״א

 ואע״פ וה״ג, ה״ח שם יש דע״י, ביסוד בי
 וא״כ כנ׳׳ל, וב״ן מ״ה שד.ם זו״נ, הוא שעתיק

 מצד וה״ג ה״ח בו .Tשיה הראוי, מן היה
 חו״ג, באו״א שיש ע״ד הנוקבא, מצד וכן הזכר,
 והנקבה הזכר ששם, לפי אבל, במקומו. כמ״ש

 בכ״א חו״ג שם יש לכן חלוקים, פרצופים ד&
 הם דעתיק, והנוקבא שהזכר כאן, אבל מהן.

 בו היה לא לכן כנ״ל, מחוברים א׳ פרצוף
 יוצאין וה״ג, ה״ח ואלו בלבד. וה״ג ה״ח רק

 ומתלבש הנעלם, דעתיק יסוד פי מתור ומתגלין
ז  דא״א ימין בקו ה״ח ומתפשסין א״א, ת

 לקמ בע״ה כמ״ש שמאל. בקו וד,״ג מבפנים.
ש) או״א. בענין

מ״ת כ פר?ן

א״א. מדרוש א׳, דרוש נבאר ועתר. ת)
 י״ם כוללת הקרפד, שבו, רישין ג׳ ביאור והוא

 רישץ תלת מאמר, ע״פ מיוסד והוא דאצילות,
 דרפ״ח, באדר״ז ור.וא דא, מן לגו רא אתגלפין

 דא, מן לגו דא אתגלפין, רישין תלת וז״ל,
כר. דא מן לעילא ודא

 עולם האציל אשר העלית, המאציל הנד.
 העלמו, לרוב א״ם, בשם הנקרא הוא אצילות׳

 הא״ם, מציאות ואל ימצאנה. מי עמוק עמוק
 רכל א) עתיקא בשם באדר״ז, הנקרא הוא

עתיקין.

 מי אין התלבשותו, מרם כי הוא, ור.ענין
 אפעזרות שיד,יה כדי ולכן ועיקר, כלל שיעויגנו

 נתלבש ממנו, הארה קצת לקבל בתחתונים
 ובתיקונים,' בס״ה כנזכר הכתר. בספי׳ ונגנז

 ואחו עלאד» כתרא גו וגניו טמיר דא״ס דאמר,
 קצת לקבל בתחתונים׳ כה יקו בו. התלבשותו

ממנו. הארד.

 שלמטה במה מתלבש הא״ס כאעזר ואמנם,
, רישין בג׳ מתלבש הוא הנה כנ״ל, הימנו  ^ו
 ומתעלם מתלבש ובהיותו באדרז^ כאן הנזכר

 עתיקין. דכל עתיקא הא״ם, נקרא אז בתוכם,
 עתיקא נקרא עצמן, עלאין רישין הג׳ וגם

 וז״ש בתוכם, מתלבש א״ס בד,יות ג״כ, קדישא
 ופי׳ רישין. בג׳ אשתכח, ע״ק הא אח״כ,

 אלינו. ונגלה לגו. נמצא שד,וא ר״ל, אשתבח:
 שאם הנ״ל, רישין תלת אלו גו מתלבש בד.יותו

 אל ונגלה נמצא היה לא מתלבש, ,to לא
התהתונים.
 הוא ע״ק, שם עיקר כי זר« כפי ונמצא

 ולמטה, רא״ק מטבורא שהוא עצמו, הא״ם
 הגנוז א״ם ע״ש בע״ק (נ״א בעתיק. המתלבש

 אינון גו מתלבש היותו בבתי׳ אמנם, בתוכו)
 חכור ע״ק. כשם הם גם נקראו רישין, ג׳

זד^ כלל
 גו מתלבש הא״ם כי שאמרנו. היות ועם

 Jבאמיחוו מתלבש הא״ם אץ כי ודאי רישין. ג׳
 עתיק. שזצא דכולהו, עלאה רישא גו רק

 רישא מסד דרד א״ם אור מקבל תנינא, ורישא
 ב׳ מסד דרו מקבל תליתאי, ורישא עלאד-
 לזה ראשים, בבחי׳ בולן להיות אד רישין.

 מלוכש (נ״א בכולנו מתלבש א״ם אור אפר
 יותר א*ם אור מקבלין ג׳ אלו כי בתוכם)
אצילווג משאר בזכוו^

 הנה כי והוא, אלו, רישין ג׳ עתר. ונבאר
 הם הנאצלים, הספירות של הסדר כי נודע,
מאד, נעלמות ט״ם והם נה״י, חג״ת כח״ב

ה הו מ ומראה הג «ו מי,ו
ג״ו? ענף ממ״ם עס בע״ה נתבאר זד. סרק ת) סרק או״א ושער ז׳. סרק המלניס שער עי׳ ר)

והלאר״ ר אות מן י*נ חלק ע״ם ובתלמוד ב׳. סדק ח״ב ובמבו״שש״נ א׳
א׳. סרק אצילות סרו שער עי׳ א) וב׳. א׳ סרק או״א שער ש)
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 אהרת בהי׳ יש ,)xj הט״ס מאלו ולמעלה
 הראש והוא דל״א, עלאה רישא הנקרא

 ושאר ע״י. ונקרא אלו- רישין שבג׳ העליונה,
א״א. בשם נקרא תחתיו, אשר הנ״ל הט׳׳ס

 הראש הנה הנ״י, רישין ד,ג׳ כי ונמצא,
 י, ע׳■ הנקרא הוא רדל״א, הנקרא שבהם העליון
 נקרא שהוא בן כנ״ל. דע״י נוקבא שהוא

 פי׳ יש וג״כ בה. שיש הספיקות ע״ש רדל״א,
 א״א, גו אתלבש דיליה, גופא הנה כי אחר,
 רישא אך א״א, ע״י אצלינו ונודע מושג וד,וא

 כי אתיידע- לא א״א, גו אתלבש דלא דיליה
ליה. ידע לא עצמו א״א אפי׳

רישין, ג׳ הם שעמהם שתחתיו, רישין וב'
 וחכמה כתר כי כנ״ל, דא״א חכמה כתר הם הגה

 אבל ראש. בחי׳ מהם אחד כל נקרא שבו,
 רישין הג׳ מכלל אינם ולמטה, דא״א מבינה
הנ״ל.

 ג׳ באד״ז, כאן ונתבארו נמנו אלו, וג׳
 לעילא ודא דא, מן לגו דא אתגלפין, רישין

 והתחיל למעלה, ממסד, לבארם והתחיל דא. מן
 ואמר, דא״א. חכמה והוא שבהם, תחתונה ביותר
 כו׳, דאתכסייא סתימאה חכמה חדא רישא
 אמר וכנגדה דא״א, כתר והוא ב׳ ראש ועליה
 רכל סתימאד, עתיקא קדישא, עלאה רישא

 שבג׳, ועליונה הראשונה ראש ועליה סתימין.
 רישא אמר וכנגדה יומין, עתיק הנקרא והוא
 ולא ידע ולא רישא, דלאו רישא רישא, דכל

כו׳. אתיידע

 בתכלית נעלמות ספי׳ י׳ שהם נמצאו,
 עתיק והם הא״ס, בתוכם ומתלבש ההעלם,
ונקרא יסוד, עד מכתר ט״ס, ותחתיו ודדל״א,

 שירש שהם י״ס- הם כולם ובין א״א, בשם
כולו. האצילות כל אל וחיות, ומקור

 מן למטה הם אשר הנ׳י, הט״ם אלו אמנם,
 פ' הנזכר היכלין, הט׳ אותן הם הנה רדל״א,

 ודרכ״ו, דרס׳׳ט פקודי פ׳ ובסוף דס״ה, נח
 וכדין כו׳, לעילא בצלו ידי ארימת אר״ש, וז״ל,

 בנהרא בטיד אתיידע, דלא דמחשבה נהירו דא
 היכלין, ט׳ ואתעבידו כחדא• ונהרא דפרסה,
 נהורין, אינון ולאו רוחין, אינון לאו והיכלין

̂או  בהו דקיירי מאן אית ולא נשמתין, אינון וי
ר.  למשה שהם היסוד, עד שמכתר הם׳, ולאלו כ

 אלו, במקורית שקראה הוא הנה רדל״א, מהאי
 אינון ולאו רוהין, אינון דלאו היכלין, ט׳

נשמתין,

ע״א, דרפ״ח באדרא נזכרו הם׳- אלו גם
 תשוקתו ועלי לדודי אני ואמר, ר״ש פתח
 סתימין, דכל סתימאה עתיקין, דכל עתיקא וגר,

 ט׳ אפיק אתתקן, כד כר, אתתקן ולא אתתקן
 נהורין ואינין מתיקונוי, מיניה דלהטין נהורין

 דמתפשטין כבוצינא עיבר, לכל טתפשטין
כר, עיבר לכל נהורין מיניה

 ששמעתי במה גסתפקתי זה, לשון ובביאור
 ואח״ב אתתקן, אמר תחלה כי זלה״ה, ממורי

 אחר כי ר״ל, מיניה. דלהטין נהורין אפיק אמר
 ג) בא״א, ז״ת התלבשות ע״י עתיק, שנתקן

 כי מיניה, דלהטין נהורין ט׳ הני אפיק אז
 הנ״ל. נהורין אפיק הנ׳יל- העתיק, באמצעית

 המתחלק א״א, הנקרא דאצילות, כתר ספי׳ שהם
 הם דא״א- הט״ס אלו והנה לבד. נהורין לט׳
 במקומות כנז־ רוחין, אינון דלאו נהורץ, ט׳

הנ״ל.

השמש
 כי תהו, ונקרא הכתר, בא ואחריו ועיקר. אבי״ע שער מ״ב בשער עיין נ״ב, (א)

 החומר דוגמת והוא אדם. בני מהשבת מתהא זאת רע״ב) דקס״פ תו״ח (עיין כי מ״ב, פ״א
 חבת״ם, שהם הבהו יצא ואחריו היולי, הנקרא שבכל מהכתר למעלה וד,יא אפס, נקרא הבחי׳
 באורך. יע״ש ות,Tיס ד׳ דוגמת לגאצל, המאציל בין אמצעית בחי׳ והוא עולם,
כלל מחשבה תפיסת בו שא־ן אפס: ונקרא

מקומות ומראה הגהית
(דפי״יז. דא־א בז־׳ת נ׳׳א aח׳. פרק הסלנים שער ועי׳ א׳. פרק עתיק שער ב)



קעםכי פרה א״א שער י״ג שער הכתרים היכל ג׳ היכל

 הנ״ל, הט״ם כי ז״ל, ממורי שמעתי וס״א
v הנה כי חייקים: בג׳ נתחלקו in ,שכהם 

 ונה״י בז׳׳א. וחג״ת בא״א. נתפשטו כח״ב. שהם
 או״א מציאות בחי׳ למה תבין׳ ובזה בנו?ןבא.

 באדר״ז, באהרוגה אלא רבא, באדרא נזכר לא
תליין. במזלא אדא כי

זה, בענין ז״ל ממורי ששמעתי מה וזה
 הט״ם כי תחלד» ביארנו הנה כי דע. והוא

 מקוריות י״ם והם רדל׳׳א, עם ד) המקוריות
 מציאת ענין אבל האצילות. לכל ושרשיות

 אמנם עתה, עדיין נתגלה לא המלכות, ספי׳
 מעלת תבין ובזה רדל׳׳א, האי הכל חחלת נבאר

 והיתה צדיק, בראש עטרה היא כי מלכות,
 מן גדולה אורה לעתיד ויהיה סנה, לראש
זה. והבן השמש

 נעשו איד דא׳׳א׳ ו) ז״ם סוד מ״ק, ה)
 כי בארנו, כבר כי שלמים. פרצופים י׳ מהם
 מגולה. רישא בסוד למעלה, נשאר דא׳׳א ג׳׳ר

 שלו, גרון בצואר, שהוא דא׳׳א, בינה והגה
לאו׳׳א. כתרים ב׳ נעשה סמנו כנודע,

 באמא. וגבורה באבא, מתלבש דא״א וחסד
 וחסד גבורה. לי בינה אני וז״ם, בינו^ הנקרא
 סבא. וישראל אבא. פרצופים: לב׳ נחלק דא״א,

 הרי ותבונה. בינה. לב׳: נחלק דא״א, וגבורה
פרצופים. ד׳

 אנפין וזעיר בזו״ן, מאיר דא״א, ות״ת
 ישראל, נקרא) הז״א ואז בז׳׳א, (נ״א הנקרא

 ובן א׳. פרצוף והכל יעקב. ג״כ בו כלול
 הרי א׳. פרצוף והכל ורחל, לאה כלול בנוקבא,

 הד׳ ועם דא׳׳א, בת״ת כלולין פרצופים ב׳
ו׳. הרי ראשונים,

 לד׳ הנ׳׳ל. פרצופים ב׳ מתחלקים ואח׳׳ב
 הנקרא בז״א, מתלבש דא״א נצח כי פרצופים,

 ויסוד בלאז^ מתלבש דא״א, והוד ישראל.
 ברחל. דא״א ומלכות ביעקב. מתלבש דא״א,

 י׳ הרי הראשונים, ר ועם פרצופים, ד׳ הרי
ז) דא״א. מז״ת פרצופים

 4ניכרו היחה לא דא״ז^ המלכות והנה
 כי אדר״ז, ביאור בהקדמת אצלינו כמבואר

 בי יסוד. עד מכתר ט״ם, רק בא״א. היה לא
 בבתי׳ א״א ונשאר עתיק, בחי׳ הוא רדל״א

 נה״י התפשטות של האור מן אבל לבד, ט״ס
 בתי׳ נעשה משם בא״א. המתלבשין דע״י,

 תבין, ובזה י״ם. בו ונשלמו דא״א, המלכות
 מהזכר גדולה המלכות, בחי׳ לעולם איך

בעלה. עטרת נקראת ולכן ממנה. העליון

 בחי׳ היא בזוהר. הנזכר ע״ק, מ״ב ח)
 בבחי׳ ולא ב״ן. משם הנעשה דעתיק, נוקבא
מ״ה. משם הנעשה דכורא

 לבד. דכתר ה״ח ב״ן משם בירר א״א ט)
 נעשה דכורא, א״א אמנם דא״א. נוקבא ונעשים
 הוא מעמדן מצב ואמנם דמ״ה, בולה מחכמה

 לבדו, אחד פרצוף שניהן ונוקבא הזכר כי כן,
 כולו, ימין צד לוקח שהזכר אלא בעתיק. כמו
 לקחה והנוקבא לבד. שלו ואחור פנים בו ויש
 שלה הכל ואחור פנים בה ויש שמאל, צד

 יותר והבדל גדול הרחק הוא זד, וענץ לבדד,.
 יחדהזכר נתחבח וצד צד בכל שם כי מבעתיק,
 נפרד הזכר וא״א כנ״ל. אב״א ורינקבה

 הם דדכורא, ואחור פנים כל כי מהנוקבא,
 אמנם בשמאל. דנוקבא, ואחור ופנים בימין.

 והרי א׳, בגוף א׳, בפרצוף יחד מחוברים הם
 הזכר מבעתיק, יותר בא״א, נוסף פירוד זה

שבו. הנקבר, מן שבו,

 דעחיק נר,״י ע״י געשו דא״א, המוחמ והנר,
 דא״א, דעת בחי׳ בו שיזז דעתיק, היסוד ואז

 בחזה ועומד דב״ן, וגבורות דמ״ד» חסדים שהם
 דמ״ה החסדים ויוצאין שם, ומסתיים דא״א,
 בקו ומתפשטין דעתיק, יסוד מתור דא״א, דדעת

 ויוצאין כנ״ל, הזכר הוא כי יען דא״א, ימין
 כי דא״א. שמאל בקו ומתפשטין הגבורות גם

כנ״ל. נקבה היא

ת מקומות ומראת הגהו
ם־־ג. ז*א ושער ט׳ פרק אנ״ד שער עי׳ ז) (כ*י). ד.אחרומת וג׳׳א (דסו׳׳י) הנקודות ג״א ד)
ס׳. ענף פמ״ס עם בע״ח נתבאר זה ה) נ״«». ענף פנרם עם בע׳׳ה נתבאר זה ה)
(דפו״י). א״א כי םוסיף ניא ס) (דסו״י). י״ם נ״א ו)



ג׳ ב׳ פרק א״א שער י׳׳ג שער הכתרים היכל ג׳ היכלקם

 0 דעתיק צ״י דא׳יא, ביסוד כי ונמצא
 שיתקבצו הוא מוכרח האמצעי, קו שהוא כיון
 ששם) (נ״א שהם ונקבות, זכרים אורות שם

 המ״ה כי ואמנם דב״ן. וגבורות דמ״ה חסדים
 שהמ״ה להיות אמנם חו״ג, בו יש א' כל וב״ן
 הם עצמן, ונקבה זכר שהם דעתיק וב״ן

 דמ״ה החו״ג ע״כ א', בפרצוף יחד מחוברים
 ה״ג. נקרא דב״ן והחו״ג לבד, ה״ח נקרא
 כן, אינו דא״א, ושמאל ימין הק׳ין בב׳ אמנם

 דב״ן והגבורות ימין, מצד דמ״ה החסדים רק
שמאל. צד

מ״ת ג פרק

 ששמעתי סדר ע׳יפ לבאר, עתר, ינחזור כ)
 ששמעתי הוא זה ענין כי זלה״ה, ממורי
 דרושים והרחבת יותר, בפרטות זלה״ה ממורי
 צריך תחלה בעי׳ה. החלי וזה בע״ה, כמ״ש
 התחתונים יכילין הנ״ל, האורות אין כי לדעת,
 שנתקנו התיקון אחר לא אם אורם, יקבל
 באורך, אצלי וכמבואר כנ״ל, פרצוף בבחי'

 כח ואין ועצום, רב שלהם אור היד, מתחלה כי
 בחי׳ שהוא נתקנו וכאשר לסובלו, בתחתונים

 דרך האור נמשך שאז שלם, פרצוף
 נתעבה הנה הלבושים, בתוך והתלבשות מסכים,

 דרך ונמשך ויצא נתמעט, וגם מעט, האור
 דקים ושערות דקים, וחלונית וצינורות, נקבים
 ע״י הפרצוף ונתקן ל) הפרצוף) (בסו׳ מאד,

 וגם האור, התעבות :שהם אלו, דברים ד
 אור לקבל בתחתונים כח היה אז מיעוטו,
 הנזכר התיקון, עניו לך, נתבאר והרי העליון.

ענינו. מה אדרות, בב׳
 ראש אותו הנה תיקונם, סדר לבאר ונתחיל

 הוא הנד, יומין, עתיק הנקרא דל״א, העליון
 מקוריות הנקרא הנ״ל, י״ס שבכל הראשון

 אין זה בראש אמנם האצילות, לכל ושרשיות
הדיבור, בו להרחיב נוכל ולא כלל, תכיסד, בו

 כלול הוא שהנה דע, אבל לו. הצריך והביאור
נה״י. חג״ת, כחב״ד, שהם שבו, מי״ס

 המקוריות מד,י״ס אחד כל הנח כי והענין,
 יו״ד, כולל מהם וא׳ א׳ כל הנ״ל, והשרשיות

 וד,נד, מי׳ כלול הוא ראש, שנקרא דבר כ^ רי
 יומין, עתיק שנקרא נתבאר כבר עלאה רישא
 חלוקים אחרות, ספירות הט׳ אמנם מי׳. וכ^ול

 רישין ג׳ הם שבד,ם, כח״ב כי זה, באופן הם
 ג׳ הם שבהם, והגי׳ת א״א. שהוא דעתיק,

 דנוקבא דישין ג׳ הם שבהם, ונה״י דז״א. רישין
 שהודעתיך, במד, תבין, זה ענין אש-ר דז״א.

 נה״י, בחי׳ הם דז״א, דנוקבא מוחין ג׳ כי
מ) מאד. זה והבן

 מתלבש הוא הנה רדל״א, ההוא והנה
 תתאין רישין ב׳ אותן כללות בהי׳ שהוא ׳א, בא

 נודע כי באדר״ז. הנזכר רישין, הג׳ מאותן
 מלובש הוא מהבירו, וגבוה עליון שכל היא,

ולהחיותו. בו להאיר כדי ר.תחתון,
 רישין ב׳ אלו כי לעיל׳ הודעתיך וכבר

 כתר (סוד) הם הנה ד׳נ״ל, רישין שבג׳ תתאץ
מן הראשונות, ספי׳ ב׳ שהם דא״א, חכמה
 התרין ואלו כנ״ל. ושרשיות מקוריות הט״ס

 בחי׳ הם הנה דא״א, חכמה כתר שהם ראשין,
 באדר״ז הנזכר דא״א, סתימאה ומוחא גולגלתא

הנ״ל.
 ונעשין מתחלקין אלו, רישין תרין ואמנם

 אמנם דל״א. עילאה הרישא מלבד רישין, תלת
וג׳ רישין, ג׳ ונעשין נחלקים לבדם, השנים
ואוירא. ומוחא. גולגלתא. נקרא: אלו, רישין,

כנ״ל. רדל״א מד,אי למטה והם
 שבתחלת הנ״ל, המאמר עתה נבאר לכן

אתגלפין, רישין תלת מאמר דרפ״ח׳ אדר״ז
 וכבר וכו׳. דא מן לעילא ודא דא, כן לגו דא

 למעלד,. ממטה שם מתבארות הם כי נת״ל,
 שבא״א, סתימאד, חכמה הוא חדא רישא וד,ם:

 ע״ק, הוא מממנו ולמעלה שלו. הכתר שבתוך
יותר שהיא לפי עלאה, רישא בה אמר לכן

נו,ל,ומות ומראה הגהות
(דפר״•). הפרצוף ונתקן ל״ג נ״א ל) (דפו״י). בעתיק נ״א י)
וד׳. ב׳ פרק עי״מ שער עי' מ) ס״א ענף פמ״ם עם בע״ח נתבאר זה פרק כ)

כ׳׳א. אות מן ייג חלק ע״ם ובתלמוד



ד׳ ג׳ פר? א״א שער י״ג שער חכתרים היכל ג׳ היכל

< האזזחת מן כליוגד.  דא״א, כתר והוא הנ
 רישא מכולם ולמעלה דיליה. גולגלתא הנקרא

וכר. רישין רכל
 הנה כי הוא. אלו רישין ג׳ ביאור והנה

 בהי׳ בו שיהיה צריך ג׳, מאלו וראש ראש בכל
ת עצמות ובחי׳ כלים,  זה, וכפי שבו. וחחניו
 מתחלק בחי׳, הר מאלו א׳ וכל בחי׳. ר יהיה
 אשר ח״י. עולה כללותן ונמצא אחרות, לג׳
 בהי׳, הח״י מאלו כי העולמים, חי סוד הוא

 בעולם וגם כולם, העולמות בכל החיות מתפשט
אצילוו^

 הנה בע״ד» אלו בחי׳ ח״י נבאר ועתה
 בכלל אינו רישין, שבג׳ עליונד. שהיא רדל״א

 ח״י שנעשין עתד» שהזכרנו הנ״ל רישץ ג•
 בנו ואין מאד, עליונד. היא רדל״א כי בהי׳.

 רישא האי שבתוך לפי ענינד., לבאר רשות
 תתאין רישץ ב׳ אל דומה ואינו א״ם׳ מתלבש
 מהם א׳ כל רישין, הב׳ שאלו לפי מיניה,

 בחי׳ יש הכלי ובתוך כלי, בחי׳ בו יש
 הב׳, הראש ואח״ב שבה. והעצמות הרוחניות

 בחי׳. בב׳ הג׳, הראש תוך מתלבשות בחי׳, בב׳
 אינה לא״ס, מלבוש בחי׳ שהוא רדל״א, אמנם

 הב׳ הראש דוגמת הב׳ הראש תוך מתלבשת
 הא׳ ראש כי כנ״ל, הג׳ הראש תוך המתלבש

 ממנו, למעלה רק הב׳, הראש מן לגו כך, אינו
 יכול הב׳ ראש אין כנ״ל, רוחניותו לרוב כי

להלבישו.
 בי וביאר כר, אתגלפין רישין חלת וז״ש

 דא. מן לעילא ודא דא, מן לגו דא בתי׳ הם
 ומתלבש הג׳, מן לגו הוא הב׳ ראש כי פי׳,

 הב׳, עם העליונה ראש אבל כנודע. בתוכה
 דא בבחי׳ רק דא. מן לגו דא בבתי׳ אינו

 רדל״א, נקרא העליונר. הראש כי דא, מן לעילא
 ואינד. א״א, הנקרא רישין ב׳ מן לעילא והוא

 כנודע, התחתונים ז׳ רק כלל מתלבשת
בא״א. המתלבשין
 רישין, ב׳ כולל שם הוא אנפין, אריך והנה

 שתחת רישין ב׳ הם שאלו ומ״ם, כתרא, חדינו
מי׳, כלול שיהיה צריך ראש, כל והנה רדל״א.

 מב׳״ א׳ כל כי והוא בחי׳, לב׳ מתתלקץ ולכן
 בחכמד. וכן י״ם, יש בכתר כי י״ם, בחי׳ בו יש

ממש. רישא הנקרא סתימאה,
שבחם, הראשונה הראש כי הוא, והענין

 הוא והנה כנ״ל, י׳׳ם בה ויש כתר, בחי׳ הוא
מ באדרא, גולגלתא ונקראת מ׳׳ם, את מסבב  ו
 כי מקיף, ר״ל כותרת, מלשת כתר, מלת

המוח. מקיף גולגלת
 מות בחי׳ בתוכו יש הזה, הגולגלח ובתוך

 י׳ תחת שהוא דא״א, מ״ם מלבד מאד, מחום
 ונקרא וסתום, עליון מאד הזה המוח לכן דכתר,

 .rובםפ אדרוו^ בב׳ כנזכר עלאר., אדרא בשם
 דחפיא לקרומא, גלגלתא בין הוא אוירא וד.אי
 בפ״ק, בספ״ד ואתקרי דמ׳׳ס, דחכמה עליה

כר. דאזדכך דאוירא קרומא
 נקרא דא׳׳א, חכמה בחי׳ יש ממנו, ולמטה

 ההוא העליון המוח וד.נה דעתיק. מ״ם באדרא
 שבערך אע״פ אררא, בשם הנקרא א״א, שבכתר

 עכ״ז שבו, מוח בשם נקרא הוא עצמו כתר
 דא״א, חכמה בערך ממש גלגלתא נעשה הוא

 ההוא, העליון המוח גם וע״כ דא״א. מ״ם שד,יא
 בערך ממש, רישא גם נקרא אוירא, הנקרא

דא״א. פרם החכמד״
 כ״ח שהם רישין הב׳ איך נתבאר, וד,רי

 כתר, והם: ממש, רישין בג׳ נכללין שבו,
 רישא ומ״ם תניינא. רישא ואדרז^ עלאד״ רישא

 שאע״ם ע״י, הנק׳ דל״א, רישא מלבד תליתאי.
 ב׳ בבחי׳ דא״א, וחכמד. הכתר נקרא שבאדרא,

 אשר ממש, רישין ג׳ הם עכ״ז בלחוד, רישין
רדל״א. מכללם אין

מ״ת ד פרק

 נקראו אשר אלו, רישין ג׳ נבאר ועתד. נ)
 הנד, כנ״ל. לבד, רישין ב׳ בחי׳, ב׳ 4באדר>
 הג׳ מאלו וראש ראש כל כי ביארנו, לעיל

 כל הנה בלחוד, דישץ ב׳ כללותו אשד רישין,
 בחי׳. ר והם וכלים, עצמות בו יש מד,ם, אחד
ה״י כולם הם הרי ג׳, כוללת מד^ כחי׳ וכל

ת מקומות ומראה הגהו
jmMn ל״ד אות מן י״ג חלק ע״ס ובתלמוד מיזג עמי פמ״ם עם בע״זז נתבאר זד. פרק נ)



ד׳ פרי, א״א שער י״ג שער הכתרים היכל ג׳ היכלקפב

 בכללותן נכלל הרדל״א אין אשר כנ״ל, בחי׳
ועיקר. כלל

 רדל״א התלבשות בסדר למטה, ואמנם
 איך יתבאר, דא״א, רישא ם) בתוך ע״י, הנקרא

 על דיתבא אוירא הנקרא תניינא, רישא האי
 היא הנה דא״א, ג׳ רישא שהיא מ״ם, האי

 יומין, דעתיק רדל״א ע) האי מבחי׳ נמשכת
 יאחזינה־ריה אנפין, באריך להתלבש יכלה שלא
 ועיין זה. והבן אוירא, הנקרא כו׳, רישא בהאי

אוירא. האי ענין מה פ) למטה,
 בג׳ אשר העצמות בחי' תחלה, ונבאר

 אחד כל שבתוך הרוחניות שהוא אלו, רישין
 בחי׳. לג׳ מהם, וא׳ כ״א מתחלק מהם, ואחד
 ובין ג׳, ג׳ מהם וא׳ כ״א בחי׳, ג׳ שהם נמצא
 בחי׳ ט' וכנגדן, עצמות. של בחי׳ ט׳ כולם

 הם כולם ובין שלהם, הכלים בסוד אחרות,
 העצמות, בהי׳ ט׳ בענין ונתחיל בחי׳. ח׳׳י

 ג׳, בחי׳ היותן סבת והנה ג׳, ג׳ של ג׳ שהם
 בהי׳ שכל אצלינו, נתבאר שכבר לפי הוא,

 או״ם, הוא: בחי׳, ג׳ בהם יש עליונים, אורות
 עליו. אר׳מ הנקרא ממנו, עליון אור יש ועליו

 מקיף והוא משניהן, וגדול עליון אור ועליהן,
לשניהן.

 כי הנ״ל, רישין ג׳ הם אלו, בחי׳ ג׳ והנה
 הנקרא כתר, שהוא דעתיקא, עלאה רישא

 מכולם. הגדול עליון, מקיף הוא דא״א, גולגלתא
 והוא אוירא, הנקרא תניינא, רישא יש ותחתיו

 נעשה הוא וגם הנ״ל, הגולגלתא בערך מוחא
 חכמה הנקרא תליתאי, רישא בערך גולגלתא,

 הוא אוירא, הנקרא תניינא, הרישא וזו כנ״ל,
 יש ותחתיו לאו״פ. מקיף שהוא קטן, מקיף
 הנקרא דא׳יא, מ״ס הנקרא תליתאי, רישא
אר׳ם. סוד יהיא דא״א, חכמה

 נר״ן בחי׳ הם רישין, הג׳ אלו והנד.
 הוא ואוירא נשמה. הוא גולגלתא כי שבא״א.

נפש. היא סתימאה וחכמה רוח.
בכללות, אלו רישין ג׳ שנתבאר ואחר

בסוד כמ׳׳ש והוא בפרטות, מד.ם כ״א נבאר

 מאלו וא׳ כ״א וגם בחי׳, ג׳ שהם הכללות,
 פרטן: וזהו ג״כ, אלו בחי׳ מג׳ כלול הג׳,
 כתר ונקרא נשמה, הנקרא עלאד. ברישא הנה,

 או״מ ונקרא דיליה, גולגלתא ונקרא דא״א,
 עצמן, אלו בחי׳ ג׳ ג״כ בו יש הנה הגדול,

 עליון ואר׳מ שעליו, ואו״מ שבו, או״פ וד,ם:
 כללות, בערך נשמה, נקרא ושלשתן משניהן,

 ונקרא א״א, כתר ונקרא הגדול, או״מ ונקרא
דיליה. גולגלתא

 הם הנה נשמה, הנקרא אלו, בחי׳ ג׳ והנה
 יודין. במילוי הוא מהם וכ״א הוי״ה, שמות ג׳
 הנשמה בחי׳ שכל בידך, יהיה זה כלל גם כי

דיודין. הוי״ה הוא

 האלו הויות בג׳ שיש ההפרש אמנם
 ודיענין שבהם. הנקודות צ) בענין הוא דיודין,

t זה כלל גם כי הוא, .t, ,כל שבא״א, בידך 
 Jנקודוו בסוד וגם מילוין. בסוד הם שבי, הויות

 שבהם ההפרש אבל ומנוקדים. מלאים, כולם כי
הוא. איך הניקוד, סדר בעניו היא,

הפנימי, אור קדמאד״ רישא בחי׳ הנה כי
 מנוקד, ואינו ד.י. ויו ד,י יוד כזה: שם הוא
 כזה, שבו, בלבד הפשוטות אותיות בד׳ רק

 בוי׳ץ, וקמ״ץ בה״י, וצירי ביו״ד, חולם שהם:
 תנועת כפי הוא, זה, וניקוד בה״י. וציר״י

המקובלים. בספרי כנודע האותיות׳
 הוי״ה ודיוא עליו, המקיף ב׳, אור יש וד,נה

אמנם הי. ויו הי יוד כזה: ג״כ, יודין במילוי T•• TTT *■
 כי הנ״ל, בניקוד אותיותיה, י׳ בכל מנוקדת

 ובב׳ חולם. נקודות ג׳ בו יש יוד, אותיות גי
 אותיות ובג׳ צירי. מהם, בכ״א יש ה״י, אותיות

 קמץ, נקוד מהם כ״א תחת קמצין, ג׳ וי׳׳ו,
צירי. מהם, כ״א תחת יש ה״י, אותיות ובב׳

 והוא שניהן, על המקיף ג׳, אור יש עוד
אמנם הי, ויו הי יוד יודין: במילוי הויד. ג״כ T- TTT T TT

 הפשוטות, אותיות בד׳ כי הוא, הניקוד אופן
 חולם, האותיות: התנועות ע״ד מנוקדים הם

של אחרות אותיות וששה צירי. קמץ, צירי,

 (ד«״י). בערן נ״א ס)
ם״ד ח״ב ש״ג בםבו*ש עי׳ ע)

מקומות ומראה הגהות
ר, פרק לקמן ם)
קי״ג. דף הקודש רוח שער עי׳ )1



ח׳ פרק א״א עקר י״ג פוער חכמרים הי׳פל גי וויכל קפגד׳

 אות כל תחת בקמץ ממקדים כולם המילד.
מהם.

 עלא^ ברישא שיש הויות ג׳ נתבאר, והרי
 או״ג^ בסוד והם; דא״א. גלגלתא כתר הנקרא
 בערד אמנם שניהן. על אחר מקיף ועוד ומקיף.

 אלו, בחי׳ ג׳ כל רישין. שאר של הכללות
 שבכולם, העליון המקיף אור בחי׳ רק אינם
נשמונ והוא

 יש אוירא. הנקרא והוא תניינא, רישא
על כן גם ס״ג, שם של הויות ג׳ ג״כ בו

:כזה הנ״ל. ובנקודים ממש. הנ׳׳ל דרן
יי סי• נאי סי *יי מ 'וד סי ?נ1 ?0 י

יש ציר״י, נקודת כל שבמקום אלא ן.י ̂[ן1
 ומקיף, או״ם, ושלשתן: תמורתן, סגול נקודת
 בערד אבל Jהפרםוו בבחינת ון.Tלשנ ומקיף

 אוה״ם בחי׳ רק אינם אלו, בחי׳ ג׳ כל הכללות
רוח. והוא הפנימי, שעל הקמן.

 מ״ם הכמה, הנקרא וד.וא תליתאי, רישא
כזה: אחרווב הויות ג׳ ג״כ בה מש דא״א.

!נד ןן•0 נ8נ 00 'יי* א•0 נאי סא *יי
בנקודת דאלפי״ן. מ״ד. במילוי קא. נ«נ ן)א

 במקום סגול שהם תנינא, רישא של הנ״י
 כי וד,וא, ב׳ שינד באלו נוסף ועוד ציר״י.

 פתת, ניקוד באלו הם קמץ, ניקוד במקום גם
 ומקיף ומקיף, אדם, ושלשתן; הקמץ. תמורת

 הכללות בבחי׳ אבל פרסיות, בבחי׳ לשניהם
 בלבד, או״פ בחי׳ רק אינם אלו, בחי׳ ג׳ כל

הנ׳׳ל. רישץ שבג׳
בחי׳ הם בחי׳, ם׳ מן הכלולין רישין וג׳

 במילוי הנשמד- והויות כנ״ל. שבא׳׳א נר״ן
 ס״ג. במילוי הרוח, והויות ע״ב. שהוא יודי״ן
 הפרש ואמנם אלפין. במילמ הנפש, והמות

 ט׳ הם אלו, וכל לעיל. נתבאר כבר נקודתן,
.pשבתו וד,רוחניות העצמות של המות,

 הנקרא Hדאד,י״ר אחתת בחי׳ ם׳ יש ועוד
 הויות הס׳ מתלבשים שבתוכם שלד,ם, כלים

 וד.ם אהי״ו^ של שמות ט׳ והם העצמווב של
העצמויב של הויות הט׳ מילמ ע״ד ממש,

 העולמים ח״י שהם שמוו^ ח״י כולם בין הרי
 כזד,: קדמאד^ רישא של כלים ג׳ כנ״ל.
אלף :•0 :יו :0 אלף סי. יוי סי אלף

כזה:יי תנינא דרישא כלים ג' ק;. ןנן מ
אלף. סי• מד ?0 אלף סי• ליי סי אלף

כזה; תליתאי, דרישא כלים ג׳ סי. מד ל0
אלף, סא. !ני 00 אלף סא• !וי *0 אלף
».0 לנד 00

מ״ת ה פרק

דןף באדרא מאמר תבץ, בזד, וד,נד, ק)
 HTדיל חוורא גלגלתא, האי ר) ע״ב, קכ״ח

 דא, בספרא דא גליפין. עיבר לתליסר אנד,יר
 ש) ע״א דקכ״ם ושם כר. דא בססרא ודא

 מד,אי קיימי דשערי, נימין י״ג וז״ל, אמר,
 דרפ״ח באדד׳ז וכאן סטרז^ ומר,אי ספרא,

 Hביד סתימאד, חכמה דוואי בגין אמר, ח) ע״ב
 מקומות בג׳ וד,רי כר. ד׳ לד׳ זימנין ג׳ אתפרש

 מה להבמ וצייד י״ג, בחי׳ מצינו אלו,
ענינם.

ג׳ כי שנת״ל, במד, הוא, הביאור אבל
 שכל רישץ. בג׳ יעז העצמות, של הויות מיני
 כי משונוז^ המות ג׳ בה יש משלשתן, ראש

 גולגלתא הנק׳ עלאד» דרישא עלמנים הויות ג
 ובוזם ע״ב, הנקרא יודי״ן, במלוי ד& דא״א,

 כללות עם שבהן, הפשוטות אותיות י״ב
 בריעזא אהרות המות ג׳ וכן י״ג. הרי שלשתן,
 י״ב והם ס״ג, במלמ אמרא, הנקרא תניינא,
 י״ג. הרי בעצמו. השם כללות ועם אותיות.

 דאלסי״ן, מ״ה במילוי אחרות המו״ת ג׳ וכן
 אותיות, י״ב ובד,ם מ״ם, הנקרא תלתאי, בריעזא

 נתבאר וד,רי י״ג. הרי בעצמן, השם ובכללות
 בב׳ הנזכר ^1י״ י״ג, י״ג, של בחי׳: ג־

אדתוג
 הנקרא עליון הראש הנה הענין, ונבאר

 דא״ז^ הכתר סוד שהוא חוורא, רישא ו.ולגלתא,
שבג׳ 4אותיוו י״ג שהם תיקונים, י״ג בו מעז

1&קוםוו וסיאח הגחווץ
 ל׳א. אוה אר׳ר ש) <רב עגף פנמס עם מד׳ח נתבאר m פרק ק)
ל״ס. אוזו אהד״ו ת) י״ח. אות אד״ר ר)



ה׳ סרלן א״א שער י״ג שער הבתרים היכל ג׳ היכלקפד

 הנזכר ■ג, י והם כללותן עם כנ״ל, שבו, הויות
 גולגלתא, האי וז״ל, ע״ב, דקכ״ח נשא באדרא
 הענין גליפן. עיבר לי״ג אנהיר דיליה, חוורא

 תקונין, י״ג בה יש חוורא, רישא האי כי הוא,
 וד,וא דיליה, חוורתא מהאי בה, דמתפשטין

 שער בין בגולגלתא, שיש הלבנונית בחי׳
 השערות כי הוא, וסודו שם. כנזכר לשער,
 בדיו. הנכתבות אותיות, צורת בחי׳ הם עצמן

הלבן, והקלף הנייר, בחי׳ הוא והלבנונית
 שערות בחינת ויש האותיות. כותבין שעליו
 אחרת, בחי׳ ויש הלבנונית. מן מעולין

 במ״א, כמ״ש השערות. מן ה‘מעוי שהלבנונית
ה׳. ביחוד היחודין, בענין

 דיליה, מנהורא החוורתא, שמן טעם, וזהו
 ומן דכסופין. עלמין ת׳ צדיקייא, ירתין

 נבאר, בע״ה ולמטה עצמו. הז״א יונק השערות,
 דא״א, ברישא דיליה ז״ת מתלבשין ע״י איך

 והם: א״א. של בחי׳ בב׳ מתלבשין שלו ונ״ח
שבו. עינים וב׳ אזנים, ב•

בהם, גדל שער אין אלו בחי׳ בב׳ והנה
 דרך לעילא מתתא חוזר אורם כאשר אמנם

 מתלבש שם אשר דא״א, דאדרא קרומא האי
 ההארות אז כנודע, ד, בחי׳ שהוא דע׳׳י, ת׳׳ת
 נימין ונעשין דא״א, הגלגלתא על יוצאין ההם

 יוצאין השערות כי ווין, צורת כדמיון ושערות
זה. והבן העמודים, ווי הנקראים נ״ה מבחי׳

בחי׳ ב׳ נתהוו הבחי׳, אלו מכח ולכן
 החוורתא, והם: בגלגלתא, דא״א עלאה ברישא

 וזה עצמן, אותיות כתיבה בבחי׳ זה והשערות,
עליו. הכתב הסובל הלבן והנייר קלף בבחינת

ארחין: לי״ג מתחלקת החוורתא זאת והנה
 חוורתא רישא בהאי שיש לעיל בארנו כבר כי
הרי הכולל ועם אותיות. י״ב ובהם הויות, ג׳

באחורי כי :זה באופן מתחלקין והם י״ג.
 ובצד אותיות. ד׳ ובה א׳, הוי״ה יש רישא,
מצד זו הלחיים. בב׳ הויות ב׳ יש הפנים,

 והרי ביניהן. מפסיק והחוטם זו מצד וזו זו
 הוי״ה אותיות ד׳ עיבר ובכל עיבר, ג׳ הם
 אותיות אלא מונין אנו אין כי נת׳׳ל וכבר א׳.

יודין. במילוי ממולאים הם אבל הפשוטים,
 חוורתא ד׳ שם יש האחור, בעיבר והנה

 ממולאים שהם א׳, הוי״ה אותיות ד׳ שהם כנ׳׳ל,
 נ״ה בתי׳ ב׳ מצד נמשכין הם והנה ביודין.
 ובב׳ אזנים בב׳ המתלבשות יומין, דעתיק
 ב׳ שהוא ד׳, הם והרי כנ״ל, דא׳׳א, עינים
 בצד חוורתא ד׳ הם וכנגדן עינים, וב׳ אזנים
רישא. אחורי

 אלף ת׳ קכ״ח, באדרא שם אמרו ולכן
 ואין דרישא. דגלגלתא חוורא אתפשט עלמין

 י״ג הם הרי כי בהם, נכללין החוורתא כל
 חוורתא האי אח׳־כ, שם כנזכר חוורתא,
 כר. עיבר לי״ג אנהיר דיליה חיוורא גלגלתא

 חוורתא ד׳ אותן הם עלמין, אלף הת׳ אמנם
 ק׳ לחשבון עולה מהן שכ״א לבד, שבאחור

 הוי״ה הם שהנה לפי הוא, והטעם עלמין. אלף
 י' וכל יודין, ד׳ בה ויש יודין, במילוי א׳

 להיותם אמנם מאות. ד׳ הם הרי מי׳, כלול
 בסוד ,‘גדוי לחשבון עולין הם א״א, בסוד

 חשבונות א) שיש אצלינו, כמבואר אלף, ת׳
 מאות, הם ובאו׳׳א אלפים, בסוד והוא בא״א
ואחדות. עשרות בסוד הם ובזו׳׳ן

 יורדין האחור, שבצד חוורתא ד׳ אלו והנד,
 דשערי, נימין י״ג ב) עד ונמשכין שם, דרך

 דרך ג״כ נמשכין שהם בע״ה, למטה שנבאר
 שבעורף הלבנונית סוד והוא הראש, אחורי
 דז׳׳א. ג) כתר בעניו שכתוב מי. דוגמת א״א,
 שם מתפשט הלבנונית וזה היטב, ע״ש

 מקום עד דיליד״ כתפין ע״ג דא״א באחוריים
 עניו לקמן בע״ה כמ״ש דז״א, רישא שמתחיל

 ונמשך השפע מתפשט חוורתא האי ודרך זה,
בו. ומאיר דז״א, לרישא

מתפשטים, אינם הצדדין, דרך אמנם

ת ומראה הגהות מו מדו
 דא״וז ואלו שאלו ותראה לאורות כלים ובשער ד׳ כלל ז׳ פרק או׳יא שער עי• א)
(כ״י). עם נ״א ב) בפתיחה ועי׳ שרה, חיי פרשת רשב״י מאמרי

ה׳. פרק הצלם דרישי בשער ג) בין שיש ההפיד ערך בענץ י׳ אות הסלם לפירוש



ה׳rt פרק im פמןר י׳׳ג מער הכתרים היכל ג׳ היכל קס

 אודנין סבתר סליק דשערוי (א) שם כמכר
 מתפשסי^ ואינם עלייהו. לחסייא דלא בגין

כנ״ל. כתפמ ב׳ ע״ג האחור דרד רק
 חוורתא ט׳ r« תחילה נבאר והנה
מה רא״ז^ הפנים מצר הנמשכיו האחרים,

 אלו המשכות «ין לבאר נחזור ואח״כ ענינו.
 הם׳ אותן כי רע, רישא. דאחורי חוורתא הר׳

הם רא״א, הפנים שמצר האחרים חוורתא
 רישא ער הפנים דרד ג״כ ויורדים נמשכין

 נעשים ואז דז״א, בדיקנא מתחברים ושם דז״א.
 ארתקן תיקונין בט׳ שם, כנז׳ דיקנא, תקוני ם׳ לו

 אותן גם נמשכין וכאשר כר. ח״א ריקנא
 אחור, דרד אנפין דאייד דרישא חוורתא הד׳
 ונעשים נגמרין אז אנפין, דזעיר רישא עד

 אנפין. ראייד בדיקנא שיש כמו ת״ד י״ג בזו״ן
 י״ג שם ויעבור בכוונת אצליני כמבואר

(ב) כר.
 י׳׳ג להעשות אחר מציאות יש עוד
 שמתעלה בזמן והוא דז״א. בדיקנא תיקונים

 ז״א נכלל אז כי אר׳א. מקום אל ז״א ועולה
 שם כי דא״א, דדיקנא בתראין תיקונין בד׳

 יש ז׳׳א שם בעלות ואז אדא. מעמד מקום
 בו נשלמים ואז אחרים, תיקונים ד׳ ג״כ לו

א״א. במו ת״ד, ייג
 חיוורתא דהאי מנהירו אז קכ״ח, ובאדרא

 שם. כנזכר עלמין, ת׳ צדיקייא ירתין דילהת
 עלמין ת׳ צדיקייא ירתי חיוורא דהאי ומנחית
 עובר כסף שקל מאות ארבע הה״ד דכסופין,

 הם בא״א למעלה שבהיותם אע״ס כי לסוחר.
 ברדתן הנה אלף, מאות ד׳ של גדול בחשבון

ד׳ רק ואינן מועט, בחשבון אז הם למטה

 דאתי. בעלמא צריקייא נהרין ומהם לבד, מאות
 הוי״ת הנה כי כסף, שקל מאות ארבע ח״ם
 חסד, וגי׳ ע״^ גי׳ שד,ם יודין במילד הוא זאת

 כסף. שקל בחי׳ הם ולכן כנודע, כסף שהוא
 חוורא סוד והוא לבן, הוא כסף הגה כי ועוד,

 הוזרתא. הד׳ אלו נמשכים שמשם דרישא
 להיות שהוא בארגו, כבר ת׳, השבון והיותן
 יודין מד׳ וכ״א מדין. ד׳ זו הוי׳׳ה במילוי

 מן ש״ק אותיות ב׳ והם ת׳, הרי מי׳ כלול
 אותיות ד׳ ועם כ״ו, גי׳ עצמם והוי״ד, שקל,

 שקל מאות ד׳ ענין וזר,ו שקל. מן ל׳ הרי
 כתר. הנקרא גלגולת שהוא לסוחר. עובר כסף

 עובר וזהו סחור. סביב, ותרגום הראש. הסובב
הכתר. הוא ייסוחר

א: כלל כללים ד׳ מ״ב.

 שהם רישא, שערות לו יש א״א הנה ד)
 לו ויש מאחוריו, הנמשכים והנימין חוורתא

 סיום ומקום מלפניו. הגמשכין דיקנא שערי
 כנזכר דלבזה טבורא עד הם אלו בחי׳ ב

 דא״א שת״ת הוא, דלבא טבורא וביאור באדרא.
 דלבא. מבורא נקרא מחציתו, תקודת ל^ נקרא

 של שלישים ב׳ בסוף הוא, דגופא מבורא כי
ה״ח.

תן מן דיליח גופא והנד.  ת״ז^ חצי עד הג
^ ע״י א״א מתלבש ד  שערות בחי׳ ב׳ אד א

 מאחורמ־ום מבחח, לאו״א מלבישין הנ״ל,
 יןrמג שערות בחינת שב׳ ונמצא, ומלסגיהם.

 ומסתיימין ת״ת, חצי שהוא דלבא מבורא עד
או״א. מסתיימין שם וגם שם.

השמש
 מפנים הצתקים תפילת תי על (א)
 אזגיד ה׳ הטה וד׳ס ואזניט מעמים השערות

 וכשחוטאים לעורף ומכסים וראד. עיניד פקח
 ממותנו פנים. ולא עורף אלי פנו כי נאמר ח״ו
חתוכה. השיטה וכאן הרב

 בתשיה שמאירה אחר אמנם בדיקנא ולא
 ומשלמת לחח ויוצאת ג*כ האדר! אח״כ נמשכת

 ובוקעת עוברת כי בז״א תקנא תיקוני י״ג לו
 עד אח״כ ועוברת ימאירד. מאחוריו גולגלתיה

תיקמי י״ג לו להשלים כדי ג״כ תליה הפנים
תקנא. למעלד, ממש ברישיה ומאיתם נ״ב (ב)

סקומורג ומראה הגהוו!
4״0 ענף פמ״ס עס נע״ח נתבאר m ד)



ו׳ ה׳ פרי, א״א שער י״ג שער הכתרים היכל <׳ היכלקפו

 שארית את ז״א מלביש ולמטה, ומשם
 אלו, ה) שערות בחי׳ ב׳ ונמצאו (ואדא), א״א

 ואינם ואחור, פנים דז״א רישא עד מגיעין
 שיעורן ואין ארוכים, אינם כי בו, נכנסין

 ושפע חיות נמשכין ומהם בשוה, שם עד אלא
 שערות שהם שאע״פ דז״א, דרישא שערות אל

 הם דא״א, שערות לד,יותן עכ״ז דינין, והם
 ומשם דז״א. הרחמים מן גמורים רחמים יותר

 לא עליו, חופפיו שערות לו אין ז״א, ולמטה,
 ואנכי וז״ם, או״א. כמו מאחור, ולא מפנים

להלבישו. דא״א שערות בלא חלק, איש
 אך עצמו, ז״א יונק מהם השערות, אמנם
 ת׳ צדיקיא ירתין דילהון מנהירו החוורתא,

 נתבאר וכבר דאתי. דעלמא דכסופין עלמין
 מן מעולים השערות א׳, שבבחי׳ במ׳׳א,

 ורע ו) להיפך. הוא אחרת ובבחי׳ החוורתא,
 החוורתא, מן א׳ משום הז״א אל נמשך שאין

 ומשם דשערי, בפלגותא דאזיל ארחא מחד רק
 בפלגותא דז״א דרישא אחרא ארחא אל נמשד

 תקונים, י״ג נשלם הוורתא ומד ג״כ, דשערי
 ט׳ בז׳׳א נעשה דפנים חוורתא וט׳ כנודע,

במ״א. אצלינו ככתוב תקונים,

ב: כלל
 הקליפות שורש שם דז״א, ברישא כי דע
 רישא אך שלו, השחורות בשערות הנאחזין
 שם נאחזין ואין לבד, הדינין שורש דנוקבא,

 לחיפך. נראה והסברא אדומים, וד,ם הקליפות,
 הדינין שורש שאם המאציל ראד, כי והטעם,

 מאד, עד קשים דינין היו ח״א. ברישא היה
 כי ברישא, ותקיפין קשין דרכורא דיגין כי
 והיו נוקבא, דתבונה נה״י מבחי׳ מוחין הם

 וכן מאד. שם ונאחזין מתגברין קשים הדינין
 דנוקבא, ברישא למסה הקלי׳ שורש היה אם

 כשושנה בסוד אותה סובבים הקלי׳ כל אשר
 העולם והיה תמיד, שם נאהזין היו ההוהים, בין

 בחכמתו העליון המאציל ראה ולת, חרג
יונקים הקלי׳ שורש והיו הסברא, לשנות

 מרחוק, עליהם בא האור אשר דדכורא, מרישא
 למטה היו אם כמו שם להתאחז יכולין ואין

 בראש למטה הדינין שורש וכן דניקבא. ברישא
 זכר. דז״א מנד-״י דילה מוחין אשר הנוקבא,

 ברישא, נייחין וד,ם מגולין, החסדים שם אשר
ממותקים. הדינין יהיו ובזה

ג: כלל מ״ק
 כעמר לבנות דא״א, רישא השערות והנה

 קווצותיו כמ׳׳ש שחורות, ז״א, ושל נקי.
 אדומים נוקבא, ושל כעורב. שחורות תלתלים
 וסימנו, כארגמן. ראשך ודלת כמ״ש כארגמן,

 לעילא. מתתא ״לבן, ״שחור ״אדום :אש״ל
 המים, ע״י כי שבע. בבאר אש״ל ויטע וז״ס,
אש״ל. הנקרא שערות צומחין אברהם, מדת

ד; כלל
 אריר שהוא הכתר מן הראש, שערות

 ואפי׳ לעולם, דע״י החסד בו שנתלבש אנפין,
 החכמד» מצד דדיקנא, ישערות חסד. הוא בא״א

 ואפילו לעולם, דעתיק הגבורה בה שנתלבש
 שעיעין, דרישא שערי ולכן גבורה, הוא בא״א

יותר. קשים דיקנא ושל

מ״ק ו פרק

 דא״א גולגלתא תקוני ז׳ מציאת אמנם ז)
 טלא א', גלגלתא כך: הם בספ״ד הנזכר

 ד, נקי עמר ג׳, דאוירא קרומא ב׳, דבדולחא
 נוקבין תרין ר, עלאה פקיחא ה׳, דרעוין רעוא

ז׳. חוטמא והוא דפרדשקא
 ההוא סוד כי במ״א, נתבאר כבר והנה

 גבוה שהוא דבר וכל בא״א, מתלבש רדל״א
 ולהחיותו. בו להאיר בחכיח מתלבש מחבירו

 מתלבש הוא רדל״א הד,וא סוד בי דע, וד,נה
 רישיז הב׳ כללות שהוא דא״א, וחכמה בכתר
כנ״ל.

רישץ בב׳ מתפשט הוא איך נבאר, ותחלה

מלוומות ומראה הגהוו/
ס״ד, ענף סם״ס עם בע״וז נתבאר זה סדק ז) ר. פרק וזדן או״א נעלדת שער עי׳ ה)
בחהיתו. י־׳ג חלק ע״ס בתלמוד ועי׳ קצ׳׳ד. דף רשב״י מאמרי שער עי׳ 0



מי י״ג n»w חנמרים היכל ג׳ היכל ק&זף p«־ א״א «

K.לו dum כבר jiyT כשהגכוה לעולם כי 
 כח אין הנה כנ״ל, בתחתון מתלבש מחבירו
 כי לבד, שבו מז״ת רק אורו לסבול בתהתץ

 הם שבו. מלכות עד מחסד שהם דרדל״א ז״ת
ומאירין דא״א תתאין רישין בב׳ סתלבשין

בו.
 הוא עלאר» שברישא חסד כי דע, כיצד,

 בי במוהא. Hוגבורד בגלגלתא. ומאיר מתםשס
 ובזה כנ״ל. תתאין, רישין הב׳ סוד הס אלו

 החכמה אד גמורים׳ תזמים הכתר איר תבין,
 הזה במקום נכסין שהם רק דינים, בה יש

 מנזזת בם׳ החייט מ״ש וזד^ תמן. ואתכפיין
 וזהו מאד, זה והבן דין, הוא חכמה כי יהודה,
 ושכיר דתיב דשקיט מוחא קכ״ח, הזוהר מאמר
 זמז יין סוד הוא כי דורדייא. על סב כחמר

כאן. נכמין שר& רק שמריו,

 דאוירא קרומא בהאי מתלבש הוא והת״ת,
 המבדיל רקיע סוד שהוא הג׳, תיקה שהוא

 ומוחא גלגלתא בין נתה והוא למים, מים בה
 ת״ת סוד והוא בנתיים, והקרום ח״ג, שהם

בנתיי^ ומכרת ח״ג, בין המבדיל

 סוד הוא א׳, בחי׳: ב׳ בהם יש ונ״ה
 דדכור*^ ביעין תרין סוד שהם סתומים׳ היותן
 ולהיותן דעתיקא. אזנים ב׳ הם להם, והרמז

ת סתומים, שהם ביעין ב׳  אזגים נזכר לא ל
 ולהיות, באדר״ז. ולא באד״ר לא בעתיקזב כלל

 לכן בגבורה. והוד בחסד כלול נצח שלעולם
 וממירי ומוחא, בגלגלתא רמוזים אלו ב״ה

תמן.
 הדיבה סוד הם נ״ה שלעולם ולהיוו^

 ולמ נהל, וערבי במור צו פ׳ כנזהר כול*
שעת* מהם מתסשטין  הדיבה סוד שהם ה

 ממטה הוא חוזר אור הם סודם pול כבודע.
איז כי למעל* מ  הגלגלמוב על ולמעלה מג״ה י

מצאין. ומשם
ב** שהם חאזבי* p ששרשם ולהיות

 זה, והבן אודבה, מעל שערי לבער «ייד Pל
די גדול. וחוזק כח להם יהיה שלא ג

היסוד, מן למעלה הם אלו, בחי׳ ואמבם
 דעתיק, ודכורא דבוקבא ויסוד אזבים, ב׳ אלו כי

 דז״א שבמצח כמו כי כמ״ש. במצח, שביהם
 סוד הוא דא״א במצח כן דאו״* יסוד הוא

 ביעי הב׳ אלו (ר״ל ב״ה לכן דרדל״א. היסוד
 כי במצח. מתגלה אלו, הסתומים) ג״ה שהם

 סוד במצח יש ולכן ליסוד. השפע יריקו הם
 ז״א במצח דיבה בתי כ״ד כי כנודע. הדינה,
 בעתיק* שבכאן רק ש* אשר דאמא, מיסוד

 באתוון חד כולא תצח מצח ולץ, נכפה. הם
 ביסוד. גלוים הם נ״ד, הלא כי כנ״ל, רצופיט,

* ח) ב׳ הבחי׳ ואמנם  הירכית סוד שהם ת״
עמים. ב׳ הם היסוד, תחת שהם

ץ והיסוד p כי תמצ* ולכן במצח. מקו d 
 גם דאמא, בפומא ונחית גנוז הוא שהחסד

 ששם במצח* הכא בחית דרדל״א עלאה חסד
 באה רנאw האי כח מתגלה ושם היסוד, הוא

 החסד מן נמשר כי רצון, ונקרא בסימא.
 דמתגליא מצחא ס) באדר״ז, ח״ש דרדל״*

 חד פשוט רדל״א האי דהא איקרי, רצה בע״ק
כו׳. נאה ץרנא

 ת״ס כחוט* מקורה המלכו* וא«ם
 במלכו* תהלה לעולם כי לד, אחטום וחהלתי

 לד, ביארתי הרי דרדל״* המלכות שהיא רק
 ד בסוד בא״א גנוזים הם דרדל״א ז״ת איד

 שהם: .rםפ בריש הנזהר דגלגלת* תקתי
* קע״ר, ג״ם, ד  חסד. ושם גלגלת* הא׳, ז
* ושם מחז* והוא דבדולוט^ טלא הב׳, ד מ  ג
 עמר הד׳, הת״* ושם דאויר* קממא הג׳,
 המצ* והוא דרעדן, רעוא הה׳. נ״* ושם נקי,
 ב׳ והם פקיח* אשגחא הר. יסוד. הוא ושם
* ירפים בחי׳  (ר״ל אודנין. סוד נקי עמר פי נ״
 סוד ירכת, ב׳ ואלו ב״ה) שהם ביעי ב׳ אלו

 המלכו* ושם דפדרשקי, נוקבא ב׳ הד, עיעץ.
 סאר, גנוז הוא דרדל״* הדעת סור *אמנם
 דעת בזוהר, הנזכר דע״* ח»« בסוד הוא ולכן
גפום* גניז

הי התקק*. אוד הסוד הם שלו ג״ר אן*

n( הגוזר* n סקוסתו 0
P חחאיז) שבב׳(פרקיו גיא ח)  Jtnro 4״0 »וו 

ק׳. אות עד צ״ז מאות תלק תע׳׳ס •



י פרק k״k שער y'׳ שער הבתרים היכל ג׳ היכלקפח

 דעתיק י) בינה כנ״ל: להתלבש יכולין אינן
 ממנה הארה נמשכת אמנם כלל׳ נתלבשה לא

 הוא דא״א ברישא גם דא״א. מצח עד מבחוץ
 יוצא וגם דעתיק, יסוד ובתוכו כ) דידיה. דעת

 ופוגע לחוץ ויוצא ובוקע הנ״ל, מיסוד הארה
 בזה. זה ומכים בחוץ, אשר דעתיק בינה באור

 נכנס שבחוץ וזה לחוץ, יוצא שבפנים חה
 עד למטה עד נמשכת ההיא הארה ואז לפנים,
 דילהון, במוחין ומאיר מבחוץ, דאדא מצחא
 ומתכפיין דז״א, מצחא עד נמשכין ומשם

 דגבורה עטרא מכח משם, וד,גבורות הדינין
 ומשם, ומתבסמין, דז״א, מצח תוך בדעת ששם

 ואז דז״א, עיינין עד ההיא הארה עוד נמשכת
 דא״א, במצח ולהסתכל עיניו להגביה יכול

אח״כ. גדול אור משם לו ויורד
 דעתיק מבינה האורות אלו כל ברדת וד,נר,

 תרד דעתיק החכמד. שאור הוא בהכרח כנ״ל,
 היא גם ומאירד, הבינה, הארת בתוך נעלמת

 שם יש כי הנ״ל, ע-׳ד במצחא למטה עד
הנ״ל. הארה ומקבל דז״א חכמה

 כללות כי לך, ל) בארתי כבר כי ודע
שבין אוירא בר,אי נהוריר, אחזי רדל״א,
 הנזכר סוד הוא אוירא, האי וסוד ומ״ס. גלגלתא

 יצאה כי אויר, יהי אור יהי מ) בכ״מ, בס״ר,
 מפסיק הקרום לכן, אור. ואשחאר מאויר, י'

לסובלו. שיוכל בדי למ״ס, אוידא האי בין
 דא״א בגלגלתא הם אלו, ז״ת כל והנה

 הם דגלגלתא אלו ז׳ כל וד,נה דיליה. בז׳
 שהוא הכתר, שהוא הגולגלת מצד נמשכין

 המ״ס, אך המוח, אל מקיף כותרת כמו תמיד
 דעתיקא, דיקנא בסוד ומתפשט נגלה הוא
 גלגלתא שהם אלו, רישין ב׳ כי דע, ולכן

 והם י׳, הם כי י״ג, אל מתפשט כ״א ומוחא,
י׳יג.

 ת״ד בי״ג מתפשט מ״ם כי הוא, והענין
 כל כי ג״כ, בי״ג מתפשט וד,גולגלת כנדש,
כבר והנה מי״ג. כלול שיהיה צריך רישא

 נוקבי ב׳ עינים, ב׳ אזנים, ב׳ כי ידעת
 לבד. לא׳ נחשבין כולן בעתיקא, דפרדשקי,

 ז״ת מאידין שבהם דגלגלתא, הי״ג וסדר
 חדב, גולגלתא. כתר, כי כך: סדרן דעתיק,

 תית, עינים. ב׳ ח״ג, מוחא. דעת, אזנים. ב׳
 לשץ. יסוד, שפוון. ב׳ נ׳׳ה, המישור. קו החוטם
 הרי תפיחין. תדין הם לחיים, וב׳ פה. מלכות,

בגולגלו^ כלולים י״ג לך
 בין א״א, בין הפרצופים, מן כ״א וד,נה

 אחר כי י״ג. בהם יש כולם זו״נ, בין או״א,
 בתחתמ מתלבש העליון שאין ידעת שכבר

 ג׳ סוד בתחתון שיהיד, וצריך שבו, ז״ת רק
 הם ולכן הארה, צד איזה מג״ר לקבל אחרים
י״ג. י״ג סדר על כולם הולכים

לא״א. נר״ן נמשכו מעתיק הנה כי ודע
 ה׳ כי כנ׳׳ל, בו ז״ת ונתלבשו נאצלו ולכן

 הוא הנשמה אמנם רוח, ו׳ נפש, נקרא אחרונד,
 בא׳׳א, להתלבש יכולה אינד, אורם ומרוב מג״ר,

 הוצרך לכן מקיף, בסוד למעלה נשארד, אם כי
 וז״ס הנשמה. בסוד בא׳׳א שלו דעת להתלבש
 דחפיא קרומא האי על יתיב אוירא לך, שרמזתי

 שם, המתגלה הדעת סוד הוא כי מוחא. על
 להתגלות וד,וצרך מאד, מכוסה שם היה ועכ״ז
 עדיין, סתום הוא ועכ״ז בנ״ל. נ) בפומא יותר
 (נ״א למלבש ם) עתידין אבהתנא דביר.

בד,]. להתלבשד,

 קרומא אותו כי בארנו, כבר כי ודע
 נקרא ת״ת] ור,נה [רע״י ת״ת, סוד הוא דאוירא

 ושערות נימין שכל בתיקונים, ידעת וכבר וי״ו.
 לעולם הם הווי״ן כי ידעת, גם ווי״ן. סוד הם
 סוד הם נ״ד, כי העמודים, ווי הנקרא נ״ה, סוד

 בזה והנה הגדולה. ו׳ מת״ת היוצאים ווי״ן,
 מקרומא נפקי דשערי נימין י״ג. איך תבין,

 שהם עצמן, נ״ד, והם הת״ת, שהוא דאוירא
 וז״ס בשיקולא. דתליין נקי עמר אינוו אל רמז
הלא כי וגו׳. מלך מלוך לפני המלכים אלה

מקומות ומראה הגהות
ל״ב. אות א' בראשית ס) י״ז. יחוד סוד הקודש רוח שער עי׳ י)
 ג׳. פרק ח״ג ב׳ שער סבו״ש עי׳ נן פי׳׳ז ח׳׳ב ש״ג ובמבו״ש ח׳, פרק לקמן עי׳ כ)
קל״ד: דף ג׳ חלק ס) ד׳. פרק לעיל ל)



מי י״ג פוער חפמריןם היכל ג׳ היכל קפסו׳זי פרק »״» *

מי מלך פלוץ  ,m« התקון, סוד הוא ישראל ל
 כח ויש האור מתעבה שערות ע״י שהנה

 נקי עמר כי וראד״ והבן לקבלו. הנ״ל במלכים
 בריש הנזכר דגלגלתא מז׳ הד׳ התיקון הוא

ro o, נ״ה. שהם ישראל, בני הנקרא סוד והם 
 ג׳. לבני, ב׳. מלד, א׳. מלוד, לפני וזהו:

 בני שהוא ד׳. תיקון כשבא כי ד׳, ישראל,
 האור לקבל כח היה השערות, שהם ישראל,

 באדיר בארנו אלו, מי״ן וסוד השערות. ע״י
 אלף תלייא דרישא בגלגלתא תאנא קכ״ח, ד׳

ע״ש. רבבן רבוא אלפין

ז פרק

 הנה דעתיק ז׳ית כי נתבאר. כבר והנה ע)
 סוד והוא דא״א, דגלגלתא בז׳ מתגלין הם

 מתגלה שאין פי׳, יומין. עתיק בזוהר, הנזכר
 ז״ת בראשיות ימי ז׳ שהם יומין, בחי׳ רק

 המתגלין ז״ת ד& יומין, עתיק פי׳ ובכ״מ דיליה.
 בא״א. מתלבש שהוא ובערד דגלגלתזב בז׳

 ואע״ם נקי. כעמר ,Tריש ושער פ) ביד. כתיב
 בכאן. שמתגלה רק ממש, ראשו זו שאין

 בסוד שערות הם אלו שכל אע״פ כי ודע
 רהמים יותר הם הנד. עכ״ז הדינין, שורש
 השפעה נמשד השערות מאלו ולמ ז״א, מרחמי

 ולא דז״א רישא עד רק מגיעין ואינן לז״א
 ואנכי זז״ם חלק, הוא הז״א כללות ושאר יותר,
 מאירין (ז״א ואסר. שק בסוד כמ״ש חלק, איש

 הוא X צ) דיליה: במוחין אורות מיני כמה בו
 שמתלבש העליון ד0מר.ה הארה שמתפשטת

הי״ג מזל עד מתפשטת ומשם דא״א, בכתר

ס ומשש דאריד, מ ח  עד הד.יא הארד, עוד מ
 הזה בכה ואז אותן, ומיחד או״א. שבין הדעת
א מוחמ נעשד.  אמא. בנדי״י המתלבשין ח״

 דרד דורדת דא״א, ממ״ם םשכתi הארד. ב
ד דרישא, שערות  דא״א דדיקנא שערות ייי

 ומאירין דז״א ק) דיקנא עד ונמשכץ ג״כ,
 דעתיק, מיסוד ימאת הארד, ג דיליד,. במוחין

 א״א. דדעת מוחא פניםים.) (מ״ם תוד אשר
 דדא, מצחא עד הארד. דוצא דא״א מצח ובוקע
 בתוד המוחין של בפנים ,Tדיל במצחא ומאיר
 הדינין כל מתבטלין ואז דיליד״ מצחא

(א) דז״א. ר) שבמצח

 ההוורתא כי נתבאר, לעיל וד,נד,
 אחורי שהם לבדה והד׳ ארחץ, לי״ג מתחלקים

 דשערי נימין י״ג עם נמשכין הם הראש,
 דז״א, רישא עד הראש אחורי הנמשכץ דרישא
 א׳׳ס הנד, דז״א, לדישא השפע יורד ומשם

 הם כי דע״ק, מזלא מסוד מושפעים או״א כי
 מושפע והז״א דכתר, חכמה ממ״ם גמשכין

 גמשכץ שמשם דא*א, מכתר מלממעלה יותר
 מתר היא זו בחי׳ ומפאת חחרתא, ש) י״ג

 פי 4להץו זץ־ מאדא, לפעמים הז״א מעולה
 זו בבחי׳ אדז^ דרן• רק השפע לו יורד אין
ממנו. גדולים הם

 מהאי או״א רצ״ב, באדר׳ז הנרמז ח״ם
א נפקא, מוחא  והבן .Tואח תליא בעתיקא ז׳

 ואדא א״א, מכתר יונק ז״א כי מ״ש, ע״ד זר.
ש^ היורד המזל ע״י דע״ק, ממוחא פ

 תליא מ״ש נבאר לידן, ואחא והואיל
ד»ףא ת״ת חצי כי נתבאר כבר כי דע, .Tואח

הגהר.
זה גם דז״א] [נ״א דא״א לז״ת אדט בסוד המצח אור דמיון שזו חיים ונלע״ד (א)

 המוציא דא״ק פה דמיון שד,וא נלעד״ח בחינת יש עוד הנקודים המתיר, מא״ק שיצא
העקודים. ומקיפין הבלים מפיו שיוצאין דא״א פד. הארת

מקימוון וכוראה הנחית
דף הקודש רמו בשער ועי׳ רישא נ״א ק) ם*ו. ענף פמ״ם עס בע״ח נתבאר זד. פרק ע)
(דסו״י). שבפוהץ נ״א ר) מ״ד ז׳. סימן דניאל הפםוקים שער עי׳ )0

מאמרי ושעו ח׳ מיק או״א שעד עי׳ ש) עד הגה״ה היא אלא הספר מן אעו זו צ)
̂פףמ). ח׳׳א תיבת קט׳׳ו. דף רשב״י (ד



ז׳ סרק א״א שער י״ג שער הכתרים היכל ג׳ היכלקצ

 בעתיקא וז״ש בז״א, מתלבשץ ד,ם שלו ונה״י
 בנה״י. ממש שם אחיד הוא כי ותליא. אחיד

 על כנזכר, חוורתא תקוני י״ג אלו בערך אך
 ובערך אחיד. ולא ז״א נתלה כי תלייא׳ אמר זה
 בעצמו זה (גם ותליא. אחיד אמר אלו, בחי׳ ב'

 קדישא בעתיקא תליין חם כי באו״א, הוא
 אחוזים ג׳־כ והם ממ״ס, הנמשך קדישא במזלא
דא״א). חג״ת בבינה

כולו, אצילות בכל מתלבש א״א כי נמצא,
 מתלבש העליון אין כי מתלבש, אינו ראשו אך

 בסוד נשארים הג״ר כי בז״ת, לא אם בתחתון
 עתיקא בהאי ודאי באדר״ז הנדמז וז״ם מקיף.

 נראה והנה בלחודוי. רישא אלא אתגלייא לא
 דיקנא כי ע״ב, דק״ל באדר״ז מ״ש לזה דקשה
 שיש דנראה (דא״א) דלבא, טבורא עד תלייא

 אתגלייא, לא במ״ש תבין זה אך הגוף. קומת לו
 הגוף, כל קומת לו יש כי הוי, ולא אמר ולא

 דרך אין כי לבד, הראש רק נגלה ואינו
הגוף. רק הראש להלביש

 דלבא טבורא עד הגרון מתחלת והנה
 מלבישין שם עד כי אדא, מציאת שם דא״א,
 הת״ת וז״ס ז׳״א. מלבישו ולמטה ומשם אותו,

 שהוא בא דל ת) ומטבורא זה. והבן לב, שנקרא
 דז״א, רישא סוד משם מתחיל שלו, ת״ת חצי

 סיום עד מטבורו א״א מתלבש הז״א ובתוך
 אתגליא לא בעתיקא אמרו, לכן שבו, יסוד
בלחודד. רישא אלא

 פי על אף דעתיק ז״ת כי לענין, ונחזור
 דא״א, דגלגלתא בז׳ מתלבשין שהם שאמרנו

 א״א. קומת בכל שיתפשטו הוא בהכרח עכ״ז
 ב׳ אלא אינם דא״א ברישא שהם מה ועיקר
 בגלגלתא, בריעזא חסד :וגבורה חסד שהם

 תרין הם ומוחא, גלגלתא כי במוחא. גבורה
 רישא, מציאת לכל שרשים והם תתאין, רישין

רק אינם דרישא, בז׳ המתגלין שאר אבל

 למטר- התלבשותם עיקר אך בעלמא, הארה
דא״א. קומה שיעור בשאר

 גולגלתא שהוא דא״א, בבינה ת״ת כיצד:
 לאו״א. מוחין שהם דא״א, בח״ג נ״ה, דאו״א.
 ונה״י בת״ת הארה מתפשט מהיסוד, ואח״כ
 הם נה״י, כל לעולם כי ידעת, כבר כי דאי׳א,
 הם לכן עיקרין, ואינם תוספת, מסוד באים
 ועיקר. שורש ולא הוספה, בדרך תמיד באים
 דא״א, נה״י מתפשטין עתיק, יסוד מסוד לכן,
דאצילות. נה״י בכל הענין וכן

 נעשה ת״ת, תמיד כי תמצא, תדקדק ואם
 דעתיק, ת״ת כי גלגלתא. שהוא הכתר, ממנו
 ומת״ת דא״א, בינה סוד שהוא דאו״א, גלגי'חא תמן

 דז״א. וגלגלתא כתר נעשה דא״א, ת״ת] וכן [נ״א
דנוקבא. גלתא‘וגי כתר דז״א,נעשה מת״ת וכן

 לב׳ נחלק דא״א, ת״ת סוד כי דע, גם
 גופם. לצורך או״א, למציאת חציו חצאין:
 ב׳ הם וז״א, או״א כי הרי ז״א. לכתר וחציו,
 רז״א. ת״ת גם א׳. בכתר משתמשין מלכים
 הג״ל. ע״ד דז״א, לגוף חציו לב׳, נחלק

 סוד, הוא ב) וגם דנוקבא. לכתר וחציו א)
א׳. בכתר להשתמש מלכים לב׳ א״א

 אך לחצאין. נחלק הת״ת, כל ולעולם
 בבינה, הגנוז דע״י, ת״ת סוד כי הוא, החילוק
 ת״ת אך כחדא. בצרזהלאו״א זה בשור. מתחלק
 א׳ מזה. למעלה זה חצאין, לב׳ נחלק דא״א,

 ת״ת וכן בז״א. למטה, הב׳ וחציו לעצמו, לו
 חציו חצאין, לב׳ נחלק דנוקבא) (לכתר דז״א,

 או״א, ובדרוש זעג״ז. לנוקבא, וחציו לעצמו,
ג) באידך. זה יתבאר

 בב׳ מתגלר. הוא העתיק, הארת ואמנם
 שמהראוי פי על אף כחדא. דא״א, תתאין רישין
 הטעם, בג׳, והב׳ בב׳, מתגלה הא׳ שיהיה היה,

 אח״ב מתגליז רישין, הב׳ אלו מציאת הנה כי
 לכן שריין, וכחדא נפקי כחדא ואו״א באו״א,

ד) וד,ראשון כחדא. יד,יו רישין, הב׳ אלו גם

ת מקומות ומראה הגהו
(כ״י). הם נ״א ב) וזדן או״א הולדת ושער ה׳ פרק לעיל עי׳ ת)

המוחק תTל ובשער ז׳ סרק אויא שער עי׳ ג) ה׳. פרק
ב׳. סרק וזהו דנוקבא לכתר וחציו סיומו עד נ״א א)

דעתיק עליונה שהוא יחיאשת מוסיף נ״א ד) (כ«י). סוד
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 החסד כי תמצ^ ולכן ג״כ בהון בשוד. מתלבש
לו מתגלה שבו ג ל ג  במותן^ מתגלה והגבורה ב
בחסד. וגבורה בגבורד״ חסד נכלל וא«

 במצח. מתגלה היסוד כי ממאין, אנו גם
 מתגלה ומשם תניינא. רישא סוד שהוא

 גם דרפ״ט. באדר״ז כנז׳ הרצון. בסוד בדיקנ»
 זקן הוא [נ״א זקן הוד סוד כי ת.rיז כבר

 גם (כי דדיקנא גם ה) באדרא. הנזכר דא״א]
 בבהי׳ אלא אינו הדיקנא) כי ההוד נכלל מ

 רב׳ הרי זקן, להם אין ו) הנשים לכן יסוד
בזה. זה כלולין אלו. רישין

n פרק

 הוא. מה דא״א. דיקנא מציאות נבאר ועתה, ז)
 וכבר כנ״ל. לעתיק, מלביש א״א כי נודע, הנה

 הכתר סוד וד,וא גלגלתא, יש בא״א כי ביארנו,
 אתפליג דלא לחוד, מוחא חד ובגווה דא״א.

 מוחז^ והאי לחוד. חד רק בז״א, כמו מוחין, לג׳
מ״ס. ונקרא דא״א, חכמה סוד הוא

 מבשאר יותר בא״א. יש זה שינד אמנם,
 וחכמד» כתר יש שלו, בגלגלתא כי סרצופים,

 ואמנם שלו. בגלגלתא אין ורעו^ בינה אבל
 נחתת, ותמן דא״ז^ הגרון סוד הוא דא״א, בינה
 בינה איו תבין, ומכאן ברישא. קיימא ולא

 הלא כי שופר. ונקרא כתר. ונקרא גרון, נקרא
לאדא. כתר נעשה דא״א, בגרון

דא: על דא יתבי דא״א, ג״ר כי נמצא,
 בסוד ואינם בינד» ותחתיו חכמה, ותחתיו כתר,
 צדדי מב׳ למסה וחו״ב למעלד״ כתר קדן,

 קוין. להיות הוא, הזה התיקון ועיקר הכתר.
מקומוו^ בכמה כנ*ל

 כבר כי המז. דא״א זה ושינוי וטעם
הנקודוו^ סוד הם שמתו, המלכים סוד

 היה לא דעתיק, [ברישא] ואמנם נתקנו. ואח״ב
אצלינו. כמבואר שמתו, מלכים בחי׳ שום בו

 ז׳ ביחר בו היה ולמטה, אנפין מאריו אך
 דע״י אוד ומקבל המלביש א״א לכן, פלכים,
 לקבל שבו, הבינה אל כח היה לא עצמו,
 תוכל רחוק ממקום כי בגתן, ירדה ולכן אורו,
 דיניןמתערין שבינה לפי והטעם, הארה. לקבל
 אור של החלק לקבל כח בה אין לכן מינה,

 נשארה החכמד. לכן החכמה, כמו דעתיק,
בגרון. ירדה והבינה בפקומד״

וזו״ן, אדא כגון פרצופים, בשאר ואמנם
 א״א, לבוש ע״י דעתיק, אור מקבלים כולם
 להבינה צויד ואין להשיגו, יכולת בה ויש

ולהתרחק. לירד שלהם

 יחד בגתן, הבינה שירדה אחר ואמנם
 רוחניות והיה עצםם, דא״א בו״ק ונתלבש הדעת

 תרין בין אם כי מקובץ, מקום לו ואין אליהם,
במ״א. כנזכר עומד, הוא דזדא כתפר

 כתר יש דא״א ברישא כי לענין, ונחזור
 Jהכללו« בבתי׳ הוא זה כל והנה לבד, וחכמה

 מנחמ ופדה מרה כל כי עת,T כבר אבל
 י״ם, בכ״א יש וחכמה כתר וא״כ מי׳. כלולה

 שהוא הפצו^ עד שהוא הראש שיעור כל והנה
 הכתר, מן י״ם כללות יש שם 4השעחו מקום
 עד המצח. p למטה וכן החכמה. מן וי״ס

 P י״ם כללות ג״כ יש הביגר» ששם הגרון
 ה) בבחי׳ זה ובל הכסוי״ p ד״ס הכתר,

פנימייה
 P מקיפים י׳ יש או״ג^ בבחי׳ ג״כ והנה

 י׳ וכן בראש. החכמה מן מקיפים ד׳ הכתר,
 יש מהחכמה, מקיפין וי׳ הכתר, מן מקיפים
 אנו ט) אמ]1 ועתה הגרון. עד המצה, ממקום
הפנים, במקיפי תדבר הראש. במקיפי עסוקין

» מקיפי סוד הם ת״ד, י״ג סוד הנד, פני
 הוא אמת כי והענין, בע״ד״ שנבאר rע

 P וי״ם הכתר, p י״ם יש או״פ, שבבחי׳
»» י״ג רק יש לא מקיף, כסוד אן* החכמה. מקי

מקומומ וטראח חגחות
v• עם בע״ה נתבאר זה פוק ז) מתלבש ל״ג נ״א (זדו). ולכן בשוה בהון מתלבש t פ״ז. ענף 

ר״ד. אות עד קש׳ה מאות י״ג הלק תע״ם (דםו*י). ג*כ בהון בשוה
פמ״מ> עס (ע״ה פנינים נ״א ה) רפ״ה. אות באד״ר ה)
פם״פ), עם (ע״ה אמ ואין נ״א ט) (דפו״י). והסריס מוסיף ג״א ו)



ט׳ ח׳ סרר! א״א שער י״ג שער הכתרים היכל ג׳ היכלקצב

 יכולין אינן השאר כי לבדם, וחכמה מכתר
להתגלות.

 ע״ג זד, עומדין פנימים, עשר י) ואמנם
 המלכות עד כד, בינה חכמה כתר כסדח, זה

 המחזיק המקום, שיעור ומחזיקים האחרונה.
 וז״ם שוה. ושיעורם מקיפין, אורות לי״ג וסובל

 נקבי דרך האורות שיוצאין הדיקנא, שערות
מקיפים. בסוד ומאירין השערות,

למקיפים, פנימים בין א׳, חילוק יש ואמנם
 וכן זעג״ז. הם דכתר, הפנימיות י״ס כי וד,וא,

 זעג״ז. כסדרן, ג״כ הם החכמה, פנימיות של י״ס
 מתחילין הם כי להיפך, הם המקיפים אמנם
 ת״ד, י״ג כל בראש מלכות למעלה, סמטה
 חכמה, של מקיפים הי״ס כ) וכן בסופם. והכתר

ע  שג״כ אלא, בזה די ולא ג״כ, הדרך ע״ז ל) ז
 עליונים, הם חכמה, של מקיפים הספי׳ כל

 כי נמצא, הכתר. של מקיפים י״ס מכל
 דחכמה, מלכות שהוא שבכולם, האחרונה

 שבכולם ומעולה והגביה מכולם. למעלה עומדת
מכולם. למטה עומד שבכתר, כתר שד.וא

 לא מקיף, מגולה אור להיותו כי והטעם,
 העליונים אורות ולכן לסבלו, בתחתונים כח הי׳
 כתר ולפיכך ממדרגתן. למטה רק נתגלו, לא

 נתגלה יותר, עליונה מדרגד, שהיא שבכתר,
 המלכות וכן שבכולם, תחתונה היותר במדרגה

 נתגלית שבכולם, קטנד, היותר שהיא שבחכמה,
 לקבלה, בתחתונים כח יש כי מכולם. למעלה
הספירות. בשאר בזה וכיוצא

 נתגלה שבכתר שכתר אומר, שאני ומד,
 שהרי למילתי, דייקת לא התחתונד״ במדרגד,

 הכוונה אך ך׳. ואינם לבד, ת״ד י״ג רק אינם
 שהוא שבכתר, עליונה היותר המדרגד, כי לומר,
 במדרגה נתגלה החסד, שהוא ונקה, נקרא

בזה. תלוי אין כי מ) בע״ה כמ״ש תחתונה,
 שנראה כמו המקומות, גדר אין כי דע, גם
סדר אין כי ממש, זעג״ז לסדרם, בעיניך

 תחתון, או עלית המקום היות כפי המדרגות
 ויש עליון. ונקרא למטה, מקום יש הלא כי

 המקום הלא כי תחתון. ונקרא למעלה, מקום
 ואמנם מכולם, תחתון יותר הוא הפה, שתחת

 אל סמוך להיותן״ העליונים, מקומות מכלל הוא
 יותר משם, היוצא וד,ד,בל האור ומקבל הפד״

 לפה. סמוך להיותו העליונים, מקומות מכמה
 כי החוטם. אל הסמוך וכן לעינים. הסמוך וכן
הארה. יוצא מהם גם

 לקראו ראוי היד, הפה, שתחת מקום וא״ת,
 בזה, תלוי הדבר אין כי דע, אך ראשון. תיקון

 עליון, הוא אם עצמו, המקום להעריך ראוי רק
 יש ולפעמים הד,בל, למקום וקרוב לאו, אם

 הד,בל. ממקום גבוד,ים שהם עליונים, מקומות
 המאציל שהעריך בהערכה תלוי, זה ודבר

 דיקנא, תיקוני י״ג בסדר המקומות נ) יתברך,
שנבאר. דרך על

ט פרק

 ת״ד י״ג בסוד מדות, י״ג פי׳ אמנם ס)
 הם היכן תיקונים, הי״ג מקום נבאר דא״א,

 הם איד התיבות, תחלה נמנד, ואמנם בדיקנא.
 ועובר ג׳, עון, נועזא ב׳, כמוך. אל מי א׳, י״ג.
 החזיק לא ה׳, נחלתו. לשארית ד׳, פשע. על

 ישוב ז׳ הוא. חסד חפץ כי ו׳, אפו. לעד
 ותשליך ט׳, עונותינו. יכבוש ח׳, ירחמנו.

 ליעקב. אמת תתן י׳, חטאתם. כל ים במצולות
 נשבעת אשר י״ב, לאברהם. חסד י״א,

קדם. מימי י״ג, לאבותינו.

 השפע הם דמיכה, אלו מדות הי׳יג ואמנם
 הזקן, שערות בתוך ממ״ם, הנמשכין הפנימיות,

 הזקן שערות אך דעתיקא. שבחא הנקראים וד,ם
 שיריק ומעברים, וכלים, הצינורות, שהם עצמו,

שנזכרו מדות י׳ג הם בהם, קדישא המשחתא

מקומות ומראה הגהות פמ״ס) עם א״פ(ע״ח כי נ״א י)
r נ׳א כ) n, (דפו״י). סגורות הן בזה תלוי אין כי המלים מ) שהם הכסה של מקישין ספירות

םם״ם). עם (ע׳׳ח המקומות ל״ג נ״א נ) פס״ם). עם (עיח
א ל) ס׳׳ח. ענף סמיס עם בעיה נתבאר זה פרק )0 זה סדר דל ג״כ ונ׳׳א יה. על זד, הם נ׳
הספר. סוף עד רי״ח מאות י׳׳ג חלק תע״ם ועי׳ (כת*י).
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 גסי] X'3[ כמי והס תשא. כי בפרשה בתודה.

דז״א. י״ג
וה* ס׳. רק בז״א שאין יחגו^ כבר כי

 אלו. י״ג בו וכשמאירין לן. שלח פרשת של
 רהוט זר. אל הפרר: זדז והם בשמם, נקרא אז
 שארד לפי ה׳. אפים ד. ארד ג׳. והנץ ב׳.

 אסר לא ולזה יחד. מדות ב׳ על מורה אפים
 ז׳. ואסת ר. חסד ורב אפים. אלא אף. ארד
 ופשע י׳. עץ נושא ט׳. לאלפים ח׳. חסד נוצר
י״ג. מקד. י״ב. וחטאה י״א.

 איד עצמו. האדם בפנים נבארם. ועתר.
 הראש, פאתי שני תחת ואמנם תיקונים. י״ג ד&
 קצרים והם דדיקט^ רישץ ב׳ מתחילין הם

 א׳, תיקץ וזהו האזן. כנגד וד.ם רחבים. ולא
אל. נקרא

 השערות שורות והוא הב׳, תיקץ ואח״ב
 וזד.ו לאורך, הפד. על עליונה בשפה הגדלים

רחומ
 שכנגד ארחא. אותו הוא והנץ, ג׳

ההוטמ האמצעית
 שפד. שתחת שעחת שורת הוא ארך, ד׳

התחתונה.
 המסטיק תניינא, אדחא הוא אסים. ה׳
 קדמאמ אדהא נגד מכוץ והוא הזקן. באמצע
הוזוטם. שתהת
דא״ל, קדמאה תיקץ תחת הוא חסד, ודב ף

 של הקצחת השערות אותן שיעור סיום וד.וא
 להתרחב שהתחיל במקום והוא הזקן, שער
 עצמו, הלחיים עצם התוזלת מקום שד.וא מעט.
 ולמסד, ומשם האץ, זויתתהת כמין יוצא שהוא

 ורב נקרא חהו מעלד- משל יותר רחב הוא
410ה שכנגד המקום עד נמשך מד. חסד.

השער, p התלקיט הפנים ב׳ הם ואממ ד
קדישץ. תפוחץ תרץ

 קדישזג מזלא נקרא וד,וא חסד, נוצר ת׳
 כללות שהוא ולמסמ הסה מכנגר הזקן והוא
 שלמעלה מר, כי א׳, בחיבור בכללותן. הזקן
והוממא תסוהץ נ׳ כי לב׳, נחלק הוא ^

 ולממה, ה«! מכנגד ואסנס בנתייס. סססיקין
 הוא ואמנם יהד, והתהבתתן הזקן. עובי הוא

 ואלו שערומ ע״ג שערות וד& עבד» מאד
 מעלה, מכנגר הזקן צד כיצד: לב׳, נהלקץ

 וצד א׳. תקץ הוא המגולד״ הזקן מקום שד,וא
 תיקון הוא הגדץ. כנגד שהוא המכוסר« הזקן

 צד כי הזקן, עבמת מחלקץ אנו כי נמצא. ב׳.
 שד.וא ומה א׳. תיקת לעינינו הנגלד. העליץ

 הדאשמים אלו שתחת השערות הם הגרץ, כנגד
ב׳. תיקץ הס באלו, מתכסים ור.ם

 נ* והם מזלא, נקרא תיקמיס ב׳ אלו והנה
 אסרתי, כטל תזל סלשץ מזלא. וסי׳ מזלומ
 מ0למ מלמעלד. באורך, השערות משך שהוא
 נקרא שיהיד, האלו, תיקתים הי״ג בכל ואץ
 תיקון נוצר, נקרא העליץ השנים. אלו אלא כד.

 ושניהן, י״ג. תיקון מקד» נקרא והתהתון הח׳.
ו ואמנם מזלזס נקרא אחד כל  הס השערות ^

שלו. הטבור עד ארוכומ
 השערות אלו בין כי לאלסינג הוא ט׳

לאלפימ וזהו קטנים, קצת מובלעים הארוכומ
 יש אלו, מזלות ב׳ כל אחר עץ, נושא י׳

 למעלה והם לגרץ, סמוכות קטנים, שערות
 רק הנ*ל, כמזלא »בלעים ואינן מעט, ממנו

אגרונא. מזסיין לבדם, ניכרין
 קטנווס השערות אלו המת הוא וסעזע. י*א

jn דא נסקי ולא בארכם, שדן  P
 סנוי להיתו floxa הסה הוא והטאר» י*ב

ע) משעתוס
א הב׳, המזל הוא ונקר» י*ג  דרקון מקי
 והס זדז. זה שוכנים האלו, מזלות ב׳ ואמנם
 ואמא הה׳. מן מגק )0 ואנא תוקנא. דכורא
ת״ד. י״ג ביארנו הרי ג1הי״ « מנקת

י

תרד. בי״ג הטסי׳. ש«ת נבאר ועתז^ צ)
r ח׳ הלא כי והו* o ;ססי׳ ח׳ זזם קדמאץ 

* ער ססלסה והס דהכס* הבהר י9 «נינ

 עי׳ ע)
עי׳ )0

סקומות האדווה הנחות
עוף 0«ד עט ופרוז ותביר זה סרק צ) פייש ה׳׳ב ש׳׳ג
יהג הלק סוף 0ע* Man vm«1 *1 פיק אד׳א



י׳י׳׳א פרק א׳׳א שער י׳׳ג שער הבתרים היכל ג׳ היכלקצד

 היה לא כי כלל, נתגלו לא מיס של וחכמה
 סי על אף הארתן, לקבל בתחתונים יכולת

למטה. שיתגלו
 מלכווד א׳ל, :כך וסדרן, מקומם וסדר

 ת״ת. אפים, נצח. ארך, הוד. וחנון, יסוד. רחום,
 בינה. חסד, נוצר חסד. ואמת, גבורה. חסד, ורב
 לא הראשונים ב׳ כי דחכמה, תקונים ח׳ הרי

כלל. נתגלו
 ה׳ הם (עלאין) [אחרים] תקונים ור,׳

 עון, נושא הוד. לאלפים, כיצד: הכתר, קצוות
 חסד. ונקה, גבורה. וחטאה, ת״וד ופשע, נצח.
ת״ד. י״ג נשלמו הרי

 אך להתגלות. יכלו לא דכתר, ג״ר אמנם
 יוכלו לא בלבד, הראשונים הב׳ בחכמה,

 חכמד, כי נתגליו^ שלה, הבינה אך Jלהתגלוו
 מאירה שלד, בינה ואין מכתר, למטה מציאותה

 לקבל בתחתונים יכולת ויש דכתר, בינה כמו
 כי נתגלית, לא דכתר, המלכות אמנם הארתה.

 בכתר ובפרט ניכרת נוקבא מציאות אין בא״א
 דיליה, נוקבא סוד שהוא שבו, בחכמה אך שבו.

 המלכות להתגלות יכולת יש אצלינו, כנזכר
שנה.

 שהוא דחכמה, בבינד, נתגלה דכתר, והיסוד
 חסד, נוצר ח״ס הה׳, בתיקון דיליה, נוקבא

 היסוד הוא וחסד דחכמה, הבינה היא נוצר
 כי וד,טעם, א׳. תיקון נקראו ושניהן שבכתר,

 הכתר, שהוא דכורא בין פירוד אין למעלה שם
 יסוד לכן פנים. בשום חכמה, שהיא ונוקבא
 ולפי דחכמה. בג׳׳ר דבוק הוא לעולם דכתר,
 אנו לכן לבד, הבינה רק בד,ם ניכר שאינו

הבינד,. עם אותו מחברים
 מכוונים הם הפנימים, אורות מקום ואמנם

 הפרש, ואין אלו. המקיפים נגד מבפנים, ממש
 מעילא הם ואלו לעילא, מתתא הם שאלו אלא

 שכנגד באדם ג״כ לכוין ראוי לכן כנ׳ל. לתתא
סדרן. ואכתוב אלו,

 חנון, דחסד. פנימי רחום, דבינד- ופנימי אל,
 אפים דת״ו^ פנימי ארך, דגבורה. פנימי
ואמת, דד,וד. פנימי חסד, ורב דנצח. פנימי

 כי דמלכות. פנימי נוצר, דיסוד. פנימי
 Jהמלכוו עד בינה מן מתחילין בפנימית,

הבינה עד ממלכות מתחילין ובמקיפים,
 שבמלת חסד תכוין: אחרונות, בה׳ אח״כ

 דכתר. ממש פנימי חסד הוא חסד, נוצר
 דת״ה פנימי עון, נושא דגבורה. פנימי לאלפים,

 ונקה, דהוד. פנימי וחטאה דנצח. פנימי ופשע,
 התחיל האחרונים, באלו ג״כ הרי דיסוד. פנימי
 הם ודימקיפים, יסוד. עד מחסד הפנימי, בסוד

החסד. עד מיסוד
 דכתר וג״ר דחכמה, הראשונים ב׳ ואמנם

 אלו, ומקום כנ״ל, מקיפים בהן אין הפנימים,
 ואין דא׳׳א, בפנים שיש אחרים מקומות בה׳ הם

ביאורם. זמן עתה
 נגד ממש, מכוונים הם אם לספק׳ יש אך

 פנימים ח׳ עם דחכמה, מקיפים ח׳ המקיפים,
 ה׳ עם דכתר, מקיפים וד,׳ עצמה. דחכמה
 אמיתי, יותר הסי׳ וזהו בעצמו. דכתר פנימים

 ה׳, נגד וה׳ ח׳, נגד ח׳ מכוונין, יבואו בזה כי
 מתתא הם שאלו רק ביניהן, הפרש שום ואין

 הוא כך ואם לתתא. מעילא הם ואלו לעילא,
 החכמה עומד בפנימים, אפי׳ כי נמצא הפי׳,

דחוק. והוא מכתר, למעלה
הם, שהפנימים ודאי שלעולם נאמר, אם או

 מכוונים יבואו דכתר, והמקיפים חכמה, על כתר
 מכוונים דחכמה, ומקיפים דחכמה, פנימי נגד
יציע. חכמה. נגד וקצתם דכתר, פנימי נגד

 מורי כי אמיתי, יותר הראשון הפי׳ ואמנם
 דחסד הפנימי הא׳, הסדר לי אמר זלה״ה

 כל וכן שבכתר, דיסוד מקיף נגד שבכתר,
 שגם הוא, מוכרח וא״כ התיקונים, שאר

 אמיתי, וזה מכתר, למעלה חכמה יהיה בפנימית
לודאי. יותר אצלי קרוב

יא פרק

 דהיינו ת״ד, י״ג שמות ב׳ נבאר ועתה ק)
יער כי דע, בתורר- לד,ם שקורם יהו״ה, יד,ו״ה

ת מקומות ומראה הגהו
ע״. ענף פם׳׳ס עם בעיה נתבאר זה פרק ק)



מי י״ג שער זאנתרים חיכל ג׳ היכל קגהייייא פר? א״יו «

 ואמגס המכה. «ד י״ם יש בגלגלחא כי כיארגו.
לתתא. וסלטת לעילא״ בתר כסדרן. ד&

 הוא מלכות. שהיא האהרונה. הספי' והנה
 מלטת. היא פאה 49בכ* כי שבראש. פאה סור

 השם היא זאת פאר. רזדא. ברישא ור.נר.
: ור!מ מעפ׳ץ.  מימין משמאל. תר מימין. א' ט

 נוקבא מד שמאל (או״א) (א״א) ז״א מד
 ונועבא ז״א יש ר) בעתיקא גם כי (ז״א)

(ואדא).

 י״ג כולל Jד.שםוו מאלו אהד כל וד.נה
ה: באופן .rת  סוד הם עלאץ. תיקונים ד׳ כי ז
ם ׳0ו .rם1דם מ׳ ח״ס מוחין. ז״  חטני

דמצפ״ץ. צ׳ הם הנשארים.

 נכללין .rדת ראשונים הד׳ כי והטעם.
 מעלה לד.ם יש אלו כי שבו. חכמה בכתר

 בנודע. דעתיק רישא כוללים הם כי יתירד»
ולמסד.. מבינד. נמנין הס׳. אח״כ

 לבונה יתור יש שעכ״ז. להיות ואח״כ׳
ט שתחתיה. משמונד.  ב»*ע. הה׳ למנות חזר ל

 ס׳ הם Hאחחנד צ׳ ואח״כ דמפצ״ץ. פ׳ וד.ם
 הי״ג נכללין מאלו. שם שבכל הרי דד*̂ז

4תיקונינ

 מפאת משתלשלין שמות. הב׳ אלו והנד.
 דיודץ אלהים שם וד.נה ש׳. גי׳ הם בי הראש.

 יו״ד ה״י לם״ד אל״ף כזה: ש׳. גי׳
 עליה בי מצפ״ץ. בחי׳ הוא בא״א. זה ואלהים
א בו ואין עמדי. אלקים ואין אחסר.  הד״ז^ ^

*n. אלקים שיש ובמקום  מתחלף בא״א או ״
 ש) הוא חלוף כל סוף סוף כי במצזדץ. הוי״ד.

 במלואו »־תיות י״ג לו יש שאלקים ולהיות דין.
ט משם. הנמשכין חדד. י״ג הם ל

דינמ, כולו הדיקנא מציאת כי JעיT ובבר

 הדין אץ בי דלחתא. דינץ אתכפיין 1יד ועל
 פאר. שמציאות לפי וד.נה בשרשו. אלא נמתק

 מקרא דץ. הוא והמלכות מלטת. היא זו
 בגבורה. א׳ הם: אלהים ג׳ כי כנודע אלד.יט.

 י*ם של המלכות לכן במלכוו^ ג׳ בד.וד. ב׳
 רק פא״ד- גימסריא אלד.יו^ הוא עלאד» דרישא
 תהו ראש. בסוד לר.יות יודין. במלד שהוא
א. אן* בד׳א. ל. «נפ*ץ. שם הוא הפאה מד מ׳

 והם הראש. צדדי בב׳ הם. פאות ב׳ והנה
 מצפ*ץ. מצנדץ. הגדולים: המאורות שני סוד

 4שמוו ב׳ והם דכ״ט בראשית זוהר כנזכר
 רחום אל ה׳ ה׳ שהם דרחמי. מבילין י״ג קודם

 ממצפ״ץ יצא ז״א ט הוא. הענץ ופי׳ כר.
 הם ואלו השמאלי. ממצפ״ז תוקבא טמיני.
 הפרש אץ כי הגדולים. המאורות ב׳ שורש

 רק שלימז^ הד״ד. לו יש וכ״א אד» זה בין
שמאל. וזה ימין. שזד.

 שבא״א לעיל. נתבאר כבר ט והענץ.
ט הדג. בו יש  דראש. ימץ מצד לכן 4זו״ וו

 א׳. פאה אr דדכורא. עסרא זדה שמשם
 מותרי השעתת הלא כי Jtn יונק שממה

 פאה יצאר. דשמאל ת) חד׳ג אינץ. מוחא
דיליה. נוקבא יונקת שממנה שמאלי.

 קדמאין שמהן ט ט בזוהר. סדש ואמנם
 כט״ש. הוא הענץ כר. מכילין לי״ג מנינץ

 א״ל. הוא שבדיקנא. ראשץ תיקץ הלא ט
 שב׳ נמצא מלכוון בחינת ופאר. מלכוון וד.וא

 במקום כי לזד» זד. ודבוקים סמוכים מלטות
 הראש. פאת שהיא שבראש. מלכות שמסתיימת

 תיקץ שד.וא דדיקנא. מלטת מתחלת משם
 כי 4ד.עילאו p התתאד. זו יונקת ואז ראשץ.

 הראש. »ת0ב הנשארות הראש שעיית סכה
 נמצא. זדב כנ״ל. ת״ד הי״ג שערות יוצאין םד.ם

 הראש. פאות מב׳ יונקים מכילץ. הי״ג כל כי
ץ אנו לת.בתחלתן ר ט שהם אלו. הויהו ט ^

̂ומווו ומדאה הנחות מ
 דרושי הכונווו שער עי׳ ש) (דירי). ונסדאות קי״ב אוח א׳ בראשית זהר עי׳ י)

סדו). וסהגבורות רא ת) סוגד בלי וארא בסוגר. מוקבא שס. הסלם
ג׳. ירק



י״אי׳׳ב סרק א״א שער י״ג שער הכתרים ג׳ היכלקצו

 אנו ואח״כ בחילוף, מצפ״ץ מצש׳ץ סוד,
(א) מדות. חייג מזכירין

 מציאת לז״א אין כי ביארנו, כבר ואמנם
ג  מזכירין כשאנו ואפי׳ לבד, ס׳ רק ת׳ד, י׳
 י׳ג הארת שנכללץ אלא אינו בז״א, ת״ד י״ג
 הי׳ג אך Jהארוו י״ג בהם ויש ח״א, בם׳

 ת׳׳ד הי״ג וא״כ לבד, ט׳ אלא אינם תקוגים,
 ולכן דז״א, ט' עד ממשיכין שהם בא״א, הם
 בז״א, היו אם כי מצפ״ץ, מצפ״ץ שמות ב׳ הם
כג״ל. דיודין אלקים ב׳ אלא היו לא

 נמשכו הראש, שבפאות אלהים מב׳ ואמנם
 שבב׳ י״ה י״ה והב׳ הא׳, לתיקון א״ל ב׳

 באדרא, וכנזכר הר. לתיקון נמשכו אלקים,
 כבר ואמנם י׳׳ה. קראתי המצר מן בביאור

T,דשערי, קוצי א״ל בו יש א׳ בתיקון כי עת 
 דאלקים, מא״ל נמשך והוא א״ל. נקרא ולכן

 (במצר) הוא (הא׳) הו׳, בתיקון ב) ואמנם
 י׳׳ה שם יש הדיקנא, בסוד) הוא (נ״א במקצת

 וזהו בשמאל. (דאלקים) ה׳ בימין, י׳ דאלקים,
 במקום למטה ואח״כ י׳׳ה, קראתי המצר מן

 נגד (שהוא בב׳ שהוא הזקן, להתרחב שמתחיל
 הב׳, מאלקים הב׳, י״ה ג״כ יש תפוחין, ב׳)
 דאלקים, סתומה מ׳ ואח״כ משמאל. ה׳ מימין י׳

 ב׳ והם סתומה, מ׳ כעין שהוא בפה, ד\א
 מ׳ כעין הוא הפה, הסוגרים שפתים כי ממי׳׳ן,
 חומה כמין ג״כ הוא השיניים, ואח׳כ סתום.

 דשם ממי׳׳ן ב׳ וד,ם סתומה, ם כעין עגולה,
אלקים.

 כי י׳׳ה, קראתי המצר מן הפסוק, פי׳ וכך
 כוונתו היה ולכן להתגלות, האל התחיל שם

אך מאלהים. [הנשאר] י״ה שם, גם להפשיר

 מקומו] שם אין כי במצר, יה [השם ענני לא
 המרחב, במקום ירד כי י׳׳ה, במרחב כ״א

במצר. נשאר ולא ו׳, בתיקון

 סוד הוא הדיקנא כל איך נתבאר הרי
 הוא דיקנא כל כי והטעם, אלקים, משם הדינין

 כל הכופין הדינין שרשי שם והמ״ס ממוחא,
 דיקנא סוד כי אמרו ולכן מהם, שלמטה מה

דינין. לאכפיא

מ׳׳ב יב פרק

 והפה החוטם מציאות נבאר ועתה ג)
 חיצוניות בו יש דא״א, בפה כי דע, דא״א.

 שהוא ס״ג, שם הוא והפנימית ופנימיות,
 אהי״ה בשם ובהתחברו זה. שבפה רוחא פנימית

 בחי׳ והם הכולל. עם פה יהיה זווג, בסוד
 חיך והם הפה, של י״ם שבתוך ונקבה, זכר
נקבה. וגרון זכר,

זה, מזווג אותיות הכ׳׳ב שאר יוצאין ואז
 גי׳ בגרון, שהוא דנוקבא, מ״ן הם אחע׳׳ה כי

 ומתחברים פ״ד, החיך, איתיות וגיכ׳׳ק, פ״ד.
 אותיות תחלה יוצאין ואז וגיכ״ק, אחע״ה יחד

 הנקרא הדעת, בחי׳ שהוא דטלנ״ת, הלשון
 שהם השיניים, אותיות יוצאין את״כ לשון.

 יוצאין אח״כ מנצפ׳׳ך. ה׳׳ג והם זסשר׳׳ץ,
 והם חיצוניות יותר שהוא שפתיים, אותיות
 ולשון, שיניים, של: מוצאות, הג׳ ואלו בומ׳׳ף.

 גי׳ ששלשתן יה״ו, שמות ג׳ הם ושפתיים,
 פנימית שהוא יצאו, שממנו השורש כמו ס״ג,

ואל׳׳ף. יודין במלר והם כנ״ל, הסה, של רוחא

הגהה
זה נוגעין ואינן לזה, זה סמוכים הם באמ׳ רז׳׳ל, כוונת שזהו שאפשר נל*ח, (א)

לעיל כנכתב א׳, נימא אפילו זה לתוך כמלא אפילו בחברתה נוגעת מלכות אין א)
שמסתיימין במקום ממש אלא א׳, שער שהוא נימא, כמלא באמרם, דקדקו הנה נימא,

של מלכות מתחיל שם שערות, של מלכות שהמלכות כאן, שכתב מה על לרמז שער, פי׳
הדיקנא. דיקנא, שבשערות והמלכות הראש, שבשערות

ת ומראה הגהות מקופו
הדיקנא. גסיצר מקצת שהוא הר בתקון נ׳א נ) מדק ליה: יומא ל׳. שגת מ׳וה ברכות א)

ע״זב ענף ססיס עם בע׳׳ת נתבאר ה1 פרק ג) כ-ח.



Wיייג פרק ודא «ער י״ג שער זיכתרים היכל ג׳ היכל

 יוצא והשאר (א) הפר» כהוד א* נהי* תשאל
 והוא דא*^ הפה מן היוצא הבל בסוד לחח<

 הפה של השורש נרמז והרי (ב) המקיו. אור
Jrאהיי ושם ס*ג, שהוא 4נפניג

 שהם יה״ו, ג׳ והם היוצאין. הולדות ואה״ב
 יש ועוד <«. ג״כ העולין אותיות. וב״ב ם״ג

 דמ״ה. אחוריים והוא החיצוניוו^ פה בחי׳
 ח״ם פ״ד- נשאר ם״ה, מהם תסיר ק״ל, העולים

 מ*̂ד גי׳ שהוא מאדם כי לאד*נ^ פד. שם מי
 אותן יוצאין ואז פ̂ר נעשד. מרבועו, וממלואו
 בחי׳ דרו על כנ״ל. הפד» של וד.בל Jהתולדוו

החיצוניוו^ הפר» של זאת
שבו. הפנימית גם דא*א. בהוםם וד.נד.

 a הוא וד״חיצוניו^ התזת במנמ 4ס״ הוא
 ואלו (ג) חוט״ם. ס״ג. גי׳ שהוא אהי״ד» שמות

 מ״ה במילד שיש אלפין מג׳ יוצאץ אהי״ד- הג׳
 נמשכין ומשם כנ׳׳ל, דא״א. פ״ה שהיא דאלפין.
jiw חיצונית בהי׳ ונעשו*. למעלד* rn

 jxnn ופה דחוסם בחינות הב׳ אלו והנה
אין מ  מקיפין. ואורות הבלים בהי׳ מר.ם י

 ואורות Jבע״ו כמ״ש זו״נ. עד הארתן, ונמשב?
 תוך םתלבשין ושם הפד^ עד נמשכץ דחוסם
 זא״ם בבוזי׳ ד.פד» אורות ונעשים הפד- אודות

אותן. ומלבישין החוסם. האורות אל
 אומת בבתי׳ הוא זד. כל תסתכל. ואם

 שהוא ד) הנקודים. אל היוצאין דא״ק. אח״ם
בזה. ודי זו״נ. דמית

 ה׳ כי *ג,0 הוא ההוסם. פנימית ואמנם
 כנזכר ימין. בצד דפרדשקא. כנוקבא ראשונר-
 וסתמן מ׳ץ. כל כסדר י׳. על ה׳ וד.וא באדר״ז.

