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שמוטל
מפתח״ות כל |  h''p  | ח ש״הוא ת פ * הראשון מ  

; השמיםוהצ^ןקי לטהיר״ו בזט״ןהזה שנדפסו '|||! 
סמררי״גה לעולם לברכה  S"o ! 'שפע היור״רי  

היה לא כבר אשר חרש רבר ראו למדריג״ה ;  
! נעולים הררים לפתוח מפתחות לעשות לעולמי׳  

הקבלה חכמת סורות אוצרות בגנזי וסתומים ! 
S וישרים למנין נכוחיס כדברים השכל אל לקרבה   I 

ורע נוע׳ אמרי להבין וקל צח כלשק רעת למוציא׳ |  
! השלם החכם המרום׳ האלוף חיבר אשר וכינה  

סג״להורוויץ שבתי מהרר לרבים מומחה רופא ! 
בו מפראג הורוויץ ר׳שעפטל בישראל שמו גדול ! ®11,  

̂׳ להם כצרוף • ומפניני׳ מפז * יקרים דברים ימצאו ר*  ) 
ואלהית מבעיית נסתרי׳• חכמות לשאר מפתחות 3  I 
ספר בו ונכלל * ומכוארי׳ מפורשו׳ בביארקל כלם !̂   

חכמי׳ גדולי ישתעשעו עמו אשר • הטעמי׳ אגרת |  - 
בפרט מאירים• מאמרים כמה מבוארים ואגבן ; 

ותיקונים זוהר ומאמרי יצ״ירה מספר משניות ®51  
ך נעולים הקרוש בפרדם המה אשר שערי׳ וכמה ן| ! 

I© '| ה קדוש פזהכמות עלאדני דבריו ורוב • וסגורים  
בנויים הם בפרדסו קורריווארו מהר״ם הגאון !  

באמת לעולם לעד סמוכים• הם ועליו  
עשויים וישר  :
ק״ק פה נדפת

דפיק פרגקעורט
טרירכ״ןשלי״ט שמעון כהרר האלוף יע"א:ע׳*י נישראל ואם יגיר  

ת לאדס חונן אתה מהפרים שאנו קטן לפר« ע׳ ד לפק ה׳
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 הגאון קדישא כוצינא הדור מופת הגדול הרב חתן פייביל טה״רר וחסיד עניו והכם יניק האלו^ הקדמת
‘ הגאון י״הכ״אפ ובגדולה בתורה בישראל ואם דק״קפראנקפורטעיר צדק טורה ור״מ אכ׳ד עוזו בגאון

ש״ן יצ״ו סג״ל ישעיה מה״רר

I ; ̂ ספר
ע פ י סז ה ט כ ר כ י ר

*■ השמים ט״ל שפ״ע אוצרות גנזי לפתוח • עינים בפתח יושב הוא כי • ככה בישראל שמו המחבר
I אורות • זה מצד הקבלה סודות * רמזי ביאור ומשביע משפיע רצון שבע שפ״ע  ספירות וט״יד־̂י

 ואגרת השכליהזרד בעין שדי מחזה זה* נוכח זה * זה מול זה כספירים מאירים * זה מצד מאירות קדושות
 ’קטןמתראים מכפר בסוד רזי־דרזין1דסתרין סתרי נפלאים• וסודות רמיזות מלא בתוךהבאים• בא הטעמים

 כלה רזי• גלי דין מזה־ וגדר מזה גרד בא כן על אשר הפניםהגוראים• בסוד כלה כי * נראים ואינם נראים
 עין פותח הוא כי ■• כישראל הצולל שם המחבר קרא עינים פתח ־ הלזה הקדוש החבור בו אין ומום יפה

 כל אורות• מימיהם ראו לא לאשר • עורות עינים ולפקוח לפתוח • אל בית העולה במסילה לעלות השכל
 חכמה בתעלומות יצירה וספר • למאורות היו הנה הן זוהר ותיקוני זוהר עמודי פז איני על בנויות דבריו

^ בביאור כלם נעולות שהם הקודש פרדם משערי עניינים הרבה ובפרט • מבוארות מספיק ופירוש ק

,W ------------- . - - ־ ,-------------------- עקי^. רבי הקודש• כן
̂כ ׳ משפתיים.רובין בין ג־־ם בחמור • הורביין רם ממשפחת  טד־ז יינק ימים ש־פע טהורות אמרות לך כט■ י

