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חיים עץ
שני חלק

nr חל ד.רב חיבר אשר ריווודח ספר ב !«לתי מג ר ם ה ל חיי א ס י ו פי m זלל״ה ו no נ
ק1י רבינו חרב קדישא בואינא חאלחי חמקונל רבו ספי שקבל א ח רי כנזי לו ש כפי א

הו ספי שקבל חאסיתיח חקבלח לי שבחי לספר לגו וסח ז*ל א חייס rv ספרי מכמה חוגר• 41נ
ח «ל ומסודרים סוגהים שוגוח כת״י «״ח ספסר. וחן בדפוס מאלה הן חדק סדוייקת הגה״ד. «

ל חימב ̂וו! סובוח חראשוגים קל סוסיף בקודש מפלות פשינו ופרד דאפשר. מה בנ כפול
JW1 הקדוש לספר באו חדשות פגים ממש אשר ססולאים מפז חעחות יקרים פירושים

כאן שנו גדולות ותקנות
ם ישראל של רבן הגדול מדירב א) ״ ר ה  חלשון ותיקת גרסאות מחלופי זללודח &טראן מ

שייו. במקום חכל ושמגו תיקון הפריד במקום ח

ש ב) מ ש  חקדוש מחרב חיים פץ ספר פל וביאורים הגהות והוא שרפבי מורחי שלום m ה
ם מדר• האלרר המקובל לו בי ש ע ר  קרא חפי הסופר מ00ב גדפסות 0ור!ג ולל*ר• ש

ת שסו מ ם א לו ש שעו וזאת ו  בנ*א הנוסחאות פל והדפפנו תרי לב* שסרא u*on פ
ח שגת סאלוניקי בפיר שנדפס כמו הכל לבגר• חצאי פם ד  חדור שאת וביתר לגרק ת

ד יופי כלול יביטו. לנוכח פיניפב כאשר לתלפיות בנ

ר הספר תשלום באחתנר• מלהדפיס הסיב מנפנו לא זאת גם ואת ג) ה ם נ לו  מורינו של ש
ש ש״ ם הובא לא אשר זי״פ הר פני פו. פל יחסר לא הלזה חיים הפץ נ

די היקר הספר בסו*׳ הדפסנו הזח הספר קדושת תפארת יקר ושלימות ד) ס  והוא TH ח
עי מרוב קיצור ופלזב הפלא פ״ח פנ

ש והוא שעד. יפר• היקר ספר ד.) ץ ספר פל יקר פיח ם ע ש מחרב חיי  האלהי המקובל חקת
ה מדה מ שלישי. הלק בסוף שיופיפ פליון לאל כהן והוא זללה״ר• של

דל פלימאמרי מקומות ומראה הגד.ות 0 ש ובזור•!* בש״ס ה בינו ומכתבי הקח ״י י ר א ל. ה ד מ
בי *•m^T רבי המקובל האדמדר פ״י ומסודרים מלוקטים דוויין צ רנ  זפ״ל ב

הזהר לספר וההשמטות הזמי תקתי פל הסולם מפלות ודרוש מהבר

א פעיה״ק ״ ב ב תו ם ל ש רו  י
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שי לווו א ת ר בו ם תי רי ו ג קי ו

א.
א: ד אנמיז• אריד אפשר. אי א״  אםים. אי

א: ״ ב ע; באחור. אחור א ״ בי  בריאה אצילות א
ר: עשיה. יצירה ״ ד ״ז; רבא. אדרא א ר ד  א
ר: זוטא. אדרא ״ ה ד א: הראשון. אדם א ״  או

ח: ואמא. אבא ״ ״י: חוזר. אור או  ישר. אור או
מ: ישראל. ארץ א״י: ״ פ: מקיף. אור או ״  או

פ: פנימי. אור ״ ח ר; פה. חוטם אזן א ״ מ  א
כ: רקיע. מים אור ״  כלים. גצוצין אורות אנ

ם: ק: סוף. אין א״ ״ ; קדמון. אדם א מן ג ר  א
ע; נוריאל. מיכאל גבריאל רפאל אוריאל ״ מ ר  א

עפר. מים רוח אש

ב.

צד״ק  הוי״ה שם :ב״ן דקרדינותא. בוצינא :בל
״ו: ההי״ן. במלוי ל מ כ ש  כבוד שם ברוד ב

ועד. לעולם מלכותו

ג.

ע: ״ ר: עדן. גן עינים. גלגלתא ג ״  ראשונוו^ ג׳ ג
ת: ״ תחתונות. ג׳ ג

ד.

״נ: ״י: ונוקבא. דכר דו פי  ישנים. דפוסים ד
מ; ״ ח צ ״י: מדבר. חי צומח דומם ד ת  דעת ד

יסוד. תפארת

ה.

אר״י n רבינו האלקי :ה r.גבורות. ה׳ :ה׳׳ג ק 
ה״ד תיג הוא הדא :ה  וביאורים הגהות :ה״ל דכ
ח: וחדושים הגהות מ: חסדים. ה׳ ה״  ח• ה״

ם: מקיפים.  פרצופינו ה* ה״פ: סוד. הוא ה״
״ז: ה ס ק ר: הזוהר. ספר הקדמת ה ״  וד ה

 וויטאל. חיים הרב הרח״ל; ראשונות. ה׳ ראשונה.
ח: ״ שב ר  המחבר בעל חייקל בז שלמה הרב ה

ת: ז״ל. ואחלמה שבו לשם ספר ״  תחתונה. ה׳ ה
א תחתונות. ה׳ ״ פ ת ב אי. התפשטות :ה ״ פ ת  :ה

סדבת. מסף הרב :הילס״ד ב׳. התפשטות

ל.

קצות. ף ל״ק; וכולי. לכל׳:

ז.

א: א: אגפין. זעיר ז״ ״ ע  עלינו יגן זכותו זי
״ל; אמן.  וגוקבא. זעיר זל״ן: לברכד- זכרונו ז
מ״ן מלכים. ז׳ ז״מ: ונקבה. זכר ט: ז ק״  זרעים נ

 סוד. זה ז״ס: טהרות, קדשים נזיקים נשים מועד
ש ת שכתוב. זה שאמר. זה :ז״ ״ Jתחתונוו ז׳ :ז

ח.

ד: ״ ב ר; דעי^ בינה חכמה ח ״ ד  דין חסד ח
מ: וגבורוו^ חסדים חל״ג: רחמים. ה״  חול חל
ח״ן: המועד. ל: נצח. חסד חכמה ח ״ כ  חנ

מ: צ״  צדק שבתאי לבנה כוכב נגה חכמה ש
ח: סתימאד״ חכמה ח״ם מאדים. ״ ש  חולם ח
ש״ק: חיריק. שותק קבוץ. שורוק חולם ח

ס.

א: ״ ת ם: אותמו^ תגין נקודות טעמים טנ ״  ט
ק: סופר. טעות ספירות. ס׳ קולמוס. טעות ט״

״ן ושמאל. ימין ;יל״ש ר חנ  נשמה חיה !Tprr :י
״י: נפש. רוח  אדנ״י. הד״ה יחוד על רמז י
ט ספירות. י׳ :י״ם ה״ צ טוג יצר :י ר ה ״ ה צ  :י
ש״א הרע. יצר שסל״ת: אמצע. שמאל ימין :י  י

ותבונה. סבא ישראל

א: ד׳׳ ״ג: אמר. דאת כמה כ ה  גדול. כהן כ
ח: ״ ב; חיצת. כלי חכמה. כתר כ ״ ח  כתר כ
ד: בינה. חכמה ״ ב ח  דעת. בינה חכמה כתר כ

ב ״ ח  ומלכות. תפארת בינה חכמה כתר :תל״מ כ
״י: כ; ישראל. כנסת כ ״ ה ם  הכבוד. כסא כ
ע: ״ פ: עליון. כתר כ ״ כ; פנימי. כלי כ ״ ש  כ

שכן. כל



שי לוח ת רא בו ם תי רי צו קי ו

ל.
ה: החכמה. נתיבות ל״ב : לבנ״ה  לבמת ל״
ד: הספיר. ה״ מ ת: דומה. הדבר למה ל  ל״

תעשה. לא

מ.

ב: ד: אותיות, מ״ב של שם מ״ ב״  משיח מ
ש דוד. בן  ;מב״י שערים. מבוא (ספר) :מבו״

ד: יוסף. בן משיח ד: דוכרין. מיין מ״ ה״ ד  מ
ה״נ הדין. מדת ר הנעלם. מדרש :מד  ;מדה״
ה: הרחמים. מדת  אלפין. במילוי הוי״ה שם מ׳׳

 סתימאה. מוחא מו״ם: מטי. ולא מטי : מול״מ
ת  מתניתין מארי :מ״מ תעשה. לא מצוות :מל״

עשה מצות :מ״ע נוקבין. מ־ין :מ״ן מקום. מכל

נ.

א; ה״י: אחר. נוסח נ״ ע; יסוד. הוד נצח נ ״  נ
 נפש נ״ר: עדן. נשמתו עדן. נוחי עינים, נקבי
: רוח. ח״י רנ  יחידה. חיה נשמה רוח נפש נ

ב: ש״ בינה. שערי נ׳ נ

ם.
 מספר :ס״ג אחרים. ספרים אחרא. סטרא :ס׳׳א
 ספרא : ס״ד ו׳. תוך ואלף ביודין הוי״ה מילוי

 ספירה. :ספי׳ הכתוב. סוד :סו״ה דצניעותא.
ת: תורה. סתרי תורה. ספר ס״

ע.
מ יודין. במלוי הויי׳ה שם מספר :ע״ב  :עבגע׳י
 :עה״כ או ע״ה מוחין. עצמות גידין בשר עור
ה״ב הכולל. עם  עולם :עוה״ז הבא. עולם :עו

״נ: הזה. ח: ונוקבא. עתיק עו  חיים. עץ ע״
מ יומין. עתיק ידי. על :ע״י עיין. :עי׳  :עי״

 כוכבים עובדי :עכו״ם מוחין. יניקה עבור
ל; ומזלות.  על ;עכ״פ לשונו. כאן עד עכ״

א פנים. כל ד״ מו  :ע״ם דאמצעיתא. עמודא ;ע
ב: ספירות. עשר מ״ ס  ב״ן. מ׳יה ס״ג ע״ב ע

ד: ה״ צ  קדישא. עתיקא ע״ל!: הדעת. עץ ע
ת: ק. תמיד. עולת (ספר) ע״ ״ תי  עתיקא ע

קדישא.

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

: ם: פירוש. פי׳ ח: מסבירוו^ פנים פמ״ ע״  פ
ם: חיים. עץ פרי (ספר) רד״  דרוש רמז פשט פ

א: סוד. ר״ רד אליעזר. דר׳ פרקי פ

צ.
עולם. יסוד צדיק ציס״ע: עיון. צריך צ״ע:

ש״י הוא. בריר קודשא :קב״ה :קדוש :ק׳  :קו
: יוד. של קוצו ל: קליפות: קלי׳ ״  קודש ל

ק; קדשים. ל״ קדוש. קדוש קדוש ק

ר.
א: ה״י: ע.Tאת דלא רישא רדל״  רשות ר

ר: ה־חיד. ״ו: הרבים. רשות רה״  מספר רי
מ: ב. ע״ ג׳  מתיבתא, ריש מהימנא. רעיא ר״

שב״י מ״ע. מספר :רמ״ח  בן שמעון רבי :ר
ד: יוחאי. ר״ ש  דבור. ריח שמיעה ראיה ר

סוף. תוך ראש רת״ם:

ש.
ה״ב ש הכלים. שבירת :שבי  שיר :שה״

שב״י ניצוצין. ש״ך מספר :ש״כ השירים. מר  ש
ה; יוחאי. בן שמעון ר׳ מאמרי שער ל״ ג  שנ

: היכל. לבוש גוף נשמה שורש ״ן א  ד׳ שנ
 שרוה״ק: אדם. אריה נשר שור :המרכבה היות
ה: הקודש. רוח שער  לא מצוות שס״ה שס״

תעשה.

ר: דיקנא. תקוני ת׳יד:  רבא. תהומא תה״
מ: כ: ומלכות. תפארת תו׳׳ שב״  תורה תו
פ: שבכתב. שב״  ת״ז: פה. שבעל תורה תו

ח: זוהר. תקוני  חדשים. תקונים חזי. תא ת״
מ: חכם. תלמיד ה״ ח  ת,.״ס: המתים. תחיית ת
ש״י: ספירות. עשר תלמוד  .T של תפילין ת

ש״ר: ראש. של תפילין ת



חיים עץ שבספר השערים נ׳ הם ואלה

כ״ג),—א׳ ח• מן שד»וא מכלליס שער (מלבד

א׳: בחלק

 דף מן דושר, עגולים דרוש א׳: שער
מ״ג. דף — כ״ד

עגולים, דרן• י״ם השתלשלות ב׳: שער
מ״ח. דף — מ״ג דף מן

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

ס״א. דף—נ״ג דף מן את״* שער ד׳; שער
— ס״א דף p טנת״א, שער ר,׳: שער

ע״ד. דף
 של״וה דף - שכ״ט ־ ״״י ח* P עקודים׳ שער ר: שער

צ״א. דף
^. ולא מטי שער ד: שער דף מן מ

ק״ג. דף — צ״א
דף מן הנקודות דרושי שער ח׳: שער

קי״ז. דף — ק״ג
דף P הכלי* שבירת שער ט׳: שער

קל״ז. דף — קי״ז
.rקמ דף — קל״ז דף מן התקון, שער י׳: שער

: שער — ר«*ג דף מן המוהין שער נ׳
ש״ג. דף

 דף P חין״pה לידת שער כ״א; שער
ש״ח. דף — ש״ג

 דף מן דקטנו* מוהין שער כ״ב: שער
שט״ז. דף — ש״ח

 דף P דצלם, מוחין שער כ״ג: שער
שכ״ט. דף — שט״ז

דף P הצלם׳ פרקי שער כ״ד; שער

״י א־ ״ ם׳, דף - ג״ה דף מן ~ *'*®״י יי* ®י ®׳’יי^® י׳

ב׳: בחלק

 דף מן הצלם, דרושי שער כ״ה: שער
מ״ת. דף — ג׳

— מ״ה דף מן הצלם, שער ב״ו: שער
נ״ר- דף

ח^,p יניקה עיבור פרטי שער כ״ז, שער

קס״ה. דף
ס״ם. דף - ~ ^®״י יי* עתיק שער י״ב: שער

’ קע״ו. דף
 דף מן אנפין, אריד שער י״ג: שער

ר״ב. דף — קע״ו
 ר״ג דף p ואמ* אבא שער :rי שער

רכ״א. דף —
— רכ״א דף מן הזווגים׳ שער :rט שער

.rרל דף
 מן חרץ, או״א הולדת שער ט״ז: שער

רמ״ו. דף — רל״ד דף
— רמ״ז דף מן ז״* שער י״ז: שער

רנ״ג. דף
^ח שער י״ח; שער  דף מן ניצוצין ר

רס״ו. דף — רנ״ג
P שער י״ם: שער  r w רס״ז דף —

רפ״ב. דף

ם׳ דף P העיבודים, שער כ״ח: שער

ט דף מן הנסירד״ שער כ״ט: שער ^ —
פ״ז. דף

̂ער ם, שער ל׳: ^ צי ר פ — פ״ז דף p ה
ק״ט. דף

 דף P זו״ן, פרצופי שער ל״א: שער
קי״ז. דף — ק״ט

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

— קל״ו דף מן אונא* שער ל״ג: שער
קפ״ן; דף

 דף מן הנוקבא, תיקון שער ל״ד: שער
קט״ו. דף — rקמ

— קט״ו דף p היר* שער ל״ה: שער
קסדד, דף



חיים עץ שבספר שערים נ׳

דף מן הירח. מעוט שער ל״ו: שער
קע״ד. דף — קס״ד

דף מן ולאד- יעקב שער :ל״ז שער
ר״ג דף — קצ״ד

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

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

— שכ״ה דף מן השמות, שער נדד: שער
שמ׳ה. דף

 שנדה דף מן המקיסין, שער מ״ה: שער
שנדט. דף —

דו: שער שנדם דף מן הכבוד, כסא שער נ
שנ״ו. דף — רכ״א דף מן ומ״ד, נדן שער ל״ט: שער

דז: שעררט״ב. דף — שנ״ו דף מן אבי״ע, סד״ שער נ
ש״ע. דף — ךף Jוחיצוניוו פנימיות שער מ׳: שער

ש״ע דף מן הקליפוו^ שער נדח: שער
ף ד שע״ט. -

 דף מן נוגה, קליפת שער :מ״ט שער
שצ״ג דף — שע״ט

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

רי׳צ. דף — רס״ב

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

 ז־ח מן אבייע דרושי שער מ״ב: שער
שי״ח. דף — רצ״ז

ההיכלות: ז׳ הם ואלה

 נקודינ^ ד\כל ב׳: היכל א׳ק. היכל א׳: מיכל
 אבא היכל ד׳: היכל הכתרים. הייל ג׳: היכל

 היכל ר: היכל ז״א. היכל ז ה׳ היכל ואמא.
אבי׳ע, היכל ד: היכל ח״א. נוקבא



שני חלק
דרושיט זד ובו הצלם דרושי שער התשיעי השער

ם״ב א׳ דרוש

 דעיבוד המוזזץ כי לעיל, נתבאר כבר א)
n״K, הוויעונים, בכלים או״א מזווג היה 

 נפש הנקרא מהאורות נמשכו אז, שלו והמוהין
 מכלים הם דיניקה ומוחין להם. אשר

 בגדלוו^ ועתה jm הנק׳ ומהאורות האמצעים,
 פנימים כלים בבחי׳ להזדמג, אדא חחרין
 נשמזנ הנק׳ שם, אשר האורות עם שלהם,

 אליו נשמה וד,ם ת״א, דגדלות מוחין ומולידין
 המוחין הם ואלו ז״א. נשמת צלם ונק׳ ג״כ.

 אחר אדא. מפנימית הנמשכין האמיתים,
 וענץ (עניינה צלם בהי׳ פרטי כל שנתבאר

ומוחין. יניקה דעיבור דז״זנ הצלם) בחי׳ כל
א, מוחין ענין לפרש צריד עוד  וזה דד

 מה דתבונה ענין להבין עיקר, הוא הדרוש
א, הצלם בחי׳ כל וענין ענינה.  שורש חה דד

 נמשכים, הם אלו, מוחין הנה 4הדרושינ יוכל
 זווגם כעת באמא, אבא שנותן ספר, מכתי׳
 שמסיפת כפו כי אלור״ אחזה ומבשרי זב״ז,
 זו, טפה כן אבריו. בכל שלם ולד נוצר זכר,

א, מוחמ אותה קורין שאנו אע״ם  עכ״ז דד
 בראש שהוא במקומננ שם שלם, א׳ פרצוף הם

ז״א.
 םת»זםיט ג״כ הם כי ב׳, בחי׳ יש גם

דן, הגוף איברי בכל אח״כ, ספה הרי כי דז

ש כמ״ש, הוא ונקבה זכר מזווג כלולה זו  ל
א ומתפשטין משניהן, כלולה היא  ונוק׳ בד

כנדש.
 כפ״ש, בחי׳ ג׳ להם יש אלו, מותק והנה

 עם ההולך הצלם והוא צלם, נק׳ וכללותן
ד תמיר, הארם  והנה ב) פעמים כמה כזוהר כנ

 באבזב וכנגדן כאמא. הם בהי׳ ג׳ כי נתבאר,
אבא. של יתבאר ומשם דאמא, אותן ונבאר

 והוא העליונר^ כינה בתהלה הם הנה כי
 ולמסונ מהחזה היא ותבונה נשלה] ההזי״ ער

 גם התבונד- זו ואה״ב מ״ם. נק׳ השנים ואלו
« לב׳, נחלקת היא  ער ראשונה תבתה וז

 ג) ראשונה) ותבונה בינה (בבחי׳ שלה. החזה
 למטר״ הזו התבונה של מהחזר. ב׳, ותבונר.

ד ק  בערר שלישייה נקרא אשר ב׳, תבוני. ונ
» ראשונד.. בינד. ותבונה ותבונד- בינד. ג׳: וז

 שהיא השנייד״ התבונד. וזד. רתבונר» ד)
 ומוחק צלם הנעשית היא כנ״ל, השלישית

כט׳׳ש. ז״א, אל
 המוהק צלם טפת לר.תיא זווגם בעת והנר.

 תבונר. ונמצא א׳, פרצוף כולם נעשץ הם האלו,
 של ולמטה מהחזה ה) הב׳ שהיא הראשונד.

 היא זו, ובתבונה שלו^ בד.יוחו הפרצוף, כל
 מקום ושם הפרצוף, כללות של הרחם, בית

מ״ל. [ח״א] רמוחק דצלם העיבור
מן «צר הצלננ של הטפר. זו עיקר ואמנם

&קוסומ ומחנה הגהות
הנעשה שהוא הג׳ זו והבונה ודע נ״א ה) עשר בתלמוד נתבאר זה דרוש עיקר א)
נכנסת בולה זו תבונה אין ז״א, אל ומוחק צלם ואילו. ק״י אות מן י*א חלק סמירות
וכהב״ד בלבד, שלה הנת׳׳י אלא אנטין. בזעיר וש*נ. ד ואות קמ״ו אות וימי ב)
ממצא מצ׳. הוא ומסדי מקיף, ל״מ הם ומג״ת (כת*י). ל״ג המסוגר ג)
הביסג בערו ר׳ תבונה הוא בדזג שנבנס שמה (פת׳י). דתבוגה ל*ג נ*א ד)



»׳ דרוש הצלם דרושי שער כ׳׳ה שער ז״א היכל ה׳ חיכל

 ונכללין מלובשים בהיותן העליונים, חרב
 שם נוצר זו, צלם והנה הב׳. ותבונה בחכמה
 כנ״ל. הא׳ תבונה שהיא הב׳, זו תבונה ברחם
 שלה, מהרחם זו צלם יוצא הלידה, ובעת

 ושם הג׳, שהיא הב׳ תבונה תוך ומתלבש
בע״ה. כמ״ש דז״א, צלם נקראת

 ואח״ב עצמן, המוחין אלו תחלה ונבאר
 המוחין והנה צלם. אותם העושה בחי׳ נבאר

 שהם לב׳, נחלק והדעת חב״ד, בחי׳: ג׳ הם
 ואמנם חו״ג. חו״ב מוחין, ד׳ הם והרי חרג.

 נמשכין הם חרב כך, נמשכים הם שרשם
 אב, ממוח חכמה שהם עצמן, או״א ממוחין

 והיא האם, ממוח ובינה שלו. ו) חכמר, וד,יא
הציצית. בדרוש כמבואר שלה. מבינה

 חצאי ב׳ חו״ג, הנקרא הדעת ואמנם
 דא״א, כתפין התרין תחלה היו הם הדעת,
 דאו״א, היסודות העטרות ב׳ אל נמשכו ומשם
 להיות נמשכו למשם ודאמא, דאבא גבורות שהם
ואד״ז. באד״ר כנז׳ דז״א, בדעת עטרין תרין

 אלו, חו״ב שהם עצמן, מוחין הב׳ ואמנם
 ז) ממש, דאו״א ממוחא מוחין מתרין נמשכין

 ביסוד חכמה יסודותיהם ב׳ אל נמשכין ומשם
 שהיו עטרין וב׳ אמא. ביסוד בינה אבא,

 עטרות בב׳ נמשכו דא״א, כתפין ב' תחלה
 יסוד בעטרת החסדים דאו״א. הנ״ל דיסודות

אמא. יסוד בעטרת וגבורות אבא,
 הם דז״א, חו״ב הנק׳ מוחין ב׳ כי נמצא,

 הם היסוד בחי׳ אשר דאו״א, היסודות בב׳
 וב׳ באמא. בין באבא, בין זכרים, לעולם
 היסודות של העטרות בב׳ הם דדעת, עטרין
נקבות. ששתיהן שלהם,

 עטרין תרין נקרא הדעת למה תבין, ומזה
 יסודות של העטרות ב׳ בחי׳ הם כי באד״ז,
 צדיק, לראש ברכות פסוק תבין ובזה שלהם.

 תדין כי והענין, קס״ב. ייצא פ׳ בזוהר הנז׳
עטרות בב׳ למטה פה ברדתן אלו, עטרין

 ובירכיו ירכין, תרין בין הם שמקומם דארא,
 ואלו ברכיים. לשון ברכות, נקרא דילהון
 צדיק כי צדיק, בראש הם והברכות, ברכיים

 יסוד, ראש הנק׳ שבו, עטרה צדיק, וראש יסוד.
מקומם. ושם

 נותן הזווג, בעת אח״כ איך תבין, בזה גם
 כולם כי הה״ח, ואח״כ הה״ג, את בנוק׳ ז״א

הם. מלכות בחי׳
 צלם, נק׳ מוחין אלו איך עתה, ונבאר

 כי נת״ל, הנה כי והענין, צלם. בחי׳ ונעשין
 הב/ שהיא הא׳, תבונה של מרחם יצאו

 ואמנם הג׳. שהיא הב׳, בתבונה ומתלבשים
 תחלה הנה כי בחי׳. לכמה נחלק זה, התלבשות

 בעל איש ז״א היה האלו, המוחין יציאת קודם
 ועל הו״ק. אל א׳ צלם אז, לו ח) והיה ו״ק,
 כי איש. יתהלך בצלם אך נאמר, צלם אותו
 לו בבוא ועתה אדם. ולא א־ש, נק׳ ז״א עדיין

 אדם, צלם נק׳ כנ״ל, צלם הנק׳ האלה, המוחין
 זה צלם ועל שלם, אדם נק׳ הוא כבר כי

 כי וכן בצלמו. האדם את אלהים ויברא נאמר,
 נקרא ז״א כי האדם, את עשה אלהים בצלם
אדם. צלם נקרא זה וצלם אדם,

 כמ״ש הזה, צלם בחי׳ כל כללות כי ודע,
 המוחין כי הוי״ה, הנקרא א׳, שם הוא בעז״ה,
 אותיות וג׳ זה. ותבין הוי״ה, נק׳ דגדלות

 וה׳ אותיווב ג׳ צלם נק׳ יה״ו, שהם ראשונות,
 בצלמנו אדם נעשה וז״ם דמות. נק׳ אחרונה,

 שלם, אדם הוא ודמות, צלם וכללות כדמותנו.
אחרונה. ה׳ עם יה״ו, אותיות שד,ם זר׳ן, הכולל

 אותיות ג׳ הם איך צלם, אותיות ג׳ ונבאר
 הוא הנה כי דצלם, ם׳ מן נתחיל ותחלה יה׳ץ.

 עליונה בחי׳ הוא שבו והמ׳ למעלה, ממטה
 והנד, חכמה. והיא יה״ו, של י׳ וכנגדו מכולם׳

 חו״ג, חו״ב מוחין: מד׳ כלולה צלם, של הם׳
ם׳. הרי מי׳, כלול א׳ כל

תבונה מרחם יוצאין מוחין אלו ואמנם

מקומות ומראה הגהות
(כת״י). ד,רחם בית היא ראשונה שהיא זו האלו המוחין צלם ספת להוציא זווגם בעת והנה

ם־׳ד. הצלם שער עי׳ ז) (כת״י). מבינה נ״א ו) ראשונה תבונר, ונמצא א׳ פרצוף כולם נעשין הם
חלק ע״ס ובתלמוד פ׳׳ג, הצלם שער עיין ח) ולמטה חזה מבחינת היא הבינה, בערך הב׳ שהיא

ואילך. ק״י אות מן י״א ובתבונה אחד, בפרצוף שלם בהיותה פרצוף כל של



מי שער כ״ח שער ז״א היכל ה׳ חיכל ד ם ד ל אי דרח» מ

שתת  וזכתה של בו״ם תתלבשו הב׳, שהיא רא
 דתבתה ה״ג rכהב והם ט״ל, הג׳ שהיא הב׳,

 ,n»T ובבר עצמת שבבתי׳ החזה עד שהוא זו,
 כן גם הוא התבתה התחלקות סדר בפי כי

 ט) כי נמצא יובנו. וממילא החכמה התזזלקות
 בחכמה שנתלבשו אחרית מוחין בחי׳ יש ג״כ
 שהוא שבה, ראשונות בו״ם החכמת של הג׳
שבה. החזה עד

בחי׳ זו ונקבר״ זכר צלמים ב׳ כי נמצא,
 נשמד. נעשית אבא, וצלם נשמה. בהי׳ וזו היה,

 שם. ונעלם בתוכו, ומתלבש דאמא, צלם אל
 דאמא, בצלם אלא מדברים אנו אין Tתמ לכן

ת צלם יתבאר וממנו תשכח. ואל וזכור אב
 ואד.יה הוי״ה הם או״א, כי נודע, והנה

 לכן כנ״ל, אהי״ה תוך נעלם ור.וי״ה ביודי׳׳ן,
 בתוכו, נעלם הד״ד. כי דיודי״ן, אהי״ד, גי׳ צלם

 שהוא דיודי״ן, אד.י״ד, רק וניכר, נגלד. ואינו
 מזווג זה, צלם כי נת״ל, כבר כי צלם. גי׳

 ומשם דיודי״ן, ואהי׳׳ה הוי״ד, הנק׳ עלאין, הו״ב
 שמתלבשיןאחר עם שמו, על נקרא לכן נמשך,

 ס״ג, שם רק שמר., כך שאינו הג׳, בתבונד. כך
כמ״ש.

 ראשונות בו״ס המתלבשת הבחי׳, בזה והנה
 (שלמטה הבחי׳, כל כללות יש הג׳, דתכונה
 צלם, אותיות ג׳ שהם שיתבאר, Tע ממנד.)

 נכללו בד. כי צלם, נק׳ לבדד, זו בחי׳ ולכן
(א) כנ״ל. צלם של D רק שאינם עם כולם,

 אדמ, כמו זו, D בחי׳ היות ונמצא
 אינו ואמנם רגליו. עד הז׳׳א, כל אל ממקומו,

 בבחי׳ למעלה שם נשאר אמנם שת ממש יורד
 הוא או״מ כל כי ידעת, ובבר הז״א. לכל או״מ

 כנ״ל. אד,י״ה בגי׳ צלם לכן דיודי״ן, אהי״ה
הבחי׳ בל כללות בו יש זד״ הצלם כי נמצא,

בע״ת וכמ״ש מצלם, צ״ל שהוא התחתתד״
 הם הצלת שבזה אלו מוחין ד׳ כי ודע,

 יודי״ן במילוי הוי״ד. בשם שיש יודי״ן, ד׳ סוד
 גם צלם. של מ׳ וד.ם נמשכו, משם כי דאבא,

 לטי גמור, צלם נק׳ אשר צלת של ד.מ׳ זה.
 בחי׳ הנה בד״ נכללין התחתונים בחי׳ שגם

 גופא חוד נכנסו לא עדיין בי אדר, נק׳ זו
 ונק׳ כנ״ל, אדם בסוד עומדין רק ממש, דז״א
אויר.

תT הנד. כי הסבר., וגם  החו״ב כי ע
 כולת כולל והגבורה ע״ב, כולל א׳ כל וד,חסד.

 רי״ו. ע״ב דעבור: בסוד ט״ל רי׳׳ו, שהם
 ה׳ המלכות, לצורך הוא הגבורד, כי והטעם,
 הבחי', כל בה לכלול וצריד שם, של אחרונה

 בינה חכמה שהם שעליה, יה״ו אותיות ג׳ של
 ג״ס כללות וד,וא מע״ת כלול א׳ שכל חסד,
 טללת היא גם בי וד,טעת רי״ו. ונעשים ע״ב,
 ג״ס לו יש שהזכר ובמו הזכר, דוגמת י״ס,
 אויר, נק׳ זו בחי׳ ולכן בנוקבא, תהיד. כן ע״ב,
 זה אדר היות ע״ש וד.וא ע״ה. רי״ו בגי׳
 וגם רי״ו, שהם זכרים, חב״ח ע״ב, ג״ם כולל

 זו בחי׳ ולכן כנזכר, א׳, רי״ו יש בגבורה
אדר. נק׳

 של ראשונד, י׳ היא זו. בחי׳ כי ונמצא,
 ונק׳ המוחין. התפשטות כל הכולל הד״ד.,
 י) והוא אדר. וד,וא צלם. של ם וד,וא חכמד,.

 כי צלם, ונק׳ הג׳, דתבונד. ראשונות (ו״ס) מ׳
 שרשם תכללין בו, נמצאים צ״ל אותיות ב׳
במ׳. פד.

 של ראשונד, ה׳ היא הב׳, בחי׳ אח״כ
ק׳ כנ״ל׳ המוחין התפשטות הבולל הד״ד״  ונ
 בד״ כוללת זו גם אמנם, דצלם, ל והוא בינד״

ק׳ דצלם, צ׳ הוא ממנו, שלמטר. ג׳ בחי׳ גם נ

השמש
 טד,״י וד.צ׳ בחג״ת rוהלם בכחב״ד נתלבש שם כי ד׳ דרוש תחילת עיין נ״ב (א)

כ״כ).* ההוא הדרוש בסוף וכן שהמ״ם הוא האמת כי וכ׳ זה מכל בו חזר

מכןומות ומראה הגהות
ראשונות י״ם3 מ״א (נת״י) מ׳ ול*ג ד׳ם ג׳׳א י) (כת׳׳י). דחנמה בצלם נ״א ם)

עי׳ ק • חל שובותלענינים בלוח תע״ס י״א ב הדברית את המבאר קע״א תשובה הת



א׳ דרוש הצלם דרושי שער כ״ה שער ז׳׳א העל ה׳ חיכל

 היא כי דצלם, מ׳ רק ממנו חסר ולא ג״ל,
 דצלם ל׳ עיקרה, אך צ״ל, ינק׳ ממנו׳ עליונה

לבד.
 מוחין הד׳ חוזרין א/ בחי׳ אחר כי והענין,

 תבונה של ראשונים בו״ס שנתלבשו הראשונים
 ב׳, והתםשטות ב׳, ירידה עוד ויורדין חג׳,

 כלול א׳ כל הג׳, דתבונה בנה״י ומתלבשין
(א) דצלם. ל הם מי/

 עצמם מוחין ד׳ היו תחלה כי נמצא,
 נעלם פה אך דצלם. מ׳ נקרא לכן ניכרין,

 שהם כ) המלבושים, רק ניכרים, ואין מציאותן,
 ל נקרא ההם, והנה״י (ג) הנ״ל. דתבונה נה״י

זו. ל׳ תוך ומכוסה נעלם המוחין, ובחי׳ דצלם,
 בבינה הוא דיודי״ן ל) אד,י״ד, כי ונודע,

 צ״ל ולכן סיג, שם נקרא תבונה כי העליונה,
 דאהי״ד, מילוי גימטריא אותיותיו, ב׳ עם זה

 ממנו וחסר שדי, בצל וגימטריא דאלפין,
 כנ״ל. מלואו רק בו נשאר ולא עצמו, אהי״ה

 בתבונה, ולא בבינה, הוא בעצמו, אד,י״ה שם כי
 נקרא שהיתה הא', בבחי׳ למעלה כי נמצא,

 המוחין ע״ש דצלם, מ׳ נק׳ עצמה, מוחין ע׳׳ש
 יודי״ן ד׳ אל רומז, דצלם מ׳ היה לכן עצמן,

כנ״ל. דיודי״ן הד״ה של
 ע״ש דצלם, ל שנקרא הב׳, זו בבחי׳ אך

 רק אינה התבונה והנה עצמה. דתבונה נה״י
 אהי״ה אפילו ממנו נעלם ולכן כנ״ל, ס״ג שם

 דאלפין, המילוי רק ממנו נשאר ולא עצמו,
לבדה ל רק אינו שרשו וגם צ״ל, גי׳ שהוא

 ג׳ והם תבונד» ס״ג אל רומז שהוא צלם, של
 והם דצלם, ל גי׳ שהם מ) שבס״ג, יודי״ן

 הנגלין, הם כי דתבונד״ נה״י ג״ס אלו יודי״ן ג׳
עצמן. המוחין לא

 (הבחינות) כי אור׳ נק׳ זו בחי׳ גם
 ״ ממנו חסר ועתה אויר, נקרא ראשונות

 דהויה, י׳ הוא ראשונה בחי׳ כי כנ׳׳ל. דאויר
 והוא ג) כג״ל, ה׳ נקרא הב׳ וזהו דצלם, מ׳

מאויר. דאשתאר אור
בחי׳ גם (כי באויר, הפורח מגדל נק׳ גם

 דתבונד״ נה״י ובחי׳ ז״א, אל אר׳מ כמו זו
 זו בחי׳ גם כי באויר) הפורח מגדל הנקרא

 אחרים, בדתשים ועי׳ ם) כנלע׳׳ד, אויר נק׳
 ונאחז תלוי הוא והנה בעצמו, הל׳ בחי׳ והוא

 הפורח מגדל וזהו אויר, הנק׳ ראשונה, בבחי׳
 מגדל נקרא ל אות כי ידעת כבר כי באויר,
 והוא יתרו, פ׳ בזוהר כמ״ש באויר, הפורח

 הג׳, תבונה של נה״י שהוא דצלם, זו ל בחי׳
זה. והבן

 ראשונה ה׳ שהוא ב׳, זו בחי׳ ונמצאת
 ונק׳ המוחין, התפשטות הכולל הוי״ה, של

 נה״י הוא אור, והוא דצלם, ל והוא בינה,
 צ׳ הנק׳ ג׳ בחי׳ גם כי צל, ונקרא ג׳, דתבונה

 שיש יודי״ן, ג׳ ע״ש ל, נקרא וגם בה. נכלל
 הצלם כי יודי׳׳ן. במילוי באמא אהי״ה בשם

 דהוי״ה יודי׳׳ן ד׳ ע״ש ם נקרא א׳, בחי׳ שהיא
 שנתגלו כאן אך עצמן. המוחין נגלו יען דע״ב,
ל, נקרא לכן המוחין ונעלמים דתבונה, נה״י

ה ה ג ה
והוא דתבונה, בג״ת וצ׳ זו. דתבונה אמצעית דצלם, מ׳ היה אם טוב ויותר וצ״ע, (א)

(ב) צ׳. בשלש דצלם, ול׳ זו. דתבונה ראשונות בד׳

ש מ ש ה
ביניהם הפרש ואין הל׳ כמו ד״ג כחב״ד תוך ד׳. דרוש בתחילת הסכים וכן (ב)
לזה). תירח ד׳ בדרוש (ועיין ומכוסה נעלם המ׳ שגם צ״ע נ״ב (ג)

מקומות ומראה הגהות
^ ד״ה בסלט ט׳ דף א׳ בראשית (ה״ו). מלבושיהם נ״א כ) ע היכלא. ליד, ו
תרמ״ו. אות •גחט פרשת ברע׳׳ם עי׳ ס) (כת״י). דיודי׳׳ן ל״ג נ״א ל)
 חלק ובתערם של״ג דף ההקדמות ובשער למעלה. והנה דיה דשל״ג ההקדמות שער עי׳ מ)
קנ״ו. ת«ו» לענינים התשובות בלוח ייא ובזהר ד׳ אות ה׳ תקץ זהר בתיקוני עי׳ )1



כל א׳ דרוש זמנלם דרושי שער כ״ח שער ז״א היעל ח׳ וי

וסנ^ל. דאפא״ דיודי״ן דאהי״ה יודי״ן. ג׳ ע״ש
 הכוללת ד.וי״ד» של ר הוא ג׳ בהי׳ אה״ב
̂  ׳p» זו ובבחי׳ כנ״ל. המוחץ התםשטות

 הג׳ בהי׳ שהוא זו ור ז̂ר והבן הוי״ה. של ר
 של יה״ו אותיות ג׳ נשלמו ופה דעת, הנק׳

 ע) כנ״ל מוחץ התפשטות הכוללת הד׳׳ה,
 ננל״ח, זה. והבן פ) חב״ד הם יה״ו פי ונודע

 של רוה נשמה היה שהם גלם. הם אלו ג׳ כי
זה! והבן ז״א.

 והיא לבדה׳ צלם של צ׳ בחי׳ הוא ועתה
 התפשטות המוחין שנתפשטו ז״א, של ג׳ בחי׳

 פנימים, מוחין בסוד עצמו, ז״א חוך ונכנסו ג׳,
 של צ׳ נקרא עתה היותם ואמנם מקיפים. ולא

 תוץ בר.תלבשותן אלו, מוחין ד׳ הנה כי צלם,
 החו״ג כי לבד, ג׳ נעשין ג׳, דתבונה נה״י

 תןvבה מוחץ הג׳ ואלו א׳, דעת נעשץ
מ דתבונד״ נה׳׳י חוד מלובשים ר  ונתלבשו י

 ואחר בגלגלתא, נכנסין ותחלה כמ״ש. ז״א תור
 אחרים בדרושים כמ״ש גופו, בכל מתפשטין כד

 יותר, ולא ט״ס הוא הז״א כי מודע בע״ה. לקמן
 אלו המוחץ לכן צ׳. והם מי׳׳ כלול אחד ומ^

דצלם. צ׳ נקראים ז״א, בכל המחפשטין
 מהזין ג׳ נתקנו הג׳, הבחי׳ בזו עתה והנה *

 נת״ל, וכבר .rחב בסוד דז״א, גלגלתא חץ*
 והם צלם׳ אותיות ג׳ הם הנ״ל, בחי׳ ג׳ כי

Jדעו צ׳, בינה. ל׳׳ חכמונ מ׳׳ :rהב
 הדעו^ ואח״ב החכמה, באה תחלר. ור׳נה

 הזכר, שבצלם אותיות ג׳ שהם הבינרי ואח״ב
 דעת, חכמה, שד,ם: מצ״ל, הסדר: יד,יד, א״כ

 וחורש ענף יפה ביחזקאל, הנקרא וד.וא בינר״
 כנודזג הלבנץ ארז הנק׳ ז״א שהוא מצ״ל,
 עצמו, דז״א ט״ם ע״ש צ׳, זו בחי׳ היות ונמצא
 בחי׳ דוגמת הנ״ל, המוזזין מתלבשין שבהם

 שבהם הג׳, דתבונה נה״י ע״ש ל׳, הנק׳ הב׳
 מתלבשת ג״כ פה שגם ואע״ם המוחין. מתלבשין

די שגם כיון עה׳ז דתבונד״ נה״י תץ• נו

 נגלים, וחם דז״א, ט״ם תון־ מתלבשץ דתבונה
הנגלוו^ שד,ם דד׳א הנדס ע״ש צ׳, נקרא לכן

 ד׳ נגד הוא א׳ בחי׳ כי נת״ל, והנה
 דצלם, ל ב׳ ובחי׳ דיודי״ן. דהוי״ה יודי״ן
 צלם כי דיודי״ן, דאד.י״דו יודי״ן ג׳ נגד שהוא

 ואד,י״ה הד״ה הנקרא מאו״א, אלו, בחי׳ הוא זה
 נרמזיו שמות ב׳ אלו ולכן נמשכו, כנ״ל דיודי״ן

 הנשארות האותיות והנד, הצלם. בחי׳ ג׳ בכל
 ווי״ן, ד׳ הם דיודי״ן, אהי״ד, הוי״די שמות מב׳
 עתה ונקה סד, ל׳ וא׳ דלתי״ן, וב׳ ההי״ן׳ וד׳

^ ה  השרשית האותיות הם כי ור.ווי״ן, ה
 מילד, בלי הפשוטין ואהי״ה בהד״ד. זעמצאץ

 ד׳ נמצא די״ן, קדן ג׳ א׳ כל הד,י״ן ונעשד,
 א׳ ף תניח ווי״ן, י׳׳ו הם הד.י״ן, וד׳ די״ן

 גימטריא והם ווי״ן, ט״ו ונשארו בע״ד» למ״ש
 הווי״ן ע״ש נקרא דצלם, צ׳ כי הרי דצלם. צ׳

שארו הנ״ל. אהי״ה הד״ה שמות שבב׳ וד,הי״ן  נ
 וא׳ דלתין, וב׳ אחד, ר שהם: האותיות, שאר

ום׳. ול׳
ת: וד׳יא א׳ הקדמה לד נקדים ותחלה א ז

 העליון, דעו: הוא א׳ הם: דעות ב׳ כי דע׳
 המוחץ שד.ם צ) עלאץ, חדב בין המכריע

 תחתון, דעת נקרא וד,ב׳׳ כנ״ל. הזכרים עצמם
 מלפיות ב׳ שד,ם עטרין׳ הב׳ כללות סוד וד.ם

 נעשד, הוא העליץ, דעת זה והנה כנ״ל, דאו״א
 וב׳ אחת, ר שהם: הנשארין׳ אותיות ר מאלו

 אינם יען הדלתי״ן כי ופה. ול׳׳ וא׳ דלתי״ן,
מ פשוטים׳ בשמות ונמצאו שרשיוו^  לא ל

הד׳י״ן. כמו ווי׳ץ בציור נחלקו
קכ״ו, גימט׳ הנ״ל, אותיות ר מספר וד.נה

 דעת בחי׳ הם מ״ב הג״פ ואלו מ״ב׳ ג״פ וד.ם
 חה עלאין׳ מוחין חר׳ב בין המכריע עליון׳ ק)

 ואלד,י ר) במלת אבות, בברכת שביאתו הדעת
אתו, כבר כי ^1יעק  4הנוספו ר אותה בי בי
מ Hהזד עליץ דעת סוד הוא  ואלהי נקרא ל

מ״ב כי מ״ב, ג״פ המת ואמנם מ״ב. גיסטריא

מקומווו ומראה חגחוו!
 חדד וח• שו״ד, דף זמזקיטות ובשער (כת״י). ז״א נקרא זו והבהי׳ מוסיף נ״א ע)
זזדעת דרוש ס׳. סרק ורחל לאה שער עי׳ פ)
ג׳׳ד.. דף רשב״י מאמרי ובשער (כת״י). שהם דדא מוסיף גיא צ)
 ב*. דדוש העמידה דרושי הבונות בשער עי׳ ח י׳׳ז. כלל ההו״ג בכללי ב׳ דרוש לאלן עי׳ ק)
אמזקס׳׳ו. ובתכ״א ל״ה. אווז תשמרי תקונא מעה״ס ע״ם בת״ז עיי׳ •



א׳ דרוש הצלם דרושי שער פ׳׳ה שער ז״א היכל ה׳ חיכלח

 דז״א, בחג״ת ב׳ ומ״ב דז״א, בחב״ד ראשון
דזיא. בנה״י ג׳ ומ״ב

 ז״א עתה כי צ׳׳ נקרא למה ג/ טעם גם
 קודם משא״ב צ', גימטריא שהוא מלך, בקרא
 והוא מלך, נק׳ אימתי והבן מוחין. לו היות

 הודעתיך וכבר צ׳. הנק׳ מוחין לו בהיות
 כוונת שהם מנצפ״ך, בגי׳ כו׳, מלך ה׳ בפסוק

 דמנצפ״ך. צ׳ גי׳ מלך כי כנודע מנצפ״ך,
 הנעשים ד,צ׳, זו שהם המוחין אלו כי והענין,

 דבינה, ממי׳נ נמשכין הם הנה הנ״ל, ווי״ן מט״ו
צלם, של צ׳ כי נמצא כנודע. מנצפ״ך שהם
 ום׳ אור. נק׳ דצלם ול׳ מי״ם. גימ׳ ג״כ הוא

 ה׳ הם המים ומאלו כנ׳׳ל. אויר נקרא דצלם
 מי״ם, ה״פ שהם דבינה, מנצפ״ך אותיות

(א) רקיע. יהי שבפסוק
צ׳, הנקראים אלו מוחין ג׳ ענין ונבאר

 כנודע. שערים ונ׳ ש) נתיבות, ל״ב נעשו איך
 בגולגלתא א׳ המוחין, לאלו יש בחי׳ ב׳ והנה

 הנה כי ט׳, כללות הוא ושם במקומה, עצמה
 ג׳ תוך מתלבשין חב״ד, והם מוחין, ג׳ הם

 חג״ת תוך ומתלבשין הג׳, דתבונה נה״י שהם
חללי ג׳ בחי׳ אח״כ נעשו אשר דז״א,

 והם בחי', ט׳ הרי אצלינו, כמבואר דגולגלתא,
 בגולגלתא, הם הט׳ אלו וכל נה״י, חג״ת חב״ד
 ט׳ הרי דז״א, הט״ס בכל מתפשטין כך ואחר
התחתונים כל כי נודע וכבר אחרות, בחי׳

 בחכמה כולם ז״ס כי בחכמה, ונכללו נשרשו
ה׳ כל נכללות יד^ שבחכמה צריך ולכו עשית.

 כלולה תהיה מהם א׳ כל וגם שתחתיה, בחינות
 נתיבות ל״ב הם חי, ד׳׳ם והנה מוחין. ד׳ מכל

חכמה.
 בינה, הנקרא הב׳ במוח שגם צריך, ועד״ז

 מהז׳ א׳ וכל שתחתיה, הז׳ כל בו יוכללו
 נכללו כבר כי התחתונים, מוחין מהג׳ כלולה
 ג׳, ז״פ והנה כנ״ל. בחכמה הראשון במוח

 בבינה. אהי״ה ולכן אהי״ה. כמנין כ׳׳א, הם
 גולגלתא בחי׳ שהם כנ״ל, בחי׳ ב׳ להם ולהיות

 ב׳ ויהיה נכפלו, לכן כולו, דז״א ט״ס ובחי׳
 אותיות, ח׳ בהם ויש מ״ב, גי׳ אהי״ה, שמות

בינה. שערי ן׳ הרי
 במוח הכלולים הז׳ הנה כי הטעם, גם

 כנ״ל, דז״א בז״ת למטה מתפשטים כאשר בינה,
 הרי עצמן, מז׳ כלול יהיה מהז׳, א׳ שכל צריך
 למעלה נשאר הנ׳ שער כי שערים׳ מ״ט

 אינם למטה, התפשטותן בחי׳ אך בגולגלתא.
 שיש ההפרש וזהו למעלה, כמו נ׳ לא מ״ט, רק

 לבחי׳ נ׳, שהם בגלגלתא למעלה בבחינותן
 נשאר הנ׳ שער כי מ״ט, רק שאינה למטה

למעלה.
 ו׳ הוא הג׳, הבחי׳ זו כי לעיל, ונחזור

 דעת, ונק׳ המוחין, התפשטות הכולל דהוי״ה,
 צ׳. גימטריא שהם מים, ונקרא דצלם, צ׳ והוא
 מלבד דז״א, ט״ס ותוך גולגלתא, תוך וד,וא
 כנ״ל. בתוכם דתבונה נה״י התלבשות ג״כ היות
הזכר. שהוא כולו, הצלם בחי׳ נגמר בזה והרי

נוק׳ הנד׳ כנוק׳. שהיא דמות, נבאר ועתד,

ה ה ג ה
 שהם ווי״ן הט״ו אלו כי נל״ח, וא)
 הדעת שהוא מי״ם, וגימטריא צ׳ גימטריא

 ב׳ עטרין, ב׳ התחתון, הדעת הוא הנה כנ׳׳ל,
 צ׳ כי ונמצא מ׳׳ן. נקראים ב׳ לכן מלכיות,

 דעת רק אינו כולו הנה הדעת, שהוא דצלם
 נמשך עליון ודעת ווי״ן, מט״ו הנמשך התחתון,

 שבצלם לם הם וד׳חו״ב כנ״ל, אותיות משאר
המוחין אלו כל כי היטב, זה והבן הנ״ל.

 דעת פרטיות בחי׳ רק אינם דצלם, צ׳ הנקראים
 רוה פנימי מוחין הנקראים והם בז״א, התחתון

 כח״ב שהם עצמן ג״ר כי מלכיות הם יען שבו,
 ונשארו דז׳א, נשמר׳ חיד׳ ה יחין הם דז״א,
 ז״א נקרא הכל וכללות אליו. מקיפים בסוד
 גופא דו״ק בחי׳ הנה דז״א, וד׳נפש מאד. והבן

קטן. נקרא ואז דיליה,

מל,ומות ומראה הגהות
ר׳םלות לפירוש התשובות בלוח י׳׳ב חלק ע״ם ובתלמוד ר/ פרק העיבודים שער עי׳ ש)

קיה. ותשובה פ״א תשובד,



m «מר כ׳׳ה מער ז״א חיכל ח׳ זדכל n' איני דרח» ז«לם

 נגד המוחין, מאחורי חיואאת לאד» היא זו
ק וז״ם כנ״ל. הדעת  ׳X כי עולם, יסוד תדי

 השם של ר ז״א, והוא דצלם, הג׳ בחי׳ הוא
חג צדיק נקרא והצד״י בג״ל,  המוחין ומאלו כגו

ק, צד״י הנקרא  שהוא העולם נתיימד משם מדי
* Tתמ נקרא הגוקבא כי כנודע לאד»  עול

 תםלין. של קשר בסוד לאה, יצאה ומשם
 הכולל הוי״ר- שם של אחרונה ה׳ סוד והוא

 של הד״ה שם נשלם ובה המוחין, התפשטות
 הם צל״ם. אותיות ג׳ כי נמצא, המוחין. צלם

 היא אחרונד» וה׳ זכרים. והם יה״ו, אותיות ג׳
* והיא דמות, קב נ

 ג״כ הוא צלם, של צ׳ כי להיות והנה
* ממנצפ״ד נמשכו יען טי״ם, גימטריא  דכיג

 בחי׳ והם כנ״ל, בראשית שבס׳ מים ה׳׳ם שהם
 לאה, להוציא בח בהם היה לכן כנ״ל, מ׳׳ן

* תפילין של קשר קב  שהם מים וה״ם נו
 לאה נקראת לכן דמדת, גימטריא הם מנצפ״ד,

 צ', באות הרוםזין המים כה מן כי דמו״ח,
* מדמותם יצא מי״ם, גיס׳ שהם א  דמו״ת גי׳ ל
מים. ה׳ שהם

 הזכים ומהמים הובררו, המיט אלו כי ודע,
* של ד׳ והוא תפלין, של קשר ד׳ נעשה ד מ  ד

 עכירות והם דמות, מן מו״ת אותיות ג׳ ונשארו
* וז״ס הקליפו* והם מים, של ופסולת  מו
 בחוה, הנז׳ ותאכל, מפריו ותקח בפסוק הנרמז

ח* שגרמה * והבן הפי  במעשה נזכר וזה ז
 על א) בראשית וס׳ ת) תרומה, פ׳ ספרא דרב

 נת״ל, והנה זה. והבן ותאכל, מפריו ותקח
 דהד״ה יודי״ן מבחי׳ נעשו דצלם, ל״ם כי

 שבהם ווי׳׳ן rםט דצל* וצ׳ דיודי״ן. ואהי״ה
 ווי״ן, יודי״ן הוא הצלם כללות כי הרי כנ״ל.

p t נעשו ווי׳ץ, מיודי״ן שהוא הצלם זה * מו ד

 ר״ל פדותיו, פי על שיורד מ״ם נוקבא. שהיא
ווי״ן. מיודי״ן הנמשד דמות י״ו, דמות

 אותיות משאר כי לעיל, אמרנו העדי
 מ״ב; ג״פ שהם עליון, דעת נעשית השש*

 נמשכו מסום* ואח״ב ובנה״י. ובחג״* ,rבחב
* שהיא המלכות, אל קב  כתר נעשה ומהם נו

 אדנ״י שם הוא שכה שבכתר כמ״ש שב*
 ונלע״ד, הנ״ל. ס״ב ג׳ כמנץ קכ״ו, גי׳ ברבוע,

 לאה כי נה״י. תחת העומדת רחל, היא כי
 הוא רחל כתר כי נודע, גם למעלה. בחב״ד
קכ״ו. גימטריא ברבוע, אדנ״י

מ״ק ב׳ דרוש

וגבורות חסדים דרוש

 הדעת זה של החו״ג ירידת סדר ב)
 התחתון זה דעת כי נת״ל, כבר הנה התחתון,

n*  דאו״* מלכיות ב׳ :שהם עטרין, ב׳ כולל ״
 ה״ח, כולל דהסד ועטרא ה׳, כולל מד,ם א׳ וכל

 הנקרא ה״ג, כולל דגבור* ועטרא מים. הנק׳
א) אש.  יסוד בעטרת הם מקומם כי ונודע, (

מ אמא, תת בב׳ היו תחלה כי בע״* כדלק ט  ע
 נתחלפו, אח״כ אד העבר• בדרוקו כנ״ל דאו״א

 כמ״ש אמ* יסוד בעטרת הושמו ושניהם
ה׳. בדרוש

 מוחין עם דאמא נה״י בהתלבש כי מודע,
* ״ *n גופא חון־ ח * יסוד עטרת הנה ״  אס

 שהוא דת״ת, עליון שליש סוף עד מגיע הוא
 נבראת זו ג) עטרת וסי דז״א, החזה עד

 לידד החו״ג ירצו שכאשר כדי וצרה, סתומה
 יורדין החסדים יהיו דז״* בגופא ולהתפשט

 להתקן םדוגבורו* עליונים היותן עם תחלד״
תחלה ולפן החסדי* ע״י הנתקן הז״* תחלה

הגהה
* מנצפ״ד ב׳ הם אלו כי ונל״ח, (א) * שניהן כי כפולו * וזה אש, שזה אלא מלכיו מי

&קו&ות ומראה הכהות
רי״ד. אות הזהר ספר סזקדמת עי׳ א) שס תיין דפו״י קס״ז דך תרומה זהר ת)

(זדו). עטרה נ״א ג) א׳. פרק ריש לעיל עי׳ p רקיע. מים אור מאמר 0םפל



ב׳ דרוש הצלם דרושי שער כ׳׳ה שער ז״א היכל ה׳ חיכל

 ובצאתן מים׳ נחלי הם יען החסדים, יורדים
 בסוד אמא, יסוד עטרת נקב פי מרחיבים

KpTa ופותחין ד) רווח, דרווח כיון דמיא 
 אחר לחתפשם הגבורות יורדין ואחריהן המעבר,

 פתוח פתח מצאו כבר כי בנוק׳, הם גם כך
לרווחה.

 לכן ה׳, הם החסדים כי נתבאר, והנה
 ראשון שהם; מקומות, בה׳ מתפשטים בצאתן
 בנצח, הד׳ בת׳׳ת, הג׳ בגבורה, הב׳ ח״א, בחסד

בהוד. הה׳

הג׳, דתבונה ולמטה מחזה כי נודע והנה
 שלד״ הת׳׳ת ובסיום בז״א, מתלבשת אשר היא
 בסיום שהוא שלה, נה״י ראשי מחוברים יחד שם

 ולמטה ומשם המתניים, במקום שלה, הגוף
 ז״א, תוך ובהתלבשותם ומתפצלין, מתפרדין

 שיעור עד מחוברים, שלה נה״י ראשי כי נמצא
 התפצלות ולמטה ומשם דז״א, הגרון סיום

 הנצח ואז הז״א, תוך דתבונה נה״י והתחלקות
 תוך והוד דז״א, ימין זרוע תוך מתפשט דאמא
 אמצעי בקו היסוד ועטרת דז׳׳א, שמאל זרוע
 יש מהם א׳ כל ולמטה, משם ואז דז״א, ת״ת

 פיצולין ג׳ מקום כי נמצא בפ״ע, מחיצה לו
 ת״ת העליון בשליש הגרון תחת הם אלו,

דז״א.

 רוצין הראשונים, חסדים ב׳ כאשר והנה
 כי לצאת, יכולין אין דז״א, בחו״ג להתפשט

 יסוד עטרת מחיצת תוך ומוקפים מוגבלים הם
 שהם הצדדים, אל להכנם יצאו ואיך דאמא,

 מן למטה הוא היסוד פי והרי הזרועוו^
 מן ולא מטה, דרך החזה במקום הזרועות,
 שרשם ב״ח כי כך, ענינו האמנם הצדדים.

 תוך דתי׳ת, עליון שליש תוך שם נשארו
 בוקעת לבד והארתן אמא, יסוד מחיצות
ונכנס אמא, דיסוד המחיצות צידי דרך ועוברת

 ונקום ביסוד. נשאר שרשן אך הזרועות אל
תשכח. ואל בידך כללא האי

דז״א, בת״ת המתפשט חג׳ החסד שליש גם
 המסתיים אמא יסוד תוך שם נשאר הוא גם
 בב״ש המתפשטים חסד ב״ש ושאר התזה, עד

 התחתונים החסדים ב׳ וגם דת״ת, תחתונים
 ובתגלין יורדין עצמן הם בנ״ה, המתפשטין
 זה, כלל ושמור במקומו נ״א למטה, ומתפשטים

 עליון ושליש ראשונים חסדים ב' כי נמצא
 ה) הגי) (חסד וב״ש הסתומים, חסדים הם

 מגולים הם דנ״ה (תחתונים) וב״ח דת״ת
גמור. בגלוי הז״א אל ומאירין

 מחיצות להם אין שברדתן כיון והנה
 כיון והנה כנ״ל, מים בחי׳ והם המעכבוות

 עיכוב בלי מורד דרך היורדין המים שטבע
 הצדדין, אל יטו ולא גדולה, במרוצה ירוצו
 החסד של וב״ש תחתונים חסדים ב׳ אלו ולכן

 במרוצה יושר דרך יורדין ברדתן, האמצעי,
 אל יתפצלו ולא דז״א, היסוד עד גדולה

 וזה בהוד, וזה בנצח, זה לישאר הצדדין,
בת״ו^

 הכנסתן מכח במרוצה ירידתן אחר אמנם
 בסוד לעלות תכף חוזרין במרוצה, יושר באור
 הס עצמו, מיסוד בעלייתן ואז (א) חוזר, אור

 וזה בנצח׳ זה בקומתם, קוץ לג׳ מתפצלין
 העשן, או השלהבת דרך כי בת״ת, וזה בהוד,

 בלי פנוי אויר ומוצא לעילא, מתתא בעלייתן
 ביושר ולא ועולה, הצדדין אל מתפשט מחיצות,

 כללות לקבל מקום יש דז״א ביסוד והנה ממש.
 כל ה״ח, הם כי כנודע כל, נק׳ לכן כי ה״ח,

 ב׳- רק ירדו לא והנה כ״ל. הם מי׳, כלול א׳
 שס ובירידתן המגולים, שלישי וב׳ חסדים,
 והמרוצה ההכאה בכח היסוד, בתחתית יורדין
 א׳, ושליש העליונים ב״ח של מקום ונשאר

יסוד. של בעליונו וחלל פנוי חסד, של

ש מ ש ה
 מלמעלה שנזרק דבר שכל טבע, בדרך וכיתע שלהם הישר אור אבל לבד, נ׳׳ב, (א)

וכר. ואז למעלה חחר גדולה במרוצה למטה ג׳, דרוש בסוף לקמן כנד ביסוד, נשאר

מל,ומות ומראה הגהות
(היו). דתית תחוזונים ניא ד,) ז׳. םנהדרין ד)



מלם דרומי מער כ״ח מער ז״«« חיבל מ׳ חיכל י*וג׳ דרח» ו

 קודם החסדי* צאוו אחר תכף והנה
 ו) אמ» מיסוד ה״ג גם יוצאת לעלות שיחזרו

 ב״ח שם יש כבר כי להתםשט, א״א שם והנה
 לצורר יורדות הם כי וגם כנ״ל״ ז) ושליש

חת סן הנבנית המלכוה^ בנץ ש הגבו  כנד
 ונעשה ז״א, יסוד נגד רחל של דעת כי במקומו,

ביסוד. ג״כ שירדו מה״ג
 אחת יורדות היסוד, אל ברדתן והנה

 שבכולם, עליונה גבורה יוצאת מתחלה Jלאחר
 גבורה ואחריה ח) שבחסד, גבורה והוא

 נמצא ט) שבהוד, גבורה עד וכר, שבגבורה
 יורדת ז״א, ביסוד י) שבחסד גבורה ברדת כי

 הוד שעומדת במקום והוא מכולם, למטה
 הגבורה שם ומתחברת כנ״ל, דז״א כ) דחסדים

 גבורה יורדת אחריה וכן דהוד, החסד עם ל)
 ז״א, דנצח החסד עם ומתחברת שבגבורוו^

 במקום אח״כ, אחריה יורדת מ) שבת״ת וגבורה
 שבנצח וגבורה דז״א, דת״ת חסד ב״ש שעומדין

 שבגבורה חסד אל שראוי במקום אח״כ, יורד נ)
 וגבורה כנ״ל. שם שאינו אע״ם ס) ת״א

 אחרת יורדת שבגבורה) והוד (נ״א שבהוד,
 שבחסד חסד אל ראד שהוא במקום שבכולם,

שם. שאינו הגם ח״א,
דג, של שהם עליונוו^ ב״ג כי נמצא ו

 אלו שכל ת״ח, של תחתונים גבורות וב״ש
 עם ועומדים שם, חנו דז״א, ביסוד ברדתן

 ב״ג אד עמד!̂נ ומתמתקים שם, אשר החסדים
החסדים, שם מצאו לא דת״ת, א׳ ושליש דנ״ה,

נמתקו. ולא (ב)

ש ה
שב׳ סט״ג, אונאה בשער עיין נ״ב, (ב)

 הוא אמת דודת, דחסד הא׳ שליש גם כי שם,
 הוא אמנם וב״ש, חסדים הב׳ עם יורד שאינו
ומתגלד^ דאמא דיסוד כלי כסר מעליו מסיר

 למסת החסדים עדיין בהיות כי ונמצא
ת שיחזרו קודם ברדתן, עלו ת המתיקו כבר ל  א

 שאף נמצת גם כנ״ל. שליש פחות ג׳ הגבורות
ר ירדו לא ברדתן שהגבוחת סי על  קדן. די
 נעשו ביסוד, שם בחניותן הנה כנ״ל, זעג״ז רק

 שגם דוגמתן, שם, אשר החסדים עם קוין, בחי׳
רו שם הם  הגבורות החיחו והרי כנ״ל, קדן ד
 שנמתקר וא׳ קדן. דרו שנעשו א׳ דברים; ב׳

שאחת הגבורות ואמנם החסדים ע״י  שם נ
 כמ״ש הנוק׳ דעת לצווץ הם כי ביסוד,

במקומו.

הנ״ל, שליש פחות ג׳ שהם החסדים ואמנם
 ולהתפשש לעלות חחרין עצמו, ז״א לצורר הם

 ירידתן, דוגמת אינו בעלייתן כי נמצא במקומו,
 שירדו ביארנו כבר ביסוד, בירידה הנה כי

 בעלייתן, ואמנם ביסוד. קדן בחי׳ שם ונעשו
 זעג״ז. וקצתן קוין. דרך קצתן פנים: בב׳ הם

תנו אדא כי והענין,  הג׳ אלו בחסדים כח נ
 הכתר עד ז״א את שיגדילו כדי שליש, פחות
ך שבו,  וגם אחרים, בדרושים כמ״ש עלייתן, די
תנו מת את שימתקו כח בהם נ  דרד הגבו

 אינם עולין, הם כאשר ולכן ב׳. בפעם עלייתן
ת ג׳ אז כי קוין, דרד עולים ת בו  שליש פחות ג
 עליית דרד שנית לחתמתק יחזרו שם אשר

 דרד שנמתקו הא׳, מתוק על נוסף החסדים
 נתונים הם הגבורות הרי כי החסדים תTיר

ד ביסוד שם י ת הג׳ ואותן כנ״ל, קוין י  גבורו
ת והב׳ ב״פ מתיק יקבלן שליש פוזות  גבורו

 המתוק כח כבר כי כלל, יתמתקו לא ושליש
&ש

 היסוד עד מתפשט והארתה שם נשאר ושורשו
 תמצאו הת״ת דגבר א׳ שליש להמתיק דז״ם

ם בדיד ממותקות שלימות גבורות ג׳ ד רי  י
ע״ש. תמיד הוא הסדר זהו כי שם, וכתב

ג׳. פרק הצלם שער עי׳ ו)
(זדו). שליש וב׳ נ׳׳א ז)
(כמ׳׳י). שבגבורה חסד נ״א ח)
 (כת״י). שבגבורה הוד נ״א ט)
(נת״י). שבגבורה הסד נ״א י)

מקומווו ומראח חגחות
(בת״י). שבהוד חסד ג״א נ)
(בודי). שבגבורה הסד נ״א ל)
(בת״י). דדא שבגבורה והפארה נ״א ם)
(כת״י). שבגבורות ונצה נ״א נ)
(כת׳י). שבחסד גסזרה נ״א ס)



ב׳ דרוש הצלם דרושי שער כ״ה שער ז׳׳א היכל ה׳ חיכליב

 הגבורות שאר לקחוהו להם, הראוי חלקם של
 יחד, מתקבצין הם החסדים, בעליית ולכן הנ״ל,
 שביסוד ת״ת שהוא האמצעי, קו דרך ועולין
 דז״א, ביסוד הם הקוין כל כי דז״א, עצמו
 היטב והבן כנ״ל׳ וין ק דרך הה״ג עומדין ושם
תשכח. ואל

 אז ההוא, הת״ת קו אל עלותן אחר ואז
 ושם חג״ת, שהם קוין, לג׳ ומתפצלין מתפרדין,

 כי מתוק, בלתי ושליש גבורות הב׳ את פגעו
 הם ואז החסדים, בלתי פנוי במקום היו

עלייה. דרך החסדים אלו עם מתמתקים,
 ג׳ עם נמתקו, ה״ג כל כי נמצא, והנה

 ביניהן שיש אלא האלו. שליש פחות הסדים
 שהם שליש, פהות עליונים הג' כי הפרש,
 גבורת וב״ש הגבורה וגבורת החסד גבורת
 ישר באור החסדים ירידת דרך נתמתקו הת״ת׳

 התחתונים, ושלי־נז וב״ג למטה. מלמעלד,
 חוזר באור החסדים עליית דרך נתמתקו
 למקום הענין, זד, וזכור למעלה. מלמטה

 מהגבורות הנעשית הנוק׳ בעניו אליו שתצטרך
 בדרוש ועיין זה. ענין בה גרם שינוי מה

 שהגבורות מזה, בהיפך נראה שם כי ציצית,
 שגרם מה וד,וא החסדים ואח״כ תחלה, יורדין

 בע״ה, הבאים ובדרושים ע״ש, אדה״ר, חטא
 לגמרי הי׳ח עליית זה, דרוש סיום לבאר נגמר

 רק נתבאר לא זה בדרוש כי ז׳יא, להגדיל
 דז״א, היסוד קו דרך בעלייתן הגבורות מתוק

 בדרוש גם דז״א. מיסוד למעלה עלו לא ועדיין
זה. ענין נבאר זה שאחר

מ״ק ב דרוש

 כפולות, מנצפ״ך (אותיות) סוד
 ה״ח, הם הפתוחות כי וד,טעם, וסתומות. פתוחות

 גבורות, הם וסתומות, להשפיע. פתוחות שהם
 הפה, מוצאות ה׳ כי פ) דע, ע) דין. והם

 בומ״ף, אחע׳יה, שהם: אתוון, כ״ב כל דכוללת
באות כלול מוצא, כל זסשר״ץ. דטלנ״ת, גיכ״ק,

 עליון א׳ מוצא אחע״ה כיצד, מנצפ״ך. של א׳
 ה׳ מכל האחרונה, ץ אות וכנגדה שבכולם,

 מוצאות, הג׳ כי תחלה, ונאמר מנצפ״ך. אותיות
 וא׳ דיודי״ן, א' דבינח: אהי״ה ג׳ סוד הם

 הם אחרים, מוצאות וב׳ דאלפי״ן. וא׳ דההי״ן,
ג״פ שבבינה אלקים שמות ב׳ סוד

 והם פ״ד, גי׳ הוא אחה״ע לבאר, ונחזור
 בכ״א כי בכ״א. אותיות ד׳ אהי״ה, פעמים כ״א

 שם הכאת מן וכולן אותיות, פ״ד יש אהי״ה,
 בסוד האורות, ימוציא המכה הראשון, אהי״ה

כנ״ל. חשבונד, כפי כ״א פעמים, כ״א
 גי׳ דההי׳׳ן, אהי״ה הוא זו, אהי״ה וד,נה

 וצורת תשעים. גי׳ דמנצפ״ך, ץ והם קנ״א.
 קנ׳׳אעם הרי צ׳, ועם ס׳. גי׳ ין, הוא פשוטה, ץ

הכולל.
 יוצא הגרון מן כי הב׳, מוצא גיכ״ק

 הוא (והנה קס״א, גי׳ וח״ך גיכ״ק והנה לחיך.
 אהי״ה והוא הנה) וגם אותיות, י׳ עם קנ״א

 מנצפ׳׳ך, מן פשוטה ן והוא קס״א, גי׳ דיודי״ן
 וציור ק״ט, גי׳ אותיות ג׳ ועם ק״ו, גי׳ נו״ן כי
 וארכה י׳, צורת למעלה יש ממנצפ״ך פשוטה ן

 ג׳ ועם כ״ב, הם ווי״ן ב׳ אורך שיעור הוא
 גי׳ וכ״ה, ק״ט, והנה כ״ה. הם יר״ו איתיות

ע״ד,. גיכ״ק
הלשון, מוצא וד,וא הג׳, מוצא דטלנת

 והוא כנודע. מ״ב של צ) צת״ג שם גי׳ והוא
 ת׳, גי׳ ך׳, פ׳ ך׳ כי דמנצפ״ך, פשוטה ד סוד
 דו, בה יש ך׳ וציור ת״ך, גי׳ עצמו, ך׳ ועם
 אחר, בציור גם ווי״ן, ב׳ כשיעור ארכה כי
 גי׳ ווי״ן וג׳ ד״ו והנד, ווי״ן. ג׳ ציור בה יש

 דאלפין, מ״ה שם ועם תמ״ח, הרי ות״ך כ״ח,
 אהי״ד. נגד וד,וא דתלנ״ט, כמנין צת״ג, הרי

 תק״ח, גי׳ צת״ג, על י׳׳ה תשים אם כי דאלפין,
דאלפי״ן. דאד,י״ד, אחוריים כמנין

 ם כי דמנצפ״ך, D סוד הוא זסשרץ,
 גי׳ נ״ו, הוא פתוחה וט׳ ת״ר, הוא סתומה
 אלקים ש׳ (והנה זסשר״ץ. גי׳ ע״ה, תרג״ז

ק״ן, גי׳ וס״ץ ברבוע, אלקים ר׳ דיודי״ן,

מקומות ומראה הגהות
 רפ״ח דף ההקדמות שער עיין ע)
ג. סרק טנת״א שער עיין ס)

וי'
רצ״ח דף רשב׳׳י מאפרי שער עיין צ)



יגנ׳ דוד* דרומי מער כ״וו מער ז׳׳א היכל ח׳ •חיבל

 עצמו ק״ן שעם ס״ו, גי׳ בכ״ר דאי״ק שבא״ג
 גי׳ קע״ב, גי׳ דזסשר״ץ, ד ועם קם״ד!״ גי׳

אלקים). בשם זה מוצא הרי אלקים, ב״ם
 ס״ג דע״ג מילדם ד׳ קכ״ח, גי׳ בומף

 שמונים״ גי׳ פ׳ כי דמנצפ״ד״ ף סוד ג״ן. מ״ה
 גימט׳ ס׳ עם ל״ו ל״ו׳ גי׳ שהם כדי״ וצורתה

 אלף״ עם ס״א נק׳ לפעמים פ״ה ומילוי קי״ו״
 אותיות ד׳ הם הרי פ״ה״ ה׳״ עם ולפעמים

 אותיות״ ד׳ כללות ועם ק״ך״ הרי פ״א״ פ״ה
די אותיות ג׳ וכללות  קכ״ח. הכל הרי ע״ה״ כ

 הרי ע״ה״ פ״ה גימטריא אלקים שם והנה
אלקים. בשם ג״כ זה שמוצא

 חמשה הם כר״ ממ״ף אחה״ע ענין
 כבר ואמנם העליון. הפה מן היוצאת מוצאות

 ק) הגוף תוד נכנטין הם ה״ח כי הודעתיד״
 אל ברדתן פוגעות הם ה׳׳ג אמנם אדם. והם

 נעשין ושם לחוץ, משם ויוצאות בפה״ הגרון
 הבלים ז׳ סוד והם בז״ת. מבחוץ מקיף אור

מבפנים. ה״ח הם וכנגדן דקהלת,
 ומעולים גדולים שהם ודאי החסדים״ והנה

 הז״א״ תור החסדים להיות ואמנם הגבורות, מן
 יותר״ מאירות הם לו״ חוצה מקיפים והגבורות

 ואמנם החסדים. על מעלה זו בבחי׳ להם דש
 שנתפשטו הגבורות ר) כח שם דז״א, ביסוד

 יוצא אמנם אדפ״ והם שם״ נקבצות מבפנים״
 וחוזר לחח״ העטרה דרד היסוד מפי הבל

 זה והבל מבחח״ היסוד את ומקיף ועולה
 בחי׳ והפנימי החסדים. בחי׳ חוא היוצא.

גבורות.
 הוד עד מחסד הה״ק כי לענין. ונחזור

 הם ביסוד אך הה״ג ש) מבחח מקיפים (הם)
 הדדג. אלו עתה ונבאר החסדים. בחי׳ מקיפים

 ה׳ והם שבפה. מוצאות ה׳ סוד הם הלא כי
 והנה ה״ג. סוד הם שאלו מנצ^׳ך״ אותיות

 פעולות נרשמות מקומות בכמה כי JעוT כבר
 גם הודג. סור הם הפה מוצאות כי הגכותת,

בחוטמא״ נתפשטו: ה״ג. כי ת) אמרו באדר״ז

 שם גם כר. באצבעין בידח״ בדרועמ״ בפומא״
 באשה שיש ערות ה׳ נגד הם הה״ג כי אמרו״
כו׳. שער

 הלא כי הפה״ מוצאות ענין עתה ונבאר
 (אותן) התחלת כסדר סדרו״ שהמדקדקים אע״פ

 יציאתן״ סדר כפי רק הסדר זה אין האותיות״
 יצאו ומשם בגרון״ הוא וקול הברה הלא כי

 הראשונות א״כ מוצאות״ לה׳ נחלקים ואז לחח״
 הקול יוצא אח״כ אחע״ה. הגרון. אותיות הם

ח יותר ח  גיכ״ק. אותיות נעשין ושם בחיר״ ל
א אח״כ מ  דטלנ״ת אותיות ונעשד ׳־ותר. הקול י

ח: כי נמצא כר. ד  דטלנ״ת. גיכ״ק, אחע״ה, ס
בומ״ף. זסשר״ץ״

 הלא כי למעלה. ממטה מתחילין הם והנה
 כשיורדין וא״כ שבכולם. תחתונה הוא ההוד
 למעלה זו כסדרן. עומדין נמצא בגרץ״ הה״ג
 מכולן. למטה הוד מכולן. עליונה חסד מזו.

 ההוד״ גבורת הוא הגרון״ אל קרוב היותר וא״כ
 עד אמא כי עתT כבר כי אחע״ה״ סוד והוא
 בחי׳ ואחע״ה נוק׳״ בחי׳ הוד כי אתפשטת, הוד

אמא.
 החיו שהוא דכורא״ בחי׳ הוא גיכ״ק אד

 דכורא כי הנצח״ גבורות בחי׳ והוא אבא״ הנק׳
 לשון״ שהוא ת״ת״ ואח״ב בהוד. ונוקבא בנצח.

 שהם הגבורה״ אח״כ דטלנ״ו^^ אותיות הם
 השיניים כל כי עת״T וכבר זסשר״ץ. השיניים״

 שפתים״ אד שורקות ש: גבורות בחי׳ הם
 והוא מכולם״ אחרץ חסי בחי׳ דוגמת
. א) בומ״ף.

 בחוטם התפשטותן והוא הב׳״ ענין והנה
 מ׳ מרובעת״ ם הוא חוטמא כי כר בפומא
 ותסיר החוסם״ כשתחבר כי דמנצפ״ד. סתומה

 וסומא מרובעיב ם דוגמת נשאר האמצעי. הקו
 וסוד ס״ד- הוא במילוי ם׳ כי פ׳״ אות הוא

 ד הם והידים ב) פשוטד- נ׳ אות הוא דחעין
 פ׳ כי הידי׳ם. בפות ב׳ שהם דמנצפח״ פשוטה
דמנצפ״ד ץ אות ואצבעות כ״ף. אותיות במילוי

מקומות ומדמה הגהות
ר׳׳א ח• רשביי מאמרי שער עיין א) (זדו). בחי׳ נ״א ר) (כת׳׳י). המית דדד ג׳׳א ק)
וארון פחוס ושא הזרוע ני דמנצפיו ג׳׳א נ) (ודו). חודג הס מנחח המקיפים ג״א ש)
(בודי). פשומה «׳ כעין ש״י. אות באד״ר עיין ה)
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 בכף ומתחברים אצבעות, דמות ץ אות כי
 מקומות בה׳ מנצס״ך סוד הרי הץ, גוף שהוא
הנ״ל.

ושער, ערוה, באשה קול יהוא הג׳, ענין גם
 באדר״ז ושם ערות, ה׳ הרי ויד. ורגל, ושוק,
 ג״ר, רק הזכירו לא מתגיתין מארי כי אמרו,

 גבורות ב׳ כי הדבר, וסוד השניוו^ ב׳ ולא
 בסוד נתמתקו, ם״ן, שהם הראשונים, דמנצפ״ך

 ע״י מתמתקים והם ושוחקים, שטוחנין, המ״ן
 ערות ב׳ הם אלו אצלינו כמבואר הטחינה,

 הזכירו שלא ורגל, יד שהוא אחרונות אחרות
 גבורות ב׳ הם שאלו לפי התלמוד, בעלי

 ג) החסדים כי כנודע נ״ה, שהם הנמתקות,
 אינן הגבורות אך וב״ש, חסדים ב׳ ד) נמתקו

 לא לכן נ״ה, לבד אחרונות ב׳ אלא נמתקות
 הראשונים, מן אינון יתיר אמנם הזכירם.
 נוצר שמהם הגבורות עיקר הם אלו כי והטעם
 תחתונים יותר שהם ובפרט נוק׳, פרצוף תיקון

 כנודע, קשים יותר רגלים כי קשים, דינין והם
 מגולות להיותן אך אחרים, מג׳ אינון יתיר לכן

הוזכרו. לא לכן ונמתקו,

 כבר כי דע, והשיניים, ושפה הלשון ענין
 ה״ג סוד הם הפה, מוצאות ה׳ סוד כי בארנו,

 ג״כ, בארנו וכבר הגרון. סוד והם מנצפ״ך,
 דקטנות, מוחין (אלקים) ג׳ סוד הוא שהגרון

 אלקים. מבהי׳ הלשון ואמנם אלקים. ג״פ והם
 דיודי״ן אלקים פ״ו, גימטריא פשוט אלקים כי
 הם השפתים גם לשון. גי׳ הכל הרי ש׳, גי׳

 הם אלקים, אותיות ה׳ סוד כי אלקים, בסוד
 שפ״ה: לשון׳ גי׳ שפ״ה וד,נד, מנצפ״ך. [ה״ג]

 סוד הם הכל וכללות, ופשוט דיודי״ן אלקים
 שהוא הפה ולכן ה״ג, לכל שורש והוא אלקים.

 גי׳ פשוט, אלקים הוא מוצאות, ה׳ כל כולל
 קפ״ד שהם בארנו כבר השינים ואמנם ס״ה.
ש״ן. גי׳ קס׳׳ו

 והתפשטותם חו׳׳ג ירידת סדר מ*ב
ז״א תור

עטרין, ב׳ יש ז״א בדעת כי ידעת, כבר ה)
 החסדים כי ידעת, וכבר וה״ג, ה״ח בחי׳ והם

 שהוא דתבונה היסוד פי כי ובודאי מים, נקרא
 בודאי, רחב ואינו מאד צר הוא דז״א, בחזה
 שם, דרך לצאת וה״ג ה״ח רוצין כאשר ולכן
 יורדין החסדים אז במקומו, כ״א להתפשט כדי

 עליונים הנחלים סוד הם כי תחלה, ויוצאין
 ד^ ויוצאין, נמשכין שהם עוד וכל מים, של

 כנודע, דאימא היסוד ופי הנקב את מרחיבין
 הם א׳, נקב דרך כשיוצאין המים טבע כי

 שהיה ממה כפליים כפלי הנקב את מרחיבין
 מים, סוד שהם החסדים יצאו לכן בתחלה.
 כשיצאו ואז מעבר, דרך לעשות כדי תחלה,

 לרווחה, פתוח פתח מצאו כך, אחר הגבורות
הם. גם ויצאו

 אחד כל הם מתפשטים החסדים, וכשיצאו
 וא׳ בחסד. נשאר א׳ כיצד: הוד, עד במקומו,
 אך בהוד. וא׳ בנצח. וא׳ בת״ת. וא׳ בגבורה.

 הם הראשונים כי לזה, זה דומין אינן כי דע,
מגולין. הם והתחתונים סתומים

 כי ביארנו׳ כבר דאמא היסוד כי והענין,
 דז״א, הגרון סיום ועד דז״א. ו) החזה עד מגיע

 מבשרי כי ביחד, דאימא נד,״י מתחברין שם
 במקום הגוף, סיום במקום כי אלוה, אחזה

 ומשם נה״י, יחד דבוקים הם שם המתניים,
שלו. בקו אחד כל מתפרדין הם ולמטה

 שם ולמטה, הגרון סיום במקום והנה
 הנצח כי בז״א, דאימא נה״י להתפצל מתחילין

תע תוך נכנס הוא  תוך נכנס והוד דז״א, ימין ז
 הת״ת תוך נכנם ועטרה ויסוד שמאל, זרוע

 וכל מחבירו, ומובדל מופסק א׳ וכל ז״א, של
 בשליש כי נמצא בפ״ע, מחיצה לו יש וא׳ א׳

 לג׳ מתפצלים הם הז״א, של ת״ת של עליון
 מן העליונים הב׳׳ח כאשר וא״כ כנודע. פצולין
הם ז׳׳א, של זרועות בב׳ להתפשט רוצין הה״ח

מקומות ומראה הגהות
התשובות בלוח י״א חלק בתע׳׳ם עיין ה) (ה׳׳ו). המתיקו ג*א ג)
ר. תשובה הפלות לפירוש רצ״ח דף רשב״י מאפרי שער עיץ ד)
(כת״י). דעת מקום עד נ*א ו) ם*ז דף הלקוסים ובספר
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 תור ליכגם כדי סחיצות אותן יעברו איד
עות  לצאת שיובלו םתת לו אין ריm מרו

 ששם החזר* במקום היסוד בסי למסה רק בו,
 אלו יכנסו איד וא״ב הזרועוו^ מן למסה הוא

 פי תמיד אמדנו וד.די הזרועות תיד החסדים
הוד. עד מחסד טתסשטים זדה

 הראשונים כ*ה אלו בי הוא, האמת אמנם
 רק כלל, היסוד מן יוצאין אינם הה״ח, סך

 מחיצד* דרד הארתן עוברת ומשם שם גשארין
 תוד מתסשטות וד,ארתן הזרועות. בב׳ ומאירין

 יוצאץ אען .pעצ החסדים אד הזרועוי^
ח ומתסשטין ש»ר הזרועות. תיד היסוד מן ״  ו

ד. זה בלל ^
 מתפשטץ הם ההסדים, שאר כל אמנם

 ושליש ראעזונים בה״ח כי נמצז^ עצמן. במקומן
 אימא. יסוד תוץ סתומים הם דת״ת, דחסד עליון
 הם שבת״ו^ הג' החסד וב״ש תחתונים וב״ח

 יסוד מחיצת תון־ שגבלים ואינם מגולין,
 ב״ח כי מגולה, הארתן ז״א מקבל לכן אימא,
ח ויתאין יורדין וב״ש ח  ולכן אימא, מיסוד ל

 החזר* במקום שהוא אימא, יסוד מסי כשיוצאין
 כדי מחיצה שום ולמטד, נמזם להם שאין

 א׳ ברגע רצין הם לכן מרוצתן, שיעכב
 היושר, קו דרד ונוסלין גדולד* במרוצה וערדין

 הצדדין אל סונין ואינן דז״א, היסוד עד
בנ*ד,. שד,ם במקומם להתסשס
 ועולמ חוזרין ח״א, ביסוד כשיורדין ואז

 הזורק שכל טבע, בדרד כנודע לעילא, מתתא
 חתר הוא גדולד* במרוצו*. למטה מלמעלד.

תלה הדיכאה תוקף מכה קמעלדי  בארץ, שר.כה ג
 מתסצלין הם עלייתן, בדה* ואה״כ פשוט. חה
 בנצח, עולד. תד. בת״ו^ עולה m קרן: לג׳
 עשן, ■או שלזעת דרד כן כי בד.וד, עולה זזה

 פנוי מקום ומצא למעלד* ממסה עולה כשד.וא
 הצדדץ, לכל מתפשט מחיצות בלתי זאויר,
למעלד* ומתפצל ועולה

א יסוד כי בארנו, וכבר  לפי כל, נק׳ ח״
 שיהיה הוא מוכרח >רכ ה״ח, כללות בו שיש

 וד.נה הה״ז^ בל לקבל כדי מקום ביסוד
שיורדים חסד וב״ש ב״ת רק יורדץ אינם כ

 מםלין אלו וב״ש נ״ה כחי׳ שחוא לבד.
w היסוד. תיד m מקום דז״א ביסוד שיש אחר 

ץ ואינן חה״ח, כל לקבל מראוי ח׳  ב״ח אלא יו
 וב״ש, חב״ח כשיודדין חוא בודאי א״ב וב״ש,

^ם היסוד, בתחתיות למטח מרדין הם  במ
 ביסוד משארין תחתונים חסדים לג׳ הראוי

 ב*ח לסבול מקום בראשיתו, ממנו למעלה
 חחסדיס אותן פי ופנוי, חלל מיסוד ושליש

 עליון ושליש ח״ג מקום ונשזא* למטה, ידדו
ד. דת״ת פנ

 הלא כי הגבורות, ירידת ענין אבאר ועתה
 עליית אחר עד לירד ממתמץ אינם הגבורות
 תכף החסדים, מצאו שירדו אחר רק החסדים,
או הגבורות  ז״א גוף ובכל אחריהן, דרדו מ

 כפר כי פו, להתפשט מקום מתאות אינם
ח החסדים בו נחפשטו ל  כל יורדין כשימאין ו

א. ביסוד ונופלין הה״ג,  פי הטעם גם דד
 דנוק׳ בגופא להתפשט צריכין חם הגבורות

ח חודזב ל דז*א. בגופא מתפשטין אינם ו
ח, את גרם א׳ הנ״ל, טעמים וב׳  כי חבי

ת שיתפשטו העליון המאציל שרצה לפי מרו  הג
 מפי תחלה החסדים וד.וריד הוציא לכן לגוקבז^

 לא הגבורות שכשיצאו צר, שהוא דאמא יסוד
 בנוקבא, ויתפשטו וירדו להתפשט, מקום ימצאו

 היסוד פי עשה תחלה, החסדים שירדו וכדי
תכנו לו ח חקב״ו^ של שמו ויתברן* צר,  נ

י עלילוו^ זה. תוד וזה זד* תיד זד. שירדו ח
o וענין t t ת ת בו  הענין ז״א, יסוד תון* ג

ג ז״א באחורי עומדת חנוק׳ הלא ח הוא, ח  מו
mm בה נעשה עליונים מפרקים דז״א, מנ״ה 

ח ד  כמבואר 4הדעו סוד בה נעשה ומיסוד ח
ת כי אצלינו, ע  התקבצות הוא שם דנוק׳ ח

ת om ה״ג, או מ  אל דז״א יסוד ח ומאירות י
ע. מאחוריו טגדד. המכוון שלה, הדעת ד  מו

חד, ח יודדין הם ולכן  כשערדות וד.נח הי
תת אלו ד הגבו ח  אחת יורדין הם ז״א, בי

אין הם ח חקוין, כסדר ולא זעג״ז, לאחת מ  י
 ה״ג שיורדין נמצא לאחת, אחת אימא מיסוד
ח, גבורת מוצאת זעג״ז, ח ה ועליה ה מר  ג

ה ועליה דגבודד* מר  גבודח ועליה דת״* ג
* צ מזו. למעלה זו דד.וד, גבורה ועליה ת

mענr גדולה שהיותר m*יוצאת שוב
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 החסד. גבורת יוצאה בראשונה ולכן ראשונד-
 נמצא ההוד גבורת היא שבכולן. והאחרונה

וגבורת מכולן, תחתונה היא החסד, גבורת
ביסוד כשיורדת והנה מכולן. עליונה ההוד

 היא מכולם, תחתונה שיורדת החסד, גבורת
 שם שעומדת מקום שהיא ביסוד, למטה יורדת

 ונכנסת יורדת דגכורה, וגכורר, ההוד. של חסד
 יורדת ת״ת, וגבורת נצח. של חסד במקום
 נצח, וגבורת ת״ת. של חסד במקום ונכנסת
 שאינו אע״פ גבורה, של חסד במקום יורדת

 ההוד, וגבורת כנ״ל. פנוי מקום שהוא שם,
 אינו הוא שגם אע״פ דחסד, חסד במקום נכנס
 גכורות שלש כי ונמצא. פנוי. רקום והוא שם,

 וגבורה החסד, גבורת :שהם א׳, שליש פחות
פוגעין דוקא אלו הת״ת, גבורת וב״ש דגבורה,

ורתעיבין שם, חסדים שיש במקום ונכנסו
הסדים רחמי עם שלהם, הדינין שם ומתמתקין
 והגבורה החסד, גבורות :שהם תחתונים,
 הם אלו ת״ת. של תחתונים וב״ש דגבורה,
 שליש פחות תחתונים חסדים הג׳ עם נמתקים,

 וב״ש דנצה, וחסד ההוד, חסד שהם: החסד,
דת״ת. חסד

 מן א׳ ושליש גבורות, ב׳ נשארו ואמנם
 ההוד, וגבורת הנצח, גבורות שהם; התחתונים,

 כרקום נכנסו הם כי נמתקו, שלא ת״ת, ושלי־ס
 וחסד דחסד, חסד מקום שהוא וחלל, פנוי

 מקום שם ולהיות ת״ת, חסד ושליש דגבורה
 נשארים האלו החסדים כי חסדים, בלתי פנוי

 נשארו לכן כנ״ל, ירדו ולא מכוסים, למעלה
מיתוק. בלתי אלו

 שחזרו קודם החסדים, ברדת כי הרי,
 פחות ראשונות גבורות ג׳ המתיקו לעלות,
 תחתונים, גבורות ב׳ ונשארו אחד, שליש

 כשירדו כי נמצא מיתוק. בלי א׳ ושליש
קוין. דרך לא זעג״ז ירדו הגבורות,

 שם ונתפשטו ביסוד, הכנסתם אחרי אמנם
 בסוד ביסוד נעשו אז כנ״ל, החסדים במקום

 זו אינו ביסוד, שם הה״ח מקום הלא כי קוין.
 כשנכנסו ולכן קוין, בדרך רק מזו, למעלה

 קוין, דרך הם גם נעשין הגבורות, אלו שם
החסדים. במו

כשיורדין אחר, באופן הם החסדים, אמנם

 למעלה, ממטה לעלות והחזרתן קוין בדרך הם
 קוץ, דרך עולין קצתן כי פנים, בב׳ הוא אז

זעג״ז. וקצתן
 כי זה, באופן הוא זו, עליית ענין וביאור

 קו דרך ועולין מתקבצין הם העליות, תחלת
 מתקבצין רק קוין, דרך עולין ואינן האמצעי,

 ועולין ת״ת, דרך האמצעי, קו דרך ועולין
 יתפשטו שאם והטעם, ת״ת. דרך חסדים ג׳

 שם אשר הגבורות יחזרו קוין, דרך ויעלו
 אלו וישארו עלייה, דרך ב׳ פעם להתמתק
 לא הגבורות ושאר ב״פ, ממותקים הגבורות
 דרך החסדים שכשיעלו אע״פ כי כלל. יתמתקו
 לא הגבורות, אותן דרך יעברו ג״כ העלייה,

 כי למתקם, העולין בחסדים כח בהם יש
 נטלו כבר בהם, לתת יכולין שהיו המיתוק

 בתחלה כי ב׳. בפעם הראשונים הגבורות אותן
 הגבורות למתק אלו בחסדים כח אר׳א נתנו
 עד הז״א את להגדיל כדי וגם אחד, פעם

המתוק היה ואם עלייה. בדרך שבו, הכתר
 לא בפ״ב, הראשונים גבורות אותן אל ניתן

גבורות לאותן להמתיק כח בהן היתד,
 כלל, מתוק בלי נשארין והיו התחתונות,

 עלו לכן ב״פ. נמתקין היו הראשונים וגבורות
 אל הגיעם ואחר אמצעי, קו דרך החסדים אלו

ויעלו קוין, לב׳ ויתפצלו יתפרדו, אז הת״ת
 ושליש ב״ג שם פגעו ואז חג״ת, קוי דרך

 מתמתקות ואז שם, העומדין ממותקות בלתי
עלייה. דרך העולין החסדים אלו עם

 נמתקד שליש פחות גבורות ג׳ כי נמצא,
 דרך נמתקו ושליש, וב״ג החסדים, ירידת דרך

 המתוק כח כי למעלה. ממטה החסדים עליית
 למתק כדי החסדים, באותן או״א שנתן

 היד, קוין. בדרך עולין היו ואלו הגבורות,
 היד, ולא מיתוקין, ב׳ הגבורות לאותן נותן

אחרים גבורות להמתיק המתוק כח נשאר
 לעלות בחסדים, כח בהם היד, לא וגם כנ״ל.

 עלייה. בדרך כנ״ל, להגדילו כדי דז״א, כתר עד
הנ״ל. בדרך עלו לכן

 יסוד שיעור מכל למעלה יותר עלו ואח״כ
 הם שליש, פחות חסדים ג' אותן ואז ז״א,

 עולה וזה בת״ת, עולד, וזה קוין, לג׳ נחלקין
שלהבת, או עשן טבע כן כי בהוד, וזה בנצח,
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 שאינו םגולד» נמקו& למעלה ממסה העולה
 העדדין. אל ומתפצל מתחלק אלא מקובץ, עולה
 היינו תחלד» ירדו שהחסדים שאמרנו זה והנה

 ובדרוש אדה״ר. חסא קודם העולמות בתיקה
 תחלד^ ירדו שהגבורות להיפר, יתבאר הציצית

 בדרוש ז) כנ״ל אדה״ר, חטא שגרם מה והוא
ח) עצמו. אדה״ר

י״ח והם חו״ג של כללים

 הוא י׳ עד״ז: בחדג הוא הוי״ה שם א׳,
 המתפשסין ה״ח הם ה׳, עצמו. בדעת וה״ג, ה״ח

 זעירא, ף הנקרא דז״א, יסוד הוא ו׳, בגופא.
 האוכל והיה בסוד ביסוד, ה״ג מתקבץ שבו

 ומופקדות המלכות, לצודד הם כי לארץ. לפקדה
עצמן. ה״ג הם ט) ד.׳, ביסוד. בו

ה׳, בדעז^ וה״ג, ה״ח הוא י׳, ב׳ דרך
 ה״ג הם שנייה, ה׳ המתפשטים. ה״ח הם

 שבאחרונה, ו להתמתק. למעלה בדעת הנשארין
 ה״ח בסוד יחד אח״ב יורדין ששם היסוד, הוא

כנ״ל. בההי״ו הנרמזין ל, הנ׳ וה״ג
 היוצא יהה״ו, צירוף הוא הב׳. דרן וזה

 וגם ״וידוע. ״השכל ״המתהלל ״יתהלל מפסוק
י). פע״ח) (בספר תפלין, בדרוש זה ענין

 א׳ הויות, ב׳ הם דחו״ג, עטרין ב׳ ב׳,
 מתמתקות חג״ת, כ) גבורות ג׳ דב״ן. וא׳ דמ״ה,

 גבורות וב׳ ירידה. דרך ביסוד, חסדים מג׳
 החסדים עליית דרר מתמתקות נ״ה, תחתונות

 החסדים שירדו אחר והנה ז״א. את לגדל
 המכונסת הארתן נתפשט כי ל) נגדלו, למטה

 ולכן נתגלות. ועתה גדול, ובצרות בכח בהם
 לגדל אימא, ביסוד נכנסים לעלות, כשחוזרין

 אדרבא והם גדולים, יותר הם דד׳א, רישא
אותו. ומגדילין שבחזה, דאמא היסוד פרחיבין

 מתגליס סתוםים, נשארו אשר ההסדיום וגם
ם כחנ^ ומראים וסנדלו, והארתן, אורם ד  ו

זר והבן החסדים הגדלת
 אינן שהחסדים והוא ב׳, פירוש רש ג׳
 ו«ולמ חחרין אלא מ) היסוד, תוך נכנסין

 גופא בין ונמסיקין אמא, דיסוד הדפנות מחח
 ג״כ והם שביניהן, (וחלל) דאמא ליסוד דז״א
 דאמא לנ״ה ומקיפין ושמאל, ימין בקו «ילמ

 המוחין נ) שהאורות ונמצא הנ״ל. ע״ד
 דאמא נ״ה שבתור הקרם שבב׳ הפנימים,

 שבתור האמצעי קו והארת מבפניג^ מאירין
 החסדים ואלו מבפנים, מאירין אמא היסוד

 בזד» זה ומכים מבחוץ, מאירץ ומקיפין העולין
 הגדלה. וז״ס מאד. ונתוספו הארתן, ומתגדלות

 אבא ליסוד מקיפין המגולד- האמצעי קו ומקום
 במלואו שד״י הוא דאבא והיסוד שם. אשר

ז״א. שבתור אבא יסוד והוא תתי״ד,
 דוגמת שהוא ר״ה, בץ חילוק שיש דע ד׳,

 והוא החול. ימות לשאר עולם, בריאת מעת
 בה נמשכין בר״ה, וכן עולם, בריאת שבעת

 אלקים ה׳ רבן בסוד עצמר» אמא ע״י ה״ג,
 נמשכץ אינן השנה, ימות בשאר אד הצלע• את
 לבד אנפץ זעיר ע״י אלא הגבורות לה

 הנז׳ חותמות הב׳ שאלו ודע, ם) מאחוריו.
 אלא יחד, נשלמין אינן י״כ, נעילת בכוונת
 הגרוע, הב׳ החותם זו לוקחת אז אב״א, בהיותן

 דרד המוחין הארת שכשעוברין נודע שהרי
 כמו דוגמא למטה, מלמעלה נכנסין הם האחור,
 החותם הארת נכנסה תחלה וא״כ בז״א. שנכנסו

חת עם מ ואלו המלכות. לחלק דשייכי הגבו ר  י
 מוחותיה לקחה ואז בעטרה. ואח״כ שלד» ביסוד

 עצמן נה״י בה שנכנסים עצמד» אמא ע״י
 ביסוד שהיה ההיא החותם ירד לכד דאמז^

חותם אח״כ ררד שבד- המלכות עד שלה.

מקומות ומראדו חגחות
a התפיוץ. דרוש תמיד עולת ם«• עיין
ם׳. כלל לקמן ח)
(ורו). אחרונה ה׳ מוסיף נ*א ם)
 ובהקדמת תתע״ב אות פנחס רע״ם עיין י)
 דרוש תמיד עולת ונספר ר*ד אות הזהר תקוני

מתפילין. ו

 הסדיט נג׳ מתמתקות שליש פחות נ״א כ)
 סתמתקות הן תחתונות ושלש וב״ג יריחז דרד ביסוד

 (היו). נתגלו נ״א ל) (בת׳׳י). ובר דרו
(ורו). דאמא היסוד מוסיף נ״א מ)
(ה״ו). שהארת ג״א ג)
ג׳. סרק הירח תקון שער עיין ס)
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 והראשון שלה. ביסוד העיקרי דאמא הראשון
 שלה. שבמלכות א׳׳ מנצפ״ך א׳, דל״ת נקרא
 שביסוד ב/ ומנצפ״ך ב/ דל״ת נקרא והב׳,
גבורות בחי׳ הם והראשון (א) שלה.

 שבגבורות. חסדים הם ביסוד, והב׳ שבגבורות.
 מנצפ״ך טהורים, דמים וה׳ טמאים, דמים ה׳ והם

כנ״ל. גבורות וכולם כפול,
 לא (נ״א נתפשטו שתחלה לומר, ואפשר

 ז״א, באחורי עצמה בגופא הגבורות נתפשטו)
שלה, דעת ונמצא ולמטה, מד,חזה היותם יען

בה נכנסו לא ולכן שלו, היסוד נגד מכוון
שהרי לפי היסוד, דחלק הכללות בחי׳ אלא

 אל דז״א מיסוד אלא קבלתן לא חגבורות כל
קבלתן, לא עצמן הגבורות אך שלה, הדעת

 ובחי' בגופה. נתפשטו שלו, היסוד בחי׳ ולכן
 ואחר שלה. ביסוד נתפשט שלו, המלכות
 בגופא, ונתפשטו עצמן, הה״ג לקחה שננסרה,

 היסוד. עד היסוד, חלק של כללותיה ירדו ואז
 והרי שבה. המלכות עד ירדה המלכות, וכללות

היתד, וכ״ז שלד״ הגבורות התפשטות נשלם
כנזכר. ז׳׳א ע״י קבלתה מחמת

 וד,נה בפ״א, החסדים בו נתפשטו ז״א אך
לצורך ראשונות, גבורות הוא עדיין כ״ז

 נותן ראשון, בזווג ואח״ב לגדלה. עצמותד,
 ע) שם ונקרא ממותקים, יותר עצמן, ה״ג י,‘י

 החותם זה תוך בגווד״ דשדי רוחא והוא ב״ן,
 נפש בסוד תמיד, בה נשאר וזה הראשון,
 נפש, הארת היו הראשונות כי שלה, פנימית

לצרכה, תמיד בה ונשארין עצמה, נפש ויה
מ״נ לקחת חוזרת שנית, כשנזדווג כך ואחר

 ע״י ומזדווגים, וד,וא, היא החדשים, ומוחין
 הוא כי בקדמיתא, בה דעאל רוחא ההוא

 שהחותם באופן, אותן. ומעלה שם, המתקנם
 ראשונות, גבורות וד,מ״ן אמא. לבושי הכלי הוא
 שנית והגבורות פ) עצמותד,. להגדיל הוא

 שהיא גמור, פנימי נפש הם ראשונה, דביאה
 שהם מ״ן, כל להעלות בגווה, דשדי רוחא

 בגווד״ דשדי דרוחא נמצא החדשים. הגבורות
 ממש, מנצפ״ך הם כולם החדשים, וד,גבורות

 ישנים, ואלו חדשים, שאלו אלא מ״נ. והם
 עצמן, החותמים ואמנם חדשים. אלו אל שרשים

התורה. אותיות כ״ב הם
 עם נוקבא, ביסוד יש (ע״ש) ה״ג ה׳,

 של הפסולת אשר דמים. ה׳ שהם לבושיהן,
 הקליפר. ק) שהם הגבורות, לבושי צ) דמים, ה׳

 ה׳ שהם לבושיהם, עם הזכר, ביסוד ה״ח ויש
 אך קשים, דינין שלהם הפסולת אשר דמים,

 לנקבה, זכר נותן הזווג, ובעת קליפות. לא
 מהחר׳ג ואח״כ, שלה. ביסוד הה״ח את גם

 מתבררין שלהם, ומהמלבושים הולד. מהם נעשה
 וקליפד, קשה, דין נשאר ומהפסולת חלב. ונעשה
ר) כנזכר.
 ה״ג הם שבבינה, שערים נ׳ הנה ש) ו׳,

 מה״ח, שערים נ׳ יש גם מי׳. כלול א׳ כל שבה,
 נ׳ שהם הה״ח ואלו נ׳. הם מי׳, כלול א׳ כל

 כנודע. בו, ומתפשטין בז״א, נכללין שערים,
 חצי המתחלק שבת״ת, החסד משליש והנה

 עליית ע״י אז שבו, לכתר וחצי שבה, לכתר
 לז״א כתר להעשות דאמא ת״ת יורד החסד,
הכתר, כניסת גורם חסד, שאותו נמצא כנודע.

ש מ ש ה
כ׳ ולא (א״ה ב״ן הוא שהא׳ ר״ל, (א)

 דב״ש עיין פ״ב, כ״ט שער עיין דב״ן, מ״ה
 דמ׳׳ה. ב״ן וד,ב׳ דב״ן, ט״ז) שאלה ע״ד ד״ח

 והשני ז״א, ע״י האחור דרך לקחתו והראשון
לעיל כי וצ״ע, אמא. ע״י בנסירה לקחתו

 רע״ב) דקכ״ה תר׳ח ועיין המוחין שער (בפ״ט
 שניהם, הארת לוקחת אב״א בהיותם כי כתב,

 הם והם שניהם, עצמות לוקחת בנסירת ואח״ך
שתירץ. מה עיין חותמות השני

מקומות ומראה הגהות
הפסחס׳א. דרושי הכוונות ושער פעיה עי׳ צ) ג׳. פרק הצלם שער עיין ע)
פיא. סוף לעיל עי' ר) דרמ׳׳ז. מבויש עי׳ ק) ועיין וי׳׳ז. י״ב פרק ומ״ד ט״ן שער עיין פ)
ר. ופרק ג׳ פרק להלן עיין ש) ט׳. חלק בתע׳׳ס
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 אימו דא כ״ע j«״ דס״ח בתקוגיס נאמר pל
ש״ב, שלימו  יען מג/ שער נקרא הכתר כי ת

 והוא ההוא״ החסר עלות עד ליכנס נגמר אינו
ם הה״ה, של ההוא הג׳ שער נקרא י ^ נ  ה

 אלא עולה״ m חסד שאין לסי כנזכר״ לנ׳
 ה״ח״ שהם בינד» שערי ד״נ׳ כל שנגמרו אחר

 שער ונקרא באתתנד״״ כא וזד״ בז״זג להתפשט
זו. לסבה נ׳

Tמשום יומם״ הנקרא החסד בענמ ׳״ 
 בראשית״ ימי ז׳ שהם יומין, כתוד״ו עם ואזיל

ק הם  החסד״ מזה וד״נה כגודזג ז״א שבבחי׳ ד
 בחי׳ ה׳ טתפשמות שבדק״ ראשונד. שהיא
 שתחתיו. ספירות ח׳ תון ומתלבשין ת) חסד,
 כולו הוא הראשמ אמנם רדח. שהם נמצא
ד כי עמהן״ במספר אינו לכן ממש. חסד  ה
סו אינם שתחתיו. א) הה׳) (נ״א  אמנם ממש. ח

 הראשון. החסר ענפי ה׳ בתוכם. מתלבשים
 המתפשט (הראשמ) דחסו״ הבחי׳ אלו ובתול

א. הבינה בהם מתלבש בתוכם. ומתלבש  דד
 עילאד.״ אמא מתלבשת ח״א. הבינה ובתול

 כנודע. נפקא. מאמא דז״א. בינה מוח כי
 הדק. אל מאמא הנמשכת הארה שכל נמצא,

 בתוכם. ומתלבש המתפשט זה חסד ע״י הוא
ת. על הארה ומקבלין י

 מצאתי דק״ג. אמור פרשת ובזוהר ב)
 מוסיף. רק הנ״ל. עם חולק ואינו אחר׳ באופן
קצה שהוא אברהם, הנקרא שהחסד העניו

א. כללות שהם מדק, הא׳  ששורשו כנודע ד
ק הוא שסע מקבל הוא החסד. זה לבד. ד

 החסד ע״י מקבל והוא הדק. שאר מכל בתחלה
 לכל שורש הוא כי יומם. הנק׳ עלאה, שבאמא

הנק׳ Hשבר בחסד מתלבשת ואמא החסדים,
חסד לאברד* מאירד. וע״י שבד» ג) ימין

א  אל נמשל אברהם, ע״י ואח״ב בחחלה. דד
במ״א. באורל ועיין שתחתיו. ספי׳ ה׳

 חסדים ז׳ או מד״ה״ח״ וחסד חסד בכל ח׳״
 לנוק׳״ וניתנים ר. הרי ביסוד. ונכללין ה׳״ שחם
 מאלו. א׳ מכל והנד. גבודווב ד הם וכן ד. הרי
מ החסדים״ בין  בגופא המתפשטים הגבורות נ

 הז׳. כל כללות מהן. א׳ בכל ג״כ יש דדא.
א. שבחסר שחסר א*כ. נמצא  וחסר דד

א שבגבודד.  חם כולם שבמלכות״ וחסד כו׳״ ח״
 החסד ואח׳׳ב הראשת. חסד הנק׳ א׳. חסד בחי׳
ת וד.ם בחי׳״ לז׳ מתפשט גבורד.״ הנק׳ ת בו  ג

 שבנד״״י חחסדיט וגבורות שבחג״ת. החסדים
 כולם. וכעד״ז Jשבםלכוו חסד גבורת עד כר.

 בת״ת ספי׳״ בז׳ מתפשט ת״ת. הנק׳ והחסד
 וכעד״ז דמלכות. ובת״ת כר. וגבורה דחסד
אפן. כולם.  החסד בחי׳ שכל לומר שאץ ס

א, בחסד נכנם שבד״״ח  גבורת בחי׳ וכל ד
 אמנם בזה. וכיוצא ז״א, בגבורת נכנם החסדים

 ססירוז^ לז׳ בחי׳, לז׳ נחלק שבד״״ח. א׳ חסד
 הגבורות ז׳ כל וכעד״ז. ז»םדיננ ז׳ כל וכעד״ז

היסנג כ״ז וד״בן דז״א, בנוק׳ כשנכנסין

 שורש הוא שבחסד. חסד בחי׳ אותו ואמנם
 ספי׳״ בז׳ המתפשטים דחסד. בחי׳ שאר לכל

דז ע כ חז ד) שבחסד. גבורת ו  בחי׳ ז׳ לכל שו
 חסד ואמנם מכולם. בזה וכיוצא דחסד, דגבורד.
 בסוד יומם. נק׳ לבדו הוא ראשון, שבחסד

 הוא כי דכולהו. יומא חסדו. ה׳ יצוה יומם
 ממנו. מתפשטים ענפים והם לכולם, שורש

 והגבורר. ממס ולא יום. נק׳ החסדים שאר אבל
לילד״ נק׳

 להמתן שהגבורות גרם אדה״ר, חטא ט׳״
מקורם. או תחלר.״ יצאו ה) רחב במקום

מוכרח היה צר. במקום למעלה בהיותן
תחלד.. יתגהזטו שהחסדים

שהוא דאמא. יסוד ו) הדעת ברדת גם
נשארו דאמא והוד ונצח עמו. ץרד לבושו.

מקומות ומרמה הגהות
ה׳, פרק הזווגים שער עיין ת)
(ודו). שחחחיר הם *א1 א)
בסופו. חשסוח שעד עיין ב)
(ודו). יומם ג״א ג)

(ודו). שבהסד ההסד גבורת ג״א ז)
o עיין ה) r• פוחין ושער ש׳וג חפוחין לידת 

ס״ז. ביל ולהלן פי״ג ופ״ד מץ ושעד פ״ב רצלם
(ודו). היסוד גס נ״א ו)
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 האמצעי ח) קו כי ז) תימא, זה ואין במקומן,
לבדו. יורד

 גו ט) שורש הניחו שזו״ן כמו והנה,
 ההוא הוא ושרשם לחוץ, בצאתן עלאה אמא
 של הנשמות כן י) בגווה. דשדי רוחא

 מניחין ממלכות או מבינה היוצאין הצדיקים,
 דבגווה רוחא ההוא בסוד ביסוד, שרשם שם

 אח״כ, היוצאין נשמות אך היטב, זה ודן:ן ג״כ,
 רוהא וההוא דז״א. רוחא בההוא מתלבשין הם

להם. הקודמות כ) דנשמות

 בהאי כלול הוא וב״ן, מ״ה ששורש נמצא,
 אלא במלכות, בין בבינה בין דנוק׳, רוחא

 ובזכר דגבורות. ב״ן הוא במלכות, שעיקרו
 דיליה. ביסוד הוא דאבא שרוחא להפך, הוא
 ואח״כ דחסדים. מ״ה הוא עיקרו בז״א או

עצמן. דמ״ה חסדים בד, נותן אז פב״פ, בזווג

 ניתנת דגבורות, שעטרא אע״פ י׳,
 יהא שלא ז״א, בדעת נשארת שרשה לנוקבא,

 החסדים שורש וגם כמוה. ק״ל דעת הוא גם
 המתפשטים הם ענפיהן ואח״כ בדעת, נשארים

 זה. וזכור הגבורות, בין החסדים, בין בו״ק,
לבדם. ה״ג מתפשטים בנוק׳, אך

 ת ת״ וב״ש חסדים הב׳ (ה״ח) יא,
 ומגדילין למעלה, ממטה ועולין חוזרין המגולין,

 בנוק׳, המתפשטים וה״ג עליה. דרך ז״א את
ארוך, דז״א ויסוד דז״א, נהי׳י נגד העומדת

 אין לכן הרבה, ומתפשט דזכר, יסוד שהוא
 דנ״ה תחתונות גבורות ב׳ רק בה, מתגלות

 גו עולין הם בלבד, הב׳ ואלו לבד. שבד,
גופה. ומגדילין עלייה, דרך גופה

 הויות, י׳ והם וה״ג, ה״ח יש דז״א, בדעת יב,
 לראות, ס״ר כמנין עי״ן ב״פ ק״ל, ק״ל גימ׳

 היושבים העינים אל ראיה נמשכת משם כי
 ק״ל יש דנוק׳ בדעת אך הדעת. כנגד ממש

 בו״ק, מתפשטות וכאשר (א) לבד, גבורות
 ף בחי׳ נשארין נה״י, חג״ת בחי׳ שהם ל)
 נקראו ואלו ל׳. והם שבה. מד,״ק אחד בכל מ)

 דגבורות מהק״ל ק׳ ונשאר באויר. הפורח מגדל
 הזכר בה נותן כשמזדווגין, ואח״כ שלה. ביסוד

 הק׳ עם ומתחברים דחסדים, ראשון ק״ל גם
 יר״ך, גימטריא וק״ל, ק׳ והנה דילה. שביסוד

הירכיים. ב׳ בין נתון היסוד כי

 שהוא מחציה, רק אינו דנוק׳, דעת נ) יג,
 אינו זו בחי׳ גם ואף לבד, דגבורה עטרה

 עליון בשליש בגופא, אלא ברישא, למעלה
 שלה. הכתפיים ב׳ בין באמצע שבה, דת״ת

 כמבואר ,T של תפלין של יו״ד קשר וז״ס
 שהם דזו״ן, שהמוחין ע) לפי ם) במקומו.

 בעת אר׳א הממשיכין שלד,ן, ובינה חכמד,
 ג״כ נשארים ולכן עצמם, שלהן ממוחין זווגם,
 לא (ונוק׳) שבז״א, הדעת אך זו״ן. בראש

 מהחו״ג היה אלא שלהם, עליון מדעת המשיכוהו
בנוק׳ גם לכן דאו״א, בו״ק פ) המתפשטין

ה ה ג ה
עיינין, לה דלית ד׳, נקרא לכן עי״ן, ועולה א׳, ק״ל רק לנוק׳ שאין וכיון צמח, (א)

א׳. עי״ן אם כי

מהומות ומראה הגהות
 דרוש בראשית פרשת הפסוקים שער עיין ז)

ב׳.
 לידת ושער פ״ג. שביה״כ שער עיין ח)
 ולקמן גי. פרק דקטנות מוחין ושער פ״ב. ד,מוחין
ד,'. דרוש

(ה׳ו). שרשם נ״א ם)
א׳ בביאה אבא שבק אשר דאמא ניא י)

(כת״י). רוחא בסוד

 ונמצא אליהן שקדמו הצדיקים דנשמת נ״א כ)
(כת״י). וב״ן מ״ה ששורש
ור,״ו) בכל גבורות נ״א ם) בר,״ק. נ״א ל)
 פ״ג המוחין לידת שער עיין נ)
(ה״ו). לפי והטעם נ״א ס)
 ופע׳׳ח ע״ב דף תמיד עולת בספר עיין ע)

התפילין. מדרושי ח פ״
(ה״ו). מתפשם והוא נ״א פ)
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n״K מתפשסו שירדו כנ״ל. (א) כד היה 
 גץהכהאים דת״^ «לימ בשליש הו״ק בתהלת

ט״ל.

 שהדעת .Tעינ זאת בהקדמה שים יד.
 מתסשט והוא י״ם, בהי׳ בו שיהיה צריו דז״א.

 והם שבו. מלכות עד מכתר דז״א. י״ס בכל
 ירידה .בסוד )1 בו, החסדים התםשסות בחי׳

 ולמעלד. מהדעת חזרה ובסוד ולמסד״ מהדעת
 שמתחלק 4הדעו של זה פרצוף ובתור לג״ר,

די מוחין בתוכו, מתלבשין י״ס. בכל ק)  תו
 וגם שבו, חו״ב שהם דאבא, ומוחין דאמא,

 שבו, הכתר ועד״ז שבו. י״ס כל כוללין הם
 תוך וזה זה, תוך זה כולם, הי׳ כל כולל

זד״
למעלה. חסדים חזרת סעם תבץ ובזה

 שנראה קשר״ הדבר וזח ר) בכח״וג דעת לתת
 גדולים יותר אורות שם שיש כית צויד, ללא

 זד״ תור זה פרצופים הם אבל ומעולים.
 שהם הוא, החזרה וטעם זה. תור זה ומלובשים

ר תבונה. ביסוד ומלובשים סתומים  שיצאו Tמ
 אל חוזר אור בסוד ולחזור מתוכה, לגמרי
ד לכנוס יכלו לא ולבן ש) הג״ר. י  ירידד״ י

 יצא שמזווגם שבו, חר׳ב הם דאו״א נ״ה כי
 מלמטה ומתפשט וחחר מהם) (למטה הדעת,
 אליהם לבוש בסוד שהוא אלא בג״ר, למעלה
ח. ח ב

עמהב^ לבושם יוצא איד תבין׳ בזה וגם
 עצמו יסוד ואינו הדעת. יתלבש שבו כדי (ב)

הנולד הבן כדרד ממנד״ תולדה אלא דתבונה,

 ועולה וחוזר תהתון, מיסוד ואמו, מאביו היוצא
מהח. ומלביש
 גשאר המוה, של שהדעת ונמצו^ ת)
 אחר, דעת ועוד דחר׳ט דעת בסוד בפנים,
 האמיתי דעת בסוד מבחוץ, לבוש לו נעשה

 דעת דעות: לב׳ נחלק הפנימי א) פי החיצת.
 חחד בבחי׳ והכל דאבא, חו״ב בין המכריע א׳,

 והכל דאמא, חדב בין המכריע הב׳, ודעת
 המכחע אמיתי. הג׳ ודעת נשמו^ בחי׳ נקרא

ח. הנקרא עצמו, דדעת חר׳ב בין  הם ואלו ח
 דעות, הב׳ כי מאד, והבן הדעו^ חלקי בחי׳ ג׳

 דאבא, נה״י תוך־ זה זד״ בתוד זר, בפנים, הם
ח ג׳, והדעת דאמא. נה״י חוץ וזה ה  לד,ם. מ

 החסדים, ענין וז״ס החסדים. חזרת בסוד ונעשה
 הוא, זאת הגדלה ופירוש הדעת. להגחל
 ועד״ז מבחח. רוח לבחי׳ דעת, בו לעשות
זד״ וד,בן כודב, שהם אחרות, בג׳ תפרש

 דעת דעתיקז^ הראשון במזל ב) טו,
ת ג׳ בו יש העליון,  רי״ו, גימטחא חודי״ן, הדו

ת ח״ו סוד והם תיו  (דדסע ע״ב שבשמות »
 בביאה בעלד, בה נותן זה ורי״ו וים) דבא

 בה דיד,יב רוחא בחי׳ בד, ונעשה ראשונד״
 בביאה ואח״ב מ״ן. בבחי׳ שם הוא ואז בעלד״

 עי׳ט כמנין דיודי״ן, א׳ הוי״ה שם בד, נותן ב׳,
 ע״ב. (שבשם) ששרשם תיבין ע״ב סוד והם
 Tלהול וד,ם נדד, בחי׳ הם אלו, בחי׳ ואז

בה. דשביק רוחא לבחי׳ ולא ממש,
ק. נשמת הוא שהדעת דע. טז,  ודע. ד
 אד תמיד, בדעת נשארין ה״ח ששורש
בדק, המתפשטים החסדים הם ג) ענפיר,ם.

השמש
דן, האחת בשער בס״ח עיין נ״^ (ב) המוחין, תTל מש׳ בפ״ב עיין נ״ב, (א)  ז

 מיסוד היוצאים החסדים שכל נתבאר, שם כי ולא בראשו, הדעת נשאר בז״א למה הטעם.
כו׳. עמד,ם יוצא לבושם דאמא, כר. לבוק׳ שהיד, כמו כתיפיו, בין ירד

מ?ו«ות ומראה הגהות
(ה*ו). מתפשט והוא נ״א צ)
פ״א. זרץ פרצופי שער עיין ק)
 פ״ב nr,ד תקח שעד עיין ר)
 ולכן דתבונח בנה״י הטתומים חג״ר ג״א ש)

אל להאיר בדי לעלות המדים בהי׳ צייד

 יוכלו לא ולכן דתבונה כנזד׳י המתלבש הפתומים
 (כת״י). ירידת דדד מ׳׳א לכנום ההמדיט

הדעת(ה״ו). כי ג״א א) וי״ה. י״ז כלל לק׳ עי׳ ת)
י׳. פרק ומ״ד נדן שער עיין ב)
ר. פרק דצלם מוחין שער עיין ג)



כ׳ דרוש הצלם דרושי שער כ״ה שעד ז״א היבד ה׳ זזיבלבב

 מבחוץ ז״א את המגדילין הם הענפים ואלו
 ומקבלין מבפנים, ושרשם מבחוץ, והם כנ״ל,
 ומגדילין שביניהן, מחיצות דרך משרשם, הארה
עצמו. דז״א לגופא

 בעולם שיש כנפים סוד תבין, ובזה
 שמצין הסתומים, חסדים הם כי האצילות,

 הארה לקבל שבדעת, שרשיהן אל לעלות
 לעלות, יכולין אינן צר, במקום ולהיותן שלהן.

 ומעלין מתעופפים שמתנענעים, נענוע וע״י
 בחוזק, עמהן דבוק להיותו עמד׳ם, עצמן הז״א
 שנוצצין ד,אותת הם הכנפיים, נעשין זה ומכה
 אשר הגבורות סוד והם לזרועות, חוץ משם
 חוזר אור בסוד מבחוץ, המעופפ״ם וד,ם שם.

 הנ״ל חסדים מעלין ואז למעלה. ממטה העולח
כנפים. הנק׳ מ״ב, שם וז׳׳ס בדעת.

 שהם (ב) דא״א, כתפין ב׳ הם ד) חו״ג יז,
 ובין כנודע. עטרין תרין והם ושמאל, ימין קו
 ונמצא, ג״כ. המזווגם הדעת סוד אלו, עטרין ב׳

 מהם, ולמטה עליון. ודעת חר׳ב למעלה שיש
להיות ואמנם תחתון. ודעת עטרין, ב׳ יש

מוחין תחת הם ודעת, עטרין ב׳ שאלו
 דעת בשם נקרא שלשתן לכן העליונים,
 עלאין, חו״ב בין המכריע דעת ע״ש המכריע,

זה. וד,בן העליונים מוחין
דאר׳א, אחסנתא נקרא עלאין, החו״ב והנה

 ב׳ נקרא תחתונים, וחב״ד העליונים. הם כי
אחסנתא אינם אך מאדא, ז״א דירית עטרין

מזכירין שאנו מה שעיקר ה) נמצא, דילהון.
 בין המכריע עליון דעת :הם דעות, ב׳ בחי׳

 ב׳ בין המכריע ו) ר תחתון, ודעת חו״ב.
ה׳. דעות אל כי רמזו, ועליהם עטרין.

 נתכנו ל״א נקרא כנגדו עליון, דעת וד,נה
 אך למטה. מתפשט אינו כי באלף, עלילות

 מתפשט שזה הב׳, הדעת נגד בו׳ כתיב ז) לו
 מתפשט שהרי מזה, זה משונות עלילות בסוד

דומה אינה מד,ם, בחי׳ וכל נה״י, בחג״ת
 תמיד, מזכירין שאנו מה שכל ונמצא, לחברתה,.
 דז׳׳א, בגופא וה״ג ה״ח בסוד הדעת שמתפשט

 לדעת דז״א, לנוקבא הגבורות יוצאין ומשם
המכריע התחתון, הדעת בזה מדברים אנו שלה,

מש הש
 הם שחו״ב כתב, איך צ״ע, נ״ב, (ב)

 פ״ו, כ״ט בשער כתב כן ולא כתפין, תרין
 נתבאר ושם זד״ דרוש ושורש מקור הוא ששם
 מהתרין כי שם, וכתוב היטב, באר זה ענין

הידים שהם דא״א, דחו״ג עילאין פרקין
 חו״ב נמשכו משם דאו״א, בחכמות המלובשים

 ומהתרין דאו״א. אחסנתא ונקראים דז״א,
התרין שהם דא״א, דחו״ג תתאין פרקין
חו״ג, שהם עטרין, תרין נמשכו משם כתפין,
 דאחסינו עטרין תרין ונקראים דז״א, לדעת
 ספק שבלי הוא, בזה וד,נלע״ד לברייהו. או״א
 חו״ג, כתוב והיה בספרים, נפל סופר טעות
סדר ויהיר, חו״ב, וכתבו חר׳ב, לסופר ונדמה
 דא׳׳א, כתפין תרין הם חו״ג כך, הלשון הילוך
תרין הם וד,נה שמאל, וקו ימין קו שהם

הדעת סוד אלו, עטרין תרין ובין עיטרין,

 בדרוש הרב שבא מה כל כי כו׳. ג״כ המזווגם
 תחתון דעת שיש ולד,שמיענו, לחדש הוא זה

 אינם עצמם כל אשר אלו, עטרין תרין בין
 בחר׳ב. כלל דיבר ולא הכולל, דעת אלא

 עילאין החו״ב והנה כתב, שאח״כ והראיה,
 שהחדב איתא ואם דאו׳׳א, אחסנתא נקרא

 דאדא, אחסנתא נקרא איך כתפין, מתרין הם
 מתרין שנמשך מה רק דאו״א, אחסנתא אין כי

 עליד׳ם, המגיע אדא חלק הם כי עילאין, פרקין
 אבל דז״א, לחו״ב הארד, ממשיכים ומהם

 אלו, כתפין התרין שהם תתאין, פרקין התרין
 או״א דאחסינו עטרין תרץ תמיד נקרא

 ומהם לז״א, המגיע חלק הם כי לברייהו,
 ברור, והדבר דז״א, לדעת עטרין תרין נמשכין

להאריך. ואין

מקומות ומראה הגהות
(בתיי). ו׳ ל״ג נ״א ו) (כתיי). ח׳׳א חדב נ׳׳א ד)
רצ״ג. דף ז״ל רשביי מאמרי שער עיין ז) י־׳ח. כלל ולקמן י׳׳ד כלל לעיל עיין ה)
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 רק ,p« עטרין הב׳ לא ואן־ «טרין, ב׳ במ
שלהם. החגה

כי אהלים. יושב בו שנאמר יעק^ וג׳ס
 המתםשס הההתון, החנה מגה נמשן־ קבr ה)

 אהלים. ב׳ ורחמים. דץ בו דש בגופא. אח״ב
מגו^ זה משונים אדרק ב׳

תתפתל. עקש עם תתוזמד חסיד עם וד׳ם
 הוא. אביה אחי כי לרחל יעקב דגד ה״ם

 הוא רבקה בן וכי ברמאות. אחיו ט) ואח״ל
 י) עליון. לדעת זבד. משה אמנם Jrבתמיםו^

 אלא בדעת. דתרווייד.ו בראשית. בזוד.ר וז״ש
 המתפשט בדעת זה בי בנשמד- ודא בגופא. דא

 נשמה הנקרא שבראש. עליון בדעת וזה בגופא.
התחתון. לזד.

ח עליון. הדעת זד. והנד.  נמשך כ) מקו
 .rת מי״ג ז׳ תיקמ שד.ם דא״א. פנים מב׳

 תיקונים ר כל כולל והוא ואמוס הנקרא
 יש לכן בולם. וכולל להם. ז׳ וד.וא קדמאין.

ואמ״ו^ נים׳ והם כנודע. ס״ג ל) שמוח ז׳ בו
 מלוזדם ז׳ מתפשטין אלו. שמות מז׳ והנד.

 הבלים ז׳ והם ם) הבל. ז״פ שהם בלבד.
 אמא עד כולם גמשכין מס״ג, ולד.יותן דקהלוזג
 דוצאין Hפיד נגד נמשכין הם ואח״כ ע״לאה.

 בנז׳ מד.םד.. היוצאץ הבלים ז׳ בסוד משם.
השופר. בסוד

 בפד. מתגלין ושרשם חוטם. ביהוד ועיין
 תורת כי בפיהו. היתד. אמת תודת וז״ם שלה.
 ז׳ תיקון מואמת׳ הנמשל ז״א. הוא אמת

 ואמר דאמא. ב»ד.ו והיתד. ונמשכד. דדיקנא.
 על לרמז בסיד» או בפיו. אמר ולא בפיד.ו.
 שד.וא ואמת. מתיקון המתפשט דס״ג. מילד

 וזהו חוטם. של ביהוד בנז׳ עצמו. ס״ג סוד
 ע״ש הבל. גימ׳ במילד. ד״ו ה״י בי בפיהו.

 בסוד ומקיפים מפיד» אלו הבלים ז׳ שיוצאין
כנ״ל. עצמה שלה הז״ת אל המקיף הבל. אור

שבד.. לז״ת המקי«£ הבלים הז׳ ומאלו

 יטוד תון־ ונכנס דז״א. עליון דעת סוד נמשל
ץ תבונד- ^ מוחק ב׳ ב חד  נ״ת בתול ד

 צלם בסוד ביניהן. ומכריע דתבונד^
 גיס׳ וד.ם הבלע^ מז׳ נעשד. זד. שדעת ונמצא

 מרכבה הוא שמשה ולד.יות הכולל. עם ס״ר
 פי ה׳ דרא בו. נאמר לבן הנז״ל. הדעת אל

במקומו. שם ועיין לראווה ט״ר
 כתפין מב׳ נמשל התחתון. הדעת וד.נה

שמ הדג. שהם דא״א.  וד.״ג. ה״ח בו ונע
 הדות. י׳ וד.ם דחו״ג. עטרין ב׳ בין המכריעין

 ע״ז גם וועד. העלימ. במו ג״כ. ס״ר כמגין
 מתפשטים ואלו לראווה סר כי ה׳ דרא רמז.

ג h*d וועבורות בו. החסדים דז״א. בגופא ח  מו
תת Tלד.מש אפשר ל«נמים שגם ודע.  הגבו

 משה זכד. וזה בנוק׳. ג״ב העליץ שבדעת
בע״ד- במקומו כמ״ש Jזווwלז

 בין המכריע בז״א. עליץ דעת יש יח.
 אמא. בצלם וכן דאבא. בצלם שבו. חדב

 המכריע עצמו. דאו״א עליון מדעת ונמשל
 דעו^ יש ועוד שלד.ן. לבינה שלד.ן חכמד. בץ

 נמשל וזה עטרין. ב׳ וגבורד- חסד ועק׳
ד ואמא דאבא דעת םד.תפשסות  שלהם קצוות ב

ת למטד..  עולה ל«נמים אלא כל. הוא בז״א ו
 הב׳. הדעת זד. שאפילו ונלע״ד. דז״א. בראש

 כן ואם Jת״ו הנק׳ המכריע. הג׳ דעת בו יש
 הב׳. דעת שהם נע״ל. עטרין שד.ב׳ נמצא.
 אל אדד.״ר. חטא לולי בראשו. לעולם נשאר

^ בגופא תמיד המתפשט הוא הג׳. דעת ״  ח
מ בראש. גשארין עטרין. הב׳ שד.ם ושרשד.  ו

באף׳)^ הענין

השלישי דרוש

 זעקרא ו״ק. בעל רק היה לא הז״א ועד.
 שגה י״ג תשלום עד והולל. גדל והוא קטן.
ש כג״ל החסדים ע״י אחד. ויום הקודם בדח

מקדמות ומראה הגהות
א׳. דרוש לעיל עיין נ) ח׳. סרק הכבוד כסא שער עיין ה)
JTB אה*ם שער עיין ל) קכ*ג. ב״ב י*מ מגילה ט)
אות ושא ש־שת תודה סתרי בזד.ר עיין )0 עד קנ׳׳א מאות א׳ בראשית זד.ר עיין י)

מבליט. ד מאמר בסלט ג י׳ נדט. אות י*ג תקון ובת״ז קג״ו. אות



ג' דרוע הצלם דרהצי שער כ״ה שער ז׳׳א היכל ה׳ היכלכד

 הנק׳ הנ״ל, התחתון הדעת של ה׳׳ח שהם לזה.
 ולהחיותו. האילן, להגדיל המים ומסבע מים,

דחיי. אילנא ז״א נק׳ זה, ולסעם

 שיש בחי׳ ג׳ ענין במ״א, נתבאר וכבר
 והנה ומוחין. ויניקה׳ עיבור, שהם: לז״א,
 בנודע, דיניקה שנים ב׳ שהם היניקה אחר

 מעט, מעט ולהתגדל המוחין, לבא מתחילין אז
 בע׳׳ה. כמ״ש אחד, ויום שנה י״ג תשלום עד
 אחר הבא דז״א, המוחין זמן הוא זה, זמן וכל
היניקה. זמן

 מדברים שאנו מה כל בי זה, כלל ודע *
 בעת היה כ״ז דז״א, לגדלות זמנים שצריך בו,

 שנאצל אחר ואילך משם אך הראשון, אצי׳
 יום שבכל אע׳־פ הנה ונתקן, אצי׳ בעת ז״א
 כמ״ש כבתחילה, חדשים מוחין לקבל חוזר ויום

 א״צ הנה מקומם, פה שאין אחרים בדרושים
 בזמנים ולא נעשה, א׳ ברגע כי זמן, להמתין
(א) בידך. זה כלל ושמור הללו, ארוכים

 אלו כי נתבאר, הקודם בדרוש והנה נ)
 על מקיף אור והם האדם, צלם נק׳ המוחין

 דע, יותר. ביאור בו ונבאר וע״ש, כמ״ש ז״א,
 מאד, וזך דק גמור, פרצוף הוא הצלם כי

 חו״ב, שהם מוחין, ד׳ בחי' והוא בי״ם, ושלם
 א׳ פרצוף נעשה והם לחו״ג. שנחלק ודעת
 י״ם בעל הדק הפרצוף ובזה בי״ס, שלם

י״ם של חב״ד שהם מוחין, בו יש גמורות

 פרצוף של הדעת והנד. הזה. שבפרצוף האלו
 שבדעת וד.ןד׳ח ס) כנ׳׳ל, וד.״ג ה״ח בו יש זה,
 קודם מלמעלה שם הם הפרצוף, זה של זה

 פנימים, מוחין בו להעשות ז״א תוך שיכנסו
 בה״ס הד.״ח שם, מתפשטין הם כניסתן קודם
 זה והבן הדק, פרצוף אותו של נ״ה חג״ת
ע) היטב.

 נשלמו דז״א, היניקה ע״י כי וד,בן׳ ודע
 עצמם שבערך הוא וד.אמת ז״א, של הו׳׳ק כל
 יש הקטן גם כי מי״ס, שלם פרצוף ג״כ הם
 בחי׳ נק׳ הי׳׳ם, אלו כל אמנם בהכרח, ראש לו

 אלו כי בשלימותן, ז״א בחי׳ כל בערך ו״ק,
 בחי׳ אח״כ לו נעשין היניקה, פרצוף של י״ם
 הנק׳ דגדלות המוחין דפרצוף וד.י״ם לבד, ו״ק
 ועוד חב״ד. שהם מוחין, לו נעשין כנ״ל, צלם
 בכלל אינה כי ז״א, של הכתר בחי׳ לו יש

 דז״א חב״ד הם המוחין אלו כי דגדלות, המוחין
 ענין נבאר המוחין, ביאור אחר ולקמן לבד.

 מאד. מאד היטב אלו בחי׳ ג׳ וד,בן הכתר,
 צלם, של צ׳ הם אלו, הג׳) (זו בחי׳ כל כי ודע

הנ״ל. בדרוש כנזכר דעת, הנקרא

 פרצוף הוא הצלם הנה כי לענין, ונחזור
 נתבאר הנה גמורות, י״ם בעל שהוא כנ״ל, דק

 זווג מבחי׳ העשותו אחר כי הנ״ל, בדרוש
 נתלבש בחי׳ כמה אחר הנה עליונים, או״א

שהיא הב׳ התבונה של הת׳׳ת וב״ש בנה״י,

ש מ ש ה
 הימים עוד הזכיר לא למה צ׳׳ע, נ״ב, (א)
 הם שגם עצרת, שמיני עד השנה שמראש
 אותם כל שבהמשך העולם, בריאת דוגמת
 המוחין אותם בזר׳ן, המוחין נתפשטו הימים

 לבד, דחול שחרית בתפילת בהם המתפשטין
 בזו״ן מתפשטין העומר, ימי מ״ט בהמשך זכן

 בכל בזו״ן המתפשטין המוחין אותם המוחין,
כל הכוונות בספר זה כל וכנזכר שבת, יום

 ז״ל הרב שבא מה כי ונלע״ד׳ במקומו. אחד
 העולם בריאת דוגמת שהוא הזמן הוא לשלול,

 יהיד. לא אשר שנים, י״ג זמן המשך בו שהיה
 בז״א הנוחין לד.כנסת אחך זמן המשך עוד
 מועטים, ימים בהמשך אבל עולם, עד עת־ כזה
 מ״ס או עצרוב שמיני עד שמר״ד. הימים כגון
כנ׳׳ל. הכלל זה בכלל אינו העומר, ימי

ת הו מ ומראה הג טו מקו
ב׳. בדרוש ס) נתבאר כדי כי ונמצא ד׳ה עד מכאן נ)
ר. סרק לקמן עיין ע) קל״ח. אות עד קס״ז אות מן י׳-ב חלק כתע׳׳ם

קל״ח. אות י״ב חלק *



חוי ««ר כ״ה שער ז״» חיגל ח׳ זדכל מלס חי כהג׳ דרחי ז
 mm זו תגונה של ולמשה מההזה שהוה הג/

ם. צ׳ ל א) מ )
 הנ״ל, ג׳ בחי׳ כי שתדע. צייד אמנם

ת המתלבשת היא דד׳א. כתר שהוא ך  בו
ך כמ״ש הג״ל. דתבונה  בע״ד- זה דרוש מ

 של הי״ם המ-צוף שהוא זע״ל. הצלם אמנם
 לבדם בנה״י מתלבש הוא כולו כנ״ל, המוחין

 היטב והבן דצלם. צ׳ שהוא הנ״ל, התבונה של
 ימין קו כי זה; באופן והוא שביארנו, מה כל
 פרקין בג׳ מתלבש חח״ן, שהוא זה. פרצוף של
 Hבג״ד שהוא שמאל וקו זו, תבונה של נצח, של

 שהוא אמצעי וקו דתבונד^ דהוד בג״פ מתלבש
 דתבונד- יסוד של פרקין בב׳ מתלבש דת״י,
 עומדין ושם ועטרות יסוד. לבד: ב״ם שד,ם

 הפרצוף של אמצעי הקו כל צ) סתומין
<ב) דצלם.

 הנה כי תכתר- של הנזדי אלו ענין תבאר •
 הצלם מתלבש בו אשר הוא לבד, חיצוניותן

 כי כאן, נשאר אינו אדם כי הנ״ל, והמוחין
 משם, מסתלק הוא והנה לקבלו, בז״א כה אין

 נשאר. ושם התבתה, של ראשון בחציו ומתקבץ
 ואמנם חיותם, בלתי תבתה של נה״י כי נמצא,

הם ז״א, תוך היורדין הם ממש, חיצונותם

דרדל באהל, ימות כי אדם ח״ם כעצמם,  ר) ו
 הנקרא ז״א וד,וא כר, מתקיימת התורה אין

 שהיא מ״י. ע״י אלא מתקיימת אינה תודד-
 שבד- חיצונותיה ממש עצמה שממיתה תבתר-
 לצורר וזהו חיותד- שד& או״ת בלתי הנשאר

קיומו. שהם מוחין, לו לתת ז״ת
דתבונה, בנדי׳י המתלבש הזה הצלם אמנם

ט היד,  שנסתלק ואחר ופנימותן. חיותם עתד. לו
 בעת כמתים נשארו שלד,ם. העיקר פנימיותם

 על וראיתן פסוק על כמבואר הצלם. הולדת
 הצלת ע״י להחיות חוזרים ואח״כ האבנים.
 הלא כי בהשאלה, ופנימית היות להם הנעשה

עצמו. ד׳א לצורר פנימית רק אינו
 שיורדת על מיתה, בלשון נקרא גם

 מלד וימת דוגמת בז״א. לד.תלבש ממקומד.
 ש) ולפי מגדולתו. שהורידוהו מצרית

 דדכורא עלמא בינד. נקרא בזכר, שמתלבשת
 שממיתה אמר ולא עצמו, שממית וזד,ו כנודע,
נקבד- לשון עצמה,

 בנה״י הזה הצלם שנתלבש אחר וועד,
 עצמו, ד׳א תור להכנם מתחילץ כנ״ל, דתבונד.

 כנ״ל. ו״ק הנקרא הנ״ל הפרצוף בחינת שהוא
זמן שהם שנים, ב׳ אחר לד,כנס ומתהילין ת)

הגהה
ת התבתה זאת תהיר. שא״כ נל״ח, (א) ״  הוא ואולי בתוספת אח״כ מחדש הנעשד. ת

ח הנסתם הצלם דפרצוף היסוד בחי׳ מכח (ב) פ) שבתבתה. דמלכות מלכות שהיא ד  וגנ
ת יסוד ק) בעב? צ״ע כי תל״ח, <ב) פ

השמש
ת (ב) תו נ׳׳ ר התבתה מזאת ולמסד, שדברי אפשר כי מוכרה. א ואע*פ עצמת ת

 בזצימרו ז״ל הרב כוונת אין כי כגמזומ, הרב
 על וכו׳, התבתה מזאת ולמטה החזד, מן שהוא

 הנה״י ששיעור כתנתו אלא הר, דתבתה מלכות
 נתלבש שבהם הג׳, דתבונה התי׳ת שלישי וב׳

החזה מן הוא שתורם ט״ל, דמוחין הצלם

 ששיעור הוא פשוט כי הלשון, כפל שנראר,
 ולמטת החזה p הוא הת״ת שלישי וב׳ חנה״י

p ב דרכו ת טת ב  במלות העב? לכפול המקו
שונות

. מקוסוח ומדאח הנחות
 «דד. העינורים שער עיץ ש) a*0 כרמת ד) (נורת הג׳ שבתבונה ומלטת יהל נ׳א פ)
העיט]ר<ופ ושער פ״ו המלפים שער עיין ת) (ה״ת ביסוד מוסיף נ״א צ)
׳.0ו ר פרק ומסירה ושער מ׳ פרק ה׳, פרק ה»יחז שער עיין ק)
י״ד. אות עד י׳ מאות י״ב חלק תע׳׳ס *



ג׳ דרוש חצלם דדועי שער כ׳׳ה שער ז״א היכל ודכלכו

 פרצוף שהוא הר׳ק א) נשלמו אז כי היניקה,
הנ״ל.

 דנצח תזזתון פרק נכנס ג׳, בשנה והנה
 ונכנס הצלם, של נצח ספירת ובתוכו תבונה,

 ו״ק פרצוף בבחי׳ דז״א, חכמה ספירת תוך
 למעלה, נשאר תבונה דהוד פ״ת ועדיין כנ״ל,
ד׳, ובשנה תלוי. למעלה רגלו הכופף כאדם
 תבונד^ דהוד פ״ת תוך אשר דצלם, הוד נכנס

חסד נכנס ד,', ובשנה דז״א. בבינה ונכנס
 בחכמה תבונה, דנצח אמצעי בפרק אשר דצלם,
 נצח בתוכה אשר תבונה, דנצח ופ״ת דז״א.
 נכנס ר, ובשנה דז״א. בחסד למטה ירד דצלם,
 דהוד אמצעי פרק שבתוך דצלם, גבורה

 תבונה, דהוד תחתון ופרק ז״א. בבינה דתבונה,
 בגבורה למטה ירד דצלם, הוד בתוכה אשר
דז״א.

 תכף השנה, של א׳ ביום אז ד, ובשנה
 ח״א, דעת תוך תבונה, דיסוד עטרה נכנם

 בדעת הוא דתבונה, יסוד עטרת כי כנודע
 מבשרי נוקבא, יסוד עטרת כי כנודע דז״א,
פרקין ב׳ בין למעלה שהיא אלוה, אחזה

ולכן מעט, עליון ויותר דתבונה, דנ״ה אמצעים
 תחתונים, פרקין ב׳ בין ולא אחריהן, נכנם

כנודע. קצר אמצעי קו כי

 כי שלימה, ספירה אינה זו, עטרה והנה־
 בשליש מקומה תהיה לגמרי, דז״א גדלות אחר

 מדה, שליש שהוא לבד, שבז״א ת״ת של עליון
 ותכף בכניסתה, שלימה שנה צריכה אינה ולכן
אחד. יום נקרא וזה נכנסות היא

 אור להתגלות התחיל עתה, כבר והנה
 בו נתגלה הז״א דעת שכבר וכיון ז״א, בדעת

 מעט, נוסף דעת בו ויש זו, (א) העטרה אור
 בסוד פעוט. עתה נקרא ולכן מתחלה, שהיה על

פעוטות נקראו הם כי ב) מקח, מקחן הפעוטות

 הז׳ שנה התחלת שהוא אחד, ויום שנה ר מבן
ואילך.

 במטלטליו מקח מקחו ארז״ל סבת ואמנם
 בח̂י רק נכנסו לא עדיין כי הוא, הטעם לבד,
 יען מטלטלין, נקרא והו״ק הצלם, של ו״ק

 לדין, מרחמים ומתהפכים מטולטלין. שהם
 ראשונים מוחין בג׳ משא״ב לרחמים. ומדין
הצלם. של עצמן

 חכמת נכנם א׳, ויום כולה ז׳ בשנד, ואח״כ
 דז״א, בחכמה תבונה, דנצח פ״ע שבתוך הצלם,
 בחסד למטה יורד תבונה, דנצח אמצעי ופרק
 ז״א, בנצח יורד תבונה, דנצח ופ״ת דז״א,
כולו. ימין קו נשלם והרי

 אשר צלם, בינת נכנס א׳, ויום ח׳ ובשנה
 ופרק דז״א, בבינה דתבונה הוד של פ״ע בתוך

 ופ״ת דז״א. בגבורה יורד תבונה, דהוד אמצעי
 קו נשלם ואז דז״א, בהוד יורד תבונה, דחוד

כולו. שמאל
 אשר דצלם, דעת נכנם א׳, ויום ס׳ ובשנה

 ועטרת דז״א, בדעת ונכנס דתבונה, היסוד בתוך
 ראשון בשליש דז״א, בת״ת נכנם תבונד״ יסוד

 דז״א; קוין הג׳ כל נשלמו והרי שלו. החזה עד
ואמצע. ושמאל, ימין,

 הוא דתבונה, עצמו יסוד כי ידעת, וכבר
 שלה דנ״ה עליונים פרקין ראשי בין למעלה

 כולם, אחר עתה נכנם ולכן מעט, למעלה ויותר
 יום כי א׳. ויום שנים ט׳ בן הוא עתה ור,רי
 הוא והרי כנ״ל. דתבונה עטרה כנגד הוא אחד,
 האמיתי, במקומם כולם המוחין בכל שלם עתה

 ונשלם הנ״ל, ע״ד לת הראוי במקום בחי׳ כל
כנודע. ה׳׳ח שם אשר שלו, הדעת

 סוד כי לביאה, עתה ראוי הוא וד,נה
 בחסדי האשד, גבורות להמתיק כולם, הזווגים

 להמשיך בדעתו, חסדים לו יש וכבר הזכר,
דנוקבא היסוד בתוך לתתם זווג, ע״י טפה משם

ה ה ג ה
האור, כללות מחמת שנעשה הצלם, של יסוד דצלם בחי׳ הוא מדו צ׳ע כי נל״ח׳ (א)

מועט. דעת הוא ולכן אורות, עיקר ולא או המלכות הוא ואולי זו. עטרה תוך אשר

מקומות ומראה הגהות
ניס. גיטץ ב) פיח. הכללים שער עיין א)
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 4דעו לשת הזווג גקדא ולכן ה״ג. שם אשר
 בגמרא הנזכר וז״ם אשתו. את האדם דדע בסוד
 ג) ביאר- ביאתו אחד ויום שנים ט׳ מבן הסן

 המוחץ בהי׳ נשלמו כשלא עתה, עד משא״כ
ת שלו, הדעת לא גם במקומן, צלם של ל  ו

לביאה. ראד ואינו גמור, קטן הוא עדיץ
 כי וד,וא, אחרת, בהינד. עתה נתוטסו גם

 נתטשטו כבר 4בדעו אשר ה״ח כי נת״ל, הנד,
 שנכנס קודם עצמו. הצלם של בה״ם למעלד.
 בחג״ת וד,ם הז״א, אל פנימים מוחין להיות

 בדרוש ג״כ נתבאר והנד, הצלם. של שלו נ״ד,
 ביסוד סתומים בהיותן החסדים כי הקודם,
 מסי ויצאו שיתגלו עד מתסשסין, אינם הבונה,
^ העטרה ד  שנים בר כי נמצא, א״כ ה

 נד,״י של הסרקין נכנסין בד,יותן הראשונים,
 המתסשסין הנ״ל. החסדים גם בז״א, דתבונה

 סרק בכל במקומו, כ״א בז״א נכנסין היו בהם,
 אמנם שנים. לר השלמתו עד ,w תה וסרק,

א׳, ויום ט׳ ח׳, ז׳, שהם: אחרונים, שנים בג׳

 שאלו שליש, סחות תהתונים זסדים ג׳ מדדץ
 אלו ירדו ואז בדרוש, כנ״ל מגולץ, הם תמיד

 ראוי אינו עכ״ז אן• האמיתי׳ במקומו אחד כל
 הד.ולדה עיקר אד מקרה׳ דרד לא אם להוליד,

 לנ״ת שהם עצמן, החסדים כניסת אחר הוא
א) ד) עצמו. ח״א ת״ת של תחתונים וב״ש ) 
 כנ״ל׳ המגולץ שליש סחות חסדים ג׳ כי נמצא

 שנים ט׳ אחד תבף ואז במקומו, עתד, א׳ בל
 ב״זז כי דז״א, ביסוד יורדין כולן אחד, ויום

 תבונה ביסוד סתומים הם העליונים ושליש
ב) כנ״ל. )

 הם האילן, המגדלין המים בי נת״ל, וד׳גה
 ולעלות לחזור וצריכץ מים. הנקרא החסדים
 הגבורות ממתקין שד,ם מה זולת כולו, ולד׳גדיל

ש, ט״ל עלייתן בעת  מקום סה ואץ בדת
 את מגדילץ איד ונבאר׳ נאמר סר, רק ביאורן.

ת עצמו, ז״א מ  האילן, בשורש הנכנסין המים חג
 אילנא הנקרא ז״א, שהוא האילן יונק ומשם
ץ דחיי. זד- וד,בן לד׳גדילו, למעלד, ממטר, תול

דיגהה
 מתפשטים היו אם צ״ע. כי ונל״ח, (א)
 שקד^ בדרוש אמרינן איד שיטסו. קודם כבר

 אחד וברגע תבונד״ ביסוד מטסים כולם כי
 במקומו כ״א עולץ כד ואחר היסוד, אל ץדדץ

 הב׳ מכוסים הם זה כסי וגם שם, לר,תסשס
 ואיד דתבונד״ בנ״ה הצלם של דנ״ה חסדים

 ביסוד דורדין דתבונה היסוד p חתרין,לצאת
דד*א.

 הרי כי ה) בזד» גם שצ״ע ינלע״ד. 0(
 בנצח, שם אשר החסד נגלה כבר ד, בשנד,

 למד. א״כ הוד. של החסד גם הוז׳ ובשנה
 ט׳ אחד שלשתן דז״א ביסוד לירד המתינו

 הירץזז סיבת כי בארנו כבר כי א׳, ויום שנים
 לכן מעכבת מחיצות שם אין פי הגלד, הוא

 הוא שאמת נאמר ואם מאליד,ן. במרתה יודדץ
ירידתן׳ נשלם שעתד. כיץ רק ד,ץ^ שכך כד׳

תו לכן מ  מכת שד%י א״א, עתד- שירדו א
ת היריח*. מתצת ח  אין והרי להעלוו^ תכף חוז
 ויום שנים ט׳ אחר רק שלשתן של עלייתן

 כד בזה גם כי לומר ואפשר עתד,. כפרש א׳,
 ועולד- וחתר יורד שלו בשנה א׳ כל כי הוא

 ביסוד יורדץ אמן הד.״ג הרי כי קשד. ואכתי
כר לירד החסדים כל כלות אחר רק  בדרוש טז

 החסדים עליית אז הגבוחת ירידת ואחר שקדם
 אין כי לקמן, מ״ש עם לומר ואסשר למתקן.
 לגמרי ועולין חוזרץ ביסוד היורדץ החסדים

ח אמנ& משם, ומסתלקץ ק ̂ 1ש נשארים עי
 למעלה, שלהם חוזר אור בחי׳ עולד. ומשם
ר וא״כ »ז  החוזר, אור ועלה תתלד- שירדו א

 קשד» לזה גם ונמתקו. הגבורות ירדו ואח״ב
ד מתמתקות הגבורות הרי דא״כ  חזרת די

תו והרי rtTועל א ש ב  מקצת כי הנ״ל בדת
ד נמתקי גבורות 0 מ״זג. החסדים ירידת די

מקומות ומראה הגהות
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ג׳ דרוע הצלם דרדצי שער ב״ה שער ז״א היכל ה׳ היכלכח

 השלוש אלו נשארין תמיד כי כן, גם דע לכן
 ועולה ז״א, ביסוד המגולין שליש פהות הסדים
 ולהגדילו. להאיר למעלה ממטה החוזר אורם

 הגדלות בעת עתה הוא זה כל כי דע, גם
 יורדין הה״ח כל אז הזווג, בעת אמנם דז״א,
 ואמנם זה. והבן הזווג, לצורך דז״א ביסוד
 תכף כי זמן, צריכין אין האלו, החסדים עליית

 חוזרין הירידה, של הגדולה המרוצה מכח
 דז״א, דת״ת העליון שליש עד ברגע ועולין

 זו העלייה ומכח תבונה, יסוד עטרת שם אשר
 שם ומצאו עצמו, ההוע עליון שליש תוך שעלו

 אותן, הגדילו ואז המכוסים, ושליש חסדים הב׳
 עומדים שרשן הנה כי אור, בהם ונתוסף
 (הב״ח) משלחין ומשם דתבונה, יסוד בעטרת

 עטרא מחיצות דרך זרועות, הב׳ אל אורם את
 דת״ת, עליון בשליש שם כי ז) כנ״ל. דתבונה

 פצול היא ושם דתבונה, עטרא הוא שם
זרועות. ב׳ והתחלקות

 בשנים למטה, יתבאר זו, הגדלה ואמנם
 משם כי בע״ה, כמ״ש י״ג, י״ב, י״א, י׳, של

 שכבר עתה, ונמצא זו, הגדלה ענין היטב יובן
 בה״ס ה״ח התפשטות וגם כולו, נשלם הז״א כל

 ושליש הב״ח הגדילו וגם נ״ה, בז^נ״ת שלו,
 ושליש דגבורה׳ וחסד דחסד, חסד שהם: עליון,
הגדלתן. לקמן בע״ה כמ״ש ת״ת, דחסד עליון

 אור בסוד אחד, ברגע עתה נעשה כ״ז, והנה
 אחד. ויום שנים ט׳ אחר תכף ובמרוצה, חוזר,

 ביאה וביאתו לביאה, עתד, ראוי הקטן לכן
 למצוה, הקטן חינוך התחלת עתה לכן כו״ל,

 כי א׳, ויום י״ג שנת עד גמור, חיוב לא אך
 כי והענין׳ בע״ה. כמ״ש הגדלתו, נשלם אז

א׳. ברגע עתה נעשה כ״ז

 של חסדים שיתפשטו צריך גם אמנם,
 בכל הדעת בחי׳ לשיהיה דז״א, ברישא הדעו^
 בראשו שם כי בגלוי, שיהיו וגם ז״א, חלקי

 והנה׳׳י דתבונה, נה״י תוך סתומים, האורות בל
דז״א לגופא ז״א, מוחי בין מפסיקין, דתבונה

 י״ס בכל מגולין חסדים בחי׳ צריך לכן עצמו,
 הסתומים כולם האורות את להאיר כדי דז״א,

 וזהו דתבונה. נה״י במחיצות המתלבשין בו,
והבן והגדלתן, החסדים אלו התפשטות ענין
זה. כלל

 ג״כ החסדים אלו לעלות כדי כי ונמצא,
ומוקף דחוק, מקום שהוא דז״א, ברישא

 משא׳־כ זמן, צריך דתבונה, נה״י במחיצות
 עד כי דז״א. דת״ת עליון שליש עד בעלייתן

באותו ונכנסין ברגע, וחוזרין בגלוי, הם שם
 תבונה, יסוד עטרת שם אשר העליון שליש
 זמן צריך ועתה א׳, ויום שנים בט׳ היה אשר
 וגם הנ׳׳ל. לסבה דז״א, ברישא שיעלו רב,

 איננו עדיין כי דז״א, הכתר מחדש לתקן צריך
בע״ח. כמ״ש פנימיות, ולא חיצוניות, לא בו,

 שהם דעת נותן י׳, בשנה כי עתה, נמצא
ובי״א עצמו. ז״א בדעת המגולין החסדים
 בכתר. אחד, ויום ובי״ג בחכמה. ובי״ב בבינה.

 המצות בכל חייב הוא ואז לגמרי, נשלם ואז
שבתורה.

 ז״א, בדעת דעת להעלות צריך היות והנה
 הוא כולם החסדים, שורש שם אשר אחר

 תבונה, ביסוד סתומים ו,יותן יען הנ״ל, לסבה
 ועתה דז״א, הדעת הגוף לחלל בינם המפסיק

לקמן. כמ״ש בגלוי, אורם יהי׳ אלו, חסדים ע״י

 הנה שם, החסדים אלו בעלות כי והענין,
 והומור פנימי, ואור מקיף, אור בחי׳ בהם יש

 בפנימיות ונכנס עולה שלהם, אדפ ואז זה, כלל
 עולה והאדם, מאוד. ומגדילין והדעת, המוחין
 ובזה תבונה, נה״י למחיצת מבחח, ומקיפם
 ומחח, מבית מאד, מאד המוחין אור מתרבה

 מחיצת בלי מהם הארה מקבל עצמו ז״א וגם
תבונה. נה״י

 בעליית גדול, ב׳ תועלת תבין ובזה
 כי תבין גם הא'. מהתועלת עתה, החסדים

בגולגלתא גמור, בגלד מגולה ב׳, דעת יש עתד״

מקומות ומראה הגהות
ב׳, בדרוש ז)
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^ ז  והוא ח) תבונד^ נזדי למחיצת מחת ד
א) היט^ והבן מגולות דעת זעקרא )

 גם החסדים הגדלת עגין עתד» ונבאר
 החםדים שהאית אחר הנה דז״א, ברישא

 הגדילה המכוסה ושליש חסדים בב׳ המגולים
ב/ הארתן ונכפלה  הארתן כפילת והנה 0( ל

 ג׳ בהם יש מהם הסד שכל כשנעריד הוא״
 כנודע״ והשוק הזרוע פרקי ג׳ בסוד שלישים״

 הנה י) שבטים. ג׳ א* שבכל הדגלים״ בסוד
 חסד נגדל והנה שלישים״ לר נכפל בגדלותו

w שלישים. ר תעשה החסד׳ של  נשארין 1
 שלו״ ימץ קו דרך עולין וב״ש במקומן״
 ח״א בדעת עולה א׳ ושליש דז״א בחכמה

 ועד״ז שם. אשר החסדים במקום שלו״ בימין
 נשארין הג׳ שלישים״ ו׳ נעשה גבורד» של חסד
 שלו. שמאלי קו דרך בבינה״ עולין וב׳ בו״

 שם״ אשר בגבורות ז״א בדעת א׳ ושליש
 הוא החדג״ של ב״ש אלו ובכח שלו. בשמאל
 אלא חסדים. ושניהן החדב״ בין שם מכריע

 ועל דגבורה״ מחסד וזה דחסד״ החסד מן שזה
ת והבן חו״ב׳ בין מכריע ידיהן עתה״ והרי ז

ש נמצא ת ונ*ש בחכמת ^ ש בבינ  נדעת. ^
 הס דדא״ בגופא למסה ואמנם שדן. וכולם

a אץ ששם לפי והטעם״ זד. בכל שלישים 
 ואינם אמיתים״ מוחין הס פה אן מוחין, בחס

 אורם״ לגלות זה להם דספיקו כ״כ״ צריכין
ש ועיין פ״ו. (לקמן) הכולל בדח

 שנים בג׳ נשלמח ״rבחב זו הגדלה והנד.
 דום שנים י״ב בן עתה הז״א נמצא האחרית

ת במוחין נשלם הוא וכבר אחד״ מ כול ל  ו
 דום שנה י״ב בן ביוה״כ״ מד״ס להתענות חייב
 לגמרי״ הכתר בחי׳ כל עדיין חסר אמנם אחד.

 וכמ״ש אחד״ דום שנד. י״ג בשנת נשלם חח
בע״ת

 דז״א הכתר בחי׳ שנבאר צריו זד.״ וקודם
 חב״ד״ שהם דז״ת המוחין כי דע. ענינו. מד.

 נתרוקן אשר כנ״ל״ דתבתד. נה״י תוך נתלבשו
 באותן המוחין. אלו ונכנסו שלד״ם״ או״פ

ת נד.״י של הכלים חיצוניות ת  לד.ם וד.יה תב
 הת״ת מחצי נעשד. דז״א כתר אד ח״א. לאדם

בב׳ עצמו והוא (ג) ולמטת מטבורא דתבתד.״

הגהה
 המוחין כללות כל דא״כ ט) ונל״ח״ (א)

ח [ג״כ] בגלוי. יחיו ה  בגופא תבונה נה״י מ
 בד.עלם. א׳ מוחין: מיני ב׳ דהיו עצמו. דז״א

ת וא׳ בנגל

 החסדים דוגמת שהוא ונל״ח. (ב)
 למטד. עד ונתפשט ירד ישר שהאור המגולים.

 באלו״ היד. כן עלד.. שבהם החתר וד.אור ביסוד.
ת שלא מד. מחדש הארתן שיוכפלו א״א כי  הי

 שעלו המגולין. החסדים של עליית בכח אמנם
w מחמת t v לסבת אלו. אן■ כנ״לי בכח

 ולגלות למקומ״ לעלות יכולץ אינם סתימותן״
 חתר האור ע״י ועתה בהת אשר החתר האור

 אור יעלו הם שגם להם גרם המגולים. של
 כל איד היטב׳ זה וד.בן למעלד.. שלהם חתר
 ישר. ואור חתר אור בהם יש האורות בחי׳
 החסדים שיעלו עד העליתים. לחזור וא״א

 עצמן. במוחץ יחיד. וכעד״ז המגולין. התחתונים
 דרוש בסוף כמ״ש חתר״ אור יש בהם גם כי
ת כלל ושמור זר. ז

 שמתחיל נתבאר. במ״א פי ונל״ח״ <ג)
(א) דתבונת דת״ת ב״ש שד.ם מהחזת

השמש
 שאז דאבא. המוחץ גם כניסת אחר שהוא זה. במ״ש. ד׳ בדרוש לקמן עיץ נ״ב״ (א)

ת ששם דאבא. המוחין שנכנסו אחר אמנם ת דאמא. ת*ת ב*ש לוקח מ

מקומות ומראח הגהות
ונטלם ^א אות מן בהעלותד זמר עיין י) י״ד. כלל מיב לעיל עיין ח)
שם. מדגלים מאמר שכ״ד דף ממקדמות שער עיין ט)



ג׳ דרוש הצלם דרושי שער כ״ה שער ז״א היכל ה׳ היכל

 שלו, החיות שהוא וםנימים, החיצונים בחינותיו
 שלה, הנה״י כעין ואינו לז״א. כתר נעשה כ)

 ז״א, כתר כי ונמצא כנ״ל. סנימותם שמסתלק
 התחתון ת״ת מחצית זולת איננו (מתחלתו)

 וכאשר וחיצוניתו. בפנימיותו עצמה, דתבונה
 רק כתר, בלי ז״א ישאר הזה, הכתר יסתלק
 מוחין, לו שאין אע״פ שהקטן ולמטד» מחכמד,

 ידעת, שכבר לפי והטעם, שלם. ראש לו יש ל)
 מחכמה נמנה ז״א אך מ) הכתר. הוא א״א כי

 מחדש, לו ונעשה ממנו, חוץ כתר לכן ולמטר״
 שנגמר אחר אם כי נעשה, שלו הכתר אין לכן

(ל) ט״ס, כל השלמת
 ז״א כתר בחי׳ בע״ה, אח״כ נבאר והנה

 י״ג תשלום ענין תחלה ונשלים ענינו, מד,
 והענין, הכתר. בחי׳ נבאר ואח״כ א׳, ויום שנים

 נה״י וגם תבונה, ת״ת של מחצית הנה כי
 ז״א, בראש יורדין כולן דתבונה, החדשים

 נוקבא דרחל רישא עד מאחוריו, גם ומתפשטין
 בשנה נגמרד, זאת המשכה וכל כדלקמן. דז״א

 בכל וחייב א׳, ויום י״ג בן הז״א נגמר ואז א׳,
 לו היה וכבר שלם, איש הוא כבר כי מצות,
 הרי השנה זה ועם א׳, ויום שנים י״ב תחלה

א׳. ויום שנים י״ג
הנוסף. א׳ ביום שני פירש נבאר ואח״ב

 אם בחי׳, ם) הב׳ שאלו היות עם וד,נה
רישא עד דז״א, עצמו (הכתר) התפשטות

 מלמטה בכתר זה דעת עליית ואם דנוקבא.
הי״ג. בשנת נעשין שניד,ן עכ״ז למעלה,
 כי השנה, על הנוסף א׳ ליום ב׳ טעם גם

 הכתר, עד שעולה תחתון חסד השליש הנה
 מסיום מלמעלה) (נ״א מלמטה יותר עולה הוא
 ואמנם שם, אשר התחתון שליש ז״א ת״ת

 הא׳ שליש סיום עד רק שם, יורד אינו הכתר
 השיעור ואותו לבד, החזה עד שהוא דת״ת,

 אותו תחלה לעלות שהתחיל שעודף שבנתיים,
 י״ג על העודף א׳ יום בחי׳ זהו תחתון, שליש
 המצות בכל וחייב שלם, ז״א עתה והרי שנים.
(ה) א׳. ויום שנד, י״ג מבן שהוא

 בזת היה הי׳׳ג ששנת שאמרנו זה ואמנם
 עד החדשים וד,נד,״י הכתר ירידת של ההמשך

 רק (אלא) בלבד לזה אינו מאחוריו, החזה
 הכתר. אל החסד עליית י״ג בשנת היה ג״כ
 אל החסדים עליית תשלום ענין וזהו (א)

י״ג. בשנת נעשה וכ״ז כנ״ל, הכתר
להגדילו. בכתר החסדים עליית ענין ונבאר

 בחסד סתומים הם חסדים ב׳ כי נת״ל, והנה
 ועולין הנכפלין וד,ם אנפין, דזעיר גבורה
 השליש ונשאר לד,גדילו, אנפין דזעיר בחב״ד
 נגדל הוא וגם המכוסה, ז״א דת״ת דחסד עליון
 הת״ת של ב״ש ואמנם ב״ש. ונעשה ונכפל

 שנתגלו אחר גדלו הם גם המגולין, התחתונים
0( נכפלו. הם וגם דז״א, מהחזה למטד, שם

ה ה ג ה
בביאת לבא נחזור איך בכתר, מקודם נכלל ואפשר זה, בטעם שצ״ע ונל״ח׳ 0(
החסדים גם דא״כ שצ״ע ונלע״ד (י) הכתר. דב״ן, ז״ת של הכתרים שלקח לעתיק, דקאי

להם נעשה מד, וא״כ נכפלו, ע) דנה״י נ) זו״ן. מד,ם שנעשו
 נתבאר שם כי הכולל בדרוש ועיין במותרם.

(ב) פ) כ״ז. א׳ היום שכבר אחר שצ״ע, ונל״ח, (ה)

ש מ ש ה
 משער בפ״א כמ״ש לנוק׳, נתנו נ״ב, (ב) דד,רח״ו, הצ״ע תשובת היא זו נ״ב, (א)

לקמן. הכולל ובדרוש ע״ש. הנוק׳ תיקון כו׳. בכתר נכללו שכבר אחר איך א׳, היום בענין

מקומות ומראה הגהות
ה׳. פרק להלן עיין נ) (ה״ו). שלה נ״א כ)
(ה״ו). ב' הם נ״א ס) ס״ז. דצלם מוהין שער עיין ל)
ו׳. סרק לד,לן פ) דנ״ה. נ״א ̂ע שכ״ג. דף ההקדמות שער עיין ם)
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 שלישי* ד׳ נעשו המגולץ תחתונים ב״ש והנה
 *31 בםקוס* הספיקו העליונים מהן '3וה

 דרחל. כתר טסנו נעשה א׳ שליש תחתוני*
 דתרתהמכום* עלית שליש עד עלה א׳ ושליש
 כנ״ל, שלישים לב׳ ונכפל הוא גם ונגדל

 נעסרף א׳ ושליש במקומו, נשאר א׳ ושליש
 כנ*ל, מההזד• מלממד• שעלה השליעו זה עם

 ההב״ד דוגמת דז״א, בכתר אלו ב״ש ועלו
כנ״ל. שלישים ב׳ יש מהם א׳ שבכל

 משתמשין מלכים ב׳ ענין תבין, ובזה
 נעשה דת״* תחתון שליש מן כי א׳, בכתר
 אלא כנ״ל. חו״ן כתרים ב׳ מהם ונעשה ב״ש,

 אור, שלישי ב׳ כתרו כי מכתרה, גדול שכתרו
ק). אור שליש צ) חצי וכתרה

ד דרוש

 נתבאר שעברו, הדרושים בכל והנה ר)
מי* מוחין וענין הצלם, ענין  כתר וענין פני

 בקיצור בכללות את נשיב ועתר. דז״א,
 הב׳, שהיא ש) הג׳ התבונה הנה ונמרץ. רב

 של וצלם מוחין כל נתלבשו בד. הד׳) (נ״א
 זה, שבקונטרס א׳ שבדחש פי על אף ז״א.

 בר מתלבשים לבדה, דצלם ם כי אמרנו
 החז* עד ת) הנ״ל. rע דתבונד. ראשונות

 והסדר כן, אינו דצלם, צ״ל ולמטה ומשם
 ל .rכחב דתבונה, בד״ר ם הוא: האמיתי
ענינם. ונבאר בנה״י. צ בחג״*

* בינה הם כי נודע, הנה תבונ  ולפעמים ו
 והנה נחלקי* ולפעמים א׳, בפרצוף נכללמ

 אלו, המוחין צלם להוציא דאו״א, זווגם בעת
* בינד, נכללין תבונ  ואין ויש״ס. אבא ועד״ז ו

אבא. את נבין מאמא כי להאריד,
 נמצא א׳, פרצוף ותבונה בינה ובהעשות

 ובהיות דבינה. נה״י תבונה פרצוף כל היות
 מאוד, תחתון שלה יסוד בס״ע, פרצוף התבונה
של היסוד יהיה שניה* א׳ פרצוף ובהיותן

תי הפרצוף הכללות  בפי כמעס מאד, עליון מ
 כל בכללות או״* יהד נזדווגו ואז התבונד,

 חוה הכללו* של היסוד ובזר• כנ״ל. הפרצופים
תנו ושם 1̂הזוו  בסוד ז״א של המוחין ני

 אלו מוחין יצאו ליד* זמן ובבא העיבור.
* של הזה מיסוד כללו

פעולות: ב׳ לעשות צריכה בינה והנה
* עם להזדווג א׳  פסיק לא זווגם הרי כי אב

 לצודד ז״א תור שלה נה״י יכנסו ואם לעלמין,
 תור וחתום סתום שלה היסוד כי נמצא המוחין,

* דעת ״ תוג ואיד ח  ב׳ פעולה אבא. עמה יז
*  על רובצת להיות מוכרחת שהיא הו

 המוחין את שלה נה״י בהלביש תהו האפרוחים,
ת, ולהכניס דז״*  אור* את להמעיט א) בתו

 הז״א יכול היה לא זה, התלבשות זולת כי
 בדרוש כמבואר הגדולה, והארתן המוחת לקבל
 התלבשות עיקר הוא אז כי כהנים. ברכת

 פעולות וב׳ דאמא. בנה״י תחל* בה המוחץ
 להתחלק צריכה היא ולכן מתנגדו* הס אלו,
 של מנה״י ואז ותבונה. בינה, פרצופים: לב׳

* הפרצוף כל נעשית עליונ* במה ת ב ת  ד
 בה נעשה דנה״י, עלאין ג״פ כי בי״ם: שלימה

 חג״ת נעשה אמצעץ, וג״פ דתבונה. כח״ב ג״ר,
תבונה. נה״י נעשה וג״ת שלה.

 פרצוף נעשית בינה, של עליץ מחצי וכן
ה: באופן והוא בי״ם, שלימד, בינה  הנה כי ז

 תוד נכנם הוא דנה״י, שהחיצוניות נתבאר.
 ואותו למעל* נשארו פגימותן אמנם ז״*

 הגדלה כה ונותן מגדיל והפנימי* החיות
 הגדלת דוגמת שיגדלו, כדי העליונים, בכלים
 שהם דחיצוניו* חדשים נה״י לה ויעשו הקטן,

 אמנם א״* זה כי ממש. חדשים לא אד הכלים,
 ומתארכין, נגדלץ, העליונים וד,כלים הלבושים

* דעצמות נה״י את גם שילבישו עד מי  ופני
* הקדמה שתדע צייד ולפן א * ז הו  פי ו

* שמצד דצלם המוחץ יכנסו טרם ב  א
סו לא ועדיין דאב* נה״י תץ־ המלובשץ נכנ

ת תו ת וטרוגוז וזג *זו מק
ק״ז. אות עד ק׳ אות סן י״א חלק (כת״י). חצי ל*ג ג׳׳א צ)
(כת״י). תג״ל ע״ד ל״ג נ״א ת) הא׳. ג״א ש) ב׳. סרק הנוקבא תקון שעד עיין ק)
(ה״ו). תגת״י פוסיף ג״א א) בתע״ם נתבאר שתדע צייד ולכן ד״ה עד ד)
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 דאמא, נה״י אז אמא, דמצד דמחזין צלם רק
 ושליש שלו. חב״ד דז״א. חמוחין לבושי ד.ם

 אמנם דז״א. הכתר הוא דאמא, דת״ת תחתון
 דת״ת ב״ש לוקח אז דאבא, מוחין שיכנסו אחר

 תמצא אם לך, יקשה לא ובזה ב) דאמא.
 נכתב פ״א חלוקים, דברים אחרים בדרושים

 שהוא נכתב ופ״א ולמטה, דאמא מחזה שהוא
 בענין ולמטה זה, והבן ג) ולמטה. מהטבור

בע״ה. באורך ית׳ ז״א, כתר
 אינם עתה עדיין הנה כי לענין, ונחזור

 אין ואז דאמא, צלם רק הלידה, אחר נכנסים
 לבדו• תחתון שליש רק שלו, לכתר לוקח ז״א

 מן בז״א שנכנס מה נמצא דבינה. מת״ת
 ומלכות נה״י שהם ושליש, מדות ד׳ היו הבינה,
 שחסר וזה שלה. מת״ת תחתון ושליש הבינה,
 והם לעילא, ממש כנגדן שיוכפלו צריך מבינה,

 שהם; שלימים, מדות וג׳ שלה, הבינה מן ב״ש
 הת״ת מן שנשארו העליונים וב״ש ח״ג, דעת,
 ושליש מדות ד׳ הרי בז״א, נכנסו שלא שלה,
 מדות ד׳ והוציאו והגדילו, הוכפלו ואלו מדה,

 בינה נשלמה ובזה החסרים, אחרים ושליש
לי״ס. עליונה,

 דרוש ונאריך נרחיב הכתר, בענין ולמטה
 מזדווגת היא עליונה, הבינה והנה בע״ה. זה

 ונהר כתיב ועליה פסיק, ולא אבא, עם תדיר
 היטב. זה והבן הגן, את להשקות מעדן יוצא
 על רובצת היא תחתונה, שהיא התבונד, ואז

זווג. לה ואין האפרוחים,
 וילדה א', פרצוף שניהן היו כאשר והנה ־
 כללות של מיסוד יוצא ואז דז״א, המוחין אלו
 עומדין המוחין צלם נמצאו יחד, פרצופים הב׳

 פרקין ב׳ בין היסוד, מן חוץ באויר, תלוים
 הוא עתה שם אשר הכללות, של דנ״ה קדמאין

 ם זאת בחי׳ והרי וכנ״ל, זאת, תבונה של ג״ר
 גתלבשו לא (עתה) שעדיין יען צלם, של

 התלבשות, בלי ובהיותן התבונה, תוך המוחין
 ח״ג, ח״ב :שהם ממש, מוחין ד׳ היותן ניכר

דצלם. ם הרי מי׳, כלול א׳ כל

 התלבשות הוא דצלם, ם כי לענין, ונחזור
ל דתבונה בד״ר המוחין  הTיר הוא דצלם, ו
 דתבונד, בחג״ת בהתלבשותו המוחין, של שנייה
 כי ל. הרי מי׳, אחד כל חג״ת, ג״ס: רק ואינם

 שהמוחין אע״ם חג״ת, ג׳, רק אינם הלבושים
 ניכריו ואינן בתוכן, מכוסים הם הנה ד, הם
ג׳. שהם הלבושים, רק

וחצי, ספירות ב׳ רק אינם כי היות ועם
 דת״ת ספירה חצי כי והענין, ל. נקרא עכ״ז

 הכתר הוא כי דצלם, ל מכלל אינה דתבוגה,
 בסוד ב׳, טעם גם בע״ה. כמ״ש דצלם, דצ׳

 למטה ותשפיל א׳׳ זרוע כשתגביה כי ציור,
 דמיון הוא באמצע, מחברם והגוף א׳, זרוע

כזה. ל׳ וצורת

זרוע

זרוע

ת״תל

 כשתשפיל האמיתי, והוא אחר, באופן גם
 צורת הוא זקוף, הגרון ויהיה לבדו, א׳ זרוע

כזה. ל׳

זרוע
ת״ת

 עושה שיורדת בכ״מ הקדושה כי ודע
 מה והוא ועיקרה, שרשה שם ונשאר רושם,
 הארתם. מרוב למטה, להתפשט יכול שאינו

 לירד שא״א העיקרית, בחי׳ היא דצלם, ם לכן
 צ׳, ואח״כ ממנו. הגרוע ל ואח״כ למטה. יותר
 שיכול הארה והיא שבכולם- תחתונה בחי׳ היא
 לקבלו, יכול אינו ועכ״ז בפנימותו. לקבלה ז״א

 דנה״י הכלים של המלבושים, באמצעית אלא
כנ״ל, דאמא

 מל שהם: הראשונים, בחי׳ ב׳ כי ונמצא,
מקיף ונשארו לקבלם, בז״א כח היה לא דצלם,

מקומות ומראה הגהות
זה והבן דאבא הפוהין שיכנסו אחר וזד, דאבא, ג׳. פרק לעיל עיין ב)
ק״ם. ק״ח אות י״א חלק תע״ס • (כת״י). המוחין שיכנסו קודם הוא זה כי מוסיף נ״א נ)
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w אודות כשאר ולא דוקז^ ראשו על 'p o n 
מר הצדדין, מן אף  בחי׳ ב׳ תם ואלו זד- ח

 בדברינו נתבאר כאשר ז״א, של מקיפים
א׳. בדרוש

t חוא דצלם״ צ׳ ואח״כ p t• חמוחץ, של ג׳ 
די בג״ו^  ז״א הוד נתלבשו ואלו דתבונד״ נז
 בנה״י שיש ם״פ אורד והנה בפנימיוו^ עצמו

 ס״ם אורד בכל שיעורם לבדם הם רתבונה,
 לא ולכן מהם, יותר לסבול יכול ולא דז״א,
 זה סעם והבן לבד, דתבונה נה״י רק בו נכנם
ג״כ,

 כי ראשונד.. פד״ צ׳׳ע כי (ינלעד״ח,
 הא׳ התבונד. בזו הוא הצלם בענין אומר כאן

 בתבונה הצלם כתב, א׳ ובדרוש הב׳, שהיא
 שם, ככתוב העיקר כי ונלע״ד, הג׳. שהיא ב׳,

 לזה, והראייד, הדרוש. לקצר רצה שפה אלא
 בג״פ שהוא מיסוד, למטה היא הTהל הרי כי

 בד״ר דצלם ם וד,רי ד) דנד.״י, אמצעים
 דצלם ם שזה הוא ודאי א״כ כדלקמן, דתבונה,

 שד,וא הב׳ בתבונד, הוא דתבונה, בד״ר שהוא
 א׳ דתבונה אמצעיות בג׳ הם ה) שד״ר הג׳,

כנודע. מהחזה שלד, התחלה הרי כי ב׳, שד,יא

 ם זו נתלבשה שלא אמר פד, כי צ״ע, גם
 ודאי ונלע״ד ממש. שגתלבשה אמר ושם דצלם׳

 בתבונד, נתלבשו צלם בחי׳ ג׳ שכל הוא, שכך
 חוד מלובשת ו) דצלם, D שלהיותם אלא ג׳,

 ספירות ד׳ היותן ניכרו הזאת, דתבונה ד״ר
 ג׳ תוד שגתלבשו דצלם, בל׳ משא״כ גמורווב

 לבד, ג׳ רק ד״ם, היכר שם ואין אמצעיות,
אמוד וזה

 יען כן, נקרא צלם הרי כי לזה, וראיה
 תבונה פרצוף שהוא קס׳׳זד גימטריא הוא כי

 מכלל הוא שגם פשיטא, D אות וא״כ כולד״
 לבדם מוחין ואינם שבה, ד״ר שהם התבונה,

ש ומ״ש לבוש. בלי  נתלבשו, שלא זד, בדח
 מוחמ ד׳ בחי׳ הם הלבושים גם כי יען ד,וא

היותו ניכר זה ואין מוחץ, הכל א״כ ד׳ר,

 נקרא זו כי וג״וד אמצעית בג׳ משא״ב לבוש,
גמור. לבוש

מתו, א׳ בדרוש כי צ״ע, גם  ם כי א
 עד דתבונה ראשונות בו״ם נתלבשד, דצלם
צ החזה,  קודם שהל׳ אלא דתבונד״ בג״ת ול

 קבלתי ופד, התלבשם. אחר מ׳ בז״א. התלבשם
 בנה״י. וצ׳ בחג״ת ל כי זלד,״ה. ממורי בפירוש
 הדרוש אמיתת זהו כי דעתי, עניות לפי ונראה

ז) זד,. וזכור דקדק, לא ושם בזד״
 אותיות ג׳ בין שיש החילוק נבאר ועתר,

ם מקיפין ב׳ אלו כי וד,וא, דצלם,  דצלם דל
 ור,כלים. הלבושים וחג״ת, כחב״ד הוא הזד״

 דתבונה גופא) (נ״א בגופא הם ורוהיצונים
אדפ עצמה,  אורות שם יש כי משותפים, הם ו

 הנקרא ז״א, של אורות וגם עצמד״ דתבונד,
 דז״א, דמוחין אורות בד,ם היות ולסיבת מוחמ.

^  צלם. של צ׳ אמנם דז״א.' מקיפים נקרא ל
 בין ז״זד של כתר כי בחינות, לב׳ נחלקה

 וכליוד אורות שהם הפנימיים, בין החיצונים,
 מן כלל שיתוף בלי לבדר״ מתבונה K1 כולמ

 דת״ת תחתון שליש בחי׳ הוא אמנם הז״א.
 וזה ע״ש. הסבד. כנ״ל שלישים, ב׳ או דתבונד״
 והכלים, האורות דתבונה, ת״ת של השליש

 כלל שיתוף בלי לבדד״ מד,תבונה חם הכל
 בחי׳ ממש יורד להיותו הוא, ואמנם דז״א.

 ומוחותיר הד׳א ראש ומכתיר וסובב שליש,
 במקיפים, משא״כ ז״א. מכלל נחשב לכן כגדש,

 הצדדיו מן ולא הראש, p למעלה עומדין שהם
כנ״ל. הכתר כמו

 שחוף בהם חיות לסבת שהמקיפין באופן,
 ,K״n מקיפים נקרא רחוקינד שהם אע״פ ח״א,

 באורות לא ז״זד שתוף בו שאין אע״פ והכתר,
ח בכלינד ולא  עד צדדיו מכל מסבבו שהוא כי

ז״זד מכלל נחשב pל כמ״ש, החזה
 חנכנסיס המוחה שהם דז׳זד הצ׳ אמנם

 חס ומכלים הלבושים הנה אלו, חב״ד בתוכו,
 •יבדו. דז״א והאורות לבדד״ דתבונה דנה״י

והכתר, הטקיפמד ל׳ מ׳ :שד,ם חלוקיס ג׳ הרי

מקוטות ומראח הנחות
•יי. «דנ««י imnR שער עיין 0 (בתיי). הם שער סבו״ש ובספר ם*ד אגיד שער עיין ד)

מוהין שער עיין ז) שלישית בתבונה שהן דיר גיא ה) פיס. היא ה׳



ה׳ ד דרו׳« ח*לם דרו^י «ער כ״ה עער ז״א חיכל ה׳ היגללד

 ר.ם המקיפים, כי פנימים. חב״ד שהם והצ׳,
 דתבונה משותפים והאורות לבדה, דתבונה גופא

 לבדה. דתבונה ואורות גופא וד,כתר, ודז״א.
 לבד, דתבונה גופא דצלם, צ׳ שהם וחב״ד
בקיצור. נתבאר הרי לבד. אנפין דזעיר ואורות

ה דרוש

דצלם, מ״ל עניין שנתבאר אחר הנה
 התלבשות מבחי׳ הנעשין מקיפים, ב׳ ■שהם

 וב׳, דתבונה. כחב׳׳ד בד״ר א׳, ב״פ: מוחין
 שם אשר דתבונה, דת״ת עליונים וב״ש בח״ג

 דז״א כלים שם ואין לבד, דתבונה הם הכלים
 ודז׳יא, דתבונה משותפים הם האורות אמנם

 דז״א, כתר ענין עתה נבאר דתבונה. כלים תוך
פעמים דתבונה, דת״ת אחרון משליש הנעשה  ו̂־
 מתבונה, שניהם והאור והכלי כנ״ל, מב״ש
 מכתיר שהוא לפי אמנם מקיף, ג״כ וד,וא

 מקיף, ולא כתר, נקרא הצדדין, מכל ומסבב
 בסוד מהצדדין, ולא הראש, על הוא המקיף כי
ראשו. על צל

 רק לוקח אינו למה ח) הטעם, נבאר ותחלה
/ בזה ויש ט) דתבונה. דת״ת אחרון שליש  ג

 ז״א מפני ב׳, עצמה. אמא מפני א', טעמים:
נוקבא. רחל מפני ג׳, עצמו.

 שנכנס רה כנגד כי כמש״ל, הוא הא׳ והטעם
 ושליש מדות ד׳ צריכין ושליש, מדות ד׳ בז׳׳א,

 כפולים, להיותן להגדיל, עליונים, יותר אחרות,
 תחתונים מב״ש והתחלתן הי״ם. להשלים

 וחכמה, כתר עתה נשארו וא״כ שבה, מבינה
 ונתחלקו הגדילו, שלא מבינה, עליון ושליש

 חסרון להשלים וחציין למעלה, הציין י) בהם
 דז״א, כתר לוקח היד, ואם כנ״ל. התחתונות,

 והחסרים) שלישים וב׳ מדות ד׳ היו ת״ת, ב״ש
 כולה, בינה כנגד כ) צריכין והיו הזיא, שלקחם
 לחלק כדי להכפל, העליון, ת״ת ושליש ודח״ג,

 וזר, החסרים, וב״ש מדות הד׳ ולהגדיל כחם,
שאו״א שכמו כנודע, והטעם כן, לעשות א״א

 תדיר, זווג תמיד בד,ם יש האצילות, כללות של
 במעלה שוין להיותן הוא והסיבה פסיק, דלא

 מד, שריין, וכחדא נפקין כחדא וז״ס אחת,
 לפעמים כי שוין, אינן אשר בזו״ן, כן שאין

 יוכלו שלא פסיק, זווגייהו וע״כ מזה, גדול זה
בכל הענין כן וד,נה שוין. אינם כי להזדווג,

 וזווגייהו שבפרטות, ופרצוף פרצוף שבכל חו״ב
 תרין עצמה, דאימא חו״ב כי נמצא פסיק. לא

 גדול זה לא כחדא, שוין תרוריהו דילה, מוחין
 תדיר, זווגייהו שיהיו כדי מזה, זה ולא מזה,
 המדות להגדיל יוכפלו, הבינה חלקי כל ואלו

 ונחלקד, כחד״ נחלש הנד, התחתונים, החסרים
 שלימה כולה כי שבה, בחכמה משא״כ לגמרי.

חסרון להשלים נחלקה שלא כהה, בכל
 לכן תדיר, זווגייהו הוי לא וא״כ התחתונים,

 שבד״ העליון שליש נשאר הפחות שלכל הוצרך
שהיה, ממה ישתנה ולא כהה, יחלש שלא

החכמה. אל שור, תהיר, שליש ובאותו
כזה; קוין, בג׳ ה׳ צורת הבינה כי והענין,

 ג׳ שראשי ואתר ואמצעי. ושמאל ימין קו ך|,
 חב״ד שהם ראשונות, ג׳ שהם שלימים, קוין

שארית כי מספיק. הרי שלימים, והם שלה,
הם יסוד, הוד נצח חג״ת ר׳ק שהם הקוין,

 באותן והנה הבנים לצורך למטה לירר מוכרחין
 יוצא ונהר קרא יתקיים בינה, של ראשונות ג׳

 בבינה הנ״ל ע״ד זווגייר,ו, פסיק ולא מעדן
שלד,ם, החילוק וענין היטב. זה והבן ותבונה.

 וזה וו״ק. ג״ר יש ובחי׳, בחי׳ בכל לעולם כי
בפ״ע. בחי׳ וזה בפ״ע, בחי׳

הנה כי ודווא׳ הנל, אל קרוב ט״א גם
 לא וחכמה כתר ור,נר, כאחד, שוין ג׳׳ר לעולם
 משונה תהיה א״כ תכפל, הבינה כל ואם נכפלו,
 לכן כמותם, להיות ושוד, חשובה ולא מהם,

 וחשובה שוה שבד, עליון שליש אותו נשאר
כמותן.

אם כי וד,וא עצמו, ז״א בעבור ב׳ וטעם
 שהם שלה, מהחזה למעלה יהיה שלו הכתר

התבונה שתרד שיצטרך נמצא א״כ שלישים, ב׳

מר,ומות ומראה הגהות
בחם, נ״א י) ס״א. המוחין לידת שער עיין ח)
(כת״י). כנגד ל״ג נ״א כ) פ״ג. המוחץ לידת שער עיין ט)
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 בי ביותר, למטר, ותרד יותר, בז״א ותכנס
 אמבבי קו יתסשס שבת, הת*ת ב*ש בר,כנס

 שבר^ הת״ת שתחת שבד״ יסוד שתוא שלד״
 שד,וא ח״א, סבורא «ד יותר, למסר. דורד
 החסדים דד.יו אנסין, דזעיר ת״ת ב״ש בסיום

 כנ״ל ולדיאירו להגדילו בז״א המתסשטים
t בדרושים .t. ,ואינן ל) חשוכים עתר 

 דשאר Jt״n תהתה שליש מקום עד מתגלין
 ומכסד, למטה עד יורד הבינה יסוד כי אור, בלי

חג אותן,  נכנסת תבונר. שאץ עתר. אד כנו
 נגמנא לבד, שבד, ת״ת תהתה משליש רק בז״א,

 מתפשט אינו שלד, האמצעי, שבקו היסוד כי
 דז״ז^ דת״ת שלית שליש בסיום החזר״ עד רק

 ז״א ומגדילין ומאירין החסדים, מתגלין ושם
 אמא יסוד ירד אם שהיד. ממד. בגלוי. יותר

כנ״ל. דז״א, טבורא עד

 דז״א• נוקבא מלכות בעבור הוא, ג׳ טעם
 המלכות הגה כי הנ״ל, הב׳ בטעם תלוי וד,ענין

 מד.ארתן דאמא, מד״גבורות רק יוצאת אינה
 ומחיצוו^ כסוים ב׳ תוך ובדדותן לחוץ, היוצאת

 אמא, יסוד :מחיצות ב׳ לעבור יכולין אינם
 רק שם שאין אמא, יסוד ובכלות דז״א. ות״ת
ת אז לבד, דז״א ת״ת לבוש א מ  הארתן, י

 דבינד, יסוד ואם המלכוו^ געשית ומד,ארתן
 היה ח״א, דת״ת התחתת שליש עד יורד היד,

שיעור. לד, ואין מאד, קטנד, נקודד. המלכות

 נכנסו לא כאשר רק אינו. זה כל ואמנם
כי דאמז^ דצלם מוחין רק עדיין, בז״א

שיכנ»  אז 0ג* דאבא דצלם מוהין p גם כ
 שלו כתר מהיד. א׳, שליש ז״א כתר יגדל
 העין, בחוש נרגש כאשר והענין, (א) מ) ב״ש.

 דתלבשו ממש, בארכן שדן כלים ב׳ בר,יות כי
 יותר מעט נגדל הפנימי בד.כרח זד״ תון• זד,

 חיצון. שולי עד כולו נכנס אינו כי למעלד״
 ובהכנס כנודע, בארבן שדן דאו״א כלים וד.נד.
 ראבא ת״ת כי נמצא אמא, צלם תון* אבא צלם
w, תזוא דאמא, מת״ת לטעלד, א׳ שליש עודף 
ל ח  משליש למעלה א׳, שליש נ) למעלה ג

 דאבא, דת״ת א׳ שליש כי ונמצא דאמא, מת״ת
 נגד שוד. יד.יד, אמא. צלם ת״ת תוץ בדזיותו

דאמא. ת״ת ב״ש

אי ועתר,  ת״ת השליש זה נעשד. נב
 ענץ כמש״ל הנד. לז״א. כתר דתבונד״ תחתת

 נה״י ונעשו לב׳. נחלקים Tא ותבונד״ בינד.
 י״ס נעשו הראשונים וםנד.״י לביגד״ חדשים
 זד, וד,בן תמיד, הדבר כעד״ז דתבונה. גמורות

 בז״א, הנכנס התבונה זו גם כי נמצא, היסב.
ת משליש דצלם, צ׳ בסוד  שבד, דת״ת אחי

 ז״א בפנימיות שלד, נה״י ונכנסים ולמסד״
 נה״י ג״כ לה להיות צריד בד,כרח בתוכו,

 הם הראשונים שלה הנה״י ס) ואותן חדשים.
 דז״א בי״ם ומתפשטין בי״ס, שלם פרצוף נעשו

כנודע.

 בעת כי נת״ל, הגד, כי ענינם, עתד. ונבאר
 למעלד״ דתבונד, נד,״י של אורות עלו הלידד״
ת בשליש שם אשר דתבונה. דת״ת ע) אחי

השמש
 שיעור לד.כיל כה בו מותן ומגחלו, דז״א השלשה על תהא מה Jצ״ז נ״ב, (א)

 יגדל אז דקאמר נמי, ודיקא דאמא. ת״ת ב״ש דאמא מת״ת כתרו שלוקח מאחר הנ״ל, טעמים
 דאמא יסוד יעטיד ולא א׳י שליש דז״א כתר לו א״א הנ״ל, הטעמים וכפי שלישים. שני

^ בשום  דד׳זב דת״ת שליש עד עוד לרדת מת״ת תחתת שליש אם בי ליקה או
בכתר מאיד דאמב מוהין שבבא ואפשר דאמא.

מקומות ומדווח חנחות
(פת״י). למעלה א׳ שליש ל״ג נ״א נ) .0(ה״ ממסים ג״א ל)
ס״ב לעיל עיין ע} (מ״ו). כי ג״א ם) מיג, חמוהק לידת שעד עיין מ)
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 כדי עיכוה בסוד ח״א המוחין עומדין היו
 אורות כ״כ יכלו לא כי ה,Tהל בעת לדחותן
 האורות אלו בהיות והנה צר. במקום שם להיות

 שם, עצמן דז״א מוחין הד׳ רושם נשאר שם,
 שבקדושד-, דבר כל כי דת״ת, תחתון בשליש

 המוחין הרי כי ובפרט כנודזג בכ״מ רושם מניח
 הוא ובהכרח יוצאין, מהם שלמעלה הכתר מן

 בכתר רשומם נשאר מוחין, ד׳ מציאת שכל
 כנ״ל. דתבונה דת״ת תחתון שליש שהוא הזה,
ה, בכוונת נתבאר וזה ^ ע  כריעות הד׳ בענין ה
ע״ש. זקיפות וד׳

 עצמה דתבונה דנה״י האורות גם והנה
 של כלים כי שם, נשארו הנה שם, שעלו
 שלהם אורות בלי כלי ז״א, תוך יורדין נה״י

 שנשאר שאמרנו אע״פ כי ונמצא, פ) כנ״ל,
 אך מועט, דבר הוא דז״א, מוחין ד׳ רושם שם

 היטב, זה והבן דאמ-ז. צ) הם האורות עיקר
 עולין ואינן דז״א, מוחין ד׳ רושם בכתר יש כי

 עיקרים, שהם עצמה, דאמא אורות רק בשם,
לבד. רושם הם השאר כי

דתבונה, דנה״י האורות אלו בהיות והנה
 הת״ר כלי הגדיל דת״ת, התחתין בשליש שם

 בכה כלים, בבחי׳ חדשים, אחרים נה״י והוציא
ת דוגמת וזהו שם, אשר שלהם אורות  דהגד̂י
 כלים להוציא ותבונה, בבינה הנ״ל וכפל

 אורות אותן ואז ע״ש. כנ״ל נה״י אל חדשים
 בנה״י להתפשט עתה חזרו הראשונים, דנה״י

 בתהייה כי התבונה, ונשלמה האלו, החדשים
 שידחו הלידה, צורך סבת‘’ האורות נסתלקו

 עתה ‘אבי כנודע, לחוץ דז״א המוחין את
 הנה״י בתוך מתפשטין ולכן א״צ, שנולרו

החדשים.

 הנה כי בז״א׳ התפשטותן סדר ונבאר
נעשה דתבונה, התחתון ת״ת שליש שמן בוודאי

 לבד, א׳ בחי׳ הוא הבתר כי ובסרם דז״א, כתר
 שבחי׳ הוא, מוכרח וא״כ ק) לקדן. נחלק ואינו
 ולא ז׳א, כתר לבדו יהיה הוא דת׳׳ו^ שליש
החדשית הנה״י

 שחושבין מה כפי אם הגה הדבר, וביאור
 חב׳׳ד והמוחין הכתר, הוא שהגלגלת אדם, בני

 שהם חב״ד, היות נמצא א׳׳ב הגולגולת, שבתוך
 שהוא הגולגלת על קץ לאין גדולים המוחין,

 יעלה לא וזה שלהם, לבוש הוא יען כתר,
 הוא שהכתר בודאי כי הענין, אך כלל. בדעת

 כלל, בתוכו המוחין ואין המוחין, מן למעלה
 מאד מהם גבוה כתר כי ממנו, למטה אלא
 בחי׳: מב׳ הוא הכתר ואמנם פשוט. וזהו מאד,

 עליונים מוחין שהם ופנימיות חיצוניות,
 עליונים הם שבתוכו, המוחין ואותן גמורים,

 הנקרא דז״א המוחין על קץ, לאין מאד מאד
 הנקרא המוחין מן למעלה עומד זה וכל חב״ד,
 הוא לבד, הזה הכתר חיצוניות ואמנם הב״ד.

 להקיף הגלגלות בסוד למטה ונמשך מתפשט
 חכמה הנקרא תחתונים המוחין הכתיר‘וי

דעת בינה

 וחביב אלוה, אחזה מבשרי כי נודע, וכבר
 רואין אנו אין והנה אלקים. בצלם שנברא אדם

 כנ״ל, הענין אך התחתון. באדם בזה כיוצא
 הז״א מכללות כולל אינו דז״א, הכתר כי

 הם כולם והכלים העצמות כל כי כלל, עצמו
 למעלה, עומדת עיקרה אשר עצמה, מתבונה

 היצונותיה וסיום מוגבל. בלי ראשו על או״מ
 המוחין להקיף גולגלת, בסוד למטה, מתפשט ר)

 ועומדת ניכרת הגולגלת וזו חב״ד, הנקרא
 בסוד למעלה הנשאר הכתר עיקרית אך למטה,
 התחתון, באדם הוא וכן מורגש. בלתי או״מ,

 רק וניכר מורגש, בלתי או״מ, שלו הכתר כי
 הגולגלת בסוד למטה, המתפשט חיצונותו

בע״ה. וכמ״ש

מקומות ומראה הגהות

 ס׳׳ד. לעיל עיין ם)
(ה״ו). שם אשר נ׳׳א צ)

לג׳ המתחלקין החדשים הנה־י כסו נ״א ק)
 (ה״ו). לבד פוסיף נ״א ר) (כתיי). קוץ

יי. אות מעד,״ס ע״פ לתקו״ז אחרת הקדמה
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דה״ת. חזזהון שליש אותו הנה כי והענין,
 מוחין א״ג ורובץ לז״א, כתר בחי׳ געשה הוא

 ונה״י למעלה. זקוף דתבונה. הגוף ושאר שלו,
 כאדם ז״א, אחורי מתסשטין שלה, החדשים

 אשר קטן, נער ע״ג הגסמד בערכו, הגדול
 וראש הנער. ראש על להסמיד טבורו כופף
 הנער, אחורי תולין ורגליו למעלה, זקוף אדם

 הוא אמא, לגבי ז״א כי כנודע, למטה. וגמשכין
 כלי והנה הענק, תחת כננס ג׳, בן קטן נער
 וי״ם, הגוף בכל אין כי רחב, הוא דאמא, ת״ת
 דתבונה, ת״ת ובפרט הת״ת, כלי כמו רהב כלי

 כי מאד, רחב שהוא אננ^ן, זעיר ראש אצל
 קטן ראש וזה רחב, גוף ת״ת שזה די לא

 קטן נער ז״א וזה תבונד״ שזה אלא הכמות,
כנ״ל.

 לכן כנודע, בתוכו חלול גוף הת״ת, והגד,
שיעור בו יש דז״א, מוחין על הת״ת כשתבץ

 למסה, יורר וק*תו למעלה, נשאר קצתו לר,יותו
 צדריו, סכל גלגלתא, בסוד המוהץ, להלביעו

 זר״ והכן כתר שנקרא הטעם מהו כותרות בסוד
א שכתר ,p שהוא ואחר  כולו מעלי האור ח״
 הי״ס, התחלת p תמצא, pל דתבונר- מת״ת

 ש) ובמקום 4ראשיו הנק׳ מהחכמה הוא [ח״א!
סגי ר״י סברת מר, הדע^ מכניסין אנו כתר,
אליהו מסי שקיבל ז״ל, הראב״ד בן נד,ור

 לשמ הוא כתר כי כתר, פי׳ ג״כ מונו זלד,״ז^
 גוף מכלל ואינו האד^ בראש ועטרר, כותרת
מרע. למביני ברור חד.ו האד»

 דכל ובתיקוניגנ בזוהר ט״ש תבין בזה גם
אהי״ה שם שר,וא דאמא, מססרא הד כתר

 זה כל ואין באמא, אהי״ה כי מודע בכתר.
 כתר הוא דאמא, ת״ת כי כמ״ש, אלא מובן

דז״א.
 ובין האור, בחי׳ שבין אחר א״כ וא״ת

 לו אץ וא״כ דתבוגה, מת״ת הוא הכלי, בחי׳
כתר נקרא ואיד ז״א׳ עם כלל שייכות שוט
 יורדת אמא הנה כי והתשובד״ דד׳א. שלו

 דז״א המוחין על ורובצת עצמה, ומשסלת
 ומלביש גדול, בדיתחברות עמדים, גמור בדביקות

 pול ט״ל, גלגלתא בסוד ג״כ המוחין אח
עצמו. דז״א כתר בשם נקרא הוא

 כל של הכתרים. לכל תבין מזד, והנה
 שאינם ענינם, מה ודאו״א, דא״א, בחי׳:

 לבד, והתחברות התדבקות לסבת רק מכללם,
 מז״א, זד. כתר כשיסתלק כי ונמצא, הנ״ל. ע״ד

 ולמטה. מחכמר. זולתו כלל, כתר בלי ישאר
 יש מוחין. לו שאין אע״פ שר.קסן, נודע כי
 א״א כי שידעת, במה וד.טעם שלם. ראש לו

 ולמטה מחכמה נמנה הוא ז״א אן• כתר, הוא
 מחדש (לו) וגעשה טמנו, חוץ הוא הכתר ולכן
(א) ספירותיו. ט׳ גמר אחר

שאר על הכתר מעלת ענץ תבין, בזה גם

דקאי ,rונלע (א)
הגהה

ה של הכתרים שלקח אעתיה ״ jn נעשר, שמהם (רב״ן) ז r 
(פ״ג). כמש״ל

 מקומות ומראה הגד.ות
.np דנים מוחץ שער עיין ש)



ה׳ דרוש דעלם דרושי שער כ׳׳ה שער ז״א היכל ה׳ היכללח

 אינם דז״א, המוחין אפילו הנה כי הספירות,
 ומנה״י והמלבושין דיליה, ומוחין אורות רק

 הם כולם, האורות אפילו הכתר, אך תבונה.
 אינם דז״א, י״ס אורות כל כי ובודאי מתבונה.
 דתבונה. דת״ת אורות בפני לכלום׳ נחשבין

 החדשים הנה״י וגם דתבונה, הת״ת הנה כי וגם
 ניתנו כולם שלהם, האורות עם שהוגדלו שלה,

 אורות והם כמ״ש. מקיף בסוד ת״א, ברישא
 כי ונודע, מהתבונה. הם כולם וגדולים, רבים
 גדולה היא העליונה, שבספירה הקטן האור
 המדרגות, סיום עד ממנו, שלמטה מה מכל

 שאמר, ת) בשלח, בפרשת החיות דוגמת
 ומכ״ש כר. החיות שוקי ככולהו החיות שראשי

 דז״א כתר בודאי כי וגדולים, רבים שהם פה
ונוסף אלו, המוחין על מאד, קץ לאין גדול
 ג״כ (הם) דז״א, מוחין ד' שרושם כנ״ל, ע״ז

 זקיפות ובד' כריעות בד׳ כמ״ש שם, נרשמים
ע״ש. שבעמידה
 שליש רק אינו דז״א הכתר כי עתה, נמצא

 שלה, ור,אור הכלי דתבונה, דת״ת התחתון
 עליהם רבוץ דז״א, המוחין ע״ג כפוף שהוא
 כלפי ופניה זקופה, תבונה קומת וחצי כנ״ל.

 החדשים, שלה נה״י נמצא ג״כ, הז״א פני
פנים מצד ניתלין ולא ז״א, מאחורי תלוין
 הז״א) עם (פב״פ להיות כוונתם כי דז״א,
בו ולהביט בו, להסתכל ז״א פני בצד פניה
 החדשים, הנה״י והנה פב״פ. אליו להאיר בפניו

 ומכסים דז״א, העורף מאחורי נמשכים הם
 הלא כי מאחוריו, החזה כנגד עד שלו, עורף

 בז״א, מבפנים דאמא היסוד שמסתיים במקום
החיצונים דאמא נה״י מסתיימין הם שם

 שיעור החדשים, הנה״י שאלו שאע״פ החדשים,
 עכ״ז הפנימים, הראשונים הנה״י במו ארכם
 ולכן למעקם. ביושר המתפשט דומה אינו

 ביושר, בפנים נכנסו אשר הראשונים הנה״י
 נה״י אך כולם. ח״א ט״ס בכל מתפשטין הם

 נתלין והם שמתעקמים, החיצונים חדשים
 עד רק מגיעין אינן האחוריים, דרך דורדין

מהאחור. לבד החזה

 סוד הם החדשים, הנה׳י אלו כי ודע,
 בחי׳ כל כי קל״ב, באדרא הנז׳ דקדלי, חוורתי

 חוורא ורישא ז״א, בערך ורחמי לובן אמא,
 וחוורא דתבונח, ת״ת לבנונית הוא דגלגלתא,

 וער״ז החדשים. נה״י התפשטות הוא דקדלא,
 וד״ל. כו׳ דיליה חוורא רישא א) בא״א תבין
 רק הזרועות, רוחב בכל נמשך זה חוורא ואין
 החזה נגד עד עורף, אחורי דז״א, האמצעי בקו
 דיליה. בח״ג ולא לבד, דז״א דת״ת אמצעי בקו

 נפיק גולגלתא ומהאי א״א, על באד״ר וז״ש
 וזהו דז״א. לגלגלתא דנחית חוור, עיבר חד

 האי ע״י והנה דא׳׳א, דרישא מאחוריו ודאי
 מתכסין דינין, שהם דז״א, האחוריים חוורתי

 באותן נאחזין הקליפות ואין ז״א, חצי עד בהם
ולמעלה. שמחציו אחוריים של דייין

 נוקבא רחל, יצאה ולמטה, משם ואח״ב
 נאחזים, דינין אין שם וגם אב״א, אנפין, דזעיר
 שם עומדת לאה, ואמנם בע״ה. במקומו כמ״ש
 והוא, ולמעלה. מחציו ז׳׳א, עם באחור פנים

 שנים בי״ב המוחין נכנסין שתחלה ודאי ר,י
 דמלכות) (או״פ מכח ואז כנ״ל, הראשונים

 שנכנסו דתבונה, הראשונים שבנה״י המלכות
 לאה יצאת משם ז״א, בתוך המוחין עם

בע״ה. במקומו כמ״ש באחוריהן
 הנה״י ואלו הכתר, בבא הי״ג, ובשנת

 ביניהן, לאה ונמצא לאה, אל כיסו החדשים
 מן מכוסה לאה ונמצאת דז׳׳א, גופא ובין

 החדשים דנה״י חוורתי ההוא ע״י החיצונים,
 עלמא לאה שנקרא הטעם וזהו החיצונים,
 שכבר ברחל, משא״כ זה. והבן דאתכסיא,

 עלמא מגולה, ונשארה חוורתא, ההוא נסתיים
 אב״א. להיות הוכרחה ע״כ אשר דאתגליא,

במקומו. כמ״ש
 אחוריים דיני ממתיק החוורתי, אותו והנה

 והחוורחי דז״א, באחור פניה העומדת דלאה,
 וגם וממתיקם. שלה, האחוריים מכסה הנ״ל
 היותה יען באדרא, לאה נזכרה לא זו לסבה

בעז״ה. כמ״ש דרחל, בכתר ונכללת סתומה,
דשערי קוצי חד ההוא נמשך ואח׳׳כ

ת הו ת ומראה הג מו מקו
ס״ה. א״א שער עיין א) רס׳׳ם. אווז ת)
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ד ולא אחוריו׳ דרד דז״א מרישא י  ,הפנים י
 באחוריים, נמשד בהיותו כי וגם לכסותו, שלא

 כנזכר דקדלי, תוורא ההוא ומכסים מעלים
 נלמד מזה א״א, לגבי שנאמר אע״ם באדרא.

לז״א.
א׳ גוף אימ ח״א, הכתר כי נמצא, וא״כ

מק  שנכנס דצלם, צ׳ הראשונים הנה״י עם ד
 גמ« הוא אמנם אנפץ. זעיר תוך מוחין בסוד
 תלוין שהם חדשים הנד,״י אלו עם הדבוק אחד

 עם יותר דבוק הוא אמנם כנ״ל. החזר, מאחורי
 תלויז החדשים הנה״י הרי כי הפנימים, הנה״י

ח וחרדת מאחורי הצדדים מן ב  ודבוק ר
 כנ״ל, הראשונים בנד,״י שד.ם ממש המוחץ על

בנתייג^ מססיקין החדשים הנה״י ואץ
 4דז״ז אמצעי קו כי במ״א, מ״ש תבין ובזה

 ח״א ודעת כתר דורדין למסד» לפעמים יורד
 במקומם. שלו החו״ב קדן ב׳ ונשארין למטר»

 המחובר זה אמצעי קו שירד Hזר אפשר Tוא
שאת לגוף,  אד במקומן. האחרים קוין ב׳ וי

 דבוק א׳ גוף איננו הכתר גוף כי בפרש, יובן
 כפי ולירד לעלות יכול והוא ח״א, המוחץ עם

 קדם ב׳ עמהם דעלו שירדו בלתי רצונו.
ח־ האחרים.  תלדה היא זו. ועליה זו, ירידה וי

 או ז״א, מאחורי החדשים נה״י תTיר כפי
זד- pm עלייתן

בחי׳ שהיא 1̂הי״ שנת ענץ תבין
 הודת היה הזד» הכתר אלו כי הכתר, תTיר

 היה לא ין,mהמ של הראשונים בנה״י ב) נאחז
 המוחין, בירידת תיכף כי לירידתו, זמן צריו
 שצריך כיץ אמנם עליהננ מונח הכתר ישאר

ח החדשים, הנה״י להוסיף  על הת״ת ולרב
 עד ולהתפשט החדשים, הנה״י ולירד ץ,mהם

^ צריו 4דז״ז מאחודיים החזה הי״ג. שנת ז
^ 'האי מסיום וזעה רז P הנעשים הוו

מפם ז»זר״ עד המגיעין החדשי* הנזדי  מ
א) רחל, של כתר נעשה  מכנגד המתחלת (
שבת היא שת הנסתרת לאה לכן התזת  נח
 מלכים ב׳ 0״ץ זה. pm ממש, דרחל לכתר

 הנה״י־ אלו הנה כי א׳, בכתר שמשתמשין
 שהגדילו דתבונה ת״ת של מהכלי החדשים,

 ת״ת ע״ש נקרא מלם וא״כ ט״ל, נעשה
ת כתר נעשה מראשיתו mm דתבונת ד  ל

 שמשתמשץ מלכים ב׳ ור!ם לרחל. כתר ומסופו
 אינה שרחל שאמרנו, זה מ ודע, אחד. בכתר

 בההתה עתה זהו החוורתי, סיום רק לוקחת
ת אל שור, ותד,יד, שתגדל אחר כי באחוריו.  ד

 mש אחד בכתר פב״פ אלץ mש תד.יד, ג״כ אז
ת ונמצא לשנץ,ן. ת « כי ע א שכתר כ  אינו ד

^. מתבונד, רק משלו,  הוא דרחל, כתר כן ל
 לי כתר נעשה אמא מ שלת ולא התבתה, מן

ת היטת וד.בן ול

ששי דתש ,

 מנד,״י שנעשית דצלם, צ׳ נבאר ועתה ג)
 וועה הב׳. שר,יא הג׳, דתבתה הראשתים

ת ץmהם שר,ם האורות ד  בתוכם, מתלבשין ד
 ולכן לו, וטפל ניותmד,ר אחר נגרר וד,לבוש

א לגוף ומתייחס נחשב הכל  אל ולא הד
 הראשץ מטבעו מסתלק ור,לבוש התבונת

ת של .Tשד, א טבע תעשה תבונ  עצמו, הד
mעצם תקרא ממש, דז״א גופא לד,ץת וזרץ 

 אחר מתנהג הגוף מ מבשרו, ובשר מעצמו
מ בתוכם. אשר החחניות  הם דז״א הי׳׳ס ל

״ל׳ ראשית הנקרא ולמטת מחכמה נחשכץ  ט
 אלא ולמטת החסד p לא וגם הכתר, מן ולא

 הז׳׳א כגוף נחשב הכל כי למטה, מד,חכמד.
ען נה״י, חג״ת חב״ד וד,ם עצמו, ד). הכלל m וז

הגהה
)X( ,תבונה נה*י ממלטת היתנאת לאה דוגמת שת אשד מהסלטת שהוא ונל׳׳ה

שתית חפנימים הרא

מקומות ומראה הגהות
ה עד מכאן ג) (ודו). הגאהז מהודו! ג׳א ג) vn הוא המוהץ אלו ט ודע ד ta ב חלק** p 

ד. פרק הנסירה ושער ה׳ ר פ״א דצלם מוחץ שער עיין ד) קמ״ז. אונו עד קי״ב אות
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דז׳א, הגדלות בסוד לך מ״ש תבין, ובזה
 ו״ק היו בתהלה כי האלו, המוחין כניסת ע״י

 דנה״י ג״ס ע״י והוא ט״ס, ונעשו ונגדלו לבד,
 ולולי ט״ס. ונעשה לתוכו, שנכנסו אמא

 איך מבשרו, ובשר עצמו, ז״א מגוף שנחשבין
 אמא, בשר עתה שאינם אחר אמנם ע״י, יגדל
 הגדלה הז״א נגדל לכן לבדו, ז״א בשר אלא

 עם מתערב תבונה, דנצח פ״א כי ממשית,
 ופרק דז״א. חכמה ונעשה דז״א, דחסד ב״פ

 ופ״א דחסד, פ״ת עם מתערב ה) דנצח, אמצעי
 דנצח ופ״ת דז״א. חסד ונעשית ז״א, דנצח
 ז״א, דנצח תחתונים ב״פ עם מתחבר אמא,

 אחרות, ספירות בב׳ וכעד״ז דז״א. נצח ונעשה
ממש. שלו גמורות ט״ס בן שנעשה עד

 בכל מתפשטין הם המוחין אלו כי ונמצא,
 לבושי א׳, לבושין: ב׳ להם ויש דז״א, ט״ס
 אשר דז״א. מגופא לבושין וב', דתבונה. נה״י

 היותן ונמצא דתבונה. נה״י מתלבשים בתוכם
 אינן המוחין עיקר ועכ״ז (א) לבוש. תוך לבוש

 המוחין שאר כי דז״א, שבחב״ד אותן רק
 ממש, מיחין אינם קוין, דרך המתפשטין

בע״ה. במקומו זה ונתבאר

 מזווג נמשכין החו״ב, המוחין אלו כי ודע,
 ראשם מן דאו״א, עצמן המוחין מן או״א,
 שהם הדעת, טפות ב׳ אמנם דאו״א. דהר׳ב
 דגופא בר׳ק המתפשטין החו״ג מן נמשכו חי״ג,

 ומהראוי דאו״א. עצמו הדעת מן ולא דאו״א,
 שיהיה בז״א, הזה הדעת יכנס שכאשר היה,

 מוחין, בסוד בראשו ישארו שחו״ב הנ״ל, באופן
 ולא למטה, דז״א בו״ק בגופו יתפשט והדעת

 כך לא אמנם מחר־ג. מקובץ דעת בראשו יהיה
 מקובץ דעת, מהם נעשה תחלה אמנם היה,

גם מתפשטיו ואח״כ מחו״ג׳ ממש, בראשו

 ב׳ שהם ה/ דעות אל כי a ובדרוש בדק.
ע״ש. היטב זה ענין יתבאר דז״א, דעות

 לעיל, נתבאר הנה כי הוא, הדבר וטעם
 דתבונר^ ת״ת תחתון שליש הוא שבו, שהכתר

 אור והוא עצמו, דתבונה שבו אור עם הכלי
 בערד קטן דכתר, גופא כי כנ״ל, מאד גדול

 כה היה ולכן כנ״ל. בתוכו אשר ראורות
 קו דרך דז״א הדעת את לעלות ההם, באורות
 בראשו, ה) מוחין ולעשות כתר, דוגמת אמצעי
בראשם. שהוא דאו״א מוח הדעת דוגמת

 הנכנסים המוחין אלו כל כי דע, והנה
 חוזרין הם כולן דצלם, צ׳ שהוא ז״א, תוך

 כן כי חוזר, אור בסוד למעלה ממטה לעלות
 שיהיה הוא מוכרח יורד, ישר שאור בכ״מ, הוא

 נמצא זה. והבן המקומות בכל חוזר, אור ו“י
 חו״ב, שהם ושמאל, ימין דקו במוחין גם (כי)

 ממטה ומתפשטין למעלה, ממטה חוזר אור יש
 באור רק עתה שלנו דרוש אין אמנם למעלה,

 המים סוד הוא כי לבדו, הדעת של חוזר
א׳. בדרוש כנ״ל האילן, המגדילין

 בגופא ה״ח התפשטות דרך נבאר ותחלה
 כמו כי א׳, ויום שנים בי״ג והגדלתו דז״א,

 כל כניסת ענין ג׳, בדרוש לעיל שביארנו
 עתה כן אחד, ויום שנה י״ג עד עצמן המוחין

 וחזרתן לבדן, החסדים התפשטות לבאר צריך
 אחד ויום שנים י״ג המשך בזמן למעלה, ממטה
 ג׳, בדרוש הנ״ל אל קרוב זהו והנה הנ׳׳ל.
המוחין, כל בכניסת א׳, ויום שנים הי״ג בזמן

 הגדלת עיקר כי נת״ל, כבר כי והענין,
 המתפשטין הדעת של החסדים ע״י הוא ז״א,
 עד אותו, מגדילין אינם הם והנה דז״א. בו״ק

 בשליש במקומה, דתבונה יסוד עטרת שיכנס
 ומתגלין, משם יוצאין ואז ז״א, דת״ת העליון

החסדים אלו כי ונמצא איתו. מגדילין ואז

ה ה ג ה
 אמרנו וכאן דז״א. חכמה ונעשין ז״א, דחסד לעיל הרי כי צ״ע, חיים, ונלע״ד (א)

ו) לזה. לבוש שזה ב״פ עם אמא דנצח פ״א שמתערבים אמרנו

ת הו ת ומראה הג מו מקו
ייז. כלל נ׳ פרק לעיל ז) ג׳. פרק (ה״ו). אמא דנצה מוסיף נ׳א ה)
(דרו). ממש מוח נ״א ח) עיים פרסי ושער פיא. המוחין שער עיין ו)
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 ף המשד עד התבונה״ מעטרת מלצאת נתעכבו
מד, אחר אחד, ויום שנים  היניקה, שנים וב׳ עי

 דתבונד^ תה״י הסרקין נכנסים היו אז עד בי
 ועוד ח״ג״ כחב״ד ספי׳ ר שהם מסעוו^ ר תסעו
א) א׳, דום שנים ר הרי ת׳׳ת״ שליש  שד״תחילו (

ת ולא ת״א, ברישא ליכנם ההסדים מ  לעמוד נג
 סוף עד Jלהתגלוו התחילו משם אשר במקומם.

 הפעוטות דין לכן כנ״ל. אחד ויום שנים הז׳
 במטלסלין, מקח דמקחן א׳, דום שנים ר מבן

 מתחילים שאז החסדים״ שד,ם הדעת״ סוד שהוא
 כי םטלטלין, הנקרא בו״ק, ולהתפשט לצאת

 הקרקע ע״ג והצירוף ההיקף העושין הם אלו
 מטלטלץ, שהם ובדק רחל. המלכות שהיא

ס בדים״ להתפשט הדעת מתחיל  מקח מקחן ל
 (למדי) למטד, דעת בו יש כבר כי במטלטלין׳

 בו אמ קרקע׳ לענין או המטלטלין. אל שנוגע
דין כי עדיין״ דעת  בקרקע״ הדעת נתפשט לא ע

 במלכות״ הדעת וכשיתפשם המלכות. שהיא
 כמ״ש בקרקעות מוכר אז הקרקע״ שדייא

 סברד, יש נוחלין, יקו בפרק ואמנם במקומו.
 ט׳. או ח׳ כבר רק קיים״ הפעוטות מקח שאץ

 דיניקה שנים ב׳ גם מונה שהוא לפי והטעם
א׳. דום ט׳ הם ורירי הנ״ל״ הז׳ עם

 נתגלו כבר הנ״ל, שנים ט׳ אחר ודינדי
w המגולין״ החסדים w וחסדי דת״ת״ חסד ב״ש 

 ביאת לכן האמיתי״ במקומן ונתפשטו כנ״ל, ״ה1
 אמנם ביאה, ביאתו אחר ושט שנים ט׳ בן

 שיחזרו אחר עד רק ,Tלדיול ראד אינו עדיין
 דגדילו, דימוחין, עד החוזר אור בסוד לעלות

ד כחב״ד, ד״ם שדים  והרי אחרים, שנים ב
שלמו  המוחין נגדלו וכבר א׳, ויום שנים י״ג נ

מי הוא ואז שלו,  קודם משא״כ לדיוליד, ר
 שנים ם׳ בן יTכשה 4העיקרינ המוחין הגדלת

am ,ראד ואינו ביאדי, ביאתו אז כי אחד 
די לא אם ״Tלדיול מקרד^ ז

ץ איו טעם, ונבאר די זו, הגדלד! ענ  נ
ר דומדי אינו כי והענץ, המגולין, החסדים מ  ה
ס הסגולדי, לאור המכוסדי  המגיליום החסדים ל

 י«^3 עטרת תוך סתומים מכדיץתם כפול, אורם
 נכפלים שנתגלו, החסדים אלו כי עתה, נמצא
 בתחלד^ סחוסים שדיץ ממדי כפליים אורם

 ושליש ב״ח עד חתר אור דדך עלו וכאשר
ם גם אשר המכוסים״  אלא כפליים, הוא מר
 אורם״ מחצית רק ניכר אינו סתומים״ שלדרותן

 עד המגולים החסדים אלו אורות בעלות הנד,
 אותן. ומגדילץ כח בהם מוסיפין הנד. שם,
 טבע בסי בהם, שהיד. האור כפל מתגלה וע״י

^. מד. כחו, ולגלות האילן, לוזגדיל המים  ש
 אלו כל בי ונמצא הפועל. אל לד.וציא בכח,

ר ע״י כולם המנולים, בץ הסתוסים בין  מ
 ונכפלו ואורם״ כחם בהם ונתראה נתגלד.״ החוזר

ם ^יי  ענץ ואמנם בתחלונ בהם שהיר. ממה כ
 קצת ודלגתי ג׳״ בדרוש נת״ל כפליים״ כפילתן
בקיצור. סד. ואכתבנו מהענץ.

 ף ונעשה לב׳, נכפל שבחסד החסד הנד.
 Jלדעו וא׳ לחכמה׳ וב׳ לעצמו, ג׳ שלישים,

ס  ג׳ שלישיע ר נעשה שבגבורה, חסד ו
Jלדעו וא׳ לבינה, ב׳ לעצמו,

א בכחב״ד למד, שאלנו, הנ״ל ובדרוש ״  ד
 א׳ כל דז״א ט) ובודק ב־׳ש, רק א׳ בכל אץ

 תירוץ וזד, א׳, תיחץ ותירצנו שלישיות ג׳
 אמנם בנדע, ספירה אינה הדעת הנה כי אחר,
ס בץ ומכריע המזווג היסוד, בחי׳ הוא ד  ח

 היפני חציו לחצאץ, נחלק הדעת כי תמצא
 עסרד. השמאלי, וחציו חכמד,. מצד דחסד, עטרה

ת מצד דגבורד,״  ג׳ יש כאלו עתד״ והרי הבינ
בבינה. וג׳ בחכמת שלישים

 שבת״ת החסד זה כי הכפל, ענץ תשלים
 לכתר וב׳ לעצמו, ג׳ שלישים, לד נכפל הוא גם

א, לד נכפל דנצח וחסד נוקבא. לכתר וא׳ ד

הגהה
א) ח, ( ״ ל ת ד ונטעו שצ״ל נ ת ח״ג חב״ד שד.ם מסעו ״ שנים ד הרי ת״ת, שליש ועוד נ

אחד. ויום

ת חו ה הנ א סר ת ו מו קו  ס
א ם) מזדג ד (ה״ת ובדק ו



ב מ

^ דנוקבא לחכמה וג׳ לעצמו, ג׳ שלישים, ״  ח
א מודע דז״א, נצח נגד שהוא p שלו. גפ׳ i 
 לבינה וג׳ לעצמו, ג׳ לד, נכפל ההוד, חסד

דז״א. דהוד פ״א נגד שהוא דנוקבא,
דק״ע, שלח בם׳ מ״ש נתבאר, עתה והרי

 הדעת התפשטות כי וכר, סטרין בר אתי דעת
 הנ״ל, ע״ד בגופו הה״ח התפשטות הוא בז״א,
זה. והבן

הת״ת, דחסד תחתון משליש כי ובמ״ש,
 ז״א, לכתר עלה א' ושליש שלישים, לב׳ נכפל

 והיה פסוק, תבין ובזה נוקבא. לכתר א׳ ושליש
 כי לילה׳ ולא יום לא לה׳ יודע הוא אחד יום

 יום חהו א׳, משליש נעשו שניהם זו״ן, כתר
 ולא יום. הנקרא לבדו, הז״א מן לא ואינו א׳,
 שניהם של רק לילו^ הנקרא לבדה, הנוקבא מן

 מלכים ב׳ וז״ם לילה. ולא יום לא חהו יחד.
 זה בבחי׳ לשניהן, שוד■ א׳, בכתר משתמשין

 נעוץ וז״ס כנ״ל. לב׳, הנחלק תחתון, השליש
 א׳ ממקום ומלכות כתר כי בתחלתן, סופן

חצובים.
 אנו אין למה הטעם, כן גם תבין ובזד■

 רק נשלם לא יען י״ס, במנין הכתר מזכירין
 מדרושים כנ״ל המוחין. וכל ט״ם, כל גמר אחר

 דנוק׳ כתר נשלם שגם עד נשלם ולא שעברו,
 מחכמה ט״ס, תמיד מונין אנו ע״כ ג״כ, דז׳׳א

 לא מזכירין אנו ואין הדעת, עם היסוד, עד
 (נ״א כאחד נעשו שניהן כי מלכות, ולא כתר,
הכל. אחר פ״א)

למעלה ששאלנו אחת שאלה עתה ונבאר

 כבו שמ״ח שס, שנתבאר אחר כי ג׳, בדרוקו
 דצלם בצ׳ פחזץ, של בסיס מתפשטין היו

 ירידת ענין מד■ א״כ ז״א, תוך כניסתן קודם
 דוע שנים ט׳ אחר דז״א, יסוד אל החסדים

 שכבר הוא שבך ודאי כי ודוענין, קודם. ולא א׳
 אותו ובדומם שלו, בסרק א׳ כל מתפשטין הם

 ואחר ומ׳׳ש לו. הראוי החסד עמו נכנם פרק,
 עד כי הוא, הענין ומגדילין, מתפשטין כך

 אשר הם׳, בשנת במקומו דז״א הדעת שיכנס
 ענפיו. שהם המתפשטים הה״ח לכל שורש הוא

 פעולת. שום לעשות החסדים באלו כה אין י)
 דעת הכנסת ואחר מאירין. ואינם הגדלה, או

 להגדיל כח בהם יש אז שרשם, שהוא במקומו,
 התפשטותן מזכירין אנו ולכן פעולתן, ולהראות

זה. והבן קודם, ולא שנים, ם׳ אחר
 של הנ״ל, בחי׳ כל שנעשו אחר וד.נה

 ג״ר נשלמו שנכנסו, התחתונים כ) ה״ח הגדלת
 המוחיו לקבל הראוים הכלים בבחי׳ דז״א,

 ת״ת חצי דז״א, הכתר והיה ונתקנו. בתוכם,
 בימי חב״ד, נעשה ממנו אשר דא״א, תחתון

 במקומו. כמבואר העיבור, ובימי (א) היניקה,
 דא״ת התחתון ת״ת חצי זה נתעלה עתד■ הנה

 לבד כתר בחי׳ ונעשו חב״ד, בחי׳ אז היו שהם
 דת״ת חסד ב״ש עלו הכתר, בזה ושום לז״א,
 מדיו״ק ואח״כ להגדילו. בכתר שעלו הנ״ל,
 לר וד!יו נתפשטו היניקה, בעת לו שהיה דז״א
 נשלמר וד,רי החסדית הגדלת ע״י כנ״ל, לט״ם

 המוחיך נמסו בתוכם ואח״כ דז״א. י״ס
(א) דצלם. צ׳ שהם הנ״ל העליונים

ה ה ג ה
 נעשת הנ״ל׳ הת״ת מד,ארת אשר דא״א, תחתון כי אמר, כאן דהרי שצ״ע, נל״ח, (א)
 שלת דיגיקד■ או דעיבור, ומוחין ראשו, בחי׳ בעיבור, בהיותו דז״א הכלים שהם הראש בחי׳

דכתר הכלי עתדי ונעשה נתעלד!, זה כל ועתה ת״ת חצי כנגד היה אשר ביניקה, ובהיותו

ש מ ש ה
 מבוא■ בספר זעזכר שמועות, ג׳ והם וכר) והם אבא הולדת שער ט״ז בשער נ״ב, (א)

 מהרח״ר תי׳ ע״ש פ״ו, א׳ חלק ה׳ שער שערים (ובסוף ז׳, ופרק ה׳ פרק אנפין העיר ואמא
ז״ל. כ״ט משער ט׳ פרק ובסוף י״ז משער א׳ פרק

ת הו סל,ומות ומראה הג
(ה״ו). החסדים נ״א כ) ט״ז. כלל החו׳ג כללי לעיל עיין י)
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ן בארנו לעיל מ) והנה ק «י  איד K״n ד
 ט״ם ע״י המוחין. כניסת אחר ס״ם, נעשו
 אלו ע״י הנה כי ב׳, סי* תהו דתבונר- דנה״י

 אילנא שהוא האילן המנדלין החסדים
 לבד ג״כ. זה באוסן הגדלתו היתד. דחיי.

 שנכפלץ בעצמן והמוחין החסדים של מד.גדלת
 אין כי כנודע דז״א. גופא הגדילו גם כנ״ל,
 (עצמן) הן נעשין האילן, בשרשי הנכנסין המים

 ימין בקו כי האילן. מגדילין הם רק האילן, גוף
 רק היניקר» בעת תחלה בו היו לא דז״א
 דחסד עלאין וב״פ דם. שהם ונצח, חסד ב״ס,

 כלי ונעשח כנ״ל, ג״ם ונעשר. מים, ע״י הוגדלו
 דחסד, תחתון ושליש חכמה. מוח בו לקבל א׳

 ונעשו המים, ע״י הוגדלו דנצח, «לימ ושליש
 ע״י גדלו ג״כ דגצח תתאין וב״פ דחסד. ג״פ

ר על וכן בנצוד ג״פ ונעשו מים.  בקו זה די
ואמצעי. שמאל

ז דרוש

ח״א, צלם בענין אחר אופן מצאתי ס)
 עלאר» באמא יש בחי׳ ב׳ הנה כי עניינו. חהו

 נחלקת התבונה זו וגם ותבונר,. בינה, והם:
בז״א. צלם הנעשית היא שלר» והשנייה לב׳,

 א׳ פרצוף שניהן הנ״ל, התבונה הצאי ב׳ אך
 שהם ^יונר« ובינה התבונה במו ולא לבד,

 אלא יהד, נכללמ הם גם ולפעמים פרצופת^ ב׳
 עולה התבונד״ לפעמים כי בחי׳: בב׳ שהוא

ה ולפעמים עמה. שם ונכללת לבינה, עד  בינ
 עמז^ ונכללת התבוגד- מקום עד יורדת

בבחי׳ היר. דז״א, דמוחץ הב׳ זה ועיבור
 ונכללת תבתר» למקום ביגר. ירדה כי הב׳, זו

 ילדה ואזדב החכמה עם הזווג .Tה ושם עמה
ה במקומה האלו המוחין צלם את תבונה ס מ  ל

ה צלם שם תקרא מגולין, המוחץ שם והיו ד  א
^ון בחצי שיתלבשו קודם  עצמה תבונה ע
ה שהיא  נה״י עתה והנה כנ״ל. תחתונה תבונ

ה ראש על הם דתבתה  דצלה ם בחי׳ ד
 נה״י נכנסים כי והוא דצלה ל ב׳, בחי׳

ה דתבונה ת ה תבתה הנקרא עלי תונ  תח
ה בראש תכנסים ^. ד מ. בהיותו לו ש  ק

 קרומץ בחי׳ נעשה הוא ראש, אותו ועתה
 נה״י נכנסים האלו, הקחמות ובתור המוחין.
ה מוחץ נכנסים הנה״י ובתור דתבונה,  דגדלו

 ע) דתבתה נה״י נתלבשו לא עדיין כי באופן
שתיה המוחץ שד.ם הקרומץ, תוץ רק עתר.,  הרא

 נגדלר עתה כי והוא דצלה צ׳ ג׳, בהי׳
ק א ד דחג״ת העליונים וה«*קים עצמו, דד

הגהה
 נעשץ עצמן אלו כי נתבאר, במ״א ור,רי שלו.
ה עתר. של מוחץ ג׳ אל וקתמים, כלים  דגדלו

 ואיד לט״ס. והת(מזםותן דדק מגזלות ולא ל)
ה לבדו לכתר עלו הם ״  הרי כי צ״ע, גם ת

א הכתר כי נתבאר, לעיל ה מצד כולו דד  תבונ
ה אומר יאיר וכלי׳ אור  מכלים הכתר כי פ

 הב׳, צ״ע לזר, אד נ) שלו. דחב״ד ראשונים
 צלם יש ויניקה בקטנות גם כי לומר אפשר

ה דחיצתץת ת  מצדה ומוחץ כתר לו ויש תב
א נמשכו הבחי׳ ואותן ד ת בחצי ל ד התחתון ו

 דת״וג תחתץ (חצי הכתר היה אז וגם דא״א,
ה התבונה מצד כולם חב״ד ג״ר גם דא״א) ד  לב

ס כי ק רק נזכר לא ל  משלו. שזס לבד, ד
לו ונמצא בכתר, זה כל עלו בגדלות ועתה  כו

 נגדלו, עצמן שלו מהדק •p ואחר מתבונר..
ה בינה חכמר. המוחץ ונעשו ע ס, מגדלות ד צ  ע

 של כלים גם תו»ןה פי עצמן. שלו ומד.דק
תה של היו מוחץ תב  של כלים ועתה ה

ה שכולו לבד, הכתר זולת שלו, הם ^  אף> מ
הכלי.

ח חו ח חב מרוו ה ו מו מקו
א׳. פרק הצלם שער עיץ ג) לס״ס בהתפשטותם דדק ומהנדלויז נ׳א ל)

בסלם ס״ו דף באדדיז עיין )0 (כה״*). הם
 וש.Tם עוד ושער וז׳ ף ס״א דצלם מוחץ שער עיין מ)
(ודה עהה עד מוסיף נ״א ע) וזי׳. א׳ מרק הגסידה
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 בדרוש כנזכר אליו, ממש גולגלתא נעשה שלו,
 והלבישה ונגדלת, נעשית גלגלתא וזו העבר.

 דתבונה, נה״י בתוכם אשר הראשונים, הקרומים
 לא עדיין כי דצלם. צ וזהו המוחין, ובתוכן

 לקדומות, מחח גלגלתא ולא קרומות, רק היה
דצלם, צ׳ שהיא הג׳, זו בבחי׳ עתה לכן

 היא לקרומות, מבחוץ ממש גולגלתא שנעשית
 ז״א, תוך תבונה ממש שנכנסה שכתב מה

 עדיין אז כי והטעם, דצלם. ל ב׳ בבחי׳ משא״כ
 אשר הקרומות, תוך רק הבינה נתלבשה לא
 מצד לו שהיו דיניקה, ומוחין ראש תחלה היו
בדרושים. כנ״ל דא״א, ת״ת חצי

 א', ויום שנים הי״ג אחר כי עתה, ונבאר
 דאמא, המוחין שהם דצלם, צ׳ בו נכנסו שכבר
 תחלה נבאר ולכן אבא. צלם חסרים ועדיין
 שהם האלו, הצלמים עניו הנה הם. מה עניינם
 מזריע אבא כי או״א, מזווג נעשין שלו, המוחין

 דאו״א, ההם טפות הב׳ ואז אודם. ואמא לובן,
 שלם א׳ פרצוף ונעשו אמא, ביסוד מצטיירין

 מן יותר מאד, דק רוחני שהוא רק בי״ם,
 שנפש כמו כי הז״א. נשמת ונקרא הז״א,

 באדם נכנסת אינה התחתון, אדם של רוחניות
 אינן המוחין אלו כן א׳, ויום שנים י״ג עד

שנים. י״ג עד בז״א נכנסים
 בנה״י דז״א המוחין התלבשות וטעם

 אירית הם המוחין אלו יען כי היא, דתבונה
 בזווגם, ארא שממשיבין טיפות הם כי גדולים,

 הוא גם יא״א א״א. שהוא מהם, שלמעלה ממה
 מדרגה למעלה, יותר עד וכן מעתיק. ממשיך
 אם כי לקבלם, בז״א כח ואין ממדרגה, לפנים

 ואחר כנ״ל. דתבונה בנה״י התלבשם אחר
 כך אחר והלואי צלם, הנקרא בחי׳ ג׳ עשות
 ג' נעשה סבות, לב׳ כי באופן, לקבלם. שיוכל

 עושה שבקדושה דבר שכל לפי א׳ צלם: בחי׳
 הב׳, כנ״ל. שעובר במקום רשימו ומניח רושם,

 אחר האלו, אורות לקבל ז״א שיוכל הלואי כי
 כנ״ל. דצלם אותיות ג׳ שהם הנ״ל, המעטות ג׳

כמעלת צ׳, שהוא האחרון מעלת שאין ובודאי

 וז״א מכולם. העליונה ם כמעלת ל, ומעלת ל.
 נקרא מועטת, הארה אם כי לקבל יוכל לא
 ג׳ הקדמת תשכח ואל זה, וזכור דצלם, צ׳

ופנימי. אמצעי, חיצון, :דתבונד, נה״־י בחי׳
 אלו מוחין להיות כי ראשון, לענין ונחזור

 ואודם, לובן שהם כנ״ל, או״א זווג מטיפת
 אבא. מצד א׳ מוחין: מיני ב׳ שיעשו מוכרח

 מג׳ כלול משניהן, אחד וכל אמא. מצד וא׳
 ברישא לכנוס וכשהוצרכו חב״ד. שהם מוחין
 אבא, דמצד מוחין נכנסין אז בגדלות, דז״א

 צלם בחי׳ ויתגלו פ) שלו, נהי׳י תוך ויתלבשו
בדרושים. כנ״ל פרטיו, ג׳ בכל אחד,

ח דרוש

 בארנו זה מדרוש וקצת הצלם, דרוש צ)
 המוחין כי ידעת, כבר והענין, כהנים. בברכת

 לובן, מזריע אבא כי או״א, מזווג הם דז״א
 רחם בציור מצטיירין שניהן ואז אודם. ואמא

 אחד פרצוף נעשה אשה, ברחם ושם האשה.
 הז׳׳א, מן יותר מאד, רוחני שהוא רק בי״ס,
 האדם, שנשמת כמו כי הז״א. של נשמה ונקרא
 הז״א נשמת כן שנים, י״ג עד בו נכנסת אינה

 י״ג עד בו נכנסים אינן שלו המוחין שהוא
שנים.

 אל ומוחין חיות יש כי בארנו, וכבר
 ביניקה, הן בעיבור, הן זמנים. ג׳ בכל הקטן

 מוחין בסוד זה ובארנו מוחין. בבחינת הן
 ג׳ יש וספירה ספירה בכל הלא כי דקטנות,

 ובתוך ופנימי. ואמצעי. חיצון, :לבושים בחי׳
 מתחלק הוא וגם רוחני, אור יש אלו, יבושים

להאריך. ואין נר״ן. חלקים: יג׳
 בלבוש נתלבשו העיבור, של המוחין והנה

 מבחי׳ כ״א והנה דתבונה. נה׳יי של החיצון
 יסוד הוד בנצח מתלבשין שהיו המוחין אלו ג׳

 ואינו תבונה, של פנימי אור מסתלק תבונה,
 המוחין ואלו לבדו. הלבוש רק שם נשאר

ק) וז״ש או״פ. בחינת בו נעשין המתלבשין,

מקומות ומראה הגהות
 ה׳ שער מבו׳יש עיין צ) (כת״י) ויתגלו דאמא שלה נה״י תוך דאמא ומוחין מוסיף נ״א ס)
ס׳׳ג: ברכות ק) פי״ג. ת״א בנה״י דאבא נהיי נכנסץ כי יחד מתחברין ואח״כ
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rtt מי אלא מתקיימת תתודה ו שמסית נ מ » 
 צמר»9 ממיתת והיא מי, נקרא התנוגר• י9
שאי ואין שר«0ונ יותה שנסתלק  שוס בה נ

 המתלבשים המוהיו אותן אלא בלבושיר» היות
jn הנקרא ז״א, ל*ויד וזה אה״ס m

 אבא ממת בהי׳ הם מוהץ, מג׳ בהי׳ ובל
 נתלבשה ואה׳׳ב אסא, במעי ומצמיירץ 4ז0בא

בז״א. ונכנסים בנה״י.
או״א, ממסת כלולץ אלו מוחין היות אמנם

מ הב״ד, מוחין בו יש מהם א׳ וכל  בהי׳ בבל ל
ט בי בסולים, והם מוחין, ג׳ יש מאלו  ב׳ ו

ר) מאימא, ואחד מאבא, א׳ מווזץ:
שרמין ואמנם  מתלבשין הם בז״א, לכנוס כ

 מתלבשין דאבא מוחין כיצד נה״י. בסוד תחלה
 דאימא. בגה״י דאמא ומוחק דאבא. בנה״י
 דאבא, נה״י נמשכק כי ביחד. מתחברק וזמז״ב
 תוד דאמא נח״י נכנסים ואח״ב דאמא. בנה״י

ז״א.
ז״א, דגדלות המוחין בבחי׳ עתה ונדבר

 כי ונודע כהנים, בברכת ועיין ^1שני הי״ג
 כשנכלל ביסוד, ש) למעלה היה ז״א עיבור
 אחד. מרצוף נעשה ושם ביחד, ותבונה בינה

 שם זה. הפרצוף כללות כל אל הראוי וביסוד
 התבונה שתהיה בזמן כי ד׳א. של העיבור היד,
ד ב ת מן נפרדת י  תבונה של יסוד אז הבינ

 תבונה של הפרצוף של כללות כל כי למסד״
 וכשנצטרפו עילאד- בינד. של נה״י היא דילה,
 מאד, גבוד. אז שלה היסוד יד,יה ותבונד״ בינד,

 תבונר,. פר, תחלה שד,יר, ממקום ומקומד,
 יחד בד,יותה היד, ז״א, את בינר, וכשילדד,

 המוחק וסוד ז״א, ויצא תבונד״ עם שלם, פרצוף
 ונשארו אמא, יסוד מפי יצאו שלו, דגדלות

 בראשי דילד» נד,״י שו!ם שלד״ ברכיה בין חלוק
 לדדות צריכה העיבור אחר שלח. עילאין פרקק
 לרדליכה צריכד, והיא אפרוחים, על אמא רובצת

 כדי שלד״ בנר,״י ז״א של המוחק את ת)
 לקבלם יוכל לא ז״א כי ז״זב בראש לדוכנם
שלכד אורד״ לד,מעיט כדי התלבשוו^ בלתי

 תוו אלו המוחין עילאה אמא להלביש הוצרכה
ז״א. בראש כן• אחר ולד,כניםן שלד״ נה״י

 מתפרשת לא ע^ווה דאמא עת,T וכפר
 להשקות מעדן קצא ונר,ר בסוד מאבא, לעלמין

סו ואם פסיק, ולא תדיר, הגן את מ  שלה נד,״י י
 שהיסוד אחר פי אדא, זתג יתבטלו ז״א, תון•

 להזדווג תוכל דייאד דדא׳ ברישא סתום שלד,
 למציאותה חוזרת עוזצה, היא מר. לכן אבא עם

 פינה שהם חלקים, לב׳ תחלקת הראשון.
ותבונר״

די והנה  מהם נעשר, עילזט•., אימא של נו
 נעשר. עילאה אמא ומחצי כולד״ תבונר. פרצוף
 באותו ואז בינד״ ונקרא עליון, אחד פרצוף

 מעדן יוצא ונחר קרא נתקיים עילאד״ בינה
 כי לעלמין, אתפרשו ולא הגן, את לד,שקות

 התבונד״ מן למעלה חדשים, נה״י לד, נעשה
 הראשתים מבחי׳ נעשר״ תבונד, נמצא ואז

 והנה״י אחד. פרצוף שהיד, בזמן דנה״י,
 נעשו rג לג״פ, ואחד כ״א מתחלקים ראשונים

 שלר״ חג״ת אמצעים וג׳ חבונר״ של חב״ד
שלה. נד,״י וג״ת

 תחלה דז״א מוחין פרצוף כשיוצא אמנם
 לדדות מהם, אח״כ חזרו אז הראשונים, מנד,״י
 דד׳א מוחין פרצוף והנר, כולה. תכונר, פרצוף

 פרקין שבק באויר, שם ועמדו לאויר, יצאו
ס חזרו אשר הראשונים, דנה״י קדמאק ד  או
 בחי׳ זו והרי דתבונד״ ג״ר ונעשה מדום ונתהווה

 נתלפשו לא עתה כי צלם, של D ונקרא אחר,
ק תבונד״ תק• המוחק עדיין א מז  מתלבשק, ו

ב מוחין: ד׳ הם 4הצלנ של D ג1חו״ חד
ק קזבונה, *•צוף שנעשד. ואח״כ  צרימם ח

 דתבונד״ נה״י עד למטה, לירד האלו המוחק
» לד,תלבש  הנה״י כי בז״א, שיכנסו כדי בז
 אורן• בכל ארוכים לבדם הם דתבונד.

אצלינו. כמבואר ד׳א,
ק המוהין אלו והנה סו  ג*ר במקום עו
ק דתבונד״ פ  פהג״ת א׳ ירידות: ב׳ לירד מרי
ד׳ הם ושם 4שנ מתלבשים הם ואז דתפתה,

/ ivnmpD וטדאת זזנתות
 סדו). הנינה ניסור מוסיף נ׳׳א ש) וחב*ד דאנא הנ׳ד שיש נמצא מוסיף נ׳א ל)

(היו). יהיניש גיא ת) (כת״י). דאסא
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 התלבשו א) הדג כי לבה ספי׳ ג׳ תוך מוחין,
 יש לא עתה כי נמצא, דתבונה. ת״ת תוך

 לבד, ג׳ רק מוחין, ד׳ שם היות אל היכר
דצלם. ל נקרא שם ואז דתבונה, חג״ת נגד

דתבונה, לנה״י למטה, יותר יורדין ואח״כ
 דצלם, צ׳ נקרא ואז ז״א, תוך נכנסים הם ואז

כמבואר.
 הם שם, יורדין שהם בחי׳ שכל נמצא,

 כי שרשם. שם ונשארו שם, הארה נעשין
 ב׳, בבחי׳ ליכנס יכול שאין הרוחניות אדרבא
 בבחי׳ למעלה נשאר ומעלתו, גדלות מחמת

 הג׳, בבחי׳ ליכנס יכול שאינו ומה הראשונה.
 מל״צ: הם מעלתן סדר א״כ ב׳. בבחי׳ נשאר

 אח״כ ב׳. המקיף הוא ל עליון. מקיף הוא ם
 אלו בחי' וג׳ ז״א, תוך הנכנס או״פ, והוא צ,

צלם. נקרא
 שם, שעוברת בכ״מ שהקדושה באופן

 ב׳ ואותן ההוא, במקום ושרש רושם הניחה
 בסוד ז״א תוך ליכנס יכולין שאין לפי בחי׳,
 לכן ראשו, על הצ״ל למעלה, נשארים או״פ,

 לתתא, הז״א אל מאיר הוא משם כי או״מ, הוא
לבד. ראשו על רק מצדדים, מקיפין אינם אך

 מורי דברי מתוך ב) שהבנתי מה אמנם
 כחב״ד הוא מ כי אמר, הוא כי זה, הוא זלה״ה

 אלו דברינו וכפי דתבונה. חג״ת ל, דתבונה.
 קוריו שאנו שמה צריכין אנו שאין לומר, נ״ל
 לבוש, בלי מוחין שהם לפי צלם, של מ׳

 אהי״ה גימטריא צלם הרי כי ד׳. שהם וניכרים
 לפירש צ״ל זה וכפי בתבונה, שהוא דיודי׳׳ן,

 הם אלא דתבונה, אהי״ה בכלל אינו הם אחר,
לבדם. מוחין

 ע״ש נקרא D כי כך, שהוא נ״ל הענין אך
 כחב״ד, שהם דתבונה, ד׳ במוחין שמתלבשין

 נקרא לכן ד׳, תוך ד׳ מתלבשין הם כי ונמצא
להיותן נגלים, שהם אומרים שאנו ואע״ם ם.

 מוחין. ונקרא דתבונה, בד״ר מתלבשים שהם
 כאלו הם והרי לבוש. בשם מזכירין אין לכן
לבוש. בלי לבד מוחין הם

 נקרא דתבונה חג״ת להיות דצלם, ל אמנם
 לבד ספירות ג׳ שהם לפי בארנו שכבר ל,

 הציור בסוד א׳ שנויים: יש אבל ל. נקרא
 למעלה, אחד הזרוע תגביה כאשר כי עצמו,

 הב' דומין יהיו למטה, אחד זרוע וישפיל
 צורת מחוברים, שביניהן הגוף עם זרועות

^ :כזה ל׳
 זרוע
גוף ל

זרוע
 כשתשפיל אמיתי, והוא אחר, באופן גם

ל' צורת יהיה זקופה, גרון ויהיה אחד, זרוע
כזה:

ל
זרוע

גרון
גוף

 זה שנכנס אחד ויום שנים י״ג ואמנם
 החסדים ירידת שיעור בסוד ג) דז״א, הצלם

 וד,ם למעלה, ממטה וחזרתן למטה, מלמעלה
 מונין שאנו כמו והנה אחד. ויום שנים י״ג

 וחזרתן. החסדים ירידת בסוד שנים, י״ג אותן
 בסדר ה) שנים הי״ג סוד ד) לבאר צריך כן

 הז׳׳א גידול שעיקר מפני הוא, לבדם, החסדים
 את המגדילין המים סוד שהם חסדים, הוא

 שנים, בי״ג ז״א הגדלת גורמין וד,ם האילן,
 החסדים. בסדר והי״ג ההגדלה מכניסין אנו לכן
 שנים. י״ג הם עצמם שבמוהין ו) ודאי אבל

אחר בענין יתבאר זה כי נ״ל, וגם

מקומות ומראה הגהות
(דסו׳י). סוחץ ב׳ תו״ג מוסיף נ׳׳א א)
שי״א דף ההקדמות שער עיין ב)
(דפויי). בז״א נ׳׳א ג)
 בכללותם. המוחץ כל בסוד שנים הייג נ׳׳א ד)

שנים הי״ג סדר ז״ל מורי שמנה מה כי והנעל׳ד

 והנלע״ד בכללותם המוחין בירידת נ״א (כת״י).
 שנים הי״ג מספר מנה ז״ל שמורי הטעם כי

 דשי״ב ההקדמות שער עי׳ ה) החסדים. בירידת
 ונכנסים יורדחם הם עצמן המוחין שגם נ״א ו)

ההקדמות). (שער י״ג בסדר
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 אע׳׳פ כי אומר. שהיה זלה״ד^ ממורי ששגמנתי
n מתמשמץ ר& ההסדים כי אומרים. שאט a*

 (אריד ככ״ז המוחין. כל כניסת אחר דז״א. ז)
 שהיו בעת אמת וכר) שהיו העת מן כי שתדע

 JHT1 רישא על מקיף בסוד למעלה המוחין
 למעלד. ודח ונתפשטו נתחלקו שם כבר

 ותתאץ ואמצעין עילאין ט״ם שהוא במקומו,
 מגייד.ו, אחד מרק יורד וכאשר דאמא. דנה״י

 וא״א עמו, שם בא לו הראר החסד כבר
 אומרים שאט ומה ז״א. תוך אח״ב להתפשט

 עד כי הוא. הטעם ומגדילין, אח״כ שמתמשטים
 Jהדעו של המוח שהוא העליון, דעת שיכנס
̂ו שורש שהוא  הרי המתסשטים, החסדים לזא

ת בהם אין מל  אבין (ולא מעולות שום לעשות י
 עם החסדים ירידת כי מזה, העולה אן) איד

 זה הוא, אחד pבז הכל המוחין, כניסת
זלה״ה. ממורי ששמעתי

 כניסת בסוד שני^ הי״ג לבאר ונחזור
 אחד, דום שנים י״ג שנת עד עצמם, המוחין

 ז״א כשנולד הנד. כי בזה, ספק קצת לי דש
 אז היניקד., בסוד נכנס ואח״ב העיבור, בסוד
 י״ג עד המוחין נכנסים ואח״ב שנים, ב׳ יונק

 בכל הלא כי זד» באופן וד.נה אחד. דום שנים
^ אחד שנד. צרין• ופרק פרק  ג׳ והנד. ליכנ

 הרי ביסוד, וב״פ בהוד, וג״פ בנצח, יש פרקין
 אמנם דתבונד,. יסוד הוד בנצה פרקין, ח׳

 פרק אלא לו אין בנוקבא, לד״יותד. שלר. היסוד
 נחשב ואינו העטרד״ סוד הוא פ״^ ואח״כ אחד.
 פרקמ, ז׳ הם כולם א״כ פרקים, שאר בכלל

 אחד, יום בחי׳ הוא ח) פרק ואותו שנים, ז׳ הם
 זמן הוא שאז ט) אחד, דום שנים ז׳ הרי

במטלטלין. מכר שמלח הפעוטות,
ק כל והנד.  אחד, דום שנים י״ג ענ
 דצלם צ׳ שהוא הפנימים, המוחק בו כשנכנסו

אחר לבארב^ כוונתינו אן־ למע־ם. א״צ האמא.

 עתה כי ואילך. שנה כ׳ עד א׳, וקם שנד. הי״ג
 אבא דצלם צ׳ פנימים, מוהק עדיין הסרים
« ט ב מקיפים גם לכ ס  של אמא מקיפים גם א

בחי׳. ג׳ הם הרי צלנב
ם ותחלה מסי ב מקיפים נ ס ם א  צלוב של ל

 א׳. דום שנד. י״ח עז־ שנה מי״ג שנים, בה׳
 אח*כ להופוב עשרר. שמונה בן נאמר אז כי
ס ב׳ ם שניוב כ׳ עז־ מי׳ח שני מסי  פנימים בו נ

 ואילך. שנה מכ׳ ואח״כ דצלנב צ׳ דאסב
ם מסי ב מקיפי נ ס י) א

ק כי רבווב קושקת יש ומד,  שנים בה׳ א
ק ס מ  בב׳ היאך וגם דאמזב דמקיגרם לם נ

סו שנים מ  שנה מכ׳ היאך גם דאבא. פנימים י
סו ואילך, מ  מוצאק אנו אין והלא אבזב מקיפי י

לזזב רמז
 הב הוא בביאור ששמעתי ע״ד האמת אך

ם תחלה הנה כי מסי  שנוב בב׳ אמא מקיפי נ
X מקיפי נגד ט״ו, עד מי״ג דהיינו b נמצא 

מסו  ומקיפים שנינב י״ג עד דאמא הפנימים שנ
 ל כי שכוב ליל בסוד כמ״ש שנוב ט״ו עד

 רק חשוב אינו נמי, הכי אין הם או דצלנב
 פרצוף שד.וא הצ׳, כל באורך ולא א׳, לספי׳
 שנים ב׳ בשם אלא נקראק אינו לכן גמור,
 יש שכבר למצוזב עשר שלשד, בן חד.ו לבד.

 כבר כי לתלמוד, ט״ו ובן דאמא. פנימים כל לו
ב מקיפי כל לו יש ס  הכנסתם סדר כי נמצא א
מי הוא. כך אסב מי מי ואח*כ ומקיפיגב ד  מי

ומקיפים. דאסב
 ואע״פ כ) שניס ג׳ ח״י עד מט״ו וד,נד.
אסב שמימים ה ד ס מ  הטעם שנים. בכמר. נ

 היה לא מוחין, בו היד. שלא תחלה כי הוזב
 אח״כ אבל רבווב בשנים אלא לקבל ראד

 הנה דאמא, סנימים אותן ע״י הוגדל שכבר
אסב הפנימים אליו בבא עתה  שיתעכבו א״צ ד
ם מספיקין, לבז־ שנים ג׳ רק שנקב כ״כ מו ל

(דעו״י). בו״ק נ״א ז)
(דיו״י). עסרח ג״א ח)
ם׳ הרי העיקה שני ב׳ עם אלו נ״א ט)

 נבנם שננו־ ננודע ביאה שניאתו א׳ וקם שנים
a עילאק ג״ם מהם נשהסיו אםנם המוהק נל

ןו&ות9& ומראח הגהות
(נת״י). א׳ וקם שנים ר מ נשאר

ע״ס. דף הז״ל מאמרי ישער עיק ק
 הםנים*ימ .מחוק נננמק ואז מוסיף נ״א נ)

 מוחק נ׳ רק אינם עקרם הלא ני 6דצל צ׳ דאנא
(נת״י). ואע״ם שנים ג׳ שהם המד



ח ל ה׳ היכלמ , שער ז׳׳א ^  ח׳ דרוע הצלם דרושי שער כ̂׳
א׳ פרד, הצלם שער כ״ו שער

 מוחין, ג׳ כללות נגד וחם דאבא. פנימים כל
 לחופה, ראוי הוא ואז שנים, ח״י בן הוא ועתה
 הרי ג״כ׳ דאבא פנימים מוחין לו שיש שאחר

 בן בהיותו אך גמורד- לנוקבא וראוי שלם, הוא
 אמר לא לחופה, ראוי אינו הוא ואז שנה, ס׳
 אך בעלמא, אקראי דרך ביאה, שביאתו רק

 כמ״ש. לחופה ח״י בן הוא, אשה נישואי עיקר
 ל) דצלם, לם שהם מקיפים, ב׳ על שנה וב׳
 עשרים שבן ח״ס גמורים. שנה ך׳ בן הוא ואז

 לו שהניח קרקעות ומוכר כפים, לנשיאות ראוי
 עשרים בן סוד הוא גמור, צלם והוא אביי,

 אתי והשתא לגמרי, נשלם עתה עד כי לרדוף,
̂כ, גידול מצאנו שלא שפיר  דרך וזהו אח׳

בודאי. האמיתי
 בצאת כי ורחל, ליעקב צלם בחי׳ יש גם
 נעשה בתחלה, ליעקב דז״א מחזר. האורות

 ואח״ב יעקב. בראש ועומד מקיף, בחי' מהם
 בחי׳ גי]1 ג״כ לו ויש יעקב, ראש תוך נכנס
 המוחין בצאת עד״ז גם ממש. ז״א כמו צלם,
 בבחי׳ צלם, בחי׳ לד, ויש ז״א, אחורי לרחל

 בפנימים, נכנסים ואח״ב ראשה. על מקיפים
ממש. ז״א דוגמת

 של ודרחל מ) מתבאר, יעקב צלם וענין
 דע) (גם ויעקב. דיסוד טיפין שהם הבירורין

 שלו, הצלם וגם איש. נקרא ו״ק, בן ז״א בהיות
 איש. יתהלך בצלם אך בסוד איש, צלם נקרא
 אדם ז״א נקרא דגדלות, מוחין לו שבאו ואחר
 אדם. צלם נקרא שלו הצלם ואז בי׳׳ס, שלם

וכן כדמותינו. בצלמנו אדם נעשה כמ״ש,

 בצלם כי וכן בצלמו. האדם את אלהים ויברא
 Tתמ הולך הצלם וזד, האדם. את עשה אלהים

האדם. עם

היו״ד שער

 פרקים לד׳ ויתהלק הצלם שער

(א) מ״ב א פרק

 הנה נלע״ד, באמיתות, ם) הצלם ענין נ)
 זו ע) צורות בחי׳ ה׳ בו יש העליון באדם
 חומר בחי׳ לר.ם ויש נרנח״י. הם זו, בתוך

 נחלק זה גוף וגם וכלים. גוף ונקרא המלבישם,
ועור. בשר, וגידין, עצמות, מוח, חלקים: לכמה

חומר, בתוך לד,תלבש לצורה א״א ואמנם
 מיני ה׳ יש כי נמצא, פ) אמצעי. ע״י לא אם

 של צלם וד,וא צורות, מיני ה׳ אל לבושים,
 ה׳ של לבושים והה׳ כו׳. רוח של וצלם נפש,
 סודם ואמנם צלמים. נקרא הנ״ל, צורות מיני

 הכלים בתוך שנשארו ניצוצין, רפ״ח מן הן
דגרמי. הבל הנקרא שנשתברו,

 ויש דנפש. צלם והם דב״ן, ניצוצין ויש
 מ״ה שהוא דרוח, צלם והם דמ״ה, ניצוצין

 הד,׳ מאלו צורד, שום להתלבש וא״א (א) נו׳.
 הצלם תיך התלבשותם עד הגוף, בתוך צורות
 צלם נקרא צלמים, הה׳ וכללות שלו. הפרטי

 נשמת נקרא צורות וה׳ עצמו. אדם ואינו אדם,
כו׳, וגידין עצמות הכלים וכללות עצמו, אדם

ה ה ג ה
ליחידה. נשאר שם איזה ידעתי לא צמח (א)

ש מ ש ה
קשר לד,ם ואין עניינים, של חתיכות חתיכות וכולו קשר, לו אין זה שער כי דע, (א)

J7T עם זה

ת הו ת ומראה הג מו מקו
ג׳. ענף תחלת ויושר עגולים שער עיין נ) (דסו״י). דאבא דצלם סוםיף נ״א ל)
(כת׳׳י). באמיתות ל״ג נ״א ס) של ובדרוש קרח של בדרוש יותר ניא פ)
(דסו׳י). אורות נ״א ע) (כת׳׳י). ז״א בהיות יעקב דיסוד טסת שהם ד״תברים

א׳. סרק אבי״ע דרושי שער עיין ס)



r «ער חיפל ח׳ חיפל s ז9&»׳ פרין חנלם «תןר

 ן9ו 4ו1נאג»ל כ*ז אמנם האדם. גוך נקרא
 צ) כי במ״א. שכ׳ במו החילוק אך גבי״זג.

 הכלים, וכל הצלמיב^ וכל האורות. כל כאצילות,
 כנזכר ומיוחד, Tm אחד גמור, אלהות נקרא

 מ!ון, חד וגרמוי וחייו איחו תקתים, בהקדמת
 כי כן, אינו בבי״ע אד חנ״ל• בחי׳ ג׳ שחם

 ואילד הרוח ומן dאלחוו הנשמה בחי׳ עד אם
 נעש״ה.ומז נוצ״ר. נבר״א, ונקרא: יפרד, משם

 נבראים כולם וכלים, הצלמים אד בצורות, זה
ונעשים. ונוצרים

 כל הכולל תחתון, באדם הוא עד׳׳ז והנה
 צלמים, וה׳ צורוו^ ה׳ לו ויש אבי״ע. עולמות

 וכנגדן בבריזמז, וכנגדן דאצילות, כלים וה׳
בעשיד,. וכנגדן ביצירה,

 יש הנה כי ונאמר, העשיה מן ונתחיל
תת ה׳ לו  אלא נפש. נקרא וכולם מעשיר״ צו

 מאצילות נאצלים הם נשמה, חיה שיחידה
 נעשין הם נפש, ורוח שבעשית י״ם ואלהות

 כולם צלמים, ה׳ בהם ויש עצמה, מהעשייה
 עצמת מהעשייה כלים וכנגדן עצמה, מעשיה

 היה אדה״ר, שחטא טרם שלו הכלי והנה
 ג״ע מעפר שהוא עשיה, ממבחר ק) מהקדושד״

עה״ז. מעפר היה שחטא ואחר הארץ.
 הכלים בחי׳ לתקן הם. המצות כל והנה
 שוט כנ״ל, דגרמי הבל הנקרא והצלמים
 ב״ם ולכן שנשברו, הכלים עם שירדו הניצוצין

 ולא כנודזג ניצוצין ש״ד דינין ש״ד הם צלם,
 הצלמית וללבן ולברר לצרף אלא המצות, נתנו
 הצלם לכן הקלי׳, מהם ולהסיר הכלים, וגם
 מלאכית מבחי׳ וכולם איברים. תרי״ג הוא

 מבחי׳ אינם כי נעשים, או נוצרים, או נבראית
ת העולמות שבכל ואצילות אלהות ל כו

לנשמתין. דסלקמ מלאכים תרי״ג הם ואלו
שבאדם. יצה״ט א׳, צלם כללות הם ואלו

ת תרי״ג וכנגדן א א׳, צלם כללות חני קי  ונ
m r. (א) וכפי מנה״ז, הצלם נתקן ותחלה 

סו כד הצלת תקון מ  כנ״ל. צודות בחי׳ בו נ
תקנו שממילא ודאי הצלם, שנתקן ואוא*  נ

 הכלים שהוא האדם מות אחד ואז ג*ה הכלים
 ההם בכלים ההות הצלם מתלבש האלו,

ת ח ח א  לבושי הנקרא האמיתית לו הרארין ה
 ושבכל העליון, ושבג״ע הארץ, שבג״ע האדם
ועולת עולם

ת כבר ואמנם חנ  הנשמה מהתחלקות י
 מקצת באים וגלגול גלגול ובכל ניצוצין. לכמה
ק מספר וכפי מהת ת צ  ההות צלם של הני
 מספד הוא כד זד״ בגלגול עתה להשתלם הבא

ת בצורה שיש ניצוצין  הזה הצלם לכן ההו
 דר״צ דחי בזוהר הנזכר האדת ימי מדת נקרא

 חייו. ימי מסטר כד ניצוצותיו, כמספר כי ר)
ת בהם שעשה והימים ח נתקן מצו צ  של א׳ ני

ת בהם נעשה שאין והיום ההוא. הצלם  מצו
ח פגום נשאר צ  ההות הצלם של ההוא, ני
ת נתקנין וכעד׳ז ההות היום כנגד שהוא  הכלי
ח כל הארץ, בג״ע שיש הלבושים, שהם צ  ני

ח, צ דום. יום בכל וני
 בכלי הזה, הצלם שיתלבש א״א ואמנם

 נפטר ואז תיקונם. גמר עד ההות מלבוש
 באותו ומתלבש הארץ, לג״ע והולד מעה״ז,

העיקרי. הגוף
 הנקרא העיקר הוא הצורה כי העולה, כלל

 הוא גם וד,צלם נר״ן. חיה יחידד, והיא אדם.
 הצורת לבוש והוא כנגדן, בחי׳ לה׳ נחלק

 בלתי לעמוד יכולה אינה הזו, הצורד. ולעולם
 והס דצה״ר, יצד,״ט הוא הזה והצלם זד״ צלם

 עצתי, האדם ואינו עצמו, שבאדם המלאכים
 שהוא הכלי תון• המתלבש דגרמי, הבל והוא

ממוצע דבר הוא כי צלם, נקרא ולכן הגוף.

השמש
ת (א) ״ ת ג״כ לו שיש שמי נמצא נ  יובן ובזה וליחידה. ולחיה, לנשמד״ הזוכה וכן ח

ל שחביח כל מ״שחז״ל, יצה״ר. תדי״ג וב״ם יצה״ס, תרי״ג ב״ם לו יש ח ח ממנו ג צ ממנו. גדול י

מקומות ומרמה הגהות
DM1 פירוש עם מד.ר י) קע׳׳ד. דף א׳. פרק השמות שער עיין צ)
רצ״ט. ואות קמ״ז קמ״ו אות קתשים פרשת רשב״י מאמח שער עיין ק)



כ׳ א׳ פרין הצלם שער כ״ו שער ז״א היכל ה׳ היכל

 צלם והוא לשניהן, ודומה והחומר, הצורה בין
לשניהן. ודיוקן

 אינם המצות כל כי ג״כ, ידעת ואמנם
 הצורה, אך והחומר. הצלם ולברר לצרף אלא
 בצלם להתלבש הוצרכה ולא כלל, תיקון א״צ

 והבן לתקנם, אור בהם להמשיך רק וחומר,
 בעד,״ז הנשמה ירידת טעם זה כי מאד. זה

 לברר השכינה גלות דוגמת ולברר לתקן
ש) כנודע. שנפלו ניצוצין

 מהנשמה. גדולים מלאכים יש כי ודע,
 המלאכים אותן ולכן מהנשמה. קטנים ימלאכים

 מתלבשים אינם כי האדם, כמו גוף, בחי אינם
 המלאכים בחי׳ אמנם מאד. זה והבן ב!.וף,

 כי ממנו, פחותין הם אדם, לאותו המלוין
 לו, המלוין והמלאכים צורה, הוא עצמו האדם

 שלו. ומרכבה עבדים הצלם, איברי תרי״ג הם
 ואלו לאדם, מרכבה מלאכים שיש נמצא

 המלאכים אך מהאדם. גרועים הם המלאכים
 גבוהים הם הוא, בריך לקודשא מרכבה שהם

 גדולים מלאכים שיש תבין ובזה מאדם.
כנ״ל. מהנשמות

מ״ב ב פרק

 כל הפרצופים, שאר וכל ז״א כי דע, ת)
 לב׳ נחלקים והכלים ועצמות. כלים, לו יש א׳

 מהם וכ״א ופנימיות, חיצוניות ד׳; שהם בחי׳,
 הוא וכעד״ז ומקיף. פנימי שהם לב׳, נחלק

 מד,פרצופים, כ״א והנה ד׳. שהם ב׳ העצמות,
פנימים. כלים וי״ס חיצונים, כלים י״ם הם

 אינו בתחלה, החיצוניות בחי׳ ז״א, אמנם
 לי׳ נגמרים ואח״כ לבד, כלים ו׳ בחי׳ רק

 א) המוחין. ב׳ עיבור הנקרא שהוא בגדלות,
הם נר״ן, שהם הראשונים כלים ג׳ והנה

 חיצון, ב) בחי׳: ג׳ וד,ם האדם, גוף דוגמת
 וד,מוח כבד. לב׳ מוח, וד.ם: ופנימי. אמצעי,
 הלב, מלביש ועליו גידין. בבחי׳ מתפשט

ועליו הדופקים. העורקים בבחי׳ ומתפשט
 של העורקים בבחי׳ ומתפשט הכבד, מלביש

 העצמות. שהם נר״ן, מתלבשים הג׳ ובאלו דם.
 חיצוניות, דבחי׳ כלים ג׳ לאלו, מקיפים ג׳ ויש
שערות. עור, בשר, :והם

 יש הג׳, מאלו בחי׳ כל כי נודע, אמנם
 ומוחין דעיבור. מוחין הנקרא והם מוחין,

 בחי׳ וד,ם דגדלות. ב׳) (דעיבור ומוחין דיניקה.
 שבגוף. העצמות בתוך המתפשט שבראש, המוח

 החיצון קרום אח״כ נעשין דעיבור, מוחין ואמנם
 הפנימי קרום נע־שין דיניקה, ומוחין המוח. של
 דגדלות. האמיתים המוחין ובתוכן המוח. של

 ג) הם ויניקה דעיבור המוחין שורש ואמנם
 למטה, אח״כ יורדין הם הנה כי כאן, נשארין
 כי ידעת, וכבר וע״ש. כנ״ל בי״ע עד ונדחין
 שמות הם דחיצוניות, ויניקה דעיבור מוחין

 אלו כי וד,וא אחרת, בחי׳ יש עוד אלהים.
 נה״י לבוש בבחי׳ אלא יכנסו לא המוחין
 אלא צלם, נקראים לבושים ואלו כנודע. דאמא
 אלהים בצלם כי נאמר ועליד,ם דקטנות. שהם
 ומוחין, וצלם, כלים, בחי': ד׳ הם והרי וגר.

עצמות. שהוא ואורות
הכלים, פנימיות נקרא והם ב׳, בחי׳ יש עוד

 :והם בחינות, לשלש נחלקים הם וגם ד)
 פנימים, ג׳ שהם ר, שהם וחיצון. אמצעי, פנימי,

 והם בחי׳, דג׳ המוחין ובתוכן מקיפין. וג׳
ומוחין. יניקה דעיבור

צלם. באמת נקרא הפנימי, הגוף זה וד,נה
 תוך דאמא, נה״י מהארת נעשה, הוא הנה

הנקרא והוא דז״א, הנוקבא של (ב) היסוד

ש מ ש ה
הדר. בליל הכוונות בשער ועיין דז״א הנוק׳ של נ״א ז״א. ונקרא שלה (ב)

מקומות ומראה הגהות
ם'א. החשמל ושער שי״ב וחצוניות ד׳. סרק ומ״ד מ׳׳ן שער עיין ש)
(דפדי). כלים בחי׳ מוסיף נ׳׳א ב) אות מן י׳׳א חלק סוף בתע״ס עיין ת)

(דפדי). אינם נ״א נ) ואילך. קמ׳׳א
פיג. הפרצופים שער עיין ד) פנימיות ושער ה׳ פרק המוחין שער עיין א)



נ׳ «ד? »«לם njner כ׳׳ו מער ז״«« היכל ה׳ היכל

 שהוה 41הות תלו זווהס ס, והם המלכול^ הותם
 ומהלו שנה. במלכות וחותם שנד^ ביסוד תותם

 4הגפשוו אל דיוקנין תרין נעשין החותמים
 מקומות בהרבה כנזכר זעיר. ואחז־ רב. אחד

 דחי ,rק אמור דמ״ג. תזריע ם׳ והם בזוהר,
 והקטן מיסוד, הגדול והם ר״י. ויקהל ר״ר,

ממלכות.

 שיוצא דדכורא, צלם בתי׳ יש גם וד,נה
 וז״ס שבו. היסוד בוזותם ומתלבשת זכר, טסת
 ביסוד ניתן וזה זד- והבן לצדיקים. הגנוז אור

 ביסוד א׳ צלם לבוש לעשות חוזר ושם דנוקבא,
שלד,.

 ששם נצח, מבחי׳ א׳ צלם ג׳. בחי׳ יש גם
 כנזכר צל^ כמנץ דיודי״ן, אהי׳׳ה חותם

 צלם, ב׳ דש הו״ר. ליל צלם בדרוש אצלינו
 וד,הי״ן. דאלסי״ן אהי״ד, שהם דסוד, הוד מבהי׳

 נוקבא, שביסוד דאמא מנד,״י א׳ צלם הם והרי
 וכל בזכר. וכנגדן הנ״ל. נד.״י בחי׳ מג׳ כלול
 ובגדלות ויניקה בעיבור יש הבחי׳, אלו
nT,בחי׳ כל וכנגד בפנימיות וכנגדן יצונית 

 במקימיז^ וכנגדן פנימים, בצלמים הם בנ״ל
מספר. ועצמו בנר״ן. ■ח*.ם

 הלבוש כי ונאמר, כלל דרד נדבר לכן
 דאמא, ביסוד חותם סוד שד,וא דאמא, דנד,״י

 בחי׳ בו דש הצלם. סוד הוא הנד, דאבא, או
 וד,כלים האורות כי מקיפים, ובחי׳ פנימים,

ומקיף. פנימי כולם נ״כ
ץ. והגה  אשר א׳, צלם לו יש כ״א נר

 בין המפסיק הוא הצלם, וזה בתוכו. מתלבש
 שיתלבש וא״א האור. העצמות לבין הכלים,

 לא אם הגוף, תוך הנשמד, או הרוח או הנ»»
 בסוד הנשאר הצלם חלק ואמנם זד- צלם ע׳׳י

 שהוא חשמ״ל, הנקרא הוא מבחח, המקיף
זד- והכן מלבר׳ש. גימטריא
א דנ״וז, ש״ד, חדש בזוד,ר שאמח וז״ס  ח

 דכלא, שלימא דאיהו תנועי מז־מ, ליודעי הכא
 איד,ו דא בצלמינו 4דז רזא אלא בב״נ. אינמ אן

סוכלתנו לגאה ומלבד, מלגאו דב״נ גולמא

 עלד, דאזיל צולמא ההוא לבר: וחכמז^ ומנדע
4מכולז נמיר למהד טסירא, לב״נ ליה ומדבדא

 כי טיינו. מה זה צלם ענין תבאר
 אותן מבחי׳ הם וד,אורות הכלים בחי׳ כל

ת, שלא בהי׳ מהן דש המלכיכנ  יום ובכל נבר
 משיחנו, ביאת ער עולם מנדיאת ייום

 וכשיוגמרו רבים, בירורים מר,ם מתבררים
משיח. יבא אז לד-תברר

 הנשמות כל שיכלו עד ג) שארז״ל וד׳ס
 ורע, טוב הדעת עץ הוא הגוף וזד, שטוף.
 בין סדר. כולם נתערבו ששם נוגד- דקליפת

אים המלאכים חלק ובין אבי״זג חלק  בכל טבר
 בין משרתיו. ואשר משרתים יוצר בסוד מם,

 ודומם צומהים בדיות שאר בין אדם. טי נשמת
ותדע מאד, מאד זה וד,בן כר. וחיות בד״מות
תפלות ע״י זה וכל יוג^ בכל עולם הנהנת
ויתג יום שבכל

ר כי ודע מז  מעץ בירור אמה נברר ס
מי נפש בבחי׳ להעשות א״א הדעת.  גמור, טי

 הפנימי, צלם בסוד ג״ס תחלד, שתבא לא אם
«ו נעשה ואחיכ חשפדל, הנקרא ד) רמקיף  מ

«נל אלה כל הן בסוד ממש, הפנימי נפש  אל י
 הוא הצלם כי תמצא גבר. עם שלש פעמים

מי, נפש  עד עדיין מתוקנת שאינו אלא הטי
ט ג״ט ל  כד ואחר בה. ומתלבש בא הנפש ו
 תשמח לרוח אז זוכר. הנפש, [תזכה] אם

כנודע, ג״פ עד לאו ואם א׳. בפעם נתקנת
ביאורם. מקום פה ואץ

 בעיבור, אברים רנדח יש כי דע מ״ק ה)
ת אברים ודמ״ח ביניקד״ ורסדח לו ד  סוד והם ט

 גבר, לראש רחמתים רחם וז״ס רמ״ח. מיני ג׳
 רחמתים א׳, רחם :רמ״ח ג׳ בו שיש ז״א, שהוא
 הוא עיבור של וד,רכדח רחמים. ג׳ הרי תרי,
 ועט ר׳. גימטריא דאלד.ים, אחוריים כי כד,
 ובכה רי״ו. גימטריא כולל. ועם אותיותיהן, ט״ו
 ותוסיף בים. ירד, וחילו בפרעה נאמר זד- שם
ת ל״ב תיבו כולם אלהיה כולם שרט נ

ת הו ה זזנ סרוו ת ו סו קי  מ
ג׳. סדק חצלס שעד עיץק״ם דף »ט90הגל שעד סיר עיין ד) ס״ג ימזות &



ג׳ כ׳ פרה. הצלם שער כ׳׳ו שער ז״א הינד ה׳ היכל3נ

 וי׳ ס״ג הוא ז) קטנות, של ותרמית ו)
 ברבוע ובין ע״א, וכיו ו«יה עיג׳ הרי Jאותיוו

 ועם רי״ו׳ הרי ע״ב, ג״פ פשוטים, באהורים
 רמ״ח. הרי אלקים, ל״ב שהם נתיבוו^ ידב

ב״ן, מ״ה, ס״ג, ע״ב, הם: הגדלות, והרמ״ח
 הנ״ל, שמות שבד׳ אותיות וייו רל״ב, גימטריא

רמ״ח. הרי פשוטים, בהיותן

 נכנסו איך דז״א, המוחין ענין מ״ב ח)
 נכנס אבא, יסוד כי ט) :כך הוא דאמא, בנה״י
 שלה בהוד נכנס דאמא, ויסוד דאמא. בנצח

דאבא, מלכות שהם המלכויות, וב׳ עצמה.
דאמא. במלכות נכנסו שניהן דאמא, ומלכות

 ואז דאמא) במלכות נכנס דאבא ומלכות (נ״א
 אמ,א, והוד דז״א. חכמה נעשה דאמא, נצח

 וז״ם דז״א. דעת דאמא, ומלכות דז״א. בינה
 ושל דאמא. נה״י נגד רישין, דג׳ תפילין של ש
 מ יו׳■ שהם מוחין. ד׳ נגד UU כזי׳ רישין ד׳

וא) דאמא. ויו״מ דאבא.

מיק ג פרק

 צלם כי קס״א. עולה צלם כי כ) דע י)
נקבה (כולל) הוא ודמות ונקבה. זכר כולל
 לבד. זכר ואיש שניהן. כולל ל) אדם וכן לבד.
 המוחין משם כי מבינה, עיקרו ז״א כי ודע,
מ) די וד,יה חיים. אלקים נקרא ובינה שלו.
 (אינו) אבל ז״א. של כמ-דתו המוחין באלו

 הוצרכו לכן התחתונים. ולצורך נוקבא, לצורך
 רבים בלשון נעשה וזהו מארא. המוחין שיבואו

 דאבא, צלם שהוא בצלמינו, וכן או״א. שהם
עליהם לבדו, לז״א מוחין אבל דאמא. וצלם
 א׳ צלם שהוא אותו, עשד, אלקים בצלם נאמר

 מצרים, ולצורך אלקים, הנקרא לבד, מבינה
 לבדו. ז״א הוא איש כי מלחמה, איש ה׳ וזהו

 איש ה׳ וזהו הויות, הם לעצמו עליו והכוונה,
 ולצורך הם, לצורכו הויות שהם מה כי מלחמה.
 כי אלקים. מגבורות הם עמהם, להלחם מצרים

שר :והם מצרים, שרי ג׳ כי ידעת כבר

הש
 סוע״א) קסי׳א דף תו״ח (עיין נ״ב, (א)

 דצ״ם תו״ה (עיין הנה כי דע, הענין פירוש
 להוציא מזדווגים, או״א כאשר י״ט) שיטה ע״א

 יורדים אז הנה ז״א׳ לצורך דגדלות מוחין
 ושם הראשונים, בישסו״ת ומתלבשים או״א,

 מלמעלה המוחין טיפת ממשיכים ואז מזדווגים.
 העתים כל לא כי כנידע השעה, כפי מהם,
 טיפת טיפות: ב׳ נמשך אבא מצד והנה שוות.

 החכמה וטיפת החסדים, מוח וטיפת חכמד״ מוח
 אל החסדים וטיפת שבו. היסוד אל נמשכת

 נמשכים אמא ומצד שבו. יסוד עטרת המלכות,
 הגבורה מוח וטיפת בינה, מוח טיפת :טיפות ב׳

 היסוד אל דבינה, ?ווח טיפת נמשכת הזווג וע״י
 סוד עטרת המלכות, אל הגבורות וטיפת שבה.
דאו״א מיסודות אלו, מוחין יוצאין ואח״כ שבה.