 דגנה. רוחא הוא ויו״ד לז״ז̂! דחיי רוחא נש-ב
»Tשנ ה׳ היא שמאל ובצד הנק^ הוא וד.ה׳

 הוא והוא״ו לנוקמב דחיי, רוחא מהמן ונשיב
המפסקוב הכותל

 פשוטה י׳ כי נחלק. 4דס״ יו״ד ואמנם
ד לז״זב ימין בנקב דגניז רוחא דד. דסילד ד  י
לנוקבא. שמאלי. בנקב דגניו מהא

 עד האומת נמשכין האורות מאלו ומד.
דג.  נ1הזוו אל לעוררם כדי אדא. עד וגם ו

 4ובזד אדא. ד& אהי״ד- הוי״ד. הנד. כי וד.ענין.
ה אדני. והוי״ר. אלד.ים. הד״ד. הם מ  יה״ו ו

 לריאיר אבא. עד נמשך הפה. דפנימית הראשת
 יה״ו נמשך ולאמא הזווג. אל לעוררו כדי בו.

 פשוט. י׳ יורד וגם הפר- מפנימית הנזכר. (ר»ב׳)
 אד.י״ה וגם דפנימיו^ ס״ג שמא הוטננ בחי׳
 אשר אלפין ג׳ אותן (וד.ם וחיצוניות ד.) הא׳
 הראשונה בבתי׳ הז״א, אל ואח״ב ב«ז) שם

ד וגם דפנימיוונ הב׳ יודו יורד ד  ה׳) (נ״א י
 שכנקב דהוסם פנימית פשוטה דס״ג ראשונד.

 יודד דאלהיננ ראשונד. בבחי׳ ולנוקבא ימין.
ד לבד החוטם מן  שמאלי שבנקב דט״ג מילוי ד

 וחיצוניות הב׳ האד.י״ר. וגם פנימימ דחוטם
 הב׳. [דחד״ד.] בבחי׳ הז״א. אל ואח״ב דחוט^

 פשוטה י׳ וגם הפו- דפנימית מ׳ r.T יורד
 יסין. מקב דחוטם דפניסית דט״ג. הראשונר.
 החוסם סן יורד דאדני. הב׳ בבתי׳ ולנוקבא

 שמאלי דנקב דט״ג ידזי דמילד וד׳ בלבד.
 הג׳ מאהי״ה יורד וגם בפנימיונ דחוטם

 איד (וצ״ע. ימין) (מקב החוטם. דחמוניות
 דא״א. שבמז אלפין שמג׳ שאמרנו. אפשר
 והרי שלו. דחוטם וחיצוניות אהי״ה ג׳ נעשין
מה החוסם ל. rע שו.וא ואפשר הפר- p ג  מ׳׳
 וא״ו. בפלד דאלפין נדה שבשם א׳ שאור

א להחיות שם מורדת דאמא. אהי״ה בחי׳ מ

השמש
מ (א) ה יהוד הקדש. רוה שער נ״ ״ מ מ )  ג׳

 מקובצת אחת מי״ד. והיא ע״א) דמ״א
דד) (צ״ל י״ד. כזה: משלשת*  הא׳. מיה״ו י

ה״ו ה׳ מ׳. יוצא והשאר הג׳. מיודו וה׳ הב׳. יי
מ (ב) די במילואם: סדרם וזר. נ״ מ״ו ז

ד הא׳. סיה״ו ד ד הב׳. סיודו מ״ו י ד  סיה׳ץ י
מ׳. נרמז ור.רי הג׳.
מ (ג)  שאומר שע״מ במבר׳ש עיין נ״

 אלפין מג׳ נמשכין הם ארר*זנ השלשה שאלו
סתימא* דבמוהא דנדר-

 ̂ו&ומ0 ומרווח חגחומ
!C דו>0 מ׳ נ*א ה) סד׳ו). העקוחם נ*א



י״ג םרק א״א שער יי״ג שער הכתרים היכל ג׳ היכלקצח

 הכוונה אין אבל כאן. הוא וכן מ״ה, שהוא ז״א
 לעלות חזרו בפה, למטה שירדו שאחר ממש,
 כך ואחר חוטם, נעשו תחלח אלא חוטם, ונעשו
(א) בפה). ירדו

יג פרק

 במצחא דעתיקא מצחא הסתכלות ענין ו)
 כבר הנה כי הוא, דקל״ו, באדרא הנזכר דז״א,

 שבו, כתר בחי׳ יש דא״א, ברישא איך ביארנו,
 שהם דרישא, חוורתי י״ג מתפשטין משם אשר
 ואמנם מש״ל. ע״ד הכתר׳ לבנונית בחי׳

 ג׳ כנגד הויות, ג׳ כוללים הם אלו, החוורתי
היטב. זה והבן בפנים. שם אשר מוחין

 והוי״ה דיודי״ן, ע״ב משם הוא הוי״ה, וכל
 נמשכת דעת, מבחי׳ דרישא חוורתי שהוא ג׳

 צדיקייא, ירתין דא״א,דמיניה רישא אחורי דרך
 השם אותיות ד׳ הם כי דכסופין, עלמין ת׳

 ת׳. הרי מי׳, כלול וכ״א יודין, ד׳ ובו ע״ב,
 מוחין ב׳ בחי׳ שהם אחרות, הויות ב׳ אמנם
 ובהם אותיות, ח׳ בהם שיש בכתר, אשר חו״ב

 ‘והם הפנים, כנגד נמשכין הם יודין, ח׳
 מאירין ששם דעתיקא, הפנים בבחי׳ מתפשטין

חוורתי. י״ב הכל בין והרי חוורתי, הח׳ אלו
 חוורתי, י״ב כל הכולל חוור, חד יש ועוד

 וזהו דרישא. חוורתי י״ג כולם נקרא שעמו
דגלגלתא. ברישא למעלה נשאר הי״ג, החוור

 על שנמשכין חוורתי הח׳ אלו ונבאר
 אותיות ח׳ שבהם הויות, ב׳ וד,ם הפנים,

 מתחלקין: והם יודין, במילוי הם אמנם כפשוטן,
 ואמנם ב׳. בפן ב׳, הוי״ה א׳. בפן א׳, הוי״ה

 שהם: אותיות, מ״ב בהם יש הויות, מאלו כ״א
 הרי המילוי, אותיות וי׳ הפשוט, אותיות ד׳

 מ״ב הרי המילוי, דמילוי אותיות וכ״ח י״ד.
הב׳. בפן אותיות, ומ״ב א׳. בפן אותיות,

הפנים, בחי׳ כי במקומו, נתבאר ובבר
 באדרא, כנזכר דא״א, דת״ד ז׳ תיקון הוא

 כל והנה קדישין. תפוחין תרין תיקון והוא
 אין כי כנודע, י״ם, כולל משניהם, ופן פן

מי׳. פחות שבקדושה דבר
 ב׳, הפן יובן וממנו א׳, הפן ענין ונבאר •
 בבינה, שיש שערים נ׳ ענין כי נודע הנה
 ולפי בבינה, שיש הנ״ל מ״ב ענין שהוא לפי

 ז׳ ועם אותיות, מ״ב שבהם שמות, ז׳ שהוא
 הכולל ן׳ שער ויש מ״ט. הרי עצמן, שמות

 ן־ הרי שבהם, עליון כתר והוא המ״ט, כל
 אל ובזה כ״ב. תיקון כנזכר בינה׳ שערי

 (וכל כתר. לבדו הוא הן׳ שער אם תתמה,
 כולל הוא הרי כי האחרות) בט״ם הם המ״ט

 שער חלק ואינו (כולם) שערים, המ״ט כל
פרטי.

הז׳ כללות בענין עתח, נדבר לא והנח
 ן׳. הכולל ועם מ״ט, הם עמהם אשר שמות,

 מ״ב שם שהוא עצמו, מ״ב בשם נדבר אבל
 אל נחלקים וד,נה שערים. מ״ב והם אותיות,

 (עליון) כתר והנה שערים. מ״ב הכוללים י״ם,
 המ״ב, שער שהוא העליון, שער הוא שבהם,
 תחתונים, ט״ס אמנם שערים. המ״ב כל חכולל

שערים, המ״ב כל כוללת מהם ספי׳ כל אין
שערים המ״א כל כוללת מהם ספי׳ כל רק

לבד.
כנ״ל, בכתר הוא המ״ב, שער כי והענין,

מהם, ספירה וכל בט״ס, הם שערים, ומ״א
 הם א״כ שערים, מ״א כל כ״א ג״כ כוללת
 גימטריא והם מ״א, ט״פ א׳, הפן של בט״ס

 אבל שעוז־ם. ש״ע הם כללותם ועם שס״ט,
 (שער) הוא כי כולן, כולל היא שלהם, הכתר
 והנה התחתונים. שערים המ״א כל הכולל מ״ב,

 כל כוללת ספירה וכל ט״ס, בכל נחלקים הם
כולם. בין ש״ע שהם מ״א,

ש שמ ה
 לעשות למעלד, לעלות חזרו בפה, למטה יחוד הקדש רוח בשער עיין נ״ב, (א)

החוטם. שירדו שאחר למעלה, כמ״ש שכתב

מקומות ומראה הגהות
ע׳ב. ענף פמ׳ס עם בעיה נתבאר זד, סרק ו)

רט״ו. אוח תקו״זתפ״א במעה״ם עיין •



קגטי״ג פר? א״א פוער י״ג פוער חכהרים היכל ג׳ היכל

 בו יש דפתיקא, א׳ בסן כי נתבאר, והרי
 שער ובחי׳ אותיוו^ מ״ב ובה דיודי״ן, הוי״ה

 והמ״א m אשר הכתר הוא המ״ב, מן העלית
 כל כולל מהם כ״א אשר ט״ם, הם אותיות
 תשלום של העלית ושער ש״ע, שהם דימדא,
 וכמו ש״ע. גי׳ ג״כ והוא כולם, כולל הנד^

 הב׳ והוי״ה ב׳, בסן כער״ז א׳, בפן הוי״ה שיש
שם. אשר

שמאלא, לית בעתיק, שם כי נורע, והנה
 וב׳ רקכ״ם. באררא כנזכר ימינא, כולא כי

 רעתיקא רקכ״ח, שם ת״ש כא׳. נחשבין הפנים
 היות עם עלמין, רבוא לש״ע אנפוי נתפשסו

 הוא והכל ב׳, בפן וש״ע א׳, בפן ש״ע שיש
כנ״ל. חתרתא ההוא התפשםות
 המות ב׳ הנה כי בזר» סעם יש ועור

 (נמשכו) משם אשר חו״ב, מוחין (ב׳) הם אלו,
 שריין, כחרא או״א כי ורע, Jבע״ז כמ״ש או״א,
 בארר״ז כנזכר יתיר, וגניז טמיר אבא ועכ״ז

 הוא יתיר, וגניז טמיר להיותו כי ררצ״א,
 כא׳, נחשבין הפנים ב׳ כל לכן באמא. נכלל
 אבל לבר. עלמין רבוא ש״ע אלא נזכר ואינן
 ע״ו^ אצלינו כמבואר ש״ע, ב׳ הם האמת, כפי

פתן. חור על יונק ושעשע
 נרמז תעא תש״נ^ גי׳ ש״ע, ב״פ והנה

 כי מש״ת. ר״ת תקת^ שיבה מפני בפסוק,
 שעש״ע, תהו רע״ק, תפוחין ב׳ הם שיבה, מפני

 כמ״ש (א) תש׳׳^ לא והארמה ת״ם, תש״ם, גי׳
 וגנת טמיר אבא הנה כי ט״א, ועור בע״ה.
 באבא. כלול אמא, של הכתר סור לכן יתיר,

 כנ״ל, שבר- כתר שהוא העלית המ״ב שער כי
 באגטב לכר נדא נשארין כי נמצא באבא. כלול
באבא. וגם

 הסר צ^׳ר כי 4ביו מצאה צפור גם ת״ם
 שערים מ״ב p היוצאת נהוריו׳ ש״ע גי׳ ר,

 הב״ע (נ״א הכוללין הג״ם לוקח ואבא הנ״ל,
נהורין. ש״ע צפ״ר, כל הכולל)

 הבינה כי תקרא. לבינה א״ם פי ודם,
 והיא הכתר, ממנה שחסר מפני א*» נקרא

^ נקרא הפינה לעולם ולכן באבזב נכללת  א
זה. והבן

 הס וש״ע שע״ו, גי׳ ר, מלא צפור גם
 הפניננ אל הנמשכין החוורתא, של נהורין ש״ע
 ז׳ תיקת שז« עצמן, הפנים אל רמז ר ואות
 תיקונים ר כל כולל ר, תיקת תה ת״ר. מי״ג

צפדר. של ר שהם אליו, הקודמין
 םתפש»ת ההוורתא שאותן pכ כי ורע,

 הרצת המצח מבחי׳ ג״ב כן עתיקא, של בפנים
 שלו. הפנים אל הארה נמשד עתיקא, של

 גנח רעתיק היסור כי במ״א, כמ״ש והענין
 והיטור הרצת, מצח נקרא ולכן רא״» מצח תיד

 נהורין שע״ו כל כולל הוא כי שלום, נקרא
 נמשכין ומשם במצה, מתפשטין ואלו הנ״ל,

הפנים. ער וג״כ העינים, עד
 בענץ ררצ״ב, באדר״ז מ״ש עתT גם

 אגפוי, אתפשטו רברישא, הדעת מכח ז״א,
 כגוחג באדא, אנפוי mואםד אנפוי, ונהרין
 הגנת שלו דעת כי בא״א, ג״כ יהיה שעד״ז
 הגנוז הזה הרעת בתיד אשר שלו, במצחא

 עד מתפשט הזה דעת גם וא״כ דע״י, יסוד
שבו. הדעת מסור אנפוי ואנהית דא״א, אנפוי

 תיקח הם הפנים הנה כי נתבאר, והנה
ב באדרא והנה דעתיקא. Tת מי״ג ז׳, ^  ק

 תיקתץ בתמניא רבא, דכהנא דיקנא אמרו,
 תיקתים וה׳ הם, rת י״ג כי והענץ, אתתקן.
 שהם הריקנא, של חיןp בסוד הם קדמאין,

מ החסד. עד  ומשם כנודע. הסד, ורב ר תיקת ל
 נקרא וכולם תקוני^ ח׳ הם י״ג, תשלום עד

 בה׳ רבא דכהנא דדיקנא ח״ש, החסד. ע״ש
כנורזג כ^, נקרא החסר כי אתתקן, תיקונים
 כי הנ״ל. ע״ד הוא זד- ענין ביאור גם

 מתפשסץ הס רא״א, דרישא חתרתא ח׳ הנה
זד נמשכין ומהם כנ״ל, דיליה, תפוחין בתרין

השמש
שער (עיין תש״* לא והאדמה אז למטר- למסד- פניו מאיר כשא״א כי נ״ב, (א)

מיינו תשם שלא וע״ב, ע״א דמ״ד הקדמות לזדן. זתג גורם תש״נ^ כמנין ש״ע ש״ע שהם
ח״ן). אב״ן יעדש. ונבון דקליפה, תשם מצד לברכד- צמחה ותוציא 4תשנ לא והאדמד, ואז

ת תש״ם אלו כשמאירת כי (לרוחה) זו״ן. זתג אל גורס זה פי מאד, זה ומבן נהיי
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 זה בחי׳ החסד, סוד שהוא רבא, דכהנא ת״ד
גימטריא דיודין, ע״ב שם שהוא החוורתא,

 חוורתא, הה׳ אלו מתפשטין אח״כ והנה חסד.
 שורש שהם מ״ב, ב״פ נעשין ושם דא״א, בגרון

 אחה״ע בחי׳ הם ואלו הנ״ל. חוורתא הח׳
 יש ולפיכך מ״ב. מ״ב גימטריא שהוא בגרון,

 והגרון, החיך ע״י הנעשה א׳, זווג בחי׳ שם
זווג הוא אחע״ה, סוד והנה אצלינו. כמבואר

 אחע״ה, גימטריא שהם אהי״ה, שם עם ס׳׳ג, שם
חו״ב. זווג ג״כ הם אלו כי

 בחי׳ כל כי תבין, הנ״ל בכל תסתכל ואם
המשכות אלו כל ולכן חו״ב, זווג חם האלו,

תבין ובזה חו״ב, בחי׳ הם הנ״ל, והתפשטות
כח אליהם מכאן נמשך איך וזו״ן, או״א ענין

הזווג.
 לזו׳׳ן הארה נמשך הפנים מאלו כי והענין,

 היסוד ששם לפי דעתיקא, המצח מן וכן ואו״א,
 הוא זה וכל עצמו, דא׳׳א בדעת מלובש דע״י,
הזווג אל הגרון אל נמשך ומשם זווג, בחי׳
אשר אר׳א, אל הזווג יצא ומשם שם, אשר
שלהם הכתרים ב׳ שם כי דא״א, בגרון שם

כמ״ש.
 הזווגים מכאן נמשכים איך תחלה, ונבאר

 מסתכלין זו״ן, או או״א, כאשר כי דע, שלהם,
 שלמים, הם שלהם הזווגים אז א״א, של במצח

 כאשר אבל למעלה. בקומתן שוין הם שאז לפי
 אין אז במצח, ולא דעתיקא, בפנים מסתכלים

 הוא והזווג בקומתן, שלמים ולא שלם, זווגם
 הוא שהזווג אע״ם ר״ל, הראש. הרכנת בסוד

 חצי בבחי׳ ז״א, בחי׳ בד,יות הוא עכ״ז םב״פ,
 קצרות ז) נוקבא עם לבד, שלו ונד,״י ת״ת

 באו״א, וכעד״ז הנ״ל. כשיעור (שלה) הקומה,
בע״ה. לקמן וכמ״ש בחינות, ב׳

 הוא א׳, הם; הסתכלות מיני ב׳ כי ודע
 הוא הב׳, בעתיקא. או״א, או הז״א, תסתכלות
 נחלק הב׳, מאלו וכ״א בהם. דעתיקא הסתכלות

 הוא הסתכלות כאשר או ד׳; והם אחרים, לב׳
 הסתכלות כאשר או א״א) (נ״א או״א, במצח

בחי/ לד׳ נחלק מאלו, וכ״א לבד. בעין הוא

 עיינין. ב׳ הסתכלות או א׳, עין הסתכלות או
 וכן בעתיקא. המסתכל בז״א יהיה כזה וגם
 בז״א. מסתכל עתיקא כאשר אלו, חלוקות ב׳

 ביארנו לא ואנו רבים, חלוקות הם דבר, סוף
 אלו שהם כנ״ל, לבד, בחי׳ ב׳ רק למעלה,

 או דעתיק. במצח ז׳׳א, או או״א, הסתכלות
לבד. בפנים הסתכלות
 בכל יש דאנפין, נהורין היס״ע סוד מ״ק

 מימין, קפ״ד דהיינו ע״ב, רבוע הפנים של צד
 ש״ע הכוללים, עם גי׳ והם בשמאל, וקפ״ד

 דיודין, ע״ב של דאחוריים קפ׳׳ד ואלו נהורין.
 בפנים שיש אחרים, נהורין לש׳׳ע שורש הם

 הפנים, צדדי בב׳ במלואם, א״ל ב׳ והם ג״כ,
 קפ״ה. גימטריא במילואו, וא״ל ושמאל. ימין

 כן, גם ג׳ א״ל ויש ש״ע. גימטריא ושניהם
 יוצא, זה וא״ל עינים. ב׳ בין שהוא בחוטם,

א״ל. גימטריא שהוא דס״ג, ייא״י מן

יד פרק

 באדרא הנזכר נהורין הש׳׳ע ובענין ח)
 לש״ע דאנפוי, אורכא אתפשט ומהאי קכ״ח,
 בחי׳, כמה זלה״ה, ממורי שמעתי עלמין. רבוא
 הוא א׳, נהורין: ש״ע ג״כ הם וכולם (הם)
מצד נהורין ש״ע יש הנה כי הנ״ל, ע׳׳ד

 ש״ע ואותן הבינה. מצד נהורין וש״ע החכמה,
 הבינה, של ש״ע אמנם טמירין. הם דאבא.

 הבינה, מצד העליונה, בפנים מתגלים, הם
ומילוי, בפשוט, יש אשר אהי״ה, שהיא
 שהם והט״ם, אותיות. א״ם דמילוי, ומילוי
 כל הבינה, מצד המתגלים העליונים, בפנים

אותיות, א״ם בסוד אהי״ה, שם שבה ספי׳
 אבא, של כי רק נהורין. ש״ע גימטריא וכולם

נזכרים. אינן אחרים, ש״ע ולכן טמירין, הם
 י״ם מן והוא, אחר, באופן ש״ע יש גם

 גימט׳ ל״ז וי״פ ל״ז, גימטריא שהוא ס״ג, מילוי
 בחי׳ הנה כי אחר, באופן ש״ע יש גם ש״ע.
ת״ד, י״ג של ז׳ תיקון הוא העליונים, פנים

ממטה מתחילין הם כי ביארנו, ובמקומו

מקוסומ ומראה הגהות
ע״ג. עגף פפ״ם עם בע״ח נתבאר זה סרק ח) קומתה. שקצרה נ״א ז)



ראי״ד ן9פר א״א «ער י״ג «ער הכתריע היכל ג׳ חיכל

 כר. ממלכות וד.וא א״ל, ד!וא א׳ תיקמ למעלת׳
 א״ל. הנקרא בתמד, הוא ואמת. שהוא ר תיקון
 א״ל. שמות ב׳ יש הללו. פנים בב׳ וא״כ

 הם למ״ד. אל״ף למ״ד. אל״ף במילד׳ וכשיהיו
JTV גימסריא
 ז׳. תיקון הם הפנים כי אחר. באופן גם
* פרצוף כללות הוא והנה ואם* הנקרא  פני

 אחד. בפן יש ס״ג׳ שמות ג׳ כי החוטם. עם
 הם והרי ב׳. בפן יש ס) ס״ג. שמות וג׳

 כן כי עצמו. בחוטם א׳ וס״ג שע״ח. גימטריא
 אם* גימטריא ס״ג וז״פ גיםטריא,ס״ג. חוטם
 הפני* בב׳ הם אשר לבד. ס״ג הששה אמנם

 דריש* חוורתא ח׳ וה״ם שע״ח, גימטריא הם
 והרי כנ״ל. נהורין לש״ע בפנים המתפשטין

כנ״ל. שע״ח הם חוורתא ח׳ ועם ש״ע, הם
 דאנפין נזערין הש׳׳ע אלו כי דע, והנה

 הנקרא דהוד. הר היכל עד נמשכין עלאין,
 דבי* ריחא האי ושם השמים, עצם דרכל

 ההיכל, של הרוח ואותו פני״אל, אור הנקרא
 שאלו לפי רמ״ו, פקודי פ׳ מזכר כך, נקרא

 גימטריא והם שם, נמשכין נהורין השע״ח
 שא, ההכנות) (נ״א ההבנה וגם פניא״ל. אור
 אור ר״ל, א״ל פנ״י אור נחלקות: אותיות הם

 ב׳ שהוא מא״ל, הנמשכין העליונים, הפנים
 אחד, בכל אותיות י׳ עם ס״ג, וב׳ במילוי, א׳ל
 J1״0 ב׳ רבי* לשון והם פני״ו. גימטריא הם
 שם, כנזכר חשכרל, נקרא גם כנ״ל, א״ל ב׳

שע״ח. גימטריא הוא שגם
 ש״ע ואלו ש״ע, בחי׳ בקליפה יש כי ודע,

 ע״ש, נקרא ודים דא״* דקתשה ש״ע נגד הם
 ומכאי האוכל הוא כי ע״ש. יאכלם כבגד בסוד

 כמנץ מלבוש, בחי׳ שדים העליוני* בגדים
 בקליפדי בחי׳ יש כי הו* והענץ חשמ״ל.

 שמ״ל, ה׳ הוא: צרופדי אשר דינ״ל, ודיחשמ״ל
 שרוצה הקליפ* בחי׳ שדיוא ויקדיל. פ׳ כנזכר
 בהי׳ רק ליק* יכול ואינו הז* האור אקח

 אבל הנ״ל. ע״ש נעשה ומהם לבדו, חש״ע
 שדים כנ״ל, חוודתא ה׳ בהי׳ שדיוא היתירים ה׳

* אוני ז^ן שבפני* נדיורין בש״ע המאירין ע

 כסיל ע״ש עושה ז״* וגם אותן. לוקח הקליפה
 קב״* באדרא כמ״ש אחר, פי׳ יש גם וכימ*
 רבוי לש״ע דאנפוי, אורכא אתפשט ומדיאי
בו׳. נדיורין

 וידיי דקם״* תרומדי פ׳ מ״ש תבין ובזרי
 תרעין. ה׳ סוד הם כי ואלף. חמשה שירו

 הם ואלף, חמש* הם ואלו הוד, עד מהסד
 עד ד^יולד דחיי, אילנא שהוא היסוד, בחי׳

 נודע, ודינדי כנודע. השדרה, חום דרן חדב,
 ש׳, דים והג״ר בעתיקא, כלילין הי״ם כל כי

 ז״ת, אד מאי* בחי׳ הם עליונים, שוס לפי
 ע׳, דים הרי מי׳, אלא כלולדי מדים כ״א אין

רבוא. ש״ע כולם בין והרי
 נוערין רבוא ק״ן רק בו אין ז״* אבל

 וכנגד ק׳, דים עצמו, ת״ת שכנגד לפי לבד,
 כלול כ״א הוד, עד מחסד שיש תרעין הדי׳
 ודינדי רבוא. r? הכל בץ דירי נ׳, הרי מי׳,
 נשאר הנ״ל, ק״ן ממנו תסיר דינ״ל. הש״ע מן
 אשר בא״א, הנשארין בחי׳ דים ואלו .rאר
 אנפוי דאתפשם אנפץ, Tאר נקיא שמם על

 כנזכר רבוא. לק״ן ת״א, רבוא. לאר״ד דילי*
רבוא. ש״ע כולם ובין ע״* קל״ה באדרא

 רק לוקח אינו למה דיז״א, ענין ונבאר
rp קל״* נשא באדרא כנזכר נדיורין, רבוא 

 רבוא לק״ן אנפד נתפשטו דכי* אוירא ומהאי
 כאשר עלא* אמא גם כי שתדע, וצריו כר,
 האפרוחים על דביצדי של הב׳, דיזווג בבחי׳ היא

 ואינם ראשו, מרכין אבא גם שאז דינ״ל,
 יקרא כי בסוד במ״א, כנזכר בקומתן. שלימין

 יכולין אדא אץ כאשר ודיוא ,Tלפנ צפור קן
* באנפין אלא דא״א, במצח לדיסתכל י  שאז ^

 רק בה אץ ואז או״* של תחתץ הזווג הוא
הז״א. אל שיעז כמו לבד, רבוא ק״ן

הו* דבאמא) (נ״א באמא הזה הק״ן וענץ
 ס״ם יש אז בקומתן, שוץ הם או״א כאשר כי

 כנ״ל, שערים ממ״א כלולה א׳ וכל באם*
 נהורץ, הש״ע אותן דא״* באנפין שיש

 כאשר אותן. ומקבלת עלא* באמא גם הנכללין
א״* במצח מסתכלת ואז בס״* ^ימר. היא

* ו&דאח תנהו
ח׳. סרק אה״ס שער עי׳ ט)



י׳׳ד סרק א׳׳א שער י״ג שער הכתרים היכל ג׳ היכלרב

 רק א״א, במצח מסתכלת איבה כאשר אבל
 שיעור לאמא אין כאשר אז אשר דא״א, באנפוי
 ואע״פ לבד, דאבא דתנה״י מהחזה רק קומה,
 הראש. הרכנת ע״י אבא, עם פב״פ שם שהיא
 א״ם, א״ם, א״ם, ג״פ; הם יה״י, בג״ס והנה

 מחזה שהוא הת״ת, שליש ובב׳ קכ״ג, גי׳
 שהוא אי׳ם, של שליש ב' הוא כנודע, ולמטה

 הענין כן לבד. רבוא ק״ן הרי קכ״ג, ועם כ״ז,
 דא״א ונהי׳י ת״ת מחצי שיעורו הלא כי בז״א,

 החזה מן כשהיא אמא, דוגמת והוא ולמטה,
 ק״ן רק בו אין בז״א גם לכן ולמטה, דאבא
דאמא. ק״ן דוגמת רבוא,

דאמא, ק״ו בין הפרש יש עכ״ז, אבל
 הק״ן, זה אליה נמשך אמא כי דז״א. ן לק״

 עדיין, שם עמו דבוקה להיותה עצמו, מא״א
 דא״א, מהפנים מאוד רהוק הוא הז״א אבל
 עצמו, מא״א רבוא הק״ן איו נמשכין אין לכן
 כמבואר דכיא, אוירא הנקרא אמא, ע״י אלא

 נרמזין הם אלה, הק״ן הב׳ ואלו אצלינו.
 שיש במה אלא ק״ן בק״ן תסתכל אל במשנה,

 י) ר״ה, בתפלת הכוונות בשער ועיין בו.
 באנפין שיש נהורין ש׳׳ע ענין אבות, בברכות
כ) ודז״א. דנוקבא,

מקומות ומראה הגהות
ס׳׳ו פרקים ב׳ זה אחר עוד הובא בסכ׳׳י כ) נשא. פרשת הפסוקים ושער ו' פרק י)

ום׳. ח פרק אנ׳׳ך בשער לקמן והם וס״ז,



הרביעי היכל
שערים. שלשה ובו ואמא אבא היכל נקרא זה היכל

 הראשון השער

 4פדקינ י ונו ואמא אנא שאד

מ״ת א פרק

 אחר הנתקן או״א, תיקון עניו וננאר ל)
 נהמדו מדדי תחלה ינקו הם וגם א״א׳ תיקון

 מדדי וינקו נאצילות, עלו ואח״ב ננריאה,
ענין לקמן, נע״ד. במ״ש אדם, זו״נ. נ

א״א. את מלנישין או״א איד עתד., וננאר
חי׳ שכל כנ״ל  את זה מלנישין האצילות נ

 שהוא דמ״ה. כינה לקחו שאדא נת״ל, הנה זד״
ז״ת אנא, לקח ועוד דמ״ה, התגין כחי׳

 ג״ר כי דכ״ן. דכינה ו״ת ואמא דכ״ן, דחכמד.
 אמרנו ככר דכ״ן, דכינה וד״ר דנ״ן, דחכמה
 כמה לנו שנסתסק אלא ע״י, שלקהם ונארנו,

חי׳  דאחור. או דפנים. אורות אם מהם, לקח נ
 ספק, לנו נשאר ועד״ז עתיק, כענין וכנ״ל

 חכמה מנחי׳ כי נמצא, וא״כ כנ״ל. כאדא גם
 שכה החסד מספי׳ אלא אנא, לקח לא דכ״ן,

 דכ״ן, כינה מנחי׳ לקחה לא ואמא ולמסד״
 תבמ וכזה ולמטר,. שכד״ הגכורד, מספי׳ אלא
 ואמא כחסד. ותלייא Tאה דאנא כזוהר, מ״ש
היטוג זה והכן כגנורה, ותלייא אחיד

ונקכד, מזכר כלול א״א גם כי נת״ל. והנה
 כקו וד,נקכד. ימין, נקו הזכר פרצוף, כחד

להלכיש אדא כאו כאזזר זו, ולסנה שמאל.

 דא״א, ימיו קו את הלכיש אנא א״א, את
כמ״ש. שמאלו קו את ואמא

 דאו״ז^ כתרים נ׳ כי זה, כאופן הוא וד,ענין
 משמאל. וזה מימין זה דא״א, הגרון את הלנישו

 הלכישו אמא. ושל אנא של הפרצוף ושאר
 א״א, של הטנור עד ולמטד״ מד.גרון א״א את

 החסד, כזרוע זר, משמאלא. ואמא מימינא, אנא
 כמ״ש שני, פי׳ זר, וגם גכורד״ כזרוע וזד,

 כחסד, ותלייא אחיד דאכא כזוד.ר, שנזכר לעיל
כגנורד״ ותלייא אחיד ואימא

 נת״ל, הלא כי אלו, כחי׳ שנפרט וצריד
 וישסרח. או״א, וד,ם לד״פ: נחלקים שאו״א
 מן לא״א. מלכישין ארנעתן אין שנדע, וצריד
 לתת תחלה צריד ולכן כנ״ל. הטכור, עד הגרון
 כאופן ם) לא״א שילנישו לאו״א גרם מי סיכה,

זד,.
 עתיק, של היסוד כחי׳ הוא, וד,טעם

 וכמ״ש כנ״ל. א״א פנימית כתור המתלכש
 כ׳ כתוכו היותו שלסכת ז״א, כענין כמקומו
 כחי׳ לחוץ, ממנו שיצאו גרם דאו״א. יסודות

 כן ז״א. את המלכישין ולאד״ ורחל יעקכ
 מן היוצאיו החדג, האורות כי כא״א, הענין
 הם א״א. תוד המתלכש דעתיק, היסוד

^קטיו. הממשיכמ,  דאו״א, האורות ומאחיזין ו
 שם, אותם ומתקנים שלר,ם, הכלים וכן

 פרצופים שם ונעשו ההוא, המקום ומלבישים
נ) גמירתה

 יסוד הוא ע״י, של היסוד כי הוא, וד,ענין
היסוד כמו רחב ואינו וארון־, צר וד,וא דכורא,

ת ופראה חגזזודנ מו פקו
בסוגר. הס זה כאופן הסליס נדפו״י מ) ע״ר. ענף פס״ס עם נע״ח הוא זה פרק ל)

פ״ב. ח״ב ש״ג סכו״ש עי׳ ג)



א׳ סרק או״א שער י״ד שער או״א היכל ד׳ היכלרד

 מקום בו אין ולכן ורחב, עמוק שהוא דנוקבא,
 נכנסין בהחלה אמנם, שלו. החו״ג בתוכו לסבול

 בתוכו, הגבורות מלמעלה ויורדין ומתפשטין
 התחתון הד׳, במוח הוא דגבורה שעטרא לפי
 יורד התחתון מוח לכן כנודע, מוחין, הד׳ מכל

דעתיק. ביסוד ונכנס ומתפשט תחלה,

 דוחין הם החסדים, אח״כ באים וכאשר
 היסוד, מן לחוץ אותם ומוציאין הגבורות, את

 והגבורות דא״א. גופא תוך לחוץ, פיו דרך
 הזכרים, בחסדים להדבק ותאוותן חשקן מחמת
 תשוקתך, אישך ואל בה הנאמר הנוקבא, כדרך
 להתפשט דאריך, בגופא למטה ירדו לא ולכן

הם כאשר אמנם הז״א, ע״ד בנ״ה (בנוק׳)
 סביבות ועולין חוזרין הם היסוד, מפי יוצאין
 אותו, ומסבבין ומקיפין מבחוץ, דע״י היסוד
 ועי״ב לעילא. מתתא נוקבא, חוזר, אור בסוד

 מבפנים, אלו יחד, החו״ג מתחברים נמצאו
 סיום מקום כי ס) נת״ל, וכבר מבחוץ. ואלו

 נמצא דא׳א, החזה במקים היה דעתיק, היסוד
 א״א, תוך כולם עומדין הם הנ״ל, שהחו״ג
ולמעלה. שלו החזה ממקום

 הגבורות, תחלה כשייצאין בז״א, למה וא״ת,
 היסוד עד ברגע ויורדין בינה, יסוד מתוך
 הז״א כי וי״ל, כנ״ל. עולין הם ובכאן, דז״א.
 והז״א חלוקים, בפרציפים הנוקבא, מן נפרד
 ולכן הגכורות, ע״י וד,נוקבא החסד־ם, ע״י נתקן

 שהוא דז״א, ליסוד ל״רד הגבורות מוכרחים הם
 שם שדרך כדי הנוקבא, של הדעת כנגד מכוון

 אבל ולתקנה. להגדילה הנוקבא, אל יתפשטו
 מחוברים הם הנה שבו, והנוקבא הזכר א״א,

 שמאל. בקו וזה ימין, בקו זה א׳, בפרצוף
 החסדים, אל מתחברים שבו, הגבורות ולכן
כנ״ל. מבהח ואלו מבפנים, אלו

 מן באים החסדים כי אחרת, לסבה גם
שם וגם דעתיק, מב״ן והגבותת דעתיק, מ״ה

 ר2בק ב״ן, עם מ״ה ונקשרים מחוברים הם
כנ״ל. אמיץ

 יסוד מפי אח״כ ירצאין החסדים גם והנה
 הנ״ל ע״ד להגדילו, א״א תוך ומתגלין ולחוץ,
 מקיפין שחם הגבורות, את מוצאין והם בז״א,

 בימינו, חציים :דעתיק היסוד את ומסבבין
 ב׳ משמאלו, וחציים וחצי, גבורות ב׳ שהם

 ממשיכות הגבורות ואז אחרים. וחצי גבורות
 רוצין החסדים ואז למעלה, אותן ומעלין איתן,

 הוא ששם לפי היסוד, בימין מבחוץ לעמוד
 ממנו, חם החסדים אשר שביסוד, מ״ה בחי׳

 העומדות הגבורות את דוחין הם אז כנודע.
 והנה השמאל, אל הגבורות הולכין ואז בימין,

 ה״ח כל ולמעלה, מהחזה להכיל מקום אין
 בימין, שהיו וחצי, גבורות הב׳ אלו ואז וה״ג,

 למעלה שמאלי בקי ועומדין מעולים, יותר הם
 בשמאל, שהיו האחרים וחצי גבורות וב׳ מהחזה,

עצמו. שמאל בצד מהחזה, למטה ירדו

 מתפשטות כולם, הה״ג כל עתה ונמצאת
 למעלה וחצי ב׳ למטה, מלמעלה שמאלי, בקו

 כנגד למטה, וחצי וב' הסתומה, יסוד כנגד
 בקו מתפשטין החסדים ועד״ז היסוד. גילוי

 וב׳ הסתום. במקום למעלה, וחצי ב׳ ימינו:
 כאן היות עתה, ונמצא הגלוי. במקום וחצי

 פרצופים. ד׳ מכנגדן להוציא גרמו, ולכן בחי'. ד׳
 פרצוף חוציאו ע) העליונים החסדים :והם

 ם) העליונים, והגבורות למעלה בימין, אבא,
 וכן למעלה בשמאל, אימא, פרצוף הוציאו
 פרצוף הוציאו צ) שבימין, החסדים למטה,
 משמאל הוציאו ק) התחתונים, והגבורות יש״ס.

התבונה. פרצוף את
 וסתום, גלוי, בחינית: ב׳ היות כי ונמצא,

 פרצופים, לב׳ החכמה התחלקות גרם בחסרים.
 בגבורות. וסתום. גלוי, בחי׳: ב׳ והיות בימין.

בשמאל. פרצופים, לב׳ הבינה התחלקות גרם

מקומות ומראה הגהות
יש״ס פרצוף הוציאו ל׳ג נ״א צ) (דפר״י). למעלה א׳. סרק א״א שער עי׳ ס)
 (דפו״י). למעלה בימין אבא פרצוף הוציאו ל״ג נ״א ע)
התבונה פרצוף את משמאל הוציאו ל״ג נ״א ק) (דפו״י).
(דסו״י). בשמאל אימא פרצוף הוציאו ל״ג ג״א פ)



א וזיפל ד׳ היכל רהפי א׳ פרין אוי׳א פוער י״ד «ער אי׳

 זלזדה, ממורי ששמעתי ,rשנלע מה יזה
בתחלה.

 גמה בי זלה״ה״ מורי לי אמר ואה״ב
 מיסוד להח יוצאין שהחסדים למעלה, שכתבתי
 העניו! הוא כד אלא כן׳ הענין שאין דעתיק,

 היסוד בתיד סתומים נשארו וחצי׳ חסדים ב׳ כי
 בגלוי, ירדו האחרים, וחצי חסדים וכ׳ דעתיק.
 שכולם בגבורוו^ משא״כ היסוד. מזה למטה

 (נ״א השמאלי. מצד לחח, מגולות עומדים הם
 גבומת וב׳ הסתום, כנגד וחצי גבורות וב׳

היסוד. מזד, למטר, בגלוי ירדו וחצי)

מ״ת ב פרק

 במה שא״כ לירע, צריך (א) ועתה ר)
 אבל בגלוי. שהכל ז'.חר סרצופים, הד׳ יתחלקו

 ראשוגיב^ בחו״ג רק כן אינם כי הוא, הענין
 את להגדיל וגם או״א, שנתקנו בעת שבאו
 במעם ותיקונו הגדלתו היתה ועד״ז א״א,

 אמנם אצילווס עולם כשנתקן ש) ראשונד״
 עילאין, ואדא א״א נתקנו שכבר ואילן, משם
 מזדווג כאשר הנר. הראשונים, החר׳ג ת) אלו
 או חדשים, חו״ג ומוריד בנוקבא, (ב) א״א

 חו״ג, אותן אז זו״ן, לצויד או או״א, לצויד
 כנ״ל, למעלה שעולין הנ״ל, כסדר עומדין אינן

ממקומם. למטה במרוצה יורדין הם אמנם
 למעלה, שד,ם הראשונים החו״ג שאלו רק

^ הבאים החדשים מן הארה מקבלים הם ת

 ובסרט ססיק, לא ואו״א א״א זתג כי אח״ס
^ העילמז^ לחיות צריו שר,וא מה ת  נמשכין ו

 למעלד» שחם ראשונים חרג אז: חדשים, חו״ג
 היסוד, מהד דרד החדשים, מן הארה מקבלין הם

 הם אשר והחסדים והגבורות גרור. בסיתום
 גמור. בגילד החדשוז^ מן הארה מקבלין למטד״,
 ר התחלקות אל שגורם, מה הוא זו, וסיבד,

 התחתונים, כת הבדל שינד להיות סרצוסין,
עליונים. אל

 להלביש מתחילין ארא כי עתד» נמצא
 דעתיק■ היסוד סיום עד שבו, הגרון מן א״א, את

 דת״ת עלימ שליש סיום עד שהוא שבתוכו,
 הימין. מלביש ואבא שלו. החזד, עד והוא דא״א,
 יש״ס באים (ג) ואח״ב השמאל. מלביש ואמא

 מהחזד. א״א. את מלבישין הם גם ותבונד״
 לממד, יותר שהוא א״א, של טבור עד הנ״ל
 ותבונה בימין, יש״ס שלו, ת״ת חצי מן מעט.

 לא״א, מלבישין הן פרצומין, הר ואלו משמאל.
 צדדמ מכל כנ״ל, הטבור, עד. הגרון מן

ופנינה (ד) אחור ושמאל, ימין וסביבותיו,
 בהיותן ורחל לאר! בעגין מ״ש נודע, וכבר

 לאה, של העקביים שאז ז״א, באחורי עומדין
 וכן תחתיר,. העומדת רחל, ראש תוד נכנסין
 נכנסין Hהבינד רגלי של שעקביים בכאן, העגין

 העומד ויש״ס באבא משא״כ תבונה. ראש תוך
תחתיו.

 יצאו שהנבורות לפי 40ה הדבר וטעם
החסדים, יצאו ואח״כ ונתגלו, מהיסוד. תחלה

השמש
^ (א) ארא, שער דמזקדמות בשער נ״

 שאמרנו אחר וא״ו^ כך, היא השאלה לשץ
 בהם אין הרי מגולוון הם כולם הגבותת כי
 בינה פרצופם לב׳ נתחלקו ואיד בחינות ב׳

 בהרג דק הזר! הדבר אין כי ד״ל, ותבונה.
כר. הראשונים

 כדמשמע ונוק׳, עתיק צ״ל נ״ב, (ב)
א״א. שעד מבו״ש בספר וכמבואר אח״כ, מדבריו
פט״ו לעיל כתב כבר והלא צ״ע, נ״ב, (ג)

 שד,יא אמא, כללות הם ישסו״ת כי א״א, משער
 וע״ש דא״» לגבורה המתלבשת דאצילות בינד,

שתירץ. מד,
 שכל נראה ששם ס״ג, בסוף עיין נ״ב, (ד)

 בפני נתונים ואחור, פנים ארא, פרצופים בחי׳
 אופן ת״ל בשמאלו. חד. בימינו, זד. הא״א,
 מלובשים בז״א המוחין הכנסת ואופן זווגם,
 הכל. יוכן כאן שכתב ובמה שלהם, בנד,״י
וס״ל.

מקומות ומראח זעחות
בחוזרי רא ת)ב׳. סרק ז״א שער עי׳ ש) jnr ענף סס״ם עס בע״וו נתבאר זה סרק ה



ג׳ ב׳ פרל, או״א שער י״ד שער או״א היכל ד׳ היכלרו

 ולכן הגבורות, לכל בשוה הגילוי הוא ואז
 עם העליונים אמיץ, קשר הגבורות נתקשרו

 לב׳ נחלקו שאח״כ אע״פ ולכן התחתונים,
 ע״י וחזק, אמיץ קשר ביניהן :שאר פרצופים,

 הבינה מתקשרים ידם על אשר ה:״ל, עקביים
 נצרכה לא א) בגמ׳, מ״ש וזהו תבונה. עם

 ההפסק, מקום בחי׳ והיא החתך, למקום א^א
 אל בינד״ רגלי בין שיש והחיתוך, וההבדל,

 לחצאין, הגבורות נחתכו כא־סר תבונה, ראש
 הנ״ל, החתך במקום שהיה אור ואותו כנ׳׳ל,
 תבונה, ראש בתוך העקביים בחי׳ בסוד נכנס
 על יותר לחלקה, הבינח לקחה הזה אור ובחי׳
התבונה. חלק

 אשת נקראת הבינה למה עתה, תבין והנה
 געשית היא כי הוא, והטעם בעלה. עטרת חיל

 בגלוי, כולם מגולות, הם אשר גבורות, מבחי׳
 מן שהוא אבא אבל כנ״ל, החסדים מן יותר

 בזוהר, עליו אמרו בגלוי, כ״כ שאינם החסדים,
זה. וד,בן יתיר, וגניז טמיר אבא וע״ד

 ונתגלו יצאו הגבורות כי אחרת, סבה עוד
 גדולה הארה קבלו ואז החסדים, טרם תחלה,

 הפסוק, ז״ם אשר מגולים. בהיותן בתחלה,
 יותר כי מסותרת, מאהבה מגולה תוכחת טובה

 תוכחת, הנקראים הגבורות. ומאירין טובים
 אהבה, הנקראים מהחסרים יותר מגולים, להיותן
ומכוסים. נסתרים היותן לסבת

 כי כנ״ל, בעלה, עטרת בינה, נקראת ולכן
 ועטרותיהן יושבים צדיקים לע׳׳ל ב) משרז׳׳ל,

 ועלמא לע״ל, הנקרא הבינד״• היא בראשיהם,
 עה״ב, שהוא ממשלתם, בזמן לכן דאתי.

 צדיקים, הנקראו הזכרים, החסדים אז (לעת״ל)
 בחי׳ הגבורות, שהם ועטרותיהם, יושבין.
 בראשיד,ם, עטרות בעי'ה, עטרת בסוד הנקנה,
מהם. גדולים
 פסוק על ג) בזוהר, מ׳׳ש תבין בזה גם

 גבורות, נקרא בינה כי ה׳, גבורות ימלל מי
 אמרו ובן שנה. שמונים בגבורות ואם בסוד

כנזכר מינה, מתערין דינין הבינה כי בזוהר,

 בהרבה וכן ויקרא, ופרשת מוו^ אחרי פרשת
 נעשית אינה שכולה לפי־ הוא, והטעם מקומות,
 ברחל משא׳־כ לבדם. מגבורות אלא ונבנית,

 בהם יש נקבות, נקראים שהם שאע״פ ולאה,
 הפסוק ז״ס גם זו. הקדמה וזכור חסדים. ג״כ
 הגבורה לוקחת הוא כי גבורה, לי בינה אני

נבנית. ומשם דא״א, דב״ן
 אם כי והוא, שאלה, מקום יש עתה והנה

 גילוי הוא החכמה, על הבינה מעלת של הטעם
 יש״ם שיהיו מהראוי, היה כן ואם הגבורות,
 במעלה גדולים תחתינים, היותן עם ותבונה,

 וד,עליונים בגלוי, הם שהתחתונים לפי או״א. על
 כי הוא, כך הענין אבל הסתום. כמקום הם

 היו תחילה, הגבורות יצאו כאשר אם הנה
 הגלוי, במקום למטה תכף ויוררין מתפשטין

 הגלוי, במקום למסד, מאירין שהיו ודאי אז
 אמנם העליונים, מן תחתונים גדולים יותר והיו

 במקום למעלה עלו התחתונים, הגבורות אפילו
 ונצטרף הארתן, עיקר שם והאירו עליונים, בינה

 יותר העליונים היו ואז העליון, האור עם
 גם מטד,. של מהתחתונים וגבוהים, מעילים

 והחסדים הגבורות של המחצית כי ט״א,
 מחצית אבל לאו״א. נתינתן, בחי׳ כל העליונים,

 אין ותבונה, יש״ס נעשי שמהם התחתונים,
 צריכות הם גם כי בדם,‘' להם ניתנת הארתן כל

 הגוף, התפשטות שאר‘’ הארה ולתת להתפשט,
 דא״א, והיסוד וד.ירכיים ד) ולמטה, מטבורו

 המלבישים זר׳ן, אל להאיר צריכין הם וגם
 נשאר שלא ונמצא ולמטה, מהטבור א״א את

 מועטת. הארד, רק ותבונה, יש״ם אל מר,ארתן
מהם. ומעולים גדולים שאר׳א נמצא, ובזה

מ״ת ג פרק

 בין שיש חילוקים, קצת עתה ונבאר ה)
 קצת לעיל ביארנו שכבר עם ז״א, אל א״א

 החסדים הז״א, הנה כי אחרים. שנויים
כולם ניתנו וגבורות גופו, בכל מתפשטים

מקומות ומראה הגהות
להירכים. נ״א ד) תכ״ם. אות נשלח ג) י״ח. עירובין צ״ד,. שבח ס״א. ברכות א)
עיז. ענף פט״ם עם בע״ח נתבאר זה סרק ה) י״ז. ברכות ב)
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 ששם לסי הו» והסעם אן.3 םשא*כ אוקבא.
 הזכר לכן נפרדין, פרצופים הם העקבה הזכר
 אמנם Jןעבורוו לוקחת והנוקבא ההסדי^ לוקח

 אלא א/ פרצוף שבו ונקבה שהזכר בא*א,
ת בשמאל. וזה ימין, בצד עומד שזת  ג״ב ל

 שם אשר ימץ. בקו החסדים עד״ז: מתששסין
ד.נקכד^ שם אשר בשמאל, והגבורות הזכר.

 ד׳ יוצאיו בא״א כי אהר, חילוק יש עוד
 שבתוכו, בלבד אחד יסוד מבחי׳ פרצופין,

 מב׳ בז״א, ושם כנ״ל. דעתיק היסוד שהוא
 ויסוד דאבא. יסוד שהם: בתוכו. שיש יסודות
 לבד, פרצופים ד־ רק יוצאין אץ כנודעי דאמא,

 כמבואר ורהל, ולאד., המדבר, ודור יעקב, :שהם
במקומו.

^ והענין  יש בעתיק (בא״א) ו) גם כי ד
 אצלינו, כנודע ונקבה, זכר, שהם: בחי׳, ב׳

 ולסבת כנ״ל, יחד מחוברים שהם אלא
 הז״א, אל מכאן אחר שמד גרם התחברותם.

 ותבונה, בינר., שהם: הנקבות, אפילו בכאן, כי
 באחור. לא אבל דא״א, הפנים דרך יוצאין

 ז״א, באחור הם ורחל שלאה בז׳א, בשא״ב
כנ״ל.

w מ״א כי ודיו̂ז אחר, חילוק יש עוד r 
 מקום נגד אהת ירחל, לאד, שהם נקבות ב׳

 מקום כנגד ואחת מיסוד, למסד. המגולה
 אבל ותבונה. כינה כאן שהם כמו המכוסד^

 אלא שניד^ יוצאין אינם המדבר, ודור ביעקב
הגלד. במקום למסה.

 למעלה יש בז״א, ששם לסי הוא, והסעם
 מחיצות שהם: מסכיג^ כ׳ המכוסר^ במקום

 אבא, ליסוד המלביש דאמז^ ויסוד דאכא, יסוד
יוצאין שתיהן המדבר. ודור יעקב והגה כנודזג

 דאמא, יסוד תיד שמתעלם דאבא, יסוד מן
 אבל למעלה. שם לחח לצאת כה להם ואין

 דיסוד מסן• שם שאין המגולר״ במקום למסה
 שם. לצאת יכולין לבד, דאבא מסד רק דאמא,

 ואפילו אמא, מיסוד שהוא בלאד״ משא״ב
ת אחד, מסד אלא לה אין למעלד.  יצאתה ל
 בא״א, כאן אבל המכיסה. עליון במקום אפילו

 ואפילו דעתיק, לבד אחד יסוד רק בו אין
מל ולכן בלבד, א׳ מסד רק יש לא למעלד.  י
 הסתום. במקום למעלר, שם אחד פרצוף לצאת

הגלד. במקום למסד, אחד ופרצוף
 בכל מלל והוא אחד, ענין שתדע וצריד

 גופו, באמצע בא׳א פי והענין: המיצופים, כהי'
 ביןחציהעליונד״ מבדיל, ומסד פרסא, חד יש

 ומבשרי הראווה בחוש כנראד. התחתונד״ לחצי
 המפסקת מחיצה, א׳ קרום יש איד אלוה< אחזה

 הריאה שהם: (הנשימד,) הגשמה, איברי בין
 כבד, שדים: התחתונים, איברים ובץ והלב,

 אינו הפרסא, זד. וד,נד. כנודע. מעיי^ ובני
 היא הפנים, מצד מתהלת כאשד כי רק ביושר.
 וכשמתרהכת ממש, החזד, מתחת מתהלת

 עד) (נמוכדי עומדת היא האחור, עד ומתפשסת
 בחוש הראות בחוש כנראד, הסבור, מקום כנגד

 דפסיק קרימא הכבד, יותרת נקרא וזהו המבע.
 ז) בראשית פ׳ בזוהר כנזכר דב״נ, מעד גו

המים. בתוד רקח יד.י ע״פ
 זח דא״א: הצדדץ בב׳ עומדין או״ז^ תעד,

 אל איש פנידים ועומדין בשמאל, וזה בימין,
 רואין, אנו הראות בחוש ודינה (א) פב״<^ אחיו

 .ןTשנ של והכרם הבסן, בחי׳ ב׳ חימר שמקום
 במקום ושם הגוף, משאר לתח דוצא בולט
ד שם אדא, של שלהם הכרס סיום מקום מג

השמש
 נמצא ע״ב) דקכ״ב תו״ח (עיין נ״ב, (א)

 לדתם. וזד, לצפץ, זד. נוםים, אדא שפני דז,9כ
 ערמ0 לצד ניסים שדים נודז^ הא*א פני אבל

 נודע הנה ז״ל, כתב פ״ב ל״ז דבשער וצ״ע,
א ופני אימא ופני אבא שפני בהיותם ד

 עומדין פניהם כולם הנד, זדא, את מלבישים
 פני הארת לקבל כדי הא״א, פני עמידת בסדר

 בפניהם ומסתכל ומאיר קומתו, הכופף דזנ0
 נוסום האדא שפני בהדיז^ מוכח הרי עכ״ל.

שהם כאן כתב ופיר הא׳א• פני נסיית לצד

מקומווז ומדאח הנחות
שסי«נ אוה א׳ בראשית ז) (דפו״י). מסוגרת בעתיק ומלת בא״א נ״א ו)



ג׳ פר? או״א שער י״ד שער או״א הינד ד׳ היכלרח

 עד להתפשט הנ״ל הקרום מתחיל בא״א, זה
 זה ונמשך ומתפשט הולך וכאשר אחוריו,
 שהם או״א, של הירכיים הוא שם א״א, לאחורי

 ונמשכין ויורדין שלהם, הכרם מן ארוכים יותר
 מסתיימין ושם א״א, של הטבור מקום עד למטה,
 עד הקרום וגם דאו״א- ירכין התפשטות אורך

 עד ויורד, ונשפע והולך באחור, מתפשטת שם
 מכנגד נמוך באחור, התפשטותו גמר שנמצא

 ואין הראות בחוש ניכר זה ודבר הטבור, מקום
להאריך.

 דעת, אלא (ג) לו אין (ב) אבא מ״ב.
 וכן לחו״ג. ונחלקים לבד. דמ״ה (ד) חסדים
 אחד כל (ו) ותבונה, בינה ח) וכן (ה) יש״ס,

 ונחלקים לבד, דב״ן וגבורה דעת, לו יש מהם
 ונכנסין מתערכין הזווג, ואחר וגבורות. לחסדים

 והחסדים דאמא, ביסוד וב״ן דמ״ה הגבורות
 לקח או״א כי נמצא, אבא ביסוד וב״ן דמ״ה

 דמ״ה גבורות או ודב״ן, דמ״ה חסדים או א׳ כל
 נוטל מהם א׳ כל זו״נ, אבל הזווג. קודם ודב״ן

 נתערבו כי יען (ז) דב״ן, וגבורות דמ״ה חסדים
זעיר איך יובן, ובזה כנ״ל. דאדא, ביסוד

 שהוא עם עמו, ג״כ דב״ן בירורים לקח אנפין
 בירורים ג״כ לוקח ז״א איך ט) ועיין דכורא.

דב״ן.

ולמטה. י) מחסד זה ואמא; אבא מ״ב
 דבינה, חג״ת כי נמצא: ולמטה. מגבורה וזה

 פסח. ליל בסוד כנזכר דתבונה, יסוד הוד ונצח
 ב״ן, משם בירר ואבא כ) א״א הם ג״ר אך

ת ביררה וארא דב״ן. דחכמה ז״ת  דבינה ד
דמ״ה. בינה לקחו אדא, ושדהן דב״ן.

 נחלק, אבא כי :פרציפים לד׳ נחלקו ואדא
 והנה ותבונה. לבינה, ואמא, ויש״ם. לאבא,
 אשר דא״א, חג״ת ע״י נעשו, שלהם המוחין
 ואז דאדא. מוחין שהם דעתיק, נה״י בתוכם

 .ימין בקו זה, תחת זה עומדין ויש״ם אבא
 דא״א. זכר תוך דמ״ה, החסדים שם כי דא״א,
 דא״א, שמאלי בקו זה, תחת זה ותבונה, ובינה

 דב״ן. גבורות שבתוכה דא״א, נוקבא שם כי
 דדיקנא הח׳ מזל זווג ע״י נעשין והמוחין

 נקבה, וזה זכר, זה :הי״ג מזל עם דא״א,
 בקונטרס וכן כנ״ל, לאו״א, מוחין ונעשין

הם. ששמעו החברים

ש מ ש ה
 איש ופניהם בשמאלו, וזה בימינו זה עומדין

 את שמלבישים כפ״ב, לעיל ובמ״ש אחיו. אל
 הכל יובן ובזה ואחור, פנים צדדיו מכל הא״א
 אחר היינו שם, מ״ש כי י״ל, ושמא וק״ל.

 מוחין, בסוד בז״א או״א ומתפשטים שמתלבשים
 ז״א, פני נטיית צד כלפי פניהם מטים שאז

 מיחין בשער ובפרט מקומות, בכמה כמבואר
 דברים כי בעדי, יכפר וד,׳ ע״ש, פ׳׳ד דצלם

 קושיות, כמה נופל ולזה כפשוטן אינם אלו
 העניינים, כל אמיתות להבין אפשר היה ואם
ע״כ. להקשות מקום היה לא

זדן, משער וסיג אדא, משער פ״ז (ב)
משזדך. ופ׳ט אנ״ך, משער ופ״ה

דפ׳׳ד- בינה חגי הוא כי נ״ב, (ג)

ימין. לזרוע מלביש הוא כי נ״ב, (ד)
 דמ״ה, מחכמה הנעשה דא״א, דכורא הוא ששם

ממ׳׳ה. חסדים וכל
דמ״ה. בינה חצי הוא כי נ״ב, (ה)
 נ״ב, ע״א) קל״ג דף תו״ח (עיין (ו)
 שמאלי זרוע ומלבישים דב״ן, מחדב שנעשו
 כתר מחצי ונעשה דא״א, נוקבא ששם דא״א,
וכר. מבין גבורות וכל דב״ן,

 ואימא דאבא נה״י נוטל ז״א כי נ״ב, (ז)
 מחלק (והשתא דישסדת, נה״י ונוק׳ עילאין,

 בחי׳ ד והם פרצופים, לה׳ השמש הגהות לפי
 שער עיין זה, ולהבין בנוקבא. וד׳ בז״א,

 ומשם שם, השמש ובהגהות ספ׳ב, השבירה
תבין).

 (כחיי). אך דא ח)
נ׳. סרק ז*א שער ם)

מקומות ומראה הגהות
ס״ז. ח״ב ש״ד שערים מבוא עי׳ י)
•דם). עם (עיה בעיי ניא כ)
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מל מל לאבא. היזז. לבדו נותן ועד, ל) ו  ו
 ביד• ם) והנד. לאמזב ה״ג. לבדו נותן ד.י״ג״

 דאב)^ לנוקבא דאבא. וב*ן לאבא. הוא דאבא,
 שבשם. י* וד.וא בחכמד^ הבן בסוד Hבינד הנעדא

 וב״ן ליש״ם. דאמא ומ״ה שבידד) ו״ד (נ״א
 ה וד!וא בבינד« והכם בסוד לתבונה. דא&א
 כולו ויש״גא אבא כי נמצא. ו;, כזה שבשם

 אלו ב׳ כי ןr ב״ן. כולו ותבונה ובינה ם״ה.
 אלו וב׳ דמ״ד» החסדים שם כי דא׳א. בימין

 ועיין דב״ן. הגבירה ששם דא״א, בשמאל
 אמא. עם מזדווג דאבא, בינה איד (א) במ״א
 (ב) יש״ם. הוא דאבא במה כי הנראה, וכסי

(ג). עצמו יאבא ב*ן שהוא אסשר או

מ״ק ד סרק

(ד) אחד שכל או״א. ענמ לי נסתפק נ)
ד נתחלקו ואח״כ וב״ן, נדה לוקח מהם ל

 נדה. זה An רש*ם אבא אם ספק. פרצופים:
 וב״ן נדה הם ותבונה. ובינה דאב» ב״ן וזר.

 בינה. עם אבא שמדווג ניחא. ובזה דאמז^
 וב״ן. ב״ן שד.ם והבונד* דש״ס ונדה. נדה עהם

 אבא לב׳ז נחלק עצמו אבא כי ניחזב מד. גם
 בינה לב׳: נתחלקת עצמה ואמא ויש״ס.

 דנדה (ה) וב״ן נדה כי נאמר, אם או והבתד*
 יש״ס הס ע) rדב וב״ן ונדה זא״א. הם ם)

 בתבתו^ וחכם בחכמה. הבן סוד. שהם ותבונה.
 לבד. מנדה הזכרים לעולם כי ניחא. ובזה

 דנדה זווג מצעו לא כי לבד. מב׳ץ ור״נקבוח.
 דמתו, המלכים לתקן הוא הזווג כי נדר* עם

jn (ו) נדד״ ע״י ב״ן, שהם ri
בהדי^ משמע (ז) דא״ק מקונטרם והנד.

 אמנם דנדד״ בינה שניר,ם בץ לקחו אדא כי
 לקחה ואמא דב״ן, דחכמד. ז״ת אבא לקח ,rםב

ת א וכן דב״ן. בינה ד  וו״ם דמ״ה, דם לקח ד
לקחה ונוקבא דב׳ץ. מהכתרים חוץ דב״ן,

הש&ש
הזתגים. שער נדו משער בסס״א נ״ב, (א)
 ריש הנז״ל הראשמ הספק כפי נ״ב, (ב)

 ולעולם דאבא, מב״ן נעשה שישסדת .rס
 או כר. ע״ל מישסדת הוא בגלות עתה הזווג

 דאבא ב״ן שהוא באומרו הרב שכוונת אפשר,
 מזדווג עילאד״ אבא דנדה דב״ן ר״ל עצמו,

עילאד״ אמא עם
דב״ש ועיין א״א. בשער בסופנדו עיין (ג)

JBV

 איני נ״ב. ע״א. דקל״ב תדח עיין (ד)
 ענין כתב שכבר אלו, לספקות מקום מה יודע

 ספק. שום בלי ^1בפש סתם מקומות בכמר. זה
 ועיין 4אחרו הנוסחא וכפי הב', הספק כסו

נדו. פרק א״א בשער
מ (ה)  הם דאבזב ונדן נדה כי נ״א נ״

 (ה״ג ישסו״ז^ הס דאמא. וב״ן ונדה 4אדז
הגרסא תלע״ד, הגד.תי. כאשר שלנו בספרים

 דנדה כדאמר כדלקמן, אזיל, דלשיסתו 4אמיתוו
 לעיל וכן לנוק׳, דאבא, וב״ן לאמב הוא דאבא,
 לא בי היסב ודוק ובכ״ס, (פט״ו) א״א שער
 כי ,rדב וב״ן דנדה בב״ן לחלק עתה באנו
 אמיתי, הב״ן הוא בו, עסוקים שאנו הב״ן
 נלע״ד וד״ל, הלשון מתור כנראר. בירור, Tד.צר

מדלי׳).

מ (ו)  ששם פס״ו, אריד בשער עיין נ״
 ז״א בשער וכן ספק. בלי הדיר לזה כתבו
ע״ב. מקומות ובכמה פ״ג,

מ (ז) הספקות, לתרץ לזד. בא הרב אם נ״
 לו נפלו הספקות כי כלל. מתורצים אינם עדיין
 ארבעתם בין חלקו איד רשסדו^ אדא בענין

 שתי ואת דאבא. ונדן דמ״ה בחי׳ שתי את
 לא הנזכר oומד^ונטר דאנמב וב״ן דנדר. בחי׳

או״א שלקחו מה אלא מזה, כלום משמע

סקוסוונ וכויאח תנתווץ
ד<. מהוודו כאן כחוב פנדס עס מדח נ) טנח״א ובשער ד בלי ח׳ פד? לקסן עי* ל)

jom נ״א )0 ד. פרק
דאנסב נ״א ע) י׳. פרק המוחק יבשער ד פוק לקמן עי׳ מ)



ד׳ פרק או״א שער י״ד שער או״א היכל ד׳ היכל

 דב״ן. מהכתר חוץ דב״ן׳ ונילכות דמ״ה, מלכות
 כ״א כי מזה, זה נפרדים ונוקבא דכר היו וע״כ
 באימא, בין באבא, בין וב״ן מ״ה בו יש מהם
 וא״א, בעתיק אמנם בנוקבא. ובין בז״א, בין

 נפרדין, אינם משניהם, שבכ״א והנוקבא הזכר
 זכר כי והטעם, א׳. בפרצוף ונקבה זכר רק

 לקחה ונוקבא לבד, דמ״ה כתר לקח דעתיק
 וד״ר דב״ן, דחכמה וג״ר דב״ן, דכתר ה״ר

 וכיון דב״ן, דז״ת כתרים וז׳ דב״ן׳ דבינה
 ונוקבא לבד, מ״ה רק בו אין דעתיק שהזכר

 שאין להפרד, יכול אינו ע״כ לבד, ב״ן רק
 אך החדש, מ״ה ע״י אלא לב״ן, ותיקון קיום
 ויכילין וב״ן, מ״ה בהם יש דז״א, ונוקבא אמא

 נקראים עצמה, זו לסבה וכן מהזכרים. להפרד
 בפרצופים ממש, נוקבין דז״א ונוקבא אמא

 בשתוף אלא פרצוף, נקרא אינו כי גמורים,
 ניכר אינו וא״א, בעתיק ואמנם וב״ן. מ״ה

 כי והוא, ב״ן. רק בהם אין כי נוקבא, פי־צוף
 הנוקבא וצד לבד, דמ״ה חכמה לוקח הזכר א״א
 ג• כי ודע, בלבד. דב״ן דכתר ה״ת לקחה שבו

 דבינה ראשונות וד׳ דב״ן, דחכמה ראשונות
 :ספיקות בהם יש כנ״ל, עתיק שלקחם דב״ן,

 לקח אם ב׳, והאחור, הפנים קח‘’ אם א׳,
ואמא. לאבא נשארו והפנים לבד, דאחור

 דעתק יסוד מן כי פ) בארנו כבר מ״ק
 ראשים, לב׳ ונחלק הבל, יוצא א״א) (נ״א

 דיקנא עד מגיעיי דאו״א ראשם וד,נה לארא,
 האי־ות אין ולכן אתכלילין. דבמזלא דא״א,
 מכטה חוזר, אור בסוד לחזור צריכין שלהם

 ו?,'מנם דא״א, ג״ר כמו השערות, דרך למעלה,
 כחמת זי״ן, בניהם אל מוחין לתת כוונתם צ)

 לא ושמיב בסוד בניהם, אל ואהבתם חשקם
 זכו לא שמים, נקרא ז״א כי בעיניו, זכו

 שעדיין להם, נראה ותמיד או״א, של בעיניהם
 תמיד, איתם מתקנים ולכן יותר, תיקון צריך

 שמים בורא שז״ס עטרות, להם ומנחילין
 יצא‘ו' לעלות ראוי וא) שהיה והאור וגיטיהם.

 לזו״ן תוחי: להיות למטה יורדין השערות, דיך
 א״א כמו לא שערות, בלא הלקים הם או״א לכן

 המקיף לאור תכליתן הם השערות כי וז״א,
 אותן, המקיף במזלא, דאתכלילן וכיון כנודע,

 יורדין לכן שלהם׳ לשערות צורך להם אין
 ונשארים זו״ן,“י מוחין להיות ההם האורות

 שהם השערות וסוד שערות, בלי חי'קים הר.
 זאת. נקפו עורי ואהר סוד הוא אר׳מ, בחי׳‘’

 מבחוץ, העור מאחורי היוצאין השערות כי פי׳,
נקפו. וזהו המקיפים, בחי׳ הם

ש שמ ה
 הוא הענין וזה וב״ן, ממ״ה דאצילות דכללות

 במה לו פשוט אינו דאם המקומות, בכל פשוט
 כפי וישסו״ת לאו״א התחלקותם וענין נסתפק.

 מקומות, בכמה ופשוט מוסכם הוא השני׳ הספק
 פ״ב, הז״א ובשער פט״ו, אריך בשער ובפרט
 אין אבא ד״ה מ״ב לעיל וכן מקומות, ובכמה

 הב', הספק לאמת בזה, שכוונתו ואפשר כו׳. בו
 ודאריך דעתיק והב״ן שהמ״ה שמצינו כמו כי

 להם אפשר ואי גמור, חבור מחוברים הם
 כן שבו, ונוק׳ הדכר וד,ם מזה, זה להפרד
זה להפרד להם אפשר אי דאבא, וד,ב״ן המ״ה

 ומדים במ״ה. אלא לב״ן, תיקון אין כי מזה,
 דאמא, והב״ן המ״ה ומן עילאין, או״א נעשו
ישסו״ת. נעשו

פ״ה, ח״ג שע״ב במבו״ש עיין נ״ב, (א)
 שערות דרך אור יש באי״א שגם אומר, ששם

 בפי׳ רשב״י מאמרי שער עיין יע״ש. ראשם
 פ״ג מ״ב ובשער פ״א מ״ד, בשער (א״ה אד״ז.
 ובדב״ש ן׳ שאלה ע״ג י״ז דף דב״ש וע־ין

 צ״ע. שאלה הוא תרמ״ב בשנת מחדש הנדפס
 ד׳ דרוש ע״ד נ״א דף הקדמות שער ועיין

ודו״ק).

א', פרק המקיפין שער ם)
מ ומראה הגהות סו סקו

(כת״י). כוונתם ל״ג נ״ארס״ג דף הקדמות שער עי׳ צ)



ריאח׳ פרק אוי׳א «מר י״ד שער או״א היכל ד׳ היעל

מ״ב ה פרק

 כללות הוא אבא כי היטב״ תבץ הגה ק)
 בפנים״ דיודין ואהי״ה ע״ב״ הוי״ה והם אדא״

 והם ותבונה״ יש״ם כוללת ואמא באחוריים. ובן
 וכן שלהם. בפנים דיודץ ואהי״ד. דס״ג. הוי״ה

 בז״ת רק זה כל שאין במ״א״ ותראה באחוריים.
 הוא מהם״ ב״א של בג״ר אד מהן, כ״א של

 וחשבונם״ ומספרם כ״זז. י׳״ ז״״ שהם אתוון, מ״ב
 בנדר.״ ובן מהם״ כ״א של במלכות נדב״ ר) הם
 פרצופים. ת) ד׳ בזדן״ ובן ש) בב״ן״ וכן

 לכל תבין וממנו ע״ב, בשם בך (הוא) ועגינם
השאר.

 אותיות ד׳ הם שלו״ הפנים דאבא״ כתר
 קתו שהם: שלו״ ראשונות בט׳ פשוטה״ הוי״ה

 ו״ק. ר״ בבינה. ה׳״ בחכמד״. י׳״ בכתר. י׳״ של
 בהי׳ הם אלו״ בחי׳ ט׳ וכל יסוד. עטרת ה׳״

הזכר. הפנים

 יהר׳ד.״ יה״ו״ י״ה״ י׳״ הוא: שלו״ ואחוריים
 הכתר ומלבות כנודע. פשוט״ רבת נקרא שהוא

 הראשונים״ הפנים השנת הם פניה״ דאבא״
 הוא ואחוריים״ כ״ו. שמספרה הוי״ה שהוא״
ע״ג שהוא מספר״ בבהי׳ הנ״ל״ רבת

 לבדו בכתר שהם נזכרים״ מדריגות ד׳ הרי
 בכתר ראשונות״ דט׳ פגים סדרן: וזד״ו דאבא״
 ואהריהן הנ״ל. דט׳ אחוריים ואחריהן דאבא.

 אחוריים ואחריהן אבא. דכתר דמלכות פנים
 לעיל הנזכר בכתר מדרגות ד׳ הרי Jדמלכוו
דאבא.

 ראשונות דט׳ פנים דאבא״ חכמה ואח״כ
 דיודין״ דע״ב דמילוי אותיות י׳ הוא שבר״״
 לבד״ אחוריים כד ואחר לבד. אותיות בבחי׳
 פנים ואח״ב אותיוו^ כ״ו שלהן״ רבוע שהוא

דע״ב הוי״ה מספר שהוא דאבא״ חכמר. דמלכות

 אחוריים ואח״כ דע״ב. מספר בבוזי׳ דיודין״
 שהוא דיודין, דע״ב רבת מספר שהוא דמלכות״
.Tקפ גימסריא

דאבא״ בבינה אחרות מדרגות ד׳ אח״כ
 אותיות כ״ח והם שבד״, רזמזונות דט׳ פ-יט

 רבת ואחריהן״ דיודין. דהוי״די המילוי דמילוי
 קנ״ו שהם המילוי״ דמילוי אותיות דכ״ח

 לקמן איתא וכן ע״ד שצ״ל [נל״ח אותיווג
 דאבא״ דבינה דמלכות פנים ואח״כ בפ״ז].
 שהוא המילד״ מילוי אותיות כ״ח מספר שהוא

 הנ״ל״ דמלכות אחוריים ואח״ב״ תר״י. גימטריא
 דמלוי דאחוריים רבת אותיות מספר שהם

 (ע״ד) קנ״ו של גימטריא שהוא המילוי״
קע״ב. אלפים ב׳ וחשבונם אותיות״

 הולכת א) שהוי״ה מה בל כי נמצא״
 בפשיטותם״ תצמותם דיו״ יותר הוא ומתמלאת״

 דאבא״ אלו ג״ר m״T הרחמים. תכלית הוא
 הט׳ של אותיות נדב הם שלהם״ דפנים

 זכרים. שהם הג׳״ מן וא׳ א׳ שבכל ראשונות״
 בתיקונים כנזכר ברישא״ דאיהי נדב שם וז״ם

 אחוון נדב יש שבד״ם מלכיות בג׳ וגם קל״ג
 Tעינ יז״ם״ ב) מספר. בסוד שהם אלא עצ^״

 דבל פנחס״ בזוהר כנזכר בחשבון״ בייכות
 במלביוח ר׳׳ל במלכות״ אינון וגימטריא חשבון

 של מספר בחי׳ היא כי וספי׳״ ספי׳ כל של
שלה. הזכר

 להם אין הז׳״ כל אבא״ של ג) הז״ת והנה
 בולם כי והטעם״ דיודין. דע״ב א׳״ הוי״ה אלא
 משא״ב דאבזג ז״א״ שהוא לבד א׳. פרצוף הם

 א׳.מ״ל״שכיץשגםשם פרצוף הוא שכ״א בג״ר
 ו״תלבד״יהי׳שםע״בדיודיז״בבזזי׳ הםדו״נ״א״ב

 מספר בחינת יהיה השביעית״ וגוקבא אותיות.
 הכל וחכמה״ ז״א כי והענין״ הנ״ל. ע״ד ע״ב״

jrm כן דע״ב״ אותיות י׳ שהחכמה ובמו א׳

מקומות ומראה הגהות
 a״D ורהי לאה ושעד ב׳ סרק כלים נצוצץ אודות ל״ונ ענף םם״ם עם בעיה נתבאר זה סרק ק)
קמ״ז. בתתלים רס׳׳ב לן הפסוקים שער עי׳ ב) (כת׳י). מ׳׳ב ל*ג ג״א ר)
Jל̂*p אות •ותס ומהר בד. ג״א ת) (כת״י). ות ל׳׳ג נ״א ש)
קנדה. אות הזהר תקוני הקדסח הסולם במעלות ועייז ו««י *׳ •יק **יייז י•״" י*י עייז א)

ב׳. •וק מלמסת שעד עי׳ נ)



ר׳ ה׳ פרין או׳׳א שער י״ד שער או״א היפל ד׳ היכלריב

 כ״ח בתי׳ מהיד. הנוקבא שגם (א) אפשר, או
הבינה. דמיון המילוי, אותיות

 מספר יהיה הם זו״ן, של המלכות אמנם
 זה (שם) כל וד,נה וצ״ע. בתו״ב, הנ״ל ע״ד

 הוא דאבא, ד) באמא אמנם דאבא. באבא
 ביש״ס ואת״כ הנ״ל, ע״ד דיודין אהי״ד. שם
 דרך על דיודין, אהי״ה שם ובתבונה ס״ג, שם

 דרך על דאלפין, מ״ה שם בז״א, ואת״כ הנ״ל.

 הנ״ל. דרך על דהר,ין, ב״ן שם ובנוקבא הנ״ל.
 דאלפין. מ״ה שם הוא הז״א כי אפשר, או

 הנ״ל. ע׳ד דאלפין, אהי״ה לאה, ובנוקבא
 וברחל הנ״ל. דרך על דההי״ן, ב״ן שם וביעקב

 ונחזור וצ״ע. הנ״ל. ע״ד דההי״ן, אהי״ה שם
 ואהי״ה דע״ב, הוי״ה הם אר׳א כי לעיל,

 ואהי״ה ס״ג, שם הם ותבונה׳ ויש״ס דיודי״ן.
עכ״מ. כנ״ל דיודי״ן,

מ״ת ו פרק

 כי ניצוצין, רפ״ח בדרוש נתבאר הנר. ה)
 ואחור, הפנים ואלו ואחוריים. פנים באד׳א יש
 אחוריים פנים הוא הא׳ בחי': לב׳ נחלקים הם
 פנים בהם שיש שבהם, העליונים ט׳׳ם של

 בה שיש שבהם, מלכות הוא הב׳, ואחוריים.
 תקיש ומשם אמא, ענין ונבאר ואחור. פנים

 ראשונות ט״ס י״ס, לד. יש אמא הנה אבא. אל
n כל תופסים וד.ם ואחור, פנים בהם יש r r■ 

 מתחלת^ שבה, המלכות אח״כ עלאה, אמא קומת
ומלבשתן. שבה, ולמטה החזה מתחלת

 ר רק מאמא, מגולים אינם כי נמצא
ו״ד היא זו אמא כי ולהיות שלה, ראשונות

 בחכמד. וד,בן בסוד הוי׳׳ה, של יר׳ד מילוי של
 מי׳ כלולה ראשונים, י׳ מן כ״א ולכן כנודע,

 סתימאה, אמא נקרא וזו ם׳. והם אבא, של
 שלד., המלכות תוך מתלבשים הם ד׳ ושאר

 לבד. דאמא תחתונים ד׳ הוא קומתד, ששיעור
 ואינה לתבונה) (פי׳ אליד״ מוחין נעשים ולכן

 ושאר ס׳. שהוא עלאין, ר רק אמא, בחי׳ נקרא
 נקרא לכן תחתונות, הד׳ סתומד״ D היא הד׳׳

 מלכות ע״ש נקראים) שלה תחתונות דד׳ (ג״א
 שלה, אבר חלק ונעשין שלה, מוחין שהם דבה,

דד דמילוי ו״ד כי והרי נקרא. שמה ועל  של י
 זו ר ולכן אמא, ר עלאה, אמא היא הוי״ד.,

י״ס, בה יש כי ו) לרמז ראש, לה יש
 ד׳ מתלבשים ובתוכם שבד״ המלכות ד׳

 רק דלתי״ן, (ב) ב׳ אינן לכן דאסא. תחתונות
 ד׳ זד, והנה כשלימות. יר׳ד והם א׳, דל״ת

 י״ם היא דאמא, מלכות שהיא יו׳׳ד, מילוי של
 דק אינם שיעורם שכל שכיון אלא גמורות,

 מיחין בסיד בה המתלבשין דאמא, תתאים ד׳
 ד׳ ע״ש ד׳, נקרא שבה י״ס כל לכן כנ׳׳ל,
דאמא. ד׳ת שהם שלה, מוחין

 אין לעולם כי כנודע היא, זו ד׳ ענין גם
 שבו האחוריים רק בתחתון, מתלבש העליון

 כי נודע והנד, לתחתון, פנימים ונעשים לבד,
 שבו המלכות אלא בתחתון מתלבש העליון אין

 מלכות של האחוריים כי א״כ נמצא לבד,
 בתבונה, מתלבשים הם (ג) עלאד, דאמא

מאד. זה והבן פנים, שם ונעשין
 דאמא דמלכות ח״ב של אחוריים וד,נר,

 קנ׳׳ו, אלפים וב׳ תקמ״ד, הם (דאד׳י״ה) עלאה,
כתרמלטת של ואחוריים ברבוע, המילוי מילוי

ש מ ש ה
ד׳ה ז׳ סרק לקמן עיין נ״ב׳ (א)
זיל, הרח׳ו הרחיב היאך ותראד. תלע״ד,
 ראיות, צריכה היא כי הב׳, הסברא זו בביאור
 וא׳צ לודאי, קרובה כי הא׳, בסברא פ?וא׳כ

 א׳א כי ז״ל, הרב בדברי כלולה היא כי חיזוק
מסמר. בלי לאותיות

 והנהי׳׳ם אחת, דל״ת המלכות ר׳ל ניב, (ב)
אחוצ דלית רק אינם אלא שנית, דל״ת

ל ניב, (ג)  שבגופו, שבז״א נוקבא ^
 בסוף עיין דאמא, דזיא יסוד עטרת שהיא

דאר׳א. ס״ז

מקוטומ ומראה הגהות
ד׳. פרק הזווגים שער עי׳ ו) עיס. ענף פמיס עם בע׳׳ח נתבאר זד. פרק ה) כתיי, דאבא ליג ניא ד)



ריגי פר? או״א עער י״ד «מר אדא היכל ד׳ היבל

 אלפים וב׳ ותקמ״ד, מיד הרי מיד. הס דאמא.
 דאפא« דמלכות דאהוריים (א) כה״ב קניו,
הי' הם ואלו ^, פנים נ צ פ  דתנונה כהיג נ

שכתבתי. וכמו שנה. במלכות ולא פצמה.
jiw שהוא אהי״ד״ בחי׳ וכ״ז ao וכנגח 

 זו ד׳ כי נמצא. וא״כ דהיצוניוונ אלקים בהי׳
 דאמא, דמלכות אחוריים בחי׳ הס יו״ה דמילוי
 דתבונד» מוחין שז« שבד- נודב בבחי׳

 דמלמת אחוריים שהיא הד׳״ מו המתלבשץ
 הד׳ זו א״כ שלד- בנה״י למסה בהיותה דאמא.

 האחוריים בבחי׳ דאמא״ דמלכות כח״ב היא
דתבונה. המוחין מתלנשין בה אשר שנה.

 יש אשר אמא״ שהיא הו׳. לפנין ונחזור
 פניז^ י״ס והם שלד- י״ם בכל ואחור פנים בה

מ אחוריים. וי״ם  דאמא. מלכות שהיא ד׳ ו
ס פנים. י״ם בה יש  יש וזזנה אחוריינ^ די

 ואחד דאהי״ד- אחד שמוו^ מיני ב׳ מהם. בכ״א
 וגם כנוז־פ. ופנימיות חיצוניות בסוד דאלקיס.

 דאלקים י״ס שהם בחי׳. ד׳ יש אלהים. באלו
 הפנים. בחי׳ ד׳) (נ״א י׳ ז) הנקרא נאמא.

 דאמא. במלכות וכנגדן דאוזורייננ דאלקים וי״ם
 דאלקים י״ס בד. יש כנ״ל. יר׳ד דמילד ד׳ שהיא

 החילוק אד דאחודיינ^ דאלקים וי׳׳ם דפנים.
 שר.וא שאד.י״ה כמו כי אד,י״ה. דוגמת הוא.

נפנים. פשוסיס אותיות בחי׳ בו יפו 4ד.פנימיוו

 בסוד הס במלכות אד זז) 4באחודימ ומרובפים
ם). חשבונות
היו״ד. מילד של ר באות כי הפולח. כלל

 דש ואחור. פנום והוא דאד,י״ה. פנימיות יש
 וב׳ ואחור. פנים אלקיט. דשמית חיצוניות בה

 מסמר בסוד הם Jוסניםיוו דחיצוניות אלו בחי׳
דד. םילד של ד׳ ובאות פצמן. אותיות  יש י

 וחיצוניות ואחור. פנים אדיי״ה בד.^םנימדת
 וסכום חשבון בסוד והוא ואחור. פנים דאלקים

 ואות אות כל פולד. כמה נחשנעס. האותדת
בגימטריא.
א ואח״ב  וצורתה דחד״ד- ראשונד. ה׳ נ

 שהיא בה׳. ונדבר בבינד.. חכם בסוד כנודפ. ה
 היא: ה׳. צורת ואמנם לפולס. תבונד. נקרא

^ בפנין שידפת כמו ודיפנץ. ר. פל ד׳ צ  ה
 בחי׳ בג׳ ם צלם: אותיות ג׳ שד.ם ח״א.

 תחתונות בג׳ צ. Jאמצפיוו בג׳ ל׳ ראשונוו^
 הוא וכן ז*א. בפנימיות ממש הגכנסיס דתנונד..

 בד׳ מלובשים הם אלו מוחין תחלד. כי כאן.
 וד.ם דאמא. דמלכות י) באחוריים ראשונות.

ד םילד של ד׳ ד דצלם. ם וד.ם כנ״ל. י
 מוחין הם ה. שצורתה ר. פל ד ואח״ב

 אמצפיות בג׳ מלובשים פצמד- דתנונה
 ואח״כ דצלם. ל והם דאמא. דמלכות דאחוריים

דתבונה מוחק הם ראשונד- ה׳ שבצורת ר

השמש
צ״פ. פ״ב) דקל״א תו״ח (פיין נ״ב. (א)

 דמלכות באחוריים דק זד•. מספר נמצא לא כי
 דמלכות הכח״ב לא אמא. דכללות דכח״ב
 אבל פ״ש. בפ״ז ולקמן בפ״ה. כנז״ל דאמא.

 בפניר- קגד׳א מספר רק בד. אין דאמא. המלכות
 פנים מספר שהוא תקסדד. מספר ובאחוויד.

 כפי -rבפ כנזכר דאמא. שבז״ת דקס״א ואחוד
 הנלפ״ד וכפי שם. הנזכר הראשון הנלפ״ד

דבמה מלכות דמית הנד. שם, הנזכר השני

 בספרינט נפל שט״ס לומר ואץ כר. דאמא
 דכזד׳מ מלכיות במקום ד«!כות כח״ב וכתב

 שד.םםםר זה. הוא זה דרוש של היסוד הרי פי
 הם קנ״ו. אלפים וב׳ ותקפיד נדד של הזה

 שפלתה פצינו ולא לתבונה. מוחין נפשים
 דאמא. דכחיב המלכיות להלביש התבונד.

 (תיבת אמא לאמא. לד.לביש כשפולד. אפילו
 להלביש כ״א פולה אינה בכיי). ליתא אמא

נלפ״ד אמנם וצ״זג לקמן. כנזכר דאמא; לסלכות

ןומוה9מ ומדווח הגחות
 נפניס פשיטות אותיות שתם אלקיס שמות שתוא

 אלה״יאלקי״ם אל׳׳ת א׳:דל כ«ת באחומט וטרובפות
ת*י).9( חשבונות בסוד תם נמלטת אד

(שיש). דאתודייס ניא <) תתיצונשת נסור פאp 1 נוופ3 מוסיף גיא מ)

(כת״י). ף נ״א ז)

(תיו). אמי״ה את״י איה א׳ גיא ת)



ו׳ פר? או״א שער י״ד שער או״א היכל ד' היכלריד

 דמלכות דאחוריים בג״ת מלובשים עצמה,
(א) פנימים. מוחין דצלם, צ והם דאמא,

 בהיות הוא זה כל כי שתדע, צריך אמנם
 ה׳ זו אז כי א׳, בפרצוף נכללין ותבונה בינה

 למעלה עילה תבונה, הנקרא שבשם, ראשונה
 אחרת, ה׳ צורת שהוא יו״ה מילוי של בו״ד

 למטה, ברדתן אך אליה, אחוריים נעשים וזו
 רובצת האם נקרא שאז ראשונה, ה׳ ונעשים

 המוחין ואז ממקומה, ירדה הנה אפרוחים, על
 זה נפרדין וי, על ד׳ שהם מקיפים, בסוד הם

 מו״ק קצרה, ר רק ראש, זו לר ואין מזה,
 מוחין לה יש בעלותה, אך כנודע. מוחין, בלי

פנימים.

 נעשה כשמתחלקין, הנה כי לענין, ונחזיר
 דבינה, דמלכות האחור ואז ותבונה, בינה

 האחוריים אותן ואז התבונה, של בתוכה יורדין
 דתבונה פנים נעשה דבינה, דמלכות עצמן
 דמלכות דאחור עצמן הי״ם כי באופן ממש,

 ד' כי תבונה, של עצמן הפנים בחי׳ דבינה,
 עצמן הם דבינה, דמלכות דאחוריים ראשונה

 דאחוריים וו״ק תבונה, דפני ראשונות די
 תבונה. דפני ו״ק עצמן הם דבינה, דמלכות
 בינה עם יהכלל תבונה כשעלה כי ונמצא,

 נעשה תבונה, של פנים נמצא א׳, בפרצוף
דבינה. המלכות אל אחוריים

 מן אחוריים היו בבינה, למעלה גם והנה
 פנים בבחי׳ הפנימיות כל והנה אלהים. בחי׳

 כולו החיצוניות אך אהי״ה. משם הם ואחור,
תמורת בוכ״ו, משם הם ואחור, פנים בבחי׳

 הנק׳ בחיצוניות מאיר הבוכ״ו זה ואז אהי׳׳ה,
 שהוא אלקים, כל כולל הוא הנה כי אלקים,

 הם ל', ד״פ נחלקים; והם כ) צרופים. ק״ך
 קו והוא בכולם, המתפשט בוכ״ו וכן ק״ך.

 ד״ם ר״ל ד״ל, גימטריא והוא להם, המדה
ל׳.

ד׳ הנקרא בינה, של במלכות כי והענץ,
 שם דבינה, בד״ת עומדת להיותה הבינה, של

 כנ״ל, אלקים צרופים ק״ך שמות הם בחיצוניות,
 ונחלקים כנ״ל, בוכ״ו הארת בהם מתפשטת ואז
 ל׳ בת״ת, צרופים ל׳ והם: ג״כ, בחי׳ לד׳

 דבינה מהחזה והם ביסוד. ל׳ בהוד, ל׳ בנצח,
כמו ואח״כ, כנ״ל. תנה״י שהם ולמטה,

 מתפשטים דמלכות, דבינה דאהי״ה שהאחוריים
כן פנים. בבחי׳ לתבונה ונעשין ויורדין

 יורדין דבינה, דמלכות אלקים של האחוריים
לחיצוניות) (פנים אחוריים מהם ונעשים

 היא גם זו, תבונה והנה פנים) (צ״ל דתבונה.
 הבינה דוגמת שבה, מלכות ועוד ט״ם, בה יש

 תבונה, אחורי הנקרא אלהיט אלו והנה הנ״ל,
 (בז״ת) בד״ת רק פה, מתגלים אינם הם גם
 ועוד שבה. מלכות הוא ששם התבונה, של

 תחתונה, תבונה להיותה כי שבה, הגבורה בבחי׳
 אלו ואז שבה, הגבורה מן אפי׳ הדינין נגלית
 חלקים, לה׳ בה נחלקים דאלקים, צרופי הק״ך

 ספי׳ בכל כ״ד ונחלקין אלקים, אותיות ה׳ נגד
 בל, המתחילין וכ״ד בא, המתחלת כ״ד מהם.

 הרי א׳, אלקים שם הוא מהם הכ״ד וכל כר,
 בהם, המאיר בוכ״ו ועם ת״ל׳ והם אלקים, ה׳

הכולל. עם ל) תבונה גימטריא הרי

ש שמ ה
 זה, ד׳) שאלה ע״א ד״ז דב״ש (עיין להבין

 כשמזדווגים כי סופ״ז, לקמן שנתבאר מה עם
 הנה דאמא, לזו״ן. מוחין לתת דאמא, חו״ב

 בז״א, מתלבשים האיתיות, שהם עצמן, החו״ב
 וכנודע עצמו. דז״א במלכות שלהם והמלכיות

מאד. היטב והבן בתפלה, המכוונים ה׳ לעבדי

 פנימים מוחין דצלם צ׳ ועל נ״ב, (א)
 ותבונה בינה בהיות היינו בתבונה, שנכנסים

 התבונה עולה אז כי אחד, בפרצוף נכללים כו׳
 אך הה׳, צורת מתבטלת ואז בו״ד, למעלה
כו׳. ה׳ צורת נעשית למטה ברדתה

טקומומ ומראה הגהות
ו׳. פרק הזווגים שער עי׳ ל)ר״ע דף הקדמות ובשער ר סרק הזווגים שער עי׳ כ)



רטוזי פרג או׳׳א פוער י׳׳ד פוער או״א היכל ד׳ היכל

מ״ב ז פרק

ואחור, פנים מדרגות כמה יש כי דע, מ)
 בחי׳ נבאר לכן ומלואים. פשוטים, שמות והם

 דאבא, כתר והנח השאר. אל תקיש ומהם או״א,
 פשוט. אהי״ה דאמא, כתר pו פשוט. הד״ה

 י׳ הם שלהם, האחוריים ואמנם שלהם. פנים זו
 כתר אחורי יהו״ה, יה״ו, י״ד» י׳, אותיות:

 כתר אחורי אהי״ה, אה״י, א׳. דאבא.

דאו״א. הכתר בט״ם זה, וכל דאמא.

 בחי׳ הוא דאבא, הכתר של המלכות ואמנם
 פשוטה. הד״ה אותיית ד׳ חשבון ר״ל חשבון,
 אהי״ה חשבון אמא, דכתר ומלכות כ״ו. שהוא
 הב' של הפנים, an ואלו כ׳א. שר,וא פשוט,

 אלד, הם שלהם והאיזוריים הנ״ל. מלכיות בחי׳
 י׳ חשבון הוא דאבא, כתר מלכות אחורים
 ואחורי ע״ג והם שלו, דאחורים פשוטים אותיות
 אותיות י׳ חשבון הם דאמא, דכתר מלכות

.Tמ שהוא דאהי״ד- דאחוריים

 הראשונים שלו ט״ם דאבא, החכמה וד,נה
 ה״י יו״ד כזה: המילוי, אותיות י׳ הם הפנים,

 הפנים דאמא, דחכמד■ ראשונות וט׳ ה״י, ד״ו
 אל״ף כזה: אהי״ד» מילוי אותיות י׳ הם שלהם,

ד ה״י ד  אותיות כ״ו אלו, הם ואחוריים ה״י. י
ד יו״ד, והם: המילוי, ד  וי״ו, ה״י יו״ד ה״י, י

דד  דאבא. חכמה אחוריים הם ה״י. וי״׳ו ה״י י
די אל״ף ה׳׳י, אל״ף אל״ף, אותיות: וכ״ו  ז
r v, חכמה אחוריים הם ד,׳׳י, יו״ד ה״י אל״ף 

דאמא.
 חשבון הם דאבא, דחבמה דמלכות והפנים

 דמלכות ואחוריים ע׳׳ב. שהם שלו, הפנים
 .rפp שהם אחוריים, חשבון הם דאבא, דחכמה
חשבון הם דאמא, דחכמה דמלכות והפנים

 חשנמ הם ואחוריים, קס״א. שד& שלה, הפנים
תקט״ד. שהם שלז^ האחוריים

 כ״ח הם דט״ס, שלח הפנים דאבא, ובינה
ד המילוי: דמילוי »תיות ד  ה״י דל״ת, ד״ו י

 הם: והאחיריי^ יו״ד. ה״י וי״ו, יו״ד ד״ו יו״ד,
דד דל״ו^ ד״ו יר׳ד  יו״ד. ה״י דל״ו^ וי״ו י
 וי״ו. ידז־ וי״ו יו״ד, ה״י דל״ת, וי״ו יו״ד
r r זדי וי״ו, יו״ד ד״ו יו״ד, זדי דל״וד ד״ו 
r יו״ד. p אותיווJ הפנים דאבא, דבינה ומלכות 

 הם שלר,ם, הפנים של אותיות כ״ח חשבון הם
 אותיות ע״ד חשבון הם והאחוריים, ית״ר.

קע״^ אלפים ב׳ שהם שלו, דאחוריים
 כ׳׳ז הם שלה, דט״ם הפנים דאמא, ובינה

 ה״י פ״א, למ״ד אל״ף המילוי: מילד אותיות
ד יו״ד, ד  שלה: ואחוריים יו״ד. ה״י דל״ת, וי״ו י
די פ״א, למ״ד אל״ף פ״א. rלם אל״ף  יו״ד. ז
 דל״וב ד״ו יו״ד יו״ד, ה״י פ״*^ rלמ אל״ף
 דלו^ ד״ו יו״ד יו״ד, ה״י פ״א, rלמ אל״ף

אותיוו^ ע׳ שהם יו״ד. ה״י
 חשבון הוא הפנים, דאמא, דבינה ומלכות

 תתי״ב. שהם שלד- הפנים אותיות כ״ז
 שהם דאחור, אותיות ע׳ חשבון הם והאחוריים,

קנ״ו. אלפים ב׳
 במילוי א׳ הוי״ה רק אינם נ) דאבא, וז״ת

 rf1y־p כבר כי החכמה דוגמת באותיותיו, יודי״ן
 דאבא. ז״א א׳, פרציף רק אינם הדת כל כי
 ג״כ א׳ פרצוף שהיא החכמה (נמו) ם) אך

 שוין, וברא אבא כי עת,T וכבר דאבא. אבא
 שקבלתי מה וזה בנו, שם ומה שמו מה בסוד
ע״כ.

 בפרטות זה אינו כי (א) ,r(ונלע
 מדרגות כל כי והעגין, בדו^ רק דת, (בדוקא)

 וכל בדק. יש דאבא, בחכמד, שהם הנ״ל,
יש דאבא, בבינה לעיל שנזכר המדרגות

השמש
^ (א)  אותה, לאמת בא וכאן כו׳, אפשר או ד״ה פ״ה בסוף הנ״ל הב׳ הסברא היא זו נ״

אמתייו^ ועיםT כללים עם

מקומות ומראח חגוזות
ב׳. פרק נ«ו*ץ רפ״ה שער עי׳ נ) עיס. ענף פמ״ם עם מדה נתבאר זה פרק ם)

(כת״י). אד <״ג נ״א ס)



ז׳ םרין או״א שער י״ד שער או״א היכל ־׳ היכלרטז

 ובזה כנודע׳ ו״ק, של הנוקבא שהיא בשביעית,
 אותיות כ״ח כל כי (א) בס׳א, הנזכר נתבאר
 הכסא, על רוכב אדם נקרא המילד, מילד
 דאו״א הפנים סי׳, ע) רגלים. בד שהוא

 גימטריא דאדא, ואחורי רג״ל. גימטריא
 המלכות ר*ל, דאדא, מלכיות שהם תשכ״ח,

 מדברים אנו ואין דאדא, עצמו בדא שיש
 דז״א במלכות רק דאדא, ממש דדא בנוקבא

 שיש המלכות דוגמת הוא והנה דאדא, עצמו
 קס״א דפ״ק, ע״ב חשבון שהוא דאדא, בחכמה
 דאבא, חדב וכשמתלבשים ואחור פנים תקמ״ד,

 שהחכמה ודאי כנודע, דאבא לז״א מוחין לתת
 כסא הנעשה עצמו, הדא על ורוכב מתלבש

 על ומתלבשת רוכבת דאבא, ם) והבינה לו.
 והנה קפ״ד, ע״ב חשבון שהוא דדא, המלכות

 מילוי דע״ב, אותיות כ״ח הוא דאבא, הבינה
 כ״ז בה יש דאמא, בינה וכעדיז המילוי.
 ורוכבת דיודי״ן. דאהי״ה המילוי מילוי אותיות

 שהוא דאמא, דזיא מלכות שהוא הכסא על
 דאמא החכמה אך ותקמ״ד, קס״א בחשבח
דאמא. עצמו הדא על רוכבת

 דאדא מוחין כשנכנסין למדין, נמצינו
 וכנגדן והדג, חדב לו יש אבא הנה צ) בז״א,

 וחסד חכמה אבא, אז בז״א, וכשנכנסין באמא,
 מתלבשין דאמא, וחסד חכמה עם מצטרסין שבו,

 עם מצטרפין שלו, וגבורה ובינה שלו. בנה״י
 אדא ואז שלה, בנה״י דאמא, וגבורה בינה

 אבא היה לכן קודם כי וב״ן. ממ״ה כלולין
 שנתחלפו ועתה בין, כולה ואמא מיה, כולו

 כי נמצא זיא, תוך בהכנסם לכן כנ״ל, ונמזגו
 הזכר, אל ניתנין דאבא, וחסד חכמה חלק
 שגם דאמא, וחסד חכמה חלק וכן שבזיא. מיה
דאבא, וגבורה בינה אך כנזכר. מיה בחי׳ הם

 הנוקבא ק) לצד ניתנין דאמא, וגבורה ובינה
 ואחר עצמו. שבגופו מלכות הנק׳ עצמו, שבז״א
 המלכות הארת יצאו אז והגדילו, ינקו שאלו

 וב׳ בינות, הב׳ מצד עצמם׳ שבמוחין שבהם,
 דזי׳א, הנוקבא להגדיל ז״א, אחור אל הגבורות,

 מעם. מעם היא גם ונגדלת ממנו, נפרדת שהיא
 הזכרות צד זיא, נגדל שכבר אחר ואמנם

 ובאים המוחין, מסתלקים אז שבו, והנקבות
 נוקבא, תוך לבדם, דאדא וגבורד, דבינה המוחין
 המוחין, אלו כל נשלמו והרי לגמרי. ונגדלת
 חדשים המוחין באים ואח״ב אב״א. בחי׳ הנקרא
כבראשונה. שניהם ומגדלין דפב״פ,

לזו״ג, או״א בין יש חלוקים ה׳

בזוהר: מבוארים והם

 שוין שהם פי׳, נפקין. כחדא אדא א׳,
 יצאת, לא הנוקבא כי בזדן, משאיכ בקומתן.

 ואח״ב שבו, ת׳׳ת חצי עד יצא שהוא אחר רק
 כחדא אמרו זו ובערך ולמטה, משם היא יצאה

 באדרא, כנזכר התקון אחר או׳׳א כי ב׳, נפקין.
 זה ובערך בזדן, משא״ב פב״פ, תמיד היו

 תדיר, זווגם אדא, כי ג׳, שריין. וכחדא אמרו
מתפרשין. ולא אמרו זה ובערך בזו״ן, משא״כ

 בינה אפילו כי רחמים, לעולם שאדא ד׳,
 צאת אחר אלא אינה מינה, מתערין שדינין

 הכל למעלה, ר) בהיותה אבל ממנה, זדנ
 רחמים, הוא לפעמים זדנ, אבל רחמים. ש) היא

 שרה חיי פרשת הנזכר וז׳׳ס דין. הוא ולפעמים
 כי שגים. וז׳ שנה, כ׳ שנה, ק׳ ע״א, דקכ׳׳ג

 ק׳ והיינו שנד״ ק׳׳ך הם ואדא בכתר ת)
שנה. בסוד כולם הם הנה באדא, וך׳ בכתר,

ש מ ש ה
הענין פי׳ ע״ש, כו׳ קס׳׳א ע׳׳ב דהיינו ואחור הפנים והנה ד״ה י׳ פרק בסוף נ׳ב, (א)

שייך. כאן כי הכסא

 י׳. סרק לקמן עי׳ ע)
(כת׳׳י). דאבא ליג דא ם)

מקומות ומדאה הגהות
סיז. וחיצוניות סניסיות שער עי׳ ק)
הוא. ג״א ש) בהיותם. נ״א י)

 ר. סרק אגיד ובשער ג׳ סרק דא שער עי׳ צ)
קמ״ג. אות עד קל׳׳ם מאות ס״ו חלק תע׳׳ם

ה׳. סרק אנסין אריך שער עי׳ ת)



ריז*n ז׳ פר? או״א עער י״ד פוער או״א חיבל ר׳ היעל

דנ אן  שנים. הם הנה שנים. ז׳ ז״ו^ שהם הז
ורהמיג! דין. בוש ראית משום שנר^ ולא

 כנזכר חיבוק. יש לעולם באדא כי ה׳.
 עוד סתזזבקץ. דאינון רחימין כתרין בזוהר

 סמש. גופא חד או״א כי והוא. אחר. חילוק יש
בדא. דא מתדבקץ
זווגים: פיני ב׳ שיש הודעתיו״ כבר והנה

 חיות לתת ואחד. חדשוו^ נשמות לד״וריד א׳.
 כדי שד.וא הזווג ואמנם התחתונים. לעולמות

 כדי מזש״א. לעולם נפסק אינו זר. חיוו^ לתת
 אפי׳ בזו״^ אבל ח״ו. העולמות יתבטלו שלא
 רוחי ידון לא וז״ם לימנמים. נפסק זד. הזווג

 באדם. העליון חיות רוח ימשוך לא ר״ל באדם.
 לעולם. זה ימשוך אם כי לעול» ז״א שד.וא

 שזע בראותן אך רשעים. דד.יו ימים יאריכו
 בתשובר.. יחזרו עי״ז אז שנים. בקצרות םתים

בז״ז^ תמיד נמשך זה חיות רחז *מ לכן

מ*ב n סרק

 ותבונה בינד. יש כי נת׳׳ל. הנד. א)
 ותבונה (ג*א מחזה היא התבונר. ראשונים.

 מגמת לםםד» דבינד. מחזה) זד. ותבונד, ראשונה
 שבחכמוע חלקים ב׳ וכנגדה לאה, עם רחל

 עם מזדווגת Hהראשונר הבינה זאת כי ונמצא.
 כחדא נאמר. אלו ועל החכמה, של העליון חלק

 באדרא. כנזכר לעלמין, מתפרשץ ולא נפקין
 Hהחכמר של התחחון חלק ועל התבונר״ ועל
מתפרשין. דלזמנת כן, אינו

 מהחזה שהוא ולםסד» מחציה התבתה וזה
 מוחין בסוד בז״א, מתלבשת היא ולמסד- שלד.

 עליהם זו. תבונות של חצאין הב׳ ואלו דילמ^
 בדרוש כנזכר לנד..T תבונות ואיש נאמר.
 ב׳ בערך תבונות. ב׳ נקרא ולעולם אחר.

p רק זשנם שניהם וו«נם אלו. הצאץ rw* א׳ 
לבד.

לפעמים התכונה. עם הבינה גם כי ודע.

 התבונה שתעלה א׳. פנים בזה ויש יחד. נכללת
 ונכללת הבינד. שיורדת ב׳. בבינד- ונכללת

 המוחץ להוציא שד.וא הזווג אמנם בתכונד-
 בינה שירדה הוא ב׳. עיבור הנקרא דז״א.

 ב) למסד- הזווג הוא ושם בתבונד.. מכללה
 חו״ב נתלבשו פי היד- הראשון עיבור אך

שעלו דהיינו (נ״ב תתאין, בחר׳ב עלאין.
 בהם. תכללו עלאץ) החר׳ב וד.לבישו ישסדת
 באלו. אלו דא״א נה״י חג״ת תכללו ובתוכם.

 ז״א כי נמצא, באלו. אלו דז״א בנה״י וחג״ת
בבינד- ולא בתבונר,.

 בבינה. הוא שאהי*ה לפי אם. נקרא ובינד.
בפשוטו יש כ״א ואלפין יודין ובמילוי
 נקרא לכן אותמח. א״ם מלואו ומילוי ובמלואו

 אשר ארוי׳׳ה ב׳ הם ואלו עלאד- אמא אם.
 כה נאמר עליו אשר הג׳, אד״י״ד. אמנם אד.י״ר-
 הוא אליכם, שלחני אד.יה ישראל לבני תאמר
ס, דמילד מילד ר  אותמת. ,rכ רק בה שאץ ה
ש  מרים כשנסיר והנד. כר. אהיה תאמר כר. וד

 במילד ישאר אהי״די, של הפשוטות אותיות ד׳
 (ג״א כר. אד.י״ד. כמנץ אותיות, כ״א דמילד,

A צלמים ג׳ הם התבתד., כלי ג׳ והנד.) m
A״»n אחרים צלמים ג׳ בינד- כלי ג׳ וכנגדן
לא״זב עולה תכף ואח״כ
 יש דאו״א במוחין ג) א׳ כללים; ה׳
 בי״ג דא״זב rת י״ג מאירין ושם מקיפין,
 ובהם דיודין, הוידת ג׳ יש דרישא. חוורתא

 ד) דז״ז^ לדיקנא הארה נמשכת הי׳ץ״ומשם ט׳
 לבדו. דיקנא תקוגי ם׳ רק בו ואין ר, הנקרא
 ימין. מקב אחת ה׳ בה יש דזד׳ז^ ובחוטם

 נמשך ימץ ומנקב הטעמיג^ בחי׳ מאיר ומשם
ח ז״א. אל דחיי מ

 במוחא שמתלבשץ כיץ דאבז^ המוחץ ב׳
 AT» ענץ ג כמותן. אד.י״ה נקרא דאמא.

 וכחדא נפקץ כחדא באדר״ז נאמר שעליהן
זווגים; סיני ב׳ בהם יש שעכי׳ז jn כר. שריץ

ת הו ח חנ חו ט מ ו טו מ?ו
ד. פרק אנפץ אריך שעד עיין ג) הדברים. ביאור ענף פמ״ם עם בע״ה נתבאר m פרק א)

 איא ובשער ם*ד אחו דבא באהדא עי׳ ד) התקונים בם׳ תי׳ 4שלהנ הכסה עם נ״א ב) ג׳. ע״ט
פיי̂׳ ד׳ה ודם אות י׳ה תקת הסלם מעלות פירוש עם



ט׳ ח׳ פרי, או״א שער י״ד שער או׳׳א היפל ד׳ היכלריח

 דלאושלים, זווגא והב׳ שלים. זווג נקרא א׳, ד.)
 בדיקנא הם מזלות שב׳ במ״א, נמ״ש והוא

 יונק משם הח' הי״ג. ומזל ח׳, מזל דא״א,
 כשמזל והנה, אמא. יונק משם והי״ג, אבא.
 על ומזדווגין באו״א, משפיע לבדו הוא הי״ג
 ב׳ וכאשר שלים. דלא זווגא נקרא אז ידו,

 באמא, וזה באבא, זה משפיעים, מזלות
שלים. זווגא נקרא אז ידם, עי ומזדווגין

 מי״ם ובכ״א אהי״ה, נקרא אמא ׳,7
 שהוא אהי״ה שם וכל א׳, אהי״ה שם יש שבה,

 שמאל ושל דיודי״ן. הוא שלה, ימין בקו
 בהה־״ן. אמצעי קו ושל בהיפוך) (נ״ל באלפי״ן.