^ * הברייא ביני תלמירא פלפול כמי ומדייא• בשקלא קבלה דרכי ולהורות להבין • אורות א ס כנ  חררי נ
 קשים וספיקות קוש־ייות לעורר • שכלי״יה צור״ות צרו״רות קדושים פנים • פנימייית פנימי איצרות גנזי קודש

 לא.בסברות דיפרקו.ם נגר ובר נגר דלית ושנלייות וטכעייות כמורגשות נבוכות מבוכות • ובגבעות כהרים
 בבושת רבו לפני היושב כתלמוד אך ולהרופ• לפרוץ פנים'־המכויןלמךור בעזות ח״ו לא אבל בראיות* ולא

בעצמו והוא • נוראות בפנים כעצגזומותיב גחואהמחבר׳ ונפרעות אבריו וכל ימזנוו'צדק פנים
 בקושייות לו ר״ב ידיו • מחכימות כאותיות בשלום ויצא בש־לום נכנס • תעצומות בעוז יד כלאחר מפרק

 ואף וחפצים רצויים הם דעת למוצאי דשרים למבין ?כוה^ז בלם * נחחצים מפיו ורבא ראביי כהוויות • ותירוצים
 • הקבלה שרש-י • יסודי דרכי הש־בל אל לקרב * והשכ״לה וגי״נה דע״ת רוח החכמה בים ויטל ט״ל יערפו שמיו
S וקרובים אמתיים במ׳מלים כלם באשר קלה* בהסברה ומוגנים הלב על., מתיישבים ערבים כדברים כלם n 

 יתגדל חבל ועל • שומעיהם לאוזן ומקיבלים נעימים • לומדןהם על ומתוקים ערבים • מעללו פרי כל זה השכל
א ומרווה • הקירא נפש האהבה ועל היראה על יתעורר כי ח ם  ויריעת יתברך יוצרו גדולת לדביר• יורא• ג

 ■ עד • הוא קרוש ממקום הציבתה וגיקום ונשמתו ורוחו, נפשו מעלת וידיעת מעשהו• נורא כי פעולתו מעלת
 • חרשה בריה לעשותו ונשמתו ורוחו נפשו ותתלהב * שה כנח קשה >;נוש-ותו מצהת חותם בחומר יתהפך
 ̂ בתכונות• החפץ איש עיני תהזנה כאימר * מלכנות רבו הזה הקדוש* בחבור הנמצאים ותעולת מעלות שאר מלבד

 קדמוני בחבורי קדמתה מקדם היו אשר נעילים* ■צרות א ג::• והדרי אורה שערי הרבה לו יפתחו כי ובפרט
 וכאשר עולים• א״ל בי״ת ר׳פ*ר הקבלה יהירי וש־רש* לעיקרי תה : וס פותה הוא הקדוש ההבור זה באשר ;מקובלי'

 טהור במקום קדושות נטיעות נמיז וכי * רבנן מלכי מאן ה:ז^:יב הזה הקדרנו החבור ותועלת מעלת גודל ראו
 בספר * מכונן מלכותו כבור כסא על כל.*\»הד לדף מעבר מלסתם כתרי הם גם תלו • ורענן רטוב בגן וקדוש*
 בש־לו׳שליו ויוצא בשלו' יכנום * וערגן עדן ולהתעדן עדנו גן מפרי■ ליהנות בפרדם לכנוס ה4הרו כל למען יש־יני׳
ה גיל וש־א־ן ^הקינ  פינה״ וממנה יתד אעויייממנו המהיכר ד-גאקי מעלת לכבוד • רינה יפצחו ושפתיו * יגי

 במהר' חימ׳ותבונ'* דעה ־*׳ן הא ומלאה * קנה אמת מכסן■ נבחר ככף אלף בפריו יבא איש * ב־ינה לזכו׳הרבי׳באמרי
מה״רררור הגאון החסיד לא״א פיינוילבן ה*ים אלקים דביי המרבי כי אהישנה* בעתה יי' לאני נזכה בימינו

י‘-----------------------------------־ ״ ־ -Sו ״ ר נ  מחר' כבור הכייפלג הי;אין הלוי נשיאי נשיא דבי חתניה זל׳הה מענדלן המכונוחדגי זכריה
-חכםSכ ובלב •רשת ׳ --------------------------------- החותם דמיין ורנקבורט כק״ק מאיר תורתו ואור

ה נתתי לב כ הנ
א :יום

 הכהן יעקב ומופרגכפהורר 5הפופד־> הגדול הפאור היב וגזירות הככמה
וןיע'א פראנקפורטדב ק דק ם ור אב״ד פפראג