מש
 ויוצאים אותם, המלבישים הראשונים וישסו״ת

 המלבשת השנית, דתבונה בצלם ומתלבשים
 מתלבשים ותחילה ראשונר,. דתבונד, לנה״י

 יורדים ואח״ב דצלם. מ׳ והם דתבונה, כחב״ד
 יוררים ואח״כ דצל״ם. ל׳ והם דילה, ת לחג״

 מוח טיפת כי זה, באופן דידה. בנה״י להתלבש
 מתלבש דאבא, ביסוד מלובש שהוא החכמה

 ביסוד שהוא הבינה מוח וטיפת דידה. בנצח
 שהיד חו״ג וטיפת שלה. בהוד מתלבש דאימא,

 במלכות מתלבשים דאו״א, במלכיות מלובשים
 ויסוד דאמא, בנצח דאבא יסוד נמצא שלה.
 במלכות דאדא מלכיות וב׳ דידה, בהוד דאמא
 נה״י מתלבשים ואחי־כ ביש״ס. עד׳׳ז וכן דידה.
 בבינה, והוד בחכמה, נצח ;דז״א בחב״ד אלו,

פ״א. כ״ה בשער ועיין בדעת, ומלכות ויסוד

מקומות ומראה הגהות
לצלם נחלקו המוחין כי דע מוסיף ניא י) וס״דפ״י מין ושער פ׳׳ד הנסירה שער עיין 0
(כת׳י). ודע (כת׳׳י). יניקה נ״א ז)
עיין ל) ע״ב. ד״ד הלקוטים שער בס' עי׳ כ) א. פ׳ הצלם דרושי שער עיין ח)
פ״א. הצלם דרושי שער עי׳ ם) פ״ג. התקון שער פ׳י. הכללים שער עיין ס)



ם עער כ״ו עער ז״א היכל ה׳ היכל ל גג׳ מר? מ נ

 מזי׳ הם האופים. ושר הסבהים״ ושר המשקים.
 העור!•, הוא מלכם ופרעה שמגרון. אלקים
יניקתן. שמשם

 של קדמאה בתקונא למעלה כי ודע
 מימין: ג׳ הם א״ל, ר והם א״ל. נקרא הדיקנא,

 משמאל, וג׳ אדנ״י. אל הד״ד- אל שד״י. אל
 לגד, ה׳ רק נזכרים אינן ואמנם בהם. כיוצא

 שבימץ, אדנ״י אל שהם תחתונים, ב׳ כי
 שלא וכדי עשיה, עולם סוד הם ושבשמאל,

 נתגלה, לא שם, אשר לחיצונים אחיזה יהיר,
 אצלינו נ) כמבואר כזה, כלול זה שניהן רק

וכר. הגדול האל כברכת
 הנקרא שבדיקנא, א״ל אותו נגד וד,נה

 ג״כ יש י״ד״ קראתי המצר מן בסוד עלית, מצר
 נקרא ואלו Jrקטנו\ בחי׳ של בגרון אלקים ;ה׳)
 ה׳ וכשאלו גרון. צרות שהוא תחתון, מצר

 אלקים ה׳ אל מאירץ העליון, שבמצר אל
 היונקין החיצתים מתבטלים אז תחתון, שבמצר

 תחתון במצרים, מצרים וסכסכתי וזהו הגרמ. מן
 וכבר ם) מצרים אלילי ונעו ועי״ז בעליון,

T,א״ל סוד הוא הדיקנא, של אל כי עת 
 לכן הדינין, שורש והוא שבפאר,. מאלקים

אלקים. הנקרא שמגרון, הדינין את כופה
 יוסף כי מצרימד״ הורד דוסף ג״מ ח״ם

 סוד הוא דוסף הנ״ל, אל ה״פ גימטריא ע)
 ״תואר ״יפד. ביוסף ונאמר שבז״א, דבינד. היסוד
 ם) אצלינו. כמבואר יתום, ר״ת ״מראד״ ״ויפה
 זקן, לו אין צ) הסרים כי כנודע יפ״ו^ ונקרא

יש היסוד, סוד יוסף ולכן כזד״ תלוי זה כי

 גהודיו ש״ע שהם עליוגים. מנים הדרת לו
כנודזג

א ס״ג מן בי עצמר״ בבינה ק) וכן מ  י
 בצלם אד ז״ם כי א״ל. שהוא ייא״י, ר) שם

 בסוד הוא ז״א, שהוא איש פי איש. יתהלד
 א״ד. גיטטריא אהי״ר״ הנקרא הבינה, צלם

 עם צלם גימסדיא יודי״ן, במילר זו ואהי״ה
 כי וזהו איש. יתהלך בצלם אד חהו הכולל.
אלקים. בצלם

io כבר ואמנם t, א המוחין בי  הם ת״
 דאמא. נה״י תוך דאבא. נה״י שהם כפולים,

 ח״א. ת״ת שליש עד מגיע דאמא, יסוד והנה
 נמצא דדי׳א. יסוד סוף עד מגיע אבא, ויסוד

 דאמא, מנ״ה נעשה ושמאל, יממ קו בל כי
 געשה אינו האמצעי, הקו אד דאבא• ומנ״ה
 העליון שליש עד רק דאמא, מיסוד בז״א
 שלו. היסוד וכן הת״ת, ב״ש ושאר שלו דת״ת

אבא. יסוד ע״י רק נעשו לא
 ואח״ב ז״א, של ההוד עד יורדין ה״ג והנה

 אל יצאו משם והגה ז״א, של ביסוד נכלל
 שלד״ הכלים של הפרצוף כל ועשו הנוקבא.

 נעשה נוקבא, של כינה מוח כי נודע, ור.נד.
 החסדים נגמרו ושם שלו, ההוד p בה

חת יצאו ומשם בו, להתפשט  ולכן לה, הגבו
 שנתן מלמד הצלזג את אלהים ה׳ ויבן אז

ש). מבאיש יותר באשה יתירה בינה
 הדעת מן חלוקים, ג׳ יש כי ודע, (א)

 יעז שלו הדעת כי א׳, דגוקבזנ לדעת ח״א
גימסריא והם א׳. הר״ה א׳. וכל וה״ג. ה״זז בו

השמש
 והוא ורחל, ביעקב מדבר זה פי׳ נ״ב. (א)

 מהתפשטות נעעזו רחל, של שחו״ב מלבד כי
א, שבנו״ה דאמא דנו״ה תתאין פרקין  ח״
 של הכפל אקחת גם גבורות, מהחמש ודעתה

אמא, דמצד ת״א דגו״ה תחתונים חסדים השני

 מיעקב, יותר לחלקה לוקחת וזה שלר״ לחדב
 ונטלתם ליעקמ היו רארים אלו חסדים כי

 החסדים ^׳ל יתירה בעד• שאמר ומה היא.
 שיעקב אבא דמצד הזזו״ג לאפוקי אמא דמצד
Jד.גבודוו והיא החסדים לוקח

מ^ומוה ומראה הגהות
ס״ד. הנסירה שעד עיין צ) העמעא. דרושי הבונות שער בספר עיין ג)
.fn« המוחמ הארת שער עיין ק) פי״א. א׳׳א שער עיין )0

לענע ונתזור כזה א׳ כו״א יו״ד וכל ג״א ר) רי״ס דף ההקדסות שער ספר עיין ע)
שג פרשת סוף הפסוקים שעד ספר עייז פז ס״זע נזה ש) (כת״י). ז״ס כי הא׳ ר
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 שהם לבד׳ ה״ג שלה, דעת אך ק״ל. ק״ל
 נשים של דעתן וזהו לבד. א' ק״ל גימטריא

 יסוד מן נעשה שלו דעת כי והב׳, ת) קל״ה.
 ניתנין ושניהן שלו, במוח המתלבשים דאו״א,

 בהיותן הארתן ומקבל ממש, שלו הדעת תוך
 מהארת רק אינה שלה, הדעת אך ממש. שם

 הארתה בה ובולט דעתה, שכנגד ז״א, יסוד
ז״א, יסוד תוך נשאר האור ופנימית א) לבדה,
הוא לחוץ. ז״א יסוד מסך דרך שבולט וממה

 בראה הנוקבא ב) כי הג׳, דנוקבא. הדעת סוד
 כדי ג) מלמטה, ורחבה מלמעלה, צרה הש״י
 רחבה הוא דנוק׳ היסוד כי נמצא הולד. לקבל

מיסוד הנעשה ז״א, של הדעת לכן למטה,
 גדול. אור בו יש מלמטה, רחבה שהוא הבינה,

 מאד, צר שהוא דז״א, מיסוד הנוקבא דעת אך
מועט. ואורו

 רחבה שהנוקבא הוא מד.יכן ותבין
 (ברוחב) וגופא, זרועותיה (אור) בה ונתפשטה

 מלמעלה, עב ז״א יסוד של (אור) הוא כי
 ומשם בה, היסוד האיר אה״כ צר. ראשה לכן

 ומשם יותר, התרחבות ואח״כ גופה, התפשטות
ד) דמים ה׳ שהם מה״ג, והדמים, הדינין
 שהם דאהי״ה, אחוריים ה׳ שהם באשה, טמאים

 והנה ה) ה״̂ג אל לבושים והם ד״ם, גימטריא
 דידיד, עטרין, הב׳ כל לז״א שניתנו הטעם
 אחר אך הבת. ולא יורש שהבן לפי ודידה,

 עטרין לה יהיב לאשה, לו ותהי שנשאה כך
 את לזון חייב הבעל בסוד הוא אז דגבורה,

 למעלה נשארין ה״ג שרש כי דע, גם ו) אשתו.
להנוקבא. יוצאין שמשם אע״פ דז״א, ביסוד

מ״ב ד פרק

יש אחד ובכל לצלם. נחלקים המוחין ז)

בל׳, בצ׳, ושס״ה איברים, רמ״ח בו
 אלו, בחי׳ ג׳ ובכל א׳. בכל שלם פרצוף במ׳.

 ברמ״ח המתפשטים והנפש, הרוחניות בחי׳ הם
 שנה י״ג מן הנכנסת הנפש דוגמת הגוף, איברי
ואילך.

דגדלות, זה בצלם רבות בחי׳ יש כי ודע
 דגדלות מוחין יש הם: גדלות מיני כמה כי

 ויש עצמן, מחלקם דאו״א חיצוניות מזווג
 ויש ה) או״א, מפנימיות שנמשכין מהם מעולים
 ויש אי׳א, מחיצוניות שנמיסכין מד.ם מעולים

 שנמשכין מהם מעולין ויש א״א, מפנימיות
עתיק. כחיצוניות

 פנימיות :בחי׳ ב׳ שיש כמ״ש, והענין
ט) ולעולם ופרצוף. פרצוף בכל וחיצוניות,

 חורבן לאחר בלילה אפילו הסר, ז״א אין
 פנימים מוחין שהוא המוברח, מחיות הבית,

 אז אמא, מקיפי גם לו ובהיות אמא. דקטנות
 בו יהיר, אם אמנם י) מ״נ. להעלות מספיק

 דגדלות ממוחין לבד ר׳ק ימשוך לבד, אלו
 ו״ק רק ואינם דאו״א, מח־צוניות ור,ם גרועים,
שיכנסו מכ״ש ואז דאמא. פנימים דמוחין
אבא. דקטנות ומקיפים פנימים

 דקטנות פנימים גם תחילה בו היו ואם
 להמשיך יכול נוקבין, מיין מעלה ואז אבא,
 א״א, מחיצונות מעולות, יותר דגדלות מוחין

 דגדלות ו״ק גם לקבל אח״כ כח בו יהיה ואז
דערביות בעמידה כמו כ) אבא,

 דקטנות מקיפי גם תחילה בו היה ואם
 כך ואחר אמא. דגדלות ו״ק ימשוך אז אבא,

 דגדלות המוחין כל גם ימשיך שחרית, בעמידת
דעתיק. מחיצוניות ומקיפים, פנימים דאו״א,

 בק״ש כנזכר לעתיד, נשאר דעתיק ופנימית
' דיוצר.

ם׳; קדושין ל״ג: שבת ת)
(דפו״י). לבד הארה נ״א א)
הבונות שער ובספר פ״א או״א שער עיין ב)
ס״א. ברבות נ) התפילין. דרושי

ו׳. ד׳ כלל פ׳׳ב הצלם דרושי שער עיין ד)
פ״ג. התקון שער עיין ה)
מ״ו. כתובות משנד, ו)

מקומות ומראה הגהות
 התשובות בלוח י״א חלק בתע״ס עיין ז)
ונ״ח. נ״ו תשובה המלות לפירוש
 שנמשכין מהם מעולים ויש ל״ג נ״א ח)

(בת״י). אר׳א מפנומיות
פי׳א. ומיד מ״ן שער עיין ס)
פ״א. פו״ח שער עיין י)
(כת״י). כסו מלת ל״ג נ״א כ)



ר «ער היכל ח׳ היכל ע » ״ו JI3 ג׳ r* ז«לם ג
H פרכ עיי׳ט *ד#י שער כ״ז שער

 טוזו בהי* והם; אהד, קו הח״ז יהיה קדן, ג׳ אז המוחין, כל לפגום .שכשזנריכין וחג
מסים  ג״# ודת״י, ההוד. ג״ם ובג״ד» פרקיו. גג׳ אד דאבא. ואח״ה דאמא, המוחת כל נ
יסוד. דגדלות ו״ק רק בז״א, להכנס צריפין כשאינן

ם אז בערכיות המו יותר, ^"א לבדו אמא  והם ט״ס, של מינים ג׳ יש כי ם) jm נמסי
ק סו שלא ואע״ם אבא. דגדלות ד מ  אמצעים, ס״ס חוו מלובשים סנימים, ם׳ ג״ר נ

א) דאמא.  בדק. נשמה הוא שהדעת ל) ודע (
 תמיד. בדעת נשארין נ) ההוא ששורש דע וגם
זזצ תשלום ס״ז סימן דהדג כללים לעיל עיין

עשר אחד השער

ג׳ עתר״ וגמןא חיצונים. ס״ם תוך המלובשים
בכל בזה וכיוצא דעווג ג׳ בינות, ג׳ הבמות׳ תמיד. בדעת נשאריןvנ} ההוא ששורש דע וגם

 תוד זה אחד, בבל כלים ג׳ שהם עד הט״ם,
הגדלותו. אחר זה וכל זד״

 ומשם אחד, בספירה עתה נדבר והנה
 בה יש נצח, ספירת הנה השאר. כל יתבאר

 מצח כלים. ג׳ בסוד מזר״ לפנים זד, נצחים, ג׳
ח נצח והוא דעיבור, נצח הוא החיצון צ  ת
ג״פ. ובו החיצונים, של פ״ת שהוא עיקרי,

 אינו אד יניקד- של נצח הוא אמצעי, ונצח
הפנימי, מצח אמצעי. של חסד של פ״ו^ רק

א ם) דחכמר, פ״ר^ רק אינו אך דגדלומ נצח הוא היא והעשירית נדם, •רק בו אין ד
הפנימימ של

 Tiro חסדים. ג׳ בו יש בחסד, וכעד״ז
 נקרא אך החיצוניומ דנצח אמצעי פרק נקרא
 פרק הוא ואמצעי דחיצוניומ שמצח חסד

האמצעי. צ) שבחסד חסד ונקרא דחסד, אמצעי

 ובו מוחמ יניקד, עיבור פרטי שער
פרקים.

H פרק

 עטרה והיא בו, שרשה הניחר, אמנם גוקבא.
מ משם כי שבו,  מכלל היא העטרר, אן נאחז

 לג׳ נחלקת ספירה כל כי כנודע עצמו, היסוד
 נמצא היסוד. של ג׳ פרק היא ועטרד, פרקמ,

 וד,וא דז״א, נוקבא פרצוף היא י׳ הספירה כי
הפנימית, דחכמה אמצעי פרק הוא ופנימי בסוף מאהזת נשרשת ור,יא ט״ם, רק אינו

 עטרר״ הנקרא שבו, בפ״ג שהוא היסוד,
 ג׳ בד. יש אחד בל דד«^ הנדס והנה

ם; הם ואלו פרקמ, ד  נה״י. חג״ת חב״ד נ
 אמנם עמם. נמנה ואינו מעצמותו, אינו והכתר
 נמצא כאחד, ע) נכללין שבו הנ׳׳ה כי להיות

 לבד. נדם רק אינו הכתר, נמנר. אם גם כי
ואמצע. ושמאל, ימץ, קוין; לג׳ נחלקין והט׳

 ג׳ הם בחכמד״ וכעד״ז שבחכמה. חסד מקרא
 דנצח.(דחיצונית) פ״ע נקרא החיצמים חכמות:

 נקרא והפנימי, דחסד. פ״ע נקרא והאמצעי,
 חכמר״ ג״פ והם ימין, קו הם הרי דחכמה. פ״ע

 ג״פ תוד המלובשים חסד, ג״פ תור מלובשים
נצח.

נקרא כולם הס עליונים, ג*פ ט נמצא,
ם: וזהו מ חכמה נקרא שזה אלא חכמר- וכשנעשו דת״י. בג״ר״ חח״ן, ענינ מ תה חזכ

הגהה
באים השאר ופל לבד, דאמא דו״ק דעיקד, הבלים שד,רי ם) .rשצ מלע״ד, (א)
אד החדש, פרד משם הם ואולי בתוססוס מכאן ורינראה בלבד. ג״ר רק אינן בתוספת

מסתלק?. בתוספת באים שחם כיון ביניקה פנימית רק מוכרחמ חיות קבועים שאינן היא,

מקוטזה וטדאה הנהומ
J#״ הפרצופים שער עיין ם) ח׳. ופרק .rפ דצלם מוה? שער עיין ל)
פ׳ץ. השפוה שער עיין ע) Tan עולת ובספר פ׳׳זו פו*ח שעד עיין ם)

JTD חפרצושט שער עיין פ) ט׳ דן•
(סדי). האמצעי ל״ג נ״א צ) (כת״י). הה״ה ג)



ב׳ א׳ פרין ע^ס פרטי וער6׳ כ״ז שער ז״א ריכל ה' היכלנו

 אמצעים, וג״ם דנצה. חכמה וזה דחסד. חכמה
 חסד וזה דחכמד^ חסד שזה אלא חסד, כולם

 כולם תחתונים, וג״פ דנצח. חסד וזה דחסה
 דחסה נצח וזה דחכמה, נצח שזה אלא נצח.

דנצח. נצח וזה
 רק אינו ימין׳ קו כל כי עתה, נמצא

 וכעד״ז מג״ם. א׳ כל זו, תוך זו (פ״ג) ג״ס,
 ט״ס. וכולן אמצעי. בקו וכעד״ז שמאל. בקו

 ימין, קו של עליונה ספירה כי העולה, הכלל
 וכן זה. תוך זה וחכמה, וחסד נצח בו יש

 והרי התחתונה. בספירה וכן אמצעית. בספירה
 בג׳, נכללות אלו, מחג׳ א׳ בכל איך נתבאר

היטב. זה והבן
 רק אינה כולה חיצוניות כל כי נמצא

 האמצעית וכל לט״ס. הנחלקות נה״י, שהם ג״ס,
 לט״ס. ונחלקים חג״ת, שהם ג״ס, אלא אינו
 חב״ד, שהם ג״ס, רק אינו הפנימית וכל

 מלבישין נה״י כי (ג״כ) נמצא לט״ם. ונחלקים
 כל את לגמרי מלבישים וחג״ת חג״ת. לגמרי

החב״ד.
 הם כי הקנה, בן נחוניא ר׳ בתפלת וז״ס

 מלאים וד,ם כמ״ש, זה תוך זה הויות, ג׳
 הוי״ה הוי״ה הוא ומבחוץ. ומתיכון, מבפנים,

(א) הוי״ה.
 מט״ס, שלם פרצוף הם נה״י כי נמצא

 וחג״ת עשייה. בחי׳ ונקרא חיצוניות, ונקרא
 ונקרא תיכוניות, ונקרא מט״ם, שלם פרצוף הם

 עשייה. תוך לגמרי מתלבש והוא יצירה, בחי׳
 ונקרא פנימית, ונקרא מס״ס, פרצוף הם וחב״ד

 בריאה, בינה הנה כי ואצילות. בריאה בחי׳
 כך ואחר זה, תוך זה מתלבשין אצי׳, וחכמה
היצירזע תוך שניהן

ק ר ב פ

ג׳ בה יש החכמה כי נמצא, והנה
 ופ׳א דחסד, ופ״א דנצח, פ״א שהם: בחי׳,

 עיבור נקרא דנצח, פ״ע כי נמצא, דחכמה.
 דחסד, ופ״א שבו. ר׳ק מחצית והוא שבו,
 ופ״ע שבו. יניקה בחי׳ שהם ו״ק, תשלום נקרא

 גדלות בחי׳ שהם שבו׳ מוחין נקרא דחכמה,
ספירות. שאר בכל בכולן, וכעד״ז שבו.

 עליון חצי לב׳, נחלק החיצונית, זה והנה
 ת׳׳ת, מחצי תחתון וחצי Jת״ו חצי עד מחכמה

 נגמר) (נ״א ננסר, עליון וחצי יסוד. סוף עד
 תחתון וחצי אליד^ פנימית בסוד ללאה, וניתן
 היטב, ותבין אליה. פנימית בסוד לרחל, ניתן

 כי ונודע הו״ק, מכלל הם שנה״י אע״פ כי
 אינן נה״י עכ׳׳ז יצירה, הנקראים הם הו״ק
 נוקבא, היא עשייה כי עשייה, אלא נקרא

 וכולו נה״י, היא חיצונית כל כי ונמצא כנודע.
לנוקבא. ניתן

 שם והנה בשדה, באר והנה וירא וז״ס
עליון באר דש עליה. רובצים צאן עדרי ג׳

עליון. חצי לוקחת וזו ורחל. לאה ותחתון,
 שהם צאן עדרי ג׳ תחתון, חצי לוקחת (וזו ק)

תחתון). מחצית וזהו נה״י,
ב׳ בסוד ז״א נשאר הנסירה, אחר ואז

 וד׳נה והפנימית. התיכונה, :שהם לבד, בחי׳
ו״ק, יצירה, נקרא והם חג״ת, הוא התיכונה

 הגדלות. של ו״ק בחי׳ נשלמה שם שעד ר) לפי
 דק, נקרא לבדם החג״ת כי הוא, האמת אמנם

נקרא לבד וזו כן, נקרא אמצעית בחי׳ כי
 דק, ז״א נקרא לז״א, זו בח־־׳ ולהיות יצירה,

ש) דק. גילוי נשלמו שאז לפי

ש מ ש ה
 מתלבש דאמא, ונה״י בריאה. שהיא דאימא, ודו, הה׳׳ה, זה, באופן והם נ״ב, (א)

 מתלבש דז״א, ונה״י יצירה. שהוא אנפין, בזעיר יצירה. ווי׳׳ן עשיו^ אחרונות ההי״ן יי״י. הה״ה,
 כר נה״י כי ונמצא עשיה. שהיא בנוקביה, והנה אצילות. יודי׳׳ן בריאה. ראשונות ההי׳׳ן

בהשמש). פ״ה שי״א (עיין בנה׳׳י מתלבש הוא אצילות, שהוא דאבא נה״י

מל,ומות ומראה הגהות
(דפדי). נשלפה שמהם דא ר) נה״י שהם צאן עדרי פג׳ עליון זזצי גיא ק)

פ״ג. הפרצופים שער עיין ש) (כתיי). התחתמ חציים לוקחת וזו
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 בחיגת לעולם הוא הז״א כי תבץ. ובזה
 ובהיותו לגבורד- הסד בין המכריע הוא כי ת״ת,
 תמצא ז״^ תקרא ת״ו^ נקרא משניהן, כלול
 ת) נה״י. ונוקבא חג״ת הוא שז״א א״כ

 הקרמה בתחלת rשהורעת גרול, וז״ם
 והנ״ת, רעתיקא, רישת ג׳ א) כח״ב כי לארר״ז,

רנוקבא. רישץ ג׳ ונה״י, רז״א. רישץ ג׳
 עומרת היא הנוקבא למה תבין. בזה והנה

 נה״י, אחורי הת״ת סיום (ז״א) באחורי תמיר
 ונמצא נעשית. ומשם תמיר, עומרת שם כי

 הת״ת הטבור מן מתחילין אלו׳ נה״י ראש
ז״א. הנקרא תיכונר׳ בחי׳ שהוא ו״ק, של

 ע״י נעשין׳ איך אלו׳ בחי׳ נבאר ועתר׳ ב)
 העיבור בתחלת והנר׳ ומוחין. ויניקה עיבור

 מלכיוו^ י׳ בבחי׳ הט«ז׳ יצאה ואז הזווג, היר.
 בעיבור׳ ואח״ב רחיצוניות. אלו בי״ם שיש

 בעיבור (נ״א החיצוניות. אלו י״ם נשלמו
 נה״י רק אינן כולן אשר רט״ם) נה״י יצאו

 שהנה״י פי׳, כללית, בררך תהו כנ״ל. בלבר
נשלמו. דחיצתיות ט״ם מאלו בכ״א שיש

 תצח רחסר׳ תצת דנצח׳ נצח כיצד,
 בינה. וחור גבורה׳ והור ההוד׳ והוד דהכמד,.

ת ויסור רת״ת׳ ויסוד דיסוד, ויסוד ע  הרי ר
 העיבור גוף ולכן העיבור׳ בעת ט״ס בו יש

ס״ס. בו שיש אע״פ קטן׳
התיכונה׳ הבחי׳ נכנסת ביניקה׳ ואח״כ

 מעט מתלבשין וד׳יו פרקין, בט׳ חג״ת שהם
 נה״י בחי׳ רק שאינן הנ״ל׳ הט״ס תוך מעט׳

 בחי׳ רק אינן, חיצוניות כל כי החיצוניות׳ של
ת לבר נה״י מורו ' ג

 ואחר לבר. שבנה״י נה״י נעשר. ובעיבור
 הם שאלו שפית נמצא ג) כלולים׳ התלבשם

 החיצוניות של בחג״ת כה נתנו חג״ת׳ בחי׳
 בחיצוניות גרלו ר& וגם שבנר׳״י, חג״ת שהם

א: בחי׳ a לו יש כי עתה׳ ונמצא  ת״
 נגרלת החיצתה אמנם ור׳חיצונה. התיכונר.׳

ל עתה ו שבהן, חג״ת בה שנגרל והוא ב׳, ^

ה: באופן  הסר שבחסר, הסר שבנצח, הסר ז
 שבגבורה׳ גבורה שבר׳ור׳ גבורה שבחכמת

 שבת״ת׳ ת״ת שביסור, ת״ת שבבינת גבורה
שברעת ת״ת

 הקטן נגרל בתיקה זרד תראת ובזה
 וספירה ספירה ובכל שבו׳ ואבר אבר בכל
 אד אחרים׳ איברים תוספת ואינם עצמת שבו

 ספירה בכל הרי כי נגרלין. עצמן האיברים
 ער.ה בהם נגרל העיבור, של מהט׳ וספירה

 הגדלור, בעת ימין קו אורד כל כי כנ״ל, שליש
 ג׳ ימין קו היה בעיבור והרי לבר, ג״פ הם

 ופרק׳ פרק מכל שליש ר״ל מג״פ׳ שלישים
 דנצח, שבחסר ונצח רנצח׳ שבנצח נצח שהוא
 ונגרל נתוסף ועתר• רנצח. שבחכמה ונצח

 שבכל חסר שהוא מהם, פרק בכל א׳ שליש
בחיצוניות. זר׳ וכל ופרק׳ פרק

 א׳, בפעם שברי הו״ק באו בתיכונר׳ אד
 נגרלה תכף לכן חג״ת׳ בחי׳ הוא עצמותן שר״רי
ק. בהי׳ כל א׳ בפעם ת ח־׳בן ד  נקרא למר׳ ז
ק׳ ובחי׳ יצירר״ התיכונה בחי׳  אמרו ולמה ד

ק, מבחי׳ הוא היניקה כי  לומר ראד ור׳יה ד
 ג׳ שהיו העיבור רוגמת לבר, קצוות ג׳ שהם

ק, נקרא אמנם נה״י׳ תחתונים קצוות  יען ד
ק הם  הרי יחר. בפ״א שנגמרים התיכונים׳ ד

מ, החג״ת בעבור א׳ טעם צ  חיצוניות וגם ע
 אלו כי וגם׳ ב׳. טעם הרי כנ״ל. לדק נשלמו

ק בחי׳ הם בכללות. כולו הגרלות של ריניקה ד
ת בחי׳ נכנסו בגרלות׳ אח״כ מיו  שהם פני

 מ״ם תוד מעט׳ מעט ומתלבשין בט״ס׳ חב״ר׳
 בחי׳ Iw נה״י חג״ת רק שאיש אמצעי, רבחי׳

 בבחי׳ אמצעית זו בחי׳ נגרל ועתר, האמצעית
 פנימית בחי׳ שנכנסה כיון כי שבת חב״ד ט״ס

 החב״ר pל כנ״ל, חב״ר בחי׳ הוא שכולה
תגלת נגדל הוא גם אמצעית שבבחי׳ ונ

 שבחסר, והכמה שבנצח, חכמה כי נמצא
ת של שבחכמה והכמה תגלו התיכוני  ונגרלו. נ

ובתה שבגבורר^ ובינה שבר,ור, בינה וכן

מקומות ומראה הגהות
n( חלק בהע״ס נחנאר הפרק סוף עד מנאן ב) הגה״ח נ״ת כץ הספריע יסור נחג כוסר׳י 
רכ״ב אות עד ר״ז אות מן י״ב עשית וטדי תירח נקרא חג׳׳ת ולכן צמח;

(דפדי). צולם נ״א ג) פ״ד. זלקמן פ״ג א״א שער עיין א)
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 ודעת שבת״ת, ודעת שביסור׳ ודעת שבבינה.
 דתיכונות, ס״פ נשלמו והרי נגדלו. שבדעת,

 שליש והגדילו לבד, חג״ת ג״ם הם שכולם
לגמרי. האיש קומת נשלם ואז עתה, [א׳]

 ע״ד שבהם, החב״ד נגדלו בחיצונות, וגם
 הגדלות עתה נשלם וד,רי בתיכונית. הנ״ל

 תוך דחג״ת, ט״פ תוך דהב״ד, ט״פ שבד,ם,
 ובכל לבד, ט״ס רק אינן אמנם דנה״י. ט״פ

 בפרקין הנזכר בז״א, בחי׳ כ״ז הרי ג״פ. א׳
ד). דלעיל

 נפש. הם הנה״י איך תלין, בזה והנה
 בחינת שהם וחיה. נשמה וחב״ד רוח. וחג״ת
 נה״י, נגד וד,וא הנפש, בו הכבד לכן אבי״ע.
 העליונים ג״פ נקשרים שם כי הת״ת, בסיום
 והלב ירכין. רישי דביקין דתמן כנודע דנה״י,

 בו ומוח חג״ת. אמצעית בג׳ ועומד רוח, בו
 כ״א מסתעף משם אמנם בג״ר, ועומד הנשמה,
במדרגתו. כ״א ממקומו,

 שכנגד בכבד, מתגלית אשר הנפש כיצד,
 (שם) שגם בודאי כנ״ל, דנהי׳י פרקין רישי
חיצוניע כלים בחי׳ בכל למעלה, היתד,

 בשם, עלתה ולא נתגלית, לא האמנם העליונים,
 ונה״י דנה״י, הנה׳׳י עומדין כי דז״א. נה״י עד

 ונה״י. נפש בחי׳ וכולם דחב״ד, ונה״י דחג״ת,
דז״א, בחג״ת העומד בלב, נגלה הרוח אך
וחג״ת דחג״ות וחג״ת דנה״י, חג״ת שם כי

 בחב״ד העומד במוח, נתגלית והנשמה דחב״ד.
ת1דחג״ וחב״ד דנה״י, חב״ד שם כי דז׳א,

mבr .דחב״ד
 בכלי נתלבשת הנפש כי העיקר, אך

 בפנימים. והנשמה בתיכון. וד.רוח חיצונים.
 הם שכולם אלא נר׳ן, יש במוח כי ונמצא

 ונשמת הנשמה, נשמת שהוא נשמה, בחי׳
 כי אומרים אנו ולכן הנפש. ונשמת הרוח,

במוח. הנשמה
 רוח, בחי׳ וכולן נר״ן, יש בלב, אח״ב

 הנפש. ורוח הרוח, ורוח הנשמה, תח שהוא
בלב. שהרוח אומרים אנו לכן

נהש. בחי׳ וכולם נר״ן, יש בכבד, ואח״כ
 הנפש. נפש הרוח׳ נפש שבנשמה, נפש שהם
ה). בכבד שהנפש אומרים אנו לכן

 להיותן כבד, לב מוח כי העולה, הכלל
 בחי׳: ג׳ בו יש וכ״א דגוף, פנימים כלים

 בעיבור אפילו כי כנודע וחיצון. תיכון, פנימי,
 יותר להיותן אך מל״ך, העובר אל יש ויניקה,

 עיקר ומתגלין מתלבשין שם הגוף, מכל פנימי
 עיקר שהוא האמצעי, בקו שלשתן יען הנר״ן,
האברים. בכל הארתן משלחין ומשם הגוף,

שלו, מחיצוניות הכבד כי :זה באופן
 החיצוניות יסוד הוד לנצח שבנפש׳ נפש שולח
 אל שלו, מד,תיכוניות שולחן שבנפש, ורוח

 נשמה, שולח ומפנימותו שבחיצוניות. חג״ת
דחיצוניות. שבנפש לחב״ד

 נד,יי אל רוח, של נפש שולח הלב, ואח״כ
 דתיכונות, לחגית דרוח, ורוח דתיכונות.

 לחביד דרוח, נשמד, שולח ומפנימיותו
דתיכונות.

 נפש מחיצונותו, שולח המוח, ואחיכ
 שולח ומתיכונותו דפנימיות. לנה״י שבנשמה,

 שולח ומפנימותו, דפנימיוות לחג״ת דנשמד״ רוח
שבפנימיות. לחב״ד שבנשמה, נשמד,

 טיס, רק אינו הז״א כל כי נתבאר, והרי
 גמורות, טיס הם ואלו בחי׳, לג׳ שנחלק אע״פ
 נחלקין מאלו, ספי׳ כל ו) ואמנם יותר. וא״צ
 נחלק דחיצונית, ספירה כל כי פרטים, דכמד,
 אלפים לו׳ מהתיכונות, ספירה וכל רבוא. לאלף

 לעשר נחלק מהפנימית, ספירה וכל רבבות.
נ״ג. תיקון כנזכר פרסאות, רבבות אלפים

ג פרק

 שלימות, הטיס מאלו שכ״א כסו כי ודע, ז)
 יש חכמה ספירת כיצד, לבד. בחי׳ לג׳ נחלקות

 שאר וכעדיז ימין. מקו הם יען חח״ן, בה
 מג׳. כלולה מהם, בחי׳ כל וכן הספירות.

כללות, ג׳ שהוא כמו כי בחי׳, לכמד, וכעז״׳ז

מקומות ומראה הגהות
סיז^ אבי״ע דרושי שער ע׳ ו) ס׳׳א. החשמל ושער הצלם. סרקי שער ד)
הצלם, פרקי שער עיין ז) פי״ב פו״ח ושער פיה המוחין שער עיין ה)



r פוער W’r היכל זז׳ תיעל o נסד׳ ג׳ פרג מי׳׳ס פרטי «ער

 לאלף וגחלקת וספירה״ ם»רה בכל הוא כן
 כי לזה. וסבה לבד. ג׳ בבחי׳ וכולם »^פים״

 קוצין, ג׳ בה ויש ,י׳ משיעור פחותה טסה אין
 ואמצעית ושמאל״ ימין״ קדן: ג׳ סוד והוא

 לג׳ נחלקות הנ״ל״ שלימות הס״ס כן בהכרח.
כנ״ל. קוין וג׳ חלקים.

לג׳ נחלקת בחי׳ כל כי היטב. זה וזכור
 יש הג׳״ מאלו ובחי׳ בחי׳ כל אמנם לבד״ בחי׳

 עשרה, גימטדיא היו״ד p כי י״ס, כללות בה
 היא כי והענין. לבד. קוין ג׳ רק בה ואין

 רת״ס״ מ יש קו וכל קדן״ לג׳ נחלקת בעצמה
 נקרא הי׳ כל אמנם בחי׳״ בכל י״ם הרי ג״ם״
^ובחי׳ בכל כי נמצא א׳. בחי׳  ג׳ יש בחי׳
 הז״א כן כי מי״ם. כלול מד״ם כ״א אשר בחי׳״

 פנימי י״ס״ ג״פ״ בו דש לבד״ קוץ ג׳ בו יש
סז חיצון. תי

 בענין נצייר ״Tבעינ שיצטייר כדי ור״נה
 ג׳ יש כי לעיל״ כתבנו הנה עצמן״ השמות

 הכתר״ בחי׳ ונצייר וספירה״ ספירה בכל כלים
ד ירד״ חיצון״ א׳ הן״ ואלו כולם. ית׳ וממנו ד  י

ד ד״ו״ ה״י w ה״י״ ר  ב׳ ה״א. rד ה״י י
ד אמצעי״ ר  אל״ף פנימי״ ג׳ ה״א. ד״ו ה״י י

ד ה״י ר  תחלד.״ ננלה לא בעיבור וד״נה ח) ה׳׳י. י
ד רק כולו. ולא חיצת״ בחי׳ רק ר די י  ד״ו ז

 שבכתר. נה״י בחי׳ זהו השם״ בסוף אשר ה״א,
 ד״ו בחי׳ התיכץ״ משם ביניקה׳ נתגלה אח״כ

ד נתנ^ד. החיצון משם וגם שבו״ ה״א ר די י  ז
 הפנימי שם נתגלה בגדלות״ ואורב שבו. ד״ו

ד נתגלה התיכון משם וגם כולו״ ר  ובזה זדי״ י
שלת ד ירד״ נתגלה החיצץ״ משם וגם נ ר  י

ה בכל וכעד״ז מלו. ונשלם ה״י״ ר וספירת ^
בחי׳ יצאו המלכים״ אצילות בעת וד״נה

 מהם כ״א לכן ון״rבחינות ג׳ בכל וארא א״א
 בחי׳ הם שבהם הג״ר אשר גמורות״ בס״ס היו

 בחי׳ הם אמצעים״ וד״ג׳ פרקיהן. בט׳ הפנימים,
 חיצתמת״ בחי׳ הם וג״ת״ בט״ם. התיכונים

רן אד ט) כט״פ. w ז r אחר״ באופן P א ר

^ ג׳ אשר ותיכון. חיצון״ בחי׳: בב׳ יצא  ב
ק נקרא אלו  אר כנ״ל. שניהן בץ לבד ר

ס לא הפנימי מ  והנוקבא חתוקון״ אחד עד בו. נ
ת לא מ ר״ל״ לבד. א׳ בחי׳ רק יצאה לא  נגלי
 החיצונשת בחי׳ של הס״ס שבכל מלמת״ רק בה

א היה לכן שלה״  נ שחם זמנים״ ג׳ י) בר
 ובגדלות חג״ת וביניקה נהי״ת ד״ת״ בעיבור

חב״ד.
נקודה״ א׳״ בחי׳: ר לה היה המלמת״ אן־

ם כ) שנגדלת ב׳״ שבת המלכות בסוד והיא  ג
 גם שנגדלו ר״ חג״ת גם שנגדלו ג׳״ נה״י.

ר (ואלו חב״ד. ד הם זמנים״ ה  ההי״ן ר מג
 בחי׳ וכולם נשים) ר נקראו והם ב״ן״ שבשם

 שהוא כית כי והטעם״ לבד. שלה חיצוניות
 בה היה שלא זמן, בה היד״ לכו המלכות״ בחי׳

טת בחי׳ דק  והיה נקודה״ נקרא לכן לבד. מל
א בו  בנוקבא אן• ברק• אשר מלכות בחי׳ ף בר

 נקודד. וד״יא שבמלמת״ לבד א׳ מלמח בדי היה
מתו. ולכן נקודות׳ הם כולם או א׳״

 לא שט״ נד״״י גם שנגדל בעיבור עתר. אד
ת  שלא מית״ לא בעיבור Tא זה» טעם והבן פי
 שנעשה שנתקן, שבארנו״ וז״ס כבתחלת היד!
 אלא קוץ ואיו בקדז׳ פרצוף בעיבור עתר•

 נקודות ר בהמתו אד נה״י• נקודות״ ג׳ בבחי׳
קוץ. ג׳ יש לא לבד״ מלכות

 כי מלכים. כולם נקראו למד• תבין. גם
א אף מלכיות״ בחי׳ רק בד״ם אין ר  ונ״ל ב
 מלכות״ נק׳ חיצוניות כחי׳ כל כי זד., דרד כפי

 וא״כ דנוקבא. רישין ג׳ הם ל) דנד״״י מ״ל
ת בחי׳ תחלד. היה צעי  נתקן בעיבור״ ואורב חי

מז נה״י. החיצתית  התימן. נתוסף וביני
הפנימי. ובגדלות

ד פרק

 שאין כיץ ראשונים׳ בחי׳ הב׳ כי ודע, מ)
ק, רק בחם כל כי כנודע אלהיט, נקרא ר

מקומות ומראה הגהות
פ״ו. ארא שער עיין פ) ה׳. פרק ג׳. פרק השמות שער עיין ה)
ב׳. דרוש ולעיק פ״ג א״א שער עיין ל) ור. פ״א הפרצופים שער עיץ ם)
פ״ז. ארד שער עיץ )5 הפרצופים ושער ר פרק העיבורים שער עיין י)
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א׳ סרק העיבודים שער כ״ח שער

 להיותו ז״א, כן כי אלקים. נקרא ו״ק בחי׳
 אלקים, נקרא האצילות, עולם כללות של ר׳ק

 נמצא, באדרא. כנזכר הוי״ה, הנקרא א״א בערך
 הוי״ה. והמוחין אלקים, נקרא דז״א הדק כי

 כללות. של דק רק אינם אלו כל א״כ
(האצילות).
 בחיצונית הוי״ה שיש שתראה, ואעפ״י

 אמנם בפרטות. הוא בכלים, אפילו ותיכונית,
 כי שנודע כמו אלקים׳ נקרא החיצונית כללות

 אלקים, שם ומזה אלקים. נקרא הז״א כל
 וכן הוי״ה, של שמות רבבות לכמה מתחלקין
 ונקרא עולמות, ג׳ כל האוחזת דז״א, הנוקבא
 במלאכים אפילו למטה הויות בחי׳ ויש אלקים.
 בשם כולם נמשכין הויות שהם אלא כנורע,
אלהים.

 כי דע בפרטות, יותר הענין נבאר ועתה
 בחי׳ רק אינו בגדלות, אפילו שאמרנו, זה כל

 ג״פ הם פנימים, של חב״ד כי פי׳, לבד. נה״י
 ג״פ הם דפנימים, וחג״ת דז״א. דנה״י עליונים
 ג״פ הם דפנימים, ונה״י דז״א. דנה״י תיכונים

 בחי׳ יש הנ״ל, וכעד״ז דז״א. דגה״י תחתונים
 תוכניות ונקרא ט״פ, והם אלו, בנה״י תיכונית

 אלו, בנד,״י חיצונית בחי׳ יש וכעד״ז דנה״י.
דנה״י. חיצוניות ונקרא ט״פ והם

 ונה״י נה״י, תוך נה״י, ג״פ הם כי ונמצא
 שיש אלא לבד, נה״י נקראו וכולם נה״י, תוך
 לבד. מנה״י וכולם מזה, לפנים זה כלים, ג׳ בו

 רק אינם בחינותיהם, בג׳ דז״א הט״ם כן, ואם
 אנו שאח״כ אלא מט״פ. לבד, דז״א מנה״י
 הג׳ אלו כי לומר יותר, פרטי דרך לדבר רוצץ
 והתיכון נה״י׳ חיצץ מזה, לפנים זה הם כלים

 דנה״י, נר״ן שהם לפי חב״ד. ופנימי חג״ת,
דצלם. צ וז״ס לבד, נה״י בחי׳ שלשתן אמנם

 חג״ת הם דצלם, בל הוא הנ״ל כל ואח״כ
 נפש, בחי׳ גמורות, ספירות ט׳ ט״פ והם דז״א,
 בט״פ אחרים, חג״ת יש ובתוכם נה״י. נקרא

 יש ובתוכם חג״ת. ונק׳ רוח, בחי׳ והם אחרים,
 ונקרא נשמה, בחי׳ והם בט״ם, פנימי, חג׳׳ת
בם ועד׳׳ז חג׳׳ת. רק אינם כולם אך חב׳׳ד,

 ע״ד ממש והם דז״א, וכתר חב׳׳ד הם דצלם,
הנ״ל.

 גדול אנפין זעיר נקרא אין כי נמצא,
 ואז שלשתן, דצלם בתי׳ כל שיכנסו עד לגמרי,

 אשר תבונה, דוגמת גמורות, בי״ס שלם הוא
 בנה׳׳י צ׳ כי כנודע. שלה בי״ס מתלבש הצלם
 החילוק אך שלה. בחב״ד ום׳ בחג״ת. ול׳ שלה.
 וכמו בנקבה. יש נשים ד׳ נ) כי כנ״ל, הוא

 חב״ד שבחי׳ עלאה. אמא בבינה, נשים ד׳ כן
 שלה, וחג״ת עלאה. בינה אמא, נקרא שלה,
 תבונה נקרא שלה, ונה״י ראשונה. תבונה נקרא
 וד,יא ג׳, תבונה נקרא שלה, ומלכות שניה.

 בכל הג', התבונה ובזו הבינה, בערך רביעית
 באופן, דז״א. כולו הצלם כל מתלבש שלה, י״ם

 כולו, עילאה דאימא המלכות כמו גדול שז״א
 בחי׳ היא מלכות כי באופן ממש, בשוה שוד,

 רובע את ומספר סוד וזה אימא. בערך רביעית,
 אמא של רובע ישראל, נקרא ז״א כי ישראל,
עלאה.

עשר השנים שער

 פרקים לה׳ ויתחלק העיבורים שער

מ״ת א פרק

 במעוי להתעבר זו״ן הוצרכו למה טעם׳ ם)
 מ״ש עם הוא, הענין אצלינו. כמבואר דאמא,

 ומיתו, אדום בארץ שמלכו המלכים בענין לעיל
 המוזכר האצילות עולם שנאצל טרם הנה כי

 כל הכוללים הי״ס יצא זה, בשם בס״ה תמיד
 מזה, זה נפרדות ויצאו בכללות, אצילות עולם

 מזו מקבלת וזה מזה, למטה זה י״ס היו כי
 בחי׳ מהם א׳ בשום היה ולא ממנה, שלמעלה

 היתה א׳ כל כי כללות, בסוד הץ רק פרצוף,
 בכ״א בהן מעורב הכללות והיו מכולן, כלולה

 הע״ק שאח״ה עד ותיקון, סדר בלתי והיה מהן,
 ואז באדרא, כנזכר בקדמיתא, גרמיה אתתקן
ונקרא בי״ם, שלם פרצוף נעשה הכתר ספירת

ת הו ת ומראה הג מו מקו
בתחילתו. י׳ חלק תעים עיין ם) וס׳׳ם. פ״ח או״א שער עיין נ)
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כמבואר. מהו״ב. או״א נעשו ואה״כ א״א. בחי׳
 ז״ת תיקץ וזמן עת בא עתה והנה

דן נעשה מר.מ אשר שבאצילות.  התיקון״ אהר ז
 בתהלה כי לתקנם״ העליון המאציל רצה הנה
 גמור״ הבדל מחברתה מובדלת מהם כ״א היה

 איד ע״ש״ היטב כמבואר רה״ר״ נקרא והיה
 האורות לקבל האלו הכלים יכלו לא זו״ לסבה

 המאציל רצה לכן ומתו״ ונשברו שבתוכם.
 יתחברו אא״כ להתתקן״ וא״א לתקנם״ העליון

 מקושרים א׳״ פרצוף בסוד בזו״ זו הו״ק בל יחד
 המקושר הפרצוף״ ביאור שם כנזכר בזה, זה

 רה״י״ להיות יחזור ועי״ז ענינו״ מה קוין דרו
ז״א. הנקרא כלול״ א׳ פרצוף שהוא

 צריך יחד״ ויתחברו שיתקשת כדי ואמנם
 בסוד ושם דאמא. במעד להכניסן לעלותן

 יחד״ ויתחברו ויתקשרו״ יתאחדו״ העיבור״ ימי
 בבחי׳ ד״Tהל בזמן אח״כ ויצאו גמור״ יחוד

פרטיו. בכל מיוחד א׳ פרצוף
 הנקרא מלכות. שהיא (הז׳) הספירה וגם

 עמהם תהיה היא שגם הוצרו דז״א. נוקבא
 לצורו עמהם כלולה שתהיה כדי העיבור. בעת

כנודזג בעלד.״ ז״א עם לה הראוי חיחוד
 הלא כי ונאמר. העיבור עניני נבאר כן‘’

 משני כלולה בחי׳ וכל בעיבור״ יש בחי׳ ב׳
 כי הדברים, וביאור זמנים. ג׳ שהוא עיבורים,

 בבחי׳ והיו העיבור, בסוד זר׳ן היו הכל תחלה
 עמהן. כלולה מלכות ונקודת בג׳. כלילין ג׳

 כו ואחר יניקה. זמן לו והיה נולד״ דאח״כ
ת ב׳, עיבור לו וד״יה הגדיל, צו  שלו״ המוחין ל

 זמנים, ג׳ שהם נמצא הגדלות. זמן נקרא שאז
ב׳  ויניקד» בג׳, כליל דג׳ עיבור עיבורים. ו

חיצוניות. בסוד א׳״ בחי׳ זה והרי ב׳. ועיבור
 שנייה אחרת בחי׳ לו היתד. כד ואחר

 לצורד וכ״ז עיבורים, וב׳ זמנים, בג׳ דוגמתה,
 זמנים, וו׳ עיבורים, ד׳ שוט באופן הפנימים.

 אינן שבוט העיבודים אבל ר, הם הזמנים כי
ז״. רק

עניינם: מה ופנימית חיצונית ענין ונבאר ע)
ופנימיות העולמוו^ מציאת ד.ם החיצוניות כי

ט  בזרץ, יש הנה כי והענין, הנשמווב בחי׳ ז
 הוא הא׳״ בחי׳: ב׳ הפרצופים״ בכל יכעד״ז

 אל הגוף כדמיון בד,ם, אשר זטיצונית בהי׳
 (נ״א דד׳א, החיצוניות ומזה שמבפנים, הנשמה

דן  של כולן העולמות כל נבראו דאצילות) ז
 שיש, הבריות וכל הנבראים כל כי כנודע בי״ע,
 כנזכר אדם, פרצוף דמות בציור הם כולם

 ושייפי שייפי דכל תולדות, פרשד. בזוהר
 מבחי׳ הם כולם, המלאכים ואפילו זה־ם, איתקרי
נ חיצונית ד דאצילוונ ח

 שבו, הפנימית וד.וא ב׳, בחי׳ יש אמנם
 ומבחי׳ שמבחח, הגוף אל נשמה כעין שהוא

 התחתונים, הצדיקים אדם בני נשמות נבראו זו
 הנקבות ונשמת מז״א, הזכרים נשמת כי

 נשמות כל כי באופן אנפין. דזעיר מנוקבא
 כולם, מד.מלאכים פנימים יותר הם הצדיקים,

 גם כנודע. בי״ע מבחי׳ שהם מהנשמות חוץ
 המלאכים, ערד אל פנימים, יד,יו אלו נשמות

 הנשמוו^ חצבו שממנו הד,וז^ העולם מן אשר
בע״ה. במקומו כנדש

 אפי׳ וארז״ל חוצה, צעקו אראלם הן וז״ס
 וצריד כר, לכנוס יכווין אינן שלום מלאכי
 אלו נשתנו ולמד. דקאמר, אפילו מאי להבין

 לד.שמיענו שד׳וציד עד מזולתן, המלאכים
 הענין אבל נכנסים. אינם הם שאפי׳ וש.Tח

 הם המלאכים שכל להיות כי הנ״ל. עם מובן
 יש וד.נה מהפנימיות, וד.נשמות מחיצוניות•

 הצדיקים, של הנשמות אל קרובים מלאכים בחי׳
 מהו שלום. מלאכי ונקרא מלאכים, משאר יותר

 המלאכים לאלו שיש זו שבבתי׳ כימ כי דתימא
 המקבלץ המלאכים כת שוט ור״וא, השאר, על
 העוזז״ז״ מן כשנפסרין הצדיקים, נשמת את

 משכבותם על ינוחו שלום יבא לו ואומרים
 נקראו לבן פ) רז״ל, שאמרו כמו נכחו. הולד

 אפשר היה זו בהינד. ומצד שלום. מלאכי
 השמיענו ולזה הנשמות, עם בפנימיות שיכנסו
ח עומדין הם שאפילו ח  Jבסנינ נכנסין ואין ב

דן היו תחלה כי א״ס ממצא  בבחי׳ ז
ג׳ של העיבוד בסוד לבד, שלהם חיצתיות

מ?ו«ות ומדאה הגהוה
J1״D אוזו ויקמל זמר 9 4קזד אות עד קס״ז אוה p ט״ז חלק ובתע״ם ט׳׳י «״ח שער עיין ע)



צ׳ א׳ פרין העיבודים שער נ״ח שער ז׳׳א היכל ה׳ היכלסב

 זמן להם והיה נולדו, ואח״ב בג׳, כלילין
 ב׳. בעיבור מוחין להם באו ואח״כ יניקה.
 אלו, בחי׳ ג׳ כל להם היה ב׳, פעם כך ואחר
 העיבור בסוד תחלה וד,יו שלהם, פנימית בבחי׳

 כך ואחר היניקה, זמן ואח׳׳כ בג׳, כליל ג׳
המוחין. לצורך ב׳ עיבור

ב פרק

 בבחי׳ העיבורים. סדרי עתה ונבאר
 זמני ג׳ הנה כי ונאמר ופנימיות. חיצוניות
 חודש, די״ב עיבור הוא א׳, :יש עיבורים

 תריסר אשתהי דהוי מעשה צ) בגמרא כנזכר
 הוא ב׳, תוספאה. רבה ואכשרי שתא, ירחי

 ברוב תמיד המורגל חדשים, ט׳ של עיבור
 בבחי׳ ואמנם חדשים. ז׳ של עיבור ג׳, העולם.

 שהם: הראשונים. עיבורים ב׳ שמשו חיצונית,
 שמשו שבו, פנימיות ובבחי׳ וט׳. י״ב של עיבור

ז׳. ושל ם׳, של עיבורים; ב׳

 בו ששמשו החיצוניות, ענין לבאר ונתחיל
 מן ונתחיל ט׳. ושל י״ב, משל א׳ עיבורים, ב׳

 א״א בבחי׳ היה א׳ עיבור הנה כי ונאמר, הא׳
 עצמו, שבו הזווג ומן שבו. נה״י בבחי׳ עצמו,
וע״ש. בג׳ כלולין ג׳ בבחי׳ הז״א, ו״ק נעשה

 אין כיהנהנת״ל,כי זה, הוא א״א זווג וענין
 מלכות. בחי׳ בו נזכר ולא לבד, ט״ס רק בא״א

 התמר כדמיון מזו״ן, כלול שבו, היסוד האמנם
 הנזכר יפרח, כתמר צדיק בסוד מזדן, הכלול
 אשר שלו, בחג״ת שלו נה״י נתעלו ואז בזוהר.

 מלביש אבא כי כנודע או״א, ומצב מעמד שם
 גבורה מלבשת ואימא הימין, ת״ת וחצי חסד
 בחסד דא״א הנצח ועלה ק) השמאל. ת״ת וחצי
 בגבורה, דא״א הוד ועלה אבא. שם אשר שלו,
 בת״ת, דא״א היסוד ועלה אמא. שם אשר
 של היסוד שהוא הדעת, בחי׳ ר) שם אשר

ע״י ואז כאן. וחציו כאן, חציו שניהן׳

 אשר עצמן, אדא תוך שלו נה״י התלבשות
 דאריך יסוד ע״י אז שמשו ממש, ונקבה זכר הם

 ואז ש) וביה, מיניה ונקבה מזכר הכלול אנפין
 בג׳. כלילין ג׳ דז״א, ו״ק החיצוניות את הוציא

 אצלינו כמבואר לבר, פסיעה בסוד הנוקבא ואת
 להתלבש היה, כוונתו ותכלית היטב. לעיל ועיין

 במקום דא״א נה״י שעליית ונמצא כנ״ל. בתוכם
 תוך להתלבש הנ״ל, לטעם היה שבו חג״ת
 שבו היסוד גם ידם ועל זדן, שהם או״א

כמ״ש. וביה, מיניה יזדווג
 היה ז״א כי נת״ל כבר והוא, ט״א, יש עוד

 הוא ותיקונו מזה, זה נפרדין ו״ק רה״ר, בבחי׳
 (נ״א לעשות מיוחד׳ א׳ פרצוף בסוד לקשרו
 דא״א נה״י גם הוצרכו לכן רה״י, ונקרא)
 דא״א ו״ק אז ויהיו עצמו, שלו בחג״ת להכלל
 שהוא ז״א את גם לכלול כדי ג׳, גו ג׳ כלולין

 העיבור והנה יחד, ויתקשרו ג׳, גו ג׳ בבחי׳ ד׳ק
יב״ח. זמנו היה זה

 הנה כי עצמו, א״א לסבת הוא הדבר וטעם
 הרי או״א, של בחג״ת נכללין שלו נה״י היו
 שלו הנה״י כללות יש וגם ר, של כללות הם

 כללות הם הרי עצמן, שלו בחג״ת שנכללו
י״ב. הם והרי אחרים ו׳ של

 כמר כי עצמו, א״א בענין ב׳, טעם ועוד
 לעילא. מתתא ו' והם בחג״ת, נה״י שנכללו

 ת) הנה״י מן חג״ת לתתא, מעילא נכללו גם
י״ב. הם והרי ו׳,

דא״א, הוא זה זווג הנה כי ג׳, טעם עוד
 והנה ואמא, אבא בגו בהתלבשותו שהיו אלא
 דדיקנא הח׳ המזל מן הוא עיקרו או״א, זווג

 הח׳, מן יונק שאבא אצלינו כמבואר דא״א,
 הוא■ הח׳, מזל כי נתבאר, וגם הי״ג. מן ואמא

 י״ב בו שיש ונמצא יודי״ן, מילוי של שמות ג׳
 הוצרכו י״ב, מאלו שפע לקבל וכדי יודי״ן,

יב״ח. שם להתעכב
 כי והוא עצמם, זו״ן בענין ד׳, טעם גם

שלר בחג״ת שלו נה״י נכללו עצמו בז״א גם

מקומות ומראה הגהות
ס״ד. ומ״ד מ״ן ושער ו׳ פרק הנטירה פ': יבמות צ)
קס״ג. דף ההקדמות שער בספר עיין ש) ה׳. פרק וזו״ן או״א הולדת שער עיין ק)
(דפו״י). בנה״י נ״א ת) ושער פ״ו וזו״ן או״א הולדת שער עיין ר)



גכ׳ פר? זמןיבורים «ער כ״ח שער ז׳׳א היכל ה׳ היכל ס

 הרי שלו, בנה״י נכללו שלו חג״ת וכן ר. הרי
בווי׳. י״ג שהם נמצא אהרים ד

ג׳ תחלה היו אלו הגה בי ה׳, טעם עוד
אלו חג״ו^ שהם בחי׳  אהמת הד׳ היו זע׳ וג
 סהג״ר, מהם וא׳ א׳ בכל כלולין נהי״ם, שהם

3י״ הרי ד ג״ם שהם נמצא
 תהיה שהמלכות צריו כי ר, טעם עוד

ע׳ מכל כלולה  א׳ בל ואח״ב ג׳, הרי נה״י, ז
 ט׳״ שהם הג״ר. בכל נכללת תהיה ג׳, מאלו

ק, ז״א בהיות זה וכל י״ננ הרי  ג׳, גו ג׳ ר
אליו. רביעית והמלכות
 הוא עיקרו א׳, עיבור זמן כי גמצא, העד•

 תוך מתלבש היותו ע״י שהיתה אלא בא״א-
 אליו לעשות כוונתו, היתה הנה בי בנ״ל, או״א
רן, מן לבושים בחי׳  מטבורא שילבשהו ז

 זמנו היה בי נמצא כנ״ל. גופו סיום עד דיליה
יב״ח.

 pו דבתיקונים, א) המדה קו במאמר וז״ם
 הנטיעות כי דל״ד״ בראשית פרשה בזוהר
 ירחי יי׳ב ואשתהו ואתנטעו, היו, חגבים כקרני
שתא.

^ נולדו ואח׳׳כ  ובבה היניקת זמן ובא זר
ק גתפשטו היניקה  ג׳ תחלה שהיו ממה דז״א, ר

 בזה זה קשורים גמור, פרצוד עתה ונעשה בג׳,
 בחי׳ והנה זד- דרוש בתחלת כנ״ל קוין בסוד
 ב׳ כי (בפ״א) כנ״ל ב) עיבור בה אמ יניקי׳

 גם א׳, בבחי׳ עכ״ז, אמנם לבד, m עיבורים
עיבור. סוד בה יש היניקה

יתקים הם 4זאו היניקה הגה כי והענין,

p בזוי׳ בי ונודע אמא, של ודרים השדים 
 אצלינו, נתבאר והנה שדי. שם נקרא הדדים

 הוייה אותיות שד׳ הוי״ד* נימטריא הוא שדי כי
 רי״ו בחי׳ גם ע״^ בחי׳ נעשי׳ גם כ״ו, הם

^ ג״ם שהם  ויעבור ע״פ אצלימ. כמבואר עי
 אלו, בחי׳ ג׳ כי נתבאר ושם ויקרז^ פניו על ה׳
 מקומן אשר רי״ו, ע״ב כ׳ו שהם שד״י, גי׳ הם
 הוי״ה שם הוא בת״ת פי חג״ו^ של קוץ בג׳

 וגבורה ע״ב, גי׳ הוא וחסד כ״ו. שהוא עצמה,
ת רי״ו. גימ׳ הוא ת הם הדדים מקום ל  בחז

 ומזה שד״י. הם יחד בחינתו ובל חג״ת> שבין
תק אמא, של בדדים שהוא שד״י, של השם  י
א,  ראשונים קצוות הג׳ ונתקנו ומתפשט, ר
 רי׳׳ו. ע״ב, בהם: יש אשר שהם שלו,
, כנ״ל. שד״י, גימטריא »

קו שבו, נה״י גם ואח״ב ש* ינ  תעשו מ
 שיש מה כל כי כנודע אחרי* כ״ו רי״ו ע״ב

 הם חג״ת שבבהי׳ אלא בנה״י, יש בחג״*
 שד״י בין בסוד ג) ברפד- שד״י תקרא רחמיט,

 נקרא ובנה״י ממש. הדדים מקום שהם ילין,
ע, שד״י. אל בסוד בדגש, שד״י ד  שהוא לפי מו
דע דינץ, יותר  דין הם ורפה הדגש ד) כי מו

מצ* תעה ודהמי* שו יניקד- כבתי׳ גם כי נ  נמ
 בזה. ודי עיבוד, אותיות שהם רי״ו, ע״ב מסוד

שב* זו ויניקה  שנים ט׳ בן היותו עד ה) נמ
(א) אחד. ויום

* זמן בא ואח״ב עדלו  עיבוד צריו ולזה ז
* וענינו ב׳, * זתג מבחי׳ הו ר  מוחין לתת א

א״א מזתג עיקרו היה הא׳, בעיבור כי לזרן.

הש&ש
 וכמבואר בו. החסדים התפשטות והוא י״ג, עד שתי רק ררניקה אין והלא צ״ע, נ״ב (א)

 כ״ה שער לעיל ובפרט מקומו* בכמה זה כל מתהילין ואילד, השלישית משנה ואה״ב שנים,
* המוחין בו להתפשט * ופשוט ופ״ו, ג׳ דרוש ט׳ בן התתו עד דגדלו  העלאת עגת אמנם הו

* מ״ן אפשר (א״ה בו. להכנס נגמרים א׳, דום שנים ר א  שאינו כ״ט, דשער בפ״ג חרב כתב ל
ש בם׳ כמ״ש ם ט׳ P היותו עד מ״ן, מש^ה בספר ועיין ע״* קכ״ז ח* מבר  ע״ש. אחד דו

העשירית ומשנה ודוק) א׳. אות ש׳ב שעה יפה

מאומות nmm הגהות
 דרושי ושעי ה׳. פרק טנוד׳א שעד שין י) ואתהנן. פרשה בדה הפלה ש מאמי עיין א)
פרק המלכיס שער עיין ה) ר. פרק הנקודות פ׳. פרק הסלכיס שער עיין נ)
ג׳. פרק הצלס דרושי ושער פ׳׳ו אנ״ד ושעד ו׳ מ■ ח• רשב״י מאמרי שער מפר עיין ג)



ג׳ כ׳ פרין העיכורים שער כ׳׳ח שער ז׳׳א היכל ה׳ היכלסד

 באדא. התלבשות ע״י שהיה אלא וביה, מיניה
אדא, מזווג הוא עיקרו הב/ העיבור זה אבל

אחה העיבור מן היפך לו, טפל וא״א ו)

שאל ז) בגמרא כמ׳׳ש הדבר, וטעם
 מעשים איזה ר״ע, את הרשע טורנוסרופום

 וכוונתו וכר. ב״ו של או הקב״ה, של נאים,
 לו והביא מהול, האדם נברא לא למה היה,

 יתברך, השם ע׳׳י הנבראים החטים, מן ראיה
 מזה נראה ב״ו. ע״י הנעשים הגלוסקאות ומן
 ב״ו ביד הבורא שהניחם דברים, יש כי

 אל לכן תיקנם. לא והוא לתקנם, התחתונים
 בז״א, ו״ק לצורך שהוא העיבור אם תתמה

 מוחין לצורך שהוא ב׳ ועיבור א״א. ע״י היה
 נתקנים דברים יש בי או״א. ע״י לו היה דז״א,

 הכל עיקר כי כמ״ש, ובפרט כנ״ל. תחתונים ע״י
 ו״ק. שהוא הז״א ושורש עיקר להוציא הוא,
 אליו, תוספת בסוד הם שבו, מוחין הג׳ אבל

 ואינם וחוזרים) (נ״א ור,ולכין, משתנים לכך כי
בו. בקבע

 חדשים. ט׳ היה הזה, עיבור זמן גם
 מוחין וג׳ דק, בו יש עתה הנה כי הוא, יהטעם

 או״א כי שנת״ל, ממד, ב׳, טעם עוד ט׳. שהם
 דא״א, שבדיקנא חח׳ המזל מכח הוא זווגם
 ן, ווי״ ט׳ בו ויש דיודי״ן, הויו״ת ג׳ בו שיש

 ט׳ עיבור בסוד שפע, ח) בד,ם נמשך ומשם
 ט׳ אחר והנה ט) המוחין. לצורך אלו, חדשים

המוחין לו באו לז״א, שהיו אחד ויום שנים

 ויום שלמים שנד, י״ג תשלום עד מאז אלו,
 ונקרא וד,גדיל, גדול, ז״א בחי׳ נעשה ואז אחד,
גמור. אדם

 היה תחלה כי הוא, שנים י״ג היות וטעם
 שהם: מוחין, ד׳ לו נמשכין אח״כ י) דק, לו

 תחלה לו נמשכו ואלו מחו״ג. כלול ודעת ח״ב,
 כנ״ל, פנימותו תוך שיכנסו קודם מקיפים, בסוד

 ואח״ר מוחין. ד׳ הם לבושין, בלי הם אז כי
 נכנסין ואז כנ״ל, דתבונה נה״י תוך מתלבשים
 ג׳ רק אינן ואז ז״א, פנימית תיך ימתפשטין

 שהיא בינה, ביסוד נתלבשו החו״ג כי מוחין,
 ונמצא דעת. ונקרא אחד, מוח ונעשו אחד, כלי
י״ג. הרי פנימים מוחין וג׳ מקיפים וד׳ ו״ק כי

ג פרק

 כי דזו״ן, הפנימית בחי׳ נבאר ועתה כ)
 הנ׳׳ל, כל ב׳ פעם היה הנ״ל, כל אחר הנד,

 אחד עיבור וד,נד, כנ״ל. ד,זדנ פנימית לצורך
 ע״י א‘וי עצמו, א״א של הפנימים בבחי׳ היה

 לפי חדשים, ט׳ זמנו וד,יד, דאו״א, התלבשות
 נה״י שנכללו די לא הזאת, ב' בפעם שעתה

 שהיו ע״ד שלו, בחג״ת עצמו א״א של הפנימים
 גם אמנם החיצונית. של אחד בעיבור למעלה
 עצמו, של בחב״ד ונכללו עלו שלו החג״ת
 של ג׳ בבחי׳ והיו נכללו, דא״א ט״ס ונמצא

 חדשים, בט׳ העיבור נעשה זה ומזווג (ב) ג׳. ו׳
של פנימים ו״ק נעשו ואז דא״א ט״ס כמספר

ש מ ש ה
דחיצוניות בו״ק הנ״ל טעמים הששה וכל נעשה. כי היה, מי ע״י זה זווג צ״ע, נ״ב (ב)
לומר ואין דפנימיות. הו״ק באלו יצדקו לא החיצוניות, של אחד דעיבור בזווג בשלמא

ונכללו עלו שלו, לחג״ת המלבישים או״א שגם מדדן, הנכלל דא״א היסוד שהלביש ע״י היה
שהרי שלו, לחב״ד והלבישו שעלו שלו, בחג״ת היה וע״י ממש, דדן שהם כנ״ל, דאדא ליסוד
י״ל, ושמא או״א. התלבשות ע״י ולא כתב וד,ת״ת לת״ת, הלביש שהיסוד כאן אבל הזווג.

שבו, אדא שהם שבו, חו״ב זווג ע״י שהיה מי ע״י הזווג א״כ עצמו, שלו לדעת הלביש

מהומות ומראה הגהות
 א״א היית ע״י שד,וא אלא מאו״א נ״א ו)
(הת״י). היסד בתוכו מתלבש
תזריע. סד תנחהפא מדרש ז)
הז״א וגם ו׳ הוא הפשכד, כי מוסיף נ״א ח)

׳1׳
 (כת״י), עיבור בסוד וד,יה מווי״ן נמשך לכן ר הוא

 וט׳. ם״ז שם עיין י) ם״ד. הנסירה שער עי׳ מ)
התשובות בלוח ם' חלק בתע״ם עיין כ)
ם״ו. פ״ה תשובה המלות לפירוש

קצ״ז. אות עד קצ״ב מאות ט״ר תע״םחלה



סהד׳ ג׳ סר«ן תעיבוריס שער כ״ח שער ז״א היכל ה׳ היכל

p r .ועששית כל נסשכין ומפנישיותם ג*כ 
כנ״ל. כולם

 של המוחיז של הב׳ והניכור היה ואח״ב
 לבד. חדשים ו׳ בסוד היה וזה Jהסגימיוו
כי מאד, ועליון נעלם זה עיבור כי והענץ,

 עתי(^ של תחתונות ספירות ז׳ כסוד הוא
 דרישא דגלגולתא תקוני ז׳ תוך המתלבשים

ח אצלינו. כמבואר דא״א כנג  זד, העיבור היד, ו
חדשים. ז׳ מן

 יכולת אץ דעתיק׳ ז״ת באותן כי ודע,
 דץ שבו, החסד של עליץ בחצי כלל, לד,שיג
שכל ל) אדז״ל, לכן בלבד. ולמסד, מחציו

 בעיבור ואינו למקוסעים. יולדת לז׳, היולדת
 הפנימיות מזה גם וד,נד, שלמים. חדשים ד,ז׳ כל
 נשמות ונעשו נמשכו דזו״ן, המוחין של

 וחסידי צדיקים כמה כי וראד» והבן הצדיקים.
לז׳ למקוטעים, נולדו כולם קדושים, עליץ

 ופרץ, הנביא, ושמואל כמשד» עיבור, חדשים
אלו כל כי ונמצא באלו, וכיוצא וזרח,

 דעתיק הז׳ מאותן נמשכין (זעשמות)
בזד- ודי דא״א, דגולגלתא בז׳ (המלובשים)

(ג) מ״ב ד פרק

 פ״ז, ב״ם במסכת שארז״ל סוד דע, מ)
 זעד, חייא. מר׳ לבר תסתכל גוהרקי בכולזע
 ממדרגת למעלד, הם הצדיקים, גשמות

 גשמות של הכסאות שבכל כאן, וז״ש המלאכים.
ח אותן, מעלים המלאכים היו הצדיקים,  ח

 והיד, מאליו. עולד, שהוא חייא, דר׳ מכסא
 המלאכים, אוחו שיעלו היה, כבוד שיותר נראה

הזאו^ מעלה מה א׳׳כ בעצמה. היא משתעלד,

 של כסאות המעלין המלאכים שאלו ו^ירש,
 עם שנחצבו המלאכים הם הצדיקים, נשמות

 הכסא כמשרד׳ל אותת נושאת וד,כסא הנשמת
 וגדאד• נ) נושאיו. נושא והארון נושאיו. את נושא

 (באמת) אבל כסת את מעלין שהמלאכים
 שהמלאד מדריגתן, עד אותן מעלד, הכסא
 א׳. נקודד, אפילו ממדרגתו, יותד עולד, אינו
ת ר׳ של הכסא ולזה  למעלד, שהיחה חיי

 שלא מאלית עולד, היתה המלאכית ממדרגת
 מגרסא וזהו עמת לעלות יכולין המלאכים היו

 שהצדיקים שע״י כנ״ל. נחתא ומגרמא סלקא
 מן למעלד, מדדגתן ובמע״ס, בתודד, עוסקין

המלאכים.
דן בדרות מ״ק ב׳  היה אמא, בבטן ז

 המלכות ושם הה׳, שבתוך ר בסוד ג׳, גו ג׳
 נתפשטו ומכאן הר. ברגל לבר. פסיעה בסוד

ת ואימא באחור. לו ז׳ ור,יא ר, הוא לז׳, תנ  נו
 ד״ת כי חב״ד. בחי׳ לו וד,ם שלד,, נד,״י לו

ת ת הם: בינ  בסוד וזהו הוד, נצח, יסוד, בינ
 וד,מ״ב תו.Tל אחר באדם הנעשה העיבור,

 דחיר זווגים מ״ב הם בראשית דפ׳ ם) זווגים
חן ת ע) העיבור בסוד וד,ם דא״ת וג  והנד, הז

 במה שת ונוקבא חג״ת נעשים שבו הנד.״י
 עתד, והנה ת״ת להיות פ) יסוד עתה שחזר

 ב״ן אותיות שהם תבונד, ואז (לו) נד,״י, חסר
 לזמזות מתפשטת זו תבונד, וד,נד, ו״ת וב״ת

 חב״ד ג״כ ונעשין לו, חסחם אשר נד,״י, בו
 דיליד, שית ג״כ לנוקבא נותן ז״א ואז לגוקבא.

 ולכן לי״ם. נשלמת ואז עצמם, (החיצונית)
 לו היה שלא לפי מגופת לבר נה״י נקרא
 לכן כנ״ל. התבונת p לו שניתנו עד נד,״י,

ת מגרמד, לד, דלית אספקלריא נקראת כלו

השמש
ת שער גם (ג) ת עם זה קשר להם אין נפרדים, עניינים של הוא ז ז

מקומות ומראח הנחות
 ל״ת נדד. סינג יבמות י״א. ר״ה <)
פ*ד.: ב״מ מ)
ליה. סוטה נ)
 ונזהד ג׳ אות הזהר ספר הקדמת עיין )0

j׳” אות א׳ בראשית

 מ*ב בסוד זעא שס ר אות שהוא גיא ע)
 מו״ק בלויה ג״ב שהיא סרמז הר של הרגל ואזדב
 שער ספר ועיין (כת״ת הגה״י והדי

ק״ס חי
פ*א. הנסידה שער עיין פ)



ד׳ פרק העיכורים שער כ׳׳ח שער ז׳׳א היכל ה׳ היכלסו

 מז״א. ר מתבונה- ג׳ מחדש, לה בא הכל כי
 או״מ, סוד הוא קטן, טלית ציצית סוד (הנה
 וטלית ג׳. גו ג׳ בהיותו ראש- בלתי ו׳ בחי׳
התפשטות). אחר הוא גדול

לבד, ו״ק בסוד הת״ת היה מעיקרא ג׳,
כי והענין, ג׳. גו ג׳ לעיבור הוצרך ולמה
מי׳, כלולה א׳ כל נקודות, י׳ נאצלו תחלה

 כפי מזו, זו מקבלות שהיו להם, שהיה והקשר
 האלה, הנקודות היו ותחלה המדרגות. סדר

 כלולים הכוחות כל והיו פנימים, העצמות בסוד
 לעצמו, ואחד אחד כל ניכרין ולא בעצמות,

 ושמיעה מראיה הכלולה הנשמה, כדמיון רק
 וע״י לבדה. כ״א בה ניכרות אינם אבל כר,

 כחות הה׳) (נ״א הי׳ וכל כחותיה. מראה ד,גוף
 באוזן השמיעה כיצד לבדו, א׳ א׳ בה, הכלולין

וד,יד, נתקנו. כי הזה, באצילות היה וכן כו׳-
מגביל א׳, כלי להם לעשות כדי התיקון,

 לראיה, וכלי לשריעה, כלי ובו האלו, הרוחניות
בא׳יא, תחלה שנתקן התיקון וזד, בזה, וכיוצא

השניות, נקודות מב' עשה אח״כ הכתר. והוא
וד,ם כלים, גמורים פרצופים ב׳ חו״ב- שהם

במקום למטה, כולם נידהו וד,ז״ת או״א,
כדי העיבור, לסוד הוצרך ולכן המלכות.

 נפרדין, הו׳ שמכל כדי בג׳, ג׳ ולכלול ליחדם,
 העצמות. בסוד הם עדיין ואז א׳. פרצוף יעשו

 ונעשה צ) אחדים הו׳ נעשו הלידה בסוד ואח״כ
 ונשלם נגמר המוחין ע״י ואח״כ א׳. כלי לד.ם

הפרצוף.
 בביאורנו עיין העיבור, זמני ענין ד׳, •

 שמצאתי ומה וחיצוניות. בפנימית יש כי עליהן,
 העיבור סוד כי הענין, וזה כתבתיו, בחילוף כאן
 כדי לז״א, מוחין לעשות כדי חדשים, ט׳ של

 בג״ר דא״א וי׳ק נתקשרו לכן להוליד, שיוכל
 ממש, מוחין שהם עצמו, באיא שבו, חב״ד
 דט׳ עיבור בסוד מוחין, לז״א נעשה ועי״ז

הוא חדשים, ט' של זה עיבור והנה חדשים.

 עולמוו^ בחי׳ ויוליד ז״א, חיצוניות לצורך
 פנימית לצורך הוא חדשים, ז׳ עיבור אבל
 לצורך כי וחענין, נשמות. בתי׳ שיוליד ז״א,

 בז׳ דא׳׳א, ט״ס שיתקשרו הוצרך ז״א, פנימית
הז׳ ואלו בס״ד, כנזכר דיליה, דגלגלתא
מהן, וג׳ מקיפים. בחי׳ מהן, ד׳ דגלגלתא,

 בתוך בת״ת, למטה יתלבשו ואלו מוחין. בחי׳
 בכל נשמות פנימית לברא שיוכל כדי המוחין,

 גימטריא וט׳, י׳׳ב בהצטרף והנה העולמות.
ק). מהזוהר כנודע עיבור, סוד שהוא אהי״ה,

שלימים: פרצופים ה׳ הם ה׳,דע,כיהי״ם,
או״א, וכן י״ם. בו ויש כתר, והוא א״א,

 א׳ בכל י״ס בהם ויש שלימים, פרצופים
כי דע, אך מי׳. כלול א׳ כל זו״ן, וכן מהם.

 ו׳, מציאות רק היד, לא כשנאצל, הת״ת
 ראש. בו היה ולא יסוד, עד מחסד ו״ק, ונקרא

 ראש. לה שאין בבינה ה׳, שבתוך ו׳ וז״ס
 ראש. לו נעשה אז לחוץ, שיצא אחר ואמנם

 בינה, יסוד מנחל כי ישתה, בדרך מנחל וז״ס
 שיצא אחר פירש בדרך, בהיותו הת״ת ישתה
 כי הוא, וד,ענין ראש. ירים נקרא ואז ממנה,
 ונה״י (ודעת) חו״ב, לו נעשין שלו הגי׳ת
 דאו״א, שסע המשכת ע״י וזה חג״ת, לו נעשה
 (להו) דמתעטרין עטרין, ב׳ התפשטות יה״ם
 רישא שהוא אמו, לו שעטרה בעטרה וזהו וכו'.

דיליה.
 אז נה״י, לו חסר נשאר עתה ואמנם

 (נו״ה) למטה. רגליה להאריך בינה הוצרכה
 עלמא היא גם כי ר) שבה, היסוד הארת וסוד

 הנזכר זה כי נה״י. לו נעשה ואז דדכורא,
 שמים כונן וז״ס נביאים. ומבינה בזוהר,

 להיות ולכן יתכונן. ובתבונה וז״ס בתבונה,
 מן ולא הת״ת, מן לא ואינן משם, הנה״י

 נעשו כי לשניהן, מועילין ולכן המלכות,
 כי תבין ולכן למלכות. ומוחין לז״א, רגלים
המוחין למטה, וד,ב׳ (א', מציאות או״א

מקומות ומראה הגהות
 ע״י אחדות ור״ל אחד אחדות הו׳ נ״א צ)

(כת״י). אחד פרצוף ונעשו בזד, זה שנתקשרו
 לאסשכא זמין אד,יה קס׳יו אות אחרי פרשת ק)

 מכאן של״ח• דף הקדמות שער ועיין כלא דלאולדא
ר׳. אות עד מאותקצ״ז ט׳׳ו חלק תע״ס •

 אות מן י׳׳ב חלק בתע״ס מבואר ו' אות ער
ק״צ. אות עד קפ״ו

 ושער ה׳ פרק הצלם דרושי שער עיין ר)
ח׳. פרק המוחץ הארת
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 תמאץ סעירין כי דע גם והבן. לז״א״ הנעשים
 ר״ל ולמטר- מחכמה שהם ש) או״א) של

 ט״ם, א׳ לכל ישארו דאדא, כתר כשתסיר
 דיענא תיקונים) (ט׳ סוד ונעשו נמשכו ומאלו

אדא. מצד כפולים תיקונים ט׳ ז״א, של

 בהיותו א׳ לז״א: היה בחי׳ ג׳ ת) ו׳,
 בג׳, כלילן ג׳ זעירא, ר היה כי בינה, במעי
 פסיעה בסוד הר, בסוד שבו המלכות ובחי׳
ח, כשיצא ואח״כ לבר. ח  כל נתפשטו אז ל

 ואח״כ המלכוו^ סוד ובסופה שלימה, ר הדק,
 בחינות ג׳ הרי לי״ס. נשלם המוחין, בקניית

 (ואח״כ לד. שמעת ראובן סוד היא והראשונה
 בהיות הלא כי והוא ב׳, בחי׳ עוד) ידוודד•
ק, בסוד המלכות) (נ״א הז״א  המלכות אז ד
 שום בה ואין זעידא, נקודה רק אינה

 אינה אבל מי׳, כלולה היא אבל התפשטות,
 הג׳, בבחי׳ ואח״ב איברים. לפרטי נחלקת
 JJפב״ בסוד שניהם, נגדלים המוחין, בקניית

 dנתמעטו כאשר והוא א) ה׳. בחי׳ יש את״כ
 א׳, נקודה אותה מציאת רק בה היה לא אז
 י״ם. בסוד איברים, לפרטי נחלקת שעתה רק

 כי לבדד- נקודה ההיא רק בכמותד, איו אבל
 צריכה ידד- על להתנהג חיילותיה שיוכלו כדי

 בבריאד- וירדה נתמעטה, ואז לי״ס, להתחלק
 שבד,יכל היכלין ובד׳ היכלין, בר מקומר- ושם
 היא שבמלכות המלכות כי כחב״ד. שהוא ק״ק,

דיצירה. הז׳ בדייכל

ק ר ה פ

א של ב׳ עיבור ב)  לצורד היניקה אחר ד
 הועילה מה היניקה, ענין ידעת כבר המוחין,

ק, התפשטות אל כליל ג׳ תחלי, שהיו ממר, ד

 הנקרא ג״ר, בבחי׳ נדבר עחד, ואמנם בג׳.
 אמא בטן תון בר,יותו שהקטן שבודאי ראש,

 צריך א״כ יניקד- בעת אח״כ וגם ראש, לו יש
 וד,נד, המוחין. בעיבור אח״כ נתחדש מד, לדעו^

 בנדדי שיעורו הז״א איד הודעתיד, כבר כי דע,
 הנעשה י התלבשות אותו אמנם דא״א, ת*ת וחצי

די דא״זב נדרי אל  (נ״א סוד הוא אדא, זווג ז
 ת״ת חצי מאותו וד,נד, עצמו, הדא דרך) על

 בהיותו דדזב ג״ר שד,ם ראש, געשד, דא״א,
 אל״ם הם שלו, מוחין ואמנם אמזב במעי

ח דאלהי״*  בבטן בד.יותו הדיבור כה בו אין ל
ב ס א

 שם שהם ע״א. גימטריא אל״ם, וזער,
 עצמו ור,שם מ״ד- עולה דאלפין, מלוי (הוי״ד,)

 מילוי והנה אל״ם. הוא ואז ע״א, הרי כ״ו.
 והוא מד״ם. ל״ף צדק: גימטריא אלנב אותיות

 שד,יו צדק, הנקרא שבמלכות המוחין סוד
 תדבתן. צדק אלם האמנם ח״ס שם. כלולין
 ת״ת מסוד נעשין היו מוחין ג׳ כי ולהיות
 נתיבות לל״ב היכר עדיין היה לא לכן דא״זב
 היד, לא הדעת וגם בינד- שערי ונ׳ חכמה,
 זד, כל היה רק ואכסדראין, לאדרין נחלק
 משדי מונק נולד. וכאשר לבד. כללות בבחי׳

 האלו, המוחין נתגלו היניקד- ע״י אז אמו,
ח חכמד- נתיבות ל״ב בסוד  בסוד הבינד- ו

מ שערים. נ׳ הכל. ניכר ואז הדעוב ו
 לו יוצאין אז ג) כשיונק, הולד ולכן
 הכמד- נתיבות ל״ב בגד ל״ב, שד,ם השיניינב
ם עתה. שנתגלו ד  פי׳ מחלנב שינים ולבן ו

 »׳ חכמי- בתיבות ל״ב הוא ולבן של הל״ב
 הוא ולבך, של והוא״ו בינד- שערי נ׳ הוא
 [מטבת! לסבת הוא זד, וכל ר. סוד הדעוב סוד

מחלזג שיניים ולבן חו החלנב
ג׳ והם אלקי» נקרא האלו המוהמ ואז

םקומוו/ ו&יאת הנחות
 שעי מפר ועיין (מז״י). חפוקף כ< ל״ג נ״א ש)

רי״ג, דף הקדמות
 ושעד ג׳ פרק עי״ם פרטי שער עיין ת)

ד. פרק הפרצופיט
פ״מ ז״א ייושי ההקדמות שער מ׳ עי׳ א)

P י״כ דף שעיים מבוא פפי עיין rn<
רמ״ז.

 הנסיחז ושער פ״א הויפ דרושי שעי עיין ג)
 1את פן י׳ היק פפייות עשי ותלמוד ד׳ פיק
כית אות עי י״ג



ה׳ פרק העיכורים שער ב״ח שער ז״א היכל ה׳ היכלסח

י״ה, מלא :סוד שהוא מוחין, בג׳ אלקים,
 צירוף והוא י״ה, הנקרא המוחין שיתמלאו

 כולל, עם פ״ה גימטריא ואלהים י״ה. מלא
 המוחין, סוד שהוא לאדם, הניתן הפה וז״ם
 כי כנ״ל, מ״ה שם שהוא אל״ם, נקרא שהיו
גם ה״א. מ״ם כזה; אלהים, גימטריא מ״ה
 מתחיל עתה לכן וכ״ו, מ״ה הוא מאלהים, אלם

או לאדם. פה שם מי וז״ש לדבר. התינוק
וע״י בינה. הוא מי: חרש. או אלם, ישום מי

 ל״ב הם ואלו לאדם. פה שם שמניקה, החלב
החכמה. דמוח דבראשית, דעובדא אלקים

 עד האלו, המוחין נגדלו היניקה ואחר
 שהם ג/ המוחין כי זה: באופן שנים, י״ג
 סוד מהן ונעשית למטה, יורדין אלקים, ג׳

 ומוחין אלקים. ג׳ גימטריא גרון כי הגרון,
 וכולן כנודע, מהתבונה ד) אלקים שבשם אלו

 ולפי בבינה, הוא הגרו! ולכן בגרון, גכללין
 האלו, המוחין ע״י נעשה הזה הגרון ששורש

 בזוהר כנודע וגרון) מוח ה) נקרא בינה גם
אלקים. נקרא הבינה לכן רבים, במקומות

מחרן, בצאתו שנה ע״ה בן ואברם וז״ם
 מן יצא החסד, של ימין זרוע סוד אברהם כי

 וזהו חרן. גימטריא גרון, הנקרא הבינה,
 סוד קשיא, דינא אלקים כל כי מחרן, בצאתו

 איך תבין ובזה גרונ״י. נחי׳ר וזהו אף. חרון
 קטן יותר הוא אדרבה אלא רחב, אינו הגתן

 והטעם, הגוף. מרוחב וכ״ש הראש, מרוחב
 הם הראש, שבתוך הקטנים מוחין אותן כי

 כל כי וגם כ״כ, רחב אינו ולכן הגרון, סוד
 ברוחב, הדברים אין ולכן דינין, הוא אלקים

גדול. בקיצור אלא

 של אלו מוחין בסוד להיותו הראש והנה
 במילוי אלקים סוד והוא ראש. נקרא אלקים,
 הרי השם, כללות וא־ ש׳׳ר, גימטריא ורבוע
אלקים, ג׳ סוד מחרן, בצאתו אברם אמנם ראש.

 גימטריא אכדט״ם, בחילוף אלקים, שם נתחלף
מחרן. בצאתו שנה ע״ה בן ואברם וזהו ע״ה,

ג׳ סוד למעלה נשארו כי לעיל, ונחזור
 הנעשה התלבשות אותו שהוא דגלגלתא, חללי

 בפנים, מוחין בלתי דז״א) (נ״א דא״א, בת״ת
 הקרומות בסוד החללים אלו כל נשארו ואז

 הבינה ושערי החכמה שבילי והיו דמיחין,
 ואח״כ וצינורוות קחמות בסוד בהם, ניכרין
 עצמות סוד מהם ונעשה ז״א, חג״ת נתעלו

 נכנסו ואח״ב הנ״ל. הקרומות על גלגלתא, של
 הויות: ד׳ סוד והם העיקרין, המוחין בהם
 דתבונה בנה״י מלובשים ב״ן, מ״ה, ס״ג, ע״ב,

כנודע.

 מתפשטין האלו המוחין כי ידעו^ וכבר
 בינה, ומוח בהח״ן. חכמה, מוח דז״א, ט״ס בכל

 מוכרח, הוא וא״כ בדת״י. דעת, ומוח בבג״ה.
 שיעברו בגוף, להתפשט מוחין ג׳ אלו ברדת כי

 ואז שם, אשר אלקים ג׳ דרך הגרון, דרך
 יב״ק ג״פ והם ג״פ, אלקים הוי״ה שם נעשין
 גרון. שהוא יב״ק, מעבר את ויעבר וז״ם בגרון.
 אומרים שאנו מדות, די״ג ויעבור סוד והוא

 הגרון אור את מכאן ליקת כדי תחלה, בתפלה
מכאן. היורדין הנ״ל המוחין) ןנ״א

 אנו חרבן, אחר עתה כי ידעת, וכבר
 באמצע והנה תפלה, בכל מוחין לחדש צריכין

 ונקרא הדינין, בסוד והם מוחין, שם אין היום
 אין ו) וזהו אלקים, ג׳ סוד שהם כנ״ל, חרן
 שטות, רות בו נכנס א״כ אלא חוטא, אדם

 דין של אחרת רוח בסוד המוחין שמתמלאין
 עד בא דוד ויהי בדוד, שנאמר וז״ס קשה.

 בראש כי לאלהים, שם ישתחוה אשר הראש
 כנ״ל, במילוי ברבוע אלקים סוד הוא הזה

 של מוחין ג׳ הם ושם ראש. גימטריא שהוא
 לאלקים, שם ישתחוה אשר וזהו אלקים,

 למקומם. אלו להחזיר העולם, את להחריב ורצה
ע״ז. לעבוד דוד בקש ז) כמשארז״ל

 פ״ו. הזווגים שער עיין ד)
(נת׳י). מוזז ל״ג נ׳׳א זן)

מקומות ומראה הגהות
פ״ג. דקסנות מוחין שער ועיין ג׳. סוסה ו)
ק׳יז. סנהדרין ז)



VDא׳ פרה הנסירח פוער כ״פ פוער ז״א היכל ה׳ היכל

עשר שלשה השער

פרקיוג לס׳ דתחלק הנסירד. שער

 עגין וגם כסדר ז״א בחי׳ כל כולל דרוש
באורן־. נסירה

א פרק

 מוחין ע״י תחלח הנה הנסירה עגין ח)
 שעדיין לסי אב״א. דבוקים היו דקטנוח»
 ואח״ב אלקים״ של דיגין הם שלהם אחוריים

 להסתלק המוחין וחוזרין לז״א, שינה הפיל
 והבן השינה. שזהו יניקה, בבחי׳ ונשאר ממנו,

 מתוד הוסרו וחסדים חכמה ואז מאד. זה
 ונשארו כנודע, דאמא, נה״י של הלבושים

 דז״א. רישא על או״מ בסוד ערומים. עומדין
 עטרין ב׳ את המחבר תחתון, דעת חצי וגם

 נשאר הוא גם העליון, דעת חצי וכן כנודע,
 בינה ואמנם החסדים. דמצד חציו עמהן

 עליון, דעת וחצי תחתון, דעת וחצי וגבורוו^
 (נ״א דתבונה, נה׳׳י תוך מלובשים נשארים אלו

 לא אמנם מז״א, נסתלקו הם וכן דאימא)
 להאיר כדי האחרים, כמו או״מ בסוד נשארו

 שינה, בסוד ג״כ שעולד, הרשימו בחי׳ מן משם,
 התפילות) (נ״א תפילין, בענין אצלינו כנזכר
 אח״ב וכמ״ש נוקבא, תוך נתלבשו אלו ואמנם
 וחוזרין הנוקבא, מן לר.םתלק חוזרין ואח״כ
 או״מ בסוד וחסדים, חכמה עם לד,תחבר תחלה

עמד,ם. ג״כ
 ט) באו״א, אחר זווג צויד זח, ולעשות

 ב׳ אבא) מן (נמשד ההיא, מזווג ונמשכמ
 דמלכוו^ בסוד וא׳ אמא, ביסוד א׳ מנצפ׳׳ד,

 לעטרא נמשך וא׳ י) לחכמות נמשד וא׳
 אותו נמשד העטרד.) (אותה וע״י דגבורה,

ואלו דמלכות יסוד אל הב׳, כ) המנצפ״ד

 גמתקים» (המוחין) יותר חם כפולים, המנצזדד
ת בי בשרשר* גבורה היא החכמה כי  חכמה ל

 אחר והנה דעתיק. גבורה בה נתלבש דא״א,
 מתחילת אז מקיף, כולם ונעשו שם, שירדו
 דד׳א,. בפנימית וגבורה בינה Hתחלד לכנוס

 ג׳ מתסשסין ואז לבד, דאמא בהוד ושניהן
 אחרון ומפרק ח״א, שמאלי קו בכל הוד, פרקי

המלכות. אל בינה מוח נעשה
 מז״א, וגבורה בינה כשנסתלקו והנה

 בנוקבא מאירין הע אז השינד» בסוד כנזכר
 המלכות אל נמשך ומשם אדמ. בסוד לאד״
 בעניו ועיין הז״א. כמו ישינות ואינם רחל,

 שיש: בחי׳ ג׳ דזו״ן, אחוריים ב׳ שהם חת״ך,
 כי באלקים, א׳ ויש במצ^-ץ, וא׳ בהוי״ד״ א׳

 רק היתד, לא הראשמ, האצילות בעת הנוקבא
 אישון נקרא הנקודה וזז*, כנודע, לבד א׳ נקודד,

 בנין מתחיל זו ומנקודד, זד״ וזכור עין, בת
 פב״פ לד,יות יכולד. לבדד. והיא מציאותד״ כל

 ראשית וזהו 4הנוקב> בחי׳ כל שורש וזהו עמו,
דחשיד,. כל ואחרית
 כתר היא תחלד״ שנאצלה הנקודה כי דע,

 קודם ותחלה לבד. א׳ נקודה וד,יא שבד״
 ובזמן ממנו. למטה היסוד, בסוף היתד, העיבור,
 והגדילד, והלבישתו, היסוד, על עלתר. העיבור,
 עלתה וביניקה ובשיעורו. היסוד. כמדת ונעשה

ממש. הת״ח כמדת ונגדלד, מאחוריו, ת״ת עד
^ כמו שד,וא בלילה והגה  היניקה בז

 וד,נה הראשון. באצילות היא הנוקבא אף לז״א,
 לאד״ עם מתחברין חצוז^ אחר שלה נקודות ט׳

 (שהיתה) הכתר ונקודת ע״ש. במ״א כנזכר
 בבריאד.) (ס״א בבי״ע, ירדד. אצילות, מתחלת
 היא גם עולה התורד. עסק וע״י שם. להאיר

 לעלות נגמרד. הבוקר, שבאור עד מעט, מעט
 רשימו בד. נכנס ואז דז״א, שמאל בזרוע פב״פ,

 וט׳ ש״י. תפלה בסוד שלד״ המוהין של
בבריאה). (ס״א בבי״ע, אז יורדין הנקודות

מקומות ומראח הגוזות
(נת״י). ח״א יביגח נ״א י) ובתעים rp אות ט׳ חלק בתזדס עיין ח)

מלכות אל הב׳ ליסוד א׳ הכסוליס ג״א כ) זד״ מרק בל נתבאר ואילו קג״ט אות p ט־ו חלק
 המלכות אל גמתקים יותר הב׳ מנצס״ר ואלו דד׳א ר״ה דרושי הכוונות שער סמר עיין ת)

יד). (כתב ההכמה כי גבורת יותר הוא הא׳ כ• ה׳. דתש



א׳ פרק הנטירה שער כ״ט שער ז״א היכל ה׳ היכל

 בפנים, פנים מבחי׳ רשימו, בה יש היא אך
 בסוד אז, בפנים פנים עמו לעמוד ויכולה
 אותם מעליו אנו הנ״ל, הט׳ ושאר תפילין,

 בקריאת ואז אבות. ברכת עד מבי״ע, מעט מעט
 שלה, אלו וט׳ בז״א. דגדלות דק נכנסו שמע,

 דאצילות, ז״א עד לעלות מתחילין הם גם
 אל חוזרת הנקודה ואותו המלכות, עולה ואז

 העיבור, בזמן כמו לתקן ומתחלת האחור,
 א' שורש בחי׳ ושם היסוד, תחת עד ועולה
 תמיד, שם הנשאר העטרה שהיא כנודע שלה,

 ואז משם, עולה בבריאה שירדה בחי׳ וגם
 שנית נגדלת מבריאה, שעלתה הבחי׳ אותו

במ׳׳א. ועיין כולו. היסוד כמדת
 ולא ור,וד, בנצח ג׳, עלייה עולה ומשם

 עלייה עולה ומשם כמותם. ונגדלת ביסוד,
 שם, אשר שרשה אל גם עלתה וד.רי בת״ת, ד׳

 כמדת נגדלת ואז לעולם, משם נסתלק שלא
 בחו״ג, עולה ואח״כ מאחוריו. עצמו הת״ת,
 תחתונות האורות ב׳ בה יורדין לכן ה׳. עלייה

 ל) אך באתה, עליונות האורות וג׳ בברוך,
 כנזכר הוי״ה, של הזקיפות עד בה, עולה אינה

 וד,זקיפות אדנ״י. הוי״ה הם: והירידות במקומו.
 לבד, נקודה בסוד ועולה אהי״ה. הוי״ה הם:

 גם אב״א, שבו, הכתר עד הז״א, כל אורך
עדיין. פרצוף בבחי׳ ולא נקודה, בסוד

אר׳א, אל ב׳ זווג יש כי במקומו, ועיין
 בה נתוסף ואז דחו״ב, מ״ן מ) אז יש וו.ם

 הכתר, עד האחור בחי' כל היא שתעלה הארה,
 נכנסין ואח״כ לבד. א׳ נקודה או מדד״ לבחי׳
 לבד, דאמא מקיפי וגם דגדלות, ג״ר בז״א
 רק נכנסו לא ועדיין במ״א, הנזכר כפי

 פרצוף, בבחי׳ ונעשים נתקנים, ואז הפנימית,
 גם היתד, שלא בחול וזה ולמטה, שלו מד.חזה

בד׳ה, אך החזה. מן רק באחור, בהיותה

 עתה גם הכתר, עד עלתה כאהור, בהיותה
 במקומו ועיין הכתר. עד גם פרצופה הגדיל

 מהזזזה היא רחל אך ובלאה, ברחל היא איך
 המ״ן העלאת ע״י הוא זה כל וגם לבד, ולמטה
במ״א. מאד וצ״ע אדא, לזווג

 אחר והגד, נ) כנ״ל, הנסירה נעשית ואח״ב
 שלו ההזה מן אב״א שנתגדלה) (נ״א שנגלה
 ידי על הארותיה מקבלת אז וד,יתה ולמסד״

 וכדי ממנו, וגרועה אליו, וטפילה מחיצותיו,
 צריך ידו, על שלא לגמרי, יותר שתתתקן
 שינה, נקרא זה וסילוק ממנו, המוחין שיסתלקו

 שניהן של אחוריים היו לכן קודם כי זה, והבן
 יחד, דבוקים היו דינים, ולהיותן דינים, כולם

 עליו הפיל ולכן לד,ם, אחד כותל כולם כי
 הנקרא כנ״ל, המוחין ממנו ונסתלקו דורמיטא,

 שנסתלקו המוחין שהם נשמתו ואז שינה,
 ההוא אל וחיות, חסד לו מושכין היו ממנו,

 בעת בגוף בתוכו שנשאר דחיותא, קיסטא
 בו מתפשט וד,יד, דבינה, חסד מן השינה,
 מסתלקין היו ואחוריים הדינין ואז בתוכו,

 מזה, זה ונפרדין דנוקבא, באחור ונאחזין
 ובאתרהא וז״ם לון. ופריש חסד אתי וזהו

 הנקרא המוחין אלו ואז וחסד. רחמי שקיע
 ונזדווגו בינה, אל מ״ן בבתי׳ היו ז״א, נשמת
ז׳י׳א. ע״י שלא המלכות את ותיקנו או״א,

 נתקנה כבר כי הגם) והנד. (נ״א וד,ענין,
 הארת יוצאין תחלד, כי רחל, טרם אב״א לאה
 אך (נ״א ועדיין רחל, הארת ואח״כ לאה,

 שתיהן שמקבלות עם נפרדות, שתיהן עדיין)
 מתחברות בנסירה, ואח״כ דא, ע׳׳י הארתן
 נה״י שנכנסו ע׳׳י אחד, פרצוף יחד שתיהן
 עולה עצמה רחל גם ונמצאת בתוכם, דאמא
 לאה. עם התחברות ע״י דדא, כתר עד אב״א,
יציע. (א) בלאד, רהל שיתלבש ואפשר

ש מ ש ה
ז׳. סרק תחילת אניך שער י׳ט, בשער כנזכר ברחל, לאה צ״ל ניב, (א)

ת הו מראה הג  מרןומות ו
 (כתיי). ואז פיו ריה דרושי הכוונות שער בספר עיין ל)
נתבאר אותן כי ודע דיה להלן עד פכאן נ) ג׳. דרוש ע׳ח פרי <בםפד

הסוף. עד קיז אות פן ם׳ חלק בתע׳ס לבד עצפו דז׳׳א שלו בהדב זווג גיא פ)



א׳ פרה חבסירה אזער כ״ט אזער ז״א היכל ה׳ היכל

 וגבורה בינה מוחץ, הב׳ אותן כי ודע,
 שנכנסו הם דבינה, בנה״י שנסתלקו דז״א,

 והחסדים, החכמה כי ממש. דנוקבא ברישא
 הגבורות הם ואלו לז״א. מקיף בסוד נשארו

 אמא ע״י הנסירה בעת הנוקבא לקחה אשר
היט^ וע״ש במ״א, כנזכר לחודה,

 :שהם בזרץ, נמייאות ג׳ עבץ מ״ק
 ביארנו שכבר ואע״ם ומוחין. ויניקד- עיבור,
 בג׳, ם) כלולין ג׳ היו בתחילה אצלינו, באורך

 מתגלין שהיו רז״א, (ב) חג״ת מציאות והם
 ע) באהי״ה (ג) הה׳, שבתוך ו והוא לבד,

 שבהם, אזכרות כ״א כמנין שהוא דתפילין,
 כלול מד,ם וכ״א חג״ת, רק מתגלין שאין מפני

 כי אד,י״ד» כמנין כ״א, הרי זו״ן, שהם מז״ק,
 זמין אנא רד,יינו עיבור, מורד, אד,י״ד. שם

פ) מוד,ר. כנזכר למהוי,

למקומו, ז״א יצא ואז היניקד״ זמן אה״כ
ת, ו״ק כולל או  גדולה. והיא דד.וי״ה, ר וד,וא ב

 ועתה זעירא. ר היה דבינד״ ה׳ תוך בהיותו כי
 ואחר עמו, המלכות שם כי עב, ראשה זו, ר

 שהאשד. וד.טעם 4בדקוו הוא״ו מתפשט הראש
ת ואינד. עמו, עולד, ת  שהוא אע״ס הנד. עמו, יו
 שהמוחין רק י״ם, לו יש עכ״ז הר׳ק, בסוד עתה
 לבד, מחג״ת רק חב״ד, בסוד אינם הקטן, של
 ומנה״י אמצעיות וג׳ ג״ר. לו נעשין מחג״ת כי

Jג״ו לו נעשץ
 דום שנים ס׳ צ) אחך שהוא וכשנגדל,

 מהג״ת ולא מחבת, ג״ר לו יש אז אחד,
בו יש ואז מבינה, נד,״י לו ובאים כבתחילד-

 אבל במצות. חייב אינו עדיין אך להוליד, כה
 מוש«גץ שאז אחד, דום שנים י״ג בן כשד,וא

 מלובשין מקיפין, ד׳ שהם הדג, חו״ב בו
 במצות, חייב ואז בראשו, נכנסין ואח״כ בבינה,
בע״ה. כמ״ש תפילין. ומניח

מוחין, לעשות כדי הב׳. בעיבור ק) אח״ב
 עסרץ, ותרץ חו״ב וד.ם ף, אל ראש נעשה אז

 לבד, ג׳ ונעשין דתבונד״ בנה״י ומתלבשת
 הו״ק מן שלו, בחג״ת בז״א נכנסין ואח״כ

 וחחריו היניקד״ זמן של ראשונה ר (של) שבו,
 עם מוחץ, ד׳ נכנסין ובהם חב״ד. לד,יות חג״ת
בתוכן. דבינה נה״י

 כי דס״ד» מות אחרי סרעזת בזור,ר וז״ס
 הגבורה כי ופי׳, מז״א. חד שירותא אלהים שם

 המוח שהוא בינד» לד,יות הזרד, אלהים, הנקרא
 של הראשונים ומנד״״י ר) ת״א. דרישא הב׳
ת  חסרים ועתד, אמצעיות ג׳ לו נעשד, היניקד- ז
 וז״ס מחדש, שיבאו וצריך דז״א,• נד,״י לו

 כקרני היו הנטיעות כי ש) בראשיות מוד,ר
ת) 4ושתל( חגבים

ד׳ הלבישו אשר דאמא. נה״י כי וד.ביאור.  ל
ת בגו ונכנסו מוחין, ב ו משם דז״א, ח ת  אותך י
 חג״ת שנעשו ז״א, של נה״י עד דבינה, הנה״י
ת ומשם כנ״ל. אי  חדשים, נה״י והוציאו ה

ת צו ז״א. ל
 גוף כי מגום^ לבר ירכת כי בזד,ר, וז״ש

ק, רק היה לא הז״א  וד.ג׳ בג״ר ונסתיימו ד
ת אמנם אמצעית, ק שד,ם מגופא, לבר הם ד  ד

דאמא. מנה״י רק יצאו לא כי הת״ו^

השמש
ב, (ב) תר והוצרכו הנה״י. דפרצוף תג״ת ד ת פרצוף נתקן וגם דנה״י, נד,״י בי חד  ה

ב, (ג) הכולל. לא כי החדו^ תוך ולד,תעלם לד.כלל הנה״י  נכללת ושם הבינה, שהיא ד
ש עיין היניקז^ pז עד להתברר יכלו  כידוע, לבר פסיעה אושיט בסוד המלכוו^ מבד
« והוא ראשון עיבור וזהו נשלם החלב ע״י וביניקה פי״ז, ח״א ש״ה ר כו׳. נ

מקומות ומראה הגהות
גורס ושם ק״צ דף ההקדמות שער עי׳ ק) נרא. הפרצופים שער עיין )0
 מיעוס שער עי׳ ח ׳.3 עיבור עגץ עתה ונבאר ד. פרק הפרצופים ובשער פ׳ם לקם! עיין ע)
ת ת) תי״זג אות א׳ בראשית ש) ס״^ הירח קס״ז. אות אהרי פ) ע
הנצני̂ו מאמר בסלם ד אות הזהר הקדמת ג׳. פרק לקמן צ)



כ׳ א׳ פרין הנפיחז שער פ׳׳ט שער ז׳׳א היכל ה׳ היכלעב

 בג״ר דאי׳) (גה״י הנה כי הענין, וביאור
 קו כיצד, מהם, אחד בכל בחי׳ ג׳ יש דז״א,
 דבינה, בנצח ונתלבש חכמה, מוח נכנם ימין

 דז״א, ו״ק של דז״א, בחסד א) נתלבשו ושניהן
 הנקרא דז״א, ימין מוח נעשה משלשתן ואז

 האיר חכמה, הנקרא הפנימי המוח והנה חכמה.
 הבינה, בנצח מאיר דז״א וחסד דז׳׳א, בחסד

 שקבלה הארה אותה בכח דבינה, הנצח ירד ואז
 חסד להיות חזר אשר דז״א, בנ»־ת וירד כנ״ל,
 נצח והוציא דבינה, נצח האיר ..שם וא כנ״ל,
 השמאלי, בקו עד״ז כנגדו וכן ז״א. לצורך חדש

ז״א. לצורך הוד ונעשה
 כי נביאים, ומבינה בתיקונים, הנזכר וז״ס

 עצמה מבינה נעשו נביאים, הנקרא דז״א נ״ה
 ונעשה האמצעי, בקו עד״ז וכן ממש. חדשים

 שם יש החדשים, אלו בנה״י כי נמצא יסוד.
 משלשתן. אחד בכל בחינת ג׳ שהם בחינת, ט׳
 והארת דחכמה, מוח הארת שם ירדה בנצח כי

 והארת כנודע, חכמה להיות שחזר ז״א, חסד
 וכן בהוד. בחינת ג׳ וכעד״ז עצמה. דבינה נצח

ביסוד.
 שנעשה היסוד בזה כאן כי דע, ואמנם

 לפי והטעם זעירא. ו׳ ו״ק, בחי׳ בו יש מחדש,
 כנודע. ר׳ק כולל שהוא דז״א, ת״ת בו שהאיר

 כלול קרטיפא, חד דיסוד בזוהר, מ״ש וזהו
 שיעור נעשה שביסוד, אלו שית ומכח שית.
 דלית אספקלריא נקרא ולכן המלכות. קומת

 נקודה תחלה היתה היא כי כלום, מגרמה לה
 ובחינת ת״ת ממציאות כך ואחר בת״ת, נעלמת

קומתה. שיעור נתקן •שלו,

מ״ת ב פרק

באו״א: הם זווגים מיני ב׳ כי ודע, ב)
 נשמות שהם פנימים. מוחין וזווג חיות. זווג
נפסק והב׳ תדיר, ואחד העולמות. פנימית זו״ן,

 וחיצוניות חיות שהוא אחד ולזווג לפעמים.
 ולכן מ״ן, יעלה שבגוה שברוחא די העולמות,

 צריך הב׳, הפנימי ולזווג ידינו. על שלא נעשה
 שלהם, המוחין ובחי׳ מ״נ. יעלו עצמן שזר׳ן

 נעשה אינו וזה דפגימית, הנ״ל מ״נ המעלים הם
ידינו. על אלא

 לז״א היה שחריו^ של ק״ש קודם והנה
 חסרים והיו דיניקה, דאבא פנימים מוחין גם
 חיצוניות והם דיניקה, דאבא מקיפי לו

 אלו, ולהמשיך אלהים. שמות שהם העולמות,
 ותבונה יש״ם והם דאו״א, דחיצוניות זווג צריך

 לבד חיצוניות בבחינת הנעשין המזדתגים,
 אשר בגווה, דשביק רוחא האי ע׳׳י מעצמם,

 אלא ידינו, על שלא מ׳׳ן, מעלה אז הוא
ממילא.

 :בזווג יש בחי׳ ג׳ הנה כי והענין,
 ז״ת הנקרא עצמה, תבונה הוא הא׳, (החיצון)

 מ״ן. המעלה דבגוה, רוחא הוא ב׳, דאמא.
עצמן. המ״ן הם ג׳,

אותיותיו, י׳ ועם בתבונה, ס״ג שם ג) ויש
 ס״ג. שבשם אל שם הוא ופנימיותו ע״ג. הרי

 כללות כשתסיר הס״ג, שארית הוא וחיצוניותו
 גימטריא אותיות, ד׳ שהוא ואלף, יודי״ן ג׳

 משם ע׳, הרי הכולל ועם ס״ט, נשאר א״ל,
 דאלהים מוחין בחי׳) (נ״א ב׳ הנוקבא תקבל
 לתוך דתבונה נה״י הארת וזה ביניקה, שבה

 מקבל׳) ועוד (נ״א ומקבלה דז״א, נוקבא
ומהמ״ג דחיצוניוי^ ב״ן משם המוחין

דחיצוניות.

 שם עצמו הוא הזה, ב״ן שם כי והענין,
 ווי״ן ג׳ ותקח ד) ציורין תעשהו ואח״כ ב״ן.
 דשד״י רוחא וזהו ע׳. הרי הנ״ל, הב״ן עם שבו,

 כי המיחין) ודוא (נ״א מ״י, בחי׳ והוא בגווה,
 עצמו, מהזכר דאשונד״ בביאה אליה נמשך

נתבאר כבר ב״ן, שהוא אע״פ הזווג, ע״י

ת ת ומראה הגהו מו מקי
זף י׳ י׳ שם סניפי ס״ג בשם יש כי נ״א נ) (כת״י). של הא׳ בחסד נ״א א)
(כ׳י). אל שם שהוא פנימי שבס״ג י דצלם מוחין ושער ס״א הזווגים שער עיין ב)

ם«ו קיש דרושי הכונוח שער בספר עיין ד) ז״ה פנימי באור ס״ב אות ח׳ חלק וכתעיס! פיו
דימר. קיש שער זזיים עץ ובפרי דישסוית. זווג



׳ פר? חגסידח «ער פוער ז׳׳א היכל ח׳ היכל גג׳ נ ע

^ הם זתג, בסוד ועימנין ה) פוהגנורד. כ  ז
ת, ולא קנו 4בו ולה בן, נקרה לכן (א) נ

 כי כגמד» דשד״י קדסאה רוהא ונקרא
ה לצורר המלכיס, p שנברר מהברור הוא מ  מ
 כנ״ל. זווג בבהי׳ שלד» ביסוד המלבוו^ של

 מהביחד, שנמשו וביון עצמה, נפשה ונקרא
 של הביחרים חלקי מכל המובחר שורש והוא

 המלך שהוא עצמד» מלכות בחי׳ של המלכים
 הז׳, הפלד מחלק חבירורין שאריח לכן הז׳,
 המלכות חלקי אינם יען הובררו, לא שעדיין הם

 נשמות בחי׳ שהם אלא Hעצמד דאצילות
 רק הובררו לא כי הנבראים. וכל ומלאכים,

 שאר כל אך מאבי״ע. עולם שבכל י״ס בחי׳
ע הובררו. לא עדיין הנבראים,  נבררים וז

 יבא ואז שיושלמו, עד מדרגד» אחר מדרגה
״ג משיח ב

 נקרא הוא שבמלכות ב״ן שם כי ולד,יות
 כי מכולם׳ גדול שהוא ודאי עצמה, שבה נפש
 של המ״ב כל לכן ז׳, מלד עצמה, אצילות הוא

 ב״ן שם ע״י אלא נקראים אינן הז׳, המלך
 ב״ן הוא מה הבנו^ והרי מהם. שהוברר הזד»
מ״נ. הוא ומד.

 כי שם, לעולם קיים בי׳ן שם כי נמצא
 מ״ן, אד שלד- נפש המלכות, עצמות הוא

 מ״ן ואין ומתבררין. וזווג, זווג בכל מתהדשים
 זה ור.בן ב׳, זווג של עצמו הוא זו, זווג של

מאד.
 של הנפש הוא הב׳ץ, שאותו כיון אמנם,

מ לכולם, ואם לכולם, שורש הוא המלכות,  ל
 ממנה, הלק נותן הוא לכן כנ״ל, ע״י נתקנו

 אר׳א כיבוד בסוד לשמרה. ונפש, נפש בכל
הגדול. ואח

 אחר, rב בז״א יש ועד*ז) (נ״א ועכ׳׳ז,
ונקרא לעצמו, מלכים מששה שבירר מה שהוא

^  שלא מלבים ר שארית לכל אב והוא שלו, נ
 הוא וגם מ״ד, ונקרא מתבררין, וע״י הובררו,

«p הת^וו לכל דיליר- רוחא מההיא חלקJ 
חרי ואמנם ע שלו, מלכים בי  מ״ה ס״ג ע״ב ז
r שם כולם שוע אלא זכרי^ a ,ונמצאו הכולל 

 זכרים, ב״ן גבורות ואלו אלו, ב״ן בחי׳ כולם
 ונקרא נקבוו^ ב״ן גבורות ואלו חםדים. ונקרא

גבורוו^
משם 4וה״ ה״ח מפת ע״י נתקנו, אלו וכל

 מהמוחמ מלמעלה יורדין ואלו החדש. מ״ה ו)
 ע1 ב״ן של וה״ג וה״ח יסודותיהן, עד חו״ן,

 מתחבתת אלו בחי׳ ד׳ וכל לקבלם. העולין
 מ״ה א׳ כל ונקבד- זכר בסוד ומצטייר בנוקבא,

וב״ן.
 עצמם פדן יש עור כי לענין, ונחזור ז)

 ה׳ כל בציור: ב״ן שם חה בחיצונית, שוע
^ ה׳ ח) והם י״ד, צורת מר,ם,  ג׳ זולת דוו

 מנצ»׳ד. אותיות ה׳ ידוו^ ה׳ וד,ם הנ״ל. ווין
 הי״ד מכל כלול אצבע וכל ה׳.אצבעות, הם כי

דוונ ה׳ הם הרי  לבד שמאל א׳ יד שרשם אך י
 חיצונית מ״ן כל כי מאד. זה וד.בן כנודע.

ע כולם פעם, בכל שמתבררין  זה ב״ן בחי׳ ז
 ובחי׳ תמיד. מתבררין הם ובחינותיו. דציור,

 אשר רוחא הם ודן, הג׳ עם פשוט, ב״ן שם
 אל נמשכין ומאלו אותן, Tתמ המעלדי הוא

דאלקי^ המוחין לצורר היניקד״ בעת המלטת

מ״ב ג פרק

 עיבור הנקרא הם מ״נ, העלאת אמנם ט)
^ מ״ן העלאת וע״י ב׳. ד  זו) מ״ן (נ״א ח

 שנבאר Tצר ולכז כמ״זז. המוחין. להם נמפזכים
ה מה פדן ענין תחלה  כי נודע, הנה עניינ
m n אביהם אל למ״ן, לעלות צריכץ הבנים

הש&ש
ט׳. פרק הטחין בשער כנזכר .rדב פדר. שוע נ״ב, (א)

פי״ב ונדד נדן שער עיין ה)
פ׳׳א. אדד שער עיין ו)
פ״ז. המוזזמ זזארת שער עיין ז)

מקומות ומדמה הגהות
פ״ו, ק״ש דרושי חנוונות שעי מפר עיין ח)
 ובהלפוד בתחילתו. ׳0 חלק תזדס עיין ט)

ג״ט אות עד מ״ז אות P י״ד חלק זדם



ג׳ פרק הנסירה שער כ״ט שער ז״-א היכל ה׳ היכלעד

 והנה תחתון. התעוררות בסוד אמם, ואל
 המלכות, אל מ״ן בנשמותיהן מעלים הצדיקים

 הוא נשמה סתם כי והטעם, בניה. והם
 מלכים בני הם הבריאה עולם וד,נה מהבריאה,
 מבריאה, הבאים הצדיקים נשמת לכן דאצילות,

 אמנם דאצילות. המלכות אל מ״ן מעלין הם
 ז״א מ״נ: מעלין הם או״א, בני שהם זו״ן

 שנשמת וכמו כנודע. לאמא׳ ונקבה לאבא,
 השינה, בעת לילה בכל מ״ן מעלין הצדיקים

 חדשים בסוד אותן, מחדשת והיא המלכות, אל
לבקרים.

 שמאירה הוא, הזה חידוש הענין וביאור
 (נשמות) הנקרא שהם דגדלות, מוחין בחי' בהם

 מ״ן, בסוד בעלותו הז״א כן אדם. בני שמות
 ע״י הוא זה וחידוש או״א, ע״י ג״כ מתחדש
 ענין ידעת והרי מדלות. אלו המוחין לקיחת
 חתחתון, באדם נמצא איך בז״א, הב׳ זה עיבור

 נשמת כי האדם. את עשה אלהים בצלם כי
 לילה בכל עולה שלו, במוח היושבת האדם,
 גמור, עיבור מלכות בתוך ומתעברת מ״ן, בסוד

 כן שלו, במוח היושבת נשמתו לו ומחדש
ג״מ בז״א הענין

 זה בין נחלקות י) פרטיות ב׳ יש אמנם
 אינם הצדיקים נשמות הנה כי הוא, הא' לזה:

 שאין לפי בלילה, אלא המלכות, אל מ״ן מעלין
 בעוד ותקם כמ״ש לה, בל׳ אלא המלכות שליטת

 ביום שולטת עלאה, אמא אמנם וגו׳. לילה
 ביום פסיק דלא תדיר, זווגייהו שהרי ובלילה,
 (בין) הוא דזו״ן, מ״ן העלאת לכן ובלילה,

 נעשו מהם, פעם ובכל בלילה, (ובין) ביום
 וערבית, דשחרית ק״ש וז״ס חדשים. מוחין לחם

 ולהמשיך אר׳א, לזווג נדן העלאת סוד שהוא
זה. והבן במקומו, כנודע להם, מוחין

 האדם כי והוא, אחר, חילוק יש כ) גם
מ״ן, בסוד נשמתו להעלות יכול אינו התחתון,

 אמנם א׳. ויום שנה י״ג בן היותו אחר רק
 לאביהם, מ״ן לעלות יכולים והם כן, אינם זר׳ן,

 שיגדלו אחר א׳. ויום שנים ט׳ אחר תיכף
 שאינם אע״פ בפרצוף, ונשלם ומוחותיו, איבריו

ולצרכן. לעצמן שלימים הם רק להוליד, ראוין
 של הנשמד, בין כי הוא, הדבר וטעם

 אחר בפרצוף, הושלמו שניד,ם הז״א, ובין אדם,
 לעלווה מתחילין ושניהן אחד, ויום שנים ט׳

 יסוד אל שיגיע קודם האדם נשמת אמנם
 או מ״ן העלאת מקום הוא שם אשר העליון,

 שלש בסוד הערלה, קליפות בג׳ פוגע מ״ד,
 בסוד להעלותן ונשלם ערלים, לכם יהיה שנים

 ואח״ג אחד, דום י״ב שנת עד שהם שנים, ג׳
 כל ואז עצמו, היסוד אל עולה אז י״ג, בשנת
 ביום שם להשתלם ומשלים הלולים, קדש פריו
 י״ג ל) בן להיות ובהשלימו א׳, בשנה) (נ״א
 י״ג מבן מ״ן, מעלה הוא אז א׳, ויום שנים

קודם. ולא ואילך,
 שנים ט׳ מ) בן היותו אחר תכף ז״א, אך

 שם פוגע אינו לעלות, שהתחיל אחד, דום
 דבוקד^ ערלה שום אין כי ח״ו, כלל ערלה
 נאחזים, החיצונים אין ולמעלה מאמא כי (בו)

 לו ונעשים דאר׳א, בנד,״י פוגע תכף כי ונמצא
 אחר תיכף ולהלאה, משם להוליד ויכול מוחין,

 לכנוס התחילו כבר כי י׳, שנת של אחד יום
המוחין.

 כמ״ש עניינם, מה מ״ן תשלום עתה ונבאר
 שתעלה צריך מ״נ, עליית כל הנה למעלה. זה

 יעורר וזה למדרגה, ממדרגה למעלר״ מלמטה
 אחר וד,נה המעלות. רום עד לזה, וזה לזה,
 צרכם כל גדלות יש כבר היניקה, זמן היות
 להוליד יכולת בהם אין אמנם דזו״ן, בז״ק

 שלהם במוחין כח אין כי יען הצדיקים, נשמות
 קטן וז״ס, לעצמו. הצריך רק אחרים, להוליד

אמנם לאחרים. זוכה ואינו לעצמו, זוכה

מהומות ומראה הגהות
 חלק בתע״ם ועיין (כת׳׳י) הפרשים גיא י)

 על קנ׳׳א תשובה לענינים התשובות בלוח י״ד
 אלא המלכות שליטת שאץ הפירוש מהו השאלה
בלילזג

ובספר פ׳׳ז. ח״ב ה׳ שער מבדש עיין ב)

י1■
 ובשער ופ׳ו. ם־־ג ק״ש דרושי הכוונות שער
ר. פרק אדא

ט׳. פרק להלן ל)
 לות י״ד חלק בתע״ם ועיין פ״א לעיל פ)

קניט. תשובה לענינים התשובות
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 מאדא. שלו במוחמ הוספת לו ויבא פשעדל,
 הדשות גשמות Tומול לאחרים זוכה אז

 עם אז יזדווג כאשר הי תמצא צדיקים. של
 רק בה נותן אינו קטן״ בסוד להיותו נוקבא,
שבו. הדק מבחי׳

 ענין והוא זכרהו, גדול כלל סוד תבין ובזה
 כלי, לעשותה כדי בד* דיהיב רוחא אותו

ק. בחי׳ בהיות כי מ״ן. להעלות  רוחא, נקרא ד
ק ד  המוחין כי נ) כנודע, כלים, נקרא ג״כ ו

 המוחין אל וקרומות, כלים נעשו דיניקה, עצמן
 הגדנ, את המעלה הוא הכלי כי ונמצא Jדגדלוו

 ממוחמ שנמשכו הצדיקים, גשמות שהם
 רוחא האי הוא וד.כלי, בע״ה. כמ״ש דגדלוו^

 הרוחא מזה והנה דדק. ממוחץ בה דיהיב
 חיצוניות שהם כנודע המלאכים, נעשו דדק,

 היצירד* בעולם שרשם המלאכים ולכן העולמות,
ם מקננים תמן אשר לחוד. ד

 הם הצדיקים נשמות בחינת אמנם
 ג״ר) (ג״א ג״ס המוחין מבחי׳ שהוא מבריאה,

 כבר כי מ׳ץ, בסוד עולין המלאכים אין ולכן
 הצדיקים נשמת אמנם דדק. מלכות נשלמה

 במלכות לעלות צריכין אלו מבריאה, שהם
 וגבורה, כח תתאזר וע״י מ״ד, בסוד דאצילות

 ויקבלו אדא, עד למעלה, ובעלה היא לעלות
דגדלוו^ מוחין הנקרא ג״ר, ג״כ

דן עליית ענין עתה ונבאר  בסוד עצמו ז
ק רוחא נתן שז״א כמו כי אדא, אל מ״ן  בד

 גם הנה היניקה, בימי כלי, לעשותה דנוקבא,
 דיהיב רוחא ההוא באמא, נותן כאשר אבא,

 והנה בו. שיש ממה אלא בה נותן אינו בגווה,
 בחג״ת (נ״א דאדא, בחג״ת הם אדא, ,שורש
 כלל, א״א של המוחין במקום ואינם דא׳׳א)

 ספת לה ולתת אמא, עם להזדווג כדי ולכן
א, לצורך דגדלות המוחין  שתחלד, צריו, ד

 ממוחא מוחין, תוססת סוד הוא ג״כ יקבל
 זרץ תעורר שתחלה צריך לכן דא״א. עלאה

ממוחא לקבל אבא יוכל ואז לאדא, מ״ן

ע יוכל ואז עצמו, דא״א  המוהיו כה לאמא, לסיו
p ג״כ אח״כ לתת דהולדד* r t.

דן עליית איך ונבאר,  מעורר מ״ן, בסוד ז
 זרץ, אל כך אחר לתת באדא, מוחין תוססת
 נזדווג א׳, בעיבור כי ם) נת״ל, כבר והענמ

 היסודות ב׳ בתוך וביה, מניה שבו היסוד א״א,
 דא״א, והעטרה היסוד אח״כ, והנה דאדא.
 ע) ואה״ב העיבור. בימי לז״א, נשמר, נעשה
 בז״א, בינה מוח גם נתפשט היניקה, בימי
 יסוד שם אשר שיניים, ל״ב אלהים, ל״ב בסוד
 בבל מתפשט שנים, הט׳ ואחר כנ״ל. דא״א
ן. הדק ד דן בעליית עתה נמצא ח  באדא, ז
 עד שבתוכם, דא״א היסוד ג״כ עמהם עולה
 דא״א, עלאה מוחא סוד מעוררין והם אדז^
 כשמתעורר כי אלור* אחזה מבשרי כי כנודע
 טסת להמיא המוח מתעורר שבאדם, היסוד

 מתעורר דא״א, עלאה המוחא זה ובן ההולדה,
 מוחא כח אין אמנם כנ״ל. דא״א יסוד ע״י

א עד יורד עצמו עלאה ד  מעלתו גדלה כי א
 הוא גילדו כל דא״א המוח זר. אבל מאד, עד

 פ) נתבאר, ושם במקומו, כמ״ש דא״א, בדיקנא
 י״ג. ומזל הה׳, מזל מזלות ב׳ (בו) בו יש כי

 כה נשפע זכר, שהוא ומהח׳ ונקבה. זכר והם
 1כו נשפע משם נקבה, שהוא ומי״ג באבא.
 הדעת ע״י משפיע העליון, המוח זה ולכן באמא.

 כך ואמר י״ג, מזל אל ח׳, מזל שהוא שבו,
 הספד* יןTמור הם ואח״ב אדא, הטפה לוקחים

דן. לבניהן מוהין בסוד  מתעורר כי נמצא ז
 מורישין ואז או״א בהתלבשות הנ״ל, המזל
 רק אינו, זה כל ואמנם לבניהן. מוחין או״א
 המתלבש דא״א תחתון יסוד התעוררות בכח

ם בזדן. ד  הדי כי זקן, לו שזרן סרים צ) ו
כנזכר. עלצה דיקנא מתעורר היסוד מכח

מ״ב ד פרק

ן הוגדלו זד* הב׳ עיבור ע״י והנד. ק) ד  ז
ק, רק היו לא היניקא בימי הנה כי יותר, ד

מקומות ומראה הגהות
פ״ב העיבודים שער צ) ר. פרק לקמן פ) .n פרק הצלפ שער עיין >1

התשובות בלוח י*ד חל? בתע״ס עיין ק) וזרן אדא מולדת שער ם)
ק״ט. השובה המלות לפירוש ס״ד. העיבור שער ע)



ד׳ פיק הכפירה שער נ״ט שער ז״א היכל ה׳ היכלער

 כנ״ל. בפועל ולא בכח, בו היו המוחץ אמנם
 שהם אלו, מוחין בכת גופו נתפשט עתה אך

להוליד וראוי גמורים, מוחין
 כי הם, בחי׳ כמה לבאר עתה צריך אמנם

 מלובשים לו באים (באדם) המוחין, אלו הנה
 א׳ בחי׳ כי נמצא, כנודע. דתבונה, צלם תוך
 דתבונה, הצלם הוא ב׳, עצמן. המוחין הוא

 אשר עצמו, ח״א הוא ג׳, המוחין. את המלביש
 המוחין בתוכו אשר דתבונה, הצלם בו מתלבש

 תוך המלובש דא״א, הנה״י בחי׳ הוא ד׳, הנ״ל.
 לכל פנימית, נשמה להם ונעשה עצמן, המוחין
 הם אלו וכל בחי׳, ד׳ הם הרי הנ״ל. הבחי׳

דז״א. המקיפין אורות זולת פנימים,
 נבאר כך ואחר הפנימים, תחלה ונבאר

 המוחין בחי׳ כי והענין, דתבונה. נה״י ענין
 של נה״י בתוך ובת״ת) מלובשים הם הפנימים,

 התבונה, של עליונים חלקים בשאר כי תבונה,
 הפנימים אמנם כנ״ל, המקיפין המוחין מתלבשין

לבד. דתבונה נה״י תוך הם ההם,
הם: קוין ג׳ הנה כי ונאמר, אלו ונבאר

 בו שאין האמצעי, מן חוץ ג״פ, קו ובכל נה״י.
 נצח ימין, קו והנה ועטרה. יסוד והם ב׳, רק

 פנימית, נשמה ונעשה נתלבשה בג״פ, דתבונה
 שמאל וקו שלו. הח״ן שהם דז״א, ימין קו תוך
 פנימית ונעשה נתלבשה בג״פ, תבונה הוד
 ועטרה ויסוד בג״ה. שהוא דז״א, שמאל קו תוך

 נשמה ונעשו נתלבשו אמצעי, קו שהם דתבונד״
 ת׳׳ת דעת שהם דז״א, אמצעי הקו תוך פנימית,

במ״א. זה טעם כמ״ש לבד, החזה עד שבו,
 שירדה תחתונה, היותר הבחי׳ כי נמצא,

 לא כי דז״א, בהוד הוא להתלבש, התבונה שם
 מ״ש וז״ס דז״א. היסוד עד התלבשותה הגיעה

 התפשטותא עלאה, דאמא ובתיקונים, בזוד,ר ר)
איהו. הוד עד דילה,

 נתפשט איך בעצמו, ז״א ענין עתה ונבאר
 אלא אינו ביניקת שיעורו כל הנה כי וגתגדל,

 נה״י בתוכו ובהתלבש נה״י, חג״ת ו׳׳ק,
 שהם התבונה חצי שיעור כי נמצא דתבונה,

 נה״י, חג״ת שהם הז״א, ככל גדולים נה״י,
 דתבונה, נצח בבא והנה הז״א. תוך נכנסת והיא

 צריך ג״פ, בו ויש דז״א, ונצח בחסד להתלבש
 וחלק בחי׳, לג׳ יתחלקו דז״א, ונצח שחסד ש)

נצח, והג׳ חסד, והב׳ חכמה, יהיה העליון
 וכעד״ז דתבונה. נצח פרקי ג׳ יתלבשו, ובתוכם

 דז״א, והוד בגבורה המתלבשת דתבונה, בהוד
לז״א. בג״ה ונעשה בחי׳, לג׳ שיתחלקו

ויסוד, ת״ת שהם דז״א, האמצעי קו אמנם
 התבונה גם כי בחי׳, ג׳ אל להתפשט הוצרכו לא
 לא לכן ועטרה, יסוד פרקין, תרין רק בה אין

 מה אך שהם. כמו לב׳, אלא בחי׳, לג׳ גחלק
 נתעלה, דז״א שהת׳׳ת הוא, בהם שנתחדש

 נתעלה, שבו והיסוד שבו, דעת בחי׳ ונעשה
 יסוד נתלבשו ובתוכם שבו, ת״ת בחי׳ ונעשה
(א) דתבונה. ועטרה

 אתקריאת עלאה אמא למה תבין, ובזה
 קצבה וקוצבת המודדת היא הלא כי מדה,

 ז״א, תוך שבה פ״א בהתפשטות הנה כי בז״א,
 אע״פ הרי כי שלימה, א׳ ספירה בה נעשה
 היה לא ז״א, של שמאל או ימין, קו שהוא

 נצח של הג״פ בכח ג״ס, ונעשה ב״ס, רק בו
 כי ונמצא שם. הנכנסים דתבונה הוד ושל

 ובזה בו. ולא בה תלוי המקום וקצבת שיעור
 המקום עד כי ג׳. נעשו דז״א, משנים איך תבין,

 אחת ספירה נעשה דתבונה, א׳ פרק שנכנס
 מדה ונעשה המודדת האמה, ענין וזהו שלימה,

 ונותנת בתוכו, התפשטות ע״י היריעות, לכל
 חכמה, יהיה כאן ועד מכאן ואומרת, בו, קצבה
מדה וז״ם כר, חסד יהיה כאן ועד ומכאן

ש מ ש ה
 מתורץ. הוא ובזה שהקשתי, מה ע״ש לאה, שער ז״ל הרב מ״ש יובן בזה נ״ב, (א)
פ״בע״ש. ולאה רחל בשער בפירש הרב כ׳ וכך עם המזדווג היסוד בענין פ״ג, הכלים שבירת

מקומוות ומראה הגהות
ושער רז׳ פ״א דצלם מוחץ שער עיין ש) קצ״ה. אות פנחס בזחר ועיין פ״ז לקמן ר)

פיא. ולעיל פ״ג. זו״ן פרצופי ושער פ״ו. העיבורים
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 אלא מבחח, סדידתה ואין היריעות״ לכל אהת
כנ״ל. בתוכו בד״תלבשותה

 משפטים פרשה פ״ש יובן הנ״ל, עם והנה
 וגבורה״ בהסד אתתקן דמלכא רישא קכ״ב״ דף
י במקומו״ נתבאר כבר כי  הוא התיקמ״ r« נ

 תוד התלבשותו אהר וד״תעבותו״ האור המעטת
 מוהין שהם דמלכא״ רישא והנה אחרת, בחי׳
תקנו דגדלו!^ דז״א  החסד תוך ונתלבשו נ

 עליונים מהחלקים כי כנ״ל, דז״א והגבורה
 פרקין ב׳ כניסת ע״י ו״ק, של שהם דז״א, דה״ג

 חו״ב״ בחי׳ ב׳ בו נעשו דתבונה, דנ״ה עליונים
כנ׳׳ל. המוחין ונתקנו נתלבשו ובהם

ת״א״ דח״ג חלקים הב׳ מאלו כי והענין,
 הכלים״ שהם דיליה, דגלגלתא חללי תרין נעשו

 הנקרא הנ״ל״ המוחין את בתוכם המקבלים
 דתבונה דנ״ה עליונים ב״ם באנמנעית חדב״
 נעשה עצמו, דז״א מהת״ת גם והנה הנ״ל.
 הדעת״ מוח בתוכו המקבל כלי הג׳״ החלל

 ראד היה וא״כ כנ׳־ל. דתבונה יסוד באמצעית
 הטעם אד בחג״ת״ אתתקן דמלכא רישא שיאמר

 המכריע הוא כי דח״ג, כללות הוא הנה כי לזה,
 כי נמצא, ומים. אש שמים: בסוד ביניהן,
 כי ועי׳׳ל, בהם. נכלל ת״ת הרי ח״ג, באומרו

 מתלבש והוא הדער^ שבו ,אמא, היסוד הנה
 יטוז־ כמו ממש אינו והיא ^״א, הת״ת תוד

 בתוכם אשר כלי, לבד, וחלל אויר רק הזכר,
 ואמ בע״ה׳ וכדלקמן כנודע, הזכר יסוד נכנם

 המתלבשים הח״ב, רק נזכר לא לכן ממשות, בו
הדעת. שבו ביסוד םשא״כ בח״ג,

 המוחין אל דמלכא, רישא קריאת ואמנם
 חלקים ב׳ שהם עצמן, הכלים אל ולא האלו,

דגלגלתא חללי תרי שנעשו דח״ג, העליונים

א הנה כי הוא, הטעם כנ׳׳ל״  אין בעצמו הז׳
 ע״כ דק״ רק אעו עצמו כל הרי כי רישא״ לו

 עלאה״ ה׳ שבתיד ר וכן קדישא״ דשמא ר נקרא
» דיליה, רישא כי נמצא ראש״ בו שאין  בחי׳ ז

 עצמן מהדק הם חללים״ הג׳ כי אלו״ המוהין
ק. רק אינו עצמו כל אך שנגדלו״  זה והבן ד

אי׳ א אין Tא פ  ף נקרא pל דק״ רק בד
בנדא. כנזכר דהד״ד.״

 והתפשטות דא״ התפשטות נתבאר והנה
 ענין לבאר״ צריד עדיין אמנם בתוכו. דתבונה

 שלו היסוד הנה כי Hנעשד מהיכן ח״א״ היסוד
 בו ואין הז״א, אל ת״ת בחי׳ ונעשה נתעלה״

 עצמה, התבונה התפשטות בענין וגם יסוד. עתה
 כנ״ל״ וקצבה מדה בו ונותנת הז״א, המגדלת

 כי הז״א׳ של יסוד לתקן התפשטות בה אין
 התפשטותא הוי . בלבד הוד עד תבונה הרי

 לקמ״ יתבאר זד. ענץ ואמנם כנ״ל. דילד.
 וע״ש. עצמן״ המוחין ענין ביאור אהר (פ״ח)

 שלו מיסוד כי עתיק״ התלבשות ג״כ וזכור ת)
א. כתר נעשה מ ד (א) שם. שיש בחי׳ שאר ו

מ״ב ה פרק

 נשמה הנעשה א״א, ענין ונבאר א)
נגדל מכהו זזנ״ל׳ הבחי׳ כל אל פנימית

 לעיל, שנתבאר כמו וד״ענין״ לט״ם. הז״א ב)
מן לז״א שיש בחי׳ ג׳ בענין  והבחי׳ העיבור״ מ

 ג) נת״ל הנד. כי והענין״ פה. שנבאר הוא הג׳
 לעילא נשארו דא״א, דנ״ד. עלאין ב״פ כי

 וקזם חלב״ של דדים בסוד דאו״א״ בחזה
 נעקרים הדדים אץ כי לעולם״ תמיד נשארו

ואמנם (ב) הג^ קבועין ותמיד ומתחדשים,

הש&ש
ת (עיין נ״ב (ב) הגיע, לא דעתיק יסוד כי צ״ע״ נ״ב, (א) ד כ״ד) שי׳ ע״ב דקי״זז ת

 כתב״ ססדא״ ז״א שער י״ז בשער כי צ״ע״ עד הפרסא בא ותחתיו דא״א״ החזד. עד רק
 ע״ד הוא בדא״ דא״א נה״י התלבשות שסדר לד.לביש ז״א מתחיל הטיבור ומן הטיבור״

ט״ם תור פרקיהם״ בט׳ דאדא נד״״י התלבשות לא״א.

מקומות ונעיאח הכהות
 סוד כל <״ה אות ה׳ חלק בתע״ם עיץ א) הולדת משער ר rw ס״ס לקמן עיץ ת)

שנב ג) ם״ונ הוווגים שעד ב) דא״א. ע״ם חו״ן. אי״א
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 ב׳ בז״א נעשה דא״א, דנצח אמצעי מפרק
 אמצעי ומפרק ח״א, נצח חסד, והם: בחי׳,
 דנצח ומפ״ת והוד. גבורה לז״א, נעשה דהוד,
 דהוד ומפ״ת דז״א. ויסוד ת״ת נעשה א״א,

 שלם, פרצוף המלכות* בנין כל נעשה דא״א,
 שהם דז״א, גופא כי נמצא דז״א, נוקבא הנק׳
 בהוד ונוקבא דא׳׳א. בנצח הם שבו, ויסוד ת״ת

 זו״נ, על בזוהר שנזכר טעם ד) וזהו דא״א.
בהוד. ואיהי בנצח איהו חול, של בתפלה

 דכליליז רוחין ג׳ דקל״ב, באדרא וז״ש
 וחד מנצח, תרין דא״א, דנ״ה פ ג״ שהם בג׳,

 הד׳ ומפרק דז״א. ו״ק נתד,וו שמשם מהוד,
הכלול הד׳ הרוח שהוא דא״א, דהוד תחתון
 משם הרוח, בואי רוחות מארבע כמ״ש מכולם,
המלכות. נתהוה

 שמשם המלכות, שהוא המשיח, בימי ולכן
 רביעאה, רוחא ההוא יתעורר המשיח, מלך

 תתעלה אז כי החכמה, ויבינו ישיגו וממנו
 רוח כשיתעורר ג״כ לכן כנודע, הלבנה אור
המשיח. מלך יבא הזה, הד׳

 חכמה בז״א נתהוו דא״א, ת״ת מחצי והנה
 שבו. בינה בז״א, נעשה דא״א. ומיסוד דיליה.
הבחי׳ וזה אליו. נשמה דא״א, יסוד ונעשה

 דז״א, בבינה בהתלבשותו דא״א, יסוד של
באויר. הפורח מגדל נקרא

אחיזתו, ומקום היסוד שורש בי והענין,
 עילאין כצ״ל) ב״פ (נ״א ד״פ באמצע הוא

 והיסוד דאר׳א, בחזה למעלה הם והנה דנ״ה,
 עד ירד לא ואמנם דז״א, בבינה למטה יורד

 תלוי נשאר אמנם אמצעים, ב״פ באמצע למטה
 עלאין, מב״פ למטה שהוא דז״א, בבינה

הפורח מגדל נקרא וזה אמצעים, מב״פ דלמעלה

 מגדל כמ״ש מגדל, נקרא היסוד כי באויר.
 הארה בכח באמצע, פורח שם והוא וגו׳, עוז

 אותו, וסובלין עלאין, ג״פ מן אליו, היורד
 באמצע למטה, יפול שלא שם, אותו וממשיכין

 רק עמהם, סמוך אינו אמנם האמצעים, ב״פ
למטה. ולא למעלה, ולא באמצע, פורח

 להם ואין באויר, פורחים נדרים היתר וזה ה)
 ואמנם עליהם, סומך איננו כי שיסמוכו. מה על

 וגם שם. עד אליו הנמשך מכה באויר, פורח
 רק שאינו מהם, הנמשך הכה אותו אויר נקרא
 עמו. סמוכים ממשיי ואינו לבד, והארה אויר

 בבחי׳ הוא, כו׳ פורחים נדרים היתר ואמרם
 דא״א היסוד דוגמת היא גם כי דז״א, הבינה

 כמוהו, באויר פורחת היא וגם בתוכו, המלובש
 נקרא (היא) וגם נדר, נקראת בינה כי כנודע
 נעשה דז״א, הדעת ואמנם באויר. הפורח מגדל

 הכתפים שהם דא״א, דח״ג תתאין פרקין מתרין
 בעניו ולקמן כנ״ל, באו״א נתלבשו שלא דא״א,

זה. ענין נרחיב דז״א המוחין

מ״ב ו פרק

 ענינם מה אנפין דזעיר המוחין ענין ונבאר
 אשר פנימים, בחי׳ ד׳ נת״ל הנה כי ונאמר,

 ואמנם בפנים. עצמם המוחין הם מהם אחד
 הם בחי׳ במה המוחין, ענין לבאר צריך

 נקרא זה כללות אשר המקיפים, וגם בפנימים,
 ענין כללות מציאת נבאר ותחלה כנודע. צלם

 כי או״א, אצילות בענין נתבאר הנה המוחין,
 ידים פרקי ומב׳ דא״א, ח״ג מלבישין הם

 אמצעים, ב״פ ומן דאו״א. חכמה נעשה עליונים,
ומחצי דאר׳א. בינה נעשה הזרועות, שהם

ש מ ש ה
 שמועה (א״א נתפשטו. ולא לבד, דז״א בכח״ב וצ״ע. ע״ש, ביניהם שינוי ואין ממש, דז״א

ע״א). דמ״ד תו״ח עיין פ״ז לקמן הוא זו הם. שמועות ב׳ כי מ״ש, בספר מצאתי ואח״ב
נתלבשו דא״א נה״י כי שלישיה, בה ועוד

מקומות ומראה הגהות
י׳ הגיגה משנה ה) ס״ז. לקמן ד)
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 משלום שאד «שה1 דא״א, (א) ו) דמ״ת זיעליח

 דא״א״ דח״ג מחתתים ב״ם נשארין דאדא. גופו
 JTT אל נ&שפץ הם אשר דיליד^ פתפים שהם
שם. נתבאר זה ופל

 הכתפץ. (התרין) אלו גם פי ודאי, ואמנם
א מוץ נתלבשו  נמשכו ומשם דילהון. במוה אד

תנו א. וני ד  הוא בודאי פי הוז^ הענין אן ג
א אל שנמשך  הבהי׳ אלו פל מצד מוחין. הד
ם מב׳ ז) פי פמ״ש, י  נעשה אשר דא״א. ^

שט דאדא. חפמה ממנו א, מוחת ב׳ נמ  לד
 ומב׳ דאדא. אחסנתיה ונקרא חדב. בו ונעשו
 הנקרא שבו, דדעת חצאי ב׳ נעשו כתפין,

בע״ר- פמ״ש עסרין, תריו נקרא ואלו הדג,
ב כי זה, הוא בהם שיש החילוק אך  חד

 אינו דא״א- יםTה פרקי מב׳ הנמשפין שבו,
 ואינם הז״א, אל מהם הנמשכת א׳, הארה רק
 הם 4הדעו סוד שהם פתפץ ב׳ אמנם עצמן. הם

 בדעו^ ונמשפין היוצאין כתפין, תרין עצמן
 עד רק נמשכין, אינן אמנם בלבד. הארה ולא
 התלבשותם ואחר תת<ה, באדא שנתלבשו אחר
א, בדעת נתלבש שם,  באדא. התלבשות ע״י דד

דא״א. זווג ע״י נמשפין אלו אמנם
דעתיק, דנ״ה עלאין ב״פ פי נודע, כי והוא,

 ח״ג שהם דידים, עליונים ב״פ חור נשמה הם
 נשמה הם דא״א, דח״ג עליונים וב״פ דא״א.

 אז וד.נה פנ״ל. דילהת בחכמה דאדא, במוחין
 זה ונכללץ בזה, זה דעתיק נ״ה מזדווגים

 ההוא ספה ויוצא בנצח, והוד בהוד, נצח בזד»
 ואח״ב בגבורה. והוד בחסד, נצח דא״א, בודג

 דא״א דדיקנא מזלא עד ההיא, ספה נמשכת
 נמשכת ומשם הי״ג, המזל אל בזווג ונחנו הה׳,

 מוחמ סוד ומתרבה דאדא, דחפמה למוחין
כלולה ההיא הספה ויוצאת ומזדווגים, דילהון,

ה שהם: מג׳,  וגם Jדאשתינ מנ*פ דעמיק, נ׳
 וגם ראשונמס פרקיו (מתרין) דא״א, מהדג

j חדב נעשין ואלו דאדא, מהכמה r n
 אהסנמא ח) באד״ר, נקרא הב׳ ואלו

 דעתיק, דנ״ה עליונים ב״פ אלו פי דאדא,
 מאדא חלק הם הידים, פרקי שהם דא״א, זח״ג

 געשה מהם פי להם, המגיע תחלתן עצמן,
 מהם הארה שנמשכת אלא ט״ל, דאדא חכמה
ב ונעשו בלבד. א. חד דד

 מפה נמשך דעתיק, ת*ה תתאת מב*פ וגם
 פתפין ב׳ שהם דא״ז^ דח״ג תתאין לב״פ

 במוחמ התלבשוחן אחר פתפין, הב׳ ואלו דיליד-
 אדא תוך בהתלבשם עצמן הם ירדו דאדא,

 רק לבד, הארה ולא לז״א, דעת ונעשין פנ״ל,
 עצמו, דד׳א אהסנתא עצמן אלו פי עצמותן,

 דאחסינו עטרין תרין רצ״ב, באדר״ז ונקרא
 ניתן הדעת איך תבין, ובזה לברייהו. אדא
ט תחת ד  מב״פ ואלו תתאין, מב״פ זה כי ח

עלאמ.
 שהדעת נמצא, עד׳ז הנה פי תאמר, ואם

ט גדול חד  הם ואלו דא״א, מעצמות זה פי מ
א, מוחין מד,ארת הו  הב׳ אלו הנה פי דאדא..ו
 דרדו דאדא, במוחין תחלה נתלבשו עטרין,

 נעריך כאשר א״פ [לז״א], שם שנתלבשו אחר
 אל שנתלבשו, אחר אלו, [דדעת] עטימ ב׳

 שהם דאדא, סאחסנתא הנמשך (הארד.) אור
 נמצא עטרין, מב׳ מאד עליונים יותר ב״פ בחי׳

מהם. ולמטה מהם, תחתונים עטרין שהב׳
פ פי מדברינו, העולה הכלל  דנ״ת עלאין ^

 דא״א, דח״ג עלאין בב״פ מתלבשין דעתיק,
 לבד, הארה נמשכת אלו, ומפל ים.T ב״פ שהם

 דעתיק, דנ״ה תתאין ב״פ אמנם ח״א. לחדב
דא״א, דח״ג תתאין בב״פ מתלבשין עצמן הם

הש&ש
 דאדא. גמעז שאד נעשה תחתון, גד ומן דאדא. ג׳ שבו וא״ו. חצי שהוא דא׳׳א, נ״ט (א)

ש (עי׳ דעות שתי נעשו עילאץ, (וםב״פ) פרקץ פ״ו). ט״ז שער ע׳ ע״ב ד״פ מבד

מאומות ומראה הנחודנ
התשובות ואווז י׳׳ד ״לק ובתזדס פי״ד ומ״ד נדן גופא תשלוט שאר נעשה דא׳׳א ל״ג ג״א ו)

ד״ד. י׳ תשובה תפלות ושTלפ (כת״י).
קי״ט. אות זוטא אזדא ח) ושער פ״ו חרץ אדא הולדת שער עיין ז)



ז׳ י פרי, הנסירה שער כ״ט שעד ז״א היכל ה׳ היכל

 ונמשכין יורדין עצמן הם ואלו כתפין, ב׳ שהם
 אחר שהוא אלא ממש, ח״א דעת ונעשים

 אחסנתא חרב, נקראו לכן באו״א, שנתלבשו
 דז״א ב׳ עטרין נקרא, עטרין והב׳ דאו״א.

[עצמו],
 דא״א, כתפין ב׳ שהם הדעת, מזה והנה

 רוחא חד למיהב כדי דז״א, יסוד אל כח נמשך
 וזה כלי. לעשותה בנוקבא, ראשונה בביאה
 רבינו משה ברכו לכן ט) בנימין, נקרא הרוחא

 משם כי זה, והבן שכן. כתיפיו ובין ע״ה,
מקורו.

 עלאין שהב״ם להיות כי תבין, בזה וגם
 כ־ ונודע דז״א, בחו״ב מאירין דעתיק, דנ״ה
 מתפשטין במוחין, כנגדן לכן דינין, הם נ״ה

 מאתן דז״א, במצהא בחוץ, מהן הנמשכין דינין
 קל״ו, באדרא כנזכר דסומקי, סומקי אלף
 סומקי אלף במאתן אתפשט, מצחא האי תנא,

דסומקי.
 מצח דאיקרי דרצ״ג, באדר״ז ג״כ מ״ש וזה

 מתפשט דעתיק נצח כי רצופין, באתוון נצח
 ירותא מאן אמרו, בהאזינו והנה דז״א. במצח

 ואהסינו בגווייהו, גניזין דהיו עטרין, ב׳ דא,
 חד (בגויה) גניז הוי דאבוהי מסטרא דא, לבן

 עטרא חד דאמא ומסטרא חסד׳ דאיקרי עטרא
 ברישיה מתעטרא וכולהו גבורה, דאיקרי
 חרג כי כנ״ל, והענין לון. ואחיד [דז״א]
 עטרין, ב׳ נמשכו ומשם או״א, תוך הם דא״א,
 שנתלבשו אחר דא״א, דח״ג כתפין ב' שהם

לז״א. מאו״א ונמשכו חו״ג, שהם הרי באו״א,

מ״ב ז פרק

 אלו, במוחין יש בחי׳ כמה עתה ונבאר י)
א', ;הם ואלו בחי׳, ו׳ הם הנה כי ונאמר

 ע״י כי ב׳, או״א. תוך עדיין במקומם בהיותם
 נתוסף באדא, כנ״ל דא״א דדיקנא מזלא הארת
 בסוד מבחוץ, עד אורם ומתנוצץ בהם, הארה

 אח״ב כי ג׳, שבפנים. מקומם כנגד מקיף, אור
 דאמא, בנה״י למטה עד שלהם האור נמשך

 מתנוצץ גם כי ד׳, כנודע. בתוכם ומתלבשין
 מקיף. אור בסוד דאמא, נה״י של מבחוץ אורם
 אור מציאת עיקר הוא זה, מקיף אור כי ודע,

 מלמעלה, משם בו ומאיר דז״א, עצמו המקיף
 לז״א. מקיף דאמא, לנה״י מבחוץ שם בהיותו

 ונכנסין יותר, מתפשטין כאשר אח״כ, הוא ח׳׳
 א״א בתוך שבתוכם, המוחין עם דאמא הנה״י

 שם גם כי ו׳, דגולגלתא. חללי בג׳ עצמו, כ)
בסוד דז״א, במצח מבחוץ המוחין אור מתנוצץ
בע״ה. למטד, כמ״ש תפילין,

 מקיפים. ג׳ פנימים, ג׳ בחי׳, ו׳ נתבאר הנה
 הבחי' אל אלא פנימים קורין אנו אין אמנם
 עצמו. ז״א תוך עצמם, המוחין כשנכנסין הה׳,
 בתוכו שאינו כיון מקיף, נקרא השאר וכל

ממ־נו.
 כח בנו אין מקיפין, אלו כל כי ודע,

 תפילין, בחי׳ שהוא הששית, זולת (א) יהשיג,
זה. והבן תפילין מניחין אנו יכן

הכוונה אין הבחי׳, אלו כל כי דע, וגם
 מדרגה ויורדין ממקומן, נעקרין האלו שהמוחין

פעמים שהודעתיך במה אמנם מדרגה. אחר
 בכ״מ קיים שרשו שבקדושה, דבר כל כי רבות,

 כאן, הענין וכן למטה. נמשכת והארתו שיהיה,
 הארה ריבוי ומכח קיים, לעולם שרשם כי

 למטח ומאירים מתפשטים הם בהם, שנתוסף
למעלה. קיים ושרשם אלו, בחי׳ כל מהם

 כתפין ב׳ שהם הנ״ל, עטרין בב׳ אמנם
 יוצאים באו״א, שנתלבשו אחר עצמן הם הנ״ל,

אמנם בלבד, הארה ולא ז״א, בדעת ויורדין

ה ה הג
תפילין, להניח מעשה עושין שאנו כמו לשאר, רמז עושין אנו שאין דהיינו צמח, (א)

ר. לבחי׳ הרומז

מקומות ומראה הגהות
 ק׳ם אות מן י״ד חלק ע״ס ובתלמוד רס״ז פ״ז. פו״ת ושער פ״ח עקודים שער עיין ם)
(דפו״י). ז׳׳א נ׳׳א כ) קנ״ד. אות עד דף אד׳ז רשביי מאמרי שער בספר עיין י)
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ש כנ*ל. ממש עעמותן  גשווד שרש& מ ^
 ןומ ממדרגתן. לממה 1גמשט והארתן <'««נלד»

 למעלה, נשאר שרשם אלו כי ח״א, חו״ב
עו למטו^ נמשכת לכד והארתז זד- ונ

 עצמו, דא״א ל) מהג״ת בי נמצא, (א)
^ אדא תיד כשמתלכשין ^  נעשו מהם הנד, כנ

 ומנה״י למעלה. מקיף אור בסוד הז״א, אל מוחין
א נעשו מ) דא״א,  שנכנסו סנימיים, מוחין מ״

 ובבר נ). דב״ב מצורע בזוהר ועיין ראשו, חוץ
 נעשר, דא״א, תחתון ת״ת מחצי איד נת״ל,

 מוחץ לו נעשין שלו, ומנה״י ח״א. גלגלתא
 וגופא דאמא. נה״י בתול שנתלבשו פנימי*

 בתוכ* דא״א יסוד מר,תפשםות נעשר, ח״>^
 איד ז״א, שבחוד א״א ענין נתבאר ובבר

בו. נתלבש
 הנר, בי בקיצור, אלו בחי׳ לענין ונחזור

 תוד בהיותן א׳, הם: מקומות ג׳ כי נתבאר
 דאו״א, בנר,״י ב׳, ומקיף. פנימי באור אדא,
 אחר ג׳, ומקיף. בפנימי שם, שנתלבשו אחר

א, שנתלבשו ומקיף. בפנימי בד
 בענין קל״* באד״ר אחד מאמר ונבאר

 לעיל, בביאור ועיין דכיא. ואשא דכיא אוירא
 דא״א. גבורה הוא דקרדינותא, בוצינא בי דע,

* ואוירא  ב׳ ואלו דא״א. חסד הוא ס) דכי
 כי והענין, רצ״ב. באדר״ז כנזכר יחד, נתחברו

 דא״א ח״ג נגנזים ובד,ם חדב, שרשם הם אדא
 דקרדינות* ובוצינא דכיא אוירא הנקרא

 ואוירא דקרדינותא בוצינא אלו יחד ונתחברו
* חוץ גנוזים בר,יותם דכיא, ד  וריוציאו א

א, גולגלתא כמו כי דא״א. מת״ת הנעשה דד

 היסר ram 4nn ודג בץ מכריע שהת״ת
 נעשה לא דד* גלגלתא בן יע* שניהן

 שעליה ודג מועזהברות אלא ז* מתת״ת
ז* והבן

 המוהין בחי׳ היו תחלד, בי נת״ל, העד.
א  פל אשר ומקיף, פנימי בסוד או״א, תוך דד

 נכנסו •p ואחר ״*n לרישא מקיף נקרא זה
* בנר,״י «  תור נכנסין ואוו״ב ומקיף. פנימי דז

 ומוחין גלגלתא לו נעשין ואז עצמו, ז״א
 גלגלתא בחי׳ שהתחיל קודם כי ונמצא פנימי*

 המוחין בחי׳ אליה הקדים עצמו, אנפץ זעיר אל
 דאריד שח״ג כמו והנר, העליתי* המקיפים

 דקרדינות* ובוצינא דביא אוירא נקרא אנפץ,
p עיר דחדב המוחין  מה* היוצאים אנפץ, ח

עיר הדעת וכן כד. נקרא  שהוא אנפץ, ח
 מח״ג הם גם בי בן. נקרא חדב, הכרעת
 אלא נמשכו. בתפד מתרין אנפץ, דאריד

 דכיא אדרא נקרא שלו, חדב כי הוא, שר,פרש
 החסדים דחדג, עסרין ב׳ אד דכיא. ואשא
* אשא נקרא וגבורה סתם. אוירא נקרא ת  ס
* ור,בן ז

 הנקרא המוחץ אלו אוr מתחלה כי נמצ*
 כד ואחר מקיפץ. בסוד וכר, דכיא אוירא
ס דז״א. גולגלחא נעשה ד  אוירא נפיק דקל״* ו
 גולגלתא חד ונפיק ואתפשם, ומתגלגלא דכיא,

 תעשו נפקו תחלה כי סטרין. לד׳ הקיפא
* אוירא הנקרא המוחין, א עם דכי צ מו  נ

* דאתבליל  נתגלגלו כד ואחר שם. כמ״ש בי
 נשאר שרשם כי מש״ל שהוא תתפשטו,

תפיק נעשו ואה״כ למט* נמשד ואורם למעלה,

הגהה
* למטר, יורד עצמו הם אדא ששורש הטעם כי ונל״ח, (א) ד  נשאר לבד והארתו ב

 לעו^* כי נמצא אדא. בין לר,כריע למעל* אדא א״כ הדע* הוא הז״א ושורש חדב.
* וכל חכמות לכל השרשים הם א האצילו* כללות של חדב נקראו אדא אן• הבינו ד  ו

א שורשו שהוא הדעת הכללו* של דעת הוא לכן עצמו, ח״

מקוטות ומראה הגהות
נוצינא של מלא ופירושו ד״ה בסלם בתחילתו (כת״י). מחו״ג נ״א ל)
 התשובות בלוח ט׳ חלק ומוע״ם דקרדינותא. ד. פרק וזרץ אר־א הולדת שער עיין מ)
דכי* אוידא בהו ב׳ אות הפלות לפירוש ט״ז. פדק א׳ חלק שיה מבר׳ש נ)
ב״א ומהר ,rפ נצוצץ רפ״ח שער עיין ם)



׳r פרק חנסירוז פוער כ׳׳ם *ער ז׳־א חיבל ה׳ היכלפב

 אלו המוחין אחר הנעשה גולגלתא, חד מנחם
 שנעשה קודם כי וביאר, העליונים. המקיפין

 לז״א ג״כ אח״כ המוחין ונכנסו גולגלתא, האי
 כי מוחין, ד׳ היו גולגלחא, האי בגו עצמו,
 דגבורה ועטרא ימין בצד מתפשט דחסד עטרא

 אשא אתפשט וז״ש, נתפשט. שמאל בצד
 כך ואחר חד. מסטרא ואוירא חד, מסטרא

 וחכמה חו״ב. שהם עליונים, מוחין ב׳ מתפשטים
 דחסד. מעטרא למעלה ימין, לצד נתפשט כן גם

 דגבורה. מעטרא למעלה שמאל, לצד ובינה
 סטרא, מהאי עליה קאים דכיא ואוירא וז״ש
 דכיא, אוירא הנקרא החכמה מוח כי ר״ל

 סתם, אוירא הנקרא דחסד, עטרא על עומדת
 מוח שהוא דכיא ואשא ימינא. מסטר העומד
 הנקרא דגבורה, עטרא על עליה קאים הבינה,

שמאלא. לסטר והאי סתם, אשא

 אור בסוד קודם, כן נעשה זה כל כי ודע,
 מוחין ד׳ אז היו ולכן כנ״ל, הז״א על מקיף
 ואז דאמא, בנה״י נתלבשו כך ואחר כנ״ל.
 ביסוד נכנסו עטרין ב׳ כי מוחין, ג׳ נעשו

 רצ״ב, באדר״ז וז״ש אחד. דעת ונעשו דאמא,
 דאמינא, כמא אינון, ד׳ תלת׳ תימא ואי

 דמתעטרין דילד״ון, גניזין וב׳ דאר׳א, אחסנתא
 לבתר ברישא. תפילין ואימן ברישא, כולהון

 חללי בג׳ יעאלין ונהריו בסטרוי, מתחברין
 מקיף, באור בעודן כי ר״ל, כנ״ל. דגלגלתא

 ר בבחי׳ אח״כ הם כן גם וכן מוחין. ד׳ הם
 הם אז שגם כנ״ל, התפילין סוד שהוא הנ״ל,

 ד׳ מוחין, ד׳ נעשין הם אז גם לכן מקיף, אור
פרקויוו^

 כי ר״ל בסטרוי, מתחברין לבתר, אמנם
 הקצוות שהם דאר׳א, נהי׳י תוך כשנכנסים
 הב׳ מתחברין ושם סטרוי, הנקרא התחתונים,

 אח״כ, א׳ דעת ונעשו שלהם, ביסוד עטרין
 (נ״א ממה דז״א, גלגלתא חלל תוך כשנכנסין

 עצמותן ולא המוחין, הארת לרדת שחוזר ממש)
 דגלגלתא, חללי בג׳ ועאלין ונד׳רץ וז״ם׳ כנ״ל.

ואינם חללין, בג׳ לבד, מוחת ג׳ הם שם גם כי

 חללי בג׳ שנו גם ואסנם לבד. ג׳ רק ד׳,
 ולא בתוכם, יש מוחין ד׳ כל הארת דגלגלתא,

 שמד׳ רק נכנסים, בלחודייהו ג׳ כי נאמר
ג׳. נעשו

 גלגלתא חד ונפיק קל״ה, באד׳׳ר וז״ש
 ד׳ בחי׳ יש שם גם כי סטרין, לד׳ תקיפא
 נכנסו עטריך שהב׳ אלא מוחין. ד׳ סטרין,
דעת. הנקרא א׳, בחלל

 שורש כי בארנו, אשר כל תשכח ואל
 נמשכת לבד וד,ארתן למעלה, נשארין המוחין

 שורש בה נשאר מדרגה ובכל למדרגה, ממדרגה
 לבד הארד, הוא ממנו, שלמטה ומדרגה א׳,

המדרגות. בכל וכן מהראשונד״

 הם דז״א המוחין שורש כי תבין, ובזה
 ועיין מציאותם. מתחיל ומשם באו״א, למעלה
 בחי׳ הוא הצ׳ כי שאמר, ע) הצלם בדרוש
וע״ש. שבו, חו״ב בחי׳ הוא ול״ם, הדעת.

 נתלבש חכמה כי הוא, כניסתן סדר אמנם
 שהם עיטרין, וב׳ בהוד. ובינה דאמא. בנצח
 הנה״י אלו נכנסו ואח״ב ביסוד. א׳, דעת

 גם הנ״ל זה באופן ז״א, תוך המוחין ובתוכם
 הנצח שבתוך דחכמה, מוח נכנם תחלה כי כן,

 חהוד שבתוך בינה מוח ואח״ב דז״א. ברישא דאמא
 שהם הדעת, ואח״כנכנס דז״א. ברישא דאמא,

דז׳׳א. ברישא דאמא, היסוד שבתוך עטרין, הב׳
חכמתא, האי אגליף דרפ״ט, באדר״ז וז״ש

 חכמה נגד וזה וכר, מוחא חד ואתעביד ואפיק
 אמר, ואח׳׳כ בז״א. חכמד, שנעשה דאבא,

 אחסנתא סוד וד׳וא חכמתא, האי אתגליף
 ברישא בינה ונעשה דאמא, חכמה שהוא דאמא,
 האי וז״ש עטרין, הב׳ נכנסו ואח״ב דז״א.
 משיכין, ב׳ אילין, מב׳ דאתמשכא נהירו

 דבירא, עמיקא רישא, בחדא ואתחברו מתגלפין,
 ברישא ועייל נבקעו, תד.ומות בדעתו דכתיב
אחרא. מוחא חד Tואתעב דז״א,

 נתפשטה לא דאמא נצח כי שתדע, צריך
וד,וא דז״א, לבא של הטבור עד רק בז״א,

סל,וםות ומראה הגהות
א׳. פרק ע)
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 חכסר• מחז כי והטכם, )mnn. (x ם) <גקוט
 גמפשס pל עצמו, ז״א לצורר הוא ■שבנצח.

 משם כי החזד» עד שהוא Hהזד שיעור עד
 ביבה pל כנודע. נוקבא, מציאת הוא זלמטה,

 טבורא. מתטשטתעד דאמא, בהוד שהוא דז״א,
 בינה מוח הוא שם אשר 4דז״> הוד עד •שהוא

 הוד, בינה בחי׳ הוא כי ונמצא, דז״א. דנוקבא
 דנוקבא בינד■ עד ונתפשט בינד^ הוא והמוח
 נוקבא מציאת להשלים כדי נתפשטה כי דז״א,
 עד דבינה והתפשטותא בתקונים, ח״ש כנ״ל,
 מורה זה אמנם הוד, נצח עד והל׳׳ל הוד,

 שם כי הוד. הוא תחתץ היותר התפשטותו
 כי נמצא, דאמא. נצח משיעור יותר נתפשט

 ואיהי בנצח איהו בזור.ר, מ״ש ענין ג״כ זה
מהוד. ונוקבא מנצח, הזכר לעולם כי בהוד,

 והקרנים סוד הוא, הנ״ל אל טעם ואמנם
 זה כי דע, והעבין מהב׳. גבוה ואחת גבוהים

 הפרצופים, שבכל נו״ה בחי׳ שכל גדול, כלל
 הנ״ל) אל טעם (ואמנם מד.וד, גבוה נצח הנה

 אינו קצר, בר,יותו כי קצרה. גבוד,: ופירש
 בץ וזה גבור- למעלר, ונשאר למטה, יורד

 קצרים הם כולם בז״א, בין כאר׳א, בין בא״א,
 ענץ ותשלום שלהם, מהוד יותר שלהם, הנצח

 תפילין, של הרצועות בסוד לקמן, יתבאר זה
הנ״ל. ף בחי׳ הוא אשר

 כללות עם דאמא נה״י כי נתב״ל, וכבר
tr ברישא נכנסים שבתוכם, מוחין הג׳ n, ושם 

 זה ואמנם גולגלתא. גו שבו, מוחין ג׳ נעשו
 פרקץ, שאר כי דנ״ה, ראשונים בג״פ היה

 כמבואר ז״ו^ קומת בכל ומתפשטין נכנסים
חכמתא האי אחגליף באדר״ז, וז״ש במ״א.

 ומתמן גופא. ככל Tתג אתמשיו pומת וכו׳.
 אינח כל ומליא גופא, האי בגו ועייל אתמשין•

 כל נסקץ אמר, דרצ״ב גם ואכסדראין. אדרין
 בנשא וכן גופא. בכל ומתפשטין במטרוי. חד

גופז^ בכל מתפשטין תלתא אילין דקל״ו,

מ״ב ח פרק

 נתלבש דאמא היסוד כי נת״ל, והנה צ)
 לבדה החזה עד בת״ו^ ועטרה ח״א, בדעת
 ומתפשט. ארור זכר של היסור כי הדבר. וטעם
 הזכר יסוד כי הענין. וסוד קצר. נקבה ושל

בו לד.יות  רבוי בו יש לכן החסדים, מצד ח
 שבו, היסוד אל אור תוספת ממנו עמשד אור,
 הגבורות, מצד באדי הנוקבא אמנם בולט. ור.וא
א כדי אור רבוי בד, אין חנין. שהם  בד. להתי
 בלחי אור הוא אמנם ממש, בולט יסוד בחי׳

 כי במ״א, כמבואר דכיא, אוירא ונקרא מורגש,
 וכר, דכיא אשא באד״ר נקרא דכורא, היסוד

ח ועי׳ דכיא. אוירא נקבה ושל או  דקל״א, בבי
 עד כי דז״א, החזה עד רק נתפשט לא לכן
כ1א שנתפשט מר. ואמנם שיעורו. שם  הוא ד

ממשיי. בחי׳ ולא לבד, אדרא בחי׳
 הדעת התפשטות ענין במ׳׳א, מ״ש וזד.ו

 כי וע״ש לבד, האמצעי בקו ולא דז״א, בר׳ק
 אוידא, בחי׳ להיותו כי וד,טעם, מקומם. פה אין
 במקום הצדדין. אל מתפשט הוא ממשיי, ולא

 התפשטות בסוד כנודע ח״ק, בכל חצה שהוא
ע החסדים, ד  שלח בזוהר מ״ש על אצלינו מו

 איהו דאשתאר מה טטרין, בשית אתי דעת לן*.
החו״ג כי בנדא, מ״ש ק) ונודע וכר. ק״ל

השמש
די והוציאו הירח מיעוט שער בפ״ב עיין נ״ב. (א) פרקין הב׳ נתלבשו ובהם חדשים נז

ה תתאין דאמא נר׳ה היו ראשון המקדש בית pבז כי ראשון בית חרבן ואחר דיליה תר׳
א נו״ה עד מתםשסים עד רק אמא נתטשטה לא ב׳ בית ואפילו התחתונים החדשים ח״

א הראשונים נה״י נד.״י ולהוציא חג״ח ונד.״י חב״ד נעשו חג״ת כי שלו, הג״ת עתה שהם ח״
למטה עוד דאמא נו״ה נתפשטו למטד, זזדשים

 ט׳. פרק <קםן )0
עשר בתלמוד עיין צ)

» הו אה חנ מד מוונ ו קו ס
ס׳. תשובה המלות לשדוש התשובות בלוח

ד. •רק המוחין הארת שעד ק) ם׳ זלק
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 לבושי תוך מלובשים באים בז״א׳ המתפשטים
 (והוא) שלה, היסוד מן צאתם אחר אפי׳ אמא,

הנ״ל. אוירא בבחי׳
 לגו עייל הדעת כי רפ״ט, בהאזינו ח״ש

 באד״ר וכן ואכסדרין. אדרין ומלייא גופא,
 חדרים ובדעת שנאמר גופא, בכל ועייל ךל״ו,

 אדרין בחי׳ נבץ בזה כי ונמצא, ימלאון.
ואכקדרין.

 מהיכן דז״א ש) היסוד בחי׳ ר) ולפ״ז
 סוד בהם יש בחינותיו, שאר דבשלמא נתד,ווה,

 נעשה ומכחם לתוכם, הבינה התפשטות
 כי נעשה, מהיכן ת) שבו יסוד אמנם הגדלות,

 מקומו עד דאמא יסוד התפשטות הגיע לא
יסוד. עד ולא אתפשטת, הוד עד אמא כי כנ״ל,

 נתד,ווה או״א כי לעיל, כמ״ש הענין אמנם
 ראש כפיפת ע״י שבהם, נה״י בחי׳ בהם

 היסוד נתהווה ההיא, הכפיפה ע׳׳י כן דא״א,
שהיו שם כי הפרש, שיש אלא א) בז״א.

 עד חח׳, מזל לכפוף הוצרך בחי׳, ג׳ הסרים
 אלו. מזלות ב׳ בין שיש תיקונים וד׳ הי״ג, מזל
 לבד, היסוד בחי׳ רק להמציא שא״צ פה אך
 הוא שגם לבדו, הי״ג מזל רק לכפוף הוצרך לא

הוא והנה ב) במקומו כמבואר דדיקנא, יסוד
 באדרא כנזכר דלבא, טבורא עד בשקולא נחית
ואז כנ״ל, ממש דז״א רישא עד והוא ע״ש.

א״א, ראש כפיפת מחמת וזהו שם, עד בהגיעו
 מאור דז״א, במוחין הרב השפע מתרבה אז

 כשאר או״א באמצעית ולא עצמו, ההוא המזל
 אור נמשך עצמו, המזל ע״י רק כנ״ל, המוחין

 בז׳׳א, נתוסף זה, אור ומכח בראשו, גדול
 כמו שוקע ולא בולט, שבו יסוד בחי׳ ונתד,ווה

 קונד, בענין אצלינו, וכמבואר כנ״ל נקבה, של
וע״ש. הכל

נרמז מזלא, ע׳׳י דא״א ראש כפיפת והנה

 אמנם כר. בדיקנא ונחית דקל״ב, נשא בפרשה
 מאיר הוא במוחין, ומאיר ראשו, כופף כאשר
 וכבר ח״א. חכמה בחי׳ שהוא הראשון, במוח
 כר, אתתקן בחר׳ג דמלכא רישא על ג) נת״ל

 של עליון מחלק נעשה החכמה, של הכלי כי
 חסד זה והנה שהגדיל, דז״א, דדק החסד זה

 הכלי מן הזה, האור נמשך וממנו אברהם, נקרא
 היסוד, אל בואו עד הספירות, בל אל זה,

 והם כנודע, ונקה נקרא הי״ג ומזל כל, הנקרא
כנ״ל. הכל קונה וזהו קונה, אותיות

 שמים קונה עליון לאל אברם ברוך וזהו
 שקנה ע״י וארץ, שמים מתקן אברהם כי וארץ,
 כי כס״ש שניד,ן, המזווג היסוד בחי׳ מחדש

 בסוד אותם, הקונה והוא ובארץ, בשמים כל
ונקה. הנקרא מזל

 אבר אתי דכד ג״כ, ד) בראשית בפ׳ וז״ש
 ואתגלייא אבר, ונעשה ברא, אתהדר מאברהם,

 שלקח ההוא האור ע״י בי והענין, אבר. האי
 עם המזדווג הקדוש האבר נתקן אברהם,
 נרמז שניהן כח לכן ה) מ״ה, הנקרא המלכות

 ואמרו המתקנם. הוא כי אברהם. מ״ה, אבר בו:
 ו) ע״י כי מ״ש, עד מורד, אבר, האי אתגליא
 ולא האור, מרוב בולט לחוץ, בליטתו (נגלית)

נקבה. של כמו שוקע

 פב״פ, זו״ן נתהוו שלא עד כי ודע, מ״ק
 נתגלה לא היסוד, עד אצילות סוד ונעשה
 נזכר לא לכן או״א, שבין עליון, דעת מציאת

 הנ״ל. מאברד,ם אבר ענין וז״ס הי״ס. בכלל
 נתגלה לא פב״פ, זר׳ן נתד,וו שלא ובמקום
 סוד כי השמות, במילוי יו״ד אות מציאת
 זווג, וכשאין המוח, סוד הוא לעולם היסוד

 ראשונה יר׳ד רק תמצא לא לכן למוח, א״צ
 לכן אב״א, שהוא ההי״ן, מילוי וז״ם שבשם,

אחד. י׳ רק בו אין

מקומות ומראה הגהות
ד׳. פרק וזו״ן או״א הולדת בשער ב) (כת״י). ולפ״ז ל״ג נ׳׳א ר)
מ״ו. אות הזהר הקדמת ד) פ״ד. ג) ג׳. פרק הצלם דרושי שער עיין ש)
אחרא ואית ח׳ אות הזהר הקדמת עיין ה) דף רשכ״י מאסרי שער בספר עיין תז
ה׳ ענף העגולים ובשער וכר מ״ה ואקרי לתתא הכוונות שער ספר עיין א) ר*ע
(כת׳׳י). ע׳י גרים לא נ״א ו) וד׳. ב׳ פרק ואסידה זזרושי
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ם״ב ט פרק

 הנקרא חו״ג, םוזוץ ג׳ p כי חג. גס ז)
ב׳ הארה לו נמשד דאו״^ אחסנתא  פנים נ

 ימין פנים. ב׳ »ליד, פניו ה׳ יאר כפ״ש שלו.
 מהדעת או הבינוי ומצד ההכמה מצד אל.6וש

ץ בגי גופא׳ לגו נמשך הוא  ואכסדראין, איר
 פרצוף נשלם והרי שנת״ל. כמו הו״ק. שהם
 והנה ה׳. בהי׳ שהוא מ״ל, פגימותיו כבתי׳ ז״א

 מוחין, הד׳ התפשטות כנגד שנים. בד׳ היה זה
 אז שעד א׳, ויום שנה ם׳ עם תצרפם ואם

 י״ג עתה לו יהיה כנ״ל, היניקה זמן נקרא
 בכל שלם אדם הוא וכבר אהד, ויום שנה
 גמור, איש נקרא ואז במצות, החייב דבר,
ולמעלה. אחד ויום שנה מי״ג

 הב׳, הזה עיבור ע״י שז״א אחר והנח
 ונתגדל כנ״ל, דאמא יסוד עד מ׳׳ן בסוד שעלה
 אז העליון, דאמא יסוד עד שעלה כיון כנ״ל,

 תחתון זקן הנקרא שבו, ביסוד שערות בו היה
 אחרי באיש סימן והם שערות, ב׳ שהם ג״מ

א׳. ויום שנה י׳׳ג בן היותו

 לי נתבאר לא דז״א, ח) הדיקנא ובענין
 מטורי שקבלתי מה אמנם הדיחה, זמן היטב

 בלבד, ת״ד ט׳ לו יש בתחלה כי הוא, זלה״ה
 לו היות אחר ואח״כ שנים, י״ג לו היות אחר

 דצלם, דל״מ אבא מקיפי שנכנסו שנים. ד׳
 פירש וזד. ת״ד, בי״ג גמור זקן לו נעשה אז
 ברכת כוונת ג״כ זהו כי זקנו. שנתמלא עד

 כי ונמצא, וע״ש. אבא מקיפי שהם כהנים,
 אמנם שנים. ד׳ אחר רק אינו, הזקן מילד
 פרטיות עתיT לא דיקנא, תיקוני ׳c בו היותו

 מוחת שנכנסו אחר תכף הוא אם היותם, זמן
 אחר שד.וא דצלם, צ׳ שהוא דאדא, פנימית

 מקיפי שנכנסו אחר או א׳. דום שנים י״ג שנת
וצ״ע. אמא,

 וגס דז״א, הדיקגא כי העולד» הכלל אמנם
מקיפים, אורות הם כולם כנ״ל׳ התפילין

א, מפניסית היוצאים  המקיפיס כמו ואינם ד
 ד׳א, תוך כלל שנכנסו מקודם שהם דצלם, ל״ם

 עצמן, פנימים מאורות הם המקיפים אלו אמנם
הבן אודות בסוד לצאת שחזרו ץ,,ו  זה מקיפ

במ״א. כמ׳׳ש הד.פרש,

 המקיפין לצאת התחילו בתחלח ובודאי
 W מאלו גבוהים יותר שהם התפילין. של

 התפילין. של המקיפים אלו נבאר ולכן הדיקנא.
 במצות חייב האיש הרי כי הדיקנא. של ואח״כ

ם שנים י״ג בן היותו אחר תכף תפילין,  דו
 כן, אחר יותר לצמוח מתאחר ור.דיקנא אחד,
 הם ודיקנא, התפילין, שהם: מקיפים, הב׳ ואלו
הנ״ל. ף בחי׳

 הז׳ ענין בקיצור, אבאר תחלה ואמנם
 מסופק שאני שנים. פ עד מי״ג שיש שנים,

 לבאר אחזור כך ואחר היד., אימתי הדיקנא זמן
 ט) נתבאר כבר הגר. וד.דיקנא. התפילין ענין

ם מקיפי נכנסים איד במ״א,  בפנימית דצלם ל
 אחרו^ בחי׳ יש כן שנים. הז׳ באלו דז״א,

ה, שנים הז׳ באלו הנעשים  ותשכח דוק כנג
 פרצוף. כל שנתקן אחר בא״א, כמ״ש והענין זה,

 בסוד בעילד) (נ״א במילוי, יותר ראשו נתקן
 והאירו בד.ם, שנתלבשו דגלגלתא. תקוני ז׳

 התיקון. אחר אנפין, בזעיר כן דעתיק. ז״ת בהם
 מבחי׳ דגלגלתא, תיקוני ז׳ שיתוקנו צריד

 אלא מתפשט, עתיק אין כי ונודע עתיק.
 דגלגלתא תקוני ז׳ כי נמצא א״א, בהתלבשות

ת דעתיק, ז״ת בתוכם אשר דא״א, אי  בתוד י
 בז״א דגלגלתא ז׳ דושלמו ת״א, דגלגלתא ז׳

 אין הרי כי עצמן, הם שיד.יו א״א אמנם ג״כ.
 אך ולמטר״ מטבורו רק לא״א, מלביש ז״א

 דגלגלתא שבז׳ עליון אור מאותו כי הענין׳
 ממדרגה האור ישתלשל דעתיק, וז״ת דא״א,

 גלגלתא בז׳ ויאיר האור. שיכנום עד למדרגד.,
דז״א.

 יסוד חצי כי נת״ל, הנד, כי הענין, וסוד
דא״א, תחתון ת״ת י) חצי תוץ מתלבש עתיק

שקוסות ומראה הגהות
פ״^ פסח דרושי חכדנות שער ספר עיין ס) קצ״ט מאות י״ד חלק תע׳׳ס «׳. פדק ״ייו^^יל י>
^ עולת ספר ין4 ח) פ*ד. ולעיל ר פ*ה דדן אדא הולדת שער י) פ׳׳ח דף ח
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 דז״א, רישא תיד ממש מתלבש והוא (א)
 הנ׳ל. האורות אלו יצאו חנתיק, יסוד ומאותו

 יצאו וממנו מקומו, עד מלמעלה שנתפשטו אהר
דז״א. דגלגלתא ז׳ אלו

 חסד עתיק כי כנודע הוא, הדבר וטעם
 והנה ז״ת, כל בו כלולין כי יומם, נקרא שלו

 דא״א בגלגלתא הוא דעתיק, חסד התלבשות
 אורות כללות כ) כלים הז׳ ואותן כנודע,
 דא״א גלגלתא בז׳ שם נתלבשו ההוא, שבחסד
 בו ויש כל, נקרא דעתיק היסוד וגם כנודע,
 אלו והנה אלו. כללים ושמור ז״ת, כל כללות

 חסד בסוד שבחסד, הז׳ מן נמשך שביסוד, הז׳
 דיסוד אורות הז׳ ואלו אמה, בפום דשריא
 והרי דז״א, גולגלתא בז׳ מתלבשין הם דעתיק,

 כי לגמרי, דז״א הכתר נתקן אלו שנים בז׳
 בז׳ זח והיה דגלגלתא, ז׳ בחי׳ הוא הכתר
שנים. ך׳ בן הוא עתה והרי שנים,

 הנקרא דז״א, מוח סוד גם נתקן ואח״כ
 המוחא תיקון כי ידעת, כבר כי כנודע, חכמה

 מתתקן שנים, ד,כ׳ אחר ואז בדיקנא, נתגלה
 לכן הזקן, סוד בו מתנוצץ ואז דז״א, דיקנא

 וצ״ע, שנים. כ׳ עד הדיקנא, באדם נוצר אינו
אפי׳ והתחלתה, הדיקנא עיקר הוא זה פי׳ אם

 הדיקנא, במילוי איירי אם או תקונים. ט׳
תקונים. י׳׳ג בן שיהיה

הבחי׳ שהוא התפילין, ענין עתה ונבאר
 אורות הם שניהם כי הדיקנא, נבאר ואח״כ הר.

 הם התפילין הנה מהפנימים. שיצא מקיפים,
 חיים נקרא המוחין כי והטעם, המלך, חיי נקרא

 נמשכים החיים ואלו המלך. שהוא ז״א, של
 המוחין ובהיות כנודע. חיים הנקרא מאו״א, לו

 ג׳. הם פנימים, ובחי׳ ד׳. הם מקיפין. בבחי׳
 ג׳ של תפילין, של שיני״ן ב׳ כנגדן לכן

רישי״ן. ד׳ ושל רישין,
 עד נתפשטה דבינה, נצח (נמצא) והנה

 כי והבן דלבא. ל) טבורא שהוא לבד, החזה
 היא זו כי והטעם, דלבא. טבורא פי׳ זה

 הנוקבא, התחלת הוא ולמטה ומכאן ז״א, לצורך
 דגופא. טבורא עד דבינה, ההוד נתפשט שם ואז

וע״ש. שלים בטבורא באדרא, כנזכר
קצרה, החזה עד ימנית רצועות, ב׳ וז״ם

 ארוכה, הטבור עד שמאל, ורצועה גבוה. קרן
 ע״ב דרב׳׳א בר״מ פנחס שבפ׳ ואע״פ הב׳. קרן

 כי קושיא, אין ארוכה, הוא הימנית כי אמר,
 אך בעצמו. תפילין המניח בבחי׳ אמרו שם

 היא שבה, ימין כי נמצא עצמה, הבינה בבחי׳
(ב) להפך. וכן שבו. שמאל

ש מ ש ה
 ובפרט המקימות בכל כי צ״ע, נ״ב (א)

 הגיע לא כי כתוב, שם ואו״א, א״א בשער
 החזה עד אם כי דעתיק, יסוד התפשטות

דא״א.
 ד׳׳ה ע״ב נ״ז דף דב״ש (עיין נ״ב (ב)

 תמיד כי צ״ע, אמנם) ד״ה ע״ג ודס״ט אמנם
 ויסודה, בהוד. ובינתה, ז״א. בחכמת דאמא, נצח

 בשמאלו ושמאלה, בימינו. ימינה, וקו בדעת.
 פניהם שכולם הפרצופים׳ עמיית מסדר וכנודע

 לצד שפניה דז״א, מנוקבא חוץ מערב, לצד
 א״א, צדדי בשני עומדים או׳א כי ואף המזרח.
 לדרום. וזה לצפון, זה אחיו, אל איש ופניהם

בעת אבל בז״א, המוחין נתינת בעת שלא היינו

 פניהם מצדדים הם הנה בו, המוחין נתינת
 ימינם, קו כסדרם, נכנסים שלהם ונה״י למערב,
 איד וצ״ע בשמאלו. שמאלם, וקו בימינו

 אמנם שבו. שמאל הוא שבה, שימין משכחת,
 הנה״י בחי׳ על זלה״ה, הרב כונת שאין נלע״ד׳
 דז״א שמאל בקו נכנס שבהם שימין דאו״א,

 נצח כסדרם: נכנסים הנה״י לעולם אלא וכר,
 הוא שבה ימין כי ומ״ש בבינה. והוד בחכמה,

 הרצועות, ב׳ בחי על היינו שבו, שמאל
 דז״א, שבחו״ב דאר׳א, מנדה הנמשכות
 שבו, העורף עד דז״א הראש ומקיפות ומסבבות

 ברצועות, העודף וסרח שתיהם, נקשרים ושם
רצועות הפנים, מצד כתיפיו שתי על נמשכות

מקומות ומראה הגהות
ד. טרק לעיל עיין ל) (כת״י). כלים ל׳׳ג נ״א כ)
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»י דרופו חפרפופים פחןר ל׳ פיער

 פר*חי בו למיויו הז״א. מתחיל ובתחלה
 שליש הוא קומתה שיעוד הוא ואז החיצת׳
 אחר נה״י קומת כשיעור והוא לבד, גדלותו
אמצעי, פרצוף בו נכנס ואה*כ האהתן. הגדלות

ב׳ ז״א. נגדל ואז החיצון, בתוך ומתלבש
בחי׳ בין וחג״ת, נה״י שהם קומתו, שלישי
 אמצעי כי האמצעי, פרצוף ובין ז»יצמ, פרצוף

 נכנס ואח״כ כמוהו, שיגדל החיצון אל גודם
תוו ומתלבש הפנימי, הפרצוף בו האמצעי, ב

 נגדלים ואמצעי, החיצת הפרצופים ב׳ גם ואז
 כשיעור ז״א, נשלם ואז הפנימי, הפרצוף כאודן■
משל, נמשיל כאלו והוא הפרצופינה לג׳ קופתו

 דז״א נה״י כשיעור קומתו שיעור החיצח כי
דגדלות״ וחג״ת נה״י כשיעור והאמצעי בגדלווה
בגדלותו. חב״ד חג״ת נה״י כשיעור והפנימי

כמוהו. החיצון את מגדיל האמצעי בבא pול
ח מגדיל הפנימי ובבא כפוהו. שני

 עיבוד בסוד כי Hאהי״ד נקרא ב׳ מ> עיבור
 ד, ג״פ בסוד א׳ כל הר׳ק, כל נתפשטו זר»

 נקרא גם אהי״ו^ כמנין והם א׳, עיבוד דמית
 אהי״ה, הנקרא הבינה כי אהי״ד- דראש הבתים

 מתלבשמ שבהם הבתים, שם נ) דיליה נה״י
ז״זב בחי׳ ס) זע־י״ה הנקרא המוחץ

עשר ארבעה השער

ד ויתחלק הפרצופים. שער  דרושים: ל
 בחי׳ ג׳ דרוש, ופנים. אחור דרוש
 ואחור, כלים והם; Jהעולמוו בכל שיש

 יניקות עיבור, דרוש: ופנימי. ואמצעי.
ש: ומוחין. ת  של ופניממת, חיצוניות ד

 קשורים דרושים וד׳ העולמווג כל
ביחד.

בקצרה) ענינה (חד,

מ״ב א דרוש

 וכל פרצופים, ג׳ לו יש ז״א כי דע, ע)
 וי׳ י׳, תור י׳ זה, תוך זה והם מי״ס, כלול א׳

 הם פרצופיה הג׳ ואלו כולם. בפנימיות אחרים
 הם וכולם כלים, ל׳ וד,ם כלינ^ בחי׳ כולם
 האורווה יש ובתוכו א׳. וכלי א׳, גוף ביחד
 תור זה יחד שלשתן ובהימו וכר. נר״ן שז«

א אין לפעמים אבל בקומתן, שוים הם זה, ^ 
 שניהן. ולפעמים בלבד. מהם ההיצץ פרצוף רק

שלשתן. ולפעמים

 קצר מד,ם פרצוף כל בהחת אפי׳ ואמנם,
 תג״ת נה״י בו ויש מי״ס, כלול הוא הקוםר»
 ובד,חת ד%.וזב הפרצוף של המוחץ שר,ם זע״ד,

 ובדויות נפש. רק בו אץ החיצץ, פרצוף בו
 ובהיות רוח. ג״כ בו יש האמצעי, ג״ב !בו]

 זו ולסבה נשמד^ ג״כ לו יש הפנימי. גם בו
 מחבית, הקומה קצר מהם פרצוף שכל הנ״ל,
 זמנים; לג׳ נחלקו מי׳, כלול שהוא אע״פ
 וביניקד- ראשון. פרצוף לו יש אז א׳, עיבור

 יהיה אז מוחץ, ובגדלות ב׳. פרצוף לו יש אז
 המוחץ, פרצוף הנקרא הג׳, פרצוף גם לו

 שיגדלו האחרים, לב׳ גורם הוא כי הנ״ל, לסבה
ר חב״ד עד עי ג1היט זה והבן אנפץ, ת

השמש
 (ועיין כסדרם. הם הנה דתפילץ, בחי ד שהם השמאל ורצועות החזה, עד לשמאלו הימין

 בספר ועיין אמנם ד״ה ע״ב ד״ס שלום נד,ר קשר מעשה כחוש וכנראה הטיבוד, עד לימינו
ח ע״ז נכון תיתץ שם שמותם מצת על נמשכת מימין שרצועות דראש, בתפילץ  דקס״ד חד

י״ז). שורה ע״ב הנה״י אמנם לימץ. שמאל ושל שמאל, כתף

 ושער פ״א לעי׳ו ם)
(דפו״י). די<ה ג״א «)

מקומוח ומרזווז הנחוד!
(בת״י). אהי״ה ג״א ם) פ״ו.

פ׳׳א. צי״ט פרטי שצר עיין ע)
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 בב׳ נאצל ז״א, כשגאצל כי ודע, (א)
 ועקרא (ב) האמצעי, וגם חיצון, הפרצופים;

 שבעת א׳, בעיבור אמנם וחג״ת. נד,׳י ו״ק, כחי׳
החיצת פרצוף רק נתקן לא אז כנודע, התיקון

 נה״י, שיעור שהוא לבד, קומתו כשיעור (ג)
 והיה בתוכו, מלובש היה הב׳ פרצוף גם ואז

 פחות שיהיה לז״א א״א כי החיצון, כקומת שוד,
 פ) כליל ג׳ וז״ם נתקן. לא שעדיין אלא מדק,

בג׳.
הב׳, פרצוף גם נתקן היניקה, ע״י ואח״ב

 הדא נגדל ואז ועצמותו, כחו הראה ואז
 קומת שהוא הב׳, פרצוף של קומתו כשיעור

 ואח״כ הפרצופים. ב׳ ונתגדלו חג״ת, נה״י י״ק
 הגדילו ואז הפנימי, בו נכנם המוחין, בגדלות
לו. הראוי קומתו כשיעור שלשתם

 החיצון הפרצוף של באחוריים כי ודע,
יונקים והקליפות הדינין, כל נאחזין שם מכולם,

א ובהיות) (נ״א מבחי׳ משם,  m בפרצוף ד
 היא האמצעי׳ בפרצוף גם בהיותו ואף החיצון.
 שלא כדי נוקבא, עם אב״א דבוק להיות מוכרח
הקליפות. שם יתאחזו

 פרצופים׳ שלשה בו והיה נגדל, וכאשר
 אין אז רחמים, שהוא הפנימי הפרצוף ונכנס
 ואז החיצון, בפרצוף אפילו לקליפות, אחיזה
דן חוזרין א שעומדים ויען (ד) פב״פ. ז  ד

החיצון, פרצוף לד,ם בד,יות אביא, ונוקבא
 נקרא כולו, החיצון פרצוף אותו לכן [לבד]
 ואחור פנים בו היות עם אחוריים, פרצוף
 אבל האמצעי. בפרצוף העניו וכן בודאי.

 עם הפנים, פרצוף כולו נקרא הפנימי, הפרצוף
 שנכנס שבהיות כיון ואחור, פנים בו היות
נוקבא. עם פב״פ רק עומד אינו בז״א הוא

 תמצא אם תטעה, ואל היטב זה והבן
החיצון, פרצוף כל אל אחור בחי׳ שקורא במ״א,

ה ה ג ה
אחור לדעת כלים ב׳ רק לז״א אין בחול מה ופנים אחור ענין וצ״ע הגה״ה, (א)

ס׳׳ג, ע״ב ובשבת וס״ג. ב״ן שהם לבד, ופנים וחיצוניות, פנימית ענין וכן ופירושם. עניינם
דעת, בספירת כלים בג׳ הנזכר אותן הם והם כי (א) צ״ע, וגם וביאורם. בכלים, עניינו מה

ג' לד,יות לו והיד, מוחין, יש בחול אף והרי כלים ג׳ הם ומוחין יניקה עיבור כי אמרינן
ע״כ ג״כ. בחול דעות ב׳) (נ״א כי אמרנו והרי וספירה, ספירה בכל שיש

ש מ ש ה
הצ״ע, לזה מפרש זה בם' לקמן נ״ב, (א)

 שני בפ׳ נתבאר כב* (הב׳) הצ״ע׳ ולזה (הא׳)
ע״א קכ״א דף תו״ח (עיין הקטנות, משער
ליסוד חיצון כלי שאין לפי כי ע״א) ודס״ד
 לעובר. דעת אין לכן בחוש, כנראה דאמא,

פ״ח). (ש״מ אלו דברים ביאור ועיין

כתב, ד׳ דרוש שלקמן צ״ע, נ״ב, (ב)
 דק רק בז״א היה לא המלכים, מיתת שבעת

כי שם, שכתבתי במה ועיין החיצון, דפרצוף
ועיין תזוע, לא ומניה עיקר, הוא הדרוש זה

ב׳). (דרוש לקמן עוד

פרצופים לב׳ שהיה הזה והעיבור (ג)

 פרצופי ב׳ עמהם, ולחבר לכלול כדי היה האלו,
 שער לעיל עיין (א״ה דז״א. דמ״ה וחג׳׳ת נה״י
פ״ו). אנ״ד

 ששם פ״ב, העקודים שער עיין נ״ב, (ד)
^ שלא זמן שכל כתב,  דנדזמה, מוחין רק ב
 החיצון, בפרצוף לחיצונים אחיזה יש עדיין
 אז דיזיה, מוחין בא עד פב״פ, חוזרים ואינם

 ואז הויצמ, בפרצוף עוד לחיצונים אחיזה אין
 לאה שער ל״ח, בשער כתב וכן פב״פ. חוזרים

 הדוחה היא שהבינה הוא, שאמת פ׳׳ז, ורחל
 אזדב לדחותם, כח בה אין אמנם החיצונים, את

 לבדה, כשהיא אמנם החכמה. עם יחד תהיה
לדחותם. בה כח אין

מקומות ומראה הגהות
פ״א. הנסירה שער עיין פ)
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מי או ט מ בין כולו, א  שגו, אחחרייט י*1ל
 ד.אחוייים, שיקר אגל שבו. פנים לבחי׳ ובין

 כל של אוווריים שהוא כפשוטן, אלא אינם
ופרבוף. פר^ח•

 נקרא א׳ בקדושה: יש בהי׳ ב) ב׳ והנה
ק׳ וא׳ פנימית.  כסו כי וואגנין, חיצוניוג נ

 הגח* בפרצוף אדם, בהי׳ יש התחתון, שבעוה״ז
 יש כן■ עוה״ז. של הארצות תון• ועומד והנפש,
 עליון אדם בחינת אצילוו^ בעולם למעלד,

 יש כי כנ״ל. ואורות מכלים כלול דקדושר-
* של פרצופים ג׳ בו  עיבור, הנקרא: כלי

 נר״ן, הנקרא האורות ובתוכם ומוחין. יניק*
 העולמו* פנימעת ונקרא עיקרית, היא זו ובחי׳

בעווד׳ז. האדם דוגמת הוא כי
 אצילות עולם והוא ב׳, בחי׳ יש עוד

 עומד בתוכו אשר היכלות, בז׳ הנחלק עצמו,
 נקרא והיכלות וד,עולמות הר,ו* העליון אדם

 עולם בחי* שהם ואע״פ העולמות, חיצוניות
 אבל אדם, הנקרא הפנימי בערך וד.יכלות,

 מצוידים הר,* ד,ר,יכלות בעצמם, הם גם עכ*ז,
* פ׳ זוהר וכנזכר אדם, בציור  דלית ק) תולדו
 בצורת אתברי דלא ושיימא, שיימא ושום בריה
הפנימי. אדם בערך חיצון אדם נקרא וזה אד*

* חיצון אדם וגם  הנ״ל, בחי׳ כל בו יש הז
 ומוחין, דגיקה עיבור בו שיש הפנימי, כאדם

 שהם האורו* ובתוכו וכלים, גוף של ופרצוף
ש* זה וכל נשמת* מ * מגמתן וכן בק  בקליפו

 ההיכלות שהם החיצון, ואדם פנימי, אדם
 בבי״ע, ועד״ז באצילו* זה וכל שלהם, הטמאים
 ענץ מאד p(ה בקצרה. דרושים הד׳ ונשלמו

ואחור). נמים

מ ואמנם צנ * נוקבא ג ד  שתחלתה כיון ד
ק יצאת לא ד » ב * כ ד  י׳ הנקודה אלא ה

מ בלבד, שלד,  אהרו* מדרגות עוד בה יש ל
* נקודר. הכל תהלת טנ  נקראת אינר, ואז ק
עיר* ממז או ההין, יחrרב רק כלל, פרצוף  ז
 גבוה של* החיצון פרצוף לר. כשיש ואח״כ

 עיבור נקראת אז דדכור* (א) נה״י כשיעור
 גם ואזדכ הב׳. פרצוף לד. יש ואח״ב של*

* ממש הנ״ל ע״ד הג׳. ד  כאורך נשלמת וזה ב
א ממש. ד

בספרונו, כתוב שנמצא מה תכין, מזה גם
א אין לפעמים כי  הוא אם אף שפע, נוטל ז׳

 החיצון הפרצוף מן אלא פרצופי* בג׳ שלם
 כי שלו, אחור הנקרא א״* או עתיק, של

 יותר מעולה הוא העליון, של חיצמ היותר
שבתחתמ. מפנימי
 נקרא כי אף האמצעי, פרצוף כי תבין, גם

 לפעמים אמנם מכולם, הפנימי הג׳ בערך אחור
 תבין ובזה שבכולם. החיצון בערך פנימי, נקרא

 המלכים מיתת בעת כי אצלינו, שנתבאר ר) מה
* של * אחור בו היה ד פני  לסבת והוא ו

 פרצוף שהם חג״* נה״י תמיד בו היות
 אחור, נקרא החיצון ואז כניל, ואמצעי החיצון

(ב) זה. והבן החיצון, בערו פנימי, ואמצעי

מ״ב ב דרוש

 משיעוד פחות אין המלכו* של פרצוף ש)
 שם והגה בשדה באר והנה דרא בטוד זה,

* רובצים צאן עדרי שלשה  נד,״י, שהם עלי
פרצוף. נקרא אין מג״ס ופחות בזוהר. כנזכר

השמש
* (א) * הכלים בץ שהיה דעיבור פרצוף כשיעור שהוא נ״ ד א ץ. לכלים ד  כי חו

* ״ * ח״א נה״י הנקרא ח שהוא שלה* חאחוריים נפלו דאו״א, הכלים בגדלו
ל וד,כרע ראיה יש מכאן גם ג״ב, (כ) ח ץ, וכלים שלד.* החיצון הפרצוף ג  נפלו חר

* כשנאצל כי לעיל, למ״ש ד  ההיצון, «יצופים: השני שהם ואחור, פנים בב׳ נאצל ה
עיקר. ובן הישר, בתוהו הנרמזים וד.אמצעי, החילוק זהו כי והאמצעי. החיצון, הפרצופים;

סקו&וה ומראה הגהות
 צ״ח אות ויצא פרשת תודח סתרי עיין ש) ג׳. אות הפרשה תהלת ק) פ״ד. טר׳ח שער צ)

ב*. פרק עי״ם פרטי שער ולעיל ד׳. פרק ולקמן פ״ד עי*ם פרטי שער עיין ר)
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 עד (ג) דא״^ הדעת מן מתחיל ז״א ופרצוף
 מן שורשו שז״א לפי אנפין, דאריך רגלי סיום

 את גם שכולל ומכ״ש כנ״ל. והדק הדעת
 דא״א מבינה מתחיל אמא, ופרצוף המלכות.
 דא״א. מחכמה מתחיל אבא- ופרצוף ולמטה.
 נקרא ולכן מכולם. גבוה דא״א, כתר כי נמצא,

 כל על לו אשר התוספת זהו כי כתר, א״א
כולם. הפרצופים
 מאלו פרצוף כל כי שתדע, צריך זה ואחר

 ונשמה. גוף הנקרא וכלים, עצמות לו יש הה׳,
 נחלק הוא גם נשמה, הנקרא שלו האור אמנם

 והם: פרצופים. ה׳ כמספר אורות, מיני לה׳
 קצוותיו, בו׳ ודעת כח״ב, ענין הם והם נרנח׳׳י.
 לו, אשר וכלים הגוף בענין האמנם ומלכוו^

 כי (ד) לבד, דכלים חלקים ג' רק היה לא
 לסובלו, יכול כלי אין ויחידה, חיה כנגד
כלי. באמציעתו נולד ואין

הנקרא י״ס פרצוף לכל יש כי באופן,

 כליס י׳ והם: חלקים, לג׳ ונחלקים כלים,
 אמצעים, כלים י׳ הנפש. אל מדור חיצוניות,
 הרוח, אל מדור והם חיצוניות, תוך מלובשים

 אמצעים, הכלים תוך מלובשים פנימים, כלים וי׳
 אבל כלים. ל הם והם הנשמה. אל מדור והוא
 תוך י׳ שהם לפי י׳, אלא אינם, קומתן גובה

י׳. תוך וי׳ י׳,
 רק בו אין בזכר ת) כי שתדע, צריך אלא

כ לי׳ס. משלימתו נוקבא המלכות כי ט״ס, א'  ו
 בתוך וט׳ ט׳, בתוך כלים, ט׳ רק בזכר אין
 אותיות כ״ז כמנין כלים, כ״ז כולם והם ט׳,

 ג׳ והם כלים, מג׳ נבנית ספירה וכל התורה.
 בכ״ר אי״ק בסדר ומתחלק ספירה, בכל אותיות

 והט׳ פנימים. כלים ט׳ הם אחדים, הט׳ נו׳:
 הם מאוו^ והט׳ האמצעים. כלים הם עשיריות,

 כלים י׳ קומת וגובה דחיצוניות. כלים ט׳
 בקומה שוין כולן ופנימים, ואמצעים החיצונים

מאד. זה והבן ממש, א׳

ש מ ש ה
 את מלביש הז״א אין הלא צ״ע, נ״ב (ג)

 אלא ע״א) ודט״ו ע״א דק״ל תו״ח (עיין א״א,
 הגרון את מלבישים ואו״א ולמטה, הטיבור מן

 במצב מדבר שבכאן לע״ד, אמנם דא״א. וחג״ת
 כסדר שהוא התיקון, קודם וז״א, או״א ובמעמד

 והלבישו או״א ירדו התיקון, אחר אמנם הזה.
 עצמו הוא וכמ״ש לנה״י. הלביש וז״א לחג״ת,

 שם, וז״ל פ״ב, ניצוצין רפ״ח בשער זה, ענין
 דא״ק, מהעינים נקודות הי׳ יצאו כאשר הנה
 ומחדב, א״א. בתיקון, אח״כ נעשה מד,כתר, הנד,

דז״א. נוקבא וממלכות ז״א. ומו״ק, או״א.
 הונחו לא זה, את זד, והלבישו וכשנתקנו

 אחר, באופן היד, אמנם ממש, הראשון במקומם
 האצילות, סיום עד נתפשט א״א (ע״י) וד,וא:

 את וילבישו למעלה, יהיו שאו״א היה ומהראוי
 שהלבישו אלא היר״ כך לא אמנם דא״א, חו״ב

 ילביש שהז״א היד, ומהראוי דא״א. חג״ת את
 אלא היה, כך לא אמנם דא״א, לו״ק (ת״ת)

אמנם דא״א. ת״ת וחצי נה״י את שהלביש

 ומלבשת הראשון, במקומה נשארד, דז״א, נוקבא
 שכתב בהדיא הרי עכ״ל. דא״א, מלכות את
 שכתב הפרצופים הלבשת שסדר עצמו׳ הוא

כנ״ל. כנזכר, התיקון קודם היד, בכאן,

 חלקי ג׳ כי להבין, המעיין צריך נ״ב, (ד)
 מהה׳ פרצוף, לכל הוא כאן, הנזכר הכלים

 פרצוף :שהם פרצוף. לכל שיש פרצופים,
 ופרצוף הבינה. ופרצוף החכמה. ופרצוף הכתר.
 וד׳ם פרצוף. אותו של המלכות ופרצוף דו״ק.

 מד,׳ פרצוף, לכל שיש פרצופים, הה׳ הם
 ובד-ם ה׳. דרוש לקמן הנזכר האצילות, פרצופי

 ומש״כ הפרצוף, אותו של הנרנח״י מתפשטים
 על הוא כלי, עוד אין יחידה היד, שכנגד כאן,
 ד,נר״נ אבל מנרנח״י. אחת דכל יחידה היה

 יחידד״ חיה נשמה רוח מנפש אחת שבכל
 אחת דכל הכלים חלקי בשלשה מתלבשים

 משער ופ״ח בפ״ז ועיין מאד. זה וד,בן מנרנח״י
המוחין.

 מקומות ומראה הגהות
ס״א. עי״ם פרטי שער ת)
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nnn ר סו למעלר» לבאי מיעדנו na נ
 כלים ר.ל׳ אלו בל פרצוף בכל בהיות כי והוא.
 0םקו ואז להם׳ הראד כפי שלמים הם אז כנ״ל,
ל. ע״ד הם ומעמדם מצבם  כאשר האמנם הנ׳

 כל היה נתקנו׳ ואח״כ דאדום׳ המלכים מתו
 א׳. בפעם ולא לאט׳ לאם נתקן ופרצוף פרצוף
 י׳ והם מכולם׳ החיצונים בחי׳ נתקן ותחלה

 לבד. נפש לו והיה מכולם׳ החיצונים בלים
 ובתלבשו האמצעים׳ כלים (עשרה) נתקנו אח״ב

 נתקנו ואח״ב הרוח. בו ונתוסף החיצוניות׳ תוך
 האמצעים. תוך ונתלבשו פנימים׳ כלים י׳ גם

נשמד- בו ונתוסף
 כלים לו בהיות נמצא כן׳ שהדבר וכיון
 קצר והיה (א) מועטים׳ אורותיו חיצוניות,

 כשיעור רק גבוה, אז היתה ולא מאד׳ הקומה
כלים כל׳ תיקונו תשלום אחר בפרצופו שיש

הו רגליו׳ עד א) אז׳ שלו הטיבור מן הנ״ל׳  ז
 יותר. וכשנגדל עתה. קומתו גובה כל שיעור

 האמצעי גם בו נתוסף אמצעים׳ כלים י׳ בו ויש
 עוד. גדלים הם יחד כולם ואז בחיצונית׳

ם ^ר ש  תיקת תשלום אחר שלו הדעת כמן ו
 דש יותר׳ וכשיגדל רגליו. סיום עד פרצופו׳

צרכו. בל נגדל אז ג״כ, פגימים כלים י׳ בו

 הראוי גדלות >^א לו אין עדיין האמנם
^ לו׳  ולמטה. שלו מבינה ארכו׳ היות שיעור ב

 שבו׳ חכמה בחי׳ בל לד׳גדיל צריך ועדיין
 שאין לפי אבל הכתר. בחי׳ אחריו ב׳. וגדלות

ח אחרים בלים עוד  לא לכן כנ״ל׳ חדשים כנג
(א) לבד. גדלות מיני ג׳ רק נזכר

 הנזכר הם אלו׳ גדלות מיני ג׳ ובחי׳
(ב) כי ומוחין. יניקה, עיבור, בשם: אצלינו׳

הגהה
ח (א) מ הג המוסיף כל לא אם דמאות׳ אותיות הס שהרי וק׳ צ גו

השמש
 כתב ה׳ דרוש לקמן והלא נ׳*כ׳ (א)
 והוא רביעית׳ בחינה לו יש אח״כ בי בפירוש,

 דר׳ן, בלול דז״א. חבמד. והוא רביעי, פרצוף
 וחצי נה״י השלישי׳ הפרצוף תוך ומתלבש

 מתפשטים ובו מ׳, דז״א חיה והוא שבו׳ הת״ת
 נרנח״י. כלול עילאין׳ או״א דמצד דחיה המוחין
 ה׳׳ פרצוף והוא חמישית׳ כחינת לו יש ואח״כ

 נרנח״י, כלול דו״ן׳ כולל דז״א, בתר והוא
 הת״ת וחצי נה״י הרביעי, פרצוף תוך ומתלבש

 המוחין מתפשטים ובו דז״א, יחידה והוא שבו׳
 המוחץ׳ משער בפ״ח ועיין א״א. דמצד דיחית־.,

 כל ולכן עיקר׳ כן כי יותר׳ עצמך תטריח ואל
 שהוא דע בזה׳ ביוצא ז״ל הרב שכתב מקום

 דפרצוף פרצופים מה׳ אחד, פרצוף בפרטות
בזד- ודי אחד׳

ב׳ (ב)  שישתלם שאחר מזה׳ מבואר נ׳
 לו׳ הראדם ומוחץ בחי׳ ובכל בג״ר׳ הז״א

כר׳ פרצופים חמשה לו יש ואז בי״ס׳ משתלם

 ה׳ (ולהם מי״ס׳ אחד וכל גמורים, פרצופים
 פרצופים שבה׳ מלכוון הה׳ הם והם נקבות,
 הפרצוף כי שבו: הי״ס כללות הם והם הנזכר)
 ונקרא שבו׳ המלבות בחי׳ הוא דעיבור׳ החיצון

 ופרצוף דכללותו. נה״י הוא שיעורו בי נה״י׳
 ז״א שהוא הרק׳ בחי׳ הוא דיניקה׳ האמצעי

בינה בחי׳ הוא דגדלות׳ השלישי ופרצוף שבו.
בחי׳ הוא שני׳ דגדלות הרביעי ופרצוף שבו.

 הבתר בחי׳ הוא החמישי׳ ומ-צוף שבו. חכמה
 המוחץ בל לקחת ז״א׳ שכשישתלם הרי שבו.

 שלם^. פרצופים חמשה לו יש אז לו׳ הראויים
 לו באים פרצופים החמשה כל לא אמנם

 דנרנח״י המוחץ מתלבשים (ובהם בתוספת.
 שהם; ומזו׳זב ומארא׳ מישסרת׳ הבאים דז״א׳

 שוס לד׳א שיבואו קודם כי יחידד- חיה׳ נשמד-
לו היה כבר דקטנות׳ אפילו מוחין בחי׳
שלמים דניקה דעיבור פרצופים השנן בחי׳

חי׳ והס בנרנח״י. ב׳׳א לגמרי׳ ורוח נפש נ

ת חו ח חג א טר ת ו סו מי מ
(טדי). אז ל״ג נ״א א)
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 זווגים׳ ג׳ הם חווג, ונישוק, חיבוק, ובענין לו שיש כשיעור רק היה, לא העיבור בזמן
 כי ומוחין. יניקה, דעיבור, פרצופים: ב) ג׳ ובזמן רגליו. עד ולמטה, הטיבור מן בגדלותו
 הזווג לכן א׳. בפרצוף יחד הכל בהתחבדם ג) ובזמן למטה. עד הדעת כמן גדול, היניקה
 תחתון. האמיתי ביסוד הוא עיבוד, דפרצוף מחכמה שהוא שלו, המוחין כמו גדול, המוחין

נקרא חג״ת, נקרא שהוא היניקה, פרצוף וזווג (א) רגליו. עד שבו

ה ה ג ה
צמח. כנ״ל. כתד מונה אינו שהדי כנ״ל, מבינה נלע״ד, (א)

ש מ ש ה
 לו, שחסר ומה דכללותו. הו״ק והם דכללות,

 שבו. דכח״ב פרצופים השלשה שהם הג״ר, הם
 דנשמה המוחין שמתלבשים הוא הג׳ ובאלו

 וא״א) ואו״א, מישסו״ת, הבאים יחידה, חיה
 דעיבור הב׳ אבל דכח״ב, העליונים השלשה רק

 כלל מהם חסר ואינו תמיד, בו הם ויניקה,
 הרב וז״ל נאצל. ובהם שרשו, הם כי זמן, בשום

 כשנאצל כי דע■ וז״ל, אחד, דרוש זה בשער ז״ל
 וגם החיצון, :הפרצופים בב׳ נאצל ז״א,

 אמנם וחג״ת. נה״י ו״ק בחינת הנקרא האמצעי,
 נתקן לא אז כנודע, התיקון שבעת הא׳ בעיבור

 בלבד, קומתו כשיעור החיצון, פרצופי רק
 היה הב׳, הפרצוף גם ואז נה״י. שיעור שהוא

 כי החיצון. כקומת שוה והיה בתוכו, מלובש
 שעדיין אלא מר׳ק, פחות שיהיה לז׳׳א א״א
 ע״י ואח״ב בתלת. כלילן תלת וז״ס נתקן, לא

 הראה ואז השני, הפרצוף גם נתקן היניקה,
 קומתו כשיעור הז״א נגדל ואז ועצמותו, כחו
 נה״י, :ר׳ק קומת שהוא השני, הפרצוף של

 בגדלות ואח״כ הפדצופים. ב׳ ונתגדלו וחג״ת.
 שלשתם הגדילו ואז הפנימי, בו נכנסו המוחין,
עכ״ל. לו, הדאוי קומתו בשיעור

 נאצל ז״א, כשנאצל כי מזה, מבואר הרי
 בחי׳ שהם והאמצעי. החיצון, הפרצופים: בב׳
 בי״ם כ״א לגמרי, שלמים והם דכללותו, ר׳ק

 כלול כ״א ז״א, דכללות ורוח נפש והם שבו,
 פרצופים הג׳ בחי׳ הוא לו, שחסר ומה מנרח״י.

 חיה דנשמה המוחין עם דכח״ב, העליונים
(וכל וא׳׳א. ואר׳א מישסו״ת הבאים ה,Tיח

 מישסו״ו^ הבאים דנשמד, דנרנח״י המוחין
 כולם האצילות, דכללות נשמה בינה הנקרא

 ונשמד, דז״א, דבינד, הג׳ בפרצוף מתלבשים
 עילאין• מאר׳א הבאים דחיה, ונרנח״י שבו.

 מתלבשים האצילות, דכללות חכמה חיה, הנקרא
 שבו. חיה דז״א, דחכמה הרביעי בפרצוף
 יחידה• הנקרא מא״א, הבאים דיחידה, ונרנח״י

 בפרצוף מתלבשים האצילות, דכללות כתר
 מוחין ואפילו שבו. יחידה דז״א, דכתר החמישי
 וז״א ממלכות הבאים ויניקה, דעיבור דקטנות

 הפרצופים בשני המתלבשים כנודע, דישסו״ת
 בפרצופים אלא זה, כל אין הנה ואמצעי, חיצון

 נשמה דבינה, השלישי דפרצוף ויניקה, דעיבור
 דעיבור פרצופים: מג׳ כלול הוא הנה כי דז״א,

 ופנימי- ואמצעי חיצון שהם: ומוחין, ויניקה
 מבינה הבאים דנשמה, נר״ן מתלבשים ובהם
 נשמה. הם: בחינותיהם שכל דישסדת, וזו״ן
 וחכמה מכתר חבאים דנשמה, יחידה וחיה,

 מכל פרצוף בכל עד׳׳ז, וכן מקיפים. דישסו״ת
 :כלים משלשה כלול כ״א פרצופים, הה׳

 הנר״ן מתלבשים ובהם ופנימי. ואמצעי, חיצון,
 דאותן וחיה הפרצוף. לאותו הראויים דמוחין,
 במוחין זה כל הפרצוף. לאותו מקיפים המוחין,
 פרצופים בשלשה המתלבשים חיה, דנשמה
 פרצופים: השני אבל בתוספות. הבאים דכח״ב,
 ז׳א, דכללות ורוח דנפש והאמצעי, החיצון,

 כ״א בחינותיהם, בכל לגמרי, שלימים הם הנה
 מצד לו חראדים דנרנח׳׳י המוחין עם בי״ס,
בפרי לד,תלבש המוחין הצטרכות בלי עצמן,

מקומות ומראה הגהות
(דסו׳׳י). א׳ פרצוף הכל יחד בהתחברם נ׳׳א ג) (דפו׳׳י). בג' נ׳׳א ב)
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» יליזז וווו* מיבוק. ר  לגדו, יהוזוין «לימ *1מ
סאד. m בל ומבן נשיקץ. גקרא

מ״ב ג דרוש

 ט״ס, רק בו אץ הז״א כי נוד«, כבר ד)
 גוקבא מסלכות אמנם לי'. פשלמת והפלכומ

 פלכיות) (י׳ בה יש בי י״ם. בה יש ז־ז״א׳
 בו שיהיה צריך ז״זג של גוד והנה שבפלכווס

 חיצמ״ בחי׳: לג׳ נחלק והוא גמורוו^ ס״ם
 כולל ג׳ פאלו אחד כל והנה סניפי. אמצעי,

 כוללת היא הבחי׳ מאלו א׳ בחי׳ וכל י״ם,
ג״ם.

 דז׳׳א, נה״י הנקרא הוא אחור, בחי׳ כיצד,
 ג׳ בו יש אא״כ סרצח* אין כי הוא, והענין

 י״ם שאלו אלא פי״ס, כלול הנצח והנה קוין.
 מהם בכ״א רק שלמים, אינם בו כלולין אשר

די בחי׳ יש  של נצח שמסירת נמצא לבד. נו
 נה״י. חג״ת, חב״ד, שהם: מי״ם, כלולה ד׳א
 א׳ שבכל נה״י רק בה אין מהם, מסירה וכל
 כוללת היא ז״א, של הוד במסירת וכן לבד. וא׳

 נה״י בבחי׳ רק אינו מהם, מסירה שבכל י״מ,
כוללת היא הימוד, מסירת ועד״ז לבד. שבה

הו׳ חן <א ^יו סהם שבכיא י״ס,  גה*י כללות נ
 דז״א אחחגות ג׳ מ נמצא. וא״כ לבד. שבה

היי דבחי׳ י״ס, כולל מהם שכ״א ג״ס, הם  נ
בלבד.

 שאם נה״י, רק נקרא אין למה תבין, ובור•
 בפה א״ב גפודוו^ ס״ם כל כללות בהם יש

 הם נם יקראו לא ולמה פוולתן, אלו ישתנו
חג״ו^ או חב״ד

 כללות בה יש מהם. שכ״א אע׳׳ס והנה,
 כ״א נחלקים עכ״ז כג״ל, נה״י דבחי׳ י״ם כל

 נקרא שבנצח, ג״ר כי סרקין. לג׳ ג׳, מאלו
 נקרא וג״ו^ ם״.^ נקרא אמצעית, וג׳ ס״א.
 כלולה א׳ וכל ח״ז^ בהוד י״ס יש וכנגדו ס״ג.

^ ונתחלקו לבד. מנה״י ג  בנצוג הנ״ל Tע ל
ח כנג  פנה״י, כלולה ב״א ז״א. ביסוד י״ס יש ו

בנצח. הנ״ל ע״ד 4לג״« עתלקים
 שאין ח״א, הנה״י אלו עתה, נמצא והנה

 בסרטוט אסי׳ לבד, נה״י בחי׳ רק בהם
 שלם, סרצוף עתה נמצא לט״^ שלשתן ונחלקין

 ג״ס ובה לבד. נה״י בחי׳ רק בכולו ואין
 הסרצוף. זה של rחב הם דנה״י, ראשונים

 וג״ס הסרצוף. זה של חג״ת הם אמצעים, וג״ס
נשלם והרי הסרצוף. זה של נה״י הם אחרונים,

השמש
תוכ* ולהתלבש מהם. שלמעלה  מצד אם כי ב

 בחי׳ הוא הז״א, הנה כי שגאצלו). מעת עצמן
 שישתלם, אחר וזה האצילות, דכללות רוח

 המוחין בחי׳ עם שבו. הכוללים הה״ס כל לקחת
 רוח נקרא הוא ואז שבו, הכוללים דנרנח״י
 הסרצוסים שאר ע״ד האצילוו^ דכללות

ת: הכוללים,  דכללות יחיח*. שנקרא א״א, כג
 הכוללים. בנרנח״י לגמרי שלם והוא האצילווב

 דכללות חיה הנקראים עילאין, או״א וכן
 שנקרא ישמדו^ וכן לגמרי. שלמים האצילות,

 וכן לגמרי. שלמים האצילות דכללות גשמה
 שבו. הכוללים בנרנח״י לגמרי כשישתלם ז״א,

 לסיבת אבל האצילוי^ דכללות רוח יקרא אז
שהם בו״ק, נאצל כשנאצל, אז והעונש, השכר

 ממנו, שלמטה מה ג״כ שכולל ודאי, שבו רוח
 שלמים, ורוח נסש בו שיש נמצא נסש: שהוא

 הג׳ שהם לבד, הג״ר בחי׳ הוא שחמר, ומד,
 הם ואלו שבו. יחידה חיד» דנשמה, סרצוסים:

 סרצוף שהוא שבו, הבינד, פרצוף בתום׳ הבאים
תח״י עם הנשםד»  ישסו״(^ ע״י באים דנשמד» נ
 עם החיה, סרצוף שד,וא שבו, החכמה ופרצוף
 ופרצוף עילאמ. או״א ע״י באים דחיה, נרנח״י
 נרנח״י עם היחידה, פרצוף שהוא שבו, הכתר

 בכל שלם הוא ואז א״א. ע״י באים דיחידה,
 כשאר האצילורב דכללות רוח ונקרא בחינותיו.
 במה זד. כל וכמבואר השלמים. הפרצופים

 הנהר רחובות בהקדמת עיין עתד״ שנכתוב
דד׳א. נוקבא בענין

חוו! טראח חג מ ו מו מקו
cr קכ״ו, תשובה המלות לפירוש התשובות בלוח י״ב חלק מסירות עשר בתלמוד עיין
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ר או^י פרצוף  לכן לבד. נה״י בחי׳ וכולם ,0«
 ספירות ל׳ הרי כי מאד. בעומה ון9ק פרצוף הוא

 כללות רק בהם אין הזה, בפרצוף שיש פרסיוו^
קומה. גובה שליש שהוא לפי לבד, גה״י

 ג׳ אל הפרצוף׳ זה לפרט נחזור ועתה
 נה״ר. נקרא שבו הג״ת (הם) הנה כי פרטים,

 הנקרא הם ראשונים, וג״פ חג״ת. אמצעים, וג׳
 של הנפש כי והענין, הפרצוף. זה של מוחין
 הנקרא הזה, הפרצוף תוך נכללת היא ז״א,

 הזו, הנפש והנה דאחור. פרצוף ונקרא נה״י,
 נר״ן, שהם: בחי׳, לג׳ נחלקת שהיא בהכרח
 תוך הוא שבנפש, נפש והנה נפש. בחי' וכולם
 בחסד הוא דנפש, ורוח הפרצוף. זה של נה״י

 שבנפש, ונשמה הפרצוף. זה של תפארת גבורה
 כאשר כי ונמצא הפרצוף. זה של בגיר הוא

 לו שבא בודאי הפרצוף, זה של נה״י נעשה
 להיות אפשר אי כי שבנפש, נפש עמהם תכף

 בו נכנס אז חגית, בו נעשה וכאשר זולתו.
 זה של חב״ד בו נעשה וכאשר דנפש. רוח

 בתור פנימים, מוחין בו נכנסו אז הפרצוף,
הנפש. נשמת שהוא חל״ד,

בינה, פרצוף של נה״י תוך מלובשים ובאו
 דבינה, אתור פרצוף אלא אינו כללותו כל אשר
 בז״א. כאן הנזכר ע״ד לבד, שלה נה״י בסוד
 דבינה, דאחור דנה״י שבפרצוף שהנה״י אלא
 שהם דאחור, הפרצוף כל כמו גדולות, כ״כ הם

 פרצוף כל שהרי זה, והבן שלימות. דז״א נה״י
 צלם נעשו הם שלה, נה״י שהם דבינה, דאחוד

 נה״י שהוא תחתון ושלישיתו הז״א, אל א׳
 הם ומתלבשין נכנסין דצלם, צ׳ והם שבה,
 דאחור פרצוף של שלימה, קומה בכל בלבד,
 וחסד שבו. יסוד הוד נצח שהם אנפץ, דזעיר
 נעשה דבינה, דאחור דפרצוף תפארת גבורה
 ם עליון מקיף נעשה וחב׳׳ד, דצלם. ל מקיף

 מה עיבור של המוחין ענין ידעת והרי דצלם.
עתה. שבארנו אלו הם כי ענינם,

 מה מוחין שנזכר מקום כל פי׳ תדע גם
 נשמה בחי׳ הוא המוחין עיקר כי ענינם,

 הג״ר שנקרא אלא ממש. הג׳׳ר שבתוך פנימית,
 אז בגוף, ג״ר נתקנו שכאשר לפי מוחין,
 מוחין הנקרא נשמה, חלק עמהם בא בהכרח
נה״י לבוש תוך מלובשת והיא הג״ר, שבתוך

א ולבושים דבינה.  ג״ר תוך מלובשים א
 זת של תחתון ת״ת חצי אמנם זה. דפרצוף
 נעשה זה אחור, הנקרא דבינה נה״י הפרצוף

 הנקרא דז״א, דנה״י הפרצוף זה אל כתר, בחי׳
דז״א. אחור

 אחר כי דז״א, יניקה ענין נבאר ועתה
 פנימי, יותר אחר, פרצוף נעשה אז שנולד
 ג״ס בו יש כי והוא, הראשון. מזה גבוה ויותר
 אשר מי״ס, כלולה מהם אחד וכל דז״א, חג״ת

 יותר, ולא שלמים מדק כלולה מהם א׳ כל
 כלולה מהם ספירה וכל ספירות, ל׳ שהם באופן
 שלם, אחד פרצוף מהם ונעשה לבד, מו״ק
 כל אשר דחסד, ג״ר כי דז״א. בנה״י הנ״ל ע״ד
 וג׳ דחסד. פ״ע נקרא לבד, מו״ק כלולה אחת

 שבו, וג״ת שניים, פרקים הם שבו, אמצעים
 ג״פ. גבורה בספי׳ וכעד״ז דחסד. ת פ״ הם

 שלם, ז״א פרצוף נעשים ואז ג״פ. ת״ת, ובספ׳׳
 של חב״ד הם דחג״ת, ג״ר כי וט״ם. קוין, מג׳
 הפרצוף. זה של חג״ת הם וג״א, י,פרצוף. זד

 פרצוף הנקרא הפרצוף, זה של נה״י הם וג״ת,
חג״ת. אמצעי

 נקרא דאחור, הא׳ שפרצוף כמו כי והענין,
 הוא, והטעם י״ס. בו שיש אע״פ דנה״י׳ פרצוף

 זה, פרצוף שבפרטות ספירות ל׳ שכל כפני
 נה״י בחי׳ רק כולל, מהם ספירה כל היה לא

 דנה״י, פרצוף הפרצוף, כל נקרא לכן שבה,
 האמצעי, פרצוף שבפרטות ספירות הל׳ ואמנם

 לזה שיש התוס׳ והרי מו״ק, כלולה מד,ם א׳ כל
 הפרטים שבכל זה, ענין הוא האמצעי, הפרצוף

 בפרצוף משא״כ חג״ת. מבחי׳ גם נכללו שבו,
חג״ת. פרצוף הפרצוף זה נקרא וע״כ דאחור,
 הוא הפרצוף שזה ודאי הנה כי ט״א, גם

 כי כפליים, ראשון מפרצוף יותר קומה, גבוד,
 אין ראשון, פרצוף של הפרטות הספירות כל

 של הפרטות וד,ספירות נה״י, בחי׳ רק בהם
 ומחג׳׳ת, מנד,״י כלול האמצעי, הפרצוף זה

כפליים. קומתו גבוה הוא א״כ
 חג׳׳ת מג״ס נעשה הוא כי להיות והנה

 הוא לכן ו״ק, כוללת ספי׳ כל אשר דז״א,
 נה״י בחי׳ רק שאינו הא׳, הפרצוף מן מעולה
 ומתלבש נכנם השני, פרצוף זה לכן דז׳׳א,

פרצוף נקרא א׳ הפרצוף ואז הא׳, פרצוף תוך
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 נקרא תהו םםנו« פגיסי יומר הוא m• דאחור,
בע״ד- כמ״ש האמיעי, &רצוף

ף כל קומת שיעור כי נגעא״ והגה מו פ  ה
 דכינה תה״י מת״ת הגעשה שלו, כתר עם הא׳,

 זה הפרצון״ את להלביש מתחיל הוא כנ״ל,
 כי ולפסז^ שבו תחתון ת׳׳ת מחצי האמצעי,

 כי ונמצא ממנו, כפליים גובה שיעור הוא הרי
 ת״ת מחצי הוא ממנו, מלובש שנשאר מה

 ממנו, ולמעלה מחג״ת ממנו, ומגולר, ולמטר״
 הטעם מלבד דהג״ו^ פרצוף נקרא וע״כ

 שבו, פרטיות ספי׳ שכל שאמרנו, הראשון
מו״ק. גכללין

 אגפין, רזעיר דחג״ת הפרצוף זה והנה
 דיניקד״ פרצוף נקרא הוא האמצעי, הפרצוף

ד נחלק הוא וגם א/ פרצוף ע׳  כמו כי והענין, ה
 הפרצוף מן כפליים קומתו גבוה הפרצוף שזה

 רביגה, דחג״ת אמצעי פרצוף גם הנה האחור,
 עצמד״ דבינה נה״י מפרצוף גבוה יותר הוא
 צלם נעשה דבינה, דחג״ת הזה הפרצוף וכל
 בפרצוף הנ״ל ע״ד רז״א, האמצעי פרצוף לזה

ראשת.
 j״>n דרוח צלם נקרא זה, צלם כל ור,נה

ם׳  רבינד״ חג״ת בפרצוף ,rחב הוא הצלם, ז
ל׳ אמצעי. דפרצוף עליון מקיף הוא  רצלם ו

 פרצוף של ב׳ מקיף הוא דבינה, חג״ת שהוא
 חג״ת הפרצוף התחתון ת״ת וחצי הז״א, אמצעי
 האמצעי הפרצוף זאת אל כתר, נעשד, דבינד״
 חג״ת הפרצוף נה״י שהם הצלם, וצ׳ הז״א.

הפרצוף פנימים. מוחין נעשין הם הבינד״
 הוא וגם הז״א. רוח הוא זה וכל ח״א. אמצעי
 מבחי׳ כולם נר״ן, שהם חלקים, ג׳ אל מתחלק

רוח.
 האמצעי הפרצוף אחרונות ג׳ וכשנתקנו

 חלקי כל תוך ונתלבש הרוח, נפש בא אז זה,
 הג׳ וכשנתקנו (הא׳). אמצעי. שבפרצוף הנפש

 רוח נכנס אז האמצעי, זה הפרצוף אמצעית
 האמצעי. הפרצוף זה של בחג״ת הרוח,

 החח, של נשמח נכנם אז ג״ר, וכשנתקנו
יסוד, הוד נצח תור ונתלבש מוחין, הנקרא

 הנה״י, ואותם כנ״ל. האםא חג״ת הפרצוף של
 האסצזני• פרצוף של ראשונות ג׳ תור גתלבשו

jn*w חלקי כל ונשלם

דב ד דתש נ

 מח«דד ג׳, אחר פרצוף לו נעשה אח״כ ה)
 פרצוף תקרא חלקיו. בכל הנ״ל, rע רז״א,
 בחג״ת אמצעי, פרצוף תוך המתלבש פנימי,
ח דז״א. ה  חלקיו. בכל שלם עתה נשלם ו
ת ג׳ שהם: פו  נקרא וראשת זה, תוך זה גו
 כל כי לבה, נה״י תקרא האחור, פרצוף

 אשר לבד, מנה״י כלולות הפרטיות ספירות
הקומה. שליש גבוה פרצוף זד. ע״כ

אמצעי, נקרא חג״ת, נקרא הב׳ ופרצוף
 נדדי, מחג״ת נכללין הפרטות, טפיחת כל כי

 יותר ז״ת קומת של האמצעי שליש גובר. חד,
 ,rחב נקרא פנימי, נקרא הג׳ ופרצוף מראשון.

 ,Tחב מט״ם: כלולות הפרטות ספירות כל יען
 שליש הקומת גדול הוא וע״כ נה״י. חג״ת
 ושלשתן לבושין, ג׳ הם אלו, ג׳ וכל יותר.

 גבוה וזה הז״א, אל גמור שלם גוף נקרא יחד
ת גבוד. וזד. מזה,  פרצוף הוא ביחד הכל מז

נר״ן. ובתוכם א׳,
ת בדיד ועתר,  האחור, הפרצוף כל כללו

 נקרא האמצעי, פרצוף וכל הנד.״י. עיבור נקרא
 פרצוף וכל היניקה. דחג״ת האמצעי פרצוף

ת וכשנשלם המוחין. פרצוף נקרא הפנימי,  ז
 משום ספירות בכל כי יען לזווג, ראוי אז

 חב״ד בחי׳ כוללים היו לא פרטיות ספירות
 דז״ת rמחב הנעשה הג׳, הפרצוף זד. רק כג״ל,
ת ספירר. שבכל ח  טפיחת מהל׳ פרטיות, וספי
 נה״י, חג״ת מחב״ד כלולד. היא בשלשתן, אשר
ת משא״ב ממש, מוחין הם אלו ע״כ ח ח א  ב

היטב. זד, וד,בן
 שם הפרצות כללות של הגרון כי נמצת

 ומלביש האמצעי, פרצוף של כתר מתחיל מ־א
 כל פי הפנימי, פרצוף של הזה הגרון את

תת ז״א בחי׳ הפנימי הפרצוף זד. ע״ש הם ע

מקו&ות ומראת הגתות
חדה. דף ההקדמות שער עיין ה)
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 דכללות ת״ת של תחתון וחצי מכולם, הגבוה
 כנ״ל, הפנימי פרצוף עתה שהוא דז״א, הפרצוף

 להלביש הא׳, הפרצוף כתר מתחיל הוא שם
דפנימי. לג׳ מלביש והב׳ הב׳, פרצוף

 במוח, השורה הנשמה ענין תבין, ובזה
 שלו, בחב״ד למעלה הפנימי, בפרצוף שהוא
 זה של והרוח הז״א. בכל מתפשט ומשם

 הנקראת האמצעי, הלבוש תוך מלובשת הנשמה,
רוח. הנקרא ב׳, פרצוף התחלת משם כי לב.

 מקום עד זר״ תוך זה מלובשים יורדין ושניהן
 ולמטה, הכבד מן שהוא החיצון, הםרצוף ראש
 נפש נמצא נפש, באותו ושם ממש. הנפש ושם

 הרוח, ונפש הרוח, בנפש מלובשת שבנשמה,
 זה והבן ממש. הנפש חלקי ג׳ בכל מלובשת

מאד.
המלכים, מיתת בעת שהיה מה עתה, ונבאר

 לבד ו׳׳ק מבחי׳ ז׳׳א אז היה כי העיבור, קודם
אינו עצמו שכל הראשון, הפרצוף (א) זה של

ש מ ש ה
 דרוש לעיל כתב כבר כי צ״ע, נ׳׳ב (א)

 הפרצופים; בב׳ נאצל ז״א, כשנאצל כי א׳,
 דז״א ו״ק נקרא שבכללותם והאמצעי, החיצון,

 ז״ל למר,רח״ו הכריחו מי ידעתי ולא דגדלותו.
 אמיתי, דלעיל הדרוש אותו הנה כי כן, לכתוב
 כתב ועת־ אמיתים. דרושים במה על מיוסד
 ואיך כו׳, הדרושים יהלקו לא ובזה (כאן)

 המחלוקת. תפול בזה ואדרבא יחלוקו, לא
 והאמצעי החיצון פרצופים הב׳ כי לומר, ואין

 בחי׳ שכולו דאחור, דפרצוף הם שם, שכתב
 בכמה הרב מ״ש נודע הנה כי א׳׳א, זה נפש.

 האריך כי המוחין, משער ובפרט מקומות,
 דכללות יחידה והוא מנרנח״י, כלול אנפין

 והם מנרנח״י, כלולים עילאין, ואו״א האצילות.
כלולים וישסו״ת האצילות. דכללות חיה

 וז״א האצילות. דכללות נשמה והם מנרנח״י,
 האצילות. דכללות רוח הוא מנרנח״י, כלול

 נפש היא מנרנח״י, כלולה רחל, וד,נוקבא
 וישסו״ת, ואו״א א״א והנה, האצילות. דכללות

 האצילות, דכללות יחידה היד, נשמה שהם
 נרנח״י שהם מי״ס, כלול אחד כל שלמים, יצאו
 יצא ז״א כי חסרים, יצאו זו״ן אמנם שבו.
 וחסרים שבו, ורוח נפש שהם לבד, מו״ק כלול
 ובעת יחידה. חיה נשמה שהם שלו, כח״ב

פרצופים: השני את או״א תקנו התיקון,
 השבירה, בהם שהיתר, הנ״ל. והאמצעי החיצון,
 פרצופים הב׳ ואלו דמ״ה. הו״ק עמהם וחיברו

 לגמרי, שלמים הם כי מוחין, צריכין אינם
 הפרצוף דפרטות נרנח״י שהם מי״ם, א׳ כל

 נפש והם מאר׳א, מוחין הצטרכות בלי ההוא,
לעולם. מהז״א יחסרו לא ואלו דז״א, ורוח

 בינה שהוא השלישי, פרצוף לו בא כך ואחר
 פנימי, :דכלים פרצופים מג׳ כלול דז״א,

 ומוחין יניקה, עיבור, שהם: וחיצון, ואמצעי,
 וגדלות דקטנות המוחין נתפשטו ובהם דנשמה.

 שהם דישסו״ת, דכלים בחי׳ ג' מצד ראשונים,
 דז״א, דנשמה לנפש שבהם, מנפש שבהם, נר״ן

 ליניקה, שבהם, ומרוח דנשמד,. עיבור שהוא
 דגדלות, למוחין שבהם, ומנשמה דנשמה. רוח

 שבהם, וכתר ומחכמה דז״א. דנשמה נשמה
 לפרצוף הוא זה וכל מקיפים. יחידה חיה

 המוחין כל כי נשמה, הנקרא בינה השלישי
 נשמה. כולם נשמה, הנקרא מישסו״ת הבאים
 חכמה שהוא הרביעי, פרצוף לו בא ואח״כ
 מצד המוחין נתפשטו ובו דז״א, חיה דז״א,
 השלישי בפרצוף הנזכר ע״ד חיה, הנקרא או״א
 שהוא החמישי, פרצוף לו בא ואח״כ ממש.
 מצד המוחין נתפשטו ובו דז״א, יחידה כתר
 ואז ממש, הנז״ל ע״ד יחידה, הנקרא א״א,

 הרי לו. החסרים ראשונות בשלש ז״א נשלם
 כולם ישסו״ת, מצד לז״א הבאים המוחין כל
 לפרצוף שהוא שלימה, נשמה לו להשלים הם

 ורוח נפש ואפילו בינה. הנקרא השלישי,
 לעיבור הוא ויניקה, עיבור בימי הבאים שלהם,
 ורוח נפש דז״א, הבינה דפרצופי ויניקה

 בק״ש ובאים המסתלקים הם ואלו דנשמה,
 ורוח דנפש הפרצופים הב׳ אבל ועמידה.
 ושום לגמרי, שלמים הם הנה ז״א, דכללות
 מד,ז״א יחסרו לא ואלו צריכין, אינם ג.וחין

 ר״שון, לקטנות הז׳׳א חוזר וכשלפעמים לעולם.
 בגלות או הבית, בחרבן כגון לעיבור, גם

בזה. ודי דנשמה, ויניקה עיבור הוא מצרים,
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די רק »0וג לבד< מ די ז«*ת מ1ש ג  של מ
ף מו סו דאחור. פ מ ק. titm מ  DPK ל31) ד

 ר.דרושיט יחלקו לא ובזר. לבד, נד.״י רק
 שנעשה נגדל העיבוד, וע״י אצלינו. הכתובים

 אמנם שלו. החב״ד גם דאחור, שלם פרצוף בו
 י״ם כל כי יען הגה״י, רק אינם עצמן כל

^. וי״ם שבנצח, ב  אינם שביסוד, מ״ם ש
 מהם. וספירה ס^־רד. בכל נה״י כללות אלא
 ואינם העיבור, בזמן שלם פרצוף הוא והרי

 כלול שלם, פרצוף וביניקה לבד. נד,״י רק
כנ״ל. ג״כ תר,״י מחג״ת

מ״ב ה דרוש

 בעת היד. אנפין זעיר כי דע עי״מ, דרוש
 אינו מזה פחות כי לבד, נה״י בבחי׳ העיבור

אינו א׳. ספירד. הוא אם כי פרצוף, נקרא

j 1םירוי0 נד הם ואם פרצוף, n t ח בי  יו9ע
מ המכריע. ואמצע ושמאל, ימין, קדן: ג'  «ף

ה דק אינם, ארכן אשר ,0ג* בו יש  סםירה גונ
 ג׳י• כי והוא ג״ס. מ יש שברוחב אלא א׳.
הי' אז לו משמשין הם הנצה, של  הודן, בנ
 בבחי׳ אז לו היה הוד, של וג״ם ימין. קו

 דעו! הוא דיסוד, וב״פ שמאלו. קו בג״ד»
 ד נשלמו והרי יסוד. היתד, וד.עטרד. ות״ו^

p י״ס הם שלשתן ובין בג״ס, קדן n .העיבור
א. אלו, ג״ם של הקשר תה  התיקון הו
 4שבדו עשיה הם ואלו העיבור, ע״י שנעשה
 לו היה ואמנם נה״י, רק ואינם שלם, «*צוף

ת ב״ש שיעור שד,ם ראש, בחי׳ ד  היניקר״ של ו
 מעם בענץ תפילין, בדרוש מפורש זה וענין

מתפילין. פמור שהקטן
הזה, הפרצוף של והנוקבא המלכות וד,נר.

גדולות שד,יא אהד אליו. בשוד. שוה היא

ף. ה׳ דרוש ל׳ שער ע״זז זצוק״ל. שמ׳׳ש מדר מזרב מכ*י מלוקטים מפורדים זזידושים

זצ״ל מהרש״ש מכת״י מלוקטים חידושים
א כי דע, א׳. ^, הם ואלו בבחי׳ העיבור בעת היה ד אימ של* פרצוף שבז״* ע ו

היו דנצח, פרקין ג׳ כי והוא לבד, גודי
 ההוד, פרקי וג׳ הח״ן. בבהי׳ אז לו כשמשים

 היו היסוד, פרקי ושני בג״ה. לבתי׳ לו היו
 נשלמו והרי יסוד. היתד, והעטרד. ות״ת, דעת לו
 עשר הם שלשתם ובין בג״ס, קוים ג׳ לו

 ג׳ של הקשר תד. העיבור. דזמן ספירות
נד,״י, ע״י שנעשד, התיקון הוא אלו, ספירות

 ב׳ שיעוד ראש, בחי׳ לו היו ואמנם נד,״י. רק
מ של הת״* שלישי היניק* ז

 הפרצוף של וועוקבא המלכות ור,נר, ב׳,
 גדולת שהיא אחר אליו, בשוה שוד, היא ד,זד»
מת* שויט השנים ואלו כנודע. אב״א בסוד  בקו

ורחל. יעקב ונקראים

השמש
ק אם כי הז״א יצא שלא איתא ואם  בד

 ג״ר מהז״א הסרים הרי דנפש. החיצון דפרצוף
 והנד. ה.Trויו והחיה והנשמה הרוח וכל דנפש,
 מוחין ליקח ז״א כשהתחיל כי הרואו* עינינו

 שלד,ם, הנפש לקזז הראשון, בעיבור מישסדת
 כי נתבאר, וכבר כר. שלהם הרוח וביניקה
דכללות נשמה הם בחינותיר.ם כל ישסדת

 על אלא ע״ז, לסמור אין ולכן כנ״ל. האצילות
 הענין, אמיתות הוא כי לעיל. שכתב מה

ש לקמן מקצתו זה כל וכמבואר  ה׳. נדרו
 ע״ש, המוחין, משער בש*ח בתחילה ומקצתו

* ודי  עוד ועיין להאדיר. מקום אין כי בז
* ענין ביאור  כי לי. אשר הסידור בהקדמת ז

ו) היט* זה ענין נתבאר שם

מקוטוח ומרתת תנתות
*״* חלק ע״ס נתלמוד רמ״ח תשובה עד ר״ם מתשובה לענינים התשובות בלוח עיין ו)
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 בקומתן, שוין הב׳ ואלו כנודע. אב״א בסוד
ורחל. יעקב תקרא

 אמצעית, ג׳ לו באים היניקה, בזמן אח״כ
 מתפשטין, יניקה בזמן אז והם חג״ת, הנקרא
 הא׳) (נ״א הב׳, הפרצוף בתוך ונכנסין

 תוך המתפשטת הבינה ע״ד בתוכו, ומתלבשין
 שלם פרצוף ג״כ בהם ויש אלו. כך הז״א,

דחסד, ג״פ כי בנה״י. הנזכר ע״ד ן״ם, של

מלוקטים חידושים
 ג׳ לו באים היניקה, בזמן אח״כ ג׳,

 היניקה, בזמן אז וד,ם חג״ת. הנקרא אמצעיות,
 הראשון, הפרצוף תוך ונכנסים מתפשטים
 תוך המתפשטת הבינה, ע״ד בתוכו. ומתלבשים

 של שלם פרצוף בהם ויש אלו, כך הז״א,
 קומת ואמנם בנה״י. הנזכר ע״ד ספירות, עשר

 דנה״י. הפרצוף מקומת גדולה הזה, הפרצוף
 להלביש מתחיל הראשון, הפרצוף של והכתר

 ונשארו ולמטה. שלו מחזה השני, הפרצוף לזה
 מלובשים הזה, הפרצוף של הת״ת שלישי ב׳

 של ונצח הראשון. הפרצוף של הכתר תוך
 הוא דחסד, ̂_תחתון פרק שהוא השני הפרצוף

 וכן הראשון. דפרצוף ימין קו ככל ארוך
 פרקין תלת כי ונמצא ויסוד. בהוד, עד׳ז

 נה״י, בחי׳ בו נקראים שהם דחג״ת, תתאין
 הפרצוף וזה הראשון. פרצוף קומת כשיעור הם

 ו״ק, בחי׳ ונקרא יניקה, נקרא הפנימי, השני
 הוא הראשון, הפרצוף שיעור כל הרי כי

 עליו ועודף הפרצוף. זה של נה״י כשיעור
 בשלימותו, הז״א כל כללות של חג״ת בחי׳

 בעצמו, השני הפרצוף בערך אבל בע״ה. כמ״ש
 וגם הראשונות. ספירות ז׳ כל מגולה ■יש

 דז״א, יצירה והוא יניקד״ הנקרא הזה בפרצוף
 כנגד והוא ראש, בו יש דז׳׳א, חג״ת והוא

i' כמ״ש דגדלות, הדעת של התחתונים שלישי 
בע״ה.

 יש דיניקה, השני הזה לפרצוף וגם ד׳,
 מסוף מתחלת בקומתו, בשוה שור, נוקבא ■לו

 לאה. הנקרא דגדלות, הדעת של הא׳ ■שלישו
ישורון. נקרא הפרצוף יוה

 הפרצופים ב׳ נעריך כאשר והנר, ה׳,
נמצא זר» בתוך זה ויניקה, העיבור, של דיאלו:

 בג׳׳ד^ גבורה, וג״פ ימניות חח״ן, ג״ס הם
האמצעי. קו דת׳׳י הם ת״ת, וג״פ שמאלית.

 גדולה היא הזה, הפרצוף קומת ואמנם
 הא׳. הפרצוף של והכתר הנהי׳י. פרצוף מקומת
 החזה מן הב׳, הפרצוף לזה להלביש מתחיל

 הפרצוף של הת״ת ב״ש ונשאר ולמטה, שלו
 ונצח א׳. פרצוף של כתר תוך מלובשים זה,
ארוך הוא חסד, של פ״ת שהוא ב׳, פרצוף של

זצ״ל מהרש״ש מכת״י
 מבראשונה, כפל ז״א, קומת נגדל שעתה

 מלובשים א׳, פרצוף שניהם היותם בבחינת
 בינד, פרצופי בב׳ שנתבאר ע״ד זה, בתוך זה

 הוא כן לבד, אחת פרצוף הנעשים ותבונה,
 העשיה פרצוף נשתנה לא כי נמצא, כאן. ממש
 שעתר. אלא בראשונד״ שהיה מכמו כלל דז״א
 גדול יותר שהוא השני, הפרציף זה בו נכנם

גדול. פרצוף הוא שניהם וכללות ממנו,

ג״ר, לו באים הגדלות, בזמן אח״כ ד,
 ספירות עשר בחי׳ ג״כ הם ואלו חב״ד. שהם

 והפרצוף דגדלות. מוחין נקראים ואלו שלימות.
 זה של מהחזה להלבישו מתחיל הוא השני,

 של והנה״י בתוכי. המתלבש הג׳ הפרצוף
 קומת בכל גדול הוא גם השלישי, זה פרצוף

כולו. השני הפרצוף זה

פרצופים, ג׳ שהם עתה, נמצא וד,רי ז׳,
שוים, ואינם זה, בתוך זה והם מי׳׳ס, א׳ כל
 מתחיל הוא שבכולם, והחיצון הקטן הפרצוף כי

 סופו, עד האמצעי השני הפרצוף של מהחזה
 מכולם, והגבוה הפנימי הג׳ הפרצוף ובערך

 שבו. היסוד של הא׳ שליש מסוף מתחיל הוא
 להלביש מתחיל האמצעי, השני והפרצוף
 החזה מן מכולם, והגבוה הפנימי הג׳ הפרצוף

 מפרצוף המגולה כל כי ונמצא סופו. עד שלו
 של חב״ד שהם ראש, נקרא מלמעלה, הפנימי

 האמצעי מפרצוף המגולה וכל הכולל. ז״א
 המגולד, וכל הכולל. דז׳׳א חג״ת נקרא למעלה,
 נקרא מגולר״ שכולו החיצון, הראשון מפרצוף

 דז״א. בי״ע נקרא הג׳ ואלו הכולל. דז׳׳א נה׳׳י
 זה. בתוך זה הם אלו, פרצופים ג׳ וכללות
ז״א. נקראים
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 דסוד. מווד« זכעדיו זי. דפרזנוף ימיני קו מבל
ו נקרזו wnr תתזוין ג*מ כי נמצא נ
חי׳  הדאשמ. פרצח« קומת כשיעור הם נה״י, נ
 ונקרא עיקה, נקרא חסנימי, הב׳ הפרצוף וזה

 הוא א׳״ פרצוף שיעור כל הרי כי ו״ק. בחי׳
עליו ועודף הפרצוף. זה של נה״י כשיעור

א בל כללות של הג*ת בתי׳ תו הד מו של  ב
 V* נעצמו. הב׳ הפרצוף רן93 אבל כמ*ש.
 Jim בפרצוף וגם ב1ד%אשונו m כל מגולה
ה והוא מיקד* הנקרא ר  תג״ת והוא דז״זב תי
ד והוא א׳, ראש בו יש דז״ו^  ב״ש מג

ש דגרלוו^ הדעת של תחתונים jn מר m

זצ״ל מהרש״ש מכת״י מלוקטים חידושים
 יש מכולנו הפנימי הפרצוף לזה וגם ח׳,
 והזווג עמו. כ) באחור אחור שוד» אחת נוקבא
 מגולה בהם אין כי נשיקץ. רק אינו שלהם

ם וכשהם Jראשוגוו ג׳ רק מוג חצי  בבחי׳ להז
 התחתון דיסוד זווג ע״י אלא אינו שלהם, יסוד

 בפרצופי שנתבאר ע״ד עיבור, דבחי׳ שבכולם
יחד. כשנכללים ותבונה, בינה

 פרצוף והוא רביעית, בחי׳ יש אח״כ ט׳,
א) והוא הרביעי,  גדול והוא דד׳א, חכמד, (
 לזד* מלביש הגבוד* הפנימי ופרצוף מכולם,

 והרי ממש. האחחם ע״ד ולמטה, שבו הת״ת מן
חת. מעשר א׳ כל פרצופים, ארבעה הם  ספי

 וכל ז״ז^ נקראים יחד וכולם אבי״ע. והם
 בקומתו^ שדם ונקבה, זכר יש מהם פרצוף

יחד. מחובחם
 כלול אהד, ה׳ פרצוף מלובש ועליהם י׳,

 הנזכר. פרצופים הארבעה rע ונקבה, מזכר
החמישי. פרצוף שהוא ת״א, כתר והוא

 בכללות שביארנו rע כי ונמצז^ י״א,
רן, ו^״א א״א שיש כולו, האצילות  וכ״א וז

 ונשאר זד* תוך מתלבש שזה אלא מי״ס, כלול
מ ופרצח^ פרצוף בכל מגולה עלית קצתי ל  ו
 בו מוניז אנו אין י״ם, בו שיעז אע״פ בא״א

 במ״ש (ועיין המגוא*, הוא כי שבו, הכתר רק
מ שבו. בע״ח) בהגהותי  השאר. בכל עד״ז ו

 החנמזה p ופרצוף פרצוף בכל הענין כן
בתוך זה פרצופים, לה׳ נחלק כ״א פרצופים.

^ מאד. זה והבן זז^  משלש כלול פרצוף ו
חס ספיחת ובו׳. וחב״ד נה״י, ברו
ו אהו^ ספירה שהוא אודם והכתר,  כלולים נ

ג דחב״ד, מוחמ הד׳ כל ח מו
 דז״זג דאבי״ע פרצוף כל ובתוד י״מ
ם אשר דבינה, אחד פרצוף בו מתלבש  יש נ

 הם שלד* הנה״י דבינד* והעשיה אבי״זג בה
״זג עשיר. קומת ככל גדולים  ומתלבשים ח

 דהג״ת נה״י והוא דבינר* וד,יצירד, קומתו. בכל
 הג*ת שהם השני, בפרצוף מתלבשת שלד*
כולנג עד״ז וכן ח״א.

 ספירות שלש כל כי נמצזג ובזה י״ג,
מ שבכל ר ר, אהד פרצוף הם האצילווג פ מ  ג

מ שיהיה. מקום נבל  לשלש, משלש עולר* ו
 הנה״י כי םי״מ כלולים הם ועי״כ סוף. דיאץ עד

ם מתלבשים מכ  ההנ*ד. וסוף ההג׳׳ת, סוף ב
כולנג עד״ז וכן

דו פפודש, היטב תבץ ובזה י״ד,  גדל ז
 רק כלל, משתנה ואינו מעט, מעט החא

ו שנמסים ך זה פרצופים נ תו  נראה וע^כ זו^ נ
ת אד הז״זג כללות גדל כאלו מו  פרצוף כל פד
 נמ*ש (עיין שהיוג סכמו משתנה אינו שנו,

 המקום בי נמצזג כן ואם נע׳׳ח) נהגהותי
 עתה ל) הוא שם העשיר* פרצוף ראש שהיה
 היניקות ראש מקום שהיה ומה דגדלווג יסוד
חן, תהת עתה הוא  נמצא דגדלווג דבללות הג

pVi םנחת« היניקה ראש בחי׳ הוא שהגרון

הגהה
)X( ם לי מג נמקום כתר כתוב ספרים ברוב ש כ לקמג ובדמשסע ם*נג mm ה

י״זג בסי׳ למבין ובסמת־

הווו מווו ח1רו0ו הג מקו
בכת»י. ליהא נעא תיבת 0 בנת*י. נמהק באהוד אהוד מלים ב׳ פ)
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 וזה לאה, הנקרא דגדלות, הדעה של ראשון נוקבא יש דיניקה, הזה הב׳ בפרצוף וגם
ישורון. נקרא פרצוף השליש מסוף מתחלה בקומהו, בשוה שוה

מלוקטים חידושים
 דגדלות גרון לו ויש שערות. סביבותיו יש

 מקום עתה הוי דעיבור, הראש וכן מבפנים.
 ראש שבתוך דיניקה, ת״ת שבתוך דגדלות יסוד

דעיבור.
 המוחין בכניסת כי מ״ש, והוא ט״ו,
 לגרון. גמרי‘י דקטנות מוחין נדחין רגדלות,

 שמות הם כי חיצוניות, והם היטב, זה והבן
אלקים,

 יש פרצופים מיני כמה תבין, ובזה ט״ז,
 עד או הדעת. עד או ההזה, עד או ערהל,
 וה, בתוך זה גמירים. פרצופים והם הכתר,
 פרצוף וכל אחד. בפרצוף בהכללם רחל וכולם

 בין אליו. הפנימי •;־בפרצוף החזה מן מתחיל
בכללות. בין בפרטות
 הוא דז״א, פרציוף שבכל כתר כל כי י״ז,

 חציה דבינה, עשייה הנקרא דבינה, ת״ת בחי׳
 דציים. צ׳ נקרא והוא ולמטה. החזה מן לבד,
 הנקרא יא. ד־ דעשייה הי פרצוף בכל והוא
 נשארה העי׳יון וחציה דדא דכללות נה״י
 כנודע. דצלם. ול״מ כתר מקיף, בסוד עליו
 דנה״י נה״י שהוא דעשייה, נה״י קומת וכל

 דזעיר, עשייה כשיעיר גבוה הוא דבינה.
 נה־׳י שהוא דבינה, יצירה וכל בו. ומתלבשת

 דז״א, יצירה בכל גבוה הוא ודבינה, דחג״ת
 נה״י שהוא דבלנה והבריאה בו. ומתלבשת

̂ה החזה מן דחב״ד)  תוך הוא ולמטה, ש־
 דבינה העליון וחציה כולו, דז״א הגדלות
 דז״א, דגדלות דצלם ולי׳מ כתר הוא עצמה,
דגדלות. ז״א ראש על נשאר

 פרצופים החמשה כל וכשמתלבשים ח״י,
 פרצ־וף לגמרי, שלם הוא אז זה, בתוך זה דז״א,
̂ו האצילות ע״ד מכולם, כלול גמור,  בכללו, כוי
 זה והבן פרצופים. ה׳ כולל א׳, פרצוף שהוא
לגמרי. שוים והכלל, הפרט איך מאד, מאד

 דרחל, פרצופים ארבעה שכל גם י״ם,
 פרצוף רחל, נקרא זה, בתוך זה המתלבשים

 משתמשים מלכים שני הז״א, אל שוה שלם,
פרצוף שבכל ונקבה זכר כל אמנם אחד. בכתר

זצ״ל מהרש״ש מכת״י
 שהנוקבא, אלא יחד. שוים הם שבזו״ן, ופרצוף
יותר נגדלת כך ואחר אחת, נקודה תחלתה
פרצוף ע״י ואח״כ נד,״י. ספירות שלש כשיעור

נגדלת בה, הנכנס שלה, דיניקה הפנימי השני
 עכ״ל דז״א. הנזכר בכל עד״ז וכן הדעת. עד

הנזכר. הדרוש
שישתלם שאחר מזה, מבואר הרי כ',

לו, הראוים המוחין בחי' ובכל בג״ר הז״א
 מי״ם. כ״א גמורים, פרצופין בה׳ משתלם אז

 דעיבור, הפרצוף כי שבו. הי״ס כללות הם והם
 שיעורו כי נה״י, ונקרא שכו, המלכות בחי׳ הוא
 הוא דיניקה, ופרצוף ז׳׳א. דכללות נה״י הוא
 ומלובש מי״ם כלול שבו, ז״א שהוא הו״ק, בהי׳
 פרצוף ועליו החזה. עד דעיבור, פרצוף תוך

 פרצוף תוך מלובש דז׳׳א, דבינה השלישי
 דחכמה הרביעי פרצוף ועליו ההזה. עד דיניקה,

 החזה. עד דבינה, פרצוף תוך מלובש דדא,
 פרצ־וף תוך מלובש דכתר, החמישי פרצוף ועליו

 כן האצילות, כללות ע״ד הגרון. עד ןחכמה,
פיצוף. בכל ממש הוא

 דכללות החו״ב כי מזה, ומבואר כ״א,
 עומדים אינם והד׳, השלישי הפרצוף שהם ז״א,

 זה, כנגד זה שמאל, בקו וזה ימין, בקו זה
 זה עומדם הם אלא המקומות. ברוב כמיבן

 האצילות, דכללות חו״ב ע״ד מזה, ־׳מעלה
 מגרון ומלבישים ואימא, אבא נעשו שמההכמה

 שנעשו ישסו״ת, ותחתיהם החזה. ועד דא״א
 מהחזה מלבישים האצילות, דכללות מבינה
 שהחו״ב המקומות, ברוב ומ״ש הטבור. עד י־א״א

 חו״ב על היינו זה, כנגד זה הקוים כשני הם
 ונמצא כו'. פרצופים מה' פרצוף דכל דפרטות

 וכן ספירות. מג׳ יותר הז״א, של ברחבו שאין
 ספירות ג׳ כל כי שנמצא עד לג׳, מג׳ עולה

 וכן גמור. פרצוף הם האצילות, פרטי שבכל
הא״ס. עד לג׳ מג׳ עולה הוא

 ברוב מ״ש כי מזה, מבואר וכן כ״ב,
 מג׳ רק כלול פרצוף כל שאין המקומות,
הג׳ שהם ומוחין. יניקה, עיבור, :פרצופים
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 נשתנה לא כי נכטנא. כאן ממש הוא וכן לבד, נגדל שעתה נמצא זה׳ תוך זה ויניקה, עיבוד
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בתוכו. הב׳ זה פרצוף בו נכנם שעתה אלא שנתבאר ע״ד זה) תוך זה (מלובשים א׳, פרצוף

מלוקטים חידושים
 ופנימי. ואמצעי, חיצון, ספירה: לכל שיש בלים
 אבל ההוזג הפרצוף של הנר״ן מתלבשים ובד׳ם
 הפרצוף, אותו על מקיפים הם יחידה החיה
 שאין הפרצוף. באותו כלים כנגדם עוד שאין

 שיש פרצופים מה׳ פרצוף כל בפרטי רק זה
 איו כי הפרצוף, בכללות לא אבל פרצוף, לכל

 הב׳ שהם דז״א, וחכמד, לכתר כלים שאין נאמר
 כתב בפירוש וד.לא והחמישי, הרביעי פרצופים,

 לכתר וג׳ לחכמה, כלים ג׳ שיש השמות, בשער
 ב׳ שהם כאן, למ״ש מסכים הספירות, כשאר

 האמו^ הוא כן כי בזה, ודי גמורים, פרצופים
 כמעט המקומות שברוב אע״פ מאד, זה וזכור
 אין בלים, ג׳ רק פרצוף לכל שאין כתב, כולם

 בגין חה וכנזכר, בכללות. ולא בפרטות, רק זה
לכולם. אב

 (עיין זד» בשער ז״ל הרב כתב עוד כ״ג,
 דע, א', בדרוש וז״ל לע״ח) בהגהותי במ״ש

 :הפרצופים בשני נאצל ז׳׳א, כשגאצל כי
 גד,״י ו״ק, בחי׳ נקראים האמצעי. וגם החיצמ,
 כנודע התיקון שבעת הא׳ בעיבור אמנם וחג״ת.

 כשיעור החיצץ, פרצוף רק נתקן לא אז
 גם ואז נד,״י. שיעור שהוא בלבד. קומתו

 שוה וד.יד, בתוכו, מלובש היד. השני הפרצוף
 פחות שיד,יה לז״א, א״א כי החיצמ׳ כקומת
 כלילן תלת ח״ם נתקן. לא שעדיין אלא מו״ק,

 הפרצוף גם נתקן היניקד״ ע״י ואח״כ בתלת.
 הד׳א, נגדל ואז ועצמותו, כחו הראה ואז השני,

 ו״ק, שהוא הב׳, הפרצוף של קומתו כשיעור
עכ״ל. וחג״ת גה״י

 יצא ז״א כי מזה. מבואר הנה כ״ד,
ק, בבחי׳ בראשונה  פרצופים הב׳ שד,ם ד

 בסוד ויצאו בי״ס, כ״א שלמים דניקה, דעיבור
 ת״א. דכללות רוח נפש והם ועיקר, שרש

 ג״ר מבחי׳ חסר יצאו והעונש. השכר ולסיבת
 עם דכח״ב, פרצופים השלשה שהם הכוללים,

דכללותו. יחמז•• חיד» דנשמד» המוחין: בחי׳

זצ״ל מהרש״ש מכת״י
 הג׳ הפרצוף לו נמשך והתפלות, המצות וע״י

 דנשמד״ תרנח״י המוחין בחי׳ עם דבינד»
ד ופרצוף מישסדוש  בחינת עם דחכמד» ה

 עילאין. ואימא מאבא דחיד» דנרנח״י המוחין
 המוחין בחינת עם דכתר, החמישי ופרצוף

 בשער כ״ז וכמבואר מא״א. דיחמע•״ דגרנח״י
וז״ל: ״rפ המוחין

דן, הנד, כ״ד״  הארת לקבל יכולים אינם ז
 שתתלבש התבונה, באמצעות אלא נשמתם, בחי׳
דן, פנימיותיהם תוד  כנודע. המוחין, בסוד ח

 לקבל הז״א יכול לא זד» התלבשות (וזולת
ה׳). דרוש ב״ד, שער הגדולה, והארתם המוחין

 באורות בחינות כמה יש ואמנם כ״ו,
 בחינות כמה יש גם נרנח״י. והם הגשמה,
 לפעמים כי ונמצא כר. אדא בחי׳ וכמד. ישסדת.

 ע״י מלם הנזכר. נרגח״י בחי׳ ה׳ בז״א, יש
שסדת. חלק  א״א. באמצע מלם ולפעמים י

 כלולה לבדד, הנפש כי גדול, כלל דע אמנם
 לבד. נפש נקרא וכולם נרנח״י, הה׳ מכל

מלם בחי׳. ה׳ ודוגמתם  בנשמה. וכן רוח. נקרא ו
מהז״א וכן וכןבחיד- ה.ונודע. חיז  נקרא כולו בי

תח. נפש בו ויש רוח, בד, יש שלו ובנפש ו
מ נרנח״י. בחינות ה׳  שהם באופן כר. הרוח ו
 וכולם בחי׳, כ״ה והם מד,׳, כלולד. כ״א בחי׳, ה׳

ח. נקרא  נקרא וכולם בנוקבא, בחי׳ כ״ה וכן ח
נפש.

לשאר. תקיש וממנו ז״א, ענין נבאר אמנם
 ופנימי. ואמצעי, חיצמ, בז״א: יש כלים ג׳ הנה
 אבן אלו. בחי׳ ג׳ בו שאין ואבר אבר לו ואין

 חיותו נמשד החיצון אלו, בלים שרשי שלשה
 הרוה, מן ור׳אמצעי בכבד. השורד, הנפש, מן

 שורה שבו המוח, מן וד,פנימי בלב. השורה
הנשמר,

בחי׳ עוד אין יחידד- חיה כנגד ואמנם כ״ז.
א בלים  בלי ואין גדול, אורם כי בנגמ^ בד
פנימיותה, מתלבשת החיה אמנם אותם. סובל
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 הוא שניהם וכללות ממנו, גדול יותר שהוא
גדול. &רצוף

חב״ד, ג׳׳ם לו באים הגדלות, בזמן אח״ב
 יש החכמה כי שלימות, י״ם ג״כ הם גאלו

 ב׳ וכן ימין. קו חח״ן, בבחי׳ והוא ג״פ, לה
ופרצוף דגדלוונ מוחין נקרא ואלו הנ״ל, <זוין

 זה של מהחזה להלבישו מתחיל הוא דג׳
 זה של והנה״י בתוכו, המתלבש הג׳, הפרצוף
 זה קומת ככל גדול, הוא גם הג׳, הפרצוף
כולו. הב׳ הפרצוף

 כ׳׳א פרצופים, ג׳ שהם נמצא, עתה והרי
כי שוין, ואינם זה, תוך זה והם מי״ם, כלול

זצ״ל מהרש׳׳ש מכת״י מלוקטים חידושים
 בסוד נשאר שלה, המקיף ואור הנשמה, תוך

 מקיפים, בחינות ג׳ מבחוץ, הז״א על מקיף
 פנימיותה והיחידה, הפנימיים. נר״ן כנגד

 נשאר שלה, מקיף ואור החיה תוך מתלבש
 מקיף (בחי׳ מבחוץ. הז״א על מקיף אור בסוד
 לומר, ואפשר ספ׳׳א). אח״פ בשער כנזכר אחד,

 הפנימיים. נרנח״י כנגד מקיפים, לד׳ שמתחלק
 דצלם ב׳ מ) מקיפים היחידה, בחי׳ הד׳ יהיו וא״כ

 והצ׳ דצלם. ל׳ החיה, מקיפי בחינות ושלשה
 בט״ם ט׳, שהם הפנימיים האורות הם דצלם,
הז״א. של הנזכר בחי׳ ה' נתבאר והרי דז״א.

 בינה ע״י כולם, לוקח לפעמים אמנם כ״ח,
 יותר, עולה ולפעמים ישסו״ת. שהם הכללית,

שהם הכללית, החכמה ממקום כולם, ולוקח
 כולם, ולוקח יותר, עולה ולפעמים עילאין. או״א

ונוקביה. א״א שהוא הכללי, הכתר ממקום
 ע״י אלא שיקחם, א״א לעולם כי דע, אמנם

 העגין אך ממנו. העליונים הם הרי כי ישסו״ת,
כי ממדרגתה, למעלה לעלות א״א כי הוא,
 שתחלה צריך אמנם וחלל, פנוי מקום אין הרי

 יעלו הזו״ן ואז או״א, למקום ישסו״ת יתעלו
 א״א למקום או״א ויעלו ישסו״ת, למקום

 שעליהם. למדריגה ונוקביה, א״א ויעלו ונוקבא.
שיתנענעו, עד מעלייה. למעלה עלייה יכעד״ז

 בעלות כי ונמצא ממקומם, כולם ויתחלפו
 במדריגות זו״ן נמצא הנה או״א, למקום ישסו״ת
 בא״א, למעלה יותר ישסו״ת ובעלות ישסר׳ת.

דן יעלו הרי כי ונמצא עצמם, או״א במקום ז

 מקבלים אינם אמנם עצמן. או״א נקראים הם
 סבא ישראל ע״י אלא שלהם, והמוחין הארד.

בזה. ודי עלו. הם שגם ותבונה,
 נרנח״י, בחי׳ ה׳ ענין לבאר, ונתחיל כ״ט,

 העיבור, בעת הנה בלבד. ישסו״ת ע״י שמקבל
 ע״ש כו׳ דע והענין לבד. נפש בחי׳ בו נכנסה

 שלוקח הנפש ענין באורך, ואזיל שמפרש נ)
 הפרק ובסוף או״א. מזווג הנמשכת בעיבור,

 שהטילו לעיל, הנזכר הטפד. ואמנם וז״ל, כתב,
 העיסד., אל שאור לצורך וצורה, בחומר או״א

 דישסו״ת. מלכיות של חיצוניות מבחי׳ נמשכת
 נמשך היה העיבור, שבזמן וזווג זווג ובכל

 ימי שבהשתלם באופן הטפר,. אותה ומתרבה
 כל הנזכר, דמלכיות החיצוניות נגמר העיבור,

 כי ידעת, וכבר ז״א. תוך להכנם שלהם, י״ם
 ויש דעיבור. דמוחין צלם נקרא החיצוניות זה

 המלכיות דב׳ צלמים, ב׳ והם ומ׳. ול׳, צ׳, בו:
 בחי׳ שהם העיבור, בזמן נכנסו וכולם הנזכר,

 כי דישסו״ת. דמלכיות דחיצוניות, ט״ס כל
 מעולות אחרות מדריגות נכנסים ביניקה, הרי

 (א) הוא נלע״ד והיותר כנלע״ד. מאלו
נפש חלק רק בז״א, נכנס לא (שבעיבור,

 עד כי ונמצא, דישסו״ת. דמלכיות שבנפש
 דבחי׳ שבנפש, נפש רק נתבררו, לא עתה

כר). מאד קטן הולד גובה לכן וכלי, אור
נזדווגו העיבור, שבזמן מזה, מבואר ל׳,

ובחינת דעיבור, מוחין לז״א, והמשיכו או״א,
דמלכיות בי״ם ונתלבשו מנרנח״י, כלולה נפש,

ה ה ג ה
כאן. ככתוב וצ״ל מע״ח, זה לשון שחסר נלע״ד, שלום, (א)

ת הו ת ומראה הג מו מקו
ס׳׳ה. הםוחין שער נ) ).1(יי ם׳ צ״ל מז
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 מתחיל הוא שבכולו והחיצת העטן הפרצוף
 סופו. עד האמצעי aד הפרצוף זה של מהחזה
א, והגבוה הפגימי הג׳ הפרצוף ובערד  מבו

 שבו. יסוד של אחד שליש מסוף מתחיל הוא
פרצוף להלביש מתחיל האמצעי, הב׳ ופרצוף

מלוקטים חידושים
 ימי ובהשחלם צלמים. שני והם דישסו״ת,

 חוד להכנם הנזהר, צלמים הב׳ עמדו העיבור.
דז״א. החיצונים הכלים

 בחי׳ ואזיל מפרש בפ״ו, כד אחר ל״א,
 היניקה. בימי הז״א שלוקח והתה המוחין,

 אז שנולד, אחר כי הוא, בקיצור דבריו ותוכן
 בחינת לז״א וממשיכים אדא, שנית מזדווגים

 בר׳ק ונתלבשו התה. ובחי׳ דיניקה, המוחין
 ב׳ והם שלהם. ז״א בחינת שהוא דישסו״ת,

 הב׳ נגמרו היניקה, ימי ובהשתלם צלמים,
 האמצעים הכלים תיד להכנם הנזכר. צלמים
דז״א.

 ולקח ועלה ז״א, גדל שכבר נמצא ל״ב,
 דישמדת, תחתונות שבעה קומת שיעור כל

א ב׳ צלמים: ד׳ והם שלהם, זו״ן שהם  ח״
דתבונה. דזר׳ן וב׳ דישסו״ת,
 להגדיל ז״א מתחיל אח״כ ם) פ״ז ל״ג.

 יי,יות וטעם הנשמה. כניסת והוא האמתי, גדלות
 שעד לפי הוא, אמיתי גדלות נקרא זו בחינה
 כ״ז אשר רוח, בחינת הז״א אל היה עתה.
 כבא אד כנודע• רוח שהוא ז״א. בחי׳ נקרא

 שגדל האמיתי. גדלות א ה! אז הנשמר״ לו
ק, הם שורשו כל כי מבחינתו, יותר  הנקרא ד
 נשמה, בחינת שהם ג״ר, לו נתגדלו ועתה ריח.

 בחינותיהם: בג׳ דז״א, כלים להגדיל וחוזרים
 בגובה. בין בעובי, בין ופנימי. ואמצעי, חיצון,

* הנשמה הארת ע״י וזה ה  וברוח בנפש ב
 ג״כ לו היו שבחחלח אע״ג כי ונמצא, עצמד״
 בחינת רק בחם אין שעדיין כיון מוחין, בחינת
 שאינם בלבד, הרוח או בלבד, הנפש הארת
* הראד אור בחינת ה  אין כאלו הוא הרי ל

וגם בתוכן, הנשמה שבא עתה אד מוחץ• בהם

 וער שלו מהחזה מכול* והגבוה הפנימי הג׳
 הפנימי הפרצוף p המגולה כל פי נמצא סופו.

 הכולל. ז״א של חב״ד שהם ראש, נקרא למעלה,
 למעל* האמצעי הפרצוף p המגולה וכל

מפרצוף המגולח וכל המלל. דד׳א חג״ת נקרא

- זצ״ל מהרש״ש מכת״י
 חיו.pד גדלות עתה נקרא לכן כנ״ל, שגדלו

 מעט. מעט היא זי, הנשמה כניסת גם זה. ור.בן
 וגם מעט, מעט ונגדל ורוח, בנפש הנזכר ע״ד
דל כל הוא ביה  כה הם כי ורוח, בנפש הנ

* הזווג טיפות ד א  חומר טיפות שממשיכים ד
 ובחי׳ שלהם, םpהסני הכלים מבחינת וצור*

חרי מבררת וע״י שלהם הנשמה א בי  עצמו ד
 ומבחינת הכלים מבחינת דמיתו. מהמלכים

הנשמה.
 םpהצל בכל אחד, כלל שתדע וצייד ל״ד,
 ההוא, הצלם של הנפש בחי׳ כי והוא, דנרנד״י,

ק רוח ואח״כ תחל* באח  ואחר הצלם. של דד
 חשובות ג״ר כי נזדי, שחם ביחד, חג״ר כל כד

סין חם אמנם כאחת ט ר, נ ^  תחלה שהוא: כ
* ואח״כ הנשמת נכנם יחיזזז. יאח״כ חי

 נכלל ובו צ׳, בו יש בצל* והנה ל״ה,
ת נקרא הנפש. בחינת כי הרוח. מו ת חו ד  ניתנ

 והוא הזכר, אל הוא דצלם, ד,צ׳ אד הנוקבא, אל
 בכל המתפשט דעת נקרא והוא רוח, בהינת
 בדעת ויש ימלאי. חרדים ובדעת בסוד הגוף,

 בג׳ ומתפשטים .rחב הנקרא מחין, ג׳ זה
א, קוים  שבו, החדב ואמנם שבו. הנה״י עד דד

 חרץ ונקראים שבדעת, והגבורה החסד הם
 דמשפטים באדרא מ״ש ור,וא הנודעים. עיטרין
מ דמלכא רישא כי דקכי׳* ח  אתתקן. וגבורה ב

 אלו, עטרץ תרץ המחבר תחתון, דעת בחי׳ דש
 צ׳ בסוד דז״א, גופא בכל מתפשטים הג׳ ואלו

ת בחינת והוא דצלם, ע  יש בז״א פי כנודע ד
אחרונה. ח׳ ובנוקבא לבד, יה״ו שם בחינה

מת כל כי דעת, הוא יה״ו, של ור * עצ  ד
 דצלם, ל׳ כד ואחר שבהוי״ת ר אלא אתו
* פינה הוא ד ואודכ שלו, הנשמה והוא ד

 מקומות ומראה הגהות
חפוחין. משער ס)
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שלהם והזווג עמד, בשוה שוה אב״א, ז) א׳ דז״א נה״י נקרא מגולה, שכולו החיצון, א׳
ג״ר, רק מגולה בהם אין כי נשיקין, אלא אינו וכללות (א) דז״א. בי״ע נקרא ג׳, ואלו הכולל.

אינו שלהם, יסוד בבחי׳ להזדיוג רוצין וכשהם ז״א. נקרא זה, תוך זה אלו, פרצופים ג׳
דבחינת שבכולם, התחתון יסוד זווג ע״י אלא נוקבא יש מכילם, הפנימי הפרצוף לזה וגם

מלוקטים חידושים
 שלו. החיה והוא דז״א, חכמה הוא דצלם, מ׳

שלו. הכתר בא ואח״כ
 ממלכות באה דמות, נקרא הנפש והנה ל״ו,

 צ׳ שהוא והרוח דישסו״ת. דמלכות הפרצוף של
 והנשמה דישסו״ת. דמלכות מו״ק בא דצלם,
 דישסר׳ת, דמלכות מבינה באה דצלם׳ ל׳ נקרא
 דמלכות מחכמה באה דצלם, מ׳ שהוא והחיה

 דמלכות מכתר באה והיחידה, דישסו״ת.