שלה. ובכלים בלבושים זה וכל
בחי׳ עלאה: באמא נשים בחי׳ ד׳ ה׳,

 שלה, וחג״ת עלאה. אמא נקרא שלה, חב״ד
 תבונד, שלה, ונה״י ראשונה. תבונה נקרא
 שלישית, תבונה נקרא שלה, ומלכות שניה.
 זו תבונה של ובי״ם בינה. בערך רביעית והיא
דז״א. צלם כל מתלבשת הג׳,

ט פרק

מתכונתם על ותבונה בינה סידור

דס״ג, הוי״ה לה יש עלאח אמא כי דע, ו)
 דע״ב. הוי״ה שהוא אבא, אל נוקבא והוא
 אלהים, בנקודת נקודתה דס״ג, זו הוי״ה והנה

 כנודע. אלהים, בניקוד הוי״ה הבינה, כי כנודע,
 בד׳ בחי׳, לד׳ נחלקת זו, הוי״ה והנה

 וא׳ דיודי״ז, אהי״ה ב׳ :והם אותיותיה,
 ראשונה בה׳ רמוזה, והיא דההי״ן. וא׳ דאלפי״ן,
 י׳ הוא ואבא, האצילווב כל הכוללת דהוי״ה,

 גמורות. זו,היאי״ס ואמא כנ״ל. הוי״ה שם של
 בחי׳ אז כמ׳׳ש, בחינת לב׳ בהתחלקותה ואמנם

 דהוי׳׳ה דיו״ד ר׳ד במילוי נרמזת ראשונה,
 בה׳ נרמזה ב׳, ובחי׳ לעיל. הנזכר הכוללת
כנודע. האצילות, כל הכוללת דהוי׳׳ה ראשונה

 יו״ד, במילוי הנרמזת הראשונה ז) בחינה ואז
 ם״ג, שם נקרא ב׳, ובחי׳ דיודין. אהי״ה נקרא

 והב׳, בינה. או עלאה, אמא נקרא הראשונה גם
תבונה. נקרא

 הראשונים. ט״ס בחי׳ היא הבינה כי ודע,
 הנ״ל. הבינה של המלכות בחי׳ היא והתבונה,

 שהיא עם דז׳׳א, נוקבא שרחל כמו כי ודע,
 ולמטה. מהחזה מ׳ובשתו עכ״ז שלו, מלכות בחי׳

 מלבשת דבינה, המלכות שהיא זו, תבונה כן
 הבינה כי ודע, בלבד. ולמטה מהחזה הבינה את
 שלה, במלכות וכן וחיצוניות. פנימיות בה יש

 שאין וחיצונית, פנימית בה יש תבונה, הנקרא
 וחיצונית. פנימית בו שאין בעולם, דבר לך

 ענין נבאר הענין, נאריך שלא כדי ואמנם
בהיקש. הבינה, את תבין ומתוכה, התבונה,

 דבינה, המלכות ענין בלבד, עתה ונבאר
 הוי״ה של ראשונה ה׳ ינקרא תבונה, הנקרא

 כולד״ זו בחי׳ הנה ס״ג. שם הנקרא הכוללת,
 שבה, ט״ם כל כולל שלם, א׳ ס״ג שם היא

 דוגמת הם שבה, ג״ר והנה וחיצונית. בפנימית
 היי ביו׳׳ד ונרמזין כח״ב, והם פרצופים, ג׳

הכולל. דס״ג
 דתבונה, בינה היא דס״ג, ראשונה ה״י והנה

 ג׳ בה ויש הכולל, דס״ג הג׳ הפרצוף שהוא
 שבה. ג״ר נגד א׳, ס״ג) שמות ג׳ (נ״א ההי׳׳ן

 שבה. מלכות נגד וא׳, שבה. ו״ק נגד וא׳,
 המילוי של יו״ד כי ההי״ן, ג׳ גי׳ זו, ה׳ ואמנם
 שג׳ לפי ההי״ן. ג׳ הם והרי ההי״ן, ב׳ נעשין

 קוין, בג׳ ראשונה ה׳ לכן ה׳, בצורת יש קוין
 אך ועיקרית. פשוטה זו ה׳ ולכן שלר״ כח״ב

 כנ״ל, ההי״ן לב׳ נחלקת ה׳, מילוי של י׳
 וה׳ שלה, הג״ת קוין בג׳ הא׳ שלה. בו״ק והם

 ג׳ יש יכנגדן שלה, בנה״י קוין בג׳ אחרונה
דחיצוניוו^ אחרים ההי״ן

ר׳ק, והוא הכולל, דס״ג ר הוא אח״כ
 תחתונים נקודים ב׳ ואז דתבונה. שלה ז׳׳א
כנ״ל, דבינה ה׳ דמילד בידד שיש י׳, מן

סקומות ומראה הגהוח
חלק עי# וכתלסוד ט״י ענף באור ס׳ב אות ח׳ חלק ע״ם בתלמוד עי׳ ה)

ס׳׳ד. אות דישפדו^ וזווג ד׳ד, פנימי
פ״ג. אח״ם שער עי׳ ז) מסבירות פנים עם נע׳׳ח נתבאר זד, פרק ו)

עד ס־ז אות ■ן
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 מרדיו ג״ה׳ שלהם חיצונית צם פנימית בבתי׳
 ף שהם אלו, הדק אל מוחין כחי׳ להעשות

 בסוד שמתלבשת התבונד״ כדמיון הכולל, דס״ג
 הידד חלקי כ׳ חיצונית ואמנם דא, אל המוחין
 כתוד ירדו אלו כנ״ל, ראשונה ח׳ דמילוי
 הוא״ו. זו של תחתונים חלקי י׳ פנימית

ד חלקי כ׳ ופנימיות ד  תוד יורדין הנ״ל, י
 הוא״ו, זו של עליונים חלקים ג׳ פנימיות
י״ג. גימטריא שכולה

 בחיצתיוו^ וי״ג פנימיוו^ י״ג שיש ונודע
 אל חיצוניות כחי׳ נעשו הפנימית, י״ג ואמנם

 ראשונה ה׳ של י׳, מילוי חלקים כ׳ בחי׳
 הנ״ל. ע״ד ולפנימיותן, לחיצוניתן האחרונים,

 פנימים מוחין בז״א שיש כמו כי דע, אד
 כולל, דס״ג זו וא״ו לפנימית יש כן ומקיפין

 הנ״ל, חלקים ב׳ חיצוניות כי ומקיף, פנימי
 התחתונים חלקים י׳ תוץ פנימים, הם נעשו
 חלקים ב׳ פנימית אך פנימיוד דבחי׳ זו, דוא״ו
* הם גם שנעשו הנ״ל מי  חלקים ג׳ תוך «י

 ג׳, תור כ׳ שהם ונמצא זו, דו׳ העליונים
 בחי׳ נעשה הה׳ וזה אחת, ה׳ נעשה וכללותן
זו. ר על מוחין מקיפין

 חלקים, י״ג שהם זו, ר חיצונית ואמנם
 יש הנה כי בהם, נעשה מה אח״כ יתבאר
 שד,וא הנ״ל, וחיצוניות פנימית זו בוא״ו

 חיצוניות נעשה עצמד^ ופנימית מבינה, פנימית
הבינד^ פנימית אל

 מלכות היא הכולל, דם״ג אחרונה ה׳ אח״כ
 ה׳ דוגמת היא וגם הכולל, דס״ג דפרצוף

 ראשונים, קדן בג׳ ה׳ ,pד,ה ג׳ שהם ראשונה,
 בג׳ ה׳ חג״ו^ אמצעים, קדן בג׳ ה׳ כח״^

 הם אלו, ההי״ן ג׳ וכל נודי. Jתחתוניב קיין
פניסיווב כהוד

 ג׳ והם 4חיצוניוו בסוד אחרת יש גם
^ ה  ואמנם הג״ל. ע״ד חמחחלקים Jrאחרו( ה

 בסוד דדא האחוריים לוקחת שרחל כמו
 כי פד^ הוא כך מוחין, בה תעשה פנימיותר^
 הוצרך שלא הכולל, דס״ג ר של החיצתיות

פנימית תעשד. יורד, הוא הנה כנ״ל, במקומו

 הכולל דם״ג המלכות שהיא זו, אחרונה ה׳ אל
כנ״ל.

 זו מלכות כי ביארנו, הנה כי וד,ענין,
^ ג׳ בה יש הכולל, דס״ג ה  Jדפנימיוו בה׳ ה

ת וג׳ ה  תחתונה הג׳ ה׳ והנה דחיצתיות בד,׳ ה
 נה״י של החיצתיות בחי׳ שהיא שבחיצונירת,

 דאצילות ז״א תוך ירדד, דס״ג, זו דמלכות
ח פנימי, מוחין לו לעשות  כי נמצא, 4כנו

 לד, נעשית ואז חםרד» (יצא) דס״ג המלכות
ת חדשים נה״י צוניו  היו איד במ״א כנזכר חזי

דפיו  דדא רישא מאחורי העורף על ותלוין עו
שם. כנזכר מבחח, החזר, עד

זד» הוא החדשים, אלו נה״י עשיית והנה
 דמלכות נד,״י שהם הג׳, ה׳ פנימית הנד, כי

 ב׳ ונעשו תכפלו, הגדילו הפנימית דמ״ג
^  עליונות ד,ד,י״ן ב׳ ירדו ואז דפנימית הד,

 אלו תוך תכנסו במקומן, שנשארו דחיצתיות
 ב׳ ואלו פנימיותן, ונעשין פנימית, ההי״ן ב׳

 חיצוניות נעשין הפנימית התחתתים הד,י״ן
^ ב׳ למעלד, עתד, נשאת לד,ת  פנימית הד,

 הנ״ל, הנשארת דחיצוניות וא״ו ירדה ואז
ת ב׳ בתוך ונתלבשד, ה  נעשה וד,וא אלו, ה

 גדלו ואז חיצוניות נעשו וז® להם, פנימית
 וא״ו, גימטריא שד,וא י״ג, הם גם תעשו כמוד,ו,

ת ח) וחיצונית פנימית שד,ם י״ג, תוד י״ג הם ה
 אפשר כי וד,וא, שמעתי, לא אך תלע״ד,

 ב׳, ף כי בחי׳, לב׳ תתחלק וא״ו, גם כי
 ואות פנימית מוחין בסוד ב׳, ה׳ בתוך תכנם

 שנתלבשה ראשונה ו׳ אך שבה, כתר הוא א׳
 בבחי׳ מוחמ אוד ,rm ראשתת ה׳ תוך

 לעיל, שנתבאר ע״ד מלכות ראש על מקיף
 אלא הו׳, ראש על מקיף בסוד א׳ ה׳ שיש
 ובאן ה׳, נקרא ט) מהתבונת שבאו ששם

ת .rלפע וצ״ע ר, נקרא ר מן שבאים ח  ו
ת דמלכות נה״י הצוניות כי עתת נתבאר תנונ  ד

ת פנימית םוחץ נעשו ח״
 השת של ראשתה ה׳ פי העולת פלל

 וחיצתיות פנימית י״ם כולל א׳, מ״ג שם היא
ת הנקרא ג״ר בה ויש תבונת תקרא ודק בינ

מקומות ומראה הגהות
מהניגת נ*א ס) פ׳ץ'. אודפ שעו עי׳ ח)
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 תבונה, נקרא שבה ומלכות תבונה, הנקרא
 ג״כ נקרא זו, המלכות של נה״י ווזיצוניות

 וכל תבונות, וג׳ א׳, בינה הם והרי תבונה.
ראשונה. דה׳ דס״ג תבונה נקרא אלו, בחי׳ ד׳

 של ביו״ד רמוזה עליונה, בינה יש ועוד
 אלא אלו, בחי׳ כל דמיון בה ויש הוי׳׳ה,
 בינה יש והרי דיודי״ן. דאהי״ה בינה שנקרא
 וכן דאפרסמון. ס״ם סוד והם ותבונה, עליונד.

 אלו וגם ותבונה, בינה יש עצמה בתבונה
דאפרסמת. ס״ם

 העליון, החיצוניות כל איך ותראה, והבן
 וחוזר הימנו, תחתון הפנימית אל פנים נעשה

 ואז חיצוניות, בסוד ההוא, התחתון הפנימית
 הפנימית על בתחלה שהיד, הראשון החיצוניות

 להעשות ויורד שם, לעמוד א״א התחתון,
 וכעד״ז ממנו, תחתון יותר פנימית תוך פנימית

 לד,יות שא״א באופן כולם, המדרגות כל סוף עד
 א׳, פנימית שהם לבד, בחי׳ ב׳ רק שם

א׳. וחיצוניות
 מתלבש העליון אין שלעולם תבין, וגם
 חוזר למסד, ושם חיצוניותו, אלא בתחתון,

 העליון שבערך אע״פ כי גמורים, פנימים להיות
 שם יהיה למטה, ברדתו הנה חיצוניות, נקרא

 בפרצוף גם איך תבין, גם י) פנימית. במדרגת
 זו, לספירה זו, מספירה מוחין יורדין לבד, א׳

 ומחכמה לחכמה, מכתר רק זה, שאין אלא
 וכ״ז למלכות. ומת״ת לת״ת, ומבינה לבינה,

 לפרצוף זה מפרצוף וכעד״ז עצמו, בפרצוף
אחר.

שיורד, העליון של החיציניות כי תבין, גם
 דמלכות שבחיצוניות מלכות רק מכולו, אינו
 החיצוניות שנה״י אומרים כשאנו הרי כי שבו,

ההוא, שבחיצוניות המלכות ריל יורדין,
 כל אשר החיצוניות, של בנה׳׳י העומדת

 של המלכות י״ס רק אינו הד.וא, החיצוניות
ההוא. הפרצוף
 והיכל דרגין. ר הם דבריאה, היכלות ו׳

רגלים. ד׳ הם כחב׳׳ד, מוחין ד׳ העליץ, ז׳

י׳ ט׳ ■ז

 אורות בנהי׳ מוחין, ד׳ יש עליונות, ד׳ ובאלו
 דמלכווב מי״ס נאצלות והם הבריאה, ונשמת

 תחתונות ד׳ הוא שיעורו שבכל (דאצילות)
 הם י״ס, הכוללים אורות הד׳ ואלו לבד. דז׳׳א

 הם אורות, הד׳ כל כי דע, אך עצמו. הכסא
 הנאצלים אורות הד׳ באלו ואמנם שבה. ד״ת

 בהם, ונתלבשה הירח, מיעוט בסוד ירדה ממנה,
 אמא בסוד הכסא, על הרוכב אדם בסוד

 ומבריאה לעשיה, מיצירה אך בכרסייא. מקננא
 כ) למלכות ממלכות רק יורד אינו ליצירה,

שבד^ י״ס כל ולא הכסא, על אדם בסוד לבד,

י פרק

ז׳, בפרק הנזכר מאלו שם כל כי דע, ל)
 בזה: המשל ספירה. שבאותה י׳׳ס כל כולל
 לי״ס ונחלק פשוט, הוי״ה הוא דאבא, כתר

 חכמה. י׳, הכתר. הוא י׳, קוץ ההוא: דכתר
 שבכתר י״ם הרי מלכות. ה׳, דק. ו׳, בינה. ה׳,

 י׳׳ה, י׳, שהם: באחוריים, וכן דפנים, דאבא
 ובינה. חכמה י׳׳ה, כתר. י׳, והוא יהדה. יה׳׳ו,
נהי״ם. יהדה, חג״ת. יה״ו,

דד יש דאבא, בחכמה וכן  ה׳׳י, וי״ו ה׳׳י י
 ה׳׳י, חכמה. יו״ד, כתר. הי׳, קוץ כך: ונחלקים

 הפנים. הם ואלו מלכות. ה׳׳י, דק. ,rוי בינו^
 יו״ד חדב. ה״י, ידד כתר. ידד, אחוריים, וכן
 נהי״ם. ה׳׳י, וי״ו ה״י ידד חג׳׳ת. וי׳׳ו, ה״י

לכולם. תקיש ועד׳׳ז
 וס׳׳ג בחכמדב דיודין ע׳׳ב היות בארנו, הנה

 כי דע, אך בנוקבא. וב״ן בז׳׳א, ומ״ה בבינה,
 אתוון, מ״ב סוד בה יש מאלו, בכ״א שיש הג״ר

 בחי׳ אין אשר דמילוי, ומילוי ומילוי, דפשוט,
 חשבון רק וגי׳, וחשבון מספר בחינת אלו

 סכום, ז>לא חשבון, נקרא ואין לבד, אותיות
זה, והבן אות כל עולה כמה

 בכתר הם הפשוטים, אותיות ד והנה
 בחכמה דיודי״ן, דע״ב אותיות ויו׳׳ד דאבא.

בחכמה, הם במלואן, האותיות לעולם כי שבו.

מהומות ומראה הגהות
 ה׳. סרק דצלם מווזץ שער עי׳ י)
קדשים. לקדשי נ-א נ)

ענף סמ״ם עם חיים בעץ נתבאר זה סרק ל)
עיוו.



 י׳ רק8 או״א איער י״ד עער או׳׳א היכל ד׳ היכל
א׳ פרק תזווגים שער פדו שער

א מ

 דיודי׳ץ״ חג״ב דמילד מילד וכ״ח jn וזען
 פ״זו ג״כ נק׳ הבעה כי כנודע שבו. בבינה הם

 הוי״ה הוא גס שבו. בז״ת ואח״ב ם) מ״ה.
בי׳ 4ז״ו כל כולל יודי״ן בסילד לבד. א׳

השפוו^ המעלות סדר בענין כתמו והנה
 הם. אותיות במה מספר סדר כסי בחי׳ יש כי

 הוא. החשכת אמנם חשבון. נקרא m ואין
 והנה בגימסריא. ואות אות כל סכום כמו.

 בבהינת הוא לעולם חשבת, הנקרא ההוא הבחי׳
 במלכות משל. rע שתהת^ ׳מ0ב המלבות.

 דעדין. הוי״ה חשבת בחי׳ 4V1r< הנ״ל, דאבא
 דאיפ» במלכות וכן ע״^ חשבת היותד. בבחי׳

 שמות בכל ועד׳׳ז דס״ג, הד״ד. חשבת הוא
 שבאותו במלכוו!^ הוא חשבונם הנה שבעולם,

זו. הקדמה וזכור בהינד-
 ע״ב (א) דהיינו ואחור, הפנים וד.נה

 העולת ותקנרד, ודס״ק רג״ל העולין קס״א,
 הוא שם כי דאדא, המלכות בחי׳ הם תשכ״ח,

 כ״ח החשבון וד.נה כנ״ל, החשבת בחי׳
 מחשבת רג״ל, ג״ם על העודפים היתירים.

 בחי׳ וג׳ ה' יו״ד הם הנח (ב) הנ״ל, תשכ״ח
p דד מן ראשונים וד.ם ה״י. דמילד י׳ ה״י י

אא הפני^ בחי׳ של ה״י וא׳׳ו  מעולים הם ו
 גימסריא שהם שתחתיד.ם, הבחי׳ משאר יותר
 הכ״ח. אלו אמנם ט״ל. רג״ל (ג״פ) ד״פ

 רגלי ד׳ סוד שהם אלו, רגלים בד׳ סר.לבשים
 פ׳ הנרמז כנ*ל, באדא שד.וא הזד- הכסא

 הכסא הס אלו והכ׳׳ח פ״ג דף בר״ם קדושים
 דאו״זב האלו המלמת בבחי׳ זה וכל עעמו
 הוא בו, ומתלבש הזה. הכסא על הדובב וד.נה
 מילד של דהוי״ה המילד דמילד אותיות הכ״ה

 אותיות כ״ח ואינם אותיות, כ״ח הם כי יודי׳ץ,
 אהחנים הם דהשמן אותן כי החשבת, בסוד

כנ״ל. המלכות בבחמת

שני שער
 הקן שלוח ומעות דאדא בזתג הזתגים שער

פרקי*^ ר ובו

פיק K סרק
 באדא יש זתגים^ בחינות מיני שני נ)

^ן, נקרא הב׳, פנימי. נקרא הא׳, דאעילות:  ח
 העעמות) או (נ״א וד.עעמוו^ הכלים סוד שהם
או נ1שו פב*פ כשהם או בהי׳. בב׳ תהו

הש&ש
א׳, דקנרז הד.קדמות שער עיין נ״ב, (א)

 זלד.״ז^ ממורי שמעתי אחרת פעם אמנם ודל.
 הנז׳, על חולק אס לד.סתכל, ועריו א׳, ענין
 בי בזוהר, שנמעא מה ענעו, תד. לאו, אס

 הוא, ור.ענין מד,ם, שלמעלה למד, כסא הס אר׳א
 מה וד.ם כנודע, רגלים ד בו יש הכסא כי דזג

של הפנים בחי׳ כי אעלינו. שנתבאר
כר. וקס״א ע״ב הס

ט (ב)  כי הוז^ הענת פי׳ שלום, אמר נ״
 ד יעז דאדא, האלו הטלכיות בשתי הנד,

מלמעלה הוא כך ומעלתם וסדרם מדרגות,

 דמלכות הפנים בחי׳ הוא יאעזונה למסה:
 דמלכות הפנים היא הב׳, ע*ט שהיא דאבא.
 מלכות אחורי היא הג׳, קס״זג שהיא דאמא,
 מלמת אחורי היא הד׳, דגדק. שד.יא דאבא,
 מהתא כשנמנד, והנה תקפדד. שהיא דאמא,
 תשכ״ז^ עולים והג׳, הד המדרגד. שד״וא לעילא,
ח ועוד רג״ל, ג״פ כמספר  נוסף יתריט ר
 על קס׳׳ז^ שד,יא הב׳ המדרגה מספר עלידים
 קפ״ם, יעלו דג״ל, ג״פ על העודפים הנד, הכ״ח
 הראשונה ממדרגה הנזכר ק^׳ס על נוסיף
 חלקים, ז׳ מספר ועוד דע״ב, ה״י ד״ו מספר

ה״י י׳ מפמסר לוי' מי תלו דע״ט דאשתה ד

&קומווו וסרווח הנחוו/
m נתבאר m פרק ג) ועי׳ פדא אווז עקב סהיסנא דעיא עי׳ )0 n פ׳. עוף יפ*פ עס 

 אוס ס״ז חלק ספירות עשר בתלמוד ועיין הספסא דדנ״ג. הקדמות ובשער ם*ה תקון םוקוגים
קע״ב מ״ם זדב ש״ד שעיים



א׳ פרין הזווגים שער מ״ו שער או״א היפל ד׳ היכלרכב

 אלו בחי׳ וב׳ אצלינו. כמבואר הראש, בהרכנת
 אלו בחינות וב׳ העצמות. שהוא בפנימיות,

 הם הרי הכלים. (י׳) שהם החיצוניות׳ בסוד
 באלו, כיוצא בהי׳ ד׳ ועד״ז או״א. זווג בחי׳ ד׳

 חיצון, זווג בחי׳ לעולם והנה זר׳נ. זווג
לנשמות. פנימי וזווג למלאכים.
 לברוא אם הזווג, בסוד אחרת בחי׳ יש עוד

 יצאו, שכבר הגשמות, לחיות או חדשות, נשמות
 זווג שאין החורבן ואחר מוחין. להם לחדש
 לא באו״א גם חדשות, נשמות להוציא לזר׳נ

 אבא לא וז״ס ם) חדשות. לנשמות זווג יש
 לא החורבן, אחר שעתה באופן וגר. בעיר

 בהרכנת ולא בשדה, שוד, לא פנימי, זווג יש
 ע) לנשמות וגם בזו״נ. ולא באו״א, לא הראש,
 מוחין ולתת בלבד, לחיות אלא ליכא, ישנים

להם. חדשים
 אל זווג מיני ב׳ פ) יש כי דע, מ״ב,

 למעלה שוין שניהן בהיותן הא׳, :או״א
 נקרא זה אשר פב״פ, בקומתן, שוין במקומן,

 אמא בחי׳ הוא והב׳, עלאין. אדא זווג בחי׳
 הנה״י אמא, כאשר והוא, בנין, על רביעא

 ואח״כ בתוכם, דז׳׳א המוחין מתלבשין שלה
 נקרא ואז ז׳׳א, תוך דאמא הנד,״י מתלבשים

 יורדת שהיא לפי האפרוחים, על רובצת והאם
 עצמד, ומשפלת (אבא) קומת משיעור למטה
 כאשר דז״א, הנוקבא אל דומד. היא ואז למטה,

 שבו ג״ת בסוד פב״פ, ז׳׳א עם מזדווגת היא
פב״ם עלאד, אמא היא עתה וכן כנודע, לבד,

 אבא של ונה״י התחתון ת׳׳ת חצי נגד עמו,
 ירכין אבא שגם צריך כן, בהיותן ואז לבד.

 עם ז״א כדמיון למטה, עצמו וישפיל ראשו
 זווג הוא זה, וזווג כנ״ל. שבו בג״ת נוקבא
 לחזור נצטרך ולא זה וזכור ותבונה, דיש״ם

ופעם. פעם בכל ולהזכירו
אופנים: לב׳ נחלק הב׳, הזווג זה והנה

 צ) לבד. בז״א מתלבשת אמא כאשר הא׳,
 עצמד״ במלכות מתלבשת אמא כאשר וו,ב׳,

 ור,נד, אחד. זווג נקרא ושניהן דז״א, ניקבא
 בזווג כי הוא, הנ״ל הזווגים בין שיש ההפרש

 שוין למעלה בהייתן שהוא הנ״ל, (הא׳)
 אבל האמיתי, שלהם הזווג עיקר זהו בקומתן,

 והוא מקרה, של לפרקים זווג נקרא הב׳, זווג
 בהם ואין התחתונים, של עונות גברו כאשר

 האם צריכה אז העליונה, השפעה לקבל כה
 (שיוכלו) שנוכל כדי אורה, למעט העליונה
 על רובצת להיותה למטה, יורדת ואז לקבלו,
 בניה, על המתרחפת והנשר, העוף כדרך בניה,
 עליהם ורובצת נכרים׳ עופות יטרפוה שלא

 לאמם, צריכין שהבנים בזמן הוא ואז לשומרם,
 שאמא שצריכין עד שבהם, חולשה מורה שזה

 הנעשה הזווג ואותו לשומרן, עליהן תרביץ
מקרה. של לפעמים זווג נקרא אז,

 לאו״א שיש זווגים מיני ב׳ נתבאר והרי
 נבאר ועתה בהם. יש שינוי מה עצמן, בבחי׳

 התכלית מהו עצמו, הזווג בבחי׳ זווגים מיני ב׳
זווגא נקרא הוא אחד זווג הנה שלו, וההפרש

השמש
הם הכ״ח, ואלו כ״ח, כולם מספר ראשונה, הם ואלו הכסא, של הרביעית רג״ל למספר

רגלים הארבעה על העומד עצמה, הכסא הם דמדרגה ע״ב ממספר ונשאר הכסא. רגלי ד׳
אותיות הכ״ח הם הזה. הכסא על והרוכב הנז׳׳ל. ראשונה ה״א ומספר יר׳ד, מספר ראשונה,
כר. עצמן ה׳׳י דמילוי י׳ ממספר חלקים ג׳ ועוד פשוטה,

מקומות ומראה הגהות
 אר׳א ובשער ייג סרק הכללים שער עי׳ ם)

 ‘רצ״ב. דף האדרא על רשב׳י ובמאמרי ז׳ סדק
דיה גאו׳פ ם׳׳ב אות זז׳ חלק ובתלמוד

 רס׳׳ג דף הקדמות שער עי׳ ע) דישסו׳וג וזווג
בתחלתו. י״ד חלק עיס ובתלמוד

 סדר ובשער דקמ״ד ח״א הכוונות שער עי׳ פ)
וג׳. א׳ סרק אבי״ע

 בספר ועי׳ שפ״ב׳ דף הקדמות שער עי׳ צ)
 נ׳ז אות ר תקין הסלם מעלות סידוש עם התקונים

בכדי. הנד. בד׳׳ה



חכגא׳ פר? 'מזוזגיס פיפי מ״ו ער1פ או״א חינל ד׳ היכל

y דס״א אתרי פרשת זוהר כנזכר שלים, r t 
 וביאור שלים. דלא זווגא נקרא הב׳, והזווג

 תכלית כאשר הוא, שלים זווג כי הוא, הדברים
 אל ומוחין ענזרות Tלהור כדי הוא, הזווג

 ע״י חדשות נשמות להוציא כדי זר׳^ הבנים
 הוא, שלים דלא חווגא עצמן. זו״ן של זווגם

 חיות Tלהור כדי הוא, הזווג תכלית כאשר
 בעת מוכרח, שהוא מה Jד,עולמוו אל ומזון

 (נ״א כח לתת וגם להם, יצויד העולם, בריאת
 ישנים, נשמות וTויול שיזדווגו, לזו״ן מוחין)
 ולחזור עולם, בריאת בעת נבראו שכבר

 בהקדמה לד, יתבאר הענין ופי׳ לחדשם.
 משנות חדשות נשמות בענין לד, שנבאר
ש*ז. הגלגולים בדרוש במקומו

 כי אלו, זמגים ב׳ שינד ענין ואמנם
 שלו, חכמה ע״י אמא, עם אבא מזדווג כאשר
 השמות כל כי כנודע, הנקודות, סוד שהב
 השמות אותיות אבל בנקודות, הם בחכמה שיש
 כשמזדווג והנה ניקוד. בהם אין בבינה, שהם
 השמות אשר שלו, הכבה מבחי׳ אמא עם אבא

 זווג שהוא שלינ^ זווגא הוא אז מנוקדים, הם
 הוא הזווג כאשר אבל בינר- עם חכמה ק)

 ניקוד, בלתי שמות שהם דאבא, בינה טבחי׳
 בינה זווג נקרא כי שלים, דלא זווגא נקרא אז
 אמא, עם מזוודג אבא אין הרי כי בינה. עם

מאד. והבן שבו, בינה בבחי׳ אלא

 שלא הקב״ה נשבע משארז״ל, היא זו והנה
 או״א, זווג שהוא םעלד» של ביחשלים יכנס

 זווג שהוא ר) Hמסד של בירושלים שיכנס עד
לגמרי. דזו״ן שלים

 לא דאדא באדר״ז, בזוהר מצינו גם
 והנה תדיר, זווגייהו והוי לעלמין, מחפרשץ

ץ, ?זעל מתתרכת דאמא רבים, במקומו מצינו  מ
 תשלח שלח על בתקונים כנזכר זווג, לה ואין
 אבל אמכם. שולחה ובפשעכם וע״פ האם, את

שהוא השלים זווג כי הנ״ל, עם מובן הענץ

 זה הנקודוו^ שהם חכמה בבחי׳ דאדא, זווג
 פרשת וכמ״ש החורבן, מימות בעונותינו נפסק
ת״ג פקודי  P כי אהבד- היכל על ע״א, ד

 חדשווזג הנשמות שם נכנסו לא ואילד, החורבן
 נשמות לחדש שהוא שלים. דלא זווגא אמנם

 זה זווג אין Jהעולםוו להחיות או ישנוו^
לעולם. נפסק

 מיני ב׳ בי זה, מכל העולה כי ודע,
 הזווג הנה כי זווגים, פב׳ כלול כ״א הם, זווגים

 במקומות למעלה (בהיותה) בחי׳ שהוא העליח,
 שליג^ וזווג שליב^ דלא זווגיס, (מיני) ב׳ יש

 הרביצה בסוד לפטד» בהיותה שהוא הב׳, ובזחג
 זווגא הנ״ל, זווגים ב׳ בו יש האפרותים. על

שלי* וזווג שלי* דלא

 ג׳ שיש תבין, הקן שלוח מדרוש מ״ב,
דן, אל יחודים (מיני)  והם; נ״ר, הנקרא ז
 ש) אדני. הוי״ה אלהים, הוי״ה אהי״ה, הוי״ה

 דדא) (בנוקבא שיש פרצופים ג׳ נגד והם
 של* עיבור שהם דאחוריי* י״ס א׳ בזדן,

 שהוא שבו, בנה״י למסה שהיא דלחש. בעמידה
 פב״* חיבודם ואז דעיבוד, שלם פרצוף ג״כ

בסוד פב״פ וכשהזווג אדנ״י. הוי״ה נקרא
 דיניק* שלה פרצוף עם דיניק* שלו פרצוף

 tfrat היא ואז דז״א, חג״ת נקרא הוא שאז
חיבוד הוא אז עמיד* בחזרת ג״כ שם עד

* וכשהזווג אלקיט. הוי״ה ״  פרצוף בסוד «
 נקרא שאז שב* גדלות פרצוף עם שבו, גדלות
 הוא אז ש* עד ועלתה אנפין, חעיר חב׳׳ד
ביג* בחי׳ הוא שכבר זמזי״* הוי״ד• חיבור

 הוא ואז דגדלו* בי״ס שלים* אהי״ה הנקרא
 (דאמא) היסוד שנבקע אפי* נפילת בעת

בויעבור.

 ועיין דשב* בשחרית אלא שאינו נ״ל, או
 והזוה דלחש, עמידה כל פי ותראה, במקומו

אמר1 איד וא״ב 4זוו יש בשחרי* דחול
ה אפי* ממילת אלא זווג שאין] מחווץ ונז

סקומו* ומדאה הגהות
p( פושה הסצחו ובשער וידא. פרשח חויח י0<קו ג׳. פרק סנח׳א שער עי׳

 הנוונוח שער עי׳ ש) הקן. שיוה פצות בסוד הצא פרשת לקוטיסה בשער ועי׳ ה׳ דף תענית ר)
וזבוכת של ובודושים שלו* שיב דרוש ובספר ספרא באלוני ה׳ אליו וידא *זוק על וידא



כ׳ פררן הזווגים שער ט״ו שער או״א היכל ד׳ היכלרכד

 הוא עליון שהזווג אלא זווג, יס בכ״א בי
 הקטנים ורחל דיעקב ואינם אפים׳ בנפילת
(א) מאד. והבן דלחש,

ב פרק

 נמשך תועלת מה שנבאר, צריך ועתה ת)
 לזווג הוא כאשר הנה כי הזווגים, אלו מכל

שלים, זווגא והוא למעלה, בהיותן העליון

 הזווג מציאת כל אז לבנים, עטרות להוריש
 אל דגדלות גמירים מוחין לתת עיקרו ההוא
 בנ״ל, חדשות נשמות Tלהול שבאצילות, זו״ן

 והענין בי״ע. בעולמות הארה ג״ב נמשך ומשם
 א״א הבריאה, בעולם כי אבי״ע, בדרוש כמ״ש
 ואמנם ו״ק, בחי׳ רק להם אין שם, אשר ואבא
 פרצוף א׳ לכל י״ם יש דבריאה, וזו״ן אמא
 שהיא מה כל כי אצלינו, הקדמה יש גם שלם.
ערכה, כפי למטה תהיה למעלה, מועטת הארה

השמש
 הנשמות לחדש ומזדווגים, דזו״ן, לו״ק דגדלות ז״׳ה וע״ב, ע׳׳א ק׳ דף תו״ח עיין (א)

 מהחרבן, נפסק דאו״א, שלים זווג והנה הישנות. זווגים מיני שני כי נודע, הנה וכו׳ ונחזור
נמשכין ואמא, דאבא שלים דלא ומזווג זווג והם: הפרצופים, בכל וכן באו״א, יש

 הזווגים מיני ומשני לזו״ן. דגדלות מוחין דחיצוניותם, וזווג דפנימיותם. וזווג דחיצוניותם.
 לזו׳ן. ויניקה דעיבור מוחין נמשכין דישסו׳׳ת, העולמות, לכל וחיות ומזון שפע להמשיך

 דחיצוניות באבי״ע הם הזווגים אלו וכל (ל״א לזר׳ן, ויניקה דעיבור מוחין נמשכין וממנו
 זווגים מד׳ זווג כל גם דפנימיות). ובאבי׳׳ע הוא דפנימיותם, חווג הכולל) בערך (ל״א

וזווג הג״ר: זווג זווגים: לשני נחלק הנז״ל, הנשמות ולחדש חדשות, נשמות להוציא
 זווגים. ח׳ הם והרי שלים. ודלא שלים, דו״ק, שלים, זווגא נקרא שניהם, ובללות הישנות,

דג״ר (ל״א דאו׳׳א, דג׳׳ר העליון הזווג והנה נקרא דפנימיות, זווג כי שלים. דלא וזווגא
ומהזווג מהחרבן, שנפסק הוא 1דאדא דג״ר הפנימי, פרצוף שהוא דג״ר, זווג והוא שלים,

דג״ר לו״ק דגדלות מוחין נמשך דג׳׳ר, דו״ק ג״ר, נקרא או׳׳א כי דאדא, זווג נקרא והוא
 כבר אשר אותם חדשות, נשמות להוציא דזו״ן, דלא נקרא דחיצוניות, וזווג ישסדת. בערך
(עי׳ ומזווג לעולם. יצאו לא ועדיין נבראו, החיצון, פרצוף שהוא דדק, זווג והוא שלים,
נמשך דאדא, דדק דג״ר ע״א) סוף דפ״ה תדח דק, נקרא ישסדת כי דישסדת, זווג והוא

לחדש זדג, דג״ר דדק לג״ר דגדלות מוחין כלול זווג וכל ג׳׳ר, הנקרא אדא, בערך
(ל׳א דאדא, דדק ומזווג הישנות. הו.שמות עילאין, אדא כי שלים. ודלא שלים, משניהם:

לדק דגדלות, מוחין נמשך דאדא) דו״ק דדק כי משניהם, פלילים שלים, בכללות הנקרא
ועופע הארה נמשך ומזווגם דודן, דג׳׳י־ דדק דדק וזווג שלים, נקרא שלהם, דג״ר זווג

 לאדא וכסות שאר בחי׳ והם ומזון. וחיות שלים נקרא ושניהם שלים, דלא נקרא שלהם,
 לזו״נ דיניקד» מוחין לתת להזדווג דיצירה, בכללות הנקרא בישסו״ת, הוא ובן דפנימית.

 שנקראים אלא שלמים, מוחין והם דיצירד» שלהם׳ דג״ר זווג משניהם, כלולים שלים, דלא
ומשני כן. נקראים דיצירה מוחין יען דיניקד^ דלא נקרא שלהם, דדק חווג שלים. נקרא

דעיבור מוחין נמשך דישסדת, דג״ר זווגים שלים. דלא בכללות, נקראים ועוניהם שלים,
דדק זה ומזווג דזדן, דדק ודק לג״ד דגיקה, מוחין נמשכין דאדא, דג״ר שלים מזווג והנה

(ל״א ההוא וחיות ושפע הארה נמשך דזדן, ומזדווגים) (ל״א המזדווגים דזדן, ייג״ר דגדלות,
להזדווג דעשיד» לאדא כסות בחי׳ והוא) דצדיקים. חדשות נשמות להוציא שלים, זווג

מוהת aוד דעשיד^ לזדן דעיבוד מוחין להמעויד מוחין נפשכין דאדא, דדק שלים דלא ומזווג

מ ומראה חגחור! סו ם?ו
ענף פסיס עם בעיח הוא זה סרק ת)



רכהנ׳ פי? חזווגים פוער נדו פוער או״א חיכל ד׳ היכל

 זמווג כרויות כי ונסצז^ א) מעל̂ו משל גדולה
 דהיה בקומתן, שוין למעלה דאדא העלית

 מאד גחלה הארה יש אז שלים, זווג ג״כ
 אל דגדלות גמורים מוחין יש ואז באצילות,

 שהם הצדיקים, נשמות להוליד דאצילוו^ זדג
 הארה ע״י ג״ב ואז העולמו̂ו פנימית מבתי׳

 דבריאה לאבא דגדלות מוחין בהי׳ נוספים זו,
 רק בו היה לא כי זה, קודם םשא״כ נ״ס

 אבא גם בגדלוו^ ואז היניקה, בחי׳ שהיא
 שאינו בד,יות אבל שלם. »*צוף לו יש •בריאה,

 מקרה ע״י רק דאצילות, דאדא שלים וווג
 האפרוחים, על האם ברביצת שהוא לפעמים,

דנ עצמן הבנים לתועלת הזה הזווג אין אז  ז
 רבוצים בהיותן הוא שזווגם אחר כי ואצילות,

דנ תוך  בתוכם, מוחין בבחי׳ בהיותן עצמן, ז
דנ זתג הוא כאלו זה, נחשב א״כ כנודע,  ז
 לתת ההחתת, זה בזווג כה אין ולכן עצמן,
דנ ןול מוחין  לבד, יניקה סוד רק דאצילות, ז

 אותם. להניק האפתחים על רובצת האם דוגמת
 לבד, דק בחי׳ הוא היניקה בחי׳ כי נודע וכבר

4דאצילוו זדנ אל דדק יניקה הארת ע״י ואז

 ומזדווג דק, רק בו אין דבריאד- אבא עדיין אז
 והם של» פרצוף א; שיש דבריאה אמא עב

 שהארה Hדבריאד לזד: גמורים מוהין מולת^ן
 זדן וכאשר Jלמםו גדולה היא למעלה, כסנה

 לזדן יניקה יש אז ג׳, על ג׳ בבתי׳ דאצילות
לבד. דק בבחי׳ Hדבריאד

 של התחתון זה בזתג גם כי נת״ל, והנה
 אופנים: ב׳ בו יש האפרוחים, על האם רביצת

 שחנודי כנודע עצמו, ז״א תוך בהחלבשוחן או
 בהתלבשותן או אליו. מוחין נעשין שלה,

 לעולם, הוא אדא זתג כי הוא, והענין בנוקבא.
 דיניקה, או שה̂ג מה כפי לזדג, מוחץ לתת כדי
 ביניקה, מדברים אנו עתה ואמנם דגדלווס או
 זדנ, נקרא אז המוחין, נתינת בעת הנה כ•

 (והנה) אלקי̂ו והיא הוי״̂ד הוא אלקים, הד״ה
 הוי״ה נקרא לבדו הז״א אז אב״א, בסוד בהיותן
 כך ואחר לבדו, יו נותנין תחלה כי אלהים,

 נמשכין אז פנדפ, וכשהם אליה. נמשכין ממנו
 הוי״ה יחוד סוד) הם (ואז ביחד. שניהן אל

בכ״נס הנזכר אלהים,
הוי״ה בהי׳ הוא שגם 4אחרו בחי׳ יש גם

השמש
 כן. נקראים דעשיה שמוחץ אלא שלמים,
 בהתלבשם והוא דישםדת, דדק זווגים ומשני
 דזדן) דדק ודק ג״ר מוחין (נמשך בזדן.
 ע״י ולא עצמם ומהם דמקרר» זווג נקרא והוא
 ועונה כסות שאד והם מוחץ, נמשכים זדן,

א  לזדן מוחץ לתת להזדווג, דבריאה, ^״
 מלאכים נשמות Tלהול להזדווג דבריאה,
 עצמות התפשטות שמגיע מקום עד כי ליצירד»

 אר׳א שהם דאצילות, דג״ר המוחץ אור
 נשמוו^ להוציא יכולת יש שם עד דשסדו^

 להוציא דבריאד- בזדן יכולת היה ולטיבו
 שהסוהץ לפי לבד, המלאכים שהם אלא נשמוו^
 דק הנקראים עצמם, מישסדת ד& שקבלו

 מישראל אחרינא (לישנא אדא. ע״י ולא ,vדג
 rדג דק הנקרא זדן ע״י ולא עצמם סדת

אינו ועשיות דיצירה מזווג ז«ל דאצילות).

 מהזדן, הוא קבלתם שכל לפי נשמות, יוצא
 יש היצירד- ועד דאצילות גמורים הדק שהם
 אב״א, אלא זווגם אץ בעשיה אבל דפב״פ, זווג
 היהודים, משער דדוע כך. ושאר העשיה כי

 הזווג כי דל, חרב מדברי מקימות ומכמה
 מהחרבן, שנפסק דאדא, דג״ר ת־׳ר העלית
 שהוא בעיר, אבוא ולא הקב״ה שנשבע כנז״ל

 באצילות היינו חכמר״ עם חכמה דנקודות זתג
 שבו, בבי״ע אבל דפנימיוו^ דאצילות דאבי״ע

 התחתונות ובבי״ע דחיצונתת, אבי״ע ובכל
 כנודע. השביעד״ היתה עליהם לא כי מותר,
 הנשמות כי העיבודיס, שער כ״ח בשער וכתב

 דאבי״ע ופנימיות החיצוניות מזווג יוצאות
 דאבי׳׳ע ופנימיות מחיצוניות ולא דפנימיוו^
 ע״א דל״ט נה״ש כו׳, בבקר והנה דחיצוניו^

ע״ג ודנ״א

מקומות ומרוות הנחות
מטה(ש״ש). דא רכ״ג אות ע״ז חלק במע״ס עי׳ א)



כ׳ פרק הזווגים שער ט״ו שער או׳׳א היכל ד׳ היכלרכו

 בנה״י המתלנשת אמא לפעמים כי והוא אלקים׳
 הוא ואז בפנימיות, לבדו בז״א שלה (הגה׳י)

 לבדו הז״א ואז לנוקבא, המוחין אח״כ נותן
 יורדת כאשר אמנם אלהים. הוי״ה נקרא

 מתלבשת אמא אין אז בנוקבא, ומתלבשת
 כי מקיף, אור בסוד עליה נשארת רק בתוכה,
 בסוד המלכות אל הבינה יורדת כאשר (כמו)

 והנה״י מקיף, אור בסוד נשארה יר, של תפילה
 ואז בפנימיותה, נכנסין אנפין, זעיר עצמות של

אלהים. הוי״ה יחוד שניהן, בין הזרץ נקרא
 יש אז במלכות, אמא יורדת כאשר והנה

 אמא מזדווג ידם שעל מ״נ, מציאות במלכות
 בהיות אך כנ״ל. למטה שם בהיותן אבא, עם

 בה מתעלה דז״א היסוד אז ז״א, ,תוך אמא
 הנ״ל. לאו״א זווג נעשה ועי״כ מ״ן, בסוד

 תוך אמא בהיות הוא הזווג כאשר כי נמצא,
 דק, בחינת בו יש דאצילות ז״א אז ז״א,

 לו, יש גדפין אבל (דגדלות) מוחין. בלתי
 במלכות מתלבשת כאשר אבל אפרוחים. ונקרא
 גרפין. בלתי דק שהוא ביצים, הוא אז לבדה,

דיניקה.] מקיפין מוחין הם גדפין כי , [נלעד״ח
 אדא, ענין א״א, בדרוש בארנו כבר והנה

 בביאור ואמרנו הזווג, כה בהם נמשך מהיכן
 ח' שהם דיודין, דהוי״ה שמות ב' איך אדר״ז,
 ב׳ דרך נמשכין הם דא״א, דרישא חוורתא

 בה יש הוי״ה וכל כצ״ל) (דא״א דאדא, פנים
 דמילוי. ומילוי ומלא, דפשוט, אותיות: מ״ב
 כנ״ל, ב׳ מ״ב יש הב׳ ובפן מ״ב, יש א׳ ובפן
 ראשון שער לוקח יהכתר י״ס, כולל ופן פן וכל
 המ׳׳א אמנם המ״ב. כל כולל והוא מ״ב, של

 הט׳, מן ספי׳ וכל לט״ס, מתחלקין הנשארים׳
 והכתר ע״ה. ש״ע גימטריא והם מ״א׳ כל כולל
 בפן כי נמצא ש״ע. הוא כולם, הכולל לבדו

 ש״ע הם המ״א, מן כלולה א׳ כל ט״ס, יש א
 אותיות ממ״א נדורין, ש״ע הב׳ בפן וכן נהורין.
כנ״ל. הב׳ הוי׳ה

 מתלבש ב) דא׳׳א במצח כי שם, נתבאר גם
 מתייבש ובתוכו ג) דא״א) (צ״ל דעתיק, הדעת
 הארה יורד המצח מזה וגם דעתיקא, היסוד

 נמשך הוא הרי כי שיזדווגו, כדי או״א, עד
 נתבאר, ושם זווג. בחי׳ שהם ודעת, יסוד מבחי׳

 ושם דאי׳א׳ הגרון עד אלו אורות יורדים איך
 בחינות ונעשה והגרון, מהחיך הזווג נעשה

 ואהי״ה, ס״ג שם בחינת שהוא שבגרון, אחע״ה
 מ״ב ב״פ בחי׳ והם אחע׳׳ה, בגימטריא שהוא
 נהורין, ש״ע נעשו אשר דא״א, בפנים אשר

שם. כנזכר
 בענין יש בחי׳ כמה שם, נתבאר גם

 ב׳ ביארנו ושם באדר״ז, הנזכר הסתכלות,
 מסתכלין הם או״א כאשר א׳, בלבד, מהם בחי׳

 ויש א״א, בבחי הם שאז דא״א, במצחא למעלה
 פב״פ, הוא שלהם הזווג וגם נהורין, ש״ע יהם
 ולא שלים, זווגים: בב׳ למעלה, בקומתן עוין

 בתרין אלא מסתכלין, אינה כאשר אבל ים.“שי
 רק להם אין אז דא״א, הפנים שהם הפוחין,

 דקל״ה, באדרא כנזכר ז״א, כדמיון נהורין, ק״ן
 הנקרא הב׳, הזווג בבחי׳ הקו?!ה, קצרי הם ואז

 שיש זווגים הב׳ הם ואלו האפרוחים. על רובצת
שלים. ולא שלים, למטה, כאן להם

 ב׳ או״א כי דע, עניינם, עתה ונבאר
 כמבואר דא״א, בגרון הם שלהם, הכתרים
 שם, אשר ואהי״ה מס״ג נמשכין יהם במקומו,

 דא״א בגרון והגה הנ״ל, אחע״ה סוד שהם
 שהם החוורתי, מגיעין שם שעד לעיל, נתבאר

 אחע״ה. שם ונעשו הוידת, ב׳ של ב״פ, מ״ב
 לכן יתיר, וטמיר גניז שאבא להיות כי ואמרנו,

 כי נמצא דאבא, בכתר כלול דאמא, הכתר
 מצאה צפור גם ח״ם באימא. וא״ם באבא, ג״ם

 הש״ע בחי׳ שהוא ג״ם, לו יש אבא כי ביו^
 בחי׳ הוא היתירה, והו׳ צפור. כמנין נהורין,
 רק לה אין אמא, אבל דא״א. עצמו הפנים

ד) בכ״מ. אם בינה שנקרא הטעם וזהו א״ם,

מקומות ומראה הגהות
דא׳א הדעת מתלבש דעתיקא במצח נ״א ג) חלק ע׳׳ם ובתלמוד י״ג פרק א״א שער עי׳ ב)

 בדל. עתיקא נקרא ג״כ שהוא וד׳׳ד, דרדל׳׳א הדעת ד׳ה פנימי באור צ״ז אות י׳׳ג
בהקדמת ועי׳ ג׳. פרק טנתיא שער עי׳ ד) דעתיק. בינה

ונמצא. דיה הסלם במעלות ל״ם אות זהר תקוני
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 שם שיש מזלות ב׳ הנה כי הוא״ והענץ
 מזל שהוא זד. תיקון והם דא״א״ rת בי״ג

 והנה תחתת. מזל שהוא י״ג, ותיקמ העליון.
 תחתמ• במזל ואמא. העלית. במזל נאהז אבא,

 בשוה, מבורא עד בשקולא נחתי ותרווייהו
 גבוה שרשו הה׳ המזל למעלה, בראשיהם אמנם

 ואותו הי״ג, המזל מן יותר בדיקנא, למעלה
 שלקח הא׳ זה הוא אבא, שלקח מועט הפרש

jn ואמא ג״ם, אבא תקרא מאמא, יותר אבא t

ג פרק

 יקרא כי הקן, שלוח מצות עתה ונבאר ה)
 הוא דאו״א, הזווג כאשר הנה וגר, צפור קן

 מורה תה מ״ל, האפרוחים על רביצת בבחינת
 בבחי׳, חלשים שהם זו״נ, הבנים חולשת על

 וצריכת קטנים, והם אפתחים, הנקרא ו״ק.
 עליהם, לרבח אמא וצריכה לאמא, עדיין

 rtעמד יורד אבא גם ואז החיצתים. מן לשומרם
 שאין לעיל, כמבואר למטה, ראשו ומרכת

 המקרה, זתג אלא אדא, של העקרי הזווג זה
 לאמא, צריכין יניקה בסוד הבנים כאשר (א)
 למזומן. פרט צפור, קן יקרא, כי ארז״ל, לכן
לאמם. עריפת שיהיו אמח, גם

כמש״ל, הוא הענת צפו״ר, ק״ן ואמרו

 יש אז בקומתן, שח למעלה הוא הזתג כאשר
 וכשהוא כנ״ל, צפור כמנת נהורין ש״ע להם

 אין אז התחתת, שהוא מקרה, של הזווג זה
 הש״ע שהם הצפו״ר, מכל נהורין ק״ן רק לאמא
 לעיל נתבאר זד» כל וביאור הנ״ל, נהיית
ע״ש. דא״א, נהורת הש״ע בעגת

לעיל, ביארנו כבר כי בקיצור, הענין אן
 ממ״א כלול אחד כל ט״ם, הם נהורין הש״ע כי

 עלאין, דאו״א הזתג כאשר וא״כ שלדינה
 במצה מסתכלת ואז בקומתן, שח פב״פ, בהיותן
 מלובש דעתיק, היסוד בהי׳ שם אשר דא״א,

 דא״א, המצח תיד והדעת דעתיק, הדעת הוד
 זווג נמשו ומשם זווג, בחי׳ הוא זה כל אשר

 לאר׳א, מ״ב ב״פ אחע״ה שהם והחיד, חגית
 דא״א, הגרון את שלהם הכתרים מלבישין ושם

 קומה ואז דאדא, העלתן הזווג נמשד ומשם
 הרי ממ״א. כלולה א׳ כל ט״ס, שיעורה דאמא
רבס^ ש״ע

דא״א, בפנים מסתכלת אמא בהיות אבל
 דאבא מהחזה הקומת קצרת היא האמא ואז

 ספי׳, ג׳ הם שלו, נה״י סוף עד לבד, ולמטה
 ודת שלישי וב׳ 1̂קכ״ הם םמ״א, כלולה א׳ כל
 ת״ם לבד. רבוא ק״ן הרי קכ״ג ועם כ״ז, הם
 רק לח אין הזה, מקרה של שבזווג צפור, קת
בגימטדיא שהם הש״ע מן נהורין, רבוא קת

השמש
 הקן שלוה מצות שאין משמע נ״ב, (א)

 ולכן יניקות בסוד הם שהזית בזמן אלא נחעת,
 שיש בעת זו מצוה לעשות שלא להזד,ר, צריו
ח  התפלה לעתות כגת דגדלוו^ מוחין לז

 הוא (והטעם העומר. יפי במ״ט ולא וכיוצא,
 העומר ספירת ע״י הנמשד מוח שכל יען פשוט

 בשארי p לא מסתלק, ז^נו w אותו של
 המותין מסתלקים התפילה דאהר השנד״ ימות

 ולא ששון) שמ יע״ש. הכוונות בשער כמ״ש
 שנת fra (ולא 4עצרו שמיני עד השנה מראש

 ההורבן, אתר הזד, pבז היובל בשנת ולא הז׳,
p כי וכנווי, ששון) ש^ נס׳ הגירסא הוא

 לזו״ן דגדלות מוהת יש האלו העתים בכל
 ההוא. העת עבור עד מסתלקים ואינם תמתח,

 מקשים, שמעתי ודל, כתב ששת pש (הרב
 אהד Jהמצוו מכל יותר זו מצוד• שנא מאי
מ,  הגהות תשלום כת״י, ע״ה בספר ראיתי ז

p ואפילו ההוא תיבת אהד השמש, n שהיה 
 על הוא בנו, לר״א רשב״י ותשובת בד.מ״ק.

 כנזכר, והעיתים הימים בערו השנ̂ה ימות שאר
לו  המשכיל מקום, לה שאץ מצוה לו שאין ^י

 עתיקים הדנרים כי טעם, טוב ימצא דבר על
 הקדמת בתשלום אצלי כמבואר מאד, קיםpוע

עכיל. הנהר רחובות

inopD m ווגחוו» m
j עגן• •מ״ס עס נע״ה גתנאר m יוק א) n
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 דצפור ר שהם עצמן אנפין בחי׳ עם צפר׳ר,
 למסה, שיורדת לפי באמא, הוא זה וכל כנ״ל,

באבא. משא״כ
ק״ן. לשון צפור, קן זה לזווג שקרא ומה

 בנין, על מקננא נקרא זה בזווג עתה כי ר״ל.
 מקננת והיא צפור, נקרא ז״א שהוא הבן כי

 אמרו לא ולזה צפור. קן ונעשית עליו,
 מקננת רק בנין, על יתבא דאמא בתיקונים,

 ד,זווג, על מורה קינון לשון כי בנין, על
 על אם היא בהיותה אבא, עם אז שמזדווגת

 הנקרא הנ״ל, הב׳ הזה הזווג שהוא הבנים,
לפרקים. מקרר,

 יש כי ו) במ״ש, יתבאר לפניך ואמרו
 בינה כי לפניך. או מלפניך, כשאומר חילוק,
 הוי״ד,. מן פנימי יותר שהוא ה׳׳ מלפני נקרא
 של לפניו שהוא ה׳, לפני נקרא המלכות, אבל

 זה. בזווג עתה כי לפניך, אמר ולזה הת״ת,
 ונקרא בז״א, ומתלבשת למטה, יורדת האמא
מלפניך. ולא לפניך,

 מיני ב׳ כי הנ״ל, אל רמז בדרך ואמרו
 הוא, הא׳, אלקי״ם: הוי׳׳ד, של הם, יחודים

 מוחין לתת כדי הוא, לעולם או״א, זווג עגין כי
 זו״ן נקרא המוחין, נתינת ובעת הבנים, אל

 אז אב״א, זווגם שכאשר אלא אלקים. הוי״ה
 שמתחלה לפי אלהי״ם, הוי״ד, נקרא לבדו ז״א

 אליה, נמשכין כך ואחר לו, המוחין אלו ניתנין
 ביחר, לשניהם נמשכין אז פב״פ, כשהם אך

בכ״מ. אלקים הוי״ד, יחוד וז״ם
 ג״כ הוא אלקים, הוי׳׳ה של הב׳ ויחוד

 דאר׳א, התחתון הב׳ הזווג בזה כי לעיל, כמ״ש
 נכנסת שאז בז׳׳א, כשיורדת או מציאות; ב׳ יש

 אליו, מוחין נעשין שלה, ונה״י כמ״ש, בתוכו
 בתוכה, נכנסת אינה שאז במלכות, כשיורדת או

 כמבואר אר׳מ, בסוד למעלה, נשארת אלא
 בינה שיורדת) כמו (נ״א כשיורדת כי אצלינו,

י (נ׳א נשארת ש״י, תפלה בסוד במלכות,  «י
 ז״א, דעצמות והנה״י מקיף, בסוד שנשארת)

 לה להעשות ובפנימותה, בתוכה נכנסין הם
פנימותה. של ריחין

 לבדו הז״א אז בז״א, נכנסת כאשר וד,נה
 ואח״כ הכל, לוקח הוא כי אלהים, הוי״ה נקרא
 על וכשיורדת שלה. המוחין לה נותן הוא

 זו״ן ביחד שניהן אז ממש, בתוכם ילא המלכות,
 של הם יחודים מיני ב׳ והרי אלהים. ה׳ נקרא
 מקרה, של הב׳ זה בזווג הנמצא אלהים, הוי״ה

 הוי״ה ב״פ גימטריא שהוא בדרך, אמר וכנגדן
הנ׳׳ל. אדהים

 הבינה של האלו ותTהיר מיני ב׳ וביאר
 עץ, נקרא הז״א כי עץ. בכל אמר, הא׳ וכנגד

 וכנגד עץ. בכל חהו לתוכו, נכנסת וכשיורדת
 הארץ, על או אמר ארץ, הנקרא בנוקבא, ירידתה

 עליה נשארת אז כי הנ״ל, לטעם בארץ אמר ולא
 כמו ממש בתוכה נכנסת ואינה או״מ, בסוד
בז״א.

 הנה כי הוא, בעץ, ולא עץ׳ בכל ואמרו
 מ״נ. לה יש המלכות אז המלכות, על ברדתה

 אבא, עם שתזדווג כדי אז בז״א, כשיורדת אבל
 כל, הנקדא דז״א שהיסוד צריך הב׳, הזווג זה

 עם להזדווג שתוכל כדי מ״ן, בסוד בה תעלה
 עתה יהיה כל, נקרא שהיה ומה בעלה, אבא

 שהוא דההי״ן, ב׳׳ן גימטריא שהוא בכל, בבחי׳
כנודע. מ״ן

 אל לרמוז הוא, בצים או אפרוחים, ואמרו
 בהיותן עליון, זווג דאדא, הזווג ענין כי הנ״ל
 מוחין לתת הוא אז למעלה, בקומתן שוין

 זו, הארה וע׳׳י דאצילות, זו״ן אל דגדלות
 דבריאה, אבא אל דגדלות מוחין גם ניתנין
 יהיה ועתה במקומו כנודע ו״ק, רק לו שאין

 התחתון, הוא כשהזויו. אבל מוחין. ג״כ לו
 לתת הוא אז בקומתן, שוין שאין רביצה, בבחי׳
דן אל לבד דיניקה מוחין  יש ואז דאצילות, ז

 ברדתה או בז״א, ברדתה או בחי׳: ב׳ בו
 אפחחים, אמר בז״א, הירידה וכנגד בנוקבא.

 בבחינת שהיא אפרוחים, בסוד הז״א אז כי
 אית אבל דגדלות, מוחין בלתי קצוות, ששה

 בסוד הוא אז במלכות, וכשיורדת גדפין. ליה
 בב׳ אמנם גדפין. בלתי לבד, דק שהם ביצים,

וכגגד לבד. דק רק בהם אין לעולם, אלו בחי׳

מקומות ומראח הגהות
תתי׳ב. אות תרומה זד% ו)
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 אפרוחים, Jגיצינ או אפרוחים, אמר, אלו שנים
חארז. «ל כנגד ניציג^ או עץ. בבל כנגד

 בי ר״ל הבנים, על האם תקח לא ואפר
 קטנים, זדן בהיות הוא דאו״א, התחתון זה זווג

 וצריו דיניקד״ מועטת בהארר, לאמם, צריכין
 שהוא התחתון, זר. ד,זווג בחי׳ תמשיך שלא

 לד.ניקם האפרוחים על רובצת בבחי׳ האם בר.עת
 האם, שתשלח באיפן תעשה אמנם יניקר״ בזמן
 תשלח, שלח תיבות בב׳ שנרמזין או״א ור,ם
 תקונים. בהקדמת הנזכר הז«. את תיבות ובב׳
 הבנים, מעל שיעלו באופן תעשד» שלוחין הרין

 אותן, להניק לאמם צריכין יד,יו ולא דוגדלו,
 בהיותן עליון, זווג בבחי׳ ויזדווגו למעלה, ויעלו

 תועליות שגי תגרום ועי״ז בקומתן, שדן שניהן
 ימשכו עליון, זיוג שע״י הוא א׳, גדולות:

 לשת כל כי דאצילוהג בזו״ן דגדלות מוחין
 אבו̂ו בברכת אצלינו כמבואר מוחין, הוא סוב,

 לד. ייסב למען וזהו טובים, חסדים גומל בענין
 שימשכו ימים, והארכת הוא, ב׳ תועלת ז)

 היו שלא דבריאד״ באבא דגדלות מוחין ג״כ
 לו דד.יו יתארכו, ועי״ז ימים, ר ו״ק, רק בו

 שד.וא יקרא, כי של בזתג משא״כ מוחין.
ח) השנים. מאלו תועלת שום בו שאין התחתון,

ד פרק

 ג׳ יש עלאד» באמא למעלה כי ודע, ס)
 נקרא והגד ביגר- ונקרא סמ״ך, נקרא א׳. בחי׳:

D ונקרא ד׳, נקרא וד,ג׳, תבונות ונקרא סתומד״ 
 הג׳, בחי׳ שהיא ד.תבונד» וזאת י) תבונד- ג״ב
 ז״וב תוך שלד, נה״י מתלבשת אשר היא

 זו, ותבונד. ז״א וכאשר מוחין. לו לד.עשות
 בד.יותן בז״א, המתלבשת הג׳, הבחי׳ שד.יא
 ם שד,יא הב׳, הבחי׳ אצל למעלה עולין שניחן

 הביג̂ז אל ב׳ היא אשר ראשונד״ תבוגד, סתומד״
 ואז שני״ה, אותיות ישנד» אני נאמר ועליד,
.םTשת ואז הא׳, בתבונה הב׳ תבוגר, נכללת

 ואיש עליו. נאמר ז*א ואז תבונווב נקרא
 למעלה, עמד,ם עולה הרי כי JלנזT תכונות

 אפילו ומשקה דולר. ועתד. בשתיוזן, ונכלל
.Tfp לשת ידלנד״ וזד.ו הא׳, תמנה מאותר,

 עולת התבונות, כשתי נכלל הוא וכאשר
 נקרא כולן ואז הבינה, עד למעלה שלשתן
 בינוו^ עם ז*א נקרא ואז הבינרי שם על בינווב

 כי עלת, נאמר שנג ועלר. הגיע שלא pז וכל
 היא עליונה, בינה בי הוזג בינות עם לא

 4ד.קלי»ו אל אחיזה שם ואיו פשוסים, רחמים
̂  אחיזד, בו יש שם, עלה כשלא אבל

 שזדגו ר״ל עושד.ו, ירחמד,ו לא וע״כ הקליפוו^
גמורים. רחמים

 גו׳ש יתבאר ובו ותמנר^ בינר, ענין ונבאר
 כי ודיענת, בבינזב וחכם כחכמר״ הבן בנדי,

 בחי׳ חם הוי״ד» של ראשונות אותיות ב׳ הנה
 שם חכמד״ שהוא לבד יר׳ד באות אבל ג1חו״
 ופי׳ בחכמוג הבן ענין וזהו בינד״ בחי׳ יש

 אותיות וב׳ חכםד» הוא י׳ במלואו, יו״ד כי הוא,
 שבאות ו״ד, צורת שהוא ד״ צורת נעשית דד

הנ״ל. עלאה בינה נקרא והיא ידד,
הוי׳ה, שבשם עצמה ראשונר, ה׳ ואמנם

 הודעתיו ובבר הנ״ל, ראשונה תבונה היא זו
 שצריך הוי״ה, שם כתיבת בענין תפילין, בדרוש

 הזאו^ ה׳ של זוית בקרן י׳ תחלה לכתוב^
 זאת של חכמד, בחי׳ הוא י׳, ואות 71 כזד.

 ת״ש. יש׳׳ם. נקרא החבמד, וזו ראשונה, התבונה
 של י׳ באות כי נתבאר וד,רי בבינד- וחכם

 ראשונה ה׳ ובאות עלאין. אדא בחי׳ יעז זעי״ה,
תתאין. שהם ותבונה, יערם בחי׳ יש הוי״ה, של

 וידאשונד״ הבינה למה לבאר, צריך ועתה
 אעור הידד, מילד של דד אותיות בב׳ נרמזת
 נרמזת וד.תבוגה ד. אל ר קדמה ועום ה׳, צורתם
 ד קדמד, ונזם הד׳׳ד- של ראשונה ה׳ באות

 שינד גם ר. על ד צורתה ה׳, כי כנודע לר,
 ראש, לד, יש ידד, מילוי של ר כי אחר,

אצלינו. במבואר מי״ם, כלולה היותה שמורה,

מקושית ntruen הגהות
 ל״ו. אות עד כ*ט אות מן י׳ חלק ע״ס וגתלםוד מצות נסור תצא כי פרשת תמצות שער עי׳ ז)

ר שער וכמבדש פ״ת אדא שעד עי׳ י) (כת׳׳י). הפנים נ״א ח) הקן. שלוח
פי״ח• וז״י עדה פ»ז, ת״ג n ענף פנרם עם בע׳׳ת נתבאר זת פרק ט)



ה׳ ד׳ פרין הזווגיס שער ט״ו שער או׳׳א היכל ד׳ היכלרל

 ראש, לר, אין ראשונד״ הה׳ שבתוך ו׳ ואות
ראש. בלתי לבר, ו״ק בבחי׳ היותה שמורה

 מילוי של ר אות הנה כי הוא, העגין אך
 עליונה ובינה העליונה, בינה בהי׳ היא הידד,

 ראש, לה יש זו ר לבן מוחין, עם י״ס בה יש
 אמנם עצמה. הבינד. פרצוף כל על מורר, והוא
 עצמה, הבינה בחי׳ אינה יו״ד, מילוי של ד׳ אות
 הבינה, מן הנמשכין מוחין ד׳ בחי׳ רק

 ת״ת חצי של באחוריים בתחלה ומתלבשים
 התבינר״ בראש מתלבשין הם ואח״כ שלה, ונר,'י
הוי״ה. של ראשונה ה׳ אות שהוא

 צורת שהוא הוי״ר״ של ראשונה ה׳ ואמנם
 התבונר, בחי׳ כולם י׳, גימטריא ור׳וא ד״ו,

 הם ו״ד, אותיות בב׳ שם לכן עצמה, ואשונה
 אלו ד״ו אותיות ב׳ אבל נפרדין. אותיות ב׳

 אות שהוא א׳, באות כלולין הם התבונה, של
 לפי ראש, צורת הה׳ שבתוך לו׳ אין לכן ה,

 ר׳ הם ור,ר׳, ראש. ב־יי לבד דק בחי׳ שהוא
 על ד׳ קדמה יכן עצמד״ התבונה של מוחין

ו׳.
בחי׳ אינה הד׳, זו כי שתדע, צריך והנה

 לה ,Tד, שאם פנימית, התבונה של מוחין ד׳
 שבתוך הו׳ אל ראש בחי׳ (היה) היא מוחין,

 עד ז״א, בראש מוחין שאין כמו אבל הד.׳,
 עד״ז וכן התבונה, של הנה״י בתוכו שנתלבשו

 בתוכה שנתלבשו עד מוחין, דז״א לנוקבא אין
 אין הזו התבונה גם א״כ דז״א, יסוד הוד נצח
 ואז הבינה, עד למעלה שתעלה עד מוחין, לה

 ואמנם עליונה. דבינה מנד,״י מוחין לה דיה
 כלולה ואינה למטה, היא הא׳ התבונה זו עתה

 כנ״ל, י׳ באות הנרמזת למעלה, הבינה עם
 לפי ראש, לה אין הה׳ שבתוך ו׳ אות לכן

 שע״ג ד׳ ואות פנימים. מוחין לה אין שעדיין
 מבחוץ, בגלגלתא מלמעלה או״מ בחי׳ הוא הר,

 דבוקה ואינה הו׳, מן הד׳ זו נתרחקה ולכן
בסוד ר, אות ומקפת מתפשטת רק ממש, בו

 אינד, לכן פנימית, בסוד נכנסת ואינה או״מ,
 הראשונה, תבונה זו כי נמצא ר, אות עם דבוקה

לבד, ו״ק בבחי׳ הוא
 כרעא כי כ) באדמה, חלל ימצא כי וז״ס

 שם ונשאר הד׳, עם דבוקה ואינה תלויה, דה׳
 התבונה זו והנה מוחין, בלתי וחלל פנוי מקום
 דרצ״א באדר״ז ור,נה ה׳, אדם ר״ל אדמד״ נקרא
וב״ת, ב״ן :הם תבונה אותיות כי אמרו,
אותיות ב׳ כי הדברים, פי׳ ו״ד,. ל) דאינון

 הנ״ל, דהוי״ה ראשונה ה׳ בצורת שיש ד״ו,
 וד שלה, ו״ק שהם התבונה, דעצמות הם

 הנקרא זי״נ נמשכין כך שאחר ולפי מוחין.
סוד והם אלו, ו״ד אותיות מב׳ וב״ת, ב״ן
 פי׳ אין אבל תבונה, נקראים הם לכן ו״ה,
עצמם. זד״נ הם אלו ו״ד אותיות שב׳

ה פרק

הו׳ שע״ג הד׳ זאת הנה כי דע, גם מ)
 עוקץ לה שיש בארנו, כבר ראשונה, ה׳ בצורת

 דע, גם יש״ם. בחי׳ והוא י׳, בצורת מאחריה,
 יו״ד שהם חלקים, לג׳ זאת, ד׳ נחלקת הנה כי

 וד,ם ז* כזה ממנה, הנמשכין ווי״ן וב׳ באמצע׳
 אל חכמה מן הניתנין אתוון, כ״ב גימטריא

הבינה.
 יו״ד באות למה טעם, ליתן צריך ועתה

 נגלית ה׳, ובאות החכמה. ונגלית בינה, נעלמת
 בדרוש כמ״ש וד,ענין, החכמה. ונעלמת הבינה
 א״א, בגרון הם דאו״א כתרים ב׳ כי אחר,
 בארנו, גם דא״א, בינה בהי׳ הוא שם אשר

 מיני ב׳ יש כי חסדו ה׳ יצוה יומם בפסוק
 אשר נ) הבינה׳ אחר עליון, חסד הוא א׳, חסד:
 קודם דא״א, דכתפין ברישא הוא זה מקום

 הוא ושם זרועות, הב׳ והתחלקות ההפשטות
 בס״ה. דכולהו יומא הנקרא העליון, החסד מקום
וד,נה הזכר, מצד חסד לעולם כי ידעת, וכבר

מקומות ומראה הגהות
ם״ד אות עד ם׳ אות פן י׳ חלק עים ובתלפוד ה׳ ושער ס״זז, חיג ד׳ שער מבו״ש עי״ נ)

im דף או׳א בענץ דרוש הקדמות ובשער ס״ז •דק  P1 עד י*ו nw .פ׳
הכללים ובשער קסו׳ו זץ• סבו׳ש זד׳ נ) (כת׳׳י). דאינון ל״ג נ״א י) רס׳ו

ז׳. סיפן החו״ג כללי פ״ה ענף פפים עם בע״ח נתבאר m ■רק •)



או׳ ח׳ מרק זמומים שער ט״ו שער או״א היפל ד׳ היכל ל ד

 מתלבש דא״א, העליוו מגדיו הנמשד ד!ארר
 לחוץ, יצא וכאשר זה, בחסד ונתלבש) (ירד

 והבינה ההוא, ההסר בבחינת נעשה אבא אז
 דא״א, בינה שהוא לפי הגרון, בבחינת נעשה

מ להיות כי  מתלבש לכן מההסד, גבוה גי
 שיצאת אמא כי נמצא ההוא, בחסד הגרון אור

 נעלמת והיא מעולה, יותר היא הגרון׳ מבחי׳
 שהחכמה יו״ד, אות בחי׳ וזהו החכמה, תיד

 נגליוד ואינה בה, נעלמת והבינה בה, נגלה
 להגלות דא״א זרועות ב׳ התחילו כאשר אבל

 בגבורד״ חסד נתלבש אז ולהתפשט, (להתחלק)
 להיפד, הדבר היה ואז ישסו״ת, יצאו ומשם

 נרמזו לבן הבינה, מן יותר וגניו טמיר אבא כי
בגלד. ובינה בהעלם. שהחכמה ה׳, באות

 לבתר זד״ ללשון קרוב דר״צ, באדר״ז וז״ש
 כי פי׳, 0אמ) בינה אבא, דחכמה אשתכחו

 לבתר, אך חכמה. תוך בינה נעלמים הם תחלה
 נתגלו אז דא״א, דרועוי דאתפשטו לאחר ר׳׳ל
 בינה ענין היטב, נתבאר והרי אדא. בחי׳

 הם אשר דש״ס, אבא וענין הראשונה, ותבונה
 שבשם הראשונים י״ה אותמת בב׳ נרכזין
היי״ה,

 בעד״ שהם: הבינה, חלקי ג׳ כי ודע,
 הם טלם שניר״ ותבונה הראשונה, ותבונה
 עיטר היה כאשר כי נמצא, אחד. פרצוף
 ג׳ גו כלול ג׳ בבחי׳ אז שהוא דז״א, ראשון
 ה׳ שהיא ראשונה, התבונה בזו היה כנודע,

 חלקים שג׳ שכימ לפי השם, של ראשונה,
 התמנה זו כי נמצא א׳. פרצוף נעשו הנ״ל

 כללות של ולמטה מהחזה היא הראשונה,
 שהוא העיבור, מקום הוא ושם הג״ל, הפרצוף

 אבל הולד. נוצר בתוט אשר הבטן, מקום
ועיבור. היית בחי׳ שם אין העליתד״ בבינה

 ותבעה סמ״ו, וקרא עליונה בינה והנה
 הוא, והענין בנ״ל. סתומה ם נקרא ראשונה

 עליונוו^ ספירות ר שיעור הוא עליונה בינה בי
מסוד נטשמת ולהיותן ח״ג, כחב״ד שהם:

 נקראת עליונה בינה כי נמצא י׳, שהוא החכמד״
 כ״א שלו, עליונות ריס נגד שמקומה לפי ס׳,

ס׳. הרי מי׳, כלול
 ד׳ שיעור רק בה שאין התבונה, אבל
 לכן הנ״ל, לטעם מי׳ כלול וכ״א תחתונות,

 דיתבא סתומד״ D נקראת גם סתומה, ם היא
 זאת נקראת זא̂ו לסיבה וגם בנין, על רביעא
 הנקבות כי והטעם, עה״ג ראשונה תבונה

 פסוק על ס) ויחי בזוהר כמ״ש עולם, נקראות
 עולם נקרא התבונה וזה העולם, ועד העולם מן

 לפטה יורדת שהיא לפי דאתי, עלמא הבא,
 נשארת עליונה, בינה אבל תמיד. ומתגלית
 לע״ל, נקראת בינה לכן יורדת, ואינה לרעלה,

 בנה״י המלובשים ח״א, עליונים המוחין כי
 כאשר אח״ט לבא עתעין הם עליונד״ דבינה
 יותר. עלענים מוחין לו ויהיה מעלתו, יתגדל

 לע״ל. יהיה ואז התבונד״ פן ולא בינד״ מן
 המנמשכין דתבונד״ יסוד הוד דנצח מוחין אבל

 פי׳ וזהו ובאין. נמשכץ הם ולעולם תמיד׳ בו
 ובא, נמשו תמיד כי דאתי, עלמא הבא, עולם
^ ובין הבא, עולם בין שיש ההפרש וזהו ע  ל
 הנצח בבחי׳ בבינה, וזהו בתבונד״ זהו כי לבא.
 וזהו דד׳א. מוחין הנעשין שבהם, יסוד הוד

מים ששאלו ע) הבהיר, בם׳ מ״ש  לר׳ התל
 בא, שכבר עולם א״ל, הבא. עולם מהו רחומאי
שכתבתי. הנ״ל עם מובן והדבר

ו פרק

 ד׳א עולין כאשר ט לעיל, בארנו כבר פ)
 ז״א נקרא אז עליתד״ בינה עד התבונוו^ וב׳
 הקדמה עם הוא, והטעם הוא. בינו׳ת עם

 כי 4בכ״נ הנזכר הכללות בענין לד, שנקדים
 במקום למעלה עולה התחוח אשר מקום כל

 שהעוון הוא עמו, שם נכלל להיותו העליון,
 בבחי׳ שם עומר והתחתת פנים׳ בבחי׳ עומד

הנה ט זר״ ענת תבין יבזה שלו. אחוריים

מקומות ומדאח הגתות
 פ״ו ענף «דם עס מ״זו נהכאר m פרק פ) ר״י. בדף הוא ובדפר׳י ידב אות ועש צ׳׳ל )0

 עד מ״ד אות פן י׳ הלק ספירות עשר ובתלמוד ועי׳ של״ד אות הזהר פספר בהשמטות ע)
ס״ד. אות בסופו. עולסות צמד בשער



ו׳ פרק הזווגים שער ט״ו שער או״א היכל ד׳ היכלרלב

 בינה של האחוריים מן יוצאת התבונה, זאת
 שמות הם בינה, של האחוריים ואותן עליונה,
 האחוריים כל כי בע״ה, כמ׳׳ש כנורע, דאלקים

 מות אחרי פ׳ בזיהר וז״ש אלהי״ם, שמות הם
 אך בלחורוהי, רחמים נקראת הבינה כי רפ״ר״

 ר״ל מסטראה, ופי׳ צ) מתערין, רינין מסטראה
 הרינין, שהם שלה, האחוריים שהם מצרריה,

 היא שלה הפנים, בבחי׳ עצמה היא אבל
רחמים.

 שהבינה בזוהר, שנמצא בכ״מ כי ורע,
 היוצאת זאת, יתבונה היא אלהי״ם, נקרא

 כאשר יא״כ אלהי״ם. שהם הבינה׳ של מאחוריים
 החיצונים אל יש אז למטר״ היא זאת התבונה

 ותר,יה למעלה, תעלה כאשר אמנם בה, אחיזה
 אחיזה אין אז עליונה, בינה אחור בסור שם
 הנופלים, לכל ה׳ סומך וזהו בה, החיצונים אל
 מאחורי תדר תחתינה, התבונה זאת כאשר כי

 ממקימו, למטה יורד הז״ז. גם אז ולמטה, בינה
 כל ואז ממקומה, תרד דז״א הנוקבא גם וכן
 יש הזו בתבונה גם שאף נופלים, נקראו איו
 עולין ואינן כנ״ל, החיצונים אל אחיזה בה

 כנ״ל, סמ״ך הנקרא העליונה, הבינד, ע״י אלא
 יעלו בולם כאשר אותם, סומכת שהיא לפי

 ותעלה בזה, זה שיוכללו הנ״ל, ע״ד למעלה
 עליונד״ דבינה אחוריים בסוד לחיותד, התבונד,
כנ״ל. סמ״ך הנקרא

 אשר בשמות ותבונה בינה ענין ונבאר
 של עליונות ד׳ של האחוריים מן כי דע בהם,

 בבחי׳ דתבונד״ עליונות ד׳ נעשו משם הבינה,
 עליונה, בינה של ו״ק של ומאחוריים שלד״ פנים
 בינה והנה תבונה. של פנים בבחי׳ ו״ק נעשו

 נקרא אבא שמות: ב׳ הם עלאה, ואבא עליזנד״
 אהי״ה נקראת ואמא יודי״ן. דמילוי ע״ב הוי״ה,

 דבינה, אחוריים וד,נה קס״א. גימטריא דיודי״ן׳
 שהם אלקים בחי׳ עכ״ז י״ם, בהם שיש אע״פ

 בר״ ונגלים נכרים אינן כנ״ל, שלה באחוריים
 מד,חזה שהוא ולמטה, שמחציה באחוריים אלא

תנה״י. ספירות ד׳ שהם שלה,
ק״ך בו יש אלהים, ששם נודע כי והענין,

 אלקים שם וד,ם חלקים, לד׳ מתחלקין צרופים,
 אלקים ושם א׳׳ בספירה צרופים ל׳ הכולל א׳,
 אלקים ישם ב׳, בספי׳ צרופים ל׳ הכולל ב׳

 הכולל אלקים, ושם ג׳, בספי׳ צרופים ל׳ הכולל
 צרופים ק״ך ע״ש ור,נד, ד׳. בספירה צרופים ל׳

 סמ״ד כי כנ״ל, עליונד, בינה סמ״ך נקרא אלו,
 ראשונד, והתבונה הז״א ובעלות ק׳יך, גימטריא

 לכל ה׳ סומך נאמי שלה, באחוריים שח
כנ״ל. הנופלים

 ענין וזהו בחי׳, לד׳ נהלקים הם והנה
 ארבעה ורוחב באמה, ל׳ היריעה אורך הפסוק
 לד׳ הנחלקים אלקים, צרופי ק״ך שהם באמה.
 ם׳ הנזכר בוכ״ו, ענין זה והנה ל׳. פעמים
 באבג״ד, אד,י״ד, חילוף ענין שהוא רס״א, פקודי

 בוכ׳׳ו ושם שלה, בפנים הוא אד,י״ד, שם הנה כי
 גימטריא הוא הנד, כי שלה, באחוריים הוא
 ל׳ ד״ם שהם האלו, האחוריים בחי׳ שהם ד״ל.

אלקים. צרופי
 צרופים ק״ך כלול היה רע״ה, משד, והנה

 גימטריא אלקים, שמות ד׳ הם הנ״ל, ע״ד אלו
 הכולל ד׳ מאלו אלהים וכל הכולל. עם מש״ה

 ק״ך כוללים הם ארבעתן וד,רי צרופים, שלשים
 וד,יו בשר הוא בשג״ם וזהו אלהים, של צרופים

 על בתיקונים כמ״ש שנה, ועשרים מאה ימיו
 זכר, משה כי ידעת, וכבר משה, זד, בשג״ם
זו. בבחי׳ והוא לבינה,

כאשר ויש״ם, התבונה בחי׳ אמנם
 בהם, מתפשטין עלאין או״א של האחוריים

 הוי״ה שמות של אחוריים בבחי׳ ישסו״ת נעשו
 של ריבוע כי שלחם, ברבוע דיודי״ן ואהי״ה
אהי״ד, של וריבוע קפ״ד׳ גימטריא הוי״ה

 בחי׳ שלהם הפנים לעולם כי תקמ״ד, גימטריא
 ורבוע, חשבון בבחי׳ הם אחוריים ובחינת יושר,
 שהם שלהם, הפנים בבחי׳ או״א כי נמצא,
 וישסו״ת רג״ל. גימטריא דיודי״ן, אהי״ה הוי״ה
 שמות ב׳ של אחוריים ב׳ הם שלהן, הפנים
 בבחי׳ הוא למעלד״ אחוריים שהוא מד, כי הנ״ל,
למטה. פנים

הרבועים אלו כי אומדים, שאנו זהו יאמנם

מקומות ומראה הגהות
א׳. פרק ל״ב שער עי׳ צ)
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ה או״א של אחוריים חם  בבחינת m עליונ
 Hותבונד יש״ם בסוד ואסא אבא כשמתפשטץ

 «צמן אחוריים m נתפשטו. שלא זמן כל אבל
 ק״ד שאין אלא אלקים, צרוסי ק״ד הם דאמא.

 ד״ת של באחוריים אלא ניכרין, אלו צרופים
 האלקים דהיינו האחוריים באשר והנה דאם^
 riוחתברנר היש׳ס לעשות מהם מתפשסין האלו

 הנ״ל רבועים ב׳ הם יש״ס, ושל שלה, הפנים
 עצמן. אלקים בחיי ואמנם אר״י״̂ז הוי״ה של

 בפנים רק שלה, דפנימיות בפנים נגלין אינן
 שלה באחוריים רק שלה בפנים (נ״א דאחוריים.

ש). כמי
 והאחוריים הפנים ענין לבאר ונחזור

 רבוע הוא שלהם, הפנים והנה ותבונה, דיש״ס
 תהו ״rקפ גיסטריא ור״וא דיודי״ן, דד״ד״ה

 תקפדד, עולה דאהי״ה ורבוע דיש״ם, פגים
 הוא יש״ם של הפנים ולכן דתבונה. פגים והיא

 הפגים שהוא עי״ז כי לרמז קפ״ד, גימטריא
 אותה. Tופוק התבונה, עם מזדווג הוא שלו,
 שהיה מה כי להורוו^ מקד״ם, גימטריא וגם
 בכאן אחור, בבחי׳ באבא למעלה זה שם,

 וקדם אחור בסוד קדם, הנקרא פנים, ביש״ם
 הפנים וגם לג״ע. מקדם וישכן וז״ם תגי. צו
 סוד הוא תקמ״ד, גימטריא שהוא התבונה, של

 בבחי׳ זה היה למעלה כי להורות, עדן, קדמ״ת
 שהוא פגים הוא וכאן העליונה, בבינה אחור

 כגזכר צרתני, וקדם אחור «לשמ קדמ״ת׳
בזוהר.

 גימם׳ יהיו האלו, שמות ב׳ כשנצרף וד.נה
 העליונים אחוריים הם אלו הנה כי תשכ״ח,

 ונמצא מד&. למטה פנים נעשה ומהם כניל,
 תבונה ובחי׳ ם׳, הנקרא בינה בחי׳ בזס שיש

 ותבונה בינה שכנגד והקלי׳ סתומד- מ׳ הנקרא
 נקרא שכחה של ששר הטעם, תהו מ״ם. נקרא
 תשכ״ח. גימטריא שהם השמות אלו כי מ״ם׳

 יש ומשם מ״ם, הנקרא ותבונד״ בבינה חם
 הנקרא והקליפות אחוריים שהם לפי שכחה,

 דומה אינו ק) שארז״ל, ת״ם בהם. אוחזין מ״ם,
ק״א פרקו לשונה פעמים, ק׳ סרקו שונה

 שליטה, לו יש פעמים, ק׳ שעד לפי פעמים,
 או״א, של הפנים ואמנם יותר. ולא גרם כמנין

 גימסריא והם כנזכר, רג״ל גימטריא עולין הם
 זכ״ר אותיות; שהם הזכירה, בא ומשם זכור.
 אץ ששם לגר M*n הנקרא 4אד> שהם י״ח,

נאחזות קליפה
לעיל, שביארנו דתבונה אחוריים ענין והנה

 שהוא כמו ג״כ, אלקים צרופי ק״ר בחי׳ הם כי
 בבינה כי שיגד, יש אמנם בינה. של באחוריים

 ד״ת של באחוריים רק הק״ו, כל נתגלו לא
 כאן אבל צרופיג^ ל׳ ד״פ בסוד לבד, שבה

 בכל להתגלות מתחילין תבונד» של באחוריים
 ולמטר״ שבה הגבורה מן שבה, תחתונות הה׳
 בחמד אבל אלקים. שם בה יש גבורה שגם

 עדיין, בו להתגלות יכול אלקים שם אין שבה,
 מודע חלקים. לה׳ מתחלקים הם כאן וא״כ

 דאלקיב^ X מאות מתחילין צרופים כ״ד כי
 מאות מתחילץ וכ״ד ל, מאות מתחילין וכ״ד

 חם וחנה ם. מאוח Tוכ י, מאות rוב ה,
 בח׳ אלקים, שמות ה׳ שהם נמצא כ״ד, ה״פ

 אלקים שם וכל אחוריים, בבחי׳ שבה תחתונות
 יבללו אלקים שבה׳ עד צרופים, כ״ד כל כילל

 של א׳ שם כל כי לזד» והטעם הק״ד. כל
 צתסיט) T(ק של א׳ מדרגה כולל אלהי^

 שלו. X באות מתחילין שכולם צירופים, כ׳׳ד
אלקום. (אותיות) הה׳ כל וכן

 צרופינג הכ״ד אלו הנח כי ב׳, טעם וגם ר)
 הוא אלקים שם וחנה כ״ח, הם כללותן, וגב
 כ״ד״ הרי מה׳, כלולה אות וכל אותיוו^ ה׳

 דאלקינס א׳ בשם נכללים צרופים כ״ד כל והרי
 ת״ל, גימטריא אלקים, שמות ה׳ שיש ונמצא
 שהוא הג״ל, םוכ״ו שם עמה תחבר יכאשר
 וחאחוריים דינץ, שורש שהוא אהי״ר״ חילוף
 עד מתפשט הוא גם כי אלהשז, הנקרא האלו

 ד& אלו, שםות שר ונמצא ,p גם התבונה
 נכלל זו שבתבונה לרמז ע״ד» תבונה גימטריא

 חק״ד וכל חדינץ, שורש שהוא בוכ״ו, שם
 יזץ ואין הוא ד״ל ואם ח״ם אלהים. צרוסי

חיא חבנח^ אם נקראת התבונה כי משגת,

מקומות ומרווח חגחות
p( ס׳׳י וד׳ב ש׳׳ד מבו״ש עי׳ ר) ט״. חגיגה



א׳ פר? וזו׳׳ו או״א הולדת שער ט״ז שער או״א היכל ד׳ היכלרלד

 למעלה הוא אשר הני׳ל שם שהוא ד״ל, בתי׳
 ל׳ ד״פ בבחי׳ דבינה, ד״ת של באחוריים

t r e m ,כן גם בתבונה נתפשט ועתה הנ״ל 
הבנים. אם הנקראת

השלישי השער

פרקים. ז׳ ובו וזו״ן או״א הולדת שער

א פרק

 וזו״ן, או״א הולדת בענין הקדמה ש)
 הזוהר בם׳ הנזכר זווגים, המ״ב על ומיוסדת

 ביארנו, כבר הלא כי דע, דם״ו. בראשית פ׳
 בסוד היה ראשון ובעיביר בחי׳, ג׳ בז״א שהיד,

 ע״י היד״ זה עיבור ואמנם בג׳, כלילין ג׳
 שלו, חג״ת תוך למעלה שנתעלו דא״א נד,״י
 עם שנזדווג הוא דא״א, עצמו ביסוד ושם

 הזווג כי נמצא, ז״א. יצא ומשם שבו. העטרד,
 היכי רז״ל, מ׳׳ש ידעת וכבר עצמו, בא״א היד,
 ת) בפה, מצוי שהרוק זמן כל לאלתר, דמי
 זווג בחי׳ הם כי לזווג, הקודמין נשיקין וד,וא

 עליון זווג היה תחלה לכן עצמו, בפה עליון
 כלולה ההיא הטפד, כה להוריד דא״א, דפד,

 הוא החיך כי הודעתיך, כבר כי זווגים, במ״ב
 יש דא״א (מ״ם) החכמה כי דהענין, החכמר,.

 הוא שלה ויסוד לבדו, בראש כלולות י״ס בה
 המלכות, שד,וא הגרון, עם המזדווג וד,וא החיך,
כנודע. הגוף, שאר בערך בינה ונקרא

ע״ב, שמות ד׳ כל יש הי׳, באלו וד,נה
 וגרון, חיך שנזדווגו בעת וד,נד, ב״ן. מ״ד״ כ״ג

 א) א״א, של וחג״ת הגרון מסוד או״א להוציא
 הוא הטפה ולעולם הטפה, יצא אז הנה כנודע,

 ס״ג בשם נתלבשה ואח״כ כנודע, ע״ב כשם
כפי הגרון, סוד לעולם שהוא בבינד״ שהוא

 וד,תחיל או״א, יצאו ואז שתד,יה, בחי׳ איזה
דא״א. הגרון מן שלהם, הכתר

מציאות, ב׳ בו יש ס״ג שבשם לפי ואמנם
 יצאו לכן אל״ף, ומילוי יודי״ן, מילוי שהם:
 כולם (כי) שריין. וכחדא נפקין, כחדא או״א,
 היו״ד, מן אבא בו, רמוזין ס״ג של א׳ בשם
 זי״נ, להזרעת עתד. ואמנם אל״ף. מן ואמא

 שזה רק זו, בבחי׳ יהיר, שלא מוכרח, הוא
 עתד, ס״ג שם הועיל א“י ולכן מזה, גדול יהיה

 ששמשו מד, עיקר אך ב) לבד, למעבר רק
 לעולם, הטפד, בא שמשם ע״ב, שם הוא כאן,

 אך זו״ן. שירש שהם וב״ן, מ״ה משם ואח״כ
 זו״נ, אך לבד. ס״ג משם יצאו שנ-הם או״א
כאי״א. שוין אינם לכן וב״ן, מ״ה שמות מב׳

 שם שהוא ידעת כבר הטפה, סוד אמנם
 כלולה הזי הטפה והנה חב״ד, סוד שה־א יה״ו,

 יה״ו וג״פ ב״ן, מ״ה ע״ב של יה״ו מג׳
 ס״ג. שם נרמז בזה גם כי הרי ס״ג, גימטריא

 בג״ר, למעלה הוא ע״ב, של יה״ו שם ואמנם
 (עלמא סוד וד,וא ג) נ״ז, גימטריא והוא

 בריש הנזכר עלמין, תלתא מד,נהו תניינא)
עלמין. נ״ז הוא הב׳ שעולם נשא, אדרא

 נ״ז ועם ט״ל, גימטריא מ״ה, של ויה״ו
 הג׳, עולם כמספר צ״ו, גימטריא הוא הראשון

 נעלם הראשון, יה״ו אמנם עלמין. צ״ו שהוא
 אח״כ אמצעית. בג׳ שהוא מ״ה, של ב׳ ביה׳ץ
 האחרון יד,״ו בשם ומתלבשים אלו, יורדין
 אחרונות, בג׳ וד,וא מ״ב, גימטריא שהוא דב״ן,

 החכמה של היסוד שהוא בחיך יורדין ואז
הגדון. אל נותנם וד,וא כנ״ל,

 ביה״ו מתלבשים שכולם לפי ואמנם
 מ״ב הטפד, נקרא לכן מ״ב, שהוא האחרון,

 התחתון, שד,וא בו, מתלבשים כולם כי זווגים,
 כי החכמה, בסוד הרמוז הח״ך, ענין וזהו

 ד) סוד הם הב״ח ולעולם כח, הם חיך אותיות
גימטריא אותיות י״ד עם הח״ך כי כנודע מ״ב,

מקומות ומראה הגהות
דן לעשות וב״ן למ״ד, פ״ז. ענף סמ״ס עם בע״ת נתבאר זה פרק ש)  (כת״י). ז
(כת״י). וי׳ו היי יו׳׳ד ג) ס׳׳ד: ט׳׳ז: נדד, ת)
שלח פרשת קע״ד, דף הפסוקים שער עי׳ ד) קצ״ז דף במבו״ש ועי׳ דא״א, והיד גרון נ׳׳א א)
ג0 דרך דע״ב הספה שעברד, נ״א ב) י״ד. סימן ודדד, '



רלד.כ׳ פר? וזו״ן או״א הולדת שער ם״ז שער או״א היפל ד׳ היכל

 נדב. העולה האחרון. יה״ו אל רמז וזהו פ״ב.
 והוא קל״ח. גימטריא מ״ב, עם צ״ו וכשתחבר

 חק״ל סוד והוא עמו. ה׳ הלק ה) כי סוד,
 בג׳ הג׳, יר.״ו כל יורדין עתה כי תםוחין.

 תפוחין. חק״ל בסוד נשלם ואז אחרונות,
 שם של ירדו עמהן תחבר אם אמנם׳ (קדישין)

 (שם) גימסריא כולם׳ יהיה מ״ח, העולה ס״ג.
 מקום, (רבוע) העולה (בהכאה) הד״ה). של

אתי. מקום הנר. וז״ם,

ב פרק

 מציאת ביארנו כבר כי לענין, ונחזור ו)
 העליון פר. בזווג לגרון. מהחיד שיורד המ״ב,

 גיכ״ק אותיות והנד. זדן. להוציא א״א. של
 העולין ירדו, הג׳ אל רומזים וד.ם בחיך, הם

 המלד- ועם אותיות. הד׳ עם גיכ׳׳ק כי חק״ל,
 שעולה מ״ד, טפת כאן והרי חק׳׳ל. גימטריא הכל
 מלמעלד^ יורדת טפד. שאין ידע̂ו וכבר מ״ב.
 כנגדד» (למעלה) מלמטה עולד. טפיים שאין

 ידעת כבר כי והענין, הגרון. של מ״נ סוד וד.ם
 וד.גרץ או״א. לראש כתר נעשד. א״א, מגרח כי

 מוכרח הוא וד.נד. דא״א. בינד. שד.וא עתT כבר
 ושניהן לאימא. ואחד לאבא. א׳ בחי׳: ב׳ שיד.יו

 מבינו! היותן על המורים אד.י״̂ד של שמות ב׳
 מד. כל כי אד.י״ד.. אשר אד.י״ד. ח״ם דא״א.
 יצירה ענץ שי.ודיעו הוא למשד., הקב״ה שאמר
 ויקרא בזוד.ר כמבואר סופה. ועד מתחלתו דז״א,
 אבא, בסוד הא׳ האד.י״י. כי הענין, וזד.ו די״א,
 אותיות (ד.ם) ואשר אמא. בסוד הב׳ .rואד,י

 כי לד.וחת, אד.י״ד» שמות ב׳ באמצע ראש,
 שהוא הנ״ל, אד.י״ד. לב׳ ראש נעשה זד., גרון

 הב׳ באמצע אשר מלח הושם ולכן או״א.
ראש. אותיות אשר כי ..rאד.י

 ואשר לזכר, הוא ראש כי ידעת, וכבר
 הגרון, מן שניד.ם שאו״א לפי אד לנקבד» הוא

 ושניהן אשר, נקראין שניהן לכן הבינר״ שהוא
הגתן בבחי׳ שעתה לפי אמנם אהי״ה, נקראין

 ב׳ שיעלו הוברח לכן או״̂ז בחינת ב׳ יש
 ירדו שהוא אחד, ט«ז ירד החיך מן כי טפין.
 אהי״̂ז ב׳ שהם טפות, ב׳ עולין ומלמטד. אחד,

 הם אהי״ד. ב׳ כי נמצא ירדו, גי׳) אד.י״ה (כי
טפורנ ב׳ wn ירדו, ב׳

 הי׳׳ם שמן כמו לדעת,(וד,נד.) צריך ועתר.
 ביד,״ו מלובשים וד.ם יה״ו, ב׳ ירדו החיך, של

 והם הגרון, מן כפלים יעלו עתה כן האחרון,
 ואמנם לבד. .rאד,י בב׳ וכוללים אד.י״ד״ ר

 בג׳ שביארנו כמו הוא אהי״ה, הר אלו מציאות
 ב׳ כי ידדו, ג׳) בחי׳ הם ואמנם (נ״א שמות

 ושניהן דאמא, וג״ר דאבא בג״ר הם .rאד.י
 דאבא אמצעיות בג׳ ואח״ב יודי״ן. במילוי
 כך ואחר דאלפי״ן. אד.י״ד. ב׳ הם דאמא. ושלש
 דד.הי״ן. אד.י״ה הם דאמא, וג״ת דאבא בג״ת

 ,״וTO נכללין כולן שלמעלה וכמו אהי׳׳ד.. ר היי
 לא pול אד.י״̂ו בב׳ נכללו עתר. כן האחרון,

 כי באמת אבל אד.י״ד״ ב׳ רק בכתוב. נזכר
 ביודי״ן, אהי״ד.: אשר אד״י״ד. נקרא הם ג״ס

 בחי׳ אשר נקרא בג״ר כי באלפי״ן. בהד.י״ן,
 ב׳ אמצעיות וג׳ חר׳ב. הם אהי״ד. וב׳ כתר,

 אחרונות וג׳ בת״ת. ואשר חו״ג, חם אהי״ה
 הת״ת כי ביסוד. ואשר בנ״ה, אד.י״ד. ב׳ הם

 כולם אך כנודע. אשר, נקראו שגיד.ן ויסוד
 יודי״ן, של העליונים אהיד. אשר באהיד. נכללו

 הוא ביה״ו אך למעלה, מלמטה עולין אלו כי
 ההי״ן, של האחרון ביה״ו שנכללין להיפך.

למטה. מלמעלד. שיורדין
 האדד״ה שכל שאמרתי, במד, תטעד, ואל

 של בגרון הם כמם כי ואמ׳̂ז באבא הם הללו
 שמן לפי כי לומר, הכוונה אך עצמו, זר׳א

 א״כ או״א. לד.מיא כח בו היה הזה, הגרון
 אדא. בערך בחינות ב׳ בו שיד.יו מוכרח הוא

 אזוי״ד״ ב׳ רק הזכיר לא הכתוב כי ונמצא,
 הזכר שמן נמצא. ועתה שם נכללין השאר שכל
 ב׳ שהם ב׳, כנגדו ועולין א׳׳ ירדו, טפת יורד

 יש הנ״ל. שבידדו וכמו אר.^.. אשר אהי״ה
גי׳ הוא ההי״ן, במילוי הוא כי הנ״ל, מ״ב בו

מקומות ומראה הגהות
פ״ה ענף פנד׳ס עט בע״ה נתבאר m פרק ו) ר״נ דף האזינו פרשת הפסוקים שער עי׳ ו)

ההמשך. כל ק״א אות p י׳ חלק בתע״ם ועי׳



ג׳ כ׳ פרק וזו״ן או״א הולדת שער ט״ז שער או״א היכל ד׳ היכלרלו

 הנוק׳ שהוא הגרון מן יצאו מכהו לכן פ״ב,
 לאבא, א׳ מ״ב, גי' שהם הג״ל, אהי״ה ב״פ
לאמא. וא׳

 אהי״ה ב׳ יצאו איך תבין, בזה גם ועתה,
 הזכר של יה״ו כי הזכר, של א׳ מיה׳׳ו בנוק׳,
 העולין אהי׳׳ה, ב׳ בנוק׳ נתהווה מ״ב, העולה

 שיצאו או״א, לצורך והטעם זה. והבן מ״ב
 יה״ו, של א׳ טפה גדולה שכ״כ נמצא, משם.

 שטפת כמו כי תראה, גם אהי״ה. של כשנים
 (כך) ס״ג, גימטריא שהם יה״ו, ג׳ הם יה״ו,

 ו׳ הם כי טיפות, ב' כנגד ב׳, הם באהי״ה
ס״ג. שמות ב׳ והם אהי״ה,

זו״ן, הולדת מציאת בכתוב נרמז והנה
 השתהות שהוא עיבורו, נזכר אז הולדתו ואחר
 עם הולד כל ואז חדשים, ט׳ אמו במעי הולד
 בשם כולו נקרא ונקבה, מזכר נעשה היותו

 כי בפסוק, הנכתב הג׳ אהי״ה וז״ם הנוקבא.
 אהי״ה, בשם עתה נקרא הנ״ל, הז״א מציאות כל

 ניכר אז ויצא, שנולד ואחר בינה, במעי להיותו
 ז) הב׳ בפסוק כנזכר יהו״ה, ונקרא מציאותו,

עצמו.
 היה הא', שביה״ו כמו כי לענין, ונחזור

 יהיו הללו, אהי״ה שבב׳ צריך כן מ״ב, כחי׳
 וי׳ אהי״ה, של אותיות ד׳ כי והוא מ״ב, ב״פ
 הם המילוי, מילוי של הכ״ח ועם המילוי, של

 סוד הם ואלו אהי״ה. בב׳ מ״ב, ב״פ הרי מ׳׳ב.
 כי ח) בראשית, בפרשה הנזכר זווגים, המ״ב

 ב״פ) והם (מ״ב ב״פ כפולים, הם זווגים פ״ב
 אלו וכל אהי״ה, שמות מב׳ והם הנ״ל, מ״ב
 מזריע ושם א״א, של ליסוד למטה אח״כ ירדו
מזווג היורדין זווגים, במ״ב קדישא ברית ההוא

 אשר מ״ב הב׳ והנה הנ״ל, וגרון חיך של עליון
 של אותיות ד׳ סוד הם הגרון, של אהי״ה בב׳

 ב״פ פ״ד, גימטריא שהם גרון, של אחע״ה
(פ״ד). הם מ״ב

ג פרק

 ג׳ איך בארנו, כבר כי לענין, ונחזור ט)
 יודי״ן במילוי למעלה א' באו״א, הם אדי״ה
 וא׳ אלפי״ן, במילוי אמצעיות בג׳ וא׳ בג״ר,
 מ״ב ג׳ כי בארנו, וגם ההי״ן. במילוי בג״ת
 נחלק אח״כ אשר הזכר, של מיה״ו א׳, הם:
 אחרים, מ״ב וב׳ מ״ב. ג״כ שהם אהי״ה, לב׳
 באהי״ה כי ואלפי״ן. דיודי״ן אהי״ה בב׳ הם
כנודע. אתוון, מ״ב במילוי אין דההי״ן, הג׳

 נעשה ממנו הזכר, של הא׳ המ״ב ואמנם
 נעשה דאמא, ומאהי״ה דז״א. לובן שהוא החלב,

 כמספר הם וחלב, דם והנה אודם. שהוא הדם,
 סלקי. לגבוה לעולם ודם חלב ולכן מ״ב. ב״פ

 בג׳ שהוא הב׳, מ״ב שהוא הב׳, האהי״ה אמנם
 אחר ושם האשה, של דדים במקום אמצעיות,

 חלב. להיות העליון הדם חוזר הולד לידת
 מ״א, ג״פ גימטריא הם ודם, וחלב חלב והנה
 כ) מ״א ג״פ סוד והם י) ב׳) פחות מ״ב ;נ״א
 שאין ל) (דההי״ן) אהי״ה, של מ״ב) ב״פ (נ״א
 לכן כי כנ״ל, מילוי של אותיות מ״א רק בהם

אותיות. מ״א רק בה אין כי א״ם, בינה נקרא
 יורד הוא האמת, כפי הדם סוד והנה

 נעשה ושם דג״ת, ההי״ן של באהי״ה למטה
 שהם ג״ת, של באחוריים נעשה אז כי מ) הדם

ד״ם. הוא ושם מ״ד, העולה אהי״ה, של רבוע

ובשער ״ד
(כת״י). עצמו ל״ג נ״א ז)

 פרק ומ״ד ם״ן בשער עי ח)
בראשית. תחלת רשב״י מאמרי

פ״ט. ענף פמ״ס עם בע״ח נתבאר זד, פרק ס)
 פחות מ״ב ג״פ גימסריא הם הגירסא היא כך י)

 שמות הב׳ מבהי׳ הוא) שחסר הב׳ (ר״ל וד.ם שנים.
 רק מלואם ובמילוי ובמלואם בפשופם שאין אהי״ה

 וד,וא כר אם בינה נקרא לכן כי אותיות מ״א מ״א
(הרשב״ח). דרצ״ב הקדמות משער

מקומות ומדאה הגהות
 ן שא אהי״ה מילוי של ר״א פעמים ב׳ כ)

וכת״י). בהם

א׳ בכל שאין שבנקבה אהי״ד. בב׳ והחסרון ל)
 בגימטריא שלם הוא היה״ו אך אותיות. מ״א רק

(כת״י). מ״ב

 נ׳ של באחוריים ששם לפי הדם צ״ל מ)
 הקדמות בשער הוא וכן כו׳ רבוע הוא שם תחתונות

(כת״י). שם



רלזג׳ פיק ו«ויץ או״» הולדמ עער מ׳׳ז «ער או״א היכל ד׳ היכל

 ואל^״ן, דיודיץ הראשוניס אדוי״ה נ׳ אמנם
 זדי, ידז־ ודי אל״ף כזה; ש״ד׳ גימטריא הם

וגעשו מתמים ומהם ה״א, יו״ד ה״א אל״ף
למקום דיודי׳ץ אהי״ה שיורד והדדים, שדים

 ההזד» מד בת״ת שמקומו דאלפי״ן. אהי״ה
 ודדים. שדים ונעשו שניהם, מתהברים ושם
 עולה דם, נ) העולה האהרון אהי״ה גם ואז

 ונעשה מתהלף ושם דאלפין, באהי״ה למעלה
שנולד. אחר הולד לינק הלב,

 דא הולד, יעירת ם) מציאות אהד והנה
 דההי׳ץ, אהי״ה שהוא ע) א׳, אהי״ה בבהי׳ היה

שלחני אהיה תאמר כה כפסוק, הרמוז
מילד ההי״ן של ם) אהי״ה והנה אליכם.
 אהי״ד. גב׳ אד אותיות, כ״ד, רק בו אין המילוי,
 תאמר כ״ה וז״ם כ״ז, הם ואלסי״ן. דיודי״ן

 רק בו אין זה בשם בי אליכם, שלחני אהיה
 וכשתסיר שלו, דמילד במילוי אותיות כ״ה
 כ״א ישארו עצמן, השורש אותיות ד׳ מד,ם

 אהי״ה הב׳ אמנם אהי״ה. גימטריא אותיוו^
 סוד הוא אחת, בכל אותיות כ״ז בהם שיש
 אותיות ה׳ עם בית׳׳א, דאלפא אתוון כ״ב

כנודע. בבינה, הם אותיות שכל מנצפ״ד,

 דא״א, פה של העלית זווג נתבאר והרי
^ ממ״ב כלולה זדן, טפת להוציא ת  שהם ז

 הנ״ל, אתוון מ״ב ב״ם שבהם הג״ל, אהי״ה ב׳
 ליתנה דא״א, היסוד אל אח״כ נמשכו ומאלו

 היסוד, שליש הוא אשר עטרא, שהוא במלכות,
 היה לא זה זתג ואמנם דא״א, מלכות הוא ושם

j נה״י שנתעלה אלא לבדו, בא״א n n (צ

 אשר שלו, בחג״ת ונכלל באדא) (ונתלבש
 באלו, אלו נכללו אז אותו, מלבישין הם האו״א
 ג׳ והיו מה״י) חג״ת (ג״א בחג״ת, ד.נד,״י
 אל הלבוש בסוד הז״א יצא ■ואז בג׳, כלילין

 הוא זה הזתג עיקר כי ונמצא דא״א. נה״י
 מבואר, הרי או״א, באמצעות שהיו רק א״א, של
 כלילת ג׳ היו עצמו, א״א של הנה״י גם כי

 הדא גם ואז העליונים, החג״ת בתון• בג׳,
בג׳. כליל ג׳ ג״כ עד״ז יצא

 נשמת הם א״א, של הנודי הלא כי פי׳
 ג׳ הוא ק) הנצח. כי ז״א, של הט׳ כל אל

 pו חודן. ימין, קו שהוא דז״א, ג״פ של פרקין
 בקו היסוד, וכן בג״ד- שמאלי, בקו ההוד,

 שימשכו היה, הראוי מן אמנם דת״י. האמצעי,
א, נה״י ר) הג׳ מאלו ח״א הט״ס כל  רק סד

 בג׳ כלולים הם א״א, של נה״י שגם לפי
 כלולים שהם ר. והיו דא״א, חג״ת שהם אחרים

 כדוגמא יצא הדא גם לכן דא״א, ג׳ גו ג־
 נעשה זה וכל 4לבח ו״ק ג׳, גו ג׳ דא״א,
הזוו.ב סוד הוא שם כי התמנד״ במעי

 ש) ביש״ם עלאץ חדב נתלבשו כי והענת,
 ונה״י החג״ת בתוכם (שם) ונכללו ותבונד-

 כי והםעם, ח״א. העיבור היה ושם א״א, של
 החזה מן והתבונה החזה, עד התפשטותה בינה

 והרחם האשד״ דייית בית מקום והנה ולמטר״
 התבמה, מקום ששם מהחזה, למטה הוא שלד״

 בתבונה, הוא הזה, ההריון איד מבואר, הרי
הכנים. אם נק׳ היא pל

 למקוטעים ז״א, של זה עיבור ת) אמנם
כמו מעט, מעזות (א) חדעזים ז׳ שהם היה,

השמש
א׳ עיבור הם: עיבודים מעי ד׳ הנה בי פ״ב בי צ״ע, נ״ב, ע״ב) דל״ג תו״ח (עיין (א)

והוא באן, הנזכר הזה עיבור והוא בחיצונעת, בכמה כמבואר חדש, י״ב זמנו העיבור זה
ממנו שלו, בהג״ת דא״א נה״י שנכללו ע״י כ״ח שער העיבוריט בשער ובפרט מקומוו^

מ^ומוונ ומראוז מגמות
1דא״א מוסיף ג״א ק) (כת״י). קס״ו דף הקדמות שער עי׳ ג)
(כת״י). הג׳ ל״ג נ״א ר) (ידו) וגר עירת מציאת שכל כמן וד,נה ג״א ם)
אניד ושער ח׳ פרק או״א שער עי׳ ש) (ה״ו). האתית נ״א ע)
ד׳. סרק כר(זדו). שמילוי ההי״ן של אהי״ה וזהו נ״א פ)
פי״ו ה״א ש״ה שעריזס מבוא עי׳ ת) גאו״א תתלבש מאו״א למסה שהיה ג״א צ)



ד׳ ג׳ פרק וזו״ו או״א הולדת שער ט״ז שער או״א היכל ד׳ היכלרלח

 וכמה וזרח, ופרץ ושמואל משה שנולד
צדיקים.