י ת ב  ונאה לו נאה חיבור שה־א הודוויץ שעכטיל שבתי מחורר ה״ה ש-חיבר טל שפע הספר וראיתי ש
 להכניס בו יבואו לה'צדיקים חשער זה בש־ע״רי' נודע כבר כאשר ועלמאתתאי עלאי עלמא לעולס

 תכינו׳ רב ידלנו * עלןונו' אורגת ט״ל כש*פע עלינו השפיע ובחכמתו * עולה אל בית מקילה הקבלה בחכמת
 רק נמצאים ואינם נעלמים וכמעט כלו וגם ספו ימים כריב אך יומין עתיק שכיסה דברי" והגנוז הצפון טוב רב

 במלאכת להתעסק קהלתינו ש*בי מתק כ״ץאחד טריר שמעון כהרר האלוף את העיר ה׳ רוח ועתה בעיר אחד
 מן ע״כ הרבים את לזכות לש-״ש• כוונתו כי״ון ויקבענה בדפוס ויעשנה הנ״ל הקדוש הספר לחדש הקודט*
 ככן ש־מע״ון שער השער את_ ויזלזלו וחילו כממונו ויפסידו גבולו איש* ישיג שלא דשכיח הזיקא לסלק הראוי
 עשירהשנים* ער מהיום ה:"ל הספר להדפיס * ירום לא ירו את איש נחשוחרם* גזירת גזירתי בתוקף באתי

 ורעננים* דשנים בטח וישבנו ברכה עליהם יכא והשומעים כהנים* שבתורת קללות ראשו על יחול והעובר
 ש־״ילה״ יכא כי ע״ר ולפרט לסדר אלול יג' ב יום היום כ״ד * הנם הנה לציון ראשיון גואלנו ביאת לראות ויזכו

.*יע״א דמיין פראנקפורט ק״ק פה חוג' מפראג הכהן יעקב עמים ק״הת ■ולא
‘בטסכתות ■■ ,
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טללר׳םדפיס הקדמהשפע
 היה אחר במאמר והלא לומר מהתלמוד העולם נברא מאמרות בעשרה אמר אבות במסכתות

 מאמרות בעשרה שנברא העולם את שנזאבדין הרשעים מן ליפרע אלא להבראות יכול
 להאריך רוצה לא הנה המאמר ע״כ מאמרות בעשרה שנברא העולם את שמקיימין לצדיקים טוב שכר וליתן

 מתחילה משימע היה אהד כמאמר והלא להקשות מתחיל ראשית בריקרוק שנצריך מה כפי רק בדקדוקי
 ועוד י להבראות להיות לשון יכול אמר כך ואחר נברא בעשרה אמר מה ומפני נברא אחד במאמר היתה
 בעשרה שנברא העולם את שמאבדין הרשעים מן ליפרע אלא אמר ואחרכך ביד! להבראות אמר מה מפני

 סוף כל סוף אחר במאמר או העולם נברא מאמרות בעשרה או טינה למאי׳נפקא מקיימן והצדיקים מאמרות
 ברשעים מתחיל מה מפני ועוד למימר ליה הוה סתם וכו' מקיימים והצדיקים העולם את מאבדין הרשעים

 הק״בה שברא אור אליעזר רבי אמר דף הגיגה לנו'גמראז להקדים הנה המאמר לישב• כדי בצדיקים וגמר
 עמד מקולקלים שמעשיחם ברשעים שנסתכל וכיון סופו עד עולם מסוף צוע^^מביט אדם היה ראשון כיום
 את אלהים ה׳ ויבן ס״א דף כרכות *גמרא לבא לעתיד לצדיקם גנזי ולמי ,^ם...אורם1מרע וימנע שיאמר וגנזו

 דכתיב היינו פרצוף דא'מר למאן בשלומא כגמרא ופריך זנב אמר וחד פרצוף אמר י^ד פליגי ושמואל רב הצלע
 כדרכי' ותירץ וקדם אחור מאי זנב הוא ויבן למ״ר אלא וחוה אדם נברא פרצופים רו דהיינו צרתני וקרם אחור

 Sדמבו דמאי לפורענית קדם אלא בשבתי במעלי אלא נברא דלא היינו בראשית למעשה אחור דאמר אמי
^ אזנב קאי ה' ויבן דאמר מאן לפי אליעזר בדרבי מפלגי דקא אלא בפלוגתא בנייהו במאי למימר וצריכין  ע