 וכולם דעיבור, הצלם הוא זר, וכל דישסו״ת.
 הכולל דיניקה, בצלם עד״ז וכן לבד. נפש נקרא

 נמשכים וד,ם רוח, נקראים וכולם נרנה״י,
 כלול: הוא אשר דישסו״ת, ו״ק כחיצוניות

 בצלם הוא זה וע״ד ומלכות. ודק, מכח״ב,
 נקראים וכולם נרנח״י, הכולל דגדלות, דנשמה
 בינה כחיצוניות נמשכים והם לבד, נשמה

 וו״ק, כח״ב, :כוללת היא אשר דישסו״ת,
שבה. ומלכות

בחי׳ ג׳ עתה, לז״א יש כבר ואמנם ל״ז,
 מחומר צלמים, ג׳ ובתוך כלים, ג׳ בתוך נר״ן,

ובינה וז״א, ממלכות, :ישסו״ת של וצורה

זצ״ל מהרש״ש מכת״י
 כפול, הוא הג׳, מאלו צלם וכל כנ״ל. שלהם,
דתבונה. וצלם דיש״ס, צלם שהוא

 חיה שכנגד לעיל׳ נתבאר וכבר ל״ח,
 הם אמנם בז״א, כלים עוד יש לא יחידה,
 ונמצא הז״א. נשמת תוך ומתלבשים נכנסים
 חכמה מבחי׳ בז״א, דחיה צלם נכנס שאח״כ

 וכולם ג״כ, נרנח״י בחי׳ מד,׳ כלול דישסו״ת,
 בז״א, דיחידה צלם נכנם ואח״כ חיה. נקרא
 בחינות מה׳ כלול דישסו״ת, כתר מבחי׳

 נשלם עתה והרי יחידה. נקראים וכולם נרנח״י,
דישסו״ת. בחינות מה׳ וכולם בנרנח״י, א ז׳

 ולקח ז״א, עלה היניקה, שאחר נמצא ט״ל,
 כלול כ״א דנשמה׳ דגדלות צלמים שני

 ואחר כמותם. וגדל דישסו״ת, מבינות מנרנח״י,
 כ״א דחיד״ צלמים שגי ולקח עוד, עלה כך

 שם. עד וגדל רישסו״ת, מחכמות מנרנח״י, כלול
 כ״א דיחידה, צלמים ב׳ ולקח עוד, עלה ואח״כ
 עד והגדיל דישסו״ת, מכתרים מנרנח״י, כלול
 שנתלבשו הם לבד, דנר״ן הצלמים האמנם שם.
ופנימי. ואמצעי, חיצון, :כלים פנימיות תיך

ש מ ש ה
 דעיבור, אלו; פרצופים ג׳ כי דע נ״ב, וא)

 חלקי ג׳ הם זה, בדרוש הנזכר וגדלות, יניקה,
 הג׳ דפרצוף ופנימי, ואמצעי, חיצון, :הכלים
 המוחין, מתפשטין ובהם דז״א. נשמה בינה,
 הם בחינותיהם שכל דישסו״ת, נר״ן מצד

 דישסו״וע יחידה ה-ה מקיפי ועליהם נשמה.
 אבל דז״א. השלישי פרצוף כללות הוא זה וכל

 דכללות ויניקה דעיבור, פרצופים; השני כללות
 כל זה, קודם לגמרי מתוקנים היו כבר זיא,

 דכללות ורוח נפש והם מנרנח״י, כלול א׳
צריכין ואינם לגמרי, שלמים הם ותמיד ז״א,

 משער פ״ח תחילת זה, כל וכנזכר מוחין, שום
 תחילה כי הדבר, וביאור שם, וז״ל המוחין,

 ובחינת רוח. שהוא עצמו, בחינת לו היד, כבר
 כל מישסו״ת, ובלוקחו נפש. שהוא נוקבא,
 ובלוקחו שלימה. נשמד, יש אז הצלמים׳ אותם
 (והוא בשלימות. חיה לו יש אז מאו״א, אותם

 חכמד,) הנקרא כאן הנזכר רד׳. לפרצוף
 יחידה לו יש אז מא׳׳א, אותם ובלוקחו

 כאן, הנזכר הה׳ לפרצוף (והוא בשלימות.
כתר). הנקרא

 מקונזות ומראה הגהות
(כת״י). אב׳׳א ל״ג נ׳׳א ז)
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ה בפרצח* שנתבאר rע «יבור. ע  ותבתה. ג
יהד. כשנכללין

גדב ו דרוש

ד׳, פרגוף והוא ד׳, בחי׳ יש כד אחר
חל והוא ח״א״ כתר (חכמה) והוא  מפולס. ג
 לזה, מלביש הגבוה, הג׳ הפנימי ופרצוף (א)
 והרי האחרים. rע Hולפטד שלו הת״ת מן
אבי״ע, והם מי״ם, כלול א׳ כל פרצופים, ד׳ ד,ם

מלוקטים חידושים
 פנימיותם הנה יחידד» דחיה צלמים הב׳ אבל

 פנימיות תוך נתלבשו דצלם, הצ׳ שהוא
 חוד העומד דנשמד» דצלם הצ׳ שהוא הנשמר״

 המקיפים על מקיפים ומקיפיהם, הפנימיים. כלי
 הצלם על דנשמה, ל״מ שהוא כסדרן, דנשמה,

 יחיח•,. חזיה צ׳ ה״פ נתלבשו שבתוכו שלה,
 עד״ז וכן חחידה. ל״מ ועליו דהיה, ל״מ ועליו

 הרי מאד. זד, וזכור דז״א. הצלמים בפרטי
 קומת שיעור כל עד הז״א, הגדיל שכבר נמצא,
 לו שבאו ע״י וכמדתם, ותבונה. סבא ישראל
ח׳׳י ראשה. דגדלות נינ

 יש כד אחר המוחין) (דשער פ״ה מ׳,
 ועולה כבראשונה, וחוזר אחרת. עלייה לו

 בחינות ה׳ מן נרנח״י, בחינות חמש ולוקח
 לקטנוו^ חוזר ולכן עילאין. באו״א שיש

פסח. בליל הנזכר אחרים, ומוחין ויניקה,

 יש ום,1מ פרצוף ובכל ז״א. נק׳ ביחד וכולם
 יחד. מחוברים בקומתן, שוים ונקבד״ זכר בו

(ב). ח) מזו״ן כלול א׳ פרצוף מלובש ועליר,ן
 האצילות בכללות שביארנו ע״ד כי נמצא,

 כלול א׳ וכל חו״ן, ואר׳א א״א שיש כולו,
 קצתו ונשאר זד״ תוד מתלבש שזה אלא מי״ם,
 בא״א, ולכן ופרצוף, פרצוף בכל מגולר״ עליון
 רק בו מתין אנו אין י׳׳ס, בו שיש אע״פ
 וכעד״ז (ג) שבו. המגולה הוא כי שבו, הכתר

ופרצוף. פרצוף בכל הענין כן השזא*. בכל

זצ״ל מהרש״ש מכת״י
 ככל אחרת עלייה לו יש ואח״ב מ״א,

באחד. כולם ולוקחם הנ״ל,
היד, תחלה כי הוא, הדבר וביאור מ״^

 גוקביה ובחי׳ רוח. שד,וא עצמו, בחי׳ לו
בע״ח). בחגהותי (עי׳ נפש. שהוא בו, הכלולה

הצלמים, אותם כל מישסו״ת ובלקחו כדג,
שסרת הדי כי שלימד,. נשמה לו יש אז  נקרא י

כיודע. בינר״
עילאין, מאדא שנית וכשלוקחם מ״ד,

 ובלקחו בשלימווב חיה לו יש חכמו•״ הנקרא
 ,Tאר מבחינת כולם Jfשלישיי פעם אותם

 בשלימוו^ יחידד, בו נשלם כתר, הנקרא
ח^ד. כי מבואר, מ״ג מסימן מכאן הנד.

 מאותם צלנ^ בחינה שום לז״א שבא קודם
^ דנרנח״י הצלמים שסדו  צלם ואפילו ח
ב׳ עצמו מבחינת לו היד. כבר דעיבור,

השמש
 .Tדח המוחין מתפשטים ובו נ״ב. (א)

 שבהם. הנרנח״י עילאין, או״א מצד ח״א,
 שלד,ם יחידה וחיד. שבו. הכלים חלקי -לג׳

 ובזה המוחין, משער בפ״ח עיין לו. מקיפים
 וכתוב הרביעיות בבחינת נפל שט״ם תבין
חכמו״ לד,יות וצריד חכמה, במקום כתר

 דיחעה המוחין מתפשטין ובו נ״ב, (ב)
שבו, הכלים חלקי לג׳ דגר״ן, א״א מצד דז״א,

 שער כר, עליו מקיפים ״Tprm יתעה וחיה
פ״ח. המוחין

מגולים, דא״א בחי׳ כל ור.לא נ״ב, (ג)
 ולמטה. מזעמן אלא אותו, מלבישים או״א ואץ

 אינם דא״א, שר.כח״ב לפי כי לומר, ונלע״ד
ש ^1ז ע״ג זד. אלא קדם, בסדר עומדים  ב
 על מלביש דאר׳א וכתר הכתר, תחת אמצעי.

 והבמה בתוכו. נכסית היא ור.רי דא׳׳א, בינה
עומדזו דיליה, סתימאה מוחא שר.יא דא״א

מקומות ומרמה הגהות
(דפו״י). ח״א פתר והוא הנזכר טרצוסיס הד׳ ע״ד מוסיף נ״א ח)



ר דרוש הפרצופים שער ל׳ שער ז״א היכל ה׳ היכלקו

 פרצופים, לה׳ נחלק כ״א פרצופים, הה׳ ככל
מאד. והבן זה, תוך זה

 נה״י, ברוחב, מג״ם כלול פרצוף וכל
 ספירה שהוא אע״פ והכתר, וכו׳. חב׳׳ד חג׳׳ת,
כנודע. דחב״ד מוחין הד׳ כל כלול בה אחד,

 מתלבש דז״א, דאבי״ע פרצוף כל ובתוך
 אבי״ע. בה יש גם כי דבינה, א׳ פרצוף בו

 ככל גדולים הם שלה, הנה׳׳י דבינה, והעשייה
 הנה״י. קומת בכל ומתלבש דעשייה, ז״א קומת

 שלה, דחג״ת נה״י והוא דבינה, והיצירה
 וכעד״ז דז״א. חג״ת שהם ב׳, בפרצוף מתלבשת

 פרטי שבכל ג״ס כל כי תמצא, ובזה כולם.
 שיהיה. בכ״מ גמור, א׳ פרצוף הם האצילות,

 כלולים הם ועי״כ א׳׳ם. עד לג׳, מג׳ עולה וכן
 חג׳׳ת, סוף בתוכן מתלבשין הנה״י כי מי״ם,
כולם. וכעד״ז החב״ד, סופי) (וסופי וסיף

מלוקטים חידושים
 ורוח דנפש והאמצעי, החיצון, :הפרצופים
 שלמים דכללותו, ו״ק בחי׳ שהם דכללותו,

 דנפש המוחין כל עם בנרנח׳׳י, א׳ כל לגמרי,
 הצטרכות בלי עצמו, מצד דכללותו ורוח

 ממנו, שלמעלה במה להתלבש ההם המוחין
 עצמו מצד כ״א המוחין, כשאר בתוכו ולהכנם

 אשר בעצמו, הדבר הוא וד,וא שנאצל, מעת
יע״ש. כ״ג, מסי׳ לעיל כתבנו

 כל כוללים פרצופים ה׳ כי נודע, הנה כי
והם וזו״ן. ואדא, א״א׳ שהם: האצילות, עולם

 ז׳׳א גדל איך מפורש, היטב תבין ובזה
 שנכנסין רק כלל, משתנה ואינו מעט, מעט

 כאלו נראה ועי״כ זה, תוך זה פרצופים בו
 פרצוף כל בפרטות, אך (ד) ז״א. כללות גדל

 וא״ם שהיה. מכמו משתנה אינו שבו, ופרצוף
 העשייה, פרצוף ראש שהיה המקום כי נמצא,

 מקום שהיה ומה דגדלות. יסוד עתה הזא שם
 דכללות הגרון, תחת עתה הוא היניקה, ראש

 היניקה ראש בחי׳ הוא שהגרון נמצא וגדלות.
 לו ויש שערות. סביבותיו יש ולכן מבחוץ.

 הוא העיבור, ראש וכן בפנים. דגדלות גרון
 י) ת״ת שבתוך ט) דגדלות. יסוד במקום עתה

מ״ש, והוא דעיבור, הראש שבתוך דיניקה,
 מוחין נדחין דגדלות, המוחין בכניסת כי

 והם היטב, זה והבן לגרון. לגמרי דקטנות
אלהים. שמות הם כי חיצוניות

זצ״ל מהרש״ש מכת״י
 ואו׳׳א א״א והנה דאצילות נרנח״י כללות בחי׳

 שלימים, יצאו יחידה, חיה נשמה שהם וישסו״ת,
 שבפרצוף פרצופים, ה׳ שהם בנרנח״י, כ״א

 לא אבל ספירותיו, בעשר הנפרטים ההוא,
 דאצילות מכתר הנה כי דכללות. מנרנח״י

 דאציל׳. דכללות יחידה והם וא״א, ע״י נעשו
 חיד, והם או״א, נעשו דאצילות, ומחכמה
 דכללות הTמיח וחסרים דאצילות, דכללות

 והם ישסר׳ת, נעשו דאצילות, ומבינה האצילות.
 וחיה מיחידה וחסר דאצילות, דכללות נשמה

ז״א נעשה דאצילות, ומו״ק האצילות. דכללות

ש מ ש ה
 והיא שלו, הכתר שהוא דיליח, גולגולתא תוך

 מגולה, בא״א אין כי נמצא הרי בתוכו. נכסית
כו׳. שבו הכתר רק
 העליות אותם כל כי מכאן, נראה נ״ב, (ד)

 אחר מדרגה שעולים וכיוצא, בזו״ן הנזכר
 עליות אינם וכיוצא, וי״ט, בשבת כגון מדרגה,

 פרצופי ע״י שגדל הוא גדלות, אלא ממש,
קודם הנה כי בו. ומתפשטים הנכנסים המוחין,

 שני בו היה כבר המוחין, בז״א שיתפשטו
 כל ורוח, נפש שהם ואמצעי, חיצון הפרצופים,

 הטיבור כמן ושיעורם מנרנח״י, כלול אחד
 הג׳, פרצוף בו נכנם ואח״כ ולמטה. דא״א
 ופנימי. ואמצעי, חיצון, בחינות: מג׳ כלול

 פרצוף דהיינו דישסדת, נד׳ן נתפשטו ובו
 שבהם, ז״א ופרצוף בחיצון. שבהב המלכות

ופרצוף פנימי. שבהם, הבינה ופרצוף באמצעי.

ת הו ת ומראה הג מו מקו
(כת׳י), ת״ת שלישי ב׳ עתה הוא נ״א י) (כת׳י). שערות בחי׳ ביסוד יש ולכן מוסיף ניא ס)



א חיכל ה׳ היכל ם ל׳ עער י׳ פי מו קזו׳ דרח» חפ
בדחל, יש פרכוסים מיני כמד• תבק ובזר.

 והם הכתר• עד או הדעת עד או החזה• עד או
 רחל• וכולם זה, תון• זה גמורים• פרצופים
 מהחזה מתחיל «*צוף וכל א/ בפרצוף בהכללם

 בץ כסרסות, בץ אליו• הפנימי שבפרצוף
 הוא דז״א, פרצוף שבכל כתר כל כי בכללות,

 הם דבינה• תד.״י נה״י כי שבבינד״ ת״ת בתי׳
 החזר• מן לבד• חציה דבינד•• עשייד. הנקרא
 פרצוף בכל ודיוא דצלם, צ׳ נקרא, והוא ולמטה•

 עליון, וחצי ח״א. דכללות נד,״י הנקרא ח״א•
 דצלם ול״ם כתר• מקיף, בסוד עליו נשארה
. בנודע.

מלוקטים חידושים
 מבח״ב וחסרים האצילות. דכללות רוח והוא

 פרצופים השלשה שהם האצילות. דכללות
 ויצא דכללות. דוTיח חיה, דנשמד., העליונים;

 החיצח• פרצופים: הב׳ שהם ורוח, כנפש שלם
 עולם דכללות ורוח, נפש שד!ם והאמצעי.
 פרצוף לו בא והמצות, התפילות וע״י האצילות.

 חיצמ, כלים: משלשה כלול דבינה, השלישי
 המוחין מתלבשים ובתוכו ופנימי, ואמצעי,
 צלמים, וה׳ יש״ס, מצד צלמים ה׳ דגשמד.,

 הנמשד דעיבור צלם ואפילו התבונה. מצד
שסדת ממלכיות העיבור, בזמן לד׳א  הנ״ל די
 דעיבור לפרצוף מוחין הוא הנה ל׳, סימן בפ״ה

 באופן, דז״א. דבינד• הזד• השלישי פרצוף של
הם כולם מישסד׳ו^ הבאים המוחין שכל

̂״י שהוא דעשייד- נה״י קומת ובל  דנה״י נד
 דז״א, עשייה כשיעור גבוד» הוא דבעד•.

 נה״י שהיא דבינד- יצירה וכל בו. ומתלבשת
 דזעיר יצירד• ככל גבוה הוא דבינה, דחג״ת
 שהוא דבינה, הבריאד• בו ומתלבשת אנפין,

 בריאד, בכל גבוד• היא (דבינה, דחב״ד נה״י
 הוא דבינה ובריאד•) אותר•• ומלבשת דז״א,

 דז״א הגדלות תוך הוא ולמטה, שלה החזה מן
 כתר הוא עצמה, דבינד• העליון וחצי כולו.
 ראש על נשאר דז״א, דגדלות דצל״ם ול״ם
 פרצופין ה׳ בל ובשמתלבשין דגדלות. ז״א

פרצוף לגמרי, נשלם הוא אז זה, תוך זה דז״א

זצ״ל מהרשיש מכת״י
א, דנשמד• דבינה הזה השלישי לפרצוף  ח״
 בשני t מגע להם ואין פרצופיו, ולפרטי

 אינם כי דכללות, ורוח דנפש הפרצופים
 הס כי עמהנצ שייכות להם ואין מבחינתם,

 כללות וכל האצילווג דכללות ורוח נפש
 ואטילר האצילות, דכללות נשמד. הם ישםו״ת,

ח נפש הם שלהם, ורוח נפש מ  וע״כ דנשמד» ו
 הם בחינתם וכל עמהם• שייטת להם אין

 ת״ש לבד. דז״א הנשמר• בפרצוט מתלבשים
הצלמים, אותם בל מישסו״ת ובלקחו כדג, בסי׳

קר» ישסו״ת ט שלימה, נשמר. לו יש אז  נ
 הצלם אפילו להביא בל ודייק כנודע. בינה

 דנשמה, ורוח נפש שד.ם תשמר״ דניקד. דעיבור
לר היו כבר אלו כי 4דכללוו ורוח נפש ולא

השמש
 מקיפים. firm חיד. שד.ם שבד,ם, והכתר החכמה

 ישסו״ו^ שיעור כל עד הז״א עלה עתה והרי
 ממקומו, נעתק ולא דא״א, החזר. עד שהוא
 אח״כ הנזכר. שיעור כל עד שנתגדל, אלא
ס ט  כלול שבו, חכמד. שהוא הד׳, פרצוף ט נ

 ובד.ם ופנימי. ואמצעי, חיצמ, כלים: בחי׳ מג׳
 הנזכר ע״ד עילאין, דאדא נר״ן נתפשטו
 מקיפינס שבהם דחיזזז והחיה הג׳. בפרצוף

 אדא• שיעוד בל עד ונתגדל, עלד. בזד• וד.רי
 ממקומו. נעתק ולא דא״א, הגרון עד שהוא
 בתר שהוא החמישי, פרצוף בו נבנם אח״כ
נתפשסו ובד.ם כלים, בחינות מג׳ כלול שט,

 ויוזידמ וחיה דא״א, דיקנא מצד דיחידד״ נר״ן
 ש□^ במנחד. געשה וזה מקיפינ^ דיחידד•

 דא״א, דיקנא עד ונתגדל עלד. הרי ובשבועו!^
 כל איפה איה א*כ ממקומו. נעתק ולא

טונוו ם׳ כל אשר הדרושים,  ע״ח, ספר ורוב Jה
טוסדים נשענים Aעל ו T מקום אין ט לאמר 

^ בכל וריקן פנוי  פרצוף ובעלות האצילו̂ו
 העולמות כל דעלו שיתנענעו צריו התחתת,

 להבין המעיין צריו אמנם המעלווב רתו עד
 וכמבואר יש• עליות חילוקי מיני בבמד. מאד,
 מ ע*ש, הסידור בהקדמת אחר במקום אצלי

ת נתבאר שם ט זה ענ היס



ז׳ ד דרח» הפרגמים ל׳ עער ז״«* היכל ה׳ היכלקח

 בכללו, כולו האצילות ע״ד מכולם, כלול גמור,
 זד, וד,בן פרצופים. ה׳ כולל א׳, פרצוף שהוא
לגמרי. שוין והפרט הכלל איך מאד,

זד, המתלבשין רחל, פרצופי ה׳ שכל גם
 אל שוה שלם, פרצוף רחל נקרא זה, תוך

 אמנם א׳. בכתר משתמשין מלכים ב׳ הז״א,
 שבזו״ן, ופרצוף פרצוף שבכל ונקבה זכר כל
 נקודה תחלתה שהנוקבא אלא יחד, שוין ד,ם

 נה״י. ג״ס כשיעור יותר, נגדלת ואח׳יכ אחת,
 שלה, דיניקה הפנימי הבי פרצוף ע״י ואח״כ,
 ככל וכעד״ז הדעת. עד נגדלת היא בד״ הנכנס
בז״א. הנ״ל

מ״ב ז דרוש

 תפילין של אזכרות כ״א דרוש מן ע)
 עיבור קודם וגם העיבור, בסוד כי נראה,

 שלימות ספירות י׳ אפילו בו היה לא ראשון,
 שבו, ת״ת וב״ש נה״י, שהם שבו, עשייה דבחי׳

 ההוא הראש והיה בלבד, שבו דעשיה דק רק
 הדק, אותן ואפילו דעשיד״ דק מבחי' אז, שלו
 לו ובאו הגדילו כך ואחר בג׳, כלילין ג׳ היו
 מתחלה ביניקה, היה וכן שבו. דעשיה ג״ר

 וב״ש חג״ת הנקרא שבו, דיצירה ו״ק באים
 דיצירה ג״ר לו ובאו הגדילו, ואח״ב הדעוב

 בבחי׳ אלא מתחיל, הז״א אין לעולם כי שבו,
יותר. ולא דק,

 דג״ר הגדלות שהוא מק״ש, לזה, וראיה
 ק״ש, בזמן דק באים תחלה ואז שבו, דבריאה

בעמידה. שלד,ם ג״ר באים כך ואחר
 איו מאד, עמוקה שאלד, ענין תבין, ובזה

הגדיל מה וא״כ מדק, היה בעיבור תחלה

 התפשטות, בו שנתוסף לומר ואין פ) ביניקה.
 קודם גם שהרי בג׳. כלול ג׳ היה שמתחלה
 בפעם והנה ג׳. גו ג׳ בלתי כך היה העיבור,

 ולא דעשיה, לבד ג׳ היה שבע־בור מ״כ, אחרת
 שבו, תעשיה של לבד ו״ה שהיו הענין אך ו״ק.

 נשלמו ואז דעיבור, מוחין ג׳ בו ונעשו והגדיל
 בגדלות. וכן ביניקה. וכן דעשייה. י״ס בו

 אפי׳ שבו, המוחין בחי׳ לעולם כי באופן,
שרשו כי תוספת, בסוד אצלו חם בעשייה,
 כי נמצא, דעשייה. ו״ק רק היד, לא מתחלה
 ז״א ולהיות בריאה, יצירה עשיה יש בעשייה

 תחלה בו שיחיה מוכרח היה בכ״מ׳ ו״ק בהי׳
 הוא ע״כ א״א, מזה ופחות דעשיה, היצירה

 בין ביחד, והג״ר ביחד, ו״ק כל לעולם יוקח
בבריאה. בין ביצירה, בין בעשיה,

 עשיה תחלה ולוקח בי״ע, יש ביצירה וכן
 וכן דיצירה. בריאה כך ואחר דיצירה, ויצירה

 ביחד, דבריאה ויצירה עשייה לוקח בבריאה,
ואחר דבריאה. בריאה שהם ג״ר, ואח״ב
נקרא עשייה, בחי׳ כל אז בכולם, ם“שנשי

 יצירה, וכל שבו, נה״י נקרא וגם לבד, עשייה
 וזהו חב״ד. נקרא בריאה, וכל ת. חג׳׳ נקרא

הענין. כללות

 שנחלקה אלא המלכות, היד, ממש ועד׳ז
 ספירה הוא ששרשה כיון כי אחר, באופן

דעשייר, המלבות לוקחת תחלה לכן עשירית,
 דעשייה, העליונים ט״ס כל ביחד ואח״ב י־בד,

 שבה. ביצירה וכן תוספת. בסוד אחרת, בפעם
 נקודות, ו׳ נקרא שז״א וז״ס, שבה. בבריאה וכן

 שהוא אמרו ולא א', קטנה נקודה נקרא והיא
הם דעשייה הספירד, כי א׳, ספירה והיא ו״ס,

זצ״ל מהרש״ש מכת״י מלוקטים חידושים
 הם כי לגמרי, שלימים שנאצל, בעת כ,תחלה

 שום לז״א שיחסרו שא״א עצמו, עצמות בחי׳
 וחוזרים והמסתלקים וזמן, עת בשום מר,ם, בחי׳

 כח״ב דג״ר המוחין הם וזמנים, בעתים
;העליונים פרצופים השלשה שהם הכוללות.

 באופן בתוספת. שבאים יחידה, חיה, דנשמה,
 מ׳, סימן סוף עד ל׳ מסי׳ שנתבאר מד, שכל
 דז״א, הבינה פרצוף פרצופי בפרטי הוא הכל

 להאריך לי מה כי וק״ל, מוחותיו, ובפרטי
בלבותם. לישרים ומובן הפשוט בדבר

'D עי״ט תדמי שע, עיין ע)
ת הו ת ומראד, הג מו מקו

ש׳׳א. ח׳׳א ש״ה מבו״ש עיין ם) ד׳. אות ד׳ סרק העיבורים ־שער
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ת נקודה ונקרא בתכלית. קטנות י  הספירה, ב
 פכל כלולה בהיותה רק ספירד» נקרא אינה כי

 נקרא לבד, עשייה בחי׳ ובד,מתם אבי׳׳ע,
נקודה.

 4בכ״נ נקודה ענין מאד, מאד זד. והבן
 אד ההוא. הבחי׳ של עשייד. שר,יא ענינה. מר,

 חלקי בכל שלימה בהיותר. הוא, ספירה לשת
 אלו: חלוקות ג׳ היסב ור,בן שבר,. אבי״ע
 עשייה היא נקודר- כי ופרצוף. וססירר״ נקודר״

 שלימה הספירר. בחי׳ הוא וספירה, שבספירזנ
 וכל י״ם, קשר הוא ופרצוף, שבה. מאבי״ע

 מאד מאד וזכור מאבי״ע, שלימד, מד,ם ספירה
זה. כלל

 אור בסוד הם אלו, בחי׳ כל כי דע, גם
 עניו צ) וזהו דפב״פ. אורות יש וכנגדן דאחור.

 אז בו היה הז״א כי דתפילין, אזכרות כ״א
 ז״א, דד,וד וז״ת ז״א, דנצח ז״ת א׳, בעיבור

ת ד  וד.ם עשייד- בחי׳ אלו וכל ז״א. דיסוד ו
 אח״כ, מז״א נסתלקו לא ואלו אזכרות. כ״א
 יצירה ומתלבשת יותר, בו נתוסף אדרבה, אלא
 יחד והכל יצירה. תוך ובריאה עשייה, תוד

א. נקרא  יד״יו הבחי׳ שכל מוכרח, הוא וע״כ ד
 דבחי׳ אזכרות, כ״א שהם בתפילין, רשומין
דעיבור. דז״א דמוחין ניקיפין

 דהוד וג״ר דנצח, ג״ר אח״כ, בו ונתוספו
 דת״ת ב״ש שהם שלד.ם, וד,מקיפים דיסוד. וג״ר
 של ז״ת בו, נכנסו ביניקה. ואח״כ דג״ת. כתר
ת חסד, ד  אח״כ דת״ת. וז״ת גבורד״ של ו

 ואודכ דחג״ת, ג״ר שהם המוחין, בו נתוספו
 דג׳ כתר הדעת, ב״ש שד.ם שלהם, המקיפים
ת הבריאד״ בסוד בגדלוו^ וכן אמצעית.  ד

 ואחר בק׳׳ש. דדעת, וז״ת דבינד» וז״ת דחכמד»
 שהם המקיפים, ואח״כ בעמידה. דחב״ד, ג״ר כד

^, של הכתר וזהו ג״ר. של כתר  הנקרא הוא ג
 כל דכללות כתר תקרא דז״א. אמיתי כתר

דפרטות כתר ואינו הדא,

עשר חמשה השער

דן, פרצופי שער  פרקים לה׳ דתוזלק ז

ת X סרק נד

 הנא מי זרץ ענץ לבאר, צייד ועתר.
 לצורד שלדכא ב׳ עיבור בחי׳ נבאר כד ואחר

 בחי׳ ד׳ עגין יתבאר גם דגדלווא המוחין
 מה ולאת רחל, ויעקב, ישראל. ור,ם: שמצינו,

׳ עגינם.
בחי׳ הם ויעקב, ישראל כי נודע, הגד,

 אבל שלהם. הנקבות בחי׳ הם ולאד״ ורחל ז״א.
 וד,ענין מזד״ זד. חלוקות בחי׳ שהם הוא, בהכרח

ת א הנד. כי הו  חיבורמו, בכל בזוד,ר הנזכר ד
 של דם, בחי׳ והוא ישראל. הנקרא הוא

 יסוד, עד מחסד שהם דאצילות י״ם כללות
 העשירית המלכות היא ח״זא ונוקבא כנודע.
 והיא ג״כ. כילו אצילות עולם דכללות שבי״ם
ת עקרת רחל נקרא לכן כי רחל. הנקרא  הבי
דן כי באופן כנודע. ורחל. ישראל הנקרא הם ז

 המלכים של הבחי׳ הם ולאד״ יעקב ואמנם
 שנפלו שלהם, אחוריים מבתי׳ אדא, של וד.כלים
ת נוקבא במקום ד  ונשארו דאצילות דרחל ד

 ק) בע״ה ולמסד, בבריאה. למטה. ולא שם.
 שלם, אחד פרצוף הוא שדא אע״פ כי נבאר,
 בחי׳, לב׳ נחלק הוא גם עכ״ז ישראל, תקרא

 עד ולמטה ומשם ישראל. נקרא החזר. עד כי
שות ויהי וכנדש, ישורן, נקרא רגליו,  מלד. בי

« וישורן, ישראל, שהם: אלו, בחי וב׳  נקרא ז
בע״ת יתבאר ולמטה ז״ת

 ישראל שד.ם זדן, ענת לבאר תתחיל
 ובתחלה ולאה. יעקב נבאר כד ואחר ורחל.
 הבאים המוחין ענין ז״א, ענין שנבאר צייד

 הנד, שבו. vג בחי׳ שהם הב׳, בעיבור לו
ת של הב׳ בעיבוד ד  שלו, המוחץ שלצורך ה
ת נזדווגו ד  ספה שלו, מוח מן הוליד ואבא א

ת כללות וד,ם דדכורת ד  מבחי׳ וה״ג וה״ח ח
מ״ג טפת בחי׳ נחגר. אמא גם שלו. הדעת

מקומות ומראה הגהות
ה׳. פרק בסוף ק) וס״ט. ס״א הנסידד. שעד עיין צ)



כ׳ א׳ פרי, זו״ן פרצופי שער ל׳׳א שער ז״א היכל ה׳ היכלקי

 הדעת שהם והיג, וה״ח, חו״ב, והם: שלד»
 ילדה העיבור, בסוד היותן ואחר כנודע. שלה,
 היסוד דרך ויצאו לידה, בסוד התבונה אותם
שלה.

 הנ״ל, ז״א של המוחין אלו כי נת״ל, וכבר
 ואחר התבונה. של נה״י בתוך תחלה נתלבשו

 ז״א. תוך ונתפשטו יחד, כולם נתלבשו כך
 דרצ״ח, האזינו באדרא נתבאר כי ענינו: ,וזה

 הנה״י גם וע״כ מאמא, יתיר וגניז טמיר דאבא
 זה, באופן דתבונה, נה״י תוך נתלבשו דאבא,

 אבא, מן שנמשך דז״א, חכמה של מוח כי
 דז״א, בינה של ומוח אבא של בנצח נתלבש
 אבא. של הוד תוך נתלבש אבא, מן שנמשך

 לו שנמשך אנפין, דזעיר הדעת של והמוח
 מוח מבחינת ה״ח, מן כלול והוא דאבא, מדעת
 והנה דאבא. בינה ממוח וה״ג דאבא. חכמה
דאבא. יסוד תוך שנתלבש הוא הזה, דעת

 לז״א שנמשכו מוחין ג׳ נתלבשו וכעד״ז,
 בנה״י ונתלבשו דאמא, חב״ד שהם אמא, מצד

 בנה״י שנתלבשו זה, התלבשות כל ואחר דאמא.
 אבא, דמצד המוחין בתוכם היות אחר דאבא,

דאמא. נה״י תוך דאבא, נה״י נתלבשו
אבא, דמצד דז״א חב״ד כי א״כ, ונמצא

 הכלים שהם: מסכים, וב׳ כסוים, ב׳ עליהם יש
 חב״ד אבל דאמא דנה״י וכלים דאבא, דנה״י
 ומסך כסוי רק עליהם, אין אמא, דמצד דז״א

 חכמה נמצא דאמא. דנה״י כלים שהם בלבד, א׳
 שניהן אמא, דמצד וחכמה אבא, דמצד דז״א
 זה. תוך זה מכוונים ז״א, בראש ימין בצד

 שמאל בצד שניהם או״א, דמצד דז״א ובינה
 דעות וב׳ זה. תוך זה מכוונים ז״א, בראש
זה. תוך זה מכוונים ג״כ או״א, דמצד ח״א

 הוא אבא, דמצד ז״א של דעת מוח והנה
 שמצד חו״ב בין א׳, הכרעות: הב׳ המכריע

 פי על אף אמא. שמצד חו״ב בין וא׳, אבא.
 נתונים והם אבא, יסוד כלי תוך נתון שהוא

 נמצא, וא״כ כנ׳׳ל. דאמא דנ״ה כלים ב׳ תוך
חו״ב, בחי׳ בו, כלולה בחי׳ ד׳ הזה בדעת שיש

חו״ב. ובחי׳ אבא דמצד חו״ב, מצד שלקח
 הד׳, ואלו אמא. דמצד חר׳ב׳ מצד שלוקח
 ועת. ר) נקרא וארבעתן מוחין, ד׳ בחי׳ נעשין

נעשה אבא, מצד שלוקח חו״ב בחי׳ והם,
 מצד שלקח חו״ב ובחי׳ שבו. חו״ב הזה, בדעת
חו״ב בערך חו״ג, הזה, בדעת נעשה אמא,
ש) אבא. שמצד שבו,

אבא,: שביסוד דז״א, הזה הדעת כי נמצא,
חו״ג.; חו״ב, והם: מוחין, ד׳ כללות בו יש

 שניהן וה״ג ה״ח כי כנודע מוחין, ג׳ הם וכולם
 חב״ד מוחין ג׳ בו יש א״כ א׳. דעת נקרא

 וזד. כלל. דרך דעת נקרא ושלשתן בפרטוו^
 ב׳ בו יש אנפין הזעיר כי ה׳, דעות אל סוד,

 והרי אמא. מיסוד וא׳ דאבא. מיסוד א׳ דעות:
בעצמן. המוחין ענין נתבאר

מ״ת ב פרק

ז״א, תוך התלבשותן אופן נבאר ועתה
 דאמא, נה״י תוך דאבא הנה״י בהיות הנה כי

 עניי ונבאר ז״א. תוך יחד כולם נתלבשו
 בחי׳ יתבאר וממנו דאמא, נה״י התפשטות
 הנצח כי נודע, הנה דאבא. נה״י התפשטות

חכמה הנקרא המוח וכן לג״פ. מתחלק הוא
בקו מתפשטין ואלו לג״פ נתחלק בתוכו, אשר
בתוכו אשר אמא, דנצח פ״ע דז״א, ימין

 חכמה בכלי נתלבש חכמה, דמוח עליון שליש
 בתוכו אשר אמא, דנצח אמצעי ופרק ז״א. של

 בכלי מתלבש חכמה, מוח של אמצעי שליש
 שליש בתוכו אשר אמא, דנצח ופ״ת דז״א. חסד

 דז׳׳א. נצח בכלי מתלבש חכמה, מוח של תחתון
 בתוכם אשר אמא, דהוד ג״פ נתפשטו וכעד״ז

 שמאלי קו תוך ונתלבשו בינה, מוח של ג״פ
תוך נתלבשו וכעד״ז שלו. בג״ה שהם דז״א,

 חרב, מוח בתוכם אשר אבא, של נ״ה ת)
 דז״א. שמאל ובקו ימין בקו ונתפשטו ונתלבשו

אמא. של נה״י תוך
או דאמא, נצח של פ״ב כי דע, ואמנם

ת הו ת ומראה הג מו מקו
ג׳. פרק ולאה יעקב שער עיין ש) החו׳׳ג כללי הצלם דרושי שער עיין ר)

(כת*י). תוך ל״ג נ״א ת) י׳׳ד. כלל
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ל סתפשסין B1 !*un anm *tvi של *ב0 נ  נ
 תמשד j״>n שסאלי או ימיני״ הזרחנ »־רד

ו סדני ומתוך צנרניו. סיום נ ת. נ מגי  9בוק אנ
 אמא. של הוד או נצח של לס״ג ההוא״ אור

 הימיני״ הירך ראש תוך ומתלבש״ ונכנס וחוזר
 הוא ששם למרק״ מרק בין וז׳א״ השמאלי או

 שס״ דרך לכנוס האור מכול חלל״ מקום
 וכאלו רגליו. סיום עד בכולו״ ומתפשט כדלקמן״
ת הז״א יTש משל״ דרך תמשיל טו  מזו

 וצמרני גומו על ותלויים למטה ומשולשות
 ויוצא ירכותיו״ ר^וי עד מגיעין אצבעותיו

 ירכותיו״ בראשי ונכנסין אצבעות״ מצמרני אדם
אט!נ של בנ״ה עד״ז וכן

 נכנסין דאדא״ הנ״ה בחי׳ אין ואמנם
 הת״ת שהוא כלל״ ז״א של הגת« תוך ומתמשטין

 ימין בקו אלא מתפשט אינו הנצח כי שבו.
 אינו אמא״ ודיור דז״א. חח״ן שדים בלבד״

 אבל דז״א. יrבג שדים שמאלי״ בקו רק מתפשט
 בו נכנסים ואין האמצעי״ קו הוא ח״א״ ת״ת
 הנקרא מוחין״ תרין בתוכם אשר דאדא״ נ״ה

דג  הימיני בלבד״ הקוין בב׳ רק כלל״ דאדא ח
 עם לחכמדי שיש הקשר, בחי׳ וזהו ודישמאלי.

 גבורה עם לבינה״ שיש וד״קשר ונצח. חסד
תטעה. ואל מאד״ זדי ודיבן והוד.

 אשר רבות״ וספיקות קועויות יתורצו ובזה
 הת״ת״ תחת אשר נ״די Tא לראות׳ הוא״ ג־יכללם

 כנראדי הזרועות״ עם כלל התקשרות לדים ואת
 דתאין״ נתלין הגוף״ מסיום כי הראות״ בחוש

 ועומאלית״ ימינית לקו נקשרים אינם כן ואם
 האמצעי״ מקו יוצאין שנידזן ודירי ח״ג״ עם
הנ״ל. עם יובן אך

 מן נעשדי מה ע״Tול לראות לו״ יתורץ גם
תי דרך הזרועות■ סיום מן היוצא האור  צפ

ט אצבעות״  נאמר ואם ומתפשט. הולך ולהי
 האור כי יותר״ גדול דוחק זדי כלל״ יוצא שאינו

 בתחתונים״ לדיתפשט אלא לבטלה״ נמעוך לא
 זה הגוף״ דרך שנכנס נאמר ואם לדים. ולהאיר

 קוין״ בחי׳ בטלת שא״ב הנ״ל״ זו לסבה א״א
ואמצזג ועזמאל ימין בסוד

 tarn סבח איזח על לידע״ צריך ואמנם
שו האמצעי שקו רואי!״ אנו הרי כי כך״  נמ

 ושמאלי״ יםיני חקוין ובב׳ הפסק״ בלי ביועזר
 לחוד״ גבורד■ ובין ונצח״ חסר בין הפסק יעז
 ואין חשוקייוס״ סן בפירוד חם הזרועות הרי כי

יחד. מחוברים חקרן
לך. שנבאר צריך זאת, כל את ולדישיב

ת גם האדם. של הצפרנים ענת מח  הקליפות ענ
 מן שעיקתן לרז״ל״ שמצינו והחיצונים״
 ידיו. את ליטול הקוצצן״ צריך לכן הצפרנים״

 על שורה רעה רוח בשחרית כי אמרו״ גם
ת ידיו שיטול עד מסתלקת״ ואינדי הידים״ מי  ב

בז גם ה  דרבנן ברכי א) שדים .״rנ ענין ל
 הקליפות״ מתאחזין שם כי הוי״ מינייהו דשלדיי

 היום כל ובסוד רגלים. לו אין שקר ב) בסוד
ת וכיוצא הוד. היפך דדד״״  הם נ״ח״ ורירי בז

 פתוח פתח להם ואץ סתומים״ נחל ערבי סוד
ס pמהי וא״כ היסוד״ כמו ת ז קי יונ

 יניקתה מקום הקליפדי״ כי דע״ הענץ אבל
 מעזם כי הצפרנית מקום האצבעות״ מסוף הוא״
ק ידיו״ בצפרני בין ויוצא״ בוקע אדס  בצפרני ב

 ולכנס לצאת״ אור בוקע יםrדי p כי רגליו.
 בעודו משם יונקים ואז כנ״ל״ הירכיים בראשי
 עסקניות יםrה כי ג) שארז״ל וז״ס שם. מגולדי

צדכין לטומאדי״ ועזניות דין,  אפילו נטילה ו
 בבוקר האדם בקום גם אכילה. קודם לחולין״
 רעה. רוח עליהן שרתדי כבר בלילה, פמטתו
ץ  לעולם כי כנודע שחדת, נט״י תריכ

 וםסיומן״ הקצוות מן הוא יניקתן כל החצונים״
 הקדועזה, מקום אל לעלות רשות לדים אץ כי

סיומת ממקום יונקים אבל
 ועול הזרועות״ של ההם בקצוות והגד״

 רואין אנו ודינה דניקתן. אחמתן שם הירכים״
 נבקע. האצבע שבסוף הבשר כי הראות״ בחועז

 ודרך לחוץ״ ויוצא דיצפורן״ וגדל יוצא ומתוכו
 ומנקים חנ״ל״ האורות יוצאין בקיעה אותו
דו פגם כשיעז לפעמים״ ההיצתים מעזם  ז

תמיד. ולא בישראל
קליפות בחי׳ אינם pעצ הצפרנים ודינה

םקומווו ומראח הגהות
י׳יד. שבת ג) דר״ע. א״ב ודיש כ״ת תקץ ת״ז ב) מ1 ברכות א)
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 דלבושין דרי״ח, ויקהל בזוהר וכמ״ש ח״ו, ממש
 הוי דעדן, בגנתא אדם בהו דאתלבש קדמאין
 דאיקרוו רתיכין מאינון לבושין, מאינון

 טופרא לבושי דאיקחן לבושין ואינון אחוריים,
 ח״ו היו הצפרנים אם כי הענין, ופי׳ וכו/

 והרי הנטילה, מועיל היה מה וקליפה, טומאה
 הצפרנים, אמנם באדם. דבוקה הטומאה לעולם

 בטבעו, קשה שהוא אלא וזך, טהור מלבוש הם
 דאתחריב בשעתא דקמ״א, תרומה פ׳ מ״ש והוא

 סט״א מההוא אלא אתחרב לא מקדשא, בי
 דעמא ובגין כר, למוחא דאסתים בשעתא
 פתיחא, ההוא על חפיא תמן, הוו לא קדישא
 לנטראההוא קלישאה. דפרוכתא קלישא חופאה
 תקיפא, קליפה ההוא ליה יסתים דלא אתר,

 הם צפרנים כי באופן, סטרין. בכל ואחיד
 אצבעותיו בראשי שם שניתן הקשה, הלבוש

 הנקרא החצונים ינקו שלא כדי ובקצוותן,
 קליפה שם בהיות כי משם, תקיפא קליפה

 א״א מאד, קשה שהם הצפרנים, שהם הקלושה
 על עומדין והצפרנים משם, לינק החיצונים אל

 ולמחסה למגן האצבעות, סיומי פתחי קצוי
 מן יותר ינקו שלא החצונים, הקליפות מן

 יניקתן, מקום משם בהכרח כי שלהם, הצורך
מדאי. יותר ינקו שלא כדי הוא הכוונה אלא

 אדה״ר, של הלבושים היו זו מבחי׳ ולכן
 החיצונים. מן לשמרו הארץ, בג״ע בד,יותו

 ונתחבא וירא ערום, נשאר מהם, ובהתפשט
 הצפרנים כי נמצא, והמזיקין. החיצונים מפני

 בתכלית זכה שהיא אלא קליפות, שורש הם
 בסוף הבשר, בקיעת ממקום יונקת והיא הזכות,

 הצפורן, צמיחת משם הרי כי כנ״ל, האצבעות
 הזכות, בתכלית הוא הבשר, כנגד שהוא ומה
מכנגד לחוץ ויוצא הצפורן, מן שעודף מה אבל

 כי אותם, לחתוך צריך זה האצבע, של הבשר
בתכליוב ויונקים החצונים נתלין שם

 לאינשי לידי בעא לא ובג״ד בזוהר, וז״ש
 שהוא השיעור והוא וכר, טופרין לאינון לרבאה

 לרז״ל, כנזכר הידים, של הנטילה בענין חוצץ
 של ענשו לכן הבשר, מכנגד שעודף מה והוא

מאד. קשה צפרנים המגדל
 בתקונים, לרז״ל הנזכר סוד ג״כ וזהו

 יוסף על הנאמר ידיו, זרועי ויפוזו בפסוק
 מבין זרע, טפין ד) עשררי שיצאו הצדיק,
 ושלטו החצונים, לקחום משם כי ידיו, צפרני

 קרי בעל בטפת החצונים שליטת בסוד בהן,
 בקיעה היא האצבעות בדרך שמכאן רק כנודע.
 לצאת ורוצין בפנים, וסתומים (ודקה, מועטת

שכתבנו. כמו דוקא, יכולין) ואינן חוץ,
 נבקע מד. על שנחקור במה הוא, ודיעגין

 כי הוא, הענין אבל האצבעות. שבסופי הבשר
 השפע ולהיות ולדיאיר, לצאת, מטבעם האורות

 מים כטבע למטה, ומתפשט ומתרבה, הולך
 חתומים הם ודינה המקור■ מן ויוצאין הנובעים
 ואינם לחוץ, לצאת ורוצים בפנים, וסתומים

 ויוצאין חאצבעות, בקצוות בוקעים ולכן יכולין,
 צרות אלא רחבות, פתוחות שאינם אלא לחוץ.

 שרשי בהם נדבקים לחוץ, בהמשכם ואז ודקות,
 משם, ויונקים כנ״ל, דיצפרנים שדים הקליפות,

 כי הרגלים, בצפרני ובין הידים, בצפרני בין
 החיצונים יניקת משם אשר קצוות, בחי׳ שניהן
(א) כנ״ל.

 שאומרים האש, מאורי ברכת בזר, תבין גם
 פרשה בזוהר כנזכר הבדלה, בסדר במרש,
 מתוך כי ר״ל, הצפרנים. נגד די) ויקהל,

לחוץ. ויוצא האור בוקע הצפרנים
 נמשכו לא דלמה השאלות, יתורצו ובזה

בין ביניהן, פיסוק היה אמנם ביושר, הקוין

ה ה ג ה
 יצחק אברהם שבאבות בחיר יעקב בסוד ודיוא האמצעי, קו יתרון זה כי ונל״ח, (א)

כנלע״ד. זה. והבן וישמעאל, עשו משם שיצאו היסוד. בפי בסיומו, רק חצונים, יניקת בו שאין

ת הו ת ומדאה הג מו מקו
ע׳־ג. תשובדי לענינים התשובות בלוד ו׳ ק“הי ע*ס ובתלמוד פ״ג הנקודות שער עיין ד)

רס׳ח. אות ה)
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 אם כי הוא׳ הענמ אבל והירכיים. הזרועות,
שו ישר הכל הקו והיה כך, היה לא  עד תמ

 למטה עד בתוכו נמשך ג״כ האור והיה סוסו,
,^  והחצתים, הקליפות מעמד מקום דשם ת

 תחתונים, שהם וגם מהקצווו^ יונקים שד,ם
 משם היוצא באור נאחזין החצונים היו ואז

 עוגות היו אם ובסרט מדאי, יותר מאד בסופו
 שהזרועות עתה אבל ח״ו. מרובים ישראל
 זרועותיו להעלות ז״א יכול בפ״ע, כ״א נפרדין

 ואז כתפות, נגד עד נגבהות יוTו יומעלד.,
 למעלה רק הגלוים, הצפרנים מן יוצא האור אין

 שליטת שם אין אשר שבו, ג״ר במקום
כלל. ו) וקלי׳ החיצונים

רצוים, התחתונים מעשה כאשר כי נמצא,
 ז״א ישפיל אז להאחז, החצונים אל כה שאין

 ירכין רישי נגד מניחם למטה, וידיו זרועותיו
 וכאשר הנ״י*. הירכיים בתוך ומתפשטין שלו,

 שליטת אז אשר ח״ו, רעים תחתונים מעשה
 מגופא, לבר היות לסבת שלו, בנה״י החיצונים

 מגביה אז ולכן אחיזתן, עיקר משם כי כנודע
 במקום למעלה נגלד. וד,אור למעלה, ידיו את

 אין למטה וגם שם. אחיזה להם ואין עליון,
 באור החצונים אל אחיזה ואין נמשך, האור

 כדי זוע באופן הזרועות הונחו ולכן העליון,
נגבד,ין. ולפעמים נשפלים, לפעמים שיד׳יה

ידו את משה ירים כאשר פסוק תבין ובזה
 רחיצת אמר שלא נט״י, סוד הבן גם וד,בן. ז)

 לשאת שצריד לרמז נטילה, בלשון אלא ידים.
 בגמרא כנזכר קודש, יכםT שאו בסוד ולנטלם,
 סבתה ידים, רחיצת הנה כי והטעם, ובזוהר.

 אצבעותיו מקצוות הקליפות להרחיק היא,
 מימי ע״י וזהו כנ״ל, מקומם שם כי ומצפרנים,

 להתאחז הקליפות יחזרו שלא וכדי החסד,
 ג״ר. כלפי לד׳גביה צייד מד,ם, היוצא באור

 תוך תכנס חתר היוצא, אור ואז קדש. הנקרא
 שצריד וז״ס שיצאו. ממקום ממש המוחין
ובפרט ממש, ראשו נגד ידיו להגביה בנטילה

 להרחיק צייד אז כי ח) השבת, ביום הוא אם
הריחוק. בתכלית הקליפה
והוא, הנ״ל, השאלה אל ב׳ טעם יש עוד

 מאחוריו. המצאת לאה, פרצוף לסבת כן שהיה
 ישרים היו אם ושמאל, ימין קדן הב׳ ואלו
מל היד. לא באמצעיתם, הפסק בלתי  לד.גביה י

 אל להאיר מך,ם יוצא אור לד,יות זרועותיו,
 לקמן שכ׳ וכמו שבד, חדב לעשות לאה,

ט) במקומה.
 עלייתן ע״י כי נט״י, סוד תבין ובזר.

 המוחין תוך לכנים וחוזר האור, עולד. למעלד״
כמ״ש. לאה תוך נכנם אז עצמן,

 שמגביהין כהנים, ברבת סוד תבין, בזה גם
 בעגין לקמן יתבאר והנה כתפיד׳ם, נגד ידיהם
 המשכת סדר שם, יתבאר בזה וגם לאד,. פרצוף

 איד שמאל, או ימין, הקו בדרך פנימי, אור
היטב. ע״ש לפרק, פרק בין ונכנס יוצא

, מ״ת ג פרק

 המוחין התפשטות ענין לבאר ונחזור י)
 איברי בין שיש שינוי ענין נתבאר והנה דז״א.

 הגוף של האברים לשאר יםTוד, הזרועות
 מה ויורדים. עולים ונדיבה נעים שאלו כולו.
כולם. האברים בשאר כן שאין

 המוחין שבו ז״א, של האמצעי קו אמנם
רו מתפשסין ז״א, של  פירוד, בלתי יושר ד

 הנה כי וחענין, ליסוד. ומת״ת לת׳׳ת מדעת
 תור מלובשים אדא, דמצד הדעת שמוח נתבאר

 משניהן דעת וכל ואמא, אבא דיסוד כלים
ב כולל  אינו אמא, של היסוד ודינר. כנ״ל, חד
 1הו) אבל כנ״ל, ג״פ בו יש א׳ שכל הנ״ה כמו
 כלי תוך ומתלבש נכנם ודיוא לבד, א׳ פרק

 דעת מוח בחי׳ נעשה ושם ז״א, של הדעת
 הנוקבזב של היסוד כלי כי ונודע בראשו, דז״א

 אוחו רק ודיתפשטוו^ המשר בחי׳ בו אין
ראשי ב׳ בין באמצע הנתון היסוד, של השיעור

מקומות ומרווח הגהות
פ״זב ולאה מקב שער ס) כיס. ר*ה ז) פ״ב. הקלימית שער 0

 רל״ט. החקדסות.דף שער בס׳ עי׳ י) השלחן ענץ דרוש הכוונות שער בספר עיין ה)
רנ״ט. ס׳׳ג. רר ה״ב

ובדף
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 אחרת, בחי׳ ויש שלד- דנ״ה עליונים סרקי
 על ובהרמב״ם בגט׳ הנקרא אותה והיא

 והוא כנשים, מעיים שפולי לה שאין איילונית,
 היסוד בסיום עטרה, כעין התפוח, בשר בחי׳

 מתלבש הוא שלה, עצמה, היסוד והנה שבד״
 הבחינה אבל בראשו, ז״א של בדעת למעלה
 למסה, יותר מתפשטת עטרה, הנקרא השני,

 מקום עד דז״א, ת״ת שליש תוך ומתלבשת
 התפשטות עוד אין ולמטה ומשם שלו, החזה

כלל, אמא של יסוד כלי

קוין, בג׳ שיש א׳ שינוי תבין. בזד, והנה
 מתפשטין בתוכם אשר ושמאל, ימין קו כי

 של בנ״ה המלובשים חדב, מוח ומתלבשין
 ולכן סתומים, ההם האורות הנד, כנ״ל, אמא

 בחי׳ הם כי ועבים, רחבים בלתי קוין הם
 רחבים, בלתי ארוכים שהם וד.שוקיים, הזרועות

 שהוא הגוף וד,וא ת״ת, הוא האמצעי קו אבל
 הדבר, וטעם הקוים. בשאר משא״ב מאד, רחב
 מתפשטין האמצעי, הדעת מוח שאורות לפי

 עטרד, בחי׳ ומתלבש עומד שם והנד, בתוכו,
 הוא כי הנהר- רחובות הנקרא דאמא, יסוד של

 עטרת פי כמו צר, מקום ואינו רחב, מקום
 שבתוך הדעת אור משם מתחיל ואז הזכר, יסוד
 מהחזה ואח״כ להתרחב, אמא של יסוד של כלי

 בלתי לגמרי, מגולה הדעת אור יוצא ולמטה,
 ונסתיים נגמרד, כבר כי דאמא, ביסוד כלל לבוש
 בלי נקב) (דרך ומתרחב, יוצא האור ואז כנ״ל,
 הגוף כלי מתרחב ואז וכיסד, מסך עיכוב

הספירות, משאר יותר רחב ונעשה ת״ת, הנקרא

וביה, מיניה שינוי יש ימיני, בקו גם אמנם
 אמצע כי והוא וביה, מיניד, שמאלי בקו וכן
 הזרועות, בחי׳ הם הגבורה, או החסד, שהוא קו

 שהם הקוין, הקצוות מן דקים יותר והם
 מן יותר עבים שהם וד,ברכיים, השוקיים
 למטד, כי הנ״ל, ע״ד הוא, והסבה הזרועווב
 מתרחב לכן מתגלים, הדעת אור שהם החסדים

כמו ובהתרחבות בגלוי כ״כ אינו אבל הכלי,

 הדעת, אורות הגלוי עיקר ששם עצמו, בגוף
התרחבותם, ומקום

 מתגלין אז ולמסד״ דז״א מהחזה והנה
 מלובש שהיה האמצעי, הדעת מוח של אורות

 וד,'ג. ה״ח בחי׳ וד,ם כנ״ל, דאמא יסוד תוך
 בה׳, הה׳ דז״א, נ״ה בחג״ת מתחלקחין וה״ח

 יצחק, וז״ם ז״א. של ביסוד נכללין כולו והה״ג
 הם יצחק, הנקרא הד,״ג כי ח״י, ק״ץ, אותיות:

 הגוף, וקץ סיום שהוא ח״י, הנקרא כ) ביסוד,
 ביסוד המלובש אבא, דסצד הדעת אורות אמנם

 ואמנם האמצעי, קו דרך הוא גם מתפשט דאבא,
 יותר מתפשט הוא ארוך, דדכורא יסוד להיות
 יורד והוא אמא, יסוד סיום ממקום י*מטה

 נתבאר הנ״ה, ואמנם דז״א, היסוד עד ונמשך
 ב״ם רק בו אין והיסוד ג״פ, בו יש מהם שכ״א
 ואע״ם שבו, העטרה וראש היסוד והם בלבד,

 אלא ב״פ, רק אינם שלישים, לג׳ שמתחלק
לג״ש. שמתחלקין

היניקה, בזמן תחלה כי ל) מ״ש תבין ובזה
 ת״ת רק שלו, האמצעי בקו בז״א היו לא

 אחר דז״א, המוחין הגדילו וכאשר בלבד, ויסוד
 גם ונעשה הב׳, מאלו נתהווה אז ב׳, עיבור
 דז״א האמצעי בקו והיה דז״א, הדעת בחי׳
 מתחלה הנה כי האופן, בזה והיה דת״י. ג״ס
 תחלקהו מהם אחד וכל לבד, ויסוד ת״ת בו היה

 בחי׳ ונעשו הוגדלו וכאשר ר׳ש, ונמצא לג״ש,
 לג׳ נחלקו הו״ש כי זה: באופן היה הדעת,
 וב״ש הדעת, ממנו נעשה דת״ת, ב״ש חלקים,

 שליש דת״ת תחתון שליש שהם האמצעים,
 וב״ש דז״א. ת״ת מהם נעשה דיסוד, עליון

היסוד, בחי׳ מהם נעשה דיסוד, תחתונים
ושמאל. ימין קוין, ב׳ בחי׳ הוגדלו וכעד״ז

 קו, בכל ב״ם רק קן, בכל היה לא תחלה כי
 בכל ספירות שלשה ונעשו הוגדלו כן ואחר

 חסד כי ביניהם, הפרש שיש אלא מהם, קו
 שמאל, שבקו והוד וגבורה ימין, שבקו ונצח

 נפרדין ג״פ שהם ממש, ג״ש בה יש מדה כל
בזוהר וכנזכר מהם. ספירה בכל מזה, זה

ת הו ת ומראה הג מו ?ו מ
 וז׳ א׳ פרק דצים מוחק בשער ל) ס״ח. המוחץ הארת שער עיין כ)

ד׳. פרק הנסירה ושער ו׳ פרק הצלם דרושי
ושער
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מ דרנ״א, ויחי פרשה »  זעכללין שבטים, י״ב ב
 היסוד, אבל דגלים. ד׳ וכנגד אלו, ספירות בד׳

 לבד. ב״ם רק אינו חלקים, לג׳ שנחלק אע״ם
 היסוד, של הפלית השליש כאשר כי ונמצא.

 איו כנ״ל, ההג^ד, בעת ת״ו^ ממנו נעשה מ)
 ולסבה בפ״ע, שלם פרק בחי׳ ההוא השליש

 נקרא עדיין 4ת״ו ממנו שנעשד, אע״ם זו•
 עם התקשרות לו דש נפרד, לא כי יסוד,

 דגוף 1̂רכ״ פנחס פרשו! מ״ש וז״ס היסוד.
חד. חשבינן וברית

ת לבאר לענין, ונחזור אבא, של היסוד «
 תעה שבו. ועטרד, יסוד, ב״ם: בו יש הנה כי

 היסוד ולכן העטרד- מן יותר ארוך היסוד
 היסוד, שורש הוא א׳, חלקים: לב׳ נחלק עצמו

 שר!ם הירכיים ראשי ב׳ בין ומונח המושרש
 שהם שלשתן, יחד מחוברים שם אשר נ״ה,

 חלק ומבחי׳ שלשתן, יחד ומקושרים הנה״י,
 הוא כי אבא, דמצד ח״א דעת נעשה זה, יסוד

 נ״ה שהם ירכת שברישי חו״ב עם מחובר
 העלית זה חלק התפשטות ושיעור אבא. של
שו הוא הנה אבא, יסוד של  שליש סיום עד נמ

 ממש תעא החזה, עד שהוא דז״א, דת״ת עלית
 של ועטרד, היסוד סיום התפשטות כשיעור

 הוא אבא, יסוד של תחתון וחלק כנ״ל. אסא
 שהם הירכיים מן התפרדו אחר היסוד, בחי׳
 מן התפשטותו, ושיעור בפ״ע. ונבדל נ׳׳דא

 דז״א. הגוף שד.וא Jד.ת״ו סיום עד דז״א, החזה
 נבדל ולמטה, החזה שמן כמו כי תבין, ובזה

 P הז״א. בתוך דאבא, נ״ה מן היסוד, תפרד
 ‘ זרועותיו ב׳ היו החזה, עד עצמו, הז״א

 קד נפרדין ולמטד״ ומהחזה גופו. עם מתדבקין
 קו שהוא הגוף, p ושמאל ימין הזרועות
זה. והבן האמצעי,
 מתלבשת היא אבא, יסוד של העטרה והגה

ם זו עטרה ושיעור ז״א. יסוד תיד ^ו  (נ׳׳א ב
 נמצא, והרי ח״א. כולו היסוד כל כשיעור)

 בין שינד אין דאדא, נ״ה הקוץ ב׳ בבחי׳ כי
 נ״ה בסיום מסתיימין כולם כי לאמא, אבא
אודותיהן כי וגם בשוה. ממש עצמו. הז״א

שינד אבל אדא. של בכלים מכוסץ  בקו הוא ה
 אורך בכל מתפשט דאבא היסוד כי אמצעי,

א. (היסוד) סיום עד דד׳א, אמצעי קו  אבל דד
 גם לכן דז״א. בחזה מסתיים דאמא, היסוד

 שינד, בהם יש הדעת, שהוא הפנימים באורות
 החזה p מתגלים אמא, דמצד הדעת אורות כי

 מכוסים אבא, דמצד דעת ואורות ולם^,. דז״א
p n,לעולם. מתגלים ואינן ד

מ״ק ד פרק

ענינו. .P דז״א אדם של הלב ענין נ)
שהוא ונידע מבין. לב כי נודע הלא כי דע,
 ובמ״א הת״ת. שהוא מציגו, ובמ״א בינה. סוד

 תהלת אמנם א׳. והכל במלכות, שהוא מציגו,
 ראשים האברים שכל נודע, הלא כי ענינו,

 לא הלב, אך כנודע. הי״ס בסוד הם וחשובים.
ד שום לו מצינו  כי כנודע ספירה, בשום כינ
ג׳ הם והגוף והזרועות ג״ר, הם הראש

J הם והיסוד והרגלים אמצעיות, in ואמנם
תלוי. האדם חיות בו שהלב מציגו

 מתלבשים דאבא, הנה״י הנה כי וד.ענין,
 ז״א. תיד מתלבשים וכולם אמא, נד,״י תור

 האורות כל שם עד החזד» מקום עד םpוא
 ואמנם כנודע. מתגלין בחזד, ושם הם. סתומים
 אלו שיוצאים הראשונד״ והארד, ההסגעד.
 אשר דאמא, דpהי מתון בפרוצה בכח האורות

 ועתר. ודחוקים ונוגשים צרים שם היו תחלה
 באור מאירין ראשונות בהפגעה כשיוצאים

 שם עושין בצאתן, תיכף שם מאד, וגדול נ%ץ
 דאדא האורות נרשמים ושם מאד, גדול רושם
תב מאד, וחזק נפלא אור כאחד, כולם ק  אל ו

 שהוא ודאי אך במחזץ, שהניחו האור מעלת
 לב' נקרא הארר» וזאת במעלה, ממנו קטן יותר

 האד^ עיקר הוא 4האדנ המוח לכן האד^
כנודע. לו, שני והלב

ח כי נמצא, ב  במקום האורות אותן קי
w בחזד» שהוא הראשונה. יציאתן w הקיבוץ 

בו ואין ^1הל בחי׳ נעשה ש» המתרשם

מקומות ומראח חגהות
JPW אבו*מ מאמי למ0ח וכמראות שדט אות p פנחס זד,ר עי׳ נ) פ*ג. ר.ניימ שבידת שעי מ) U
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 מאד, רוחני דבר רק אינו כי ועצמות, איברים
 בשם קריאתו אמנם הלב. וז״ס המוחין, כמו
 שם, המתקבצין האורות חשבון כפי הוא, זה

אורווב ל״ב שהם דאדא, האורות והם
או״א, של מוחין ח׳ שהם לומר, ונלע״ד

 שקבלתי מה אך אותיות. ל״ב שהם הויות, ח׳
 הב׳ מן הם האורות עיקר הלא כי הוא, בזה

 ואינם הצדדין, בב׳ הם נ״ה כי לבד, יסודות
 אך סתומים, לעולם הם כי וגם הלב, במקום

 נודע, והנה וד,מאירין. המתגלין הם יסודות הב׳
 שלהם והאחורים החיצוניות הוא שמאיר מה כי
 לחוץ, מאיר ואינו בפנים, היא הפנימיים כי

 גופא כלפי מבחוץ העומדים האחוריים אלא
 של האחוריים והנה פשוט. והוא כנודע, דז״א,
 קס״ו. הם אמא, של והאחוריים קפ״ד. הם אבא,
 באותיות אותיות, ל״ב יש אחוריים, בב' והנה

 ודייו״י. ודיי״ו, וד״י, ר׳ד, כזה: לבדם, המילוי
 לב. סוד וזהו ודיאו״י, ודיא״ו ת־״י ו״ד הב׳,
 רק ס״ג של אותיות וי״ו ע״ב של אותיות (י״ו

דאחוריים). אותיות

מ״ת ה פרק

 ועתה בעצמו. הז״א ענין נתבאר והנה ם)
 שהם: האחרים, פרצופים ג' כללות, דרך נבאר
 ולאה. ויעקב, ישראל. הנקרא דז״א, נוקבא רחל

 באופן ממנו, ויוצאיי בו, נאחזין אלו ג׳ כי
 שנתפשטו המוחין מצד כי דע, נבאר: אשר זה

 יוצאין עכי׳ז לעצמו, לו שצריכין אע״פ בז״א,
 המוחין במקום למעלה כי לחוץ, הארות מהם

 ההם, האודות ריבוי בחי׳ כל שם אשר עצמו,
 הז׳׳א, אחורי דרך לחוץ האורות האירו אז

 מן למעלה, ז״א, באחורי לאה פרצוף ייוצאה
דז״א. החזה ועד ע) הראש

 אמא, דמצד המוחין הארת מבחי׳ ויוצאה
 לבד, א׳ מסך רק לה שאין כמוה, נקבה שהיא

 לאה ההוא, המסך ולסיבת ולצאת, לבקוע
של הפנים דרך אבל בע״ה. כמ״ש דינין כילה

 כי פרצוף, שום בחינת שם יוצאת אין ז״א,
 פנים. ומצד דאבא, מוחין מצד יוצאין הזכרים

ז״א. ומאחור דאמא, ממוחין יוצאין והנקבות
 בהיותן אבא, דמצד שהמוחין פ) ולהיות

 בב׳ מכוסים הם דז׳׳א, החזה עד מתפשטין
 כח, בהם אין לכן דאו״א. נה״י כיסוי כסוים:
 לחח ולהאיר המסכים, שני ולעבור לבקוע

 אם כי ולמעלה, מהחזה דז״א, הפנים דרך
ולמטה. מהחזה

 יוצא יעקב פרצוף היה אם כי ט״א, ועוד
 מתכסים, ז״א פני היו למעלה, דז״א פניו נגד
 חיים, מלך פני באור וכתיב מאיר, היה ולא
 הדינין מתמתקים פנים, (פניו) האורות ע״י כי

 מהחזה ואמנם החיצונים. כח ומתבטל כנודע,
 ולמטה, משם המוחין מתפשטין כאשר ולמטה,

 א׳ כסוי רק להם אין אבא שמצד המוחין אז
 בחזה, דאמא היסוד כלי כסוי נגמר שכבר לבד,
 אל מחוץ ולהאיר לבקוע יכולת להם יש לכן

 מהארת שהוא יעקב, פרצוף ולהוציא הז״א,
 ז״א, פגי מכנגד ולמטה, מהחזה דאבא מוחין

מסך. שום בלי לגמרי המגולים החסדים ומבחי׳
 נוקבא רחל יצאה אמא, צד של ומהדעת

 גמורה, הארה העיקרית, הבית עקרת דז״א,
 סיום עד דז״א, אחור מצד ולמטה מהחזה
 דרך העוברת בלאה משא״כ ממש. דז״א רגליו
 וכולה בעלמא, הארה רק שאינה כנ״ל, מסך

דינין.
 מן למעלה היא לאה כי העולה, הכלל

 דאמא. מוחין מן ויוצאת באחוריו, דז״א החזה
 ולמטה מהחזה לאה, תחת דז״א, נוקבא ורחל

 ממוחיו יוצאת) היא (וגם כן. גם באחוריו
 ולמטה מהחזה יוצא דלאה, בעלה ויעקב דאמא.

דאבא. מוח מן ויוצא דז״א, פנים דרך
 פנים דרך יוצא הזכר למה מתבאר, והנה

 אבא, מצד זה כי אחור, דרך והנקבה דז״א,
 הנקבה, בערך הזכר ולעולם אמא, מצד ואלו
 צרתני. וקדם אחור בסוד אחור, והיא פנים, הוא

עכ״ז, אב״א, התיקון קודם אדא בהיות והנה

ת הו מקדמות ומראה הג
רנ׳׳ו. תשובד, לענינים התשובות בלות ס״ו חיק רל״ט. דף ההקדמות שער ספר עיין ס)
פ׳׳א. המוחין הארת שער עיין ם) ע׳ס ובתלמוד פ׳׳ד דצלם מוחין שער עי׳ ע)



ער ל״א *w ז״א היפל מ׳ היעל מי « מ  ח׳ ר«ן0 זריו פ
חיז הארת פוער ל׳׳פ אער קיזאי פר? חני

א היה הי׳ אנ דו פניס. בנ  שהיא הנקבר• בי
 פנים לצד יוצאת דאבא• אורות ולכן אחוריו•

אחור. לצד דאמא
 ודונקבות אי• הזכר למה הטצם, נתבאר גם

 לו אין דאבא, מוחין p יוצא הזכר כי ב׳.
 דאמא, חיןpה אבל ולמסד- מהחזה רק גילד
 יצאו לכן א׳, כסוי אלא לדום >דן למעלה שאף
ת: ב׳ %ים למטד- ואי למעלד.״ א׳ נקבו

 נגד כ) (הוא יעקב אחורי כי דע• גם
 ואחור דז״א. ןזחור כנגד לאד- ופני דז״א. פנים

ת ולמטה דד׳א. אחוד נגד דרחל, א תב  נ
טעמיד.ם.

 צ) לעיל שאמרנו עצמו ז״א ענין ונבאר
 הז״א כי ודוענין, ק) וישורון. ישראל שנקרא

 בלבד, רגליו ועד מראשו שלם, א׳ פרצוף הוא
 החזה. ועד הראש מן שהוא העליון חציו אמנם
 מהחזה שהוא תחתון וחצי ישראל. נקרא

 הנד• אלו, שמות וטעם ישורמ. נקרא ולמטה,
א: ישראל, כי התיקונים מ״ש נודע  שי״ר הו
 הנקבר• כי פי׳ %מינא. אל משפזד^א• שיר א״ל.
 דינץ, בחי׳ היא הנקבה) כח כי (נ״א לאד-
 רח^ם, והז״א באחור. משמאל וד.יא שיר, נקרא
בפנים. בימינא. וד,וא א״ל, נקרא

מוחין: כחי׳ ב׳ בו שיש לפי כן, נקרא גם
 אנא, מצד וא׳ שי״ר. נקרא אמא, מצד• א׳,

חן: נקרא ולמטה, מהחזה אבל א״ל. נקרא שו  י
 מג׳, פחותה שורה אין כמאחז״ל שורה, מלשת

 מצד יעקב והם: וגר. אנשים על ילוור שנאמר
 הרי באמצזג וז״א האחור. מצד ורחל הפנים.
 ולמטד- מד.חזד. אלא זד• ואין ג׳. של שורה
שוחן. נקרא זו בחי׳ ולכן  אשר ישראל וז״ננ י

 בו ז״א, הוא אשר ישראל כי אתפאר. בך
 יוצאין וענפים פארווג כמה ויסתעפו יתפארו

 ודור ויעקב, ורחל, לאד- פרצוף שולוא: ממנו,
 ומלת בע״ה. כמ״ש dהמטוו וענין המדבר.

 מארד• מסעף ולשץ פאחו^ לשת הוא אתפאר:
■י ' ' ענפים. ר״ל במערצה,

עשר הששה השער

פרקים. ט׳ ובו זרץ rחpה הארת שער

 ורחל ישראל ענת שנתבאר, אחר ר)
 הארות וגם עניינם, עוד נבאר ולאד!, ויעקב
 בחי׳ והם לחוץ. מז״א שיוצאות אחרות רבות

 ודוד משה. ומטה האלהי^ מטה המ%ת: ב׳
עניו ועשו. יעקב וענת עניינם. מה ה%בר,  ו

בר. בדור שנתערבו רב, הערב ^  ג׳ וענת ה
 המרגלים. וענין כבוד. וענני ומן. באר. מתנות:
 י מרשה הנזכר נקודות ג׳ וענין וכלב. דהושע

הארץ. וג״ע וחורבד- ישוב, שהם: בזוד,ר, תצוה
4וםלז ופעור. יוסף. בן אפרים וענין

מ״ת א פרק

תבאי כבר וד,נד. ש)  מיני ב׳ ענין לד, נ
 אמא, pו אבא, p ז״א, אל שיש מוחין

 דאבא. נה״י ותיד דאמא, נה״י תיד מתלבשת
 ונה״י דאמא. נח״י תון• מלובשת דאבא, ונה״י

 כי אצלינו, נתבאר גם עצמו. ד׳א תוך דאמא,
 ש^ עד לכן דז״א. בחזד• נשלם דאמא, יטוד
 דאמא. הנה״י תוד מכוסים דאבא, מוחין היו

 זו ולסבד. אבא, יסוד מתגלה ולמטה, ומשם
ח שם יצאו  מיסוד כי פרצופיה ב׳ 4לז״ז ח
ל אמא,  החזה מן שנתגלו המגולין, מאוחתיה ד׳

 זד- מקום שיעור מאחוריו. רחל יצאה ולמטר-
 מקום כשיעור ג״כ יעקב, פרצוף יצא ומלפניו,

 שנתגלה אבא, של היסוד p שד,וא אלא זד-
 סי שיעוד עד ומסתיים ולמסד- החזה p עתד.
בשוז^ שוה דז״א, יסוד

 כי והוא, ביניוזם, א׳ שינד יש ואמנם
 בכותל ממש, אב״א ז״א עם דבוקה היא רחל

 להפרידן נסירה שצריד עד .ן,Tשנ בת א׳
 שעומד אע״פ יעקב,. אבל פב״פ. ולהחזיח

 ממש, pע דבוק אינו ולמסד- מחציו ז׳׳א, בפני
בע״ר- pלק כמ״ש בינת®*, אדר“מש

 א׳. פרק צ)
פ*זנ הסוצופיסשעד עיין ק)

סקימומ ומראה הגהות
 ?־״ח דף הפסוקים שעד גספד עיין ד)

וג׳. ס״א זויץ טדצופי שעד «ית ש)



א׳ פד?; המוחין הארת שער ל״ב שער ז״א ה׳קיח

 היא שרחל לפי הוא, בקיצור הדבר וטעם
 אסקפלריא היא והנה דז״א, עיקרית ניקבא
 ואינה כנודע, כלום מגרמה (נהורא) בה דלית

 שמתחלה ולולי בעלה, ז״א ע״י אלא נתקנה
 בתכלית מבשרו, ובשר מעצמיו, עצם היתה

 לתקנה, אח״כ חושש היה לא וקישור, הדיבוק
 הוצרך לא ביעקב אבל הצורך. כל לה וייהאיר

טעמא. האי ביה שייך דלא זה, ענין
 עיקר אבא הנה כי זה, ענין ביאור ושורש

 פסוק על אצלינו כמ״ש ליעקב, הוא הארתו
 אשר דאבא, היסוד כי ביעקב, עדות ויקם

 עדות, הנקרא אנפץ זעיר של הדעת בתוכו
 שמאיר מה ואמנם וע״ש. ליעקב, הוא הנה

 אין ולכן בעלמא, העברה דרך הוא בז״א,
 ומחיצה בכותל ז״א עם להדבק צריך יעקב
 וז״ס ברחוק, אלא שניהם, בין בלבד אחד

 בהרבה בזוהר וביארו לי. נראה ה׳ מרחוק
 פרשה כמ״ש חכמר״ הוא מרחוק כי מקומות,

 ותתצב פסוק על שמות, ובפרשה בהעלתך,
 הם אבא, אורות כל כי ת) מרחוק, אחותו
מקרוב. ולא מרחוק

ביחד, ורחל לז״א הם אמא, האורות אמנם
 לנוקבא, וגבורות לז״א, ניתנין החסדים ני

 זו״ן גם לכן אמא, ביסוד דבוקים יחד ושניהם
 על ובפרט יחד. דבוקים הארתם, שמקבלין

 אב״א, דבוקים היותם בעת כי במ״א, מ״ש
 כותל להם נעשה לבדם, דאמא הגבורות מן

 כותל, של בעוביו לז״א חציו לשניהם, אחד
 בחי׳ כולם הם כי לנוקבא, הכותל עובי וחצי

 להחזירם הנסירה בעת אבל לבדם, גבורות
 וביארו תחתינה, בשר ויסגור כתיב, פב״פ,

 וחסד. רחמי שקיע ובאתרהא דקמ״ב, נאדרא
 כותל החסדים, מן שלו הכותל נעשה פירוש,

 מן לעצמה, שלם כותל לה וגם לעצמו. שלם
 הגבורות, של שלו הכותל חצי שגם ד,גבורות.

 בסוד כנזכר א) אליר,. וניתנו ונפלו, ננסרו,
 ר׳ה, של אבות ברכת ובביאור ובמ״א, השופר,

ע״ש.

שאר בענין כוונתינו, אל נבא ובזה
 להיות הנה כי כנ״ל, הז״א מן היוצאין האורות

 מן ברחוק הוא יעקב, את המוציא דאבא יסוד
 בחי׳ היותן עם יחד, מתדבקים ואינם ז״א,
 ורחוקים יעקב, של אחוריו נגד דז״א פנים

 שניהם, שבאמצע היא, מוכרח א״כ מזה, זה
 הארד. שם יאירו שביניד.ם, וחלל אויר באותו

 עיקר ביעקב גם יאירו כך ואחר שהוא, כל
מז״א, בצאתד, הארה כי האמיתית, הארה

 בסמוך שם מאירה בצאתה, שתכף הוא מוכרח
 תתרחק אח״כ אם ואפילו הז״א, אל ממש

 אותה תתבטל זה מפני לא ביעקב, ותאיר
 בחינת שיש הוא מוכרח כן אם ראשונה, הארה
 אחורי אל ז״א פני בין מפסקת א׳ הארה
יעקב.

 לעיל ב) מ״ש אל אחר, טעם תבין ובזה
 נשים: ב׳ יוצאות אמא מהאורות למד, טעם,
 אינו אבא, ומאורות ז״א. באחורי ורחל, לאה,
 ז״א. בפני לבדו, יעקב של א׳ פרצוף רק יוצא
 באמת הנה כי ועיקרי, אמיתי והוא ט״א, וזהו
 ב׳ לחוץ מוציאין אבא, של אורות שגם הוא,

 מוציאין אמא, שאורות כמו פנים, דרך פרצופים,
 יצאו באחור, ששם אלא דז״א, אחור דרך ב׳
 אבל מהחזד,. למטה וא׳ החזה, עד למעלה א׳

 הוא והטעם מהחזה. למטה יצאו שניהם כאן,
 מכוסים ז״א פני שיד,יד, ראוי אין כי כנ״ל,
 חיים, מלך פני באור דכתיב מאירין, בלתי
מהחזה. למטה יצאו שניהם לכן וע״ש,

 אורות להיות כי הנ״ל, אחר לטעם וגם
 לא כסוים, בב׳ סתומים ולמעלה, מהחזה אבא

 למטה אלא כלל, אורות בחי׳ שום שם הוציאו
 רק להם ואיו דאמא, יסוד שנפסק מהחזה,

 ואע״פ עצמו. דאבא יסוד שהוא לבד, א׳ כסך
 כח בו ו2י עכ״ז א׳, מסך עדיין כאן שיש

 שגם לפי ביחד, פרצופים ב׳ כאן להוציא
 מסך שום בלי כאן המגולין דאימא אורות

 כח בד,ם ונתנו דאבא, האורות את סייעו כלל,
אבל למטה. כאן יחד פרצופים ב׳ להוציא

ת הו מות ומראה הג מאי
פיא. השופר דרושי שער הכוונות בשער א) ובסלם פ״ר, פ״ד אות הזהר הכדמת עיין ת)

פיר- זוין פרצופי שער ב) שם.



ל ה׳ חיגל מ ר ז״א ו ע ארוו «ער ל׳זג • M>V*P פרק וימוחיו ו

iw הורות tn למעלה בהיותן p ^פ החזר *  מ
 לא לבד, א׳ מסד רק להמ היה לא שם שגם
 רק למעלר» שם פרצופים ב׳ להוציא יכלה
 אחרים אורות שם שאין לפי והסעם, לבד. לאה

 למטה שיש כמו בהם, שיאית לגמרי מגולים
תת  כה המוסי^ם לגמרי, המגולים דאמא או

 א׳ במקום פרצופים ב׳ להוציא אבא, באורות
1̂למט

 בין שמפסקת שאמרנו, הארה זאת והנה
ת אל ז״א פני ב, אחו ק  אשת לאה בחי׳ הוא ת

 זעיר באחור אחת לאה שיש כמו כי יעקב.
 יעקב, באחות אחרת לאה יש כד אנפץ,
 שיצאו המדבר דור כל יצאו זו לאה ומבחי׳

 לאה בץ בדבתנו, נחליף ושלא ממצתם.
 השניה זו ללאה נכנה זהלאה מכאן לכן ללאה,

עקס שבזדזור  ובכ״מ הנ״ל. לסבה המדבר, דור י
 הב׳. זו לאה ענץ הוא המדבר, דור שנזכיר

 טעמינא קצת שם ובארנו לעיל, זכרנו וכבר
ד אמנם ע״ש.  הם אחותה הזד» המדבר ח

 כי יעקב, אחורי נגד ופניה הז׳׳א, פני נגד
ת כלפי פניה לאה כי כמש״ל  כן ז״א, אחו

קג אחורי כלפי פניה המדבר, דור ע י
המדבר, דור של פרצוף יציאת ענין ואמנם

 כוונת ענץ בארנו שאנו אלא מקומו, כאן אין
 ש״י, ותפלה שלהם. והקשר יעקב, של הגרלין
 ע״ש שלד» וקשר ישראל, אשת רחל שהיא

 בתכלית הענין ג) אד באורד• נתבאר שם כי
ת הנה כי זד״ הוא הקיצור שא אחו  דז״א, ת

א חד יש מ ר ונמשד דשערי, ק  האחור, די
ת ההזה. עד ומסתיים  כנ״ל, האחור p כנג

 באחוריו עצמו דד׳א בגופא מכה הוא ושם
 בכה בתוכו, זו הארה ונכנס הצדדין, מב׳

 דרד דז״א מגופא מוצאת ובוקעת ההכאה,
שא באחות מכה ומשם שלו, פנים  תעקב, ת

 בחינת נעשץ ושם ופניו, מצחו עד ונמשכת
 גדולה, ההכאה ומכח ג1יעק של ש״ר תפילין

 ש״ר תפלה קשר ומוציא לאחותו, האור חזר
 המדבר, דור בחי׳ נקרא והוא הנ״ל, יעקב של
של ש״ר תפילין קשר דp היא לאה כן כי

 לאהוד, האור חוזר עוד •p ואחר דז״זס תפילץ
«ו ויוצא דז״א, גופא תוד ונכנסת  דרר מ
 רהל של הפנים מצח עד יוצא ושם האהוד,
 ש״ר תפילין בחי׳ שם ונעשה A״>n נוקבא

 כי זה, והבן דתא. ש״י תפלה הנקרא רחל,
 נקרא ז״א ובעיד תש״ר. נקרא רחל בעיד
תע ניתנת היא כי תש׳׳י,  כנזכר שמאלי, בז

ש״י. תפילץ כוונת בביאור אצלעו
 לאה היא הזאי^ ה%בר דור כי נמצא,

 כבר כי תם, איש מעקב בסוד יעקב. אשת
^ תם, נקראת לאה כי «זר, במקום בארנו  ל
 ולוקחוו דז״א, ש״ר תפלה קשר בחי׳ שהיא
 הוד בנצח שיש אהי״ד» מד׳ אלפין, ד׳ הארה

r מלובשים בהם אשר דאמא, יסוד n p דז״א 
 וד׳ שבד, חץp לעשות כנ״ל, אמא מצד

 ומדת על כנזכר j«״׳\ גימטתא הם אלפין,
 עצמם אלפין הד׳ תסיר וכאשר היא. מה ימי

 כמנין בה ישארו בז״א, ששרשם הפשוטים,
ת״{^

 כאן, נאמר לכן ביעקב, כאן הענץ כן
הר כנזכר דת״ם, בעלה ת̂ב איש מעקב  מו

Jוpמקו ובכמה קס״ג, לד שלח
^בר. דור הנקרא הזה פרצוף כי נמצא, ה

 בחי׳ וכמה כמה אחר עד תיקונו, נגמר אינו
 יצא כאשר בתחלה, הוא הא׳, הארה הארות:

ח הפנים דח־ דאבא יסוד הארת ח  4לז״ז מ
מrל שיאיר קודם ואז יעקב. את להוציא  ק

 כנ״ל, המדבר דור הנקרא הזד, במקום האיר
 ז״א, אל סמוד מאיר משם ביוצאו תכף כי

מ. ביעקב ומאיר יותר, מתרחק ואודב צ  ע
מrל היתה זו, הארה עיקר ואמנם  זה כו ק
ח. להוציאו האור, כוונת ח  העברה שריד אלא ל

כנ״ל. המדבר דוד במקום האיר בעלמא,
 באחורי דשערי, קוצא הכאת בעת ואח״^

 להוציא כדי ז״א, באחור החזה נגד גופא
ץ  קודס זו הארה גם כנ״ל, יעקב ש״ר תמל

ב, אל rשתג ק  הנקרא המקו» בזה פוגע ת
רו בעלמא, הארה זה וגם בר,pה דור ד  ו

תו וכבר ליעקמ עיקרה כי העברר, א ב

מקוטות ומרווח הגהות
רף חחפילין דרושי חסיד עולת בספר עיין ג)



׳M פרה המוחיז הארת שער ד״ב שעי ז״א היעד ה׳ היכל<ןכ

 הכאת כשעוברת כי יעקב׳ של תפלה כוונת
 עצמו, ח״א גופא תוך דז״א, דשערי קוצא

 הפגימים האורות מן עמו ולוקח שואב הוא
 מנה״י גם דאבא, יסוד הוד מנצח והם דז״א,

 המלובשים שלהם, אמצעים פרקין מן דאמא,
 אל לחוץ זו הארה מוציאין ואז דז״א, בחג״ת
 נה״י אורות קצת יש ביעקב כי נמצא יעקב.
היטב. זה וזכור ראמא׳

 כנ״ל, האורות של ההכאה כשאותה ו'אמנם
 לוקחת אז כנ״ל, דרחל רישא עד לאחור חוזרין
 עמו ומוליך דיעקב, המוחין מן ג״כ הארה
 (ואינה באחוריו, המדבר דור אל ממשית הארה

 ואז דשערי) קוצא הכאה אחר עד נגמרת
 כתוב ואז תפילין, של קשר ונעשין נגמרים

 דור שאין באופן כנ״ל. תם איש ויעקב עליה,
 דשערי קוצא הכאת אחר עד נגמרת, המדבר

 אל קרובה יותר היא איך תתמר״ ואל דז״א.
 עומדת היא הנה כי ז״א. מן מרוחק ויעקב ז״א,
 הארותיד, ולוקח אליו, טפלה יעקב באחור שם

 החוזר, אור בסוד יעקב, של אחוריו מצד
 כנ״ל, תפילין של קשר בסוד אותה ועושה

גירעון. אלא מעלה זו ואין
 בני הם כי המדבר, דור ענין יובן ובזה

 ז״א, אל קרובים הם כי רואין, ואנו יעקב,
 הוא ודאי כי הענין, אבל אביהם. מיעקב יותר
 הם אמנם המדבר, כדור גדול דור היו שלא

 יושבים הם כי הנ״ל, לסבד, אליו טפלים
 כי ועוד, כנ״ל. ערפו מדרך ויונקים באחוריו,

 ירש תחלה אביהם, יעקב הנה זה׳ טעם מלבד
 מעשיו ע״י כך ואחר ההוא, החיצון שלו מקום

 מרכבד, שנעשה עד מדרגה, אחר מדרגה נתעלה
 לא ז״ם אשר עצמו. הז״א אל ולפנים, לפני
 ןxוד ישראל, אם כי שמך עוד יאמר יעקב

זה.
המדבר, דור אנשי נשמת כל כי ודע,

 דור הנקרא הנוקבא, מזו באים היו כולם
 יעקב. אשת והיא כנ״ל, שמם על המדבר
 בענין אצלינו, נתבאר כבר כי הוא, הזה והענין

אשת רחל שהיא דז״א, בנדקבא שיש בחי׳

 לא אדה^, שחטא אחר כי ואמרנו ישראל׳
 שלמה. של בהמ״ק בנין עד פב״פ, עוד חזרו
 בודאי והנה אב״א. היו המדבר, דור בזמן אבל
 דור בזמן אפילו נפסק לא עליון שזווג היא,

 שזר׳ן ודאי כי דע, הוא הענין אמנם המדבר,
 זווג, בהם היה ולא כמדבר, בהיותן אב״א היו

 שהיה הזווג אמנם תרומה. פרשה בזוהר כנזכר
 יעקב בחי׳ היה המדבר, תר בזמן אז נעשה

 הנשמות וכל כנ״ל, המדבר דור הנקרא ונוקבא,
 זה, מזווג נמשכות היו כולם, המדבר דור של

שמם. על נקרא ולכן
 הדור כי בהעלותך, בזוהר מ״ש תבין ומזה

 מאות שש כמ״ש במשה, נכללין כולם רהוא
 לפי והטעם, בקרבו. אנכי אשר העם רגלי אלף

 ז״א, שבתוך אבא, יסוד מהארת יוצאין שכולן
 אצלינו, כמבואר משה, בחי׳ נקרא הוא אשר

 ונוקבא שיעקב ולהיות אבא. מיסוד הוא שמשה
 לכן אבא, יסוד מהארת נעשו שניהם הנ״ל

 נכללין כולם ההוא, מזווג הבאות הנשמות
כולם. תוצאות ממנו כי במשה,

 עשה אשר כל פסוק על שארז״ל, וזה
 כנגד משה שקול עמו, ולישראל למשה אלהים

 גם שלו. ניצוצין כולם כי ד) ישראל, כל
 ובמלכים הימים בדברי הד,וא הדור שנקרא ז״ם

 מהדעת שיצאו לפי דעה, דור שפירש דרדע,
 בחי׳ שהוא דאבא, היסוד שבתוך הז״א, של

עליון, דעת נקרא והוא ע״ה, משה
 אנשי כל כי אמת, הזוהר בספר והנה

 יובלא והנה דיובלא, מסטרא הם המדבר, דור
 כי תבין, תדקדק ואם אבא. ולא אמא, היא

 מיובלא אמר לא כי למבין, נכוחים הזוהר דברי
 דיובל. מהצדדים ר״ל דיובלא, ה) מסטרא אלא

 אלא ייבל, נקרא עצמה בינה אין הנה כי
 שרשיו, ישיח יובל על וז״ם לבד. שלה היסוד
 יובל. ושמו דאמא, יסוד העליון הנהר שהוא
 מבפנים ומוקף בתוכו, מלובש אבא יסוד והנה
 הוא, עניינו גם אמא. ביסוד הנתון צדדיו, מכל

 שם דז״א, בחזה דאמא יסוד שנפסק אחר כי
דאבא. יסוד ומתגלה יוצא התחתון, בקצתו

ת הו ת ומראה הג מו מקי
ס׳ו. הזווגים שער עיין ד.) יתרו. סרשת בתחילת רש׳׳י ד)
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א דאבא. מיסוד ר״ל דיובל^ מסטרא וז״ש מ  הי
^ של התההון מקפה joMt יסור שהוא שנל

 סי על אף כי והוא. אחר ביאור עוד
 שבעת הוא בהכרה אבא, מיסוד שהם שאמרנו,
 מתערבין אבא, יסוד מתיר אלו אורות סיוצאין

 המגולץ, דאמא החסדים של האורות עם הם
אין ואז כנודע, דאבא יסוד סביבות העומדין מ  י

 דור בכלל הם וגם באלו, אלו מעורבין לחוץ
 מפד רק אמא, בחי׳ סכל אינם אבל המדבר.

 כשנבקע הנה כי פנים. בחי׳ שהוא לבד, א׳
ד יופא הוא ביעקב, להאיר אבא יסוד  הפנים די
 שהם אותן דאמא, בחסדים פוגע ואז ז״א, של

 נפופיו קפת מתערבין ושם לבד, הפנים בפד
 מיסוד היופאין האורות עם ההם, החסדים של

ח ביחד ויופאין אבא, ח  וז״ס ביעקב. להאיר ל
 אהד פד יש בהם גם כי דיובלא, מסטרא שהם

 כנ״ל הפנים פד והוא סיובלא, חדא וסטרא
מ. ועיין ק ל

 החסדים הנה כי והוא, אחר ביאור גם
 יסוד את ומקיפין סובבין הם דאמא, המגולין

 Hםגולר הארתן ולהיות ולמטה. מהחזה דאבא
 היסוד כל נבקע ואז אורו, להרבות גורמים

 מסטרא ונפיק סוד וזר. לחח, האור רופא
ה בר.ם, המאירה היובלא סכח כי דיובלא.  ל

ח יוצאין הם ח כג״ל. ל
 ממורי אחר פי׳ ששמעתי נלע״ד גם
 נקרא ר.זר» המדבר דור כי והוא. ו) זלה״ה,

 הלאד. שזאת ואע״ם כנ״ל, יעקב אשת לאה
 לאה, בחי׳ שהיא לפי עכ״ז אבא, יסוד מן היא
זד- בלשון אמר לכן דיובלא, מססרא היא

למד. הטעם. יובן המאמר זה עם והנה
 אותיות: יעקב כי בקיעה, לשח יעקב. נקרא
 טעמזב פסיק יעקב יעקב ענין יובן וגם יבקע.
 ויהי פסוק ענין יובן גם קל״ח. באדרא כנזכר

 כי וד.ענין, יציאוו^ ב׳ יעקב, יצא יצא אר
 בקיעות: ב׳ ע״י אלא יוצא אינו יעקב בהי׳

 ואזז״ב עצמו, אבא יסוד בקיעת) (ג״א מסו א׳
הגוף כלי וד״וא שנית, בקיעה בוקעים האורות

עקס ב*פ הם ואלו עפמו. דד׳א  זזש וגם י
בפרשז^ הנזכר הנ״ל, יציאות ב׳ ענץ

 הוא, בר.כרוז הנד. כי אחר, פי' יש גם
 תור האורות יופאין אבוב יסוד נבקע כאשר
ח מבפנים ת״וב גופא  ואח״ב אבוב ליסוד ח

 ב׳ יעקב יופא עפמו, ז״א גוף כשבוקעים
ח ה  יעק^ וב׳ יפיאווב ב׳ הם וד.רי לז״וב מ
 העולם. שבזה התהתון, אבינו יעקב כאשר וזער.

 מדרגזב אחר מדרגד. ועלה מעשיו, לתקן התחיל
 החיפון, יעקב לזד. מרכבה לד.יות השיג ותהלד.
 הוא כי אבינו, יעקב בערן קדמאד. שד.וא
 שלינב הד לא ואז אליו, וקרוב תהתון היותר
 שבתוך פנימי ליעקב מרכבד. ונעשה עלה ואת״כ

 ואז למעלוב ממטר. בבחי׳ בתרוב שד.וא ז״זב
 למעלזב שלו יציאות בערך אבל שלתב הוא

 וגם בתראוב הוא והחיצון קדמאר״ הוא הפנימי
 עוד יפיאזב וב״פ יעקב ב״פ ענין נתבאר מד.
 הז״זב אל מחוץ פאתו אחר גם כי ג׳, סי׳ יש

 בסוד הוא הא׳ מסעות: ב׳ עושמ שלו האותת
 לאו ליפיאוב קדמאה שד.וא המדבר, דור

 בתראה בעלה יעקב ועושד. נוסע, ואח״כ שלינב
 מ ענין יובן בזה וגם שלים. שהוא האמיתי

Jיאווr וב׳ יעקב.

מ״ת נ פרק

 נבאר המדבר, דור שנתבאר אחר וד.נה ז)
ח אבא, מיסוד היוצאות אחחת האורות ב׳  ח

 ומסד. האלקינב מטר. המטות: ב׳ והוא א״וב
ת גם כי בזוהר, כנזכר משד- ת  נמצאו, אלו או
 שהמ רב, ערב ענין גם המדבר. דור בזמן
תר  נבאר גררא ואגב ענינם. מה המדבר ב

יעקמ של ממש אחיו הוא איך עשו, ענין ג״כ
 אשר דאבוב היסוד כי הוא, נודע וד.נד.

 פשוט בודאי הנד, ולמטר״ מחזה עתה נגלה
 אחור, מפד בשלמא כי צדדין, מכל שיאיר הוא
 כיון האת^ שום לז״א מחח שם מאיר אינו

מבזוי׳ שהוא דז״ו^ נוקבא רחל עומדת ששם

מקומות ומדאה הגהות
יתרו פרשת הלקוסים ובשער שמות. פרשת הפסוקים שעד נספר עיין ו)

הלקוסיס וספר הפסוקיט שער עיין ז)



כ׳ פרק המוחין הארת שער ל״ב שער ז״א היכל ה׳ היכלקכב

 ימין שהם הצדדים, משאר אבל דאמא. אורות
 וא״כ שם. יוצאין שאודותן ודאי ופנים, ושמאל

 היוצאין אורות כבר כי הם, מה לידע, צריך
 המדבר, דור שהם לעיל, בארנו פנים, דרך

הם. מד, הצדדין אורות אבל ויעקב.
רב, וערב מטות, של דרוש אחר והנה

 בצדדין, אשר האורות אלו הם מר, נבאר ועשו,
כבוד. כינני באר, מן, בחי׳: נבאר ושם

 כי וד,וא הנ״ל, דרוש תחלה נבאר אמנם
 שמאירין האורות מלבד כי לחקור, צריך גם

 דימין דז״א, הצדדין ב׳ אל אבא, יסוד דרך
 פנים מצד כי אחרת, הארה יש עוד ושמאל,

 היא א׳ הארות: של שורות ב׳ יש דז״א, ממש
 דעקרא והוא ז״א, אל הקרובד, הפנימי שורה

 חיצונד״ היותר הב' ושורה כנ״ל. המדבר דור
 ביושר הם אלו, שתים אבל בעלה. יעקב הוא

 באלכסון גם אמנם ז״א. אל פנים דרך ממש,
 והוא בלבד, לז״א פנים דרך והכל מאיר,

 הארה ועושה באלכסון, נוטה היוצא, שהאור
 באלכסון נוטה גם המדבר. דור לימין אחד

 הארה שם ועושה המדבר, דור של ישמאל
 יעקב, ושמאל בימין עושה הוא וכעד״ז אחרוכ
 לימינו, א׳ הארות: ב׳ חיצונה, בשורה העומד
לשמאלו. ואחד

 יש דז״א, ממש פנים דרך כי :באופן
 הארות, ג׳ בה יש שורר, וכל אורות, שורות ב׳

 מכוונת היא מהם, שורד, שבכל אמצעית וד,ארה
 שבימינם האורות וב׳ הז״א. כנגד ביושר ממש

 הם כולם אמנם אלכסון, אל נוטים ובשמאלם,
ז״א. של הפנים בצד

 הפנימית השורה הנה בפרטות, עתה ונבאר
 אורות; ג׳ בה יש פנים, מצד ז״א אל הסמוכד,

 נת׳׳ל. כבר אשר המדבר, דור היא האמצעים
 בזוד,ר והנה ושמאל. בימין הם המטות, וב׳

 סתם, מטה נקרא הא׳, הם: המטות כי אמרו,
 האלקים. מטה נקרא וד,ב׳ ה׳. מסד, הנקרא

 הוא ה׳, מטה כנגד שהוא ח) סתם ומטד,
 בשמאלו, הוא אלקים, ומטה המדבר. דור בימין

דגבורווכ דינין הוא אלקים שם כי

 הא׳״ סבות: לב׳ הוא מטות, קריאתן וענין
 אינם כי באלכסון, נטייד, דרך הארתן להיות

 ביושר ולא ובשמאלו, בימינו ז״א צדדי נגד לא
 Jזויוו בקרן האלכסון אל נוטין אלא פנים, דרך
 זעירא״ ר נקרא שהיסוד נודע כי היא, והב׳

 יוצאין האורות ואלו ארוכה, ר כעין צורתו כי
 ווי״ן״ כעין ארוכות הארות והם דאבא, מיסוד
 ווי״ן צורת הם המטות כי מטות, קראן ולכך
ממש.

 היוצאת היא הארה עיקר כי להיות וד,נד,
 ראשונה, שבשורד, הארה עיקר לכן ביושר,

 ב׳ אך המדבר. דור הנקרא האמצעית היא
כי אליה, טפלין באלכסון, העומדין הארות
 הארה הב׳, בשורה וכעד״ז מועטת. הארתם

 וב׳ הארה, עיקר הוא יעקב, הנקרא האמצעי
כי אליו, טפלין באלכסון העומדין האורות
מועטת. הארתן

משד״ ביד ניתנו שניהן אלו, מטות וד,נד,
 לסבה והוא משה. מטה שמו, על נקרא וג״כ

 שם אשר אבא, מיסוד יצאו שניהם כי הנ״ל,
 תוך מתעלם בד,יותו ע״ה, משה בחי׳ הוא
 אבא. מצד דז״א דעת ניתן שבו כנודע ז״א,
 לעשות, אבא יסוד של שברצון מה שכל וכמו

 שבחוץ״ המטות אלו ע״י פעולותיו כל עושה
 המטות ע״י היה פעולותיו כל ע״ד, משה כן

הוא. ופשוט אלו,
 צדדי שבב׳ אלכסונים, ב׳ נתבאר וד,רי

 הז״א. אל הסמוכה א׳ שבשורה המדבר, דור
 עצמו, יעקב צדדי שבב׳ האלכסונים ב׳ ואמנם

 ימין, מצד רב ערב הם החיצונה, בשורה אשר
 לכן ימין, צד שהוא משם באה שנשמתן ולפי

 של ניצוצין הם רב ערב כי וז״ש נתגיירו.
 זה. והבן עמך, שחת כי רד לך בסוד משה,
 במדבר ומת כ״כ, בעבורם טרח ע״כ אשר

 ואמנם במ״א. כנזכר לתקנם רצה כי בעבורם,
 אחיו, עשו בחי׳ הוא יעקב, שמשמאל ההארה
 וכבר נתגייר. לא משמאל, עשו ולהיותו
 שהוא באמצע, היא ההארה עיקר כי בארנו,
האורות גם מועטת הארתן צדדיו, ב׳ אך יעקב,

ת הו ת ומראה הג מו מקו
צ׳׳א. אות בשלח זהר עיין ח)



קכגב׳ פרי} חמוחין חארמ פישר ל״ב שער ז״א Vrn ה׳ היכל

 נתגיירו שע״כ מהימין, מועסין שמאל צד ל8
 שבשורה אותן גם נתגייר. לא ועשו הערב

 נוגעין החיצונים אין הז״א, אל הקרוב פנימית
^ וערב בעשו אבל כ״ס בהם ונאחזין  שהם ר
 בהם שלטו החצונה, בשורה הז״א p רחוקים

 שלטו עשו, שהוא ובשמאל החצוני^ יותר
^ רב, מבערב יותר כנ״ל. השמאל מן להיו

^ ערב ענין תבין ובזה  משה שטרח ר
 כי רד לד וכמ״ש ניצוצותיו. היו כי לגיירם,

 מבחי׳ היו המדבר דור כי וכמש״ל, עמך. שחת
 עליון. רעת הנקרא שבז״א. אבא דמצד הדעת

 גם לכן כנזכר. מקזם נמשכים רב הערב גם
דעת. גימטריא רב ערב

 הנאחזת קליפה מבחינת היה בלעם גם
 ממש, עליון דעת ויודע וכמ״ש הזה, בדעת

 כי לפי המדבר. בדור בהם מקטרג היה ולכן
 היה ולכן םהם, נפרד ואח״כ דבוק, היה בו

קנאה. מחמת אותם, שונא

 יצחק טרח שכ״כ עשו, ענץ תבין גם
 כפרש ולברכו, השכינה תחת לקרבו אבינו
 שיצחק לפי בפיו. ציד כי עשו את יצחק ויאהב

 הוא עשו גם גבורה. שהוא שמאל צד הוא
 יטוד מתור נמשך והיה יעק^ של שמאל מצד

דאבא. עליון
 אבא ביסוד נאחז עשו כי תראה, גם

 כד, ה״י יו״ד יו״ד שהם שלו, אחוריים מבחי׳
 גימטריא אותיות י׳ ועם קפ״ד. גימטריא שהם

 מרובד. שהארתו ביעקב להתאחז ורוצה צד״ק,
 אליו בהתקרב ואז אליו, להתקרב ותצה כנ״ל,

 שהם עש״ו, נעשה יעקב, עם צד״ק ובהתחבר
 של בשמו לעיל במ״ש ועיין בגימטריא. שוין

 אלקים, חpש ב׳ גימטריא שהוא ט) יעקב,
שבהג^ אותיות י׳ עם

 אלקים עם שרית כי בפסוק י) נתבאר גם
 אלו, אלד״י״ם תpש ב׳ ומן וגר, אנשים ועם
 בחינת להיותן בהן, להתאחז עשו חצד. היה

פני מאת יעקב יצא יצא אך פסוק וז״ס דינין.

ל וכבר מצימ. בא אחיו ועשו אביו מחק ד  נו
ביעק^ שיש אלו יציאות ב׳ ענין

» כי הפסוק, תשלום יובן זד. ועם  כוונ
 יציאות. ב׳ יעק^ יצא שיצא אחר כי לספר,
 בשורה לז״א, מתח עד יעקב, יעקב ונעשד.

ד ג״כ, מציוד בא עשו שם אז החצתז^ מ  תו
 שניהס נעשו ועי״ז יעק^ של השמאלי בצד

זה. עם זד. תאומים ממש אחים
 חביאור, זה כפי הנד. כי לפ״ז. קשד. ואמנם

תן בעת זד. מדבר מ  העול^ לאויר דציאתן ל
 אחר ש%בר נראד. הפסוק, המשך פשט וכפי
Jד.ברכוו נטילת בעת הרבד. זמן

 סוד והוא כן, הוא הענץ ביאור אמנם
דן, זווג בענץ ונעלם גדול  תימה יש כי כ) ז

 בפגי tow יעקב הרי כי הנ״ל, כפי גדולה
 4#פב״ זרץ מזדווגים כאשר וא״כ כנ״ל, ז״א

 ש^ דpלע דז״א לנוקבא מקום יש היכן
ק רמתה זו, שאלד. תשובת והנה «  בפ

שו  שיר בזוד.ר כי וד.ענין, מצמו. בא אחיו ת
 ב״ש, דא״ת ביתא אלס״א בענץ השירים,

דן. של הזווג בענין שם בארוד.  הקליפות ואיד ז
 כאשר כי ונמצא ההיא. בעת משם מתרחקים

 אז ז״א, עם להזדווג באד. ח״א, נוקבא רהל
 הוא ששורשו אע״פ קליפה בחי׳ שהוא עשו

 השדד, אל והולד יוצא הנד. כג״ל, בקדושה
 בשדד. כי בסוד כנודע החיצוניה של ההוא

 הנקרא הקליפות, כל מרור מקום שהוא מצאד.,
 שעשו ולפי בזוהר. כנזכר דחרובא, ססרא
 שהוא השדר. אל הולד לכד הקליפד., אל נוטה
ב ואז ציד. לצוד ק  ולוקח מקומו, יורש ת

 נמשכת שד.יתד. הארה, אותו בחי׳ שהיא ברכתו,
 של בצדו עשו בהיותו דאבא, היסוד מן לו

ה ק ב לוקחם תתד. ת ק  הברכוה אותן כל ת
 כמ״ש יובן, במרמד. הברכות לקיחת ואמנם

שה הולד סט״א אץ כי השיריה שיר בזוהר  מ
 שמכריזץ לו, שעושץ ותחבולד. מרמד. ע״י רק

 בכבוד לראות מעלד. של פמליא כל שיבואו
וכסיל, זקן מלך הנקרא הקליפר. ור.נה המלך,

ןומוי}9מ ומדאח חגחות
 ב׳. פוק ויהל לאה שעד •) שמוה מושת המסיקיס שעד עיין ס)

•הדו פדשת וסיםקלה שעד עיין )3



ג׳ כ׳ פריו המודין הארה שער ל״כ שער ז׳׳א היכל ה׳ לrהקכד

 מלך, של בכבודו לראות בתבונה יחפוץ לא
 כך ובין משם, ומתרחק מדעתו הולך ואדרבא

לוקח ויעקב במלכה, המלך מזדווג כך ובין
 הוא שכונתן ידע אלמלא כי נמצא, ברכותיו.
 חלק לקחת כדי משם, הולך היה לא להזדווג,

 המרמה וזהו אז. הנשפע ההוא השפע מן
 העליון יעקב לוקח עי״ז ואז אותו, שמרמין
הולך יעקב אז הנה כי עשו, של ברכותיו

 סוד שהוא הארותיו, מקבל ושם עשו, במקום
 ושם פנוי, יעקב מקום נשאר ואז הברכות.

 וחוזרת אב״א, עומדת היתה אשר רחל באה
 שם עומדת בהיותה בפנים, פנים ז״א עם

 שאין באופן יחד. מזדווגים ואז יעקב, במקום
 עמו, להזדווג ז״א עם פב״פ לעמוד לרחל מקום

 חורבה, של השדה אל עשו ילך אשר עד
 וברכותיו מקומו, יורש יעקב ואז כנודע.

 והבן יעקב. במקים עומדת רחל ואז וחארותיו,
זאת. הקדמה

 כל שמתו אחר רק זה ענין אין ואמנם
 המדבר, דור הארת נתבטל אז כי המדבר, דור

 אין ובזה כנ״ל. יעקב אשת לאה ג״כ הנקרא
 אל יעקב, במקום העומדת רחל בין הפסק
 דור בחי' שם שאין עמו, להזדווג כדי הז״א,

 שהיו זמן כל אבל בע״ה. כדלקמן המדבר,
 לאה של הבהי׳ אותו היה קיימים, המדבר דור

 במקומה, שם המדבר דור הנקרא יעקב, אשת
 ישראל, הנקרא ז״א עם לרחל זווג היה ולא
 ת1הזא לאה בחי׳ עם יעקב מן היה הזווג אבל

כנ״ל, המדבר דור הנקרא

 עשו אז ז״א, עם רחל שנזדווגו אחר והנה
 במקומו, ונכנס השדה, מן מצידו ובא חוזר

 אותו שרימו מרמה ע״י רק משם הלך לא כי
 הניתנין הברכות את יקבל שלא כדי כנ״ל,
 בדבר, ומרגיש ורואה הוזר וכאשר הזווג. בעת

 הארותיו יעקב שיקבל כדי במרמה, היה הכל כי
 ועשיו כר, יעקב יצא יצא אך ויהי וברכותיו,

 יעקב של בצדו וישב השדה, מן בא אחיו
איך מרגיש ואז מקומו, הוא ששם כבראשונה,

 בקול צועק ואז במרמה, ברכותיו לקח יעקב
 שיזדווגו חשב לא הוא כי שרימוהו, מה על מר
כנ״ל. הולך היה לא כך שאלולי אז,

מ״ת ג פרק

 ג׳ וענין המרגלים, עגין נבאר ועתה ל)
 באר, לישראל: הקב״ה שנתן טובות, מתנות

 ומרים. אדיח משה ידי על כבוד, ענני מן,
 יתבאר וגם משה. ע״י שלשתם, חזרו ואח״כ

 היה המדבר, דור בזמן כי לעיל, שכתבתי מה
 המדבר. תר הנקרא ולאה, יעקב מן הזווג
 רחל ונכנסת זו, לאה נתבטלה שמתו, ואחר

פב״ם. רחל עם ז״א מן הזווג והיה במקומה,
המדבר, דור כל מתו כאשר כי והענין,

 אז לא״י, ליכנס תחתם הקים בניהם ואת
 אשת המדבר דור הנקרא הארה אותה נתבטלה

 המדבר, דור שעשו החטאים ע״י כי יעקב,
 לפנים ונמסה זו, הארה ונתעלמה נתבטלה

 הז״א, שבתוך דאבא יסוד שהוא שורשה, תוך
 כנ״ל, הצדדין בב׳ אשר המטות הב׳ וגם היא,

 קרובה אשר הפנימי, השורה כל כללות שהוא
 ההם, המטות הנה כי כולה. נתבטלה לז״א,

 כמאמר נגנזו כי אח״כ, יהושע בהם נשתמש לא
אשר בכידון אלא יהושע נשתמש ולא רי״ל,
העי. מלחמות גבי יהושע, בספר כנזכר בידו,
 אלו אורות שג׳ לפי משה, של במטה לא אבל

 לכן משה, בחי׳ שחוא אבא, מיסוד יוצאין
האורות. אלו נסתלקו משה במות

 ודור משה למיתת גדול, טעם תבין ובזה
דרא ובניהם כנען, לארץ נכנסו ולא המדבר,

בזוהר והנה גדול. תימא וזה נכנסו, אחרא
 היו דבניהם ביארו, דכ״א בראשית פרשת

 רומז שהוא סיד,רא, דאיד,ו דיהושע, מסטרא
 ישראל, ארץ הנקראת וד,יא דז״א, נוקבא ברחל,

 מבחי׳ שהיו ודורו, משה אבל שם. נכנסו לכן
 לכן יתירה, מעלה להם שיש הנ״ל, האורות ג׳

 שרשם, משם כי הם, גם נסתלקו בהסתלקותן׳
רק מזדווגים, זר׳ן היו לא קיימים בעודם כי

ת הו ת ומראה הג מו מקו
י׳א. סימן שמות הפסוקים שער עיין ל)



קכהד׳ ג׳ פרי! המוחץ הארה י»ןר ל״ג י»ןד ז״א היכל ח׳ היכל
ר הנקרא ולאה יעקב אלו,  אשר המדבה ת

 הנ״ל. הזווג p ה%בר דור נשמות יצאו משם
 שהיו ובניהם ד&. גם נסתלקו ובשנסתלקו,

 כי (א) לא״י. ליכנס ש«מ דשראל, רהל מזווג
ה הוא דשראל כנודע, נקבה היא ארץ ל  מ
א״י. וזהו ז״א,

 לאותן לישראל, משד. שאמר ענין וזהו
 סי׳, אלדייכס. בד.׳ הדבקים ואתם לא״י, שזכו

 דור והנה ודחל. הז״א הוא אלד,יכ^ ה׳ כי
 היא רחל אבל בז״א. דבוקד, היתה לא המדבר,

 שצריו עד ז״א. עם גמור בהתדבקות אב״א
 ואתם להם. ואמר בנודע, להפרידן נסירד,

 מבהי׳ שאתם לפי אלד,יכם, בד,׳ ממש הדבקים
 היום כולם חיים לכן עמו, הדבוקד, רחל

 דור אבל רחל. כנגד שד,וא לא״י, לכנוס
 אין בי ומתו, כולם תמו אבותיכם, המדבר

 לא״י, נכנסים אינם ולכן התדבקות, אותו להם
 למעוטי הדבקים, ואתם חד.ו זו. מבהי׳ שאינם

אבותיכם.

מ״ת ד פרק

 כונתן היד. מד. המרגלים, ענין ונבאר
 וגם כנ״ל. זו מבחי׳ שאינם אחר לא״י. לכנוס
 הש״י למד. וגם בדעתו, עלה מד, ע״ה, משה

 שלח וכמארז״ל ד.ד.וא, בשליחות נתרצה לא
 מד, לידע וגם לד. מצוד. איני אני לדעתו, לד
 וד,םעולד, וד,שליזזוו^ בעצמם, מרגלים בחי׳ הם

 וכלב, יהושע הם ומי עניינה. מה בעצמד״
מכללם. אח״כ ויצאו המרגלים, בכלל שהיו

 שמשה נתבאר הנה בי הוא. העגץ אבל
 Jזלםמו מועזזה ז״א שבתון* אבא יסוד בחי׳ הוא

 המדבוי ודור מסות ב׳ הם שד,ארותיו ואע״ס
 רחל, אח גם לתקן כוונתו היתה עכ״ז, בנ״ל,
^ אף אם» מד.ארת שהיא אזדס  שהארת בז

 מאיתור שתיו•,ן דהץ קיימת, המדבר דור
 יסד בחכמר, ה׳ בסוד ז״א, עם רהל וחזדווג

 לאהוב בטבעו הכמד» הנקרא אבא כי ארץ.
 בספר כנזכר הבנים, ז׳ בין היחידר, בתו את

 ההם מרגלים שלח זד» תקון ולסבת הבד.יר.
 האלו המרגלים והנה כג״ל, רחל שהיא א״י אל
תי הם צ  אשר אבא, יסוד משד» הארת ני

 מרגליה נקרא א״י, הנקרא ברחל בד,אירם
 אינם שרשם כי להם, לא ארץ לרגל שהולכין

כנ״ל. המדבר דור מהארת רק משם,
 מרגלינו הנקרא הניצוצין אלו בחי׳ וד,נד,

 הוא כנען ארץ רהל אל אבא מיסוד המשולחים
 הוא אבא יסוד כי נודע, הנד, כי זו^ באופן
 המגולים דאמא האורות מן ומסובב מוקף

 יוצאין דאבא אורות כי ונודע ולמטר״ מהחזה
ד אין דאמא ואודות ולחח, ז״א פני די ת  י
ת ז״א אחורי דת* ח  כמש״ל, וד,נה רחל. אל ול

ד דאבא אורות כיציאת כי ח ז״א פני די ח ל  ו
 שכנגד מד, אמא באורות פוגע ביעקב, יהאיר
^ ח עמו ומוציאן פני ח  המדבר, ודור ביעקב ל
 דאמא. אורות קצת יש ביעקב גם כי באופן

 מצד העומדין דאמא אורות בהיות כד הנד.
 האחור אל לחזור חצין דאבזב ביסוד הפנים
 דאבא, ביסוד פוגעים כרחל, לד,איר ללכת

ח דוצאין בתוכו ועוברץ אותו. ובוקעץ ח ל

השמש
 שיטה ע״א צ״א דף תו״ח (עיין נ״ב, (א)

 המדבר דור אנשי המשיכו איד צ״ע׳ ל״ג)
 וד.רי ורחל, ז״א זווג מבחי׳ בניד.ם נשמות את
 לא כי ז״א, לפני רחל באד, לא זמן אותו בל

 מיעקב היו זמן שבאותו הזווגים וכל מקום, היד,
 זד״ לוזבין ואפשר המדבר. דור הנקרא ולאד״
 כי הירוד מיעוט בשער הרב מ״ש עפ״י

 ממצחנד ישראל צאת עד אדה״ר, מבחאת
 ולמטר״ החזר, מן אב״א ז״א עם רחל היתד,

ובצאת ראשונווד ה׳ בד. מאירים היו ולא

ץ עד ממצחם, ישראל  היתה כד א׳, בית בנ
 שה׳ אלא מד,הזר״ למטה אב*א עומדת ג*כ

 השבחות ובכל בד״ מאיחם היו ראשונות
ת בנין עד אדה״ר, שמבחאת  היתה א׳, בי

 קומתו שיעור בבל פב״פ ז״א עם התרת
 שבת דליל זווג שמבהי׳ נטצזד א״כ ומזדווגץד

ת את ממשיכים היו דוקזד « ש  אלא בניהנד נ
 המדבר דור פרצוף מבהי׳ נעשה מה שצ*ע,

כו׳. שבת בליל



ה׳ ד׳ סרק המוחין הארת שער ל״ב שער ז״א היפל ה׳ היכלקכו

 אבא, של ניצוצין ענין וזהו רחל. הנוקבא אל
ת את לתור משה ששלח מרגלים, הנקרא א  ה
 אלו בכח והנה כנ״ל. דאבא יסוד מבחי׳ שהוא

 מרגלים, הנקרא משה של והארות הניצוצין
 ותחזור רחל יתוקן ידו, ועל שבכחם משה חשב

 קיים, המדבר שדור בזמן אפילו פב״פ, ז״א עם
 הפסוק, וז״ס הם. משם האלו האורות גם כי

 כי משלך, כלומר אנשים, לך שלח שאמר
 כנ״ל, הם שלך ומניצוצית שלך, אלו אנשים

 היה לא כי זה, תיקון בידו עלה לא והנה
 המרגלים אלו ע״י אז, להתתקן לרחל אפשר
 כולם, מתו לכך המדבר דור בזמן מ) בלבד

 לסבה וכלב, יהושע זולת לארץ, נכנסו ולא
בע״ה. שנבאר

מ״ת ה פרק

א׳ מאמר נבאר אותן, שנבאר וקודם נ)
 בתרין ע״ב, קפ״ד תצוד, פרשה בזוד,ר הובא

 דקדדסא, סטרא דשמיא, מלכו אתפרשת נקודין
 אשתכחו כר, דאתי דעלמא וחד דילה, חד

 כי הוא, הדברים קיצור בעלמא. נקודין תלת
 בג״ע. טמירא עלאד, נקודר, א׳ הם: נקודות ג׳

 לחוד, דישובא אמצעית בירושלים, נקודה וא׳
 נקודה ג', ג״ע. נקודת כמו עלמא, לכולי ולא

 זה, המאמר ביאור וזהו דחרובא. אחרא דסטרא
 כבוד כי להעלימו, וראוי נעלם, דרוש והוא

דבר. הסתר אלקים
 נקבים, מיני כמה יש בראש, הנה כי דע,
 הבלים מתוכן לצאת הכלים, באותן וחלונות

 ופה. נחירים, עינים, אזנים, והם: בחוץ, להאיר
 הוא ומוכרח סתום, הוא הגוף, אבל חלונות. ז׳

 הגנח האור לחוץ לצאת חלונות בו שיהיה
 הם שם, העומדין אל ולהאיר הכלים, תוך

כולם. הנבראין
ב׳ בגוף, נקבים ג׳ ראינו מציגו וד,נה

 ונקודת הטבור, פי נקודת וד,ם פנים, דרך מהם
יוצאים בו שדרך באחור, א׳ ונקב האמה. פי

 נקודות ג׳ הם ואלו החצונים, אל השמרים
 סתומה, הטבור שנקידת זאע״פ כאן. הנזכר

 בהיותו כי הבל, קצת יוצא שמשם הוא בהכרח
כנודע. פתוח טבורו העיבור, בסוד התינוק

 יצדק לא כי שתדע, צריך תחלה וד.נה
 שיהיה בין היסוד, בחי׳ אל רק נקודה, לשון
 אבל גוקבא׳ יסוד שיהיה בין דכורא, יסוד

 להבין זה, כלל וזכור גוקבא. ביסוד הוא עיקרו
 הנקרא והיא ההיא, הנקודה בענין הזוהר לשון

 הוא היסוד נקודת בחי׳ כי אמצעית, נקודה
 איך להודיע, עתה צריך וא״כ הגוף, באמצעית

 היסוד, נקודת בחי׳ הם כולם, הנ״ל נקבים ג׳
 בדרך נקודות ב׳ ואמנם נוקבא. או דכורא,
 הוא הטבור והנה והיסוד, הטבור שהם הפנים,

 דאמא שיסוד כנודע היסוד, נקודת כן גם
 ותכף דז״א, בחזה מסתיים ז״א, תוך המתלבש

 האורות יציאת ענין שהוא הטבור, הוא תחתיו
 הארתו ומרוב בחזה, המסתיים דאמא, מיסוד

 פי לכן הטבור, במקום לחוץ ויוצאין בוקעים
 עלמא הנקרא עלאה, אמא בסוד סתום, הטבור

 עלאד, מאמא דנטלה נקודה הוא וזד• דאתכסיא,
 אשר דאמא, היסוד נקודת היא כי כר, טמירא

 פי היא (זו) תתאה, ונקודד• דז״א. בטבורא
 הנקודה פי שעיקר ואע״פ ממש, דז״א היסוד

דנוקבא. יסוד אלא אינו
 שיעור בענין אצלינו, נתבאר הנד• כי

 ז״א, באחור ולמטה מהחזה רחל פרצוף קומת
 נגד מכוון דילה. גופא שהיא דרחל ת״ת איך
 כי נמצא כאחד. מסתיימין ושניהן דז״א, יסוד

 הוא משם, היוצאת הארה הזכר, של היסוד פי
 זו כי נמצא שבאחוריו. רחל יסוד כנגד ממש

 אינד. דרחל, ביסוד שהוא תתאה, הנקודה
 מלובשת שהיא דאמא היסוד כמו באתכסייא

 קריאתה סבת זהו אשר ממש. ז״א. ת״ת תוך
 ומלבישה. מכסה ז״א כי דאתכסייא, עלמא

 באומר פ״ק, סוף ס״ד ע״פ אצלינו, כמבואר
 פתחהא ומכסה בשית, דכליל מפתחא אתא
זה. וד,בן

מקומות ומראה הגהות
פלכי אתפרשת נקודין בתרין מאמר תצור• פרשת הפסוקים). (שער בלבד ל״ג נ״א פ)
שמיא. בסלם ועיין תצוד• רשב״י מאסרי שער עיין נ)



כזוד פרק וזמוזוין חארוו פוער ל״כ שער k״t היכל ה׳ היכל ק

 היסוד פי שהוא וו, תתאה נקודה ואמנס
 מכוון דרהל יסוד הוא שם ג״כ אשר דז״א.
 באהוד ג׳ נקודה יש כנגה הנה כנ״ל, כנגדו
 ההאונים אל השמדים יוצאין בו שדיר דז״א,
כנ״ל.

גם כי ממורי ששמעתי ונלע״ד
 של יסוד בחי׳ שם כי היסוד, בחי׳ שייד בזה

 נקודת נגד ממש המכוון הקליפות של הגוקבא
 נקודה נקרא והוא שבקדוש̂ד הזה האחור

כמ״ש. דחורבא
 נקודין בתרין הנ״ל, מאמר נבאר תתה
 אצלינו, נתבאר הנה דשמיא. מלכו אתסרשת

 עולם אמרתי כמ״ש ז״א, הוא עולם בחי׳ כי
 ונודע ת״א. הו״ק מן הראשון שהוא יבנה, הסד

 בסוד שנד- ת״ק מהלך חיים, עץ הוא הז״א, כי
 הרי ק׳, עד כלול א׳ ובל בו, המתפשטין ה״ח

 נמצא שנד- ת״ק מהלו כולו, העולם וכן ת״ק.
 צד ואמנם ז״א. בחר הוא כולו, העולם כל כי

 האחוריים וצד גמורה. קדושה הוא שלו, פנים
כמ״ש. החצונים אל אחיזה שם יש שלו,

 כי בחי׳, לב׳ מתחלק הפני̂! צד וד,נה
 החסדים של האודות שם אשר ולמטה, מחציו
 שבו הישוב, בחי׳ הוא שם מגולים, דאמא

 המקום וכנגד אדם. בני שם ועומדים שוכנים
 דחל עמידת מקום הוא האחור, מן עצמו הזה

 כנ״ל ארץ, רחל שנקרא סוד וזה דז״א, נוקבא
 לפי ישראל. הנקרא ז׳׳א, ארץ א״י, ס) בסוד

 ארץ, הנקרא הישוב, שיעור יש שבשיעורה
 כמארז״ל. פירותיד- את מריצה שהיא ע״עו

 חורבה, מקום שהוא באחור עומדת שהיא אע״פ
 יש לא ושם ד,זווג, בעת בפנים לחזור סופד.

 רחל נקרא לכן כנודע, החיצונים אל אחיזה
 בעת פב״פ חחרת כי ח״ו, חורבא לא ישובא,
הזווג.

הפנים, מצד ולמעלה ד׳א של מחציו אמנם
 כי ישוב, כנגדו אין ולמעלד- מד,חזד. שדיוא

 נמשכץ האודות ואין סתומים, הם האתתיו
נקרא לכן 4אדנ בני בו שישבו כדי לחח,

 מקום ושם סתימא, 4י»ז0דאתכ עלמא
 ואינח אדץ, נקרא איננה אשד הזאזוד, כנגד
 סתיסאה, עלמא נקראת היא גס כי ישוב, בחי׳

אצלעו. כנד׳ש

 הוא הפנים, מצד ולמעלה מחציו שם אמנם
 הארץ. ג״ע הנקרא העליונוו̂? הנשמות אל סדור
 זולתז אלהים ראתה לא עץ נאמר עליד, אשר

 והנה ע) סתימאה. עלמה לו, למחכה יעשה
 (כל) יד.יה ח״א, גופא אורך כל נעריך כאעזר
 ג״ע כנגדו אשר הסבור, פי מחציתו נקודת
 דכל אמצעיתא סמירז^ נקודד, שד.יא הארץ,
 העאץ חציו בבחי׳ בץ ישוב, בבחי׳ בין סטרין,
 ההוא יש, באמצעיתו ושם כנ״ל. ישוב בו שאץ

בזוהר. כנז׳ )0 באמצעיתא דנעח עמודא

 מחצץ שהוא לבדו, הישוב נחלק וכאשר
 הנקודה מ!יה הרגלים, סיום עד ולמסד- ח״א

 זו נקודד, אשר ח״א, היסוד בפי האמצעית
 בנודע, הישוב באמצע שהיא ידושליס, נקרא
 האהוד מצד ואמנם דאתגלייא. נקודד, והיא
 ומחציו פלל, דבר בו אץ ולמעלד- מחציו ח״א

 משם אשד באחור, ג׳ נקודד, בו יש ולמטה
 הארה יתא ומכאן המאכל, ועומרי פסולת יוצא

 צואה נקרא וע״ז שד,קליפה וז״ס החצתי* אל
 הם משם כי לו, תאמר צא וכנדש מקום, בלי

 לחיצתים אפשר אי הפנים ומצד 4נזונמ
 פי באחוריי* זה הצינוד הושם לכן להתאחז,

 הנקרא ע״ז שיש וז״ס וניזוני* נאחזים הם שם
 ולהוציא עצמו לפעור בכך, עבודתד. אשר פעור.

 ש«נ ואין ממש, מזונד, זד,ו כי -Tאל הזוד,מא
 הוא דאבא יסוד והנה עד״ז. אם כי לד, נמשך

 מכוון ממש וד,וא ולמסד- דז״א החזה מן
 פעור. הנקרא האהוד וצינור נקב נגר מבפנים

 פעור, בית מול בגי אותו ויקבור ע״פ תעזארז״ל
 את חאה ומקטרג, עולה שפעור זמן כל כי

 ש* ונט^ אב* יסוד שזעא שם, קבור משה
 ישראל על מקטרג ואינו לאחוריו, ושב ונרתע

מצרים מלך פרעה ובענץ מבואר. והדבר צ)

מקומוות ומוץוח וזנוזות
ש״ו. אות ויקהל זהר עיץ )0 א׳. פרק אבי״ע (כת׳׳י). בסוד כג״ל ארץ ל״ג נ״א ס)
M ספני דיה שס תוספות ועיץ ייד. סוסה צ) קיסר ושעד פיא עולמוה ציור שער עיין ע)



ה׳ פרין המוחין הארת שער ל״כ שער ז״א היכל ה׳ היכלקכח

 עם קשור הוא איך פעור, של זה ענין כאתר
נתבאר. ושם היטב ועיש פרעה, שהוא העורף

 דאמצעיתא נקודר, נקרא זו, נקודה והנה
 הקליפות, אחיזת מקום שהוא דעלמא, דחורבא

 חורבן בחי׳ שהם ולהיות העולם. את המחריבין
 שנית. אחרת נקודה הושמד, לא לכן ושממון,

 דומד, ואינו באחורי) דזיא העליון בחצי ופי׳
כנ״ל. נקודות ב׳ בו שיש פנים, לצד

 סטרא מקום הוא שבאחור לפי הדבר, וטעם
 ישוב שהוא התחתון, חצי נגד לכן דחורבא,

 אל אהיזה כנגת יש התחתון, הזה עולם
 שהוא כניל, האחור נקודת בחי׳ שהם החצונים,

 העליון, בחציו אבל דחורבא. נקודה הנקרא
 עלאה אימא הנקרא הארץ, ג״ע בחי׳ שהיא

 החצונים אל אחיזה כנגדו שם אין סתימאה,
 באמא נאחזין החצונים אין כי האחור, מצד

 לבד, א׳ נקודה רק באחור אין לכן כנודע,
נקודות. ב׳ הם הפנים, מצד אבל התחתון. בחצי

 נקודין בתרין המאמר לשון ז״ש והנה
 כר, דקדושה סטרא כר, דשמיא מלכו אתפרשת

 הפנים בצד הם שניד,ן אלו, נקודין ב׳ פירש
 סטרא רק שם אין אשר הקדוש, ז״א של

 החצונים אל אחיזה שאין פירוש, לבד. דקדושה
 לבחי׳ וקרא לבד. האחור בנקודת רק בהם,

 וביאר הנ״ל, לסבה דקדושה, סטרא הפנים צד
 היא הלא תתאה, א׳ הנקודה כי ואמר, עניינם

 לכן השפלה, ארץ למטה היא כי ירושלים,
 לעין גלויה היא הרי כי סתימאה, נקרא איננה

בריה. כל
 הופיע. אלהים יופי מכלל ק) מציון וז״ם

 היסוד אשר דז״א, יסוד הוא מציון כי ירצה,
 יפה יוסף ויהי בסוד יופי, מכלל נקרא הזה

 מבחי׳ הנה כנודע. זקן פני והדרת ובסוד תואר,
 רחל, הנקראת מלכות שהיא אלקים הנזכר ציון

 שהוא ציון, ע׳׳י משם, הארתה וקבלה הופיע,
 זו, הארה ענין אצלינו כמבואר דז״א, היסוד
 היסוד, עד שיורדין שבז״א, הה״ג ענין והוא

 באחור, העומדת הנוקבא, אל ניתנים ומשם
אלא עוד, ולא שלה. בדעת אחור) דרך (נ״א

 לרחל, ג״כ הניתנין המגולין, חסדים הב׳ שאפי׳
ביסוד תחלה שירדו עד אליד» ניתנין אינן

חתר, אור בסוד משם, עולין ואח״כ דז״א,
 כל כי נמצא כנודע. רחל, אל ניתנין ואז

 מכלל מציון הוא אלקים, הנקראת רחל הארות
 הוי׳׳ה כי נודע, וכבר דז״א. יסוד שהוא יופי,

ירושלים לכן ורחל, ז״א חימר הוא אלקים,
 של היסוד פי כנגד היא רחל, בחי׳ שהיא
תתאה. נקודה הנקרא ז״א,

 נקודה היא הנה העליונה, נקודה אמנם
 סתום, שהיא טבור, נקודת והיא סתימאד״ עלאה

 תתאה נקודה ממקום למעלה עלאה, נקודה וזהו
 אבל ופתוחה, תתאר, שחיא כנ״ל, שביסוד

 בחי׳ והיא וסתומה, עליונה הטבור נקודת
 כל מעין הסתום עלאה, אמא בחי׳ הארץ, ג״ע

 היא גם וגו׳, ראתה לא עין בסוד בריה,
ה׳. בהר יעלה מי בסוד עלאה

 ג׳ לכל אמצעית היא עליונה, נקודד, והנה
 העולם, אורך כל משערין אנו כאשר נקודות,

 נמצא ז״א. בחי׳ כל שהוא וחורבה, ישוב
 אבל כנ״ל. ממש הגוף מחצית הטבור, שנקודת

 שהיא ישוב, בחי׳ מחצית היא תתאה, נקודה
 אשר תתאה, זו נקודה כנגד והנה כנ״ל. רחל
 האחור, בצד ממש נגדה מכוונת יש פנים, בצד

 דחורבא, נקודה ונקרא השלישית, אחרת נקודה
כנ״ל. החצונים נאחזין שם כי

 לבדם אלו כי וכלב, יהושע לענין ונחזור
שאינם לפי לארץ. ונכנסו ונתקיימו, נמלטו,
הבלים ב׳ בחי׳ הם רק כנ״ל מרגלים מבחי׳

היסוד, ופי הטבור מפי שהם הנ׳׳ל, ואורות
 הם איד תבין ובזה וכלב. יהושע יוצאין ומשם
ונכנסו נתקיימו כ״ז ועם המדבר, דור מכלל
אלו האורות להיות כי הוא, והענין לארץ.
שדור מקום ז״א, של הפנים מצד יוצאין
 דור עם מתערבין הם לכן שם, עומד המדבר
עמהם. ונכללין המדבר

יוצאין המדבר דור כי והוא, ט״א ועוד
מהחזה שהוא ז״א, של תחתון ת״ת מחצי

למטה יוצאין הם הנ״ל האורות ב׳ וגם ולמטה,

מקומור! ומראה הגהות
וי-׳א. דף הססוקים שער עיין ק)
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p .כי להיות אכל יהד. מתערבין ולכן החזה 
 נעצ», דדא גופא מן יוצאין הם אלה האורות

 של אורות רבד מחמת הם האלו׳ האורות וסבת
 הם pל 4t*n גופא תוו המתפשםין אמוה

 שהם פתוה. פתה שמוצא ימ3ו גוף נוקפץ
 שם דיד יוצאין ״̂>n היסוד ופי הטבור. פי

 אורות p פיקרם האלו. האורות כי נמצא להח.
 ה^בר, לדור שיימת לד& אין ולכן דאמזה

 לא״י, אלו נכנסין לכן דאמה אורות שהם
 כי ובפרס אמא. אורות מצד שד.יא רחל. שהיא

 יהושע כי מזה*. גדולים אורות הם הב׳. אלו
 pל אלו. אורות הב׳ כל לקחו לבדם וכלב
לא״י. לכנוס כה בהם היד.

 חיו יפונד. בן וכלב נון בן דהושע וז״ש
 פירוש. הארץ. את לתור הד.ולכים האנשים מן
 ההם, מרגלים אנשים בחבורת הלכו הם גם כי

 ולא וחיו. נתקיימו לכן מכללם, שאינם אע״פ
מ^.

 בזד- זלד.״ד. ממורי ששמעתי מד. ושכחתי
 יד,ושע בטבור. מד.ם ואיזה ביסוד. מהם איזד!

 כל״ב כי שמעתי. אם מסופק ואני כלב. או
 ההי״ן. במילד הוי״ד. שד,וא ב״ן, גימטריא
 אבל רחל. הנוקבא אל ז״א יסוד מן היתאת
 מד.טבור. וד.וא ממנו. עלית יותר הוא יד.ושע

 יהושע כי בד.יפד. שד.וא נלע״ד היותר אבל
 רב הבל דאתגלייא מיסוד היוצא הבל הוא

 הארה שד,וא הטבור הארת הוא וכלב וגדול,
 היד. לכן כנ״ל, סתום שפתהד. לפי מועטת,
 כי וגם כלב. משא״ב ישראל. על מלך יד.ושע

 הבל א״כ יסוד, והוא אתי, מיוסף ,זשעT הרי
יד,ושע. הוא היסוד

מ״ת ו פרק

 מקומו המדבר, דור מתו כאשר ור.נה ר)
 נתבטלה אז לא*י, נכנסו אשד תחתיהם. בניהם
 הז״א. אל סמוכה היתה אשר הראשונד- השורה

 כנגד תעד, זע״ל. המסות וב׳ המדבר דוד וד,ם
טובות; מתנות ג׳ להם pני אלו. אבירות ג׳

מ כבוד. וענני ,p נאד,  כי מתנוון נקרא ל
הדשו̂ז מתנות הם

 ג' במקום אלו, מתנות ג׳ חזת לא ^מנם
 הבזא• בחי׳ רק שנתבטלו. הראשונים הארות
™ת לבדד-  המן אבל ה^בר. מר במקום *
 תחלה שהיו במקום האירו לא כבוד, וענני

בע״ד- כמ״ש המסווג ב׳
 הסלע, בחי׳ הוא שהבאר לפי הדבר. וטעם

 ב׳ דור קם וכאשר דז״א. נוקבא רחל שהיא
P העדר. כל מבואו נאמר, עליד.ם אשר P• צין 

 4וד,ת ל^ם. העם שם מצמא הראשון בחדש
 הנקרא מהארד, השפע, נסשד היתד, תחלה כי

 ונתבטלד. נתעלכד״ וכאשר המדבר, דור
 צמאו אז ז״א. שביסוד אבא ביסוד בשרשה,

 מבהי׳ רק הארה, מאותד. לד,ם היד. לא כי למי̂ב
 הצריד לכן כנ״ל, הבאר וד,« א״י, שד,יא רחל

 פב״ם ולהחזירה מ״א. נוקבא רחל את לתקן
 השפע לד.ם ימשו ומשם ממש. זווג בנהי׳ עמו,

 הבאר p השפע *0 ש» ואז לד^ הצורך
 שירת נאמר ואז ובעירה העדד, ותשת הד,וא,
 עלי הזאת השירד. את ישראל ישיר אז הבאר,

 ש) הזה, הדחש ב^ום וכמ״ש לה, ענו באר
אלו. פסוקים ענין

 איד אלו, האורות ג׳ ענץ תחלד, נבאר לכן
 הנה כבור. ענני מן. נאד, והם: עומדים,

 תוך מלובש אנא. של יסוד איד נת״ל, כבר
p אמא. יסוד m מ״א, גופא תוד ש^.ן 

 במקום דאמא, מיסוד היתאין המגולין וד,חסדים
 מקיפים הם ודעה ולמ%- ומשם דמא. החזר.

 הארות כי נת״ל, גם דאב̂ז היסוד וסובבים
 ליעקב ומאיימ לז״א, מהח יוצאין אבא, של

 שומת ב׳ ז״א. של פנים דיד המדבר ודור
 תעה כנ״ל. מג׳ כלול שורה וכל מו, ל«ים זו
 של גיpי מצד דא צדדי מב׳ גם כי נת״ל, גם

 יוצאיו מ״א. הוד של שמאל ומצד מ״א. נצה
 כבוד. וענני ,p בחי׳ ד& אשר לחוץ. האוחת

בע״ה. כמ״ש
 כי נדא^ היה לכאורה הנה כי ור,ענין,

צ» לחצאין, או״פ נחלק כאשר האורות חצי י

מקוסות ומדאה הגהות
מ0 שסות הססוקים שער ר) ד׳. פרק לקפן ש)ו*«ג הקודש רוח שער ועיין י״א י
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 בדופן שם ויבקעו דז״א, ימין בצד העומדים
 שבו, ימין מצד ז״א שבתוך אבא יסוד של גלי

 העומדים מהאורות וכעד״ז לחוץ. יצאו ומשם
 משם ויצאו שמאלי, צד יבקעו שמאל, בצד

 אליו. הקרוב במקום יוצא, וא׳ א׳ כל כי לחוץ,
 יוצאין היו שאם לפי כן, הדבר היה לא האמנם

 להוץ ויצאו יתחלקו, שהאורות נמצא היה עד״ז,
 וישאר שמאל, מצד וחציים ימין, מצד חציים

 בתוכו, הארה שום מבלי ופנוי, ריק זואבא יסוד
 וגם אבא. יסוד אורות בלתי ז״א ישאר ועי״כ

 כי אורות, בלתי ישארו ויעקב, המדבר דור
צדדים. דרך יצאו האורות כל

 האורות בטבע הניח העליון המאציל לכן
 וא׳ א׳ כל יצאו שלא להיפך, אחר טבע אלו,

 ויצאו להיפך, רק צדו, אל אליו הקרוב בדרך
 צד דרך יצאו הימינים אורות כי למפרע,
 ימין. צד דרך יצאו השמאלים ואורות שמאל,
 יסוד תוך העומדין האורות כי הענין, ופירוש
 אבא יסוד תוך עוברים הם ימין, מצד דאבא
 בדופן שבו, שמאלי לצד שם הגיעם עד עצמו,

 אותו, ובוקעין דאבא, יסוד כלי של השמאלי
 האורות וכעד״ז רז״א. להוד מחוץ ויוצאין

 דאבא, עצמו יסוד בתוך עוברין הם השמאלים,
 דופן ובוקעין שבו, ימיני לצד שם הגיעם עד

 ח״א מנצח להח ויוצאין אבא, יסוד של ימיני
 האופן, בזה יוצאין האורות ובהיותן ילחוץ.

 היסוד מתוך כולם, האורות שיצאו חשש אין
 השמאלים שהאורות לפי ריקם, וישאר דאבא,

 האורות את מעכבין הם ימין, לצד בהליכתן
 וכן שמאל. דרך לגמרי יצאו שלא הימינית,
 השמאלים, לצד בהליכתן ימינים, האורות
 לגמרי יצאו שלא השמאלים, האורות מעכבין

 מעכבין ואלו אלו, את מעכבין ואלו ימין. דרך
 הצריכה מועטת הארה רק יוצא ואינו אלו, את

לבד. לצאת
 לחוץ, אלו האורות שכשיצאו מוכרח וחגה

 באורות פוגעין שהם ודאי דאבא, יסוד מתוך
 ג״כ אותם ומוציאין עמהן, ומתערבין ס«מא,
הימינים האורות כי לפ״ז נמצא עמד,ם, ^חוץ

 בצד דאמא, השמאלים אורות מוציאין דאבא,
 והאורות דז״א. להוד מחוץ שהם דז״א, השמאל

 הימינים האורות מוציאין דאבא, השמאלים
 לנצח מחח שהוא דז״א, ימין בצד דאמא,
 מחליפין דאבא האורות כי נמצא דז״א. ׳ימין)

 אחד כל יוצאין דאמא האורות אבל מקומם,
 אורות התחלפות טעם כתבנו וכבר מקומו. כפי

לחח. בצאתן דאבא
 אורות בהיות כי והוא ט״א, בזה יש ועוד

 שמאלי, דרך יוצאין והימינים מחולפים, דאבא
 מתחלפין שכולם נמצא ימין, דרך והשמאלי
 ושמאל בשמאל ימין ונכללין יחד, ומתערבין

 וכן ימין. דרך יוצאין כולם וכללות בימין,
שמאל. דרך יוצאין כולם כללות

 מחוץ זו שיוצאין אורות הב׳ אלו והנה
 בחי׳ הם דז״א, להוד מחוץ וזו דז״א לנצח
 במדבר, לישראל שניתנו ,Tכב וענני ד,מן,
 שנתבאר ע״ד אלכסונם, בבחי׳ עומדין ואינן
 צדדי בב׳ שיוצאים ת) אלא המטות, ב׳ בענין
 דז״א. הפנים בצד והם אלכסונם, בבחי׳ דוה״ט

 מב׳ הם כבוד, וענני המן שהם הב׳ אלו אבל
 ומחוץ לנצח, מחוץ שהוא ושמאל, ימין צדדים

 קיימים שהיו בזמן אף שהרי לזה, וראייה הוד.‘’
 כבוד, וענגי המן בחי׳ ג״כ היו מטות, ב׳

 להם זכו ואהרן) (משה ממצרים שביציאתן
 ב׳ במקום באלכסונם, שיהיו א״א וא״כ בנודע.

 ושמאל ימין דז״א צדדים בב׳ רק המטות,
 שנתבטל אחר אף תמיד, נשארו ושם ממש,

המטות. נ׳
 דז״א הפנים בצד ממש הוא הבאר, אמנם

 המדבר דור הארת תהילה שהיה במקום כנ״ל,
 רחל, בחי׳ הוא הבאר כי נת״ל, וכבר ממש.
 באחור, עומדת תחילה שהיתה דז״א, נוקבא

. באר בחינת נעשה עמו, פב״פ ובחזרתה
 פב״ם, בחזרתה עתה כי לידע, צריך אמנם

 בה היו שלא מה אחרות, הארות בה נתוספו
 היתה אב״א, בהיותה כי והענין, באחור. בהיותה
 אחור מצד העומדת אמא, דיסוד אורות לוקחת
האורות גם לוקחת פביפ, בחזרתה ועתה דז״א.

מקומות ומראה הגהות
(בתיי). אלא ל״ג נ׳א ת)
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 פי׳״ Jt״n פנים דרד «םא״0 מיסוד היתאים
 דרד אבא. מיסוד הימאות האורות הנד. כי

 דאמא, האורות «ם פוגפין הם 4t'n פנים
 מחוז אותן וממיאין ח״א. פנים בצד הפומדין

באר. בחי׳ נעשית ואז לרחל. וניתנת לז״א.
 שהיו אמא. של האורות גם כאשר והנר.

 ומסבבין התרת אב״א. בד״יותד. לרחל ניתנת
 סביבות מסבבין הם הנה פנים, דרו לצאת עתד.
 ושם ח״זב פנים דרך שמניעת עד אבא. יסוד

 בצד העומדת דאמא. אותת עם מתערבת
 האורות בכל מתערבין סיבובס. בדרך וגם פנים.

 צאת בעת כי נמצא ז״א, צדדי בב׳ העומדת
 ומעורבים כלולים הם ת״א. פנים דרך האורות

 ושבאחור, שבפנים, האותת: בחינת ד׳ מכל
 ימאת אלו, רוחות ד׳ ומכל צדדים. ושבב׳

באר. בחי׳ ונעשה פנים, דרך
 ח״א בת״ת הם האלו האורות כי ונודע,

 ד׳ מכל יחד מתקבצין וכאשר ולמטר״ מהחזה
 הם אח״כ הנד. יחד. ומתערבת כנ״ל. רוחותיו

 לחח. ותצאין בוקעת ומשם דז״א. ביסוד יורדין
 יסוד נגד ממש המכוון רחל, של בדעת ונכנסין

 בדעת האודות אלו כל נכנסים ושם דד׳א.
באר. נקרא ואז שלה,

באר, שהם; אלו. הארות ג׳ נתבאר וד.נה
 דור אל מתיחסים הם איך כבוד. וענני מן,

 כולן הם שהנה לפני לא׳׳י, נכנסו אשר הב׳,
 הנ״ל, בחי׳ ג׳ נעשו אשר אמא, של אורות

 4אמ של האותת ע״י ימאת שהם אלא
כנ״ל. לחח לצאת להם עגורמין

 ע״י ימאין, חחילד, איך לבאר, צריך ועתה
 בזכות שלשתן חזרו ואח״כ ומרים. ואהרן משה
 נתבאר פי והענת, א) כמארז״ל לבדו, משד.

 םבהינת הם שניהם ואד׳ח משה איד אצליני׳
 קס״א, קפ״ד גימטתא משה כי אב̂ז יסוד
 הוי״ד. ממלאים אבא, דיסוד אחוריים שד.ם

ם בבחי׳ דיודי״ן. ואהי״ד. דיודי׳ץ,  דיסוד «י
 אחוריים שהם וקפ״ד, ע״ב הוא אהה אבל אמא.

אב̂ז דיסוד ביודי״ן, מלאים ואחותים פשוסין.
רז״ל. ברבת אהת קושיא מוצאת אגו וד.נד.

 ואהרן 4בנצו משה כי בדבריהם. מעינו זדא כי
 תם של ההושענוו^ בעל שסידר וכמו בהוד.

 הוא שמשה מאת אנו וד.רי רב̂ו הושענה
 ואהרן ההוד, קו שהוא בשמאל, שהוא לוי,

הנעו^ קו שהוא בימין. כהן. שהוא
 הימינים אורות כי נת*ל, זר. ספק אבל

 ואודות שמאלי. לצד ימאת אבא, דיסוד
 משה כי נמצא ימין. לצד יוצאין השמאל,

 משניהן כלול אדיח וכן ובשמאל. בימין, כלול
 משה הוא וארא, פרשת בזור.ר שאמרו וד׳ס

 ששניהם לומר ומשר״ אריח הוא ואהח,
 באשא, ומיא במיא, אשא לאכללא שקולים,

 ממוח שמעתי את מסופק אני אמנם זר״ ור>בן
 ואיזה בימין. עיקח הוא משנת.ם, איזדי זלה״ד״

 ממנו, ששמעתי ונלזר׳ד בשמאל. עיקרו מב׳,
 בימין הוא ועיקרו מאהח, גדול משד. הנה כי

הנצח, במדת חתום הוא לכן ממש, היסוד
 ומצד הז״א. שבתוך אבא היסת בימין העומד

ח, נמשך הת״ הימין משר. בזכות שהת, ה
כנתע שמאל, בצד וניתן יצא אבל כנתע,

 מזונותיו קשין ב) בסת שמאל, בצד המזונות כי
ת,גבורד״ הדין מצד שד,ם כקי״ס. אדם של

דאבא. היסת בשמאל הוא אהח אמנם
 דאבא, בשמאל העומד הדית, במדת חתום ולח

אדיח בזכות שהיו כבוד ענני נמשך וממנו
 שז׳ כנתע יפין, בצד וניתנו יצאו אבל כנוחז,

 פרשת בזת,ר כמבואר בחסד, הם כבת ענני
אמוד.

 מרים כי מרים, מכות היה הבאר, אמנם
 אותן שכל גורמת ת.יא ח״א, נוקבא רחל, היא

עתה יחזרו האחור, מן לוקחת שד,יד. אוחת
 מצדדת, אוחת ב׳ עמד.ם דמשכו פנים, דרך
 דרך יוצאין כא׳ וכולם הפנים, אורות וגם

 הבאר, אותת כי כנ״ל באר ונעשת הפנים,
 עםז״א. פב״פ וכשחוזרת ממש, רחל אורות הם
 וזשארז״ל פנים. דרך חחחן הנ״ל האוחת גם
מרי^ ע״י הת. הבאר כי

שהם: אלו, מתנות ג׳ איך נתבאר ווזנד.
JBMn אורות שלשתן כבת, ענני מן. באר.

מקומות ומרמת הגתות
פסחים מ ׳.0 תענית א)



ז׳ ו׳ סרק המוחין הארת שער ל״כ שער ז׳׳א היכר ה׳ הינדקלב

 וכ״ז משה. שהוא אבא, יסוד ע״י שיוצאין אלא
 אבל מרים. אהרן, משה, אחים: ג׳ ע״י הם

 ע״י היו המטות, וב׳ המדבר, דור שהם הג״ר
 חזרן■ ומרים, אהרן שמתו ואחר לבדו. משה

 דאבא יסוד שהוא לבדו, משה ע״י שלשתן
כנודע.

 לאהרן קרא שבס״ה הענין, ונבאר מ״ק
 בשמאל. שהוא לוי, אותו קורא ופ״א כהן,

 בימין, שהוא אומר ופ״א לוי, אותו קרא ולמשה
 הענין, אך זה. את זה סותדין דבריו ונראה

 ת״ת עד אנפין, זעיר תוך נכנם האבא כשיסוד
 מגולה, מקום שהוא לחזה, ובהגיע כנודע, שבו

 אל מכה שבו הארה אז אמא, יסוד נפסק כי
 של ההכאה חוזרת ואה״ב דז״א, ימין צד

 חזרה משם ואח״כ דז״א. שמאל צד אל האור,
 המן והנה יסוד. דרך וירדה לאמצע, ההכאה

 וענני (א) ראשונה. בהכאה משה מצד היה
 מרים, מצד ובאר ב׳. בהכאה אהרן מצד כבוד

 כמ״ש אלא זה. תבין ולא ג׳. בהכאה באמצע,
ישראי שניתנו הנ״ל מתנות ג׳ בסוד אצלינו,  ‘̂י
ע״ש. במדבר

מ״ת ז פרק

 ישיר אז של הפסוק■ עני! ונבאר ג.)
 כי לה. ענו באר עלי הזאת השירה את ישראל

תיקונה, מתחלת רחל, תיקוני בעניו מדבר הוא

 הנקרא ז״א, עם םב״פ להביאה והוא סיומה. עד
 מתמעטת פב״פ חוזרת כאשר כי ונודע ישראל.

 דז״א. היסוד תחת קטנה, אחת ד) נקודה בסוד
 עמו עולה שהיא עד מעט, מעט נגדלת ואח״כ
 עלי ענין וזהו ה) למעלה. עד פב״פ, להיות

 נקרא פב״פ, בהיותה עתה כי לה, ענו באר
 אחר עלייה עמו עולה והיא כנ״ל, ו) באר

פב״פ. עמו שחוזרת עד למעלה, ממטה עלייה
 הפסוק, בזה ב׳ פירוש לפרש יש עוד
 חפתה באר אחר, פסוק ונבאר למטה. ויתבאר

 במה יובן, שרים חפרוה באר ובאור וגר. שרים
 רחל, הנקראת ז״א של הנוק׳ הנה כי שנודע,
 היה שלה הראש הנה עמו, אב״א בהיותה

 של ת״ת סיום כי נמצא שלו, תחתון ת״ת מחצי
 נעשה ממנו (ב) שלו, האמה פי שהוא ז״א,

 וכאשר שלה. ראש בסיום הוא אשר הנקבה, פי
 שיעור כל ועלתה פב״פ, להיותה חזרו אח״כ
 היה אב״א, שבהיותה מה כי נמצא ז״א, קומת
 שלה, ת״ת בחי׳ עתה נתהווה שלה, ראש

 העליון הפה מקום תחלה שהיה הבחי׳ ואיתו
 ורחם היסוד פי בחי׳ להיות עתה חזר שיה,
שלו. יסוד נגד מכוון שלה יסוד נמצא שלה,

 נקרא התשמיש, בחינת היות סוד וזה
 לשון וכן בתורה. מקומות בכמה אכילה בלשון
 ראוד, במשנה פ״א, כתובות במסכת בפה, דיבור

 איש של טיבו מה לו אמרו אהד, עם מדברת
נבעלת, מדברת מאי בגמ׳ ואמרו י) וכו׳ זה

ש מ ש ה
 ממ״ש הפך נראה שמכאן צ״ע, נ״ב (א)

 משה, מצד שהוא אמת שהמן העמוד, בראש
 כבוד. בענני עד״ז וכן בא. הוא א׳ הכאה היו כבוד, ענני וכן בשמאל. וניתן יצא אבל
 נראה וכאן בימין. ניתנו אבל אהרן, מצד

 שהוא משה, מצד א׳, מהכאה יצא שהמן להפך,
 אהרן, מצד ב׳, בהכאה כבוד וענני מימין.
א' מהכאה ש אמת י״ל, ושמא משמאל. שהוא

יע״ש. י״א כללי הו״ג שמכח בימין, שם נתגלה לא אבל המן, יצא

 ושם לשמאל, חזר בימין, האור שהכה ההכאה
מכח בשמאל, עומד שהוא ואע״פ המן, נתגלה

 שבסיום האמה פי תחילת פירוש, (ב)
 יסוד כי היסוד, שבסיום האמה פי לא הגוף,
בכללי כנ״ל שבה, ת״ת בסיום מסתיים דז״א

מקומות ומראה הגהות
ס״ב. הירח תיקח שער עיין ו) י״א. סימן שמות הפסוקים שער ג)
קצ״ד דף רשב״י סאמרי שער עיין ז) פ״ב. הנוקבא תיקון שער עיין ד)
רל״ג ודף פ-א. הירח מיעוט שער עיין ה)



קלגז׳ פר? זזמוחיז ז««רמ פזער ל״ג פוער ז״א היכל ח׳ היכל

 עמי ואוכלת במשנה, אע׳ס פר? בכתובות וכן
 ובתורה וכד. תשמיש ואוכלת מאי שב̂ו מליל
 אכלו שאמר כמו ב®־!, אכילה לשץ נקרא
 זוהר כנזכר דאדא, עליון זווג שהוא רעים,
 מנאפת אשד, דרד כן כתיב וכן ויקר̂ז פרשת
וגר פיה ומחתה אכלה

 מד, על אצלינו, כנדש יובן הפסוק ופירוש
 כורסיא על יתיב ח) באדרא, בזוד,ר שאמר

 מה סוד הוא כי וכר. לון לאכפייא דשביבין
 יש כי הענין, פי׳ חוד״ על נחש בא שארז״ל,

 למטה ומשתלשלין קדושה, של אלקים שמות
 אלקים פלד בסוד אחרים, אלקים הקליפוו^ עד
 העון וכאשר דמשפטים. בסבא כנזכר גדם, על

 באלו, ואלו בזד״ זה נכללין הקליפות גורם,
 עליונים אלקים שמות של בחי׳ שאותן עד

 בסוד שבה, ציון בנקודת נכנסים דקדושה,
שלה. ביסוד שם אשר הגבורות

 אלקים השמות של הזה התכללות ועניו
 חוד״ על נחש ביאת בחינת נקרא ביחד, הנ״ל

 עמה הזווג היד, רצון, בעת שתחלה מה כי
 ט) פלא. הנקרא העליון, והנתיב היסוד בבחי׳

 האחר מהנתיב מקבלת היא עתר, הנה כנודע,
 הנרמז פלא, ג״כ הנקרא אלד,ים, של החיצון
 שהיא לרמוז און, פעלתי לא זאמרד, בר״ת

 הפלא מפעולת שפע קבלה שלא אומרת,
 הקליפות, נכללו בו אשר ההוא, החצוגים

 שד,וא הקדוש, העלית הנתיב מן רק און, הנקרא
ח״ו. שם נכנסין הקליפות אין אשר פנים, כולו

 נקרא הוא הזווגים איד נתבאר, הוא ודדי
 הנ״ל, לטעם הוא וד,סבה אכילה. ובלשון דבור,

 נעשד, אב״א, בד,יותם הראשון, שלה הפד. כי
 הרחם בית תחתת, פד, פב״® בהיותם עתה לה

 עמוק, הוא שלד. הרחם בית כי ונודע ממש.
 י) ואינו חפירד״ ע״י הנעשד. הבאר דוגמת
הזכר. יסוד כמו בולט

באברהם נרמז הזא̂ו הבאר חפירת ועגין

 וכמו בזה. ודי הד&, הבארות שחפרו דצחק.
 באר עלי וז״ל, רפ״ו, דף דלד בזוהר שאפר

 באר בבעלד״ לאתחברא לאתרד, סק לר״ ענו
 כרוה לעילא. או״א לד. דאולידו שרי̂ג הפחד,
וכר. אבד.ן אלת העם נדיבי

 לעשות הזאת, הבאר חפירת כי הענין. ופי׳
 או״א. שהם שרים, ע״י נעשית הרחם, בית לה

 אל דביאה הצלע את אלקים ה׳ ויבן בסוד
 בשוה שוד, והעלוד, שגדלוד, או״א, דא האדם,

 סד, נעשה עי״כ אשר סב״® ז״א קומת בכל
 באר וז״ש כנ״ל. היסוד בחינת שלד״ הראשון
או״א. אינון אלין שרים, חפרוה

 המקום חפירת בחי׳ רק עשו לא הם ואמנם
 הוא העם, נדיבי כרוה ואח״ב כ) בלבד, ההוא
 אשר ההוא, הבאר בתיד המ״ן בה נתינת בחי׳

כרייה. נקרא זה, ענין בחינת
שלה, ביסוד אלו המ״ן נתינת בחינת והנה

 שלה, הידים ב׳ שהם אימא, של החו״ג ע״י הם
 כפולות, מנצפ״ד ה״ג שהם אצבעות, ה׳ שבהם
 ביסוד מ״נ, בחי׳ ונעשר, למטה, ירדו אלו אשר

 בתבואות והיד. הפסוק, וז״ם דז״א. נוקבא
ת וארבע לפרעה חמישית ונתתם  וגר. ^ו
 בדרוש אצלינו נתבאר ידות, אלו ל) יעגין

 אותן שכל אחד, יחוד תמצא ושם היחודים,
 תעיין גם ע״ש. י״ד י״ד בסוד נעשד״ השמות
 אדר״ז, בריש אתגלפן רישין ג׳ מאמר בדרוש

זד״ ענק יובן ושם
 ב* ענין הנה זה, הוא הענק סוד ואמנם

 גם דאדא. מוחק בחי׳ געשה דא״א, זרועות
 לבתר אדא דיהבי גניזק, עטרק תרק בחי׳

 ה׳ סוד אבל כנודע. שלו דעת בסוד לז״א,
 מקומן. שם אין מהם ק בכל שיש אצבעות

ת ב׳ והנד.  כהדא, שקילי תרודיהו דא״א, קו
 של בחי׳ שאר כל ע״ד כלבד, א׳ r ונקרא

 דבעתיקא דקכ״ח, באדרא עליהם שנאמר א״̂>
ועד״ז ימיגזב כולא עתיקא דד,אי שמאלא, לית

מאומות ומראה חגהוה
n( שעו עיין כ) שער בספר עיין ס) י׳׳ד. אות אדר

וי׳. פ״א וס׳׳ד י״ח דף הברכה כוונת הכוונות
שעו עיין ל) הלק וגתע׳׳ם פ״ה הנסירה שער עיק •)

ורז דף הפסוקים «ר. תשובה המלות לפירוש הת״ובות לוה 1 ס׳

 חמ^״ס״ו פ״ב חידה תיקק

irrcsi שעד ונספר ®נ



ח״ ז׳ פר? המוחין הארח שער ל״ב שער ל״א היכל ה׳ היכלקלד

 עיני כתיב ולא יראיו, אל ה׳ עין הגה כתיב,
 לו יש מהם א׳ כל או״א, ואמנם רבים. לשון

 יש ובאו״א, בא״א כי עתה, ונמצאו ידים, ב׳
 א״א, של אותה שהיא הה׳, יד והנה ידות. ה׳

 עליה כנ״ל, יד שנקרא אלא ידות, מב׳ הכלולה
 אמא שהיא לפרעה, חמישית ונתתם נאמר,
 ואתפרעין אתגלין דתמן פרעה, הנקרא עלאד,

מ) בזוהר. כנזכר נהורין כל

 למטה ירדה דא״א יד כי והוא) והענין
 בשמאל, כלולה ימין והנה אמא, יסוד ברחם

 שמאלי יד אצבעות שה' וכמו בימין. ושמאל
 הם ימין, יד אצבעות ה׳ כן ה״ג. הם דא״א,

 כפולות, שהם מנצפ״ך, אותיות ה׳ סוד והם ה״ג.
 נעשה ומהם אמא, יסוד ברחם שם נתהוו ואלו
 שבהם. מ״נ להעלות דאמא, יסוד של הכלי

 יהיה או״א, של האחרים הידות ד׳ אמנם
לכם.

 למעלה זה פסוק שביארנו ע״ד והנה
 כי דז״א. בנוקבא למטה ג״כ יפורש באמא,

 כלולה אמא, של א׳ יד והם הם. ידות ה׳ הנה
 רחל, של מ״ן כלי ונעשה כאחד, ידות משתי
 ידות ד׳ יש ועוד הנ״ל. ע״ד דז״א, נוקבא

 נוקבא. ידים וב׳ דז״א, הידים ב׳ ;שהם אחרות,
מר. לכם יהיה הידות וארבע נאמר, ועליהם

כולם. הידים אלו כי מזה, העולה והנה
 אז מתגבר, הדין וכאשר הגבורות. בחינת הם

 והיותן מלאו. דמים יכםT וז״ם בהם. דם תאה
 שופך בפסוק, אצלינו כמ״ש הוא דמים, שתי
 הוי״ה יש בז״א כי והוא באדם. האדם דם

 שבמילוי א׳ ואות מ״ה, גימטריא באלפי״ן,
 א״ה, א׳, כזה׳: ברבוע, אהי״ה בחי׳ הוא וא״ו,

 כי נמצא ד״ם. גימטתא שהוא אהי״ה. אה״י,
 למעלה ועולה וא״ו, מילוי של זו א׳ בהסתלק

 ג״כ זו וא׳ מ״ד. נשאר מ״ה, שם אז בבינה,
 עניו ג״כ חהו ד״ם. ב״פ הם הרי כנ״ל. מ״ד

ידים ב׳ כי לי, יקשו פ״ח מידי שמרני פסוק,

 העולין ד״ם, ב״פ שהן לי, פ״ח יקשו הם הנ״ל,
בנ״ל. פ״ח גי׳

 שהיא הבאר, בחי׳ הנה כי לענין, ונחזור
 שבה, הרחם בית ציון, נקודת בחי׳ היא רחל,
 הנקרא הדין, סוד שהם מנצפ״ך, ה״ג ששם
 כרוה, שרים חפרוה באר בר״ת הרמוז חשך,
 חו״ג הידים ב׳ ע״י נעשו ואלו בחשך. שהוא
 אילן העם, נדיבי כרוה נאמר ועליהם דאמא,
אבהן. אינון

 ביסוד זה תיקון כל שנתקן אחר וד,נה
 כנ׳׳ל, והכתיה החפירה ענין שהוא כנ״ל, שלה

 שלה, המוחין שהם ג״ר, בה נכנסין אח״כ
 נרמז ואלו כנודע. דז״א, נה״י מבחינת הנעשין
דא במשענותם; יסוד. דא במחוקק: באמרו,

פב״פ. עמו להזדווג ראויה ואז נ״ה.

 סק כלומר לה, ענו באר עלי תחלד״ וז״ס
 הפסוק שזה פי׳ בבעלך. לאתחברא לאתרך,

 באר, הנקרא רחל, הנקרא מלכות על נאמר,
 ר״ל עלי: באר, הנקרא אתה לה, ואומרים

 בעלך, עם בהזדווגך למעלה, שלך מ״נ העלי
 חפרוה באר כמ״ש שבך, היסוד נתקן הרי כי

והיא הואיל לה, ענו באר עלי וא״כ שרים,
שרים. חפרוה באר

 נתבאר כבר עצמו, דאבא היסוד בחי׳ והנה
 משה, גילגולי בג׳ הם איך בחינותיו, לעיל
 בדריש והובא וע״ש. הבל שת משה ר״ת שהוא

משה בחי׳ גם וע״ש. נ) יתירות תאומות
 בדרוש נתבאר ס) דאמא, ביסוד שהם ואהרן,

ע״ש. ואביהוא נדב וחטא ואהרן, משה

ס׳׳ת ח פרק

 שיש אחרות בחינות עתה נבאר עוד ע)
 הם והנה הז״א, שבתוך דאבא, זה ביסוד

עליו. אשר זהב וזר וכפורת, ארון, הנקרא:
 אבא, יסוד כי ס) אצלינו, נתבאר והנה

אשר שבכתב. תורה נקרא ז״א, תוך המתלבש

מקומומ ומראה הגהות
 תרומת מרשת הפגות שער עיין ע) הססוקים שער נ) ק׳׳ד. אות ויגש זהר ם)

רמ״ט דף הקדמות בשער פ) (דפדי). דאבא נ׳׳א ם) י׳א. pסי שמוח



קלהח׳ פריו הסוחין הארת שער ל״ב עער ז״א היפל ח׳ היכל

 תורה. שלמעלה חכמה גובלת צ) שארד׳ל ז״ם
 ממנו שנובל מה חכמד» הנקרא אבא כי פירוש״

 היסוד ק) מן שהוא תורד- הוא למטה, ויורד
 ר) יעקב גם אנפין. זעיר תוך המתפשט שלו,

 הוא גם הזה, היסוד הארת מן היוצא
בביאורו. עתה אגו ואין תורה. נקרא

במקומו. בארנו הנה כי לענינינו. ונחזור
 יוצאין אמא, ביסוד אשר החסדים כאשר כי ש)

 אינם ולמטה, אנפין, דזעיר מחזה ומתגלין
 עמהם לוקחין הם אמנם לבוש, בלי יוצאין
 ומתלבשין עצמה, דאמא היסוד מן שהוא שורש,

לבוש. בלתי יוצאין ואינן בו,
הנה כי כך, זה לבוש לקיחת ענין והנה
 אם כי לגמרי, פתוח אינו דאמא, היסוד

 גמור בגלוי החסדים יצאו לגמרי, פתוח יהיה
 כן וגם החצונים. בהם שיתאחזו ואפשר למטה,

 הסתומים״ מהחזה שלמעלה העליונים החסדים
 וע״כ לחח. ויצאו ויפלו אחריהם, ירדו הם גם

 לבוש הארות בחי׳ המשיד העליון, המאציל
 ונעשה לבד, שלה עצמה יסוד בפי דאמא, יסוד
 אבל ההוא, יסוד בפי ומסך, לבוש בחי׳ שם

 היסוד הלבוש הארת רק גמור, סתום אינו
לבד. שלה

 אחחנד• ספירה סיום שם להיות והטעם
 החסדים יוצאין כאשר כי ונמצא כנ״ל. שבאמא

 הארת עמר.ם לוקחין ולחח, משם התחתונים
 עצמותן, יורר אינו ובזה הנ״ל, ההוא הלבוש

 בלבד, ההוא המסך יח* לעבור שיוכל מה רק
 ג״פ ההוא המסד הארת עם מלובש ויורר

 נקרא ועכ״ז עמו. לבושו הולד, שהוא ובכ״ם
 ולבוש מסד רק שאינו לפי מגולים, חסרים

מאר. רק
 אין זר״ בלבוש מתלבשים היותם זדי וזעה
 מלובשים להיותן בה̂נ נאחזין החיצונים

 אל אחיזה שם שאין כנורע דאמא, זה בלבוש
 אשר הנ״ל, הזר, המסר ע״י וכן החיצונים.

ההםדים אין ראמא, יסוד בפי וניתן הושם

 תשארין פיו, ררן ויוצאין יוררין העליונים,
 התחתונים החסרים שימאין מה כי במקומם.

 לסבת רק אינו מסד״ שם שיש אע״פ ונגלים,
 בוקעים לכן פאר. ורחוקים צרים למעלה, היותן

 שיצאו אחר אבל המסד. דרו דוצאין
 א״צ לכן מרווחים, העליונים נשארו התחתונים,

ולצאת. המסד לבקוע להם

עצמ̂ר ראמא בחסדים שנתבאר ע״ד והנה
 לחח כשיוצא כי דאבא. עצמו ביסוד יהיה כן
 הוא והנה יותר, ארוד להיותו דאמא, יסוד מן

 ובצאתו דאמא, היסוד מסד פי לבקוע מוכרח
 ומתפשט, ויורד ההוא, במסד מתלבש הוא גם

 מחוד אלא מתגלה, אבא אין כי עמו, ולבושו
באמא. התלבשותו

 מה Jולוחוו ארון, ענין נבאר, עתה והנד.
 ראבא, מיסוד שיוצא מד. בחי׳ הנה ענינם.
ח ומתפשט דאמא יסוד מתיד  למטה. ממנה ח

 מתפשט הוא כי והתורה. •ארון, בחי׳: ב׳ זהו
 נז״ר, גימטריא אית ופז ארון, כדמות באורד.

 אתוריים שהם קפ״ד, ע״ב גימטריא וד״וא
 ביסוד אשר ריודי״ן, דד.וי״ד. ומלאים פשוטים
 כלי כי נמצא הכהן. אדיח בענין כנ״ל דאבא,

 והאורות הארון. הוא 4אב> של עצמו יסוד
 והלבוש שבכתב. התורד. לוחות הם שבתוכו,

 הפרוש הכפורת הוא כג״ל, אמא מיסוד שלוקח
האתן. על

 כי והענין תשי״א. גימטריא הכפורת וועד.
 דד׳א. במיחמ המתלבשין דאמא, נה״י הארות ג׳

 אמצעי שד.וא אמא, ביסוד מאירין שלשתן
 גימטריא ביודי״ן, י״ד. שם הנצח והנה שבד.ם.

 ש׳, הרי ה״י, פ׳ ידד אותו תכה ואח״כ ל״ה.
י״ה בד, יש ובהוד בנצח. של״ד» הרי ול״ד»

 ידד אותו תכה ואח״כ ל׳. גימטריא בד.הי״ן,
 י״ה יש וביסוד, ור׳. ל׳ הרי ר׳. .,rה פ׳

 ה״א, ס׳ ותכד״^ידד כ״ו. גימטריא באלפת,
r גימסדיא p• ,״ביסוד. הרי וכ״י ותחבר קמ״̂ו

מקומות ומראח חגחות
(כת״י). מן י״ג נ״א ק) בשער ועיין ז׳ י״ז בראשית דבת מדרש צ)
פ״ד. ולאה שקב שער עיין י) ח• ההקדמות ובשער ודם. ד״ד. ג׳ ח• הסיליס

j»״! הנסירה שער עיין ש) ״ט מ



ט׳ ח׳ פרי, המוחין הארת שער ל׳׳נ שער ז׳׳א היכל ה׳ לrה קעין
א׳ פרין אונאה שער ל״ג שער

 גימטריא יקמ״ו, ור״ל, של״ה. שהם: שלשתן,
הכפורת. כמנין תשי״א.

 על למעלה עודף הוא הלבוש, זה והגה
 והוא עצמו, היסוד בפי נתון שהוא לפי המוחין,

הנה כולל, עם אפ״ר גי׳ שהם מנצפ׳׳ך, הה״ג זהב זר נקרא זו ובחי׳ הארון, מן מעט גבוד,
ב״ל, הנקרא היסוד, של בעטרא נמונין הם זלף,״ך, ממורי ששמעתי ונלע״ד הכפורת. שעל

והענין מ׳׳י. אפ״ר וזהו מ״י, גימטריא שהוא ,;) וכבף אהי״ה, למ׳׳ד אל״ף גימטריא זר כי
יש כ״ל, הנקרא עצמו ביסוד כי אצלינו, כמ״ש ועט כ״א. גימטריא אהי״ה, שם כי הודעתיך,

הרי מי׳, כלול כ״א אמא, מצד ה״ח כללות בו והרי א״ל. כמנין ל״א, הוא מילוי, אותיותיו י׳

 הוא אם ילה״ה, ממורי ששמעתי מה ושכחתי
 פגים, דרך העטרה, מצדדי היוצאות מהארה

אחור. או
הנה כי אפ״ר, מ׳׳י, צרופו: אפרים, והנה

 באמא, ושניהם אהי״ה, משם יוצא א״ל, שם איך
 V ב׳ ורמז ז״ר, במלת לכן

כנ״ל. פשוט, ואהי״ה במילוי.

מ״ת ט פרק

הם אמא, שמצד הה״ג אבל מ״י. גימטריא
בי ב׳׳ל. הנקרא היסוד, של בעטרה נתונים א״ל האלן: שמות ב׳ ורמז ז״ר, במלת לכן

 אשר רחל, של בדעת ועוברות נתונות משם
 וכן הנ״ל, לסבה בגלוי הם ששם לפי כנגדה,
 להנתן העטרה, דרך ולצאת לבקוע יכולות
ההארה אותו והנה זה. טעם וזכור רחל. בדעת

אפרים. בחי׳ הוא ולחוץ, הה״ג מאלו היוצאת של ביסוד שיש אחרת בחי׳ ונבאר א)
פו״ר. על מורה אפרים, תיבת הבנת גם כי נודע, הנה יוסף. בן אפרים בחי׳ הוא ז״א,

הפרני כי אפרים, קרא השני שם ואת וכמש״ה, כורתין וכשמוהלין, זעג״ז. עורות ב׳ יש ביסוד
הוא ורביד, פריה כי ונודע עניי. בארץ אלד,ים ואז והחצון, העליון הראשון עור והוא הערלה,

בזה. ודי עטרה בהכנסת אחך עןף ן*ק מפסקת, מחיצה שם יש לא
 אבל לבדה. היסיד עטרת מתגלה ב) ואז לבד,

 הם עדיין שבתוכה האורות עם עצמה, היסוד
 עורות ב׳ כי לחוץ, יוצא אורם ואין סתומים,

 בעטרת אבל להאיר. יציאתן מונעין עליו, אשר
 שבתוכו האורות יכולין אז כנ״ל שנגלית היסוד
לחוץ ולהאיר עצמה, העטרה מחיצות לבקוע

 עשר השבעה השער
 פרקים. לה׳ ויתחלק אונאה שער

מ״ת א פרק

ענינים יתבאר ובו האונאה, דין ונבאר ג)ב׳ שם שאין לפי העטרה, דופני צדדי דרך
ביסוד אשר ה״ח כי נודע, בז״א-הנה רבימשיש הארה והנה עצמי. ביסוד שיש כמו מחיצות

שבו, מחסד בז״א, מתפשטין הם הנד, דאמא, הארד, רק היסוד, רפי היוצאת הארד, איננה זי
בעטרת יורדין הה״ג, אבל שבו. הוד עד וזו עצמה, העשרה כלי דופני צדדי דרך זו

בן ד) אפרים בענין לעיל כנזכר ז״א, דיסוד היסוד כי ייסף. בן אפרים בחי׳ היא ההארה,
האחור, מצד רחל, בדעת משם לתתם כדי יוסף, הוא בנו, ואפרים יוסף. הוא דז״א, עצמו

(א) זה. מקום כנגד ממש המכוון שבי. העטרה צדדי מדופני היוצאת ההארה,

ש מ ש ה
ז״ל רחה דלה מהר״ח החסיד (והרב ע״ש. י״א מסתיים דז״א היסוד הרי כי צ״ע, נ״ב (א)

ח שם עוד ע׳׳ב, קכ״ז (בדף כלל חר׳ג בכללי כנזכר דנוקבא, הת״ת בסיום לזה, אחר תיי

מקומות ומראה הגהות
לך לד טרשת הסצוות שער ספר עיין ג) ג׳. טרק הצלם בשער ת)
א׳. דרוש י״א. סימן שמות הפסוקים שער עיין א)
פיט. המוחין הארת שער עיין ד) (כת״י). אז הב׳ עור גם וכשפורעין נ״א ב)



«ןלז»׳ פר? אונאח ער1א ל׳׳ג מער ז״א היבל ד!׳ היכל

 דעת אל ילכו דוה״ג. שאלו קודם ויונה
 החסדים, עם תחלה שיתמתקו צייד דנוקבא,

 פיתוקם אמנם וחזקים, קשים דיניו יהיו ולא
 כי המגולין, התחתונים החסדים ע״י הוא

 לצורו אפילו מאירין אורם אין המכוסים
לזולתם. מכ״ש עצמם,

למעלי״ עומדיו הם הנה כי ט״א, ועוד
 כלי מחיצות כי למסד״ לירד יכולין ואינן

 עד לירד אותם מעכבות הם דאמא, היסוד
 ב׳ בהם יש המגולין, החסדים אמנם היסוד.

 עד לירד ויפולץ תחתונים, הם כי א׳ הכנות:
 מחיצות, להם שאץ לסי עצמו, דז״א היסוד

^ הב׳ מלירד. שבעכבין  מגולץ, הם כי ד
 דזעיר ביסוד הניתנץ הגבורות למתק וימלין
אנפין.

 מהחזה הוא החסדים גלד כי נודע והנה
 ח״א, שבת״ת החסד ב״ש שהם ולמטה, דז״א
 דוד חסדי הנקרא ח״א, שבנ״ה שלימים וב״ח

 ושדן שלימים הם הב״ח כל נמצא הנאמנים.
 לחלק הנוגע הג׳, החסד אבל א׳, בהשוואה

 שליש החלק כי בחלקים, שור, אינו דז״א, י;״ת
 אמא, ביסוד ומכוסה סתום הוא הראשון, עליון
 כל כי כנודע, מגולין. הם התחתונים יביש
שלישים. לג׳ מתחלק הד,׳, מאלו וחסד הסד

לג״ש, הנחלק שבת״ת, החסד בזר, וד,נד,
 או שתות, בו יש בתורד״ הכתוב כפי הנה

 לפעמים כי משתווג יותר או משתווה פחות
 השתווה מן יותר לוקח המכוסד״ העליון חלק

מאנד״ תה מתאנה, שזר, ונמצא
 האונאה, בדין גמרא, להקדים וצייד

 כשד,וא אלא אונאד״ דין שאץ ה) שם שאמרו
 מכרו אם הדמים, שדי הטעות בסכום מתאנד.
חשבץ, טעות הוא אם אבל בזול. או ביוקר.

 ובמשקל, שבסדר״ דבר כל וכן שהוא, בכל חוזר
שד,וא. בכל חוזר ובמנין,

 וחסד חסד שכל נודע, כי הענין, וביאור
 וד,וי״ה א׳, הד״ה שם בחי׳ הוא החסדים, מאלו

 והנה םלאד״ או פשוסד״ או בחי׳, ב׳ בה יש זו
 שדן, ז»לקים כי כלל, אונאה בד, אין במילד
ת מנין. משקל, מדה, ונקרא:  שהוא בכל ל

 שדן, בחלקים לחלקם א״א בפשוטר״ אבל חוזר.
יותר. או פחות, או שתו̂ו אעאד״ יש לכן

 ואיד במלואד״ הד״ה ענץ תחלה ונבאר
 והנה חוזר. שהוא ובכל אתאד״ דין בה אין

 ובמציאותן, בעצמן בד,ם יש האלו, החסדים
 to היות והוא משקל, היא הא׳, בחי׳: הרבה
 ע״ב, גימסריא שהוא החסד בסוד מד^ חסד
 גימטריא שד,וא יודיץ, דמילד א׳ הד״ה וד,וא
 דיודי׳׳ן, הד״ה הוא מד,ם חסד (וכל ע״ב

 שבז״א החסד מצד כי נמצא ע״ב) העולה
 ע״ב בסוד כולם יהד ע״^ גימטריא שהוא

 בזוד,ר וכמ״ש משקל, נקרא זו ובחי׳ דיודי״ן.
 דא בד״ למשקל אבנא דקפ״ז, בר״מ תשא כי

 יודי׳ץ, בסוד המשקל הרי כי סי׳, כף ידד
 הד״ד, pול בד,ם, ששוקלין אבנים, הנקרא שהם

 הנה כי ועוד משקל. נקרא יודי״ן דמילוי
 ממנר• שתוציא אחר דדי״ן, מילד של הד״ר,

 וי״פ מ״ו, מילד נשאר הפשוט, הוי״ה אותיות
 גימטריא הכוללים י׳ ועם ת״ס, גימטריא פדו
בגימסריא. משקל שהוא Jע״ר

 מצד פי וד.וא מנין, נקרא הוא ב׳, הבחי׳
 הסד מתפשט בד, גם אשר שבז*א, הגבורה

 המתפשט הזה החסד מצד וד,נה הד,״ח. מן אחד,
 ואחד, כ״א הד,״ח, כל יהיה דז״א, בגבורד,

 כי וד,ענץ, רי״ו. גימטריא שהוא גבורה בחי׳
דע״ב הד״ד, מהם חסד שכל נתבאר, הנה

השמש
בספר אלה דבריו הובא ודוק. התחתץ, ביסוד תתמה) ופ׳ תצוה פ׳ רשב״י מאמת שער עיין

T די״ו הנ״מ אמ״ל דעת כנגד הוא דיסוד רד׳ל דמ״ש תירץ,  בדף הנזכר בספר ועיין .9
 ע״ג). ט״ל ופרש בת״ו^ שעלה ביסוד מיירי דנוקבא,

מיית דנוקבא, הת״ת בסיום היסוד שמסתיים

מ?וםות ומדאה הגהות
<דס. ב׳ם ה)



א' פרי, אונאה שער ל״נ שער ז״א היכל ה׳ היכלהלח

 שמהן, ע״ב תליין מינה איך ונודע דיודי״ן.
 הויין כולהו ובין אתוון, מתלת וחד חד כל

 לכך ה׳, דף תיקונים בהקדמת כנזכר רי״ו.
מנין נספר כי מספר, לשון מנין, נקרא

גבורה. רי״ו גימטריא ויהיה אותיותיהן,
 היות בחי׳ הוא מנין, נקרא היותו גם
 בדרוש כנ״ל אמא, ביסוד מלובשים החסדים
 אהי״ה הוא דאמא, ביסוד והנה יוסף. בן אפרים
 שהוא קנ״א, גימטריא שהוא ההי״ן, דמילד

ע״ה. מני״ן בגימטריא
כנ״ל, הגבורה בבחי׳ שזהו להיות והנה

 הנקרא התחתונה, הנקבה בזה נרמזה לכן
 אתקשרת תדיר דנוקבא בזוהר, כמ״ש אדנ״י.

 עם דההי״ן אהי״ה בהתחבר לכך בשמאלא,
 גימטריא רי״ו) (גימטריא שניהן יהיה אדנ״י,
בגבורה. הוא מנין כי הרי כנ״ל, גבורה

 מצד הוא מדה, הנקרא הוא הג׳, הבחי׳
 בחי׳ כולם נקראו מצדו אשר שבז״א, הת״ת
 יד שהם: ידות, מג׳ כלול שהת״ת לפי נו״ב,

 רמה יד משראלא. החזקה יר מימינא. הגדולה
 היד עמו, כוללת האמצעית והיד באמצעית.

 א׳ מ״ב נעשה י״ד, ג״פ ונין והשמאל. הימין
בת״ת. הוא מ״ב בחי׳ לכן עצמו, גת״ת

 זו הוי״ה כל היות הוא, זו מ״ב וענין
וממילוי ומילוי׳ מפשוט, כלולה דיודי״ן,
 היותה והנה כנודע. אותיות מ״ב שהם דמילוי,

 היא מדה כי בתקונים, כמ״ש הוא מדה, נקרא
 עם ומ״ב שמהן, לשבעה הנחלק מ״ב, שם

 הוא, והענין מד״ה. כמנין מ״ט, הרי שבעה,
 הה״ג כן בז״א, מתפשטין שהה״ח כמו כי

 הוא מ״ב שם והנה כנודע. בנוקבא, מתפשטין
 סדר כפי החסדים נחלק וכאשר כנודע, גבורה

 וספירר, ספירה בכל מ״ב ו) שם שהוא הגבורה,
א׳. מ״ב יהיה בת״ת גם כי נמצא

 עצמו זה בענין שמעתי א׳ פעם כי ודע
 כי אחר, באופן זלה״ה, ממורי האונאה של

 שם הוא ששם לפי החסד, בספירת הוא מדה
מן כי בתיקונים. כנזכר כר, אבגית״ץ מ״ב

 כל נכללין ובו מ״ב, של שם מתחיל החסד
 הגבורה בספירת הוא מנין, אבל שמוות הז׳

 המשקל לשון שהוא בת״ת, הוא ומשקל, כנ״ל.
 שהם המאזנים, כפות ב׳ בין המכריע האמצעי,

הנ״ל. ז) עם לקשרו יודע איני אבל חו״ג.
עצמן, החסדים הנה כי לענין, ונחזור

 מזה, זה חלוקין אורות מיני כמה בהם יש
 מ״ב. רי״ו, ע״ב, שהם: הנ״ל׳ בתי׳ ג׳ והנה
 ושבמנין ושבמשקל, שבמדה, דבר הנקרא שהם
 שבת״ת, שבחסד ההוי״ה להתחלק יכול הנ״ל,

 כי והוא, חוזר. שהוא בכל ולכן שוין, לחלקים
 ע״ב, בבחי׳ היותה שהיא במשקל נשקלם אם

 מהם. שליש בכל כ״ד יהיה לג״ש, ונתחלקה
 המכוסה עליון בשליש מהם, הראשון כ״ד ויהיה

 בב״ש יהיו התחתונים, כ״ד וב״ם למעלה.
 יחלק ואם מהחזה. למטה התחתונים המגולים

 פשוט, מ״ב: אותיות בבחי׳ שהוא במדה,
 שוין, לג״ש תחלק אז גם דמילוי. ומילוי ומילוי,

 וי׳ הפשוטים, אותיות ד׳ והם שליש, בכל י״ד
 עליץ בשליש אותיות י״ד הם דמילוי, אותיות

 שהם דמילוי, המילוי אותיות וכ״ח המכוסה.
 המגולים. התחתונים בב״ש הם הרי י״ד, ב״פ
 אותיות, רי״ו בבחי׳ שהוא במנין, נחלק ואם
 ע״ב ע״ב, ע״ב, שוין: לג״ש תתחלק אז גם

 שהם אע״פ כי להורות, וזה מהם. שליש בכל
 גמור, חסד הם עכ״ז כנ״ל׳ רי׳׳ו בבחי׳ גבורות,

 שכל ע״ב, ע״ב, ע״ב, נעשין בהתחלקם, הרי כי
זה. והבן חסד גימטריא מהם, ע״ב

שהם: אלו, בחי׳ בג׳ כי נתבאר, והרי
 מלאים הויות בחי׳ שהם מנין, משקל, מדד״

 יכולין כי אונאה, דין שום אין במלואם,
 חוזר נתחלקו, לא ואם שוין. בחלקים להתחלק

 בלתי פשוטה, הוי״ה בבחי׳ אבל שהוא. בכל
 שוין, לג׳׳ש להתחלק יכולה אינה אז מילוי,

 כי ובסתום, בגלוי אונאה, דין בו שייך לכן
בעיה. כמ״ש משתות יותר לוקח ייפעמיט
 בחסד שהוא אונאה, בחינת עתה נבאר לבן

הוי״וד היותה בבחינת ז״א, של הת״ת אל הנוגע

מקומות ומראה הגהות
 לד לו פרשת המצוות שער בספר עיין ז) [הוא] ו״ו ה״ה ירד ר״ל ידרו שם ניא י)

ב׳. דרוש (כת״י). שם שהוא סיב



קלטא• פר? אוגאח ?ר1פ ל״ג פחןר ז׳יא היעל ה׳ היעל
 נכמר• מצלמי כמנימר מילוי, נלהי מעומר•

 רמ״ה בררוש כג״ל בשמות, שיש מדרגתה ממי
 הוא ומי מוכר, הוא מי נבאר, ותחלה ניצוצין.
 מהחזר- למעלה העליון השליש והנה הקונה.

 הלוקח. בהי׳ הם התחתתים. וב״ש המוכר. הוא
 העליץ. מן ולוקח החמר, את מקבל התחתמ כי
 כנודע. למטה מלמעלר. התפשמות״ דרד כן כי

 ומאנה משיעורו, יותר לוקח התחתון ולפעמים
שור- דינן ושניהן להיפד. ולפעמים העליון. את

 להתחלק א״א פשוסד- הוי״ד• בד.יות וד,נה
 חבירו, את א׳ שיאנד• הוא ומוכרח בשיה,

 כ״ו, גיממריא הפשוטה, הד״ה שמספר לפי
 לט׳ תחלק שאם שדן, חלקים לג׳ לחלקה וא״א

 ב׳. יותיר ח׳, לח׳ תחלק ואם א׳. יחסר ט׳
 לפעמים כי חבירו, את אחד שיאנד• ובד,כרח

 לב״ש מאנה מוכר, שהוא מעלית שליש
 י״ז ונשאת שלו, בשליש ם׳ שלוקח לתחתת•

 לעלית, מאנה התחתון ולפעמים בב״ש. למסד-
 לשליש לבד ח׳ ונשארו שלו, בב״ש י״ח שלוקח
 המוכר או אונאד- מיני ב׳ הם ואלו עלית.

 שוץ, החלקים ולהיות למוכר. הלוקח או ללוקח,
 אות מן ח) שלישי וב׳ חלקים ח׳ שיהיה צתך

 היד• ואז למטר- אות ושליש אותיות ד״ז א׳,
 בעצמו האות לחלק שא״א אלא בשוד,. הכל

 אונאד. להיות הוא מוכרח וע״כ לשלישים,
הנ״ל. בדבר

 יאנה שלא לשער, צייד אעפ״כ אמנם
 מועטת היותר האונאד. אלא לחבית, אחד

 משתווה פחות הנקרא וד,וא לר,יו̂ו שאפשר
אחר. בענין לעשות א״א כי מחילה, הוי ואז

 וכולם הם, חלוקות מיני ג׳ כי וד,ענין,
 י׳ העלית שלוקח א׳, משתות: פחות נקרא

 העליון שיקח ב׳, חלקים. ט״ז וד,תחתון חלקים,
 שיקח ג׳, חלקינו י״ז והתחתון חלקים, ט׳

י״ח. וד,תחתון חלקינו ח׳ העלית
למטה, וס״ז למעלר- י׳ שד,וא הבחי׳, ונבאר

 וממנו מחילר- העי משתות, פחמו הוא איו
כתבתי הנה כי והוא, Jהאחתו בהי׳ יובנו

 m« בעצמו, הא׳ ההלק לחלק שא״א לעיל,
 ה׳־ בשוה, מחלקין היינו לחלק, אפשר הי׳

 ושליש חלקים ד״ז למעלה, חלק וב״ש חלקים
 חלק שכל ונאמר, נעתד כאשר וד,נד• למטר,.
 בו יש הפשוטה, הוי״ד. של הכ״ו מאלו וחלק

ם שכ״ו נמצא נקודוו^ ט׳  רל״ד, הרי ט׳, «
 לחלקו העלית שיקה נמצא שדן, לג״ש נחלקים

 א׳, חלק וב״ש חלקים ח׳ שהם נקודוו^ ע״ח
 חלקים י״ז שד,ם נקודות, קנ״ו יקח והתחתת
 כנ״ל, מתחלק החלק שאין עתה ואמנם ושליש.

 נקודות צ׳ שד,ם חלקים, י׳ העליון לוקח לכן
 בחלקו, יתיתת נקודות י״ב שלוקח נמצא
 נקודות י״ג הם ע״ח, שהם חלקו שתות ואמנם
 הוא השתות כי משתות פחות שלוקח נמצא

י״ב. אלא לוקח אינו וד,וא י״ג,

 חלקית, ט׳ עליון שלוקח הב׳, ובבחי׳
 אפי׳ כי משתות »זות לוקח אז י״ז, והתחתת

 כנ״ל. משתות פחות הוא חלקים י׳ בקחתו
 י״ת ותחתון ח׳, העלית שלוקח הג׳, ובבחי׳

 פחות הוא גם לעלית, מאנר• התחתת אז
 נקודות י״ג הוא העלית ששתות לפי משתות,
 דהיינז חלקית ע״ב חם חלקים, ח׳ ובלקחו
 נקודות בר אלא נתאנה שלא נמצא נקודות

 ע״ח הוא חלקו שכל לפי שתות חצי שהם
כנ״ל. נקודות

 שתות על יתר הוא האונאר, אם ואמנם
 בטל אז למוכר, הלוקח או ללוקח, המוכר
 למעלה כן להתחלק א״א לעולם כי המקח,
 תחתון שהם ובמכוטת בגלד ח״א, בת״ת

 אז ממש, שתות הוא אמאה אם אבל ועליון.
 החסד חזרת וחוא המקח, שיתבטל נאמר לא

 שנחלק כית בדעת בשרשו למעלה למקומו
 סדר שד,וא חמקח, יתקיים אלא בטעות

 שכך זמן שיש לפי במקומן, החטרים התפשטות
 אבל גמורה. שתות האונאה היות עם מתהלת

 פעמים שיש ר״ל, הזענאת מחזיר pז לאחר
p כו דעמוד שור- ש^ת אמאה שיש t מת

מקומות ומדאת הנחות
ס ג״א ח)  אלא בטוח חכל חמו ואז לטטה חלק ושליש חלקים ד״ז לסעלח חלקיט שלישי ו

(הח״י). נעצמו א׳ חלק לחלק אפשר שאי



ב׳ א׳ פרק אונאה שער ל״ג שער ז׳׳א הינד ה׳ היכלקמ

 התפשטות אבל למקומה. האונאה יחזור ואח״ב
המקח. קיום בחי׳ שהוא במקומו, ישאר

 ליוסף השבטים גניבת ענין זהו והנה
 נתבט־ייה כך מפני לא למצרים, ומכרוהו אחיהם,
 כך הדבר נשאר אמנם ביניהם, אשר האחור,

 למקומה. האונאה החזירו ואח״ב ההוא, בעת
 וגי', בשכם קברו יוסף עצמות ואת ונמ״ש
 אתכם, מזה עצמותי את והעליתם וכמ״ש,

 יוסף, ומכירת גניבת וענין למקומו. והחזירוהו
 הנ״ל השתות זאת וד,נה למטה. בע׳׳ה נבאר

 שיר,יה שצריך בתלמוד, פסקו לכן מלבר, הוא
 מחילה. הוי מלגאו אלא אינו ואם מלבר, שתות
 ויותר משתות, ופחות שתות, ענין נתבאר והרי

משתות.

מ״ת ב פרק

 הנכון הסדר איך לבאר, צריך ועתה ט)
 הנגלה שבת״ת, החסד מתחלק ואיך למעלה,
 הוא האמיתי החלוקה סדר כי ודע, והסתום.

 חסד של עליון ושליש ח״ג, של ב״ח כי כך:
 וב״ח דת״ת, תחתונים וב״ש מכוסים. הם ת״ת,
 הת״ת, שבחסד הג״ש ואמנם מגולין. הם דנ״ה,
 האונאה, דין הוא לבד בו כי ביארנו, כבר

 אמנם משתות. ויתר משתות, ופחות שתות,
 פשוטה, א׳ הוי״ה הוא שהנה הוא, הנכון הסדר
 נקודות ח׳ ומתחלק כ״ו, בגימטריא שהוא

 בגלוי. למטר, נקודות וי״ח מכוסים. למעלה
 בחלוקות, שיש בחי' מג׳ הג׳, מבהי׳ שהיא
כנ״ל. משתות פחות

 שהם שהתחתונים הוא, הדבר וטעם
 מועטים, שהם העליונים את ינצחו המרובים,

 נקודות הב׳ שהם העודף את יקחו והם
 וה׳ למעלה, ח׳ :לג״ש בהתחלקם היתירות,

 נשארו תחתון. בשליש וח׳ אמצעי, ישליש
 יקחו העודפים ב׳ ואלו כ״ו, לתשלום ב׳

הרבים. שהם התחתונים
 חילוק ענין המונעת א׳, סבד, יש האמנם

זה, דמש בראשית שהקדמנו מה וד,וא זה,

 הם ז״א, ביסוד אשר גבורות שהה׳ והוא
 נוקבא רחל בדעת וניתנין האחור, מצד ביקעים
 ונשארו הגבורות, את החסדים וממתקים כנודע,

 וחזקים. מאד קשים דינין יהיר, ולא ממותקות,
 מדעת המתפשטין החסדים יורדין כי וד,ענין,

 בסוד שם ומכ״ם כנודע, דיליר, היסוד עד ז״א,
 את וממתקים במרוצה, הירידה בהמשך הכאה,

 הכאתן) (נ״א הארתן ע״י שם, אשר הגבורות
בירידד,. אז,

 להאיר בחסדים כ״כ כח אין כי ודע
 כי מגולים, בהיותם אלא ולהמתיקם, בגבורות

 כדי אמא, יסוד של הכלי מחיצות להם אין אז
 למתק היסוד עד יורדין ולכן שיתעכבו,
 שימתקו א״א כולם והנד, שם. אשר הגבורות

 מגולים, החסדים כל שאין לפי הנ״ל, לסבה
 הוד נצח שהם שליש, פחות חסדים ג׳ רק
 של ב׳׳ח אבל דת״ת. תחתונים שלישים וב׳

 מתגלין, אינן דת״ת, דחסד עליון ושליש ח״ג,
 אין כי ובודאי הגבורות. למתק כח בהם ואין

 גבורות ג׳ שהם משיעורם, יותר למתק יכולין
 שיתמתקו הראוי, מן היה ור,לא שליש. פחות

 שליש. חסרות יהיו ולא שלימות, גבורות ג׳
 השליש גם בהתגלות לא אם כן, א״א אמנם

 שלמים חסדים ג׳ יהיו ואז הת״ת, של העליון
 בתכלית שלימות גבורות ג׳ וימתקו מגולים,
המתוק.

 כל שירד א״א כך, הדבר להיות אמנם
 שבו, התחתונים בב״ש למטה שבת״ת החסד

 הכלי יהיה שאז לפי מגולה, כולו שיהיה כדי
 הארת מן ריק עליון, שליש בבחי׳ ר,ת״ת של

 משתות, יותר אונאד, תקרא לא זה וענין החסד,
 שליש שישאר כוונתינו, אבל ממש. גניבה רק

 דז״א ת״ת בכלי במקומו החסד אור של העליון
 כסוי ויסיר שם, שיתגלה אלא עליון, בשליש

 דשאר מעליו, שם אשר דאמא היסוד כלי
 ותאיר תרד וד,ארתו שם, שרשו שישאר מגולה,
 גבורות ג׳ ימתקו ואז בגלוי, ביסוד למטה

כנ״ל. שלימות
ח' שהוא הא׳ הבחי׳ היות כי נמצא, ואמנם

מקומות ומראה הגהות
וב׳. א׳ דרוש המצוות שער )0
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 לסטד- מגולות וי״ה לנמלה״ מכומיס נקודות
 מדד וזר• משתות״ »זות אונאה נקרא הוא
 יוחד אתאד• שיש נממים דש תמיד. הוא

̂א משתות״  גם שמתגלד• הנ״ל. הזה מציאת וד
 זד. ועניו למטה) (היורד כולו. עלית שליש

 לטי מקה. ביטול ונקרא זמן״ אחר מתבטל
 ואינו אח״כ״ נתבטל אלא מתקיים״ שאינו

 נבאר אשר לבד״ זמנים בשלשה אלא מתקיים
בע״ת

מ״ח ג פרק

 גם מתגלד. אשר זמנים״ ג׳ הם ואלו י)
 זלדדד•״ ממורי פ״א ושמעתי העליון. שליש
 אף אלא אז, מתגלה עלית ששליש די שלא

 כל כי נמצא מתגלים. ח״ג של אחרים ב״ח גם
 שמתגלה סתם״ דיד שמעתי ומ״א מגולין. הה״ח

 ב״ח גילד הזכיר ולא דת״ת, עליון שליש גם
 מעצמו יבין והמשכיל ח״ג. של הראשונים

נבאר. אשר כפי
מד.ם״ א׳ אלו: הם הנזכר״ זמנים ג׳ הנד.

̂א  דפל בסוד לרז״ל״ הנזכר דורמיטא, ע״י ד
 ג״כ שהוא האדת על כ) תרדמה אלר.ים ה׳

 המטר.״ שעל ק״ש ככוונת אצלינו מ״ש בסוד
 שאז רם״ בקול שחרית של התפלה וחזרת

 ועי״ב דז״א״ שבחג״ת החסדים גם מתגלין
 למעלד.״ שם עד ועולין ורחל״ יעקב נגדלין

 הדבר״ טעם נתבאר ושם דז״א. חג״ת נגד
 בזמן הוא״ ההם החסדים כסד סבת שהנר.
 האפתחים על ותבצת יורדת העליונה שהאם
 והם למטר., הוא שלה היסוד ועי״כ למטה״

 על רובצת כשאינה אמנם בתוכר.. מתכסים
 בסוד להגדילד.״ לבדה״ הבת על רק שניד.ם״

 חבצו^ אינד. אז הצלע. את אלקים ה׳ דבן
 שלד. היסוד ואז כדרכה״ ועומדת זקופד. רק

שבר.״ דנ״ה קדמאין פרקמ ב׳ בין באמצע״ נתון

 הדעת בסוד והיסוד חו״ב בהי׳ הם אשד
 אשר שכ̂ו דנ׳י. האמצעים בב*מ אמנם דד׳זג

 של יסוד באמצעם אין דז״א. הר׳ג בחי׳ הם
 של החסדים כל כי ונמצא. שם. עד מגיע אמא
אמא. יסוד כסוי בלי מגולים הם ח״א ל) ת״ת

 חסדים גלוי של א׳ בחי׳: הם ור.רי
 רק רובצת אינד. כאשר וד.וא דד׳א. שבחג״ת

 הב׳ וזמן כג״ל. לזעדילה לבדה הנקבה על
 שאז אצלינו״ כמבואר שבת״ תוספת בסוד היא״

 בהג״ת ממקומם למעלה דז״א נה״י ג״ת עולים
 נבקע שם. אשר האורות רבוי בסבת ואז דז״א״

 דחג״ת החסדים מתגלין ואז דאמא״ היסוד כלי
ג״כ. דז״א

ופריעד.. מילד. מצות בחי׳ הוא״ הג׳ וזמן
 כי דע. ופריעד- מילה מצות סוד הענין״ וזד.ו

 כריתת הוא הא׳ דברים: ב׳ יש זו במצוה
 פחות אונאד. יש אז אשר שם״ אשר הערלה
 יש הפריעד.״ יr על ואח״ב כנ״ל. משתות
 השליש גם ומתגלה שתות״ על יתר אונאה
ביאורם. פרט חד. דת״ת״ חסד של העליון

 ענין דר״ג. ויקהל בזוהר נתבאר הנה
 קליפת הנקרא דקר.״ קליפד. יש rוא הקליפות׳

 איקרי כדין האש״ מתיד חשמל כעין נוגה
 מ״ל״כדאמרינן מהו מיל״ ואתגלי ח״ש״ חשמ׳׳ל״

 ביאורו, כאן שאין ואע״פ וכר. יד.ושע מל
 טרם בתחלה הנה כי ענינו. בקיצור נאמר

 הערלה אז הנה בר׳ק, בז״א החסדים שיתפשטו
 ביסוד שם ונאחזת מ) חופפת נוגה״ קלי׳ שהוא

 הוא ושרשה סביב״ לו ונוגד. חהו סביב. שלו
 משפיע שד.וא שביסוד״ השמאלי הצינור מן

 לחיצונים מזח לד.יות לחח״ ושופכן המותרות״
 בענין זלל״ר.״ מורי בכת״י כמבואר ולקלי׳״
וע״ש. החחי ועפרח חת בני מאמר

 הנ״ל״ בצינור הנשרשת נוגה וקליפת
 ונקרא הקדוש. היסוד את וסובבת שם נאחזת
אין היסוד״ על חופפת זר ערלה ובהיות ערלה.

מקומוח ומראה הנהוח
(דפויי). חגית נ״א ל) הצלזג את אלקים ה׳ ויבן ונבאר. דיה סיר דף לד המצוות שצר י)
 שצד ובממד מ-ה המוחק הארת שצר ציין מ) מ״ב הצמידה ודושי הכוונות שצר צייז כ)

 מיו דף בראשית מרשת רשב״י מאמרי . שמיא דף ח״א הלילה ובדרושי באד״בה פמלת
במסוק בראשית המסוקיס ושצר מיה ריר. ובודושי
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 הקלי׳ ינקו שלא כדי היסוד, עד יורדין החסדים
 וע״כ ההם. הגדולים באורות יתאחזו ולא מהם,

 אפי׳ אלא היסוד, עד ירדו לא שהם די לא
 תחתונים בב״ש שהוא למעלה, המגולה בכ״מ

הוא ולמטה משם אשר דז״א, ונ״ה בת״ת,
 כלי מחיצות שם שאין כיון כנ״ל, מגולה מקום
 עד ונופלין יורדין אינם לכן דאמא, היסוד
למעלה, נשארים הם וע״כ כנודע היסוד

 למטה, מתפשטים ואינם דז״א, בדעת בשרשם,
 כאשר ואח״ב שלו. ביסוד הערלה נאחזת כי

 משם ומסתלקת ההוא, הערלה כורתים נימול,
 הנ״ל החסדים יורדין ואז הנ״ל, נוגה קליפת

דז׳׳א. ובנ״ה בת״ת שהוא במקומם, ומתפשטים
א׳ הויי׳ה הוא מד,ם, חסד כל כי ונודע,

 ב׳ וד,נה כ״ו, גימטריא הוי״ה והנה כנ״ל,
 גימטריא הם בנ״ה, אשר חסדים ב׳ של הויות

 הרי דת״ת, החסד של התחתונים וב״ש ב״ן.
 מכוסים הם עליונות הח׳ בי נקודות, ח״י הם

 עם ח״י בהצטרף א״כ כנ״ל. העליון בשליש
 שהם מגולים, אורות ע׳ יהיה נ״ה, של ב״ן

 אונאה בחי׳ הוא ואז חשמל, מן מ׳׳ל גימטריא
 בזמן והוא כנ״ל. המקח וקיים משתות, פחות
 שאז כנ״ל, הערלה בכריתות מילה, מצות קיום

 שהם המגולים, החסדים אורות ע׳ מתגלים
 פרשה בזוהר הנזכר חשמל, מן מ״ל גימטריא

 מ״ל. אקרי נוגה קליפת אתעבר דכד ויקהל,
 מחמת שם נאחזת נוגה, קלי׳ הערלה וכאשר
 המגולים, אורות ע׳ מאלו שם ויונקת עונוו^
 מן לקבל הקליפה שמיהרה מ״ל, ח״ש איקרי
(א) הנ״ל. מ״ל האור

 המילה, ידי על הנד. כי לענין, ונחזור
 הנ״ל אורות הע׳ עדיין ערלר., כריתת שהוא

 דת״ת תחתונים בב״ש רק נתפשטו לא המגולין,
 עצמו ביסוד נתפשטו לא עדיין אבל (ב) ובנ״ה,
פיחש: מילד., אותיות ד׳ ענין וזהו דז״א,

 ד״ד. המגולין, אורות ע' הם פדל כי י״ד,. מ״ל,
 בסוד ולמטה המכוסה. עליון שליש בחי׳ הם

 המוהל וצריך י״ה. נקרא למה נבאר פריעה,
 מ׳ל יתגלו שעי״ז הערלה, בכריתת לזה לכוין

הנ״ל, ע״ד הוד, עד במקומם הנ״ל אורות
 י״ד,. מ״ל שהוא: המילה, על באומרו ויכוין
 שהוא הפריעה, בענין למטה, י״ה ענין כמ״ש

י״ה. פרע ג״כ
 כמשארז״ל היין, ברכת מצות נבאר ועתד.

 לאחר בא שהיין ואע״ם כוס, טעונה שמילה
 היטב שיובן כדי תחלה, נבארו עכ״ז הפריעה,

 שהם האורות, הע׳ אלו הנה כי הנ״ל, עם
 ויורדין תחלד. מתגלין אלו מ״ל, גימטריא

 אשר הגבורות מתמתקים ירידתן, ואחר ביסוד,
 העליון שליש גם מתגלה פ״ב ואח״כ שם.

אורות הח׳ שגם אורות, ע״ח ויהיה דת״ת,
 העליון. שליש מבחי׳ שהם ההם, היתרות
מן הלק וממתקים יסוד, עד אח״כ יורדין

 כריתת ידי שעל אחר וד.נה כמ״ש. הגבורות
 הנה מ״ל, כמנין אורות ע׳ נתגלו הערלה,

 אורות הע׳ אלו ירדו היין, ברכת ע״י אח״כ
 ברכת ע׳׳י ועתר. במקומן, רק נתגלו שלא הנ״ל
 ממתקין ואז דז״א, היסוד עד יורדין היין

בכולן, ולא בהם, ומאירין שם, אשר הגבורות
 עצמן, כמספר שליש פחות גבורות בג׳ אם כי
 שאינם הגבורות, סוד הם היין, וד,נר, לע׳. ע׳

 כמנין והם לבד, אורות ע׳ במספר רק נמתקין
 אורות ע׳ גימטריא הם שהיין להורות יי״ן,

 החסדים, אורות ע׳ ע׳׳י הנמתקים הגבורות,
 הם שד.יין שתכוין ונמצא ביסוד. עתד. היורדות

 שיורדיו המגולין, החסדים אורות ע׳ בגימטריא
 ע׳ את ממתיקין שהם תכוין, וגם ביסוד. עתה

כנודע. היין סוד עצמן שהם הגבורות, אורות
 הע׳ אלו כאשר הנה כי הענין, וביאור

גבורות, הע׳ וממתיקין ביסוד, יורדין החסדים

ש מ ש ה
ליסוד יורדין תחילה הרי כי צ״ע, נ״ב (ב)שכ״ז כתב למעלה כי צ״ע, נ״ב (א)
ומתפשטים עולים ואח״כ הגבורות, וממתיקין יורדיוד החסדים אין שם׳ נוגה שקליפת
 כריתתם שאחר י׳ל, ושמא למטה. ומתגלים

 גורמים למטה, החסדים התפשטות ואחר משם,
הנזכר. בחסדים ולד.תאחז לעלות שתחזור העונות

 ב/ דתש כיה בשער כנזכר במקומו, כ״א
ע״ב). קכ״ז דף תייח (ועיין
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חי׳ בהסויס דש יחד. שמתערבמ הוא ,גהכרה  ג
̂<B« המחהנרות הגבורות p קאת  ולכן ד

» ש^ ברותם ר ק  שהוא יי[/ בהי' הם גם נ
 היין, ברכת «״י רק נמשכין אען כי גבורד»
ע׳. גימטריא שהוא

ס גבורוו^ ע׳ ואמנם יין, של הכום בהי' ז
 אותיוו^ ה׳ שהם אלקים. גימטריא כוס כי

 הסדים «' הם היין, אבל כנודע. ה״ג כנגד
ל. ור,םתיקום בגבורות שנתערבו עצמן, כנ׳

 כריתת שהוא המילה, ענין נתבאר והרי
תגלו אז כי ערלד»  במקומן, דהמדים אורות ע' נ

ס ענין מתבאר  הע' ירידת ענין שד,וא היין, מ
מ ע' את וממתקים ביסוד, הסדים ת בו  וב' ג

מ ע' בחי' רק אינם עדיין אלו, בחי׳  שהם אורו
 פחות גבורות ג׳ דמתקו שליש, פחות חסדים ג׳

 משתות פחות אמאר, נקרא כ״ז אשר שליש,
כנ״ל.

אונאר, שהוא פריער,. מצות נבאר ועתה
שתומ •יותר  עליון שליש גם יתגלה עתה כי מ

 נ״ה דת״ת גמורים חסדים ג׳ דהיו המכוסה,
 שלימות גבורות ג׳ את ג״כ ומיתקו מגולין,

 הסרת ע״י כי גילוי, ר״ל פריעה והנה שביסוד.
 הקדוש, אבר וסובב המכסה ד,ד,וא ערלה עור

 4שבת״ז המכוסה «לימ שליש ונתגלד, נפרע
 אבל שלמים. חסדים ג׳ להתגלות נגמרין ואז

ה בהיות ל  השליש אין היסוד, על סובבת ^
ה הנ״ל העלית צ  יהיה שלא כדי להתגלומ ח
כנ״ל. מדאי יותר בהם הקליפות אחיזת

ת שהוא המילמ בחינת ואמנם ת ח  כ
 גילד P גם גורמת שהיא אע״ם ר,ערלד»
 וגם שליש, פחות ג׳ שהם כנ״ל, ע׳ החםדים
ד גורמת  בשם נקרא אינו עכ״ז עצמו, היסוד גל
 תמיד להיות החםדים אותן שדרך לפי פחעה,
ע אין כי בגילד,  ואינו הבינה, יסוד מסך לו

ת לשת שהוא מילה, בשם רק נזכר ת ח  כ
 ביסוד ממסה תמיד שהוא ש״ע אבל הערלמ
 משא*כ מהדש, גמור וגילד פחעה נקרא דאמא,

שממ ברא
מ מלת והנה ע ח כי י״מ פרע, ר״ל: פ

 גתנאד, שהנה לפי י*ה! נקרא אלית שליש
 ואלו ש» הסתומים חסוים נקודות ח' שהם

 למסה יורדין ג) וע״י הפחעד- ע״י מתגלים
 ח' בשיעורם כנגדן ג*כ וממתקין ביסוד, ודכ

מ נקודות ח ה  כנ״ל. הגבורות שליש של א
 ח' והנה 4שלימינ גבורות ג' לר,מתיק ונשלמו
מ וח׳ חסדי^ ח בו הכולל. עם י״ה גימ׳ ג

 ט״ז כי י״מ פר״ע פריעמ עגת והנד,
ת אורות חנ  כי הפריעה, ע״י עתה תתגלו נפ

 הוא א׳, ביסוד, הארות ב׳ עתה נתוספו ע״י
 הוא הב^ דת״מ חסד של עלית שליש הארת
ת ת  חסר ב״ש שזע המגולת, חסדים ע׳ יר
ע׳. חרי ת״ה, וחסדים 4דת״ו

 אודות ח׳ נרמזו הפחעד, בענין וא״מ
ת וח׳ דתסדיננ ח ת או מרו  כנ״ל. ט״ז שוע דג

 החסדים אורות ע׳ רק נזכרו לא מילה, ובעגת
מ ע׳ נזכרו ולא כנ״ל, רו מ  דגבורות הע׳ כי דג

ע היין, בסוד ע1  כנ״ל. ומילה יין, בחי׳, ב׳ ת
 הענת אבל ג״כ. דגבורות אורות ע׳ נרמזו ולא

 בחי׳, ב׳ צריד ראשוניה חסדים בע׳ כי הוא,
 עד הדעת p משרשם החסדים להוחד א׳

 ע״י נעשית זו ובחי׳ ובנ״ד״ בת״ת שהיא מקומם
חדן ב׳, בחי׳ צייד כו ואחר כנ״ל. מילה  להו
 אמנם הנ״ל. היין ע״י תה היסוד, עד משם

ת העלית בשליש ס מ ע  הדעת p ירד כבר ז
חדו רק עתד. א״צ ולכן שלו, המקום עד הו  ל
מד, יורד כאשר תעה היסוד, עד  מתחבר בי

 בחי׳ צריד ואת זעמרה. שליש עם תכף
^ן לכן אחרית ס) אחרת  בסוד יחד נכל

 אינן האחרית החסדים כענת אבל הפריעת
ת עם מתחברע דו מ  pול לבד הב׳ בבחי׳ רק הג

במלה. נרמז לא
 מח מילת מלת לבאר למעלת יעדנו תעד,

ת  מה דוגמת זעה כי ביאורה, הה ענינ
 P י״ת פר״ע שהוא פריעת במלת שנתבאר

ש, י״ת מיל מילת ענת  הס חסדים ע׳ כי פיח
ת ב״ח שהם מ״ל, גימטחא ״  ת״ת וב״ש נ

ת וה׳ לבדת ח  י״ח הוא העליון, השליש או
^ מילת של היו הגנודח אורות ה׳ עם מחוכר ל

ת הו ה הג א שי סווו ו קו  מ
(כ״י). אהדת ל״ג נ״א p וע״י(מדי). ל״ג נ״א נ)
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 מה תבין ובזה י״ה. גימטריא ושניהן כנ״ל,
 ב׳ כי מל, לא כאלו פרע ולא מל ע) שארז״ל
 התחתונים, אורות ע׳ הם מילה, של מ״ל אותיות

 מילה. הנקרא הערלה, כריתת ע״י המגולין
 ח׳ שהם מילה, של י״ה אותיות ב׳ ואמנם
 ער נגלו לא עריין הסתומים, העליונים אורות
 ולא מל כאשר כי נמצא כנ״ל. הפריעה מעשה
 ב׳ כי נגמרה, לא עצמה המילה עדיין פרע,

 עד עדיין, נתגלו לא מילה, מן י״ה אותיות
 שהם במילה נרמזו בחי׳ ב׳ הרי כי ד.פריעה,

י״ה. מ״ל
י״ה, אותיות שב' שאע״פ הוא, לזה וטעם

 הוא גילוי עיקר עכ״ז הפריעה, עד נגלין אינן
 שליש היה לא ימול, לא אם כי המילה, מחמת
 הוא גם נשאר היה אלא במקומו, יורד הד,וא
 בחי׳ גורם המילה בחי׳ כי נמצא כנ״ל, בדעת

 למטה, העליון השליש ירידת שהוא הא',
 דז״א. פ) לת״ת הת״ת של העליון בשליש
 הב׳, בחי׳ רק נעשית לא הפריעה, ע״י ואמנם
 למטה הת״ת) של (עליון השליש ירידת שהיא

 הא', הבחי׳ אל טפילה זו בחי׳ וענין ביסוד,
 המגולין חסדים הע׳ נכללו מילה במלת ולכן
 מילה. של ביי׳ה עליונים וה״ח מילה, של במ״ל
 רומזות ומילה, פריעה של בחי׳ ב׳ איך והרי

 פרע, שלא זמן כל וא״כ לבדה, מילה במלת
מל. לא כאלו והוי המילה, נגמרה לא

מ״ת ד פרק

 בזוהר שכתב מה תבין בזה והנד, צ)
 האהל פתח יושב והוא פסוק על ובאדרא,

 בפומא חסד אתגלייא שם אמרו היום, כחום
 החסדים, סוד הוא אברו־,ם כי פי׳, דאמד,.

 נולד כשנולד, התינוק והנה אצלינו. כמבואר
 וכשנמול, היסוד. על וחופפת עמו, ערלתו

 שלו, האמה פי ראש שהוא יו״ד, אתגלייא
 העליונים החסדים בחי׳ הוא הזו שהיו״ד
בגימטריא הוא חסד כי כנודע אברד,ם. הנקרא

 בחסד. הוא י׳ כל כי יודי״ן. במילוי הוי״ה ע״ב,
 ה׳ אליו וירא שנימול, אחר באברהם וז״ש

 כחום האהל פתח יושב וד,וא ממרא באלוני
 אתגליא י׳, וצורת חסד, שהוא אברהם כי היום.
 י׳, שצורתד, האמה, פי שהוא האד,ל, בפתח
שביסוד. עטרד, שהיא

 נתגלו הפריעה, ע״י כי כנ״ל, הוא והענין
 ושניהם דגבורווג וח׳ דחסדים, ח׳ אורות, ט״ז

 הוא עצמו, היסוד כי עצמו, ביסוד נצטיירו
 ע״י ונגלית י׳, צורת ועטרה ארוכד״ ו׳ צורת

 ט״ז בחי׳ וזהו ו׳, על י׳ נעשי׳ ואז הפריעה,
כנ״ל. אורות

 המילה היות טעם בסוד יבין, והמשכיל
 הח׳, המלך לאצילות רמז שהוא ימים, לח׳

 במקומו, זלה״ה מורי בכתבי הנזכר הדר שהוא
שם. עיין

 את הגמל ביום פסוק ענין תבין, בזה גם
 התיבה וחלקוהו ̂ק המילה על דדרז״ל יצחק,

 משתה שעשה מ״ל. ה״ג, ואמרו: תיבות, לב׳
 גימטריא הגמ״ל בי הוא, והענין המילה. ביום
 וגם מגולין, שלימים חסדים ג׳ כל שהם ע״ח,

 אורות, ע״ח הם כולם שבין המכוסה, שליש
 (שהם המילה, פעולת ע״י ביסוד, המתגלין

 ג׳ חסדים, ג׳ שהם הערלה, וכריתת מ״ל)
 הגמ״ל, גימטריא כ״ו, כ״ו. כ״ו, פשוטות, הויו״ת

 הגמ״ל, מן מ״ל שהם מילה, ע״י מתגלין ואלו
 הגמ״ל. תיבת של כמנין אורות ע״ח נתגלו וע׳׳י

 אלו, אוחת ע״ח ניגלו היכן הכתוב וביאר
 הגבורות עם ונתחברו ביסוד, שנתגלו ואמר
 יצחק את וזהו יצחק, הנקרא כנ״ל, שם אשר

 ע״ח שהם שהחסדים ונמצא יצחק. עם כלומר
שהם יצחק, עם נתחברו הגמ״ל, כמנין

הגבורות.
בתחלה איך תבין, היטב תדקדק ואם
 הויות ה׳ שהם ק״ל, מנין רק היו לא הגבורות

 חסדים, ג׳ הויות הג׳ ירדו כאשר ועתה ה״ג,
 שהם הויות, ח׳ נמצאו גבורות, ג׳ את ומיתקו

כמ״ש ב״ן, ד״פ גימטריא שהוא יצחק, גימטריא

קל״ז: שבת ע)
(כת׳׳י). לת׳׳ת ל׳׳ג ניא ם)

מקומות ומראה הגהות
ושי׳׳ב. שי׳׳א אות באד׳ר עיין צ)
כ״ם. סרק דר׳׳א בפרקי ק)
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 חיבור והוא תורד- דברר. בנים ד׳ כנגד בהגדד-
 ב״ן׳ ב״ן ב״ן ג״ם וחם גבודות׳ בג׳ חסדים ג׳

 שלא גבורות ב׳ חיבור שהוא ד׳, ב״ן ועוד
נמתקו.

 תחלה, נגלו אורות שהע׳ לפי ואמנם
 העליון. בשליש הסתומים אורות חח׳ ואח״ב

 תיבות: לב׳ הגמ״ל, תיבת ת״ל חלקו לכן
 ח׳ הם וה״ג, מגולין. אורות ע׳ הם מ״ל,

 תחלה נזכת עליונים. ולהיותן הסתומים. אורות
 מ״ל. באחרונה נזכרו תחתונים והע׳ ה״ג,
^ ויעקב ויצחק אברהם בדרוש ועיין י  שם ו

זו. הקדמה ע״ם אחר, פירוש הפסוק בארנו

מ״ת ה פרק

 יוסף. מכירת ענין יובן. הנ״ל בדרוש גם
 גם למצרים. ומכרוהו השבטים, אחיו שגנבוהו

 בחי׳ הוא יוסף הנה ענינם. מה וגזלן, גנב ענין
 הוא כד קריאתו וסבת כנודע, דז״א היסוד
 והוא י׳. הוא והעטרה ר, הוא יסוד כי כנ״ל,
 העליונים, (חסדים) הח׳ הארת שם היות לסבת

אורות לח׳ וממתקת המכוסה, שבשליש
 האורות ושאר מיוסף. י״ו ושניהן הגבורות,

 גבורות וע׳ חסדים, ע׳ שהם התחתונים,
 מן ס״ף כמנין ק״ם הם החסדים, עם הנמתקים

 גבורוו^ וג׳ חסדים, ג׳ כמנין שהוא יוס״ף,
ב׳׳ן. פעמים ג׳ שהם

 האורות שהם לבד, י״ו נחלקים והנח
 אותמת בב׳ נרמזו לכן הפריעד- ע״י הבאים

 ע״י הבאים אורות שהם והס״ף יחד, ראשונות
 אותיות בב׳ באחרונד- נרמזו הם מילד״

 הארת בחי׳ הוא יוסף, כי נמצא ס״ף. אחרונות
 (א) יוסף. גימסריא הויו״ת ר שהם החדג, של

 ההפרש כי נודע כבר אחיו, גנבוהו וכאשר
 וגזילה בהטתר, גניבה כי הוא, לגזלה גנבה בין

 ג׳ כל שהם כולו, גנבוחו שהם ואע״פ בגלד,
 וד.מגולים, המכוסים יחד והגבורות חסדים

 לפי בסתר, העליון השליש רק גנבוהו לא עכ״ז
 בחסדים, הקליפות אחיזת של הפגם שעיקר

 בחסדים כי המכוסד״ עלית בשליש למעלה הוא
 גזילה שם כי בהם, לאחוז דרכם התחתונים

 אצלינו, כמבואר שם, להתאחז דרכם לכן בגלוי.
 הגדול הפגם תיקר טר׳ר, הדעת עץ חסא בסוד
 זה אשר המכוסה, עליון בשליש באחיזה הוא.

 ב׳ שנגנבו אע״פ לכן בהסתר, גניבה נקרא
 נקרא הכל עכ״ז וגזילה, גניבה שהם הבחינת

 מארץ גנבתי גונב כי כמ״ש גניבה, בשם
 הוא הפגם שעיקר לפי גניבות, ב׳ העברים,
 מכרוהו הנ״ל. בחינות ב׳ שגנבו ואחר במכוסה.
 הקדוש, האבר חזר ואז הקליפות. הם למצרים,

 המכירה וז״ס בערלד- להתלבש יסוד, הנקרא
 מזכר יוסף, במכירת שהיה פלילי עון למצרים,

 אחרא, סטרא בגו קיימא ברית דאפיקו בזהר,
 העליון ביסוד הערלד., שהם הקליפות נאחזו כי

ח״ו.

ה ה ג ה
הוא דת״ת הש״ע גם כי מגולים, חסדים ג׳ רחל אמרה שלזה אפשר נלעד׳׳ח, (א)

מתוק, בלי גבורות ב׳ כ״א נשאר ולא מגולד- שנולד ר) רז״ל שאמרו יוסף, את ילדה כאשר
פשוטות הויות ב׳ מנין שהוא אחר בן שהם נמתקו כבר כי ר״ל אחר. בן לי ה׳ יוסף מהול,
הגבורות ב׳ של עם שלמים, גבותת ג׳ יסוד, שהוא ביוסף

ת הו מראה הג  מלןומות ו
r פ׳׳ב דד״ג אבות ה׳. סי*ד רבה מדרש ר) n-



הששי היכל
שערים שמונה ובו אנפין דזעיר נוקבא היכל נקרא זה והיכל

הראשון השער

 פרקים ד ובו נוקבא תיקון שער

מ״ב א פרק

 דנוקבא באנפין שיש נהורין ש״ע (ענין
 אל נמשכות בחי׳ שד דע, אגפין) דזעיר

 ב״ן) הוא האחד (נ״א הוא וכן ש) המלכות;
 בד״ הזכר של היסוד שנתן שלה, הנפש שמן
 ע״י כי הזווג בעת מ״נ לעורר שתוכל כדי

 רוח. הוא והב׳ כלי. נעשית היא הזו הנפש
 מ״ה, שם והם; בה. שנותן נשמה, הוא והג׳,
 בריר, תרומה, בם׳ מ״ש הוא ת) וד,ד׳, ס״ג. ושם
 שהנה לצדיק, זרוע אור ע״פ א) ספרא, דרב

 עם מזדווגים עצמם הם הצדיקים, נשמות
 ואת כמ׳׳ש, נשמות. העושין וד,ם המלכות,

 הזווגים, רוב והנה בחרן. עשו אשר הנפש
זה. באופן הם הגלות, בזמן הנעשין

 הד׳ אלו הם הנ״ל, בחי׳ הד׳ אלו והנד,
 בבחי׳ נכללין וארבעתן הנ״ל, המלויין בחינות

 נפש. הנקרא והוא מהמילוי, כללות שהוא הא׳,
 אך נפש, בחי׳ בכללו כולו המילוי שזה נמצא

פרט. דרך בחי׳, הד׳ כל נרמזין בו
 כללות דרך פ״ד״ ל״א בשער נתבאר כבר

 ונבאר ולאה. ויעקב, רחל, שהם; פרצופים, הג׳
 דז״א נוקבא הנקרא ברחל, ונתחיל פרטן,

הי׳ מן עשירית, נקודה שהיא כנ״ל, האמיתית

 כנ״ל, האצילות עולם כל הכוללות נקודות,
 ישראל, אשת וד.יא שבהם, המלכות וד,יא

 יוצאת היא כי נתבאר, וכבר בכ״מ. ז״א הנקרא
 דאמא, נד,״י של המוחין מהארת הת״ת, מן

 בריאתה, בתחלת ז״א, באחורי עומדת והיא
 סיום עד ולמטה דז״א מהחזר, אב״א, ותקונה
 בכל שלד, קומד, שיעור הוא זה ומקום רגליו,
הי״ם,

 ז״א, עם אב׳׳א רחל היות סיבת ב) וד,נה
 יכולין אינן שהחצונים כמ״ש, הוא, הטעם

 שלד״ פנים בבחי׳ הקדושה עם כלל להתאחז
 האחוריים בבחי׳ רק הנוקבא, של בפנים אפי׳
 אחרים, אלקים נקראו החצונים הנה כי לבד,
 הקדוש. אלהים בשם הוא ואחיזתן יניקתן וכל

 של באחוריים הם אלקים, בחינת כל כי ויודע
הקדושה.
 של האמיתית הנוקבא שהיא רחל וד,נה

 אשר לאה, כדמיון עומדת היתה אם כנ״ל, ז״א
 אחוריה היד, הינד, ז״א, אחורי כלפי פניה

 מאד, בה נאחזים החיצונים וד,יו בגלוי, נשארין
 מות, יורדות רגליד, כי כנודע נקבה, שהיא לפי

 ושם גמורים, דינין שהיא לפי הוא, והטעם
 אחרונה היא כי ע״ו, ונוסף החיצונים. אחיזת
 בר, נאחזין היו ולכן דאצילות, י״ם שבכל
 הקלי׳ בד, יתאחזו שלא כדי ולכן מאד. הקלי׳
 דז׳א נוקבא שהוא ובפרט הנ״ל, לסבת

 שיתאחזו רוצין אנו ואין וד,אמיתית, י־,עיקרית
ג) במקומו. כמ״ש בלאה, משא׳׳ב הקלי׳, בה

מקומות ומראה הגהות
תש*פ. אות תרומה פרשת א) נ׳׳א ב׳. כלל סי״א ומיד מין שער עיין ש)

פיה. אגייע סדר שער עיין ב) (בתיי). הנפש מן הוא א׳ הזיא מן
י פ״ב. ולאד, יעקב שער ג) ד׳׳א. הציצית דרוש הכוונות שער בס״ עי׳ ת)
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 אחד יזמי״ דבוקים אב״א. זו״ן הונחו
 ביניהן״ יעבור לא ההיבתים ורוה יגשו״ באחד

 מדובקים להיוהן פלל בתובם זר יעמר ולא
 נסירה כד אחר שעריד עד ממש. יחד ומחוברין

 העלע. את אלהיט ה׳ דבן ע״פ כמארז״ל ממש,
 שם אץ כי מגולים. רחל ופני ז״א פני ונשארו
 נתבסמו אשר ואחר כלל. החיצונים אחיזת

 אז שלד^ האחוריים אלו הנסירד, ע״י ונמתקו
 איוכח כבר כי שננסח, אחר פב״נג חוזרין'זדן

באחורייז^ אפילו להתאחז בחיצונים
 כי אחור, נזורו פסוק סוד תבין ובזד,

TDn זרץ חתרין אז למטה, חוטאין כשישראל 
 ע״י אז ״בי הוא, הדבר וטעם אב״א. להיות
 יכולין הקליפות היו הרעים, התחתונים מעשה

 פב״ם. ד.מ אם המגולק, באחוריים להתאחז
 האחוריים שיתכסו כדי אב״א, לחזור צריכין לכן
החיצונינג בהם יתאחזו ולא

 החזה 1מ רחל תיקמ התחלת סבת והנה
 התבונה של הנדדי אורות שם עד כי הוא,

 והאורות תבונה, יסוד נסתיים ושם םכוסים-
 יסוד גילוי מתחיל שם כי ובפרט, מגולין.
 ארץ, יסד בחכמה ה׳ ח״ס להתגלוו^ דאבא

 והענץ, ברתה. יסד אבא כי בתקונים, הנאמר
 בנמ מתחיל שם אבא, יסוד גילוי במקום כי

 בלאה, םשא״כ ארץ, הנקראת רחל, המלכות
 לא שעדיין התבונד״ של המקום מן שעיקרה

 וטעם ולמטה. מהחזה אלא אבא, נתגלה
 לשניהן, א׳ בכותל אב״א בז״א רחל התדבקות

לקמן. יתבאר וז״א, ביעקב משא״כ
 רחל, קומת שיעור התפשטות נבאר, ועתה

 ולמטר» החזה מכנגד באחוריו, דז״א, נוקבא
 המוחין הארת מבחי׳ דציאתוג רגליו. עד

 ודח כי נתבאר, הנה דאמא. דנה׳י והכלים
 עד מחסד נתחלקו אמא, דמצד דז״א דדעת

 הת״ת בתיד שמתפשט והחסד שכז״א, הוד
 התחתונים וב״ש כמבואר. לג״ש, מתחלק דד׳̂ז
 שהוא חגוף, סיום עד החזה מן שהם שבו

שעדיין עלית שליש משא״ב בגלוי. הוא J,ת״ו‘ז

 הסר ב*ש לכן 4אמו יסוד כלי תון מכוסה הוא
תן התחתעיס,  כפלים מספיקים הס סגולין, ^ו

דד׳א״ לבד א׳ שליש ולכן סתומיג^ היו מאלו
 שלישי לב׳ עצמו, ת״ת לצורד הספיק ד)

 והצי, שלו. לבתר עלה שליש, וחצי תחתונים.
שבה. לכתר רחל, אל ניחן

התפילין. p פטורות נשים למה תבין ובזה
 שהם מקיפי̂ו אורות בחי׳ לרחל אין כי ה)

 למטה כמ״ש ליעקב, שיש כמו התפילין, סוד
יעקב. בענת

 כתר לצייד ואור׳ כלי רחל שלקחה והרי,
 הכתר ענין היטב נתבאר לעיל ושם שלה.
 כלי של פ״ת הארת p ואח״כ וע״ש. הזד״

 של אחרון, שליש בתוכו אשר דאמא, תצח
 בג״ם המלובש דז״א, חכמד. הנקרא המוח אור
 בקו מתלבשין אלו, ג״פ הארת הנה ח״א. נצח

 בבחי׳ בת שבד״ rnn לצייד רחל, של ימיני
 מבחי׳ וכן שבתוכו. המוח אור בבחי׳ בין הכלי,
 מהם אחד אשר המתפשטים, מה״ח החסד

 לד.יותו הוא גם כנ״ל, דד׳א בנצח מתפשט
 וחציו דז״א, בנצח להאיר חציו הספיק מגולר״
רחל. של ימת קי בכל להאיר

 המתלבש אמא, דהוד אחתן בפרק וכעד״ז
 דז״א, בינה חp של אחית שליש בתוכו

 נעשה ומאלו דז״א, הוד תיד מתפשטין ושניהן
 חסד מבחי׳ וכן דרחל. שמאלי דקו »rבג ג״ס
 להיותו ח״א, ההוד לחלק המגיע ה״ח, של

 לכל וחציו דז״א, להוד חציו הספיק מגולה.
דרחל. שמאלי קו

 הכתר זולת שלה, האמצעי בקו ואמנם
 ג״כ לקחה דז״א, ת״ת מחסד שלקחד, שלד״
 מצד כנ״ל. ז״א של ביסוד שהיו הה״ג הארד.
 שלה, בדעת נתחבח הה״ג ואלו דאמא, הדעת

דת״י שהוא שלה הקו שאר אבל שם. תתקבצו
הסדיזם בהם את שבד״ ו)

 מן יצאו שה״ח כמו כי לשאול, יש והנה
 ונפרדו ולמסד״ מהחזה מתגלו דבינד״ היסוד

גם א״כ נ״ר״ בחג״ת ז״̂ז בה״ס ונחחלקו

מקומות ומראה הגהות
ו<אונ תקב מרצון• ביאור דרוש־ רמ״ג ח• ההקדמות (כת*י). ח״א י׳׳ג נ״א ח
(דפו״י). תי״ם נ״א ו) שער ומפר פ״ג ויאה יעקב שער עיץ ה)
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 יכולין זזיו לא בז״א בשלמא יתחלקו, הה״ג
 הד,״ח, שם נתחלקו שכבר אחר הח״ג, לחתחלק

 ולמטה, משם אמנם דז״א. היסוד אל ירדו לבן
 אין כבר כי הגבורות, גם נתחלקו לא למה
 ז) מי וא״כ ויחברם, יחד שיקבצם כלי להם
 כל שלה, בדעת ויתחברו שיתקבצו להם גרם
ביחד. הה׳

 נתגלה אשר דאבא יסוד כי הענין, אבל
 האיר כנ״ל, ולמטה ח״א מהחזר, בגלוי עתה

 מתחברין ושם א, רז״ שביסוד ד,ד,״ג אל הארה
הדינין ממתיק והוא היטב, ומתאספים יחד,

 וכיון הזה, חיבור ידי על שבהם, הקשים
 של בדעת יצאו כאשר לכן שם, שנתחברו

 בלתי כולם מחוברים ג״כ שם נשארו רחל,
פירוד.

שלו, ביסוד נתקבצו הה״ג שאלו אחר והנה
 האירות חוזרין אז שלה, הדעת בחי׳ זהו אשר

 שלה, הנ״ה עד מהסד הה״ג■ למטה ומתפשטין
 חוזרין ואח״כ בזכר. הה״ח שנתחלקו דרך על

 בעת שיה, ביסוד ומתקבצות ביחד, חמשתן
ביעקב גם כי ונודע הז״א. עם שלד, הזווג

 שלו, הה״ח כל מתקבצות רחל, עם כשמזדווג
. שלו ביסוד

מ״ב ב פרק

נוקבא לענין כללים כ״ב ובו

לא המיכות שהנקודת כיון כי צ״ע, א׳
 שבז״א, ע״ד כן אם הכתר, אם כי יצאה,

̂א מוחוריו שמסתלקין  החיצונים בהם ישלטו שי
 תתאין ט׳ גם מובחרים, שהם יפי הפגם, בעת

 כתוב ואדרבא להסתלק. להם היה דמלכות,
נחתי תתאין מלכות ט׳ כי עמידה, בתפלת

 לד. והיה באצילות, נשאר שיד, וכתר בבריאה,
 כי הקושיא הצי לתרץ ונוכל בהיפך. להיות

נפשי תבכה במסתרים בסוד נופלים, מז״א גם

 לצאת היה דא״כ קשיא, ועכ״ז ח) גוה מפני
 כיון הפוכים, ולא אחד, באופן הנקודות ב׳

בנפילה. שזין ששניהן
 נקודות, בי׳ הנזכר ענין לישב צ״ע ב׳
 ו׳׳ק, יצא והרביעית בשלימות, יצאו שג״ר
 אלו, בחי׳ לחלק צריך א׳. נקודה יצאה והה׳
 אצלינו, שכתוב ניצוצין הרפ״ח מספר כפי

 חלוקות ד׳ שהם ב״ן, מ״ד, ס״ג ע״ב בענין
 איך פרצופים, ה׳ כוללים אשר דמלכים, הב״ן

 הניצוצים נפילת מספר בשקלו במשקל, יסודרו
אחד. מכל שיצאו מה בחי׳ עם שלהם,

 כתר רק יצא לא אם כי צ״ע, גם ג׳,
 אין כי שבירה, בו יש לא וד,כתר דמלכות,

 ירד ומה נשבר מה א״כ גבוד״ שהוא בו חשש
 ואו״א א״א מבררים איך ועוד, לקליפות.

 משיח. ביאת עד יתקנו ולא שנפלו, ניצוצותיהם
 שהרי אפשר, אי כתר, ניצוצי רק שאינו וא״ת

 מ״ה ס״ג ע״ב בערך שם.) (נ״א נקרא :היא)
 יצאו בחי׳ כל א״כ כנודע, רפ״ח שהם ב״ן,

 כי והוא ורחל, לאה בין הפרש כי ועוד וירדו.
ט) שלה. הי״ס מכל שלם פרצוף היא רחל

 חצי מספיק רחל של בכתר למד, ק, מ״ ד׳.
 כ) וחצי. שליש צריך ובמוחין י) שליש,

 מסך, ע״י הוא שבנצח מפני הוא, והתשובה
 וע״ז) (ס״א ועי״ז מז״א ל) מגולה הוא ובכתר

 בתוכו, אשר דבינה ובנצח בחכמה החסד מכד,
עצמו. דז״א מנצח סתום והוא

 אומרים שאנו מה בענין שתבין, צריך ה׳
 ולפעמים מת״ת, יונקת לפעמים המלכות כי

 קבלתה נייחס איך מבינה, ולפעמים מכתר,
 כל היות שידענו אחר מד,מדרגות, אחד לשום
 לא כאשר כי וד,ענין, מכתר. בא שפע מיני

 השפע יתכנה למעבר, רק ספירה, אותר, תיעיל
 ת1בת״ או בבינה, שם יתעכב וכאשר הכתר. אל

 אשר המקום, אותו ע״ש קבלתה יקרא וכיוצא,
בפרשה באורך זה בארנו וכבר שם. נתעכב

כזד,*מות ומראה הכהות
פ״ג. הצלם דרושי שער עיין י) ג׳. הימן משלי הפסוקים שער עיין ז)
פ״א. ולעיל פ׳׳ו שם כ) ההקדמות שער עיין ם) ה׳: חגיגה ח)
(רפו״י). דז״א הת״ת ע׳׳י נ״א ל) שע״א דף ד״ה הנוקבא דרושי
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 דהכסהא בשכחא ת״ח המתחיל הזוהר על הקת,
בביאורי. עיין עלאה

 לא דגוקבא. הפוחיו למה מ) מ״ק ר
 והתשובה, שבו. מנה״י רק דז״א. מחגית געשו

 הם החג״ת אד כנודע׳ מגולין הם הנה״י כי
מוהין. להעשות כה בהם ואין סתומים, אורות
 שנים בי״ב דז״א נוקבא הגדלת עגין ז׳

 ג׳ שמאל, וקו שנים. ג׳ ימין, קו הם: א׳, ויום
 שנים. ט׳ הרי שנים. ג׳ אמצעי, וקו שנים.
 כתר ביאה, שביאתה א׳, ויום שנים ג׳ וענין
 יסוד. הכנסת של הוא א׳ ויום ות״ת. ודעת
 ימין קוין בב׳ אמצעים, ג׳ מאירין אח״כ

 ויום י״ב הרי אחרים, שנים ג׳ הם ושמאל,
אחד.

 גי׳ תרדמד״ אלהים ה׳ ויפל מ״ב, ח׳, •
 רבוע בסוד הם האחוריים, כל כי תרגום.
 אלו אחוריים בו בהיות היתה, והנסירד, כנודע,

 והענין פב׳־פ. הביאה ואת״כ כנ׳׳ל. תרדמה הנק׳
 א׳, הוי׳׳ה בה יש דז״א מט״ס בכ׳׳א כי

כנודע, ע״ב גימטריא הוא שלד■ ובאהוריים

 תרגום. גי׳) (והם תרדמה גי׳ ע״ב ט״ם והרי
 הנסירה בעת המלכוו^ אל ניתנין וכולם (א)
מאד. זה והבן

 פנים והוא בחי׳, ב׳ בה יש ואמנם (ב)
 אתור של שלה הט׳ כל האחור, ובעת ואחור

לבדה היא אחור, של העשירית ובחי׳ בו, הם
 באחוריו. שלו בחזה עומדת לעולם Tותם בה.

 כל (ס״א הט׳ כל מתחברין בנסירה ואח׳׳כ
 ואחר כמוהו. ונגדלת יחד, בה אחוריים הי׳)
 פנים מבחי׳ לבד אחרת נקודד, יש בפנים כד

 ואינה עמו, לעולם .Tד תפילין בסוד ויושבת
 דפנים בחינות הט׳ כל ואז לעולם, משם זזה

 שנגדלה עד לאחת, אחת בה גיתנין אז שלה,
 שאחר אומרים כשאנו כי באופן כמוהו. פב׳׳ם

 קטנה נקודה לרייות חוזרת אז אב״א שנגדלת
 מבחינת נקודה אותה על הוא פירוש בפנים,

 רק לה אין שלה פנים בבחי׳ שעדיין פנים,
 שלמים הם האחוריים כל אמנם אחת. נקודה
(א) מאד. זה והבן לגמרי,

יש וספירה, ספירה בכל כי ידעת, והנה

ה ה ג ה
דמלכות. לבד א׳ נקודה כה עם מתחברין אלא אינם שהאחוריים עיון וצייד א) ו

לבד, ט׳ והוא גמורות, י׳׳ם ונעשית ונגדלת אלקים.
נפרדת לעולם שלה, הנקודה אותה כי כנודע המלכות כחות ט׳ הרי כי ונל׳׳ח, !ב)

חלקים הט׳ אותן אד בס״ע• בחי׳ והיא ממנו, כח שהם אלו כחות ט׳ ועם בז״א, נאחזות הם
ננסרין, ולפעמים בו, מתדבקים הם אחרים, הנסירה, ובעת שם. כנזכר לי״ס נשלם לבד, א׳

מאד. זה והבן אלו כחות ם׳ ואז לבד, ספירות בס׳ הוא נשאר

ש מ ש ה
 לאפוקי שלאו שלום, נלע׳׳ד נ׳׳ב, יא)

 לטגד נחזרים שאינם שלוג זוריים הא בחינת
 מן קצת שאמרו כמו קאמר, שלו הפנים,

 שאחר קאמר, הכי אלא שבזמנינו. החכמים
 פרצופה חוזר אז כנ״ל, באחור אתור שנגדלת
 ואז דפנים, נקודתה אחורי לעמוד דאחור,
 שניתנים דהיינו דפנים, הנקודה אותה נגדלת

 לאחת, אחת שלד״ דפנים ספירות הט׳ כל בה
דפנים פרצוף ויד,יה כמור,ו, פב״ם שנגדלת עד

 העומד שלד» דאחוד פרצוף כקומת שוה שלד-
 שוים שניד.ם יהיו ואז דפנים, נקודתה באחורי

 עוזר במלד הנזכר, הבנין שכל באופן בקומתם.
 שלה, הפנים נקודת לבנות הוא ומגן, ומושיע

 להיות שישתוה עד דאמא, נה״י כפנימיות
 שנבנה שלד- דאחור הפרצוף קומת כשיעור
 לגמרי, שלם הוא ובבר דאמא. נה״י מאחורי

 שלר- דפנים הנקודה אחורי לעמוד שחזר קודם
הנוקבא נמצאת שעתח באופן הד׳א. פני נגד

מקומות ומראוז הגהות
ה׳. דרוש הגוקנא דרושי המקדמות ושעד פ״ב הידה הקת שיר עיין מ)

קג׳׳ב אות עד קמ׳׳ג מאות ט״ו חלק תע׳׳ס •



כ׳ פר? הנו?כא תי?ון שער ל״ר שער דז״א נולובא לrה ו׳ היכלקב

 מספר. בסוד ולא אותיות, בסוד ואחור, פנים בה
 א׳כ, ונמצא מספר. בבחי׳ ופנים, אחור וכנגדה

 של הם המספר, של אחוריים בחי׳ כל כי
 של אחוריים שהם בזכר, הדבוקה הנקבה,
 שמצד מספר של והפנים אב״א. והם אותיות,

 אין עדיין אחר, שמצד אותיות של ופנים א׳,
 ובעת לבד. האחוריים שני רק כלל, להם

 המספר, של האחוריים ננסרין הנסירה,
(שלו). אותיות. בחי׳ של מהאחוריים
 שלו פנים, דבחי׳ המוחין באים ואח״כ

 ופנים ע״י. לה ניתנין שלה, הפנים ואז ושלה,
 לוקחת שהאחוריים וכמו בו. נשארין שלו,

 בבחי׳ כן אמא. ע״י ואח״כ ידו, על תחלה
נ) ע.Tכנ אמא, ע״י ואח״כ ע״י. תחלה הפנים,

עצמם■ שלהם מבחי׳ הוא זה כל כי ודע,
 דאו״א, מלכות של האחוריים שגם אפשר אך

 עצמו, ז״א אל פנים בחי׳ יהיו מספרם, בבחי'
 של המוחין הנה זה, לכל והמשל מובן. וזה
 שהם: שלו, בכתר היה אחוריים, דבחינת ז״א
מספר עמו ומחובר יהו״ה. יה״ו, י״ה, י׳,

 כיוצא ממש, אותיות י׳ שהם אלו, האחוריים
ע״ב. מספר בבחי׳ שהם אלא בהם,

 יה״ו י״ה י׳ נשאר הנסירה, בעת ואח׳׳כ
 דז״א. הכתר >(ל לבד, אותיות בבחי׳ יהו״ה,

 ע״ב, שהם המספר, בבחי׳ יהר׳ה, יה״ו י״ה וי׳
נוקבא. בכתר

 ואז זוין, אל דפנים המוחין באו אח״כ
 בבחינת דפנים, ז״א בכתר הוי״ה שם באה

 עצמה זו הוי״ה ובאה לבד. אותיות ארבע
 מספר, בסוד שהוא אלא נוקבא, דכתר בפנים
 הט״ס בכל זה דרך ועל כ״ו. גימטריא שהוא

אחרות.

אב״א, שהם אחר כי ממ״א, הנראה כפי
 ממנו נסתלקו אח״כ הגבורות, בחי׳ לה ונתן

 הנוקבא אל לבדם וגבורה בינה וניתנו המוחין,
 המוחין ואז קשין. דינין והם אמא, ע״י

 מקיפים שנשארו וחסד, חכמה שהם שנסתלקו,
 והוציאו או״א, ונזדווגו מ״ן, נעשו כנודע,

 עתה ונמתקו ונתחדשו, אחרים, מנצפ״ך
 ממותקין, יותר דינין הם הרי כי הגבורות,

 החדש המנצפ״ך עם המוחין, כל לכנס והוזרין
 ימי ט׳ בכל ע״י, לנוקבא ונמשכין ז״א, תוך

(א) תשובה.

ה ה ג ה
תוך המוחין חזרו ואח״כ דרחל. וכתר לאה, שלאה הוא, משם הנלע״ד וכפי (א)

היא שכבר ולמטה, מהחזה רחל את לנסר ז״א, במקום להיותה אמא, ידי על הדינין לוקחת
עצמו, ז״א ע״י לקבלם ויכולה מגולה, במקום לאה שננסרה ואחר ולמעלה. מהחזה מכוסה,

ננסרת, לאה כי נמצא, וא״כ בלאה. משא״כ כתר תוך הנכנסין שלה, עקביים עם כולה,
היא והנסירה דר״ה, א׳ דיום שופר קודם ננסרה ר״ה, של ראשון ביום כי נמצא, דרחל.

הש
 כנגד עומדת ופנים, אחור, בחינותיה: בשתי
 עם הלשון, זה יחלוק לא ובזה דז״א. פנים

 מודה הוא שבכולם זלה״ה, הרב ספרי כל
 שאמר, הלשון בזה מצינו לא כי םב״פ, מחזרת
 ממנו לשלול שבא אלא פב״פ. חוזרת שאינה
 הכונות, בספר שכתב במה נטעה שלא הטעות,
 נקודה להעת חוזרת פב״פ, שתחזור שקודם
שלה, דאחור פרצוף על כוונתו שאין קטנה,

מש
 בבחי׳ הוא שעדיין שלה, דפנים פרצוף על אלא

 כבר דאחור, פרצוף אבל בנין. וצריך נקודה,
 הז״א, מאזורי ננסר וכבר לגמרי, שלם הוא
 שלה, דפנים הנקודה אותה אחורי לעמוד ובא
 שלם. לפרצוף והיתה הנקודה, אותה נבנית ואז

 הדברים ואין וסוד, פנימיות בזה שיש ואע״פ
 אני כנלע״ד, אחד. למקום הולך הכל כפשוטן,

שלום.

מקומות ומראה הגהות
דשס׳׳ט. ההקדמות ובשער ס׳׳ג. ר״ה ובדרושי ס״ב העמידה דרושי הכוונות שער בספר עיין «}
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^ נקחות שהמלכות מעינו. הנר• ס) <ר ק נ
 תנא קגדא. באדרא כמ״ש הוא. האנת מעמ

 ואענר ונקיב דלבא. מטבורא ת׳ת האי מתמשט
 טבורא. עד דנוקבא פרצוף ותקין אתרא. בגיסא

 אורות כי שלים. ובטבורא שארי, ומטכורא
 בן ז״א. בעלה ע״י לד. נתנם ע) רחל, דמלכות

 ואח״כ וחלקד- הלקו שנים. פי שנוטל בכור
 יוצאין ההוא. הנקב דרך ומשם שלו, בחזה נקיב

 היא. עומדת שם כי ז״א, לאחורי שלה אורות
 שם, גגדלת ואז צרתני. וקדם אחור כמ״ש

 ה׳ היא המלכות כי ונודע פרצופה. כל ונתקנת
 ר״ל: נקבה, נקרא ועי״ב הד״ה, שבשם אחרונה

 המלכות נבנית הנ״ל. הנקב יחי על כי ה׳. נקב,
נקבה. וT על ונעשית אחרונה, ה׳ שהיא

 זמנים, ח הם גיחלה זמני כי ט״א, גם
 ה׳ בוגרת, קטנד» ןערר» נקבה: בר״ת הרמוזין
 קנה״ב אלא סדרם, כן שאין ואע״פ תתאה.
 אותיות בסדר נקבה נקרא עכ״ז בע״ד., כמ״ש
ה׳. נקב שהיא א*. טעם גם להורות אלו,

 בד. יש הח. מאלו שכ״ז אע״פ והנה,
 כנ״ל. ח רק אינם הכללים הנה רבים, פרטים
 הנד. בז״א, שדרו מה ע״ד הם פרטם ואמנם

 בעת אם בחי׳: כמד. לו היה ז״א כי נודע
 של א׳ עיבור בשעת אם המלכים. יציאת

 אחור. דבחינת במוחין אם ביניקד,. אם התיקון.
 סבא בישראל אם פנים. דבחי׳ במוחין אם

וכיוצא דא*א. בדיקנא אם באדא. אם ותבוננד

 דוגמת כי ובהכרח אחרים, רבים פרטים בזה
בנוקבא. מדרגות כנגדן יהיו הנ״ל, הבחי׳ כל

 הא/ בזמן שיש פרטים כל נבאר ותחלד.
 שיש אל$ו כך, הם ופרטיו קטנד., זמן שהוא

 Jבפרטוו יותר אחרינו פרטים מהם פרט בכל
 המלכים, צאת בעת (הנה ענינו, לבאר ונתחיל

 בי״ם, שלימים ואו״א, א״א, שד.ם: ג״ר, יצאו
 נפש, בחי׳ שהוא לבד. ב״ן מבחי׳ היו אד
 בבחי׳ מתוקנים היו לא אן א׳, לכל הכלים וגם

 החדש. מ״ה שם עדיין בא שלא כיון פרצוף,
 וכלים. עצמות דב״ן, לבד דק בבחי׳ וד.ז״א
 בבחי׳ יוצאת ונוקבא פרצוף. תיקון ובלי
 ובעת ב׳׳ן. משם וכלים, עצמות לבד, א׳ מפי׳

 תיקון בהם נתוסף ואו״א, א״א, עתיק. התיקון,
 ומשם שלם. פרצוף שנעשה שלהם, ב״ן בשם
 ב״ן, דשם ג״ר בו נתוסף וז״א הי״ס. כל מ״ד»

 עצמות הי״ם כל מ״ה, ומשם וכלים. עצמות
 ב״ן, משם ט״ם בד, ניתוסף ונוקבא ובלינה
 וכלים. עצמות הי״ם, מ״ד. ומשם וכלים. עצמות

 פרצופים. מד,ד,׳ פרצוף בכל איד תבין׳ ובזה
 ביו בזכרים, בין וב״ן, מ״ה בחי׳ בד.ם יש

 פרצוף. אותו של ונפש רוח בחי׳ והם בנקבוו^
 ג״ד מז״א מסתלקים הפגם בעת כי תמצא, גם
 שבו. דמ״ה הי״ם כל וגם גדלוו^ הנקרא .rדב

 ד״ס דב״ן, ראשונים ט״ם מסתלקין ומנוקבא
דמ״ד,).

ב׳ץ, מבחי׳ יצאו המלכי* בצאת וד,נה

הגהה
 (אימא) ע״י. חדשות גבורות שמקבלת

 השופר ע״י א׳, דיום השופר ואחר אז. וננסרת
 אלא לרחל, חדשים המנצס״ד באו עצמו, ההוא
 א׳ ביום רחל כתר וננטר עצמו, ז״א ע״י שד.ם

 הם כי העולד״ כלל השופר. (ע״י) עצמו,
 ירושלם הנק׳ לרחל, במ ללאד. בין צחכין
 מיני a צריכות פ) במ״א, כנזכר וציון,

 קשין, הישנות שהם וממותקוו^ קשות גבורות
לוקחת דלאד» שהקשות אלא מתוקות. וחדשות

 ושניהן• אמא. ע״י והמתוקות אנפין. זעיר ע״י
 Jהמחוק̂ו רחל דיני בעדן• Jקשוו נקרא

 לה נמשכין שניהן והמתוקות ד^שוח ודרחל
 השינה, קודם המ שאלו אלא עצמו, ז״א ע״י

 השופר. סוד שהוא השינה אחר הם ואלו
 דבר. בל קודם נעשה המ״ן כי א״ה ונמצא
 לנמרה. לאח תיד דאמא נה״י נכנסו ואח״כ
 סואד.. ומבן רחל, את לנמר בז״א משם דצאו
ע״ה rטלע

 רנ״ה דף סבו״ש עיין )0
ו״י).0( רזול ל״ג ג״י ע)

 מקומות ומראה הגהות
 r« פ)

קי* דו נזד■ ח״י



כ׳ פרי, הנוקכא תיל,ון שער ל״ד שער דז״א נול,כא היכל ו׳ היכלקנב

 דב״ן, י״ס של אורות י׳ בו והיו א״ק. גזעיני
 בחי׳ נעשה ותחלה אצי׳. עולם כל כללות שהם
 בכלים. לכנוס האורות יצאו ואח״כ כלים.

 ונקרא קטנים, היו האלו, כלים הי׳ ואמנם
 מהם וכלי כלי כל היה לא כי פי׳, נקודות.

 הנקודה האור חלקי הי׳ כל שיוכלו כדי גדול,
 כמו אדם, צורת דמות בתוכו, להתפשט ההיא,
 העשירית חלק רק התקון, אח״ז עתה שהוא
 גדול, היה מהם, כלי שכל באופן, לבד. שבה

 הנקודה “שי עתה, של כתר של כלי כשיעור
 ואותו הכלי, חלקי מי׳ א׳ עשירית שהיא ההיא,

 י׳, היא הנקודה כי נקודה, נקרא עשירית
 וכולן נקודות, י׳ נקרא ולכן עשירית. שהיא
וכנ״ל. לבד, הכתרים בחי׳

לבד, נקודות ה׳ רק אינם שרשם והנה
אך אורות. י' בו יש א׳ כל שהג״ר, אלא
 מהם א' אור שיעור הוא הכל) (נ״א הכלי
 נקודה רק אינם אחרות, נקודות והו׳ לבד.

 והטעם דאצילות. ז״א כנגד שהוא לבדה, א'
 המוסיף, כל בבחי׳ הוא נקודות, ו׳ שנקרא

 אותה כי ור״ל דזי׳א, הנקודה אותו אל גורע
 כמו אורות, י' בו שיהיה ראויה שהיא הנקודה

הנה כנ״ל, העליונים נקודות לג׳ א׳ לכל שיש
חלקי ו׳ רק יצאו לא כי כך, היה לא בזו

 ואילך, חסד מדעת אחרונות, ההוא נקודה
 כי יצאו, לא עליונים נקודות הג׳ ואורות
 זו, בנקודה יש והרי למעלה. בשרשם נשארו

 בכלי כח אין וכן האור, בבחי׳ הנקודה חלקי ו׳
של לבד א׳ חלק מן חלקים, ו׳ רק שלה,

 ו׳ כי באופן, לבד. שבו כתר שהיא הנקודה
 ממחצית יותר מעט רק אינם אלו, נקודות
 שהיא החמישית, ונקודה בלבד. א׳ נקודה

 כנ״ל, הכללות נקודות הי׳ מן שבכולן עשירית
דז׳׳א. נוקבא דאצילות, מלכות נקודה הוא

נקודה, אותה קורין שאנו אע״־פ ואמנם
 א׳ שכל ראשונים, נקודות הג׳ כשאר אינה
 רק בה, אין אמנם אורוות מי׳ הכללות היתה
 והיא (ההיא) הנקודה, האור חלק א׳, הלק
 לא הכלי, בבחי׳ וכן שבה. הכתר אור בחי׳
 (כלי) חלקי מי׳ לבד, א׳ עשירית רק בה היה

העולה כלל התיקון. אחר אליה הראויה הכתר,

 המלכים, של נקודות י׳ של עשירית נקודה כי
כנ״ל. לבד נקודות ה׳ רק שאינו

 בין הנקודות, שאר מכל קטנה היא והנה
 עשירית רק בה אין באור כי בכלי. בין באור,
 שבעשירית עשירית רק בה אין ובכלי האור.
 שלם ההוא האור העליונים, נקודות והג׳ הכלי.
 בלבד. עשירית רק בה אין והכלי חלקיו. בכל

 כנ׳׳ל, נקודות ו׳ הכוללת הרביעית והנקודה
 שלימות התחתונים נקודות ו׳ הם שבו האור

 עשירית, חלק של חלקים ו׳ הוא והכלי בי*בד.
התיקון. אחר הכלי אל הי־אוי

 כמנין נקודות, ו׳ אז היה הז״א כי באופן,
 נ״ה כי יסוד, עד מדעת והם הוי״ה, של ו׳

 ונמצאו לא׳. ונחשבין גופא, פלגי תרי הם
 הנקודה ואז אצלינו. כמבואר נקודות, ו׳ שהם

 בסוד דז״א, היסוד בסוף היתה נקבה, של
 אליו, ז׳ נקודה בחי׳ דיסוד, עצמה העטרה
היסוד. שהוא צדיק, בראש עשרה

היתד, הנקודד, זה כי לעיל, בארנו וכבר
 כתר כי עטרה, נקרא וע״כ שבה, כתר בחי׳

 סובב, לשון עטרה כי א׳, הבנה הכל ועטרה
מלשון וכתר ואנשיו, דוד את עוטרים כמו

 כי כותרת, ומלשון הצדיק, את מכתיר רשע
 גולגלתא. בסוד מוחין, הד׳ את מקיף הכתר

 ועטרותיהן בסוד היסוד, ראש מקפת עטרה וכן
 היסוד עטרת כי נמצא צדיקים. של בראשיהן

ממש, (המלבש) (רנוקבא) נקודד, עצמד, היא
כנ״ל. שבה הכתר בבחי׳

העטרד, גודל הוא) (גדלה שיעור ואמנם
 ואמנם היסוד. מדת שלישים, מג׳ א׳ חלק שהוא
הגוף, שהוא הת״ת, מדת רובע יסוד, מדת

 כמדת מדתו אין כי זה, בפסוק בע״ה כמ״ש
 וז״ש, עין. ז בחוש כנראה הקצוות, שאר גודל

בע״ה. כמש״ל ישראל, רובע ומספר
 היסוד. שליש שהוא העטרה כי נמצא, א״כ

 בקרוב מדתה יהיה א״כ ת״ת. רביעית ויסוד
 שבכל הלקים, מי׳ א׳, חלק שהוא) (למעלה

 נקרא וע״כ וספירה, ספירר, שלכל וכלי, כלי
כנ״ל. לבד נקודה

 הכלי שהוא הארץ, עפר בשליש וכל ח״ם,
המאציל מדדו הארץ, עפר הנקרא המלכות, של
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 ופסוק ד) היסוד. שליש שהוא העםרד» כשיעור
 הסלמת״ של הראשונה בגחי׳ בין נאמר׳ זה

 אדוס. בארץ שמלכו המלכים כזמן ארץ, הנקרא
 ptn ובמ כנ״ל. עטרה עצמה היא שד״יתה
 כמ״ש, בס״ע פרצוף המלכות שנפרדז־ו התיקון.

 ועליה ביסוד. שם דבוקה העטרה נשארה אז
הארץ. עפר בשליש וכל נאמר

 תחת המלמת יצאה שמתחלה הסבה והנה
 הי׳ למה וגם במ״א. ולא עטרה. בבחי׳ היסוד
^ הטעם שם. דבוקה  לעולם כי נודע, כי ד
 נכנסין היו דאמא, דנה״י התיקון קודם אפילו

 נ״ה והנה הזמנינ^ שאר Tע דז״א. גופא תוד
 ז״א. תור פתוח הוא היסוד אד סתומים. הם

 דרד האורות אז דתאין האמצעי, בקו והוא
 יש ע״כ המלכות, את שם ומתקנים היסוד.

 זה טעם וזכור העטרד״. בסוד שם שורש לה
 שלעולם המלמול המדרגות ולכל הזמנים, לכל
 בקו אלא יציאתד., וד״תחלת דיבוקה אין

 נגד או הת״ת. נגד או היסוד, נגד האמצעי.
 שכל לפי והטעת בע״ה. וכמ״ש וכיוצא, הדעת
 הגבותת שבתוכה אמא, מיסוד הוא בניינר!
 וע״כ דז״א, אמצעי קו תוך הוא דאמא, וד״יסוד
תמיד. שם מקומה

 יצאו לא נקודות. הר שגם לפי ואמנם,
 א׳ כל נפרדין אלא כולם, יחד מקושרים
 הרה״י, בסוד ולא הרה״ר, בסוד מחבית,
 למטה היתה הנוק׳. גם ע״כ במקומו. כמבואר

 הנקבה בהיות וע״כ עטרה. בבחי׳ היסוד, מן
 אל נקבה עדיין אז נמצא לא עטרה, בבחי׳
ה) הזכר.

אותיות. ד״ל המילד. מילוי אדנ״י, י׳,
 אותיות. ל״ה יהיה ביו״ד, התי״ו תמלא ואם
אותיות, משאר מאד מעולה היא היתירה, והי׳

 בשבתות שבה, עילאין מוחין סוד והוא ו)
 י׳ חסרת היא בחול אד לבד. ור״ח ויו״ט,
אז כי ד״ל, גימטריא הוא לכן המוחין, <זהוא

 אותיות ל״ה היא י׳, ע״י אן• ודלהי עניה היא
 כנודע דילת מוחין ב׳ ה״י, ידד גימטריא שהם

ז) מוחק ב׳ רק בה ואין קלת דעתם נשים כי
 השמות כל כוללת המלכות פי דע, י״ת

 ס״ג ע״ב הויו״ת ד׳ הלא כי זה, בענין כולת
 קס״ת אהי״ה: וג׳ רל״ת גימטתא ,rב מ״ה

 הם ורל״ב תנ״ד• תנ״ת גימטריא קמ״ג, קנ״ת
 תרע״ת גימטריא במילואו, אדנ״י והנה תרפ״ז.

 כולם אדנ״י, אותיות וד׳ המילוי, אותיות ד״ב
 כל כמנין תרפ״ז, עולה ותרע״ת י״ו, הם

הנזכר. השמות
ב׳ לה היה תחילה המלכות דעת ח) י״ב

 היה המקיף וגם וחיצון. אמצעי לחוד, כלים
 בה הניח ראשונת בביאה אח״כ אחר. כאופן

 דעת בה נתוסף ואז כלי, לעשותה רוחא ז״א
 ואז בנימין, סוד והוא ב״ן, שם שהוא פנימי
 ונתחדש זכר, בחינת להיות שלה דעת חוזר

הזכר. או״מ בה
ת הנוקבא הוא rב שם מ״ב י״ג,  ח״

 י׳ יש וס״ג ומ״ה ע״ב במילוי למה והטעם
 כי והוא אותיות, ט׳ רק אינו ובב״ן אותיות

 שהנקבה ידעת כבר כי יסוד. בחי׳ חסירה היא
 והנה דדכורא, מנה״י קומתה שיעור התחילה

 הנ״ה לכן קצר, והיסוד ארוכים, הם שבו נ״ה
 אמנם קומתה, סיום עד הגיעו ארוכים, שהיו

 היסוד עד הגיע לא קצר, שהוא דדכורא היסוד
 הטעם וזהו ממנו. חסרה ונשארה שבת

 בסוד נבראת לא כי נקבת נקרא שהמלכות
 נקרא ת״כ בבינה, משא״כ הנ״ל, לטעם היסוד
ט) בזוהר. כנזכר דכורא, בינה

 מוחין ב׳ רק בר, היה שלא הטעם, זהו וגם
 היה לא היסור מן אבל שלו, מנ״ה שהם לבד,

 שיעור נברא (שלו) היסוד מן כי ג׳, מוח בה
 בו יש היסוד גם כי דק. הכולל גופה, קומת

 שיש המלכות, גוף נעשה וממנו זעירת ר
ף בה אין שלת היסוד בחי׳ אבל דק. בו

ת הו ח הג א טר ת ו סו פו מ
(כת״י). אותיות משאר דג גיא ו) ם׳. יש™״ המסוקיס שער ספר עיין ד)
כ״ה. דף הקודש רוה שער ספר עיין ז) דקע״ו. הפסוקמז שער ספר עיין ה)

ס״ו. העולמות ציורי שער עיין ה) רז״ל סאסרי ובשער ק״ה דף המצות ושער
שת ובסלם י״ז אות הזהר הקדמת עיין ם) ה• רף
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 ראשונה ר נעשית דז״א, ב׳ ר כי שניה,
 תאוות כל לכן ב/ ר לה וחסר גמלכוו^

 למלאות כרי יסוד, שהוא השניה זו לו׳ הנקבה
חסרונה.
באחוריו, דבוקה הנקבה היתר, תחילה י״ד׳

 עיבור. בבחינת קטנים עדיין שלה הכלים יען
 בבחינת ואח״כ יניקה. בבחינת נתפשט ואח״כ
 או הרוח, או שלה, הנפש זה, זמן וכל גדלות.

 ויוצא פנימותו, מתוך לה נמשך היה הנשמה,
 להתדבק הוכרחה וע״כ איבריו, דרך לחוץ לה

 מחיצותיו, מתרך העובר שרוחניות שם,
 גוף ונעשים שם, אותם מתדבקים ומחיצותיה

 (היא) היתה שלה הרוחניות וכשנכנס אחד,
 ונמצא דאמא, נה״י מלביש לבדו והוא אחוריו,

 נר״ן. בסוד זה, תוך זה ונוקבא, ז״א אמא
 מתוך שלה הרוחניות ומסתלק ננסרה, כך ואחר
 ואז ונפרדין, כנ״ל התדבקות אין ועי״ז ז״א,

 מלבישין ביחד ושניהן וין, ש והם פב״פ, נהפכין
 לאבא, מלביש ז״א דד,יינו דא״א, ולנ״ד, לאו״א,

 לאמא, מלבשת והיא ד^'א. לנצח מלביש ואבא
(א) דא״א. הוד את מלבשת ואמא

 ראשון ובכלי במלכות. יש כלים ג׳ ט״ו.
ז״א מלבוש וכלי שלה- כלי בחינות: ג׳ יש

 דנפש ומוחין בתוכו, אמא מלבוש וכלי בתוכו,
 כנ׳ל, אחרות בחינות ג׳ שניד» ובכלי בתוכם.
 הנ״ל, בחינות ג׳ הפנימי ובכלי בתוכם. וד,רוח

 ג׳ שלה, ביסוד שיש ונמצא בתוכם. וד,נשמד,
 יסוד. נקרא שלה וד,כלי ג׳. ג׳ של בחינות,

 בתוכם, וד,מוחין חותם. נקרא אמא, של והכלי
 ה״ג בחינת הם נשמה, הן רוח, והן נפש, הן

 ב״ו שם שהוא אפשר דז״א, והכלי עצמן. דמ״ן
 שבפנים, שהמוחין אפשר, או מ״ן. המעלה

 רוחא וד,וא מ״ן, המעלה ב״ן שם והם ה״ג, שהם
 שבררה הברורין הם המ״ן אך בגווד,. דשדי

דמ״ן. דזווג טפח בבחי׳ שם וירדו במוחא, היא
 בקטנות, גם היסוד בחינת שיש דע י) ט״ז,

 היא האיילה, רחם את הנושך נחש ונקרא
 רק ברחמה אין שאז ג״כ, בקטנותר, הנקבה

 ה״ח, בה שיכנסו עד צר, רחמד, ולכן ה״ג,
 שדי, נקרא שהיסוד יען נחש: [אז] ונקרא

 ד״ם הנקרא דאחי״ה, הלבושין רק לו וכשאין
 כמנין שד״י, ד״ם עולה אז כנודע. אחוריים

 תקמ״ד, הם דיודי״ן דאהי״ה אחוריים גם נח״ש.
 ועם מ״ד, נשאר שד״י, מלוי ת״ק מהם הסיר
 שהיסוד ידעת גם נח״ש. כמנין פשוט, שד״י
אותיות, ט׳ יש שד״י ובמלוי שד״י, אל נקרא

ש מ ש ה
 לחג״ת מלבישים או״א והרי צ״ע, נ״ב (א)

 התפשטות אחר שכונתו, ואפשר כנודע. דא״א
מגיעים שאז מוחין, בסוד בז״א דאר׳א נד-״י

מתלבשין שלהם, המוחין ובתוך דז״א, בנה״י
 ועוד בפ״א. הנסירה בשער כמ״ש דא״א, נה״י
 לנצח ואבא לאבא, מלביש ז״א מ״ש צ״ע,

דא״א. הנה״י לכל מלביש הז״א והרי דא״א.
 בשער ובפרט בכ״מ, במ״ש זה, להבין ואפשר

 ששה בין וב״ן מ״ד, כשנתחלקו כי פט״ו, א״א
 וחצי דב״ן, חכמד, לקח אבא האצילות, פרצופי
 עילאין, או׳׳א נעשו ומד,ם דמ״ה, בינה העלית
 דא״א. לחסד המלביש לבד, אבא נקרא ושניד,ם

דבינד, תחתון וחצי דב״ן, בינד, לקחה ואמא
ותבונה, סבא ישראל נעשו ומד,ם דמ״ה,

 לגבורה המלבשת לבד, אמא נקרא ושניהם
דא״א.

 הם כשהזדן כי פ״ב, בש״ט כתב ועוד
 מוחין הם עילאין, דאדא ד,נד,״י אז פב״פ,
 ואז לנוקבא, מוחין דישסו״ת, ונה״י לז״א.

 כי נכון, על הכל יובן ובזה פב״פ. שוים הם
 עילאין, אדא היינו לאבא מלביש שז״א מ״ש

 לחסד המלביש כנ״ל, אבא שניהם הנקרא
 מלביש הוא אז בז״א, התפשטותו ואחר דא״א,

 מלבשת שהנוקבא ומ״ש דא״א. הנצח את גם
 גם (בכ׳׳י גם הנקרא ישסדת, היינו לאמא,

 לגבורה המלבשת כנ״ל, לבד אמא הם שניהם)
 מלבשת היא אז בנוק׳, התפשטותה ואחר דא״א,

דא׳א. ההוד את גם

מקומות ומראה הגהות
ד. דרוש הססת דרושי ד<בוונות שער בספר עיין י)
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 01 גח״ש טעין שד״י. דא״ל אוסיזת ה׳ תם
 שיץ לס״ד, אל״ף שדיי, א״ל ובסלוי הכולל.
 מסתההן, אלף סוד אלף, גיססריא יו״ד, דל״ת
רי״ט דף מקהל סרשת כגזכר

 הם תוקגא, שביסוד ודלתות צירים י״ז,
 על דאתי נחש כ) בחינת הוא שם תד בחוץ,
 ,rונלע הסנימי. היסוד גו בפנים לא אד הוד•׳
 נחש ששם החיצונים, כלים בסוד הוא זה שבל

 וכנגדו הקליסווג נאחזין ובו דקטנוו^ דאלהים
 מול ובפגים החיצונים. הצירים הם שבה, ביסוד
מין. הוא החדר

 נדד- במסכת שנזכר הפתזדור, החדר י״ח,
(א) שבנוק׳. ומלכות יסוד בחי׳ הם

 וכנסת צאנ. נקרא ח״א, נוקבא י״ט,
 ת״א, עליונד- ושושנה משה. וכלת ישראל.

 נקרא יעקב, אד ודע̂י דשראל. משה. נקרא
 תחתונה. ושושנה סלע, נקרא ונוקבא, ת״ת.
 בראשית.'t בריש זלה״ה, מורי ב^רוש תיין

כד. פתח .Tחזק ר׳ על הג׳ בנוסח

 הגדלת עגין במ״א. באתו כבר ל) כ׳
 מאחורי אז כי הוא, כלל דיד ואמנם נקבה.
 וניתנו דצאו וה״ג, ודח [בה] האירו הת״ת,

 והיג ראשד״ על צלם בבחי׳ היה שם וגם בה.
 בג״ר ניתנו ה״ח ואז כנודע. שנים בי״ב נכנסץ

 שלימד- מדה אל נקודה מבחינת לד,גדילד- שבה
 שנעעוד. באופן גופה, שאר הגדילו וד׳גבורות

 החשם ודג וירת שלם, ופרצוף שלימות, י״ם
 הארת דוגמת שלד- ביסוד שם והארתם שלהם,

דד׳א. ביסוד ה״ח
בכ״ב תצטיית נעשו האברים כל והנה

 jmiran 1ם הוא נוף כי מודע אתוון,
 גצם״ך 0שםה דכודין, אתוון ^ב האדת

מ לאויד עצמויזו  ביסוד נווקבצד עצסו, נו
ק אתוון כ*ב והארת כלי. ונעשה שבו,  40תו

 40נו עצמות נצסייד עצמ שמהן [שבה]
כלי. בה ונעשה שבה, ביסוד נתקבצו

ד אותיות ה׳ ודינה צי הזכייס, היתרות מנ
 שנעשת שלו, היסוד פי שבתוד עצמ הנדד הם

 במוחין לוקח וכ״ז ודה. והם אתמן, מנדב
 מנצש׳ד אותיות וה׳ הנסירז^ קודם דגדלות,
 של̂ז היסוד שבתון• מ״ן הם 4היתחו הנקבות
 יש והרי ג1ה״ וחם דילד- אתוון מכ״ב שנעשה

 דילה, אתוון םהכ*ב א׳, וציר א׳ דלת עתה
 זה וכל שלד- ביסוד ר׳ד9ממנצ פשוטים ומ״ן
בנדא. הנז׳ הנסירה קודם

דדפורו^ אותיות כ״ב הארת מן כי ונמצא
 דיסוד כלי נעשה ממש, שלו האברים שהם

 את המגדלמ עצמ זדה ומהארת דכורא.
 כ״ב מדיארת טוקבא, וכך מ״ד. נעשו האברין,
 יסוד נעשו שלה, עצט האיברים שהם אותיות

Jשמ סדן נעשה שלה, ה׳׳ג ומהארת שלה. כלי

 משום כ*ה, נקרא שדימלכות הטעם מ) כ*א
 כ״ב הרי דז״א, וט׳ דא״א, ת״ד י״ג שנוטלת
 נותן שהז״א תיקוני* ג׳ יש ובה תיקונים.

 כ״* הרי כתובי* נביזד* תורד- שהם: ג׳, לה
אליד- נותן שהז״א וג׳ דז״א, וט׳ דא״* י״ג

 זה הכינוי תבל. נקראת המלכות כ**
 רי״ו בה מתהבדין שרוכבות בשעה כד, נקרא

 שב* תחתון ודי״ו קדישא. מזלא בסוד העלית,
בכוונת אצלינו וכמבואר ט״ל, קד״ם ע״ב בסוד

הגהה
 כשד.יא פי הנקבד- יסוד הגה״ה (א)

 עולה הדם אז וכשיולדת ד* משסעת טמאה
 בריבו* אהי״ה סוד כי והענין, לחלב. ומחדופד

 וא״ו. מלוי של א׳ באות כמ״ש ד״* גימ׳
כי נמשכין, הדינת אז למטר- בהיותה והנה

ט כל  כשהוא אן* מתנבדין. הס שנמשכץ, ז
* יזדי״ן ד׳ בסוד למעלה מתעלה ד  אז ח

 נגד מ׳« נים׳ וחלב חל* ונקרא רחמי* חתר
עד* דשם יודי״ן ד׳

מקומווו וסראה הגהות
מ) ג׳. פרק ס״ד. ורחל לאה שער עיין )0

כהנ<* גרסת חירח תקון ושער 1*0 סגת״א שער עיין ל)
״ז דרוש חנוונות שערי



ג׳ כ׳ סרה הנוקגא תיקון שער ל״ד שער דז׳׳א נוקכא היכל ו׳ היכלקנו

 נ) תבל הם רי׳ץ, ב׳ והנה השינה. בעת ק״ש
כך. נקרא ואז

 מפני לא הוא, נקרא שהבינה הטעם
 את״ה. ונקרא ממנה, נעלם אבא שהרי ההעלם,

 תיבת) (כי משום אלא הי״א. נקרא א״א וגם
 וא״א לז״א. כתר הוא ואמא בכתר, לעולם הוא
לאו״א. כתר הוא

מ״ב ג פרק

 ובו דז״א, נוקבא בריאת תיקון סדר ס)
 עמו עולה האשד, בגמרא, מ״ש לך יתבאר
 שינוי מיני כמה ונבאר עמו. יורדת ואינה
 נקראת למד, תחילה ונבאר בה. היו זר,נים

 יש הפרש מה נבאר. גם נקבה. המלכות,
 נקרא ולזה זכר, נקרא שלזה עליונים, באורות

 שנשמות מצינו איך נבאר, ע) גם נקבה.
 כמו זכרים, ונקרא הנקבה, מן באים זכרים,

וזולתו. דהע״ה,
 חו״ג, והם עטרין, ב׳ כולל הדעת בי דע,
 נקבות. נקראים והגבורות זכרים, נק׳ יהחסדים
 נקבות. גבורות ויש זכרים, גבורות יש ואעפ״כ
 נשאר דחסדים שעיטרא הוא שודאי הוא והענין,

רחל. לוקחת דגבורות ועיטרא בז״א,
 הנקבה שאין שלפי במ״א, בארנו וד,נר,

 פ) ארז״ל לכן דגבורה, עטרא רק לוקחת
 יהיה הזכר גם וא״כ קלה. נשים של דעתן
 דוגמתה, דעת מחצית רק בו אין אם קל, דעתו
דחסד. עטרא שהם

 דגבורה עטרא ששורש הוא, בהכרח אמנם
 הו״ק גם בזה, די ולא הזכר. בדעת נשארת

 כן כנודע, הה״ח מתפשטין ששם כמו דזכר,
 אלו גם וע״כ הה״ח, עם הדדג, שם מתפשטין
 וכאשר זכרים. נקראו בו, שנשארו הגבורות

 היסוד, דרך לנקבה, הזכר מן הזווג, בעת ניתנין
שם ואין היסוד, מפי בגלוי משם יוצאין

 לת שהיה, ממה מזו נחלש האור ואין מחיצד״
זכרים. נקרא

 הנקבה אל מתחלה שיצאו הגבורות אמנם
 ע״ד בו״ק, תחלה ונתפשטו פרצופה, לתקן
 הזווג בעת אותן נותנת היא ואח״כ כנ״ל, הזכר

נקבות. הם אלו מ״נ, טפת בבחי׳
 אלו יצאו שכאשר אחרת, סבה ועוד

 הנה אליה, הזכר מן הגבורות של האורות
 שלו, האחוריים מן ממש, דז״א גופא דרך עברו

 כחו, נחלש מחיצה, דרך בעברו בהכרח ואז
 האורות אלו נקראו וע״כ הארתו, ומתמעט

נקבות.
 תשש מקום, בכל תמיד שאומרים סוד וזה

 אל כינוי הוא הכח חלישת כי כנקבה, כחו
 תחלה האורות כשנתפשטו משא״כ הנקבה.

 שהוא תבונה, יסוד מפי בגלוי יצאו שאז בזכר,
 יצאו ומשם הזכר, תוך המלובש נוקבא, רחם

 הם עדיין אלא כח, חלישת בלתי בגלוי, בכחם
 ולכן ממש, אבא ממוח שיצאו דרך על בכחם,
זכרים. נקרא

 עטרין שב׳ שנודע מבואר, יותר הענין גם
 כמבואר דא״א, זרועות ב׳ ח״ג, הם אלו,

 שבעודן אלא זכרים, שניהן בודאי ושם אצלינו,
 שנותגם אע״פ זכרים, נקראים בזכר, מתפשטין

 משם להתפשט וברדתן הנקבה. אל הזווג בעת
נקבות. נקרא אז הנקבה, בגוף

דהע״ה, נפש כמו נפשות, כמה ענין וזהו
 למה טעם וזה במקומו. כנזכר קין שורש וכל

 דעבר באדרא, כמ״ש והוא נקבה, נקרא אשה
 ונפיק דז״א, בחדוי ונקיב דקרדינותא, ביצינא

 שכל נקבה, נקראת היא לכן מאחוריו. לבר
 פירוש זהו ההוא, נקב דרך יוצא שלה האור
 ה׳ שהיא שהמלכות ה׳. נקב, ;נקבה לשון

ההוא. נקב דרך יוצא שלה אור כל תתאה,
 דז״א,עד הנוקבא אל היו זמנים ז׳ והנה צ)
בפנים. פנים עמו וחזרה לזווג, ראויה שהיתר,

מקומות ומראה הגהות
 לפירוש התשובות בלוח ט׳ חלק ובתע״ם ״ג פ׳ ובדרוש רפאיגו לברכת הכוונות שער עיין נ)
קדושיופ׳: ל״ג; שבת ס) וכ״ה. כ׳׳ד חשובה המלות דעבור.
ט׳ הלק ספירות עשר בתלמוד עיין צ) מיה. כתובות עיין ם)
ט׳. תשובד, המלות לפירוש התשובות לוה ומ״ד. ס׳׳ן ושער פ«ז אנ״ך שער עיין ע)



קגזנ׳די •רה חנמכא תיקה קמר ל״ד ««ער ת׳׳א נוקכא היכל וי היכל
 ואלו מ״ת. בגדא דת׳ אחרת גחי׳ דש
 היתה שאז התיקה. קודם בד.יותד. א׳, הם:

 ואז התיקה, של א׳ בעיבור הב׳, קסנה. בקודה
 היניקו•״ בז^ הג׳, לבר. פסיעה נקראת היתר.