ונכפל נגדל א׳ שכל ביארנו, הלא ואמנם,
עתה נעריך אמנם ר, נעשה מג׳ כי כפליים,
הוא היסוד, עטרת סוד הלא כי אלו, ערכים
 המלכות. סוד והוא היסוד, של שיעור שליש
 דא״א, ולמטה מטבור הוא ז״א, שיעור אמנם

 היה א״א, כראש שיעורם היה אם או״א כי
 ז״א וכמו בז״א, לאה כמו החזה. עד סופם

 מתחילין או״א אך מההזה, שיוצא בוובונה,
 ב' בסוף למטה, הוא סיומם לכן דא״א, מהגרון
 אין כי נמצא, הטבור. שהוא הת״ת׳ של שלישי

ת ת״ ב ^ וכנגד לבד, שליש רק א״א, של א״
 לוקח כנגדו דא״א, מת״ת לוקח שהוא זה שליש

 סוד שהוא דא״א, היסוד מן א׳ שליש המלכות,
העטרה.

 לו שיש נמצא בז״א, כ״ז כשנעריך והנה,
 ג׳ הרי מהיסוד, וב״ש מת״ת, א׳ שליש לז״א,

 המדה וזאת שלימה, א׳ מדה ככנין שלישים,
 ויסוד ת״ת מדות ב׳ ונעשה כפלים, עד גדלה

 מדות, ב׳ כאן הרי שלישים, ו' שבהם ז״א, של
 נעשה מנצח כי כפלים, הגדיל אחד כל נ״ה וגם
 אחרות, ב׳ ומהוד ונצח. חסד והם מדות, ב׳

 הראשונים וב׳ מדות, ד׳ הרי והוד. גבורה והם
 שהוא היסוד שליש והנה ו׳, הרי ויסוד, ת״ת

 ב׳ ונעשית גדלה, היא גם המלכות, של העטרה
 ז' הכל הרי שליש, פחות מדד, הרי שלישים,

 לד, היולדת כל ז״ס ולכן שליש, פחות מדות
שלמים, ז׳ שאינן למקוטעין, יולדת

 כלולים ג׳ רק היו לא הלא כי תשאל, ואם
 ר. לד,יות ראוי וד,יד, ז׳, עתה הם ואיך בג׳,

 אותו גם כי ידעת, שכבר לפי שאלה, אינה זו
 עם נתחבר היסוד) שצ״ל (נ׳׳ל ת״ת, שליש
 העליונים, שלישים ב׳ שהוא עליון, הת״ת שאר
 בפ״ע, מדה שאינה להיות אך הגדיל, היא וגם
 כלילן ג׳ רק נזכר ואינו בשם, עולה אינה ׳־כן
 חדשים, ד של זה עצמו חשבון ואמנם בג׳,
 וד,וא שלימות, (ב) חדשים ט' בחי' ג״כ הוא

/ ונעשו כפליים, שגדלו נ״ה כ־סנעריך  ות״ת ר
שאין שאע״ם ר. הרי ב', ונעשה ג״כ, נגדל

בפ״ע, למדה נחשב עכ״ז שליש, רק בת״ת
ואינו בפ״ע, מדה ת״ת שהיא שרשו להיות
 בפ״ע, למדד, אותו מונין אנו ולכן השאר. בכלל
 הם נ״ד״ הד׳ ועם ב׳, הרי כפלים, גדל והנה

 לבדה, היסוד שלישי ב׳ שהם אף היסוד, גם ו.
 למדד, אותד, מונין אנו כ״ז עם ז״א, של שהם

כפליים, גדל והנה בת״ת. הנ״ל לטעם בפ״ע,
 של ועטרה ח׳, הרי והו׳ מדות, ב׳ הוא הרי

חדשים. תשעה הרי המלכות,

ד פרק

נה״י, בחי׳ כל לעולם כי ביארנו, כבר א)
 לבר הם ולכן עיקרין, ואינם תוספת, סוד הם

 אינו דעתיק עלאה שמרישא לפי וד,טעם מגופא.
 נמצא, א״כ שבו, ז״ת אם כי בא״א, מלובש

 והג״ת שבו, ראשונות לז׳ רק לא״א, קיום שאין
תוספת, בסוד רק לבא, יכולין אינן נה״י, שהם

השמש
 דמוחין הב׳, עיבור היה ואח״כ חדש. י״ב היה

 להם, טפל וא״א אר׳א, ע״י היה וזה החיצוניות,
 הפנימיות, א׳ עיבור היד, יאח״כ ט״ח. היה וזמנו

 שלו, חג״ת דא״א נה״י שנכללו ע״י היד, וזה
 וזמנו או״א, התלבשות ע״י ולא בחב״ד, וחג״ת

 המוחין הב׳ עיבור היה ואח״כ ט״ח. היד,
 המתלבשות דעתיק, ז״ת ע״י היד, וזה הפנימיות,

חדשים. ו׳ היה וזמנו דא״א, גולגלתא תיקוני בז׳

 הוא חדשים, השבעה העיבור בי מבואר, הרי
 ז״ת ע״י הנעשה דפנימיות, דמוחין שני דעיבור
 התכללות ידי על הנעשה העיבור אבל דעתיק,

 העיבור הוא כאן, כנזכר שלו בחג״ת דא״א נה״י
וצ״ע. חדש, י״ב שזמנו החיצוניות, ראשון

 לא נ״ב, ע״א) דמ״ב דב״ש (עיין (ב)
שייכות ימה אלו, חדשים לתשעה טעם ידעתי

מקומות ומראה הגהות
רנ״ג דף האדר״ז על רשב״י מאמרי בשער ועי' צ'. ענף סמיס עם בע״ח נתבאר זד, סרק א)



ס די פר? וזדן או״א חולדת פוער פריז פוער או״א היכל ד׳ היכל ל ר

 העליון במציאות וקיום עיקר להם אין כי
 Jהאצילוו כל וכעד״ז ממנו,

 להמשיד רוצץ כשאנו כמו כי דע״ גם *
 כדי חו״ב״ בץ זווג עושין אנו לז״א. נה״י

 נתוספים זה כח ע״י ואז לז״א״ מוחין שיתנו
 להם להיות או״א גם כנודע״ ב) נה״י״ לו

 כמו כי א״א״ לזווג תחלה צריכין הם נה״י״
 והמרכו או״א״ זווג ע״י נאצלו שזו״ן שתמצא

 הוצרך כי כאו״א, היה כן עיבור״ בסוד להיות
 כיצד, הזווג ושם דא״א״ שבערי עליון זווג להם
 והם שלדי״ הה״ג p מ״נ״ מעלה שבגרון בינה

 א״א״ בשער נתבאר כבר כי אחע״די״ אותיות
 הם אלו ואותיות בגרון״ עומדת הבינה כי

 שהוא ור״חיד שבדי. ה״ג ודים הגרון״ אותיות
 גיכ״ק. אותמת ה״ח״ מ״ד. מוריד הוא חכמדי,

 הלשון המכריע. דעת״ ע״י יחד״ ונזדווגו
הלשון. ברית סוד שביניהן׳
 ומיא אשא רצ״רי״ באדר״ז נרמז זה וסוד
 רברבן. ממלל לישן ע״י בציורד״ ויאן מתקנין,

 (ח״ג חדב״ סוד הם ומים״ אש כי ידעת, וכבר
 ה״ג מצד אהע״ה אותיות כי ג) נמצא, כצ״ל)
 מ״ב והם מ״ב״ ב״ם סוד פ״ד״ עולין ודים בינרי,
 זווגים מ״ב כי ד״ט, בראשית פ׳ הנזכר זווגים

 זרעא מ״ם אחע״ה, אותיות והם פ״ד, דים
זווגים. במ״ב דאזדרעא
 בכל נמצא שבפה, דיזדי ריזווג סוד ודינדי

 בין באדאי בין בא״אי בין אצילות, מציאות
 הזווג, אל דיקודמין נשיקין בסוד ודים בזדני
 וז״ס הנוקבא, היא המעוררת מתחלה כי ודיבן

 בעוד לאלתר ה״ד כתובות, במסכת הנרמז
כי אלודי, אהזרי מבשרי כי פיה, לתוך שדירוק

 הרוק מתמצה בדיברה באשתו, מזדווג כשאדם
 נמצא בגנד״ הנזכר הזווג סימן וז״ס פיהננ בתוך

מאד. רוחני זווג דים הנשיקץ כי
 הי תו״ן] ואדא א״א [בין הפרש, יש אך
 רק נמצאים אינס pול א׳י בפרי הזווג בא״א,

 הם חרץ, באדא אך גיכ״ק. אחע״ה הארות, ב׳
 ום״נ ס״ד. בזכרים ומ״ד, מ״נ בסוד פיות״ ב׳

 רחוץ, ד׳ בסוד כפולים״ דים הנשיקץ כי בנקבות.
 אותיות ד׳ ודים קמ״ו, תרומה פ׳ בזודיר הנזכר
 דהיו הזדי, הנעלם גדול סוד ודיבן אריבדי,

ללבושך. כבושים
 למעלה הוא רדל״א כי עת״T כבר הגרי כי

 דלאו ס״ס, סוד הם ותחתיו האצילות, מכל
 ט״ם סוד והם רוחין, אינון ולאו נריודין, אינון

 כמ״ש האצילות בכל המתפשטים דא״א, מקורית
 המלכות״ סוד בא״א, מצינו לא ודינה במ״א.
 וזו״ני או״א שדים השאר כל נאצלו איך ואע

 דא״א מחסד כי ענו״T כבר כי הענין, סוד אך
 נתדיודי דא״א, ומנבורדי דאבא. מוחין נתדיוודי

 פדדי דא״א, דכורא צד כי והענין, דאמא. מוחין
 נוקבאי שבו ב״ן וצד דכורא. בימין הוא שבו,
 א׳ זווגים, ב׳ בו יש והנדי שמאל. צד הוא

 בסוד והב׳״ וגיכ״ק. אחע״די שלו, די»*י בסוד
 ונוקבא, מזכר מב׳״ כלול הוא גם כי שלו, יסוד
 שבו, נקבות צד עם מזדויג שבו, זכרות וצד

 זווג לדים הספיק או״א, ד) להוליד כדי ודינה
כנ״ל. הפה זווג ודיוא הנשיקין

הוא, די) זה מזווג או״א יצאו איך ואמנם
 זה, זווג הוצרך לא כי לעיל, נתבאר כבר כי
 הספיק לכן לבד, שלדים ונדי״י מוחין לצורך רק

נכללין הם או״א תמיד הלא כי הפדי, זווג להם

השמש
 נדב״ העיבודים בשער שם ועיין חדשים. י״ב הוא דט׳ עיבוד כי העיבור, בזה לדים יש

 זה, בסרק שכתב ואע״ע חדשים, הי״ב טעם שנכללו ע״י ודייה דפנימיות״ ראשץ דעיבור
 כתבתי כבר חדשים, ד הוא זה עיבור שז^ ולפיכך שלו, בחב״ד וחג״ת בחג״ת, דא״א נה״י
 שייכות לדים אין חדשים הס׳ כן ואם שצ״ע, זד. אבל ספירח^ דיתשעדי כנגד ט׳״ זמנו הירי

jn העיבור, בזה שזמנו דחיצמיות, ראשון עיבוד הוא העיבור n

מל,ומות ומראח וזגחות
 ח׳. פרק הגסירה שער עי׳ ד) י״ד. דרוש זמ״ן מדרושי ב׳ דרוש הפונות בשער עי׳ ג)
npm.> רנ״ג ח• רשב״י מאמרי בשער עי׳ ה) מ״ד שער עי׳ ג) פ״ח. הנסירה ובשער

ק״ט עד ק״ד מאות י׳׳ד הלק תע״סק״ג אות י״ד חלק תע״ם *



ה׳ ד׳ פרק וזו״ו או״א הולדת שער ט״ז שער או״א היכל ד׳ היכלרמ

 תליין הלא כי ת״ד, (די״ג) ח׳ תי?מ במזלא׳
 והוא, א׳, הפרש יש והנה מבורא. עד בשקולא

 הסירים רק שלימים, או״א אין לפעמים כי
 כאשר אך במזלא, דאתכלילו אע״פ נינה״י,
 כל נעשו אז דא״א, הפה של הזה הזווג נעשה

 לתיקון ח׳ תיקון בין העומדין הד׳, של התקונים
 אר׳א, בהם ונכללין יחד, נתחברו וכולם י׳׳ג,

 דילהון, גולגלת סוד הגרון כי ידעת, כבר כי
 הגרון אז ראשו, כשכופח באדם תביט אם והנה

 כשזוקף אך הראש. לחיי בסיום ונכלל מכוסה,
 דפה עליון וכשהזווג הגרון, מתראה אז ראשו,
 למטה יורד אז נשיקין, בסוד נעשה דא״א
נכלל ואז ראש, כפיפת בסוד הפה, מסיום
דאו״א ראש סוד והוא ממש, בהם הגרון
 ז״א, בראש שנכללו דאו״א, נה״י עד ויורד

תיקון מזלות, ב׳ שבין תקונים, הד׳ אלו גם
 דאו״א, ברישא ונכללים מתחברים הם וי״ג, ח׳

 אותו ובעבור מוחין שם ונעשים הגרון, שהוא
 אר׳א, גוף מתארך מכחם אז המתרבה שפע
 דא״א, מת״ת ו) הג׳ החלק אותו כי שלהם, ונה״י

 ב׳ שנעשו הת״ת, חלקי מב׳ (שם) שנשאר
 לאבא, הגוף חלק ממנו נעשה לאו״א, דעות
 חג״ת, כוללת לאמא, הגוף וחלק חג״ת, כולל

 ג׳ נעשין השפע, ז) ומרבוי הגוף. סוד חה
לאמא. ונה״י לאבא, נה״י אחרים,

 לצורך הוא דפה, זה זווג כי נמצא, והנה
ונה״י למוחין רק עצמן, לצורך ואינו אר׳א,

 נחתי דיקנא, המזלות ב׳ כי והטעם, שלהם.
 יש ובאחור פנים, מצד טבורא, עד בשקולא

 עד אחור דרך היורדין הראש, שערות המשך
 נעשין דשערות האורות ומאותן ז״א, ראש

 מציאת בנתיים, שם שיעשה בהכרח כי אדא.
 דדיקנא, אלו: שערות מיני ב׳ ע״י א׳, אור

 ואחור. פנים דמקיף הגדול, אורם מצד ודרישא,
לבד. הפה זווג להם הספיק ולכן

כלל, מציאות שום להם אין זו״נ, אך
 בעיבור ממש, מציאותו להאציל הוצרך ולכן

 זווג הוצרך ונה׳׳י מוחין לו לעשות וכדי א׳.
באו״א. משא״כ ר׳,

 דיבור כל ח) רז״ל סוד תבין בכאן והנה
 הלא כי א׳, מלאך נברא הקב״ה, מפי שיצא

 שכינו לרז״ל, מציגו לכן ממש. זווג סוד הוא
 בשוק מדברת ראוה ט) דיבור. בלשון הזווג,
 אכילה, בלשון הזווג נקרא זה מטעם ולכן

 שב לפי כי לענין, ונחזור פיה. ומחתה אכלה
 והי״ג דיודי״ן, הוי״ה הח׳ והי״ג, הח׳ מזלות
 מצדן לכן במקומו, כנזכר י) דההי״ן אהי״ה

 והדעת אהי״ה, והב׳ הוי״ה, הא׳ או״א, הם
והבן. יאההויה״ה המזווגן,

ה פרק

זווגים, מיני ב׳ היה ז״א, בהולדת אמנם כ)
 שהוא הא׳ הזווג כי גדול, הפרש ביניהם רש
 ע״י אלא אינו ז״א, מציאות אותו להמציא כדי

 הוא הב׳, הזווג אך האצילות. כל שמכחו א״א,
מוחין. להם לעשות באו״א,

 מטבורא א״א מלביש ז״א הלא כי והענין,
 א״א, מתלבש ובתוכו ת״ת, חצי שהוא דלבא,

 הת״ת, ל) חצי מאותו והנה שבו. יסוד סיום עד
 נעשין שלו, מוחין ג׳ אך שלו, גלגלתא נעשה
 פ׳ בתוספתא הרומז וז״ם מ) דא״א. מנה״י
 כו׳, דכיא אוירא אשתכח לא עד ד״ן, בשלח

 א׳, לז״א: היה בחי׳ ג׳ כי הודעתיך, כבר כי
 והם לבד, ג׳ זעירא, ו׳ היה אז כי אמא, במעי
 אמא, במעי למעלה נתעלו הג׳ כי דז״א, נה״י
 שכבר פי׳, בג׳. כלילן ג׳ רק היה לא ושם

 דלבא, טבורא עד שיעורם או״א כי הודעתיך,
 אלו נתעלו כאשר ואז דא״א, חג״ת כללות והם
דחג״ת בג׳ נכללו באו״א, למעלה נה״י, הג׳

ת מקומות ומראה הגהו
 פ״ב העבירים ובשער ו׳ פרק לקמן עי׳ ו)
י״ד. פרק ום״ן מ״ד ובשער פ״ו הנסירה ובשער
 האדר״ז בפירוש רשב״י מאמרי בשער עי׳ ז)

רג״ב דף
י״ד. חגיגח ח)

י1
ייג. כתובות ט)
 ר. פרק לקמן עי׳ דיודי׳׳ן נ״א י)
 צ׳א. ענף פמ״ם עם בע״ח נתבאר זה פרק כ)
 וז׳. ס״ה א״א שער עי׳ ל)
רצ״ט דף הקדמות שער עי׳ פ)



ח׳ וזו״ז או״א חולדת פוער ט״ז פוער »דא היכל ד׳ חיעל »פרג מ ד

 מג׳ אלו pול בג׳, כלילן ג׳ ת״ם א״א, של
 4מג״ו הם גדולה ר כי כנודע זעירא, ר ז!ם

 ונעשו אלו, הםיפין נתארכו העיבור בסוד ושם
 ג׳ הבינה מסוד אמא מעי תון• בהיותו לז״א

 עד מחסד דק, כלול לחח, אr ואז אחרים,
 ב׳ מענץ באדרזא ם״ש תבץ ובזה היסוד.
^ עטרין א ען jinn שהם נ) ד  כי זד- וז

באדא. מקומם שם
 דא״זא ב׳ הזווג סוד הנה כי לענין, ונחזור

 זכר ושמאל, ימין הכולל שלו, ביסוד נעשד,
 תחתון, הזדן מציאת להיות ואמנם ונקבה.
 זווג ג״כ שיעשה הוצרך א״כ מאדא, למטה

 דא״א, נה״י אותן עשד- מד, pל או״א, ע״י זה
 בתוך באדא, למעלה נתעלו מאדא, למטה שהיו
 לא כי עצמו, דא״א חג״ת ולא שלהם, חג״ת

 בחג״ת נתעלו רק דאדא, מוחין בסוד גתעלו
 כנזכר בג׳, כלילין ג׳ שם היו ואז ם) דאדא,

בשלח. פ׳ בתוספתא
 טיפין ג׳ סוד הם דא״א, נה״י כי נמצא,

 אדם נעשד, שמהן בתיקונים, הנזכר דסגול,
א שהוא תתאה,  אלו טיפין ג׳ מחמת ואז ד
 משם דאדא, בחג״ת הטמונים דא״א, דנה״י
דן, סוד נתהוו דן, מציאת כי נמצא, ז  נתהווה ז
 ע״י היה אמנם שלו, היסוד בזווג עצמו, מא״א
 אפיק אבא יסוד ואז שלד,ת חג״ת מסוד 4אד>
 דאמא במעד ותמן באמא, לד• ואעיל חדא, טפה

 לפי לחוד, בג׳ כליל ג׳ זעידא, ר ז״א אתעביד
 ר, של ובסופו דא״ז^ נד,״י ג׳ מסוד דאתיא
כמ״ש. עמו, נוקבא סוד לבר, פסיעה

 סוד שד,וא נעלם, סוד תבץ בזה ואמנב^
 נתהוו, pומהי מציאותן, מה אשה, של הדדין
 הזכר. בדדי חלב אין ולמה בחזה, הם ולמה
 כי בארנו כבר כי והענמ, האשה. בדדי כמו

 בתוכם, ונעלמו דאדא, בחג״ת דא״א נד.״י נכלל
 אבא יסוד מדרך ויצא טפד- ההוא אפיקו ושם

 אל עתד, שנתוסף הגדול, אור אותו ולכן לאמא
 לז״א, ולהאציל זווג, לעשות כדי דא״א, נה״י
אבא, בחג״ת תחלה נתהווד, זה (אחר) אור

 נה״י כלולץ בתוכם כי אמא, בחג״ת ואודכ
 הארה אותה סוד לכן כנ״ל, דאמא) (נ״א דא״א

 והאירד, לחוץ ובקעה היוצאת ע) העצומה,
 בזכר דדים יש לכן דאדא, בחזה שם דרך

 בו ואין קטנים. הם זכר של שאותן רק מקבד-
 והטעם, הלוג בהם דש גדולות אשד, ושל חלת

 אס כי היה לא אבא. חזה תוך ז״א בד,יות כי
 אמת בחזד, בד,יותו אך קטנד- טפה מציאת

 ף, שנעשד. עד העיבור, בסוד מתגדל, שם
 נתגדלו, האמא דדי גם pל ג׳. מתוך כלול
חלת בד.ן וגעשץ אור, מרוב

 עילד הוא החלב, סוד הלא כי תבין ועתר,
 נודי, וכן ומתמתק, לחלב ומתהפך למעלה, הדם

 הם לכן כי הדינין, סוד דם, הם למטה לעולם
 למעלה ובעלותן כנ״ל, מגופא לבר בכ״מ

 מתד,פכין הם אז בחג״ת. למעלה בהתכללותן
 תינוק דמימ לחת, ז״א יצא ואח״ב לחלב.
 ף ונעשה נתגדל, חלב אותו ומחב היונק,
 קחשא. דשמא ר שהוא לבד, בדק, גדולת

ת בתוך אך  מג׳, כל^ זעירא, ף סוד היה בינ
 שום אין pול עלאה׳ אמא דבינה, ה׳ תוך

הר. לזו ראש דמות
 אדא, הולדת בין חילוק שבארנו מה ור,נה.
דן, לבריאת ובחאותן,  בזהר פ) נרמז זד! ז

 קדמאת אדם בסוד קס״ז, דף תרומה פרשת
 שפי׳, וכר, משחתא גו חליה, ציורא אגליף

 ואגליף אדא) (צ״ל א״ת מציאת הוא א״ק כי
 מפוחתת גו חליה, ציורא הטפת הזרעת בסוד
ת שהם ד  ודיקנא דא״ת חשא שערות תוך א

 תניינא אדם אך משחתא. הנקרא דילית יקירא
ת מ״ל. בינה תוך דא״א, נד,״י זווג ע״י היה ד

ח תשאלני, ואם  הולד מציאת עיקר ה
 מד,ראד, היה p אם בחזת ולא pבב כשהוא
 P הענין, אך בחזת ולא בב^, הדדין שיהיו
ת לת״ת רומזין אינן האשד״ או האדם מ ^  ו
 הי״ת כל בו נרמזין אדם כל אך, וכיוצא. לבדם
ת צורת כשנצייר וא״כ הנוקבת עד סא״א  דדי

לבד. גוקבא או לבדה, בינד, בציוד נצטייר לא

 (כורי). דא״א נ״א נ)
ם״ו ה״א ש״ד, סבו״* עי׳ ם)

מקוסור! ומראה הגהות
סז״ו). יצאה ג״א ע)
ק״ד חי רשב״י סאטיי שער עי׳ ם)



ה׳ פרק וזו״ו או׳׳א הולדת שער ט״ז שע־ או״א היכל ר׳ היכלרמב

 קומת שהם י״ס, אורך כל כוללת במציאת רק
 זה, בערך כשנעריך וא״כ הנוקב׳, עד איא

 דאו״א בחג״ת דא״א נה״י נתעלו כאשר נמצא
 סוד הוא הנה ז״א, ולהוציא להתעבר כנ״ל,
 והנה דא״א, נה״י שהוא דאו״א, בחג״ת דז״א
 כח״ב כי ממש, באמצעית הם דאו״א חג״ת

 והנה באמצע, זחג״ת למטה, ונה״י למעלה,
 מגרון דא״א, העליון גוף בחצי או״א שיעור

 שהם תמצאם אשה, דדי תעריך ואם לב, חצי עד
 שמן עליון, גוף חצי באמצע הזה, במקום ממש

 כי כנ״ל, הוא והטעם דלבא. טבורא עד הצואר
 בבוזמות אך הי״ס. כל מציאת כולל האדם מין

 כמו כולל ואינו לבד, א׳ מין בסיד שהם וחיות
ממש. בבטנם הדדים בהם באו לכן האדם,

 קין חטא שעטנז, מצות בביאור צ) ועיין
 דיקנא תבין ושם ופשתים, צמר בהקריבם והבל,
 שהוא העליון, הכבש מצמר שנאצלה דז״א,
 התחתון הזקן שהוא עלאה, רדיקנא הדעת

 ק) בסוד דא״א, קדש ברית לאות סביב שבא״א,
 וז״ס בריתות. י״ג עליה שנכרתו מילה, גדולה
 דיקנא על הנאמר י׳׳ה, קראתי המצר מן הפסוק
 העליון, צמ״ר מן דנפיק מצ״ר, שהוא דז׳׳א,
 ברית שסביב לבנות, שערות אותן סוד שהוא
 כל דא״א, דיקנא כי ידעת וכבר דא״א, קדש

 נקא, כעמר ראשו ושער כמ״ש לבנים, שערותיו
הנ״ל. הצמר והוא

 השופר, סוד זהו דא״א, יסוד כי תבין, גם
 ואמרו המצר. מן עליו, אמרו וגם צר. שהוא
 והוא קול, אפיק זה דשופר ר) אמור, בזוהר

 להוציא א״א, זווג ענין והוא רוח. ומים אש
 אמ״ר, רחמים, דין חסד בג׳, כליל ג׳ ז״א,
משופר. רנפיק קול זעירא, ר סוד וד,וא

דאו״א ש) בחג׳׳ת נה״י כללות אופן ואמנם

 ת״ת חצי ג״כ נשאר שהרי הענין. עד״ז הוא
 בתעלה והנה שלו, מנה״י למטה עצמו דא״א

 ונתעלה באד׳א, שנשאר האחר בחציו ת״ת, זה
 בחסד נצח נכלל ושם דאו״א, בח״ג נ״ה ג״כ

 שאנו אע״ם ואמנם דאמא. בגבורה והוד דאבא׳
 ג״כ כלול היה עכ״ז באבא, שנצח אומרים

 עלה מהוד הכלול ת) נצח כי באופן מהוד,
 מנח ואז לאמא, עלה מנצח כלוי והוד לאבא,

 מרוב הדדים, נמשכו וא׳. א׳ שבכל אלו בחי׳ ב׳
 אבא, דהיינו באדם כי רק ויצאה, שבקעה האור
 רק שם הדבר שאין לפי וזה חלב, בלי יד,יה
 בינד״ בסוד אך הזרע. טפת בסוד שעה, לפי

 הארד, היתה דז״א, הגוף איברי כל נתהוו ששם
 לכן החלב, נמשך וממנו בהתפשטותו, גדולר,

 א׳ שבכל בחי׳ ב׳ נגד א׳, לכל דדים ב׳ היו
 חציו לב׳, ונחלק נתעלה היסוד ואמנם מהם.

אמא. ביסוד וחציו אבא, ביסוד
 האשה שאין בארנו, שכבר והבן, וראה
 להכניס צריך רק ראשונה, מביאה מתעברת

 בזה יש ואמנם כנ״ל, רוחא חד תחלה בה
 אוני, וראשית כחי שאמר יעקב, מענין פקפוק

 וכמו א׳, מביאר, לאה שנתעברר, שנראה
 בית של מעכות שכל ב׳, דל״ד ביבמות שארז״ל

 ולא באצבע, שמעכו ע״ש שמן, תמר רבי
 הלא כי ור,עניןהוא׳ ראשונר,. ביאר, אלא הוצרכו
 הוא וד,זווג נוק׳, בלי זכר הוא א״א כי להיות
 לזר. הוצרך לא נוק׳, בלי קצתו אל מקצתו
 ולכל יעקב, אל נמשך זה ומכח כלי, יעשות
 חצי להיות הוצרך ועכ׳׳ז רבי. בית של מעכות
 באמא וחצי מ״ד, בסוד באבא, דא״א היסוד
 לביאה הוצרך לא אך שלה, ביסוד מ״ן, בסוד

הנ״ל. לטעם ב׳
 בסוד ז״א, נתהווה דא״א, אלו מנה״י ואמנם

סוד אך לבד, זעירא (א) ר בסוד בג׳׳ כליל ג׳

ש מ ש ה
כי וד,וא, לז״א. חב״ד דאריך תפארת ומחצי ונצח. חסד נעשו דא״א, מנצח כי נ״ב, (א)

לז״א, דק ונעשו נבררו, דמלכים, דדק מאנ״ך דז״א ויסוד תפארת ומיסוד, וד,וד. גבורה ומהוד,

ת מהומות ומראה הגהו
 נ׳׳ז דף קדושים המצות שער עי׳ צ)
רמ״ז. אות ר) ל״א: נדרים ק)

זי'
(היו). דא״א נ״א ש)
.פ״ו ח״א ש״ד, שערים מבוא עי ת)



רמגר ח׳ פר? וזו״ן או׳׳א הולדת פוער מ״ז שער או״א היכל ד׳ היכל

 נתהוו ממנו למעלד״ שעלה דא״א ת״ת חצי
 ונשמה אמו, כמעי היותו הזה תינוק אל מוחין
 דרישא הימה־ חצי אותר היה המוחין לאלו
לז״א, כאן שנשאר עלאה

 כלול יצא לחח״ ז״א ויצא כשנתפשס והנה
 כי עתT שככר וד,טעם. גדולה. ד לבד, מו״ק
 מה נחשוב אם והנה םרקץ, ר בהון אית נ״ד,

 בחי׳: ף הם הנה הז״א, אל א״א p שנשאר
 הוד, דנצח סיקמ וד' יסוד. ב׳, ת״ונ חצי א׳,

 כי אנסין, לזעיר ו״ק נתהוו שמהם ר. הם הרי
 למעלות נשארו אלו דנ״ה עלאין סרקין הב׳
 הם ואלו באמא, דהוד ופ״א באבא, דנצח פ״א
 לתינוק החלב נמשו זד, ומכה לעולם, תמיד שם
 מזוז «<ד תבין, ובזה משם. צאתו אחר גם

 דא״א, נה״י הז״א כשמת כי החלב, מצד התינוק
 יותר הם באדא, דאשתארו ב״פ אותן ומצד

 הוא החלב, משם כשנמשך כי ונמצא, מעוליג^
 בארנו, וכבר ניזון. הוא ומשם נשמתו. ממבחר

 וכשמתעלין דם, והם הדינין, סוד הם נ״ה כי
 באשה הדבר אירע p כי א) לחלג נהפכין

הטבע. כפי המעוברת

ו פרק

r שבארנו אחר ב) e וזרץ, ארא הולדת 
 כבר כי א״א. את התלבשותן סוד עתה נבאר
 דע, והנה או״א. תוך מתלבש א״א כי ידעת,

 מב׳ ג) נמשכת הוא או*א של ונשמה חיות כי
שין:  הם כי ומוחא. גלגלתזב ומ״ס. כתר, ד

 או״א, גלגלתא נתהוו שמבינה לבינד״ משפיעין
לאמא. ומחכמה לאבא, הבתר מן

 הלא כי ידעת, כבר זו השפעה דp ואמנם
 ארכה כי כלל, מתלבשת אינה דא״א, דיקנא סיד

 ראש מתחיל ושם דלבא, טבורא עד מהגרמ
 ד) עד אלו שערות מגיעין כי נמצא ז״>^

 לראש השפעה נמשך םT ועל דד׳א, שערות
 ששיעור כימ נמצא׳ א״כ באדרא. כנזכר ז״זב

 דלבא טבורא עד מהגרון הם אדא קומת
 HTדיל הטכור עד נמשכד, דא״א ודיקנא דא״א,

 כי או״א, על חפיא דיקגא דהאי נמצא א״כ
» חופף נמצא כנ״ל, בחם מתלבש אינו ^ה  ע

בת^ אתכלילו ואינון
 ג׳ אתנהרו דרפ״ט, באדר״ז הנרמז מ״ם

 ואתכלילץ תליין, ובמזלא וכר, עלאין רישין
 במזלא, דאתכלילו רישין, ב׳ הם אדא כי ביד,.
מלץ אינן ולכן זה. ווען  רק אדא, לד״זדווג י
 דדיקנא. הי״ג לp שד,וא עילאד״ דעת ע״י

 נשא בם׳ לד בארנו כבר כי הוא, מזלא וביאור
 דיודי״ן, הוי״ד, שמות ג׳ הם ת״ד, י״ג כי בר״ננ
ד וד,ם אותיות, י״ב aד הויות ג׳ והנה  מ
 בר כי כול^ מלל הוא הי״ג יתיקמ ת״ד, י״ב
 י״ב שדים הנ״ל. ב׳) (פעם הוידת ג׳ כל יש

 הם הויו״ת ג׳ והנה הכוללז^ ור,י״ג אותיוו^
 המלח עם עצמו מזל או מלא. גימטריא ע״ח,
זה. ור,בן

והי״ג, הה׳ ,w ב׳ כי אמרו, בזוהר וד,נה
 א׳, מסוג ב׳ כי והענץ, מזלא. נקראו שניר,ן

 טבודזב עד בשיקולא תרריהו יורדים הם כי
 מהם 4מזלוי הב׳ ואלו קל״א, באדרא מזכר
 כי ומ״מ מכתרא הנ״ל, השפע אדא יונקים
 עד הם או״א ושיעור במזלא, אתכלילו אדא

הפיין מזלות הב׳ אלו נמצאו 4א״ז של טבורא

השמש
א, שעי״ז pלק דג״ר ומאנ״ך הנזכר. ע״ד דא״א, לגה״י וד,לבישו  כ״ה ובשער זד- שער ובמף מ
 שלשה והם פ״ד- כ״ו ובשער ששי, פרק לחצי והלבישו לד«נ חב״ד נעשה דמלכים.

הנדל שערים מבוא בספר הנזכר שמחוות הנזכר ב׳ שמועה והיא דא״א. דתפארת החחץ
יזדש. ועיין ט׳, פרק ח״א שע״ד, שערים מבוא בספר

מקומות ומימוו יונחות
 הכוונות ובשיר ג׳ פרק או״א שער עי* ג) ג׳. פרק ב׳ חלק ה׳ שער שערים מבוא עי׳ א)

 הנול קונה נמלת vmm דרושי פמ״ס עם הייס בעץ נתבאר זה פרק נ)
זד. פרק א״א שער עי• ד) צ״ב. ענף



וזו״ן או״א ה<?רת שער ט״ז שער או״א הינל ר׳ היכלרמד

 ואמא הח׳, ממזל יניקתו עיקר ואבא עלייהו.
 לכן הי״ג, מן עליון ח׳ שמזל ולפי הי״ג. מן

 בערד אך מאמא, גדול הוא ממנו, דיניק אבא
 עד בשיקולא ונחתין נפקי כחדא דתרוייהו

 וכחדא נפקי, כחדא או״א גם לכן עבודא,
 כחדא או״א איך ידעת, בזה והנה שריין.
מאמא. מעלתו גדלה אבא ואיך שריין,

 ה) א, סוד הוא הח' מזל כי שתדע, וראוי
 כנזכר יר״ד. א, צורתו י״ג, ומזל יר״י. שציורו

 שמאלו להיות והנה א׳. מיני ב' שיש בתיקונים,
 שצורתו א׳ לכן או״א, יונקים הם מזלות הב׳

 כי באמא. יו״ד, שצורתו וא׳ באבא. הוא יו״י,
 הה׳ מזל היות טעם והנה (א) נקבה, היא הד׳

 עד בשקולא נחית הוא הרי כי יו״י, צורת
 י״ב, שהם ת״ד, י״ג כל נכללין בו לכן טבורא,

 צורת הם בו, מתגלין שהם והי״ב י׳׳ג. ועמו
 ף כל כי בארנו וכבר א׳, אות שבאמצע ו,

ו) י״ב, הרי ו״ו כפולה:
 סוד שהוא עמודים, ווי בענין הודעתיך גם

 שנהלקת צבאות, שבשם א׳, אות שבאמצע ו׳
ממש. עד״ז הוא וכן האופן: בזה לב',

בב׳ הי״ב, אלו את כולל המזל, זה והנה
וזהו מהם, עליון הייתו בערך א׳׳ מציאות:

 נשפעים והם א׳, דאות עלאה י׳ בסוד בהיותו
 מקבל וד,וא בו׳ כלולין היותם בערך הב׳ ממנו.
ב׳ אך א׳. דאות תתאה י׳ בסוד וזהו מהם,
י״ג. עתה הם והנה האמת. לפי א' הם אלו בחי׳

 שמות לג׳ נחלקים שבו, אלו י״ב והנה
 הם אלו שמות ימילואי אותיות, י״ב הם הוי״ה,

 שצורתן א׳ היא י״ג ומזל רי׳ץ, מספרם ביודי״ן,
שלפי רק הנ״ל, סוד על ג״כ והוא ידד,

 ג׳ הם שמותיו לכן ד׳, בחי׳ הוא שמציאותה
ע״ד ג״כ הוא ומלואם אותיות, י״ב והם אהי״ה,

 מתלבש חח׳, מזל איך נמצא יודי״׳ן. במילוי הנ״ל
 עד״ז הוא לכן אהי״ה. היי״ה בסוד הי״ג במזל

 באבא. הוי״ה מאלו, יונקים הם אשר באו״א,
 מזלות ב׳ ע״י ולכן זה. כל והבן באמא, אהי״ה

ו.T על ומזדווגים או״א, נכללין אלו,
א״א, גוף מלבישין הם שאו״א מה ואמנם

 כתר נעשה והבינה דא״א, וחג״ת בינה הוא
 אך כתר. הבינה קירין אנו זו ובבחי׳ י*שניהן,
 וצד לאבא, ימין צד לשניהן, גוף נעשה דחג״ת,
 ב׳ הם ח״ג כי ידעת, כבר ואמנם לאמא. שמאל

 ויהי פרשת כנזכר פרקין, ו׳ שהם דרועין,
 גבורות. גבורה חסדים, חסד תמיד, דרס״ב,

 וסדר או״א. נעשו זרועות הב׳ מאלו והנה
 הם עליונים, פרקים ב׳ כך: הם אלו, פרקין
 לאבא, ימין מזרוע דאמא. וחכמה דאבא, הכמה

 בינד, הם האמצעים, וב״פ לאמא. שמאל ומזרוע
 ומגבורת לאבא, מחסד יאמא, ובינה יאבא׳
 לאבא חו״ב מוחין ב׳ הרי הנ״ל, ע״ד לאמא,
 מזרוע לאמא, חו״ב מוחין וב׳ חסד. ימין מזרוע
 חסד, ימין מזרוע א׳ ב״פ, נשארו גבורה. שמאל

 הדג, עיטרין ב׳ יד,ם גבורה, שמאל מזרוע וא׳
 באדרא כנזכר ת׳׳ת. לברייהו או״א דאחסינהו.

רצ״ב.
 מה היפך הם אלו, פרקין ו׳ סדר ואמנם

 ואח״כ ידים. ב׳ הם הראשונים והנה ז) שנראה,
 לכתף, סמוכים והם האחרונים, ואח״ב האמצעים.
 אדרבה, הנה כי דע, הוא, והטעם שם. ומחוברים

 גבוהים, יותר הם אמצעים, והפרקין הידים סוד
 בראשי משא׳׳ב ביתה, אחוריהם וכל בסוד

 עוד א׳. מעלה וה״ז ואהוד, פנים שהם הכתפים
 באדם יכולת יש הידים הנה כי ב׳, מעלה

 הסמוכים בפרקין משא״כ המוחין, עד להגביהן
למעלה. להגביהם לכתפיים כה שאין לכתף,

ה ה הג
 גימטריא והכולל יו״ד, הוא לכן אד,י״ה, מזלא, העולין הדו״ת, הוא אבא צמח, (א)

די יכן אהי״ה. בסוד ואמא הוי״ה. גימטריא י

ת מקומות ומראה הגהו
א׳ סי׳ שמות הלבטים שער עי׳ ה)
 ג׳. פרק השמות שער עי׳ ו)

רמ״ז. דף רשב״י מאמרי שער

 ובזהר קכ-ם, אות א׳ בראשית בזהד עי׳ ז)
 הזהר ובתקוני שירוש. ד׳׳ד, בסלם רס׳׳ם אות ויקהל

רנ״א. דף רשב״י מאמרי ובשער פ״ז אות



א חינל ד׳ חיעל סויז׳ וזרץ »ד» חולדת פוער מ״ז פוער אי׳ ה פי מ ר

n חסמובים י<&רקי& ל9 פו אחדת. מעלת 
 a סור חם פי בגוף. ססש דפוקים חם לפתף.
 חסרקיו שאר אד אגפיו׳ בזעיר חדבוקים עסרין
^ייו בגור׳ רבוקים אינם  אל לחעלותז ר

חםוחץ.
ץ׳ ונזח  חגסילר^ נעת יםT חגנחת סור תנ

מוחץ׳ חנעשץ ,oיTח ב*פ הדג סור שחם
jir 13m
ת תוו וחגח  *ר3פח שחס חסקודים, חד

jn ופבר דעתיק, נח״י יש דאדזב m גס פי 
 מסש נחלקים וחם פרקיו. ששח יש פשוקיים

 תחתונים. ב״ם שנשאת שנמצאת עד חנ״ל׳ זרד
ד (א) מגיעץ הרגלים. בסוד שהם  עסדץ ב
 וכן דעתיק עלאח תשא עם נאחז ובזה דדז^

פ הם דא״א. דחג״ת תתאץ ב״ם סוד בדא. ד
 נעפר ממנו שבאדא. רא׳א ת*ת חצי ואמנם

 זח וקרא ענץ עתT כיצד, לאו״ז^ דעות ד
 פרקיו י״ב נגד זר» נקרא הת״ת פי זה. אל

^ שד.וא hT7 פמנץ שבו  ר לב׳. ונחלקץ י״
ק רבתי, ר ת״ת והנה רבתי. ר זעירז^  שבו, ד

 זעירא ר וחיסור ררועין. רב׳ דם נגד שחם
 מ״ש תביו ובזה רגלית פרקי ר נגד שבו. דק
 חיפלים ר חרצץ בהיכל יש כי בראשית, בם׳

בת״ת זו בחי׳ יש לעולם פי בו, כלולים

 הת״ת תחלק אם והנה א׳, בפל ף וביסוד,
 ופג׳ לאדא, הם וחג׳ ג׳. ג׳ ישארו לחצאץ,

ת ד  חלקי ג׳ וחנה פמ״ש. ולמטת מהטבור ל
ת רעות ׳3 מתחדס מר& ׳3 הזה, הת*ת  לאד
 ושאר דאדא. גופץ לב׳ מתחלק חג׳ והחלק
 שמרוב ח) הדל, חפה זתג ע״י נשלם קומתן
לאדא. אחרים נזדי נעשיו השפע

 געשין ת״ת שמחצי חדבתם, פלל הרי
ת דעות ב׳ »״  והנה שלחת הרגלים סיום עד ד

 בת״ת הגנוז רעת^, יסוד הוא זו, בדוגמא
ת חת״ת׳ דוגמת נחלק הוא גם דא״א, ד  ג׳ ל

 rע אנפץ׳ לזעיר סהם ול ואמת לאבא מהם
 היסוד שגם נתבאר. כבר מ דא״א. בת״ת מדל
 עולם יסוד וצתק ט). באדרא כנזכר דק, הוא

חרא. בקרטיפא שית רפליל

ז פרק

א התלבשות סדר אמנם י)  נה״י את ד
 נעשה המקותי פ) ת״ת חצי פי הוא: פן דא״ת

ת גולגלת ד  אוירא נתחברו פי באדרת פנזפר ל
 מ״ס פי תקיפא. גלגלתא האי ואפיקו ובוצינא,

 בה נרשם pל דעתיק, הגבורה סוד שבו להמת
פי שרשה, ושם דקרדינותא. הבוצינא סוד

השמש
 צ״ע, ע״ב) קי״ח רף תו״ח (עיין נ״ת (א)

 ודל, ד, ענף העיגולים בשער פתב פבר והלא
 עתיק רגלי פגץ דיושר, הרגליים שאר פל אמנם
א ורגלי א״א ורגלי  פולם נוקבא ורגלי ד

 חצאים ער וד.וא אחת בהשואד, מסתיימיו
 עכ״ל. מטס מצד א״א עיגולי של התחתונים

 שתרץ מקומות בפמה שפתב מה על אמנם
 הבדאה אל מצאץ דעתיק תדר• תתאץ פרקץ
מהרח״ו זה על הקשה פבר בד,מד״ דדי בסוד

 התיקץ, קורם היה שזה שאפשר ופתב דל,
 בהשואה למעלה רגלץ לאסוף חזר אח״פ אמנם
 pש 3%(ד וצ״ת הנזכרים הרגלים עם אחת

 יע״א תוניס מעיר בעי-ח דמצא פתב ששץ
 הוא פאן מ״ש אמנם וז״ל זאת הגד.״ה סיום
 התלבשות בענץ שמועות מג׳ א׳ שמועה ע״פ
 ועיין ג״ז רף מבדש בספר הנזפיים בא״א ע״י

עיי״ש).• אמת שבולם הנהר רחובות בהקרמת

n( ד. פרק לעיי עי׳ 
של״ת אות אד*ר ס)

מאומות וטדאה וזנהית
 ג1צי ענף פמ״ס עס גע״ה גתנאי זה פרק י)

ה׳. פרק לעיל כ) ד. פדק מפירה שער ועי׳

שת ובהגהה בהשמש ל״ט ח• ויושר עגולים ידוש לעיל עיין •



ז׳ פרק וזו״ן או״א הולדת שער ט״ז שער או׳׳א היכל ד׳ היכלרמו

 הדינין לכל שירש הוא דקרדינותא ל) בוצינא
 נתפשט יממו״ם נכפין. הם ששם רק שבעולם,

 ומוחא גלגלתא כי כנ״ל, לאדא) (נ״א לאמא
 הוא דעתיק וחסד או״א. שורש הם דא״א,

 למטה, הם ודוגמתן במוחא. והגבורה בגלגלתא,
 אלו והגה באמא. וגבורה באבא, חסד באדא

 ואוירא גבורה, דקרדינותא בוצינא נקרא הב׳
 (נ׳א שבא׳׳א, מת״ת כי תבין, לכן חסד. דכיא

 דעה כי דז״א, גלגלתא נעשה מהם שבאו״א)
 האי ואפיקו נתחברו, הת״ת שעל ההו״ג

 וז״ם שלאחריהן. הת״ת מסיד גילגלתא,
 סוד כי נמצא, דכיא. ואוירא בוצינא אתחברות

דא־׳א, וחג״ת אדא. על כתר היא דא״א, בינה

 ומנה״י לז״א. מקיפין מוחין נעשין הם
 בו, ומתפשטין פנימים, מוחין לו נעשה דא״א,
במקומו. כמ״ש דאו״א, נה״י כסדר

 גם ע׳׳ב. דקי׳ב מבדש בספר מור.רח״ו ז״ל
 פ׳א כי דא״א, הת״ת בענין אחר, שינוי ראיתי

 חז״א, אל ניתן התחתון חצי כל כי שמעתי,
 שליש רק שאינו מ) בדקדוק, שמעתי פעמים וי־וב

 שנאמר לא אם תירח, יודע ואיני לבד, התחתון
 דדא, בכתר המתלבש דאימא הת״ת דרך על
 לוקח אינו לבד, דאימא מוחין לו בהיות כי
 לוקח דאבא, מוחין גם לו ובהיות שלישו, רק

כנלע׳ד. כאן יהיה וכן ע״ש, כנזכר דציו

מקומות ומראה הגהות
 התשובות לוח י׳׳א חלק גיס בתלמוד עי׳ ם) ד״ה בסלם א׳ דף א׳ בראשית בזהר עי• ל)
זה. את שמתרץ קל״א תשובד, שער ועי' דקרדינותא. בוצינא של המלא ופירושו

ט׳׳ו. פרק א״א



החמישי היכל
שערים עשר שבעה ובו אנפין זעיר היכל נקרא זה והיכל

הראשון שער

פרקים לד׳ ויתחלק ז״א שפר

מ״ת א פרק

 אחר באו חקונם אשר זרץ, אנין ונבאר ג)
 טבחי׳ נעשו זו״ן כי נת״ל, והנה או״ו^ תיקמ

 הכתרים זולת דב״ן, ז״ת ובחי׳ דמ״ה, ז״ת
 ואמנם דע״י. בגומא עלו אלו כי דב״ן, שבז״ת
 סרסח. ואותה הקחט p למסה הוא, מקומם
 ער כי דא׳א, גופא באמצע שמפסקת (הנ׳ל)

 והבונים יש׳׳ס סיום מגיע שם, עד הפרסא אותה
דן, מתהיל ולממר^ ומהפרסא  מלבוש הנעשים ז

 ולתתא, דא׳׳א מסבורא שהוא למסה, א*א של
בע״וב כמ״ש א״א של רגליו סיום עד

 בדרוש למעלה שיעדנו מת עתד» ונבאר
 נתקנו, כאעזר אצילות בחי׳ כל t» לבאי א״א,
 ינקו וזמו״כ בהמד» דדי בסוד מתחלה ינקו

 א״א תיקון מבחי׳ לבאר ונתחיל אדם. מדדי
 כל תיקת הנה כי נת״ל, הנה כי מאמר,

ולא (א) חדש, י״ב בעיבוד היה האצילות

Tהי לפרש עתיp זה, עיבור מקום היה 
)0 מדע«. יבין והמשכיל
 נולד עיבוד, בסוד היה א״א כאשר והנה

 ע) הבריאד- לעולם ל«זה וירד לחח, רצא
 אז כי הבריאה, עולם אח״כ שיהיה מה ר״ל

 למטה דרד הבריאה, עולם נברא לא עדיין
 אשר דע״י נ״ה של תחתונים ב״פ מאותן

%ץ שהם פ) לעיל, ביארנו  בעולם למסה עו
p א״א יתק היד• ושם הבריאד» w הב״פ 

p הרגלים, בסיום שהם שלה^ p io דדי ב׳ 
יבין וד״משכיל לרגלים. *r«0 שרדידימ בדו%״

 להאדיר. ואין למטה, דדים בחי׳ ממש געשו
ל מש^ שינק ואחר י  באצילות ועלה יותר, ^

 והרי כג״ל. דע״י לז״ת שבו, י״ס והלבישו
דא״זב תקת נשלם

 ע״י הקונם וגם [אה״כ] נתקנו, גם ואו״א
 לחח, מצאו נולמ העיבור זד• ואהר עיבוד,
P תחת בבריאה, למטה הם גם דרדו P ב״פ 

 הגדילו ואח״ב משם דנקו דעתיק, תחתונים
ה תתאיז ב״פ pלאו והלבישו ועלו מתר,  מ״

 באצילות ועלו יותר• הגדילו ואח״ב דעתיק,
 הטבור עד מהגרון א״א את וד,לבישו במקומם,

.^ כנ

הש&ש
 כי מ״ע. האצילוו^ פרצופי הי״ב כל לצורר שיטד• ע״א קי״ז ח« תו״ה (עיין נ״ב, (א)

 לכל חדש שי״ב הראשמ, לספק הסכים שם מד,רח״ו שנסתפק השני הספק כסי זהו ל״ב).
ע״ש. כר מרבת* הס חדש שחי״ב ספ״א, התיקמ בשער ז״ל,

טקוסווז ומיטה הנהווז
ר. פרק וזרץ אויא הוידח שער עי׳ ע} ח<ק ג׳ שעד ובטבר׳ש פ״ה עתיק שער עי׳ נ)

פ״ב אחו ובתע״ס א׳. פרק א״א שער עי׳ פ) א׳ פרק עתיק שער עי׳ )0 פ״ד. א׳
ח׳. חלק ש«ךע וראוי ד״ח פנימי באור י״ז. אות ח׳ חלק ובתע״ס



א׳ פרד, ז״א שער י״ז שער ז״א היכל ה׳ היכלרמח

 כאן כי הוא, עליות ב׳ בהם שהיתה והסבה
 ובחי׳ עתיק, בחי׳ מדרגות; ב׳ לעלות להם יש

 דעתיק, תתאין פרקים ב׳ אותן שהם א״א,
 ב׳ להם הוצרך ולכך א״א את והתלבשותן

 די א', מדרגה רק יו‘עי שאין א״א אבל עליות.
 א׳, בעלייה דעתיק, ז״ת כל לעלות א׳, בפעם לי
דעתיק. ז״ת כל לעלות א׳, מדרגה כולם כי

בעיבור, היו ותחלה זו״ן, תיקון היה אח״כ
 למטה וירדו לידתם, זמן בא ואח״כ בינה. במעי

 דנ״ה תתאין ב״פ תם אי תחת הבריאה, לעולם
 נתגדלו ואח״כ היניקה, זמן משם וינקו דעתיק,

 אח״כ דעתיק. תתאין הב״פ אותן והלבישו
 מהטבור שהוא למקומם ועלו עוד, הגדילי
 הגדילו אח״כ שם. והלבשוהו ולמטה, יא״א

 בחי׳ של דתבונה (ב) נה״י למקום ועלו תר, י;
 שלה, אמצעיים מג׳ משם וינקו (ג) קטנות,

 כדרך מבהוץ, בלבד עלייה החזה מקום שהוא
 ויונק ירכותיה, מבין התינוק את האם שמגבהת

 תמיד אצלינו נקרא זו ובחי׳ זרועותיה׳ מבין
 יפ1זמ ג׳ יש כי במ״א, כמבואר היניקה, בחי׳

דגדלות. ומוחין ויניקה, עיבור, והם: לזו״ן,
 אמיתית, יניקה היא ואת, היניקה כי ודע

 שאר כל ואמנם (ד) תמיד, בדברינו הנזכר
נכללין כולם שנולדו אחר לזו״ן, שהיה הבחי׳

 אבל יניקה, בחי׳ ונקרא עמה] [ס״א עמהם,
הנ׳׳ל. זו אלא אינה עיקרה

זו״ן, של האמיתי הגדלות זמן בא ואח״כ
 שאז בראשו, דגדלות המוחין כניסת זמן והוא

 לו להיות בראשו, ממש נכנסין דתבונה הנה״י
 עד עלה אשר היניקה, זמן כמו זה ואין מוחין,

 הדדים מן לינק דתבונה, הנה״י שהם ירכותיה
 כנ״ל, מבחח עלייה רק אינה אז כי שבחזה.

הז״א, פנימיות תוך ממש נכנטין עתה אבל
 שיש תיקון בל גת״ל הרי ממש. מוחין בבהי׳
בזו״ן.

 מלביש אופן באיזה תחלה עתה ונבאר
ולמטה. מהטבור (ה) א״א את ז״א

ולמטה, מהטבור הוא דז״א, הכתר הנה
 רישי עד שהוא ת״ת, הנקרא הגוף, סיום עד

ימין בקו מתלבשין דא״א, דנצח וג״פ ירכין.
 מתלבשין דא״א, דהוד וג״פ חח״ן. שהוא דז״א,

 ויסוד שבו. בג״ה שהוא דז״א, שמאלי בקו
 דז״א, האמצעי בקו מתלבש אנפין, דאריך
דז״א מהחזה יצאה דז״א, ונוקבא ד״ת. שהוא

 ונמצא ממש, מא״א היוצא הז״א, כדמיון וימטה,
 מכל רגליו סיום דד א״א מלביש שהז״א
ועזם דזו״נ, רגלי מסתיימין ג״כ ושם צדדיו,

עתיק, רגלי אמנם אצילוו^ עולם סיום הוא

ש מ ש ה
 בודאי, ששמע ז״ל, הרח׳ץ כתב נ״ב (ב)
 ויורדת הבנים, על רובצת האם שביניקה
 להניקם, הזדן למקום למטה עצמה ומשפלת

 לקבל הם, עולים בגדלות אבל עולים, אינם והם
 הוא אם בזה, ספק קצת לו שיש אלא המוחין,

פ״ב. ח״ב שע״ה מבו״ש להפר.

צ״ע, ע״ב) קי״ז דף תו״ת (עיין נ״ב, (ג)
 ב׳ בשער ובפרט מקומות, מפרד. נודע והלא
 מוחין בז״א נכנסו בעיבור כי ופ״ז, ופ״ו פיה

 החיצוניים יי71נ תוך מלובשים דקסנות,
 הנקרא שלהם, העיבור פרצוף שהוא דישסו״ת,

 מעולים דקטנות מוחין בו נכנסו וביניקה נפש.
 האמצעיים נזז״י תיד מלומזים הראשונים, פן

Jinwrn הנקרא שלהס, דיניקה פרצוף שחוא 
מלובשין דגדלות, מוח? בו נכנפו ובגדלות״ ^1רו

 פרצוף שהוא דישסו״ת, הפנימיים נה״י תוך
נשמה. הנקרא שלהם, דגדלות

בהמה. דדדי יניקה לאפוקי הוא (ד)
פ״ה, כ״ט בשער כי צ״ע, וד׳ל נ״ב (ה)

 תוכן וזה אחר. באופן זו, הלבשה סדר כתב
 נתלבש דא״א, דת״ת תחתון חצי בי שם, ז^זונו

 דחו״ג, תתאין פרקין וב׳ בבינה. והיסוד כחכמה.
 ופרק ונצח. בחסד דנצח, אמצעי ופרק בדעת.
 בגבורה דהוד, אמצעי ופרק ויסוד. בת״ת תחתון,

 דסוד ח״א. בנוק׳ דהוד, תחתון ופרק והוד.
 עלאין פרקין התרין אבל דז״א. בכתר דעתיק•
 בסוד דאו״א, בחזה למעלה נשארו דא״א, דנו״ה
 אח״כ וצ״ע. לעולם, משם נעקרים ואינם דדים,
 ועוד ה» שמועות ב׳ כי מבד״ש, בספר ואיתי

j בכח״ב נתלבשו דא״ז^ גה״י כי שלישיות m 
פתפשסמצ ואינם לבד



מד «ער ז׳׳א היכל ח׳ היכל » רפטכי אי פר? ז״א י״ז

 דנכוו׳ תחתון סרק שהוא שבו. תחתוגיס הב״פ
 למטו^ יותר נכנסים אלו זהגתיק. דהוד וס״ת

 ל&טה הוא אשר הבריאה. כולם בגבול וכוםוים
 בהמה. דדי בבהי׳ שם וכומדין אצילוו^ מכולם

 היה לא פי לומר (ואפשר (ב) באורן*. כנ״ל
p.* באן, כנזכר אצילוו^ תיקון קודם אלא 

 לאסוף כתיק והזר זד» הוצרך לא התיקץ. ואחר
א״א). רגלי כם א׳ בהשוואה לםכלד» רגליו

 הקב״ה כתיד צ) שארז״ל וז״* הג״ה.
 א״א כי והכנין, כולמוו^ ש״י צדיק לכל להנחיל

 האצילות כולם כללות של הכתר בחיי הוא
 אורות. תר״ר בו יש זר» א״א והנה כנודע.
 צדיק והנה הבהיר. בספר כפ״ש כת״ר. כמניו
 שהוא הכתר מחצית ולוקח ז״א. הוא עלית

 מחצית והנה ולמטוס מהחציו לא״א׳ מלביש
 שר.וא כולמוו^ ש״י הם ואלו ש״י, הוא הכתר

 דקס״ו. תרומה פ׳ כיין ז״א. שהוא הצדיק.
שם. שביארנו זה במאמר

מ״ת כ סרק

« בחי׳ כתה תבאר ק) רנ של הכיבוד ז  ז
ת איך  שהם בחי׳. מב׳ נכשו כי נת״ל. וכבר הי
 הז׳. הכתרים זולת דב״ן. וז״ת דמ״ת ז״ת

 אחרשנתקנו הנה כי ונאמר. הכיבור סוד ונבאר
 שמתו. מלכים ר בהי׳ כתה נשארו או״א.
 ז״ת בהי׳ ואמנם תיקון. בלי היו וכדיין
חג דב״ן,  בלתי א״א. כדיין היד. אז גם כנו

 ומיה רגליו. סיום כד ולםםר» מסבוד התלבשות
 שפתו. פלכים הז׳ לתקן וכדי לבוש. מבלי מגולר.

 שיהיה צריו היד. זע״ל. «ו״נ נכשד. מהם אשר
הכיבוד. וו״ס אמא. בתוך הכינור בסוד

 פי ר״ל רגליו. את א״א אסף תחלה הנה
 נתכלו פנ״ל. מגולין היו שכדיין שלו, נה״י

כצמי. דא״א הג״ת אסצכית הג׳ כד למכלה

 גם פנ״ל. זה מקודם ארא תוך המתלבשים
 שלו. האפצכים פרקין ב׳ לאסוף התחיל כתיק
 וחיו שלו. דנ״ח הראשונים ב״ם גבי) (כל

 אמצכים. ב״פ תוך כלמנים. ב״פ מלובשים
 הוא כי לכלות צריו אינו דכתיק היסוד אבל

 הלבישו ואה״פ דא״ת בחזה למכלד. מסתיים
 אנפין. דאריד הכליון ת״ת וחצי והגבורה החסד
ת אמצכים ב״פ לאותן  דכתיק. היסוד ואת ת״
 כצמו. שלו לח״ג דא״ת נ״ה הלבישו ואח״כ

 הכלימ. חצי את הלביש שבו, התחתון ת״ת והצי
 תתאה ת״ת חצי את אח״כ הלביש דא״א והיסוד

 והלבישה שבו. יסוד אל הכטרד. וכלתה שבו.
 דז״א. חג״ת כלו ואח״כ שבו. כצמו היסוד את

 פד ואחר דא״ת היסוד וכטרת לג״ה וד.לבישו
 כצמו. ת״א לחג״ת והלבישו דז״א, נה״י כלו

 בסוד המלמת שד.יא חנוק׳. כלתד. ואח״ב
ת היסוד את וד.לבישד. הכטרת  שכלו ונמצא ח״

 ג׳. גו ג׳ פלול ז״א ונמצא למכלת זו״ן בחי׳
 פרשת זה ונרמז בג׳, כליל ג׳ שבו. ו״ק שהם

 דכלילין רוחין ג׳ בתוספתא, כ״א ד״ן בשלח
 בחי׳ הוא ז״א פי ונודכ כו׳, שקיכין הד בג׳

 שקיכן. אבנמ וזהו אבן, נקראת וד״מלכות רות
ת ודי מ

 תוך הם גם נתלבשו איך יתבאר וכתה
ת  אדא הלבישו הנ״ל, כל אחר כי והוא. אד
 כבר כי הג״ל. הבחי׳ כל את ותבונת דש״ס
 כשיכור הם פרצופית הד׳ אלו שאורך נת״ל.
 או״א כי נמצא דא״ת חג״ת שהם הנ״ל. אורך

^, בראשונה שהיו כמו נשארו  שד.ם לפי ת
 ארוכים שד.ם וא״א כתיק אבל ט״ל. קופד. קצרי

 אותן ולכלול התחתון, קצוותם לכלות הוצרכו
הכליון. בקצתתן

דן גם וזעה  כמו שם לישאר יכולים היו ז
 בכליון, התחתון קצדתם להלביש ולא שזעא.

למה וא״ב גדולית כ״כ אינם הו״ק אורד כי

השמש
ת (ב) י או״א הולדת בשכר נדו, לכיל כיין נ״ מי אנמץ. ו

מקוטות ומדאה הנחודו
ד מאות י׳ חלק כ״ס גווימוד כי׳ ק) עוקצין. סוף צ) כי י



כ׳ פרק ז״א שער י״ז שער ז״א היכל ה׳ היכלרג

 ר) בג/ כליל ג׳ בחי׳ ולהיות לכלול׳ הוצרכו
 כי באריכות, נתבאר זו שאלה תשובת ואמנם
 שיהיו יחד, ולקשרם לקבצם היתד, הכוונה

 זו כי פירוד, דרך ר״ה ולא באחדות, וה״י
 נמצא, ובזה בראשונד״ המי׳כים מיתת סבת היתה

 דא״א, נה״י בין באמצע, עומדין הם זו״ן כי
 פנימית בתוך שם היו ואז או״א, פנימית ובין

 במעי הניתן הולד כדרך עיבור, בסוד אדא,
אמו.

יותר שד,ם אדא אם בזה, תימא ואין
 מעיד,ם בתוך לזדן מלבישין ורוחניים׳ עליונים

 בהכרח. העיבור לצורך צריך כן כי ופנימוחן,
 בין והפסק חציצה זה אין האמת, כפי ועוד
 בערכם, באד קטן הוא שזדן לפי לאדא, א״א

 בלבד, דק רק י״ם, לו שאין עתה ובפרט
 כליל ג׳ רק מתפשטין אינן הדק, אלו ואפילו

 הז״א, ומעמד ומצב שמקום נמצא כדל, בג׳
 שם אשר דאמא, התחתון ת״ת בחצי רק אינו

 שאר בכל אבל הולד, ועיבור הריון מקום
 ואין לא״א, אדא בין הפסק שום אין הפרצוף

והפסק. חציצד״ נקרא זו
 הנ׳׳ל, וד,תלבשות הכללות כל ע״י והנה

 בתוך וכפולים רבים אורות יש שעתה נמצא
 בתוכם, נתון הז״א שהיד, אע״פ וא״כ אדא,
מעלה זד, אין א״א, לבין בינם מפסיק וד,יד,

 ת״ו^ וחצי וחסד, נצח כי עתה׳ נמצא ומוריד.
 מצד נתונים ז״א׳ של מלכות וחצי יסוד׳ וחצי
 שמאל בצד נתונים האחר, וחצי אבא. בתוך ימין
 במעוי מתקבצין כולם אח״כ אמנם אמא, תוך

 כי דאמא׳ במעי שלו המחצה נותן ואבא דאמא׳
בע״ה. וכמ״ש האמיתי, העיבור מקום הוא שם

 כל עליית מכת הנה כי לענין, ונחזור
 עליית מכח וכן למעלה, וכללותן הנ״ל, האורות

 בב״ם למעלה דעתיק דנ״ה האמצעיים ב״פ
 בו ואין ועצום, גדול אור שם נוסף קדמאין,

 ואז מאד, צר הוא כי לסבלו, דעתיק ביסוד כח
 ויצא לארכו, למטה מלמעלה ונסדק (א) נבקע
 בימין, העומדין ויש״ס חכמה ואז לחוץ, האור

 אמא וכן בלבד. אחד פרצוף ונעשו מתחברים
 לבד. אחד פרצוף נעשו שמאל, שבצד ותבונד,

 בד,שוואה גילוי בענין שוין היסוד אורות עתה כי
 פרצופים, חילוק הגורם וגלוי כסוי עתד, ואין א׳,
 אחד לבד, פרצופים ב׳ רק שם אין ועתה ש)

 מן למעלה, ושיעורם מאמא. ואחד מאבא,
 הקדמה וזכור דא״א. בטבורא למטה עד הגרון

 לצורך להזדווג, אדא שרוצין פעם בכל כי זו,
 לבד, אחד פרצוף הכל נעשה (ב) לז״א מוחין
 ותבונה. לבינה אחד, ופרצוף ויש״ס. לאבא
זו. להקדמד, שתצטרך המקומות לכל זה וזכור

ש מ ש ה
 לא ע״ב) קכ״ט דף תו״ח (עיין נ״ב, (א)

 הוא כי שיבקע, דעתיק ליסוד גרם מי ידעתי
 הלבישו הנזכר ור,אורות דא״א, גופא תוך נתון

 דעתיק, הנדה ואפילו דא״א, גופא עד מבחת
 עלו הם הנד, דא״א, גופא תוך המלובשים

 תוך ושמאל, ימין הקוים בב׳ קצתם להלביש
 היסוד נתון ששם הת״ת בתוך אבל דא״א, חו״ג

 שילביש מי כלום היה לא הגוף, בתוך כנשמה
 גם דא״א, הת״ת שגם היה שראוי ועוד עליו.
 דעתיק, ליסוד מלביש הוא כי תחילה, יבקע הוא

 ות״ת אנפין, דאריך ומלכות יסוד עלו ועליו
כנז׳ל. אנפין דזעיר ומלטת ויסוד

 פעם בכל טעמא, מאי צ״ע, ניב, (ב)
 דעתיק. היסוד נבקע להזדווג, אדא שרוצים
 העולם דבריאת הראשון בעיבור בשלמא
 הנ״ל. האורות כל עליית מכח היה שנבקע,

 פעם בכל אבל כנז״ל. למעלה וד,תכללותם
 והתכללות עליית שם אין להזדווג, אדא שרוצים
 ריבוי מנח שהוא י״ל, ושמא הנזיל. לאורות

 אינה כי ציע, אבל מאים. היורדת הטיפד, שפע
 ומשם שלו, נדה דרך אלא יסודו, דרך עוברת

 פיו שעכיט כמבואר לאדא, ומשם למזלות,
 ככל נעשה יום בכל כי נלע״ד, אמנם עיש.

בכמה כמבואר העולם, בבריאת שנעשה מה

מהומות ומראה הגהות
א׳ פרק אדא שער עי׳ ש) ®"י. ח״א ש״ה מבר׳ע עי׳ ר)



תאג׳ פרק «׳י» ntnr י״ז פוער זייא היעל ח׳ זזיכל

פדת ג פרק

 דכורא. ונעשים דפ״ר» דק בירר ז״א ת)
 מלכות והיא הכתרינ^ זולתי דק, ב״ן p ובירר
 ,r3n והז׳ דמ״ה, הז׳ ביררה ונוק׳ א) שבו.
 בהי׳: ב׳ הם שלהם והמוחין הכתר. ב) זולת
 משם משלו, מוחין ד הזריע ואבא דאדא. נה״י
 ב״ן. משם פשלר- מוחין ד הזריע ואמא פדה.

 דפדה הכמה זה: באופן נתחלפו ג) ואח״כ
 דנדה בינה דאבא. דצלם חדב הם דב״ן, וחכמה
 וחסדים דאימא. דצלם חדב הם דב״ן, ובינה
 הדג, הכולל דעת הם דב״ן, וחסדים דמ״ה
 הם דב״ן, וגבורה דם״ר» מבורר, דאבזב דצלם
דאמזב דצלם הדג, הכולל דעת

הדב, (ג) דאבא צלם שיהיה כדי וד,טעם,
 חדב, דאמא, הצלם וכן וב״ן. פדה ונוק׳, זכר
 דאבז^ דצלם הדג וכן .rוב פדה ונוק׳, זכר
 דאמא, דצלם הדג וכן ובץ. פדה ונוקבא, זכר
 יזדווגו אין־ דאל״כ׳ וב״ן. פדה ונוקבא, זכר
jn (ד) והבן נוק׳״ עם מוק׳ זכר, (עם) זכר

 לכל לבדו מלביש שז״א כיון כי נמצא,
 ושסאל, דיסין ההדג שם אשר דא״א, נה״י
 וב״ן דפדה חדב הדג לבדו, הז״א לקח ע״כ

 לז״א, סלבשת היא כי בנקבה. ועד״ז בזכר.
 אין כי ד) באופן א״ז^ צדדי ב׳ את המלביש

 ופדה בזכר. וב״ן מ״ה בו שיהיה מי הי״* בכל
דן אם כי בנוקב׳, וב״ן הנ״ל. לסעם ז

 דעתיק בחי׳ בכל כי הנ״ל, עם ס״א ועוד
מ א׳, שינוי מ נתוסף ואו״א, וא״א »  הזסר ב

 הוא בזדן שנתוסן* השינד וע״כ שבד,ם, ונקבה
וב״ן. ממ״ה כלול משניהן אהד כל כי זד»

 לבד, זכר רק ניכר אץ למעלה כי ט״א, ועוד
 נדה הזכר של הפהז וע״כ בו, כלולה והנוק׳
 ונקבה זכר אדא אד לבדי• ב״ן נוק׳ ושל לבדו,

 צריו וכ״א נפרדין, גמורים בפרצופים גמורי*
 וע״כ ול?ת, לבן מבניו, אחד לכל מחלקו, לחת
 וב״ן, נדה ולקח ^זדא, יורש ז״א, שר,וא הבן

 את אלהים ה׳ רבן ב*ד אדא, יורשת ונקבה
^ן נדה ולקחה הצלע, פקודי פרשת ועיין ו

השמש
 קודם העול* בבריאת שנת^ מה כי מקומו*

 המפית* דמהצב ואבי״ע א״ק היה אד* ברוא
 שאר והעלה ותיקן בירר האד* וכשנברא
 ואחר וחושד, ומלאכי* דנשמו* המחצבים

 הספיתת במחצב וגם כולם, מפלו חזרו החמא
 על נתקנו שלא אע״פ יכדל, כ״ב הפגם הגיע
 המהצבים מכל ומבורר מתוקן נשאר ולא ידו,

 א״ק הלקי אם כי ומלאכי* תpונש דספידות
 הששי יום אל ומתייחסים הנוגעים ואבי״ע,
 יום בכל והלא* ומשם עול* דבריאת

ת* ועולים מתברתם  פרסי חלקי מכל ברו
« המתייחסים ואבי״ע א״ק פרצופי * לאו  היו

 כמבואר והמלאכי* והנשמות הספיתת ממהצבי
עולת ובס׳ מבו״ש, בספר סע* בסוב זה כל

 ושלא ע״ש, המפיל ברכת ובדתש תמיד,
וכר. קדושה שעת ספר כדברי

 שער י״ס, שער pלק והרי צ״ע, נ״ב (ג)
 ממש, זה הפד כתב פ״ו, כלים נמוצות אותת
 דפדה מנדה כלול היה מעיקרא שאבא וכתב

 דב״ן, ומב״ן דנדה r« ואמא דב״ן, וממ״ה
 פדה כ^ו דאבא צלם והיה נתהל», ואזדכ

* וב״ן נדה ״ן כולו דאמא וצלם דנד  נדה ן
 כתוב הוא הלא בז* והנלע״ד .r» וב״ן

^ כי הענין, וכללות יעו״ש, שם בגליון  כתב כ
* תpבפר ד  וע״ש או״* בכללות כתוב ושם א

וער.׳ המצע קצר כאן כי הדברי* פיתש
r י״ד שער עיין (ד) o הניחו כי בתחילה 

ע״א). דנדו דב״ש (ועיין בצ״זג

mmpfi mriDi חגווית
r שעי *״o נ) ויעיל י׳, אנא י?ב ז!<ק מהדס עי׳ ת) io ד. ר פרק

ד א׳. פרק ק ד פ א ״ ו ע ר י ש ׳ י ע ( ג
 א׳. פיק פגנפיות ונשיו; ד פיק אדא שעי עי׳ א)

nrapm ושעי פ״ה אנ״ד שעי עי׳ י) ס*. י פיק TBW1 י׳. פיק



ג׳ 1סר? ז״א שער י״ז שער ז״א היכל ה׳ היכלרנב

 מלכים הד איך ותבין קכ״ח, דף ונשא דרכ״א,
דב״ן. זו״ן הם

 והם דמ״ה, אחרים מלכים ד יצאו ואח״כ
 שהם דמ״ה, ז״א שהוא הדה ונקרא דמ״ה, זו״נ

 אלו וע״י דמ״ה. נוק׳ ומהיטבאל מלכים. ד
 נקרא דמ״ה, אלו ד וכללור! ז״ת, ה) נתקנו

ומהיטבאל. הדר
 כיון אלא דמ״ה, י' שיצאו ודאי ונלע״ה

 לבה דב״ן מלכים ד אל הוא התיקון שעיקר
 כלולים היו ודאי אבל שבע, בשם נזכרו לכן

 ואו״א, וא״א, עתיק, שהם: ג״ר, גם כי מי״ס,
כנ״ל. מ״ה שם ע״י נתקנו

 קכ״ב בנשא שם כמ״ש אחר, תירוץ גם
 מלכים ־זד בא״א, היו מלכים ד כי בפירוש,

 ר״ל הנ״ל, הד וא״כ בנוק׳ מלכים וד בז״א,
 היו בא״א גם א״כ אלו, מהג׳ בחי׳ שבכל הז׳
 הז׳ ובאו שלו, בז״ק קדמאין, מלכים הז׳ בו

 מכאן גם א״כ בזו״נ. וכן לתקנם. דמ״ה אחרים
 וב״ן, מ״ה יש לבדו בז״א כי הנ״ל, אל ראיה

(א). ובי׳ן. מ״ה יש לבד בנוק׳ וכן
 אחר עצמו ז״א איך תבין, אחר ממקום גם
 ב״ן. שהם שמתו, מלכים של ו״ק לקח התיקון,

 יש ז״א כי ודאי, א״כ ז׳. נטלה הנוקבא, וכן
וב״ן. מ״ה בנוק׳ וכן וב״ן, מ״ה בו

מ״ה שהם החו״ג, בו יש המ״ה כי ודע,

 החדג. שהם וב״ן, מ״ה בו יש בב״ן, וכן וב״ן.
 הדה שהוא דכללות המ״ה כי ידעת, כבר כי

 דכללות, הב״ן וכן ב״ן. מ׳׳ה, ס״ג, ע״ב, כולל:
 המלכים שהם ב״ן. מ״ה, ס״ג, ע״ב, כולל:
 שם, כתבנו קל״א נשא ובפרשת כנ״ל. שמתו

 וזד׳ן. ובאדא, בא״א, היו מלכים מיני ד׳ כי
מלכים. ז׳ היו בחי׳ וכל

 ובכל הם, פרצופים ה׳ כי תראה, והנה
 לבד הא׳ פרצוף אמנם וב׳׳ן. מ״ה בו יש אחד

 כ״א אחרים, פרצופים והד׳ נוק׳. בלי הוא ו)
 אחד בכל שיש אע״פ לחבירו. נקבה נעשה

 והוא וב״ן. מ״ה בו יש א״א כיצד: וב״ן, מ״ה
 בפרצוף כלל, זוג בת כנגדו שאין אחד, פרצוף
 מה׳ למעלה שהוא בעתיק, היה וכן אחד.

 הוא כי כנודע, במנינם, נכנם ואינו פרצופים,
 העולם מלביש) (נ״א מלכות והוא הכל, שורש

 דאבא, פרצוף אח״כ בהם. המתלבש העליון,
 ואמא, אבא שהוא וב״ן, ממ״ה כלול חכמה, הוא

 לו ויש בחכמה, והבן בסוד א׳, פרצוף והכל
 ממ״ד. נכללת בינד״ נקרא זוגו, בת א׳ פרצוף

 וכ״ז א׳. פרצוף ושניהן ישסר׳ת, שהוא וב״ן,
 דחכמה. העליון לפרצוף זוגו, בת הוא הפרצוף

 ויש וב״ן, ממ״ה כלול דז״א, הפרצוף אח״כ (א)
 הכולל מלכות הנקראת זוגו, בת אחר פרצוף לו

זוג בת הוא הפרצוף, זה וכל ז) וב״ן. מ״ה

ה ה ג ה
 פרצוף כל של עלאין, השבעה כל לתקן בכל כי משמע, מכאן צמח, (א)

ופרצוף. חדש הדר יצא דנ״ל, מן ופרצוף פרצוף

ש מ ש ה
 כללות שהוא אבא אין אבל נ״ב), (א)
 הפרצוף כללות עם מזדווג העליון, הפרצוף
 אר׳א הם העליון, הפרצוף כללות כי התחתון.
 התחתון, פרצוף וכללות היה. בחי׳ והם עילאין,

 יזדווגו ואיך נשמה. בחי׳ והם ישסו״ת, הם
הזווגים, משער וכנודע מינו, בשאינו מין שניהם

 וכן זווגים. מיני ב׳ יש לבדם, באדא כי
 הם או״א ועוד׳ זווגים. מיני ב׳ בישסדת,

 מהחזה דם וישסר׳ת החזה. ועד דא״א, מהגרון
 והבגד, כוונד, זד, שלכל ואע״ם הטבור. ועד

 סוף א״א שער של בגליון מ״ש עיין אחרת,
ח׳). פרק אנ״ך בשער (וד,וא ט״ו, פרק

מהומות ומראה הגהות
א׳ פרצוף ויש א׳ פרצוף ושניהם נ׳׳א ז) (ד,״ו). הראשונות ז׳ נ״א ה)
(הגהות א׳ פרצוף ושניהם ורחל יעקב הנקרא מאפרי שער עי׳ אריך. שהוא מוסיף נ׳׳א ו)
וביאורים). רי״׳א דף רשביי



א חיפל זוי היכל ׳ ז״א שער י״ז npr ד  י
I רפ״ת שער י״ח שער 'w rj א׳ פרע

תג

 אם תתמה אל וא״כ ז״א. שהוא העליון לפרצוף
מ ״r« ממ״ה כלול ז״א ^ כד כי בוק/ ו ד  ה
 והבן הנ״ל, מנדה כלול מהם פרצוף כל
מאד. <ה

נדת ד פרק

דן: כללים  הד״ה שם יש מ״א א׳ מז
̂ 1ע״ צו״ר גי׳ ,pדהה אלהים שם ובוקבא נדד»
 צריד אליה, מז״א אור Tולהמש דיגין. והם

 וד0ם אור שיכה דז״א. ההוי״ה מנור להכות
 הפ״ד- ק״ן. יפ״ה. יפ״י, דהיה ח״א. דהוי״ה

 גי׳ צ״א״ גי׳ הפ״ה. ונדה. ופ״ו. נ״ה. הם״ו«
 ראלהים לצר׳ר הארה יוצא ואז ג״מ צדר

ר. והכית וז״ם שבמלכוו^ דההי״ן, מו
 דקהלת הבלים ז׳ יצאו ח) דז״א. הפה p ב׳

 הבל דוגמת ח״א. דבוק׳ ז״ת אל מקיפין והם
ו והנה כנ״ל. לז״א המזדר דא״א. הסה ^ 

^ חה. מאש״ אחד; כל כלול ההבלים  עפר. מי
 עסו, פב״ם בהיותן לגוק׳. ז״א נותן זה וכל

̂ו ולמסור שלו סהחזה  בהי׳ הם המקיפים וזה
 ולפעמים אהי׳׳ה. שם הוא אר׳ם. כל כי אהי*ה.
 0«ד שקד. שבועות כשיש התחתונים בעונות

 הבל שהם הםק<»» (אודות) ממנה לבסל
 הבלים בז׳ מתלבשת כביכול וח״ו דקדושד-

4רוו ודעות הבל הנקרא דקלי׳,
ק׳, ז״ת ואלו t שהם הוידוא ז׳ הם תו n 

 מההזה למעלה יותר מדלת היא ואזדב אתוון.
 דיליה מוחין ג׳ בה שנמשפין (וע״י) דיליות
 פב*פ ענב בשוה שוה היה ואז ג*ד. שהם ממש,

 בהי׳ עם מסתכל הז*א ואז שבו, הבתר עד
מייד המוהין. ששם דילר^ בסנה 4דיליו פנה  ו

חין  ואונו לבד, מצחו הסתכלות בהי׳ דילז^ מו
 דק כנ׳ל, סהפה היהנא הפל 100 ססש. הבל
מ ד  מגחו ובוקע דילה• סהדו סתו! אוד י

yiw תמאיוע i תבגסי( דילת# סבווא .סקודם 
9 imרנמידין ו7#די 1בבי V& בביס

 דעתה כי והצי, מוחין ב׳ רק אז בה אין ועדיין
 דגבודה עפיא שהוא הדעת, הצי שהוא קלד»
נוק׳.

 יהיב ראשונה, ובביאה עסה. סזדמג ואזדב
 תתוסף דהחי״ן, ב״ן, שהוא כנודע, רוחא. בה
של» דנוקפא, בדעת ודן שם אז  סוהין ג׳ ונ

 נדן. מעלה היא הבי׳ן, זה ובפה בד״ שלמים
 בג׳ שולטין הקלי׳ אין ת0לם עתות וכשיש
« דיאז, מוחק  4דילו דז״ת באדס ששלטו כ

 וםסתלקין, נמנעת דילה, מוחין ג׳ שהארת רק
א המוחין יאת המצח. דרד בד. מאירץ ח״

ת והנד. ד  אותיות כ״ה שר״ם הויות ז׳ הם ה
 מוחין ג׳ שד.ם אורות ד הס וחמוחק מ״ל,
 דרד דיליד. מוחין מג׳ הארד, ומקבלין דידה,
 שהם ד׳ל, הס וכ״ח ר והנה כנ״ל, ר.םצח

 קומתה שכל אחרת בחי׳ גס כנודע. במלכות
« דילת הסוחץ עם ת הרי חג״ת כח״ב ז  ד

 כי אדנ״י, מילד בבחי׳ וכ״ז ד׳ל. כמנת וכ״ח
 ג״ב והוא אותיות ד״ל ס) הוא המ^ד מילד
 כנודת שבסלכות בוכ״ו אד,י״ת שם חילוף
 בי שבמלכות אגל״א שם ג״ב והוא ד״ל, ועולה

פ בהיותם המלכות על מורים אלו שמות ג• ד » 
ת עם ת בברכת כמבואר ד מ גמר. ובאתה א

השני השער

מרקיס ד ובו ניעועק רמ״מ מער

(ינו K פרק

 היזו 1עו& בביזה מנבבד# בריך ועתה י)
מד ת עי  סינח המלל זח פרצוף בתור ד

ת שנבאר. צריז וסחחילה כנ׳׳ל. ותבתת  ג׳ ענ
 הוקגן בדיד mn 07071 בל שימ אלו בחי׳

ת עיבור ידי על ז
 הסלביחו. של אורות מזיגת הוא הא׳,
^ למעלה ^ סחבלית שנסתלקו

 מ׳׳ו דף הקודע דחו שער עי׳ ח)
 םי9 עי׳ )0 ד*ת ד פרק א*א
מ. פרק im! סינוס ובשער אמה סנדכת א׳

סקןבמג זופדווזת
ף מרס עס בע*ה גוובאד m פרק י)  ל*ת «
 ידדו חזסליס סחס לסנלח דא כ)

ד עס (נ״ה ת יסקוסס דא )0« ד ס



ד א׳ פרי, ניצוצין רפ״ח י«ער י״ח שער ז״א היכל ה׳ היכלרנ

 רפ״ח בהי׳ הוא הב׳ לבריאה. וירדו הכלים
 בהיותן הכלים, בתוך שנשארו אור, של ניצוצין

 כדי מצימצם, היות להחיותן כדי שבורים,
 ולהתתקן לחזור מציאות, בהם יהיה דעי״ב

עיבור. ע״י ולהחיות
 התחתון האדם כן כי מזה, תתמה ואל

 נשאר ממנו, נפשו ויצאה שמת אחר בעה״ז,
 יוכל זה ידי שעל כדי הגוף, בתוך מנפשו חלק

 שלח פרשת זוהר וכמ״ש המתים. בתחיית לקום
 לנפשא, איהו פקדונא השתא אבל דק״ע, לך

 גרמי, גו בשכוני ואשתארת משתככא׳ דאיהי
 דרוחא (כלילא) פקדונא ליליא כל בריש ובג״כ

 הבל ענין בדקס״ט, גם בשרא, על ולא ינפשא,
 אוב בעלת במעשה בקברא, דאשתאר דגרמי

 נפשך בצחצחות והשביע פסוק וז״ס בשמואל.
יחליץ. ועצמותיך
 וירדו שנשברו עצמן, הכלים בחי׳ הוא הג׳,
 להתתקן צריכין בחינת, הג׳ אלו וכל לבריאה.

כמ״ש. עיבור ידי על
 הניל ניצוצין הרפיה ענין נבאר ותחילה

 הנ׳ל, הדרוש אל יחזור כך ואחר ענינם, מה
 רפיח ענין זה בחבורינו מזכירין שאנו ובכ״מ

בעיה. עתה שנבאר אלו הם ניצוצין,
 הנקראים תחתונים, נקודות ז׳ כי נת/ הנה

 הניל, בין דשם זוינ בחי׳ שהם מלכים, ז׳
 בחי׳ יצאו כאשר דאיק, עינים סנקבי שיצאו
 לכנוס אורות אחיך •צאו וכאשר תחילה, הכלים
 ההם הכלים יכלו לא האלו, שלהם בכלים

 במקום למטה, הכלים מרדו ונשברו, לסבלם,
 אחיכ, הבריאה עולם להיות עתיד שהוא

 באצילות, למעלה ועמדו נסתלקו, והאורות
 נקרא זו הrדר באורך. לעיל אצלינו כמבואר

 והולד דורד מעולמו, שיוצא שכל לפי פיתה,
מיתה. אצלו נקרא זולתו, אחר לעולם

 שהם זית, בחי׳ הם מלכים, ז׳ אלו והנה
 שירדו וכיון האצילוו^ עולם של זר׳ב הנקרא

 משא׳כ מיתה. אצלם נקרא הבריאה, אל
 והוא כמיש. מתו ולא שנפלו דאדא, באחוריים

שאז כשמת, בעהיז, התחתץ אדם כדמיון אצלם

 ותשוב מסתלקת, ונפשו מגופו, נפשו נפרדת
 וגופו נתנה, אשר האלקים אל האמיתי למקומה

 ממדרגתו, ויורד הארץ, אל ישוב עפר, שהוא
 וכך מיתה. נקרא זה וענין אדם. בחי׳ שהוא
 אורות שהם נשמתן כי האלו, המלכים אל אירע

 אצילות. שהיא הראשון, מקומם אל עלו שלהם,
 לעולם ירדו שלהם, הכלים שהם גופם אמנם

קבורתם. היה ושם הבריאה,
 בעה׳׳ז, התחתון האדם שגוף כמו והנה
 תאבל, עליו ונפשו בו נאמר בקבר, כשנקבר

 של הרוחני של הבחי׳ אותו בו ונשאר
 כנ׳׳ל, דגרמי הבל בזוהר הנקרא עצמותיהן,

 להתקיים שיוכל כדי חיות׳ איזה לו שיהיה כדי
 בהם נשאר היה לא אם כי התחייה, זמן עד

 ענין וזהו בתח״ה. קמים היו לא לחלוחית, שום
 לסבת בתח׳׳ה קמים שאינם מי יש שארז׳׳ל,

 וכיוצא ל) בתח״ה וכופר רבית עון כמו עון,
 רוחניות להסתלק גורם, העון אותו כי בזה.

 יבישים, ונשארים בקבר, ההם העצמות המלחלח
לחיות. יכולין אינן ושוב

 ועצמותיו נפשך בצחצחות והשביע וז׳׳ס
 לא אשר מים וכמוצא רוה כגן והיית יחליץ
 (נ׳א האורה ממי לחלוחית ע׳י כי מימיו, יכזבו
 יכזבו לא בעצמות, נכנס אשר והארה) מעם

 בענין יחזקאל נד׳ש וזה בתח״ה. דקים מימיו,
 איש שהיה שארז״ל ההם, היבישות העצמות

 נתייבשו ועי״כ לקח, ובתרבית נתן שבנשך א׳
 קם ולא מצוה׳ לחלוחית שום בלתי עצמותיו
 בהם נשאר מלכים, בז׳ גם עד׳׳ז והנה בתחיה.

 ההם הכלים את להחיות כדי רוחניות, קצת
האצילות. תיקון זמן שהוא תחייתם, בזמן

 הכל בעה׳ז, שיש מה כל כי זה, כלל ודע
 ואץ מלכים, ז׳ באלו שהיה פה כדוגמת הוא
 ותיקתם, המלכים ומיתת השמש, תחת חדש כל

 השפלים לגופים יהיה וכך להם, תח״ה ענין הוא
 בהם, הנשאר הרוחניות והנה לע״ל. כעד,״ז
 של ניצוציז בחי׳ הם דגרמי, הבל הנקרא
 ההם, המתים בכלים שנשארו העליונים, האורות
ניצוצין וקצת למעלה, נסתלקו האורות ועיקרי

ם?ומות ומראה הגהות
צ׳. סגהדרמ ל)



̂•11 פימ ני«תמ רפ״ח ^*וז«עד פוער ז״א היעל הי ז^כל ה * מ

 של תיקון כזמן להחיותן, בכלים נשארו מהם
אצילו̂ו

m הניצתין םר0ס והנה n היו m n 
 שהם ובהו, תהו היתד. וד.ארץ ח״ם ניצובין.

 דא״ק, המלכות ע״ש הנקרא 4הםלכינ בחי׳
 ונעשו ונשתברו. מתו, אשר אדום, ארץ הנקרא

 חח הנקרא ניצוצין, קצת ונשאר ובהו, תד.ו
 הוא; מרחמת. וחיבת עליד.ון. מרחפת אלקים

 המתים תיד היה ניצוצין הרפ״ח כי רפ״וד מ״ת
^ ופשוט הנ״ל.  rtלםעלד עלה המעולד. שד,אור ד
 אשר הד.ם ניצוצין הם שבד.ם, הגרועה ובחי׳

 רינמ בחי׳ שד,ם כנ״ל, הכלים בתור נשארו
רש.9כ גמורים,

 והמדרגות, האורות סדר תחילה נבאר לכן
 כל כי נמת^ הנה מזר,. למעלד, זד. ומעלתן
 בחינת כולם הם האצילות, של האורות

 במילוי הוי״ה או ד,̂נ ועי״ד. בחי׳ ד׳ כי ונודע
 ה״י. וי״ו ה״י יו״ד כזה: ע״ב, שהוא יודי״ן,

 או ה״י. וא״ו ה״י ירד כזה: דס״ג. הוי״ה או
 או ה״א. וא״ו ה״א ירל כזד.: דמ״ה. הוי״ה
ה״̂ז רו ,rד, ירד כזד.: דב״ן, הוי״ד.

 יתבאר וממנו דע״ב, הוי׳׳ד, בחי׳ עתה ונבאר
 האותוז שורש כי הוא, פשוט הנר. הדוו^ שאר

 בלתי םשוטים, הד״ה אותיות ר הוא יעיקח,
 זהו, יאמנם אור. עצמות כהי׳ ור,ם מלואים,

 יש רכ1 אמ« בצורתן. ממש האותיות בהיות
תן והוא אחר̂ו בהי׳  וחשבון, מםפר בבחי׳ בד̂.

מ ז̂ו הד״̂ר אותיות ר נאמר אם «
 עצ^. האותיות צורת כי םפק, ואין כיץ. מספרם

 םספרס מבחי׳ יותר האור, ועיקר שורש יותר הס
 גם כי הפניס. בבוזי׳ זר. כל והנה והשנוגס.

 וגס האורווה של והוא 4אהרו בהי' בהס יש
ora האותיות, צורת שר& הנ*ל, בהי* נ׳ יש 
4פת00 נהי׳ או שה» כסו

 הש» אותיות ד׳ והוא 4אהרו כהי׳ יש גס
 כי דינץ, בחי׳ הס אז כי נסילוי, נהיותן

 הם הוי״נז שורש פי ועוד* Jtn/M גי׳ סילוי
ביאור הוא סלואס מ) אבל פוסן. אחויות ד׳

מי׳ וגס לחוץ. אודותיהן מציאת חוי״ד״  ב
 ונהי׳ בננסן. אותיות בחי׳ בהם יש הסילר,
 קץ, לאין רבות בחינות בזה וכיוצא מספרם,
קץ. אין עד וכר. חמילד ובמלד במילר,

גרת נ פרק

 למעלה זה בקצרה מדרגתן סדר תבאר נ)
 הס לכל, וד.שורש העיקר הנר, ׳,X מזה:

 מדרגה ב׳, ובצורתן. בעצמן .rהוי אותיות
 עצסותן בחמת שלהס, אחיריים הוא ב׳

 אותיות י׳ והם יהו״ת יה״ו י״ה י׳, כזה: וצורתן,
 אותיות ד׳ ומספר חשבץ ג׳, מדרגה ג׳.

 כ״ו. מספח הוי״ה בחי׳ שהם פנית הנקרא
 אותיות י׳ ומספר חשבון הוא ד׳, מדרגה ד׳,

 ע״ב. םספרן היות בחי׳ שד,וא אחוריית הנקרא
 תקרא השת של במילר הוא ה׳, מדרגה ה׳,

 ה״י, ר״ו ה״י ידד אותיות: יו״ד וד,ם פנים,
 המילוי של אחור ר, מדרגה A עצמ. בצורתן

 בהשבתת לא כצורתן, אותיות כבתי׳ הנ״ל,
 היי יו״ד ה״י. יו״ד יו״ד. אותיות: כ״ו. והם
 חשבון ד, מדרגד. ז׳. ה״י. ר״ו ה״י יו״ד ר״ו,

 מספרן היות שד.וא המילר, אותיות י׳ ומטסר
 אותיות כ״ו וחשבון מסמר ח׳. מדרגה ח׳, ע״ת

 מדדגד. ט׳, .rקס שהוא המילר, של האחוריים
 הנקרא דמילר. המילר אותיות כיח הוא ס׳,

 ר״ו מיד. ה״י דל״ת ר״ו יו״ד מד.: פנית
 אהוריים הוא י׳, מדרגד. י׳, מיד. ה״י ר״ו, מיד
ה; אוחמת קנ״ו ם) וד.ם דמילר. המילר של  מ

 ריו מ״ד דל״ת ריו ידד ר״ו. יריד מ״ד,
 מיד מיל. ה״י דל״ת ר״ו יו״ד היי. דלית

 דלית ר״ו מיד ר״ו. מ״ד ה״י דל״ת ר״ו
 ידר, היי דלית ר״ו מיד מיד. ר״ו מיד היי
 מיד, היי דלית ר״ו מיד ריו. מיד ר״ו
 מיד. היי דלית ר״ו מיד היי. דיו, מיד ריו
 י״ת מדרגה ,X״’ מיד. חיי ר״ו. מיד ר״ו

 המילר מילוי אותמת כיח הזשבון מספר
ב דפנות י קניו וחשבון מספד יית סררגה י

of̂ רווש עי׳ מ) wr 
ב׳. פוק זרהי לאה

 סקוסות וסראח הגווות
 זוז >»>ק נ) ובשער ה׳ ענף

שז עי׳ )0
 לית ענף פמיס עם בעיה נתבאר

ה׳. ורק



כ׳ פררן ניצוזנין רפ׳׳ח שער י״ח שער ז״א היכל ה׳ היכלתו

 תלך, ועד׳ז המילוי. מילד אחוריים, אותיות
 הנ״ל ע״ד קץ, לאין מדרגות אלפים אלף עד

והיוצא.
דע״ב, בהדות הוא שבארנו זהו והנה

 דמ״ה, ובהויות דס״ג, בהויות בזה וכיוצא
 וכינוים השמות בכל וכן דב״ן, ובהויות

שבעולם.
 הוא לחברתה, הקודמת כדרגה כל והנה

 אשר המדרגה מאור גדול ואורה ממנה, פעולה
 שהיותר בודאי הניצוצין כשירדו וא״כ תחתיה,
כנ׳ל. בכלים נשארו הם תחתס,

 הנה כי שוין, הבחי׳ כל לא כי ודע,
 במדרגה ותחתיו מכולם. במעלה גדול ע״ב שם
 ותחתיו מ׳ה. שם במדרגה ותחתיו ס״ג. שם

 הוי״ה כל כי הוא, ופשוט ב״ן. שם במדרגה
 להחיות נצרצין בחי׳ מהם יורדין הד׳, מאלו

בכלים ירדו דע״ב, הויות וניצוצי הכלים,
 כר. דס״ג בכלים ירדו דס׳ג, וניצוצי דע״ב.
 להחיות זו, דהוי׳׳ה בניצוצי כח אין כי והוא,
 הניצוצין כל ירדו לא לכן אחרת, דחדיה כלים
 הכלים. להחיות מכולם, הגרוע ב״ן, משם
 ניצוצין ממנו ירדו והוי׳׳ה הוי״ה מכל אמנם

 מהד״ה שירד שמה אלא שלה, הכלים להחיות
 אשר מכולם הגרועים הניצוצין היו דע״ב,
p ע״ב, בשם i הם סיג, משם שירדו הניצוצין

 להחיות ס״ג, בשם אשר מכולם הגרועות
האחרים. בכלים בזה וכיוצא שלה, הכלים

 שירדו ניצוצין מספר כי שתדע, צריך גם
 ששם לפי שדן, אינם ד׳, מאלו הוי״ה מכל
 שבירה כ״כ בו היתה לא שבכולם, עליון עיב

 ובודאי בשאר, בזה וכיוצא בסיג, כמו גדולה
 השאר, מכל ניצוצין יותר ירדו בין משם כי

 ומע״ב ממ״ה, פחות ומס״ג מב״ן, פחות וממ״ה
 ואחד, כ״א מספר שנבאר וטרם מסיג. פחות
זה. והוא א׳, הקדמה שנקדים צריך

 מנקבי נקודים הי׳ יצאו כאשר כי דע,
 חשם הניחו בצאתן, הנה כנודע, דא״ק עינים
 הכתר תTמנק והוא אצילות, בעולם שלהם
 עולם כשנתקן אח״כ, ממנה נעשה שלהם,

 חו״ב, ומנקודת א״א. פרצוף בחי׳ האצילות,
 היסוד עד חסד ומן או״א. פרצופים, ב׳ נעשה

 י׳, ומן ז״א. פרצוף נעשו ר׳ס, הם שבהם,
דז״א. נוק׳ פרצוף נעשה

התיקון, זמן אח״כ היה כאשר ואמנם
 ולא באורך, כנ״ל לזה זה הלבישו אז אשר

 באופן היה אמנם ממש, הראשון במקומם הונחו
 מתפשט א״א כי נודע, הנה כי והוא, אחר.

 היה, ומהראד (א) ממש, אצילות סיום עד
 כי דא״א׳ חו״ב במקום למעלה, יהיו שאו״א

שהלבישו אלא היה, כך לא אבל חו״ב. הם הרי

השמש
 ועיין ע״א. ט״ו דף תדח (עיין נ״ב (א)

 ועיין ז״ל, השמש שם ומ״ש פ״ב, ש״ל pלק
שירדו סצינו היכן צ״ע, ע״ג) דנ״א דב״ש
 מקומם היה זה כי ממקומה, למטה או״א

 החילוק כי העינים, מנקבי כשיצאו הראשת
 התפשטותם הוא כשיצאו, עתה בץ שיש

 שיזדר הנה כי לזה, זה והלבשתם לפרצופי^
כשיעור היה שיצאו, בעת שבנקודות הכתד
בשער כנזכר התיקון, אחר של דא״א הכתר

 ע״ג לפעלרי שתורו כל ונשלם פ״ג, ו»יקון
 אחרי היו וכך או״א. שהם שבנקודות, חו״ג

 הוא, התיקון אחר שנתוסף ומד, מתיקון,
דא״א, חג״ת כי ^0וד, למטד^ שנתפשסו

 אבל 4ז״ז תוך ונד,״י, או״זב בתוך ^בש9גו
כי עצם^ בפני סקום לקחו לא דא״א, כח״ב

 תוך נתונה סתימאה, מוחא שהיא החכמד,
 כלל, נגלית ואינה בו, נכפית והיא הכתר,

 הוא הגולגולתא, שהיא לבדו, הכתר רק
 ב׳ מלבישים ועלת, בגרון, ור״בינה הנגלה,
 אין מ הרי בחם, נכפית היא דאו״א, כתרים
 על עומד וד.וא שבו, הכתר רק מא״א, מגולר,

 שד,יו כמו שבנקו׳, החו״ב שהם או״א, גבי
 משמעות שכפי צ״ע, ועוד מ״ע. התיקון, קודם

 בעת לא התיקון, בעת היה זה הדברים
 הנשברים בכלל ס״ג ע״ב שנה ואיך השבירד״
 ד»״א האמורים בחי׳ על במנתו ואם וד,גופלים.

 כי נתבאר, הנד, השבירה, בעת שנפלו
 (א״ה וצ״ע. לבריאר^ ירדו לא ד^,ם האחוריים

 באופן ע״א) דצ״ח ועחר רחובות בר,קדםת עיין
גסנים r* אומיי׳ הבנתי לא זו הקדמה שכל



במין רפ״ח «עד י״ח ^9v ז״א חיבל חי חיבל רנזבי פרק ני

j ודג n n וp היד« סחדחוי x n r חשד 
תו מ  jrm ו״ק ילביש יסוד. שד ד0םח רק. מ

ו ולח  מחבי רק סלגיש שחינו חלח חיה. נ
j נוק׳ וחמנס בנ״ל. זלססח דח״ח ה״ח m 

 שלבשת שד.יח וחוח חרחשוז. בשקוסח נשחרח
jKrtn חשלבות חת

 חשד שש פי וח, שנל השולח כלל
 בנינה. שקושו חשר ס״ג. ושש נחכשח. שקושו

j חרג חת חלח הלבישו ולח לששד• ירדו n n 
a שש כי ונשבח r t .גיסי חסד ולת בחסד 

מוזנ ס״ג, ושש ש״^  ת״ת בחבי ש״ד» ושש בג
די  חדי גמורמ^ רק כולל היותו שש בלבד. תו

 שחס Jבילווxד רק בחי׳ שחוח הרח. חיד
 דא״ח. ת״ת בחשי שש חוח ס״ה. שש בחי׳

 בחי׳ שכל 4חשילוו גודל לסבת לו. די (ש״ש
 בלבד. ושנהיי דח״ח ת״ת בחצי חושש ש״ה שש

 נתנחד. וחנה לבדד.). בשלמת חוח נ״ן ושש
 ב׳ץ. ש״ה. a״0 ש״ב. חויות: חדי בל איד
 הקדשה נתבאר והרי לבד. דא״א ברת חש 0^
חנ״ל. א•

)X( חנה שלחש; הסדר נבחר ושתה 
 ששלו שלו האודות בחסד. אשר דש״ב שחיי״ה
 ף חע הכלינ^ כשנשברו נחשילווו לששלח

 חד שן הסדדגות ושחר חיחשונוו^ שדדגות
שמן שהיא בכלל. והיא ואילן*.  י׳ ושספר ח
 וחילו. וששש ש״ב. גיי שחש חשילוי. אותיות

 חנישושין. בסוד חכל<» שש בבדיחות ירדו מלס
onwi .ששנו שלשסח חסדרגות שכל חוח 
ח נחשניש וחינס A1 נבללין Jבפ כדבר נ r

 נחשב ודנו ולכן נשספר. שולח חינה ולכן
 השילד. אותיות י׳ מספר בחי׳ זו. מדרגה רק

 שלמשה מניצוצין שאר וכל ש״ב. גי׳ שהוא
 במקומות נת״ל וכבר ש״^ בחלו נפללין שחס.
 חש ניצוצין. רפ״ח שספר משיחת כי 4רבת

 ומלש 4ד.דוז הר מאלו שירדו ש״ב. בחי׳ ר
נישושיננ רפ״ח הס יחד

 מכלל שירדו נישתץ. ש״ב נתבאר והנה
 דש״מ ראשתד. סהוי״ה 0וד. נישושיס. ד^ם״^
 לא ש״ב. ששל תחתון יותר שחוח ס״ג ומשש

 שדרגות ר רק באשילוו^ שלו מאותת עלו
 בי בנתחה. ירדו כי נמצא בלבד. הרחשוניס

 אותיות י׳ שחס ע^יוניס. יותר אחתת מדרגות
 שחש שלהם. י.אחור ובחי׳ 4״0ה דמילר
 חח׳. המדרגח בחי׳ גרנה וכאשר וד. ה׳ פדרגד.

 אותיות בבחי׳ ס״ג דמילוי אותיות י׳ שהם
a שהוא מספרם גס תמנה ששמן. rt ת  ש״ג ח

ס״ג. משש שירדו נימשין.
 מדרגות ב׳ ירדו 41ד.ת״ שהוא מ״ה ומשש

 מן במשלח גתש שהוא לפי יותר. שליוניס
 מדרגות ב׳ רק באצילות שלו ולא 41ם״

 נמצא בבריאות ירדו השאר וכל לבד. ראשונים
שין כי ^  כ״ו נישושין. ש״א הש 4שלהנ הנ

 4הפשוםינ אותיות ר מספר כי ופי׳. 4ומ״ו
 חס מילוי. אותיות י׳ 'ומשפר כ״ו. מספר הם
ת נישושין. ש״א חש ומ״ר- כ״ו והנה 4״ו0  ח

ש״מ ג״פ חס
רת ב״ן. וששם  שן חוץ 4חשדדגח כל י

ב״ן בחי׳ שלהיות לפי וחראשתד- חשליונח

הגהה
א (א) נ  4הויוו הד׳ כל (פי אשלינו. נדה ס״ג ש״ב אלו כל מ ז*״!^3י

א) גדץ.  מלש״ד). חד׳ כל טללת מלל שהוא חנ״ל. ב״ן בשש חש מ
כשמחר אלו. חויות לד׳ שתחלק והוא נקר. י׳

שהד*. אי כל

«9ה &
 שכוונתו נאשר ואש 4חחדו נכלל ש״ג חי״ב

 jNMPt סלכיס דד 4QE1 D070 ד ב̂ח על
pU r m  0r73n in ^ V  If VU m iQ m

 דאנא סלמס הר oim גס אשנש נשלו. הס
 ונ״ן שיה » חדב. וב״ן ם״מ חם 409דא או

arm א7ו trw «ג ו jiriD nran זססון

m וס״ג דש״ב חשדרגות שונה הוא m באופן 
 4לבי״ו שירדו שה 4בפרשוו נין נכללות שבין

 אבל 4וו0הפר נין הכללות נין ונין. ש״ה חס
ן דכללות בין וש״ג ש״נ נשארו דסרסות ני

חי ז ל מי א ס i* ול n n T n•



ג׳ כ׳ פרק ניגמיו רפ״ח שער י״ח שער ז״א היכל ה׳ היכלרנח

 שבירה בד, היד, מבולם, תחתונד, והיא מלכות,
 ממנה עלו ולא ממנה, שלמעלה מכולם ידתד

 עצמן, אותיות בבחי׳ פשוטים, אותיות ד׳ רק
 אומרים שאנו וז״ם לבריאה. ירדו השאר וכל

 בבחינת באצילוו^ נשארה המלכות כי בכ״ם,
 ממנר- נתמעט השאר וכל בלבד, א׳ נקודה
 נקודה הנה כי זה, ורובן הבריאה. אל וירדו
 שבכולם ראשונה מדרגד, בחי׳ היא ההיא,
בלבד.

ממנה, שירדו ניצוצץ הע׳ב מספר ואמנם
 אותיות י׳ של והחשבון המספר בחי׳ הם

 שהוא עצמו, דשם הפנים ולא דב׳ן, דאחור
 הרי ע״ג גיס׳ שהם אחוריים, רק א׳, מדרגד,

 כולם וממפר הרות, ד׳ מן שירדו ע״ב ד׳פ
 הפרש, ביניהן שיש אלא ניצוצין, רפ״ח הם
 ניצוצין שהע״ב לפי שרן, בחינתם אין כי

 דחשבון הע׳׳ב הוא דיודי׳״ן, ע׳ב משם שירדו
 מדרגה היא שזו הזה, המילר אותיות י׳ ומספר

 אותיות, י׳ הוא שלו, הע״ב ס׳׳ג ומשם ד.ז׳.
 ומשם וז׳. הה׳ המדרגה והם ע׳׳ג, שהם וס׳׳ג,
 ע׳׳א, גי׳ שהם וכ״ו, ס״ה הוא שלו, הע׳׳ב מיה
 הע״ב עצמו, ב״ן ומשם וז׳. ג' המדרגה שהם
הד׳. מדרגה הוא שלו,

מ״ת ג פרק

 שיש שאלות כמה לבאר צריך ועתה ע)
 היו למה ע,Tל צריך כי והוא הניל, בכל

 חשבון לוקחין אנו ע״ב שבשם האלו, השינוים
 וז׳, ה׳ שהם מדרגות, ב׳ ומסיג הז׳. מדרגה
 מדרגה ומב׳ן וז׳. ג׳ שהם מדרגות, ב׳ וממ״ה

הד׳. וד,יא בלבד, א
 השוה הצד כי נת״ל, הנה כי והתשובה,

 ב׳׳ן, פדה ם׳ג ע׳ב שהם הנ״ל, הרות שבד׳
 ולמטה, הז׳ ממדרגה שהם שהמדרגות הוא,
 אין חשבון בשום ולכן בבריאה, נפלו כולם

 ממדרגה רק כלל, ולמטה משם מחשבין אנו
 כי ממנו, למסד. ולא הימנו, למעלה או הד,
כולם כי בד- כלולים הד, ממדרגה שלמטה כל

 כלל, חשבון בשום עולר, ואינו ממנד- גרועים
 הרפ׳ח באלו ימחשבים מזכירין אנו אין ולכן

 בד שיש מספרים, הד אלו רק ניצוצין,
 ס״ג ע״ב שד.ם אלו, שמות ד של מלואים

 לכן במילרד.ן. משונים ולהרתם ב״ן׳ מ״ה
 4ע״« גי* שזה לפי מלואים, הד׳ כל נזכרים

 שרם מספרם ואין בין, חד, מ׳׳ה, יזה סיג, חה
כמילריד,ן.