 למקטריגשהשם רשות לדין יש ברשעים בו קאיעלפרעניותשלהרשעי׳וכיוןדמעיין וקדם ואחור כרחהצ״ל
 אלעזר כרבי ליה ואית לצדיקים בסוף נגלה רק זכיתו שלא מפני הגדול אור אותו שהגנוז ושמו וברוך ב״ה
 מה;כי אדם מבני למעיין להק״בה אין א״כ פרצופים דו על קאי ■וקדם ואחור פרצוף על קאי ויכן מ״ר לפי אבל
 עולם רבת מדרש אליעזר• כרבי סברא ליה לית צ״ל לכך הגדול אור אותו גנוז מה לקיטריועמפני לדין רשות תיתי
^ ועולם נברא בה' הזה ר הוא ה' כותבים קבלה וחכמה נברא פ״י ה̂נ  והוה: אדם נברא פרצופים דו מרמז ד

׳ מה מפ.ני אחר טעם במגהות *גמרא ^ביה בתשובה הרר הרשעים דאי כרעיא תליא ח  לכך לומר יש מעיי
ה אב״  ספירות יוד היא מאמרות בעשרה ח״ק״זל שאמרים במה ידוע והכלל * הרשעים ה,.ש״ל3תשו מפני נבר

^ למטה והשפע החיוני שנתןל<ו העולם שגברא גדול אורת וזהו עו ה  כמ״ד שהמונח המאמר של הכיון וזו ב
^ פרעניות על״־' קאי וקדם ואחור • זנב Sע קאי ויבן ליח שסברא ל הרשעים ש חי ת מ  מאמרות בעעזרה ו

 מתחלה נברא גדול כאור דהיינו היה אחד במאמר והא והקשה אורת שהיא י י׳(|פירות דהיינו העולם נברא
 סבירא אליעזר וכרבי יהיה שלעתיד בהרשעי׳ פרעניות 4שנמתכ מפני תאמר ואם אוהו גנוז מה מפני
 פרעניות Sע קאי וקדם אחור כמ״ד אמ׳אמריני' התינח איתו גנוז כך ומפני גדול זכיתו"באור שלא ליה
ו מרמז ה׳ קבלה כחכמי ליה וסבירא להבראות להיות 4יכן’ ■ : אליעזר מקטריג''ובררבי לדין ויש  ד

 אותו גנוז ולמה לקטריג לדין ואין אדם בב;י לעייז לו ואץ פרצופים על-^דו קאי וקדם אחור וכמ״ד פרצופים
ה אור רו ה קאנ' וקרם אחור אם כשלמא הג ה פרעגוית ע  יש בדין העוסק הק״בה לומר יש הרשעים ש

 קטרוג♦ בא תיתי מהיכי ש״ר כדין הק״בהילעיץ יושב אץ אם •יאבל הגדול באור לעולס זכיתו שלא לקטריג לדין
ה לומר צריך אלא בי ש  ואם מאמרות בי' העולם את שמאבדין הרשעים מן ליפרע מאמרות בי' נברא כך ב

היו תליא מרמז וזה ליה בתשוב',מעייל מחזור  העול' את לצריקי׳שמקיימין טוב כצדיקי׳וליתןשכר לכ^י'בה'וי
ה פרעניות על קאי וקדם ואחור ;זנב על קאי יובן וכמ״ר בעשףח'מאמרות שנברא  לדין ויש הרשעים ש
ה אור אותו גנוז כך ומפנו לקטריג דו  מהמאמר נמצא : ודוק רשעים יהיה לעתיד כיון זכיתו׳ שלא משום הג

 לעול׳ההיוני ומכוח'נותנו מעלה של הספירו'שרי' קוראים והק׳ז׳ל זכו׳בספירו׳באור׳גדולת שהצדיקי׳ישילהם
 הנקרא השלושה אבל • הבנין ימי שבע הנקרא ספירות משבעה דק השפע לנו היה לא הזה שה^ןולם *הידוע

ה מעין נעלם היא שכלות ימי שלושה הם ביה, חכמה כתר  וב״ש ב״ה א״ס מאור קורבתו לסבת מפני חי כ
זןאורןז <כשלהב׳ ־ל״׳ן̂ז  כראמרי׳במרר' פשוט׳למט' השפע יורדת קיים היה ב״ה בזמן ידוע גדול׳והכלל קשור׳ב̂נ