 הד׳. צלזג נקראת ואז תתאר״ ה׳ נקראת ואז
 דום שנים יי׳ב בת שתדייה עד ואילד םשם

 נקראת ואז קטנה. נקראת זד. זמן והמשך א/
 עליה שעברו אחר הד.׳, אדם. אשת הוד. ג״כ.
 דגדלות המוחין כל שאז א׳, דום שנים י״ב

 ה׳. חסר גער נקראת ואז להכגם, נגמרו שבה
 הז׳, בד.׳. גערה נקראת ואז הגסירד״ בעת הד,

בוגרוד נקראת ואז לזווג. פב״ם עמו כשחוזרת
 הד.׳ הם כללותן אלו, זמנים ז׳ וד.נד.
 נקבה, בשם להקרא התחילד, שאז אחרונות,

 ואלו א׳. שגיד.ן וד הר.׳ בחי׳ כי בד׳, ונכללין
 אע״פ נקבד״ אותיות בד׳ נרמזין מדריגות, הד׳

 קטנד» גערד״ והם: אותיות, כסדר שאינן
 אלו, זמנים ד׳ נרמזו ולכן תתאה. ה׳ בוגרת,

נקב״ד.. שד.ם בנוטריקון
 בחינת שלעולם שתדע, צריך ותחלד.

 לפי מאחוריו, ח״א האמצעי בקו הוא המלכות,
 הנד. ז״א, תוך המתפשטין אמא של שהנדדי

 אמצעי קו תוך המתפשט שלד. ויסוד סתומים, הם
 מתגלין ומד.ם פתוח, לבדו הוא כנודע, דז׳׳א

 עומדות המלכות אין לכן ז״א, תוך האורות
 בקו שהוא דאמא, היסוד סיום נגד אלא

 אל יש ז״א, של האמצעי קו ובבל האמצעי,
שם. שורש המלבות

 יורדת ואינד, עמו עולד. האשה הענין, וזהו
 משתנים מקומותיד. הזמנים, השתנות כפי עמו,

 קיימין שרשים נשארין ולעולם אמצעי, בקו ק)
 נעקר אינו שבקדושד., דבר כל כי כנודע שם.

משם. שרשו
 אל שנמצאו בחי׳ בכמד, תתמר., אל ובזה

 בעטרד. מקומר, היתה החלד. הנד. כי המלכו̂ו
 ואח״ב המלכות. רמוזה היא ושם היסוד. שתחת
 על ועלתה משם, ונעקרה (ועמדד.) נגדלה
 נתקנית ואח״ב השחר. בתפלה כמו שבו, הת״ת

נעקרה זד, מפני ולא פב׳^ג עמו וחמדת לגמרי,

 לעולם. קייסין נשארין ושם הראשוני* שרשים
 יורדת ואינה עמו, עולה האשד. ד.ענמ, זזע אשר
 מיתת היא גם ד.ז״* של גידול בכל כי עמו.

בו. קיימין שרשיה ונשארין עמו, נגדלת
 לה יש ח״א, הדעת באחורי למעלד. וגם

 שורש מחו לאד״ נעשית משם אשר א׳, שורש
 עוד. ולא זד- כלל מכור ש* לאה יציאת

 ז״* מספירות וספירד. ספירד. כל עם אפי׳ אלא
 שד.יתח העיבור בעת כי ש* א׳ שורש לה יעז
 ספירר. כל עם היא נתערבה אז ז** עם שם

 סוד חד. בכול* שורש וד.שאירד. שבו, וספירד.
 שלימא דאיד.ו דמ׳ו, ויקרא ובזוהר בתיקונים,

 אם תתמה אל ובזה וספירה. ספירד. דכל
 היא אם או היסוד, של עטרד. נקראת המלכות

 בל לבאר ונתחיל לבדה. ממש נקבר. פרצוף
הנוקבא. בחי׳

מ״ב ד סרק

התיקון, קודם תחלה הנד. א׳, בחי׳ ר)
 נקרא .Tm מזו, זו נפרדות נקודות ר בסוד ז״א

 הוי״ד״ של ר ונקרא במקומו. כנזכר רה״ר,
 המלכות היד. ואז בו. אז שדרה נקודות ר כמגין
 למטה וד.יתד, אליו, שביעית אחת נקודד, ג״כ.

 לא ולכן שבו. עטרד. בבחי׳ ז״* של מיסוד
 נתבאר וכבר הזכר. אל נקבר. עדיין אז נמצא

 וד.נה הדברים. שורש וע״עו דק״ש, ד׳ בבחי' זד.
 שד.יא שביסוד, העטרה מדתה שיעור אז

 בשליש וכל ד׳ס אשר היסוד, מדת שלישית
 מלכו* שד.יא הארץ מדת כי הארץ. עפר

 היסוד, מדת שליש הנקרא העטרד״ כמדת היתד,
עסרד- נקראד, ואז

 ז״* של א׳ העיבור בזמן היתד״ ב׳ בחי׳
 ף כי ז״* תיקח נתוסף ואז הבינה. בתוך

 התיקון, קודם תחלה נפרדין שדרו נקודותיו
 לחג״* הלבישו נה״י כי ג׳, גו ג׳ נכללץ עתר.

 ות״ת חוד. תוך וגבורד. נצח. תוך חסד ונמצא
יסוד. תוך

תחת תחלה שהיתר. המלכות נקודת ור.נר.

מקומות ומראח הגהות
בתתלתו. י׳ חלקע״ם תלמוד עיין ח ט׳• אות ב׳ פרק לעיל עיין קוטתד- משתנד. ג״א ק)
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היסוד. עם שם עלתה היא גם כנ׳ל׳ היסוד
 בתוכה הת״ת את וכלל היסוד, עלה וכאשר

 ולא בו. לכלול למלכות מקום היה לא והלבישה
היה ההוא שהעיבור וכמו זוג. בן לה היה

 תיקונה. לצורך היה ג״כ ז״א, תיקון לצורך
 עלתה, שלה הנקודה גם כי זה, באופן והיה

נכללה זה עלייה וע״י היסוד. את יהלבישה
 קו כוללת בהיותד, כי הדק. בכל גם המלכות,
 ועי״ז האחרים. קוץ ב׳ את גם כוללת האמצעי,
 האמצעי, בקו שם בהיותה היא גם העיבור,
 נמצ« רה״י. בחי׳ הכל ונעשה בכולם, נכללת

 בסוד היסוד את הלבישה המלכות, נקודת כי
 היתה ואז הת״ת, את הלביש וד,יסוד עטרה.
לבר. פסיעה נקראה

קרוב, ולא אשורנו דר״ג, בלק פ׳ וז״ש
 לבר פסיעה אושיט דאמא, במיעהא דהוי כיון
 תמוך כמו פסיעה. לשון אשורנו וביאור ובו׳.

 נקודות הו׳ כי בנ׳׳ל, והענין במעגלותיך. אשורי
 ו׳ והיה ג׳, גו ג׳ נכללין בז״א, תחלה שהיה
 הם כי הוי״ה, של ראשונה ה׳ שבאות זעירא

 הוא לכן לבד, ר חצי רק מתגלין אינן אבל ו׳,
 אושיט זעירא, הו׳ אות בסוף ושם זעירא. ר

ג. כזה: לבר פסיעה
 את היסוד הלביש כאשר כי הוא, והטעם

 אבל הקוין. שאר אל שוה עביו היה הת״ת,
 היא גם והלבישה עלתה׳ המלכות גם כאשר

 שם נתוסף לכן ג״ם, עובי שם יש היסוד, את
 פסיעה כעין ונעשית המלכות, נקודת עובי

 העיבור ע״י ואז הו׳, בסוף בחוץ היוצאת
 של היסוד קומת כל כשיעור ונעשית נגדלה,

 מדת רובע הוא היסוד, מדת שיעור ואמנם ז׳׳א.
 ומספר על ר״ד, דף בלק זוהר כנז׳ הת״ת,

ד׳ הוא דגופא דשיעורא ישראל, רובע את

Jה ישראל רובע וברית בריתוו^ r כשעורא 
(א) ע״ש. דז״א דגופא

 היניקה בזמן ש) היתה מ״ב, ג׳, בחי׳
ק ונתפשטו אמא, מבטן שיצא אחר ז״א של  ד

 מע׳׳ג היסוד וירד כשנתפשטו ואז גדולים,
 כבתחלה למטה עמו היא ירדד. לא אז הת״ת,

 דבוקה למעלה שם נשארה אבל היסוד, תחת
 עמה עולה האשד. וז׳׳ם, דז״א. הת״ת באחורי

 עלתה היסוד, כשעלה כי עמו. יורדת יאינה
 מש״ל, וזכור עמו. ירדה לא וכשירד עמו,

 למטה נשארה שבעטרה הראשון שרשה כי
לעולם.

 וגם כנודע, ז״א מתגדל היניקה, ע״י והנה
 ספירת כשיעור ונעשית עמו, נגדלת היא

 שלימה מדה עתה היא והרי ממש. דז״א הת׳׳ת
 תחלה, משא״כ דז״א. ת״ת ספירת ככל גדולה,

 מדות שהם העטרה, או היסוד, כשיעור בהיותה
 רק פרצוף, אינו עדיין אמנם כנ״ל. קטנות

 דז״א. ספי׳ שאר ככל גדולה, שלימה אחת מדה
הוי״ה. של תתאה ה׳ נקרא, היא ועתה

 וד.יה ביניקה, נגדל ז״א כי נתבאר, והנה
 נגדלו הנוקבא וגם דקטנות, מוחין בחי׳ ג״כ לו

 דיניקה, שלה המוחין והנה בקטנותה. מוחין בה
 ה׳ אות שהיא עתה, לה שיש בשם נרמזו

 הוי״ה שם כי ודיענין, כנ״ל. דד,וי״ה אחרונה
 י״ה אותיות ב׳ לבדו, בז״א אשר דיניקה

 כל כוללת והו׳ דז״א, מוחין הם הראשונים,
 שהוא בת״ת, הוא הו׳ עיקר אבל שבו, הו״ק

 שהוא זו, ו׳ באחור ושם שבו. אמצעי קו
 שהיא תתאה, ה׳ עומדת היא שם בת״ת,

הנוקבא.
 של המוח הנה שלד., המוחין ענין ונבאר

ומוח אלפין. דמילוי אלהים הוא שבה, הכמה

ה ה ג ה
 ג׳ נתארכו וכאשר ר. של באחור מלכות בסוד באה שהמלכות הטעם מ״ק, (א)

א נה״י שהם הגדלות ע״י הר, של אחרונות היתד, בהגדלה שאח״כ מפני הוא, לבר פסיעה  דד
 שלהם. באחוריים שם נשארת אז כנ״ל, שם כי כנודע ז״א, באחורי ולהיות לבא צריכה
שבשם) אחרונה ה׳ ונק׳ הת״ת, (באחורי משם וחזרד, הר, בסיום שם נשארה ולכן ביתר.,

ת ת ומראה הגהו מו מדו
(כת״י). היתה ל׳׳ג נ״א ש)
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ה מ  מ ו«י״ן, דסילד אלקיט שם תוא שלד- ג
ל ^ הוא ד1 אות ג י  »לקים הוא ,a ומוח ג

^ של שהרגת מגני מילד. בלי משוס קג  הנ
ש ק*ל, הוא מן וממ  שם והנה הקסנווס מ

ה. להתגלות כה בה אין דיודי׳ץ אלקים  ג
דאלסי״ן. אלקים בה היד. ובמקומו

 מילוי הם שבד- דהדב מוחץ ב׳ כי נמצא,
 זו ה׳ שנקרא במה נרמז חד. ור,הי״ן, אלמי״ן
 שהיא ^'פי .pאלפ ההי״ן ה״א, זה במילד
 של עיקרה שכל ולפי זב על ה׳ גברה נקבר-
 המוחין גם תתאר-לכן ה' אות היא עתר- מלכות

מ כנ״ל. ה״א אותיות ב׳ בסוחמילוי הם פלה  נקראת ל
 הדעת מוח הוא פשוטד., זו ה׳ ונגד ה״א. עתר.
 אותיות זר בו שיש פשוט, אלהים שר.וא שבר-
נרמזו מוחץ הג׳ והרי מזוטד- ה׳ כמנץ לבד,

הוי״ד- של תתאר. ה׳ שהיא בשמד-
שיש קוץ ג׳ בציור מוחץ, ג׳ נרמזו גם

 באמצע. ורעת חו״ב קוץ, ג׳ שהם ד,׳, באות
 דברא דס״א, בראשית בזוהר פ״ש ונודע

 המלבות תחלד, כי המאורווב שני את אלהים
 ה׳ תקרא הזכר, אל טפלד. היא בקטנותה,

 שלד, שם לה יש פב״פ, ובד,שלמותה התאה.
 כפי בד., וכיתא אלד.ינב או אדני, כגון בפ״ע,

אז. אליו שפילד. ואינה המציאווב וכפי הזמנים.

 רמח שיהיד. צריו וראי בקטנות גם וד,נה
 במנין, רמז, דרד רק אינו אמנם אדני, שם בה

 מספר כשתמנה כיצד, לבד, וחשבת ובמספר
^ ראשתים ב׳ הנה אלו׳ מוחין ג׳  דד,ה

 המוחין אלו כי תוק״ף. גימטריא הם ודאלפי״ן.
 קטנות ובפרט גמור. ורץ תוקף הם דקטנות
 שהוא הדעוב מוח עמהם ומתחבר הנקבה,
 תרע״זב גימטריא שלשתן יר,יה פשוט, אלד,ים

 נקרא עדיין עתר, והנה במלואו. אדני כחשבץ
 התת טוב לא כמ״ש צלע, תקרא תתאר- ה׳

 אחורי הנוקבא היתד, תחלד, כי לבדו. האדם
 תתאה ה׳ שד,יא א׳, צלע בבחי׳ לבד, ת״ת

ת״ת מדת רק היתד, שלא כנ״ל,
 קסנוב שנקרא בזמן היא מ״ב, ד׳, בהינד,

אץ כי והענין, א׳. דום שנים י״ב עד שד,יא

 הזמעב תיקח גמד אהד עד נתקנוב האשה
 אהד פי לבדו. האדם החת טוב לא וכפדש
 צלע בסוד עדיין חוה והיתה האחב שנתקן

דו עזד ועשאה תיקנה אז לבד,  4שלי« מג
 האיש שלעולם הדאות, בחוש רואים אנו פן כי

 שנכנסו אחד פי תמצא מהאשת בשנים גדול
 אלו מוחץ מאירץ אז ומנדיל, ח״א מוחץ

א שאץ וכמו היזב גם תגדלת בנקבד-  הז׳
 וד,וא בו, לכנוס המוחין כל שיגמרו עד גדל,

 אינה הנוקבא p א׳. דום שנים י״ג תשלום עד
 בה. לכנוס המוחץ כל שיגמרו עד נגדלת,

 תקרא ואז א׳, דום שנים י״ב חשלום עד וד,וא
כמ״ש. נעדר.

 באחורי היא עתד- הנוקבא מקום והנד.
ת ת״ת, של החזד. ח או ת ו  לכנוס ז״א p היתאו

ד ועוברים יוצאים אינם בד-  אודד כל די
 שברגע נמצא הדבר היד. דא״כ ז״זה גוף מחיצת

 הבוצינא אמנם המוחין. כל בה נכנסץ היו
 נקיב דקסדא, באדרא הנזכר דקרדינוחא

 דז״זב החזה במקום כי כר. מאחוריו ואעבד
 לאחור, האודות עוברים שם ודרד א׳, נקב נקיב
 זר צלם עושץ ושם הגוקבא, ראש עומדת ושם
 דמוחץ בצלם הנ״ל ע״ד הנוקבזב ראש ע״ג

^, בהמשד מעט, מעט תכנסין ת״א,  עג ז
 לכנוס נגמרץ ואז א׳, דום שנה י״ב תשלום
המוזוץ.

 אל התצאין אלו אורות כי תמצזב
 P למעלה, מלמטה תחלד, עולין הם הנוקבא

 תוד ז״א. של ת״ת בחזה למעלה עד היסוד
א גוף פנימית  לחוץ דוצאץ נוקבין ושם דד׳
 נכפפין ואז הנוקבזב ראש על החזר- באחורי
 P מלמעלה הנוקבא תוד תכגטין דודדץ
 דרד שלה, גוף בסיום למטה עד שלד- הכתר

ץ חהו קומד- כפיפת  הנזכר הבעיא, אותה ענ
 האש על ת) הכונס בפרק קמזב בבא במסכת
 אורות כי ידעת כבר כי שהדקר״ נכפפת

 חצאיו והס אש, הנקרא גבורות הם המלכות
ת אש מבחי' כאן. כמבואר נכפפ

ת הי מראה הנ ת ו מו קו  ס
ס״א. דף ה)
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מ״ב ה פרק

 אל היוצאין האורות כי דע, והנה א)
 שבו, נה״י ספי׳ ג׳ «כל הז״א, מן הנוקכא

 כדרך אלא לבדן, יוצאין אינן למטה, כמ׳׳ש
 נה״י תוך מלובשין היו ז״א, תוך שבהיותן

 כשיוצאין כן דז״א. נה״י תוך ואח״כ דאמא׳
 מבחי׳ עמהם, ולבושיהם הם יוצאין משם,
 בצאתן הרי כי דז״א, נה״י ומבהי׳ דאמא, נה״י

 שהם כמו א״כ ההם. המסכים דרך עוברין
 עמהם, יוצאין המסכים הארת כך יוצאין,

 בז״א, שהיו ע״ד הנוקבא. תוך ומתלבשים
 תוך דאמא ונה״י דאמא, נה״י תוך אלו אורות
כולה. הנוקבא תוך דז״א ונהי׳י דז״א, נה״י

 מז״א האורות כשיצאו כי כמש״ל, והנה
 שהוא עמהם, ונרתקן הם יצאו בנוקבא, לכנוס
 עצמו, דז״א ומנה״י דאמא׳ מנה״י הארה בחי׳

 וא״כ הנוקבא. בתוך בתוכם מלובשים ונכנסו
 סתומים, חסדים בז״א, שיש כמו כי נמצא,
 מסך סיום הגיע שם עד כי החזה, עד שהוא
 החסדים מתגלין ולמטה ומשם דאמא, היסוד

 הנרתק כי בנוקבא, כאן הענין כן בתוכו.
 אשר דז״א, יסוד מן עמהם הגבורות שלקחו

 שבה, הדעת אל ונכנסו יצאו ומשם היו, שם
 קו תוך מתפשט דז״א, יסוד של נרתק ואותו

הנוקבא. של אמצעי
 והוא זכר, הוא אשר דז״א, היסוד ולהיות

 סיום עד אמצעי, קו בכל מתפשט לכן ארוך,
 בו יש הז״א כי נמצא, לכן דנוקבא. הת״ת
 חסדים ושתי שבת״ת, חסד שלישי שתי מגולין

 גלוי, בה אין בנוקבא, אבל נ״ה. של שלימות
 שלה בנ״ה שנתפשטו עצמן, גבורות לשתי רק

 עצמן, גבורות בענין א׳, שינוי זה והרי לבד.
החסדים. אל

בעצמו, המקום בענין אחר, שינוי יש עוד
 יש שלו, בחזה דאמא יסוד שנגמר בז״א כי

 וכאשר שלו, היסוד עד משם גדול הרחק
ממקום ויורדין נופלין הם החסדים, משם יזצאין

 היוצאין גבורות אבל גדולה. בפרוצה גבוה
 סמוך הוא דמלכות, יסוד אל דז״א, מיסוד
 בסוף שמסתיים נתבאר הרי כי בו, ונדבק ממש
 בחי׳ שם ניכר שאין וכמעט דנוקבא, ת״ת

 נתונים ויורדין, שמתפשטין זמן כל כי ירידה,
 אליהם, מחיצה כמו שהוא דז״א, היסוד בתוך
 דז״א, היסוד כשנגמר אבל נפילה, נקרא ואינו
נפילה. נקרא אז אליהם, מחיצה ואין

 שינוי גורם אלו, שינויים ב׳ סבת והנה
 שליש פחות חסדים ג׳ היו בז״א, כי והוא ג׳,

 וגם נקבה. משל רבים אורות והם מגולין׳
 כנ״ל, מאד גבוה ממקום במרוצה, שיורדין

 מאד. מאד לעלות אח״כ כח בהם יש לכן
 האבן יפול כאשר כי הראות, בחוש כנראה
 שהיתר. ירידה הכאת מכח תחזור גבוה, ממקום
 גדול. שיעור בכח למעלה, לעלית לחזור בחוזק,

 תחזור לא נמוך, ממקום היתד, וכשנפילתה
 בחסדים כח היה לכן בגובה, כ״כ לעיוות

 קרן בג׳ להתפשט הנ״ל סבות לב׳ המגולין,
 ומגדילין הכתר, עד בשלשתן ות‘ולעי בז״א,

 ע״י הם דז״א, הגדלות כי כנ״ל. הז״א כל את
החסדים. שהם מים,

 הוא הגבורות ירידת שמקום הנקבה אבל
 וגם ירידה, נקרא אינו שכמעט עד מאד, מועט
 ושם בלבד, גבורות ב׳ הם שיעורם בעגין
 אלו היו אלו לכן חסדים, לג׳ קרוב היה בז״א

 קוין, הג׳ דרך בעלייתן מתפשטות הגבורות
̂א  הכתר עד לעלות הב׳ אלו בכח היה י

 הג׳ באלו כחם מתפשטים היו כי ולהגדילו
 שבה ח״ב עד לעלות שיוכלו והלואי קוין,

בלבד.
 ולכן שבה, הכתר להגדיל צריכין אנו והנד,

 עד שירדו דנ״ה, גבורות הב׳ שאלו הוצרך
 יתקבצו לעלות, חוזרין שכאשר שבה, היסוד
 בלבד, ב) הם האמצעי קו דרך ויעלו שניהן,

ויגדילוד,ו. הכתר, אל שיעלו עד
 הגבורות אלו כשחוזרות עתה הרי וא״ת,

שבה, כתר להגדיל האמצעי, קו דרך לעלות

מהומות ומראה הגהות
 אות הזד,ר בהקדמת מאנהא לברתא אוזיסת אמא מאפר ובסלם ט׳ כלל פ״ב לעיל עיין א)

(כת״י). הם ל״ג נ׳׳א ב) ס״ז.
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 לבושי שוס הנ״ל, הלבושים תור מתלבשין הם
 סתוטים הם הרי וא״כ מ״א, ונה״י דאמא. נה״י

 אחר והרי לפטה. בגילדן הועילו ופה בפחחלה״
 שיוכלו כדי כה, והוסיפו התחזקו לא שהם

 הנ״ל rע שנתגלה״ הגילד פחפת רק להגדיל״
 לעלות, שהוזרין עתה וא״כ דז״א״ בחסדים
ד כבראשונה ונכנסיז  דז״א״ היסוד פי די
 הרי ופתלבשים״ ופכסין וחוזרין שיצאו״ פפקום

 יוכלו ואיד ולהתפעט״ להחליש אורם חזר
שבה. הכתר אל לעלות

דז״א״ בחסדים פ״ש rע הוא״ התשובה אד
 קנו ונתגלו, דאפא פהיסוד יצאו כאשר כי

 תחלה שהיה והארתן בעצפן״ גדולד! הארדי
ת פחפת בהם״ נעלפה ת  נתפשטה הסקום״ צ

 יחזרו עתה אם אף ולכן בד״ם, וד״אירדו
 פבראשונה״ גדול שיעורם כבר להתכסות״

סין וכאשר ט  פתרחב הפקום דאפא״ ביסוד נ
 החסדים וגם בתחלה. שד״יד. פפה יותר

 פתגדלין״ ועי״כ גדולה״ הארה קונים המכוסים״
 הענין היד. וכן לסובלן. יכול המקום אין כי

הנוקבא. בגבורות כאן״ הזד.

 יותר צריכין אגו לפה הדבר״ טעם ואמנם
 כי הוא״ שבה״ בחי׳ משאר הכתר״ התגדלות

 שם פאירין הם שבד.״ ושמאל ימין הקוין בב׳
ב מוחין ב׳  אורד בכל המתפשטין ז״א״ של חד
 מוח שום אין האמצעי״ בקו אמנם קוין. ב׳

 אור שליש חצי בחי׳ רק בו״ מתפשט דז״א
 שלה בכתר שנכנס דז״א״ ת׳׳ת של חסד של

 הגבורות אלו הארת שיעלה מוכרח לכן כנ״ל״
 דכתר. מוחין בחי׳ שם שיהיה כדי הכתר׳ עד

 שנתבאר rע מחר׳ב״ גרוע הכתר יהיה דאל״כ״
 זה ולטעם ז״א. בכתר החסדים עליית בענמ

 שבה״ כתר עד לעלות הארתן שיספיקו כדי
 האמצעי בקו רק עלייתן״ בדרד נתפשטו לא לכן

ד בלבד״  ממנו כי שם״ אשר ז״א יסוד די
 ומגדילות הכתר״ עד עולות בו ודרי יצאו״
אותד!.

 הד״מצאה אל והעזר הסיוע עיקר כי ודע״
האמצעי, קו דח־ ויעלו יחד״ שיתקבצו הזאת,

 ז״א, תוד מתפשט אשר אבא. יסוד ע״י הוא
 וד״וא דז״א, יסוד עד ארוד ודיוא זכר, יסוד וד״וא

 ומאיר הנוקבא״ של האמצעי קו נגד מכוון
 הגבורות אותן מקבץ ההוא, הארד. ומכה בד.״
 עד שם, דרד ועולין שלה, האמצעי בקו יחד

 כי ארץ. יסד בחכמד. ה׳ וז״ס, שבד.. הכתר
הנוקבא. שהיא ארץ, ויסד תיקן אבא, יסוד ע״י

בד.עלותך״ בפרשה זה, ענין נתבאר וכבר
 מדליק היד. כאשר שמתחלה נצטווה הנד. כי

 בכוונתו, מכוין יד״יה המנורד.״ נרות אותן
 ירידתן, בדרן־ למטד. הגבורות ירדו שכאשר

 שכתב וכמו וד״ארתן, הדלקתן זמן הוא שאז
 ב׳ באותן יכוין ואז הנרות, שבעת יאירו

 ד.מנורד» פגי מול אל נוטים שיד״יו הגבורות,
בלבד. אמצעי קו שהוא

 עולה שלהבת שתהא עד המתן רז״ל, וז״ש
 שלהבת לעלות שתחזור עד ר״ל, ג) מאליה.

 שכבר בעת אבל למעלה. גבורות ב־ אותן אור
 הוסיף ור.וא בכך. נצטווה לא לעלות, מתחילין

 אחר בלבו, שאמר לפי שנצטור.״ פד. על
 מעל איש ונפרדו למטה, נתגלו שד.גבורות

 דרד נפרדות ג״כ יעלו שכשיעלו ודאי אחיו,
 זז ולא בכוונתו, יותר המתין לכן קוין. ב׳

 ממטה הגבורות שעלו עד בכוונתו, משם
 מול אל הנקרא לבד, אמצעי קו דרן־ למעלד.״

 פול אל אד״רן כן ויעש וז״ש המנורד״. פני
 את האיר אמר ולא וגר, העלה המנורה פני

ה, ז׳ מתי העלד.. אלא נ

ם ט ס התחילו שכבר אחר א טו  קו דרד ל
 כיון חשש, אין כי עוד, להפתמ א״צ האמצעי,

 דרד עולין וד.ם כבראשונה, (תתחברו) שחזרו
 ימיו לד.טות יופלו לא ודאי כי מחיצות,
 אותו, ויגדילו כתר עד יעלו ועי״כ ושמאל,

 שלא שבחו r« אהרן כן ויעש שארז״ל וזה
 שיאירו שנצטווה אע״פ כי ר״ל. ד) שינה

ל אל נרות ז׳ י ט ת « ר טו  בעת שד.וא ה
ל אל והוא הארת הנקרא ירידתן, י ט » 
ד, הארה ולא ג״כ״ העלה המנודה וא״כ בלנ

מקומות nrww הגהות
ספרי. נשם בהעיותד סרשת רש״י ד) כ״ת שבוז ג)



ו׳ ה׳ פרק הנוקכא תיקון שער ל״ד שער דז״א נוקכא היכל ו׳ היכלקסב

 ואינו הנ״ל, לטעם הוא שבה, התוספת תהו
לשבהו. ראד א״ב שינוי, קרא1

 אהרן כי אהרן, ע״י זה ענין היות וטעם
 ביה והסד אבא, שהוא החכמה, בסוד כהן, היה

 תוך המלובש אבא, יסוד הוא ואהרן תלייא.
 קפ״ד, ע״ב אהרן, של גימטריא הוא שכן ז״א.
 והוא שבחכמה, דיודי״ן דע״ב אחוריים שהם
 בחי׳ שורש ומשם אבא, דיסוד אחוריים בחי׳

 הם אחוריים בחינת כי במקומו, כנודע אהרן,
 ואינו סתום, היסוד פנימיות כי בו, מתגלין

 אחוריים נקרא שהוא לבד, חיצונותו רק נראה
 שבנוקבא, הגבורות קיבוץ גורם והוא שלו,

 בהכמה ה׳ ענין זהו כי האמצעי, קו רך1 לעלות
ארץ. יסד

מ״ב ר פרק

 איד עתה, עד ד:״ל כל ענין ונבאר ה)
 זמן כל אשר א׳, ויום שנה י״ב בהמשך גמשך

 שליש חצי כניסת והנה כנ״ל. קטנה נקראת זה
 הוא כנ״ל שלה בכתר דז״א ת״ת החסד אור
 דנצח תחתון פרק נכנם תחלה, ואח״כ א׳. שנה
 ואח״כ ב׳. שנה הרי שבה, בחכמה בראשה, ז״א

 שנה הרי שבה, בבינה ז״א, דהוד פ״ת בכנס
ג/

 ח״ג עד יורדין תתאין, הב״פ אלו ואח״כ
 דנצח, אמצעי פרק במקומם ונכנסים שבה,

 ה׳ והרי בבינה. דהוד, אמצעי ופרק בחכמה.
הח לנצח יורדין, תתאין הב״פ ואח״כ שנים.
 במקומן ונכנסים שבה, בח״ג אמצעים, וב׳ שבה.

 ז׳ הרי בבינה, דהוד ופ״ע בחכמה, דנצח פ״ע
 וכ״ז קוין. הב׳ וכל הכתר, נגמרו והרי שנים.

 שהגבורות נת״ל, וכבר החסדים. של אורות ע״י
 החסדים כל שיגמרו עד בה, נכנסים אינן

 הה׳׳ג יצאו ח׳, בשנה עתה לכן בה, לכנוס
 מכוין שלה, בדעת ונכנסו ז״א, היסוד «ן

כנ׳ל. היסוד נגד
 הגבורות שורש נשאר ם׳, בשנה כך ואחר

קו דרך נתפשטו שלהם והאורות שלה, בדעת

 ירידה ירדו ואח״ב שבה. הת״ת עד האמצעי
 ו) האמצעי. קו דרך שבה, היסוד עד אחרת

 היא זו וירידה שבה, היסוד עד זו הTויר
 דז״א היסוד מחיצות שם שאין גילוי, במקום
 שכן וכיון הת״ת. בסיום נסתיים כבר כי מגעת,

 שאין יורדות, ומיד תכף כי זמן, א״צ הוא,
 מועט זמן ועכ״ז ירידתן לעכב מחיצות שם
הוא. כמה באחמנה, אותו נבאר חזה

 הכתר להגדיל הגבורות, ועלו חזרו ואח״כ
 היסוד מן א׳, והם מסעוו^ ג' ונסעו כנ״ל,
 אל הדעת מן ג׳, הדעת. אל ת״ת מן ב׳, לת״ת.
 הראשונים, ט׳ ועם שנים. ג' הם והרי כתר.
 יותר א׳ יום עתה חסר ועדיין שנים. י״ב הרי
נערה. שתד,יה כדי שנים, י״ב על

 שלמעלה אע״פ כי דע, עניינו, ונבאר
 דת״ת חסד של אור שליש חצי כי ביארנו,

 שנה הוצרך הנוקבא, של בכתר הניתן דז״א,
 בשנה ביחד כולו נכנם לא עכ״ז לכנוס. א׳

 נחלק כי וד,וא פעמים, בכמה אלא ראשונה,
 נכנסו וכאשר חלקים, בד׳ ההוא, שליש חצי
 נכנס אז בתוכה, דז״א דנ״ה תחתונים ב״פ
 ב״פ וכשנכנסו שבה. בכתר חסד, מן א׳ חלק

 ראשונים ב״פ וכשנכנסו ב׳. חלק נכנם אמצעים,
 היה אלו, חלקים ג׳ וכניסת ג׳. חלק נכנס אז

. כנ״ל א׳ שנה
בה, לכנוס להגבורות א״א כי נת״ל, וד,נה

 תחלה נכנסו לכן החסדים. כל שיכנסו עד
 קו ובכל ימין, קו בכל ונתפשטו החסדים, כל

 נכנסו ואח״כ כנ״ל. שבה ובכתר שמאל,
 הכתר עד ועלו וחזרו וירדו, בדעת, הגבורות

 הכתר, שיתוקן לעולם א״א כי ולהיות כנ״ל,
 הד׳ חלק נתאחר לכן פרצוף, כל שיתוקן עד
 כנ״ל, לכנוס שלה, בכתר הנכנס החסד, מן
 והרי שלה, בכתר הגבורות שם שיעלה עד

 ההוא הד׳ חלק נכנס ואז תיקונה, נשלם
תיקונה. כל נגמר ואז באחרונה,

 נכנסו לא כי דברים, ב׳ שנתקיימו באופן
וגם החסדים, כל שיכנסו עד הגבורות, כל

מקוסות ומראה הגהות
(כת״י). שבד. היסוד עד זו וירידה ל׳׳ג נ״א ו) ס״ם. אות עד נ״ם אות סן ם׳ חלק תע״ם עיין «)
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 ע״י באזזרוג^ «ד ליתקן הכתר ממר שלא
מס גלבר, מהמר הר׳ חלק גאהר»ר- שנ

מ׳ טעם לתת צריד ועכ״ז »  גתפשמו אין■ ב
 ר׳ חלק נשאר שעריין כיון בה״ הגבורות

 לא כי הענין״ אבל בכתר. לכנוס חסר, של
 אמנם ז״א, גוף בחוץ עריין החלק אותו היה
 בסור הנוקבא, ראש על והיה ממנו, יצאו כבר

ת יוכלו ולכן כבתחלה. או״מ ת להתסשט הגבו
 חלק גם בה נכנס אח״כ שנגמרו, ואחר

שלה. בכתר הנ״ל הר׳
 שנים י״ב על היותר א׳ יום נבאר, ועתה

 זמז היה בר׳א שם בי נת״ל, הנה בי ענימו. מה
 יום שיעור שבגילוי, היסור אל החסרים ירירת
 גבוה המקום עכ״ז בגלד, שהם אע״פ כי אחר,
 ירירתם התחלת שמשם Hה^זר מן הת׳׳ת ב״ש

 מן כשיוצאין תכף בנוקבא, כאן אבל בגלוי.
 הם שלר» ת״ת בסיום הנשלם רז״א, היסור

 ירירתן התחלת ומקום שבה, ביסור נכנסים
ת מאר׳ מועט שיעור הוא בגלד,  צריו אמ ל

 ירירה בהצטרפות אבל בלבר, לירירתו א׳ יום
 אל מקיף שר״יה ר׳, חלק תTיר עם הקטנה, זו

 לכניסתו זמן צייד היה לא ג״כ ושם הכתר,
 והרי א׳. יום יהיה שניהן, והצטרפות בכתר,
א׳. ויום שנים י״ב ענין נתבאר

 היותר הי״ג, שנת של א׳ ביום כי נמצא,
 ונגמרת כולר» תי^נר, נגמרת שנים, י״ב על

 כבר ועתה לגמרי. שלה בכתר החסר כניסת
 כמ״ש ה׳״ חסר נער ולהקראת לר,תתקן, יכולה
 א׳״ דום שנים הי״ב בכל עריין אבל למטה.

 נקרא עתה גם קטנה. אלא נקרא היתה לא
 ארם. אשת הוה אחר, דום שנים י״ב באלו

 ואכתוב בזר^ ששמעתי מה זוכר איני והענין
 מרים איזה מסופק שאני ז) פירושים, ב'

שמעתי.
 שליש שחצי נתבאר הנה כי והענין,

 בר׳ ונכנסו לר׳, נחלק רז׳׳א, שבת״ת חסר
 נקרא הזר» שליש חצי והנה שלר« בכתר זמנים
 מו׳ א׳ חלק שהוא רד׳א, רת״ת החסר שתות
והמלכות חוו^ של ר ענץ וזהו שבו. חלקים

 כנידזג תתאר• ה׳ היא האלו, האורות המקבלת
 אות עתה שנשאר ומה חור- של ה׳ אות וזהו

אצלי. הספק הוא חוה, של ה׳
 אם כי הוא, הענין כי ששמעתי, ונלע״ר

 שבת״ת החסר מן שלוקחת מר• נציין■ לא
 נצדין• אלא החסר, בכל הבתר, לצודד דד׳א,
 שיעור שם בי לבדם, המגולין בב״ש אותו

 שליש חצי כי נמצא כנודע, שלד• הכתר קומת
 המגוליז, הביש של א׳ רביע הוא שלוקחות

 נחלקר• אלא א׳, בפעם נכנס לא הרביע זה וגם
 ד׳ ב׳׳ם הם והרי בד׳ם• ונכנס חלקים, לד׳

 א׳ חלק רק נכנס אינו פעם ובכל ה׳, שהוא
חוד!. של ה׳ זו הרי הח׳, פן

 זד. וד!וא ששפעתי אמיתי יותר ונלע״ד
 נתבאר שם כי וד.וא, שנבאר, הב׳ הפירוש

 גילדן, שלסיבת דז״א, החסדים גדלות בענין
 היותן בעת שהיו ממה כפליים ונכפלו הגדילו
ש אותן כי נמצא מכוסין,  הז״א דת״ת חסד ד׳
 ועכ״ז שלישינ^ ד׳ וגעשו נכפלו מגולין,

 ההוא החסד p חלקד. הגוקבא כשלוקחת
א שליש, חצי רק זר־נו בתחלד,,  נגדל שאח׳׳ב ^
 חצי נעריד אם לכן שלג^ א׳ שליש ונעשד.
 בנ״ל, ונכפלו שמדלו שלישים בד׳ שליש,

 וד.רי חוה. של ח' וזד.ו פח׳, א׳ חלק יהיר.
 עם שתזדווג קודם שהוא חור., שם נתבאר

 אשר זו, בחי׳ בה נשאר אח״כ גם ועכ״ז, אדם.
לעולנצ חוד. נקרא לכן חוד» נקרא לסבתד.

 מסיום הוא עמידתה מקום כי נתבאר, והנר.
 ולמטה. מהחזר. וד.וא ז״א, דת״ת עליץ שליש
 בב״ש הוא הנוקבא, מקום שיעור כי נמצא

א. ונהי״ם דת״ו^ תחתונים  שלה, כתר והנה דד
 חר׳ב מוחמ וב׳ דת״י^ תחתמים ממ׳ש נעשה
 מב״ם דילה, וחר׳ג דנ׳׳ד- קדמאין מב״פ שלד.,

 דג״ה תתאץ מב״ס שלד- ונ״ה דנ״ה. אמצעים
 רתי״ם, שהם שלד» אמצעי קו לכל ואמנם שלו.
 וכמ״ש לבד. שלו היסוד בחי׳ רק לה אץ

אטב׳׳ז^ בענמ בע׳׳ד.
מתוו היתאין אורות צנמ נבאר וצתה

מתפשטין וד׳ה כי נורצ. הנה הנוקטב אל

מקומות ומוץוח הנחות
שנ״ה. דף ההקדמות שער ובספר פ״ג nrn תקח ושער ר. פ*ה העלם דרושי שער עיין ז)



ד פרה הנוהכא תיהון שער ל״ד שער ח׳׳א גוקכא היכל ו׳ היכלקסד

 וכל שבו, הוד עד שבו מחסד דז״א׳ בגופא
חסד כי שלישים, לג׳ נחלק שבו, וחסד חסד

וכן, ג׳׳פ. בו שיש ימין, בזרוע מתפשט דחסד,
 חסד וכן שמאל. דזמע בג״פ שבגבורה, הסד

 שבהוד, חסד וכן ימין. שבשוק בג״פ שבנצח,
 נחלק שבת״ת, וחסד שמאל. שבשוק בג״פ

 ושליש החזה, עד אחד שליש והם לג״ש, ג״כ
 הת״ת. סיום עד א׳ ושליש הטבור, עד אחד

ה״ג יוצא אח״כ ה״ח, בו שנתפשטו ואחר
כבר כי להתפשט, מקום היה ולא שבו, מדעת

 היסוד עד ירדו לכן החסדים, שם נתפשטו
הנוקבא. תיקון זמן עד שם, ונתעכבו שבו,

 הנוקבא, לוקחת אורות, מיני ב׳ והנה
 החסד, אור ב״ש הוא א׳, אור גופה. לתיקון
 חסדים ב׳ ועוד ולמטה. דז״א דת״ת מהחזה

 כנ״ל. עמידתה מקום שם כי דנ״ה, שלימים
 כי ז״א, תוך מגולין הם וב״ש, ב״ח ואלו

 בחזה ונשלם ו״.'מר דאמא, היסוד מן יוצאין
כנ״ל. דז״א ביסוד שבו, ה״ג הוא הב', אור דז״א,

 קו בכל ניתנין הם החסדים, אור והנר,
 אשר לבד, וכתר שבה. שמאל קו ובכל ימין,
 בקו הם הגבורות, אמנם שלה. האמצעי בקו

 מתפשטים ואח״ב שלה, בדעת שלד״ האמצעי
 ישבה, ובמלכות בדת״י אמנם שבה. ו״ק בכל
כלל. חסדים בה אין

 החסדים, בה נכנסים תחלה כי דע, גם
 בה, ונכנסין מז״א, הגבורות יוצאין ואח״כ
 ועימאל ימין קוין, ב׳ נעשר, בתהלד, כי נמצא
שלה. האמצעי קו נעשה כך אחר שלה.

 היה בז״א, המתפשטים חסדים כי ודע,
 הדעת מן ירדו תחלה כי ועלייה. ירידה בהם
 עד להגדילו ועלו חזרו ואח״כ שבו, היסוד עד

 אין הנוקבא, אבל במקומו, כמבואר שבו, כתר
 אלא כנ״ל, ז״א מן שלוקחת החסדים, הארת לה

 הנקרא למעלה, ממטה חוזר אור עלייה, בדרך
 ע״ד והם לה. ענו באר עלי וז״ס נוקבא. אור

 נוקבין ושם החזה, עד היסוד מן שעולין הנ״ל,
ויוצאין.

 הנה כי אחר, באופן הם הגבורות, והנה
 מכוון שבה דעת והנה שלו, ביסוד ירדו הם

 נגד שלה כתר כי כניל, שלו היסוד באחור
 שלו. היסוד נגד שלה ודעת שבו, ת״ת ב״ש
 ובב' בכתר, הנ״ל החסדים שנתפשטו ואחר
 ה״ג יוצאין אז ושמאל. ימין כולם שלה, קוין

 המכוון שלה, בדעת וניתגין שלו, יסוד מן
 מתפשטין ואח״כ כולם, נשארין ושם כנגדו,
בע״ה. כמ״ש בגופא,

הנ״ל. החו״ג התחלקות סדר נבאר ועתה
 דגופא עצמו מחיצוניות לוקחת שהיא כמו והנה
 מאו״פ לוקחת היא כן פרצופה, לתיקון דז״א,
 שבה, מכתר ונתחיל הנ״ל. החסדים שהם

 והכלי הגוף מן דז״א, מת״ת הנה כי ונאמר,
 עצמה רחל כתר של והכלי הגוף נעשה עצמו,
 ת״ת, סיום עד מהחזה המקום, ושיעור ממש,

הגוף. ב״ש הם
 הוא שלה, הכתר שגובה ודאי, אמנם

 אינה אבל הנ״ל, החזה מן המקום כשיעור
 השאיר‘י צריך ז״א כי הב״ש, אותן כל לוקחת
 הת״ת ש^ גוף לבחי׳ והם שליש, הצי יעצמו,
 הכתר לגוף לנוקבא, נותן וחצי ושליש עצמו.
שלה.

 היה שמתחלה כיון הז״א, כי הדבר, וטעם
 רבות, הארות שם בו יש ועוד הג״ש, כל בו

 ויש שבתוכו, דאמא יסוד בגלוי הוא ששם
 שליש, החצי לו יספיקו לכן רבים• אורות שם

 לקחה וחצי וימליש שלו. הת״ת גוף להשתלם
גוף. בבחי׳ שלה, לכתר נוקבא,

 שליש, חצי כי :התחלקותן סדר וכך
 לגוף שליש, וחצי שלה. הכתר לגוף לוקחתה

 שלה. הת״ת לגוף שליש, וחצי שלה. הדעת
 אחר, בענין התחלקותן האורות, ענין אמנם

 גם נחלק דז״א, שבת״ת החסד אור הנה כי
 ושם הנ״ל, הת״ת של הגוף ע״ד לג״ש, היא

 עליונים בב״ש נעשה מה נתבאר ז״א בענין
 שבו, תחתון שליש מן ואמנם ח) ההוא. דחסד
הכתר עד עלה וחצי חצאים, לב׳ ט) נחלק

מקומות ומראה הגהות
שער בע״ח עיין נל״ח כתוב כת״י בספר ם) חו׳ג פדרושי ז׳ דרוש הקדמות בשער ח)

שני שההתתלקות שם מבואר פ״ו נוקבא דרושי קע״ה. דף



קסהזי וי פר? חנוקנא תי?מ ?מזי ל׳׳ד פיער דז״א נו?בא היכל ר היכל
 בכתר ט״ל, האזזור דרד גיתן וחציו דז״א׳

תוקבא.
 לקחה שבורות שבחסד אור מן כי נמצא

 ומגוף שבח. כתר אור לצייד האור, שליש חצי
 הכתר, גוף לצורד וחצי, א׳ שליש לקחה הת״ו^

שבה. והת״ת והדעוד
 שמשתמשיז מלכים ב׳ עניו תבין, ובזה

 שבת״ת תחתח, א׳ שליש האור כי א׳, רבתר
 כנ״ל, דז״א לכתר עלה חציו לב׳, נחלק ת׳׳א,
 ת״ת של הגוף ומן דנוקבא. בכתר ניתן וחציו
 ומתםשם דגוקבא, הת״ת גוף ממנו נעשה דז״א,
 »Tה זה כל וסבת שלה. הת״ת עד שלו, ת״ת
 שהוא האמצעי, בקו ובפרס יחד, להשוותן כדי

 בכל שוין מלכים ב׳ שיהיו כדי הגוף, עיקר
מציאותן.
 דז״א, בנצח המתפשט י) החסד אור ומן

 ניתן עליון, שליש הנצח, של לג״פ שם הנחלק
 שבה. בחסד אמצעי, ושליש שבה. בחכמה
 לג״ש, נחלק וכעד״ז שבה. בנצח תחתמ, ושליש

 שבה, שמאלי בקר דז״א, שבהוד החסד אור
 וב׳ הב״ח שנגמרו ואחר שבה. בג״ה שהם

 אחר הנ״ל, וכסדר בד״ להתפשט השלישים
 וניתנו ת״א, ביסוד שיהיו הה״ג יצאו כד

שרשם. שם ונשאר שבה, הדעת אל משם
 שנשאר אחר הה״ג, הארות יורדין ואח״כ

 אותן האתת ומתפשטין שבד» בדעת שם שרשם
 יצאו כד ואחר שבה. היד עד מחסד הה״ג,
 והארתן בה״ק, שנחפשטו הה״ג, אלו הארת

 דד.ארה הארה ואח״ב שלה. ביסוד נכללת לבד
 שבד״ במלכות ונכללת יוצאה שביסוד, הה״ג
 הארתה, הוא חותם כי חותם. בתיד חותם ובסוד

 נתקבצו ההוא, החותם והארת ביסוד. שנתקבצה
שבה. במלכות

החסדים התפשטות ע״ד ממש, הוא וכ״ז

 כי שם, שבארנו בדרן• (וכן) דז״א, בגופא
 העג? וכן האילן. המגדילין מים נקרא חסדים

 אע״פ גם כי הנוקבז^ מגדילין שהם בגבורוו^
 עכ״ז מיג^ הנקרא החסדים, בערד אש, שנקרא

 אותר״ המגדילין ממש, מים הם הנקבד״ בערד
ת ונק׳ מ״ג, שהם אלא ת בו  כנודע גשמים, ג

 המגולין הגבותת חתרין אח״כ הן, ממש מים כי
 נשלם הרי בע״ד- כמ״ש הכתר, עד ועולין

עתין הנוק׳. בנין  ובסרט רבים, פרטים יש ו
 לד- נעשו מהיכן שבה, והמלכות היסוד בענין

היטב. נתבאר דאטב״ח, בא״ב ולמטה

מ״ת ז פרק

ד לבאר צריד ועתה כ)  סדר פרט, די
 שלהן התפשטות וסדר הגבורוו^ אלו ירידת
 עד למעלה, עלייתן סדר ואח״כ הנקבה, בגוף

 העלאת מצות על זד״ דרוש ונבאר שבה. הכתר
 מה הנרות. את בהעלותד פ׳ כמ״ש המנורה.

 של שבחו ענין ומד, הגדולה. זו מצוד, ענין
וכמארז״ל. שינה, שלא אהרן,

 נוקבא רחל, היא המנורר, כי הענין, ור,נר,
 הם ״Tנרות וז׳ ז״א. באחור העומדת דז״א,
 וכמו שבד,. המלכות עד מחסד קצוותיד״ שבעה

 נקראים הם ח״ז^ בו״ק המתפשטין שהחסדים
 דם׳ א׳ דיום אור ה׳ שהם מאירין, אורות ה׳

 בז״ק בנוקבא, המתפשטין ד,ר,״ג כן בראשיות
 נרות בז׳ המאירין שבר״ אורות ג״כ הם שלר״

 הנר שלהבת בחי׳ הם כי ז״וג שהם המנורה,
 מאורי נקרא ז״א, של שד,אורות אלא המאירד״

לילה. מאורי נקראת נוקבא, ושל יום.
 חזרת שהוא העלאתן, ענין שנבאר וקודם

 נבאר כנ״ל, הכתר עד למעלד, ממטה הגבותת
הגבורות אורות ירידת שהוא הדלקתם, ענין

מקוסות ומראה הגהוה
מחציו הכלי, היינו בחצוגיות, זיא דת״ה תחתון שליש זה: באופן הוא הסגולים דת״ת הסד שלישים

דת״ת גופא געשה ומחציו ז״א, דת״ת גופא נעשד, לצורר נשאר שליש והצי ח״א, לכתר עלה א׳
נוקבא. ב׳ הוא וזר, דנוקבא. לכתר שליש וחצי הת״ת
פ״ו. הצלם דרושי שעד עיין י> הסד סבהינת כי אהד, בכתר סשתמשיס מלכים
פרשה תהלת המצות שעד בספד עיין כ) גוף בבהיגת וגם לזו״ן. כתדים ב׳ נעשו דת״וי.,
תדומד״ שליש כי א׳, נכתד משתמשים ג'כ שלהם, וכלה



 ז׳ פרק הנוקגא תיקון שער ל״ד שער רז״א נוקכא היכל ו׳ היכלקסו
א׳ פרק הירח שער ל״ה שער

 שבה. היסוד עד שבה, הדעת מן «למעלה,
 נזכר החזרה אך הנרוו^ שבעת יאירו כמ״ש,

בע״ה. וכמ״ש בהעלותך, במש״ה

 בב׳ מסופק אני ירידתן, בסדר והנה
 ששמעתי ונלע״ד הוא. מהם איזה אלו, אופנים
 לישבן בידי שאין אלא שניהם, זלה״ה ממורי

 שאיני הספר, בהקדמת שהקדמתי כמו יחד.
 מה מכל אחת, נקודה ולגרוע להוסיף רוצה

 צאת בעת כי א׳, זלה״ה. ממורי ששמעתי
 גבורות ב׳ יוצאות שלה, הדעת מן הגבורות

 שבה. בגבורה וא׳, שבה. החסד אל א׳, ביחד.
 ואין שבה, הגבורו; אל צריך החסד אין לכן

 א״צ ת״ת, וגם שבה. החסד אל צריך הגבורה
 שלו, גבורה אור כי לגבורה, ולא לחסד לא

 קו דרך אליו ויורד הדעת, מן מתפשט
האמצעי.

 צריך אין וגם לזה, זה א״צ נ״ה והנה
 הם נ״ה אמנם מהם, למעלה אשר ח״ג אל

 הגבורות אורות ב' כי הת״ת, אל צריכין
 לימין, זה ונחלקים: הת״ת, מן יוצאין שלהם,

 מתקבצין הם כולם אח״כ בנ״ה. לשמאל, וזה
כנ״ל. ביסוד הארתן

 כי בודאי, ששמעתי נ״ל אחר ואופן
 יורדין נוקבא, של וגבורות ז״א. של החסדים
 כי הוד. עד החסד מן מדרגה, אחר מדרגה
 כך ואחר ביחד, בחסד יורדין כולן מתחלה
 גבותת הד׳ דורדין שם. שלו גבורה נשארה

 ג׳ ויורדין שם. גבורתר, ונשארה גבורה, אל
 ב׳ ויורדין גבורתו. שם ונשאר בת״ת, גבורות
 ויורדת גבורתו. שם ונשאר שלה, בנצח גבותת
 אחד, כל הארת ואח״כ בהוד. אחרונה גבורה
 במלכות הארתן הארת ואח״כ ביסוד. יורדין
 גם ששמעתי נלע״ד אופנים, הב׳ אלו שבה.

כנ׳ל. שניהם ל)

השני השער

פרקים לה׳ ויתחלק הירח שער

א פרק

תיקונה. וסדר המלכות, בריאת ענין מ)
 וסוד נקבד״ שנקרא מצינו הנה בז״א. כמ״ש
 שלה האור שאין לפי במ״א, בארנו כבר הענין

 1נ באדרא כמ״ש נקב, ע״י אלא אליה, בא
 נקרא ולכן חדוי, מבין מאחוריו ועביר ונקיב
נקבה.

 פעם האשה, זמני ע״ש נקבה, ר״ת ואמנם
 בוגרת, פעם קטנה, נקרא פעם נערה, נקרא
הוי״ה. של תתאר, ה׳ פעם

 בזמן והנה אלו, זמנים ד׳ סוד אבאר ועתה
 שיש כמו אחרים, זמנים ג׳ בה יש הקטנות,

 דגדלות, ומוחין יניקה עיבור תחלה, לז״א
בודאי. למלכות יש כן

 של א׳ עיבור קודם הוא, הענין וביאור
 היה וזה כנודע, נקודות ו׳ היה אז הנה ז״א,
 היתד, ההוא, בזמן ואז הז״א, של ראשון בזמן

 ואז שביעית, אחת נקודה ג״כ כנגדו, המלכות
 היתה ואז שביסוד, העטרד, כשיעור מדתד, היה

היסוד. מדת שליש הוא ושיעורה עטרה, נקרא
 א׳, עיבור שהוא ז״א, של הב׳ בזמן את״כ

 היה תחלה כי בינה, אמא במעי ז״א שהיה
 אמא, במעי נכנם ואח״כ ו״ק, בסוד בחוץ, ם)

 היה ואז דז׳׳א, ב׳ זמן הוא ואז לתקן, כדי
 נכללו שלו, נקודות ו׳ כי בג׳, כליל ג׳ בסוד

 ואז אצלינו, ענינו נתבאר כבר וזה בג׳, ג׳ שם
 ג״כ העיבור כי קצת, נתקנה המלכות גם

 המלכות ואז לדכורא, כמו לנוקבא, תיקון
כולו. דכורא של היסוד כשיעור נגדלת

 צריכי: אנו היטב, אלו ענינם להביו וכדי
 ואינה עמו, עולה האשד. ע) משארז׳׳ל לבאר,
תחת המלכות הלא כי וד,ענין, עמו. יורדת

ת הו ת ומראה הג מו מ?ו
ש״ו. אות נ) ם*ה. הירח תקון שער עיין ל)
(כת׳י). בחח ל-ג גיא ס) סן ם׳ חלק niTDo עשר בתלפוד עיין ם)

פ׳׳ח: כתובות ע) ע״א. אות עד ל׳׳ו אות



TOPאי פרק זומיח ל׳יזן«מר דזי׳א טקפא היכל ר חיבל

 כי נודב׳ כבר והטעם האפצעי. בקו היסוד
 היתה ולא סתופיס, הם ז״א שבתור דאמא הנ״ה

 בקו אמנם שם. להתתקן יכולה המלכות
 יכול שם דאסא. היסוד סתוה ששם האמצעית.

 לעולם לכן המלכוו^ את ולתקן לצאו^ האור
 כנגד ז״א. באחורי אלא למלכות. תמצא לא
אמצעי. קו

 לבד, נקתץת ר בסוד ז״א בהיות והנה
 היד. לכן כי כנודע. מחברתה א׳ כל נפרדות
 מהיסוד למטה היתד. המלכות גם רדדר. נקראת
העטרה. בבחי׳ דז״א,

 המלכוו^ שנקרא שמות כמד. תבין. ובזה
 אל שרשים כמה לד. יש ט 4אמו וכולם

 תתמד- אל ולכן הזמן. השתנות כפי המלכות.
 ואיד שבאדם. היסוד עטרת היא המלכות אם

האדם. של הנוקבא היא

הקדושד» כל כי גדול. סוד הוא. הענין אד
 מקום לכן משם. נעקר הראשון שורש אין

 שביסוד. העטרה שרשה, תחלה היד, המלכות
 מעט וגדלה משם. נתעקרה כשנגדלד״ ואח״ב
 פב״ס וחזרה גמור, פרצוף שנעשית עד מעט,

 מציאתה נעקרה זד, מפני ולא ז״א. עם
 עם דבוק שורש לה שנשאר אלא הראשונה,

לעולם. משם זז ולא עטרר,. בבחינת ז״א,

 יש ח״א, האמצעי קו שבכל תמצא, וכן
 לה יש תמיד, היא כי שם, Tתמ שרשים לה

 לעולם וז״ס. עטרה. בסוד ז״ז^ ביסוד שורש
 בת״ת ואח״ב זה. וד.בן בשמים נצב דברד ה׳

 בסוד כמ״ש לעולם. משם זזד. ואינה מאחוריו,
 של הארה. סוד הוא זה שם כי ה׳, ויעבור

 ת״ת באחורי המלכות שהניחד, הבחי׳, אותה
 לה ויש עמו. פב״פ עתר. שהיא ואע״ם דז״א.

 ומשם ח״א. בדעת למעלד״ א׳ שורש ג״כ
 ושמור וד.בן לאד.. יציאת שורש וזה לאד״ יצאת
זה. עיקר

 לד. יש ז״ז^ של אמצעי קו שבכל הרי
 מכמד. תתמה אל ובזה לעולנ^ קיים שורש

 אפילו אלא זה, די ולא המלכות, אל שיש בחי׳
 א׳, שורש לד. יש ^״א. וספירד. ספירד. בל עם
 כל עם היא נתערבד. דד׳א. בור ע כעת כי

״ז וספירד. ססיו־ד. בכולנו שרשר, וד,שאירה 4ח

 ספירה דכל שלימו דאיהי בתקוני* ח״ס
בכאן. לי׳אריד ואין וספירר-

* ד ז״א שבד,יות ולפי דו קו  היא היחד. נ
 נוקבא עדיין נמצא לא אז ולכן העטרד״ בסוד

 שהוא הז״* של הב׳ בזמן אח״כ הזכר. אל
 שתור כמדת גדלה אז בג׳, כלילין ג׳ עיבור
 שאר כשיעור אינו היסוד ט היא וד,ענין, יסוד.

 רובע את ומספר הכתו* אמר עליו כי ספירו*
* ד׳ הוא דגופא ארכד. כי ישראל, תו  הרי ברי

 שליש הוא וד,עםרה הת״ה רובע הוא היסוד כי
 מדה כי הארץ, עפר בשליעו וכל וז״ם היסוד.
עטרה. שד,וא שליש, מדת הוא הארץ,

 הסדר ט בארנו, כבר ג׳, גו ג׳ וכשנכללו
 חסד ונמצא לחג״וכ הלבישו שד.נד,״י הו*

 יסוד. חיד ות״׳ת הוד, תוד וגבורה נצח, בתיד
 האמצעי, בקו היסוד, תחת היא המלכות וד.נד.
 בתוכו, הת״ת את וכלל היסוד, כשעלה וא״כ

 המלכוונ אל מקום היד. לא הנד, וד.לבישו,
 שעיבור וכסו לד., זוג בן היד. ולא בו, לכלול

 אל תיקח היה p ז״* אל תיקמ היה זד,
קב*  תעלי. המלטת שנקודת הוצרו, ולכן נו
 ט נמצא אותו, ותלביש היסוד, על למעלד.
היסוד. מלביש והמלכות לת״* מלביש היסוד

שותר בלק, פרשד, במ״ש זד. תבץ ואמנם  א
 זה פירוש, לבר. פסיעה דאושיט קרוב, ולא

דן בעיבור הפסוק  מלשון כנראד. איירי, ז
שם, הזוד.ר

 בעיבור בי שם, שר.ודעתז במה והענין
 כי הה׳, Tשבת זעירא ר בסוד זו״נ היו א׳,
 שד.ם נמצא ג׳, גו ג׳ ונכללץ נקודות, ר הם
 רק מתגלים אינם כי קטנים, שד,ם אך ר,
 בסוף ושם זעירא. ר ונקרא ד, חצי לבד. ג׳

לבר. ססיעד. אושיט ר, אוחו
 הוא ביסוד, ת״ת התלבש כאשר ט והענין,

 מלביש נצח גם כי הספידו* שאר לעובי שוה
ם כשתלטש אן• לגבורה. לבוש והוד לחסד,  ג

 עוביין, ג׳ שם שיש נמצא ליסוד, המלטת
* יסוד, ת״* שהם: ט ל מ  מקום הוא ששם ו

* ט מל ט היא ה * עו צ ת ק סו  הפסיעה ט
ח, היוצאת ח  בכל המלטת נכללת ועי״ז ל

* ד  כוללת אמצעי, קו כל שטללת מאחר ט ה
ע״י אמצעי שקו כמו ט אחרים. קדן כ׳ גם
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 רד,״י ונעשים אחרים, קוין בב׳ נכלל העיבוד,
 האמצעי, בקו בהיותה המלכות גם כנודע.
 את להלביש בעלייתה אמנם קוין. כב׳ נכללת
 ונגדלת אור, בה נתוסף זה, עליה ע״י היסוד,

זו״ן. של ב׳ זמן וזה שלו, היסוד כשיעור
 היניקה, סוד שהוא דז״א, הג׳ בזמן אח״כ

 אז אמא, ממעי לחוץ ז״א צאת אחר שהוא
 ואז גדולים, ו״ק ונעשה ומתפשט, חוזר הז״א

 מתחלה כי פירוש, עמו. יורדת אינה הנוקבא
 הת״ת, להלביש היסוד כשעולה עמו, עולה

היסוד, את וד,לבישה עמו, עלתה היא גם
 ולכן אותו. ומקפת מ,”ת מאחורי ונמצאת
 אין למטה, ומתפשט הת״ת, מעל היסוד כשיורד
 למעלה שם נשארה רק עמו, יורדת המלכות

 הת״ת, מעל ירד שיסוד נמצא הת״וב נגד
 ממש. בו דבוקה הת״ת, על המלכות ונשארה

 אך עמו. יורדת ואינה עמו, עולה האשד, וז״ס
 נשארה העטרה, של הראשון ששרשד, ודאי

כנ״ל. למטה
 הנוקבא נשארה היניקה, בזמן כי נמצא,

 נודע, היניקה וע״י ממש, הת״ת מאחורי דבוקה
 אותו גם ואז החלב, ידי על נתגדל שהז״א

 הת״ת. כשיעור אחר, גדלות נגדלת המלכות,
 כשאר שלימה, א׳ מדה היא המלכות, ועתה

 אחת מדה רק פרצוף, אינו אך ז״א. של המדות
 קטנה, מלכות נקראת הזמנים, ובאלו שלימה.

 מדה שתהיה עד גמורה, קטנה ממש אינה אך
 כי השם, של תתאה ה׳ נקראת ואז שלימה,

גמורה. א׳ מדד, לד. יש כבר

 לו יש בקטנותו, ז״א כי ביארנו, וכבר
 בקטנותד״ הנוקבא וגם דקטנות. מוחין כן גם
 הם אלו מוחין אמנם דקסנות. מוחין לה יש

 ה׳ שהיא עתה, לה שיש השם בסוד רמווין
 ת״ת אמצעי קו הוא ר כי שבשם. אחרונה
 אך הר, כמנין הו״ק, כולל שהוא רק שבו״א,

 באחיר ושם האמצעי. קו בת״ת, הוא הר עיקר
 וב׳ הנוקבא. שהיא תתאה, ה' היא הת׳ת,

להאריך. ואין לז״א, מוחין הם י״ה אותיות
מוחין, ג׳ רק לה אין המלכות כי ונודע,

ומוח דגבורה. חדא עטרא אלא לה אין כי
 ונזוח באלפי״ן. אלהים הוא הכמה, של ראשון
 בבינה. ה׳ כל כי בההי״ן, אלהיט הוא בינה,
 אינו שלה הדעת כי פשוט, אלהיט ג׳, ומוח
מילוי. בו אין לכן בקטנות, ומב״ש שלם,

 כי בה, נתגלה לא דיודי״ן אלהים ואמנם
 אלפי״ן, לוקחת יודי״ן ובמקום כח, בה אין

 אלפי״ן מילוי הם חו״ב, שלה מוחין כי נמצא
אלפי״ן, ההי״ן ה״א, אותיות ב׳ והם וד,הי״ן,

 שכל ולפי א. על ה׳ הוא נוקבא, שהוא ולפי
 המוחין גם לכן תתאה, ה׳ הוא המלכות, עיקר
 כנ״ל. ה״א אותיות ב׳ מילוי בסוד ד,ם שלה
ה׳. עתד. נקראת לכן

 הדעת, מוח הוא פשוטה, זו ה׳ וכנגד
 כי הרי לבד. אותיות ה' פשוט, אלהיט שהוא

 השם. של תתאר, בה׳ רמוזין אלו, מוחין ג׳
 ימין, קוין: מג׳ כלולה המלכות, עתה נמצאת
ה. קוין ג׳ נגד ואמצע, ושמאל,

 ה׳ נקראת בקטנותה, המלכות כי נמצא,
וכאשר הוי״ר,. השם אל טפילה ור,יא תתאה,
 אדני, בפ״ע, אחר שם לה יש פב״פ, נשלמת

ואינה המציאות, או הזמנים, כפי אלקים, או
בזוהר, כנזכר אליו טפילה

 גם אדני, נקרא המלכות כי אמרנו, וכבר
 בו, ונרמזה הזה, השם לוקחת בקטנותו עתר,
 בשם ממש ולא וחשבון, מנין בסוד הוא אך

 ב׳ כשתמנה כיצד, חשבון. בדרך רק אדני,
 הם ודד.ד,י״ן, דאלפי״ן אלקים שם אלו, מוחין

 הם דקסנות, מוחין אלו הי תוק״ף, גימטריא
 אלקים שם עמהם וכשתחבר גמור. ותוקף דינין

 בחושבן תרע״א, גימטריא פשוט, שהוא אמצעי,
במלואו. אדני

 ידעת כבר אז דמוחין, ב׳ בעיבור אמנם
 למוח קיבול בית כלי נעשה דז״א, הת״ת איך

 בסוד להיותן הת׳׳ת של ב׳'ש ועולין הדעת,
 באחוריים שם שהיא המלכות גם ואז הדעת,
 שם ונשארה יורדת, ואינה עמו, עולה הת׳׳ת,

 בחי׳ ג׳ שכל הרי פ) הדעת. במקום בחינתה,
דתיי. שהוא האמצעי, בקו לנוקבא יש אלו

ת הו ת ומראה הג סו קו מ
י׳. פרק ד.נםירד, ושער ס״ז אנ״ך שער עיין פ)
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 ואינה עמו עולה האשה ענת נתבאר. ובזה
 ה׳ אות בארנו עתר- עד הרי עמו. יורדת

 בעיבור אמא מבטן בצאתה שהוא מנקבה.
 תתאד- וד רק ממש. קטנה נקראת אינה ועדיין

א׳. מדד. רק לה אץ בי

ב סרק
 של ק׳ אות והיא קטנה, נקראת אח״ב צ)
 שנים י״ב עד האשה הלא כי וזד.ו, נקבה.

 אלו שנים י׳׳ב וענין קטנה. נקראת א/ מום
 תקץ גמר עד נתקנת. האשה אין כי הוא,

ת. האדם היות טוב לא ח״ש, האדם.  כי לב
 היתד. וד.יא א׳, צלע בסוד הנוקבא, היתד. תחלה
 נתקן ואז תתאה. ה׳ בסוד דז״א, הת״ת אחורי
 נתקנת ואח״כ לגמרי. וד.גדיל ז״א, שד.וא אדם.

 הנקבד. עדיין הזכר, הגדלת אחר כי הנוקבא,
 תיקץ גמר עד נתקנת, הנוקבא ואין קטנד.,
 כי וד.טבע, הראות בחוש רואין אנו לכן הזכר.
 המוחין שבאו ואחר מאשתו. בשנים גדול האיש
 בנוקבא, האלו המוחץ מאירץ אז והגדיל, לז״א,

ונתקנוב
 שנגמרו עד גדול, נקרא ז״א שאץ וכמו

 בד, שאין הנוקבא, כן בו. לכנום המוחין כל
 שיגמרו עד גדולד- נקראת אין גדלות, שום

 נערד. נקראת ואז בה, לכנוס המוחין כל
 בימי הם אלו שמות ב׳ כי כמ״ש, ובוגרות
 מדעת קטנד.. נקראת בתהלד״ אבל הגדלות.

 מום שנים י״ג תשלום עד גדול אינו הזכר כי
 נבאר לכן אחד, ויום שנים י״ב עד והנוקבא א׳,

 היו איו אחד. ויום שנים הי״ב אלו עתה
מציאותן.
 רק Jנבדאו אינה הנוקבא כי ידעת. כבר

 ומשם הזד- הנקרא דת״ת, העליץ שליש מסיום
ץ כי נמצא, ולמטה.  מב״ש הוא, המלכות בנ

שלישים. וב׳ מדות n הם ונהי״ם. הת״ת
 מב״ש נעשה, שלה שד.כתר בארנו. וכבר

מב״ס שלה, מוהין והב׳ דז״א. מת״ת שלוקחת

ה אמצעים מב״ס תדד- וח״ג ת״ה. קדמאץ ״  ת
 דדכורא. דנ״ה תתאץ מב״ם דידה, וג״ה תדיד-
 לה אץ דתי׳ם, שהוא שבד- אמצעי לקו אמנם

 ועוד במ״א. בארנו וכבר לבד. היסוד בחי׳ רק
ב״ח. א״ט בדרוש נבאר

 בבר כי שלה, הכתר בחי׳ עתד- ונבאר
 דד׳א. בגוסא המתפשטים ה״ח, בענץ מ״ש נודע
 בו שאין הוד. עד החסד מן א׳ ספי׳ לך ואין
 הוא שם ת״א, בת״ת והנה הה׳׳ח. מן א׳. חסד
 מדה, שום לד אין כי לג״ש, ונחלק א׳, חסד

 שליש הוא החזד- עד ואמנם ג״מ לה שאין
 הנחי, סיום ועד ב׳, שליש הוא הטבור ועד א׳,

 אל הנוגע הזד., החסד וד,נה ג׳. שליש הוא
 כי בארגו, וכבר ת״וב בג״ש מתפשט הת״ת,

 כי ז״א. את הם מגדילין עלייתן, בעת החסדים
 הכתר, עד עולץ ומשם ביסוד, ונופלין יורדין

 עלייה יש בזכר. ואמנם ז״א. את ומגדילין
 החסדים הארת בה אין הגוקבא. אך מרידד..

 ממטה חוזר אור בסוד .,Tעל בדיד רק אלו,
 באר עלי וז״ס נוקבא, אור הנקרא למעלה,

לד.. ענו
 מזה לוקחת המלכות שאין בארנו. וכבר

 ג׳ שליש כי שליש. חצי רק שבת׳׳ת, החסד
 עולד, חציו נתחלק, ממנו הג״ש, מן התחתץ

 אל וניתן האחור, אל האיר וחציו ז״א. לכתר
 מלטם ב׳ ז״ס כי בארנו, ק) ושם דרחל. כתר

 נחלק זה, שליש מן כי א׳, בכתר משתמשין
לזו״ן. כתרים, לב׳

 מחסד נבנית רחל, כתר שפנימית וכמו
המתפשט הדעת וד.וא פנימיות שהוא שבת״ת,

 דרחל, הכתר של וכלי ומלבוש גוף כן בו.
 עצמו. ת״א דת״ת גוף של בלי מן נעשה הוא

 ופנימיות חיצוניות לוקחת שהמלכות נמצא,
שלה. כתר וחיצונית פנימית לצורך דז׳׳א, ת״ת

 לוקחת אשר האור שד.וא הפנימית, ואמנם
 החיצוניות, מן אך ת״ת• שליש חצי הוא משם,

 שלה, הכתר אורך כי מגולין, הב״ש כל לוקחת
וא״כ דז״א, הת״ת של ב״ש כל אורך הוא

מהומות ומראה הגהות
ם״ס. אות עד ג*ט אות מן ט׳ ״יי► ספירות עשר ובתלמוד ו׳ פרק הנוקבא תקץ שער עיין צ)

פ״ו, הנוקבא תקץ שער עיין ק)



ג׳ פר? הירח פוער ל״ה שער דז״א נוקכא ו׳ היפלקע

 אותן של החיצונית, כל שתקח הוא, מוכרח
 לוקחת אינה בפנימיותן, שבהם האור אך ב״ש.

 לוקחת שאינה ודאי, ועכ״ז כנ״ל. שליש חצי רק
 לעצמו, מהם י'השאיר צריך הז״א כי הב״ש, כל

 גוף לבחי׳ שליש חצי לוקח הז״א אמנם
 לגוף נותן וחצי ושליש שלו, ת״ת חיצונית

דנוקבא. הכתר
 ג״ש כל שמתחלה כיון הז״א, כי יהסעם,

 נפתח ששם רבות, הארות יש ששם וגם בו. הם
 יש לכן רבות, אורות שם ויש דאמא, יסוד

 דבו. הת׳ית להשלים שליש, בחצי סיפוק די
 אליה להיות המלכות, אל נותן וחצי, ושליש

גוף. בבחי׳ כתר
לנוקבא, מז״א הנמשכין אלו אורות כי ודע,

 דופני דרך ועוברין ומאירין ממש, יוצאין אינן
 ברגע דא״כ הנוקב', אל כולם ח״א המחיצות

 ממש הם אך המוחין. כל בה ניתנין היו אחו^
 כל נכנס שז״א שכמו דז״א, מוחין דוגמת

 ושנה, שנה בכל בו, דאמא דנה״י ופרק פרק
בנוקבא. כן

 אלו כי נמצא כן, הדבר שיהיה וכדי
 מכל יוצאין אינם הנוקבא, אל היוצאין המדות
 ששם ההזה, עד כולן עולין רק שירצו, מקום
 בחזה דקרדינותא בוצינא שעשה הנקב, הוא

 שם ודרך האחוריים, אל משם לעבור דז״א,
 הנוקבא, אל א׳ צלם ונעשין האורות, כל יוצאין

 נכנס ומשם הדכורא, אל אחד צלם שיש כמו
 עד שנה, בכל ובחי׳ בחי׳ כל מעט, מעט

קטנות. של שנים הי״ב כל תשלום
 תחלה עולין הם אלו אורות כי נמצא,

 כנ״ל,ואחר החזה אל היסוד מן למעלה, מלמטד,
 לנוקבא ויורד וחוזר האחור, אל משם יוצא כך

 דגופא, סיום עד הכתר מן (למטה) מלמעלה,
. ולירד ליכפף חוזר שעלה ואחר

ר) הכונס בפרק דב״ק הבעיא אותה וז׳׳ס

 וזהו מהו. שהזיקה נכפפת אש על דבעי
 נכספת. אש הנק׳ מציאות סוד הוא שבארנו,

 הגבורות מן כולה מלכות כי ידעת, וכבר
נכפפת אש נקרא ולזה אש, שהם

 לוקחת אורות מיני ב׳ הלא כי ודע,
 בנ״ה, שיש ב״ח שהם חסדים, הוא א׳ הנוקבא:

 אורות הוא והב׳, שבת״ת. א׳ שליש חצי ועוד
 מתערבין, החסדים אין לעולם ואמנם הה׳׳ג.

 לגמרי. שיגמרו עד החסדים, נמשכין בתחלה רק
הגבורות. יוצאין כך ואתר

שלוקחת, הגבורות עיקר המלכות, וד,נה
 לוקחתן הלא כי שבה, האמצעי בקו רק אינם

 בב׳ ואמנם אמצעי. בקו שהוא דז״א, הת״ת מן
הנ״ל. החסדים לוקחת שלה, הקוין

 לג׳ נחלק דז״א, שבנצח חסד כי והענין,
 שלה. בחכמה לנוקבא, ניתן א׳ שליש חלקים,
 שלה. בנצח ג׳, ושליש שלה. בחסד ב׳, ושליש

 בג״ס דז״א, שבהוד חסד ג״ש נחלקים :־כעד״ז,
 שליש ומחצי בג״ה. שהם דנוק׳, שמאל קו

 (א) שלה. בכתר ניתן דז״א, דת״ת חסד של
 מז״א, נוקבא שלוקחת החסדים מן כי נמצא,

 בקו אך שמאל. קו ובכל ימין, קו בכל נתפשטו
 שלה בכתר רק מתפשט, החסד אין האמצעי,

חסדים. בלתי שבה, דתי״ם ונשארין לבד,
 כל נכנסין תחלה כי בארנו, כבר והנה
 אז לכנוס, חסדים עוד שאין ואחרי החסדים,
 הב׳ נעשית בתחלה כי נמצא הגבורות. נכנסים

האמצעי. א׳ קו ואח״כ דנוקבא, קוין
א׳, ויום שנים י״ב מספר עתה ונכאר

 הרי דנצח, פ״ת נכנס בתחלה דקטנות. שהם
 שנים. ב׳ הרי דהוד, פ״ת כך ואחר א׳. שנה

 אח״כ אמצעים. בב״פ אחרים, שנים ב' אח״כ
 שנים, ר הרי עליונים. בב״פ אחרים, שנים ב׳

 ימיו דנוקבא, קוין הב׳ נגמרו שנים, הר ובאלו
שליש חצי בירידת אחרת ושנה ושמאל.

ה ה ג ה
 אורות הם החג״ת אך כנודע, מגולין הנה״י כי נעשו לא דנוקבא המוחין למה וא״ת, (א)
מוחין. לעשות כח בהם ואין סתומים, התשובה, ש) שבו. מנה״י רק דז״א מחג׳׳ת,

ס׳׳א. ר)
ת הו סקדסות ומראה הג

ר. כלי פ־׳ב הנוקבא תקון שער לעיל עיין ש)



»פי פרה חירוו הומר ל׳׳ח «הר דזי׳א נוהפא היכל ו׳ חיפל ע ק

ת עד שנים. ז׳ הרי שבכתר, ס החסדים. כל טי
 נכנם הכתר אם בע״ה, נבאר כד ואחר
 נגמרו שכבר ואחר באחרונד.. או בראשונה.

 מתחילין אז אלו, שנים בד החסדים, כל לכנוס
 שבז״א, הה״ח כשיצאו כי הגבורוו^ לכנרם

 היה ולא הה״ג, יצאו כד אחר בו, ונתטשטו
 דז״א, היסוד אל מרדו להתטשט, מקום לד.ם

 היסוד. מן יצאו ואז עתד» עד שם ונתעכבו
 שמיסוד עת,T כבר כי שבנוקבא, הדעת אל

 הנוקבא, דעת מאחוריו נעשה אנטין, דזעיר
 דנוקבא, בדעת אחת בטעם הה״ג יצאו ואז
שנים. ח׳ הרי

 נשאר ששרשם אע״ט הגבורות. ירדו את״כ
חת ג״כ ירדו בז״א, החסדים כמו בדעו^  הגבו
 עד וירדו האמצעי, קו דרד דנוקבא, מדעת
 ׳0 הרי הת״ת, בחי׳ בה ותיקנו שבה, הת״ת
שנים.

 V דרד היסוד, עד ירדו אח״כ ח)
 ירידת כי ז״א, בענין בארנו וכבר האמצעי,
 המחיצות כי זמן א״צ יסוד, אל מת״ת החסדים

 יצאו בכאן, וגם ברגע. יורדין ור,ם נסתיימו,
 א״צ כי ברגע, ליסוד דרדו הת״ו^ מן הגבורות

 כעגין ונגלד״ סתרם בז״א שיש כמו כי זמן.
 דנוקבא, בת״ת יש כן שבתוכו, דאמא יסוד

 רק שכנגדו. דז״א היסוד מן ונגלד, ממסה
ט הוא שבז״א תו  היא בנוקבא אבל ממש, ב

אחור. כנגד
 גם דז״א, היסוד כנגד שהוא מד. כי טי׳.

 שכבר והוא מכוסה. אור נקרא דנוקבא. בת״ת
 עמהם ג״כ יוצא האור, כשיוצא כי בארנו,

 העובר יסוד אור כי נמצא עמו. ונרתקו מלבושו
 יוצא שלו הלבוש גם דנוקבא, בת׳׳ת ונכנס

 ושם דנוק׳, הת״ת אל ממנו, (בחי׳) חוץ
 אורד שמגיע מקום עד הד.וא, האוד את מלביש
דו גם דז״א, היסוד וכשנגלר. דז״א, היסוד  טג

 שבמקום ונמצא מגולה, אור שם הוא בנוקבא
 עדיין כי נמצא לירד, זמן א״צ מגולד,, אור
לבד. שנים ם׳ רק עברו לא

מן מ״א, החסדים שעולין כדרד אח״ט

 כן לזעדילו. שבו, הכתר עד שלו, היסוד
 עד לעילא, מתתא בנוקבא, עולין הגבורות

 א׳, נסיעות: ג׳ נוסעין וכשעולין, שלד.. הכתר
 מדעת ג׳, לדעת. ת״ת מן ב׳, לת״ו^ יסוד מן

 הרי הראשונים, ס׳ ועם שניב^ ג׳ הרי לכתר.
ט ״ י

 אור של שליש החצי אותו ענין תבאר
ם, מתי דנוקבא, שבכתר ט  החצי אותו כי דע, נ

 חלקים. לד׳ נחלק הוא אור, של שליש
 א׳. רביע נכנס דנ״ה, תחאין ט׳׳ב וכשנכנסין

 רביע עילאין. ובב״ט ב׳. רביע אמצעים, ובב׳׳ט
 נגמר לא שנים, י״ב בת בד.יותה כי באומן, ג׳.

 עדיין הד׳, וחלק חלקים. ג׳ רק שלד., הכתר
 לעולם כי הודעתיד, שכבר כמו והוא נשלם. לא
 כל שיתוקן עד וליתקן, ליגמר יכול הכתר אין

ם לכנוס, הרביע זה נשאר לכן הנוקבא. ט  וג
 שהתחילו ומה שנכנס. מה מכל באחרונד»

ס תחילה טו ת הג׳ ל תי  שאין ממני היה, רב
 חחסדים, ירידת של גמר עד יוצא, הגבורות

 שאץ מטני אד תחלה• לרדת הוצרכו pל
 הד׳ זד. נשאר לכן לבסוף, עד ממר הכתר
באחרונה. עד לכנוס

 הד׳ שזה אחר כי בזה, יותר נבאר ועכ״ז
 תחילה. הגבורות נתטשטו איד למעלה• נשאר

 עצמו, בז״א נשאר חיה אם כי הוא, הענין אד
 כבר בכאן, אן• בדבי• קזדדה היתה אז עדיין

 והיה בה, להכנס נגמר לא רק בראשה, הוא
 וכבר קמידא, אין לכן בראשת מקיף אור בסוד
בה. לריתטשט הגבורות יכלו

 שאין שכיץ תבץ, הנ״ל מהטעם ג״כ והנח
 עומד שכבר וגם לבד. ד׳ חלק רק לכנוס חסר
 לכן מועטת יריח*. רק כלום חסר ואין שת
 סוד הוא אמנם שירד, מרובת זמן צריד אין
 לה היו וכבר שנים, י״ב על היתר אחד יום
 4י״ שנת של א׳ ביום כד ואחר שנית י״ב
 גדולה היא ואז שבד» הכתר בחי׳ נשלם אז

 אמי׳ כי האמת ועל אחד. דום שנים י״ב אחר
ת אחר, ענין יש אד לזה• א״צ אחד יום הו  ו
עם שבת ביסוד הגבורות וד,כאת ירידת כי

ת חו הוז הנ מי ת ו מו קו  מ
^ ת) שמ״ו דף הקדמוח שער ע



כ׳ רק8 הירח שער ל״ה שער רז׳׳א יוקכא היכל ו׳ היכלקעב

 הם אלה חלוקות ב׳ הכתר, של הרביע זה
 ויום שנים י״ב בארנו הרי א/ יום סוד כולם
 נערה. נקראת אח״כ קטנה. הנוקבא של אחד

בע״ה. כמ״ש
 הגבורות כי שאמרנו, זה ענין עתה ונבאר

 : שהם הכתר, עד יסוד מן עליות, ג׳ עולין
 פרשה בדרוש בארנו, העניו וטעם כד״ת.

 הגבורות עליות רומה אינו כי בהעלותך,
 כי בדכורא. החסדים עליית כמו בניקבא,
 קוין, הג׳ בכל החסדים, מתפשטין בדכורא

 אינן בנוקבא, אמנם שבו. כח״ב עד ועולין
 סוד שהוא שבה, האמצעי קו דרך רק עולין

 כמ״ש האמצעי, קו שהוא המנורה, פני מול אל
במקומו.

 אינו דכורא, שיסוד שנודע הדבר, וטעם
 יסוד לכן ארוך, יותר הוא כי הנוקבא, כמו
 ונמצא דז״א. בחזה מסתיים נוקבא, שהוא אמא
 ולכן מגולין, וב״ש ב״ח אנפין, לזעיר שיש

 כח להם יש הכאתן, אחר היסור מן כשעולין
 הנוקבא, אך שבו. הכתר עד לעלות והסתפקות

 שבז״א, היסוד מן מכוסה הוא שבד, הת״ת בל
 דנוק׳, הת״ת כל כנגד עד ומגיע ארוך הוא כי

 כי לבד, ונ״ה גבורות ב׳ רק מגולה שם ואין
 הגבורות ירירת כי למעלה, שבארנו הטעם זהו

 לפי אחד, יום אפילו אינם שבה, ביסוד
 סיום עד הדעת מן ט׳ בשנה ירדו שהגבורות

סתום. כולו כי הת״ת,
 ביסוד לכנוס הת״ת, מסיום בצאתם אח״כ

 בז״א שם אך אחד, רגע רק א״צ המגולה,
 המגולין ב״ש מורד מקום יש כי כן, אינו

 לכן דז״א, יסוד סיום עד אמא היסוד בסיום
בנוקבא. משא״כ גמור, אחד יום צריך

 ב׳ רק בנוקבא שאין לפי לענין, ונחזור
 מתפשטות היו אם הנה לבד, מגולות גבורות
כח בהם היה לא קוין, הד בכל ועולות

 מוכרח והוא שבה, הכתר עד לעלות רד,םתפקות
 רק יש לא שלה שבכתר לפי שם, עד שיעלו

 הארת וצריך כנ״ל, לבד אור שליש חצי
רק יעלו שלא הוצרך לכן בהכרח, הגבורות

 ויהיה שיספיקו, כדי לבד, האמצעי הקו דרך
 אינם לכן שבה, הכתר עד לעלות כח בהם

לבד. האמצעי קו בדרך רק עולות
 האור שמן למעלה, מ״ש נבאר ועתה

 הגוף ומן שליש. חצי היא נטלה דז״א, שבת״ת
 וביאור וחצי. שליש נטלה הת״ת, של והלבוש

 ונחלקו הגוף, ב״ש היו הם הלא כי הדברים,
 ונשארו דז״א, עצמו לת״ת א׳ חציו חצאין, לד׳
 חצי לנוקבא, וחצי שליש שהם חצאים, הג׳

 שלה. לדעת שליש וחצי שלה. לכתר שליש
שלה. לת״ת שליש וחצי

 מן איד ותבין א) משארז״ל תבין ובזה
 ב׳ ממנו נעשו עצמו, דז״א הת״ת של האור

 סוד וד,ם לנוקבא. ואחד לז״א. אחד כתרים:
 דת״ת ומהגוף אחד. בכתר משתמשין מלכים ב׳

 וגופא דז״א, דת״ת גוף ממנו נעשה דז״א,
 ב׳ נעשו האור שמן הרי ג״כ. דנוקבא דת״ת

 וחד דידיה, חד ת״ת, ב׳ הגוף, ומן כתרים.
 ובפרט א׳, בהשוואה להשתוות כדי וכ״ז, דידה.

 ב׳ שיהיו הגוף, עיקר שהוא האמצעי, בקו
 דידיה, ת״ת ונתפשט מציאותן. בכל שוין מלבים

דידה. ת״ת עד
 חשבינן וברית גוף ב) משארז״ל תבין גם

 עתה עד כי אטב״ח, בדרוש כמ״ש וד,ענין, הד.
 וכשרצה כנ״ל. אחת מדה סוד המלכות היה

 לחלק הוכרח פרצוף, לעשותה העליון, המאציל
 ע״י כך ואחר ונקודות, חלקים לי׳ מדה אותה

 וכל הנקודות, יגדלו בה, הנכנסים המוחין אלו
 גמורה, אחת מדה נעשה שבה, ונקודה נקודה

 בחי׳ שהם גמורות, מדות י׳ בה שנעשין עד
שלם. אחת פרצוף

 נעשה הנוקבא, זאת כשנבנית כי ונמצא,
 הועיל לא שבה, הת״ת ומנקודות נקודות, י׳

 נבנית שכבר לפי בה, הוצרכה ולא כלל, בה
 אותה ואז כנ״ל. מז״א שלקחה הת״ת ע״י

 בה, היסוד עד ירדה הת״ת, של רגקודה
 נקודות ומב׳ שבה, היסוד נקודות עם ונצטרפה

דנוק׳. יסוד נעשה אלו
הברית כי חד, חשבינן וברית גוף וז״ס,

 ןומוות5מ ומראה הגהות
ת״נ. אות פנחס רע׳׳ם ב) ס׳: חולת א)
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ט נקודת שהו» ת נעשד! שנר« פי ^ מנקוו  «ג
 לירד הוצרכה לא והנה ביהד. יסוד ומנקודת

 רק שתהתיה, נקודה עם ולהתהבר נקודה שום
 כנדא, כפרש והטעם היסוד. עד ירד לבד הת״ת

 מה על לו ואין באויר׳ פורה שבה היסוד כי
לסמוך.

 עד מגיע הוא ז״א. של היסוד כי והענץ״
 שבה, והמלכות היסוד א״כ שבד» הת״ת סיום
 שאר אך בז״א. שיסמכו מה על להם אין

 הוץ בז״א, שיסמכו מה על להם יש הספירות.
 שהנוקבא נודע, וכבר שבה. והמלכות מהיסוד
 מגרמה לה דלית נהרא, דלא אספקלריא נקראת
ח מז״א, לוקהתם הספירות ושאר כלום,  ה

 שבד״ ת״ת נקודת הוצרך לכן אלו, משנים
 עד לירד בז׳׳א. לסמוך מה על לה יש שכבר
 היה שניהם ובין יחד, ונתחברו יסוד, נקודת

יסוד. בחינת לעשות כדי וכח, הסתפקות די
עצמותד. שכל לפי שבה, המלכות ואמנם

 לכן חותם, בתוך חותם א׳. חותם רק אינה
 שהרי אטב״ח, בדרוש וכמ״ש תסתפק, במועט

 למלכות צורך ומה מלכוון נקראת עצמותה כל
חותם. בתוך חותם לצורך רק שבמלכוה^
מן והנה  חוה הנקבה נקראת הקטנות, מ

 אחר וגם עמו. שתזדווג קודם אדה״ר, אשת
 לעולם כי חוד״ נקראת לעולם עמו, שתזדווג

 והענץ. חוה. נקראת שעליה זו, בחי׳ בה נשאר
 מת״ת אור שליש חצי שלוקחת בארנו כבר

כנ״ל. בד״פ רק בד, נכנם ואינו דז״א,
 אכתוב מ״מ היטב, זוכר שאיני ואע״ם

 החסד זד, נחלק שאם והוא. עתה, שנלע״ד מה
 נמצא שלישיינ^ חלקים לג׳ דז״א. שבת״ת

 והוא לבד, שליש חצי רק לוקחת, אער, שד,יא
 ר ח״ם הזה. החסד של חלקים מר א׳ חלק
 חלקים, מו׳ א׳ חלק נוטלת שהיא חוה, של

ששמעתי. מד, שכחתי ח׳ ואות

 החסד נעריך לא אם כי כן, שהוא ואפשר
 המגולח, בב״ש רק אינד, שמקומד, לפי כולו,
 לבד, המגולח חסד ב״ש רק נעריך לא ולכן

 מד׳ א׳ חלק שהוא שליש, חצי לוקחת היא כי
 ממנו נכנס שלוקחת, החצי זד, וגם חלקים,

 נכנם, לא פעם שבכל הרי פעם, בכל לבד רביע
 ואח־כ רביע. הוא הכל כי א׳, שמינית רק
 ד׳, ב״פ הרי חלקים, לד׳ נחלק הרביזג זה

 א׳ חלק רק נכנם אינו פעם ובכל ח׳. שהם
דחוד״ ח׳ הרי פח׳,

 אלו כי בארנו, כבר כי לומר. אפשר גם
 היסוד מן למעלד״ ממטה כשעולין החסדים
 נמצא, לכפליים. ונכפלים נגדלים הם ולמעלה,

 אח״כ ונכפל שליש. חצי שנוטלת המלכות כי
 וחצי השליש וכן שלם, א׳ שליש ונעשה
 נמצז^ ג״ש. ונעשה נכפל הוא בז״א, הנשאר

 ד׳ ונעשין נכפלין המגולין, ב״ש אותן כי
 אותו כשלוקחת כי הו̂> והאמת שלישיג^
 שאח״כ אלא שליש, חצי רק אינו המלכות,

 בד׳ שליש חצי תעריך ואם גמור. שליש נעשה
 ח׳ וזהו חלקים, מה׳ א׳ חלק הוא שלישים,

ששמעתי. תהו אמיתי, הוא הב׳ פי׳ חד, דחוד״
ד,ש» של תתאה ה׳ נקרא עצמו!, וד,מלכות

 בארנו, עתר, עד הרי בשלימותד״ חוד. שם הרי
אחד. ויום שנים י״ב עד שהוא קטנד״ ענין

ג פרק

 מורי אצל דכ9 נערד״ ענח אמנם ג)
 לוקחת וד,יא כשננסרד, זד״ בלשון זלד,״ה

ח לבדה. המוהח ^, ח  ה׳ בה נתוספה מג
ח אומרו וביאור דנערד״  יכולתי לא מג״ר ח
 הוא הלשה שאר של ביאור אך (א) להבין,

 הנמצאין הנקודות ב׳ עתד״ לבאר אני וצריך זה.
ענמנס מה וירושלם, צחן, שהם: בנוקבא,

השמש
ת פי׳ הסר?^ סוף לקמן עיין נ״ב (א) מ ח או .vםג ח

מקומות ומרמה הגהות
דרוש ר שער וספבו׳ש ק׳ אחו עד ס״ס אות סן ט׳ חלק ע״ס בתלמוד נתבאר m פרק ג)

י׳. ח׳ ד׳ ג׳ ב׳ א׳
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 הוא וירושלים ביסוד. הוא שציון ומצינו
היסוד נקודת כי הדבר, הוא וכן במלכות.
 ונקודת ציון. הנקרא נקודה הוא בנוקבא,

שבנוקבא. מלכות נקודת היא ירושלים,
 דנוק׳ כסותא ציון כי ד) באדר״ז אמרו וכן

 יש ערותה, במקום ואמנם לאתתא. רחם כבית
 בשר והוא עטרה, נקראת וד,יא תפוח, בשר
 סוד הוא זה, והבשר הירכיים. בין בולט תפוד

 סוד שם הבשר, מזה ולפנים שבנוקבא. מלכות
מזאת לפנים אחד חדר שהוא הרחם, בית

שבנוקבא. יסוד נקרא וזה המלכות,
 נקרא הנוקבא כי כמארז״ל העגין, וסוד

בחי׳ בעצמה בה להיות א״צ וא״כ מלכות,
 לא לכן מלכות. היא עצמה כל כי מלכות,

 שלה מכתר שהם ט״ס, רק מהנוקבא, נמצא
 בחי׳ הזכר כדמיון ממש, שבה היסוד עד

 רמז דרך רק אינה שבה המלכות אך גמורות,
לחוץ, היסוד מן הבולט עובי באותו קצת,

 שאמרז״לה) שז״ס עכ״ז. צריך היה שלא ואע״ם
 בתוך חותם צריך יין, של החבית לשמור כדי

 הסימנים שהוא חבי״ת, ר״ת תהו חותם,
תכלת. יין, בשר, חלב, וד,ם: חב״ח, שצריכין

 חותם והמלכות א׳, חותם היסוד כי וד,ענין,
 הוא משומר, יין כי הדברים, וביאור כנ״ל. ב׳

 וצריך המלכות, אל הניתנין הגבורות, סוד
 יתאחזו שלא החצונים, מן שמורים להיותן

 צריך היין ולכן מגבורות, יניקתן כי בהם,
 שהם החסדים, כן לא הגבורות. שהם לשומרו,

 תחת יושבין הם החצונים, ואמנם המים.
 יורדת רגליה בסוד אליה, וקרובים המלכות,

 בתחתיד, בסופה אלא בה, נאחזין ואינן מות.
 משם שלה, היסוד מן שיוצא ובמד, כנודע,
 שהם דם, נעשין גבורות אותן ולפעמים יונקים.

 שיונקים נדות, דם הוא ואז גמורים, דינין
 יין כי יין, הם שמורים, בהיותן אך החצונים.

ישמח. דין בסוד המתמתקת, גבורה על מורה
 אלו ע״י נשמרות הם הה״ג, אלו והנה

ניתנים שבו היסוד, הוא א׳ חותמות; הב׳

 הבשר אותו והוא המלכות, הוא והב׳ הה״ג.
 שהיסוד לפי חותם, מלת וז״ס מבחוץ. המקיף

 מהארת אלא נעשה, לא עצמו כל דנוקבא
 והכאה ירידה דרך בו, ונגלף שנחתם הגבורות,

 להסמך, מקום לו אין בעצמו היסוד כי כנ״ל,
וכן חותם. נקרא ולכן וע״ש, כנ״ל בזכר

 אינה, המלכות הארת שאפי׳ במכ׳׳ש, המלכות
 נמשך חותם, הוא כי הרי היסוד, מהארת אלא

 חומ״וב אותיות; הוא חותם, לכן אחר, מחותם
 ציון, בת חומת בפסוק, הנזכר סוד הם ואלו

 ולירושלים א׳, חומה לציון פי׳ ירושלים. חומת
 את השומרות החומות, סוד שהם אחרת, חומה
החיצונים. מן היין

 ע״כ לומר תחום, הוא: חותם, אותיות גם
 הקליפות. ולד,לאה ומשם הקדושה, של תחום
כי בשבת, לתחום חוץ לצאת אסור ולכן

אחרונה, מלכות הוא התחום

הענין, ופי׳ חמו״ת, ;אותיות חותם גם
חמות מן נמצאו אלו, חותמות עיקר שכל

 בת היא מלכות (כי בינה. שהיא העליונה,
 חמותו). היא ובינה בינה, חתן וז״א הבינה,
 מבינה, נמשך זה חותם איך נבאר, למטה ואמנם

חמות. שנקרא

 הצרופים; ושאר בדדים. הוא חותם, מ״ב,
 בדדים הוא וחותם, ביסוד. הוא חומ״ת, תחו״ם,

 וחותמו אמת. הנקרא שלו, בת״ת שהוא שלו,
בין מכריע שהוא מפני ו) אמת הקב״ה של

 חותם, נקרא לכן נ״ה. ובין ח״ג, ובין ח׳׳ב,
 אמת, וזהו מדות. שאר כל נחתמין שבו

 ראשונה א הקצה. אל הקצה מן שמבריח
 חותם הם כי אמצעי. מ אחרונה. ת לאותיות.

 שליש דהיינו שלו, בדדים חותם הרי כולם.
 שממנה בזוהר, כנזכר חמות, נקרא ואמא ת״ת,

 חותם. פתוחי מנוקדים, שהם הה״ג, יוצאים
 בתורה העוסקים (ות״ח חותם, נקרא ולעולם

אתוון). בכ״ב העיר שומרי הם
ז) החותמות אלו מציאת נבאר ועתה

ת הו ת ומראה הג מו מקו
 קצ׳א. אות ד)
נ*ה. שבת ו)

 ומבו׳׳ש ד׳ כלל ס״ב הצלם דרושי שער עיין ז)ל׳ם, ע׳־ז ה)
דרע״ה.
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 דלתות שיש ת) סנתרא אמרו תלא בי ותענין
 בטני. דלתי סגר לא כי בנדש ד«אשד» ברחם

 עליח נהפכו כי כט״ש לאשד- צירים ויש
 יש העיר״ שבחומת כמו כי והענין, ציריה.
 הנקרא המלבות. כחומת כן וציריג^ דלתות
 הוא, והעניו ודלתוו^ ציריו שם יש חותם,
ע״ש. ה׳ ביחוד במ״ש

 בנוקבא. לובן ספת מזריע האדם כי והענין״
 נעשית ושם שלה, רהם בבית מקבלת והנוקבא

 לקבל באשד» כח יש מנין ואמנם הולד. צורת
 ולא שם״ ושתתעככת שלה״ ברחם ספה אותה
 שם לצייר תוכל והיאך לחוץ, ותצא תפול
 האברים כל הלא כי הוא״ הענין אך הולד.
 שהם אתוון, כ״ב הם שבעיסתן״ השאור כולם״

 וכבר ט) הביוב ניבנית שמהם האבנים״ סור
Tב״ב שהם אותיות, ב״ז בתורה שיש עת״ 

כפולות. וחמשה אותיות,
 בה ונתן המלבות, כשנצטיירה ואמנם

 אותיות הכ״ב ונחתמו האית הנה אותיווב הב״ב
 זה, דרך ועל רשומן. נשאר ושם שלד.״ ביסוד

 כמו שלו, ביסוד נרשמים דדכורא, אתוון כ״ב
 אותיות, כ״ב וי״ש ההוא: במקום וישכב שכתב
 כלולה יתאר.״ הספד. ומשם י) בזוהר כנזכר
 כ״ב נרשמין דנוקבא, ביסוד גם אתוון, מכ״ב
^.. אתוון  לקבל שלה, ביסוד כח יש וע״כ ד

שם. ולציירה הטפה, שם
 דלתות נעשין אתוון. הב״ב סן ואמנם

 ד, צורת כי והוא; הרחם. בית של שבאשה,
 הוא הי׳ בי י’ כזה ווי״ן. וב׳ י׳ צורתה:
עוקץ הוא י׳ ואות ומחברם. ווי״ן, הב׳ באמצע

 האשד״ שברחם הדלתות ואמנם הד׳. שאחורי
 שבץ י׳ ואות שבארנו. הדלית זאת סוד הוא

 הדלית שכל הדלית, ציר סוד הוא וויין, ב׳
 אלא וויין, לב׳ קמם אין כי עליו, סובבת
 וויין. ב׳ סובבין שעליו הציר, שהוא י׳״ באות
 באות שיזז קוץ. ג׳ שהוא ש׳״ גימטריא וצייר

 קוץ. הג׳ בל נרשמו הנוקבא ברחם כי ש,
טודע. חגית שהם

עלץנים, מהאבות אליה נמשך כ) חה
א שהם  חפרוד. באר וזים ש. ל) צורת חגי

 שבה, היסוד סוד והוא שם. וכמבואר שרים,
 עשר והוא בור. ולא באר, הנקרא מינ, המעלר.

 רק הזכר, יסוד בעין בולטת ולא כחפירד.״
 בתוכו. הזרע ספת שיקבל כדי שקוע, כחפירה

 והנדיבים״ שרים עיי נעשה המין, ואמנם מ)
 צורת שהוא חותמם, בר. שחקקו האבוא שהם
ש.

 תקרא אל בצריך, נ) שדי והיה וזד.ו
 שדי, נקרא היסוד כי בצירך. אלא בצריך
 ועל שבו, הצירים עיי תעשו שדיי. שד.וא
 ודיי דשדי, ש׳ נקרא ציר כי שדיי. נקרא שמו

א הידים p פי׳״ ייד, אותיות תי  שהם: עלי
t חזקא t הגדולא t א שהם הרמה׳  חגי

ייד. ש שהוא שדי, שם נעשה מד״ם
 הכוננות כי יחי, כוננו אדני מקדש וזים,

ן הנה המלכות, שהוא אדניי, של  שלא יסוד מי
 הידיס עיי נעשה כוננותד.״ עיקר שד״וא

 באצבע, מיעך ם) יצחק סוד והוא העליונים,
בזה. להאריך ואץ

שבבר לי, יקשו פח מידי שמתי וזים (א)

הגהה
 חפחה באר בסוד ארץ, הנקרא לנוקבא עשו כוונת שזד״ו שאפשר ונלעדיח. (א)

 אבד״ן. אינץ שרים, שהם: ידי, ריל ארץ, יסדר. יr אף הפסוק
א ג׳ והם כניל, העליונים o't ג׳ הס אבו

̂ו&ווו ומדאה הנחות מ
מ״א בכורות ח)
פ׳. כלל סיב הגוקנא תקץ שער עיין ט)
קייר. אות פנהם י)

 מין ושער פ״ז. הםוהץ הארת שער עיין ג)
וי׳. פ*א ופיר

מ׳ דף רשביי מאמרי שער בספר עיין ל)
 בלזה ם׳ חלק פפידוח עשר בתלמוד עיין מ)

׳.0 תשובה המלות לפירוש התשובות
קע״א. דף ההקדמוג! שער עיין ג)
ליד: דף יבמות ויי׳ פ״ז פרק פרדר״א )0



ג׳ פר? הירח עער ל״ה שער vrרך נוקכא היכל ר היכלקעו

 ומ״ן, דהוי״ה. א׳ מ״ב הם שמ״ה הודעתיך,
 מלמעלה, יורד ספה אין כי מ׳ב, שמות ב׳ הם

 ב׳ הם טפין, וב׳ טגדן. עולה טפיים שאין
 ועם המ״ן. סוד שהם פ״ד, גימטריא שהם מ״ב׳

 פ״ח, מיד״י שמרני וז״ם פ״ח. הרי שברחם, ד׳
 המ״ן שהמשיכו הם העליונים, הידים אלו כי

 יד״י נקרא החצונים, בהם וכשאוחזין למטה,
פיח.

 יש דלתות וב׳ צירין ב׳ כי לענין, ונחזור
 כי וכן בטני, דלתי סגר לא כי כמ״ש באשה,
 שאלו הוא, הענין וסוד ציריה. עליה נהפכו

 א׳. וציר דל״ת נעשין הם הנ״ל, אתוון כ״ב
 בע״ה, כמ״ש כפולין, הם האתוון אלו וד.נה
 וכשתחברם דלתות, וב׳ צירים ב׳ יש ולכן
 של ם :כזה סתורה, ם׳ צורתם יהיו יחד,

המשרה. למרבה
 הולד, יצירת של יום מ׳ סוד הם ואלו

 והולד סתומה, היא שלה היסוד נקודת וכאשר
 סתומה. מ׳ צורת הוא אז בתוכה, הוא

 דלתות הב׳ ואותן רחמה, נפתח וכשיולדת,
 סתומה, ם׳ צורת ונעשו בזו, זו דבוקות שהיו

 ם׳ ובד,יותר, משם. יוצא הולד ואז נפתחין.
 והמ״נ חתום, מעיין נעול גן נקרא אז סתומד״

וסתומים. שם חתומים, המעיין של
 שהם שברחם, דלתות סוד בארנו, הרי

 ובתוך הולד. את בתוכו המקבל הכלי, סוד
 הכלי אינו המ״נ כי המ״נ, נתונין זה, כלי

 מנצפ״ך אותיות ה׳ סוד הם אבל עצמו,
 דלתות. הם אותיות, הכ״ב כי באופן, הכפולות.

 יש ולכן המ״נ. הם מנצפ״ך, אותיות וה׳
 מנצפ״ו ה׳ לאלו אותיות, כ״ב בין הפרש

 ה׳ אלו הם מ״נ, מעלה וכאשר הכפולים.
 כל ע״י נצטייר הולד, בציור ואח״כ דמנצפ״ך.

 יום, מ׳ עד הולד, ציור אין לכן אתוון. הכ״ב
 מנצפ״ך, אותיות ה׳ ואלו הנ״ל. סתומה מ׳ כנגד

 שלה, ביסוד שיורדין שבה, ה״ג סוד הם
 לה נמשכין שהגבורות וידוע שם. ינרשמות

כנ״ל. חותם וזהו דז״א, חמות הנקרא מבינד״
והענין, דלתות. ב׳ הם איך נבאר, ועתה

 בה ונתנו בד» המוחין נמשכו מתחלה כי
 מאחורי עוברים היו כי ז״א, ע׳׳י וכ״ז הה״ג,

 שלה, ביסוד נרשמו ואז אליה, ולחת ז״א
 כי המנצפ״ך. שהם והמ״נ, א׳, וציר א׳ דל״ת

 ז!כ״ב סוד הם והמ׳׳ן, והציר, הדל״ת אלו: כל
 ע״י המלכות שקבלד, מנצפ״ך, של וה׳ אתוון,

ז״א.
 כשננסרה והיא אחרת, בחי׳ לה יש עוד
 ר״ה בתפלת כתבתי וכבר ז״א, מאחורי המלכות

 הסתלקות סוד שהוא בארנו, ושם הנסירד״ ענין
 ונכנסין ראשו. על לחוץ ויוצאין מז״א, המוחין
 הנוקכא בראש מוחין, עם אמא של הנה״י

 מאחוריו. דז״א הנוקבא ננסרת ואז מאחוריו,
 היתר, ידו, על מקבלת כשוזיתד, מתחלה כי

 המוחין כשלוקחת עתר■ אבל אב״א. עמו דבוקה
הז״א. מן ונפרדת ננסרת היא עצמה, מאמא

 המוחין לוקחת הנסירה, בעת אז ואמנם
 אין עד מבתחלה גדולה יותר בר,ארה ב׳, פעם
 מחיצות, ע״י האור, תמצית היה מתחלה כי קץ,

 לתקן, נגמרת ואז עצמן, המוחין לוקחת ועתה
 התורה. אותיות כ״ז אותן פ״ב לקחת וחוזרת

מנצפ״ך. וב׳ צירין, וב׳ דלתות ב׳ לה יש ואז
 בארנו כבר דלתות. ושתי צירין ב׳ וענין

 ב׳ ענין אבל סתומה. ם צורות שהם למעלה,
 ה׳ שבאשה, ע) דמים י׳ סוד הם מנצפ״ך,

 שלוקחת המנצפ״ך ואלו טהורים, וה׳ טמאים
 טהורים, ה׳ דם הבינה, אמא ידי על עתה
 שלקחה אותן אבל ממותקות. הגבורות שהם

דינין הם אנפין, זעיר ידי על מתחלה
 וירושלים. ציון הם בחי׳, הב׳ ואלו גמורים.

 ולכן בינה, ע״י שלוקחם השניים, הם ציון, כי
 והם דין, הוא וירושלם רחמים. הוא ציון

ז״א. ע״י שקבלה הראשונים׳
 שבהם שלה, הנד,״י הבינה, כי ידעת, וכבר

 אחד :אהי״ה ג׳ הם ז׳׳א, של המוחין ניתנין
 קס״ג, דאלפי״ן, וא׳ בנצח. והוא קס״א, דיודי״ן,

 ושלשתן, ביסוד. קנ״א, דההי״ן, וא׳ בהוד. והוא
ס) ע״ה. חותם גימטריא וד,וא תנ״ה, הם

להאריך. ואין דותה, נד״ת נעשה ולפעמים

מקומות ומראה הגהות
סיו, ומ״ד פ׳׳ן שער עיין ם) סי״ב. ומ״ד ס׳׳ן ובשער ה׳. כלל פ״ב הצלם דרושי שער עיין ע)
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 m ביגר» ה&וחין, <דב שקבלה קתה. שמנם
 ג׳ שהם שלד- לבושים p ג״ב הארה קבלה

 JPW גיםטריא שהם הנ״ל, אהי״ה
ס ד  ההוהם סוד שהוא שבנוקבא. מלכות ב) ו

 נה״י של הלבושים p עיקרה כל כי החיצון,
 נקרא אז אשתו. עם מזדווג וכשאדם דאמא.

 תpש ג׳ עם במלמן, אהי״ד, ג׳ כי וכלד- pח
ס עתה כי חת״ן, גימטריא הם עצמן, מ  בהם. נ

 מנצס״ד, אותיות ה׳ שהם כלד» נקרא היא וכן
 הרי מי׳, כלול א׳ וכל מכלה. ה׳ אית שהוא

. מכלה כ׳׳ל תהו נ*.
י בארנו, כבר כי לענין. ונחזור  תחלה נ

 ואחר ז״א. ע״י א/ ודל״ת א׳. מנצפ׳ץ־ מקבלת
 ב׳. ודל״ת ב׳, Tמנצם לוקחת כשננסרד״ כך

 םpלםע אמנם נערד- בהיותה האשה, ת״ם
 כשלוקחת תחלה כי והענין, ה׳, חסר נער נקרא

 נער נקרא אז כנ״ל, רינת סוד א׳, מנצס״ד
 דינין. ש״ד גיממריא שהוא נער כי כמ״ש.

ם» הב׳, המנצפ״ד וכשלוקחת תו  ה׳, בה נ
 הב׳, מגצפ״ו אותיות ה׳ שהם נערה. ונקרא

 כי עח,T וכבר לנערה. נער שבין ההפרש תהו
 לבגרוו^ נערות בץ שיש חדשים, ר הנערה, זמן
 הדל״ת ועוד ,Tמגצם אותיות הה׳ אלו סוד והם

 של חרשים ר הם הרי מחדש, עתה שלוקהת
הנערות. זמן

 הלשון, זה אצלי שמ״כ למעלה, מ״ש אמנם
ח לבדם, המוחין לוקחת והיא כשננסרה,  ח

 חדשים ו׳ והם תערה, ה׳ נתוסף מג״ר,
א הכוונה כי לפרש, אפשר כר, דנערות  הי

שננסרא המלכות כי  היא המוחין ולוקחת כ
 ז״א, באחורי גדלר. כשהיא ודאי אז לבדה,
 ואמנם בבינד- נוגעת היא כי הז״א דוגמת

 המלכות נגד רק ממש, ראשה עד עולה אינה
 דז״א. הדעת נגד שהוא דבינה, ה״א) (נ״א
א עתה לה דש הנוקבא נגדלת כי נמצא גדלו

א ר  שהיא המלכות p חוץ ס״ם ז״א כי מידו
ת ר ער נגרלת והיא הנוקבא ת  התחתוניס, ספי

ח א הרשים ר סת־ הם ואלו מדר. ה  כר נערו
 כשחתרת אמנם הנ*ל. לשון לפרש אפשר
ת ת אז נקרא פבי ר  בוגרת כי והענין, )K( בוג

ם מלכות אז כי תורת גימסריא  עם בפנים «י
t נקרא ואז אנפץ, זעיר w, שבעל m, 

שבכתת רר,p עם המתחברת

ד סרק
 מציאת לבאר והוא אסב״ח דרוש ר)

ת הנוקבא תיקה על דאטב״ח, ביתא אלפא  מלכו
 א׳ מרה שלה, שיעור שהיא הנוקבא כי דע,
שירית שהיא ונמצא ז״א, של המדות מן  ע
ת מי׳ א׳ %ה רק בה אין כי ת  םpא דז״א. מ

שנגדלת  אז מי״ת גמור פרצוף ונעשית כ
 וכל י״ם. נגד חלקים, לי׳ מדת אותו נחלקד.
 שלימה. א׳ מדד, ונעשית גדלת מהם נקודה

ה: וזה ר  ב״ח, דמלכות כתר הוא א״ם, ^
ת ג״ז, חכמה. הוא עת ד׳ו, בינ  חטד. י״צ, ד
r נצח• מ״ם, ת״ת ל״ע, גבורה. כ״ף, p, .הוד 
ת שח, יסוד. ר־פ, מלכו

 ונתקנית נבנית כשהנוקבא הענין, ופי׳
ם מב׳ פרצופה, ^י  שיש שלישית ומב׳ ח

ת ביסוד שיש ומהה״ג אנפין, דזעיר בתנ״ה ״  ת
ע״ש. לזה הקודם בדרוש כמבואר

א׳ נקודד, כתר כי הכתר, p עתר. ונתחיל
ת מ׳ קודו ת שנחחלקה נ ם מלכות מ מ  זאת א

 נקודות ט׳ עוד לקבל צריכה כתר, של הנקודר.
 דהיה שלת הכתר יושלם ואז כמותה, אחתת

ת בי׳ שלימד, מדה בה  שד.יתה מה כי נקודו
 י׳ בת א׳, מדה בחינת עחת עד המלכות
קודות  שכל צריכד, התנדלת אחר עתה הנה נ

ת י׳ בת א׳, מדד, יעשה מהת נקודה דו קו נ

הגהה
ג״ר,ף. ב״ת חיבות: חילוק הם א״נ נוקבא. על גר״ת בר בוגרת אותיות כי ג״ל, (א)

ק) גמור. לזדג ראוי ואז תחתונד- ר מורד, זו ות׳ הב״ד. ג״ר, עד גם נגדלת עתד.

ד׳. פרק לקמן צ)
מקומות ומדאה הגהות

ר״ו ח• מבו״ש עיין ר) (נת*י). ל״ג זד. כל ק)



ד׳ פר?; הירח שער ל׳׳ה שער רז׳׳א נו<?כא היכל ו׳ היכלקעח

 רק שלד״ בכתר היתה לא שמתחלה ולהיות
 עוד בה נתוסף ועתה המדה, מן אחת נקודה

 כמו גמורה, מדר, ונעשית כמותה, נקודות ט׳
 נמצא, בכללותיה. המלכות כל מתחלה שהיתה

 ועתד, א׳, נקודה בחלקה היתה תחלה כי
 א״ט, וזהו נקודות, ט׳ בה נתוסך בהגדלה
 כדי אחרות, ט' לה ונתנו א׳, היא שחלקה

להשלימד,.

 כי לומר, צריך יותר, זה לבאר ואמנם
 אלא אינו שבנוקבא, הכתר את שמגדל מי הלא
 האמצעי בקו כי דז״א, שבת״ת החסד אותו

 בב׳ אך לבד. החסדים רק מוח, שום שם אין
 אמא מתפשטת שם ושמאל, ימין דז״א, קוין

 כנודע. חר׳ב שבה, מוחין ב׳ עם ירכותיה, ב'
 נשלם כבר כי מוח, יש לא האמצעי, בקו אבל
 ושמאל, ימין בקו כי נמצא בחזה. דאמא יסוד

 אך דז״א. רגליה סיום עד גמורים. מוחין יש
 החזה, עד רק מוח, בחי' בו אין אמצעי, בקו

 וכפי מגולין. חסדים רק יש לא ולמטה, ומשם
 כי משם, המלכות יניקת כך בז״א, שיש מה

 אלא תינק לא האמצעי, קו! מן כשתינק
 משם. לינק אחר דבר יש לא כי מהחסדים,

 חכמד, ממוח יונקת אז הנצח, מקו כשתינק אבל
 הה״ח, מן הא׳ החסד מן וגם בו, המתפשט
בהוד. וכעד״ז שם המתפשט

 כי ג״כ, ודע יותר, הענין נבאר ועתה
 החסדים, הם המלכות, המגדיל לעולם

 המגדילין המים, סוד שהם שם) (המתפשטים
 בחסד והוכן סוד והוא הנטיעות, ואת האילן,

 האילן, בשרשי הולכין כשהמים והנה כסא.
 גוף להיות חוזרין המים אין אותו, ומגדילין

 אבל ההגדלה, גורמין המים כי עצמו, האילן
 מבואר וזה ההגדלה, גוף אינן עצמן, המים

 נעשה אינו אלו, בחסדים הענין וכן למבין.
 בכל לכן להגדיל. שגורם רק ההגדלה, גוף

 ההגדלה רק עצמו, החסד את הזכיר לא הא״ב,
הגדלה, גורם ז״א, שבת״ת החסד והנה לבדה.

 היה שלא דז״א, דנוקבא בכתר נקודות, בט׳
א״ט. וזה י׳, ונעשית א׳, נקודה רק בה

 ומוצאין רואין שאנו מה פי׳, בחכמה, ב״ח
 הם שבד״ בחכמה המלכות אל שיש מד. בפי׳,

 חהו י׳, ונעשו אחרות, ח׳ והגדילו נקודות, ב׳
 נקודד, בה יש שכבר ידעת, שכבר והענין, ב״ח.

 הרי כנ׳׳ל, עצמה ממלכות שלקחה ממה א׳,
 ממוח לוקחת אחרת נקודה ועוד א׳. נקודה
 ור.נד. כנודע. דז״א בנצח המתפשט חכמה,
 ז״א, דנצח פ״ק נגד שבנוקבא, חכמה כי נודע,

 שלד., בכתר משא״כ שבו. חכמד. ממוח ויונקת
 החסד, מן רק אמצעי, בקו מוח לוקחת שאינה

 רק בגדלות, נכנס אינו שהחסד בארנו, יכבד
 אע״פ בנצח, עתה כן כי הגדלה. גורם שהוא
 רק חושבין, אנו אין מהחכמה, א׳ חסד בו שיש
 המגדיל, הוא החסד כי שבו, חכמד. למוח

 תמיד, לבארו אצטרך שלא בידך, זה כלל ושמור
 במספר. ונכנס נחשב החסד אין שלעולם,

 מנקודת אחד נקודות, שתי בכאן שיש ונמצא
 מוח וא׳, עצמה. המלכות של עצמה, החכמה
 שבנצח, חסד כך ואחר דז״א. שבנצח החכמה

 לי׳. ונשלמו אחרות, נקודות ח׳ גדלות גרם
 רק ההגדלה, בכלל אינן הנ״ל, נקודות ב׳ כי
ב״ח. וזהו מחדש, הבאים ח׳

 יש שבמלכות בבינה כי פי׳, בבינה, ג״ז
 מן שלקחה (א) מחלקה, א' נקודות: ג׳ בה

 אחרת נקודה יש עוד כנ״ל. עצמה, המלכות
 עוד בנצח. כנ״ל ז״א, הוד שבתוך בינה, ממוח

 שבתוכה עצמד״ אמא הוד מן א׳, נקודה לוקחת
 החסד ואז נקודות. ג׳ הרי כנ״ל. המוח ניתן

 אחרים, ז׳ מגדיל הוא ז״א, בהוד שמתפשט
ג״ז. חהו

ג״ז, שהם נאמר דמלכות בחכמה גם וא״ת,
 נתון שבו אמא, מנצח המלכות לוקחת ג״כ כי

 שד.ם דאמא, נה״י אלו כי והתשובה, המוח.
 רק אינן במקומן, עצמו כל בז׳׳א, מתפשטין

 פירוש, ראש. בבחי׳ ולא נ״ה, הרגלים, בבחי׳
גיפ, מד.ם אחד כל נעשו דאמא, נה״י כי

ש מ ש ה
ב (א) נקודה לה יש כי הוא, והענין ההגדלר״ ע״י שבעה, מחדש לד, ובאים ממש, נ׳

מחלקי״ אחת
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 «כ״ז נ״ד» אלא אינן עיקרם שבל ואע״ם
« ו ג שתני* א״א ב  נעשץ עלאין ב״ם בי מ
 תתאיו, וב״ם a״n אמצעי* וב״ם תו״ב. בז״א״
ממש. נ״ה בז״א נעשין

מה* הארה עתה לוקחת כשנוקבא אמנם
* לה מועלת זו הארה אץ  המלכות אץ כי כלו

 אלו תתאיו ב״ם שיעור רק שלה, קומת שיעור
 ההארה נקרא מהם, הארה וכשלוקחת הנ״ל,
 הארה תועיל לא שלה לחו״ג וא״ב נ״ה, (ג״ב)

 נ״ה, שהם רגלים, לשימוש זו הארה כי זו,
 אין א״כ שלה, חו״ב לערך הארה צריכה והיא

כלום. לה מועילה זו הארה
 לקבל יכולה אינה שלה, בה״ג הענין וכן

 שוה אינה נ״ה, הארת כי דאמא, מנ״ה הארה
 עולה אינה עכ״ז שלוקחתו, ואע״ם שלה, לחו״ג
 נ״ה הארת אמנם כלל. נחשבת ואינה בשם,

 ותכנס בשם, תעלה זה דנוקבא, בנ״ה דאמא,
 זה טעם ואמנם בע״ת כמ״ש ודאי, בחשבץ

 בנ״ה ג״כ שיין דאמא, בנ״ה שאמרנו עצמו,
 הנוקבא כשלוקחת כי הוא. שודאי שאע״ם דז״א,
 שאין בודאי דז״* שבנ״ה מהמוחין הארה
 שהוא מלבוש, דרך אלא יוצא, ההוא האור
 מסד דרד ואח״כ אמא, נה״י לבושי מסך דרך
 ועוברין האורות כשיוצאין וא״כ דז״א, נה״י
 האורות ויוצאין מהם, לוקחין שהם בוודאי שם,
 ג״כ. הלבועוים באותן מלובשין המוחין, של
 שאותן כמו אמנם. בו. להאריך ואין פשוט וזה

 נכנסץ אינם אמא, של מנ״ה שלוקחת אורות
 כי במנין׳ נכנסין אינן דז״א נ״ה כן במנין,

* נחשבין הם במקומם  למוחץ, ולא לרגלי
 כי דנוקב* בנ״ה רק בחשבון. עולין אין לכן
 שאין באופן בנ״ה, נ״ה הארות שוין, הם שם

הלבושין. ולא המוחץ, רק ולחשוב למנות
המוח, רק מנית לא שבנצח כמו וא״*

 ג״ז, הם Tוא המוח׳ רק תמנה לא בהוד גם
 הוא. אמת כי הוא, התשובה דבינד- הוד ומנית

 גם ת״א, לנ״ה מספיק הוא שאמרנו שהטעם
 הסוף עד רק למנות ראוץ אינן כי בשניהן.

מספיק זה טעם אין באמת אמנם דנוקבא. דנ*ה

 והענץ, בהוד. ולא שלה, נצח ימין, לקו רק
 דינץ ואמא תמיד, בשמאל נאחזת הנוקבא כי

* מתערין  דינץ. שהם שמאל, בקו ובפרט מינ
שב* ראד במלכו* הוד הארת בבא ולכן  לח

* הם מציאותה כל כי  של בנין שהם גבורו
וזה אתפשטת. הוד עד הבינה וגם המלכו*

* היותה נראה  בולה שלה ההוד ולכן גבורו
במנין. נכנס שמאל, קו

ץ אינן החסדים כי הדברים, וכלל  נמנ
 דחו״* מוחץ בב׳ נמנץ והמוחץ, לעול*

ר דנ״ה ולבושין עי  לעולם, נמנץ אינן אנפין, ח
 שויו הם שם כי דנוקב* בנ״ה למטה, עד

 לנ״ה שוה הוא אמ* דנצח ולבושי בהארתן,
 דנוקבא. נצח עד ג״כ. נמנה ואינו אנפין, דזעיר

 הקו בכל כולם עם נמנץ אמ* דהוד ולבושי
של*

ה פרק

 היסד הוא בכאן כי ודע בדע* ד״ו
* מאותיות ח ח שונו* אותיות כי א היו הרא

 טסילו* והאחרונות עיקרית, הראשונות
מה הוא וט׳ עיקר, א׳ א״ט, כמו

 הוא כאן אך אותיו* בשאר pו שנתחדש.
 והראשונה עיקר, הוא אחרונה אות כי להיפך,

המחודש. הוא
* יש נקודות ו׳ כי פי׳: ד״ו כיצד. וד׳ ב

אומרי* שאנו שאע״פ והענץ, מחדש. באין
 וגם לעצמו זו עכ״ז א׳, חסד יש דז״א שבנצח
כח בו אין הנוקבא, לצורך אך לצורכו.
 דנוקבא. בחכמה שהוא ש) בפ״ק רק להאיר.

 אך דנוקבא. בבינה רק מאיד, אינו בהוד. וכן
 כ״כ. להמשיך כח בו אין הקו. המשך בשאר
 דנצח, שהחסדים בארנו, העבר שבדרועז ואע״פ
 הוא, שכן ודאי דמלכו* ימין קו בבל מאיר
 בפ״ק רק להגדיל, מספקת הארתו שאץ אלא

 מגדילים אינם ד^סדים כי נמצא. לחודי*
לבד. שלה בכח״ב רק בנוקב*

* גרם מי דנוקבא, הגדלה שאר וא״ת, ל

מקומות ומראה הגהות
(כת״י). תוקבא בהכסה שבו הזזכסה המוזז מן ויונקות נצח של נ״א ש)
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 ע״י נגדלין הם ולמטה, מהדעת כי התשובה,
 רק הגבורות, מתפשטין אין כי הגבורות,

 ומגדילות משמשות הם וכ״ב ולמטה. מהדעת
 הז״א. את החסדים כמו הנוקבא, את הגבורות

 את המגדילין ממש, מים הם הגבורות גם כי
 גשמים. גבורות נקרא לכן מ״נ, שהם רק האילן.

 ולמטה, הדעת שמן נמצא ממש, מים שהם הרי
הגבורות. ע״י הוא ההגדלה כל

 נגד נוקבא, דעת הנה כי כך: הוא והסדר
 שכלו שאחר העבר, בדרוש כנ״ל ז״א, יסוד

 הגבורות ירדו אז ההוד, עד להתפשט החסדים
 שלה, בדעת המלכות לוקחם ומשם היסוד, עד

ויסוד כתר״שלה, דז״א ת״ת כי נגדו. המכוון
ביחד, ה״ג לוקחת שם והנה שלה. דעת שלו

 יורדין כך, אחר מושרשים. שם ונשארין
 ואחר שבה. היד עד מחסד הה״ג, ומתפשטין

 מאירין המתפשטין. הגבורות אלו מהארת כך
 במלכות כ אח״ וכן ביחד. ה״ג כל שלה ביסוד
 בחסדים כמבואר ממש, הוא וכ״ז שלה.

שכולן הודעתיך שכבר בז״א, המתפשטין
 הוא בד,“י שלהם והארה בדעת, נריסמין

 ב׳ הארד, כך ואחר הוד. עד מחסד המתפשט
 ,Tביס מתקבצין הם המתפשטין, מאלו שנתוספו

בזה. להאריך צריך ואין
מחסד בה, המתפשטין ה״ג, אותן והנה

שלא כמו ולכן אותה, מגדילין הם הוד, עד
 אינן הגבורות גם במספר, החסדים נכנסו
 ההגדלה ואינם מגדילין, הם כי במספר, נכנסין
 אמנם להאריך. אין לכן בחסדים, כמ״ש עצמה,
 חלקה, של הנקודה עם הה״ג, מונין אנו בדעת,
 ד' וד,גדילו ר, הרי כנ״ל, מתחלה לה שהיה

ד״ו. הרי אחרים,
 כדי הטעם, ה״ג, נמנין בדעת למה וא״ת,

 כאן אך א', גבורה מספיק א', ספירה להגדיל
 גבורות, ד׳ אלא נמנה לא א״כ וא״ת. ה״ג. הם
 משארדל עם יתורץ זה .‘להגדיי צריך א׳ כי
 כן, גם ענין וזהו ברובה, הבית ברכת ת)

רבבה מכם ומאה מאה חמשה מכם ורדפו

 מרובים דומין אינם רז״ל, אמרו, וכן ירדפו.
 ובהתאסף בהתקבץ כי כר. המצוה העושין

 בחשבון. ולהעלות לד,גדיל מספיק יחד, ה״ג
ד״ו. הרי מבואר, וזה

 א', נקודה רק לד, אין פירוש: בחסד, י״ץ
 י״ץ. וזהו אחרים, ט׳ בה ונגדלין ומתחדשין

 שהוא בארנו הזה בקו שהוא בחכמה הרי וא״ת,
 התשובה נמנה. שבתוכו והמוח החכמר, כי ב״ח,
 החסדים, בענין לעיל שבארנו זה אל קרוב הוא
 המתפשטין המוחין אלו כי המוחין, ענין הוא וכן

 אלא מוחין אין כי מוחין, אינם דז״א, בנ״ד,
 הארה הם ולמטה משם אבל דז״א, בג״ר

 שיספיק הלואי וא״כ ממש. מוחין ואינן בעלמא,
 דז״א, נצח בכל המתפשט המוח, אותו כל

 שיהיה והלואי דנוקבא, חכמה מוח לעשות
 ימין קו בכל שיתפשט אך א׳, מוח כולו בכאן

 שמאלי, בקו בזה וכיוצא א״א. זה דנוקבא
 דנוקבא, בבינה רק ונחשב, נמנה המוח אין כי
לא. ולמטד, משם אך

 שכן שכיון עתה, נבאר לידן, ואתא וד,ואיל
 נוקבא, בחכמת ממש המוח נעשה איך הוא,

 מוח. אינו עצמו שהוא כיון שלה, בבינה או
 המגולין החסדים הארת ע״י כי הוא, והענין

 ויכולין הרבה, שם מאירין הם לפיכך שם, אשר
 ויכולה שם, המלובשת הארתן שם להתגלות

בנוקבא. כאן ממש מוח י־עשות
 דינין א) בזוהר, מ״ש על פירוש זה גם
 כי בסופא. ונייהין ברישא תקיפין דדכורא

 עד בכפליים, מלמעלה יותר מאירין בכאן
 כי אחרת, ועוד לנוקבא. מוחין לעשות שיכולין

 דאבא, (מנה״י מאירין האלו, החסדים הארת
 שאינן ואע״פ הנוקבא, בראש מוחין לעשות

 דאמא, נה״י תוך הנתונין דאבא, בנה״י אלא)
 דאמא, ונה״י דאבא נה״י מאירין ואז כנודע.

רב. אור מהם ויצא
 מתגלה ולמטה מחזה בכאן כי אחרת, ועוד

 בנ״ה לצדדין, מאיר והוא כנודע, דאבא יסוד
כח יש שאמרנו, האורות אלו כל וע״י דאמא,

מקומות ומראה הגהות
התשובית בלוח ס״ו חי־ק ע״ס ובתלמוד ר״ה, דרושי ק״ג כתובות ת)
רכ״ו. תשובה לעניניב ד,כוונות בשער ועיין קמ״א אות תצוה זהר א)
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 J1PT וכבר רגלינו בחי׳ אלא שאינן פי על
 ולא אמא. מנה״י אלא נעשית אינה הנוקבא כי

לחארין־. ואין אבא, מנה״י
 יספיקו אלו. ד.אורות שכל ד,לואי אך
 ארכה. לכל שיספיק ולא מוזזץ, ג׳ לה לעשות

 עוד מונץ אנו אץ ולמטה, מכאן כי נמצא
כנ״ל. מוחין

 הכל וי״ץ א״ם כי לבאר, ראוי והנר.
 א״ט. כי עשיריוונ חה אחדים, שזה רק אחד.

 עשיריות. יו״ד הם וי״ץ, אחדים. יו״ד הם
 השכל, היפך הענין הוא אץ לידע, וראוי

 העשיריות, יד.יד. בראשו שלמעלה היה שראוי
 ולמטר. מחסד בקצוות, ולמטד, גדול, יותר שד.וא
 למעלד. כי מבוארות וד.תשובה אחדים. יד.יד.

 החסדים והנד. חסדים, בחי׳ המגדיל היד, בראש,
 מאחוריו, יוצא שהארתן רק בז״א, הם עיקרם
 עיקרם הגבורות כאן, אבל אותר,. ומגדיל

 מאד. מאד מגדילין הם ולכן בדוקא, בנוקבא
 שעיקרם כיון החסדים, וגם העשירית. בבחי׳

 להאיר יצא החסד, הארת שכל הלואי בז׳׳א, הם
 רק בד. ואינה Hבבינד או דנוקבא, בחכמד.

 לג״ש, נחלק שבנצח שחסד כנודע א׳, שליש
 לחכמה ומאיר המצא הוא שלו, א׳ ושליש

 Tכשנער באופן מוח. אותו ועושה דנוקבא,
 הם הגבורות, האורות כי נמצא אלו, ערכים

 החסדים, של מאור בנוקבא. פעמים מי׳ יותר
(א) עשיריות. כאן הם לכן

 לד. יש כי מבואר, זה פי׳, בגבורד- כ״ף
 מהוד שלוקחת אחת ונקודד. מעצמה, א׳ נקודה
 שמאל, קו בכל כי כנ׳׳ל, בה שמאיר דאמא,

 קו שהוא לפי דאמא, הוד לבחי׳ מונין אנו
 ומתגדלין גבורות, ב׳ הם הרי גבורות, שמאל

כ״ף. הרי אורווה ח׳ בה ומתחדשין

ח פי׳״ בת״ת, ל״ע  מ״ש שתח^ צרץ• מ
 חד,. חשבינן וברית גון• בענץ העבר, בדרוש

 של ת״ת בחלק וד,גיע שנתחלקה הנקודה כי
 ירדת אך Hלעצמד היא שמשה לא המלכות,

 שיסוד לפי יסוד. נקודת עם ונתחברה ביסוד,
 לכד כנגדו. בז״א לסמור מה על לו אין

 וד,לואי הת״ת נקודת עם שם לד.תחבר הוצח־
 נקודה שום יש לא שבת״ת באופן, שיספיק.

 גבורוו^ ג׳ סוד הם ל״ע, של הל׳ אמנם כלל.
בת״ו^ שיש

 שיש הפרש רואץ אנו הלא כי דע, וד,ענין
 הגבורות כי והוא, קצוות משאר בת״ת

 לעבוד מוכרחים הם הוד, נצח לחלק המגיעץ
 הגבורות כי בשאר. משא״ב הת״ת דרך

 שלה הגבורות לקבל תוכל דנוקבת (דחר׳ג)
 חו״ג, בין בינתיים, שד.וא עצמו, הדעת מן

 ימין״ לקו אחד ביחד, גבורות שתי ויוצאין
 צריד החסד אץ ולכן שמאל. לקו ואחד

 הת״ת גם לחסד. צריך הגבורד. ולא לגבורה.
 אליו יורד כי לגבורה, ולא לחסד, לא א״צ
 לחסד א״צ הנצח, גם ממש, האמצעי קו דרך

 האור אין כי שעליו. לגבורה הוד, ולא שעליו.
 ומשם בת״ת אמצעי קו דרד רק להם, בא

 מוכרח שהוא מי יקז שלא באופן, להת מתחלק
 נ״ת גבורות שד.ם ב׳, אלו רק בתוכו. שיעברו
 מניחיו ושם בהכרח, הת״ת דרו לעמר שצריכין

 הם עצמן, ת״ת של הגבורה ועם שלהן. הארה
 אחרים״ ז׳ ונגדלין ל״ע, של ל׳ והם גבורות. ג׳

ל״ע. הרי
מנו ואץ־ המגדילץ. הם הרי וא״ת,  בכלל־ נ

ת חשבץ  בסוד כמ״ש מבואר, זו התשובד. ז
ת בד.יות כי הדעת ח בו  הם ביחד. הרבה ג
 באופן, שרשת שם ולהשאיר לתנדילו, יכולץ

 בעצמך הם שת אשר גבורות הג׳ אלו כי
ת ל״ע. וזה י׳. תעשית נגדלות בשלמזו כי וג

הגהה
 חלק אך הנוספים, צ׳ התינח י״ל, (א)
 הג״ר, מחלק גדול שאינו צ״ל ע״כ העיקרי,

 לאחרית נמגץ בג״ר למה קשת אכתי דא״כ
 אינו כדלעיל, ד״ל לעשיריות נמנים וכאן
רבים, אודות כאן שיש כית כר, מרובים דומד,

 ר3 עצמד, המלכות של חלק אותו ג״כ מגדידין
 לבד״ שדשם מונץ אנו ואעפ״ב אחרים, חלקים

 אתי שגיתי ואם שרשת אצל בסלין הם כי
בעדי. יכפר וד.׳ תלין.



ה׳ פרק הירח שער ל׳׳ה שער דז״א נוקכא היכל ד לrהקפב

 של עצמה הנקודות להם היה ספירות, בשאר
 ונגדלת נבנית שממנו הכל, שורש שהוא הלקה,

 שלה הנקודה הנה בת״ת, כאן אבל הספירות.
 שם של הגבורות אין אם לכן ביסוד, ירדה

הת״ת. לעשות אפשר יהיה לא בעצמן, נגדלות
ג״כ יתורץ שאמרנו, זה שעם ואפשר

 שהה״ג הוא, שהאמת שאע״פ ב) מש״ל,
אחר מדרגה יורדין הם בגוף, כשמתפשטין

 ואח״כ בחסד, תחלה יורדין כולן כי מדרגה,
 אחרות ד׳ ויורדין החסד. גבורת שם נשאר
 כדרך למטד, עד וכעד״ז בגבורה, למטה

שאר כי ד,נ״ל, עם מובן הטעם אך החסדים.
 העוברין אותם שרש שם שישאר א״צ ספירות

 צריך שלה, נקודה לו שאין הת״ת, אך בד,ם.
וזה בו. להשרישן r גבוח הג׳ אותן ליקח

 כי הראשון, הטעם מן אמיתי ג) יותר נלע״ד
הגבורות או החסדים כי בידינו, הוא כלל

הוד. עד חסד מן מדרגה, אחר מדרגה יורדין
של א׳ נקודה לה שיש פי', בנצח. מ״ס

של ונצח ז״א, של נצח עוד ולוקחת עצמה,
 וניכר נצח, בחי׳ הוא הכל בכאן כי אמא.
 ועוד כנ״ל. בחשבון נכנסין הם לכן שלו, האור

 דוגמת בה, שעוברת חוד של גבורה לוקחת
 שכבר הוא, בכאן הטעם אד כנ״ל. בת״ת מ״ש

ולא אחים דגופא, פלגי ב׳ הם שנ״ה ידעת
 מנחת בה, הוד גבורות כשעובר לכן יתפרדו,

 הר, ונגדלים נקודות, ד׳ הם הרי שרשה, בה
 הם נ״ה כי ידעת, שכבר וגם מיס. הוא הרי

 בהוד. ואיהי בנצח, איחו לכן ונקבה, זכר דמיון
 נוקבא, של היא דגבורות עטרא כי ידעת, וכבר

 לוקח עכ״ז דוכרא, של הוא דחסדים ועטרא
 כאן, וכן לבד. א׳ וגוקבא עטרין, תרין הזכר
בו. ההוד גבורת רישם גם נוטל נצח

 א״ב סוד ידעת כבר פי׳, בהוד, ק״ץ
 עשיריות, אחדים, :סוד שהם בכ״ר, דאי״׳ק
jiwn (בד׳ אחדים, הם ד״ו, ג״ז ב״ח וא״ט ד 

ע כ״ף ייצ ראשמים.  עשיריות הם מ׳׳ס, ל׳
הם ת״ם, ש״ן ר״ף ק״ץ נצח. עד מחסד והם

 פשוטה הך׳ כי נמצא ולמטה. מהוד והם מאות,
 הוא סתומה, ום׳ ת״ק. והוא ת׳, אות אחר בא״ב
 הוא פשוטה, וף׳ ת״ש. הוא פשוטה, ון׳ ת״ר.
 ט׳ בו יש הרי תת״ק. הוא פשוטה, וץ׳ ת״ת.

 וכשתרצה מאורב וט׳ עשירית, וט׳ אחדים,
 לאות תחזור אז מאות, י׳ שהם האלף, להשלים

 אל״ף, במלואו והוא אותיות, ראש שהוא א׳,
להאריך. ואין אלף, שהוא

מאות. סוד ולמטה מהוד כי לענין, ונחזור
 בראש, שהם לאחדים טעם בארנו וכבר

 צריכין אנו ועתה בגוף. שהם והעשיריות
 ונבאר ולמטה. מד,וד הם המ,אות למה לבאר,
 הטעם. יתבאר וממנו ענינו, מה ק״ץ ענין תחלה

 אלו, אותיות ב׳ של הסדר בכאן גם כי והענין,
 ד״ו, שהם שבדעת, אותיות ב׳ דוגמת הם

 ואות עיקרית. היא ו', שהוא ב׳ שאות שבארנו
 אות כי בכאן, וכן המחודשת. הראשונה, ד׳

 היא צ׳ ואות מחודש. הוא ק׳, שהוא הראשון
בע״ה. הטעם נבאר ואח״כ העיקריוב

 רק לה אין הרד כי הענין, ביאור אמנם
 לכן כנ״ל, ונצח ת״ת כמו ואינו א׳, גבורה

 המגדילין המים הוא כי בחשבון, נכנסת אינה
 הן: ואלו לבד, בה יש נקודות ג׳ אמנם כנ״ל,

 דאמא, והוד בד״ שיש עצמה הנקודה הוא א׳
 הספירות בכל והנה נקודות. ג' הרי דז״א, והוד

 קשות גבורות בחינת נצטרפו לא העליונות,
 הם נ״ד, כי נודע כי והענין, בכאן. כמו כ״כ,
 עכ״ז אמנם קשים. דינין הם ולכן מגופה, לבר

 סוד הוא כי מאד, מאד קשה דין הוא ההוד
 גבורה הוא שמאלי קו והלא בסופו. שמאל קו

 בזוד,ר הנקרא התחתון, בסופו כ״ש עצמה,
 של התחתונים קצוות ג׳ והם דדהבא, התוכא

 דהוד קצה הוא אחד כי השמאלים, קוין הג׳
 הוא וא׳ אנפין זעיר דהוד קצה ואחד אמא,
 שכל ביחד, הודות ג׳ הרי נוקבא. דהוד קצה

 ומכ״ש קץ, לאין קשה דין הוא לבד א׳
 קשים דינין שהם שלשתן, יחד בהצטרפותן

זה מכים יחד, בהתחברם ולכן תכלית, לאין

מהימות ומראה הגהות
ז׳. סרק הנוקכא תקון שער עיין ג) ידוש א שנ׳ דף ההקדמות שער בספר עיין ב)

(כת״י). שא״ט עד״ז ג״נ וכאן מוסיף נ״א ד) דאסב״ח. א״ב ג׳



ג0ק I ח׳ פרק חידת *ער ל״ח *ער רז״א נועכא חיכל ד היעל

 ונכללים קץ, אין עד ונרחבים ונגדלים בזד»
 כ״א ט׳, בע*מ שמג׳ עד בזה) (חד, בזד» זד,

 שד,יו עד שגבת אלא בזד» די ולא מג׳. כלול
 ד,טעם חד,ו עשיריוו^ בסוד ולא מאות, בסוד

מאות. סוד הוא שבכאן
 כסדר הם מנצפ״ד, ה״ג כי ידעת, וכבר

 עד מחסד מתחלקות וד.ם ץ, ף ן ם ד אותיות
 ץ חוא להוד, המגעת שהגבורה ונמצא הוד.

 ז חם כי באופן קץ. מן ץ אות והוא פשוטד»
 אותן, המגדילין המים יT על גדלו ולא בעצמן,

ק״ץ. «נין הרי ק, והוא א׳, חלק רק
בספי׳ בכאן נאחזץ החצונים כל והגר,

^, עליו מוכיח ושמו הנ״ל, לטעם הוד,  סוד ק
 החצונים, שהם כנודע לפני, בא בשר כל קץ

 רק קב,rל יכול היה לא סמא״ל, גם ולכן
הוד. שהוא ד.) השמאלית ירכו בכף

 בו בהתאחז כי נפלא, מוד תבין ובזה
 והודי סוד והוא דוד,. ונעשד, נהפד החצתים,

 שה׳ ביארנו, כבר כי למשחית. עלי נהפד
 אלו, Tמנצפ ה״ג מסוד הם, טמאים דמים
תוו אמנם  שהוא לבסוף, אלא אינו, הזוהמא הי

 ההיצונים שם ובהאחז הד,׳. שהוא הד.וד, גבורות
 גדה שד,יא דוה, ונעשית נדה, דם ונעשד, נהפד

חנני חהו בתודד״ האמורד,  היום כל שוממד, נ
דדה.

 כי רז״ל, במאמר נפלא, סוד הבין ובזר,
 דדד- היום חד.ו שנים, אלף הם הגלות ימי

ד שנים אלף כי כמ״ש בי  ו) וד,ענין וגר. מי
 עד מחסד והם עלמא הד שנין אלפי שית כי

 העולה שבת שהוא Jמלכוו הוא חז׳ ואלף יסוד,
 בד,מ״ק, חורבן ור,נד, לה׳. שבת שנאמר ה׳, עד

 בו כי הוד, שהוא החמישי, לאלף ספוד היה
ת להיותו החיצונים, נאחזין ת בו  חהו קשות, ג

תנני הכתוב, שאמר כמו  חיום כל שוממה נ
 אלף שהוא לדדד- נחפר מהוד כי דדד»

אלו, שנים רק נמשד הגלות אח Pל החמישי,

 יותר בישראל, עמג|ץ ישלטו ולא בזוד,ר, כסדש
לבד. בהוד רק !1אח^ לר,ם אין כי שנין, מאלף

תי וכבר א ת כי אלף, «ם Tא לאיל׳ ב  ק
 הרי ק׳, ועם חוד׳ק, הוא 7 כי אלף, גימטריא

 דחול. יומין אלף בזוהר הנקרא הם ואלו אלף.
ם ד להאריך. ואין חול, שד.וא שלמה לך האלף ו

 חם וההוד, הדעת כי ג״כ, תבין ובזה
 דא״ט ביתא באלפא כנ״ל באותיותן, משוגמ

 ואות Hהםםילד היא ראשונד, אות כי ב״ח,
 שלהיות הדבר, וטעם העיקרית היא השניה

ת משאר יותר הגבורה, כחות אלו ח  ספי
ת שבנוקבא,  על ‘יתירות שלהם, הגבורות ל

 הם שהד בארנו, בדעת הלא כי המחודשות
ת וד,ם העיקריות, חם והר מחודשות ת בו  ג

 העיקריות ד& תת״ק, שהם הץ׳ בהוד, כאן וכן
לפי המהודשות הם המועט שהם והק׳,

 קץ, אין עד מתרבין הם מתחברים, עכשחדינין
 הדיגין כחות ולחבר לעורר שלא צריך, ולכן

נחים הם שד,מים לפי ן,Tלחפר אלא ביחד,
 ושלהבת אש הם הגבורת אבל ומידצבים.

פשוט. חד, קץ, אין עד רנצתות
 גבורות הם איך נתבאר, כבר ההוד אמנם

בכל שאץ הוא פשוט הדעת וגם רבות.
שלה. בדעת כמו יחד, מקובצות ה״ג הנוקבת

 ואדרבא שת בהם כלל מתוק שאין ובפרט
 אמנם מגולות שד,ם ממותקות יותר הם למטר,
 שחם ובפרט מבוסמים, דינין הם הדעת עכ״ז

 הם ההוד אך והמוחין. הדעת בסוד למעלה
ת הקליפות אל קתבים קשים, דינץ ל  הדעת ו
א כג״ל. מאות בסוד הוא וההוד אחדית בסוד ̂ד

יחדיו, צדקו אמת ה׳ משפטי הכתוב ח״ם
 משונץ הם וההוד, הדעת של האותיות הנה כי

^. ד׳ו, וד,ם: ספירות, משאר  תצרפת ואם ק
 בדעת אותיות הד׳ אלו כי צדק״ו. אותיות הם

 משאר יותר (משונים) ור& יחדיו, צדקו וד,וד,
ת ת פי תו, וכבר ס א להיותן הוא, הטעם כי ב

מקומות nunai חנחית
וידא ובפרשת וישלח פרשת .y% רף חפסוקיס נצח ק^יח אות א׳ בראשית בזחי עיין ח)

א׳. סיפן א׳ ובשמואל חוד סזוב דנרט ובאות דיצקב, שמאלא •דכא
 ל״א. ר״ח 4תם״ אות וירא פרשת זמר עיין ו) נחודין ג׳ מאפר בםלם עיי״ש וכר, שמאלא שוקא

ת טקידי מיטב באר הנ״ל כל המבאר ט׳. זרח עבודה בשער ת



קפד
 ה׳ פרק הירח שער ל״ה שער דז״א נוקכא היפל ו׳ היכל

א׳ פרק הירח מעוט שער ל״ו שער

 שאלו שלהיות אמת, ה׳ משפטי וז׳׳ם גבורות,
 ממש, גבורות והם והוד, דעת שהם השנים,

 הגבורות, שהם ה׳, משפטי ונקרא מהשאר, יותר
 וגם כזה׳ זה שוין והם יחדיו, צדקו לכן

בזה. ודי ממש, צדקו הם אותיותן

 שירדה בארנו כבר פי׳, ביסוד, ר״ף
 שלו, הנקודה עם ונתחברה ת״ת, של הנקודה

 ח׳ ומתחדשין ר׳. הם והרי נקודות, ב' והם
 כל שקיבוץ לפי כי ונלע״ד, ף׳. הרי אחרים,

 מאות. בסוד הם לכן כנודע, ביסוד הם הה״ג
 כנגד ביסוד, ר״ף אותיות לכן כי נלע״ד, גם

 ר״̂ן וחשבונם בו, שמתקבצים מנצפ״ך ר,״ג
ר״ף. גימטריא שמנצפ״ך כנודע

 בדרוש כמ״ש תבין זה במלכות, ש״ן
סמך שום לה אין שבנוקבא שהמלכות העבר,
רק ואינה לה, אין ממש נקודה ואפילו בז״א,
 בארנו ששם החותם, סוד והוא בעלמא. הארה
 דאלפי״ן, דיודי״ן, :אהי״ה שמות ג׳ שהם

 דאמא. נה״י מן שם, אליה הנמשכין דההי״ן,
 וחותם הארד, רק ואינם חותם. גימטריא שהם

 בה ונתוסף ש׳, שהם שמות הג׳ ואלו בעלמא,
ש״ן. הרי אחרות. מדות ז' שהם ן,

 מב׳ חוץ ב״ח, דא״ט בי״ת אל״ף כל הרי
ממורי פי' שמעתי שלא ת״ם, אחרות אותיות
 למטה שהם ת״ם) הם (כי אומר והיה זלה״ה,

כל ואמנם אותם. ביאר ולא המלכות, בסוד
 ועוד ז) זוגווע הם שבארנו, אותיות אלו

 ;הנ״ך והם זוג, להם שאין אותיות, ג׳ נשארו
 סוד וד,ם מאוו^ ד׳ עשיריות, נ׳ אחדים, ד'

 יפה, עולה זווגן אין כהן, בת הנושא לכן כהן,
 אלו וכל יותר, שמעתי ולא זווג. להם אין כ־

קטנה. בהיותד, נעשו התיקונים

השלישי השער

פרקים לד׳ ויתחלק הירח מיעוט שער

א פרק

 לה דאמר ניהו, מאי הירח מיעוט ח)
 מלכיות דכולהו היינו עצמך, את ומעטי לכי

 ונחתו הפילו כולהו הט״ס בכל דד,וי דידה,
 ספיראן, בכל הכי דליתא מה בהדה. לתתא

 ט) בספיראן חולקייהו להו אית דכולהו
 מכולהו, כלול כתר דהא מנייהו, (בר) דלעילא

 אתנטלית מלכות אבל י) כולם. וכן חכמה, וכן
 דהוי מה דכל בלבד. ט׳ הוי וכולהו מכולהו,

 בהדה. לתתא נחית בד,דייהו, לעילא פינה
 כלהו הוי מינה דבר דכולד,ו, שלימא ואיד,י
 הד ומשו״ה לתתא, נחית דילד, דכולא ט״ס,
 ובעית כלום, מדילה לד, דלית חוזר, אור

 מגרמא לה דלית ודדינו לעילא, ולסלקא להדרא
 לתתא, כולא אלא בה, דלית קאמר ולא כלום.

 דלהדרו לעילא, לה לסלקה בעינן ומשו״ה
 בד,דייד,ו. ואיד,ו דידד״ מלכיות כולהו לאתרייהו

 על עלית ואת חיל עשו בנות רבות וז״ם
כ) כולנד,.

 באבי״ע גרם ומד, אדד,״ר, חטא ענין
 זו״ן. פרצוף והמעטת הגדלות בענין הקדוש,
בחי׳. בכל אב״א, או פב״פ, היותם ובענין

 העולמות כל בענין שגרם מה ואמנם
 בדרוש נתבאר כבר וירידתן, ועלייתן ומדרגותן,

 וקליפות. באבי״ע שגרם מה עתה ונבאר אחר.
 הגלות וענין הירח, מיעוט ג״כ יתבאר ובזה
 א', בית חרבן ענין וגם הזה. והנמד,ר המר
 בעת שהיו הבחי׳ כל וגם מצרים. וגלות ושני.

הבריאה.
 בעת כי דע זו״ן, עיבור ענין מ״ק, ל)
בבחי׳ ז׳׳א היה אז עלאה, באמא זו״ן עיבור

מקומות ומראה הגהות

 מאמרי שער ספר ועיין מ׳ט. דף פסחים ז)
ט״ו דף חז׳׳ל

ס׳׳ה. רחל דרושי ההקדמות שער עיין ח)
(כת׳׳י). דלעילא ל׳׳ג נ״א ט)

(כת״י). בתרא די וכל נ׳׳א י)
(ה׳׳ו). זיל ד״אר׳׳י מכת״י נמצא זה ע״כ כ)
 נתבאר ב׳ סרק לסוף כפעם עד מכאן ל)
בתחלתו. דו5 חלק ע״ם בתלמוד
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 סי׳״ כלולד! א׳״ נקודה בבחי׳ ונקבה לבד. ז״ק
 ע״י ואז בלבד. שבה מלכות בזזי׳ שהוא

̂ייבור  עד ז״א. בחי׳ נתגדל ומוחץ, ויניקה הז
 המלכות ולTג ואמנם כנודע. לי״ם שנשלם

 אמא כי עצמו, ז״א אמצעית ע״י אלא אינה,
 עוד כה בו נתנה אותו, גדלה כאשר עלאה
ל חל בחי׳ יצאה ואח״כ להמלכות. ^ו  זה גי

 ננדלת ואז ת״ת. באמצעות לחח, •המלכות של
 שהוא שבד» ולTהג תכלית עד כן, גם המלכות

 וא״כ שבד- שלימות לי״ם היא גם שתשלם עד
 נתגדל לא שעדיין זמן שכל הוא, מוכרח

 שחסרים עליונים, הט״ם שאותן המלכות,
 כנודע שבו, בט״ס בז״א כלולין יהיו מגוקבא,

 לי׳. משלימתו ונוקבא היסוד, עד רק בו שאין
 ונקרא שלה, וי׳ שלו, ס׳ ספירוו^ י״ט הם ואז

 ונשלם אליו, עשירית שהיא כיון עשיריות
י״ס. בה יש היא וגם עמה. בי״ס הוא

 העליתות ט״ס בה התגלות טרם ואמנם
 כי נמצא. שלו. בט״ס נכללץ כולן היו שלה,
 בה יש ח״א, הט״ס מן וספירה ספירה בכל
 רק אינה היא אד נוקבא• של א׳ ספירה בחי׳
 ספירות שהוא בלבד, שבה העשירית חלק

שבה. המלכות
ל והנה ^  רק א׳, בפעם אינה המלכוו^ ג

 מעט מעט ונתגדלת נתקנו^ הרבה, בזמנים
 שיש אע״פ כללותן, באורד עתד. ונבאר כנ״ל.

 בה, אשר המיעוט תכלית הנה הרבד- פרטים
 נקודה שהיא מי׳, כלולה א׳ מנקודה פחות אינה

 ולTג ותכלית כנ״ל. שבה האחרונה מלכות
 עם ותהיה שלה, הי״ס כל בה שיהיה הוא שלד-

 מלכים ב׳ וישתמשו לגמרי, שוה פב״פ ז״א
כנודע. הירח שקטרגה מה שהוא א׳, בכתר

 אמא, של מת״ת כי נודע, כי הוא, והענין
 עד תעלה היא גם וכאשר לז״א, כתר נעשה

 יהיה כמוהו, אמא של בת״ת כתרה דהיה ש̂ב
 יהיו ,ןTשנ כי א׳, שניהן ויהש שדן, כתריהן

 לא ואז א׳, ספירה שהוא דאמא, ת״ת בהי׳
 אלא ז״א, ע״י הארתד. לקבל היא תצמיד

אחד כל מאמא, הארתן מקבלץ שניהן יהיו

 שויז זו״ן דהיו לזד- זה יצטרכו ולא עצמו, ע״י
 או״א באדדא, כנזכר או״א. כדמית במציאותן,

 הגידול תכלית חהו שריין. וכחדא נפקמ, כחדא
התיקון. בתכלית העולמות כל ואז שלד-

 ובץ רבוו^ בחי׳ יש לזה, זה בין ואמנם
 למעלה; ממטה סדרן וזה בהי׳״ ד׳ הס כולם

ט תכלית א׳  נקודה היא שתהיה הנ״ל, הסחו
 אין ואז שבד- המלכות בחי׳ והיא מי׳, כלולה

 שלו. מהיסוד למטה עומדת היא ואז פרצוף, לה
 ששחור אלא בי״ס, גמור פרצוף היותה ב׳,

 אבל ולמטה, מחזה ז״א. באחור הוא קומתה
 של ראשונות בה׳ שיש שלה האורות עדיין
 לכן שבו, בד״ת האירו לא ח״ג, בח״ב ז״א,

שט לא  עם זה pm בה, האירו ולא בד- נמ
 ה״ר P שלה אורות מקבלת בהיותה ג׳, הנ״ל.

 כל שעדיין אלא ו,mכמ נגדלת ואז ז״א, של
 בבחי׳ בחי׳ ג׳ הם וד.רי אב״א. אודות בחי׳ זה

 ג״כ, הוא באחור, בחי׳ ד׳ שאין והטעם אחור.
 ג׳ ולזה בפני^ כ״א ניכר. הכתר שאץ ספני
באחור. בחי׳

אלו: om פב״פ, בבחי׳ בחינות ד׳ יש עוד
 אלא פב״פ. שלם פרצוף היא שתהיה א׳

 ועדיין דז״א, ולמטה מחזה הוא קומתה ששיעור
 ז״א, של בה״ר שיש פנים דבחי׳ שלה אורות

שט לא  ראשוגה, בחי׳ וד.גה בה. להאיר נמ
 מי׳, כלולה א׳ נקודה בחי׳ ג״כ ,שתהיו* שהוא
 ביאורו, מקום כאן אין פב״ס^ היסוד. כנגד

 בברכת השחר תפלת בפי׳ ם) במ״א, תתבאר
אבות.

^ הוא הב׳. ה  בה האירו ז״א, של ה
 ואז ולמסד- מהחזד. היא עדיין אבל פלמעלד-

 שלו. בהוד עולה יאm שלו, בנצח יורד הוא
 ומזדדג קומתו, כופף ואm בוכ״ו. שם בבחי׳

עמה. שם
 קומתו, שחור כמוהו, גדולה שתהיה הג׳,

 בהיותה שם, ה״ר של האורות ותקבל 4פב״ו
 אינה היא עדיין ואמנם עמה^ למעלה היא

» כקבלת ^ רו  והכתר ז״א, באמצעית אלא או
גדול יותר הוא כי מכתרה. גדול יהיה שלו

מקומות ומראה הגהות
ג׳. פרק אי,לן מ)
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 שבה, שהמלכות נמצא מכתרה. למעלה וגבוה
 למסה היא כי בזכר, כנגדה זוג בן לה אין
 שהמלכות לו, צריכה היא לכן שלו, היסוד מן

 צריכה ואז קומתו, שיעור מכל למטה היא שבד.
 בן לה אין שלה המלכות ואז ע״י, לקבל היא
 ונכללין עצמה, שבד, היסוד עד ונתעלה זוג,
ואז אצלינו, כנודע הכללות, בסוד שם יחד

 כי ונמצא ז״א. של היסוד מן לקבל תוכל
 עליונות שבה ט״ס פרצוף בה יש זו, בבחי׳
שבה, ביסוד נכללת שבה, העשירית כי לבד,
מכתרה. גבוה שלו הכתר ג״כ ואז

 א׳ בכתר משמשת היא גם שתהיה הד׳,
שלא עצמה, מאמא אורותיה ומקבלת כמותו,

 י״ס. בכל שלימה ותהיה או״א. דמיון ז״א, ע״י
שלה. הגידול תכלית וזהו

ב פרק

 היו איך אלו, בחי׳ ג׳ נבאר ועתה נ)
 בזמן הנה עתה. עד העולם, בריאת מתחלת
 א׳ נקודה בבחי׳ עדיין היא היתד, העיבור,

 דז״א. היסוד מאחורי למטה והיתד, מי׳, כלולד,
 זו״ן, ונולדו אצילות, של העולם נברא וכאשר

 ימי של ד׳ יום עד להתגדל, היא התחילה
 שיש הנ״ל, בחי׳ ג׳ כל נגדלה ואז בראשית,

 בחי׳ שתהיה עד והוא באחור, אחור בבחי׳
 החזה. באחורי (א) באחור, בי״ם גמור פרצוף

וגם ולמטה. משם קומתה, שיעור היד, ושם
 היו דז״א, ראשונות ספירות ה׳ של האורות
אב״א. למטד, מלמעלה בה מאירין

 מן נתמעטה אז קטרגה, הירח וכאשר
 בבחינת כבתחלה להיות וחזרה הנ״ל, שיעור

שהי׳ והוא לד,יות, שאפשר גדול יותר המיעוט

 בשרשיהן, ונסתלקו ונתעלו חזרו שלה, ספירות
 נשאר ולא כנ״ל, יצאו משם כי ז״א, של בט׳׳ס

 מי', כלולה א׳ נקודה שהיא שבד״ המלכות רק
ז״א. של היסוד אחורי תחת

 שנסתלקו עצמך, את ומעטי לכי ענין וזהו
 נשארת והיא בז״א, ועלו העליונים שלה ט״ס

 ועניו היסוד. אחורי תחת וירדה מעוטה, נקודה
ד׳. ביום היה הירח, מיעוט

 הג׳ בבחי׳ להתגדל חזרה ו׳׳ ביום אח״כ
 באחור, אחור בבחי׳ שלם פרצוף היותה הנ״ל,

 ‘שי אורות, ה׳ בה יש ואז דז״א. החזה נגד
 ימים ה׳ בחי׳ שהם דז״א, ראשונות ה״ס

 ר, ביום האירו כולם בראשית, דימי ראשונים
 ונגלית המלכות, ניבנית ואז שבו. הת״ת שהוא

 ו׳, ביום ואז מרחוק. בה מאירין וד.״ר שם,
 אדר,״ר ונברא אב׳׳א, ס) בבחי׳ זו׳׳ן נזדווגו
 הראשון, אדם חטא לא ואלו לבת. זו בבחי׳

 ידי ועל הראשון, שבת באותו מ״נ מעורר היד,
 יותר בבחי׳ בפנים, פנים זו״נ מזדווגין היו זה

 אחד, בכתר שניהן שישתמשו שבכולם, עליונה
 מזה, גדולה הגדלה אין אשר בפנים, ופנים
ידו. על שלא עלאה, מאמא מקבלת היא ותהיה

ו׳, יום הראשון אדם חטא כאשר והנה
 שם ונשארד, באחוריו, היסוד תחת למטה הזרה
 הט״ס אותן ואז מי׳. כלול לב־ נקודה בבחי׳

 ולהסתלק לעלות, חזרו לא שבה, עליונים
 מיעוט בעת כמו עצמו, אנפין בזעיר ולד,תעלם

 חטא, מפני שהיה כיון אמנם, ד׳. ביום הירח
 כמ״ש בקליפות למטה ירדו הט״ס אלו כל לכן

 האחרון המיעוט בתכלית היא ע) והרי בע׳׳ה.
 זווג ע״י והבל קין ילדה היא ואז שבכולם,

 וחטא והבל קין בדרוש אצלנו כנזכר זו״ן,
זו. בשעה למעלה היו איך ע״ש׳ אדה׳׳ר

ש מ ש ה
 חוץ אב״א, כמוד.ו נגדלת ואז דז״א, ראשונות שתירץ) מה ע׳׳ב דקכ״ג תו׳׳ח (עיין (א)

 שם. עד עלתד, שלא מכתרו שהבחי׳ לעיל׳ נתבאר וד,לא צ״ע, נ״ב
מה׳ אורותיה מקבלת היותה היא השלישית,

ת ומראה הגד,ות מו מקו
 וס״ד סין ושער פיח עקודים שער עיין ם) נתבאר התלבשות ענק והנה ד״ה ער מבאן נ)
י ט״י מאות ט״ו הלק בתע״ם ש״ע דף ההקדמות שער עי׳ ע) פ״ח. פו״ה ישער פ*א נ׳י• אי" ז
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 חזרה ראשון. שגת יום כשגא ואח״ג
א עב  ובגסרת הג״ל, בחי׳ הר בכל להתתקן מו

ר בכל פב״ס^ עמו שחזרה והוא. הו׳, בחי׳ ^  ש
 גדול שהיה לבד, הכתר בחינת זולת קומתו,

 מכולם, עליונה יותר בחי׳ שהיא אחר מכתרה.
 לקבל צריכה עדיין היתה ולכן ממנה, וגבוה
ת, על מאמא  בכתר משתמשין היו לא ואז י
כנ״ל. מכולם עליתה היותר הבחי׳ שהוא אחד,

לבחי׳ חזרר, חזול, ראשון ביום ואח״ב
 החזה באחורי םי״ם, שלם פרצוף והיתה הב׳,

 ה׳ בה מאירין היו לא ג״כ ועדיין דז״א,
 מבדיאת נמשל, זה ענין והנה דז״א. ראשונות

 בכל כי ממצרין^ ישראל שיצאו עד אדה״ר,
בשוה, שוה פב״ם עמו חוזרת שבו^ יום

חוזרת היתד, החול, ובימי הנ״ל. ר בבחינת
 הנ״ל, ב׳ בבחינת שלם, פרצוף באחור, אחור
 עד נמשך וזד. בה. מאירין היו לא דז״א וד,״ר
פסח. בליל ממצרים, ישראל צאת

 יש כד, היתה זאת שבחינד. אע״פ אמנם
p בהמשו שינוי קצת בו i .כמ״ש והוא הנ״ל 

 לרקיע השכינד, את מילק שאדה״ר רז״ל,
 למעלה שד,עלוה עד כו׳, אנוש ודור ראשון,

 ויעקב ויצחק אברהם שבא עד רקיעים. מר
 מז׳ למטה והורידוה ומשה. ועמרם קד.ת לוי

כבתחלד^ רקיעים
 בשבת כי נתבאר, כבר כי הוא, וד״ענין

 מכתרד^ גדול כתרו ועדיין פב״פ, חזרו ראשון
 למטה שבד״ המלכות כי נמצא, ממנה. וגבור,

 כנגד יניקד, מקום לה ואין ז״א, בחינת מכל
 המלכותביסוד שתתעלד, צריו וע״כ כנ״ל, הזכר
 המלכות אל גם יניקה. מקום יהיה ואז שבה,
 התחתונים רקיעים ששבעה נמצא, וא״כ שבה,
 ראשון, רקיע אדה״ר, בימי עלתה כבר שבד״

 שבד״ המלכות בחי׳ שהיא למעלד״ מלמטה
שבה. יסוד אל ועלתד.

 מט״ם רק פרצוף, עתה לה שאין ונמצזב
 השבחוו^ בכל היה תד. מ^בד. שבה עליונות

אב״א עמו חחרת היתה כאשר בחול וגם

 מגו׳ט פרצוף רק לח היה לא ולמטר״ מהחזד.
 ד׳ קומה כשיעור נכללין שבד״ עליונים

 רקיע שהוא שבד״ המלכות כי שבו, תחתונות
ביסוד. ועלתה משם, נסתלקה זר,

 שהעלוה עד דורות, הז׳ כל עשו pו
 נכללץ ואז שבד״ תחתונים יםrרק מז׳ למעלה

 שבח ג״ר ואותן שבר״ rבג שלד״ הד׳ת כל
 דר׳א, דנה״י עילאין ג״ם נגד עומדין היו

 נכללץ שבה הז״ת וכל אב״א, בדם, תאחזות
 מגולמ דז״א, נד,״י שארית כל תשארו שם.

 שיעור p למסדי ומשתלשלין לבוש, בלתי
ז״א. ע״י מתנהג עולם היתד. ואז הנוקבא, קומת

ם על המטיר וה׳ מדו^ באנשי וד׳ש  ^ו
 מן ההנהגה עיקר כי השמי^ מן ה׳ מאת

 נוקבא, גם כי לדייות אמנננ ז״א. שהוא השמים,
 לכן דז׳׳א, דנדי״י עליונים בג״פ כלולר. היתד.

 וגר. המסיר ודי׳ כמ״ש עמו, בכללות נזכרת
וב״ד. הוא

 דדכורא פ) דינץ בזוהר מ״ש ענץ וזהו
 דיני כל כי בסיפא, ונייחין ברישא, תקיפין

 מתפשטין הם וכאשר שלו. בנה״י הם הד׳א,
 שם נייחין אז מוחין, בד. ונעשין בנוקבא,
 כאשר אמנם מוחין. בחי׳ להיות שחזרו בסופם,

 בג״ר שבד״ ז״ת שנכללין הנ״ל, בבחי׳ הוא
 תקיסין דינין הם אז שלו, נדי״י בריש שבד״

 שהם ואש, גפרית המטיר וה׳ וע*כ בסופם.
 אינו הז״א שאז לפי השמי» מן תקיפין. דינין

 הוז^ רחמים, נקרא הוא ואם דין. אלא רחמים,
א. ברישא מוחין נעשין שלו, נה״י כאשר קב תו

 הנזכר מנרתקד״ חמד. הוצאת ענין נמי ההו
 כנזכר אדנ״י, הד״ה שוס ובתיקוני* בדרז׳׳ל
 ז״א. הוא חמה כי וד.ענץ, דנ״ח. כ״א בתיקון
די שמלבשת נוקכא. הוא תרתקו,  שהם שבו, נו

תק* בתוך חם* הנקרא תקיפין, דינת  נר
 ובצאת כוחם. תחלש דנוקבא, רישא) (שהיא

 כולו, העולם שורפת כנ״ל, רתקהp חמה
זה דבר אין כי נת״ל, וכבר הקשי* בדינים

מקומות ומדמה הגהות
קנ״ג-. ח• norm רשב׳י סאסדי בשער ועיין קס׳א אות תצוח פרשת )0

א׳. הדוש ר*ח



ב׳ פר? הירח פעוט שער ל״ו שער רז״א נו?בא היכל ו׳ היכלקפח

 עיד פב״פ היה בשבתות אבל החול, בימי אלא
הנ״ל.

 הTוהור אברהם, שבא עד נמשך, וזה
 שנתפשט בה, אשר החסד בחינת והוא א׳, רקיע

 עשו וכן חסד. איש אברהם כי כנודע למטה,
 המלכות גם נתפשטד, ואז משה. עד השאר,
 למטה אב״א בבחינת שבה ם״ס ונתפשטו שבה,

 מאירין שבו ה״ר האור אין ועדיין צ) מהחזה,
 הדבר ק) וטעם כנ״ל. החול בימי וכ״ז בה,

 שהיו הדורות, שבאותן הנשמות שכל לפי היד״
 הפלגה, בדור מעורבים היו ישראל, מבחי׳
 מעורב הטוב והיה מצרים, ובדור סדום, ובדור

 יכלו לא וע״כ בע״ה, בפ״ע בדרוש וכמ״ש ברע
 למטה הה״ר אור להמשיך ההם, הצדיקים
 מצרים גלות בענין בע״ה, וכמ״ש בה, שיאירו

(א).
 מצריות גלות של שנה מאות ד׳ טעם וזהו

דז״א, הד,״ר הסתלקות בחינת ההוא גלות היה

 המלכות. קומת (א) שם אשר שבו, תחתונים מד׳
 נמשך הנ״ל, אור מהם שחסר אלו ד׳ וכנגד
שנה. ת׳ הגלות

 בעשרה מצרים, גאולת תור בהגיע אח״כ
 היתד, אז כי להורות הפסח, לקחו לחודש,
 לקחו ולכן (ב) בי״ס, אב״א בסוד שלם פרצוף

 והאירו ימים, ה׳ עד המתינו ואח״כ מבעשור.
 בט״ו פסח, ליל היה ואז שבו, ה״ר עוד בד,

לחודש.
 בט״ו על דקי״ב, אמור בזוהר מ״ש וז״ם

 ה׳ באשלמותא, סיהרא קיימא כדין כי לחודש,
 י״ם, בחי׳ הוא אחור, בסוד בהיותה פי׳, י׳. על

 דז״א, תחתונות ד״ס רק אינה, קומתה ושיעור
 נגדלת היא וכאשר עליהן. גבוהין דז״א וד,״ר
 עתד״ שהיא ונמצא מקומם. לוקחת למעלה, עמו
 בט״ו שהוא פסח, בליל וזהו י׳, על ה׳ בחי׳

 הנ״ל. ו׳ בבחי׳ עמו פב״פ חזרה אז כי לחודש,
(כי הלל, ההוא בלילה אומרים אנו ולכן

ה ה ג ה
 הה״ר, חזרו ממצרים בעלייתם כי מצרים, מארץ ישראל בגי עלו וחמושים ייס נל׳״ח (א)

וק׳׳ל. נ׳ שהוא מי׳ כלול כ״א

ש מ ש ה
צ״ע, נ״ב ע״א) קכ״ג דף תו״ח (עיין (א)

 היה מצרים, בגלות כי כתב, הכוונות בם׳ כי
 ודאי ובוק׳ בתלת, כלילן תלת בבחי׳ הז״א

 היסוד. תחת קטנה נקודה בבחי׳ אז שהיתה
 דגדלות, מוחין בז״א היו כבר כאן, מ״ש וכפי

 דבינות באחור מלובשים באחור, אחור דבחי׳
כנודע. דישסדת
 והלא צ׳׳ע, נ״ב ע״ב) דקכ׳׳ד (תו״ח (ב)

 של פסח כי היה, שבת ההוא לחודש עשירי
 לעיל, נתבאר וכבר היה. בחמישי שנה, אותה

 בבחי׳ פב״פ, עמו חוזרת היתה שבת בכל כי
 הפסח, לקחו יום שבאותו כתב ואיך הר.

 ואפשר אב״א. שלם פרצוף היתר, אז כי להורות
 עמו היתד, שבת שבאותה הוא אמת כי לומר,
לא ואילך, משם אמנם השבתוו^ כשאר פב״פ,

 אב״א, החזה ער שהוא השנית, לבחי׳ עוד חזרד,
 הג׳. בבחינה באחור שלם פרצוף היתד, אלא

 בעשור שנה, בכל מתעורר זה ענין אם וצל״ע,
 שבכל כן, הענין שאם מינה, ונפקא ניסן, לחדש

 כמו להיות חוזר ניסן, לחדש בעשור שנה
 החמשה באותן לכוין אין שנה, באותה שהיה
 עמידה כוונות וגם דק״ש, הכוונות סדר ימים

 במנחה וכן ואילך, מאהבה רק דשחרית,
 לכוין, שצריך כוונות, פרטי כמה ויש וערבית,

 לכוין, שצריך מר, בזה דעתו ליתן המכוין יצריך
 חוזר שאינו כן, הענין אין ואם שא״צ. ומר,

 הימים, כשאר הם הרי כך, שנה בכל להיות
 פסח קרבן ונתבטל הואיל לומר יש כי

 שום רז״ל, לנו התקינו ולא הרבים, בעוונותינו
במקומו. מצור, מעשה

ת הו ת ומראה הג מו מקו
א׳. פרק ד,נםירה שער עיין ק) ד'. דרוש נוקבא דרושי ההקדמות שער עיין צ)



ל ז׳ ל9וןי מ קנוו ז ר «מןר דר׳א ט ע ״ ״ו rm ם«ו* ל t קסספי פרק
 קלל, גימטריק שהיפ ווונ*י, «נקרפ פ3הנוק

 ננתזדלר» ירדה ותיכף גמור, קומתה) נגמרת
4המםו ימי בד גמור הלל אק לכו

 בית שלמה שבנה ר9 והילך. מאז אה*כ
 ר בבהי׳ טב״ם שבתות ימי בכל היתד. ראשח,

 ג׳ בבחי׳ אב״א היתד. ההול ימי ר ובכל כנ״ל.
 ולמסה. מההוד. י״ם שלם בפרצוף שהיתר. הנ״ל,

^ אור וגם א ה ת ח״ תמיד. בה האי
 היתד. כי מצרים, יאתr זכירת טעם וזר.ו

 בימי בתחילד. היותד. מבהינת גדולה, גאולד.
 באחור י״ם פרצוף וד.וא לבד, ב׳ בבהי׳ הגלות
ת בלי ולמסד״ מהחזה אח  בונ שלו ה״ר ה
בע״ד״ כמ״ש ראשמ בית בחורבן משא״ב

 שלמר״ ע״י ראשמ בית נבנה באשר ואח״ב
 בשבו^ בץ כי וד.וא 4אחרו בחי בד. עוד נתוסף

 ר. בחי׳ פב״פ עמו היתד. לעולם בחול, בין
 מלכים ב׳ היות שהוא ד. הבחינה אמנם

 כך היתד, לא בנ״ל, אחד בכתר משתמשין
 ראשון, בבית p היד. ואילו לע״ל. עד לעולם,

עוד. בלל בנו שולטת ולשון אומה היתה לא
 הארד, א׳ בבית עתד, נתוסף עוד ואמנם

 הז״א כי במ״א, כמ״ש הענין, זד, והוא גחלד״
to, ,ונעשו חג״ו^ עלו ואח״כ נה״י, חג״ת ו״ק 

 הבינד, והוצרט חג״ו^ נעשו תד,״י חב״ד.
 כי נמצא, הרשינו נזדי ולעשות בו, לד.תפשט

ד אחחן. וד.וד ראשון, הוד בז״א יש מ  ו
 כי ונודע גבורוו^ בו אה׳׳ב נעשה הראעזת,

 קודם ואמנם שבו. הוד עד אתפשט «*א הבינד,
שד,י׳אוד׳כ בית שמ,  א׳,היתההבינהבו,עדהודרא

 תוך בעד. התפשטות כי נמצא ר) גבורת בהי׳
 ה״ג, חב״ד שד,ם בד.״ר 0« כי היתה, לא ד׳א

 א׳, הכל ורעת שד.כתר מפני נמנד״ אינו וכתר
ת ט נת»»טה לא דד׳א, ת׳׳ת גם בנידת ע  הב

י  בב׳ הרבד״ מת»»טין ארוכית דאמא נ׳׳ה ג
 בקו שהוא שלה היסוד אך ושמאל. ימין קוין

 לבד זד׳ר ואז שלו. בדעת מסתוימ האמצעי,
ת בניו אהד אך מתפשטת הבינה היתה  א׳, ט

 ז*ת עתה והם דז*ת כ׳ הוד עו בעה נתפשט
ת תוך הבינה בהט שסזופשטת ד׳

ת כשגרמו ואה׳׳ב  ראשון, בית נהרב העונו
ח המלכות ירדה עצמד״ חורבן ובעת הו  היסוד א
ת ״  ירדו לא שבת העליונים ט״ם אמנם ח

 אמנם אדזד׳ר, של בחטאו שהיה כמו לקליפות
״ל בשרשיהן, ד׳א בתוך ש) למעלה עלו  ע

 המיעוט שנתמעט ואלולי הירח. מיעוט בענע
 ולאה״ע, הקליפות אל יכולת היה לא הגחל, זד,

 עליונים ט״ם חזרו אמנם אך בד,מ״ק. להחחב
 בהם שלטו לא בז״ת למעלד. לד,תעלם

ת « קלי ה

 הנוקבא הזרה ההרבן, אחר תכף אמנם
 י״ם של פרצוף תעשה ג׳, בבחי׳ לד.תתקן

 מאירת היו אז גם ט ואף ולמטת מר.חזה אב״א,
 היתה בשבת כי בחול, זד. ובל ז״ת של ה״ר בד.

פ ט מצת ר. בבחי׳ פ ח בעת כי נ ת הר  ט
 היתה דבבל, שנה ע׳ של גלות באותו ראשון,

 ודור מצרים. ביציאת שהיתה כמו ממש, הנוק׳
 וגר. לישראל הייתי המדבר וזש׳׳ה המדבר.

ת גאולת בחינת אז שהיה ומד. ח צ  עתה נחשב מ
ת  היחד, מצרית בגלות שבתחילה לפי לגלו

א מזיותד, שאט׳ גמור, גלות ט  החול, בימי א
 כאשר ולכן בה. מאירת שלו ה״ר אור טו לא

 עחת אבל לגאולד.. נחשב ה״ר, הארת נתוסף
טלו ראשת, בית שבזמן ט א  היו החול בי
פ, ט  ג׳ לבחי׳ כשחזר ואח״ב שוה, וקומתן פ

ת ט א פ ד ט  נחשב בד״ מאירין הה״ר שאור א
ד. לגלות ט ג

 כבל בגלות עתה שד.יתה הגירעון אמנם
ת ת ז״ם מאיחן שהת הארות אותן ט הו  עלמני

ת טגד. נתפשטה שבהם ל בד׳ ט כנ׳ ק בי ט ה  ב
 פנד׳פ בבחינת בה מאירת הת וכולם ראשת.

ת ירדו האודות אלו הנה כנ״ל, ל  ונמשכו כו
ת הקליפות אל ד ע  דאשתים ט״ם לא אך ב

א. שעלו מ״ל. שבת עצמם  הד אלו אך בד
ת ירדו האורות א חזרה והיא בקליפו ט  ט״ל א

החול. בימי
ת וזהו ת ענ ת ע׳ בבל גלו  ד נגד שנ

pל ט׳. כלול א׳ בל ד, בחי׳ שהיא אלו, אורות

וף החקועפא שער עיין ר)
mnpD ומרווח חנחווו

קטז. תשובה התשובוהלענעיט בלוה <דו הלק 0סוע* עיין *ז.יש)0ש



»pהrכ׳ פר? הירח מעוט ׳טער ל״ו שער ת׳׳א נוקכא היכל ר ל

 ת) ד״ל, גימסריא שהוא בבל, גלות נקרא
 חילוף בוכ״ו, ע׳י נבנית מלכות כי כנוחג,
 קומת שיעור ואז ד״ל, גימטריא שהוא אהי׳״ה,

 ורוחב באמה שלשים היריעה אורך היא המל/
 נתמעטה יעתה ד״ל. כמנין באמה, ארבע

ד׳׳ל. גימטריא שהוא הראשון, וקומתה בניינה

 פב״ם השבת בימי עלתה שני, בבית אח״כ
 של פב״פ עלתה החול, בימי אך ר. בבחי׳
 שלימות, בי״ס פרצוף שהיתה הה׳, בחינת

 והיו פב״פ, ולמטה שלו מהחזה קומתה ושיעור
 עלתה לא אמנם מרחוק, בה מאירין שלו ה׳׳ר
 בימי א׳ בבית שהיתה כמו ממש, כנגדן היא

החול.
א) שני בבית דברים ה׳ שחסר הענין וזה

 מ״ש ענין וזהו וכד. ותומים אורים הם ואלו
 ה׳ לקבל ראשון, בית כי שמות, פרשת בזוהר

 הוא, והענץ תתאה, ה' לקבל שני, ובית עילאה.
 עד פב״פ היו ראשון שבבית בארנו, שכבר

 ואז בה, מאירין ה״ר והיו ד, בחינת למעלה
 בט״ו הלבנה במלוי באשלמותא, סיהרא נקרא

 כנ״ל. י׳ על ה׳ עשר, חמשה בסוד לחודש,
 ה׳ היא גם נקרא למעלה, שם בהיותן כי נמצא

 פב״ם החול בימי שהיתה שגי, בבית אך עלאה.
 אז להם, חמישית והיא שבו, תחתונות בד׳

תתאה. ה׳ נקרא

ראשון, בבית כי הנ״ל, עם ט״א ב) ועוד
 הוד עד נתפשטד, עלאה, ה׳ הנק׳ עלאה אמא

 ממנה, יונקת היתר. המלכות ואמנם דז׳׳א, ב׳
 לא שני, בבית אך המלכות. מקום שם כי

 בלבד, דז״א ראשון הוד עד רק הבינה נתפשטד,
 כי נמצא כנ״ל. עתה של גבורה בחינת שהוא

 שהוא אע״פ ב׳, בבית בחול עתה המלכות
 מד.׳ יונקת ואינה ולמטה, מחזה היא פב״ס,

 יונקת שאינה לפי תתאה, ה׳ נקרא לכן עילאה,
 בינה ענין על זו, הקדמה ושמור מד.״ר,

 ואימתי הוא. אימתי א/ הוד עד המתפשטת
ב׳. הוד עד מתפשטת

 המיעוט היתד. ב/ בית בחורבן אח״כ והנה
 ממש דומה וד.וא הזמנים, שבכל מועט היותר

 בבחינה שהיתה כמו וד,וא אדה״ר, חטא זמן אל
 בבחינת שהיתר. אב״א, אצילות של ראשונה

 בלבד, שבה המלכות שהיא מי׳, כלולה נקודה
 שאותן פגם, בה ונתוסף שלו. היסוד תחת אב״א,
 ואזסמכין הקליפוו^ בין למטה ירדו שלה הט״ם

אותה. הסומכים ז״א, נה׳׳י שהם אתאבידו,
 ת׳׳ת כי וגד, ארץ משמים השליך וז״ם,

 הנקרא המלכות את השליך ז״א, שהוא ישראל,
 שמים. הנקרא שבו, בת״ת תחלה שהיתה ארץ,
 שהם רגליו, מהדום למטה אפי׳ השליכה ומשם
באחוריו, שבו היסוד תחת ונפלה שבו, נה׳׳י

סדום, מחטאת עמי בת עון ויגדל וזהו
 באחורי המלכות היתה סדום, אנשי בדור כי

 עתה אך המטיר. וד.׳ בסוד כנ״ל. דז״א, נה״י
 שלה וט״ס היסוד, תחת לבד נקודה בסוד נפלה
 דז״א, ה״ר הארת מכ״ש הקליפות, אל ירדו

 חטא כי נמצא ראשון. בית בחרבן שנפלו
 אלא א׳. הכל שני, בית חורבן וחטא אדה״ר,
 מה הקליפות, את ממש תיקן אדה״ר שחטא

 אבל בע״ה. כמ׳׳ש תיקון, בלתי היו שמתחלה
 הקליפות היו כבר ישראל, בחטא החרבן בעת

להחזיר הוא הם, שגמרו ומה מתוקנים,
 והמה ח״ם, כנ״ל. הקדושה את בהם ולהלביש

 המשיח שבימי הטעם, וזהו ברית. עברו כאדם
 מארץ אתכם העלה אשר ה׳ חי עוד יאמר א“י

 מגלות מאד גדול הזה בגלות כי מצרים,
הנ׳׳ל. מצרים

 שבה הט״ם אלו התלבשות ענין ורעה
 אלו גם כי במ״א, כמ״ש הענין בקליפות,
 ג) יצירד. בריאה אצילות מבחינת הם הקליפות

 המתחלקים מי״ם, כלול ועולם עולם וכל הטמא,
 אנפיו דזעיר הגוקבא וד.נה פרצופים. לה׳

 סמא׳ל. אשת לילי׳׳ת היא דאצילות, דקליסר.
 תחת מי׳, כלול נקודה בבחי׳ תחילה והיתה
 הט״ם אלו ועתד. בעלה. סמא״ל של היסוד

שלימות. י״ם בה ונעשין בה, נתלבשו

ת הו מיקוסות ומראה הג
פקודי פרשת רשב׳׳י ננאסרי ש«* ספר עיין ב) ב׳. אות פ׳׳ד ז׳׳א שער עיין ת)
(דפי׳י). .Tע^ פופיף נ׳׳א ג) קס׳׳ט. דף ג־. פרק היריות ירושלמי כ׳: יומא א)
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 שאמת משלד- בכל ומלכותו r« וזהו
 בי׳ שנתלבש דעשיד- אדם שהוא בתקונים

 אלו ט״ם בחי׳ הוא דעשיה״ ואדם 4קליםוו
 עשייה הנ?דא דקדושה, דאצילות דמלכות

 שהוא דקלימה, בנוקבא ונתלבשה שבאצילו^
ם כדוגמתה ל דאצילוו^ הטמא מו
 לא ד) שאדז״ל החרבה״ אמלאה ענין וזהו
 ירושלים. של מחרבנה אלא צור, נתמלאה

 במסכת ענין וזהו דאצילוו^ דקדושה נוקבא
 תבכה במסתתם תשמעוה לא ואם ה) הגיגה
 ישראל, של גאוותן מפני גור- מפני נפשי

היטוג זה ורובן לאדר- ונתנה מהם, שנטלה
 בלילית דמלכות ט״ם בהתלבש כי נמצא,

 ממנו כי לז״זא הוא זו האבדה עיקר דקליפה,
 במדבר פרשת בזוהר מאמר וזהו כנ״ל. יצאו

 זה עניו והבן ילד כנחש קולה ע״פ קי״ט, דף
 במלכות שנשארה מה בחי׳ כי והוא, היטב׳

 זנב. הנקרא שבה. מלכות בחי׳ הוא האצילות,
 רב הצלע, את אלהים ה׳ ויבן ו) שארז״ל בסוד
 בלבד, בה נשאר הזנב וזה היתד״ זנב אמר

 ירדו דילה, רישא שהם שבד״ ראשונות דהט״ס
 אשר העפר ומן בסוד לעפרא. ושכיבא בקלי׳,

 מן שיניקתן ישראל לכן המשכן. בקרקע יהיה
 לעפר שחה אלא בגלות, שולטין אינם המלכות.

 הם הזנב, מן שיניקתן האומות אך נפשם.
 אלא עתה ושלטון הנהגה אין כי השולטין,

 ג״כ שהם ארד״ מקבלין ומשם הנ״ל, בזנבא
 סוד תהו זד- בגלות ושולטין שפע, זנבא, בחי׳
 והבן מראהו. מאיש משחת כן הכתוב, מ״ש ג״כ
זד-

ק ר מ״ק ג פ

 חטא אדה״ר כי ג״כ בבריאה ונדבר
 חסתן השן■ וגרם ג״ב, ז) הקדושה בבריאד.

אמא דק בבריאה, ניכר אמ לכן באבא, גם

 ספידאו בג׳ בבריאה, מקננא אמא ה׳׳ס לבד.
 4םתת חשד ישת ח) או״א כי דכורסייא, עלאץ
ח כנג א תיקון נעשה הסומאד״ בבריאה ו  אד

שו שם, אשר הממאים Jמא אוד להם ונמ n 
בע״ד- כמ״ש

 אור להסיר אדה״ר, גרם במידה וגם
 מקננא ד׳א וז״ס, ז״זב אור רק נשאר ולא

 בחשך, םכוסים שם היו שלו וג״ר במט״ט.
 נתקן הטומאה, במידה וכנגדן מאירין, ואינם

 גרם בעשייה גם ט) אור. לו ונמשד שבד״ ז״א
 נוקבא, רק נשאר ולא הד׳א, אור להסיר חטאו
 בעשייה נתוסף וכנגדו באופן. מקננא מל׳ ת״ס

 גדול. סוד והוא א״ז^ מציאות על תקון הטמז^
 בזה והרי רדל״א. במקום והוא לגלותו, אסור

 במידות, ומתמעט הולד האור איד מעת׳
 אמלאה וזהו בסידורו, ומתרבה הולד ובטומאה

כנ״ל. החרבה
ה כי למעלד״ שאמרנו מה ודע, ד  מי

מ בהם הכוונה מעורבים, טר׳ר הם ועשייה צ  ע
כמ״ש. ח״ו, בהם המקננים בי״ס ולא

 חסא חטאו דשראל, אדה״ר כי מעת, גם
 תקוני מציאות מתחלה תיקן שאדה״ר רק א*.

 אבל הקדושד- בהם הלביש ואוז״כ הקליפוו^
 גרמו ולא הקלי׳, מתוקנת כבר מצאו ישראל

מ רק  הנ״ל, ע״ד הקדושד- בהם ולהלביש להחז
 כאדם והמה מראהו, מאיש משחת אומר וזה

ת עברו ת והבן. ב
 שניתנו המלכוו^ של הט״ס אותן והנה
» בפסוק הגיגה, במס׳ נרמז להצונים,  לא וז
 גוה, מפני נפשי תבכה במסתרים תשמעוה

 וניתנה מהו^ שניטלה ישראל. של גאוותן מפני
ממש. הנ״ל דרוש הוא כי לאר׳ה

 באדם והוא משלד״ בכל ומלכותו וז״ס
 המלכות פי׳ הקלי׳. ע״י י) שנתלבש דעשייה,

דעשייו^ אדם הנקרא דאצילוו^
כולו עשו בענמ שק, לבישת בסוד מ,בן

ר. מגילה 3מ״ ססהים ד)
ה׳; ח• ה)
ס״א. ברפות ו)
ס״ג. הקליפות שער עיין ז)

חווו ח חג מדוו ת ו פו מגו
(דפו״י). ואבא א״א נ׳׳א ה)

(כת״י). דקדושה דיצירה «רא מוסיף ג׳׳א מ)
c דאנילות מלכות פירוש. קליפות בי׳ נ׳׳א 
(פודי). דעשיה אדם שנקרא



ג׳ p*ii חירח ממוט עער ל״ו שער דז״א נוקכא היכל ו׳ היכלקצב

 עולמות מד׳ ואחיזתו איש, ת׳ הוא שער, כאדרת
 באצילות תיקון שאין מזה, שיובן שלהן,

 שהוא ולילית. סמא״ל, בזויב; רק הטומאה,
 ביצירה, שמקנן יעקב נגד הטומאה, ביצירת

 נקרא עשו לכן דא״א. ת״ד י״ג מקבל והוא
 כשנתלבשו נמצא, והנה שער. כאדרת כולו
 עיקר כי נמצא בקליפת דנוקבא אלו ט״ם

 יצאו משם כי אנפין, לזעיר הוא אבידה
למלכות.

 לא ירמיהו כ) רז׳׳ל שאמרו תבין ובזה
 איה בהיכלו, מרקדים שגרים לפי והנורא, אמר

 והענין, כו׳. הגבור אמר לא דניאל נוראותיו.
 אותה ראשון, בית שבחורבן עתT שכבר
 שבת״ת, מה״ר פב״פ, אליה מגעת שהיתה הארה

 עדיין היה אך הקליפות, אל והלכו נסתלקו
 אחר היה זה אמנם י״ס. בת שלם פרצוף

 אל יכולת היתד, לא החורבן, בעת אבל החורבן,
 לא אם בבהמ״ק, לשלוט הקליפות ואל הגוים

 א׳, נקודה בסוד המלכות חזרה רגע׳ שבאותו
 החרבן גמר ואחר לגמרי, בניינה כל ונד,רס
 ענין ע״ד. ירמיהו וכראות אב״א. הי״ס חזרו

 סוד הוא נורא כי והנורא, לומר רצה לא זה,
 משם הזה, ת״ת מחצי והנה כמ״ש. דז״א ת״ת
 בניינה. ותחלת דנוקבא, גולגלת מתחלת היה

 ראוי אין א״כ בנינה, כל נחרב שעתה ולהיות
 ארו״ן אותיות: נורא, כי ודע, נורא. ייהזכיר

 ששם לפי ארון, הנקרא המלכות אל לרמז
 כי נז״ר, גימטריא ארו״ן וכן בנינה. התחלת

 דע, גם שלה. וכתר נזר, סוד זהו נורא, פן
 ב׳ שהם באופן זה, ת״ת נחלק חצאין לב׳ כי

 אמר ולכך תענינו, בצדק נוראות וז״ס ניראות,
 נוראותיו. איר, בהיכלו, מרקדין גוים ירמיהו,

 זה נורא מסוד כי לרמז איר״ לשון אמר גם
איה, הנקרא ל) כח״ב שהם ג״ר, לה נעשה

נוראותיו. איה וזד,ו

 אחר החרבן, בסוף היה דניאל ואמנם
 אם שאפילו וראד, Jהגלון של שנה ע׳ שנשלמו

 וכבר חורבנה, את ראד■ למקומד״ הבית יחזור
 המלכוו^ כל נחרבה שני בית בחורבן כי ידעת,

 כמו היה לא ואז לבד. נקודה בסוד ונשארד,
 החצונים, אל ירדו ה״ר סוד כי ראשון, חורבן

 אל למעלה חזרו שבמלכות ט״ס שאר אך מ)
 ומעטי לכי בסוד בתחלה, שהיה כמו שרשם,

 בית בחורבן אבל למעלה. נשארו שט״ס א׳׳ע,
 הקליפות״ אל וגלו ירדו שלה ט׳׳ס אפי׳ שני,

 המלכות, מציאת כל כי הגבור. אמר לא כן‘׳
 עליונים, בט״ם נבנית ומשם הגבורה. מצד הוא

באו״א. דגנ-ז עטרה בסוד

 אל ממנה מתפשטין הרבה גבורות והנה
 שנעשית ת״ת, של ההוד סוד והם המלכות

 ס) והוד גבורה נ) ויסוד במלכוות בינה
 אמר לכן גבורות. נקראו אלו כל שבמלכות,

 הגבורות סוד שהם בבניו, משתעבדין גוים
 אם עלאה, גבורד, אמא, של הבנים שהם אלו,

 שהוא הגבור, הזכיר לא לכן גבורותיו. איה כן
 שלד,ם, הט״ס אפילו כי מציאותו, למעלה יותר
הקליפות. בין גלו

 החול, בימי הוא זה כל ודנה מ״ק ע)
 שבמלכות נקודה בבחי׳ עומדת היא שתמיד

 יT על אמנם דז״א. היסוד תחת בלבד, שבה
 בנו יש התפלת מצוד, ומקיימי ישראל, תפלות

 מהחזה אב״א, שלם פרצוף בסוד להעלותה כח
 הוא ואז פב״פ. חוזרת ואח״כ ולמטה. דז״א
 כי שלו. בהוד עולה והיא שלו, בנצח יורד

 למעלה שהוא ולמטה, דז״א מד,חזה שהיא אע״פ
 פ) לחזור צריך פב״פ, לבא כדי עכ״ז מנ״ה,
 דז״א, בהוד עולה ואז היסוד, תחת א׳ נקודד,
 בוכ״ו, שם בחי׳ שבו דיעקב, בינה שהוא

לכוף הנצח (עד לכפוף צריך הוא ואז כנודע.

מקומות ומראה הגהות
 ל רד מאמרי בשער ועיין :ס״ט יומא כ)

י״ט דף יומא מסכת
 שבת מוסף ענין הכוונות שער בטפר עיין ל)

ו. צ״ דף ח״ב
(כת״י). בסוד עד אך סן ל׳״ג נ״א ם)

 ההקדמות בשער ס) (כת״י). ויסוד ל״ג נ״א נ)
(ה״ו). והוד גבורה בה יש וגם כתוב

 בענין שס״דדרוע דף ההקדמות בשער עיין ע)
הזמנים. שינוי

ח'. כלל סיב הנוקבא תקון שער עיין פ)



ד פרק חייח ז»0פוערם ל״ו «ער וז״א טקנוו חיפל ר חיבל גג׳ נ ק

 זוחרת התפלה וההר jtas להזדתג קומתו)
שלו. ביסוד אב״א נקודד» בסוד

 קדושת ע״י ממילא לה יש 4בשבו ואמגם
 תפלה ע״י בחול לה שהיה מה בעצמו. שבת
 חחרת היא Jשבו תפלת זדי ואח״ב מ״ל.
 שאז תפלתינו. ע״י אלא זה ואץ ף. בהי׳ פב״סג
 את קבלתיגו בעת Jמדרגוו מיני כמה עולה

 עד שחרית מתפלת התפלות בכל גס השבת.
 ממילא אמנם דפב״גנ ר בחי׳ נעשה שאז מוסף,
 מה והוא ת״א. בנה״י פב״ם היא השבו^ במם

 שהוא ומה בהול. תפלתינו ע״י עושץ שאנו
 דאב״א. א׳ מבחי׳ הוא החול. בימי ממילא

 וד.ט״ם היסוד, תחת נקודה בבחי׳ שעמדה
 הנקרא דמלכות, הקליפה אל יורדות ראשונים

 עוד יתבאר וזה הטמא. דאצילות לילית
בדרוש. ע״ש Jדקליפוו באבי״ע

ד פרק

 ג׳ עניו כללוו^ בדיד עתה ונבאר צ)
 דאב״א, זתג בתי׳ הוא א׳ בזו״ו: שיש זמגים
 ולמסר- דז״א מהחזה אב״א הנוקבא בהיות והוא

 קומתן שיעור בכל שוין, .ןTשנ בר.יות הוא ב׳,
 המתה בבחי׳ םב״פ בהיותה הוא ג׳. ק). פב״ם.

כנ״ל. ולמטר. מהחזה הקומה קצר
 רק היר. לא עולם. בריאת בעת כי ודע,

 היה לא הג׳, זווג אד בלבד• ראשונים זווגים ב׳
 נתחדש לא ג׳, זווג ענין כי בדרוש, וכנ״ל אז.
ואילו. ב׳ בית מזמן רק

 קודם הנד. ראשונים. זווגים ב׳ ענין ונבאר
 כל היו אדה״ר, שנכרא וקודם העולם, שנברא

 שהוא עשיה, בחי׳ שהוא אב׳׳א. בבחי׳ העולמות
 הט״ל אלו ענין וע״כ היטב. זה והבן אחור,

 עשיה, בסוד הם כי החול. בימי הם מלאכות
 וענין אב׳׳א, בחי׳ שהוא המעשה. הוא שם כי
 ימי בששת ואז העולמות, בכל נודע זר.

 הט״ל אותן היו אז החול, ימי שר.ם בראשית
 בחי׳ שר.יא עשייר- בבחי׳ נעשין ריאכות

אב״א.

 שכאשר ספני היד* אב*א השתן סעם והנה
 4בז״ו האור ירד כאשר הג״ר, נתקט לא עדיין

 בסוד פתו. כד ומפני לסובלו, יכולץ ד.ץ לא
 ג״ר, שנתקט ואחר כנודע. המלכים ואלה

 א״א דהיינו הראשתיס. נקודות ג׳ דהיינו;
 או״א. הם וחו״ב 4דאצילוו כתר הוא 4דאצילוו

 יT על האור ונתמעט פרצוף. בחי׳ ונעשו
 במקומו. כמבואר הפרצוף. התפשסות תיקץ

 האור. התפשטות (המעטת) ידי על ואז
 ואז האור, לקבל התחתונים לשמכלו תיקץ יש

דן יכולת היה האור. לקבל בז
 הנה פרצוף. ונעשו אר׳א נתקנו וכאשר

 והדינץ מהם. שנשתיירו בירורים פסולת
 ואז בזר׳ן, למטר. ירדו כולם שבהם, הקשים

 הדינץ כל ור.יו אב״א. בבחי׳ תחלה זרץ נתקן
כנ׳׳ל. שם הקליפות וכל

 היה אז שאס העליץ, המאציל וכשראה
 והדינץ הקלי׳ יר.יו פב״ם. זר׳ן את מתקן

 הס אחוריים כי שלהם. באחוריים מתאחזין
 זרץ, בבחי׳ למטר. שר.ם ובפרט כנודע, דין בחי׳
 הקלי׳ יוכלו לא ועי״ז אב״א. בחי׳ הניחם לכן

 כדי שמירר. צריד היד. לא אבל שם. להתאחז
 אחיזה שם אין כי שלהם. בפנים יתאחזו שלא

 בבחי׳ אז הץ העולמות כל ור.נר, הקלי׳. אל
הנ״ל. לסבר. אב״א.

העולמוו^ מדרגות בדדוש נתבאר וכבר
 העולמות מעלות אדה״ר, שנברא קודם היו איד

 במקום למעלה שם זו״ן ובד,יות מאד, העליונים
 נזדווגו ואז אב״א. בבחי׳ שם גם היה או״א,
 למעלד* בהיותן אב״א, מבתי׳ לאדה״ר וTוהול
היטב. וד.בן

 את לעבוד אדה״ר. שנברא אחר וד.נה
 תפלתו ע״י אז בפסוק. כמ׳׳ש ולשמרר״ האדמה

 וסילק הכרם, מן הקוצים קיצץ ההוא, ביום
 שוץ פב׳׳פ. זרץ חזרו ועיי׳כ שם, אשר הקלי׳

הנ״ל. (ר) (ב׳) בבחי׳ קומתן בכל
 גרם כן אצילוו^ בעולם שתיקן כמו ור,נר.

 יצירד* בריאה של העולמות. בכל תיקון
לפי תיקן, לא עשיה עולם אבל פב״פ. והחזירם

מקומות ומרמת הגתות
(דפו״י), אב״א נ״א ק) דףרי״א הד,קדסות שער עיין »



 ד פרה ־הירח פעוט שער ל׳׳ו שער דז׳׳א כוהכא היכל ו׳ היכלקצד
כ׳ ׳M פרה ולאה יעהב שער ל״ז שער

 בע״ד■ כמ״ש הטוב, על מרובה הרע ששם
 ויש האוכל, על מרובה ופסולת אבי״ע, בררוש

 עולם נשאר לכן מאר רבים קליפות שם
 אחוריים באותן ושם אחור, בבחי׳ העשיה
 אלקים הנקרא בעשיה, שם אשר הקלי׳ נאחזים
אחרים.

 תיקן, העליונים, עולמות בג׳ ואמנם
 כנורע, האחוריים ננסרו ותחלה פב״ם. והחזירן
 היתר, ואז באצילות, פב״פ זו״ן החזירו ואח״כ

 מלאכות ט״ל שנאסרו הטעם וזהו השבת. יום
 בחי׳ שהם אב״א, בחי׳ שהם לפי בשבת,

 גורם כן והעושה עשיר״ הנקרא המעשה,
 ואמנם כמתחלה. אב״א לבחי׳ העולמות להחזיר

 מהחזה פב״פ זווג שהוא הנ״ל, הג׳ הזווג
 כן, העולם בריאת בעת היה לא זה ולמטה,

 עושין אנו אשר והוא כנ״ל, שני בית בזמן רק
 החורבן אחר החול בימי תפלתינו ע״י עתה

כנ״ל.

הרביעי השער

 פרקים לה' ויתחלק ולאה יעקב שער

מ״ת א פרק

 ררך ולאה יעקב ענין עתה ונבאר ר)
 בחי׳ הם אלו כי בארנו, לעיל הנה כללות.

 המלכים, מיתת בעת שנפלו או״א, של אחוריים
 נשארו אלא הבריאה, לעולם יררו ולא

 לכן רז״א, נוקבא שהיא רחל במקום באצילות,
 וביטול נפילה רק בהם, נזכר מיתה אין

 הזר׳ן, של התיקון בעת לכן שכן, וכיון בעלמא.
 יתוקנו זו״ן, שיתוקנו אחר ורחל, ישראל שהם
 להתתקן יכולת להם ואין הנ״ל. האחוריים אלו

 אחור שהם ואע״ם זדן. שיתוקנו ער כלל,
ראוי ור,יה מזו״ן, גבוהים יותר שהם דאר׳א,

 אחוריים שהם כיון עכ״ז מקורם, שיתוקנו
 צריו לכן רינין, שהם שבאדא, חיצונים גמורים

 בהם יש כי הגרלות, בבחי׳ זו״נ תחלה שיתוקנו
 של אחוריים יתוקנו ואח״ב ג״כ, פנים בחי׳

 א״כ הנוקבא, במקום שיררו כיון כי או״א,
כנ״ל. הם, גם יתוקנו בתיקונה,
 נזכר לא האחור־־ים שבאלו נת״ל, וכבר

 משא״ב אצילות, בעולם נשארו כי מיתה, בהם
 נובלות (הן) נובלות ש)(ג׳) שארז״ל וזה הזר׳נ.
 רמאי במסכת גם ת). תורר, מעלה של הכמר,
 אבא, הנה כי הענין, פי׳ תמרר״ נובלות אמרו,

 נפלו אבא ומן ראצילות, סתם חכמה נקרא הוא
 של הנוקבא במקום למטה, שלו אחוריים
 שבכתב, תורר, הוא יעקב, והנה כנ״ל. אצילות
 החכמה מן הנובלות אחוריים, מן הנעשה

 ולהיות בע״ה. כמ״ש אבא, שהוא העליונה,
 אחוריים הם כי ומרים, קשים רינין שהם

 נובלת נקרא ולכן באו״א, שבכולם החצונים
א). קשין. ורינין מרירות לשון התמרה,
 צוה תורה בפסוק יובן אחר, פי׳ ירצה או

 כלי בחי׳ הוא זאת, חכמה כי מורשה, משה לנו
 ומכח רז״א, ת״ת תוך המלובש ראבא, יסור

 ז״א, אל מחוץ ממנו ונופלין שיוצאין האורות
 תורה. הנקרא יעקב, בחינת עושה הוא שם

 בחי׳ הוא משה כי משה, דנו צוה תורה וז״ס
 אצלנו. כמבואר ז״א, תוך המתפשט אבא, יסור
 בחי׳ שהוא התורה, את לחוץ הוציא אשר והוא

 האורות ונקהלין מתקבצין שבו יעקב, קהלת
 פרצוף בחי׳ ונעשין לחוץ, אבא מיסור היוצאין

יעקב.

מ״ת ב פרק

 האחוריים אלו ירירת אופן ונבאר ב)
 יעקב, הנה כי רז׳׳א. נוקבא במקום למטה,
לפני ועמר למטה, נפל ראבא, אחוריים שהוא

ת הו ת ומראה הג מו מקו
ק|ט דף עקב פרשת המצות ושער דףרפ׳׳ט ב׳. פרק הכלים שבירת שער עיין ר)

נ״א. דף רז״ל מאמרי שער עיין א) לעיל ועיין ז. ייז בראשית רבד, מדרש ש)
דרוש רמ״ה דף הד,קדמות שער עיין ב) ודם. ד״ה ג׳ דף הכללים בשער

ולאה. יעקב מציאות ההקהמות שער ועיין א׳. משנה א׳ פרק ת)



מג «ער ל״ז אזער דז׳׳א נוקכא חיבל ו׳ חיבל קצד•ג* פדבולאת ת

̂  בומרת הנקבר• בהיות 4t*n הנוקבא
 דיבקב אחוריים ורויו היא. יררר. לא שבריין

 ראמא ואחוריים אה״נג כמ״ש רהל, פני נגר
 חנמרו באצילוו^ לפסה יררו הם גם לאר.. שהיא

 כנגר לאר- פני והיו רז״א. נוקבא רחל באחורי
קג אחורי נגר רחל. ופני רחל. אחורי ע  י

 ז״א. הגדיל לא בדיין כי באמצע, רחל ונמצאת
שוחן בבחי׳ למסונ רגליו שיתפשטו כדי  ג) י

כנ״ל.
 גם ונפלו ז״א, של הםלכים יצאו וכאשר

 מורדת הבריאד» לעולם מרדו ממש, ומתו הם
 ריק מקומר. נשאר בבריאד., למטה זעוקבא

p כל ואז ולאר» יעקב באמצע ופנמ, t היות 
 יעקב שם היו בבריאה, למטה תיקון בלתי ז״א

 באחורי לאה פני ר״ל ואחור, פנים בבחי׳ ולאה
 שיתוקנו עד הנר, הב׳ מדרגה שד.וא יעקב,

 פ״ח המלכים בשער למעלה או״א אבל זו״ן.
 ואחור, פנים בחי׳ בהם היתד. כי שננ נתבאר

 בהיפר וד.וא אמא, של באחור דאבא פנים ר״ל
ולאד,. יעקב

 שפני נודע, שהנר. לפי זד., שינוי וטעם
בהיותן אמא, ופני אנפין, זעיר ופני אבא,

חג א׳א את מלבישין  הם פניר.ם כולם הנר. כנו
 לקבל כדי (א) א״א, פני עמידת בסדר עומדין
 בפניהננ ומאיר קומתו הכופף א״א, פני הארת

 אנפין, זעיר גם אריד ועד״ז בפניהננ ומסתכל
 וקצר הגמור יעקב בפני הוא גם מאיר שיסתבל

 כנ״ל, שלו החזח נגד מתחיל שראשו כמנו,
 שנוטים לצד ונוטים מכוונים יעק^ פני ובד.יות

 יכול קומתו. כופף ז״א שכאשר נמצא ז״א, מני
 זר, כדוגמא פניו ולהאיר יעקב, בפני לד.םתכל

 יעקב הנה מעקב, ז״א מב״ס יהיר. אם אמנם ה.
 כאשר וד,נד. מאד. מאד למסד, ושפל נמיר עומד
 בו, להסתכל למטה וראשו קומתו, ד׳א יכפוף

 הוכרח לכן דיעקב, באחורי אלא יסתכל לא
ה י  הארת לקבל כדי ז״א, פני לצד אחוריו ^,

 יעקב של שרשו שהוא אבא ע״ד ד׳א, פני
א״א. פני הארת מקבל הוא שגם כנ״ל,

חזרד, כף, לעמוד יעקב שד,וכרח כיון וד.נד.
 להסתכל יעקב, אחור נגד פניד, להסיר לאה
 יכולת בד. מש אחור, מבחי׳ הארתו ולקבל בו,

 הפר שאבא עלאר., באמא למעלר. אכל לקבלם.
 אז יומין, רעתיק רישא שנתקן אחר אליד» פניו

בד. אח כי אחור, בבחי׳ לישאר אמא הוכרח

השמש
שעראדא כתב כבר והלא צ״ע, נ״ב (א)  ב

 צדדים בב׳ עומדים או״א ור״נד. שם, ח״ל פ״ד,
 אל איש ,םTוםנ בשמאלו, וזה בימינו זד. דא״א,
 הרי עכ״ל. לשניהם אחד בכותל פב״פ אחיו,

 (נראה צפון, לצד נוטים אבא שפני מפורש,
 לצפון. ודאמא לדרום אבא פני וצ״ל נפל שט״ם

 פני אבל דרום, לצד אמא ופני ששון) שמן
 למודעי צריכין אנו עדיין (אבל נודע הא״א
 עלינו, יגן זכותו םד.רח״ו של הלשח הובא היכן

 חוא, נזזטכ״א] מערב לצד נוטים א״א שפני
 בכל הוא וכן המערב, לצד נוטים הם כי

ח הפרצופים,  מנוקבא וחוץ בנז״ל, מאו״א ח
 באן. כתב ואיר למזרח• נוטים ,Tשםנ דז״א,
 א״ז^ פני עמידת בסדר עומדין או״א, שסני

או״א שפני הוא. בזה שרצונו לומד, הוא ודוחק

 שד.ם לא דא״ז^ הפנים לצד ועומדין נוטין
 .םTשפנ אלא 4ד.א״ז פני נטיית לצד נוטין

 הארת שתהיד, כדי הזר׳א, פני בצד נמצאים
 שלה* הפנים שני בין עוברת דא״א פניו

 זה פניהם ולעולם כאחד. שניד,ם בפני ומאירה
* וזד. לצפון. ח ד א ל  סובל הלשת שאין ^

 הוא בכאן. שכתב שמד. לומד. יש ועוד כ״מ
* נמצאים שאז בז״* שמתלבשים אחר ח  ^י

 לצד נוטים שפניו הז״* פני נטייתן לצד נוטים
* הא״* פני נטיית ד  כי בעדי. יכפר וה׳ טו
 בלשון שדבהתי אלא כפשוטן. אינם אלו דברים

* בו שנשתמש  אלו עניינים אמיתות אבל הד
T.היה ואם פלל. ביד. תפיסא מחשבד. דלית עתי 

להקשר* מקזם היה לא האסיתו* לד.בין אפשר

* חו אה הנ מר מוו! ו קו  ס
פ״* זו״ן פרצופי שעד עיין ג)



נ׳ פרק ולאה Dpp שער ל״ז שער דז׳׳א נוקכא היכל ו׳ היכלקצו

 פניו שהסך אבא, פני נגד פניה להפוך יכולת
 לכן כנ״ל, ועתיק א״א פני נטיית צד נגד

שלו. באחור שלה פנים ויעקב לאה נשארו
 למעלה ועלו זדן, נתקנו כאשר והנה

 ישראל, שהוא ז״א הנה באצילות, במקומם
 מתארכין ואז ד) הב׳, העיבור בזמן נגדל

 ה) ישורח בבחי׳ למטה, עד ומתפשטין רגליו,
 אב״א ע.מו עומדת רחל, נוקבא גם ואז כנ״ל.

 לאה בין מפסיקין זו״ן, נמצא ולמטה. מהחלה
 התיקון, קודם קטן ז״א שהיה ובתחלה ליעקב.

 שם היה למטה, עד רגליו מתפשטין היו ולא
 רחל, יעקב, לאה, פרצופים: ג׳ לסבול מקום

 רגלי שנתפשטו ועתה כנ״ל. ו) זה בצד זה
 ביחד, פרצופים ד׳ לסבול מקום אין למטה, ז״א
 ז״א, באחורי ועמדה למעלה, לאה עלתה ואז

 נשארה לבדה ורחל החזה, עד באחור פנים
 אחוריו יעקב מחזיר והיה ז״א, עם למטה אב״א

ז״א. פני נגד
 ואז שם, עומדות לבד בחי׳ ג׳ ונמצאו

 שורה בסוד שורה, מלשון ישורון, ז״א נקרא
 עלתה המקום, חסרון ומפני אדם. בני ג׳ של

 האמיתית, במקומה רחל ונשארה למעלה, לאה
 נקבה, שהיא מפני וגם דז״א, חזה נגד שהוא
 אין שעדיין מפני וגם אחור. היא נוקבא ובחי׳

 הנסירה אחר עד פב״פ, ז״א עם לעמוד כח בה
כנודע,

לאה, עלתה למה טעם, לתת צריך אמנם
 שנבאר, טעמים מכמה הענין אבל יעקב. וייא

 אשר הם, בחי' ב׳ כי ז) נת״ל, הנה כי והוא,
 בהיותו אמא, על יתרון לאבא היה הא׳, בבחי׳
 על יתתן לאמא היה ב׳, ובבחי׳ התיקון. קודם
 דעתיק, רישא נתקן באשר הנה הן: ואלו אבא.
 ואחור, פנים שהוא הג׳, במדרגה אר׳א חזרו

 כי נמצא, אמא. אחורי נגד אבא פני עיהוא
 לקבל כח בו שהיה לאבא, יתרון יש א׳ בבחי׳

 לא אמא אבל ממש. שלו בפנים עליון, פני אור
 אחור. דרך אלא האור, לקבל כח בה היה

אחוריה כי יתרון, לאמא יש אחרת ובבחי׳

 מאחורייס יותר ונמתקו, גדול, פנים אור קבלו
 היה לכן עליונה. הארה קבלו שלא אבא, של
 אלו והם ביניהן, שינוין ב׳ ולאה, ביעקב כאן

 לאבא יתרון שיש להיות הנה כי נבאר: אשר
 דרך הארה לקבל כח בו שהיה כנ׳׳ל, אמא על

 מקבל יעקב גם כי הוא, ונודע ממש, פנים
 כת היה ולכן שרשו, שהוא אבא, מן הארד•

 לד.תתקן כנ״ל, מי״ס כלולים שהם אבא באחורי
 פרצוף יעקב, מהם ונעשה התיקון, בעת כולם
 לסבת וגם דאבא. אחורים של מי״ס שלם,
 מובחרים יותר שהם דכורא, בבחי׳ היותו

הנוקבא. משל ומעולים
 שלא אמא, של מאחור הגעשית לאר., אבל

 שלה, פנים דרך הארה לקבל כח בה אז היה
 דאמא באחור כח בה היד• לא עתה גם י'כן

 שבה המלכות רק שלה, י״ס כל להתתקן
 לאה פרצוף נעשית לבדה וממנה לבד, עשירית

 לאמא יתרון שבד, אחרת, בחי׳ ובהיות כנ״ל.
 הארד• קבלו דאמא שאחוריים והוא אבא, על

 אין דאבא, מאחוריים יותר ונמתקו יתירה.
 קבלו למטה, שירדו אמא של שהאחוריים ספק
 רישא כשנתקן באחור פנים או״א בהיות עתר,

 מה אמא, מן גדולה הארה קבלו כנ״ל. דעתיק
 ולסבה שירדו, אבא של האחוריים קבלו שלא

 בה שהיה וד,יא מיעקב, ללאד, יתרון היתה זו
 נשאר ויעקב דז׳׳א, מד,חזה למעלה לעלות כח

 בפני עומד זכר, שלהיותו אלא מהחזה. למטה
באחור. עמדד• נקבה, שהיא ולאה ז׳׳א,

 עלתד• לאה למה אחר, טעם יש ועוד
 שעיקר מפני והוא, יעקב. כן ולא למעלה,
 המתלבשת דתבונה, ממלכות ויניקתה מקומה

 למעלה היא וד,נה כמ״ש, היא, גם ז״א תוך
 שמה לעלות לאה צריכה ולכן הז״א, בראש

 בל יעקב, אמנם ממנה. ההארה לקבל למעלה
 דאבא, היסוד מן שהוא למטה הוא יניקתו

 נשאר ולכן כנ״ל, ולמטר• דז״א מד,חזר, המתגלה
למסד•.

אחוריו הפך יעקב למה ג״כ. נת׳׳ל וכבר

סיג. הסרצוסים שער עיין ד)
סיב. זוין סרצדסי שער עיין ה)

מקומות ומראה הגהות
רמ״ד׳ דף ההקדמות שער עיין ו)
ח׳. סרק המלכים שער עיין ז)
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ר 030m jr פני ע r «פ ל»ר*»( im r a v ל9ל* 
 jm של «יקמ קורס בתחלה לסה «רבר, סקס
nm פגיה היה a• ד קכ״ז ריעקמ  ליזרץ, «יי
פס M*0M ולה ה3 נשארה המיקון אהד לסה

ה הספסיק ע  שגס רחל פ״ר יעקוג ובמ ב
jt't פס *א3א פוסרת היא

היה! ספס ל9 מ נה*ל, שכנר לפי והספס.
א, פס אב״א רחל  נקבר» היא הנה כי ספני ז׳
 אהרונה שהיא ובפרס קשיס. רינץ היא אשר

^ אל וקרובה 4שבאצילוו צוג  יודרת ורגליה הח
 יתאחזו שלא החצוגיס סן יראים ואנו סות״

 אבל כנ״ל. ז״א פס באחור היא ופ״ב באחוריים.
 רז״א. ג״ר באחורי למעלה עומדת שהיא לאה
ל כמו בד» להתאחז יכולים החיצונים אין תו  ב

 דז״א. ז״ת) (נ״א תחתונים ד׳ במקום העומדת
 העיקרית. ח״א נוקבא כרחל, איננה כי ועוד,
ה כי ועוד ע  כל הכוללים הי״ם מכלל ^

 הג׳, הספירה של אחותים היא אמנם האצילוו^
^, ואץ ם  החיצונים בה יתאחזו אם כ״ס ק
שלאמא, הוא הנה כי ועוד ברחל. כמו  אחותים

 הקלי׳, את הדוחה היא אמא כי נודע אשר
 החצונים, אחיזת בה אין ולכן ממנה. ובורחין

מו ברחל. נ
ת וא״ת, ה  והלא יזיק, לא יועיל לא אם ו

 הוא, והתשובה אב״א. שתהיה הוא יותר טוב
 כדי גבוד״ צורר הקליפה כי לעיל, נתבאר כי

סוב ח) וכמאת״ל בעוה״ז. ועונש שכר שיהיה

j סלאו זה סאר tm הקליפוו! שגס יסונרה 
הי' כי הסאציל, וראה חיוהס, הלקס יקהו  הנ

M אחורי שהיא גכולן, שיש סופס היותר ft 
 הסלכוו! באחורי כסו אהיזה כד כל שם אין כי

ת נוסין לאה אחורי חניה ולכן כנ״ל, רחל ח  ל
קו הזויצוניס, שם שיתאחזו כדי בגילד,  משס דנ

 ברחל, נאחזין היו אם משזדכ בלבד. חיותן כדי
גדולז! אחיזה שהיא

מ״ת ג פרק

^ יפקב פרצוף פגץ פתה ונבאר )0 נפרסוו
ת בהי׳ כל כי נודפ, כבר ת  ליפקב, הנמשפין או
ת. ז״א מתון־ היוצאק אורות בחינת הוא ח ל  ו

ה״י כלים מן שהם המגולים, האורות אותן  ת
א. מצד שהם שבתוכם המוחק ומן דאבא.  אנ

 ולמטה. דז״א מהחזה רק מתגלץ אינן אשר
מר ששם כנ״ל. אמא יסוד ע

 תחתונים ב״ש כנגד הוא דיעקב, כתר והנה
 הגוף סיום ועד החזה שמן ת״א, ת״ת של

 שכתבתי כמו והענק (א) Jתפארו הנקרא
ת בחינת שיש אחתם, בדתשים ת  מקיפק או

 התפילין סוד חם אשר ישראל, הנקרא ז״א, אל
^ ביעקב. אלו בחי׳ יש p שבו. ר  הנה כי ו

 P אשר אבא, של יסוד מתגלד, הזה במקום
 י) וכבר אבא. דמצד דז״א הדעת מתלבש

שהם: בחינוו^ מד׳ כלול הוא הדעת כי נת״ל,

השמש
 של הארותיו כל כי נודע הנה נ״ו^ (א)

 המגולה ממקום דאבא, ממותק לו באים יעק^
 ולמטה. דאמא יסוד שנסתיים אחר שבז״א.

 ושכ״ה ^׳ג שכ״א (א״ר. במ״ז^ הרב כתב והנה
^ כל כי ה׳) דרתז  מוחק רק לז״א שאין ז

 שבר» מת״ת לוקח אינו שבו הכתר הנה דאמא,
 בחזה מסתיים שלה והיסוד תחתון, שליש רק

 אז דאבא, המוחין גם לו כשבאים אמנם שבו.
 דאמא, מת״ת התחתונים ב״ש לוקח שבו הכתר

אמצעי שליש סיום עד קרד שבח היסוד ואז

 אקי צ״ע, א״כ הטיבור. עד שתא ת״א, דת״ת
ד הוא, יעקב של שהכתר כאן. הרב כתב  מג
 מגולה אין והלא דת״ת התחתונים ב״ש

ש  שכבד דאחר התחתון, עתוומת״חדז״ארקשלי
ק שממנו דאכא, מוחין גם בו נתפשטו  יעק^ קנ
תת אין תחתק, משליש ולמעלה  דאבא או
 שלש שם יש P שב! להתגלות יכולים
 כ״ת ובשער כ״א בשער ועיין 4מחיצוו

 שהכתר (מבואר) זה, בענק שם הרב שמלשק
א דאמא, מת״ת ב״ש שלוקח ח״א סוחיו נב

מקשוז! ומראה הגהות
א׳. זרק פרצופי שער עי׳ ק רפ׳׳ם. תשובה יעגיניס התשובות בלוה ס׳׳ו חלק תע״ם עי׳ ט) ה׳. פ׳׳ט דר ה)



ג׳ פר? ולאה יע?כ שער ל״ז שער דז׳׳א נוקכא היכל ד היכלקצח

 ב׳ אותן מכריע, הוא ולכן ,וחו״ג חו״ב
 ובין אבא, דמצד דמוחין חו״ב בין הכרעות,

 אור יוצא ומאלו אמא. דמצד דמוחין חו״ב
 הם שם ואז פניו, כנגד לז׳א לחוץ שלהם
 הם ואלו יעקב, אל מקיפים ד׳ בחי׳ נעשין

 תפלה ענין בביאורינו, ועיין שלו. התפילין סוד
 לד יתבאר ושם דיעקב, ראש ושל יד של

ויעקב. רחל בענין וגדולים, עמוקים דרושים
 אבא, שמצד דמוחין חר׳ב מבחינת ואח״כ
 הם גם אשר דאבא, נ״ה תוך המלובשין
 האור יוצא משם דאמא, נ״ה תוך מתלבשין

 נעשה זה ומהאור לחוץ, ויוצא הנ״ל, מחו״ב
 כלי תוך רJאע כתר. הנקרא קיבול, בית כלי
 ד׳ אותן ונכנסין מתקבצין זה, קבול בית
 מוחין בסוד שם ונעשים הנ״ל, הדעת בחי׳
יעקב. כתר בחי׳ וזהו הזה, כתר תוך

 חו״ב אור שמן אפשר שאיך תתמה, ואל
 אין כי מוחין. נעשו הדעת ומאור כלים, נעשו

 יוצא הנ״ל, החו״ב אור הנה כי תימא, זה
 כלים שהם: לבושים׳ כמה מתוך מלובש לחוץ
 דאמא, נ״ה תוך מלובשים אשר דאבא, דנ״ה

 עצמו, דז״א זרועות ב׳ תוך מלובשים הם וגם
 בקיעת דרך אור, אותו לחוץ יוצא ואח״כ
 דז״א, הזרועות של אמצעים פרקים רקום

 תפלין הנחת במקום קובד״ו, בלע״ז הנקרא
 האורות אותן חוזרין ואח׳׳כ דז״א. יד של

 ואח״כ עצמו. דז״א גופא תוך ולהתלבש לכנוס,
 אחרת, פעם ולחוץ מהחזה לצאת חוזרים
 יעקב. כתר של כלי נעשה זאת, מהארה ואח״כ
 לבושים, ב׳ רק בו אין הדעת, בחינת אמנם
 לחוץ, ובצאתו דז״א, ות״ת אבא, יסוד והוא
 מוח בחינת נעשה ולכן כ״כ, מלובש אור אינו

דיעקב, כתר אל

 בקיעת ענין ותראום לאה בדרוש ועיין
 דאם)^ ממוחין אחר, באופן הזתעות פרקי

 ענץ תבין, למעלה כ) גם לאה. לצורך
 הזרועות, קוין דרך האורות התפשטות
הענין. הוא איך והשוקיים,
היוצאין האור למה הדבר, טעם והנה

 להתלבש חוזרין הזרועות, פרקי דרך מחדב,
 אינו דיעקב, שכתר מפני הוא, דז׳׳א בגוף

 קו בחינת כולם כי דז״א, מת״ת אלא נעשה
 פ״ת מבתי׳ אח״ב כנ״ל. נעשה ומשם האמצעי,

 שליש מלובש בתוכו אשר דאבא, נצח של
 המלובש אבא, דמצד חכמה מוח של תחתון
 מתלבש הוא הנה שבת בפ״ת דאימא, בנצח
 משם ההוא האור ויוצא ז״א, שבנצח בג״פ

 ג״כ חלקים ג׳ ממנו ונעשה יעקב, אל ולחוץ
חח״ן. שהם ימין, בקו

 בו מתחלק דיעקב, שמאל בקו וכעד״ז
 דמצד דבינה תחתון שליש מן היוצא האור,
 שבה, בפ״ת דאמא, בהוד המלובש אבא,

 ממנה נעשה אנפין, דזעיר דהוד בג״פ המלובש
דיעקב. בג״ה

 הנה כי דיעקב, האמצעי קו אל עתה ונלך
 דז״א, ת״ת תוך מתלבש דאבא יסוד כי נת״ל,
 ואמנם כנ״ל. דיעקב כתר נעשה ממנו אשר

 תוך מלובשת היא אשר דאבא, היסוד עטרת
 בדעת מתחלק, הוא גם הנה דז״א, יסוד כלי

 אמצעי קו שהוא דיעקב, וביסוד ובתפארת
שלו.

 דמצד החו״ב מן כי שביארנו, אחר והנה
 ג״כ, שתדע צריך דיעקב, חו״ב נעשה >י.בא,

 תוך המתלבש אבא, דמצד הדעת מן גם כי
 מוחין, ד׳ בו שיש ביארנו אשר דאבא, יסוד

אשר האלו החדב מן הנה וחו״ג. חו״ב שהם:

ש מ ש ה
דצלם דלמ״ד המקיפין בענין שבת, דליל שנתגדל הוא דז״א, שהכתר נראה דאבא,
של שראשו זה, ע׳׳ד שהוא הז״א, שלוקח דאבא׳ולא מוחין מהארת שהיה, ממה כפליים
המקיפים להכיל שנגדל, הוא אנפין הזעיר עד למטה, נדחה להיות באמא, יסוד הוצרך

הנזכר, הכוונות בספר וכמ״ש אמצעי. שליש סיום

ת הו ת ומראה הג מו מקו
(כת׳י). עלד,8ל ל׳׳ג נ׳א כ)



ו9ק<ד׳ ג׳ פר? ולאח ימ?כ פוער ל״ז פוער דז״א נוענא היכל ר חיכל

ta דמצד בדעת x, תיד ונתלבשו ג״כ עלו 
 תדב מוח מן נעשו שרx יעקב, של החו״ב
מ בנ׳ר• ח&לובשים דמצר עצמן א 4ד

 אבא דמצד חכמד• דיעקב, בחכמה ונתחברו
 ובבינה דאבא. הדעת דבחינת וחכמה ממש,

אבא, מצד ממש בינה נתחברה יעקב, של
 תחתונוו^ בחי׳ וב׳ דאבא. הדעת מצד ובינד.
 בדעת נכנסו אבא, דמצד שבדעת ח״ג שהם

כנודע, מחדג כלול ונעשה יעקב. של
 כנגד שהוא במה הוא, זה כל והנה

 עד המחובר ז״א, יסוד של העלית השורש
כנ״ל, נ״ה שהם הירכיים, סרקי ראשי נגד
יעקב. של החזה עד מתםשט הוא זה וכל

 ח״א, היסוד אורן התסשסות שאר ואח״כ
 הנקרא הת״ת. סיום שאר כנגדו, נעשה ממנו

 הוא ח״א, יסוד של עטרה ואח״כ דיעקב גוף
דיעקב. עצמו יסוד נגד

 וה״ג ה״ח בז״א, שנחלקים כמו כי ודע,
 כי ביעקב. ומתחלקים מתסשטין כן כנ״ל,
 מתחל^ יעקב, של עצמו שלו שבדעת הה״ח
 וה״ג דיעקב. ונ״ד. בחג״ת ומתסשטין לה״ח,

 לה״ג, אח״כ מתחלקת הם גם שלו, שבדעת
ומתחברין ומתקבצין יעקב, יסוד עד ונמשכין

 אחר זה יעקב, ב״ם נזכר בתורה מ״?^
 רחל וכנגד ז״א. בפני היוצא יעקב נגד הם זד-

 לשכינה קרא בזוהר לכן ז״א. אחורי היוצאת
יעקב.

מ״ת ד פרק

 אשת לאה פרצוף עניו עתה. ונבאר ל)
תו. כבר בפרטות. יעקב א  מן הוא יעקב כי ב

 אלא אעה לאה. אבל דאבא. דאחוריים י״ם כל
 דאחוריים י״ם שבכל האחחנה לבד, המלכות מן

 להתברר יפלו לא האחוריים, הט׳ וכל דאמא.
דל וכבר ולהתתקן, הטעם. נו

 הםדינמ שאלו מפני והוא. ט״̂> יש עוד ם)
שיש חצונים היותר אחוריים שהם גמוריב^

 כנודע- מתערין דינץ מינה אפילו אשר באמא,
 האחוריים רק מהם, להתברר יכול היה לא לכן
 פרצוף נעשית וממנה בלבד, דאמא מלכות של

 דאמא, אחוריים של אהתת הט*ס ואמנם לאה.
 יכלו ולא שנפלו, במקום למטה נשאר שנפלו.

 מאז אבל אצילוו^ תיקון בעת אז להתברר
 כל המשיח, ביאת עד האדם מבריאת ולהלאר-

 יום בכל דאמא, אחוריים בבחי׳ שנתקן מה
 הנשאריב^ הם׳ מן אלא אינו תפלתינו, ע״י ויום,
 המשית ביאת עד לגמרי, להתברר נגמרו ולא

אצילות. בעת נתקנת המלכות, אבל ב״ב.
 (שנלע״ד) לי, אמר כהן יצחק והר״ר

 W בחינת ב׳ הנה כי זלה״ד- ממורי ששמע
 אמא של האחוריים הם א׳, היו: אחוריים

פלו ואח״כ אב״א. או״א היותם בזמן שנפלו  נ
 שהיו בזמן אמא, של אחחת אחוריים פ״ב,
 פ״ב קלקול היה אז כי באחור, פנים או״א

 לקבל יכלה לא אז גם כי דאמא, באחוריים
 אבא אבל כנ״ל. באחור ונשארה פנים, אור
 בעת לבד, פ״א רק אחוריים ממנו נפל לא

 היזז ולא אמא. עם אב״א הוא גם היה אשר
 בבחינת שחזר אחר אבל פנים. אור לסבול יכול
 נפלו ואמא נתקן. אבא אז דאמא. באחור פנים

 הראשונים, האחוריים והנה ב׳. בפעם אחוריה
 עד להתברר, יכלו ולא כלל, נתבררו לא

 המלכות השניים, האחוריים והנה משיח. ביאת
 תיקון של בזמן לאד» ונעשית נתבררד- שבד.ם

 והולכות מתברחת Jאחרון והט״ם האצילות.
או המשיה, ביאת עד כנ״ל, ולד.לאה מאז  ו

 כד, ששמעתי זוכר איני אד להתברר׳ יוגמרו
כמ״ש. אלא

די ומתלבשין נכנסין כאשר הוא והנה  נז
 כנזכר, מוחין לו לעשות ז״א. תוד דאמא

 שהיא אמא. של שמלכות שמכ״ש הוא פשיטא
 ראשונה נכנסד. שהיא שבה, מנה״י תחתונה

 היא עמידתה ומקום מכולם. תחתונד. מד.ם,
 תור שהיא דאמא. המלכות זו ואז ז״א. בדעת

 שהיא לאה כאשר שלו. בדעת דד׳א, פנימית
הדעת מקום עד מלמטה עולה שלד- אחוריים

 מקומות ומדמה הגהות
פ״ם זה שער לעיל מ)ד. דדוש הפסה דרושי הכוונות שער בספר עיין <}



ד׳ פרק ולאה יעקג שער ל״ז שער דז׳׳א נוקכא היכל ו׳ היכל

 ד׳ שיסבול מקום לד> שאין לסבת כנ״ל׳
 המלובש דאמא, המלכות ואז ביחד, פרצופים

 עם להדבק וחשק חפץ לה יש ז״א, דעת הוך
 מושכת ואז לאה, הנקרא שלה, אחוריים בחינת
 דז״א, לדעת מבחוץ כנגדה ומעמידה שם, אותה
כנגדה. מבחוץ ולאה מבפנים, היא

 עדיין כי א/ נקודה בסוד הוא לאה ועדיין
 דאחוריים לבד מלכות רק ואינה נתקנה, לא

 מאירה, היתד, ואז א׳, ספירה שהוא דאמא,
 ומאחר שלם. פרצוף ונעשית ומתקנה, ומגדילה,

 היא לאה, ראש התחלת כי נמצא כן, שהוא
 החזה, כנגד עד נ) ולמטה, דז״א דעת כנגד מן

 ז״א, רגלי סיום עד רחל, ראש מתחיל ששם
 וד,גדלה עלייה אין דז״א, מדעת למעלה אבל

 דאימא, מלכות שהיה ששרשה לפי כלל, ללאה
כנ״ל. דז״א, בדעת היא

 וגם מקומות, בהרבד, אצלינו נתבאר והנד,
 מד״ת, נקרא לאה כי בבשכמל״ו, ק״ש בכוונת

 ד׳ שלוקחת לפי היא, מה ימי ומד״ת בסוד
 דז״א, שבמוחין דאהי״ה שמות שבד' אלפי״ן,

 בעצמה, לאה והנה מוחין. ד׳ הארת בה ויש
 לבד, דאמא המלכות של האחור רק לד, אין

 עלה כאשר אמנם בלבד. א׳ ספירה שהיא
 אמא של המלכות אז דז״א, הדעת נגד למעלד,

 נותנת ז״א׳ בדעת בפנים, עומדת אשר הפנימי,
 שהם דאמא, תחתונות ג״ס הארתה כח בה

 כנ״ל. עלו לא שלה שהאחוריים ואע״פ נה״י,
 שלם, א׳ פרצוף ונעשית לאה, מתפשט ואז

 אבל בלבד. דאמא נהי״ם שהם ספי׳, ד׳ מבחי׳
 שיעור היא שגם אע״פ אנפין, דזעיר נוקבא רחל

 בלבד, א דד תחתונות ספירות בד׳ היא, קומתה
 רק בה אין לאה אבל הי״ס. כל בה יש עכ׳׳ז
זה. וזכור בלבד, אלו ד״ס

 פרצוף ונעשית אלו, ד״ס בה בהיות והנה
 עליונה. ה׳ אות בחינת נעשית הנה שלם, א׳

 עילאה החי״ן, ב׳ הם ורחל, לאה כי כנודע,
 היא הנקבה, פרצוף כי עת,T וכבר זתתאה.

 ושמאל, ימין, קוץ. ג׳ בה ושיש ד,׳. צורת
שלאה לעיל, וז״ש פרצופה. כל הכוללים ואמצע,

 מד׳ שלוקחת אלפי״ן, ד׳ גימטריא מדת, נקרא
 אהי״ה, נקרא שאמא נודע הנה כי אהי״ה. שמות

 ד״ם כי ונמצא אהי״ה. נקרא שלה ספירה וכל
 בסוד הנכנסים נהי״ם, שהם שבה, תחתונות

 ועיקרם אהי״ה, ד״פ הם הנה ז״א, תוך מוחין
 בלאה, היא בלבד, שלהם וההארה בז״א, הוא
הנ״ל. אלפין ד׳ בחי׳ והם

א׳ כי לאה: של שם בחי׳ ממש זהו גם
 שורש שהיא המלכות, בחינת היא לאה, של

 ג״ם בחי׳ הם לאה, של ול׳ כנ״ל. לאה בחי׳
 שלוקחת, ד״ס הם הרי דאמא, נר,״י אחרונות

 ואז לאה. של ה והיא ה׳, צורת נעשית ואז
לאה. נקרא יחד, אלו בחי׳ כל

 פסוק כי גאה, גאה כי לה׳ אשירה ז״ס גם
 ועלתה שנתגאה לאה, בחי׳ על נאמר זה

 רחל ראש מן למעלה דז״א, בדעת למעלה
 אותיות ג׳ בחי׳ נעשית ושם גבוה, במקום כנ״ל

 וא׳, דאמא. הנה״י במקום הם ה״ג, כי גא״ה.
 ונעשו ארבעתן, ונתחברו דאמא. מלכות היא

 אותיות ג׳ וחיבור כנ״ל. ה׳ בצורת פיצוף,
 הם ול׳, ג׳ כי לא״ה, חשבון והם גאה. היא

כר. גל״ש בכיר אי״ק במספר אחד, חשבון
 בחי׳ היא שלאה גאה, גאה כי וזהו מ׳׳ב,

 והיא שנפלו, דאמא דאחוריים די״ס עשירית
 אחוריים רק בה ואין דאמא, דמלכות חיצוניות

 עד) ז״א מוח (נגד והוא בלבד, א׳ ספירה של
 הוא, גאה גאה כי פ׳ והנה דז׳׳א. חג״ת כנגד

 נקודה כי פשוט, הא׳ גאה, ב״פ כאן יש כי
 דז״א, חזה כנגד למטה היא דלאה, חיצונה
 כנגד גבוה, במקום למעלה שעלתה נתגאה,
 אחר כי ב׳, וגאה דז״א. דרישא הדעת אחורי

 אלא דז״א, הדעת נגד שם שעלתה די לא כך
 במלכות שלה, בפנימיות שנדבקה יותר, נתגאה
 נותן ואז ז״א. דעת תוך העומד ג״כ, דבינה

 של הארה ומקבל חיצוניות, נקודה ללאה כח
 בת נעשית שבהגבהה ונמצא דאמא, נה״י ג״ם
 ה׳ ונקרא פרצוף, נעשית ואז נהי״ם, ד״ס

** עלאה.
לאה. ובאותיות גאה, באותיות רמז וזהו

 מקומות ומראה הגהות
וג׳. ם*ב ורחל לאה שער עיין נ)
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 עיקר שהוא נקודד» אותה בחי׳ היא דגאה א׳ בי
 ג״כ והוא שלד» חיצונית נקודה לאה׳ שורש

 למעלה׳ ועלתה נתגאה ואח״ב דלאד- א׳
 דגאה, ג׳ והם ג״ם׳ שהם דאמא׳ נד׳״י ומקבלת

 נה״י. ונעשית יותר׳ נתגאד׳ אח״ב דלאה. ל והם
 עילאה׳ ה׳ ונקרא שלם׳ פרצוף הוא אז כי

 גאה כי וזהו דלאה׳ ה׳ והוא דגאה׳ ה׳ והיא
ה, במקום למעלה ועלתה שגאה ר״ל גאה׳ מ  ג
כנזכר׳ ממש׳ גאה אותיות בהינת נעשית וגם

מ״ת ה פרק

 נתקנים איד לאה׳ ענין שנתבאר ואחר
 אנפין. זעיר שבתוד הפנימים׳ דאמא נהי״ם ע״י

 ואיד עצמו׳ ז״א עם אחחתה עניו עתה נבאר
ח׳ אליה ז״א מתור הארותיה יוצאץ ח  הנה ב

 ע״י ונתקנית נבנית רחל איד שנת״ל• ע״ד
 קרן ג׳ נעשיו ומהם דז״א׳ נה״י של הפרקים

 מחג״ת נעשין שלה קוין ג׳ לאה כד שבה׳
דז״א.

» כי נתבאר׳ הנה כי לבאר׳ צייד אבל רז
 שם וכבר ולמטה׳ דד׳א החזה מן מתחיל חזל

 נוגעת לאה מלבות וא? לאר» קומת נסתיים
 בחוש והנה ס) נימא׳ כמלא אמילו בחברתה׳

 דדיו זרועותיו יפשוט אדם שכאשר רואיו׳ אנו
 קובד״ו הנקרא הא׳ הפרק גופו׳ בהמשד לאורד׳
 שהם הב״ם׳ ושאר הגוף. סיום עד יגיע בלע״ז׳
 וטשתלשליו נתליו ישארו דד׳ עצמו הזרוע
 לאה P ואם נ״ה. שהם הירכיים, ע״ג למטה׳

ת נמצאת הזרועות׳ מג׳׳פ הנבנית ס ט  לאה נ
מאד. מאד רחל בגבול

 כי נת״ל׳ הנה כי כד׳ העניו ביאור אבל
 בבשר ממשים׳ איברים הם והשוקייה׳ הזרועות
ח׳ ולצאת לבקוע יכול האור ואיו ועצמות׳ ח  ל

 להאור אפשר שם דרד לפרק׳ פרק ביו זולת
 הוא שם כי מתוכו׳ לצאת או בתוכו׳ לכנס
 האור׳ בוקע סתום׳ שהוא ואע״פ חלל׳ מקום
ם ט דוצא. לתוכו׳ ונ

ע בכל יש ג״פ והנה ח אשר מאלו׳ וזרוע ז

ת ייאה  מן היורד האור והנה באהוריהג^ נבני
חע אל ^״א״ החכמה המוח  חטד של הימיו הז
 מעילא יורד שהוא ודאי ז״א׳ לצייד שבו׳

 P האור יורר ותחלה ישר. אור בחי׳ לתתז^
 שהוא זרוע, של עליון בפרק ונכנס הנ״ל׳ המוח
 יורד ומשם דז״א׳ עצמו לכתף המחובר הפרק
 לפי הג׳׳ הפרק אל ומשם הב׳׳ הפרק אל האור

 לתתא׳ מלעילא ישר׳ אור הוא הז״א שהארת
 דז״א, נוקבא ברחל משא״ב זכר. אור שהוא

 לעילא, מתתא חדר׳ אור בסוד הוא שהארתה
 איד אצלינו׳ כמבואר נוקבא. ה׳) (אור הנקרא

 ח״א׳ ביסוד לתתא מעילא החסדים שירדו אחר
ת  זה אור מבחי׳ ואז לעילא, מתתא לעלות חז

רחל. נעשית

 ונבנית נקבה׳ היא שגם בלאה׳ העניו וכן
 ירד כאשר הנה ע) כי והוא החדר. אור ע״י
 בפרק בז״א ונכנס ת״א׳ חכמה ממוח אור

 דרד ההוא׳ הפרק סוף עד הזחע׳ של עליון
 כאשר ואז קובד״ו. הנקרא האציל עד יושר׳
 חזר לזאז, פרצוף שם שיבנה המאציל׳ רצה

 עד האציל׳ מן לעילא׳ מתתא ההוא האור
ת במקום העליון׳ הפרק ראש בו  ומשם בכתף׳ ח
ח האור יוצא ח ד ל ל  התחלת עד מבחח׳ מ

ח.  שהוא החטד׳ בחי׳ נעשית זו והארה הגי
 נוקט^ חדר׳ אור בסוד לאה׳ של ימין זרוע

 שבו׳ מש׳ע ט דד׳א׳ שמאל בזרוע היא וכעד״ז
 חוזר אור בבחי׳ לאה. של גבורה זרוע נעשה

תן התחלת עד ג״כ. הג
הב׳ pבפ ביושר׳ היורד האור מן ואזז״ב,

תע של  פרק עד האציל סך דז״א ימיו הז
 עד נוקבא׳ חדר אור בסוד ועלה חזר ׳Tה כף

 האציל ממקום שם דצא למעלד׳׳ ממטה האציל
 הימין שוק שהוא הנצח׳ נעשה ואז בגלד׳ לחוץ

 של ראשון פרק התחלת עד ונמשד לאה. של
 נצח נמצא הכר.ף. אל חבורו במקום ד,זרוע׳
 עומד׳ אמו אבל דד׳א׳ ב׳ פרק p נעשה דלאה׳

ע פ״ע מקום נגד אלא ת  לאה וחסד ת״א. ז
ע פ״ע p נעשית ת  אלא PW ואינו דז״א׳ ת

תו התחלת מקום נגד ס״ע התחלת עד ז״א׳ ג

מקומות ומראה הגהות
י״^ פרק הכלקיט שער עיין ע) כ״זו. מו׳׳ק ל״ח: יומא ל׳. שבת מ״ח: ברכות ם)



שער דז״א כוקכא היכל ו׳ היכל רב
 לאה שער ל״ח שער

 הארה היות אותו גורם זה ודבר ז״א. זרוע
 בהוד זה דרך על וכן כנ״ל. לעילא מתתא יוצאת

 דזרוע וב/ מפ״ע הנעשים דלאה, וגבורה
דז״א. שמאלי
 כדי הוא, הנ״ל העניו כך היות טעם גם
 ולא לאה, פרצוף כל בו לסבול מקום שיהיה

 שהקשתי כמו רחל. בגבול לרדת תצטרך
 שהרי הנ״ל, הקושיות שנתרצו באופן מעלה,‘■

 זרועות אצילי סוף עד רק יורדין לאה רגלי אין
רחל. בגבול נכנסת ואינה ז״א, של

 האור שעלה האמצעי, בקו היה ועד״ז
 שהיא שבה, האמצעי קו ונעשית למעלה, ממטה

 אין כי בה, אין יסוד בחי׳ האמנם שבה. ת״ת
 דת״ת עלית שליש מנגד הנעשה הת״ת׳ רק לה

 שיתן עד בה, נעשה אינו היסוד אבל דז״א,
 ראשון בשליש ז״א, תוך הנתונה אמא לה

 שהם ויעבור, כוונת בענין כמ״ש דז״א. דת״ת
 דאמא, היסוד נבקע איך יתבאר ושם מדות, י״ג

היטב. וע״ש ללאה, וניתן לחוץ, ויוצא
 הגדול, האל בתיבת אבות, בברכת גם
 רחל. ופרצוף לאה, פרצוף עשיית ענין נתבאר

 רק בלאה, נעשה לא עדיין כי נתבאר, ושם
 ובברכת שבה. הדעת בחי׳ וגם שבה, דת

 ג״כ חו״ב נעשין כפים, נשיאת ע׳׳י כהנים
וע״ש. לאה אל

 ג״ר ענין כאן נבאר הדבר, קצור ואמנם
 נעשית לאה של דעת כי זה, באופן הוא שבה,

 עומדת ממש כנגדו שהרי ז״א, של הדעת מן
 הוא דלאה, דחדב מוחין ב׳ אבל כנ״ל. לאה
 בעת כהנים של כפים נשיאה הענין ממש

 וע״ש ד׳כ, בכוונת אצלינו כמבואר ביכתם,
היטב.

בחי׳ בלאה לעשות כדי כי בקיצור, והענין
 למעלה, ידיו ב׳ ז״א מגביה אז שבה, חדב
 ממש יהיו אצבעותיו שראשי באופן ג״ר, כנגד

 יהיה ימינו, יד ואצבעות ראשו. נגד גבוהין
 נגד שמאלו, ואצבעות הדעת. של ימין מצד
בסוד האורות יוצאין ואז הדעת. של שמאל צד

 ה׳ םרלן ולאה יעקב שער ל״ז
א׳ פרק ורחל

 האצבעות, קצוות דרך למעלה, ממטה או״ח
 שם, מתגלין ואז כנ״ל, פ) הצפרנים מבין

 הדעת, קצוות מב׳ דלאה, חדב בחי׳ ונעשית
 אור בסוד מלמעלה, הדעת מן מתפשטין והם

 לעולם כי ה׳־עת, מן גבוהים שהם נמצא חוזר.
ומתחיל הדעת, מן גבוהים הם חו״ב בחי׳

 למעלה ממטה ולהתפשט לעלות הנ׳׳ל ההארה
 דילה מוחין ב׳ נעשו ואז הדעת, צדדי בב׳

 למטה ידיו להשפיל ז״א חוזר כך ואחר כנ״ל.
וא״צ לאה, פרצוף נגמר כבר כי כדרכו,

להגביה.
 נשתנו למה אחר, טעם ג״כ תבין ובזה

 ומופסקים ונדים נעים להיות ז״א, זרועות
ושמאלי ימיני קו ואין האיברים, משאר

קו כמו הפסק, בלתי למטה מלמעלה שלימים
 כשירצה להעלותן שיוכל כדי והוא, האמצעי.

 יש ועוד לאה. תיקון לצורך זה וכל ולהורידן,
 ינקו שלא עצמו, ז׳׳א לצורך שהוא ונת׳׳ל ט׳׳א,

ממנו. הקליפות

החמישי השער

 פרקים לט׳ ויתחלק ורחל לאה שער

מ״ב א פרק

 נבאר ולאה, רחל ענין שבארנו ואחר צ)
 הנה בכ״מ. נרמזו איך שתיהן, ענין עתה

 מה ימי ומדת קצי ה הודיעני אומר, הכתוב
 המלכות מן היה הע׳׳ה, דוד הנה כי היא.

 יתיב הוי דוד דמשפטים, בסבא וגם כנודע.
 בסוד לאה, בן שהיה מצינו גם דנוקבא. בעלמא

 לאה, של בנה יהודה, מן הבא דוד, בן משיח
 לחקור רצה וע״כ שתיהן, מן נשרש שהוא נמצא
 אלה, נשים ב׳ בהי׳ בחכמה, ולהבין ולידע
מציאותן. היה איך ורחל, לאה שהם

חכמה, הודיעני פי׳, קצי, ה׳ הודיעני וז״ס
רחל, שהם: ימי, ומדת קצי, בחי׳ שאדע כדי

ת הו ת ומראה הג מו מקו
דרושי הכוונות שער ובספר ל״ם סימן ובתהלים פ״גנ זו׳׳ן פרצופי שער עיין פ)
ר. דרוש ק״ש ויצא פרשת הפסוקים שער ספר עיין צ)



רגג׳ א׳ פרק ורחל לאח שקר ל׳׳ח שקר דז״א !כא9נו חיבל ו׳ היכל

 משם כי וקצי״ ימי מדת תלדן שבהם ולאה,
 תהתונה, היא שרחל ולהיות חיות. לי נמשך
 דאצילות. י״ם שבסוף האחרונד״ מלכות שהיא

 שבו נה״י כנגד ז״א, ברגלי עומדת שד,יא וגם
 ללאה אד וסוף. קץ לשון קצי קראם לכן כנ״ל.
 ביארנו איך שנת״ל, מה בסוד מדת, קיאה

 מן הארה, לוקהת לאה כי בשכמל״ו, בכוונת
 מלובשים והם הויות, ד׳ שהם ז״>ב של מוהין ד׳

 אד,י״ד» שמות ד׳ שסודם דאמא, נד,״י תיד
 ד׳ ונעשין שבהם, אלפי״ן הד׳ לוקחת ולאה
 מד״ת גימטריא אלפי״ן ד׳ והנה שבד- מוחין

 ומדת וזהו ע״ש, אחר בענין עניינה שנת״ל
הוא. מה ינר

 כמה לדעת, מסופק היה ע״ה, דוד והנה
 למתג ורצה לרחל, לאה בין שיש ושינוים בחי׳

 הוא ע״ה, דוד ששאל מהשאלות ואחד סודם.
 בכוונת אצלינו שנתבאר א׳, ענין עTל

 דד׳ אלפי״ן, ד׳ הוא שלה, כתר כי ,rבשכמל
 שכל רק פשוטין. בהיותן כנ״ל, אד,י״ה שמות

 אותיות, ס״ז שד,ם נמצא מארבעתן, כלול אחד
 בלבד. אורות ט״ז הם לאה, של כתר כי נמצא
 של אותיות שאר שהם רחל, של הכתר אמנם

 הי״ד» הי״ד- הי״ה, ד״ם: שהם הנ״ל, אהי׳׳ה ד׳
^ וע״ד במנין ם׳, גימסריא ק) הי״ד- אורו

 נקרא לאד. כי היזב מד, ימי ומדת וז״ש,
 שד.ם היזב כמנין ר) לוקחת היא למד, ימי, מדת
 ’t היא רחל אבל לבד. הנ״ל אורות ט״ז

 מד, לשאול, רוצה וד,ייתי שלד״ בכתר אורות
 חדל ואני כנ׳׳ל, לאה מבחי׳ שאני אני. חדל

כן. הוא ולמה רחל, מבחי׳ וגרוע
 מה אל הי״זב מ״ד, באומרו רמז גם

 במילוי הד״ד, הוא ז״א כי אצלינו, שנתבאר
 ב״ם בו יש וד,נה מ״ה, גימטריא שהוא אלסי״ן,

 א׳, מ״ד, בם שיש ולמעלד״ מד,חזה א׳ מ״ה,
 ב׳, מ״ד, לו דש מאחוריו. לאה את להוציא כדי

נמצא, ולמסד,. שבו מד,חזה רחל. את לד,וציא

 שיש כמו גמור, מ״ד, שם מבזזי׳ יוצאת לאה כי
 שדן שהם כיון א״כ אחד, נדה שם רחל אל

 היא בענין נשתנו איד מ״די׳ של זה בענין
 הי״א, כמנק אורווה ט״ז רק בד, שאין הנ״ל,

 היזב מד. ימי ומדת וז״ם כג״ל. ברחל משא״ב
 קוד הי״זב היתד, למה מ״ד״ שד,יא שמאחר

 בענין הפסוק בזה רמוזים אחרות שאלות יש
ושכחתים. ורזזל, לאה

ת ב פרק נד

שד.יד,לוב׳נשים, אדזדר, עגין יובן ובזה א)
 כי וד,ענין, חוה. היא וב׳ ליליוב נקרא א׳

m,־v נקבוו^ ב׳ לו יש וז״א ז״זב דמיון הוא 
 דינין הוא לאה כי ביארנו, וכבר ורחל. לאה
 אמא, של אחוריים שהיא מפני מאד, קשין
 רחל. אבל הסתום. במקום למעלד, שד.יא ועוד,
 החסדים. של גלוי במקום היא כי נמתקת, היא

 שהוא מ״ה. סוד הוא כי אדם, נקרא ז״א וד,נה
 ואד״ם. מ״ה גימטריא אלפי״ן, דמילוי הד״ד,
 ש) העיקר, הוא הד״ד״ של פשוט כי ונודע

 דינין, שכולד. לפי נקבד״ בחי׳ הוא המילוי כי
 מפני מילד, נקרא וגם אלקים. גימטריא ומילד

 וכחותיה, אורדתיד, ועצמות הנוקבא, כח שכל
 הוא דגבורה עטרא כי הז״א, תוד גנוזים כולם
ח יוצא ואח״כ ז״א, תוד  כי באופן, ממנו. ח

 הוא המילד כי הז״א, של מילוי הוא הנוקבא
 לכן אמו. בטן תוכיות הממלא העיבור, בסוד

נוקבא. בחי׳ הוא המילד
 אחר י״ט, גימטריא מ״ה, שם מילוי והגד.

 כ״ו, גימטריא שד.וא פשוטות. אותיות שתסיר
 ובזה חר׳ד,. גימסריא י״ט. גימסריא מילד נשאר
 בשר וד.יא אדם, אשת היא הוד. איר תבין,

שח.  בו יש הז״א כי בנדא, ביארנו וכבר מב
 שם לו ויש ההזד״ עד מד.ראש אחד בחי׳: ב׳

לאד״ עם מזדווג בו אשר הראשון, יסוד בחי׳

מקומות ומראה הגהות
P( קי״ה אות מן זיעיא אשלג האי״י יסרן לגונות כוונת ק״ש דרושי הכדנות שער עיין 

ואי<ו. ועד. לעולם םלנותו כבוד שם ברון
או״א ושער פ״א נעועין רפ׳׳ה שער עיין ש) (כת״י). לוקחת ל״ג נ׳׳א ר)

ה׳. פרק שער בית נספר נתבאר זר, פרק א)



כ׳ פרק ורחל לאה שער ל״ח שער דז״א נוקכא היכל ו׳ היכל רד

 מקום ששם ולמטה, מהחזה האחרון, וחציו
 שמות ב׳ לו יש כי נמצא, המגולין. חסדים

 ה׳ הודיעני בפסוק כנזכר דאלפי״ן, מ״ה של
 אחד שכל מלויין, ב׳ יוצאין ומשניהן קצי,
חוה. גימטריא מהם

בחי׳ היא עליונה׳ ראשונה חוה ואמנם
 בחי׳ כי להיות והנה רחל. תחתונה וחרה לאה.
 חנ״ל, לסבה מאד, קשים דינין בחי׳ היא לאה,
 אצילות, של העליון בעולם למעלה ששם אע״פ

 התחתון בעולם עכ״ז גמורה, קדושה בחי׳ היא
 לצאת לאה בחי׳ יכלה לא חומרי, שהוא הזה,

 אדה״ר, בריאת בעת הקדושה, בסוד ממותקת,
 קליפה, בסוד מאד, קשים דינין בחי׳ מצאה
 ראשונה חוה לילית, בחי׳ וזהו בישא, חויא

 שנברא קודם אדם, עם מזדווגת שהיתה ת)
שניה. חוה

 וזו ממותקת, שניה חוה יצאה ואח״ב
 היתה כי נסתלקה, והאחרת אדם, לאשת נשארה

 לכן אשר בתכלית, בקליפות מעורבת עדיין
 בא כאשר אח״כ אבל לילית. ראשונה חוה נק׳

 א) דאדם, שופריה מעין ששופריה יעקב,
 זוהר כנזכר אדה״ר, של העריות פגם ותיקן

 שלקח הברכות בענין תולדות, ובפרשה קדושים,
 אז כי שניהן, לקח אז אחיו, עשו מן במרמה

 ונסתלקה הקדושה, בסוד והיתד. לאה׳ נתמתקה
 לאה ועיני על ב) שארז״ל וז״ס הקליפה. מן

 שהיתה על בוכה, שהיתה מדמעות רכות,
 תפילותיה וע״י עשו, של בחלקו להיות עתידד.

 של בחלקו ניתנה ואז נתמתקה, ודמעותיה,
היטב. זה והבן יעקב,

 אדה״ר, בענין כתיב, הזה בפסוק וחנה
 מבשרי, ובשר מעצמי עצם חפעם זאת ויאמר

 חד נשי; ב׳ הם כי אמרו, דצ״ט וגתקונים
 נקראת לאה כי והענין, דבשרא. וחד דגרמי,

 היא כי ועוד, כעצם. קשים דינין שהיא עצם,
 אחורי היה רקומה לאה הרי כי הצלע, בחי׳

בשר הוא רחל אבל עצמות. שהם הצלעות,

 החסדים, גילוי במקום רפיא, דינא מבשרו,
 נשים ב׳ הנה כי כך: הם אדה״ר דברי וד.משך

 מבשרו. בשר וב׳, מעצמו. עצם היא א׳ לו, היו
 אשה. יקרא בשר, הנקרא השניה לזאת אבל
 נמתקת עדיין ואינה עצם, שהיא לראשונה ולא

 לאה בסוד יעקב, בזמן נמתקה, ואח״ב כנ״ל.

כנ״ל.
רחל, את יעקב דאהב אמרו טעם ואמנם,

 הנה כי הוא א׳, סבות: לב׳ הוא לאה, ולא
 משיג היד, לא עולם, בזה אשד התחתון, יעקב
 מכנגד רק ז״א, פרצוף מציאות בכל עדיין
 ג) אז ויאד.ב לכן רחל. מקום ולמטה, החזה
 שהוא ישראל ויאהב כתיב ולא רחל, את יעקב
 יעקב אבל ורחל, לאה שתיד.ן, לו שהיה הז״א,
 עלמא שהוא כמוהו, תחתונה רחל את אהב

 דאתכסיא, עלמא היא לאה, אבל דאתגליא.
 של שבקשר הד צורת שהוא אצלינו, כמבואר

 להזדווג יעקב רוצה היד, לא לכן ש׳׳ר, תפלין
שם. עד משיג היה לא כי עמה,

 לאה כי ע״ב, קכ״ג דף ויצא פ׳ זהר וז״ש
 ז׳ העולם, ועד העולם מן עלמין, תרין ורחל
 מן הנד, כי וד,וא, כר. דאתכסיא עלמא שנין

 לאד, יצאה דז״א, שבדעת דאמא המלכות
 כנ״ל, ש״ר תפיל־ן קשר ד׳ בסוד סאחודיו,

 דילה שנין ז׳ לכן אמא, מבחי׳ ד) לאה ולהיות
 ת״ת, ושליש ח״ג, כחב״ד, הם: והז׳ אתכסיא,

 מכוסים, היו בחי׳, הז׳ אלו כי דז״א, החזה עד
 ישראי שנקרא קודם יעקב, אל גלויין בלתי
 הנקרא ז״א, פרצוף כל השיג אז כי כנ״ל,

כנודע. ישראל,
 וירא ע״פ קנ״ד, דף ויצא בזוהר ג״כ וז״ש

 עריין ב״נ דסני מהכי, לאה, שנואה כי ה׳
 דאמא ממלכות נמשכת לאה כי פי׳, דאימית

 ה) חצי כי ודע יעקב. של אמא שהיא כנ״ל,
 כאן וכשמתפשטים כנודע, מ״י נקרא אמא

 אלהים, נעשית אלה, אותיות שהם לאה, בבחי׳
מ״י, נקרא אמא, של העליונות שבחינותיה לפי

מקומות ומראה הגהות
(כת״י). ל׳ג אז מלת ג) קנ׳־ג. ב״ב ב) הראשונה חוה ז׳ פכ״ב בראשית מר׳ר ת)

פ״ח. ומ׳׳ד מ׳׳ן שער עיין ד) לעפרה. חזרה
(דפו׳׳י). בחי׳ נ״א ה) נ״ח. ב״ב פ״ד. ב״מ «)



רהכ׳ פרג ורחל לאת שער ל׳״ח «ער דז׳׳א נוקכא חיפל ר חיפל

 בז״א המתלבשים ולמטר״ שלה ת״ת מחצי אבל
 נקרא ביחר״ הכל וחבור אל״ה. נקרא כנורע.

 בחי׳ ממנו נעשית הנ״ל. אלה והנה אלהים.
 ע״ם רק״ה. דמשפטים בסבא וז״ס הג״ל, לאה

 ע״י דבריו, ותבין ע״ש, תעוסינד״ מנב אלה מי
כאן. שבארנו מה

^ זו, לאה כי ודע,  שלם פרצוך לה יש ת
 דז״א, הכתר מן הוא קומתה ושיעור ז״א, כמו
 נתבאר, ששם ו) לקמן. ועיין שלו. החזה עד

 שיובן ואפשר ת״ע. דז״אי הדעת p שהתחלתה
מש״ל. ע״י

 מחפשטת היא אמא׳ יסוד כי נת״ל, וכבר
 ז״א, של הדדים בחי׳ שם אשר ח״א, החזה עד

 שיש והדלתות, הצירים מבחי׳ ש^ נעשו אשר
 זעיר של הדדים וז״ם שם, אשר אמא ביסוד
 מבחח, שם הוא דלאר» יסוד גם והנה אנפין.

 ת״ת חצי בחי׳ כי ידעת, גם הז״א. דדי נגד
 כמבואר יסוד, בחי׳ בתחלה היה ז״א, של עליון

ד מן שהיה דז״א, הגדלות בענין אצלינו
חב״ד, ונעשו נתעלו שלו והחג״ת קצוות,
 ת״וב נעשה היסוד כי הרי חג״ת, נעשו והנה״י

 של בחי׳ ג׳ שם יש כי עתר״ נמצא וא״כ
 ויסוד דאמא, יסוד והם: א׳, במקום יסודות
להיות עצמו, ז״א עם תחזור כאשר דלאד״
מוג עמו, פב״ם  עצמו, דז״א ויסוד בו. להז
 יסוד כי נמצא, כנ״ל. עתה ת״ת נקרא שהוא

ונעשו יחד, מתחברים דלאד״ מסוד דאמא,
מוג א׳, רחם שניד,ם  עצמו ז״א יסוד בו להז
 דמני מהכא ח״ס, הנ״ל, ת״ת הנקרא כנזכר,

כפשוטו. ממש עדיין ״Tדאים עריין ב״נ
 כי זלה״ד- ממודי שמעתי פ״א. כי ודע,

», ז״א עם מזדווגת כאשר לאה •בחי׳ צ  הוא ע
 והאדם ח״ם ממש. עצמו הדעת ע״י בר״ מזדווג

 הדעת ע״י זד״ זווג כי אשתו, חוה את ידע
מ בטמירו, הוא זה וזווג נעשה.  אתכסייא ל

 לאד״ שהיתה נודע ולא יעק^ p בקדמיתא
זד״ והבן הבוקר, עד

אלו, שמועות מתיישבים איו ליישב, וצ״ע

 ראש שהוא העלית, הזה היסוד כי ואפשר
 דז״א הדעת בחי׳ םpלסע נ״כ שם 4הת״ו

וצ״זג כנודע, שם כשיורד
 נאמר עליו אשר מרע״ה, גם כי ודע,

 P אלא זרנו הבינד״ עד שהשיג ז) בזוהר
 תעשית דבינר״ ממלכות הנמשכת הזאת, הלאה

 אחודי, את וראית סוד חה תפילין. של קשר ד׳,
 קשר שהראהו מלמד ח) בגמרא רז״ל כמאמר

 העומדת לאה כי לומר, ענינו גם תפילת. של
 כי 4ז״ז אחור את רואה היא תפילת׳ בקשר

 והנה כנ״ל. ז״א אחורי נגד ופניה עומדות היא
 אחורי, את וראית תהו בלאד״ הוא משה

מובנים. והדברים
 ויאהב שנאמר למה הב׳, הסיבה אמנם

 הפסוק, ט) במ״ש מובן הוא רחל, את יעקב
 נפשו. בעד יתן לאיש אשר וכל עור בעד עור
 תרין לו דש ז״א, הוא הזד״ האיעו כי פי׳,

 עור בחי׳ היא לאד״ והנה ורחל. לאה נשין,
>  יתן הז״א לכן ממש, נפשו היא רחל אד כנ
 יש אמנם אותה. באהבתו לאה עור בעד עודו

 לאיקן אשר כל כי לאד״ על לרחל יתרת
 יספיק ולא רחל, שהיא נפשו בעד יתן הנ״ל,
בעדר״ שיחן לבד בעורו

 נקרא לאה ימה הנ״ל, אל טעם נבאר והנה
 רחל כי כנ״ל, והענת נפש. נקרא ורחל עור,
 זוגו בת והיא ז״א, של האמיתית נוקבא היא

 הכוללים נקודות הי׳ מכלל שהוא לפי ממש,
 שבהם. האחרונה מלכות והיא האצילוו^ עולם
 שנפלו דאמא, אחוריים היא עיקרה לאד״ אבל
 לז״א, אשתו ואיננה הזד״ כמקום למטה כאן
 כאן נופלת בהתחה לבד, השאלה בדרד רק

 היא רחל אבל ז״א. של בעורו נדבקת למטה,
חב רוח, ח״א נפש. המלכות כי נפשו, כנו

 למעלי״ היא לאד״ מקום הנה כי ט״א, עוד
 מניע אמא דpי כי ם,pתוDה אודות במקום

 עור בחי׳ אלא אינה שלה הארה לכן החזר״ עד
 של ד׳ צורת בענת אצלינו, כמ״ש ר״ל לבד,
רק אינו וקשר לאה, שהיא ש״ר, תפילת קשר

מקו&וינ ומרווח חנחו^
א>וג הפסוקים שעד עיי! ט) ד. בונות ה) פ״ד. וקאה יעקב ושעי ג׳ פדק ו)
נ״זב ח• הקודש דוה ושעד נ׳ <»ן0 קצ״ו. אות פנהס פרשת וע״ם ז)



כ' סרק ורחל לאה שער ל״ח שער דז׳׳א נוקכא היכל ו׳ היכלרר

 של תפלה שי־א רחל אבל לבד. עור בחי׳
 ש״י, תפילין של בתים בחי׳ עור בה יש יד,
ע״ש. פרשיות בסוד ממש, מוחין וגם

 מקום נגד היא לאה כי בקיצור, והענין
 דרך מועטת הארה עוברת האורות, של הכסוי

 ולא שלו, המוחין מן אליה, לחוץ דז״א עור
 שלהם, והכלים מהלבושים רק עצמן, המוחין מן

 קשר של בד׳ נרמזת ולכן אמא, נה״י שהם
 שלוקחת ומה ועניה. דלה היא כי ש״ר. תפילין

 בעלמא הארה רק אינה מוחין, ד׳ כנגד ד׳ צורת
 ואחר הפסוק, ע״ר הוא עור, וענין העור, דרך
 הפנימיות ההארות איך וע״ש זאת. נקפו עורי
 עו״ר, כמנין היא הכאתן ומספר בזה, זה מכים
עור. נקרא ולכן

 דאבא, הנה״י כי ונאמר, יותר כאן ונבאר
 ז״א בראש דאמא, נה״י תוך מלובשים עומדין
 הוי״ה של ראשונים אותיות ב׳ הם וז״א, ואו״א
 הפנימי אבא בזה, זה ומכים י) י״ה, שהם

 לחוץ, אורותיה להוציא כדי בחוץ, שהיא באמא
 ק״ך. גימטריא כ) ה״א, פ׳ יר׳ד נעשה ואז

 בוא״ו אמא, שהיא ה״א הארת מכים אח״כ
 ע״ח. גימטריא והם לחוץ, לצאת ז״א, שהוא
 ז״א שהוא בה״א, וא״ו הארת מכים ואח״כ
 כל סך ע״ח, גימטריא הם החצונה, בלאה

 בחי׳ לאה, איך הרי רע״ו, כמנין הכאות
 של עור דרך ויוצאין רע״ו, כמנין אורותיה

 לאה, הנקרא עור כי עור, בעד עור וז׳׳ם ז״א.
ז״א. של עור דרך הארותיה, עוברת

 המגולין, אורות כנגד שהיא רחל, אבל
 שהיא לחלקה, המגיע שהאורות הוא פשוט
 אינן המוחין, שאר וכן שבגבורה, דדעת עטרא
 שכל נמצא ממש, מוחין בבחי׳ אלא לה ניתנין

 וזש״ה, ג״כ, רחל אל יש ז״א, אל שיש מה
 ידעת, וכבר נפשו, בעד יתן לאיש אשר וכל
רוח. נקרא וז״א נפש, נקרא רחל כי

כאן, הנזכר עור ב״פ כי לומר, נוכל גם

 יוצאות הארותיה רחל, גם כי ולאה, רחל הם
 הפסוק וכוונת לחוץ, ז״א עור דרך ועוברות

 בזו שוין והן עור, בחי׳ שתיהן כי אף לומר,
 עור דרך להם יוצא שניהן הארת כי הבחי׳,

 כי מלאה, רחל אל יתרון יש עכ״ז אך ז״א,
 יתן ממש, המוחין שהם ז״א, לאיש אשר כל

הנ״ל. רחל שהוא נפשו, בעד
 את יעקב ויאהב זש״ה כי לענין, ונחזור

 מלאה, יותר רחל את ז״א אוהב היה כי רחל,
 בעלמא. הארה ולזו ממש. מוחין נתן לזו כי

 בז״א, מדבר הכתוב אם האמת, שכפי ואע״פ
 הוא ז״א כי רחל, את ישראל ויאהב הול״ל

 הוא אבל במקומו, כנ״ל יעקב. ואינו ישראל
 יעקב כי ל) משארז״ל אל סבה, שנתבאר במה
 בתחלה כי הוא, וד,טעם שבאבות. בחיר הוא
 אבא מאחורי הנעשה יעקב בסוד יעקב, היה

 מאד, עליון שהוא דאבא, אחוריים שהם כנ״ל,
 עוד, עלה מעשיו, ע״י שאח״כ אלא זה, די ולא

 ישראל. הנקרא ממש, ז״א מן נשמה לו ונמשך
 בסוד ולפעמים יעקב. בשם משמש ולפעמים
 עובר אינו יעקב אותו הקורא כל לכן ישראל.
 ויצחק, אברהם אבל הנ״ל. לסבה מ) בעשה,

 פרטיות בחי׳ והם שבז״א, חדג בחי׳ הם
 יעקב ולכן לבדו, גמור פרצוף ואינו שבז״א,

שבאבות. בחיר הוא
 עובר אבדם לאברהם הקורא נ) לכך גם
 היא אברהם, בשם שנתוספה ה׳ אות כי בעשה,
 ואינם משתנים, אינם לעולם אשר הה״ח,

 יעקב, או ישראל, פרצוף בחי׳ אמנם הסרים.
 שכתוב גם כי ונמצא, הזמנים. כפי משתנה
 בז״א שמדבר אפשר רדל, את יעקב ויאהב
 הוא ו״ק, בסוד בהיותו הוא גם אשר עצמו,

ישראל. נקרא ובגדלותו יעקב, כדוגמת
 אם כי שמך עוד יאמר יעקב לא וזש״ה,

 ז״א בקטנות פי׳ אלהים, עם שרית כי ישראל
כנ״ל, אלהים שם מבחי׳ דקטנווח מוחין לו יש

מקומות ומראה הגהות
p הוה דאבהתא שלימו ק״ד ולאה יה״ו אותיות ג' הם וזיא ואו״א נ׳׳א י) r.יעקב שנ״ד ובאות ב

דאבהן. תושבחתא איהו ו). ה׳ זי׳ע הרא״ש הגיה (כן השם של אחרונה ה״ה
י׳׳ו. ברכות ם) ס״א. החשסל שער עיין כ)
שם. נ) אות ויצא פרשת ובזהר עיו. ר׳׳ס ב״ר ל)



רזני ג׳ פר? ורחל לאח #ער ל״ח #ער דז״א נויןכא חיעל ו׳ חיכל

 כי מוחין, ב׳ רק לו אץ הקטנות בזמן כי
 רק הג/ המוח שהוא דעו^ בו אין הקטן
 גימטריא שהם אלהים, שמות ב׳ והם חו״ב,
 לפי ישראל, נקרא אז גדלותו ובזמן יעקב.

 המוחין ודוחין דגדלות, המוחין שנכנסין
 אלהים, עם שרית כי וז״ש כנ״ל, למטה דקטנות

 למטה, לדחותן להם ויכול עמהם שורה כי
זד- והבן

כדת ג פרק

 בין שיש התקשרות בחי׳ נבאר ועתה ס)
 וכמד• פסוקים, כמה יתבאר ובו יחד, ורחל לאה

 עקב פסוק, על פי׳ רז״ל והנר, רז״ל. מאמרי
 עטרה יראד• שעשתד• מד, ע) ה׳, יראת ענוד,

 ביאור לסולייתא. עקב ענוד, עשתד, לראשד״
 ז״א, של האלה נשים שורש כי האלה, הדברים

ה׳. ויראת ענוד, נקרא ורחל, לאד, שהם

חכמד» ראשית ה׳, יראת נקרא רחל ואמנם
 לעילא, מתתא הספירות כל ראשית היא כי

 יראת חיל אשת הנקרא וד,יא לכולנו פתח ור,יא
 שחם ,Tשםשות כ״ד Tכ ושמתי סוד שד,ם ה׳,

 לפי ענוד» נקראת לאה אבל חיל. גימטריא
 כי ונודע דן״א, רישא באחורי למעלה שהיא
^ו, בד,שפל כאדם, ניכרת הענור,  וכופפו רז
 מכנע ענותנותו, מפני אדם, פני נגד למסה
הימנו. שגדול מי לפני

 הנה ט מאד, עניו משד, וד,איש וז״ש
 א׳ וד,יא צפורד״ לקח משד. כי במ״א, נתבאר

 על לאד, נקרא וכולן ללאד״ שיש בחי׳ ד מן
 עומדת ג׳׳ב שהיא מהם, א׳ וצפורה שמה.

 משד, איד נתבאר, וד.רי ד׳א. דעת נגד למעלד,
 ה׳ שהיא רחל, אבל העליונד- ענוד. מדת לקח

 היא זוטרתי ה׳, יראד, הנקרא הקטנה, תתאר,
ושם לאה, הגדולה שם בסוד משד» לגביה

 ישראל ועתד, פ) שארז״ל ת״ם רחל. הקטנד,
 אטו ליראה, אם ט מעמד שואל Tאלדי ה׳ מה

 לגבי חן, וד,שיבו היא, זוטרתי מילתא יראד,
היא. זוטרתי מילתא משד.

 הארת מן יוצאת לאד, כי נת״ל, וכבר
 מוחין. בסוד בז״א, המתלבשת דאמא, המלטת

 דג׳ לבו#מ נעשין הם שלה, .ד,נה״י ואמנם
 אינד. דאמא המלבות אמנם דז״א, rדחב מוחין

 על צ) שארז׳׳ל מד, ת״ם לז״זב בלל משמשת
 נקרא שבד.ם תחתון אשר רקיעין, הז׳ ענין

^ משמש אינו וילון,  ערבית יוצא אלא בלו
שחרית. ונכנס

 נקרא אשר הוא, הרקיע ט הוא, והענין
 ולבנד, חמד. קטעים, בו אשר רקיע. סתם דרד

 דתבונה, היסוד בחי׳ והוא ומזלות. כוכבים
 זעירא, ר וד.וא בב״ם, רקיע הנקרא שהוא
 חמה קבועים ובו כיריעה, שמים נוטה בסוד

ט׳, ולטד,  משם, יצאו מלם האורות שכל לפי ו
 קבועים הם זו״נ, שד׳ם ולבנה חמד, כי טודע

 מן וזד, החםדים, מן זה יונקים, הם ומשם בו.
ת העומז־מ הגבורוו^ ע  בימוד המלובש ט

הזה. דתבונד,

 החמדים אודות הם הכוכבים, והנה
 בנודע, דז״א יסוד תיד ונופלין משם, היוצאץ

תין ונעשו ומתפזרים. בכה, שם ומכים צ  ני
 וז״ס המאיריז^ הכוכבים סוד הם אשר דקין,

 רבים, מצדיקי ט ככוכבים, היבים ומצדיקי
 מקבלין והם צדיק, הנקרא יסוד, מן שרשם
 היסוד, שבחוד החסדים של הכוכבים הארת

כמותן, מאירין
 כי זלודד- ממורי ק) ששמעתי ונלע״ד

 הנעשין ניצוצץ מן והן נקודווב הן המזלות
 עד מלמעלה חם גם הגמדות מנטלת ביסוד,
מטן דד׳זב היסוד  וסתפזרין ונופלין ש* ו

החבוגוב של הסלמת והנה ויצוצין. ונעשין

menpD nmin זזנדוות
ל*ז: ברמת פ) ע*ו. ח• ויצא הפסוקיס בשער עיין )0
י*מ חניגח צ) יאילד אות פז למנות שעד טת יבספר
וק״ד פ״ן ושעד ד. פרק סנת׳׳א שעד עיין ק) זת פרק כל נתבאר

ט. פיק היו«מת ציור ושעד פם*ו. J1•׳ שודש רנה מהדש ע)



ל ו׳ חיבלרח ג׳ !5םר ורחל לאה שער ל״ח שער דז׳׳א נוקכא ^

 אל כלום משמש אינו ר) דלון, הנקרא היא
 לחוץ ומוציאה הארתה, את מאיר אמנם ז״א,

לז״א. מחוץ העומדת לאה, לצורך
 מלכות מבחי׳ יוצאת שלאה מאחר כן ואם

 של עטרה בחינת היא אשר תבונה, של זה
 כי נמצא, א״כ זה. וזכור כנודע, שבה היסוד

 העיקרי. מקומה שם כי ז״א, בדעת הוא מקומה
 ששם הוא מוברח מהארתד״ היוצאת לאה וגם

 עד שבה, ש) הכתר קומת שיעור מתחיל
הנ״ל. החזה עד למטה,

 מהחזה שלה הבתר מתחיל רחל, ואמנם
 כי באופן ממש, ז״א רגלי סיום עד ולמטה,
כתר מתחיל משם לאה, ועקבי רגלי בסיום
 שעשתה מה חשארז״ל, לאד,. מרגלי למטר, רחל,
 עקב ענוה עשתה לראשה, עטרו! יראה

 הנקרא שהיא דלאה, רגלים ר״ל לסדלייתא,
לראשה כתר רחל, שהיא יראה עשתה ענוה,
כנ״ל.