 מחשביז שאנו במקום כי שתדע, גייד גם
 בשום עולים האחוריים אין הפנים, בחי׳

 הפנים בחי׳ אל הם ספלים כי חשבון,
 אנו אין לכן מד,ם, המעולים הראשונים

^צין הרס׳ח באלו מחשבין  האחוריים בחי׳ נ
 הטעם כמ׳ש האחתן, בין משם רק כלל,

המלכוו^ בענין למטה
 מספרים ב׳ שיש כ״מ כי שתדע, צריך גם

 שניהן, את מחשבין אנו אץ שוין, וחשבונם
 דסיג, אותיות י׳ הנה כי יהוא, בלבד. א׳ אלא

 לא עכ״ז בבריאה, ירדו דמ׳ד. אותיות ר׳
 שכבר כיון דמ״ה, אותיות י׳ בחי׳ השבנו
 כי מד,ם, הראשונים דס׳ג אותיות י׳ נחשבו

 הנ״ל, מילוין הד׳ בחי׳ שאפילו ביארנו כבר
 אלא ד״פ, אותן ומחשבין מונין היינו לא

 חד, ע״ב, זה כי מזה, זה משמים להיותם
במילוייהם. משונים ב״ן, וזה מ׳ד״ חה ס״ג,

 לד שנקדים במד, הוא, הדבר וטעם
 הניצוצים כאשר הנה כי והוא, א׳ הקדמד,

שניהן נשארו ומספרם, במציאותן שרין
ועום העליונים, ונפלו שנשברו פ) במקום

 שנפלו הרי כיצד, עמד,ם. התחתונים נשארים
 דנדד- אותיות י׳ נפלו ואח׳׳כ דס׳׳ג, אותיות י■

 גרועים דמ״ה אותיות י׳ היות עם והנד,
 למטד- בנפלו עכ״ז דס׳׳ג, אותיות מי׳ במעלה

 דס״ג, אותיות י׳ שירדו מקום עד רק נפלו לא
 דמ׳ה, אותיות י׳ a«*1 ונתקשח נתערבו ושם
 כי כנודע פרד- קודם נשבר ס״ג שבחי׳ לפי

 כך ואחר תשברו, העליתים מלכו תחילה
 פגעו דמ״ד- י׳ שירדו בעת ולכן התחתונים,

בבריאד, שם שירדו דס׳׳ג אותיות י׳ ומצאו

ת ומראה הגהות טי סקו
(כת׳׳י). שנשארו נ׳א •) ענף פם״ם עם בזדוז נתכאר זד, פרק ע)



רנטג׳ ר?6 תיזrנ רפ״ח פוער י״ח עער ז״א היכל ח׳ היכל

 לססה עוד ירדו ולא עמדי* ונתערבו החיל*
 שו* מססח היות לסבת עמה* ונדבקו מהם
 כל עדן, במספרם דיבהי׳ ב׳ אין כאשר אבל
 כל ולכן לירד, לו הראד במקומו יורד אחד

 בחשבון, למנות אותן כפלנו לא השד* הבחי׳
 נתקשרו אשר דמ״הי אותיות י׳ בחי׳ ולכן

 נמנץ אינן דס״ג, אותיות י׳ נפילת במקום
 איננה אשר rtמ״ד של הז׳ המדרגה אבל בפ״ע.
 בפ״ע. נחשבת דס״ג, הד מדרגה למסמר דומה

מ״* מספרד, חו ס״ג, מספרה זו כי

* משם הג׳ מדרגדי וכן ד כ״ו, שמספרה נ
 ומשם ע** שמשם לפי החשבון, בכלל נכנס
 מחשגין אנו לכן הג׳, מדרגדי נפלה לא ס״ג,

* של הע״א של בחשבון אות* גם ד נ

מ  לא שב* הה׳ המדרגה אשר בס״ג, ו
 בחשבון נמנים לכן ע״* משם כמוה ירדד•
 שהוא הז/ מדרגה וכן דס״ג, ניעועמ הע״ג

 נדה, ושל ע״* של ד מן משונדי החשבת
נחשב* היא גם

 של הד׳ ע״ב עתה, לבאר לנו ונשאר
 הד׳, הנודרגה הוא הנה במלכות שדייא ב״ן,

 לסעל^, אסרנו והנה האחוריי* בחי׳ שהוא
סין האחוריים אין הסנים, יורדין כאשר כי מ  נ

 פי א»ר, הדבר היה וכאן כלל. בחשבון
הפני* ולא בחשבון. נכנסין האחוריים

 חשבנו אשר שמות בג׳ כי הו* והתשובה
 *האחוריי בחי׳ חשבנו לא לכן פנים, בחי׳
 נחשנין חפגיח שאין במלט* כאן אבל

האחוריי* נחשבו או במספר,

 ותרבא. פי לחרע, לנו נשאר ועדיין
 הפנים בהי׳ אין למה פירב* דדיגא אעיקרא

ת חאועדיים היו ולא נמלכו* נפנץ ס מ  נ
 עריו לכן האחודיי* שאר כדמית במנת,

 לםט* •לסעלה חמררגו* לכל לתרץ, שנבאר
 המדרגה מהשנץ אנו שאין הסנה פי מאמר.

 אותיות ד׳ *פפר והתו הפני* בהי׳ שהיא הג׳,
 שכשיש *7n7 כנדש הוא הסע□ הפשושי*

 מ** רק ננאון אינן שוים. ומניינם ספארים ט
נתדעות ע״א בחשבון נכנסח כנר זאת ומדרגה

 שם תתקשרו נשארו הכ״ו ואלו ם״* דשם
 מספר שהוא הד, מדרגה וכן כנ׳׳ל. לפעלה

* לא ,rב גי׳ שהוא המילוי, אותדת הם׳ מני  נ
חי׳ שהוא עם  לשאר דומה שאינו יגם הפני* נ

 המדרגה לעול* נמנית זו לסיבה כי מלויים,
 כמ״ש הענין אבל ..rובם ובס׳׳ג, בע״ב, הז׳

עניינ* ומה ב״ן, דשם הד״ה ענת

 אשר ההי׳׳ן, דמילוי ב״ן של שם פי דע,
 הוי״ה וד,יא ממש, יחד הדוח ב׳ הוא בסלט*

ד ט מודע המכפל* מערת תקרא כפול*  ד
 וכל הפשוט. אות כחשבת י׳, גי׳ יר׳ד, דמילד
 ור,נה ממש. כטלה הויי׳ה אותיות הם רשאר

 א׳ הוי״ה ט הו* עניינם אלו, הויות ט ענת
* בחי׳  עצם* הנוק׳ בחי׳ הוא הב׳ והד״ד, ז״

 מאיר אז אשר בנוק׳, הז״א מתחברים וכאשר
ק׳. ז״א  הד״ה הארת נותן הז״א אז הנה מו
* הויות ט נעשין ואז אליד״ שלו קב  ואז מו

* ט בחי׳ שהיא בץ, שם בה נעשית  הדו
זו. הקרמר. חכור

הנ׳׳ל. השאלה הותרה זו, בהקדמה והנד.
 הוא בת, שם של האותיות שעיקר להיות ט
 בפ״ע למנותן ראד אין לכן כנ״ל, הדא םן

 שהוא הו׳, המדרגה אין לת המלט* בבחי׳
ס ט׳ן, מספר מ  ניצוצין ע*ב החשבת נכלל נ
 אינח ט׳ו, מספר שדיוא הג׳, סררגה וכן של*

ט בחשטן, נכנסת  למעלה דבוקה שנשארת ל
נחשבת. נכנסת שכבר שבד׳* הג׳ מדרגה עם

 ט, מדרגה הושטן ותו אין למה י*ל, או
 יה*ו, י** י׳, כזה: הפשוסי* אהווייס שהוא
 ואי כאן. כדמתרץ לתרץ שייד ולא יהרי*

 במקום שנמט ינ*0א הוה דסטופינ* לאו
 אן פ*ר, כדלקמן מ, שנמס דמיה אותיוה
וטי* ,P משסע לא בפ*ד

pi הפנים. בהי׳ שהיא הה׳, המדרגה 
om 9 י17הםי חדח1* יר«Qnrn DJ >11n1 

 עטיז מילדי, to י׳ שהם האחוז* p סשמיס
 שכיזן חנ״ל, עם והסעם נהשטן, נכנס לא

 לכן די* p ומא ט׳ן בסילדי tn שם ששורש
במקי. mu לא



r: י׳ח6ר שער י׳׳ח שער ז״א היכל ה׳ היכלרם n r ד׳ *רק

מ״ת ד פרק

 והוא א/ ענין לבאר לנו נשאר ועתה צ)
 והמלכות, הת״ת ומן הה״ג, מן כי נת״ל, כי

 ועתה (א) ע״ב. ד״ם שהם ניצוצין, רס״ה ירדו
 הנה״י מן שגם הוא בהכרה כי לבאר, צריך
 למסה, ירדו ואם עניינם, מה א״כ ניצוצין, ירדו
ניצוצין. במסםר הם גם ינכללו נכנסו לא למד,

 הגיצוצין בחי׳ הם מד, תתלה ונבאר
 פלגי ב׳ הם נ״ד, כי נודע, הנד. מהם. שירדו
 א׳ בכל גמורה הוי-ד, אין לכן כנ״ל, דגופא
 חצי כי נמצא שניהם. בין א׳ הוי״ה רק מהם,

הוא הר״ה וחצי נצח, של אור הוא הוי״ד,
 לב׳, נחלקת כשהוי״ד, כי ופשוט הוד. של אור

 שהם העליון, חצי רק בפ״ע, בשש עולה אינד,
 כי י׳׳ה. כס על יד כי כמ״ש י״ה, אותיות ב
 נצח כי נמצא בפ״ע, שם אינן דה, אותיות ב׳

 היסוד כי י״ה. היסוד וכן ההוד, וכן ייה, נקרא
 מהאורות כלולה הארד. רק בש״ע, בחי׳ אינה

כנודע. עליונים,
 יסודות ב׳ כי שנבאר, במה ק) ט״א, ועוד

יש מהם א׳ וכל ז״א, תוך מתלבשין דאדא
 מתסשטין הם דאמא, דיסוד וד,״ח וה׳׳ג, ד,״ח בו

 דיסוד והה״ג שלו. ונ״ה ת״ת בח״ג בז״א,
לא אשר דאבא, דיסוד וה״ג הה״ח וכן דאמא,
אל יורדין הם אלו כל הנה יצאו, ולא נתגלו

j היסוד r n דאב̂> היסוד סיום כי יחנת וכבר 
 ט״ו כי נמצא עצמו, דד׳א ביסוד מסתיים הוא

 מספרם אשר ח״א, ביסוד יש וגבוחי^ חסדים
י״ד»

מ והוא עוד » עצמן, ה״ח ב
 כי והוא, אמא, יסוד מצד בז״א, המתסשסים

 החסדים אל יש בחי׳ ג׳ בי אצליני, נת׳ הלא
 כי דז״א, הדעת במקום למעלד. הוא א׳, דז׳א:

 הארתן, p ואח״ב החסדים שורש הוא שב
 שבו. הוד עד שבו החסד p ה״ח מתפשטין

 המתפשטין, החסדים של מד,ארתן ואח״כ
 אחרים, ה״ח דז״א, ביסוד הארתן מתקבץ

 וד,רי כנודע. כל, היסוד נקרא זו לסבה אשר
י״ד- כמנין חסדים, ט׳׳ו הם

 ג׳ רק גמורות, הויות אינן נה״י כי נמצא
 בחי׳ כל והנד. כנ״ל, ר) י״ה של שמות

n בשם שנת״ל המדרגות .T« יש ג״כ כולם 
 כך מ״ד״ משם שירד מה ודוגמת י״ד., בשם
 נשארו לא כי הנ״ל, י״ד, שמות מג׳ ירד

 שהם לבד, הראשונים מדרגות ב׳ רק באצילוו^
 בבחי׳ שלדים האחוריים וגם י״ה, אותיות ב׳

 םד,מדרגה ואמנם י״ר.. י׳, שהם: לבד, אותיות
 בבריאה, ירדו כולם בכלל, הוא וגם ולמסד. הג׳

מ״ד- שם שהוא מד.ת״ת, שירד מד. ע״ד
 הניצוצץ כל בחי׳ אין למה הטעם ואמנם,

הנצוצין. שאר שהוזכרו ע׳׳ד בפ״ע, נזכר האלו

ש מ ש ה
 הנז״ל,שד.וא ההקדמה שכפי צ״ע, נ״ב (א)

 זה, דרוש של היסוד שהוא הנזכר משער פ״ב
 שירדו מחו״ב, הוא תםTיר וד,ס״ג הע־״ב הנה

 כל והיר. למטה, נדחו החו״ג כי חר׳ג, למקום
 (עיין ועוד דא׳א. נה׳י במקום דז־״א הר׳ק
 ד,ת״ת מן לא כי צ״ע, ע״א) קכ״ו דף תדח
הוא כי הו״ק, מכל אלא המ״ה, ירד לבדו

 שמו ועל ונאחזים, נתלים ובו כולם, את כולל
 ומעמדם מצבם הו״ק וכל כנודע, נקראים
 וא״כ הנ״ל, בהקדמד, כנ״ל דא״א, נה״י במקום

 םד.נה״י, אחרים ניצוצות לירד היה הכרח מה
ת הם פ״ה דעום הניצוצות וד,לא  דכל הנממו
 מ״הכולל שם כי כנודע ת״ת, בשם הנקרא הו״ק,

דאצילוו^• ת״ת בשם נקראו ובולם ו״קח״א,

סקומומ ומראה הנהות
 ולא מסי ה׳ דרוש חחקימות שער עי׳ ר) ל״ד. עע• םם״ם עם בע׳׳ח נתבאר זה סרק צ)
ע,. דף מסי יבססר ב׳. דרוש הצלם דרושי שער עי׳ ק)

צ׳׳ס דף התפילין דרוש Ton עולת

םז׳ינצ על הדברים ותבין ל״ו עד ל׳ מענף נצייק ר«דה הקדמת מסבירות בסנים עיין •
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^ העגין  גה״י, &ן שירדו הנצמין שכל לסי הו
r עם מלם מתחברים « r n וכבר ת״ת״ של 

 שלמעלח מח עם שמתחבר מח שבל נת׳ל,
Jroנ בשם עולה אינה הימנו,

 4שלחנ האחוריים ניבוצין בבחי׳ והנה
 כבר פי נמנו, לא למה מעם לתת צורר אינו
ת/  נמנץ לא הסנים, שנמנו שבמקום נ

 לבאר. צריו הסנים. בחינת אבל האחוריים.
 מה» מעלה של הבחי׳ עם מתקשרים הם אין

 ג״ם M הנה כנ״ל. נמנו לא זו לסבה אשר
 עם מתחברים ניצוצותיו לכן מ״ה. הם י״ה,

 שוין, מספרם שאין ואע״ם כנ״ל. מ״ה ניצוצות
 זה של וחשבון המילוי, מן זה של חשבון כי
 אבל בע״ד״ כפרש חשש, בזה אין הסשוס, מן

 שיתחברו מציאות למצוא רק עתר» הכוונה אין
שדן. חשבונם יהיה שלא אע״ס יחד, שניהן

 הוא הנ״ל, י״ה שפות ג׳ מילד וכן
 ז״זב של נה״י הם אלו שנדרי לסי באלסין,

 אלסין, דמילוי י״ה והנה אלפין, מילד בחי׳ שהוא
 מ״ה שם עם מתחבר הוא ולכן כ״ו, גי׳ הם

 ואע׳׳ס כ׳׳ו, מספרה שג׳׳ב שלו, הג׳ במדרגה
במציאותן. שדן דאין

 אותיות שי׳ בארנו כבר כי הוא, והענין
 אותיות י׳ עם עלו ת׳׳ת, של מ׳׳ד. דשם המילד

 מתיראים והנה עמהן, ונתחברו למעלה. דס״ג
 למעלד^ אותיות הי׳ אלו שעלו כיון כי אנחנו,

 שהוא שלד^ המספר עמהן ג״כ יעלה שלא
 נגרר שהמספר לפי הז׳, מדרגה יהוא מ׳׳ה, גי׳

 הם, גם יעלו ואם שרשם. שהם האותיות אחר
 הגרוע, בתכלית יהיה הת״ת, של שהכלי נמצא
להתתקן אח״כ יוכלו ולא ניצוצין. בלתי ריקן

ת הכלים• שאר תיקת בעת צמיז עיליו ל  גי
 מספר עם שיתקשרו בודת, למעלה נזד׳י של

 *ttOD תלח לא ואז הת״ו^ של ו׳ מדרגה פ״ה
 עליית שאיו כיץ ולכן 4ם״ בשם למעלה ההוא

 חשש אין לכן זו, לסבה רק אלו הניצוצין
 חשבוגם שיחיד. למעלה, הד,וא בדבר וק»דא

 (א) הנ״ל. לסבה עולין הכי ובלאו שדן,
״ג של בשם למד, וא״ו^  חוששין אנו אין ע
 המדרגה שהוא ע״^ שם של המספר יעלד. אולי
 ע״ב, של הה׳ המדרגה שר,וא שרשו. עם הר,

 [דמילד אותיות, הי׳ בחי׳ שד,ם) [נ׳׳א שד,וא
 ג״כ שיעלו ראד היה זד״ פחד ומסעם ע׳־ב]
 כדי עמהם, למעלה ס׳׳ג דמילד אותיות ירד

 בע״ב שם כי הוא, התשובד, יעלו. שלא לקשרם
 כי בבריאז^ כלל המילוי אותיות •׳ ירדו לא

 ירדו בלבד שלהן והמספר באצילוו^ נשארו
 אין פי שיעלו. חשש אין ולכן הבריאה, אל

 יכולין. אינן כי אחר, לעולם מעולם עולין
 טאצילות ירדו כרחם בעל הרי כי ובפרט

 שם לעמוד כח לר.ם היד, שלא לפי לבריאד»
 אחר האצילות אל יעלו עתה ואיד ונשברו.
 הוא סרד» של המספר אבל ונפלו, שנשברו

 דמ״ה, אותיות י׳ שהם שרשו׳ אל לעלות יכול
 לסי דס״ג, אותיות י׳ עם ונתקשרו עלו אשר

מלין והם עומדין. הם בבריאד, שכולן  י
לעלות.

 עליית שסבת מאחר כי לבאר, וצריד
 שלא כדי אלא אינן המ״די, עם נדרי ניצוצין

 י׳ עם עלה אשר שרשו, עם מספרו יעלה
 בחי׳ שימצאו צריו היה וא״כ דס״ג. אותיות

כדי המילד. מחמת הנד.״י באלו אותיות י׳

הגהה
 מחשבין אנו למה להקשות ויש (א)

 פ״א רק מחשבין אנו אין וכאן י״ה ג״פ לעיל
 בחי׳ איזה שיש זמן כל כי וי״ל ג״פ. ולא כ״ו

 מתחבר הוא אז ממנו שלמעלה עם להתחבר
 בחי׳ שום לד.ם אין י״י, של בשם ולכן עמו
 ואז שלשתן שיתחבת עד מהם שלמעלה עם

 כ״ו של בשם אבל מ״ה של שם עם מתחברים
 אחד כל לכן למעלה להתחבר בחי׳ בכל יש

שם של כ״י במספר למעלד• מתחבר בפ״ע

 יכול ס״ג של המסמר הלא להקשות דש מ׳׳ה.
 ולמה דס״ג אותיות י׳ שר.ם לשרשו לעלות ג״כ
 שם בשלמא ד״ל יעלו. שלא חוששין אנו אין
 ס״ג בשם ונתקשת עלו אותיות שי׳ כיון ,rמ

 א״כ לשם ג״כ נדה של המסמר יעלד, ועתה
 לחוש דש כלל אור בלתי מ״ה של הכלי ישאר

 אם אף לחוש אין ס*ג בשם אבל
 בכלי חוא שהכל כיון שרשו אל המספר יעלד,
שלו.



ה׳ ד׳ סרה ניצוציו רפ״ח שער י״ח שער ז״א היכל ה׳ היכלרסב

 אשר מ״ה של אותיות ד,י׳ אותן תמורת שיהיה
 של שמות בב׳ הרי כי הוא, הענין אבל עלו.
 במקום הם ואלו אותיות, י׳ במילואם יש י״ה,
 לשם שעלו דמ״ה, המילוי של אותיות הי׳ אותן
 י״ה, שמות ג׳ שהם אע״ם ואמנם מ״ל, ם״ג

 רק קפידא אין אותיות, ט״ו במלואם יש וא״ב
 אם אבל י', ממספר מועטות אותיותן יהיו אם
בזה. חשש א־ן מי׳ יתרים הן

 עלו כולם נה״י של ניצוצ-ן כל כי נמצא,
 לכן שבת״ת, מ״ה טל ניצוצין עם ונתחברו

 שמות ד׳ של הניצוצין רק בחשבון, עולין אין
 שהג' אלא כנ״ל, רפ״ח שהם ב״ן מ״ה ס״ג ע״ב
 והע״ב הפנים, בחי' הם דע״ב, הראשונים בחי׳
 רפ״ח הם כולם ובין אחוריים, בהי׳ הוא הד׳

 זה. בחבורינו בכ״מ מזכירין אנו אשר ניצוצין,
 של הכלים נשארו איך ותראה, תבין ועתה
 הקליפות יניקת ולכן עצמן, ניצוצין בלתי נה״י
מהם. הוא

מ״ת ה פרק

 ניצוצין הרפ״ח אלו בחי׳ כי ודע, ש)
 גמורים, ודינין גבורות בחינת כולם הם הנ״ל,

 כנזכר הרבה, במקומות בזוהר רמזו ואליהם
 בטש דמהימנותא, רישא ת״ח, פקודי, פ׳

 מחשבה, גו וסליק דקרדוניתא, ביציינא מחשבה
 פסולת ובריר עיבר, ׳ך לש זריק ניצרצין, ואפיק

 תנא, ע״ב, דמ״א תזריע ובפ׳ וכו׳. מחשבה מגו
ניצוצין שכ״ה נפקין דקרדינותא בוצינא מן

 כו׳. גבורה דאתקריאן דגבורה, מסטרא וכו/
 חמיגא וארו הוינא, מסתכל קל״ב, ובאדרא

 וסליק נהיר עילאין, דבוצינא יקירא נהורא
שהם נראה ששם ואע״פ וכו׳. עיברין לשכ״ה

 רפ״ח אותו קוראין אנו וכאן ניצוצין, ׳מ״ר
 א׳, ענין הוא הכל ניצוצין, שכ״ה) (נ״א

ת) בע״ה. למטה ויתבאר
 כי הוא, ניצוצין ש״ך מספר היותן והנה

שמתו, מלכים ז׳ מבתי׳ הם הניצוצין אלו
 אדם, נקרא ז״א והנה ז״א, מבתי׳ הם והנה

אד״ם. גי׳ אלפין, במילוי הוי״ה שהוא יפי
 כי נמצא א׳, אדם הוא מאלו, א׳ מלך וכל
 הם כולם אשר טט״ו, גי׳ הוא אדם, ז״ס

מלכים של גמורים ודיגין גבורה, של ניצוצין
 כבר בינה, אמם במעי נתקנו וכאשר שמתו,
בה שנתן אבא, טיפת ע״י שהיה נתבאר
נתנה ג״כ ואמא ה״ח, כוללת והיא מחדיט,

 אלו נתקנו וע״י ״ג, ה הכוללת מ״נ טיפת בהם
 ניצוצין ש״ך הם כולם ובין הנ״ל, השט״ו

 חסדים, רק ניצוצין, אינן דאבא ה״ח כי דז״א,
 שהשט״ו באופן בלבד, גבורות הם שהניצוצין

ניצוצין וה׳ המלכים, של ישנות הם ניצוצין
בז״א. ש״ך הם כולם וסך חדשות, הם אחרים

 שהוא רז״א, נוק׳ גם כי ידעת, וכבר
 הז׳ כל כללות בר, יש שבמלכים, הז׳ מדד,

 בה אתכליל דלא ספי׳ דלית כנודע מלכים,
 ניצוצין ש״ך הם כי ונמצא המלכים, בחי׳

(א) דז״א. בנוקבא אחרים
כפולות, הם והדינין הגבורות כי ונודע,

הגהה
דיצירה, דמ״ה מאחורים מושכין שאנו בעשיה, גי׳ שהוא תמ״ר, סוד א) מ״ק, (א)

 שהוא תמ״ר, על תתן אם גם ,.העשיר אי דין סוד שהם דינין, ש״ך ב״פ והם דין, י״פ
 אדנ״י, י״ס יהיה אלפין, י׳ דאדנ״י, דין י״פ יהיה א״ל, שם עליהם תשלים ואם מאדנ״י,

 כי אלם, לשון ותר״ן וזהו תר״ן, גי׳ יהיה א״ל ושם במלואו, אדנ׳׳י כמנין תרע״א, גי׳
 גימטריא ששכינה לפי הז״א, לשון המלכות דמ״ה, באחוריים שיש אלפין, ו׳ מן מקורו זה,

 מ״ד. שם שהוא ״ם,‘אי הנקרא הז״א, לשון והנה אלפין, ר בהם יש כי א״ל. גי׳ שהם
אל״ם. גי׳ שלו, וכ׳ץ הוא זה וא״ל הכולל, עם א׳׳ל הם ו׳ ה׳ים

סקומות ומראה הגהות
שער עי׳ א) פ״ס ח״ב ש״ג סבו׳׳ש עי׳ ת) ל׳׳ו. ענף םם*ם עם בע־׳ח נוזבאר זה סרק ש)

ה׳. דרוש נוקבא דרושי שע״ד דף הקדמות ג׳. סרק ה״א ה׳ שער בפבו״ש ועי׳



רסגח׳ *ר? ר«״ח שער י״ח שער ז׳׳א היכל ה׳ חייפל

 זו לסבה אשר גז״א, ש״ד ב״ם שיש ונסצא
הי׳ שהם שמ״ש. הז״א נקרא  האלו. הניצוצין ג
ק׳. ש״ך וב״ם  תנדר, היא גק׳ לסבתם אשר טו
 הניצמין אלו וכל שבה, הניצוצין בחי׳ שהם
 אמא. בסעי מתשדבים an ושלה, שלו

שם. ונתקגו ומצטיירין
 צריו הרס״ח, ועגין השכ״ד- ענין ולהבין

 בטרשת המאמר וגם הנ׳ל, המאמרים לבאר
 בתולד» נערה יהיה כי וז״ל, ע״ב, ל״א דף בא

 דכר, קבילת דלא זמן שכל מ״ט, כתיב, נער
 מורה אדנ״י, שם הגד! כי כר. גער אתקריאת

 הם האחרונות אותיות ג׳ וכן כנודע, הדין על
 והוא אל׳׳ף, שהוא ראשונה אות ונשאר די״ן,
 ואות שבה, הדין עם המשותסים הרחמים, בחי׳

 וזה רחמים, שהוא אהי׳׳ד״ ע״ש מורה זד» א
 ב) דינא הזוהר בספר מלכות שנקרא הפעם
 שהוא אל״ף, עם (דין) שמתחברת לטי רפיא,

רטיא. דינא הוא ואז כנ׳׳ל, רחמים
 הם הדינין, כל שורש כי עת,T וכבר

 ג׳ שהם דין, נקרא מהם גבורה וכל הה״ג.
 דין וה״ט אדנ״י, שבשם אחרונים אותיות

 דין, ה׳ הם הדדג כי נמצא ש״ך, גי׳ יהיה
 בה״ג הנכללין ניצוצין, ש״ד עד מתטשכין

אלו.
 בוצינא בטש ט״ל, פקודי בפרשת וז׳ש

 בוצינא כי פי׳, עיבר, לש״ר וזריק דקרדינרתא,
 הגבורות כל שורש בחינת סת הוא דקרדינותא

 אמא, בגו עומדת היא והגה דמעיקרא, והדינין
 מתערין דדינין בזוהר, אמרו זו לסבה כי

 דקרדינותא בוצינא חזאי באדר״ז, וז״ש מינר^
 ולכן דרצ״ב, שם כנזכר דאמא, מעוי גו גנוז

 ומדד ומדה קצבד, נותנת היא הזאת, הבוצינא
 המדד, קו במאמר מזכר ספי׳, לכל משחתא
 ובמקומות שבתיקונינא ה׳ תיקון ובריש בכת״י,
 והקצבז^ הTהמד שכל לפי וד,םעם, רבים.
 החסר שמצד לפי הגבורר^ מצד אלא אינם
 בכל השיעור p יותר התפשטות מודה

 עליון לאור מנחת אינה הגבודר, אבל הדברי*
עד ומדה, קצבד, לו נותנת אלא שיתפשט,

 ולא האור יתפשט שם שעד שצריו מקום
 משהתץ ועביד דמדיד זעוצינא וזהו יותר,
 גנחה היא כי נתבאר, וכבר וספי׳. ספי׳ בכל

דבינז^ בטעד
 מגו יצאו שמתו, המלכים אלו כל ור,נר,

 רצ״ט באדר״ז וכמ״ש דקרדינותא, בוצינא האי
 אלו וכל עיבר, לש״ר זיקץ אפיק ניצוצין
 הם דקרדינותא, ברצינא האי דזריק ניצוצין
 שהיה ומיתו, דאתברו קדמאין, ועלמין המלכים

צתין ש*ד מספר aבד  אותן וע״י כנ״ל, ני
 (נ״א דאבא, מפה שהם אחרינן, קדישין הר,״ג

 וקמ״ט קל״ז באדרא וכנזכר וכנ״ל, דאמא)
 קדמאין, מלכים אותן ונתקנו נתבסמו aבד
 דקל״ז^ נשא פרשה הנזכר ניצוצין ש״ד aשד
 Jפסולו aמד ויצא ונתבררו, נצטרפו ואז

 מעוי גו העיבור בסוד למעלד. עלה וד.מבורר
 דרע״ז, פקודי ובפרשת בדרוש, כנ״ל דאמא,
 עיבר, לש״ו גיצוצין זרק דקרדינותא בוצינא

 מגו פסולת בירר ואח״ב הנ״ל, מלבים ז׳ שהם
אחרים. קדישץ ה״ג ע״י ניחשבד״

 קדישין ה״ג אלו עמד.ן בד,תחבר חעה
 תזריע פ׳ הנזכר שכ״ה, כמספר נעשה אחרנין,

 שכ״ד. נפקי דקרדימתא בוצינא p תנא, ד^ר»
 לסטר זגין שכ״ה בלק, פ׳ ז׳׳ש גם גיצוצין.

 של זהב פעמונים סוד הם ואלו כר, חד
 בינד, קצוות ז׳ בכל מתפשטין הם אשר גבורר״

 מסתכל חזקיד״ rא באדרא, וז״ש עילאד- אמא
 כו׳, עיבר לשכ״ד, וסליק נחית כר הוינא

 דין ה״פ שהם בלבד, ש״ד היה מתחילד, כי
 וכאשר ניצוצין, rש aשד אדנ׳׳י, משם

 שד,ם דינץ, הד.׳ עם אלפין, הר,׳ aעמד נתחברו
 גמורים םpר^ שהם אדר׳ד״ שטת ה׳ בחי׳
 עעשר, חן, הר,׳׳פ ונתבסט נמתקו מהט יותר
 נקרא ואז ניצוצין שכ״ה גי׳ שהם את״י, ה״ם

א המלכות  א׳ אדנ״י» שם כי כנ׳׳ל, רפיא חנ
 ח״ן, אותיות ושאר רחטם, מורד, הוא שבו,
ג חן הוא ולכן  שם כי באופן ורפיא, טו

א נקרא אדנ״י  שכ״ה an ואז רפי» חנ
» הם שכ*ה ובהיותם גבותו^ ונמצא מטתקי

nwpD ומרווח .חגחות
a( ה׳. פרק עקודיס שער לעיי ויי׳ פ״ג. ח׳׳א ה׳ ובמבר׳ששיד ר״ד דף הפסוקים שער עי׳



ה׳ פרי, ניצוציז רפ״ח שער י״ח שער ז׳׳א היכל ה׳ היכלרסד

 המתחברת א/ אות מצד מנהרין הש״ך אז כי
 כו/ עיבר לשכ״ה וסליק ונהיר וזי׳ם עמהם,

חשיכין. ואינם מאירין, הם אז בי
 נער ענין תזריע, פי מ״ש תבין ובזה

 לא עד ניצוצין, ך ש״ גי׳ נער כי ונערה,
 באשר שכ״ה, גי׳ ויערה נער, איקרי אתבסמו
 עילאה, בה׳ שהוא אהי״ה, שם ע״י נתבסמה

 אדנ״י, שבשם אי אות על המורה בינת
 כנ״ל, דין בה״פ שיש אי׳פין, ה׳ ע״י ונתבסמו

 ה׳ הכוללת בינה, שה־א ראשינה, ה׳ נגד
 ה', תיקון בתקונים הנובר אור ה״פ אלפין,

 בבחי' היא אז כי ד׳, יתיר נצרד, נקרא ואז
 יכולה ואז וממותקים, מביסרים דינין שכ״ה
בד״ המזווג הזכר ,ווג עמה מקבלת להיות

נתבסמו. ש^א עד בתחלה משא״כ
 ומבסמת הממתקת יתירה הה׳ ענין ואמנם

 אותיות ה׳ הנקרא ה״ג הם ניצוצין, הש״ך אה
 ובמקומות ;תקונים, אצלינו הנזכר מנצפ״ך.

 שיש וד,חילוק פ״ר, גי׳ מנצפ״ך והנה רבים.
 אלו כי הוא, מנצפ״ך, ה״ג ובין שכ״ה, בין

 עצמה, הנקבר, גבורות הם ניצוצין, שכ״ה
כמבואר שלר״ המ-יבות ספי' בחי׳ וד,ם

 ספי׳ של הכלים בחי׳ ג׳ כל כי לעיל, אצלינו
 שכ״ה כי נת״ל וכבר אדנ״י, שמות ג׳ הם זו,
הם מנצפ״ך ה״ג אמנם אדנ״י, שמות ה׳ הם

 ניתנין שאח״ב עצמו. הזכר הגבורות בחי׳
 הנקרא שבה, היסוד בספי׳ מתקבצין והם אליה,
כנ״ל. ציון נקודת

או ניצוצין, שכ״ה ענין אצלינו, נת׳ הרי
 בחי׳ שהם בזוהר, בכ״מ הנזכר ניצוצין, פ׳׳ר

 בחי׳: ג׳ בהם שיש מלכים, בז׳ שדרו ניצוצין
 פ״ר ע״י ונתקנו ואורות, וניצוצין, כלים,

 ניצוצין, בחינת הם שגם דמנצפ׳׳ך, ביצוצין
של שאלו אלא וגבורית, דין הם וכולם

ניצוצין. משכ״ה יותר ממותקית, הם המנצפ״ך
או ניצוצין, שכ״ה של זו, הקדמה חכור

 בכ״מ, ענינה מה מנצפ״ך, של ניצוצין פ׳י׳ר
 ונקודות טעמים אורות ד׳ ענין לעיל הדין
כי משם ותבין ניצוצות, שהם אותיות, תגין

 ניצוצין הרפ״ח אלו דמיון הם ניצוצין אלו
הד׳. בחי׳ שהוא שבכאן,
 בחי׳ שהם ב׳, בחי׳ שהוא אפשר, או

 שהם העין, מן ה־וצאין שבנקודות, הנקודות
 המאירין האחוריים, ואור חוזר, ואור דינין,

 מהם שנתעלו נשברים, היותן אחר בכלים
וצ״ע. ישר אור הנק׳ האורות ונסתלקו

 בעיבור זו״ן של בירור בענין ג) מ״ק
 וכבר חדשים. ם׳ הוא העיבור זמן הנה ויניקה,
 שהם רק שלימות, ט״ס בו יש ז״א כי ידעת,
 אבל הו״ק, אלא ניכרין יאינם ההעלם, בסוד

 והנה גמורות. י״ס בו להיות שצריך בודאי
 חדשים, ח׳ רק אינם העיבור ימי כי נודע,

 כנודע, יספיק ט׳ מחודש שלוקח א׳ ביום בי
 ספק מפני הוא, לקיחתו עיקר היום אותו ואפי׳

 חדשי עיקר כי נמצא כנודע, הקליטה יום
 והעניו, לבד, חדשים ח׳ הם הצריכין, עיבור

 בי הוא, מה זו״ן דרור ענין ביארנו כבר כי
 שנתו קדמאין מלכים ז׳ מסוד נמשך הכל

 ואותן ע,Tכנ סיגים בהם והיה ונתבטלו,
 שבהם, הקדושה כל עם הם, מעורבים הסיגין

 להוציא הקדישה, את ולברר לנקיתם, צריך יכן
 שהסיגים נודע וכבר הסיגים, סיד ממנה

 יר.ערב שלא א״א הטהור, הכסף מן היוצאין
 את לנקות צריך ואז טהור, כסף קצת בהם

 של המיעוט אותו להוציא י׳, פעם הסיגים
בהם. מעורב הנשאר הכסף ניצוצות

 עילאה, במחשבה תלוי זה, בירור וענין
 במחשבה פקודי, פ׳ כמ״ש אבא, שהוא

 מוציא הוא אבא, יסוד הלא כי כולהו, אתברירו
 היא והאב הולד, ממנו לצייר המוחין טיפת

 ומברר מחשבה, הנקרא שלו במוחין המברר
 נותן והוא דאמה, בפימא להו ושדי הטוב,

 בהיותן ואח״כ ממנו, מתעברת והיא באימא,
 הוא החדשים אותן כל עילאה, אמא במעי

 סוד הוא איך הטעם, תבין ומזה יותר. מתברר
 דאמא. סעוי תוך הז׳׳א שיכנוס העיבור,
 בה נוגעים חיצונים אין באמא בי והענין

כהיות וא״כ כלל, אחיזה שום להם ואין כלל,

מאומות ומראה הגהוות
כ״ז. אות עד כ״ב אות פן י*ב חלק עים בתלמוד עי׳ ג)



רסהו׳ ׳n סר? גי«ו*מ רס׳׳ח «ער י״ח «ער ז״א חיכל ה׳ חיכל

x*m ,גסרוין והקלי' מסס, מסס אתגרר שם 
סמנו.

 כשהם ז״א, של האורות כי הוא, העניו גם
 הארה מקבלים הם אמא, של אורות תוו

 ביחר, אורות הב׳ העימב ע״י ואז מאד, גדולה
 ומבריליו מתבררים הם ואז Jםתגבריב הם

 ז״א עיבור שע״י ונמצא שבתוכו, הקליסות
מתברר. הוא אמא תיד

 מציאות שאין העליון, המאציל ראה ואמנם
 בכל■ כי הנצה, עד רק עיבור, תוך ז״א לברר
 ומן ממנו, א׳ מסי׳ מתברר הוא והדש הדש

 הדעת כשתמנה ססירוו^ ת׳ הם נצח, עד הכתר
 נצח להתברר נשלם הה׳, בחרש וד״נר, עמהם.

^ הור אבל ז״א, של  יוכלו לא ומלכות, י
 שהם שבר^ והסיגיז^ הקלי׳ מרוב להתברר,

לקלי׳. סמוכים תחתונים ג׳
 השקר כי הורעתיד, שכבר מה עם וגם

 הנקרא החיצונים סור וד,וא רגלים, לו אין
 רגל רק נ^» שו־ם רגלים ב׳ לו ואין שקר.

 בסוד אחחר, לו יש ושם לבד, הוד שד,וא א׳
 נחרב ובו חר- היום כל כמ״ש רוה, הוד

 סוד ור,וא בהוד, הרמוז הה׳, באלף הבית
 ולמטדי, מד.וד כי נמצא שקר. של ק׳ של רגל
 מאד, גדולה ד.חיצונים אל אחיזה להם יש

 אותן, ולברר להשלים בעיבור כח אין ולכן
 ששמעתי. כנלע״ד לחוץ, ויצא ז״א נולד ואז
 הנצח שגם זלה״ד- מורי שא״ל זוכר אני אד

 והטעם העיבור, המנין מן עולה ואינד, נתברר,
 ג״ה להיות כי כרבא, לקי הוצא בד,די כי

 נתברר, לא uשהד כיץ לכן דגוסא, פלגי תרי
 אע״ס בירור, בחשבון עלד, לא הנצח גס

מתיישב הוא איד יודע ואיני שנתברר,

ו פרק

 אני ולמטר* העיקה מסיד אכן מ״ק, ד)
 כי והענין, זלה״ד* סודי לי מ״ש היטב זיכר
r הם היניקד, ימי o ,נשאר בי והוז^ זזדש

 שהאשה ידעת וכבר ה׳י׳ם׳. והם להתברר, ג״ם
 כבר כי וד,ענמ, דמים, זבה היא שילדד* אחר

 ובהסשו הולד, נתברר האשה שנסעי ביארנו,
 עד מעט, מעט מתבררין הס העיבור, ימי

 להתברר, נשלם אז העיבור, ימי בסוף שנמצא
 סמנו ונעשה נתברר, להתברר שיוכל מה וכל
 מעי חוד מתגדל הוא הולד ולכן הולד. גוף
 וסתגדל ^9מע מעט מתברר כי מעט. מעם אמו
 ומה להתברר, שנשלם עד בירור, מאותו גופו

 הוא תועלות בו שאץ גמורים סיגים שהוא
 רהמר* נפתח כשיולדת, ואז טמא, דם נעשה
 הולד ויצא הסיגים, שהם טמא, דם ממנה דצא

 מאותן הס הללו, הסיגים וכל ומתוקן, מבודר
 ה) ג״ס ונשארו כנ׳׳ל, שנתבררו ספירות ח׳

 נשארו שלהם הסיגים ואלי כלל, נבררו שלא
 עם לחוץ יצאו pעצ וד,ג״ם דאימא, מעוי תיד
חסר. יצא שלא בודאי כי זיא,

 מעט עם המעורביס שלר,ם הסיגים ואמנם
 כי הנ״ל, מטעם להתברר יכלו לא הקדושד״

 שארז״ל הדם, ח״ם שבכולם, תחתונים הם
 השאר, עם לחוץ יצא שלא אשה תוף שנשאר

ביי כבר השאר כי ת  לכן תועלת, בו ואץ נ
 שעדיין הדם זה אד טמא׳ דם בסוד לחוץ יצא
 וע״י דאמא, מעוי תיד נשאר נברר, לא

 בתוכד* מתברר הוא היניקה, זמן אריכות
 מקום אל עלייתו ע״י נעשה וזה חלג. ונעשה
 הוא איד הדם, בסוד בע״ה וכמ״ש הדדים.
 הכ״ד וכשתחלק לחלב. ומתהפד מתברר
 לכל חדשים ח׳ יהיה לג״ס, דיניקד״ חדשים

הפי׳.
 לכל בירור, חדשים ח׳ שאייד והטעם

 הולד יונק אינו החלב כי ההב הג׳, מאלו ספי׳
 ידי ועל מעט, מעם יונק רק א׳, ביום כולו

^ הוא יונק שהוא חג  שבטוד כמו כנודע, מ
חד ע״י עתה כן מעט, מעט מתגדל עיבור  בי

סתגדל. הוא יונק שהוא זר*
הראשנני^ שנים ב׳ למה תבין, ובזה

ק מעאסו׳ אוכל אינו הילד חז י חלב, עיקת «

&?*מות ומראה הכהות
 ואילו. נ״ט אות ומז «דז נדו ואות אות עד ל*ד אות p י*ב חלק בומדס עי׳ ד)

פ״א. זדב ש׳׳ד, סבז׳׳ש עי׳ ה)



ו׳ פרל ניצוצין רפ״ח שער י״ח שעד ז׳׳א היכי ה׳ היכלרסו

 זע״ס אותן אמו לו שתברר שצריך הטעם׳
 והחלב לבררם, בידו כח אין הוא כי שנשארו,

 מוליך שבו שהלב בודאי הנה התינוק, שיונק
 המוחין, אל ואח״ב שבו, הכתר אל תחילד, הכל

 כנודע מעלתו, סדר כן כי הגוף, אל ואח״כ
 המוחין שהם המלך כי אדם, אכילת מסוד

תחילה. אוכלין

 הספי' שהם נצח, עד הכתר מן והגה
 עד חדשים ח׳ צריך ולכן ח׳, הם מבוררים,
 דרך אורה ותעבור ותתחלק ההוד, שיתברר

 וכן יסוד. לספי׳ תדשים ח׳ וכן הנ״ל. הח״ם
 חדשים כ״ד הרי מלכות. לספי׳ חדשים ח'

היניקה. ימי של

 עוברת אינה ההוד ספי׳ בשלמא וא״ת,
 ספי׳, ם׳ צריך היסוד אבל ספי׳, הח׳ דרך רק
 מלכות וספי׳ ההוד, ספי׳ גם לעבור צריך כי

 הראשונים, ח״ם כי הוא, וד,תשובה י'. צריך
 יניקה, זמן קודם יחד, מתוקנים נמצאו כולם
 להתברר, באים ביחד שלשתן הג״ס, אלו אבל

 לזו זמן נותנין אנו ואין מתבררין, הם וביחד
 שלשתן שבצירוף אומרים שאנו רק לזו, קידם

 ביחד כולן הם אך חדש, כ״ד צריכין הם אז
עד כלל, זמן קדימת בד,ם ואין מתבררין,
וזה עצמו בפני אחד כל לחשוב שיצטרכו

מבואר.

 בענין למעידה מ״ש לקיים כדי נלע״ד, אך
 ו) כרבא, לקי הוצא בד,די נאמר שעליו הנצח,
 מתערב והוא דגופא, פלגי תרי שהם וכיון
 עמו, נפגם הנצח גם לכן מתוקן, שאינו בהוד

 ספי׳ בכלל נמנה והוא תיקון, צריך ועדיין
צריכים הדרך, זה כפי א״כ היניקה, ימי של
 היניקה, בימי שנתבררו ג״ם כי לומר, אנו
 הניקבא המלכות כי ז״א, של ג״ת נה״י, הם
ימי כי היניקה, ימי בכלל אינו ז״א, של

 יונקת הבת כי לבדו, לז״א צריכין הם היניקד,
ספי׳ מוציאין ואנו בפ״ע, חדשים כיד ג׳ב

 הנצח׳לנלע״ד ספירת במקומה ומניחין המלכות
כנ״ל. ?יישב

 מקור מן היוצא שהדם אומרים, שאנו וזה
 דע, זה כל על טמא, היא לידתד, בעת האשה

 כפי הוא הכל דברירה, וברירה ברירד״ יש כי
 בנוק׳ הוא אם בי גו, מדברים שאנו העולם

 באמא הוא אם עילאה. באמא או דאצילות,
 אע״פ ממנה, היוצא הדם אותו הנה עילאה,

 צריכין עדיין הם ענ״ז סיגים, הם שבערכה
 היוצא הדם וכן מלכות. תתאד, בנוק׳ להתברר

 משם להיות ראוי שאינו דאצילות, דז״א מנוק׳
 האצילות, בערך סיגים הם הנד, אצילות, חלקי

 ששייך מה ומתברר בבריאר״ יורדין הם אך
 דם. בסוד ביצירה, יורד וד-שאר לבריאה, ממנו

עד ועולם, עולם מכל שיתברר עד הולך וכן
 שיוכל מה ושם דעשיר״ תתאה בנוק׳ שיורד

 משם שיוצא ומה הבירור, סיום הוא להתברר
 אשר גמורות, יקליפות סיגים הוא דם, בסוד

 שתחת הקליפית סוד ווום לכל, יוצלח לא
מקומם. ששם העשייה,

 למד, הטעם, תבין משם כי לענין, ונחזור
 רק ברגליו, הולד אינו היניקה בזמן התינוק

 ברגליו כח ניתן כך יונק, שהוא הזמן כפי
 הולך כבר היניקה, ימי שבסוף עד לילך,

מחסד ו״ק, הוא הז״א כי הוא, הענין ברגליו.
 כליל ג׳ הוא עיבור, בסוד ובהיותו יסוד, עד

 חג״ת, תוך ונעלמים כלולין נה״י שהם בג׳,
סוד ויונק אמי, ממעי יוצא כשהוא ולכן

 מתפשסין אז כנ״ל, נד.״י מברור הנעשה החלב,
 מתחילין הם ואז הרגלים, שהם שלו נה״י

 אחר לד׳תברר כלו וכאשר מעט, מעם להתגלות
 כי רגליו, על הולך הוא אז היניקה, חדשי כ״ד
כי תראה, גם ונתקנו. רגליו נתגלו כבר

 להלוך, יכול התינוק וחצי, דשני י*פעמים
 שחם נ׳׳ד, בחי׳ שנתקנו אחר כי הוא, והענין

 שאין אע׳׳ם להלוך, יכול הוא כבר הרגלים,
 ברגלים ההליכה עיקר כי ,נברר היסוד
תלוי.

מקומות ומראה הגהות
צ״ב. ב״ק ו)



רסזא׳ פרי! אנ״ד פיער י״ם שער ז״א ווייפל *h היכל

השלישי שער

 פרקים י׳ ובו וכלים ניצוצץ אורות שער

גרת א פרק

בחי׳ ג׳ כי ראשון, לעגין עתד, ונחזור ז)
 וכל וכלים. ניצוצין, אורות, והם: ברא, יש
 בינה, דאמא, מעוי תוך נכנסין אלו, בחי׳ ג־

 בבתי׳ שם, ולהתתקן ולהתחבר להתקשר
 מקומות בחינות ג׳ עתר, נבאר לכן עיבור.

 הרא בחי׳ ג׳ נכנסו בהם אשר בבינה׳ שיש
 נתבאר הלא כי והוא, העיבור, בסוד הנ״ל,

בלבד. א׳ סרצוף ונעשו נכללו. ותבונה שכינה
: הם שבבינה, מקומות הג׳ והנד., ו א׳, ^

 יסור בחי׳ בתחלה היה אשר המקום הוא
 התבונה. מן נפרדת בהיותה העליונה, דבינה

 תבונית יסוד בתחלה היה אשר המקום הוא ב׳.
 לראש הבינד- רגלי שבין החחו מקום הוא ג׳,

התבונה.
 בינה נתחברו שעתה אזרם והנה. ח)
 מקום של ר^ושם עכ״ז, א׳, בפרצח* ותבונה

 בד,קדמר- אצלינו כנודע שם, נשאר הנ״ל,
 רשימו מניה שאינו אור שום לן שאין

 Hנדiור מש^ הסתלקותו אחר אף במקומו,
 Jד,אורוו נכנסו שם דבינד» יסוד שהיד. במקום

 ובמקום הניצוצין. נכנסו שם החתך, ובמקום
 ג׳ ובהיות הכלים. נכנסו שם דתבונד., יסוד

 זד. חנ״ל, אלו בחי׳ ג׳ ובד.ם אלו, מקומות ם)
דבינה. במעד דרא עיבור בחי׳ נקרא

 pT אין אלו, בחי׳ שג׳ הו» פשום וד,נד.
 לחתתקן. רב זמן צריכין הכלים כי שוה, הקונם

p והאורות מד,ם. פחות והניצוצין t מועם 
ם אינן האורות כי פרסם. חח מכולנו ^י  עו

 נגמרו ואח׳־כ חדשים, ז׳ י) רק העיבור, ב%ד
 חדשים. ס׳ אחר נגמרים וד.נממין להתחקן.

 תמצא ולכן חדשים. י״ב אחר נגמרים. ור.כלים
p בעולם: שיש עיבורים ג׳ r .ס וש׳, ז׳ ד״

 דאשחהי עובדא בד.אי כ) בגמרא, כנזכר
 תוספאד- רבה ואבשריה שתא, ירחי תריסר
 נגמרים האורות שאין האמת כי וד.ענין,

 חם אבל חדשים, ז׳ pז גמר עד לד,תתקן
 עד קצת. הז׳ מחחלד. להתתקן מתחילין
 נתקן ראשץ בהודש כי הז׳. בסוף שנגמרים

 הכלים. בתוך שנתתקן מד. נכנם ואז קצתם,
 ונכנ% יותר, אוחת בחי׳ שנתקנו שני ובחדש
 כל נגמרו חדשי^ ר שבכללות עד בכלים,
הכלים. תון* ולכנוס להתתקן, האורות

 מעט, מעם נתקנו בניצוצים. ועד״ז
 שאז חדשים, ם׳ גמר עד בכלים, ונכנסים

 ואח״כ הכלים. בתוך ולד,כנם לד.תתקן נגמרו
 שנגמרו יב״ח, גמר עד הכלים עם שם נשארים

 לחח ויצא הולד נולד ואז הכלים, בחי׳ גם
לו. הראוי במקום העולם, לאדר

 כל לד׳תחקן מחחילץ איד עתה. ונבאר
 ימים בג׳ כי הוא, פשוט כי ונאמר, בחי׳, ד.ג׳

 לכנוס מתחילין אז קליטה. ימי הנק׳ הראשונים
 כבר כי בכלי* ניצוצין וקצת אורות. קצת

 מע* מעט נתקנו בחי׳ חג׳ שכל לעיל, נתבאר
 כולם וניצוצין, וכלים איחת כי נח״ל, וד.נד.

 את והלבישו בג׳. כלילין ג׳ תעשו נכללו,
 P' מצד ומלביש מכסד. ואבא א״* נה״י
 מחצית כי תמצא א*א, שמאל מצד ואמא א**
 ומחציתן אב* בתון־ עומדין בחי׳. ג׳ אלו
 אם* אל כולם נותנן אבא והנד. אמא. תוו

בע״ה. כמ״ש קליט* ימי ג׳ בסוד
לעיל, נתבאר הנה p ה«, הענין והנד.

 לאלו שאירע והמיחד. וד.שמרה הפגם כל כי
 ביניהן, אשר הפירוד לסבת היתר. המלכים,

 בענק ולמעלה קוין. כדרד שלא זעג״ז, שיצאו
 ענינו, מד. קדם דרד פי׳ נתבאר עתיק, תיקון
 .Tד. ואז ברדל״א. שיש הספיקות בדתש ע״ש

 החיקת בחי׳ p תמצא הפיחד, בסוד רה״ר,
 קדן בבחי׳ שיהיו עד לחברם, כדי הו*

* זה סאירין  והבן חיקמ, להם יהיה ועי״ז מ
עיקר זה ואיד ענינם, מד. קדן ענין מאד

סגןומות ח1רו0ו זזנהות
קס׳׳ד. ח• ל״ם חקדפה הגלגו<קס שער עי׳ י) עי׳ ח) גתחיתו. י״א חלק תע״ס עי׳ ז)
פ: יבמות כ) (ה״ו). בג׳ הדא נ׳א פ) פ׳׳ס ח׳׳א ש״ד. ! מבר



כ׳ א׳ סרל, אנ״ד שער י״ט שער ז״א היכל ה׳ היכלרסח

 בהרבה אליו שתצטרך זה וזכור התיקון,
מקומות.

 בחי', בג׳ מלכים, הז׳ עלו כאשר והנה,
נמצאו כני׳ל, אדא בתוך עיבור בסור להתתקן

וחצי היסור וחצי ת״ת וחצי והנצח, החסר
 ומחציתו אבא, תוך עומרין הימיני, המלכות
 הקליטה, של א׳ ביום והנה אמא, בתוך האחרת
 אבא, בתוך שהיו החצאין אותן יחר נתחברו

 ויסור ̂ל בנצח, חסר ונכלל לאחדים, והיו
 קוין בבחי׳ ונתקשרו ביסוד, ומלכות בת״ת,

 של ב׳ ביום ואח״כ ביתד. ונתאחזו בזה, זה
 בתוך אשר החצאין ונתקשרו נתאחזו הקליטה,

ואח״ב כנ״ל. קוין בבחי׳ בזה, זה יחד אמא
 עם אבא, שבתוך אותן יחד נתקשרו ג׳, ביום
לאמא אבא נותן ואז אמא, שבתוך אותן

 הז״א כל כי ונמצא בי, היו אשר המחצית
 הקליטה. ימי שלשה בסוף אמא, תוך נתון

הכלים. בבחי׳ הוא זה כל ואמנם
 ואחיזתן הכלים התקשרות בחי׳ כי ודע,

 אמא, עם אבא שנזדווגו זווג ע״י היה כנ״ל,
 טפח נתנה ואמא דדכורא, טפה נתן ואבא

 כבר אשר הנ״ל, הכלים נתקשרו ועי״ז דנוקבא,
 (א) ידם. על ונתקנו בתחלה, בעולם היו

 ביב״ח הכלים להתתקן נגמרים כך ואחר
כנ״ל. העיבור

 יום נ״א שבכל נמצא כלים, ז׳ הם והנה
 אורות, בחי׳ ואמנם אחת ספי׳ כלי נתקן וחצי,

 חודש בכל כי נמצא חדשים. בז׳ אורות, ז׳ הם
בג׳ כי תבין, תשכיל ואם א׳. אור נתקן

 עובר היכר זמן שהוא הראשונים נ) חדשים
 נתקנו בהם הנה לקמן, וכמ״ש כמארז״ל׳

 הם ויסוד שת״ת לפי ויסוד, ת״ת חסד אורות
 נתקנו הם ולכן רחמים, שהוא האמצעי בקו

 נצח ואמנם ימין. קו שהוא החסד, עם תחלה
 לפי תחלה, נתקן אינו ימין, קו שהוא אע״פ
 קשור שהוא לפי וגם הרגלים, בחי׳ שהוא
 לקי הוצא בהדי בדרוש ס) וכמ״ש בהוד,
 לגמרי מתבררים שאין נ״ה, על הנאמר כרבא׳

 לחלב, חוזרים דם היותם שמן היניקה, זמן עד
וע״ש. להתתקן, נגמרים ואז הז״א, ויונק

רחב, ביאור בהם צריך הניצוצין, ובחי׳
 שנתבאר ניצוצין רפ״ח בדרוש תלוי והוא

 שמות; ד׳ הם הרפ״ח כי נתבאר, ושם לעיל,
 א׳. מכל ניצוצין ע״ב ב״ן. מ״ה, ס״ג, ע״ב,
 לבדו בז״א הם מ״ה, ס״ג ע״ב שהם ג״ר והנה

 ס״ג, וגבורה ע״ב, חסד בחי׳ חם כי כנ״ל,
 דז״א, בנוקבא הוא ב״ן אבל מ״ה. נה״י עם ת״ת
 שמות ג׳ כי ונמצא, היטב. זו הקדמה והבן
 שנכנסו ניצוצין הם מ״ה, ס״ג ע״ב של אלו,

 נבאר כך ואחר להחיותו. דז״א הכלים באלו
האל. בעזרת הנוקבא ענין

מ״ת ב פרק

 הכלים באלו תחלה שנכנס מה והנה ע)
 המילד רק בעצמן, שמות הג׳ אינם להחיותן,

 השפלות מדרגות שהם תחלה, נכנסין שלהן
ניצוצין, רפ״ח בדרוש כמ״ש עצמן, השמות מן

ה ה . הג
יודי״ן, סוד שהם ולפי לבד. חג״ת שהם בג׳, הם דאו״א, אלו טיפות כי ונלעד״ח, (א)

רי״ו, שהם דיודי״ן, ע״ב שמות ג׳ שהם נמצא הב״ן נתקן ידו על אשר החדש, מ״ה משם
והד׳ החסד. מימי של מ) גשרים, ע״ב והם כנ״ל.

עם הג״ל ורי״ו עליהם, מקפת ה׳ אות של הוא באמא, אבא שמזריע הטפר, סוד מ״ק,
המתפשטין איברים רמ״ח גימט׳ נתיבות, ל״ב והם קוצין, ג׳ בד, יש י׳, אות והנה י׳. אות

בו. כליל ג׳ בבחי׳ יודי״ן, לג׳ בבטן, נחלקין

מקומות ומראה הגהות
ז־. פרק נצוצין רפ״זז שער ס) (היו). בחסד נצח ניא ל)
אות סן י״א חלק בתע״ס נתבאר זה פרק ע) .ק״ב דף תרומה רשביי מאמרי שער עי מ)

ואילך. י״א .ם'א יבמות נ) סי׳׳א. א׳ חלק ה׳ שער ובמבו״ש



מי י״ט «ער ז״א היגל ח׳ היכל רסטג׳ פר«) אנ״ד «

 השמוו^ אלו של ייבדם המלויין מספר והגה
אלו: הם הפשוסץ, שמות מהם שנסיר אתר

 כ״ו. גימ׳ שהוא הפשוס כשתסיר ע״ב. מילוי
 ל״ז. הוא הנ״ל, r« ס״ג ומילוי מ״ו. נשאר
י״ט. הוא הנ״ל, «״ד מ״ה ומילד

 המילד נכנס תחלה כי שתדע, צריו וגם
 סדה. ממילד י״ס שהוא שבמדרגה, התחתון

 ואם במדרגד״ שבכולם קסן שהוא לסיבת אם
א היות ענין כי והוא, Jרוnא לסבה  ג׳ מ״
^ מ׳ה, ס״ג ע״ב אלו שמות  לו?ח תחלה כי ד
ואח״כ מ״ה, מילד שהוא עצמו, חיות בחי׳
 ולוקחו ס״ג, מילוי והוא גדול, יותר חיות לוקח

 יותר חיות אבא, מן לוקח ואח״כ אמא. מן
מוכרח וא״כ ע״ב, מילד שהוא מכולם, גדול
חיות שהוא י״ט, מילד יהיה שתחלה הוא

 כי מ״ו, של ואח״כ ל״ז, של ואח״ב עצמותו,
Jהמדרגוו מעלות הוא נד

 נתבאר הנה כי דע סדרם, נבאר ועתה
 לבשר דא״א ואגטונינוס, דרבי במעשה בגמרא,

 שיסריה פ) ימים, מג׳ יותר מלח בלי לעמוד חי
 ימי שבג׳ הוא, מוכרח וא״כ זה, מזמן יותר

 מלד, ורוחניות חיות בחי׳ איזה נכנס קליטה
 הי״ט בחי׳ נכנסין אלו, ימים בג׳ אז והנה

 בחי׳ הם אשר הנ״ל, מ״ה דמילוי וצין,rג
 מלל ועם חיות, כבר בהם היות לרמוז ח״י,
 דמ״ה זה האחמן ממילד בפחות כי י״ט, הרי

 היות לו אין הנ״ל, שמות שבג׳ התחתון
בלעדו.

 של א׳ ביום כי ימים, בג׳ מתחלקים והם
 נתקשרו שאז לפי ניצוצין, ר מ נכנם הקליטה

 תוו הנתון המחצה אותו כל בזה, בזה יחד
 להם נמשו ואז ימין, מצד אשר מ*ל, אבא

 א׳, קו הוא ר, בחי׳ כי חיוו^ של ניצוצמ ר
 יחד. תתחברו נתקשרו שע״י ימין, קו והוא
ת זה יחד ומתחברים נקשרים ב׳ וביום  בז

 אמת תוו הניזמ שמאל קו של המחצה כל
ת ^ אחרים גיצוצץ ר לו נמשכין ואז  חיו

צממ ר והוא ולחברם, לקשרם שמאל, בקו גי

כ ר צורת שהוא  מלם אשר ג׳ -1וביוע ג״
 מחצית עם דאבא מחצית יחד, מתקבצים

 חצאי כי תמצא תתחבת, דאבא) (נ*א דאמא,
 וכנגד הזה, היום עד נתחבר לא האמצעי קו
 קו כנגד ואחרית ניצוצין ר צ) לו נכנסין זה

 לכנוס הקליטה ימי בג׳ נשלמו הרי אמצעי.
 בסוד מלם יחד ולהתקשר אמא, תון• כולם
ח, (ג׳) ת של גיצוצץ י״ט בהם ולכנוס ק  חיו

ת מילוי שהם  עצמו, ז״א של חיות שהוא מי
כנ״ל.

בחי׳ הם אלו, מין ג׳ של מציאות וד,נח
 נתבאר כבר והנה מ״ה. במילד שיש אלפין ג׳

 ולהתתקן, להכגס נגמרין הניצוצין כי לעיל,
 חדש כל תמנה וכאשר עיבור, חדשי ט׳ בזמן
ת ל׳ מהם ת ר״ע כולם יהיו יו מי  והולד י
ת ברע״א נולד  דתן ע״ם בגמרא וכמ״עו יו

 גי׳ הם העיבור ימי המשד כי הריון לה ה׳
 הוא, והענין ק) רע״א בגימטריא שהם הרירן

ניצוצין, הי״ח נתקנו קליטה, ימי בג׳ כי
 ניצוץ ניצוצמ, ר״ע נתקגים ימים, ר״ע והשאר

מין ר»*ח הם מלם שבמ יום, בכל אחד צ  ני
 ימי זולת הם יום, הרע״א מ ונודע זע״ל.

 יולדת האשה אין בגם׳ אמדו לכן כי הקליטת
ת לרע״ג או לרע״ת או לרע״ת או  לפי יו

שהס המוכרת הריון ימי הם ימים שהרזדא
 ספק בהם שיש הקליטת ימי וג׳ חדשית ט׳
 ג׳, ביום או ב׳, ביום או א׳, ביום נקלט אם

בר״ע הרית, י»י ר״ע בחי׳ עתד, ונחלקים
ניצוצמ. מרם־ח הנשארין וצין,rנ

 ארבעים שביום ר) ארד׳ל כי נודע והנה
ת והענץ הולד. צורת נגמר  ימי ג׳ אחר מ הו

 דמילד גיצוצין י״ט נכנסו שבהם ד^ליטת
ת חיות בחי׳ שהוא מץז, ״  נכנם אח״כ ח
י  תוסיף ואם ניצוצין, ל״ז הם דאמא, ס״ג ^

ת מ׳ יהיה קליטת ימי ג׳ על  נגמר שאז יו
 ■ ציור נותנת היא אשר דאמת דס״ג ל״ז מילד
 האדת את אלהים ה׳ דיצר מפ׳ כנודע הולד,

באמא היא הצירי נקודת זאת לסיבה וגם

מקומות ומראה הגהות
ס׳. ברפות ח י״ת נחי ק) גצוצין. ד כתוב ושם ס״י ח״א ש״ה מבדש עי׳ «) צ״* סגהירמ ם)



ג׳ ב׳ פרין אנ״ד שער י״ט שער ז״א היכל ה׳ היכלרע

 הולד, צורת נגמר יום בט׳ כי והרי כנודע,
 ס״ג, דמילוי אחרים ניצוצין ל״ז כניסת שהוא
 בו יש הולד, צורת שנגמר יום במ' כי והרי
וס״ג. מ״ה מילוי בחי׳

 י״ט עצמן, ניצוצין בחי׳ תמנה אם גם
 ע״ה, יהו״ה א״ל גימטריא והם נ״ו, יהיה ל״ז,

 הוא הוי״ה שם כי אצלינו, נתבאר כבר כי
 [כי (בחיבור) אצלינו, נתבאר וגם בז׳׳א,
בעולם הוא יהו״ה, א״ל שמות ב׳ בחי׳]

 בב׳ לקרא ונשלם נגמר, עתה כי היצירה,
אלו. שמות

ג׳ ענין שאח״ל ג׳, זמן יש ואח״כ
 כמארז״ל עובר, ניכר שאז הראשונים חדשים
 תתייבם, ולא תחלוץ לא היבמה ש) במשנה

העובר. ניכר שאז חדשים, ג׳ לה שיהיה עד
 הולד, יצירת של יום מ׳ אחר כי הוא, והענין
צורת המצייר שהוא דס״ג, מילוי שם שנכנס
מילוי של ניצוצין מ׳׳ו בו נכנסין עוד הולד,

הם כולם בין והנה אחרים, ימים במ״ו ע״ב,
 דע״ב מלואים: ג׳ בהם נכנסו אשר ימים, פ״ו
 ע״ב שהוא דכורא טפת נשלם וכבר מ״ה, ס״ג

 ואף לגמרי, העובר היכר נקרא ואז להצטייר,
 כי חשש, אין לגמרי, חדשים ג׳ שאינן פי על

בצמצום, דוקא לאו חדשים ג׳ בגמרא מ״ש
פ״ז יהיו החסרים, החדשים תמנה אם ובפרט
הכולל. עם הנ״ל פ״ו והם ימים,

מ״ת ג פרק

עצמן, הניצוצין בחי׳ תמנה אם אמנם ת)
 אשה רוצה בגט׳ נ^ש והוא ניצוצין, ק׳׳ב יהיה
 גם ב) ופרישות קבין מט׳ א) ותיפלות בקב
 מע״« חרובין בקב לו די בני חנינא ז״ס

 חסרים אלו מלויין ג׳ בהיות כי פי׳, ג) לע׳׳ש.
מלכים בחי' שהם חיובין, קב נקרא היה רז״א,

 באדרא כנזכר קדראין, עלמין דאתחרבו,
 ג׳ שהוא הקב, זה בו נכנם וכאשר ובספ״ד.

 חייב ואז ושלם, מתוקן הוא אז הנ״ל, מלויין
 ב׳׳ש ד) עדיות במם׳ במשנה כמ׳׳ש בחלה,

 כו׳. מקביים אומרים וב׳׳ה לחלה, מקב אומרים
 חלתו אדה״ר ה) וז״ס בחלה. חייב אז כי

היה. עולם של
 כי הוא, הענין זו, משנה ביאור ואמנם

 מלויין ג׳ סוד והוא טוב, א׳ הם: קבין ב׳ הנה
 מ׳׳ו, ל״ז י״ט שהם הנ״ל, מ״ה ס״ג דע״ב

 שמקבלת פנים, מבחי׳ והוא ק״ב, גימטריא
 רוצה שהאשה הקב וזהו פב״פ, הזווג בעת
 ד׳, השם היא האשה כי ופרישות. מט׳ בה.

 כנ״ל חלה, הנקרא במלכות שהוא ב־׳ן, שהוא
טהור. קב הנקרא הנ״ל מלויין ג׳ ימקבלת
 זה אשר חרובין, הנקרא אחר, קב ויש

 אינו וזה הנ״ל, מלכים של וחרבן מיתה דיה
 מבחי׳ שהוא לפי הראשון, כמו טהור כ״כ

 גרסו שהם בו, נאחזין הקליפות אשר אחוריים,
 ד׳ בחי׳ והם בע״ה, כס״ש המלכים חרבן

 ב״ן, מ״ה ס״ג ע״ב שמות בד׳ שיש אחוריים,
 כנ׳׳ל, מהם שם בכל שיש הו׳, מדרגה שהם
 מהם, שם כל של המילויים באחוריים יש אשר

 ב״ן, שם מן חוץ מילוי, אותיות כ״ו בו יש
 אותיות, כ״ד רק שלו האחוריים במילוי שאין

 אלו, בחי׳ ב׳ וכנגד ב. ק״ הם אותיותיהן כל סך
 בחלה, חייב שאז ב׳ה פסקו קבין, ב׳ שהם
 חרובין, של ראשון ק״ב בהם יש שכבר כיון

 בחלה. נתחייב הרי הטהור, הב׳ קב עליו ונוסף
 יש כבר א׳, קב שיש כיון סברי, ב״ש אבל

בזה. ודי הטהור, הקב אל רמז בו
 וקב ישן קב ו) חלה מס׳ משנה ז״ם גם

 א׳ קבים, ב׳ והם כו׳, בזה זה שנשכו חדש
 בימי עתה במלואם חדש וא׳ חרובין, בימי ישן

בקב יוצא הקיטע ז) שבת מס׳ ז׳׳ס גם עיבור.

סן י׳א חלק
ם״א. יבמות ש)
 בתע׳׳ס נתבאר זה שרק ת)

ואילך. כ׳׳ג אות
 מאסרי שער ועי׳ כ׳. סוטה ס״ב; כתובות א)

אבינו. אברהם של פסיעותיו בדרוש רז״ל

מקומות ומדאה הגהות
י׳ז: ברכות ב)
מ״ו. דף רז״ל מאמרי שער עי׳ ג)
י׳ה: עירובין ה) ב׳ משנה ד)
ד׳. משנה ד׳ פרק חלה ו)
ס׳׳ה: שבת ז)



רעאג׳ p»* אג״ו «ער 6י״ שער ז״א היכל ה׳ היכל

 הגה כי הדבריס, וביאור כר, דר״ם שלו
 שהוא ומתו, אדום בארץ שמלכו המלכים
 נתגלו ושם הבריאה, בעולם תןTדר שבירתן

 בקליפות, נתאחזו המלכים ואלו הקליפות, בחי׳
אליהם. נשמה בחי׳ ונעשו

 בחינת הם המלכים אלו כי נת״ל, וכבר
 כנ״ל עינינו מנקבי שיצאו נקודות, י׳ של ת ז״

 כולל שד,וא ז״א, בחי׳ הם הז״̂ו ואלו באורל.
 נפרדין יצאו כולם ואלו נוקבא, היא והז׳, ו״ק.

 היו ולא כנ״ל, קוין בדרך שלא מזה, זה
 זו בס׳׳ע. ואחד כ״א אלא בזד» זה מקושרים

 רבים אין כי רה״ר, נקרא ואז כנ״ל, זו תחת
 בזוהר כנזכר חג׳׳וד דאינון כנ״ל, אבהן אלא

 אמם במעי נכנסו כאשר ואח״כ ח) ובתקונים
 רה״י, ונעשו נתקנו, כנ״ל, עיבור בסוד בינד,
 נתחברו כי והענין, ד׳. ורחבו י׳, גבד.ו אשר

 ומלובשים זו, תוך זו ונאחזו ט) ונתקשח
 א״ק בדרוש לעיל היטב כמבואר זו, תוך זו

 א׳ פרצוף הר׳ק כל נקרא ואז ע״ש. ועתיק
 ד׳ שד,ם ד׳, רחבו אשר ז״א, הנקרא וריוחד,
 במלוי אותיות י׳ שהם י׳, וגבוה הוי״ה, אותיות
כנודע. בז״א שהם אלפי׳׳ן,

 נגמרו לא עדיין המלכים, אלו וד,נד,
 יובררו אז כי המשיח, ימות עד להתברר,

 המות בלע בסוד יתבטלו, והסיגים לגמרי,
 עם מתחבר יתברר שבהם וד.טוב לנצח,

 מעט מתברר זה זמן בהמשך אשר הקדושד״
 יושלמו המשיח ובביאת יום, בכל מעט

להתברר.
 בסוד שם עדיין אשר המלכים אלו וד.נד.

 מזונם וכל רד.״ר, נקרא הקליפות, אל נשמד,
 מילד בחי׳ שהוא קב. בסוד רק אינם וד,שםעתן

 י״ט ל״ז סרו מ״ה, ס״ג ע״ב בשם הנעלם,
וכנ״ל.

מילד, בלתי לבדו כשהשם לעולם כי ודע,
לבדו. שד,וא עצמו מד,מילמ גרוע יותר הוא אז

 אן והמילד, השם יחד •ןTשנ בהיות אמנם י)
 ומעולה חשוב יותר הוא בפשוטו, בעצמו השם

כ). וצ״ע שבו, מילר מן
 למטה הנשארים הג״ל, המלכים אלו ואמנם

 מזה אלא ומתפרנסים, נזונין אינן ,rרד, בסוד
 שד,מלכים חרובין, הקב סוד והוא הנ״ל, הק״ב

 קדמאק ומלכץ בסוד מבשים, חרובין נשארו
 עצמו, השם מן אבל פ״ק. rבםפ הנזכר מיתו,
להתפרנס. יכולין אינן

 על לרמז אלד,י̂נ גימסריא מילוי ור,נד,
 ולכן דינין. בסוד אלהי* הנקרא הנ״ל, המלכים

 גימטריא שהוא סהמילמ, אלא מתפרנסין אינן
כנ״ל. ק״ב, גימטריא עולה והוא אלד,ים,

בחדר, לטלטל אסור השבת, ביום וד,נד,
 הוא והנה הנ״ל, המלכים אלו רשות שד,יא

 מרה״י מזון לד,ם מוציאו שיתפרנסו, מוכרח
 שד,דא סבר, ור״מ התיקון. אחר ז״א שהוא

 שלו בקב יוצא אז לבד. קטוע בבתי׳ בהיותו
 רק יוצא שאינו ולהיות לפרנסן, ברד,״ר שם

 קיטע, ג״כ נקרא לכן לבדו. הנ״ל הק״ב בחי׳
 הק״ב אבל למעלד- ועלה בקטע עצמו השם כי

 לפרנס היוצא הוא מלואו, שהוא בלבד. שלו
ברה״ר.

 של שמוח aד כי לעיל. הודעתיך וכבר
 הנ״ל, הק״ב הוא מלואם אשר מ״ר״ ס״ג ע״ב
 חג״ת בבחינת לבדו, בז״א הם שלשתן הנד,
 על קיטע הז״א נקרא זו ולסבה הנ״ל. שלו

 כי ע״ד» מ״ה ס״ג ע״ב גימטריא קטע שמם,
 יוצא הק״ב שהוא ומלואן למעלד- עולין הם

לחח.
 כי שבח, בעניו נתבאר הנד, כי דע, גם

 בנה״י, הם השבת, ביום הקליפות אחיזת כל
 מתעלין הם אשר בלבד, דז״א רגלין שהם
 מקום נשאר ואז ממקומם, למעלד, השבת ביום
 ולכן יומו^ מוח מחלליד, בסוד וחלל. פנד

שנקטעו, רגלים אלו בסוד קיטע. הז״א נקרא

טכןומות ומראה הגהות
אצלינו תסיד הנזכר פרצוף מילת שתבץ וזכרה מעלות עם וכתקונים כדפוי׳י, א: ת׳׳ז ח)

מתפשיזים קמם זדי גזו זו מקושרים המתם שהוא «׳• אות המלם
פ׳׳ס ה״י ש׳׳ב מבדש עי׳ י} (כת״י)! םקושדיום. קמם בבחי׳ כלם ונתאהזו נ״ב ם)

. . . מ״ד. חשובה י׳׳א הלק התשובות בלוח חצתע׳׳ס ׳ . ב׳. פרק נצוצין רפיח שער עי׳ כ) זו הקדמה והבן פרצוף נקרא הזה הדברים אשר



ד׳ ג׳ סרק אנ״ד שער י״ט שער ז״א היכל ה׳ היכלרעב

 הק״ב אלא ירד ולא כנ״ל, למקומן למעלה ועלו
הנ״ל.

 שמענא דק״ג, בתקונים מ״ש תכין בזד, גם
 ופי׳ כר, קבין בעלי ב״נ בחד הוד, דעובדא

 ממילוי הזה, קב לו יש הז״א כי לעיל, כמ״ש
 וגם כנ״ל, בו אשד מ״ה ס״ג ע״ב שמות ג׳

 מבחינת ולהיותו אלהינו, גימטריא זה קב
 אלהים גימטדיא מילוי כי דינין, הוא מלואין,

 אדום, בארץ שמלכו מלכים ד,ז׳ הם ואלו כנ״ל,
 וד,ם ל) שם, והובררו למטה, וירדו כולם, ומתו

 אל ונשמה רוחניות בבחי׳ שם עומדים
הקליפות.
 שם אשר מקום תחתון, בג״ע יש והנד,

 עומדין אליה, קרוב ושם בינה, נקודת הוא
 ואותן אדום, בארץ מלכי אשר המלכים, אותן

 מבחי' הם כולם שם, אשר הצדיקים נשמות
 לכן הנ״ל, הק״ב סוד מזה הם כי קבין, בעלי

בזה. ודי מ) קבין, באותן להתלבש צריכין

נ) בהקדמה, בתיקונים מ״ש תבין בזה גם
 משאר רבא וכל מבבל, ורב מא״י, רבי כל

 באותן להשפיע הז״א בצאת כי פי׳, ארעאין.
 בבחי׳ רק יוצא אינו בחר׳ל, העומדים המלכים

 מ״ה של האחוריים וד,נה כנ״ל, לבד המלואים
 ק״ל, הם ומלואם ע׳״ב, הם פשוטים, דאלפין
מבבל. רב כל וזהו רב, גימטריא ו?זניד,ן

 ובא קיל ע״ב על רוכב ה׳ הנר, סוד, וזה
 יוצא חדל, שהוא למצרים, בצאתו כי מצרים,

 רב׳׳א וגם ר״ב. ג־מטריא שהוא ק״ל, ע״ב בסוד
 הוא בא׳׳י אבל הכללות. עם ק״ל ע׳׳ב הוא

 מילוי של אותיות י׳ שהם י׳, בתום׳ רבי, בסוד
 ע״ב עם המתייחדים פנים, בבחי׳ בעצמו, השם
 ד׳ עם ק״ל, ע״ב והנה רב״י. ונעשין ק*ל,

 גי׳ שהוא הוי״ה, שם של עצמו, הפשוטים אותיות
הוי״ד, שם כי ור׳׳ב. כיו ר״ל, רוכב: הרי כ״ו,

 רוכב נעשה ובהתחברותן ק״ל, ע׳יב על רזכב,
זד,. וד,בן כנ׳יל,

מ״ב ד פרק

 שהם והכלים, וד,ניצוצין אורות ענין ס)
 תבונה, וביסוד החתך, ובמקום בינה, ביסוד
 עלאין, שהחרב זלה״ד״ ממורי ששמעתי נלע״ד

 ובמעי ע) ותבונה, יש״ם תוך ממש נהלבשו
 כל ליישב לכן ז״א, עיבור היה הזאת, תבונה

 לבוש התבונה שבהעשות הוא, שכך נלע״ד זה
 את הלבישה שהבינה נמצא בינר״ אל גמור
 זו בינה ועל השמאלי, דא״א יסוד וחצי הוד

 תוך בינה כל נכנסה לא אך התבונה, הלבישה
 הוד את הלבישה הב־נד, כל אמנם התבונה,

 ארכה שיעור שזה דא״א, השמאלי יסוד וחצי
 דא״א נה״י שנכללו זה קודם גם כי תמיד,

 גבורה מלבשת הבינה היתד. אז שלו, בחג׳׳ת
 אינד, ותבונד. דא׳׳א, השמאלי ת״ת וחצי

 הם ושם ולמטה, מהחזה רק הבינה, נלבשת
 ובג״ר דבינה, בטן ומלבישין דתבונה, ג״ר

 היה שם לתבונה, אשר בבינר, דד,יינו דו״בונה
 בטן ומלביש מכוון שהוא ונמצא ז״א, עיבור
 ובבטן דתבונה, בבינה הוא העיבור והרי דאמא,
עלאה. בינה יסוד שהוא דבינד,

 שם שלה, יסוד שהוא בינד״ בבטן וד,נד,
 ניצוצין. עלו דתבונה, פ) ובבינה האורות. עלו

 בסוד ז״א ובצאת הכלים. עלו דתבונה, וביסוד
 תוך צלם, בסוד נתלבש אז מתבונה, ד,לידה

 שלה ראש אשר הג׳, תבונה שהיא הב׳, התבונה
 שגם הב׳, שהיא א׳ תבונה של וד,יסוד בבטן,

 שמלבשת דרך על ראשונה, תבונה מלבשת היא
 מקום לענין אמנם בינה. את ראשונה תכונה
 בדרוש היטב פי׳ הניצוצין, הם ששם החתך,

יערש. ענוד, עקב בענין ולאה, רחל

מקוטוח ומדאה הגהות
 וא״וך ו’קם אות p י׳ חלק בתע״ס עי׳ ם) ובשער י*ד פרק ח״ג ג׳ שער במבו״ש עי ל)
הד״פשך. כל שהיה מה ד*ה פנימי ובאור ס״ס. תקון התקונים על בפירושו רשב״י מאמרי

 התשובות בלוה ^א חלק בתע׳ם עי׳ ע) ובשער פיח. ג׳ חלק ב׳ שער מבדש עי׳ מ)
ה׳ שער מבויש עי׳ ס) קסיה. תשובה לענינים אבינו. אברהם של פסיעותיו בדרוש רזיל מאמרי

תב ג) ק״ל. דף הקדמות ובשער ם׳ סרק היא י״י• ייי״ =״" תקיז הסולם במעלות יר.עייז נ
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 שנעשו צ) אומריס שאנו שמה נמצ^
 שלפעמים ר״ל א׳, פרצוף ותבונה בינה שתיהן
 ממקומה, הבנים אם ראשונה התבונה יורדת
 הבינה זולת א׳ פרצוף ונמצא הבנים, על לרבוץ
 לבינה מלבשת שהיא עתה או אחר, פיצוף

ה גם ותשכח. ודוק אי, פרצוף הכל היא  מ
 שתבונה נמצא הבנים. על אם רביצת תבין

 הב׳ תבונה כי רובצת, היא עצמה, ראשונה
 ממש, אנפין זעיר ונקרא דז״» צלם :עשה

אי, מתבונה יונק זה וצלם תבונר״ ולא

טייב ה פרק

 פי על כנ״ל, התיקון תכלית פרטי ק)
 העיון. תכלית אתר ז̂ד הוא הנזכר, הדרושים

 נעשין פרצופיו, ה׳ שהם האצילוו^ כל הנד.
 נקרא שהיה וב״ן מ״ה, שם שהם: בחיי, סב׳

 דשם נקודות בחי׳ ולהיותה ס״ג, שם תתלה
 וזכור dהנקודוו עולם ב״ן, שם נקרא לכן פ״ג,

 רות. וזה נוקבא. rב ושם זכר. מ״ה ושם ז̂ד
נפש. תה

שבו, דכורא מ״ה שם בז יש עתיק והנה
 וב״ן דכורא, מ״ה א״א. וכן שבו. נוקבא וב״ן

 והיו כד. היה לא ואילך, משם אד גוקבא•
 בא״א כי והענין, א׳. ושניהן שינוים, ב׳ שם

 מהם, פרצוף שבכל והנקבה הזכר היה ועתיק,
 הוא עתיק כי א׳. בפרצוף יחד מחוברים

 לבת. מנדה היה הזכר לכן א׳, פרצוף ונוקבא
 אד בזדא. הענין וכן לבדו. דב״ן והנוקבא

 אבא כי מהנקבות, הזכרים נפרדו ואילך, משם
 עתיק כמו מחוברים ואינם נקבה, ואמא זכר,

 זכר פרצופים, בב׳ נפרדין הם אמנם וא״ז^
לעצמד^ ונקבה לעצמו,

 שהם ביון כי אחר, שינוי גרם בזה וגם
 תעוקבא לבדו, מנרה הזכר יהיה אם נפרדין,

 ואץ במידיז׳ גמור פירח־ יהיה לבדד» מב״ן
 הזכר שיהיה מוברח ולכן הדינץ. מתוק שם

כלולה הנוק׳״ וכן דין. חמד וב״ן, מנדה כלול

 הזכר בץ יהיה זד» ועם דין. חמד וב״ן, ממ״ה
 חיבור שאינן אע״פ חיבור, קצת הנקבה ובין

 או jp»r\v פרצוף במו ונקבר- בזכר ר) גמור
בזו״ן. הענין וכן א״א, בפרצוף

 וד׳ זכרים, ד׳ הם זה, כפי ט נמצא
 וב׳ זכרים ב׳ ואמנם Jהאצילוו מללים נקבות,
 והזוג א׳. פרצוף מד.ם זוג כל העליונים, נקבות

 נדה יד.זכר עתיק, הנקרא א׳, פרצוף הם הא׳
 הם הב׳. והזוג לביה. ב״ן וד.נוקבא לבדו,

 וד.נוקבא לבדו, נדר. ור.זכר דא״א, א׳ פרצוף
 פרצופים, ב׳ או״א, ד.ג׳. ש) הזוג אד לבידי• ב״ן
 והנוקבא וב״ן, ,rםם מעורב וד״זכר ונקבר- זכר

וב׳ץ. מנדד,
 ממ״ה נעשה האצילות כללות כל כי נמצא.

 ד׳ בו יש מאלו, א׳ כל ואמנם בכללותן, וב״ן
 ב״ן. מ״ה פ״ג ע״ב בו יש נדד- שם כי בחי׳.

ב״ן. מ״ח ס״ג ע״ב בו יש ב״ן, בשם יכן
 שהוא דמ״ה, ע״ב לקח דעתיק, הזכר ווזגה,

 דע״ב עליץ חצי לקחה ונוקבא דמ״ר- כתר
דא״א, ודכורא דב״ן. כתר חצי שהוא דב״ן,
 לקחה ונוקמב חכמי- שהוא דמ״ה. ס״ג לקח

 תחתון חצי שהוא דב״ן. דע״ב תחתון החצי
 דמ״ר- מ״ר. חצי לקח דכורא. ואבא דבץ. דכתר
 דמ״ה. בינה של האמצעי וחצי ימין, קו שהוא
 שהוא -rדמ וrמ חצי לקחד. נוקטב ואמא

דמ״זנ דבינה אמצעי קו וחצי שמאלי. קי
אבא כי אחו. באופן היה בץ משם ואמנם

 מ״ח בינד. לקחה ואמא דב״ן. ס״ג חכמד, לקח
 דב״ן וו״ק דמ״ה, דב״ן ו״ק לקח וז״א, דב״ן.
 דנדה, דבץ מלכות לקחד, ונוקבזב דב״ן.

רבץ. ב״ן ומלכות
 פנימי ואחור. פנים בו יש מ״ה, שם וועד.

אחור באורווב וכן בכליות זה וכל יחיצץ,
מאד. זד. וזכור ומקיף, פנימי ופגים,

 חם אדו» בארץ שמלט המלכים והנד.
 היא ראשונה ונקודה הנ״ל, הכולל דבץ י״ם

 ונקודה ודא״ונ דעתיק נוקבא והיא דב״ן, כתר
צד אמא, ג׳ ונקודה שבו. ב״ן צד אכזב הוא ב׳

r f tn a n מקו&ווע ומדאח
עי■ ר) ואילד. נ״ב אות מן ח׳ חלק ממדם ועי׳ ר. פרק אר׳א שער עי׳ >1

ג• פרק דא שער עי׳ ש) ט״ז. פרק ודא שער נדו. ענף 0«ד עם בע*ח נתבאר m פרק ק)



ו׳ ה׳ סרק אנ״ד שער י״ט שער ז״א היכל ה׳ היכלרעד

 היי אלו׳ נקודות מג׳ אחד וכל שבה. ב״ן
 יצאה אח״כ אך שלימות, נקודות מי' כלולים
 נקודות, מי׳ כלולה יצאה ולא (א) הד׳, נקודה

 ולכן לבד, שבה התחתונות נקודות בו׳ רק
 ם׳ הרי ג״ר, ועם נקודות, ר בשם נקרא

 יצאה ולא ה׳, נקודה יצאה אח״כ נקודות.
 לבד, א׳ נקודה רק שלה, נקודות מי׳ כלולה

 נמצא, הרי ההיא. שבנקודה עשירית חלק
 נקודות י׳ ונקרא נקודות, ה׳ רק אינם ששרשם

ומתו. ונשברו ראשינה, יצאו ואלו דב״ן,
האצילות, בבחי׳ ■מיצאו אלו די לא כי ודע,

 שהם אחוריהם, גם אלא דב״ן, הפגים ׳:הם
 יש באצילות גם ני ודע, עמהם. יצאו בי״ע,
 בערך פנימים, נקראו כולם אך ואחור, פנים

 בבריאה כי והענין׳ (א) חיצונות. שהם בי״ע,
 חיצונית ויצירה דב״ן, הפנים חיצונית היה

 חיצון יותר חיצונית ועשייה דב״ן, דאחוריים
 כל נתקנו לא נשברו, וכאשר דב״ן, דאחוריים

 להתברר יושלמו ולא מעט, רק שנשברו, מה
בב״א. המשיח ביאת עד

מ״ב ו פרק

 התחילו דזו״ן, ראשון בעיבור ור,גה ת)
 וזה שמתו, המלכים שהם דב״ן, ו״ק להתברר

 דמ״ה. ר׳ק עמהם ונתערבו עתד״ שיצאו בכח
 והנה מי״ם, כלול היא קצה כל כי ונודע,
 שבר׳ק מלכיות ר נתבררו הזווג, בעת תהלה
ביסוד הימיני חציים ניתנין חיו ואלו דב״ן,

 ואז דאמא, ביסוד •‘השמאי וחציים דאבא,
 קצוות מג׳ מלכיות ג׳ שהם מ״ד, ספת ירדה
 וניתנו יחד, ונשתתפו ימינים, החדשים דמ״ד,
 מ׳׳ן, טיפת נתנד, היא וגם אימא. תוך כולם
דמ״ה שמאלי קצוות דג׳ מלכיות ג׳ שהם

 ימי בג׳ ונקלטו בתיכה, נתקנו ואז החדשים,
הקליטה.

 העיבור, חדשי ימי הט׳ כל בהמשך אח״כ
 ע״י דב׳׳ן, מו״ק קצה שבכל נה״י נתחברו

 דמ״ה מו״ק קצה שבכל נה׳׳י, כן גם שבאו
 כי בג׳, כלילין ג׳ היו שבעיבור והרי החדש,

 נה״י, בחי׳ כשנגדלו אמנם א) מלכיות, ו׳ היי
 ולכן מהם. קצה שבכל נה״י בחי׳ רק נגדל לא

 שהוא אלא לבד, נה״י בחי׳ רק העיבור, ענין
מו״ק. וקצה קצה בכל

 חג״ת בחי׳ גם מתבררין ביניקה, אח״כ
 ונתחברו באו וכן דב״ן, מו״ק קצה שבכל
 והרי החדש. דמ׳׳ה מו״ק קצה שבכל הג״ת
 דב״ן, מו״ק כליל קצה כל הו״ק, נגמרו עתה

דמ״ה. וכן
 שבכל חב״ד, תחלה באו בגדלות, אח״כ

 דמ׳׳ה, מו״ק קצה שבכל וחב״ד דב״ן, דו״ק קצה
 מי״ם א׳ כל נגמרו דז״א ו״ק שכבר נמצא
 דדק, דגדלות מוחין נקרא הם לכן וב״ן. דמ״ה

מאד. זה והבן וב׳׳ן, דמ״ה מות דש
 אחד שכל אחת, בפעם ג״ר באו ואח״כ

 נקרא הז״א ואז דמ״ה, וי״ם דב״ן, מי״ס כיייל
כתר נכנם ואת״כ שנים. י״ג בן ושלם, גדול

ה ה הג
אמור. פ׳ מזוהר כדמשמע דאצילות י״ם והם פנים, הם תמיד, פניו בקשו וז״ס צמח, 1(א

ש מ ש ה
ודוק דאצילות, פרצופי מר א׳ דכל דפרטור ב׳ שער מבו׳׳ש בס׳ כי דע, נ״ב, (א)

 בשער לעיל ועיין הענין, אמיתות הוא כי מי״ס. כלול א׳ כל •צאו הזו״ן שגם כ׳, פ״ו ה״ג
 שם. מ״ש שביעי פרק תשיעי, נקודות, בו׳ יצא שז״א המקומות, בשאר ומ״ש
בזו״ן היינו א׳, נקודה בבחי׳ יצאה ונוק׳

חלד בתע״ס עי' ת)

מקומות ומראה הגהות
 ואילך. ע״ם אות סן ט׳׳ו חי'ק בתע׳ס ועי׳ ר״ז אות עד ר׳ אות מן י״ב

ה׳. פרק עתיק שער עי׳ א)



חנהי פר? T3« שער י״ט שער ז״א היכל ח׳ היכל

 והרי «׳, ביזם שבכתר הי״ם בכל ,rודב דס״ה
אתר. ויום שנים י״ג בן

J וכבר irr כל מתחלפין. המוחין ב) הי 
 הבינות וכל דאבא. י בנהי והחסדים החכמות
 אבא כי (א) ג) והענין, דאמא. בנה״י וגבומת

 מב״ן ואמא דב״ן״ ומנרה דמ״ה מנדה כלול
 בצלם ונכנסו מחחלסים, ואז דב״ן. ומב״ן דמ״ה
 ומב״ן Hדפדד ממ״ה שהוא המוחין דאב^ נה״י

 וב״ן דב״ן, מ״ה דאמא. נה״י ובצלם דנדו;
 הם אמא. מצד שבז״א החדג נמצא דב״ן.
 אב^ דמצד והחדג דב״ן. שניהן וב״ן, מ״ה
דמ״̂ן שניהם וב״ן, מה הם

 כל שנתבררו שביארנו, פי על אף כי ודע,
 אינם כולם כי כולם, אינם מלכים, הד

 הענין, אד כנ״ל׳ המשיח ביאת עד רתבררים
 בעת להתברר אז שיוכל מה כל מהם נתברר כי

 עד ומתבררין, חוזרין פעם בכל אך אצילות,
להתברר. שיושלמו
ז״א. ע״ד ״p לד, אירע בנוקבא גם ודינה

p (ומלכות דמ״ה, מלמת מ1בזוו היה תחלה ד 
 דב״ן. ונדי״י דמ״די, נדי״י ובעיבור, דב״ן.

 כי נמצ» דב״ן. יחג״ת דמ״ד» חג״ת ובמיקה,
 המלכות שהוא היסוד, עפרת כמדת היתד• בזווג

 בגבדיה, היסוד כמדת גדלה ובעיבור, שבמלכווג
 גדלד• וביניקד» ברחבדי. •rנ גם שלקחה ובודאי
 ברחבם, ח״ג ובכללם בגבדיד״ ת״ת כמדת

 וגם בגבדיו, הדעת כמדת גדלה א׳, ובגדלות
 מלמת מדת בה נשלמו ודירי 3לחד ברחבו

 מלמת ובמדת שבד» י״ם בכל דמ״ה, דמלכות
 רק אינו, זה וכל שבד- בי״ם דב״ן, שבמלכות

לבד. דנוקבא המלכות רפי'
 והיא נקודוו^ ר יצאו ז״א הנד• כי ודיסעם,

 במוחין דז״א, הר׳ק כל כשנגדלו א״כ א׳, נקודה
 לבד. א׳ קצה היא נגדלה כנ״ל, דגדלות דו״ק

 ג״ר כשנגמרו ואח״כ לבד, שבד. מלכות שהוא
 הנ״ל, המלכות מדת נחלקד. אז דגדלוו^ ת״א

 א׳. ספי׳ נעשד. מהם נקודד. וכל נקודות, לי׳
ז״זב כמו גמורות, בי״ם ונעשד.

השמש
ס בדף הגד. כי צ״ע, נ״ב, (א)  רי

 שער רס״ז ובדף ומ״ב, מ״ק פ״ד או״א שער
 מקומות, ובכמה פ׳׳ג, ז׳׳א ובשער ספ״ז, הנזכר

 ממ״ה עיקרו אבא כי ממש, מזה הפך כתב
 ומב״ן דב״ן ממ״ה ואמא דמ״ה, ומב״ן דמ״ד•
 ונדד. דנדה נדד. ונתנין מתחלפים ואח״כ דב״ן,
 בנדדי דמ״ה וב״ן דב״ן וב״ן דאבא, בנד.״י דב״ן

 מ׳׳ש בהקדים הוא. בזה ודינלע״ד כו׳. דאמא
 או״א הגד. כי המוחין, משער בפ״י ז״ל הרב

 ובינד. דב״ן, חו״ב ביניים, חילקו ישסו״ת עם
 דבינד. וחכמה כתר לקח אבא זה; באופן .,Tדמ

 ע׳׳י. לקחם ד׳׳ר p דב״ן. דחכמד. ור׳ק דמ׳׳ד-
 קצוות וחמש Hדמ״ד דבינה בינה לקחד. ואמא

 לקח דש״ם ע״י. לקחם ג״ר כי דבץ, דבינה
 ותמג׳ .rדב דחכמד. ומלכות דנדד., דבינד. ו*ק

 דביגה ומלכות דמ״ה, דבינה מלכות לקחד.
מה כי א״א, משער בפט״ו כתב וד,נד. דב״ן.

 אוי׳א נעשו מהם ומב*ן, מכדה אבא שלקח
 נוק׳. הב״ן וכל דכורא, .rהמ כל כי ^לאין,
 ומה שבשם. יו״ד לבד, אבא נקרא ושניר.ם
 ישסו״ת, נעשו מהם ומב״ן, מנדד. אמא שלקחה
 ראשתד. חה״א היא לבד, אמא נקראים ושניד.ם
 ד׳ שהם האלו, הפרצופים ב׳ וכללות שבשם.

 עד״ז וכן החזד- ועד דא״א מגרץ מלבישים,
 א״א את המלבישים תחתיד.ם. הבאים בישסו״ת

 הוא כאן, שכתב מד. וד.נד. הסבור. עד החזד. מן
 סבא דישראל התחתונים הפרצופים ב׳ בכללות
 הטבור, ועד מד.חזד. לא״א, המלבישים ותבונד-
 וב״ן, ממ״ה כלול אחד כל אשר או״א, הנקרא

ס בכללות ושניד.ם  כללות עם ונוק׳, דכר ו
 בשאר שכתב ומד. מח̂נ א׳ שבכל וד.ב״ן המ״ה

 מד.ד׳ א׳ פרצוף בפרטות הוא המקומות,
 שבו הנדה אשר ,r״ מנדד. הכלול הנזכרים,

נוקבא. שבו rזבn דכור»

ת הו מ?ו:וות ו&ראה זזנ
וי׳. פי פרק הסוחין שער עי׳ ג) ח׳ חלק וגתע״ס ד פרק ארא שער עי׳ ב)

ד. פרק וחמוניות פנימיות שער עי׳ ד) פנימי. ובאור ע׳׳ד אות



ז׳ ו׳ פרק אנ״ד שער י״ט שער ז״א היכל ה׳ היכלרעו

 הגדילה תחלה כי בביאור, יותר והענין
 ובמוחין חג״ת. וביניקה, שבה. נה״י כעיבור,

 לבר, נקודות י׳ הם זה וכל שבה. חב״ד דו״ק,
 כך ואחר שלה. י״ס של מלכיות, י' שהם

 י׳ מאלו המלכות כל אז דז״א, ג״ר כשנגמר
 כי והענין, א׳. ספירה ונעשו נתגדלו, מלכיות

 של אחרות, נקודות ס׳ הכתר, במלכות בא
 שבה. שבכתר נה״י תפארת גבורה חסד חב״ד

 בי״ת באל״ף אצלינו כמבואר בכולם. וכעד״ז
 בי״ס, היא גם נגמרה זה ואחר וע״ש. דאטב״ח,

באחור. אחור הם ועדיין אנפין, הזעיר דוגמת

מ״ב ז פרק

הנקבה, של י״ם כי שתדע, וצריך ה)
 לב׳ שנחלק אלא ז״א, אורך כל תופסים הם

 וחצי לאה. שם מתלבשת עליון חצי הצאין,
רחל. היא התחתון,

 דתבונה, אחוריים היא לאה כי והטעם,
 והיא רחל, ראש בעי־ך פנימית, ונעשית

 של העליון מחצית כל לכן בהם. מתלבשת
מאד. זה והבן לאה, שם על נקרא רחל,

 של אחוריים אלא אינו זה כל כי ודע,
 בנוקבא. בין בז״א, נין דמ״ה, ואחוריים ב״ן,
 בחי׳ היו שניהם כי אב״א, עדיין היו ויכן

 דב״ן, פנים ולוקחין חוזרין ואח״כ אחוריים.
 חוזרין ואז בנוקבא, בין בז״א, בין דמ״ה, ופנים
ניאד. זה מפתח והבן פב״פ,

 ועדיין הפנים, ז״א שלוקח בעוד ואמנם
 ואחור, פנים נק׳ אז אחוריים, אלא לרחל אין

 אז ברחל, הפנים שהמשיך ואחר זה. יהבן
בפנים. פנים שניר,ן נם

יש אז בפנים, פנים בהיותן כי נמצא,

 דמ״ה, דמ״ה ואחור פנים אנפין, הזעיר אל
 דמ״ה, דב״ן ואחור פנים הנוקבא, אל וכן ̂ו

 כל כי נמצא, אמנם דב״ו. דב״ן ואחור ופנים
 פנים בד, יש דנוקבא, או דז״א, מי״ס כפי׳

 זד, וכל דב׳׳ן. ואחור ופנים דמ״ה, ואחור
 בעניו וכן הכלים. שהם החיצוניות, בענין

 דמ׳׳ה, ואחור מפנים ומקיף, פנימי האורות,
דב׳׳ן. ואחור פנים ומקיף ופנימי

 נעשו העגולים אם לי, שיש הספק אך
מאחור העגולים או ממ״ה. וד״יושר כב״ן,
 ומפנים דמ״ה, ואחור מפנים והיושר, דב״ן,
 בספיקות תלוים הם האלו, והספיקות דב״ן.

ע״ש. ברדל״א שבארנו

הבחי׳ כל כי הדברים, כלל עתד, נמצא
בחי׳ שהוא היניקה, זמן עד הז״א, אל שיש

 כולם שבו, מז׳׳ת וקצה קצה שבכל ח, ו׳
 שבכל הג״ר אך ז) אלקים. (בחי׳) נקראים

 ג״ר כל וכן שבו, תחתונות הז׳׳ק מן קצה
 מי׳׳ס, כלול אחד כל דז״א, דרישא עליונים

 בחי׳ וכולם דגדלות, מוחין נקרא זה וכל
בבחי׳ בין מ״ד״ בבחי׳ בין וזהו ח) הויות.

בנוקבא. בין בז׳׳א, בין ב״ן,

 נקרא א׳ בחי׳ לב׳ נחלק ז״א כי ותמצא.
 הם והגוף דו״ק. גופא נקרא וא׳ דז״א, מוחין

 ור,מוחין לבד. מו״ק כלול אחד כל שלו, ר׳ק
 וכן מי״ס. כלול אחד כל שבראשו, ג״ר הם

 שבתחתונים מו״ק וקצה קצה שבכל ג״ר,
ט) שבגופא.

אמא, מצד בו יש ז״א איך תבין, והנה
 שהם וה״ג, דאמא. חסדים ה׳ והם דב״ן, מיה
 ה״ח והם דמ״ה, מ״ה דאבא, ומצד דב״ן. נ״ן

בה נותן ואח״כ דמ״ה. ב״ן וה״ג, דאבא.

ת ומראה הגהות מו מיו

ש עי' ח) ט׳׳ו חלק ע״ס בתלמוד נתבאר זה סרק ה) י׳׳ג. סרק א׳ הלק ה׳ שער מבד
ד׳ פרק או״א ושער ה׳ סרק לעיל עי ס) קנ״ס. אות עד קנ׳יב אוח מן

פרק המוחין ושער ג׳ סרק אנסין זעיר ושער (כת״י). דנ״ן ה דד׳ ואחור ופנים מוסיף א נ״ ו)
וי״ד. ט׳ ה׳. סרק עי״מ פרטי שער עי׳ ז)



עזזי י פר? אג״ד פוער *״׳ס «ער ז״א חיפל וי היכל ר

 כד ואחר (א) א׳. בביאה ,rדב ב״ן ד״ג.
^ ההסויב גם בה נוהן ב/ בזווג א  גדה ד
 דהר וגוקבא׳ דכר כלול הולד׳ יוצא ואז דב״ן.
 ועגיהם (ב) ׳r» פב״ן ונוקבא דב״ן, םמ״ה

.rso גבורות הס
 ב״ן. 0V0 יוצא הוא ני קין. שורש וזהו
 יצא ושת aTo משם גדול ם*ג׳ שם שתהילתו

 גדה שהם דאבא׳ ההדג סן שלו׳ ונקבה זבר
 חצי להצאין׳ יצא הבל. אן -rדמ וב״ן דנדה,
^ םם*ה וחצי 4דנדו סגדה  חצי ונוקבא. דב
 נחלקו pול דב״ן. r« וחצי דנדה׳ סר׳ן

 נקרא .rדב סודן שה־הה ואותה תאוסווב לב*
 pל קץ, סבחי* הוא p יען יתירה. האוסה
זז^ pm קין. בד. נתקנא

 באים זכרים. אנשים יש איד תבין. ובזה
 הס P הענץ. ב״ן. שם שהוא י) 4הנבורוו מן

 גתעות דב״ן םב״ן שלהם וזעוקבא דב״ן. ספרה
 מב״ן ונקמת דמ״ה. סגדה זכרים דש מר.ת

 הכולל׳ גדר. בערד אד מהם• גתעות דכ״ה.
 על הכולל׳ לב״ן גדול יתרץ יש המלל׳ וב׳ץ
 ס״ג, כחי׳ הוא ב״ן שם כי ^ן הכולל. גדה
 בענץ אחי׳ בסער כמבואר מגדה. עליון וד.וא

שכתף זדא, ענץ vm שר.ם המלכים.
וכתף הכולל. מגדר. חסדים הס שלו. ימין

 הס ואלו הכולל. מבץ הגבורות הס שמאלי׳
דז״א. דעת

ק ר גדב tl ס

 דק בץ. ל) אחר במקום נזכר לא כ)
 בהב יש מכרים גם שהדי וצ*ע׳ לנד. בנקבות

 וז״א אבא בבחי* דיש מודע המלכים׳ בחי׳
ח מב״ן. במלכים  החדש, גדה שם בחי׳ וכנג

j ובנוקבא באמא Jבנקבוי אף m ונ*ל 
 וכן י״ם. בו יש ב״ן שם הנה ני בקיצור.

 י״ם אקח הוי העתיק ור.נד. י״ס, נדרי בשם
 דכתר ראשונים זדם לוקח ועוד דמ״ת דכתר
 דבץ. דבינה •m דב״ן. דחכמה וג״ר דב״ן,

 וס^ דכוחב נרה כל דב״ן. דז״ת כתרים וז׳
ת כתרים ז׳ אד נוקבא• ב״ן ד  יש דב״ו׳ ד
 לא או שלו, בם]ף עתיק לקחם אם מ) ספק
כלל. לקחם שלא

דיליה, דמדא לקח א״א כי לענין. ונחזור
 לקח .׳Tדיל נוקבא גם דנדה. דחכמה י״ם כל
 הגלגלתא כי ודע. .rדב דכתר תחתונות ה׳

 סעורבת דנדד- דחכמר. שבכתר בינה הוא שלו.
 הוא שבו oo?m דבץ. דכתר חלק איזה עם

 מכתר חלק עם מעורבת דנדד» חזכמד. חכמד,
 ולפי שבמוחין. חו״ב נקרא אלו וב׳ דבץ.

גדלד. (ג) דנדר- דחכמה מכתר היא זו שבינה

השמש
 הגעחץ משער בפ*ס כי זד׳ע׳ נ״מ (א)

 ב״ן הארת הז״א לה נותן שתחילר. כתמ
 אקחת בנסירד^ ואח״כ דנדד- וב״ן דבמ

 בביאר. ואח*כ גופזב בנין לצורר וזר. עצמותמ
 שני. ובזווג דב׳׳ן, נדד. לה נותן HשונדKר

דמ״ד- גדה לה נותן
זדב) קכ״ד. דף תד׳ח (עיין נ״מ (ב)

 דב׳ץ. מב׳׳ן ותאומתו דב״ן. םם*ד. קין כי י״ל.
 אד דגדוב מבי׳ן ותאומתו דנדד* מנדד. ושת
 4וםב* סנדד. מעורבימ יצאו ותאוסחו׳ הבל

1« ד ל rםד.דח כתב הגד. מ ז בפרק לקש ד

 יצא. דב״ו מב״ן קץ כי המוחץ, משער עשירי
ע״ש. דנדה מב״ן וד.בל

מ (עיין נ״ב, (ג)  בדיגהת פ״» לק
ל מוד.רח״ו  ודדק) הב׳. הגה׳׳ה ובסוף הא׳, ד

א  שכן וזדק נראזכ וכן מוד.ר״פ. כ״כ דב׳׳ן׳ ד
ה אינה הבינת זאת כי האס^ הוא  דכתד נינ

 עם שנתערב ב*ן. שנ%חד החלק אלא החכמד^
 החכמד. מ היסמ וד׳בן דסו׳ד^ דחנמד. הכמה

 זאת שהיא סתימאת מוחא שד.יא בrדא
 הם המעורב הב*ן חלק עם החכמד״
כר. דקדדינותא בוצינא הנקרא

יי׳ ץ
ועי ל.9חו

הווו מווו ומראה הנ סקו
םד מלם שכיו אוח באדר  ח׳ חלק ממרס עי׳ p קין «

א ל) ם*ב אוח ג׳. ארק הגוקנא חקץ של נדן ד
גרב עהיק שיד גרץ )0

עד נ*ש שח אן
4ד<0( רק



ח׳ פרי, אנ״ו שער י׳׳ט שער ז״א היכל ה׳ היכלרעח

 היא ולכן דמ״ה, דחכמה הכמה על מעלתו,
 בוצינא ונקרא אתגליא, ולא טמירא, שם

 מחכמה, יתיר נעלמה היא שם אשר דקרדוניתא,
 תמן בינה אתגליא לא ולכן בתוכה, ומתלבשת

כולם. הגבורות כל יצאו וממנה כלל,
 היא דמ״ה דחכמה דכתר שהבינה והטעם

 דכללות כתר הנקרא שא״א שכמו לפי גלגלתא,
 וכן באו״א, מתלבשת ג״ר אין אצילות, רעולם

 אריך של נ) חו״ב כתר כן פרצופים. בכל
 אלא שבו, בחכמה (א) מתלבשין אין הפרטי,

 על נשארה שבו בינה כי נמצא כתר, של ת ז״
 כנזכר זה, והבן עליה, גלגלתא דוגמת החכמה,
זלה״ה. מורי בכת״י

 דחכמה הבינה היא שבו, בינה אמנם
בגרון ויידה דב״ן, מכתר חלק ועמה דמ״ה,
 מב״ן, וזה ממ״ה, זה או״א, יצאו ומשם כנודע,

 נעשית דמ״ה, בינה כי חו״ב, יש שם גם כי
דב״ן. בינה הנקרא דב״ן, חלק בערך הכמה,

 או״א דיגמת הם בחי', הב׳ אלו כי והענין,
 ושניהן סתימאה. במוחא או״א כי וישסו״ת,

 ושניהם בגרון, הם וישסו״ת לבד. חכמה נקרא
או״א גבי לקמן, וכמ״ש לבד. בינה נקרא

ע״ש. האמיתים,
שבא״א, ישסו״ת שהוא הגרון מן והנה

 האצילות, כללות של האמיתיים או״א יצאו
או״א, אחרות: בחי׳ לב׳ נחלקו אר׳א ואותן
נעשו עלאין, או״א כי ודע (ב) ותבונה. ויש״ס

 דפ״ה. עליון בינה חצי הנקבה, מן אבא (ג)
 אך דב״ן. כולה הכמה (ד) הזכר, מן ואמא
 ב״ן. בהי׳ להיותה אמא, דב״ן זו חכמה נקרא
 דמ״ה, להיותה חכמה, נקרא דמ״ה ובינה
זה. והבן

 נקרא שניהן האמת כפי כי א״כ, נמצא
 ולפי שבשם, ראשונה י׳ בחי׳ והם לבד, חכמה
 א', בחי׳: מג׳ מאבא, קץ לאין גדולה שאמא

 שלימה חכמה וזה דמ״ה׳ בינה חצי זה כי הוא
 זה כי הג׳, בינה. וזה חכמה, זה כי הב׳, דב״ן.
 להיותו ממ״ה, מעלתו שגדלה ב״ן וזה מ״ה,
 כולם הם שמתו המלכים כי כנודע ס״ג, בחי׳
ס״ג.