 בנוי׳ כ״ה ושם המוריד! להר סמוך ערן גן ששערי המודי׳ בהר ערן לגן חוץ לו ויעז1אד!! יצא האדם את ויגרש
ה לוי כן יהושיע רבי אמר ל״ג דף בתענית *ופרא  שנאמר שותה היה ערן גן שי" תצמיתה כולה העולם כ

 וחכמי כולה העולם כל ואח״כ תחילה שותה שג״ע לדבר סימן רשי פיר' הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר
 ספירות שבעה שאר היא הגן את להעזקות מהכמה השפע יוצא בינה מעריןהיא יוצא כותבץונהר קבלה
 נסת׳הצנור׳ועקו׳בעקימו׳ הזה הגלו' ב״מן אבל שוטי5ה^.נ\וי' ע״י יורד' השפע נמצא לג״ע סמוך למעל'ב״ה והקד'
 משגימי׳• הים מן שואבים העבים הארץ מן יעלה ר״אואיד פרקי בשם מדרש הביאו כאשד הימפע לנו יורדי׳

ה צמחה לברך הק״בה כשירצה אבל • מ*נות מעוברה אלמנה כאשה וצומחת מעוברת האר־ן מיר ארץ ש

 מה במחשבתו ואליהיהר מיש^למורבו ססהייסעלהארס והנותן והנורא הנכבד הספר את שיעלה רוחי את
ה קכלה שהוא כי לא בקבלה זונה אדם כל ולאו היא הקבל' מפני הזה המפר לגו איכפ׳  פתוח פתח רק גופ׳ עצ̂נ

ה במי שנודע ערשיבאבידיעו׳עד למדריגה ממדריג' לרדווחה תחי מ  והרהרתי הקבלה, ללמוד מתהילה ה
 שבתי המפורס׳מהורר הגדול הגאון של וזכותו לאאקייסנו לידי דאתי עכשיו יפרי והזר בגשתכחי במחשבתי

^  ביגיעיהמוגי׳כאשר כהג״הה חרש בדפוס ושירפיסו הרבים את וזכה זכה בי תלוי הרבים זצ״לוזכו׳ שעפ׳
 ברהמי׳רבים גמולי לי ה'ישלם ועקר״בים נכ׳׳סים סייע׳לי לא אם רבים אמכיסיממון ושהו:. ברבם מפורסם הוא
 אין בספר שגיאות איזה המצא ידידי'אם מכני בקשתי אך ברכים מהלומרםתורה כזכות של הש־פע לנו ונתן

 המה ישראל מבני לא המדפיסים ובפרט כהוגן נדפסו לא הראשון דפוס מפני דעת מבינה אצל תימה מן זה
 תבןו״ה בלא לבר אפשר אי כי בתיקוניו יתקין טעות איזה וימצא היטב מוייה המרפיסי'א״א במהירות וכא־מת

^ ב׳י״ג יום ונגמר נעשה • אכ״יר נתגלו עלינו הדש אור • לאורו בטהרה כלנו ונזכה זכות לכף אתכם ידין  אלו
ואילו : ׳מליט כ״ץ טריר ב"מ שטעון נהדר ה״ה המדפיס כ״ד לפ״ק תע״ט



 בעול® לפטה התיוני יתפעוטו ומהם למעלה גחלת אורת עוהם מהספירות עגולים עשרה הם ואיל<
 שבזה ופה למטה לנו יורדי׳ השפע כדי ומזח זה ויונקים מאורת גמור באחדות היה והם הזה '

 ראינו נאשר ביניהם שיש גדולת מאירות ח״ו qבניחSחבד ואין כזה יש
: בזה לפנינו בצייור
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שנה מאה בן הקדמה
1 הקדש כשקל הנף עשרה.עשרה :הכף עשרה לשרה הקדש נשקל :הקדש נשקל הכף עשרה עשרה

 רמז זה על אשל ממעל אליה יזלה הס ישראלית אימה של שהנשמית ידוע
 דבר מאייה שנתלק כמלק ממש מלק ר״ל עמ״י ה' מל״ק כי הפסיק

 איתי 1יני ניני והפרש הבדל יאין ממני שנתלק דבר לאיתי כעיני ידיתה שיה קיא
 אכל תמנו שנתלק תהיזלק גדיל ייתר שהיא יהכלל הכל היא דני שאיתי רק דכר

 יתעלה יבינו הנשמה נין והפרש הנדל כ!אק ישייסכתי דימיס הס בעצמותם
. יתעלה׳ כשהיא רק שמי ויתגרו
 הכולל האיר היא הכל היא ייתגרך