 מלשון כי ביאור, צריך עדיין הלשון אבל
 נעשית ענוה, של עצמו מהעקב כי נראה, רז״ל

 היא היראה שכתר אמרו ולא ליראה, עטרה
 יותר הענין לבאר צריך לכן דענוה. עקב תחת

 שמראש נמצא, הנ״ל כפי הנה כי בפרטות,
 ז״ס: הם דרחל, רגלי סיום עד דלאד״ כתר
היא שבז״א, המלכות כי נה״י, חג״ת דעת

 ששתי היה, ומהראוי כנודע, רחל שורש עצמה
שנואה ואחת רחל, אהובה אחת הללו, נשים
 בעבור השנואה׳ חלק להסיר יוכל לא לאה,

 וירשו שניהן, יאכלו כחלק חלק כי האהובה,
 לאה ותקח בשוה, שוה ז״א, בעליהן מקום
 העליון, ת״ת וחצי חו״ג דעת שהם וחצי, ג״ס

 רגלי סיום עד ולמטר״ ת״ת מחצי רחל ותקח
ת״ת, של תחתון וחצי אחרות, ג״ם שהם ז״א,

 לוקחת שלאה אלא כך, הדבר אין ואמנם
 החזה עד (דז״א דת״ת, מג״ש עליון שליש

 תחתונים ב״ש כל לוקחת ורחל וכר) רחל אך
ושם במ״א, כמבואר שלד״ לכתר דז״א, דת״ת

 שבחזה הוא,' מהם ואחד רבים, טעמים נתבאר
 שאורות ולמטר״ משם לכן אמא, יסוד נשלם

 ז״א, באחורי רחל נבנית בגלוי, ההם החסדים
נת״ל. וכ״ז

 ותפול לזו, זו צרות תר,יינה בזה, וד,נה
 עשה מה לכן הזה, הדבר על קנאד, ביניהן

 עליון ששליש באופן, עשה העליון, המאציל
 כולו תחתון ושליש ללאה. כילו יהיה דת״ת,.
 אחיות שני יד.יו האמצעי, שליש אבל לרחל.

 ושותפות ברשות ויהיר, בשח־״ שוה משמשות
 לב׳ אמצעי שליש שיחלק כי כלומר, שניהן.
 מתחלק. ואינו א׳, בחי׳ כולד, כי א״א, חלקים,

 וגם שם. עד עולד, רחל של כתר יחיד, אבל
 רגלי ומתלבשים שם. עד יורדים לאה רגלי
 אמצעי שליש כשיעור רחל, של בכתר לאה,

 וזר• בשוד,. משתמשות שתיד,ן והרי בלבד,
 לסולייתא, עקב ענוה שעשתד, מה שארז״ל,

 וכתר ראש נעשה עצמם, מד,ם לאה. רגלי שהם
יראה. הנקרא רחל, של

 כל לוקחת שרחל פעמים כי דע, אמנם
 לאה רגלי ואין אמצעי, שליש אותו מקום

 שליש כשיעור רחל, כתר בתוך מתפשטים
 ואד,בת, בפ׳ ק״ש, בכוונת אצלינו וז״ש ההוא.
 כמנין לרחל, אורות ב׳ לתת לכוין צריך

 א״ת, נקראת ורחל אור, ב״פ שהם ואהבת,
 אתין א) כמארז״ל בע״ה, ת) למטה כמ״ש
 שתאהב ר״ל את, ואהבת וזהו הם. רבויין וגמין

 אד,בה, בלשון וד,וציא את, הנקראת רחל את
 יתירה האד,בה כי רחל, את יעקב ויאהב ע״ד
 וד,ם כנ״ל, לאה על יתר חלק לה שנתן הוא,

כנ״ל. ואהבת כמנין אלו, אורות ב׳
 הב״ש בחי׳ הם הנה הללו, והאורות

 העליון ששליש ולפי כנ״ל. ת״ת של תחתונים
 במקום הם הב״ש אלו אבל הסתום, במקום הוא

אור. אור נקרא לכן החסדים, שמאירין הגלוי,
רחל, של הכתר בענין ב) נת״ל זה וענין

אור, אור ב״פ הנקרא דז״א, דת״ת ב״ש שהוא

מקומות ומראה הגהות
ה׳. פרק להלן ת) ויגנוב פסוק על ויצא הפסוקים שער עיין ר)

ה״ה. פ״ם ברכות ירושלמי א) רחל.
ב'. פרק הפוחח לידת שער ב) ה׳. פרק ולהלן ב׳. פרק לעיל עיין ש)



ער דז״א נוקגא ל9חי ר חיכל רנזג* פר? ורחל לאח פוער ל״ח «

 של כתר אבל שמשותיד. ושמתי בסוד
 באודד. שם מ״ל לבד, א׳ אור רק בו אין לאד»

ג) לקמן. מתבאר
 ב״ש רחל שלוקחת זמן יש בי נמצא,

 שהוא אע״ם אמצעי ששליש זמן, m לבדר״
 לאה שרגלי זמן יש עכ״ז, שלד״ לעולם

 כשיעור ממש, בתוכו שלד״ בכתר מתלבשין
 שליש רחל לוקחת לפעמים (גם אמצעי שליש
 לבד» אמצעי) זה שליש כשיעור ממש, בגנבה

ב״ש. הוא רחל, של כתר שיעור לעולם אבל
״Tלאב אשר התרפים את רחל ותגנוב ח״ם

 שלפעמים האמצעי, השליש מקום כי פי',
 דרן־ בלבי׳ לעצמה לד, רחל אותו לוקחת
 לבן כי נמצא, תרפים. נקרא וגניבד״ חטיפה,

 ב׳ ולו עלאה. אבא שד,וא העליון, לובן הוא
ת;  ויצא פרשה זוד,י־ כנזכר ולאד״ רחל, בנו

 ולפעמים ע״ש. בנות, שתי וללבן על דקס״ב,
 הנקרא האמצעי שליש לאד, מן רחל גונבת

הוא, אביה ממון כי לבדד״ לד, ולוקחת תרפים,

 )K( אחותז^ לאה אל ממנה נותנת ואינד.
חי, לשון הוא אלו, תר»ם r« ודינר,  תו

 הנזכר התורפה בית כמו עחד״ מקום שדיוא
 הנכנסין לאד״ של רגלים ב׳ בחי׳ ודים בגמדא,

 אמר לכן ט״ל, רחל כתר תיד ומתלבשין
 וביאור הרגליה ב׳ שהם רבים, לשון תרפי^
 תוך אמא יסוד פתיחת מקום הנד. כי הענץ,

 ופתיחתו. שגילמו נמצא שלו, בחזה הוא 4ז״ז
ת וגילד פתיחת וזהו האמצעי, בשליש הוא  בי

התבוט^ של שם אשר התורף,
 ואיד התרפים, את רחל גניבת ענין ואמנם

 העגמ יעקט ברח כי ללבן הגידו לא עי״ז
ש אצלינו במ״ש הואי ועזא ובלעם בלק בדת

 הנה כי נתבאר, ושם היסט ע״ש ועזאל ו)
 סו״ר, הדעת עץ בחי׳ הוא הזד״ המקום

 חטא בו אשר דאצילות) (בנגד, (דאצילות)
 דיחסדיס גלד מקום הוא שם כי והוה, אדה^

 שם יש ולכן שלו, בחזד, דז״א הדעת של
בעצם, רע הנקרא החצונים, אל ואחיזד, יניקה

הגהה
 שנקרא לחכמדי, רומז לבן ד) ורינה (א)

 לנוקבא רומז, ורחל לז״^ רומז, ויעקב לבנת.
קג של חמיו לבן לכן, דז״א. ע מע, ודינה י  י

 הגבורות לכן הכסף, מן יותר חשוב זד,ב כי
 צדיקים ה) ושארז״ל מחסדים. יותר חשובים
 נוקבא, שהיא בראשידין, ועטרותיהן יושבין
זהו ודינה חסד. שהוא בעלה, עטרת גבורה,

אינן כשעדיין אבל הגבורוו^ מתוק בזמן
 מדיגבורות, חשובים החסדים ודאי אז נמתקים,

 מתחלה בו רומז היה לבן, שנתקן קודם ולכן
 חכמד״ נתיבות ל״ב מלבן, ל״ב שדיוא חכמה,
אבל הנקבה. שדייא בינה, שערי ף ואח״כ

 היתד, אז הברמלי, בנבל נתגלגל שנתקן, אחר
 בינד״ שדייא שחנ׳ לבעלה, עטרה הנוקבא

 ואודכ נבל, של התיבד, מתחלת באה נש״ב,
החכמה, ואפילו נתיבוו^ ל*ב שדיוא חכמד״

 ב׳ שבא״ב לפי הל׳, לפני באד, שריב׳ נתקנה
 הכרמלי, בנבל לבן שנתקן ומאחר מתחלד״

 לו יש לכן עודי״ב, נקרא שהיא בינד״ שהיא
לעחד׳ט חלק

ם, נלע״ד  כולו הכתוב, רמז שזהו חיי
 כולן לבן ,יהTכש ו״ל, הוא. טדיוד לבן הפד

 הל״ב וגם הל״ט קודם תד,מ! שהנרץ הפון*,
 יורד, שזה הל׳, קודם הב׳ מדיופבים, יהיו

 בעלה, עטרת תהיה נקבה, שד.יא שדיבינד,
 שפלת לבן, הסד כולו וזהו הגבורוו^ שיתוקנו
 שמלת לבן, ה«ד כילי וזדיו הגבורוז^ שיתוקנו

 מסופו נקרא דהיה מר,ופכת, .יהT כולד. לכן
 יודה, זה ר״ל הוא, טהור אז נבל, לראשו

 דגמדד״ עטרה שפמנד, 4הוז הנקרא שד,בינה
הוא. טהור חד,ו ,1%נטד

מקומות ומראה הגהות
(זדו). m טרק בסוף ז׳. בפרק ג)
הענין. ופי׳ ד׳ה ע׳׳ה שייר ע׳׳ח פספר ז1ז<זד מהרח*ו ס^י ד)

שע עיין ו)

 דן• עקודיזם שער לעי<
 י״ז. ברכות ח)

קפ״ה ח•



ד׳ ג' 1םרל ורחל לאה שער ל״ח שער דז״א נוקבא חיבל ד היכל

 הארת הנה מכוסים, כשהאורות למעלד״ משא״כ
 הוא החצרנים, אל ויוצאין המתגלים אלו, ר!״ח
תוך הנכנסין לאה, של הרגלים אותם ע״י
 היסוד פי פתיחת כנגד והם כנ״ל. רחל כתר
 מן יוצאין ההם האורות כאשר כי תבונה, של

 לעשות ז״א, אל מחוץ עד דתבונה, היסוד
 רגלי התלבשות ע״י אז כנודע, לרחל כתר
 ונחשך, מתמעט האור רחל, של הכתר תוך יאה

 על ההוא, האור ולעבור לצאת יכול ואינו
 אב״א עומדת היא כי כנודע, רחל פני צד
 באחוריים, פוגעין האורות ובתחלה ז״א. עם

 ולהיות שלה, הפנים עד עוברין משם ואח״כ
 רחל, של כתר באמצע שם לאה של העקביים

 כי רחל, של כתר פני עד האור עובר אינו
 לגמרי, מפסיקין לאה של עקביים ב׳ אלו
 ונודע מבפנים. היוצאין האורות לוקחין והם
 וגמורים קשים דינין הם לאה, של העקביים כי

 הם נ״ה בחי׳ כל אשר אינון, נ״ה כי לגמרי,
 הקליפה, אל הקרובים הקצוות להיותן דינין,

 כי כנודע מגופא, לבר בלשון שנקרא ובפרט
 הם כי ע״ז, ונוסף מגופא. לבר אינון נ״ה

 קשים, דינין הם בחי׳, כל אשר לאה, רגלי
 והתבונה כנ״ל, דתבונה מלכות בחי׳ להיותן
 שבה. אחרונות שהם בינה, של נה״י היא עצמה

 מתערין דדינין בזהר עליה אמרו עצמה והבינה
 מן היא עצמה, שלאה אלא עוד ולא מינה.

 פנים, בחי׳ ואינח דתבונח, מלכות של אחוריים
 תחתונה בחי׳ אלא שלה, רגלים אינה כי ובפרט

בע״ה. כמ״ש עקביים בחי׳ והם שברגליה,

 אלו כי נמצא הנ״ל, הטענות כל כפי והנה
 יש לכן גמורים, דינין הם דלאה, העקביים

 בדרוש וכמ״ש הקליפה, אל ויניקה אחיזה מקום
 בחי' הם ששרשם ועזאל, ועזא ובלעם בלק

 ועקביים רגלים תרין שבאותן הנ״ל, אורות ד׳
 הולד היד, לכן החצונים, יונקים שמשם דלאה,
 כמ״ש ועזאל, עזא אל קדם׳ הררי אל בלעם
 הלך בלק, אל בלעם שבא שקודם בזוהר

ועזאל. עזא עם קדם, בהררי עצמו את והסגיר

 מד,ררי מואב מלך בלק ינחני ארם מן וז״ש
קדם.

ובלעם, בלק בדרוש אצלינו נתבאר וכבר
 מאותן היוצאין מהאורות היה בלעם בחי׳ כי

 אל רחל כתר תוך הנבלעים דלאה, עקביים
 הולך היה ולכן בלע״ם. פי׳ וזהו החצונים,

משם. שיניקתן ועזאל עזא אצל קדם, להררי
 אבי הארמי לבן כי אצלינו, נתבאר וכבר

 בבלעם, נתגלגל עצמו והוא בלעם, של אביו
 כשפים, מעשה בנו בן בלעם למד וממנו

 אשר הארמי, לבו של חכמתו הזאת, וחכמה
 עמכם לעשות ידי לאל יש ואמר, עצמו שיבח

 אשר את ידעתי כי בבלעם, הנאמר וע״ד רע.
יואר. תאור ואשר מבורך תברך

 אשר ללבן, אשר התרפים חכמת ענין וזה
 הארותיו. כל משיג היה התרפים, אלו ע״י

 ההם, האורות יצאו לא גנבתם, רחל וכאשר
 להאיר החצרנים אל לחוץ, לאה של עקבי אל

 שהתרפים באופן, הוא. ברח כי ידע ולא *הם,’
 מן החצונים, אל היוצאין אורות, בחי׳ הם

 המלובש שלה, יסוד שהוא התבונה, של התורף
ז״א. של החזה במקום

מ״ת ד פרק

 בעץ אדה״ר של חטא הוא זה ענין גם
 מקומו, זהו כי לעיל, בארנו כאשר טו״ר, הדעת
היה, חוד. שחטא ז) משארז״ל עצמו יהוא

 כי הענין, ופירוש לו. ונתנה ענבים שסחטה
 רחל, בכתר הנכנסין לאה, של העקביים הנה
 עקב בסוד עק״ב, גימטריא ענבים, בחי׳ הם

 דינין הם שבענבים, וד,יין הנ״ל. ענוה
 החיצונים שאין ונודע, האלו. שבעקביים

 שבו, השמרים מן היין, מפסולת אלא ניזונין,
 והנד, גרמד,) (וחוח הקדש. הדין שיורי שהם

 קשה, דין הוא החצונים, שיונקים השפע זה
 תור בלוע והוא שמרים, מלא עכור יין וד,וא

 תוך הבלוע היין דמיון לאד״ של העקביים
וכוונתה הענבים, אותן סחטה וחוה הענבים,

מקדמות ומראה הגהות
ואילך. קצ׳׳ז אות םן לכוונות שער בית בספר ועיין ח׳. י-ס בראשית רבה מדרש ז)



ריאדי פרק ורחל לאח שער ל״ח שער דז״א נוקכא ^כל ו׳ היעל

השמרים יגאו ההיא, הסחיטה שע״י היתה
 היין מן וחוה, אדם שתו ומהם שם. הבלועים

 הנקרא החצונים, הלק התרעלה, כוס ההוא,
המיתה, בעניו נענשו ולכן דמותא, ססרא
מיתד- עליה וגרמו

 מחמת רחל מיתת סוד שזה כן, גם ואפשר
ת״ל. כמאמר ח) התרסיס,

 עק״ב, גימטריא ענביב^ כי וראה, נא ור,בט
ת לעיל. כנזכר הענבים נדרכות אין ל

וענבים בעקביים. אלא יינם, מתוכם להוציא
הנ״ל, עקביים ב׳ שהם רבים, לשון הם אלו

להיותה אלקים, נקרא הוא מהם א׳ כל אשר
שמות ב׳ הם רגלים, ב׳ והגה כנ״ל. דינין

 גימטריא ג״כ, שלד,ם אותיות י׳ (ועם אלקים,
 שהוא אלהים כי עק״ב, גימטרים והם ענבים)
ח ובתוכו ענבינ^ בבתי׳ הדין, שורש  היין גנ

ב׳ שהם כיון האמו^ ולפי בתוכו. ומובלע
 שנים, רבים מיעוט ענבים וגם אלהי״ם, שמות

 לשץ שזץא כנ״ל, עק״ב גימטריא הם למד.
 העקביים ב׳ מובלעים לד״יותן בי הענין, יחיד.
 עקב מעשים מתאחדים. כנ״ל, דרחל בכתר
הענוזב עקבי כתיב ולא ענוד״ עקב וזה אחד,

 גם זד.ו כי rtTזלד. ממורי ששמעתי ונל״ח
 ובספרא תצור״ ט) פרשה מ״ש סוד כן

 ברישא, תקיפין דנוקבא דינין דצניעותא,
 הם שם דרחל, בכתר הנד, כי בסופא. ונייחין
כנ״ל. הדינין תוקף שהם דלאד״ עקביים

 היה איד אדה״ר׳ חטא ענין נתבאר וד,נד,
 ת״ת של תחתונים בב״ש שהם הדעת, בעץ

ת שהם דז״א, ח  מבחינת ד.דעמ של נגלים או
 שנראה זוד.ר, מאמרי תבין גם שבו. החסדים
 שחטא נראד״ מקומות בקצת כי זע״ז, חלוקים
 בזכר. שר,יד, שנראד״ דש בנוקבזב היד, אדה״ר

 בתקונים כנזכר חשד, ששם בכתר, שנראד״ דש
 הוא כי אמזב וד.בל בראשימ פרשת חוד,ר

הזד. במקום והוא רחל, דנוקבא והוא הכתר,

 העילת, לעילת כתר בין חשד דשוי וענץ מ״א.
 ענין ביאור באות־, אצלינו נתבאר כאשר

 שנכנסו חכמים ד׳ אותן ובענת .rאדד. חטא
לפרדס.

מ גם י) מ״ב למעט. אד לרמת• א
 ז״א שפרצוף נודע, שבבר אלו, הדברים סוד

 שהם בחי׳, ב׳ וד,ם ורחל. לאד. נשים, ב׳ כלול
 דד׳א. א׳ בפרצוף כ) מעוטים, וב׳ רבדם, ב׳
 נברא תחלד, כי בנוקבא, הרמי לעולם כי

 ונברא בד» וריבה הצלע, הקב״ד, ולקח האדם,
 שד,וא ולמעלר, מד,הזה ור,נד. הנוקבא. משם
 עלמא ונק׳ מאחור, לאה היא שם הסתום, מקום

 הוא, ומיעוט ומיעוט, רבד לד, דש דאתבסייא,
 דאמא דאחוריים מי״ם י׳ בחי׳ היא לפעמים כי

 ואין דאמא, דמלמת חיצוניות והיא כנודע,
 אד למעט, אד תהו דספירה, אחוריים רק בה

 אשר דאמא, דאחוריים י׳ בחי׳ חיא בי לאה,
 לסעפים בה דש אד. כמנץ אד,י״ר״ שם בד,
 לוקחת היא הנה כי 4או גם, שהם: רמיים, ב׳

 אהי״ה שמות ד׳ שהם מוחץ, ד׳ של מד.לבושץ
במלדן.

 שהם לכד, כללותן לקחד, בתחלד, ואמנם
מ התתר מסטר וד״ם הראשונים, אותיות ד׳  ר

מ מעולות יותר ג״ב וד.ם  נעשה שםד.ם ורבו
 םד״מ גימטריא שד,ם אלפין וד׳ שלד״ הכתר
 וועד. היזב מה ימי ומדת ע״ם בארנו כאשר
 אלו, רבדם ב׳ אשר 4א״ו ג״ם כמנין מדו^

 הנעשה הנ״ל, שלה הכתר סוד וד,ם בלאד״ הם
 שד,יא דאחד, גדולה בד׳ הרמחץ אלפין, מד׳

שם. כנ״ל לאד״
 תצאת לאה שזעה לרמו^ את גם ט״א עוד

א מהחזד.  שלו, קוץ הג׳ ותופסת ולמעלד״ ח״
ת ד׳ בהן אשר ת  אין שעדיין 1̂תו״ חו״ב ספי

 כל ד״ם חעד, מ׳. סוד והם בדעו^ חלק לד.
 הרי מי׳, בלול ד׳ ם׳. גימטריא מי׳. כלול א׳
א׳וב ג*ם במנץ מדת, וד,ם ת׳,

םקו«ות וטדאח הנחות;
ושער ט׳. ח• בראשית הססוקים שעד עיץ י) ט׳. ע״ד זד מד*ר ח)
חיט״ז. חגיגה טסנת רז״ל מאמרי nn זזדושי חסמות ובשער קמ׳׳א אוח ט)

(כת״י). והנה ער א׳ בפרצוף מן י״ג ג״א כ) התשובות בלוח ט״ו חלק ע״ם ובתלמוד ד״א.
רמו. תשובה לעניגיום



ה׳ ד׳ פר? ורתל לאה שער ל״ח שער דז׳׳א גו?נא היכל ו׳ היכלריב

 אותן כל כי והוא, א׳, רכוי בחי׳ יש עוד
 מ', הרי מי׳, כלול א׳ כל אשר ספירות, ד׳

 שליש והוא דת״ת, המכוסה שליש תופס וגם
 מלכות היא לאה וגם ג״ם. הרי ג׳, דהיינו מי׳,

 (גדולות אתוון, הכ״ב עיקר בד. אשר דאמא,
 ת׳, עד מא׳ והם) לאה, בה אשר בבינה, הם

לרבוו^ א״ת גם הרי או^ הרי
 אחוריים היא כי אחר, רבוי יש ועוד

 העולה דאחוריים והוא אהי״ה, ובה דבינד.,
 לרבות. גם וזהו גם. נשאר האלף תסיר מ״ד,

 ור״ק, א״ך א״ת, ג״ם יש ברחל, גם (וד.נה
 מיעוטים, ב׳ שהם ורק, ואך ברחל) קודם ונבאר

 אורות מיעוט מקבלת היא שהנה ברחל. הם
 וגם דין. היא ולכן ק״ש, בכוונת כנודע דלאה,
 והיא במיעוטה, נשאר עליונה, הארה לה שאין
 אותיות וג׳ אדני, של בחי׳ היא שהנה דין.
 ניצוצין ש״ך וד.ם שבה, ה״ג נגד ד.״פ, שבד״ דין

 א״ך וזהו דין. אותיות הם כי הגמור, דדין
 בלתי במיעוט כשהוא דינין, ש׳׳ך שהם ר״ק,

 כנ״ל. לאה) לקחה כבר א׳ (כי עליונה הארה
 שבשם מהאלפי״ן מאמא, הארה אליה ובבא

 ה׳ והם ומיתוק, הארה בה נתוסף אז אד.י״ה,
 ה״פ ועם רפיא) דינא אדני (נעשה אלפין,

מראה. טובת נערה דהיינו שכ״ה, יהיה דין,
 בגימטריא רק, א״ך היא המיעוט, בעת אך

 כי מא״ך, ר״ק דהיינו ר״ק, א״ך וזהו ש״ך,
 אור חסרה שהיה אהיד״ לשם רומז הוא אך

 כן שאין מה נעד. דין הוא לכן הנ״ל, דאלפי״ן
 הדין שנעשה נערה, היא האלפי״ן, מן בקבלתד.
ממותק.

 הנה כי ברחל, א״ת ג״ם עתר. (ונבאר
 מבינה, ת׳, עד מא׳ אתוון, כ״ב הארת מקבלת

 והוא בעמידה, אתה בברוך כמ״ש ז׳׳א, ע׳׳י
 ג׳׳ם. הרי ונהי״ם. דז׳׳א, תחתון שליש אותיות

 ברחל. א״ת ג״ם וזהו א׳׳ת הרי אתוון, וכ׳ב
 שהוא אדני, גימטריא אותיות, וכ״ב ג״ם וד.נה

 לאה. מצד ברחל, מאיר הג״ם והנה ברחל.
דתבונה, מלכות מלאה, הוא אותיות, וד,כ״ב

 בד, מאירין לפעמים כי אותיות, משם אשר
בלאה). שהם א״ת הג״ם

מ״ת ה פרק

 וגמין אתין משארז״ל ענין נבאר גם ל)
לאה בחי׳, ב׳ ענין על מדבר כי הם, רבוין
 המוחין מן לוקחת לאה איך נת״ל וד,נה ורחל.

 אהי״ה, שמות ד׳ של אלפי״ן ד׳ בחי׳ ז״א, של
 מתלבשין שבתוכם דתבונה, נה׳׳י המלביש
 ימי ומדת בסוד מד״ת, גימטריא והם המוחין,

 לאה, אותן לוקחת בתחלה וד,נה כנ״ל. היא מה
אח״כ דז״א. מוחין אל קרובה למעלד״ שהיא
 שהם וגמין, אתין ענין וזהו ברחל, יורדין

 השפע המשכת מרבוי באים שהם ולאה, רחל
 לחוץ מהם יוצאין שלו, במוחין בז׳׳א אשר

ע״ש רבוין; נקרא לכן הג״ל, שתיהן בבחי׳
 מתוספת מאחוריו, ויוצאין ונגדלין, שנתרבים

רבוים ב׳ יוצאין שבו, המוחין הארת ורבוי
 את, הנקרא היא ורחל ולאה. רחל שהם הנ״ל,

 נוקבא. היא את אתר דכל מ) בזוד,ר וכנזכר
 אלפי״ן, הד׳ מן כי הוא, והענין לאה. היא וגם

 וכמספר הארה, נחלקה מד״ת, גימטריא שהם
 לוקחת ממדת, וא״ת לאה. לוקחת ממדת, י״ס

כנ׳׳ל. מדת גימטריא את: גם, ושתיהן: רחל,
 זלד,״ד״ ממורי שמעתי לזה, וד.טעם

 לכן ששמעתי, מהו מסופק ואני ושכחתי
 הטעם כי הנהנלע״ד, ששמעתי. מה כל אכתוב

 הנה כי הוא, אורות ג״ם לאה לוקחת אשר
 ספירות ב׳ הוא בז״א, לאד, התפשטות אורך
 וגבורה בינה וב״ס חסד, חכמד, ור,ם ימין, בקו
 הדעת, שהוא האמצעי הקו כי שמאל. בקו
 ושמאל. ימין קו מונין שאנו כיון למנותו, אין

 גימטריא מי׳, כלול א׳ כל ספירות, ד׳ הם וד,נה
 כמספר שהם הת״ת, מן עליון שליש ועוד מ׳.
 הנה כי ששמעתי, נלע״ד גם גים. הרי ג׳,

 וגם ג). חו״ב הכולל הדעת, מן לאד, התחלת
הם הז״א, ושמאל ימין זרוע שהם ממש, חו״ג

מקומות ומראה הגהות
ש״ה. אות א׳ בראשית ם) דף רז״ל מאמרי שער ועיין ס״א לעיל ל)

ד. כלל ס-ב הצלם דרושי שער עיין נ) ל״ג



דו׳ פר? ורחל לאח אמר ל׳׳ח אמר דו׳׳א נו?פא היעל ר היעל דיגז

 ועל נדג. ה& הת״ת ישליא נד. שהם ד״ס.
רחל. לוקחת האותת שאר

 הז״א הנח כי ס״א. ששמעתי גלע״ד וגם
ת תה״י הפנים מן יונק תבונ  הסתפשםים ד

 ורחל, לאה שהם הנקבות אבל כנודע, בתוכו
 זה לטעם כי דחבתה, אחוריים p יונקים
 עיקר והנה ואחור, קדם ונקבה, הזכר נקרא

 מתחלת היא רחל כי לאר» נגד הוא הבתה
ת יסוד שנגמר אחר תבונ  ולמטה משם אשר ד

 יניקת עיקר כ* נמצא אבא. יסוד מתגלה
 שלה מהאחוריים מתקת מהתבונה, הוא לאת
ת של אחוריים והנה כנ״ל.  רבוע הוא תבונ

 : כזה אחוריים בחי׳ שהיא (א) אהי״ד,. של
 מ״ד. גימסריא שהוא אהי״ה, אה״י, א״ת א׳,
 מהם אחד ואור לאת לוקחת הר,ם מאותת וגם

 נגד היותה לסבת ת׳, הנק׳ רחל, אל ניתן
 ד׳ מי׳, כלול א׳ כל שהם תנה״י, ח״א, ד״ם
ת מי׳.  מפדר שלוקחת א׳ אור ועוד ת׳. ה

 אור אמנם ברחל. א״ת הם לאת של אותת
 הנ״ל, ענוה עקב הוא מלאה, רהל שלוקחת א׳

 כתר בתוך שלת עקביים מלאה רחל שלוקחת
 אור בבחי׳ כלולה מועטת הארה והוא שלת

לבד. א׳
 אכין שארד׳ל גם כי ששמעתי, נלע״ד וגם

 הנ״ל, אלו שתים בבחי׳ יובן ד& מיעוטין. ירקין
 סוד שהם ש״ד, גימטתא ר״ק, א״ד הגה כי

 שליטת בעת הוא. והכוונה כנ״ל. דינין הש׳׳ד
 ואין מתמעטות הנקבות אלו אז דינץ, הש׳׳ד

 נער נעשה נערה. שהיתר. ומה הארה, לד.ם
 שם כמבואר דינין, הש״ר בחי׳ שוס ה׳, הסר

היטב.

מ״ת ו פרק

ת בפרשה פסוקים כמר. לבאר וראיתי  עק
בע״ת ככרש ורחל. לאה בענין המתעסקין

̂,רה בעלותי הן: ואלו  האבנים לוחת לקחת ר
 שעוים תמצא בהם, תדקדק ואם הברית לוחת

ת אחת פעם רבים: קר שותפות שמות בב׳ נ  מ
ת לוחת אבנים, לוחת והם ת ב  אחרת ופעם ה

ת  הברית לוחות או לבד. אבנים לוחות נקר
 וכמר. לויי. שם בלי סחם, לוחות ופ״א לבד.

דברינו. בכלל יתורצו אחרית דקדוקים
ד כי אצלינו, נתבאר כבר ח  המדבר, ב

 ונמשך עמו, אב״א בבחי׳ דז״א נוקבא היחה
 ואפי׳ פב״ת הזרד. שאז ראשת, בית שנבנד. עד

 בעגל, ישראל חטאו לא ואלמלא החול. בימי
דן יחזרו שאז ראדין היו הרי  כבימי פב״פ. ז

הלוחות קבלת ע״י וזה בד,מ״ק,
 סוד הם הלוחות, בחי׳ כל כי דע, ואמנם

 על דמשפטית ובסבא בזוהר ומ״ש ג^..
 :אותיות שזס המד., אלהים מעשה והלוחות

ת ר׳ה חו  של ו״ה אותיות שהם זרץ כי לו
 קושיא זה אץ הלוחות בחינת עצמן הם הוי׳׳ת

ת ממאמר  ובתיקונית בזוהר נתבאר כבר כי ז
 עצמן הזרץ כי הרי בד.וד. ואיהי בנצח, דאיהו

נ״ת הם
 קומת כי נודע. הנה כי הענץ. וביאור

 שיש ג״פ כי הז״א, של בנ״ה הוא דז״א, נוקבא
 ב״פ זד.: באופן בה, מתחלקין מד.ת בכ״א

 שבה, חג״ת אמצעיית וב״פ שבת ח״ב עליונית
 שבה. נ״ד, הם חתאץ. וב״פ שבד.. גוף שהם

 מצד לקח הלוחות לקבל משד. כשעלד. ועתד.
 אמצעיים ב״פ כנגד הוא אשר רחל, של גוף

ת לוחות נקרא זו בחינה אשר שלו. דנ״ה  אבני
ת נ״ד. ומצד ״  נקרא שלו, זו בחינה אשר ח

 והזכר אבן, נקרא נקבה רי הברית לוחות
ת נקרא ח  שהוא הנוקבא, גוף מצד ולד.יות ב
ת נכתב לכן שבה, הת״ת ח שונת ר מלא לו  רא

 כנודע שנית ד דסוד ראשונת ר ת״ת כי
ו״ו. בסוד

ת שתי אמר לא זו, לסבר. וגם חו לפי לו

הגהה
ח כי בכאן, שצ״ע נלעד״ח (א) ד יחד, נודע ה ח ד וא״ו, ה״י יו״ד זדי, י ד וא״ו ה״י י

כמנץ קע״ו חם דט״ג, האותיות כללות ועם ה״י. אד.י״ת בחינת היא שד.בינה בדרושים, בכ״מ
ת בשער וכדאיחא לעולת אחוד שחיא לאה א״כ ס״ג. שם היא וד.תבונה ברוך בכוונות הכוונו
שת כזה: ם״ג. דשם מאחור נעשית היא דתבונת



ו׳ פר? ורחל לאה שער ל״ח שער דז״א נולוכא היכל ו׳ היכלריד

 ואינן גופא, פלגא תרי והם אינון׳ חדא שנ״ה
 ב׳ הם הנה כי מזו, זו נפרדות בהי׳ ב׳

 בתרין מחוברים, אחד גוף ונעשין מתחברין,
 ואינן כנ״ל, אמצעיים ובב״פ עילאין, פרקין

 שנעשין תתאין, פרקין בב׳ בסופן, רק נפרדין
בסופה. נפרדות ירכין תרין נ״ה

כתיב, בתחלה הש״י, לו נתן כאשר והנה
 גוף מצד האבנים, לוחת שני את אלי ה׳ ויתן

 כי למעלה, ממטה התחילו, קשם כי הנוקבא,
 למד לא עדיין כי יום, מ׳ בתחלת הוא עדיין

 שבה, עליון ממקום היה ועכ״ז במרום, התורה
 לוחת כאן כתיב לכן שבה, הת״ת מצד שהוא

 הת״ת שהוא ראשונה, ו׳ מלא האבנים,
ס) שבה.

 ראוי היה שאז יום, מ׳ מקץ ויהי ואמנם
 לוחות נקרא אז אשר דז״א, נ״ה בחי׳ גם לקבל

 הברית. מקום עד לעלות יכול והיה הברית,
 רק ניתנו לא העגל, עון מעשה שאירע וכיון

 כמה שהם הברית, לחות אבנים, לחת ב׳
 שהוא בפירוד, שנים בחי׳ שהם א׳, שינוים:

 דילה, תתאין בי׳פ שהם ע) שבה, בג״ה למטה
 הב׳ חסרו לכן כנ״ל, לב׳ פירוד הוא שם אשר
 בירכין למטה הם כי שבלוחות, כולם ווי״ן

 זה ופגם כנ״ל, שבה בת״ת למעלה ולא דילה,
הנוקבא. בבחי׳ הוא

 הברית, לחות שהיה ז״א, מצד א׳ פגם עוד
 מצד שהוא השנייה והושמה ראשונה, ר זחסרה
 ויאמר ואז הנוקבא, במקום למטה שהוא היסוד,

 צויתם צויתם, אשר הדרך מן מהר סרו אלי ה׳
 שצוה ראשונה, המצוה ענין אותו והוא כתיב,
 בכור, כל לי קדש בפ׳ בא, בפרשת משה

 היום, את זכור העם אל משה ויאמר שנאמר
 ושם סתם, בלשון עם, הנק׳ רב ערב שהם
 שלא זו, מצוה ענין אצלינו נתבאר זו בם׳

 ביארנו, שם והנה וע׳׳ש. עניינה, מה חמץ יאכל
 מצוה לצוות רצה מעצמו שמשה זה, בענין

 כנפי תחת ולהכנ-סן לזכותן רב, הערב אל זו
לי קדש אלא הש״י, צוד, כן ולא השכינה,

 ולא אתה, צויתם אשר וז׳׳ש וגר, בכור כל
אני.

דרך, בחי׳ הוא הדרך, מן מד,ר סרו ואומר
 בים הנותן בסוד הנוקבא, אל היסוד מן הבא
 במלכות ז״א יסוד אל דרך שיש וכמו דרך,

 דז׳׳א, בדעת עליון דרך יש כן רחל, התחתונה
דאחד. ד׳ לאה, העליונה• במלכות

 אשר הדרך מן מהר סרו אמר, ועד״ז
 הוא עשו. אשר המסכה עון חטא כי צויתם,
 כי הוא, והענין ענינו. כמ״ש בלאה, למעלה

 ונקבה, זכר פגם כללות בו יש העגל עון הנה
 אשר בדעת, למעלה הוא מסכה סוד והנד,

 למטה, הוא ועגל לאה, העליונה במלכות מזדווג
 רחל. תחתונה מלכות עם המזדווג ז״א ביסוד

 י׳ עם ס״ג ושם ק׳׳ג. גימטריא עגל כי ודע
 מספר עצמד, והוי״ה ע״ג, גימטריא אותיותיו,

 ק״ג מנין הכל יעלה אותיותיו, ד׳ ועם כ״ו,
עג״ל. כמנין

 של קנטרין קכ״ה סוד הוא מסכה, ואמנם
 וד,נד, כמארז״ל. מסכ״ה, כמנין בו, שהיה זהב,

 לעלמא, דנחתי דמסאבותא זיני קכ׳׳ד, סוד הם
 וד,נד, בנוקבא. דמטיל בישא דחויא מסטרא

 מות אחרי בפרשת כנזכר זכרים, כוחות הם
 המסכה, רק הזכיר לא הש״י והנה דע״ט.
 לפי והטעם, כנ״ל. הזכר פגם בחינת שהוא
 מאד, הנוקבא הפגם מן חמור יותר פגם שהוא

 עשו אמר ולא מםכד״ להם עשו אמר, לזה
מסכה. עגל

 למעלד, גם היא עגל, של החטא וד,נה
 נה״י כי ידעת, כבר כי דאחד. ד׳ בסוד בלאה,

 דז״א. המוחין אל לבושין הם תבונה, של
 קשר בסוד לחוץ, יצאה תבונה, של וד,מלכות

 סוד וד,יא הראש, אחורי דעורף תפילין של
 נקודה בחי׳ רק בה אין והנה דאחד, רבתי ד׳
הנ״ל. א׳

 אורותיה קבלת כל התחתונה, רחל ואמנם
 אור אליה בא וממנו ז״א, הזכר מן אלא אינו,

 לד,יות שלה, תחתונות הט״ס וכל תמיד,
אליד, באים אבל יצאו, לא אצילות שבתחלת

מ?רםות ומראה הגהות
(כתיי). שבד, ל״ג נ״א ע) (כת״י). שבה ל״׳ג נ׳׳א ם)



ר«פר? ורחל לאח פוער ל״ת «ער דז״א ןבא9גו היפל ר חיכל

ת אח״ב ד תוספות גסוד התיקון, מנ ב  פנ״ל, ^
ת כה יש לכן  התוספות לסלק 0י1התהתו מגתו

 ברחל ופגמו הוגגל, פון כשו^רע והנה ההוו^
 הסאפיל ורפה HTתm נסתלקו 0ג* התחתונה

ץ לעשות העליון  שלא כדי בעולם, חדש בנ
ח יהיה ח מעשד» «r על בתחתונים נ ת  לנ

טת ולהרוס  למחות וחשב רחל, התחתונה במל
 בלאד- תהיה המלכות בנין וכל רחל, בנין את

 בסוד ממש, י״ם בניינה ותהיה עליונד» שהיא
 לא ובכן ז״^ עם פב״ם בה דחזור או״א,

 אחר הזעא, מקום עד התחתונים עונות ישלסו
 ע״י רק רחל, כמו ז״א הזכר ע״י ניבנית שלא
 ולא ועד, לעולם שלימה ותשאר עפמן, או״א
רחל. כמו הפגם בעת וחסר הלוך תהא

 קשה עם והנה הזה העם את ראיתי ח״ס,
 אל גם שלהם הפגם הגיע כי ר״ל הוא, עורף
 במקום ראש, של תפילין קשר שהיא לאה,

 הוא. עורף קשה עם כי וז״ש כנ״ל, העורף
 לאה היות לסבת הוא, זה שגרם מד, וד.נד.

 דמלכות אחוריים שהיא בלבד, א׳ נקודד,
 ברחל, וגם כרחל. י״ס בת ואינד, דתבונד״

 תחתונים ט׳ לד, שבאו כיון י״ם, בה שיש אע״פ
 הפגם, בעת מסתלקים הם כנ״ל. תוספות ע״י
ח  רחל שהיא שמם, את ואמחה לי הניחר, ל
מ» היא כי שלהם, שם  נאחזץ בניד, ור,ם א

(א) כנודזג ש״ם הנקרא רחל, במלכות
 rtד,עליונד הגדול שם איננו השם, זה חעד,

א מתחת שד,יא התחתונד^ רק ד,שמי» שעל  ח
 אתקן ואז מודע, רחל היא ור,נה שמים, הנקרא
ץ אדא, ע״י ל>»ז את ואבנר,  י״ס שלם בנ

מ ליהחס עוד תוכל ולא גמורח^  התחתונים «
ד ואעעד ועי״כ ישראל, בני כי גדול. לג

 בני הנקרא ז״א, של נ״ה מבחי׳ בהיותם
 ובניד ת״ו^ ז״א הוא ישראל פי כנודע ישראל,

ה, הם  ש» עד פוגם מעשיד,ם פגם ולכן נ׳
 לאה, בחי׳ שהוא עתה אבל האורווה ומסלק

 את ודאית פ׳ בסוד מודע, רבתי דאחד ד׳
 הפסק בלי גדול, לגד תהיד. תמיד לכן אחורי,
חנ״ל. W לאה יתוקן כאשר ופג»

 כי הוא, ביאורו מלאה, שר,וא משד, והנה
 ביסוד מלובש בא אמא, מפד דז״א דעת הנד,

 כנגדו וד,נד, משד- היד, זה ומדעת הבונד-
 כי ונמפא דתבונד- מלכות לאד- היא בעורף

 Jהדעו סוד משה כי הזהר, מאמרי כל פדקו
 של מלכות ר״ל המלכח^ וד0אמא,*ומ ומיסוד

 מאפיל כונת כל כי תמפא א׳. והכל אמא,
 דזעיר נוק׳ מפיאות כל לבסל היד- העלית
 חדשה נוקבא ולעשות רחל, התחתתר. אנפין

 כלולה לאד- עליונד. הד׳ זו בחי׳ מפד 4ז״> אל
תו מי״ס  נתקיימה כבר כי ארז״ל, וכבר Jגמו
מי שנאמר משד- של בזרעו זו ברכה  רחביה ו

רבסס מס׳ למעלה ראש, למעלה רבו
 שמלכוונ גרמו, ישראל הנה כי והענץ,

 א׳, נקודה בבחינד, תחזור רחל, התחתונה
 ונשאר תוספוו^ בסוד שבאו 0*0 ונסתלקו

 בז״א גרמו גם אחו^ נקודה לבד, שלד. כתר
 תוספות בסוד שבאו שבו, ג*ר שנסתלקו עפמו,

ק רק בו, נשאר ולא  בעת שבאו לבד, שבו ר
 אלו והנה כנ״ל. ועיקר שורש בסוד האפילות

 רבו משה ובני מודע, ס״ר סוד הם הרק,
ק שד,ם הס״ר, מאלו למעלה רז ר א) 4ד  ועלו (
 העומדת לאת העליונד. במלמת והיו למעלת
ת של הדעת באחורי למעלה  מו״ת למעלה ר

ת ואז ע״ד שלת פרפוף בסוד לאה, ג״כ נבני

הגהה
 1שהח ז״א תוד המלובש דאבת יסוד משה כי שש הפסית כוונת שזד,ו נלעד״ח, (א)

ת ר*ל, בקרבו, אנכי אשר העם רגלי אלף מאות ת הם׳ אותן שהם ר בקרבודייקא. ואנכי רבו

השפש
ה היו אשר הם ובניהם המדבר, m פ״ע, ע״א) דפ״א תו״ח (עיין נ״ב (א)  של מי

tk ת והס אמת שהיא כתב ר רחל. כבר והלא מי שאינת אחר ברחל, הפגם הגיע איו תו
_______ סבחינתת המדבר דור אנשי שכל 4פ״ ל״ב בשער כתב

ם סספרים. היופאים ה ^ ״יי *״* ״ הנקרא לאד- של מי ״ ״י ״ ״יי )



ז׳ ו׳ פרק ורחל לאה שער ל״ח שער דז״א נוקבא חיבל ו׳ היכלדטז

 ואעשך על כמ׳ש לעשות. שחשב כמו רחל,
 לאה איך במ״א, אצלינו וכמ״ש גדול, לגוי

 שלא אע״ם ושלם, גמור פרצוף ג״כ נעשית
 מלכות שהיא אחת, נקודה רק שרשה היה

לבד. דתבונה
יראו, לא ופני אחורי את וראית וז״ש

 רחל בחינת כל לבטל חשב הש״י הנה כי
 שחוטאין עת בכל כי הנ״ל, לסבה התחתונה

 ונשארת ונחסרת, נפגמת בה, הנאחזין ישראל
 תחתונים. ט״ס מסתלקים כי לבד, נקודה בסוד

 אינה היא גם כי או״א, ע״י לאה ובהבנות
 דתבונה, מלכות שהיא אחת, נקודה רק

 רחל יתבטל גמורות, י״ס בת ובהבנותד,
 יהיו ממנה, הבאים משה בני ואז התחתונה,

 פגם שום בה יגיע לא אז כי גדול, לגוי
 ולבנות לתקן זו לסבה וחשב כנ״ל, להחסירה

 קשר ד׳, בסוד דז״א, אחורי הנקרא לאה, את
 פב״פ להחזירה ואח״כ כמארז״ל, תפילין של
ז״א. עם

 אליו, שמע והקב״ה בכך, רצה לא ומשה
 ונתקיימו עבדו, משה ודברי דבריו וקיים

 את וגם תחתונה, רחל את מחה ולא שתיהן,
 בלבד, אחת נקודה אז שהיתה עליונה, זו לאה

 החזירה לא אבל גמור, בפרצוף בי״ס חיקנה
 של קשר זהו אחורי, את וראית וז״ס פב״פ,

 החזרת שהוא ופני, ואמנם שנתקן. תפילין
כך. יהיה ולא יראו, לא ז״א, עם פב״פ

 לוחות ושני ההר מן וארד ואפן עוד, אמר
 והסתכלתי ראיתי ההר, מן ירדתי כאשר כי וגר,

 בנקבד,. בין בזכר בין שעשיתם, הגדול הפגם
 ושתי וארד ואפן אמר שבזכר, פגם וכנגד
 חזר כי פירוש, ידי, שתי על הברית לוחות

 כי נמצא ובזה בלבד, ו״ק בסוד להיות ז״א
 ז״א, של נ״ה בחי׳ שהם הבריח, לוחות ב׳

 כונן ע״פ כמ״ש תוספות, בסוד לז״א באו אשר
 חב״ד, ונעשו חג״ת נתעלו כי בתבונה, שמים

 נה״י לז״א ונעשו חג״ת, ונעשו נה״י ונתעלו
חזרו ועתה לי׳׳ס, ונשלם התבונה, מצד חדשים

 התבונה, מצד תוספות בסוד שבאו הנ״ה
עליונה. בתבונה במקומם למעלה ונתעלו

החג״ח, תחת נ׳׳ה אלו שהיו שמה באופן,
 והיא מחג״ת, למעלה עלו ידים, בחי׳ שהם

 לוחות ושתי ח״ס בתבונה. הז״א, מו״ק למעלה
 דז״א, חג״ת שהם ידי, שתי על נסתלקו הברית,

העליונים. ידים
דז״א, נוקבא ברחל, שעשו הפגם וכנגד

 ולא אלהיכם, לה׳ חטאתם והנה וארא אמר
 ובני בלאה, על־ון הוא משה כי אלהינו, אמר

 שלכם. אלהיכם הנקרא ברחל, למטה ישראל
 אלהיך, כתיב, תורה משנה בכל בזוהר כמ״ש

העון והנה רחל. הנוקבא כנגד אלהינו, ולא
 כי פי׳, מסכה. עגל לכם שעשיתם הוא, הזה

 בזכר, שפגמתם מה רק לי, אמר לא הש״י
שהם הנ׳׳ל, בסוד מסכה, ההוא פגם שנקרא

 היה הקב״ה ע־׳כ אשר הזכרים, טמאים כהות
 וארא אני, ואמנם כנ׳׳ל. שמם את למחות רוצה
 אלהיכם, תחתונה במלכות חטאתם גם כי עתה,

 שמה את שימחה ח״ו רציתי ולא רחל. הנקרא
יום, מ׳ ה׳ לפני ואתנפל לכן כנ״ל, ותיקונה

 לוחות שני לך פסל לי, ה׳ אמר ההיא בעת אז
 תחתונה המלכות מצד שהם כראשונים, אבנים
אבנים. לוחות הנקרא רחל,

מ״ת ז פרק

 קצת ויתבאר נגעים, פרשה ונבאר פ)
 בעור יהיה כי אדם כתיב ולאה. רחל ביאורי
הנה וגו׳. בהרת או ספחת או שאת בשרו
דמילוי מ״ה שם בו שיש ז״א, הוא האדם

 השם התחלקות סדר וזהו אדם. כמנין אלפיי׳ן,
 י׳, שבו. כתר יו״ד, של קוצו הנה בו; הזה

מילוי של ואל״ף שבו. בינה ה׳, שבו. חכמה
בת״ת, וא״ו אותיות וג׳ שלו. בדעת ה״א,

 בנ״ד״ אחרונה, וה״א כנודע. שבו, בג״ש (שבו)
 הוא ה״א, מילוי של וא׳ גופא. פלגי ב׳ שהם

שבו. ביסוד
בסוד אלפי״ן, ג׳ בה יש זו, בהוי״ח והנה

מקומות ומראה הגהות
ג) דף תזריע פרשת הפצות שער עיין פ)
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מי בקו הם ושלשתן המילוי. פ א  עבו. ה
פ) בשליש בת״ו^ שניה בדעו^ ראשונה «י. »  א

 בחינת הוא אלו, מג׳ א׳ כל והנה ביסוד, וג׳
 שלימתה אורות ג׳ ז״א אל שיש נמצא א׳. אור

 שלו הבתר כי כתר, גימטריא אור ג״ם והגר,
 בחי׳ הם אלו, אורות ג׳ וד,נה Jאורוו מג׳ שלם

ר, מעמים ה׳ סוד הם כי הסדים,  הנזכר »
 מים, מעמים וה׳ ראשון. ביום בראשית במעשה

ת: ור,ם שני. ביום ד  ה״ם וה״ג: אוד. ה״ם ו
ץ מאימתי בסוד מים, גשמים. גבירות »כיר

 המתלבשת אמא מצד הם אלו, ה״ח ודינה
 בהיותד. היא, האחד בחינות: ג׳ בדים ויש מ״א.

 בקו הוא הב׳ הדי״ח. כל A״>n בדעת למעלדי
א, דת״ת האמצעי בשליש האמצעי,  עד כי ח״

 בחזו! ושם דתבונד- יסוד תוד מכוסים היו שם
 שהם ב׳, בחי׳ שם 01ל יש והרי נתגלו. ח״א

 ג׳ ובחי׳ למעלר״ כן היה שלא מה כגולים
כל ולדיתחבר, לד,תקבץ הזדתם ענמ הוא,

 בי נמצא עצמו. ביסוד למסד, יחד, האורות
 אמא. שמצד דד׳א החסדים אל היו בהינת ג׳

 Tfitf הם ודים בדת״י, האמצעי, בקו ושלשתן
^, ג׳ בחי׳  של מ״ה בשם שיש שאמתו אלפ

 בקו כולם ג״כ שלשתן אשר ד׳א, כללות
ק הם אלו, בחי׳ ג׳ ועגין דת״י. האמצעי  ענ

מאד. זה והבן דינ״ל, אור אוד אור ג׳
א יש נשים ב׳ אמנם  והם מאהודיו, לד

 דז״א, בדעת היא לאד, כי ונודע ורחל. לאדי
 רגליו. סיום עד החזד, פן ורחל, החזז^ עד

 דינ״ל, אלו אודות ג׳ כשנחלק כי נמצזב וא״כ
 מצד ד׳א של בחסדים שיש בחי׳ ג׳ שדים

 לאד. כי נמצא לשתיהן. תחלקת התבונה,
4 בדעת שהוא העליון, לבד א׳ אוד לוקחת m 

 ב׳ לוקחת ורחל והתחלתה. ראשה שם כי
 בשליש 4בחזז א׳ שהם: התחתתים, אורות

4 ביסוד ב׳ ואור האמצעי. m מקום בל כי 
רו, ק) לעיל וז״ש לרחל. הוא זד» או  בענק ב
 ב״ד כ״ד ושמתי מסוק בסוד אלו, אורות ג׳

שמשוהיד.

א 4ז״ז של שדיכתר זדי, כמי פי נמצא ^ 
 כתר. גימטריא שדים דינ״ל, אור דיג׳ p שלם
 ב״ש שהם אור, ב״ם בו יש רחל, של וכתר
 אי, שליש דרא 4לאו של וכתר לבד. הכתר
 שיש היתרון זה ומלבד לבד. א׳ אור שהוא
 ב׳ כי א׳, יתרון עוד לד. יש לאד., על לרזזל
^ן חסדים המה רחל, של אודות מג חג ה  כנו

 החסדים. כיסד במקום הוא 4לאז של א׳ ואור
 רחל של על רבים לאדי דיני היות 4םענ וזד^

כנ״ל. כמליים
 לבאר נתחיל 4ענעז שנת׳׳ל ואחר ר)

 דיג׳ אין דינה כי וגר, יהיר. כי אדם דיססוקים,
ח, יוצאין הנ״ל אודות ח  מרצון• ולתקן לבנות ל

א המוחץ בחי׳ ג״כ בריעת רק ורחל, לאה  ח״
4א דמצד ^כם מלובשים 0 ל. ב 4ה«9וה כנ׳

 4החצונינ את הדוחין הם 4דאב> שדימוחץ למי
 P המגולין הביגדיי של בחסדים מלהתאחז

 טר׳ר, הדעת עץ נקרא שם אשר ולמטה, החזה
 אוד אין וכאשר כנ״ל. החצונים יונקים שמשם
א המוחין  נאחזים אז נגלץ, אבא מצד ח״

 דיג׳ שזס 4אודוו ג׳ תמודת ולכן החצונים.
 ומתקגץ מצאץ אשר כנ״ל, מ״די במילד אלמי׳׳ן

 אלו, תמורת ודינר, 4ז״ז באחור ורחל לאה אח
 סמחתי שאוס הנקרא: 4נגעת מיני ג׳ יוצאץ

ואין החצוגים, כל יניקת מדים אשר 4בהרו
 4זו כלל וזכור ורחל, לאה מרצון• נעשדי שם

ם ב׳ נעשץ שאין  כאן, ורחל לאה אלי מרצונ
בז׳׳א. דאבא מוחין התגלות אחר אלא

 הטומאה איננה הנגע כי 4בזה תתמה ואל
ץ בחי׳ רק 4עצםו  אשר 4קדושינ קשים דינ
 אלא נתקן ואינו 4הטםאמ החצונים יניקת ממנו
 ם׳ זוד^ וז״ל עלאד- אבא דיכדין. אהרן ע״י

 צרעת נגע כתיב והא יצחק, א״ר 4דסדן תזריע
 דא הכי אי הכהן, אל והובא באדם תהיה כי

ע תנינן, הכי ר׳י, א״ל כר. אין א״ל קוב״ד-  ע
4ס9על9 דשרי תקימא דינא הוא נגע צרעת,

דסיבו סגירו 4עלאו תהודא סגירו 4צרעו
באדם. ההיה כי מעלמא נהית דלא 4עלאו

מקוסווו mnen וסנחוו/
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ז׳ םרר, ,רחל לאה שער ל״ח שער דז״א נול,בא היכל ו׳ היכלריח

 דלתתא, כהן דא הכהן, אל והובא סתם, באדם
 ולאדלקא סגירו, ההוא למפתחא אתתקן דע״י

 ע״א, דמ״ו בזוהר נתבאר שם גם וכר. בוצינא
 וכד שם אמרו, ע״ב דנ״א שם גם הזה. כ״ד
 ואפילו אתרא, מדכי הוה צרעת, נגע נחית הוי

 להרחיב וא״צ וכר, מאתריה מסאביה רוחא
 מובנים כי האלו, הזוהר דברי לכל הביאור

 ולבך עיניך שים עתה, מ״ש וג.ם ממ״ש, מאליד׳ם
ותבין.

קדושה, הוא נגע כי הוא, דבריו כוונת הנה
 אבא, הוא הכהן, והנה קשה. דין שהוא אלא

 או באדם, אשר הטומאה רוח את דוחה שהוא
 הצרעת, הוא זו, לנגע והגורם המנוגעת, בבית
 עלאה, דנהורא סגירו ופי׳ סגירו. תרגומו אשר
 עלאה, חכמה אבא, דמצד דז״א מוחין שהם
 שהוא הצרעת, גרמת הוא בז״א, נתגלו שלא

החצונים. אחיזת
כמת. חשוב שהמצורע ש) שארז״ל וז״ם

 כי האבלוות כענין אצלינו נתכאר ככר כי
 הוא אבא, דמצד דז״א עלאין מוחין הסתלקות

 כי בחכמה. ולא ימותו וז״ם המיתה, גרמת
 שהם החכמה, חסרון לסבת הוא, המיתה סיבת

 בעליה, את תחיה החכמה כי כנ״ל, המוחין
 היפך שהוא מצויה, המיתה וכהסתלקותה,

 ענין הוא מצורע גם כי ילהיות החיים. ותמורת
 הוא לכן כנ״ל, החכמה של המוחין הסתלקות

כמת. חשוב
 אל רמז ת״ו, גימטריא מצורע כי ונלע״ד,

 ע״ב שם שהוא אבא, שהוא החכמה, החסרון
 מהם הד׳ אותיות, י׳ בו אשר יודי״ן, דמילוי

 מי׳, כלולה מהם אחד כל אשר יודי׳׳ן, בחי׳
 לרמז, ת״ו, הם אחרות, איתיות ך ועם ת׳. הם
הצרעות גורם מז׳׳א, אבא הסתלקות כי

 שהם עלאה, דנהורא סגירו יש כאשר והנה
 מצד רק מוחין שם ואין אבא, מצד מוחין
 שהוא בזוהר, ש‘מ והוא נגע. נקרא אז אמא,

 את המגרשת עלאה, דקדושה קשים הדינץ כה
 בינה בחי׳ כי כנודע הקליפות, ואת החיצונים

שאין אלא התכלת, בסוד החיצונים, את חחה

 החכמה, עם יחד היותה ע־״י רק בבינה, הזה כח
 כך. אינו חכמה, בלתי לבדה שהיא עתה אבל

 להיותה קשיא, דינא עתה היא ג״כ זאת ולסבה
 קכ׳׳ג, גימטריא נגע לכן החכמה, מן נפרדת
 קמ״ג, הוא כי דאלפי׳׳ן, אהי׳׳ה של מילוי כמנין

 אחר ע״ה, קכ״ג גימטריא הם לבדו והמילוי
 הנגעים שאלו ולפי פשוטות. אותיות שתסיר

 דאלפי״ן, מ״ה שם שבו ז״א, שהוא באדם הם
 בסוד בו, אשר אמא בחי׳ גם לכן בע׳׳ה, כמ״ש
 בבחי׳ אותו מכנים אנו אהי״ה, הנקרא מוחין
 עצמה, הבינה אינה ואמנם ג״כ. דאלפי״ן אהי״ה

 דזעיר מוחין בסוד הנכנס לבד, שלה המילוי רק
דגולגלתא. חללי וממלא אנפין,

 אומרו ענין זהו כי ששמעתי, נלע״ד גם
 היותו בחי׳ כל כי המצורע, תורת תהיה זאת

 אבא, דמצד מוחין הסתלקות לסבת הוא מצורע,
 תיקונו אין כן, ואם כנודע. תודה הנקרא חכמה,

 לכן ת) כמארז׳׳ל התורה, עסק ידי על אלא
 טהרת זאת אמד ולא המצורע, תורת אמר

כיוצא. או המצורע,

 הוא והנגע, הצרעת אל שהסבה כיון והנה,
 והובא לכן אבא, דמצד דז״א מוחין הסתלקות

 אותו ויגלה ימשיך שהוא הכהן, אהרן אל
 בז״א, לעילא וימשיכם עילאה, דנהורא סגירו
 הוא הכהן אהרן הנה כי הצרעת, תסיר יעי״כ
 אהרן כי במקומו, וכמ״ש כנודע, אבא מצד

 הפשוטים אחוריים שהם קפ״ד, ע׳׳ב גימטריא
 בבחינת שבאבא, דיודי׳׳ן הוי״ה של והמלאים

 וכן כנודע. ז״א תוך המתפשט שבו, היסוד
 שהם הודעתיך, כבר ואיתמר, אלעזר שהם בניו
 וע״י בז״א. המתפשטין דאבא, נ״ה בבחי׳ ג״כ

 כנודע בנים, הנקראו נ״ה שהם בניו, או אהה
זה. כל יתקן כנ״ל בזוהר וכנזכר אצלינו,

 אז בז׳׳א, אבא מצד המוחין בבא הנה כי
 דסתלק דאמא, המוחין של החסדים יאירו

 שם כי בהם, החיצונים אחיזת שהוא הצרעת
 דדינין בינה, בחינת להיות אחיזתן כל הוא

מאבא, נפרדת בהיותה ובפרט מינת מתערין

ת הו ת ומראה הג מו מקו
ט׳ו: ערכין ת) סיד. נדרים ש)
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 יסלקמ הכהן, אהרן אל והובא כזוהר, ח״ש
כר. לעילא ליה

 והובא של זה פירוש ששמעתי תלע״ד,
 פרשה בזוהר בפרש והוא אחר, באופן אדיח אל

ליה ריכנסמ הכא אוף ע״ב. רמ״ט תזריע
 כר. קמיה מלה ויעלון ליר, לדכאה לכהגא

ת ביאור בענין מ״ש ע״ד והוא תינ  תרומה נ
אל אור חזרת שהוא שביארנו, לכהן, גדולה
 הראותו ע״י כי כאן, הכונד. וכן בז״א. מקומו

 האורות שאותן למעלה, גרם התחתץ, הכהן אל
 היוצאין אמא, דמצד מוחין של החםדים, של

ח, ה נגעים בחינת בחוץ נעשין שם ואז י
גורם הכהן, אל הראותו וע״י בע״ד״ כמ״ש

 תון למקומם יחזרו האורות שאותן למעלר»
 דאמא היסוד שהיא שורשם עם ויתחברו הז״א,

 הנקרא החסדים שורש בתוכו אשר ז״א, שבתון־
 ויכנסמ לכדינא, ליה ויעלון וז״ש, כנודע. כהן
 ויפסק לחח, האור יצא שלא פי׳ קמיה, מלה

 יהיה אמנם החצונים, בו יתאחזו ועי״כ ממקומו,
ח, יוצא מסי, ולא מטי ח  ומדבק ונכנס וחוזר ל

 בחיצונים כח יהיה לא ועי״כ כנ״ל, במקומו
 עם דבוקים להיותן מהם, ולינק בהם, להתאחז

ח דא הכהן, אהרן אל והובא וז״ם שרשו.  כ
 אמא, יסוד שבתת־ חסדים שהם פי׳ דלתתא,
הז״א. תיד לתתא בהיותם

 מה והנגע, הזה הצרעת ענין עתה ונבאר
ח. האורות בצאת עניינו, ח  כי הוא, הענין ל

ח, יוצאין שהיו האורות אותן ח  פרצוף ובונים ל
ח ורחל לאה ח  בעור באחוריו דבוקים ז״א, ל

 מצד מוחין לחסרמ עתה והנה כנודע. בשרו
 של אורות באלו החצונים, נאחזין כנ״ל. אבא

ח. היוצאין דאמא, היסוד חסדים ה  ועי״ז ל
 דמוו^ החצתים כוחות יממאין שם, בונים

 כי נגעים. הנקרא והם ורחל. לאה תמורת
ח דבוקים הם ורחל לאה כי עת,T כבר ח  מ
 היא בחי׳ כל לאה הנה כי בשרו, בעור ז״א
 שהיא ,rש תפלין של קשר בסוד לבד, עור
כנ״ל. לבד עור

תודת תהיה וזאת ת) משארז״ל והוא

 הוא נודע כי ר״ל, ש״ר. מוציא המצורע,
 אבל ורהל. לאה שהוא שם, נקרא שהנוקבא

 מצורע והנה הגדול. שמד נקרא עילאה, בינה
 לאה, במקום למעלד» שגם גורם רע, המדבר

^ שם הנקרא רחל, או  הקליפות יצאו סו
רע. שם הנקרא תמורתן,

 אור לוקחת לאה כי לעיל, נתבאר והנה
ת של מהחסדיט שלה, לכתר א׳  רחל, אבל בינ

ת ב׳ לוקחת ח מ או ל  שיוצא הראשת מהאור ו
 שאת, הנקרא נוקבא תמורתד. נעשד, ללאת
 נקרא וג״כ נוקבא. שהיא אשת, תמורת שהוא
שיאת לשון שאת  במקום למעלה היא הלא כי נ

א דעת אחורי הראש.  ספהת אבל כנודע. ח״
 אל המצאים אורות ב׳ תמורות געשין ובהרת

תחחונת רחל
 שם שהוא אדני, בשם אלו בחי׳ ג׳ והנה

 החצונים. לוקחים אורותיה אשר כנודע, הנוקבא
 בד,סירד אדנ״י, שם מילוי הוא בהרת יהנד,

שאח אדני, שהם הפשוטות, אותיות  אותיות נ
 ע״ה ואז רו״ת תדר, גימטריא לבדם, המילוי
 בא״ת אדני תמורת הוא וספחת בד,רת. נעשה
 ע״ת ספחת גימטדיא תקט״ת שהוא ב״ש,

שאת  ואדני מילד, בלתי א״ל גימטחא הוא ו
 הנ״ל, עליונד, בלאד, הוא ששאת ולפי במלואו.

אדנ״י. על א״ל שם נתוסף לכן

נדב ח פרק

 אלהית עשד• זד, לעומת זד, גם כי דע
את של המוחין וד,נז־ו  ב׳ אהי״ה: ד׳ הם ל

 נקרא ולאה דד,הי״ן. וא׳ דאלפי״ן, וא׳ דיודי״ן,
 הנ״ל. אהי״ד, בד׳ שהם אלפי״ן, ד׳ ע״ש מד״ת,

ת מה ימי מדת חד,ו  יש זה ולעומת כנ״ל. הי
ת הנקרא קליפה. כנודע. הקלי׳, סוד שם כי גו׳

 אנו עצמו, אלפי״ן ד שורש כי והענין,
 שלהם,וכשתסלק החיות שר,וא הקלי׳, p מסירין

מ״ת ישאר הקלי׳, אחזו אשר מדת מן ד׳
 אלו, בהי׳ ב׳ יש עצמת בקדושה אמנם

ת בקלי׳ כי ות״ת מד״ת, שהם: ובקדושה מ

 1ווו3&קו ומדאה הגהות
ט״ה עדנת ת)



ט׳ ח׳ פר? ורתל לאה שער ל״ח שער דז׳׳א נו?כא היכל ו׳ היכלדכ

 בב׳ רק מדת, בכל השיג לא ויעקב ת״ם.
 השיג, לא אלפי״ן ד בשורש כי ת״ם, אותיות

תם. איש ויעקב חהו

 של שהם הראשונים, אהי״ה ב׳ תמנה ואם
 לבד, אהי״ה ג׳ יהיו א״כ אחת, בבחי׳ יודי״ן

 א) ח״ס של״ג. גימטריא שבהם אלפי״ן וג׳
 ד׳ שרשי שתסיר כמו כי כצמר, שלג הנותן

 שורש כשתסיר גם ת״ם. ישאר מדת, מן אלפי״ן
 הנותן וזהו צמ״ר. נשאר של״ג, מן אלפי״ן ג׳

 כשנים חטאיכם יהיו אם וז״ס כצמר. שלג
 אמא ע״י העונות מתלבנים כי ילבינו, כשלג
 אהי״ה שמות בסוד וד,צמר, השלג ששם עלאה,
כנ״ל.

 כי ישראל, עונות שמלבין יוה״ך וז״ס
 על בזוהר, אמרו לכן אמא, בסוד הוא יוה״ך
 בבי דאתדן השלג, ביום הארי את הכה והוא
 דמינה העליון, ב״ד בינה, שהוא עלאה דיגא
 בקדושה, שגל נעשה משלג והנה מתערין. דינין
 ור,שגל בקליפה וכנגדה לימינך. שגל נצבר, בסוד

 והוצב וז״ס פרס. מלך אצל אצלו יושבת
 וד,וא כלבתא. הועלת הוצב, תרגום ב) שגולתא,

 בסוד בקליפה כי אצלו, יושבת וד,שגל פי׳, ג״כ
במלכוד ב״ן שם ובקדושה, בלב.

מ״ב ט פרק

 תנא ע״ז, במם׳ מארז״ל עתה ג) ונבאר
 וחד עלמא, הד שנין אלפי שית אליהו, דבי

 מחסד ז׳׳א, נקרא עולם כי נודע, הנה חרוב.
 שיתא סוד, הם אלו אשר שבו. יסוד עד שבו,
 ז״א הנה כי עניינו, וגם עלמא. הד שנין אלפי
הוא והנה כנודע. אלפי׳׳ן דמילוי מ״ד, שם בחי׳

 ורחל. לאה נשים, ב׳ יש ובאחוריו שלם, פרצוף
 רגליו. ועד מחזה וזו החזה, עד מהראש זו

 וכמבואר כנודע שניהן, עם מזדווג והז״א
 בחזה למעלה שם יסוד בחי׳ יש כי אצלינו,

 מוכרח וא״כ לאה. עם מזדווג בו אשר דז״א,
 נגד דאלפי״ן, מ״ה שמות ב׳ בו שיהיד, הוא,

 ה׳ הודיעני בפסוק ובנ׳׳ל הנ-׳ל, אלו בחי׳ ב׳
 בהן יש הנ״ל, מ״ה של שמות בב׳ והנה קצי.

עלמא. הוי שנין אלפי שית וז״ס אלפי״ן, ו׳

 דאלפי״ן, מ״ה שם הז״א כי לפרש, יש עוד
 ה״א, יו״ד יו״ד, שהוא; בו, שיש ואחוריים

 לאה על לפרש, יש עוד אלפין. ו׳ בו יש כו׳,
 בזוהר כנזכר עולם, נקרא א׳ כל אשר ורחל,
 וכל העולם. ועד העולם מן פסוק על ייצא,
 כי נודע, כי והענין, אלפי״ן. ו׳ ממנו עולם

 כלל וזכור הזכר, של אחוריים הם הנקבות
זה.

 רבוע, בלי פשוט הוא מ״ה, שם כי נמצא,
 מ״ה, של אחוריים רבוע יהיה ובנקבה בז״א.
 הוא לאה בי נמצא כנ״ל, אלפי שיתא בו אשר

 אלפי״ן, ר ובה דז׳׳א, דאחוריים מ״ד. שם
דרחל. דמ״ה באחוריים וכן

 שם כי פי׳, חרוב, וחד אמרו ואמנם (א)
 בשם אבל יודי׳׳ן. ד׳ בו יש דיודי׳׳ן, ע״ב של

 אות וכנגד ראשונה. אחד י׳ רק בו אין מ״ה
 במלואה שאין דאלפי״ן, מ״ה שבשם אחד י׳

 שבכ״א הוי׳׳ה, אותיות הג׳ כשאר אל״ף, אות
 לכן חרוב. וחד אמר, זה נגד לכן אלף, בו יש

 כי חרוב, הוא אבל קיום, אין שביעי לאלף
 אחוריים שהוא בעה״ז, שיסמוך מה על לו אין

אלפי״ן. ו׳ רק בו שאין כנ״ל, דמ׳׳ר.

ה ה ג ה
ד). יום בכל עלמין אלפי׳׳ן בח׳׳י שם הקב׳׳ה הגמרא פי׳ ניל, (א)

ת הו ת ומראה הג מו מקו
רז׳ל פאפרי בשער ועיין צ׳ז. דף סנהדדץ ג) תחלים רס״ד דף הססוקים שער עיין א)

מ0 ל׳ דף פחדש הנדפס קפ׳׳ז. י
מ ע*ז ד) ב׳. נחום ב)



 «ער ״»n נוקכא חיגל וי חיפל
ער ל״ט שער רו9 «

ב׳ שיש מ״ד., ב״ם עניו לבאר ונחזור ג
 אותיות ג׳ כך: מתחלק א׳ מ״ח כי בז״א״ בחי׳
 בשליש תחתונד״ וה׳ שבו, בחב״ד tsi יהיו.
 אורות בחי׳ שם שעד חחזד- עד דת״ו^ זנלית

חג מכוסים  שהאורות ולמטה ומהחזה בנו
 נדה שם בו יש לכן זמזרו^ בחי׳ הם מגולין.

ה. כסדר ב׳.  וה׳ יסוד. הוד בנצח יה״ו, הז
ז״א. יסוד בעטרת אחרונה

א. אשר מ״ה ב״ם תחבר כאשר והנה בד
א. דצלם צ׳ בחי׳ והוא צ׳, גימטריא יהיה  דד

א פרצוף כללות בכל המתפשט  בפנימיותו. ד
הצלם. בדרוש כמ״ש

 ביעקב, הנאמר פסוק ענין יתבאר ובזה
 חלקים לב׳ שנחלק ר״ל, חלק, איש ה) ואנכי

א. החזה עד א׳ מ״ה, של  מהחזה וא׳ דד
 לאה נוקבא. ב׳ מאחוריו. בהם אשר ולמטה,

ורחל.

 ברן אשר הברכה וזאת במשה, ז״ש גם
 ולמטה מחציו ו) וארז״ל האלהים, איש משה
 זה אלקים כי אלקים. ולמעלה מחציו איש.
 נק׳ היא שגם כנודע, הבינה בסוד הוא

 תוך ונתלבשו נתפשטו שבה והנה״י אלהי״נ^
 כנודע. החזה עד נגמר שבד, וד,יםוד ז״א,
 כנגדו אשר ז״א, של מעלה של מחציו לכן

את מ א נקרא דאמא, מבחי׳ לאר- י  אלקים ד
״ג  הנקרא רחל, שיוצאת ולמטר- ומחציו ג

 יקרא לזאת בסוד, איש. הוא נקרא אשר-
 ברחל. הנדרש זאו^ לוקחדי מאיש כי אשד-
א בחי׳ הוא משה תעד,  ב׳ ושתוף כנודע, ד
האלקינס איש נקרא בחי׳,

 ז* סרק ורחל לאח שער ל״ח
אי סרק ונדד

הששי השער

רסוו

שים י״ד ובו ונדד מ״נ שער  הדרושים וכל דח
מ״ב. הוא כולו

ת א פרק ד נ

א דרוש
 כי נודע, והנד, ענינם. מד, מ״נ ענין ז)

 מן ונמשכין לאשתו, צדד נותן שהאיש כמו
 מוח מן האשה, ח) מן ג׳׳ב כן שלו, המוח
דנ יורדין שלד-  מ״נ ומאלו שלד,. ברחם נ
 וד,זכר, הנקבד, של המוח מן הנמשכין ומ״ד
הנשמות. שר,ם הולד נוצר ממש, מר,ם

 בצורת שיש יודי״ן, ב׳ סוד הם ואלו
 מוח תתאה ד׳ זכר, מוח הוא עלאה י׳ כי א,

 ט) יםא“» חד הוא בינתיים, ר ואות נוקבא.
 נד׳ד, עילאה, ד׳ בזוד,ר. הנזכר דאתפרס,

 תתאר. ד׳ ר. שד,וא פריסא ד,ד,וא עד דורדין
פריסא. ההוא לגבי ועולין מ״מ הוא

בחי׳ והם גבודוו^ הם הנד^ כל וד,נה
 והענין אדות בארץ שמלכו המלכים י} בל

 אותן קדושת כל איד בארני כבר כי הוא,
ת, ונתבטלו שמתו המלכים, תבר  חםיגים ומן ונ

 זזהטעט כנודע. הפליפוו^ ענין מהם נעשה
^, כדי הוא,  ושכר ורצת בחירה בעולם ש

א מלכים לברא כחעתו היתה וזה ועתש,  א
ת ור׳בן ולד,מיתן, ז
הדינין, בחי׳ הם המוחין אלו כל ווזנה

 המלכים באלה וד,נה הנוקבא, כחי׳ לעולם והם
 אל מד,ם וחלק כ) חבינד- אל חלק םד.ם יש

 המלכות אל מחם וחלק שבאבא, המלכות
 שבזעיד המלכות אל מהם וחלק (א) שבזדא,

אנסין.

הגהה
דבינח מלכות אל חלק ג״כ מ״ל כדלקמן. אבא, אל חלק ג״ב צ״ל צמח, (א)

בשאר. כאמור

מקסוח ומראח הגחוח
n< ס) ס״ו דף חוידות חפפוקיס שעד עיין »r שער nw on חיעיד. «דב
(בודי). to ל*ג נ׳א •) נתבאר זח סרק ז) וד. ^ד חחיים מדוש י)
^0( מן י*ג נ׳א ח) דח. ענף פצדס עט גע*ח 4ד<0( שנדא חמקנחו אי מחס וחיק דא כ) ו



א׳ סרק ומ״ד מ״ן שער ל׳׳ט שער דז״א נוקכא הירל ו׳ היפלרכב

 הם, מציאותן האלו, המלכים כל והנה
 נתד,וח שמהם כולם, הנקבות של המוחין
 בחינת להיותן והנה בעה״ש. כמ״ש המ״נ,

 לכן מחשבה, הנקרא החכמה שהם המוחין,
 פקודי בפ׳ כנד ל) במחשבה, אתבררו כולהו
 הם, וענינם ניצוצין, שכ״ה שהם ע״ב, דרנ״ד

 וגבורות דינין שהם שמתו, מלכים הד אלו
 אדם ז״פ שהם מלכים, ד והם אש, וניצוצי

 וז״ם (ב) ש״ך. גימטריא והם שט^ גימטריא
 המ״נ הם כי וכר, עיבר לש״ך ניצוצין זריק

 הטוב בירר התיקון בעת אח״כ אשר כדלקמן,
 המחשבה מתוך הפסולת יהסיר הפסולת, מתוך
 י׳, הם עכ״ז מלכים, ד שהם ואע״פ ההיא,

 פרשת נזכר אשר היכלות ד ע״ד שהם אלא
 היכל כי י׳, והם היכלות, ד שהם פקודי,
 מב׳, כלול ותחתון היכלות, ג׳ כולל העליון

 והם (ג) מלכים, ד שהם בכאן, הענין וכן
הנ״ל. ע״ד י׳

 ענין המחשבה, ידי על בירורם ענין והנה
הם המלכים, אלו כל כי במ״ש, הוא הדבר
 נקרא הם גם אשר הנקבות, של המוחין בחי׳

 שהיא עליונה, המחשבה כאשר ולכן מחשבה.
 לתקנה, רצה דע״ק, דברישא סתימאה חכמד,
 יצא ואז שלו, בתקונים א״א שנתקן אחר

בסבת שלו, האור המעטת ע״י שלו האור
 באלו כח היה ועי״כ כנודע, התקונים, אותם

 ואז העליון, אור ולקבל להחיות המלכים
דברישא סתימאה מוחא עלאה, המחשבה

אלו נבררו ועי׳׳ז בהם, האיר דבעתיקא,
 שהוא שבהם, מובחר היותר ואז המלכים,

 והובררו, מ״נ בסוד עלו מא״א, בהם שיש בחי׳
למטה. נשאר והשאר

 הם בא״א, שעלתד, הבחי׳ אותה כי ודע
כנזכר כנודע, דיליה שבדיקנא השערות בחי׳

אשר א״ל, הנקרא קדמאה, בתקונא באדרא,
מהז׳ אלו, מלכים ג׳ שהם עלמין, ג׳ בו

 השערות ואלו חשם. יובב בלע והם מלכים,
 החכמה והוא כנודע, עצמה ממ״ס נמשכין הם

 דעתיקא, כתר לגבי נוקבא והוא סתימאה,
 וע״כ דילה, מ״נ הם האלו השערות כי נמצא
תקיפין. דינין הם דדיקנא שערי

 הוברר שכאשר ב׳, בירור היה מ) ואח״ב
 משם ויצאו שם, היתד, אשר א״א, של הבחי׳
אז כנזכר, דא״א במחשבה ונתבררו ועלו

 הובררה המלכות, שבתוך דבינה הזאת הבחי׳
 או״א, נתקנו וכאשר למעלה, במקומה ועלתה

 ועלו משם ויצאו זו״ן, בחי׳ ג״כ הובררה אז
הבינה. אל נ) מ״ן בסוד

 שהובררה אחר כי אחר, בירור היה ואח״כ
 המלכות של הבחי׳ אז הבינה, של הבחי'
עלתד,.

 הובררה ז״א, נתקן כאשר ואח״ב
 ועלתד. ז״א, של המלכות מן בהם שיש בחי׳
הנ״ל. ע״ד שם

 נתקנה דז״א, נוקבא נתקנה כאשר ואח״כ
 הובררד, לא עדיין ואז אב״א, בבחי׳ תחלה
הנ״ל. ס) המלכות בתוך אשר דילה, המ״נ

 מעלה של בחי׳ אותר, כל כי והענין
 שבכל המחשבד, ע״י מאליד,ם, הובררו ממנה,

 מעשה אל צריכין היו ולא מהם, בחי׳
 שהקליפות לפי יתבררו, ידיד,ן שעל התחתונים,

 בחינת אבל כ״כ, כח בהם אין כנגדן אשר
 הם אשר דז״א) (דנוקבא המלכות, של המ״ן
 ותוקף שורש עיקר כל ששם עשייה, בחי׳

 ולברר לתקן כח בה היה לא לכן הקליפות,
 המלכים, באלו שהיה שלה מ״נ של הבחי׳
 החזקים הקליפות בעמקי נתונים היותן לסבת

אדה״ר שבא עד ע) לבררם בר, יכולת היה ולא

קדושים. ה״ג עם צמח, (ב)
ה ה ג ה

כנודע. וחשם, יובב כולל בלע, כי צמח, (ג)

ת הו מראה הג ת ו מו מהו
שבתוך הקדושות נשמות שהם המלכיס נ*א ם) תרע״ג. אות פקודי ל)
(נת*י). האלו תמלכים יחקם״ד פקודי רשב׳י מאפרי שער עיין פ)
ר. פ״ה אבי״ע שער עיין ע) (דסר׳י). שלה ביסוד פי׳ ג)
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 את מכניע היה ותמילותע מעשיו וע״י
רן מחזיר והיה הקליסוו^  nn פב״פ, ז
א דנוקבא המ״נ הלק מתבררים חר ת״  בי

 בעולמ תורכן שם עוד היה לא ואז גמור,
 כי a״a המשיח בימי שיהיה כמו אז והיה

 4הקליםוו שהם לנצח, המות בלע כתיב אז
 הובררו שלא אלו המ״נ בחי׳ הוא חיותם אשר
 לגמרי נבררין היו ואם בתוכם, עדיין והם
 מתים והיו החיות. כל מהם מסתלק היה

 שיכלו עד בא דוד בן אין ם) ענין וזהו לגמרי.
 כל יכלד. כאשר כי שבגוף, הגשמות כל

 בבחי׳ ועולין משמ לצאת הקדושות הנשמות
ם שמהם ם״נ, מרי  בתחלת כג״ל הנשמות, נ

 הקליסוו^ אל חיות עוד יהיה לא הדרוש,
 כי לנצח, המות בלע וזהו ויתבטלו. דמותו

לגמרי. ותתבטל תתבלע מות נקרא הקליפות
 יסתיים כד ע״ו^ דת״ח פקודי פ׳ וז״ש

 יבא כדין ברגלין, דרגלין במשיכו גלותא
 אדם הם המלכים, בחי׳ אלו הרי כי משיח.

 באלו נטבע אשר רגליו. ועד מראשו א׳,
 אנו עלימ, זדג שיש ופעם פעם ובכל הקלי׳,
 שבו, הקדושד. ניצוצות תפלתינו, ע״י מעלין
 הגיצמין גם דעלו יתבררו וכאשר ם״נ, בבחי׳
 אדם כל לד,תתקן יושלם אז ברגליו, אשר
 הוא אלו רגליו וענין משיח. יבא אז הזד״

 סיוט הוא ושם רגלים, בחי׳ שהוא בעשייה,
 הימין, קץ הנקרא המלכות שהוא הקדושר״

 הימים, קץ נקרא שם אשר בקליפה, וכנגדו
 שמ עד נפלו אשר הנשמות, יתוקנו וכאשר

הגאולד- זמן אז
מ״נ, בחי׳ ענין כי זד״ מכל לנו העולד,

 אשר עצמם הם ממש, הקדושות הנשמות הם
שמ לבררם שצריך אלו, מלכים תור  מ

 יתחברו ואז למעלד״ מ״ג בבחי׳ ולהעלותן
 בחי׳ ומב׳ ונקבר״ זכר הזדג ע״י מ״ד, עמר,ם

ם אלו מרי הנשמוו^ ונבראים נ
 מ״ן וזווג זדג בכל שצריך טעם חהו

שתי* נדן שאותן לסי אחרים, חדשים הרא

רו כבר הא׳, שמווג מ  נשמוו^ בחי׳ מהם נ
 אחרים, גיצמין לברר תווג זווג בכל וצריך

ן ת או ל  נבראים להיות ג״כ, בבחי׳ ו
ת נשמות משם רו  זווג בכל וכן חדשוו^ ^
וזווג.

 להתברר שא״א כיח כי לענינינו, תחזור
א מ״נ קב  החחתתים, ע״י אלא דז״א, תו

מ האדמד״ את לעבוד אץ ואדם וכמש״ד.  ל
 פב״ם, חוזרין היו אם כי אב״א, זו״נ יצאו

 הגקבד״ של באחוריים נאהזץ הקליפות היו
ב ח  מבוררים היו לא עדיין כי כנ״ל, תקפם ל

אב״א. לישאר הוכרחו לכן
 שדויתד, שכתבנו, למה לזד. טעם צ) מ*ק,

 העגין, החמונינצ יתאחזו שלא אב״א. תחלד,
חפי ק״ך והם אלהים, סוד הם האחוחים כי  צ

 ושם כמבואר. העשייר״ סוף עד והם אלד.ים,
 בסוד שם תמשכין הקליפות באים ,ןTאחר

ת אלהים בסוד ונק׳ העשיד״ ח ח  אלו בערך א
 דקדושד״ חייט אלד.ים שהם אלהית הק״ך
הוא. קדושים אלהים כי כמ״ש

ת חטזדם ח״ו כשיש וד״נד. תו ע  אלו ו
 אלהים בסוד בשרשת נכללין אחרים אלהיט

 בשרשן, כללותם וע״י שבאחוחית הקחשים
ם השכינח. p יונקין הם ד  אחיזת כל ו

 ע״י רק אוחזץ אינם כי בקדושד״ החיצתים
דו ולא בשרשת כללותן מ. הם שנבגסין ו צ  ע

ס ד  אלהית אלו פי היסוד, עד ערו ערו ו
 ה״ג, הם כי הנוקבת ביסוד ממ״נ הם שרשם

 המלכות רמדי וכאשר אלד״ית אותיות ה׳
 שת דקדושה אלד,ים כל נכללין מ״נ, לד,עלות

דו וכשיש שבת ביסוד ת ז  אוחזמ אז פג
 אע״ם עמהת תכללין בשרשן, אחמם אלהים

 יתקים הם עכ*ז ,rח נכנסים אינם שהם
ת בסוד כללו

 שצדיק גבירתת תירש כי ושפחר, ח״ם
 הנ״ל. ביסוד כביבול, הש»זה עם מזדווג עלית
ש ח וד  מגיע שם פי בר״ היסוד עד ערו ע

כ*י. הפגם

מקומות ומדאה הגהות
.r%p דף פקויי פרשת רש^י מאמרי שעד ובספר *ת0 יבמות פ>
קע*ג דף ההקדמות ושער י*ה ן0<0 פ*ב הנוקבא תקת שער עיין צ)
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פי', בנחלתיך, גוים באו אלהים ז׳ם׳ גם
 נאחזין הם אחרים, אלהים הנק׳ החצרנים רי

 בנחלתך, גוים באו ועי״ב דקדושה, באלהים
אמר ולא אלהים, אמר ולזה הקדש, נחלת

ד,/

 דינין, שהן מפני אב״א, היותן ענין והנה
הענף כי נדבקין, ואז אליה, ממנו ויוצאין
 והנה יוצאות משם אשר באילן, דבוק נשאר

 להדבק שיחזרו ראוי היה פב״פ, אח״כ בהיותן
 ממנו ניתנין ג״כ כי אחוריים, בסוד כמו ג״כ,

 שוה שקומתן או״א כי הוא, הטעם אך אליה,
 ולא שריין, כחדא רתדבקין, הם לכן םב״פ,

 אבל תדיר. זווגם לכן דא, מן דא מתפרשין
 בזד. זה דבוקים אינן שוה קומתן שאין זו״ן

ע״ב. פב״פ, בהיותן

צריך היד. כי מניעות, ב׳ יש ועתה
 יתבררו ידם שעל כדי וחוד״ האדם את לברא

 צריך היה ולזה כנ״ל, הנשמות כל של מ״ן
 פב״פ, יחזרו לא אם להזדווג, להם וא״א זווג,

שלא כדי כנ״ל. לסבה א״א, פב״פ ילחזור
 ולכן דנקבות, באחוריים הקליפות יתאחזו

 או״א, עשו מה האלו, המזיעות ב׳ לבטל כדי
 ואח״כ ז״א, אחורי העומדת הנוקבא את נסרו
 או״א בהיכל למעלה, הננסרים זו״ן העלו

 באחורי להתאחז לקליפות כח אין ששם עצמה,
החופה בחי׳ הוא דאו״א, ההיכל וזה הנקבה.

 פב״פ לחזור יוכלו ושם וכלד., חתן זדן, של
יחד. זו״ן נזדווגו ושם

בראשית״ פ׳ בזוהר תבינהו זה, ענין וכל
 שד.וא הצלע, את אלד.ים ה׳ ויבן בפ׳ מ״ש ק)

 מהכא האדם, אל ויביאה ואח״ר הנסירה, ענין
 ברשותא לכלה לאעלאה או״א דבעאן ילפינן,
 מכאן הזד״ לאיש נתתי בתי את כד״א דחתן,
 דילה ביתא דד.א לגבה, בעלה ייתי ואילך
אליה. ויבא דכתיב היא,

 בעת דזו״ן, הראשון זווג ענין פי׳,
 וד.וא אח״כ, של זווגים כשאר איננו אצילותן,

 העלו או״א רק למטה, היה לא הזה הזווג כי
 הנוקבא, את העלו ואח״כ בחיקם, ז״א את

 כמ״ש נזדווגו ושם האדם, אל ויביאה בסוד
 דבחי׳ דזו״ן הזווגים שאר כל ואמנם בע״ה.
 הנוקבא, של דילה בביתא למטה הוא פב״פ,
 להזדווג הז׳׳א יורד ושם הניקבא, בהיכל שהוא
 הנוק׳ של מ״ן עדיין היה לא אז ור,נד. עמה.

 מ״ן כי ונמצא כנ״ל, ומתוקנים מבוררים
 ר) המ״ן הם ז״א, לגבי מלכות שהעלתר,

 מ״נ וע״י הנוק׳, אל שמשו הם אשר דבינה,
 עד ונאחזין מעולין, כ״כ וחוד, אדם יצאו אלו,

(א) בע״ה. כמ״ש למעלה,
 ושם למטד״ במקומם זו״ן ירדו כך ואחר

 שלא הנ׳׳ל, ולסבר, כנ״ל, אב״א לחזור הוכרחו
 הוציאד. אב״א, בהיותן ואז החצונים, יתאחזו

וזכור ש) וחוה, דאדם לנשמה וילדה הנוקבא,

הה ג ה
 של דבגווד, הרוחא כי ונל״ח, (א)

 שימש אשר היא מ״ן, עולין ע״י אשר הבינה,
 מאד, מעולה שהוא ע״י כי הזאת, הנוקבא אל

 שלה מ״ן בבחינת וחוד, אדם לברר יכול
 וחוה אדם ואין הקליפה, בתוך אשר עצמו,

 ע״י ייתבררו ‘שיצא אלא דבינה, עצמן מ״ן
 בכחי׳ הנשמה מתלבש שבו ונודע דילד,. רוחא

 לבוש. בבחי׳ וחוד״ אדם מעלת וזהו לבוש,
ומ״ן מ״ד מזר׳ן היד, נשמתם, עצמות אבל

 אם שם בעלייתן תועלת מה דאל״כ :ילהון,
 יכול וד,יה עצמה, דבינה ממ״נ וחוה אדם

 מ״ן הן כי להיפך, אפשר או משם. לצאת
 ולצאת לחזור שצריך אלא הבינה, של רמש

 פב״פ למטה בהיותן זו״ן, זווג ידי על שנית,
 יחד, הבחי׳ ב׳ ונעשו עלו, ולכן כנודע.

 ויצאו בד,ם, זו״ן בהתלבשות או״א שנזדווגו
כנלע״ד. וחוה אדם

מקומות ומראה הגהות
פיח. פו״ח ובשער פ״ח עקודים שער עיין ר) כסלם שם ועיין רי״ג אות ב׳ בראשית ק)

 כ״ב. דף הלקוטים בספר עיין ש) קל״י מאות ם״ו חלק תע״ס רשות. ונטילת טיוטא פאסר
קל״ט אות עד
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 rtTim אדם כי גאמר אשר בכ״מ זר» כלל
 בי כפשוטו, הכוונה אין יצאו דאב״א זווג
 הכוונה אד פב״ם׳ אם כי להזדווג לעולם א״א

 במקומם םב״פ, זו״ן לעמוד יכלו לא כי לומר,
 והוצרכו וחוה, אדם ולד.וציא להזדווג, למטר.

 שם ונזדווגו כג״ל, או״א בהיק למעלה לעלות
 המלכות שהעלתן דבינד» מ״ן ע״י פב״ם,

 הוכרהו למטה, דרדו כמקומן חזרו יכאשר
 וחוד■ אדם נשמת יצאו ואז אב״א, להיות

אב״א. זז״ן בהיותן

 דזה־ה״ר חטא בענין אבי״ע בדרושי ועיין
 היו איו העולמות מדרגות מעלות סדר ותבין
 היו איד תבין׳ ת) ושם אדה״ר, שנברא בעת
 בבחי׳ היו ושם או״א, במקום עליונים הזו״ן

 וע״ש אדה״ר, להוציא שם ונזדווגו אב״א,
 שנזכר המקומות לכל זה, כלל חכור היטב,

 אלא כפשוטו, העגין שאין אב״א, זווג כנין
 מצות בישראל כשיש והוא, הנ״ל. דרך על

דן להזדווג שיוכלו יגרמו שע״י ומע״ם,  ז
 לגבי מ״ן, להעלות יכולה היא וע״י פב״פ,

 זכות, בישראל ח״ו אין ואם דדכורא. מ״ד
 לגבי שלה פרן להעלות דז״א בנוק׳ כה אין

 ע״י אלא עולץ, הנדן אין כי כנודע בעלד-
 היא לזווגם, כדי ולכן התחתונים, נשמות
 והיא באו״א, למעלה ז״א עם לעלות צריכה
 כי ונמצא יחד, ומזדווגים דאמז^ נדן מעלה
 ע״ש רק שמם, על נקרא אין זה זווג כמעט
 נדן וע״י ובכחם, עלו, שם עד כי אדא,

 היו ההיא בעת ואלו מזדווגים. הם שלהם,
 יכולת היה לא למקומם, למטה לירד מצין

 ונמצא אב״א. אלא פב״פ, לעמוד להם וכה
 אבל פב״פ, בהיותן אלא זווג, שום שאח ודאי,

 שאם ר״ל אב״א, זווג אותו קודאין שאגו מה
 יכולץ היו לא למטר- למקומן יורדין אז היו

 כדי למעלד״ עלו ע״כ כי אב״א, אלא לעמוד
פב״פג להיות שיוכלו

 ע״י יצאו וחוד! אדם כי לענין, ונחזור
א זה זווג אשר למעלר» םfבפנ< פנים זווג קי נ

דן היו אם ואמנם אב״א,  להזדווג יכולין ז
 יוצאין ואשתו אדם היו פב״פ, למטה במקומן

 היו העולמות וכל התיקח. בתכלית מתוקנים
 וחוה, לאדם הקב״ה שברא אחר והנה שלמיז^

 כדי הקב״ד״ שנטרו אחר חוטא, היה לא אלו
^ אשתו עם שחדווג ב טל היה פ  'T על י

 מחזיר והיה הקליפוו^ להכניע ומע״ט תפילותיו
 מתבררין והיו למטר״ במקומן פב״פ לזו״ן
 מובדלים הסיגים והיו לגמרי, דגוקבא המ״נ

 לגמרי, מתים והיו ד,קדד!זד» מן ומופרדץ
 הקדושות, הגשמות וכל הטלם, מן ומתבטלין

 ימותו ואז הקליפות מתיד יוצאין היו
כנ״ל. דתבטלו הקליפות

 שלא גרמו וחוח, אדם חטאו וכזמזר
 שע״י אע״פ לכן ח״זב דנוקבא הנדן נתבררה

 במקומן סב״פ זו״ן להחזיר גרם וחוד» אדם זווג
 כי תמיד, קיום של דבר היה לא הנה למטה,

 זווג בשעת רק ההיא, בחזרה מספיק היה לא
 עם אב״א חחרת הנוקבא היתד, ותיכף לבד,
 בכל Tצר שהיה נמצא כן. שד,יה וכיון ז״א.
 לפחות פב״ס שיחזרו תיקון. לעשות חווג זווג

 אותן של ניצוצין קצת אז ולברר הזתג, בעת
מהם לברא ם״נ בבחי׳ ולהעלות המלכים

 אב״א, חחרין היו ותכף מעט, מעט נשמות
 גיצוצין הגי כל ולברר להעלות כה בה אץ בי

מעט. מעט רק ביחד,

 הרוגי י׳ בזמן שגי, בית חורבן ר\מן והנר.
 שלא די ולא העונוו^ מאד מאד גברו מלוכה.

לברר התחתונים, אדם בני to כה היה
 מ״מ בסוד להעלותן תפילתן, ע״י אלו ניצוצץ

 וחזרו לםטר» ירדו דבינד» המ״ן. גם אפילו אלא
שלוות ובפשעכם ח״ש Jבקליפוו ד.תערב‘•

 שהוצרך עד נאבד, העולם היד. וע״ז אמכם,
 מלוכה הרוגי ע״י היה חד. העולם, לתקן הש״י
בע״ז^ כנדעו

ג׳ הנה כי להודיעך, צריכין אנו ותהלד.
 המ״ן בחי׳ הוא א׳, מ׳ץ. עליית בענץ יש, בחי׳

טג נת״ל כבר זו בהי׳ אשר עצמן, א> הי

 טקוסות וטדאח הנחות
ד. פרק אוון «'ה«ז*ד דף קחשים פרשת רשב*י מאמרי בשער עיין ת)



א׳ דרוש ומ״ד מ״ו שער ל״ט שער דז׳׳א נוקבא היכל ו׳ חיכירכו

 של הרחם בית של כלי העצמות הוא ב) ב/
 ובתוך בתוכה, הזכר טפת לקבל כדי האשה,

 עניינם נתבאר אשר שלה, מ״ן ג״כ יש זה כלי
 עליוויס ידים ע״י נעשה, זה וכלי למעלה.
 אצבעות. י׳ שהם שלה, ח״ג שהם דבינה,

 והם כפולות, שהם מנצפ״ך, אותיות ה׳ וז״ם
 כלי. ונעשית בנוקבא, למטה שם עד יורדים
 באד לה. ענו באר עלי פסוק, על וכמ״ש
פרשה כנזכר העם, נדיבי כרוה שרים חפרוה

 תמר, על ג) חשארז״ל ע״א. דק״ן בהעלותך
 ההוא ענין הוא ג׳, זה. והבן באצבע, שמעכה

בסבא כנזכר בעלה, בגווה דשביק רוחא
 להעלות המ״ן כה אין כי צ״ד, דמשפטים
 רוחא ההוא ע״י רק מעצמן, שם ולהתברר

 כנודע. קדמאה בזווגא בגווה, ז״א דעאיל
 הוא זה שם וע״י ב״ן, דההי״ן הוי״ה והוא

 רוחא ההוא ענין וזהו לבעלה, מ״ן העלאת
כנ״ל. בעלה בה דשביק

 כה היה לא שני, בית בחורבן אז והנה
אחרת בבחי׳ לא אם הנ״ל, מ״ן להעלות
 ליהרג, ההם חסדים י׳ שהוצרכו וד,וא רביעית,
 שנהרגו, ואחר בפועל, ק״ה על עצמן ולמסור

מהמלכים, המ״ן לברר בנשמותיד,ם כח היה
 במ״ו בין שיש וזווג זווג בכל מ״ן להעלותן

רחל. דז״א דנוקבא במ״ן בין דבינה,
 הנ״ל מ״ן להעלות באלו כח היות וטעם

לכל שורש הם שבטים, י״ב הנה כי הוא,
 הנ״ל, המ״ן בחי׳ עצמן שהם כולם, הנשמות

עצמם השבטים הם מלוכה, הרוגי י׳ יאלו
המ״נ להעלות כח בהם יש לכן ד) בנודע,

 י׳ היותן וענין עצמן. הנשמות מציאות שהם
 נתבאר י״ב, הם והשבטים לבד, הרוגים

אחר. וש בדו
 ה) פקודי, זוהר נתבאר זה ענין והנה

 דילהון גופא שם, ואמר מלוכה, התגי י׳ בעניו
קדישא, למלכא ונשמתהון לסט״א. אתמסר

 מבוררין היו לא שאז די לא כי כמ״ש, והענין
 ג״כ דבינה, מ״נ גם אלא הנוקבא, של המ״ן
Jבקליפוו ונתערבו ירדו,

 היתה לעולם דז״א, דנוקבא המ״נ והנה
 אמנם משם. יצאו לא ולעולם סט״א, ברשות

 לירד וחזרו מבוררים, היו כבר הבינה, של
 נשמות ע״י מתבררין הם דבינה, והמ׳׳נ כנ״ל.
 אותן מעלין והם מלוכה, הרוגי י׳ של אלו,

 נשמתין ת״ח, וז״ס, בבינה. למעלה הקליפה מן
 רוחץ י׳ על קדישא, דרוחא לאשלמותא דאלין
 שע״י ר״ל וכו׳, יאות כדקא מתתא דילהון
 וז״ש לעילא, מתתא מ״נ יעלה הון, דיל יוחין

 והבן בינה. עד הקליפות ממקום ר״ל מתתא,
 שהוא פירושו, מה מ״ן, העלאת ענין היטב,

 בבינה, למעלה הקליפות שהם מתתא, מ״ן
במלכות. או

 מתתא דז״א דנוקבא מ״ן העלאת ואמנם
 אלא אינו הנ״ל, בנוקבא למעלה הקליפות מן

 וגופא וז״ס שנהרגו, ממש, דילהון גופין ע״י
 ביסוד פי', חייבא. למלכא אתמסרו דילהון

 נאחזין בהם אשר ס״א, היא אשר הקליפות
 שמעולם כנ״ל, בעצמן דז״א דנוקבא המ״נ

ממש. סט״א בשם מכונים והם משם, יצאו לא
 נמסרו מלוכה, הרוגי י׳ של גופם והנה

 בהם שיהיה כדי והרגום, דסט״א, םTב אז
 בזכותן, משם, דז״א דנוקבא המ״נ להעלות כח
 ולכן דהריגה, צער מקבלין הם הגופין הלא כי

 היו אשר דז״א, דנוקבא המ״נ להוציא כדי
 הוצרכו סט״א, הקליפות בעמקי מושרשים

שיהרגו. סס״א ביד להמסר גופם
 שלהם גופות הנה כי מזה, תתמה ואל

 בערך ראוין היו אשר עד מזוככים, כ״כ הוו
 מעלת זהו כי אחרים, אדם בני של נשמות

 וזהו צורה, ולעשותן גופם, לזכך הצדיקים
 וראייה בצדיקים, נזכר מיתה שאין הטעם
ונפש, בגוף בשמים עלה כי ז״ל, מאליהו לדבר

מקומות ומראה הגהות
ס״ה. אבי׳׳ע קיצור ובשעי• ם״ג. הנקותת תקון ושער ס״ז. הסוחין הארת שער עיין ב)

ם״א: ברכות ועיין ותרע׳׳ב תרע״א אות ה) ה׳. פרק הירח
 בסלם ותרפ״ב תרפ״א אות רוח ובז״ח ה׳׳ט: מנחות ל׳׳ד: יבמות ג)
ק׳׳ח. אות איכה ובז״ה פירוש. ד״ה דרושי ובשער ס״א. הכללים שער עיין ח



זאי דרו• ומייד מיין •ער ל״מ •מר im נופכא היכל וי דדינל מ

ן ב«״ר» כנדש י  מהיכן אדה״ר של גומא מנ
 הרוגי י׳ הקדושים אלו גופות ומכ״ש היד»

 ולכוונה לתכלית ק״ה״ על שנהרגו מלוכד-
^ גבהי׳ עלו ממש גופם ודאי כי הנ״ל.  ר

 ואילד, מאז דד׳א דנוקבא מ״נ מעלין והם
 היו שלהם. גופות והנה המשיז^ ימות עד

הקרבנוונ מנתינת

 כמו פי׳. דקורבנין, רזין ומהכא וז״ם
 לזד- זה העולמות ומקרב מעלה הוא שהקרבן

 הקרבן ע״י איד התפלדי. מעלת בענין כנזכר
 דא״ם. רזא עד בעולם. עולם מעלין אנו Tהתם

 ההסידים. אלו גם פקודי. פרשה סת* כנזכר
 את ממש. בגופם מעלין הם מלוכד.. הרוגי י'

למעלד- דז״א דנוקבא המ״נ

 מד. אדדדר. למציאת נתזור אמנם מ״ק
 שום בו היר. לא אדד.״ר. הלא כי דע ענינו.

 זה ונרמז מיצירד- גופו p מעשייד- חלק
 מר.אי ליה הד לא ^־ד.״ר דפ״ג. קדושים פ׳

 ואמנם ו) כר. עביד צדיק חד כלום. עלמא
 דאצילוו^ דז״א מנוקבא ורוחו, מבריאה, נפשו,

 לנשמד- ונשמר. דאצילות. סז״א ונשמד-
 חלק היד. לא .,Tםעש אד דאצילות. מאו״א
' ממנו.

 הלא כי העולם. סדר נבאר זה. ולד.בין
 כי לב׳: נחלק והיישוב הקליפה נגד החורבה

 נאמר pל יצירה. נגד וא״י, עשייד- נגד ח״ל,
 למגגא קיימין ז) דיצירד. דרקיעים ויקהל פ׳

 ומקום בריאד- נגד המקדש, ומקום ארעא. על
דבריאד- ק״ק היכל נגד ק״ק.

 דף דמשפסים בסבא מ״ש בזה תבץ והנד.
 ודוח נשמד. אדם. נשמת ה׳ נר בענין צ״ט,

מאלנא נשמד. ונוקבא. דכר אח־,״ר. של

דג. סוד הם ואלו זום>^ מאלנא ורוה רגרבא.  ז
v של ורוח נשמר• שהם im ^משנ

 שהוא כפרתו ממקום שאדזדר לפי והנה
 בסוד העולם היר. תמיד pל ה) נברא מזבח
 ם) רז״ל. כוונו לזה בריאר- שהוא שבו^
 שיר מזמור אמר לקין, שפגע נשעה באדם
 4שה« אחר אד נריאפ. שהוא השנת. ליום

תג זדי שתחלה מה דחול, ביוממ נתד,ווד.  ו
נ, זד. ד  דאדא בחיק למעלד. היה אשי ח

 נשמה בסוד ז״א היה לכן ובדרכלא. דבריאד-
ב שהוא רוח, בסוד ומלמת בינד- שד.יא  דז

 ממקום העולמות כל ירדו שחטא. אחר אד
 וזדן בעשייד- נתלבש היצירה לכן קדושתן,

 מיצירד. עשייד- ע״י רק מקבלת אמא
 נתלבש בריאה pו העשייה, בד.תלבשות

א בבריאר- ור.נוקבא ביצירד- ד בנוקבא. ו
 מתחלד, שהיה נפש, סוד כי נמצא. ועתר.

 ירדה המלכות p ממלמת. עתה הוא בבריאד-
 jrn בסוד ירד והז״א נפש. בסוד ייהיות
 המאמרים יחלקו לא ונזר, נשמה. בסוד ונינר.

 עם בת׳ו^ ורוח נמלכוו^ שנפש האומרים
הנ״ל. בסבא האמור

 ביצירד- ירדה הבריאד. p להיות והנה,
 אל ולכד יחד. ויצירה בריאה כי עתר- נמצא

 אלקים ה׳ וייצר אומר• א׳ הכתוב אם תתמה,
 האדם ה׳ ויברא אומר, א׳ וכתוב האדם. את

^.ן ויצירד- הבריאה כי וגר.  בשיתו]ף היו ש
ח אדה״ר. גוף ק  כד ואהר מיצירד- היד. ^

. מצירד, בריאד. נתלבש
 אדה״ר גרם מעתות כסה עתר- ותראה

 ממעו, מיצירד. גופו היד. תחלה p חטאו, ע״י
חו ועתר.  P מדריגות: כמד. הרי ^צירד- ת
w a ,שו מעור.'ז מיצירה. ורוחו מעשייה. ונפ

מקומות ומיאח הנחות
nw מאחר אום חנינן מי״ג אוח א׳ בראשית דף קדושים רשב״י מאמרי שער עיין ו)

קב״ח רא9 כד י״ד אות ויגש זמר נפק. המקדש קע״ד. דף
דעלמא סטדין מארבע עפריוז אנניש לאדם ליה ויקהל פרשת רשנרי מאמרי שער עיין ז)

ל״ד. סגחזדיו ועיין דמקדשא. כאתר גרמיה ועבד קנ׳׳ז. דף
 ואילד מיג אות p ס״ז הלק בתע״ם ועיין הקב״ה נמל ה״ב ם״ז נזיר ושלמיT ח)
זה פרק כל נתבאר אדם. מ וברא אהד תרווד מלא המזבת ממקום

שמ*ה אנת ד כראשית זהר פ) מהר כפרתו. ממקום ה׳ פי׳ד כראשית וכמחר



כ׳ א׳ ז6דרד ומ״ד מ״ן שער ל״ט שער דז״א נוקכא היכל ו׳ לrהרכח

 קלקול זה וגרם גופו, תחלה שהיה ממקום
עצמן. בעולמות הרבה

 הקב״ה כי הראשון׳ אדם הטא תבין ובזה
 מעשייה, חלק לו היה שלא אחר לו, אמר

 סוד שהוא הדעת, מעץ יאכל לא שי*כך
 ממעלתו, ירד אז ממנו, אכל וכאשר יעשייה.
 הוא הדעת עץ איך תבין, ובזה ונתמעט.
 שהוא מזכיר ובמ״א עשייה. שהוא במלכות,

 אך וסמא״ל, מטטרר׳ן טו״ר, הדעת עץ יצירה,
עץ נקרא בעשיה, היצירה שנתלבש מה ע״ש

 לפי הוא, איך ראה גם ג״כ. ביצירה הדעת
 לכן כנ״ל, ממש הראשון אדם בסוד שמטטרו״ן

 נהפך וגופו אדה״ר, של גופו גדלות נטל הוא
 בפרקי כנזכר יצירה, בעולם אש י*לפיד

נחצב. משם כי היכלות

ב דרוש

 כל כי קיצור, דרך אודיעך בתחלה י)
עד ועולין מלכים, הז׳ מן שנבררו מ״נ בחי׳

 לעשות להצטייר ראוין אינם עליונה, הנוקבא
 העגין, וביאור ב׳. פעם עד וולד בחי׳ מהם
 מ״ן כי אצלינו, נתבאר הנה כי כך, הוא

 הראשונים הבנים שהם זו״ו, הם דאו״א,
תפלותינו כל כי אצלינו, נתבאר גם שלהם.

 של הניצוצין ולהעלות לברר הם, וכוונתינו
 וע״י ניצוצין, רפ״ח שהם שמתו, מלכים ז׳

 יסוד עד האלו, הנצוצין מעלין אנו תפלתינו,
 ונתקנים ונמתקין מ״נ, בבחי׳ דז״א, נוקבא

 מ״נ, שעלו ההוא, במקום מ׳יד יורדין כי שם.
הולד. צורת נעשה אלו, בחי׳ ומב׳

 יכולת בנו אין כי א׳, בדרוש נתבאר גם
 אם כי א׳, בפעם ניצוצין הרפ״ח כל לברר

 בלע מתקיים והיה המשיח, בא כבר כן, היה
ותפלה, תפלד, בכל אמנם כנ״ל. לנצח המות

 אז אשר הזמן זכות וכפי האומרה, כוונת כפי
שיעור מתבררין כך ההיא, התפלה נאמרה

 קודם כי שנמצא, עד ניצוצין, מהרפ״ח קצוב
 ניצוצין הרפ״ח כל ויוגמרו יכלו משיח, שיבא

לד,תתקן.
 שהמ׳׳ן אומרים, שאו, מד, זולת כי ודע,

 גם הנה הנשמות, בחי׳ הם מלכים, בז׳ אשר
 כנזכר משם, הובררו העליונים, העולמות

 אמנם א׳. בדרוש וכמ׳׳ש ג׳׳ בדרוש בע׳׳ה
 אז עצמן, זו״ן מחלק לד,תברר שנגמר אחר
 הנשמות של בחי׳ הם להתברר, שנשאר מה

מאד. זד, והבן כנודע, אצילות מעולם היוצאין
 בריאת בעת שהיד, הראשון, הזווג והנה

 יתברך, בבחירתו נם, ע״י היד, העולם,
 רבות, פעמים בזוהר כמ״ש הפשוט, וברצונו

 וצריך כו׳. עלמא למברי ברעותיה סליק כד
 בבריאת שמדבר פעם בכל מה על להבין,
 בי'שון מדבר כ) אצילות, בתחלת או העולם,

ברעותיה. סליק כד זה
 ענין והם פנים, מב׳ בא׳ הוא, ־ הענין אך

 ע״י לא אם שיזדווגו, לאו׳׳א א״א כי והוא, א׳,
 שלהם, ראשונים הבנים שהם הזר׳ן, שהם מ״ן.

 האדמה, את לעבוד אין ואדם ענין זהו כי
 נקבה שהיא האדמד״ וזריעת עבודה אין כי

 מ״ן. המעלה האדם ע״י אלא נעשית, העליונה,
 היה לא העולם, שנברא ראשון בפעם וא״כ

 זו״נ היו לא עדיין הרי כי להבראות, אפשר
 הזווג גם וא״כ מ״ן, בבחי׳ ועולין נבררין

 להזדווג, יכול היה לא העולם, את לברא עליון
 ית׳, ובבחירתו הפשוט ברצונו עלה לכן

 והאציל נזדווגו, מ״נ, העלאת בלתי שאפילו
 זו״ן, נולדו שכבר אחר אמנם עולמו. את ל)
 למעלה, זווג שום עוד אין ואילך משם אז
מ׳׳ן. העלאת ע״י רק

 יותר הוא כר, בדעותיה יק‘םי כד פי׳ גם
 נתעורר העליון הזכר אין הנד, כי וד,וא נעלם,
 תתקשט עליונה, שהנוקבא אחר עד רק לזווג,
 ואז בעיניו, חן ותמצא לזווג, עצמה ותכין

הוא הנה שאל״כ עמה, להזדווג מתעורר הוא

מקומות ומראה הגהות
 ל״ח. ענף מסבירות פנים עם בע״ח נוזבאר זה ובשער פ״ט ת׳׳ג ב׳ שער סגו*« עיין י)

ש״מ, דף ההקחפות שער עיין נ) פד, פ״ן בענין כיז ודרש של״ס ח* ההקדפות
ו׳. פרק הנקודות דרושי שער עיין ל) פרק וכל בתהילתו. x חלק ימדש מיין עגינם,
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ה תמיד «םוק ל מ  .1DMD ולינק שפע לקבל ל
ה דאינו מ  אשר עד אולתר. סהשפעתו לתת ר
 עעסר» ותקשס כלת^ העדה העליונה הכלה

נ ותשפיע עמה. יזדווג ואז ו ע נ  קשוטי כי ונוו
 העולץ הצדיקת^ הנשמות הם העליונד- כלה
ג גורמיו והם מ״^ בכחי׳ כה עליץ. אוו

ם ואמנם מ  הזכר נתעורר א׳. ובזווג א׳. ב
 בו ועלה הנקבר- התעוררות בלתי מעצמו.

 עדיין היה שלא אפילו להזדווג. ותאוה רצון
 מאד. נעלם הוא הזה הזווג וע״ב מ״נ, בהי׳

 דילר- ביסוד דיליה יסוד jiw בבחי׳ היה לא1
 בעולם. נבראת נקבה אז עדיין היה לא כי

 העול* שנברא בעת הזווג יהיה מי עם יא״כ
 העליון, ברצון היה ההו* ראשת הזמג לכן

 העליון הרצון בסור עלאר- מוחא מחשבה,
 זה. והבן נקבר- היכר שם ואץ דכור* שכולא
מ ואילו. מאז ואת״כ מ זו״ן. ע״י הזווג היה ת

 שכל ראשונה, הקדמה עתה לבאר ונחזור
 גם הגה כי והענין, ב״ם, להתתקן צריכץ מ״ן
ץ רס״ח מבחי׳ נתבררו זו״ן מ צ  וקודם כנ״ל, ני

 ע״י שלא עליץ הזווג היה אז זרץ, שהובררו
דן הץ ב׳, בפעם אח״כ ר״ן.  מ״^ בבתי׳ ז

שמו* של ניצוצץ קצת התחילו ואז לאר׳א.  נ
ת לאו״א. דנ9 בבחי׳ לעלות ב ח ת  זו״ן, עם ת

 שהובררו אחר כי כג״ל. מ״ן בבחי׳ שם אשר
 רפ׳׳ח באותן שנשאר מה אז זרץ, חלקי

 כיון ולכן כנ״ל. נשמות בחי׳ הם ניצוצין,
דן, שחוברת  להתברר הנשמות גם התחילו ז
 ונתחברו זרץ, עם למעלה הם גם ועלו ולעלות,

מ״ן. בבחי׳ הם גם לעלות עמה*
כנ״ל, ב׳ זווג שהוא ב׳, בפעם אז ור״נה

 כנ״ל, הנשמות מן שנתברר ממה נצטייר לא
 עדיין כי כלל, ולד צורת מהם געשה ולא

 עלו שעה באותה פי להתתקן. ראדין אינם
 הזווג ער ש* עומדין הם אבל הקליפות, מן

 עולין ואז הנ״ל, זה הזווג אחר אחר,
דן עולין זתג בכל כי כנודע אחרים, מ״ן  נ

שי*  עתה הם ראשתים, המ״ן אותן ואז חד
ץ, מצטיירין תוד נשתזע כבר כי תתקנ

 והסיד נתקנו. ופכר הזמן, אותו הנוקב*
 זווג שיבא עד ציוד, בלתי שם םשתהץ חדשים

ת שנשתהו, אלו ואז אחר,  והס״ן לגמרי, נצטיי
* מחעכבין חדשים  וכעד״ז אחר. זווג עד ש
המשי* ימות עד עול* מכתאת נמשן,

 שאץ מ״ן. בחי׳ שום שאין העולה, כלל
 ב׳ בזווג כד ואחר ם״נ, בבתי׳ ודא עולה

 נשמו וגעשו ומצטיירץ, נתקנים הם שלאהתו,
בעוה״ז. בגוף ומתלבשת מרדת ואז מתוקג*

ג דתש

 כאשר המלכי* מיתת בעת כי דע, מ)
 אבי״ע. שהם הבחי׳, כל בהם היו למטר- ירדו
 וה* בחי׳, ד׳ יש עצמד- עשייה בחלק והנה

* למעלה: ממטה כסדרן ם מדבר. חי, צומח, דו
ס שאפילו בוודאי כי והענץ, פ ת  שהוא ב

* וכיוצא והאבני* עפר, ה  מוכרה הוא ב
 עלץ ושוטר ומזל רוחגיו* חיות בהם שיהיה

 מוציאה עפר היתה לא דאל-׳ב נ) מלמעלה
* בהם היה לא אם וזרעים דשאים  אמנם חיו

 כי מה* למעלה הוא דצומח, חיות מדרגות
 אד* כבני וגדל צומח שהוא רואין אנו

 גמדל לו גורם בתוכו אשר חיות כי ובוודאי
הזה.

בה* שיש מה* למעלה חי הבעל וחיות
תר, יותר נפש  הבהמה ודוח וכס״ש בבי

 המדבר האדם וחיות בארץ. למטה היורדת
מהם. למעלר. הוא

* בעולמות נברא שום לו ואין  שאין כול
תר p בהם  נכלל והכל הנ״ל, הפלכים בי
 פיתח מן בקליפו* יש הנ״ל הבחי׳ ומכל בהן.

תן הם הנ״ל הבחי׳ כל פן והנה הפלכי*  גבר
 מעולה הץתר ואמנם הקלי׳, מתיד דוצאין
«ו, והגרוע באצילות. הובררה שבהם,  מ

«ו, והגתע בבריאה. הובררה ציר* מ  בי
בעשיה. ממנו, רהגתע

 פי הנ״ל: בחי׳ ד יש עצמי- ובעשיה
«ו, והגרוע האדם. הוא שנו, המובחר הוא מ

סקדמות ומראה הגהות
א׳ אות בראשית חזתר לספר ובהשמפות ש׳כ ב׳ר נ) ל*ס. ענף פנרס עס n*n נתבאר זה פרק )0



ד׳ ג׳ דרוש וס׳׳ד מ׳׳ו שער ל״ם שער דז״א נוקבא היכל ו׳ היכלרל

 והגרוע הצומח. הוא ממנו, והגרוע חי. געל
 הנקרא הוא מכולם, והגרוע הדומם. הוא ממנו,
 כלום, הועיל לא וזה דדהבא. דהתוכא זוד,מא
 והם להתברר, יוכלו לא כ' קליפה, ונקרא
 הקליפה שהם מאד, עד וחזקים קשים דינין
רמש.

 אלו בתוך שיש הוא, מוכרח והנה
 מאד, עד קטנים קדושה ניצוצי קצת הקליפות

 במקורו, כמ״ש קטורת, סמני י״א בחי׳ שהם
 בקליפה, יש הג״ל הבחי׳ אלו מכל כי נמצא
 ו־יבררם, לתקנם, למעשיו האדם וצריך

 יושלמו יכאשר למדרגה. ממדרגה וי*העלותן
 בי׳ע אז הקטורת, סמני הי״א אלי כל להתברר

א'. בדרוש כנזכר לנצח, המות

 בתחלה העלותו‘’ הוא, הבירור ענין והנה
 גדולה אחרת למדרגה כך ואחר הא׳, דבחי׳
 כוונת בסוד וכמ״ש המדרגות. כל ועד״ז ממנו,

 לחלק הדומם את לחזור האדם יכול כי אכילה,
 כל ומתקנים, מבררים והם עצמו. האדם מחלק

 מתקנים, והם וקלי׳. פסולת בהם שיש הדברים
 ממש. מדבר האדם, בחי׳ עד הדומם מבחי׳

 הכל יעלה יותר, במעשיו יזכה אם יאח״כ,
 בירור הכל שיתברר יאופן, מלאך. במדרגת

 מעלה, אחר מעלה שיעלה עד בירור, אחר
מאד. גבוה למדרגה

 מבורר היה והוא וחוה, אדם כשנולד והנה
 לכל שמות קרא וכאשר הנשמות, בחי׳ בו

 ודומם, הצומח אמנם הם. גם נתבררו הבע״ח,
 האדמה עבודת ע״י אח״כ, לתקנם צריך היה

 הנשמות בחי׳ חזרו חטאו, וכאשר והאכילה,
הקלי׳. עם ולהתערב לרדת הב״ח, ובחי׳

 כוונת בדחש באורך נתבאר כ״ז והנה
 ושם עי׳ש, והגלגולים העגל ובדחש אכילה,
 מתוכם, הפסולת בירורי כל הנה כי יתבאר,

 פקודי, בפרשה וכמ״ש המחשבה. ע״י הוא
 חכמה, ע״י והוא, מחשבה. מגו פסולת ובירר
הבן בסוד עצמה, בחכמה אשר הבינה וע׳׳י

 הוא שהכל נמצא, בבינה. וחכם בחכמה
זה. עניו וע״ש בחכמה,

ד דרוש

 בדוגמת הנה כי ראשון, לעניו ונחזור ם)
 כן בכללות, אבי״ע עולמות ד׳ בענין מ״ש

 בעולם ונתחיל ועולם. עולם בכל הדבר
 מכל משובח היותר הנה כי ונאמר אצילות,
 כנ״ל, מלכים מז׳ שהוברר האצילות, בירורי

 ממנו והגרוע בעתיק, ועלה הוברר אז הנה
 וכעד״ז, בזו״ן. והגרוע באו״א, והגרוע בא״א,
 וכעד״ז, ופרצוף. פרצוף בכל שיש עצמן בי״ס

מובנים. והדברים פרטים, בפרטי
 בירור שהתחיל בעת כי שתדע, וצריך
 כלל. הבריאה הוברר לא עדיין אז האצילות,

 עצמו. באצילות וכן העולמות. בשאר יכעד״ז,
 שלמטה מה כל עדיין עתיק, שהוברר בעת
 בכל בזה כיוצא וכן כלל. הוברר לא ממנו
להאריך. ואין הפרטים, פרטי

 ד׳ כל כי הדברים, כל כללות נמצא
 בירור הם שבהם, הפרטים וכל אבי״ע עולמות

 לכל שורש הוא זה, וענין מלכים. הז׳ אלו
 זה. וזכור האמת, חכמת של הזאת הידיעה

 לברר א״א כי וב׳. א׳ בדרוש ביארנו וכבר
 אותן כי העליון, זווג ע״י אלא ניצוציו שום

 נפלו אשר מקום מן מלמטה, עולין הניצוצין
 ומשתהות העליונה, הנוקבא בבטן ונכנסות שם,
 ונעשין שם, מתמתקים ואז עיבוו׳, ימי זמן שם
פרצוף. בחי׳ שם

א״א, לברר כדי שהיה העליון בזווג והנה
 מאר׳א שלמעלה מה כי לדבר, רשאין אנו אין

 כמא שותפא בלא ע) קראתיו אחד בו ואמר
 ניכר זווג ואין כ״ב, בראשית בזוהר דתנינא

 באצילות שהיתר. ראשונה הנוקבא כי שם,
 מתחילין אנו וד.לאה ומאר׳א עלאה, אמא היא

 אדא, זווג נבאר עתר. לכן זווג. בחי׳ להזכיר
זו״ן. חלקי בירורין לברר כדי

מקומות ומראה הגהות
כםא. ל׳׳ג נ״א •פ״ס עם בע׳׳ח גרס כן ע) נתבאר שתדע, צריד אפנם דיה עד מכאן ם)

ס׳׳ו. עקודים בשער מיין ם׳. ענף פם*ם עם בע״ת



« ומ״ד מ״ן «זןר ל״® שער דז״א גומבא היכל י היכל מ רל* ד׳ ד

מ, » ה  חלקי הובררו אשר אחרי כי ו
תרכו אז לגמרי. או״א כדי להזדווג. הם ה
״ג הלקי בדורי לברר  בירורי שם זנלו ואז זו

 שם ונצטיית עלאה. אמא בבטן דאצילות זו״ג
דע, אבל מתוקנים. דצאו עיבור, ימי בזמן

 חלקי רק אמא. בבטן שם נתבררו לא כי
 נתבררו עד״ז ואח״ס יותר. ולא דאצילות. זי״נ

 דז״א נוקבא ע״י שם, אשר הבריאה ראש חלקי
שלה. בבטן

 רק זווג בחי׳ להזכיר שא״א לסי כי ודע,
 דבריאד» הג״ר כוללים אנו לכן ולמטר״ ראדא

ראצילורג נוקבא בבטן יחד שהוברח לומר
מעצמו. הדבר יבין המשכיל אמנם

דנ הובררו דבריאר״ באו״א ואח״ב  ז
מ דבחאד..  עשיז^ חלקי סוף עד בזר, כיוצא ו

 לברור באו״א כה שאין והטעם לד,אחד. ואין
 הנה כי הוא, בלבד, זו״ן אלא שלמטד, מה כל
 מדרגות בהם ויש שוין, אינם הניצוצין כל

 ,pל הדרוש. בראש כנ״ל קץ, לאין חלוקות
דנ מבחי׳ שהוא מה כל  בלבד. אצילות של ז

 אבל 4דאצילוו אמא עד ולעאת להתברר יכול
 אינו זו״נ, ממדריגת למטה שהוא מד, כל

 אמא, עד מזרץ למעלר, הוא גם לעלות יכול
דנ, סחותד, מדרגה הוא שד,ח  בו היה ואם מז

 בכלל נכלל הוא גם היד. אמא, עד לעלות כה
דנ.  אלא מדרגד. שום מתברר שאינו באומן, ז

 והדברים בלבד, ממנו שלמעלה א׳ במדרגה
א) ומבואחם. רובנים )

 גם כי והוא, א׳. ענין שתדע צריו אמנם
 היו שלא הוא וודאי זו״ן. שד,וברר קודם

 הוא זווגם שהרי מלד,זדווג, או״א נמנעים
 אמנם, כנודזב לעלמין, מסיק ולא תמידי תדירי

 לברר אלא זרינו, הזווג מבת שעיקר למי
 בבחינת לד.זדווג Tצר היה לא לכן בירוחן,

 דילד״ ביסוד דיליד. ר־סוד התחתון, זווג
מזדווגין היו אבל תחתון, גופניות זווג הנקרא

 כמבואר נשיקין, הנקרא וד.וא זנלי־מ, חוזני זמג
זזווג דנשיקין, עליץ זווג בדרוש אצלינו
 נשיקין. ד׳ בדרוש ם) ועיין דיסוד. רחתת
 היד, לא לבררם, כדי גופני תחתת זווג אמנם

ץ אז  זו״ן, לד.תברר שיתחילו עד אליו. צחכ
מרבו אז  גופני, תחתון זווג להזדווג או״א ה

 ואז כנ״ל. עלאד, אמא בבטן לבררם כדי
 ולבררן זו״ן, לד,וציא כרי ראשון «הגם נזדווגו
 משדי ממק נולד ואח״כ בג׳, כלילין ג׳ בבחי׳

אמו.
 כדי ב׳, זווג להזדווג אדא חזרו אח״כ

תת  כנודע, הגדלות, בחינת שהם מוחין, להם י
אמא בבטן ב׳ עיבור בבחי׳ ג״כ שם ודרו

 ע״י אלא עיבור אין כי להתברר, כדי עלאה
 נגמר אלו, זווגים ב׳ וע״י לו. הקודם זווג

דנ, תיקון  הוצרכו לא לכן להתברר, ונגמרו ז
 אבל תחתון. זווג בבחי׳ לד,זדווג אר׳א עוד
 זווג אחר והוא לאו״א, ג׳ זווג בחי׳ עוד יש
ד דגדלות ב׳  ומזון חיות לצויד וד.וא 4ח

Jד.עולמוו שאר ולבל לזו״ן.
ח ה  יותר, ולא באדא. יש זווגים מיני ג׳ ו

 הם לתקנן: בעצמם זרץ לצורן* הם השנים
,^  וחיות מזון לצורר הוא וד,ג׳, ומציאותן. עצ
 זווגים, הג׳ ואלו העולמווג שאר ולבל לזו״נ

 דיליה יסוד של הגופני תחתת זווג בבחי׳ הם
דאמזב ביסוד דאכא

 היו הג״ל, הג׳ מאלו וזווג זווג בכל וועד,
 רוחניים, נשיקין של עליונים זווגים ב׳ בהם

 יקדמו שלא תחתון גופני זווג שום לד שאין
 שקודם והוא דנשיקין. רוחניים זווגין ב׳ לו

 הנשיקין מקדימין תחתת, זווג בבתי׳ שיזדווגו
 תאוה, ביניהן ^עודר לנקבד״ הזכר לפייס כדי

 התחתון זווג ובעת התחתון. זווג בא ואח״ב
 ב׳ נמצא נשיקין. בר,ם יש ג״ב אז ממש,

ביחד. אז נעשין ותחתון עליון הזווגים
מי׳ דנשיקין זווגים ששד. יש עתה וד,רי

הגהה
ת .Tה כן בי נ״מ צמח, (א) ל פי בנודע. דע״מ בכלי דע״ב הניצמות שהרי חניצמות, מ

 מקיסות ומדיונח הגהות
ס׳. סרק לוזיז )0



ד׳ דרוש ומ״ד מ״ן שער ל״כו שער דז״א נוקבא היכל ר היכלרלב

 נשיקין בחי׳ יש ועוד התחתונים, זווגים
 זו״נ, הובררו לא עדיין כאשר כנ׳׳ל׳ הראשונים

 היה לא תחתון, זווג בחי׳ אז היה שלא וכיון
 הרי לבד, פ״א רק ב״פ, כפול הנשיקין זווג

 זווגים וג׳ נשיקין, מיני ז׳ באו״א נמצא
 שהם הנ״ל, זווגים י׳ שמכל ודע, תחתונים.

 ב׳ יוצאין דנשיקין, רוחניים וז׳ תחתונים, ג׳
המלאכים. ונשמות תחתונות, נשמות ;םחי׳

 משפטים פרשה בתחלת מ״ש יתבאר ובזה
 מסטרא נפש ליה יהבין יתיר זכה ע״ב, דצ״ד

כי פי׳, כי', רוח ליה יהבין יתיר זכה כו׳,
 יחידה בה יש כי רבות, בחי׳ כולל האדם נפש
 אמא, מצד ונשמה אבא, מצד והיה א״א, מצד
 מן וכ״ז נוקבא, מצד ונפש ז״א, מצד ורוח

 ביצירה, וכנגדו בבריאה, וכנגדו האצילות.
 יתכן איך תמוהים, והדברים בעשייה. וכנגדו

 נברא והוא מהם, תחתון הוא האדם והלא זה,
 שלא עליונות בחי׳ שיקח אפשר ואיך מזו״ן,
 יחידה האדם יקח איך כי זו״נ, אליהם השיגו

 מזו״ן. גבוהים הם אשר מכח׳׳ב, נשמה חיה
 מצד נפש או ז״א, שמצד הרוח בחי׳ ואפילו
זה אך ליקח. לו היה לא דאצילות, נוקבא
 זוהר בהקדמת פנחס ר׳ במ״ש יובן הענין

 שאין בעולם נשמה שאין ע״ב, די״ב בראשית
 ורשב״י מלאכים. ר״ל עופין, תרין עמה יוצאין
 כיוצא והנה עופין, ה׳ עמה שיוצאין אומר,

 כמה יוצאין מאו״א, זו״נ יצאו כאשר בזה
 ונשמת אדם, נשמת בחי׳ שהם עופין, בחי׳

 שבז׳ ראשון מזווג אלא זה, די ולא מלאכים.
זו״ן, נבררו לא שעדיין דנשיקין, זווגים
 יסרד בבחי׳ תחתון זווג שום היה לא ועדיין
 יצאו ההוא עליון מזווג אז גם דאו״א, ביסוד
צ) ועיין כמ״ש. העליונים. מלאכים נשמת
צ׳׳ע. כי נשיקין ד׳ בדרוש

 דבר יתכן שאיך הנ׳׳ל אל טעם ונבאר
 זווג שבאותו שאע״ם הוא, העגין אך זה,

 אדם בני נשמות משם יוצאין דאדא העליון
 אחר שיהיה למה רומז הוא מלאכים, רנשמות

עד נשלמות ואינן ראויות אינן שעדייו כך,

 מזווג יוצאין הם ואז, דאצילות, זו״נ שיזדווגו
 מזווגם באדא הוא ששרשם נמצא ההוא,
 אחר עד ונגמרים נשלמים אינם אך עצמן,

הנ״ל. שאלה נתרצה ובזה זדן, זווג
 בני נשמות למה טעם, לתת צריך ועתה

 מלאכים ונשמות בגוף, להתלבש צריכין אדם
 ק) אדם. בני נשמות כמו בגוף, להתלבש א״צ

 אינם מלאכים נשמות שהרי הנ״ל, עם והענין
 נשיקין, הנקרא רוחני, עליון מזווג רק גאים
 בני נשמות אמנם בגוף, להתלבש א״צ -ע״כ
 ולכן הגופני, תחתון מהזווג באים הם אדם

 הדבר, וענין הזה. בעולם בגוף להתלבש צריך
 הזווג מבחי׳ הבאים המלאכים שנשמות
 עליון, רוחני גמור זווג שהוא לפי דנשיקין,

 לא אדם, בגי נשמות אבל לגוף. צורך בו אין
 וצריך להוציאם, רוחני עליון זווג הספיק
והוצרכו גופני, תחתון זווג ע״י יצאת

 ומע״ט מצות ע״י ולתקן בגוף, להתלבש
בעצמו, הגוף שעושה

 ודבור דבור לך אין ר) שארז״ל וזהו
 מלאך, ממנו נעשה שלא הקב״ה מפי שיצא
 וכל ענין, וזהו קולות. נקראו המלאכים יאלו
ע״ש. בתיקונים כנזכר הקולות, את רואים העם

 אדם בני הנשמות כי תשכח, ואל וזכור
 מב׳ יוצאין ששניהם אע״פ המלאכים, ונשמות
 כל עם (דאדא) ותחתון, עליון זווגים בחינת

 ידי על אח״כ אלא ינגמרים, נתקנין אינן זה,
 המלאכים ותחתון: עליון ג״כ בו שיש זו״ן, ־ווג
התחתון. מן אדם בני ונשמות העליון, מן

 א״א וזה מזו״נ, גדולה מעלתן היתה שאל״כ,
כנ״ל.

מבחי׳ שבאים מב״א נשמות יש כי ודע,
 מלאכים שנשמות אלא כמ״ש, ג״כ, נשיקין זווג

הוצרכו ולא לבד, נשיקין זווג להם הספיק
 אבל גופני, תחתון זווג ע״י ולצאת חזור‘'

 מהנשיקין שיוצאין אע״ם התחתונים נשמות
הנ״ל. גופני תחתון זווג ע״י לחזור הוצרך

נשמות שכל שאע״פ שתדע, צריך גם
וגשמות גופני, תחתון זווג ע״י יוצאין אדם בני

מקומות ומראה הגהות
י״ד. הגיגה ר)י׳. סרק פו־ח שער ועיין סי״ב. להלן ק) ם׳. פרק להלן צ)
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 זווג יש עכ״ז עליון׳ רחזגי סזווג מלאכים
 זווג והוא הנשיקין׳ מזווג גדול שהוא זזחתון

דג, דמוחץ דעיבור ג׳  ז׳ מכל גדול שהוא דז
 ונמזנא הנ״ל, זווגים ג׳ ומכל נשיקין כהי׳

 יותר הם משם, היוצאין התחהונים שנשמות
 בהי׳ ומכל נשמות בחי׳ שאר מכל גדולים

המלאכים.
 בכל שיש השניים שהנשיקין דע, וכן

תל יותר הוא תחתון, וזווג זווג  מהנשיקין ג
הנשיקין אמנם הנ״ל. זווג מרם שיש

 4זן״ שנבררו קודם שהיו מכולם הראשונים
 הנשיקין שאר מכל גדולים יותר הם אלו

 שאין הקדושים המלאכים יצאו ומשם כולם,
 קיימין הם ואלו ש), לעולם משתנה שמם

,^ ז  ואשר משרתים יוצר על כמארז״ל ו
 מכל המעולים המלאכים הם ואלו משרתיו,

 שיצאו אדם בני נשמות אבל המלאכים. שאר
 יותר הם אלו דמוחין, דעיבור תחתמ מזווג

 המעולים המלאכים מאלו ואפילו מכל, גדולים
הנ״ל.

חר זווג והגה  תחתוןדעיבורב׳דמוחין,הםיו
 עצמם הנשיקים ומכל הזווגים מכל גדולים

 מהנשיקין היתאין שהנשמות נמצא כנ״ל,
 יותר גדולים הם דמוחין, ב׳ עיבור של שניים

 המעולין ראשונים אותן אפילו המלאכים, מכל
שבארנו.

 חוזרין אדם, בני שד׳נשמות בארנו וכבר
 נשלמו. ואז גופני, תחתון זתג ע״י לצאת
 נשיקין לר,ם הספיק המלאכים, נשמות אמנם

 הנשיקין זווג ענין עתר, נבאר וע״כ בלבד.
 בחי׳ הם ומי מלאכים, בחי׳ הם מי בעצמם,
 כולם התחתונים זווגים ג׳ כי אדם, בני נשמות

 נשיקת מזווג תחלה שהיו אדם, בני נשמות הם
,Tכנ״ל. תחתון בזווג גם לחזור ,וצרכו

ח נבאר גם ה: על זה ומעלתן סי א׳ ז
 נשיקין ב׳ דמוחין. שניים נשיקין הוא

 קודם תחתון, זווג ,Tשה קודם הראשונים,
 המלאכים, גשמות נבראים, שמהם זר׳ג, שנברר

ג׳ כנ״ל. המלאכים בכל מר,ם, למעלר. שאין

j ראשת בעיבור שניים נשיקת n n ,נשיקת ד׳ 
 שניים נשיקת ה׳, ראשת. דעיבור ראשונים

 ראשונים נשיקת ר, העולמות. התת דזווג
ג ראשונת נשיקים ד, דמוחין.  חיות חוו

 אמנם מעלתן, סדר נתבאר ור׳נה העולמות.
 אדם, בני נשמות בחי׳ הם אגד״ה של הבחי׳
המלאכינג גשמות הם בר׳ז ובחי׳

 המלאכינ^ נשמות סדר ענין נתבאר הרי
 ז״א מווג יקז וכעד״ז או״א, מזווג שיצאו
 זר׳נ גם שהרי ממש, הבחי׳ אלו כל וייחל,

 וכעד״ז מהם. שלמטה למה אר׳א בערך הם
 ורחל, יעקב בזווג וכעד״ז ולאר״ ישראל בזווג

מ  באצילות, וכ״ז ולאה. יעקב בזווג עד״ז ו
r'wn -כולם וכן ביצירר- כולם וכן בבריאר 

 וכמר, נשמוו^ מיני כמר, תבין, ובזר, בעשיר-
 מקוונים קץ, לאין מדרגות שיש מלאכים, מיני

מזד,. זד,
לעיל, הנז׳ הנשמות ענין נבאר ועתר,

 מצינו שהרי והוז^ חלוקות, ב׳ בר,ם שיש
 ואח״כ עליון, עולם מזווג נשמות מיני כמה
 א׳, מדרגה שתרד דש הפגם. ע״י למטה ירדו
א Jמדרגו< ב׳ שיורר דש ת  מיני כמה בזה וכי

m T v ונמצא 1̂הפג בסבת הנשמות, אל שיש 
 שלסבת אלא מלמעלד״ ששרשם נשמות שיש

 מי דש מלמטר״ שם ויצאו למסד, ירדו ה^נם
 אשר מקום, מאותו אלא אינו בתחלד״ ששרשם

לעוד,״ז. משם יצאו
 הנשמר, שהרי שדן, אלו בחי׳ ב׳ אין תעה
 ירדד, הפגם ע״י ואח״ב באצילות, ששורשה

 לד,תתקן יכולר, ודאי זו, מעשיר- דצאה רעשיה,
 מדרגה, אחר מדרגד, ולעלות היותר- בחיים

 שרשה, היד, שמקום דאצילות בזווג שתבא עד
 וסוד לד,תגלגל. יצמיד ולא שם, עד ותכלל

 הוא שאז בחול, שחרית אפים נפילת עגין :ד-
 ואז כנודע, העיקרית נקבר. שהיא ורחל יעקב
 חדשד- בריה משם דוצא ההוא בזווג שם עולר,

שרשו. עד שעולד, עד
 רק מלמסר- נשמתו ששורש מי אבל

משרשו למעלד. מעשיו ע״י להעלות שמצד,

 מקומות ומראה הגהות
חיווב של מזיעתן ד׳ה תוספות י״ג: וזגיגה ש)



ה׳ ד׳ דרוש וט״ד מ״ן שער ל״ט שער דז׳׳א היכל;וקבא ו׳ היכלרלד

 ביום, לעלות יכול אינו זה היה, משם אשר
 אפקיד בידך בסוד עולה, בלילה אמנם כנ״ל,
 בריה משם ויוצא ולאה, יעקב זווג בסוד רוחי.

 כפי שעולה עד לבקרים, חדשים בסוד חדשה,
 שכל הוא, שבהם השוד, שהצד מעשיו,נמצא

 עד למדרגה ממדרגה לעלות יכולין הנשמות
 אל לחזור הרוצה שהעליון אלא קץ, אין

 וד,תחתון אפים. בנפילת ביום, עולה שרשו,
 אלא אינו ממדרגתו, למעלה לעלות שרוצה
 ת) זה, וכל רוחי. אפקיד בידך בפסוק בלילה,

 לו שיהיה אחר בכוונה, לבו אליו ישים אם
 לא ועי״ז א) לעלות, שיוכל ראויין סע״ט

 בחיים ויתוקן מותו, אחר להתגלגל יצטרך
 היה אם בזה, שיש החילוק ואמנם חיותו.
 אחר בדרוש נתבאר זה לא, אם חדשה, נשמה
 שיש היטב, זה ענין נתבאר בו כי ע״ש׳

זה. בדבר גדולים חילוקים

ש ה דרו

 בכללות אחרים, בשערים בארנו כבר ב)
 ומוחין. ויניקה, עיבור, בז״א: שיש בחי׳ ג׳

 באורך. ובחי׳ בחי׳ כל בפרטות, נבאר ועתה
שיוצאין הנשמות, הולדת בחי׳ נבאר, גם

 לזר׳ן, ורעים אחים נקראו שהם או״א, מווג
במ״א. כנזכר

 כלולה שאינה טפה, שום שאין נודע, הנה
 עצמה הטפה בחי׳ והנה ב״ן. מ״ה ס״ג מע״ב

אלא אינה הולד, מוח בחי׳ שהוא הזכר, של
 ד׳ במילויו שיש לבד, דיודי׳׳ן ע״ב משם

 הטפה, זאת נמשכה יודי׳׳ן, ד׳ ומאותו יודי״ן,
 כלולה באה היא ואז ההם, יודי״ן מד׳ כלולה
אמנם עצמן. יודי״ן ד׳ בחי׳ שהם נר״ן, מחיד,

וו הטפה נמשכת שממנו הנ׳׳ל, ע׳׳ב שם
 עליון, בדעת למעלה הוא יודי״ן, מד׳ כלולה
 דדיקנא ח׳ מזל והוא עלאה, חסד הנקרא
 כנודע. זכר שהוא חסד, נוצר ^נקרא דא״א,

ומזל ע״ב. כמנין חסד כן כי חסד, בחי׳ יהוא

 ויורדיו דיודי״ן, ע״ב בשם נקרא הוא הח׳
 הי׳׳ג, מזל אל זווג, בסוד יודי״ן הד׳ אלו

 נמשכין ומשם נקבה. שהיא ונקה, שהוא
 ג״כ שבו, הראשון קצה אשר דאבא, ז״ה אל

 ומשם דאמא, ז״ק אל נמשכין ומשם חסד. נקרא
 ביסוד נמשכין ומשם דז״א, חסד עד נמשכין

וז״א.
 יסוד שמושך שמה אחת הקדמה ודע
 ג) וז״ס כלל. ומתלבש מתעבה אינו מלמעלה,

 מסוף מאיר שהיה בראשית, מעשה של אור
 שיורדת ואע״פ גנזו. ואח״כ סופו, ועד העולם
 מדרגה אל ממדרגה הזאת, הטפה של הזה האוד
 גדולה וכ״כ כלל, ומתלבש מתעבה אינו כנ״ל,

 בשפע משא״כ למעלה. כמו למטה, הארתה
הספירות. משאר היורד

 כלולה שהיא הנ״ל, ההיא שהטפה והענין,
 כלל ומתעבה מתלבש איננה יודי״ן, מד׳

 ובחי׳ נרנ״ח. כללות בה ויש למטה, בירידתה
 מ״ש והוא בראשית, דמעשה אור נקרא זו

 מים אור בענין וקס״ז, דקס׳׳ג תרומה בזהר
 ובזה בו, שנבאר במה היטב עינך שים רקיע,
 נקרא זאת בחי׳ הרי ההוא. המאמר רוב תבין
 בחי׳ אמנם הספירות. רוחניות שהוא אור,
 במעוי בהיותה הזאת הטפה כי ר״ל הנ״ל, מים

 אמנם הכלי. תוך ומתלבשת מצטיירת דנוקבא,
 כח בחי׳ בה יהיה בעצמה, שבה צריך

 שהוא רקיע, מים הנקרא בכלים, זה התלבשות
אור. רבחי׳

 (כי ס״ג, בבחי׳ שהוא המים, בחי׳ ונבאר
 בחינת שהוא הנ״ל, טפה הנה ע״ב) בחי׳ אור

 לרדת כדי דק, בלבוש להתלבש צריכה נרנ׳׳ח,
 נגשמת אינה בעצמה, היא ואמנם למטה.

 אמנם כנ״ל, למעלה שהיתה מכמו ונתעבה
 ונמשכת אדם, דם שהוא דק, לבוש לה נעשית

כנ״ל. מז״ל הנקרא העליון, מדעת עמה
 הנ׳׳ל לבוש בחי׳ נמשך שגם והענין,

 שבמזל (דע״ב) עצמן יודי״ן מהד׳ מים, הנקרא
והוא ונקה, הנקרא הי׳׳ג מזל אל םTותור ח׳,

מקומות ומראה הגהות
דר,?ל״א הקודש רוח שער בססר עיין ב) ו', פרק המלכים שער עיין ת)
י׳׳ב. הגיגה ג) י. ח״ יחוד וי״ם. י״ח הקדמה הגלגולים שער בספר עיין א)
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 ג׳ בו דש ונקה. כמנין דיודי״ן, אהי״ד. עם
 תחחונים יודי׳׳ן הג׳ הבהי׳ מזו ואז יודי״ן,
 אהי״ד• שם של יודי״ן, בג׳ ד) נתלבשו שלהם״
הי״ג. שבמזל

הי״ג, שבמזל אהי״ה ששם מ״ש ואמנם
 בו. מתלבש שג״ב אע״ם במנץ. נכנס אינו

 הוא עדיין הזו״ הטפה סוד שכל הוא״ הטעם
 בטוד להמשיכה כוונתינו כל לכן הזכר״ בסוד

 הדי הנקבה. שהוא אהי״ה בשם ולא הד״ה״
בהן. להתלבש בא שהוא המים״ בהי׳ עתה

ראשונה״ דבחי׳ דע״ב יודי״ן שד׳ דע״ אבל
 אבל שבהם. הגדול. אור משום מתלבשים״ אינם
 תחתונים יודי״ן הג׳ הנה הב׳״ דבחי׳ יודי״ן הד׳

 והם אלו״ עם אלו מתלבשין הם שבד״ם״
 הנקרא ראשונד״ בבחי׳ כן שאין מה מתעבים.

 בחי׳ אלא נתלבשו״ לא יודי״ן הד׳ שכל איר,
 ונתלבשו נתעבו תחתונים״ יודי״ן הג׳ הב׳״ זאת
 שהוא הראשונה״ היו״ד אד דאהי״ה״ יודי״ן בג׳

כלל. נתלבשה לא לנשמר״״ גשמה בחי׳
 והנה דאו״א״ בז״ק למטה עוד ירדה אח״כ

 חזרו ואז כנ״ל״ ס״ג בחי׳ הם דאו״א״ ז״ת
 דע״ב״ תחתונים יודי״ן ג׳ אותן עוד ונתלבשו

 לא ראשונה י׳ אך זה• ס״ג דשם יודי״ן בג׳
 בחי׳ הוא ט״ג שם כי הנ״ל״ ע״ד נתלבשה

 דד׳א״ חסד עד ירדו ואז כנ״ל״ דאמא ז״ת
 בחי׳ זאת והנה דידיה. היסוד אל ירדו ומשם

 הראשונה בחינת אל דק״ לבוש בחי׳ הוא הב׳,
 מים״ נקרא הב׳ ר,בחי׳ אד מוח• אור. הנקרא
 אל המתלבשת בחי׳ היא יען הדם, שהוא

 והתעבות התלבשות שום בה שאין הראשונה״
 הוא״ מים קריאתד• וטעם בזו. שיש כמו כלל״

 זכה שהיא הוראה״ הוא אור״ בהיותה כי
 כלל. ועביות התלבשות בר. ואין בתכלית,

 מים״ נקרא מאד״ דק בלבוש שנתלבשה ואחר
 אלא מעט״ ומלובשים עבים הם המים ד.) שכבר
 בה יש אך חומרים״ משאר יותר זכים שהם
רקיע. במלת כמ׳׳ש עביות״ קצת

 היא הב׳, זאת שבחי׳ יען מים״ נקרא גם
יודי״ן והג׳ הה׳״ דמזל ע״ב דשם יודי״ן ד׳

 הרי דס״ג״ יודי״ן בג׳ נתלבשו שבו. תחתונים
 דע״ב כללות וב׳ ע׳״ כמנין יודי״ן, ז׳ כולם הם

 שהחסד עתT וכבר חסד, כמנץ ע״ב״ הרי ט״ג,
 ואזר® מים. זו בהי׳ נקרא זו ולסבה מים״ הוא

 דיודי״ן דאהי״ה יודי״ן בג׳ מתלבשין שג״כ
 זו שטפה לפי בשם״ עולה אינו הי״ג״ דבמזל

 לכן נוקבא״ הוא ואהי״ה זכרים״ מים ספת הוא
 התלבשות עיקר כל כי זה״ במספר נכנסת אינה

זכר. שד,וא הד״ה״ שהוא בס״ג״ אלא אינו זה
 בזה עתד. ירדה הנ״ל כשד.טפה והנה״

 הד״ה נקרא אז ד׳א״ בתוך מים הנקרא הלבוש
 סך׳ נמשכת ני הד״ה״ היא הטפד. כי אלקים,

 הנקרא בז״א מתלבשת ועתר, דע״ב״ י׳ץTי
 אלהים וזה דקמ״א״ באדרא כנזכר אלקים״

 הד״ה. שם שהוא הג״ל, הספה אל לבוש נעשה
 בדיעלם עכירות בו יש מים״ שהוא שכיון וגם

ה גדול״ אלקיט. נקרא ל
 ד׳ היתד. אור בחי׳ הנד. כי ט״א, גם
 ב׳ ועם ק״י״ שמספרו י״א״ הם הרי יודי״ן,
 כמסטר יב״ק״ הרי ס״ג, ע״ב שמות כללות
אלקים. הוי״ה

 4רקת הנקרא בחי׳ לה לעשות צריך ועתר.
ת ור.וא בע״ד» ככדש מ״ה, שם בבתי׳  בחינ

 שהיתה הטפה שאותה שאחר וד.ענין״ הבשר.
 ע״י מים״ הנקרא דק לבוש בה נעשד. אור.
 שהם דע״^ תחתונים יודי״ן לג׳ ס״ג. שם

 ב׳ לבוש לד. לעשות עתר. צריד לכן נרץ.
 שכאשר רקיזג ויעשו יקרשו, ור.מים עב. יותר
 אמו, מבטן דצא העולם. לאויר הולד זד, יבא
 ומלובש מגושם רקיע. בבחינת יהיה אז הנד,

ינקרש.
 לאויר דצא נולד התינוק שכאשר תודע״

 בלבד נפש בחי׳ רק בו מתגלה אינו העולם״
ה שד.ם והשאר בפועל״  בפת בו הם נשמה״ ת

 הב׳. זה התלבשות בלתי והם בפועל, ולא
 לבוש יעשד. אז 4ובמצוו בתורד, עסקו ע״י אד

 בפועל. דתגלו יתלבשו הם גם ואז אליד,ם,
 הנק׳ הב׳ זה לבוש זו לטסד. נעשד. אין לכן

ת, ק בחי׳ שהיא Hשבד אחרתח י׳ אל רק ר

Ja(כת״י). נה^בשו שבחם תחתונים יודי״ן דג׳ הב׳ הבתי׳ נ׳יא ח w i-jss i-
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 הנקרא הנפש של זה לבוש ועיכ לבדה, הנפש
 דאלפי״ן מ״ה משם עצמו, בז״א נעשה רקיע,
מלמעלה. ואינו שבו,

ס״ג, השם מתלבש איך לבאר, וצריך
 למ״ה, ם״ג בין חילוק אין שהרי מ״ה, בשם
 יודי״ן, הם בס״ג כי ההי״ן, ב' במילוי אלא

 אחד. הכל האמת כפי ועכ״ז אלפי״ן, הם ובמ״ה
 דאלפי״ן, אותיות בחי׳ כל כי א/ בהקדמה והוא
 במלואה, יו״ד צורתן ולמטה, מהבינה שהם
 יו״י, צורתם ולמעלה, הבינה ומן א'. :כזה

 הם דס״ג, דההי״ן יודי״ן והרי בתקונים. כמ״ש
 מ״ה שם ולזה, מ״ה, של האלפי״ן צורת עצמן

 רקיע בחי׳ והוא אלפי׳׳ן, במילוי כולו הוא
בתוכו. בהתלבשות כנ׳׳ל,

וס״ג, דמ״ה הוא״ו שבתוך א׳ כי דע, גם
 דס״ג, וא״ו דמילוי א׳ כי ו) אהי״ה, בחי׳ הוא
 מ״ה, דמילוי וא״ו באות מתלבש עצמו הוא

 אלא אהי״ה, בחי׳ והוא אדם, גימטריא שהוא
 וא״ו, דמילוי זו בא׳ להתלבש למטה שברדתה

 אה״י, א״ה, א׳, דאהי״ה: אחוריים סוד הוא
 הנקרא הנפש שהוא דם, גימטריא שהוא אהי״ה,

 ־,וא ושיעורו הנפש, הוא הדם כי כמ״ש דם,
 שיש אהיי׳ה, שם של רבוע הוא שהלא רביעית,

אותיות. ד׳ ג״כ בו
 שהוא בגמרא, הנזכר דם רביעית וז״ס

 שהוא זו, הנפש דם ורביעית הנפש, דם נקרא
 א׳ תוך מתלבש דס״ג, וא״ו דמילוי א׳ אות

 וזה אדם, גימטריא שהוא דמ״ה, וא״ו דמילוי
 נפש שבחי׳ והרי באדם. האדם דם שופך סוד

 הוא כני׳ל, דאהי״ה דם רביעית שהוא לבד,
שהוא רקיע, ונעשה דמ״ה, דוא״י בא׳ מתלבש

מ דם של לבוש שהוא בשר, בחי׳ נ  לבדה ה
 סשס שנעשה מים, הנקרא מלבוש עב יותר
כנ״ל. ס״ג

 כנ״ל אלהים הוי״ה נקרא מים בחי׳ והנה
 עצמו, מ׳׳ה בשם להתלבש שחזרה עתה אך

 נקרא עתה עב, יותר שנית לבוש הנ״ל ע״ד
 רבוע, בסוד כנודע אחוריים, בבחי׳ אלהים,

 ונתלבשה ירדה אד,י״ד״ שהוא דס״ג א׳ אות כי
 דמ״ה, א׳ בתוך דילה, אחוריים בבחי׳ ונתפשטה

 עצמה והיא האדם, דם רביעית בחי׳ שם והיתה
 הנ״ל. דם רביעית בחי׳ שהיא רקיע, בחי׳
 אלקים, שם בכאן נעשה הא׳, אותו מצד והנה
 זו בשם כי רקיע, נעשה ואז רבוע, בסוד
 נודע הקלי׳ כי המים, עכירור, ונתגלה נקרש

 והרי באחוריים. ובפרט אלהים, בשם שנאחזין
 בחי׳; שהם מ״ד״ ס״ג, ע״ב, בחי׳: ג׳ נתבאר

 ז) ודם. בשר, מוח, שהוא: רקיע. מים, אור,
 מד׳ הנמשך ממש, העצמות הוא האור, יבחי׳
(א). ע״ב. דשם א׳ דבחי׳ יודי״ן

 נרמז היכן דההי״ן, ב״ן ענין עתה, ונבאר
 לך, לך בזוהר נתבאר הנה זאת. יטפח

 לך כמנין ברכאן, בק' לנשמה מברך שהקב״ה
 אשר דיודי״ן ע״ב משם הח׳ ממ!ל והנה לך.
 וב׳ מ״ו, שהוא מילויו עתה נמשך כנ״ל, שם

 בחי׳ והם מאה, אותיות גימטריא אלו, אותיות
 מ״ם אותיות תמלא אם גם הנ״ל. ברכאן ק׳

 של מלואים, ג׳ בחי׳ והם ק״ב, גימטריא ־יי׳ו,
 העולין י״ט, ל״ז, מ״ו, שהם: מ״ה, ס״ג ע׳ב
 בשם או״א, עד זה, הק״ב נמשך ואח״כ ק״ב.

ב״ן שם וגם דאמא, ביסוד אשר דההי״ן, ן נ״

ה ה ג ה
 מים, שהם אלו, בחי׳ שו׳ ונלע״ד, (א)

 עצמו. ׳ב דע יודי״ן מד׳ ב׳, מבחי׳ דמתפשטין
 יודין הד׳ נתלבשי שבהם דס״ג, יודין הג׳ וגם

 דמ״ה. וא״ו דאות דאהי״ה, א׳ וגם הנ״ל. דע׳׳ב
כנודע. ספירה, כל של כלים, ג׳ ענין הם

 והם הגדלות, בחי׳ והוא הפנימי, הוא וד,יאשין
 שהם אלקים, בחי׳ הם חצוניות, וב׳ הויות.
 החצונים. כלים ב׳ והם ויניקה, דעיבור קטנות
ממש). עצמות והוא האור (בחי׳

מקומות ומראה הגהות
 דרוש הפסח דרושי הכוונות ובשער ס״ז לף חגיגה במסלח רז״ל מאמרי שער עיין ו)

(דסו׳׳י). בשר דם מוח נ״א ז) ונבאר. ד״ה א׳
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 כמ״ש ובמספרו״ בציורו ק״ב, בחי׳ הוא דההי׳ץ
בע״ה. לקמן

 בשם אשר הזה״ ק״ב מהענין תחלה ונבאר
 מ״א״ מתפשטין שי״ח נודע, הגה זה, ב״ן
 בכלליו ואח״ב הוד״ עד מחסד שלו, קצוות בה׳

 י׳״ כולל מהם א׳ כל והגה שלו. ביסוד כולם
מ וכן ף. הם כולם כללות והנה »  בה״ג״ ה

 כד ואחר שלה, בה״ק בהנקבר״ הנותפשטין
 הם ואלו נ׳. הרי שבד- ביסוד נמשך כללותן

 הוד כללות גם תמנה ואם בינד- שערי נ׳ בחי׳
 הם המקבלן, היסוד וכללות ביסוד, המשפיע

דאמא. ביסוד שם אשר ב״ן וזהו נ״ב,
 שערים נ׳ הכולל הוד, נמנה כאשר והנה

 הב׳ המקבל היסוד, נמנה וג״כ נ׳׳א. הרי עמו,
 גם והנה ק״ב. הם הרי נ״א, הרי ועמו, שערים

 הנוקבא, רחם שהוא עצמו, ביסוד נרשם זה, קב
 והנה מי״ס, כלול הרחם, שהוא היסוד, שהוא

 ברחם ויש הנ״ל, ברכאן ק׳ בחי׳ מקבל י.וא
 היסוד בחי׳ והם כנודע, דלתות צירי ב׳ ה:״ל
 בסוד מקבלם היסוד כי ה) זד- שברחם והוד

 שם בו אשר הזד- ברחם ק״ב הם והרי ההוד,
דההי״ן. ב״ן

 בשם זד• ק״ב בחי׳ יש איד עתד״ תבאר
 ההי׳׳ן ב׳ זה, ב׳׳ן בשם יש שהנה עצמו, ב״ן

 ב׳ ותצייר אחרונים. הדוי״ן וב׳ ראשונים,
 בצורת ושנייה ד״ו, בצורת ראשונד. הד,י״ן:

 הזה שם 1וד.נד אחתגינ^ ההי״ן ב' וכן ד״י,
ס הד׳ וציור ב״ן, גימסריא ד  גימטריא כנ״ל, ה

 בציור אשר ברכאן הק׳ הם ואלו ק׳. הרי בר׳ח״
ב״ן. שם

 שאות נודע שזעה אלו״ ציוריו ענין ונבאר
 אשר הבינד- בחי׳ על מורה ד״ו״ בציור ה׳

 הזכר ובהיות בתוכה״ זכר בבן מתעברת ר!יא
מ ו״ק״ בחי׳ רק אינו בתוכד-  ד׳ו צורתה ל

 אשר הגוקבא. אל רומזת הד׳ גם ר, על ד׳
 הוא ששם בעלד- עטרת בבחי׳ עמו היא שם

^ון יושביו צדיקים אשר עז־ו״ב, ח ט ע  ו
אחר אמנם ג״^ ר על ד׳ חהו .ז,Tבראש

 חוי״ן^ שבשם ר בסוד ממנד- דצא שנולד
 בחי׳ ת״כ בחח״ בד״יותו אמו משדי יונק ואז
 בחי׳ רק ה׳״ באות רמוזה אינה דיניקד- זו

 בצורת ה׳ שו־ווא אמו״ בחוץ שד״וא א׳ עיבור
ד״ו.

 מוחין״ לו לחת ב׳״ עיבור בחי׳ הוא זמז׳׳ב
 ד״י״ שצורתר• בה׳ נרמז וזה לי׳׳ם״ ז״א ונשלם
 ההי״ן מציירין אנו וע״כ י׳. על ד׳ שהוא
ץ ד״י, ד׳ו, הללו, תנ  הטפד• אל כה מעתד■ תו
 שיד.יה כדי שם, דרד עתה הנמשכת הנ״ל,

 בב׳ להיות הנשמד•״ שהיא בולד, אה״כ כת
 ק׳ בחי׳ הם ואלו וד״ב׳״ הא׳ הנ״ל עיבורים
 זד• ב״ן דרד בעוברה הטפה שמקבלת ברכאן,

שבד- ביסוד שבבינד-
 היסוד עד בז״א, זאת בחי׳ יורדת ואח׳׳כ

 מד׳ היא שעיקרה ״Tם טפת נשלם והרי שבו,
 ע״ב בכה ונשלמת הה׳״ ממזל דע״ב יודי״ן

 וד״ם כג״ל, וTאל לבושים שהיא ב״ן, מ״ה ס״ג
 שד.וא כנ״ל, ברכאן וק׳ רקיע, מים, אור, בהי׳:

כולם. על החופה עור
שיהיו צריד בחי׳, ד׳ אלו כל ודונה

בתוכו אשר ז״א״ של עצמו ביסוד רמוזין
 שלו״ היסוד שהנה והוא״ הג״ל. בחי׳ הד׳ יקבל
 ציור בחי׳: ד׳ בו ויש כנודע״ שד״י נקרא

 ד׳ ואות ווי״ן״ ג׳ געשד. ש׳ שאות ראשץ,
 מצויר שד״י שם הרי הידד״ ועם ״rמי ב׳

 ביסוד״ הכנה זו הרי מ׳״ גימטריא יהיה עד׳ז,
 אוד״ זעקרא עליונה בחי׳ הטפה בתוכו לקבל
 גימטריא שהוא כנ״ל״ דע״ב יודי״ן בחי׳ והוא

ס׳.
 ווי׳׳ן״ ג׳ ש׳ אות שתצייר הוא״ ב׳ ציור
 שדי״ כזה ווי״ן ב׳ והד׳ יודי״ן״ ג׳ ובראשם

 יהיה עד״ז״ מצויר שהוא שד״י שם ועתה
 לקבל ביסוד״ ב׳ הכנה זו הרי ע׳, גימטריא

 ד׳ שהם העליתד.״ שבט«ז המים בחי׳ בתוכו
ג״^ ע׳ גימטריא הם 1̂דם״ וג׳ דע״ב יודי׳ץ

 ובראשם וד״ן״ ג׳ הש׳ שתצייר ג׳״ ציוד
בה יש ועה והי׳ וד׳ץ״ ב׳ והד׳ יודי׳׳ן״ ג׳

מקימות ומראה הגהות
ספירות עשר בתלמוד ועיץ (ה*ו). ומלבות «יי-ידא_ם!ם_מזי^יסוד שבדהס נ-ה בחי׳ וד,ם גיא ח)

אות מן ס׳ חלק
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 קוצין וג׳ י/ שחשבונה באמצע, א׳ נקודזז
 כנזכר ותחתח, ואמצע, עליון, ממנה; יוצאין
 ווי״ן ג׳ צורת והם י״א, דף ויקרא פרשה

 הכל הרי שדי, כזה י׳ עצמה והנקודה אחרים,
 לקבל ביסוד, ג׳ הכנה זאת והרי פ״ח, כמנין
 הוא שגם העליונה, שבטפה הרקיע בחי׳ בתוכו

 הרקיע שבחי׳ נת״ל, שהנה לפי פ״ח. בחי׳
 בא׳ שמתלבשת דס״ג, דוא״ו מא׳ נעשה הוא

 דשם ריבוע הוא דס״ג, א׳ ואות דמ״ה, דוא׳׳ו
 מ״ה בשם והרי ד״ם. גימטריא שהוא אהי״ה,

 נשאר דמ״ה, מוא׳׳ו כנ״ל א׳ תסיר אם ג״כ,
 במ״ד מתלבש הראשון, מ״ד כי הרי ד״ם.

פ״ח. גימטריא ושניד,ן מ״ה, דשם אחרון
 ווי״ן, ג׳ ש׳ שתצטייר הוא, הד׳ ציור
 א׳ נקודה וי׳ ור״ן, ב׳ וד׳ יודי״ן, ג׳ יבראשם
 יהיה יודי׳׳ן, ג׳ בסוד שלה קוצין וג׳ באמצע,

 בחי׳ לקבל ביסוד, ד׳ הכנה והרי ק׳. גימטריא
 למה הטעם, ואמנם העליונה. שבטפה ברכאן ק׳
 והוא ווי״ן, צורת הם שביסוד, שד״י ציורי כל

 מתחלת היא שהטפה כ׳, דף בתקונים כמ״ש
 היא אז היסוד, אל מת״ת וכשיורדת י׳, צורת

 הרי זה, כלל ושמור ו׳. בצורת מתארכת
 עד מ״ד, טפת בחי׳ כל עגין היטב נתבאר
בז״א. הזכר ביסוד רדתה

ו דרוש

 שביסוד מ״נ בחי׳ הנ״ל, ע״ד נבאר ועתה
 שותפין ואמו שאביו נודע, שהרי דז״א. נוקבא
 והיא זכרים. מים לובן, טפת נותן זה באדם,
 האור טפת ותחלה מ״נ. אודם, טפת נותנת
 באופן שהוא אלא הח׳, ממזל ג״כ נמשכת שלה,
 מספר ועם דיודי״ן, ע״ב שם הוא שהנה אחר,

 פ״ב הוא גם פ״ב. הרי המילוי, אותיות י׳
 מ׳, גימטריא שבו יידי״ן שד׳ אהר, באופן
 ומילוי, בפשוט, אותיות: מ׳׳ב בחי׳ יש ועוד

 של בחי׳ ומאלו ב׳. פ״ב הרי דמילוי, ומילוי
 והיא דנוקבא, דמ״נ אור טפת נמשכת פ״ב,
מ״ב מבחי׳ נמשכת ולכן וגבורות, דינין בחי׳

 גבורות, בחי׳ הוא מ״ב כי כנודע ע״ב, של
הזכר, בספת הנ״ל ע״ד למטה, וכשנמשכת

לבד, אמא דרך רק אבא, דרך נמשכת אינה
שבה. ביסוד אליה יורדת ומשם נקבה, שהיא

 נודע והנה המים, בחי׳ נמשכת ואח״כ
 עולות טפיים שאין מלמעלה, יורד טפה שאין
 אורות, ה׳ היה, הזכר טפת והנה ממטה, כנגדו

 תרומה פרשה כנזכר רקיעים, וה׳ מים, יה׳
 של מים של הטפין שתהיה צריך וא״כ קס׳׳ו,

 מבינה, נמשכין אלו והנה כפליים. הנוקבא
הנוקבא. של הטפה שהיא בלבד, עלאה אמא
 כנ׳׳ל, א׳ ס״ג יש שלה, תחתונות בז״ס •הנה
 כל נמצאו חו׳׳ג, תוך שבה, חו״ב יורדין ושם
ומט׳ דס״ג, אותיות בי׳ נכללו שבה, י״ס

 שלה ומכתר מים. ט״פ נמשכין שלה, כפירות
 סוד לעולם הנוקבא של הכתר כי ד׳, בחי'

 הרי וד׳, תת״י, כמנין מים ט״פ והנה ד׳.
 ט״ס בסוד דז׳׳א, בנוקבא יורדין ואלו התי״ד,

 נמשכין ואלו תתי״ד, העולין כנ״ל, וכתר שבה
 עליונה, טפה בחי׳ הוא י׳ והנה שבה. היסוד עד

 שבמזל דע״ב מילוי אותיות מי׳ הנמשכים
 שבהם, תת״י מספר תוך מתלבשין והם דח׳,
 זכר של במים אם (א) כנ״ל. המים בחי׳ שהם

 שאינן אלא ועכירות, עביות בהם שיש בארנו,
 כ״ש המים. כשנקרשו הרקיע, בחי׳ עד מתגלין

 עכירות, בהם שיש נקבות, שהם המים באלו
 ת׳׳ת כמנין והם המאררים, המרים מי הנקרא
 את ה׳ בת״ת וז״ס, הפנימי. הי׳ בלא הנ״ל,
נופלת. ירכך

 של הרקיע והנה הרקיע, בחי׳ נמשך אח״כ
 דשם בא׳ דבינה, דאהי״ה א׳ מאות נמשך זכר,
 אל שבאמא, דאלקים מא׳ נמשכת ועתה מ״ה.

 ונעשה שם, ומתלבשת שבנוקבא, דאדני א׳
 יו׳׳י. צורתה דאמא, דאלקים א׳ והנה רקיע.

 כמנין ושניהן כנ״ל. יו״ד צורת אדנ״י, ושל
)1( שבזכר. מ״ו

 מג׳ נמשכין והם ברכאן, ק׳ נמשך אח״כ
 דההי״ן, דיודי׳׳ן, ;שבאמא אהי״ד. שמות

ב״ן גימטריא שהם תנ״ה, גימטריא דאלפי״ן,

ה ה ג ה
כנ׳ל. מא״ה כמנין צמח, (ב) ד׳. חשבון בלתי צמח (א)
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jn וב*ת r ם  שנפשו*. שהי*ו*» משם ץ9נםש !
 ta וו«דפם J)*dk כמנת !י*י̂*1מ פ«מ מהי*ו.

 המשומימ אד.י״ו! שמות בג׳ שיש אותיות, י״ב
תנ״ד. המניו «״ד. ג״ה ופולין מנ״ל,

 הם הוכר, טסת של בובאן שק׳ והפנין,
 נקרא שהוא לבד, הזכר אל ב״ן משס נמשכת

 שהם אד.י״ד» ג׳ כוללת הנוקבא, פחה אן■ ב״ו•
 ק׳ Tלהמש צרת־ •pל כנ״ל, תנ״ה כמנין

 כן גם הפולת Jוב̂ו בבן שלה דט«*, ברכאן
כנ״ל. rתנ

הנוקבא, קומת שיפור שתהלר, הטפם, גם
 ופתה תנה״י. שד,ם דז״א, התחתונים בד׳ם הוא

 גדולה היה כנ״ל, שבד, המ׳ץ בחי׳ נתקנו ^כבר
 Hמשיפורד יותר פתד, שגדלד. ונמצא כמוהו,

 וכל ת״ו^ וחצי הדג, חו״ב, וד,ם: והצי, ד״ם
 ד״ם ופם מת. הרי ברכאן, מק׳ כלולדי אחד

 םגם ת״ו וכשיש תנ״ד. הרי תחתונים,
 ונפשה החיצונמ^ בהם אוחזת בתחתונים,

תטמא. דותד, ט) נד״ת
רמוזת הם איד בחי׳״ ד׳ נבאר ועתה

 שבז״א. ביסוד הנ״ל ע״ד שבה, ביסוד
 ג׳ בבחי׳ ש׳ יאות שהצייר הוא, הראשונד,

 ולמסד, מלמעלד״ ראשיד,ן על יודי״ן וג׳ יד״ן,
כ׳ כמנין עשויה השי״ן, תחתית שולי מהם

 ס״ב הרי י׳, ועם ד׳, ועם ש. כזד,; כפוסד״
זאו^ בחי׳ וד,רי כנ״ל. שלד, אור טסת של

 שלד» האור ספת לקבל שלה, שביסוד כלי כעין
ד.נדנ. שד,וא

תתי״ד, במילוי, שד״י הוא, הב׳ ציור
 של ד׳ ואות מים, ט״פ שד,ם ידד, דל״ת שי״ן

 שד,ם המילוי, אותיות ט׳ בו דש כנ״ל, הכתר
 בחי׳ בו לקבל ב׳, כלי זה והרי מים. ט״פ

j'TD שהם שלד״ הטפד, של המים
 אמצעיות אותיות ג׳ הוא, הג׳ ציור
 כלי וד,וא ול״י, אותיות שהוא שד״י. שבמילוי

 רקיע יד.י וז״ס הטפד- של הרקיע בחי׳ אל
 כי וגר. המים בין דבדל וגר, המים בתוך

בחי׳ וד,וא גבורד״ שהוא בשני, הוא הבדלר,

ת המבדיל הרקת^ בהיגת שהוא כנ*ל. לוי  ב
מים.

 שבמי^י אחרונים אותתת ג׳ הד׳, צתר
 ק׳ נכנסין ובהם ,rתנ אותתת והם שדי,

 כאשר ואז .rתנ גימטריא שד.ם הנ״ל, ברכאן
 היא כבר הנ״ל, מ״ד טיפת בד. נותן הזכר

 אמנם ברכאן. וק׳ רקיע מים מאור כלולר״
 שירדו אחר אלא גמור, ציור מצטיירים אינם

^ במפד ק  רקיע, מים ממש נפשה ושם דנו
לבד. בכה רק היה לא למפלד. כי

עניינם. מד. ומ׳׳נ נדד ענין פחה ונבאר
 סוד נת״ל כבר כי והוא, יש. זתג בחי׳ וכמה
דן בחי׳  פגת התחלת דרוש אותו כי ופ״ש, נ

 נבאר שם, בארנו שלא השאר ואמנם זר״
בפ*ה. פתה

ז דרוש

דן כי נודע, והנד, י) יחד, כשמזדווגת ז
ש ונודע מ״ב נותנת והיא נדד, נותן זה  נד

 למי אלא ברית טרתת האשה אין כ) רז״ל
האשה אין ל) ארז״ל וגם שעשאד.

 בסבא נדש נודע גם ראעזתד״ מביאד. מתעברת
 בא שהאדם ראשוגד. שבביאר. מ) דפשפטים

 הדברים ופירוש בגווד״ רוחא חד שדי באשתו,
 לוקחת הנוקבא שאין נודע שכבר כן, הם

א. ע״י אלא אור, שום  פטרין שב׳ מודע ד
 וב״ן. נדד. שם והם הדג, ונקרא dבדעו הם

 אינה ז״א, עם אב״א הגוקבא שבהיות ואע״פ
 פ״י לא אם פרצוף, וליעשות להתתקן יכולה

 פכ״ז הה״ג, שהם דגבורוו^ פטרא לה שנותנין
 עוברת הארתן רק עצמן, הזדג לוקחת אינה
 אחר ירדו ה״ג שהרי ח״א, האחוריים דרד

 ומשם דד׳א, ביסוד ועמדו החסדים כלות
 ,pפצ הגבורות אן הנוקבא. אל הארתן עברר,

 בביאת ממש, זווג פ״י לא אס שתקבלם, א״א
 לגמרי יוצאין הם nn 1̂פמ דבפל ראשונר.

ואלו שלו^ ביסוד וניתנמ שלו, יסוד סן

טקו&ווו ומיתה הגהות
 קל׳ו. דף הקודש דוה שער עיין ס)
מ*ד דף הססוקים שער עיין י)

3כ* _םג!מדמ
^Tvat (D

עיד. יפטות ל)



ז׳ דרח* ומ״ד מ״ן שער ל׳׳ם שער רז׳׳א נול,כא היכל י היכלרמ

 נקרא והם חיותה, והם שם, Tתמ בה נשארין
 נעשה, לא שלה שעצמותה ולפי המלכות. נפש
 היתה לא עדיין לכן בלבד, שלהם מהארה רק

 אלא לילד, ראויה האשה אין כי לילד, ראויה
 אינה חסרה היא שאם שלימה, תהיה כן אם

יולדת.
 שיהיה עד אלא אינו, השלימות כל ואמנם

 כי הנ״ל׳ ב״ן שם שהם אלו, הה״ג כל בה
 ב״ן שם כי כנודע הנוקבא, של נפש ממש זה

 עשייה בעולם הוא וכן דאצילות, בנוקבא הוא
 נוצר זה, שם ע״י לכן ב״ן, של נפש הנקרא

 בעת לאדם הבא וזהו תחלה, האדם של נפש
 פנימית הוא זה ששם אמו, ממעי צאתו

 של זה נפש ואין הנוקבא, עולם ורוחניות
 ראשונה ביאה ער בה, ניתן העליונה הנוקבא
 ועי״כ הזו, הנפש בה נותן ואז עמה, דבעלה
 הזה ב״ן ושם שלה, ביסוד הזאת נפשה נשאר

 הזווגים, דשאר המ״ן כל אח״כ המעלה הוא
ואילך. דמאז

 מביאה מתעברת האשה שאין הטעם וזה
 כלי, אותה עושה ראשונה ביאה כי ראשונה,

 ההוא הכלי שקבלה ואחר הזרע, טפת לקבל
 תתעבר, ואילך משם אז ראשונה, בביאה
 ב״ן ושם אחרים. בזווגים הזרע טפת ותקבל

 עצמן הה״ג שהם שלה, הנפש שהוא הזה
 שלה ביסוד שם תמיד נשארים הם כנ״ל,

 ענין וזהו העיסה, אל השאור כדמיון לשורש,
קדמאה. בביאה בעלה בה דשביק לוחא

 מאז יחד להזדווג זו״ן רוצין כאשר והנה
 לזו״ן, בעולם זווג שום שא־ין נודע הנה ואילך,

 וטעם או״א. זווג בתחלה להם שיקדים לא אם
 זו״ן שלקחו הנ״ל עטרין ב׳ שאלו הדבר,
 בנים מחדש לחדש אבל וגופם. עצמן לצורך

 התוספת שיקחו לא אם יכולים, אינן אחרים,
 או״א וגם מאו״א. מלמעלה, מאביהם ההוא

 עליון, המאציל עד למעלה, מהיותר לוקחין
 שאין לפי תמיד, לחדש כח לו יש לבדו שהוא

 אלא להם שאין בנאצלים, משא״כ סוף. לו
שאין נמצא מלמעלה. להם שניתן מה י״עצמן,

 הזווג יהיה אא״כ כלל, זו״ן של בעולם זווג
א׳ס. עד מלמעלה נמשך ההוא

 שכבר באמתותה, ק״ש יחוד כוונת וז״ס
 להם לתת כדי אדא, זווג בחי׳ שהוא נודע

שיוכלו כדי בניהם, לזו״נ חדשים מוחין
 וצריו אחרים. בנים להוליד הם, גם להזדווג

 א׳״ס. עד הזווגים כל ולהשלים בק״ש, לכוין
וא״א מא״א, ואדא מאדא, יקבל ז״א כי

 בעונותינו, ואנו א״ס. עד כו׳, יומין מעתיק
אצלינו. זה ענין תשלום לנו נמסר לא

 בתחלת זו״נ, לקחו שכבר אע״ם כי נמצא,
 הזווג, ועיקר תכלית שהם עטרין, הב׳ אצילות,

ואדם בסוד לדעת, אלא קישוי אין כי כנודע
 בכל עכ״ז אלקנה. וידע אשתו, חוה את ידע
 ליקח צריכין הם להזדווג, שצריכין פעם

משרשם עטרין הב׳ אותן ולחדש מחדש,
 שהוא שממה האדם, דוגמת והוא כמ״ש, העליון
להזריע ויכול שלו, המוח מתרבה אוכל,

 בפעמיים או בפעם הנה יאכל, לא ואם ולשמש.
 נמצא וימות. מוחו, ממנו יחסר יזריע, אשר

 דאו״א, הזווג אליו קדם דזו״ן, וזווג זווג שבכל
 יכולין ומהם מחדש, עטרין ב' להם ונותנין

 הגבורות, נותנת וזו החסדים, נותן זה להזדווג,
 הולד נעשה מהם החדשים, עטרין מאלו והנה

עצמו.
 אינה עטרין, הב׳ אלו באים כאשר ואמנם

 הגבורות שהם אלו, מ״נ להעלות הנקבה יכולה
 הראשונים, גבורות ע״י לא אם החדשים,

 והשורש נ) כנ״ל, ב״ן שם הנוקבא, נפש הנקרא
 עטרין ב׳ אותן הם החדשים, אלו המ״נ לכל

 הראשון, בזווג אצילות בעת שלקחו קדמאין,
 וכאשר לעולם. תמיד קיימין שם נשארין והם

 אם לעלות, יכולים אינם החדשים, המ״נ באים
הנ׳׳ל. הראשונים גבורות אותן ע״י לא

 כלל ושמור זה, ענק היטב נתבאר והנה
 רוחא נקרא הנ״ל, ראשונים שאותן בידך, זה

 המלכוו^ נפש והם קדמאה, בזווגא בגווה דשדי
 והרוח הכלי, והם דההי״ן. ב״ן שם והוא

אלו הם בעצמו, המ״נ אבל מ״נ, המעלה

 מקומות ומראה הגהות
סי׳׳ג ולהלן ח׳ פרק נ)



י<מ 1« ומ״דדרחי דן8«ער דז׳׳«« lapu חיכל ר חיכל

ii'n הגבורות n n &שמה o ts\ ר  חסדיס טונו
םו. הולד נ«שה מהם ההדשים, הזכדיט »

ח דרוש

ץ (מה) אתה תבאר א ההוא «  דשדי חה
 כי החדש, מ״ן אל משמש הוא ומה בגווה,
 דא האיסד- אל שאור כדמיון שהוא בארנו

 מוווג הנוצר הולד שהוא אצמה, שהנשמד,
 ה״ה נותן שהזכר החדשים, החדג הם ההוא,
 הגבורות אם מתחברים הם ושם הנוקבא, ביסוד

 יחד, מצסיירין שניהן ואז שבה, החדשים
שמת לך אין אמנם אחד. נשמה תאשים  נ
הסבא וכמ״ש להתלבש, צריכד, שאינד•

 כסותה שארה וא״ס בה, בבגדו א״פ דמשסטים,
ס) ואונתת

 הנעשית הזאת, לנשמה יש כיסוים ב׳ והנה
 לה נמשך א׳ כסוי החדשית דחדג מחבור

 והענין, האם. מן לה נמשד ב׳ וכסד האת מן
 תחלה מתלבשים הזכר, מן בצאתן שהחסדים

 דוגמת בזכר, שיש הראשונים החסדים עם
דג שהם בנוקבת בגווה דשביק רוחא ההוא  ו

 שלבהז א) דמשפטים בסבא ח״ש הראשתים.
 החסדים סוד שהוא אלות נקרא הנשמה של

 א׳ אור פ) משארז״ל ג״כ וזהו א״ל. הנקרא
 מסוף האדם בו צופה היד. בראשית דמעשה
 פי׳ לא״ל. לצדיקים וגנזו סופו, ועדי האולם
 הג״ל, לבוש א״י אלא יוצא שאינו האנין,

 קודם הנוקבת של החדקזים הגבורות וכאד״ז
 הם דכורא, ספת לקבל מ״נ, בחי׳ שהאלו

 הראשונים, הגבורות תוך תחלד. מתלבשות
 בהם יש ואי״ז בגווד., דשביק רוחא ההוא שהם

ם כי מאד, זה וד.בן לאלות כה שזד. מ״ש ד

ג מאלה הדוהא ד  שהדי ממד, תתמה ואל נ
 ואיד החדשים, אלו מכל גדול הוא החח זה

ש יאשה  בבתי׳ הוא אדרבא כי אליהת למ
ת אל המגינד. נשר,  כנפיו יפרוש בסוד בני
 שכל חסדו, ה׳ יצוד. יומם ע״פ כמ״ש וגר.

 X0 לשומרן ראשון, בחסד, מתלבשץ האורות
 יכוליז ההצמים ואץ גבוה׳ הוא כי החצתית

ת ת חסד אולם אמרתי וזש״ה ליג בנ י
 מהדג שלם, א׳ בגוף הולד יצא ואח״כ

א החדשית מ  אחד, במלבוש ג״כ מלובש ד
ת מב׳ הנאשד.  החסדים בלבוש שד.וא כיסד

 הראשונים הגבורות ובלבוש דז״ת הראשתים
 החדשית וה׳׳ג שה״ח ודאי ואמנם דגוקבת

ת דחסדים רתוא ההוא כל לוקחין אינם  דבגווי
ת דאטיל דב״ן גבורות רוחא הד.וא וכל קב  בנו

 בעולת ולד לד אין וזווג, זווג בכל אמנם
הנ״ל. רוח מאותו מאט לוקח שאינו

דן בחי׳ הוא הראשון שהבן נמצא  נ
 מדזהוא מאט אמו לוקח הוא ,pאצ החדשים

א חחו ט״ל. לבוש לעשות וכדי דביד., חח א  ו
 ג״כ, חדשים אחרים החדג שד,וא הב׳׳ בן בא
ת דבו קדמאה רווזא מד,הוא לוקח הוא וגם ב  ו

 כל תשלום אד וכאד״ז הנ״ל. מלבוש לצורך
 ונגמר נשלם וכאשר האשה, שיולדת הבנים
 נשאר לא כי ליתן, אוד בה ואין רוחת הד,וא

 נפש שהוא עצמו!, האשה של חיות רק בה
 ואם (א) עוד. יולדת איגד, אז כנ״ל, אליה
ת היתה  ויהי בסוד בלדתה, מתה היתה יולד
 אותו לקח בנימין ני מתת כי נפשה בצאת
ט, הנשאר עצמו החלק א  שלה הנפש שהוא ב
 ואז ממש, נפשה מאד, אותו ובלדתד, ממש,
ת והבן מתה,  קדמאה, הרוח שמזר, ודא, ז
לחיות חדל וז״ס (ב) נשים. אורח בה גמשד

הש&ש
 לבתולת אורח נמשך מר.יכן צ״א, נ״ב (ב) חיות נמשד מהיכן צ״ע א״כ נ״ב, (א)

שאת שלא עד לאשה,  אורת לה בא אמר דלא לדקדק rנלא (א״א דקכ״ז תדח (עיין נ
ת אפילו בא אורח לאולם כי נמשל, אלא שאלה א״ג י״ד דף ובדב״ש א״א. שי׳ א״ב  בפנוי

דז). ת אלא בחוש. וכנראה נ מהות כפי כי הכוונ

וי׳׳ת ם*י להלן איין ם)
וטראו חגחות

nr «*8;נדת אות משפפיס פרשת א)



ח׳ דרוש ומ״ד מ״ו שער ל״ט שער דז״א נוי,בא היכל ו׳ היכלרמב

 מהגבורות בא אורח כי הגשים, אורח לשרה
 הנקרא הראשונים, גבורות אותן והם כנ״ל,
 הבנים, כל ילדה וכאשר בגווה. דשדי רוחא

 רוחא, ההוא ונשלם משם, חלקו לקח א׳ וכל
 אם כי יולדת, האשד. ואין האורח, נפסק אז

עיסה. אין שאור, אין
 שם הנקרא רוחא ההוא ענין עתד״ ונבאר

 דאמא היסוד גם כי דע נמשך, ומהיכן ב״ן,
 רוחא ההוא והוא א׳, ב״ן שם בה יש עלאה׳
 כלול שיהיד, הוא ובהכרח אבא, בד, דשביק

 זכרים להוליד כח בה שיהיה כדי רוחין, מב׳
 ב״ן כי ב״ן, רוחא הד,וא נקרא וע״כ ונקבות.

 והנקבה, הזכר כח נגד הויות, ב' גימטריא הוא
 וכאשר לנקבה. א׳ וד,וי״ה לזכר, א׳ הוי״ה

 א׳ הוי״ה נעשה יחד, הויות ב׳ אלו מתחברים
 פשוט כי הויות, ב׳ ניכרין ובו ההי״ן, במילוי

 ה׳ הם והמילוי הוי״ה, הוא דההי״ן הוי״ה של
 ו״ד, אותיות ב׳ וכשתחבר ודד,דה, אותיות:

 זה דמילוי אותיות ה׳ כי נמצא י׳. אות יד,יה
 בצורתד, ממש׳ א' הוי״ה הוא דההי״ן, היי״ה

 הי', באות רק בה הפרש ואין באותיותיה,
 אין אותיות שאר אך דד, ונעשית שנחלקה

שינוי. בהם
 לקח אמא, מבטן הז״א יצא כאשר וד,נה

 נשמתו, בו לד,תלבש אמא, דביסוד רוחא הד,וא
 בבחי׳ בן ז״א נקרא לכן לעיל, שבארנו ע״ד

 באמא, שיש הב״ן אותו לוקח שהוא לפי זי,
 כנודע, עטרין בי לקח דכורא, בבחי׳ ובד,יותו

רוחא, בההוא דכלילין אלו הויות ב' לוקח לכן

 ב׳ שהם שניד,ם, שלוקח לפי ב״ן, ז״א ונקרא
 נקרא ביחד ששניחם אלא ומ״ה, דב״ן הויות

 שנרשמין רק מ״נ, בחי׳ הם עצמן כל כי בי׳ן,
 שיוכל כדי וב״ן, מ״ה של הכחות, ב' בהם
 הזווג בעת כך ואחר ונקבות. זכרים לילד

 הוי״ה לוקח ז״א ואז נחלקים, ראשונד״ דביאה
 וגם כנ״ל, זווג בעת לנוקבא נותנה והב׳ א׳,
 שם ונקרא הנ״ל, ע״ד שניד,ן נכללין הוי״ה בזו

ב״ן.
 בינה שהרי זה, ענין יותר לבאר ונחזור

 שלה תתאר, וה׳ א׳, הוי״ה בה יש עלאה, אמא
 בניה ב׳ בחי׳ וד,ם כנודע, ד״ו לציור נחלקת

 הב״ו זה נתון שם תתאה, ה׳ באות לכן זי״ן,
 ב״י ובחי׳ שלה, מ״ן במקום הנ״ל, ההי״ן של
 והוא כנ״ל, ב״ן הנקרא הז״א סוד היא זה,

 עצמד״ ד״ו אות ציור שהם הויות, ב' יחי׳
 ז״א הוא שלה הב״ן עיקר אך זו״ן, שהוא
כנ״ל.

תתאד, בנוקבא ג״כ יש כן וד,נר, (א)
 הנוקבא זו של שלה, תתאה וה׳ א׳, הוי״ה דז״א

 יש שבאצילות, אחרונד, שהיא רחל, הנקרא
 וזהו דההי״ן. ב״ן שם והוא ד״ו, צורת בה

 מטטרו״ן, סוד והוא בנימין, סוד הוא הב״ן,
 דרחל שופרי מעין הוא דבנימין שופרי לכן
 רחל של בנה הנער, מטטרו״ן, שהוא אמו,

שבאצילות. אחרונה
בריאד״ של ז״א בחי׳ הוא זו, מט״ט והנה

 דאצילות. דז״א ו״ק נגד אותיות, ו׳ בו יש כן‘’
דז״א נוקבא רחל, דוגמת הוא שלו ונוקבא

הה הג
שם הנה דז״א, הוד עד מחסד המתפשטת וירא פרשה ע״ד, דכ״ה בשה״פ עיין (א)

הוא, המיתוק וענין החסדים, עם נמתקו וז״ל, ז״ל מוהרח״ו שכתב מ״ן, דרוש בסוף
הגבורות בהנתן כי ונמצא עמהם. שנכללים שבניקבא, דב״ן הוי״ה ענין הכותב, חיים אמר
החסדים, האורות עם מחוברים הם בנוקבא, בהיות כי שנודע, במה יובן הויו״ת, ב׳ כולל
ע״כ. כנלע״ד, עליונה בחי׳ ג״כ אז דדכורא, ביסוד הה״ג

ש מ ש ה
כפי תלוי וזה א׳, בזמן אשה לכל נפסק ולא זמן נמשך כך בעלה, בה דשדי הרוח אותו

 כלי. שעשאה במי בגווה דשדי רוחא ההוא כח שוה. האנשים כל כח לא כי האורח, התמדת
 רי׳ל מהגבורווב בא האורח כי אח״כ ומ״ש כשהן האירח להן שנפסק נשים שיש וה״ט
מד,גבורות). בא האורח המשך טפי, האורח שמתמיד נשים ויש ארבעים. בנות
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 סת־ והוא ב״ן, שם כן גם בה ויש דאצילווג
 בההי״ן ועקבות״ בכל העניו״ הוא וכן סנדלפון.

מדרגתן, בכל שבהן״
 ברוחא כי ולאה״ רהל עגין תבין ובזר״

 בנים ר Tלהול כה בה יש בלאה״ בגווה דשדי
 הוא ברחל״ יעקב דשביק ברוחא אך ובו^

 לבדו״ יוסף רק Tלהול הספיקה ולא בועט,
 לעצמד״״ המגיע נפשה חלק אח״כ ונשאר

 חלק אותו בו לתת הוצרכה בנימין, וכשנולד
 בבנימין וניתן נפשר״ שיצאה וכיון עצמה״ של

 כי נפשה בצאת דהי חהו Hמתד לכן כשנולד,
בתה.

 היות צ) נודע, שכבר הנ״ל. טעם ואמנם
 שהיא מדות, ז׳ העליון בישראל תופסת לאה
 היא רחל זע־ הבנים. ז׳ אם הבינה, כנגד

 בד.״ דעייל צדיק בחי׳ רק בה ואין אחרונה״
 בנימין. ור״וא מינה, דנפיק וצדיק יוסף. שהוא
 בהיותה לאה כי קנ״ה, דף ויצא פרשה כנזכר

 הפירוד. בעולם בבריאה, נוגעת אינה למעלה,
 יולדת שהיא ומד. תחתונה, היא רחל אבל

 שד.וא והמות, הפירוד בעולם יולדת לתתא,
 וד״יה יפרד ומשם כתיב שבו ולמסד.״ מבריאה
 אוני, בן אפו קראו לכן ראשינג לארבער.

 בסוד שר.וא שאע״פ בנימין, לו קרא ואביו
 אוני, בן אינו הבריאר״ אל דנפיק הצדיק הבן
 כמ״ש באצילות, עדיין שהוא ימין, בן רק

Jבע״ו

ט דרוש

 כבר הנר. דנשיקין, זווג ענין נבאר ועתה
 זווגים: מיני ב׳ יש tk ג׳׳ בדרוש ק) נת״ל

 זווג ונקרא רוחני, העליון זווג הוא הא׳
 ליסוד גופני, תחתון זווג הוא והב׳ דנשיקין.

 למעלר» נעשים הם האלו הזווגים וב׳ ביסוד.
 העליון זווג אליו יקדים שלא בעולם, זווג ואין

 בפתזד. נרמז זה, זווג ענץ והנד. ־דנשיקין.
פיד.ו, מנשיקות ישקני פסוק על דקמ״ו, תרומה

 בר ברוחא דחהא דדביקותא רחימו דלית
 לד׳ אתפשט דרחימותא נשיקו וכר, נשיקד.
ץ כר. אהבד. .וTא ומאן כו׳״ תח

הזד, המאמר פי׳ לן יתבאר כאן, ובמ״ש
 מ״נ בין חילוק שיש שתדע צייד ותחלה שם,
 הם ד.מ״נ כי הנשיקין. אל תחתון, זווג של

 מעלת והיא נדד, בה נותן שד״דכורא א׳״ בחינת
 מהם נעשד. לכן כפולין, הם הנשיקין אבל מ״נ.

 דנוקבא. ותרץ דדכורא, תרין וד,ם רוחין, ארבע
 בזד» זה ושל בזה, זה של מתערבין שהם

בע׳׳ה. כמ״ש
 והוא, הנשיקין, ענין הוא מד. תחלה ונבאר

 בו ויש גופני, זווג נקרא תחתון שהזווג
 מ׳׳ש עם ובפרט הזרע. טסת שהוא ממשות
 אינד, מזריע, שהזכר החסדים שטפת במ׳׳א״

 מאותו רק עצמו, הדעת ממוח נמשכת
 ומיעוטן בו״ק, המתפשטים ה״ח של התפשטות

 י׳ ר) לולי עצמו. עתTנ הבאים אותן הם
כר יו״T צפרני מבין יוסף שזרק טפין,  טז

 וד.וא עיקר, התחתון שזווג ונמצא אצלינו.
 מד.ג׳ הוא דנשיקין, העליון זווג אבל 4מז״ו

 כמ״ש שבד» ג״ר עם שמזדווגים שבו, העליונים
בע״ה.

 הבל מבחי׳ הוא, נשיקה שכל וד.עגמ
 Hבינד שהוא הגדת׳ אל הריאה מן היוצא י־.פד»

 הגרון שהיא מבינה הבלים הז׳ שכל מודע
 אור אותו אמנם מז׳׳ו^ הוא שכחם נמצא נפקו,
 הגוף, אל שבראש הג״ר מאותן נמשד שהיה
 יוצא שבז״ת, הגוף בפנימיות שיכנסו קודם
 4תיבוו ז׳ וכנגדן הבל, בסוד לחוץ, פה דרך

וגר. פיד.ו מנשיקות ישקני בפסוק
 הם דז״א, חר׳ב שהנה הדבר, וביאור

^, בסיום מזדווגים וד.ם ממש, או״א דוגמת  ג
 הוא זה, חיבור סוד ואמנם המחברם. הדעת ע״י

ע הפד- בתור  חכמה, הוא rשהח אצלינו, מוד
 המזווגן, הדעת הוא וד״לשץ אמא, הוא וד.גרון

 ש) זה נתבאר וכבר יחד. מזדווגים ושם
וועקבו^ הזכר הם שאלו אע״פ וד.נה במ״א,

מקופות ומראה הגהות
קכ״ג תשובד. המלות לפירוש ^יכלג^התשובות קע׳׳ה ̂ סיב. ודהל יאה שער עיין צ)
ר■̂‘ 81■ 1««81<» שז—נ״אתילומזשר״^. ר) אות ס״ו חלק בתע׳׳ס ועיין ד׳ מרק .ק)
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 הכל שהנה והוא, בלבד, א׳ הבל נקרא הכל
 נפקין, נחדא או״א שהם וגם עצמו, בז״א הוא

 זכר. בחי׳ נחשבים דכולם דז״א, חדב ומכ״ש
 שלה, כחו״ב הנקבה, בפה כל גם יש ועד״ז
 נקבה. ואחד זכר, א׳ רוחין: תרין הם ואלו

 בדביקותא רחימו דלים תרומה, פרשה וכמ״ש
 התחתון, זווג שהנה נשיקו. בר ברוחא, רוחא
 בסוד גופני, בגופא, גופא אתדבקותא הוא
 רוחניות הוא זה, זווג אך כנ״ל. זרע טפת

 הפה דד,בל רוחא שהם ברוחא, רוחא בלבד,
דילד,. דפה רוחא בהבל דיליה,

 התרין מאלו א' כל איך נבאר, ועתד,
 ד' תרומה, בפרשת כמ״ש לשנים, נחלק רוחין,
 כלול וחד חד וכל בנשיקה, אינון רוחין

 נכפל אינו התחתון שהזווג פי׳׳ כר. בחבריה
 אבל מ״נ. ור,יא מ״ד, נותן הוא שהרי כנ׳׳ל,
 פה נושק שהזכר שכמו כפול, הזווג הוא כאן,

 ונמצא הזכר. פה נושקת היא גם הנוקבא,
 ההבל הוא א׳, :בחי׳ ב׳ בו יש הזכר שבנשיקות

 ההבל שורש והוא הנשיקה, ע״י שנמשך עצמו,
 של ההבל עם שנתערב מה וד,ב׳, עצמו.

 ושרשו נקבה, בחי׳ ונעשה פיה, תוך הנוקבא,
 הזכר, אל הנוק- הנשיקות וכעד״ז זכר. הוא

 שורש בה נשאר בהכרח אותו, כשנושקת שהרי
 הבל עם שנתערב מה ור,ב׳, הנשיקה. של הבל
 ונעשה אליו, הנוקבא מפי בו שניתן הזכר, של

 נתבאר, והרי נוקבא. היא ושרשו זכר, בחי׳
בנשיקין. דאית רוחין ד׳ ענין

 תחתון שבזווג שכמו עתה, וד,בן וראד,
לעשותה ראשונה ביאה שהוא מכולם, הראשון

 בה שהניח שנתבאר המ״נ, בדרוש כנ״ל כלי,
 אחרים זווגים לצורך כלי, לעשותד, רוחא ההוא

 דנשיקין הזווג כן ולהלאה, מאז אח״כ שיהיו
 זר׳ן, נאצלו כאשר בעולם שהיד, ת) הראשונים,

 מיסוד זכר נתן נשיקין, בבחי׳ יחד ונזדווגו
 רוחא חד שבפיו, הלשון שהוא העליון, שלו

 הנקבה, בפי הניתן העליון, שלה היסוד לתוך
 הנשיקין אותן של קדמאד״ רוחא וההוא

 אשר ביסוד שם, Tתמ בנקבה נשאר קדמאין,
 משם שיבאו השאר, הזווגים לצורך בפיה,

 רוחא הד,וא שמשמש מד, כדמיון ולהלאה.
 הזווגים, שאר לצורך שבד״ התחתון דיסוד
 ונמצא היטב, זה וד,בן ולהלאה. משם שיבאו

 דעאיל דז״א רוחא אחד רוחץ, תרין כאן שיש
 לנוקבא ונהפך זכר, שרשו אשר הנקבה, בפה

 בפי דעאל דנוקבא, רוחא חד ויש פיה. בתוך
 ואמגס לזכר. ונהפך נקבה, שרשו אשר זכר,

נקבד,. בחי׳ יש בשניד,ם
לשרה, בו שנאמר יצחק, בחי׳ הם ואלו

 ובחי׳ בזוהר. כנזכר אשתך, לשרה בן יהנד,
 והנה כנזכר. בן חובקת את בו שנאמר חבקוק,

 אלו מבחי׳ היו וחבקוק, יצחק הבנים אלו
 שכ׳ כמו קדמאין, דנשיקין רוחין התרין

 שהיה הנשיקין משאר אמנם (א) א) במקומו.
 נשמות אז נעשין מכולם ולהלאה, משם אח״כ,

כמ״ש. מלאכים, או תחתונים,
 של אמן כוונת בענין נתבאר והנה (ב)
 חיבור, :והם בחי׳, הג׳ בו שיש הקדיש,
 מתעוררת היא הנקבה ולעולם וזווג. ונישוק,
החיבוק, בעת היא הזה וד,תעוררות תחלה,

ה ה ג ה
הנ״ל ע״ד שהוא מכאן נראה זו״ן, הובררו וחבקוק דיצחק לע״ד ונראה צמח (א)

כלי, לעשותה ראשונה ביאה שהוא כאן, זווג ע״י ונגמרו ויוצאין הנשיקין מן הם
שמהנשיקין שם, נאמר איך וא״כ ודנשיקין) תחתון.

וכאן נשמות. ולא המלאכים, הם לעולם קדמאין שבדרוש צ״ע, חיים, הכותב אמר (ב)
ג) ששם צ״ע, גם וחבקוק. יצחק שהם נאמר זווגים שבעה באו״א שהיה ב) ביארנו, הג׳

בנשיקיר כלל תחתון זווג היח שלא אמר, לא שעדיין שבכולם, הראשון וזווג דנשיקין,

 ב׳. פרק הכללים שער עיין ת)
ני׳ה דף הפסוקים שער עיין א)

מקומות ומראה הגהות
ד׳. פרק לעיל ב)
ד׳. פרק לעיל ג)
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 אז P חגל ומזווג׳ הנשיקה קודם שהוא
 ואח״ה הזכר. את לחבק קודמת היא בתחלה

 הנשיקין, באו ואח״כ הנוקבא. את מחבק הזכר
 בעניו התעוררות הקדימה היא שכבר כיון יאז

 תחלו^ מעוררת הנקבה אין אז כנזכר, החיבוק
 הוא, הא׳ הנשיקין: בענץ בחי׳ ב׳ יש אמנם
 ’T על התעוררות התחילה שהיא ?לכיון

 הנשיקין יתחיל הוא עתה כן אם דחיבוק,
 בחי׳ ויש אותו. היא תישק ואח״כ תחלה,

 הוא שכאשר שוין, נשיקין הם ואז נשיקין,
 ביחד מתעוררת ג״כ היא אותר^ לנשק מתעורר

אותו. לנשק
 שבארנו ה) ג׳, בדרוש הנ״ל עם rונלע

 ויש התחתמ׳ הזווג אל קדמאין נשיקין שיש
 וא״כ עצמו, הזווג בעת שנעשים שניים, נשיקין

 יתעורר שהוא צריד הזווג, קודם שהם אלו
 בחיבוק. תחלה נתעוררת שהיא כימ החלה.
 בנישוק, חד. בחיבוק, זו קדמו, ששניהם יאח״ב

 ונשיקותיהם תחתון, בזווג שוין שניהם אז
• כנלע״ד. שוין שהם

עשירי דתש

 יתבאר המטר» שעל ק״ש בביאור הנה
 לעשות אלא אינו ק״עז, אותו כוונת שעיקר

 עניו נתבאר ושם ממש. זווג לבתי׳ ולא כלי.
 ו) דע כאן. קצתו ונעתיק ענינו, מה זה כלי

 בנוקבא בץ באמא, בין שיש, וזווג זווג שכל
 בחי׳ בה לעשות אווגם תחלה Tצר דד׳א,

 ממש Tולהול להתעבר. ב׳, זווג ואח״כ כלי.
נשמות. בחי׳

 שכאשי שכתבני, כמו הוא, הדבר ומעם
 בעת ראשמה ביאה אמא עם נזדווג אבא

 הרוח. אותו בה השמיע הנה העולם, בריאת
 בעלה בה דשביק דמשמסיס, בסבא כנזכר

 להתעבר. ראויה שתהיה כדי כלי, לעשותה
 הרוחא זה והנה בתוכד. הזכר טסת ולקבל
 מו נמשד הוא ראשונה. בביאה בה שנותן
 במילוי פנימי ע׳׳ב שם הוא אשר דאבא, הדעת
 דאבא, דדעת התה זד. וד.נד. כנודע. יודי״ן
 וד,וא או״א. על החופף העליון מהדעת נמשד

 או״א כי כנודע דעתיקא, דדיקנא הי״ג מזל
 ח׳ ממזל ג״כ בו נמשך וזד. אתכלילן. במזלא
 ג׳ בו שיש לד, בארנו אשר ממנו, העליון
דיודי״ן. דע״ב הויות

 הוא ההמשכות, אלו כל ראשית והנה
 רדל״זב הנקרא יומין, דעתיק העליון מדעת
 ומוחא גולגלתא בין גנוז ההוא הדעת אשר

 על דיתיב אדרא ההוא בחי׳ והוא דא״א,
 דעונ עד נמשד וד.נד. דא״א. דמוחא קתמא
 נמשך דאבא ומדעת למדרגד״ ממדרגה דאבא.

 עיט. WT לא נתיב ז) הנק׳ שבו, יסוד עד
 ראשונה. בביאה אמא, ביסוד תכנס יצא ומשם

 הוא- אבא, מיסוד דנפקי רוחא דד׳הוא ונמצא
בע״ה. וכמ״ש דכיא אוירא הנקרא

 שמות מג׳ כלול הוא רוחא, ההוא והגה
 ואלד רי״ו. גימטריא וד.ם יודי״ן, דמילוי דע״ב

 שעולין ראשונה בביאד. בה שנותן שמות הג׳
ת אשר הכלי בחי׳ הם רי״ו,  בזווג אח״כ ב
ת ע׳׳ב שהוא דע״ת א׳ שם בה נותן הב׳,  תיבו

 ספח הוא ואז כנודע. אותיות רי״ו הכוללים
ם׳ רי׳׳ו, בחי׳ וע״כ .Tלד.ול ממש. זרעיית גי

הגהה
 בנימין. יצא ומשם כלל. עיבור לצורך שאינד. בעיבור היה התחתת הראשון והזווג הדמאין,

ח א׳ ״  קדמאין. בנשיקין וגם תחתמ, זווג .Tשה והרי בין ד) באמא, שבץ בארנו, וכאן ח
וצ״ע. קדמאח בביאה רוחא בה הניח (במלכות)

מקומות ומראה הגהות
קט״ז דף vy דרושי תמיד עולת (זשו״י). בד׳א בין ג״א ך)
xm ובסלם רל״ח אוח הזד׳ר בהקדמת עיין ז> ד׳. פרק ה)
הכוונות בשער ועיין ש״ה. אות א׳ בראשית ומהר כלל פ״ב הצלם דרושי שער עיין ו)
ת דף ובספר רט״ו. דף ז*ל רשב״י מאמרי שער ונספר - ״



י׳ דריש ומ״ד מ״ו שער ר׳ט שער דז״א נול,כא היכל ו היכלרמו

חסד, גימ׳ ד,וא וע״ב נקבה. שהיא גבורה,
 ונתבאר בשלח, פרשת כנזכר הזכר, שהוא

(א) ע״ש. זה משער ה׳ בדרוש
 נמצא דאמה, בפומא גנוז חסד כי ונודע

 וראיה מהחסר. נמשך הוא דאבא היסוד זה כי
 הוא לעולם דיודי״ן ע״ב שם הנה כי לזה,

 וא״כ כנ״ל. חסד גימ׳ הוא ח) וכן בחסד,
 כי הוא, הענין רי״ו, שהם ע״ב ג״פ היותם

 פרקין, ג׳ בו יש חסד, הנקרא ימין ט) זרוע
 הג״פ ואלו ויחי. פרשה כנזכר חסדים, חסד
 האמא, אל ונותן דאמה, בפומא מתגלין הם

מכונן החסד כי בזוהר, וז״ש כלי. נעשית וע״י
אשר הזה, הכלי בחי׳ כי נמצא למטרוניתא.

 כי דכיא, אוירא הנקרא לאמא, אבא הנחיל
 ואשא) נקרא אמא שביסו־ וה״ג ה״ח. סוד הם

שיש בחי׳ הב׳ מאלו וד.נה י) דכיא, ואשא
 כנזכר דז״א. גוי׳גלתא נעשית אמא, ביסוד

 כו׳, תקיפא חד גולגלתא נפיק כי באדרא,
דז״א, הדעת מוח בחי׳ נעשה ומהם

 נעשה דאו״א היסוד שמן האמת כי ונמצא,
 אוירא האי שגם להיות אמנם דז״א, הדעת
 אנו לכן אמא, ביסוד דגניז רוחא הוא דכיא

 מוחין ג׳ נעשה דאמא, מנה״י כי אומרים,
 שהאי לפי אבא, את מזכירים אנו ואין י־ז״א,
 לוקחתי היא כי אמא, בכלל הוא דכיא אוירא
כנ״ל.

 דבריאת ראשונה ביאה אחר כי נמצא.
 בספר כנזכר שית, דכליל מפתחא אתא העולם,
 ז״א והוא ע״א, דקע״ז תרומה פרשת הזוהר
 כי דאמא, פתחא וסתים כנודע, ו״ק הכולל

 נמצא, דיליה, ברישא מוחין נעשו שלה נה״י
 ואז דז״א, רישא תוך וסתים, גנוז מקורה כי

לקחו כנ׳׳ל, דכיא אוירא הנקרא הכלי אותו

 כבתחייה, סתומה להיות אמא חזרה ואז הז״א,
 שדה פתח סותם שהז״א כיון בתולה, בבחי׳
 בה להנחיל אבא הוצרך ב׳, בזווג וא״כ כנ״ל.
 נזדיוג ואה״ב מחדש. אחר כלי אחרת פעם

 בי עמה, תמיד דרכו כך והנה מחדש. באמא
 כי נמצא תמיד. פתחה סותם שהז״א אחר
 אסתר סוד והוא בתולה היא לעולם אמא

 כנזכר ירוק קו בינה סוד כי היתה, ירקרקת
עי■ ד,שהר. אילה נקרא והיתד, בתקונים,

כבתולה היתד, שעד, ובכל צר, שרחמה
זמנא. בבל בד, דיהיב הרוח אותו וד,נה

 ונמשך בז״א- נמיסך הוא הנה כי לבטלה, אינו
 גם כ^י בה לעשיר, שלו, הנוקבא אל ממנו
 שלה, ליסוד שלו מיסוד לה וניתנה היא,

 בחי׳ לעולם כי הדבר, וטעם כלי. לעשותה
 היא צריכה החצונים, אצל דעשייה המלכות

 החצונים, מפני ידעה, לא ואיש בתולה להיות
 והיא סתומים, דילה תרעין שאז בלילה, ובפרט
והגלות. החורבן אחר בפרט ממש בתולה

 הכלי בחי׳ כה מנחיל ז״א כאשר והנה
 כמו דיודי״ן, מילוי שם כלל בה אין הנ״ל,
 הז״א לקח וחציי מתחלק, הוא כי דבינה, אותו

 שבה. ביסוד ניתן וחציו שבו. לדעת לעצמו,
 כי הד,י״ן, מיליי הם החצאין, אלו רוחין וב׳
 לחצאין נחלק כי נמצא א׳, יר׳ד הם ההי״ן ב׳

 בדרוש כנ״ל בנוקבא, וא׳ בז״א, א׳ ממש,
וע״ש. כ) ד׳.

זווג, כל תחלת כי נתבאר, והנה (ב)
 תזזלה צריך דז״א, בנוקבא בין באמא, בין

 להתעבר לזווגם, ב׳ יהוד ואח״ב כלי, לעשותה
 כשאנו לילה, כל כי הוא, וד,ענין ולהוליד.
 בגווה, רוחא ההוא אז המפיל, ברכת אומרים

ואין בז״א, במקורו ונדבק ומסתלק, חוזר

ה ה ג ה
 ג׳ם שם שיש אפים בנפילת נתבאר אשר וזה ונלע״ד, (ב) חסד״ו. זכ״ר וסימן צמח, (א)

זד- וד,בן מ״ן, המעלין ב״ן, רי״ו. שהם ע״ב, ג׳ נגד הם ב״ן, ג׳ דא״כ

מקומות ומראה הגהות
ה׳. פרק הנסירד. שער עיין י) קייז. דף תמיד עולת ספר עיין וו)
 יים. מזוז־ התזודים בשער עיין כ) רמז דף זת״א רשב״י מאסרי שער עיין ם)

קס״ט. דף הד,קדמות ובשער



רמזמרדדרחיי׳ נרז <»•w ליי• «עד ירא נוקבא זדפל י היעל

 שהיא הנינה• גסנר אלא מצדו• האירה הנקנה
 דניאר• אז ננוקר. שננסר עד הצלע. את הנונה

שלום. נשים הארם, ^
נתולה, להיות הזרה הםלכות כי ונםצא,

 וגם לה, הלילה• נחצי כלי לעשותה צריך pל
 נסודניאה אדא• םזדווגים אז כי עלאה, לנינה

 םזווג •p ואחר דאםא. כלי לעשותד. ראשונה,
 ג״כ ראשונה דניאה הזו״ן אל זווג נמשו זה,

 נק״ש כיום ואח״כ כלי. לעשותה חצות, אהר
 כאדא. Tלדוול מםש הזווג הוא ישראל, דשםע
 לד.וליד. לזו״ן, םםש הזווג הוא שלום, ונשים
 הם, ולזרץ לאו״א חצות זווג כי נםצא,

 וכעד״ז היו̂ו זווג לצורך מוכנים שיהיו להכינם
הנ״ל. לטעם ויום. יום כל Tתמ

 זרץ עולמ דאו״א, חווג זווג ככל ואמנם
 עם נשמתינו מעלמ אנו וג״כ 4כד כסוד שם
 להריגה עצמיגו מסירת ע״י וזה למעלה, זדן
 נאמא מאנא ממשך יורר ואז השם. קרושת על

 כלי נעשית ואז ,rרי בחי׳ שהוא הנ״ל, הכלי
 רזדנ, התחתון זווג נמשו ואח״כ הלילד,. כחצי

Jהמלכוו אל תחתון רי״ו סוד נמשך יאז
 מאירין הם ח״א, rדחכ מוחין ג׳ ותחלה

 נשמותינו יןTמסק אנו אח״כ דנוקכא. כגלגלתא
 Jלילו הוא P לכד, סקז־מ דרך מ״נ בסוד שם

 והוא תחתון, רי״ו סוד בה הז״א נותן זאח״כ
 שהוא ובמילוי, ברבוע דההי״ן ב״ן שם

 גימטריא והוא כנודע, קד״ם ע״ב גימטריא
תתאד- הנקבה של הכלי וזד.ו ,rרי

שהם: היום, של זווגים בב׳ כך ואחר
 זווגים הם אז לזו״ן. שלום ושים לאדא. שמע

 בכל נעשה תה ולהוליד, להתעבר גמורים,
ויום. יום

ל) כי תחא, Tאםק בענת נתבאר שם גם
 וה׳ ימנית, אצבעות ה׳ שוס דבינה, ידים ב׳

 אותיות ה׳ מנין שהם שמאליות אצבעות
 של כלי בחי׳ נעשים הם 4כםולוו מנצס״ך

 נמשכין ואלו מ״^ בתוכה לה להיות המלכוו^
אהי״זג שם חילוף שהוא שבבינה. rבוכ גמזם

 דביג^ יםT הב׳ ואלו יר׳ד, גים׳ הוא גם כי
 הם״נ להיות קיבול, בית כלי במלכות נעשו

 זו, ע״ג זו והם הימניות ליד שמאלית t בין
הנדב ובתוכם

 זלה״ה הרח״ו מכת״י מ׳־כ עת
לשון שינוי קצת דש

ראשונה, מביאה נדג ענץ עתה מ) ונבאר
 ימין, דזרוע מרקץ ג׳ ביה אית החסד כי והוא
 גימטריא הם ע״ב וג׳ ע״ב, גימטריא וחסד
 ראשון בזווג לאמא אנא נותן הרי״ו תה רי״ו,

 הה״ח. שהוא דכיא, אדרא ונקרא כלי, לעשותה
 ואח״כ זוג כלי בתוך ה״ג הם שבר» ר,ם״נ אך

שבו. המ״ד טסת הוא עצמו, הע״ב
 ע״ב שהוא אנא, מדעת נמשך זה והנה
 זה גם ואמנם ממנו. נמשך הרי״ו וכן דיודי״ן.

 שהוא עליון, מדעת נמשך הוא דאבא, הדעת
 בו שיש ח׳, ממזל הנשמע דדיקנא, י״ג במזל

 וגם רי״ו. הם ושלעזתן דיודי׳ץ, ע״ב שמוח ג׳
 הגנת יומין, דעתיק ילית מדעת נמשך שם

 דבין דכיא, אדרא נקרא והוא דיליד» בגלגלתא
שם. כנזכר למוחא, קרומא

 היסוד דרך נמשך דאבא, מהדעת וד.נה
 ואתגנת עיט, עוT לא נתיב הנקרא שבו,

 נקרא אנא, מיסוד משם ובצאתו אמא. ביסוד
 ועוליו דיודי״ן, שמות ג׳ והוא 4דכיז אדרא
נקבה. הוא רי״ו pול כלי, בה ונעשית רי״ו,

דאמד» בפומה מתגלה החסד כי נודע, והנה
 חסד. גימטדיא שהוא דע״ב, הוי״ה הוא לכן
 החסד של ת״ס ע״ב. ג״מ פרקים, ג׳ והם

 בזוריר כנזכר למסתניו^ הממנן דמלכא,
 כלי, אותה עושה הוא כי ע״ב, דף מות אחרי
 Jלה״ו נחלק דכיא, אוירא הסד, הוא זה וכלי

 המ״ג והם שלד- שביסוד ה״ג ד,מ דכיא, ואשא
.pעצ

 ראשונה. נניאד. אליה ניתן זה כלי והנה
בתהלת העולם, בבריאת עסה שנזדווג

ורנ0&קו ו&דאה הגתות
 חלק בתניש עיין פ) ועיין ם׳ אוח י״א בפרק ולהלן ס*א לעיל ל)
JB פורק חלק פחנאר nrn חקון ובשער המוחין הארת בשער

ואילך י״ז פאות ס׳



יי ו6דרד Y׳d1 מ״ו שער ל׳׳ט שער דז׳׳א נוקבא היכל ו׳ היכלרמח

 חלק בה יש וכבר כלי, נעשית ואז האצילות
 טפת לקבל יכולה אז עצמן, החסדים מן

 מ״ד, של הזרעית טפת שהם עצמן, החסדים
 זה, כלי טעם היטב והבן לעיבור, ראויה ואז
 מי ע״ב: ג׳ שהם דהיינו הרי״ו, בחי׳ הוא כי

 ולמטה, ראשונה מה׳ דד,יינו דע״ב, מ׳׳ב ס׳׳ג
 וד.נקבות והגבורות הם, נוקבא בחי׳ שכולם

 החסדים לקבל תוכל שע״י עצמן, שבחסדים
 ע״ב שם והוא דכורין, הע״ב שהם העליונים,

 יחד ושניהן רי״ו, הנקרא ה״ג כל הכולל א׳,
 אין כי ולהורות רי״ו, ע״ב עיבור: נקרא
שניהם, ע״י לא אם בעולם, עיבור

 אהרן כי לוי, לבית אהרן מטה פרח וז״ס
 ושניהן רי״ו, גבורות הוא ולוי, ע״ב. חסד הוא

 שניהן, ומחיבור ניצוצין, רפ״ח :שהם פרח,
 נ) הנשמות כל כי כנודע הנשמות, נעשין

 דשדי רוחא מההוא במקצת מלובשות יוצאות
הנ״ל. הרי״ו בגוה,

 הנעשה הנשמה, לבוש ענין מה זה, והבן
 מד,חסד, גם והוא בגוה, דשדי רוחא מד,ד,וא

לכן ואולי מהרי״ו. שהוא אלא אלוד״ בכוד
 בזוד,ר עיין גבורה, ג״כ שהוא מ״ב, הוא אלוד,

משפטים.
 המוחין נעשין רי״ו, הע״ב מאלו והנה

 ואשא דכיא אוירא נתחברו כי ונמצא דז״א,
 נתקנד, ומד,ם אמא, ביסוד הנזכר, דכיא

 אלו, ב׳ ומכח באדרא. כנזכר דז״א, גוי^גלתא
 דז״א דעת כי ידעת, וכבר דז״א, דעת נעשים
 עניו וד,וא דאמא, ומיסוד אבא, מיסוד געשית,

זה. והבן שאמרנו, זה
 שהנחילו אחר האוירא, זה כי ולהיות

אומרים שאנו וזה שלה, נקרא לאמא, אבא
 מונין אנו ואין דז״א, מוחין הם דאמא נה״י כי

 כבר ממנו, שיצא האוירא גם כי אבא, את
 זווג כי ונמצא עצמה. מאמא שהיא נד,שב
 ותחלה כפול, היה דאו״א, עולם דבריאת ראשון
ע״ב טפת בה נותן כך ואחר כלי, עשאה
נעשו ואז ראשונה, ביאה נקרא זה וכל דכורין,

 בסוד מתלבשין ואז כנ״ל, דז״א מוחין בה
 בחי׳ תחלה שהיה דז״א, ברישא ונכנסין הצלם,

 שית, דכליל מפתח אז ונקרא דיניקה, ו״ק
 מקום סותם ואז דקע״ז. דצניעותא בספרא
 וגניז נעלם שבה היסוד כי דאמא, המעיין
 הסותם מנעול דוגמת פתחה, וסותם שלו, בדעת
הפתח.
 כי אחר, באופן הוא הפתח סתימת ענין גם

 לא אמא וד,נה עצמו, לז״א זה כלי ניתן אז
 אלא הזרע, טפת לקבל ופתחא כלי נעשית

 בתולה היתד. וקודם כנ״ל, הזה כלי בכח
 דז׳א, בדעת לה נתנד, וכאשר סתום, שרחמד,

 הראד כלי בה ואין פתחה, להסתם אמא חזרה
כבראשונה. בתולה לד.יות וחוזרת לעיבור,

 השחר, אילת שנקראת אסתר, וז״ס
 כבתולה, ודומה ביאה, בכל כאילה צר שרחמה

 ירקרקת אסתר לכן כי בבינה, הוא זה וכל
 בתקונים הנזכר ס) המקיף, ירוק קו מצד היתד״
דמ״ט.

 פעם להזדווג אמא חוזרת כאשר וד,נה
 חדשים אחרים מוחין להמשיך אבא, עם אחר
 ביאות ב׳ תמיד בה לעשות צריך כנודע, לז׳׳א
 וכן הזרע. למפת וא׳ לכלי, א׳ בזווג: ביחד
 מוחין להמשיך דאו״א, הזווגים בכל הענין
 לעולם כי כנ״ל, יחד ביאות ב׳ ע״י הוא דז״א,
 כבתולה, שעד, ובכל צר, לד,יות רחמד, הוזרת

תמיד. דרכה וזה
דז׳׳א, במוחין זה כלי שניתן אחר וד,נה

 ראשונה בביאה למלכות ונותנו חוזר הז״א אז
 ענין כי ודע, ע) כלי. אותה ועושה ג״כ,

 בחי׳ אז לה ניתנין גם כי הוא, זה כלי עשיית
 בכולה מתפשטין והם בג״ר, עלאין המוחין
 ההם, החסדים הארת יורדים גם ואז כנודע,

 כלי נעשין שלה, ביסוד וכלי, רי״ו הנקראים
 אלא לבד, ביסוד זה כלי אין כי באופן שם,
 וד,בינה, אבא קומת בכל ממש, המוחין הם

 ומכללות נוקבא. קומת וכל ז״א, קומת ובכל
ואז שלהם, ביסוד גם נמשך ההם, הה״ח

ת הו ת ומראה הג מו מקו
שער ועיין ק׳־ם. ק״ח ק׳׳ז באותיות ס׳ו חלק םי'א• ולהלן ח׳ פרק לעיל עיין נ)
ס׳. פרק הסוחין ובשער ג׳ שרק סנת׳א ע״ס בתלפוד עיין ע) י״ג. מגילה ס)
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 דדר אלו סוחיז מקבלין ומלכות״ אסא הנקבות
פ. זו בפליהם״  גופם. ונבנית אנ*א״ חו ^

 בסוז־ הרי״ו של הווםדים כללות בה וניתן
 אבא חוזר ואח״כ כלי. נעשית ואז אב״א״
 ונכנס זווג. של פנימים pעצ מוחין Tלדמש
 ומשם כן. גם זווג ובסוד מוחין״ בסוד באמא

 בסוד ואח״כ ״w3w פרצוף בסוד לזדן. גמשכין
במקוש. בארנו כאשר מאד״ זר■ ור״בן זווג.

 יש דז״א חפוחץ כי מאד״ במאד וד״בן
 pול ובבסירד״, ופנים״ באחור״ בחי׳: כמד! בהם

 וכבר רופוחין. של זה בענין לעיין צריך עכ״ס
jir r הרי״ו, נעשו ב״ן סדה ס״ג משם כי 
 רפ״זז. נשלם החסד״ שהוא מע״ב כך ואחר
 ס״ג מן מוחין. לו נמשכין תחלה כי נמצא
 ומשם חכמה. שהוא מע*ב ואח״כ ביץ. מ*ר.
ע״^ ממש. זרעיית ספת

 זה רי״ו נותן ז״א הנר■ כי לענץ. ונחזור
 בחיק ועלו שננסת״ אחר ר״ל אב״א, זווג בסור
 אב״א. זווג עיקר זר. כי מאד״ ע״ש כנ״ל. או״א

 אז כי נמצא כלי. אותה חנושד. נזדווגו, ואז
 מוחין נקראים ור& רי״ו. מבחי׳ מוחין לוקחת

ב״ן. פדר. ס״ג שר.ם דאב״א.
 ולמ דב׳ץ. מוחין יש בעיבור כי ,rור.נלע

 דמ״ה מוחין וביניקר. בעשייה כלל זווג אין
 מוחין פ) ובאב״א. דדק. זתג יש ולכן ג״כ.
 מוחין ובפב״פ. גבורר- רי״ו חס דס״ג, ג״כ

 גמור זמג נקרא ואז נשל». ואז דע״ב,
חסרי̂נ היו עתר״ עד כי Jדנשמוו

 דמלכות. החצון כלי כי עת.T וכבר
 שתהיה ומוכרח ש^ ויורד בעשייד- מתלבש

 בתולה בחד« כן כאמר. סתומה. היא גם שם
 יתאחזו שלא החצונים מפחד ידעד., לא ואיעז

 פרשה כנזכר סתימין״ דג״ע ותרעין בר.״
זה. חסן פנחס.

בלילד.״ ובפרס עשייד- לד.יות כי נמצא
 פתוח דילה פתח אין חורבן״ אחר שד.וא גם

 כשעולה ואמנם ב^ד״. והיא בבעלד.״ להזדחג
 והוא. הנ״ל״ כלי לה ניתן אז באצילות. אב״א

שלו״ בדעת מאמא שלקח הרי״ו אותו הגה פי

 ש»ת ב׳ ונעשית לב׳״ נחלק יודי״ן. ד׳ שמא
 ההי״ן. לב׳ נחלק דסילוי״ יו״ד כל כי ״rב

מאד. ע״ש כנזכר״ בה. וב״ן בץ. בו ונשלם
 חצי רוחין״ לב׳ נחלק רוחא האי כי נמצא

 עד ונפשד שלר» בדעת וחצי שלו. בדעת
 כל איו מאד״ ועיין כלי״ בסוד שבה היסוד

 וברדת מוחץ. בחי׳ סוד הוא הרוחזב זד.
 היום בשאר או בלילו*.״ שמא בעשייה. המלמת

 הכלי. אותו ממגר. מסתלקים אז התפלר.״ אחר
 ועולץ בתולר- נעשית ולמ המוחין. ואותן
 בסוד כנזכר מקיף. באור עולין ז״א ושל בז״א,

דתפלין. רשימו
 מוחץ בג׳ שיש הרי״ו איך לעיל. ועיין

 rונלע דב״ן. כולם קדי׳ם. ע״ב הם דדא.
 הזרע ספת משם כי לבדו, בדעת אלא שאינו

 ע״י איך ע״ש. זה דרוש ותשלום כלי״ לעשות
 ולד.״ לו מכונן 4אברזע מגן הנקרא החסד
מ גדפין״ ופריש חסד אתי בסוד פב״^ ח

יא דתש

ד נחלק  ודברים כללים ובו סימנים״ ל
 «*נ״ בדרוש צ״ע א׳ ומ״ד. מ״נ מדרוש קסנים.

 הוא אס משניהנג או מבץ״ או מנדד.״ יש אם
 וב״ן דס״ג. ובגמ ״r» ובב^ דמ״ד.״ בב״ן

 ר״ל בפרסות״ בץ הכללות, בבחי׳ בץ דע״ב.
ס צ) ומה לבד. דב״ן ב״ן״ מ״ד. ס״ג בע״ב  ז
 ההוא ומד. אות» המעלד. הכלי ומה הפדג.
 על נוספות בחינת הס ואס בגווד» דשדי חחא

 או כנודע. וספמה ספירה בכל שיש כלים ג׳
 סדד מד״ו וכן זולתת הס) אם (נ׳׳א אינם

הכל. נבאר ואחי׳ב וב«*סות. בכללות
 ק) P הנאים מיס״ בני נשמת ענץ ב׳״

 תלזדד״ תחמן. מוחג נאים ויש הנשיקין.
 סקיף. אור נחי׳ הס מהנשיקין״ שהנאים
 פנימי. אוד נחי׳ הס תחתון״ מזחג וד״באים

 P החצא הנל הוא שהנשיקץ נראה״ rולענ
 ואניהו נדב נחי׳ הם ואלו מקיף״ הנקרא הפד.״

הפנימי. מקיף ואלח•

mmpD וטדאוו הגהות
ד׳. ■לק לעיל ק)ב׳. ■רק הנסידה שער עיין צ) י״ז. סימן י״א דרוש להלן עיין ■)
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 שיש דנשמות, מ״נ העלאת ענין ג׳,
 להעלותן, וא״א נתבררו, שלא המלכים בניצוצות

 הנשמות, לכל שרשיות נשמות ידי על לא אם
 והם שבטים, י׳ שהם מלוכה, הרוגי י׳ כמו

 ג״כ ויש נתקנים. ושם למעלה, אותם מעליו
 כח כפי הם, גם לברר הנשמות לכל כח

 מ״נ בסוד להעלותן נשמות, קצת מעשיהם,
לתקנם. י'מעלה

 העולמות, לחיות א׳ זווגים: מיני ב׳ יש ד׳ י
 עולין, המלאכים ואז המלאכים, שמשם היצון,

 ביום אך בלילה. וזה החיצוניות, מ״נ ומעלין
 הצדיקים נשמות ואז דנשמות, פנימי זווג י׳ש

דנשמות. פנימ־ת מ״נ, מעי״ין
 יורשת המילוי, במילוי ב״ן ר) שם ה׳

 גם ב״ן, דשם מ״ן לה להיות מאבא, המלכות
 זה וגם שבה, מ״נ הם אדנ״י, אחור רבוע

 דיודי״ן, ע״ב מאמא, יורש וז״א מאבא. יורשת
 אתוון. יו״ד עם ה״א, וא״ו ה״א יו״ד מ״ה ושם
 כוללים, ב׳ עם הנ״ל, ע״ב ושם הזה, ב״ן ושם

 גימטריא ושניהן בז״א, והוא קכ״ו׳ גימטריא
הנ״ל, אדנ״י רבוע כמנין שמים, נונ״ן

 גם בה ז״א נותן אז פב״פ, זו״נ וכשמזדווגים
שלו. קכ״ו

מנצפ״ך, הם והמ״נ מ״נ, מעלה ב״ן שם ו׳
 דיד אצבעות ה׳ וה״ג, ה״ח, :כפולים ורם

 הם, דזו״ן ומ״נ שמאל. דיד אצבעות וה׳ ימין,
 נשמות הם ודבינה, דצדיקים. ונפשין רוחין
 הפנימיות נשמות שלהם, המוחין שהם זו״ן,

 ונשמה נשמה, פי׳ הצדיקים, נשמות וגם שבהם.
ש) הצדיקים. נשמת וגם לנשמה,
שבעשייה, דמיתו המלכים מ״ן הם מ״נ, ז/

 וקרובים דעשיה, נוגה הקלי׳ תוך נתונים והם
 הקלי׳ אל קרובים מיצירה, מלכים וכן אליה.
 ב״ן שם יש והנה בבריאה. וכן דיצירה. נוגה

 דעשייה, המלכים בירורי המברר והוא בעשייה,
 ויורדין דעשיה, מצדיק נפש שיתוף ע״י חהו
ומעליו משם, אותן ומוציאין המלכים, עד

 הצדיקים, של הרוח ושם היצירה, עד אותן
 משם, ומוציאם שביצירה, מלכים עד יורד

 או התפלה, גודל כפי שיכול, מה משם ומברר
 שביצירה, ב״ן שם בסיוע וזה ההיא, המצוה

 עם הנשמה ואז הבריאה. עד שניהן עולין ואז
 הבריאה, מלכי מבררים דבריאה, ב״ן שתוף
 ביסוד ניתנין ושם דאצילות, נוקבא עד ועולין

 הזכר, מן החסדים יורדין ואז מ״נ, בסוד שלה
 שיש ידעת, וכבר העולמווא מתקנים ושניהן

 דאמא, וחסדים דאבא. ה״ח ויש דאמא, ה״ח
דאבא. גבורות הם

 פנימים דיניקה מוחין שיפחתו א״א ת) ח;
 שיהיה עכ״פ צריך מ״נ, להעלות והנה דאמא,

 יכול אינו אך דאמא, דיניקה מקיפי לפחות בו
 ו״ק וממשיך דאו״א, מחיצוניות רק להמשיך
 מחיצוניות רק אינם אלו ואף לבד, דגדלות
 גם לו שיש אחר מ״נ, מעלה ואם דאדא.
 גם להמשיך יכול אז דאבא, דיניקה פנימים

 דאו״א. דגדלות ו״ק ומקבל דא״א, מחיצוניות
 מקיפי גם לו שיש אחר מ״נ, מעלה ואם

 מחיצוניות ג״כ, ממשיך אז דאבא, דיניקה
 דגדלות כולם במוחין, י״ס, וממשיך עתיק,
אדא.

א)  מתחלף והוא אהי״ה, שם בבינה יש ט/
 נכנסים שמות הב׳ ואלו בוכ״ו, בשם באבג״ד

 דילה במוחין אנפין דזעיר נוקבא תוך
 שם וירדו שבה. מ״ן בחי׳ והם בתחלה,

 ותחלה מנצפ״ך. שהם בינה, יד אצבעות ע״י
 בעת שאח״כ כדי דילה, מוחין בג׳ יורדין
 דילה, שביסוד שבה במ׳י׳ן כח יהיה הזווג,
 שבמוחין הנ״ל שמות ב׳ הארת ע״י לעלות
 והמ״ן המ״ן, שבה היסוד, עד הנמשך שלה,
 שמות ב׳ והנה דההי״ן. ב״ן הוא שם, אשר

 שיש הנ״ל, אל רומז נ״ה, גימטריא הוא הנ״ל,
 שביסוד, ב״ן שם ובחי' מוחין, ג׳ בחי׳ בה

 לרמוז יד״ך, גימטריא בוכ״ו שם וגם נ״ה. הרי
נוקבא. ביסוד למטה שירדה הנ׳׳ל, בינה ליד

ת הו ת ומראה הג מו מקו
פ׳א. הצלם שער עיין ת) פשלי רס״ו. דף הפסוקים שער עיין ר)

קי״ד, דף הקודש רוח שער עיין א) ג'• סיסו
ד׳, יחוד (כת׳י). הצדיקים גשפת וגם ל׳׳ג נ׳א ש)
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בסלבות״ לממון וןג״ל שמות ב׳ ירדו זו
 קומת ונגדלת נעשה מהארתו, בומיו שס וגס

 כמסמר שהוא ד״ל, קומתה שיעור כי הייקבא״
 יש ססירה וכל י״ס, במלכות שיש ליט הנ״ל.

 ורחבו ארכו׳ באמה שלשים הם כלים׳ ג׳ לה
 אותיות. ד״ל כמנין היריעה׳ של באמה ד׳

דאדנ״י. המילד במילוי
 דיניקה מוחק הוא המוכרח׳ דז״א חיות י׳

 המ״ז׳ להעלות יכול אינו ואמנם דאמא, פנימית
 הם אז דיניקה׳ אמא מקיף גם לו היות עד

 יכול אינו אמנם מ״ג להעלות לו מסמיקים
 ואף לבד. דגדלות דמוחין ו״ק רק להמשיד׳

 מחיעוניות רק יהיו שלא גרועים, יהיה אלו גם
 דק רק לז״א. יהיה לא וגם לבד׳ דאדא
 שיכנסו מב״ש אן־ לבד• דאמא דגדלות מנימת

 שיכנסו בעת דיניקה, דאבא ומקימים מנימית בו
דגדלות. דק

אצבעות׳ י׳ בהם יש דא״א׳ ב) ידים ב׳ יא.
 כלולה הימין כי כסולות. מנצפ״ד ה״ג בד.ם דש

 ליסוד נמשכין ואלו בימין׳ ושמאל בשמאל,
 תור העומדין דם״נ׳ כלי מהם תעשה Hדבינד

 היסוד כלי נעשית דאמא׳ ידים ב׳ ומן זה. כלי
המ*נ. בתוכה אשר דנוקבא׳
 וכל שלה̂ו באדא שרשם הניחו זדג יב,

 אחים הם משם׳ היוצאץ הצדיקים נשמות שאר
 ע״י לא אם מ״נ. להעלות יכולין ואינם לזדן׳
תמיד. שרשם שם הניחו שהם זדן,

 אדני, שמות ג׳ יש הנוקבא, ביסוד יג׳
 אחד, חותם יש זה וביסוד קצ״ד- גימטריא

 קמ״ג, קנ״א׳ קס״א, אהי״ה: ג׳ מילד והוא
 קכ״ב׳ ק״ל, ק״ם׳ דהיינו: ה»זוטים׳ בהסרת

 קצ״ד. ודס השמים׳ גימסריא כוללים, ג׳ עם
 הם כולם, עצמ אהי״ה הג׳ אן־ השמינה

 תמשכין תנ״ה, וכללותן חות״ם, גימטריא
על הודו תנה אשר וזהו אשר, הנקרא מבינה.

 שם שהוא הנדן יש זד» הותם ובתוך השמים.
ב״ן.

 ע״ב, ושם דבינת מיץ מעלה ס״ג, שם יד,
 דדא. סדד מוריד מ״̂ו ושם דאבזב נרד מוריד

דנוקבא. מ״נ מעלה ב״ן, ושם
 בוכ״ו וחלומו אהי״ד* נקרא בינה טו. (א)

 אצבעון^ ה׳ ובה דבינד- t שהוא יד׳ך, כמנין
 לנדן נמשכים ומהם מנצמ*ד׳ אותיות זד שהם

 הב׳ ואלו ב״ן, שם הוא שלה יהפדן דמלמת׳
 למוחין הנמשך כה הם בוכ״ו, אד,י״ד. שמות
Jלעלוו דידה בנרג כח נמשך ומשם שלד»

שעושין והעבודות התמלות ע״י טז.
 למעלה כח ומחדשים מוסיפים בעדי״ז, הצדיקים

 לאין אור באצילות ומאירין ביומו׳ יום כדי
 נשמה חבירו, על נוסף יום בכל וערך׳ קז

 עולה הצדיק׳ של אצילות דבהי* לנשמד,
 שם ע״י »״א׳ מתחברים יחז ועל בחכמה׳

 זווג המזווג עלאת חסד שהוא דיודי״ן. ע״ב
 מבינת הבא דצדיק ונשמד. מזלא. תקרא עלית׳
 דאצילות ורוח ס״ג. שם ע״י דבינד,׳ מ״נ מעלד,
 דאצילות ונמש נדד- שם ע״י לזדן׳ מזדג
 באומן, בץ. שם ע״י המלכות של מ״נ מעלד,

 דבינד- נדג הוא הצדיקים׳ של שהנשמות
ת״ת עד״ז וכן דמלכות ם״נ הוא וד״נמש׳

 אלא דילד- מ״נ הם הבינד., בני שד,ם ומלכות
 לחבר הדעת בסוד למעלה, יותר עולה שד.ת״ת

 עולה והמלכות דיודי״ן. ע״ב שם ע״י חו״ב׳
 תשמית ס״ג. שם ע״י דבינה, ם״נ בסוד

 דמלכות דנ0 הם הסלכות בני שד,ם הצדיקים
 עולין הצדיקים נשמות שאין ודע, הנ״ל. ע״ד

ע״י אלא בחיית בד.יותו מ״נ בסוד בבינה
הנמש (אך ק״ד- על להריגה נמשו מסירת

ע״י המלכות, של הנדן בסוד לעלות יכולד.
 וד.מצות התורה קיום על למיתת נמשו מסירת

הריגה). וא״צ
הנקבת של נר״ן הוא קדמאת רוחא יז,

הגהה
am לנדר קודם תוקסס נדן צמה, (א)

מקוסות וסיאה הגהות
מדז. rmon הארת שעד עיין ב)
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 גבורה, רי״ו והוא כנודע, מ״ה ס״ג ב״ן שהוא
 ובזווג ע״ב. ע״ב ע״ב בסוד הוא אחד שכל

 שלה, חיה שהוא ממש, ע״ב בה נותן אז ב׳,
 הזכר שגם כנודע להוליד, גמור לזווג ראוי ואז

 חכמה שהוא חיה, לו שיהיה עד מוליד, אינו
 שלה, ע״ב תמורת ראשונה, בביאה אמנם שבו.

 זרוע אור סוד בה נותן ממנה, חסר שהוא
 שהוא לנשמה, נשמה נעשה שהוא לצדיק,

צדיקים. של ע״ב

 רוח שפיר איקרי בנר״ן, בשלמא כי וצ״ע,
 בכל מהם חלק נותן אח״כ אשר ממש, דילה

 תהיה איך ע״ב אבל כנודע, להלבישה נשמה
 החיה, מציאות שבה חכמה, בחי׳ בב׳ משמשת

 שבזווג ואפשר הולד. שהוא הנשמה) (נ״א
 שלה לחיה ע״ב יחד, שניהן נמשכין הב׳,

 הולד של חיה וכלול מתלבש ובתוכה עצמה,
 נמשכו הראשון, שמהרי״ו זה, עם. ונמצא הנולד.
 וכלולים ומתלבשין הנולד, הולד של הנר״ן

 ג) שבה. נר״ן הכולל דילה, קדמאה רוחא תוך
 שזה ואפשר הוי׳ד. נגמר זווגים, שבב׳ ונמצא

כל דלעיל, בדרושים שאמרנו  צריך ולד ש̂י
 שהם מ״ן לעלות שא״א יובן, ובזה זווגים, ב׳

 קדמאה רוחא שיכנוס עד הולד, של חיה בחי׳
 גם הולד. של נר״ן באים בתוכה כי יען שלה,
 הולד, נשמת כשבא ולמעלה, משם איך תבין,

 כי ונמצא שלה, בנשמה מלובש תחלה בא
 תיך מלובשים באים לבד, הולד של הנר׳׳ן
 כך ואחר קדמאה. רוחא הנקרא שלה, נר״ן
 ואלו שלה. בחיה מלובשת הולד, של חיה באה
הנ״ל ברבאן ק׳ רקיע, מים, אור, בחי׳: הם

אור, נקרא הולד של שהחיה צ״ע, ועדיין
 מלובשת באתה איך וא״כ מתלבשת, ואינה

בה, כלולה שבאה ואפשר אמא, של חיה תוך

 (א) מתלבשת. ואינה ממנה, נפרדת כך ואחר
 של ונר״ן לנשמה בנשמה שזה אפשר, או

 בחי׳ הד׳ כל אך כנ״ל. הנקבה שמצד הולד,
 החסד אור הוא אז הזכר, מצד הולד אל שיש
 שצ״ע, אלא מתלבשת. ואינה עצמו, הזכר

 נשמה טפת א׳, טפות, ב׳ מזריע הזכר שא״כ
 של וחיה נשמה ספות וב׳, נקבה. של יחיה

הולד.

 זרוע אור הנקרא הד׳ שבחי׳ נלע״ד, גם
 שכיון אלא שלה, חיה שהוא ד) נמצא לצדיק,
 במקומו, הצדיק נשמת לוקחת נקבה, שהיא

 הצדיק לולד חיה לה נותן הב׳, בזווג ואז
 בחי׳ היא עצמה, שלה שהחיה ונמצא עצמו.

 הנקרא זכר, בחי׳ שהוא לפי לצדיק, זרוע אור
 אמר, ולכן שבנקבה. זכי בחינת שהוא חיה,
זת והבן המלכות, עם מזדווגים עצמן שהם

 הזכר, בדעת עדיין כשהם הגבורות יה,
 והם דכורין, נקראים בזווג, לנוקבא וניתנין
 לצורך לנוקבא כשניתנין אך מהחסדים. גדולים

 אותה מעלה היא ואח״ב עצמה, פרצופה תקון
מהחסדים, גרועים נקבות, הם אז מ״נ, בבחי׳

 מזווג שבאים אדם, בני נשמות יש יט,
 שהם לזר׳ן, קטנים אחים והם דאצילות, או״א
 קודם בראשונה שיצאו מהם, הגדולים אחים
 אמא מיסוד הגחלים האחים אלו ובצאת להם.
 א״א ולכן למעלה, שרשם הניחו לידה, בסוד

 שיעלו לא אם אבא, לגבי מ״ן תעלה שאמא
 האחים ע״י ואז שם,* שרשם שהניחו זו״ן שם

 שהם הנשמות יכולין זו״ן, שהם האלו הגדולים
 ולהעלות עמהם, להתחבר הקטנים, האחים
 ידי על אלא לבדם׳ הם לא אך מ״ן. באמא

<ב) ה) עמה. זר׳ן ויעלו זו״ן, שם שיתחברו

ה ה ג ה
מ״ה ם״ג בה יהיב תחלה כי אמר, ולמעלה כי אמר, שלמעלה צ״ע, גם צמח, (א)

וזעיר צמח, )D( ע״ב. כך ואחר ב״ן, רקיע. ואח״כ מים, ואח״ב אור, הוא ע״ב

ת הו ת ומראה הג מו מקו
(כת׳י). נמצא ל״ג נ״א ד) ובה שלה חיים נפשך ב׳ ובזווג נ״א ג)

(נת״י). זה! ל׳׳ג ג״א ה) (כת׳־י). נטצא הולד של חיים בלול
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 אל נמשכין בחי׳ ד׳ כי מ, כ.
 שגויוז לד- אשר מנפש «ין הוא א׳« המלכות:

 נדן לעודר שתוכל כדי כד- הוכר של היסוד
 כלי. געשית ההוא הנפש ע״י כי הזווג. בעת
 שנותן והנשמד- הרוח בחי׳ הוא והג/ הב׳,
 בפרשת מ״ש הד׳, ומ׳׳ד- ס״ג, שם הם בד-

 ו) פסוק על ספרא, דרב בדיה דרש הרוסה
 הם הצדיקים, נשמות שהנה לצדיק, זרוע אור

 4נשמוו עושץ והם המלכוו^ עם מזדווגים עצמן
 רוב והנה בחח. עשו אשר הנפש ואת כמ״ש

 זה. באופן הוא הגלות, בזמן הנעשים הזווגים
 שם אותיות ד׳ (מילד בחי׳ הד׳ אלו והנה
 ראשונה בבחינה נכללים והד׳ הנ״ל, ב״ן)

 והוא המילוי, כל כוללת והיא הנפש, שהיא
 בכללו כולו המילד שזה נמצא נפש. הנקרא
 הד׳ כל פרט דרד נפרטים בו אך נפש, בבחי׳
(א) כחי׳.

יב דרוש

 שהוא וב״ן, מ״ה ז״א לוקח שתחלה דע,
ב׳ ז) שהם דבינד- דבגווה רוחא כללות

 הדג והם ב*ן, גימטריא jnwira הדות
 דדא גופא מגדילין והחסדים שלו, שבדעת
 נשארין וה״ג עצמו. ליורן־ הם ואלו כנודע,
 אב״א, דיד מ*אץ לבד הארתן אן־ שלי• ביסוד

 ועצמותיו^ גופה לצורר דנוקבא, גופא ומגדילין
 ,pעצ הוד׳ג ראשונר- כביאה לה נותן ואזדב
 הדג, שהם וב׳׳ן, מ״ה כללות בהם יש ועכ״ז
 חיותה זט אלא דילה, גופא לצורד אינם ואלו

 נמשו ואז וחחניותד- פנימותה והם ונפשר-
 רוחא, בבחי׳ הה״ג אלו ונשאחן בד- נפש
 איד ח) מאד ועיין מ״ן. המעלה הכלי והוא
 הכ״ב אך ה״ג. ,rפנצם הם הנזכר, המ״נ

הנ״ל. כלי הם אתוון,
א׳ דלת הם אתוון שהכ״ב איך ע״ש, גם

 נוטלת ואלו נדן. חצי א׳ rוםנצס כלי, וחצי
 הגבוחוב מהארת אב״א, בסוד בהיותם אותם,
 ע״י שלא המוחין לוקחת נטירתן, בעת ואח״ב

 תשלם זאזרות אתוון כ״ב לוקחת ואז ז״א,
 שרשים האחחם, rמנצם לוקחת גם הכלי.
 נדן, גם ונשלם בלבד, הארות ואינם עצח,

 השניים והם פסח. בליל כנזכר דמים, י׳ והם
ממותקות גבורות טהורים, דמים ה׳

הגהה
שיצאו הצדיקים נשמות והשאר ישראל, בכורי בני בסוד גדול נקרא אנפץ

ט״ל. אחריו

השמש
 נתבאר ושם הכוונות בספר עיין נ״ת (א)

 רק בה אץ בתחילה הנוקבא כי הכלל, זה
 שנשארה הראשתה המדרגה והיא אחת, הוי״ה
 עוד הדא לה המשיר ואח״כ כנודע, ב״ן משם

 שבת הוי״ה של המילוי בחינת והוא הד״ה,
 זאת הד״ה לה כשנתן ב״ן. שם הם ושתיהם

 הה׳ מילוי לה נתן תחלה זת באופן היה
 הנפש, שהיא ראשתד- בחי׳ והיא אחרונה,
שבד- אחרתה לה״א מילד זאת הה׳ ונעשית

 בחי׳ היא והג׳, והב׳ שבה. ב״ן בחי׳ והיא
 שנותן פשוטים וה״ה דו והם והנשמה, התח

 הרביעית והבחי׳ שבר- וט״ג נדה והם לר»
 שבת ע״ב והיא היד- והיא הידד, מילד היא

 תפשות הד*ת היא לה שנתן שמה נמצא
 ב״ן, והיא שבד- להד״ה מילד זאת ההד״ה
 בחי׳: לד׳ לה, שנתן ההד״ה זאת תפרטת

 פרסות וכלם נרנ״ת והם כץ. מ׳׳ד- ט״ג, ע״ת
ב״ן. דשם

מקומות ומרמה הגהות
 לעיל עיץ ז) כ״ד. ח• רדל מאמרי ובשער .rp דף חרומה רשב׳׳י מאמרי, שער עיין 0

פ׳׳ב ודרה שעד עיין ה) וה׳. ד פרק מ״ח דף המסוקיט ובשער ח״ל. שם ד׳ה
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מיתוק. בלי גבורות טמאים, דמים ה׳ והראשינים,
שהם פסח, בליל נתבאר ששם וצ״ע,

 שנתחדש מה צ״ע, גם ט) וצ״ע. החו״ג, לבושי
 בעת הכלי נשלם כבר שהרי ראשונה, בביאה

המלכות. וגם הנטירה,
היו הנ״ל, החדג שאלו לענין, ונחזור

שם, תמיד נשארין ואלו האצילות, בתחילת
 גבורות וה׳ מ״ד. כלי בסוד בז״א, החסדים
מ״נ. כלי בסוד בנוקבא,

 בבחינת הוא) אם כי (הוא, שהענין ונלע״ד
 עצמן, מ״ן בחי׳ הם (דמנצפ״ך) החצון, הזווג

 לזווג אך כנ״ל. הכלי הם אתוון הכ״ב כי
ה״ג שהם המ״נ, אותן נעשית הפנימים,

 ומה לבד, כלי בחי׳ שבה, נפש (מנצפ״ך)
 ונמצא אחרים, חדשים מ״נ יד,יו אח״כ, שמושך

כלים, בחי׳ להם נעשו הראשונים, שאלו
 עצמן, ומ״ן המ״ד אך המ״נ. לקבל מ״ד, להוריך

ונותנין שנית, להזרווג אדא שחוזרים הוא
חו״ג וב״ן, מ״ה אחרונים, עטרין ב׳ להם

 הראשונים, ע״ד בהם מתפשטים ואלו חדשים,
 מ״ן, מעלד. והנוקבא מזדווגים, ג״כ שהם ואז
וד,זכר בה. שנתפשטו חדשות, גבורות הם

 כלים מבחי׳ זה וכל חדשים, ה״ח מוריד
 כלים שנעשו הראשונים, ומ״ן מ״ד הראשונים,

נקראו והראשונים החדשים. אלו אל כנ״ל,
 הולד מצטייר ואז ומ״ד, מ״נ נקרא ואלו כלים׳

 לפנימית שהם חדשה, נשמה ויוצאת בנוקבא,
העולמות.
מ״ן מאלו נשמה, לצאת אפשר שאי ודע,

 תוך מלובשת שיבא לא אם חדשות, ומ״ד
 הראשונים. מחו״ג הנעשים הנ׳׳ל, הכלים הארת

 ואלוה כנודע, אלוה הנקרא הנשמה. לבוש וזה
 הראשונים. חו״ג שהוא הכלי, לבוש הוא

מלכות, כמנין תצ״ו, עולה ואלו״ה וחות״ם
 לבושים: הב׳ באלו מלובש כלי שהוא לרמוז,
 אהי״ה, ג׳ שהוא מאמא. וחות״ם מאבא, אלו״ד,
 חדג שהם בפנימיות, הנשמה יוצאת ומשם

מאמא, לבוש יש וכן אלוה. וזהו הראשונים,
 עצמו הוא זה, לבוש ועשיית החותם. והוא

מ״ן. העלאת מציאות
מהחדשים, גדול הוא הזה, שהלבוש ודע,

 יפרוש קנו יעיר כנשר בסוד עמו, נמשך לכן
 היא ולכן הבנים, את לשמור יקחהו, כנפיו

 הנשמה, את מ״נ בסוד אח״כ אותן המעלה
 בהם אין בעצמן והם אותן, מעלין הם שהרי

 מהמ״ן, גדול שהכלי נמצא לעלות, כח
 עצמן, ואם אב עצמות כח הוא ושהכלי
 אותך ומקבישין ענפיהם, הבנים את להוליד

לשומרם.
 הכלי ע״י מ״נ העלאת ענין מאד, והבן

הזה הלבוש ע״י התלבשותם שהוא הוא׳ איך
ושמרהו. זה, ביאור תכלית וזה דגוקבא,
ושמרהו, זה עם נמשך אחר, כלל דע וגם

 ואינם גשמות, בחי׳ נעשים החדשים אלו שכל
 שהם הבנים לצורך רק ונוקבא, בזעיר נשארין

 מחדש, זווג צריך פעם בכל לכן הנשמוו^
אחרים. לבנים להמשיך וחוזרין ונפסד, כלה כי

הוא בה, דשביק הרוחא זה שכל ודע (א)

ה ה ג ה
 הם הראשונים שהרי צ״ע, אך (א)

ואיך הפנימים, הם והחדשים החיצונים,
 רוחא שיש ונלע׳׳ד, מהם. גדולים הראשונים

 הראשונים. מן וכולן ופנימיות, בחיצוניות בין
 וא״כ ופנימיות, בחיצוניות ג״כ הם וחדשים
 החדשות אל לבוש נעשה דחיצוניות, הרוחא

 אל לבוש נעשה בפנימיות, ורוחא דחיצוניות,
ביאה יצטרך כן ואם פנימיות. החדשות

 ביאה ובן כלי, לעשותה פנימיות ראשונה
 אפשר, גם כלי. לעשות דחיצוניות ראשונה

 אך חדשות צריך נשמות, שהם שהפנימיות
 א״צ לבד, חיות נמשך שמשם החיצונית
 מינה להעלות א״צ לבן פעם. בכל בחדשים

 לחיצוניות, ולא בק״ש, לפנימית אלא מ״ן
וצ״ע שקול׳ והדבר ע״ש, בפי׳ שם כנזכר

ת הו ת ומראה הג מו מקו
ח׳. בלל ב׳ פרק הנוקבא תקץ ובשער ם׳ פרק לעיל עיץ ס)



ר דז״א נועבא ודכל ר חיבל ע ר ל׳י• • ע רו• וט״ד ס״ן • רנה^ינ ד

 םיותפשסות נמשך שהוא התתהח, בזווג
ת החסדים  עליוז״ אחר זווג יש גם בגופא. ח״

 קדמאין. נשיקין תקרא בז״א״ ססש בג״ר והוא
 בגווה ^היב רווזא הם קדםאין נשיקין אז וגם
 שהם החדשים. הנשיקין אל כלי ונעשה «rבג

 pו הנשיקץ. p וגשמות מלאכים דש מ״ן.
 מ״ש יוכרח שבזה ונלע״ד, התחתון. מזדג

 המלאכים, לצורך בחצונית רוחא שיש בפדא,
 וז״ת בג׳׳ר רוחא דש ובז׳׳ת בג״ר וזה

מיות  לפרש אין וא״כ נשמות. לצורך בפני
 כל רק ז״ת, הם וחיצונית ג״ר. הם שהפנימית

ת וזכור ופנימית, חיצונית בד,ם יש י״ס, ז
לז״א, בק״ש המלכות שהעלה הנדג וד.נה

ת גשמות לצורך הם מי שמות הם פני  והמ״ן הנ
 מוחין שימשכו לצורך הם עלאת דאמא

 פרסים נתבאר וכבר לזו״ן. פנימית לותTד״
 זווגים מיני ב׳ שיש הזדגים, בשער אלו

 זה שז!זג ודע פנימי. וא׳ חיצון, א׳ באו״א,
 החיצונים בזווג והנד, תדיר. אינו הפנימי,
 לד,עלות מספיק קדמאה רוחא ההוא אז דאו״ת

 כי לבד, חיות לצורך החדשים מהחו״ג נדן
 הנשאר זו״נ, שורש הוא קדמאה, רוחא ההוא

 דאו״א, הפנימים בזווג אך למעלד,. Tתמ
 צריך דפנימית, חדשות נשמות להמשיך שד.וא
 ואז למעלת יעלו דזו״ן פגימים המוחין שגם

 פנימים, חדשים החדג שהם מ״ן, המעלין הם
שמות לצורך וצריך נפסק, זה שזווג יען ג
דנ ^ שז הנדן. יעלו עצ

 בהם דש ישסו״ת וד.ם דאדא, ז״ת וד,נה
המעלה הכלי הוא ב׳, עצמות א׳, בחי׳; ג׳

מ. דנ0ה הוא ג׳ שבהת מ״נ צ  ותחלד. ע
דג מקבלין  דיניקד, מוחין שהם הארת משם ז

 שם. הנזכר דאבת ופנימים דאמת המקיפין
 דאמת דיניקה מקיפין לו שיש שכיון זדע,
של הגדלות לצודך ,rמ להעלות יכיל

מקיפין שהם דיניקה מוחין ואלו הפנימית

ת חיצוניות מזווג להם נמשכו דאמת ד א
שסדת שד.ם שת המ״ן שיעלו י) בלי י  כי ל

הוא היניקת בחינת שהוא אלהים שם
הוא דגדלות ומוחין העולמות חיצוניות
מית ע״ש. הוידת הם פני

 ג״כ בו יש החיצונית זווג שד,רי וצ״ע,
ת וכן מז״ת תחתון וזווג מג״ר, נשיקין מי  פני

מית בין בחיצוניות בין וא״כ  כ) יש בפני
^ שפל ואפשר, גדלות P להם שזדן ז
 גדלות נקרא ותבונד״ דיש״ם דגדלות מוחין

 ועיבור. יניקה להם קדם וכבר דחיצוניות
 ב׳ דקטנות שניים מוחין גם וכשלוקחין
 דחג״ת עלאץ דאדא ב׳ וגדלות דאכדט״ת

 יניקה עיבור שיש ונמצא פנימית הוא אז
 מיש״ם כשלוקחץ והם בחיצונית, ומהזמ

 והם דפנימית עי״מ להם יש וכן ותבונה.
עלאין. מאדא כשלוקהין

 הם ותבונה שיש״ם ל! לומר, אפשר גם
 יחד השנים (א) ורחל, דעקב דאדא. חצונית
ת בד,יותן ץ. החיצונית הם קסני  הס ואלו חר
דג, חיצונית ורחל ישורון צ״ע. זד, וכל ז

 הניחו שזדג כמו הגלית, על (נכתב
 ושרשם משם, בצאתם עלאד, אמא גו שרשם

ת כל p בגווה. דשביק חהא האי הוא « ש  נ
ת או היוצאץ, הצדיקים,  תpמםל או מבינ

ת חחא בסוד שרשת שם מניחץ ת מ  pm ד
ש»ת איך היסת זה ת היוצאות הנ ד  הם או

ת אmר בההוא מתלבשות ״ א ובד,הוא ח  מח
 מ״ת שורש כי תמצא אליהם, שקדמו דנשמות

 בין דנוקבת אmר בד,הוא כלול הוא וב״ן,
ת  ב׳ץ שעיקמ אלא במלכות בץ בבינ

ת ת בו  ראם* דהו כי להיפך, הוא ובזכר דג
ת ביסוד הוא ת או דילי ד ה עיקרו ב ד  נ

ג p ואחד דחסדית תן• אז פב*ת מוו  בה נו
גלית). על ע״כ .pעצ דנדד, החסדים

הגהה
)X( ת היצתית הם קטנים בד,יותם ד הל א עקבוד וכר. ד

מקומות ומרווח חגחות
ב׳. דרוש פסח ודושי הםזנוה שעד י*ץ ל) פ״ת פדח שער עיין ג) (ושדי). כדי נ״א ^
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ע״ב, והם: חו״ג, הם עטרין, תרץ מ)
כ״ו תחבר ואם גבורה. ק״ל, חסד. ע״ב, ק׳ל.

 וע״ב חכמה׳ נתיבות ול״ב נ) הוי״ה, של
 אך בנקבה. ק״ל כמו בזכר, ק״ל יהיה הנ״ל,

ועיין לבד. ע״ב בשם נקרא דכורא, להיותו
 וחם אחוריים, כולן הם ק״ל, ע״ב כי לעיל,

(א). דאבא) חר׳ג והם (נ״א דאב״א. זווג
אדם שהם ורחל, ז״א זווג ענין ונבאר

שהנה אדה״ר. חטא אחר העליונים, וחוה
 לאה כי לאה, מקום לקחה למעלה, רחל בעלות
יושבת וכולה פרצופה, למעלה נשלמה

 דביסוד המ״ן את גם לוקחת ואז באצילות
 הוא ואז ז״א, עם ונזדווגה בהלוואה, לאה
 שליש פחות גבורות ג׳ אותן בה נותן

 ואע״פ מ״ד, בסוד מגולים, והם בו, שנתפשטו
באצילות, נשארה עכ״ז ממקומה, שנתמעטה

 לא בה, נתפשטו ולא בבריאה, היא ועתה
 מ״ן שלה ביסוד ואין הגבורות, ולא החסדים,

 דביסוד הה״ג אותן מעלה הוא לכן כנ״ל, עדיין
קין. משם ויצא מ״נ, שהם לאה,

 נותן ואז שנית, עמו להזדווג חזרה ואח״כ
 הם גם נתפשטו אשר הגבורות, שארית בה
בסוד הראשונים הגבורות נתינת אחר בו,

 וגם מ״ד, ע) בבחי׳ נותנם היא ועתה זווג,
 וכשרחל לאה, בו״ק שהיו ה״ח לוקחת היא

וירדו נתפשטו אז לאה, שביסוד ה״ג לוקחת

 לוקחם ועתה לאה, ביסוד כולם החסדים שם
הבל. ויצא מ״נ, בסוד בה והיה רחל,

 נותן ואז שלישית, להזדווג חוזר אח״כ
 אחר קצתן ונתפשטו וירדו ה״ח, בכל מ״ד הוא

 יכלו מים בחי' ולהיותן משם, הגבורות צאת
 נתפשטו לבד שקצתן אע״פ עתה, לצאת כילם

 החסדים של הרשימו מ״ן העלה ורחל בו.
 כ״כ מניחין אינם הגבורות כי הראשונים,

(ב) החסדים. כמו רשימו
 בין ונקבות׳ זכרים אורות ענין ם) ונבאר

 שתדע, צריך והענין בגבורות. בין בחסדים,
 הזווג של הטפות כל שהנה דז״א, הדעת ענין

 בחינת מזדווגים תחלה שהרי נמשכין, ממנו
 ממשיכים והם הבינה, מוח עם החכמה ''מוח

 וכלול ביניהן, המכריע שהוא הדעת, אל הטפה
 למוח הגבורות ומוח החסדים מוח משניהן,

 ממוח אלא נמשכת אינה הטפה ואח״כ, הדעת.
 הנשמות שכל נמצא זה. והבן עצמו, הדעת
 שבו, מהחסרים או מהדעות אלא באים, אינן

כמ״ש. שבו, מגבורות או
 :שהם מוחין, ג׳ לו יש שהז״א ודע,

 מחו״ב. שלקחם מחו״ג, כלול והדעת חב״ד,
 בדעת שם נשאר דחסד עטרא שורש אח״כ
 התפשטות של ה״ח בחינת ממנה ויורדין כולה,
 ביסוד יורדין כללותן ואח״כ כנודע, שבו ה״ק
שבו.

 דגבורה העטרה שורש גם צ) ואמנם
קל האיש דעת גם יהיה ראל״כ בו, נשאר

ה ה ג ה
 הם דפב״פ, שהחו״ג נלע״ד, צמח, (א)

 ע״ב הרי ק״ל׳ דגבורה הויות וה׳ דיודי״ן, ע״ב
ם) דפנים. ק״ל

 כי במ״ש, מובן שזה ונלע״ד (ב)
̂כן מלכות, הוא הרשימו  החסדים, המלכות וי

הארה. כ״כ בהם אין ה״ג אבל ממש, בה יש

 מהדעת היורדין וה״ח שה״ג מכאן, תבין וגם
 ונתנין מ״ד. הם זווג, בסוד לנוקבא והניתנין
 אח״כ, ביסוד ויורדין גופה, לתיקון לנוקבא

 המ״ן כלו שלא זמן שכל תבין, גם מ״ן. הם
 לצרכו חדשים אחרים באים אינם והמ״ד,

בה. ולמ״ן בו, למ״ד ולצרכה,

מקומות ומראה הגהות
':ת״י). בבחי׳ בה נותן הוא ועתה נ״א ע) קין. דרוש בראשית הפסוקים שער עיין ם)
זה. ביאור י״ד פרק להלן עיין פ) ק״ל• דף שמות הפסוקים שער עיין נ)

וי׳ז. י׳ אות ד״ב הצלם דרושי שער עיין צ) שער עיין ס) כ״א. סימן חוקת ופרשת ג׳ סימן
ג׳. סרק הנוקבא תקון ושער די. סימן בראשית י״ח דן• ד,פסוקים
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 גם אלא בלבד, זו לא ואח״ב נקבה. כשל
 בודק, ד.״ג בחי׳ ממנו וממםשטין נמשכין
 לו יש שהז״א באופן ג״כ, ביסוד וכללותן

א ואח״ב עסרין. תרין מ  מעסרא הארה י
 והולד ז״א. בדעת שרשה שנשאר דגבורה

 ועברה ההזד» במקום הנקוב בנקב הז״א אחורי
 שאז קנדא. נשא באדרא הנזכר האחור, אל

 ובהם כנ״ל, הנקב דרך אליה הולכין הגבומת
 כאשר הנקבוו^ גבורות הם גופא, גו נתקנת
 אפילו וכן מ״ן. בבחינת אח״ס אותן מעלה

 כנודע. גופא לבנין אליה העוברים החסדים
 ואחר עצמו. בז׳׳א הנשארים נקבות, חסדים הם
 והבל. בקץ הנ״ל ע״ד הזווג בעת לה נותן כך

גבורוו^ בין הסדיט, בין זכרים, הם אלו וכל
עסרין, הב׳ אלו שורש שהרי ט״א, גם

 זכרים, הם ושם כנודע, דא״א זרועות ב׳ הם
 נקרא בזכר, בעודם למטה ברדתם וע״כ

 גם נקבוו^ נקרא בנוקבא, ובהיותן זכרים.
 שהנה שיהיר» בכ״מ שיש בחי׳ לכל ט״א,

 מקום הוא אם מתפשט העליון אור כאשר
ד עובר שאינו  ז״א וכן זכר. נקרא מחיצר» די
תיו מקבל ת  היסוד מתוך מג^ים היוצאין או
 כמו ממש עדיין והם שבו. בחזה אשר דאמא

 שבו הגבורות אפילו ולכן האב, ממוח שיצאו
 דרך עובר האור כאשר אבל הם. זכרים

 המחיצה. דרו ויוצא האור שנוקבת מחיצה,
ד לנוקבא, היוצא אור דמיון  מחיצות נקבי די
 דרד יוצא הוא כי נקבוו^ נקרא ת״א, גופא

 דרן בעוברו כנקבד״ כחו שנחלש וגם נקבים,
 זד» בענץ הפי׳ עיקר וזהו ספק. בלי נקב

^ כח חלישת כי  נקב, דרך יוצא להיות ד
 דרד עוברו בסבת רק חלישות אין ובודאי

 שהוא ה׳. נקב, נקבה: וזה הנקבים, מטו
כנודזג ה׳. ונקרא נקבה, הנקרא מלכות

יד דתש
 כי זלה״ה. מו״ר לי אמר תחלה כי ודע.

ק המתפשט דא״א, הדעת מן דא״א, ק) בד

 דעות ב׳ נעשה ממנו הנה א׳. דרוש כנ״ל
 נעשו דא״א, דת״ת עליון חצי ומן דאדא,

 מלכות עד שבהם מחסד דאדא, גופים ב׳
 ף סוד הוא הת״ת הלא כי זה באופן שבהם,

 אל זה וקרא בסוד נודע ר) הנה כי כדלקמן.
 והם זד- כמנין פרקין, י״ב יש בת״ת כי זה,
 ר ווי״ן. ב׳ הם שבמלואו שבת״ת, ר סוד

 גדולד- ר הוא הת״ת הנה זעירא. ר גדולד»
ק כולל שהוא וד.ענין  ף כנגד והוא שבו, ד
 ר נקרא והיסוד Jזרועוו בב׳ שיש פרקין,
 ג״כ והם הדק, כל כללות בו גם כי זעירא,

 כנזכר נ״ה, שהם שוקיים, שבב׳ פרקין ו׳ כנגד
 דכליל עולם. יסוד וצדיק קמ״ג, נשא פרשת

 בראשית בפרשה pו חדא. ש) בקרסיפא שית
 וקיימא בשית, אתכליל רוחא האי וז״ל, דמ״ד,
מ״ש. עם מובן והוא כר. בשית

 באומרו והוא מד- ביאור לו נוסיף אמנם
 כשתמנה הנה כי והענץ׳ וקיימא. אתכליל
 היכל עד הספיר לבנת מהיכל למעלד- מלמטה
 ההיכלות, אלו וחנה היכלווד ד הוא הרצץ,

 עד בעליונים, תחתונים ונכללים עולים הם
 היכל אז הרצץ, היכל עד כשעולים שנמצא
 ונכללץ עח^ץ שכולן Jבשיו אתכליל הדצץ
 ונכללץ עולים שההיכלות שם כנזכר בתוכו,

 ואמנם Jבשיוז אתכליל אמר זו ובבחי׳ בזד- זה
 הוא כי כנ״ל, חלקים לר נחלק עצמו הוא
 בר נחלקין היכלות הר כל ואז ר, בחי׳

 וקיימא אמר. זו ולבחי׳ בו, שיש חלקים
 תמיד וקאים מתחלק בעצמו הוא כי בשיו^

 הד של השרשים שהם חלקים, ר בבחינת
 חת״ו^ בתוך שם Tתם הנמצאים היכלות,

 תתאין היכלות הה׳ אך הרצץ. היכל שהוא
 תמיד קיימין ולא העלייה, בעת בו נכללץ

זעירא. ד ביסוד יש ג״ב הבחי׳ וזו תמן.

 נחלקה דא״א, שבת״ת הגדולה הר זו והנה
 הראשתים חלקים ג׳ כי ג׳, ג׳ ונעשה לב׳,

וג״פתתאין לאדא. הם סבורא עד שהוא שבו,

סקומהק ומיונח זזגחות
 רכ״א. ח* זיזרא רשגיי מאמרי שער עיין ש) רנ״ב. דף זהדא רשב׳׳י מאמרי שעד עיין ק)

נ1פ״ הכבוד כסא שער עיין ר)
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 הנשארין ג״פ אלו והנד. דז״א. כתר הם דת״ת,
 העליון ת״ת חצי כי זה, באופן נחלקים לאדא,

 הוא בהכרח הר, חצי חלקים ג׳ הם שנתחלקו,
 הר בחי׳ כל שימצא בהכרח שיתחלק, שאע׳׳ם

 העולמות בכל הוא כן כי העליון, ו׳ בחצי
 הכל כח נשאר שמתחלקים, שאע״פ העליודם,

 אלו חלקים ג׳ כי נמצא כנ״ל, חלק באותו
 וכשתמלאנה א׳, ר בצורת נעשין הראשונים,

 הג׳ עצמן שהם אותיות, ג׳ הם וא״ו, כזה
 שהוא באופן, ת״ת. של עליון שבחצי חלקים,

 העליון החלק והנה חלקים, ג׳ אלא ואינו וא׳ץ,
 ומר דאבא גופא נעשה ממנו ראשונה, ר שהוא

 הוא״ו, שבאמצע א׳ ומאות דאמא. גופא אחרונה,
 היסודות הושמו ולכן דאו״א. יסודות ב׳ נעשו

 וע״י שניהן, את המיחדים הם כי הוא״ו, באמצע
מזדווגים.

 זלה״ה ממורי שמעתי ת) אח״כ אמנם
 בחצי שיש חלקים הג׳ אלו כי וד.וא אחר, באופן

 הראשונים, חלקים הב׳ דא״א, דת״ת העליון
 ממנו הג׳, והחלק דעות. ב׳ לאו״א, נעשה מהם

דאו״א. גופים ב׳ כל נזגשים
 מחלק איך היטב, זה ענין שתבין וכדי

 הקדמה לך נקדים דאו״א, גופים לב׳ מספיק הג׳
 נקרא הא׳, זווגים: מיני ב׳ יש כי דע, א׳, א)

 זווג שקודם ונודע ממש. זווג הוא ור,ב׳, נשיקין.
 העליון זווג אליו שיקדים צריך הגופני, תחתון
 לרחל, יעקב וישק בסוד הנשיקין, שהם רוחני,

 הנשיקה, מקדים שתחלה אלוה, נחזה ומבשרינו
 בסוד הם הנשיקין גם ואמנם הזווג. ואח״כ

 בלשון זווג, שנקרא בגמרא מצינו ולכן זווג,
 ב) כתובות במסכת כמ״ש בפה׳ שהוא דבור,

 מה לה אמרו א׳, עם מדברת ראוה במשנה,
 מאי שפירש בגמרא, מ״ד ויש זה, של טיבו

הזווג קורא הפסוק, גם ע״ש. נבעלת, מדברת,

 מנאפת אשה דרך כן כמ״ש אכילה, בלשון
זה. והבן וגר. פיה ומחתה אכלה

 U כגון לאלתר ה״ד מ״ש תבין בזה גם
 עם מזדווג כשאדם פי׳, פיה. בתוך שהרוק
 ומתהווה הרוק, מתמצה בהכרח אז אשתו,
 סימן והוא הזווג, אל קודם וד,וא פיהם, בתוך

 מאד, ורוחני עליון הזווג זה להיות ואמנם לו.
תחתין. לזווג נשיקין, זווג מקדים בתחלה לכן

 באדם גי׳ר מתעוררים תחלה כי והענין,
 ומוציאין דברישא, מוחין ג' בחי׳ שהם להזדווג,

 שהנוקבא ואחר ע״י, הנעשה מזווג ההיא הטפה
 מסוד הטפה נטלה שבראש, בינו, שהיא העליונה

 לצאת וחוזרת ביסוד, למטה מורידה אז זווג,
 מניה האדם מזדווג שבתחלה נמצא הנוקבא. אל

 ואח״ב שלו, ממוחין שלו, הטפה לד.וציא וביה,
 ביסוד לאשתו, נותנה ואז בו, היסוד עד יורדת
שלד,.

 באופן הוא דנשיקין, העליון זה זווג וענין
 מי', כלולה ספירר, שכל נודע הנה כי דע, זה

 סתימאה מוחא סוד הוא דא״א, חכמה והנה
 ברישא כולם ונתפשטו י״ס, בה ויש דיליה,

 וז״ס חכמה, החך, הוא שלה, והיסוד לחודיה,
 ואמנם הגרון, הוא שבה וד.מלכות מ״ה. ח״ך
 כנודע הגוף, שאר בערך בינה, נקרא זד, גרון

 סיום וא״כ ולמטה, מחסד הוא הגוף שתחלת
 המלכות, וד.וא בינה, נקרא הגרון, שהוא הראש

 החכמה ומזדווג מ״ם. שהוא חכמה, של והנוקבא
 שהוא הגרון עם היסוד, שהוא הח״ך, בסוד עמה

(א) כנ״ל. בינה הנקרא מלכות,
 והוא אחר, באופן זלה״ה ממורי שמעתי גם

 הבינה, היא והגרון הח״ך, הוא עצמה שהחכמה
 שבין הדעת, וד,וא בנתיים, המכריע הוא ולשון
בס׳י, כנזכר הלשון, ברית שהוא לבינה, חכמה

ה ה ג ה
 מ״ד- ח״ד אותיות בחכמד» והם בח״ך, גיכ״ך כנודע בגרון, אחע״ה סוד כי דע מ׳׳ק, (א)
קדועוים. שמות הם ואלו נג״ף, גימט׳ גיכ״ך אג״פ. גימטריא והם בבינה, והם מאדר״ז.

מקומות ומראח הגהות
ם׳. סרק לעיל א) הנסירה ושער ס״ו וזו״ן או״א הולדת שער ת)

ס*ד: ם*ז: נדה ג) ר. פרק
י״ג. כתובות ב)



מל tr נמןכא חי«ל ו׳ ד n חוי״ד ם״ו «ער ל׳ים «ער ופ״דדר

 המזדווג היסוד שהוא הפעור. ברית דוגמת והוא
 זווג המזווג היסוד הוא וחלשת תחתון. בזווג

עלית.
 בגרת, שהם אחע״ה אותיות נודע והנה

 עסרא הוא שהחכמה והענין, בחיר. הם וגיכ״ק
 ואותיות דגבורז^ עסרא הוא והבינה דחסדיס.

 ואותמת חכמד- שהוא ,rשבח ה״ח הם גיכ״ק,
הבינד^ שהוא שבגדון, ה״ג הם אחע״ה.

 האזינו באדרא מ״ש תבין ובזה
 שבתוד פי׳ בציורא. ויאין אתתקן, ומיא אשא
 בצד זה ואשא. מיא שהם חו״ג יש הנ״ל. הפה
חן, אחע״ה לכן זה׳  ח׳ מלכץ. דטריד א׳ בג

 בחי׳ הם האותיות אלו כי כר. וגחית דטריד
 עליהם החסדים. שהם גיכ״ק, אותיות אד ה״ג•

 עליהם וגם וגר׳ ומתוקים וגר׳ הנחמדים נאמר
 כנודע שלום. הצדקה מעשה והיה נאמר.

 התסריט׳ הם לצדק. צדיק שנותן שהצדקה
 דינת שהוא צדק ואז וצדקה. שלום הנקרא
 מתמתקים גבורות. בחי׳ שהם בזוהר. כנזכר

 צדקר.. נעשה מצדק ואז ה׳׳ שהם החסדים. ע״י
 נקודת הוא הגרת והנה צדקה. מצות כונת וזד.

אחע״ה. ה״ג הם ושם שבבינה, ציון
ם  השמועות אלו יחלוקו לא שאמרנו. זה ת
 מתפשטת החדב כי זלה״ה. ממורי ששמעתי

 במוחין׳ למעלה וראשיהן מהן. א׳ כל לי״ס
 הסיום כה .Tהח ושם בפד״ מסתיימין וסזסן

 נקודת שהוא דבינה. הסיום כח וגרון דחכמה.
 הממשיד .rהח של יסוד הוא והלשון שבד- ציון
 בסוד שם הוא ואז אחע״ד״ וה״ג גיכ״ק. ה״ח
 מ״מ ובסוד הגדת. אל מח״ך היורדץ מ״ד.

 הרוק סוד והוא החד׳ אל הגרת מן העולין
א מ בגם׳. כנ״ל וגרת. rמח די

 ממלל בלישן לדא. דא מחכאן וכולן וז״ס
 כולם לכן המזווגם. הלשון הוא כי כר. רברבן
 תוצאות וממנו העיקר, הוא כי ..Tל מהכאן

 אותיות או גיכ״ק, שאותיות אע״ס וד.נה חיי*
 קבלתו ולא ה׳, הם עכ״ז ד׳. אלא אינה אזמדד-

מעמו.

 שיצא ודבור דבור כל ד) שאז״ל ז״ם והנה
 כי והענת, אחד. מלאן־ ממני גברא הקב״ד״ מסי

תני זתג ע״י נבראים •המלאכים  הזד״ העלית ח
 באים אדם בגי אד לעד♦ וקיימים חיים ולכן
 היסוד מבחי׳ שהוא גופני, תחתון זווג ע״י
 ענין נתבאר ובמ״א מתי* הם לכן המלכות, עם
ת יש איי ״*•♦ מי  כי נשיקין. זווג אל א׳ י

 דברישא. ממש מהמוחת מצאת ההיא הטסה
 נמשכת ההיא הטפה אין התחתון. זווג אמנם

 המתפשטין הודח מבחי׳ אלא עצמן, מד.מוחין
ף, . בייד זה כלל ושמור הוד, עד פחסד מו

 מלמעלה יורדת טפה לד שאיז נודזג והגה
 והעגת, מ״נ. כנגדה סלקת טפיים שאין ר״ד,

 שם יT על חיה העולם שבריאת נודע, שהלא
 תהו ה) דובהו, ב׳ עד מבראשי* הנרמז מ״ב.

* טפת אמנם דדכור^ דטפר. קב  מ׳ם הוא נו
* מב׳ כלולה מ״*  אחע״ד״ אותיות שהם טיפו

 בינה שהוא בגרון, שהם מ״* ב״פ ,rפ כמנין
 של א״א, של זתג בעגין ובבאודיגו ו) גוקבא.