 טמירא, עתה יצאת אמא כי נמצא, ולכן
 הנ׳ל, הסיבות אלו ולכל אבא, תוך ומלובשת

 לא היא כי לבד, חכמה או אבא, שניהן נקרא
 ו׳ד כי שבשם. י׳ הם שניהן לכן כלל, נגלית

 נעלמת היא אמא כי הרי ד״ו. צורתה י׳, גי׳
 שהוא פשוטה, י׳ רק נזכרת ואינה הי׳, תוך

בעלה. עטרת וז״ס אבא.
 תחתון מחצי נעשין) (ותבונה, יש״ם אמנם

 ואז דב״ן. שלימה מבינה ותבונה דמ״ה, דבינה
 נקרא לכן וב״ן. דמ״ה בינה בבחי׳ שניהן הם

 שבשם, ראשונה ה׳ והיא לבד, כינה שניהן
 דמילוי י׳ הוא גם כי וגניז, טמיר אבא ואז
 שעתה עליו, גדולה לה אין עתה הרי כי ה״י

לכן זכר, מבתי׳ ולהיותי בינה, מבהי׳ שניהן

ה ה ג ה
 שזה ואולי הכתר, של שבבינה בינה שם משמע, די״ג הרקיע זוהר מס׳ צמח, (א)

דוקא. בג״ר מדקאמר מי׳, כלולה כ״א הכתר, של י״ס כי

ש מ ש ה
 שער (עיין פי׳ המוחין, בשער נ״ב (ב)
 אחר באופן הרב חלקם) שם כי פ״ט המוחין

 למטה זה בעמוד לקמן שאכתוב מה ועם ע״ש,
א׳. הכל כי יובן

 שהניחו פ״ד, או״א בשער עיין נ״ב, (ג)
ובתרא, במ״ק הנזכר בס׳ אמנם בצ״ע, הרב

הדרך. זה כפי הוא פשוט מקומות ובכמה
 ובשער פ״ה, י״ט בשער עיין נ״ב, (ד)
 קו דמ״ה מבינה לקח שאבא שכתב פ״י, כ׳

 שמאלי, קו לקחה ואימא אמצעי. קו וחצי ימין,
 ותיבת עליון תיבת וא״כ אמצעי. קו וחצי

ל״ג. למטה הנזכר ההתון

ת מקומות ומראה הגהו
(נת״י). חו״ב ל״ג נ״א נ)



רעם«׳חי סרה אנ״ד «עי '״ם שער ז״א דיכל ה׳ היכל

 לאמא יש שאז באו״א. משא״כ עליה. גובר
(א) כג״ל. אבא על מאד גדול יתרון

 הוא אבא האמת. בסי כי גמצא. הרי
 היא ואמא שבשם. יו״ד עלאין. אדא כללות
 או שבשו^ ראשונה ה׳ ותבוגד״ יש״ם כללות

 להיותן ויש״ם, לאבא אבא, קוראין אנו לפרקים
 להיותן ותבונד* בינה ואמא דמ״ז^ בינד. שניהן
נקבד- שהיא לבד. ב״ן בהי׳ שניהן

 אבא ולא (ב) על במ״א מ״ש תבין ובזה
 (נ״ב. ותבונד» יש״ם זווג (יש) בי כר. בעיר

 זווגייד.ו. דססיק תדיר אינו הוא שצ״ל נ״ל
 ססיק דלא זווג הוא בעיר) אבא ולא מ״ש

 ולא אך כנ״ל. ובינד. בינה זווג ונקרא בנודע.
 אר׳א שהוא בינד^ עם חבמד. הוא בעיד. אבא

 כי אחר. בדרוש ונודע זווגייד.ו. ם) דפסיק עלאין,
 סוד והוא דאבא. דרועין מבין נפקא אמא

 דרועץ ב׳ מתהות נפקא אמא. הנקרא יש&ד̂ו
לבד. אבא שניד.ן הנקרא עלאין, דאדא

מ״ב ט פרק

 וב״ן. מ״ה כולל עתיק כי תראד^ והנה ע)
 אחוריים והנה א׳. פרצוף ונקבר״ זכר ושניד.ם

 דמ״ה ופנים הפרצוף. זד. באמצע וב״ן, דמ״ה
 בחי׳ וב׳ הב׳. מצד rדב ופנים א׳. מצד

בינידין. אחוריים
 וב״ן. .rמ ונקבר״ זכר הוא גם וא״א.

 בכל כי אחר. באופן שהוא אלא א׳. פרצוף
 ובכל ואהוד. בפנים מ״ר. יש הימיני. הציו
ואהוד. דפנים ב״ן יש שמאל. חצי

 ב׳ שחס אלא .rוב מ״ה יש באו״א, אך
^. יחד דבוקים פרצופים.  דוגמת פב״^ ת

 שנחשבץ עד דבוקים. הם כך וכל עתיק.
 באמא וכן אבא. ונקרא א׳. לפרצוף שניהן

 אלא .rוב דמ״ה פרצופים ב' הם כי כך. היא
כנ״ל. עתיק דוגמת פב״ם מאד דבוקים שד.ם

 שחולכין מה כל כי אחר. גדעון יש ובזדן
מאד מחגלד. ממדרגתן׳ ויורדין הפרצופים

השמש
 שאלה ע״א ח׳ דף דב״ש (עיין נ״ב, (א)

 חכמה הם אדא כי זד״ כפי נמצא י״ג)
 וכללות דא״א. לחסד מלבישים 4דאצילוז
 לגבורה מלבישים דאצילות. בינר. ישמדת.

 ובפרט מקומוו^ מכמה וצ״ע כנודע. דא׳׳א.
 חצאי הם שישסדת שכתב פ״ב. אדא בשער
 אדא. של ומעמדם ומצבם עילאין. אדא פרצוף

ם החזה. עד מהגתן לא״א מלבישים .^  ותח
 הטיבור. עד מהחזה אותו מלבישים ישטדו^

 לא״א ומלבישים אדא. תחת הם שישסדת הרי
 שישטו״ת נראד״ ומכאן הטיבור. עד מהחזד.

 דא׳א. לגבורד. מלבישים אדא. בצד הם
 אדא. בכללות הוא כאן. מ״ש כי ונלע״ד.

 אדז^ נק׳ כולם שבכללות 4ישםדו עם
 שם. ונו׳ש הסבור. עד מוזגרון לא*א המלכישין

 של אלו פרצופים חצאי כי בפרטות. הוא
לא״א מלבישים וד.ם 4ישםדו נקרא 4הכללח

 אבא כללות שכל וכמו הטבור. ועד מהחזה
 הנק׳ כללותו פרצוף חצי כן אר׳א. נקרא
 נקרא ובבללות (אדא). א״א נקרא יש״ם.
 כללות תחת עומד בכללותו והוא לבד. יש״ם
 נקרא אמא כללות שבל כמו וכן עילאד״ אבא

 הנקרא כללותיה פרצוף חצי כן ישסדו^
 תבונה נקרא יבכללותיה ישטדוב נקרא חבונד״

 אמא כללות תחת עומדת בכללותיה וד.יא לבד.
 עם ואימא אבא דא״ח. ואלו אלו כי עילאד״

 זח תחת זח וד& זד״ כנגד זד. הם ישטדו^
כנ״ל.

 הזווגים שער ט״ו בשער עיין נ״ב, (ב)
 האמיתית הנוסחא כי ותבין היטב. ע״ש פ״א
 4אמז כללות חס ישסדת כאן. ככתוב היא

 יש״ם כי בינד״ עם בינד. זתג נקרא וזווגם
 בינה היא ותבונה דמ״ר״ בינה חצי הוא

כר. דב״ן

מקומות ומראח הגהות
עשר בתלמוד (סדי). פסיק דלא נ״א )0

ע׳א. אות נתבאר הנשמה פי וו.ענין ר׳ה עד מבאן ע)
עד מ*נ אות מן ה׳ חלק ממידות
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 נתוסף ולכן הב״ן. מבתי׳ המ״ה בחי' פירודם,
 כי וד״ענין, שבזו״ן. וב״ן מ״ה בחלק פירוד
 בחי' כולה והנוקבא מ״ה. בחי׳ כולו הז״א
 פב׳ם. ולזמנין אבי׳א, לזמנין נפרד-־ם, והם ב״ן.

 השוין ורחל, ז״א הם ארא, דוגמת והנה
יעקב הם ותבונה, יש״ם ודוגמת בקומתן.

זה. והבן ולמשה, דזיא מהחזה הקטנים, ורחל
דז״א, תחתון חצי שהוא יעקב יש כי ודע,

 יעקב ויש הקטנה. רחל עם המזדווג והיא
דאו״א. האחוריים בחי׳ ולאה,

 דמ״ה, וא״א עתיק יש כי העולה, כלל
 ויש״ס ממש אבא וכנגדן דב״ן. וא״א ועתיק
 ז״א ממש וכנגדן דב״ן. ותבונה בינה דמ״ה,
 דב״ן. רחל) (ס״א ולאה רחל דמ״ה, ויעקב

 כך כי ד') ד׳ ד' (שהם בחי', ג׳ (הם) הרי
 כמו דכורא, עתיק לגבי דכורא, א״א היא

 כך וכן ז״א. לגבי יעקב וכמו אבא, לגבי יש״ס
 כמו דעתיק׳ נוקבא לגבי דא״א, נוקבא היא

 רחל לגבי הקטנה, רחל וכמו בינה, לגבי תבונה
עלאה.

ג׳ יהיה הבחי׳, כל כשנחבד כי נמצא,
 ונוקבא, עתיק א׳ והם: ונקבה, דזכר בחי׳
 ובהם אדא, ב׳, ונוקבא. א״א נכללין ובהם

 יעקב נכללין ובד,ם ׳נ, זו ג׳, ישסו״ת. נכללין
ורחל.

ונוקבא, א״א יהיה אחר, באופן וכשתחברם
 שהם החו״^ בין מכריע חו״ג, הכולל דעת

 מכריע ת״ת, הם ישסדת, וכן ונוקבא, עתיק
 הם ורחל, יעקב יכן חו״ג. שהם או״ז^ בין

דב שהם נ״ה, בין המכריע יסוד,  טודע ז
מאוד. זה .בןT בהוד. ואיד,י בנצח, דאיהו

 בענין אחר, מדרוש הנראה כפי אך
 יעקב במקום ויעקב, לאה צ״ל יב״ה, עיבור
 וא״א ונוקבא, עתיק שהם אלו כי נמצא, ורחל.

 ואח״כ רישין. ג׳ וד,ם נשמה, הם ונוקבא,
 ואח״כ רישין, ג׳ והם רוח, הם ת, וישטו״ א או״
 רישין. ג׳ והם נפש, הם ולאה, ויעקב זר׳ן
 כמה מתתקנין, ואינון דרפ״ט, באדרא וז׳׳ס

 בג׳ כולם הכי ביה, מתעטרין רישין ג׳ דע״ק
רישין.

נר״ן. בה יש עצמה הנשמה כי והענין
 הם חב״ד כי כנודע נר״ן. ובנפש ברוח. וכן
 נה״י. וכן חג״ת, וכן נר״ן. והם ישראל, לוי כהן

 כי נקבה׳ בלשון חכמה נקרא איך תבין, ובזה
 שלהיותה דב״ן, וחכמה דמ״ה, בינה הוא הרי

 זה והבן נקבד״ בחי׳ הוא דב״ן, חכמה בחי׳
מאד.

 בזוהר וכן המקובלים, מ״ש תבין, בזה גם
 במחשבה דינין כל כי ע״ב, רנ״ט פקודי ם־

 שהוא דב׳׳ן חכמה שם להיות והוא אתברירו,
 במוחא דבטש דקרדינותא בוצינא וזהו דינין,

 אורות בענין יש הנ׳ל, אל ודוגמא (א)
 שכתבנו ובטישא מטי, ולא במסי העקודים,

במ״א.
 הוא מי״ם, א׳ כל כי הנ״ל, עם תבין גם
 דעת, שהם: המכריעים, מהג׳ חוץ גמור, פרצוף
 להיותן פרצופים, ב׳ כליל שכ״א יסוד, ת״ת,

 ולכן בט״ם. פרצופים, י״ב הם והרי מכריעים.
 זה. והבן ירחין י״ב דאשתהי הנטיעות, סוד הם

 בחי׳ תהיה או העשירי, בספי׳ כי ואפשר
 מלכות, בחי׳ או מעתיק, למעלה שהוא הכתר
כנודע. בי״ע עולמות בג׳ למסד, שהוא

ה ה ג ה
 כי לומר. אפשר •אולי מהרח״ו, (א)

 חסדים) וזו דינין, שהיא (נ״ב מ״ה שזה אע״פ
 שזר, כיון כי הדבר, נתהפך עכ״ז ב׳ץ, וזה

 ובינה זכר. נעשה דב״ן, שהיא אע״פ חכמז^
 לערד נקבה, נעשית דמ״ה, שהיא אע״פ דמ״ד-
בוצינא דבסש ענין תהו דב״ן. חכמה

 דהול״ל מוחא) (נ״א אדרא, בהאי דקרדינותא
 הספה והורדת זיווג היא זו בטישה כי להיפר״
בוצינא שם כי כן, אם ונראה טודזג

 וזיס חכמה. להיותו זכר, נעשה דקרדינותא
 עד״ז כי ואפשר, בעלוב עטרת היא כי אמא,
 מחכמה כלולה היא כי דא״א, בחכמד. הוא

 היא דב״ן כתר וא״כ דב״ן, ומכתר דמ״זב
 ובמש זכר״ ונעשה דבטש דקח־ינותא״ בוצינא

 ממנה, גרוע דמ״ה, חכמה שהוא מוחא בד״אי
 מוחא האי כי ונמצא כנגדד- נקבר״ והיא

ר חכרזב r« אתתקן דא״א, סתימאה  עזנ
על׳עב באדרא
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 לגמרי, נפרדין שוע כיץ זו״ן כי תכמ, גם
 שיהיה גמור. דיבוק בראשונה להדבק היכרחו

 הנסירד״ שאהר כדי הו״ג, וב״ן, מ״ה כולל ז״א
 נשאר ואז נוקבא, עם דיבוק לו יהיה המיר

בב״ן. והיא במ״ה׳ הוא
 חכמה ובהאי דר״ג, באדר״ז מ״ש תבין גם

 ב״ו מכה וזה ם) אשתכה וסיומא עירותא
 אתגלייא הכמה, ואתפשם ומבתר שם, אשר
 יש״ם הכוללת שבשם, ראשונה ה׳ בינה, אמא,

ותבונה.
 הג״ר כי לומר, אפשר ואולי מד,רח״ו.

 רישיז, תרין וגוקבא, עתיק הם באדר״ז, הנזכר
 נקרא ולכן ודב״ן. דמ״ה כתר בחי׳ ושניהן

 עילת דעתיק תוקבא העילות, כל עילת עתיק
 שהם ונוקבא, א״א הוא ג׳, ורישא העילת.

 לא שא״א ולפי לנוקבא, העתיק בין מכריעין
 מתימאה, חכמה נקרא דמ״ה, מחכמה רק נעשה

 כתרא נקרא ,r» כתר שהיא תנינא ורישא
 נקרא תליתאי) (נ״א קדמאה ורישא Jעלאו

דכורא. עתיק ררל״א,

 בפי׳ זלה״ד- מורי בכת״י סמר לזה ויש
 הא׳ ראש כי שנג שאמר דצניעותא, ספרא
 וזה הבליגה שורש דב׳ וראש העצמות. שורש

 מצד הכלים שכל דעתיק, נוקבא לד,יותו
 הג׳ וראש דב״ן. המלכים שהם יצאו, הנוקבא

 מא״א העצמות שורש השרשים, מב׳ כלול
 שהוא דא״א, מנוקבא כלים ושורש דכורא,

 נקרא א׳, מכריע נקראו ששניהן ולפי ב״ן.
לבד. אהד ראש

סתימאה, הכמה נקרא כולו א״א כי ונמצא,
 כי ואפשר כולו. דסדה חכמה הוא הלא כי

 בסוד לו נעשה תחתס, מחציתו דב״ן, כתר
 דיליה, בעה ונקרא גולגלתא, וד,וא מקיף, אור

 דמוחזב גולגלת בסוד לבעלד- וכותרת עטרת
 עלאה רישא כי נראה, רבים ממקומות אן•

באדיר. הוא רישין וב׳ לבד, עתיק

מ״כ י פרק

 עם כלים, ז׳ יצאו תחלה כי דע, צ)
 וניצוצין, יב״ה. עיבור וכלי* ואורו* וציוrנ

 הכלי* והנה חדשי* ז׳ ואורו* חדשי* ם׳
 חיצונית ופנימי* ואמצעי חיצת, בחי׳: ג׳ הם
 אהי״* גימטריא תפילין. של אזכרות כ״א הם
 אהי״* דנקראת אמ* ע״י ויניקה עיבור כי
 המוחין הם האמצעות) (הם והניצוצין ק)

אלהי״ם. והם ,pשבתו
*n פנימים באין ואח״כ האורו* והם ״

 תוך מלובשים באים an דועיות. המוחין והם
 תור דעיבור, דמוחין חזויות דאמא. הנה׳׳י

 דיניק* דמוחין זהויות דאימא, נה״י החיצונית
 דמוהח והויות ר) דאמא. נה״י אמצעית תור

דאמ* נה״י פנימיות Tn דגדלו*
 מוהין שהם דאלקי* המוחין והנ*
* נעשין הם כלי* דג׳ דהיצוניות מו ת  בערד ק

פנימים. שהם דהויו* המוחין
 ג״ר נתומפו דהגדל* ב׳ בעיבור אח״כ

 מפירה לכל רחיצוניות, כלים בבחי׳ דז״*
 וכל בחי׳. בג׳ דכלי* י״ם נשלמו ובזה מה*

 מוחט ג׳ נתומפו וגם חיצוניו* נקרא זה
 מהניצוצין. והם דג״ר, אלהים שהם דהיצוני*

* המוחין שהם ,rג פנימית נתומפו וגם  דחדו
 דאם* נה״י פנימית תוך מתלבשים והב

 הכלים בהי׳ הם ההמוניות כי העול* כלל
n,שהם אלקי* שהם שלה* המוחין עם *א 

 דנה״י הכלים בהי׳ ג׳ הם ופנימי* ניצמין.
 אורו* שהם דהויו* שלהם המוחין עם דאמ*

 לנשם* תשמח נר״ן, בהם נכנסו אה*כ
 כמי נקודו* שבתשעה הויות הט׳ מבהי׳

דהויו* חמוהין תת־ תתלבשו שידעת.
 הם ועיבוד, דקטנות המוהין כי ודע,

 הנפש, ובתוכם ״*n מה״י דהויות ש) מוחין
 בתיק* בד אחר בג׳. ג׳ כליל היה אז יען

מסו *nn ובתוכם דהג** דהויות הםוהין נ

מקומות ומראח הנחות
(כ״יס. הנצוציז והם חזיצוניות ג״א ק) ה׳. פרק הזווגיט שער עי׳ פ)
 פי״ג ודא ה׳ שער מבו״• עי׳ ח עד ע״ו אות מן ייא חלק בתע״ס עי׳ צ)

<כ״* דהויות ל״ג נ״א ש) צ״ו. אות
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 ר-מוחין נכנסו בגדלות. ואח״כ ו״ק. בן ונעשה
 ונשלם הנשמה, ובתוכם דז״א, דהב״ד דהויות
קומתו.
 חג״ת של המוחין כי שתדע, צריך ת) אך

 במקומו, אחד כל הם ויניקה, עיבור שהם נה״י,
 אך מחבירו. גדול אחד אין הו״ק, כי יען

 הגוף, בכל מתפשטין הם דגדלות, המוחין
 חב״ד כן ז״א, תוך שמתלבשין או״א דוגמת

 שאינו ואפשר עצמן, ו״ק תוך מתפשטין דז״א
כד•

 מוחין נתוספו בגדלות כי לעיל, מ״ש גם
 אפשר) אי (ס״א אפשר הויות, זולת דאלקים,

 לעיל מ״ש מתיישב יבזה אלקים. בגדלות שאין
 ונשמה כלים ג׳ בענין וגם האצילות, בכללות
 בהם יש דז״א הכלים כי המקיף, ואור שלהם,
 בניקוד, הם הנשמה אך ניקוד, בלי הויות

 ניצוצין שהם כיון אלהים, הם שלו והמוחין
 מודע• הויות, הם הכלים אם תימא ואין דין.

 בענין כנ״ל מהוי״ה, גדול אלהים יש כי
הויוו^ של אחוריים

בכלים, ואחור פנים שיש כמו כי ואפשר,
 אלהים אך במ״א. כתבנו וכן בנר״ן. ג״כ יש

 כלים ג׳ (גם) כי בריאה, עד יורדין דמוחין
 הם כי עמהם, בהכרח ירדו דז״א, חיצוניות

מהם. חיצונית יותר
 כלים הג׳ איך אחר, ממקום ידעת וכבר

 שאין אמרנו, שבמ״א פי על אף בבי״ע, יורדין
 להיותן הוא הבריאה, עד רק יורדין אלקים
בבי׳׳ע. יורדין כלים, הג׳ אך מוחין.

 המוחין עם דז׳א, חיצונות כל כי נמצא,
 בפנימות הוא ונשאר בבי״ע, יורדין דקטנות,

 אמא, דחיצוניות כלים ג׳ ג״כ ואז לבד.
 ידעת, כבר א) כי דגדלוו^ המוחין עם נשארין

 פנימיות תוך פנימית, נעשה עליון חיצוניות כי
 מוכרח התחתון, החיצונות ואז ממנו, שלמטה

 הימנו שלמטה אל פנימיות להעשות לירד
טג זה והבן יותר, הי

דז׳א, החיצוניות שיורד בד,כרח כי נמצא,
 וזהו בבי״ע. דחיצוניות, דאלקים מוחין עם

 האלקים יורדין איך שם, שתמצא העמידה, ענין
 כמה יש איך תראה, גם למדרגה. ממדרגה

 ונגדלין מתמעטין ואיך זו״ן, לתועלת זווגים,
 יורד שלהם החיצוניות כי והטעם, פעמים. כמה

 דאמא, בחג״ת עולין עצמן והם בבי״ע, למטה
 שינויים וכמה שיש, מעוטים כמה סבת וזהו

היטב. והבן זו אחר זו ועליות,
 בו יש הפנימית איך ממ״א, תבין גם
 וז׳ חדשים, ט׳ מן והם ועיבור, יניקה עיבור

 ובמ״א ויב״ח. מט׳ הם והחיצונית, חדשים.
 מיב״ח, והכלים מז׳, הם האורות כי כתוב,
 פנימית, נעשה תחלה כי כתוב, ובמ״א זה. והבן

ב) להיפך. ובמ״א חיצוניות. ואח״ב

 בתחלה כי חשש, אין כי לתרץ, ונראה
 תחלה, חיצוניות לעשות הוצרך עולם, בבריאת

 הנשמר״ ואח״כ הגוף, נכנם שתחלה סדר כן כי
 אינו החיצוניות כי להיפוך, הוא אח״כ אך

הפנימיז^ תחלה יכנום לא אם לכנוס, יכול

 היה זה בפ״ע, כ״א היה כי מ״ש, גם
 בריאת דוגמת שהוא בעת או עולם, בבריאת

 נעשה התפלה, בעת יום בכל אמנם עילם,
ביחד.

 א׳ בפעם היה הכל כי במ״א, ביארנו גם
 היה וזה ט׳, בעיבור היה שזה בערך אמנם
 מ״ש כי להיפך, אפשר או בפ״ע. חלקם יב*ח,

 אינו בינה, יסוד במקום היו שהאורות שם,
אח״כ. רק הכלים, של התיקמ בעת

 הק׳י׳ש ובענין הציצית, בענין תבין, וגם
 דג׳ הויות ג׳ אינם דמוחין, הויות כי ביארנו,

 אומרים שאנו מה תבין, גם הכלים. בחי׳
 שמשם עולמות, פנימית הם המוחין כי תמיד,

 שם החיצוניות כי מ׳ש תבין, גם הנשמוו^
 בניצוצין, איירי זה כי הויות, ופנימית אלקים,

בכלים. לא מוחין, בחי׳ ושניהן באורות, וזה

מקומות ומראה הגהות
ט׳. פרק אדא שער עי׳ א) ד׳. פרק וחיצוניות פנימיות שער עי׳ ת)

ג׳. פרק למוהרח׳ו אצילות סדר עי׳ ב)



רםג»׳ חמוזזיז עעד כ׳ «ער ז׳יא חיכל ח׳ היכל

הרביעי שער

סרקיג) לי״ב ויתחלק המוחיו שער

מ״ת א פרק

 נתבאר זעה כי! ונאסר. [לעיל ונחוור ג)
 אמס. ארץ מלכי נקראו שד.ם דק. של בחי׳ ג׳

 בחי׳ עוד לבאר. צייד עתה גתקנים. אימתי
 בהרבה אצלינו שנתבאר מר. והוא אהרו^

 אל מוחץ יש עיבוד בזמן גם כי מקומוו^
ובאשר אלהי» שמות שהם אלא ג׳׳ר. שהם

ד נעריו ד)  י״ב בזמן המוחין. של כלים ה
 כלי בו נגמר חדשים בג׳ כי נמצא חדשים.

אחד. מוח בו להיות הראוי
 והוא אלקיג^ מבחי׳ הד״וא. המוח כלי וד.נד.
 לשיעור קרוב שהוא הנ״ל. כמנין ם״ו. גימטריא

 (כלי) נגמר שאז חדשים. בג׳ שיש הימים,
 יב״ח שבתשלום ונמצא דאלקים. אחד מוח

 הכלים. בבוזי׳ זה וכל מוחץ, ד נגמרו עיבור,
 שזמנם הניצוצין. בבחי׳ אמנם Jrיב שזמנם

 כי נוממ הנה כי אחר, באומן הוא חדשים. נו
 שהם לבד, ג׳ הם וכללותם ד, מרטן המוחין

 כי נמצא. חד^ כולל הדעת כי דז״*נ r^ב
 חדשים. בג׳ נגמר הניצוצווג מבחי׳ •א׳ מוח
מ שהם חדשים. בט׳ נגמרים מוחין וג׳  עימד ז

 חדשים לג׳ כי אדז׳׳ל, זו לסבה וגם הניצוצין.
מתוקן. אחד מוח לו יש שכבר למי הולד. ניכר

 ממורי ששמעתי מר. מסומק אני אמנם
 בג״ח להתתקן שד,תחיל הא׳ המוח אם זלה״זא

 להץתו חכמה. הנקרא מוח הוא הראשמים,
 מוח הוא אם או ימץ, קו שהוא וג^ ראשון.

ד סוד בו אשר אחרץ. שהוא 4הדעו  4ח
נראה הראשץ וכמירוש הולד. את המגדלץ

דינץ. כיב שאינו תחלו^ נתקן הימין כי שחר,
 בחי׳ חג*ר שחס במוחין יש גם והנד.

 וניצוצץ. כלים. חס: בחי׳ ג׳ כי כנ״ל. אודות
אותוג חקדסח ענין לר.בץ ברעתו שום לכן ו

שי רוב לד.בץ לד, מוכרח הוא כי זו.  דח
 דקסנות. דמוחץ דמש בענץ הקרמה ור.יא

דדזב וגדלות דניקד-
 לבד. דק בחי׳ הוא 4הדז עיקר כי ודזב

 כל בהיותו אצילות, עולם כל כללות בבוזי׳
 אחד מרצוף בבחי׳ מצויר האצילות עולם

 מרצון• הוא עצמו. מרמות בבחי׳ ואמנם בלבד.
 Jim מוכרח וא״כ שבו, י״ם כל כולל שלם.

 בחי׳ לו יש עוד הנ״ל, דק לו היות שמלבד
 בג׳ ר״ל לעולנ^ אm זד. וענץ שמ, ג״ר

 ויניקה עיבור, הנקרא jm אל שיש זמנים
 שאנו אע״מ בי שבו. דגדלות ד׳ל ומוחץ,

מ אל מוחין בחי׳ (אותו) ומכנים קורץ  ז
 לו אץ ויניקד. דבעיבור סבה אינו הגדלוו^

 כולל TOO שיהיה ד%א מוכרח כי מוחין.
 נקרא שמם ג״ר, הם מכללן אשר שבו. י״ם

(א). מוחין
 מניקוי עיבוד בימי כי דע. הענץ וביאור

Jז של הקטנות, נקראים אז עדיין אשר r יש 
 נקרא תמיד שר,ם שבי, ג״ר בחי׳ ג״כ בו

ק זולת מוחץ. נשם אצלינו  כסו והנה שנו. ד
 דש ניצוצין, דש כליננ יש שבדק שנתבאר,

 הס הכלים .גהT שנהנצ בחי׳ ג׳ שד,ם אותו^
הנמש חם .ניצוציןT שבאדם האיברים

 נשר הכוללים שבאדנג החיצונים שנאינריס
Tועצמו( יןTוג  Jf»אות.J איברים של הנמש חם 

 1̂הל ועצמווג יןTג 0בד. שאין המנימיג^
m וכיוצא וכבד, ובליווי ור,ריאד» n ואץ 
 לכל כולל נמש שם כי לבד. נמש אל כוונתינו

(ב). נרנח״י) (נ״א נר״ן. רוחנמת חלקי

השמש
ש 4היז הסינה אבל מאד. זה וד,נן נ*נ, (א)  זה והבן סוהין. נשס הגדלות זמן נכנה וי

ר לו שיש המוחץ כי עתד- מ״ש כסי מ מאד. ביי
כי דל. ממורי שמעתי עוד נ״ש (ב) 4דגדלוז אותם אלא 4חשובינ אינם דניקז^

מקומות ומרווה הגהות
א? מרק אג״ד שעד עי׳ י) מחנומוי. על w עגץ בכח״י מחרח׳׳ו לשון ג)



א׳ פדי, המוחין שער כ׳ שער ז״א היכל ה׳ היכלרפד

 והם אלו, בחי׳ ג׳ ישגהם בג״ר, גם והנה
 ע״ד ממש והם והאורות, והגיצוצין הכלים
 ונשמה, והנפש הרוחניות הם אורות כי הנ׳׳ל,
 עצמו, במוח שהוא שבו, פנימי באבר אשר
 רומה אלא ועצמות, גירין בשר בחי׳ בו שאין
 האיברים אל נפש הם והניצוצין, וריאה. ללב

 גיריו בשר כוללים שהם שבראש, החיצונים
(א) עצמם. האיברים הם והכלים, ועצמות.

 הוא ער״ז, הנ״ל בחי׳ ג׳ התחלקות ואמנם
 ימי שהם הקשנות, בזמן אמנם הגרלות. בזמן

 באופן הנ״ל בחי׳ ג׳ מתחלקים ויניקה, עיבור
 איברים נעשין הכלים מן כ־ והוא אהר,

 חללי ג׳ הנקרא העצמות, שהם החיצונים,
 היבשים, ממש עצמות מן הנעשין רגלגלתא,

 חללי ג׳ הנקרא חלולין, כלים ג׳ בצורת ונעשו
 ממש, קרומות ג׳ נעשו הניצוצין ומן דגלגלתא.

 על החופפים רגלגלתא, חללי ג׳ בתוך שיש
 אצלינו הנזכר הם הקרומין ואלו כנ״ל, המוחין
 רפ״ח בחי׳ שהם לפי דאלקים, מוחין תמיר,

 דיניך, היותן בסבת אשר דינין, שהם ניצוצין
 לעולם הכלים עם כן גם הניציצין ירדו

ניצוצין. רפ״ח בדרוש כנזכר הבריאה,
עצמן. מוחין הג׳ נעשו אורות, ומבחי׳

 לבנה, ליחה כמו מאד, רך הבשר כעין שהם
 יותר שהם אלא ממש, חומריים מוחין והם

ואלו האיברים. שאר של הבשר מן וזכים צחים

 האורות, מבחי׳ נעשין הם חומריים, המוחין
 ויניקה. עיבור בימי אפי׳ ממש, הויות הם

 מוחין תמיד אצלינו נקרא הם לבד, והקרומות
 שהם לפי מאד, זה וזכור דקטנות. דאלקים

 המוחין אבל הדינין, שהם הניצוצין, מבחי׳
הוי״ה. שמות הם

 בזמן כי ויניקה, בעיבור הוא זה כל והנה
 הם הכלים כי כנ״ל, אחר באופן הוא הגדלות

 לאיברים נפש הם והניצוצין באיברים,
 פנימים, לאיברים נפש הם והאורות החיצונים,

 אל גמור, ורוחניות ונשמר, נפש בחי׳ והם
 הקטנות, בזמן שנעשו הנ״ל, חומריים המוחין

 יותר אחרים, הוי״ה של שמות בחי׳ ג״כ והם
 המוחין של הויו״ת שמות מן ורוחנים מעולים

כנ״ל. עצמן הזמריים
 הם קטנות, דימי המוחין כי העולה, כלל

 הם וקרומיהן, הויו״ת. והם חומריים, מוחין
 אינם גדלות, שבזמן המוחין אבל אלקים. שמות
 המוחין ורוחניות נשמה רק החומריים, בחי׳
 הם המוחין, של ו) השמות אלו אשר לבד,

 שיש האורות, של הרוחניות מן נמשכין
 ג״כ ממשיכין והם עצמן, דאדא במוחין

 כמ״ש ועתיק א״א שהם מהם, מלמעלה
בע״ה. במקומו

דגדלות, מוחין בחי׳ שנזכר בכ״מ כי נמצא
אלו כי החומריים, המוחין בחי׳ על הכונה אין

ה ה ג ה
 כנ״ל. ה) וחיצונית פנימית שבכלים) בהי׳ בכל איברים כוללים הכלים כי ונלע״ד, (א)
 החיצונים אברים בחינת הוא עצמו וזה בחי׳ לב׳ שנחלקים אלא ופנימים. חיצונים

כנלע״ד. מאד זה והבן והפנימים. יש חלקים ב׳ אלא (נ״א שהוא בכלי, שיש

ש מ ש ה
 הקרומות שד,ם הניצוצות כי ולומר, קצת לישב חיצונים. האיברים אל נפש, בחי׳ הם הניצוצות
 שגם חיצוניים, האיברים אל חיות ממשיכים האיברים אל נפש, בחינת הם והאורות
 הפנימים. האברים אל קרומות, בחי׳ הם באלו. וכיוצא יהריאה, הלב כמו הפנימים,

 חיות ממשיכים עצמן, המוחין שהם ודיאורות עם זה, דרוש ומתיישב נקשר איך יודע ואיני
 מוחין, בבחי׳ הם שגם הפנימים, האיברים אל נעשו שהניצוצות שאמרנו הנז׳׳ל, דרוש

החיצונינ^ האברים בערך לי ואפשר מוחין. נעשו והאורות קרומור^

ת ומראה הגהות מי,ומו
א ו) י׳. פרק וחיצוניות פנימיות שער עי׳ ה) (כתיי). הנשמות ד



רפהג׳ ג׳ פר? חסוחיז פזער כ* «ער ז״א חיכל ה׳ היפל

 naTOrt רק ויגיק̂ד עיבור בימי נעשה כבר
 בימי לו הנמשו המוחין׳ ורוחניות בנשמה הוא׳

תטעה. ואל זה (בלל) חכור גדלותו׳

מ״ת נ פרק

נת״ל, הנה בי ראשון, לענין ונחזור ז)
 לתקן. בנוקבא׳ או בז״א׳ יש בחי׳ ג׳ איו
 בסוד לתקן ונכנסו כלים. ניצוצין, אורות, :והם

 הכולל בפרצוף שיש המקומות׳ בג׳ עיבור׳
 דתבונה׳ ויסוד דבינה׳ יסוד והם: ותבונה, בינה

או. זו שבין החתך ימקום

הראשונים׳ חדשים בג׳ ח) שארז״ל ח״ס
 במדור אמצעיות וג׳ התחתון. במדור דר הולד

 הם הנה העליון. במדור אחרונים וג׳ האמצעי.
 חדשים בג׳ נז) ט״ש ג״כ דובן הג׳׳ל. מדורים ג׳

 והב׳׳ ולולד. לאשה קשה תשמיש הראשונים׳
 לזה יפה אחרונים׳ וג׳ ל^•. ויסד, לאשה׳ קשה
 התשמיש בחי׳ הראשונים׳ חדשים בג׳ כי מיזה.
 ביסוד למסד״ הוא הזווג ני ולולד׳ לאשה קשה

 ביאה שם היתה שכבר כיח ולכן התבונה׳
 הזחגים שכל נמצא העיבור׳ לצורך ראשונה

 י) לבסלה׳ כמעם הם ואילך, מאז שם שהיו
ראזזונה. הביאה ולולד לאשה הספיק כבר כי

 במקום הזחג אז אמצעים׳ חדשים וג׳
 שהוא לולד׳ יפה הוא הזווג (א) ואז החתך׳
a אשר הניצוצין לצורך t עצמה לאשה אבל 
לביזא•! הראוי יסוד בחי׳ שם ש»ח לפי קשה,

 ביסוד הזחג אשד אחרונים, חדשים וג׳
 אודות בחי׳ שהם לולד, יפה אז למעלה׳ הבינה
 יסוד. שם אשר לאשה, יפה וגם שם. אשר

צעד. לה ואין החג הביאה מקום שהוא

 האמצעיות בג׳ כי שאמרנו. אע*פ כי ודע.
 חזווג אחתנים ובג׳ החתך, במקום הוא הזווג
 בהי* בכל כי הוא. הענץ הבינה, ביסוד הוא
 בחי׳ אפי׳ למעלה, עולין הולד. של כ) הג׳

 ואחר העליון. מדור עד למדור, ממדור הכלים,
 משלשתן, כלול הולד מתגלגל הלידה׳ בעת כך

הלידונ זמן הוא ואז למטה׳ עד מלמעלה ויורד

מ״ת ג פרק

 אימא ילדה איר הלידה׳ נבאר ועתה ל)
 התפילות, של בביאור והנה זו״ן. את עילאה
 תTל ענץ אצלינו שם נתבאר ק״ש׳ בענץ
 דשמע תיבות ר כסוד זר׳נ׳ את עילאה אמא

נתבאר. שם הנה כי היטיב׳ ע״ש ישראל,

 חולד הוא הז״א, הנה כי הוא, הענין וסוד
 חדשי ט׳ שהוא אטא׳ במעי בעיבור הנתון

 אז העיבור, חדשי ט׳ נשלמו וכאשר העיבור.
 ביו לידה. בחי׳ יש ואמנם לחח. ויצא נולד
 זמן של שלו המוחץ בבחי׳ בין עצמו, בז״א

 ונשמות רוחניות בחי׳ שד,ם כנ״ל, הגדלות
 נתבאר כבר בי שת׳ חבחי׳ וב׳ ת״א׳ המוחין
 מ) נה״י ומתלבשין נטסין תמיד כי אצלינו,
 בבתי׳ בץ עצמו, ז״א תוך ומתפשטץ דאפא,

עיקח. זמן שהוא קטנות, בבחי׳ בץ עיבור, זמן

השמש
 המדור אל אמצעיים׳ בשלשה העולים חם גם בדברינו תטעה ואל 3הר ז״ל נ״ב׳ (א)

 הפליט עולים אחחנים ובשלשה האמצעי. הניצוצוו^ הוא הולד באמצעים פי לומר׳
 ובו׳. הראשח במדוד והניצוצות הוא זה הגה כי האודות. הוא הולד ובאחרונים

הכלים בחי׳ פי 4אה״ אבל שם׳ העומדים עיקר

ג׳ סרק החשמל שנר עי׳ ז)
כ״י. חי

 נדה ח)
D( .שס

&קו&ו« ומרווח חנחוח
 בראשיות פרשת המצות שער עי׳ י) חקודש רוח

(ה״ו). בהי׳ הג׳ כל כי ג״א כ)
 הלק מפירות עשר בתלמוד עי׳ ל)

(כת״י). דאו״א נ״א מ) בתהילתו.
י׳ב



ג׳ פר? המוחין שער כ׳ שער ז״א היכל ה׳ היכלרפו

 מוחין אצלינו הנקרא הגדלות, בזמן ובין
כנ׳ל. המוחין רוחניות שהוא דגדלות,

 המוחין לידת בחי׳ לבאר, מתחיל והנני
 כנ״ל, ונשמות רוחנית בחי' שהוא ז״א, דגדלות

 כי ממש׳ עצמו ז״א לידת לך יתבאר וממנו
א/ הכל

 את בילדכן אמר, הפסוק הנה כי דע,
 כי נ) וארזיל האבנים, על וראיתן העבריות,

 יולדת, שכאשר אשה, של הירכיים הם האבנים
 אבנים. נקרא ולכן כאבנים, ומתקשות מצטננות

 ומי הלידה, ענין מה תחלה נבאר זה, ולהבין
 רבות אורות יש כי הוא, והענין אותה. גרם
 כנ״ל, העיבור ע״י עילאה אמא בבטן שם

לצאת רוצה ז״א, שהיא שהולד גורם, וזהו
 אל א״א וסתום, צר רחמה פי ולהיות ולהולד.

 הלידה, זמן בא כאשר לכן מתוכה, לצאת הולד
 ונצטייר נתקן וכבר העיבור, זמן שנגמר
 בנה״י שיש והרוחניות האורות בחי׳ אז העובר,
 בגוף למעלה ועולין משם, מסתלקין דאמא,

 בבחי׳ שם עומד שהעובר במקום עצמה, אמא
 יש הנה כי האורות, שם מתרבים ואז עיבור,

 של והאורות דאמא, עצמו הת״ת של אור שם
האורות וכל כניל, שלה התחתון גוף מחצית

ואיו העיבור, בסוד שם עומדין אשר דזר׳נ
 ההם, אורות רבוי כל לסבול יוכל שלד, הבטן

 בעל שהם עצמה, אמא בחי׳ של האורות ואז
 שאינם זר׳נ, של האורות את דוחקין הם הבית,
ח לחוץ אותה ומוציאין אורח, שהוא שלה, ד

 ויוצא רחמה, ונפתח ונבקע שלר״ היסוד פי
לחח. הולד

 דנה״י אורות והסתלקות עליות כי ונמצא,
 תועליות: לב׳ הוא כנ״ל, למעלה מלמטה דאמא

עלייתן, ע״י כי כנ״ל, הTהל לצורך א׳,
 העובר, את ודוחקין האורות, שם מתרבים
 המוחין לצורך הוא, והב׳ לחוץ. אותו ורוציאין

 בז״א, נכנסים שאינן אצלינו, כמבואר דז״א,
 ולכן דאמא, בנה״י מלובשים היותן אחר אלא

 כדי שלהם, האורות מן להתרוקן הוצרכו
ב׳ כי דז׳א, המוחין אורות במקומם שיתלבשו

 שם להיות א״א ז״א, ושל שלד, האורות בחי׳
ביחד.

 הנה״י אורות ומסתלקין עולין כאשר והנה
 התחתון ת״ת בחצי ועומדין עולין הם דאמא,
 בסוד ז״א מעמד הוא שם שהרי עצמה, דאמא

 שהם נמצא, וא״כ חוץ.‘’ אותו ודוחקין העיבור,
 ששם האמא, של החזה המקום תחת עימדין
 עושין הם וד.רי האשה, של דדים ב׳ עומדין
 נתוסף אז כי למעלה. בעלייתן ג׳, תועלת
 לחוץ, האורות אותן ובולטין גדולה, הארה

 ונבקעים, דדים, ב׳ כעין הזה במקום ונעשים
 הלידה. אחר הולד להג־ק החלב יוצא ומהם
 דדים ב׳ בחי׳ באיש אין למה וטעם, סבד, וזהו

באשה. כמו בולטות
 אחר שתכף הראות, בחוש נרגש זה והנה

 משא״כ הדרים, דרך ויוצא החלב׳ זב הלידה,
 דם הוא החלב הנה כי נודע, והנה בתחלה.
 למעלה ועלה שלה, ברחם למטה שהיה מתחלה,

 ע״י כי לחלב, ונהפך דדין, מקום עד משם
 שיתהפך גורם למעלה, שם הנ״ל האורות עליית
לחלב.

 כי אדם ע״ס ם) משארז״ל, יובן ובזה
 במי אלא מתקיימת התורד, אין באהל, ימות

 כנ״ל, ז״א הוא התורה כי עליה. עצמו שממית
 המוחין, הם שלו והקיום שבכתב, תורה שהוא

 מוחין, לו להיות להתקיים יכול התורד■ ואין
 מי הנקראת בינה, ע״י אלא אותו, המקיים
 התורה, בשביל עצמד» ממיתה היא אשר כנודע,

 ונשארין שלד״ האורות מסתלקין שלה, נד,׳׳י כי
 ועושד, נשמה. בלי וגוף עצמות, בלי כלים במתים,

 שיתלבשו כדי ז״א, שהוא התורה, בשביל כן.
 לקמן ועיין שלו. הקיום שהם המוחין, בתוכד,

ענינו. מה הזה התלבשות ענין
 את בילדכן ויאמר הנ״ל, הפסוק ז״ס גם

 בעת הנד, כי האבנים, על וראיתן העבריות
 הירכיים מן האורות, מסתלקין ה,Tהל זמן
 קרים ונשארים שלד״ נ״ה שהם האשה, של

 הנה כי במותו, אדם ירכי כמו כאבנים, ויבשים
אש, במו הוא רוחניות, שהוא שבתוכו אורות

מרוכזות ומראה הגהות
פ׳יג: שבת ס״ג: ברכות ם) י׳א; סוסה נ)



«ער «ער ז״א חיבל ח׳ היכל רפזד׳וד פר? חסודח כ׳

 בעודו הארס חממת8ו אדס. נשמת ד•' נד בסוד
ת ומתקשה. מתקרר שמ̂ו ואחר בו.  ^•א ל

 nתTל בעת האשה של לנ*ה הזד» המסוק
 אהה מע& לסבת הוא גם הנ*ל. לסעס אבנים.
 אבוו^ הס הג״ת כי ומחקונינ^ מזוהר כנודע
 סלזית אבנים נקרא לכן בניס. נקרא ונה״י
 החרין של̂ו נה״י כי ג׳, מעם עוד בנים.

 בני שהם זד^ אל הגוף. בחי׳ להעשות
ע). בתוכם מתלבשין כאשר התבונד*

מ״ב ד פרק

 ב) בכלים. מקיסים וה׳ סנימיג^ ה׳ מ)
 ג׳ וכנגדן דדיא. כלים ג׳ באורווג וכנגדן
 הס שגם מוחין. מיני ג׳ להלביש אמא. יבושין
 ועד״ז שמר״ן. נשמה מיני ג׳ אל לבושץ.

Tm. מיני ג׳ להלביש 1אבז לבושים ג׳ ג״כ 
 היה מיני ג׳ אל לבושץ הם שגם נוווזין.

 לג׳ א״̂ז לבושים ג׳ ג״כ יהיה ועד״ז שבנר״ן.
המקימין. וכנגדן כר. Jirrr מיני

 וד.פניםיות הכלים. הם שד.היצוניות נמזנא.
 ולכן לבושין. הס שגס הנ״ל. טוחמ הג׳ הם

 גם ול«סים סנימיות. הנמש נקדא לפעמים
 זשבימים שהלבושמ ודע מנימיוו^ נקרא המוחין

דגלגלתזב חללי ג׳ אלא עצמם. מוחין אינם
 כולל ובו היניקות הוא מסח. בליל הקטנות

 היניקה. הוא שני, בקטנית וכן העיבוד. גם
̂ד ונמצא. דעיבור. קטנות גס וכולל  שבהה

 שלישיות דתבונדי צלם לו נעשד. בעיבור. ז״א
 צלם ובגדלות. שנייוס דתבונה צלם וביניקר״
 ג/ בבינה צלם עיבור. ואזדב א׳. דתבתה
 בבינה צלם ובגדלוו^ ב׳. בבינד. צלם וביניקה.
עיבור, הנב תבונה. כלים שג' ונמצא. ראשונזנ

 עיבוד, הם: דבינזנ כלים ג׳ וכן ומוח?. יניקד»
« ויניקה, (א) תין.fו

מ״ק ה פרק

מתכונתו על זו״ן עניו
 יש כי שעבת, בדתשים נת״ל והנה ק)
 ופרצוף דיודי״ן, דאהי״ה עילאד- בינה פרצוף
 דס״ג תבונה בפרצוף עתה ונדבר דס״^ המנה
 ט״ל. תבונות. וג׳ כח״מ בד. יש אשר לבדד»
 נעשה העליון, החיצוניות כי נת״ל, וכבר

4כלינ בבחי׳ זד. וכל בתחתון. פנימיות
 הארתן לקבל ימלין אינן זדנ, והנה

 התבונה חיצוניות באמצעית אלא נשמתן, בכחי'
חג סואץ. בסזד פגימותן תוו שנתלבש  מו

 והס הנשמה. באורות בחי׳ כמה יעז ואמנם
 בחי׳ וכמה תבמה. בהי׳ כסה יעז גס נתח׳׳י.

 ח׳ ב^א. יש לפעמים כי צ^0ונ כר. בינד.
 אמצעית ע״י טלם הנ*ל. נרנח״י אורות בחי׳
 הביס^ באמצעית כולם ולפעמים התבונזנ חלק

א״זב אמצעית ע״י ולפעמים
 שלוקחין אומדים כשאנו כי דע, ואמנם

 וכן סיעז״ם. וגם ר״ל תבונד- באמצעית כולם
 וגס ר״ל הבינה. ע״י שלוקחת אומרים כשאנו
עילאזנ מאבא

אלו, בחי׳ כל הלא פי הוא. הענץ ופי׳
 בחי׳ שבכל צריו וא״כ 4או״ז מזווג נמעוכין הם

 אדזב הלק בהם יהיה נרנח״י. שהם הה׳. מאלו
 סבל כלולה לבדז^ הנ«ז כי גדול, כלל דע אך
 מוי׳, ה׳ ודוגמתן לבד. נפש וכולם נרנח״י, ד,׳

וכן בחיז^ וכן בנשמות וכן מח. נקרא ומלם
jiTiro

מ ויש רתו. נקרא מלו הד׳א כי וגוחס

הגהה
)K( ,שהוא ומה ב׳, בינה. נקיא ב׳, תבונה נגד שנאמר, מה עם ת3שנ נלודד צ&ה 
ג׳. בינה נקרא ג׳. תבונה נגד שהוא זו שמנה והוא. העיבור, פרקי בסוד

m וגנוזות nm מקוסצת
כעיט. ג׳ ומגדו באורות ווז״ם ח״א ג״א )1 י״ד. אות עד י׳ מאוח י׳׳ב זולק בתע׳׳ם עיי י)
בתע׳׳ס גתנאר גבאי נמ0א ד׳ה עד מכאן ק) ונאוד ט*ו פרק ג׳ חלק 0ע* נתיסוד עי׳ 9

Jקנ*ו אות עד קג׳ד אווו מן י׳ חלק m עגימי



ה' פרין המוחין שער כ׳ שער ז״א היכל ה׳ היכלרפח

 בחינות ה׳ בה יש שלה ר) ובנפש נרנח״י.

 בחי', ה׳ שהם באופן כו׳. הרוח וכן נרנח״י.
 וכולם בחי׳, כ״ה שהם מה׳, כלולה א׳ כל

 וכולם בנוקבא, בחי׳ כ׳׳ה וכן לבד. רוח נקרא
ש) נפש. נקרא

 אל תקיש ומשם ז״א׳ ענין נבאר אמנם
 ואמצעי, חיצון, בז״א: יש כלים ג׳ הנה דשאר.
 בחי׳ ג׳ בו שאין ואבר, אבר לך ואין ופנימי.

 הפנימי, ועובי אחור. מצד החיצון עובי אלו,
אמצעי. בסוד שביניהן, ומד, הפנים. מצד

 שבכולם, החיצון אלו, כלים שרשי ג׳ אכן
 הכבד, וורידי ע״י הכבד, מן חיותו נמשך
 אותו אל הדם, שהוא המזון שולח שדהם

 הלב, מן חיותו נמשך אמצעי, וד,כלי החיצון.
 שבהם הלב, מן הנמשכין הדופקים, עורקים ע״י

 דק רוח כעין הרוחני, החיות (המזון) שולח
 שחזר אלא ג״כ, חומרי דם בחי׳ והוא וזך,

 הממשי, דם שולח הכבד כי כנודע בלב, ונזדכך
 אל שולח מובחר והיותר ואבר, אבר כל אל

 ונעשה ב׳) (פעם ומזככו, חוזר הלב ואז הלב,
 כלי אל ומשלחו זך, רוחניות (דם) בחי׳ בו

 הלב ואח״ב ואבר. אבר בכל אשר האמצעי׳
 ושם המוח, אל זך היותר רוחניות (דם) שולח
 אל המוח, שולחו ואז ג׳, פעם ומזדכך חוזר
 הנמשכין גידין דרך האבר, של הפנימי הכלי

 נקרא הזך הרוחניות ואותו כנודע, המוח, מן
ההרגשה. כח

 הם שכולם שבשלשתן, השוה הצד אמנם
 מזוכך חה מזה, מזוכך שזה אלא דם, מיני
מזו^

מוח, שהם; אלו, שרשים ג׳ בתוך וד,נה
 בחי׳ ג׳ של שרשים, ג׳ הם אשר כבד׳ לב,

 בתוכם הנה כנ״ל, ואבר אבר כל של הכלים,
 בכבד, שורה הנפש כי נמצא, וא״כ נר״ן. הוא

 הכלים אל הארותיד^ משלח וכאמצעיתו
 נמצא, וא״כ כנזכר. הדם וורידי ע״י החיצונים,

החיצון. בכלי יאירו הנפש, אורות כי
 פארות שולח ובאמצעיתי בלב, שורה ורוח
 העורקים ע״י האמצעים, הכלים אל הארותיו,

 הנשמה, בו שורד, וד,מוח כנ״ל. הדופקים ת)
 הארותיו, פארות הנשמה, שולח ובאמצעיתו

כנ׳׳ל. הגידין ע״י הסנימים, הכלים אל
בחי׳ עוד אין ויחידה, חיה נגד א) ואמנם

 כלי ואין גדול, אורם כי כנגדן, דז״א כלים
 פנימותיה מתלבש החיה אמנם (א) אורם. הובל
 בסוד נשאר שלה, המקיף ואור הנשמה. תוך
 מקיפין, בחי׳ ג׳ כבחוץ, הז״א על מקיף אור

 פנימיותיד, והיחידה הפנימית. נר׳׳ן כנגד
 נשאר שלה, המקיף ואיי* החיד״ תוך מתלבש

 וד.יה ב) מבחוץ. הז״א אל מקיף אור בסוד
 חיד״ נגד: מקיפין, לד׳ שמתחלק לומר אפשר
 ד׳ יהיו וא״כ הפנימים. נפש, רוח, נשמה,

 ג׳ ואח״כ דצלם. מ׳ מקיפים, היחידד, בחי׳
 דצלם, וד,צ׳ דצלם. ל׳ דחיד״ מקיפים בחי׳

 ג) דז׳׳א. בס׳ ט׳, שהם הפנימים, אורות הם
ז״א. של ר.ג״ל בחי׳ ה׳ נתבאר והנה

 בינה ע״י כולם לוקח לפעמים אמנם,
 ולפעמים ותבונה. יש״ם בחי׳ שהם הכללות,

 הכללות החכמה ממקום כולם ולוקח יותר, עולה
ולוקח יותר, עולה ולפעמים עלאין. או״א שהם

ש מ ש ה
מקיף (ואור) דנשמד,. דצלם צ׳ שבתוך ״Tדח דחיד, דצלם צ׳ דד,יינו פנימיותד״ נ׳׳ב, (א)

מקיף על מקיף שלה, דצלם ל״מ דד,יינו שלה, מקיף ואור דנשמד״ דצלם צ׳ תוך מתלבשת
וזד, דנשמד,. דל״ם מקיף שעל דחיד״ דל״מ דל'מ מקיף על שלה, דצלם ל״מ דהיינו שלה,
מחמש ופרצוף פרצוף בכל וכן הנפש, בפרצוף צ' דהיינו ה,Tד,יח פנימיות כן דנשמה. דצלם
דז׳א. הנרנח׳י פרצופי דצלם צ׳ פנימיות תוך מתלבש שלה, דצלם

מר,ומות ומראה הגהות
י׳׳ד. דף ד,קודש דוזז שער עי׳ ת) שיו. ניא ר)
פ״ג. אח״ם שער עי׳ ב) פ*י. פו׳׳ח שער עי׳ א) פנימיות ושער ג׳ סרק מ’עי פרסי שער עי׳ ש)

(ד,״ו). דז׳׳א אר׳ס גט׳ הויות ם׳ נ׳׳א ג) א׳. פרק החשמל ושער י׳׳ב סרק וזזיצוניות



רפטזן׳ ■רק וחיז8ון עער ׳9 «קר ז׳׳א מיכל זל׳ ורכל

א כי הוא׳ הענץ itk tnnv הכללוז^ הכתר ממקוס שהם כולם ררגו«י»0& לסעלק לזנלות א׳
«ריר נם9» והלל״ ■גוי סקום אין ר%י כי ונוקגזג

אדאו לסקום ותכמה 0יש* תתאלה שתהלה אלא שיקהם. א*א לאולם כי דא. אמנם
ותנוגה, יש״ם למקום יאלו זו״ן ואז (א) אן ממגו. אליתים הם הרי כי ישסו״ת• א״י

השמש
כלל״ זאת הקומה הבנתי לא נ״כ״ (א)

 שלוקח נרנה״י בחי׳ וה׳ המוחין״ בחי׳ הנה כי
 א״י (או או״א״ א״י או ישסו״ת״ א״י או הז״אי
 מרום יורדים אליונות. סיפות הם הנד! ז־.״א)

 אם לקבלם. לד׳א אפשר ואי כנורא. המאלות״
 ישסו״ז^ פרצופי ה׳ חור התלבשותם״ א״י לא
 ה׳ של הנה״י בחי׳ וה׳ א״א. או או״א״ או

 ה׳ תוו ויתפשטו יתלבשו ההם״ פרצופים
 לוקח בתחילה מה״ הפשל הז״א. של פרצופים

 מלכיות דפרצוף בצלם התלבשותה א״י נפש״
 צ׳ שהם ההם״ המלכיות של והנה״י דישסדח״

 וחג״ת מ״א״ מלכות בפרצרן• מחפשסים דצלם״
 אל מקיפום דצלם״ ל״מ שהם שלהם״ וחב״ד

 לו בא אח״ב מ״א. דמלכות ההוא הפרצמ*
 דישסו״ח״ ז״א דפרצוף בצלם מלובש החח.
 הז״א. של בינה (ו״ק) בפרצח* מתפשט והוא

 לו בא אח״ב הנפש. בצלם הנזכר דרר על
 בינהדישסר׳ת״ ד«־צוף בצלם מלובשת הנשמה,

 א״ד הז״א״ של בינה ב«*צוף מתפשט והוא
 בצלם מלובשת חיה״ אודך תפש. בצלם הנזכר

 הז״א. אל מקיף והוא דישסו״ת״ הכמה דפרצוף
 ופרצוף בצלם מלובשת יחית*» לו בא אח״כ
 הראשון המקיף אל מקיף והוא דישסו״ת״ כתר

 פרצופי מה׳ נרנח״י״ בחינות ה׳ לקח הרי דחית
 בחינות ח׳ והלביש הז״א, שאלה א״י ישמדת״

 דשמר׳ת ממקומו. נאתק לא והר׳א פייצופיהן.
 שהיה םה כפי כי ממקומם. זזו ולא אלו. לא

 היו שיאור אותו בפי הז״א״ ומתגדל אולה
 או ישפדת. בתוכו וסתפשטין מתלבשין
 וגדל פרצושיהס! ה׳ ^ לקהת שהשלים
 הוא והרי במקומם. אומרים והם כמיותם.
 במקום לאלות הוצרכו והם ישסדת״ במורגת

ת  4או*ו למקום ואולים מסתלקים היו ואם או׳
די. םנו0 מסתלקים רלו תו  הוזל והיה הנ

א מטיבור הראשונה לסירתו ^  תהת ולמטת ת
זד איי היה שנתגדל. מה כל כי ישםו״ה.

 למידתו חתר ובהסתלקוחם. ישסו׳׳ת. פרצופים
 שבנה״י פרקים הט׳ א״י כי ו״ק. באל הראשונה.

הג י״ם לו נשלמו שלהם.  אמר, אפשר ואי כנו
 האורות וישאת דישסו״ת״ הכלים שיסתלקו

 אולים. שהכלים תמיד. שהוא כמו הז״א״ בחוד
 כלים בלתי לקבל לז״א שא״א לפי האודות ולא

 ישסדת שכשיאלו לומר. א״א וגם שלהם.
 אמהם. הז״א שיאלה דאו״א. אורות להלביש
 מקום אד שלהם. גה״י בחי׳ לחמש מלביש

 דחיה נרנח״י בחי׳ ה׳ יקבל ושם דאו״א. גה״י
 שקיבל תשמח. הנרגח״י בתור דאו״א.

 לקבל א״א. למקום באלותם עד״ז וכן מישסו״ת.
Tpmרא הנה כי לומר. א״א זה שגם רא .״ 
 פרצופים ה׳ גיחלו. בתשלום לז״א יש כי וד״בן.

 אחד וכל שבו. י״ם בחי׳ ור& דנרגח״י. כוללים
 בשני נאצל שנאצל. ובאת מנרנח״י. כלול

 שמ. ורוח נפש והאמצאי. דחיזנת הפרצופים
 כלול אחד כל שבו. זו״ן דכללות ו״ק שהם

 מצד אלא מוחין׳ הצטרכות בלי שבו. מגרנח״י
 והיו בי״ם. אחד וכל לגמרי״ שלמים היו pעצ

 היה דנשסה פרצופים ג׳ כח״ב. לו חסרים
 וםוחין עיקם איבוד א״י ואזדב יחיזז־•.

 ובתוכו שבו. בינה הג׳. פרצוף לו בא ראשונים.
 וגדל מישסדת״ תשמח נרנח״י בחי׳ ה׳ קיבל

 השלישי. זה בפרצוף שנתפשטו א״י כסותם.
 הנקרא ישסו״ת פרצופי דה׳ נה״י. בחי׳ ה׳

 שבו. חכמה דהיה הד׳ פרצוף בא אזדב נשמת
 ה׳ וקבל שניים, וסוחמ דניקה איבוד לו והיה
 א״י כמותם. וגדל מאו׳יא״ דהיה נרגזדי בחי׳

 נהיי. בהי׳ ה׳ הרביאי. זה בפרצוף שנתפשטו
ת הנקרא או״א. פרצופי דה׳  לו בא ואח״ב חי

 נרנח״י בחי׳ ה׳ קבל ובו דיחידת מה׳ פרצוף
 לקמ״ זה כל וכנזכר הנזכר. א״ד מא״א. דיחידה

^ ובשאר למדנו. פ״ח ובתחילת פ״ז. בסוף  ים1ש
 כי פי״ת בסוף לקמ ומ״ש בפיריש. ה׳ דרוש
הנשמת תוו מתלבשים יהיז^ת דהיה מוחין



ה׳ פרה המוחין שער ב׳ שער ז״א הינד ה׳ הינדרצ

 א״א ויעלה ונוקבא, א״א למקום או״א ויעלו
 למעלה עלייה וכעד׳ז, שעליו. למדרגה ונוקבא,
ממקומם, כולם ויתחלפו שיתנענעו עד מעלייה,

 למעלה ותבונה יש״ס בעלות כי נמצא,
 ישראל במדרגת זו״ן, נמצא הנה או״א, כמקום

 למעלה ותבונה יש״ס וכשעלו ותבונה. כבא
 עצמם או״א במקום זו״ן יעלו ונוקבא, בא״א

 אמ.נם עצמן. או״א נקרא הם הרי כי ינמצא,
 ע״י אלא שלהם, והמוחין הארה מקבלים אינם

בזה. ודי עלו, הם שגם ישסו״ת,
 נרנח״י בחיי ה׳ ענין ונבאר, ונתחיל

 העיבור, בעת הגה בלבד, ישסו״ת ׳:מקבל
 א״א כי דע, והענין, לבד. נפש בחי׳ בו נכנסה
נפש ע׳יי אלא הולד, להצטייר אופן בשום
 יכולה אינה הזה, נפש ואמנם בו. כה הנותן
 להצטייר התחלה, איזה שהתחיל עד לכנוס,

 הזכר יטילו שתחלה הוכרח ולכן הולד. בגוף
מחלק נמשל, וזה החומריים, זרע טפת והנקבר,

 נמשך ואז עצמן, יהנקבה הזכר של הכבד, אבר
 ואם האב מנפש רוחניות קצת ההם בטפת
 שאור יש כבר ואז הטבע. לחכמי כנודע עצמן,

 ז״א של הבירורין מתבררין ואז להחמיץ,
 אכילתה. ע״י לבד, אמא ומכררתן מעט, מעט
 מבררת בנפשה וגם בולד, החומר נתוסף ובזה

 להתברר, שמתחילין באופן דז״א, נפש בירורי
מעט. מעט הנפש ומאורות ומהניצוצין כי״ים מבחי'

 של מהחומר נמשכת הזרע טפת ואמנם,
 שבאב, עצמה הנפש מן שבו, והרוחניות אב
 האם חומר בד, יש ד,אם, בשפת בזה כיוצא וכן

שבה. מהנפש שבה, ורוחניותיד, עצמה,
 בגווד, דשדי רוחא נקרא, ההוא הנפש וד,נה,

 הרוח, אותה מן קצת נותנה ומשם כנודע,
 התחלת כי עתד״ ונמצא ההוא, הטפה בתוך
 עצמן, הולד בירורי שהם העיסה, להחמיץ שיאור

 ניצוצין ב׳ עם ונקבה, זכר טפות, ב׳ הם הגד,
הניצוצין אותן כפי וד,:ר, עצמן. או״א נפשות

ש מ ש ה
 כי בכליות, לא בפרטות, הוא זה כל כי דע,
 שכתב וכמי זלה״ד״ הרחי׳י קבלת היתד, כן

 במקומות וכנזכר לדף, מעבר בסמוך יעיל
 האמת, הוא כן כי ותראד״ הטיב וע״ש הנז״ל,

 או דחיה, או רנשמר״ דיחידה דחיה שהמוחין
 דישסו״ת, ואריך אבא מצד הבאים דיחידד״

 הנשמד, תוך מתלבשים דא״א, או דאו״א, אזי
 דפרצוף הנשמה תוך דישסו״ת, הבחי׳ דאותה

 הרביעי. דפרצוף הנשמה, תוך ודאו״א, השלישי.
 אין כי החמישי. דפרצוף הנשמר״ תוך ודא״א,

 פרצוף כל כי ההוא, בפרציף כלים עוד להם
 הפנימיים. נר״ן כנגד לבד, כלים מג׳ כלול
 ומקיפיהם הנשמד״ תוך מתלבש פנימיותם וח״י,

 אלו, ועל הד,וא. הפרצוף על מקיפים נשארים
 מתלבשים יחידה שהחיה בפי״ב, שכתב הוא
 נאמר איך כי הכוללים, על לא הנשמד״ תוך

 הם וד,רי הכוללים, יחידה לחיה כלים לו שאין
 שנתבארו שבו, יחכמד, כתר גמורות, כפירות
 כמו כלים, ג׳ אחד לכל שיש השמות בשער
 דחיה פרצופין השני הם ור,ם ספירותיו, שאר

 וא׳א. אויא מוחין מתלבשים שבהם יחידה,
האמת, הוא כן כי ותראה, מאד היטב וד,בן

 מתלבשים מאו״א, דבאים דחיד, המוחין אין כי
 המוחין כי מישסו״ת, הבאים דנשמה במוחין
 החיה בפרצוף מוחין להיות צריכים דהיה,
 בפרצוף ודישסו״ת, הרביעי. פרצוף שהוא דז״א׳

 לא כי השלישי. כרצוף שהוא דז״א, הנשמה
 ומוחין ביניהם. המרחק ורב זה, כראי זה, ראי

 לי מה בזד״ ודי החמישי, בפרצוף דיחידה,
 אין כי נמצא, וד,רי פשוט. בדבר ידאריך
 ומתחלפים ממקומם, עולים וא״א ואו״א ישסו״ת

 למקום הז״א (שעולה) ברגע אפילו ממקומם,
 ועולה דולג דז״א, הזה גדלות אין כי א״א,

 בו ונתוספים שנכנסים אלא למקום, ממקום
 לו, מיוחדים מוחין יש פרצוף ולכל פרצופים,
 שבקחתו עד מא״א, או מאו״א, או מישסו״ת,

 לקחת אריך, עד הגדיל דיחידד״ החמישי פרצוף
 ונעתק עלד, כאלו ינראה מא״א, ליחידה מוחין

 למבין. ודי ממקומו, זז לא כי כן, ואינו ממקומו,
 יאיר יתברך וה׳ זאת, הקדמה להבין וצל״ע
 בדי־דמת במ׳ש ועיין אמן. בתורתו, עינינו

 וכר) האמנם ד״ה ע״א ק׳ (דף הנהר, רהובות
בס״ד. היטב זה ענין נתבאר ושם



י )9פר חמוחיו שער כ' שער ז״א היכל ח' היכל ד»וו

 מתבררים תם דוגמתן כד אדא״ של הנ״ל
כ הכלים עם הולד״ נמש ברורי  אם ר״ל ג״

 ברורי ממשיכין בעין״ התלויין מצות איזה עשו
בזד״ ודי בזה״ וכיוצא בעין״ התלויה נפש

 שנמשכו הניצוצץ אלו כי לענין״ ונחזור
 מהניצוצין״ הנה שלוס״ הטפות בתוך ואם״ מאב

 בבגדו בסוד הולד״ של ד״נםש אל מלבוש נעשה
 נעשה עצמן״ הטפות ומן בסבא. כנזכר בה״

 שבתוד לפי הולד״ גוף של החומרים פנימיות
 ולברר להצטייר״ הולד נפש נכנסת אלו״ פפת

 במצות לנו הנזכר הטעם חד. שלו״ הכלים
או״א. כבוד

 מהם זד כל אלו״ ספות שכל אחר ואמנם״
ת או״א״ איברי מרמ״ח נמשכת  בכללותיה יש ל

צח אותה מתחלת ותתלה ניצוצים״ רב״ח  ני
 כללות יש בה שגם מאדא״ שנמשך הנפש״
 והמעולה״ הראשון הגיצח ואז ניצמין״ רמ״ח

 בתוד שיש הכבד״ איברי טפת להצטייר רתחיל
 ממשיד ואז הטבזב לחכמי כנודע טפר״״ אותה
 הכבד מבחי׳ עצמו״ הולד של הבירורים אותם
 הולד״ של הכבד בחי׳ להצטייר ומתחיל שלו״

 הולד״ של מכבד הנפש״ חלק שם ונמשך
 ספת ע״י זה וכל הכבד. של הכלי ומצטייר

ח עם האב״ צ  אב משל שם אשר הנפש ני
 בתוך שנותנין הקום, דפיון זהו כי כנודע״
ומצטיירוס ונקפית״ האם״ טפת שהוא החלב״

 לברר הכבד מתחיל ואילך, משם ואז
 בו ונעשה איבריו״ רמ״ח לצורך הולד״ בירורי

 הוורידין, דרך ההוא״ הדם משתלח ואז דב.
 Jועצמוו וגידין בשר ונעשו האיברים״ ומצטיירץ

 ונכנסה הולד, נפש ניצוצי שמתבררים מה וכפי
 אידרים בתי׳ הבירור שיעור הוא כך בכבד, שם
ח הולד. של  בחינת תגדל שנחרבה מה כסי ו

 רמיזו של הכלים כל נגדלים כך עצמה, הכבד
 ומתנדלים״ הולכים הס עד׳ז הולד, של האיברים

 דדז^ ד) ס״ם ונגמרים העיבוד, חדשי ם׳ כל
»ז זעיר של תיצוצין ונפש כלים בבתי׳  אנ
 הספה של השאור לסבת היה. זה וכל עצמו,

ת של ד כשנולד כי באתץ, וצורת בהומר א

ת  דכלים איברים״ רמ״ח בחי׳ בו יש כבר ז״
ז״ת של נפש מבחי׳ ואורות״ תיצוצץ

 לבושים געשו דאר׳א״ נפשין ניצוצין ואמנם
 מלובשים באו כנ״ל״ ת״א עצמו הנפש אי*

 נמצא דאו״א. דכלים החומר ספת ניצוצי תוך
ח הוא״ כך סרח  איברים רמ״ח הם הכל״ מן ח

 מרמ׳׳ח״ כלולה אמא, טפת ובתוכם דז״א״ דגופא
 אבא״ ספת ובתוכו שלה. ונפש שלה״ בחומר

 ובתוך שלו. ובנפש שלו״ בחומר מרמ״ח״ כלול
 שת נתון דז״א״ עצמו אדם נפש הוא הכל״

 מלובשת בכבד- עומדת ת״א נפש ונמצאת
 מלובשים והם אמא, תפש אבא נפש ספת תוך

 נפש וניצוצות ענפים ומשתלחים הכלים״ במסת
 תוך מלובשים בהיותן איבריו״ ברמ״ח ת״א״
 דאו״א שלהם כלים ספת בתוך דאדא״ נפש

 להצסייר התחילו הריון מחחלת כי נמצא כנ׳׳ל״
ביחד. הנ״ל הבחי׳ כל

 הומר אדא״ ספת היו כולם״ ראשית אמנם
 מהכלים בירורים״ שם ממשיכץ והיו וצורה״
 מהכלים״ בץ מעט״ מעס עצמו״ דז״א והנפש

^ שבהשתלם באופן מהאור, בין  העיבור, ז
 איברית רמ״ח של הבירורין כל ביחד נשלמו
שבתת נפש ובבתי׳ כלים״ בבחי׳

 רק שם נכנסו לא עדיין כי דע, אמנם
 נתבררו לא ולכן דז״א, שבנפש נפש בחי׳

ת שבנפש הנפש של החלק של הכלים רק ד  ד
 ולכן מהכלי. נתברר הנפש, כן הנברר כפי כי

 חיותו עם מאד, קטן העובר״ גוף קומת עדיין
 מבחי׳ שהם שלו, איברים ומרמ״ח מי״ס. כלול
כנ׳׳ל. שבנפש נפש

 בחומר אדא שהטילו הנ״ל, הטפה ואמנם
 נמשכה כנ״ל, העיסה של שאור לצורך תורה,
 ומלכות יש״ם, מלכות של ההיצונמת. מבחי׳

 היה ,העיבה• pשבז וזווג זווג ובכל דר״בוגה,
 שבהשתלס באו^ הספה, אותו ומתרבה נמשך

 הנ״ל, דמלכות החיצתיות נגמר העיבור, ימי
ב תוך לכנוס שלהם, י״ס כל ד ז

 צלם נקרא החיצוניות זה כי עת.T וכבר
צלמים! ב׳ והם צלם. מ ויש דעיבוד, דמוהמ

ת ומרוות תנתות מקומו
(א״ו). עצ» י״ס דא ד)



י סר? תמוחין שער כ׳ שער ז״א היכל ה׳ היכלרצב

 בזמן נכנסו וכולם דתבונה. וא׳ דיש״ם, א׳
 דחיצוניות, ספירות ט׳ כל בחי׳ שהם העיבור,
 נכנסין ביניקה, הרי כי ותבונה, יש״ס דמלכות
 והיותר כנלע׳׳ד. מאלו, מעולות אחרות מדרגות
 נפש רק נתבררו לא עתה עד כי (א) נלע״ד,

 הולד גובה לכן וכלים, אור בבחי׳ שבנפש,
מאד. קטן

ו פרק

 בחי׳ מתבררין ואז ז״א, נולד אח״כ ה)
 שלהם. הכלים בחי׳ עם דז״א, הרוח ניצוצי

 טפה, מוציאין והם או״א, שנית מזדווגים ואז
 מבחי׳ והוא שלהם, רוח בחי׳ של וצורה מחומר

 פנימים, יותר הם שאלו ותבונה, יש״ס של ו״ק
 שאותן דעיבור, לנפש לו שנמשכו הטפות מן

 מו׳ הם ואלו תבונה, 1 סבא ישראל ממלכות היו
 היו דעיבור, צלמים שאותן וכמו קצוותיהן,
 הצלמים אלו כן ישסו״ת׳ דמלכות מחיצוגיות

דישסדו^ דו״ק מחיצוניות הם דיגיקה,
 נעשה עליון, החיצוניות כי נודע, וכבר

 הבחי' כל והנה, תחתון. פנימית תוך פנימית,
 כולן הנה להגדילו, הולד לצורך שנתבררו

 נמשכין שהם רק היניקה, בזמן אח״כ נכשכו
פרטם. בכל בעיבור, הנ״ל ע׳׳ד מעט, מעט בו

דז״א, איברים רמ׳ח נגדלו עתה יאמנם
 עובי שהוא ברוחב, יא׳ באורך, א׳ בחי׳: בב׳

 עתה, הבא רוח, מהארת כי והענין, הכלי.
 אע״ם עצמה, והנפש נפש, כלי אפילו מתגדל
כנ״ל. טלה נכנסה שכבר

 שעתה יהיו^ ו) הנ״ל, הב׳ פי׳ כפי או
 קומתו. הכלי נגדל ואז שבנפש, רוח נתוסף
 קומתו, וגבה ביניקתו, גדל הולד נמצא ועד׳׳ז

 עובי עתה נכפל כי ובעובי, ברוחב גדל וגם
ונמצא איבריו. רמ״ח בחי׳ בכל כסליים, הכלי

 כלי נקרא בעיבור, שגדל החיצון עובי כי
 הוא עכשיו, בו שניתיסף העובי וזה הנפש,
 החיצון כלי חוך שהוא הרוה, של האמצעי הכלי

הנפש. של
 הרוח ניצוצי עיסת גילוי תחלה ואמנם

 דרך וענפיו, פארותיו משתלחין ומשם בלב, הם
 תחת איברים, רמ״ח בכל הדופקים, העורקים

 ועד״ז בעיבור, שגדל החיצון הכלי של עוביו
 היניקה בימי איבריו דרמ״ה דז״א י״ס גדלים
 הנפש של שהכלים הוא, בגובה ובעובי, בגובד,
 כלי בחי׳ הוא ובעובי למעלה, גדלה עצמה

 עד מעט מעט גדלים והם הרוח, של אמצעי
כולו. לכנוס שנשלם

 לב מוח יש בעיבור, גם בודאי כי ודע,
 שהענין אלא ועצמות, דופקים עורקין בשר כבד
 נר״ן, בחי׳ בה יש מאלו בהי׳ בכל כי כך, הוא

 שמן אלא וגדלות, ויניקה עיבור קטנות שהם
 חיצוניות, בחי׳ וכל הכבד, נתגדל שבנפש, הנפש

 נגדל שבנפש, ומרוח ועצמוו^ וגידין שבבשר
 גידיו שבבשר האמצעי, הכלי בחי׳ וכל הלב

 בחי' וכל מוח, נגדל שבנפש, ומנשמה תצמות.
ועצמות. גידין שבבשר הפנימים, כלים

 ומתחיל שבנפש, נפש נכנס ותחלה
 ומתחיל שבנפש, הרוח כך ואחר הכבד, להצטייר
 ומתחיל שבנפש, הנשמה ואח״כ הלב, להצטייר
 של הנפש היניקה, בבא ואח׳׳כ המוח. להצטייר

 וגם גדולה, יותר גדלות הכבד, מגדיל וח ד,
 הלב, נגדל דרוח, רוח ובבא החיצונים. הכלים

 נגדל הרוח, נשמת ובבא האמצעים. כלים וכל
 בכולם, אין עדיין אך פנימים. כלים וכל המוח,

 נמצא, האמיתי. ונפש האמיתי, רוח בחי׳ רק
 שלהם, הרוח של וצורה מחומר או״א, טסת כי

 עצמו והתה האמצעי, הכלי אל פנימים נעשו
דאו׳א, רוח טפת בתוך נתלבש אנסין, דזעיר

השמש
 תמצא דישסו״ת, דפלכיות שמפש נפש חלק רק בז״ז^ נכנם לא שבעיבור נ״ב, יא)

כר. נתברת לא עתה עד ט

 סקומות ומראה הגהות
ה׳. סרק סוף 0ואילך. פ*א פאהו י*ג חלק בחזרם עי׳ ה)
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a דעיבור, בנפש זןנ״ל ע״ד n א׳ צלמים: ב׳ 
בתב»ו^ וא׳ ביש״ם,

ז פרק

 גדלות להגדיל ז״^ מתחיל אח״ב ז)
 היות והטעם הנשמה. כניסת והוא האמיתי׳

 שעד לסי הוא. האמיתי. גדלות זו בחי׳ נקרא
 זה כל אשר רוח. בחי׳ הז״א אל היד. עתד»
 אד כנודע. רוח (שהוא) ז״א. (בהי׳) נקרא
 שגדל האמיתי. גדלות הוא אז גשמד» לו נבא
 הנקרא ו״ק. הם שרש! כל כי מבחינתו. יותר
 Hנשמר בחי׳ שוס ג״ר. לו נגדל ועתד. רוח.

 החיצון. בחי׳; בג׳ דז״ז^ כלים לד.גדיל וחחרין
 הד. בגובד- בין בעובי. בין ופנימי. ואמצעי.

 עצמה. ורוח בנפש בד.ם. הנשמד. הארת ע״י
 בהי׳ לו היד. ג״כ שמתחלה אע״פ כי נמצא.
 הארת בחי׳ רק בד.ם אין שעדיין כיון מוחין.

 אור בחי׳ שאינם בלבד. הרוה או בלבד. נפש
 מוחין. בזס אין כאלו הוא הרי לד.ם. הראוים

 שנגדלו וגם בתוכם. הנשמה שבא עתד. אך
וד.בן. דמוחין. גדלות עתד. נקרא לכן כנ״ל.

מעט. מעט היא זו. הנשמר. כניסת וגם
 וגם מעט. מעט ונגדל ונפש, ברוח הנ״ל ע״ד
 הם ח) כי ורוח. בנפש ד.נ״ל ככל הוא בזד,

 חומר טפת ממשיפץ דאו״א, הזווג טפת (כח)
 ומבחינת שלהם, הפנימים כלים מבחי׳ וצורד..
 ז״א ביחרי מבררת םT ועל שלהם. הנשמד.
 ומבחי׳ הכלים מבהי׳ שמתו, מהמלכים עצמו,

הנשמד..
 דנר״ן הצלמים בכל א׳ כלל שתדע וצריך

^ הצלם של נפש בחי׳ כי והוא. ח״י, ד  באה ה
 כן*״ ואחר הצלם. של דו״ק רוח ואח״כ תחלד-

 ג״ר כי יהידד״ חיד, נשמד, שד,ם ביחד. ג״ר כל
ס אמנם כא*. חשובות  שהוא: א׳, א׳ נכנסין ו

יהידד- אה״ב חיה, אח״כ ד.נשמד» נכנם תחלד.
הרח^ נכלל ובו צ׳. בו יש בצלג^ וד.נד,

אל ניתנת חד. דמות״ נקראת נפש, מזי׳ כי

 והוא הזכר. אל הוא דצלם. הצ׳ או הנוקבז^
 נכל המתפשט ט) דעת. נקרא והוא רוה, בחי׳

ימלאו. חדרים ובדעת כסוד הגוזף.
 .rבn הנקרא מוהין, ג׳ זד» בדעת ויש

 שבו. נה״י עד ח״א. קוין בג׳ ומתפשטין
 ונקרא שבדעת. תד׳ג הם שבו. החדב ואמנם

 משפטים בזוהר מ׳׳ש וד׳וא הנודעים, עטרת תרין
 ויש אתתקן. בחריג דמלכא רישא כי דקכ״ב.

 אלו. י) עטרין ב׳ המחבר תחתון, דעת בחי׳
 צ בסוד ח״א. גופא בכל מתפשטין הג׳. ואלו

 יש בז״א כי כנודע דעז^ בחי׳ וד.וא דצלם.
 ח׳ אחרונר- ה׳ ובנוקבא לבד, יהמ שם בחי׳
 אינו ז״א. העצמות כל כי דעו^ הוא ,r.T של

שבהוי״ד- ר אלא
 וד,יא ח״א. בינד. היא דצלם, ל ואח״כ

 חכמה הוא דצלם. מ ואח*כ שלו. הנשמר,
שלו. כתר בא ואת״ב שלו״ החיה וד,יא דז״א,

 ממלכות באד. דמות, נקרא הנפש והנד, כ)
 וד,רוה ותבונז^ דיש׳ים דמלטת הפרצוף של

 דיש״ם דמלכות מ״׳ק בא דצלם, צ שד.וא
 מבינה באה דצלם, ל׳ שהיא וד,נשמד, ותבונת
 באד, דצלם, מ שהוא .Tn.*n דישסו׳׳ת. דמלבות
 מכתר בא ויחיחז, דישסו״ת דמלכות מחכמה

 הצלם הוא זה וכל ותבונד,. יש״ם דמלכות
לבד. נפש נקרא ומלם דעיבור,

 נרנזז״י) (הכולל דיניקה, בצלם וכעד״ז
 מהיצונמת נמשטן והם רוח. בחי׳ נקרא וכולם

 מכח״ב, כלול הוא אשר ותבונת דיש״ם דק
 דגדלות. דנשמה בצלם הוא ועדיז ומלכות. וריק,

 נשמה נקרא וכולם וכר, רוח נפש הטללת
 דיש״ס בינד. מחיצוניות נמשכין והם לבד,

 ומלכות וריק, כח״ת כוללת: היא אשר ותבונה,
שבת

בהי׳ ג׳ הז״א, אל עתה לו יש כבר ואמנם
 מחומר צלמית ג׳ ובתור כלים׳ ג׳ בתוו נרין,

 שלהם ובינד, וז׳יא ממלכות ישסדת, של וצורר,
 שהוא כפול. הוא חג׳, מאלו צלם וכל כנ״ל.
שכנגד נת׳יל, וכבר דתבונת וצלם דיש׳ית צלם

טי,ימות ומראה הגהות
ז׳. כלל הצלם דרושי שער עי׳ י) א׳. סרק הצלם ואילו. רי״ד סאות י׳׳ב חלק בתעים עי׳ ז)
(ודו). שלו יחידה והיא סוסיו• «*א כ) דרושי שער עי׳ ם) (גתיי), הם ל״ג נ״א ח)
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 אמנם בז״א, כלים עוד יש לא ויחידה, חיה
 נכנם ואח״כ ז״א. נשמת תוך ורתלב־מין נכנסין

 ותבונה, דיש״ם חכמה מבחי׳ בז״א, דחיה צלם
 חיה. נקרא וכולם נרנח״י, בחיי מה׳ כלול
 כתר מבחי׳ בדא, דיחידה צלם נכנס אח״כ

 וכולן נרנח״י, מבחי׳ מה׳, כלול ותבונה, די־ס״ס
 בנרנח״י, ז״א עתה נשלם והרי יחידה. נקרא
ותבונה. דיש״ס בחי׳ מה' וכילם

ח פרק

 וחוזר אחרת, עלייה לו יש אח״כ ל)
מן נרנח״י, בחי׳ ה׳ יי*וקח ועולה כבראשונה,

 לקטנות חוזר ולכן עלאין, עצמן או״א בחי׳ ה׳
 ואח״כ פסח. בליל כנזכר אחרים, ומוחין ויניקה

 כולם ולוקחם הנ״ל, ככל אחרת עלייה לו יש
בא״א.

 עצמו, בחי׳ לו היה תחלה כי הדבר, וביאור
 והוא בו, הכוללת נוקבא ובחי׳ רוח, שהוא
 אותן כל ותבונה מיש״ם ובלקחו (א) נפש.

 הרי כי שלימה, ישמה לו יש אז הצלמים,
 אותם ובלקחו כנודע. בינה, נקרא ותבונה יש״ס
 לו יש חכמה, הנקרא עלאין, או״א מן שנית

 מא״א, כלים מ) ג׳ אותן ובלקחו בשלימות. חיה
בשליפות. יחידה בו נשלם וב) כתר, הנקרא

הרי כי (לבאר) יומר, צריכין אנו ועתה

ש מ ש ה
בו׳ דא״ק, מעינים יצאו ו‘יאי נ״ב, (א)

 לעלות אה״ך וחזר המייכים, בעת בראשית, ימי
יון, ההוא בעיבור  ע״י וייהתקן, לישתרם הע̂י

 דב״ן, העליונות ט״ס הם‘־ ובאו דא״ק, וס״ג ע״ב
 שלימים אח״כ ויצאו פרט. דכל דמ״ה, וי״ס

 והלבישו דמ״ה, וי״ם דב״ן, בי״ס ומתוקנים,
 עוד, להתקן הוצרכו ולא דאצילות, דא״א לנה״י

 שורש בסוד באו כי דאצייות, וא״א או״א ע״י
 והתיקונים העיבודים ‘שכי באופן ועיקר,

 דז״א, כח״ב לג״ר הוא עתה, ועד מאז הנעשים
 ע״י הנתקנים העליינים, פרצופים ו,ג׳ שהם

 רחובות בהקדמת ועיין וא״א. ואו״א ישסו״ת
באורך. זה ענין הנהר

 לקמן נדפס מ״ג סימן ועד (א״ה נ״ב, (ב)
 מבואר, מ״ג מסימן מכאן הנה סופ״ה) ל׳ בשער

 צלם בחי׳ שום לז״א, שבא קודם תחילה כי
 צלם ואפילו דישסו״ת, דנרנח״י הצלמים מאותן

 הפרצופים, ב' עצמי מבחי׳ לו היה כבר דעיבור,
 שהם דכללותו, ורוח נפש והאמצעי, החיצון

 אחד כל לגמרי שלימים דכללותו, ר׳ק בחי׳
 דכללותו ורוח דנפש המוחין כל עם בנרנח״י,

 להתלבש ההם המוחין הצטרכות בלי עצמו מצד
כשאר בתוכו ולהכנס ממנו שלמעלה במה

 והוא שנאצל. מעת עצמו מצד אם כי המוחין,
 כ״ג בסי׳ לעיל כתבנו אשר בעצמו הדבר הוא

 כוללים פרצופים ה׳ כי נודע הנה כי יע״,ש
 וזר׳ן. ואו״א, א״א, ;שהם האצילות, עולם כל

 א״א והנה דאצילות. נרנח״י כללות בחי׳ והם
 יצאו יחידה, חיה נשמה שהם וישסו״ת, יאו״א

 פרצופים ה׳ שהם בנרנח״י, א׳ כל שלימים,
 ספירותיו, בעשר הנפרטים ההוא, בפרצוף ש

 מכתר הנה כי דכללות, מנרנח״י לא אבל
 דכללות יחידה והם וא״א, ע״י נעשו דאצילות
 והם או״א, נעשו דאצילות ומחכמה דאצילות,

 דכללות מיחידה וחסר דאצילות, דכללות חיה
 ישסו״ת, נעשו דאצילות, ומבינה האצילות.

 מיחידה וחסרים דאצילות, דכללות נשמה והם
 נעשה דאצילות, ומו״ק האצילות. דכללות וחיה

 וחסרים האצילות, דכללות רוח והוא א, ז׳
 השלשה שהם האצילות, דכללות מכח״ב

 יחידה, חיה, דנשמה, העליונים: פרצופים
 הב׳ שהם ורוח, בנפש שלם ויצא דכללות.

 ורוח נפש שהם והאמצעי, החיצון פרצופים,
 והמצית, התפלות וע״י האצילות. עולם דכללות

 כלים; מג' כלול דבינה, השלישי פרצוף לו בא
 מתלבשים ובתוכו ופנימי, ואמצעי, חיצון,

וה׳ יש״ם, מצד צלמים ה׳ דנשמה, המוחין

מקומות ומראה הגהות
(כת״י). כלים ל״ג נ״א מ) ב׳. דרוש הפסח ענין הכוונות שער עי׳ ל)



חין מער כ׳ מער ז״א חיבל ה׳ ח^ל ר«ה*rt פרת ימו

 כולם הם ננ״ל. הצלמים של בחי׳ אלו כל
ודא״א. ודאדא ותבונה דיש״ם חיצונית מבחי׳

 בחי׳ בהם יש גם כי שת^נ, צריך ואמנם
 נבאר לכן ענינם. לבאר אנו וצריכין פנימית,

 מיש״ם שלקחו דז״א נשמה דגדלות צלם
 ולמעלד- משם השאר אל תקיש וממנו ותבונד״

 שם אין ויניקה, עיבור שהם ולמטה, משם כי
 פנימיוו^ בחי׳ אין כי לבד, חיצוניות רק פנימית,

 וצייד לזתג, ראוי שאו בגדלות, כשהוא אלא
 אפשר, וא״ב הפנימית, בכה פב״ם שיחזור

 מבחי׳ בצלם רק לוקח אינו ויניקר- שבעיבור
לבד. חיצוניות

פנימיות, לוקח שגם שנאמר, אפשר או
 אין כי חיצוניות, נקרא הפנימיות שאף אלא

 שלה, וד,כלים נשמה, בסוד אלא פנימיות נקרא
 הוא הפנימי, ר,ד.וא הכלים של הפנימית כי

 בגדלות אלא אינו וזה ממש, פנימית הנקרא
 ועל ההוא, הכלי פנימית גם לוקח שאז ממש,

Tהזווג לצורך פב״פ חוזר ו
 דמוחין, הצלם עגין ונבאר נתחיל ולכן

 אל אין כי דע, ותבונה, מיש״ם לז״א הבאה
שבו, םל«ת כנגד וד,ם כלים, מג׳ מתר הז״א

 הבינה וכנגד שבו, ו״ק שד,ם שבו, הז׳׳א וכנגד
 שבו. נשמה רוח נפש בחי׳ חם ואלו שבו,

 וכל כלים. בד,ם אין שבו, ויחמד, החיה אד
 ר״ל ופנימיות, חיצוניות בו יש הג׳, מאלו א׳

 של באחוריים כלי הוא זה כי ופנים, אחור
 כל של נ) פנים שהוא כלי וזה ואבר, אבר כל

 מהם כ״א נר״ן, והם אורות, וכנגדן ואבר. אבר
 המאיר ואור כאחורייננ המאיר אור בו יש

ואבר. אבר כל של כפנים
 ז״א לוקח אשר או״א, בחי׳ יש וכנגדם

 כלי שהם הנ״ל: ע״ד כליהם, ג׳ מבחי׳ מהננ
 שבהם, ז״א וכלי הנפש. והוא שבהם, המלכות

 ובכל נשמה. והוא שבהם, בינה וכלי רוח. וד,וא
 בו יש א׳ ובכל Jו^יצוניוו פנימית בו יש א׳

 דפנים אורות בחי׳ דם וגם נר״ן, אורות ג״כ
ואחור.

 אחור יש אז האחור, מבתי׳ ז״א אור ובהיות
 וכמה אחוריים כמה כי כנודע, מחברו, גרוע
 באחוריו, נשאר גרוע האחור ואז הם, פנים
 נשאר אחור. מבחי׳ שהוא אע״פ המעולה, ואור

 נדחה האחור אור אז הפנים, איר ובבא בפנים,
הפנינג אל נמשך הפנים ואור האחור, אל כולו

השמש
 דעיבור. צלם ואפילו התבונה, מצד צלמים
 דיש״* מפלכיות העיבור, בזמן לז״א הנמשך

 לפרצוף מוחין, הוא הנה ל׳, סי׳ בפ״ה הנ״ל
 ח״א. דבינה הזר, השלישי פרצוף של דעיבור
 כולם מישסדת, הבאים המוחין שכל באופן,

 ח״א, דנשמה דבינה הזד, השלישי לפרצוף הם
 בשני יד מגעי לד,ם ואין פרצופיו, ולפרטי

 אינם כי דכללות, ורוח דנפש הפרצופים
 נפש הם כי עמר,ם, שייכות לר,ם ואין מבחינתם.

 ישסדת, כללות וכל האצילות, דכללות ורוח
 ורות נפש ואפילו האצילות, דכללות נשמר. הם

 לד.ם אמ וע״נ דנשמה, ורוח נפש הם שלהם,
 מתלבשים הם בחינתם וכל עמהם, שייטת

 נדד, בסי׳ וז״ש לבד. דז״א הנשמה בפרצופי
יש או הצלמי* אותם כל מישסדת ובלקחו

 כנודע. בינה, נקרא ישסו״ת כי שלימה, נשמר. לו
 דניקה דעיכור הצלם אפילי להביא כל ודייק

 נפש ולא דנשמד״ ורוח נפש שד.ם דנשמה,
 מתחילה לו היו כבר אלו כי דכללו* ורוח
 עצמות בחי׳ הם כי לגברי, שלימים שנאצל בעת

 מד,ם, בחי׳ שום לז״א שיחסרו שא״א עצמו,
 בעתים וחוזרים ור.מםתלקים וזמן. עת בשום

 הכוללווב כח״ב ראשונות דג׳ המוחין הם וזמנים,
 חיד, דנשמה העליונים, פרצופים השלשה שהם

 מד. שכל באופן, בתוספת. שבאים יחידה,
 הכל ם׳. סימן סוף עד ל׳ מסימן שנתבאר

 ובפרטי ח״א, הבינה פרציף פרצופי בפרטי הוא
 הפשוט בדבר לד,אריך לי מה כי וק״ל, מוחותיו,

 ב״ד דף ושלום אמת בלבותם לישרים ומובן
ע״ט

ת  מר,ימות ומראה הגהו
(ודו). הפנים של נ״א נ)



ט׳ ח׳ סרלן חמוחין שער כ׳ שער ז״א היכל ה׳ היכלרצו

 יש ז״א. של החיצון כלי אפילו כי ונמצא,
 אבר בכל פנים, מצד וכלי אחור, מצד כלי בו

 ופנים, אחור מבחי׳ נפש אור בו ויש ואבר.
 אחור בבחי׳ דאו״א, החיצון כלי בתוכם ויש

 דז״א, החיצון כלי תוך נתון הכלי וזה יפנים,
 נפש חיצון אור יש דאדא, זה כלי ובתוך
 דאחור דז״א נפש יבתוכו יפנים, דאחור דאדא
ופנים.

 דז״א, אמצעי כלי יש זה, כלי תוך ואח״כ
 האמצעי דאדא כלי ובתיכי ופנים, אחור בבחי׳

 מבחי׳ דאדא רוח אור ובתוכו ופנים, דאחור
 ואחור. פנים דז״א רוח אור ובתוכו ופנים, אחור
 דעיבור כלים נקרא הנ״ל, כלים ב' והנה

 ופנים, אחור בו שיש אלקיש, מבחי׳ והם ויניקה,
באורות. בין בכלים, בין

 הפנימי כלי יש הנ״ל, כלי בתוך ואח״כ
 דאו״א כלי ובתוכם ופנ-ם. אחור בבתי׳ דז״א,

 הנשמה, או״א אור ובח.וכו ואחור. פנים הפנימי,
 פנים ז״א אור ובתוכו ואחור. פנים בבחי'
 משלח הנשמה, שם בבא ואז נשמה, של ואחור

 שהם האורות, אל וגם כלים, הב׳ אל אורותיה
 הויות אין כי הויות, בחי׳ ונעשין ורוח, נפש
 החיצונים הכלים ב׳ גם שאז אלא בגדלות, אלא

הויות. נעשין

 דז״א, הפנימי הכלי !ה ענין עתה ונבאר
 הפנימי כלי שהוא דגדלות, נשמד, בחי׳ שהוא

 בחי׳ ג׳ וד,נד, דאבא. הפנימי כלי ובתיבה דאמא,
 א׳ בכל ופנימי, ואמצעי, חיצון, הכלים; אלו

 בין וזה כנ״ל. ואהור פנים בחי׳ בו יש מהם,
 בבחי׳ ובין דאו״א, או דז״א, הכלים בבחי׳

 בין זה וכל דאו״א. בין דז״א, בין אורות,
מ״ה בחי׳ להם יש אלו וכל בפנים, בין באחור

 המלכים. מברורי וב׳׳ן החדש. אור מ״ד, וב״ן.
זה. כלל וזכור

ט פרק

 תחלה הנה בעז״ה, זה כל נבאר ועתה ם)
 ותבונה, דיש״ם מבינה דגדלות, הצלם זה לו בא

 בכלים, בין באחוריים, שהוא חיצוניותם, מבתי׳
 כלי בו ונעשין בז״א, ונכנסין באורות, בין

 שהוא לבד, האחור בבחי׳ מכולם, הבנימי
 לו, נשמד, שהיא המוחין, ובתוכו חיצוניותו,

 זו״ן, אב״א עומדין ואז אחור, בבחי׳ זה וכל
ז״א. באחור הנקבה נגדלת ואז

שלה, וחלק חלקו׳ לוקח הז״א הנה כי והוא,
 שלו כלי תחלה לקח רא״כ בכור, בן הוא כי

 עד״ז וכן וב״ן, מ״ה מבחי׳ לבד, באחור ושלה
 באור וב״ן, מ״ה עתה בו שיש ונמצא באורות,

לנוק׳. וכן לו, הפנימי וכלי נשמה,
 (א) שבאבא, דמ״ה דב״ן הגבורות ואמנם,

 בערך חסדים ויעשו דאימא, בנה״י ניתנין
 דב״ן גבורות ג״כ שהם כנודע, דאמא, הגבורה

 עם דאבא, דמ״ה דמ״ה והחסדים דחלקה. דב״ן
 דאבא, בנה״י ניתנין דאמא, י־ב״ן דמ״ה החסדים

חסדים בערד גבורות, דאמא, חסדים ינעשו
 תוך כולו תחלה נכנם זה יכל כנודע. דאבא,
הדא.

 מאיר היה שלו, האחור דרך ואחי׳ב,
 שבנצח מד,מוחין הארה, אז לר, ונותן לנוקבא,

 ב״ן בחינת הם כולם אשר דאימא, יסוד וזוד
 בלבד, (ב) שלה את לה ונותן ושלה, ע) שלו
 הארת לה נותן וגם דב״ן, דב״ן הגבויות שהם

דב׳׳ן. פ) דמ״ה הגבורות
נה״ידאר׳א, מסתלקין הנסירה, בעת ואח״כ

בין דאבא, בין *חסדים, (ג) חכמד, בחי׳ וב׳

ש מ ש ה
משלה. הארד, כצ״ל נ״ב, (ב) משער ופ׳׳ג מ׳׳ב, פ״ד י״ד בשער עיין (א)

דב״ן, ומ״ה דמ״ה, מ״ה שהם נ״ב, (ג) משער י׳ ופרק י״ט, משער ופ״ז ופ״ו י״ז,
דאבא. בנה׳׳י הנתונים זה.

מקימות ומראה הגהות
ג׳. פרק נצוצין רפ״ח שער עי׳ ע) בוזלמוד נתבאר אח׳׳ב ואמנם ד״ה עד מכאן ם)

(ה׳׳ו). דמ״ה דב״ן נ׳׳א ם) ק״ו. אות עד ק' אות סן ם׳ חלק 0ע*
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 ז״א. ראש על סקיף אור בסוד נשארין דאפז^
ץ (ד) וגבורות, הבינות שהם והשאר ס ע  נ

 כי אליו. שוה האחור, בכל וגגדלת בנוקבא,
 כבתחלה, לבד הארתן ולא עצמן, הם נוטלת אז

 מתחלה כי שבה. צ) היסוד בחי׳ נעשה ואז
 נעשה לא ז״א. ע״י לה הנמשכת לבד הארה ע״י
 [ועתה] (ואח״ב) [שבה] המלכות, בחי׳ רק בה

 כנזכר וירושלים, צית והם שבה. היסוד נעשה
במ״א. ק)

 (ה) לחוםד» אר׳א אור.ן מעלים ואח״ב
 אין ועדיין נסירה, אחר דילהון, עילאה בהיכל

 סב״ם, שם ומזדווגים דאב״א, אורות רק בהם
 רק אינן הם שגם דאמא, החסדים בה ונותן
 אלא ש) עצמו, מבתי׳ דב״ן מ״ה ר) ה״ג,

 אלו ואז חסדי* נקרא של* הגבורות שבערר
 כי בגוו* דשדי (ו) ת) רוחא נקרא החסדים

שלה, הכלי אמנם ממש. זווג בסוד הוא אז

 חלק* של ה״ג א) הם והמ״ן שלה. היסוד הוא
 עצמה ה״ג אלו אד כנ״ל• הנסירה בעת שלוקחת

 בי בגוויה. דשביק דילי* רוחא בקרא שלו,
 נסש, נקרא בה, בחנתן אך חח, סוד ד׳א הנה

 ולהיותו בת. ולא בן נקרא ולכן נסש* בצאת
 דשדי רוחא רק גמור, זווג אינו אב״* בסוד

 עד הבירוח* כל להעלות שורש והוא בגווה,
 הוא כי לכול* שורש והוא המשיח, ימות

 בירוח כל מתבררין וע״י דב״ן, הראשון השורש
זו״ן. של המלכים

 בחי׳ באים ואז פב״ם, חוזרים אח״כ ואמנם
 מלובשין ויש״ס, שבתבונה דבינה הפנים אורות

 האר* בסוד לה נותן ואז ממש, בפנימיותן
 ה״ג ממש. זווג ובסוד דב״ן. שלה ה״ג בחי׳
 הן וכולם כנ״ל, דאימא חסדים הנקרא שלו,

ב״ן. מן
הם פירושים וב׳ שני, בדרר נ״ל עוד (ז)

השמש
 שהם נ״ב, ע״ב) קכ״ד דף תו״ח (עיין (ד)

 בנה״י המתלבשים דב״ן, וב״ן דמ״ה ב״ן
 נכנסים לבד, דאימא נה״י כי ונמצא דאימא,
 הפורים, בדרושי ועיין הנסירה. בעת בנוקבא
 נכנסין דאו״א שנה״י שכתב מקומות, ובכמה
 מ״ש כי ואפשר, וצ״ע. הנסירה, בעת בנוק׳
 דקזניהם, והגבורות הבינות היינו דאו״א, נה״י
 מלובשים, נכנסים אינם אמנם החילוף, קודם

 הוא, הענין שזה ואפשר לבד. דאימא בנה״י רק
 יעקב זווג לצורך בזדן, המוחין כשנכנסים

 אבל החול. בתפילת כמו לאה, או ורחל,
 בשבתות כמו הגחלים חו״ן הוא כשהזווג

 שגם rצר אז שעות, הכ״ד בכללות או ויו״ט.
וכדלק^. בה יכנסו דאבא הנה״י

בחי׳ עושין אנו אץ למה וא״ת. נ״ב, (ה)
 אחר באהב* בתיבת ה,Tבעם יום בכל זאת

 בחי׳ נעשית שכבר לימר, יש כנודע. הנסירה
כי צ״ע, שעחין אלא המיטה. של בק״ש זאת

 המיט* ע״ב) קנ״ד דף תו״ח (עיין של בק״ש
 בבחי׳ נתקן והוא דמ״ן, הכלי בחי׳ רק נתקן לא

 בחי׳ הוא בכאן הנזכר זו ובחי׳ דו״ק, גדלות
 מבחי׳ נתקן והוא הנזכר, הכלי שבתיד הרוחא
 ד״ל, חשסו״ת. דבינה מאחור גמור גדלות

 דנוקבא ומחא כלי נתקן המיטה של שבק״ש
 בחצות שנסירתה שעות, rהכ דכל הכוללת,

 דפרטות נוק׳ אבל אסים. בנפילת וזווגה הליל*
 ומחא כלי לה לעשות צמד תפיל* דכל

הגפיר* אחר בעמידה

* (ו)  הכ״ד דכל הכוללת נוקבא היא נ״
 נוקבא אבל הליל* בחצות שנסירתה שעות,

 כלי לח לעשות צריך חסיל* דכל דסרטיות
ה. הנסירה אחר ורוחא ^ ע ב

חג הנה (ז)  כלול כ״א רש״ם, אבא כי נו
 כלולה אחד כל ותבונד» ואמא דמ״* וב״ן ממ״ה
דסדה, וב״ן סמ״ה כלול וז״א דב׳׳ן. ומב״ן מנדה

מנ:ומווו ומדאה הגהות
(זדו). עצמו דא מוסיף ג׳׳א ש) י׳. דרוש ומ״ן מ-ד שער עי׳ צ)
ב׳. פרק nrosi שער עי׳ ח) הכוונות ובשער פ׳׳* הצלם דרושי שעד די׳ ק)

(זד* הדג נ״א א) (כת״י). מ״ה ל׳׳ג ג״א ר) יוב׳׳ס. נעלת דרוש



ט׳ פרי, הגלוחין שער כ׳ שער ז״א היכל ה׳ היכלרצח

 אלא בנוקבא, א די להזדווג א״א הנה כי אמת.
 לא, ואם כמיהו, לגמרי בשוה שוה בהיותה

 ברחל, יעקב או בלאה, ז״א זווג הוא הזווג אז
 אחור, בסוד בהיותה והנה בלאה, יעקב או

 דב׳ין הגבורות בחי׳ בה האיר אז אליו, בשרה
 נעלמים כולם דב״ן, דמי׳ה הגבורות אך דב״ן,
 צריך לכן כנודע, הסתום, דאבא יסוד תוך

 הנסירה, בעת ממש בתוכה יינתנו משם, שיצאו
 אפשר ואי דאבא. נה׳יי בה להנתן חוזרין ואז

 דאמא, נה״י ג״כ בה יכנסי לא אם שיקבלם,
 דמ״ה גבורות היא מקבלת ואז בתוכה, ויתלבשו

 ב׳ בא עתה יהדי דאבא. שביסוד (דב״ן)
 אבא, הגבורות וא׳ אמא דגבורות א׳ מנצפ״ך,

במ׳יא. כנזכר
כמוהו, גדייה לא אם פב״פ, בחזירתם אח״כ

תחלה קבלה והיא ורחל, יעקב זווג הוא אז

 ואח״כ מז״א. מסך דרך דב״ן, דמ״ה גבורות
זווג. בסוד דמ״ה, דמ״ה חסדים לה נותן

פב״פ, לגמרי הז״א כמו כשנגדלת אמנם
 וג״כ (דב״ן) דמ״ה, (דב״ן) החסדים לוקחת אז

 יש ז״א כי במ״א כנזכר דמ״ה, דמ״ה החסדים
לבד. אבא ויעקב או״א, לו

 החו״ג איך תבין, הנ״ל זה מן והנה
 הם וכולם ב״ן, בחי' הם כולם דאמא, שבנה״י
 כולם כי כפולות, מנצפ״ך הם ולכן גבורות.
 טוהר דם ה׳ שבאשה, דמים י׳ והם גבורות,

 יונקים ומהם מהגבורות, טמא דם וה׳ כהחסדים,
 דנוקבא, גבורות הם יען הטמאים, הקליפות

 בחי׳ יש כי אפשר, גם הקליפות. אחיזת ששם
 דב״ן וה״ג טוהר. דם דמ״ה, ה״ג והם אחרת,

טמא. דם

ש שמ ה
 בימינו, דמי׳ה וב״ן מ״ה דב״ן. ומב״ן וממ״ה
 פנים דאי׳א דיסוד הימני וחצי לנצח מלביש
 לצד דמ״ה וביין הפנים, לצד דמ״ה מ״ה ואחור,
 להוד מ^ביש לשמאלו, דב׳ין וב״ן ומ״ה האחור.