 הבלתי 9ם הכלת׳ הגדיל האיר
 תלקאיריניציז היא והנשמה תכלית
 פמי יבריך ב״ה הגדיל תאיר שנמלק

 אלקים נ״ל ע״ה תתלו שלמת וכמאמר
 היא אדם של הנשתה י״ל האדם נשמת

 בלשונו ידקדק אלקיס יניציץמאיר «ר
 אלקים איי אתי ילא אלקיס נר לימי
 תדריגיתיה בשלשת שהנשמה לרמוז כד•
 מלק הס כלס נש״תה רימ' נפ״ש שהם

 כלשון 1«־מ יזה אלק־ם מאיר וניצקן
 גפ״ש ניערייקין נ״ר כ׳ אלקיס נר

 שתם והנשמה הנפפיהרימ ל(מ׳«ל״ל
נציצית כלס הס כנשמה מדריגות ג׳

הג״הה
ה תהסה ארי ה«עי) *אתה  ׳ויהדר על*ענ'ןז

דו רבי פוריי כתב סוי Sג  נןרי־רייררר בשה ר׳ ו
ש כ*דרס שע^הייבSש הקוד  ייג׳ פרק י־הSוב

ה ני וו שו ת ועניין ^ אכו תכי נרולה סעדה ה » 
ם שאינם ת עצס כל רם אבל אברי הי ר א  ה

ם אל המתפשט א הנה התחתוני תב הו  כו
ת עצם הס האנרת כי כפירוש הי  ודכריר אל

רינו שם ב ד ננו אלה ו ב ךS פד״״י ט  כשער הי
ח נפש ת נבקש אך d־:»*S נשש׳בשתניע רו א  מ
ק הסעין פני עי ר על הספר בזה שי ד  פ

י שעריו כ י קי - פ ר כל ו שע כל שע־ו ק ו  פי
א רםרק א מפתח הו מבו ר ו או בי  לשעדולפד^■ ו
ריו הבא ח ס לן^ת כן על א רו ה  במחשבתי י

א כיי הספר באפאנע בההיילח לעיין דקהוק  ל
ה הי ל תועלת לו י עיין אכ זי  הסרד על כי

עוז אורה שערי לו יתכלו אז שאסרנו ני ליי  ב
אטג׳ השכל שבה בתחילה אך שכל המח  ובמו
ל ראשון שכי ה ע״כ י־ ריבין י ה ,הנ :

ה ת ע כלילה להיותה הנשת' כי תדע הנה זה סוד שהידענין• אמרי בני ו
 היא הנת רימנ״ם אדומים גידים סת יש לכנים אנליס חריממ

 יגידים יכעצתית תלבישני ונשר עיר איוב שאתר כענין האדם בגין> מתלבשת
 גלפנ״ם לבנים אברים רת׳ית בלכיש לה העשוי בדפים ודמותה בצלמת תסיככנ׳

 שהם גיפני׳ס אחמ׳ס גידים יבשס״ת לכנים שהם האדם שנגיף העצמית שהם
 בדפים שיעשה צרין הלביש כי אדומים שהם דם מלאים שהם האדם שמין> הגידים

: הליפשו ודמית
ה1 ת ל א □ ב ך  אם לפניו אשר את תנין בין אתת נפש כעל אם א

חם יהעצמיתיהגידים הלביש הס והבשר העור י
 שה׳א הפניתי בודאי כ׳ האלם היא ת׳ ולהשכיל להבין שכלך בעין יראה צא הפלו

ס הנקראת היא הנשמה  אבליה ברתת' אדם הנקרא העיקר באתקיהיא אי
 את שמלכישין הלביש הס הנגלים יהבשר יהעיר הנעלמים החתני׳ גידיה יוש״ה
 האדם על שתסככין הסכך הס הם הנגלים והגידים יהעצתי׳ הנעלם האדם

 הנשתה שהיא הנעלם האדם על התיפף הלביש היא הגיף ק ואם הנעלם
. הממניכז. גידיה ישס״ה אבייה ימ״ת ככלל אדסבאמת הנקרא' הנעלמה
ח ת ע  הגיף ולא באת׳ הציזראתאדם היא שהנשת' שהלדעניך אתר• בני ו

 להודיעו אנמני צריכים אנתני מתדיבי והגידי'יעצמו׳ והבשר
אדסהיין■ לשון שהרי אדם בשם הנשמה ניעס^נקלא' ותה לתה דבר של מעתו