 בח״ד, נרמז ה׳׳ב. שם איד נבאר שם הנשיקין,
גיכ״ק. שהוא

 ת״ש הזד» כסדר הם תחתון בזווג גם והנה
 דברית דדיוקנא וכמה א׳, דף בראשית פרשת
* בנדב אזדרע  קדישא, דשמא ר הנה פי׳ זווגי

* דיוקגא היא  דומה אדוד, הוא היסוד כי דברי
* דיוקנא תהו ר. לאות  הוא ר, זה והנה דברי

 הדעת ממוח הטסה הפמשכת השדרה, חוט סוז־
 העליון זווג בסוד שנזדווגו שאחר ביסוד. לתתא,

 ב׳ והם הנשיקץ, שהם הנ״ל, הפה בסוד ג״ר,
* י״ה אותיות ד ח  הטסה נתפשטה אח״כ אז מי

 דרד ,וירדו־ העלית, זווג מאותו שיצא ההי*
 נתפשסו ואז דהוי״* ר שהוא השדר* חוט

 ביסוד, ה״ח כללות ואח״ב הוד, עד מחסד ה״ח,
 הטפה היתה שתהלה ממצא וא״ו. אות משלמה

 ברי* ר, מעשית נתארכה ואח״ב י׳, אות
* שנתפשטה ה  טפה שהאי ז) בתוקמים ודיש ב

 אות ואתעכיד דאמצעית* בעמודא אתארכת
ע״ש. ף

m nan מדו im ה1ו npD
א׳. פרק וזריז או״א הולדת שער עיין 0 הזייי הקמת עיין ה) י״ד. חגיגה ד)

מיו*. דף נ״א תשז ז) השושג* מאמי הסלם םמואות ג׳ אחו
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 שהוא בגופא, שם ה״ח התפשטות ואחר
 סוד הם הר׳ק שאלו מ״ב, בסוד שם ר, אות

 שכבר ולפי מ׳׳ב, דשם הראשונים שמות ר
 יש שם, בכל לכן ו״ק, כולל קצה שכל יחנת,

 של התחתון הרגל אותו אח״כ אותיות. ר
 היסוד, של העטרה נקודת הוא מאד, דק הוא״ו
 מכל כלולה היא גם ר, רגל קטנה, י׳ דמות
 קטנה ר שהיא קוץ, צורת היא לכן הדק,
 ג״כ בו ויש דמ״ב, ד שם הוא הו׳ וזו ודקה,

 נכנסת הנקודה וזו הנ״ל, לטעם אותיות ד
 ציון בנקודת דהוי״ה ה׳ שהוא הנקבה, ביסוד
 בגמרא. כמ״ש ביאה, גמר נקרא ואז שבה,

 העטרה, בחי׳ הוא האחרון, זה ששם ונמצא
 ביסוד נכנסת שהיא וגם שביסוד, מלכות שהיא

 מכנים מ״ב, של האחרון שם לכן דמלכות,
המלכוו^ אל בזוהר אותו

 מ״ב שם איך יובן, כאן מ״ש עם ואמנם
 והנה כנזכר, ווי׳׳ן ז׳ והם דגופא, בו״ק כולו
 נמשר אינו דיסוד, תחתון שזווג נתבאר, לעיל
 בגופא. שנתפשטו אחר מהיח, אלא עצמו, ממוח
 עליון הזווג שאחר כאן, מ״ש עם היטב ויובן

 ובאותו בגופא, למסה החסדים נמשכו דנשיקין,
 ממשיך משם מ״ב, שם שהוא שנתפשטה, הבחי׳
 הנוקבא. אל תחתון, דזווג החסדים טפת היסוד
 עליון. :זווגים ב׳ יש זווג, שבכל באופן,

גדול. כלל הוא כי מאד, זה והבן כנ״ל, ותחתון,

 זרעית בטפה כלולין אותיות שמ״ב הרי
 אנו יכולין זווגים, מ״ב שאמרו מה ואמנם הזי,

 אתוון, המ״ב שאלו פי׳, זווג, מלשון לפרשו
 שאין שנודע הוא, הענין אמנם הזווג. סוד הם

 בשמאל, ימין בחברתה, אתכלילת דלא נקודה
 ר׳ל זווגים, מ״ב הם וא״כ בימין, ושמאל

 שנים שהם אחד, זווג הוא אחד שכל כפולים,
דלא נקודה לך שאין הדבר, טעם גם שנים.

 וא׳ם לעילא, ומתתא לתתא, מעילא אתכלילת
כפולים. מ״ב ב׳, הם הרי

 שאין לעיל, כמ״ש ח) הענין, סוד גם
 ב׳ עולה כנגדה שאין מלמעלה, יורדת ספה לך

 דדיוקנא כמה וז״ס, זווגים. מ״ב הם ואלו ספין,
 שיש אצלינו נודע הנה כי כר, אזדרע דברית

דס״ג מ״ב ושם באצילות, דע״ב מ״ב שם
 בעשייה אך ביצירה, דמ״ה מ״ב ושם בבריאה,

 ענין אל ג״כ שירמוז ג״כ, עתה ונמצא יש. לא
הכל נוקבא עם בעצמו שהזכר שכמו זו,

 זכרים כפולים, זווגים מ״ב סוד הם באצילות,
שכל הענין כן מהנקבה. ונקבות מהזכר,

 לבד, זכר א׳ פרצוף בחי׳ אח״כ נעשה האצילות
 ואז דנוקבא. עלמא שהם ויצירה, בריאה בערך
 פשוט, אותיות: מ״ב סוד הם דאצילות, המ׳׳ב
 ועולין דאצילות. הוי״ה דשם דמלא, ומלא ומלא,
 טפיי ב׳ סוד שהם אחרים, מ״ב ב׳ כנגדו

 דבריאד״ מ״כ זווגים, מ״ב והם כפולין, דנוקבא
דיצירה. ומ״ב

(א) טו דרוש

חוזר, ואור ישר אור הם הספירה, ם)
 למטה, מלמעלה ייס האציל האיס כי והוא,

 שובו בעת עוד וחזר מלכות, עד מכתר דהיינו
 אחרים, י״ס עוד והאציל עוד, האיר מקורו, אל

 ביסוד וחכמה במלכות, כתר למעלה, מלמטה
עח וז׳״ס׳ בכתר. מלכות עד כו׳,  בתחלתן, סופן נ

 תרין וסוד הוה״י. יהו״ה, וז״ס בסופן. ותחלתן
:כזה שבא׳ יודי׳׳ן

ש מ ש ה
 אינו הפרק, זה ונ״ב, כ״ר״ שער הצלם דרושי שכיה (עמשיל מהרי״ץ עליו, נכתב (א)

ט׳ו. שער הפרדס מספר אלא החיים עץ בספר משער ה׳ דרוש בתוך זה פרק כתב, ד) דמש

ת הו ת ומראה הג מו מקו
ג'. ענף עסיס עם בע׳׳ה נתבאר ח׳־י וכתקת ד*ה עד זה פרק ט) פיב. וזרן אויא הולדת שער ה)



א הכ חינלנו ער ל״ם ny« דז׳׳א הינלוי «״ו ס״ן « מו ם״דדר itonז

הוז« וכתר י׳, הוא לעול* האור ומקור,
 סוד הוא אדני, סוד ואחרון ראשת. י׳ קח סוד

 ואייו אנ״י בסוד יאהדונהיי, חהו ממש. הוה״י
מלכו* כתר בסוד שבאדני,  כתר, כ׳; וסוד* ו

ס יודי׳ץ, ב׳ בסוד  למס* מלמעלה י״* בי
תר, ומתיהדיס הנאעליס למעל* ומלמטה  נכ

 הדין p למעל* ממסה העשר וב«נמ
תו p כיצד, בכולם.  מתכסה והחר ההכמ* ער כ
* מכתר וכן לכתר.  01 לכתר. ומבינה לבינ

* כחכמה  לחסד, ומחכמה להכמה. ומבינה לניג
 זה דין pו הי״ם. סוף עד וכן לחכם* ומחסד

 היות כנודע עצם* וספירה ספירה בכל נוהג,
 הפרטי* כל סח* עד וכן מי״׳ א׳ כל כלולה

 אור עצם הוא ישר אור כי הפרש, ויש
מיון האצילו*  בעששי* המכה השמש אור ^

* דומה אינו החוזר, אור אד  חלש אור רק לז
 אליו. ומתהסד המכה השמש אור כמו יותר,

* בכל הדין וכן  עצמו, וספירד, ספירה ובכל יי
הנן התפשטותו, כפי * ו ז

מזלו* י״ב מ אית* דל״ב חיי ובתקח
 חוזר. ואור ישר אור יסוד, עד מהסד שית הם
 וזהו המלכו* עד מחסד הם לכת כוכבי וז׳

* י״ב שאל״כ ישר. אור בסוד  כוכבי וד מזלו
א׳. הכל לכת

* הם: זווגים וב׳ ד *0ו ת״ת ח מ ג ל «וו  ו
* ד  שבחכם* הוי״ה בסוד ישר, אור ירד ח

 בסוד המלכו* עד רורדין שבביג* ואהי״ה
 בכתי״* ושניהם בג״* ואהי״ה החח, הוי״ה
* מזווג חוזר ואור ד  אדנ״י, הוי״ה בסוד ח

 שמאל, קו דרד ואדנ״י ימין, קו דרד הד״ה
דדי. בתיקמ נרמז זה כתי״ם. בסוד ושניהן

* מ״ש תבין, האמור עם והנה תקוני  P ב
 האילן. שורש סוד והוא ובמלכו* בבינה ש׳

ק. שהוא האילן, בסוד דובן  מאור ששורשו ד
* ישר  ג׳ בו וש׳ במלכו* חתר ואור בבינ
שבמלכו* שבבינה בה׳ וכן קוץ,  א׳ בכל ו
רחמים. דין, חסד. קו שהם: קדן, ג׳ מה*

* או זכר א׳, הן: דברים ד והנה קב נ
 ד׳, תחתון. או עליון ג׳, רחמי* או דץ ב׳,

 רחמי* עליץ, הזכר׳ ולעולם מושפע. או משפיע
 ולכן מושט* תחתון, דין, :קב*4וה משפיזג

שהוא מעל* כלפי פניה הנוקב* הזווג, בעת

 והזכר, הזכר, p לקבל הוי״* בסוד ה/ אות
* בסוד בתשר, ד ח א י׳ על ה׳ ת״ם י קנ  נו

ר ודין׳ כ * וה^״ן *pםקו בהרבד. מז בו ק  נ
* ווי״ן יודי״ן זכרי

 וספירה ספירה בכל איד להבין הנה
 תבץ ובזה התר. ואור ישר אור שייד בעצם*

 קראו ובמ״א זכר׳ קראו א׳ במקום כי ״*0 שם
* קב ד נ «  במוחא אלפין מילוי והנה י׳. על ה׳ ב
 אד בכתר. ית־י״ן ומילד באוירא ס״ג ומילד
 חתר אור בסוד בכתר. זה שם כי הענק,

 הקתר שבכתר, הנשפע •t« תהו כתר, שבספי׳
ה חנ  הוא שבכתר, ישר אור אד אלינו. ק

 שגp אינו ולכן הא״* אל וקרוב משפיע,
ש* נקרא ואינו אלינו,  שאינו הא״ס, כמו ב
ש* עולה  וחמר* נ״ו, חיקק הנזכר וז״ס ב

 והנה עלא* מכתרא אשתכחו תרווייהו ואוכמ*
 והסוד סתרו. חשד ישת לחדרא, נוקבא אוכם*
 יודי״ן לדp שם הוא דיליר• אוכמא כי כמ״ש,

* והבן וסות* חתר ס״ג שם אד ע״ב׳  ז
 ואוכם, חקר חדב, נאצלו דרגין, הב׳ ומאלו

ונוקבא. זכר
* מלמעלה מזכיר, הבהיר ובס׳ מס  ל

מ וגם למעל* ומסטר, ר  יורד היורד כי ש* נ
 אור בחי׳ שריוא השפע, עיכוב בלי במרוצה,

* עולד, העולה. אד ישר. ח  דין הוא P בנ
הנקב*

 דרד יורד היורד כי אחר, חילוק יש עוד
 מקדים והעולה, הרחמי* להגביר תחל* ימין

 אד חלונו. דרך ומשנד, לד״גבירו, השמאל
 פירוש, ימין, דרד שיעלו א<»זר לפעמים
 להוד, מיסת• בדייסד או לנצח, מיסוד בד׳תתלה

צ* ו%,וד ת לנ  ן,pי דרד אד הי״ס• כל ו
 היורד, אבל לחכם* ומחסד לנצח, מיסוד הוא

ץ יורד פעם בכל ימין, שהוא תחל* החכמד, דו

* יסודות ב׳ p הנ״ל׳ מכל העולה כלל  ה
 לת״* וממלכות ישר. אור בסוד לנוקבא מד-א
חתר. אור בסוד

ק ונזה  דצא פרשת חזקי* ר׳ מאמר תנ
,^ ק מל* רזא ת״ח אבל ע״* ד  זמטו בכל ד

 עייל, ביר. ועייל. נפיק תתאר., מעלמא צדיק
הנקב* החלד, הלא p הסוד׳ כר. קpנ ומניה



א׳ דרוש וחיצוניות פנימיות שער מ׳ שער דז״א נוקכא היכל ו׳ היכלרסב

 בסוד חוזר, אור בסוד מ״נ הזווג בעת משפעת
 מעלמא צדיק ואמר, התחיל ולכן א׳, יסוד

 ואח״ב חוזר. אור בסוד שהוא נפיק, התאי
 עם שבנימין, הרי מ״ד, הישר, אור בסוד עייל,
 דדבורא עלמא עכ״ז דנוקבא, בעלמא היותו
 רחל, מלכות תחת דפרודא בעלמא ולא איהו,

 יוסף הם; השנים, ואלו ממנה. נולד כי גם
 לכן בנימין. חוזר אור יוסף. ישר אור ־בנימין.

 חוזר. אור ובנימין, ישר. אור יעקב, הוא יוסף
 הנקבה. נפש היא כי מתה, כי נפשה בצאת

 בנימין: לו קרא אביו לעילא, שנסתלק מצד אך
 חוזר, אור שהוא גם שמאל, בן ולא ימין, בן

 ישר. אור בסוד לירד חוזר כך שאחר והטעם,
 אתאביד, כד יוסף במקום בנימין שמש וז״ם,

ע״ב. קנ״ג דף ויצא פרשת כנזכר

ז שער

דרושים ט״ו ובו וחיצוניות פנימיות שער

א׳ דרוש

 שיש ואמיתית, נכונה א׳, הקדמה ענין י)
 א', בחי׳: ב׳ בהם יש כי הי״ס. בענין לנו
 נקרא זו ובחי׳ עצמן, העולמות בחי׳ הוא

 נשמות בחי׳ הוא הב׳, הספירות. חיצוניות
 וצריך הספירווב פנימיות נקרא זו ובחי׳ עצמן,

 זו. הקדמה בביאור יש פירושין ג׳ כי שתדע,
 דקסנות י״ס בחי׳ כל כי זה, הוא א׳ פי׳

 שהם ומוחין. יניקה, עיבור, והם: לג׳, נחלקות
 זה וכל וג״ר, אמצעים, וג׳ דאלקים, ג״ת

 יש הגדלות, בחי׳ כל ואח״כ חיצוניות. נקראו
 דהויות, ג״ת שהם ומוחין, ויניקה עיבור בהם

פנימיות. נקרא זה וכל וג״ר. אמצעית, וג׳
כולו, דאלקים דקטנות הי״ם כי הוא, ב׳ פי׳

והוא, ויניקה. עיבור, שהם; בחי׳, לב׳ נחלק

 וו״ק עיבור. הם דאלהים, תחתונות ג׳ כי
 הי׳׳ם כל ואח״כ יניקה. נקרא יחד, עליונים
 בחי׳ ג׳ וכל ב׳. עיבור נקרא דהויות, דגדלות

 אלו בחי׳ ג׳ כל ואחר חיצוניות, נקראים אלו
 חיצוניות, נקרא הם אב״א, בחי׳ שהוא הנ׳׳ל,

 ונקראים םב״פ, בחי׳ שהוא דוגמתן, בחי׳ ג׳ יש
 חצוניות, שהם בחי׳, ב׳ אלו כל ואמנם פנימיות.

 כולם פב״פ, הנקרא והפנימיות, אב״א. הנקרא
 בחי׳ ב׳ כנגדן ויש דש״ם. דתבונה מנה״י הם

 והם עלאין, מאו״א ופנים אחור והוא: אחרות,
ופנימיות. חיצוניות נקרא

כולו, דאלקים דקטנות י״ס כי הג׳, פי׳
 והוא, ויניקה. עיבור, שהם: בחי׳, לב׳ נחלק

 נקרא יחד, עליונות וו׳ עיבור, חם ג״ת כי
 נקרא דהויות, דגדלות י״ם כל ואח״ב יניקה.
 עיבור שהם הנ״ל, בחי׳ ג׳ וחרי (ג׳) ב׳ עיבור
 נקרא זה כל דגדלות, ועיבור דקטנות, ויניקה

 ויש״ס. דתבונה מנה״י הם כי יען חיצוניות,
 ואחד דקטנות, ב׳ עצמן, הנזכר בחי׳ ג׳ ואח״כ

 הם עלאין, או״א מנה״י הם כי יען דגדלות,
פנימיות. נקראים

 האמיתיים יותר הם אלו, פירושים ג׳ ואמנם
 היותר הפירוש האמנם (א) כלל. זולתן ואין

 הפירוש הוא ספק, בלי אצלי ונכון אמיתי
 יש האחרים, פירושים ב׳ כי מכולם, הראשון
 כי והוא, מקצתן. עתה ונאמר רבות, קושיות
 אמרינן הק״ש, בפירוש שהרי קשה, הב׳ לפירוש
 ק״ש, ע״י הבאים המוחין אלו כי בפירוש׳

 פנימיות נקראו והם דו״ק, מוחין רק שאינם
 כי אב״א, בחי׳ רק אינו זה כל והרי גמור,
 כנזכר עצמה, אבות בברכת נעשה פב״פ בחי׳
אחרים. ובמקומות שם,

 כי המקומות, מכל קשה הג׳ לפירוש גם
 דיש״ם בנה״י אלא אינן המוחין כל בחול

 בחג״ת בתבונה, הוא בי׳׳ט, ואפילו ותבונה,
פסח, ובליל בשבת. רק אינם באו״א אך שלה,

ה ה ג ה
)X( ,נכון. יותר הוא ראשה הפי׳ פירושים, ג׳ ומאלו אמתיים, כמותן שאין פי׳ צמח

ת הו ח הג א סר מהןומוות ו
רל״ח. אות עד רכ׳ג אות סן י׳־ב חלק עים בתלמוד נתבאר זה פרק י)



סג יי^* ייייייייי״ פניפיות שער ט׳ שער דז׳׳א נוענט היכל ו׳ חישל ר

ש, מובן ומשם במקומו. שם כנזכר  שכל בפית
 ותבמה מיש״ם הם דסנימיוו^ המוחין אלו

דא.9ב כנזכר עצמם.

 הוא ראשון שהפיתש זה. מכל העולה
 קצרה ע״ד היסב. בביאורו נרחיב לכן אמיתי.
 סרצו»ן^ הה׳ מכל פרצוף לד אין הנה בע״ה.
 לו יש מהב^ שכ״א אבי״ע. עולמות ד׳ שבכל

 ג׳ והם שלו. וספירה ספירה לכל כלים. ג׳
 שהיא הנשמה. עד כי נר״ן. בחי׳ לג׳ כלים.

 אד כלים. יש אותיוו^ בחי׳ שממנה מבינד״
 בכל ה.Tויה חיה כנגד שהוא ולמעלה. משם

* עוד אין וספירה. ספירה  שם כי כלי
 כי ונודע. אותיות. ולא ונקודות. הטעמים הם
נעשו. מהאותיות הכלים כל

 נר״ן בתוכם יש אלו. כלים בג׳ והנה
 בחי׳ (בנר״ן) בהם יש גם כנזכר. דחיצוניות.

 בהם יש גם כנודע. הצלם בסוד ואו״ם. או״ם
 נקרא זה וכל דאו״ז^ צלם שהם כפולים. אורות

 שלשה כן גם יש וכנגדן העולמוו^ חצוניות
 דפנימיות נר״ן ובתוכם דנשמוו^ פנימיות כלים.

 בבחי׳ וכפולים. ומקיף. או״ם בהם דש הנשמות.
פנימייה וכולם ממש. הנ״ל rע דאו״א. צלם

 שהכלי בק״ש. כ) בפדש עיה יש אמנם
 בענת שם וכן ז״א. פנימיות נקרא הוא הג׳

 נק׳ הוא דמוחין הג׳ העיבור פי נראד- ק״ש
 הב׳. העיבור כי פירשנו. אנחנו והנה פנימיוו^

הפנימיוו^ זולת בחיצוניות הוא

 ראשון העיבור נכנם תחלה כי הוא. והענין
 נכנסה יאח״כ בחג״ת. כלולין נה״י והם דקטגוו^
די התפשטות והוא דקסנוו^ היניקה  וחג״ו^ נז

 מפנו יחסרו לא אלו ובחינת לעצמה. אחד כל
 נכנסו אשר א׳. בעיבור בהיותו אמנם לעולם.

 דעו^ מ אין אז דז״א. בחב״ד דתבעה נה״י
 דתבונה. ליסוד חיצון כלי אין כי במ״א כנזכר
א. בחב״ד חג״ת נכנסו ביניקד- כד ואחר  ח״
 מוחין ג׳ לו יקז אז דר׳א. בחג״ת נה״י דרדו

הק״ש, בעת כד ואחר בז״א. תמיד וזהו דיניקד^

 בתבונד» דקטנות ב׳ עיבור יש ישראל. בשמע
 דד׳א. rבחב דקטנות גמורים מוחץ נכנסין ואז

 נשלם ואז בנה״י. ונה״י בחג״ו^ חג״ת ויורדץ
 ובכל דכלים. בחי׳ בג׳ לגמרי. בחיצונותיו ז״א

ת ועיבור דניקד״ עיבור. דקטנות: מוחין ח או  ו
 עולה ואח״כ דאו״א. דצלם ומקיפים פנימיים

 פנימדת לו באים ואז אחד. במלת מ״ן בסוד
 והן בג׳. כליל ג׳ בחי׳ א׳ דעיבור הן ז״א.
 דגדלוו^ דו״ק המוחץ והן דיניקה. ו״ק בחי׳

 אח״כ ע״ש. ק״ש בכוונת אצלינו המפורשים
 בא אז זתנותינו. ואלקי באלקינו אבות. בברכת
 דז״א מוחין ונשלמים דגדלוו^ ג׳ עיבור

 בחג״ת וחג״ת דיליד״ בחב״ד חב״ד דפנימיוו^
דיליה. בנה״י ונה״י דיליד״

 ליניקה הוא. ק״ש שעיקר כיץ והגה
 דמוחין הג׳ עיבור בו נכלל ע״כ דפנימית.
 דפגימיוו^ בג׳ פלילץ דג׳ א׳ ועיבור דקטנות,

 מוחץ שהוא דסנימיות. היניקה רק נזכרו ולא
ק של  אין אבל כנודע. אחד במלת הנרמזין ד
 וכולן כנ״ל. הם זמנים) (ג״א זווגים שג׳ ה״נ

ן דחיצוגיות. ג׳ עיבור בחי׳ או נקרא  כי ת
 בחינת נקרא או כנזכר. ?ףש בכותת הקודם הוא

 האמת אבל דפנימיות. (ראשץ) עיבור גדלות
 שהם: בק״ש. הם זמגים ג׳ (הוא) כי הוא.

 והס דאלקים. שמות והם דחיצונמת ג׳ עיבור
ת דאלקים ממש. מוחץ  גדלות והם דקטנו

 ודע דפנימיות דקטנות א׳. עיבור דש דקטנות
ת יניקה מד דפני

 של בג׳ כלול ג׳ של שעיבור ואפשר
 מז״» יחסר לא לעולם פנימיות. ושל חיצונמת

 עיבור א׳. זווגינו ב׳ רק בשמע יש לא וע״כ
 דמוחץ יניקה והב׳. דחיצתיות דמוחץ ב׳

 דגדלות ג״ר נכנסין אז ובעמתה דפנימיות
תת נכנסין ואדדכ דפנימדת.  כנודע המקיפין. או

 דחיצוניות המקיפין גם ואמנם ר״ת בתפלת
 שמע במלת נכנסין הם גם אלהים. בחי׳ שהם

 אלא 41היט וע״ש במקומו. כנזכר ישראל.
ת כל לפרש חש לא זלה״ה שמורי הו אכן ז  ז

כנלע״ד. ספק. שום בלי הענץ אמיתות

 מי,ימות ומראח חגחות
ד. זדוש הק״ש דרושי הנותות בשער כ)
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ב דרוש

 כלים בחי' ג׳ כל כי נמצא, והנה ל)
 כנזכר דניצוצין, אלקים שמות הם דחיצוניות,

 אך ואורות. הויות הם שבהם, נר״ן אך במ״א.
 נעשים הראשונים הכלים אז הפנימיות, בהכנס
 בערך נשמות נקרא הפנימית, והכלי כלים.

 שבתוך הנר״ן בערך ולא (א) דחיצוניות, הכלים
 הקרומים. הם הראשונים, כלים ואז החיצוניות.

 ג׳ והנה ממש. מוחין הם הפנימים, והכלים
 ספירה בכל אצלינו הנזכר כלים, בחינות
 דפנימיות, כלים הם כולם הויות, שהם וספירה,

מאד. זה כלל גם וזכור חיצוניות. ילא
 כנגד הם דחיצוניות, כלים ג׳ כי דע, גם

 נר״ן, כליםןבתוכם ג׳ כנגדן ולכן שבז״א, בי״ע
 מ) בי״ע, שהם ובינה, ות״ת, מלכות, שהם:
 וג׳ בי״ע. עולמות ג' רוחניות כנגד שהם,
 דז״א. אצילות כנגד הם פנימיות, של כלים
 ומלכות ת״ת, בינה, בחי׳: ג׳ בו יש הוא שגם
 והם, עצמו, האצילות דבחי׳ נר״ן ובתוכו שבו.

 כנזכר כר, ופתח בקמץ המנוקדות, הויות י׳
בתיקונים.

 יש עצמו, דאצילות בז״א גם כי ונמצא,
 בו ויש התחתונים. בי״ע כנגד בי״ע, בו

 עצמו. דאצילות בי״ע כנגד בי״ע, פנימיות
 אלא אצילות, הם אלו כלים שר היות עם

 חיצוניות בי״ע בסוד חיצוניות, ג׳ שהם
 דפנימיות בי״ע בסוד פנימיות, וחג׳ דאצילות,
בפי דאצילות.
ע״ש, השמות בשער מ״ש תראה, וע״כ

 ושל תחתונה, גמורה בריאה של כלים ג׳ כי
 כולם, אלקים שמות הם עשיה, ושל יצירה
 דאצילות דז״א דחיצוניות בבי׳׳ע שיש ע״ד והוא

 פנימיים כלים הג׳ מתלבשין ובתוכן כנזכר.
ממש נשמה ונעשים הויות, של דאצילות דז״א

 באצילות פד. שהוא מד. ע״ד כנודע. להם,
האלו פנימיים כלים ג׳ בהיות אכן עצמו.

 נ) האמיתיים נד״ן בתוכן יש באצילות,
כנזכר.
 לפעמים תראה אם בעיניך, יקשה אל גם

 וע״י א״א, או או״א, בחיצוניות זווג שיש
כל בי דע, כי דז״א, (דפנים) מוחין נכנסים

 כשיורדין חיצוניים, כלים למעלה שהוא מה
פנימיים כלים שם נעשים ממקומם, יימטה

 פנימים כלים כשעולין להיפך, וכן גמורים.
 הכלים לבחינת שם נתהווה אז למעלה, דלמטה

 מקומות ובכמה במ״א, כנזכר דחיצוניות,
שבת. ועליית התפלות, דעליית
 דחיצוניות סטרין שית בענין זה, תמצא גם
 בז״א, שבהכנסן דבינה, גופא ונקרא הבינה,
 ולא לז״א. ופנימיות נשמות עצמן הם נעשין

נעשה דבינה, נה״י שחיצוניות אלא עוד,
 לנוקבא, מז״א וכעד״ז, דז״א. לחב״ד פנימיות

 כלים הם דז״א, דנה״י כלים חיצוניות כי
 היטב, זה יד.בן דנוקבא. שבחב״ד פנימיות
 בענין רבות וקושיות רבים, מאמרים לך ויתורצו

זה.
 מצות בחי׳ כל כי דע, הענין ס) וכללות

 ותפלין, ציצית, :כמו וברכותיהם, מעשיות
 כולן בזה, וכיוצא ולולב, וסוכה, מצה, ואכילת

 בחי׳ בד.ם שיש אע״פ העולמות בחיצוניות הם
 בדיבוד שהוא מצוה וכל בחיצוניות. הם מוחין,

 תמצא וזה בפנימיות. הוא הכל תפלה, כמו לבד,
 התפילין כוונת ובפירוש במקומו. שאמר ברוך

נט׳׳י. ובכוונת
 בכל וכן אבי״ע, עולמות ארבע כי ונמצא

 א׳ בכל יש מד.ד׳, עולם שבכל פרצופים ה׳
 הוא המעשה, וכל ופנימיות. חיצוניות מהם

 כנגד או״פ, בחיצוניות. הוא הכל וברכותיה,
סעודות ג׳ כמו ו'.ברכד.. כנגד ואדג;, המעשה.

ה ה ג ה
הראשונים. כלים בערך ר״ל צמח, (א)

מרןומות ומראה הגהות
ה׳. ד׳ ג' פרק ד.שםות שער עיין נ) פרק אנ׳׳ד ושער א׳. דרוש לעיל עיין ל)

פיה. נוגה קליפת שער עיין ם) (כת׳׳י). בי״ע שהם ל*ג נ״א ם) זג׳. ב׳
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 שעל שבת וקידוש דפסת, מעה ואכילת דשבו^
כל אכן ותפילין. ולולב, וסוכר- תיציו^ היין,

 Jדגדלוו מוחמ בעיבור אחחו^ וב׳ ביניקד-
אפשר צ) ופנימיות היצוניות ענץ האמנת

נודע כי שנאמר, הוא א׳ פירושית, ב׳ שיש ועסק התפלד- כגון לבדו, בפה התלד דבר
בסניפיהם תלוי הכל התודה,

 בץ הנשמות הוא במהשבד- הכונד• ואמנם
 שהוא המצווה עשיית כוונת כמו dתיצוניויז1

 כוונת כגון לפנימיות נשמה הוא וכן בהיצוניו^
 הכל והפנימית, החיצוניות כי כר. התפלוו^

הכלים. בבחינת הוא
 ופנימית חיצונעת יש 4בנשמוו בזה וכיוצא

 ונשמד, חיצוניוו^ לכלי Jחיצ»יוו נשמד, שהוא
 או״נג בבתי׳ וב״ז Jםנימיוו לכלי סנימיוו^

ע) בט״א. כנזכר אדם, בבחי׳ יש וכנגדן

 אב״א, שד,וא בחיצוניוה^ שיש <כחי׳ כל וכן
 ומקיף, ופנימי ופב״א, ופב״ם, בסניט, ואהוד
ם ומוחין  ועצמות וכלים דאמא, וצלם דאבא, מל
 ישנם מלם המרטיט, בכל בזד, וכיוצא

 כי לבד. במנימיות וכן לבדו, בחיצוניות
 חלק בחי׳ הוא ועולט, עולם כל של החצוניות

 א׳ כל כי כנודע עולם, בכל שיש העשיה
 אבי״זג חלקי מכל כלול אבי״ע. עולמות פד׳
 וספירד- ספירה כל לד איו אלא לבד׳ זו ולא

 בחי׳ ובפרטות אבי״זג חלקי ד׳ בה שאין
 עשיה בחי׳ הוא הד,יא, הספירה היצוניות

בה. אשר

ג דרוש

 כי אפשר וחיצוניוו^ פנימיות ענץ פ)
ץ. ואורות, כלים, בחי׳: הג׳  בכל שיש וניצמ
 יש כי כיצד, ביחד. נעשים הכל מר,̂כ כלי

 חיצוניות להמיא דחיצתיוו^ זווג למעלד,
 כפנימיות, ממנו עליון זווג יש וכן א׳. ועיבור
בווי׳ ב׳ וכעד״ז, א׳. עיבור פנימיות לד,מיא

וגדלות. ויניקה בעיבור מוחין, שיש

מר נדבר ואמנם  אז פי ראשון, בעי
 שהם ,pעצ דגלגלתא חללי ג׳ נעשד, מהכלים
ת הראש. עצמות מו מ הנ מ  קרומין, נעשד, ו
מאד. זה וד,בן Jדקטנוו אלד,ים הנקרא

מ, המוחין נעשו ומד,אורות  שבתוך עצ
שי וד,ם הקתמוו^  המות הן ואלו מאד, זד ב

אלהיט. ולא ממש,

 חויצוניות נד,״י תוך מתלבשין מוחמ וד,נה
 אור דבחי׳ שלו, הנפש מתלבש ובתוכם אמא,
 4דחיצוניוו ראשונים דבלים י״ם של ממש,

 שד,ם בחי׳ ג׳ כל נגדלים ביניקד- ואח״כ
 שהם עצמד- גלגלתא חללי ג׳ של עצמוו^
 אלהים שד,ם הקרומים, נגדלים וגם הכלים.
מ, המוחה נגדלים וגם (א) דיניקד- צ  שהם ע

 בתוכם ושם ואורות, הויות שר,ם הזך, מבשר
 ובתוכם דאמא, אמצעית נזד׳י מתלבשים

 י״ם אל גמור, אור בבחי׳ הרוה, מתלבש
ד׳זב של אמצעית כלים

 הם והמה, הנפש בהי׳ עתד, עד והנד,
 דגדלות, ג׳ בעיבוד אמנם עצמ. ז״א בחי׳

 שהם: עצמן, בחי׳ הג׳ כל ג״כ נגדלים אז
 וגם הכליז^ שד,ם דגולגלתא, הללי בג׳ העצם

 נגדלים וגם אלקים. דבחי׳ הקרומות נגדלים
 המות שהם זך, בשר של עצמן המוחה

 פנימיות נד,״י תיד מתלבשים וד,ם מהאותות
 אור של ד׳א נשמת מתלבש ובתוכם דאמא,
 פי דען דז״א. פנימית כלים י״ס אל נשמד-

 דגדלות המוזיה אלו ע״כ אמא, היא הנשמד,
^, אדא מאורות נמשכים הם נשמת הנקרא עע

הגהה
מו (א) דעיבוד. מאותן חוץ ו״ל 4צ

ת הו m &9 הג n mומות;
פ״י. YM שער עיין פ) עמלים דדד הי״ם השתלשלות בשער עיין ע)

(כתיי). אפשר ל״ג נ״א צ) מבאר. דיה «דה דף
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 הן ורוח, בנפש אבל (א) נשמה. הנקראים
עצמו. רדא

עצמן, המוחין דהויות בחי׳ ג׳ כי ונמצא,
 אשר ומוחין, ויניקה דעיבור זך בשר של

 ג׳ אלו דז״א, דנר״ן אורות מתלבשין בתוכם
 הויורב שהם דז״א, פנימיות הם המוחין, בחי׳

 וקרומות, גולגלתא, שהם: בחי׳, ב׳ שאר אך
חיצוניות. אלהיט הם

דז״א, הכלים אלו בחי׳ ג׳ כי אפשר, או
 דאמא, נה״י לבושי מיני וגי חיצוניתו. הם
 ממש, דז״א גוף נעשה בי דז״א, פנימית הם

 יש הפנימיות אלו ובתוך פנימיות, שהוא אלא
 התבונה, איך שכתבנו, במ״א ק) ועיין נר״ן.

 ולמטה, מחצי אלקים, הם אחוריים כל
 עצמן אלהים כי אפשר, וא״כ בז״א. המתלבש
דאמא. נה״י הם דז׳׳א, דקרומות
במ״א, נתבאר וחיצוניות, פנימיות ענין

 מלבד ואו״מ, או״פ כוללת מהם בחי׳ כל כי
 הז׳ איך ותראה, היטב עיין ובמ״א הכלים.
 שהם כר וחולם ושבא בסגול מנוקדות, הויות
 הם גם והנה שם. כנזכר דז״א, ז״ת של נר״ן
 ז׳ שהם שלהם, הכלים תוך דיצירה, בז״ת
 מ״ב ר) ב״ן שם הוא בבח, דאנא שמות

 להם, להאיר דעשיה, ז״ת עד אותו וממשיכין
 בתוספת ממקומם, למעלה לעלות שיוכלו
 העולמות. חיצוניות בחי׳ של שבת, קבלת

 להפנימי יאיר עליון, שהחיצוניות והלואי
 ומכ״ש, שוין, שיהיו שנאמר ומכ״ש תחתון,

 שהפנימיות נאמר אם ק״ו, של בנו בן ק״ו
 בהכרח א״כ תחתון. לחיצוניות יאיר עליון,

 כר, ושב״א בסגו״ל הויות אלו כל כי הוא,
 בלי העולמות, בחיצוניות נר׳׳ן כן גם הם

ספק.
 ג״ם בז״א, נכנסין כי שם, נתבאר גם
המקיפים. בחי׳ שהם דמוחין, דצלם דל׳ תתאין

 אבי״ע, דכל העולמות חיצוניות בחי׳ כי נמצא
 ונשמות וכלים דצלם, ומקיפים עי״מ׳ בהם יש

 כר, וקמץ חולם שבא סגר׳ל דהויות דנר״ן
 בפנימיות הוא וכעד״ז, הנודעות. הויות ט׳

העולמות.
 ישנם בחיצוניות, שיש הדרושים כל נמצא

 אחור בחי׳ וגם בפנימיות. בשור, שוד, כן גם
 בין הם, הכל וד,וי״ד״ אלהים, ובחי׳ ופנים,

 כולם, הדברים בכל בפנימיות, בין בחיצוניות,
 היכן להבין כדי לבדו, זה רק הפרש ואין
 בחיצוניות. אם בפנימיות, אם מדברים׳ אנו

 וכל בחיצוניות. הוא מעשה, בחי׳ שכל והוא,
 הפרש ואין בפנימיות. הוא ותפלה, דבור בחי׳
כלל. יותר עצמך תטריח אל ולכן עוד, אחר

בספרינו, כתוב שתראה אע״פ כי ודע,
 כי בהם, תטעה אל ופנימיות, חיצוניות בחי׳

 רק מדברים אינם מקומות של רובן לפעמים
 הכל כי לבד, בפנימיות או לבד, בחיצוניות

 פנימיות קורא שלפעמים אלא כנ״ל, שוה
 קורא ולפעמים מכולם. הפנימיות ג׳ כלי אל

 שהם הכלים, שבתוך נר״ן אל זה, פנימיות
 החיצוניות זה כל אמנם כנודע. או״פ בחי׳

 או בלבד, העולמות בחיצוניות מדבר ופנימית,
 שנתבאר המקומות זולת בלבד, בפנימיות
 נשמות ופנימיות העולמות, חיצוניות בפירוש,

זה. כלל וזכור העולמות,
 חיצוניות כי דרושים, מכמה ש) תבין והנה
 וכשעוייה התחתון. מפנימיות מאד גדול העליון,
 התחתון, של הפנימיות הנה בעליון, התחתון

 וחצוניות העליון. חיצון אל חיצוניות, נעשה
 החיצוניות, אל פנימי, בחי׳ נשאר העליון,

התחתון. פנימי בחי׳ שהוא
דע, ת) לבאר, נוכל הדרוש זה עם וא״כ

 ובשבת, החול בתפלת העולמות עליות כי
הנ״ל, ע״ד הפנימיות עם חיצוניות מתערבין

ש מ ש ה
חיה. נקרא עילאין אר׳א אמנם כנודע, נשמה, נקרא שניהם כי ישסר׳ת, שר״ל נ״ל נ״ב, (א)

 ס׳׳ו. הזווגים שער עיין ק)
(כת״י). ביו ליג נ׳׳א ר)

ת הו ת ומראה הג מו מקו
ה׳. פרק לקמן ש)
מיו. פרק לקמן ת)
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 ובתפלת שב^ כקבלת כמר בספדינו, מקומית
 בפ״ע, חיאתיות שכל אלא וכיתא, ר״ה

במ״ע. והפנימיות
 הם המעשה׳ בחי׳ כל כי במ״א. אמר גם
 במקומן הפל והפנימיות׳ החיצוניות לתיקון
 אל מעולם להעלותן הוא הדבור׳ אד עצמם•
 אל פנימיות׳ יחזיר עליון׳ וחיצוניות עולם׳

 בסוד להלבישו, שעזלד׳ תחתון פנימיות
 בחול. התפלה בסוד זד׳ וכל אליו׳ חיצוניות

 אינו כי שאמרו׳ אע׳פ שבת׳ בקבלת אמנם
 במ״א הנה בלבד, העולמות בחיצוניות רק

 של הבחי׳, בב׳ כולל הוא וכי בד׳יפד, כתוב
 העולמות עליית ע״ד וחיצוניות׳ פנימיות
 הוא שבת שבתפלת אלא כנ״ל. החול בתפלת

 עצמן׳ בעולמות אור להמשיד עליון׳ יותר
 הם כי היטב׳ אלו הדברים פי׳ לקמן עיין

 בתפלת יתירה קדושה ענין מה עיון, צריכין
שכת.

 הוא אמת כי הנ״ל׳ בהימד לתרץ ו»ושר
 שכל כית אמנם החול׳ תפלת כדיד שהוא

 שיחזור החיצוניות׳ אל רק אינו התיקון
 להיות הרויח לא הפנימיות אד פנימיות׳
 להיות שחזר אלא ממנו, גדול אחר פנימיות

 עם ממנו, גדול אחר הפנימיות אל חיצוניות׳
 עם מבראשונה׳ יותר מעלה לו שהיה היות

 כן, גם פנימיות (לחזור) הרויח לא זה כל
 ממש, פנימיות להיות שחזר החיצוניות כמו

 ולא בלבד, לחיצוניות יכתה התיקון כל וע״כ
לפנימיות.

 והוא ממ׳׳א׳ הנראה בפי אחר, תירוץ דש
 היא כי לבדה׳ למלכות רק קאי לא זה כל כי

 שבת, קבלת בסוד חג״ב תפוחץ, שדה הנקרא
 ממש מוחין מקבלת היא אז בשדה׳ שהוא
 בעמידה ואח״ב Jחיצתיוו בבחינת ח״א, מנה״י

 מנה״י מוחין מקבלת המלכות אז דויכולו׳
פנימיווב דבחי׳ דז״א׳

 התפלות עליות סדר כי שיובן׳ ואפשר
 תחלה׳ עלתה המלכות פנימיות כי הוא׳ בחול

די לחיצוניות והלבישה  הוא כן כי דז״א, נז
 עולה שבו^ בקבלת אבל בחול. הסדר

נה״י לחיצוניות ומלביש דסלמת. החיצוניות

 המלכות פנימית תיבולו׳ ובעמידה דדיזב
 דז״א, גה״י עצמו הפנימיות אל הלבישה

 אם ונמצא אליוג מוחין דז״א נה״י ונעשה
 מחיצוניות מוחין׳ קבלה חיצונותיה׳ כי כן,

 יתירז^ ריוח יש ועד״ז ומלבישם. דו״א׳ נה״י
 פנימיות העולמוו^ התכללות דרו תחלה כי

 נבללו בשבח. ועתה עליון. בחיצמיות תחתון
 עלימ. לחיצוניות תחתון, חיצונית בשוה, שוד.

עליון. לפנימיות תחתון, ופנימיות
ש׳ וזהו  עניו מדי שצ״ע. לעיל מ״ש פיח

 שד.יה ממה שבת׳ בליל שנעשית יתדד, קדושד,
 דפנימים מוחץ כשקבלה וד׳ענין׳ שבדג בקבלת

 אז הג״ל, הפנימיות של וד.פנים דז״א׳ נה״י
 דפגימיות בנוד׳י פב״פ׳ יעקב עם עומדת
 שחרית תפלת דוגמת שבת׳ בליל ומזדווג

כנודע. דחול
 מכל היפד כתב במ״א בי גדול׳ וצ״ע׳

אפילו החםלד» עליית שכל שאומר הנ״ל,
 בפנימית רק והתכללותם עלייד. אין בשבתות׳
ת ולא העולמות  המשיח ימות עד בחיצוני

דוקא.
החול, תפלת סוד כל הנה כי ואפשר׳

 להלביש התחתון׳ הפנימיות עליית רק אינו
 נשאר החיצתיות אד העלית• החיצוניות

 מנק היד. שבתחלה אלא ממש. במקומו לעולם
 הא׳׳ הפנימי שהוא אמצעית ע״י העצמות מן

 להיות חזר הראשת, החיצוניות כל ועתד.
ק פנימיות  ואמנם עצמו, זד׳י העצמות מן דונ

 בקבלת וכן ממקומו. למעלד. בלל עולה אינו
 אד לבד׳ הפנימיות אל רק עלייד. אין שבת

 מתיה וזדנו במקומו, נשאר כולד. החיצוניות
 העצמות את שמלביש רק כלל, עלייד. בתי׳

 העולץ׳ הם לבדם הבלים כי בנדא, כנזכר
במקומו. נשאר העצמות אן*

 האמת כי כלל, היפד שאץ תבץ, ובזה
 חיצונית אל הוא שבת בקבלת הריוח שכל הוא

 תפלת בדיד שהוא שת הנזכר והוא העולמות
 החיצונתת את מתקנים אנו אז כי חול,

 דסול יפגר. בסוד מעליו, הקליפות את ומסירץ
w, פניו רחיצת הוא ודוגמתו כיוצא VT 

ת ע״י ואח״ב בע״ש, בחמין ורגלץ  קרבנו
אור לקבל לשמכלו עצמן, חיצונמת מתקנים
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 עצמו הוא אלא האמצעי, ע״י שלא העצמות.
 שכת, קבלת דוגמתו העניו וכן פנימיות. יהיה
 הוא הריוח כל ולעולם המזמורים. ע״י

 פנימי, ויהיה ויזדכך, שיתוקן, לחיצוניות,
 הריוח אמנם העצמות. אור עצמו, הוא ויקבל

 יתירה ריוח הוא ממש, דשבת ערבית דתפלת
שם. כנזכר

 מקבל שבת, בקבלת תחלה כי והענין,
 שבמקומם לבדו ההוא העצמות אור החיצוניות

 בליל אמנם אמצעי. ע״י שאינו אלא בחול,
 אל עליונים מעולמות גדול אור יורד שבת,

 יותר מאד העצמות אור ומתגדל תחתונים,
מבראשונה.

 שעוליו בשבת, בבוקר כי צ״ע, עדיין אבל
 ואז כנודע, דא״א דיקנא עד העולמות יותר

 יעלו העולמות החיצוניות גם כי בהכרח
 הראשון ארם במעלת וגם וע״ש. ממקומם.

 הוא כן כי העולמות, היו איך שחטא, קודם
ע״ש. במקומו, כנזכר בשבת, עתה

ד דרוש

 תחלה הנ״ל, כלים הג׳ לענין ונחזור א)
 בחי'; ג׳ והם הממשיים, כלים והם הגוף, הוא

 והחצון כלים. ג׳ והם ועצמות. גידין, בשר,
לבד. נה״י בחי׳ והוא הבשר, הוא שבהם

כלילן תלת ענין וזה חג״ת, נעלמים דבתוכם
הו״ק, שכל לפי וזה עיבור) (ונקרא בתלת,
 ג״ר אך ב) נפרדת״ ואינה ו׳, בחי׳ נקרא

 אות מכלל ואינם י״ה, אותיות שהם חב״ד,
 שלא והטעם שם, להיות מוכרחים אינם ו׳,

 בעת שיסתלקו כדי שביארנו, ג) למה באו,
שם שלהם רושם עכ״ז, אך והגלות, החורבן
 מוחין נקרא הרושם וזה נה״י, שבתור בחג״ת

דעיבור.
 ויוצאין מתפשטין דניקה, הTבל ואח״כ

 ונעשה הנה״י, מן למעלה החג״ת, גם רניכרין
עדיין ג״ר של והרושם ראש, בלי שלימה ר

 נקרא הרושם וזה חג״ת, תוך נעלמים הם
 ויניקה, דעיבור המוחין ואלו דיניקה. מוחין

 המוחין אלו ואמנם כולם. אלקים שמות הם
 דא״כ חג״ת, תוך ממש אינם ג״ר, רושם שהם
 מלובשים באים אמנם יחד, מחוברים הם כבר
 חיצונית תוך הם ובעיבור, אמא, נה״י תוך

 תוך ודיניקה, דאמא. דנה״י החצון, הכלי
 המלבוש אותו ונמצא דאמא. נה״י אמצעית

 דז״א, ג״ר רושם בין המפסיק הוא אמא, דנה״י
 לגמרי, מחוברים אינם ועי״ז דז״א. חג״ת אל

 לירד או למעלה, ולהסתלק להתפרד ויכולין
בע״ה. כמ״ש למטה,

 והם דז״א, ג״ר באין אז בגדלות, אח״כ
 מתלבשים אלו וגם אלקים. בחי׳ לא הויות, בחי׳
 זה וגם אמא, בנה״י הפנימים, הכלים תוך
ד) כשירצו. שיסתלקו כדי

 מתלבשים הם לעולם הו״ק כי ונמצא,
וזה ו׳, באות א׳ בחי׳ כולם כי באלו, אלו

 הג״ר אך זה. על יתרון לזה ואין כחבירו, גדול
מהדק, מעולות י״ה, אחרות אותיות שהם

 מתלבשים הם הז״ת רק כולם, מתלבשים ואינם
 על למעלה מגולים הם שלהם וג״ר הו״ק, הוך

 כלולה מהג״ר א׳ כל כי ידעת, כבר כי הדק,
 והג״ר בפ״ע. ה׳ ואות בפ״ע׳ י׳ אות מי׳,

 שבכל והז״ת מגולים. נשארין מג״ר, א׳ שבכל
 עתה והרי הו״ק, תוך המתלבשת היא א׳,

 גמורה, ובהוי״ה י״ס, בכל ונשלם גדול, הז״א
 בחי', לה׳ הנחלק שלו, הפרצוף כל כוללת
ומלכות. דק כח״ב שהם:

הם בעיבור והם, בחי׳, כמה הם כי ונמצא,
חיצוניות ותוכה בתלת, תלת מלובשים דק

 דעיבור. מוחין ובתוכם אמא, דנה״י החיצון
 חיצוניות ובתוכן ו״ק, נתפשטו ביניקה, ואח״ב
 דיניקה. מוחין ובתוכם אמא, דנה״י אמצעי
עם אמא, דנה״י החיצון חיצוניות האמנם
 המדרגות בסדר למטה יורדין דעיבור, המוחין

ואח׳׳כ בבריאה. שיורדין עד מעט, מעט
עם דיניקה, מוחין כי עד״ז, הוא בגדלות,

מל,ומות ומראה הגהות
למטה נ״א ג) (כת״י). גדולה ה־א דהוי״ד, ו׳ ו׳. פ״ה הטלכים שער עיין א)
ס׳ח. אנ׳׳ד שער עיין ד) קאריץ). (דפוס כשהיא אבל דבינה ה׳ שבתיד י׳ אלא נ״א ב)
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ת זמנמיותמ• מי ס  בסדרי יורדין דאפא״ נה״י א
 דגדלות והמוחין בבריאה, למטה עד המדרגות

 ^א, תוך נכגסים אמא. רנודי סנימיות עם
הדוו^ הם לבד ואלו

 תחלה כי ביחד. נכנסין אינם כי ודע,
 הג״ר ואח״כ דגדלוו^ י״ס על הדק נכנסת
 דאלקים מוחץ ירידת הוא ועד״ז שלהם.

 שיעור כד הנכנסים, שיעור כסי כי ביניקה.
 יש ועד״ז זד- והבן למסד״ והיורדין היוצאין

 באדם הנק׳ סוד והוא וזך, דק יותר ב׳ גוף
 העצמוו^ של וגוף לבוש שד,וא דרבנן. הלוקא

 עד״ז בחי׳, ג׳ בו יש וג״כ האורות. שהם
 זד• וגוף ומוחין. דניקד- עיבור, והם: ממש,

ב ודיוא מאד, יד הוא ת  הנסש, מדרגת אל ק
 הגוף זה ובתוך Jהמצוו ע״י נעשה וזה

 בעיבור, נסש האורות. שהם נר״ן, מתלבשים
Jבגדלוו נשמה ביניקר., רוח

הב׳, הגוף זר. שהוא הפנימית כי נלע״ד,
 החיצוניות גדלות שהויות אלא ג״כ, הויות כולו

 הפנימיות, וד!וית ואחודיים. רבוע בסוד הם
 בניקוד, שאלו אפשר, גם רבוע. בלי היושר הם

 הפרעז כי נאות, ור.א׳ וצ״ע. ניקוד, בלא ואלו
ק, rבחב הוא הניקוד של  בלי מלכות כי ד

 הוא וד!רבוע, היושר אד במ״א• כנזכר נקוד.
 מדרגות בסדר כנזכר וחיצונית, בפנימית

 נקרא הא׳ הם, גופים הב׳ אלו ורונה Jהשמוו
 נשמות ממנו כי הספיתת, ה) חיצוניות

 הצדיקים, נשמות שממנו הוא הב׳ המלאכים.
הססיתת. פנימית ונקרא

 הנ״ל וכפי נכנסין. אימתי נסתפקתי אמנם
 כל גמר אחר כי נראר. דר״ד» ימים ב׳ בענין

 כי ואפשר ו) הפנימיות. נעשד. החיצונית,
מ״ע. ביחד, ב׳ ויום א׳ יום נעשד.

 שם כי הבינד״ מצד הנפש היות וענין
ת נעשה ס״ג כי ב״ן, הוא שם וגם האותיוו^  ב

חג  כל pל נקודוי^ בה אין ז) ובינר• כנו
ח) מבינד. כי נקודה, בלי הוא וניותrד.ח

שט.  שהוא מ*ח, משם חנמשד הפנימיות yn נמ
ת מחכמד- ח בנקודוו^ חויות אותיות הוא ל מ  ו
דלעיל, הצ״ע נתיישב

 ב״ן. שם 4החיצוניוו בי נראז^ וד,נה
ד פי ידעת, וכבר מ״ד- שם והזמימיוו^  א׳, מני
ל החיצוניות ח  ב״ן שם לכן מדופנימיוו^ ג

 כללות כי נמצא מ״ד- משם גדול יהיה לעתיד,
 עם נפש, נקרא ב*ן, שהוא החיצוניוו^ כל

 הפנימיות וכל נר״ן. פרסי כל ג״כ לו שיקו
 כל כן גם לו שיעו עם מ*ר., שם נקרא

הפרסים.
 ועצמות וכלים, אחוריים, יש כי נמצא.

 ולד,תת -rדמ דפנימית ועצמות וכלים דבת.
ח, הוא כי ת כנ״ל, מנקודות הויות וכולם ח  ל

 ב*ן. שם היא כי נפש, אותיות בתקתים, אמרו
ח, תקודות מ״ד- שם שד.וא ח
 ולהיות אב׳׳א, נקרא החיצוניות כי דע, גם

 אז מדובקים לכן נקבד- שד!יא ב״ן שם כולו
דן יחד  הם פרושים הב׳ כי ונמצא אב״א. ז

ת וגם יחד. דבוקים אד׳א הם כי אמו^ מניו ח  ה
 חיצוניות שלהמת לזד- גורם זד• אב׳׳א. נקרא
 יתאחזו שלא דבוקי* אב״א, לד.יוחם גורם ודין,
ח הקליפות כד,ם  כלי בהם וכשנכנסו 4כנו

 תמצא פב״פ. חוזחם אז דמ״ד״ פנימיות
 לבד, אחוריים רק להם שאין בר,יות שלפעמים,

אב״א. זווג יזז החיצוניוו^ שר.וא
 אב״זב רבוקים הם הלא אפשר, איד וא״ת.

 עולץ אז כי Afn הענין אך הקליסווג מפחד
 אדא לחם ונעשים אותן ומלבישין אדא, עד

שלמי* ואז שלחם, פנימית בבחי׳ ס נ ח ח ח  ו
ד אד ומזדווגים. פב״נ^ עי  הפנימיות שאין ג
מאך. זח pm א^א. זווג נקראים שלהם,

ה דתש

ם, ספירותm הפרצופים כל p ודע, חל
פנימיות• שהם: מ*ל, גופים ב׳ לחם יעו כ*א

מהיפות וטראח חגחות
 •ום ול״ג ביוזד געשוו כי ואפשר גיא ו) ושעד ג׳. סרק למוהרזוח אצילות סדר עיין ה)
(כת״י). ב׳ ויום א׳ פ״ת הנקודות דרושי ושער ר. ופרק פ״ג סנת״א
(די^), מנץ ג״א מ) (דפדי). ובץ נ״א ז) פ״ו. אנע ושער



ו׳ ה׳ דרדט וחיצוניות פנימיות שער מ׳ שער דז״א נוקבא היפל ו׳ היהלרע

 שבכולם, העליון לפעמים, אך וחיצוניות.
 ממנו, לתחתון פנימיות נעשה שבו, החיצוניות

 להיות לו א״א ואז ומלבישו. למעלה עלה אשר
 ממקומו, למעלה עולה הוא וגם לבד׳ פנימיות
 ואז שלו, החיצוניות שעליו, לעליון ומלביש

 ומפנימיות בו, פנימיות נעשה עליון, החיצוניות
 עתה היות בערך כי חיצוניות, נעשה שלו

 חיצוניווד כעין נראה הפנימיות גבוה, במקום
 שבכל התחתון בהתחיל כי ונמצא

 עליו, אשר שכולם מוכרח לעלות, פרצופים
 ג״כ עולה התחתון ולפעמים ממדרגתן. ישתנו

 ואז העליון, של פנימיות גם לוקח כי בחי', ב׳
 ופנימיותו, חיצונותו שלוקח כמוהו, ממש הוא

 מקומו, ולוקח עולה שתחתיו׳ והתחתון
 זה, דרך על וכן ופנימיותו, וחיצוניותו

 אחר מדרגות עולין ועד״ז המדרגות. כל
 עשייה, שעולם שאפשר שנמצא, עד מדרגות,

 תקח ושם דאצילות, מלכות מקום עד תעלה
 המלכות ופנימיות חיצוניות עשייה, עולם

 חיצונית תקח דאצילות והמלכות דאצילות,
 יבין, והמשכיל דאצילות, דחכמה ופנימיות

 העצמות, עולה ולפעמים למלתא. מלתא ויקיש
 הוא ואז הפגם, בעת וזהו הכלים. ונשארים

(א) פרצופים. לכל ירידה
 עצמות ופנימיות חיצוניות כי נמצא,

עצמות ופנימיות חיצוניות עתה יהיד׳ הכתר,

 בתוספת להיפך, הוא בשבת אך דמלכות.
 והכלים למטה, נשארין העצמות כי קדושה,

היטב. זה והבן הנ״ל, ע״ד למעלה עולין
 סדר כפי בבינה, ז״א כשעולה כי נמצא,

 שלמעלה ממה לוקחת היא כך בה, יקיחתו
 היא אז שלה, חיצוניות הוא כשלקח כי ממנה.
 פנימיות ואז חיצוניות, בלי לעמוד יכולה אינה

חג״ר״ חיצוניות נעשים שלה, נה״י של
לנה״י. פנימיות נעשה שלה, חג״ת וחיצוניות

 נה״י של שחיצוניותיו שנמצא עד וכעד״ז
י) לז״א. חב״ד פנימית נעשה ט) דא״א,

ר דרוש

הג״ר, יצאו המלכים, צאת בעת והנה
 היה אך בי״ס, שלימים ואו״א, א״א, :שהם

 עם נפש, בחינת שהוא לבד, ב״ן שם מבחינת
 מתוקנים היו לא אך אהד, לכל שלו, כלים הג׳

שם עדיין בא שלא כיון פרצוף, בבחינת
 ו״ק בבחינת יצא והז״א הרוח. שהוא מ״ה,
 פרצוף. תיקון בלי וכלים, עצמות דב״ן, לבד

 עצמות לבד, אחת ספירה בחינת יצאה והנוקבא
ב״ן. משם וכלים,

 נתוסף ואו״א, וא״א עתיק התיקון ובעת
נתוסף ועי״כ וכלים, עצמות מ״ה, שם בהם

וז״א פרצוף. שנעשה שלהם, ב״ן בשם תיקון

ש מ ש ה
 ד״ה ע״א ד״ד תו״ח (עיין נ״ב, (א)

 ממש, עולה עצמו שהעצמות ר״ל אינו נחזור)
 מקומות, בכמה הרב כתב כבר כי א״א, זה כי
 ממקומו למעידה לעלות עצמות לשום א״א כי

 ב״ה המאציל סודרם כך כי נימא, כמלא אפילו
 הראוי במקומו ואחד אחד כל הבראם, ביום

 לבד. הכלים בחי׳ הם והיורדים והעולים לו,
 אינו העצמות, גם עולה שלפעמים שכתב, ומה
 הכלים שיורדים ר״ל אלא ממש, עולה ר״ל
 הפרצוף עצמות ומלביש ההוא, הפרצוף של

ע״ד שתחתיו, הפרצוף כל יורדים וכן שתחתיו,

 למעלה הפרצוף, כל של העצמות ונשאר הנזכר,
לכל ירידה הוא ואז שכתב, מה וזהו ממנו,

ימות בכל נעשה כן וכמו וכו׳. הפרצופים
 דאצילות דפרצופי כלים שיורדים החול,

 דא״א, כלים שכביכו״ל עד בבי״ע, להתלבש
 אותם כל ואח״כ ז״א, לעצמות מלבישים

של הכלים להחזיר הוא השבת, של העליות
 שבמנחת עד עצמם, עצמות להלביש הפרצופים

שהוא א״א, עצמות להלביש ז״א עולה שבת,
 מלבישו הא״א שהיה ז״א, של עצמו עצמות
שמו. על ונקרא החול בימות

מקומות ומראה הגהות
(כת״י). לז״א ל״ג נ״א י) (כתיי). דא״א ל״ג ניא ם)



רעא ̂ יייייי*^ פניסייי* פזער מ׳ שער דז״א נופפא היכל ד היכל

ת ג״ר, ב״ן, בשם בו בתוסף מו  ומשם וכליות מ
 גתוסף ונוקבא וכלים. כצמות הי״ם, בל «״ה
 מ*ה ומשם וכלים. כצמות ב׳ן, משם ס*מ בה
ת י״ם מו וכלים. מ

»יצוםים; מה׳ פרצוף בכל איו תבין. ובזר.
 בנקבות. בין בזכרים. בין וב״ן. מ״ה בחי׳ יש

 גם פרצוף. אותו של ורוח נפש בחי׳ וחם
 מז״א ממתלקין הפגס. בעת כי נמצא.
ץ. ב  שלו. דמ״ה חי״ם כל וגם גדלוו^ הנקרא ז

דמ״ח. ד״ם דב״ן, ט״ר ממתלקין ומנוקבא׳
 הנפש, של הגוף הוא הב״ן כי ונמצא.

 חוזר אח״כ דב״ן. והנפש הגוף שהשלים ואחר
 עם מ״ר- משם הרוח אל שיש ב׳. גוף לקנות
 ונמצא Jונקודון אותיות סוד וחם שלו. הרוח

 יחלקו לא ובזה נפש. והם גוף. הם האותיות כי
 והנקודות■ דאותיות כ) ותיקונים הזוהר מאמרי

 מבינה. באים הם והאותיות ורוח. גוף הם
מחכמה. והנקודות

 שהם הנשמה. אל ג׳ גוף נעשה אח״כ
 שהם אחר חמעמים כי לומר ואפשר סעמים.
להם. גוף צריכין אינם מאד. למעלה

 והוא חיצתיות. יש פרצוף שבכל נמצא
 כלי והוא ופנימיות. הנפש. עם הנפש. כלי

 הג׳ כי להבין. אפשר ובזה הרוח. עם הרוח.
 של גופים ג׳ כנגד ד& ספירה. שבכל כלים
 הם כלים ג׳ כל כי נראת ממ״א אן* ני״ו•

שם. ועיין בפנימיות. וכנגדן בחיצוניוו^
 י״ם שד.ם בתקונים. כנזכר שיש ואפשר
 ולפנים. לפני וי״ם פנים. ד״ם דאחוריים.

 מג׳ כלול >מ?ד כל גופים. ג׳ הם כי ונמצא
ץ. כנגד גופים. ג׳ והם .r» דמ״ה כלים נר

 דנפש. י״ם כל כללות ב״ן. שם והנה
 דרוו^ י״ם כל כללות מ״ד» ושם וגופו!^
 בהקדמה מ״ש הם דרוח, י״ם והנה וגופוו^

 והוא מלגאו, מ״ה שם שהוא בתיקונים, שנית
 ום׳ הדוו^ י׳ אותיוו^ י׳ בו ויזז הכולל.

 מתהלקיז שהם ע׳, בתקון בתקונים הנז׳ נקודות,
ץ, הנשמר- ס״ג. וכנגדו רוח. בחי׳ והבל לנד

 מלבר ות״ו^ דעת וז״ם לנשמה. נשמה וע״ב,
 וזה מחיצוניות, זה ומשד- יעקב ומלגאו,

מפנימיוו^
ג ל) ח א הח*מ הגוף כי ו  ת״הג נקרא דד

 של הפנימי וד״גוף ויעק^ סטרין, משית כלול
 בשית דאתי מלגאו, ת״ת דעוג נקרא ז״זג

 אין ולכן וישראל, מ) משה סוד והוא סטרין׳
 שהוא אלא הת״וג הוא כי י״גג בכלל הדעת

היטב, בידן* זה כלל ושמור הפנימיווג
 ומלכות הפנימי. גוף הוא ישראל, וכנסת

 נקרא הפנימית. הגופות ב׳ וזווג חיצון. גוף
מ זד- והבן ברוחזג רוחא נשיקין,  באו״זג הוא ו

 דאבזג והפנימי נשיקץ, נקרא הפנימיווג מווג
 הוא דד׳זג והנתימי ע״ג שם מזלזג נקרא

 יקרא החיצון, ובערן• דאילנא. שקיא מ׳׳ד- שם
חזג רוחא נשיקין, הפנינר. ת  מ״ה שם כי ב

מ״ל. רוח הוא
 פנימי, דמ״ה גופא פי ידעוג כבר והנה

 אורות כי באורווג וכעד״ז חצון. וגו««
חת פנימיויג דמ״ה או  נמצא מקיפים. דב״ן ו

 כלים לג׳ אורות הם דמ״ד- פנימיות נר״ן כי
 כלים לג׳ אודות הם והמקיפמג הפנימיות.
ב״ן. משם הצוניווג

 האורווג וענין כלים. ג׳ ענין עוגT וחנה
 גמורות. מי״ם אחד כל זו״ן והנה ומב״ן. ממ״ה

 כדוג דשם הפנימי גוף בהם נכנם וכשננםרים.
 שהם לבד, בחי׳ ב׳ כי תמצא פב״ת וחוזרים

מאד. זח והבן מוחין. הם וב״ן, פדה
 שנעשה ומוחין, והיניקה העיבור והנה

 אבווג בברכת פב״פ בחזרת הנסירה, אחר
דזג שם החסד, הוא אברהנג מגן בברכת  נ
 ®יהין הם כי זד» והבן לז״זג עתה שנכנס
פב״^ דבתי׳ חדשים

 אורות בה יש חצתיות כי נראזג ממ״א אד
 ואור אר׳פ הפנימיווג וכן ומקיפים. פנימיים

ם החסדי® הוא מ״ה ושם מקיף. ד  הסד אתי ו
גד®!. לון ופריש

חג העה הגבורה הוא ב*ן שם כי נו

ra חנתות m ווו0מקו
קשש. אווז עד קע״ז אות ® ס״ו »׳. פרק סנת׳׳א שער עיין כ)
י״ז. כלל ב׳ ררוש הצלם חרושי שער עיין ם) הלק סועים נתבאר הפרק סוף עד מכאן ל)



ז׳ ו׳ דרוש וחיצוניות פנימיות שער מ׳ שער דז״א נול,כא היכל ו׳ היכלרעב

 לג׳ הנחלק החצוניות כי תבין, ובזה ואחוריים,
 מהם, בחי׳ ובכל גוף. הנקרא עיקר הוא כלים,

 בחי׳ ג׳ תוך מלובשין והם כנ״ל, מוחין יש
 דהיינו ג״כ, שלה חצוניות של דאמא נה׳׳י

 והמוחין Jלפנימיוו בחי׳ ג׳ עד״ז וכן בתבונה.
 בחי׳ ג׳ תוך מלובשים אח״כ, נכנסים שלהם

 פנימיות, בחי׳ ג׳ ג״כ דאמא, נה״י לפנימיות
 נקרא והחצוניות החיצוניות, בחי׳ ג׳ תוך הם

 כי ידעת, וכבר קול. נקרא והפנימיות גוף,
 ז׳׳א, מפה היוצאין מקולות נבראו המלאכים

 פנימיות שהוא ברוחא, רוחא נשיקין, מזווג והם
 הוא נוקבא, ופנימיות קולות. הנקרא ז״א,

 חצוניות רק בה וכשאין זה, והבן דבור, הנקרא
אלם. יונת נקרא אב״א, עומדת שהיא

 שהוא לאדם, ודבור קול מהיכן ידעת והנה
 האדם, ובמות נר״ן, מתלבש שבו הפנימי, הגוף

 גוף ונשאר נר״ן, עם הפנימי הגוף מסתלק
אלם. החיצון

 עולים מ״ן בסוד ז״א בעליית כי ודע,
 זה כל כי החצוניות, של המוחין עם פנימיותו

 מ״ן, לבחינת צריך כי והסבה תוספת. הוא
 במ״א, כמ״ש ו״ק, ולא ממש, ג״ר ג״כ שיעלו

 והכל מוחין, נקרא החצוניות של ג״ר וג״כ
 הפנימיות. וכל דחצוניות, ג״ר מ״ן, בסוד עילה

 דחיצוניות, הג״ר תחלה נכנסים לירד׳ וכשחחר
 נה״י דחיצוניות פנימיות בבחינת מלובשים

 דז״א, פנימיות בחי׳ ג׳ כל יורד ואח״כ דאמא,
דאמא. נה״י פנימית בחי׳ הג׳ תוך מלובשים
ז״א שעלה אומרים כשאנו כי ודע,

 רק א׳, בפעם אינו דאמא, נה״י בחיצוניות
 ואח׳׳ב חיצוניות. בבחינת עיבור, בסוד תחלה

 בגדלות, כך ואחר אמצעיות. בבחי׳ ביניקה,
 פנימיות בחינת ג׳ כי ונמצא, פנימיות. בבחי׳

 לג׳ דחיצוניות, בחינות ג׳ הלבישו דז״א, ג״ר
 לעלות, חזר ואח׳׳כ דאמא. דנה׳׳י תחתונות
 לג׳ דז״א, ג״ר פנימיות בחינות ג׳ ומלביש

:בחינת ג׳ ע״י דאמא. נה״י פנימיות בחי׳

 ירדו, דאמא, נה״י חיצוניות בחינות והג׳ עי״מ.
 דג׳ חיצוניות, בחינות לג׳ מתלבשים להיותן

 נמצא, עליות. בכל וכעד״ז דז״א, אמצעיות
 נעשה דאמא, בג״ת דז״א, דג״ר עלייה אין כי

 ומוחין יניקה עיבור צריך כי אחד, בפעם
 וכן לפנימיות. ומוחין יניקה ועיבור לחיצוניוו^

 עד״ז. הם הפרצופים בכל שיש עליות בכל
 באורך התפלות נתקנו אם תתמה, אל ומעתה

 בג־ ג״ר שיעלו עד צריך בחי׳ כמה כי גדול,
בחי׳. בכל וכן ממנו, העליון של אחרונות

ז דרוש

 שער ונקראים כולם עולמות פרטי דרושי
בתראר, ופנימיות חיצוניות

דע, זה. הוא ופב״פ, באחור, אחור ענין נ)
 בחי' רק בז״א, היה לא בעיבור תחלה כי

 וששה שבו, המלכות והוא שבו, לבד נפש
 לו״ק, ונשלם הרוח, לו בא וכשנולד, קצוותיו.

 זמן קודם הנוקבא ואמנם היניקה. בימי
 שבנפש, נפש נקודת רק בד. היה לא העיבור,
 עטרה ושיעורד, שבה. שבמלכות מלכות

 בעיבור, ואח״ב שבו. מנפש שהוא ז״א, שביסוד
 שבנפש, רוח ונקרא הנפש, ו״ק בה נתוסף

רוח שהוא דז״א, עצמו היסוד כמדת גדלה ואז
כך אחר כמוהו. שלמים ו״ק אינן אך שבו,

 ג׳ וניכר שבנפש, הנשמה היא גדלה ביניקה,
 כלי רוח, כלי נפש, כלי שהם: שבה, כלים

 כלים ג׳ רק כלים, עוד שאין כנודע נשמה,
 שנשלם באופן, בלבד. נפש בחי׳ הם אך אלו,
 גמורד״ נפש הנקרא שבה, מלכיות י׳ בחי׳ בה

 דז״א. ת״ת כמדת אחת, מדר, רק אינם וכולם
א׳ קצה והיא גמורים, ו״ק הז״א היה ואז

גמורה.
נשמה, לו ובא גמורים, י״ס ז׳׳א גדל אח״כ

כי א׳. בפעם רוח, בבחי׳ נגדלת היא ואז

סקוטית ומראה הגהות
ק״ז. אות עד ק׳׳ג אות סן נתבאר הפרק סוף ס״ו חלק ע*ם בתלמוד נתבאר זה פרק נ)

ז׳ סרק אר־א ישער י׳ פרק הפלכים שער ועיין נתבאר אב׳א בהיותן כי ודע ד׳ה עד מקומות בשני
ס״ו. אנ״ד ושער עד הנ״ל ד״ה ומן פ׳־ה. אות עד עיט אות מן
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 י״* נעשו ז!נ״ל, סלכיות י׳ של ד.םחן אותו
 אב״א. הם עתה והרי דאסב״ונ מא״ב כנוץרע

ה, נפש רק בה אין עריין או מ  היא הרי כי ו
 בהינת היא ששם ולמטר» החזה מן עריין
 דבינר״ היסח־ עופרת החזה ער בי 4הרח

 לוקחת אינה הרי צי גם כנורע. נשמה הנקרא
 הנקרא עעמו׳ הז״א מן אלא עעמה״ מהכינה

 שם שאין כנ״ל, מהחזה למטח שהיא וגם רוח,
 רק אליה הגיע לא ולכן רוח, רק עצמו בז״א
 למלמת ניתנה Hשלר הנשמה כי שלר» רוח
כנ״ל. עצמו שבו) הב׳ץ (צר ז״א של

עצמר» אליה וניתנו המוחין, יצאו ואח״ב
 כה יש כבר בי האחור, כל היא נגרלד, ואז

 בל אז כי מאד, וד,בן ודע כפוד.ו. נשפר.
 שלו, ב״ן שד,וא עצמו, ת״א מלכות בחי-

 והיא עליונד״ בינד, דוגמת הוא במ״א. כנזכר
 ננסרין, שלו אחוריים ובל תבונד,. דוגמת
 דוגמת היא כי נשלמד״ ועי״ז אליה, וניתנין
 עם בהתחברה גמור, פרצוף הנעשית Hהתבונד
 בד״ ונדבקין ננסרין הם הכלים וד,נה הבינה.

 הכלים נשמת שד.יא בד״ נכנסת שהנשמד. כיון
תת דז״א, ב״ן שהוא הננסרים,  וד.בן וכלים, או

מאד. זד.
 מוחין ובנוקבא בז״א יש עתר״ עד והנה

 שיש בעוד כי גדול. בבר נק׳ ואז דנשמד״
 שבו, נשמד, ובלוקחו זעיר, נקרא רוח, בו

חל, נקרא  אד ולמעלה. שנים י״ג בן שהוא ג
 שנד״ י״ח עד לחוסה, ראוי אדם אינו עדיין

 מוחין שהם לנשמד״ נשמה בו נכנסת ואז
 P אלא ,Tלהול ראוי זווג אין כי דאבא,
ט״ל. חיה הנקרא חכמה, שהוא המוח

למעלד. ועלו נזדווגו, אב״א בהיותן בי ודזג
בה נתן ואז פב׳ם. שם וחזרו בחיק
 בחי׳ וד,וא קדמאה, בביאה בה דשביק רוחא
 ומ״ד. מב״ן נר״ן, של בחסדים גמור, זווג ספת

ת ע״ט ע״ב ע״ב וס״ג,  גבורד״ גימסריא ה
 אלא טורע. ממש, זדב אינם מאלו, א׳ כל כי

 וכ״ו, ומ״ה אותיוו^ י׳ עם ס״ג בהתחברם
דב״ן. ע״ב שהוא דב״ן, הוי״ה ורבוע

שנטסים  בינה שהוא דחיה, המתזין וכ
 אפילו יכולץ ,Tלהול ראדם שהוא דאבא,

ן לטזר, בהזרתגם קונ מ  כנורזס פב*<^ לחזור כ
 רע*ב חסיים ספת גמור, בזווג בה נותן ואז

 כבר לקחה . הי כי אמיתי. ע״ב שהוא חודי״ן,
 לא אך םב״כנ ואמא ז״א ע״י דע״ב הגבורות

פיי׳ בזווג  גמוד בזווג לה נותן עתר, אד ג
ו דע״ב. החסדים  חה אמיתיות נשמה הן ^

 זווג נקרא אב״*נ רי״ו אד גמור. זווג נקרא
כלי. לעשותה רק אינד. בי גמור, שז^נו

 רוחא אותו הוא הרי״ו, אוחו כי ונמצא,
 נר״ן. מבחי׳ זכתב^ החסדים שהם מווד״ דשדי

 כח הוא כי בר״ נשארת אינה החיה ספת אד
ת. הוא הת״ו לכן גמור. זכר ס  ימין, בן מי
 היא כי נוקבא, כה אוני. בן תקרא זכר. כח
נקבר״ בינה, הנשמר״ מן

r נר״ן לקחת חוזר אח״כ׳ m, יותר 
 מיש״ס ולא עצמן, עלאין מאו״א עליונים,
ץ ותבונה. כ ת  ב׳ וגדלות קסנות אל לחזור מ

 מאתד לוקח בד. ואחר זד״ וד.בן עליונים, יותר
 זה והבן ה.Tיח בחינת לו נשלם ואז עצמו,
מאד.

ח דרוש

 נקראים הם כלים, ג׳ בי כתבנו, כבר ם)
 נקרא זה ובל מקיפים, ג׳ ולד.ם חצוניוו^
 וכנגדן נר׳׳ן. הם סנימיוו^ נשמות וג׳ חצתיוז^

 שהס המוחין, גם כי תבץ, ומכדא מקיפים. ג'
 הנ״ל. ע״ד בר.ם יש הכלים, פנימיות נקרא

 אשד וברכת יפנר״ וכנגדם 4ומקיפינ פנימים
ת: ם׳ בחי׳, ח״י הם וד,ת יצר, מי  ג׳ (והם) טי

 להם, מקיפים וס׳ נשמות, ג׳ מוחין, ג׳ כלים,
עד״ז.

 המוחק כי שכתבנו, ממ״א תבין גם
 וכן העליונים. אל כלים נעשק התחתונים

 כלים העשיר״ סוף עד אצילוז^ מראש
 הכל היות יען לתחתתים, מוחין הם העליתים,

וזה jf»w« שזה רק הפרש, ואין כלי, בתי׳

מקומות ומראח הנחות
חשחר. חפלת דיזשי חכותות שצר עיין )0



ח׳ דרוש וחיצוניות פנימיות שער מ׳ שער דז״א נול,בא היכל ו' היכלרעד

 רוח שהוא רה באורות, עד״ז וכן חיצוניות.
 נפש שהוא ומה לתחתון, נשמד. הוא לזה,

 אמנם בזה. וכיוצא לתחתון, רוח נעשה לעליון,
 נעשה לא מכלים וכן כלים. נעשה לא מאורות
אורווב

 באצילות רק אינו שאמרנו, זה אמנם אך
 נעשה דאצילות, כלים ולמטה, משם כי לבד,

 שלכך הגדול, הסוד זה והבן לבי״ע, נשמה
 אפילו יפן גמוד, אלהות נקרא בי״ע אין

 אורות. ולא דאצילות, לבד כלים הם נשמתם,
 שם. אשר אלהות נקרא אצילות, מן להיותן אך
 מן בי״ע, נבדלות כמה גדול, טעם ג״כ וזה

 הנמשך העצמות אור כי והוא, האצילות,
 ואפשר לבד. באצילות ומסתיים נשלם מלמעלה,

 אל ומיצירה יצירה, אל מבריאה יהיה שעד״ז,
עשייה.
 קטורת, סמני הי״א כי ממ״א, תבין גם
 כי בעליתה, הנטהרת נוגה, קליפות הנקרא

דעשיה. מלכות לחיצוניות חיצוניות, הם
הקליפות, אחיזת עיקר כי משם, תבין גם

 הז׳ בשאר אמנם עולם. שבכל בג״ת הוא
 עליית שיש וכמו קליפה, כן גם יש ראשונים,
 חיצוניות נעשה התחתון- פנימיות הקדושה,

 כן ונמתק. הארה, מקבל ועי״ז בעליון,
 פנימיות עד׳׳ז, ג״כ עולין הם בקליפות,

 נמתקין, ועי״ז העליון, חצוניות נעשה התחתון
נאחזין. ואינם

בעשייה, דקליפד. י״ס היות טעם, תבין גם
 ענין תבין, גם ע״ש. כו׳, ואבא א״א נגד

 תבין, ובזה אבי״ע. עולמות ד׳ של הקליפות
 ובז״א, בבינה, בחי׳, כל תחת מלכים׳ ז׳ היות

 שבהם, בג״ת ממנו, אחד כל ובסיום ובמלכות,
 במ״א. כנזכר תחת, נקרא זהו כי באחוריים,
כו׳. רוחין וביצירד, נפשות. דעשייה, ובמלכות

 העליונה הקליפה כי מש״ל, תבין וממ״א
 טהרה כי דבריאה, טהרר. נקראת היא דאצילות,
דאצילוות טומאה נקרא היא דבריאה,
 שבחול אמרנו, הרי כי ע) היטב, תבין גם

 ור׳מוחין, הנשמה שהם לפנימיוב רק עליה אין
 חיצוניות עולין בחול גם כי רואים, אנו ור,רי

 כי והוא, במ״א, כמ״ש הוא, והענין ופנימיות.
 רק הבריאה, אל היצירה עולה אין לעולם

 ואע״פ חיצוניות. ולא דיצירה, ג״ר פנימיות
 בעולם וביה מניד■ הוא החיצוניות, שעולין
 חיצוניות משתנה אינו אך עצמו׳ היצירה
 יצירה, פנימיות אך בריאה. להעשות יצירה,

 עלייה, נקרא וזה בריאה, להעשות הוזר
 לאצילות, מבריאה וכעד״ז בחיצוניות. משא״כ
 (כי בעשיה, שינוי יש אמנם ליצירד.. ומעשיה

 מלבישין דעשיר״ דג״ר שחיצונית גם)
 זה אין ואעפ״כ דיצירה. מלכות ייפנימיות

 בעשייה, דיצירה מלכות ירדה כבר כי עלייה,
 דעשיה, ג״ר חיצוניות עדיין לכן שם, כנזכר

היטב. זה והבן עצמה, בעשיה הם
 אז רבות, מעלות שעולין בשבת׳ ואמנם

 חוזרין חיצוניות, אף עשיה, כל כי נמצאו
 זה ושמור כנזכר, בריאה או יצירה, להיות
(א) היטב.

עליונות, חיצוניות שכל כיון כי תבין, וגם
 פנימית, שהם )נתחתונים, מוחין להיות ירדו
 חוזרין חול, בימי לעלות כשחוזרין וא״כ

 כלל עליות אין כי ונמצא כשהיו. לקדמותן
 דבר, מחלקם עלה לא כי העולם, בחיצוניות

השבת. בימי משא״כ מהעליונים. רק
 הקדיש, בסוד מ״ש שתדע, צריך אמנם

 היצירה נל וכן ביצירר., העשיד. כל עולה
 כי נ״ל, הנ״ל) (מלכות פ) אך בבריאה,

כנ״ל, לבדם הנשמד. פנימיות רק עולין אינם

ש מ ש ה
עלד. לא כי החול, בימי לפנימיות כלל עליה שאין נתבאר, לפי״ז כי צ״ע, נ״ב (א)

כמבואר. דבר, מחלקם

מקומות ומראה הגהות
 פ״ג. השחר תפלת דרושי הכוונות בשפר ועיין בסופו. ס״ז חלק תפיס עיין פ)

(דפו׳י). נראה הנ״ל מלשון אך נ-א פ)



חיפלנועבא ח^כל w שער ם׳ שער דז״א ו׳ jw m מז רעהח׳ רי

 קודם שד!יה מה רק עלד^ לא החיצוניות אן•
העמוד שהרי לזה, וראייה לבד. הקדיש

 בעולם, כנקודה היא לעולם, עולם שבין
 עמוד, אותו דרו יעלה העולם כל ואיך

ש, מתורץ  דרך הנשמות רק עולין שאינן בנד
מחי. ומרשה מקהל, מרשה כנזכר העמוד,

 חיצוניות אץ כי במ״א, מ״ש ולתרץ וצ״ל
אין היינו דא״כ עולין, העולמות  בעינינו ח

 של המנימית רק עולין שאין כיון אך עלייתן,
 מלכות לחיצוניות חיצונית להיות נוגה, קליפת

 נשאר והחומר, הקליפות שאר כל אך דעשיה.
 ביום חלל נשאר שהרי Hלזר וראיה במקומם.

 י״ד ולעוודז. לקליפה הקדושה בין השבח,
כנודזג צ) מדרגות

 ביצירה, עשיה עולין, הנשמות כי ונמצא,
 נכלל והכל באצילוו^ ובריאה בבריאד» ויצירה

באצילות.
 שעולמ במ״א, הנזכר אב״א ענין גם
 עליית ענין במ״א, כנזכר מובן להזדווג, למעלד,

 ואינם העיקה, בזמן הם למטה הנה כי מ״ן,
 ושלד- שלו הפנימי כלי חסר כי לזווג, ראמין

 שלד,ם, הפנימי הכלי והנה אב״א. נקרא ואז
 וכשנסתלקו ק) באו״א, לע־לא הוא כדיין

 עולין ולכן הפנימי, הכלי עלה גם המוהין,
 מועילין dהפנימיו כלים דאמא, והנה״י שם.

 מנהא אוזיפת אמא בסוד ומזדווגים, להב^
 המוחיו שירדו ראמים אינם ועדיין לברתא,

 עלייתן בעת כי ונמצא עולין, ולכן למטה,
כ1ז והבן לבד, זמזוריים רק להם אע להזדמג,

 רק אחור, נקרא שאין תראה, ומנדא
 בחעות ב׳ רק בהם אין ולעולם ממלן. החיצון

 ופנימי, אמצעי או ואמצעי, היצע או לבד,
 בה שנותן הנםירד» סוד תבץ בזה כי •ותמצא
ו היה תחלה כי האחוריים, שהם הדינין ג

 זה, וד,בן קטנות, הוא אוע־ר, הנקרא החצתיות
 אחור בו וד.יה אחוריים, נקרא אינו האמצעי כי

 מה אז גדלות, שהוא הפנים ובבא ואמצעי.
 א׳ כלי לבד עיבור, בסוד המלכות שהיחה
מן כי באחור,  מדה לה אץ עיבור, לו שיש מ

 שבו, מדה חצי שהוא היסוד, עטרת רק כלל,
שלו. כיסוד נגדלה ועתד.

ל, כלל וזה ח  לעולם כי הכל, בו שתבץ ג
 במ״א. כנזכר העליון, חצי הוא הב׳. הפרצוף

 מדה, חצי היד. העיבוד בסוד שז״א וכען ר)
 ו״ק, הוא כי מדד» חצי היתד. היא וגם

 קצה (חצי) וד,יא ג׳ ונשארו ג׳) (ובכללות
 בהוד כשהז״א חג״ת, שהוא חציו (ובצאת ד,

 כולה, נתגלה היא גם כולו. תתגלה עיקר.,
 שהוא שלם) א׳ בקצה (ח״ת) א׳, מדד. שד.וא

 שאין שבכולם, הקטן שהוא שלו, יסוד כשיעור
*•קץ. ב׳ רק בו

 חזרו היניקה בזמן כי היטב. זד. והבן
 המלכע^ מיתת טרם שהיה מה כל לר.תתקן,

ת ו״ק הוא שהרי ת חוב  מתוקן. הז׳ קצה והיא מ
 בד.ם .w המלכים, של בנקודות כי ובד.כרזז

 אלו ולכן עב״* ואחור פנים שהם בחי׳, ב׳
 פרצוף משום נחסרים אינם בחינות הב׳

 4ח״ז ג״ר להתתקן צריכץ ועתד. שבעולם.
*לו באו לא שמעולם למלכות אחרונות וט׳  א

מן  ועתר. תוספת בסוד באים ואלו המלכית מ
 בגדלות וב״ן מ״ד. עם ומתוקנים מעורבים באים

 מלכים ז׳ כי כנודע דב״ן, כולם בקטנות כי
 לקחו התיקץ, אחר ש) גם היו. מב״ן כולם

ץ נדד. מד.ם א׳ כל ^ וג נשלמו. ואז כנוח
כלל, בקטנות נדה אץ כי היטת זד. ודגן

ת רק ה י׳ כל מ׳׳ת והוא בגדלו י  ודילת ^
ץ, דילד- וט׳ דילית ג׳ וב

ת א*א והנה ת) ^ו הזכר ועהי ת כל ל ד הנ

מקומות ומרמה הגהות
 צ״ד צ*ג אותיות ס״ז חלק תע״ם עיין צ)

צ״ה.
פ״א. ונדד נדן ושער n* עקודיט שער עי׳ ק)
 ובתע״ם ב׳, פרק ועקודות דדושי שער עיין ר)
ב׳ צמצום ד״ה פנימי באור ז׳ אות ר חלק

ע״ט. עד ס׳ מאות נדו חלק תע׳׳ס .

ח׳ חלק 0בתע* ועי׳ (דפדי) אמנם נ׳א ש)
 דעתית זשדא זתג in פנימי באור נ׳ אות

לוקת ואריך ד״ח פנימי באור ל״א ובאות
 מהדס נתבאר חיות ויען in עד מכאן ת)

.vב כ״ה אות ח׳ חלק



ח׳ דרוש וחיצוניות פנימיות שער מ׳ שער דז׳׳א נולוכא היכל ו׳ היכל ר^ן

 נמתקת, להיותה הב״ן, כל לקחה והנוקבא
 הוצרכו ואילך, מאו״א אך אליי. צריכה ואינה

 אפילו נקבה, של הב״ן תחלה ליקח הזכרים
 אליה ניתנו ואח״כ למתקו, כדי בה, הקטנות
 ובגדלות הקטנות. מן שרשו בהם ונשאר לגמרי,

 הב״ן לה ניתן ואח״ב ושלה, שלו ג״כ לוקח
שהם לבד, הארתו והמ״ה לפרצופה. לבדו

 עיקרא כי עיקרא, ולא לבד, החסדים הארת
 ובו בה, עיקרו כי בב״ן, וההיפך בו. נקזאר
 לקחו, שתחלה כיון עכ״ז, אך בלבד, הארה

 שלם. דעתו לכן ממנו, גדול שורש לו יש הרי
 לבד, הארתו רק מ״ה, לוקחת אינה הנקבה, אך

בגדלות. אפילו קלה, דעתה ולכן מב״ן, ועיקרה
 תוספת נקרא דגדלות, וב״ן המ״ה זה וכל

 דקטנות ב״ן אם כי נשאר ולא המסתלק,
 נשאר לעולם באו״א כי בזו״נ, וזה בשניהם,

 תחלה, להם היה שלם ב״ן שם כבר כי בהם,
 הוצרכו הם גם אמנם י״ס. כל המלכים, בעת

 מ״ה ועיקר בזו״נ, הנ״ל עד״ז וב״ן, למ״ה
בב״ן. ולהיפך בנוקבא, והארתו בזכר,

 לכן לבד, דמ״ה מבינה חו״ב היות ויען
 מ״ה. שהם עם רחמים, ולא דינים שרשם

 אמא. ובחכמת אבא בחכמת מ״ה, כי ואפשר,
 יהיה וכן אמא, ובבינת אבא בבינת וב״ן,
בז״א.

 נשלמו ביניקה כי לענין, ונחזור
 ב׳ רק מהם, א׳ לכל היה לא ואז כבראשונה,

 הגדלות, ובבא ואמצעי. אחור, :שהם כלים,
 את הגדיל ואז הג׳, הפנימי כלי ז״א לקח

 החזה, כנגד עד גמור פרצוף מאחוריו, הנוקבא
 כמוהו, נשלמה והרי כנ״ל, שיעורו חצי שהוא

שיעורו. חצי היות עם
 ומלכות יסוד נקודת ממנה, חסר ועדיין

 היטב. וע״ש במ״א באדנו וכ״ז כנודע. שבה
 רק כמוהו, שלימה אינה שעדיין לפי וז■■;,

 הג׳ כלי ממנה וחסר יניקתו, זמן דוגמת חציו,
 שלה הדעת מן וגם בחי׳, ב׳ אותן של ,פנימי‘
 הקטנות. כבזמן רק גדלות, תוספת היה א‘

חציים המוחין היא שלקחה שהוא וכשננסרד״

 בעניו במ״א כנזכר וגבורה, בינה שהם לבד,
 כי כנודע שלד״ ב״ן שם לה נמשך אז שופר,
 ואז כנ״ל, ב״ן הם ז״א, של וגבורה בינה

שבד,. ומלכות יסוד נשלם
 ניתנו ואז מ״ה, שם הארת חסרה ועדיין

 ונעשה דעיבור, החיצונים של האחוריים בה
 :חלוקות ג׳ בד, נשלמו וד,רי בה, פנימית

 ההולדה, איברי שהם שבה, ודעת ומלכות, יסוד,
 פב״פ, ובחזרתן ממ״ה. אלא נעשים שאינם

 הגדלות, בבחי׳ ב״ן שם א׳, בזווג בד, נתן
 המ״ה לה נתן הב׳, בזווג ואח״ב ונשלמה.

נשמות. לצורך החסדים, שהם
 כי ספירד״ כשאר אינו הדעת כי דע, אך
 אין לכן בה, ולא בו לא דעת, יש לא בעיבור

 וא׳ דיניקה, א׳ בגדלות, אף דעות ב׳ רק בו
 שהוא וכיון לבד. דעות ב׳ בה וכן דגדלות.

 נמצא, א״כ בערכו, אחור נק׳ וד,יא פנים, נקרא
 דגדלות דעת כמו יד,יד, שלו, דיניקה דעת כי

 יותר לעלות הוא א) חוזר בשבת, ואח״כ שבה.
 וחיצון פנימי דעת הוא לוקח ולכן מבחול,

 דחול, שלו הפנימי ונותן אבא. של כמו ממש,
 דהול, הנוקבא של החיצון ואז בשבת. לנוקבא

 חיצון. בה נשאר דחול, וד,פנים בבריאה. נתן
 באופן, לפנים. בה לקחה דז״א, דחול וד,פנימי

 דעת בחי׳; ב׳ דק בה, היה לא לעולם כי
 והקטן מזדווג, אינו העובר כי וגדלות דיניקה,
 שאמרנו, ואע״פ ב) מוליד. שאינו אלא מזדווג,

 הדעת רק א׳ בזמן אינם כלים, ג׳ יש בד, שאף
כלים. ג׳ הם ביחד, ושבת דחול

לוקחת היא הנסירה, בזמן כי ונמצא,
 מהחסדים, רק נשאר וד,וא מז״א, הגבורות

 נקרא נר״ן כי לי, ונראד, הפנימית. הוא ולוקח
 ציצית כי ע״ש, במ״א וגם העולמות. פנימית

 וציצית שביצירה. עשייה שהיא קטנות, קטן,
 כי נתבאר אחר ובמקום שביצירה. גדלות גדול,

שביצירה. חיצונות נקראו שניהם
 הזכר שנותן מד, כל כי ע׳ש, ובמ״א

 מאמא, לה שניתן מה גם הנסירה, בעת לנוקבא
ויש אחוריים. נקראים וד,ם הגבורות, רק אינם

ת הו ת ומראה הג מו מקו
א׳. פרק הפרצופים שער עיין ב) ד׳. פרק השמות שער עיין א)



ת פניטיוזו שער מ׳ שער דז״א נזעפא רחיעל היכל מוניו רעוזי דרמז וו

 במוחין גבורות דש דזכר. באזוודייט גבורות
 מזח, נראה אליה. וניתנין ננסרין, ושניהם ג״כ,

 גבורות בהי׳ ג״ב ובהם המוהין, הם הפנימית כי
ת אליד- הניתנץ ב״ן,  מבחח, בכלים עד״ז ו
 ענין היטב, במ״א ועיין במ״ז^ נשאר והוא

 והזדג, ובשמאל. בימין והחיבוק Jmהגבור
הם. גבורות מיני וכמה חסדי* מיני וכמה

 והאמצעית החצונית בחינת כי והענין,
 א׳ גוף שהם גופא. פלגי הרי הם טבנ״ה,

 וזו״ן לבד. א׳ הנוקבא ראש שם כי לבד,
 בבואם אד לשניהן. א׳ וכותל בהם, משתמשין

 נעשה כי מזד- זה נפרדין הנ״ה החסדים,,אז
 ההוא המתל אז כי הפנימיות ה״ג בחי׳ בזכר

 ולה נ״ה. נחלקים ולכן םדים,aד מן לבדו מ
 נ״ה מחוברים והם הגבורד״ מן לבדו א׳ כותל
 אחוריים סוד הוא לעולם והנוקבא ראשה. לבחי׳

 אף הפנים. בחינת הוא והזכר הזכר. של
זד״ והבן אב״א בהיותם
דז״א, רישא שבתור אבא, יסוד ענץ ג) גם

 כי כתבתי, ובמ״א דז״א. פנימי דעת הוא
 המוחין כי אליו, מקיף געשה מחברו העליון

 הפנימית למוחין מקיפים הם דגדלות, דו״ק
במ״א. ועיין דניקד- דקטנות

 ראשונות ר ד) נתקנו דניקה בעיבור
 דגדלוו^ ובמוחין דמיתו. מלכים מז׳ דז״א,
 מטתלקץ המוחין ולכן תוספות בסוד ג״ר נתקנו
 הם הג״ר כי תוספת, בסוד■ פעם, בכל ובאץ

טג זה והבן דגדלוו^ המוחין  לא נוקבא, אן הי
 וכל שבה, הכתר נקודת רק תחלד״ לדי בא

 הט׳ שאר ואח״כ בד״ באים הם התיקונים
 צודד בלי א׳, בפעם בתוספות באים כולם

 הכל נעשה אלא כד׳א, ומוהמ דניקה עיבור
א׳. בפעם

 קץ, שורש שמשם ב״ן שם כי תבין, וגם
דג בסוד טפה נותן ז״א, בדעת שם בהיותו  ז

ת והם ממש,  לתיקץ והיוצאץ זכרים. גמרו
כנ״ל. נקבות הם נוקבא, פרצוף

דב״ן שג״ר לעיל, הנזכר מ״ש כי ה) ונ״ל

 וממ״א דגדלוו^ המוחין והם תום׳, בסוד באו
 כי מתנה, נקרא הם חדשים האורות כי נראד«
 שם על כי משם, מדאה תוספת, בסוד באין
 הו״ק ב״ן משם כי נמצא, וא״כ זדירי. מ״ה
 ע״י דניקה, עיבור בסוד תחלד״ נתקנו שלו
 דב״ן, הג״ר בבא ואח״ב החדש. דמ״ה ו״ק
 אלו בחי׳ וב׳ דמ״ה, ג״ר ע״י נתקנו הם גם

מ מוחין תקרא תוספת בסוד בזרם  זץ* דגדלו
ק  אינם חתיקץ, בעת שבאו אזד׳פ דמ״ד״ ד

ק דוגמתה שבאו אחר תוספת נקראים  ד
דב״ן.

דג כי ואפשר במ״ה. וכן חדג. יש בב״ן  ח
חדג אבא. מצד המוחין הם דמ׳׳ה,  הם דב״ן, ו
 הגבורות כי אפשר, או אמא. דמצד מוחין
 מצד המוחץ והם דב״ן, חדג נעשץ וב״ן, דמ״ה
 עם דמ״ה וחסדים ציצית בסוד כנזכר אמא.

ת מצד במוחץ חדג נעשו דבץ, חסדים ב  א
נכץ. מתר יהיה וזה

 לבדו, דב״ן הקטנות שכל אפשר או
 יהיה ועד״ז, דב״ן. ומג״ר דמ״ת מי״ס והגדלות

ת היה תחלה כי בנוקבא. אלו ספיקות ג׳  ב
 ט׳• בה נתוספו ואח״ב דב״ן, שבמלכות כתר

 דמ״ת דמלכות י״ס וכל דב׳ץ, דמלמת אחרונות
שית ומשניהן  הנ״ל TO ספיקות ג׳ ובזר, נע

בדא.
 נבנית מחארחם ודג, שד.ם ב׳ץ, שם וד.נה

ת נוקבא ״ « ומכח ח צ א האי נעעוד״ ע ח  ח
ת דשדי המ״ן. כלי שבת ביסוד שבת נפש בגוו

 שעולין. הנדן שהם שמתו, שהמלכים נראה
 וגם דגוקבא. ביסוד דב״ן, בשרשם תתקנו
א ביסוד דחסדית מ״ד. שודש  הזכר. של ד
w וד,וא m ,של ספת אל הכלי וד,וא ו) דבה 

 זתג, שבכל חדשים מחסרים הבא הזכר,
 החסדים אל לבוש נעשה דילי׳ דיסוד ומהחסדים
ת מסוד החדשית ד ל  דז״ת דחסד אמצעי כלי א

ק, ראש מחסד מתחיל הטפה כי כנודע  הד
 זולת שבמוח, העליץ מדעת נמשכת ואינה

ח יםTליח 4מו

מקוטות ומראה הגהות
^ד. הצלם שער עיץ ה) (כת״י). יסוד כי עיש גס נ׳׳א ג)
(ש״ש). דביזן נ״א 0 (כת״י). דסיחו מלכים דז׳ דת נ״א ד)



ט ח׳ דרוש וחיצוניות פנימיות שער מ׳ שער דז׳׳א נוקכא היכל ו׳ היכלרעח

 אל לבוש נעשה דילה, דיסוד ומגבורות
 הם כי כלים, שנקראו וז״ם חדשים, הגבורות
 אל ושרשים גדולים יותר שהם עם לבושים,
 אמא בסוד קנו, יעיר כנשר בסוד החדשים,

 ב״ן נמשך משם דילה, כלי וזה בניה. על
שקול כ״כ כי כנודע a דילה, דעת הפנימי,

 מלבושים וב׳ דיליה. אמצעי כמו דילה, פנימי
 הנשמה, אל שלם א׳ מלבוש נעשו אלו,

חו״ג. הכוללת
באים, שבדעת מחו״ג הנשמות כל כי וצ״ע,

 ויניקה עיבור בחיצונית והרי דמוהין, בחי׳ והם
 באים שמשם בפנימית, וכנגדם ומוחין,

 שלנו, חברים בדרוש כמ״ש ואפשר הנשמות.
הנשמוו^ אל לבושים הם קרי דטפת החו״ג כי

 האורות בחי׳ הוא הפנימי כי תבין, גם
 כנודע. בזכר מנוקדות הויות שהם והעצמות,
ניקוד בלי הויות שהם הכלים, הם וחצוניות

 נשמית, זווג נמשך הנ״ל, ומהפנימית כנ״ל.
העולמות. חיות זווג נמשך הנ״ל, ומהתצונית

פה, עמ״ש במ״א, מ״ש לתרץ והנלע״ד
 ופנימיות, חיצוניות, בחי׳: ב׳ הם הכלים כי

 יניקה עיבור לו יש והגוף והמוח. הגוף׳ שהם:
ואחר ו״ק, ואח״כ נה״י, תחלה שהם ומוהין,

 מוחין נקרא הראש ואותו ג׳׳ר. הראש, כך
 דעיביר ובנה״י הכלים. בחי׳ ג׳ והם דחיצונית,

 והם דעיבור, דקטנות מוחין יש כלים, שהם
 של מוחין יש דיניקה, ובו״ק הכלים. פנימית
 דגדלות ובמוחין הכלים. פנימיות והם יניקה,

 יש דגולגלתא, חללי ג׳ ג״ר, שהם דחיצוניות,
 יש והרי פנימיות. והם דגדלות, מוחין בהם

 יש ג״כ והעצמות בכלים. ופנימיות, חיצוניות
 ופנים, אחור שהוא וחיצוניות, פנימיות בו

 ובלתי בניקוד, הויות שהם: במ״א, כנזכר
ניקוד.

 פנימיות, מהעצמות באים, נשמות והנה
 שלה. לבוש וזה הנשמה, זה הכלי, דמפנימיות

 הם הכלים, פנימית שהם המוחין כי ונמצא,
 ב׳ יצדקו ובזה במ״א. כנזכר הנשמות, לבושי

כלים, והם פנימיות, הם המוחין כי החלוקים,

 וגם העצמות׳ מן באים הנשמות כי וגם
הכלים. מפנימית

 ומיניקה, מקטנות, נשמות יש איך תבין, גם
 וכולם ואמוראים. תנאים, :שהם ומגדלות.

 בגלוי החו״ג, שהם עצמן, המוחין מהתפשטות
אצלינו. כנודע ובעלייה, ובירידה ובמכוסה,

 בסוד עולה אדם, בני נשמת כי תבין, גם
 לו מתקנים ואז שנה, י״ג מבן ב׳, עיבור

 במוח. היושבת שלו, הנשמה שהוא דמוחין,
 ולא המוח, שבתוך הנשמות הם המוחין כי הרי

 שנה. י״ג מבן גדול שהוא אף עצמו, המוח
 להמשיך כדי הרוח, או הנפש, הוא שעולה, ומה

הנשמה.

ט דרוש

 מוחין מיני ג׳ כי במ״א, מ״ש נלע״ד, ח)
 מוחין והם: לבד. ב׳ הם עיקרם כי דע, הם.

 נקראים אלו, בחי׳ וב׳ דיניקה. ומוחין דעיבור,
 לפי וגם אלקים. שמות שכולן לפי א׳, בחי׳

 אם כי העובר, אל דעת היה לא שבעיבור
 הם דאלהים, שלמים מוחין עיקר אך ביניקה,
 דאלהים, דמוחין שלימות י״ס בהם ויש מיניקה.

 לבדם. דק מבחי׳ רק אינו׳ שלהם הכלי אך
 ע״ס, דאלקים, ומוחין ועצמות, כלים, הם הרי
ומוחין. כלים שהם עם חיצוניות, נקרא זה וכל

 דהויות, די״ס שלימים מוחין יש ועוד
 ונעשים נגדלין, שלהם כלים גם וכשאלו!נכנסין,

 המגדילין הם והחו״ג, והמוחין שלימות. יי׳ס
 דזעיר ראשונות הג׳ אלו כי נמצא, הגוי*. את

 נגדלים בבואם, דיליה, מוחין הנקרא אנפין,
 ט) עצמם. כלים י׳ ונעשין עצמם, הכלים גם

וע״כ) יחד. הגוף את והמגדילים
 ונכללים קוין ג׳ הם מוחין, הג׳ ואקו

 ואלו ונגדל. שלו, הגוף בכל זןמתפשטין מי״ס
 הכלים שהם תוספת, בסוד הבאים מווזין הם

 ומתפשטין י״ס, שארכם דגדלות, והמוחין
שלו. פנימיות בחי׳ והם ז״א, בפנימיות

דג׳ כלים יש דניקד» בעיבור כי נמצא,

ס״ד. השמות שער עיין ז)
ת הו מל,דמות ומראה הג

(כת״י). המוסגר ל׳׳ג נ״א ט) ד. פרק לעיל עיין ה)



ר עזןר דז״א נו^בא ו׳זןיכל היכל «ןן r ם׳ iw n ת מ מוג חנטר6 דרח■ וו

 דאלקיס פוחין ובתובם לגד, בדק או □נ׳, בליל
»jn w ובגדלווJ דמויות, ומוחין כלים 

 וכ״ז מווזין, וג׳ כלים, ג׳ והם מכולם. פנימיות
 ומוחץ הכלים כי ופנימי, חתנון כלים, נקרא

 ומוחץ וכלים חיכץ. נקרא ויניקד״ דעיבור
 מתלבש העצמות ובתוכם פנימי. נקרא Jדגדלווז
 ויניקד״ דעיבור ומוחין בכלים ורוח נפש אח״ב,
דגדלוי^ ומוחין בכלים ונשמר,

 דאלקים, בחי׳ כל איד במ״א׳ היטב ועיין
 Jהעולםוו כללות חיצונית, הם דיניקד״ מוחין

 הפנימיות והם 4הויוו הם דגדלוו^ המוחין וכל
 אלקיג^ מבחי׳ הוא החיצח, חזווג כי נתבאר, גם

 שד,וא דגדלוו^ מוחץ לצייד הוא הפנימי, וזווג
פנימי.

ב׳ בו יש י״ם בכל כי זר» מכל העולה
 פרצוף, שבאותו או״א סוד שד,ם ג״ר, אם בחי׳,

ת, בחי׳ ואם גמותג^ י״ם בהם יש ובד,כרח  ד
א שד,וא  של שאדא וכמו פרצוף. אותו של ד

א מתלבשין 4האצילוו  בכל כן דאצילוו^ בד
r וביה, מיניר, בעצמו פרצוף a בו יש שבו 

ת תיד ומתלבשין גמורות, י״ס ם שלו. ד םי » ל  ו
ת  מתלבשים הם כנזכר, י״ס הטללים ג״ר של ד
ת תון* ם ההוא. הפרצוף של ממש, pעצ ד ד  ו

ק מוחץ ק״ש, ת ר״ל דקטנוו^ דד  דחדב ד
 הג״ר אף נכנסים ו«גםים ההוזנ הפרצוף של
 להתגדל הפרצוף נשלם ואז בעצמן, המוחין של
ת בחי׳ לעולם כי שלימי* מוחין לו ויש  ד

קטנווב נקרא
 המוחץ שהם ג״ר, שיכנסו עד ט ונמצ*

ט, ההוא הפרצוף של עצמ* חדב  נקרא עצ
טנו*  כללות של אדא דוגמת גדול, נקרא ואז ק

מ, נקרא ואינו תמיד. גדולים ־זד,ם האצילו*  ק
א אלא דאצילו* דכללות ד

ט בפרצוף וכן צ * ע ד מ כל ד  שאין ז
א ת רק דאצילו* דכללות בד  שהם שט, ד

א מ. נקרא שמ״א, ד  rג בו יש ובאשר ק
א אדא בחי׳ שהם שט, «, דד צ  נקרא אז ע
 rשהג טדד, זה בלל יהיר• לעולם ט גדול.

* נקרא להיות חסרון, בהם אין טני ולעולם ק

ס שלימים הם * הבמד. מצד שבה* ט׳׳ ד  ד
*n טנד• מצד שלימו* י״ם תץ•  אלו ובאשר ״

טן כנ א תץ־ נ ט, שבדא ד ת שהם עצ  שבת ד
גדול. ונקרא הפרצו* כללות נשלם אז

*T וכבר  אדא. הם גוואי, בתי ט ע
* בחי׳ כל ט נמצ* ד פניסי. נקרא ח

* מכל העולה א כי ז  שהוא שבד׳* ד
ת  האלו, הז׳ ור״בלים מי״ס, כלולים הם שבו, ד
* נקרא שלה* המוחין עם טנו  ונקרא ק

חדב חצוניות. * ו ד ב  הנקרא שבו, ג״ר שהם ש
ת ומתלבשין דגדלות, מוחין ת שלר,ם, ד ״  מ

א הנקרא הראשונים,  שבהם וג״ר שבד׳א. ד
 וזח א׳׳א. חץ* עתיק, דוגמת מגולי* נשארין

פנימיות. נקרא
שטן שלה* י״ם מכל דז״* ומחדב  נמ

שמו* ט, דד׳א ומז״ת הנ צ * הנקרא ע טנו  ק
ת עצמות דש העולמו* חיצוניות נמשבין ת  או
ח הנפש כי ונמצא, זה. כל של בפנים ת * ו ״  ח

* הוא ד שם* ב  בג״ר הם לנשמד» ונשמד, ת
ת חוד המתפשטים שבו,  כלים בבחי׳ שבו, ד

 כר, וד,חיה הנשמד, עצמות וכן בנ׳׳ל, ומוחץ
* דעצמו* ד׳ן חוד םתפשטין צ מ  יש כי ת

ח עי״מ  כנגדן חיצוניו* הנקרא דז׳׳* בד
* הנקרא שבו, בג״ר עי״מ טו פני

 הם ת״א, חדב כי לומר, נוכל ובאולי
ר  נמשד ת״א, ומבחר דילהץ. דניקה טבו

 ט כנודע בד,ם, המתפשטים אחתם מוחין לד,ם
ט * הוא p העולמו* בכללות שהוא כ  בפרטו
* ופרצוף, פרצוף בכל ט ו

 ד״ם מחכמ* ד״ס דבתר, הי״ס כי נמצ*
 בהם •w לא מעולם דז״* ג״ר שד& םטנד״

ת פגם ת * ט ט מל  בסוד עתה באים ולכן ה
* ומסתלקים תמיד, תוספת ת חוז  והי״ס ו

* דבעה והי׳׳ם דחכם*  לעולם הם דד׳
*n בד׳ת מתלבשים  מוחין דצלם צ׳ בסוד ״

טם. * נשארץ שבה* וד,ג*ר פני ט קי  בסוד מ
 שבו, דכתר ד״ס י) דצלם. ל בסוד מוחץ,
טז דצל* ם והם למקיף, מקיף חיו נקרא ו  ט

* ג״ר ר׳׳ל דגדלו* ד ט שב ל מתלגשץ שהם ו

^וטווע ומראזו זזגחוון
חיס׳׳ד. יז״ב הנווגוה בשער ועיין פ״ד. הצלם שעד טין י)



י׳ «׳ דרוש וחמוניזת פנטזיות שער מ׳ שער דז״א נוקבא היכל ו׳ היכלרם

 עצמם הז״ת אך דז״א. פנימית נקרא ז״ת, תוך
 נעשית זו ואין במעלתן, שוין וכולם נפרדין,

יניקד- סוד וכולם לאחרות מוח
אחרוו^ י״ס ג״כ היא שבז״א, והמלכות

 יניקה הנקרא דז״א, דק של האחוריים והם
 מלכות בחי׳ להיות כי היטב, וד,בן וקטנווע
 הנוקבא אל וניתנין אחוריים, נקרא שבז״א
 שבו, עטרה דז״א המלכות כי פנימית, בבחי׳

 י׳׳ס בחי׳ [ג'] הם וד,רי דנוקבא. פנימית היא
 נקרא אלו דז״א, שבו דמלכות כלים חיצוניות
 בעת הנוקבא אל הניתנין ממש, אחוריים
 המוחין, לה נעשה כי נגדלת, ובכחן הנסירה,

 אחוריים בחי׳ שהם שבה, הג״ר בחי׳ שהם
 י״ם עצמו, ח״א אמצעי בחי׳ ועוד ז״א. אל

 הכלים פנימית בחינת ועוד דיניקה. דו״ק
כנ״ל. בתוכו המתפשטים שבו, דחו״ב י׳׳ם של

 דכלי ופנימי, אמצעי, חיצון, בחי׳: ג׳ והרי
 ואו״א דז״א, וז״א דז״א, מלכות שהם: דז״א,
 נר״ן. בעצמות,׳ וכנגדן הכלים, בחי׳ וכ״ז דז״א.

 לו. אחוריים חיצונית נעשים דז״א, ומלכות
 אלקים, הנקרא שבו, העיקרי הוא דז״א וז״א

 שבו, ואדא אמצעי. והוא עצמו, הז״א שהוא
 ולכן להחיותו. כדי בתוכו, הפנימית הם

 כלול ז״א בהיות אלא נמשכין, אינם הנשמות
 מעי״מ מוחין ג׳ לו שיש לגמרי, שלו בי״ם
כנ״ל.

 נפש, הוא דעיבור, אלהים כי תבין, 'ובזה
 דדק רוח הוא דיניקה, ואלקים דז״א. מלכות

 אלקים, הז״א נקרא זה וע״ש עצמו. דז״א
 שבו. מלכות הוא דעיבור, אלקים כי כנודע

 שבו. ו״ק בחי׳ אלקים, הוא הז״א, עיקר ולכן
הוי״ה. נקרא ג״ר, והמוחין

 צלם א׳ בז׳׳א, שיש צלם בחינת הם ואלו
 דעיבור אלקים כי הוי״ה, צלם וא׳ אלהים,

 דנוקבא, כתר בחי׳ וד,וא שבו, מלכות הוא
 לו עטרה וכתר׳ עטרא א׳ בחי׳ הם כי כנודע
הבחינה. כל לה נמשך סוף וסוף לה. וכתר

 דכתר די׳׳ס הנסירה אחר כי היטב, זה והבן
 כנודע הזכר, גבוחת כל בו ניתנים שלה,

דר״זע ימים ב׳ בכוונת וכנזכר

י דרוש

 בו יש מאבי״ע, עולם בכל כי דע, כ)
 :בחי׳ לה׳ נחלק והעצמות וכלים. עצמות
 ויחידה. חיד״ מקיפים: וב׳ פנימיים, נרנח׳׳י

 העצמות וזד, האורות, עצמות נקרא וזה
 נחלק: שהעצמות וכמו הכלים. תוך מתלבש
 מהפנימי. גדול ומקיף עליו, ומקיף לפנימי,

 והחיצת ופנימי, חיצון, לב׳: נחלקים הכלים. כן
 דביקות ע״י שאח״כ, אלא מהפנימי. גדול ל)

 מהכלי יותר מזדכך הפנימי, בכלי אוה״פ
החיצון.

 מסוד הד,וא, העולם של החיצון מכלי והנה
 כלים עם הזכרים, החיצונים כלים זווג

 וניצוצין, טפין יוצאין הנקבות, החיצונים
 עולם. שבאותו המלאכים, נשמות מהם ונעשין

 שבאותו די״ס חיצונים כלים בחי׳ שהוא מה כי
 אור של נשמה, בחי׳ לעשות יספיק עולם,

 ונשמד, עולם. שבאותו המלאכים אל ועצמות,
 ונפש רוח תוך מתלבשת המלאכים, של זו

זד- והבן עצמן׳ המלאכים של וכלים
 העולם של הפנימים הכלים ומבחינת

 עם הזכרים, הפנימים כלים זווג בסוד ההוא,
 טפין יוצאין הנקבורב הפנימים זווג כלים

 הצדיקים אדם בני נשמת מד,ם ונעשים וניצוצין,
עצמן.

 כי אדם, בני כמו אינם המלאכים אמנם
 וע״כ ועולם, עולם בכל ישנם המלאכים ענין
 לאותן לעולם, נשמה בחי׳ הם הניצוצין אותן

 וגופם וזפשם ורוחם ד,ד,וא, שבעולם המלאכים
 הצדיקים, נשמות אמנם אחרות. בחי׳ הם

 הניצוצין אותן וע״כ עולמות, הד כל כוללים
הבריאה, מעולם הבאים הניצוצין כי שוין, אינם

ת הו מ ומראה הג מו מקו
השתלשלות שער עיין ל) קפ״ה. אות עד עגולים דרך י״ם השתלשלות שער עיין כ)

ה עד מכאן פ״ב. הפרצופים ושער פ״ה. ב׳. פרק עקודים ושער פיג עגולים דרך י׳׳ס ונחזור ד
קס״ז אוח סן ס׳׳ז חלק בתע׳ם נתבאר לענק
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 שביפירה וני«וצץ הצדיקמ^ נשמות נקראים
 נקראו זמשיה, של וניצוצץ תתין. נקראו

גםשוו^
 מודווגים תפנימים שהכלים תםאר• ואל

 לזווג כי הכוונר- אן יתכן, לא זר• כי לבדם•
 מוזצוניות אלא נמשכת• הספר• אין המלאכים,

 הצדיקים• נשמות לזווג אד מפנימייה ולא הכלי,
 אכל צצמן. המנימי הכלים מן הטסה נמשכה
 בלתי הסנימים• הכלים שיזדווגו א״א• לעולם

 אבל א״א. זה כי טפיו• ממשיכו החצונים•
 ההצונים• כלים יזדווגו כי אפשר. להיפר

 לא כאשר ור,פנימי לזר- מזה טפה ממשיכו
שלם. זווג יקרא לא טפין, ימשיר

 נעשים המלאכים כי מ) במ״א ע״ש
 הנשיקץ, כי גמור. מזווג אדם ובני מהנשיקין,

 שיוצא אע״פ ההצונים. כלים התדבקות הוא
 טפת שם אין עכ״ז׳ או הדיבל, שהוא או״פ

 אדם• לבני אך נמשכח• פנימים דבלים מוהין
ממש. פנימים כלים טפת נמשכים

 הניצוצץ מן כי שאמרנו, דוגמא והנה
 הד.וא• עולם של ההצונים מדגלים שיתאץ

 כעד״ז עצ^• המלאכים נשמות ממנו נעשץ
 כאשר האצילות, של בעצמן, ההצונים הכלים
 נעשים דבי״ע, תהתונים עולמות ג׳ אל יורדין
 של ההם. אורות עצמות של נשמד• בהי' ממש

 עולמות של ונפשם ורותם עצמן. העולמות
הנ״ל. הנשמה לבושים הם ההם.

 הכלים בהי׳ ב׳ יורדין אם שצ״ע, (אלא
 נעשד. ההיצונים כי נמצא והפנימים, ההצמים

ת הכלי אל נשמר-  Jעולםו^ ג׳ של החיי
 הג׳ של הפנימי לסזי גשמר» נעשד. וד.פנימי
 רק יורדין שאינם נאמר, אם או עולמוו^

 הב׳ הפירוש ולזר• נ) לבדג^ התיצתים הכלים
 אבל אחד, אלא אינו העצמות כי נוטד.. הדעת

 למטח יחיד. א״כ יודדין, הפנימים כלים גם אם
צ״ע). והדבר עצמת^ מיני ב׳

 אינם ,pעצ המלאכים כי א״כ. נמצא
הם אינם הנשמות ופן העול»ת• חיצוניות

מ צ  כי לומר, חכוונח רק העולמות, פנימית ע
 ונעשים נמשכים עולם• שבכל י״ם מהחיצוניות

 בני נשמות נעשר. ומפנימיות, המלאכים. נשמות
מאך. זה והבן אדם

 שנחלק אע״פ העצמות כי א״כ, נמצא
 פנימייז^ א׳ חלק אלא בפנימית אינו עכ״ז לב׳,
 ב׳ ע״ג מקיף הב׳, וחלק הפליגה בחי׳ ב׳ חוד

 הפלי^ תוך אפן לפלם. מבחח הכלים, בחינת
 כלי תוד והוא לבד, »?ד אור רק יש לא

 הפנימי ותוד א׳, החיצת תיד ולא הפנימי׳
 פנימים• כלים תוד לבד. או״פ א׳ אור אלא א׳,

החיצוניג^ כלים תוד הפנימים ור.פלים
 ופל לב׳, נחלק שר,עצםות כמו פי דע, גם

 בפלים. הוא פן רבים, לחלקים נחלק מד,ם חלק
תח״י. בחי׳: לה׳ נחלק או״פ כי וד,ענת,  נ

ir שהם: לב׳, נחלק החיצת ואור m- .חיה 
p פנימים, הכלים הנד• כי והענת, בכלים. היה 
 מתלבש שבו א׳, חלק חלקים: ג׳ בהן יש

jm נפש m רוה מתלבש שבו ב׳, והלק jru t 
 אמנם או״ם. נשמה מתלבש שבו ג׳, והלק

 זד.טעם, כלינס עוד אין פנימים• יחידד. היד. נגד
ת: ג׳ נגד יש, כלים ג׳ מ « ל ^ עו ^  שהם ב

מ צ ץ ע  ויחחץ•- היד. ם) נגד אד שבד,ם׳ נר
 אץ כי כלים, עוד אץ אצילוו^ כנגד שוס

 ע״ג אלא הקליפוו^ אץ p ונודע קליפד- שם
. הכלים.
 חלקים לג׳ נחלק הכלים• חיצונית חלק גם
 ומוחץ. יניקד- עיבור, בחי׳ :והם אחרינו

מ הוא, וד,אמת בע״ר- כמ״ש  היד• הראוי ש
 אורות ב׳ כנגד לבד, חלקים ב׳ יד,ץ שחיצתיח

 בהי׳ שג׳ בפי׳, כתב במ״א אלא מקיפים,
בפנימיות שיש כמו לבדו, בחיצונית יש 4עי״ג

 מ״ש הוא בספק, לנו שנשאר מר. ואמנם
ם: ב׳ יש p ומיא. ואילן־, ספאן שי ח  א׳, »

 כלים ג׳ שהם הכלי^ בחי׳ ר כי שנאמר,
 א׳ שהם אפשר ההצונים, כלים וג׳ סנימים.

 א׳ וכלי חצץ, א׳ פלי יש מבחח p ר״ל לא׳,
t בחי׳ ושניהן בחופה. פנימי p p.זד» וחוד ־

מקופוות וטדווח חנחווו
(דפויי). עולמות ג׳ של ד״^ ט׳ ד׳ פרק ומ״ד מ״ן בשער מ)
ה׳. •יק פניוסשוו לג׳ נשמה awn והם מוסיף נ״א נ)

המוזהי שעו• עיין )0



י׳ דרוש ותיצוניות פנימיות שער מ׳ שער רז״א נוקבא היפל ו׳ היכל רפב

 והם ופנימיות, חיצוניות בו ויש א׳, כלי יש
 בו ויש ג׳, כלי יש זה, ובתוך יניקה. בחי׳

 הכלי פנימיות תוך והנה ע) ופנימיוב חצוניות
 בחי׳ ותוך עצמות. דאור נפש יש החיצון,
 בחי' ותוך דעצמות, רוח יש הב׳, הכלי פנימיות
 נשמה יש מכולם, הפנימי ג׳, הכלי פנימיות
דעצמות.

 כלים ג׳ יש כי שנאמר, הוא, הב׳ והפי׳
 הפנימי כלי ותוך מזה. לפנים זה חיצוניות,

 אחרים כלים הג׳ מתלבשים חיצוניות, ג׳ של
 פנימים, כלים ג׳ באותן ושם דפנימית,
פירושים, הב׳ הם אלו Jדעצמוו נר״ן מתלבשים

 שהם בחיצונית, הנה כי א׳, לענין ונחזור
 וקטנות, פ) קטנות, והם עי״מ, הם כלים, ג׳

 וכעד״ז וד,ויות. ואלקים, אלם, :ור,ם וגדלות,
 קטנות והם עי״מ, הם פנימים, כלים בג׳ ממש

 וד.ראיה דהוי״ה. וגדלות דאלם, וקטנות אלקים,
 מפנימית הבאים הצדיקים, נשמות הרי כי לזה,

 בק״ש, וכן כנ״ל. וגדלות קטנות יש הכלים,
 ויש מעשה, ולא דבור שהוא פנימית, שהוא

ופנים. דקטנות מוחין שם
נכון, היותר פירוש כי הב׳, לספק ונחזור

 בזוהר כמ״ש והענין, הנ״ל. הב׳ הפירוש הוא
 ושלח דקמ״ב, ותרומה ע״ו, דף יתרו פרשה

 חלקים: ג׳ הם החיצוניות כי והענין, דק״ע, לך
 והנפש עצמות. ובתוכה גידין, ובתוכה בשר,
 בעצמות, והנשמה בגידין, והרוח בבשר, שורה
 הכלי הוא כי תאמרנה, עצמותי כל בסוד

מכולם. הפנימי
הקליפה, שהם עזים, יריעות הוא והעור

 ובתוכו רע. ונקראים דנגה, הרקיעים והם
 סמני י״א שהוא עור, ונעשה י', הנקרא האור

במ״א. כמ״ש הקטורת,
 החופף העור שהוא דקדושה, רקיעים ויש

 ויש עולם. באותו אשר י״ס העליון, האדם על
 החצוניות חלקי ג׳ תוך והם הכלים, של פנימית
היטב. ע״ש דר״א, ויקהל זוהר וכנזכר

וזה בחיצונית, זה והדבור, המעשה ענין

 הכוללים סנימים, איברים י״ב שהם בפנימית,
 ק״ל, בתיקון נזכרים וקצת פנימים. דכלים י״ם

 דקל״ח. אחרונים תקונים י״א מן ג׳ ובתקון
 י״ב אותן נתבאר ושם רכ״ב, פנחס זוהר וגם

 וד,ם: ויקהל. פרשד. הנזכר הפנימים, איברים
 אשר כר. וכליות אצטומכא, כבד, ומוח, לב,

 תפארת, חר׳ב כבד. לב, המוח, הם: שרשם
ס״א. כ״א בתקונים וכן ומלכות.
 ופנימית, חיצונית, מהם, כלי בכל ויש

 לג׳, נחלק ההוא, הכלי עובי כי ולפנים. ולפני
 הנשמה. או הרוח, או הנפש, נכנס ובפנימיותו

 כבד, לב מוח ענין במ׳׳א, מהכתוב נראה וזה
 גם הכלי. דפנימיות הפנימים האיברים שהם
 הם והשערות, הזקן כי שאמר, בברוך במ׳׳א

 וכנ׳׳ל עצמו, הגוף שהוא החיצונים, בכלים
 גוף שד,וא בחיצונית, ידיו, יטול כי במ״א, וגם

 המעיים שהוא הפנימית, הוא ויפנה, אדם.
 הפנימים האיברים מכלל שהם ואצטומכא,

 האדם גוף כי גמור, בפי׳ נזכר גם כנ״ל.
הפנימים. הוא והמוחין החיצוניות, הוא והבשר,

 שיוצאין הפנימים, הם המוחין כי ובמ״א,
 האכילה אך הלב. מן וכן קולות, ה׳ מהם

 בפרשה גם החיצונים. לאיברים הוא ושתיה,
 הגוף, מן הם המלאכים כי אמרו, ק׳׳ט דף בהר

 גופא. מן דתליין ובשר, ועור, וגידין, דגרמין,
 השכלים, איברים הם דישראל, הנשמות אך

 ובהם השכל, שבהם כבד. לב, מוח, :שהם
. ע׳׳ש ונשמתין נפשין חין רו

 עניך עתה, הוא לפרש שצריך מה אבל
 ענינו. מה הפנימי, ושל החיצון, של עי״מ
 כי כלל, לנו יש לעולם כי גדול, צ״ע והוא

 מוחין ג׳ וכל מוחין. יש וגדלות, יניקה בעיבור
 ג׳ שהם לבושים, בג׳ מלובשים באים אלו,

 ומוחין דאמא. ופנימי ואמצעי, החיצון, כלים:
 הנ״ל. הלבושים זולת הם דגדלוו^ או דקטנות

 דעיבור דקטנות המוחין כי בפי׳, כתב במ׳׳א אכן
 בלבד, אמא דנה״י הלבועוים רק אינם ויניקה,

יש בגדלות, אך המוחין. עצמן הם והרי

ת הו ת ומראה הג מו מקו
דאלקים וקטנות דאהי׳׳ה קטנות נ״א פ) (דפויי). מוחין בחי׳ וד,ם מוסיף נ״א ע)

(כת*י). והראיה דהוייד. וגדלות
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 הפנימים, אהי״ה וז!ם דאם^ דנה״י לבושים
המות. והם בתוב^ ממש מוחין ועוד

העיקרי, במ״א הנ״ל כסי באמת, והנלע״ד
 ומוחץ דהויות, מוחץ יש בקטנות גם כי

 שהם הבלים, בחצוניות פי וד,ענץ. דאלקים.
 בהם יש אלו וכל עי״מ, בו יש דז״א, גופא

 הנה״י עצמן, הג׳ הלבושים והם ג״נ, מוחין
 ביניקה. הם ואלקים עיבור. אלם שהם: דאמא,

בגדא. כנזכר אהי״ה, גדלות, שהם ופנימיות
בחי׳, ג׳ הם עצמם, המוחין שהם והפנימי

דהדוו^ מוחץ בעיבור שהם הויות. כולם והם
 הם עצמן שהם דאלם, דקטנות מוחין תוך

 יש וביניקה דאמא. החצוניות נה״י לבושי
 אלקים, דקטנות מוחין תיד דהויות, מוחץ
 ובגדלות דאמא. אמצעים נד,״י לבושי שהם

 שהם דאהי״ה, מוחין תוד דהדות, מוחין יש
דאמא. הפנימים נה״י לבושים הם עצמן,

דניקד. עיבור דד,ויוו^ המוחין כי נמצא׳
 בחי׳ אינם ואלו הפנימים. כלים ג׳ הם וגדלות,

 דאר׳א, זווג טפת והם פנימותן, רק דאמא נה״י
 דחיצוניו^ המוחין אן דז״א. עצמן מוחין והם
 נה״י בחי׳ ג׳ הם אהיי׳ה. אלהים, אלם, הם:

 ובערד ופנימיוו^ ואמצעית, חיצונית, דאמא:
 המוחין הם 4ז״ז ובערד לבושים. הם אמא,

 חלקי ג' הוא עצמו, ז״א וגוף דחיצונמת.
החיצץ.

שהם: דז״א, החיצונית חלקי כי באופן,
 חלקי ג׳ ובן ועצמות, גידי^ בשר. גוף.

 דעיבור דהויות, מוחין ג׳ שהם הפנימית,
 ז״א בחי׳ הם אלו בחי׳ ב׳, וגדלות דניקה
 דעיבוד דחיצוניוו^ המוחין ג׳ אמנם עצמו.
 דנה׳׳י לבושי מיני ג׳ כולם הם ומוחץ, יניקה

. ז״א בחי׳ ואינם דאמא,
 וניתrד^ כלים (ג׳) שיש כמו כי דע, אד

 שד& בתוכד״ מוחין מיני ג׳ ועוד עצמו. דד׳א
 שהם בפנימיות הוא כן דאמא. נד,״י לבושי ג׳

 האיברים ובכל כר. וכלץת וריאה וכבד לב
כי מעיים, גני קורקבן סחול שבהם הפניםרס,

 שהוא: כלים ג׳ מהם. א׳ בכל יש אלו, כל
 ופנימיותו. ואמצעיתו. ההוא, אבר חיצוניות

 יעז ובתוכם פנימים. איברים נקרא וכולם
^ המוחין  ידי על שמתמשטץ הראש, של עצ

 באופן האיברים. אלו בכל וצינורות, הוורידין
 הגוף חיצונית והם ועצמוו^ יןTג בשר הם כי

 ג׳ שהם מוחין, מיני ג׳ ובתוכם דז״א. עצמו
 כבד ריאה לב ויעז דאמא. נה״י לבועזי כיני
 מוחין מיני ג׳ ובתוכם ז״א, פנימית הם בד,

עצמו. דד׳א
ת כי נמצא. םי «י ז״א, בחי׳ הוא הכל ה

 הכלים, חיצוניות אבל המוחין. ובין הכלים, בין
 כד וא״כ דאמא. לבוש של והמוחץ דז״א. הם

 וגידץ, דבשר, חיצונית: חלקי ג׳ הסדר, הוא
 חלקי ג׳ ובתוכם צ) עצמן. דז״א ועצמות,
א כר. כבד ריאה. לב, שהם: פנימית,  ח׳׳

 דאמא יסוד הוד נצח לבושי ג׳ ובתוכם עצמו.

 מוחין ג׳ ובתוכם דז״א. המוחין שד.ם עצמן.
 האורות הם הכל ובתוד עצמו. דד׳א פנימים

כר. נר״ן
 חצונית שלהם. שהחצונית כמו כי ונמצא,

 ולבועוים החיצונים שלהם המוחין כן ממען.
 P גמור, פנימית היא שהפנימי וכמו דאמא.

 ואינן ממש, גמורים מוחין הם שלהם, המוחץ
לבושינו

יא דרוש

 4וחיצמיוו פנימיות יעז העולמוז^ בבל ק)
האופנים. הם שלז«, החיצוניות בעשייה,

^זות. הם והפנימיוז^ אלו נפשות ואמנם ג
 7בחי׳ לה׳ מתחלק זו, נפש אמנם הכולל, בערד

 פרצופרם בה׳ הם אלו, בחי׳ וד.׳ נרנח״י.
Jדועולםוו דכללות נפש וכולם דעשייה,
 ז«י1ב ה׳ לו יעז מאלו. פרצוף בכל וכן

תח׳׳י, הנ׳׳ל:  בהיותן אלו, בחי׳ שה׳ אלא נ
* נקראו בא׳׳* וה׳ שבעשייוין יחידה כול

שי* היה נקרא שבאבא, אלו בחי׳ ם«י׳ וזד דע

AWpD ו«ד«ח חנווות
(פח*י). סוחץ עצמה דאמא דנה׳׳י הלםושיס ונהוכס ג״א צ)

י׳ד. פרק ה*ג a ונתופן לסריאה וגתופם דד׳א המוהין שהם
בהע׳ש נתפאר זה פרק ק)



י׳׳א דרוש וחיצוניות פנינדות שער מ׳ שער דז״א נוקכא היכל ו׳ היכלרפד

בכללות בחינת ולה׳ כנ״ל, פרטות בחי׳ לב׳׳ה דז״א, אלו בחי׳ וה׳ נשמה. נקרא דאמא, אלו
ז״א ובחי׳ רוח, בחי׳ רק אינם וכולם כנ״ל. נקרא שבנוקבא, אלו בחי׳ וה׳ רוח. נקרא
נפש.

 אך בפרטן. בחי׳ כ״ה הם כי ונמצא,
 ה׳ שהם לבד, בחי׳ ה׳ הם כולם בכללן,

 עולמות ד׳ בערך כשנעריכם ואמנם פרצופים.
 בערך נפש בחי׳ רק כולם, יהיו י*א אבי״ע,
כללות.

 כי בקיצור, כלל דרך ענין, אל ונחזור
 א״א, בחי׳, הם נרנח״י שהם: בחי׳, הה׳ אלו

 שיש היחידה והנה כנ״ל. ממש וזדן ואו״א,
 שבה. א״א בחי׳ הוא דעשיה, דז״א בנוקבא

 שבה, אמא ובחי׳ חיה. נקרא שבה, אבא ובחי׳
 רוח. נקרא שבה, ז״א ובחי׳ נשמה. נקרא
 נקרא וכולם נפש. נקרא שבה, נוקבא ובחי'
 ה׳ דעשיה, בז״א וכן דעשייה. כללות נפש,
 נרנח״י בחי׳ הם שבו, וזו״ן ואו״א, א״א, בחי׳:
 וכן עשיה. דכללות רוח, נקרא וכולן שבו,

 הם שבה בו׳, א״א בהי׳, ה׳ דעשיד״ באמא
 עשייה. דכללות נשמד, נקרא וכולם נרנח״י,

 הם שבו כד, א״א בחי׳ ה׳ דעשייה, באבא וכן
 עשיה. דכללות חיה נקרא וכולם נרנח״י, בחי׳
 ה׳ שבו כר, א״א בחי׳ ה׳ דעשיה, בא״א וכן

 דכללות יחידה נקרא וכולם נרנח״י, בחי׳
 בעולם שיש הנ״ל, הבחי׳ אלו כל וכן עשייה.
 בערך מלכות, ונקרא נפש. כולם נקרא עשיה,
 עולם פנימית נקרא כ״ז ̂הנה העולמות. כללות

העשייה.

העשייד״ בחיצונית ג״כ יש אלו, בחי׳ וכל
 כל כללות בערך אופנים, נקראים שהם

 לד,׳ נחלקים בעצמן הם אמנם העולמות,
 בחי׳ וכל בפנימיות. הנזכר ע״ד פרצופים,

בפנימיות הנ״ל ע״ד ה׳, כל כולל שבו, פועוף

יצירה, בעולם בחי׳ ב׳ יש עד״ז, כי ונמצא
 הרוחין. הם וד.פנימיות וחיצוניות. פנימית והם

 ב׳ מאלו בחי׳ וכל המלאכים. הם והחיצתיות
 א״א, פרצופים: ה׳ מהם א׳ בכל יש בחי׳,
 הנ׳ל, ע״ד לה׳ נחלק פרצוף, וכל זדן. או״»

ונחלקים ביצירה. שיש נרנח״י בחי׳ ה׳ והם

העולמות. כל כללות שבערך

 בחי׳: ב׳ ג׳כ בו יש בבריאה, וכעד״ז
 הנשמוו^ הם והפנימיות, וחיצוניות. פנימיות,

 קדישין, הרוחין בו אשר הכסא, הם והחיצוניות,
 נחלק אחד וכל פקודי, פרשה בהיכלות כנזכר
 בכללות בחי׳, ולה׳ כנ״ל. בפרטות בחי׳ לכ״ה
 כללות בערך ובינה, נשמה, נקרא וכולא כולם.

העולמות. כל

 עד״ז: בחי׳, ב׳ בו יש באצילות, וכעד״ז
 האורות הוא והפנימיות, וחיצוניות. פנימיות,
 וכל הכלים. הם והחיצוניות, שבתוכו. ועצמות

 וכולם כנ״ל, פרטיות בחי׳ לכ״ה נחלק בחי׳
כל כללות בערך וחכמה, חיה, בחי׳ הם יחד

העולמות.

 פנימיות, :בחי׳ ב׳ יש בא״ק, וכעד״ז
 שבתוכו. העצמות הוא הפנימיות, וחיצוניות.

 בערך שעדיין אע״פ הכלים, הם והחיצוניות,
 בערך רק כלים, נקראים אינם העולמות, שאר

ויש כלים. בשם אותם נכנרי עצמו, פנימות
 בכללות, והם הנ׳׳ל, הבחי׳ כל מהם, אחד בכל

 העולמות. כל כללות בערך וכתר, ה,Tיח נקרא
 כתר הוא קדמון אדם ע׳, תיקון ריש וז״ש

כד. עלאה

עולם בכל שיש הפנימייט כל כי ודע,
 יחנר״ן, בחי׳ הם עולמות, הה׳ מאלו ועולם

 הם שלו, וחיצוניות עצמו. עולם שבאותו
 הTהיח מתלבשים שבתוכם ותנוף, הכלים

 הם העולמות, כל כי עתת נמצא כד. וחיה
בכל וא״ק בלבד. מי״ם אחד פרצוף בחי׳

 אבא וד,אצילות, בהם. הכתר הוא בחינותיו,
 ז״א והיצירה, שבהם. אמא והבריאה, שבהם.
 פרצוף ומלם שבהם. נוקבא ועשיר״ שבהם.

 והכלים הפנימיות, שהוא עצמות ויש לבר, אתר
 אשר א״ס, אור כולם ובתוך Jהחיצוניוו שהוא
 והוא לבר, וחיצוניות כלים בערכו, נק׳ כולם
ופנימיוו^ עצמות בתוכם, לברו
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יב דרוש

רך כ״ז לד שנתסור ואחר ר)  4כללוו י
ז, להאיר צייד נ  לעיל, בפ״ש תטעה שלא עי

 ופרצוף פרצוף גכל שיש כפו כי ותחשוב,
 הנקרא נרנח״י בחי׳ ה׳ ועולם, עולם שבכל

ה, כלים בחי׳ ה׳ גם יש pש 4פניםיוו  כי כנג
 דים הכלים הנרי כי ודיענין, כן. הדבר אין

ביו חיצוניות  ה׳ כל להתלבש יכלו ולא drtת
 נר״ן, שהם לבד, תחתונים הג׳ רק נשםד» פיני

 ש) וגופים, כלים כנגדם היו בלבד ולאלה
ת אין פרצוף, שבכל ויחידה חיה אן  כלים כגג

 אד בדים. שיתלבשו עצמו, הדיוא בפרצוף
כמ״ש. מקיף, בסוד כלים, בלתי בחוז, נשארין

 רק יש •לא בחצוניות כי נמצא, וא״כ
 אמצעי, חיצת, כלים: ג׳ שהם לבד, בהי׳ ג׳

 כנגדן שיש נד׳ן, בתוכם שיתלבשו כדי ופנימי,
ה אד כלים. ^  כלים, כנגדן אין והיד» הי

 מקיף, אור בסוד ונשארין בתוכם. לשיתלבשו
כמ״ש.

 הנה תחלה. הפנימיות ענין ת) ונבאר
^ר החיצץ, כלי בתוך תחלה, נכנסה הנפש ע  ו

 בכלי הרוה, נכנס ואח׳׳ב בכבד. הוא הארתו
 ומשם בלב, הוא דארתו, גילד ועיקר חתיכת,
 הנפש תוך ומתלבש הכבד, עד למסה, מתפשס
 מתגלית, היא הכבד, עד הלב מן אך שבכבד.

 כך ואחר הנפש. תון• מתלבשת ולמטה, ומשם
 הארתו ועיקר הפנימי, בכלי הנשמה נכנסה
 ומתלבשת הלב, עד למסד• מתפשט ומשם במוה,

 עד מתפשט היא וגם שם, אשר המה תוך
 המתלבש הרוח, תוך מלובשת בהיותו הכבד,

ל, שבכבד הנפש תוך מאד. זה וד!בן כנ׳
 שוורידי מאין, אנו כי הוא, הדבר וטעם

 שדים האיברים, בכל ומטתעפץ פשתלהץ הכבד
* נכנסים הכבד וורידי הנ״ל, הכלים בחי׳ ג׳ ה  ב

* בחיצוניות עומדים וד.ם להחיותן, מ ב »ד  ו
« מתלבשת שבו הכבד, דם בהם דמכניסין ,1הנ

 מסתעפים ואה*כ הנ«». הוא הדם כי כמ*ש
* תרידי ע, הדופקים העורקים שהם חל ד  מו

* בתוכם ואין * חיות רק ד חניו מ  מן הנמשך ו
 האיבמם, בכל ומסתעפים שבל* המה

 הדם, יTהד תחת כי מודע, שלד•* בתוכניות
הדופקים. העורקים ר&

 ובתוכם מר,מוה, יםrהג מסתעפים ואדד׳כ
שם* של מאד, דק רוחניות מתפשט  של הנ

 דופק ממש רוח אין הגימין כי כנודע המוח,
* הלב בעורקי כמו נרגש, בתוכם חפקי  ה
 יען כלל, נרגש ואינו מאד, דק הוא אמנם

שמ* מבהי׳ הוא מ נ ל  שבאבמם, התנועות כל ו
 האיבמם המנענעים יןTהג זד׳י אלא אינם

מד- הליחד• הוא ובהיצוניות א) מודע.  ל
 המנענעת היא כי המוח. מן הנמשכת זליא

מודע. הפרקים
 ברמת כי הטבעים, חכמי כתבו וכבר

 עובר והחיות חלולים, הם הגידין חי, האדם
שם* שנסתלקד. ובמוחו, בתוכן.  יכווצו תכף הנ
ן, ^י ט. ויסתמו ה  הרוחניות להיות וזהו, פיו
* בתכלית זך שבהם הזכו

 בחצוניוח מתפשט הדם כי מאין, אנו וד.נה
* הלבנים. יןTודוג בתוכגיו* וד.מה, מיו  בפני

 הג׳ ואלו הנ״ל. הכלים ג׳ אלו בחי׳ ודים
 בחי׳ ג׳ שוט ועצמו* גידין, בשר, נקראים:

 שאין כנודע ואבר, אבר בכל שיש הכלים,
מין בשר בו יש אא״כ אבר, נקרא  ועצמו* ג

 אותן אינן רז״ל, שזכרו יןTהג אותן ואמנם
 מתפשט שבר!ם אהמם הגידין רק הנ״ל, הלבנים

 הגמ^ן כי הדופקים, הלב חיות או הד*
ט כלל, דם בר,ם אין המוח, מן הנמשכין  וו

ע עצמן, בעצמות ונאחזץ מתפשטים  כי מור
* זד, נאתז ועצ* עצם כל  א׳ Tג ע״י בז

 הלבנים יןTהג אלו כל כי וד,ענין, שביניוט.
 הנמשך שבאד* הפנימי כלי הם כולם והעצמו*

ס תחלר, כי ור,ענין, מהמוח. מ  ונעשה בעצם, נ
הצינור* נמשך וממנו בתוכו. ומוח עצ* שם

1םקומוו וכודאח חגווות
 ההשמל ושעד פ״* המוחין שער עיין ת) חפנימיוח ענק מבאר ד׳ה עד מכאן ר)
א'. מרק (דו. מרק ג׳ חלק בתע׳ס נתבאר

(דירי). חיעוניות ובתוכם נ׳א א) י׳. מרק ולעיל ה׳. מרק אוז״מ שער עיין ש)
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 הם הלבנים, הגידין וא׳׳ב, הב׳. העצם אל
הם כולם ואמנם העצמות. של הצינורות
הפנימי. כלי בחי׳ הם וכולם מהמוח, נמשכים

 יש שבאדם, איברים רמ״ח כל כי ונמצא׳
 והבשר ועצמות. גידין, בשר, כלים; ג׳ בהם
 הכבד, דם מתפשט שבו שבכלם, החיצוניות הוא

 ומתגשם המתעבה הדם מן הבשר, כי כנודע,
הבשר. נעשה הוא הדם, הוורידי בסופי

 התיכון. הכלי הוא בתוכם, הדופקים והעורקים
 הפנימיים. כלים הם והעצמות, הלבנים והגידין
 כנ״ל. כבד לב, מוח, הם: אלו, בחי׳ ג׳ ומקור
 מושבם עיקר שם כי נר׳׳ן, גילוי עיקר ששם

 שאר אל סעיפיהם, משתלחין ומשם והארתן,
 כבד, לב, מוח, הג׳; אלו אין ולכן האיברים.

מקורותיהן. הם כי איברים, רמ״ח בכלל
 הגוף. תחתוניות מקור הכבד, כי ונמצא,

 הראש. מקור והמוח, אמצעות. מקור והלב,
 שורש לב. מ׳, כבד. ש׳, מוח. א׳, אמ״ש: והם
 פנימים, אחרים איברים ויש ב) האותיות. לכל

 הם כי והטעם, אברים. הרמ״ח מכלל שאינם
 המעיים, כגון: הנ״ל, אברים ג׳ אל ענפים
 וכיוצא למוח. והלשון, ללב. והריאה, לכבד.

 המוח כי כנודע, ביאורם. מקום כאן אין כי בו,
 בחי׳ והם י״ם. והלב י״ם. והכבד י״ס, לו יש

הנ״ל. איברים

יג דרוש

 שהם: הכלים, של בחינות הב׳ אלו והנה
 שתמצא מה תבין, בזה ת1וחיצוניו פנימיות,

 ושש פנים. ד׳ בענין ובתקונים, הזוהר בכל
 מוריך. עוד יכנף לא בסוד, והוא ד) כנפים.
 בכסא, יש שרפים ז׳ הנה כי בקיצור, והענין

 ימי ז׳ כנגד והם דבריאה, היכלין ז׳ והם
 מהם, הוי״ה וכל א׳) בכל הוי״ה (ויש בראשית

 שאין כנודע, ההוא. היכל של י״ס כל כוללת
 כתר י׳, של קוץ כי י״ס, כוללת שאינה הוי׳׳ה

מלכות. ה׳, ו״ק. ר, או״א. י״ה, היכל. אותו של

 ז׳ של בר״ת רמוז, הוא ה) זה וענין
 ר״ת בנקודת המנוקדות הויות, ז׳ (פי׳ מאמרות

 ו) לילה. של ק״ש בכוונת כנז׳ מאמרות) ז׳
קל״ה. ע׳ תיקון בתקונים כנזכר

ההוא, ההיכל של י״ס כל כי זה, והבן
 נקראו ואלו עד״ז, הוי״ה אותיות לד׳ נחלק

 של הפנימי, דגוף בחי׳ ד׳ לאחד, פנים וד׳
 ז׳■ הם הלא עליהם, חיצון גוף ויש א׳. כל

 הוא מ״ב, ושם היכל. בכל מ״ב של שמות
 העוף, של הכנסים דוגמת חיצון, גוף נעשה
 העוף. גוף על הסובב החיצון, לבוש שהוא

 ובתוכו חיצון, גוף הוא אבגית״ץ, שם כי ונמצא
 פנים, נקרא וזה הוי״ה. הנקרא פנימי, גוף הוא
 אותיות, ר בו שיש שתמצא ואע״פ כנפים. וזה
היכל. שבאותו י״ס כולל הוא

 שמבואר דק״ך, ע׳ תיקון בריש הנזכר וז״ס
 של י״ם של י״ס, כולל אבגית״ץ איך שם,

 שבו. או״א ב״ג, שבו. כתר א׳ היכל. איתו
ץ', ת״ת. ת׳, שבו. מלכות שלמה, חכמת י׳,

 לא הפנימי, גוף בסוד כי נמצא, צדיק. יסוד
 החיצון וגוף שרשית. בחי׳ ד׳ רק הוזכרו
 והיסוד הכתר ג״כ בו הוזכרו כנפים, הנקרא
שבהם.

השמות פרטי כל לך, יתבאר ועד״ז
 תפלא ואל ומלבושים. כנפים שהם והכנויים,

או רבים מאותיות מורכבים שמות הם אם
 המתגלה הבחי׳ שכפי רק א׳, הכל כי מועטים׳

 יתגלו האותיות ההוא, הבחי׳ של מי״ס אז יותר,
שבר בידך, זה כלל ושמור ההוא. בכנוי שם,

והכינוים. השמות כל חבין
 נרנח״י. פנימי; יש דאצילות, בי״ם והנה

 ואח״כ מקיפים. אורות ב׳ אלו, בחי׳ ה׳ וכנגד
 וג׳ פנימי. אחד גוף וכולם כלים, בחי׳ ג' יש

 כלים ו׳ וכנגדן חיצון. גוף והם אחרים, כלים
 ספירה בכל שיש בחי׳ כמה הרי מקיפים,
 מתעלים שלפעמים א׳, בבחי׳ הוא וכ״ז וספירה.

העליוו^ בסוד ומתחלפים ממקומם, הספירות

 ו׳. פ׳יה טנת׳׳א שער עיין ב)
ד נ״א ד) (דסו״י). כנסים ו

מקומות ומראה הגהות
 היכלות הז׳ של הויו׳׳ת ז׳ ואלו נ״א ה)

ה׳. סרק ו) (דסרי). רמזים הם הנזכר
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ה חחנמ נעשה זה< של והפנימי חג א  BS9K כנו
הנ״ל. הבחי׳ מאלו יחסר לא

ואמנם דאצילות, גי״ם כ״ז והנה
 להם יתוסמו אז דבריאה״ גי״ם בהתלבשותם

מלכות מפירת חיצון הנה כי «לבושים.
יהיה דבריאה, במלכות כשמתלבש דאצילות״

 כמה עליה, שם ונתוסף נשמה. בסוד שם
 ועצמווס אורות של ורוח״ נפש והם םלבושים,

 זולת וחיצוניי!^ ,פנימיים כלים, בחי׳ ר דע^
 מתלבשות בחי׳ כמה תראה, הרי JינDהמקי בחי׳

בזו. זו
י״ס תיד דבריאה׳ י״ם בהתלבש ואח״כ

 וכן נוספים. לבושים עד״ז. והוא יצירה.
 לאין בחי׳ כמה והרי בעשיה. יצירה בהתלבש

י״ם. בבחי׳ וכ״ז קץ,
בי״ם, הנאחזים המלאכים, הם אח״כ כי

 ואינם הי״ם, על אחרים לבושים מיני והם
 חיצוניים לבושים הם כי מלאכים. רק ספירות,

 במלאכים, גם יהיה בי״ס, הנ״ל ועד׳ז «אד.
 ומקיפינ^ פנימים וכלים אורות, עצמות בבחי׳

 הגחעים מלאכים תיד מלאכים, ובהתלבשם
 כי תראה הרי כר, ליצירה מבריאה «הם,
 שיהיה שנמצא עד הבחי׳, כל מספר עצמו

 שיש הכתר בחי׳ והוא הכתר, ספירת בתוכם
ו  וזה לזד» לבוש זה והכל התחתון. הארץ ס

לזה. לבוש
 דהויות שמות תראה אם תתמד^ ואל
 ספירה שבכל רבבוו^ אלפי אלף וכינויו^
 מיעוס דש מחולפינ^ נקודות בהם יש וספירה
 מהם א׳ וכל האותיוו^ מרובה דש אותיות,

 מי״ם, יגרע לא הבחי׳, שבאותו י״ס על «ורה
 (לשום וא״א ביחד. נ«ללמ לפרקים לפעמים רק
 א״ל, או י״ד- אותיות מב׳ פחות שיהיה) א׳

 באותו המתגלות הבחי׳ עיקר בו ולרמז וכיוצז^
 כי אלפינו לק׳ אסרלו בו נכללין והם םםירד»

יותר. לפרסן בקולמוס כה אין
 בבריאה, השרפים הנה כי לענק, ונחזור

הפנימי, גופם והנה ביצירה. החיות יכנגדן

 חיה, אותו של י״ם הכולל הד״ה, שם הוא
 החיצון וגוף חק^ אותו של פגים ד׳ ונקרא
 של י״ם ג״כ הכולל אדג״י, שם הוא שלד*

 חק^ אותו של כנפים ד׳ הנקרא Mהיד אותו
תס* אל ומעתה מקו* בכל תבק וכעד׳ז  ת

 הכתר, על הרומז מאד, תחתון שם תמצא אם
 דחילוף כח״ו, שם וכמו אראריתא. שם כמו

 וניםrח כיגדם הם אלו כל כי וכיוצא. הד״ד»
* או בבריא* והם מאד, ציו שיי* או בי  בע

 כי תרא* ובזה שם. אשר הכתר בחי׳ הוא כי
* בחילוף הוי״ה והוא כוז״ו, שם ק ת  כי או
 אאו החכם* ספירה של י״ס כלולים בו גם

 כת״ו, אותיות בחילוף ז) הד״* הוא שפנימות
 לבושים והם בא״ב, הד״ד, לאותיות הסמוכות

דבינד* השמות בכל וכעד״ז אליה. ק ו  בי׳ ב
* ח פי  והבן הנבראי* וכל במלאכי* בין ס

דרסב. זה

יד דרוש

ב׳ יש כי דע, וחיצתיות. פנימיות ענק
ת מיני מוני מי* ח * אחד ופני  החיצתית כי הו

שמו* הם והפנימית העולמו* הם * ודיב׳ נ  הו
* ג׳ יש עצמו, בחיצונית  כלים והב׳ כלי
 חיצוניות, נק׳ שלה* המוחין עם ראשונים.

* בחי׳ אלהי* ד&  מוחין הוא ור.פניםי* קסגו
ת פנים) (תקרא דגדלוח.  שד,וא בפנימיות ו
 עיבוד הם החצתים כי כן, הוא הנשמות
* ק  וזה דגדלוח. מוחין הם והפנימיו* דני
 נדבר א׳ הבהי׳ אן• בם״* נזכר הב׳, הבחי׳
ס) בכאן.

 יש מאבי״ע, ועולם עולם בכל כי והענק,
מיו* חיצונקת בו  בחי׳ הוא והחיצמיות ופני

 ומדורו* היכלות בשם הנקרא בעצמו, העולם
* והימי* וד״ארצו* הרקיעי* שהם: הרו  ונ

* ודשאי* * וכיוצא וזדלנו  הם וד.פנימי* מ
 למעלד, שם וכן העולם. תוך השוכנים אדם כני

בעצמן, המלאכים ואפילו ורקיע•* היכלות

מקוטות וטיווח זזגחות
 אות מן פ״ז חלק גתע״ס גתנאי הפרק סוף בהילוף הד״ה הוא ובהיצונתו מוסיף נ״א ז)

ס שער עי׳ )0 (כת״י). קס״* אות עד קפיה עד מכאן פ״* הפרצ̂ו
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העולם שהוא חיצוניות, בשם נקרא כולם
שבהם י״ס, והוא פנימיות, יש ובתוכו בעצמו.

נקרא עשיה, הוא אם ההוא. העולם של נר״ן
העצמות אבל כר. רוחין ביצירה, ואם נפשין.

ובין עולם. הנקרא בי״ס בין מתלבש, הוא
שהעצמות אלא כר. ורוחין נפשין הנקרא בי״ם

מהעצמות גדול יותר יהיה ורוחין, הנפשין של
שבחינת אפשר, או עצמו. בעולם המתלבש

ורוחין הנפשין שבתוך מה רק אינו עצמות
המתלבשים דאצילות הכלים חלקי בחי׳ והם בר.
הנקרא החיצוניות שבי״ם מה אך כנ״ל. שם

עצמות בבחי׳ אינו שבהם, העצמות אף עולם,
מבחינות אחד, רוחניות אלא דאצילות, הכלים
עי״מ שיש ונמצא וצ״ע. ההוא, העולם

לי״ס ועי״מ עולם. הנקרא י״ס שהם לחיצונית,
« אדם. הנקרא

טו דרוש

 שבת, תוספת עליות כל לפרש, ואפשר י)
 ג״ר של פנימיות שעולין דחול, תפלה ועליית
 ג״ת לחיצוניות חיצוניות, ונעשים דעשיה,
 בהם גם כי נשמות, בבחי׳ הוא כ״ז דיצירה.

 שהוא ופנימיות, כלים. הב׳ שהם חיצוניות, יש
 שעולין העולמות, בכללות הענין וכן הג׳. הכלי

 חיצוניות ומלבישין דעשיה, שלהם ג״ר פנימיות
 כי חיצוניות, נקרא והכל שלהם, דיצירה ג״ת
 בי ר״ה, מכוונת נראה וכן שלהם. עולמות הם

 לנשמות, הוא דר״ה, א׳ דיום תפילות הרי
 ופנימיות, דחיצוניות התפלות עליית יש ושם

 כן גם דר״ה, ב׳ וביום בנשמות. הוא והכל
בעולמות. והכל ופנימיות, חיצוניות עלייה

 בשבת כי שבת, בכונת מ״ש יובן ובזה
 במ״א והרי לבד, נשמות ובחול העולמות, עולין
הענין אך וחיצוניות. פנימיות שעולים נאמר,

 וחצוניות, פנימיות עולין החול בתפלות כי הוא,
 שבת בתוספת ובשבת נשמות. בבחי׳ והכל

 העולמות וחיצוניות פנימיות עולין בשדה,
 פנימיות עולין שבת, ותפלות ובעמידה לבדם.

הנשמוות וחיצוניות
בתפלות גם כי במקומו, אמרנו והנה

 בשבת כי לתרץ, ואפשר העולמות. עולין החול
 פנימית ואח׳־כ בשדה, תחלה העולמות עלו

 העולמות עלו י*א בחול אך בתפלה. הנשמה
 בעליית ואח״ב במקומן. נתקנו אלא תחלה,

 עם טפילה העולמות נכללין בתפלה, הנשמה
 הכתוב עם צ״ע לזה עמהם. ועולין הנשמות,

כ) במ״א.
 שיש העצמות הוא העולמות, פנימיות והנה

 בהם יש העשייה, העצמות כגון ההוא, בעולם
 ומזווג דעשייה. נפשין נקרא וכולם נרנח״י,

 לבני הנ״ל בחי׳ לה׳ נפש, נעשה דעצמות, זה
 וכולם נרנח״י, בה שיש היצירה ועצמות אדם.

 העצמות, זה ומזווג דיצירה, רוחין נקראים
 וכן אדם. לבני בחי׳, ה׳ של רוחין נעשין

 נשמות נקרא וכולם וכר, הבריאה בעצמות
 אצילות, בעצמות וכן כו׳. זה ומזווג דבריאה.

 כאן, אשר הנפש ואפילו נרנח״י, בחי׳ ה׳ יש
 זה ומזווג הבריאה, בערך לנשמה נשמה נקרא

אדם. לבני לנשמה, נשמה נעשה העצמות,
והכלים, הגופים הם העולמות וחיצוניות

 כלים נעשים ומזווגם כר, דעשיה כלים כי
 דנפשין. כלים ונקרא האופנים, והם דנפשין׳
 בבחי׳ הנ׳׳ל בחי׳ ה׳ בה שיש דיצירה, ומכלים

 בינה וכלי ז״א, וכלי המלכות, כלי והם כלים,
 וכולם דיצירה. מלאכים נעשים ומזווגם כר,

 מלאכיו עושה כמ״ש דרוחין, כלים נקרא
 נעשה מזווגם, דבריאה ה׳ ומכלים רוחוי,.

 דנשמתין. כלים ונקרא כבוד, וכסא שרפים,
נעשה מזווגם, הה׳, האצילות ומכלים (א)

ה ה ג ה
הקדש. ואופני וחיות שרפים שצ״ל מכאן צמח, (א)

י'א. וסרק ס״א לעיל עיין י)
מקומוח ומראה הגהות

 אות מן דז1 חלק בתע״ס נתבאר קושיא ויש דיה עד מכאן כ)
קציב אות עד קפיח
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^  0י1«ליו ל«^& משתגד• שמ& שאין «םלאפ
לגשמים דנשמר• נקדא׳כליס ה&1 מאד,

 באורווה בין עי״נ^ בד. יש מאלו, בחי׳ וכל
ר, קסגים כלים יש בי בכליבה בין בו  ובחי׳ מי

ר. נפש הוא אורווה בו  דיניקד. כלים דש מי
 כלים דש דיניקד- רוח הוא ואורם אמכאים,

דמוחין. נשמות ואורותיו פנימי, דמוחין
כתוב, במ״א שד.רי הנ״ל, לכל קושיא דש

 א״ב הכלים. עם א׳ בעיבוד היו האורות גם כי
 בפ׳׳זג ולאורות בפ״ע, לכלים א׳ עיבור אין

 הישן שבקונטרס טעות, הוא שם כי ונלע״ד,
 הוא וד.פניםית החיצונית כי לד.פד, הכתוב
 בקבלת שתחלד. אלא Jעולמוו נקרא וכ״ז בכלי,
 שבת ובלייל לבד, העולמות פנימית עולד. שבת,
 עולד. ועמו למטד^ שנשאר העצמות גם עולד.

ג״פ דעולמות חיצונית
 ובתוכם כלמ^ ג׳ יש בי בפי׳, כתוב ובנדא

 שד.ם לנד׳ן, הוא גם ונחלק עצמוו^ אור יש
 אחרים בלים הג׳ בי אמר, ובפי׳ ת״א. מוחק

 אלו, מוחין מיני ג׳ מתלבשין דבהם דאמא,
ה דעצמורנ או״פ בסוד מ  בפי׳, מבואר הספר ו

 רח^ הוא וביניקה נפש, הוא דעיבור הצלם כי
בר. נשמד. ודגדלות

 בחי׳ כי היטב, תראד. ל) ממ״א והנה
 הגוף, ם<מ שד.וא שבו^ סעודת היא החיצונית,

 דעצמות הנפש מזון הם והתפלוו^ הכלים. וד.ם
ממללא. מ) חיה לרוח במ״ש ור.אורות
וחצוניוו^ פנימיות בו יש מאלו, אחד וכל

 הכלים, בבחינת היד. שבו^ קבלת בתוס׳ כי
 מפנימיות כלול וד.וא חיצוניות, הנקרא

 שעולת אחר, במקום כנזכר וחיצוניור^
 לחיצוניות חיצונית ונעשד. דעשיד., ג״ר פנימיות

דיצירת דג״ת
 Jוvפנים נקרא הפנים, בחי׳ כי הוא. וסי׳

 בכליות וכ״ז חיצוניווג נקרא האחוריים, ובחי׳
 אור הוא הנשמות, בחי׳ וכן חיצתיוב הנקרא

 בו יש דפנים, פנימיות הנקרא העצמות
ואחור. פנים בחינת שד.ם וחצוניות פנימיות

 פנימיות נקרא והכלית האודות גם כי נמצא
 הם האורות שד.ם הפנימיות כי נ) וחצוניות

ת בכחי׳  נקרא חיצוניות שהם וד.כלים פני
ת בערד אחוריים, ת או  בחי׳ כל וכעד״ז, ה

 בהם יש האורות כי משתית כלולה .ן,Tמשת
 וחצוניות פנימיות בחי׳ והם ואחור, פנים

מית דאורות  ואחור, פנים לחם יש וד.כלים הפני
 אל החצוניות דכלית וחיצוניות פנימיות והם

האורות
ת מלת כי העולת כלל מיו  פנים, ר״ל: פני

p ובזר. אחור. ר״ל: חיצוניות ומלת v» איד 
 במקומו, כנזכר שבת בתוס׳ וכן החול, בתפלת
 אל חצתיות תעשר. דעשיית פנימית שעולה

ת דיצירת החיצוניות  אלא העולמות בשאר ו
 אלא שדן, שניד.ן וחיצוניות שר.פנימיות שכית

 המאידין פנים בערך אחור וזד, פנים, שזד.
 אחוריית יחיד. התחתונית פנים א״ב הד,ת
 בענין במ״א כמ״ש העליונים, האחוריים בערד

ת אחור הם שלת שר,פנים התכונת דבינ
ת  החצוניות כי במ״ת מ״ש ממש זד.ו ו
 ופנימיות דאלפי״ן, נדד, שם הוא דיצירת
 הרי עצמו, השם זד, של אחוריים הוא העשייה,

 מהפנים גדולים עליונים, אחוריים כל כי
 שתדע, צריד כאן, הנזכר וזד, התחתונים.

 הוא לכד כי והעצמות, האורות בבחי׳ שמדבר
 שהם שבת בסעודת ואינו התפלות כסדר

מאד. זר. וד.בן הכלית
 נשמת הוא ב״ן שם נזכר, במ״א וכן
ת9ב ג״ב מ״ש וד,וא ביצירת העולה העשית  ד

 שהוא אלא העשית נשמת עצמות הוא כי
 כי זד״ ענמ שתבין וצריד האחוריית סוד
ת ובתוספת שבת בליל שר,וא שזר. כיון  שב
 בן שאין מר. עולת החיצוניות גם כי הרי א״כ

 עולת שאינו דחול) שחרית (בתפלת בבקר,
 מאד, זד. ווען במקומו. כנזכר הפנימיות, רק

 הפרש, שיש אלא שם, הנזכר עליד יקשה דלא
 העולה דעשייר, הפנימיות שבת בתוספת בי

בתפלת אד העולמות בחי׳ הוא ביצירד״

מקומות ומראה הנחות
 עגולים דיד י״ם השתלשיות שער עיין נ) ח׳. סרק שנת הקדמת ע*ה פרי עיין ל)
פ״ת אנ״ד ובשער ס״ב מטי ולא סטי ובשער ג׳. ענף סמללא. לרות ת״א תיה לנפש בס״ש נ׳א ם)



r וזזיצוניות פ;יםיות שער ׳a שעד דז״א נולונא היכל ד׳ היכל רצ m ט״ו
א׳ פרק החשמל שער מ׳׳א שער

 הנשמות, הפנימית רק עולה אינו דחול, שחרית
 שאמר, ממ״א וצ״ע זה. והבן העולמות. ולא
העולמות. עולץ בחול שגם

האצילות, בענין מ״ש, ממ״א וצ״ע
 סוד כי הכוונה אך ביודי״ן, אהי״ה שפנימותיו

 עתה מדבר אינו א״כ ם) בבינה, הוא הנועם
דיודי״ן, ע״ב שם שא״כ האצילות, בכללות

 כי ונודע בחכמה, שהוא פנימי, (האמת) הוא
שבו, שמבינה אלא בחכמה, הוא האצילות

 נמשך אהי״ה, שהוא בחכמה, והבן בסוד
 ובריאה תקמ״ד. שבו אחוריים, והוא הנועם,

 בבינה. וחכם בסוד ז״ס, ויש״ס, תבונה נגד
 תקמ״ד, שהם התבונה, של הפנים ש־.;ם

ס״ג. הוא שלה, והאחוריים
בכללות יש כי מאד, זה כלל והבן
 הי״ס כל כי חו״ב, והם בחי׳, ב׳ האצילות,
 ע״ב שהם (א) חכמה, כללות הם דאצילות,

 בינה וגם באחור, 1וקפ״ ותקמ״ד דפנים, קס״א
 עולם אך בחכמה. והבן בסוד בחכמה, נעלמת

בינה. הנקרא ב׳, בחי׳ כנגד הוא הבריאה,
 ישראל שהוא בבינה, וחכם הוא, בחינתה אשר

 אחוריים בחי׳ הם פנימותם אשר סו״ת,
 שלהם, ואחוריים ותקמ״ד. קפ״ד שהם דאצילות,

נועם. ויהי בכוונת ועיין הב׳ וקס׳׳א ס׳׳ג הם
(נ״א בעשיה. בקמץ, כולו אכתריאל שם

חצוניות, והוא בלים, בחי׳ ג׳ יש להם וחוצה
 אין ואמנם בו. מתלבש הנ״ל הפנימיות אשר

ג׳ והם הפנימיות, חלקי ג׳ אל רק החצוניות,
 כנגדן אין הTוהיח החיה כי לנר׳נ, כלים,
גידין, בשר, הם: כלים, ד.ג׳ ואלו כלים.

 כנודע א׳, גוף נקרא שלשתן, ומחיבור ועצמות.
ועצמות. גידין בשר בסוד אלא אבר, אין כי

 שרשי והם מאלו, פנימיים יותר כלים ג׳ ויש
 הנפש שורה שבו הכבד והם: האלו, כלים ג׳

 שורה בו והלב בבשר. מתפשט ומשם בעצם,
כנודע. הדופקין, בגידין מתפשט ומשם הרוח,

 מתפשט ומשם הנשמה, שורה בו והמוח,
העצמות, ככלל שהם הלבנים, יןTוג בעצמות

כנודע, העצמות, נקשרים שבהם החבלים, שהם
 כלי שהם הגידין אך א'. בחי׳ היא כ״ז ולכן

הדופקין. הבשר שבתוך עורקים הם אמצעי,
 הכבד מן נמשכין הם הדם, של העורקין כן
 משיורי כי הבשר. נעשה ומהם הבשר, אל

 לחכמי כנודע לבשר, מתהפכין הנ״ל, העורקים
הטבע.

גידין, בשר, שהם: הם, כלים ג׳ כי באופן,
 האיברים הם ואלו נר״ן. ובתוכם ועצמות,

הכלים, מכלל ואינם צינורות, יש אך עצמן,
 צינור בחי׳: ג׳ והם הכלים. אל צינורות רק
 מן הנמשך ההרגשה, של לבנים, גידין א',

ולהמשיך בזה, זה העצמות לקשר עצמו, המוח אשי ומאותיות, מפסוק, יוצא והוא בבריאה)
T T T TT T T

 בפתח, ח_ופניאל ושם אכתריאל. שהם יכרת, לא
בעשייה. בצירי כולו _יוהך ושם ביצירה.

הח׳ השער
פרקים. ג׳ ובו החשמל שער

מ״ק א פרק

 שבכל ופרצוף פרצוף בכל כי דע, ע)
נרנח׳׳י. :חלקי ה׳ והם פנימיות, בו ,יש עולם,

 שבעצמות המוח אל שבראש, המוח מן המזון
 הם אשר הגידים והוא הגידין, הב׳, שבגוף.

 רכים שהם הדופקים, בבשר ממש מובלעים
 מאד, קטנים והם הבשר, מזג אל וקרובים

 גדולים העורקים שאר אך אמצעי. כלי והם
 הלב, מן חיות להמשיך צינורות הם הדופקים,

 הבשר תוך המובלעים הקטנים הגידין בתוך
 הם הג', אמצעי. הנקרא הכלי שהם כנ״ל,
 מן ונמשכים דם, מלאים דופקים, בלתי גידין
מתהפך הדם, אותו ושם הבשר, אל הכבד

ה ה ג ה
בינה. הוא צ׳׳ל צמח, (א)

מקומות ומראה הגהות
סי׳״ב. n״1D ושער ם*ה המוחין שער עי׳ ע) זה. דרוש ע״ח בפרי וכן נעם ויהי דרוש הגונות שער עי׳ )0
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 ה& לנשר. שיתר.פט קורס פך ממש. לכבד
 ד.נשר, מכלל ואינם בלבד. לבשר צינורות

 וג׳ כלים. ג׳ נתבארו ור.רי החצון. כלי שר.וא
 הצוניות בו שאין כלי אין גם צינורותיר.ם. מיני

עצמו. בו ופנימיות
ר.עור, מכמה האלו. כלים הג׳ על ור.נד.

 שהם הכלים. מפנימיות נמשכות הנשמות והנה
 עצמן. כלים מג׳ נמשכים והעולמוו^ נר״ן.

 חיצוניות ור.וא בפ״ע, ב׳ חיצוניות הוא והעור
 ווה היצוניויזנ האחורים והם החיצוניוו^ אל

 עורות ב׳ שהם עב. א׳ עור עצמו הוא העור.
 והוא ודוכסומסוס. גדל. :נקרא דבוקים.

 כולו וד.וא לנוקבא. ז״א בין שמפסיק המתל
 דשביבמ, כורסייא הנקרא אלקים. שמות מן

נאדרא. נשא בפרשה
 לב׳. וננמר העור. זה נחלק הנמירר״ ואחר

 כי בעור. אלא בבשר. חבור אין כי כנודע
 אלא דבוקים ואינם בש׳ע, גוף לו היה א׳ כל

 :עורות ב׳ ונעשה הגויל, נחלק ואז בעור.
 הוא כי לתפלץ. קלף לז״א, ודוכסוססום. קלף
 למלכוו^ למזתה. ודוכסומטוס מוחין. בחי׳

 לז״א. גוף בחי׳ שהיר. מה כל כי נמצא׳ .
 בבחי׳ עור נעשה הוא ויניקר״ עיבור בבחי׳

 נאחזים מזה אלקים. שמות בחי׳ וכולם גדלות,
 כולם כלים הג׳ אד דונקים. הקליפות כל

מגדלותו.
 מבפנים יוצאות הנשמוו^ של אורות והנה

 בסוד בעור. נמשכים ומשם הכלים. דופני דרד
 הפנים. של ההדות ואז 4זאו נקפו עורי ואחר

בענין כנזכר שבעור. אלקים תה־ מתלבשץ

א. נסירה ד פ) בהכאות מ*ה משם שסודו ננ
 בתוך Jהדוו הם האורות בי במ״א. וד׳ש
 של הקחמות וד.ם אלקים. שר.ם הניצוצץ
תונ עו ת ה ל  כעין יוצאין הם כי ניצמין. הם ו
 הם ואלו כנודוג העור. נקבי בין ניצוצץ

ובמצחו. הארם. בעור המצטיירות האותיות
 עור ולבן החיצונים. אחיזת ושם וכיוצזס
ת הוא והוא״ו רע״ו. אותיות הי  שבקדושה. נ

 זדו. גמור רע אימ אך צ) סטרא. ההוא דבגו
תקינרן. אלקים להיותו הרע. יונק שמשם אלא

 4סניםיוו נקראו הנשמות כי העולה. בלל
השני. חיצתיות נקרא הגוף. שר.וא והכלים
 הוא העור. וזה ק) השני. חיצון הוא והעור.

 קליטת ונקרא נתבררו, שלא המלכים בחי׳
 והוא במ״א. כנזכר השמ״ל, ונקרא נוגה,

 חשמ״ל, כי והענין, היסוד. על המכסד. הערלה
 כולו, העור של וכללות מלבוש. גימטריא

 שע״ח בו יש הפנים ועור מלבוש. נקרא
במ״א. כנזכר חשמ״ל מנמ נהורין,

 בכל נאחזץ אינם החצונים כי והענין.
ת בלבד, באחוריים רק המלבוש,  בסיומי ו
ורגלים. ידים אצבעות העשר של הקצווו^
הצנומות סיומי הם כי יען היסוד. ובעטרת

יונקיו^ ומשם
 הם דיושר, דאמא המקיפין כי נודע, והנד.

א. עיגולי ע״ג  מקיף אור על דז״א. ועיגולי דד
 TOm במ״א. כגזבר וכר, עצמו שלו דיושר
 של אמצעית בנקודר. עומדים הקליפות, נמצאו
ת דוגמת הכדור, א  (א) נדחית אשר החומרי, ה

וגסותד., חומריותה מפני הכדור, באמצעית

השמש
ל, (א) » ד  שלמעלה והפרצוף העולם. וזכות דקות גדולת מאותם לינק העור. אל םניז
 מלכים ר דוגמת גמורים. קליפות נקרא ממנו. וכן מאבי״ע, ועולם עולם בכל וזה הקצווו^

ל ל שהיו עולמות כל פרצופי דפרטי ופרצוף פרצוף מ ^ מסרטי פרצוף מ צ ר  זד, Jאביי^ פ
ת״י, מצאתיר,ו ד!לשח ערכו• לטי פרצוף ובל עולם כל מאבי״ע, ל הרב בליקוטי מ  ד

 זו^ לשער אינם ממנו. מטה של העולם שבערך ואע׳׳פ
ערך לפי הנה קדחז, דין אלא קליפר״ נקראים

מקומוו! nruai זשזזויו
אוי. הנקרא n0M< בווי׳ שהוא שנווופס וקרושה ב׳. פרק ורהל לאה שער עיין פ)
 (פודי). השני היצון הוא והעור ל*ג ג*א ק) סוד jm העוד ענץ «רק נהוג גנוד׳י צ)

זעיר נקרא והו׳ רע הנקרא



א׳ פרק ולתשמד שער מ״א שעד דז״א נוקגא היכל ו׳ היכלרצב

 כלים ובין דעשייה, מקיף אור בין ויושבת
דעשיה.

 בתיקון הנזכר רע, דכולו אילנא זו והנה
 כי בעשייה, ר״ל לתתא, אילנא דאיהו ל״ו,
 הרי כי שבקדושה, דבר שום בפנימותה אין
 הכלים בין ואמנם הכדור. אמצעית נקודה הוא

 קליפת כן גם יש שלהם, המקיף אל דיצירה,
 כי מאד, להבינו לבך תשים והענין היצירה.

 בתוך זה הם העולמות שכל אע״פ והוא, צ״ע,
 בתוך נתון אצילות, עולם כל לא כי נודע זה,

 דאצילות דנוקבא מלכות בחינת רק הבריאה,
 עצמן, בפרצופים גם וכר. ביצירה בריאה וכן
 א״א כי מגולה, כולו אין בפ״ע, עולם כל של

 ר) מגולה. העליון חצי ואו״א, מגולח. ראשו
 מכוסה תחתון וחצי מגולה, העליון חצי וז״א
 הדק, העיון אחר נמצא א״כ וכר. חנוקבא ע״י
 מזה, לפנים זה שהם אומרים, שאנו אע״פ כי
 כל שאין כיון ,־י מזה, למעלה זה ג״כ הם

 כי נמצא, וא״כ מזה, זה מוקפים בחינותיהם
 דיצירה, תתאה דנוקבא מלכות היצירה, בעולם

 היצירה, שאר כל אך בעשייה. מתלבשת היא
 דבוקה נמצא מקום, באותו ושם מגולה. הוא
 דיושר מקיף עם דיצירה, הכלים כל של עור

 דיצירה, החצונית עומדים בנתיים ושם דיצירה.
 נוגה. קליפת הנקרא העור, מאותו ויונקים
בקליפה א׳ כל ובאצילות. בבריאה. וכעד״ז

 שבאותו ופרצוף פרצוף בכל בפרטות, וכן שלו.
העולם.
 העור המלבוש מכל לא כי נודע, גם
 שהוא כנ״ל, המקומות מקצת רק יונקים,

 האצבעות. ומסופי היסוד, ומהעטרת מאחוריים,
 נסירה, בענין להרמ״ן, ששמעתי במ״א ועיין
 טוב הוא היכן בזדן טו״ר, הדעת עץ ענין
 מן העור, שהוא במלבוש, זה וכל ש) ורע.

משם. היוצאין הניצוצין
העולמות כל היו אדם, שנברא קודם והנה
יונקים, הקליפות היו ולא ומתוקנים, כבוררים

 לא ואם בצמצום. חיותם די מועט, שיעור רק
 ובלע לגמרי, להתברר נגמרים היו האדם, חטא

 אור. כתנות להם שהיה לפי והטעם, המות.
 אינו נר״ן, שהוא דז״א, הפנימיות הנה כי פי',

 אמנם דז״א. עצמן כלים הג׳ תוך מתלבש
 צ׳ הנקיא דתבונה, כלים ג׳ תוך מתלבשין

 בבנה, האם שנתנה החלק והוא כנודע, דצלם
 הנר״ן. אל לבוש והוא אמו, ירך עובר בסוד
 לפנים, נכנס אינו התבונה, של העור והנה
 העור, ע״ג מי׳ובש בחוץ, נשאר הוא אמנם

 כתנות הנקרא והוא כני׳ל. דז״א לבוש הנקרא
 פרשה כנזכר מצפורניו. נעשה והיה אור,

 דגנתא מאחורי היח בקדמיתא רכ״ט, ויקהל
 השניים מאחוריים והוא תבונה, היא דלעילא,

 מאחוריים מצפרנים, היה כך ואחר העור, שהוא
נוקבא. שהוא דלתתא, דגינתא

 תחלה כי העולמות, סדר בענין זה, ויובן
 ירדה ואח״כ תבונה, במקום המלכות היה

 וזה במ״א. כנזכר המלכות, במקום התבונה
כנפי ונקרא חשמ״ל, נקרא דתבונה העור

 כנשר וז״ס עלאה. אמא הוא נשר, כי נשרים.
 כר כנפיו יפרוש ירחף גוזליו על קנו יעיר

הקליפות רוצין היו וכאשר במ״א. כנזכר
 אחיזה להם אין כי יכלו, לא בז״א להתאחז

 בחי׳ הם החשמלים כל וכן התבונה. באור
 שבכל נוגה שבקליפות טוב בחי׳ והם העור,
 דתבונה הכלים כניסת כפי והנה ועולם, עולם

 מבחוץ. מלבוש הוא שלה העור בחי' כן בפנים׳
 חמוחין, ממנו נסתלקו אדה״ר, וכשחטא ת)

 עור החשמ״ל גם ואז לבד, היניקה בסוד וחזר
 ערומים, ואשתו חוא ונשארו נסתלק, דתבונה

 חהוא העור ונעשה החיצונים, ממנו יונקים ואז
טו״ר.

 מבחינת הוא אז, שלהם הלבוש כי והענין,
 נחש הנקרא דיניקה, מקטנות קדושים, אלקים
 שהוא י״ם׳ קריעת בסוד בערייתה, הנושך

במ״א. כנזכר דקטנות, קדושים אלקים בחי׳

מקומות ומראה הגהות
קל״ב אות סן זיע׳׳א אשלג האר״י למרן לכונות מגילה העליון חצי ואו״א המלים ל״ג נ׳׳א ר)
אדה״ר וכשחטא ג״א שם ויש קל״ה. אות עד (כת״י). טו״ר היכן בזו״ן המלים ל״ג ב״א ש) (כת״י).
היניקת. בסוד (הז׳׳א) וחזר המוחין ממנו נסתלקו שער כבית נתבאר הפרק סוף עד מכאן ת)



«גי אי פרה מזמוםל ער1א טיא אוער דז״א מפטא היכל ו׳ וןיעל ר

 משבא גקדא פולי< m»9in ד!זה הלבוש לכן
 עור כתנות א) חשרז״ל Jit והבן דנה<^

 יונק הסמא ההגת הנחש ואז דחדי» סשכא
 כי השמ״ל, וז״ס עור. טו״ר ונעשה משם,

 דיניקר» היסוד זווג בכה הוא חוה, את כשפתה
 ממנו. ויונקים נאחזו משם דאלקים, אור עם

עגיינד- מה הנחש זוהמת ענין והבן

 יניקה, בסוד ז״א שחוזר כ״ז כי העולד- כלל
 כנ״ל, בלילה וזה חשמ״ל, עור כתנות מתלבש

 עפרין. תרין בסוד בלילד» חיצונים יונקים ואז
 בבקר מברכין ואנו המוחין, חוזרין ובבוקר
 ואמנם במ״א. כנזכר ערומינ^ (א) מלביש

 בהי׳ נשארין החשמ״ל, שמסתלק אע״ם
 תהיה משם, יונקים היו אם כי להגין, הצסרנים

ח״ו. מאד גדולה יניקתן

ב פרק

 כי נתבאר, הנה אב״א. ענין ונבאר ב)
 קליפת הנקרא העור, מן יונקים החיצונים

 אז יניקה, בסוד ז״א בהיות והנה נוגה.
 הצורר, מן יותר מאד, שם נאחזין החצונים

 נקבי דרך ועוביין המאירין הניצוצין מאותן
 בחי׳ נמשכו בגדלות, בהיותן כך ואחר העור.
 דינין בחי׳ עדיין שהם אלא דגדלות, מוחין

 מבחי׳ חשמ״ל, בזר׳ן נמשמ אז קצת, וגבורות
 החיצונים ואז כנודע, לבד, הב׳ תבונה

 לינק, יכולים אינם הנ״ל, חשנדל מבחי׳''הפגים
 לא בסוד עיניהם, ונכהים גדול, אור הם כי

 מן אמנם עיניד. לנגד הוללים יתיצבו
 המוחין לכן לינק. יכולין דחשמ״ל ג) האחוריים
 ז״א ע״י נמשכין והם הנוקבא, אל הנמשכים

הנקבה אל תלד שעי״ז כדי האחור, אל עצמו,

 גדל הנקרא העור בכותל אב״א דהיה לאחור,
כנזכר.

 שבנו השותפין ג1ב״ ראשונה משנה וז״ם
 הקלי׳, ואז ובכפיסין. בגזית, בגדל, הכותל, את
מהאחודיים גם לינק, יכולין אינם הפנים מן

שהם כיח עכ״ז מהם, לינק יכולץ שהיו אע״פ
 ביניהם, יבא לא ורוח יגשו, בא׳ א׳ דבוקים,

 מאד מועם דבר רק לינק, מקום להם אין כי
אד שהו̂ז כל העור נקבי מבחי׳ חיותם, די
ונמצא ח״ו. הקדושה על שיגברו הרבר״ לא
 בלחי והם גבורוו^ המוחח אלו להיות כי

 שהם וגם לבד, נד״״י מבחי׳ להיותן שלימין
 אב״א, להיות הוכרחו לכן התבונה, של מהבונד,

 הוא ואז ע״י, המוחק אליה שימשט ד׳ל
 ממנו, ממתלקין ואזדכ דבוקיב^ להיות מוכרח

 הגבותת, שהם הם. משלה כי אליו־״ וניתנים
כולו. האחור כל ונגדלת בד» ונשארין

 גדולים יותר חדשים מוחין באים כד ואחר
 ופדיש חסד אתי בסוד חסדים, ודים ד׳א, אל

 הם החסדים ומוחי לחלקד» הגבורות והרי לח.
 שלו, האחוריים כי פב״פ, חוזרין ואז לחלקו.

 שחשמ״ל וגם חסדים, מבחי׳ הם שעתה כיון
 יכולין ואינן הראשח, כחשמ״ל אינו עתד, של

משם. למק
 רק שאינו שבאחוריה, מד,חשמ״ל. אמנם

 אלא משם, יונקים דז״א, העור חשמ״ל מהארת
 כי בצמצוא לקלי׳ המוכרח החיות שד,וא

 בקיומם הוא וחפץ משלד- בכל מלכותו
 מוכרח הנה כי דעהו, זה עגין וסוד המוכרח.
 הם כי נתברח, שלא להמלכים חיות להמשיד
 די רק בהם נותן זדנו אד הקדושד- ניצוצין
 אל שידתר נותר דבר לא אד לבי׳ ספוקם
 מחוברים הם שהקליפות כיח אמנם הקלי׳.

גם לכן בעור, החופפים הקליפות בסוד יחד,

השמש . .
 והבן היסוד, בעטרת ובפרט החיצונים, אחקת קודם הזווג איסור חומר יובן ובזה (א)

עכ״ל. באד בו בעוד יגיקד» בבחי׳ הד׳א בהיות חצוו^

מקומות ומראה הגהות
 ח׳. סרק עקודים שער עיין ב) סרק החלים ומדרש נ׳ סרק סחי״א ל)

t’» .ב׳ סרק עקודים שער עיין ג) •׳



ג׳ ב׳ פר? החשמל שער ס״א שער דז׳׳א נול,בא היכל ו׳ היכלרצד

 לכן מאד, קטן צמצום באמצעיות ניזונים זזם
 הקלי', בקיום הפץ אינו אז להתברר, -כשישלמו

 יתבטלו ואז ועיקר, כלל אור להם ימשוך ולא
לנצה. המות בלע ח״ם הקליפות,
 אז שלקה, החדשים המוחין בכל וי/נה

 לרבוץ התבונה, צריכה אינה ואז יותר, עלה
 עליהם להגן חשמ״ל, בסוד האפרוחים, על

 ואז מקומם, עד זו״ן עלו כבר כי מהקלי׳,
רובצות אינה

 של הכלים בג' הנה כי ז״א, לענין ונחזור
 אין ויניקה, בעיבור אך גר״ן, יש הגדלות,

 כנ״ל, אלקים שמות הם דגרמי, הבל רק בהם
 עדיין ב/יבור בהיות פי׳, דחיותא. קיסטא וזה

 לבד, עור בחי׳ דקים, הם כולם, אלו כלים ג׳
 שנולד, ואחר דאלקים. דגרמי הבל ובתוכם
נפש וד,וא ליכנס, דגדלות הנפש התחילה

הנפש דנפש רשימו, הנקרא והוא דנפש׳
 שנים, י״ג עד לכנוס נשלמת וזהו דגדלות,

 גדל כבר כי בשר, שהוא חצון בכלי הוא ואז
 החצון. בעור לכנוס נגמר דגרמי והבל צרכו.

 שבה נפש נתחלק, דגדלות, ההיא הנפש ואז
 ונשמה אמצעי, בכלי שבה ורוח החיצון, בכלי
הפנימי. בכלי שבה

 לבדו, החיצון בכלי כולו מסתלקת ד) ואז
 הרי כי אחד. ויום שנה י״ג בן הרוח ונכנס

 רוח, בסוד הוא עדיין דאב״א, דגדלות צלם
 ה) אצלינו. כמבואר דצלם, צ׳ שהוא וד,דעת,

 כי שנמצא, עד מעט, מעט נכנם הרוח ואז
 ואז שבו. אמצעי כלי לכנוס נגמר כ׳, בשנת

 והנה הפנימי, בכלי לכנוס הנשמה מתחלת
הרשימו נשאר המוחין, כשמסתלקין ביום,
 בגדלותן. הכלים נשארים בכחו לכן הנ׳׳ל,

 דנפש הנפש שהוא רשימו, אותו אפילו ובלילה,
 הבל עם יניקה, בבחי׳ ונשאר מסתלק, דגדלות
 צריכין אינן ואז החיצונים, יונקים ואז דגרמי,
גדול אור בפגימות אין כי אב״א, להיות

 חצונים שינקו חשש אין לכן החיצונים, שיניקו
 מוחין בתוכם בהיות לא אם ו) מאחוריים,

אב״א. לחזור צריכין ואז דגדלות, ראשונים

ג פרק

 דז״א לבוש שהוא עור׳ ענין והנה ז)
 לבושין, ג׳ בחי׳ יש בו שגם אפשר עצמו,
 ב׳ הם הנה כי נלע״ד, אך הכלים. דמיון

 הוא וא׳, העור. הוא ח) א׳, לבד: לבישים
 איך תבין, ובזה שער. אדרת בסוד השערות,
 על סערה ונקרא משערות, יונקים הקליפות

 מצות: של אחרים לבושים ב׳ יש וכנגדן שמם.
 בסוד ציצית. וא׳, עור. בסוד תפלין, של א׳,

לשערוות דמיון החוטין,
 האדם של הלבוקזים הם אלו אמנם

 היא ציצית. זה כסותה, היא כי בסוד בעוה״ב,
 והם העור, של הפנימי חלק לעורו, שמלתו

חתפלין.
 הם ותפלין ביצירה, ציצית כי והענין

 עור כי ט) נמצא, בבריאה. פנימים יותר
 דבריאה, והעור דציצית. טלית נקרא דיצירה,

 במוח והם קדושים, יותר הם כי תפלין, נקרא
 היצירה אך ראש, בחי׳ הבריאה כן כי לבד.
 וגם הגוף כל סובבים הציצית לכן הגוף. סוד

 לבריאה. מלבוש יצירה כי להורות הראש,
 בהם כי במצות, כנגדם אין העשיה, עור אך

 האצילות, בעור אך לגמרי. החיצונים נאחזים
 קמצא, כהדין עצמו, האדם עור רק כנגדן אין

 ממנו, נפרד לבושו ואין ובית, מיניה דלבושא
שהוא שלהם שעור ויצירה, בבריאה כמו

וציצית. תפלין בסוד נפרד, לבושם,
 יש עצמן, בכלים אפילו בעשייה, אך
 וימול יפנה, ובסוד, צואה, קיא בסוד אחיזה,

 שהם בפנימיים אך לי. תאמר צא ובסוד ידיו.
רק ועזלום, חס כלל אחיזה בחם אין נר״ן,

ת הו מראה הג ת ו מו מקו
ופקיף. פגיפי דרוש רפ״ד דף פבדש עיין ח) (דפו׳׳י). ואחיב נ׳׳א ד)
עולמות ד׳ לתקן שצריך ריל כתוב בבת׳׳י ס) ס״ז. המוחץ שער עיין ה)
עשית ובתפילץ שביצירה. עשיה מתקן בציצית עיח אות מן לכוונות שער בבית עיין ו)
שבבריאה. ב׳. סרק הצלם סרקי בשער עיין ז) ואילך.



ג׳ p*• סל1חזמ «<ןד פ״א עמר דז״א נו?כא היכל ו׳ היכל

 ומכ״ש הכלי* דוץ שמכרו מהניצוצין ים1יזו1
בערר.

 בין המכסיק דתבוג* ההשס״ל כי ואפשר
 אהד עור רק אינו הקליפו* אל האדם עור

 סאהוריים שנעשה לג/ שנחלק אלא לבד,
 הנצה, וחשמ״ל שלה. מהעור תבונה, דנה״י
 כנ״ל. צללים ב׳ נקרא ודיסוד, ודהוד צל. נקרא
ו י) צללים בהפתלק ולכן  מורה דדר, בליל ^

 הקליפות ואז נסתלקו, נר״ן פנימיים גם כי על
 החופף, החשמ״ל נסתלק אז כי באד* שולטים

ביד* ונמסר

 נגמרים, הם ז״* כלי ג׳ כי לומר, ואפשר
 אז בחי׳, הג׳ כל שניי* תבונר, כשלוקחת

 הא׳. דכלי וגדלות וקסנות עיבור נגמר
 נגמר אז בהי׳, ג׳ ראשונה תבונה וכשלוקחת

 בינה וכשלוקחת ב׳. כלי וגדלות וקטנות עיבור
 וקטנות עיבור נגמר אז בחי׳, הג׳ עילאה
הפנימי. כלי וגדלות

דז״* הפנימי הכלי הדעת כי תראה, ולכן
 יש וכנגדן ואב* עצמם אמא בדעת ממש הוא

 הנזכר נר״ן, לבושים ג׳ והם השמלים, ג׳
 וא׳, לנפש. הארץ, בג״ע א׳ מקהל: פ׳ בזוהר

 וז״מז לנשמה. בכסא, וא׳, לרוח. המלאכים, בין
 חשמיל מההוא דנפיק יעקב ענין ע״ח, יתרו ם׳

 ניצוצי יוצאין החשמ״ל, מתור כי ר״ל, פנימאה,
והם ליעקב, אבא דמצד לז״א המוחין אור

 והגבורות אוריא״ל, לקחם החסדים הו״ג,
ח נוריא״ל. כנג * בעלה יעקב, לקחם ו א ל  ז

* איש יעקב וזהו ימי, מדת הנקרא ת

 גשמית ספה שהוא הצמ, זווג יש (א)
* דנפש רשימו בהם יש ועכ״ז דכלים,  דגדלו

 המעלה והיא בגווה, דשביק תהא ההוא והוא
 ספה יורדת כשגם אד דחיצוניות. המ״נ אותן

שמ* הפנימיות שיעלה צייד עצ«י ז״א אז דנ

2m1״j שהמ החיצוניו* בזווג גם כי באופן 
 בכת לא אם שלה* מ״נ להעלות א״א כלי*

 לבד. הרשימו רק שאינו אלא עצמו, פנימיות
 דנפש דגדלות בגווה דשדי רוהא הנקרא ור.וא

מיו*  ההוא ושורש העיקרי* הם זו״נ אד פני
 עם נשאר רוחא האי כי ממנו, וגדולים רוחא,
 אן בו. שיתלבשו הנבר»ע נשמות שרשי
 חלקם לקחו בהוולדם וכבר אלהו* הם הזו׳׳נ,
מאד. זה והבן להם. הנוגע רוהא מההוא

 יורד הז״א כי במ״א, נתבאר והנר,
 לברר בבי״ע, שלו הכלים בחי׳ ומתלבשין

 דוגמת הם הבירורים, והנה הבתרים. משם
 אלף, בר,ררי הבהמות סוד הם כי המאכל,

 ושם העשייה. בעולם באכילתן המבררים
 אצילות אל ראדן ניצוצץ בחי׳ יש בעשיי*

 נוקבא ואוכלם החיצמ, כלי לבחי׳ ג״*
 לאמא ם״נ בסוד ניתנין ומשם תמזייד״
 שעוליו עד יותר מתבררים משם וכן דעשייה,
 מלכות חוזרת שם ואז ליצירה. למלכות
 אצילות וחלק דיצירה, מהמלכים לברר דיצירה,

*rד לאמא מעלהו אמצעי, כלי חלק של ר  י
מ * מלכות עד עולין ו א ת ב  נברריו ושם ד
 ש* שיש אצילות החלק דבתאה, המלכים גם

 pחל כי במ״א כנזכר הפנימי, לכלי הנוגע
 חלקים ג׳ אבל בי״ע. בכל מתפשס האצילות

 נטלם כנ״ל דאצילות כלים ג׳ עם דשייכי
 של החלקים ואמנם מ״ן. בסוד דאצילות, נוקבא
 נשלמה. כבר כי במקומם. נשארים בי״ע,

 דאצילו* נוקבא עד עלו דאצילות, והחלקים
 אחותים שהם דאצילות, מהמלכים לברר וחזרה
 אמא ונתקנת אמ* עד מ״נ ומעלה דאדא
 חדשים מוחין לד,ותד כח בה יש ואז יותר,
מ  שם, עד ונתקנו שעלו מ־*נ אלו מחמת לזד

דנ אמא נותנם ואז  בכל כי נמצא מתוקנים. לז
 המ״ו לתקן בס״ע, זווג יש עולם שבכל פרצוף

שעולין. מדרגר, בכל

הגהה
לכאן. קשר לו אין זה א״מ (א)

מקוטוה ומדאה הגהות
הדר. דרוש הכוונות בשער ועיין (כת׳׳י). הר׳ר בליל אלו הסלים ל״נ נ׳׳א י)



ג׳ pnB החשמל שער מ״א שער דז׳׳א נולובא היכל ו׳ היכלרצו

 כלים בין קליפין שיש כמו והנה, (א)
 כלים בין קליפה, יש כן למקיפין. דיושר,

 כולם. ע״ג אשר החיצון, למקיפים דעגולין
 אך ביושר. הם הקליפות כל כי לומר, ואפשר

 שהרי הוא) דמכ״ש נראה (נ״א כמ״ש נראה
הנפש. הם והעגולים הרוח, הוא היושר

א׳, לב׳: נחלק הוא הפנימי הנה (ב)
 וזה ניצוצין זה הוי״ה. הוא וא׳ אלקים. הוא

 עור, ובחי׳ כלים בחי׳ ג׳ יש וביניקה אורות.
 הוא חיותם ואז גמורים. ולא רקים, שהם אלא

 הזמן של פנימיות שהוא ראלקים מהניצוצות
 הפנימי אז והעור הכלים שנגרלו ואח״כ ההוא.

 רהוי״ה הפנימית אך העור. ער יוצא דאלקים
 חצי ואז ננסר. ואז כנזכר, כלים בג׳ נשאר
 וחצי אלקים של כ) החצי לנוקבא ניתן העור
לז״א. נשאר עור

 אפילו שם אין המוחין בעור כי ואפשר
 שם אשר בעור יש בד׳ק, אך אלקים, בחי׳

 יוררין שאין במ״א כנזכר ראלקים, דק בחינת
 והטעם, נשארים. ו״ק אך ראלקים. מוחין רק
 בו שיהיה צריך המוחין. של העור אפילו כי

בו״ק. משא״כ אלקים. ולא הויות,
 וחיצוניות. פנימיות בו יש עליון, הארם

 צלם הם והחיצוניות פנימיות הם והמוחין
 הגוף, בכל מתפשטים המוחין והנה אלקים.
 שבראש, המוחין הם י״ה, כזה; הוי״ה. בבחי׳
 בו. המוחין והתפשטות האדם, גוף ר׳ הו״ב.

אדם. של זוגו בת והוא העטרה, אחרונה ה׳

 כתר, שהוא א׳ כזה: אלקים הוא וחיצונותו
מוחין. של כלים ב׳ לה האדם. גלגלת הוא

 יותר והוא אחר, באופן ששמעתי ונלע״ד
 ג׳ ל׳ כתר. היא א׳ הנלע״ד. כפי אמיתי
 י׳ יסוד, י׳ הוד. עד מחסד ה״ק, ה׳ מוחין.
 בת או העטרה והוא מלכות ם כנודע. זעירא

זוגו.
 הם כי האדם, את אלקים ה׳ וייצר וז״ם

 וזהו מאלקים. וא׳ מהוי״ה, א׳ :יצירות ב׳
 שהוא ו׳, צלם בצלמו: האדם את אלקים ייברא

 שם כנגד אלקים, בצלם הוי״ה, הנקרא ז״א
הנ״ל. אלקים

 החופפת, הקליפה, סוד הוא עור, ענין
 דקדושה, בתוכו דקיק נהירו ובאותו רע, הנקרא
 האדם עור וד,נה עור. הנקרא ו׳ סוד •טהוא
 הכל, על החופפת הקליפה סוד הוא עצמו,
 כי רקיע. שיתפשט עד רק יצאת לא אשר

 הקליפה, נתגלית לא עדיין ומים, עור בעודן
 יצאת ואז רקיע, ונעשה דאתקרישו עד

דקליפד,.
 הושמה ולכן רקיע, נקרא ו' אות והנה

 שארז״ל וז״ס עור. ונעשה ר״ע, אותיות בין
 ולולד. לאשר, קשה הראשונים חדשים ג׳ ל)

 הם כולם ראשונים, חדשים ג׳ כי והענין.
 ו׳ אות כך ואחר ערלה. שני ג' בסוד רע,

 הולד מתחיל ואז עור. ונעשה שם, נכנסת
 היה עדיין כי עור, מציאות ולהתפשט ייהקרש,

הראשונים. חדשים בג׳ לבד ומים אור

ה ה ג ה
לכאן. קשר לו אין ג״ז (ב) קשר. לי אין ג״ז (א)

מקומות ומראה הגהות
ל״א. נדד, ל) (דפו״י). החיצון נ״א כ)



השביעי היכל
שערים תשעה ובו היכלאבי״ע נקרא הזה היכל

הראשון השער

שי שער  פרקים י״ב זבו אבי״ע דת

מ״ב א פרק

 יש והנאצל ונאצל, מאציל יש הנה מ)
 ד והם, עפה מים, רוח, אש, יסודות: ד׳ בו

 הם והנה תו״מ. חו״^ והם, הוי״ה. אותיות
 ס) ד׳ הם שהם אבי״ע. הם׳ והם נ) סנת״א,

 שהוא.-ד,רוחניות הפנימי, אדם א׳, שבאדם: בהי׳
 הוא ג׳, הגוף. הוא ב׳, נרנח״י. הנקרא

 שיושב הבית הוא ד׳, הגוף. שע״ג המלבושים
ומלבושו. וגופו, האדם, בתוכו

 בחינוזב מד׳ כלולות אלו בחינות וכל
 נשמה הנה הרוחניווב של א׳ בחי׳ הם: ואלו

 הוא הגוף, שהוא הב׳ בחי׳ וגר״ן. לנשמה,
 והבשר, והגיז^, מבפנים, המוח שבד.ם העצמות,

 ועצמות תלבישני ובשר עור וכמש׳׳ונ ועור.
א) תסוככני יןTוג  הלבושים שהם ג׳ בחי׳ (

 המוכרחים לבושים שר,ם נודעים, הם הנד,
 מצנפת, ומכנסים, כתונוב הדיום: כד.ן אל

היותר לבושים הם דכ״ג, הד׳ אותן כי ואבנט.

 לבושים הם שאלו בזוד.ר, כנזכר מאלו, עליונים
 אבל הוי״רי. שם לבושי הם ואלו אדנ״י. שם

 ור,וא הד׳, בחי׳ בחי׳. ד׳ אלא אינם עיקרם
ומדבר. ושדה וחצר, ביוב יש חביוב

 יש הפרטיווב בחי׳ הד׳ אלו בכל אמנם
 בין ממוצעת והיא כולנב כוללת א׳ בחי׳
 חכמי מ״ש דוגמא שתיהן. הכוללת ובחי׳, בחי׳

 הקורא״לי, הוא והצומח, הדומם בין כי הטבע,
 אדני הוא וד,חי, הצומח ובין אלמוגים. הנקרא
 כלב כממ שהוא כלאים, במסכת הנזכר השדה,

 ויונק בקרקע, נשרש וטבורו בקרקע, גדל ע)
 החי ובין מת. שלו הטבור וכשחותכין משם.

הקוף. הוא והמדבר,

יתברר, הבורא בין ט בכאן, יש וכעד״ז
 הרוחניווב הכוללת הבחי׳ שהיא הנברזב ובין
 בנים נאמר, ,Tעל אשר באמצע, בחי׳ יש

 אתם. אלקים אמרתי אני אלרייכם. לר,׳ אתם
 פ) וארז״ל אברהם, מעל אלקים ויעל ונאמר,
 ניצוץ יש כי והכוונר» המרכבד״ הן הן האבות

 ממדרגה נמשד אלהווב בחי׳ שד,יא מאד, קטן
ח חהו שבבורא. האחרונד, צ  בכח מתלבשת הני

ת צ מאד, במאד דקה נשמה שד,וא נברא, א׳ ני

הגהה
תח״י, בענין צ״ע הגה״ה, (א)  טנת״א, זה ובכלל הננ היכן הכללות, ב״ן מ״ה מקומן נ
ת מ טפי ט ג ט ט״ג ע״ב לידע, זד. ובכלל הננ הי הספיתו^ בכללות הם הי

מקומות ומראה הגהות
 י׳. פרק אגי״ע קצור שער עיין ם) לנונות שער בבית גמבאר זה סרק פ)

ה׳. שיק כלאים ובמסכת ד1 שוב עיין ע) ו׳ ה׳ פרק ג* הלק 0ובתע* בתהילתו.
 ה׳. ם״ז פרשה רפה בראשית פ) והם פ*ן. ם'ה ם*ג ע*ב והם םום*ף נ*א ב)

(במ*י). נרנ״ה



א׳ »ר? אפי״ע דרושי שעד ם״כ שער אכי׳׳ע היפל ז׳ היכל רצח

 שרשי בה יש יחידה, הנקרא זה ובניצוץ צ)
נרניח. שהם; הרוהגיות, בחי׳ ד׳

 יש הגוף, לבחי׳ הרוחניות, בחי׳ בין וכן
 דם רביעית בחי׳ והוא שתיהן, כוללת א׳ בחי׳
 הנפש, של אחרון ניצוץ בה יש כי הנפש, של

 נפש בחי׳ :פי׳ שבנפש, הרביעית שהוא
 הניצוץ וזה רביעית. נקרא ולכן שבנפש,
 א', והכל לעיל, הנזכר דם ברביעית מתלבש
 רביעית על הנאמר הנפש, הוא הדם כי וכמ״ש

 מובחר היותר הוא דם, הרביעית וזה הזה. דם
 נחלק חלק כל אשר הנ״ל, הגוף בחי׳ ד׳ מכל
 מבחי׳ והעלית הראשון רביעי והוא כנ׳׳ל, לד׳

 שבתוכו, החיות שהוא המוחין, של העצמות
 ובזה להחיותם, בהם המתפשט הדם שהוא

 ד׳ שרשי כל כלול העליון, שבדם הרביעית
 אמצעי, בחינה הוא כי באופן, הנ״ל. בחינות

 מורכבת והיא הגוף. אל הרוחניות, בין
משניהם.
 בחי׳ יש הג', אל הב׳, בחי׳ בין וכן

 האדם, של וצפרנים שערות והם ממוצעת,
 בתחלה. אדה׳׳ר של לבוש היה זה כי כנודע,

 אל ודומין האדם, בטר׳ר דבוקים הם והנה
 משם, בהסתלקותן אמנם עצמו, האדם של הגוף

 ע״ד השערות, מאותן לבוש, מהם נעשה
 ולא וכיוצא. ועזים, הרחלים מצמר שעושין

 בגוף דבוקים בהיותן גם שאף אלא עוד,
 הבהמות דמיון למלבוש, דומים הם האדם,
 לזה והמופת מלבושיהן. ששערותיהן וחיות,

 ומצינו הצפורנים. בענין הראשון אדם ה*א,
 די עד כמ״ש, לבושו, היה שזה בנבוכדנצר,

כו׳. כצפרים וטופרוהי רבה, כנשריה שערוי
הבית, לבחי׳ הלבושים, בחינת בין וכן

 בחי׳ שהם ופשתים, מצמר הנעשין אוהלים, הם
 וזו בתים. לבחינת משמשים הם וגם לבושים,
 אם עיון, עדיין צריכה אוהלים, של הבחינה

אחר. דבר בה יש אם או כך, הוא
העליונים, בעולמות לדבר נחזור ועתה

 הנמשל. עתה נבאר המשל, שבארנו אחר
בחי׳ מד׳ רק אינד״ ק) הנמשל הנה כי ינאמר,

 שהם: הוייה, אותיות ד שהם: לבד, יסודות
 נקרא שחכמה נמצא ע׳ה כנ״ל, תו״מ חדב

ראשית.
 הוא הכתר לעולם כי מ״ש, תבין בזה גם

 אלא ההוא, העולם מכלל שאינה עליונה, בחי׳
 מראשו, למעלה שהוא המלך, כתר אל דומה
 מכלל אינה כן ועל ראשו, מכללות ואינו

 בס״י. הנזכר הדעת, נמנה ובמקומו הספירה,
 בכלל אותו מונין אנו לפעמים זה, כל ועל

הי״ם.
 בחי׳ שיש הנ׳׳ל, עם יתבאר והענין

 חכמי למ״ש דומה ובחי׳. בחי׳ כל בין אמצעית
 ד,פ׳ בתחלה ז״ל, הרמב״ן והביאו הטבע,
 ספר בשם ג״כ וכתב ובהו, תהו היתה והארץ
 חומר ברא יסודות, הד׳ שברא קודם כי הבהיר,

 לקבל מוכן הדבר שהוא היול״י, הנק׳ א׳,
 לובש אינו הוא אבל אח״כ, יסודות הד׳ צירת
 התהו, קודם שהוא ומה ועיקר, כלל צורה שום

לו. נחשבו ותהו מאפם וכמו אפם, נקרא
 אין כי אפם, נקרא הא״ם כי הוא, והענין

 צורה ולא חומר, שם שאין תפיסה, שום בו
 ואחריו הכתר, והוא התהו, יצא ואחריו כלל.
תו״מ. חר׳ב יסודות, ד׳ הכולל הבו,ו, יצא

 הוא, בהכרח הנה כי הדבר, וביאור
 הנאצל, אל המאציל בין אמצעי, מדרגה שתהיה

 הארץ, מן השמים כרחוק ביניהן, הרחק יש כי
 זד» את זה יברא ואיך בזה, זה יאיר ואיך
 ממוצע דבר היה לא אם קצוות, ב׳ שהם

 אל קרובה בחי׳ ויהיה ומחברם, ביניהן,
 זו בחי׳ והנה הנאצל, אל וקמבה המאציל,

 יסוד, שום בו אין כי תהו, הנקרא כתר, הוא
 בקוצו רק כלל, הוי׳׳ה בשם נרמז אינו ע״כ כי

 והוא, כנ״ל, אמצעי בחינת הוא אמנם ידד, של
 הנקרא הקודם, החומר דוגמת הוא כתר, הנה כי

 בכח, יסודות הד׳ כל שורש בו שיש היול״י,
 מתהא הוא כי תהו, נקרא ולכן בפועל. ולא

 רואים אנחנו הנה באמרם, אדם, בני מחשבות
 שהוא רואים אנחנו ועכ״ז כלל, צורה בו שאין

אפשר כי נמצא צורות, הד׳ כח בו ויש נאצל,

ת הו ת ומראה הג מו מקו
(דסרי). הנאצל נ״א ק) (דפויי), יחידה הנקרא מוסיף נ׳׳א צ)
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 קצת דעת שהוא כמו ומאציל, א״ם לקוראו
 לקוראו ואפשר הכתר. הוא שהא״ם המקובליב^

ל א״ס ודאי כי נאצל, בשם ח  וע״כ ממגו. ג
ש. אל ממד במופלא חכמים. בו הזהירו תדח

 בו לדבר יכולים שאנו מה תכלית אמנם
 ממאציל ממוצע בחי׳ הוא הכתר כי הוא,

 היותר הבחי׳ הוא כי הוא, והטעם ונאצל,
 האציל הוא אשר בא״ס, האפשר מכל האחרונה

 בהעלם הי״ם כל שורש בה אשר א׳, בהי׳
 דקות יותר לנאצל להיות שא״א גדול, ודקות
 עוד אין ממנו, למעלה אשר תהו, כי ממנו,
כנ״ל. המוחלט האפס זולת

א׳ מדרגוו^ ב׳ זו, בגחי׳ יש כי ונמצא
 בחי׳ מכל ושפלה תחתונה היותר הבחי׳ הוא

 בחי׳ שהוא משל, דרד נאמר וכאלו א״ם,
 אין כי כד, שאינו ואע״פ שבמלכות, מלכות

דו וספירה דמות שם  האזן לשכד רק כלל, ז
 שבא״ם, התחתונה המדרגה בזו והנה כך. נדבר

 ומקבלת הימנו, שלמעלה כל כללות בה יש
 מדרגה מכולנו מקבלת שהמלכות כנודע מכולם,

 השנית, כחי׳ אח האצילה היא התחתונה, זו
 שבבל מה מכל העליונה, המדרגה שהיא

 והיא הנאצלים, כל שרש בה ויש הנאצלים.
לכולם. משפעת

 האציל המאציל, סבל קטן שהיותר באופן,
 ביניהן ואין הנאצלים. שבכל מובחר היותר

 הזה, המאציל אחר כי כלל, אחרת מדרגה
מב יותר נאצל אין  כזה. לו ודומה אליו ק

 הנקרא א׳, בחי׳ היא הבחי׳, אלה שתים וכללות
 קצת קראוה בד» אשר הא׳ בהי׳ שבערד כתר.

 קראוה שבה, ב׳ בחי׳ ובערד א׳׳ם. מקובלים
הי״ם. במנין שהוא כתר. המקובלים קצת

 ולא זד» כדברי לא סברתינו, אנחנו, אבל
 א״ם, בין אמצעית, בחי׳ היא אלא זה, כדברי

 נאצלים. ובחינת א״ם. בחי׳ בה ויש ינאצלים.
 ושניהן וא״א, עתיק הנקרא הם אלו, בחי׳ וב׳

מאד. זה והבן אצלינו. כנודע כתר. נקרא

 שבמלכות המלכות כי בבדא. וז״ש
 הבריאה, בראש המתלבשת האצילוו^ שבעולם

 של עתיק בחי׳ הוא א״א, הנקרא הכתר, שהוא
מאד. זה והבן הבריאד* עולם

 שהנאצל הוא האמת ס־ מוד^ היוצא הכלל
 הוי״ה. אותיות ד׳ שהם: מדרגוו^ ד׳ רק בו אין
 התורה לכן כי תר׳מ. חר׳ב והם אבי״ע. והם

 הכמד» אלא ראשית ואץ מבראשייד מתחילה
 כדי שלילה, בלשון כן ואמרו ר) כמארד׳ל.

הכתר. את לשלול

 בחי׳, ב׳ כולל אמצעיות בחי׳ יש אמנם
 יש זה. וכתר כתר. הנקרא והוא ונאצל, מאציל

 הוא אם ואף ממנו, שלמעלה מד. כל כללות בו
 כל שורפו בו ויש מכולם. ויונק מכולם, קטן

בכולם. משנדע והוא הנאצלים. הי״ס

 אומרים אנו לפעמים אם Hתתמד אל ובזה
 Jד.ד״ז אותיות לד׳ נחלקים Jדאצילוו י״ם כי

ם מי מ  פרצופים. לה׳ שנחלקמ אומרי* אנו ו
 מנמ הוא ד׳, שר,וא אומרים כשאנו דד,וא,

 ה׳ מונין וכשאנו בפועל. ממש הנאצלים,
 המאציל, שורש מונין כשאנו הוא, פרצופים,

עצמם. הנאצלים עם

 עולם שבכל הי״ס, בכל הוא עד״ז כי ודע,
 כי ופרצוף, פרצוף בכל בפרטוו^ וכן ועולם.
 מאציל, עלימה, הנקרא ובחינה בחי׳ כל לעולם.

 אותיות מד׳ פחות הנאצל ואין נאצל. ותחתונה
 jfmnB ופרטי פרטיוו^ בי״ם אפילו הוי״ה,

 והבן כתר, הנקרא ביניהן, אמצעי בחי׳ ויש
 שנבאר. הדרושים כל יובנו בו כי מאד, זד,

 הוא הכתר כי אחרון. ואני ראשון, אני וזר.ד
 אג״י. והוא אי״ן, וד,וא אחרמ, והוא ראשון,

 הוא בו, אשר מאציל של מלכות בבחי׳ כי
 ובבחינת Jהמלכו^ שהוא אג״י, ונקרא אחרת
 כתר, בהינת שהוא בו, אשר הנאצלים שורש

אני. אותיות שהוא אי״ן, ונקרא הראשת, הוא

מקו«הת ומדאה הנחות
ף ג׳ הלק בתע״ם נתבאר הפרק סוף עד הבלי טד״ד, הבהיר. ס׳ י) ו ס ד ע ׳ ה ת ו א ן מ ז ׳ אפרק. פ
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ב פרק

 כולם הנאצלים כל כי שבארנו, ואחר ש)
 ד׳ שהם; יסודות, ד׳ כל הכוללת א׳, בחי׳

 ושיש אבי״ע. עולמות ד׳ שהם: יהו״ה. אותיות
 לבין בינם אמצעי חמישית׳ עליונה בחי׳ להם
 בכללות, ועולם עולם כל עתה נבאר א״ם.

 כולם יחד לבאר בע״ה, בהם נחזור ואח״כ
א׳. בכללות

 אינם כולם, בעולמות שנברא מה כל והנה
 :וד,ם כנ״ל, הוי״ה :שהם בחינות, ד׳ רק

 הגוף, איברי ובחי׳ נשמה, הנקרא רוחני, בחי׳
הבית. זבחינת המלבושים, ובחי׳

 כל יובנו ומשם האצילות, ג?ולם ונדבר
 הוא האצילות, כל פנימית הנה כי השאר,

 תוד מלובשת וד,יא נשמה. הנקרא הדאןגיות
 הנקרא הי״ס, שהם כלים, הנקרא הגוף, אייברי
וגוף. וזרועות, ראש,

 הוא הבחי׳, זה כי הגוף, לענין ונחזור
 כמ״ש ומדה, גבול בהם יש כי מדות, עשר י״ם,

 רל״ו שהוא קומה, בשיעור ההיכלות בפרקי
 מלובש הזה וגוף כו׳, פרסאות רבבות אלפים

 בי׳ שארז״ל וכמו דאצילות, לבושי תוך
 גאוה, של לבוש הקב״ד״ נתלבש לבושים
 בפרקי הנזכר וז״ס לבש. גאות מלך ה׳ שנאמר
 יתברך, הבורא של החלוק שם כי היכלות,

 אין שבפנים, בנשמה אך כו׳. זהריא״ל נקרא
 לכנותם, נוכל הא״ס, בערך אמנם כלל. מדה
הנשמה. אל גם וספירות, מדות בשם

 בחי׳ בתוך הם האלה, המלבושים והנה
 בחינת שהם דאצילות, היכלות ז׳ שהם הבתים,
 וד׳אויר וד,ארץ, השמים, שהם: בעצמו, העולם

 נקראים והם הבתים, בחי׳ זה כל כי שביניהן.
 העליון, האדם יושב בתוכו אשר אצילוונ עולם
 נתונים מלכות ולבושי וגוף. נשמה, שהוא
עולם כללות שהוא עליון, מלך בהיכל

 הי״ס, בחי׳ הם בחי׳, הד׳ ואלו האצילות.
בחי׳ ד׳ בהם ויש הנ״ל, מחכמה המתחילין

 הה׳ בחי׳ שהוא הכתר, בחי׳ יש ועוד כנ׳׳ל.
 ד׳ שורש ג״כ בה ויש לכולם, שורש הנ״ל,
הנ׳׳ל. בחי׳

 שבכתר, והנשמד■ האור שבחי׳ ונמצא,
 המתחילין דאצילות, הנשמות לי״ס שורש

 שורש הוא שבכתר, הגוף ובחי׳ כנ״ל. מחכמה
 המתחילין דאצילות, שבי״ס הגופות, לי״ם

 הוא שבכתר, הלבושים ובחי׳ כנ״ל. מחכמה
 המתחילין דאצילות שבי״ס הלבושים, לי״ס שורש

 לי״ס שורש שבכתר היכל ובחי׳ כנ״ל. מחכמה
 מחכמה המתחיל האצילות, שבי״ס ההיכלות

כ:״ל.
 הנ״ל ע״ד הבריאה, עולם נברא אח״כ

 הד׳יכל קרקע שהוא המסך, דרך כי ממש,
 כל חיתם, שם ונחתם למסד״ האיר ות,‘דאציי

 עולם ונקרא האצילות, בעולם שהיה מד,
 אור ואינו תולדה, של אור הוא יען הבריאה.

חותם שהוא כיון ואמנם העליון. עצמו
 אשר הבחי׳ כל בו שיהיו צריך האצילות,
 בחי׳ שהוא הכתר, בחי׳ כי והוא, באצילות,

 כתר החתים הנ״ל, בחי׳ מד׳ הכלולה הה׳,
 דאצילות, הכתר ומאור כמור,ו, הבריאד, בראש
 דאצילות, כתר ומגוף דבריאה. הכתר אור נחתם
 דאצילות כתר ומלבוש דבריאד,. כתר גוף נחתם
 כתר ומהיכל דבריאה. כתר לבוש נחתם

 שלא אלא בריאה. כתר היכל נחתם אצילות,
 ממש, דאצילות מכתר אלו, האורות נמשכו
 שבמלכות מלכות ע״י אלא דבריאה, לכתר

 המתלבש כנ״ל, דבריאה עתיק שהוא דאצילות,
 בחי׳ ד׳ אלו המשיכה וד,יא דבריאה, בכתר

דבריאד,. בכתר ובראם דאצילות, שבכתר
 אורם והמשיכו דאצילות, י״ס עשו וכעד״ז

 והחתימו הנ״ל, בכתר אשר הנ״ל, המלכות דרך
 גוף מנשמה, נשמה בבריאה, דאצילות חותם
מהיכל. היכל מלבוש, לבוש מגוף,

דבריאח, המלכות כי ביצירה, זה דרך ועל
 נקרא ושם דיצירה, א״א עם מחובר עתיק, היה
המשיכו דבדיאה, פרצופים וד,׳ דיצירה. כתר

מקומות ומראה הגהות
 ד׳ אות מן לכונות שער בית ובספר ום׳. ח׳. פרק ג׳ חלק בתזדס נתבאר זד, סרק ש)

נ׳׳ה. עד'אות ־
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v ביצירה, חותמם והחתימו s בבריאד- וע״ל 
 ולבושים םגופים, וגופים מגשמות, גשמות

מהיכלות. והיכלות מלבושים,
 דיצירר- פרצופים ה׳ זה דרך על ובן
 מגשמות, גשמות בעשיה, בחיגותיהן החתימו
 והיכלות מלבושים, לבושים מגופיה וגופים

 יחד, העולמות בל הג״ל, וכעד״ז מהיכלות.
א׳. בכללות

 הי״ם אל כתר כדמיון הוא א״ק. והגה
 הוא א״ק כי זה: באופן ועולם, עולם שבכל

 הוא א״ק, כי גמצא ע. אבי׳ עולמות לד׳ בתר
 בכל שיש הג״ל, בחי׳ הה׳ כל שורש בולל
 שרשים ד׳ הוא שבו, בתר כי ועולם. עולם

 גשמו̂ו שהם: שבו, י׳׳ם של בחי׳ ד׳ מן
פרס. דרך וזה והיכלות ולבושים, וגופים,

בע״ד״ עתה מ״ש הוא כלל, דרן־ אמגם
 יקראו בא״ק, אשר גשמות, בחיגות כללות כי

 אצילות, גשמת בחי׳ וכללות הגשמו̂ו שורש
 גשמות ובללות ממש. דגשמות גשמות יקראו

 אצילווג גשמות לערד גופות, יקראו בריאה,
 לבושים יקראו דיצירד» גשמות וכללות,
 היכלות יקראו עשייה, גשמות וכללות דגשמות.
הגשמה.
 שורש יקראו דא־ק, גופות בחי׳ כללות וכן

 דאצילות גופות בחי׳ וכללות דגופווג (גשמות)
 גופות בחיגת וכללות דגופות. גשמות יקראו

 בחי׳ וכללות דגופות. גופות יקראו דבריאה,
 וכללות דגופות. לבושים יקראו דיצירד״ גופות
הגופוו^ היכלות יקראו דעשייד» גופות בחי׳

 יקראו דא״ק, לבושים בחי׳ כללות וכן
 לבושי וכללות הלבושין. (גשמות) שורש

 וכללות דלבושים. נשמות יקראו דאצילות,
 דלבושין. גופות יקראו דבריאד» לבושי בחינת

 לבושי יקראו יצירד- לבושי בחי׳ וכללות
 היכלי יקראו עשייד- לבושי וכללות דלבושין.
דלבושין.

 שורש יקראו דא״ק׳ ההיכלות בחי׳ וכללות
 ההיכלות בחי׳ וכללות Jההיכלוו גשמות

וכללות ההיכלוו^ נשמות יקראו דאצילוו^

 וכללות דהיכלוו^ גומית יקראו דבריאד- היכלי
 4דהיכלוי לבושי יקראו דיצירה, היכלי בחי׳

 היכלות יקראו דעשייד- היכלות וכללות
Jדהיכלוו

ה׳ כי ,P יהיה כלל, דרד נדז וכשנדבר
 בין לנשמווג בין שרשים: הם א״ק בחי׳

 בחי׳ וה׳ להיכלות. במ ללבושים, בין לגופים,
בין לשרשים, בין נשמות: הם דאצילוו^
בין ללבושמ^ בין לגופים, בין לנשמוו^
 בין גופים, הם דבריאה: בחינות וד,׳ להיבלוו^
 בין לגופים, בין לנשמות, בין לשרשים,
דיצירה: בחי׳ וה׳ להיכלוו^ בין ללבושים,

 בץ לנשמות, בץ לשדשי» בץ לבושים, הם
 בחי׳ וה׳ להיכלווג בץ ללבושים, בין לגופים,
בין לשרשים, בין היכלוי^ הם :חושיה

בץ ללבושים, בין לגופינו בין לנשמות,
להיכלוו^
 4דמיז כגופו אשתו א) מארז״ל תבין ובזה

 הם שהרי היא, האצילות אשת הבריאה כי
 בבריאה, נשמות ג״ב שיש ואפילו בנ״ל. הו״ב
 כמו כי דאצילות. נשמות בערד גופות גקרא

 מקבל הגוף p מבעלה, מקבלת שהאשה
 אשה, אלא בית אין ב) משארז״ל וכן מהגשמה.

 והיכל, הבית הוא העשייה הרי כי בעשיית היא
 היצירת אשת עשיה תעה כג״ל. בחי׳ ה׳ לכל

 העשיית בבחי׳ אשה, אלא בית אין וזהו כנודע,
 יקרא ועולת עולם שבבל עשייה בבחי׳ וכעד״ז

 עולם שבכל בריאה ובחי׳ עולת לאותו בית
עולם. לאותו גוף יקרא ועולם,

 נקרא א״ק, בחי׳ בל קיצור, דרד נמצא
 נקרא אצילות בחינות וכל (לנשמות) שרשים.
 וכל גופות נקרא בריאה, בחינת וכל נשמות

 עשיית בחי׳ וכל לבושים. נקרא יצירת בחי׳
היבלות נקרא

 גופא ומאן צ׳׳ד, משפטים כפרשת וז״ש
 איהו גופת והאי מגדת דא דמלכת דברתא

 עבה אמת אינון: ותלת כר, דשכינתא אמה
 ראש אמת כי הרי דמלכת דברתא ש»ות

כי גופת נקרא והוא כגורת שבבריאה דט9מ

מקומות ומרמת תנחות
אשתו. זו ביתו •ופא ריש pתל׳׳ד. אוה סשפפיט זהר ל*ת בנורות פנהות א)
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 רישא והוא הבריאה, בראש מטיט בחי׳ יש גם
 הכי ע״א, דרב׳׳ג תצא פרשת וכנזכר דמט״ט.

 דכורסייא מסטרא דבריאה, דחיי באילנא לתתא
 דיליה, דיד תפלין מט״ט, דראש תפלין עלאה,

 ז״א מט״ט, ראש כי ;פירוש תחתון. כסא
 דהאי בראש תפלין דבריאה, ובינה דבריאה.

 דהאי יד של תפלה דבריאה, נוקבא וכן ז״א.

 איהו דמלכא גופא כי אמרו׳ בתקונים וכן ז״א.
כורסיא.

 שרשים, שהם; בחי׳׳ ה׳ אלו כל ולהבין
 ולפנים והיכלוות ולבושים, וגופים, ונשמות,

 בתקונים ממ״ש יובן, זה כל הא״ם. הוא מכולם
 שכינתא והא סבא, סבא ואמר, ר״ש קם דס״ה,
 דיוקנין בה גליפן איך דקב״ה, יחודא איהו

 למלכא ר', א״ל, מציאותה. אינון דלאו דלתתא,
 מנהון בלבושי, מסתכלין מנהון בהיכליה, דיתיב
 כולא, דאחיד ההוא מכולא, לגאו פו׳. בגופא
 ע״ש רמיזא, בשום אתרמז דלא כולא, וקשיר
 שם, אמרו וכן שהקדמנו. מה כל ותבין היטב,
 חותם כי ונודע כר, דגופא מסטרא חותם איהו
ד׳. דף התקונים בהקדמת כמ״ש בריאה, הוא

 האורות כל כי אחר, דרך נקח נרצה ואם
 חיה. הם דאצילות ואותת יחידה. נקרא דא״ק,

 דיצירה, ואורות נשמה. הם דבריאה, ואורות
 וכעד״ז נפש. הם דעשייה, ואורות רוח. דם

 ובהיכלות. ובגופות, העולמות, שבכל בלבושין
 שבכל העליון א׳, לבוש הם א״ק׳ לבושי כל כי

 לבושי האצילות לבושי וכל לבושים. הה׳
בו׳. השני

 הרי כי הראשון, הדרך הוא הדרך, וזה
 גוף. והנשמה, לבוש. רוח, היכל. נקרא הנפש
 כי נמצא הנשמה. שורש יחידה, נשמה. החיה,

 ועולם. עולם בכל פרטות בדרך הוא הנ״ל, כל
 שורש נקרא דאצילות, הכתר אור כיצד,

 דאצילות, חכמה ואור יחידה. ונקרא הנשמה,
 בינה ואור חיה. ונקרא לנשמה. נשמה נקרא

 ת״ת ואור נשמה. ונקרא גופא, נקרא דאצילות,
מלכות ואור רוח. ונקרא לבוש, נקרא דאצילות,

 וכעד״ז היכל ונקרא נפש. נקרא דאצילות׳
וד״ל. פרטות, בפרטי

 הוא מכולם הקצר הבינוני הכלל ואמנם
 בכ״א יש ג״נ, וכתר דאצילות הי״ס כל כי ת ז

 היכל. לבוש, גוף, לנשמה, נשמה שורש, מהם,
 לכל שורש שהוא א״ק, וכעד״ז בי״ע. וכעד״ז
אבי״ע.

 א׳, הוי״ה הוא שנאצל, מה כל כי נמצא
 בא״ק. י׳, של קח שהיא בחי׳: מה׳ כלולה

 ה׳ ביצירה. ר, בבריאה. ה׳, באצילות. י׳.
 הה׳, מכל כלולה מאלו, בחי׳ וכל בעשייה.

 של א׳, הוי״ה בה יש שבא״ק, י׳ של קוץ כי
 בא״ק הנ״ל בחי׳ ה׳ שהם אחרות, בחינות ה׳

 בחי׳, ה׳ שהם שבו. ואבי״ע א״ק שהם: עצמו,
 וכן והיכל. ולבוש, וגוף, ונשמה, שורש, שהם:
 הכוללת אחת, הוי״ה בה יש דאצילות, היו״ד

 אותיות, שאר עד״ז וכן הנ״ל. בחי׳ הה׳ כל
בבי׳׳ע.

 האחד כל כלולים אותיות, ה׳ שהם באופן,
 יש הנ״ל, עד״ז ואח״ב בחי׳. כ״ה שהם מכולם,
 הכ״ה כל מן כלולה מהם, א׳ שכל אחר, כללות

 א׳, הוי״ה בה יש דאצילות, י׳ כי והוא, בחי׳.
 מה׳. כלולה מה׳, בחי׳ וכל בחי׳, ה׳ מכל כלולה
 וי״ס גוף. וי״ס נשמה. וי״ס שירש. י״ס :שהם

 בא״ק. י׳ של בקוץ וכעד״ז, היכל. וי״ס לבוש.
 ובאות בבריאה. ה׳ באות ועד״ז, באצילות. י
בו׳. ביצירה ר

 הוא הא״ק כי זה, הוא בקיצור כי נמצא,
 בחי׳: ה׳ כוללת א׳, הוי״ה בו ויש הי׳, קוץ

 בחי׳ וכל והיכל. ולבוש, וגוף, ונשמה, שורש,
 וי״ם שורש, י״ס :שהם מד,׳, כלולה מאלו,

 וכל היכל. וי״ס לבוש, וי״ס גוף, וי״ם נשמה,
 בה׳ נכללו ספירות, העשר מאלו ספירה

ואבי״ע. השורש, שהם: פרצופים,

ג פרק

מאלו, עולם כל בבחי׳ נדבר, ועתה ג)
והגופים, והנשמות השורש כי דע, ענינם. מה

מקומות ומראה הגהות
י׳. סרק ח״ג בתע״ס נתבאר זה פרק ג)



nג• פר? אפי״מ דדופוי פוער «יפ פוער אפי״ע חיפל ז׳ היכל r

 «לנושיט אן• ביניד׳ז• פיחד שאין א׳, בחי׳ חם
 בחינות מג׳ נפחיות בחי׳״ ב׳ הם חי״יכלות,

 וגץ הגופים״ בין שחם: אלו״ ב׳ ובץ ד״נ״ל.
 ממש תי״ם הקליפות״ מרוד חם שם הלבושים״

 מפני הדבר״ וטעם הגוף. עור באחור נדבקים
 והיותר אר׳ם״ בתוכם יש הפנימיות בחי׳ שג׳

 םםתיים. ושם העור״ בתון• יוצא באו״ם, גרוע
 הוא חיצמ״ היותר אור בי להיפד״ הוא ואה״ם

 שבלבוש מקיף אור כי נמצא כנודע״ יותר״ גדול
 המקיף אור הוא הגוף״ אל הנדבק פנימי״ היותר
 מדורם הקליפות לבן בכולם״ שיש קטן היותר

 ולא אדם לא שם שאץ במקום באמצע״ שם
 ושם למקיף״ הפנימי בין באמצע והוא אדמ<
 עולם בכל הזה והענין החשו״ מקום נקרא

ההוא. בעולם אשר הקליפות בבחי׳ ועולם,
 נדבר בטרטות, הדבר שבארנו אחר ואמנם

 הזד׳ק״ שבפנימית נודע הנה כי והוא, בכללות,
 של הנשמות, בשורש המתלבש הא״ם, הוא
 של הנשמות בבחי׳ מתלבשץ ואלו שבו. י״ס
̂׳ם מתלבשץ ואלו שבו. הי״ס כל  בחי׳ של בי

̂׳ס היה ומהראד א״ק. של הגוף  של שר״י
 אינו ואמנם דלבושינ^ בי״ם יתלבשו הגופים,

 דאצילות, עתיק בחי׳ ג׳ אמנם הנ״ל. לסבר. נן
ח כיצד״ דא״ק. אלו בחי׳ ג׳ אל מסבכות  ה

 י״ם תוד מתלבשים דא״ק, דגופות שהי״ם
 דאצילווג דעתיק י״ם הנשמות של משרשים,

 דעתיק נשמות בחי׳ של בי״ס מתלבשים, ואלו
 דעתיק דגופות בי״ם מתלבשים, ואלו Jדאצילוו

 וגשמות וגופים השרשים בחי׳ וכעד״ז דאצילות.
 בחי׳ ג׳ וכעד״ז דעתיק. לגופות מלבישין דא״א,
 דאמא, בחינת ג׳ וכן לא״א. מלבישין דאבא,
 נוקבא״ בחי׳ וג׳ לאמא. ח״א, בחי׳ וג׳ לאבא.
 עד הגופות״ בחי׳ כל נשלמו עתה ור,רי לז״א.
דד׳א. נוקבא

 תוקבא״ פותuד באחוריים כאן והגה
 שבהם, די״ס דאצילות, הקליפות כל נדבקים

 שודש כי והוא״ בקדושה״ הנ״ל m הם ואלו
 דבוקה השרשים, בחי׳ שהוא דקליקד» הכתר

 השורש״ ועל דקדושז^ דנוקבא דעור באחוחים
 הנשמר- ועל דקליפר- הכתר נשמת מלביש
 שורש ואח״ב דקליפה. דכתר הגוף מלביש
ונשמת חבתר. גוף ^ מלביש דקליפה״ דאבא

 מלביש דאבא״ והגוף לשורש. מלביש אבא״
 עד כר״ אמא נחי׳ ג׳ וכעד׳ז הנשמוג על

 חיצונמת חיא דקליפח. דנוקבא גוף סי שנמצא
 oחfו הלבושים״ טונבים עליה ואורב לכל.
 ץתר והיכלות הלבושים כי הפנימית״ היפן•

 סובבים דקליפד״״ נוקבא לבושי שהם גרועים״
 סובבים חליה דקליסז, דנוקבא גופא אל

 דז״א לבושים ועליהן דקליפז^ דנוקבא היכלות
 ועליהם דקלי*^ ח״א היכלות ועליזס דקליפד-

 וא׳א אבא״ של וכן אמא. ור״יכלי לבוקזי
דקלי«.

 חם דקליפה״ דא״א היכלי כי באופן״
 מקיפים״ עליר״ן ואח״ב הקליפה, לכל מקיפים
 היכלי מקיפים״ וםTועל דקדוש̂ז נוק׳ לבושי
 ד׳א והי^י לבושי ועליהם דקדושח. נוקבא

 ועליהן אבא. ועליהן אמא. ועליהן דקדושה.
 ועליהן עתיק. ור״יכלי לבושי ועליהן א״א.

א״ק. ור״יכלי לבושי
 תשמת 0הי* שורש שפנימית באופן״

 מקיפים א״ק״ והיכלי הכל. פנימית הם דא״ק״
 בחינות ב׳ באמצע בתוכם והקליפה הכל. על

 ובץ ח״א״ תוקבא הגופים בין שר״ם אלו״
 דד׳א עצמר! חנוקבא של הלבושין בחינת

 הגדול מאור מתחקים כ״כ והם דקתשת
 הגחל״ המקיף מאור רחוקים שרים כמו‘הפנימי,

 היושבת החומריות הארץ דמיץ באמצעם, ור״ם
הזכים. השמים רמ0 באמצע

 עולין אינן שבי״ע, pז כל הוא״ זה וכל
 עולין״ שהם זמן כל אבל לאצילות״ ומלבישץ

 בחינות: ג׳ ואז 4משג הקליפות מסתלקץ אז
 לגופא מלבישץ דבתאה, וגוף ונשמר״״ דשורש״
 מלבישין דיצירה״ בחי׳ וג׳ דאצילוו^ דנוקבא

ליצירה. טלבישץ דעשיה, בחי׳ וג׳ לבתאד-
 כולם״ ד״בחי׳ כל מלבישין דעשיד.״ גופות ונמצא

 קליפץ תליהן דאצילוח, קלימית ועליד״ם
״םTועל דיצירה״ קליפין ועליהן דבתאר-

 לבושי מלבושים״' ועליהם דעשיה״ קליפין
 והיכלי לבושי ועליהן דעשיה. קדושה והיכלות
 והיכלי.דא״ק״ לבושי עד כר״ דיצירה קדושה

• עתונ ד״נלע״ד זהו
מקיפץ הקליפה שאין וד״וא״ נ׳״ פי׳ ויש

מאהודי תצאת שחזל ע״ד אלא האצילות״ כל
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 היא דאצילות, הקליפה כך ממנו. ונפרדת ז״א,
 אדם אחורי עומד בליעל, א׳ אדם כדמיון

 דבריאה הקדושה וכשעולה דאצילות, דקדושה
 וקליפה לקדושה. מלבשת הקדושה אז באצילוו^
 עד״ז וכן דאצילות. לקליפה מקפת דבריאה,
ועשיה. יצירה כשעולין

 מראש והקדושה, הקליפה כי ונמצא,
 ב׳ כדמות הם דעשייה. סופו ועד אצילות,
 באצילות, ומתלבש קדוש, האחד אנשים,

 ויצירה ביצירה, ובריאה בבריאה, ואצילות
 שלו, זואצילות הבליעל, אדם הוא והב׳ בעשיה.
 הבליעל) אדם הוא והקליפה כו׳, שלו בבריאה

 ובאחוריו, בצדו עומד דקליפה, אבי״ע הכולל
 אבי״ע הכולל דקדושה, הקדוש אדם של

דקדושה.
 לבושים מקיפים אלו, בחי׳ ב׳ על ואח״כ

 לבד. עשיר, קדושת לבחינת עשיה, והיכלות
 דעשיה) והקליפה דקדושה, אדם (יבתוכם

 במקום ומקיפין יצירה, והיכלות לבושים ועליהן
 דקדושה, אדם ובתוכם היצירה, עומדת ששם

 והיכלות לבושי ועליהם דיצירה. וד,קליפה
 וד,קליפה דקדושה, אדם ובתוכם דבריאה.
 דאצילות, וד,יכלות לבושים ועליהם דבריאה.
דאצילות. וד,קליפה דקדושה, אדם ובתוכם

 הלבושים ענין שנודיעד, צריך ולזה
 בחי׳ הם הלבושים כי דע, עניינם. מה והיכלות,

 יש ולבוש, לבוש כל ובין או״מ. אל הכלים,
 דמקיפים אורות בחינות הם ואלו א׳, או״מ

 שיש במ״א, כנזכר האצילות. כל על דיושר,
 מקיפין ועליהם המקיפים. כלים בחי׳ ג׳

 דמקיפין, הכלים ואותן וכנ״ל, דנר״ן, האורות
הלבושים. דם

 בכל הנזכר העגולים, הם ההיכלות וכן
 שהם המקיף, אורות על סובבים שהם מקום׳

 הרקיעים, בחינת והם כנזכר, הלבושים,
 עולם של ההיכלות בחי׳ שהם המתעגלים,

 ע״כ סובבים הם העגולים, אלו ולכן ההוא.
 דר שבתוכם בתים, דמית הם כי הבחי׳,
האדם.

 מאד, גדולים המקיפים הארת הוא ועליהם
 אפילו כי ומדה, גבול תוך להכנס להם שא״א
 גדולים כלים שהם והיכלות, הבתים בתוך
 ומכ״ש שם, להתצמצם יכולין אינם מאד, במאד
 תתמה, אל ולכן גופים. דמיון קטנים, בכלים

 ובלבושים, בעגולים הם המקיפים, אורות אם
 בגוף, מתלבשין אינם גודלם לרוב אדרבא, כי

 שהמקום מה וכל מאד, מאד רחב במקום אלא
מובן, והדבר מקיף, גדול יותר אור יש רחב,

 בענין שביארנו, הנ״ל הפירושים לב׳ אמנם
 העגולים הרי כי צ״ע, הקליפד״ מעמד מקום

 סובבים הם הלבושים, שע״ג המקיפים והאורות
 הרי כי ההוא, העולם של הראש קצוות מב׳

 הבריאה ראש ע״ג סובבים, והלבושים המקיפים
 עומדים הם הקליפד. איך וא״כ כנודע.

 כנזכר בבריאה, אצילות בזו, זו יחד ומתלבשים
ד) ויחי. דבזוהר צפרין ב׳ הנהו בענין

 במה כי במ״א, במ״ש יובן שזה ונלע״ד,
 שאר וכן אמא, על אבא מעלת בחי׳ יוכר

 העגולים חצי והרי העגולים, בבחינת הבחינת
 כו׳. חכמה על כתר כסדר, יהיו הראשונים

 כי להיפך, יהיד, למטד״ העגולים חצי אמנם
 א״כ כו׳. יסוד עגול ע״ג עומד מלכות עגול
 ושם' מזו, זו הספירד, מעלות בחי׳ יוכר במה

 אבא ומשם יושר, דרך חלונות יש כי בארנו,
 ניכר ועי״כ כו׳, לז״א ואמא לאמא, מאיר

 ושערי פתחים ענין ידעת גם מעלתן. מדרגת
 המלאכים ויורדין עולין שם שדרך רקיעין,

 אותו שבדרך הנזכר, עד״ז גם א״כ והנשמות,
 שהוא באמצע, חלל שהוא והרקיע, השמים שער
 גם ועולין יורדין שם דרך הפתחים, בחי׳

לעולם. מעולם הקליפח
 הקדושה, בענין ג״כ הוא עד״ז, גם והנה

 בז״א, נוקבא ונכללין עולין האיך דאל״ב,
 מפסיקין, עגולים אם כר׳ באצילות ובריאה

 פתוח, ופתח חלל יש כי הנ׳׳ל, עם יובן אלא
 כל של היושר בחי׳ עולה ההם, פתחים ודרך

מובן. וזה העולמות,
הלבושים^ של המקיפים ענין נבאר ועתה

מקומות ומראה הגהות
ויחי. פרשת רשביי םאסרי ובשעה ב׳ פרק הקליפות שער עימ ד)



שהו׳ גי פר? אכי״ע דדמוי «ער מ״פ פזער אבי״ע זזייכל ז׳ היפל
 ו) הימא שהאור אצליבו, ה) נתכאר כי דע

 מחיי מקצתו באב̂ז נכנם א״א. יסוד דרד
 מקין• והמקיף׳ או״פ, בבחי׳ ומקצתו או״מ׳
 א״א. זולת כולם׳ העולמות כל ולמטה משם

 מקצתו ונכנם דאבא׳ דיסוד או״ם יוצא ראה״כ
 בבחינת נשאר ומקצתו באמא׳ אדם בבחינת

 מאמא כולם׳ העולמות ע״כ ומקיף או״מ.
 שאר כל בזה וכיוצא ואבא. א״א זולת ולמטה׳

 הנכנט הנ״ל׳ מאו״ם ואה״ב כולם. הבחינות
 למעלה׳ ממטה ממנו חוזר באמא׳ או באבא׳
 שגם ז) השערות׳ אור בבחי׳ חחר׳ אור בסוד

 אור מבתי׳ שהוא שזה אלא או״מ׳ נקרא הם
 ממקום לגדה׳ בחי׳ לאותו רק מקיף אינו חוזר׳

 אדמ שהוא בראשון׳ משא״כ יותר. ולא שיצא׳
 מקיף שזה בפנים׳ נכנם לא שמעולם דיושר׳

ממנו. שיצא המקום שמן למטה אשר העולם כל

 נכנם דאמא; יםוד כי נודע הרי כי וצ״ע׳
 יושר המקיף אפילו וא״כ ח״א׳ (א) חזה תור

 בבחי׳ נכנם כבר כנ״ל׳ אמא מיםוד היעא דז״א
 יוצא בפנים, הכנםו טרם כי הענין׳ אד Jםנימיו

 אדם׳ נכנם הכנםו׳ ואחר דיושר׳ המקיף אור
 הכנםו טרם מבחוץ, להקיף אדם קדם וכבר

 כי נמצא המקיפים. בכל זה העגין וכן בפנים.
 יצא דנפש׳ וןrהח בכלי אמא׳ יסוד כשנכנם

 היפוד נכנם ואח״כ דיושר, דגפש מקיף החלה
 אח״כ pו פנימית. נפש בו וממר ז״א, תוך

 בבחי׳ אבא׳ ואח״כ נשמה. ובחינת הרוח׳ בבחי׳
 דצאו ה.Tיח בבחינת א״א, ימוד ובתוכם חיה׳

 נכנםו כד ואחר בראשונה׳ מקיפץ ה׳ מכולם,
בפנימית.

ד סרק
 הגד נוגה׳ וקליפת החשמל ענמ ונבאו ח)

 דבינה, גופות שג׳ כמו הנה דקהל׳ «ישת
 מטלנג חי«ח גוף p כנודזג ז״א תיד נכנ»
 עור םביב בחח׳ נשאר העור׳ שהוא

 כלי נ«ם דז״א׳ הבשר כלי תור p והענין׳
j פנימי נפש ובתוכו דאמא׳ דנה״י הבשר r n 
ם דז״א׳ יןTג שהוא ב׳ כלי הון■ ואח״כ »  כלי נ

 דד*א. פנימי הרוח ובתוכם דאמא׳ דגידין ב׳
 בלי ובתוכם דא׳ דעצמות ג׳ כלי יש ואח״כ

 דז״א. פנימית נשמה ובתוכם דאמא׳ דעצמות ג׳
 שימם מהראד שהיה דבינה׳ עור עתה נשאר

 לא אכן השאר׳ ע״ד דז״א׳ העור כלי ת!ץ ג״כ
 ח״אעצמו העור ע״ג מבחח נשאר אלא היה׳ כן

עור. ע״ג עור בבחי׳ ונשארו
 אודות שהם הצלמים׳ הם לכולם׳ ומבחח

 כנ״ל. שלו הלבושים שהם דז״א׳ דיושר מקיפים
 הלמשים בין שהם לעיל׳ נתבאר כבר וד׳קליטד.

 וע״כ ח״א. עוד ובין דעשר׳ המקיף והאור
 שלא ^י ז״א׳ לעור מתח בינה עור הושם
 עוד כי מדא׳ לינק שם׳ אשר הקליפות יוכלו

 והלבוש, ז»שמל בחי׳ והוא מפםיק, הבינה
 בםוד מבעד״׳ לזדן שנעשה אצלינו׳ כנזכר
 זה ואץ ירחף. גוזליו על קנו יעיר כנשר
 ממש, עור בחי׳ הם רק ממען׳ הלבושים מכלל
 שבכולם, הדקה הקליפה נאחזת העור, ובזה

 נגה יש בפנימיותו, יען מה׳ קליפת הנקרא
 שנשאדו המלכים של וצין׳rנ רפ״ח ואור

לברר.
או בז״א, לדבק רוצה היא הקליפה׳ חו

השמש
 ועיין ע״ב rדקכ תדח (עיין נ״ב׳ (א)

 מזה גדול מ״ט) שאלד. רע״ג די״ז דב״ש
 מאור יוצא דאבא׳ מיםוד איד צ״ע׳ הצ״ע

 וע״כ אמא על מקיף ומקצתו דאבא׳ הפנימי
באמא נבנם ומקצתו ממנה׳ שלמטה העולמות

 יםוד מגד הוא דאבא יםוד והלא אדם. לבחי׳
 שריין, וכחדא נפקץ כחדא תתוייד.ו כי דאמא,

 מאדא הוא כי ואפשר אמא. על גבוד. אבא ואין
אנ»ג הנקרא לישטדת אבא, הנקרא עילאין,

1ןוטוו9ט ומראה הגהות
 לכוונות שער בית בספר נתבאר m טרק ח) • נ״א ו) א׳. פרק המקיפין שער עיץ ד.)
קכ״זג אות עד ק״ם אות p ד. פרק אדא שער עיין ז) (כת״י). מיסוד



wד׳ פרק אגי״ע דרושי שער מ״כ שער אכי״ע היכל ז׳ היכל

 העונות וכאשר משמרן. החשמ׳ל וזה בנוקבא׳
 ז״א עור ונשאר מסתלק, החשמל אז ,גורמיו
 והוא בפנימותו, קדושה ניצוץ בו ויש לבדו,

 שהוא רע, נשאר עצמו והעור עור, שבתוך ד
 ז״א וכשמשפיע משם, יונקת והיא נוגה, קליפת

 בעור ונאחזת ההיא, קליפה יונקת בנוקבא,
 יסוד טפת אליה מושכת ואז הנוקבא, של יסוד

 ש״ז, פולטת בסוד לחוץ, ומוציאתו דכורא,
מאד. זה וד,בן

 נגה ובהאי קמ״ד, תרומה פרשה וז״ש
 ערלה, בסוד בה נדבק כי לחוה, סט״א מפתי
 הנקרא נוקבא, שהוא הה׳, שבעור רע שהוא

קדושה. מטפד, ויונקת ה׳.
 אצילות שבין המסך בסוד מ״ש, תבין ובזה

 הבינה, של עור אותו שהוא וכו׳, לבריאה
 צלם שיש כמו כי והבן, זו״ן. כל על החופף
 מלובשים פנימיים, נרנח״י אורות דה׳ בפנים,
 בבחי׳ מקיפים, ה׳ יש וכנגדם דאמא, בנה״י
 כלים בג׳ המתלבשת דבינה, דלבושין נה״י

 הארת יש כן עצמו, דז״א דלבושים מקיפים,
 העור הארת והיא מכולם, חיצונית אחרת
 כן גם הארת וזו דגרמי, הבל הנקרא דז״א,

 הז״א, עור וסובבת הבינה, עור תוך מתלבשת
 ונלע״ד, ט) דגרמין הבל צלם בחי׳ בה ויש

זה. והבן ניצוצין, הרפ״ח בחי׳ הם שהם
 צלם שהוא חשמ׳׳ל, נקרא הבחי׳, וזאת

 האחרים המלבושים והם שבעור, דגרמי הבל
 נה״י לבושי ובין ז״א, לבושי בין ממשים,

 נקרא כולם מקיפים, לאורות כלים שהם דאמא.
(ממש). חשמל.

 שהם נקבה, חשמל ויש זכר, חשמל ויש
 נקרא אינו העור אבל האמתיים. המלבושים

הוא אלא נפרד, לבוש איננו כי גמור, חשמל

מאד, זה והבן ממש, חשמל ולא חשמל, כעין
 שהוא הנפש, כלי יש זד״ עור ובתוך

 וכנגדם ושרפים, וחיות אופנים ושם הבשר,
 ובפנים וכר. מערב מזרח, :הגוף רוחות ד׳

 נשמה בחי׳ אדם, כמראה העצמות, מכולם
 ונקרא בכלי. מתלבשת אינה שמעולם לנשמה,

 אדם, שהוא מ׳׳ה, כ״ח, חכמה: בסוד אדם,
זה. והבן

 או״מ, הם הלבושים כי במש״ל, והנה
 והיכלות, הרקיעים שהם העגולים ועליהם
 כשלמד״ אור עוטה פסוק תבין שמים, הנקרא

או״מ שהוא בטליתו. הקב״ה נתעטף כי
 האמיתים, הלבושים שהם בטלית, המתעטף

 כי כיריעה, שמים נוטה ואז הפנימית, יותר
 בחי׳ משיוריהם יצאו הלבושים, מהארת

 מן חיצונים שהם שמים, שהם העגולים,
(א) הלבושים.
 הרקיעים הנה כי העוה״ז, ענין עתה ונבאר

 שבראש עגולים י׳ הם בעינינו, רואים שאנחנו
 שלהם, החלל אמצעי ובאותו דעשייה. המלכות
 דרך דעשייה, דמלכות יושר קו גוף מתפשט

 הזה, הגוף וע״ג הארץ. בג״ע והוא חלל, אמצע
 כנ׳׳ל. הקליפה הם העור, וע׳׳ג כנ״ל. עור הוא

 עם דעשייה, דמלכות הלבושים וסביבותיהם
 הרקיעים הם וסביבותיהם המקיפים, אורותיהם

הנזכר.
 שמתיה הגוים בתוך ירושלים זאת ענין וזה

 נקרא דעשיה מלכות כי ארצות, וסביבותיה
 הע׳ שהם הקליפה, הם וסביבותיה ירושלים,

 נמשך זה וקו ר׳׳ט. ויקהל פרשת הנזכר שרים,
 ג״ע הוא קרקע, אמצעית כי נמצא הקרקע, עד

 וסביבותיו קדוש, מאד זך חומר וד,וא הארץ,
שולטין ששם מאד, חומרית הזאת הארץ

ש מ ש ה
 בשער לעיל וכמבואר הרוח, קודם באד, ודף ע״א דע״ח תר׳ח (עיין נ׳׳ב, (א)

 אז דעיגולים, י׳׳ם כל גמר אחר כי העיגולים, שהם העיגולין בחי׳ והלא צ״ע ע׳׳א) קס״ט
 דיושר. י״ס יצאו היושר, קודם יצאו פרצוף, כל של הנפש בחי׳

הנפש כי פרצוף, כל של הרוח בחי׳ שחוא

מקומות ומראה הגהות
י׳ב. פרק להלן ם)



ש?דזן׳ p«* אבי״ע דרמוי ם״פ שמר אכיי״מ חיבל ז׳ היכל

 שאין הגסות הקליפומ שמרי ובה הקלי«ן.
והעסיות. הביחר תכלית והוא מהם, גדול גסות

 של ועביות גסות תכלית הארץ, שג״ע כמו כי
 כן דקדושד- עליונים והיכלות העולמות כל

 כל לכן דקליפוו^ ועביות תכלית הזו, הארץ
 גוברים והרשעיס ורעים, קשים עוה״ז, מעשה

הארץ. על געשה אשר הבל יש בסוד בו,
 בכל נמצא אשר הכינדם, ענין תבין, ובזר,

 מצאת הנה כי מספר, עצמו וספירה, ספירי,
 טובות, אבנים חהב, כסף, כמו: בדומם, כינדים
 וגבעות, וד,רים, ויאורים, נהרים, וארם וסלעים.

 לבתים, המכונים: ההיכלות, פרטיות שאר וכל
 הדומם, מיני כל כלולים ובהם יקרקעוו^ ושדות,

 וכולם סרטותן, ובפרטות דד,יכלו̂ו בי״ס
 בלבושים. רבים כנוים ועד״ז. ממש. צודקים
 אמתיים ומלם באיברים. רביום כנוים תד״ז,
J,נTלמוצא נכוחים

ה פרק

 באורו גדול כלל לבאר נחזור תתה
 אבי״ע. של כולם העולמות כל בענין בע״ה,

 בריאד, היד,. והוא אבא, אצילות כי נודע, הנד,
 עשיד. רוח. והיא ז״א, יצירד, נשמד- וד,יא אמא,

 בבחי׳ ונתחיל ושמע והבן נפש. וד,יא נוקבא,
 שאר תבין וממנו עולמוו^ שבד׳ אנפין זעיר

הפרצופים.
 בו שיש ביארנו, דאצילות בז״א כי דע,

 ט׳ ובתוכם גון*. הנקרא לבושים, מיני ג׳
 הפנימיות בבוזי׳ נחלקים מנוקדות, הדות

Jהשמוו בשער כנזכר נרנ״ח, שד,ם וד,רוחניות,
א׳, קשר הם הדוו^ אלו כל כי דע, אמנם

 כנזכר א׳, ספירד, רוחניות הוא הד״ד, כל כי
 נרנ״ח של אלו בחי׳ ד׳ נכללו איו וא״כ שם,

 מהד׳. א׳ לכל הוי״ד, ידזיה ולא א׳, בד,וי״ד,
 תזפנימיות, רוחנמת זד, כל כי הוא, הטעם אמנם
 והיא היד- בהי׳ וד,יא לבדד- א׳ בחי׳ רק אינו

 אבי״ע העולמות ד׳ כל של לנשמד- נשמד,
 ד׳. שבד- יחידד. בחי׳ שבה, י׳ וקח בכללנו

שכר רוח ת׳, נשמד- ראשונר- וד<׳ שבד- היה
 היד- בחינת הם כולם ואמנם שבד- נפש ה׳,

בלבד, א* הוי״ה היא וע״כ העולמוו^ לכל

 ספירה שבכל האלו, בחי׳ הד,׳ כל כוללת
 על הנאמר עשית, בחכמה כולם וזד,ו וספירד-

 כל בכללות חיד, היא חכמד, כי אצילוו^ עולם
העולמות.

 דז״א כלים הנקרא לבושים, הג׳ ואמנם
 כל של נר״ן בחינת הם כולם דאצילות,
 בערך אבל בע״ה. כמ״ש דבי״ע, כולם העולמות

wאפילו הרי כי שלד- גופים אלו ג׳ נקרא ״ 
 לחכמה, גופני בית נקרא נשמד״ שהיא בינה,
והנפש. הרוח ומכ״ש החיה. שהוא

 של נשמה רוח הנפש כי העולה, כלל
 כלים ג׳ הנקראים הם עולמוו^ שבכל הז״א,

 דזעיר וחיה שם. אשר בז״א אצילוו^ בעולם
 פנימיות, הנקרא היא העולמות, כל של אנפין

 למה תבץ. ובזה דאצילות. דז״א ונשמה
 כמ״ש חד, אינון וכלים עצמות האצילוו^
 חד וגרמודר וחיוהי ג׳, דף תקונים בד,קדמת

 הם דאצילוו^ כלים שהם שגרמוהי לפי בהה.
 נשמד, רוח נפש הנקרא גמור, רוחניות בחי׳

 אלא כלים, נקראים ואינן העולמות, כל של
 וגרמוהי, חיוהי חהו חיוחי. הנקרא ״w לגבי
 וע״כ היטב. זה והבן הנ״ל, החיר, אל לרמז
 גמור, אלהות הוא האצילות כל וע״ס) (ג״א

אלד,ו̂ו ממש הכלים כי
הם: דאצילוי^ דז״א כלים הג׳ כי נמצא

 שבו. נדץ שהם שבו, ומלכות ת״ת, בינד-
 נשמד, שד,וא דד׳א, חכמד, מתלבש ובתוכם
 באופן הוא התלבשותו, סדר אך דז״̂ז לנשמד,

 טד.כל, בפנים הם וד,יר׳ד, הי׳ קח כי זה:
 לנשמה נשמה של מלבושים אחרים, אותיות וג׳

 למעלה נשארד, והר,׳ גבוד- קומתד, שהי׳ לבדד-
 הרוח, נגד למטר- יותר ור הנשמה. בראש

 ומתלבש שבו, לנשמר, בנשמה לרוח, ומאירה
 קומת כי שבנשמד״ הרוח התלבשות ע״י בו

 הרוה נגד מכוון והוא מועשמר- קטן הרוח
 למטה, יותר דחיד- תתאר, וה׳ שבנשמד-
 ידי על מכולם, קצרד, שד,וא בנפש, ומתלבש

 של בנפש כולד,) (נ״א תחילד, התלבשותד,
 כך ואחר 4הרוז של בנפש ואוד׳ב הנשמה,
מאד. כ*ז והבן תפש, לנשמד, בנשמה

גמודיס, כלים כולם ב^ע, עולמות ג׳ והנה
m נקראים ולכך אלהות אינם pול im



י״ג ה׳ פרק אבי״ע דרושי שער מ״ג שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשח

 נר״ן של חלקי הג׳ הרוחניות כי האצילות.
 דאצילות, כלים הנקרא האצילות, של בלבד

 גמורים כלים ונעשו בבי״ע, חותמם האירו הם
 כלים להחתים א״א החיה, אך הנ״ל. לנר״ן
 בי״ע עולמות ג׳ רק היה לא לכן מכהה, ממש
 לגבי כלים הנקרא דאצילות, נר״ן נגד לבד,
כנ״ל. דאצילות, דיה

מחשבה, נקרא אבא כי הטעם, ונודע
 נוקבא, היא בינה אבל תפיסה, שום בו ואין

 הכלים, לצייר ציור כה בה כי צירי, ונקרא
 בינה: נקרא לכן מהחיה, גשמית יותר והיא
ואילך. משם מכ״ש זה, והבן בנין, לשון

 בה יש הנשמה הנה עניינם, עתה ונבאר
 לבוש של פרצוף הוא כי כנ״ל, גמורות י״ס

 בתקונים מ״ש תבין ובזה דאצילות. דז״א פנימי
 ובאות ספיראן. רבוא אלף לי׳ סליק י׳ דבאות

 הנ״ל, עם והוא רבוא. אלפין לשית סלקין, ו׳
 סלקין ולכן מי״ם, כלול הג׳ פרצוף בבחי׳ כי

 האמצעי, הב׳ בפרצוף אבל עשרה. י״חשבון
 סליקין לא ולכן מהם, ספירה בכל ו״ק הכולל

 הנ״ל, כל כי ודע, כו׳. אלף ♦ו׳ לחשבון אלא
 דאצייות. באמא בין באבא, בין בא״א, בין הוא

 וי״ב י״א ופ׳ דבי״ע. פרצופים ה׳ בכל ועד״ז
מ״ב. שער בסוף כתובים הם

 שיש הפרש ענין אבי״ע. כללות שער
ועשיה ויצירה לבריאה אצילות בין

מ״ת יג פרק

 עולמות ד׳ כי אצלינו, נתבאר הנה כ)
 והנה הוי״ה. אותיות בד׳ כלולים הם אבי״ע,

 בבינה, ה׳ בחכמה, היא הי׳ הוי״ה: אותיות ד׳
 הוא אצילות, כי נמצא, במלכות. ה׳ בז״א, ו׳

 יצירה, בינה. בחינת בריאה, הכמה. בחינת
 הוא, ופשוט מלכות. בחינת עשיה, ת״ת. בחי׳

 בחינות לד׳ נחלק עצמו, שהאצילות כמו כי
אלו. עולמות ד׳ כללות הם כן אלו,

 בחכמה כולם כתיב, האצילות כנגד והנה
 חכמה. בסוד נעשה כולו האצילות כל כי עשית,
 המאיר העליון, אור כי דע הוא, הענין וביאור

 חכמה, הנקרא באבא, מתגלה הוא המאציל, מן
 מסך שום לי1 בתוכו, ומתלבש מתעלם ודוא
 עד א״ם, אתגליא הכא דעד משום אחר,

 ולמטה, מחכמה אמנם חכמה. הנקרא המחשבה
הוא אבא, אבל מתגלה, ממש א״ס אור אין

 והוא האצילות, כל תוך ומתלבש מתפשט,
אותם, המחיה

 ואמא ■ באמא מתלבש אבא כי נודע, והנה
 אור כי עתה, אומרים אנו איך וא״כ כו׳, בז״א
 ביאור אבל אצילות. כל בתוך מתגלה אבא

אבא, עד הגיע העליון אור כי דע, הענין
 אבא עד ולכן מחיצות, בלי גדול בהתרחבות

 מאבא אבל חכמה. הכל נק׳ חכמה, הנק'
 התלבש אבא כי והוא א׳, שינוי נתוסף ולמטה,

 עצמות אור ואמנם ז״א, תוך ואמא אמא, תיך
 אינה ואמא אמא, תוך מתפשט הוא ממש, אבא

 כלל, ומחיצה מסך דרך ז״א אל האור מעברת
 שלה, היסוד פי בחי׳ שהוא חלון, דרך אלא

אבא אור עצמות (אמנם ז״א, תוך המלובש
 מתגלה ומשם כנודע, ז״א) תוך מתפשט ממש,

 מחיצה, נעשית האמא רק ממש, אבא אור
זולת ז״א, אל אבא אור יצא שלא ומעכבת

 ודרך, מעברת אמא ונעשית כנ״ל, בה דרך
ז״א. אל אבא אור בה דרך לעבור

 לז״א, נמשך אבא אור עצמות כי נמצא
 בהם נמשך שהג״ר רק אינו, הנתוסףיבו והשינוי

 שהוא הז״א אמנם גדול, בהתרחבות עליון, אור
 שמקבלים אע״פ המלכות, שהיא ונוקבא ו״ק,
 דרך רק אותו, מקבלין אינם עכ״ז עצמות, אור

 האור אבל כנ״ל, דאמא היסוד פי שהוא חלון,
 כולם הענין וזהו כלל. משתנה אינו בעצמו
 באבא הוא העליון אור כל כי עשית, בחכמה

 מקבליו ולמטה, ומשם גדול, בהתרחבות ממש,
חלון. דרך כולם, ממנו

מקומות ומראה הגהות
מן ט״ז חלק ספירות עשר ובתלמוד ו׳ דרוש אבי״ע דרושי ההקדמות שער בספר עיין כ)
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 בינה בהי* נקרהה היא בריאה. אמנם

 מקבלת אינה שהבריאו*״ לסי והטע* כנ״ל,
 אור כי וט־מ ממש. מסד דרד אלא האור,

 הראשון. האור עצמות אינו ממד. דת־ העובר
 בשם ואילך. משם נקרא וע״ב תולדתו. רק

 חהו אצילוו^ עולם מכלל ואיננו חדשה, בריאה
שביניר.ן. הר.םרש

 ל) במ״א ביארנו זה. מסר ענמ ואמנם
 הבנים. אם היא הבינה הנה כי בקיצור, והענין

 יפרוש וגר. קנו יעיר כנשר אותם ושומרת
 ומכסה כנסיו. הפורש העוף כדרר יקחהו. כנפיו
 הבינד! כך אחרים. עופות יקחום שלא בניו

 בבניר״ יתאחזו שלא מהחצונים. יראתה כחמת
 להחיצונים יכולת יש שם אשר זו״ן, שהם

 שאיו כנורע עצמה. בבינה משא״כ להתאחו,
 תחת אותם שומרת ולמ בד״ לחיצונים אחיזה
 ענני כדוגמת מחיצות. לד.ם ונעשית כנפיה,

 םT על נשמרים שהיו לישראל, שהיו כבוד
 בהם זורקץ שהיו וחיצים. בליסטראות מאבני

 ומכסה חופפות הבינה והנה ועמלקים. המצריים
רגליהם. תחת למטר. אף צדדיד.ם, מכל עליר.ם

 נקרא הבינר״ של החיצון הלבוש והנה
 מקיף הוא המלבוש. ת̂ר מלבוש. גי׳ חשמ״ל
 האור זהו כי לומר, תטעה ואל לזו״ן. ולבוש
 אע״פ ז״א. של המקיף אור כי ז״א. של המקיף
 המלבוש, זה בחי׳ אינו עכ׳׳ז מהבינה, שהוא
 הוא הזה הלבוש כי עתה. בו מדברים שאנו

 את המלבשת הבינה ולבוש חיצוניות בחינה
 או״מ בסוד ולא ממש, מלבוש בסוד ד׳א

המלבוש. ע״ג מכהח
 אין הנה כי כנזכר, הוא הדבר וטעם

 בזדן. אלא בבינה, להתאחז להח־צונים יכולת
 מהם. אור לקבל החיצונים יוכלו שלא וכדי

 להפסיק אותן, מלבשת הבינה לכך מה» ולינק
 אע״פ הזד״ החשמ״ל ע״י החיצונים, לבין בינם

 רק שאינו לפי זרץ, מאור מאד מועט שאורו
 מלבוש להיותו אמנם לבד. מלבוש בחינת
 להתאחז להחיצונים יכולת אץ עצמד- הבינה

בו.

 הזוע המלבוש עבמת כי אחר, טעם ועוד
 כי דע. הוא. והענץ זו״ן. ובץ ביניהן מפסיק

 תמיד ויושבים עומדים הם והחיצונים הקליפה
 מקומם ושם המקיף. אל או*פ פץ באמצע.
ומעמדם. ומצבם

 מלבוש א״א כי ,Tשהודעת במה והענץ
 וזדן, לא״א. מלבישין ואר׳א. עתיק. ע״ג

 כי נמצא. או״ם בחינת וכ״ז לאדא. מלבישץ
 ושל מכולם. פנימי ץתר הוא עתיק. של או״פ
 שנמצאת עד הענץ. וכן לו. חוצה א״»

 המקיפים אמנם מכולם. חיצונה דז״א. שועוקבא
 הוא עצמד״ הנוקבא של המקיף כי להיפל, הם

 שלד״ פנימי עם טמוך וד,וא מכולנו «ימי יותר
 כר, אמא מקיף ועליו ז״א. של המקיף ועליו

 ע״ג ומקיף חיצץ עתיק, של מקיף שנמצא עד
מי העתיק הפנימית בבחי׳ כי נמצא, כולם.  «י

 את מקיף העתיק המקיסדם ובבחינת מכולם.
 אץ מכולת גדול להיותו הדבר. וטעם כולם.

 ולכן ולהקיפו. בתוכו. לסובלו אור בשום כח
 בחח, נשאר מכולם, גדול היותר העתיק מקיף
 הם והחיצונים, הקליפות והנה לכולם. מקיף

 אל פניהם המקיפין. אל או״ת בין העומדין
 המקיף. אור אל ואחוריד.ם המלכות. של האו״ס

 כי המקיף, מן ולינק להסתכל כח בהם אין כי
 אץ כי ונמצא כנודע. מהפנימי, גדול הוא

 של אדם בץ באמצע, רק הקליפה אל מקום
 כשגורם ואף עצמד״ שלה המקיף ובין הנוקבא

 עצמו מז״א גם אף הקליפה ויונקים החטא
 אמצעית דרך אלא ממנו. יונקים אינם כנודע,
הז״א ובין בינם המפסיק דד׳א, נוקבא

 של המקיף היה אם כי אחר, טעם גם
 אל קרוב והיה המקיפית משאר פנימי עתיא
 הקליפה שהיו נמצא דד׳א הנוקבא של אי״פ

 ראוי ואץ עתיק, של הגדול המקיף אל קתבים
 היותר האורות בץ נתונים שיהיו רק כן. להם

 הנוקבא של הפנימי בץ שהוא שבכולת קטנים
 המקיף ובץ הפנימים. מכל וגחע קטן שהוא

 ערדג^ותהאותת וכפי המקיפית מפל שלר״שהואקטן
שיעוד מ המקיפית מבחי׳ בץמבחי׳הםנימים״ובץ

מקוטות nm8n הגהות
ד*. פרק לעיל 0
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 עתיק, של הפנימי כי נמצא מהקליפה. הרחקתן
 מהקליפות רחוקים הם עתיק, של והמקיף
 הנוקבא, של והמקיף והפנימי הריחוק. בתכלית

 והחיצונים הקליפות אל קרובים יותר הם
הקירוב. בתכלית

 במקום הקליפות להיותן כי לענין, ונחזור
 לינק הקליפות יתאחזו שלא יראים אנו הזה,

 כי רז״א, נוקבא הנקרא מלכות, של מאו״ם
 עלאה אמא בינה ולכן עומדים, הם אצלה
וכנפים. במלבושים עליהם, מכסה

כך; הם אלו, וכנפים לבושים ענין ואמנם
 נכנסים הם אמא, של נה״י כי נתבאר, כבר כי

 כנודע. מוחין, בסוד דז״א, רישא גו ומתלבשים
 לבושים שבכל חיצון היותר הלבוש ואמנם

 אמנם דז״א, רישא גו נכנס אינו אמא, של נה״י
 בבחי׳ עליהן ומכסה זו״ן, של מבחוץ נשאר

 מ) נ״ה מכנגד להם, מבחוץ ועומד מלבושים,
 וזה דז״א. רישא גו בפנים שנכנסו עצמן,

 אמא של העליון חשמ״ל סוד הוא הלבה!ז,
 מה החשמ״ל, פירוש היסב, זה והבן עלאה.
וזכרהו. ענינו,

 יכולין אין דחשמ״ל, הזד, מלבוש וע״י
 כי באופן שלהם, מאו״פ מזו״ן לינק הקליפות

 מונע וד,בהירות, הזכות רוב או עביות, רוב
 ואינם מהבינונים, רק לינק, החיצונים את

 נוקבא, של מד,מקיף ולכן בו, להביט יכולין
 ומד,חשמ״ל שלו. אור מרוב לינק, יכולין אינם
 כשישראל אמנם עביו. מרוב לינק יכולין אינם

 האם הסתלקות גורמין אז ח״ו, חוטאים
 מאדם לינק יכולין ואז הבנים, מעל העליונד,

 האם הסתלקות סוד היטב, זה וד,בן זו״ן. של
ענינם. מה הבנים מעל

 לזו״ן ומקיף מלביש הזד״ החשמ״ל וד,נד,
 שד,וא ומד, רגליד,ם, מתחת אפילו צדדיהם, מכל

 מתחת שהוא ומה מלבושים. נקרא מצדם,
היטב. זד, וד,בן מנעלים, נקרא רגליהם,

חשמ״ל, גימטריא מלבוש כי נתבאר׳ וכבר
 כי ידעו^ כבר כי זו, לסיבה נקרא נעל גם
יודי׳ן, מילד של א׳ בבינד,: יש אהי״ה ג׳

 אמצעית בג׳ אלפין, מלוי ושל שבד,. בג״ר
 שבד,. אחרונים בג׳ ההי׳ן, מילוי ושל שבה.
 נ) (יסוד) הוד בנצח דד,הי״ן אהי״ה כי נמצא

 וד,נה כנזכר חשמ׳׳ל הוא לבועזם אשר דבינה,
 זו״ן של רגליהן תחת נעל, בחי׳ נעשה ממנו
 גימטריא ההי״ן, במילוי אהי״ה שם והנד, כנ״ל.
נע׳׳ל.

הנזכר, הזה נעל הנה כי לענין, ונחזור
 בין המפסיק הנ״ל, המסך בחי׳ עצמו הוא

 אצילות כל איך נודע, וכבר לבריאה. אצילות
 (וכר) א׳׳א, בתוך עתיק זה, לתוך זה מלובש

 הנקרא המסך דרך והנד, מכולם. חוץ וזו״נ
 עתיק, רגלי כי רגלים, דרך כולם מאירין נעל,

 רגלי שמאירין עד כר. א״א רגלי דרך מאירין
 הבריאה. אל הזה, המסך דרך ועוברים זי״ן,
 כל ונחקקים, נחתמים, המסך, דרך ידי ועל

 כי הנ״ל. בבריאה למטה שבאצילות, האורות
 אור עובר כך עצמן, הרגלים אור שעובר כמו
למטה. ומאיר רגלים, דרך כולו הגוף כל

 שיוצא האצילות אור כל כי נמצא, וד,נה
 של המסך זה דרך הוא הבריאה, אל ויורד

בחינת שהוא אלא נעל, הנקרא הנ״ל, הבינה
לא ובזר, כנ״ל. החיצונים ולבושים חיצונית,

 שאור נראה, היה זד, כפי כי בעיניך, יקשה
 דז׳א נוקבא מאור גדול, אורה הבריאה

והבריאה מז״א, מקבלת היא כי דאצילו!^
 אינו זה מסך כי תימד״ זו אין מבינה. כקבלת

 עכ״ז אמנם הבינה, של חיצון היותר לבוש רק
 בינד״ בתקונים, אמרו ולכן נקרא. בינה בחי׳
 ענין שהוא בכורסייא מקננא אמא, ר׳׳ל

וד,בן. הזה החשמ״ל
שם. הוא העצמות אור האצילות כי ונמצא,

 אלא מסך, ע׳׳י הבא אור הוא הבריאה, אבל
 נעשה נה, העליז בינד, כי קרוב, מסך שהוא
 אמנם שלה. האור מקבלת וע״י עליה, מסך

 מבריאה, שלה האור מקבלת אינד, היצירה,
 מסך לה שיש ואע-ם וריחוק. מסך ע׳׳י רק

 אין עכ״ז לבריאה, אצילות בין העומד אחר,
בץ אליו, המתחדעו המסך אלא מונין, אנו

סר,ומות ומראד, הגהות
(כת*י). יסוד ל׳׳ג נ״א נ) (דסו׳׳י). נה״י נ׳׳א ם)
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 רק נמנה אינו משיה, ומד״ז ליציחכ בריאה
 לבדו הוא כי אליו׳ היצירה שבין החדש׳ המסד

4בז* הגהוסף
 הנה כי הס^ זה וריחוק מסד «ין והנו!

 JצילווRד בינה מסד זדי מקבלת היתה הבריאה
 ת״ת חדש׳ ם) מסד מן מקבלת היצירה אבל

 ומלביש מקיף מיא דבריאדי׳ הת״ת כי דבריאה.
 מתחת ואשילו צדדיה, מכל דבריאה המלכות אל

 מסמיק אי, וממר רקיע שם ונעשה רגל̂נ
 יורד דבריאד- דת״ת הזד. המסד ודרו ביניהן,

 בתקונים, ודש היצירד- אל דבריאה, האור
p במט״ס, מקננא הת״ת i שית שם, אמרו 
 הוא, מהיאד וד.נה ביצירה. מקננא ססרין
 רק מבריאר- האצילות נתרחק שלא שכמו

 מבריאה, היצירד. שיתרחק מד.ראוי כד מבינד״
 ממד דיר מבריאה, שלה האור היצירר, דקבל
ושכחתי. שמזגתי הדבר, ומעם דבריאה. בינה

וריחוק. מסד ביצירה יש כי נתבאר, וד,רי
 על אלא מיצירת מקבלת אינה הע^» וחנה

r:מלכות כי והענין, ומיעוט. וריחוק, ממד, י 
 אור ירד שלא כדי תחתית ממד עשה דיצירה,
 מלבוש ממד דיר אלא העשיה, אל עצמותד,
 עובר ההות המסד ודרו לת אשר ההמון

 בתקונית וז״ש העשית אל מיצירד. האור
 עולם עשית שהוא באוזון, מקננא מלכות

 כאן גם כי וריחוק, ממר שיש והרי האומנית
 אור קבלה הTשהיצ שכמו מהראוי, היה

 העשיה כן דבריאת ת״ת ממד ע״י מהבריאת
 דיצירת מת״ת מסד דרד היצירת אור תקבל
 ענין וזה דיצירת ממלכות אלא מקבלת ואינד.
 מיעוט, נקרא זה וגם בו. הנתומף הד, ריחוק

 ממאת אוד לה היה דיצידה המלכות אט כי
 בלבד. ריחוק רק נקרא ד.מ. לא אעמ״ב עצמת

 כלות מגרמד. לד. לית שהמלכות כיון אבל
 P גם כי נמצא נד.רת דלא אממקלריא והיא

 ממידת משאר ממועט ג״כ אורד. כי מיעות נלו
 שהיתה אע״ס דבורת היחד. אס פי הנ״ל. לטעם

עחת אבל ריחוק. בחי׳ רק המ. לא אחרונת

בי נתבאר, והנה ומיעוט. ריחוק ג״כ נקרא
ומיעוט. יייייית מסד׳ בעשית יש

? ד פר מ״ת י

 לבריאת אצילות בין שיש הממן■, בענץ ע)
 ובו לעשיה. יצירה ובין ליצירת בריאד, ובין

 מעקת מצות עג? מבאר םד,נ״ל. קצת יתבאר
 העולמות בנמ על כי הות זו, מצוה טוד וד.נה

 וזעה כר. חדש בית תבנה כי כתית האלו,
 גימטריא מעקת הד״ת שם גיטטריא גג״ד,
 כנודע, ע״ב שם של הרי״ו כי והענין, יי״ו.

הוי״ת שם שהוא למד, מעקד. ועשית וכמ״ש
 ד׳ כי הקודת בדתש נתבאר כי וד.ענץ,

ת חו״ב הנקרא הס אבי״ע, עולמות  וד.נה תד
 האצילות כי עשית בחכמד, כולם אומר, הכתוב

 שנאצל אחר וד.נה יצאו. וממנו כולת את כולל
 דאצילות הבינד. עשתה אז האצילות עולם
 בריאת ובין אצילות גץ לד׳בדיל א׳, מסד
 לבוש באותו כה שיש כמו הות וראי והנה

 עד לזדן, להלביש ממנה כשיורד בינת של
 להחמשט כח, בו יש ג״כ הנה רגליהם. מתחת
 תחתיו, אשר העולמות כל את ולד,לביש יותר,
 נגד באצילות כה יש ודאי והנד. בי״ע. שד.ם

 עליוז, דבר כל כי משוט. כי תחתיו, אשר כל
 וכמו ג״כ. מותר שלמטת מה כל כנגד גדול

 ושוקי ככולהו, החיות רגלי על מ) שארדל
 המאציל אבל בשלח. מ׳ כנזכר ככ^ד,ו, החמת

למטת עד שיתמשט כד, רצה לא העליון,
 כי ונאמר, לד נפשיל הדבר, טעם ^ד.בין

 בתית ד׳ כדמיץ הם האלו, העולמות ארבע
 ,pובחז בארכן שוץ וכולן מזו, למעלה זר

 בית והנח מזו. למעלד. זו עומדים שהם אלא
 הבית מג וזעה האצילות עולם הוא העלמן,

 הכתר p כי לדבר, רשות לנו אץ הזת
 ממד במופלא עליו, נאמד ולמעלת דאצילות

צ) תדרוש אל
שהוא הב׳, הבית p לדבר, נתחיל אמם

nisipD mrusi זזנוזווו
י״מ הגיגה מ) דצ״ד.' (בתיי). הדש ל״ג ג״א ם)
ה׳. ע«ף העגוייס שער עיין צ) דף תצא כי מרשת הלקתזים בממר עיין ע)
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 אשר כנ׳ל, בינה בחינת שהוא הבריאה, עולם
 כי תהו דבראשית. רבתי בי״ת נקרא היא

 והנה דבריאה. עלאה בית חדש, בית תבנה
 האצילות, עולם קרקע עצמו הוא הזה, הבית גג
 הוא הנ״ל, מסך שהוא העליונה, בית קרקע כי

 כי בריאה. הנקרא הב׳, הבית של גג עצמו
 דאצילות, זו״ן שהם העליונה, העליה בני רגלי

 וגג להם, קרקע והיא ההוא, מסך ע״ג דורכין
בריאה. שהוא הב׳, בבית לדרים

 לבריאה, אצילות שבין המסך, בזה והנה
 בו לעשות צריך כנ״ל, הבריאה גג הנקרא
 כי הוא, והענין טפחים. י׳ גבוה א׳, מעקה
 ליפול יכול אינו האצילות שאור הוא, האמת

 אמנם בנתיים, מפסיק ההוא מסך כי בבריאה,
 יוכל הגג, בצדדי מעקה שם יהיה לא אם

 הבריאה, גג צדדי דרך האצילות, אור ליפול
 הבריאה למחיצת מבחוץ העשיה, סיום ועד

 ואם להם. אשר הכתלים אחורי ועשיה, ויצירה
 סוד כי הוא, וביאורו ימות, שם, האור יפול

 ועקירתו הדבר פרידת ענין הוא המיתה,
 למטה אחר עולם אל ללכת וממקומו, מעולמו

 אדום, בארץ שמלכו מלכים ז׳ מיתת ע״ד ממנו,
 כמ״ש מיתה, נקרא זה ודבר בבריאה, ירדו כי

המלכים. בדרוש
 שלא כיון למטה, שירדו אע״פ או״א, אמנם

 בהם נזכר לא אצילות, מעולם חוץ ויצאו ירדו
 כאשר כי ממנו, הנופל יפול כי וזש״ה, מיתה.