 דב״ן מי׳ה פו״א, דא״א, דיסוד השמאל וחצי
 דז״א ונוקבא אחור. לצד דב״ן וב״ן פנים, לצד

 דב״ן. וב״ן וממ״ה דמ״ה, וב״ן ממ״ה כלולה,
 לא״א ז״א התלבשות כסדר לז״א, מלבשת והיא
 אבא לז״א, מוחין לתת או״א וכשמזדווגים כנ״ל,

 ד׳ מזרעת ואימא מ״ה. משם מוחין ד׳ מזריע
 ומתלבשים מתחלפין, ואח״ב ב״ן. משם מוחין
 שהם דב״ן, וחכמה דמ״ה חכמה זה, באופן

 והם דאבא, והוד בנצח דב״ן, ומ״ה דמ״ה מ״ה
 דב״ן, ובינה דמ״ה בינה דאבא. דצלם חו״ב
 דאימא, והוד בנצח דב״ן, וב״ן דמ״ה ב״ן שהם
 וחסדים דמ״ה, וחסדים דאימא. בצלם חו״ב והם

 חו״ג והם דבי׳ן, ומ״ה דמ״ה מ״ה והם דב״ן,
 דב״ן, וגבורות דמ״ה, וגבורות דאבא. דצלם
 דצלם חו״ג הם דב״ן, וב״ן דמ״ה, ב״ן שהם

 בחכמה דאבא, נצח בז״א, מתלבש אח״כ דאימא.
 שלו, הוד בשמאלו, וכנגדו בימין. לפנים דמ״ה

 דב׳ הימניים חצאי בשני והיסוד דב״ן. בחכמה
 דאבא. צלם נגד הפנים, לצד זב״ן דמ״ה דעות

בבינה שלה נצח דאימא, צלם מתלבש ומאחוריו

 בשני ויסוד, דב״ן, בבינה שלה והוד דמ״ה,
 כל הרי וב״ן דמ״ה דדעות השמאליים חצאי

 דב״ן, המוחין וכל דמ״ה. בכלים דמ׳יה׳ המוחין
 ולחבר לקשר כדי החילוף, וטעם דב׳ין. בכי'ים
 דאבא, נ״ה ע״י דב״ן, חכמה עם דמ״ה חכמה
 ע״י דב״ן, ובינה דמ״ה ובינה אר׳א. דוגמת

 עם חסדים וכן ישסו״ת. דוגמת דאימא, נ״ה
 חזרו עתה והרי גבורות. עם וגבורות רסדים,

 קודם או״א דוגמת דז״א, וב״ן מ״ה התלבשות
 גורם הזה, והחיבור והקשר מהחסרים החילוף,

 יוצא ואז דב״ן, פרטי עם דמ״ה, פרטי זווג
 שהם הגבורות, וב׳ והבינות, המלכיות, הארת

 מעט להגדיל אחור, מצד דב״ן וב״ן דמ״ה ב״ן
 פי׳ כפי או וב״ן. מ״ה מלכות ב' אחורי את

 להגדיל שמאל, שמצד וב״ן מ״ה שהם הב׳,
 כך ואחר דביין. דמלכות ופנים אחור את כעט

 דבינות המוחין ובאין המיחין, מסתלקים
 שלפי מתחילה, בה האירו אשר אותם וגבירות,

 הב׳, פי׳ ולפי דאימא. נה״י כל הוא הא׳, פי׳
 יסוד וחצי והוד דאבא, יסוד וחצי הוד הוא

 (א״ה אותה. ומגדלים בה, ומתפשטים דאימא,
 ודוק פ״א, זו״ן פרצופי שער ל׳׳א שער עיין

 ע״כ. זלה״ה, מורינו כתב אשר ככל שם, היטב
ט״ז). שאלה ע״ד ח׳ דף דב״ש ועיין



רצטי׳ ט׳ טרי! חסזחין טזער כ׳ «ער ז״א היכל ה׳ היכל

 אחור לוקחים הם דוזול, לחש בעמידת והנד•
 הם ובחזרה ותבונד- ייש״ס דאמא ופנים

 pול דישסדת. דחכמה ופנים אחור לוקחים
 שר.וא אלא ורחל. ליעקב אלא זווג, אין עדיין

 בר״ח אך כנודע. דז״א, בחג׳׳ת גבוה במקום
 דיש״ס דכתר ופנים אחור לוקחים הם במוסף,
 כנ״ל, ברחל ז״א להזדווג יכולין ואז ותבונה,

בקומתן. שוים בד!יותן רק מזדווגים אלו שאין

 עקיבא רבי כי ב) במ״א, מ״ש תבין ובזה
 דאבא. הנה״י מד.וד) (נ״א מן נשמתו לבוש
 נשמתו ואמנם שמאלי. צד שהוא גבורות, מצד
 נקרא ר״ע הרי כי אמא. מן שהוא מקין, הוא

 החסדים• עם נשמתו גבורת נתבסם כי חסיד,
 גבורות תחלה היו וד.הסד'ם ביהוד. ברדתם

 וניתנו נתחלפו, כך שאחר אלא כנ״ל. דאבא
 הגבורות, מצד מאבא, משם לבושו לכן באמא.

 הגבורה איר נתבאר, וכבר שבו. שמאל מצד
 שבחסד. החסד במקום ביסוד, נכנסת דד.וד
 לבושו נעשד• הגבותו^ מד.וד שנשמתו ר״ע לכן

 משם כי אבא• מצד והיה שבהסדים, מחסד
שרשם.

י סרק

 או״א ענין נבאר זד•״ כל שתבץ וכדי ג)
 שבו• מבינד• נדה. משם לוקה אבא הנה היס^
 ואמא• זו. דבינד• ם»תת שבי׳ וד,חכמד» הכתר

 הכתר שגם ואפשר דנדד» דבינד• בינר• לוקחת
 שכפי אלא לו^ וחציו לו. חצ^ לחצאין, נחלק

 כי נהורין, בש״ע הקן, שלוח מדרוש דנראה
 נראד•• א״כ באבא, ד) וגניז טמיר שלר• כתר
 וגניז טמיר נקרא ולכך אבא, לקחו הכתר שכל
 דנדד^ דבעה ו״ק לקח דש״ס, מינונ יתיר
 רתבתד״ שבו. ז״א הוא יש״ס, נקרא ולכן

התבונד• נקרא לכן דמ״ד- דבינד• מלכות ווקחת

ה) דמ״ג. בתיקונים כנזכר תבונה, נפש מלכות,
 ורחל וישראל מתפרשין. לא שאו״א וכשם
 בחיבור נרמזין או״א כן לזינעין, מתפרשין

 שהם לפי כנודע. שבהוי״ה, ראשונה בי׳ גדול,
 עם דמ״ה, דבינד• ו״ק אך דמ״ד- דבינד• חר׳ב

 הם ותבונה יש״ס שחם דמ״ד•, דבינה מלכות
 גדול חיבור מחוברים כ״כ ואינן לזדן, דומץ

או״ז^ כמו

דב״ן, דחכמר. דק אבא לקח מב״ן. ואמנם
 שלו. הנקבה לצורך עתיק. לקחם ג״ר. הרי כי

 נרמז ולכן יש״ם. לקח דב״ן, דחכמה ומלכות
 דר.וי״ה, ראשונה בה׳ נקבה. בסוד הוא גם

כנודע.

 כח״ב שד.ם הד׳ר דב״ן, מבינד• ואמנם
 דב״ן. דבינד• קצוות ה׳ ואז עתיק. לקחם חסד.
 ומלכות אמא. לקחן נה״י, תפארת גבורר• שהם

 יש אבא כי נמצא, תבונר.. לקחה דב״ן, דבינה
 ויש״ס וב״ן• מ״ר• לה יש ואמא וב״ן• מ״ה לו

 ועתיק, א״א אד וב״ו• מ״ה ותבונה וב״ן, מ״ד•
 ור,נקבות לבדו, מ״ד• לקחו הזכרים רק ,p אינם
 או א׳. בפרצוף מחוברים הם לכן לבדם, ב״ן

 שכל מוכרח נפרדין, ונקבה זכר שהם באדא.
 לגמרי. יתפרדו שלא כדי וב״ן. מ״ד• p יד,יה א׳

בבינוי והכם בהכמד•. הכן וז׳ס

א כי בזדן, וכעד׳ז ק לו יש ד דב״ן, ד
 דמ״ד״ מלכות בד• יש ונוקבא urדמ ודק

 חו״ג, בו יש בז״א כי נמצא דב״ן. ומלכות
̂ם בנוקבא. וכן וב׳ן. מ״ה שד

כפולים, שלו מותח שלוקח ז״א, ואמנם
 דמ׳׳ה, החסדים 0 אז היו אמא, ומצד אבא מצד

 וגבורות דמ״ד״ וגבוחת באבא. דב״ן. וחסדים
 נתחלפו. בדא, בהכנסם ואוד׳כ באמא. דב״ן,

ץ, החסדים ואז  דב״ן, הגבורות עם נשתתפו דנ
דמ״דא חסדים עם דמ״ד•, וגבורות דאמזב בנה״י

סםדטויו ומראה הגהות
 (כת״י). ואבא בנתר נ״א ד) הבוונו׳ ובשער נ״ו הקדמה הגלגיייס בשער 0

א׳. פרק עתיק ושער ה׳ פרק אנ״ד שער עי׳ ה) בעופר. ל״ג ובדרוש התפילמ. פדרושי ר דרוש
ד פיק אדא ושער פ׳ פרק לעיל זר׳ ו) וד חלק זדס בתלפוד נתבאר זה פרק ג)
r «  p ף. א׳ פרק אנ״ד ושער פ״ג דא ושער זדו. אות עד ע״א



י״א י׳ ר?6 חמוחיו שער כ׳ שער ז״א היכל ה׳ היכלש

 כולם דאניא, מוחין נמצא דאבא. בנה״י גשתתפו
(א) ז) דמ״ה, בולם ודאבא׳ דכ״ן.

 כתר כי ח) במ״א, מ״ש תבין, הנ״ל ומן
 כתר כי נקודות. ד,ם וט״ס טעמים. הם דאבא
 כתר וכל כנ״ל, דמ״ה דבינה כתר הוא שבו,

 זה וזכור טעמים. הוא וספירה, ספירה שבכל
 הם ספירה, אותו של תחתונות וט״כ היטב.

 שמציאנו, השינוים מאותן לבד דמ״ה, נקודות
 ולפעמים אהי״ה היא בינה כי נאמר, לפעמים כי

 כי לישבו, אפשר הנ״ל ועם ס״ג. שהוא נאמר
 זה או שבה. במ״ה הוא וזה בב״ן, הוא זה

 (נ״א וזה בג״ר, זה או בתבונה. וזה באמא,
כג״ת. בז״ת)

 הוא שאהי״ה נראה יותר כי ותשכח, ודוק
 הרי כי ב״ן. בחלק הוא ס״ג אך מ״ה, בחלק

 שהם כנודע הנקודות, שהם מס״ג, שרשו ב״ן
שמתו. המלכים
 או חכמה, הוא אבא, כל איך תבין, גם

לעולם אך דמ״ה. ׳־בינה חכמה או דב״ן, הכמה
או דמ״ה, דבינה בינה או בינה, היא אמא,
 ב״ן, עם מ״ה להתקשר יכול ולכן דב״ן. בינה

 וזה חכמה, הם שכולם באמא, בין באבא בין
 נוקבא, צד נעשה דב״ן, שחכמה אלא באבא,
 באמא, בינות הם כולם או דמ״ה. דבינה לחכמה

 לבינה זכר צד נעשית דמ״ה, דבינה שבינה אלא
דב״ן.

יא פרק

כבר הנד, ואחור, פנים לענין ונחזור ט)
יש כי השמות, ומעלת המדרגות, סדר ידעת

 הפנים כי דלמסה, מד,פנים גדולים אחוריים
 אך שלהם, דכתר מאחוריים גדולים דכתר,

 דחכמד,. מהפנים גדולים שלהם, האחוריים
הי״ס. בכל ודעד״ז

 ג׳ פנימיות שעולין אומרים, כשאנו וא״כ,
 כי עד״ז: הוא אמצעיות, ג׳ במקום תחתוניות,

 וד.וא ימין, קו דרך עלה דנצח, פנימיות הנה
 פנימיות הוא דחסד, וחיצוניות דחסד, חיצוניות

 ואמנם זה. והבן אחיריים, שהוא אע״פ אליו,
 ונעשה ימין, קו דרך עולד, דחסד, פנימיות
 פנימית הוא דחכמר. וחיצוניות לחכמד״ חיצוניות

 אין עד למדרגה, ממדרגה עלו ועד״ז אליו.
 כי שמאלי. בקו וכן אמצעי. בקו וכעד״ז קץ

 וזכור י) שלו, בקו א׳ כל אלא לעלות, א״א
זה. גב

 שהיותר הרבה, שמות שתמצא תבין, ובזה
 וד.חיצוניות ורבוע, אחוריים בסוד הם פנימיות,

 כמו כפשוטו, אלא רבוע, בלי פנים. בסוד הוא
 שיש כלים הג׳ כשמות הרבה, מזה שתמצא

 הפנימיות, אותו כי וד,ענ־ן, ולנוקבא. כ) לי״א
 אחורים, שהם עם ובכאן, עליונים. אחוריים הם

 של הפנים אך פנים. בחי' פד, להיות מספיקין
 כשהאחוריים אמנם, בערכם. אחוריים הם פה,
 א', שבשם שלהם, עצמם הפנים מאותן הם

 מד.פנים, גרועים שאחוריים ודאי אז א׳, ובחי׳
חיצוניות. הם ואחיריים פנימיות, הם והפנים

 עצמן הפנים ותבונה, יש״ס איך תבין, ובזה
 רבוע הם כי דאר׳א, אחוריים בחי׳ הם שלהם,
 בחי׳ ותבונה יש״ס אל וד,ם ותקמ״ד, קפ״ד
 שיהיו אפשר שלהם, ואחוריים ממש. פנים

אע״פ כי והטעם ייבוע, בלי פשוטים שמות

ה ה הג
קין כי נמצא, וב״ן. ממ״ד, הם דאמא, דחו״ג קין בענין כנ״ל, לתרץ אפשר ובזה (א)

דמ״ד,. מחטז־ים והבל דב״ן, מגבורות הוא נה״י בז״א כשנכנסים המנין, זר,ו כי והבל,
 חיים. כנלע״ד בו נכנסו לא אדה־׳ר, בחטא שם אך דאו״א.

נמצא חליפין. אין ואז לבד, דאמא מוחין רק

מקומות ומראח הגהות
דצלם סותין ושער ם סרק או״א שער עי' י) כ״ב• דף בראשית הפסוקים שער עי׳ ז)
ז׳. סרק ד׳. סרק טנת״א שער ה)
וג׳. ב׳ סרק השמות שער עי׳ כ) ז׳. סרק או״א שער עי׳ ט)
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 אחוריים מרן• אחוריים נקרא רבוע. שאינם
ל) פנינ^ לבחי׳ להם שמססיקין העליונים.
 כתרים ר או מלכיוו^ ר ז״א היה תחלה

v היה ולכן ו״ק. של מ) rn. בחינה א׳ כל כי 
 נכלל העיבור וע״י בזו. כלולה זו ואין בפ״ע.

 ר בכל תג״ו^ נ) ונתגלו (בהם) בזר- זה
 א׳ כל ו״ק. תעשו נקורותיהן. סר תחתתות

 דד׳ק ובסותת רו״ק) ו״ק (ז״א. בחי׳ מללת
מי׳. כלול א׳ כל ו״ק, נשלמו דגדלות.

 הג״ר כל לו באו דג״ר. במוחין ואח״ב
 מקיף [בטור] לו באו אז מי׳. כלול א׳ כל שבו.
ל׳ .rג של ג״ת היו צ׳ פי רצלם. ם) דל״מ  ו
ת ג׳ הם דצלם. עיו מ  הם רצלם. ום׳ ג״ר. של א

ו״ק. של זתג יש שלת תבין ובזה ג״ר. של ד״ר
 והוא גוף. והוא כלים. בו יש 4הז״ז והנה
 תיכמ• חיצמ, בחי׳: לג׳ ונחלק חיצונית^

 וב׳ ראשון. בעיבור נעשה והחיצמ ופנימי.
 ב׳ בעיבור והפנימי. התיכמ. שהוא ביניקר..
 בעוביו יש איברים. מרמ״ח אבר ובכל דגרלות

ר במ סוף. תון•, ראש. אלו בחי׳ ג׳  לברו, מו
 בעצמות בץ לבח. בגיז־מ בין לבת. בבשר בין

 לפנים זה כלים. ג׳ בו יש מהם. א׳ בכל לבדן.
 רעור. א׳ עובי הוא שלשתן. והתחברות מזר-

בהת וכיוצא הבשר, של או
 בתוכם שישרה צריו מאלו, כלי בכל אמנם

 נקראו כללות וררך אותן, המחיה פנימי, אור
ת אלו ח  פרטית רח• אמנם כלים. נשמח האו

 נטש תגמתן: אחתת בחי׳ ג׳ הת גם נחלקים
ר  ונשמה חתיכת. נגר ורוח החיצת. כלי טג
ר  בהת מתלבשת בהיותן אמנם הפנימי. טג

 ולבושים אמצעי, ע״י בתוכם. מתלבשין הם
ת אדא שנותנת החלק, בחי׳ והם אחרים,  עצ
 אותן והנה מהם. הנולרים בבנים גופם, מבחי׳

ראו*א גופא מצר בז״ת הנמשכיט הלבושין

ע שגם וראי עצמן.  גם כי הנ״ל, בחי׳ ג׳ ז
 כלים לג׳ נחלק ראמת w ראבת גיפא
הנ״ל.

 יהיו ראמת או ראבא שהכלי וראי, אמנם
 הכלים דהת עצמו. ת״א הכלים p זכים תחר
ת אל חיצונתת בבחי׳ רז״א מי טי  הכלים שוע ה

 ראדת הכלים כי נםצת ראמא. או ראבת
. ג׳ רז״ת הכלים תון־ מתלבשת  לבוש כיצר, ט׳

 החיצון בלי חת* יתלבש ראמת החיצת וכלי
ת  כלי תוד יתלבש ראמת אמצעי וכלי ח״

מי וכלי רז׳׳א. אמצעי  תוד מתלבש ראמת הטי
מי כלי  ראבת כלים ג׳ יתלבשו ואח״כ רז״א. טי
הנ״ל. ע״ר ראמא, כלים ג׳ חוך ג״כ

ע יש אלו, כלים כי ורע,  חיצונתת בחי׳ בז
 כי כלית לג׳ נחלק מזע א׳ וכל ופנימיות
ע החיצונית  גם ט״ל. החיצונתח כלים ג׳ ז

ת מי  והם פנימיות פליט לג׳ נחלק הכלית טי
כנודזג ח״א מוזית הנקרא

 שהם סחד׳ת רק אינו מות כל כי ונורע,
ט מוחין p נמשכת אלו, מוחין וא״כ או״ת  עצ

 אלא בז״א, אלו מיחת נמשכו לא ולכך דאו״ת
 .pעצ ראו״א כלים ג׳ תון• מלובשים בהתתן

 בהם יש נדץ, של הלבושים גם כי נמצת א״כ
 בחי׳, לב׳ נחלק א׳ וכל וחיצוניות פנימתח

ע: ת המזחת, בחי׳ ת ט ח ק  שהם המוחת, ו
.pעצ ראו״א הכלים

 כולת הכלים בחי׳ כל כי עתר- נמצא
ת אפי׳ ט ח ק תrח נקרא הטחין, ואפילו ה ת  ונ

ת ור.אורוח ת נקראו נר״ן, שהם מל טו פני
 נקראו שמלם עצט, הכלים כך ואחר
 pעצ הכלים ג׳ כי נחלקים, הם גם חיצוניות

 ראמת והכלים הכלית חיצוניות נקרא רז׳׳ת
 נקרא שבתוכת הטחין וכן הקרומות שהם

ת טו ת ואח״כ הכלית טי טו הוא גם הכלית טי

סי,ומות ומראה הגהות
הנחי׳ ג׳ נתבאר הגד, כתוב נת׳י בספר ל)

 גתטית מתי אדום אוץ מלבי נקרא שהם הרק של
 אצלמו מבואר והוא א׳ בהי׳ עוד נבאר ועתה

 אל מוחץ יש העיבור בזט גם ני מקומות בהרבה
 אלקיס. שטת בהי׳ שהם אלא va שהם ד׳א

לאויות כלים בין שיש ההפוד ערד עם־׳י מ)

 מלביות נקראות האודות שבערד הסטרות בעשר
בתרים נקראות הבלים ובציד

 סדי (גהם) וסוגלו וצ״ל באן חסר נ״ב ג)
 א׳ בכל הג*ת נתגלו וביניקר, תהטנות ר בבל
 (ודו). כר מר תתגדל וא׳

(בודי). דלטד ג״א ם)



י״כ פר? המזחין שער כ׳ שער ז׳׳א היכל ה׳ היכלשב

 קרומות, שהם דאימא כלים כי לב׳, נחלק
פנימיות. נקרא והמוחין חיצוניות, נקרא

 עצמן כלים ג׳ כי כך, הוא כלל דרך אמנם
 העולמות, נעשו ומהם חיצוניות, נקרא דז״א,

 נעשו נר״ן׳ שהם דז״א, ומהאורות והמלאכים.
 דאמא, כלים ומהג׳ פנימיות, ונקרא הנשמות,

 הלבושין נעשו שבתוכם, מוחין מיני ומהג׳
 ודאי כי וד.ענין, הפנימית. הנשמה של דנר״ן

 כלים אך דאמא, מכלים גדולים דז״א, שהנשמות
דז״א. מכלים גדולים יותר הם דאמא

יב פרק

 נעשה העיבור, בזמן כי העולה, כלל ע)
 וזה איברים, מרמ״ח כלול דז״א, החיצון כלי
 מלכים מז' או״א, ביררו אשר הבירורים, מן

 דאו״א, חיצון כלי נתלבש זה כלי ובתוך שמתו.
 ידם על אשר ונוקבא, דכורא הטפות סוד שהם

 כלי וזה הנפש. של הלבוש צורת מצטייר
 מוחין ג׳ קרומות בחי׳ הוא דאמא, החיצון

דעיבור.
 מוחין ג׳ מתלבשין האלו, הקרומות ובתוך

 האלו, המוחין ובתוך אמא. מצד דעיבור,
 כן גם והוא דאבא, החיצון לבוש מתלבשין

 ובתוך אבא. מצד המוחין ובתיכו קרומות, בחי׳
 דנה״י החיצון כלי בתוכה, מתלבשין אלו, בחי׳

 מוחין ובתוכה קרומות, ג׳ פ) הם גם דא״א,
 נפש מתלבש אלו׳ בחי׳ כל ובתוך א״א. מצד

דז״א.
נרנח׳׳י. הם: מינים ה׳ כי נודע, ואמנם

 הנפש אין כי ונמצא, מכולם. כלול א׳ וכל
 והוא הנ״ל, חלקים ה׳ בה היות עד לו, נגמרת

 קודם אמנם א״א. דמצד המוחין שנגמרו עד
 בו היה כבר אז דז״א, החיצון כלי שנעשה

 הבל שהוא דנפש, נפש בחי׳ העיבור, םTק
 דז״א, החיצון כלי כשנעשה ובעיבור דגרמי,

 כלי בו וכשנתלבש דנפש. רוח בו נכנם אז
 נשמת בו נכנס המוחין, שהם דאמא, החיצון

דאבא, מוח החיצון כלי בו וכשנתלבש נפש.

 מוחין כלי בו וכשנתלבש דנפש. חיה בו נכנם
דנפש. יחידה נכנם דא״א׳

 הוא וגם הרוח, בו נכנם ביניקה, אח״כ
 בו נכנם כשנולד, תכף כי מדרגות. (מ,׳)
 כלי היניקה, בשני כשיגמר אח״כ דרוח- נפש

 וכשנכנס דרוח. רוח בו נכנס דז״א, אמצעי
 דיניקה המוחין עם דאמא, אמצעי לבוש בו

 וכשנכנס רוח. נשמת בו נכנם אז אמא, שמצד
 עם הקרומות, שהם דאבא, אמצעי לבוש בו

 שברוח. חיה בו נכנס אז אבא, שמצד המוחין
 דא״א, דנה״י אמצעי לבוש כלי בו, וכשנכנס

 אז א״א, שמצד המוחין יבו הקרומות, שהוא
לגמרי. הרוח נשלם יהרי דריח, יחידה בו נכנס

 בו נכנסת אז דגדלות, ב׳ בעיבור אח״כ
 תכף כי מדרגות; ע״י הוא גם דז״א, הנשמה

 בעיבור כשנגמר ואח״כ שבנשמה. נפש בו נכנם
 דנשמה. הרוח בו נכנם דז״א, הפנימי כלי זה

 שהוא דאמא, הפנימי הכלי בו וכשנכנס
 בו נכנם דגדלות, דאמא המוחין עם הקרומות,

 דאבא, פנימי כלי בו וכשנכנס דנשמה. נשמה
 דגדלות, דאבא המוחין עם הקרומות שהוא
 פנימי כלי בו וכשנכנס דנשמה. חיה בו נכנס

 דא״א, ומוחין הקרומות שהוא דא״א׳ דנה״י
 נשמת בו נשלם והרי דנשמה, יחידה בו נכנם
כולה, ז״א

ג׳ רק ז״א, לקח לא עתה עד כי ודע,
 בינה נקראו שניהן אשר ותבונה, דיש״ס כלים
 ראשונה ה׳ שהיא בבינה, וחכם בסוד לבד,

נשמח רק אינו לכן אצלינו, כנודע שבשם,
בינה. נגד שהוא

 אחרים, כלים ג׳ לקחת ז״א חוזר אח״כ, אך
 בסוד לבד, חכמה בסוד ששניהם עלאין, דאו״א

 סוד והם שבשם. ראשונה י׳ והוא בחכמה, הבן
 בכוונת הנזכר שניים, וגדלות ויניקה עיבור

וטעם שם. כנזכר חג״ת, נקרא ואז פסח, ליל
לבד, נה״י חג״ת הם, שרשם או״א כי הדבר,

 נמצא, זה. והבן עתיק, לקחם דאו״א, חב״ד כי
אדא וכל נה״י. נקרא ותבונה יש״ס כל כי

חג״ר- נקרא

מל,ומורו ומראה הגהות
(כת״י). ג׳ ל״ג ג״א פ)ק׳. אות עד ז״ב אות סן י״א חלק ע״ס בתלמוד עי׳ ע)



״נ פרה חמומין «ער כ׳ פוער ז״א היכל ה׳ וזיכל  י
א׳ פרה הסוחין לידת שער כ״א שער

שג

 ולכן שלהם׳ כלים ז״א לוקח עתה והנה
 א׳״ כלל דע כי והוא, ת״א, חיה בחי׳ גם לקח

 נגד לבד כלים ג׳ רק בז׳׳א׳ להיות א״א כי
, חיה כנגד אן־ נר״ן, ד. ^  כי כלים. יש לא ו

 לא לעולם ולכן מקיף. בסוד מגולין נשארים
 הלבושים שבתוד אלא בז״א. כלים ג׳ רק יש

 זה. חוו זד. אלו. מתלבשים הראשונים. וכלים
 כנ״ל. הנשמה בו אשר ת״א, הפנימי כלי כי

כמ״ש. היחמיד. וכן חיה, גם מתלבש שם

 עם עלאד» דאמא החיצת כלי כי והעגין,
 דתבונה. דמוחין הפנימי בכלי מתלבשין המוחין,

 דאמא. האמצעי וכלי דחיי.. נפש מתלבש ושם
 הפנימי וכלי דהיה. רוח בתוכם ושם המוחין, עם

 דהיד^ נשמה בתוכם ושם המוחין, עם דאמא,
 בתוכה ושם דאבא. המוחץ עם הפנימי וכלי צ)

 שם אשר דא״א. דחג״ת כלים וכן חזיה. חיד.
 הTיח ובתוכם כלים. ג׳ בהם גם עלאין. או״א
דחיה.

 קמר. ושם עצמו, בא״א עולד. כר אחר
 לגמרי. ז״א נשלם אז האמיתית. עצמה הTיח

 ממקומם. נפלו העולמות כי כמ״ש׳ והסוד
 א׳א. שעתה במקום הוא בראשץ. ז״א ומקום
זה. והבן

החמישי שער

 פרקים לג׳ ויתהלק המוחין תTל שער

מ״ת א פרק

 המוחץ התלבשות ענץ עתה ונבאר ק)
 שנשארו דאמא. דנה״י הכלים בתיד ח״א,

 יהיו שאח״כ כדי כנ״ל, הלידה בעת ריקנים
 אמא בחי׳ תחילה ונבאר ז״א. בתור מתפשטין

לה נר.״י מבלי חסירד. שתשאר שא״א כעצמה.

 זה. באופן כן שנשארת נאמר אם כי לעצמד״
T ,Tr. מתפשסין שלה, נד.״י שהם ג״ת 

 לפי א״א, זה תמיד. ז״א תץ־ ומחלבשץ
 ורירי אבא. עם להזמוג לה א״א כד שבד״יותה

 לעלמץ. פסיק ולא תחר, אדא זווג כי נודע
 אחחם לה,נה״י שיתהוו מוכרח הוא זו, ולסיבד.
 האודות כי הכלים. בבחי׳ עצמד., לצורד הדשים
 ולא בעצמה. בד. שנתעלו ביארנו כבר שלהם

 בכל שלימה אמא תהיה ואז בז״א, נתלבשו
 להזדווג ותוכל כולה, מז״א למעלה ותדייה י״ם,
אבוב עם

 אחרים נח״י לד. להיות הדיתחדשות אמנם
 בהי׳ כי נת״ל, הנד, כי זד- באופן הוא הדשים,
 נתלבשו אשר הם בלבד, דאמא נה״י של הכלים

 ח״זב המוחין ונשמת רוחניות בתוכם. בדים
 אבל כנ״ל, ז״א תץ־ ביחד הכל נחפשטו ואח״ב

 האורות שהם דאמוב גדי״י ונשמת חחניות
 למעלוב נסתלקו אמנם שם, נשארו לא שכתוכם,

 כנ״ל, אמא של תחתץ ר) ת״ת בחצי ועמדו
 ומוציאין סדיוים הם והאורווב התחניות ואז

 נשלמת ואז עצמן, לצויד דנדי״י אחרים כלים
 תוז שנתלבשו הנדי״י סלבד גמורווב בי״ס אמא
- ז״א.

 לדימציא באודית־החם כח שאין הווב ופשוט
 הוא אמנם לגמרי, חדשים אחרים כלים ולדיווח

 בכאן כן וגדל. שדיולד הקטן, הגדלת דח־ על
 ש) שבזב ת״ת כלי בחי׳ ר״ל דאמא, הלבוש
 ולא למעלה) (נ״א למטיב קיים חצץ שנשאר

 שדיולד עד ונתארו. נגדל הוא בז״וב נכנם
 ורוחנץת עצמו [אורות] את ומלביש ומכסה

 ססה כפליים שיגדל צייד וא״כ דאמא, נה״י
לזוב שיספיק כדי שהיה

 לוקה אינו ז״א הנה כפילתן, סדר זהו והנד,
 ת״ת שליש תחלת מן רק אמא. של הכלים מן

כם״ש שבוב נהי״ם עם ולמסד- דאמא תהתץ

מקופווו ומדאה הגהות
 אופן ע׳ דרוש nwipm שער עיין ק) נפש בתוכו יש דאבא התיצח וכלי נ-א צ)

Tin- ש״ח חי בחא זאוהץ זמזלבשווז חזיזב רוזו בתוכו יש דאבא אמצעי וכלי 
 י״ב. פיק דצלס מוחץ שער עי׳ י) נשמה נתונס ושס דאבא המוחץ עם הפנימי ופלי
סזית שבה הנליס מוי׳ נ״א ש) (ה״ו). דחיה



א׳ פרק המוהין לידת שער נ״א שער ז״א היכל ה׳ היכלדש

 ד׳ ת) הם בז״א, שנכנס מה כי נמצא בע״ה.
 ת*ת, של תחתון שליש שהיא ושליש׳ מדות

בינה. של ונהי״ם
 אחרים ושליש מדות שד׳ צריך, והנה

 ב״ש תחלת מן נתחיל כיצד, יכפלו, עליינים
 ד׳ ויהיה ונמנה דאמא, בבינה שיש אחרונים

 דעת, שלימות; מדות ג׳ שהם ושליש, מדות
 וב״ש דאמא, בינה של תחתונים וב״ש חריג,

 ושליש. מדות ד׳ הרי שבה, ת״ת של עליונים
 מדות ח׳ ונעשו כפליים, ונכפלו נגדלו, ואלו

 ודעת דאמא׳ דבינה תחתו״ם ב״ש שהם וב״ש,
 נשלמה והרי שבאמא. ומלכות ונה״י וחג״ת
 בז״א ממנה שנכנס מה זולת שלימות, בי״ס
כנ׳ל.

בחי׳ בז״א תחלה נכנס לא למה וא״ת,
 נמצא ואז ולמטה, דאמא דת״ת תחתונים ב״ש

 דאמא, בינה בחי׳ כל היתה ואז וב׳׳ש, מדות ד׳
 סיום עד הבינה מתחלת כי ונגדלת, נכפלת
 :מדות ד׳ הם דאמא, דת׳׳ת ראשון שליש
 עליון שליש ועוד גבורה, חסד, דעת, בינה,

 אבל (א) ומספיקין, א) נכפלין והיו דת׳׳ת׳
 רק למעלה, עולה ז״א של כתר שאין עתר■

 נכפלד, שלא נמצא דאמא, תחתון ת״ת בשליש
 שלד״ תחתונים ב״ש אלא דאמא, הבינד■ כל

כך. היה ולמה
 והנה א׳, הקדמה דע כי הוא, התשובה

 ב׳ בחי׳ שהם דאו״א, זווג כי שנתבאר. כמו
 כללות של חו״ב בחי׳ מן שנעשו פרצופים,

 א׳, פרצוף כולו נחשב בהיותו האצילות, עולם
 ולא תדיר, זווגם והנה מקומות. בהרבה כנזכר
 וכחדא נסבין׳ אינון דכחדא וגם לעלמין, פסיק

 כאבא, גדולה אמא כי בהם, הפרש ואין שריין,
בזדנ, משא״כ תדיר. דזווגם הטעם זה אשר

 גרועה לפעמים שהנוקבא לפי תדיר, זווגם שאין
 יכילה אינה ואז שוין, ואין ממנו, וחסירה
עמו. להזדווג

פרטיות, חו״ב בחי׳ בכל הענין, כן וד,נד.
 שויז ששניהן ופרצוף, פרצוף בכל שיש

 שחר׳ב נמצא, וא״כ תדיר. וזווגם במציאו^,
 שוין שיהיו צריכין דאמא, שבי׳׳ס פרטיות

 היד■ ז״א אם ולכן, תדיר. וזווגם במציאותן,
 היתה דאמא, דת״ת תחתונים ב״ש מאמא לוקח

 כולה, ולכפול להגדיל דאמא, הבינה כל צריכה
 בחכמד■, משא״כ כח. תשות בה יש ודאי ובזה

 להשלים הוכפלד■ ולא בה, כחד■ כל שנשאר
 בבינה, משא״כ שתחתיה. אחרים חסרון בחי׳

 הוצרך ולכן התחתונים, אל נתון כחד■ שחצי
 תחתון שליש רק שבאמא, מת״ת יקח לא שז״א
 לכפול, דאמא הבינה תצטרך לא ועי׳׳ז לבד,

 שלד■ העליון שליש וישאר תחתונים, ב׳׳ש רק
 שור■ תהיה הזה שליש ובבחי׳ כחו׳ בכל קיים

החכמה. עם
 ה׳ צורת הבינה הנה כי הענין, וביאור

 קוין, ג׳ הוא ה׳ וצורת כנודע, שבשם ראשונה
 חח״ן כולל ימין קו כי שבה, י״ס שכוללים

 כולל אמצעי וקו שבה, בג״ד. שמאלי וקו שבד״
 שבד״ העליון שליש וד,נה שבה. ומלכות דת״י,

 קוץ ג׳ של ראשין, ג׳ שהם שבה, חב״ד הם
 ושלימותן כחם בכל קיימים שאלו וכיון שבה.

 וגם שלימות. שבה ג״ר כבר כי בזה, מספיק
 א'צ בשלימות, ניכרים הקוין ראשי שג׳ שכיץ

 שיוכפלו הד׳כרח במקום ובפרט לתשלומין,
הנ״ל. לטעם

 ג׳ כי והוא, הנ׳ל, אל קחב ט״א ועוד
 כל ואם כאחד, חשובים הם לעולם ראשונות

נמצא כחה, ותשש נכפלת, היתד■ דאמא הבינה

השמש
פ״ד■ נד׳ה בשער מ״ש (עיין שלישים. וב׳ מדות ואיבה מספיקין, אינם כי צ״ע, נ׳׳ב, (א)
שליש אלא דוקא, לאו ב״ש, ז״ל הרב דמ״ש שליש עוד נכפל היה אם אלא בכך, נשלמת
כשלוקח ז״ל הרמ״ז קו׳ יתורץ ובזה וחצי, כי מספיקץ. היו אז ג״כ, דחכמד■ תחתון

לבד). הבינה עם מספיק דת״ת, וחצי שליש ד׳ לכפול צריך שלישים, וב׳ מדות ד׳ יהשלים

מקומות ומראה הגהות
.ד■ פרק הצלם דרושי ובשער ש״ט דף ההקדמות שער עי׳ א) ג׳. סרק הצלם דרושי שער עי׳ ת)



nג' פרין מטוחין לידת יפער כ״א יפער ז״א היכל ה׳ היכל v

 ולפד ראשוגים, הב׳ עם השוואה לה שאץ
 כהו״ מתש שלא א/ שליש ממנה להניח הוצרך
הראשונינ^ p כאהת חשובה יהיה זה ובערך

מ״ת ב פרק

 נבאר Mעצמר אסא ענין שביארנו ואחר ב)
 בענץ לנוקבא. ז״א בץ שיש ההפרש ענץ

 הוא ז״א ששיעור ע״ד הנה כי שלהם. המוחין
p דז״א נוקבא כן למטה. עד דאמא הת״ת 

 הפרש שיש אלא ולמטה, ח״א וז״ת מן הוא
 מקומח דז״א״ הנוקבא הנה כי והוא: בניהן, א׳

 מהחזה ז״א, באחורי נאצלה, כאשר בתחלה הוא
 שליש הוא החזה עד כיצד, ולמטה. ז״א של

 החזה סיום וממקום דז״א, הת״ת של עליץ
 תחתונים ב״ש יש ^״א, הת״ת טוף עד

אחרים.
 הוא דד׳א, נוקבא של כתר שיעור והנה

 וז״ם דז״א. דת״ת התחתונים ב״ש מקום שיעור
 הוא, והענין וגר. שמשותיך כדבר ושמתי פסוק

 מההמד בז״א, מתפשטין ה״ח כי נודע, הנה כי
 ע״ב, גימטריא חסד והנה שכו, הוד עד שבו
 בהיותו ז״א, של ת״ת בתוך המתפשט חסד והנה

 ממנו שליש כל יהיה שלישים, לג׳ מתחלק
 כמנין והם ע״ב, גי׳ Tכ ג״פ כי כ״ד, במספר

 אור אור ג״ם הם דז״א. כתר והנה הנ״ל. חמד
כתר. כמנין אור.

אור. אור ב״פ הוא שלה הכתר נוקכא. אבל
 נקראת הנוקבא כי כנודע בי״ת. גימטריא שד.ם
 הם דנוקבא. בכתר שיש אור ב״פ ואלו Jביו

 הנקבה שלקחתם ח״א, ת״ת של ב״ש בחי׳
 ח״ם כ״ד. הוא מהם א׳ כל אשר שלה, לכתר

 אותיות. כ״ד יז״ם ה׳. כ״ד ותעל, כדה ותמלא
 כ״ד מ״ס בזוהר. כנזכר בשכמל״ו. בפסוק שיש
 ד״ד נקראת הנקבה ולכן דאורייתא, ספרי

 שליש שד.יא כ״ד ממנה שחסר לפי ג) וענייה.
ממנו. וענייה ד״ך והיא הראשון,
אסור המקדש בית משחרב ד) שאח״ל וז״ם

 בעת כי הזד^ בעולם פיו שחוק שימלא לאדם
 ביה^ הנקראת הנקבה, שהיא ב״ה שנחרב
 הנ״ל, כ״ד כ״ד ב״פ שבה, הכתר לקיחת לסבת
 מאז ולכן בי״ו^ כמגין אוד. פעמים ב׳ שד.ם

 ב׳ גמטריא הוא שחוק כי לשחוק. אסור ואילך
 או״ר, או״ר שנסתלק וכיון או״ר, או״ר פעמים

 המקדש, בית כשיבנה ולע״ל בעולם. שחוק אץ
 אז כי שמשותיך, כ״ד כ״ד ושמתי אז, נאמר
 שמשותיך, הנקרא הנ״ל, כ״ד rכ ב״פ לד. יחזור

 מגון* שלוקחתן לפי וגם כשמש. שמאירין על
 לה לר,ץת כנודע, שמש הנקרא דז״א, הת״ת
 השמש, מן ב״ש שהם ונמצא שבה, הכתר בחי׳

 נקרא כולו הז״א כי שמשותיך, כ״ד כ״ד ויהיה
שמש. נקרא שבו הת״ת בחי׳ וגם שמש,

 האור בסוד אור, נקרא חסד כל כי וד.ענין.
 וד.נד, בראשית דמעשה קדמאה ביומא דאתברי

 לסי הוא, לבד, תחתונים ב״ש לקיחתה טעם
 של עליץ בשליש מתלבש תבונדי. של שיסוד

 החזה, מקום עד שהוא כנודע, דז״א ת״ת
 מגולים, הם החסדים של האודות ולמטר. ומשם

 אלא להתחיל, יכול דנוקבא כתר אין לכן
 שם כי דתפארת, עליון שליש סיום בסו!*

 האודות ומכח להתגלות, החסדים התחילו
א אז שם, המגולים מ  מבחי׳ שלה׳ כתר שם י

 ב׳ הם ולכן והמאירץ, המגולין החסד ב״ש
 ב׳ כי למעלה. מ״ש חהו אור, אור פעמים
שחוק. גימסריא הוא אור. פעמים

 הם אלו, אור אור שבב״פ אלפין ב׳ וחנה
 האותיות ושאר בז״א, הנשארים שלד,ם שרשים

 בד, נעשה ואז בנוקבא, מאידין דר דר שהם
 אסור המקדש, בית משחרב pול ביו^ בחי׳

 בהיותה אבל Jהזן בעולם פיו שחוק שימלא
 כי בעלה, עטרת חיל אשת נקראת לוקחת^

 לבא ולעתיד הנ״ל, ב״ד כ״ד גימטריא ח^ל
 רחל, שהיא חיל, נעשד, באלווים כתיב שיקח»

 בעת צרינו נבוס שעי״ב צרעו, יבוס והוא
עושה וישראל ג״כ ודם המקדש. בית שימה

jYisnpD ומיווח חגחות
 שס״ו אות סן תזהי תקוני בהקדמת עי׳ ג) פרצוף סדדושי ב׳ זדוש מהקדמות שער עי׳ ב)

jrt ברכות ד) שם. תמיט ובמעיות שכ״א אות עד ונבאר. ד׳ה שמ״י חי רחק



כ׳ פרי, המוחין לידת שער נ״א שער ז״א היכר' ה׳ היכלשו

 לנוקבא, חי״ל עושה ישראל, הנק׳ ז״א כי חי׳׳ל,
שלה. לכתר שלו ב״ש ונותן

 אלו אורות ב' בענין לקמן, ונתבאר
תו על זה דרוש שורש אבל ע״ש. היסב,  מתכונ
ג׳ לו יש ז״א כי נתבאר, שם גם ה) ע״ש.

[בכתר מהם, אורות ב' ורחל שלו, בכתר אורות
שלה, בכתר ביבר, מהם א׳ אור ולאה שלה]

תר‘י שלוקחה למעלה, שאמרנו מד, האמנם  כ
 אלא אינן דז״א. ת״ת של תחתונים ב״ש שלה

דז״א. הת״ת של בעצמו והגוף כלי מבחי׳
 חסד שהוא בתיכי, המתפשט המוח מן אמנם ו)

 ממנו לוקחת אינר, דז״א, ת״ת בתוך המתפשט
לבד. שלו אור שליש חצי רק

 לוקח הוא גס כי כך, אינו הז״א, אמנם
 אינו אבל ג״כ, דאמא הת״ת מן שלו הכתר
הגוף מבחי׳ לבד, האחרון שליש רק לוקח
 מכתר קטן שכתרו באופן כנ״ל, שלה ממש

 ת״ת ששליש ודאי אבל הערך. כפי הנוקבא
 שלוקחת דז״א ת״ת מב״ש גדול הוא דבינה,

 היד, ערך כפי כי הוא. כווגתינו אך הנוקבא
 גם ש^ו, מת״ת לוקהחב״ש שד,יא שכמו ראוי,

 אינו והנה דבינה. מת״ת ב״ש זה כפי יקח הוא
 לבד. אחרון א׳ שיייש רק לוקח איני אלא כן,

 שהיא אור נובחי׳ ‘אבי הגוף, מבחי׳ זהו והנה
 כל לקח הנה בני■ל, בתוכו המתפשט החסד
 נצח בחי׳ כי בע״ד״ כמ״ש כולו, ההוא האור

 קטנים ז) ריקנים כלים הם דאמא, יסוד הוד
 המוחין נשמות הוא שבתיכן ואור אור, בלתי

 זעיר של הכתר אבל עצמן ז״א של וד,אורות
 דבינה עצמו התפארת של והאור הגוף אנפין,
 לקמן שאבתוב כמו ז״א, של כתר הוא ממש,
בע״ה.

לנוקבא, ז״א בין זה וד,פרש שינוי יש וד,נד,
 מאוד, גדול ואורו קטן, גופו ז״א של הכתר כי

 גופו שלה הכתר כי להיפך, הוא נוקבא, וכתר
מאוד. קטן ואורו גדול,

 וד,וא שניהן, בין בי וד,פרש שינוי יש ועוד
רק הז״א מן לוקחת אינה הנוקבא, כתר כי

 אבל הז״א, מגוף מאירה שיוצאת בעלמא, הארד,
 אמא של האורות וממשות עצמות לוקח הז״א
כנ״ל. כתר בסיד בתוכו שנכנסה ממש,

 נמשך והוא ג׳, ושינוי הפרש יש ועוד
 המוח בענין הוא, והענ־ן כמ״ש, הנ״ל השינוי מן

 כי אצלינו, נתבאר הנה כי דעת, הנקרא הג׳
 שדעת לפי ד׳, ופרטן חב״ד, מוחין ג׳ יש בזכר
 הנוקבא דעת אבל חו״ג, שהם בחי׳, מב׳ כלול
ת רק בו ואין ק״ל, הוא לבד. גבורו

 אלו הנה כי והוא, אחרת, הקדמה ודע
 בחי׳ הם ולנוקבא, הז׳׳א אל הנמשכין המוחין
 בעת ממוחותיהם, אי״א, מן הנמשכין טיפות,

 חו״ב, הנקרא טיפות בי ואמנם כנודע. זווגם
 של מחר׳ב דאו״א, עצמן ממוחין נמשכין הם
 מחו״ג, הכלולה הדעת טפת אבל מד,ם. אחד כל

 מד,חו״ג אלא דאו״א, עצמי מהדעת נמשכת אינה
 כפי והנה דאו״א. דגופא קצוות בו׳ המתפשטין

 המוחין אלו כאשר היה] הראוי מן1 זר״
 למעלה יהיה שחו״ב עד״ז, יהיו בז״א, מתפשטין

 קצוות. בו׳ בגופא, יתפשטו החו״ג אבל בראשו,
 דעת, הנקרא ג׳ מוח בחי׳ בראשו יהיו לא אבל

 רק אינם המשכתן שתחלת כיון חו״ג הכולל
 ואמנם כנ״ל. דאו״א קצוות ו׳ התפשטות מן

 ג׳ הז״א אל שיש אלא היה, כך לא הענין
 הכלול הדעת בחי׳ ואפילו ממש, בראשו מוחין

 ממש, מוח ובבחי׳ בראשו. למעלה הוא מחו״ג,
בד  קצוותיו בו׳ אשר וה״ג ה״ח התפשטות מ̂־

כנודע.

 אלא הוא, כך לא דז״א, בנוקבא אבל
 שהם לבד, מוחין ב׳ בחיי רק יש א‘; שבראשה

 דב׳ ונר,ירו רצ״ב, באדר״ז כנזכר שלה, חו״ב
 נשים של דעתן ז״ס וגם בה. גליפא מוחין
 גבורות התפשטות בחי׳ לר, ייס ואח״כ קלה.
 אלא אינו זד, התפשטות ואף חסדים, ולא לבד,

 שהם שלה הדעת חצי ומקום למטר״ בגופד,
 הכתפות ב׳ באמצע יושבים הם בלבד, הגבורות

הוא ושם סבר״ ת״ת של העליון בשליש שלה,

מקומות ונו״־אד, הגד,ות
ו׳. פרק ומ״ן מ־׳ד שער עי׳ ו) וז׳. ג׳ פרק ורחל לאה שער עי׳ ה)

(כת״י), קטנים ל״ג נ״א ז)



שזג׳ ׳a סר? חמוורן לידת שער כ״א שער ז״א היכל ה׳ היפל

 תפילין של קשר ז״ם אשר שבה, הדעת בחי׳
במקומו. אצליגו כמבואר ש״י,

 ב׳ וכולל נחלק, הג׳. שינוי זה כי באוסן,
 מהחר׳ג, דעת בו יש שהזכר הא׳, שינרם:
 והב׳, מהגבורות. רק דעת לה אין והנקבה
 ממש, מוח בבחי׳ בראשו, הוא הז״א שדעת
 1̂ת״ של העליון בשליש הוא הנקבה ודעת
 זולת שלד» הגבורות ההוא בדעת מקובצים ושם

 דו״ק, בגופא המתפשטים הגבותת התפשטות
כנודע.

 למטה ניתן הנקבה דעת היות סיבת והגה
 מדעת נמשו שלא כיון הוא, מבואר בגופא,

 םבד» עTל צריו אבל שבראשה. העליץ או״א
 בסוד למעלה, ח) נתנין ז״א של הדעת למה
 הדעת ממוח נמשך שלא כיון ממש, בראשו מוח

 הנ״ל, הראשת בשינוי תלד והטעם כנ״ל. דאו״א
 גדול אור לו יש שלו הכתר אשר ז׳׳א כי והו̂ז

 ויש Hגדולד הארה בו יש קטן, וגופו מאוד,
 rtוגבורד החסד את ולהעלות להמשיך כח בו

 האמצעי קו דרך ולהעלות דז״א, דעת שהוא
 שניהם כי כנודע כתר, תחת ממש, ראשו עד
 לאבא דומה הז״א יהיה ואז האמצעי, קו הם

 בראשם. שלהם הדעת מוח להם שיש ואימא,
 גדול, שלה כתר שגוף אנפץ, דזעיר נוקבא אבל

 ונשאר להעלותו, כח בו אין מאד, קטן ואורו
 כי להם, הראד מקומן שם כי בגוף, למטה
כנ״ל. מאו״א, חוצב משם

כו׳ת ג פרק

 הד׳א אץ למה מעם, לתת צריך ועתה ס)
 שלישים ב׳ דאמא, בת״ת שלו, הכתר לוקח

 דז״א, הנוקבא שלוקחת מה כשיעור גמורים,
 ג׳ יש זה ובענין שבו, בת״ת שלה הכתר

 הוא והב׳ עצמו. בעבור הוא הא׳, טעמים;
א&א. בעבור הוא והג׳ נוקבא. בעבור

הוא, עצמו בעבור הטעם כי אותן, ונבאר
 שיעור עד ראשו יעלה הז״א, אם כי מפני
 מתלבשת כאשר שאמא נמצא דאמא, ת*ת ב*ש

 שצריך נמצא כנודע, הז״א תוך ומתסשטת
 שלה ת׳׳ת ב״ש ויכנסו למטה, יותר אמא שתרד

 למטה, תתפשט שלה האמצעי וקו ז״א, תוך
 שהוא דז״א, הכתר נעשה שלה הת״ת שמן לפי
 אמא, של הת״ת ברדת וא״כ האמצעי, הקו
 של היסוד שגם צריך ז״̂ז תוך למטה ב״ש

 למטה יותר ירד שלד» האמצעי שבקו אמא,
 בסוף שהוא ח״א, בחזה שהוא הנהוג, ממקומו

 עד לירד והוצרך דז״א, דת״ת העליץ שליש
 והגה י) דז׳׳א. דת״ת עליונים שלישים ב׳ סיום

 החסדים מן הוא ז״א, הארת עיקר כי נודע,
 ולמטה מהחזה בו המתגלים הבינד» יסוד שבתוך
 מכסה שהוא דאימא, היסוד מלבוש נגמר שכבר

 סיום עד הבינה, יסוד חרד אם ועתה עליהם.
 החסדים אל גילד יהיה לא דז״א, ת״ת ב״ש

 ויהיה לבד, התחתון בשליקז אם כי שבז״א,
(כלל). גמלה הארה בלתי הז״א

 בהיות כי הנוקבא, מפני שהוא הב׳ והטעם
 מתגלין דז״א, בחזה מסתיים דאמא יסוד

 הגוקבא יכולה זו, האדה וע״י והאורות׳ החסדים
 ח״א באחור ולמטר״ משם גיבנית והיא להבנות,

 הארת מן אלא גימית אינה שנוקבא לפי כג״ל,
 מכלסים ובהיותן דאמא, ביסוד אשר הגבורות

 א׳, מסכים: ב׳ לעבור צריכין דאמא, ביסוד
 הת״ת דופן הוא והב׳, דאימ̂ז היסוד מסך דופן
 הנוקבא. אל האור יוצא ואח־כ עצמו, דז״א
 רק יוצאת אינה ולכן הארה, תקבל לא ובזה
 הגבורות שאורות דאימא, היסוד מסך כלות אחר

 רק לה להאיר לעבור צריכץ ואינן מגולוון
 ח״א. ת״ת דופן שהוא לבד, א׳ מסך דרך
 שיעור עד למטה, יורד היה דאימא, היסוד ואם
 נוקבא המלכות היתה לא דז״א, ת״ת של ב״ש

 והיתד• ולמטה, משם אלא וגיבנית יוצאת דז״א,
מאד. מאד הקומה קצרה

מקומות ומראה הגהות
 ג׳. סרק דצלם סוזזץ שער עי ה)
ת׳. ף סרק הכללים שער עי׳ ם)

 דף הססוקיס שער עי׳ י)
הדעיב ומעץ פסוק כראשית

פרשת



 ג׳ פרל, המוחין לידת שער כ״א שער ז״א היכל ה׳ היכלשח
א׳ פרי, דלטכות מוחין שעד כ׳׳כ שער

 כאשר עלאה, כ) אמא בעבור הג׳ והטעם
 עלאה אמא כי והוא, זה, דרוש בתחלת נת״ל

 שלה, הת״ת האהרון משליש מתלבשת כאשר
 לצורך ז״א, תוך שבה, ומלכות ויסוד והוד ונצח

 ולהתכפל להתגדל היא צריכה שלו, המוחין
 שנכנס מה כשיעור חסרונם, להשלים כפליים,

 ודעת דאמא, דבינה תחתונים ב״ש והם בז״א,
 שבה, דת״ת עליונים וב״ש וגבורה, וחסד

 ואם חסרונם, כשיעור כפליים ונגדלים ונכפלים
 מתלבש היה שבה, דת״ת האמצעי שליש גם

 ולהתגדל להכפל צריכד, היתה דז״א, בכתר
 שליש סוף עד שלה, בינה מתחלת כפליים,

 תשש דאמא בינד, בחי׳ ואז שבה, דת״ת עליון
 וכבר החכמה, אל שוה היתה ולא עי״כ, כחה

הצורך. כל בזה לעיל הארכנו

שאמרנו, זה כל כי להודיעך, צריך ועתה
 שליש רק שלו, הכתר גוף שיעור אין ז״א כי
 המוחין רק בו, נכנסו לא כאשר הוא לבד, א׳

 אח״כ, בו נכנסין כאשר אבל ייבד, אמא דמצד
 יהיה אז הנה כנודע, אבא דמצד המוחין גם

נדקבא. בתר כדמיון ב״ש אורך שלו הכתר

 משל לד אמשול כאשר מובן, הוא והענין
 שוין בלים בי לפניך יהיה אם והיא א׳,

 זה, תוך זה נכנס כאשר הנה ממש, בקומתן
 שפתותיו יוגבהו הפנימי, שהכלי הוא בהכרח
 כי כאן, הענין כן החיצון. כלי משפתי למעלה
 הת״ת תוך ומתלבש נכנס דאבא, הת״ת כאשר
 של הת״ת יהיה ז״א, תוך יחד לכנוס דאמא,

 החיצון אמא שי* מת״ת למעלה גבוה אבא
יהיה אז, דז״א הכתר של וקומתו וארכו אליו,

 ת״ת ב״ש ל) כמו שיעורו ויהיה שם, עד
(א) דאמא.

הששי שער

 פרקים לג׳ ויתחלק דקטנות מוחין שער

מ״ק א פרק

האדם כי דע דקטנות, מוחין מ) ענין
 והנה אלוה. אחזה ומבשרי אלהים, בצלם נוצר

 האב, ממוח יוצאת א׳ טפה שהוא האדם, דוגמת
 צורה. ונעשה יתהווה שם האשה, בבטן ונכנס
 הזרע. לקליטת ימים ג׳ ענין ביארנו, וכבר
בן היותו וענין ד.“דוי ליצירת יום, מ׳ וענין

העובר. הכרת חרשים, ג׳

 [הכרת] גמר אחר נדבר, עתה אמנם
 אח״כ וכן לו. יש מוחין מה לגמרי, העובר

 אלו, זמנים וג׳ כשנגדל. אח״כ וכן כשנולד.
ומוחין. ויניקה, עיבור, תמיד, קורין שאנו הם

בו אין שהקטן רואים, שאנו באמת והנה
אנו ועכ״ז בשכלו, אטום יד,וא שלם, דעת

כמו ממש מוחין, לו שיש בעינינו, רואים
 ביארנו כבר והנה זה, ענין מד, וא״כ הגדול,

 וע״ש, מאלהים. אל״ם הוא הקטן כי זה. ענין
דין, בבחי׳ לעולם הוא הקטן כ־ הוא, והסוד

 הנקרא אבא, בערך קטן, נקרא ז״א הלא כ־
 וכן הבן. מן רחמים יותר אבא ולכן סבא,
מן רחמים, יותר הוא יומין עתיק ה,“למעי
והשיבה, הזקנה סוד כי הוא, והכלל אבא,

ש שמ ה
ולא דאמא, מת״ת ב״ש שיעור להכיל כה בו השלשה על תהא מה צ״ע, נ״ב, (א)

סיום עד עוד לרדת דאמא היסוד יצטרך שני דאימא מת״ת שלוקח כיון הנ״ל, טעמים
דקאמר נמי, ודיקא דז״א, דת״ת אמצעי שליש הכרח מוכרחים הם הנ״ל והטעמים שלישים,

 ב״ש. אורך של הכתר שיעור יהיה אז מוחין גם בז״א שכשנכנסים ואפשר גדול.
ונותן ומגדילו, דז״א, בכתר מאיר אז דאבא,

מקומות ומראה הגהות
ד,'. פרק הצלם דרושי שער עי ל) דרוש ק״צ דף הקדמות שער עיין כ)

י׳׳ג פרק ח״א ש״ה מבו״ש עי׳ מ) ב׳.



שטא׳ פר? ד?פגומ מווזין פוער כ״ג מער ז׳׳א מיכל ח׳ היכל

 אכזריוו^ הוא והקסגות הרהסים. תלד בו
העמ. בחוש זה ונראה

ס המוהין כי הודעתיו. וכבר  משלימין ו
 בסוד הי שלימדוה י״ם בן להיותו הז״א. את

 ג׳ בסוד ובעיבור לבד. ו״ק רק אינו, היניקה
 פי הנ״ל, אל ראיה וזה להודייהו. בג׳ כליל
 קיים המקדש בית שבהיות ביארנו, הלא

 אחד. כל זר׳ן היה אז בעולם. גוברים והרחמים
 אז בעולם, גובר שהדין ובחורבנו, מי״ם. שלם
 החורבן ובזמן היניקה. סוד שהוא ר׳ק, בן הוא

 היות כי מזד» תבמ ולכן ג׳. גו ג׳ היה ממש.
הדין. על מורה הקטנות

דינין, סוד הם ויניקד״ העיבור בימי והנר!
 ולפי אלהים, סוד והם ג״כ, מוחין להם ויש

 הם הלא כי רחמים, עיקרם הם המוחין שסוד
 שיהיו צריכים א״כ לי״ם. הזרץ להשלים באים

 דגדלות מוחין ולת חדות, סוד שהם רחמים.
 דניקד״ עיבור שהם דקטנות ומוחין הדות, הם
 רק ממש, מוחין נקרא אינם ולכן אלהים. הב

דנדלות. אותן
מוחין. אותן קורין •אנו אין קטנות, של אד

 ממה תבץ, זה וענין ויניקה. עיבור רק
 בצלם עשד שהוא האדם. מסוד Tשהודעת
 חד. פנימי. שזה רק הד״ה, ובצלם אלקים,
 לכן חיצון, הוא אלקים שם כי ולהיות חיצון.

 ומתחיל למעלר״ ממטה מתחיל הקטן, כשמתחיל
 שהוא החיצוניות. מצד מוחק חלק לו לר.יות

 אף תמיד והם הקרומות, בחי׳ היינו אלהים,
 דש הד״ד» לשם למעלה עולה ואח״ב בקטנות,

ודאלקים. דהדות. מוחין לו
 בענק גם ערלד» בענק בס״ה, מ״ש ודוגמת

 ממטה מתחיל בתחלה פי לח׳, הנמול הקטן
 החיצוניות שהוא ד.ערלד» בשני שד,וא למעלד-

 קדושה שהוא בקטנות, נכנס ואח*כ והקליפווס
 ער לקדושה, מקדושה שעולה עד מועטת.

 אמו. לו תעשה קטן ומעיל מ״ם גדול. חיותו
ושמואל. משה בענק וכנו׳ש

 Jfבקטנוו פק דד׳א, המוחק לעולם ואמנם
בנה״י מלובשים באים כולם ננדלות, בק

 4דקטמו שהמוחק שכמו רק כנודע, דאמא
 הלבוש גם לכן דאדא. וחיצונים מזווג באים

 החיצונקו^ הוא דאמ̂ז הנה״י שר& שלד.ם,
 ספירה. לכל יש בחי׳ שג׳ דע, pול [שלהם]

 ואמצעי. פנימי, בסוד אצלינו, כמבואר נ)
 בסוד כנגדן גם כי אדם, בבחי׳ זה וכל וחיצק.

 מ״ש תראה ולכן אלו. בחי׳ ג׳ יש מקיף, אור
 עם פנימי דעיבור, מוחין יש כי ק״ש. בענק

 פנימים מוחק יש Hביניקד וכן שלהם. המקיף
ומקיף. סנימים מוחק יש בגדלות. וכן ומקיפים.

 דאדא, החיצונים לבושים מזווג אמנם
 בהיותו ומקיף, פנימי בחי׳ לזדן מוחין נעשק
 וכן עיבור. אצלינו נקרא שהוא אמא, בבטן

 גם החיצונקו^ דאדא נה׳׳י הם שלהם הלבוש
 בבחי׳ אדא. מזווג שלהם המוחין ביגיקד-

 מנד.״י הוא שלהם הלבוש וכן שלהם. אמצעית
 הוא המוחין, בגדלות וגם האמצעיות דאדא
 הלבושים וכן שלהם, פנימי בבחי׳ אדא. מזדג

 המוחין ולכן הפנימיוב דאדא מנה״י שלד.ם,
 בחי׳ ב׳ כי אלקים. שמות הם דניקה, דעיבור

 כנ׳׳ל. דאדא ואמצעים החיצונקת מן הם אלו,
 לכן אדא, מפנימיות הם דגדלות, המוחק אן
 היותו האדם, בסוד מ״ש דוגמת הדות, דם

 חיצק, שזה רק הד״ה, ובצלם אלהים, בצלם
פנימי. וזה

 יניקה אל מעיבור א׳, חילוק יש אמנם
 מוחין ג׳ לקטן יש לא שבעיבור וד,וא, ומוחין.

 אך חדב. מוח ור.ם לבד, ב׳ רק דקטנוו^
 כי לקטן. דעת אין לכן לו, אין הדעת מוח

 הלא כי לו, מועילק אינן חדב. לו שיש אע״ם
 הדעת, ע״י רק אתגליק ולא הם. סתומים חי״ב

 הקטן ולכי אתגליין. לא דעת, לו ואין והואיל
 ביניקה אך בעיבור. רק זה ואין כבהמר» נמשל

 מוחין ג׳ לו שיש והוא עיבור, על שבח לו יש
 מבחי׳ רק מוחין לו שאין לפי אד חב״ד,

 לו אק כי שלם. דעת לו אק לכן אלהים,
 עכ״ז אך מפנימיות. ולא מחיצוניות, רק מוחק
 שהתחיל אחר לכן לו, השייד אל לו מועיל
הדעת. מציאת אקה כבר לו יש לינק, הקטן

 טקומות ומראה הגהות
ש׳׳ד דף הד.קדמות שער עי׳ נ)



א׳ פרי, דיוטנות מוחין שער כ״ב שער ז״א היכל ה׳ היכלשי

 כל וגרל, הולך שלו הדעת וגם וגדל, והולד
דעת. נקרא זה אין עדיין אך היניקה, זמן

 וגם הגדלות, מתחיל היניקה, אחר אבל
כמו שונים. זמנים בהם יש דגדלות, המוחין

 ממכר, וממכרן מקח, מקהן הפעוטות שארז״ל,
 יש בעיבור כי נמצא, ס) ע״ש. וכו׳ במטלטלין

וב׳ דאבא, ב׳ כפולים, והם מוחין, ב׳ לו
 דאבא, ג׳ כפולים, מוחין ג׳ וביניקה דאמא.

 וג' דאבא, ג׳ כפולות, ג״כ והגדלות דאמא וג׳
 ^ים,‘אי סוד הם ויניקה עיבור של אך דאמא,

 ד׳ לו יש בעיבור הרי הויות. הגדלות ושל
 אלקים. שמות ר וביניקה אלקים. שמות

הויות. ו׳ ובגדלות
ות שכמו ונלע״ד,  הם האמת, על שבגד̂י

 וד׳ דאבא, ד׳ הויות. ח׳ הם וא״כ מוחין, ד׳
 ח׳ הם ביניקה כן חו״ג. חו״ב שהם דאמא.
שהוא גם מחו״ג, כלול הדעת גם כי אלקים,

 ע״ש ג', נקרא שבגדלות כמו אך מקטנות.
 הוא כן ג׳, שהם בנד,״י, מלובשים היותן

הוא. ופשוט כנלע״ד ביניקה,
לכן למודעי, אנו צריכין עדיין עכ״ז אך

̂י, השרשים בסוד במ״ש עיין  בסוד שי
 ותנאים, דאלקים. מקטנות שהם האמוראים,

 כדעת אין כי בארנו, ושט דהויות. מגדלות הם
 החסד אפי׳ כי דאלקים, א׳ שם רק דיניקה,

 גבורד,. הכל נקרא אלקים. שם שהוא כיון שלו,
 והדבר לבדה, גבורה רק חו״ג, שם אין א״כ

וצ״ע. מסופק,

מ״ק ב פרק

 מ״ש בדוגמא הלא כי לענין, ונחזור
 ע) וגדלים שהולכים בצדיקים, הוא נן בז״א,

 דעיבור. דאלקים ומוחין נשמה, להם יש ותחלה
 בסוד זה וכל דגדלות. ואח״כ דקטנות. ואח״ב

 בז״א. הנזכר, עד״ז גדלים ואח״כ הנוקבא.
 כך ואחר באמא. זו, דרך על גדלים כך ואחר

וכ״ז ובו׳. בעתיק ואח״כ בא״א. ואח״ב באבא.

 ואחר בבריאה. ואח״ב ביצירה. וכעד״ז בעשיה.
 להאריך וא״צ מאליו, מובן והדבר באצילות. כך

הדברים. פרטי לפרט
 והוא משה, נקרא לידתו שבעת משה, וז״ס

 מוח של אלקים, ד׳ כל בו, שלימים שה־ו ש ע״
̂ד עיבור,  גימטריא משה ולכן עמהם. שלם ונוי

אלקים. ד'
 יסוד ע״ש משה, נקרא בגדלות, אמנם

 שהם וקס״א, קפ״ד שהם דגדלות, דאו״א
 מצינו ועכ״ז אצלינו. כמבואר משה, גימטריא

 וז״ם שלו. המעלות סדר ע״ש וזה שמות, ז׳ לו
 אלקים סוד מן כי לפרעה, אלקים נתתיך ראה
 חלקים ניתן דקטנות, ההוא ומבחי׳ הוא,

 ו״א היה מצרים, בגלות שאז ובפרט לפרעה
 אצלינו כמבואר העיבור. סוד שהוא ג׳, גו ג

 מג׳ נמשך פרעה שגם ובפרט, פסח. ליל בסוד
 שר חלום בסוד כמבואר דקטנות, אלו אלקים

ע״ש. האופים ו־מר המשקים
 הכתוב, שאמר זה, ענין מצינו בשמואל גם
 בסוד והענין, אמו. דו תעשה קטן ומעיל
 עוטה והוא הארץ, מן עולים אלקים ראיתי
 כי ראינו, כי רע. נפלא, סוד והענין מעיל.

 לפקוח וראוי שם־אל, את העלתה אוב הבעלת
 הנביא, כשמואל גדול שאיש אפשר, איך עיניך,
 תעלד, איב ובעלת ואהרן, כמשה שקול שהיה
 אל נפשו להמשיך ובטומאתה, בכשפיד, א־תו

 וזה טמיא. אובי במציאות ולהעלותו הטומאה,
 הנשמות במדרגות עולה הצדיק כי במ״ש, תבין

 לו עשתה שנים, ב׳ בן כשהיה ותחלה הנ״ל,
 ב׳ בן בהיותו בי ידעת, וכבר קטן, מעיל אמו

 כמארז״ל הוראה, והורה אמו העלתו שנים,
 בפני שהורד. על להרגו, רוצה היה שעלי פ)

 בן בהיותו כי חכמתו, רוב תבין ומזה רבו.
 לו להיות הוראה, להורות אז זכה שנים, ב׳

שלימים. דקטנות מוחין
הקטנות, סוד שכל וגר. קטן מעיל וזהו

 שהוא יוסף, בסוד וכנ״ל דאלקים, מוחין הוא
דמילוי, ומילוי ומילוי, פשוט, אלקים: ג׳ כוד

מקומות ומראה הגהות
קטן. ומעיל ב-יסוק ב׳, סימן א׳ שמואל הססוקיס שער עי׳ ע) נ׳׳ם, גיטין )0

ל׳א; ברכות ם)
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 קנ״ו. גימטריא ב״ן, וג״ם אותיות. ב׳ץ שהם
הוא מללוות אלקים וג׳ יוסף, כסגין

 כי קטו- ג״כ נקרא יוסף ולכן קטן, גימטריא
 כמ״ש, היסוד אל ברדתן אלו, אלקים ג׳ הלא

)X למט̂ר ועיין קטן. נקרא אז
 היניקר- הוא הקטנות סוד כי לענין, מחזור

 של שנים ב׳ אז לו השלים שמואל, כן כי
 ח״ם ההוא, הקטנות סוד לו והיה היניקה,

 סוד הוא זד״ מעיל סוד כי וגר, קטן ומעיל
 היה לא אמנם דרבנן. חלוקא קורין שאנו
 סי׳ חהו לבד, הגוף רק הראש, את ככסה
 ו״ק. שד.וא הגוף, אל לבוש הוא כי מעיל,
 רק אז לז״א שאין היניקד״ סוד שהוא נמצא,

קטן. ומעיל וז״ם ו״ק.
 היא אשר עלאמ אמא סוד הוא ואמו,
 דז״א, ברישא ונכנסת שלה, נה״י מתסשטת

 לו תעשה חהו כנ״ל, דקטנות המוחין עם
אמו.

 שהיא שמואל. אם חנה ענין ידעת וכבר
 שהוא ס״ג, גים׳ חנה כן כי עלאד״ אמא סוד
 קטן ומעיל ת״ס ז״א, נגד ושמואל הבינד,. שם
 שהוא קנ״א, גימטריא מעיל והנד. נכון. על

 בינה, של נה״י סוד שהוא דההי״ן, אהי״ה
דההי״ן. אהי״ה ונקרא המוחין, את המלבשת
 עליונה במדרגה עלה שמואל אח״כ. ואמנם

 אותיות וג* ואהרן. כמשה שקול והיה יותר,
ע״ה. משה גיפט׳ משמואל, שמ״ו

 סוד הם וגם דקטנות, מוחין ולהיותן
 הם וקיומם, החיצונית אחיזת כל לכן אלקים,
 בשם נקרא הסט״א ולכן דקטנומ אלו במוחין
 שלו הנר״ן הצדיק, במות והנה אחרים. אלקים

 שלו ונשמה אצילוז^ אל עולין אצילות. מצד
 דיצירה, ודוח העליון. לג״ע עולה דבריאה,

 בקבר. נשארת דעשיה, ונפש הארז• בג״ע
 ההיא הנפש גם עולה הבשר, וכשםתעכל

 אינון על דגרמי, הבל ההוא תשארת למעלד-
 של̂ז פרשה כנזכר בקבדא, דאשתאדו גרמי

 מוחין סוד שהיא הנפש כי הענין, וסוד
אחר למעלה עולה היא שבעשיה, דגדלות

 סוד שדיוא דגרמי. הבל אבל הבשר, עכול
 שהוא דעשיה. אלקים מצד דקטנות, מוחין
 דגרמי. הבל נקרא וזה אלקים, מצד הנפש,
 להיותה כי בקבר. התחייד- עת עד ,Tתמ נשאר

^ בו יש דינין. סוד  ואינו הקליפות, אחיזת ת
 ובעלת למעלה. לעלות הגוף, מן להפרד יכול
 אותה רק משמואל, להעלות יכלה לא אוב
דגרמי. דד,בל בחי׳

דגרמי, הבל על שלח, פ׳ בזוהר ח״ס
 ק) ע״ש, הארץ מן להעלות אוב, איהו ודא

 הקטנות, סוד שהוא דגרמי, הבל סוד הוא כי
 את ראתה לכן בו, להתאחז בקליפות כח יש

 קטנותו, דימי במעיל עוטה שהיד. שמואל,
 רעיל סוד אוחו רק להעלות, יכלה לא כי י*רמז
 הארץ, רן עולים אלקים ראיתי ת״ש לבד. קטן

 מוחין שדים הקטנות, סוד רק ראתד. לא כי
דאלקים.
 ודוד קטן, שנקרא מצינו. המלד בדוד גם

 נקרא יעקב גם הנ״ל. ע״ד והוא הקטן, היא
 כנ״ל, דעיבור מוחין ור.וא הקטן, בנד. קטן.

 הם העיבור) (של שבו, אלקים ב׳ הוא כי
 הם אלקים. ב׳ אמנם כפולים. שהם רק מוחין.

גימטריא אותיו^.ן, י׳ ועם עק״ב, גימטריא
 בעקב אוחזת דדו בפסוק. ס״ש ועיין יעקב,
עשו.

 בזמן בקטנות אין הלא כי לענץ, ונחזור
בחי׳ לו אין כי אלקי̂ב ב׳ רק העיבור,

 כי שכתבתי. מד. עם הוא. הדבר וטעם הדעת.
 בנדרי מתלבשין הם דעיבור, מוחין בחי׳

אלו̂ד אחזה ומבשרי בינד» של דחיצוניות
 שהוא האשד» של הרחם בסוד כי והענץ,

 עור, של א׳ בחי׳: ג׳ בו יש שלה. היסוד רקום
 ועור JJהרח בפנימית פנימי יותר ג׳ בשר. ב׳

 פתוח הוא אלא ודבוק. סתום אינו החיצון
ע״ז. זד. העור צידי משיקים אינם כי מאד,

 הרחם. סוגרים הם הבשר. סוד שהם הב׳ אד
 להאריו ואין זד» עם זה הרחם שפת ונושקים

לקצר. שאמרו במקום
של מוח לו אין העיבור, בסוד ואמנם

&קו«ווז ומראה הגהות
רנ״א. אות שלח פרשת זד,ר ק) ג׳. פרק יקמז צ)



כ׳ פרי, דל,טנות מוחין שער פ״כ שער ז״א היכל ה׳ היכלשיב

 הח־צון, ביסוד אלא קיבוצו מקום אין כי דעת,
 פתוח, הוא העור שאותו ולפי העור, שהוא
 כי הדעת, בתוכו ולסתום לקבל יכול ואינו

 הדעת אין לכן לקבלו, קיבול בית בו אין
העיבור. בעת בקטן נמצא

 שם אין למה בעצמו, הדבר טעם אמנם
 השעם הפנימי. בחי׳ בב' כמו סתום, יסוד בחי׳
 הוא אהיזתן כל הסט״א כי ידעת, שכבר הוא,

 בא‘־ הוא, ותאותן השקם כל ובפרט בנוקבא,
 כל מוצא שם כי שלה, היסוד מן לינק ר)

 ונ״א חיצון, בחי■ ש) והיא והקדושה, השפע
 ואם גמורים• דינין והם החיצון) בחי׳ שהוא

 נאחזין היו שלם, ויסוד שלם, עור שם היה
 החיצוני, היסוד אותו מן לינק החיצונים, שם
 שי־א כדי היסוד, בחי׳ הש״י שם ברא לא לכן

 בחי׳ בב׳ אך לחיצונים. יניקה מקום יהיר.
 אין כי משם, ינקו אם חשש איי הפנימים,

ת) להניק. יוכלו ולא אחיזה, שם להם
 החיצון עור אפילו כן, אינו באיש אמנם

 לגמרי. שלו היסוד בחי׳ את מכסה הוא שלו,
 באשה, ולא שבאיש הערלה, סוד תבין ובזר.

 היה שיותר נראה, היד. שלכאורה ואדרבה,
 שכל מדכורא, בנקבה הערלה שתמצא ראוי

 לעולם, הוא בנוקבא החיצונים ויניקת שליטת
 חשש אין באיש כי להיפך, הדבר היד, אך

 הזכר חסדי כי משם, החיצונים יינקו אם כ״כ,
 יונקים היו אם אבל החיצונים, את דוחין

העולם. את מחריבין היו מנוקבא,
 הוא, בזכר, ערי*ד, פריעת סוד תבין, ובזה
 סוד וד,וא החיצון, עור כורתים שמתחלה
ואח״כ החיצונים, אחיזת שמשם הערלה,
 סוד הוא שגם האמצעי, הבחי׳ עור פורעים
 חותכין אין אבל דינא, וד.וא דיניקה, אלקים

 כדי לפרוע, כונתינו רק אותה, ומשליכין
 יסוד שהוא הפנימי, הג׳ הבחי׳ שיתגלה
 כח אין דאז ומתגלה, קדשים, קדשי האמיתי,

שם. להדבק בחיצונים

מר.ול, האדם נברא לא למר, תבין, ובזה
 בחי׳ ג׳ בו להיות מוכרח הוא כי ערל, אלא

 היניקד״ זמן מגיע שאז בר,ולדו, אמנם הנ״ל,
 אותו, וכורתין עיבור, בסוד צורך לו אין אי

 אחיזת זמן שאין להורות, אותו, ומשליכין
 בד,יותו רק הדכורא, מן ויניקתן החיצונים

 אין ואילך, יניקד, זמן מן אך עיבור, בסוד
 היניקה, בזמן אפילו ולכן בו, אחיזה להם

 משם, ינקו שלא כדי ג״כ, אלקים סוד שהוא
 ומאורו הפנימי, שיתגלה כדי אותו, פירעין
 לסובלו. יכולים אינם כי החיצונים, כל יברחו

בקיצור. מילה מצות בארנו הרי

 בה אין שבנוקבא שכיון לענין, ונחזור
 בסוד בקטנות, בז״א, לו אין ולכן זו, בחי׳

 שבאבא ואע׳׳ס ג״כ, א) מוחין ב׳ רק עיבור,
 אינה כנזכר, בעיבור אפילו יסוד, בחי׳ יש

 טמיר הוא לעולם דאבא, יסוד הלא כי הושיא,
 איך יסוד, לד, אין האמא ואם באמא, וגניז

 מחיצות לו היות בלתי דאבא, יסוד יד.גלה
 תוך דאבא יסוד אפילו ליתא לכן אמא, יסוד
ז״א.

 אמא יסוד שאין שכיון הטעם, וגם
 לאפקא עמה, יזדווג כאשר כן אם בחיצוניותיה,

 היא, תקדים לא אם הז״א, אל דעיבור וחין נ
 גם ב) שבד״ הדעת מסוד מ״נ, ספת להעלות

 ב׳ גם ולכך שלו, הדעת טפת יוריד לא אבא
בהם. אין הדעות

 ב׳ רק העיבור, בסוד לקטן שאין ונמצא,
 מוחין ד׳ הם דאמא, מוחיז וב׳ דאבא, מוחין
אלקים. ד׳ שהם

וג׳ דאבא, מוחין ג׳ לו יש ביניקה, אמנם
 הקטן, וד,נד, אלקים. פעמים ר הם דאמא, וחין כ

 הראש סוד אך ראש, לו יש כבר העיבור מזמן
 אלקים. ב׳ שהם הנ״ל, מוחין מב׳ נמשך הזה,

 מילוי בבחי׳ לוקחו וד,וא דימיני, אלקים א׳
בבחי׳ לקחו דשמאל, והב׳ ש׳, גימטריא יידי״ן,

 (כוז׳י). חוה על נ־׳א ר)
 (ה׳׳ו). והנה נ״א ש)
(ה׳׳ו). לינק נ״א ת)

סל,ומות ומראה הגהות
 מוהץ ב׳ לו יש אבא מצד וכנגדם נ״א א)

 דאבא יסוד בהי׳ יש (שבאיש) שבאמא ואע״פ כ ג
פי״ד ח״א ש״ה םבו-ש עי׳ ב) (כת׳׳י). אפילו



שיגגי ג׳ רק0 דמטנות מווויו «ער כ״כ «ער ז״א היכל ׳n היכל

 ר״ש הרי ר, גימסריא והוא שלו, אחוריים
אלקי̂נ שם כללות הוא וא׳ ראש, של

ראש, יש גיניקה שגם ששמתי, ונלע״ד
 נשאר לעולם כי בעיבור, לו שקדם מר, ע״ש ג)

 לכן וגדלות, תוספת בו נתוסף רק זד» ראש
 לסענ״ד אמנם הגדלוונ אחר גם ראש נקרא

 ג׳ כנגד ראש, נקרא ביניקה שגם ששמעתי,
 ד, ראש: אותיות ג׳ והוא בו, שיש אלקים

 כי דעוב מוח א׳, חכמה. מוח ש׳, ביגד- מוח
 שהרי לבד, א׳ כללות רק ניכר אינו בדעו^

 מלא שהוא גם כלל, ניכר היה לא בעיבור,
 מלא הוא דעת, של שאלקים כנודע באלפי״ן,
ראש. של א׳ 1חה כאלפמי

 קליסת של ימים ג׳ בסוד מ״ש ועיין
 בארנו. ושם הולד, יצירת של יום ום׳ הזרע,

 וגלגלתא, ראש נעשין מוחין. של אלקים איד
דגדלווב למוחין קרומים נעשין אח״כ

 בתחלה כי שדן, היניקה ימי בל לא והנה
 מעם לדבר מתחיל ■p ואחר כלל, מדבר אינו
 מדיש, בסוד נדש כפי הו̂ז והענין מעט.

 תחלה כי מאלקים, אלם של הדתש בסוף וגם
 ואח״כ אלם, אותיות ג׳ רק בו ניכרים אינן

 מתחיל ואז מאלקים, י׳׳ח אותיות בו נכנסין
 שמתמלאים אחר תוססות בו יש ואז לדבר.

 וזה ביודי״ן, זה אלהים, של השמות אלו
 הקטנות ימי אץ כי באלזד״ן. תה בההי״ן,

ט בו נכנסין דגדלות הטוהמ גם שהרי שדן.  מ
ס,  מקחן מוטות בסוד ד) אצלינו, במבואר מ
כר. במטלסלין ממכר, וממכרן מקח,

 הנזכר דומיר« נאלמתי הפסוק סוד אמנם
 עולם בבריאת הלא כי ה) המוחין, בענין שם

 דיד על היה אצילותו, בתחלת הז״̂ז אצילות
 ואע*פ הם בבד האלקים עתה אבל הנ*ל.

 סוד כי לבדם, אינם אלם, בסוד הס שלממים
 שאינם רק ש» הס כבר כולם האלקים
 דוממות י״ה אותיות שני ועומדים םתגלים,

הארתן. ו) מתגלין ואינן שם,

מ״ק ג סרק

 נכנסים אז גדלת^ ימי כשבאין אמנם ז)
ל ומתפשטין הויות, שהם דגדלות, המוחין » 
 של המוחץ כל יורדץ ואז כנוחג הז״א,

 ירידתן סדר ואמנם היסוד. עד למסד- אלקים
 המוחין מיסת סדר כפי רק אחת, בפעם אינו

 כיצד. דקסנווב אלהים ירידת סדר כר דגדלווב
 דגדלות מוחין שאין אבוו^ בברכת בארגו הרי

 דק בק״ש. נכנסים תחלה רק יחד, נכנסין
 ואח״ב בתחלו^ נה״י חג״ת דאמא, תחתונים

 דאמא, ג״ר נכנסין אבות ובברכת חג״ח, נכנסין
 דאנ» חג״ת ואח״ב דאבא, גה״י גמסין ואח״ב
 עד 4גטסינ דאבא המיחץ אץ כי ג״ר. ואח״ב

 שעדיין ובק״ש כולם, דאמא המוחץ שיכנסו
 בהם אין דאמא, המוחין דק רק נכנסו לא
 שדק לפי דקטנות המוחץ ולהוריד לדחות בח

 רק ממש, מוחץ אינם סוחץ, שהן אע״פ אלו,
 בראש מוחין ממש שר& ראשונו̂ו ג' אותן
 מה או בגופזב הס התפשטותן אלו. אך ז׳א.

 שהתפשסותן לפי הוזב מוזזין. אותן קורץ שאנו
 שהמוחץ לפי וגם המוחין, מן נמשו

 התפשסות שמן מודע, מהם. גמשכץ המלכות,
 נוקבזב אתפשט מהמן דדכורא, דנה״י המוחץ

 עיקר רק מוחץ. לה נעשה ומשם מאחוריי̂נ
 לדחות בדק כח אץ ולש ג״ר, הס המוחין
דקסנווב המוחץ

 מוחץ הם אלו כי אחרוב סבה ועוד
ץ דמינה חמזב  היותן ובפרט מתעדן דנ

 אינם לכד דץ. תערובות בהן שיש דק, בחי
 אד דץ. שהם דקסנות האלקים רוחץ

 תשלום עד דאמזב ג״ר לרדת כשמחחילץ
 מחזץ ידידת הוא אז דאבא. מוזזץ טיסת
 דוחץ הס דאט^ דמוחין דק גם כי 4דקסנוו

 דאבא, מחזין בסוד להיותן 4דקסנוו האלהים
 אתד ובפרט כנודע. בלל דץ שום בחם שאץ

מסו שבבר ^ נ דאמזב מוחץ ג

סקוסווו ומדשוז הגהות
ק*צ אחו סן י*ב הלק זדס בתלמוד זד ז) (זדו). ראש גשאר 0*1 ג)
 תי ר. ירק זשלם סחיז בשיר ולקסן ואילו• חד. <׳ פרק הצלם דרושי שער ד)
ק*ש. דרושי חנוונות בשער סדו). ססתלקין נ׳א 0 (ודו). הוא דא 0!



ג׳ פרק דקטנות מוחין שער כ״כ שער ז״א היכל ה׳ חיכי'שיד

 דמוחין ג״ר כשנכנסין הסדר נבאר ועתה
 למטה דקטנות המוחין את מורידין אז דאמא,
 בגרון דקטנות ג״ר שירדו נמצא דז״א, בגרון
 דאבא, דמוחין תחתונות ג׳ בכניסת אח״ב דז״א.
 שליש עד דז״א, חג״ת אל הגרון מן יורדין
 סיום הוא ששם המכוסה, דז״א דת״ת עליון
 תחלת הוא ושם כנודע, דז״א, בת״ת אמא, יסוד
 ג׳ וכשנכנסין ולמטה. משם הנוקבא בנין

 דז׳יא ת״ת בב״ש יורדין אז (דאבא), אמצעים
 יורדין אז דאבא, ג״ר וכשנכנסין המגולים.

 שם ומתקבצים דז״א, נה״י אל ת״ת מב״ש
 ע״י כך ואחר שם. ועומדין דז״א, ביסוד כילם
 הנ״ל. כסדר הנוקבא, אל יורדין הם זווג,

 מי יש כי ודע, לזה, זוכה אדם כל לא אמנם
 דקטנות, האלקים להוריד במעשיו כה שבידו
 לדחותן שיוכל מי ויש הגרון, עד דז״א מרישא

הנ״ל. המדרגות כל סדר כסי וכן החזה, עד
 נמשך באדם, שיש שכחה, כח כל והנה

 להורידן שיוכל ומי אלו, דקטנות ממוחין לד
 דגדלות, מוחין שימשיך ע״י למטה, מעשיו ע״י

 לגמרי, מז״א ויסלקם דקסנות, אלקים וידחה
 ויבין בתורה, נפלאה זכירה לו יהיד, אז
 רק בדכורא, הוא זכור כל כי התורה, רזי כל

 בסוד דדכורא, ההארה מונע דקטנות אלקים
זכור.

 עד מנוקבא גם שיורידם מי ואמנם
 לו שכחה שום יהיה לא ודאי זהו הבריאה,

כתקונן. התורה רזי לו ויתגלו
 בהיותן כי דע, ירידתן, סדר עתה ונבאר

 אלקים, שמות ג׳ הם אז דז״א, ברישא תחלה
 תיבה כל כי ידעת, וכבר דז״א. מוחין בג׳
ק״ך והנה בתים, ק״ך בונה אותיות, ה׳ בת

 ג׳ הם ואמנם אלקים, בשם יש צירופים
וה׳ ש״ס, הם ק״ך, ג״ם אלקים, פעמים
הם ומכאן שס״ד,. הרי עצמן, אלקים אותיות
 פטום בביאור מ״ש ועיין החמד,. ימות שס״ה

 ביארנו ושם כר, מנים שס״ד, בסוד הקטורת,
אמיתי. שבכאן זה וגם אחר, פי׳

 מתמעטין. שם דז״א, גרון אל ברדתן אח״כ
אין יורד, כאשר עליון, דבר כל כי וד.ענמ,

 מובחר והיותר ומתברר, מתמעט רק יורד, כולו
למטדי, לירד יכול אינו כי למעלה, נשאר שבו

 היותר בכאן, וכן למטה ויורד נופל וד,שאר
 המוחין עם למעלה, נשאר ורחמים, וזך מובחר

למטד,. יורד והשאר דגדלות,
הגרון) מן (נ״א בגרון, למטה ברדתן וד,נה

 צירוף וד,וא א׳, שם כולם בין והם נתמעטו, אז
 שהוא לבדם, אלקים צירופי ק״ך שהוא א׳,

למעלד,. שהיד, ממה השליש
ז״א, ביסוד דקטנות המוחין ברדת אח״כ

 ור,ם חציים, רק שם ואין מתמעטין, שם אז
 גבורים ששים שלשלמד, מטתו הנה סוד וד,ם ס׳.

 הגבו׳, מצד אלקים ם' הם אלו כי לה, סביב
 המלכות איך ידעת, וכבר גבורים. ם׳ ונקראו

 הם שלה וד,ה״ג נה״י, נגד ז״א, אחורי היד,
 שהס׳ ונמצא דז״א, היסיד כנגד שלה, בדעת

 וד,ם שלשלמד״ מטתו נגד הם אלו, גבורים
 ישראל, הנקרא ז״א, שהוא ישראל, מגבורי

 ולא דדכורא, מסטרא גבורים, והם יעקב׳ ולא
 שלמה, מטת שומרים ומשם דנוק׳. מסטרא

בה. ומאירין הנוק׳, שהיא
 הכל כי אחת, מציאות הם ו״ק, כל אמנם

 דאלהים, מעוטים ב׳ אינם ולכן גופא, נקרא
 גופא, הכל כי בג״ת, וא׳ אמצעית, בג׳ א׳

 אל רדתן אחרי שהוא א׳, מיעוט רק יש ולא
דגופא. סיומא היסוד

דנוקבא, ברישא ונכנסין יותר, נדחין אח״כ
 סוד והם ל׳. ונשארים הציין׳ מתמעטין ושם

 וד,טעם בהם, נקנית שהמלכות מעלות, שלשים
 חציין, רק מתמעטין אינם המדרגות שבכל
 הוא כי א׳ שליש רק נשארו לא דז״א ובגרון
מאד. צר מקום

 על ואינם נוקבא, יסוד אל יורדין ואח״כ
 מיעוט ומתמעטים שיורדין ז״א, ירידת דרך

 לגרון, מג״ר הTהיר סדר אך כר, בגרון א׳
 ואפשר נוקזא. לג״ת ומשם אמצעית, לג׳ ומשם
 המיעוט בענין אך זוכר. ואיני דטרא ע״ד דהוי
 וא׳ ברישא, א׳ מיעוטים: ב׳ רק בנוקבא אין

דגופא. סיומא דילה ביסוד
 שלה ביסוד הם שלה, הה״ג כל אמנם

 עמד,ן, מתערבין דקטנות אלקים ואלו כנודע,
 ואינם ברישא׳ מתחלה שהיו חציין שם הם ואז
 שהיסוד במ״א וז״ש י׳׳ה, סוד וד,ם ט״ו. רק

י״ד,. נקרא



שטוג׳ פר? ד?סנות מוחין פוער פ״ב פוער ז״א היכל ה׳ היכל

 הם ושם הבריאד» בראש יורדין אורב
 לבריאד» מאצילות שירדו לסי כי לבד. שליש

 זהו אמנם לבד. ה׳ ונשארו ב״ש נתמעטו אז
 ברא בראשית וז״ם אלקים. של אותיות ד׳

 אלהים ז״ם גם בבריאה. הוא אלהים כי אלהי̂ב
 וכוונו ורמזו בתקונים. כנזכר הכס״א. גימסריא

 הכט̂ז סוד הוא הבריאה הלא כי Hזר לשם
כנ״ל. אלקים סוד שהוא

 אחר ירידד» שום אין ולמטה ומשם
 אלא יותר לירד להם א״א באבי׳, ששרשם

 אחרת יריחן מרדין ואינן הבריאה- בראש
 כי כאן. עד להורידן שיוכל מי ואשרי כלל,
קץ. לאין מעלתו גדלה

 זד כהושבן ה/ שהם אחר כי תראד» גם
 להם איו שלהם- השורש שהוא אלקים. אותיות

מיעוט. עוד

 ג׳ אל דקטנות, אלקים כשירדו והנה
ם ב׳ נעשו אז דז״א, אמעעית  מבחי׳ דז״א, ^י

 משתנים כד הזמנים, כסי כי דאלקים, שפות ב׳
 אז הזרועות, אל כשירדו ועתה הפעולות,

 דאלקים, מוחין מן ז״א, של ידים בחי׳ נעשו
 גם אלהים. אותיות סוד היד אצבעות ה׳ ואז
 אלקים, שם מילד הם אצבעו̂ו של סרקין י״ד
jiw י״ג והם w י״ד כגגד השם, כללות ובהם 

 עצמו. אלקים השם כנגד כולו, והזרוע פרקין,
 סוד הם כי בזרועוי^ הדינין שורש ולכן

ושמאל. בימין כפולות, מנצס״ו

 כנזכר מקומות, דד להם יש הדינין וחנה
 הטעם וזהו הזחע, הוא מהם וא׳ ח) באדרא

^ שם נאחזות שהקליפות  נטילת ח״ם ת
ידים.

 אינם היסוד. עד שיורחן חאלקים גי ודע.
 המוחץ של התפשטות כי ט) מוחץ, מג' רק

» נשארין דדא, בו״ק 4דקטנו« קו מ  באופן ב
 ביום וז״ם, ביסוד. דמוחץ אלקים ג׳ שמרדין

 ה״ג סוד: שהוא י) ודרז״ל יצחק, את הגמל
ח״א ביסוד איו בארנו, שכבר והענץ, מ״ל,

 ח׳ הם ה״ג כי מ״ל, ה״ג תהו גבורוי^ ח׳ יש
מלכוון הנקרא שביסוד, גבורות

ה', חלוקות: לשתי נחלקות הם ואמנם
 אלקים וג׳ דגדלוו^ מנצס״ד ה״ג כיצד, ג׳.

 משתי וג׳ ה׳ (הם) גבוחת (שה׳) הרי דקסנות,
 שורש הוא יצחק כי יצחק, את וזהו הבחי׳,

כמבואר. הגבורות
 שלשה שירדו אפשר איו קשוג אמנם

 אלו הלא כי במקוםן, הו״ק ונשאת מוחין,
 ירדו איו כן ואם דתבונר״ בנה״י מלובשים

 ונשארו לתתא, דנה״י עלאין סרקין שלשה
 השכל אץ תהו למעלר» התחתונים דנה״י ב״ש

סובלו,
 שהיסוד בארנו, כבר הרי כי הוא, והענץ

 דחכמה המוח והנה דז״זג בחזה מסתיים דאמא
 חח״ן. ימין קו שהם דד׳א, בג״ם מתפשט ח״א,
 בג׳׳וג שמאל, בקו מתפשט ח׳׳א, בינה ומוח
 הס דאמא שנ״ה לפי עד׳ז, אינו דעת. ומוח

 בב׳ בתוכם, מלובש המוח ומתפשט סתומות,
 מלובש בא דעת מוח או ושמאלי. ימיני הקוץ
דאמא. ביסוד

 בא דבינה, יסוד סיום מקום עד ואמנם
 אן בתוכו, ומלובש מוגבל הנ״ל, הדעת

 לחוץ, דוצא נגלד. הוא דבינד» יסוד בהסתיים
 מתפשנדם הטעם, ולזה שיגבילנו, מי אין ושם
 ומתפשטין דד׳א, הגוף לכל 4הדעו של ה״ח

 יסוד אס כי אצלינו. כמבואר נה״י. בחג״ת
 מתפשט היה שבו הדעת גם ארוו, היה הבינה

 קוין. הב׳ שאר כמו ביושר, אמצעי קו דרו
 אלו עלאץ מוחין שג׳ הוא, האמת פי נמצא,

 בחג״ת המתפשטין המוחץ עם דתשא דאלקים
 למטה נופלין כולם דאמא, .vנ תוו נ״ה,

 נופלין ביסוד, דאמא נה״י ^גופלץ כי ביסוד,
 שבתוכם המוחץ גם pו למחצה, לא שלימים,
 נדק, בגלוי בגופא המתפשט דעת או נופלץ,

 ואיט במקומו נשאר ולכן שיגבילהו. מי אץ
היסוד. אל השאר עם יורד

אפילו שבזוו*^ הטוחין שפל תמצא,

סקומות nmm חנויות
m ק*ל. שכת י) שרי. אות אד*ר ח)  nwma בשס אנכי שש
דש.1.מ1 י״זב חרוש שי״ג ח• ההקדמות שער עי׳ ס)



 ג׳ פרין דקטנוו[ מוחין שער כ״כ שער ז״א היכל ה׳ היכלשטז
א׳ פר? דדלם מוחין שער כ״ג פער

 בחי׳ הדעת וכן נופל, הכל בר׳ק, המתפשטים
 בחינת אך נופל, ברישא במקומו קיבוצו

 תמיד, שם נשאר בו״ק, הדעת התפשטות
דגדלות. מוחין שם היות בזמן ואפילו

 עליונים ראיתי הפוך עולם ז״ס אמנם
 יהודה ברב הנזכר כ) למעלה, ותחתונים למטה,

 שכל הדבר, וסוד שמואל. מר של תלמידו
 ומי דקטנות, אלקים מבחי׳ הם ל). האמוראים

 הוא נופל דרישא, דקטנות מאלקים שהוא
 שהוא התחתונים, מן שהוא ומי ביסוד, למטה

זה. והבן למעלה הוא ו״ק, מהתפשטות
 באלו רק נמצאת אינה זו, בחי׳ ואמנם

 והשורש דינין, אלקים הם כי דקטנות, המוחין
 להורידם וצריך נכפין, המוחין, שהם שלהם

 רק שאינם הדק אבל לכופם, היסוד אל
 שמצינו וכמו להורידם. א״צ שלהם, התפשטות

 ביסוד, הנעולין ה״ח יורדין דגדלות, שבה״ח
 כן ז׳׳א. להגדיל כדי למעלה, ועולין וחוזרין

 נופלין המגולים, שבמקומות האלקים עד״ז
הנ״ל. החסדים עם ועולין וחוזרין ביסוד,

 יעקב, שראה ארצה מוצב סולם וז״ס
 שבו מוצב, סולם הנקרא היסוד, סוד שהוא
הנ״ל. דרך על בו, ויורדין עולין אלקים ראה

 הנזכר הארץ, מן עולים ראיתי אלקים וז״ם
 יעקב איך לעיל, הודעתיך וכבר בשמואל,
דקטנות. אלקים מסוד תחלה היו ושמואל
אחר, באופן עולים אלהים ראיתי אמרו גם

 ונחרד מאד, תמד,ה אוב בעלת האשה כי והוא
 אלקים, עליית כי והענין, זה. דבר על לבה
 אלקים, של המגולה התפשטות בחינת שהם

 מתמתקים הם כי כלל, בעלייתן ניכר אין
 היה שלה החרדה אך דגדלוו^ החסדים ע״י

 ידי על כי בארנו, הלא כי והוא אחר, באופן
 מוחין ג׳ יןTמור דגדלות, המוחין הורדת

 יורדין אז תמן, ואתכפיין ביסוד, לתתא דקטנות
 רוגז ח׳׳ו כשיש אמנם כנ״ל. למטה יותר

מסתלקים אז עבירות, פגם מחמת בעולם,

המוחין מפין שהיו שבו, דגדלות המוחין
 למעלה האלקים אלו עולין ואז מ) דקטנות,
 ולכן ח״ו. גדול רוגז יש ואז דז״א, ברישא

 שהיה לעלות, הרגזתני למה שמואל, אמר
 עולים אלקים ראיתי וז׳׳ש הדין. מן מתיירא

הארץ. מן
 מוחין תTביר כי דע, לענין, ונחזור

 בסוד זה, בארנו כבר דז״א, הגרון אל דאלקים
 האופים, ושר המשקים, שר עם יוסף, חלום
 אלו מסוד כולם כי פרעה, ועם הטבחים, ושר

 מוחין הג׳ הם הנ״ל, שרים הג׳ ואלו האלקים,
ובושט, בקנה, חנייתן: ומקום דאלקים,
 ג׳אלקים גימטריא גרון וכן שבגרון. ובוורידין

עה״כ.

השביעי השער

 פרקים. לח׳ ויתחלק דצלם מוחין שער

ס״ת א פרק

 שיש בחינת ג׳ ענין נבאר, ועתה נ)
 מוהין. בשם נכללין ושלשתן אנפין, בזעיר

 אדם נעשה בסוד צלם, נקראו ושלשתן
 צלם, אותיות בג׳ נכללין ושלשתן בצלמינו.

 המוחין הם דצלם, צ׳ אות כי לעילא. מתתא
 לם, ואותיות אנפין. זעיר בפנימיות הנכנסין

 ראשו, על שיש מקיפים, אורות בחי׳ הם
 ס) לקמן יתבאר ואלו ם׳, והעליון ל׳, התחתון

בע״ה.
 מבחי׳ אלו נעשו איך נדבר, עתה ואמנם

 ונאמר, אלו בחינות ג׳ בפרטות ונבאר אמא,
 המוחין כי והוא, אחר, באופן נכללין הנה כי

 נכללו ן ובכלי שלו, חב״ד נקראו שהם דז״א,
 ז״א, פרצוף תשלום עד מהם, שלמטה מה כל

 דז״א, כתר בחי׳ הוא הב׳, א׳. בחי׳ זו הרי
הב׳ בחינת הוא חג', הנ״ל. מוחין ע״ג שהוא

מקומות ומראה הגהות
א חלק עיס נתלסוד עי׳ ג) עליונים. דיר, תוססות י׳: ב־׳ב ג׳. ססחים כ) קביה אות י׳
קל׳ז. ואות י׳׳ג דף הקודש דוח בשער ל)
ד׳. סרק זה שער ס) ד׳. סרק העיבורים שער עי׳ ס)



שיז א׳ P«* דנלם טווויו טער כ״ג ר9w זי׳א היכל ח׳ היכל

ם הנקר.« ה&9 שלו, י&0מקי הנ׳ל. דצלם ל
 ספאת לז״א, נעשין אלו בחי׳ ג׳ והנה

 בכ״ה, כדלקמ בתמגד» כנגדן שיש יחי׳ ג׳
 עליונים יותר ויש בתבתד- הם המוחץ אלו כי

עילא̂ד אמא מן שהם מהם,
ונאמר, התבונה, של באלו עתה ונדבר

 שלה נה״י הוא א׳, בחי׳: ג׳ בה יש פי
 בסוד לו להיות בז״א, שנתלבשו הראשוניזם,

 ונה״י ע) ת״ת חצי בחי׳ הוא הב׳, מוחץ.
 כדי מחדש, בה שנתפשטו החדשים, שלה

 אבא עם להזדווג גמוחו^ בי״ס שלימה שתהיה
 P שהוא קוםתד» שאר בחי׳ הוא הג/ כנ״ל.

 עד לסעלד- עד Hשלד דת״ת העליץ מחצית
ראשד״

 בחינות ג׳ עם מכוונות אלו, בחי׳ וג׳
 כי נת*ל, חנה כי וחענין. זר» באופן אחרות

 הכלים של האורות אלו עלו תו,Tל בעת
 של תחתון בחצי למעלה דתבונר- נה״י של

 האורות מן הכלים אלו תתתקנו שלר» הת״ת
 כלל חיות שום בהם נשאר ולא עצמן, שלהם
 אלא מתקיימת, התורה אץ פ) בסוד ועיקר,

 כלים בהיותן ואז עליה, עצמו שממית במי
 מן שהם דדי-א, המוחין לתוכן נכנסו ריקי̂ו

 ונתלבשו ם*ם, שהם למס̂ר ער שבו החכמה
 ואודכ התבונד- של בנה״י שיש פרקין בם׳

 ולמסד• שבו מחכמה ז״א• תור כולם נתלבשו
בע״ד- כמ״ש

המוחץ, אלו של ומנוף הכאם כי ונמצא,
 התבונה וגופניות הכלים שד,ם א׳, בחי׳ הם

 שבהם. והנשמה ודורוחניות האותת אבל עצממ
עצמו. הז״א של המוחץ הם

 שלחמ אורות נסתלקו שכפר לפי אמנם
 הנה״י אלו לכן במקוממ הז״א אורות ונכנסו
 ונהפכים הראשון, מטבעם מתחלפין, ראמא
 חד׳א של מבשרו ובשר מעצמו, עצם להיחז
 נקראין ואינן ממש. דמיין עצמו וכגוף עצמו,

ממש. ח*א גופא בשם אלא
איד דדא. גדלות בדתש מ״ש תבץ, ומה

 שכל כנודע בלבד, בו שיש דק שמן
 ונעשה אח״ב. הגדיל איו ד?^ רק אינו עצמות

 הענץ הנד• כי צ) ביארנו, ושם גמורומ י״ס בן
 בו ונכנם דק, הנקרא דם, בו שהיה הימ
 יחד, ומתחברץ דתבונמ נר.״י שהם ג״מ עוד

 פרק בל כי זד•: באופן גמורווג נדס מעשץ
 ב׳ עם ומתחבר, מתערב תבונמ דנצח עליץ
 חכמה ונעשץ דד׳מ החסד דכלי עלמנים פרקי
 מתערב דתבונמ נצח דכלי ב׳ ופרק שבו.

 דבלי עליון ופרק דחסד, התחתון פרק עם
 ג׳ ופרק דדא. חסד תעשין דד׳מ דנצח
 פרקי ב׳ עם מתערב דתבונמ נצח דכלי

 ועד״ז ח״א. נצח ונעשים דא, דנצח תחתונים
 אצלנו כמבואר אמצעי. בקו ועד״ז שמאלי. בקו

במקומו.
 מתערבים דתבונמ pעצ הנזדי כי נמצא

 כלי נעשרי והכל ז״א, של וגו«< הכלים עם
 ממש. הוי ח״א וכגוף א׳, בהשוואה א׳, וגוף
 של ממש הגדלה בחי׳ זו, בחינה נקרא ולכן
 ונכנסו ריקנים. כלים לחמתן כי עצמו, הדא

 דדא כגוף נעשו לתומ, דז״א דמוחץ אורות
 מחכמה ח״א, המוחין בחי׳ נתבאר והרי ממש.
 הראשונים גה״י ע״י נעשו איד ולמפה׳ שלו
אור. בלתי הכלים שד.ם התבונה. של

 אשר דא, של הכתר הוא הב׳, הבחינה
 ק) ת*ת. של התחתון החצי p נעשה. דוא

 הכתר בחינת וחנה תבונות של החדשים ונה״י
 אם ענינו, מה נבאר שתחילר• צריד דז״̂ז
 מכלל אם לאו. או דדא, מוחץ מכלל הוא

p״n הי״ם  p .מחלוקת יש זה בדבר כי לאו 
 נתבאר, יצירה ובספר המקובלים בץ גדולה

 שכתב po החכמה, p מתחיל 0י* שר.השבון
 אמרו, וכן »׳. חיים אלהים רוח היא אחת
 לספרא הרבה וראיות הכמה. אלא Jראשיו אין
 ולמה כתר, לשון הפגת ענץ מה גם זו.

כד. נק׳
 התקונים לשון תpפשo הנראה כפי והנה

גולגלתו^ הוא הכתר סי 4נראו הזוהר, וספר

ifrnmpD nirun תנחות
 פרק הצלם דרושי ושער ה׳ ר פרק לקסן צ) (זדו). סדי ובחי׳ התהתון סוסיף ג״א ע)
ג׳. פרק לקמן ק) פ״ד. הנסירה ובשער ר a״0 ברכות עי׳ )0



כ׳ א׳ pרD דצלם מוחין שער כ״ג שער ז״א היכל ה׳ היכלשיח

 כך ואם הגולגלתא. שבתוך המוחין, הם וחב״ד,
 הגרעון, בתכלית גרוע הוא שהכתר נמצא הוא,

 המוחין, אל ולבוש חיצונית נעשה הוא כי
 המוחין, את ומלביש המקיף הגולגלתא כדרך
 כי המוחין, הם ועיקר שתכלית ספק ואין

 ודבר אליה, טפל ומלבוש כלי, הוא הגלגלת
 הרי כי יומו, בן תינוק דעת על יעלה לא זה

 ותבונה החכמה על קץ, לאין גדול כתר
דיו. כלא אצלו ונחשבו ודעת,

 הם המוחין הנה כי הוא, הענין אבל (א)
 נשאר מוחין, הג' של שרשם אבל הב״ד,

 ואותן בכתר. ומצ־אותן שלהם, הרושם למעלה,
 קץ לאין ומעולים גדולים הם שבכתר, המוחין

 באדרת תמצא ולכן חב״ד. הנקרא המוחין על
 הכוללות ספירות סדרי מבאר שכאשר נשא,

 ואדא כתר, נקרא הא״א אשר האצילות, כל
 גולגלתא בחינת בא״א, שם מזכיר חי״ב.

 או״א, הם חו״ב, אמנם דיליה. סתימאה ומוחא
 כתר. הנקרא דא״א ממ״ם היוצאין ענפים שהם
 פרצוף, שבכל הפרטות בי״ם הענין, הוא וכן

 הוא שבכתר, הסתום המוח כי בודאי יא״כ
 כי ההוא, בפרצוף אשר חרב, מן מאד גדול
 הוא, ובהכרח הם, נאצלו הכתר מן הרי

 הכולל ודעת חרב שהם מוחין ד׳ שבחינת
 בודאי, בכתר נמצאים יהיו שארבעתן חרג,

של שלום שים בברכת אצלינו כמבואר

 זקיפות ור בריעות ד׳ הם לכן העמידה,
 מבחי׳ למטה הם המוחין כי נמצא, ע״ש.

 מאד מאד גבוה הכתר כי בתוכו׳ ואינם הכתר,
 בכתר אמנם לגמרי. ממנו למטד, והם כחם,

 בעצמו שבו מוחין שהם פנימית, בחי׳ בו יש
 אלא הגולגלתא, שהוא החיצוניות ובחי׳ ממש.