 כדפילשנו ירימנ• אור כלת היא והנשמה וגופני מומר• יאפר ועפר מלשקאדמה
S העניין סיד נועם נודיעך הנה אדם נקראת כאמת נועם ימה ולמה

H I נמלקת תמעל אליה מלק היא שהנשמה ידעת כנר הנה 
הני• • הק״גה המלכים תלכי חלו העליון חיומצכ ינתצנת

שהר׳^ כמי זה בעניין כן גם שתי ייתעליז יתביו לי מתדמית היא זה .יוטעם
 שעילה בסידיד״וד כתראתאדם דמל׳ת דמ״יתהכס״א שנאמרזע״ל אד״ם נקרא

 היימניכרור העייי^ייז הא״דם שהיא אד״ם כמכין ה׳יא ואי היא יוד כיה במילואו
 כדפילשנו הנעליס האירית הייתנ״ם גידים יש״סה אברים תרת״ת הכליל היא

ושס״הגידיס אבלים תריי״ת כלילה הרימני תתמתון אדם נקרא הנשתה כתוכן
שא• אדםבצלמיניכדחית׳נו נעשה הפסיק סיד יירו כדפירשני נעלמים ריזנ״ם

 תם בצלסאלקים שיהיה האדם שנניף ועצמית וגידים יכשר עור על לפרש אפשר
 תאמתי הפיריש אבל ושלום ייס ועצמית יגידיס יבשר גוף לא איני הק״כה כ׳ יאים

 הגמרא שצלמיני כמו לומר ירוצה אדם שנקראת הנשתה על הוא האמת דרך על
 ודמותו כלם באיתי נעלמים יימנ״ס נידים ישס״ה אברים מרמ״ין כליל היא הדם
 נעלמים רימנ״ס גידים ישסיה אבלים מרמ״ת כליל שיהיה *זטה אדם נעשה

Ic-rPt כד׳ הי־> ועצמית וגידים ויגור יבשי נגיף הנשמת שנתלנפה יתטעס
מ״ת1ישס'הג־ד־ההריתט־סה;עלמיםכדפילשניבתיו מאנייה יתתגלתבכתדת

הגשמי בעילם כמיתיהמעלמים לגלית כד׳ העלים ^־דיםגזפנ״ס אכייסישס
בתור׳ יגידיה אבריה תר״יג בכל פעולתה וכשרון כתה ולהראות היה בעילם
אכריסונידי׳ תת״ייג נתצבים תצית תל״יג אנרי׳יגיד׳׳שהס תרי״ג ג'׳כ שהם ובחצות
 אבריה תר״יג ילהתדכק להתקשר כדי ב״ת העליון תהאד העל־ינ׳׳ האירית

 יגידיה אברי׳ בתר״יג תורת של יגידיה אבריה תיי״גתצותפהם וגיד׳העלידי
 שרשה כמקים באצילות ה”ב העליון האדם של אעליינים האירית היימנ״ם

מצית וגידיהבחגי״ג אבייה תיי׳יג זדיניק קשייה •די על כי כדפילשני ימתצכה
וגידי אברי כתר״יג האור להגביר תוכה העליונים הנמצבהמתר״ינאירית שלתורה ״ , .......— ״,׳«״>״׳. v■״ ״7 ™־ות

צבע שפע ידה על להשפיע כה העליון כאדם של העליונים האיחת היותנ״ס דתמה דמייכס ועיעכז לגודל זה תטעם הנה * כדפירשנו עצתיתם בעניו יניד׳5
"־ ייי־ י•״! _«*״» ^1_!. . י מאיל היא עושה שתצדיק מציה סיכל היגילמיתהתמתונים בלכת״'לכל מלא רצון ‘׳

 של הרימני האיר כעצמה התציה נאותה נשמתו מצינת נמקים כשישי איי ומגביר
 העוצמות לכל מאירה לתצפיע העליונה החצוה איר ותעירי כנגדה שהיא מעלה

כ• י״ל דלעילא עיכדא אמעד דלתתא נאתעיוחא בזיהי כמציאר התתתונים
אלקיס כצלם יצלחו נדמיתי תמעל אליה מלק היא שנשמתי מצד הממתין האדם