 אור משם יפול הגג, בצדדי מעקה יהיה לא
 יקרא ואז בי״ע, עולמות הג׳ באחורי האצילות,

כנ״ל. מת ההוא אור
 מסך לעשות שהוצרך כמו כי נמצא,

 במקום משמש שהוא האצילות, עולם אל ורקיע
 יפול שלא ולמנוע, להפסיק כדי דבריאה, גג

 כתלים לעשות צריך כך בבריאה, האצילות איר
 וזה טפחים, עשרה גבוה הגג, בצדדי ומעקה,

 מסך בכח שהיה נת׳׳ל, הנה מעשהו. אופן
 עד להתפשט הבינה, ממלבוש הנעשה ההוא
 הנ׳ל, נפילת לסבת אמנם עשיו^ עולם סיום

זה: באופן הנ״ל, מעקה לעשות המאציל ד״וצרך

 והיו העודפים, מסך של השוליים אותן כי
 הגביהם בעשיד״ למטה עד להתפשט יכולים
 אותם, וזקף הבריאה, מגג למעלה אותן והעלה

 עולמות אל כתלים בסוד תחלה שהיה ומה
 אצילות עולם אל וכתלים מעקה נעשה בי״ע,
 דרך לא למטה, האצילות אור יפול לא ועי״כ
צדדים. דרך ולא מטה,

 ד׳ הנה כי הוא, המעקה מציאת ואמנם
 ס׳׳ג, ע׳ב, שמות; ד׳ סוד הם אבי׳׳ע, עולמות

 חדב בחי׳ בעצמן, הם אשר כנודע. ב״ן, מ״ה,
 והנה כנ״ל. אלו עולמות לד׳ המכונים תי״מ,

 י׳ א׳, בכל יש הד׳, מאלו הוי׳׳ה, ק) סוד כל
 דמילוי ב״ן שם מהאחרת חוץ במילוי, אותיות
 כמו והנה אותיווד ט׳ רק בו שאין ההי״ן,
 מעולם נמשך בי׳׳ע, עולמות שלשה של עאו״פ

 מ׳׳ה ס״ג של הויות, ג׳ שבכל כמו וכן אצילות,
 גם יודין. דמילוי ע״ב של בהוי׳׳ה כלולים ב״ן,

 דאצילות, מבינה הנמשך הזה, המלבוש Tם
 ג׳ מבחי׳ ג״כ הוא אלו, עולמות ג׳ להלביש
 כלולים וכולם ב״ן, מ״ה ס״ג של הויר׳ת,
 נמצא, דע״ב. הוי״ה שהוא האצילות, בלבוש

 ב״ן, מ״ה, ס״ג, שהם: בי״ע, של הלבושים
 אותם העלה למטה, להתפשט שירדו קודם

 אצילות. לעולם ומחיצות, מעקה בסוד למעלה,
 מ״ה, ס״ג, שהם: שמות, הג׳ כל שם ובהיותם

 ע׳׳ב, מהם אחד כל כי (פי׳: רי״ו, שעולין ב״ן,
 באחוריים) ב״ן וכ״ו׳ מ׳׳ה אותיות, וי׳ ס״ג

 שהוא ע״ב, בשם כלולים כולם מעקה, כמנין
 אין באצילות, שבהיותן נמצא אותיוו^ עשרה
 טפחים י׳ הם גדולים יותר כי י׳, רק גבוהין

 גובה כי ונמצא, בבי״ע. טפחים מל׳ באצילות,
 הוי״ה כנגד טפחים, י׳ הוא הזה, המעקה
 דאצילות, י״ם שהוא שבאצילות, דע״ב דיודי״ן

 וב״ן, •נדה ס״ג כי לגגך, מעקה ועשית וז׳׳ש,
 הוי״ה שהוא גגך, לצורך מעקה, כמנין הם

 וזה אותירוג י׳ שמילויו דאצילות, דע״ב
 י׳ גבוה שיהיה המעקה, אל שנתנו השיעור
טפחים.

ב״ן, מ״ח ס״ג הויות שג׳ מ״ש ואמנם

ת הו ת ומראה הג מו מקו
(כת׳י). סוד ל״ג נ*א ק)
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 פי זה: באופן הוא פעקד- (רי״ו) גיססריא
 אם פ״ה״ ושם ג1ע״ הם אותיות, י׳ עם ס״ג

 ב״ן, ושם ע״א. הם הויי׳!^ אותיות הד׳ טספר
ח־ שהיא שלו, אחוריים בחי׳  כזה: ריבוע, י

 והגה ע״^ גימטריא הם יהדה. חד׳ו, י״ה, י׳,
 שמות אשר מעקד» גיפטריא רי״ו, הם ע״ב, ג׳

Jנילווtהא אל מעקה נעשים אלו
 עושין שאנו אלו, הויות ג׳ עניו וביאור

 רש׳ח בדרוש נתבאר ע״^ ע״ב ע״ב בחי׳ אותם
 מכלל הם rהרי אלו כי עניינם, מה ניצוצין
 בסוד לעלות וחזרו שנפלו, ניצוצץ הר(ד׳ח
מעקה.

 אבל זלה״ד״ ממורי לפ״ד שמעתי זו והנה
 הוא זלה״ה מורי בשם מכת״י אצלי, שנדב מה
 הנ״ל, המות מג׳ געשה הםעקה אין הנה כי זד»
 כי והענין, בלבד. ב״ן של אחרונה מהוי״ה רק

 העולמות, להלביש עלית הזאיר כשיורד הנה
 מ״ה ט״ג הם מאצילות, למטה שיורד פה הנה
ת כאשר ואמנם ב״ן.  לעלווה שמות הג׳ אלו חז
 צריד הבריאה גם כי באצילות, כולם עולץ אין

 מלבוש ס״ג שם נשאר ולכן מלובשת, שתהיה
 למטר״ האור ירידת בעת הוא זה וכל לבריאר״

 עלה כאשר ואוזד׳כ הבריאר״ את ומלביש נמשד
 הנה כנ״ל, באצילות מעקה בסוד לעלווה האור
 כי J1״0 לשם ומלביש ועולה מ״ד״ שם הוזר

 משאר שרן, וגובהן י׳, גובהן מהן, א׳ כל
 בעולם העולה והיא ב״ן, בההי״ן הר״ה

 pול אליו. מעקה בחי׳ שם ונעשים האצילוו^
 כמנין אותיות י׳ טפחים: י׳ הם המעקה גובה

 קד״ם ע״ב שהוא (ואפשר והכולל. ב״ן אותיות
ר). רי״ו גימטריא

ה כונת ואמנם הנד• כי 4הוז המעקד• ז
 רורד עובר האצילות שהאור שכמו הוא, ודאי
 להצטייר כדי דבריאד״ גג הנקרא מסד דרד

 הבריאד״ עולם נקרא ע*כ כי בבריאד״ כ&והו
 ודומני צדדי p גם הנה כנ״ל. האצילות חותם

 של עליון רוחניות אורות צריכין הבריאד״
אצילות, של העלית אור אותו pול אצילוו^

 שבצדדי המעקה של מסד אותו דדן■ עובד
 וכבר הבריאה, צדדי עד לממדי רודד Jד•אצילור

 מ״ה משם נעשה אשר כנ״ל, מחיצות שם יש
 ההוא האור ועובר ״Tובעל בירידה ס״ג ושם
^ המחיצות דרד  כי באופן אותן. ומהיד• ד

 אע״פ האצילוו^ חפגי דרד עובר האור כאשר
 הנק׳ מסד דרד העובר מהאור גדול זה שאור
 א׳, מסד רק שם אין עכ״ז דאצילוו^ קרקע
 האצילות מהיצת א׳, מחיצות: ג׳ כאן יש אמנם
 כנ״ל, וכדה המ״ג של Jמחיצוו וב׳ עצמו.
 וד.וא בתוכם, העובר ההוא האור מתמעט ועי״ב

 האצילות אור עתה ונמצא הבריאה, את המחיר.
^ דרד העובר  נקרא אינו אלו, מחיצות ם
 המחיצות דרד עובר הוא אמנם (ממש) מתל,

ת מעקה, הנקרא ד  למטד״ ומאיר הזד» מסד ו
 לו די המעקה כי בגמרא, מ״ש הטעם וזדיו

 צריכת אנו כי הוא, ודיטעם ש) ודומני. בדיוצי
ד שיעבור  אם pול הבריאה, אל הארה שם די

 האור אם אף כי ש״ד, ודומני בדיוצי נעשה
ת עובר כנ״ל. נפילד. בדרד אינו שם, ד

 ע״ד מעקד!, בו יש היצירה, בגג גם ודינה
ת הבריאו*. אור כי והוא• הבריאו•״ בגג שפי׳  י

 מקיף ונעשה ונזקף, נכפל ואז ת) העשירי• עד
 בין הפרש שיש כמו כי הבריאו•״ בדופני
 יציח•• בת הפסק יש כן לבריאד., אצילות

 האור אם p^ ליצית״ עשייה ובת לבריאד״
ומיתרי. נפילה יקרא ליצירד״ ימול הבריאדי, של

רי״ו, בחי׳ ג״כ הזה המעקר. היות ודינה
 כי אצלינו. נתפאר הנה כי זד.. באופן הוא

 האור זדי ודינה יהו״ד״ א״ל נקרא היצירד״ עולם
 אל״ף הוי״ד״ א״ל הוא, חזמטד״ םיצירה היורד
 עולד. הרי״ו, וזד• רי״ו. גימטריא יהו״ה, לפדר,

 שהוא םעק*ד.י בהי׳ שם ונעשה היצית״ לגג
״ו בחי׳ ג״ה ת

 העשיה גם הלא פי הוא, עשיה מעקה חעה
 הרקיע, בסוז* מאז*, ויורד מתפשט שלו אוו* היה

ח שהיד. א) שארו״ל, ת  די, פלי עד והולד מ
העשת^ לגג מעקה ונעשה לעלות חזר ואז

AwtpD ח1וסרי הנחות
(דמדי). השידה נ״א ת) ק״מ. ח• הטצויו שער סיר עיין י)
J1 ד׳ נדר א) JBwm לענת ד׳. ב״ב עי׳ ש)



י״ד סרל, אכי״ע דרמזי שער ם״כ שער אכי״ע הי־כל ז׳ היכלשיד

 שלא כדי הוא, הבריאה מעקה ואמנם
 יצירה ומעקה בריאה. עד האצילות אור ירד

 ביצירה. הבריאה אור ירד שלא כדי הוא,
 היצירה אור ירד שלא כדי עשיה, ומעקה
 העשייה אור יתפשט שלא כדי וגם, לעשיה.
 חזר לכן העשיה, שתחת הקליפה עד למטה,
 עשיד, מעקה והנה העשיה. בראש מעקה בסוד
 בעשייה היא זו שהוי״ה ונודע ב״ן, שם הוא
 יה״ו, י״ה, י' שהוא: קד״ם, ע״ב ונעשים ב״ן,

 יו״ד ו״ו, ה״ה ידד ה״ה, יו״ד יו״ד, יהו״ה.
 גי׳ והם דעשיה, אחוריים שהם ה״ה. ו״ו ה״ה

מעקה. כמנין רי״ו,
 הם והעשיה, הבריאה מעקה למה וא״ת

jitod הטעם א״ל. משם הוא יצירה, ומעקה 
 הוי״ה שם מכנים אנחנו Tחמ כי כנודע, הוא,

 הוי״ה, הנקרא ז״א, סוד שהוא יצירה, אל
 בריאר, בחי׳ שהם ומלכות, בינה כי כנודע

 מעקה אין לכן אדנ״י. אהי״ה שמות הם ועשיה,
 רק הוי״ה, שהוא מעצמותה, נעשית יצירה
 עצמותד, שאין ועשיר״ בריאה אמנם א״ל. משם
 שמות מבחי׳ המעקה נעשית לכן הוי״ה, בחי׳

ב) כנ״ל. הוי״ה
 ניכר להיות יכולת אין בבריאה כי ודע,

 באבא ולא שבו, בא״א לא שלם, פרצוף בו
 מהן אחד כל דבריאד״ ואבא א״א כי שבו.

 לו יש באצילות, ואמנם לבד. ו״ק רק בו אין
 המוחין שהם א״א, של ג״ר באצילות, והנה י׳.

 כולם ו״ק מתלבשין ובהם מגולין, הם שלו,
 מתלבשים הם דא״א וד,ו״ק כנודע. דעתיק,

 שיש מהו״ק ג״ר בבריאה, אבל ג) באצילוו^
 בחי׳, אותה מתלבש ובהם מגולין, הם בא״א,

 ראש והוי עצמך, את ומעטי לכי עליה שנאמר
 של נקודה אותה שהוא כנודע לשועלים,

 בהם, ונתלבשה שירדה דאצילות, המלכות
 הם דא״א, ו״ק של וג״ת אליו. נשמה בסוד

אליו. נשמה ונעשית דאבא, בו״ק מתלבשים
 שלם פרצוף היא בריאה, של אמא אמנם

פרצוף כי בכורסייא, מקננא אמא וז״ס, מי״ם.

 נגלה הוא כורסייא, הנקרא דבריאה, בינה
 ממנה, שלמעלה באותם משא״ב שלם. בפרצוף

 אל הבריאה, מכנים ולכן ואבא. א״א שהם
 יכולת שאין לפי הוא, הדבר וטעם בינה.

 דאצילוו^ לבד בינה אור רק בבריאה, להגיע
 להתלבש שלו החכמה יכולה עצמו, באצילות כי

 כולם ז״ס אשר האצילות, בכל חלקיה בכל
 החכמה אור אין בבריאה, אמנם עשית. בחכמד,
 ולכן לבד, הבינה אור רק כלל, בה מתפשט

 מבינה אלא בבריאה, ניכר שלם פרצוף אין
 מן פרצוף בו יש הז״א גם כי ולמטה. :לה
 כי שבבריאה, בינה על בו שנתוסף אלא י״ס,
 דז״א ונוקבא בבינה. משא״כ א׳, או״מ לו יש

 מי״ס, שלם פרצוף לה שיש מלבד דבריאה,
מקיפין. אורות ב׳ לה שיש בה נוסף הנה

 ת״ת אור רק נגלה אינו ביצירה, אבל
 שית בתיקונים, מ״ש וז״ס ו״ק. בבחי׳ שבו,

 וא״א היצירה. שהוא במט״ט, מקננא ספירן
 כליל תלת בחי׳ רק להם אין דיצירה, ואבא
 דיצירה א״א של הראשונה והבחינה לבד. בתלת
 באבא מתלבשים תחתונות, והב׳ מגולה. נשאר

 יש דיצירה, ומלכות ת״ת אמא אמנם דיצירה.
 כי בהם, שיש וההפרש ו״ק. מהם אחד לכל
 מקיף אחד אור יש ולת״ת, אדמ. לבינה אין

מקיפין. אורות ב׳ יש ולנוקבא לבד.
 נקודה בחי׳ הוא בלבד, שבו אבא ובעשייה,

 כל שבו, א״א אפילו השאר כל אבל לבד, א׳
לעמוד. א״א מזה פחות כי בג׳, ג׳ כלול א׳

 גבוה היותו עם דעשיה, א״א למה אמנם
 נקודה (ולאבא בג׳. כליל ג׳ לו היה מאבא,

 אמצעי, קו שהוא לפי הוא, הטעם לבד) א׳
 באבא, משא״כ בג׳. כליל ג׳ להיות יכול ולכן

n אמצעי. קו מן מאינו
 אבי״ע, עולמות בד אחד חילוק יש עוד

 בעצמו בו הפרש יש באצילות, כי והוא,
 אור בו מתפשט שבו, א״א כי והוא, יבחלקיו.

 דאצילוו^ ואו״א גדולה. ובהרחבה בקירוב, א״ס,
בהם נמשך אינו אמנם בקירוב, בהם א״ס אור

ת הו ת ומראה הג מו מקו
ואילך. רי״א אות מן ס״ז חלק ובתע״ם ג׳ פרק ג׳. ופרק ב׳ פרק אבי״ע סדר שער עייו ב)
פ״א. אגי״ע סדד שער עיין ד) עשיד, יצירה בריאה אצילות סדר שער עי׳ ג)



מ חייל ז׳ זדכל י ייי׳׳ מ ג9 י ר ד מ ע יללוזו • ״ י •ד? יני ו0שי
ק גדולה. בהרחבד. ת י א חלת. י ד  ילוז^1דא ו

ד בריחוק. הוא זדם אוד ביי  כשיעור הלח ו
ר ונוקבא דאדא, העלית יסוד מחב עי  אנפין ח

 חלת. וע״י בריחוק. הוא הזדם אור דאצילות.
 אסנם דז^ חלת p צר יותר חלת שד.וא אלא

ת אםנם כלל. מסד בלי הם אלו, בחי׳ כל  ב
ק, מסד יש לבריאד» אצילות אי  בא וד.אור מ

ד אליו  ששמעתי נלע״ד. זה, ודרוש מסד. די
 .pעצ מסי ולא זלה״ד» ריp בשם אחרים מפי

 הרב בשם אחר. סי׳ אמר ס״א. מ״ז ובשער
זלר.״ה, הלד גדליר.

השני השער

פרקים. ד׳ ובו אבי״ע כללות שער

מ״ב א פרק

 אחר בקיצור. אבי״ע עולמות ארבע ה)
 של הי״ם עגין שעברו, בדרושים ענתבאר

 לבאר אנו צריכת בפרטות, האצילות עולם
 אבי״ע. הנקרא עולמוו^ ד בהי׳ כל בכללות,

 אע״ס האצילות, עולם כללות ג״ס לבאר וצריד
 להבין שורש להיות אמנם מקומו, זה שאין

 ביאור קבענו תחתיו, אשר בי״ע עולמות ג׳
זה. בדרוש כללותו,

 אבי״ע, עולמות ד בחי׳ היותן והנה
 מפוזרים, ובתיקונים מקומות, בהרבה התכרו

 בדרד שם נזכרו מקומוו^ הב׳ אלו אמנם
 בהקדמת הוא א׳, מתכתתם. על כללות,

 בי״ם נחית הוא כלא. על ועלת ד״ג, התיקונים
ת בי׳ ונהיר דבריאר- ובי״ם דאצילוו^ ^  כ

 בר״מ בא, בס׳ וכן רקיע. גלגלי ד׳ דמלאכייא,
 מעיין, מקור, דאינת: דאצילות, י״ם ענין דמ״ב,

^ ולבתר נחליר^ וז׳ וים. ומים  משמשת ע
ד כורסיא מאנין. לאילת  דרגת, ושית סמכין, ב

י׳ לכורסיי» לשמשא תיקן ולבתר עשר. הרי

ד ולבתר וכר. אראלים מלאכיה כתות:  עני
סמאל. דאינון משמשת לאינון

 4דאצילח י״ם הם תחלה פי jnn ופיזאיח
 גוקפא סיום עד ן,pיו עתיק מתחלת שחם
א  עולם ואחריהן בנדזב כנזכר חמילות■ דד

 דאצילוז^ י״ם דוגמת ג״כ, י״ס ובו בריאד»
 מנוקבא למסה הם יען הכבוד. כסא עולם תקרא
» כסא וד.בריאד. כבוד. הנקרא דדא. ^ ח מ ת  ל
 ואחריהן הכבוד. כסא הבריאת עולם נקרא
 4חעולנ ובזה ג״כ, י״ס וריוא יצירד״ עולם

* שר מטסרדן  מלאכיה כתות י׳ עם הפני
 ,rהרק גלגלי י׳ והם העשית עולם ואחריהן
התחתתד^ ארץ בתוכם אשר עלינו, ה»בבים

 נעשו דבריאת שי״ס כמו פי עת,r וכבר
 ק״ק, הנקרא דיעלית א׳ היכל כי היכלות דpב

 rוהרק רקיעים, ז׳ הם בעשית וכן .vג כולל
 ו) כל םpא ג״ר. כולל ערס־ת הנקרא ד׳עלית

תp וי״ב לכת, כוכבי הז׳ של גלגלי, הי׳  לו
 ב׳, ברקיע קבועים כולם התכוגת הכמי שמנו

 rברק אלהים אותן ויתן כמ״ש, לעילת מתתא
^ל כל, הנקרא היסוד, דמית שד.וא השמים. ^ 

שיית מלכות וילת, הוא ותחתיו בו. כולם  דע
ת משמש שאינו  ויוצא שחרית נכנס אלא כלו

ז) כמארדל. ערבית
ת וילת ובתוך  ח) ארמ״ת יסודות ד הם ז

ת אש, דהיינו:  אשר וכל ימארז רוח• עפר, מי
ת ת אלו רקיעים הז׳ כל וכללות ב  העלתני

 ששם העשית עולם נקרא שבתוכת וד>ארץ
ש לר,תגשם. יהכלים ההומר נגמר ת פנד ד  בנ

ת מעולם חם, הכלים התחלת כי די קו הנ  שחם •
ת מזמת שהם דאצילות י״ס  ר״מ הנזכר וכלי
t .שית בעולם וכאן בא ת מלאכת נגמר ע  הכלי

 האהרת. קצה שהוא החומרית תכלית והוא
ת לגמרי, הקליפות בחי׳ נתגלו פד. ולכן ל  ו

ת עולם זה נקרא « קלי  עשר בתוכה היות עם ה
שת דעשיה ספירות ם דקדו ד ת פ׳ ריש ו  ב
ת כת וכל דל,pם משמשין: עביד ולאילן  דילי

אבי״זב תpעול ד בקיצור נתבאר והרי

nrnsn מקומווו ח1ו&דו
 י״מ הגיגח ז) נד. פיק עולסות ציור ושער פ״ז משער וי״ב י׳׳א פרק הס ד,פרקיט ד אלו ה)
(כנויי). תה עפר מיס אש דהיינו ל״ג נ״א ח) טגת״א שער עיין ו) (דפויי). הקורם



כ׳ פרה אכי״ע כללות שער מ״כ שער אבי״ע היכל ז׳ היכלשטז

ב פרק

 ששרשם אומרים שאנו האורות, בענין ט)
 לד נבאר לחוץ. יצא והארתן במקומן, נשאר
השאר. אל נקיש וממנו בז״א,

 עשאו הכתר, את א״ם שהאציל בהיות הנה
 ואו״א, שבו, כתר שהם: פרצופים, ה׳ מקללות

 שבו, כתר שהאציל שבעת ודע, שבו. הו״ן
 משם שיש הכתרים כל בתוכו, כלולים היו

 כתד כיצד, jir תוך זה העשיה, עד ולמטה,
 ועליו דבריאה, כתר אותו מלביש דאצילות,

 אליו. מלבוש דעשיה, כתר ועליו דיצירה, כתר
פ״ה). י׳ (ש׳

 כתר :בזה המשל הפרטי, בענין וכן
 ועליו אמא, כתר ועליו אבא, כתר ועליו דא״א,

 באצילות. וכ״ז נוקבא, כתר ועליו ז״א, כתר
 בכתרים אח״כ וכן דבריאה, בכתרים ועד״ז

בעשיה. אח״כ וכן דיצירה,
 כל בו כלולין היו חכמה, שהאציל ובעת
 וכן הנזכר. ע״ד העולם, בכל שיש החכמות,

 כל ובז״א, הבינות. כל שבו, בבינה עד״ז
הנוקבות. כל ובנוקבא, העולם. שבכל הזעירין

דאצילות, אבא את א״א האציל וכאשר
 מה וכל לעצמותו. א״א לקח שבו, הכתר הנה

 כל ונמצאו באבא. הכל נתן ממדרגתו, שלמטה
 שנזכר ע״ד באבא, נתונים כולם, החכמות

 עולמות ג׳ ובכל ובזר׳ן, באמא, וכעד״ז בא״א.
בי״ע.

 תחלה כי בפרטות, ז״א ענין לך ונבאר
 הז״א. כל כלולין ובו א״א, מכתר ז״א נאצל

 לבחי׳ המגיע החלק שאר א״א, לקח ואח״כ
 ונמצא באדא. וכעד״ז השאר. כל דצאו זדא,

דן שהם ובת, בן שבחי׳  דאצילות, דכתר דא״א ז
 דזו״נ, הגחי׳ שאר כל מצאו שם, נשארים

 באופן, זדנ, שם נשארים ואז דתבונה, בנה״י
שלהם, הכתר חלק אותו הוא זו״נ ששורש

 ושאר כנ״ל. דאצילות בכתר כלול שהיה
 ופרצופים, עולמות שאר של ונוקבא זעירין

 הפרצופים שאר אל תקיש וכן לבד. הארות הם
כנ״ל. הנודעים,

ר ת כ

 אהי״ה
 ונשמה גוף

בקמץ יהוד,
T TT T

בינה

 אלהים בניקוד יד.וד,
ונשמד, גוף

בצרי יהוד,

הכמה

י״ד,
 ונשמה גוף

בפתח י_הוד,

חסד
אל
 ונשמה גוף

בסגול יהוה

יהוה

גבורד,
 אלהים

 ונשמה גוף
בשבא יהוד,

תפארת
יהוה

ונשמר, גוף
בחולם שהוא אלא ג״כ

הוד נצח

צבאות אלהים צבאות יהיה
ונשמה גוף ונשמה גוף
בקבוץ יד,וד, בחירק יהוד,

יסוד
 שדי חי אל

 ונשמד, גוף
 יוהוווהו
בשורוק

מלכות
אדני

 ונשמר, גוף
ניקוד בלי ד^יה

ת הו מראה הג ת ו מו קו פ
 רז״י ההקדפות שער ועיץ ס״ה. התקון שער עיין ס)

לכוגית םאפדי ושער ,אבי׳׳ע סדרושי י״א דרוש ח׳. ח•
שער *ית ובספר ס״ם דף

ץ ד״ה באו״פ רמ״ו אות דיאורו̂ו מנ



ד׳ פרס אפי״ק נללווו פמןר ם״פ «עד אפיי״ע חיבל ז׳ מיפל שיזג׳
ג פרק

ח אבי״ע, עולמות ד׳ כל י)  מבירור הובר
 והגרוע Jבאצילוו מעולר» היותר המלכים.

 וכעד״ז בחאד- נתהור, וממנו בבריאה. ממנו,
 מה מהכל. והגחע בעשייה. ואח״ב היצירד-

 הקליפד- בסוד נשאר להתברר, ׳יכול היה שלא
 יובלו שלא מאד, עד קשים דינין שהם ד״ל,

שה ניצוצי ונשארו הםיגים, מן להתברר  קח
 סמני י״א נקרא והם הקליפוו^ בתול שלהן,

הקטורת.
 מובהר היותר עצמו, אצילות בכל וכעד״ז

 ספירה בכל ועד״ז, בא״ז^ וגרוע בעתיק. נברר
 ואין בפרטות, ופרצוף פרצוף שבכל וספירה,
לפרטם. הקולמוס כח כשל כי גזה, להאריד

מח, העתיק הלק שהוברר שאהר ודע. לג
 ואהר הא״א, הלק את לברר הוא התהיל אז

 הלק הוא בירר אז לבדו, א״א הלק שהוברר
 התהילו אז או״א, הלק שהוברר ואהר אדא.
ח על וכ״ז, זדן. הלקי לברר  ועיבוחם, זווגים י

 ממקום עולין המבורחם, הניצוצין שאותן
 הנוקבא, בבטן ונכנסים למעלה, עד נפילתן
 ונעשים שם, ונמתקים העיבור, זמן שם ושוד,ין

פרצוף. בהי׳ שם
 מתהיל אז כולו, האצילות שנתברר ואתר

 נוקבא ע״י להתברר דבריאד״ עתיק בירורי
תר אתר ואח״כ, דאצילוונ דז״א  עתיק בי

 דבחאה, א״א תלקי מברר הוא אז דבריאה,
 ביצירה את״ב ועד״ז הבריאד״ בכל בזה וכיוצא

מ בכל בעשיד» ועד״ז פרטיו. בכל  פרטיהן. «
 ז׳ מבירור הם כולן, עולמות ד׳ שכל נמצא

 אחד בסוד נשאר הוברר שלא ומד. מלכים,
קטורות סמני עשר

מ״ק ד פרק

מ כ) אצילוז^ עולם כי jh אבי^ג ענ

 כוללת בחאה. ובן אבי״זס עולמות מד׳ כלול
ה: באופן עשיז^ וכן יציח^ pו אבי״ע. כל  ז
 יציח^ ז״א, בחאד- ואמא, אצילוז^ אבא, כי

 בכל ניכר אינו א״א ובהי׳ עשייז^ ונוקבא,
מאד. נעלם לד,יותו עולם,

 ומכריאה. נשמוו^ אצילוז^ עולם מן והנד^
שץ. רוהק  ומעשייד^ מלאכיס. ומיצירד״ קח

אופנינג

 לא ואם 4עולמוו ד׳ כולל האדם, וזעה
 בד» ופגם תטא ואה״כ דעשיד., לנפש אלא זכד.

 קדמו. יתוש לו אומחם ל) בקליפוו^ וד.כניםה
^יפד- לכנוס מעשה עשה לא היתוש, כי  ב

 ולפעמים האופנים. בסוד הוא אז הסא, לא ואם
•t .tממי תשוב והוא נפש, בתי׳ רק בו שאין ״ 

«ז. נשמד. בתי׳ לו שיש כגון. רות. בו שיש  שבנ
 כל בו כלולים ועולם, עולם בכל כי כנודע

 ולתקן להאיר שהתתיל כית האד^ וזה הד׳.
 שברוה נשמה בתי׳ בו מאיר תיכף מעט, מעט

 בו נתלבשה לא שעדיין פי על אף דיצירד״
מח, בו לד.תלבש א״א כי לגמח,  שיתקן עד לג

 בו יש אשר האיש זד. ואמנם לגמרי. נפשו
 ודאי דיצירד., שבחה נפש בתינת וד.וא רית,
ע הוא ת חנ״ל. זה מבתי׳ ג

t אפשר גם .w. דאצילווס גפש באדם 
 מבחי׳ רות לו יד.יה ואם ,p גם למעלה ויותר
 ונקרא דמטרוניתא, בעלה יהיד. דאצילוו^ יסוד
 ביראת מושל צדיק נאמר, וכעד״ז אלד.י^ איש

 נשמתו עולד. אשר צחק, שיש כמו כי אלהים.
 נשמתו שיעלד. מי יש כן במלכות, מ״ן בסוד
 וזרן זווג. שאין התרבן, אתר כי מ״ד. בסוד
 הספיתין, p צומתת גינתו רק גינתו, זורע הגנן
 וד.םפיתמ, וצומתוג תחרת ומשם בד» יצאו אשר

 מחגיגה מצאו צמחו אשר הצחקים, נשמות הם
חן וד.ם Jמלכוו העליונד»  בסוד שם לעלות חוי

שכבר לצדיק. זרוע אור וז״ם, מ״ד. או מ״ן

nmpD ninm הנחות ^
ג׳ דף הגיגוייפ שעד ספר עיין p אבי״ע פדדושי ד דרוש התקדמות שער עיין י)

ף וסהרס י״ח פ״ת. ח׳׳ג ש״ב שעדים פנוא בספר ועיין ו פ ד ע ׳ ה ה ו א ז ס ׳ י ק ר פ ׳ ג ק י ח
הודק. 4פ״ ושת עד י״ט אות p זו׳ תלק

ל״זג 1ם»ןרי p רג״ז. אתז עד רג״ג פאות לכמות ש»* ית9 וסם׳



עולמות עיור עער מ״ג שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשיח

 כנזכר מחדש, עתה זורעו ואינו מעיקרא, נזרע
ע״ב. דקס׳ו תרומה פרשה זוהר

 עולמות בארבע הד״ה, אותיות ארבע
 כי דיודי׳ן, ע״ב שם סוד באצילוו^ י׳ אבי״ע:

 כי סיג, שם בבריאה, ה׳ עשית. בחכמה כולם
 בדה, שם ביצירה, ר בכורסייא. מקננא אמא

 תתאה, ה׳ ביצירה. מקננא ספיראין ר כי
באופן. מקננא מלכות כי ב״ן, שם בעשיה,

השלישי השער

פרקים ד׳ ובו אבי״ע עולמות ציור שער

להדרוש הקדמה

 לחבר ראיתי וויטל, חיים הצעיר אני מ)
 תחתונים. עולמות ציור בענין קצרה, דרך

 ראשי מאד, מופלג בקיצור וגיהנם. וג״זג
 שהודעתיך מה תחלה, שתדע וצריך פרקים.

 השתלשלות הודעתיך, שם אשר הגדול, בחיבורי
 נוקבא המלכות עד מא״ם, העולמות, כל

 יושר אור שעצמות הודעתיך, ושם דאצילות<
 היושר, הבחי׳ כל מלביש הוא דמלכות, הפנימי

 כלים. בחי׳ הן עצמות, בחי׳ הן ז״א. עד מא״ק
 בכל שלה, עצמות מלבישים ז״א, דנוקבא וכלים
יושר. בחי׳ והכל כמש״ל, בחי׳

 נ) על מלבישים בי״ע. עולמות ג׳ ואח״כ
 דנוקבא וכלים עצמות את שלהם, היושר

 בחינות כל על ואח׳׳כ בחינותיהן. בכל דאצילות,
 בבחי׳ ישר, אור עליהם מקיף דבי״ע, אלו
 זה מקיף ועל דאצילות. דנוקבא מקיף אור

 שנמצא, עד כד. נוקבא של העגולים בחינת
 העולמות וכל הא״ם, אור מקיף הכל שעל

אוקיינוס. בים חרדל כגרגיר בתוכו,
 שהא״ס בקיצור, העולה הכלל ונמצא

 הא׳, ומצד גמורה. בהשואה העולמות כל מקיף
 א׳, צינור נפתח א״ק, ראש עתה הנקרא שהוא

תוך לתתא, מעילא ביושר א״ם אור ונמשך

 אדם בסיום ס) כולו, נפסק ושם כולו, א״ק
הנ״ל.

 בב׳ כולם, בעולמות מאיר שהא״ס נמצא,
 כל סובב הוא מחוץ, ומחוץ, מביו^ איפנים:

 הנ׳ל^ הא״ק תוך הוא ומבפנים, העולמות.
 בתוך מתלבש פנימי, הוא זה, הא״ק אשר

כולם. העולמות
 בבחי^ העשיה, עולם שפנימיות ונמצא,

 שבכל הפנימיות, שבכל החיצון הוא היושר,
 המקיפים העשיה, של והעיגולים כולם. עילמות

 הם שלהם, היושר שהוא הפנימיותם, על
 העולמות עיגולי שבכל פנימית, היותר העיגולים

 העשיה, של הפנימית היושר שאור נמצא, כולם.
 המתלבש הפנימית, הא״ס מאור רחוק יותר הוא
 הם העשיה, שעל העגולים ואור הא״ק. תוך

העולמות. כל המקיף א״ס, מאור רחוקים יותר
 העולמות כל מעלות גדרי תבין, ובזה

 והיושר הפנימית בבחי׳ בין א׳׳ק, כי כסדרן.
 דבוק הוא שלו, העגולים בבחי׳ בין שלו,

 אצילות, הוא ואחריו הדביקות. תכלית בא׳׳ס,
 בבחינת בין העגולים, בבחי׳ בין המתרחק

 וכיוצא א״ק. ע״י אלא יונק, ואינו מא״ס, יושר,
 עשיה, שעולם שנמצא, עד העולמות, בשאר

 הפנימי, מצד הן מא״ם, ההרחקה תכלית הוא
המקיפים. מצד הן

 פנימי הוא א״ס האור איך תבין, גם
 המקיף, ואור לחוץ. היוצא הוא ואר׳פ, וחיצון.

 העולמות. כל מתקיימים וע״י, בפנים. נכנס
 מה כל שתבין כרי היטב, הנ׳׳ל זה כלל ושמור

בע׳׳ה. אח״כ, שנכתב
בקיצור, בי״ע עולשות ג׳ סדר עתה, ונבאר

 מלביש הבריאר״ של שהיושר הנ״ל. ע״ד
 דיצירה, ויושר דאצילות. דז״א נוקבא ליושר

 מלביש דעשיה, ויושר דבריאה. ליושר מלביש
 דעשיר» דיושר אר׳מ ואח׳׳ב, דיצירה. ליושר
 ועגולי דעשיה. פנימי יושר על ומקיף מלביש

 דעשיז^ דיושר מקיף על מקיפים העשיה,
 עשיר- עגולי על מקיף דיצירד״ דיושר ומקיף
ויצירה. דיושר מקיף על יצירה, של ועגולי

ת הו מל,ומומ ומראה הג
(כת׳י). כולו ל*ג נ*א ם) (כת״י), על ל׳׳ג נ׳׳א נ) ד׳. ענף העיגולים שער עיין מ)



»עולמות יור1 «ער ט׳׳ג «זער אכי״ע חיכל ז׳ ל9זוי שי

לי יצירד- עגולי «ל דגריאד- דיושר ימקיף  מגו
 יושר ומקיף דבריאד- דיושר מקיף על ריאד»1

 בריאה של עגולי על מקיף דאצילות. נוקבא
א״ק. עגילי עד בזר» וכיוצא כד.

 התחתונר- הזו הארץ כדור כי עתד» נמצא
 בחינת הוא וחיות״ ובהמות אנשים בה אשר
 שבכל חיצונית היותר שהם דעשיה״ כלים

 ואחר פנימי. יושר אור מבחינת כולם העולמות,
 הארץ על אשר והרקיעים השמים מקיפים כך,
 דעשיה. דיושר מקיף אור בחי׳ שהיא ד.זו,

 מקיף אור שהם אחרים, השמים יקיפו ועליר,ם
 אחרי^ ורקיעים שמים ועליהם העשיה. עגולי

 שמי שנמצא, עד כו׳. דיצירה, יושר דמקיף
 כו׳. דבריאד» הרקיעים שהם העליונים, שמים

 היסב זה והבן כנ״ל. העולמות כל כלות עד
 שבכל היושר כל שבחוד האו״ס כי וזכרהו,

 באמצע ונמשך ועובר נוקב הוא העולמות.
 בנקודה והוא לתתא, מעילא כולם, הרקיעים

 מחאחז ומשם ורקיע, רקיע כל של האמצעית
ג סביב ומתפשט ומתעגל הרקיע בי ס

 כמין הוא שהכל דע, הענק, ע) וביאור
 לו וחוצה העצמוו^ בתוכו אשר אדם, פרצוף
 תוקבים עוברים הכלי, ודרך גוף, שהוא הכלי,

 לכלי, סביב ונמשכים הראש, מנקבי האורות
 בחי׳ שבכל עגולים הי׳ כל ולכן עיגולים. כעין

 סביב ומתעגלים הראש, ם) מן יוצאין כולם,
 הראש בשיעור הוא ואחקתן האדם, (כל) כלי
 אין ז״ת. שהם הגוף, ושאר ג״ר. שהם צ)

 מרחוק מקיפים אלא כלל, בהם נאחזק העגולים
 יש: בר.ם גם שהעגולים ידעו^ וכבר סבי^

 ג׳ שיש כמו מקיף. ואור וכלים, עצמות,
כנ״ל. יושר באור אלו, בחי׳

העולמוו^ שבכל שכמו שתדע, צריך גם
 המתחלק שבתוכו, העצמות מלבד הנה

 יש הגוף, שהוא שלו בכלים גם לנרנח״י,
 וחיצונים, פנימים כלים שיש אלו, בחינת ה׳ כל

 לו יש עוד הגוף, ומלבד כלי. נקרא והכל
הנ״ל, העתיק שהרי אזזרים, מלבושים בחינת

 נעשה בהי' כל וכן אליו. לבוש אי׳א נעשה
 שעולם שנמצא, עד לזר^ וזה לזה זה לבוש

העולמווג כל אל לבוש נעשה העשיד-
 לג׳ העלקנוו^ בעולמות א• שינד ויש
 כל פי בי״ע. שהם האלו, תחתונים עולמות

 אחו^ קדושה הם הכל העליונים, העולמות
» ואין אחד, ואלהות  ג׳ אן• ח״ו. פירוד בז
 הנקרא הם שבהם, הנשמות בהי׳ אלו, עולמות
 וגוף, מפש, רוח, ואילך: מרוח אך אלהות.
 אלהוו^ אינן אלו, עולמות ג׳ שבכל ולבוש,

 וכסא, ואופנים, וחיוור שרפים״ נקרא: אלא
ק ביצירה, בק בבריאר» בין וכיתא.  בעשירי ב

טג זה והבן הי
 ו«*שה בראשית פרשה בהיכלות וע״ש

תחין שפות תמצא פקודי,  שבכל והחיות, ה
מח, בחינת סוד הם ורוחין היכל.  שבאותו ה
 הם והשאר נפש, בחינת הם וד,חיות, היכל.
 וםלאכיט, שרסים, נקרא: ור,לבושים כלים.

 חם הנ״ל, היכלין ואלו וכיוצא. וממונים,
 ותבק, זר״ כלל ושפור ביצירר- ועד״ז בבריאר-

 כו׳, מלאכים דבי״ע, בר,יכלין שתמצא בכ״מ
 היכל של הלבוש או הגוף, של האיכרים הם

ההוא.
בחי׳, כמה יש והיכל היכל שבכל ודע,

 דלית עד מי׳, ד׳ מי׳, אחכלילת ספירה כל פי
 הן בעצמוו^ הן הבחי׳, בכל הוא וכעד׳ז סוף.

 רבוי תמצא, ולזר׳ 4בלבושיג הן בכלים,
ת מספר. לר,ם שאין המלאכים,  הקדושים שמות ו

הקב״ז^ של שמותיו כולה התורר, כל
 אשר זולת שבבי״ז^ אחר, חילוק תדע וגם

 שבהן. הרחזק מבחינת כי הפירוד, עולם נקרא
 יש גם כנ״ל, אלהות שאינם הסיתר, מתחיל

 נקרא הלבושים, אפילו 4שבאצילוו אחר, שינד
 בין חילוק, יש בבי״זג אך וקדושר- אלר,ות
 מססרא ולבושים כלים יש כי ם,fולבושי הכלים

 דמסאבותא, מססרא לבושק דש דקדושה,
 נקרא אלו, עולמות ג׳ ,pול כולם. דל המלביש

דאצ^ץ^ המלכות pל טו״ר. הדעת עץ

מקופות ומראח הנחות
פ״ר. ה״ג ש״ב מבדש עיין פ) וכחע׳׳ם ד׳ ענף דושר עגולים שער עיין ע)

(ושדי). בשער הראש סביב נ״א צ) ב׳. הלק



א׳ פר? עולמות גיור שער מ״ג שער אכי׳׳ע היפי ז' היכלשכ

 נקרא אז בתוכם, להתלבש וירדה בהתמעטה׳
 רגליה בהיות והוא, זה. והבן טדר, הדעת עץ

 נמצא המות אשר המקום, אל ק) מות, יורדת
בלבושים. שם

 מקיפים דמסאבא, דבריאה לבושי והנה,
 לבושיו וכן דבריאה. דכייא לבושי כל על

 שבבריאה הוא, ר) וההפרש ועשיה, דיצירה
 ואינה ונפרדת הקדושה, מן מועטת הקליפה
 בשיקול והקדושה, הקליפה וביצירה נדבקת.

 מרובה הקליפה ובעשיה, מתערבים. ואינן א׳,
 הלבושים בבחינת טו״ר, ומעורבים הקדושה, על

 זה והבן ח״ו, והעצמות הכלים בבחינת ולא
תטעה. ואל היטב,

 ובחינה בחינה כל שכנגד שתדע, צריך גם
 כמוה הבחינה כנגד שם הקדושה, מלבושי
 בי״ע. בחי׳ בכל מבחוץ, סביב ממש ססאבא,

 הם פקודי, שבפרשת מסאבא, היכלות ז׳ ולכן
 בזה, וכיוצא דקדושה. היכלי סביב בבריאה,
 כך, הוא האמת ש) ועיקר ועשיה. ביצירה
 ומסבבים יושבים הם הקליפות שבכ״מ,

 של הנוקבא של היושר, פנימיות בין ומפסיקין,
 דיושר, שלה או״מ ובין דבי״ע, ועולם עולם כל

 להסתכל יכולת להם אין כי לאו״מ, ואחוריהן
משם. לינק דנוקבא, לאו״ם ופניהם בו,

 זה ודרך מבחוץ, כולם המלבושים ע״כ
 ומאורות הנוק׳, אורות מכל הקליפות, יונקים

 באורות אך נוקבא. תוך המתלבש ג״כ, ז״א
 כייל, יונקים אינם ז״א, תוך המתלבשת אמא
 החשמל, שם ית׳, המאציל עשה ומה זה. והבן

 שזה בינה, של חיצון היותר הלבוש שהוא
 לזו״ן ומקיף בחח, ונשאר בפנים, נתלבש לא
 לינק יכולין הקלי׳ ואין מלבושיהן, כל על
גם מסתלק אז אמא, ובהסתלק משם. אז

 כנשר וזיש מזו״ן, יונקים והחצונים החשמל,
הקדמה. ע״כ ירחף, גוזליו על קנו יעיר

עשיה בעולם א פרק

 העולמות, בכל פרט דרך עתה ונבאר
 י״ס, כוללת עשיה הנה בכללות. נבאר ובתחלה

 העולמות ערך אל אותה כשנעריך אמנם
 אמנם ההם, העולמות של מלכות תקרא שעליה,

 ' ט״ס וכל כו׳, א׳׳א עתיק, לי״ס: מתחלקת היא
 ומלכות שמים. בבחינת למעלה, הם הראשונים,

 ולפי הזה. התחתונה הארץ סוד היא שבה,
 היא גם לכך מי׳, כלולה ספירה שכל שידעת
 ויקרא, פרשה בזהר כנזכר ארצות, לז׳ נחלקת

 והארץ העליון, רקיע כי רקיעים, ז׳ כנגד
מהם. הג״ר כוללת מהם אחד כל העליונה,
 והם לי״ס, נחלקת דעשיה, מלכות והנה

 אחד כל ובין מזו, למעלה זו ארצות, שבע
 אורות סוד והם כנודע, ורקיע שמים ואחד

 זו ובארץ כו׳, ולבושים עולם, שבכל מקיפים,
 דעשיה. מלכות של ג״ר הם שלנו, העליונה
 והיא מי׳, כלולה היא הזו, שארץ ובהכרח,

 אזנים, פה, לה יש הארץ לכן, א׳, אדם צורת
 שהיא שבה, היסוד הנה כר. וערוה טבור,

 מהשמים השפע, מקבלת היא שבה, הנקודה
 הישוב. אמצע נקודה ישראל׳ ארץ היא שעליה,

 מצרים, ארץ היא אליה, הדבוקה ערוה וסוד
לראות. באתם הארץ ערות כי וז״ס לה, הסמוכה

 (קדם למצרים, היה הקודם גלותם ולכן
 והבן כך, אחר לא״י נכנסו ומשם מצרים) גלות

 בין מדבר דרך בבואם (ומשם) (וז״ס) ת) זה.
 א״י, אחורי במדבר הלכו א״י, ובין מצרים

 החצונים, נשפעים שמשם האחור, נקודת כנגד
 של האמצעית נקודה דסט״א, יסוד ושם

ענין ז״ס, וגם אחור. נזורו וז״ס, החורבה.

(כת״י). מות ל׳־ג ניא ק)
 קליפת ושער פ״ג. הקליפות שער עיין ר)

פ״ג. גגה
 פ״ג. החשמל ובשער ס׳׳ב. להלן עיין ש)
ם״ג. אבי׳ע דרושי ובשער

מקומות ומראה הגהות
 זכו לא וע״ר הקטן חיים אמר הגה״ה ס״א ת)
 ■מילה שע״י לא״א הקב׳׳ה הבטיח וכן בא״י ישראל

 ערות כי מצרים חרפת מעליהם להעביר יזכה
 ומשם למצרים גלו קודם ולכן לראות באתם הארץ
בבואם. משם וע*כ והבן לא׳י גכנסו



ר אני״ע היעל ד חיפל ע דג • ד נ ע אי p*• עולמולו *יור •

 כמדין להקבד משה הוכרח אשד פעוה
 המלביש הסט״א״ וז״ם א) כמארז״ל ה״Tלהטר

 הם הארץ כי לבושים. בבחי׳ העשיה, אה
 ועליה דעשיד» דמלבות ההיצעים לבושים ,

םס״א. מקיף
הזו, הארץ סוד שעיקר הענין, סוד ועיקר

 היא גם הנקרא דעשיר״ מלכות של בינה ד.יא
 א״י. היא שבד» והמלכות החכמה. בערד ארץ,

 פרשה זהר כנזכר סט״א, ב) נקודת הוא וכנגדו
 שהוא הטבור נקודת וכנגד ע״ב. דקפ״ד תצוה
ת, הישוב של ולא העולט, כל אמצע כמש  לב
 דעשיה, דמלכות שבבינה הבינה היא א״י, כמו

 שבד- חכמה היא והעדן הארץ, ג״ע והיא
 אחוזה שהבינה עתT וכבר הדעע הוא והנהר,
 Hבינד ג) וארא, פרשה בתוספתא כנזכר בימין,

 למיהב לרחמי, מדינא המתהפכת החרב, להט
 להט ומלכוע דאתי. בעלמא אגרייהו לצדיקייא

 לרשיעייא לדינא, מרחמי המתהפכת החרב,
הדין. בעלמא

 בד, יש הזאו^ ארץ שהנה הענמי וסוד
 כל בינה, והנה זרועות, בה ויזז כנ״ל, פרצוף
 הארץ, לג״ע דאתי לעלמא נותנת דילה, רחמי
מ הימיני, זרוע שהוא  לצד הוא הארץ ג״ע ל
 זרוע ובמד ממש. העולם באמצע הישוב, דרום

 אלא הישוב, לצפע הארץ, גיהנם הוא שמאל,
ד מדורין, לז׳ נחלק שהוא  כנודע ארעאץ, ז׳ מ

 דמלכות מלכות שהיא התחתעד״ בארץ כי
לרשיעייא. החרב להם תמן דעשיה,

ע הוא שגיהנם תבץ, ובזה ח  והיא שמאל, ז
 ימין, בדרע^ הוא וג״ע, מלכוון והיא צפון,
 כמו לכן, דמלכוז^ בינה והיא ימין, זרוע והוא
 לכל כן האשה. רחם אל ומקורות וורידין, שיש

 יש הארץ (כן ההולכים ערידין לה יש האברים
^ וורידים לה ם) לכי הו ע ה ת  הדרכים והם ימין, ז

ר שהוא לג״ע, מא״י הפתוהים  במערה חברת, די
שלים. בדרום הוא חבדון כי Jהאבוו  וכנגדם יח

והנה בידושליב^ לו ותנוד כמ״ש, לגיועם, פתח

ע לדרוס, יםיני זרוע בהיותם ח  לצפון, שמאל ת
 וראשה למערב, ואחוריה למזרח, שפניה ודאי

 נברא ולכן כנ״ל. שבד» מפירה נד שהם לשמים,
 נקבה, ובאחוריו למזתס פניו הזכר, אדז־ו^

שכינד,■במערב. וז״ם ד) למערב. פניה
 בכללות, אלו פרטיות ג׳ שביארנו ואחר

 בפרטות נבאר וגיד,נם, שדן, וגן האדץ, שהם:
 שהארץ ביארנו. כבר הארץ, בענץ עתחיל ג״כ.

שיע דמלכות מלכות היא הזאת  ז׳ בה ויש דע
 א׳, ספירה בד• יש וארץ, ארץ ובכל ארצוו^

 4מהנ א׳ ובכל דעשיה. דמלכות דמלכות מי״ס
ולבושינס דעשיה וגוף נר״ן

 יסודות ד הם חיצעיג^ היותר והלבושים
 בחינת כל של אחוריים נקרא והם ארמ״ע,
 הקליפות נאחזין האחוריים ובאלו העשיה.
 וכל אחוריים. מלשון אחרים. אלקים הנקרא

 תכלית שדום פה, הם מקטרגים, וכל השדים,
 של החומר תכלית שד,ארץ שכמו הזוד,מא,

הטומאה. תכלית שבד^ הסנדא p הקדושד»
 עליונות ספירות ג׳ העליונד״ הזו ובארץ

 ק״ק. הנקרא הז׳, היכל דוגמת הנ״ל, דמלכות
 דעשח^ דמלכות עלמנים. קליפות ג׳ וכנגדן,

 כנודע אדרין, לג׳ נחלק העולם, אויר לכן
 דקצ״ד, בלק בפרשה ועיין דד.יכלין, בשימושי

 שבח, החיצעים בחי׳ וכל אוירין. מיני ג׳ וד&
 מתלבש האדרין, אלו ובתיד מזו, למעלה זו

 אוירא עקרא דעשיד״ המלכות של או״מ
 דר״א. רקר,ל פרשה בזוד,ר נזכר אשר קדישא,

 שמות הם עצמות וכלים, עצמות שם דש
 הם וד,כלים, באדרא. שם אשר מפורשים
 המקיף. הישר הקדוש אדר נגד וכ״ז, Jהמלאכינ

המקיף. הטומאד, ואדר
* שבתוכד, עצמד» בארץ אף ד  תוד א
* טומאה יש כנגדה בהנדק. מי שדט, וד,ם פני  ה

* וכיוצא ובנד,רו* כסאו* כבתי הנמצאים  מ
ש המלבוש, שד,וא בעצמ* הארץ ואמנם  כנד
א׳, בד,שדאה אינם דחלופו, תחליפם כלבוש

מקומות ומראה הגהות
ה תוספות י*ד. סימה א) בראשית הפסוקיס בשער ועיין קנדו. אות ג) מת מפני ד
י״ה. דף קצור ושער פ״ה הסיחץ האדת שער עיין ב)
כ״ת ב״ב ד) פ״* אבי״נג



ב׳ א׳ פרי, עולמות ציור שעד מ״ג שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשכב

 ונגד עמים׳ ע׳ ארצות הם ההצונים איברים כי
 ואיברים מקיף. אוקיינוס ים ההוא. ה) האויר

 נקודת הוא וק״ק, ובהמ״ק. א״י, הם: פנימים,
 יסוד וכפורת, אחן ששם הפנימי, שבה היסוד

 בעצמו, בהמ״ק וגם בה. ומשמש נגנז, דדכורא
 עזרות בה ויש מי״ם, כלול שבה, היסוד שהוא

 הוא והגוף ק״ק, הוא והראש כו׳. ולשכות
 שהם הזהב. ומזבח ומנורה שולחן שבו ההיכל,
 נה״י, הוא והאולם, מזרח. דרום צפון חג״ת,
 הנותנת זהב וגפן עמודים, שני ובועז, יכין שהם

 והעזרות, דיסוד. יסוד שהוא כנודע פירות,
 תקיש, ועד״ז כנודע. דיסוד, מלכות בחי׳ הם
ותכלית. סוף אין עד ובחי׳, בחי׳ כל אל

 נתבאר הארץ, של קדישין האוירין וסוד
 מקיף אור הם האוירין כי דר״א, ויקהל בפרשה
 מזרח, לד׳; ונחלקין מי׳, ג״כ וכלולין הארץ,
 האורות, שמות נתראר ושם דרום. צפון, מערב,
 וכל האורות. של הכלים שהם הממונים, ושמות
 כל כי חיילות, רבואות כמה על ממונה מלאך,

 א׳. דבר וכולם רבים, לניצוצין נחלק דבר
 ענין מה המקומות, לכל ותקיש תבין ומזה

 השדים, וכנגדם תחותיה. חיילין וכמה הממונה,
 שדים יש רוחין. ד׳ נגד יסודות, ד׳ בהן יש

 וכ״א מרוח. ויש מאש, ויש ממים, ויש מעפר,
לו. הראוי במקומו נמצא

דעשיה שמים באור ב פרק

ויקהל, פ׳ ונזכר הם, רקיעים י׳ הנה ו)
 ונוסף כנ״ל. דעשיה, עלאין ט״ס סוד והם
 המכנים היסוד, עטרת נגד הוא וילון, בהם

 אלא כלום, משמש שאינו זה, והבן ומוציא.
 ובו דעשיה. יסוד הוא והרקיע, ויציאה. כניסה

 וילון ומזלות. כוכבים ולבנה, חמה, קבועים,
 בוקר נקרא יסוד כי זה, ליסוד מכסה הוא הנ״ל

בסוד חופה, דוד, בחינת שהוא היסוד ועטרת

 בלק פרשה כנזכר ואצפה, לך אערך בוקר
 וילון כי חיים, לו היה לא דוד ולכן די־״ד.

 נכנס לכן זה, והבן כלום, מגרמה לה לית
 לביתה טרף ותתן בסוד ערבית. ויוצא שחרית,

יא ביממא, דאתכסיא לנערותיה, וחוק  ואתג̂י
בליליא.

 גייגלים הט׳ כל בו יש הרקיע, ובזה
 הפילוסופים שהזכירו והם העולם, המקיפים

 ובחי׳ לכת, כוכבי ז׳ הם ז) ובז״ת בספריהם.
 היומי, גלגל ובט׳, מזלות. והי״ב הכוכבים, שאר

וכ למערב. ממזרח שעות, בכ״ד כולם המקיף
 לדבר. רמז ברקיע. קבועים גלגלים, הט׳ אלו
 אמר ולא השמים, ברקיע אלהים אותן ויתן

 הקטן, דשמואל מברייתא יובן וזה ברקיעים.
 בפרקי כמ״ש ח) כאהל, עשוי שהרקיע שכתב

 ובזה סובבים, שהגלגלים אח״כ, וקאמר ר״א.
 זה. והבן התוכניים עם חכמים דברי יצדקו

 דעשיה, יסוד בחי׳, י׳ הם הגלגלים, ואלו
 וכ״ז כו׳, ערבות עד כר, שחקים מהם ולמעלה
 בספר שנתבאר רקיעים, הז׳ הם ואלו בעשיה.
המלבוש. בסוד הרזים,

 בסוד כולם הם הרקיעים, שאלו ודע,
 ואורות וכלים, עצמות, ובהם דעשיה׳ העגולים
 כל וסביב זה. תוך זה הכל ויושר, מקיפים,

 אחוריים, שהם דס׳׳א, רקיע ג״כ יש מהם, א׳
 מקטרגים, אלא ומזיקין, שדים נקרא אינם ואלו

 אנוש, דור היו אלו, ובכח דמסאבותא. סטרא
 שכבר אחרים. ולאלקים ולבנה לחמה עובדין

 בסוד מטו״ר, מעורבת עשיה, שכל ביארנו,
 בחי׳ שהם מלאכים יש ולכן לבד. הלבושים
 בקבלה להשתמש אסור לכן טו״ר, והם לבושים,
 דציז, ס״ו תקון בתיקונים וכנזכר מעשיות,

 האופנים, עולם נק׳ העשיה, עולם וכ׳׳ז ק׳. ודף
 והשכינה השכינה, של סנדל הוא כי סנדלפו״ן,

נקרא השכינה כי ט) סנדלפו״ן, וזהו מבפנים,

ת הו ת ומראה הג מו מקו
ס׳׳ן ובשער ס״ג ורחל לאה ובשער ס׳ז. סנת׳׳א (כת׳׳י). העור נ״א ה)
ד׳. כלל פי׳׳ב אבי׳׳ע דרושי ובשער ט״ו פרק ומ׳׳ר ואילך. רס״ג אות מן ויקהל זהר עיין ו)
ד׳. ג׳ סרק דד״א פרקי ח) במעלות קי״ז אות ייה תקון ת״ז עיין ז)

ז׳. סרק אבי׳׳ע סדר שער עיין ם) בשער ועיין לכת ככבי וז׳ מזלות י׳־ב מאמר הסלם



^כגג׳ ג׳ p*w עולסווו *מר «ןןר מ״ג «ער אפי״ע היכל ז׳ היעל

d חיארץ בסוד רגל, m ,דלמ״ מהו רגלי» 
זר,. 13ור,

 *«DX* XVI היושר, הור סוד הסנס
 כל של האם*עית בנקודד, כולם ים,rהרק

 ממילא ונמשד בר,קדםר^ כנ״ל ורקיע, רקיע
 קדישין היכליו ד יש באמצע, ושם לתתא.

ח דעשיר״ כנג כולם דמסאבא, היכלין ז׳ ו
 עגולים שהם ברקיעים ג״כ כמ״ש יושר, בבחי׳
 למעלר» הוא p בארץ, לממד• שד.וא ובמו ע״ל.
 וסביביו קדושד- הוא א״י, נגד שד״וא מד, שכל

ד וכן עמים. ארצות  למעלה יש הארץ. ג״ע מ
 לשבתד מכת שהוא ימין, זרוע בסוד ברקיע,

 הארץ. שמאל זרוע גיהנם, וכמד ה׳. פעלת
הקלי«ת ששם שמאל, זרוע למעלר. מכוון

דילדימ• מדוריי ושם באהזין,
כר הרקיעים, פתחי יש א״י, וכנגד  מז

״ג דר״א ויקהל פרשד.  הד.וא, שער ובסיום ע
 השער באמצע אן מגירץ• הנקרא זר, פתח יש

mnn ד שהוא  וסביב גדולד., פתח יש א״י, מ
ע׳ נזונין שמשם שערים, ע׳ יש הד,וא, פתח

ג פתח מתמצית אומות, הו יש פתה, ובאותו ה
שג פרוכת מ ק  שיזונו לסט״א שביק דלא ד
שג כר מ ש והוא קמ״א, תרומד. פרשה מז  למ
 הקדושה אץ לכן קדוש, שד,וא אלא ג״כ,

ג הפתח וגם בזמד,״ז. מתגלית  באמצע הוא הז
 דרד התחתונג לארץ אח״כ ונשפע דרקיע,

ההוא. פתה
ט״ג לעכב אחר, פרוכת ג״כ דש  שלא ס

 כל באמצע מכוון הפתה וזה לא״י. יכנס
 היסור בחי׳ אצל שמגיע עד הרקיעיג

מוג שבכל קדישא נקודה שבמלכות,  עד העול
קדישא. כורסייא

 העולין ודינשמוג התפלות כל עולין ומשם
 דקר,ל בפוישד. שאפר ואע״ם בלילה. לפעלד,

״ג דר״א  ומערב במזרח סלקין שד,תפלות ע
ם אח״ג אבל האדרין. בעליית זהו מ׳,  מל

מסים  אלו והנה האמצעי, הר,וא פתה תוו נ
עיג אלא מתגלגליג אינם דירקיעים ת קבו ל

 הגלגלים אן־ א״י, מד מכוון הפתח תמיד
צג י) הסובביג הם ברקיע, הקמעים מ  ונ

 הרקיעיג אלו על קבוע, שרקיע אומרים כשאנו
 ולא הגלגל, הוא חוזר. גלגל אומרים ושאנו

 P עיקר עושין אמן ור״י ור״א כ) .rהרק
א הגלגל, ג מן ^ כ מ  שט. המזל שהוא ה
ע, ורקיע חוזר׳ מזל שכל ואמרו מ  הוא וכן ק
מג א  על נקרא הכל שבו, וכוכב גלגל כי ה

כג ע״ש שמו,  נקודות הוא הטכב כי הכו
 העגולים בסוד גון«, הוא וגלגל, ונשמתו. הגלגל,

עג חהו מ״ל. העולמות לכל שש ט  שאינו ה
 כוכב תנועת אלא גלגל, תנועת בדרז״ל, נזכר
כאהל. אחד במקום קבוע ורקיע לבד,

ג פרק

 שהוא נתבאר, כבר הארץ: ג״ע ביאור ל)
ג שוה קו של האמצעי, נקודת  כל של חיו

ד וד,וא א״י. לדמם וד,וא העולם,  בינה מ
ג עולם שהוא כנ״ל, עשיה דמלכות ב  הצפון ה
 לה אין שד,ם״א ונודע, לעד,״ב. לצדיקים

« בבינדי׳ אחיזד, ל ש. סס״א אץ ו  משא״כ בג
 יסוד הוא היסוד, נקודת שד,וא שאע״ם בבהמ״ק,
מלכוג מג בינה הוא וג״ע, ד ל מ דג ד  ונו

מג אחיזה aלד אין שהחצונים ב  בחסד, וגס ב
בג ביסוד אן* ימין. זרוע שהוא ק  לפעמים דנו

ת דם בד,ם יש מ  שאז החורבן, ימי שד.וא ודו, נ
״ג בד, שלטה ס ג ובכלות ס ד ג אזלא תכף ה  ל

שלים, מת הלנת כשיש וכן  בעיקמ לא אד ביר
כלל. אחיזד. לד, אין בג״ע אן

 שהוא שלו, הארץ שר,וא הגן, קרקע ואמנם
מלכוג במד,  הארץ בזאת נוגעת ואינר, נוגעת ד

ת מאד, במאד זכה יותר וד.יא שלנו, ע  היסוד כ
 ראשתוה ט״ם הם שלד- ורקיעים במה. אל

ת שלג  הוא והנהר, שלנו. בעה״ז שבארנו ע
בג היסוד בג ת״ת הוא החיים ועץ ש  ועץ ש
בג היסוד עטרת הדעת  מתהתוו יוצא שהנהר ש

לו. סמור הדעת ועץ

מקומות ומדווח חנחות
קניה אוה p לכוונות שעד בכית נתבאר תגן י״* ר״ה כ) צ״מ פסתיס •)
קל״ג אות עד רקיע ולחיות ד*ח אמצע להלן עד מהאן ל)



ג׳ פרה עולמות ציור שער מ׳׳ג שער אגי׳׳ע היכל ז׳ היכלשכד

 כל אחיזה קצת בו יש ארציי, גיע ולהיות
 שאין אלא טדר, והוא להחצונים, משם שהוא

 הנחש שיכנס גרם אדה״ר, ובחטא בתוכו. נכנסין
 ואמר, העז וצעק בו. ונגע הדעת׳ עץ עד

 נגד שהוא האתרוג והיה בי. תגע אל רשע
 שהוא הלולב, בסוד אצלינו כמבואר עטרד»

 עיינות, י״ב ענפים. ע׳ תמרים, ע׳ החיים, עץ
 הם שם, אשר ספירות ושאר שבסים. י״ב

 אכול הגן עץ מכל כמ״ש, הגן, עצי שאר
תאכל.

 לאה בן משיח, שבו צפור, קן והיכל
 המלכות מבחי׳ שבבינה, בינה היא העליונה,

 ט״ס והרק׳יעים, רובצוג והאם בסוד שבה,
 נקודה הרקיעים, אותן ובאמצע דילה. עלאין
 כלול ובו חכמה, שהוא עדן, הנקרא חדא,
דעשייה. דמלכות הי״ס כל נשלם ובזה כתר.

 הדעת, בחי׳ הנ״ל, הגן רקיע ולהיות
 זרוע בסוד והוא עד,, חכמה אמצע, ונקודת

 יותר זה, רקיע לכן קליפה. בו שאין ימין,
 דר״ט ויקהל פרשת כנזכר עה״ז. מרקיע מעולה

 הרקיע, זה והנה מ) עלאין. ומים מאש שנעשה
 רקיע והוא דעשיה, דעה״ז הרקיע תוך הוא

 הרקיע תחת והוא יותר, ולא הגן נגד החופף
 עביד שם, וז״ש בתוכו. עמו דבוק דעשיה,
 רקיע גו ומתחבר חדא, דרקיעא מתיחו מינייהו
 רקיע, גו אלא אחר׳ ברקיע אמר ולא אחרא,

 וז״ש עמו. ומחובר ממש, בתוכו הוא ר״ל,
 עד כו', ומים אש אייתי רקיע, קב״ה עביד כד

 פי׳: ויתבי. דעדן, דגנתא אתר להאי דמטי
 ומשם דבריאה, כסא מבחי' ומים אש נטיל כי

 שמים מהם ועשה השתלשלותו, הוא בלבד
 זה ר״ל אתפשטו, ח״ס יריעות. עשר דעה״ז,

 יותר. ירדה ולא אתר, להאי דמטי עד זה, לתוך
 מחו״ג מושפעים עלאין, ומים אש הביא ואח״כ

 גו גנתא, דעל הרקיע עשה ומהם דאצילות,
 סיבוב ומכח בתוכו, הנ״ל׳ אחרא רקיע האי

 נ) הרקיע, על שהוא הזאת, הארץ שעל הרקיע
בכל זמנין תרין ג״ע׳ רקיע ג״כ מסבב עיי

 ושיעור ע״א, דר״י ויקהל פרשת כנזכר יומא,
יותר. ולא הגן, שיעור נגד מכוון הרקיע, זה

 בדרום. חורא, גוונים: ד׳ יש רקיע ובזה
 במערב. אוכם, במזרח. ירוק, בצפון. סומקא,
 ד׳ יש הרקיע, רוחות שבד׳ גוונין, הד׳ ובאלו

 הגוונין. אותן כפי נהורין, יש ובכולן פתחין,
 דאמצעיתא. מפתחא נהורין׳ הד׳ כל ונמשכין

 יש וא׳, א׳ כל באמצע ההם, נהורין ובתוך
 הקודש, חיות ד׳ בחי׳ והם שם, גנח א׳ אות
 שבדעת. תו״מ חדב שהם רקיע, אותו של

 אות אתחזייא ולזמנין במזרח, ב׳ אות והם:
 נ׳ ואות בצפון, ג׳ ואות בדרום. מ׳ ואות א׳.

 בדעת, הנאחזין חיות, הד׳ שרשי והם במערב.
דאורייתא. רזא הנקרא הזה הרקיע הוא

 לכן ודרום, צפון כלול שבמזרח ולפי
 וכשינק רפאל. נקרא החסד, בו גובר כאשר
 תרומה פרשת כנזכר בוא״ל, נקרא מהדין,
 ובמערב גבריאל. ובצפון מיכאל. ובדרום קמ׳׳ז.

נוריאל.
 בו נשרשים הדעת, סוד להיותו זה, ורקיע

 תחתון. יסוד דוגמת התורה, אותיות כ״ב כל
 לרישא דעתיקא, מוחין מג׳ הנמשך עליון, ומטל
 אתוון בכ״ב הזה הדעת אל נמשך משם דז״א,
 באלפין, מלא יה״ו סוד הם מוחין, ג׳ כי אלו,

 ט״ל. גים׳ והם אלפין, בחינת הז״א כן כי
 הארץ, שבג׳׳ע הנשמות אל המזון יורד ומשם

 הלבושים, הם והמצות המזון, הוא התורה כי
במקומו. כמ״ש זה, והבן

 ממנו הדעת, סוד שהוא הרקיע, ובזה
 השדרד״ חוט סוד והוא חדא, עמודא נמשך
 שהוא שבו, יסוד מבחי׳ הדעת׳ מן היורד
 היא הגן, קרקע עד ונמשך אמצעיתא, פתחא

 תדיר. הנשמות ויורדין עולין ומשם מלכות.
 איקרי, קשת היסוד כי קשת, גווני ג׳ ובו

 שורש וכפי אילין. גוונין ג׳ מחג״ת, הכלול
 ובעה הגוונין. מאותן בא׳ עולה הנשמה,

 מתגלק אז ובשבת, ירחא, בריש שהוא הזווג,
בג להאיר ונגלין שבדעת, מחג״ת נהורין ג׳

מקומות ומראה הגהות
 הדברים. ביאור ד״ה הגן שעל הרקיעים סאמר בסלם רצ׳ב אות ויקהל זהר עיין ם)

(דפו״י). רג׳יע סוסיף נ״א >1



ר תר1ת מ״ג עער אביי״ע חינל ז׳ חיכל  ד ג׳ פרת תולמויו »ז
ת ח«מומ שער גייר שער פי פי

 פולין ופז וזפסור. זופ1ש קשת* דבתהדת גוונין
ו סור הנשמות נ  רעת תרקיע< m פל ^ נ

« קנ  ומתירין מ*ד. ספת מקנליס שמ0ו תו
 הנזכר הפסימי, השעשוע חה שם, ומתענגים

הר. תמיר נזו
פי כמה רו״י, דקהל פרשת ח״ש  גהר חו
 בר, תהפ0 מגו נמי הכי כר, ונפיק פתפריש

חי׳ שהופ שהנהר, שכמו ר״ל:  התהתמ, יסור נ
חי׳, ד׳ כל כולל הופ מ נ ל  נזןרין לר׳ פתמרש ו

 יסור שהופ רפמעעיתפ, תהפ0 הפי p דגנתפ.
 נהודפ הר הופ גם הרקיע, שד,ופ העליון, הדעת

^ שם  כד׳ נהורין, לד׳ יפרד ומשם נפסנו
 הופ העמוד זה כי כג״ל. הפחדות פתחין

 הופ שגם החיינ^ עץ עד ויורד נפנמנעיתז^
חי׳ והופ הגן, נפמצע  עץ ומתחת הת״ת, נ
 הרי היסוד. שהופ נהר הפי יוצפ החיים,

 נכנסות ומשם נהר, הפי דרך נכנסין שהנשמות
ח הפי דרד עולין ומשם החיים, עז תוך מו  4ע

 חכמה שהופ העדן, עד דאמצעיתפ, לסתחפ
 כסוד נדן, תמן סליק ופז דעשיה. דנוקכא

 דיצידדא העליון צדיק וכדין הד,וא. המחשכה
ש, דנשמתין. שעשוע והוא ס״ד, בד, אריק  וד
 עילאד״ צדיק דחד מנהורין קנאו*״ אלביש כדין

 דפצילוו^ עי*וה נהורא הוא דיצירה, יסוד כי
 נהורא והד.ופ כיצירד״ מקננן דדם כנודע
א קנאה מלניש עלאד״ דצדיק עמד״ להזדווג ונ

ץ שיש החילוק &״ב  לעתיד ובק עה״^ נ
ס  ותנוגר״ נינד, יש פן* נפמא. ,ןTששנ לנז

ת נכנסת היא והתנונד. חינ  רישא גו מוחץ, ננ
ה דדא. תנונ ^ נקרא זו, ו  שהנוקנא כנודע עוד
א זו, התנונה עולם ואמנם עולג^ נקרא  תמיד נ
ש ח״א. רישא פל ונמשן• מוחץ, נמוד ספר וד  נ

 עולם פ״ל, עד,״נ, מהו תלמידיו שאלו הבהיר,
A ברישא ובא נמשד שכבר בא. שכבר m 
שו ותמיד ^ נמ  דאתי עלמא כתרגומו: עה״ב וס

P ברישא Tופתמש תדיר, דאתי רפי׳  A m* 
 אמנם A0 לא שעדיין לעת״ל, נקרא בינד״

ה לבא יןTעת ד א, מעלת יגדל שפז פז ד

0מת ולא רבינז^ מוחין תמיד לו ויהיה  ו>0
ב לעתיד פמרם, ענץ חהו ס ל

ד פרק

ספר 4לכו כוכבי ר ענץ חיים, עץ נו|» נ
י שמות ענץ 4ויצ) פרשה נ*, נח* ב ט ק ע*ש. ת

 הרביעי השער

 פרקים ד ובו השמות שער

מ״ת * פרק

ה ונחלקות י״ס, הס האצילות p דע, ם)  בז
 פ״זב והוא כתר, ראשונה ספירה הסדר:
 ספירות ר אדזב ונקרא 1̂חו״ הם וג׳. ב׳ ספירה

 ז״א הנקרא הם נה״י, חג״ת הם פחרונוי^
ש שבו, פרסות לי״ם ומתתלקים דכורא.  כנד

 נוקבא הנקרא מלכוון היא י׳, ספירה ״rבע
 ע) שבה. פרסות לי״ס מתחלקת היא וגם דז״זב

w מי בכל אץ מד, כי (והענץ, o, היכר בד,ם 
 ה׳ אלו כמו איברינו פרסי וחילוק פרצת^

 שכל ע״פ ואף תו״ננ כח״ב, שד,ם: ספירוו^
 של שד,זחע כמו כי נ״ל׳ מי׳׳ כלולה ספירה

 ובתוכם הגח^ מאברי כלול היותו עם אדג^
 ושל הראש, וחץדי מ שיש טודע כולו^

ג  לרופאים כנודע • המף, כל ושל וכבד, ל
הגוף. חולי לתועלת ממנו, דם שמקיזים

 ועד״ז חסד. בחי׳ הוא בזרוע. הגובד. אבל
 הנ״ל, ספירות בה׳ אבל וספירה. ספירה בכל

ד בכל פרצוף יש ^ סהס, »ז  איברינו פרסי ו
 מתגלה הפרצוף כל p מהם, א׳ בכל יש

אצילות). נק׳ וכ״ז מהם, אחד בכל ,ומתבאר
אודה דא^לות, י״ס ענץ נתבאר והרי  ו

ת דאצילומ הי״ס מאלו  ניצוצין, והוציאו האי
a*n וגם דבריאה. י״ם נקרא והם החותנת סוד 

לא״ז^ הנחלקות: י״נ^ מ יש הבריאד״ בעולם

הווו ה הג א מד &ות ו מקו
t( ס*ז הלק 0בתע* נתבאר נשמה ענץ והנה ר׳ה עד ספאן p קה׳ז. אות עד קנ*ד אות

(כידי). ל״ג המוסנר כל ע)



א׳ סרק השמות שער מ״ד שער אכי׳׳ע היכל ז׳ היכלשכו

 באצילות. הנ״ל ע׳ד דבריאה, וזו״ב דאו״א,
 נתפשט אשר דאצילות. חותם הם שאלו רק

ממנו.
 האירו דבריאה, י״ם אלו מכה אח״כ

 והם דיצירה, י״ס הנקרא והם ניצוצין, והוציאו
 המתפשט מבריאה, הנחתם ב׳, חותם בחינת
 ואו״א, לא״א, נחלקין: אלו הי״ם וגם סמנו.
הנ״ל. ע״ד דיצירה, זזו״נ

 נחתמו דיצירה, הי״ס אלו מכה ואח״כ,
 וגם יצירה. של לאותן חותם והם דעשיה, יים
הנ״ל. ע״ד דעשיה, וזו״נ ואדא, א״א, יש, בזה

 הם כולם הנ״ל, אלו ספירה כל והנה
 דאצילות, ‘י״ם מתחלת גמור, אחדות אלהות׳

 שתדע, צריך אמנם פ) דעשיה. י״ס סוף עד
 הם שבה, הי״ס אותם אור הבריאה, בעולם כי

 מיצירה עליונים יותר להיות ומאירין, נגלין,
 האור ואין מאירין, הם שבה הג״ר לכן ועשיה,

 ג׳ בתקונ״ם, אמרו ולכן ונחשב, ניכר הז״ת
 הנקרא שהם בבריאה, מקננן עלאין, ספירות

כנודע. כורסייא,
מאירין, דבריאה שג״ר אומדים, שאנו וזה

 כי דבריאה, דז״א דנוקבא ג״ר על רק אינו,
 בי״ע, עולמות הג׳ כל כי מי״ס, כלולה היא גם
 הוא, והענין כנ״ל. האצילות עולם דוגמת הם
 אצילות, חלקי הם בי״ע, עולמות הג׳ כל כי
 אומרים, שאנו ואע״ם המלכות. חיילות הם כי

 של הג״ר שהם ר״ל, בכורסיא, מקננה שג״ר
 ובעולם עצמה. הבריאה עולם של דז״א, הנוקבא
 דיצירה דז״א נוקבא של הג״ר אין היצירה,
 מתגלים הם לבד, שלה ו״ק אור רק מתגלה,
 העשירית וכן שלה. ג״ר אור ולא בד״ ומאירים

 הו״ק אור רוב מחמת מתגלית אינה שבה,
 מקננן ספירות ו׳ בתקונים׳ ח״ש שלה.

 ראשונות ט״ס אין עשיה, ובעולם במטטרדן,
 דז״א נוקבא של העשירית רק כלל, מתגלין

 ודו״ק, באופן, מקננא תתאה אמא ח״ם בלבד
אבי״ע. כללות נתבאר והרי

 בבחינת דז״א, דנוקבא י״ס לבאר ונתחיל
דז״א הנוקבא הנה כי ודע, אבי״ע. עולמות ד׳

 ג׳ יש ספירה ובכל י״ס, בה יש דאצילות,
 הם אלו, וכל ואמצעי. ואחור, פנים, מדרגות:

 הם כי דאצילות. ת״א נוקבא של הגוף בהי׳
 לבושים, ג׳ והם בתוכם, אחרים וי׳ י׳, תוך י׳

 אלו מדרגות ג׳ והנה מי׳. כלול אחד כל
 דז״א, נוקבא אל שיש שמות ל׳ הם שאמרנו,

 ג׳ אלו והנה בע״ה. כמ״ש שלה, גוף שהם
 (והענין בבי״ע. מתלבשין הם הנ׳׳ל, מדרגות

 נטרדה כאשר כי פירוש, הירח) מיעוט הוא
 לשועלים, ראש להיות למטה וירדה השכינה,

 הלבוש הנה בי״ע, הנקרא אלו עולמות בג׳ שהם
 דז״א נוקבא של הפנימי י״ס שהם הפנימי,

 י״ס תוך ונתלבשו ונכנסו ירדו הם דאצילות,
 דנוקבא לי״ס להם, נשמה והיו הבריאה,
 תוך ונתלבשו ירדו שלה, אמצעי וי״ס דבריאה.

 שהם החיצון, ולבוש דיצירה. דז״א דנוקבא י״ס
 דנוקבא י״ס תוך ונתלבשו ירדו שלה, אחור ייס

 רוחין בחי׳ יש ואח״כ להם. נשמה והיו דעשיה,
בע״ה. כמ״ש ונפשין,

 דז״א הנוקבא של נר׳׳ן, עגין נבאר ועתה
 כדאיתא הם, הויו״ת י׳ הנה כי דאצילות.
 בפתח הוי״ה בכתר, בקמץ, הוי״ה בתקונים,

 היא ניקוד, בלי עשירית והוי״ה כר, בחכמה,
 היא הזאת, והוי״ה דאצילוו^ דז״א בנוקבא

 הנ״ל, ל הרי כיצד, הל׳. אלו כל של נשמה
 דנוקבא גוף הנקרא והם שלה, לבושין ג׳ הם

 אחרונה ה׳ הנה נקוד, בלתי שהוא והוי״ה דז״א.
 ואות אחור. הנקרא הי״ס, תוך מתלבשת שבה,

 תוך נכנם, ר ואות דנוקבא. נפש נקרא זו, ה׳
 ואות דנוקבא. רוח ונקרא שלה, אמצעי י״ס
 שלה, פנימית הי״ס תוך נכנם ראשונה, ה׳

 שהנר״נ, כמו כי הנוקבא. נשמת נקרא זו ואות
 ג׳ כן וכבד, לב במוח המתלבשים הם הם

 ומתלבשין שלה, נר״ן הם אלו, הדה אותיות
 הוא י׳, ואות כנ״ל. א׳ במלביש מהם, א־ כל

 של לנשמה נשמה נקרא והיא מכולם, בפנים
הנוקבא.

 אותיות ד׳ מאלו ואות אות כל כי ודע,
אותן בחי׳ הם ואלו לי׳, מתחלק הנ*ל, הר״ה

ת הו מקומור! ומראה הג
b( רפ״ה. דף בפבדש עיין



ער אבי״ע חייכל ז׳ היעל ת »*nr נדד ס סו מ 1שבא׳ פרק ו

הר הנוכר אותיומ ד  ופרשת מנוה, «־שה מו
 לכל שיש הסמכמ, אותם בפוד בבת״י, בראשית

ד. מאלו ואות אות  ואלו וזכרהו. זה והבן ה
ד, מאלו ואות אות לכל שיש סמכין הי׳  ה

 מאלו ולבוש, לבוש שבכל בי״ס, מתחלק? והם
א. דנולבא לבושים הג׳  י׳ אלו כי ודזנ דד

 דנוקבא, בי״ס מתלבשים הם הנ״ל) סמכין
כנ״ל. בי״ע *ולמות מג׳ עולם שבכל

הו״ה, אותיות ג׳ כי שאמרנו, אע״פ וד.נד»
 הנוקבא אל נר״ן בבתי׳ רק הם הנה נר״נ, הם

 בי״ע, בבוזי׳ אמנם כאצילומ אשר עצמד, דז״א
ת הל׳ אותן כי לעיל. ביארנו כבר ת  של ספי

 ונעשית בתוכם, מתחלקים הם דאצילומ גוקבא
 מבחי׳ ר׳׳ל ואילד, ומכאן לד,ם. ממש נשמד. בחי׳

 בחי׳ אינם ואילן משם בבי״ע, שיש נשמד,
 לד׳ וד.יד, יפרד, ומשם בסת־ דק אלהומ
 בחי׳ ג״כ יש כי ר״ל, פירוד, ונקרא ראשים,

 בבחי׳ וכן נפש, בחי׳ וכן בבי״ע, רוח
 חלקי כי נמצא, ,.rבע כמ״ש ג״כ. המלבושים

 מבחינת אך אלהות. הן בבי״ע, שיש הנשמה
ח  בין הפירוד, עולם בחינת הוא ואילך, ח

בעשיד- בין ביצירד- בין בבריאד-
 היכלות בז׳ הנזכר הרוזזין אותן כי ודע,

 יש והיכל היכל בכל שם אשר פקודי, פרשה
 בבריאה. שיש הרוהמ בחי׳ הם 4רוחז חד

 pו מלבושים, ובחי׳ נפשין, בחי׳ יזז ועוד
jw ביצירה m פקודי. שבפרשה אותן אמנם 

חין בחי׳ הם  משפטים ם׳ ועיין בחאז^ של ח
מ׳. ובדף ע״ב דכ״ג בראשית) (נ״א

 דד׳א נוקבא בענין הוא הנ״ל כל והנה
 אלו בחי׳ כל שיש כמו (והנח, צ) דאבי״ע,
 Mena אלו בחי׳ כל יש כן כנ״ל. דד׳א בנוקבא
 עולמות בד׳ מתפשטים הם כי ובד׳וב ובאו׳אי
^ אבי׳זג  לא ואמנם בנוקבא, שנתבאר ע

דו בחי׳ רק לשמוע זכיתי לבד. ז
 דאצילווב בד׳א אלו, בחו׳ ענין עתד» תבאר

 גופא הנקרא לבושין. ג׳ לח יש חנוקבא חנח
ת  חז״א אבל כנ״ל. י׳׳ם כולל לבוש וכל דיל

ט״ם רק שבו, לבושים ג׳ מאלו לבוש בכל איו

 לי״ם״ אותו משליט היא המלכות כי לבד,
מר  דד׳א, גופא אין כי נמצא, א״כ זה. כלל ח

שים ג׳ רק  שהם מט׳׳ם, כלול אחד וכל לבו
 איד שביארנו, ובדרך מדרגות כ׳ז הכל בין

 דנוקבא מדרגות ל׳ אותן ומתלבשים שמתחלקין
שמת בבחי׳ פנימית י״ם מת לי״ם נ מל  ד

שמת בבחינת אמצעית וי״ס דבריאד..  לי״ט נ
 נשמה בבחי׳ דאחור, ד״ם דיצירה. דנוקבא

א לי״ם קב  פנימים ס״ם עדי׳ז, כן דעשית תו
 לט״ם נשמד״ בבחי׳ מתלבש? דאצילות דז״א
א ת דד א ח  נשמה בבחי׳ אמצעית, וט״ם דב
 גשמה בבחי׳ דאחור, וט״ם דיצירת דז״א יט״ם
א לט״ם  ואח״ב נשמה. בבתי׳ וכ׳׳ז דעשיה. ח״

? בחי׳ יש ח  דבי״ע. בז״א ולבושים תפשין ח
ת בחי׳ הם בלבד הנשמות כי גת״ל, וכבר  אלהו

הפיתד. עולם הם ואילך מחוז אן
 אלו של וגר׳׳ן לנשמה נשמד. ענ? והנה

ת גופא שו!ם הנ׳׳ל, לבושים  אותן הם הנה דד׳
ם שהזכיח הנ׳׳ל, אחרות הו?ת הם׳  בתקוני

ת בכתר ראשתד. הוי״ה  הוי״ה קמץ. בניקוד ד
 כתר עניינם, חה כר. בפתח ז״ת בחכמו. ב׳,
ת של  שבה י׳ מלו, קמץ בנקוד הד״ה שלו ד

שמת נשמה הוא קמץ, בניקוד  ה׳• הכל. תוך לנ
שמת הוא בקמץ, ראשונה  הפנימי, לבושי תוך נ

 הלבוש תוך רוח הוא בקמץ, נקוד ר כתר. של
א בקמץ, נקוד אחרונד. ה׳ כתר. של אמצעי  הו

 הוי״ה ועד״ז, כתר. של חיצח לבוש תוך נפש,
א. בחכמד. במתת מלו ב׳ לו ומוי״ה דד  מ

ת ודעת ח״א. בבינה בצירי.  צירי בחולם ד
ח, קמץ  בכ״ם הנזכר המפורש שם והוא צי

 בחסד. בסגול, והוי״ה הנ״ל. ע״ד ג״כ ומתחלק
שבת הד״ה  בת״ת בחולם. חוי״ה בגבורה. ב
 בהוד. בקמץ, הוי״ה בנצח. בחירק, הוי״ה

 ביארנו. כבר כי ביסוד. בוא״ו, בשורק וד.וי״ה
לי״ם). משלמת הסלמת כי

ת נבאר ועוד ד׳ ת בחי׳ מ  אמא. ובחי׳ י״
 ע״ד ג״כ הם כי אבי״ע, של וא״א אבת ובחי׳
ת ממש הנ׳׳ל קב  מתלבשת מהם אחד שכל בנו

ממש. הנ״ל ע״ד בבי״ע,

mmn סקומוו! ו&רווזז
Jדץ)a( ל׳׳ג הסוסגר כל צ)



כ׳ א׳ פרק השמות שער מ״ד שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשכח

דאצילות, בז״א שיש בחי׳ לג׳ כי דע, גם
 פנימי, :שהם ק) בחי׳, לכ״ז נחלקים שהם

 שיש בחי׳, ם׳ לכל הנה כנ״ל, אחור אמצעי,
 כנודע מקיפים, ט׳ יש משלשתן, אחד בכל

 אורות בחינת שכל אמיתית, בהקדמה אצלינו
 כי נמצא, ואו״מ. או״פ, בחי׳ בהם יש ■עליונים,

 מקיפים. בחי׳ ם׳ יש דז״א, דאחור בחי׳ גט׳
 וכן מקיפים׳ ם׳ יש אמצעית, בחי' בס׳ וכן
 כי נמצא, מקיפים. ט׳ יש פנימים, בחי׳ בט׳
 ג׳ יש דז״א, בתר של אר׳פ של בחי׳ בג׳

דז״א. מט״ס ספירה בכל וכן מקיפים.
או״פ. שבבחי׳ שביארנו כמו כי דע, גם

 נשמה לבחי׳ מתחלק אשר הוי״ה, שם •ש
 וספירה ספירה שבכל בחי׳ בג׳ ונר״ן, לנשמה

 ספירד, שבכל מקיפים בג׳ יש כך דז״א, מי״ס
 מנוקד אחד, בכל אהי״ה שם יש מהם, וספירה

 מקיף כולם, על מבחוץ א׳ כיצד, הנ״ל. ע״ד
 של כתר בספירה בקמץ, נקודה והיא כולם, על

 בתוכם ואח״כ שלה. לנשמד, נשמה והיא ז״א,
 ר) חצוניות לבחי׳ מקפת וד,יא קמוצה, ה׳ יש
 ואח״כ שלה. נשמה ונקרא דז״א, כתר של
 של למקיף רוח, בחי׳ והיא קמוצה, י׳ אות
 קמיצה, אחרונה ה׳ ואח״כ שלה. אמצעי בחי׳
ש) פנימיוד בבחי׳ ׳למקיף נפש

 דז״א. בחכמה פתח, כולו אהי״ה עד״ז, וכן
 כפי עד״ז, וכן דז״א. בבינה בצירי, זאהי״ה

 עשרה בענין ע׳, תיקון בתקונים הנזכר הסדר
 פתח בכתר. קמץ וד,ם: בע״ה, וכמ״ש הויות,

 הוי׳׳ה ביסוד. שורק כו׳. בבינה צירי בחכמה.
במלכות. ניקוד, בלי אהי״ה או

דז״א, נוקבא במקיפי הנ״ל׳ זה ענין גם
 א׳ הוי״ה בהם ויש לבושים, ל׳ יש שם כי

 ל׳ בכל נשמה, בסוד מתחלקת נקוד, בלתי
ל׳, הם שלה המקיפים בענין וכן הנ׳׳ל. בחי׳

 של א׳ ניקוד: בלי אהיה שם יש גם
 מחוץ לנשמה, נשמד. הוא נקוד, בלי אהי״ה
 חיצוניים מקיפים לי׳ נשמה, ה׳, ואות לכולם.

ואות אמצעים. מקיפים לי׳ רוח, י׳, ואות ת)

 (נ״א פנימיות. מקיפים לי׳ נפש, אחרונה, ה׳
חיצוניות).

 היפך הם מקיפים כי הוא׳ (והענין
 עליון, יותר שהוא מי הפנימים, כי הפנימים,

 עליון היותר ובמקיפים, מכולם. פנימי הוא
ובפנימים, זה. וזכור מכולם, החצון הוא

 אמצעים. מן וגדולים זכים יותר הם הפנימים
 להיפך, ובמקיפים האחור. מן זכים ואמצעים

 כנודע הערך, גדול יותר הוא חצון, היותר כי
 הוא החצון, מקיף אבל מאו״פ. גדול או״מ כי

זה, והבן מבנו, שבפנים מהמקיף גדול
 הם וגם נר״ן, להם יש אלו, מקיפים גם

 הנפש שם כי הפנימים, היפך מקיפים בסוד
 הוא וכאן כו׳. באמצעים ורוח חצונים, בכלים
 ורוח פנימים. במקיף הוא הנפש כי לדיפך,
 חוץ וחיה חיצון. במקיף ונשמה אמצעי. במקיף
 ז״א בנוקבא ועד״ז לכולן. חוץ ויחידה מכולם.

 הכלים של בהי׳ מג׳ חוץ הם ושלשתן דאצילות,
 ביחד לזו״נ מקיף אור בחי׳ להם יש וגם הנ״ל.

כמ׳׳ש.
 וי׳ מקיפים, ול׳ כלים, ל׳ שאמרנו, ואע״פ

 כר, מקיפים אורות וי׳ פנימים, עצמות אורות
 הנוקבא. עם רק י׳, אינו בז״א כי הענין, אמנם

 מקיפים, וכ״ז כלים, כ״ז לו יש בעצמו, ז״א אך
 אך מקיפים. אורות וט׳ פנימים, אורות יט׳

 בכלים, אבל כנ״ל. כלים ל׳ לה יש המלכות,
 שמות מיני עוד ויש אלקים. ושמות הויות, יש

אלקים). צרופי ק״ך שם ויש כר. הרבה

מ״ב ב פרק

 ונוקבא זעיר פרטיות נבאר עתה והנה
 אבי״ע. עולמות שאר נבאר כך ואחר דאצילות,

 ספירות י׳ בו יש שבאצילות, אנפין זעיר הנה
 כלים: בחי•■ ג׳ בו יש אחד ובכל פרטיות,

 י׳ כלים: ל׳ הם הרי ופנימי. אמצעי, חיצון,
 חיצונים. י׳ תוך אמצעית, י׳ תוך פנימית,
הנשמה שהם העצמוו^ חיות בחי׳ ובתוכם

מקומות ומראה הגהות
 וגיותr̂ נ׳׳א ש) (דסו״י). פנימיות נ״א ר) בכולם וכן הי׳ לכל להלן וכן לל׳ נ״א ק)
(דפר׳י). פנימיות נ״א ת) (דפדי). (כת״י). י׳ ם׳ במקום



נ׳ פר? ז״פמווו פוער ט״ד פזער אפי״ע מיפל ז׳ זזינל

 מתלבשת והנפש לנתח״י. ונחהלק שלהם,
 י״ם בתוד החיצוניות. בבחי׳ דאו״א, בנה״י

 בנה״י מתלבשת והרוח אחור. הנקרא דכלים,
 אמצעמ^ דכליט הי״ם תוך האמצעיים, דאו״א

 תוד הפניםיים, ראו״א בנה״י מתלבשת והנשמה
ת רכלים י״ס מי  לנשמה, נשמה ובתוכם פני
יחיח*!. היא ובתוכם חיה. היא

מנוקדות: הויות י׳ הם העצמוו^ ובחי׳
 בספירה הויד» כל בתקונים. הנזכר ופתח, קמץ,

^י מתלבש שלה, אחרונה ה׳ ח״א, די״ס א׳  ב
 י׳, פנימי. בכלי ה׳> אמצעי. בכלי ר, דאחור.

ח כילו חוו ק  כלים וג׳ כולג^ תון־ הם י׳, ו
 משכן שהם כבד. לב, מוח, דמית: הם אלו,

לגד״ן.
 כליו^ ל׳ י״ם, בה גם דז״א, והנוקבא

ר׳ן עצמות ובתוכם  כמו שאינו אלא כר. נ
 שיש כלים, ג׳ בכל א׳ הד״ה בו שיש הז״א,

 בה אין בנוקבא רק שבו. וספירה ספירה בכל
 שלה. הי״ס כל כוללת א׳, הוי״ה רק עצמות,

 נפש, היא אחרונד- וה׳ כלל. ניקוד בד, ואין
 מתלבש רוח, הוא ר, ראחור. כלים י׳ לכל
 מתלבשת נשמד» היא ה׳, אמצעיות כלים י׳ חוך

 כולן. תוך חיד» י׳ שבה. פנימיים כלים בי״ס
ח  מאלו, אות וכל כולן. תוך יחידד^ היא י׳, ק

 שכל תצוד,, פרשד, הנזכר סמכין, לי׳ נחלקת
 הם כולם, סמכין אותן וכל עיקר, היא הוי״ד,
ת א  ״אn רנוקבא עצמות שד,וא הד״ד״ מ

Jדאצילוו
בודאי, הנ״ל Tע הם גם ואר׳א, א״א אמנם

 יש אם א) rtTזלה ממורי קבלתי שלא אלא
 במ״ז^ הנזכר ע״ד ך׳. או כלים, ל׳ מד,ם בכ״א

 כלים ב׳ רק שלהם, בדעת באו״א שאין לסי
 באו״א וכן דא״א, י״ם בכל יהיר. ועד״ז א׳. לכל

רצ״ע.
דד הוא הבדיאר» עולם אמנם  עולם ז
 ואדא, א״א ענין קבלתי, לא שם וגם האצילוו^

לבד. דבריאד, זו״ן דק
 סלים ל׳ הוא דאבי״ע, דז״א נוקבא והגד,

בסוד 4שלהנ והנשמר, העצמות ובתוכם אהוים,

 כלים בי׳ המתלבש שלהם הנפש אמנם נד״ן.
 פרשת הנזכר החיווט אותן ענץ הם דאחוריים,

 רוחא דאתבסמו כית וז״ל, ע״א, דרמ״ו פקודי
 נד,ודא, חד ג<דק כדין כחס^ ואתכלילו בחזזא,
* ד׳ שורין. ד׳ על ואתי ונחתא. דסלקא  אופני

 האי בזק. ואיקרי עלייד.ו. דשליט חיותא ואיהו
 כר. אופנים אילין כל על ושלטא נד,יר בזק
* ומלאכים וד,אופנים, עצמן, הדדכלות אד  כול
 בי׳ המתלבש שלהם והחח כלים, י׳ בחי׳ הם

 שבכל הנ״ל, רוחין עגין הם אמצעי* כלים
ודייכל. היכל בכל וכן רוחא. חד בו יש וחד חד

נפש, בחי׳ שד,ם דאחור, כלים הג׳ וד.נ*
 יפחד, ומשם נאמר עליד,ן שלהן, הרוח על וגם

ה ,Tn נשמד. מן רק אלהו* בחי׳ ואינם ^ י  ו
 גמור, אלהות בחי׳ הם אלו בבי״ע, שם אשר

הפירוד. עולם מכלל ואינם
הירח, כשנתמעטה כי כמ״ש, הוא וד,םעם

א גוקבא היא  והיתה ונטרד* דאצילו* ח״
 י׳ ירדו בי״ע, עולמות שד,ם לשועלים, ראש
 תון בבריאה. עצמם, הם שלד. פנימים כלים

* י׳  ש* והיד. דבריא* דז״א דנוקבא כלי
 ולמעלד״ הגשמה מן לכן לד,ם. נשמה בבוזי׳
 הTויח התיר, אך בבריאה. גמור, אלהות נקרא
קבלתי. לא ש* אשר

 עצמות דד,וי״* ראשונד, ה׳ אות כי ודע,
 הם גם כנ״ל, סמכין לי׳ הנחלקת רז״* נקבה

שם* תוך למטר, מתלבשק  למטה (נ״א הנ
 פנימים כלים י׳ שהם הנשמה) הבריאה בעולם
 אנפין זעיר גם ראצילו* דז״א דנוקבא הנ״ל,

 וד.נפש כלים, ל׳ בו יש כי כך. הוא ב) דבריאה
 כלים היו״ד תוך ורוח, דאחוריים. י׳ תוך

 הגשמד״ ואח״כ הפירוד. עולם וכ״ז אמצעים,
א פנימים כלים י׳ בחי׳ היא  וד.וא דאצילות, ח״
 דז״א פנימים כלים לי׳ ממש, נשמה כאן

 נ»» משא״כ גמור. אלהות זו ונשמה דבריאה.
דוח.

 וא״א או״א בחינת מתלבשים ג״כ ועד״ז
בבריא* הפנימים. שלד.ם כלים דאצילות,

מקומי* ומרמת הנהו*
(ופו״י). זאצילות ג״א ב) קצ״ט. דף ההקמות שער עיין א)



ג׳ כ׳ סרל, השמות שער מ׳׳ד שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשל

 בחי׳ ויהיו וא״א, אדא שהם בבחינותיהן,
להם. נשמה

 כלים שי' אלא ממש, עד״ז היצירה, ועולם
 ממש, נשמה נעשים דאצילות, ח״א אמצעים

 דיצירה, דז״א פנימים כלים י׳ תוך ומתלבשים
 מהרוחין אך שם. ממש ואלהות נשמה ויהיו

 אמצעים כלים י׳ וכן הפירוד. עולם הם ולמטה,
 כלים י׳ תוך ונתלבשו ירדו דאצילות, דנוקבא
 ואלהות נשמה נעשין דיצירה, דנוקבא פנימים

 עולם הם ולמטה, מהרוחין אך ממש. להם
נוקבא עצמות דד,וי״ר, ו׳ ואות הפירוד.

מתלבשים, הם גם סמכין, לי׳ הנחלק דאצילות,
 נשמה הנעשים שלה, אמצעים כלים י׳ תוך

 כלים מתלבשים ג״כ ועד״ז דיצירה. בנוקבא
שביצירה. בבחינותיהן דאצילות ודאו׳׳א דא״א

שי׳ אלא הנ״ל, ע״ד ג״כ העשיה ועולם
 בי׳ מתלבשים דאצילות, דז״א דאחור כלים
 נשמה ונעשים דעשיה, דז״א פנימים כלים

 הפירוד. עולם ואילך ומהרוח ממש. אלהות
 ירדו דאצילות, דנוקבא דאחור כלים י׳ וכן

 דעשיה. דנוקבא פנימיים כלים י׳ תוך ונתלבשו
 ואילך, ומהרוח ממש. ואלהות נשמה ונעשים

 עצמות דהוי״ה, אחרונה ה׳ ואות הפירוד. עולם
גם כנ׳׳ל, סמכין לי׳ הנחלק דאצילות, נוקבא

 שלה, דאחור כלים י׳ תוך מתלבשים הם
ועד״ז דעשיה. כלים לי' נשמה הנעשים

 דאצילות, ודאו״א דא״א, כלים ג״כ מתלבשים
שבעשיה. בבחינותיה!

מ״ת ג פרק

 בעשר דאצילות, ז״א ענין לבאר, ואתחיל
מקיף. ואור או״פ, בבחי׳ שבו, ספירות

ה״י. יו״ד ידד. החיצון; ז״א של הכתר
 גימטריא ה״א. וי׳׳ו ה׳׳י יו׳׳ד וי״ו. ה״י ירד

 ס״ג. ה״א, וי״ו ד,״י יר׳ד :האמצעי קע״ה.
קס״א. ה״י, יו״ד ה״י אל״ף הפנימי:

 מ״ה. ה״א, וא״ו ה״א יו״ד החיצון: חכמה,
 הפנימי: ע״ב. יהו׳׳ה. יה״ו, י״ה, י׳, האמצעי:

נ״ד. ה״א, וא״ו ה״י יו״ד
 :אמצעי כ״א. אהי״ה, :החיצון הבינד״

אל״ף, הפנימי: קמ״ג. ה״א, יו״ד ה״א אל״ף

 יו״ר ה״א אל״ף יו״ד, ה״א אל״ף ה״א, אל׳׳ף
תק״ח. ה״א.

בין. ה״ה, ו״ו ה״ה יו״ד חיצון: הדער^
 הפנימי ס״ג. ה״י, וא״ו ה״י יו״ד האמצעי:

ע״ב. ה״י, וי״ו ה״י יו״ד
 קפ׳יה למיד, אל״ף החיצון: החסד,

ל. K א', ;הפנימי מ״ב. אלו״ה, :האמצעי
קי״א. אלדה, אל״ו,

 אלה־ם. בנקוד _ יהו״ה :החיצון הגבורה,
 ה׳י, למ״ד אל״ף למ״ד, אל״ף אל״ף, אמצעי;

 יו״ר ה״י למ״ד אל״ף יו״ד, ה״י למ״ד אל״ף
ט״ו. י״ה, הפנימי: תתרי״ו. כ״ם,

י׳, האמצעי; כ״ו. יהו״ד״ החיצון; הת״ת,
ה״א יו״ד ;הפנימי ע״ב. יהו״ה, יה״ו, י״ה,
מ״ה. ה״א, וא״ו

 דעיבור גופא, פלגי ב׳ הם וד,וד, הנצח
 הפנימי, אמנם ואמצעי. חיצון שנקרא ויניקה,

אחד כל רק פלגי, נקרא ואינו בגדלות, הוא
אחד. בכל שם צריך לכן לעצמו,

 תצ״ם. צבאות, :החיצון והוד, הנצח
 צבאדת, צבא״ו, צבא״א, צ״ב, צ׳, האמצעי:

 בנצח. כ״ו, יהדה לב׳, נחלק הפנימי: תתע״ג.
בהוד. ס״ה, אדנ״י

 תתי״ד. ידד, דל״ת שי״ן החיצון: היסוד,
 יו״ד. דל״ת שי״ן דל״ת, שי״ן שי״ן, האמצעי:

צ״א. יאהדונה״י, :הפנימי תתקס״ח) (אל״ף
 ונשמה ונשמה ורוח הנפש בחי׳ ואמנם,

 מכל לפנים כי ד?ג כך; הוא שלהם, לנשמה
 הפנימית נשמה, בחינת יש הנ״ל, השמות אלו
 אותה פרטיות לכל נשמה סוד שהוא הכל, מן

 כנזכר שלה, הניקוד כפי שהוא ספירה,
 שהם: י״ם, של הויות, י׳ אותן ענין בתקונים,

 בבינה. צירי בחכמה. פתח בכתר. בקמץ, הוי״ה
 בלי מלכות ביסוד. שורק כר. בחסד סגול
 ספירה בכל יש הוי״ה, אותיות ד׳ כי נקוד.

 בה. המתלבשת נשמה, בחי׳ והיא וספירה,
 ונשמה נר״נ שהם: חלקים, לד׳ ומתחלקת

ענינם: וזה לנשמד״
 י׳ והנה בקמץ. כולו הוי״ה בו יש הכתר

 לנשמה. נשמה והיא הכל, מן בפנים היא קמוצה
ו׳■ פנימית. נשמה היא קמוצה, ראשונד, וה׳
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שלו. בחיצת נפש
 בפתח הי׳ נפתה, הוי״ה בו יש החכמה

 בפתה# ה׳ לנשמה. נשמה והוא מהכל. פנימי
 ה׳ האמצעי. רוח, במתח, ו׳ הפנימי. נשמד״

שלו. בהיצון נפש, בפתח, האחחנה
 נשמה בציר״י, י׳ בציד׳י. הד״ה הבינה,

ח. באמצ^ג ו׳ נשמה. בפנימית, ה׳ לנשמר״  ת
נפש. בחיצת, אחתנה ה׳

 סוד והוא המפורש, שם סוד בו יש הדעו^
מננ הנזכר המפורש שם מר ב  והוא זה. וז

 י׳ כנודזג אותיותיו בתנועת ונקודו הוי״ד״
 נשמה, בציר׳י, ה' לנשמה. נשמה בחולם.
 בציר״י, ה׳ האמצעי. רוח, בקמץ, ף בפנימי.
.m2 בחיצון.

 נשמה בסגול, י׳ בסגול. הוי״ה החסד,
 ר בפנימיות נשמה היא בסגול, ה׳ לנשמה.
 בסגול, אחרונה ה׳ באמצע. מלובש רוח בסגול,

שלו. בחיצון נפש,
 לעיל, הנזכר דרד על יהו״ה הגבורה

בשבא.
בחול!^ לעיל, הנזכר דרד על יהו״ה הת״ת
ת: ב׳, בחי׳ בהם יש והוד, הנצח ר ד  א׳ ה

 בהוד. בקיבוץ, בולה וא׳ בנצח. בחירק, כולה
 בחירק, י׳ והנה בנ״ה. יהו״ה יהו״ה והנה
 נשמה בקיבח, י׳ בנצח. לנשמד״ נשמה היא

 הוי״ה בשם נשמה, בחירק, ה׳ בהוד. לנשמה
 שבהוד, אדנ״י בשם נשמד״ בקיבת, ה׳ שבנצח.

ת וו כנ״ל.  שם אל רוח, בחי׳ ובחירק, בקיב
 שם מן א׳ א׳, באות כי דע כיצד, האמצעי.

א. שבציתף א׳ הוא אמצעי, ב  כי ונודע צ
 אות והנה באמצע. ר יודי״ן, ב׳ יו״י א, צורת

 התלבשות מקום הוא שם הזו, א׳ שבאמצע ו׳
 בחירק, וא׳ בקיבת, א׳ מנוקדוו^ הנ׳־ל וד״ן ב׳

 נחלקה ר, אוח כי זה: באופן והם רוח, בבחי׳
 ומשתיהן ע כזה; באמצעיתז^ בארכה, ווי״ן לב׳

 הפורה בתורה, אלפי״ן יש לכן אחד. ר נעשה
 יעשה כי זה, באופן לעשותן וצריכין זו, א על
לצד נוטה א׳ ראשץ, ב׳ א, שבתיד זו ו׳ אל

ה: מטר- לצד וא׳ מעלד״  ב׳ לרמוז א, א מ
 הימין צד והנה א׳. שנעשו הנ״ל אלו ייית
 השמאל וצד מצו^ היא מטר״ לצר הנוטה שבה,

בהוד. הוא למעלד״
ל, האמצעי השם שזה נמצא,  ח׳ הנ׳

ב צ״ב צ׳ שהם: הראשונים, אותיות ״  וכן צ
 וכן בנצו^ הם צבא, מן א של ראשונה י אות
 הוא השם, סיום עד זו, א שבאות ב׳ י׳ אות

מ בהוד.  לשניהן. כולל א, שבאמצעית ו׳ אות ו
ת אחמנה ה״ה ואות ב  נפש, הוא ובחירק, בקי
 כי עד״ז: ומתחלקין הוד, דנצח היצת לשם
ה׳ צבאות, הוא השם  מלובשת בחירק, אחר ו
 בת׳ מלובשת בקיבוץ, וזז׳ צבאות. של בצ׳
צבאוו^ של

 לנשפד״ נשמה בשורק, יו יוהוווהו. היסוד
 הפנימי. בשם נשמה, בשורק, הו הכל. מן בפנים

 אהתגה הו האמצעי. בשם רוח. בשורק וו
החיצת. בשם נפש, בשורק,

 והנוקבא לז״א, שיש ט״ם נתבאר הרי
 בחי׳ בו פירש לא לכן לי״ס. משלימתו שלו,

זד״ והבן לבד, היסוד עד אלא םלכו<^
 שמתחלקים לעיל, שבארנו כמו כי ודע,

א פנימים שמות י׳ קב א תו  דאצילוז^ ח״
א  ביצירות אמצעיות ד׳ דבריאד״ דרי׳א מוקב

 נוקבא בסוד וכולם בעשיה, חיצונים, וי׳
עיר מן ת  ל׳ אלו כן ״Tעש יצירה דבריאה אנ
 בז״א שנתבאר שמות) כ״ז (נ״א שמות

 רבי״ע, מ״א ומתלבשץ מתחלקץ הם דאצילות.
ממש. בנוקבא הנ״ל ע״ר

 4דאצילוו מ״א מקיפים אורות נבאר אמנם
שבו. החיצונים מי״ם ואחד אחד לכל

ת  אלו: שמות ב׳ מקיפים ג) לכתר, מח
דד, אל״ף ה״א, אל״ף  אל״וע אל״ף ה״י, ה^ י

 ה״י, ה״י אל״ף, אל״ף ה״י, יו״ד יו״ר, ה״י
 שילוב א׳, (שיטה אל״ף. ה״ה אל״ף, יו״ר

 הסר של סופו והוא נצח, במקיף חסר מקיפי
 ה״י, אל״ף ועוד) כדלקמן נצח של בראשו

ף ה״ז^ ה״ה יו״ד. אל״ף  יו״ד, ה״ה אל״ן^ ^״
אל״ף, יו״ד ה״א, ה״ה אל״ף, אל״ף ה״זב יו״ד

מקו&ות ומראה הגהות
י. פרק לקמן עיין ג)



ד ג׳ פררן השמות שער ס׳׳ד שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשלב

 בשילוב גבורה מקיפי ב׳ (שיטה אל״ף. ה״י
הנ״ל). ע״ד הוד מעיפי

אל״ף. אל״ף אל״ף אל״ף לחכמה, מויח
ה״א. ה״ה ה״י ה״י אל״ף. אל״ף אל״ף אל״ף
ה״א. ה״ה ה״י ה״י אל״ף. אל״ף אל״ף אל״ף
 אל״ף. אל״ף אל״ף אל״ף יו״ד. יו״ד יו״ד יו״ד
 ה״ה יו״ד. יו״ד יו״ד יו״ד ה״א. ה״ה ה״י ה״י
 קס״א שמות ד׳ שילוב הוא ה״י. ה״י ה״א

 חוץ ברבוע, (משולבים) קמ״ג קנ״א עס״א
 נצח, חסד, :מקיפים והם אחרונות. ההי״ן

כסדר. משולבים הוד, גבורה,
אל״ף. אל״ף אל״ף אל״ף לבינה, מחוץ

ה״י. ה״י ד,״א ה״ה אל״ף. אל״ף אל״ף אל״ף
ה״י. ה״י ה״א ה״ה אל״ף. אל״ף אל״ף אל״ף
 אל״ף. אל״ף אל״ף אל״ף יו״ד. יו״ד יו״ד יו״ד
 ה״י יו״ד. יו״ד יו״ד יו״ד ה״י. ה״י ה״א ה״ה
 שקדמו אלא משולבים, (ג״כ ה״א. ה״ה ה״י

 וההי״ן ברבוע, לקס״א, קמ״ג לקמ״ג, קנ״א
 של מקיפין שם, לכל הנזכר, ע״ד אחרונות

כסדר). משולבים ונצח וחסד והוד גבורה
אל״ף. אל״ף אל״ף, אל״ף לדעת, מחוץ

 יף׳ד. יו״ד ה״ה. ה״י אל״ף. אל״ף ה״ה. די״י
ד,״י. ה״ה יו״ד. יו״ד ה״ה. ה״י אל״ף. אל״ף

 חסד מקיפי והם ברבוע, וקנ״א קס״א שילוב
כדלקמן. כסדר משולבים וגבורה

ה״י אל״ף ה״י. אל״ף אל״ף. לחסד, מחוץ
 וה' קס״א (רבוע ה״ה. יו״ד ה״י אל״ף ידד.

בה״ה). אחרונה
 אל״ף ה״ה. אל״ף אל״ף. לגבורה, מחוץ

 קנ״א (רבוע ה״י. יר׳ד ה״ה אל״ף יו״ד. ה״ה
ביו״ד). אחרונה וה׳

אל״ף. אל״ף אל״ף. אל״ף לת״ת, מחה
 יו״ד. יו״ד ה״א. ה״י אל״ף. אל״ף ה״א. ד״י

ה״י. ה״א ידד. יר׳ד ה״א. ה״י אל״ף. אל״ף
 דנ״ה מקיפים והם וקמ״ג קס״א רבוע (שילוב

כדלקמן).
ה״י אל״ף ה״י. אל״ף אל״ף. לנצח, מחוץ

 וה׳ קס״א (רבוע ה״א. יו״ד ה״י אל״ף יו״ד.
באל״ף). אחרונה

 ה״א אל״ף ה״א. אל״ף אל״ף להוד, מחת
 וה׳ קמ״ג (רבוע ה״י. יו״ד ה״א אל״ף ידד.

ביו״ד). אחרונה
 יו״ד ה״א. ה״י אל״ף. אל״ף ליסוד, מחוץ

 אלא וקמ״ג קס״א (שילוב ה״ה. ה״ה יו״ד.
 עצמה, שלי ובכתיבה בההי״ן) אחרונה שה׳

 איזה ושכחתי זה, בשם אחרינא נוסחא ראיתי
 ה״א. ה״י אל״ף. אל״ף היא: וזו נכונה, מהם
 ד) עיקר. הראשון כי ונ״ל ה״א. ה״ה יו״ד. י־״ד

 דז״א, אמצעים לי״ס המקיפים, אורות אמנם
 בפתח, אהיה בכתר. בקמץ, אהיה אלו: הם

 בסגול, אהיה בבינה. בצירי, אהיה בחכמה.
 בחולם, אהיה בגבורה. בשבא, אהיה בחסד.
 בקבוץ, אהיה בנצח. בחירק, אהיה בת״ו^
ביסוד. בשורק, אהיה בהוד.

הפנימיות, דז״א י״ם לכל המקיפים ואורות
 במלוי קמ״ג כולם, על מחוץ מקיפים והן

 יו״ד אל״ף, ה״א פ״א, למ״ד אל״ף :מלואו
אל״ף. ה״א דל״ת, וא״ו

 חלקי לג׳ נשמות, בבחי׳ המקיפים ואורות
 הם עשר, עשר, עשר, אלו: שהם המקיפים,
 שבכתר, מקיפים והג׳ ג׳, ג׳ לי״פ מתחלקים

 נשמד, בקמץ, א׳ בקמץ. כולו אהי״ה, שם
 ממנה, לפנים בקמץ, ה׳ מכולם. חוץ לנשמה,

 לפנים בקמץ, י׳ נשמה. והוא הראשונה, בבחי׳
 רוח. בבחי׳ אמצעי, בחי׳ של מקיף הה׳, מן
 והג׳ נפש. ג׳ בחי׳ ממנה לפנים בקמץ, ה׳

 ע״ד בפתח, כולו אהי״ה שם מקיפים, שבחכמה
 הנודעות, נקודות בט׳ סוף, עד וכן בכתר. הנ״ל
 בשורק כולו אהי״ה עד הנ״ל, אהי״ה ע״ד שהוא

הנ״ל. ע״ד ביסוד,

מ״ת ד פרק

 אנפץ דזעיר נוקבא ענין עתד, ונבאר
בפנימי. ונתחיל

 ע״ב. יהו״ה. יה״ו, י״ה, י׳, החצון: הכתר,
וא״ו, ה״א יו״ד ה״א, יר׳ד יו״ד, :האמצעי

מקומות ומראה הגהות
הב׳. הנוסחא מביא הדרושים בקיצור אבל אמ״ז נ״ב ד)
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 r«0 ה״א יו״ד הפנימי; ה״א. וא״ו ה״א יו״ד
^ ו). מ״ט). ה״ה (נ״א ה) נרה ה

יהו״ה, יה״ו. .י״ד» י׳, החיצת: החכמה,
 n זרא ידד ה״א, יו״ד ידד. האמצעי: ע״ב.
 ה״א יו״ד הפנימי; ז) קל״ב ה״ה. ו״ו ה״א ידד
ח) מ״ח. ה״ה, ו״ו

אהי״ד״ אה״י, א״ה, א׳, החיצון: הבינה,
 אל״ף הפניץ; נ״א. אהי״ה, האמצעי: פרד. גי׳

קנ״א. ה״ד״ יו״ד ^׳ה
 ידד ה״» ידד ידד, החיצון: הדעת,

 ק״ל. גימטריא ה״א. וזרו ה״א יו״ד וא״ו, ה״א
 ירד דו, ה״ה ידד ה״ה, ידד ידד, האמצעי:

 ה״ה ידד הפנימי: קד״ם. נימי ה״ה. דו ה״ה
ב״ן. ה״ה, דו

אל״ף, :האמצעי א״ל, :החיצון החמד,
 אל״ף הפנימי רצ״ו. גימטריא לנרד. אל״ף
I קפ״ה. לפרד.

 (נ״א ע״ד. גינו אכדט״ם. החיצון: הגבורה,
 הפנימי: פ״ו. אלהי״ם, האמצעי: במוכ״ן).

אלהיט. בניקוד יהו״ה
 תשפ״ו. גימטריא השתפ״א, החיצון: הת״ת,

 למ״ד אל״ף הפנימי: תצ״ט. צבאדת, האמצעי;
ש׳. גימטריא מ״ם ה״י

 א״ל. א׳ האמצעי: ב״ם. החיצון: הנצח,
א״ל. הפנימי:

האמצעי: קי״ח. במוכ״ן, החיצמ: ההוד,
 הפנימי: ד. אלהי״ם. אלה״י אל״ה א״ל א׳

פ״ו. אלהי״ם,
 האמצעי: שד״י. ש״ד, ש׳, החיצמ: היסוד,

מהי״ד. ידד דל״ת שי״ן הפנימים: שד״י.
 אדנ״י. אד״נ. א״ד, א׳, החיצמ: המלכות׳

 דל״ת אל״ף הפנימיות: אדנ״י. אמצעי: קכ״ו.
דן  שם הוא שלה, נר״ן בחי׳ תרע״א. יו״ד, נ

 כיצד, כחי׳. ל׳ לכל כוללת נקוד, בלי א׳ הוי״ה
 לנשמה. נשמד. בחי׳ הכל, מן בפנים ידד אות
 בי׳ תה, ר, אות פנימיוו^ בי׳ נשמה, ה׳, אות

חיצוניווס בי׳ נפש, אחרונד״ ה׳ אות אמצעוו^

 מי״ס וא׳ א׳ לכל החצונים (המקיפץ
שבד,). החיצוניות

 ברבחג פשוטי» אהי״ד. ב׳ לכתר, פחח
 מקים* והם משולבת^ וקנ״א דקמ״ג ואד.י״ה

 אל״ף אל״ף ה״̂ד א״א אל״ף. אל״ף א״א. נ״ד.:
 ה״ה ה״א אל״ף אל״ף י״י• די״א א״א ה״הי ה״א
 אל׳׳ף אל״ף י״י\ה״ה. ה״ה א״א יו״ד. יריד
ה״א. ה״ה יו״ד ידד ה״ה ה״א

ברבוע, וקנ״א קמ״ג לחכמר» מחת
 אל״ף. אל״ף אל״ף. אל״ף :נ״ה מקיפי משולבים.

 ידד ידד ה״ת ה״א אל״ף. אל״ף ה״ה. ה״א
ה״א. ה״ה ידד. ידד ה״ה. ה״א אל״ף. אל״ף

 ברבוע, פשוטים, אהי״ד, ב׳ לבינד״ מחח
 א״א י״י, ה״ר, א״א ה״ד» א״א א״א, משולבים

' ה״ת י״י ה״ה
 משולבים, אדנ״י הוי״ד, לדע̂ו מחח

 יאהדד^ יאהד״ו, יאה״ד, יא״ד» י״א, י׳, :ברבוע
יאהדתד,״י. יאדידונ״ה,
ברבוע, וקמ״ג ברבוע, אהי״ה לחסד, מחח

 אל״ף א״ד״ אל״ף. א׳, בד.׳: אחתנד, מד,׳ חח
 ה״א אל״ף אד.י״ד» יו״ד. ה״א אל״ף אה״י, ה״א.
ה״ד,. ידד

 וקנ״א ברבוע, אדיי״ד. לגבורת מתח
ח ברבוע,  אל״ף. א׳, באל״ף: אחרונד. מה׳ ח

 אחי״ת ידד. ד.ךד. אל״ף אה״י׳ ה״ד- אל״ף א״ד״
ה״א. ידד ה״ד, אל״ף

 אל״ף משולבים נ״ד, מקיפי 4לת״ו מחח
 ה״א אל״ף. אל״ף ה״ת ה״א אל״ף. אל״ף אל״ף.
 יו״ד ה״ה. ה״א אל״ף. אל״ף יו״ד. יו״ד ה״ה,
ה״א. ה״ה ידד.

 בה׳: אחחנה וה׳ קמ״ג, רבוע לנצח, מחח
 ה״א אל״ן• יו״ד. ה״א Tאל ה״א. אל״ף אל״ף.

ה״ה. ידד
 בא׳: אחרונר. וה׳ קנ״ת רבוע לד.וד, מחח

 ה״ד, אל״ף יו״ד. ה״ר. אל״ף ורד- אל״ף אל״ף.
ה״א. ידד

ת יריד ה״א אל״ף ליסוד, מחח וד

מקומות ומדאח הנחות
(דש״י). קכ״ה ודא נ״א ז) (כורי), אלף בלא הווין ופל ס״ד ג״א ה)
(דפו״י). ם״ד ה״א ג״א ה) נח. ם׳ המצות ושער ההקדמות, שער עיין ו)



ד׳ סר? השסדת עער מ״ד שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשלד

ט) ה״א. יו״ד ה״ה אל״ף למלכות, מחח
 מי׳ס א׳ לכל האמצעים המקיפים אמנם

 ספירה בכל א', אהי״ה שם הוא ח״א, נוקבא
 ששם אלא בז״א, שביארנו ע״ד ההם, מי״ס

כלל. נקוד בהם אין וכאן בנקודות, הם

 פנימים י״ס כללות לכל הפנימים המקיפים
 מקיפים כל על מקיפים והם דז״א, דנוקבא

 יאה״ה, יא״ה, י״א, י׳, שם הם: כולם, שלה
 והם יאההויה״ה. יאד,הוי״ה, יאההו״י, יאהה״ו,

ברבוע. אהי״ה הוי״ה

 של הנ״ל, המקיפים כל של הנר״נ, בחי׳
א׳ שם הוא י׳, י׳ י׳ ג״ם שהם דז״א, נוקבא

 המקיפים. כל כולל ניקוד, בלי אהי״ה, של לבד
 נשמה בסוד כולם, על מבחת א׳ אות כיצד,

 בחי׳ י', החיצוניוו^ לי״ס נשמה ה׳, לנשמה.
פנימיות. בי׳׳ס נפש, ה׳, אמצעיות. בי׳׳ס רוח,

 בחינת זר׳נ, כללות כל על המקיף אור
 ואות: אות כל אהי״ה, רבוע הוא שניהם, של

 אל״ף פ״א. למ״ד אל׳׳ף למ״ד, אל׳׳ף אל״ף,
 אל״ף. ה״א פ״א, למ״ד אל״ף ה*א. פ״א, למ״ד
 למ״ד אל״ף יו״ד. אל׳׳ף, ה״א פ״א, למ״ד אל׳׳ף
 פ״א, למ״ד אל״ף וא״ו. יו״ד אל״ף, ה׳׳א כ״א,
 פ״א, למ״ד אל״ף יל״ת. וא״ו יו״ד אל״ף, ה׳׳א
 למ״ד אל״ף ה״א. רל״ת, וא״ו יו״ד אל״ף, ה״א
א־״ף. ה״א דל״ו^ וא״ו יו״ד אל״ף, ה״א פ״א,

מקומות ומראה הגהות
(דפו״י). קנ״א דדה נ״א ס)



שלהיי פר? חפיסומ פמד ט״ד פוער אפי״ע מיכל זי חיכל

n פדד «״פ גבון, על ולמעמידם לפקגס שגו לשם המחבר (בעל שב״ח, ח״ר ז״ל m n 
 בדברי ובו לחרמ״ק, !•-•פידמ למדנו אשר בפי השמות עירופי דבל ראינו הנה ואחלמה)

זללהיז^ הגר״א ראינו pול משובשים, הם לפנינו שבתוב מד,

בזה: הם אהיי׳ד. דשם עידופי הי״ב

א ה הי הה יא האיה ה אהי
אי ח ה ה א ה י הי הא הי ה א
היא ה א ה ה י ה א הי הה אי

מה: הם הד״ה דשם ציתפי הי״ב

הי הו ה ה י ו ה ה ו י ה ו ה י
ו הי ה ה הי ו ו היה ו ה ה י
י הו ה הי ה ו ה י הו הה ו י

ה; הם אדג״י צירופי rהב מ
נ ד א י י ד א ג י נ א ד י נ ד א
ד אג י ד י א נ ג אי ד נ י ד א
אג ד י י א ד נ י א נ ד די אג
א נ ד י א י ד נ א י נ ד ד י נ א
ד א נ י ד א י נ נ א י ד נ ד י א
א ד נ י א ד י נ א ג י ד ד נ י א

אלו״ד, צירופי הב״ד
 הדיא בפנימית הם מהם האחרונים היי (אשר

דעשיה).

ו ל א ה ה אל ו לאוד, ה ו ל א
ל האו הל א ו ו ה א ל הו ל א
או ל ה ה א ל ו ה א ו ל ה ל או
א ו ל ה א ה ל ו א ה ו ל ל ה ו א
ל א ו ה אל ה ו ו א ה ל ו ל ה א
א ל הו א ל ה ו א ו ה ל ל הו א



ד׳ פרק השמות שערשלו מ״ד שער אכי״ע היכל ז׳ היכל

כד: הם אלהים ציתפי הק״כ של הצירופים סדר

י ה ל א מ ם ה ל א י ם י ל א ה ם י ה א ל ם י ה ל א
ה י ל א מ ה מ ל א י י מ ל א ה י מ ה א ל י מ ה ל א
י ל ה א מ מ ל ה א י ם ל י א ה ם ה י א ל ם ה י ל א
ל י ה א מ ל מ ה א י ל מ י א ה ה מ י א ל ה מ י ל א
ה ל י א מ ה ל מ א י י ל מ א ה י ה מ א ל י ה מ ל א

ל ה י א מ ל מה א י ל י מ א ה ה י מ א ל ה י מ ל א

י ה א ל מ ם ה א ל י ם י א ל ה ם י א ה ל ם י ל ה א
ה י א ל מ ה מ א ל י י מ א ל ה י מ א ה ל י מ ל ה א

י א ה ל מ ם א ה ל י ם א י ל ה ם א י ד, ל ם ל י ה א
א י ה ל מ א ם ה ל י א מ י ל ה א מ י ה ל ל מ י ה א

ה א י ל מ ה א מ ל י י א מ ל ה י א מ ה ל י ל מ ה א
א ה י ל מ א ה מ ל י א י מ ל ה א י מ ה ל ל י מ ה א

י ל א ה מ ם ל א ה י ם ל א י ה ם ה א י ל ם ה ל י א
ל י א ה מ ל מ א ה י ל מ א י ה ה מ א י ל ה מ ל י א
י א ל ה מ ם א ל ה י ם א ל י ה ם א ה י ל ם ל ה י א
א י ל ה מ א מ ל ה י א מ ל י ה א מ ה י ל ל מ ה י א
ל א י ה מ ל א מ ד. י ל א מ י ה ה א מ י ל ה ל מ י א
א ל י ה מ א ל מ ה י א ל מ י ה א ה מ י ל ל ה מ י א

ה ל א י מ ה ל א מ י י ל א מ ה י ה א מ ל י ה ל מ א
ל ה א י מ ל ה א מ י ל י א מ ה ה י א מ ל ה י ל מ א
ה א ל י מ ה א ל מ י י א ל מ ה י א ה מ ל י ל ה מ א

א ה ל י מ א ה ל מ י א י ל מ ה א י ה מ ל ל י ה מ א
ל א ה י מ ל א ה מ י ל ה א י מ ה א י מ ל ה ל י מ א
א ל ה י מ א ל ה מ י א ל י מ ה א ה י מ ל ל ה י מ א

שו אלהמ״י. הב׳: הצירוף כמו החילוף, פרטי צירוף שכל רואה,
 אותיות בהב׳ (היינו אותיות. בב׳ הוא

 צירופים ו׳ שהוא קטנה, מערכה וכל אחרונות)
 הם האחרונות, שהג׳ אותיות, בג׳ הוא החילוף,
 גדולה, מערכה וכל הראשונות. מהג׳ בהיפך
 אותיות, מד׳ הוא החילוף צירופים, כ׳׳ד שהוא
 ובסוף שבראש. מהד׳ בהיפך הם שבסוף שהד׳

 כי מחולפים, אותיות הה׳ כל הוא הק״כ, כל
 צירוף שכל עוד, ותראה ממש. בהיפד הם

 הרי אלהי״ם, צירוף כמו פעמים. כ׳׳ה המצא
 המערכות בראשי פעמים, כ׳׳ד אותו תמצא
 עד״ז וכן גופה. אלהי״ם הצירוף ואחד גולם,
 את לחלף שתצטרך אלא צירופים, הק״כ בכל

האותיות, את מחלף שאתה דרך על המערכות,

 המערכה את תחלף כן להרביעי, קודם הוא
 הד׳, להמערכה קודם במ״ם, המתחלת הה׳,

 פעמים, כ״ה ג״כ אותו תמצא ואז בי׳, דמתחלת
 הראשי זולת אבל כנ״ל. המערכות הראשי כ״י

 אותיות, דה׳ צירוף כל תמצא לא מערכות,
 תמצא אלה״י, כגון: אותיות וד׳ אחד. פעם רק
 וב׳ פעמים. ר תמצא אותיות, וג׳ פעמים. ב׳

 פעמים. ק״כ אחד, ואות פעמים. כ״ד אותיות,
 בראשונה. אות כל עומדת הרי פעמים, כ״ד כי

 בשניה. שעומדת אות כל תמצא פעמים וכ״ד
 וכן בשלישית, שעומדת פעמים כ״ד תמצא וכן

 בחמישית. וכן ברביעית,
שב״ח. ה״ר עכ״ל



אח׳ pn® זממוז! •ער גדר •ער אכי״ע ^כל ז׳ היכל ש

ה פרק

 גוף הנקרא לבועי^ •לשים דבריאה, ז״א
 סנימים, י׳ ל׳. הם הפנימית דבריאה. דז״א
ח הוי״ה׳ צרופי י׳ הם: צירופים ג׳ p ה

יהה״ו, למטה. ממעלה כ^רן והם הראשונים.
 והזדי, ויה״ד» והי״ד- היה״ו, הוי״ה. הידד»
 צרופי י׳ הם האמצעית: הוה״י. ההי״ו, ההו״י״

חח הראשונים י״ג p אדנ״י, שם מציתף ו
^, אני״ה אדי״^ איד׳ן, וב׳. א׳ דאנ״י, א

 הי׳ דינ״א. דני״א. דאי״מ דיא״נ, דנא״י״
 בשם שיש ראשתים. צרופי י׳ הם. היצוני^
 אלהמ״י, אלמודי. אליה״ם. אלהי״^ אייהי״ם:
 אהמל״י, אהיל״* אהלי״ם, אלמי״ונ אלימ״ה.
אהל^י.

 ל«ים דבריאה, אנפין ועיר של הנשמה
 בחי׳ מג׳ הפנימית (הכלים) י״ם הם מכולם
 והנפשין. והרוחין דאצילוו^ בז״א שיש (כלים)

p הם w פקודי פ׳ בהיכלות הנזכר הרוחין 
 י״ם הכוללים דבריאת ח״א היכלות. ז׳ שהם
 עד וכו׳. הספיר לבנת היכל יסוד שהם: שבו.
 היכל ובכל ג״ר. שהם דק׳ק העליון היכל
 והנפשין שם. אשר הרוחץ שם נזכר מה^
 לבנת בהיכל שם וכנזכר חיות. נקרא שהם

 סנוני״ה. אדירי״ה סטוטרי״א. שהרוחין הספיר.
 וכמצא בז״ק. נקרא הוא נפש, שהיא והחיה

 דז״א והם p• תמצא והיכל היכל בכל בזה
 היכלות שבז׳ והנפשין הרוחץ אבל דבריאה,
 וגם p• הוזכרו לא דבריאה, דז״א דנוקבא

 רוחץ של בחינת אלה וכל ידעתי. לא אנכי
 זולת הפירוד, עולם נקרא pולבושי ונפשין

שלהם. נשמה בחי׳
 אלו שהם דבריאה, דז״א המקיפים ענץ

 הם שלו, החיצון מי״ם, א׳ לכל מקיפים הי׳
 אהה״י, איה״ד» אהי״ה: בשם שיש צחפים י־

 יהה״^ יאה״ה. יהא״ד» האה״י, היא״ה. האי״ה.
 בי והאחתן, הא׳ מצירוף חח המרי. החי״א,

 pאמצעי מקיפים י׳ כנודע. pצרופי י״ב הם
 שהם אלא הנ״ל, אהי״ה שם צרופים י׳ הם

 הם פנימים, י״ס של מקיפים י׳ ההי״ן. במילד
 במלוי שהם אלא הנ״ל, אהי״ה שם צחפים י׳

הם הנ״ל, המקיפים חלקי ג׳ נשמת אלפי״ן.

 P א׳, בכל ץדי״ן במילד הנ״ל. אחי״ה שם
י וא׳. א׳ כל בחי׳ חלקי ג׳  הנ״ל הצירוף פ

ט״ל. צמפים י׳ והם וא׳, א׳ בבל
דבריא^ טימית דבריאד- ת״א נוקבא

 שי• pיnצ י׳ הם הטימיומ י׳ ל׳. שהם
 pהראשוני צתפים מב׳ חח אהי״מ בשם

חג pצרופי י״ב הם שעמהם  pאמצעי י׳ מו
 הי״ב P אדנ״י, שם של צרופים י׳ הם

 4יאד״ ניד׳א. נדי״^ נאי״ד, ניא״ד, אחרתים:
ח ינד״א. p״rr יאנ״ד. ינא״ד. רנ,0י  P ח

 צרופי י׳ הם pהחצוניו י׳ שבהם. ראשתות ב׳
 אהמי״ל, אהימ״ל. הם: ואלו pהשניי אלקים

 איהמ״ל, אילמ״ד- אימל״מ איהל״ם, אילה״ם,
אמהל״י. אמלה״י, איסה״ל,

 pםכול לטים דבריאד- דד׳א נוקבא נשמת
 דאצילו^ דז״א בנוקבא שיש pהפנימי י״ס הם
 והרוחץ בה. שיש (כלים) בחי׳ הג׳ פן

 ביתר והם טחבא. בהיכלי שם הם והנפשין,
 דשחריט ביתר ד׳זג היכלי דוגמת דערבית,

זלה״זג מטרי קבלתי ולא בזוהר, נזכר ולא
 שלזג החיצונים ט״ס אחד לכל מקיפים י׳

 א׳, כזה: בשילוב, תדנ״י אהי״ח צימף הם
 אאהדי״ג, אאהד״י, אאה״ד, אא״ה, א״זג

אאהדינה״י. אאהדינ״ה,
 צירופי י׳ הם pאמצעי לי״ם מקיפים י׳
 אלא שבהן, הראשונים מב׳ חח מ״ל, אדנ״י
פשוטים. ואינם טלוי, בסוד כולם שהם

 י׳ הם שבד״ פנימים לי״ס מקיטם י׳
 אלא הראשונים, מב׳ חח חנ״ל, אהי״ה צרופי
אלפיח. במילר שהם

 של הנ״ל המקיטם חלקי ג׳ נשמת
 אלא הנ״ל, אהי״ה שם צחפי י׳ הוא הנוקבא,

חלקי ט׳ א׳ בכל יודי״ן, במילר שהם
 ואחד אחד בכל מ״ל, הצירוף כפי בחינותיה.

p !p ט״ל. צרופים י׳ והם
 חלקי לשני המקיף לזו״נ, לשניהן או״מ

 ואהי״ה הר״ה שם חיבור הת מקיפים,
 יאהה״ו, יאה״ד״ יא׳׳ד״ י״א, י׳, כזח: pמשולבי

 צרופים עשרה יאההרה״ה. יאההוי״ה, יאההו״י,
 רביעיוט ר׳ השלישמת. pאלהי בשם שיש

 החצוגים בי״ם ובאו״א. בא״זג הם חמשיומ ר׳
•n,׳p היצירד״ בעולם



ה׳ פרק ודפמות שער מ״ד שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשלח

 י׳ שלשים. הם הפנימים, דיצירה, ז״א
 פשוט: יה״ו שם שהוא צרופים, ו׳ הם פגימים,

 ח״י הם וה״י. וי״ה, הו״י, הי״ו, יו״ה, ,rיה
 מלמעלה ט׳ דמטטרון, ט״ט סוד והם אותיות,

 י״י, :כך והם למעלה. מלמטה וט׳ למטה.
ה״י. י״ו, ו״ה, י״ה, ו״י, ה״ו, ו״ו, ה״ה,

 פשוט: שד״י שם צרופים, ד אמצעים: י'
 והם יד״ש. יש״ד, דש״י, די״ש, שי׳׳ד, שד״י,

 ש״ש, ג״כ, כנ״ל ט״ט בסוד אותיות, ה״י ג״כ
י״ד. ש״י, ד״ש, ד״י, י״ש, ש״ד, י״י, ד״ד,

הששיים, צרופים י' :הם חיצוניות, י׳
 וד,רביעים שהשלישים לפי אלהים, בשם שיש

 בי׳ דיצירה׳ ואר׳א, בא״א, הם והחמשים,
מהם. שבכ״א היצוניות

 שיש אמצעים, י״ם הם דיצירה, ז״א נשמת
 שיש אותן הם והנפשין, ורוחץ דאצילות. בז״א

 כשנכנסו ישמעאל, ור' ר״ע פרקי בהיכלות
דיצירה. ז״א היכלי שהם לפרדס,

 צירופי הם שלו, חצוניות בי״ס המקיפים
 א׳, :כזה ברבוע, משולבים ואלהים, אהי״ה

 אאהלי״ה, אאהל״י, אאה״ל, אא״ד., א״א,
אאהליההי״ם. אאהליהה״י, אאהליה״ה,

 כולם שד״י, צירופי ו׳ אמצעים, מקיפים
 מקיפים האמצעים. הפנימים ע״ד כלאים,
 במלוי יה״ו, שם צירופים ף הם פנימים,
 דז״א אלו מקיפים חלקי ג׳ נשמת אלפי״ן.
 מצורף יודי״ן, במילוי הנ״ל יה״ו הוא דיצירה,

המקיפין. כפי
 ל׳. הם הפנימים, דיצירה, דז״א נוקבא

 צירופים בי״ב שיש צירופים, י׳ הם הפנימים,
 אלה״ו, אהל״ו, :אלוה שם של ראשונים,

 לאה״ו, להא״ו, לוא״ה, לאו״ה, אהו״ל, אוה״ל,
 שבהם. ראשונים מב' חוץ להו״א. לוה״א,

 כזה: דאלוה, המילוי אותיות י׳ הם האמצעים,
 ספירה בכל א׳ אות ה״ה, ו״ו למ״ד אל״ף

 צימפים י׳ הם החיצונים, מהן. וספירה
אלהים. בשם שיש השביעים,

 י״ם הם דיצירה, ח״א נוקבא נשמת
המקיפין דאצילות. דז״א בניק׳ שיש אמצעית,

 משולבים, אלהי״ם, אדנ״י צירוף הם החיצונים,
 אאדל״ג, אאד״ל, אא״ד, א״א, א׳, כזה:

 אאדלנד,יי״ם. אאדלגהי״י, אאדלנה״י, אאדלנ״ה,
 יודי״ן, במלד אלו״ה שם האמצעים, המקיפים

 פנימים, מקיפים ה״י. וי״ו למ״ד אל״ף כזה:
 כזה: ההי״ן, במילוי יה״ו, שם צירופים ו׳ הם

 יו״ד, ה״ד״ ה״ה. ו״ו, ידד, ו״ו. ה״ה׳ ידד,
 ה״ה, ו״ו, ה״ה. יו״ד, ו״ו, יו״ד. ו״ו, ה״ה, ו״ו.

יו״ד.
 שם הוא הנ״ל, המקיפים חלקי ג' נשמת

 וא״ו, ה״א יו״ד כזה: אלפי״ן, במילוי יה״ו
 השטניים, צירופים י׳ המקיפין. כפי מצורף

 :הם אלהים, שבשם והעשיריים, ותשעיים,
שבהם. החיצוניות בי״ם דעשיה, ובאו״א בא״א,

 שיש צירופים, י׳ הם הפנימים, דעשיה, ז״א
 חוץ אלוה, שם של אחרונים צירופים בי״ב

 האמצעים, שבהן. הראשונים צירופים הב׳ מן
 הם החיצונים, י) פעמים. ר מצורף אלי, שם

 וד.צ׳ ד,פ׳ כי עשר. האחד אלהים, צירופים י׳
 חיצונים בי״ס דעשיה, ואו״א בא״א הם והק׳,
מהם. א׳ שבכל

 של החיצונים י״ס הם דעשיה, ז״א נשמת
 ששמעתי נלע״ד ונפשין, והרוחין דאצילווג ז״א

 פרשה הנזכר רקיעים בז׳ שד,ם זלד,״ד״ ממורי
אלו: הם דעשיה, דז״א המקיפים ויקהל.

 ואלהים, אלוה צירוף הוא החיצונים, המקיפין
 אאל״ל, אא״ל, א״א, א׳, כזה: ברבוע, משולבים
 אאללוהה״י. אאללוה״ה, אאללו״ה, אאלל״ו,

 יד,״ה שם לאמצעים, המקיפים אאללוההי״ם.
 מקיפים ה״ה. ה״ה יו״ד כזה: ההי״ן, במילוי

 כזה: במילוי, אל״י אותיות ט׳ הם לפנימים,
 וספירה ספירה בכל א׳ אות יו״ד, למ״ד אל״ף
 יה״ו, שם הם המקיפיב^ חלקי ג׳ נשמת מהם.
• וי״ו). (נ״א ו״ה ה״י יו״ד כזה:

 ל׳. הם הפנימים דע־שיה, דז״א נוקבא
ח הוי״ה׳ שם ציחפים י׳ הם הפנימים,  מב׳ ח
 עשר האמצעים, שבהם. הראשונים צירופים
ה״ה כזה: במילוי, הנזכר, הוי״ה כ) אותיות

מקוטווו ומראה הגהות
(כת״י). הוי״י נ״א כ)תמיד. עולת ובספר ברכות י״ת ענין ד,כוונות בשער עיין י)
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 צידמים י׳ הס הזמנוניס. ידד. יו״ז־ ז״ו
אלקמ^ שם צירוסי בק״ך שיש אהתנינ^

ההיכונ^ י״ם הם ח״א׳ נוקבא נשמת
המקיפים J^«ילוו ת״א כנוקבא שיש

 זמיו״ה״ אל״י שמות, ב׳ שילוב הם החצונים,
ז«לל״י, אאל״ל, אא״ל, א״א. א׳, :בזה

 אותיות ט׳ הם האמצעים״ אאלליו״ר- אאללי״ו״
 הפנימים״ ספירה• בכל א׳ אות ד״ו, וי״וי ידד
 (כי ל) יו״ד. יו״ד דו ה״י אותיות ידד הם

מפנימית) מתמלאה מאמצעים ההסרה האות
וא״ו. ה״א ידד הם המקיפים״ חלקי ג׳ נשמת

ו פרק

ד עתה ונבאר  הפרסים כל כללות. יי
 יש דדא״ נוקבא מי״ס א׳ בכל כי ודע״ הנ״ל.
 העניו ובן וחיצוניות. ואמצעית״ פנימית״ בהם:
 בא״א. pו בארא״ ובן דז״א״ מי״ס א׳ בכל ג״כ״

 נשמה לו יש מהם״ ספירה בכל כי דע״ גב
ח ונר״ן. לנשמה״  שאץ דדא״ דנוקבא מי״ס ח

ח א׳״ לנשמה נשמה רק שלה״ הי״ס בכל  ו
לבד״ א׳ נפש וכן א׳״ רוח וכן א׳״ נשמה

יחד. הי״ס בכל המתפשטות
 שיש בהי׳״ מג׳ א׳ מכל חח כי דע״ גם

 או דנוקבא״ מי״ס בין וספירה״ ספירה בכל
 לספירד- מחח יש דא״א, או דאדא״ או דדא״

 שיש בחי׳ לג׳ בי נמצא לה. המקיף א׳ אוד
מקיפים. מ) אורות ג׳ יש ספירה״ בכל

 מכל וספירה ספירה לכל יש בי דע״ גם
 מקיפים ג׳ על מקיף״ אור בחי׳ דז״א״ הי״ס

 דז״א״ דנוקבא מי״ס א׳ לכל גם הנ״ל. אחרים
 את מקיף א׳ אור יש וגם מקיפים. ג׳ יש

נ) כולם.
 הל הסקיפין״ אורות אלו כי דע. גם
 בחי׳ הם כולם בזדן״ הנכללים הנ״ל״ הסרטים

 פורם בסוד הבנים. את המקיף הבינה. אור
הבינה״ מצד הוא מקיף אור ועתר״ שלום. סוכת

 ה׳ יברא בימינו״ במהרה לבא לעתיד ואח״ב
 jrm הוא גבר״ תסובב נקבה כי בארץ״ חדשה
 הנקרא התחתונה״ שהיא דדא״ שהנוקבא ר״ל״

 שעתה מה בימיה הדא״ גבר תסובב מלכות״
 תתעלה כי rtוהסיבר הבעה. אותו מסבבת
 בסוד ת״ת״ הנקרא מז״א״ למעלה המלבות
 וע״ב בראשיהת ועטרותיהן עשבים צדיקים
 בהי׳ הס לזדן״ המקיפים האורות כל בי תמצא״
ס) אהי״ת של שמות

^ את המקיפים אורות כל כי דע״ גם
 בשמות אבל השמוונ באותן נקודות״ בהם יש

 בהם אין דדז^ הנוקבא המקיפים האורות
 כי עצמן״ בספירות נוהג״ זה ענץ גם נקודת

 םשא״כ מנוקדות אינן הנוקבא״ ספירות כל
בדא.

 מאור גדול המקיף״ אור לעולם״ כי דע״ גם
 והוא מאד״ מאד אדפ הנקרא שהוא המוקף״
 ״pעצ במקיפים נוהג זה ענע גם לו. נשמה

̂ה הוא חיצון״ יותר המקיף כי  מחבית״ מער
 פנינר״ שהיותר באו״פ״ משא״ב לו״ נשמה והוא
ממנו. החיצת מחבית גדול הוא

 וספירה ספירה בכל לד אין כי דע״ גם
 בנוקבא״ בין בז״א״ בין הוד״ או נצח״ של

 שהם לפי והטעם״ מילוי. ע״ד שם להם שיהיה
 טעם לא להם שאין שבלולב״ נחל ערבי סוד
ודדק. תח ולא

 בפתח חמנוקדות הויות י׳ שבכל דע״ גם
תן בחי׳ הם אשר כו׳״ וקמץ  בכל יש לזדן״ נ
עליהת המקיף א׳ אוד ואות״ אות

 אל וטעמים ביאותם קצת עתה מבאר
הנ״ל. הדרוש

 שבפגימים בחינות ג׳ (בכל דדא״ הדעת
 שבספיתת בחינות ג׳ כי דע״ ואחור) ואמצעים

 חיצמיות דאצילות) אנפמ (דזעיר דעת:
 ע׳׳ב״ 4ם״ ב״ן״ שהם; ופנימיות אמצעיות
 בשם שיש פז״ק״ שם סוד וזה קפ״ז. גימטתא

גימטריא עצמה״ חמלה עם גם כנותס מ״ב

1וו0&קו וטדונה הנחות
גולם אח המקיף א׳ אוד תרץ מי״ם אהד לכל (נת״י). ל׳׳ג המוםגר ל)
(נת״י). לשבת עלעו דדוש הנענות שער עיין ם)
(ופדי). באיום הם מבינה בי מוסיף נ*א )0 גם דא רי*א דף ההקדמות שער עיין נ)
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 דרך הוי״ה, שם גימטריא הוא גם מקום.
 גימטריא הכל הפ״ה, ופ״ו, הפ״ה׳ יפ״י, הכאה:
 במקום, ויפגע וז״ס בעצמו. השם עם קפ״ז׳

מקום. גימטריא שהוא קפ״ז, ר״ל
 הכתוב, סוד הוא אלוה, שם שבו החסד

 והלבוש, החותם והוא יאבדו. אלוה מנשמת
 שארה ע״פ משפטים, פרשה בסבא הנזכר
 פרישו כסותה יגרע, לא ועונתה כסותה

 והנה כר. אלוה עלה, דפריש דמלכא׳ דלבושא
 אל שם כי ו״ה, א״ל אותיות, בו יש זה, שם
 ומצטרף המתחבר היא ר׳ה. ושם חסד. הוא
 מצות רמ״ח גימטריא והם זכרי, אותיות עם

כנודע. החסד שמצד עשה,
י״ה. שם הוא הפנימי, השם דז״א, הגבורה

 אל מגינה היוצא יה, שלהבת סוד והוא
 ל״ב דף בראשית פרשת הנזכר וז״ס הגבורה.

 אמרי, קדמאי הוו כך אבא, א״ר וז״ל, ע״ב,
 שפמן מרחשן אתר, להאי מטאן הוו כד

 אתענשון. דלא בגין מידי, אמרי ולא דחכימין,
 גימטריא והוא שמי. עם המתחבר י״ה, זהו גם

 בניקוד הוי״ה שבו, וההיצון כנודע. ל״ת, שס״ה
 דגבורה הפנימי שם עצמו והוא אלהים,
 דז״א, דגבורה החיצון שם וזה דז״א. דנוקבא
 ומצד דנוקבא, דגבורה פנימי תוך מתלבש

 עם דז״א נוקבא ומתקשרת שמתהברת הוא זה,
הז״א. של שמאלה הנקרא הגבורה,

הוי״ה. שם הוא בחי', ג׳ כל דז״א, הת״ת
 כמו בעצם, כ״כ נקרא הוי״ה שאין טעם, וזהו

 במילוי הוא שבו, פנימי ושם כנודע. בת׳׳ת,
 כך שהוא אדם, נקרא שהת״ת ח״ם, אלפי״ן.

 בחכמה, החיצון שם הוא כן והנה בגימטריא.
תדזב כי בנו שם ומה שמו מה בסוד

 שלה שמות בי דנוקבא, שלה הת׳׳ת הנה
 הזכר, שוקי שמות ב׳ נגד הם החיצונים,

 תפארת שהוא הנוקבא, גוף הוא כנגדם אשר
 כנגד המכוונים שלו שוקיים אותם) (וגם שלה.
 חלוף השתפ״א שם וגם צבאות, נקרא גופה,

צבאות.
הוא דז׳׳א, נ״ה כי דע דז״א, והוד נצח

 בבחי׳ אבל חיצונים. בבחי׳ גופא, חד סוד
 בזוהר. כנזכר גופא, פלגי תרי הם פנימים,

 ושם צבאות. שם הוא החיצץ, שם הנה כיצד,
 שם הוא באמצע, ואח״ב יחד. שניהם כולל זה,
 צב, צ, ברבוע: שהוא לשניהם, כולל לבד א׳

 אלו שמות ב׳ מצד כי והרי צבא,צבאו,צבאות.
 והוא הג', אבל ביהד. כלולים הם החיצונים

 הוי״ה שם לב׳, נחלקים הם מצדו הפנמהי,
בהוד. אדנ״י ושם בנצח.

 נתבאר הנה כי הוא, הענין סוד ואמנם
 הוא דז״א, דנוקבא רישא מקום כי אצלינו,

 נוקבא, והנה באדרא. כנזכר דז״א, חדוי אחורי
 הנה כי הזכר, מקומת קצרה קומתה שיעור

 למטה. הם ורגליו כחב״ד, הוא הזכר ראש
 שוים, הם ורגליה בחזה, היא ראשה והנוקבא,
 בנה״י כי ונמצא, הזכר. רגלי סיום עד ומסתיים

תמצא, ולכן הנוקבא. קומת הוא שם הזכר, של
 דדכורא, ביעין ותרין כליות, ב׳ בנ״ה יש כי

 אלו בכל רגלין. וב׳ ירכין, וב׳ שוקיים, וב׳
 המוחין מן הנוקבא, קומת שיעור הוא הבחי׳,
בע״ה. כמ״ש שבה, הרגלים עד שבה,

 הוא שם עדיין בזכר, השוקיים סוד והנה
 כנגד הוא ולתתא, הירכים מן כי הנוקבא, גוף

 כי נמצא, בע״ה. כמ״ש וירכותיה, האשד. שוקי
 בהי' הם נפרדים, שוקיים ב׳ בזכר שהוא מה
הנוקבא. של א׳ גוף

 פלגי תרי נקרא נ״ה למה תבין, ובזה
 האיש, שוקי נקרא פנים שמצד לפי כי גופא,

 של א׳ גוף הם אחור, ומצד נפרדות. והם
 בסוד דז״א. נ״ד. איך תבין, ובזה הנוקבא.

 הם הפנים, ובסוד מחוברים. הם האחוריים,
נפרדים.
 נצח של פנימיות בחי׳ מסבת כי דע, גם

 בימי הת״ת מתקרב יהו״ה, שם שהוא דז״א,
 הוד, של הפנימית ולסבה בנצח. ועולה החול,
 ועולה בחול, המלכות מתקרבת אדנ״י, שהוא
בתיקונים. כנזכר ע) בהוד,

 המתחברות ווי׳׳ן, הב׳ אותן סוד כי דע, גם
נ׳׳ה שבאחורי צבאות, של א׳ באות יחד

מקומות ומראה הגהות
והאמצעיות. החיצוניות דיה שם פנימי ובאור עיה אות סיו חלק בתע־ים עיין ע)
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 זד- סוד חכור העסודיג^ ווי נקרא הם דדכורא,

 «נמ ע״ב׳ 1״n וארא ^ פ״ש רמז m גם
 םססרא ופלגא תצ״ט כי היאורים, אותן דחש

 התרין שאותן דא. מסטרא ופלגא ותזנ״ט ^
 ונעשים המתחברים אלו. ווי׳׳ן ב׳ הם פלגין.
 ועיין גימטריא, צבאות שם היא ותצ״ט אלף.

שם. ביארנו אשר במקומו
 שד״י שם הוא שבו. החיצון שלו. היסוד

 לבד. המילד אותיות ר תקח אם והנה במילואו.
 ת״ק. גימטריא יעלה הפשוטים. אותיות ג׳ בלתי
 ורקיע. רקיע כל מהלד פ) שעור הם אשר
 מילוי בשביל והנה די. לעולמו אמר בו אשר

 וכ״א נ׳. גימטהיא שהוא כל, היסוד נקרא זד-
 הוא שלו, החיצון וד.נד, ת״ק. הרי מי׳, כלול

 לכן דיליה. נוקבא דמלכוו^ יסוד של הפנימי
 שלו, החיצין זה הזווג, בעת יחד מתחברים הם

 שלו, והפנימי זה. והבן שלד., הפנימית ביזיד
 מתחברין דביסוד בתיקונים. הנזכר השם הוא

יאהדונד.״י. כחדא: שמהן תרין

ז פרק

 מקיפי דאצילות, דז״א המקיפין בענין צ)
 ב׳ בו יש שמו̂ו של א׳ שיטה הם שלו, כתר

 זד. משולבין שלו. ונצח דחסד המקיפים שמות
מסוסמי חד. לסופו, מראשו מתחיל זה בזד-

 אהיה מקיף אלף. הוא תחלה כיצד. לראשו.
 שבמקיף אחרונה שהוא ה״א, הוא לו ב׳ דחסד.
 הוא הב׳, ושיטד. השאר. כל ועד״ז הנצח,
™ גבורה מקיפי שילוב  הנ״ל. ע״ד יחד, שלו ו
 של ראשונה אלף הוא הראשונד., השיטד. וד.נה
 כי נמצא נצח. של אחרונה ה״א ואח׳יכ חסד.
 ג״כ לראש, מסוף תלד אם א׳, השיטד. בסוף
 וכעד״ז דד.חםד, ודדי דנצח אלף עד״ז, תלד

הב׳. בשטד.
 הד.י״ן כד, הם דז״א ונ״ה חר׳ג מקיפי

 דיודי״ן ר״ל. ה״א. ה״י מלאים: הם דנ״ה
ביודי״ן הם שבה״ג, ההי״ן מילד אבל דאלפץ.

 והטעם. גרחג יותר שהוא ה״̂ז ה״י וההי״ן.
 חכמה, p תהית הזרע שבילי הם שנ״ה לפי
ביד׳ג. משא״ב אלפין, יודי״ן לדpב הם לכן

 מקיפים כי דע אלו, הם דנוקבא המקיפים
 הדעת ממקיפי (חוץ אהי״ד- שם הם שלד.
 הדין, סוד שהם הספירד. כל ולכן כמ״ש) שבד,

 במילד אד,י״ה, של ראשונד, הד,׳ אות בד.ם יש
 דמלד ה״א כי אלפין. במילוי שניד- וה׳ ההי״ן.
 הוא ההי״ן, ב^לד וה״ד, רחמים. הוא אלפין,

 למלד ה״ד., לויp מוקדם דין. שהוא ולפי דין.
 דץ. שד.וא שבד., המלכות בספירת לכן הא׳.

 וכן אלפין. וד.ב׳ בההי״ן, ראשונה ה״ה מילד
 שהם שבה. ונצח ביסוד אבל שבד- הוד בספי׳

 וד.ב׳ באלפין, ראשונד. ה״א מילד אז רחמים.
 כליל שבד. וד.ת״ת גוברין. רחמים כי בד.ה^.

 -Tדנ מלואים ב׳ ל1כד שלה, מקיף לכן נ״ה.
 לעולם אבל יחד. משולבים בזד- כלול זה

 שהוא לסי הנצח, מצד תחלה מילוי מתחיל
 הוא תחלד, לכן רחמים. שהוא חסד, לצד נוטד,
 ואח״כאלףאלףה״ה, הנצח. מצד אלףה״א אלף.
 וכעד׳ז שבו. המילד תשלום עד וכן הוד. מצד
 ובגבורה גוברין. רחמים החסד כי שבד- בח״ג
 קודם ההי״ן מילד בגבורה, לכן גובר. הדין

 לההי׳׳ן. קודם אלפין מילוי ובחסד, לאלפין.
 מצטרפין, והמלא הפשוט הרבוע בסוד ושניהן

יחד. .ןTושנ
 כי ע,Tל צריו שבד- בדעת ק) אבל

 אלא הפנימיוו^ בבחי׳ שם לה היה לא תחלה
 ק״ל עי׳ב (נ״ב קד״ם. ק״ל שהם לבד. בחי׳ ב׳

 ואז דידד.) כתר במקום למעלה עלה קד״ם
 א״א מה: אהי׳׳ד, מצד או״מ לד. היה
 אלף י״י ה״ה א״א ה״ה אל״ף ה״ד. א״א אלף
 יו״ד ה״ה אל״ף ה״ד, י״י ה״ה א״א יו״ד ה״ה
 הניח הז״א. של ראשתה ביאה ואחר ר) ה״ה
 דשביק דמשפטים, בסבא הנד הרוה, אותו בה
 שם בד. ניתוסף אז קדמאד- מווגא בעלד, בד.

 וד.וא ב״ן, העולה דהד,י״ן, ־ההד״ה של הפנימי
הדעת חזר ואז בע״ד- וכמ״ש בנימה, סוד

י״ג. הגיגה פ)
ד׳. ג׳ פרק לעיל עיין ע)

מקומות ומראח וזגזזות
 JT כלל פ״ג הנוקנא חקה שער עיין ק)
(דפו״י). ה״א ג״א ר)
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 בה וניתוסף קנתה ואז זכר, בסוד להיות שלה
 הרבוע בסוד הזכר, בסוד שלה, המקיף אור
 הראשון, המקיף אור ואותו יאהדונה״י. של

 רבוע עמו ונתחבר שלה, בכתר למעלה עלה
 ד׳ שלה בכתר היה ואז שבה, הנצח מסוד .א׳

 וארבעתן מלאים, וב׳ פשוטים, ב׳ ריבועים,
זה. תוך זה כלולים

 מ״ב, שם הוא שלה, לבינה המקיף ואור
 בכת״י. בזהר כמ״ש אהיה, אשר אד,יה הנקרא

 אהיה, שמות מב׳ פשוט, רבוע הוא כי ש)
 מ״ב של שם מקום הוא (ופה בזה. זה כלולים

 עצמו וזה ובתקונים, בזהר הנזכר אהי״ה, של
במילוי). שהוא אלא שלד״ בחכמה ג״כ הוא

למשה. ת) הי״ת אמר זה. שם כנגד והנה,
תאמר כה אמר, ואח״כ אהי״ה, אשר אהיה
אהיה״ של השמות אלו כי כר. אד,יה לבנ״י

 הנקרא דנוקבא, בינה של המקיף באור הם
 הוא זה, מ״ב של שם וגם תאמר. כה וזהו כה,

במילוי. שהוא אלא שלה, בחכמה
כ״א, הם לזו״ן, המקיפים האורות מספר

 בי״ט בזר׳ן, יש אהי״ר, פעמים י״ט הנה כי
 לנשמד,. ונשמה נר״ן בסוד שלהם, ספירות

 וא' דז״א. י״ס לכל או״מ וא׳ דז״א) י״ס ולכל
 כ״א, הרי דז״א. דנוקבא הספירות לכל או״מ

 הרבוע, במספר אהי״ה, שם סוד והוא אד,י״ה.
אמת גימטריא שעולה כ״א, פ׳ כ״א שהוא

אמת, נקרא זו״ן כי אמת, חותם וזהו
 הנה כי חומת. אותיות הם חותם, אותיות והנד,

 אותיות שהוא חותם הוא הנ״ל, אמת Tפ
 עוד יש אמנם זה. וד,בן זו״ן אל או״מ חומת,
 שורש שהוא שניר,ם, את המקיף אחר, או״מ
במספר. ואינו דכל,

 במספר ור,פנימים, המקיפין ענין ונבאר
 בבי״ע, שיש אלקים שם צירוף כל דבי״ע, י״ס
 הרי דבריאה, מזו״ן מתחיל הרי כי ק״ך, ד,ם
 וי׳ דאו״א, ך׳ :נ׳ יש ביצירה, ואח״כ ך׳.

 נ׳ כך ואחר דנוקבא. וי׳ דז״א, וי׳ דא״א,
י׳ שהם: הנ״ל, ע׳׳ד בעשיה, אחרים צרופים

 הרי דנוקבא. וי׳ בז״א, וי׳ באו״א, וך׳ בא״א,
 א) אלהים. בשם שיש צרופים, ק״ך הם הכל

 אלהים, ז״א נק׳ לסבתם כי תבין, בזה ואמנם
 הק״ך. ואלו ובס״ד. ובאד״ז, באד״ר, כנזכר

 בס״ד, הנזכר שנה, ק״ך ימיו וד,יו סוד הם
 התפשטות הם צירופים, הק״ך ואלו ובאד״ר.

 הם ואילך, מכאן ואח״כ הקדושה. מצד אלקים
אחרים. אלקים

 אהי״ה, של שם כי נת״ל, הנה כי דע, גם
to ,והנד, דאצילות, דזו״ן מקיפין של נשמד 
 תמנה ואם אהיה. הוא לפנים, מחוץ תמנה אם

 צרופים, ב׳ הם והרי היהא. הוא לחוץ, מפנים
 בשם שיש צרופים מי״ב וד,אחרון היאשון

 הם לבדם, דאהי״ה צרופים י׳ השאר לכן אהיה.
דבריאה. ז״א מקיפי בחינת

 סוד כי במ״א, נתבאר הנה כי דע, גם
 המתנוצצים אורות ג׳ סוד הוא הכסא,

 דא״א ג״ר תוך מתעלמים והם בכח״ב, ונחתמים
 ובג״ר דאמא, ובג״ר דאבא, ובג״ר דבריאה,

 אין זו״ן בבריאה, והנה דנוקבא. ובג״ר דז״א,
 צרופים ב׳ לכן לבד, חו״ב רק שלשתן, כתגלין

 בחדב רמוזים הם הוי״ה, דשם ראשונים
 ושאר ונגלה, ניכר אינו שבו, הכתר כי דז״א.

 דבריאת דז׳׳א פנימים בחי׳ י׳ הם צרופים, הי׳
 צרופים מד.י״ב ראשונים, צרופים ב׳ וכן

 דיליה, בחר׳ב שם הם אדנ״י, של ראשונים
 צרופים, הי״ב מן הנשארין צרופין י׳ ושאר

 בנוקבא בזד, וכיוצא שבו. אמצעית בי״ס הם
 י׳׳ב של ראשונים, צרופים ב׳ כי דבריאה,
 Tבס דילד״ בחר׳ב הם אהי״ה, של צרופים
 פנימים בחי׳ י' הם צרופים, הי׳ ושאר הכסא.

 צרופים ^ וכן דבריאה. דז״א נוקבא של
 אדנ׳׳י, של אחרונים צרופים מי״ב הראשונים,

 צרופים, י׳ ושאר הכסא. Tבס דילה, בחר׳ב הם
דבריאד,. דנוקבא אמצעיות בחי׳ י׳ הם

 זלהיה. מורי של בכת״י מצאתי מ״ב
 :יהה״ו תדמ. חדב בזווג :כסדרן יהו״ה

עם ה׳ ומתחברת לאבא, ב) מלכות כשעולה

מקומות ומראה הגהות
נ׳׳א ב) ו׳. פרק הזווגים שער עיין א) פ׳׳ב. וזו׳ן ארא הולדת שער עיין ש)
וורשא). י׳(דפוס לאב נ׳א לבוב). (דפוס לאבי׳ (דפויי). הכתוב נ׳׳א ת)
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 יוה״זן; ת״ת. ע״ג בינה כסיה״ ה״ו ונשאת י׳״
 י׳, DV ר ונתחבר אבא, לגבי ת״ת כשעולה
 בשיורד היו״ה: מלכות, על בינה ונשארה

 מהי׳. למעלה בינה נשארה ת״ת, אל הכמה
 להשפיע בת ונעלם בבינה חכמה כשיורד ינ״א
 בת״ת נעלם כשחכמה הד״ד,: תדמ). בו״ה

 ובתוכו, הר תחת שהיה נמצא בו, להשפיע
 (נ״א ה׳ על י׳ נמצא במלכות, כשנעלם (נ״א

 אז למלכות ביסוד להשפיע בת״ת כשנעלם
 בתה. עם נעלמת כשחכמה הוה״י: ר. תחת הי׳
 ההי״ו; בתחתונים. או בה׳, להש^ע או

 לת״ת. יורד וחכמה לבינת עולה כשהמלכות
ת כשחכמה היה״ו:  עולה ומלכות לבינת יו

 כשחכמהיורד (נ״א עמו. ומתחברת ועולה שת
 בת״ת). שם המלכות עם ומתחברת בת״ת
 יורד וחכמה לבינת עולה כשהמלכות ההו״י:
 בתחתתים או בו, להשפיע בו, ונעלם בת״ת,
 דורדין חדת כשמתחברים :והי״ה ממנו.

 דה״ה: תחתיה. שהם תתאה, בה׳ למלכות,
 יורדת והבינה בו, תעלם בת״ת יורד כשחכמד,

 חכמה כשיורד והה״י: בת ונעלמת למטה,
 תעלמת בת״ת בינה ויורדת בתחתונים, להשפיע

 והחכמה במלכות ג״כ בינה כשיורד (נ״א בו.
 בתקונים ועיין לתחתונים. להשפיע הבינת תחת
 י׳ כי בחכמה. יוה״ה צירוף כי ותמצא ל״א
 וברתא אמא ה״ה לימין. זכרים ב׳ ר, לם

 להיותו כי בבמה, יהה״ו וצירוף לשמאלא.
 מזה ברא. עם ואמא וברתת אבא לכן שמאלי,

 צדיקים, עטרת דאתי, דעלמא תפלין סוד תבין
 מורי בכת״י מצאתי (ע״כ להדדי. הויות שהם
ז״ל).

 צחפית בו׳ שהוא יה״ו, שם הנה מ״ת,
 הוא ומקורו קכ״ו. הוא דיצירה. בדא שהוא

 אדנ״י, אד״נ rא א׳ כזה: ברבועו, אדנ״י שם
 צתפיו, בר שדי שם קכ״ו. גימטריא הוא שגם
 ד״י אותיות וב׳ ות״ת. אלף עולה השי״ן רגה
גימטריא פ״ד, גימטריא צחפית ר של דפ

 דמטטרדן ציצית ענץ זה כי הות והסוד הנוד,
 הזדייר ג) אמרז״ל pל אלף. העולה הפנים שר

 אלף ב׳) (לעת״ל לו משמשין ציצית במצות
 דמטטרו״ן, ציצית הלובש פי ד) עבדים. ות״ת

עבדים. ישמשוהו לכן עבד, בסוד הוא
 יהוא רל״ו, ה) גימטריא הי וו הי יוד שם

 רל״ו וד,וא בראשית יוצר של קומתו שיעור
 אדונמו גדול כמנץ פרסאות רבבות אלפים

 ואח״כ ששמעתי, מעת כתבתי זה כח. ורב
 והמלא. הפשוט ברבוע הנ״ל שם כי בו, עיינתי

 יה״ו. י״ה, י׳, כזה: קס״ד, ע״ב גימטריא הם
 הי. וו הי יוד וו. הי יוד הי, יוד יוד, יד״ו״ה.

המקיפין. גשמות בחי׳ והוא רל״ו, גימטריא
 וחדב מכתר חח מי״ס, א׳ כל הנה כי ודע.

 פרצוף היכר מהם אחד בשום אין ותדמ,
 הה׳ באלו שיש כמו פרטית איברים וחילוק
 כנודע. מי׳ א׳ כל כלולים שהם היות עם בלבד,

 בו אשר אדם, זתע כמו הוא: בזה והמשל
 ועכ״ז כולם, כח ובו הגוף, איברי כל נכלל
 נסתרים הם אלא גמור, גילוי בו ניכרים אינם

 סוד הוא בו, וניכר הגובר ואמנם בו. ונעלמים
 אמנם ו) הספיתת בשאר ועד״ז לבד. חסד
 פרצוף מהם א׳ בכל יש הנ״ל. ספירות בה׳

 א׳ בכל נגלין כולן איברים פרטי וכל גמור,
מהם.

 ודאי הנה כי הדעת עגין עתה ונבאר
 בכל אצילות, בעולם שיש פרצופים ה׳ שבכל

 דעת הנקרא האמצעי, מוח בחי׳ בו יש מהת א׳
 א״ת שהוא הכתר של דעת בביאוד ואמנם

ו עסוקים אנו אין  הם דשם משום עתת נ
 הארבעת. באלו לפטה אבל ז) לבד. תלויין
ד ונרמזין ממש, הכלים אינון  הד״ה אותוות ב

באד״ר.. כנזכר
 העליון, האדם שנאצל קודם כי דע, וד.נה

מ אב״ת דחדב הזווג נעשה תו״ת שהוא  ל
 שמתד קדמאין מלבים של ההוא הענין אירע

שהוא הדין, בסוד שהוא לפי והסעת כנודע.

מקומות ומדאה הגהות
(דפו״י). הפרצופים ג״א 0 ל״ב: שבת ג)
תלי. מתפלא האי ה׳ אות דצניעותא בספרא ז)עי׳ ר. פרק הציצית שער ע״נו פרי בספר עיין ד)
F התקדמות בשער ועי׳ פירוש. ד״ה שם ובסלם רל״ו. עולה החשבון אין בסםוד להלן עיין ה)



ד מ ז׳ פרק זזשמות שער מ״ד שער אכי״ע היכל ז׳ היכלש

 בביאור עתה, עסק לגו אין אמנם אב״א. ענין
 העולם. שנברא קודם חו״ב, של אב״א ענין

 פב״פ. הם לעולם העולם, שנברא אחר ואמנם
אב״א. הם ין1וזמ פב״פ, לזמנין הם זו״ן, אבל

 המלכות, של החיצון הדעת החול׳ בימי והנה
כזה: מ״ד, ח) שם הוא אב״א, סוד שהוא

 הא, ואו הא יוד ואו, הא יוד הא, יוד יוד,
 הוא החול, של הפנימי והדעת ק״ל. העולה

 דו ד,״ה יו״ד :כזה ההי״ן, דמילוי הוי״ה סוד
 אבל בחול. פב״פ וזהו ב״ן, גימטריא ה״ה,

 למטה, יורד החול של החיצון הדעת בשבת,
בע״ה. וכמ״ש בתחתונים, לד,איר

 נקרא שהוא הנ״ל, ב״ן שם כי נמצא, ט)
חיצון, נקרא בשבת עתה החול, בימי פנימי

גדול, יותר אחר פנימי דעת בד, מתגלה ואז
 וד,נד, ה״י. וא״ו ה״י יו״ד כזה: ס״ג שם והוא

 המלכות. של הדעת מציאת חלקי ג' נתבאר,
 הדעת אז החול בימי ז׳׳א, הנקרא הת״ת ואמנם
 הוא וד׳פנימי .‘הנ״י ב״ן שם הוא שלו, ד׳חצון

 ופנימי ס״ג, שם החיצון ובשבת הנ״ל. ס״ג שם
 נתבאר, והרי ה״י. וי״ו ה״י יו״ד כזה: ע״ב שם
ג״כ. ז״א. של הדעת חלקי הג׳

 בחי׳ בהם אין או״א, הנקרא חו״ב אמנם
 הם לעולם כי העולם. שנברא אחר אב״א,
 דעת בחי' מיני ב׳ רק בד,ם אין ולכן פב״פ.

 בחול, בין לבד׳ וחיצון פנימי, מהן: א׳ לכל
וד,נד, שבת. הוא לעולם שם כי בשבת. בין

 דמילוי אהי״ה שם הוא בינד״ של חיצון דעת
 והחיצון יודי״ן. דמילוי אהי״ה והפנימי, אלפין.

 שבשבת עצמו, ז״א של חיצון הוא חכמה, של
 פנימי הוא חכמה, של ופנימ׳י ס״ג. שם הוא
 דיודי״ן. ע״ב הוי״ה שם הוא דבשבת ז״א, של

 כי בנו שם ומה שמו מה בסוד יובן, והענין
 הוא, האב מכח הבן כח שוין, כולם כי תדע,

כנודע.
בראשית, פרשת בזוהר שכתוב זד, כי ודע,

 כבוד אקרי וד,שתא אל, אקרי שתא יומי כל י>
אלא להמלכות אין השנה, כל הנה כי פי׳: אל.

 כנודע, פנימי דעת לה יש השתא אבל אל, שם
 אל. כבוד גימטריא שהוא ס״ג, שם שהוא

 שהוא ד,זווג, בעת אלא לה, אין הזה והדעת
 דוגמת שהוא השבועות, ביום או השבת׳ ביום

 חג ואינו א׳, יום אלא אינו שלכן כנודע. שבת,
הסוכות. חג או המצות, חג כמו ימים, ז׳

 אשר ד,ד,י״ן, דמילוי ב״ן סוד כי דע, והנה
 החול בימי המלכות של הפנימי דעת סוד הוא

 הימים. כפי בניקודו, מתחלק הוא הנה כנ״ל,
 כפי נקודתו תהיה בשבוע, ראשון ביום פי׳:

 א', ביום כי פי׳: נקודתו. כפי ויניקתו יניקתו,
 בסגול. ה׳ בקמץ, וד,ו׳ בסגול, ה׳ בחולם, יו״ד

 אותיות בד׳ נקודות, ד׳ רק בו, אין אמנם
 יר׳ד (כזח המילוי. באותיות ולא הפשוטות,

 יום זולת ימים. הז׳ בכל וכן ה״ה) ו״ו ה״ה
למטה. כנזכר ר, ויום ג׳,

 כן יניקתו, מקור כפי כי ידעת, וכבר
 י׳ כי מורה, בחולם י׳ כי בזה, המשל ד,ויקוד.

 שהוא ת״ת, מן אז יניקתה שבה, החכמה שהוא
 יונקת שבד״ בינה כי מורה, בסגול ה׳ חולם.

 זה כלל ושמור הנקודים. בשאר וכן חסד. מן
שבעולם. נקודות מיני לכל בידך,

בצירי, ו׳ בשבא, ה׳ בחולם, י׳ ב׳. ביום
 י׳ הת״ת, נגד ג׳ יום יהו״ה. כזה: בשבא, ה׳

 ו׳ בסגול. והב׳ בחולם, ראשונה ה׳ חולם.
 בחולם, ראשונה ה׳ בסגול. והב׳ בחולם, ראשונה

הה. וו הה יוד כזה: בסגול. וד,ב׳
 מיום חוץ ימים, ז׳ כל כי הוא, הענין וסוד

 ניקוד אין ויסוד, ת״ת סוד שהמה ו,׳ ויום ג'
 ה׳ של השניה ה׳ פי׳ הכפולות. באותיות
 ויסוד ת״ת אמנם ו״ו. של שניה ר או ראשונה,
הכפולות. באותיות אפילו מנוקדים
בחירק, לבד ראשונה ה׳ חולם. י׳ ד׳, יום

 ראשונה ׳ כנ״ל. כלל, ניקוד בה אין הב׳ וה׳
 יום יהו״ד״ כזה: בחיריק. ראשונה ה׳ בפתח,

 שפתים. קיבת, הנקרא שורק, ה׳ בחולם. י׳ ה׳,
 י׳ ר, יום יהו״ה. כזה: קיבוץ. ה׳ שבא. ר

ר בשבא. ^ד,ב׳ בשורק, ראשונד, ה׳ חולם.

מקומומ ומראה הגהות
ח׳. סרק סו״ח שער עיין סן ושם יהו״ה, ד,״ו י״ה י׳ כזה: ע״ב ג״א ח)

קכ״ס. אות הזהר הקדמת ין (דסו׳י). ק״ל הנקרא ברבוע נהה
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 ראשתה ה׳ בשבא. והב׳ בשורק, ראשתה
 וו הה יוד כזה: כ) בשבא. והב׳ בשורק,

 שבא. יו״ד כיצד, יהו״ה. צבאות בניקוד ז׳, יום
 בהם אץ האותיות ושאר חולם. ר קמץ. ה׳

ניקוד.
 בשום הא״ס, אור להתלבש א״א כי ודע,

 אור תחלה שיתלבש ע״י לא אם מי״ם, א׳
 ל) 4עשיו בחכמה כולם וז״ם בהם, החכמה
 אור בו לי״תלבש יכול מהדק, א׳ אץ ועד״ז,
 החסד. אור תחלה בה שיתלבש לא אם הא״ם,
 כי בזוהר, שסי׳ חסדו, ה׳ יצוד, יומם ת״ס,

 כל שכולל דכולהו, יומא ר״ל יומם, נק׳ החסד
זה. והבן הדק. כל דהיינו ימים, הר

 החמישי השער

 פרקים ד ובו המקיפץ שער

מ״ת א פרק

 כי JTT האצילות: של המקיפץ ענץ מ)
 לב׳ ונחלק גדול אור א״ס p יצא ראשונה
 שלא ומה אד® בסוד ונכנס יצא א׳ חלקים,

w, נשאר גדלו, מרוב ולהצמצם להכנס יכול 
 תה א״ק. בדרוש כמבואר אד® בסוד בחוץ
 כולו, האצילות לכל המקיף הוא המקיף, האור

 נ) כנודע, וא״א עתיק שהוא הכתר, גם הלא כי
 אצלינו. כמבואר האצילות, בכל מתפשטים הם
 מלמעלד, ישר, אור בסוד הוא ז® אדם וד,נה ם)

למסה.
 אץ הוא גם אד® בסוד שנכנס אור ואמנם

 א׳ חלק ולכן כולו, את לסבול בכתר יכולת
 א׳ וחלק הכתר, של בפנים עומד נשאר ממנו
ונתפשם שנכנס דאחר למעל® ממטה יצא ממנו

 ואלו השעת® דיד ויוצא לעלו® חוזר בתוכו
 שהם בראש. אקזר העוערות בהי׳ סוד הם

 ובצאתו היוצא. האוד זה של והמשכות צינורות
 סופי שהם קצוותיהן. בסופי השערות מן

 סמטה שעלה אדם בהינת הוא אז צנומתיהן,
חתר. אור ונקרא למעלד.,

א׳ מקיפין אורות מיני ב׳ נתבאר הרי
 הישר, שהאור אלא חתר. אור וא׳ יפזר, אור
 כולו, ומקיף כולו אצילות לכל כולל הוא

 פרטי אל מקיף הוא החתר, המקיף אור אמנם
האצילו® שאר אל ולא לבדו, הכתר

 הזד, האור שסוף מאחר א״כ, תשאל, ואם
 יכול היה שלא לפי אד® בסוד אח״כ לצאת
 נכנם טעם מה א״כ כולו, בתוכו לסובלו הכתר

 כמו המקיף בסוד לישאר לו והיד. בתחלה.
 כי הו® ודיתשובד, כלל. נכנם שלא הראשון

 ב׳ בחי׳ לשיהיד. ה<« המאציל שכוונת אחר
^ מקיף בסוד א׳ מקיפין.  אור כולו אצילות ל

 אור בבחי׳ לכתר א׳ ומקיף יחידד,. בבחי׳ ישר
 מבחח, ואח״כ בפנים שנכנס חיד, סוד חתר
 הפרצופים בכל כי זדק, בדרוש נודע וכבר

 ב׳ רק לד,יות א״א דא״ק, ולמטר, שמטבור
 לכנוס תחלה מוכרח היה לכן לבד, מקיפים

 בהח נשאר היה בחזזלה שאם לפי אד® בבחי׳
 והיה מזה*. גדול אורו היד. הנה גכנ® היד, ולא

 כמו כולו, האצילות סוף עד הוא גס מתפשט
 בפנים נכנס אשר ועת® הראשץ, מקיף שעשה

 להתפשט חוזר ואח״כ לסט® ממעלה ונתפשט
 ומתפשט חתר כד ואחר למעל® ממטד. ולעלות

 נמצא מקי® אוד בסוד מבחוץ למסה סלמעלד•
 הכתר אל רק מקיף ואינו אורו, נתמעט שעי״כ
לבדו.

 המקום גובר, כפי כי מעין, של המקור ת״ס
כפי תחל® המים יצאו שממנו המקור, ומוצא

מקומת! ומימת תגתוו!
 פרצופים בה׳ דרוש ההקדמות בשער עיין נ)

רי׳׳ג. רי״א. דף שליפים שהם
 יזג״פ פזדושי ג׳ זדוש הכווגות שער עת ל)

 ודף קס׳׳ו דף מבדש ו«פר רפ״ב. הף ת׳*ב
הצלם דרושי שער ועיין קע׳׳ו
ד. כלל ג׳ דרוש

ס׳ם. ענף פפ״ס עם נע״ה נתבאר זה פרק ם)
ה׳. פרק ע״נ דף במבדש ועיין

 ושעד א* פרק אבי״ע דרושי שעד «ת נ)
א׳. פרק אבי״ע סדר

 ובשער ד ענף ויושר עגולים שער עיץ ם)
ד. פרק התקון ובשער פ״א הסלגים



א׳ pne הם?י*יז שער מ״ה שער אבי״ע ריכל ז׳ היכלשמו

 שירדו ואע״פ לעלות, יכולין זה גובה ערך
 שיעור אל לעלות יכולין מאד, במאד בעומק

 בחוש כנראה יצאו, שממנו הראשון גבהו
 האור אשר אחר כי כאן, הענין היה וכן הטבע.

 רק לעלות כח בו אין לעלות, וחזר נכנם הזה
 מקום נעשה הוא אשר בלבד, הכתר ראש עד

 לעלות יכול אין וע״כ הזה, האור של המקור
 זה אור תחלה נכנם לא אלו משא״כ א״ם. עד

 ולהדבק יותר לעלות יכול זה אור שאז בכתר,
 רב, אורו והיה הא״ם, שהוא הראשון במקורו

אצילות. םוף עד להתפשט יכול והיה
 ידעת כבר אשר א״א, יםוד מן ע) ואח״כ

 ם״ג, ושם מ״ה, שם םוד מחו״ג: כלול שהוא
 א״ק, בדרוש כמבואר משמאלו, וזה מימינו זה

 ממנו יוצאין וכאשר הזה, כיםוד נתקכצו ושניד,ן
 אז: מתחלקים הם הנה היםוד, פי דרך לחח

 הוא אשר אבא, אל ניתנים שבימין החםדים
 והגבורות, כנודע, א״א של ימין לזרוע מלביש
 שהוא א״א, של בשמאל שהיא לאמא, ניתנים
 ונתחברו יחד נתקבצו שכולם ואע״ם הכתר.
 נפרדין: מלמעלה, באין שהם כיון עכ״ז, ביםוד,

 דא״א, והוד בגבורה ואלו וחםד, בנצח אלו
 פי דרך לצאת חוזרים כאשר וע״כ, כנודע,
 שהיו כמו ליפרד חוזרים הם ולחת, היםוד
תחלה.

 שאמרו או״א, ענין עכשיו תבין ובזה
 כחדא. ושריין כחדא, שקילי תרוייהו באדר״ז,

 מאירין שניהן א׳ מאור הנה כי הוא, והטעם
 אלא ביניהם, חילוק ואין ממש, א׳ בשיוד
 האורות ואמא מימין, דחםדים אורות לקח שאבא

 טמיר אבא באדר״ז, וז״ש מהשמאל. הגבורה של
יתיר.

חלקים: לב׳ נחלק הוא גם הימין, אור והנה
 בםוד נשאר וא׳ או״פ, בםוד בפנימים נכנם א׳

 השמאל: אור נחלק עד״ז, וכן אליו. או״מ
 א׳ וחלק דאמא, או״פ בםוד נכנם א׳ חלק

אליה. או״מ בםוד בחח נשאר
כנ״ל. יתיר וגניז טמיר שאבא לפי אמנם

בםוד בו שנכנם אבא של הימין אור גם לכך

 עצמו אבא של היסוד דרך אח״כ יוצא או״פ,
 וחציו לאמא, או״פ בסוד נכנם וחציו לחוץ:
 עתה, תבין והרי פ) לאמא. או״מ בסוד נשאר

 שהוא הכתר מן לוקחת שהיא כשם אמא, איך
 וצריכה עצמו, אבא מן לוקחת היא כך א״א.
זה. והבן אליו,

 כי אבא, מאור אמא אור גדול א״כ וא״ת
 לוקת ואבא ומהימין, השמאל מן לוקחת אמא
 עת,T כבר כי הוא, הענין אבל לבד. ימין דרך

 אנו וכאשר בימינא, שמאלא אתכליל תדיר כי
 נכלל שהשמאל שכן כל כנ״ל ימינא אומרים

 טפל שהוא לפי בשם, עולה שאינו אלא בו,
 רק בו נזכר אינו לכן בו. ניכר ואינו אליו

 כ״ש הימין, שלוקח אבא כי נמצא, לבד. הימין
 שם ניכר שאינו אלא בו, נכלל שהשמאל הוא

 אך ושמאל. ימין לו יש כי ונמצא אורו,
 האור ומן לבד, השמאל רק לה אין הנוקבא,

 מן בלבד שנשאר מה רק לוקחת אינה הימין
 באור מעורב אותו לוקחת שר,יא לפי וגם אבא.
 אלא דא״א, אור בשם נקרא אינו וכבר אבא,
 מאור גדול אבא אור (נמצא אבא. אור בשם

אמא).

 א׳ ומקיף כולל, א׳ מקיף לכתר, יש והנה
 הכולל המקיף אור אותו לו יש ולאבא, פרטי,
 בלבד שלו אחר מקיף ועוד כנ״ל׳ בכתר אשר
כן. הענין באמא וכן כנ״ל.

אבא, מן יותר ואו״פ או״מ יש לאמא, והנה
 אבא, שלקח כמו מא״א לקחה היא שגם לפי

 אדפ מן והנה כנ״ל. מאבא ג״כ לקחה ועוד
 אדם בחי׳ ויוצא חוזר ממנו גם אבא, של

 כמו השערות בסוד חוזר, אור למעלד״ ממטר,
 להאריך וא״צ באמא, ג״כ הענין וכן צ) בא״א,

בזה.

 היסוד פי דרך יצא אמא, של מאו״פ ואח״כ
 לב׳ ונחלק ביחד, הז״ת כל אל אור שלה,

 ביחד, שלהם או״פ בסוד נכנס א׳ חציו הצאין:
אדם מבחי׳ ואח״כ להם. או״מ בסוד וחציו

ה׳. פרק או״א שער עיין ע)
מקומות ומראה הגהות

ד. סרק או״א שער עיין צ) ג׳. סרק אבי״ע דרושי שער עיין פ)
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 השערות בסיד סקיף חוזר אור דצא הזר שלה̂ג
ואו״א. בא״א הגז׳ ע״ד הג״ל,

ס״ת כ פרק

 עולם בכללות דברגו עתה עד הנה ק)
 ם1 הנה כי בסרטיווזס נדבר ועתה האצילות,

 הנ״ל כל בהן יש עצמו. א״א של פרטיות בי״ם
 אדפ בחי׳ שבו בכתר נכנס תחלה כי ממש:
 השעמום דרד חחר אור יצא או״פ ומן וארימ.

 חרב אל או״פ מן יוצא דא״א. דכתר ומהיסוד
 י״ם בכללות כמו ממש הנ״ל ע׳׳ד הכל שבו,

 בו, להאריד וא״צ האצילות, עולם כל הכוללות
האצילורג פרטי בכל מאליו מובן הכל כי

 חילוק יש כי לד,ודיעד, אנו צריכים ואמנם
 של ז״ת ובין האצילוו^ של ראשונות ג׳ בין

 של ג״ר בין חילוק. יש ג״כ וכעד״ז האצילות,
 באמא, pו באבא, וכן שבו, ז״ת ובין א״א.

 הקדמתי, שבבר כמו דרא. ובנוקבא ובז״א.
 ממש, ג״כ בפרטות יש בכללות, שיש שכל
בזה. להאריד וא״צ

 אותו כי לזו, זו א״צ ג״ר כי הוא, והענין
 או בכתר למעלה ממטר, החוזר המקיף אור

 לחכמה או לבדו, לכתר אלא מקיף אינו בחרב,
 של העליון המקיף אבל לבדה, לבינה או לבדו,
 כולל הוא למטה, מלמעלה ישר אור דרן כתר

 של מקיף כיצד. ולמטה: שממנו האצילות כל
 האצילות. כל סוף עד כתר מן מקיף הוא כתר.

 סוף עד מחכמה מקיף הוא דחכמד״ ומקיף
 ולמטה ממנה מקיף דבינה, מקיף וכן אצילות.

 אור של מקיף הוא זה וכל אצילות. סוף עד
 למעלד» ממטה החוזר אור של מקיף אבל הישר.

 וחוזר ממנו שיוצא מי אל רק מקיף אינו
 שערות של החוזר המקיף הרי כיצד, לעלווה
 לחכמד» חכמה ושל לבדו, כתר אל מקיף הכתר

 מקיף יש לא מ״ו^ אמנם לבינה בינד. ושל
 וממנו בחסד נכנס אור שאין ר״ל, לבדו, לכ״א
 אצילות, כל סוף עד ולמטה ממנו מקיף נעשה

לב׳ תהלק הגבורה אל אור יוצא ומפנימיותו

מ ולארמ, לאו״פ  וכיוצא Jת״ו אל מגבורד. ו
 יצא מהבינה אמנם כן, הדבר אין וד.נה בזר״
 ארמ בסוד נשאר חציו לב׳, תחלק א׳ אור
 כל בתיד ארפ בסוד נכנס וחציו לכולו. ישר
 אור יוצא דדיא, מיסוד ואח״ב יחד. הרק

 ישר לארמ וחציו לנוקבא, לארס חציו ונחלק,
 מצות יתבאר ובו טעם, לתת וצייד שלד״

לכהן. הניתן הגז ראשית
 דא״ט ביתא אלפא סוד נבאר ותהילד.

 בסוד מדבר הוא הלא כי כר, ד״ו ג״ז ב״ח
 ורומז, בכתר. הוא א״ט הנד, כי הג״ל, המקיפין

 לו כי לרמוז דא״ט, א׳ אות הוא הכתר כי
 תחתיו אשר וד,ט׳ בפ״ע. א׳ מקיף לו יש לבדו

 הנ״ל המקיף בכלל ואינם ממנו, נפרדין הם
 לבדד,. וט׳ לבד, א׳ א״ט: ענין וזהו לו. אשר

 החכמה כי בחכמד״ הם ב״ח אותיות וכעד״ז
 הה׳ ושאר לבדו, א׳ מקיף לו יש ב׳. שד,וא

 ב״ח. וזהו ממנו, נפרדין הם שתחתיו ספירות
 סן נפרדת ג שהיא בינד, כי בבינד״ הוא ג״ז
 הרת אמנם ג״ז. וזהו תחתיד״ המה אשר הז׳

 נפרד החסד ואין בזו. זו ביחד קשורים כולם
 חסד, של ד^אשון אמנם בפ״ע. במקיף מרת

 ומקשר פירוד. בלי ביחד הז׳ את המקיף הוא
 שד,וא חסד של המקיף כי ונמצא, יהד. אותם

 נכללים וכולם ביחד, לכולם מקיף מז״ת. ראשון
^ ראשית וז״ם בו.  ג׳ מן כי לכד,ן. הניתן ה

 שזה הז״̂ו כל אל א׳ ארס יוצא בינד» שהוא
 כדי החסד, שהוא לכהן ניתן כ״ז ג״ז. אותיות

 אשר הג׳ מן היוצאין הז׳, של המקיף שכל
 בחסד נכללין כולן יהיו ג״ז, אותיות ביאור זהו

הכהן. שד,וא

מ״ת ג פרק

 כל הנה כי דע ואו״מ, ארם r« ר)
 לו, בפנים הזרם כה בחי׳ בו יש כולו, אצילות

 י9 נתבאר, כבר ור.נר. מקיף. בסוד־ לו וחמה
 ומתעלם ומצומצם מוגבל הוא הזד״ או״פ הנה

כי באר» משא״ב הספיתת, פנימיות בואך

פקומות ומיפו! חגחווו
jn< ענף פנרס עס בע״ח נתבאר m סרק ר) נ׳. ענף סמ״ס עס בע״ה נתבאר m סרק ק)
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 מעלת יורה וזה במדה, ונקצב נגבל אינו
 מן נמשכין שניהן היותן עם הפנימי, על המקיף
 ה׳ והם באצילות. הם בחי׳ ה׳ והנה הא״ס.

 מתחלקים והם וזו״ן. ואר׳א, א׳׳א, פרצופים:
 מן הוא שהכל עם ומקיפים, פנימים בבחי׳
סדרן. נבאר ולכן הא״ס,

 לכל נשמה הם דא״א, ספירות ט׳ כי דע,
 כולם. פנימיות תוך מתלבש והוא אצילות,

 לא ובודאי אצילות, של או״פ סוד זה ואמנם
 וכן שבו, לחג״ת שבו ג״ר אור שוה יהיה

 בסוד שיש ההפרש וז״ם בשאר. בזה כיוצא
האצילות.
 דא״א רישא כי אצלינו, נתבאר והנה

 נשארים אמנם בלל, נתלבשו לא שבו הג״ר שהם
 וחופף סובב הוא שלו או״מ בחי׳ והנד, בגלוי.

 שהוא רק הגבלד״ בו אין אבל ברחוק, עליו
 מועט, בריחוק שהוא אלא גדולה, בד,רחבה

בנסתרות. לדבר רשות לנו ואין
 או״מ יש איך מעצמך, תבין המעיין ואתה

 מושג אינו ואו״מ דעתיק, ג״ר אל פנימי ואור
 של הפנימים אמנם ג׳. מאותן למטה ומתפשט

 ונעשים אח״כ. ממנו יצאו אשר הם הג׳, אלו
 שלמעלה אע״פ כי שלו. לז״ת למטה או״מ בחי׳
 יכולה זו מדר, אין כאן הנה במדה, מוגבל הוא

 לז״ת, או״מ בסוד לה ונשאר ולהגבילו, לקבלו
 הוא שבו, או״פ אמנם הג״ר. של או״פ מאותו

 או״פ סיום מן ונמשך יושר׳ קו דרך בו נכנס
 הוא כי עצמו, הוא איננו אמנם ממנו, העליון
לאו״מ. מבחוץ נשאר

 ג״ר אל מקיף הוא הז׳, אלו של ואו׳׳פ
 אל או״מ הוא שבו האו׳׳פ דא״א, וג״ר דא׳׳א.

ן או״פ מסיום הוא שבו והפנימי שבו. ד,ז׳ ו לי ע  ה
האצילות. סיום עד וכן כנודע.

 לחגי׳ת מי'בישים הם או״א כי נודע, והנה
 או״א, תוך מלובשים הם דא״א וחג״ת דא׳׳א.
בחינת נעשי אשר שבו, ג״ר של או״פ וא״כ
 את שיקיף מיכרח הוא ש) שבו. זי׳ת אל או״מ
 :־א״א, לחג״ר. לבוש הם אשר או״א

 שבדיקנא שערות בחי׳ עליר׳ם הושם ואמנם
מצד אותם ומכסים עליהם החופפים דא״א,
 הם אשר דא״א הראש שערות ובחי׳ פנים.
 האחוריים. מצד אותם מכסים מאחוריו, תלוין
 אר׳מ, לבין בינם הפסק שיש נמצא ועי״כ
 או״א, של ואו׳יפ הארתו. לקבל יכולין ועי׳׳כ
 מקיף עושה הוא דא״א, עצמם חג״ת הם אשר

ת) או״א. של ז״ת אל
דאו״א, ז״ת של הזה או״פ סוד ואמנם

 ספירות ג׳ שהם חציין כי חצאין, לב׳ נחלק
 בטיבורא חציו עד לז״א או״מ בחי׳ הם וחצי.

 מקיפים הם אחרות, וחצי ספירות והג׳ דלבא,
 מטיבורא העומדת אנפין, דזעיר הנוקבא את גם

כנודע. ולמטד״ דז״א
 הוא אשר א) אנפין, דאריך הנ״ה גם וד,נה

 לז״א חציו לב׳: נחלק אנפץ, דזעיר או״פ
עומדת היא אשר דז״א, לנוקבא הב׳ וחציו

ולמטה. דז״א מחציו
 הולכים שבו הבחי׳ כל איך נתבאר והנר,

דע אבל אצילות, בחי׳ בכל שבו, לז׳ שבו, מג׳

ה ה ג ה
 כי נלע״ד המקיף, ענין הגה״ה (א)
 כלולים בראש יצאו אח״פ, העליונים האורות

 הנקודות אבל מקיפים. וד.׳ נרנח״י, בחי׳ ה׳ בכל
 דיושר, לבד תחלה נפש באו האצילות וכל

 ב׳ רק שם אין וע״כ המדרגות, שאר ואח׳׳כ
זד, שאין שצ׳׳ע, אלא ח״י. נגד לבד, מקיפים

 לו והיה למעלה, ממטה אלא המדרגות סדר
 מן ולא דנ״ר, התחתונים מקיפים ב׳ להיות

 ממטה שמתחילין הפנימים נר״ן ע׳׳ד העליונים,
 עצמן, מקיפים ב׳ שגם אלא עוד ולא למעלה.

 חיה תחילה למעלד, ממטה הם גם שיצאו כתוב
וצ׳׳ע. יחידה, ואח״כ

מקומות ומראה הגהות
או*פ הוא שלד,ם פקיף אור אשר כתיי) א׳׳א של בענין ס״ד, ח׳׳ג שיב מבו׳׳ש בספר עיין ש)

(דפר׳י). דאר׳א ג׳׳ר של דעתיק. ז׳׳ת את שמלביש )דא
(דפהי). דאמא ד,נדרי נ׳׳א א) (נ״א או״א של ג׳׳ת מסוד ז׳א אל נ׳׳א ת)



 «ער אגי״ע היעל ז׳ היכל
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 KW שלהן האור ובהי׳״ בחי׳ שבכל VJה כי
 בחי׳ שבבל הז״ה אור וכן א׳״ בהשוואה שוד.

 רק אחר חילוק ואין שוד» שלד.ן אור יבחי׳,
 חב׳, הבחינה אל בד.רחקה יותר הוא שדיאור

 על וכן הב׳, p יותר הג׳ ואל הא׳. p יותר
 pעצ בבהי׳ האוד אמנם הבחי׳, בכל זה דח־
Jוnא בהשמאד. שוד. הוא

ד פרק

אצילור^ בכל מתסשפ הוא א״ם כי דע, ב)
 הבחי׳ כי הוא, פשוט אמנם המלכות. בהי׳ עד
 האור מן גדולה היא בא״א, המתפשט אור של

 בשאר בזד, כיוצא עד״ז וכן באדא, המתפשט
 נמשד ואור היות שיש כמו והנה הבהי׳.

 אחר חיות שיהיד. צייד כד אצילוו^ בפנימיות
 כי הוא, ופשוט מסביבותיו, כולו המקיף אור

 ומדד. שיעור לו שאין לפי מאו״פ, גדול או״מ
 לד,תצמצם. יכול ואינו קדוש^, לרוב מוגבלת

 כך הסדר ואמנם בכולם. מתפשט הפנימי אבל
 בבחי׳ בא״א אורו ממשיך הא״ם הנה כי הוא:

 א״א של ואו״פ עליו, מקיף ובבחי׳ פנימית
 שאדפ הוא פשוט כי לאו״א, ארמ ממנו נעשד.
 לכן דאו״א, או״מ מן מעלתו גדול הוא דא״א
 p«י ואור לאדא. אדמ נעשה דא״א, אי״פ

 נעשה דד׳א, ואדפ לז״א. מקיף נעשה דאו״א,
 בכל מלכות נק׳ שד,יא דז״א, לנוקבא מקיף
מקום.

הששי השער

פרקים ר ובו הכבוד כסא שער

דת8 א פרק

 ובו הכסא, ודרוש היר̂ז מעוט דרוש
 וד׳ל, דפדג, בא בפרשת ר״מ מאמר יתבאר
 כודטייא מאנח, לאילץ משמשין עביד ולבתר

עשרד- הא Ĵיpלכוד דרגין ושית סמכין, בד׳

שמט י* ®יי! המקיסיז שער ס״ה
א׳ סרק חככוד
 תמוהיס והדבריס ע״ג מדסייא איזש וכולא

 דיליד, ודרגץ ד׳, הם הכסא רגלי מספר אם בי
 אבל .Pעצ הבסא מהו >רכ י״^ הרי ף, הם

 מאבי׳׳ע, ועולם עולם כל כי דע, הו» הענץ
 והנד, ג״ה י״ג בהי׳ בו דש י׳. בחי׳ הוא

 דרגץ שית הנק׳ וד,ם י״^ בד. יש בריאד,
 הספיר, מלבנת שיש היכלוו^ ד שהם לכורסייא,

 בהיכל הם דכורסייא רגלין וד׳ הרצת. היכל עד
 דבריאד״ ז׳ ההיכל ז® רגלין, הד׳ ואלו ק״ק,
 דבריאה כחב״ד היכלץ, ד׳ כולל זד, היכל והנד,
דכודסייא. רגלץ ד׳ הן ואלו

 נחשבץ אינן רגלין, ד׳ שהם אע״פ ם,pוא
 ל^ כח״ב, שהם. היכלין, ג׳ במספר רק במנץ

 הוא כי במנץ, עולה אינו הד׳, שהוא שד^עת
 מקננא אמא כי תודע, חד^ בר מאד נעלם

 Jאורוו ג׳ והם דבריאד* ספיראן בג׳ בכורסייא
 נשמד, ור,ם ספיח, בג׳ מקננא מאמא, שירדו

 אורות הג׳ ואלו הכבוד. כסא הנקרא דבריאה,
 קדשים חד, קודש ק״ק: נקרא הכסא, שד.ם
 הז׳ בהיכל מרלבשים וד,ם תלת, הא תרי,

 שהם רגלים, ד׳ שד,ם היכלין, ד׳ הכולל העליון,
 היכל זה היכל נקרא ולכן הבריאד- מוחי ד׳

 אורות ג׳ מתלבשים שבו היכל, ר״ל: ק״ק,
 מ״ש נשלם עתה וד.רי ק״ק. הנקרא הכסא,

 וד,וא עשר, בחי׳ הוא הבחאה עולם כי למעלד.,
הנקרא אורווה ג׳ מוד י״^ שהם י״ג, בחי׳
בו. המתלבשין כסא

 אמרו הנה כי 4הו> זה כסא ענין והנה
p בג׳ מקננא דאמא בתיקוניו p o עילאין 

חג וכבר דבריאד-  נתהוד. דד׳א, מתנד״״י כי נו
אשר עליונד» הנקבר, של מוחץ ד אור

שיעור ולעול* שב* הי״ם וכל באצילו*
 היא לכד כי לבד, ח״א תנה״י בד״ס קומתד״

 א׳ אור נתהור, ד,pמ גם לכן, כנודע. ד׳ נקרא
 ד׳ שהם מתנה״י, ונתחוד. אודו* מד׳ כלול

 בהיכל ומתלבשים יורדין הם ואלו האלו. אוחת
כנ״ל. בו אשר היכלות בד׳ הז׳, העליון

דמלכות pעצ תנה״י כי תאמר, ואל
ro נעשים pעצ ז® דאצילו* p *רק למס

מקומות ומרווח הגהות
אבי״ע. טדרושי י״א דדוש ההקדמות שער ועיין ס״ז. ענף פמ״ס עס בע״ח נתבאר זה פרק ב)



כ׳ א׳ 1פרל הככוד כסא שער מ״ו שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשב

 למטה היורדין והם הנ״ל, אורות ד׳ מאירין
 נשמת והם כסא, הנקרא והם הנ׳ל, בהיכל

 הנקרא דבריאה, בכחב״ד המתלבשים הבריאה,
 ומזה הנ״ל. העליון הז׳ שבהיכל היכלין, ד׳

 כמו כי א׳, כסדר הם העולמות כל כי תבין,
 תנה״י כן דז״א, מוחין הם דבינה שתנה״י

 דמלכות, תנה״י וכן דנוקבא. מוחין הם דז״א,
 נתבאר, וכבר זה. והבן דבריאה, מוחין הם

 בבריאה, למטה מוחין נעשים עצמן תנה״י שאין
כנ״ל. שלהם האורות רק

ב פרק

 אותן שהוא הכסא, ענין שנתבאר ואחר
 וד,וא, הירח. מיעוט ענין עתה נבאר אורות, הד׳
 למעלד, במקומה הנוקבא היתד, בתחלה הנה כי

 תנה״י ד״ס שהם ולמטה, מהחזה ז״א, באחורי
 ממקומה נטרדה הירח, מיעוט ובעת דז״א.

 ק״ק בהיכל למטה וירדה שבאצילוו^ העליון
 כללותיה וכל שלה, קומה שיעור וכל דבריאה,

 ד׳ אותן תוך מתלבשין הם שלה, י״ם בכל
 הנקרא כנ״ל, שלה מתנה״י שנתהוו אורות,

 למעלה תחלה שהיתה מה כי נמצא, כסא.
 עתה היא כנ״ל, דז״א תנה״י בד״ס מקומה
 אורות. ד׳ בחי׳ היא שגם הזה, כסא תוך כלולה
 הנכללים היכלות, ד׳ בכל מתלבש הזה, והכסא
 היא, המלכות קומת שיעור וא״כ ק״ק, בהיכל

דבריאה. הזה העליון שביעי שבהיכל ג״ר בכל
 לא מוצקים ושבעה שבעה ענין חהו

 פרשה בזוהר הנזכר והוא מוצקות, אלא כתיב,
 ור,ם בשביעאה, שביעאד, לאתחברא בראשית,

 אלו כל כי והענין, ימים. וז׳ ימים ז׳ הנקרא
 דאצילות, דמלכות ז׳ הם כי נוקבין, הם הי״ד

 כללות שהם היכלין, ד׳ שהם ק״ק, דהיכל וז׳
 בתוכר״ המתלבשים אורות וג׳ הז׳, היכל כל

עניינם. ג) שכחתי שבמלכות וד,ז׳ ז׳. הרי
 ירידת גרם הירח שמיעוט במ״ש אמנם

יהיה כן דבריאה. ק״ק בהיכל דאצילות, מלכות

 ירדה דבריאה, המלכות כי Jעולמוו בשאר ג״כ
 ירדה דיצירה, ומלכות דיצירה. ק״ק בהיכל
 זה כי אצלינו, וכנזכר דעשיה. ק״ק בהיכל

 יהיה זה, של שהמלכות לעולם, הסדר הוא
 מיעוט הוא הענין, זה כל כי זה, של בכתר
למטו^ וירידתה הירח

והוא, העולמות, בין א׳ שינוי יש אמנם
 י״ם בכל כללותה כל דאצילות, המלכות כי

 תוך המלובש הנ״ל, בכסא מתלבשים שבה,
 אינו עולמות בשאר אמנם כנ׳׳ל. דבריאה ראש

 לבד, דבריאה דמלכות הי׳ חלק אמנם כן,
 חלק וכן דיצירה. העליון הז׳ בהיכל מתלבש

 בהיכל מתלבש לבד היא דיצירד״ דמלכות הי׳
דעשיה. ד,ז׳ עליון

 יש אבי״ע, עולמות בד׳ כי נמצא, וא״כ
 עולין הם כאשר מציאות, ב׳ מהן עולם בכל

 הימנו. שלמעלה בעולם בעליון, תחתון ונכללין
 תחתונים היכלין ו׳ בחי׳ והוא א׳, מציאות והוא

 בזה זה נכללין הם אלו כי מהם, עולם שבכל
 בענין אצלינו כנזכר לבד, כללות דרך למעלה,

 דק״ק, ז׳ היכל שהוא הב׳, ומציאות הקדישים.
 חוזר והוא למעלה, נכלל הוא אמנם כך, אינו
 שלמעלר, העליון עולם של כמציאותו ממש
 אצילות, נעשה מבריאה כי בזה: המשל ממנו.

בריאה. ומיצירה
דבריאה, היכלין ז׳ ענין עתד, נבאר אמנם

 בזוהר מ״ש שתבין צריך ותחלה ענינם. מה
 ז׳ מתפתחין זמנא, בההוא וז״ל, בראשית, פ׳

 ז׳ יש כי שתדע, צריך ותחלה כר. היכלין
 הנזכר ההיכלות אלו והם באצילות, היכלות

 היכלין. ז׳ אתפתחין זמנא בהאי באומרו באן,
 פ׳ הנזכר אותם והם בבריאה, היכלין ז׳ ויש

 אותן וד,ם ביצירה, היכלות ז׳ ויש פקודי.
 היכלות בספר מרכבה, בפרקי הנזכר הד,יכלות

 העולים של ועלייתם השגתן היתר, שם כי דר״י.
 היכלות ז' ענין יש בקליפה, גם וד,נה בפרדם.

 בבריאה. והם פקודי, ם׳ הנזכר דמסאבותא,
היכלי הם בראשית, ם׳ הנזכר מדורין ז׳ ואותן

מקומות ומראה הגהות
עולמות שאר של המלכות ובבחי■ נ״א פיה לקמן ועיין הקדיש ענין הכוונות בשער עיין ג)

(דפי׳י). עניינם שכחתי



«ו ̂»ער נדו «ער אכי״ע היכל ז׳ היעל »ג׳ כ׳ פר? זזכפוד נ שנ

 ובבריאה מדורין. ירדוrב כי דיצירה. הקליפות
דיכלין.

 בדרוש נתבאר כי שתחג, צריד ואמנם
 והנה פרצופים, ה׳ יש עולם בכל כי הקודם,

 טזה, זה חלוקים היכלין, ז׳ בו יש פרצוף בכל
 כוללים היכלין, ד נקראים וכולם י״ס, הכוללים

 כמ״ש בפרסוו^ מ״ש עד״ז הד,וא, העולם כל
בע״ה

הבחי׳: אלו כל בה יש בבריאה, והנה
 דנוקבא. וז׳ ח״א, ז׳ דאמא, וז׳ דאבא, ז׳

 הז׳ והנה מוצקות. ושבעה שבעה בסוד וכולם
 Hדבריאר דז״א הם פקודי, פ׳ הנזכר היכלות
 ברכת היכלות ז׳ והם כמ״ש, שבו י״ם כוללין

 והד פקודי. פרשה כנזכר דשחרית, יוצר
 דנוקבא היכליו ד הם ערביות של היכלות

 דיוצר היכלין וד Jשבן י״ם הכוללים דבריאה,
 אלא נפתחים שאינן דאו״א, היכליו ד דשב̂ו

דשבו^ ביוצר אצלינו כמבואר בשבת.

ג פרק

 כפולים דבריאה, אלו היכלות ד כי דע,
 שבו, ק״ק בהיכל קצת וכמ״ש הם, ומכופלים

 הם אלו, היכלות ד והנה שבו. רצון בהיכל
 והם בד, ד נכלליו שהם רק דז״זב ספירות י׳

 הספיר, לבנת נקרא התחתמ היכל כי זר» באופן
 השמים, עצם הב׳, וד״יכל ד) ומלכווב יסוד כולל
 היכל והד׳, נצח. נוגד» היכל ג׳, והיכל הוד.

 והר, חסד. אהבר» היכל והה׳, גבורה. זכווב
 כח״ב כולל ק״ק, הז׳, והיכל ת״וב רצץ, היכל
 אלא דעוב בו יש גם כי נתבאר, ושם כנ״ל.
 בץ העלמו לתב בשנב מזכר עולה שאינו
 זכר י״ס כוללים היכליו, ד הם והרי חד^

דבריאה.

 בכתר נקודה דבריאה, המלכות כי (בס״ב)
 אבל עולמות. בשאר וכן דיצירר» ק״ק היכל
 בחי׳ רק שאינו הוא, האמת כי הוא, העניו
 פקיבלים קצת חשבו כאשר ולא לבד, יסוד

 ומלכות. יסוד כוללת שהיא דורינו מחכמי
 לנד) יסוד רק אינו (אבל הירח) מיעוט (בסוד

 המלכות כי עתד» שהקשינו ממה לזה. והראיה
 בסח־ הימנו, שלמטה בעולם יורדת לעולם
 נתבאר עצסו בזוהר הנה כי ועוד. הירח. מיעוט

 שם. אמרו כי לבד, יסוד רק שאינו זה, ענץ
 ואע׳׳ג כר, דספיר היכל נטל הצדיק יוסף

 ני הספיר, לבנת כמעשה רגליו ותחת דכתיב
 מקים יסוד בחי׳ ולדדות נ״ד» הם הרגלים הנה

 בדיר רק הכתוב, פרסמו לא ומכוסה, צנוע
 היסוד כי רגליו, תחת שהוא מקומו. ביאר רמז

 לבנת כמעשה הוא היסוד וזה מנ״ה, למטה
 באלו בבריאה, נאמר זה פסוק כי נמצ̂ז הספיר.
דדכלו̂ו

 מב׳ מצורף א׳, שם נקרא המתו ואמנם,
 כי הא׳, סבות, לב׳ הוא: הספיר, לבנת שמות

 משניהן, כלול והוא נ״ת בץ מכריע היסוד הנד.
 נצח. בחי׳ לבנת; הספיר, לבנת נקרא ולכן

 ה) היסוד כי הב׳, והסבה הוד. בחי׳ וספיר,
 פרשת בזוהר כנזכר ונקבד״ מזכר כלול לעולם

 לא תמר מה יפרח, כתמר צדיק בפסוק לד. לד
 בחיי שבו, וד.נוקבא ונקבה. זכר אלא סליק

 העטרה אין כי כנודע היסוד, ראש של העטרה
 רק אינה המלכות כי ו) עצמר» מלכות בחי׳

 אמנם יעקב. אשת רחל נקרא בשיע. פרצוף
 דדכורא. מי״ס 4מלכוו כללות בחי׳ הוא העטרה.
 נקרא זו, ולסבה אלח^ אחזה מבשרי כי כנודע,

 היסוד עטרת נגד לבנת: הספיר. למת ייסוד
 היכל כי לזניל, ודש עצמו. יסוד וספיר: נקבר-
 מלכות וסוד Jםפירוו ב׳ כולל הספיר לבנת
שבו. פטרה בחי׳ הוא דז״א,

 דז״א חדפון היכל נקרא הר, היכל והנד. דז״א הספיר לבנת היכל כי דע אמנם
ף בו נבללין תהיו ששי. היכל הוא דבריאה, נת״ל הרי כי Jהמלכוו היכל איננו רבריאד״

סקומורו ומראה חגחוי!
 שועא מזכר מפינומ כ«ומ רק סוסיו* נ״א ו) ע״ג. דף זיע״א רשב״י מאמרי שער עיין ח

(כמ״י). סי״ס כאל ד*. מרק למלן עיץ מ)



פרק הבכור כסא שער מ״ו שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשנב

 ז) רוחא האי בראשית, בפרשה כנזכר ,היכליו
 ר לעילא מתתא יש כי פי׳: בשית. אתכליל
 זכות. נוגה. השמים. ועצם ל״ה. שהם: היכלין,
 וז״ש, מכולם. עליון הששי, שהוא ורצון אהבה.

 הה׳ אלו כאשר פי׳: בשית. אתכליל רוחא האי
 ונכללין מקומו, עד עולין מיניה, תתאין היכלין

 ו׳ עמו והם בהו, אתכליל רוחא האי אז בו,
 עצמו, הוא ואמנם בשית. אתכליל וזהו היכלין,

 והם בגויה. תמיד היכלין, הר כל בחי׳ בו יש
 אמר, אלו וכנגד תתאין, היכלין ו׳ של השרשין
 ביה. וקיימין בהו, קאים תמיד כי בשית, וקיימא

 אינם אבל לבד, ביה אתכלילן תתאין אבל
 ו״ו סוד אלו, בחי׳ ב׳ והנה עצמותו. מצד

לזה. לרמז ווין, ב׳ כפולה,
הללו, ווין ב׳ אל אחרת בחי׳ יש עוד

 הת״ת כי זה. אל זה וקרא בפסוק, מ״ש והוא
 כמנין והם בו, שיש פרקין י״ב נגד זה, נקרא
 והנה וקטנה. גדולה, ווין: לב׳ ומתחלקים ז״ה.

 דאית פרהין ו׳ נגד ו״ק, בבחי׳ גדולה, ר ת״ת,
 ו״ק, בבחי׳ זעירא, ר כן גם והיסוד זרועיו. בב׳

 פרשת וז״ש ירכין. בב׳ דאית פרקין, ו׳ כנגד
 יש כי בשית, אתכליל רוחא האי בראשית,

 יש לעולם כי בו, כלולין היכלין ו׳ רצון, בהיכל
 והנה וחד. חד בכל ו׳ דסוד, בת״ת זאת בחי׳
 לעיל בארנו כבר דבריאה, העליון הז׳ היכל
 די״ס כחב״ד שהוא ענינו, כל זה דרוש בריש

 יש הרצון שבהיכל כמו דע, אמנם דבריאה.
 בהיכל כך כני׳ל. תתאין היכלין הו׳ כללות בו

 ויש אלו, כל כללות בו יש הזה, קדשים קודש
 מכולם, עליון יותר אחר אהבה היכל ג״כ בו

יעו״ש. באהבה, במלת אבות, בברכת וכמ״ש

מ״ת היכלות דרוש ד פרק

 המלכות אין דבריאה, היכלות ז׳ כי דע
 בכתר נקודה המלכות כי בכללן, דבריאה
 בשאר הוא וכן קדשים קדש בהיכל דיצירה,
 לבנת היכל הוא הא׳, ההיכל והנה עולמות.
רגליו ותחת וז״ש, דבריאה. ביסוד והוא הספיר,

 נ׳׳ה, הם רגליו כי הספיר. לבנת כמעשה
 דף בראשית פרשה וז״ש היסוד. הוא ותחתיהן

 הספיר. לבנת היכל נטל הצדיק, יוסף ע׳׳א, מ״ה
 יקרא בגין רגליו, ותחת דכתיב גב על ואף

 להיותו שצריך ענין הוא היסוד כי פי׳: דמלכא.
 לא דמלכא, יקרא בגין ולכן ונעלם, מכוסה
 שהוא מקומו, את ביאר ברמז רק בשמא, פרסמו

כנ״ל. רגליו תחת נתון
 (שיש לפי ונקבה, זכר דהוא היסוד, והנה

 בחי׳ העטרה בחי׳ אין כי) שבו עטרה בחי׳
 שיהיה הזכר, מלכות כללות רק עצמה, מלכות

 רחל היא האמיתית, המלכות כי מי״ס. כלול
 ואמנם שביסוד, העטרד, ואיננה יעקב, אשת

 הספיר, לבנת נקרא לכן אלוה, אחזה מבשרי
זכר. יסוד הספיר: נוקבא. עטרה בנת:“י

 הוד. השמים, עצם היכל ממנו למעלה
 ממנו, למעלה נצח. נוגה, היכל ממנו, למעלה

 אהבה, היכל ממנו, למעלה גבורה, זכות, היכל
 למעלה ת״ת. רצון, היכל ממנו, למעלה חסד.

 א״א, :שהם הג״ר, והוא ק״ק, היכל ממנו,
תרין. קדשים חד, קדש וזהו דבריאה, ואו״א

 היכלות ז׳ כי פעמים, כמה הודעתיך וכבר
 כנזכר דשחרית, אור ביוצר הנרמזין דבריאה,

 דבריאה, דז״א היכלות ז׳ הם הנה פקודי, פרשה
 לבנת כי כנ״ל, עצמו דז״א י״ם כוללין שהם

 כי הספיר. לבנת, היכלות; ב׳ מן כלול הספיר
 כמו ומלכות, יסוד כולל אינו הספיר לבנת

 יסוד, היכל רק אינו אמנם רבים, שחשבו
 ורחמים, דין כלול נ״ה, בין מכריע הוא יען
 הספיר. לבנת שמות, מב׳ מורכב הוא לכן

 י׳ הם הרי היכליו. מג׳ כלול ק״ק, והיכל
 שהם רק דבריאה, דז״א י״ם שהם היכלות,
 דיוצר ז׳ הם ואלו בלבד. היכלות בז׳ נכללין

 וכנגדן בזהר. פקודי בפרשה הנזכר דשחרית,
 דיוצר והם דז״א, דנוקבא היכלות ז׳ יש

נוקבין. וז׳ דכורין, היכלין ז׳ הן והרי דערבית,
 דאבא עלאין היכלין ז׳ בבריאה יש ועוד
 דיוצר היכלין והם דכורין, שהם דבריאה,
דאמא דנוקבא היכלין וז׳ דשבת. דשחרית

מקומות ומראה הגהות
ד׳. סרק ומ״ד מ״ן שער עיין ז)



mד׳וד «דק חפכוד כסא «ער ט״ו אמר אכי״ע חיכל ז׳ היכל

 כי זד» באופן רו!ם Jדשבו דערבית דבריאה״
 ועוד ממקווה וז׳ ז׳ בסוד הם, כפולים כולן

 הכוללמ דבריאד- דא״א עלאין היכלין ד
 זד יש כי יחנו^ בבריאה גם כבר כי ה) י״ם,

jn ואו״א, א״א, פרצופים: n ■
 כל של היכלין ד כי לדעו^ צריו עוד

 כמו הנה כי וםכופלים, כפולים הם מהן, וזד זד
 הרצון, היכל עד לעילא, מהתא היכלין ר שיש

 בהיכל יש עוד דז״א. שהם דהול, שהרית דיתר
 ו׳ ג״כ בו יש דז״א, ת״ת שהוא עצמו, רצון

 וכן כפולד- n וז״ם בתוכו. אחרים היכלין
 כללות שם יש שלו, כח״ב שהם ק״ק בהיכל

 יותר א׳ אהבה היכל שם ויש ג״כ, אלן כל
 והיכל תחתון, אהבה היכל יש כי נמצא עליץ.
 שיש שנתבאר כמו כי jn עוד עליון. אדיבה
 בו, כלולין אחרים היכלות שית רצון בדייכל

 ד מכולם עליון שהוא ק״ק בהיכל יש כן
ענינו^ חה היכלין

 ונקרא ,rכןזב הם דבריאה רגלין ד׳ מ״ב
 לכסא. מעלות ף הם דבריאה ורק כסא.

 כסא וכן דין. כסא נקרא דבריאד» ודימלכות
 מכח״ב המתגתצץ אורות ג׳ הם דבריאה, כבוד

 ופרצח• פרצוף שבכל בג״ר ומתלבשין Jדאצילוו
 דא״א כח״ב שהם דבריאד- פרצופים מדי׳

 דאמא וכח״ב דבריאד» דאבא וכח״ב דבריאד״
 דנוקבא וכח״ב דבריאה, דז״א וכודב דבריאד״
דבריאה.
 דבריאר- וארא א״א כי באלו, הפרש דש

 כנ״ל כסא הנקרא אורות הג׳ כל מתגלים שם
 אור אץ דבריאדי, ח״א בג״ר אד שלהם׳ בג״ר
 בו (נ״א בה̂ג מתגלייא דכמא (וחכמדי) הכתר
 הבינה) אור (נ״א החרב אור רק שלו) בג״ר
 דבריאד- דרא בג״ר מתגלים הכסא, של לבד
 כתבנו וכבר דבריאה, דז״א בנוקבא הענין וכן

כנ״ל. שמוחין
 כסא הנקרא אורות הג׳ שאלו תלע״ד.

 עצמן הן דאצילוו^ מכח״ב לו שנתנו כנ״ל,
 שם. ונתלבשו דאצילוו^ דנוק׳ תנה״י עד ירדו

גזדי שהם לבושיהן, בחי* עם הג׳ אלו ואח״כ

 בסוד מוחין מעשו ירדו דאצילומ דנוקבא
 כנזכר פרצופים וד לכל לכריאמ ממש נשמד,
במ״א.

 והיא כמא, נקרא בבריאדי, ברדתדי הנוקבא
 וד׳ המילד אותיות י״ב ועם אדנ״י, שם

 הס אלו, בחי' ג* וענץ כסא. כמנין פשוסות
 המילד, אותיות ומספר אותיומ ד מספד

 TTV אלו בח׳ שג׳ והוא עצמו. שם זמספר
 והוא אחרת, בחי׳ יש גם כסא בסוד בבריאה

 ס״ד, ואדנ״י מ״ו, גימטריא י״די, דילד! מוחץ ב׳
כסזב כמנץ הכ^ל, עם

מ״ת ה פרק

 עולמות מד׳ ועולם עולם כל כי ודע,
 בחינת כן גם בו דש עשר. סוד הוא אבי״ע,

 והבה בו. שמתלבשת שלמעלד- נה״י עם י״ג,
 סוד בו דש ם»־רות, עשר הוא הבריאה, עולם

 שיש היכלץ, ר מוד והס דכורסייא, דרגץ ד
 רגליו וד׳ הרצח. היכל עד הספיר, לבנת מן

 רגלים, הד׳ ואלו ק״ק. בהיכל הם דכורסייא,
« והרי עצמו, הז׳ ההיכל הם י׳. ו

 שית כי בזוהר, בא פרשה מ״ש תבץ, ובזה
 לכורםייוב ליה אית רגלין וד׳ לכודסייא, דרגץ
 אם כי צ״ע, אלו ודברים כורמייא. איהו וכולא

 הכורסייא הוא מד, א״כ י׳, הם והרגלין הדרגין
 הז׳ אלו כי הוא, הענין סוד אמנם עצמו.

 כנ״ל, הם רגלין וד׳ דרגץ, שית בחי׳ היכלין,
 ג׳ בחי׳ יש ואמנם בריאד- נקרא הם י׳ ואלו

 מלכות היא עלאד» אמא מן שיורדים אורימ
 שהם דבריאד- ספיראן בג* דמקנגא דאצילות

 והם הבייאמ נשמת שד,ם אורומ ג׳ אותן
 והם ק״ק, נקרא אורות הג׳ ואלו כסא, הנקרא

 הכולל העלית, הד בד,יכל ומתלבשין מתעלמין
 הד היכל נקרא pול דכודסייא, רגלין ד׳

 בתוכו שמתעלמים היכל ר״ל: ק״ק, העלית
 בחי׳ ממצא ק״ק. הנקרא עלתנים אותת ג׳

עליונים אורות ג׳ יש ועוד י״ם הס הבדיאד.

פקומות ופדווה הגתות
(כת״י). דיו״כ דיוצר ההיכלות והס מוסיף נ״א ה)



ח׳ פרק הכבוד כפא שער מ׳׳ו שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשנד

 והרי להם, נשמה שהם כסא, הנקרא נדרי שהם
כולם. בין י״ג הם
 היכלות, ד׳ הכולל הזה, הז׳ היכל והנה ־

 מתלבשין הד׳ ובאלו הבריאה, של כחב״ד הם
 נמשכים הם והנה כסא. הנקרא הנ״ל, אורות ג׳
 שהיא ולפי דאצילות, העליונה המלכות מן

 שהם ספירות, ד׳ קומתה שיעור להיות ד׳, בחי׳
 א׳, אור קומתר, שיעור מן מתאצל לכן תנה׳׳י,

 היכלות בד׳ ונגנזין ארבעה, בסוד הוא וגם
העליון. הז׳ שבהיכל דבריאה

 דז״א שהמוחין כמו כי תבין, בזה והנה
 המוחין וכן הבינה של תנה״י הם דאצילות,
 וגם דז״א, תנה׳׳י הם נוקבא, שהיא דמלכות

 איך והבן דמלכות. תנה״י הם דבריאה, מוחין ד׳
מאד. זה והבן א׳, בסדר ה'ם העולמות כל

 נמנין אינן היכלות, ד׳ שהם אע״פ אמנם,
 לעולם אינו דעת, שהוא שהד׳ לפי לג׳, אלא

חר׳ב. בין מאד נעלם הוא כי במנין,
 שתנה״י אינו הנ״ל, מציאות כל וד,נה
 מוחין עצמן הם דאצילות, דמלכות העליונים

כנ׳׳ל. שם מאירין שהם רק בבריאה, למסה
 ד׳ אור נתהוו ז״א, של מתנה״י איך והרי,

 וכל שבאציאת, העליונה דז׳׳א דנוקבא מוחין
 שיעור הוא שלעולם ולפי שבה. י״ס מציאות
 נתהוו ממנד״ גם ולכן אלו, בד״ס קומתד,
 דבריאה, ק״ק בהיכל אורות ד׳ שלה, מתנה״י

 ואותן הבריאה. נשמת ונקרא הכסא, בחי׳ והם
 בד׳ מאירין הם מתנה׳׳י, שהם אורות הד׳

 ד׳ שהן הנ״ל, ק״ק בהיכל הכלולים היכלין
דבריאה. מוחין ד׳ בחי׳,

 מן תחתונים, היכלין בו׳ הם הבריאה, ור׳ק
 ל״ר״ היכל ואמנם ל״ה. היכל עד הרצון, היכל
 וזהו נ״ה, בין המכריע לבד, יסוד רק אינו

 שהוא רבים, שחשבו כמו ולא הספיר. לבנת
ומלכווב יסוד כולל

 הוא הבריאה, של המלכות בחינת אמנם
 כי במ״א, כמ״ש דיצירה, העליון הז׳ בהיכל
 בתר הוא זה, של המלכות כי הסדר, זהו תמיד
 וירידתה הירח, מיעוט סוד הוא כ״ז כי לזה.

למטה.
כללוה כל כי והוא, א׳, הפרש יש אמנם

 מתלבשים הם דילה, י״ס בכל דאצילות, מלכות
 אורות ד׳ באותן הבריאה, בראש שהוא בכסא,
 אינו העולמות בשאר אבל כנ״ל. כסא הנקרא

 חלק רק מתלבשת, המלכות כל אין כי כן,
 הז׳ בהיכל מתלבשת היא לבד, שבה עשירית
ממנו. שלמטה עולם של העליון,

 מוצקים מוצקות וז׳ ז׳ ענין תבין, ובזה
 בזוהר, מ״ש ז״ם וגם מוצקוו^ אלא כתיב, לא

 בזוהר נזכר גם בשביעאה, שביעאד, לאכללא
 הוא, והענין ימים. ימים,'ושבעת שבעת שנקרא

 ז׳ הם כי נוקבין, הם הי״ד אלו כל הנה כי
 ד׳ הנה כי דבריאה. וז׳ דאצילות, דמלכות
 ועוד בריאה, של ק״ק בהיכל יש כנ״ל היכלין

 בהיכל המתלבשים כסא, הנקרא אורות, ג׳
 ספירות ז׳ נשארו ועוד דבריאה. ז׳ הם הנ״ל,

 חג״ת, כחב״ד שהם דאצילות, דמלכות עליונות
 ז׳ הרי הכסא, על יושב אדם הנקרא זהו

מוצקות. וז׳ שבעה וז״ם אלו) (בז׳ מתלבשות,
 לכי בה שנאמר הירח, מיעוט ענין וזהו

 היתד. תחלד, כי והענין, עצמך. את ומעטי
 מאחורי במקומה, למעלה ת״ת עם המלכות

 מראשה קומתה כל ושיעור כנודע, שלו החזה
 עד הזכר של נה״י שיעור היתד, רגליה, ועד

 מתנוצץ איך ובארנו, הודעתיך כבר והנה סופם,
 ובעשיה, וביצירה בבריאה הספירה, כל של אור

 עצמם. הם ולא מהם, המתפשט האור הוא אמנם
 בנה״י תחלה שהיתה המלכות בחי׳ האמנם
 עצמה היא ירדה הירח, מיעוט בעת הנה הנ״ל,

 נכללו היכל, באותו ועום דבריאה, ק״ק בהיכל
 שהוא שלד״ קומה שיעור וכל חלקיה, כל בה

 הנ״ל, הז׳ זה בהיכל עתה הם שלו, נה״י שיעור
 תופסת ושם דבריאה, ג״ר כללות הוא אשר

 תמורת דבריאה, ג״ר של ההוא קומה שיעור
כנ״ל. כנגדן עומדת שהיתה הזכר, של נה״י ג״ם

 מלכות גם כי השאר, אל תקיש ומזה
 מלכות וכן דיצירה. ק״ק בהיכל יורדת דבריאה,
 ן.פרש שיש אלא דעשיד,. ק״ק בהיכל דיצירה,

 מלכיות לשאר דאצילות מלכות בין ביניהן, א׳
 יודדין חלקיה כל דאצילות מלכות כי דבי״ע,

 כל יורדין אינן דבי״ע, מלכות אך בבריאת
בזה. וז׳י לבד, הי׳ חלק רק חלקיה,



י פרק הכפור כפה פוער ס״ו שער אפי״ע היכל ד היכל שנהד

מ״ת ו פרק

 הס דבריאה. זרג היכלי בי ודע. ט)
 נוקבק, שהן לפי אסתר. נערות ז׳ נקראים

 אבל דבריאה. דאו״א היכליך. ז׳ אותן בערן־
 ונקרא המשרתים. הסריסים שבעת נקראים הם

דוכרין.
 בה יש בבריאה כי דע. פ״א. שמעתי וזה

 היכליך. שבעה שם דש כנודע, פרצופים הה׳ כל
 והכל נוקבץ. ת׳ דכורין. שבעה והם תו״מ. נגד

 פרשת בזוד,ר הנזכר דבריאה, היכלות ז׳ נקרא
 למעלד. וכנגדן מוצקות, ח׳ ז׳ סוד והם פקודי.
 זכרים היכלות ז׳ יש עצמו. דבריאה באדא

 הם העליונים והנר, בשבעה. שבעה ונקבות.
 הד,יכלין הם ואלו בלבד, השבת ביום נפתחים

 בד,אי ע״ב, דב״ג בראשית פ׳ בזוד,ר הנזכר
 Hקדמאר היכל היכליך: שבער, מתפתחין זמנא
 דיראד. היכלא תניינא, היכלא דאהבה. היכל
 הם החו״^ מצד שהם עליונים, אלו הנה וכר.

 את המשרתים סריסים ז׳ ונקרא דדכורא, עלמא
 ה׳ אמר כד. ע״ש. סריסים: ונקראו המלך. פני

 אלו כי שבתותי. את ישמרו אשר לסריסים
 נפתחמ ואינם החול׳ בימי עצמן את המסרסים

השבוב ביום אלא
 הם פקודי, דפרשת התחתונים והיכלות

 הם ואלו אז. ומזדווגים החול, בימי המשמשין
 דנוקבא. עלמא המלכווב בסוד הם כי נוקבמ,

 לתת הראדות אסתר נעחת ז׳ נקראים ואלו
לר-

 מלכות נוק׳ (סוד הוא אסתר, סוד כי ודע
 מלכות נקודד. מבתי׳) נהית כד דאצילות
 וד.יא עצמו, את ומעטי לכי בסוד י־אצילו̂ו

 אסתר. נקרא לכן הבריאר״ בראש מסתתרת
 אסתר rובג דרע״ו, תצא בי בזוהר וז״ס

 סדר, מאילנא באיתתא ודא כר. דסתרא לישנא
 הד,״ד. שינד. לה לית כמזכינתא. היא אם אבל
 אתן, לא לאהר ובמדי שניתי לא ה׳ אני
באצילוו^ אלא נאמר לא זה פסוק כי עTכנ

 מזכר קליפין, עמיה לאתערבא יכול בבריאה כי
ובתקונע דרע״ז שם

 עולם שבבל הספיר, לבנת היכל כי ודע, י)
 היסוד, בסוד הם בי״ע, עולמות ג׳ מן ועולם
 פרשת בזוהר מזכר ושמאל, ימין בולל ור.וא

ש» אשר היכלות באותן ע״מ דמ״א ביאשית
הספיר. לבנת וזהו דר״ז, פקודי
כיצד, למטר- הוא המלבות, בחי׳ אמנם

 דיצירוב ק״ק בד.יכל היא דבריאד- מלכות הנד.
 אשר דעעזיד,. ק״ק בד,יכל הוא דיצירד» ומלכות

 לתפלה. גאולד. סמיכת סוד הוא הזה, הענין
במקומו. אצלינו כממאר

 עומדת היא אצילוו^ של המלכות כי ודע,
 של ראשתות ג׳ ע״ג ועומדת דבריאד״ בק״ק

 ק״ק בד.יבל הוא דבריאד.. מלכות וכן הבריאה.
 וכן דיצירת ראשונות ג׳ ע״ג ועומדת דיצירד״
דעשיד- ג״ר ע״ג דעשיד״ בק״ק דיצירד״ מלבות

ת בהיכל אשר יאהדונד.״י, שם וד.נה  למ
 מן נמשך הוא הנד, פקודי, פ׳ הנזכר הספיר,
 שד.וא מד, כפי העולם, שבאותו העליון הדעת
 בהינת שהוא ביסוד. למטר, ומתגלד, יורד ור.וא
 בסת־ זה, היכל נשמת בסוד הספיר, לבנת

כנודע. קצוות ר נשמת שהוא הדעת,

מ״ת ז סרק

 שהוא שד״י, גימטריא מטטרו״ן כי כ) דע,
 ט״ט סוד הם ואלו ודי. הנקרא העליון, ביסוד

 גימטריא רמו״ן, הם אותיוו^ ושאר מטטרר׳ן. מן
 פי׳: ושוב, רציא ור,היות סוד תה נוריא״ל.

 כי ועזומ רצוא סוד ביצירת הם החיות כי
 אותיות סוד שמא נוריא״ל, גימטריא רצוא
 שד״י, גימטריא ושוב מטטרו״ן. של רמו״ן
מטטרו״ן. של שם כל שמא

 שהוא העשית בעולם הוא סנדלפדן, ור.נר,
 אותיות ה׳ שהם הה״ג, בר, שיש מלכות כנגד

 סנדלפון, כמנץ פ״ר, גימטריא והם מנצ^ד,
שר המלאו, זה שם נקרא ולמ מכתת הנסעוד

טקומווו ומראה הכהות
ק״ס ח• פקודי סאבי״זנ י׳ מוש המקדמות שער עיין ם)
ד. סרק ירשת זת״א רשב״י מאמרי שנר ע״ן י)

יבי״ע סוד שנר עיין כ)



 מ״ו שער אכי״ע היכל ז׳ העלשנו
סדר שער מ״ז שער

 ה״ג שהם היעה מן היונק שר הוא כי היעה
ל) פ״ה יע״ה גימטריא שהם דמגצפ״ה הנ״ל

 ג׳ מן עולם, בכל שיש מ״ב, שם ענין
 כנזכר עשיה, בעולם משא״כ אב״י, עולמות
 הם, אלו והנה מ) התקונים. בחסרון בכת״י

 פשוטים אותיות ד׳ הוא: דאצילות, מ״ב שם
 גימטריא שהם אלפין, מילוי אותיות וי׳ דהוי״ה,

 שם דאלפין. דמילוי מילוי אותיות וכ״ח מ״ה,
 וכן יה״ו. אהי״ה שמות ב׳ הם דבריאה, מ״ב

 ושם מ״ב. גימטריא שהוא אהי״ה, אשר אדי״ה
 אנא בר״ת הרמוז מ״ב, שם הם דיצירה, מ״ב

כר. אבגית״ץ שהוא בכה,
 א׳, הם: הויות ד׳ כי שתדע, צריך (גם

 דס״ג, והוי״ה באצילות. דיודין דע״ב הוי״ה
 והנה בעשיה. ודב״ן, ביצירה. ודמ״ה, בבריאה.

 בהם יש דאב״י, הנ״ל הג״ר מן הוי״ה בכל
 הפשוטים, אותיות ד׳ כי כנ״ל, אתוון מ״ב סוד
 המלוי, דמילוי א.ריות וכ״ח המילוי, אותיות וי׳

 ודהוי״ה דס״ג, ודהוי״ה דע״ב, דהוי״ה מ״ב הרי
 אין בעשיה, שהוא דב״ן, בהוי״ה אבל דמ״ה.

אתוון). מ״ב בה
 כי הוא, והענץ הדבר, טעם לבאר וצריך

 גיצי׳טריא י״ד וג״פ י״ד, ג״פ הוא מ״ב סוד הנה
 הגדולה, י״ד שהם: ידים, ג׳ סוד והם מ״ב.

 הרמה, יד משמאלא. החזקה, יד מימינא.
 חג״ת, סוד והם בתקונים. כנזכר באמצעיתא.

 שם הנה כי נהי״ם. תחתונים ד׳ נכללין ובהם
 בז״ת, שהוא לפי כנודע, שמות ז׳ בו יש מ״ב

לבד. בחג״ת רק נקרא אינו שרשו אמנם
 שהם ידים, ג׳ לו יש דיצירה, אדם והנה

 עמהם לאחוז כדי בכח, דאנא מ״ב שם סוד
 כמבואר למעלה, להעלותן העשיה, עולם את

 על השחר, ובתפלת הקדישים, בסוד אצלינו
הקרבנוו^ בעת הנאמר בכח אנא

בג׳ אוחז הוא גם דבריאה, אדם ואח״כ
 היצירה, עולם את שבו, מ״ב שם שהוא ידיו

גם דאצילות, אדם ואח״ב לבריאה. ומעלהו

 ז׳ פרק הככוד כסא שער
א׳ פרק אכי׳׳ע

 את שבו, מ״ב שם שהוא ידיו בג׳ אוחז הוא
 העשיה אמנם אותו. ומעלהו הבריאה, עולם
 אחר עולם ואין מכולם, התחתון עולם שהוא
 לכן עמו, להעלותו שיצטרך כדי ממנו למטה

 בחי׳ בו ואין הנ״ל, ידים הג׳ בחי׳ בו אין
מ׳׳ב.

השביעי השער

פרקים. ו׳ ובו אבי״ע סדר שער

א פרק

 הא״ס. בחפץ עלה כאשר כי דע, נ)
 כלול עולמו, ולעשות ולצור, ולברוא, להאציל,

 כח היה לא כי וראה אבי״ע. עולמות מד'
 הא״ם, של הגדול האור את לקבל בעולמות,

 עצמן בספירות אפילו אלא בתחתונים, די ולא
 לקבל כח בהם היה לא האצילות, של אפילו

 יכולה היתד. לא חכמה ספירת כי עליון. אור
 ספירת אמצעית ע״י לא אם עליון, אור לקבל
 כל הוצרכו זה, ולטעם השאר. כל ועד״ז כתר.
 ומטעם ובאד״ר. באדר״ז הנזכר התקונים, אותן

אבי״ע. עולמות ד׳ לעשות הוצרך זה
 עצמות בחי׳ יש העולמות בכל כי והענין,

 י״ם בסוד הא״ס, נתפשט הכל ותחלת וכלים,
 התפשטות, ענין הלא כי כלים. בסוד דאצילות

 ונמצא, שהיד.. ממה יותר האור, התעבות מורד,:
 התפשטות מצד ונעשו כלים, י׳ הם אלו, ס י״ כי

 כלים, ונעשה האור, שנתעבה רק עצמו, הא״ם
 ע״י אשר הזה התפשטות ואחר התפשטות. ע״י

 בתוכם, א״ס עצמות נתלבש אז כלים, י' נעשים
וכלים. עצמות וז״ס

 עד הנ״ל, התפשטות הגיע כאשר והנה
 שאין העליון, המאציל ראר, דאצילות, המלכות

 יתפשט אם ההוא, האור לקבל בתחתונים כח
דאצילות, הי׳ הכלי נגמר כאשר ואז יותר,

מקומות ומראה הגהות
ד׳. ענף פמ״ס עם בע״ח נתבאר זה פרק נ) ובמעלות מ״ה אות זהר תקוני בהקדמת עיין ל)

שער ועיין וב'. א' פרק ח״ג ע״ם ובתלמוד מראות הזד,ר בהקדמת עיין מ) שם. הסלם
אבי״ע. מדרושי א פרק שע״ו דף הקדמות ד׳. אות השושנה מאמר הסלם



שנז׳a א׳ פר? אכי״ע סדר עער ט״ז פוער אבי״ע היכל ז' היכל

 בץ הספסיק זר. וסרגוד ססר שם גכשית
 ואז הימנו. שלמטה העולמות לשאר האצילות

 במסך שם עד המתפשט יתברר, א״ם אור הכה
 שם. ופגע הירידד- של ההכאה בכה ואז דד.זא,

 למקומו, למעלה חוזר אור בסוד לעלות חזר
 ואז הכלים. בבחינת האצילות עולם נגמר ואז
 כנ״ל, העצמות בסוד בד.ן להתלבש הא״ם חזר
 הנ״ל, rע הא״ם אור שמגיע המקום עד לכן

 הוא עצמו האור כי האצילות. עולם נקרא
כנ״ל. התעבותו אחר שהוא רק

 הלא כי הוא, הזד. אור התעבות וענין
 אם לסובלו, מכל לא מאד. גדול אור הרואה

 .ן.Tשת ע״י או מסל, ע״י או הרחקה, ע״י לא
 בלתי הא״ם. בו מאיר שבאצילוו^ הכתר והנד,
 נקרא הכתר לכן כלל, הרחקה ושום מסד שום
 מקבל וחכמד. עתיק) סוד דמ״ה כתר (פי׳ א״ם.
 ידי על הא״ם אור קבלה בינה אד בתר׳ ע״י

 דכולה ממנה, רחוק הא״ם עתה כי הרחקד״
 דרך כ״א האור, מקבל אינו והז״א לקבלו,

 עובר הד.וא, החלון בתוך אשר צר, ונקב חלת
 דרו שאין אלא כלל, מסך בלתי האור, עצמית

 מן כי קרוב, הוא אבל מאד. צר רק רחב.
 דזעיר נוקבא אבל רחוק, אינו הז״א אל הבינה
 כמו וחלון נקב דרך האור לה נמשל אנפין,
בד,רחקד.. שהוא אל דז״א,

 פרטי יובדלו בד.ם אשר בחי', ד׳ הם הרי
 בלתי הם כולם אבל וביה, מיניד, האצילות

 האצילות, עולם נקרא לכן ועיקר, כלל מסל
 בלתי בכולו, נתפשט עצמו הא״ם האור כי

מסל.
 עצמו א״ט אין ולמס̂ד משם ואמנם

 מסל, דרל ממנו היוצאד, הארה רק מתפשט,
 אצילות בין המבדיל ופרגוד המסל כי וד,וא,

 של הד.כאד. אותו מחמת הנה כנ״ל, לבריאד.
 בפרגוד הכה כנ״ל, שם עד המגיע העליון, אור

 עד שהגיע דאצילות הי״ם אותם ומכה ההוא,
 מד.ם נתנתצו הנה שלד.ם, באוד שם והכה שם,

למטד, ונעשו ההוא, מסל דרל ועברו אורווה

 דאצילות י״ם מהתנוצצות דבריאד״ הי״ם
 נעשר דבלים, י״ם מכה המסל. ע״י שעליד,ן,

 נעשר דעצמוו^ י״ם ומכה אחרינצ דבלים י״ם
דבריאה. אחרים דעצמות י״ם

 אחר. מסל שם נעשד, הבריאה, בסוף וכן
 עצמות בבחי׳ דבריאד״ י״ס הכאת ומחמת
 מיצירה וכן דיצירד,. י״ם נעשו בססל. וכלים

ההוא. מסל ע״י לעשיד»
 וזה Jאצילוו זה נקרא למה תבין, ובזה

 מסל יש כי עשיה. וזה יצירד» וזה בריאד-
כלל. לזד, דומה זה ואין לזד- זד. בין מבדיל

 לג׳ אצילות בין שיש החילוק אמנם
^ עולמות.  נוקב הא״ם, האור שאצילות ד

 מסל שום בלתי האצילוו^ סוף עד בו ועובר
 ביר והבדל מסל יש ולמטה, מקום אל בלל.

 ומבדיל מסל לבריאה בהיות ליצירד- בריאה
 מסכינצ ג׳ ולעשיר, מסכים. ב׳ וליצירה א׳.

 ד׳ שיש כמו עצמו, העולם בפרסות ואמנם
 אלו יש כן לעיל, כנזכר בפרטן באצילות בחי׳

עצמו. ביצירה וכן עצמד- בבריאה בחינות ד׳

ב פרק

 ראיתי הנ״ל, בחינות ד׳ בענין ואמנם ם)
 מדרגות ג׳ כי וד,וא. גדליה לד.ר״ר א׳ שינוי

 מרחוק. האור מקבלות ראשונות הג׳ כי הם,
 רק מקרוה האור מקבל וז״א מקרוב) (צ״ל
החלת. וע״י ברחוק, ומלכות חלון, דרל שד,וא

 י״ס בי בתקונים, מ״ש תבמ, בזה וד.נה
 אין כי פי׳: בהמ. חד וגרמוי איהו דאצילות

 אבל כלל. מסל זד*י מ^ נבדל א״ם אור
 איו בי בהון, חד וגרמוי איד.ו לאו הבריאה.

ע) מסל. דרל רק שם עובר א״ס
 שיזז ההפרעז בסוד ג׳, דרל מצאתי ועוד
 אור לו נמעול א״א כי והוה עצמו, באצילות

 אבל גדולה בהרחבה לו שבא עד בקרוב. א״ס
 בקיחב א״ם אור מן הארד, לד,ם בא אדה
כמו בהרחבה ולא חלון, דרל שועא רק ג״כ,

מקומות ומראה הגהות
 דרוש אבי״ע דרושי ההקדמות שער עיין ע) עם בע״ה נתבאר דע גם ד*ה עד מכאן ה)

י״כ פרק אבי״ע דרושי שער ולעיל מ׳ ד׳. ענף »דם



ב׳ פר? אכי״ע סדר שער מ״ז שער אבי״ע היכל ז׳ היכלשנח

 בהרחקה, האור אליו בא חיא, לא׳א. שבא
 אך בהרחבה, ולא חלון, דרך לו בא שהוא וגם

 החלון כרוחב רחבו היה דז״א, החלון רוחב
 האור אליה בא הנוקבא אך ממש. דאר׳א

 לה נמשך משם אשר החלון וגם בריחוק,
 אמנם דז״א. מחלון וקטן צר יותר הוא האור,

 בין אך כלל. מסך ע״י אינם הבחי׳, אלו כל
כנ״ל. מסך יש לאצילות בריאה
 א״ס שהאור כדי הלא כי דע, גם פ)

 שיתלבש צריך אצילות, בכל להאיר יוכל
 בחכמה, התלבשותו ואחר החכמה, תוך עצמותו

 זה מלבוש וע״י האצילות. בכל מתפשט אז
 וז״ם הא״ם, מן לקבל האצילות כל יכול לבדו,
עשית. בחכמה כולם

 שגם צריך בבריאה, להאיר כדי אבל
 שאור אלו ב׳ וע״י בבינה, תתלבש החכמה

 בבריאה. מאיר הוא אז בתוכם, מתלבש א״ס
 נמשך כי לבריאה, אצילות שבין המסך וז״ם
 החכמה. מתלבש בה אשר מבינה, זה מסך

בבריאה. להאיר
 ומלבוש מסך מוסיף ביצירה, להאיר וכדי

 ע״י ואז בת״ת, מתלבשת הבינה שגם והוא א׳,
ביצירה. הא״ס מאיר הת״ת

 ומסך לבוש מוסיף בעשיה׳ להאיר וכדי
 וע״י במלכות, מתלבש הת״ת שגם והוא אחד,

עשיד,. בכל א״ס מאיר המלכות
 בכורסייא, מקננא עלאה אמא ח״ם

 והמלכות ביצירה, מקננא דאמצעיתא ועמודא
בעשיר- מקננא

 הלא כי דע, יותר, שתבין כדי ואמנם
 כי :פי׳ עשיו^ בחכמה כולם אומר הכתוב

 בחכמה, מתלבש הא׳׳ס אור באצילות הלא
 זו החכמה וסוד אצילות. בכל מאיר וע״י

 גברה מעל גבוה כי שהודעתיך, ממה לך יתבאר
 מאצילות, למעלה יש עולמות וכמה כד, שומר

 שם מאצילות, למעלה שיש החכמה ובאותו צ)
 ולכן באצילוו^ ומאיר הא׳ס, מתלבש בתוכו

 בבינה ג׳כ מתלבש בבריאד״ להאיר כשרצה
וע״י מהבריאר״ למעלה היא אשר שבאצילות,

 להאיר כדי וכן בבריאה. מאיר הבינה, אותו
 הבריאה. של בת״ת כן גם מתלבש ב-צירה,

 דיצירה. במלכות מתלבש לעשיה, מיצירה וכן
 באצילות, להאיר כדי כי באצילות, הענין וכן

 האצילות, מן שלמעלה הנ״ל בחכמה נתלבש
 החכמד, שהוא תחשוב, ולא באצילות. מאיר וע״י

עצמה. דאצילות
 להאיר המאציל כשרצה כי דע, ואמנם

 מהאצילות, שלמעלה בחכמה נתלבש באצילות,
 אז בתוכה, הוא המתלבש החכמה ידי ועל

 הוצרך ולא דאצילות. וחכמה בכתר ומאיר נכנס
 ולא מאצילות, שלמעלה בבינה גם להתלבש

 לבד, האצילות מן שלמעלה בחכמה רק נתלבש
 ואמנם דאצילות. וחכמה בכתר מאיר וע״י

 עד ואילך, דאצילות מבינה להאיר כשרצה
 להתלבש שהוצרך ודאי הנה האצילות, כל סוף
 אור מקבלין זר׳ן אין כי דאצילות, בבינה גם
 הועילה שלא הוא, הענין אך הבינה. ע״י רק

 המלובש א״ס אור אל לבד למעבר רק הבינה,
 בינה דרך ועבר הנ״ל, העליונה החכמה תוך

 ב׳, ולבוש מסך הבינה נעשית ולא לאצילות,
 דרך עצמו האור בא רק לז׳׳א, להאיר כדי

 אע'פ כי ונמצא, מסך. שום בלתי כנ׳׳ל, חלון
 התלבשות, נקרא זה אין הבינה, דרך שנמשך

 א״ם האור וא״כ כלל, מסך שם שאין כיון
 שמקבלין הוא לבד, בחכמה המתלבש עצמו
דאצילוח» זו״ן

 אחר לבוש הא׳׳ם מתלבש בבריאד״ אמנם
 מסך נעשית הבינה תאת דאצילות, בבינה
 י״ם מקבלין ע״י אשר גמור, ומלבוש סתום

 דבריאה. וחכמה כתר אפילו כולם, דבריאה
 עלאה, חכמה אור מקבל האצילות כי נמצא,

 נחשב אינו וא״כ בתוכה, מתלבש א״ם כי
 אור מקבל והבריאה לבד. מהחכמה רק שמקבל
 בתוכה, מתלבשת והחכמה הא״ס כי Hהבינר
 לבד. מהבינה רק מקבלת אינה הבריאה וא״כ
 כורסייא כי בכודסייא, מקננא עלאה אמא ח״ם

 נעשה כי הנ״ל, דאצילות מבינה אור מקבל
בריאד- אל והכמד» א״ם בץ מבדיל מסך

מקומות ומראה הנהות
•״ב. אבי׳ע דמשי שער עיין צ) וד. ג־ פרק ג׳ חלק בתע׳ם נתבאר תבץ ובזה ד*ה עד מכאן פ)
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eh ובריאה דאצילות זו״ן א״ב וא״^ a 
 ד״ל, דאצילוו^ מבינה מקבלים כולם כי שוין.

 החכמה אור מקבלץ זרץ כי ביארנו. כבר כי
 להם מועיל ואיו עשי̂ו בחכמה מלם כי עצמו,

 האצילוו^ אחר אד בעלמא. למעבר רק הבינד»
 מחיצוניות גמור, ומלבוש מסד בינה נעשית

 מקבליו זה מסך וע״י דאצילות, בינה של הכלי
א״ם. אור את דבריאה הי״ם כל

 האור שחוזר אע״ם הבריאה גם כי ודע,
 המלכות גם עכ״ז הבריאד״ של בז״א להתלבש

 עצמה הבינה אור מקבלת הבריאה, של
 דיד רק לד- מססיק אנסיו זעיר ואיו דאצילות,

 הוא וכו Jבאצילוו מ״ש דוגמא לחוד, מעבר
 עשיה בטרסות וכו וביה. מיניה יצירה בפרטות

וביה. מיניה
 מתלבש ביצירה. להאיר כדי הא״ם והנה

 והוא דבריאד- אנסיו בזעיר גם גמור לבוש
 מקבל וע״י היצירד- אל ומלבוש מסד נעשה

מ היצירה. כל  הא״ם מתלבש מנשיה, להאיר ו
 ג״כ, דיצירה דז״א בנוקבא גמור ומסד לבוש
 מקננו ססיראו ר ח״ם העשיה. כל מקבלת וע״י

באוטו. מקננא תתאר■ ואמא ביצירר.,

 אבי״ע. עולמות ר׳ למה תבת בזד. וד.נה
 ה׳, אצילוו]נ י׳. הוי״ד,: אותיות בד׳ נרמזו

 האור אצילות, כי עשיר- ה׳, יצירה. ר. בריאד-
 נקרא לכו כנ״ל, העליונר, חכמה ע״י הוא, שלו

 ה׳. נקרא לכו דאצילוו^ בינה ע״י ובריאה, י׳.
תתאה. ה׳ -Tבעש וכו ביצירה. ר, וכן

 מקבל אצילות כי העולר״ כלל עתר. נמצא
 מסד נעשית החכמה כי לבר, מר,חכמר, אור

 דאצילות, ומבינה Jאצילוו וגת א״ם ביו םתום,
 הזד׳ס אור שנתלבש אחר הבריאר- מקבלת
 הבינר- אור נקרא ועמ׳ז בתוסת, עליוגר. וחכמר.

 היצירד- וכן גמור. מבדיל מסן• שנעשית לפי
 העשיה, וכן עצמר- רבריאה מז*א מקבלת

 כל ולולי עצמה. ריצירד. ת״א מנוקבא מקבל
ה ^ nמo>כfלקבל יבוליו חיו לא והלבושימ. ם

 במדרגת פחות ועולם עולם שכל רק עליון, אור
הנ״ל. ע״ד חבית כשל

 מחשבד, נקרא האצילות כי תבין, ובזה ק)
ורצת. תבור ור.בריאה ר) ורצון

 כשנתפשט, סוף אץ כי וד.ענין, ש)
 בפועל, דצא דאצילות י״ם של כלים נתד.וה

 מיניה דלבושיה קמצא כד.דץ בכה. שהיה מד.
 הכלים היות מחמת למקומו, חזר ואח״כ ובית
 בפרגוד, דאצילות הכלים וםד.כאת וגסים. עבים
 עצמות ומהכאת דבתאת כלים י׳ נעשו

 ביצירד. ועד״ז דבתאד.. י״ס נעשו דאצילות
ועשית

ת כבר ואמנם חנ  דאצילות י״ם כי י
 זדו, אדא, א״ת שזס: בחינות לה׳ נחחלקו

 מתנענעים. הם אלו וכל א׳. אדם כללות וכולם
 האדם איבת כל כדרד אחד, מחשבה ע״י

 אבר שום וא״צ מחשבתו, ע״י שמתנענעים
 שיעשר. לו, ולדבר לו, שיצוד. האדם, מאיברי

 כשירצד. בזד״ המשל לו. הנוגע מעשר. אותו
 לרגליו הוא שידבר מקות לאיזה לילד אדם

 הולכיו במחשבתו, הדבר בעלות כי שילכו,
איברים. פעולת בשאר וכן עצמן, הרגלים
 הלא כי יותר, בדקות העניו נדקדק גם

 כשאדם כי ביחד. באים הפעולה עם המחשבה
 המאכל ילעוס איד יחשוב שתחלה א״צ אוכל.

 ואח״כ לילד, רגלץ יגביה איד אי בשיניו׳
 באיבתם מתפשם המחשבה כי וילד, יאכל

 וזהו ביחד, ורימעשר. המחשבה באים ואז עצמן,
פשוט.

^ מחשבת נקרא אצילות עולם ולת  ל
 כי בד»מ, חד וחיוד.י וגרמוהי הוא שא״ס

 ואז ממש, האצילות תור מת^זט המחשבר.
 א', דבר הס^ שבאצילות וד.מחשבה המעשה

 איד.ו לזת־חד.ו זה שיקדים בלתי א׳, ברגע
 ואץ ביחד, הוא*עמהץ בי בהון. הד וגרמוי

 הכל כי למעשת מקרים מחשבת הנקרא הוא
כאחר. בא

מחשבתו עם האדם כמו אמו הכריאת אבל

&קומות ר«וח0ו הנחות
ו״י).0( ורציו <״ג נ״א ה קס״ס. ח• זיע״א רשב״י מאמרי שעד עיי! 9

 הזריר תקוני בהקדמת חפולם מעלות יבאיויש עף*
ט״ת מיה



ם ג׳ כ׳ סרק אכי״ע סדר שער מ״ז שער אכי״ע ז׳,היכל היכלש

 עבדיו, עם וכמלך אנשים, כב׳ רק יעצמו,
 פעולותיו עבדיו שיעשו המלך ירצה שכאשר

 מחשבתו שיתפשט במה יספיק לא רוצה, שהוא
 ודבור עצמו, הוא שידבר צריך רק עבדיו, תוך
 במסך האצילות הארת הכאת סוד הוא זה

 שם דאצילות, הכלים הכאת ובתוך דבריאה,
הפה. סוד ד,וא

 בסוד שם, דרך יוצא הא״ס העצמות גם
 ידי על הפה, ההבל מן היוצא והדבור, הקול

 שיניים, אל ושיניים שפה, אל השפה הכאת
 נעשה זה מסך כי ידעת, וכבר בזה. וכיוצא

 פה, נקרא והבינה בנ״ל, דאצילות, הבינה ע״י
 דבריאה, ב״׳ס ולכן והבל. הקול יוצא שממנה

 בהון, חד הא״ס ולא בהון, חד וגרמוי איהו לאו
 שהם: בהי׳, ג׳ בבריאה יש והרי האצילות. כמו

 האצילות, ש^ והבינה והעצמות, הכייים, הארת
 במ״ש דרס״ב, פקודי פ׳ בזוהר ועיין בבריאה.

 ודבורא, קלא, דלבא, רעותא מח־מבה, בענין שם,’
אבי״ע. עולמות: ד׳ שהם

אבי״ע, עולמות בד׳ שיש כמו כי ודע,
 בחי׳ ד׳ יש עצמן, באצילות כך ההם. בחי׳ ד׳

 הם אבי״ע, חלקי ד׳ בחי׳ כל הלא כי ההם,
ת) כנודע. בפרטית, עצמן, באצילות ישם

 באו״א יש זווגים מיני ב׳ כי א) ודע,
 בקומתן. שוין למעלה, בהיותן א׳, דאצילות;

 שמתלבשין בנין, על רביעא אמא בהיות יב׳,
 כנודע, מוחין, לו לתת ז״א, תוך שלה נה״י
 לכנוס למטה, עצמה להשפיל אמא צריכה ואז
 סוד הוא הא׳, אלו; זווגים ב׳ והנה ז״א. תוך

 שאנו רק ותבונה. יש״ס סוד הוא והב׳, או״א.
מעצמך. תבין ואתה נסתר, דרך לדבר צריכין

מ״ת ג פרק

 כפי כי נסתר, דרך לדבר ונחזור ב)
 תוך מתפשט אמא כאשר כי הראשון, ■מציאות

הנר, סתומה. ם בסוד הבנים, על ורובצת ז״א,

 עמה. להזדווג ירצה אם אבא, גם צריך אז
 שיוכל כדי עמה, למטה ראשו ולהשפיל להרכין
עמה. להזדווג

 מאד מעולה שהוא ודאי א׳, זווג והנה
 לבדם, בהיותם הוא, דאו״א זווג אז כי יותר,
 הולד ולכן כלל. אחרים תוך שיתלבשו בלתי

 דמוחין, צלם בחי׳ הוא ההוא, מזווג המתד,ווה
 כדי דאצילות, זו״ן שהם לבניהם שמורישים

 חדשות נשמות להוליד עצמן, הבנים שיזדווגו
כנודע. אדם, דבני

 תוך הראש בהרכנת או״א, של ב׳ זווג אך
 נקרא זה שאין ודאי אז בו, מלובשים ז״א
למסה. ממדרגתן ירדו או״א הרי כי שלם, זווג

 הנ״ל, טעם מלבד הלא כי ב׳, טעם גם
 שגם אלא זה, די ולא ממדרגתן, למטה שירדו

 שהם נמצא, ז״א. תוך התלבשותם ידי על הוא
 הוא הב׳, ממדרגתן. ירידתן הא׳, שינויין; ב׳

 קרוב שכמעט נמצא, וא״כ בז״א. התלבשותן
 הוא ומעט דאצילות, זו״ן זווג אל זה, זווג

 זווג כה אין כי נמצא, לכן שביניד,ן. ההפרש
 רק דאצילות, זו״ן לצורך מוחין, להוליד זה

 אמא כאשר כי נודע, הלא כי הבריאה. לצורך
 בכל שלה נה׳׳י מתפשטים בנין, על רביעא
 שבין ופרגוד, במסך רגליה ונוגעין ז״א, קימת

 נוגעת עצמה אמא כי נמצא לאצילות, הבריאה
 היוצאת הטפד, ואז שם, עצמה ומאירה בבריאה,

 שאינה ודאי ז״א, תוך בהתלבשותן או״א, מן
 יורדת אך ז״א, לראש הטפה לעלות חוזרת

 מוחין בסוד ונתנם הבריאה, של המסך זה
 בריאד״ של או״א מזדווגים ואז דבריאה, לאו״א

 דבריאה, זו״ן לבניהן ומוחין עטרות ומנחילין
 דבריאה, זר׳ן מזדווגין אז אלו, מוחין וע״י

 כי היצירה. של מלאכים נשמות ומולידין
כנודע. המלאכים, ממר הוא ביצירה

 אשר דאדא, הב׳ הזה הזווג סוד ואמנם
 הנאמר ז״ם שם, ומאיר דבריאה מסך עד מגיע

כי והענין, בכורסייא. מקננא אמא בתקונים,

מקומות ומראה הגהות
הסרק כל ב) שפ״ב. דף ההקדמות ההקדמות ושער פ״א הזווגים שער עיין ת)
אות עד קציד אות p ס״ז חלק בתע׳ם נתבאר ב׳. דרוש אבי׳׳ע דרושי

רי״ס. ובשער קצ׳׳ג אות ס׳׳ז חלק בתע־׳ם עיין א)
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 מתלבש והכמה בחכמה, מתלבש דאצילות כתר
 כי כנ״ל, בבריאה מאירה הבינה ואז בבינה,

 א״מ האור אפילו בודאי, מאירין הכל
 הבינה אור רק ניכר שאינו רק שם, (א) נמשך

 מר. כל אל ולבוש ממד שנעשה דאצילות,
ממנה. שלמעלה
בבריאד., מקננא עילאה אמא חהו

 כח״ב כח׳ג״ר כי סי׳: מסירות, בג׳ בכורמייא,
באמא ומתלבשין נכללין כולן אצילות, של

בבריאה. מקננא אח״כ והיא עלאד״
קן. לשון מקננא, לשון אומת ואמנם

 לכן תמירי, הוא ישיבה לשון כי הוא, הטעם
 כי מקננא, רק בכורסייא, יתבא אמר יא

 רוצץ שהעוסות זמן על נופל, קינון לשון
 על ולחוסף להגן וכדי בנים, Tלר.ול להזדווג
 הזתג ח״ם עליהם. לד,גין א׳, קן נעשץ בניהן,

 להנץ כדי הבנים, על רובצת שאמא הנ״ל, הב׳
 בסוד אצלינו. כמבואר תמן, ומקננת עליהם,

 בכודמייא, מקנגא וזהו לפניו, צפור קן יקרא כי
 מאירד, אז ?ףן, בסוד היא וכאשר

 תדית, זווג אינו הב׳ זד, זווג כי (ב) בכורסייא,
 מקרר- דרך קן: יקרא כי כמש״ה לפרקים, רק

 הבנים לצורך רובצת האם כאשר שד,וא
הקן. שלוח במור ועיין לשומרם,
הבנים, לצורך שהוא הזיווגים כל כי ודע,

 וגדלות, יניקה או לשזז, או עיבור, לצורך בין
^ מוחין, הנקראים  זה זיווג מציאות נקרא ת

 ביצי̂נ או אפריחים, וז״ם: בנין, לצורך רקננא
 וע״ש ומוחין. Hיניקד עיבור, שהם: בנים, או

במקומו.

 ספיראן בג׳ מקננא שהוא מ*ש ואמנם
 בתתן מקננא לומר ראד וד.יה דבריזמז,
 ספירות ג׳ שהבונה נשיב, לכאורה אך ספיראן,

 חרא היא הנ״ל אמא אשר ג) דכורסייא,
 במהשד.ודעתיך הוא הדבר שורש אבל מינייד,ו,

האם אבל כח״ב, הם הג״ר כי ד) לעיל,
 הזאת וד.תבונד, תבונר» רק בינה אינה הרובצת,
היא ואז עלאץ, ספיראן בגי׳ מתלבשת

 ג״ם אמר לא ולכך וד,בן. בכורמייא, מקננא
 היא כי לבדה, אמא רק בכורסייא, מקננא
 דאצילות, בז׳׳א המתפשטת היא תבונה, לבדה

 בכורסייא. מקננא לבדה וד,יא בבריאה, ומאירה
 הארד. שמקבלת רק םתפשטין, אינן הג״ם כי

 ומן בכורסייא, מקננא היא ובכחם מר.ם,
 שלה, הבנים של המוחין הם לבד, התבונה

 מוחין אדם, בסוד בד,ם מתפשטת היא אשר
 דאור מוחין בסוד עליד,ם ורובצת פנימים.

 את שמקיף ירוק, קו נקרא שהיא בסוד מקין/
(ג) זדן. העולם

הלוי, גדליה לד״ר״ר א׳ ענין בכאן ומ״כ
 האבא הנד, דאדא, הב׳ זד. זווג סוד כי והוא
 בנוקבא. נכללת ואמא דז״א, בחכמד, נכלל

 ואז גשמה, תוספת בסוד זה וכל שלד» בבינה
ת, ע״י, שם מזויווגיט דבתאת אדא לצורך ז

 איך בארנו, כבר הלא כי לענין, ונחזור
 ג״ר שאור אחר וא״כ בכורסייא, מקננא אמא

 גתל הבריאה שאור ודאי בבריאה, מאיתן
 ביניהן. גדול חילוק ויש ועשיה, יצירה מאור

שלם זווג לד.ם אין זדן הלא כי הוא, וד.ענץ

השמש
 ונוסף דאצילות, ג״ר כי נמצזכ ג״ב (א)

 כולם בכתר, המתלבש הא״ס א»לו הוא גם
 זולתי ניכר אורם שאץ אלא בבריאה, מאיתם

הבינה. אור

 הוא אז קץ, בסוד היותו כי בכורסייא, מקננא
 שהוא הב׳ הזווג בחי׳ אל ורמז חבתאד» לצורך

לפרקמ^
 מה רבוצה מלח היסב ור,בן נ״ב, (ג)
המוחץ. של המקיף אור בחי׳ שד,יא עניינד»

נקרא התבתה המת תבץ בזד. גם זד* חמד היא אז קץ, הנקרא הזווג זה נ״ב, (ב)
יתק. קו אומת תזש לאצילות. ולא הבריאד., לצורך

מקומוי[ ומראח הגהות
ב׳. סרק ד) (כת״ץ. דכורסייא י״ג נ׳׳א ג)



ג׳ פרה אכי״ע פדר שער מ״ז שער אבי׳׳ע היכל ז׳ היכלשסב

 הניתנין המוחין ע״י אם כי נשמות, Tלהול
 אשר הבריאה, האור גם ולכן מאר׳א, להם
 לה להיות יכולת יש בה, מאיר ג״ר אור

 אך ממש. נשמות Tלד,ול כדי גמורים, מוחין
 אין ג״ר, אור להם מגיע שאין ועשיה, יצירה
 להוליד יכולת בהם אין וגם להם, מוחין

 מן אלא נמשכת, אינה הולדה כל כי נשמות,
 המוחין שהם או״א, שהם עליונים, המוהין

אמיתיים.
 כי הפרש, יש לבריאה, אצילות בין אמנם
 זו״ן אל דעצמופן הג״ר אור מגיע באצילות

 נשמות להוליד יכולת להם יש לכן שם, אשר
 העולמות, כל פנימיות הם אשר הצדיקים׳

 נמשך שלא הבריאה, אך בע״ה, לקמן כמ״ש
 כח אין לכן מסך, ע״י רק ג״ר, אור שם

 דיצירר- המלאכים נשמות להוציא רק בבריאה,
 כמי׳ש המלאכים, הם העולמות חיצוניות כי

בע״ה.
ועשיר, לבריאה יצירד, בין ההפרש אמנם

י״ס שיש אומרים, שאנו אע״פ כי הוא,
 של הי״ם כל אין עכ״ז בבי״ע, וכן באצילות,

 כי והוא, זה, עולם של לי״ס דומין וה, עולם
הם איך ידעת כבר דאצילות, י״ם הלא

 נכלל ובו א״א, נעשה הכתר מן כי מתחלקין;
 ומן אר׳א. נעשה החר׳ב, ומן יומין. עתיק

 הנוקבא המלכות, ומן ז״א. נעשה נה״י, החג״ת
 הנ״ל, להי׳פ הי״ס נחלקין הם ועד״ז דז״א.
 הזה ההפרש אך בבי״ע. גם הוא זה וענין
 בכל הם שוין כי עצמן, הי״ס במספר אינו

 כי עצמן, בפרצופים הוא החילוק אך אבי׳׳ע.
 וכן אצילות. לשל שוין דבריאה, פרצופים אין

 אך ליצירה. דעשיה, וכן לבריאה. דיצירה,
אבי״ע. בכל ישנן הפרצופים, מציאות

הוא, וד,ענין ביניהן, אשר החילוק ונבאר
 בכל גמור פרצוף הוא האצילות, של א״א כי

 בו אין דבריאה, א״א ה) אך כנודע. שבו, י״ס
 פרצוף בו ואין לבד, ו״ק רק שלימות, י״ם

לבריאה, אצילות בין מסך שיש כיון כי שלם.

 שלא שבה, א״א של הראש מהבריאד, חסר
 כבר כי והענין, בבריאה. שם להתלבש יכלה

 אשר תקזנים, י״ג דאצילות בא״א שיש ידעת,
 זה ידי ועל משם, אור הנובעין צינומת הם

 לא ולכן מאד, משם ונתרחק האור נתמעט
ת״ד. בי״ג רישא בבריאד״ כנגדן להוציא יכול

שלם, פרצוף לו אין דבריאה, אבא גם
 אף הלא כי והטעם, א״א. כמו ו״ק, בחי׳ רק

 דאו״א, הב׳ זווג שם בהיות, עצמו, באצילות
 האפרוחים, על רובצת היתד, שאמא בארנו כבר

 ואמנם דתבונה. אצילות של שלם בפרצוף
 עמה. להזדווג למטר״ ראשו מרכין הוא אבא,

 נזדווגו לא דאבא, ג״ר שאור נמצא לכן
 אבא, של הראש הרכנת ע״י אלא בתבונה,

 לא הבריאד״ אל הגיע האור אותו כאשר ולכן
 לבד. שלו ו״ק רק אבא, של הראש בו ניכר
 גמור פרצוף לה יש בריאה, של אמא אבל

 התבונה, בבחי׳ שהוא רק הנ״ל, לטעם ושלם
■ כנ״ל. הקומה קצרת שהיא

 בבריאה מקננא אמא הלא כי ו) ט״א. גם
 לכן בת גנוזין דאצילות וחכמה וכתר כנ״ל,

 אמא אך לבד. ו״ק בסוד רק גילוי להם אין
 אמא של פרצוף לכן בבריאה, שנגלית
 ביאור עצמו זהו ואמנם שלימד,. דבריאה,

 אמא פי׳: בכורסייא. מקננא עלאה אמא מ״ש,
 משם כי בכורסייא. מקננא עצמה, דבריאה

 א״א כי הבריאה, עולם שמתחיל לומר נוכל
 לכן כנ״ל, ונעלמים מכוסים הם דבריאה, ואבא

 האור גלוי אין כי הבריאת אל מכונה הבינה
 ואמנם ואילך. עצמד. שלה מבינה אלא שבה,

 מקיף הוא דבריאה, מאמא בכאן שחסר מה
מקיף. שום לד, שאין שלה,

שלם,. פרצוף שהוא ודאי דבריאה, וז״א
 מקיף אור לו שיש הוא, בו, שנתוסף מה אך
 יכול מחביח, קטן שהוא מה כל כי א׳,

 הפרצופין הולכין לכן מחבירו, יותר להתגלות
 ונוקבא מדרגה. אחר מדרגה דבריאה, אלו

וב׳ שלם, פרצוף לה יש דבריאה, דז״א

מקומות ומראה הגהות
 ובשער ב׳ פרק אבי״ע דרושי שער עיין ו) אבייע. מדרושי ג' דרוש הד.קדםות שער עיין ה)

ח׳. דרוש אבי״ע דרושי ההקדמות



ער אכי״ע מיכל ז׳ היכל שסגד׳ פרק אכיייע פדר פזער פדז «

 ש״ר, תפלה הקשר בסוד הוא הא׳. מקיפין:
 התהתמ הב׳ והמקיף שבה. העלית מקיף וזהו

 המקיף אור הוא כי ,T של תפלה הוא שלד״
ז). מקיפים בהינות הם תפלין כל כי כנודע.

ד פרק
 הפרצופים התלבשות סדר נבאר ועתה ח)
 שכל בארנו. כבר באצילות כי בזד״ זד.

 דעתיק. והנה וגמורים. שלימים הפרצופים
 יכול א״א את כי לבוש. בלי מגולת נשארין

תב לד.לבישו.  דעתיק. דרישא ודקותו זכותו מ
 בכל א״א. תור מתלבשים דעתיק. ז״ת ואמנם

שבו. הי״ם
 וז״ת מגולין. ג״כ דא״א. ג״ר את״כ
 אותתת ד׳ הן כי וזו״ן. באו״א מתלבשות

 מתלבש א״א כי א״א. של שמו שד.וא הוי״ד״
 פרצופים. ד׳ אותתה ד׳ שהוא זה. שם תיד
תו וסוד  שנשאר דא״א, רישא הוא י׳. של ק

ח מגולה.  או״א. גם כנודע. י׳ שד.וא לאבא. ח
 כחדא אדא כי בז״א. שלהם. ג״ת מתלבשין

 ג״ת ז״א. וכן מזה. למטה זה ואינם שריין.
 אב״א. כשד.ם לפעמים. בנוקבא מתלנשין שבו.

כאו״א. שדן הם אז פב״ס. כשהם אן■
שבה. א״א בי הוא. כן לא בריאה. ואמנם

ק בסוד הוא ק של וג״ר לבד. שבו ד  אלו. ד
שאחו חג״ת. שהם  הם שבו. וג״ת מגולת. נ

 עתיק סוד וד.נה דאדא. בדק מתלבשין
 דאצילות. מלכות נקודת סוד הוא דבריאה.

 והד עצמן־. את ומעטי לכי הקב״ד., לה שאמר
שתלים. ראש  הבריאה לכל ראש זד.ו בי ל

 ומתלבשת דבריאד״ עתיק סוד היא ואז כולה.
ק של בג״ר  המגולת הג״ת שהם דא״א, ד
 מלכות נקודת בע״ד״ נבאר ואת״כ כנ״ל.

הנ״ל. דאצילות
בו שיש להיות כי היצירד.. _םוד ונבאר

 לו אין בי הבריאר״ ובין בינו יותר א׳ מסד
 ז״א תיד אור התלבשות ע״י רק הארד״

 שהם מה כל העליונים. האורות לכן דבדאד״
ם. זכים יותר  כי משום מתמעטים. הם תליוני

ד לעבור יכול הזה. האוד אין  ההיא מסך די
 ג׳ בהי׳ רק בו אין דיצירד״ א״א לכן העב.
 ניכר ולא בחג״ת. כלולין נד.״י שהם בג׳, כלול

 ג׳. גו ג׳ דתירה, אבא וכן לבד. ג״ם רק בו
שזין. שניהן היו בבריאה גם כי א״א. מגמת

 בבריאה לר. היה אשר דיצירה. אמא אמנם
דן וכן שלם. פרצוף  בהי׳ גולם הם דיצירד״ ז

ק ת הוא. והטעם לבד. אחד לכל ד  שאור כי
ק, שהוא ז״א. מסד מן נרשד היצירד.  לבך ר

 יותר מד,יצירד.. אחד בכל להיות יבול אין
ק. מבחי׳  ביצירה. מקננן ספיראן, שית וזהו ד

 תתר אינו שבכולם, גדול היותר הפרצוף בי
מדק.

 בין הנעשה המסד כי הוא. ביאורו גם
 הבינד. שגתלבשה הוא. לתירה. במאה

 מסד נעשית ת״י דבריאה. ז״א תון■ דאצילות,
ה כל כי נמצא, וא״כ ההוא, ר ם, P הוא תי  ד
דן אמא של ההפרש אד ז״א• שהוא תירה ח  ד
ק כי הוא,  וו״ק כלל. מקיף לה את דאמא ד
 ג״ב לה שיש ונוקבא א׳. מקיף לו יש דז״א
מקיפין. ב׳ לה יש דק.

 דיצירד״ דא״א התחתונים ב׳ והנר.
 הוא כי סד.ן, ם) א׳ ונקודד. באדא. מתלבשת

 מגולוס נשאר שבו, ספירות מג׳ ג׳, גו ג׳
 דבוייאה. מלכות נקודד. הוא דיצירד״ ועתיק

 הג* הספירה בזאת ונתלבשה בכאן, שירדד.
בע״ר- וכמ״ש המגולר..

 שנתוסף להיות כי העשיד.. סוד תבאר
 נפחתו pול דיצירת ממלמת א׳ מסד בד.

» ג׳, גו ג׳ ג״כ שבד. א״א כי האוחת,  כ
 קו בחינת להיותו כי וד.םענ^ בתירה. שד.ת.

האמצעי. קו בהתת הוא הכתר כי האמצעי,

מקומות ומראה הגהות
א׳. דרוש אבי״ע דרושי ג׳. דרוש אגי״ע דרושי ההקדמות שער «ית ז)

 (נת״י). סגולה נשארה הג׳ והנקודה נ״א ם) נתבאר תבין בזד. והנד. ד׳׳ד. עד מכאן ה)
ובשער י״ד פרק אבי״ע דרושי בשער תיין רל״א. אות עד רי*ט אות p ש׳ז חלק בתע״ס

אבי״ע. דרושי ההקדמות ההקדמות ובשער ש׳ב אבי״ע דרושי שער ועית



ד׳ פר? אכי״ע פדר שער מ״ז שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשסד

ושמאל, ימין קוין ב׳ שלוקח הוא ובהכרח
 אך ג/ גו מג׳ פחות לעולם בו אין א״א, לכן

 והיה נתמעט, לכן זה, טעם בו שאין אבא,
 דעשיה, וזו״ן אמא ואמנם לבד. א׳ נקודה בסוד

 בחי׳ רק מהן א׳ בכל ואין הם, גם נתמעטו
 אין אמא כי הוא, שבהן וההפרש ג׳, גו ג׳

ב' ונוקבא א׳, מקיף לו יש וז״א מקיף, לה
עתיק, בחי׳ יש בעשיה, גם והנה מקיפין.
 לעשיה, שירדה דיצירה, מלכות נקודה שהיא

בא״א. ונתלבשה

 ובורא אור יוצר טעם. תבין בזה והנה
 וטעם רחמים. ויצירה דין, הבריאה כי חשך,

כי הוה״י, ;בסוד הויה, הבריאה כי הדבר,
 ו׳, מן גדולה היא שבה, במלכות תתאה הה׳
רק לו אין והוא מקיפין, ב׳ לה יש היא כי

 י', מן גדולה שבה, עילאה ה׳ גם א׳. מקיף
לו אין ואבא שלם. פרצוף לה יש היא כי
על ה׳ ו׳, על ה׳ הוא איך הרי ו״ק, רק
כל כי כנ״ל, והטעם גמור. דין הוא לכן י׳,

 מקגנא אמא כי בינה, ע״י נעשה הבריאה
על שלטין דבריאה, נוקבין לכן בכורסייא,

 חשך, ובורא וז״ם דינין. הם ולכן דכורין,
 בכורסייא, מקננא דאמא נעשית, הנקבה שמכח

קאתו. נוקבא מסוד שבה, הזכרים כל דאז

שלהן, שהנוקבא אע״פ ביצירה, אבל
 סוד מן באים כולם עכ״ז מהזכרים, הם גדולין
 ו׳ הלא כי שבה, הנוקבא ואפילו דכורא,
 היא דיצירה, אמא כי ביצירה, מקננן ספיראן

באופן שבו, מלכות והנוקבא שבו, בינה
 אור, יוצר נקרא לכז דכורין, סוד הם שכולם

 כי כנודע, ודכורא, רחמים כולה היצירה כי
ונוקבא. דכורא הם וחושך, אור

כי מכולן, פחותה היא העשיה, אמנם

 מדור הוא העשיר. אבל דינין, היא הבריאה
אחרים. ואלהים הקליפות,

 כי ל״ו, בתקונים מ״ש תבין בזה גם
 אותו ואפילו רע. ומיעוטו טוב, רובו האצילות

 חציו והבריאה, הטוב. עם מעורב אינו רע
 יחד. מתערבין אינן אבל (א) רע, וחציו טוב,

 מעורבים והם רע, וחציו טוב חציו וביצירד״
 ומעורבים טוב, ומעוטו רע רובו והעשיה, יחד.
יחד.

 החצונים כי ידעת, כבר כי הדבר, וטעם
 שכל באצילות לכן כלל, בג״ר שולטין אינן
 איו לכן נתקנין, הם הראשונים פרצופים הג׳

 שהוא גם כלל, הטוב עם להתערב יכול הרע
 שא״א בבריאה, אבל הרע. מן הטוב יותר
 וטוב רע לכן שלם, פרצוף להם אין ואבא

 לה יש דבריאה שאמא ולפי שוד״ לחצאין
 כלל, לחיצונים אחיזה שם אין שלם׳ פרצוף

 אבל כלל. הטוב עם להתערב יכול הרע ואין
 לכן שלם, פרצוף לה אין אמא שגם ביצירה,

 עם נתערב והרע החיצונים, אל אחיזה יש
כליל ג׳ הפרצופים שכל בעשיה, אבל הטוב.

 בסוד אלא זו, בחי׳ אפילו לו אין ואבא בג׳,
 רע ורובו הטוב, על גובר הרע לכן נקודה,
י) רנ״ל.

 היטב, ביארנו כבר הלא כי לענין, ונחזור
מזה. וזה מזה זה אבי״ע עולמות ד׳ חלוקות

 החילוק כפי אליהם שנמשך מה נבאר, ועתה
 כי כ) לעיל, ביארנו כבר והנה ביניהן. שיש

 הוא הא׳, דאצילות: לאר׳א זווגים מיני ב׳ יש
 הב׳, קומתן. גובה בכל וארוכין שוין היותם

סוד שהוא כנ״ל, קומה בקצרות היותן הוא
 זיוגים מיני ב׳ יש בזו״ן, גם והנה ישסו״ת.