 עד מתפשטת הגולגלתא, שהוא שחיצוניות
 חב״ד, הנקרא המוחין את גם ומלבשת למטה,

 על למעלה אלא אינו, הכתר עיקרית אבל
 ג׳ מאמר, אותו בביאור ועיין המוחין. אלו

 בתחלת הנזכר דא, מן לגו דא אתגלפין רישין
 המוח זה ענין תבין ומשם דרפ״ח, אדר׳׳ז

ענינו. מה עצמו■ המוח מלבד שהוא שבכתר,

מ״ת ב פרק

 הכתר בחי׳ נעשה מהיכן נבאר, ועתה ר)
 התחתון חצי מבחי׳ נעשה הוא והנה הזה,
 ענינו. וזהו תבונה, הנקרא דאמא, הת״ת של
 נה״י הכנסת לסבת כי לעיל, כתבנו הנר, כי

 המוחין, בבחי׳ ז״א תוך הראשונים דאמא
 חדשים נה״י לה ולעשות להתגדל היצרכד,
 ואמרנו הענין, היד. איך בארנו ושם אחרים,

 ת״ת בחצי עלו דאמא, נד,״י של האורות כי
 שיולד הולד, את לדחות תבונד״ של התחתון

שם הוציאו האורות אותן ואז לחוץ, ויצא

ה ה ג ה
ישתה, בדרך מנחל סוד וזה מ׳׳ב, (א)

 דעת מלובש ובתוכו דתבונה, יסוד הוא הנחל
 מים ואלו מים, הנקרא החסדים שבו דז׳׳א,

 היסוד עד ומתפשטין ההוא, הנחל מן נמשכין
 כנודע. אותן, ומגדלין ועולין וחוזרין ־יז״א,
 נמצא, בעלמה, גבר דרך בסוד דרך, נק׳ ויסוד

 מים, נחל נעשה דרך, הנקרא דאמא היסוד כי
 נגדל ואז החסדים, מאותן הז״א שותה וממנו
 חג״ת כי הוא, ראש הרמת וסוד ראשו. ומרים

 מוחין ג׳ בסוד ראש, בחי׳ ונעשין נגדלין, שבו
מחודש, זו ראש אין כי ונמצא, חב״ד. שבו:

 למעלה, הורמו חג׳׳ת, בסוד שהיתד, שמד. רק
 ר בחי׳ וזו חב״ד. בסוד ראש, ונעשה וגדלו

 היה תחלה כי האצילות, הכולל הוי״ה שבשם
 דאמא ה׳ שבתוך זעירא ו׳ לבד, ו׳׳ק בז׳׳א

 שבשם עצמד, ר ונעשה יצאה ועתה עלאד״
 שיש י׳ צורת שהוא ראש, לו ונעשה הוי״ה,
 לאחר ר היתר. ביניקה כי כנודע ר, בראש

 היד. כי ראש, לה היה שלא אלא ראשונה, ד,׳
 דהיינו ראש לו נעשה ובגדלות לבד, ויק

ר. על י׳

 מקומות ומראה הגהות
א׳. סרק המוחץ שער לעיל עי׳ ר)



ם מוחין «ער כ״ג «ער ז״א היכל ה׳ היכל שיס׳a ן9םר מל

 הנ״ל, האותת בעלות כי חדשים, אחרים נה״י
 מת״ת מחצית של ההוא לכלי כח ונתנו האית

 ואז חדשים, נה״י ג״כ ממנו והגדילו ה״חתון,
 אלו תוד נתלבשו שנסתלקו, הראשונים האורות

 הוצרכו הראשונים הנה״י כי החדשים, הנזדי
 לידת לצורך אם הנ״ל; סבות לכמה להתתקן

 למוחין לבושין להעשות ואם 4דז״ז המוחמ
 י״ם תשלום שהם אלו אבל כנ״ל, עצמו דדיא

 בהם, להתלבש האורות חזרו עצמה, תבונה של
 ומן הת״ת, של התחתון המחצית מזה והנה

 ג״כ אורות ובחינת כלים, בבחינת דנה״י,
ז״א. של כתר הנעשין הם עצמן, שלהם

הכתר, בין שיש א׳, שינוי הוא זה והרי
 של הם שלהם הכלי המוחין כי המוחין. אל

 הכתר, אבל ז״א. של הם והאורות התבוני״
תבונה. של הוא הכל שלו, והאור הכלי

 הכתר אין למה טעם, תבין ש) ובזה
 החכמד״ p מתחילין אמנם כנ״ל, י״ם בממסר

 המוחין הנה כי והענין, ראשיות נקרא שהוא
 ז״א של הם האורות שלו, חב״ד שהם דז״א

 נה״י הם והלבושים שהכלים ואע״ם עצמו,
 מפלים הם עכ״ז כנ״ל, התבונה של הראשונים

 שב^כו, והאורות הרוחניות ז»זר ונגררים
 מתחילין הם משם ולת .pעצ מז״א הם אשר

שבו. נהי״ם חג״ת rחב שדים: הי״ס, מספר
 נה״י של הכלים כי לעיל, במ״ש ובפרס
 וגופו מבשרו, בשר נעשו דתבונדי, הראשונים

 לו אין שלו, הכתר אמנם ת״א. דת״ת ממש
 כולם כי בכלים, ולא Jבאורוו לא עטו, שייטת

 דז״א בחי׳ בו ואין לבד, התבונה בהי׳ הם
 עליו ושורה עמו, מתחבר שהוא זולתי ־כלל,
 בפמפר נחשב אינו ולכן כמ״ש, כתר, כעין
זד״ כלל וזכור דד׳א, ,י״ם

 הוא כי כתר, נקרא למרי תנץ, כזר• וגם
 המקפת העסרר• pכ וסובבו^ כותרת ישץ

 דבר והוא האד^ ראש ומלבשת ומסבבת
 דבר שהעטרה Jהראוו בחוש כנראר• זולתו,
האזע גוף p הנבדל

הכתר, מעלת ויתרון הפרש תכין, ר.p גם

 ז״א בחי׳ הזארות היו המוחת ט המוחק, על
 P היו בלבד, שלדים הכלים ובחי׳ עצמו,

 ואור, כלי כולו, שלו, הכתר אבל ריתבונד-
 היהימ הוא ופשוט לברו^ התכונד• מן הוא

 קץ שאין לז״א, תבונה בין שיש ורימעלרי,
 הכלי^ בחינת אפילו ט גם ומה אליו. וקצברי

 לב׳ ,rהp של מכלים הכתר, לכלי יתימ יש
 של כלים דים מוחין. של הכלים כי א׳ טבות:

 הם הכתר, כלי אבל לבד. ראשונים נה״י
 התחתון, ודת מחצי וגם החדשים מדינזדי
 טלה, הנדי״י מכל גדול ת״̂ו חצי כי ונודע.

 ,הבחינו* ט הקועדי, בהקדשי אצלינו כמבואר
 גחלת היא העליונד״ ספירדי שבכל ד-קסנרי

 כמה ראי^ והרי ממנה. שלמ^י מה מכל
המוחין. על הכתר אל יש יתרץ

 הט״ם מכל גדול הכתר כי הוא, ופשוט
 נקרא עטז, ואמנם לגמרי. הז״א של טלם
 עט. שייטת לו שאין היות עם ז״*נ של כתר

ט הוא, והטעם  התבונה שהיא אמא שכאשר ל
 בסוד דא, בנד. את ולהכתיר להעטר רמה

 יורדת היא הנד• אמו, לו שעטרה בעטרה
 ודת חצי שיעור עד למטר״ גופר• ומש^ת

 דא, של ראשו ומסבכת ומקפח ט״ל. שייר•
 כאלו נחשב ואז ועסרד״ כתר בחי׳ לו ונעשית

 החחברוט לטבת עצט, ד׳א מבתי׳ הוא
עט. וריתדבקותו

 על אמא הוא הכתר בתיקונים, נדש ודס
טו גם ברא.  הוא הכתר כל ט בתקונים, א

 הנקרא אמא מבהי׳ כי הו»נ והענק אהי״די.
 כט מודע, דדא כתר נעשית כנודע, אהי״ה

 זדד אלא לבד, ז״א לא כי ודע, שבארנו. טי
 שאר של הכתרים, של בהי׳ כל הם הנ״ל

ט ריפרצוטם,  ט Jt*n נוקבא 4mt א׳׳א, כ
 שעליו, העלית ודת p נעשה כטידים כול*
* בכתר שבארנו עד״ז ד ד

 מבשרי הרי ט לך, יתבאר p גם ורינה
 שהאדם רואים אגו אק והרי ^ור« אחזה

ט ט יש שבעה״ז. התחטן  המוהין עם כ
ש קנו זה אך שלו. המוחק p למעלה בט

מקוטות ומראת חגחות
ר. סרט הצלם דרושי ובשער ט ה׳ פרק לקט ש)



ג׳ כ׳ פר? דצלם מוחין שער כ״ג שער ז״א היכל ה׳ היכלשב

גופו מכלל אינו שהכתר כמו הנה כי בנדש,
הוא כך זולתו, עליו מקפת בחי׳ רק דז״א,
 רוחני אור הוא שלו שהכתר התחתון, באדם
 אמנם כל. לעין וניכר נגלה ואינו עליו, מקיף

 הנגלה, הוא למסה, המתפשט שלו החיצוניות
 ארם של המוחין את המקיף הגולגלת והוא

עצמו.
 אור וסור אור, ג״פ גימסריא כתר מ״ב)

 נמצא, דיודין. ע״ב ג׳ רי״ו, ואויר מאויר, יוצא
ועם ריורין, ע״ב פעמים לט׳ רומז הכתר כי

 בכתר, נכללין רי״ןrר ע״ב י״פ הרי כולל,
 עת,T וכבר אור. שהוא בכתר, נשמה ונעשין

מקיף. אור בחי׳ כתר כי

מ״ת ג פרק

איר הזה, הכתר ענין נבאר ועתה ת)
 חרשים ומנה״י התחתון, ת״ת מחצי נעשה

 אמא כי למעלה, מ״ש יתבאר ובו רתבונה.
 כתר להיותה למטה, עצמה וסשפלת יורדת

עצמה. להשפיל א״צ הנ״ל, כפי ואם ראשו, על
 הכתר בחי׳ עיקר הנה כי הענין, אבל

 לבר ת״ת של התחתון חצי רק אינו דז״א,
 שלו מוחין ע״ג שורה ממש והיא התבונה, של

 הוא הכתר כי בארנו הרי כי חב״ר, הנקרא
 קוין. לג׳ נחלקת ואינה לבד, א׳ ספירה רק

 המתחלקים החדשים, הנה״י שגם א״א וא״ב
 להבין, צריך אבל דז״א. כתר יהיה קוין, לג׳

 החדשים, נה׳׳י מן נעשה מה זה, שכפי
ז״א. ראש אל חית חצי בין המפסיקין

 אצלינו שנתבאר מה להבין, צריך גם
 דזיא, המוחין דרוש בענין אחרים, במקומות

 הוא א) בו, שיכנסו עד שנים, י״ג צריך איך
 שהתית הניל, כפי ואם עליו, הכתר תTיר זמן

 pז לשהות א״צ דז״א, חביד ע״ג שורה עצמו
 בסוד דתבונה, נהיי כבר שנכנסו כיון כי רב,

 ע״ג הת״ת עומד נשאר מאליו שבתוכו, מוחין
p שהות בלתי ברגע המוחץ. r.

שחצי הוא, האמת הנה כי הוא, הענין אבל

נעשה לבדו הוא התבונה, של תחתון ת״ת
 המוחין ע״ג ויושב ושורה חונה והוא כתר,
כנראה רחב, גוף הוא הת״ת, והנה ממש.
 חלל מקום ובתוכו, באמצע ויש הראות, בחוש
 נעריך כאשר ובפרט ספי׳, משאר יותר ורחב

 שבה. רחב היותר מקום שהוא אמא, של גוף
משיעור וקטן, צר היותר שהוא רז״א ורישא
 וזה אמא, בחי׳ זה כי ובפרט איבריו, שבכל
 אותו חונה כאשר ודאי כי הקטן, בנה בחי׳
 דז״א ראשו נכנם רז״א, ראשו על ת״ת חצי

ומוכתרים מוקפים שלו המוחין וכל בתוכו,
 שיהיה גרול, שיעור בו ויש הזה, הת״ת מחצי
 את ומסבב יורר וקצתו למעלה, נשאר קצתו

רז״א. המוחין
 אינם התבונה, של החדשים הנה״י ואמנם

 הנה״י נכנסו כאשר דז״א, פנימית תוך נכנסין
 ויורדין ומתפשטין נכפפין הם אמנם הראשונים,

 הכופף הארוך כאדם ז״א, של האחוריים בצד
 קומה, הקצר האדם ראש ע״ג ונשען קומתו,
 הארוך, פני נגד הננס ואחורי לפניו, העומד

 שבמקום גופו ומשים קומתו, כופף הארוך ואז
 לאחוריו ניתלין ורגליו הננס, ראש ע״ג טבורו,
 קומה וחצי הארוך, הארם שראש נמצא רננס,

 גוף וחצי למעלה, מעומר זקופה העליונוע
 שלו והרגלים הננס, ראש ע״ג ונסמך נכפף

 העניו וכן הננס. מאחורי ומתפשטין ייררין
 והיא ממש, הננס ע״ג כארוך ז״א, עם באמא

כזה; הלמר ציור כעין הז״א, על ממש עומרת

רנ״ב. ח* ההקדמות שער עי׳ ת)
מאומות ומראה הגהות

(זדו). ובכלל עשרים עד מי״ג נ״א נ״ב א) וב׳. א׳ סרק ולעיל



שכא ̂'י* ®̂י מוחיז *wr כ״ג «ער ז״א היכל ה׳ חיכל

פפון* דחנונה. pnnnn ודת תצי גמפת
ץ ^ ראש «ל  ח״א״ המוחיז על כתר מ

 מתליו יוררין התרשיס, נה״י שהם אמא ורגלי
 עעמו שהודת באופן למס̂ר עד ז*א מאתורי

^ ב ת  סותץ ע*ג ועוסד סמש דבוק הוא ר
 זו ירידה וא״ב אליו. כתר נעשה והוא דז״̂»
 נה״י ומתפשטין שיורדין ז״א. אחורי דרד

 דבוק כתר בבחי׳ הת״ת שישאר כדי ההדשי̂ב
p שהות עריכין מוחין. ע״ג n .כם״ש לירד 

 דגדלות שנים י״ג הטשו בענין ב) אעלינו
כנ״ל. דד׳א

 ביחד דבוק אינו ח״ז^ הכתר כי נמעא.
 אבל ז״א. תיד הגכנסץ הנה״י עם אחד. בגחי

 היורדים החדשים נה״י עם אחד. גוף הם
הז״א. מאחורי וסשתלשלת

 קו כי ג) בנדא אעליגו מ״ש תבץ. ובזה
 וגם Hלמםד עד יורד לפעסים דדא. אמצעי

 הוא גם האמצע. בקו עמו שהוא הדעת. בהי*
 שבו. החו״ב ואמנם ממקומו. למטד» יורד

 שאינן לפי יורדין. ואינן במקומה נשארץ
 עם נקשר היה אם אמנם הכתר. עם קשורים

 להr שאם מוכרח. היה דתבונד- הפנימיס נה״י
 האחרים קוין שכב׳ התו״ב גם והדעות ד) הכתר
עמהננ דעלו ירדו.

נדת ד פרק

 והשתלשלות ירידת ענמ עתד» ונבאר ה)
 דזג מאחורי החדשים. תבונה של הנה״י
 הו̂* פניו דח־ זנמשכין יורדין שאינן והסעם

 בפני מנתז להסתכל התבונה שתוכל כדי
 בהיות בו. להסתכל ראשה תכפוף כאשד הדא.
 בפניו ותביס ראשה ותכפזף דא. באחורי פניה

 בו ותאיר ממנה. נמוד שהוא הז*א. של
 משתלשליןכלפי רגליה היה ואלו בהסתבלותה.

 היא והנה הדא. פני כנגד פניה נמצאת פניו.
 בו. להסתכל ראשה תכפוף וכאשר מאר. גמה
של באחור ו6א מסתכלת אינה

m*n והשתלשלות והתפשטות אורן■ שימר 
 עד הוא ז״א. באחורי הנ״ל. החדשים נזדי
 נגד שהוא דז״א. דת״ת עליון שליש סיום
 רהל. יוצאת ולמטה משם אשר שלו. החזה

 מקום כי כנ״ל, ז״א באחורי ח״» מקבא
 פנימית בתון* שנכנס דתבונה. היסוד שמסתיים

 נה״י מסתיימין מבחח. כנגדה שם ז״*נ
 שנה״י פי על ואף החיצונים. החדשים דתבונה
 נה״י אורד כשיעור שיעורם החרשים דתבונה

 ו) התפשטות דומה אינו עכ*ז. הראשונים
 שנכפפין. ההיצמי^ אל כיושר. בפנים

 עורף באחורי ומתפשטין ונכפלי* ומתעקמין.
 ז״א. תון* הנכנסין הראשונים חנודי לכן ז״א.

 החרשי» והנה״י ז״א. רגלי סיום עד מתפשסין
 מגיעין אינן לאחור. ועקומים נכפפין אשר

לבד. החזה עד רק

 החדשים הנה״י אלו התפשטות זדי והנה
 של אחוריים מתכסים Hהחזד עד דא. באחור

 באותן שולטין והדינץ החיצונים ואין י״א.
 כל כי ודע ז״זב (עורף) של עליונים אחוריים

 שבאחודי והלבנתית החיוורא ז) אותו בחי׳
 הגוף אחורי הלבנונית וכל מ״א. העורף

 הרגלים אלו בחי׳ הוא כולו שלו. והכתפים
 שלו. הכתר בחי׳ מכלל הם אשר אמא. של

 החיורא אוחו שכל באופן ז״א. את המקיף
 וכן בגלגלתא. למעלה שיש באדרא הנזכר
 הכל באחוריים המתפשטת ההוורתא אותה

 ומקיף הכותר באדרא. הנזכר הכתר בחי׳ דוא
4ז״ז אח

 על art קכ״ח דף נשא באדרא נדש ודס
 חד נפיק מלגלח»^ ומהאי וז״ל. 4א״ז בחי׳
 כי כו׳. ח״א לגלגלתא דנחית חיוור. עיבד
jn רישא אחורי דרד יורדת הוא ודאי rt 
 וע״ל. הכתר בהי׳ שהוא הלבנונית על כי ודמ

 J1וני)וrהח התבונה של הרגלים סיום שהוא
דשערי. קוצי חד בחי׳ עליהם ומלביש גמשד

ה חנחווו א סקוסווו ופי
ה׳. דרוש חצים דרושי שער עי׳ ה) ג׳. פרק מלם דרושי בשער נ)
(ודו). חסחפשסיס חראשוניס «״א ה ב׳. פרק מ«»יז לירח שער 0
(ודו). אור *א1 ז) (ודו). ירד או נ״א )1



ד׳ פרק דצלם מוחין שער כ׳׳ג שער ז״א היכל ה׳ היכלשכב

 תרין בין עורפו, דרך ח) הא״א מראש דנמשך
 ג״כ ונמשך ע״ב, דקכ״ט באדרא כנ״ל בתפין,

מחשוף הכתר, לכסות כדי דז״א, החזה עד
 דרך דשערי קוצי נמשך ולכן שם, אשר הלבן
 לכסות שלא כדי ב׳, טעם ועוד ז״א. אחור

אחוריו. דרך נמשך לכן ז״א, של הפנים
 דשערי קוצי כי נתבאר, הנה כי ודע,

 והנה החדשים. נה״י שהם חוורא, ההוא מלביש
 יעקב, אשת לאה יצאת חוורא, ההוא מן למטה

 עד ומסתיימת ולמעלה, מחציו ז״א, באחורי
 הדעת במקום תכף יוצאת לאה כי ג״כ. החזר,

כנודע. מאחוריו, ז״א של
 תכף ז״א, תוך המיחין נכנסו וכאשר

 וכאשר כנ״ל. לאה בחי׳ אחור, דרך יוצאת
הוא, גם ירד ז״א, ראש על הכתר הונח

 וכיסה וד,לביש כנ״ל, החזה עד ונמשך ונתפשט
 ז״א, אחורי נגד פניה שם העומדת לאד״ את

 אין ועי״ז לאה, אחור ומכסה מלביש וריכתר
 הלובן וגם שלה. באחוריים שולטין חיצונים

 הקשים, והדינין הגבורות, ממתק הד,וא,
כנודע. לאה, של שבאחוריים

 לאה אל קרא הזוהר, שבספר הטעם, וזהו
אחר היוצאת רחל אבל דאתכסיא. עלמא
עלמא נקרא ולמטד., מהחזה הזה, הכתר סיום

דאתגלייא.
 החדשים נה״י שהם הזה, הכתר סיום דד.נד,

 ומסופם רחל, ראש עד מגיעין הם התבונה, של
דז״א. נוקבא רחל של כתר נעשה ומסיומם,
 הוזכר לא למד, ואד״ר, באדר״ז תבין וד,נה

 תרין בין דנפקא רחל, תתאר, נוקבא רק
 עלמא שהיא לאד, אבל מאחוריו, דז״א דרועין

 נכללת היא הנד, כי הוזכרה, לא דאתכסיא,
 היא וכאלו רחל, של הכתר בכלל ונחשבת

הנ״ל. לסבד, רחל של כתר בחי׳ נעשה עצמד,
 הירח שאמרה ט) משארז״ל, תבין ובזה

 מלכים לב׳ א״א רבש״ע, הקב׳׳ד״ לפני
 הת״ת הנה כי פי׳, א׳. בכתר שישתמשו

נד,״י ונעשו ונתארך, נגדל עצמו הוא דתבונה,

 כתר הוא סיומם אשר כנ״ל, ממנו החדשים
 הת״ת 'כי באופן, ולבנה. ירח הנקרא רחל,

 אנפין, לזעיר כתר בד׳תחלתו נעשה דתבונה,
דרחל. כתר ובסופו

 ל״ם אותיות והוא הג׳, בחי׳ נבאר ועתה
 שהם דז״א, ראש על מקיפים ב׳ שהם דצלם,
 עד התבונה, של עליונה חצי (הנ״ל) מבחי׳

 משם כי שבד״ הת״ת על עליון חצי תשלום
כנ״ל. דז״א כתר הוא ולמטה

 של ל׳ כי בע״ה, כמ״ש כך, הוא והענין
 י) הוא דצלם, ום התבונה. של חג״ת הוא צלם,

 הל׳ ואמנם י״ס. נגמרו והרי דתבונה, כחב״ד
 וחצי ח״ג שהם וחצי, ספירות ב׳ אלא אינה,
 התחתון חצי כי התבונד״ של הת״ת של עליון
כ) כנ״ל. ז׳׳א, של כתר בחי׳ הוא

אחרת, בחי׳ להם יש המקיפים, אלו וד,נה
 דאמא גופא הם שלהם, הכלים כי וד,וא,

 הם שבתוכם, האורות אבל עצמד,. דתבונה
 דמוחין ומקיפים אורות בהם יש כי משותפים,

 של האורות ביחד, עמהם יש וגם דז״א.
התבונה.

 משא״כ בכתר, אחרת בחינה יש וד,נד,
 ומכתיר ומלביש יורד הוא הכתר כי במקיפים.

 בחי׳ שהוא אע״פ וא״כ, כנ״ל. הז״א את וסובב
 הנ״ל, המקיפים בחשבון נכנם אינו מקיף, אור
הם ומשם למעלה, מרחוק עומדים הם כי

 אותו המסבב הכתר אבל בז׳׳א. למטה מאירין
מקיף. נקרא אינו גמור, ובדיבוק בקירוב

 כי בכתר. משא״ב במקיפים, בחי׳ ויש
 ז״א אורות ג״כ בתוכם יש המקיפים, אלו

 הכתר, אבל ז״א. של מקיפים נקרא ולכן כי״ל,
 מחלק בו ואין תבונה, של הכל והאורות, הכלי
 רחוקים שהם אע״פ המקיפים, אבל כלל. הז״א
 ונקרא הז׳׳א, אל מתייחסים עכ״ז כנ״ל, ממנו
 אורות ומשותף מעורב שבהם כיון שלו, מקיף
 אל מתייחסים היו לא כך, ולולי עצמו, ז״א

הוא שכולו אע״פ בכתר, משא״ב כלל. הז״א

מר,וםורנ ומראה הגהות
(ה״ו). חב׳׳ד ד,יא נ״א י) ס׳: חולין ט) שהוא דז׳א א״א מנחי׳ הוא זר, נם נ׳א ח)

ד. פרק הצלם דרושי שער עי׳ כ) ד,׳. דרוד קל״ז דף ההקדמות בשער ועי׳ ח׳׳א, ראש



ד׳ח׳ פד? מלם מוחין «מר ז״אעערכ׳׳ג היכל ח׳ היכל

 ומ״א, «ם דב^ לחיותו ד»1תבו של
שלו. כתר להקרח מתייחם

א »  חם; בחי׳ ג׳ כי חדברים. כללות »
 שלו, שחאורות דד׳א, מויימ חוא חא׳ חבחי׳

 חאודות ח״ז^ וחנתר Jחתבונו של והכלים
 דד׳א, ומקיפים בלבד. חתבונח של והכלים
 מחוברים חם והאורות חתכתח, של הכלים

ח״» ואודות דתבונד^ אודות וחם 41וםשותםי

 חוברי» שתכלית נ^דד, (מ״ב ל)
 מלכות ׳D היא ותבוגה ם*ם. חם ותבונה שבינה
 של̂ד סיוט «ד שלד» מחזה האומרת דבמזד

 זו. דתבונה המלכות ואמנם ׳.D נקרא ולכן
ם כללות הם והס״ם ג״ה מי״ם כלולה היא  ל

 מלג^ א׳ הוא שבי״ דמלכות והמלכות מלו^
4דד׳) בפנימית נכנמת

 לכן מקיף, הוא גם ח״א, הכתר ואמנם
 (ד׳ל הנ״ל. דתבתה דמלכות מט״ם הוא

טם שבכיבוד  דמלכות מלכות של חיאת כלי נ
 דמלכות מלכות של אמאכית וביניקה דתבונה)
 דמלכות מלמת של פנימית ובגדלות דתבונה.
 4כלינ בחי׳ ג׳ יש םפירה ם) שבכל דתבונה)

 הם ומוחמ, יניקה דעיבור דצלם שא׳ ונמאא
 מלכות ולכולם .D הנקרא דתבונד» מלכיות ג׳

 נטמת היא ם, הנקרא דתבונה דמלכות
 אריד שלכולם נמאא, וא״כ ז״א, בפנימית
התבונה. מי״ם שחמר מלכות להשלים

 ואינם נה״י, שנכפלים הכפליים, כנץ ח״ם
 נה״י, נגד ששיכורה מלכות אלא ממש׳ נה״י
 מפירה ובכל כולם, שבכל נמצא, m והבן
 המלכות של דמלכות שהמלכות בך, דוא

מ בבריאד- מתלבש דאאילוו^  ממירה בכל ו
 התבונה, דמלמת שבמלכות הוא, p והפירה

 פנימית תוך הנטמת היא Hדבינד מלכות שהוא
 הם דתבונה, דמלכות הם״ם וכללות ז״א,

ז̂ז והכן המקיפין,

מ׳׳ק ה סרק

 אהרון בשליש 4דד׳ז הכתר למה מכם. נ)
 הרהם, מוד הוא ששם לפי דאמא, ת*ת של

 של י׳ נכנמת ושם אמא. של ה׳ אות וד9
 ומכה שב̂ו בימוד שט, הימוד שהוא אבא,
א, לרישא כתר שם נכשית ההיא, הארה  ח׳
ולממזר םרוסטר מתהיל שהוא

 מונץ אנו אין למה המכם ב׳,
 מונין אנו רק הי׳׳ם, בחשבון הכתר לכולם
 דטנד» ת״ת הלא כי דכ, במקוט. הדכת
 טימית היות ומאד לד׳א, כתר נכשה ממנו
 הכתר וד.נד. דד׳א. לכתר חיות נמשד שבד»

 לבדה, מהבינה רק או״א, זתג זרי נכשה לא
 יותר יד.יה זו, בתי׳ כפי כי נמאא שת, וכיוון
 נבראים הם המוחין ט הסוחמ, p הכתר גחל

 הוא הכתר אד זווגם• כ״י מארא ומתחדשין
 יהיה זה ובכרד טזכר. כאמה הבינד, מחיות
מהמוחץ. הכתר, גדולה יותר

 מבשרי הלא ט והוא אחרת, בחי׳ יש אך
 האדם ותבונת שכל כיקר כי אלוה. אתזה

 המוהין. בכרן מפלה הגלגלתא ט במוחין.
 משזז׳ב מארא. הם שהמוחץ כבהי׳ ט והכנין,
 זו בבחי׳ לפן לבדד» מאמא שהוא הכתר,
 ולא המנין, מתחיל ומשם כיקרי^ הם המוחין

p .בה בהיותה דבינה שהת׳ת אכ*פ כי הכתר 
 המוחץ מאוד יותר גדול ש^ז האור בכאמ̂ד
טז כאמו. שבד׳א  נכשה שלו האור כאשר כ

 המוחץ, p במכלה יורד אז לרא, כתר ממנו
 לבד, אמא מאד והכתר 4ארז מאור המחזץ ט

ממסרא כתר כל ט טוהר נדש תבץ ובזה
PMn
 ג׳ הכיטר במוד (הלא) ט ם) חג ג׳
 חר׳ב מתזץ ב׳ רק לז״א היה לא מ׳, כלילין

 הדכת היה ט א«ג מאד מוחץ וב׳ אטג מאד
 טלם אלקים. שמות ד׳ והם מטו. אז חמר

ומלא וסלזג פשמג אלחים כי ט׳: טן. בםוד

מקומווו ntns; הנחות
י ויוא מפי שכד כי׳ ג) מדדושי א׳ יפרק שייד רב וכתב ל״« נ״א י) ה׳ פרק «

ר. פרק הציס דרושי (טז׳׳י) תאים
ט. פרק דקסנות מוחין שכר לכיי כי׳ ם) ד׳. פרק דאים מוחץ שכר כי׳ מ)



ה׳ פרק יצלם מוחין שער כ״ג שער ז״א היכל ה׳ היכלשכד

 אלקים. בנ״י ז״ס כי אותיות. ב״ן תם דמלא,
 ע) גימטריא הם אלהים, ד״ם של ב״ן, וד״פ

 תינוק של שמוחו מקום הקדקד, וז״ם קדקד.
רופף.

מוחין, ב׳ כי אלקים, לי עשה צחוק וזהו
 אותיות וי״ג עק״ב, גימטריא, אלקים, ב׳ שהם

 צחק, גימטריא הוא הרי משתיהן, בכ״א המילוי
 יצחק. גימטריא אלקים, דב׳ אותיות י׳ ועם
וגר. אלקים לי עשד, צחוק (סוד) וזהו

אלקים, ל״ב נגד קין והבל, קין שורש וז״ם
 אותיות, ה׳ מד.ם בכ״א אשר ל״ב) ה״פ (נ״א
 הנ״ל ל״ב ה' הבל, וכן קין. כמנין ק״ס, הרי
 וקין בפרטוו^ וקין בכללות, שהבל אלא ג״כ,

 ל״ב וי״ם הנ״ל, צחק גימטריא שניהם והבל
 אלקים, ל״ב ושרשם ניצוצין, ש״ך גימסריא

נער. ר״ת ראשי, עלי נרו בהלו וז״ם

 פרעה בת בתיה כי בוכה, נער והנה וז״ם
 כולם, ניצוצין מש״ך דינין כולו שהוא חשבה,

 ותרא נאמר, ובאמו נער. והנה ותראהו וזהו
 מצד לא החסדים, מצד הוא טוב, כי אותו

הדינין.
 ב׳ מוחין, ד׳ הם בעיבור כי נתבאר, הרי

 הל״ב שורש ומהם לבד דאמא וב׳ דאבא,
 ג׳ מוחין, ר הם בקטנות, ביניקה אך אלקים.

 אלקים. בחי׳ ג״כ והם דאמא. וג׳ דאבא, מוחין
 אלקים ד׳ עם ותצרפם אלקים, ו׳ עתה הם הרי
יש עתה הרי מתחלה, בו שהיה העיבור, של
 ת״ל גימטריא וד,ם לז״א. ביחד אלקים י׳ בו

 ת״ל מספרן כי תלתלים, קוצותיו ח״ס ת״ל.
 הרי אלקים, בי׳ שיש אותיות, נ׳ ועם הי׳ל,
 השערות סוד והם תלתלים. גימטריא הכל

דז״א. וקוצין
 ובחי׳ הכתר בחי׳ מונין אנו פ) אם ד׳
עשר אמר, ובס״י י״א, שהם נראה הדעת,

 הדעת כי והטעם, תשע. ולא עשר י׳׳א, ולא
 אלא מונין, אנו ואין דו׳״א, נשמה בחי הוא
 בחי׳ (הוא) הדעת, אבל כלי, בו שיש מה

 האצילות. כללות בכל וכן כלי. בלי נשמה
 לכל נשמה בחי׳ הוא יומין, עתיק (וכן)

 אין לכן כלל, כלי בחי׳ (בו) ואין האצילות,
הי״ם. בכלל הדעת בחי׳ מונין אנו

 הם האצילות, כללות שבכל הי״ס והנה
 הכלים, בתוך תחלה שיצאו נקודות, עשר
 נעשה ראשונה מנקודה כי התיקון. היד, ומהם
 שבנקודה, מכתר אריך, הנק׳ דאצי׳, כתר

 נקודות, ומב׳ נשמה. בבחי׳ עתיק, ובתוכו
 ומנקודד, ז״א. נקודות, ומו׳ אר׳א, נתקנו

 דעשר י״ם, הרי דז״א. הנוקבא נבנית אחרונה,
לבד. נקודים

 לאבא מאירד, שבו, חכמה א״א והנה
 ואין לאמא. מאירה שבו, בינה וכן ממקומה.

 הקטרוג, אחר שבכולם, שהמלכות במלכות כן
 נוקבא, מלכות ובין ז״א, מלכות בין ירדו,

 כולם דא״א, מלכות בין דאו״א, מלכות בין
 אליה שמאירים אלא למטה, ממש ירדו

 לבד. רשימו רק למעלה נשאר ולא צ) ממקומם
 נשארו לא דהשתא ה״ו, לומר אפשר היה א״כ
 העשירית שהרי לא, ותו בחי׳ בכל חט׳ רק

 י׳ ואמר ק) ט׳. ולא י׳ אמר לכן ונפלה, ירדה
 כדי לבד, הרשימו רק זה אין כי י״א, ולא

דהיינו למעלה, בשרשה תדבק כשתעלה,
הרשימו.
בשמים, נצב דברך ה׳ לעולם וז״ס
 לעולם למטה, שנפלה אף דז״א, שהמלכות

 מלכות שהוא דברך וזה למעלה. שלה הרשימו
 ואמר הרשימו, על נאמר הוא ח״א, נוקבא

 שהוא בז״א, למעלה בשמים שם היא שלעולם
ובחי׳. בחי׳ בכל וכן שמים.

מהומות ומראה הגהות
ויציב. אמת בדרוש הכוונות שער עי ע)
 הצלם דרושי ובשער ח׳ פרק לקמן עי׳ פ)

ף. פרק
 אלא מטקומה אליה שמאירים ולא נ׳׳א צ)

(ה*ו). rrr סטש

יו'
 י*ם עמה לד,שלים צייד שלעולם סיא ק)

 אפשר שהיה ילסי ובחי׳ בחי׳ כל של י׳ וכן דא׳א
 והייתי הרשימו עם <״א שהם ולומר לסעית ג׳׳ב
 י׳א ולא י׳ אמר לכן לעצמו הרשימו את מונה
(ררו). כו׳
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מ״ק ו פרק
 לי״מ עמר־ ואח״כ ו״ק, תחלה היד. ז״א ר)
 חסד הוא ימין קו שהנה זה; באוסן גמורו̂ו
 «לאמ מרקיז תרין ואז פרקין״ שש ובהם ונצה,

 דאמא. דנצה צליון מדק צם מתחברים דחמד.
 וכן גמורד- מדה מרקין, מג׳ שלו חכמה והרי
 מתחברין דגבורה, עלאין מרקיז ב׳ שמאל, בקו
 אטצזגי. בקו וכעד״ז דאמא. דהוד מ״ע עם

 שאז עליו. עצמה ממיתה שתבונה שכיון
 שלה וחיצוניות שלד- נה״י פנימית מסתלקין

 זע לכן ח״א, המוחיז ובתוכם בו, נכנם לבד
 ומגדיל ומגומו, ממש ז״א מאיברי חלק נעשין

 נכנסו כשלא ואמנם דתבתה. נה״י ע״י ז״א
 לא אד לגדל׳ מתחיל דגדלות, ו״ק רק עדיין
 שלו חג״ת ועדיין שבו, דגדלות ראש נשלם
 הראש שבזה בהכרח וא״כ -Tדיל רישא נקרא

גדלותו. ניכר יהיה -Tדיל מחג״ת
 החלקים לגדל מתחיל שבתחלה דע, והוא
 בהכנסת שהרי התחתונים, ואח״ב העליונים,

 בגדלות אד תהלהי נכנסים התחתונים המווזיז.
 ברור. וזה תחלד- נגדליז העליונים עצמו, ז״א

 ואח״ב וגבורה, החסד עדל שתחלה נמצא
היסוד. ש) pו נ״ה, וכן הת״ת,

 הד׳ שהנה דגדלוז^ ו״ק לעגין ונחזור
 החסד, מרקי ג׳ שחם ימץ, דקו העליונים סרקין
ע הנצח, של ומ״ע  יחד, עתד. מתחברים ז

 שלו, החכמר, בחי׳ יש ושם ח״א. הסד וגעשין
 הם הד׳, מאלו עליונע מרקץ הב׳ שד.רי
ת) חלקו.

 כנ״ל, לכנוס דגדלות ג״ר כשנשלמו אח״כ
 אד בהסד׳ כלולה בבה, ההבמה ששם ונמצא

^, לא  rג של החכמד. שיכנוס עד לגמרי, ת
 בחי׳. לב׳ מרקיז ד׳ אותן יתחלקו ואז דגדלוו^

 עתד- אן־ כנ״ל. לחסד, וחציים לחכמה, חציים
 שההסד והרי בחסד, יחד שם הם מרקץ ד׳

 ונשארו בחכמר- ממש מוח במקום עתה, מועיל
וכעד״ז j״«n לנצח דנצח, התחתונים מרקי ב׳

 שם עומדיז שלו. ההג״ת Tא והרי קוין. בג׳
 דיליה רישא עתה נקרא וחג״ת חב״ד, של בבח

ט״ל.
 ,Tדיל רישא הגדלת חשם שם ויש
 זע שככר כט־סוו^ שאינם אע״ם בכללוו^

 יתחלקו דגדלות, ג״ר לכשיטסו מוטים, עתה
 לעשות מהם, א׳ קו בכל עלאין, מרקיז ב׳

 בחג״ת. כלולין שלו חב״ד עתר- אד חב״ד׳
1̂ש ומעורבע

 גטסיט הנה הנ״ל, ע״ד שנחלקו ואח״ב
 ג״ת תחלה שנטסו זה: באומן דגדלות׳ ו״ק

 כלוליז עדיין אשר דד׳» בחב׳׳ד שבהם, נד,״י
 ט״ר אמצעיות ג׳ נטסים ואח״ב דיליה. בחג״ת

 דז״א. בחג״ת דמוחין, נה״י ונדחין .rחב דז״א
דגדלוו^ ר׳ק בחי׳ עתה נשלם והרי

 אז Jf1דגדלו ג״ר גם שיטסו אחר ואמע
 דז״א. אמצעים בג׳ דמוחץ, אמצעים ג׳ נדחמ

לי״ם. ונשלם דז״א, מ״ת דמוחץ, ג״ת ונדחין
 ח״א מוחץ היו שבתחלה שתדע, צריד גם
 והנד, כנודע. אבא ומצד אמא מצד דיגיקד-
 דד׳א. הזד׳ד שזע עצנע הזע המוחץ

 המזהץ בבא כן גם ט״ל למרקע מתחלקע
 בחסז־ עלו Jדגדלוו ו״ק שבבא ונמצא דגדלוו^

 דאמא. דקסנות מוחץ צד מן מרקין, ד׳ דז״א
שאר. בכל וכעד״ז דאבא. מוחץ מצד וד״מ

 ג״ת נשאריז דגדלות. דק שבבא ודע.
 אטם מ״ל. דגדלות טחין בלי ח״א, נה״י
 התחתונע טד.*י הזא־־ה. קצת נמעץ* םשם

 בכתגת טזכר דדא, אמצעים מ׳ אשר דטהין,
א). אמת אלהיכם זד

טסו שלא זמן כל והנד.  דילע ג״ר נ
 במקוט, םתמשטין החו״ג שרשי אץ דגדלוז^

 עם מחובתם 4בדעי שדשם למעלה נשאת כי
 נכנסת. לבד הארתן אמנם נבנסו, שלא הדב

 עלוקו שלא זה. וד.בן 4דגדלוו בדק ומתמשסין
שע ג׳  יש איד וע״ש אצלינו, טזכר עד דמ

היא זו שהאדה מראה ושרשים, כ) טמים

מקומות ומדמוז זזגוזות
(ודו). הנסה הס נ*< 3וג* הלקה ד׳א ה) נתנאו זסן נל והנה ד׳ה עד סכאן ר)
ף. ודרוש ג* דיוש הצלם ודושי שעד עי׳ א) ד. אוזו עד ק״צ אי» P י״ג הלי סמדם

ודז. סיסן ההדג כללי הצלם עי׳שעדדוזשי ב) סדו). ואודכ *א1 ש)
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השרשים. הארת ולא הענפים, הארת
 בעת הטפה והורדת הולדה שבכל ודע,

 נמשכת משם כי המוחין, בכה הוא הזווג,
 שיהיה עד ביאה, אינה הקטן ביאת לכן הטפה,

 טיפת משם להמשיך ראוין דגדלות, מוחין לו
ההזרעה.

 תמיד אינם שבו המוחין הז״א, והנה
 ותוזרין מסתלקין הם כי כנודע, מתקיימין

 דפנימים דעיבור מוחין שיש ודע תוספת. בסוד
 דסנימים דיניקה, ומוחין דאו״א. ומקיסים
 מוחין הם אלו, בחי׳ וב׳ דאו׳׳א. ומקיפים
 הויות, של והם דגדלות, מוחין ויש דאלקים.

דאו׳׳א. ומקיפים פנימים מוחין והם
 להם להמשיך שרוצין פעם בכל והנה

 ומשם אדא, יזדווגו שתחלה צריך מוחין,
לזו״ן. המוחין ימשכו

מ״ן, זו״ן שיעלו צריך ההוא, בזווג אמנם
 שהם שלהם, המוח הוא מ״נ, העלאתן וענין
שלהם. הפנימים נשמה בחי׳

 צריכין מ״ן, בסוד שיעלו קודם והנה
 לא אם לקבלם, וא״א מלמעלה, הארה לקבל

 שב׳ כמ״ש, הדבר, ופי׳ ג) או״א. זווג ע״י
 בסוד הוא זווגם ד) א׳ באו״א: יש זווגים

 העולמות, להחיות תמיד והוא חיצונותיהן,
 הזווג זה ואם עצמן. לצורך מוכרח, חיות

 העולמות כל יתבטלו א׳, רגע אפילו יתבטל,
 לתת והוא הפנימית, בסוד הוא והב׳, ח״ו.

 בעולם, נשמות יולידו שהם כדי לז״א, מוחין
 אינו וזה כנודע, העולמות פנימית שהוא
תדיר.

דנ שיעלו א״צ התדיר, א׳ זווג והנה  ז
 אבא דשביק רוחא ההוא אמנם מ״נ, בסוד

 רוחא ההוא אשר ראשונה, בביאה באנם^
מזווג הנמשכין הנשמות שאר וכל זדנ, שורש

 הזווג אך למ״נ. אז מספיק רוחא וההוא או״א,
 זו״נ, זווג לצורך שהוא מוחין, לצורך הוא הב׳,

 אז העולמות, פנימית שהם נשמות Tלהול
 הפנימים מוחין כל והנה במ״נ. עולין ממש זו״נ

 יעתה לעולם, בו הם תמיד אמא, דמצד דיניקה
 זווג געשה כנ״ל, רוחא ההוא בכח מ״ן עיי

 התדיר. זווג והוא ותבונה, יש״ם בבחי׳ אדא
 שהם דיניקה, בחג״ת מוחין בחי׳ נשלם ואז

אלקים. והם חיצונותיהן,

דן מ״ן עולה אח״כ  לקבל כדי עצמם, ז
 העולמות פנימית שהם דגדלות, דדק מוחין
 אלא נעשה, הב׳ זה זווג שאין ודע בזדן.

 וישים אדא פרצופים: ד יחד בשמתחברים
זה. והבן לבד, פרצופין ב׳ ונעשין ותבונה,

החיצונית, הזווג שזה גדול, כלל דע גם
 עצמן ממוחין נמשך העולמות, לצורך שהוא

 שכל כנודע מלמעלה, הם שיקבלו בלי דאדא,
 בהם ויש בהם, כלולים כולם מהם, שלמטה מה
 הפנימי, הזווג אך מהם. שלמטה מה כל כנגד כח

 ומהם מהם, עליונים מאורות אדא גם שיקבלו צריך
 נשמות להמשיך צורך שהוא למה ממשיכין
 שגם ונמצא, הפנימים. בחי׳ שהוא חדשות,

 ממשיך והוא תחלה, נוקבא עם מזדווג א״א
 וכן לעתיק. זווג גורם עצמו, א״א וכן לאו״א.

 שזווג נמצא, המעלות. רום עד מזה, זה
 א״א כי העולמות, כל קושר הוא הפנימי,

 אורות המעלות מרום שיקבלו לא אם להמשיך,
 ומשם או״א, צד מזה, וזה מזה, זה חדשים,

לז״א.
 בחי' כולם, דגדלות המוחין שאין ודע,

 הוי״ה שמות לו יש דק כי שדם, שמות
 הגדלווב בשלימות הם ג״ר, אבל אחר. באופן
(א) יעו״ש. הציצית בדרוש כנזכר

ש שמ ה
 חסרים לשמות שלימים, דשמות החילוק שזה הם דדק שהמוחין היא, כוונתו אם (א)

 ראמא, למוחין דאבא ממוחין הוא אחרונה, ה׳ שמות הם הג״ר ושמות אה״י, יה״ו שמות
לומר, כוונתו או דדק. מוחין הם כולם אבל נתבאר, הציצית בדרושי שם והרי שלימים,

מקומות ומראה הגהות
א׳. פרק הזווגים שער עי׳ ד) וד׳. ג׳ ב׳ סדק הנסירה שער עי׳ ג)



שכזז׳ פר? חנלם מוחץ שער כ״ג שער ז׳׳א היכל ה׳ היכל

מ״ק ז פרק

 בחינה חלוקות: לג׳ מתחלק אנפץ זעיר
 נקרא והם גופא. ג׳ מוחץ. ב׳׳ כתר. ראשונה,

ע רחמים ומוחץ, גמורים. רחמים כתר, ת  בינ
 ש״ד אתברירו המוחץ, שהוא במחשבה כי

מהמוחץ. יותר ממוצעים רחמים וגוף ניצוצץ.
 במוחץ, שיש מה כל כולל שהכתר ודע,

 הם מוחץ, ד׳ בחי׳ כל לת הראש. וכללות
 כד ואחר המוחץ, שורש ששם לבדו, בכתר

 כנודע, בגופא, שיש מה כל כוללים המוחץ
הז״א. קוי בג׳ בהארתם, מתפשטץ הם שהרי

דאמא. מת״ת נעשה דז״א, הכתר כלי

 ה) שבכתר. נשמה (לו) נעשה דאבא, ומת״ת
 ו) שהכתר ידעת וכבר הדעת) אור ג׳ (שהוא
 נעשה דז״א, הכתר וגם או״מ. בבחי׳ (דז״א)
 עצמו, מא״א נעשה אמיתי, וכתר דא״א, מת״ת
 הכתר אין ז) שבועו̂ו ליל בכוונת כנזכר
גופא. כל להתקן שמשלם עד ובא, נמשן

 או״א כי ע״^ דקכ״ג בנשא תבין ובזה
 גופא הם וזרץ »לגאו. דאינון ולבא, מוחא הם

מלבר. ורישא
עצמו, דז״א rחב שהם הג״ר כי ונראד»

 החיצונות אד פנימיות הנקראו והם המוחין, הם
ז״א. נקרא עצמו. בראש אפילו

אינו לעולם ט ח) במ״א, מ״ש תבין ובזה

השמש
 דו״ק מוחץ הם דאמא, המוחץ אותם שכל

 WT דאבא, שלימים המוחין ואותם דאו״א,
 שהם ישסדוד כי וכנודע, דאדא. דג״ר מוחין

 דאדזב דק והם בריאד״ אמא, בינה, נשמה,
 הם אצילוו^ אבא, חכמה, חיה, עילאין, ואדא
 הרב־ כתב לא איד להבין׳ ראוי זד, ולפי הג״ר.
 בעמידה, דאבא המוחין בשמות לכוין דל,

 שיש אלא אבא. חיד» אצילוו^ בג״ר, שהיא
 מוחין הם דאבא שהמוחין הוא אמת לומר,
 בדרוש שנתבאר שכיון אלא כנדל, דג״ר

 הנזכר דאדא המוחין אותם שכל הציציות
 הם דאבא, המוחין א״כ דדק, מוחין הם שם,

 דדק, דג״ר דק הם ודאמא, דג״ר. דדק מוחץ
 מוחין ולהמשיד לתקן הק״ש, כח שיעור כי

 בינד״ דאמא, מוחין הם וכולם לבד, דדק
 חיצונמת והוא בבריאד״ הוא ק״ש ט בריאד״

ת ט דבריאד^ ובפנימיות דאצילוו^  חזניו
 ט בנוד̂ז דאצילוו^ בריאד, היינו דאצילוו^

 שאפשר. אלא דאדא. חיצונמת הם ישסדת
 דדק, דג״ר המוחץ כל הם דאמא, שמוחין
 בריאד. ט דבריאד- פניממת נקרא ולפיכד
ישראל, ובמילת פרם. דכל הג״ר הם Jrזאציל»

 אחד, ובמילת דבריאד,. דרוח מוחץ נמשכו
 דבריאד- יחידה חיה דנשמה מוחץ נמשכו

 הנקרא הג״ר, שהם דאבא, המוחין אבל
הנקרא דדק, מוחין אלא אינם Jאצילוו

 שהם דאבא, דג״ר דק ר״ל דאצילות, חיצתיות
 בערכם, שלימים מוחין וד,ם דאצילוו^ בריאה

 דק, יקראו האצילות, כללות שמיד אלא
 בערד דק אמא, הנקרא הטלל, הבריאה בעיד

 אותם שכל נמצא, ג״ר. אבא הנקרא האצילוו^
 בק*ש, נמשכים דאמא, בין דאבא, בץ המוחין,

̂ים ט  דאמא. מוחץ ונק׳ דדק, מוחין נקרא כ
 וג״ר, דדק מוחץ נמשכים בעמיחז, ואח״כ
 ונקרא דג^, מוחין נקרא וכולם דאדא. מג״ר
 המוחץ כי לומר. אפשר גם דאסב מוחץ

 כנז״ל, דדק דג״ר דדק המוחין הם דאמא.
 דדק, דג״ר דג״ר מוחץ הם דאבא, והמוחין
 לבריאה כפולים מוחין נמשכים וכנגדם

 שהיא דיד, תפילין דוגמת ממש והם דאצילוו^
 א׳ וכל באצילוו^ דראש, ותפילץ בבריאד-

 הרב דאדא ממוחץ כלולה שלימד- הוי״ה ב^ע
 ע״א ע׳ ד עד J1«״ אות ע״ב דמ״ט שלום נהר
ט״ו. אות

מקימות זמרמה חגחית
(ודו). חדא שמדת דעתיק מיסוד הוא (ודו). וכר וכבר אור ג׳ שהוא דא ה)
הנסידה ובשער ר. פרק הנ<ט דרושי כשער ה) (ודו). בבתי׳ הוא שאמרנו דדא הזה דא ו)
ור. ד פרק דדא שפתר הדרוש מפר כתוב גם דב ז)



ח׳ ז׳ רק6 דצלם מוחין שער נ״ג שער ז״א היכל ה׳ היכלשכח

 לפרקים, ונחלקים ונגדלין דחיצוניות, ו״ק רק
 בחי׳ כי נמצא, ג״ר. נעשה עצמן ומהם

 שנחלקים אלא לבד, ו״ק רק אינו החיצונים
 גמורות, י׳׳ם הם הפנימים, הם המוחין אך לי״ם.
 בו״ק פנימים, גמורות י״ס שמתלבשים נמצא

 פנימים, י״ס שעושין הרושם וע״י חיצונים,
 ג״כ, י״ם בחי' בו״ק נרשם בתוכם, המתלבשות

בחיצונית. לבד ו״ק רק אינם אך
דחיצוניות, הא׳ הקצה החסד כי נמצא,

 בב״ש דפנימית, שלימה החכמה ספירת נכנם
 אף א', גמורה ספירה ונקרא שבו, הראשונים

 התחתון ושליש ב״ש. רק שאינו עם בחיצוניות,
 נכנס דחיצוניות, דנצח א׳ שליש עם דחסד,

 ונקרא דפנימיות, דחסד שלימה ספירה בהם
 הפנימיות. ע״י גמורה, ספירה ג״כ החיצונית

 בהם נכנס דחיצוניות, דנצח תחתונים וב״ש
 ונקראו דפנימיות, דנצח שלימה ספירה

 הפנימיות. ע״י גמורה, ספירה ג״כ חיצוניות
 היטב. זה והבן האמצעי. ובקו שמאל, בקו ועד״ז
 השליש זלה״ה, ממורי שמעתי ופ׳׳א (א)

 שבה חיצונית שהוא בינה, דנצח הראשון
 דחסד ב״ש עם מצטרפת הוא הנה כנודע,

 אף דחכמה, גמורה ספירות ונעשה החיצונים,
 שהוא בינה, דנצח אמצעי ושליש בחיצוניות.

 תחתון שליש עם מצטרפת שלה, חיצוניות ג״כ
 דחיצוניות, דנצח עליון ושליש חיצוני, דחסד

 אחרון ושליש דחסד. גמורה ספירה ונעשה
 דנצח ב״ש עם נצטרף דחיצונית, בינה דנצח

דנצח גמורה ספירה ונעשה דחיצוניות,

 המוחין הרי כי ע״ז, קשה אמנם דחיצוניות.
 ונה״י דבינה, בנה״י מלובשים באים דז״א

 איך א״כ אנפין, זעיר תוך מלובשים דבינה
 דבינה, הנה״י הרי כי יחד, מתערבים הם

 ואינם דז״א, החיצוניות אצל פנימיות נעשין
וצ״ע. ממש, שלו החיצוניות עם מתערבין

מ״ק ח פרק

 אלקים, בו אין הכתר כי במ״א, כתבנו ט)
 שהוא אהי״ה, רק דז״א, חיצוניות שהוא

 בחי׳ של המוחין ובתוכו לבד. דאמא דיצוניות
 מגופה נעשה דז״א, כתר כלי כי יען הכתר,
 חו״ב שהם דז״א, המוחין מן אך עצמה. דבינה
 חיצונית שהוא אלקים, שם מתחיל משם דז״א׳
 ש׳׳ך אתברירו במחשבה וז״ס עצמו. דז״א

 האלקים, מתחילין ולהלאה משם כי ניצוצין,
 החיצוניות, שהוא האלקים וזה חיצוניות. שהם
 מלכים ז׳ סוד הוא אשר ב״ן, שם עצמו הוא

י) האלהים. בנ״י ויבאו כמ״ש שמתו,
 ויש לבד, מלכים ז׳ הם כי תמצא, לכן

 ב״ן, מ״ה ס״ג ע״ב שהם ניצוצין, רפ״ח בהם
 נעשו כשד,דק) (נ״א הו״ק כי הנ״ל, לסבה

 שהוא מחכמה ומתחילין דחיצוניות, גמורות י״ס
הנ׳׳ל. הכתר מן ולא ע״ב,

 נפנה הכתר אין כ) למד, תבין, ג״כ לכן
 משם כי ראשית, נקרא החכמה אך הי״ס, בכלל

 מלכים ז׳ בחי׳ שהוא ז״א, חיצוניות ראשית
עצמו מ״ה הוא ור,כתר, הפנימיות אך דב״ן.

ה ה ג ה
מנה׳׳י בניינד, שכל הנוקבא, בנין בעת ואח׳׳כ הובא הלקוטים ובס׳ הרמ״ז, קול (א)

חדשים, נד,״י לו שיבואו צריך אז דידיה, חדשים ה״י נצח ערך הכינוים, בערכי ישונו
שם וזמ׳׳ש לנוקבא. נתנין שהראשונים כיון ההפרש זה וכללות וע״ש, אחר ענין יש דז״א,
מהבינד״ נעשים כולם דז״א, שהנה״י בליקוטים, התחלקות מענין בכאן שמדבר מה כי הוא,

יחלוקו לא ובזה ע״ש. נביאים, ומבינד, בסוד וכן חכמה, לעשות ונצח דחסד השלישים
יפד,. עולה וד,כל זד״ עם זה הדרושים דאימא דנד,״י פרקי הג׳ באים ושאח״כ בשאר,

עצמו. ז״א להגדלת הוא עמהם, להתחבר

1מקוםוו ומראה הגהות
סימן ה׳ פרק לעיי עי׳ כ) ג׳. כלל ה׳ התשובות בלהז ייב חלק בתעיס עי׳ ט)
ר. סרק הגלם דרושי ושער וד׳ ב׳ סרק לעיל עי׳ י) ע׳׳ה. תשובה המלות לפירוש



ם מוחין כ״ג סוער ז״» היכל ה׳ היכל  ח׳ סר? מל
ש«זא׳ סר? הכלם סר?י סוער כ״ד סוער

 בבהי׳ לכן התיקון. שלאחר החדש דז״א
 ובבתי׳ מאסא. ת״א כתר נחשב 4החיצוניוו
 החיצעיות ואמנם הז״א. מכלל נחשב חסנימיות,

 מב״ש הנעשה דז״^ הדעת נטלו דכתר.
 ולכן במקומו. ל) כנזכר ״א.n דת״ת ראשונים

 בבחי׳ וזוע הכתר. במקום לי״^ משלים הדעת
 מכלל הוא הכתר הפנימיות בבתי׳ אד חיצונעת.

 מרנין אנו אם תתמה. אל לכן דז״א. די״ם
 כי הכתר. ולסעמים י״ס. במנין הדעת לפעמים

בפנימיות. וזה בחיצוניות. זה
 pומהי הוא. מה הדעת פנימיות וצ״ע

 כי ואפשר נוספת. ספירות שהוא כיח נמשך.
 בערך כי מי׳. יותר ולא מם׳. פחות לא ענין זהו

 הדעת צריד ולכן ט״ם. שהם נמצא ד^יצוניות
 יותר הוא הדעת הפנימיות ובעיץ להשלים.

 הדע̂ו פנימיות כי י״א. ולא י׳ אמר לזה י׳. על
 עTל צריד אד דיו״ק׳ פנימיות שרשי רק אינו

וצ״ע. אלו. השרשים הם מה
 שיש ופרצוף פרצוף בכל כי העולה. הכלל

 של כתר כי זה: באופן מתחלק האצילות. בכל
 החדש. מ״ה משם הוא הפנימיות ז»וא. הפרצוף

 הוא. שלו והחיצוניות ההוא. הפרצוף מבתי׳
 והיה אליו, הקודם הפרצוף של ת״ת מהיצונית

 בסופם. תחלתם יחד, הפרצופים כל לקשר זר-
 החיצוניוו^ וזה בפנימותם. ולא בחיצוניותם

 שם נקרא וכללותן המלכים. של ב׳׳ן משם הוא
 בח גמורות. בו יש הכתר וזה ג״כ אלקים

 דכתר, מ) והד׳ת בפנימיוו^ בין בחיצוניוו^
 של התחתונים הס״ם ץ1ת מתלבשים הם

הפרצוף.
 הפרצוף (של חב״ד. ראשונות הג׳ ואח״ב

 ההוא. הפרצוף של מוחח) נקראים והם ההוא
דמוחין. מוחין נקרא הכתר כי מוחין) (והם

 דגוסא. מוחין נקרא חב״ד. שהם הג״ר. אלו אד
 יש כי והוא. כנדש. בגופן. מתלבשים הם כי

 ונקרא 4אלקינ נקרא שהוא ,r! דשם י״ם בהם
 עצמו. ההוא הפרצוף מבהי׳ והם חיצוניות,

 הב׳׳ד, הג׳ מאלו א׳ בכל פנימיות י״ם וכנגדן
 א׳ שבכל ג״ר ואז החדש, מ״ה שם ווקרא
 א• שבכל וחד׳ת למעלה. נשארין חב״ד, מהג׳
 של תחתונים בד*ם מתלבשים הנ״ל, מחג׳

 ההוא, פרצוף של הז״ת ואח״כ הדיוא. הפרצוף
 4חיצוניוו נקרא והכל הד,וא. הפרצוף גוף נקרא
 הם גם נחלקים אמנם ההם. המוחין בערד

 (צ״ל י״ם. רק ואינם וסנימיוו^ בחיצונמת
גמורות).

השמונה השער

םר?מ^ לז׳ דחהלק הצלם פרקי שער

 בין אבא. בצלם בין מוחין, הג׳ ג1מ״
 •וירידה, (א) עלייה בכולן יש אמא. בצלם

 בעיבוד, בץ (ג) חוזר, ואור ישר אור (ב)
 בכל וזהו במ״א. כנזכר וגדלות. ויניקד״

 המדבר ודור ולאד- ויעקב ד^א. הפרצופים
ורחל.

 בחי׳ כל בפרטוו^ נתבאר שכבר אחר נ)
 באורד, סרטות בפרטי עתה נבאר ח״א. דצלם

 נודע כבר הצלם. ובחי׳ ז״א. התפשטות בחי׳ כל
 ם) קץ. אין עד מי׳, וי׳ מי׳, כלולה ספי׳ כל כי

 בו נתגלד. לא עיבור, בסוד בזויותו ז״א והנה
 של הנה״י ולא שבו. נה״י בחי׳ שד& ג״ם, רק

 שהעיבור ודאי כי פרטות. של אלא 4הכללוו
 אבר וכל בי״ם. הנפרטח איברים. רמ״ח בו יסז

. ובשר. מעוד. כלול: ^ זה ועניו ועצמו̂ו ו

השמש
 ישר אוד ענין ס״ו. שכ״ה עיין (ג) הירידד- משכ׳׳א. בספי׳ב עיין עלייד. ענין (א)

חתר. ואור ענץ סס״ג שכ״ג עיין (ב) משכ״ג. ובספ״ג

מ?ו«ווו ומרווה הנחות
ג׳. פרק הפרצופים שער עי׳ ג) א׳. סרק לעיל ל)
התשובו׳ בלוה שגי חלק ע״ם בתלמוד עי׳ ם) ד׳ל rinmo? האצילות סדר לעיל עי׳ ם)

קג״ונ משובה לעגינים א׳• פיק



א׳ פרה הצלם פרקי שער כ״ר שער ז״א היכל ה׳ היכלשל

 תינוק, כשהוא ובין בעיבור, כשהוא בין ישנו,
 במנין בו הפרש ואין גמור, איש כשהוא ובין

 הזמנים כפי נתוספו לא האברים כי איברים,
 ואבר בעצמם, בהם הגדלתם תוספת זולת הנ״ל,

גדול. נעשה קטן
 שהיא בגובה אם בחי׳, לב׳ נחלק זה וענין

 אם כי פי׳, הרוחב. שהוא בעוביו ואם באורך,
 וטפח ארכו, זרת הזרוע או הירך אבר היה

 וב׳ ארכו, אמה יהיה כשיגדל, הנה הקיפו,
 ובקומה, באורך, שגדל נמצא הקיפו, טפחים

 ענין מה לידע, צריך וא״כ העובי. ברוחב וגם
הוא. אופן ובאיזה זו, הגדלה

 מלכים ז׳ מן בירר העיבור, בזמן כי דע,
 לקנות מתחיל האדם כן כי שלו, הנה׳׳י בחי׳

 וגדל הנשמה, ואח״כ הרוח, ואח״כ הנפש,
 למעלה. ממטה גדל האילן וכן למעלה. ממטה

האדם. וכן
 ואינם שבו, הנה״י בירר תחלה כי נמצא

 שלו בנה״י שיש הנה״י אמנם כולם, הנה״י
 הוא דז״א, הכללי הנצח הנה כי פי׳ לבד.

 חח׳׳ן, שהם רת״ס, נקודות, ג׳ לו ויש ימין, קו
 וכולם שבו, ונצח שבו, וחסד שבו, חכמה והם:
 הג׳, מאלו וכ״א דז״א. הכולל שבו, נצח בחי׳
 מהג׳ כ״א כי כנודע נצח, חסד מחכמה כלול

 נמצא רת״ס, וא׳ א׳ בכל יש הנ״ל, נקודות
 חח״ן, יש הז׳׳א, של כללי דנצח שבחכמה

 עליון פרק בחי׳ והוא חכמה, שלשתן ונקרא
הכללי. נצח של

 הכללי, דנצח חסד והוא ב׳, פרק ואחריו
 בחי׳ והם חח׳׳ן, והוא לג׳: הוא גם ונחלק

 שלשתן ונקרא הכללי, שבנצח אמצעי פרק
הכללי. שבנצח חסד

 חכללי, דנצח נצח והוא ג׳, פרק ואחריו
 נצח ושלשתן חח״ן, והם לג׳, הוא גם ונחלק
דז״א. בנצח בחי׳ ט׳ הם והרי הכללי. דנצח

 בענין דק׳׳ח, בתקונים שהזכיר ע״ד וזהו
קטן דבר אין כי אחת, י׳ שהוא הזרע טפת

 קוצץ, ג׳ בה יש זו ונקודה היו״ד. מנקודת
הרי קוצין, ג׳ בו יש מהן וכ׳׳א רת״ס, וזה
אות ולכן י׳. הם וכללותן ג׳, ג׳ של ג׳ הם
 דאזדריקו טפין י׳ והם עשרה. חשבונו י,

ניצוצין. לי׳ ואתפליגו מקשת,
 ביסוד, בחי׳ וט׳ בהוד, בחי׳ ט׳ הם ועד״ז

 התורה, אותיות כ״ז נגד בחי׳, כ״ז הם וכולם
 בתחלה י׳, שהוא הטפה זה והנה (א) זה. והבן
 העיבור, בסוד ואח׳׳כ מלכות. בחינת היא

 ואחר נה״י. שהם קוצין, ג׳ בבחי׳ הוגדלה
נשלם ואז קצוות, בג׳ נגלה קוץ כל שנולד,

באורך. בע״ה כמ״ש לי״ס,
 נקודה הזרע טפת היתה בתחלה כי נמצא,

 בחי׳ רק בו, נתגלה לא כי והענין, קטנה, א׳
 הנה״י, בענין כמ״ש ובחי׳, בחי׳ שבכל המלכות

להאריך. רוצה איני כי לזה תלמד ומשם
 שתמצא בכ״מ בידך, יהיה זה כלל ואמנם

 בסוד שמתמעטת המלכות כמו נקודה, ענין
 שחרחורת, שאני תראוני אל ואומרת נקודה,
 על פי׳ וכיוצא, השירים שיר בזוהר כנזכר

שבמלכות. המלכות בחי׳
 לא הטיפח בסוד כי לענין׳ ונחזור

 ואחר ובחי׳. בחי׳ שבכל המלכות רק ע) ניכר
 נתוספה כי והוא, פ) הטפה, הגדילה בעיבור כך

 באופן ובחי׳, בחי׳ שבכל הנה׳׳י בחי׳ עליה
 דז״א נצח ימין בקו שיש נתבאר, הנה כי זה:

 מחח׳׳ן. כלול א׳ וכל פרקין, ג׳ בו ויש הכללי,
 הנצחים, ג׳ בז״א נתוסף בעיבור, עתה ואמנם

 לו משמשין נצחים, חג׳ ואלו פרקין, בג׳ שיש
 שלו בהוד שמאל, בקו וכעד״ז חח׳׳ן. במקום

 בג״פ, שיש הודות ה׳ בו ונכללו פרקין, ג׳
 אמצעי, בקו וכעד״ז בג׳׳ה. במקום לו ושמשו
שיש יסודות ג׳ בו ונכללו ג״פ, שלו ביסוד

הגהה
כמנין כ״ז, בחי׳ הם לכן תורה, הנקרא והוא לכד, בז״א נמצא אלו בחי׳ כי צמח, (א)

התורה. אותיות

מקומות ומראה הגהות
סיא. זז׳׳א ה׳ שער מבויש עי׳ ם) (היו). נברר ניא ע)



שלא׳a א׳ פר? ח*לם פיפי «פר כ׳׳ד פוער ז״א היכל ה׳ היכל

 מזי* ואלו דת״י. במקום לו ומשמשין בג״ם.
 בחי׳ רק אינם וכולם העיבור׳ בעת ח״א ט״ם

 הכללי. הוד של והודות הכללי. נצח של נצחים
הכללי. יסוד של ויסודות

 ששמשו העלמנים׳ הנה״י שהם הג״ר, והנה
 כי דעיבור. מוחין הנקרא הם חב״ד, במקום לו

 חב״ד הנקרא עליונים, ג״ם בחי׳ הם שלשתן
שיש rחב בחי׳ כל כי ודע, כנ״ל. דנה״י

 ודעת מאו״א נמשכין כולם בחי׳, בכל בעולם,
 והבעות החכמות לכל שרשים הם כי דאצילוו^

 ע״י לא אם לקבלם, לז״א א״א ולכן והדעו̂ו
 הנה״י והם עצמן, מהם חלקם יתנו שאו״א
 ומתפשטין נכנסין םT ועל לד.לביש, 4שבהנ
■ מקבלם. בז״א׳

 עתה עצמו, שז״א כמו כי ותבין, ועיין
 טדי בחי׳ הוא ממש כעד״ז נה״י, בחי׳ הוא

 אלו והנד. ז״א. תוד אלו מוחין להלביש דאו״א,
אדא נתנו אשר הבחי׳ הם דאר׳א׳ הנד.״י

 זו ולסבר. ולתקנן. לד.גדילם בבנים, מעצמותן
 ברא צ) שארדל ח״ס אדא. בכבוד חייב הבן

 אמו ירך עובר ק) אמרו וכן דאבוה כרעא
 הכרעיים בחי׳ רק לוקח אינו כי זד., וד.בן הוא.

לבד. שלהם נד.״י ג״ת (שד.ם) וד.ירכיים,
שהיו המד. הנ״ל, הנצהים בחי׳ ג׳ וד.נד.

למעלד. זה סשוטיט אינם אמו, במעי בעובר
 שבפרק הנצח כי זד» תון■ זד. הם pא מזה,

 מצח אמצעי, שבפרק לנצח מלביש תחתון,
 אין כי נמצא שבפ״ע. לנצח מלביש אמצעי
 שהוא לבד, מועט דבר רק העובר, אורד שיעור

 הרי כי מס׳. א׳ חלק שד׳וא לבד, שבפ״ת נצח
 בחי׳ ם׳ הם ד׳כללי, נצח של כולו הקו אורד
כנ״ל.

 שבפרק הד.וד היד. שמאלי, בקו הענין וכן
וד׳וד אמצעי, פרק של להוד מלביש תחתמ,

 ולא ודע, של לד.וד מלביש אמצעי, שבפרק
לבד. פ״ת של הוד רק נתגלד.

 מלביש 4פ״ו של יסוד האמצעי, בקו וכן
 מלביש ם״א, של מסוד אמצעי, פרק של ליסוד
 Jפ״ו של יסוד רק נתגלה ולא פ״ע, של ליסוד
 בהי׳ מכל נתגלו*. לא העיבור, ממן כי נמצא
תחתונים. שבג״ם תחתונים נה״י רק הדא,

 כליל ג׳ הדא כי בשלח, פ׳ בתוספתא ח״ס
 לחג״ת מלבישין היו שבו, הנודי כי סי׳, בג׳,
 האמצעיים, שבג״ם הנה״י ר״ל חג״ת. ואלו שלו,

כנ״ל. הכוללים נה״י של חג״ת הנקרא
מ׳, וג׳ בג׳, כלילין ג׳ אמר שלא ומה

 רק •בשם. עולין אינן תג״ת שאפילו לסי הוא
 (סי׳ נןו״י. תוד מתלבשין הם יען כללוו^ דרן■

 שחג׳ ף׳ש1ום זד.) וזכור התלבשות ר״ל כללות
כלל. מתגלץ אינם החג״̂ו שבתיד אחרים

 הנד.״י הם שנגלה, מה עיקר כי ונמצא,
 ועומד שמקופל העובר וז״ל לבד, האחרונים

 על ר) וגופו זתעותיו, בץ ראשו דאמא, במעמ
 שלו. הירכים תחת מכסין ועגבותיו ש) ברכיו,

קסולים. בג׳ מקופל ככדור, עגול והוא
 ולא בכח, הע ההג״ת כי בספרים׳ ת״ש

 נד׳״י, רק אינם הג״ת, שנקרא אע״ס כי ב»על.
 רק אינם אמנם חג*ת, מכח שנשרשים אלא
 המוחמ וכעד״ז בפועל. ולא בכח, הם א״כ נה״י,

הנ״ל. rע בפועל, ולא בכח, היו בתוכם,

מ*ק ב פרק

 כמו כי אהר, ענץ שתדע «ריד ועתה ת)
 כלול ברוחב p ימין, בקו חודן יש שבאורד

 נרנ״ח, בו שאין דבר אץ כי וד.ענץ׳ מכולם.
 בחי׳ והם: כנ״ל. ב״ן מ״ה ס״ג ע״ב בחי׳ וד.ם

א׳ כל P (א) חב״ד. חג״ת׳ נד.״י, מלמו^

הגהה .
מודע. ממנו, ימלימ הפרצוף של הת״ת פן שהוא מפני יחמזז, אמר ולא צמח, (א)

רק עצמו, המיצוף p הכתר ואין כתר, בחי׳

f t  r a m  צ) 
a-a גיטד (P

rraspa ומרווח הנחות
(כת״י). זרועותיו ו״א ש) ל? .גהז ר) Jtam כרעיזה ■

מ עי׳ ת>. , ג״ח. ד ג* פרק ^ « « פ*ב הפרצויים ו



ב׳ 1פרל הצלם פיהי שער נ״ד שער ז״א היכל ה׳ ד,יכלשלב

 לכן בע״ה. כמ״ש בפ״ע, במדרגה הם מאלו,
 כי כנ״ל הנ״ל, בחי׳ שיהיה צריך בעובי, גם
ורוחב. אורך שהם ועובי, גובה, באיברים, יש

ובחי׳ בחי׳ וכל ופרק, פרק כל כי והענין,
 ועצמות, וגידין ובשר עור יש הנ׳׳ל, מאלו
 כמין ונעשין הכל, המקפח מלכות, הוא והעור

 שהיא א) אשה, אלא בית אין בסוד לכולם, בית
 ואח״כ מ״ה. ז״א, בסוד הבשר, אח״ב ב׳׳ן. שם

 אודם. בחי׳ בתוכן ולכן ס״ג. אמא, בסוד הגידין,
ע״ב. אבא, הלובן, בסוד העצמוו^ ואח״כ

ג׳ בו יש בחי׳, הד׳ מאלו א׳ כל והגה
 ופנימי ואמצעי חיצון בו יש הבשר כי בחי׳,
 האורך, בענין רת׳׳ס בו שאין דבר אין כי כנ״ל,

 לפנים זה עורות, ג׳ בעור, הוא וכן בעובי. !כן
 קליפין ג׳ בגידין, וכן א׳. עור ושלשתן כזה,

 ג׳ בעצמות, וכן א׳. גיד ושלשתן זו, תוך זו
 והבן העצמות. של א׳ עובי ושלשתן קליפין,

טג זה הי
 גידין בשר שבעור חיצוניות בחי׳ וד,נה
 חג״ת הם הב׳, ובחי׳ שבהן. הנה״י הם ועצמות,

שבחם. חב״ד הוא הפנימית, (הג׳) ובחי׳ שבר,ם.
 וגידין ובשר עור בו יש העובר, וד,גד,
 רק בהם אין עדיין כי דקין, הם אמנם ועצמות,

 בחי׳ והוא מהם, בחי׳ שבכל חיצוניות גחי׳
 ע׳׳ד הם אלו, נה״י בחי׳ וגם שבהם, הנה״י
 הנה״י הם כי האורך, בענין בנה״י, הנ״ל

ע״ש, וכנ״ל שבנה״י,
 דכללות חג״ת בחי׳ בו נכנסים אז וכשנולד,

 ז״א, דכללות הנה״י תוך מתלבשין והם הז״א,
 אלו, שנכנסו וקודם כנ׳׳ל. העיבור בחי׳ שהם

 מקופל שהיד, בעיבור, שהיה ממה הז׳׳א מתפשט
 ראש, בלי ארוכה ר ונעשה נגדל, ועתה נג״ל,
 למעלה זה נתגלו, נצחים הג׳ כל כי זה: באופן
 הג׳ וכן הח־׳ן. בסוד מזה, למעלה וזה מזה,

 יסודות, הג׳ וכן בג״ה. בסוד נתגלו הודות,
 כשנולד עתד, בו יש והרי דת׳׳י. בסוד נתגלו

 בעיבור בהיותו שהיו עצמן אותן בחי׳, ס׳
 כולם, שנתגלו הוא שנתחדש, מה אלא בלבד,

בג׳ כליל ג׳ בסוד מקופל שהיה ממד, ונתפעזט

 ההוא, (א׳) ברגע נעשה התפשטות וכ״ז כנ׳׳ל,
העין. בחוש כנראה אמו, מרחם בצאתו

 לגדל התחיל היניקה, ע״י אח״כ ואמנם
 והנה ז״א, של הכוללים החג״ת בו ונכנסו יותר,

 הכוללים. בנה״י כנ״ל בחי׳, כ״ז יש בהם גם
 שהם בחי׳, הט׳ רק נכנסו לא תחלה ואמנם

 בהם, שיש יסודות וג׳ הודות, וג׳ הנצחים, ג׳
 אע״פ והנה העיבור. של בט׳ אלו ט׳ ונתלבשו

 הם עכ״ז, כנ״ל, נה״י בחי׳ ג״כ הם אלו, שט׳
 שגם כח, בהם יש ולכן הכוללים, חג״ת מבחי׳

 לבד. נה״י בחי׳ שהוא העיבור, של בחי׳ חט׳
 אחרות, בחי׳ ט׳ שהם שבו, חג״ת בבחי׳ נגדלו

 נצח של בפ״ע שיש וד,נצח, החסד הם כי
 ונצח, וחסד אמצעי. שבפרק ונצח, וחסד הכללי.

 הכללי. דנצח ימין קו של בחי׳, ר הרי שבפ״ת.
 הכללי. הוד השמאלי, בקו בחי׳ ר וכנגדן
הכללי. יסוד האמצעי, בקו בחי׳, ר וכנגדן

הכללי. בנד,״י ר׳ק בחי׳ שיש עתד״ הרי
 הכללי החג״ת של בחי׳ גם נגדלין ועוד

 הם כי שבהם׳ ו״ק בחי׳ ג״כ והם שבתוכם,
 ונצח וחסד הכללי, חסד של שבפ״ע ונצח חסד

 ו״ק הרי שבפ״ת, ונצח וחסד אמצעי, שבפרק
 בקו וכנגדן שמאלי, בקו וכנגדן ימין, שבקו

 זו, תוך זו בחי׳, ב׳ עתה ונמצאים אמצעי,
ו״ק. בו יש בכ״א

 מנה״י שהוא החיצונה הבחי׳ עתה, והנה
 ובקומה, באורך נגדלות, מהם בחי׳ כל הכוללים,

 נגדל ועתה שבפ״ת, נצח היה שבו, הנצח אז כי
 שבפרק החסד נגדל וכן שבפ״ת, החסד גם

 מוח כי ונמצא שבפ״ע, החסד ונגדל אמצעי,
 ועתה פ״ע, של נצח היה העיבור, של החכמה

 זו דרך וכעין שבפ׳׳ע. חסד והוא זה, מוח נגדל
 המוחין כי נמצא האמצעי. בקו וכן שמאלי. בקו

עתה. הם גם נגדלו דעיבור
 בעיבור כי בספרינו, מ״ש תבין ובזה

 ונעשו נשלמו וביניקה אלם. בסוד המוחין
 נקר׳ ז״א דקל״ה, באדרא כנזכר והענין, אלקים.
 כי ונודע הוי״ה. הנקרא עתיק בערך אלקים,

ונמצא האצילות, כללות של ר׳ק בחי׳ הוא ז״א

 מלןומות ומראה הגהות
אשתו. זו ביתו יוסא דיש א)



שלגג׳ נ* מרק וו*לם פרקי «קר כ״ר קזער ז׳׳א היכל זל חיכל
בחי׳ ובל Jהדרו חס המוחץ בחי׳ כל כי

אלקים. הם ו״ק׳
 במוחץ שיש הו״ק אפילו כי הדבר. ביאור

 הסעס חהו אלקיס. נקרא למאלה. «נמו
 זה. והבן שבו, המוחין אלקים נקרא שביניקה

ר ואמנם בו  היה לבד. נה״י קאוות ג׳ שהיו מי
 מד כנזכר סתימין, אינון ירכין כי לבד, אלם

 שם עמדו ואז ו״ק נשלמו וביניקה ב) תצוה
 נה״י שהם חיצוניות בבחי׳ זה כל והנה אלקינ^
ת״א. דכללות
 חג״ת שחם התיכונה. בבחי׳ הענין וכן
 המוחין אלקים נקרא זנד׳ז, הוא גם דכללות,

 מסוד, ות״ת הוד. גבורה נצח, חמד שהם שבהם.
 שיש פרקין מם׳ עליונים. סרקץ בג׳ שיש

 כי דיניקד» מוחין נקראו ואלו כנודע, בחג׳׳ת
 פרקין ג׳ בכל ונצח. חסד כללות בה יש כבר
 והוד, גבורה וכללות חמד. שהוא ימץ, קו של

 גבורה. שהוא שמאלי, דבקו מהד׳ס א׳ בכל
 שהוא 4הת׳׳ו מג״ם בכ׳׳א דסוד. ת״ת וכללות

האמצעי. כקו
 גס באודד, עתה שנגדל כמ״ש, והנה

 עוביו עתה עד כי והעובי, ברוחב, בו הגדיל
 וכן ימץ, בקו בתוכו הסד יש ועתה מנצח,

 גבורה בהם יש אמצעי, בקו וכן שמאל, כקו
 נה״י של החיצעמת בבחי׳ יש כי וכמ׳׳ש, ות״ו^

 ין,Tוג ובשר. עור, שהם: בחי׳. ד׳ הכוללים,
 בחי׳, בג׳ החיצונית בבחי׳ שהם אלא ועצמות,

 P הנד, הד׳. מאלו בהי׳ בכל שיש וד,קליפות
ם חג״ת של התעונה הבחי׳ בזאת  יש הטללי
 והם 4ועצמוו וגידץ, ובשר, עור. :בחי׳ ד בהם

הקליפה שהיא שבד^ התיכונר, בבחי׳
 מאלו כחי׳ בכל שיש הקליפות מג' האמצעיומ

הד.

מ*ק ג סדק

 הכ*ו בחי׳ בו נכנסו לגמרי, וכשנגדל ג)
די כנ״ל בחי׳, כ״ז ג״כ בהם ויש הכללי, מז

 גס נגדל עי״ז ואז חכלליוומ ובחג״ת הכללי,
 היה נצח, של עלית פרק ואז העיבור. בחי׳

rn בפ״ב וכן תצח. חכמה ושלשתן חח״ן, בו n, 
ט דנצז^ חסד ושלשתן  ושלשתן חח״ן, בפ״ג ו

 נצח וכולם ימין, בקו זה וכל שבנצח. נצח
4בג דדא, הכללי זר r הג׳ כולל פרק וכל 

בחי׳.
 חיצוניות מבחי׳ שמאלי, בקו וכעד״ז

 בג״ח, מ״א בו הכללי, הוד והיינו דעיבור,
 ושלשתן בג״ה, «׳ב הכללי. דהוד בינד. ושלשתן

 הוד ושלשתן בג״ד» פ״ג הכללי. דהוד גבורה
הכללי. דהוד

ג״פ, בו הכללי, יסוד אמצעי, בקו וכעד״ז
 פ״ב הכללי. דיסוד דעת ושלשתן דת״י, פ״א

 דת״י, גרג הכללי. דיסוד ת״ת, ושלשתן דת״י,
 נה״י נתבאר והרי הכללי. דיסוד יסוד, ושלשתן
 דד׳זמ חיצוניות בחי׳ שהם הדא, דכללות
שבו. עשיה ונקרא עיבור, הנקרא

 הכללי בחג״ת מתלבשין בתוכן, וכנגדן
 n יש החסד והנה ד). (בו) הכלולים דד׳א,
 פ״ב שבחסד. חכמה ושלשתן חח״ן, ש׳א ג״ס,

 חח״ן. ש׳ג הכללי. שבחסד חסד ושלשתן חח״ן,
 בקו וכעד״ז הכללי. שבחסד נצח ושלשתן
^ ובה Jהכלליו גבורה שמאלי,  בג״ד״ פ״א ג״
 ושלשתן בג״ה, נדב דגבורו^ בינה ישלשתן

 דגמרה הוד ושלשתן rtrבג פ״ג דגבורד- גמדד,
 Jג״^ ובה 4ת״ז האמצעי, בקו וכעד״ז הכללי.

ב 4דת״ו דעת ושלשתן דח״י, פ״א  דת״י, ^
 יסוד ושלשתן דת״י, פ״ג דת״ת. ת״ת ושלשתן

הכללי. דת״ת
 שהוא דדומ הכללי חג״ת נתבאר הרי

הי׳  יצירה ונקרא יניקה, הנקרא שבו, אמצעי נ
 וחג״ומ נה״י הכוללין דק, ט יש שכנר שט,

^י חב״ד יש ובתוכן כ  סלונשיס והם דד׳א, ה
מכללי. הג״ת חוו

» בה יש הכלל* החכמה ור,נה  יש פ״א ג״
 פ״ב הכללי. דחכמה הכסה ושלשתן הח״ן, בה

מח״ו. פ״ג הכללי. דמכמה הסו־ ושלשתן חודן,

מקומות ומרווח חגחות .-
התשונוה בלוח י״ב חלק ע״ם כתלמוד עי׳ ג) ל׳. אות ב)

(ודו). במלכות דא ז)
מ״מ תשוכה המלות למימש



ד׳ ג׳ סרק דוצלם פרקי שער נ״ד שער היכל ה׳ היכל שלד

 בקו וכעד״ז הכללי. דחכמה נצח ועלשוזן
 ושלשתן בג״ה, פ״א ג״פ, הכללי, בינה שמאלי,

 גבורה ושלשתן בגי׳ה, פ״ב הכללי, דבינה גינה
 דבינה הוד ושלשתן בג״ה, פ״ג הכללי, דבינה
 ובו הכללי, דעת האמצעי, בקו וכעד׳ז הכללי,

 הכללי, שבדעת דעת ושלשתן דת״י, פ״א ג״פ,
 פ״ג הכללי, דדעת ת״ת ושלשתן דת״י, פ״ב

 נתבאר והרי הכללי. דדעת יסוד ושלשתן דת״י,
 שבו, הפנימי בחי'■ שהם דז״א, הכללי חב״ד

 שבו, ואצילות בריאה ונקרא מוחין, הנקרא
גמורווג ט״ם כלול שכבר

 גמורות ט״ס בו יש ז״א כי העולה׳ הכלל
 בחי' הם נה״י זה, באופן והם גדולות, שלימות

 שיש ט״ם והם פרקין, ט׳ בהם ויש החיצונ*זת,
 ור׳ק, מוחין, לג׳ ונחלקו דז״א, חיצוניות בבחי׳

 וגידיו ובשר בעור איברים, רמ״ח בהם ויש
 בעור שיש ההיצונה הקליפה בחי׳ והם ועצמות

 ג׳ יש מהם שבכ״א כנ״ל ועצמות, וגידין ובשר
קליפות.

 בחי׳ ור.ם הכללי, חג״ת מתלבשות ובתוכם
 וד,ם ט״ם, בהם ויש שבז״א, תיכונה האמצעית
 ממש הכוללים, נה״י של הט״פ תוך מתלבשים

 הכללי, דחג״ת ד,ט״פ ואלו הנ״ל, בשוד, שוה
 רמ״ח בהם ויש וו״ק, מוחין, לג׳ ג״כ נחלקים
 אמצעי, קליפת בחי׳ וד,ם בג״ע, בעור איברים,

בג״ע. בעור שיש
 ט״פ, והם הכוללים, חב״ד מתלבש ובתוכם
 שוה הכללי, חג״ת של יט״פ תוך המתלבשין

 בחי׳ והם שבז״א, פנימיות בחינת והם בשוה,
 איברים, ברמ״ח שיש פנימיות, הג׳ קליפה
 הם גם נחלקים הט״פ ואלו ג״ע, ע״ב בבחי׳

וו״ק. מוחין, לג׳
 ט״ס בכל ממש מוחין יש איך תבין, ובזה

 מתלבשין חב״ד, שהם מוחין ג׳ הרי כי הז״א,
 הנקרא מוחין יש איך ותבין ז״א. קומת בכל
 קומת כל כי תבין, גם ג״ר. הנקרא ומוחין ר׳ק,
 רחבו רק נצח, שהוא א׳, ספירד. רק אינו ז״א

 עומדין שבו החג״ת ואין נה״י. והם ספי׳, ג׳
תוך החב״ד וכן בתוכו, אלא שבו, הנה״י על

 הכוללים, נה״י של הפרטי החב״ד אמנם החג״ת.
 הכללי. נה״י של הפרטי, חג״ת ע״ג עומדים
 הכללי, נה״י של הפרטי) (על הפרטי והחג״ת
הכללים). הנה״י (של הפרטי. נה״י ע״ג עומדים

}

מ״ק ד פרק
*

 של ראשונים הג״פ כי העולה, הכלל ה)
 וד,ם חג״ת, של הראשונים לג״פ מלבישין נה״י,

 וכללות חב״ד. של ראשונים לג״פ מלבישין
 זה כלים, ג׳ בהם יש אשר ג״ר, נקרא אלו,

 נקראו דנה״י, ראשונים ג״פ כי מזה, לפנים
 נקראו דחג״ת, ראשונים וג״פ דחיצוניות. כלים
 נקראו דחב״ד, ראשונים וג״פ האמצעים. כלים
 חב״ד, ג״ר הם כי עתה, ונמצא פנימים. כלים

 בחי׳ מזה, לפנים זה כלים, ג׳ יש מהם ולכ״א
 ת״ת יסוד בינה. גבורד, הוד חכמה. חסד נצח

 אצלינו, הנזכר הם דכלים, בחי׳ ד,ג׳ ואלו דעת.
 ושם וספירה. ספירה לכל שיש בחי׳, ג׳ בענין
 ואמצעי, חיצון, והם: וא׳, א׳ לכל מיוחד

 ושמור חשמות, בשער אצלינו כמבואר ופנימי.
זה. כלל

דז״א, חג״ת וד,ם אמצעים, ג׳ הם ואח״כ
 מזה, לפנים זה כלים, ג׳ מהם א׳ לכל ויש
 הכוללים, דנה״י אמצעים פרקין ג׳ בחי׳ והם
 בתוכם, (והם) הכוללים דחג״ת אמצעים וג״פ
 חג״ת נקרא וכולן בתוכם, רחב״ד אמצעים וג״פ

דז״א.
 ג״פ והם רז״א, נה״י והם ג״ת, הם ואח״כ

 תתאין ג״פ ובתוכם דז״א, דנה״י תחתונים
 וכולם רחב״ד, תחתונים ג״פ ובתוכב, רחג״ת,
כנ״ל. כלים ג׳ מהם ולכ״א רז״א, נה״י נקראים

 והם (כ״ז) בחי׳, לג׳ ז״א נחלק עתה הרי
 כלים ם׳ זד״ תוך זה כלים, מיני כ״ז) (נ״א ג׳

 ט״פ תיכונים, כלים וט׳ נה״י. ט״פ החיצונים,
 ואלו חב״ר. ט״ם פנימים, כלים וט׳ חג״וג
 בכל המתפשטים המוחין הם פנימים! הכלים

 שבחב״ד, חב״ר שהם שרשם אך כנודע, הגוף
גדלות. של המוחין העיקרים, המוחין הם אלו

ת מקומות ומראת הגהו
מ״ם. תשובה הסלות לפירוש התשובות בלוה ייב חלק ע״ם בתלמוד עי׳ ה)



שלהח׳ !9פר ומלם ןי9פר מער כ״ד מער ז׳׳א היכל ה׳ היכל

 בחי׳ שהם אלא גדלות״ נקרא שלהם הו״ק וגם
דדק. גדלות

 ישנם אלו כלים ג׳ איך תשכח׳ ואל חכור
 ופנימית ותיכונה׳ החיצונה״ קליפה בסוד בעור״
 ועד״ז עור. נקרא אלו׳ בלים ג׳ וכללות שבו.

בעצפוונ וכן בגידין״ וכן בבשר״
 נעשין דעיבור״ המוחץ איד תבין׳ ובזה
 דיניקה׳ ומוחץ דיניקה. המוחין אל גולגלתא

 כי ממש. המוחין הם ודגדלות, הקרומות. הס
 והקרומיות הקרומיות׳ תיד (הם) המוחץ הרי
זר- חיד זה כלים ג׳ והם הגלגלתא״ חוך

נדק ה פרק

 מה כל הנה בי ראשץ. לענץ ונחזור ו)
 (והם ^״א. דצלם צ׳ נקרא עתה״ עד שזכרנו

 עד״ז׳ ממש דוגמתו יש כי ודע נה״י) בחי׳
 והם דצלם״ ל ונקרא מס״ס׳ א׳ וכל בחי׳ ג•

 והם אחרות׳ בחי׳ ג׳ וכנגדן דז״א. חג״ת בחי׳
 בחי׳ והם דצלם״ D ונקרא ממ״ם׳ כלול א׳ כל

ז״א. כל נשלם והרי דז״א. חב״ד
 ט״ם יש הנה כי זה, הוא העולה הכלל ,

 ם הם וחב״ד נה״י. חג״ת rחב והם: דז״^
 והב״ד דצלם. צ ונה״י דצלם. ל וחג״ת 41דצל
 שהם לחג״ת״ מקיפץ נעשץ דצלם״ D שהם

 מקיפין נעשץ דצלם. ל שהם והג״ת דצל^ ל
 גה״י שהם דצלם וצ דצלם. צ שהם לנה״י
או״^ ממש״ ז״א נקרא דד׳א״

 י׳״ הד׳א נאצל תהלה כי נתבאר״ וכבר
 והם רת״ם: לה יש זו ונקודה קטנה, נקודה

 קו וכל ז״א״ של קוץ ג׳ והם י׳״ קוצי ג׳
 ימץ״ קו חודן שהם: ט״ט״ הרי רת״ט, לה יש

 קו ודת׳׳י׳ רת״ט. שמאלי קו ובג״ה׳ רת״ט.
 שבז״זס שרשיות ט״ט (והרי) רת״ט. אמצעי

 שרשיות. ט״ט הם אלו״ ששרשם פיון וד״נה
 מט׳״ כלולה תהיה מהם״ אחד שכל הוא מוכרח

טס״ט. יהיה א״כ
ה: באופן דצלם״ שבם החכמה הנה פי ז

רת״ט״ מהם א׳ וכל שבה״ חודן רת״ט״ לה יש

 שבה לט״ט נחלקת השרשית, חכמה הרי
 שבחכמה חכמח וכולם חודן״ ט״א wn סרמחת״

 דחכמח חטד וכולן חחץ״ ס״ב השרשיו^
 (נ״א דחכמה. נצח וכולם חח״ן, ט״ג השרשיוס
 הרי רת״ט״ א׳ וכל שבה״ הח״ן והם הפרטית״

 וכולם חח״ן והם לט״ט, נחלקו השרשית״ חכמה
 וכולם פנימיות״ ט״ט חרי (שרשית) Hהכפד
שרשיות). חכמה

 rע נחלקה דצלם, שבם׳ חבינח אח״כ
 מרת״נ^ כלול א׳ וכל רת״ט, בה דש ג״ב, הנ״ל
ד פ״א השרשיי^ בבינה פרטיות ט״ט הרי  Hבג'

 בג״ה, »׳ב (השרשית) שבבינר- בינה וכולם
 בג״ה״ פ״ג (השרשית) שבביני- גבורה וכולן
 ט״ט הרי (השרשית) שבבינה. הוד וכולם

השרשית. בינה וכולם פרטיות״
ט״ט, לו יש דצלם, שבם׳ הדעת כד אחר

 פ״ב השרשיונ שבדעת דעת וכולם דת״י״ פ״א
 דת״י״ פ׳׳ג השרשי. שבדעת ודת וכולם דת״י״
 בדעת פרטיות ט״ט חרי שבדעות יטוד וכולם

 נקרא שרשמת״ חב״ד שהם אלו וג׳ שישמוט
דצלם. ם׳

 חג״ת והם דצלם״ ל׳ הם הנ״ל״ זדד דכ1א
 דצלם, דל׳ חטד הנה כעד״ ח״זס שרשמת

 שבחטד חכמה ומלם חחץ׳ פ״א והם ט״ט״ שבה
 השרשי. שבחטד חטד וכולם חודן״ פ״ב השרשי.

עד׳ז השרשי. שבחטד נצח וכולם חח״ן״ פ״ג  ו
 בג״ה״ פ״א ט״ט״ השרשיוס גבורה שמאלי, בקו

 מדה, «'ב Jהשרשמו שבגבורה בינה ומלם
 בג״ה״ פ״ג השרשי. שבגבורה גבורה וכולם
 בת״ת ועד״ז השישיות. שבגמרה הוד ומלם

 דעת וכולם דודי״ פ״א אמצעי. קו השרשי״
ת וכולם דת״י״ פ״ב השרשי״ שבת״ת ד  שבת״ת ו
 השרשי. שבודת ימוד וכולם דת״י׳ פ״ג השרשי.

דצלג^ ל׳ נקרא חשרשמת, חג״ת אלו וג׳
די והם דצלם״ צ׳ ממש עד״ז אודב  נז

א׳ השרשי  בה יש דצלם. דצ׳ נצח כיצד״ דד
 חכמה ומלם חודן. תצה. ודא פרטמוג ט*ט

ם חזדן׳ פ*ב השישי. שבנצח  שבנצח חטד ^
חשרשי. שבנצח נצח ומלם חודן׳ »׳ג השישי.

גומדם יי׳ ו)
מקומות ומדווה הגהות

ל*ז. תשובה הפאת לפמדש התשובות בלוה י׳א חלק



ו׳ ה׳ פרק הצלם פרקי שער ב״ד שער ז׳׳א היכל ה׳ היכלשלו

 בג״ד״ פ״א השרשי, הוד שמאל, בקו ועד״ז
 וכולן בג״ה, פ״ב השרשי. שבהוד בינה וכולם
 הוד וכולם בג״ה, פ״ג השרשי. שבהוד גבורה

 יסוד האמצעי בקו ועד״ז השרשי. שבהוד
 השרשי. שביסוד דעת וכולם דת״י, פ״א השרשי,

 פ״ג שרשי. שביסוד ת״ת וכולם דת״י, פ״ב
 ג׳ הרי השרשי. שביסוד יסוד וכולם דת״י,
דצלם. צ׳ ונקרא שרשיות, אלו בחי׳

 צלם בכל כי ונאמר, הכל נכלל עתה והנה
 ואמנם פרטיות. ספי׳ ופ״א שרשיות, ט״ס יש

 מל״ץ שהם בחינת, לג׳ זה צלם כשתחלק
 ג״ס יהי׳ מהם בחי׳ בכל כי נמצא כנ״ל,

 עניו תבין ובזה פרטיות. ספי׳ וכ״ז שרשיות,
אתוון. כ״ז ובהן י״ס הם כי יצירה, ס׳

 היא נוקבא כי ט״ס, רק אינו הז״א והנה
 מהם בחי׳ שכל תמצא והנה העשירית. א׳ ספי׳

 קו מ׳ אמ״ש; ז) בחי׳ והם שרשיות, ג״ס יש
 אמצעי, קו א׳ אש. שמאל, קו ש׳ מים. ימין,
 לט״ס תחלה נחלקות שרשיות, הג״ס ואלו אויר.

 לכ״ז נחלקות בינונית, ט״ם ואח״כ בינונית
 כ״ב כמנין כ״ז, הם הרי פרטיווד ספירות
 בדרך מנצפ״ך אותיות ה׳ עם התורה, אותיות

 אותיות נגד הם בינונית, הט״ם אמנם פרטי.
 חהו ט׳, ז״ח ה״ו ג״ד א״ב שהם: הראשונים,

 שניות, אותיות ט׳ הם עד״ז אח״כ דצלם. במ׳
 אח״כ והנה דצלם. בל׳ עפ״צ, מנים יכ׳׳ל והם:
 ש״ת ק׳׳ר והם: שלישיות, ט״ס הם עד״ז,

 ג׳ הם והרי דצלם. בצ׳ הם ואלו מנצפ״ך,
 אותיות כ״ז הם הפרטים ספירות אמנם בחי׳,

 אותיות כ״ז כמנין יש לבדם, בהם גם כי
 דאי״ק א״ב סוד הם בינונית, הט״ס התורה.

 שנייה. י׳ ראשונה. בחינה א׳ ר״ל וכר. בכ״ר
השאר. בכל וכעד״ז השלישי. ק׳

מ׳ןק ו פרק

 ט׳׳ם יש הצלם בכל כי העולה, כלל
שאין המספר, של אותיות ט׳ נגד שרשיות,

 המספר. לבעלי כנודע ממנו, למעלה חשבון
 בינונית, ספי׳ כ״ז בו ויש לא׳. חוזר הי׳ הרי כי

 ספירות פ״א בו ויש התורה. אותיות כ״ז נגד
 בי להורות, כס״א, גימ׳ והם שלימות, פרטיות

 ממנו. שלמעלה הכבוד אל כסא נעשה הת״ת
 שבז״א, חיצוניות בחי׳ נקרא אלו בחי כל והנה
 בחי' חהו זעג״ז, כלים ג׳ בו שיש ח) כנ״ל
ט״ס יש בארכו והרי שבו, החיצוניות כלי

כנ״ל.
 שיהיה צריך ובעוביו, ברוחב גם ואמנם

 ברוחב שיהיה שצריך ונמצא כנ״ל. עד״ז
 כל שתהיה כדי הנ״ל. ט״ס בחי׳ ג׳ ועוביו

 חג״ת. והתיכונה, נה״י. בחי׳ החיצונה, זו בחי׳
 לפנים זו צלמים, ג׳ ויהיה חב״ד. ופנימית,

 נמצא דנה״י. צלם נקרא החיצון והצלם מזו.
 החיצון, בבחי׳ הם הנ׳׳ל, שרשיות ט׳׳ם כל כי

 שהם אמיתיות, גדולות ספירות ג׳ רק ואינם
 והצלם ט׳. הרי מג׳, כלולה א׳ כל דז׳׳א, נה״י

 ט״ס בו דש לבד, דחג׳׳ת צלם נקרא התיכון
 צלם נקרא הפנימי, והצלם שבו. שרשיות

שבו. שרשיות ט״ס בו ויש לבד׳ דחב״ד
 תוך זה אלו ג׳ יתלבשו כאשר כי ונמצא,

 ממי׳׳ן, ג׳ בו יהיה דצלם, ם כי נמצא זה,
 חיצונה ם כיצד, חב״ד. בחי׳ וכולם זה, תוך זה

 חב״ד תיכונה, ם האמיתית. שבנה״י הב״ד
 שבחב״ד חב״ד פנימית, ם האמיתית. שבחג׳׳ת

 במ׳ ראשון, מקיף אור נקרא וכולם האמיתית.
דצלם.

 לפנים זה למדי״ן, ג׳ בו יש דצלם׳ ל אח״כ
 חג״ת חיצונה ל כיצד, חג״ת. בחי׳ וכולם מזה,

 מקיף אור נקרא אלו וכל כו׳. אמיתית שבנה׳׳י
דצלם. דל ב׳,

צדיקי׳׳ן, ג׳ בו דש דצל״ם, צ׳ הוא ואח״כ
 צ׳ כיצד, נה״י. בחי׳ וכולם מזה, לפנים זה

 נד׳׳י תיכונה, צ׳ אמיתיות דנה׳י נה״י חיצונה,
 דחב״ד נה״י פנימית, צ׳ האמיתיוב דחג״ת

 צ׳ ג׳ מקיף אור נקרא אלו (וכל ט) האמיתית.
דצלם).

ת ומראה הגהות מו סיו
וז׳. ר פרק סנת׳׳א שער עי׳ ז)
ה׳. פרק ח)

ג׳ מקיף אור נקרא אלו וכל ל׳׳ג נ-א ס)
(נת׳י). דצלם צ׳



שלזו׳ פר? חפלם פר?י מער כ״ד שער ז״א היכל ח׳ היכל

הי' נפנה שאס עתר^ תמצא  האורו בנ
 חלק בכל שיש י) פרסיות. ספי׳ כל והגובה

 ספירות כ״ז יהיו ההיצוגה. זו פבחי׳ וחלק
 (והוא) התורה. אותיות כ״ז והם פרסיות.

 ההוא. שבהלק הראשמה מחכמה כשגתחיל
הד.וא. חלק של האחרון ביסוד ונשלים

 הג׳ בכל שיש Jהבינוניו סגד׳ נמנה ואם
 החיצח. צלם בכל אותיות כ״ז יהיר. חלקינו
 וכעד״ז בצ׳. מאות בל׳. עשירית בם׳. אחדים

 בבחי׳ וכעד״ז התיכון. צלם Hהחיכונד בחי׳
הפנימי. צלם פנימית.

 ברוחב שהוא אחר. באופן נמנה אם אמנם
 בחי׳. ג׳ הכולל העליון חלק בכל נמצא ובעובי.

 פרסיוו^ ספירות כ״ז לבדו מד.ם א׳ בכל יהיה
 פנימית, ס״ם דהיו כ) בינונירג כ״ז יחד וכולם

 אותיות ס׳ תיכונית. וט״ס האחדים. אותיות ס׳
 המאווס אותיות ט׳ חצוניות. וט״ם עשירוו^

 בג׳ וכעד״ז צלמים. דג׳ למדי״ן בג׳ וכעד״ז
צלמיב^ שבג׳ צ׳

 שנחלק שבכולן, התחתון היסוד כי נמצא,
 אנ*א) הנ^בא עם (העומדת החיצמ. דצלם הצ׳
 אנ׳׳וג בסוד שמתפשס רומז פשוסד^ צ׳ הוא

 בו ויש אב״א. נוקבא עם עומד החיצת צלם כי
 התחתון ויסוד בהתפשסותו. לחיצוניב^ אחתה

 צ׳ הוא התיכח, דצלם הצ׳ שבחלק שבכולם.
א. בהי׳ הוא וגם כסופר״  מתפשט איננו אך אנ׳

 החיצונים אל ואין ון,rהח כמו החיצתים. אל
 התחתון ויסוד אב״א. שהוא אפילו בו, אחיזה

 אות הוא הפנימי, דצלם הצ׳ שבחלק שבכולם,
 טובו רב מה ונקרא פב״(^ הזווג על מורר, ט׳.

 וגנוז טמיר צפון הוא כי ליראיד, צפנת אשר
 גנוז דטוביה ל) בזוהר כמ״ש מכולנו ופנימי
בגוויה.

ח״א. דצלס שחצ׳ ונמצא יותר, זה ונבאר
 לפנים זר. כלים. ג׳ לר. יש א׳ וכל ט״ם. הוא
 דצלג^ שנצ׳ חכמר. הוא הראשון, ור.נר, מזה
ם זו JTחכםו ג׳ והם  א׳ אי״ק: בסוד מזו. ל«י

 של וד.בינה בחמתה. ק׳ בתיכונד״ י׳ בפנימיוו^
בסור מזו, לפנים זו בעוו^ ג׳ הס דצלם. צ׳

 בחיצוניות ר׳ Jבאםצעיו כ׳ Jבםניםיו ב׳ בכ״ר:
 בגטרו^ הנ״ד, בחסד. דמי׳ו^ בדעת. גל״ש, וכן

 טצ״ץ. בהוד. חפ״ף. בנצח. זעץ, בת״ת. וס״ס,
ביסוד.

 בט״ם רצלם. בל כר. בכ״ר אי״ק וכעד־׳ז
ר אי־׳ק וכערז שבו. ר  בט״ס דצלס. בם כר. ב
מזר״ לפנים זה כלים. נ א׳ וכל שבו.

 כל כי אחר, באופן תאמי נחשב יאם
 ג׳ א׳ וכל לבד, ט״ם רק אינו ר.צל̂נ אורן
 פנימיוו^ הס׳׳ס כי נמצא מזר״ לפנים זה כלים,

 אותיות ט׳ הס הנה 4הצלג כללות כל של
דו rג א״ב אחדים:  תיכוניב^ והס״ם ט׳. ז״ח ז
שיתת  אותיות הס׳ הם החיצתי* והס׳ ע
 כל שכולל בכללותו. ז״א בכל וד.רי המאווב

 חלקי ג׳ וכן באורן. חלקים ג׳ הצלם חלקי ג׳
 אין פנימי, תיכמ, חיצת, שהם: וד.עובי, החחב

^. דאי״ק א׳, ביתא. אלפא רק בו בכ

 דאי״ק ביתא אלפא ג׳ sp.t פרט, וע״ד
 rוע הנ״ל. ע״ד כנ״ל. הצלם חלקי בג׳ בכ״ר,

 דאי״ק ביתא אלפא ג׳ יהיה הפרט, מן מרס
 ודי הצלם, חלקי מג׳ וחלק חלק בכל בכ״ר.
בזח.

א יש כי נתבאר. והרי  פרטיות ספירות ר
 אחרים, ספירות ס״א וכנגדן החיצמ. בצלם
 הרי הפנימי. בצלם אחרים. ופ״א התיכון. כצלם

אברם. גיס׳ איברים, רמ״ג הרי פ״ת ג״ם

 דכל המוחין אח שהלבישה הבינת ואח״ב
 התבמה של המלכות תוך כנורע, הנ״ל הצלמים

 שלה ס״ג משם אחחנה ה׳ אות שד.יא הב׳,
 רביעית שר.יא הג׳. תבונה נקרא וזו כנודע,

 יש ה׳ וזו עליתת הבתה אח גם כשנמנה
ת בו א צלם כל באורן ממש וארכה י״  שוד. ד

 באודן הנ׳׳ל, הסרטים בכל בר. ויש בשות
 וזכור ממש הנ״ל בכל ח״א בצלם וברוחב
ת הקדמר. א ז

 צלמים חג׳ אלו המלבשח זו, ה׳ וד״נר.
 נעשים פרטיות ספירות רמ׳׳ג בחס שיש כנודע,
די אבויד״ת כמגמ איברית רנדח זו וד ז

&קו&ות וטדווח חגוזו«
ל״ב אמו ומהד ספר הקדמת r< (מדי). פרטיות דא )5 די).1( ממש ג״א יז



ז׳ פר? הצלם פר?י שער כ״ד שער ז״א היכל ה׳ היכלשלח

 איברים רמ״ח סוד הם ואלו בהם, שנתוסף
שבאדם.

 ומורא סוד, הוא הצלם כי ידעת, וכבר
 רק בשמשון, הנאמר ראשו, על יעלה לא
 שער בפע״ח ועיין ז״א. גוף תוך נכנסין הם

 הכולל, עם מור״א והנה י׳. שער סוף ד,עמידה
 ט״ס יש איך נתבאר והרי רמ״ה. גימטריא

 נברא ואיך איברים, ורמ״ח אותיות״ וכ״ז בז״א,
בצלנ^

מ״ק ז פרק

 מכל כלולר, וספירה ספירד, כל כי ודע,
 כיצד, מ) די״ס. מכל ולא בלבד, שלד, הקו

 א׳ וכל שלה, קו שהוא מחח׳׳ן, כלולד, חכמד,
 לאלף ונחלקות, מתפשטות וכן מג׳, כלולה
בקו ועד׳ז בלבד. חח״ן בחי׳ וכולם בחי׳, אלפים

 מג׳ כלולה שמאל, של ספירד, כל שמאל,
 מג׳, כלולה מהם א׳ וכל ההוא. הקו ספירות

 בלבד. בג״ד, בחי׳ וכולם בחי׳, אלפים אלף עד
 לבד. דת״י בחי׳ וכולם אמצעי, בקו ועד״ז

כללוו^ בדרך וזהו

 הי׳׳ס, מאלו בחי׳ כל פרטוו^ בדרך אמנם
 מטבע יוצאין אינן אמנם הי״ם. מכל כלולה

 החכמד, ספי׳ בזה, המשל ההוא. הקו בחי׳
 י״ס, בד, יש מד,ם וכ״א מחח׳׳ן, כלולה תהיה
 בלבד, נצח או חסד, או חכמה, נקרא וכולם
 וכן חסדים. כולם כי השמאל, אל נוטים ואינן
 מהם א׳ וכל לבד, מבג״ח כלולה בינה, ספי׳

 או גבורד״ או בינה, נקראו וכולם י״ם, בה יש
 הם אלו כי הימין אל נוטים ואינם לבד הוד

 כולם האמצעי, בקו וכעד״ז גבורות. כולם
זאת. הקדמד, וזכור מכריעים,

ת  מקומות ומראה הגהו
ג׳. פרק עי-ם שער להלן עי׳ ם)