בקומתן. שוין זו״ן בהיותן הוא הא׳, אלו;
עד רק מגעת אינד. כשהנוקבא הוא הב׳,

ה ה הג
ש״ו, (א)  לעיל ועיין מעורבים הם אמנם רע, ימיעוטו פ״ג שמ״ח דלקמן צ״ע, מוהר

פ׳׳א. שמ״ג טוב רובו הבריאה כי מזה, להיפך כתב

מקומות ומראה הגהות
חלק ובתע״ם א׳ פרק הזווגים שער עיין כ) ב׳. דרוש אבי״ע דרושי ההקדמות שער עיין י)

ואילך. קכ׳׳ח אות מן ט״ז



שסהח׳ ד׳ פרק אגי״ע סדר «ןןר מ״ז שער אפי״ע היטל ז׳ היכל
 הזווג והנה 4אב״ז בהיותן לבד, דז״א החזה
אב*א. נקרא והב', פב*פ, זווג נקרא הא',

 הס, איר אבי״ע חלוקי שידעת אחר והנה
 מציאת שכל לפי הנה, כי ונאמר, נבאר

 המוחין ע״י רק אינה חדשות, לנשמות ההולדה
 שמגיע מקום עד ולכן כנ״ל, דאו״א העליונים

ב הולדה בחי״ שם יש אר׳א, זווג הארת  חוו
זווג. יש לא ואילך, משם אך

 כסותד. שארה אומר, הכתוב כי והענמ,
 נמצא לא אלו, ג' וד.נד• יגרזג לא ועונתה

 הנשמות עונה בסוד באצילות, רק ביחד,
 בסוד שהם רק בבריאד״ ג״כ יש וכן החדשות.
 העונה. סוד חסר וביצירה, כנ״ל. המלאכים
לבדה. שארה רק יש לא ובעשיה,

 דאו״א הראשת הזווג הלא כי הוא, והענין
 עצמו, דאצילות זו״ן לצורך הוא המעולה,

 וזווג ממש. חדשות הצדיקים נשמות וTשיול
 הוא לכן יותר. פחות הוא דאצילות, דאו״א הב'

 לזו״ן המוחין שיתנו דבריאה, או״א לצורך
 החדשים המלאכים נשמות להוליד דבריאה,

 יש לכו שם, מגעת אדא שזווג כיון כי ממש.
 עונתה סוד שזהו ממש. והולדה זווג בחי' שם

 בד» או״א הזווג הארת זר-י כי בתורה. האמורה
 שם יש כי מוחין, בחי' בבריאה ג״כ שם יש

 בג' בכורסייא מקננא אמא בסוד כנ״ל אדא.
 גרוע. יותר הב׳ זווג זה להיות אבל ספיראן.

 לבדן מלאכים רק נשמות. יןTמול אין לכן
היצירה. לעולם

דן זווגים ב׳ עוד יש והנה דאצילות, בז
 לצודך הוא משובח, יותר שד,וא הראשון אמנם

 עשיד- לצורך נמשך הב׳, וזווג היצירה.
 נמשד אלו זווגים ב׳ שורש כי להיות האמנם
דן, ק רק היה לא שרשם אשר כז  לבד ד
 ביצירד- מאיר הוא כאשר ולכן מוחין, בלתי
 מאירין אינן ביצירד» מקננן םפיראן ר בסוד

ק רק ביצירה  היצירה בכל פרצוף ואץ לבד, ד
מ מוחץ, בלתי מר׳ק יותר דן הולדה אץ ל  לז

בעשיד- וכ״ש דיצירד»

ה פרק
 יצירה בין הפרש ענץ נבאר ועתה ל)
 אץ ועשיה כסותה, בה יש יצירה כי לעשיה,

 זווגים הב׳ כל הלא כי והענין. שארה. רק בה
 אל ושסע חיות להמשיך אלא אינן דזדן,

 לצורך ולא עצמן, לצורך לבד, ועשית היצירה
 שהוא דאצילות, דזדן א׳ ומזווג וזווג. הולדה
 דק. בבחי׳ היצירה, אל חיות נמשך פב״פ.
 אי החיות נמשך אב״א, שהוא הב׳ ומזווג
 סוד והגד, ג׳. גו ג׳ בבחי׳ לד.חיותן עשיה,
 בכתיב הרמוז המזון, סוד הוא והשפע, החיות
 רה אך ועשיה. יצירה שוץ זה ובדבר שארה,

 סיד הוא מבעשיה, יותר ביצירה, שנתוסף
כסותר״

 היות על מורה. הכסות סוד כי והענין,
 אחר, עולם מן ומכסה כסות היצירה, לעולם

 על המכסה עשיה, עולם שהוא עליו. המכסה
 מכסה נקרא תחתון כל כי כנודע. יצירד״ עולם

 וכיוצא הבריאה, על מכסה היצירה וכן עליץ.
 ״Tדעש הכלים בבחי׳ הוא זה, כסות וסוד בזה.
 ב׳ ליצירד״ נמשך ואמנם העצמות. בבחי׳ ולא

 חיות והב׳, עצמה. ליצירה חיות הא׳, הארות:
 כסותה. שארה וזה עליו, המכסה עשיה לבחי׳

 ואץ מכולם, התחתץ עולם שהוא עשיד» אך
 בו אץ לכן אותו, שיכסה ממנו, למטה אחר

 אך העשיה, אל ומזץ חיות שהוא שארד״ רק
 מלשץ; שארה, מלת וזהו כנ״ל, לה אין כסות

שיורין.
 פרצוף בסוד הכל נתקן באצילוו^ כי

 חסר וביצירה, מעם. חסר ובבריאד״ גמור.

 מה רק תיקץ, שום יש לא בעשיר״ אך יותר.
 של ג׳, גו ג׳ של א׳ בחי׳ הוא לה, שנשתייר

תג כי העיבור. סוד  אינו זו, לבחי׳ המועיל ז
 החיות דוגמת עצמן, להן חיות לצורך רק

אמו. במעי בהיותו לעובר, הניתן
 מאיר דאצילוו^ דז״א הא׳ מזווג כי נמצא,

 לבניהן חיות לתת שמדווגו, דיצירה, באדא
ק. שהם יניקד״ בבחי׳ דיצירת לזדן ומזווג ד

מקומות ומראח הנחות
קג^. אות עד קי״ב אות p ט׳׳ז חלק בתע״ס נתבאר זה פרק ל)



ה׳ פרק אכי״ע סדר שער מ״ז שער אבי״ע היכל ז׳ היכלשסו

 שיזדווגו כדי דעשיה, לאדא הארה נמשך הב/
 עיבור בבחי׳ דעשיה, זו״ן לבניהן חיות לתת

ג/ גו ג׳
 נאמה שארה, הנקרא זה, עולם וכנגד

 בחינת הוא כי בגוים, יעקב שארית וד,יה
 ג׳ של ראשונה בבחינת שנשתיירו שיורין,

 שארית נקרא אלו, הקדושה שיור והנה ג׳. גו
 הקליפות כל שם אשר בעשיה, שהוא יעקב,

 בגוים, יעקב שארית והיה וז״ס אחרים. ואלהים
בסוד לך מ״ש תזכור ואם חקליפות. שהם
 שארית הנקרא שהוא האחרון, הדור ואמר
 ותבין ברגלין, רגלין דמטי בחי׳ שהוא יעקב,
וד״ל. יותר, זה הפסוק

דאצילות: זו״נ זווג בחי׳ ב׳ בארנו, והרי
 והב/ בקומתן. שוין בהיותן פב״פ, זווג א׳,

 ליצירה. א׳ אלו, זווגים וב׳ מ) אב״א. זווג הוא
 לזו״נ, ג׳ זווג ראינו מצינו ואמנם לעשיה. וא׳

 דז״א החזה עד הקומה, קצרת בהיותה והוא
 ב׳ בין ממוצע הזווג וזה פב״פ, הם אך לבד,

עולם נברא לא למה וא״כ הנ״ל, הזווגים
 בי לזה, והתשובה הג/ הזווג זה נגד אחר
לבד. הנ״ל ב׳ הם הזווגים, עיקר הלא

 וקודם אדה״ר, שבא קודם כי והענין,
כל ולכן אב׳׳א, זו״ן היו עולם, בריאת

 שהוא ,העשיר. בסוד אב״א, היו כולן העולמות
 העשיה, בסוד הם מלאכות, ט״ל לכן אב׳׳א.

 אב״א. בסוד היו וכולם המעשד., הוא שם כי
 את תפלתו ע״י ותיקן אדד.״ר, שבא ואחר

 עד הנה ולשמרה, לעבדד, בסוד העולמות,
 ט״ל בסוד המעשה, ימי ו׳ היו אדה״ר, שבא

גרם הוא ואז אב״א. בר.יותן הנ״ל, מלאכות
 יום וד,יה פב״פ, זר׳ן וחזרו העליונר., הנסירד,
 בשבו^ מלאכות הט״ל כל נאסרו לכן השבת,

נ) כבתחלד,. אב״א העולמות להחזיר גורם כי
הוא, אב״א בתחלה היותן סבת והנה

 (בסוד ג״ר, נתקנו לא עדיין כאשר כי מפני
 לסבול יכלו ולא בז׳׳ת, האור וירד פרצוף)

נתקנו וכאשר וגד. המלכים ואלה וז״ם ומתו,

 הז״א ויכול האור, נתמעט פרצוף, בסוד ג״ר
 הוא המיעוט, כי אצלינו, כמבואר (לסובלו).

 הקליפות ואמנם המקבלים. אל תיקון סבת
 נתקנו וכאשר משיוריהם, המלכים מאלו נעשו
 נתקנו וכאשר בזו״נ. לתתא הדינין ירדו או״א,
 בבחי׳ יתוקנו שאם יתברך, המאציל ראה זו״נ,

 באחוריים והדינין הקליפות יתאחזו פב״פ,
 לכן לתתא, שהם בפרט דינין, להיותן שלהם,
 שם, להתאחז יוכלו לא ועי״ז אב״א, תיקנם

 א״צ, זה בפנים, יתאחזו שלא להשמר כי
אחיזה. שום לר.ם שאין ודאי

 וע״י מעשיו, ותיקן אדה״ר, כשבא ואח״כ
 הקוצים וקצץ הכרם, וגדר מעשיו, תיקון

 החזירן משם, הקליפות כל וכרת שם, הנאחזין
 רק לתקן יכול היה לא אדה״ר ואמנם פב״פ.

 שכולו עשיר. עולם אבל עליונים, עולמות
 בבחי׳ זה עולם ונשאר תיקן, לא קליפות,

 שם להיות האחוריים, באותן ושם אב״א,
 יש האוכל, על מרובה פסולת רבים, קליפות
 האחוריים, אותן בין שם, לחיצונים אחיזה

 :פי׳ אחרים, אלהים סוד והם הדבקים, בין
 בעשיה, הם ואלו באחוריים. הנדבקים אלהים,

 הוי״ה סוד וד,יא מקננא, אמא תמן בבריאה כי
 סוד הם בעשיה, כאן אך אלהים. בניקוד
בנ״ל. אחרים אלהים

זווגים; מיני ב׳ יש כי זה, מכל העולה
 כשבא פב״פ, ואח״כ בתחלה. אב׳׳״ בסוד אחד

 ולמעלד., היצירה מן רק הלן לא ואז אדה״ר.
 מד, לכן כבתחלה. אב״א נשאר העש־ר, אך

 לפיכך היצירה, שהוא פב׳־פ, •אלה״ר שהחזיר
 אך דפב״ם, המשובח א׳ זווג סוד מן מקבלת
 מזווג אלא מקבלת אין אב״א, שנשארד, העשיה

 שבא בעת שהיו כמו דאצילוו^ דזד׳ן אב׳׳א
אדה״ר.

 זה החזה, עד םב״פ שהוא הג/ זווג אמנם
 כנודע, שעה לפי ומעשינו תסלתינו ע׳׳י נעשה
 העולם, בבריאת שהיה זווג של בחי׳ מן ואינו
אחרים. זווגים הב׳ עם במנין נכנס ואינו

ת הו םר,ומות ומראה הג
ס״א. הנוקבא תקון שער עיין נ) סיג. אות עד מ־׳ן ובשער בסופו עקודים שער עיין ם)

ע״ח אות מן לכונות שער בית ובספר ס״א. ומיד



סזר ח׳ פרש אפי״ע סדר «מר מ״ז שוער אכי״ע היכל ז׳ היכל ש

ה הג״ל זווגים ב׳ אלו בסוד אמנם ר  מני
 וגם הלוי. גדליה להר״ר מאאתי ם) וזנשיד^
ו סצאתי  הנה כי דע, זד« והוא הוספוס קצת נ

ן סב״ם הא׳ הזווג ד  גטשד הוא דאצילות, ח
דג אל תנו שיזדווגו כדי דיצידד״ אדא ז  ד

 שמכלו למציאות דיצירד» לזו״נ והיות שפע
ק בחי׳ ולעשות להתפשט  יהיו ולא גמורין, ד

 בהם, אין דסוהין פרצה* אבל בג/ כלילן ג׳
 הזתג, ונאסר Jiw יש לא החול שבימי וז״ס
 מטכי־דן. סוד ביצירד״ הם החול ימי שר לסי
דנ לכן  להם אין כי זווג, נהם את שבו בז

החול. בימי זווג אין ולכן מוחין,
ס וז״ש  לא כי פי׳, במטטרדן, מקננן ד

דן יהבי ם אור רק היצירה, אל דאצילות ז  ד
 מסוד אבל מתחלתו, לו שהיה מה לבד, עלו

 להם. נותן אינו בתוספות לו הבאים המוחין
ם וז״ם,  זווגים ע״י כי והענין, ביצירד- מקננן ד

 וגמשכין ומלאכים, קדישין ודוחין נשמות יוצאין
 וכל לבד. הדק בסוד שם, לגדל היצירה אל
 זווג ע״י אבל סב״ם, דאצילות הזדג ע״י זה

שו אב״א,  גו ג׳ בבהי׳ העשיה, אל האור נמ
 באופן, מקננא מלכות הלא כי והטעם, ג׳.

א, עומדת הנוקבא וכאשר  מקום לה אץ אנ׳
א  מקגנא היא כאשר לכן לבד, ג״ת רק בד

 ג׳ בחי׳ רק שם נותן אינו דאב״א, זח באופן
 היתה שהיא המקום, מדת נגד שהם ג׳, גו

אב״א. בהיותן מז״א, לוקחת
 ג׳ בכל מתפשטת עלאה אמא כי ודע,

 מלובשים הם שבה ג״ר כי בי״ע, עולמות
 בעשת^ ומלכות ביצירה, שלה ור׳ק בבריאר״

 בז״א המתלבשת התבונה הלא כי הענין, יסוד
 להאיר יורדת פרצופה כל הנד, דאצילוו^
 מתלבשמ שלה ג״ר כי זדי: באופן בבריאד״

 בכ״* הנזכר כסא נקרא אלו וג׳ דבריאד- בג״ר
ק ד ק מתלבשץ שלה ו ד  נקרא והם דבריאד- ב

 כורסייא נקרא זדי וכסא לכסזנ מעלות ר
במלכות מתלבשת שבד״ ומלכות דרחמי.

 תכלת. דין, כסא הנקרא והיא דבריאד״
ס אמנם סנדלפר׳ן,  מקננא עלאר• אמא ד
 מתפשטין זד״ התלבשות אהד ואמנם נכורסייא,

ם ביצירה, י״ק ד ם ו  אמנם ביצירה, מקננן ד
ק  הנמשכק הדק אל נשמה נעשים שאן ד

דן זווג מן ליצירה,  והמלכות כנ״ל. דאצילות ז
חי׳ אל נשמר• ור,יא ״Tבעש מתפשטים שלה  נ
״ אל הנמשו אור ^ ע דנ אב״א מזווג ה  ז

ע) כנ״ל. דאצילות

ו סרק
 בי״ע, עולמות ג׳ סדר נבאר ועתה פ)

 להר״ר מצאתי כי דע ובמעשיד,ן. בשמותם
ל, הלוי גדליר. א הדק של הג״ר כי ד  דא׳

 מגולץ נשארו אשר כנ״ל, חג״ת שהם דבריאה,
 מסר. בסוד הם הג׳ אלו הנה התלבשות. בלי
^ כי ביארנו, הלא כי כך: הם הדברים ופי׳  ב

 א׳. מסד להן יש אלו, עולמות מג׳ עולם
 כאשר לבריאה, אצילות שבין המסד ואמנם
ת  לעשות דאצילוו^ האורות כל דמות בתוכו עב
ח  אותו בקעו לא אלו הנה דבריאד״ י״ם כנג

 דרד שלהם אור בו עבר רק בו. ועברו מסד
 הבתאה. של הי״ם כל ונחקקו הד.וא, המסן•
 כנ״ל, חג״ת שהם דבתאד״ דא״א vג גם והנה

ר עוברים ג*כ הם  בוקעים ואינם המסד, די
 דרד קצתו עובר המתמעט, אוי הם רק המסד,
 דאצילות דמלכות הנקודה אותה אבל המסד.
 רא״א, אלו בג״ר להתלבשות שירדה הנ״ל,

 היא ע״כ Jדאצילוו המלכות של עצמו אור הם
 דורדת עצמו, המםן• את ובוקעת משברת

צ) דא״זב בג״ר ומתלבשת
 הלא כי היזב עניינד, זו, נקודה סוד והנר.

 בקומתן באצילותן המאורות ב׳ היו איד נוחגי
 הלבנה קטרגה וכאשר לזר״ זה שוין נבראו

 4של( פרצוף בסוד שהיתה שסה פי׳, ונתמעטר״
טוי ועמדה נתמעטה כלולה קטנר״ נקודר, נ

מקומות וסדווח חנחות
בשער וייץ ס׳׳ז. ובח״ג ר׳׳ט. עד רל׳׳א מאות ט׳>« ג׳. דרוש אבי׳׳ע ודושי שער עייז ם)
ההקדפוו ובשער י״ר פרק אבי״ע דרושי ד*ד. אפי״ע דרושי ההקדמות שער עיין ע)
(ושדי). מריאה דא צ) ד. דרוש אפי״ע הלק בתע״ם נתבאר וא״ת דה עד פכאן א)



ו׳ פרק אבי׳׳ע סדר שער מ׳׳ז שער אכי״ע הינד ז׳ היכלשסח

 כנודע ממנה, סרחו אחרות נקודות והט׳ מי׳׳ם,
 ואח״כ אחד, נקודה רק אינו מתחלה ששרשה

 אחרות, נקודות תשעה ז״א׳ ע״י בתוספת באו
 מגרמה לה דלית אספקלריא נקרא לכן כי

 בסוד ונשארה ונטלם, ז״א חזר לכן כלום,
 מרוב אצלו לעמוד יכלה לא ואז קטנה. נקודה

הבריאה. בראש זה במקום ירדה ואז קטנותה,

בבריאת הלבנה מיעוט בזמן היה זה ואמנם
למקומה וחזרה נתקנה שכבר אחר אבל העולם,
פב״פ החזירה והוא לאדה״ר, וברא אב״א,

התחתונים, של חטאם ע״י ואח״כ כבתחלה,
תפלתינו, סוד כל זה כי וירדה, ונתמעטה חזרה »

 כבראשונה חוזרת ואח״כ תפלתינו, בעת לתקנה
מזה. יותר כח בנו אין כי

 רושם עושה שבקדושה, דבר כל והנה
 נשארד, ותמיד משם׳ שנסתלק אעי׳ס במקומו,

הבריאה. בראש זו, נקידה בחי׳
̂ה המיעוט אשר בזמן אמנם  פגם ע״י שי
 שמסתי^קות אחרות נקודות הט אז תחתונים,

 ממקום מקורם, אל ז״א אל חוזרות אינן ממנה,
 הקליפה, עד בעונותינו יורדות אבל שבאו.
בזה. להאריך ואין בגלות, שכינה בסוד

 תחלה היתה זו נקודה כי לענין, ונחזור
 לאדם זנב חוה כי האצילות, בסוף לאריות זנב

בסוד עצמה, ומעטה ירדה ואח״כ היתה.
 לבריאה ראש לשועלים, ראש והיתה נקודתה,

 נקודה כי ועולם, עולם בכל היתה וכן ממש.
 וכן עשיה. בראש ירדה דיצירה, מלכות

 בראש ג״כ היה וכן יצירה. בראש דבריאה,
 אור כי עשית. בחכמה כולם בסוד אצילות,

 מאצילות, שלמעלה עליונה בחכמה נתלבש א״ס
 המסך ושברה עצמה, החכמה אותה וירדה
 ונתלבשד, עצמה, מציאות וירדה אצילות, שע״ג

 וז״ס, א״ס. אור אצילות מקבל וע״י באצילות,
 אצילות בעולם הנזכר עשית, בחכמה כולם
כנ״ל.

העולמות, בכל שהיתה הבחי׳ זה כל ואמנם
בזה זה לקשר כדי העולמות, לתועלת היה הכל

 מזה זה הארה לקבל שיוכלו כדי בזה, וזה
 תחלת האצילות, סיום היות ע״י מזה, וזה

 וז״ס העולמווב בשאד וכן ממש, דבריאה רישא
 ואז בעולמות, קדושה נתוסף אז כי השבת׳ יום

 אל לעלות חוזר דבריאה, ק״ק העליון היכל
 לטעם ממש, גמור אצילות ונעשה האצילות,

 ואין העולמות, כל בשאר בזה וכיוצא הנ״ל.
להאריך.

 דא״כ שאלה, מקום עתה יש וד,רי וא״ת,
 הבריאה, ראש הוא זו שנקודה אומרים אנו ימה

 עולם אין הלא כי בריאה, מתחלת ומשם
 כי דבריאה, או״א מן רק מתחיל, הבריאה

 שם ועד ממש, אצילות היא דבריאד, רישא
 עולם בגדר שנכנס נאמר ולמה אצילות, הוא

עולמות. בשאר וכן הבריאה,

 שבודאי היות עם ודאי כי בזה, והתשובה
 אצילות אור הוא זו שנקודה שאמרנו, כמו הוא

 זהו עכ״ז וירדה, המסך ושיבר שבקע ממש,
 ודאי עצמה, נקודה אותה אבל הבריאה, בערך
 שידעת אחר כי אצילות. עם ערך לח אין שכבר
 ומאבא לאבא, א״א בין שיש גדול, הפרש
 מזה האור מתמעט ואיך לז״א, ומאמא לאמא,

 יש גם א״כ עצמו, באצילות קץ לאין לזה
 בהיותה אפילו לנוקבא, מז״א גדול שינוי

 כל סיום היא הלא כי בפרצופה, שלימד,
 כאשר וא״כ עצמו, האצילות וכל העולמות,

 לבד, נקודה בסוד ותשאר מפרצופה, תתמעט
 לירד, כדי הבריאה, מסך לבקוע תצטרך ואח״כ
 יותר, שמתמעטת ודאי ההיא בקיעה ובכח

 וא״כ יותר, מתמעטת בבריאה בהכנסם ואח״כ
 אם בעיניך יקשה אל המיעוטים, אלו כל אחר
 בודאי כי ממש, הבריאה ראש כאן לר׳יותר, תובל
בתחלה. למעלה היתר. כאשר היא אינה

 אלו עולמות גי מעלות, ג׳ סדר ונבאר
 וכלים, עצמות בה יש הבריאה עולם דבי״ע:

 עד״ז: נחלקים דבריאה, הכלים בענין והנה
 שמות: סוד הם דבריאה, דאו״א ק) הכלים כי

שידעת וכמו צבאות יהוה יד״ אכתריאל,

מקומות ומראה הגהות
(דפו״י). הוי״ה ואסא י׳׳ה, אבא אכתריאל, שמות סוד הם דבריאה א״א נ״א ק)



שסטו׳ פר? אבי״ע סדר עער מ״ז פוער אכי״ע היכל ז׳ היכל

n מם עצמו, כסא ד10 הס אלו שהשמות y r 
 סוד הם ואלו עצמו. כסא הם דבריאה. ג״ר כי

דבריאה. דאו״א ממש גופא

מטטרו״ן. נקרא דבריאד» ר) דז״א גופא
 סנדלפו״ן. נקרא דבריאה, דז״א דנוקבא גופא
דבריאה. הכלים בהי׳ ביארנו והרי

:בהי׳ לג׳ נהלק בריאה, עצמות והנה
 ע״י נמשך כולה, בריאה של הנפש והנה נר״ן.

 ומהם הבריאה, במסך דאצילות, כלים י׳ הכאת
 ונתהוו המסך, דרד ואורות ניצוצות י׳ נתנוצצו

 דאצילות, כלים כי הבריאה, של כלים לי׳ נפש,
 שלהם האור כי דבריאה, נפש מן מעולים
 אל נפש לעשות מספיק מסך, דרד העובר

הבריאה.

 של הכאת ע״י נמשך, בריאה של ורוח
 הבריאה במסך שלה, החיצוניות דאצילות בינה

 דבריאה. הי״ס לכל רוח נעשה שלה, ומהי״ס
 דבינה פנימית מהכאה נמשכת הבריאה, ונשמות

 לי״ס נשמה נעשה שלה וי״ס במסד, דאצילות
 אמא נאמר אלו, ונשמה רוח וכנגד דבריאה.

 דבריאה, דא״א רישא אמנם בכורסייא. מקננא
 הנה שירדה, דאצילות נקודה אותה סוד שהוא

 נקודה להיותה כי מסד, ע״י נתהוית לא זאת
 המסד ובקעה שברה ממש, דאצילות נוקבא
 דבריאה. דא״א ברישא בבריאה, וירדה לגמרי,
 להיותה המסד, בקעה שלה, חיצוניות ואפילו
 Jדאצילוו י״ס כשאר הארה ולא עצמה, אצילות

 ולירד המסד, ולבקוע לשבור כח, בה היה לכן
 לבריאה ירדה שלה, ועצמות הכלי כי זד״ באופן
דבריאה. דא״א המגולה רישא נתהוו ומהם

 מקננא ר׳ס כי ביארנו, כבר היצירה, עולם
 מן דאצילות ז״א מן כי והענין, במט״ט.

 למטה, וירד ונמשד שנתלבש אחר פנימיוו^
האור מרוב לבריאה, אצילות שבין המסד עד

 מסך עז־ וירד ההוא, המסו ושבר בקע שלד»
 התפשטות ומחמת ליצירה. בריאה שבין הב׳.

 אותו, ושיבר בקע ולא נחלש, שם, עד האור
 הב׳, במסד שם הכאתו וע״י לבד, בו הכה רק

 ומסנימיותו וסמנו ביצירה, למטה אורו נתנוצץ
 מגולה, רישא דיצירד- דא״א רישא סוד היה

 שהיתה דבריאה, דא״א ברישא הנ״ל rע
דאצילות. ממלכות

 נתנוצצו הנ״ל. הז״א החצוניות מן אמנם
 וירד ממש, ופנימיותו בעצמותו הנ״ל, ע״ד

 הנקרא יצירד״ כל של הכלים בחי׳ כל ועשה
 הכלים אין אמנם שלו. מהי״ס דיצירד״ גופא

 יכולים הבריאה, של הנר״ן ולא הבריאד״ של
 כבר כי דיצירה. זה ב׳ מסד דרד להתנוצץ

 מסך לעבור יכולין ואינן שלהם׳ א׳ מסד עברו
זה.

 נשמת כי הוא, יצירה של העצמות והנה
 ושבירת מסד מהכאת הוא, דיצירה, אדא ש)

 דאו״א, והרוח שלמעלה. אכתריא״ל ובקיעה
 מהכאת והנפש. שלמעלה. מטטרו״ן מהכאת

 הוא דיצירד״ דז״א נשמה הנ׳׳ל. rע סנדלפר׳ן
שלו סנדלפו״ן,ונפש הוא שלו והרוח מטסרןן

 דז״א נוקבא נשמת יו׳׳ד. בתוס׳ מיטטרדן הוא
 הוא שלד״ והרוח סנדלפו״ן, הוא דיצירה.

 סנדלפו״ן. ג״כ שלה והנפש בי׳. מיטטרו״ן
 אותו כח רק עצמה, שלה נשמה ואינה

 כנ״ל, הנוקבא נשמת שהוא סנדלפו״ן,
 התחתון זה ועל זד» נמשד וממנו
 זה תנא במתניתא בארץ, א׳ אופן והנה נאמר

 נקרא דמלכות, נפש ולהיותו כר. ת) סנדלפמ
בארץ. א׳ אופן והנה נאמר עליו לכן ארץ,

 שבו דא״א רישא סוד העשיר״ עולם
 נפש שהוא סנדלפו״ן, עצמו הוא המגולה,
 לא עולמות שבשאר ולהיות דיצירה. רנוקבא

 עליו לכן לתתא, ישמש עצמו שהוא כן, היה
של רישא להיותו בארץ. א׳ אופן והגה נאמר

מכןומות ומראה הגהות
הלקוטים ובספר תרומה פרשת זיע״א רשב׳׳י מאמרי ד׳. פרק הכבוד כסא שער עיץ ר)
אבייע. זרושי ההקדמות שער עי׳ ת) שיד ובשער קי׳׳א. דף ח׳׳א הבונות שער עיין ש)



כ׳ א׳ פר? הקליפות שער מ״ח שער אכי׳׳ע היכל ז׳ היכלשע

 והוא היע״ר א) שר נקרא והוא העשיר״
(א) יע״ר. וגימטריא פ״ר, גימטריא

 ורדה הדרינא״ל. :דעשיה אר׳א נשמת
 שלהם. ונפש קומיאל). (נ״א קמואל. שלהם:

 והרוח: קמואל. דעשיה: הז״א נשמת מלכיאל.

 נוקבא נשמת צדקיאל. שלו: והנפש מלכיאל.
 שלה והרוח מלניאל. הוא דעשיה, דז״א

ב) עטריאל. שלה, והנפש צדקיאל.
 שמועאל היצירה. בעולם מלך מטטרון

 נקרא דבריאה, שרים וז׳ בבריאה. ממנו למעלה
 נקראים אינם דיצירה, וז׳ הסריסים. שבעת

 בשבת, ובריאה בחול. הנהגתן כי סריסים,
 כי דע, יהיאל. ענפיאל, הוא שמועא״ל, כנודע.

יאהלו. השם דעשיה אמא ביסוד יש

השמיני השער

פרקים. ד' ובו הקליפות שער

א פרק

 אינם אצילות, בעולם הקליפות כי דע, ג)
 ולמעלה, מבינה אבל לבד. בזי״ן אלא אחוזים

 בי״ע, עולמות בג׳ אבל כלל אחיזה להם אין
 אפילו ויניקה, אחיזה שם אשר הקלי׳ אל יש

עולם. אותי של ולמעלה מבינה
 לא הקלי׳ כל הנה כי דע, הענין וסוד

 מלכים ז׳ של והבירור השמרים מן אלא נעשו,
 הם שמתו, מלכים ז׳ אותן והנה כנודע. שמתו,

 של שהמלכים לפי לבד, דאצילות זו״ן בחי׳
למעלה שנשארו אצלינו, כנזכר מתו, לא או״א

 הבריאה, לעולם ירדו ולא אצילות, במקום
 של מלכים הז׳ אבל מיתה. בהם היה לא וע״כ

 נתעוררו אז מתו, ושם בבריאה, שירדו הזר׳ן,
Jמוו הנקרא הקלי׳, ונתהוו

 של אחרונים אותיות ב׳ הם זו״ן והנה
 הקלי׳ לכן י׳׳א. גימטריא שהם דה, והם הוי״ה,

 כמבואר הקטורת, סמני י״א Tבס ג״כ, י״א הם
 הקדיש ובענין הקטורת, פטום בענין אצלינו

 אין כביכול אז הגלות, בזמן והנה הודו. של
 דה אותיות ב׳ שהם שזו״ן לפי שלם, השם

 אותיות שהם או״א, מן נפרדין הם אחרונים,
 אל הארה נמשך ומהם למטה, ויורדין י״ה,

 מאירין והם כנ״ל, משם הם ששרשם יען הקלי׳,
 הקטורו^ סמני י״א בסוד אותן, ומחיים בהם,
 מב׳ נמשכו אשר ורוחניותן, הקלי׳ חיות שהם

 דה, משם בחי׳ י״א הן כנ״ל, דה אותיות
דן עולין וכאשר שם. היורד  עולם עד למעלה ז

 אז י״ה, שהם או״א■ עם ומתחברים אצילות,
 סמני י״א למעלה כן גם ועולין מסתלקין
 מן נמשכו אשר הקלי׳ חיות שהם הקטורת,

 נעשה עליון השם ואז מתבטלים, הקלי׳ ואז ו״ה,
שלם.

ב פרק

 אבי״ע. עולמות ד׳ של הקליפות ענין ד)
 פרשה בזוהר אחד מאמר על זה, דרוש ונבנה

 חדא עלמא תנא לשונו, וזד• דרי״ז, ויחי
 כר. צפרין תרין נפקי כד לעילא אשתמידע

 הקדמות. כמה להקדים צריך זה, מאמר ולהבין
כן בקדושה, אבי״ע עולמות ד׳ שיש כמו הנה

ה ה ג ה
 הוא. זכר לעילם, שמעולם נקודה ה) בחי׳ כל כי ללמוד נוכל מזה ז״ל, מוהרח״ו (א)

שם. כנלע׳׳ד בלבד, נפש בחי׳ בה בהיותד•

מהוסות ומראה הגהות
 אות בת״ז ועיין שם. הד,קדםות שער עיין א)

שם. הסלם במעלות מ׳ה
 סדח שער ועיין (דפו׳׳י). עטוריאל נ׳׳א ב)

י*ד. סרק
מן ט׳׳ז חלק בתע׳ם נתבאר זה פרק ג)

.!ו׳
קנ״א אות לתע״ס הקדמד, רמ״ה אות עד ר״ם אות

 ר פ׳׳ד• ח׳ב ו׳ שער מבדש בספר עיין ד)
 ופרשת ויחי פרשת זיע׳א רשב״י מאמרי ובשער

משפטים.
(דפר׳י). חי׳ ג״א ה)



שע»ב׳ פר? ח?ליפו» פזעד מ״ח «ער אכי״ע היכל ז׳ היכל

 האציליות בעולם והנה הםוםאוד עולמות ד׳ יש
דן נגד כ״א הקלי׳, אין  האחוריים נגד לבד. ז

 יש לא אד הקלי׳, אל זו״ן שם ויש שלהב^
 קלי׳ יש הבריאה, ובעולם או״א. כנגד למעלה
 שלד״ ובאהוריים בריאה. של אמא נגד אפילו

n ובאחוריים n וביצירד דבריאד״H קלי׳ יש 
דן דאדא אחוריים נגד דז  ובעולם שם. אשר ו

 ה׳ בל של אחוריים נגד קלי׳ יש עשיד»
דן ואדא, א״א, ; שהם פרצופים, דעשיה. וז
שים נתבאר וכבר  ד׳ שבכל הקודמים. בדח

 פרצוםים, ה׳ בו יש דקדושה, אבי״ע עולמות
 שבהם היכלות, ז׳ בו יש ופרצוף, פרצוף וכל
דן) בהיכל נדבר (ועתה ההוא. דפרצוף י״ם  ז

 כי הקודמים בדרושים שם ביארנו כבר והנה
 דדכורא, היכלות ז׳ והם בד, ז׳ הם היכלות

 היא שר.נוקבא כמו והגה דנוקבא. היכלי ח׳
 עד׳ז, הם ההיכלות גם הזכר, של ההזה כנגד

 של מההזה מתחילמ הם הנוקבא, של שהיכלות
 זה וענמ רגליו. סיום עד ולמטה משם הזכר,

אבי״ע. עולמות ד בכל הוא
באבי״ע, אעור דקלי׳ ההיכלות ג״כ והנה

 זד» כפי והנה ז׳. בהיכלין ז׳ היכלין עד״ז, הם
 יהיה דקליפה. דז״א היכלות שז׳ נראה היה
 בשאר וכן דקרושה, דז״א היכלות ז׳ נגר

 בכל כי והטעם, כן, הדבר אין אמנם העולמוו^
 כי נמצא, וא״כ שם. נוגעת הקליפה אץ ג״ר
 שיעית דדא• דקליפה דמסאבותא היכלי ז׳ כל
א תתאין היכלין ר נגד הם  אמנם דקדועוה. ח״

 דדא, ג״ר בחי׳ שהוא העליון, ז׳ היכל נגד
ת כלל. קליפה שום כנגדו אין  בכל העגמ, ו

 צריד אבל Jעולמוו ד׳ שבכל דקלי׳. ההיכלות
 אינן דבריאה שהקליפות אע״ם כי שתדע,
 ההיכלות עכ״ז שבבריאה, ג״ר עד לעלות יכולין

מלין הם דאצילות. דקליפה  ולהאיר לשלום י
4עולמוו בשאר הוא ועד״ז העלימ. ממקומן
 יש דקדושר» הפרצופים שבכל כמו כי ודע

 כל אל יש כן כנודע. המוחין בחינות בהם
 ולנקבוו^ לזכרים כולו^ דקליפות הפרצופים

דקליפר-וגם הזכר הנה כי בזה. שינד יש אבל

 והזכר לבד. מוחמ תרין רק בהם אין הנקבר-
 והנוקבא .T^ב מוחין; ג׳ לו יש הקדושד- של
 כי לבר, חו״ב מוחין ב׳ לה יש הקדושה, של

 דמשפטים בסבא נרמז וזה קלה. דעתן נשים
דל, דק׳׳^  פירין. עביד ולא אםתרם אחר אל ו

 כי נמצא, פריד ממני כמש״ר- הדבר: פי׳
ת ח דן העליון מזווג הגעשץ הפי  דקדושד- דז

שת ורוחץ נשמתין הם ^. ונפ ש  והענץ, די
 אמנם עצמה. הנוקבא מן באים נפשות בהי׳ כי

ת, נשמות בחי׳  הזכר, צד מן באים וחחו
 הנמשכת הטפה ואמנם הנוקכא. עם המזדווג

 המכריע, הוא כי הדעו^ ממוח הוא הזווג, ע״י
 ואי הזכר, של חדב מוחין התרין והמחבר

 לכן הדעו^ ע״י לא אם זווג, לשום אפשר
 אלקנה עTו כמ״ש בלשון הזווג נקרא

 אשתו. חוה את עT והאדם אשתו. חנה את
 אם כי והטעם רבים. וכמוהו עה.T לא ואיש

כלל. זווג אין Jדעו אין
 בו אין הזכר אפילו בקלי׳, שם ואמנם

 הנקרא הג׳ מוח אבל לבד, מוחין ב׳ רק דעו^
 בו אץ א״ב הוא, שכן וכיון בהן, אץ דעת
 עושה שאינו למרים דומה הוא והרי זווג. בחי׳
חו  שבקליפה הזכר הוא אחר ו) אל כי ונודע 4פי

 דף פקודי ובפ׳ רבים. במקומות בזוהר כנזכר
ש זר. אל בד יהיה לא על רמ״ג,  אל כאן, וד
ץ. עביד ולא אסתרס, אחר  לא בנוקבא כי »ר
 שאמרו כמו צינץ. אלא דסירוס, לישנא שיין־
דל הגדולים. התנינים על ז) ר

מהקדושה; נר״ן יש*להן ישראל פי נמצא,
 שיש הזכר, מן ור*ן, עצמר- המלכות p נפש,

* אמנם הדעת. בחי׳ בו ד כ  בחי׳ רק בהם אין ע
 אך הקליפוו^ של הגוקבא מצד לבד, נפש
» אץ הזכר, מן הבאים ר״ג  שד.זכר ד9ל בו

 כדי דעו^ הנקרא מוח בו שאין אםתר* דקלי׳
 אשר ר״נ. בחי׳ הנוקבא עם זווגו ע״י Tלהמש

ם  שד.ם פירי, עביד ולא אסתר^ אחר ד
ת הם הנפשץ אבל הזכר. של הר*נ  הנוקבא, פי

 וזש״ד- דקליפד- מהנוקבא נפש לעכדם יש
של הנפשות כי סוב. לא נפש דעת בלא גם

* «ןומות mrusi הגהות
רעיב אות משפסימ ובוהר ע״ד ב*ג )1 ע׳׳ד. ח* ויהי פ׳ זיע״א דשב״י ספסרי שער עי* ו)



כ׳ פרי, הקליפות שער מ״ח שער אכי׳׳ע היכל ז׳ היכלשעב

 ולא רע הנקרא מהקליפות, הבאים האומות,
 רוחין בהם אין לכן דעת, בלא נעשין הם טוב,

ג״כ. ונשמתין
 בו שאין מי ח) רז״ל שאמרו מה ז״ס גם

 בו שאין מי הנה כי עליו, לרחם אסור דעת
 והמרחם דעת, בו שאין מהקלי׳ נמשך הוא דעת,
 ג״כ העליונים הרחמים שיתפשטו גורם עליו,

דעת. אין בהם גם אשר בקליפות,

 המוחין של הבחי׳ אלו כל כי דע, אמנם
 ישר אדם בספר בשמותם, נזכרים הם דקליפית,

 דז״א מוחין תרין כי והוא, במקומותן, א׳ דף
 אנשים שנים נקראו הם שבאצילות, קליפה ד

 בני ויראו בפ׳ קע״ח, בס״ד הנזכר מרגלים,
 אחרי בפ' נזכר וגם האדם. בנות את האלקים

 יומא, בכל דינקין בנין תרין ענין ס/ דף מות
 מוחין תרין ולהיותן ארעא. מאללי דאתקרון
 אנשים שני נקרא דאצילות, דז״א דקליפה
 דאצילות, דקלי׳ דנוקבא מוחין וב' מרגלים.

 בס׳ הזוהר קרא להם אשר צפרים. שתי נקרא
 בע״ה, למטה ונבארם כנ״ל, צפרין תרין ויחי

 צפור כל כמ׳יש נקבה, לשון הוא צפור כי
 וכן טהור. צפור אמר ולא תאכלו, טהורה

נקבה. לשון החיה, הצפור את ושלח במצורע,

 קס״ב דף בראשית בזור,ר מ״ש ג״כ וזהו
 וללבן ובפ׳ יקננו. צפרים שם אשר בסוד ע״ב,
 בקלי' יש כנגדו כי הוא, והענין כר. בנות שתי

 צפרים תרי נקרא שהם בנות, שתי לבן, במקום
 בהי' כל בי״ע, של עולמות בג׳ והגה כנ״ל.
 בין באו״א, בין שם, אשר בקלי׳ אשר מוחין
 זונות, נשים שתים בלשון נקרא כולם בזו״נ,

 לפי הדבר, וטעם ד״ס. מות אחרי בפרשה
 נקרא לכן הנוקבא, של עולמות הם שבי״ע
שבהם. הזכרים אפילו זונות, נשים בלשון

 המוחין אלו עגין מה עתה, שתדע וצריך
 אנשים שני הנקרא דאצילות, דזו״נ דקליפות
 שמעתי זה וענין צפרים. שתי ודנוקבא מרגלים,

 יודע ואיני שינוי, בהם ויש ב״פ, זלה״ה ממורי
טעות מהם איזה אולי אסמוך, מהם איזה על

 ששניהן אפשר או הענין. בהבנת שטעיתי אצלי,
שניהן. אכתוב ולכן טובים, כאחד

 ז״א כי דע זה, דבר שמעתי תחלה הנה
 הנקרא נשים, ב׳ לו יש דקדושה, דאצילות

 דז״א. הדעת במקום הוא לאה, ורחל. לאר,
 דג׳ בז״א הענין יכן דז״א. הת״ת במקום ורחל,

 דטומאה בז״א יש בקלי׳, ג״כ וכן בי״ע, עולמות
 בזוהר נתבאר יהנה אבי״ע. בכל אלו, נשים ב׳

 מההוא דנפקי עלמין, תלת ענין דקל״ב, נשא
 ושם א״ל. הנקרא דבדיקנא, קדמאה תקונא
 אלו, עולמות שג׳ אחר איך ענינם, בארנו
 למטד. ירדי עוד תקונא, בההוא שם נתד,וו
 העליון, עולם כי עולמות. בג׳ עצמו, ות‘באציי

 בת״ת ירד הב׳, ועולם דאצילות. בבינה ירד
 דאצילות במלכות ירד הג', ועולם דאצילות.

 למטר,. בחי' ג׳ עוד לירד משם חזרו ואח״כ
 תפארת בינח נגד הם כי בי״ע- עולמות בג׳

ומלכות.
 נשים ב' הם ורחל, לאה כי דע, והנה

 שלפעמים אע״פ כי פנימיות, בבחי' הם דז״א
 אצלינו נודעים טעמים לסיבת הוא אב״א, הם

 בבחי׳ ואמנם פנימים, נשים הם אמנם במ״א,
 ויצאו הנ״ל, דוגמת ג״כ נעשה האחוריים,
 עולמות הג׳ אותן האחור, של דינין מבחינות

בינה אחורי הוא העליון, והעולם הנ״ל,
ות.  דז״א אחורי הוא הב', ועולם דאצי̂י
 מלכות אחורי הוא הג׳, ועולם דאצילות.
דאצילות.
 שפחת זלפה את הוציא הא׳, עולם והנה

 היא לאה כי ונודע לאה, אחורי היא כי יאה,
 ז׳יא מאחורי הוציא הב', ועולם בינה. בחי׳
 שנים שלו, הת״ת ובחי׳ הדעת, בחינת של

 מות. אחרי בפרשה הנזכר מרגלים, אנשים
 בלהה רחל, מאחורי הוציא הג׳, והעולם

שפחתה.
 מר,ן נתפשטו עולמות, הב' מאלו ואמנם

 שהוא הא׳, העולם מן אבל הקליפה. אל מוחין
 יצא בינה, בחינת שהוא לאה, שפחת זלפה
החכמר״ של א׳ מוח שהוא אחד, צפור ממנו

מקומות ומראה הגהות
ל׳׳ג. ברכות ח)



גנ׳ פר? ח?ליפופ #ער גדת #ער אפי״ע זזיפל ז׳ היכל ע ש

 בלהה שהוא הג׳ וסעולם דקליפה. הנוקבא של
 מוה שהוא ב׳׳ צפור פסנו יצא רחל, שפחת

 צפרים ב׳ (הם) ואלו דקליפד- דנוקבא בינה ב׳
 קליפה, בהי׳ יש לא ג״ר שכנגד יען הנ״ל,
 מהעולם שיצא הא׳, הצפור זה) (כי דע ואמנם

 למעלה נשאר לא לאה שפחת זלפה הוא הא׳,
 נגד למטה ירד אמנם זלפה, כנגד במקומו,

 של צפרין, חרין יחד נתחברו ושם בלהה,
 דנוקבא חו״ב מוחין ב׳ מעשו Hבלהד ושל זלפה

 רחל, שפחת בלהה נגד שס אשר דקליפה,
 התחתמ, וצפור שבה. חכמה הוא עליון, וצפור

 באחור שד,וא הב׳, עולם אבל שבה. בינה הוא
 מהדעת שזלוציא בארנו כבר דאצילות, ז״א

 כי מרגלים. אנשים שנים אותן שלו, ומהת״ת
 יצאו ות״ת בדעת שמקומם ורחל לאה מן כן

 אח״ז והנה כנ״ל. שניהן בין צפרין תרין אותן
 כנ״ל. בבי״ע עלמין התלת אלו כן גם נתפשטו
דקל״ב. באד״ר אצלינו, כמבואר

 באופן זה דרוש חשלום שמעתי אח״כ
 נתפשטו אלו, עולמות ג׳ מכל כי זה, והוא אחר,

מ בחי׳ ג׳ קבו  כי והוא, זכרים. בחינות וג׳ נ
 ותפארת בינה אחורי הוא שמקומ.ם בארתי הרי

 עולם כי זד» הוא והעגין אצילות. של ונוקבא
 שלה, נה״י שהוא בינה, סוף נגד הוא ראשון

 נתפשט ומשם דז״א׳ דרישא בחב״ד המתלבשים
 הסיום מכגגד הוציא הב׳, והעולם הא׳. הצפור

 ומוחין רחל. ראש שהם שלו, בנה״י ז״א, של
 צפרין תרץ אשר הב׳. הצפור יצא ומשם שלה,
 הזאת. רחל כנגד שהיא זו, בקלי׳ נתחברו אלו.

 שלה, בנה״י רחל, רגלי מכנגד הג׳. ועולם
 עתT וכבר ראשונה, חוה לילית, את הוציא

 םייללת, היא Tותמ יללות, הם פעוייתר. כל כי
 בבריאה, יושבת והיא ט) ליליות נקרא ולכן

 בכ״מ הנזכר רבא, דתהומא נוקבא בבחי׳
בזוהר.

 עולמות דג׳ הקלי׳ בכל הנה כי פי׳, וזהו
 בחי׳ היא העליונה נוקבין: תרין יש בי״ע,

 דש שלהם. העליון הז׳ בהיכל שהוא הבינד»
בהיכל שהוא מלכוון בחינת והיא למטה, אחרת

 נקבות הב׳ אלו ואמנם aשלד התחתמ האחרמ
 הגוקבא וכן דצירד» בעשייה שהם הקלי׳, של

 דתהומא נוקבא נקרא הבריאת של תחתתה
^ עליונד., נקבה אבל סתם.  הז׳ עליון שבהי
 דתהומא נוקבא נקרא לבדה היא דבריאד- דקלי׳
 חוה ונקרא Jליליו הנקראת היא וזו רבא.

ראשונה.

שבאצילות: הנוקבא בחי׳ ג׳ בארנו הרי
 שהיא לאד» שפחת זלפה פוד הוא הא׳, עולם

 אצל שהיא (דבינה) דתבונה, נהי״ם נגד
 בלהזז סוד הוא הב׳. והעולם ח״א. הדעת
 שהיא ח״א. נהי״ם כנגד שהיא רחל. שפחת

 עצמת דרחל נהי״ם מן הוציא הג׳ ועולם רחל.
 הם אלו, ג׳ הנה כי ראשתה. חוה לילית. את
 דיצירה ומנהי״ם דבריאה. מנהי״ם בי״ע, סוד

 אחורי סוד הם הג׳, אלו וכל דעשיה. ומנהי״ם
 אותן מוהין סוד הם ראשונים, והב׳ הגוקבא.

 במקום למטה, יחד ונתחברו צפרין, התרין
 קלי׳ להיות למעלה. מקום אין כי הב׳, דיצפור

 ראשונה, חוח ליליות היא והג׳, בינה. נגד
בנוקבא והוא רחל. מלכות בסיום שהוא

דתה״ר.

הנוקבא. של אלו מציאות ג׳ נגד אמנם
 הב׳ אנשים, ג׳ הזכר, מאחורי ג״כ יצא

 הוא וחג׳, מרגלים. אנשים שנים הם ראשונים,
 ראשונה, חוה דלילית, בעלה קדמאה, אדם

 דבריאה חכמה והוא דתה״ר, בנוקבא למטה
 הוא, מועט הנוקבא שאור לפי והנה דקלי׳.

 אחורי לכן חלושים, הם שבה הדינין וגם
 יותר, וממותקין מבוסמין. יותר היו הנוקבא,

 רחל. שפחת ובלהה לאה, שפחת זלפה בסוד
 שלו והאור קשים, דינין הם הזכר, אחורי אבל

 נעשה לא ולכן לקבלו, יכולין ואינן גדול.
 שנים בבחי׳ למטר- ירדו אמנם דבר, מהם

 לא אמנם הנ״ל, א״ק ואותו מרגלים אנשים
 התריו ואלו למעלה, בקדושה שורש להם נשאר

 דקליפה ת״א מוחין תרין הם מרגלים, אנשים
ץ נתבאר הרי דאצילות. דד׳א המוחין ענ

מקומות ומראה הגהות
ב׳. פרק נגה קליפת שער עיין ט)



נ׳ פרין הקליפות שער מ׳׳ת שער אכי״ע היכל ז׳ היכל־שעד

עניינם. מה דאצילות, דקלי׳ ונוקבא
 המצטרכת הקדמה. להשלים עתה ונהזור

 הנה כי דע, ויחי, פרשה הנ״ל מאמר להבין
 שני דאצילות, בנוקבא יש כי אצלינו, נתבאר
 דדי ונקרא שלה, הרחם בבית למטה שדים

 ומהם בהמה. נקרא המלכות זה, ובערך בהמה.
 ביום כי דע, ואמנם (א) הקליפות כל יונקים

 התרין אותן אז הזכר, תגבורת הוא אז אשר
 עולים הם דאצילות, דקליפה דז״א מוחין

 דאצילות המלכות מן דונקים ביום, למעלה
 כי להיות אבל כנ״ל. בהמה מדדי דקדושה,

 יונקין הם לכן מתגברים, הדינין אין כיום
 שנים נון בן יהושע וישלח סוד, וזה בחשאי,
 יהושע כי בחשאי. ר״ל חרש, מרגלים אנשים

 אבל קדישא. סיהרא והיא הלבנה, פני נון בן
 דז״א דנוקבא מוחין תרין שהם צפרין, תרין

 ביום, לינק יכולין אינן דקליפות, דאצילות
 שולטין, דנוקבא דינין שאז לפי בלילה, אלא
 יונקים שם, אשר הקלי׳ כ* בבריאה הענין יכן
 ביום, הזכר דקדושה, דבריאה המלכות מן

בעשיה. וכן ביצירה וכן בלילה והנוקבא
בלילה, עולה אינה שבקדושה כמו ואמנם

 בלילה העולין צפרין תרין אלו גם לאה. רק
 בחינה אותו של מוחין התרין אותן הם לינק,

 הקליפה כי דע, גם בקליפה. שיש לאה של
 הז׳ בהיכל למטה, יורדת היא ביום ■יאצילות,

 המלכות מן לינק עולה ובלילה דבריאה. העליץ
 אלא העולמות, בשאר משא״ב כנ״ל, דאצילות
מאד. נעלם שהוא לפי לבד, באצילות

הי״ל. ויחי פרשה המאמר נבאר ועתה
 פי׳ (ב) לעילא אשתמודע חדא עלמא ת״ח,
 שם הנודעים עלמין הג׳ מן הג׳, עולם אותו

 מתפשט הוא הג׳, העולם וזה בנ״ל, באד׳׳ר
 במלכות לעילא הוא שעיקרו אלא עשיה, עד

לעילא. אשתמודע וז׳ס כנ״ל, דאצילות
ביום כי בארנו, כבר כר, נפיק כרחא וכד

 שהדינץ בללה אבל בחשאי, יונק הזכר
 רשות ליתן רם, בקול נפיק כרוזא מתגברים,

 ומוצנעין, נסתרים והרחמים לינק, הדינין אל
 תרין נפקין ומתגברין, ובאים שולטין והדינין
 נמשכו צפרין תרין כי למעלה, מ״ש זהו צפרין,

 צפרין, תרי נפקי סוד וזה הג׳ העולם מזה
 הצפרים אלו כי ר׳״ל עלמא, מההוא דאסתלקו

 למטה, וירדו עלמא, מההוא ונסתלקו נמשכו
כנ״ל. דאצילות דקלי׳ להנוקבא מוחין להעשות

 דחיי דחיזו אילנא תחות דמדוריהון וז״ש
 -ונמשכו שנסתלקו אחר כי פי' כו׳, ומותא
 מוחין להעשות למטה יידו עלמא, מההוא

 הנה כי הוא, והענין דאצילות. דקלי׳ להנוקבא
 דבדיאה, דקלי׳ היכלי הז׳ כל כי לעיל, בארנו

 דק״ק דקדושה העליון הז׳ מההיכל למטה הם
 ומלכות ת״ת כי ודע, דקדושה. דבריאה

 מצד חיי ומותא, דחיי אלנא נקרא דאצילות,
 תו״מ אמנם המלכות. מצד ומותא התפארת,
 כי ודמותא, דחיי דאילנא חיזו נקרא דבריאה,

 של ומראה ותמונה חותם היא הבריאה, עולם
 הוא כ״ז כי לעיל, בארנו וכבר אצילות. עולם

 וכן דבריאה. ק׳׳ק בהיכל שהוא לאה, בחינת
 אלו• תרין כי ישראל, הנקרא ז״א, בחי׳ של

 הב׳ ואלו דבריאה, ק״ק בהיכל שם עומדין
ומותא. דחיי דאילנא חיזו נקרא הם

 מן ;ם1 צפרין, תרין שאותן כיון והנה
 לדור למטה ירדו שהם אלא ממש, האצילות

 אשר כנ*ל, הבריאה דקלי׳ בהיכלי ולשכון
 דקדושה, ז־ מהיכל למטה רק עומדין אינן כולם

 אמר לזה וריתא- דחיי דאילנא חיזו הנקרא
 מהאי למסה. הוא צפרין דאילין דמדוריהון

ומותא. דחיי דאילנא חיזו

 האחת ה:.׳פור כי פי׳: צפרא, חד נפקא
 הוא לכן הימין, שהוא כנ״ל, חכמה הנקרא

דקדושה המלכות של הימין, מהדד יונק

ה ה ג ה
 אבל למסד. אח״כ שהוא מעזמע לעילא, ספירות י׳ תחלה יונקים ומהם צמח, (א)
»לאין, התריז אצל לעילא שהוא אשתמודע כנודע. קדושה לסעמים שהוא נוגה דקליפת

 הג׳. P חדא עלמא וזהו אשתמודע שאמר פי על אף צמח, )3(
ומדקאמר מהג׳, תחתון עולם הוא עכ״ז לעילא,



»עהג« בי פרק זמליפמו «מר פדת מער אני״ע חיבל ז׳

 דדי ב«ד מ״ל׳ שלה בחום אשר דאבילוו^
»am לםסר ת״ש Jiom שמא חב׳ והבפור 

 םד0ל אשד השמאלי. מהדד ק1מ ביגה. מהו
בפוגה.

 בי פיחש: יממא. נהיר כד בפרא והד
 בה יש ופד. הכמה מוה שהוא הימיני הבפור

 כר יממא. תהיד בפת משם. ולינק לפלות כה
 אילת הנקרא דבפרא. קדמתא ההוא אשתכח
 לירד חוור יניקתו. אחר תיפף אבל השחר.
 שהוא השמאלי. הבפור אבל במקומו. למסה

 בהם לפלות כח בו אין השמאלי. בינה מוח
 אווחשד כד אן דבפרא. בקדחתא אפילו כלל.
 כי הראשונה. לילה בחבות שהוא לבד. לילד.

 פולה חכמה של שבפור ומכ*ש הוא. פולה או
 מהב׳ שניהם ומנקים נפיק כרווא כד פמו.
דקדושד- דאבילות מלכות של דרין

 יותר לפלות רובץ הם יניקתן. אחר והנה
 כנגד הוא לה̂נ המכוון שהמקום לסי למפלה.

 מקום להם היה שם. ופד Jדאבילוו m כל
 לא יניקתן. ומן היה כאשר ואמנם Jלפלוו

 הם הנה כי שלהט. גופם חצי שיעוד רק פלו
 ומנקים דקדושה. דמלכות הרגלים כץ פולין

 הרחם במקום אשר התחתונים, מחדדים
 לבד גופם חבי רק פולה שאין נמבא כנ״ל.
 שהוא התחתון גון• חצי ושאר יחדתן, בפת
 קלי׳ בה^ל למסה פומדים הם רגלים, בחי׳

 נתגברו ברנ» כל יניקתן אחר לכן דבריאה.
מ דיו חה כחם.  ולפלות כחם. בכל לר.חגבר ר«
 הראוי במקום באבילוו^ למפלה גופם בכל

 אנפץ ופיר אורו מקום כל כנגד שהוא להם.
 רגלייהו, אסתלקו לבתר ודש, דקדושד- ונוקבא

 רגליהן לפלות חבין ואו דינקי. לבתר ר״ל
 דחה״ר, בנוקבא רגלייהו משתמטי ואו למפלדא

 באותו ונשארץ נלכדים. שלהם שהרגלים ר״ל
 הבינוה בחי׳ שהוא דתזדר. נוקבא הנקרא םקום.
 דבדיאה הקלי׳ של הפלמן הו׳ בהיכל שד.וא
 נשארים לכך יותר. לפלות יכולין ואינם כנ״ל,

לילו^ חבות פד שם

ג &רק

 אבי״פ. פולמות ד ופנץ הקלי׳. פנץ י)
 יש בקלי׳ בי jn ביניהן: שיש השי»י

^ אמ*פ. בהי׳  פובופים. ה׳ בו יש פולם וב
 פרגוד וכל הפולם. אותו של י*ם כללות שהם
בקדושות שהוא דדו פל י״» מלל מהם

 פי פל אף כי jn פניינם. פתה ונבאר כ)
 שינוי יש קלי׳. בחי׳ יש פולמוו^ ד שבכל

ם הנה כי בפבמם: בפולמות ל  של אבילות ^
 של האבילות פל מרובה הסוב הקדושה.
 פס הקדושה כלל מפודכים ואינם הסומאה.

 מרובה הקדושה הבריאה. ובפולם הסומא̂ד
 הם אמנם דבריאה. הקלי׳ של הסומאד• פל

 מחבו^ פל מחבה הוא וביצירה. יחד. מפורבים
 הקלי׳ ובפשיה, ורפ. סוב יחד מפודבים הם וגם

 מפורבים הם וגם סחרת של .rהפש פל מרובה
 יהיה שלא הפשקת בפולם דבר שום ואץ יחד.

 מוד מפודבץ וקלי׳ קדושה מסדר, מורכב
ממש.

 קלי׳ הנק׳ הם שבאבילוו^ הסומאה וד.נה
 הבריאד״ של הסומאה וכן הסהור. ואבילות

 pו 4ביבירז וכן דטהרד- דבריאה קלי׳ נקרא
 פולם. שבכל האלו קלי׳ אם ואמנם בפשי̂ו

 כל בץ למסה. הם אם או הפולני סביבות
 ודאי אמנם במ*̂ו יתבאר וד. ופולם. פולם
 הקליפות יחד, אחד במדור הם כי הוא.

 דבדיאה וכן 41האבילו בפולם משבים חמילוו^
חג סוב בחי׳ וד.ם כד.  התפרבות פנץ ואמנם ו
 מידה בריאה פולמות בג׳ שיש הנ״ל, ודפ סוב

 המקמות מפיחה בפשר ושלהג הס אינו פשמג
 ספידאו בג׳ מקננא אמא כי מודפ בהנג

בפולמות הוא הוופדוכוה אכל כר. ובריאה
m t 9

 קודם הקליפווג היו איד פהוג ונבאר
^ פולמה: ד וגם הדאשץ, אדם שחסא ה ^ו  ד

 בהם גדם ומה דקדושוג פשיה יצירה בייאוג
אבליגו. נהבאד והנה ».0ה ור׳י ׳כ11א אחדד

ו ומראה חנהות  1וו0^
 נתבאר שסעהי אחרת ופוס ד׳ז! פד סבאן י)
ג׳.ויין 0 רע׳׳א. אות פד ינדה אות סן נרו חלק בתנרס



ג ברין הקליפות שער מ״ת שער אבי״ע היכל ז׳ היכלשעו

 שום עדיין היה לא העולם, בריאת קודם בי
 ט״ס אותן רק היו ולא באצילות, תיקון
 רוחין אינון ולאו היכלין, אינון דלאו ל.) דא״א

 מתגלה היה ולא תיקון, בלתי הם היו ואז כר,
 ד נגד בזכר, אורות ר רק ונוקבא, בז״א

 בבחי׳ בנוקבא, שביעי לבד אחד ואור קצוות,
כנודע. באחור אחור היותן

 כתר ואז הקדוש, האצילות נתקן ואח״כ
 אותןהתקונים בכל דא״א, ברישא נתקנו וחכמה
 והכמה. בכתר, שהם: ומוחא. בגולגלתא, שהם:

 עולם נתקן ואח״כ א״א. מציאות בכל וכן
עולם שנתקן ואחר גמור בתיקון אצילות,
 כלל תיקון שום בלי הקליפות כל היו אצילות,

ועיקר.
 בריאה, :עולמות ג׳ נתקנו׳ כך ואחר

 בלי היו הקליפות כל ועדיין עשיה. יצירה,
 על הקליפות, עדיין היו אמנם כלל. תיקון שום
 התיקון, קודם בתחלה הקדושה שהיתה דרך
 ר דאצילות, דקליפה ונוקבא ז״א היו ואז

 שביעי א׳ ואור ו״ק. בסוד לבד, בזכר אורות
ונוקבא ז״א בחינת כמו בנוקבא. בלבד,

 נהירו ההוא ענין וזהו אב״א. בהיותן דקדושה,
 יתרו פרשה הנזכר מסאבותא, גו דאית דקיק,
דס״ט,

העולם, נתהפך אדה״ר, חטא כאשר והנה
 וגרם הקדושים, עולמות בארבע פגם וגרם

 כי :ענינם וזה דקליפה. עולמות בד' תיקון
 הגיע הראשון׳ אדם של חטא ידי על הנה

 דקדושה א״א עד אצילות, בעולם הפגם
 אין ואז סתרו. חשך ישת סוד, וזה כביכול.

 ואו״א באו״א. נגנז אבל מאיר, דאצילות א״א
 ידם על מאיר וא״א באצילות, מאירין הם

 הפגם, מזה לכן אחד. פגם זה והרי מתוכם,
 שנסתם כיון כי והוא ג״כ, אחר פגם נתוסף

 נוקבא אל מיעוט גרם ות,‘דאציי א״א אור
 ספירות ט' כל ממנה ונסתלקו דאצילות, דז״א

 א׳ נקודה אור רק בה נשאר ולא דעליונים,
 הקליפה אל תיקון ונעשה נתוסף ואז לבד,

שנסתלקו ספירות הם׳ אותן כי והוא, דאצילות,

נקודות בט״ם נתלבשו דקדושה, מהנוקבא
דאצילות, דקליפה דז״א נוקבא של ראשונים

 הרשע, סמאל אשת הרשעה, לילית נקרא שהיא
 נתפשטד, שאז לפי דקליפה, דאצילות ז״א שהוא

ספירות, בי׳ שלם פרצוף ונעשה לילית,
הנוקבא של ניצוצין הט׳ אותן ונתלבשו
 ואותו שלה, הראשונים ספירות בט׳ דאצילות,

 ירד כנ״ל, תחלה בה שהיה דקיק נהירו ניצוץ
שלה. העשירית בספירה

 אמלאה על מ) ז״ל רבותינו שאמרו וז״ס
 של מחורבנה אלא צור נתמלאה לא החרבה,
 אנפין דזעיר נוקבא הוא ירושלים כי ירושלם׳
 אחת נקודה בסוד ונשארה נחרבה דקדושה,

 שפחה צרתה, הרשעה לילית שהיא וצור לבד.
 פרצוף ונעשית נתמלאה גבירתה, תירש כי

 הט׳ שהם ירושלם, שנחרבה ממה מי״ס, שלם
הראשונים. ספירות

 ואם ע״פ נ) חגיגה במסכת רמזו זה ועל
 גווה, מפני נפשי תבכה במסתרים תשמעוה לא

 ביארנו כבר כי כר, ישראל של גאותן מפני
 הראשון, אדם חטא ענין כי אחר, במקום

 ענין הכל המקדש, בית וחורבן גלות וענין
 ארץ משמים השליך הכתוב, שאמר וזה אחד.

 ז״א, שהוא ישראל תפארת כי ישראל, תפארת
 את שבו, הת״ת מקום שהוא השמים מן השליך
 החזה, במקום שם שהיתה נוקבא, שהיא הארץ

 שבו, יסוד הוד נצח מכנגד השליכה וגם כנודע.
 שבו, נה״י שהם רגליו, הדום זכר ולא וזהו

 אחת נקודה בסוד שבו, מהיסוד למטה וירדה
 בכל ומלכותו פסוק, ענין וזהו כנ״ל. לבד

 אדם סוד הוא כי בתקונים, שנתבאר משלה,
 נוקבא שהיא קליפין, בי׳ בש‘שנתי דעשיה,

דעשיה. אדם הנקרא דאצילות, דז״א
ע״ב, ׳■קי״ט במדבר בזוהר מ״ש ענין וזהו

 לא נפלה פסוק ועל ילך, כנחש קולה ע״פ
 והענין כר, ורישא זנבא ענין שהוא קום, תוסיף

 דאצילות דז״א בנוקבא נשאר לא הנה כי הוא,
 בחי׳ שהיא שבה, מלכות בהי׳ רק דקדושה,
ספירות הס' ושאר שבה, תחתונה עשירית

מקומות ומראה הגהות
ה נ) ר. מגילה מ״ב: פסחים מ) בי. סרק א״א שער עיין ל) ה׳: חגיג



שעזג׳ פרה חהלי«ת פומר פ״ח פוער אכי״ע זזיכל ז׳ היפל

 ספירות פט׳ לד• שמור שג̂ד ומליוגים
 למטה ירדו אלו כנודע, דז״א שבו הראשוגיט

 נקרא ראשונים הט״ם ואלו דקליפד- בנוקבא
 היא כי לעפרא, שכיבת היא אשר רישא,
 אבל המשכן. עפר בסוד הקליפוו^ בץ נתונה

 לבדה היא זנבו^ הנקרא שב̂ו אחרונה בחי׳
 בזמן עתה השולטת והיא באצילוו^ נשארה
 תגבורת להם יש זנבא, שהם או״ה ולכן הגלות.
 השולטת הזנב, מן נזונין שהם לפי הזד» בגלות
 רישא, P גזונץ רישא, שהם ישראל אבל עתה.
 ישראל pל לעפרא, שכיבת דא רישא והנה

 עכדם תהת ושפלים נכנעים הזה, בגלות הם
זנבזב הנקרא

 ז״א בסמא״ל שנתוסף ב׳ התיקמ אמנם
 נתפשט, הוא שגם הוא. דאצילות רקליפה
 היה שלא מה שלו, בי״ם שלם פרצוף ונעשה
לבר. בדק רק תחלה

 התחניות שהם האורווה בענין אמנם
 ואין דבר, בו נתוסף לא ססררותיו, ם׳ שבתון־

 בלבד רוחניות של אורות ר בחי׳ רק בו
 בבר כי התיקמ, קורם לו שהיו הרזהןוונים,

 לבד, ו׳ הם האורות לכן דע̂ו בו שאין נת׳׳ל,
 אמנם בי״ם. מאירים הם אורות ר.ף ואלו

 בי׳ מאירין אורות י׳ לה יש שלו, הנוקבא
 לילית כי פנחס, פ׳ הנזכר וז״ס ספירותיר,.
 על דאתגברת הכבד, על יותרת אתקריאת

 והוא דילד- דכורא על שלפא ואיר,י בעלר»
 לה שיש עליו, יתרון לה יש היא כי מש׳׳ל,

 שבו. אורות ר רק לו אין והוא אורות, י׳
 אע״פ ספירות לי׳ הוא שנתפשט הטעם אמנם
 Jליליו בעבור הוא אורווה ר רק בו שאין
 שנתנו ג״כ, שבה י׳׳ם שנתפשטת נוקבא, שהיא

 רק דבר לנוקבא אין כי כנודע שבד., י׳׳ם לה
 לוקחת שבד» הרוחניות לענין אמנם הזכר. מצד
 דקדושה פנוקבא שנסתלקו ספירות הט׳ אותן

דאצילות.
 התיקמ תוספת ענין נתבאר, ס) והנה

 שם שיש אע״ם כי דאצילות, בקלי׳ שנעשה
הג״ר אעפ״ב 4דאצילוו בקלי׳ פרצופים ה׳

 דקלי׳, ואדא ודא וד.ם: 4דאצילוו דקליפות
 זרץ אבל כבתוזלד.. רק תיקון, בלי נשארו
 עם תיקון, נעשה בלבד בד.ם דאצילות דקלי׳
 נתקנה הנוקבא כי בתיקונם, שוין שאינן היות
מ אפילו גמור, תיקון  משא״ב Jfהרוחניוו גענ
ואשתו. עשו וז״ם כנ״ל. דקלי®־. בז״א

 כאדרת כולו עשו יצא למה תבין. ובזד.
 היה הקדוש, באצילות הנד. כי והענין, שעד:
 דא״א השערות בחי׳ נתקנו ואז בכולו, חיקת

 כתפד, באחורי ממנו ונמשכו דיליה, ברישא
 *׳I הכולל דשערי. קוצי וד.הוא היוודא, הד.וא
 דז״א. רישא עד ונמשכין ושערין, נימין תקוני
 מכוסים אדא נמצא, הציצית. בדחש כנזכר

ת הם אשר השעמום אותן תור  כתלג למו
 כבר כי חלק, איש יעקב נשאר ועי״ז, חיוור.
 למעלד. הם השערות וכל האצילות, כל נתקן

 חלק, איש בבחינת נשאר יעקב אבל באר׳א,
דקדושה. דאצילות ז״א שהוא

 אלא תיקץ היה שלא דאצילות, בקלי׳ אבל
 השערות אלו כל לכן ואשתו, עשו שהם בזדן,
 בעשו, הם שם דקמשד״ באדא כאן היו אשר

 כוורדא, סומקין שהם וגם דקלי׳ דא שהוא
 שער. כאדרת וכולו אדמוני שיצא הטעם חה

 כנגד שהם איש, מאות ד׳ אותן בחי׳ הם ואלו
 ד׳ וד.ם תיקוני* ד׳ שד.ם דקדושד» השעדות

ע) אצלינו. כנזכר איש, מאות
 כקוף להדמות רצתד. דאצילו* הקלי׳ תעה

 (כדוגמת בא״א אף כולו ולהתתקן אדם, בפני
 דילי* בא״א) שם עד לעלות ורצתה דאצילות

 שהם כמו שערו* בחי׳ משם Tולהמש
 תגביה אם בם׳ רמוז הסוד זה ואל בקדיש*

 שלד, מא״א שערות אותן להמשיד כר, כנשר
 אותו יעלד. ח״ו אם כי ה׳, נאם אוריז־ד משם

 ואדא בא״א גם ד.טמ* באצילות התיקונים
 אוריז־ד משם וע״כ העולם. נחרב היה דילי*

ה׳. נאם
דקדושד. באצילות כי בקיצור, נתבאר וד.נד.

 נוקבא המלכות אור חזרד. וע״כ א״* אור נגנז
שהיא לבד, אור של א׳ נקודד. בסוד דז״*

מקוסות ומדאה הגהות
ל״ט. דף רדל מאמרי שער ע) כ««. דף השק כוונת הקודש רוח שער עיין ם)



ג׳ סרק הקליפות עער מ״ח עער *כי״ע היכל ז׳ היכלשעח

 שלד״ ראשוניה וט׳ בלבד, שבד. המלכות בחינת
 שלא דאצילות, דקלי׳ דנוקבא בט׳ס נתלבשו

 שהיא א׳ נקודדי רק התיקון, קודה לה היה
 אורות. ובי׳ י״ם, נגמרו ועתה שבה, מלכות

 גם נתקן דק, הוא דאצילות, דקלי׳ בדא אבל
אורות. י׳ רק בו אין אבל לי׳׳ס, הוא

 בקדושה פגם נתוסף הבריאה, בעולם והנה
 ואבא. א׳א בקלי׳, ותיקון ואבא. בא׳׳א רבריאה,

 חשך, בו ,Tה דבריאד״ דקדושה אבא גם ני
 שאמרו וז״ס לבד. אמא אור רק מאיר ואינו

 ספיראן בג׳ מקננא עילאה אמא בתקונים,
 סתרה. חשך הושת ואבא בא״א כי ככורסייא,

 גם דבריאה, בקלי׳ תקון נתוסף זה וכנגד
 אדא מן אור להם ונמשך שלהם, באדא

בע׳׳ה. כמ׳׳ש דקדושה,
 דקדושה אמא אור חשך היצ״רה, ובעולם

 וז׳׳ם לבד, ז״א אור רק שם נשאר ולא ג״כ,
 כביכול ביצירה, אשד וג״ר במטטרון, מקננן ר׳ס

 נתוסף זה וכנגד מאירין, ואינן בחשך, מכיסים
 שם, אשר בא״א גם ג׳, תיקון דיצירה בקלי׳

דקדושה. דיצירה מא׳׳א אור לו ונמשך
א אור גם חשך עשיה, ובעולם שם, אשר ד

 וז״ס דעשיד., דז״א דנוקבא אור רק נשאר לא
 בקלי׳ נתוסף זה וכנגד באופן. מקננא מלכות
שם. אשר עתיק בבחי׳ תיקון, דעשיה

 החרבה, אמלאה היטב, נתבאר וד.רי
 המעטת סדר כפי איך עולמות, הד׳ כל בכללות
 האור מילוי נתוסף בקדושה, אור הדרגת

בקליפד,.
 א׳א אור וגניזת העלם ענין כי נת״ל, וד,נה
 בנוקבא ומיעוט חסרון גרם זה הקדוש, דאצילות

כ אשר בבריאה והנה דז״א.  אבא אור נגנז ג'
 גדול, יותר מיעוט ג״כ גרם לכן שם, אשר
 משיעורו. נתמעט הוא גם כי שם. אשר בז״א

 דיצירה. עילאה אמא קומת גם נתמעט וביצירה,
 עד דקדושה. אבא קומת גם נתמעט ובעשיר״

 כשיעורו שם אשר א׳א רק בעשיה, שם שאין
לבד.

זה, ענין אחר באופן שמעתי אחרת ופעם
 של הז׳ת האצילות, בעולם כי דע זה, והוא
 שבו וג׳ר האצילות, בכל מתלבשים ר,ם א׳א,

ז״ת מתלבשים הם ובתוכם פגולים, נשארים

 שהוא החכמה יכולה באצילות, ושם דעתיק.
 בכל חלקיו, בכל לד,תלבש דאצילות, אבא

עשיו^ בחכמד, כולם סוד וזה Jהאצילוו
 אבא שהוא החכמד, אור אין בבריאד״ אבל
 בינה אור רק כלל, שם ונכנס מגיע דאצילות,

 בבריאה. ונכנסת מגעת היא דאצילוו^ לבד
 רק שלם, פרצוף בחי׳ בבריאה אין כן ואם

 דבריאה, ואבא א׳א אבל ולמטה. דבריאה מאמא
 מד,ם א׳ כל רק מי׳ס, שלם פרצוף בהם אין

 אותן מן ג״ר ואז לבד. דק בבחי׳ רק אינו
 ובתוכם מגולין, נשארין הם שבא׳א, הו׳ק

 דאצילות, דמלכות נקודד, אותר, מתלבשת
 שם וד.יתד, עצמך, את ומעטי לכי בד. שנאמר
 מתלבשים שלו, שבו״ק וג״ת אליו. נשמד, בבחי׳
אליו. נשמה נעשים וד.ם דק, שהוא באבא

 שלם פרצוף נעשית שם, אשר אמא אמנם
 כי בכורסייא, מקננא עלאה אמא וז״ם בי״ם,

 הבריאה, שהיא בכורסייא, אשר אמא פרצוף
 שבריאה הטעם, ג״כ וזהו שלם. פרצוף היא

 אור כי הנ״ל, לסבה וד,וא הבינה, ע״ש נקרא
הבריאה. עד מגיע דאצילות בינד,

א גם והנה  פרצוף לו יש דבריאר״ ז׳
 דז״א ונוקבא א׳. מקיף לו ויש בי׳ם, גמור

 לד, ויש בי״ם, גמור פרצוף לד, יש דבריאד״
מקיפים. ב׳

 אינו דאצילות הבינה אור גם וביצירה,
 שהוא האצילות, של ז״א אור רק שם, מגיע

 סוד וזה ביצירה, המאירין הם דאצילות, דק
 אחר שינוי היה לכן במטטרדן, מקננן דס

 רק בד,ם אין דיצירד״ ואבא א׳א כי ביצירד״
 של הא׳ הבחי׳ ואז בתלת. כליל תלת בחי׳
 תחתונים והב׳ מגולה, נשאר דא׳א הג׳

 שם, אשר וזדן אמא אמנם באבא. מתלבשין
 אין שאמא רק וא׳, א׳ לכל דק להם יש כולם

 ונוקבא א׳. מקיף לו יש וז׳א מקיף. אור לה
מקיפים. ב׳

לבד, א׳ נקודה בו יש שבה אבא ובעשיר״
 לו יעו שבה, אנפין אריך אפילו השאר וכל

 וטעם להיווב א׳א מזה פחות כי ג׳, גו ג׳
 אבא, מן עלית יותר שהוא א׳א להיות הדבר,
שד^א לפי הו^ הטעם ג׳, גו ג׳ לו יש וענדז



 נדח «ער p'״sk היעל ז׳ תיעל
עליפוו עזער גדם עער

 שד1(1) ולכו בםבם. משוודב הםםגעי. קו
זד- והבן ג׳׳ גו מג׳ מהות להיות לא״א

נרק ד פרק

 מצאתי וכאן נתבאר. כבר צמרין תרין ענין
 נקבות ב׳ בקדושד- שיש כמו כי אחרי^ דיוקים

 בבי״זג בין באצילות. בין ז״זב כנגד ורזזל, לאה
p כבר גם בי״ע. שכנגד במה בקלי׳. הוא 

 דז״א מוחין הם מרגלים, אנשים ב׳ כי בארנו,
 אנשים ב׳ היו וכנגדן דאצילוו^ דקליסה
 סיהרא יהושע כי יהושע, ששלח מרגלים
 בהמר» נקרא והיא Jדאצילוו מלמת קדישא,

 דש בהמ״ה. גימטריא דההי״ן, ב״ן שם שכן
 יונקים ומשם בהמה, דדי בסוד למטה. דדים לה

 הוא ופנחס כלב מרגלים, אנשים ב׳ ביום,
 ואליהו אליהו, גימטריא כלב גם כי פ) אליהו,

 בהמ̂ו מדדי יונקים להיותן ב׳׳ן, גימטריא
מ דינין. אחיזת שאין ביום. יונקין ולהיותן  ל
בחשאי. לאמר חרש וזהו בחשאי, יונקים

 נמתקו השלום, עליו המלך שלמה ובזמן
 היתר. זונות, נשים שתי אפילו ולכן הדינין, כל

 תהו באצילוו^ למעלה עלו ואז עליה, אז להם
 אז, בזוהר, ואמרו זונות, נשים שתי תבאנה אז

 דסירירא הדינין נמתקו אז p דנא. מקדמת ולא
 פחד ואין באשלמותא, קיימא קדישא

 אלו ואז צ) גובר, ח״ו וכשחטא מר.חיצתים.
 ונשים ת״ם בעולם, שולטות נשים השתי
בו. משלו

התשיעי השער

פרקים ט׳ ובו נוגה קליפת שער

א פרק

 וויטאל חיים למה״ר רביעית מהרורא ק)
בכללן, העולמות כל זדך נתבאר הגד. זלה״ר-

 ד׳ פרק הקליפות עוקר
»א׳ פרק נוגח ע ש

 וסלמשיס. ועלי» בעצמות. א׳. אדם פרצוף הם
 כל לו יש פרט. דרו ב»׳ע עולם ואמנם

 Jpשpומל וכלי» עצ»ו^ שהם: הבהי׳. אלו
 הג״ל, ע״ד מתחלק מהם. ופרט פרם כל וכעד׳׳ז

 וגהנס. פעם בכל להזכירו תצטרך ולא זה חכור
.rקל חולדות בפרשת רמוז תד.

 ממנו האציאת. מעולם עתד. נבאר והנה
 נרנח״י. בו יש באצילות. הנה כי ולמטוס

 היחיחז דען כלמ^ הנקרא גוף של ואיברים
rm. הכלים, גם היו לא לכן מקיפים, הם 

הפנימים. נר״ן נגד שהם בחי׳. ג׳ רק
 והלב לנשמה. כלי המוח p עת,T וכבר

 בכל מתפשט וד.נשמר■ לנפש. והכבד לרות.
 גדלות נקרא תהו הרגלים, עד המוח מן הגוף,
מוחין. שהם ז״א,

 ולמטה ומשם בלב, מתפשט רוח ואח*כ
 יניקות הנקרא האמצעי. הכלי חד. הגוף. בכל

 ומלבישז יניקד.. שהוא עומד, הוא בדק הלב כי
 הגשמה אין ע״כ ומכטהר, המוח ועל הגשמד. על

געלמד- בגוף כי במוח. אלא נכרת
 ומשם הכבד, תוך מתפשט הנפש, ואודכ

 הרוח אין ולכן ור.לנ/ הרוח על מלבשת ולמטה
בלב. אלא ניכר

 כל איך JvעTש שרשיח, סדר על תהו
 חציה נשמה, שהיא שבעה הוא, p האצילות

ת רוח. שהוא מ״א. נעלמת וחציר. מגולה.  ו
 שד.יא בנוקבז^ מכוסד. וחציו מגול̂ד חציו דא.
.1הנ»

הגוף. בכל המות כלי התגהצטות כי 4נמצז
 וסוד מבפנים, תלולים בלתי הגעין סוד הם

 הנקרא הוורידין. הם ועלע.ן העצמווג מוח
 רוה בתוכם אלא דם. בלי הדופקים עורקים

 הנמשכים הנ״ל, הגעין את שיןpמל ואלו הלב.
 העורקים ואודכ העצ»ו^ מוח ואת מר.מוה.

 את מלבישין אלו מהכבד, הנמשכים 4ת מלאי
 כי הניחוה, מזזכ^ מודע ד* בלתי העורקים
הדם. של העורקים תחת הם הדופקים, העורקים
ד תוך זד. כלים, ג׳ הם איך נתבאר, ה

מקומית דמראח. הגהות
 <פונות שעד np בספר נתבאר m פרק ק) ויהי. פרשת זיע״א יpרש פאסרי שער עיין פ)
ם״ו. אות עד נ״ג אות P (דפו״י). גודם ג״א צ)



כ׳ א׳ סרק נוגה קליסת שער מ״ט שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשפ

 כלים והם ומוחין. יניקה׳ עיבור, בחי׳ והם: זה,
 יען כלים, כנגדן אין וחיה היחידה כי לנר״ן,

פנימים. אינם
 עליהם, וחופפת הבשר, סובבת ועליהם

 החשמ״ל סוד והוא סומקא, בשרא ונקרא
 מתוך החשמ״ל כעין וזהו הכלים. לכל המקיף
סומקא. בשרא סוד והוא סומקא, אשא האש,

 טוב הדעת עץ והוא העור, ואח״כ
 אלקים, שם הוא בשר, והנה שבאצילות.

 כי והוא, דשביבין. כורסייא ונקרא הסובבת,
 וברבוע, ש׳. בגימטריא יודי׳׳ן׳ במילוי אלקים

 והעור בשר, גימטריא כוללים, יב׳ ר׳. גימטריא
 שבתוכו, ו׳ ואות ר״ע, הוא כי אצלינו, נתבאר
 הדעת עץ הוא כי דק״ן, ס״ט בתקונים כנזכר
 כמ״ש לחוץ, נפרד הרע באצילות אמנם טו״ר.
בע״ה.

 לבושים והם בי״ע, העולמות הם ואח״ז
 ברדת כי זה, באופן והוא כנודע. האצילות, אל

 מתלבשים לשועלים, ראש להיותה המלכות
 ש^ הפנימי כלי כי למטר״ העליונים הגופים

 נשכה, שם ונעשה בבריאה, יורד לנשמה, המוח
 נשמה, שם נעשה מ״מ כלי, בחי׳ שהיא אף

 נעשה לא עצמו, בעולם אבל שתחתיו. לעולם
 והיחידה, החיה כי נשמה. כלי, מבחי׳ לעילם

כנ״ל. לעולם מתלבשין אינם
 ביצירד״ יורד לרוח, כלי הלב, האמצעי וכלי
 ומלביש מכסה היצירה ואז, נשמה. שם ונעשה

 המוח את המכסד■ הלב, דונמת קצתה. לבריאה
לבינה. ז׳יא ודוגמת כנ׳־ל, באצילות
דאצילות, נפש של כבד, של החצון וכלי

 ודאי, האמנם לעשיה. נשמה נעשה עצימו הוא
 היצירה בעייך נשמה היא שביצירה, הנשמה כי

 בערך רוח רק אינו האמת, כפי אך עצמה.
 העשיז״ נשמת וכן בי״ע. עולמית ג׳ הכללות

 באצילות הרי כי הכללות, בעיך נפש, רק אינו
לנר׳׳ן. כלים ג׳ היו

 הכלים, וחצונידת פנימיות כי שתדע, וצריך
 עיי עי״מ, בחינות: ג׳ לו יש א׳ שכל אע״פ

גופא. נקרא החיצוניות, של בחי׳ ג׳ כל זה, כל

 כנזכר בערכו. מוחים נקרא הפנימיות, כל
 קורין אנו הפעמים, ברוב לכן קכ״א, בתיקונים

 אינו המוחין כי ונודע מוחין. בשם פנימים, אל
פנימי. גוף רק גשמה,

 נעשה החיצוניות, של המוחין כי נמצא,
 בשם ונקרא הפנימיות, המוחין אל קבול בית

 שנעשו דקטנות, המוחין דוגמת דילהון, אוירין
 שכתוב וזה דגדלות. המוחין אל קרומין

 מלגאו, מוחא איהו דס״ג שמא דקכ״א, בתיקונים
 איהו דמ״ה, ישמא מוחין. ג׳ דוגמת יודי״ן, ג׳

 בהון דמתלבשין אוירין ג׳ אלפין, ג׳ מלבר
מוחין. ג׳

ב פרק

 מרכבת עתה ונבאר יחזקאל, מרכבת ר)
 השאר. אל תקיש וממנו ביצירה, שהיא יחזקאל,

 בהם יש עולמות שבכל נתבאר, הנה כי דע,
 מפסיקין העולמות, כל של והכלים ואו״מ׳ או״פ

 אוה״פ. ובין מקיפים אורות בין באמצע, הם
 בפנים, עליונים היותר הם וכליהם, האו״פ והנה

 הפנימ־, עתיק הרי כי בחוץ. תחתונים והיותר
 וכלי או״פ ועליו הכל, מן בפנים שלו וכלי

 וכלי שלה שאו״פ העשיה, עד כיוצא וכן דא״א.
כולם. העולמות כל מלבישים הם שלה,

 התחתוניל כי להיפך, הם המקיפין, ואורות
 כליב ע׳׳ג דעשיה מקיף כי פנימים, יותר

 א״כ ונמצא וכו׳. דיצירה מקיף ועליו דעשיה,
 העשיה כל של אמצעית נקודה דעשיה כלים כי
 הפנימיב האורות באמצע כולם, העולמות ‘וכי

 אמצעי נקודה היא שלנו, הזו והארץ והמקיפים,
העולמות. וכל העשיה של

 הנו כי לעניינינו, נחזור זה, שידענו ואחר
 העשיה כל של אמצעי יותר הם דעשיה, הקלי'

 אמננ. הזאת. הארץ זיייה בכללם העולמית וכל
 להם. מלבושים הקלי׳ נמצאו לבד, ד,או״פ בערך

מכילם. וחיצוניות להם, ומקיפין
הקלי■ הם תחלה הנה מאצילות, ונתחיל

עוד כי עור, נקרא ואלו כר. סערה רוח והם

מקומות ומדאה הגהות
ת בם:-ר נר־באר ויחי פרשה ועיין ה ד עד סבאן ד) ת שער בי ת עד ס״ו אות מן לנונו ע׳׳ח. או
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 חס והנה קלי׳. נקרא הוא ולכי הקליפה״ הוא
ת ענן. קלי׳: ג׳ מ  ערלות: ג׳ נגד ואש. סערה. ו

 הבשר. ובתוכם דמא. ואסופי ופריעד- מילד..
 סובב החשמל. וע״ז התשמל. והוא .Tהג עסרת
 בחשאי. דקה דממה קול רביעית. הקלי׳ הנוגד-

 עצמות שד.וא מ״ל, ובתוכו מחשמ״ל. ה״ש זז״ם
 הוא החשמ׳׳ל. וזה הבשר. והוא החשמ״ל. של

 דיודין. דאלקים מילוי ממללות׳ אש דיות
 סוב הדעת עץ וד\א דבשר. ש׳ גימסריא

כר דאצילוו^  שם הוא pל ד״ל. בתקונים מז
 בד״רבה כנזכר החשמל. שם זד.ו כי יאהדונה״י.

מקומות.
 החשמ״ל ולא סו״ר. הדעת עץ בבי״זג אד-

 ומפסקת עליו. הסובבת נגה קלי׳ אלא עצמו.
 סו׳׳ד זו וקליפד. הקלי׳. ובין החשמל. בין

רע. בלא סוב עצמו. באצילות אבל בבי׳׳ע.
מלבוש. גימסריא החשמ׳׳ל תמצא. לכן

 גון/ הנקרא כלים הג׳ על ההופף הבשר וד.וא
 הוא דנוגד.. זו וקלי׳ מכללם. אינו הבשר כי

 כי החשמל, ובין קלי׳. הג׳ בין המפסיק עור
 ע״ג ור.וא ניכר. שאינו מאד, ודק זך עור הוא

 אחרים. קלי׳ ג׳ הם הגסים שהעורות הבשר.
 עץ ובבי״ע מומ הדעת עץ באצילות נקרא וזה

טר׳׳ר. הדעת
ן מ  בעולג^ בחי׳ שום יש לא כי שתדע, מ

 כי נמצא מ*ל. וכלים מעצמות כלולה שאינה
 מפני לא העוד. קלי׳ הוא הנוגה שזר, היות עם
 הנוגד״ זד. והגד. כר. ונשמד. מגוך כלול אינו זה

 הערב את שלח פרעה כי םרעד״ בת בתיד. הוא
 קשת לילי״ו^ הנקרא נגה מקלי׳ דאתי רב

 יותר לילית רש אדם. אשת דחוד. לבושא עורף.
ה גם סמא׳ל. אשת ור״יא היצונד״  יש הנוגה. מ

 אחז״ל, שע״ז פנימיות אחרים ולילית סמאל
 לד״ס ונקרא השמים. מן מגורש מלאך שד.יד.
 שד. ולזמנין מלאד. לזמנץ המתד״פכת: החרב
 בלילד״ שולסת שזעוקבא לפי 4לילי״ו ונקרא

כר ליליים נקרא בלילה) שולסץ (והשדים  מז
דקכ״ד. בחקונים

ק סמא״ל אמרו, דמ״ד בתקונים והגד. תפי

 שם יש אהחס. קליפות הג׳ כי מקדושתיה ש)
 והסאיס רעים אמיתיס. אחרים ולילית סמא׳ל

הר נרמז תה סהס. קליפה בכל  פרשת מו
 כלהו ולאו ס״ס. ואיה ס״ם אית כ״ם. בראשית

שרן.
ה מ  ס״ם בענמ מאמריס. כמה לד יתורצו ו

 לאדם שפיתו ולילית ס״ם כי נמצא וליליזב
 ג״כ יש ששם החצוגמג קלי׳ הג׳ הם וחוה.
 קלי׳ ע״י חיה הפיתוי אד אחרים. ולילית ס״ם
 תה אחרים. ולילית ס״ם p כלולה זד- נוגה

ה באדם נתערבה הנוגה  אדם נעשה ואז והו
סר׳ר.

ע״ש. ר״ג וברקהל רכ״» רחי פרשה ועיין
 לאתתא אהרא ססרא מפתי נוגד. ובדיאי ת*ש

 הוא וחוד״ אדם הנה כי כר. נד.ה*א לנסלא
 מפנו. נפרדין והקליפות הקליפה. שבתיד המוח

 קליפה סוד במוח, נדבקה נגה כי נתדבקו, ואז
 היותה אחר לגמרי, הנדבקת האגת, על דקה

 יכולים לחד״ בהיותה אד האגיי. במוח יבישד.
^ שיבד. מפני בסוד בנקל, לד״פרידה  תקו

 וג׳ רכ׳׳ז. פנחס מרשה כנזכר יבשר״ אותיות
 נעשה והרי במוח. נדבקים אחרים קליפות

 והבן סו״ר. עה״ד א׳, אגח והקליפות המוח
מתכונתו. על הרזמית אדם חסא היסב

 משד.. נשמת את הלבישה הנ״ל, ,Tבת תעה
 היכל הוא עליון, הארון התיבד״ מן בצאתו
ת מ הילד. את ותראד.ו ותפתח וזד.ו הספיר, ל

 זעקרא העליון, החשמ׳׳ל הוא התיבד״ מעה
 עץ נוגה. שר״יא בתיה. בו וכשנגעד. בשר.
 דחשמ״ל, אחרא גוף ממנו פרח ורע, סוב הדעת
 בפנים. חמר אמו, לו שעשתה התיבד. שד.וא
 של אברי רנדח מבפנים, איברים רמ״ח

 שחורה חפת הר״ד.. שם וד,וא הזעא, המלבוש
 החשמ״ל הרי כי אדנ״י, שם הוא מבהח,

ד יאהדונד.״י. ^.גר״ה. בסוד ל׳, בתקונים מ  א
 הר״ז^ שם על אדנ״י שם שמתחיל מבחוץ, זפת
 ג״כ כשנתלבש ואז במשד״ היה הוי״ה תה

גוף ממנו פרח אז פרעה. בת בתיד. בנוגד.,

מקומות ומראח הגהות
(כת״י). תפיל ג״א ש)



ג׳ כ׳ פרי, נוגה קליפת שער מ״ט שער אכי׳׳ע היכל ז׳ היכלשפב

 החשמ׳׳ל ותיקן חזר ובסנה דחשמ״ל, הראשון
טוב. נעשה והכל לגמרי, דבתיה

 ר״ל כבשרו, שבה ואח״ב הצרעת, סוד חה
 כנ״ל, בשר הנקרא דחשמ״ל, הראשון גוף בבה׳

למלאך, נתהפך שד מן כי בשר, חזר העור כי
 להיות וחזר נחש, שנעשה המטר״ סוד וזה

 דחשמ״ל, הראשון בגוף נתלבש ואז מטה,
 נעליך, של סח־ וזה דמ״ב. בתקונים כנזכר

 טוב, כולו נעשה ואז שבנעל, הרע לומר רצה
 כל הסיר לא ני טו״ר, הכל הסיר לא אך

 ונתחבר כולו, נזדכך שבו הטוב אך זה, לבוש
 חשמ״ל, בחי' הכל וחזר הפנימי, החשמ״ל עם

נגה. נקרא ואינו
 למטה, הנעשית עבירה כל כי נודע, אמנם

 גורם מה להבין וצריך למעלד,. כנגוו גורמת
 מתארה ז״א כאשר כי בקיצור, והענין למעלה.
 מצאה ולא נוהו, על ישאג שאג כמ״ש לנוקבא,
 למטה בגלות הלכה כי אצילות, בעולם למעלה

 הזכר מתאות יוצאת נשמה אותו אז בבריאה,
 שפחה מזדמנת אז ותיכף נקבה, ציור בלי

 לוקחת גברתה, תירש כי ושפחה בסוד בישא,
 חומר ותראה, היטב והבן הנשמה. אותה

למעלה. גורם מה העבירה

ג פרק

 הוא בכללותו, טו״ר הדעת עץ כי ודע,
 אינו עיקרו אך כולם, אגוז הקליפת עם המוח
 סוד וזה טו״ר. היא כי לבדה, נוגה קלי׳ אלא

 להט ג״כ נקרא הנוגה, וזה ס״ו. בתקונים
 וכבר ס״ה. בתקונים כנזכר המתד,פכת, החרב
 קלי׳ ויש הי״ס, כל כולל זו, הקלי׳ כי ידעת,
 שהטוב רע, ולא טוב הוא ושם בינה, נגד נוגה
 לצדיקים, לרחמי, מדינא ומהפכו גובר, הוא

 מלכות, שכנגד ונוגה בינר- היא הבא, בעולם
 לדינא. מרחמי מתהפכת ותמן רע, רובו הוא
ע׳׳ש. בתוספתא דז״ך וארא פרשת נרמז וזה

 דנבוכדנצר, הצלם זהו כי תראר״ והנה
דמות הנוגה זה הרי כי דס״ו, בתקונים כנזכר

 לפי הוא צלם, שנקרא מה כי בי׳׳ס, הצלם
 הנשמה- אל ומלבוש גוף הוא כי ידעת, שכבר
זה. והבן דקדושה. מוחין צלם בסוד

 החזה וכן טוב, זהב ראש היד, הנוגה כי
 מקום שהוא ולמטה, מהחזה אבל טוב, כסף

 שם דנוגה, דדכורא נוקבא שבחזה, המלכות
 תרימה פרשת כנזכר נחושת, בסוד טו״ר, הוא

קל״ט.
 י׳זון רוצה כשהמלכות כי שם, שאמר וזה

 היא משלה, בכל ומלכותו סוד שהוא החצונים,
 דאצטבע ת) וז״ש נוגה. קלי׳ ע״י מפרנסת

לון. למיזן גוון, בד,אי
 נוקבא, עם דנוגה דוכרא בהזדווג ואז

 הנפש ואת בסוד גרים, נפשות משם יוצאין
 תחשים, ועורות וזהו זה. והבן בחרן, עשו אשר

 דקה, דממה קול ח״ש, הוא דנחושת, תחש כי
 תרומה פרשת נרמז וזה שבה, מלכות ות׳ נוגה.

 דנחושת נ׳ כי היטב, וע״ש ר״ס. ופקודי קל״ט,
 נ׳ הקלי', תוך שנפלה מלכות המוח, הוא

 זכר. נוגה, קלי׳ היא וח״ש דאשרי. נ׳ כפופה,
נוקבא. היא ות׳

 נחושת, הרי נקראים הספירות, ואלו
 הספיר, לבנת בהיכל נוגה, דקלי׳ זו״ן ושרשם

 כי החשמ״ל, יונקת ומשם כנודע. יסוד שהוא
 חשמ״ל כי יסוד. הספיר, לבנת הוא א) מ״ל
 נפש, יש ההיכל ובתוך עצמו, ההיכל גוף הוא

 ויש הרוח, סוד שהוא הרוח, ויש החיה, שהיא
 ז״א דיסוד הפנימי, כלי שהוא יאהדונה״י, שם

 נשמה נעשה והוא שידעת, כמו דאצילות,
 ל״ה בהיכל משפיע והוא דבריאה, דז׳׳א ביסוד
 יסוד נשמת שד״י, שם תוך דנוקבא, יסוד שהוא

 ונפש לרוח נשפע ומשם דנוקבא, דבריאה
 יחד: הכלולין הנ״ל, שמות מב׳ זה, שבהיכל

נפש, ואדנ׳י רוח, הוי״ה כי עTכנ יאהדונה״י,
 בפ' אמר לזה נשמה, בחי׳ זה שם ולהיות

 כבר כי באוירא סליק זה שם כי דר׳׳ס, פקודי
 נברא. רק אינו וד,רוח אלהות, הוא כי ידעת

 רוח, הוא זד״ אוירא ואולי באוירא. סליק לכן
עליה. סליק וזר,

ת הו ת ומראה הג מו מקו
(דפו״י). ם״ל ח-ש נ׳א א) רל׳׳ז. אות ר.רוםד, זהר ת)



«פגג׳ פר? נוגח קליפת עער ס״ט פזער אגי״ע חיכל ז׳ חיעל

 מח בסוד בינה. הוא אוירא י5 אפשר. גס
ה שניה בס״י. שאמר  ובסוד ב) מרוח. ת

 ג) זה פס m מספרות רוחות שחי שארז״ל
 ממנה אשר ונשמה באויר. פורחים הנדרים ושם

באדרא. סליק נקרא

 זכר לב׳. נכלל הזד» היכל של רוח וכאשר
ח. ומשפיע עצמו. שביסוד ונקבה, ח  יונק משם ל

דנ, נוגה  ושני נחשו^ אדני נקרא הנקבות ואז ז
שת הרי נקרא הזכרים, רוחות  האדנים וכל נח

 קליפת הם נחשת, סביב למשכן יתדות וכל
 כנ״ל. דנחושת ד.נ׳ שהיא נמתקת, בהיותה נגד»
 פקודי בפרשת נרמז וזהו נחשת. הרי חש״ת, עם

ט.  הדעת ועץ בת״ת, נחשת כי וידעת. רכ׳
 החזה מן יוצאה בפרסות, דנגה נוקבא שהיא
 ב׳ וזהב: כסף כי Jנחשו הנקרא דנגה, דת״ת

 בפרשה שאמר חהו Jנחשו נקרא ות״ו^ דרועין.
 כי נחשו^ נחש משה ויעש ,rop תרומה

 מחיה, ולפעמים הרע. בסוד ממית, לפעמים
 זו^ והבן אדם. בפני קוף והיא הטוב. בסוד
 תיבותא ההוא על דכריד נחשא ההיא וז״ם

ד) דקע״ג.

 באדרא גופא, חד שנעשו והבל, קין מ״ם
 והחשמ״ל הכלי^ הם קדישא גופא כי קמ״ג,
 ומחבל עליהם. החופף נוגה וזה עליהם, מקיף
 באוירא, התלדין השדים יוצאין זכר, סו״ר

 דף פקודי פרשת כנזכר אדנג לבני שמטיבין
 כי ומתוק, טוב הוא ש^ אשר הרע כי רס״ח.

 הנוקבא הוא ורע. טוב הדעת עץ הרי זכרים. הם
 קוא ושם ולמטר״ מתניו ממראה שהיא דנוגד״

 שם, אשר השדים ואותן נוקבא. גבורד״ קין,
 נוקבא ומצד ומזיקק. רעים הם הרע, מצד הם

 ושדים. הטוב. מצד מלאכים תז»^, עזא דנגד״
 דלאה עקביים סב׳ יונקים והם רע, מצד

כנודע. חנקבד-
 הארץ: בארץ, היו אשר הנפילים וזהו
ה. הנוקבא  יצאו משם עזים, נקרא ואלו מוג

ז״א והם עזיב^ «זשון ושניהם ועזאל, עזא

 ,rיצה נהם גבר כי נפלו, ומשם ונוקבזג
שזיינה ונעשו

 שהיא ה׳, על המתיצנים אלקים בני אך
 ראשונות ג' שהוא הטומ מצד נוגה קליפת

 כו כניה. ואלו אלקיס, נקרא בינה כי שכה,
ת דחכמה מוחין ב׳ הם: אלקים, בני  חרין דנוג

דנגה. דבינה מוחין ב׳ צפרין:
 ז״א וליליוג קדמאה אדם של העורות והם

 אילים עודות נקראים ואלו דנוגה, ינוקבא
מאדמים.
ת, הס אלקים ובני א דנוגד״ נוקבא ב

 בני נגעי של הספות וכל קמ״ג. באדרא כנזכר
 דנגר״ נוקבא נוגד״ בקליפות הולכין שם אדם,

זד- וד,בן ורע, טוב ונעשית
 בחמת עמכם אלו אני אף נאמר, זד. ועל

 בכל כי זה, וזכור דנגד.. נוקבא חמה כי קרי,
 אף ומשחית, עון, יש: עולמוו^ מד׳ קליפד,
א, ובינד״ חכמה, :0שד. וחמה.  דמד״ ונוקבא וז׳
ך על שיין, ואינם ר  ולילית. בס״ם הנ״ל ו
 עיין זד״ וזכור בנגד״ הוא קרי, שנמצא ובכ״נז
דק״ל. תרימה פרשת

 סמני י״א הוא הנגד״ זה של והטוב
ח דנגד״ דז״א נוקבא והחלבנר״ הקטורו^  ל

 W וד.עשן שלד״ דע בו שנדבק ממד. רע. דיחד.
 משם כי נוגה. קליפת aמד נזון הקרכנות.

סהותת. ושבבדומות שבאדם, הבהמית נפש
 כל הובררו הראשח, באדם כי ודע, ד.)

 בבהי׳ הנשמות, וכל העולמות, כל של הבירורין
 תשבררו פב״^ בחי׳ חסרים ודרו באחור. אחור

 והדומם אלף. בהררי בהמות זולת הבהמות, כל
 אוכלים, היו לכן לד.תברד, נגמרו לא והצומח
 והבד.מות הנשמות חזרו חטאו, וכאשר לבררם.
 בסוד הנשמות עולין ועתה Jהקליפוו לעמקי

דב ת נ סו מ ה  יT על מתבררין לבד הטד.ורות ו
תברת ולעתיד וצומח. דומם וכן אכילתינו,  י

 » עיין הטמאינג וגס אלף, בהררי הבהמות
נ0ר״ דף פנחס

ה מ 4הוו מה שבאדם הכרימית נפש תדע ו

מקומות ומראה דזגזזות
גספר נתבאר הז״א ושם ד׳יה עד סבאו ה) י׳׳זו: ברפות ג) י׳. nara יצמח ספר ב)
צ״ב. אות עד פיג אות מן לכונות שער בית תתע״זנ אות תרומה זתר ד)



ג׳ פרה נוגה קליפת שער מ״ט שער אכי״ע היכל ז׳ חיבלשפד

 של ונשמתן שבאדם. 5הח ויצר טיב יצר והוא
 ואש. וענן. רוח, :קליפות מג׳ הם הגוים,
 טמאים, ועופות וחיות, הבהמות, וכן רע. שכולם

 הבהמית ונפש דישראל, הבהמית נפש אך
 מנוגה. כולם הטהורים, ועופות וחיות דבהמות

 כולם, הבהמות של ולמטה מהחזה חלב יש לכן
 נוקבא נגד ורע, טוב טהור, וחלב טמא חלב

 והנה מ״ג. ובתקון בעיה, וכמ״ש הניל, דנגה
 נתבררו שלא שמתו המלכים שיורי הם אלו

הקטורת. סמני י״א ונקרא עדיין,
 ארץ מלכי בסוד אדמה, מזבח סוד וזה

 היה הכל וז״ס תרומה. פרשת כנזכר אדום,
 פרשת כנזכר עפר, אדמת וז״ס העפר. מן

ו) משפטים.
 בו שאין שנתברר. הגמור הרע כי ודע,

 קליפה אבל החצונים. קליפות ג׳ הן כלל, טוב
 לבוש בבחי׳ נשארה ולכן לגמרי, נתברר לא ד׳

 גמור, גוף ונעשית מעט, מעט ומתבררת ועור,
להחיות וחוזרים שבורים, כלים הם כי

 אלא אבי״ע, עולמות ונעשו נתברר, והטוב
 מעתיק מזה. טוב וזה מזה, טוב זה בחי׳, שיש

דעשיה. תשלום עד דאצילות,
 שלא מה הוא העולמות, שבכל ונוגה

 נשמתין. דעשיקא טיקלא וזהו עדיין, נתברר
 כשנוגה כי (א) ע״ב. צ״ה משפטים כנזכר

 שעל ערלה והוא יסוד, הספיר בלבנת מדבקת
 וכשמסתלקת, הנשמות. עושקת ואז המילה,

 שם שאין שבת, בליל הזווג לכן עושקת. אינה
 תוספת להיות חזר שנדבק, ומה נוגה, דביקת
 פרשת כנזכר בחול, משא״כ גמור. טוב שבת,

ויקהל.
 אלקים ע״ב, דצ״ו משפטים פרשת וז״ס

עד בריאה, של מז״א כי הנ״ל, הנוגה סוד הוא

m אלקים, צריפי ק״ד הם המלכות סיום o a* 
 וחח שם. אשר החצונים, כלים שהם אצלינו,

 דנוגה. אלקים הוא מהם, יחח החשמל. מהם,
 רפיח וז״ס אחרים. אלקים מתחילין ותום

 נוגה, בקליפות להתברר נשארו אשר ניצוצין,
 עיה. רפיח גימטריא הוא כי הממזר, ומשם
 ועיש באדרא, דשביבין כורסייא נקרא ושם

בביאורינו.

 אלקים הוא האצילות, שכנגד נגה וקליפת
 דבריאה ומז״א דשביבין. כרסייא קדושים,
 היטב והבן אדומה, פרה וזים טו״ר. הם ולמטה,

 על לעמוד ושלמה משה יכול לא בזה כי מאד,
 תקון ועיין ביחד. הטדר זה איך ביאוריה,

 בבחי׳ הטהור, ומטמא הטמא, ומטהרת ד',
 בסוד דנוגה. בנוקבא היא כי פרה, והיא טר׳ר.

 טמאים. דמים וה׳ טהורים, דמים ה׳ מנצפיד,
דל״ו. פקודי בפרשה ועיין פרה. גימ׳

 שעשה עגל נקרא דנוגה, הז״א ושם
 ומתבררת נטהרת וכשנשרפת, פרה, והיא אהרן,

 שעליו החטאת, שריפת ועפר אפר, ונעשית
 מחוץ היה לכן כנ״ל. העפר מן היה הכל נאמר

 שהוא להיכל, חוץ מקומו, שם כי למחנה,
 זה היה, ושלמה משה כוונת וכל חשמ״ל.
 האנשים להביא וזה רב, ערב הזכר להביא
 עליה לעמוד יכלו ולא לתקנם, הכל הגויות,

 הצלם זה יושלם ואז משיח, שיבא עד ולתקנם,
 בנורא, ליה יוקדין והרע, שבו, הטוב להתברר

 אלהיהם פסילי ע״ש קי״ב, דף ס״ו תקון כנזכר
 הטוב, פסולת לך: פסל בסוד באש. תשרפון

 משם כי מסולת, אוכל בו שיש נוגה, שהוא
 כנזכר טדר, הדעת מעץ שניות, לוחות נחצבו
סיו. תיקון

ה ה הג
דעשיה. חשמל עד מעתיק כאן, אמר לכן כנ״ל. קליפת אמרתי שלעיל אע״פ צמח, (א)

חזק, דין כולו דאצילות נגה כי אמר, ולקמן בירור צריך עכ״ז טוב, כולו דאצילות נוגה
 ע״כ. ובירור תיקון בה שייך לכן דעתיק, במלכות גם שהרי בעצמו. טוב אותו
חלקים לחלקו בירר הוא וגם שבירה, היתה

מקומות ומראה הגהות
הסלם. בפירוש שם ועיין רי״ד אות ו)
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ד פרק

 הקליפה שהיה המהלקה^ האש והנה
 נפשית אז רביעיות שהיא נוגד״ עם כשמחברת

 מתחברת נגה אז נגר״ מן וכשמסתלקת חג.
 מקהל פרשת כנזכר סווג ונעשית ההשפרל, עם

 המכחישין כשפים ז) זע' כל כי ודע (א) רגר׳ו.
 הטוב כי יען שם. הם מעלה של פמליא

 ששם. הרע שהוא בחיצוניות. משפיע שבתוכם.
 סנהדרין מוזדבים לכן זד״ והבן נפלאוו^ ועושה

 וז״ם וס״ו. ס״ד. בתקונים כנזכר כשפים׳ עTל
 ומלכותו בסוד דנ״נ. הצלם שבפה המפורש שם
 עם הטוב שיקשור כשהשביע כי משלד״ בכל

 אנכי אומר היה ואז חיוו^ בו השפיע ד^ע,
 כנזכר שבתוכו. גמור בכישוף אלהי״ו. ה׳

 את שמשביעים בד.יפד. ולפעמים ס״ו. בתקונים
 דל״ו. בתקונים כנזכר רחמן. בהויות הקליפות.

 4ד*« בראשית בפרשת המדורק. סוד הם ואלו
בתקונים. ע״ב ודל״ו

 וטוסז טובים. המלאכים ראשי כי נמצא.
 דעולם נוגה והוא ע״ש ולמטה מהחזה רע

 הנוגד״ מו מתלבשת שהנפש כית ולכן היצירה.
 התפלה. קודם לאכול אסור לכן בע״ה. כמ״ש

 דף בויקהל כנז׳ ומנחש. מעונן כאלו והאוכל
שת; דוגמת נ׳, עון הם: עונן. ואותיות רט״ו.  נח
וכנ״ל. כפופה. נ׳ שד.וא נ׳. תחש

 ואתפתי דאכל דלילית. בעלה א״ק. ח״ם
והטוב קמ״ד. תרופה פרשת כנזכר ומית.

j בשנתערב ליליות בעל א*ק. הוא שבנגר״ r a 
 ומיתו. רע. נעשו הצתים. קליפות ג' שהם
 משיורום. אשר והכלים המלפים, מיתת בסוד

 בנזכר רמותא. אילנא נקרא ולכן זה. נגה
'.0 בתקונים

 עצמות לו יש כי האדם. ענין יתבאר ועתה ח)
 לבושים. הם ופלים נר*ן. הם העצמות וכלים.

 והנה דרב״ד. ויהי פרשת כנזכר לנר״ן, שיש
 ונקרא גוף. הנקרא הכלים אלו היו תחלד״

 ההשמ״ל, מן והיו אור. כתנות רארה״ר. לבושים
 עלימ,שהם גוף לבוש על דק. א׳ כתונת שהיא

 זעשמז^ לבוש דבריאד״ ומההשנדל כלים. הג׳
 ומההשמ״ל רוח. לבוש דיצירה, ומהחשמ״ל

הנפש. למש רעשיר״
ם הוא התשמ״ל. זה והנה העליונים. צפתי

 שמשם האצבעוו^ ראשי רק ממנו נשאר ולא
 דר״ח. מקהל בזוהר כנזכר •יגד״ קליפו יונקת
האש. מאורי ונקרא כתנות ונקרא

החול: ובין מוחזב קודש בין המבדילין
 בתקונים מז׳ דחול, ביומא דשליט נוגה. קליפת

 כי האש. מתון־ החשמל ט) כענין וזהו ל״ו.
 האש, מאורי ונקרא החשמל. מאיר עלאד״ מאש
 (א) בצפרניננ במ״ש הבדלה עושץ לכן

 כיון והרוח. זעשמד. נסתלקו אדם וכשחטא
 דחשמ״ל. הלבושין אותן כי לבושיהן. שהפסידו

 לקחתם חשמ״ל. כמנין נהורין. שע״ח שהם
 ויקהל מ־שת כמ״ש ערלד״ הנקרא נוגה. קליפת

לנטלא לאתתא מפתי נגה בהאי ע״מ רר״ג

הגהה
אוזר בהשמ״ל התחברות בלחו סוב נגד. הנגה עם כשמתהברת נלע״ד צמח (א)

P ג' קליפה שנסתלק עם נוגד. וכשמתחברת דע רנוגר. הטוב נעשית
נשאר לא למד. שאל״ב טוב הרע נעשית חשמ״ל

השמש
ושם השנרל. כמם»• עילאין. נהורין משע״ח שלא כדי הנזכר. הצפרנים אט^ר (א)
ה שד״ם אדנ״י הד״ה הוא החשמ״ל בנר בפרט שלומ אמר נגד״ קלי«*. בו תתדבק שעוד״ הרי ד

ת הנזכר. בחשמל להאיר דד.. ש״ע שעות: של ל בזד״ להזד.ר סוב ו

מקופות ומראה הנהות
ק״ג. אות ער צ*ג אות P לנונות שער (דפדי). הג׳ ל״ג נ״א ז)
(ופדי). נעק בית נספר נתבאר הפרק סוף עד סבאן ה)

דא פ)
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 מן כי החשמ״ל. זד. של נהורא והוא נהורא.
 וזכור מהחשמ״ל, רק הוא, יונק אינו המוח

 ואפשר שלו. המלבושים לקח כי נמצא הכלל, זה
 אדם הוא חשמ״ל, של המלבושים אלו מן כי

 תרומה פ׳ כנזכר משכנא, גו דאתפתי קדמאה
 אני שחורה כפסוק ש״ר. ובזוהר ע״ב, קמ״ד

ר״ח. ויקהל ובפרשת כר.
 אדה״ר, של ורוח נשמה פרחו אז והנה

 דאצילות ורוח נשמד, שהם עלאה, זיהרא הנקרא
 הנפש לבוש שגם ואע״פ נפש. בו ונשאר

 לעשות הש״י, חזר החצינים, לקחו דאצילות
 מכללותה, ולא דעשיה, מחשמל מלבוש להם
אותו. הסובב מחשמל דעשיד״ מג״ע רק

 מקליפות אחר, מלבוש ג״כ לו עשה ואח״ב
 דכתנות הלבוש וכנגד עור. כתנות וד,ם נוגה,
 ר״מ של בספרן כתוב היה הארץ, ג״ע עור,

אור. כתנות
 כי דחויא, משכא הוא נגה, קליפת וזהו

 הנחש בערך שבכולם, חצונה הקליפה היא הרי
 סערה רוח וקליפת הקדושה. עם הדבוקה י)

 נתון הזה, והעולם דנחש. פנימי חיות היא
 לעילא, מתתא מתחיל ולכן הנחש. של בתוכו

מעילא איך זה, והבן וכר. סערה רוח
 שבכולם, ופנימית עליונה, יותר היא נגה לתתא

 דחויא, משכא ונקרא הקדושה. אל וקרובה
ל״ו. בתקונים

 הדעת בעץ אדה״ר חטא באמיתות זה והנה
 החשמ״ל, מן שהם שלו המלבישים כי טו״ר,
 ואז נוגה. קלי׳ ע״י נוגה, כ) הקלי׳ לקחם

 משכא טו״ר, שהוא נוגה. בקליפת נתלבש
דחויא.

 אדה״ר, של חטא אחר כי א״כ, נמצא
כוללים שבו שלו, המלבושים כל נאבדו

 דישראל אדם בני כל של המלבושים כל
 שהיו ואחר נוגה. בקלי׳ ונכנסו ושבעולם,
 נמצא, ואז ברע, טוב להתערב חזח מבוררים,

 לרע באדם ששלט האדם היא נגה, קלי׳ כי
כל בה ונכנסו דמשפטים. בסבא כנזכר לו,

 הקלי׳. זו של רע עם ונתערבו המלבושים,
 גופא הנקרא האנשים כל של שהמלבוש נמצא

 ע״י שנית לבררם וצריך טו״ר, הוא דילהון,
בע׳׳ה. כמ״ש המצות,

ה פרק

האדם, של החומר של ממש הגוף אמנם ל)
 הוא דמשה, נעלך ושל אחרת. בחי׳ הוא

 לילית כי שבה. הרע על נאמר נוגה, מקליפת
 אוכמא, טחול בישא, שפחה נקרא שם, אשר
 לאוכלו, הוא וטהור כשר אך שבה. הרע מצד

הרע שהוא והחלב הדם מסירים כי כנודע,
 רוצה שהיתר, הלילית, וזהו נאכל. והשאר שבה,

לנפשו. לבוש בבחי׳ לאדה״ר, להזדווג
 כל הכולל העה״ז, הוא העכור, הגוף אך

 ולכן הכל. וחומר הכל, פסולת והוא העולמות,
 המלאכים הם שלהם, הנפש הרקיעים, כי תראה,
 ס״ו, בתקונים כמ״ש נוגה. בקליפת ורע דטוב

 חומר לו יש אדם, של וגוף חומרים. עצמם וד,ם
 א׳ אחרים: גופים ב׳ לו יש מזה, ובפנים זה,
 שבו כנ״ל, מהחשמל וד,טר,ור, הזך הגוף הוא
 נוגד״ מקלי׳ הוא וד,ב/ כנ״ל. בסנה משה זכד,

 ונקרא ושד, מלאך ומיצה״ר, מיצ״ט כלול והוא
טו״ר. הבד,מית נפש

 נוגה, מקלי׳ שהוא האמיתי, הגוף זה והנה
 עור, כתנות נקרא אשר הנר׳׳ן, אל לבוש שהוא

 ע׳׳י שנתערב אחר ורע, מטוב כלול להיותו
 עיי נעשה והוא לבררו, צריך אדה״ר. חטא

 שעושין הפעולד, כל וזהו והמצור״ התורה
המשיח. ביאת עד ישראל

 רגליה מקום אפים, נפילת סוד הוא ושם
 הוא ולמעלר, מתניו ממראה כנ״ל, מות יורדת

 הוא ולמטה, מתניו וממראה ד״ק. בתקונים סוב,
 דמותא, אילנא מות, נקרא שבו, והרע כנ״ל. רע

 אפים, נפילת הוא ושם ק״א. בתקונים כנזכר
הבירורין. משם לברר

לישראל, ומצות תורה הקב״ה נתן לא והנה,

ת הו ת ומראה הג מו מקו
נתבאר נגד, בקליפת וד,נד, ד״ד, עד סנאן ל) וקליפת הקדושה עם הדבוקד, הנפש נ״א י)

ק*ט. אות עד ק״ב אות סן לכונות שער בית בספר (דפו׳׳י). בגויה נ״א כ) (דפו״י) בחי׳ הוא סערד, רות



שפזזד פרק נוגח קליפת קזער פ׳׳ט עער אביי״ק היכל ז׳ חיכל
 םהכסף״ הסיגים ולהסיר ולצרף לברר אלא
ת חדי הנשמר- לבוש שהם  בתורה האדם מנ

 דהי פרשת כנזכר נשמר- לבוש נגמר ובמצווה
 לבוש דיצירר* נוגה מזדכד התורה, וע״י רכ״ז.
 נוגה מזדכר 4נמנשיוו מצות ת״י הרוח.

הנפש. לבוש מעשה
 פרשת הנזכר הלבושים אלו כי ונמצא,

 ומצומ תורה ע״י מחדש, שנעשה פי* אין דחי,
 חסא ע״י שנתערבו מהרע, מתבררים אמנם

והבן. ממש, חדשים ונעשים אדה״ר,
 כד להשלימו, לאדם שחסר מה כפי והנה

 כי דרכ״ד. דחי פרשת ח״ש לו. קצבו ימים
 והבן לבושים, לו נעשה ממש, דב״נ יומין מן
זד-

 איברים, רמ״ח יש נוגה בקליפות והנה
 או הרע, נתערב ובכולם טובים. יןTג ושס״ה

 כלולין מצות התרי״ג כל הנה כי שדן, אינן
ה נגד הם מ״ע ורמ״ח בי״ס.  בעשותן, ואז זכו
 כלל, טמא הלב אין שם כי דנגד» הזכר נתקן
 בכל המצומ וע״י' שם, בקלי׳ שקוע הוא אמנם
 וע״י אחד. אבר משם מוציא ומצוה, מצוה
 כנ״ל, הנוקבא כנגד שמור, שהם לאדן, שס״ה
 חלב שם יש ולמטה, מתניו ממראה טדר ששם
 לאומ, השס״די על העובר וכל טמא, וחלב טד^ר
 מהנוקבא הבאה נפשו, בחלק בטוב הרע מערב
 אשר האשה וזש״ה מ״ז. בתקונים כמ״ש דנגה,
עמדי. נחת

 P עורקים, שנדה הם ין,Tג השס״ה ואלו
 משתרגמ והם נוקבא, הנפש, מדור ששם הכבד,

 יעבור ואם בהם. נתפשט והדם האיברים בכל
מסתמה, העץ, עורק הוא אם א׳, לאו על אדם

מ ואמו א  ואין מתגלד- אינו שבו, הטוב בי ח
^ של העין  הנפש בו מתלבש שאינו 4מקזי ד,נ

א) ההוא, במלבוש ע אותו שיסיר עד (  דש מו
 ובכל ממתניו, למעלה שהם jn של לאוין
 ולמטה. מתניו מכנגד והם חלב, של דש הגוף.

 שנדה גבר, הסובבת בנוקבא, הם כולם אד
ח לפי לכן ל״ו^ צ  מוכרח כד האדם, נשמת ני

 שהוא מי כי ההוא, החלק של המצות לקיים
 ניקור מצות לו אין ולמעלה, מתנים מבחינת

 ודאי יאכלהו, אם אד לי׳ צייד אינו כי החלב,
 pול ע״ז. מתחלה יתגלגל לא אד גי׳ שיפגום

ח תליית יודעץ שהיו הראשונים, צ  שלדים, ני
 מאחחם, יותר Jמצוו לקצת מתדבקים היו

גב) יבץ. והמשכיל
 יש כי ודיתורה, המצות בכונת וכעד״ז,

 בתלמוד, התורה עסק וע״י בריאר- מן שנשמתו
 שהוא במשנד- דש שלו. הרוח בד,ם מתברר
 רוח הוא אד שלו׳ ברוח ג״כ ודיוא היצירד-
ה ובתלמוד, שברוח. נשמד,. שד,יא שבבריאד- ת

 איד סמא״ל, הוא הכבד אם כי תראה, ולכן
 שנתערב הרע כי הענין, אד אותו• אוכלין אנו
 הנוגד״ של הנפש בכלי אם כי אינו הטו^ עם

 )X( מאד. היטב ודיבן דנוגד״ ר״נ של בכלי ולא
 דנוגד״ דסמא״ל הננמו כלי של הכבד ודינה

 ונשאר יותר, מליחה ע״י ממנו הרע ובדיסיר
ד האברים בשאר וכן שבו. הטוב  פרשת הנ
 ובטחול ובמרד״ ובקיבה. באצטומכז^ פנחס,

טדר. הנגה בזה הכל וכר.
 הדם, רק יש לא ולמעלר״ ממתנים אד

 כי הבהמית, נפש הרע, וד,וא בכלי, המתפשט
הוא שבנגה כיץ כי נמצא, הנפש. הוא הדם

ה ה ג ה
קוניו צ&ח, (א) תי  מום בו אשר כל ב

 בו אשר הגוף אבר כל הוא, הכוונה יקרב, לא
«  הנפש עין דדייינו הנפש, אבר בו יקרב לא מו
 לא עין וזד.ו האברים. שאר וכן הגוף. בעץ

 עין ראתהי לא עץ ר״ל זולתד, אלד,ים ראתד,
אלדיים. רוח בו בהיות זולת הגוף,

 במאי ץ3א מ) ששאלו, דהו צ&ח, )3(
טפי. זד,יר
 לרמ״ה מתחלק שבאדם הרוח צמח, (ג)

ח ץצר וד׳ס איבחם.  ס״ת בקרבו. האדם ח
 שלו, איברים ברמ״ח אדנ^ של בקרבו רמ״ח,
ר ואמר מ מ י ח. בחי׳ שהיא יצירה בל׳י ח

 מקומוח ומראה הגהות
קי״ח: שבת מ)



ו׳ ה׳ פרק נוגה קליפת שער מ״ם שער אבי״ע היכל ז׳ חיכלשפח

 שבו, הטוב יתבטל הרע, יתגבר אם טדר,
 מל״ת, על שמור לכן גמורה. קליפה ונעשה

 האוכל אדם וכל קלי״. והם טמא, חלב הם כי
 ויחזור הטוב, ויתבטל הרע. עליו נתגבר חלב,

 הרעווב קלי׳ בג׳ ויתחבקו רע, דנגה, לבוש כל
 יתדבק שלא גורם ל״ת, שס״ה בשמור כי נמצא

 זה, והבן מרע, סור ענין וזהו יותר. הרע בו
 ואח׳׳כ שהיה. כמו עמדו על נשאר בזה כי

 שבנוגה הרע מ׳׳ע, הרמ״ח ע״י כי טוב, ועשה
במוח. שמתדבק ממש, לטוב מתהפך

ר פרק

 הלבוש בסוד הוא המילד״ מצות והנה
 אחרנין, קליפין ג׳ משם להפריד דנגה, קדוש

 ופריעה, מילה, :והם הרע, דקליפה שביסוד
 שבנוגה, נוקבא בסוד נדה, וענין דדמא. ואטופי

 טהורים. דמים וה׳ טמאים, דמים ה׳ שם יש לכן
 וז״ש הם. שם כולם המצות, שאר וכעד״ז

 לכל קשורין אינון לרשיעייא א) בתיקונים
 הרע שאין החסידים, אך דילהין. מקטרגא
 להם צריך אין שלהם, לבוש נוגה דקליפת
 בגוף ממש מתקשר רק זה, לצורך המצות

כנ״ל. שבניגה במלבושים ולא העולמות,

 הלבוש בזה נחלקים, המצות כל ועד״ז
 שברפ״ח הרע היא הטרפה, מצות וכן דנגה.

 הרע הכלב מן שנטרפה נגה, דקליפת ניצוצין
 הקלי׳ של ב) מלכות ב״ן סוד שהוא שבקליפה,

 ג) מ״ן בב״ן נתקנה למוטב וכשחוזרת הרע.
 העליון מלבוש הוא הטרפה, וזה דקדושה.
 וזהו מאה״ר, שנטרפה בשר הנקרא דחשמ״ל,

 הנגה ענין נתבאר, (והנה טרפה. בשדה ובשר
וטרפין ועלין דגופא׳ לבוש זה כי וחשמל,

 דגנתא, דאילנא עלין הוא החשמ״ל כי דיליד»
הלבוש). מזה בפנים הוא הפרי אך

 סוד הם ד) דבי״ע, ההיכלות כל וד,נה
 ג׳ יש מד,ן, וא׳ שבכ״א נתכאר והנה חשמ״ל.

 ביצירה. אמצעים בבריאה. פנימים :כלים
 בהיכלות הנזכר הרוחין והנה בעשיה. חיצונים
 הנפש. הם היכל, דכל וחיות רוחין. הם דפקודי,

 שלהם והלבוש אצלינו. הנזכר כלים, הג׳ ואח״כ
קליפות. ג׳ ועליו הנגה. ועליו חשמ׳׳ל, הוא

 נגה קלי׳ הם דעשיה, הרקיעים והנה
 הבהמות, כל כי עיזים, יריעות והם דעשיה,
 ואבנים ועשבים, ואילנות, ודגים, ועופות, וחיות,

 שבב׳׳ת הטמאים אך נגה. מקלי׳ טו׳׳ר כולם כו׳,
 :כגון ובעצים, בעשבים לאכילה והאסורים

הערלה. קלי׳ בג׳ הם הכרם, וכלאי ערלה,
 יכול הבריאה כי ל״ו, בתקונים ומ״ש
 יכול בי״ע, פי׳׳ וכו׳, קליפה עמיד, לאתערבא
 שבכולם נגה קליפת והוא קלי׳, ביה לאתערבא

 וביצירת טוב, רובו בבריאה כי שוין, ואינם
רע. רובו ובעשיה בינוני,

 שידה מנחת שהיתה אסתר, ענין וזהו
 פרשת כמ״ש אחשורוש, עם ומזדווגת במקומה,

 נגה קלי׳ והוא ד״ן. ובתקונים רע״ו, דף תצא
 יודעת וד,יתה שד, הנקרא הרע, מבחי׳ שלה,
 ע״י שלה, היצה״ר השד להשביע ומרדכי, היא
 גוף, בדמות שיתלבש שם, כנזכר המפורש, שם

 בן דריוש נולד ומשם אחשורוש. אל וילך
 בן הוא והרי שלה. ההיא השידד. מצד אסתר,
 (א) רע וחציו טוב חציו היד, לכן ממש, אסתר

 הוא כי בהמ״ק, שיבנה צוד, וגם גוי, היה לכן
כורש. שמלך קודם תחלה רשות נתן

 ענג הפך דנוגה, דכורא הוא הנגע והנה
 להם ויש לילית, נוק׳ היא ורעה היא. דקדושה

לבוש הם יען אגשים, עם להזדווג יכולת

ה ה הג
 בחינת היינו אצלה, בגדו ותנח ביוסף מ״ש תבין כאן באסתר האמור עם צמח, (א)

פנימיות היינו חוצה וינס הלבוש.

מ״ב. אות י׳ תקין א)
(דפו״י). מ״ן נ״א ב)

מקומות ומראה הגהות
(דסו׳׳י). מלכות נ׳׳א ג)
ס׳ג. לעיל עיין ד)



ז90שז׳ ו׳ סרין גוגזז קליפה ער1פ פ״ט פוער אניי׳ע חינל ז׳ חיפל
 יהודי. שד השמדהי כי מ״ל שלהס. הנפשות

 לילית היא Hדיליד ונוקבא נוגו^ קלי׳ הוא
 משאר הם אחרנמ, שדים אן כנודע. זעירתא

קלי׳. ג׳
דחויא. משכא הנ״ל, עור סוד נגה והנה

ג רע בעור, הרי וטוב. רע הוא טו  בל pל ו
 ער ויהי בסוד רע, נקרא קריין, בעלי בחי׳
 כשהיצר והנה כנודע. ה׳, בעיני רע יהודד, בכור
 ואת הנפש, עטו מוליד בלילד. אז גובר, הרע

 תבן חלום. ורואה נוגה. לקליפת היצה״ט,
נגה. קליפה שהם וקש,

 תשמור בשכבר בו נאמר בתורד» וכשעוסק
ט מלאן, שהוא היצה״ט, ומתגבר ,Tעל מולי  ו

 ע״י כאן וז״ם, דעשיה. טובים המלאכים אצל
 יפקד בל ילין ושבע וז״ם שד. ע״י כאן מלאד,

 ע״י בחלומו, נפקד אינו מד״ת, ילין שבע רע:
 קריין בעלי בסיד רע. הנקרא נגה של הרע

כנודע.

ז פרק

דן הם ומסכה. פסל מדן: דנגו^ ז ב׳ וכ
 כמ״ש שניהן. כולל המדבר, ועגל ירבעם. עגלי

 גימטריא ועגל מסכה. עגל לד,ם עשו בפיזוק,
 נגד ומסכה שם. אשר חרובין ק״ב נגד ק״^
 .ע״ש נקרא פסל וגם )3( אדנ״י שם פסל,

 ובתקונים סד׳ז, בתיקונים ונרמז בנ״ל. פסולת
 טו״ר הדעת עץ היצה״ר אל קורא איד קל״ב׳
 ללהט קורא מתניתא, בריש גם וסוסיזנ גופא

 בלא אובמא הדעונ עץ שהוא המתהפכונ החרב
רגלין.

 כי רגליו. בלא אוכם טחול, שבתאי והנה
חרובין, קב הנקרא המלבינה בירורי הם הגה

 וזד׳ש (ג) שלו. בקב יוצא הקיטע ה) בסוד
 ע״ש קבץ, בעלי חגרין כולם כי ם״» בתקונים

 גחונר על רגליו. שגתקצצו הנחש וזי׳ס היסב.
ט תלד,  החרב להט בסוד הפובין, מתהפר ל

 עורו כושי בסודהיזאויד םחף, גוף המתהפכות
 הלבנים צרעת טוני והם חברבורותיו. ונמר

 עור והוא אוכם, כושי הוא כי כנודע שבעודו,
צין. רפ״ח וממזר, נמר והוא דחדא, משבא תו נ

 דמתגיתין, טמירץ ברזי אשכחנא ומ״ש
 להם היה כי ר״ל, עמיקין, רמאץ דטורין

 הנקרא הקליפוו^ בענץ העוסקים ברייתוו^
ח בסוד וגבעוי^ הרים  הרים מפרק חזק ח

 יתיב דחמן ונקבוו^ זכרים סלעים, ומשבר
ד בסוד הנחש,  כנזכר וכר. צור עלי נחש די

 כי ואמר. תקונים׳ בהקדמת ובכת״י בתקונים.
 טורין בענץ שמדברת מתניתא, באותה מצא

 מצא שם הקליפה, והם עמוקים, חזקים רמאין
m זה. דרוש 'n פסולת, ד׳ל סוססיתא, גו כי 

 פסולת דדהבא, סוספיתא הנקרא הזהב, תוד
חת  ושם הרעה, תפתח משם שבצפון, הגבו

 קלי׳ הוא רגלין, בלא אוכם חד יש בקלי׳,
נגה.

 רקיעים הם ליד» סחרין גלגלמ כמה
 כולהו דק״ו. בתיקונים כנזכר סו״ר. דעשית

מחן עיינין מליין  מלאכים, הם דנורא, כגו
 ולהיותן הנ״ל, והגלגלים המכבים נפשות

 פרשת כנזכר מאדמים, אלים עורות הם רקיעין.
קמ״ז, תרומה

 דמרכיבין נפשא אית ע״מ דקל״ב ובתקתים
 נעשה הרע, נוגה בקלי׳ כלב כי בכלבא, ליד,

 משם שהוא דעשיה, נפש אל ומרכבה לבוש
ח בכלב וכנגדו קדוש. ב״ן  דנוגה טמא ב

דעשית

הגהה
 גימטחא היינו חרובין: קב צמח, (ג) ק״ב גי׳ עגל בי גלע״ד. צמח, 0(

* ק״ב וחם חרובת. תיו ט ראשון. מלד בלע. אחוריי* בד׳ שיש או  וימו^ דכתיב כול* ו
חורב* שהיא והם דאדנ״י. אחוחים כמנין ומסב* בנודע.

ונקבה. זכר סוד

מקומות וטראח חגחות
STD שגת ה)



ח׳ ז׳ פרק נוגה קליפת שער מ"פ שער אכי״ע היכל ז׳ היכל■שצ

 בפרשת הנזכר הסוטה׳ סוד הוא הנגה, וזה
 שבבי״ע, לנר״ן כי והענין, דקכ״ט, בר״מ נשא,

 תצא פרשת כמ״ש עור, ונקרא ערלה, הנקרא
 אבל לאתדבקא, נגה קליפת יכיל רע״ו,

לאתדבקא. יכול לא באצילות
 אש קליפת כי פי׳ עמה, לשכב וז״ס
 על ערלה בסוד נעשה ונגה בנגה, נתדבקה
 ואז נתחללה, ואז דילה. ביסוד נדה ודם המילה,

 משד מתהפך ידה על כי לאשה, תהיה ולו
 עניו ע״ב, דרע״ז תצא פרשת וע״ש למלאך.

 היו שבהם נגה, קליפות ב׳ שהם ולילית, ס״מ
 בנו הם וכנגדן והמבול, הפלגה בדור משתמשין

 והבן ונקבה, זכר שם, לנו ונעשה בסוד מגדל,
זה.

 בסוד חריבין, קב סוד שכינה, וכשגלתה
 אלוה, שמו קרא הרע אז משלה, בכל ימלכותו

 רובו היה שבתחילה זוגו, ובת סמא״ל נטרד ואז
 רע רובו היה כי נטמא, ועתה רע, ומיעוטו טוב

 פרה בסוד וכנ״ל ע״ב, בתקונים כנזכר וטמא׳
 הנמשך ומורה, סורר בן הוא ושם אדומה,
 בלק פרשת כנזכר סוררה, פרה הנקרא מנוגה,

ע״ב. קצ״ז
 ונקרא השעיר, לו שנותנין עזאזל, וז״ס

 והם המלכים. סיגי בירורי שיורי ים, מצולת
 מתהפך לכן ונוקבא, דכורא וצלמות, ציה

 שבו, הטוב מצד שעיר, בהאי סניגוריא למילף
היה ושם ע״ב, דק״א אמור פרשת כנזכר

 כנזכר שבו, הרע נגה דקלי׳ עמלק, מלחמת
ע״ש. ראה ופרשת דרפ״א תצא פרשת

ח פרק

 מות אחרי פרשת במ״ש עיניך, שים והנה
 כי והוא, דיוה׳־כ, שעירי ענין על ע״ב, דס״ב
טוב חציו שהוא נודע כבר נגה, קלי' הנה

 לחול. קדושה בין מפסקת והיא רע, וחציו
 משליט הוא אז ל״ת, מצות על עובר וכשאדם

סוד שהוא שלו, יצה״ר על רעות קלי׳ הג׳
 גמור, רע ונעשית נתקנו, שלא שלו, הגבורה

מל״ת. על העובר העונש סבת וזהו
 אגו וברשותו הש״י׳ צוה ביה״כ והנה

טו״ר שהוא א׳, שעיר לם״מ לשלווז עושין

 כי רעות, קליפות ג׳ על שמח הוא ואז כנ״ל,
 שבאותו הטוב באותו והחיות, השפע קבל כבר

 אחר רודפין הם אשר הסבה כי כנודע השעיר.
 הם בלתה כי עצמן, להחיות הוא הקדושה,

- ע ס״מ שמקבל גדולה שמחה וזהו מתים.
 מדעתני, לו כשניתן ובפרט לעזאזל, שעיר
ישרא־ היי ואז ביגיעה, שלא גמורה מתנה

 וסמי מתודה היה וכד,״ג עונותיהן, על מתוודים
 שהיא הזו התשובה ובכח השעיר, ראש על ידיו

 ה־.־.־ ונפרד היצה״ר, חלק מתברר אז מ״ע,
 ק־דה כבתחלה שיהיה א״א כי שבו, מהרע שבו

 עבירה עיי כי ביחד, מעורבים שהיו שחטא,
 כפיף הטוב והיה ונתחזק, היצהי׳ר וגבר נתגשם,
 טיב חלק אותו התשובה, ע״י ועתה תחתיו.
פ־׳ וזהו למקומו, תשוב תחתיו, כפוף שהיד,

עתה ואינו עי״כ, נפרדין נמצאו ואז תשובה.
 שכבר שבו, הרע אמנם נוגה. בקליפת מחוברים

 אי לגמרי ויצא השעיר, באותו נדבק היה נגמר
 הקדושה אל חוזר והטוב הגמורה. הקליפה

נוגה. קלי׳ אל ולא העליונה,
עתה, שהתתקף שראה סמא״ל, שמחת וזהו

 כי שוטה, והוא עמו, להדבק רוצה דעתו ובכל
 פירוש: ראשו. על חותה אתה גחלים אדרבא

 מעורבת הרע נוגה בקליפת שהיה בתחלה כי
 בהכרח כי גדולה, אחיזה לו היה הטוב, עם

 הטוב, לאותו משפעת היא עליונה הקדושה
 ישראל גלות ז״ס כי להחיותו. מחלקה, שהוא
 נאמר שאז ע״ה, רשב״י שאמר האומות, לבין

 אמנם זה, והבן הכרמים, את נוטרה שמוני
 אותו סמא״ל אבד מהרע, הטוב שנפרד עתה

 אותו מבחי׳ נשפע שהיד, הנשפע, השפע החלק
 ם״מ, של רעתו סבת זהו כי ונמצא הטוב,

 תחלה הוא שהיה מה ואדרבא גדול. והפסדו
 לך, ישלימנו וה׳ כי לדיפד. הוא ועתה נשלם,

 דקדושה הנפש עם ומתחבר נשלם הטיב כי :סי׳
 ואבד חסר, וס״א האדם, נשלם ואז האדם, של

ההוא. הטוב
 בהאי ויקהל, בפרשת מ״ש תבין, בזה גם

 יראת אשה כי והוא לאתתא, ס״מ מפתי נוגה
 באותו בהכרח להשפיע צריכה מלכות, ה׳

 לההיותו, שם, אשר הטוב מחמת נוגה, קליפת
משם. נהנה ס״ם אז
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מ תבין. גם כזכיות״ ד״נעשות הזדונות «נ
 טהרע׳ הטוב התשובה ע״י נפרדין הם הרי כי

 הם זדכ לגמרי, לקדושה הלד שבהן הטוב ואז
 הטוב, של בחינת אותה ממש, כזכיות נזגשו
 זדונות ולמ״ד כג״ל. הרע עם מעורבים שהיו
 הלואי תשובד» ע״י שגם דס״ל שגגות, נעשו
 רע עם טוב מעורב כבתחלה שיחזור יספיק

 טוב חציו שגגות. נקרא הם שאז נוגה, בקליפת
 קליפות שהם זדונות מכלל ויצא רע, וחציו
 לגמרי וTשיפר יסגד־ק לא אך גמורות׳ רעות
Jזכיוו ויעשו

ט פרק

 אחרי בפרשת הנזכר שעירים ב׳ בענין
 ב׳ מרגלים, אנשים ב׳ סוד הם ס״ב, מות

 כנ״ל, דאצילות נוגה דקלי׳ דז״א חו״ב, מוחין
 א׳ גורל ונשאר יותר, נמתק חכמה של ואותו

 ביה״כ, ניתן זה דז׳׳א, בינה מוח הב׳ אך לה׳•
 ונוקבא ס׳׳מ הוא לעזאזל, בינה, בחינת שהוא
 ולנדכד דבי״ע. זד׳ן כנגד שהם דנוגה,

שמחים.
 עזים, דאצילות דנוגד! זו״ן שנקרא ולפי

דן לכן קמ״ז, תרומה בפרשת כנזכר  בקליפת ז
 ועזאל, עזא נקרא שלר.ם, בנים דבי״ע, נוגה
 דוגמת עזאזל, נקרא שניד.ן וכללות עזים, לשת

 צל, שניד,ן; כללות שהם ומצולה^ צלמות
 הנ״ל השעיר וכשנותנין נוקבא. מות, דוכרא.

^ במצולת ותשליך נאמר אז לעזאזל,  כנזכר י
 נוקבא מצולת הם יען דט״ג, אחרי פרשת

 להנוקבא (שירדה שלד, ינוקבא ושיריה, דקדושה
 המתים, אל הדורש שהוא מות, נקרא נוגה) של

 שם, דחרשין כתרין הי׳ ואותן ד״ע. שם כנזכר
 הנ״ל. הכשפים סוד בהם כי דנגה, הי״ם הם

 דין הם השעירים, ב׳ שהם העזים, אלו ולכן
 דאצילוו^ בנוגר, שהם ודכורים, וטהורים. חזק,
חזק. דין הם אך רע, יגורך לא ושם

 העזים בענק דמ״ז^ שמיני פרשת וז״עז
 על ע״א, קכ״א דף משפטים ובפרשת ע״ש.

 דז׳׳א החכמה הוא כי אמו, מחלב היתק גדי
 דע, ז̂ד הוא בזד״ מסופק שאני ומה ד״1דנ
דזעיר מוחין ב׳ הם מרגלים, אנשים ב׳ כי

 ב׳• הם ציפרין ותרין דאצילוו^ דנוגה אנפין
 מוחין ב׳ הם 4זונוו נשים וב׳ דנוקבא. מוחין

 אחרי ומפרשת שלד.ם. הפרצוף בכל דבי״ע,
 אנשיה ב׳ הם שעירין ב׳ כי יראה דס׳י!״

 קכ״ה מעופטים ומפרשת דאצילוו^ ד׳א מרגלים
 ואולי זוגוו^ נשים בסוד בבריאד״ שד,ם נראד״
 עולל א׳, הגדי הוא מעולל, נוגשיו כי נאמר,
 דאצילווג דז״א דנוגה בינה שהוא ויונק,

 ובזה דבריאה. זונות נשים שתי הם ותחתיו
המאמרים. ב׳ יצדקו

 דאצילות מלכות עלאה, מאם יונק והגדי
 בבריאה, זונות לנשים נמשך וממנו דקדושה,

 ע״י שפע שלקחו אחר בו, משלו נשים ואז
 איד קפ״ה, תצור. פרשת עיין ונתגברו. גדי,

 וע״ד אתתקף, לא אך מסאבא, בו יש השעיר
 ,rשע לא שעיע: ולא תליא לא דיליד, שערי
 דלא בגין תליא: ולא דיליד.. מסאבא בגץ

 שעיר חהו תתאה. כד,אי במסאבא, אתתקף
 אך ביום. הם אלו כל לכן שם. כנזכר דרי׳ח,

 כנזכר בלילה, יניקתם דנגה, דנוקבא צפרין ב׳
ע״ה רי״ז ויחי פרשת

 דנגה ונחש ס״ם הם שעירים, ב׳ אלו וענין
 ואח״כ ט״ל, קדושים היו ובתחלה דאצילות,

 דתה״ר, בנוק׳ היתה זו ונפילה מקדועותן, נפלו
 דבריאד, ז׳ בד,יכל והוא ועזאל, עזא ג״כ שם כי

 דאצילוח, דקלי׳ זו״נ פי אצלינו, כנזכר דנגד״
 למעלה, עולין ואין בבריאה, למסה Tתמ הם
 שעירי ב׳ שהוא כנ״ל, יניקתם בעת לא אם

 כנזכר בלילות, צפרין וב׳ ר״ח. ובכל דיוה׳׳כ,
 ונפלה ירדה לסבתם יען ״to וזד. ויחי. פרשת

 דוד, סוכת דקדועזד״ דאצילות מלכות גם
 עולה ואינה לשועלים. ראש בבי׳׳ע, הנופלת

וביו״ט. ובשבתות, התפלה, בעת אלא באצילות,
 מעשיר״ למטה ג״כ, ועזאל עזא נפלו ואז

טגדן בעה״ז, ולמטה  עז״א האלד״ים, מי ו
 למטר״ בארץ אינם אלו אשר דאצילור^ ועזאל

א אלא קב ן דבריאה. בינד, דתדדר, מו  ת
ח עם נתחברו  ב׳ זונוו^ נשים ב׳ האדם, מו

 דתודר. נוקבא הנקרא דבריאד״ דבינה מוחין
 שם יש כבר כי שו^ נפלו נ3ש שבחרו ואחר

 וזד.ו רע, בד. להתערב יכול בבריאה כי טומאד״
ט ברע. שנאחזו שלד,נ^ החטא ל ר נפלו. ו כ מז
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 לעילא, הוו מתחבקץ תרין ע״ב, קע״ח בס״ד
 עפר בריאה, שהוא עפרא, ירתי לתתא, נחתי

 שהוא בהו, דהוי טבא חויקא אבדו המשכן.
 ולילית סמאל ענין וזהו דאצילות. דגגה הטוב

 נדרש ששם ואע״פ ונטמאו. מקדושתן, שירדו
 ולא תבאנה, אז כמ״ש זונות, נשים ב׳ על

 נפלו, האדם שבנות כיון והנה דנא. מקדמת
 בהיכל למטה עד שעמהן, האלהים בני גם נפלו
דתה״ר. נוקבא הנקרא הד,

 נוקבא מיני ב׳ שיש ידעת, כבר והנה
 היוצאת והיא כות,‘מי הוקרא רהי* בקדושה:

 דז״א, דעת נגד למעלה וכן דד׳א. יסוד נגד
 דבינה, מלכות בחינת שהיא לאה. יצאה
 נשים ב׳ הם והרי ההוא. ז״א תוך בשת‘המתי
 יש וכנגדן ויעקב. ישראל בחי׳ הוא שגם לז״א.

 וזיפה. בלהה שפחות ב׳ •נהן אחוריים. ב׳ לו
ועוג, ולוט רחל. נגד ובלהה לאה, נגד זלפה

ואלו ז״א. אחור יוצאין א׳, בחי׳ שניהן כי
 שהם באדרא, שנזכר עולמות, מהג׳ יצאו

 שנשאר ומה שרשם. ושם דדיהנא, א״ל בתיקון
 בז״א, והב׳ בלאה, א׳ ירדו, נתברר, שלא מהם
 שלהם: אחור בסוד שם ונעשו ברחל. וחג׳

לוט. בלהה, עוג, זלפה,

 כן שפחות, וב׳ נשים, ב׳ לז״א שיש וכמו
 זלפה, רחל, בלהה. ר״ת: ברזל, ערש לעוג יש

עבד אליעזר שהוא ברוך, עבד■ ונקרא לאה.
 אך מהטוב, שנעשה לג״ע. חי שנכנס אברהם,

 וז״ם משה. והרגו ו) שבו, מהרע היה זה עוג
זה. והבן אליעזר הוא עוג ז) שארז״ל

 דוגמת ה־ו ועוג, אליעזר כי לומר, ואפשר
 והנה שפהות וב׳ נשים, ב׳ עם ויעקב, ישראל

 שבאליעזר הרע צד שהוא עוג, כמו הוא גם לוט
 מהפסולת הוא כי לטיא, :לוט ארור, הוא לכן

 הנ״ל, העבד את שהוציא אחר עולמות, שבג'
 להתברר, חזרו וזלפה, בלהה שפחות וב׳ עוג

תרין וזלפה, בלהה כנגד יצאו. ומהפסולת

 דאצילות, דקלי׳ דנוקבא מוחץ ב׳ צפרין,
 מבינה, שהיא לאה, בנגד כי יען יחד. ונתחברו

 עם למטה וירדו שם, להיות יכולה קלי׳ אין
 צפרין, ב׳ מוחין, בב׳ א׳ בחי׳ ונעשו בלהה,

 זווג ע״י נמשכו, ממנו כי לום, בנות ב׳ והן
 והם כנ״ל, ושפחותיו נשיו ב׳ עם עוג, או לוט,

השדים. של אמן ואגרת, נעמה

 וישראל יעקב הכולל עצמו, עוג וכנגד
 א׳, בחי׳ וגעשו מרגלים, אנשים ב׳ יצאו כנ״ל,

 דקלי׳ דז״א מוחין ב׳ והם א׳, שהוא עוג, דוגמת
 ז׳׳א, לאה, :שהם בחי׳, ג׳ איך ‘כנ״י דאצילות,

 נקבות. וג׳ זכרים, ג׳ הוציאו, כנגדם רחל,
 יצאה לאה, שהיא דבינה, מלכות נגד והנה

 דז״א, מלכות וכנגד חכמה. ראשון, צפור נעמה,
 רחל מלכות וכנגד בינה. ב׳, צפור אגרת, יצאת
 איש אלו: והם זכרים, ג׳ וכנגדן לילית. יצאר,

 מלכות נגד א', ואיש לאה. מלכות נגד א׳
 מלכות נגד דלילית, בעלה קדמאה ואדם דז״א.
 מלכות בחינת הם וכוחותיו, א״ק זה והנה רחל.

דקלי׳. דאצילות שבמלכות

 יורדת דרחל המלכות שבקדושה, וכמו
 ג״ר תוך נכנסת והיא הכבוד, כסא לעשות

 שניהן יורדין ולילי״ת, א״ק אלו גם דבריאה,
 הלילית, וזהו דקלי׳. הבריאה העליון הז׳ בהיכל

 התחתונה, אבל דתה״ר. נוקבא נקרא שם, אשר
 כנגד והוא רבא, ולא סתם, דתהומא נוק׳ נקרא
דרחל. מלכות דקדושה, הכבוד כסא

 אחוריים עלמין, הג׳ מבירור גם והנה
 והיו ג״כ, בבי״ע למטה ירדו שלהם, הסיגים

 וכעד״ז באצילות. כנ״ל אחוריים, בבחי׳ שם
 אחוריים (עלמין) ח) ג״כ מדם ויוצאין יבי״ע,
 הג׳ אלו כי נמצא, שבגי״ע. הקלי׳ והם אחרים,
 ונלע״ד, וד,אחוריים. הקליפות הם הנ״ל, אנשים

 בעליהן, ג׳ עם נשים, ג׳ באצילות שיש כמו כי
 הם כן הנה לילית. ותחתיהן אגרת, נעמה,

בי״ע. עולמות בשאר בשמם,

מקומות ומראה הגהות
(דפו״י). ג׳ ג״נ נ״א ח) כ״ו. פרק סופרים מסכת ז) נ׳׳ד; ברכות ו)
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ן׳ השער

מ אבי״ע קיצור שער פרקים י׳ ו

X פרק

מ בקיצור נבאר כ״ז, שנתבאר ואחר ט) » 
 כי דע, לעיל. בהם הארכנו כבר כי העולמות,

 הם רקיעים, ס׳ והנה ר.̂נ אבי״ע עולמות ד׳
 ושאר וילון אך דעשיד^ ראשונות בהי׳ ט׳

 והנה דעשיז^ מלכות בחינת היא הזאת. הארץ
ד המאציל רצה תגי  הארץ ש^זו שמו, י

 וזהו אבי״ע, כללות כל בה יהיה התחתונה,
 כל יקשרו שהם בהם, בחר אשר ישראל, בעמו

 כדי והטעם, למטונ כאן ביחד, עולמות ד׳
 מעץ שיש הביחרים כל לברר כח בהם שיהיה
אבי״ע. בחינות מד׳ סו״ר, הדעת
 חלק עפר, הוא העה״ז. גוף והנה י)
 האורות כל אל המקיף החצון, כלי וזהו הדומם,

 בע״ת כמ״ש עליתים. היכלות דוגמת הפנימיס.
 חי, והבעל הדוח. אל כלי הצומח, הוא ובתוכו

 ח״ם, החיד- אל כלי וד.םדבר, הנשמה. אל כלי
יסודווס ד׳ הם אלו ור!נה דיה. לנפש האדם ויהי

ד ד& המים כי שתדע, וצריד »Tהח ע
שנה. נשמה שהוא  היות, ד׳ סימן כי כנודע, לנ

 הם המיס, אלו והנה עפר. רוח, אש, מים, הם:
 המים של היסוד אך פשוטים. ולא מורכבים,

 שמעל העליונים, המים בריכת היא הפשוט,
לרקיע.

 נפש הם יסודוו^ הד׳ אלו כל כי ודע,
 של הנפש אד דעשיה. דמלכות מלכות תחתונד״

 ולמעלה, זה יילח מו שהם הרקיע, גלגלי י׳
 ונחזור אמיתיות vb3 והוא דאופנים, נפש נקרא
 אוכלץ ולכן האש. מיסוד באים הב״ח כי לענין,
 המיו^ מיסוד הם והמדברים, אוכלת. אש בסוד
 וגר. אין ואדם וגר. המטיר לא כי בסוד

 ואז והשקד״ המטיר האדם, לברוא וכשרצה
 ואלו כנ״ל. העליונים סמים והוא וגר. ויצר

נפש המבעים: חכמי שהזכירו נפש מיני ד הם

ב ונפש Jהםגדלו והמדברות והמרגשות הצומח̂ו
ת, של והעצמות הכלים נתבאר, והרי טי י

 המלכות כי דעשיה. דמלכות מלכות שהיא
 הוא עצמו, העפר אמנם בוילון. היא עצמה,

 הם ומדבר. וחי וד.צומח שבכולו החצון הגוף
ד  צלם סוד שבו הארץ, שעל הפנימי הגוף ע

כנ״ל.
 בארץ הנמצאים וד.מזיקין השדים וד.נה

 והם כנודע, לארמ״ע ג״כ נחלקים הם הזאת,
 ומוסכם קרוב והיותר החיצונינ^ הקליפות
 העולם הוא שחיצוניות כד, הוא האמיתי
 והבתים, והארצוו^ הרקיעינ^ שהם: כ) בעצמו,

 הזו בארץ שיש והאילנות, והיישובים,
jiw חיות בד.מות וכן התחתונד״ w וp ,האדם 

 תפש החומרי. הארץ הם אלו, בחי׳ כל אשר
שבו. הפנימי הוא וא׳, א׳ פל של

 שהוא נתבאר, העוה״ז הנה לענין, ונחזור
 ואמנם הפנימי. גוף הם וב״ח החיצמ, גוף

 בהם ויש י״ס, כוללים העצמות, שהם האורות
 ירושלים, היא רחל. והגה פרצופים. ה׳ בחינת
 יסוד והוא העולמוו^ שבכל אמצעית נקודה
 זכורד, כל יראה בשנה פעמים שלש וז״ס שלח.

 בחינות ושאר עליון. זווג לגרום הגשים, ולא
 כהר. פרשת זוהר כנזכר העה״ז, בכל מתפשטות

 פרשת בזוהר כנזכר בירושלים, ציון תקודת
4ע״ דקפ״ד תצור.

ת הנדבקות והקלי׳  בכל מתפשטות ג״כ ב
 שעיר בד.ר הוא דקלי׳, היסוד אמנם העולמות,

במדבר.
 שלה, נודי עלאד., אמא כי נודע, וד.נד.
 ג״ע, כעדר״ והנה דז״א, ו״ק תיד מתלבשת

ת טבור סתימאת נקודה ״  אמא יסוד ששם ח
 וכן העול* טבור ג״ע לכן כנודע. מתלבשת

 כי בגן, מששים א׳ רחל, שהוא היישוב כל
 סטרין ף על רביעא מ׳ דביגה, ם׳ הוא הגן

דת״ת
 גיד.גת טוד הוא אמת של הקלי׳ וכנגד

ת הוא שגם תו ת ואינה ס נגל
עת, עוז והוא העולת זד, של אבא הוא ו

מקומות ומראה הגהות
י״ד. פרק פד׳ח שעד עיין נ) פ״ב וסיד נדן שער עיין י) ג׳. סרק העולמות ציורי שער עיין ס)
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 נקודת הוא הגן, שבאמצע והעמוד הגן, תון*
 פ׳ כנזכר גוונין, ג׳ בו יש לכן דאמא. יסוד

 של הקשת גווני ג׳ והם ע״א, דרי׳א ויקהל
 בסוד בפנימיות הנשמות בו עולין לכן יסוד,
 צפור וקן ל) ז״א. הוא הגן, שעל והרקיע מ'נ.
 לכן אבא. צפור בינה, קן הגן, של ג״ר הוא
 הוא העה״ז, גבי שעל ורקיע וגניז, טמיר הוא
ורחל. ז״א

ב פרק

 לד׳ נחלק החומרי, האדם גוף כי דע,
 אדומה, לבנה, ליחות: ד׳ ;ג’ארב, שהם: חלקים,
 וכבד, בריאה, :הם ועיקרם שחורה. ירוקה,
 הם כי ובתקונים, בזוהר כנזכר וטחול. ומרה,

 בהמית, נפש ובאותה ר,ד.המית. נפש חלקי ד׳
 ויצר,״ר. טוב היצר בסוד נוגה, קליפת מתלבש

 אחר דעשיה. נפש מתלבש דנוגה, המלבוש ובזה
 נפש הנקרא מחיצוניות, ונזונית נהנית שאינה

 הגובר היצה״ר, התלבשות ע״י אלא הבר,מית,
 העכירות לה ומקריב אותה, ומלכלך בה,

 היא גם כי הבהמית. נפש של הרע, והשמרים
 בחלאים הנפש תהיה ובהכרח מטו״ר, כלולה

רעים. מאכלים הם מזונה כי ותחטא,
 שהם יסודות, הד׳ על גובר כשהיצד,״ט אך

 זכות רק מברר, אינו אז עצמה, הבהמית נפש
 ומקרב הבהמית, נפש שבאותו והמובחר, הדם

 בריאה היא ואז בכבד, היא אשר דעשיה, לנפש
חוטאת. ואינה

 נפש חלקי ד׳ שהם יסודות, ד׳ גם כי
 שבהן, הרע וחלק מטו״ר. מורכבים הבר,מית,

 דף וירא פרשה כנזכר לוט, בנות שתי נקרא
 נזון הבהמית, שבנפש הרע חלק ומאותו ק״ט,

סמא״ל. שהוא היצה״ר,
 חומרי, גוף הוא הכבד, של הכלי כי נמצא,

 יצ״ט ובתוכו טר׳ר, הבהמית נפש ובתוכו
 מקרב גובר, וכשזה כמא״ל. הנקרא ויצה״ר,
 דעשיה, העיקרי נפש אל שבו, והרע העכור
רכ״ב, בראשית פרשת כדאיתא יעקב. הנקרא

 טהורה, היא דעשיה הנפש כי רל״ד, ופנחס
 חיצהיט, מן לזמנין ונזונית שיונקת אלא

 דקלי׳ מלבושי הם כי היצה״ר, מן ולזמנין
נוגה.

הבהמית, נפש נקרא יסודות ד׳ כי נמצא,
 מסטרא וד׳ דטוב, מסטרא ד׳ כפולים, וד,ם

 מלבוש עליהם שוכן דטוב, דמסטרא ובד׳ דרע,
 שבו. הטוב נוגה, קלי׳ הוא כי אור, דכתנות

 דכתנות מלבוש עליהם שוכן הרע, יסודות ובד׳
 לא ואי בתיקונים, כנזכר דחויא, משכא עור,
כר. יסודין ד׳ דכליל דחויא משכא זכה,

 המזון וסדר האדם, סדר מזה, העלינו הרי
 הנחלק החומרי, האדם גוף וד,וא הוא. מה
 ד׳ ארמ״ע. :יסודות ד׳ שהם יסודות, ייד׳

 ועיקרם שחורה. ירוקה, אדומה, לבנד״ ליחות:
 ומשם ומרה. וטחול, וכבד, בריאה, :הם

 מתלבש הגוף, זה ותוך הגוף. לכל מתפשטים
הבהמית. נפש

 עשיה העולם כל לא כי הענין, ופירוש
 והנה בשוה. אינם והארץ שמים הרי כי בשור״
 דומם. וכולן ארמ״ע, חלקים: ד׳ לה יש הארץ,

 אותם. המקיים דדומם ונפש גוף, הדומם וזה
 מד׳, כלול הצומח, גוף הוא מזה, למעלה ויותר

 גוף הוא ממנו, ולמעלה הצומחת. נפש ובתוכו
בהמית, נפש ובתוכו מארמ״ע, כלול הבע׳׳ח,

 התחתון, בו כלוי* בעליון, כי ובודאי,
 הדומם. ונפש גוף, הוא הדומם כי נמצא,

 הדומם, של ונפש גוף חלק בו יש והצומח,
 הצומח, גוף שהוא עצמו, בחי׳ עליו ונוסף
 מד,דומם, גדול הצומח ו־״כן, הצומחת, ונפש

 בהם יש הב״ח, ואח״כ צומח. נעשה והדומם
 גוף עליהם, ונוסף וצומח, מדומם ונפש, גוף

 וד,צומח, הדומם גוף לכן הבהמיות. ונפש
 דומם, בו: יש האדם, כן וכמו מהם. ניזונין
 עליהן, ונוסף ונפש. גוף ב״ח, ובחי׳ וצומח,

מכולן. נכללת המדברת, נפש
מבחי׳ הוא האדם, מציאת עיקר כי נמצא,

 כי בע״ה, כמ״ש וד,מדברוב הבהמית נפש
ונפש כנודע, אליהן טפלים וד-דומם הצומח

ת הו ת ומראה הג מו מקו
(דםו׳׳י). א׳׳א נ׳׳א ל)
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« כארס, יש אשד אנהמית «נ  ןו
 חיות. שחט: וב*ח, חבחמיי^ נפש שנחצבח
 וחמובחי הפנימית שהוא אלא ודגים. ועופוו^
 ופשחאדם 4םדבדו היא ולכן הבהמית. שבנפש

ת  הבד.מיו^ נפש בו ונוסף מתחבד ואוכל. ני
א) ומלח. מים כגון הרומני ממאכלי  ומצסדף (

 מאולד^ יותד שד.וא שבו. הדומם נפש עם
 אינו דומם. בחי׳ עדיין לד.יות אד ומתגדל.

 במים מותד מהמזון. הנודד לכן מזון. עדיין
ובמלח.

 הצומחת הנפש אותו הצומח. באוכלו ואודב
 שבאדם. הצומהת נפש עם מתחבד בו. אשד

 הצומח. גוף אן• ומתגדלת. יותד מעולה שהוא
 הב״ז^ כשאוכל וכן לחח. מותדות בסוד יוצא
 מתחבד שם. אשד הבהמית ונפש הפסולת. יוצא

 יותד מעולה שהוא שבאדם. הבהמית נפש עם
 עמד. מתגדל ואז כנ״ל, פנימית והוא ממנו.
 הבהמית נפש כי גופניות מזון סוד והוא כנ״ל.

נפש. ולא גוף. עדיין נקדא אדם. של
 הם והמדמ*. וחי והצומח דומם והדי.
 כלולה מהם כ״א כי יסודות. ד׳ הנקדאים
 כל אשד האדם. של גוף בחי ודים מאדמ״ע.

 בתוכם ומתפשם החומדי. הארץ בחי׳ הם אלו
 דבעשיד» הרקיעים גוף הוא האחרון. המלבוש

 קלי׳ היא הארץ. שחומר כמו כי הקלי׳. והם
 דומם נפש שדש שבה הפנימי. אל וגוף.

 זד- דרד על חוזר אח״כ כן והבד״מית. והצומחת
 נכנסים הקלי׳. שהם דעשיה. השמים של והגוף

המדדגווג אלו סדר היטב. זה ודיבן תחלה.
 ושמים גוף ורע דטוב נוגד. מקליפת ואז
 נפש תוד באז־ם. ומתלבש נמשד דעשיה.

שחוא זו. נוגח קלי׳ ובחוד שבו. הבהמית

 פנימית אזדה מתלבש ג*כ שם דצזדד. יצה*ם
» ».Tדעש הרקיע «  נפש הנקרא חהו Jשלהנ ונ
 נקרא זו. נפש זהנד. Jאופניג9 «פש האד»

 כמו ממנה. נזונית והיא הבד.םית. נ«» אל נפש
 אמנם כנ*ל. מריצומח נזונית הבד.מית שנפש
 שהוא שלד» הגוף ע״י אלא 4נזוניו אינה

ט״ל. דצה״ר. יצ״ט נוגד- קליפת
 נפש של העכירות כי נמצא. והנה

 ליזון דעשיח נפש אל שעולר. שבאדם. הבד.םית
 לו גרם ומי לחסיא. לגוף גורם הוא ממנר-

ש בתחלד- עכיחת  ודאי שבאדם. הבוזמית «פ
 שהיא שבב׳׳זז. הבד.מית מנפש לו שנמשו

 כשאדם לכן שבאד» הבד.מית נפש חיצוניות
ח. מקריב היד. חומא.  של הבד.מית נפש קר

 גבוה. אש תחית 4לח«זוז לו גרמד. שהיא 4ב״ז
 הבהמית נפש שורש ואז העכיחת. אותו ושורף
שו שבאדו̂נ  הכל כי ונקיוי^ זכות לד, נמ
 m והכן האדם. ומתכפר חוצבו. א׳ משורש

הקרטוו^ סוד היסט
 הם וצומחת. הדומם נפש גם כי ולהיות

 להחסיא וסייעו גרמו הם גם עכורים. יותר
ט שברום. הרע מצד הבר.מית נפש את  הוד ל

 כל על ונאמר צומח. שד.ם וסלתוו^ טסכים
 ובזה הדומ* כח שד.וא מלח. תקריב קרבנו

 (והמעם זד- והבן דצה״ם. חלקי כל מתתקנץ
 רי״ט. פנחס פרשת עיין בד.מד- קרבן להקריב

 שיורד ירדן. איקרי נגד. קלי׳ בספרינט ועיין
דכ״ב). בראשית פרשת ועיין ועולד-

ג פיץ
א הסלאכים. ב׳ עתר- ונבאר קר  ט

יצ״ט כי נדאזג במ״א מד. ט דצה״ר. יצ״ם

הגהה
ח. כן, איתא הלקוטים בספר צמח, (א)  ג׳. מלח יש ועוד ממים. הנעשה במלח מיי

 עפר מין מ) שיש וצומט דומם בין שהוא ט צומח. שד.יא איתא. ובדרישים דומם. שהוא
ן ואזדכ במים. ומבשלין מלוח. שהוא כתב. ובכוונת חייג^ שד,ם מהמים. נעשה לי «  4המי( ^

ט, בליקוסים ט ונראד- וצומה. דומם טן  ת״ו בצפת נעשה מה ולבן, נקי שנשאר עד איי
שטז. כמו בהריגה הנמצא במלח שים כא וכמ׳א. ובדת

 מקומות ומראח חגחות
מן ג״א ם)

רג״ז דף בסף שקל מאות ארבע ספר



ג׳ פרק אכי״ע קיצור שער נ׳ שער אכי״ע היכל ז׳ היכלשצו

 אותו ומיעצים האדם, את השומרים הם דצה״ר,
 ובמ״א ג) ע״ש. וישלה פרשת כנזכר לטובה,

שד. הוא והיצה״ר מלאך, הוא שהיצ״ט אמר,
 הדעת, בעץ האדם חטא כי דע, הענין, אך

 סוד הוא עה״ד כי אצלינו, נתבאר כאשר
 טובים, שניהן בקדושה אשר חדג, הכולל הדעת,

 טו״ר להיות יכול אז יונקים, וכשהחצונים
 קודמיו החסדים היו תחלה כי והענין, כמ״ש.

 אך הגבורות, קודם דז״א, בגופא להתפשט
 תרין בין למטה הדעת ירד אדה״ר. חטא ע״י

 תחילה, הגבורות ירדו שם, ובהיותו כתפין,
 כי וע״ש }0 אדד,״ר, חטא בדרוש כמבואר
 ידי על נמתקין הגבורות איך שם ביארנו

 לא תחלה, ירדו עהגבורות וכיון החסדים,
 פגם וגם א׳. פגם והרי החסרים, ע״י נמתקו

 בגופא תחלה מתפשטות הגבורות לכן כי ב/
 חסדים. התפשטות עדיין שם ואין דז״א,

 בחסדים ג׳, פגם גם בהם. נאחזין והחצונים
 אמנם בד,ם. נאחזין שהחצינים המגולין, עצמן

 כי בגבורות, אלא אינן החצונים אחיזת כל
 בחסדים, אחיזתן אך דגבורה. שמרי הם הרי
מאד. מועט דבר הוא

 ג׳ מוח שהיא בעה״ד, אדם כשחטא והנה
 הנ״ל, פגמים ג׳ בו וגרם חו״ג, הכולל דז״א,

 דנוגה, קלי׳ ואותן החיצונים, בהן נתאחזו
 האורות. אותן ולקחו החיצונים, בהן נתאחזו

 לפי טו״ר, הדעת עץ נעשית, נוגה, קלי׳ ואז
 שדים, שם ואין טוב, נשארין לעולם שהחסדים

 צבא על דממנין ממש, מלאכים בחי׳ אלא
 שיש בודאי אך ס״ו, בהקונים כנזכר השמים,

 מפאת רק עצמן, מפאת לא שהוא, כל רע בהם
 הגבורות, ואמנם בהן, הנאחזות הגבורות רע

 להיות וחזרו החצונים, של הרע בהם נדבקים
 ב׳ מפאת כמארז״ל, למלאכים הדומין שדים

 י׳, מהם שחסר יען אך משדי, ש״ד אותיות
 נדבקו והקלי׳, השמרים תוקף וכל שד, נקרא

 מוח, ומעוטם קלי׳, רובם וד,יו בהן, ונתאחזו
 קליפת נקרא ואז רע, נקרא ואז רע, נעשו ולכן
חו״ג. בחינת טו״ר, הדעת עץ נוגה

 שלו, הנפש אותו הנה נולד, וכשאדם
 לחלקו, המגיעין הניצוצין, אותן לברר צריכה
 אשר נגד״ בקלי׳ אדה״ר חטא ע״י ממנה, שנפלו

 והנה זה. והבן בעה״ז, האדם לידת כונת זה
 שנפגמו, החלקים אותן מבררת המצות, ע״י

 בא הנפש שאין ידעת, כבר אמנם שם. ונפלו
 צלם הנקרא דיוקנא, בחד רק ערומה, באדם

 פרשת כנזכר האדם, יצירת בעת תמן דקאים
ע״ב. דק״ד אמור

הנפש, אותו המביאין ואם אב כי והענין,
 כי מלמעלה, הנפש אותו יוציאו בזכותן הן

 ימשיכו וד,אשה, האיש והמצות הזכיות כפי
 המצות אותן אל המתיחם ההוא, לולד נפש

 נשמתן, שורש אל דומים שהם ג״כ. אז שנעשין
 מקלי׳ ניצוצים קצת לברר במעשיהן ג״כ וגרמו
 אז וד,נה ההוא. הנפש אל לכוש שיעשה נוגה,
 שאז עיבור, מבחינת הוא עדיין ההוא, הנפש

 הוא הד,וא, לבוש אמנם כנידע. דעת בו אין
 שביררו מה ידי על נתקן, זו ובחי׳ בחי׳, משאר

מעשיד,ן. בכח ואם, אב הם,
 והוא יצה״ר, תכף בו נכנם כשנולד. ואח״כ

 רובם כי יען כנ״ל, רע הנקרא הגבורות סוד
 ואז בד,ן. אלא נאחז אינו הרע וכל רע,

 אלהים שהם דיניקה, המוחין בו נכנסים
 יש אז כבר כי שם, אשר והחו״ג כנודע,

 אחיזת בהם יש כולם והנד, יניקה. דבחי׳ דעת
 וגבורות אלהים הם החסדים גם כי החצונים,

יצה״ר. נקראין כולם ואז
תחלה, היצה״ר נכנס למה אחרת, סבד, גם

 כיון כי אדה״ר, של ב׳ בפגם הנזכר עם הוא
 ירדו הגבורות אז בהתרחבות, ירד שהדעת
 ונאחז היצה״ר הקדים לכן זה, והבן תחלה,

 הרע, ממנו לד,סיר הילד, נמול אז לכן בהן.
 לו יש שאז דיניקד״ דקטנות הערלה שהוא
 המילה למד, זה, והבן היסוד. עד שיורד דעת,
 אין בעיבור כי תחלד״ ולא האדם, ע״י היא

שם. י*חצונים יניקה ואין דעת,
 דגדלות המוחין גמר שבז״א כמו והנה

ליכנם נגמרים אין הקטן, כן שנים, בי״ג הוא

ת הו ת ומראה הג מו מקו
ד׳ב. ח׳ דף בראשית הפסוקים שער עיין ס) די. אות וישלח פרשת תחלת זד,ר נ)



ז1שגי מר? וופי״ע ?ינוד מיער ג׳ אפי׳׳ע מיכל זי היכל
 ואו שנים. י״ג עד דחסדים דגדלות ד.מווויו בו

 rt*nu שנעלי' המלאכים שהם הסוג. היצר
 להירוו^ יצאו שם. ועבדים שבדם תחלה שהיו

מר אד מד.םצות» סטורין עדיין לכן  היצר מזנג
 בפחם אז החסדים. שהם ולהתברר, ליכנם ד.םוב
 בכוז יוה המה״ם. ע״י חלקיו, שאר לברר יכול

המצות.
 שניהן ויצה״ר, טוב יצר כי מזר» העולה

 הנמש, אותו חלק של חו״ג, בחי׳ מלאכים, הם
 עצמוי^ הוא והנמש כלים, הם המוחין כי כנ״ל,
 המלאכיב^ שני באלו מתלבשת הוא הנפש ולכן
א) חרג■ המוהין שהם  שהם העצמות. אד (

 בפ״א, תכף כולה נכנסת אינה דגדלות. הנפש
 שנכנסו אחר והנה והמצות. השנים כפי אלא

 כי ליכנם, הנפש יכולה הכלי. שר& המוהין.
 הכלי. קודם הנפש, שהוא העצמות להכנס א״א
 יומא דבההוא וק׳, צ״ח משפטים בזוהר ח״ם
 שהוא לפי לכ״י, בן נקרא שנין, לתליסר דזכי

נפש. בחינת
 שכל שאפשר האדם. ענין תנין בזה גם

 עשד. שלא לפי נפשו, להשלים יזכה לא ימיו
 הנפש ואין בנוגה. שהוא הלבוש לברר מצות
בו. ליכנס יכולה

 שהם היצה״ר, בהכנם כי לומר, ואפשר
תת.  הגבורוו^ של הנפש בהי׳ נכנם הגבו
 החסדים, של הנפש בהי׳ נכנם ד.יצ׳׳» וכשנכנס

נשלם. ואז
 יצה׳׳ר. וזד. יצ״ט. זד. נקרא למה תבמ, גם
 ומרצוגר^ מדעתר. נוגר« קליפת אותו כי ור.ענץ.

 את לצוד כדי לנפש, מלבושין אותן עושר.
 עור. כתנות ח״ם ממנד- ליד.נות לחלקר» הנפש
 הנפש שמתלבש נהנית והיא 4דחויז משכא
 שכבר הקדושות, הנשמות ואמנם שם. טהורה
אור. מכהנות לבושץ לד.ם נעשד. נסהרו,

לגמרי, נטהרו שלא הנשמות אותן אד

 מכתנות גוף מלבוש לד.ם נעשה בצאתן. תכף
jn שבקלימות ונקבה זכר מזווג וגם עור. u 

 היטב. ע״ש ע״ב רי״ס ויקד.ל פרשת כנזכר
 תבין. ושם תבץ, חטאת לפתח הפסוק בענץ

 שעליו יצה״ר, נקרא הד.וא. ומנוף הלבוש כי
מ תכץ. חטאת לפתח נאמד צ  הלבוש פי נס

 נוגד- בקלי׳ אשר הגבורות מצד לנפש, הנעשד.
 עדיין וד.ם נזדככו, לא עדיין כי היצה״ר, הם

 כבא אד שד. ונקרא וסיגימ קלי»־ת מלאים
 בצאתן תכף החסדים. לבוש שהוא היצ״ט,
 נתרחקו כבר כי מ״ט, נקרא הם גוגד» מקלי׳

ס כי בהם. שולם הרע ואץ הרע. מן  חסדימ ז
חנ. הגבורות הממתקץ חסדים דוגמת ואז  כנו
 הכנסו, אחר יצ״ט כן ונקבד» זכר הם תן

 משד ליה לאחזרא דכול היצה״ר את ממתיק
 שניהן ואז דרזדז, תצא פרשת כנזכר למלאד,
 אף כי האז־מ את השומרים מלאכימ נקראים
 ובד.םיר שד. שנעשית אלא היא. טד.ורד. הגבורר.

 סוד וד.בן טוב. למלאד חוזר שבמ הרע ממנו
 על ע״^ דכ״ו וארא פרשת הרמוז היטב, זה

 ודא ימינ«נ דא ויצה״ר. יצ״ט דא לבבד: בכל
 הנקרא החדג, הם כי מבואר, הרי כר. שמאלא

 היצר בביאור. מובן וד.רי ושמאלא. ימינא
 טוב יצר כמו גמור. טוב להיות יכול הרע

ב) ממש. )
ם כי מ,3ת גם  ויצה״ר, ת״ט והבל. קין ד

מ הם קץ כי ס״ט בתקץ כנזכר ת הגבורו  ל
 אתתקפמ בקין נחש זוהמת שכל יצה״ר, נקרא
 החסדים. שהוא בהבל, משא״ב הגבורומ שהוא

ב סוד. והם ק  מעשו, הבאים הגרים וכל ועשו. ת
מ הץ ח בו מנ  נקרא עשו שמ אדום, ארץ מ

זה. ור.בן ארומ
מ ענץ חבץ. בזד. גם  אלף שהוא הגלו

 והענץ, ע״ב. דרכ״ו פקודי פ׳ הנזכר חוול. יומץ
כמנץ ת״ק הרי מק׳, כלול אחד כל ה״ח, ד& כי

הגהה
א)  כלים בחינת הם שחדג הגה״ה. (
תכף. הנכנסים
דינו הגה׳׳ה (ב)  החסדים, שנתרחקו ח

תכף שנכנס מיצה״ר שנים. י״ג יצ״ט,
שנולד. גבורות שיכנסו גרם דאדדדר מרפ0 כ

כ1וא תחלה, ג ביניד.ן היה ולא הסד־מ ד  ד
 שהקדימו כיון עד׳ז, העולם. כמנהג שנים

 אלו אחריו. הבאים לכל ממנו גמשד הגבורומ
מ י״ג  אותיות י׳׳ג נגד ליצה״ד, יצ״ט בץ שני

j דין שהוא אלהיט. דמלד n w



ד ג׳ פרק אכי״ע קיגור שער נ׳ שער אכי״ע היכל ז׳ היכל̂»צח

 אלף. הרי שמאל, כתף כמנין וה״ג ימין, כת״ף
 דחול, יומין אלף נקרא הרעת, בעץ ובהיותן

 וכשמנקץ ותבן. בר שהם ט'״ר, הוא שם כי יען
 טבלא: ע) טבל, לאו, ואם חולין. נשאר התבן,

 האלף, אלו היות הוא, ור.גלות רע. טוב, לא
 גלד כי ולהיות שם, אשר הרע תוך שם נתונים
 שם אשר ולמטר״ מהחזה הוא ז׳׳א, תוך החו״ג
 רוגמת הם אלו לכן עמורים, ווי הנקרא נר,״י,

 והבן וגר, מאות ושבע האלף ואת הקרושה,
 הגלוי. במקום אלא עה״ר, אחיזת אין כי זה,

שנין. אלף רוה היום כל וז״ס,

ד פרק

 ושס״ה עשה, מצות רמ״ח תבין, בזה גם
 והוא החסדים, הם עשה, מצות רמ״ח כי מלי׳ת.

 לכל המשקה שבאדם, שרשיות הליחות סוד,
 המתחלקים, הם ואלו רםואוות בס׳ כנזכר הגוף,

שהם: ממשים, איברים רמ״ח כל להשקות
 נחלקין שהם ואע׳׳ם ועצמות. גידין, בשר,
 התחלקות סדר כן אין פ) טהרות, משנת בסדר

 התחלקות סדר שידעת כמו י״ס. בכל החסדים
 אין מוחין, שיש בג״ר כי י״ס, בכל החסדים,

 באופן מתחלקות הם ולכן לד,ם, כ״כ צורך
 ע״ב ברישא, מ״ב ק״ש: סדר על וד,ם אחר,

ע״ב ולמטה. מטבורא בבטן, נ׳ בגופא,
 איך אונאה, בענין ממ״ש ותבינהו צ) בירכין.
לשלישים. מתחלקים החסדים

 xבתקוניו מ״ש יתיישב איך תבין, ובזה
 דמם׳ הרמיח עם דבק׳׳ש, אתוון רמ״ח מנין על

 ושס״ה בחסדים. וזה באברים, זה כי טהרות,
 והם ין,Tג בשס״ה המתפשט הדם הוא ל״ת,
שס״ה. שהוא אלא מתחלקין, הם גם כי ה״ג,

 כבר כי דז״א, בגופא הוא כ״ז כי ודע,
 בעשה חייב ולכן חו״ג, שניהן יורש כי ידעת
 יש pל מהגבורוו^ עיקרה אשה, אך ול״ו^

 לבד הארה רק לה אין מהחסדים אך ל׳ו^ לה
 הזמן כפי רק תמיד, לה באים ואינן מז״א,
שהז״ג. במ׳ע חייבת אינה לכן אצלו, שהיא

דד״ שס״ד- שמי, עם י״ה ענין תבין, גם
 כמנין הסדיס, דמית הנה כי רמ״ח. זכרי עם

 שאח׳כ אלא ולמטה. מהחזה עיקרם אברהם,
 המוחץ, סביב ומקיף חתר אור בסוד חוזרין

 :דה אותיות ב׳ הם ולמטה ומהחזד. בפנים, ולא
ס דד״ עם זכרי לכן מאחוריו. ומלכות ת״ו^  ו

רמ״ח.
 שם כי אדנ״י, שם הוא זכרי כי תבין גם
 במוחין, למעלה נשארין הגבורות אך ביתה.
 ואינן דז״א, המוחין שהם י״ה, הוא שם אשר

 אז תחלה, החסדים שיתפשטו עד מתפשטות,
 כל כי א״כ, נמצא שטיה. י״ד״ עם שמי נעשה
 מהחסדים שהוא היצה״ט, לתקן הם המ׳׳ע,
 הטוב כי טוב, ועשה מרע סור וזהו כנ״ל.
 אך רנדח. שד& מ״ע, רמ״ח ע״י ונשלם נעשה

 הנדבק הרע הסרת ׳י רק נתקן אינו היצה״ר,
 טור וזהו ל״ת, שס״ה ענין זהו אשר כנודע. בו

(א) היטב. זה והבן מרע.
 נפש של הניצת חלק כפי כי תבין, וכזה

 היצ׳ט, לחלק והם פרטיות, מ״ע יש כן האדם,
 ועד היצה׳׳ר. לחלק פרטיות, ל״ת ומצות

 נפשו אץ פרטיורב אותן יתקן לא שהאדם
מתוקנוב

 שדץ אלו ס״ו, בתקינים מ׳׳ש תבין ובזה
 מסטרא מלאכין, ואילץ דשמאלא מסטרא
 מימין יושבין הם כי הכונה ואין דימינא.

הם החדג, כי הענין, אך 4הדעו עץ ומשמאל

ה ה הג
 וכבר הוייד״ רמיח, אדניי, שס״ה, גימטריא: הנקי־א בנוקבא, ל״ת מצות הגה׳׳ה (א)

 דיניו שהם מפני jn נקרא הגבורות כי נתבאר, נרמזין והם הוי״ה. הנקרא בזכר, ומ׳׳ע אדנ״י.
וק״ל. דינא. דמלכותא ודינא קשים, טדב, ועשה מר״ע כי טוב. ועשה מרע בסוד

מקומות ומראה הגהות
 הסלם בפירוש ר״ם אות פנחס רזרס עיין צ) (דפוס רע סוב לא טב פבל הם דא ע)

תשי׳ד. אות מת ובמדרש ח׳. משנה ס׳א אהלות פ) ירושלים).



ר נמןר אגי״ע חינל ז׳ היכל מ » ר נ׳ ח׳ ד׳ אכי״ש טנו

 ononnsi jnrtn נץ בחי' בבל ין0ט»1&ו
ו <1שרי ננשו ומחגבודות 4לנפמ0 געשו  נ

בולו. הדנת נץ בחינת בבל חם ננחזין
ץ תבין, ובזה  ולב ליסיגו. חכם לב ננ

 ומן חללינו ב׳ לו יש הלב בי לשמאלו. כסיל
 וחב' האום. של החיות רוח יוצא מחם א'

 הגוף. בכל מתמשס הוא וגם בדם, מלוכלך הוא
 ומשם ימין, בחלל מתלבש חיצה״» ימלאך

 הבא חיצה*ר מלאך בפנינה הגוך בכל מתטנס
 לכל מתסשס ומשם השמאל, בחלל מגבותת,

 מימינא, הדנת נץ ק״א, בתקונים וז״ש הגוף.
 מן שהוא יצודם כי מותא. ומשמאלא, היי.

 לאדם חיים גורם זשא ימין, הנקרא החסד,
 המשקה השרשים, ליחות דוגמת הוא כי כנ״ל,

 שבאח^ הסבני החום הוא והיצח״ר האילן. את
 האונס מת ואז השרשים, הליחות את המייבש

ל וינבור ינשה באשר וזהו  בי מל״ת. שס״ה נ
 אש בהם יתובק הגבווווס של האש זה אז

דמיתהו. הרזב גיהנם של
 ממראה כי ם״ר, בתקונים מ״ש תבין ובזה

 נץ בחי׳ אין הרי פי רנ. הוא ולמטה מתניו
 חכמראה. אומרו, vm גלד. במקום אלא הדנזס
 מתניו וממראה 3סו הוא ולמנלזס מתניו

 הנליון חציו הדנוס נץ כי רנ. הוא ולמטד»
jn התחתון וחציו סומ

 לדןה הוא אז זוסס הוא אם האדם, והנה
 זכד» לא נזר. טוגס מלאך הנלית, חצי

 זבה הננין, וזמי שד. רנ, התחתון, חלק כנגדו,
 מהגבורווס הוא היצה״ר כי כנגדו. זכד- לא נזר.
 כנגדו. שד, זסס לא מלאו. נזר ננשה זכוס אם
 אשה יש אך אשה. Hנקבדבחי' גבורווס הוא כי

 ג״כ והוא דקדושה. ודרr פנימיוס מצד אחרת
 הטוב, יצר ב׳כ ונקרא שנס אשר מהגבודות

ל אף  והב' נצם, נקרא ואחד נוקטס שהוא פי נ
 מסס שפחה שפחווס ב' נקרא ואז בשר. נקרא

 נשין ותרץ מ׳זס בתקונים כנזכר בישא, ושפחא
כר. ליה הדין

נפשו, את להשלים הרוצה כל כי נמצזס
 הנונה מהלבוש שיתברר מה כפי תלד, הוא

 אם בפרט מרנ, כמור אם בחלקו, לו הראד
 מיצר נתקן אז הימנה, ונמול נביחס לידו בא

תאמר אל נאמר נליו ,rn לאו ואם הרנ,

 מצווס נשה ואם לחס אשלים on אשלמה
 טתס ונשר. בה' בטוו כסוד טוב, היצר משלים

 לאו ואם הטוב. יצר שהוא הטוזס m תיקן
אח?׳. גם אין סוב נושה אין נאמר, נלץ ח״ו,

 חטא, ואח*כ ההיזס הלמש שתיקן דש
ל ותוהה  או הסס כשנתגלגל ואז הדאשוגיוס נ
 טורח כלא בו יתלבש גילו, בן משרשו, אחר,
 והוא ילבש. וצדיק רשנ יכין בסוד ונמל,

ל ,ותוהו־ onגמו בתשובה שחזר הרשנ, סח־  נ
 פתאום תנ0ו הטוס כסוי בסוד הראשונווס

 מתחלד״ שורש לו שאין הגר אך בטוב. נתלבש
 ולפנמים לגרימ נפש מתקן ושרה אברהם חנה
 משרשס, הם אא אווץ, לוקחים לנשסווס גם

. בו. כיוצא מנשה ונשו

מ סרק

ץ ונדבר  בפרשת כי מלוכוס הרוגי י׳ בננ
^ בו׳, שאלתא שאל חד נ״ב, רנ״ד פקודי לז  נ

 מרבריט, שתראה כסו זו, הגהה להגיה שצרץ
 סליק דר״נ בגץ 0ת״ו אפר, תחלה כי וחננץ,
J ונפיק בשלם נאל יאות, כדקא לנילא i m 

אי P אמר, ולמנלה כו׳. שאלתא שאל חד  נז
 9ב0ל ני נתזס אמר כר. דנפרא ביסודא גהית
ר שאל זאוס  םמתי» פסוק רהאי זאוס שאלתא ח
זו. 11W תשובת, אומריש ולא כר. ה׳ ירך

 למות ראוים שהץ מה כי זו. היא והשאלה
 fim הדברתס נתהלפו איך ה', מירך בנשיקוס

jm.באותן ארם, בני סיר מתלי, ממתים m 
 הוא הלקו ור*נ בחיי» חלקם וא״ת אכזריווס

 כנן לא כו', כשלום שנכנס הנלמני» בהיים
 m כי במהס נאהז חולקם זומוס וכן נזאי
 שנויבק אחר וגס מפגנ. הציץ וזה ומוס הציץ

 חוס בניל, באיום שחלקו ר״נ אך בקלי׳,
 ססתיס onAv בקטילו דאתקטלו אינון וחבייץ
ח דלא זכאי, צז־יקין דמוו כיון מחלד,  חובא ח
י רותננשו. בגין להם, הראד

tt .iA תשובת נפ*ז, ואמנם o t רסווא 
 וחנכין כר, ה' טך סמודס ווש*ה זוס בפסוק
 חהא אס חאו» של הפנימי גוף כי כנ׳ל,
 חלוקא להזנא זוכח בקחשוס וננשה צדיק

כמדרגת on ולא סוב דחוא חלינס דרבנן



ו׳ ה׳ סרק אבי״ע קיצור שער נ׳ שער אכי״ע היכל ז׳ היכל

 ואתפרש העלן, בתוך משה ויבא בסוד השמ״ל.
 מעל נעלך של כדכתיב קדמאה, גופא מההוא
 טו״ר, הדעת עץ נוגה מקליפת גוף שהוא רגלך,
ב׳. בתקון כנזכר

 שפין י׳ הם מלוכה, הרוגי י׳ אלו אמנם
 בדף ס״ח בתקון כנזכד יוסף, מצפרני דאזדריקו

 הי׳ אלו כי אצלינו, כמ״ש והעגין, ק) ק״ח,
 נשמותיהן ולא נשמוחיד,ן, לבושי י׳ הם שפין,
 גופיו הנקרא לבושים, אותן כי נמצא, ממ׳ל.

 כי ונודע טר׳ר, הם דרבנן, חלוקא דילהון,
 מאותן נתבררו שלא שיריים הוא עה״ד,

 דאזדריקו ניצוצין, ש״ך סוד שהם המלכים,
 למיתת שעם כי לומר, רצה עלאה. ממחשבה
 ונקבה זכר היה שלא משום היה׳ המלכים

 הם המלכים, אותן כי ונמצא אצלינו, כנודע
 בלי עליונה, מחשבד, ממוח, מלעילא שנמשכי

 קודם היה וזה דרושים. מכמה כנודע נוקבא,
 ונקבה, זכר כעין ע״ק דאתתקן קודם התיקון,

 קרי, שפת הם הבחי׳, אלו והנה מתו. לזה כי
 לון וזריק וז״ש ש״ך. והם ניצוצין, הנקרא
עיבר. לש״ך

 הנשמות כל כי נפלא, סוד זה והבן
 בחלוקא נתלבשו מלוכה, הרוגי י׳ של הקדושים

 הנעשה פנימית, ממש ׳תם גופ שהם דרבנן,
 נמצא טו״ר. הדעת עץ סוד שהם קרי, משפת

 דוגמת והוא הקדושה, תכלית הם נשמותיהן, כי
 גופם אך הני׳ל. המלכים של הכלים אורות
 שהם הדעת, דעץ מסט״א, הם דרבנן, חלוקא
 שבכלים וכמו הנ״ל. המלכים של הכלים דוגמת
 בסוד המות, למקום וירדו שבירה, היד, הד,ם,

 להריגה, הוצרכו הגופים, אלו כך הדעת. עץ
 שנתברר ואחר שבהם, הסיגים לברר כדי

 הטוב נתברר אז הריגה, ע״י שבהם, הסיגים
 שירדו, ממקום למעלה, לעלות וחזרו שבהם,
 של הכלים דוגמת העליונה, המחשבה שהיא

להתתקן מ״ן, בסוד שם שעלו המלכים,
כנודע. אצילות, בפרצופי

ר״ל: במחשבה, עלה כך שתוק, וז״ס,
במחשבה מ״ן, בסוד במחשבה, עלו עי״ז

 הגופים אותן לתקן במחשבה, מ״ן בסוד עליונה,
 כי נמצא מסט״א. פסולת בד.ן שהיד, דילהון,
 ולא טוב גמורים, צדיקים היו נשמתן, מפאת

 ממתים וז״ש ס״א, בהוא שלט לא לכן רע,
 הדעת, מעץ הנעשים גופם, מפאת אמנם ה׳. ידך

 והפסולת החלודה שהיא סט״א, בהם שלשה
 עלו ועי״כ מחל״ד, ממתים וז״ס הזהב. שע״ג

 אר׳א עד כנודע, ומ״נ מ״ד בבחי׳ ונתבררו
ר) בחיים. חלקם וז״ש חיים, נקראים ששניהן

ו פרק

 בני נשמות יש שבקדושה כמו כי דע,
 ונשמות העולמות. מפנימית שהם אדם,

 בעץ כן כנודע. העולמות מחיצוניות המלאכים,
 מפנימותו, נוגה, קליפות שהוא ורע, טוב הדעת
 הרע. ויצר הטוב יצר נשמת יוצאין

 דממונין ושדין, מלאכים יוצאין ומחיצוניותיו,
 נמצא, ומזלייא. כוכבייא על עלמא, עובדי על
 חיצוניות הם בעה׳׳ז, שיש השדים אלו כי

 והבן אדם. בני של יצה״ר הנקרא השדים,
זה.

 דף יתרו מפ׳ נראה ההשמ״ל, ענין והנה
 הנה כי הוא, והענין תפארת. שהוא ע״א, ע״ח
 ואדני בחסד, הוי״ה כי דע״ב, מהתקונים נודע

 שהוא יאהדונה״י, מחיברים ת, ובת׳־ בגבורה,
 ממללות, והם אש, חיות החשמ״ל, כעין עצמו
 מעץ בהיותן אש: וד,ם דנ״ל. שמות ב׳ שהם

 ממללות: והם י׳. בתקון כנזכר שו״ר, הדעת
 כנזכר ולשון, פה להון דאית תאומים, הם יען
 אדני. פה, :הנ״ל שמות ב' והם יתרו. שם

 מחשמל: דנפיק נד,ורין תרין והם הוי״ה. לשון,
שם. כנזכר וסומק, חיוור,

 אלו ולכן שנה, נקרא התפארת כי ונודע,
 כימות נהורין, שס״ה מינייהו נפקי נהורין,

 'וא״ו אות עמהם ובהתחבר שם. כנזכר שנד״
 גימשריא הוא הרי הת״ת, שהוא במלואה,
חשמ״ל.
לבוש הוא חשמ״ל כי שנודע, גם כי ואף

מקומות ומראה הגהות
ק״ח. אות איכה מדרש חדש זהר עיין ר) מ״ן. וז״ם ד״ה ב־ דף פ׳־א הכללים שער עיין ק)
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 מיה. «ל החופפת הגשר כנפי דגיגה. החיצון
 הנקרא שבד» ת״ת שלה, ו״ק פבחי׳ ירד הנד,

 שנקשר. הוא מר.ז״ק כי ודאי, כי ג״ה חשמל
 ז״ק מבחי׳ ג״כ שהם בניהם, זו״ן אל לבוש

 מלביש דבינד״ ח״ק הייבוש תה דאקילוז^
 וכעד״ז נוגה. הקלי׳ לבץ בינם ומפסיק לזו״ן,

 הוא חשמל כי ויצדק אבי״ק. עולמות: בד׳
 במר- ושזשא ת״̂ו ושזשא נוגה. מקליפת לפנים
 לפעמים אם תתמד» ואל jir והבן אמת והכל

 ולפעמים נוגד» מקליפת הוא שת״ת מזכיר
כסא. ולפעמים עילאד» אימא ולפעמים מלכוון

 של הכלים עולין ע״ש שביום לך, ודע
 באורות ומתלבשים מםקומם, למעלד. העולמות
 בחי׳ שבל נמצא. לד,ם. ,Tשה ממד, גבוד,ים.

 להם יש העולמות, שבכל הבחי׳ מכל ובחי׳
 עולד. גוף, שהוא הכלי כי בשבת, נפש תוספת
 גבוהים יותר נפש בחי׳ שד,ם אוחז^ ולוקח
בחול. להם שהיה ממה

 שבה, הסוב בשבת, נוגד» קליפת כי נמצא.
 נפש ולוקחת למעלד- אז עולין שבד,, הכלים

 מיצר כלול שהוא האדם ואז במעלד״ יתירדי א׳
 לבוש גם נוגד» מקליפת שד,ם הרע, ומיצר סוב

 מתעלה כג״ל, ויצה״ר יצ״ס בחי׳ שהוא נפשו,
 מנפש גבוהה יותר אחרת, נפש בה ומתלבשת

 יתירה. נפש קונין החלקים כל ועי״ז החול,
 יתירה, נפש יש לכתר שאף שנמצא, עד

 בפ״א, באים אינם לכן ממקומו. למעלה בעלייתו
 כי נפש, ותוספת רוח, ומוספת נשמה, תוספת

 למעלה הספירד. אותו תעלה שתחלה צייד
תוספת. לאדם ימשו ומשם ממקומד״

 לכן למעלה, ממסה עלייתן סדר והנה
 לבדד, נוגד. קליפת אז שבת, בקבלת בע״ש

 תוספת לאדם יש ואז הדשה, בנפש מתעלית
 הנפש, בחי׳ כל עולה שב̂ו בליל ואח״ב נפש.
 תוספת משם, לאדם ובאים שבד״ נר״ן שד,ם
 אינו הכתר כלי כי שנמצא, עד ונשמה. רוח

 עולד. אז כי יען מוסף, עד ממקומו׳ לעלות זז
 לכן בכתר עולים שאו״א עד אר׳א, עד ז״א

 תוספת משם נמשל ואז לעלות, הכתר אז צריו
במוסף. האדם אל הכתר, מפאת נשמה

דיל החדו מכת״י ז פרק

 פנימיזית להם יש העולמות, בכל כי דע,
 הפנימיוו^ מן הם והנפשוו^ וחיצונית^
 בחי׳. ב׳ והם מוח^ Jוניווrהח מן ודימלאפים,
 הנקרא מלאכים שר,ם לב׳, נחלק והחיצוניות

 דהיצוניות. פנימיות שהם שלום, מלאכי
 ומקבלים הצדיקים, נפשות עם דבוקים הם

 עוהו שלום יבא ואומרים פסירתם, בעת אותן
 הגקראין הן החיצונים, ומלאכים משכבם. על

בראי. בתי בבחי׳ חוצד״ צעקו אראלים
 וכנגדם דקדושד- ססרא הם הנ״ל. כל והנד,

 פנימיות ובחי׳ וחצוניוו^ פנימיות בקלי®•״ יש
 קליפת הנקרא גרים, נפשות שד,ם: לב׳, נחלק
 חיצוניוי^ וד,ם עכו״ם, ונפשות Jד,פניםייו נוגה
 שדין שהם; לב׳. נחלק החיצמיוו^ בחי׳ ו®

r«T:,T .דחיצוניוי^ נוכראין ושדין ד«ימיות
 ישראל, פנימיות צדיק נפש ואמנם

 מ«ימית א׳, מלאך שד.וא יצ״ם. לח נותנים
^ דחיצוניות  אחד שד שמא ויצד,״ר, דקחש̂ד
 יצר חארץ, ולעם דקלי׳. דחיצודות ממימיות

 דקדושד- דחיצוניות מחיצוניות מלאך הטוב,
 דחיצונירת מחיצוניות חיצון, שד הרע, ויצר

 יצר הם כולם, והאומת הגרים, ונפש דקליפד״
דקליפד- מהשדץ סוב, מצר הרע

 וד,שד rהיצה כי הוא, המיתה ענין וד,נה
 שד,וא חגהש, בד, שד,טיל הזוד,מא הוא הנ׳ל,
 הנקרא תתאין, היסודות של הבהמיות נפש
 גולם היסח־ות מתעכלים המיתד,. וע״י עפר.

 אדם גוף ונשאר הבד.מי̂ו נפש שד.יא וצורר..
 מעפר שד,יד, החטא, כמקודם ונקי זד הראשמ.

 הנפש שהוא וצורתם עלאין, ויסודות העלית
 ממה נשאר וגם שחטא, מקודם ראשונה חיה

 בגולטם תתאץ. pעצ יסודות מד׳ אז שנזדע
שבהגג הטוב וד.וברר ובצורתן.

^ בכל לו אשר והלבוש הגוף. ועד״ז,  1ע
 דתחבר ההו* שבקליפה הטוב יבורר מאבי״ע,

 פרשת נרמז וזח שבד״ הקדושד. של ה%ב עם
 ופגריכם תמותון כאדם את ובם׳ דקס״ב, שלח
 מלבוש הוא הראשת. הזד הגוף ואותו וגר. אתם

 מזכר פטירתו, אחר הארז, בג״ע בו שמתלבש
במד בעוה״ז, גם זוכה ולפעמים ע״^ דקס״ט
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 בלבוש יצא ומרדכי מלכות, אסתר ותלבש
מלכות,

 שבגולם רע, הבהמית גוף הזוהמת ועל
 כי האנשים בפגרי וראו נאמר יסודות, ארבע

 הצורה ועל וגר. בקבר תמית לא תולעתם
 לא ואשם נאמר, הבהמית שבנפש הרע שהוא
בגיד,נם. תכבד,

הנפש, כי נראה, דרי״ט פנהם בפ׳ וד,נד,
 מלאכים הם כי הרע, וד,יצר היצה״ט זולת היא

 הם מלאכים רכ״ד, ובדף ורעים. טובים רמש,
 אוכלי ואינם נבדלים, שכלים ונקרא לעילא,

 ויש מבעים. חיות הם יסודין, וארבע קרבנות.
 ורעים: כליות. לב, ריאד״ כגון: טובים, בד,ם

טובים שדין נקרא והם מרה. כבד, טחול,
 כלב ורעים: קורבנין. דאכיל אריה כמלאכים,

 אכלין טבעים, יסודים ולהיותן קורבנין. דאכיל
קורבנין.

 הוא תחתון, גיהנם כי ניאד״ רכ״ב ובדף
 שדין שהם וכר, וטחול כבד, רעים, יסודות ד׳

 טובים, יסודות ד׳ הם תחתון, וג״ע טבעים.
 ביסודות, גם כי והרי מלאכים. שהם וכר, ריאד,

 והם ויצה״ר, יצ״ט שהם ושד, מלאך יש
 היסודות כי החיצונים. איברים רמ״ח פנימיות
 פנימים. איברים הם החיצונים, איברים דרמ״ח

ממש. אדם בגוף זד, דרך ועל
 העלות, עלת יש כי נראה, אחר ובמקום

 וכנגדן דאצילות, אלהות חיות ד׳ על ורכיב
 חיוון ואית סמאל. אחרים, דאלקים היוון ד׳

 שכליווצ ונקרא דבריאה, לכורסייא דסחרין
 כר. שור אריה, פני דיצירה: חיוון ד׳ ואית
 דדכיו, מסטרא יסודות, דארבע חיוון ד׳ ואית

גופא. על ממונים טבעים, חיות ונקרא
 דמסטרא דיסודין, טבעיים חיוין ד׳ ולקבלייהו

 מרד. דגופא: מררין ארבע על ממונים מסאבא,
שחורה. מרד. יתקא, מרד, סומקא, מרה חוורא,

 פרשת מד,ימנא, מרעיא נראה רד,יותר
 ורכ״ה, ורכ״ד, ורכ״ב, מדרי״ט, רבסרט פנחס,

 נקרא האדם נפש אין כי ע״א, ורל״ח ורל״ד,
 ורקיעים אופנים שהם דעשיה, נפש אלא

 דאדם נפש בחי׳ אך ולמעלה. ומשם דעשיה,
 כמ׳׳ש הבהמית, נפש הם דעשיה, יסודות שבד׳
העולה האדם ורוח וגר, האלקים אל תשוב ורוח

 וזה לארץ. למסד, היורדת הבהמר, ותח וגר,
 נחלקת יסודין, שבד׳ שבאדם הבהמית הנפש
 ד׳ וכן דדכיא. טד,ורות וחיות בהמות, לב׳:
 על הממונין דדכיו, מלאכים טבעיות היות
 דורסים טבעים חיות שדים ויש יסודווד ארבע

ג״כ. יסודות בד׳ אשר דסומאה,
 נקרא הבהמית, דנפש הב׳ החלקים ואלו

 האדם לנפש ומלבוש כסא וד,ם ויצה׳׳ר, יצ׳׳ט
 הממשי, בגוף תתלבש ידו שעל כדי דעשיה,

 הנפש כי כר, ועוף בהמד, קרבנות סוד הם ולכן
 ויועצים מגדלים ואלו החוטאת, היא הבהמית

 כולם וכיוצא, כעס, כגון רעות, מדות וכל הגוף,
 המתאוד, נפש וד,ם הנפש, לפנדם נמשכים מהם

יצה״ר. נקרא לכן והחומדת,
 האדם נפש נכנס הלידה, ביום ותחלה

 בסוד יצה״ר, על רוכבת קטנות, מצד דעשיד,
 ועשאו וכפאו השמימה, בסערה שעלה אליד,ו

 מיצר כלול בעוה״ז, נראד, שבו וגוף טוב, מרע
 והם כנ״ל. טובים שניהן הרע׳ ומיצר הטוב

ממשי. הגוף גולם ילא הגוף, וצורת כוחות
 ונעשה הטוב, היצר נכנס שנה, הי״ג וביום

 עני סוד, וזה דגדלות. דעשיד, אדם לנפש כסא
 הם היצרים, ב׳ כי באופן, החמור. על ורוכב
 כחות ונקרא והרע, הטוב יסודות ד׳ צורת

 אופנים הוא הנפש, כי עצמה. הנפש ולא הנפש,
 הנוצר הגוף, מגדילין כחות, הב׳ ואלו דעשיה.
 היצרים וב׳ Jיםודוו דד׳ ומהחומר מהגולם

 נעשין וד,ם ורע, טוב יסודות, הד׳ צורת הם:
 אפשר אי כי עצמה. לנפש ומלבוש כסא

 גולם של עצמה הגוף על הנפש שתשרה
 למטה שהם צורותיהן, באמצעית אלא היסודות,
 גולם ממדרגה ולמעלה הנפש, ממדרגות
גוף. הנקרא היסודות,

ח פרק

 ד׳ כנגד חיות, ד׳ יש עולם בכל כי דע,
 עולם, שבאותו י׳׳ס כל הכוללים הוי״ה, אותיות

 שור, אריה, בשם: נקרא עולם ובכל זה. והבן
 נוטריקון אשר מלאכים, ד׳ ובשם אדם. נשר,

 חיות ד׳ כי נמצא, ארגמ׳׳ן. ר׳ת הוא שלהם,
נקר* שכליים, יסודות בד׳ אשר דדכיו, טבעים
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ו,רעים. טובים יסודות׳
 םנימיות יש עולם. בבל כי יחגו^ ובבר

 בד׳ אם ג״ע, א״ב מלאכתה וחחנוניות נשמוו^
 הנ״ל. לסיבה אלו, בהי׳ ב׳ בו אין יסודות.

 והבל אדם, נפש בשם וקרא פנימיותה זרן כי
 הרע. דצר סוב יצר ונקרא לבד, אחד בחי׳

 נשמות, פנימית יש בהם גם כי נאמר, או
 עבירותם, לתב כי אלא מלאכים. וחיצוניות

 יצרים: ב׳ אלא נפש,‘ נקרא פנימותן אץ
 4וקסנוו גדלות, שהם: יהידאץ, ושדים מלאכים,

 מזיקין, גמורות, קלי׳ נקרא הם חיצונותן, אן
 שהקסנות ולפי כנזכר. אומות, דע׳ ושדץ

 שדין, נקרא Jהעבירוו תכלית היסודות פנימיות
 הנשמות שמרי הם כי יהודאין, שהם אלא

היסג זה והבן כולם,
 גופים יש הרי דא״כ לזד» קשה וקצת

 דקטנות ונפש בגוף. מתלבש השד כי לשדים,
 האדם נפש וא״כ בשד, מתלבש היא דעשיה,
 וקושיא האדם. בגוף מתלבשין שניהן וד,שד,

 שד הוא הטוב היצר כי שאומר לר״ם, הוא זו
יהודאי.

 אדם לנפש הוא הגוף עיקר כי ואפשר,
 כדרד לבדו. השד אל גוף גברא ולא עצמו,

לבדם. הגוים לנשמת לבדו, גוף שנברא
 הסוב צורת כללות כי אמר, בדרמ״ז והנה

 אלף נוצרים וממנה בהמות׳ נקרא יסודין, דד׳
 מעשר, כלולות י״ם שד.ם בהמות, ונקרא סורים,
 כל נמרים ומהם אלף. עד מעשר, ועשר

 הההמה צורת אמנם וצורתם. Jהבהמוו נפשות
 האש יסוד שהוא לבד, שור פני הוא הנ״ל,

 אדם ומפני Jיםודוו ג׳ יש ועוד השמאלי.
 יצה״ט, הנקרא שבאד* הבהמית נפש גמשכין

זה. והבן
נקראים היצרים כי אמר. רס״ח ובדף

 שתים הם וגם נפשך, נקרא וד,נםש לבבך,
 ורע. טוב מרים השני זולת ורעים, טובים
 נפש תקרא לא כי ג׳, סברא יש עוד וד,נה

 ההי נפש הנקרא הבהמיות נפש רק כתורד״
 כי נמצא בלל. נפש אינה וזולתה הבע״ח, של
המדברות ונפש 4הבד.מיו נפש באדם יש

 (דאבי״ע) נר״ן. ועליהן יסודות, +׳ מן ושתיהן
אמיתי. מתר נראה תה

 ומלו«י» והנכואונ החלום, ענץ ונבאר•
 דעשיה, דאופגים גלגלים י׳ כי דע, והשדי̂*

 התחתונים, גלגלים הד והנד, וצירד״ חומר הם
 הם שלהם, והנפש הצורה חנכ״ל, שצ״ם של
 ק«יאל למאדים, סמא״ל הידועים, מלאכים ד

 הרע והגה ורע, טוב בהם ויש כו׳, לשבתאי
 ע״ז. הנקרא אחרי* אלד.ים נקרא הם שבדש,

 הגלגלים חומר אל גם ע״ז. עובדים ויש
 עובדץ דש השמים. צבא ונקרא והכוכבים,

כמ״ש. השדים, אל
 תלי יש לבנה, שהוא השפל, בגלגל והגה
 נגודי הנקרא מורה, חומר לו ויש המנעגעו.

 האש, ליסוד קרוב תחתונים ולהיוד.ד התלי, זנב
 ומהם שביסודות, השדים עתמות מדש שומעין
כו׳ העורב חכמת

 צורה ג״כ להם יש יכודו* בד׳ אח״כ
 ומטו* מטדר. מורכבים וד,ם שלה* ונפש

 מנפש שדש rtמורד בחומר אדם, בני נבראו
 שדי* נבראו שלה* ומהרע הנ״ל. יסודות הד׳

ר* בגוף  אש יסודו* מב׳ הוא וגופם מו
 נפש לרש יש כי הרות. בסוד ושוכנים ואדר.

 ושוכנץ! דומם, נפש שנפשם שדים דש הי.
 כנפש גס מהם יש עפר. במחילות כהרץ

 ובבודו* ובנהרו* בימי* ושוכנים: הצומח*
 מאד. רעים והם תתאין, נקראץ ,aד ואלו

 שלישי. מץ בד,ם דש ב*גוגי* הס הראשוני*
 ביסוד ושוכנים דשדבר* נפש גם בדש שיש
מכולן. עליונים ואלו אש,

 הומר הס גם כי המלאכי* לענץ תחזור
 כבוד ונקרא מאד, זד שחומרם אלא מודה,
 צור^ אן* אישים׳ תקרא המלאד׳ של גברא
 דדד לראות יכולץ הנפש, תכי מלאד. נקרא

 במלבוש מלובש בהתתו המלאד. את מרא*
 אנשי* שלשה והנה דרא סוד תה הנ״ל. שלו
 נפשו בראיית שהשיג רק נבואה• זו ואין

 התאים ו^ עצמו. המלאך נפש את המשכל*
 רבינו כעץ הצדיקים, ושמות ושאר אליהו. את

 עיי »ןא אתו וביוצ* שב* ליל בכל הקדוש
שלו. דרמן בחלוקא התלבשות
ושדי* כמלאכים מדרגות עשר יש כי ודע,
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 כל על וצורה, חומר בלתי נברא שאין ואע״פ
 אלא במלבושים, נגלמים המלאכים כל לא זה,

 נפש, שנקרא העשירית, כה שהם דאישים,
כנודע.

האדם, של נפש הנה כי החלום, בענין
 נשמת אלא נפש, נקרא אינו יסודות, הד׳ מצד
 לגוף, גופני חיים הנותנת שהיא חיים, רוח

 עליה כי האף, דרך הנשימה יוצאת וממנה
 במדרש, ואמרו חיים, נשמת באפיו ויפח נאמר

 האמיתי, נפש ועליה אף. לשון האופיא, זו
 לנפש האדם ויהי אח״כ, ודש עשיה. מאופני

 בקהלת וז״ש ממללא. לרוח ותרגומו חיה,
 והוא לנשמה, אומר הגוף יודן, ר׳ אמר רבה,
 שהיא לנפש, אומר והנשמה היסודות. נפש

 רוח שהוא למלאך, והנפש העשיה. מאופני
 לד,קדוש והמלאך המלאכים. עולם דיצירה,

 והיא הכבוד, כסא על יושב שהוא הוא, בייוך
 עניו וזהו משם, שנחצבה נשמה ע״י הבריאד״

החלום.

ט פרק

 כי הרע, ויצר הטוב יצר ענין מהו ונבאר
 נודע כי האמיתי, דבר ונלע״ד גדול. עומק הוא
 בעולם והנה ורע. טוב הם העולמות כל כי

 של שמרים שהם יסודות, ד׳ הוא הרע העשיה,
 חטאת לפתח באדם, נכנסין ואלו האופנים,

 ענין שהוא וד,צורה הגוף, שהוא החומר רובץ.
 כניסתן נגמר ולא כנ״ל, היסודות נפשות

 הגוף כן כי שנה. עשרה שלש עד בתשלום,
 תחלה כי וגדל, הולך הנפש וגם וגדל, הולך
 ואח׳־כ הזן. שהוא והצומח, הדומם נפש נכנם
 ברגליו, שהולך עד בתשלומה, חי, נפש

 השכל נפש בו נכנם ואח״כ כרצונו. ומתנענע
 ואח״כ ואילך. הפעוטות מזמן שהוא המעשיי,

 המלאכות, בחכמות לדעת העיוני, שכל
 וחומר הנפש, חלקי ד׳ נשלמו והרי והסחורות.

 גוף נק׳ וזה שנה. י״ג בתשלום יסודות, ארבע
 כללות דרך הנקרא יסודות, ד׳ ונפש האדם,

 הגוף, להחזיק תאותה כל כי הבהמית, נפש
 ושמרים הרע, מצד הוא הנפש וזו הבהמה. נעץ

דעשיה.

דעשיד״ אופני מצד הבהמית נפש יש עוד
 בד משפטים, בריש וז״ש הטוב, מצד והוא

 דכיא, דבעירא נפשא ליה יהבין אתייליד
 קדושה, נקרא: עשיה, אופני כי הקודש, מאופני
 י״ג תשלום עד יסודותיהן, רד׳ וימין. וטהרה,

 וחינוך התורה, וקריאת מילה, ע״י תחלה שנה.
 כניסת נגמר שנה, י״ג ובתשלום דרבנן. מצות
 ונפש יסודות, ד' שהם טמאה, בהמה נפש

 חייב ואז קודש. מאופני שהוא טהורה, בהמה
התורה. מן במצות

 שהיצה״ר אמרו, היסודות נפש על והנה
 נפש הוא עצמו, האדם כי משנולד, באדם נכנס

 נכנסים שנה, הי״ג ואחר דעשיה. קודש דאופני
 המלאכים, עולם הנקרא דיצירה, שברוח הטו״ר

 שהם: ממש, מלאכים נקרא ויצה״ר היצ״ט לכן
 רוחות, מלאכיו עושה כמ״ש, רע. ורוח טוב, רוח
 הנ״ל, מאופנים הטוב נפש הוא עצמו, האדם כי

 גק׳ לכן יסודין, דד׳ דאדמה, הגוף על השורה
 יצה״ט, נקרא הרוח אך אדמה. לשון אדם:
 שהם שבהם, מהטוב היצירה, מעולם שהוא

 יצה״ר, של רע וחח היצירה. של רקיעים
הנפש הוא האדם כי נמצא, היצירה. משמרי

 הוא כשנולד, הנכנס יצה״ר והתחלת דאופנים,
 דיצירה, טוב רוח שהוא והיצה״ט היסודין. נפש
הרוח ג״כ נכנס ואז שנים, י״ג אחר נכנם

כנ״ל. היצה״ר

י פרק

 הנקרא גלגלים, י׳ הוא הגלגלים: עולם
 לשניהן ויש ארץ. הנקרא יסודות, וד׳ שמים.
 שניהן, של וחומר ונפש. גוף ר״ל וצורה, חוסר
 יחד, מכולם מורכב ואינו לבדו, פשוט הוא
פשוט הוא גלגל, או יסוד, כל חומר אלא

לבדו.
 חומר הנקראים הנזכר, חומרים ושני
 וחומר פשוט. להיותו היולי, ונקרא הראשון,

 מה ציור, בו ניכר אין כי תוהו, נקרא הארץ,
כמ״ש. שיורכב, עד ענינו,

 נקראים הנפש, שהוא הצורה, שקנה ואחר
נתהץ ואז בוהו. בשם יחד, והצורה החומר

נק״א ואז וצורה, בחומר ארמ״ע, יסודות: דיד׳
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 לגד הארץ הומר בהיות כי שניהן. יהד מהו
 שהופר ולכי כנ״ל. תוהו, נקרא צורר» בלי

 כחומר תוהו נקרא לא שתר, זד הוא השפיט,
 כלול מצפו, העולם בחינת בארנו והרי הארץ.

 הגלגלים, שד,ם פשוסר״ וצורר, פשום, פר,חופר
יפודווג ד׳ שהוא הארץ, כן גס וכן 4שממ הנק׳

 פכח שנבראו בנברזרס, נדבר ועתד,
 הנקרא שמים. נברא־ עניני ונניח הנ״ל. העולם

 ד׳ שהם ארץ, בנבראי ונדבר השמים, צבא
 הנבראים, אלו כל גם הלא כי ונאמר, יסודין.

 כמו פשוסים, אינם אמנם וצורד» חומר הם
 בחי׳ כל כי פי׳: מורכבים. הם אבל היסודות,

 ד׳ מכל מורכב צורתו, וכי הומרו, ובחי׳,
 היה עצמ, היסודות כי נמצא, יחד. יסודות

 שהם אלא וצורה. חומר שד.וא א׳, הרכבד, בר.ם
 הוסיף מר,ם, שנברא מד, בכל אך פשוטים

 מחומר מורכב היותו וד,וא שנייה, הרכבה
 הרכבה נק׳ יחד, יסודות ד׳ מתערבות גם וצורד»
 חלקי ד׳ בכל היתה שנייה, הרכבה חו שנייה.

כנ״ל. דצח״ם הנבראים:
 סובום ור,אבנים המתכות, הם :הדומם

 יסודום ד׳ מכל הורכבה שלד,ן. וצורר. והחומר
 שבד.ן הנפש לכן העפר, יסוד עליח שגבר רק

 יסודום הד׳ כל בד,ם ולהרכיב לערב רק אינד״
 אהר. שיגד שום בהם חידש ולא שינה לא אבל
 והעירום הרכבר, זולת ביסי־דום שר.יה ממר.
 והמעמדם המרכבם נפש לה, נקרא לכן

 ממה אחר שינוי בלי עמדן, על אותן ומקיימת
 א׳ כה רק הזו, לנפש אין כי נמצא, שהים

 נפש בשם קראוה לא החכמים, תב לכן לבד.
 אלא כלל, הדוש מוסיסר, שאינד. כיון כלל,

 מחיצוניות נברם התמם זה ואמנם הרכבד,.
 שבכל העפר מחלק תאמר, וכאלו יסודות, ד׳

 כבר כי ההוא. היסוד ערד כסי מארבעתן. יסוד
 מורכב ואינו פשוט, הוא מהן יסוד שכל נתבאר

 שבכל גרוע היותר מחלק הכוונה אד מארבעתן,
 העפר יסוד גריעות בערד מהן, ויסוד יסוד
ממש. עפר אינו אד יסודות׳ הד׳ בכל

 המים מחלקי וד.וא פנימי, יותר הצומח:
 וצורם מחומר וכלול מארבעתן, יסוד שבכל
 חא׳, סינים: ב׳ בו יש שבו, הנפש והנד,

שבם המרכבה הנזמז היא שבם החיצוניות

 פנימי. יותר בה תוסף חדומם נפש כענץ
 נפש־ לם קוראים ויש צוסחם נפש הנקרא

 לחתנענש התנועם כח בד, אין כי הטבעים
 טבע. רק לה ואין למקום ממקום רצתה כפי

 רצון לה ואין צומחם רהיות בה הוטבע אשר
בזם מעצמה
 כי המחזיק, כח או הגום כה נקרא גם

 וזה טבעו. על ומחזיקו הגוף, את הזנד, היא
 חזו :חלקים לג׳ מתחלקת הצומחת, נפש

 לד.׳ יתחלק והזן, בו. כיוצא ,Tוד,מול והמגדל,
 שיתעכל, עד וד.מחזיקו המאכל, המושד כוחות:

 וד.דוחה לפסולם הטוב בין וד,מבדיל וד.מעכלו
 עזע־. הוא המושד, כה וד.נה לחוץ. המותר

 בס׳■ כנזכר כר. מים והדוחד״ אש. וד.םעכל,
 כוחות כוללת הצומחת נפש ולד.יות הטבעים.

 נפש החכמים קראוהו שינום ופעולות רבים
שבנבראים. נפש אצלם וזר.ו ממש.

 שבכל הרוח מחלק וד,וא פנימי, יותר החי:
 תפש המרכבם נ«מ בו: דש יסודין ד׳

 נפש הנקרא פנימים נפש בה תוסף הצומחם
 כי התנועם נפש לה קוראים דש הבר.םית.

 כנ״ל. הצומח כפו טבעים ולא רצתים היא
 לב׳ תחלקת השנית. נפש בספרים נקרא תר,

 החיצתיום ופנימיום חיצוניום כוחות:
ותנועם חוש, כוחות: לב׳ נחלקת

 יקראו וחמשתן חושין, לה׳ נחלק וד.חוש
 המדמם והם: לב׳. נחלק והפנימי המרגיש. כח

 המשים והם: לב׳. נחלק והמדמה והמתעורר.
והזוכר.

 כח הוא התנועה, כוז הנד, פירושן: תהו
 רצתם ספי למקום ממקום לר.תנענע והוא א׳,

 לה׳ נתחלק והמרגיש ט״ל. בטבע ולא להרגיש,
 הגוף. אברי בכל הוא המשוש, א׳, והם: חושים

 דבר־ או לזם זה כשיפשמש המשוש ירגיש כי
 פרטיי, אבר לו יש כ״א חושים והד׳ בד,ם אחר
 להרגיע והאוזן, הראום להרגש העין, יד,ם:

לטעום. והחיד. לר,רים ואף, השמע.
עצמו, מהמוח נמשכין חושים ה׳ אלו וכל

 באלו חרגשם שנתפשט אלא עיקרם שם כי
 כי חיצתיום נקרא אלו וכל שזכרנו. האברים

 ושומעץ. חאים שהם וגשנדים ממשים חם
גמור. בפועל וכ״ז
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 במוח וזהו המדמה, כח נקרא הפנימי, אך
 הוא ממש׳ שם כאילו שם, ומתדמה עצמו,

 אופן היה איך שם, ומצייר במוח, ההוא, ההרגש
 אלא בפועל, הרגיש שלא אע״פ ההוא, ההרגש
 הב׳, וכח כנ״ל. ההוא לחוש המיוחד באבר
 שהאבר בשעת שלא אף כי הזוכר, כח נקרא׳

 אז כאלו במוח, מתדמה בפועל, מרגיש החיצון
 פעם שם שנצטייר מכח בפועל, מרגיש הוא

החצון. הרגש בעת המדמה בכח אחרת,
 יצייר כי והוא במדמה, אחר כח יש עוד
 אפשר שאי מה באמתתן, שלא אף הדברים,

 זה יוכל שלא ועוד, החיצון. ההרגש כן להיות
 ולא חומר, גשם בציור רק לצייר, המרמה הכח

ועוד, ונפש. צורה דנקרא רוחני, בציור
בין הדברים, ולצייר לדמות יכול שהמדמה

שאכתוב. כמו בחלים׳ ובין בהקיץ
 נפש נקרא ג״כ הוא המתעורר, כח

 אחר כי מהמדמה, פנימי יותר והוא המתאוה,
 אז הדברים, ולדמות לצייר במדמד, כח ר,יות

הגוף, תועלת לקרב המתעורר, כח יתעורר
 להכין יעשה איך לחשוב הא׳, אופנים: בב׳ חה

 כי שלו, כלים האברים כל ולכן הגוף, צרכי
האזן ובאבר לראות, העין באבר יתעורר
 האברים לכל וכן להלוך, ולרגלים לשמת,
 לשמירת לתועלתו, עצמו, הגוף פעולת לצורך
 ומביא ונזקיו, רעותיו וירחק ובהזנתו, הגוף.
 הגוף, אל תועלתיו פעולת לקרב באברים, חשק

נזקיו. ולחזק
 הטובות מדות לבחור להתעורר הוא, והב׳

 הרעות מדות ולרחק לגוף, תועלת בהם שיש
p .והאיבה, והשנאה, הכעס, כגץ: הגוף 

 כי רצון, נקרא וכ׳׳ז Jורחמניוו ואכזחות,
מבזה. בזה יתרצה

 הצריכין טובות מדות קנין כי דע, אך
 הם, עיקרם כי אמת הרעות, מדות או לגוף,

p המרגיש כח גם אמנם הפנימי, המתעורר כח 
 המתעורר כי זה, בענין לו משמש הוא החצמ,
ההוא. המדה פתל והמרגיש חושב,

 הם והעבירוות המצות קנין גם כי ודע,
 והמרגיש המתעורר, אלו: כוחות מב׳ באדם
 היצה״ר, מצד אלא מצדם, שאינם אלא כנ״ל,

היצה״ר, אל כלים והם הזד- רצון בחן המכניס

 לוט, ענין וירא, פרשת בזוהר נזכר וגם כמ״ש.
 הכוחות, שהם בנותיו, וב׳ היצה׳׳ר. שהוא

 היא, והבכירה הצומחת. נפש היא הצעירה
 נפש ג״כ הנקרא המתעורר, עם המרגיש חבור

 לתועלת אלא כוונתם אין שתיהן כי המתאוה,
 לנפש נזק נמשך שע״י אלא כנ׳׳ל, לבד הגוף

 התנועה בענין כמ״ש היצה״ר, בכונת המדברת,
 כ״א ממש, בחירה זה אין ועדיין החצונית,

המדברת. בנפש
 מחלק והוא מכולם, פנימי יותר המדברת

 נפש בו ויש מארבעתן, יסוד בכל אשר האש
בה ונוסף והבהמית. והצומחת, המרכבת,

 ויש המדברת. נפש הנקרא והוא מכולם, פנימית
 בספרים, הנקרא וזהו השכלית. נפש שקראוהו

 מלבד לכן, שבשלשתן. העליונה הג׳ נפש
 הבחירה, בה נוסף בה, שיש והרצוניות הטבעית

כמ״ש. בשכל, אם כי אמיתית, בחירה אין כי
 ואמנם ועיוני. מעשיי, שכל לב׳: ונחלק

 והמחשביי. המעשיי, לב׳: נחלק המעשיי, חלק
 מחוץ גופניות, מלאכות לעשות הוא המעשיי,

 אינם הם כי והבנין, הזריעה, :כמו לגוף.
 שהם אלא עצמו, לגוף מזון להכין לתועלת

 האכילה כמלאכות ואינם לגוף, חיצונית הכנות
 להכין תועלת הם כי כו׳, והדבור וההילוך

 המתעורר מכח הם אשר עצמו, לגוף מזון
 יעשו איך לחשוב הוא והמחשביי, כנ״ל. באים
לגוף. החצונות המלאכות אלו

 הנפש צרכי להשכיל אלא אינו העיוני, אך
 חכמת כמו הנפש, חכמת להכיר והוא לבדה,

 האמת הפרש לדעת וכיוצא, והטבעי התכונה
 שאין החכמות, אותם יחיעות בענין השקר, ר,ן

 ואינו לבדה. להנפש אלא הגוף, אל צורך להם
 חדשות מלאכות לחדש שהוא המעשיי, בשביל

 למלאכה. ממלאכ־־, ולשנותה הגוף, מעשה של
 הדברים לדעת אלא אינו, העיוני השכל אך

 לצרכי הוא כי וגם לשנותן, אמיתתם, כפי
המעשיר. כמו לגוף, ולא הנפש,

 הבחירה ענין בו יתוסף העיוני, השכל וע״י
 יבחר אם אמיתית, בחירה נקרא אין כי כנ״ל,
 אם מזר- יותר לו נאהב להיותו הזה בדבר

 יבחר אם אך רצץ. נקרא זה כי שדן, שתיהן
פה שהוא השקר דרחיק כך, שהוא מה באמת
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גי  גוחר כי אגדתיות בוזירה ניןרא זו כד, «י
 יחפוץ לא שהוא פפני לא jum להיוהו גאמו^

 הכיר שהוא ספני אלא אסת הוא כי וגס גו,
 דאון שם שאין הנפש, נפנייני אמת שהוא נו

דאונו. אחר שהולד הגוף, אנייני כמו ממנו,
 H'ntoin מכה העיוני, בשכל יתרון יש עוד

 איוריו וכל בחומר, אלא ישיג לא המדמה כי
 באורה ישיג השכל אד החומר׳ יהיה ודסיוניו

ת הוא. אין* עאסי•  לפעמיס *.iot הטדמר» כה ו
 גס להשיג יוכל והשכל סשזדכ. שהוא שקר,

 אין אד באמת׳ מהותו הוא איד עאמו׳ נהוסר
 נמאא ממש. איור נכח לא הדעת, בכה אלא זה
 תועליוו^ ב׳ יהיה יחדיו, שניהן בהאטרף כי

 כי <םי ואמיתי, ממש ציור הדמיון שישיג
 המדמה ושל השכל פלי ש) כח הוא הדמית

יחד.
 הנ״ל, והכוהות הנפשות כל כי נמאא,

 צורה הוא כי העיוני, השכל בערד חומר, נקרא
לכולם.

 בעת הנה כי החלת^ ענת תבין ובזה
 והצומחת, המורכבות נפש בגוף נשאר השינד״

 המדברת, נפש רק ממנו יוצא ואעו והבהמית׳
 החומר, p שהופשטה וכתן שכליות הנקרא
 ובאה עליוניס, חזיונים ולראות לדעת, משגת

p בכה ההוא החזית וחוקקת p o« הנקרא 
 והמדמה דיבור. בה ואת השכלית׳ הנפש נשמת
 כלי שהוא ולפי השכל. שראה מה לאד^ מראה
 הדברים לקבל כח בו אין הנ״ל, השכל

 בטלי^ דברים בלא חלום את Pול באמיתי•
 הדבר ולא השכל, שראה מה דמית הוא כי וגם
שראה. Pעצ

 אשר האדם, נפש כהות ענת נוזכאר, והנה
 השכל בנפש נבאר ועתה ימדותיו, ד׳ י בו

 בענייני אלא אינו׳ מגמתה שכל הא^תי,
 מי׳ באה והיא ית״ש. קונו רצת לקיים המצות׳

 כלולה היא וגם אופנים. הנקרא דעשיה, גלגלי
 של העליונות יסודות ד׳ שהם 4כוחוו מד׳

 סהוסר ג*כ רכבp מהם וכ*א הה^ השמים
H*n»ro מעולם השכלי, רוח קתה אח״כ וצורת

 דותpי בד׳ תכללת מלאכת, כתות י׳ מ אשר
 קונה אח״כ וצורת מחומר כביםrםת שת אשר

 בד׳ נכללת דרגת, י׳ בה שיש מבריאת גשמה
 ופל וצורת מחוסר מת־כב שם, אשר יסודות

 זוכה ואח״ב להשי״ת עבד נקרא אלו, ג׳
 ואז שת אשר יסהיות מד׳ האצילות p לנרנ״ח

השי״ת אל p נקרא
בחי׳; ה׳ יש עולם שבכל נתבאר, וכבר

 לו אין שא״א שכית אלא וזר׳ן. ואו״א, א״ת
ת ת » ד  אין לכן י׳, של בקוצו pנר אלא מ
 ד׳ נגד לבד, בחי׳ ד׳ אלא עתה. מתת אנו

 ד■ בחי׳ הם והם עולת שבכל הוי״ה »תיות
עולם. שבכל יסודות
וצורה, חומר יש עולם שבכל דע, גם

 עולם של שהכלים אלא וכלים. עצמות שוס
 שלמטה עולם בערד וצורה אור הם העלית,

ממנו.
גמור, וגוף כלי נקרא אין כי העולת כלל

 שזכרנו הזו. השפלה הארץ יסודות הד׳ כ״א
 אמנם העולם. כל פרטי נתבאר והרי תחלה.

 ובריאת אש. יסור אצילות כי יהית כלל דרן•
ת יסוד  יסוד ועשיה, מים. יסוד ויצירת ת
 חית וחם: כולם. כוללת א׳, הד״ה והם עפר.

 ד׳ הם כולת של הגוף אד נמש• רות נשמת
העשית אוץ נקרא הזת השפל עולם יסודות

 מיני ד׳ בו נבראו עולם בכל איד ונבאר
 דותpי ד׳ כנגד והם דצח״ס. והם: נבראית

 בענת שהיה pכ כולו, ודיענין עולם. שבכל
 ממה יובן תה הזו, השפלה הארץ יסודות ד׳

 הד׳ כללות הוא ,pעצ העולם כי שהקדמנו,
 מיני ד׳ בו יש ועוד בו. אשר pעצ י«דות

דצח״ם. נבראים:
 לכולת תקיש וממנו באצילות עניגם וזה

 ניp ד בחי׳ באצילות שיש נודע, הנה כי
 אבנים ר״ב ז״ק. נגד כר, וכסף זהב מתכות:
 אשר הדומם וכ״ז, שבטית י״ב כנגד יקירין,

 החיית עץ ג״ע: עצי בו יש באצילות גם שת
 ושושנת תפוהית ושדה ואזות וארז, והדעת.

שור» בהי׳: שת יש גם הצוסת וכ*ז וחבצלת

מאומות ntn&n הנחות
(דיו״ת כלי וצא מוסיף נ׳׳א ש)



nrי׳ פרה אבי״ע היצור שער נ׳ שער אבי״ע היכל ז׳ היכל

 וז׳ אריה, נשר, יונה, ובני תורים, עז, זכשב,
 שהם החי, והם כר, וצבי, איל, חיות: מיני

 חיות ר׳ בסדר כולם הנקרא המלאכים, נשמת
 ראצילות, המרכבה חיות ר׳ ענין כנורע הק׳,

 הארם ובחי׳ ביצירה. המלאכים נמשכו זמשם
 אשר הצריקים נשמות שהם החיות, על הרוכב

 העליונים הפנים והם כנורע, באצילות שם
מינים, ר׳ שבכל

 גופו כי הארם, נפש במהות העולה כלל
 מבחי׳ השפלים, יסורות ר׳ מתולדות הורכב
 המורכבות נפש נכנסת ותהלה שבהם. החומר
 כך ואחר כוחותיה. בכל הצומחת, נפש ואח״כ

 נפש ואח״כ כוחותיה. בכל המשגת, החי, נפש
 נקראים אלו, בחי׳ וד׳ כוחותיה. בכל המדברת,

 ד' נפש מצורת נמשכת לבד, אחת נפש בחי׳
 לתועלת רק תועלת, בה אין הזו והנפש יסודות,

נוחות להיותה הזו, הנפש כל והנה לבד. הגוף

 נקרא רק גמורה, נפש בשם נקרא אינו הגוף,
הפטירה. אחר בארץ הנשאר הגוף, כח

 עבדים, הנקרא ונשמה, רוח נפש יש ועליה
 הנקרא החיה, ועליה עשיה. יצירה, מבריאה,

 מן לנר״ן נחלקת היא וגם להשי״ת. בן
האצילות.
 וכח גוף, לו יש האדם דנה קצרה, ודרך

 עולמות מד׳ וחיה, נשמה רוח ונפש הגוף,
אבי״ע.
 נעמה, רהב, אגרת, לילית, קלי׳; כתות ד׳
 סאלמאנקא רומי. אלו: מדינות בארבע מושבם

 רמון, בבית דמשק, מצרים. איספאמייא. של
 לילית :עצמו בפני אומנות יש אחד ולכל

 מצרים, ש״ד. על סאלמאנקא, ע״ז. על ברומי
 ירחיקנו ה׳ הגזל. על דמשק, עריות. גילוי על

ועד. סלה נצח אמן רע, דבר מכל

ושמים ארץ בורא האל בעזרת החיים עץ הקדוש ספר ונשלם תם



ז״ל vmn כללי

ת) בקטנותו ז״ל הרח״ו שעשה הכללים אלו

תט

 !עשמה. לבוש הוא שבחסד, אלוה שם )ד,
 ראש ג׳, חד. גוסא הם והוד, נצה ב/ וחותםוד
 עם שדן ורגליה ח״ז^ בחזה באחור, הנוקבא,

 ושוקיים, וביעין, בוליין, יש לכן ממש. רגליו
 ד׳, המלכוו^ קומת הם אלו כל כי ורגלים,

 דדעת, כלים ג׳ מילד ז״א, שביסוד פז״ק שם
קפ״ז. גימטריא שלשתן
 והם אהי״ד- פ׳ אהי״ה הם אמת, חותם ה׳,

 לאד. דרושלים: צימ. ד, תו״ן. מקיפים כ״א
 ג׳ לה דש ז״א, באחור יצאה לאד. ד. ורחל.

 ת״ת וחצי וגבורר., וחסד, דע̂ו וחצי: ספירות
 באותן יעק^ עם פב״פ חחרת ואח״כ החזה. עד

 באחור יוצאת רחל וכן בפנים, עצמן, וחצי ג״ם
 חצי שהם: וחצי, מדות ג׳ ולוקחת בחזד» ז״א
 פנים חוזרת ואח״כ ז״א. אחורי ונה״י, ת״̂ו

 בפנים. עצמ וחצי ג״ס באותן יעקב, עם בפנים
 שליטת עיקר ח׳. יום. י״ד וז׳, ז׳ הם הרי

^.. הקליפוו^ ע ב
 מלובשץ ^1ע״ שהוא דאבא מוחין יש ט׳,

 שהם אימא, מוחי בהם אשר אימא. נה״י תון
 שעד אלא בפנימיותו. ז״א תיד ובאים ס״ג.

 פי איבו, ולמטר. ומשם ממש, וס״ג ע״ב החזר.
ול״ז. מ״ו מלדיר.ן בחי׳ שד.ם לבד, הארתן אם

 הנ״ל המוחין שיכנסו Tצר א) זו. ולתקן
 בסוד ז״א, באחור רחל נבנית ואז ז״א. תוו

 בפני יעקב עם פב״פ התרת ואז ממש. פרצוף
 ואז בר.ור ורחל ז״̂> בנצח דעקב ז״א,
 המגולים. החסדים בתוכם מתגלים דז״א נה״י
 אלו הארת עולה ואח״כ הנ״ל, מלדים שהם

 הג״ת עד ב) בנ״ד» שהם המגולים. החסדים
 דז״א, שבחג״ת אמא יסוד נבקע ואז ז״̂ז

 נתקנת ואז ג״ב, שם אשר החסדים ומאירים
 בחזרת נתבאר וכבר Jrםב וחוזרת לאר»

יעקב עולים התפלה. בחזרת כי 4שחריו עמידת

 גם נבקעים ואז ז״א, חג״ת עד פב״ת ורחל
לאד פרצוף ונתקנת ויעבור, בסוד ,rג בחי׳

 מאיר אבא כי ארץ, יסד בחכמה ה׳ י׳,
 דאבא. מוחין בחי׳ שד.ם מרחוק, בברתא

 אל מאירין ומשם ז״א, חג״ת חון־ העומדים
 דאבא המוחין אן• ז״א. בנזד׳י העומדת רחל,

 לקבלהארתן יכולה רחל דז״א.אין נה״י שבתור
ג) בשהריו^ אבות בברכת כמבואר מקתב,
 שלו: אותיות פדב עם מ״ד» שם 4י״ז

 והם אותיות פ״ז הם דמלא, ומלא ומלא, פשוט,
 של ב«ים נאחזות קליפות יש י״ב, מ״א.
 דמילד מילוי 4י״ הגתן. באחור דש הגרון.

 כהו הוא כי ד. כה נקרא השמו̂ו כל
 במילד כי גם מילד. אחר מילד והתמלאותו

 ועי״ז אותיות, כ״ח יש הד״ד» דשם המילד
 דמילד, מילד בבוזי׳ שמו̂ו שאר כל נקראו

השם. כה
 זדח עומדץ שם דד-א. ימני בכתף י״ד,

 י״ה שם דש ה״ג. שמאלי, ובכתף 4דדעו
 כת״ף גימטריא והם בשמאלא. י״ה ושם בימינא.

בד״הי״ן. ד) והשמאלי ביודי״ן, הימני
 מילד ג׳ יש דז״א, נוקבא ביסוד ה) ס׳׳ו,

 אלפי״ן. ההי״ן, דיודי״ן, :אד.י״ד. שמות
 ביסוד המלכוו^ חותם הם כי הות״ם, גימטריא

 והיסוד עילאה. אימא מבינד- תמשכין שבד-
 בחי׳ וד.ם: אדנ״י. שמות ג׳ הוא דנוקב*^ עצמו

 הוא המלכווס וחותם שבד- יסוד ציון. נקודת
 החותם ובתור נקודתן. נזכר 0 ושם זד- ביסוד

המ״ן. וד.ם דההי״ן, ב״ן שם זד-
 אדנ״י שמות ג׳ דנוקבא, בנה״י יש גם

 אלפיות ב׳ גימטריא תרע״ת ג״פ והם במלואת
 גה״י כי ונודת וארת בפרשת הנד יאורין ד״ג
 בי וענינת תי״ת הוא ותרעי׳א שערית נק׳

בליום הב׳ והם אהודיית ב׳ יש דדא. ז) בנ״ה

 וקם».9 נ*י פ)
 לפא את ולתקן נ*א א)
 4(דפר׳* ננודי n נ)
דרושי הנומות שפר יייז )1

מקומות ומדווה הנהות
 קנ״ז דף פבו״ש עיין ז)

שי״ד. דף ח״ב תכוונות שפד פיין א)
ס״ו. זזף הקודש רות שפר עיין ק

(ושר׳י). מדי רא א דית •מפיהו



ז״ל הרח״ו כלליתי

 בנ״ה מחוברים והם צבאוו^ נקראים חצונים-
 שלה, אחוריים וב׳ באחור, אחור הנוקבא, של
 א׳ ואות ובה. בו ח) צבאות, ב׳ בהם ויש

ב' הם הרי ווי״ן, לב׳ נחלקת צבאות, שבאמצע  
 ב׳ בין מפסיק א׳ כותל כי נמצא, ס) אלפים.

 תצ״ט שהם צבאות, ב׳ והם ולה, לו אחוריים
 תצ״ט הם ביניהן, מפסיק א׳ וכותל ותצ׳׳ט,
 הוא והכותל מכאן, ופלגא ותצ״ט מכאן, ופלגא

 והיא כנ״ל, לב׳ הנחלקת צבאות, של ר בחי׳
 אלף הם הרי לבדו, אחד ו׳ לבדו, א׳ כותל
 בתוכם, אחרים יאורים י״ג יש ועוד חד. חסר
 יאורין, וי׳׳ג אלף של והשרשים הראשים שהם
 אלף וכן נ״ה. בבחי׳ ז״א, של באחור והם
 י) הם הרי הב׳, בכלי שהם באחור, יאורין וי״ג

 לבדו הי״ג רק מונין אין אמנם וכ״ו, אלפים ב׳
 וי״גיאורין, אלפים ב׳ הם והרי השרשים, שהם
 דנ׳׳ה אחוריים וב׳ שלו, דנ״ה אחוריים ב׳ שהם
 ואלו כ) באחור. בהיותן יחד מחוברים שלה,
 של ל) לנ״ה ניתנין אלו וכל דינין, נק' כולם

 אדנ״י שמות ג׳ והם הנסירה, בעת נוקבא,
כנ״ל. במלואם

 שהם גבורות, הם האחוריים, אלו כל והנה
 אבגית״ץ, ב׳ כי נמצא, דאבגית״ץ, מ״ב שם
 אחוריים וב׳ בנ״ה, דזר׳ן החיצונים אחוריים בב׳

 הם אבגית״ץ, ד׳ אלו והרי האמצעיים, באחורי
 הוא זה שם כי והענין, י״ג. אלפים ב׳ גימטריא

 בכולם, נמשך והוא כנודע, שבגבורות חסד
חסד ועושה בסוד אחוריים, באלו ומתפשט
 הוא זה, שם שבאמצע ג״י ואותיות לאלפים.

 ואחור, אחור כל באמצע שיש הנ״ל, יאורין י״ג
האחוריים. באלו נאחזין הקלי׳ וכל

 הם אלפין, ההי״ן, דיודין, אהי״ה: ג׳ ט״ז,
 לז״א, מאימא התפשטות והם תנ״ה. גימטריא
 תסיר שבה, ליסוד לנוקבא וכשניתו ליסודו.

 כמנין תנ״ד, הם השמות, כללות שהוא א׳, מהם
כנ״ל. שבה ציון שבנקודת חותם והם חות״ם,

 דא״א, בגרון יוצאין הם התחלתן או״א, י״ז,
 אריך בגרון שלהם כתרים וב׳ אותו, ומלבישין

 שרחל כמו כי מכתרה, גבוה שכתרו אלא אנפין,
 בת״ת אמא, מ) כתר כן ז״א, בת״ת כתרה
 הארת משם מקבלת והיא מהחו״ג, למטה אבא,

 נ־ן אבא- מכתר למטה אמא, כתר נמצא כתרה.
ח״ג. כחב״ד, שהם: ו׳׳ס,

 א איי שמקבלים אחרת, בחי׳ יש והנה
 כנודע עיייהן החופפת דא״א, דיקנא והוא משם,

 ע״ז זי, בחי' וגם ממנו. מקבלים ושניהן
 ־־מעי־ה יותר. הארה מקבל שאבא הראשונה-

 ד, ת׳ י״ג הם כי והוא, מדי־גות, ו׳ אמא, מכתר
 ודמנו א, א״ דכתר יסוד בחי׳ הוא הח׳ ומזל

 חסד הוא הי״ג, ומיל דאבא. כתר הארה מקבל
 למעלה מלמטה הם תקונים הי״ג כי א״א, דכתר
 אמא- כתר הארתו מקבל הזה הי״ג וממזל

 ודע, אמא. מכתר למעלה ת״ד, ו׳ יש והרי
 דאבא ח״ג מן הארה אמא, כתר שמקבל שכשם
 ממקום הארה- מקבלת הדיקנא, מן כך עצמו,

וי״ג. י״ב שהם תתאין תקונים ב׳ ח״ג, שנשלם

 וב׳ תורה, של ספרים ה׳ כולל הת״ת י״ח,
 חסד. יהושע, כיצד, וה״ג. ה״ח, דיליה: דרועין

 כי נ״ה, מלכים ת״ת. שמואל, גבורה, שופטים,
 ירמיה, חסד. ישעיה, ה״ח. הרי ספרים, ב׳ הם

 בסוד, נ״ה. עשר, תרי ת״ת. יחזקאל, גבורה.
 מגילות, ה׳ כוללת המלכות, שש. עמודי שוקיו
 ספרי ה׳ הם: ה״ח וה״ג. ה״ח דרועין, ותרין

 דניאל, ח״ג. איוב, משלי, הם: ה״ג תהלים.
ד״ה,הוד. נצח. עזרא, ת״ת.

 מילד יו״ד, כללות איך נתבאר הנה י״ט,
 א) ו״ד, ומילוי בחכמה. הם הוי״ה, של יר׳ד
 ישסו״ת. וה״י,שהם הםחו״ב. ויר׳ד, בבינה. הם

דד אות כי הדברים, וביאור / הנה הנ״ל, י  י
 ז״ת הם יו״ד, דמילוי ו״ד אך דחכמה. ג״ר הם

שבו, ו״ק שהם חכמה, של זו״ן והם שבחכמה,

ןומות5מ ומראה הגהות
(דםו״י). באזזור אחור נ״א כ) ב׳ בהם יש שלהם אחוריים וב׳ נ״א ח)
(דסו״י). לנה״י נ״א ל) (דשו״י). צבאות ב׳ שהם ונמצא ג״כ צבאות

פרק הזווגים ושער פ״ו טנת׳א שער עיין ם) - (דסו״י). ום״ג אלפים ב׳ נ״א ט)
(דפו״י). ה״י ג״א א) פ״ח. אנ״ך ושער א׳. (דפו״י). הם הרי הב׳ דכלי ואחור נ״א י)



אז״ל vmn כללי תי

ד ר. אות  יו״ד איד גתבאר, ארי japu שבו, ו
 ת*ת אלו ותגר, שנתכסה 0י* הם במלואה,
 והם אחדר. הנקרא הם שבתכמ̂ר ומלכות
 הנקרא שבשם, רו^ונד• ה' הנק' הבעה, האכילו

 נאכלה שבהכמה ומלכות הת״ת מאלו כי הוה.
 ד׳ ה׳, כורת ונעשית נימית ומשם הבינד-

 ר, «ל ד גוברת נקבר״ להיות כי ר. על
 ב) דד, הידד בחכמה אך דכורז^ על נוקבא
נוקבא. על דכורא

אלמין. דמילד מ״ד, שם הוא אדדדר, וד.גד•
 לבד, דאלמין מ״ד, דשם המילד חוד» אד

 כי JעוT כי חיים, נלע״ד אן חדד- גימסריא
^ מ״ד- ס״ג, ע״ב, כולל: חכמד, גם  ומנדה ב

 נודע, וד״נד. אדה״ר. שהוא שבו, דא שד,וא שלו,
 שבחכמד- י״ם כל כוללת א׳, הד״ד, שם כי

 דהוי״ד, אותיות ב׳ דד״ הם שבו. זדן נמכא
 גימטריא ה״א, וא״ו באל<דן תמלאם ואם שבו,
 זדן ו״ה, ידי על שנבנית בינד- שהיא חוה,

אדה״ר. הנקרא שבחכמד-
 איד אלו. ה״א וא״ו ענין עתד, ונפרש

 J1? כלל ושמור מקום, בכל לזדן רמוזים הם
 רק אינו הז״א לעולם כי לעיל, נתבאר הנד,
 היא המלכודת מדת כי מודע, כנודע. ט״ם,
 יושלם עמו, הנוקבא ובהכסרפות שלימומ י״ם
 יהיד. ואז עמד- גמורות שלימות לי״ם הוא

 רק אינו הדא, אמנם וכר. הכף עשרד. עשרה
 ד״ם נגד המלכוו^ מדת כי ונודע, לבד. ס״ם

 נמשכת ד, ומאלו דז״א, תנדי״י תחתונות
 ד״ס כי נמצא, שבד- ומוחין גולגלתא, לה

 נשאר ולא ז״א, אל יתיחמו שבמלכוז^ ראשמות
 ה״̂* כמנץ שבד- תחתונות דם רק למלכות

 שלו כי שבו, הט״ם עם שבד- הד״ר וכשנצטרף
 חח וא״ו. כמניו י״ג, גימטריא יד.יה כנ״ל, ד&

ה״א, ודגוקבא וא״ו, נקרא דא העת טעם
 הוד- בינד, נקרא למה ב', טעם תכין ובזר,

 (נמכא) שכחכמד- ומלכות מת״ת נאכלת כי
כי ג׳. טעם גם חוה. כמנץ טפיחת י״ט שהם

דן י«או טסנו  גיב שהם 4אכילמ דכללות ז
 בכ*& שבזדן; יט*ס אלו והנה ספירווס י*ט

 מעשה n כל כלולים ובהעחם כנ׳ל. שהם
 סוד שהוא חייה ונלע״ד ק״ץ. גימטריא יהיו
 שנת גף חה שנה כ' הי זד, ושרד- אברו» היי

ג) ק״ץ. המלכות נקרא לכן יצחה בלידת
 למטרה היא שזעוק׳ נודע כי ודיה מלע״ד

שי׳ה בטוד  ג*ר, שהם שבחכמה י' כי נמכא ת
 pעכ הם עשיריה שהיא והד׳ אמכעי, קו וו׳
 ידד. היטד דדי, כיור שהם בינד- של ה״י ד)
כג״ל. מילד בסוד בהעלה הם שבד, ג״ר כי

 תמוד ם*ה היות למה שתבין נלעד׳ה גם
 בדא הוא וגם וספירה ספירד, שבכל בדא

 בזדן הוה ראשון ששם אלא האכילוה בכללות
כנ״ל. עילאד- דחכמד,
 התחתון, שבדעת שההסדים ה) דה כ׳,

ה בדק המתפשטים  והם; בחי׳, ב׳ בהם יש ד
 ה״ה שהם: ד, הם ופגימים וה־״ה פנימי, אור

 כל כללות שם דש ביסוד, נכלל הארתן ועוד
 להכלל חחרץ עד״ז וכן אחחה החסדים
 היסוד. עטרת שהיא במלכוה ג״כ עתר, בכללות

 זהו ה׳, אלא תמיד מזכירע אנו שאין ואע״ם
 שנעשין ומלכוה דיסוד כוללים הב׳ אן* עיקרה
 בודאי אבל ו) נזכריה אינם הזד׳ה מד,ארת

בהה ישנם
 מתפשטים תם ואלו פנימיה ז׳ הם והרי

 בדעת אלו חטדים ז׳ יש וכנגדן גהי״ה בחג״ת
 אלו, ענפים לז׳ שרשים וד& במקומו, עכמו

 בתיקוניה וד׳ש להה נשמר, והם המתפשטיה
 בדעה שיש והעגק, הודה נשמת שהדעת
ה של שרשים ה הנכללין ד ד ה שהוא בו  ד

ה גוף ד ה נקרא לבדו דז״א הגוף ואין ד ד  ו
א  זחעוה דהיינו: בו, הנאחזים בחי׳ כל עם ^

דסוד. ושוקייה
 התהתון .שבדעת עלענים הדק והנד,

^ ר הם שרשיה הנק׳ ועלען, ר  הנזכר יהע, כ
ה דק דהיינו העולה נחתם שבהם בגדי, ד ד

(דפו״י). דד היו ג״א ב)
 ני היסין סוסיף ג״א ג)
(דפדי).

1קומוו0 ומראת הגתות
(דידה ידד במאי ר״ל ד)

ש*נ. זף ודב הנוונות שער עיין ה) קז ש<ט1 עמה
שה ובסלס תש*פ אווז פנחס זהר עיין 0



ז״ל הרח״ו כלליתיב

 יבנה, חסד עולם אמרתי בסוד עולם, הנקרא
 אותן, מחיה והדעת הבנין, של דק שהם

הנ״ל. צרופים ר בסוד בהם, כשמתפשט
 כי אותיות. ג׳ מאלו צרוף כל היות וטעם

 הדעת ומכ״ש מג׳, כלול מוחין, מג׳ א׳ כל
 מוחין, הג׳ שיכלול שצריך המכריע, שהוא
 דק. בו יש דאדא, מדק נמשך שהוא שכיץ

דלולב. נענועים בסוד תמצא זה, ענין ותשלום
 דק יש שרשים, שהם שבדעת הדק וכנגד

 עצמו, דז״א בדק המתפשטים תחתונים, חסדים
 ח״י והם ממש, הנ״ל יה׳ץ צרופי ו׳ ג״כ והם

בגופם. המתפשטים בחסדים וח״י בדעת, אתוון
 כל הארת שמקבל יען ח״י, ביסוד וכנגדן

 לכן בו. נכללין וכולן שבדעת, אלו צרופים ר
ח״י. היסוד נקרא

 מלכות שהוא היסוד, עטרת נשאר ועדיין
 שבכל אחרונה, ה׳ בחי׳ והוא עצמו, דז״א

 ונעשים מהן, השם כל נשלם ועמה יה״ו, צרופי
 לכן כי ז) ויקרא בזוהר כמ״ש שלימה. הוי׳׳ה
 צרופים בו׳ ספירן, דכל שלימו שלימה, נקרא
אלו.

 שבסוף הה״א כי הוא, הפי׳ עיקר אמנם
 כולם, מקבלת שהיא רחל, היא צרופים, הר כל

 הלולב, בסוד כדפרשינן בה, להאיר ומתפשטין
 השרשים רק ח) החסדים, הארת בה נכנס ואינו

 והארת בו, המתפשטים החסדים באותן מאירין
 שלימה. נק׳ ואז בנוק׳, בה נכנם המתפשטים

 רחל. שורש עטרה כי א׳, הם אלו, פי׳ וב׳
כנודע.

 במילוי, ג״כ הם אלו צרופי ר והנה
 שנחלקים כמו המילוי, בבחי׳ ג״כ ונחלקים

 בגבורה. הדי, בחסד. יה״ו, הצרופים: בבחי׳
 וס׳׳ג, ונצח. בחסד ימין, בקו ע״ב מילוי לפיכך

 שכל וכמו ויסוד. בת׳׳ת ומ״ה, והוד. בגבורה
 הנכללין מוחין לג׳ לרמז אותיות, ג׳ הוא צירוף

 א׳. שם ממנו יוצא מיה׳׳ו, אות בכל גם בו.
 ובגבר יה״ו. שמות ג׳ יש בחסד כי נמצא,
ההפרש אך הדק. בכל וכן הדי. שמות שלשה

 קו בו גובר שבחסר, הראשון יה״ו כי יהיה,
 מ׳׳וד והג׳ ס״ג. והב׳ ע׳׳ב. מילוי לכן ימין,

 יה׳׳ו, הג׳ המלכות, של וחסד הדק. בכל ועד״ז
במלכות. ב״ן שם כי בההי״ן, כולן

 הוא כן הפנימים, בחסדים שנתבאר וכענין
 בדעו^ המקיפים חסדים בחי׳ שיש במקיפים,

 בין הפנימים אמנם דז״א. בו״ק מתפשטים עד״ז
 הנ״ל. צרופים ו׳ הם בהתפשטותן, ובין בדעת,

 נבאר ותחלה בחי׳. לג׳ נחלקים המקיפים אך
 ט) המקיפים ובחי׳ עצמו, דדעת עליונה בחי׳

 עולה במלואו, שא״ל לפי א״ל, נק׳ דחסדים
 בחסד יה׳׳ו כי נתבאר, והנר. הקף. גימטריא

 הג׳ ואלו מ״ה. ס״ג, ע״ב, במלואו: הפנימי
 בו שיש אחד, ס״ג גימטריא בפשוטן, יה״ו

 י) דיה׳׳ו יודי״ן הג׳ וגם גימ׳. א״ל הרי ייא״י,
 בגבורד. וכן א״ל. גימטריא כללותן עם עצמן,

 ע׳׳ד א׳׳ל נעשין מ״ה, ס״ג בע״ב הדי, ג׳ יש
 המלכות על ומקיף הקצוות. בשאר וכן הנ״ל,
 הנ׳׳ל הדרכים על דד.הי״ן, יר.״ו מג׳ נעשה
ממש.

 משונים, הם המתפשטים המקיפים וד׳נה
 יש ששם וד׳ענין, א״ל. בחי׳ הם שגם אע״פ

 אד,י״ה, שמות ג׳ שהם אלפין, ג׳ שבו מ״ד, שם
 יד.״ו, שבפנימית נמצא יד,״ו. גימטריא ואהי״ד,
 סוד נוקבא, סוד מקיף, כל כי אהי׳׳ה. ובמקיף
 עצמו. דמ״ה מאלפין שהוא רק כנודע. אהי״ד״

 בחסד. שהם לפי ביודין, כולם אהי״ה וג׳
 יוצא ומהם ס״ג, מהם נעשה שלשתן, יכללות

 ס״ג, של ואל״ף יודי״ן ג׳ הנ׳׳ל, ע׳׳ד א״ל
 מג׳ היוצא דד.הי״ן, אהי׳׳ה ג׳ אל, הוא ובגבורה

 מג׳ א׳ל, ובת׳׳ת הנ״ל. ע״ד דמ׳׳ה, אלפין
 הראשת ודנצח, הנ״ל. ע׳׳ד דאלפי׳׳ן, אהי׳׳ה
 בו, גבר ימין קו הוא כי באלפין, וד,ב׳ בידד,

 ג״כ יונק שהוא ולפי בידד. והוא ראשון, בחי׳
 קו שהוא ובד,וד, באלפי׳ן. שניה לפיכך 4מת״ו

 הגבורה, כמו בהד,י״ן, ראשונה ה״ה שמאל,
ה׳ וביסוד, מת״ת. ג״כ שיונק לפי באלף, והב׳

טקוסות ומראה הגהות
שכ״א. דף ח״ב הכוונות שער עיין ם) הזד,ר לספר בהשמטות י«ימ רפ״נ• אות ז)

(דפדי). תדו. דג׳ נ״א י) (דסדי). השרשים דא ת) ליד. אות גראשית



תיגז״ל הרח״ו כללי

ס י,9הא«ג בקו הוא גם כי באל^ לאשוגר•  ו
כנודע. הזןי״ן בחי׳ הם כי כ) בההי״ן״

הפניםים מודח א׳ שכל ודע׳ כ״א׳
הלבוש של צרוף עמו נמשו למסה׳ המתפשםים

 תבונה׳ שיסוד ונודע עצמו׳ תבונד. יסוד שד׳וא
 קצד׳ שבכל פי׳׳ וכבר דאלפץ׳ אהי״ד. הוא

 מ״ה׳ ס״ג׳ ע״ב׳ דיה״ו צרופים׳ ג׳ בו יש וקצה,
 א׳ באהי״ה יש ביחד ושלשתן קד״ם. גימטריא
 לבוש, בסוד ע״ה׳ קד״ם גימטריא ל) דאלפין,

אהי״ד. שמות ז׳ כי נמצא׳ וקצה. קצה בכל
 בז״ת המתפשטים חסדים, לז׳ לבושמ באלפין׳

 קמ״ג, ז״ם הם הנ״ל׳ אהי״ד׳ ז׳ והנה דז״א.
 הכל כי ואלף׳ אלף סוד שד׳וא תתר״א, גימטריא

 אחוריים והוא שביסוד׳ אלפין טבחי׳ הוא
כנודע. דד׳ד׳י״ן׳ דאלהים

 המתפשטים׳ חסדים ז׳ שביארנו ואחר
 נזכיר כשלא התחתת׳ בעצמו הדעת ענין נבאר

 הנקרא בהי׳ שד,ם העיקרים, ה״ג עם ה״ח רק
 י״ס שהם מ) כנ״ל׳ הויו״ת י׳ יהיר, דעת׳

 שיש קמ״ץ שב״א מנוקדת אות וכל כפשטן׳
 נמצא׳ מד,ם. אות בכל אל״ד» גימטריא בד׳ם׳

קד״ם גימטריא הם הד״ד,׳ אותיות בד׳ כי
 קד״ם׳ י״פ הוידת׳ עשר ור׳ם שלהם׳ הנקודד,

 נ) אלף אמת, סוד ור,ם ת״ם׳ אלף גימטריא
 אמת יש rא הרי כנודע, אלף לחשבון תר1ח

 ;pלק עליץ בדעת שנתבאר rע זה, בדעת
בפנים). (הוא

 אלד,י מעונד. ז״ס ס) כי לענין, ונחזור
 בכל כי התחתון׳ הזה הדעת על נאמר קדם,
 וד,ם פ) דאלר״י׳ אל״ד,׳ ע) ניקוד בו יש אות
מהם הוי״ה ופל צ) אל״ה, י״פ הדוו^ יו״ד

 אלו כל כי נמצא׳ והנד. ק) 4קד״נ גימטדיא
 ג״כ הוא גם כי קד״ם׳ גימטריא ד& הנקודות

 גימטריא מ״ד- ס״ג דע״ב ׳r,T צתפים ג׳
 שרשם בהי׳ ה״ח כל כי נודע׳ והנה 4קד״נ
 ואע״פ ע״ג גימטריא חסד כי ע״ב׳ משם

 מ״ד״ ס״ג דע״ב r.T ג׳ »א א׳ שכל שנת״ל׳
 מהם, קצה כל תן פרטיותיהן׳ בבחי׳ זהו עכ״ז
 מ״ה. ס״ג, ע״ב, שד,ם: מיהץ׳ הג׳ כל מן כלול
 שמית של הם עצמן׳ ההסדים כללות אמנם
 וכר ביודי״ן, כולם הויות תמלא אם וד.נה ע״ב׳
 אל״ה. גמטריא שהוא קמץ בשב״א מנוקדת אות

 אותיות י׳ בסוד הוי״ד.׳ בכל ,rאל כי נמצא
 וז״ם, קד״ם׳ הוא הפשוטה׳ אך י) מליאה•

 וכשתצטרף לבדה, מהם הד״ה בכל קד״ם, אלהי
 הב אל״ד״ י״פ שד,ם הוי״ד״ שבכל הנקודות כל

 ש״ע, הם המלוי, אותיות י׳ כללות ועם ש״ס׳
 שבקטנותו דז״א׳ בפנים נמשכין ש״ע ואלו
 ועחד. נהורין׳ רבוא ק״ן לו היד. היניקה. בימי
 בי עתיקא׳ כמו אנפוי דאתפשטו ש״ע, נעשו

p כמ״ש שלו. !,פנים עד נמשך, הזה הדעת 
 והנה דמלכא. באנפוי אסהיד דעת באדרא׳
 דע״ב׳ הדות י׳ הם עצמו והמילד אותיות

 4ונודז בראשי״̂ו צתפי כמנין ,rתש גימטריא
 ש) סמכמ ר שית, ברא ר״ל: בראשית, כי

 בהקדמד. כדאיתא בראשית׳ נק׳ וד׳דעת דדעת׳
סליק. יע״ש. הזוד.ר׳ על

 ודברי וחבריו׳ הרמב״ן זלה״ה׳ להאר״י
 הזכירו לא הקנה׳ p נחוניא רבי כמו ואשמים׳

 ודע כלל. פרצוף ענייני גילו ולא י״ס׳ רק
בפדצול; יודעים היו וד׳ראשתים׳ rשד,רמב

מקוסווו ומראה חנהומ
(דפו״י). ביודי׳ץ ג*א כ)
 דאלפין א׳ אעי״ה יש ביחד ושלשתן נ״א 0
(דפו״י).
 וחס ועת חנקרא בחינות י׳ וחס נ*א פ)

(דסו״י). כנ״ל חויו״ת י׳
(דפו״י). אלף אות כי נ״א )1
קי״ס. דף חקווש רוח שער עיין )9

(דפו׳׳י). נ״» *)
(דפו״י). קדס נ״א ■)

(זשו״י). דאלקיס י׳ גיא צ)
 אלה נסנין ניקוד בו יש אות בכל כי נ*א ק)
 מי־ה וכל דאלהי י׳ הויות י׳ וחס קדם דאלהי

(דפו״י). קדס גיססריא 0,10
 ועזבתם חויר׳ת י׳ תסלא אס והנח ד׳א ח

 קפץ בשבא מנוקדת אוח וכל ביודי׳ץ כולס לעיל
 אלקש ני נסצא אלח ס׳ ניססריא שחוא כנ׳ל
 סילואה י״א בסוד הוי״ה בכל אלה •עסיס י׳ ר״ל

(דידי). סטיין נ״א ש) (דפו״י).



ז״ל הרח״ו כלליתיד

 שלא הגלוו^ לתב גדול, בהעלם שדברו אלא
 הגדולים, האורות ולהתפשט לגלות, רשות ניתן

 קדש, יאכל לא זר וכל הקליפות׳ שגברו מאחר
 זה, בדורינו כמו משיחא, בעקבות אמנם

 כבראשונה, להיות להתפשט האורות התחילו
מעט. ולהתתקן מתוקן, העולם בזמן שהיה כמו

 העולם היה סתומים, האורות היו ומתחלה
 ולא בגלות, נסתם שנתקלקל מה וכל מקולקל,

 הנקודות, בסוד בסתום, י״ס אלא משיגין היו
 נתגלה לא הפרצופים ובענין מעשר, כלול כ״א
 הראשונים בדברי שמצאו לפי כלל, להם

 שכך וחשבו הדברים׳ עומק ידעו ולא סתומים,
 ובחי׳ מי׳׳ כלול א׳ כל בי׳׳ס׳ ודברו הוא,

הרבה.

 אלו דברים על שחולק מי שראיתי ולפי
 לשלוט יש ומהיכן י״ס׳ אלא מציגו שלא לאמר,

 יותר שנמצא פרצופים כמה לאמר כח׳ ת)
 בס״י, כתבו הראשונים והלא רב, ומספר מי״ם,
 לפענה באתי לזה י״א׳ ולא י׳ תשע, ולא עשר

 מקצת להבין תזכה אולי דמחטא, כחודא לך
 כתר שמציאת דע, וזהו: עין תשורנו לא וכולו

 חכמה הנקרא בלבוש שמלובש א״א, הנקרא
 מי׳. כלולה כתר בחי׳ רק א״צ לעצמו, סתימאה

 א,) מדרגות לי׳ ונתפשט הכל, מן למעלה להיות
 התחתונים, ולצורך בכח, ולא בפועל גלויות

 באבא׳ חכמה להלביש כדי בחו״ב, נתגלה ב)
 למעלה, העליון כתר ונשאר באמא. ובינה
 באדרא, כדפי׳ תניינא, רישא בסוד נעלם,
 ו״ק, באו״א ונתגלו ז״א׳ לצורך ולמטה ומחסד
 מתגלה עליונים כחות אין שאם ג) זווג. לצורך

 יוכלו, לא בהם ישפעו שע׳׳י ד) בתחתונים,
 שורש ע״י לקבל יכולין שנתגלו, אחר אמנם
ההוא.

כלל, בא״א ולא באו׳׳א, גוף שאין נמצא
וכבר לבד. ג׳׳ר רק א״צ לעצמן אד׳א כי

 מחסד דק, עם ^1ת״ נקרא שהגוף ידעת,
 שכולל; ת״ת, הוא ר דמעשד״ ימי ששת ולמטה,
 כשמתלבש שמתחלה כנודע ושוקיים, זרועות׳

 ממנו ומתפשט הגוף, תוך יושר בקו בז״א, ו׳
 משמש ואדא גוף. נקרא וזה ולרגלים, לצדדין,
 מחסד אלא כלל, גוף בקרא ואינם לראש,
ולמטה.

 היה שבו, י׳ האצילות כללות כל ואח״ה
 שמצינו ואע״פ יותר, ולא עשר נקודות, בסוד

 שיש וכיון שלמים׳ פרצופים ובאו״א, בא״א,
 מחסד שהוא גוף, שאותו כיון גוף, יש יו״ד,

 עצמן. לצורך בהם נתגלה ולא שלהם׳ ולמטה
 ז״א, של ז׳ תוך ומתלבש זו״ו׳ לצורך אלא

 שצ״ל דח״י (נלע״ד גוף אינו א״כ גוף, הנקרא
 גוף, אינו שלהם, דאדא גוף אבל לז״א, אלא)
 התחתונות, אלו תוך ראשונים שנכנסים כיון
 וחכמה דא״א, כתר רק למעלה נשאר ולא

לעצמן. שצדכין דאדא וכח״ב סתימאה,

 שאינו בדרושים, בארנו הלא כי יקשה, ואל
 ונק׳ שלהם, ת״ת מחצי אלא מאו״א, מגולה
 שלהם שהכלים קושיא, זה אין ותבינה. יש״ס
 שלהם, חג״ת פנימיות אמנם ולמטה, מת״ת

בז״א. מתלבשים

 נקרא אצילות, שכללות לפי״ז, שנמצא
 נקרא ולמטה, מחסד ה) פרצופים, שכולו אדם,
 לצורך כ״א פנימית אמנם ראש. נקרא וג״ר גוף.

 בענין כמ״ש וזדן, או״א פרצוף הוא עצמן,
 יש אבר שבכל הגלגולים בענין הנשמות,

פרצוף.

 כל כולל הראשון אדם מארז״ל יובן ובזה
 שמאבר יתכן ואיך בעין, מהם יש הפרצופים,

 ובמ״ש האיברים. כל כולל א׳, אדם יצא א׳׳
 לעין ותשמש עין, נקרא בכללו שאדם יובן׳

בחי׳ אותה בערך מאבריו, אחד אבר האדם,

(דםו״י). לנו יש נ״א ת)
לבוב). (דפוס גולסות נ״א א)
(ד״ל). נתעלם נ״א ב)
(דפו״י). זו״ן נ״א ג)

מקומות ומראה הגהות
 מתגלים התחתונים כוחות אץ שאם נ״א ד)

 אורם לקבל יוכלו לא בהם ישפעו שע״י בעליונים
(דפו״י). אמנם

(דפו״י). וסחםד א' פרצוף שכולו נ״א ה)



תטוז״ל הרח״ו כללי

ה העולמות יוכן א׳. סרצוף כח בה יש מ עלי  ה
 ומחמר ראש, ו) וא״א בכללו. האבילות כל נגד

 שלמסה למה שמנהיגים דאילנא, גומא ולמטה
הימנו.

 שידד תצור״ מרשת בזוהר מ״ש יובן ובזה
^ בלא קיימא  בלבושים קיימא וכר גופ

 קיימין, ם׳ על קיימא איהו בהו, ראתלבשת
 גוף, לד. אין שדיידד אמרו שהרי למ״ש, מורד.

 ואע״ם נקודר״ שהיא ולמי קצוות, לה שאין כמו
 יו״ד, נקרא שלה אחרונה בחי׳ לעשר, שסתפשט

 נקרא המלכות ולכד י׳. הם בקדושה בוזי׳ וכל
 י׳ בה שמגולד. תתאד״ ייזכמה דמחשבד״ סומא

דאדנ״י.

 ומתתלג ספירה. בבל ד.וי*ה תמצא וכן
 י*. ונקרא ז) הכלים, המסת שחכמת למי לעשר,

 ם׳. על קיימא כר, בלבושא קיימא וכד ח״ש
דצניעותא. בססיא המאמר במי׳ כמ*ש

 למי גוף, לד, אין שהיריד למרץ, נמצינו
ת מתלבשז^ שר.יא  להמ שיש אע*מ בינד״ ו

י  נקרא כולו, האצילות כללות בבחי׳ ערכד״ מ
א גוף, נקרא ואינו א׳, מרצוף  ולמטה מהסד ^

תורז ובזה ה בענץ הראשוניה דברי כל מ  ז
 7כ שכללות אלא בסרצוסים, הס שלעולם

 דברי בראותן והאחרונים ןו) פרצוף האצילות
« שאין חשבו סתומינג הראשתים צו  כלל. »י

כמ״ש, האמת אבל מי׳, כלול אחד כל י״ס, רק

ת הו מראה הג ת ו מו קו מ
(דמר׳י). אוזד פרצוף נ׳׳א )n (ד«*י). בכוים הו<נת שחכמת לפי נ*א ז) (דפרי). ואר׳א נ״א ו)



מטי ולא מטי דרוש קיצור תטז

ליעקב: אמת הרב לשון זה

יע״א, אישפלטרו בעי״ת ה׳ נחני בדרך אנכי מצוד. בשליחות מסבב בהיותי
 ז׳׳ל פארדו דוד כמוהר׳ר ח״ק הגדול להרב טבא מרגניתא הדא מצאת־ שם

 מביאו והנני המעיין על הטורח להקל כדי מטי ולא מטי דרוש קיצור שעשה
בעה״י. הרבים לזכות הדפוס מזבח על

 עם החכמה, אור נכנס :]בכתר [מטי
 בכתר:] מטי [לא הכתר. בכלי שתחתיו האורות
 ונשאר הכתר, מכלי לבד החכמה אור נסתלק

 כלי המשיכם אורות. הח׳ בחכמה:] [מסי
 החכמה כלי ואז פב״פ, החכמה כלי אל הכתר

 לה לתת בבינה, להאיר מטה, כלפי פניו הפך
יו״ד. הנקרא החדש, אור

 בכלי החכמה אור נכנס בכתר:] [מטי
 למעלה, פניה הפכה החכמה כלי ואז הכתר,
בו. אשר אורות ומד.ח׳

 הבינה אור נסתלק בחכמה:] מטי [לא
 החכמה כלי חוזרת ואז הכתר, בכלי ועלד, לבדו,
 שאר בבינה:] [מטי ונותנת למטה, פניה להפוך

 עכשיו הופכת ואז הבינה, של בכלי אורות הז׳
 לרוב כי בו, להאיר החסד כלפי הבינה כלי

לקבלו. בחסד כח אין שבו, אורות
 החכמה אור נסתלק בכתר:] מטי [לא

 זה קודם שנסתלק הבינד, אור ואז הכתר, מכלי
 לכתר, ועלתד, בחכמה:] [מטי החכמה, מכלי
 מטי [לא ואז החכמה. בכלי להתפשט חזרה

 ועולה הבינה, כלי של האור מסתלקת בבינה:]
 אורות ז׳ ושאר עמה. להתחבר חכמה, בכלי

 אל בחסד:] [מטי נותנם שבבינה, תחתונות
 הופך ואז למטה, פניה שהופך ע״י החסד,
בו. להאיר הגבורה כלפי פניו החסד

 הכתר בכלי החכמה אור נכנם בכתר:] [משי
 כלי ושל החכמד״ כלי של האורות: ב׳ ואז

 שניהם בחדב:] מטי [לא שנתחברו הבינה,
 הכתר. בכלי יחד ועלו נסתלקו החכמה, בכלי

 ז׳ אורות בין גדול מרחק עכשיו שיש ולד,יות
 הוכרח חו״ב, לאורות בחסד, העומדים הבנים

 הבן החסד מכלי בחסד:] מטי [לא להסתלק
 לינק כדי הבינה, בכלי ולעלות לבד, הראשון

[מטי כלפי החסד, כלי פניו הופך ואז משם.

האורות ר בו ונותנת הגבורד״ :]בגבורה
 להאיר פגיה הופכת הגבורה כלי ואז התחתונים.

הת״ת. בכלי
 החכמה אור נסתלק בכתר:] מטי [לא

 כלי עם שהיתה החכמה איר ואז הכתר, מכלי
 בכלי יורדת בבינה:] מטי בחכמה [מטי הכתר,
 ולא שלה, בכלי ירדה הבינה, אור וגם שלה.

 חשקת מחמת החכמה, אור עם דבוקה נשארד,
 עכשיו העומד החסד, אור שהוא הגדול, בבנו
יורד החסד גם ואז בחסד:] [מסי שלה, בכלי
מסי [לא הגבורה, כלי ואז שלו. בכלי

אור ועולה למעלה, פניה הופכת בגבורה:]
 החמשה ושואר החסד. לכלי לבד שלה הגבורה
 ע׳י הת״ת, אל נותנם בת״ת:] [מטי אורות,
 פניו הופך הת״ת, כלי ואז למטה. פניו שהופך
הנצח. בכלי להאיר

 בכלי החכמה אור נכנס בכתר:] [מטי
 שניהם חדב ואז בחדב:] מטי [לא הכתר.
 מסי [לא החסד אור ור׳וצרך בכתר. עולים
 מפני הבינה, אל לעלות בגבורה:] מטי בחסד

 חוזר החסד אל שעלה הגבורה אור ואז ההרחק.
 בת״ת:] מטי [לא שלי כלי בתוך להתפשט

 הת*ת אור ועלה למעלה, פניו הפך הת״ת יאז
 ד׳ ושאר עמו. להתחבר הגבורה כלי תוך לבד,

 הנצח, אל נתנם לו, אשר בנצח:] [מטי אורות
 הופך ואז מטה, כלפי פניו והפך שחזר ע״י
ההוד. לכלי להאיר מטה, כלפי פניו הנצח כלי

 החכמה אור נסתלק בכתר:] מטי [לא
 שעלה בחו״ב:] [מטי חו״ב ואז הכתר. מכלי

 [מטי שלו בכלי אחד כל נתפשט הכתר, אל
 להתפשט חזר ינק, שכבר החסד וגם בחסד:]

 הגבורה ואז בגבורה:] מטי [לא שלו. בכלי
 בת״ת:] [מטי החסד. עם להתחבר מסתלקת

נתפשט הגבורד״ אל שעלה הת״ת אור ואז



^י תממטי ולא מטי דתש קי
n כלי nn שלו. ככלי »n *^ל«גלר» פניו ה 
 בתוכה אשר הנצח אור ועלה בנעח:) מטי [לא

 ושאר בהוד;] [מטי הת״ת. אור עם להתחבר
די ההוד, אל נתנם לו, אשר אורות ג׳  שחזר ז

 פניו ההוד כלי הומר ואז מטה, כלפי פניו וריפד
בו. להאיר היסוד, כלפי

 אור נכנם בחו״ב;] מטי לא בכתר [מטי
חדב הכתר. בכלי החכמד•  מטי [לא עולים ו
 הבינרי אל עולה ההסד ואור בכתר. בהטד:]

 ההרהק. של בגבוררי:) [מטי האמור, מטעם
 מסי [לא שלה. כלי תון יורדת הנבורה ואז

 עמה. להתחבר מסתלקת הת״ת ואור בת״ת:]
 עם נתהבר אשר בנצח:] [מטי הנצה ואור

 מטי [לא כלי ואז שלו. כלי תוד יורד הת״ת,
 אוד למעלד- פניו הפד ההוד בדיוד:]

 ושאר הנצח. אור עם לדיתחבר שבתוכו הדיוד
אל נתנם ביסוד:] [מטי לו, אשר האורות שני

 ואז מסד» כלפי פניו והפר שהזר ע״י היסוד.
 1^*יאי המלכות כלפי פניו, היסוד כלי הונץ*

בו.
 החכמה אור נסתלק בכתר:] מטי [לא

 [מטי הכתר, »ל שעלו הדב ואז הכתר. מכלי
מי מדדים בחו״ב:] קו מ סר ואור ל  כיון ג״כ הו

 הוזר בגבורה:] מטי לא בחסד [מסי ינק שכבר
 להתהכר כדי מסתלקת, הגבורה ואז להתפשט.

 [מסי אל שעלה הת״ת אור ואז החסד, עם
 שלו. בכלי ירד «1הגבור בנצוג] מטי לא בת״ת
 ממר הת״ו^ עם ^ןתתבר עולה הנצח ואוד

 בהוד:] [מטי עתה הנצה, ם9 שנתחבר uהד
מ ה«ד היסוד כלי ואז שלו, בכלי יורד  פנ

 היסוד אור ועלה ביסוד:] מטי [לא למעלד-
 במלכוז«] [מטי ההוד. עם להתחבר בתוכו. אשר

טה כלפי פניו הופל ואז  אור במלכות ונותן ס
הזהה לשונו ע״כ ד׳. אות שהוא שלה,