אדם של תר״יג כנגד התמתין אדם של תיייג :בצלמינו תא״דס נעשה כסוד . ................................
במעשיו למטה מתעורר כשהיא זה ותטעם זה מצד הנה .כדפילשני ב״ה העליון ענ״נים כמתשה לי מתדמית שהיא היא בחך והקדיש הנשמה בנגד אלא אמלל
̂•׳ למעלה מתעזלר מצית בתייג הנכללינז יהגיניס •שרים צדיקים מעשה הטובים : משם •עייין ט נאריך לא הקציר ילאהכת ברכית במסכת כמבואר *

n t t V I ■ ולהשפיע'"" העליונים המיחת חצות של בשרשן להאיר חמצני ומקים בשרשו כנגדי שהנשיות תי׳ייג אלי כי תדע הנה יה היד שהידעניך אתל׳ גני
׳-------- ■ ....................י’■■־־‘■—■---------------אכלל כ• המיזנ״' יגידה אבריה תר״יג הם מהם כלילה ;

 עשהשבאצילית מצית מרתת שנתלקיינתצכי לבנים איברים ית״ין הם הנשתה
 בסידית׳ימ משל כלפי תטה הרתמים לידת בסיד לבנים ריתנ״ם אירית שהם
 מטאיכס ׳תיי אס בסיד ישראל של עייציתיהס ולהלבין איתייתלת״סללתם שהם

 שנתלק א־ומיס רימנ״ס גידים שש״ה הס נשתה של וגלליה • •לבינו כשלג כשנים
 בסיד אדימיס רותכיים אורות שנאציליתשהס תעשה לא מצית מש״סה יניזצבו

 איציכל ׳:פ״ה מלצין גלי׳ לשין שהיא בסידשס״ה הדין כלפי תטה הדין נודה
 תרשעיה ולהעניש להלקית והעוינותיהמטא■' הפשע•' מגלים שהם מפני ממדה כל•

: עיונם נכתם טימאת אידס כתת׳ על ובמעל במרד בזדון יהמיטאיס הפישעיס

:האדם נש״מת אלקים נר והיינו אלקיס תאיר קדושות
ח171 /  תלו למען כאת׳ ליכיתך כי אלקינו חתירת מכמה פלאית כני שמע ר

ה׳ איר ישכין בז אשר הדרך ילהראיתך התיים נאוית דרכך לבטח ^ י
זה יהד) • עמו ישכינת

ך ל ו ד  מלו הקינה של שמי שהיא הנא כרוך שהאצילות הקבלה מן ע• ליוו ו
 הבאים כשערי' באריכות ומייני סוד נבאי כאשר המלכי׳ מלכי ^ י *

 לזה והרמז תעשה לא חצית ושש״ה עשה מצית מלח״ת כליל הוא דשמיא נסייעתא
 השם חצי למספר שמ׳יי תספר תצרף לד^ד״ר ״״תזכ״ל- :מ״ילע״לם ז׳׳ר

 מצות שס״ת שהם מחצלת אמד מלק שהיא שס׳ה מספל ותמצא י״ה שהיא יד״וד
י השםהץאימן לתצי זכרי ״ספל תצלף תעשה לא די ה שהיא י  ותמצא י

 . תר״יג ס כ שנין עשה מצית רת״ת שהם תמצית שני מלק רמ״ת מספר
ת  הנקרא הק״בת של שמי שהיא והטהור הקד״ שהאצילו׳ לדעת T̂רא■ת מ

 לעולם שתי זה כרמז ה שס תלתמ כליל הוא בש׳י בשערים נבאר כאשר *ד״וד
 האצילות' כי העלם לשון שהוא כתיב מסרו׳ לעלם שמי יה כן ותפני ■yst ״ה

 איייתנעלמית שהן רומניות אירית תייג רומניות חצית תל״יג הס מתל׳״ג ייילול
 איכות ולא תהיתניפנ׳ ליס אין כ׳ תהיתם מה בהם ולדעת לי*ש־יל .ל4,י
a ולא ׳שיער לא אשר יעצים רב עלד הגופני ימפמיתות נ״גדווירנשת׳

ה אז רי י  קדמוני שהקדימו זו הקדחת שהידעניו אמר׳ נפד •דיל דני י
 .הקדמתם על מכמה לקמ עוד נושץ! לברכה זכמנם תרינליס י ״ י

^ ן ך ן 5ן ך כאשר תמעל אליה חלק היא הנשתה כי הידעניו ככל הנה‘ ן

מאיזה
 הנתלק גסכןשתמלק ידעת וככל דברינו נפתת לך הקדמנו

דני לאותו בעינו שוהיחמת הוא דבר

ת היא בשגס שתו ייתברך יתעלה לי הנשמה ^  שנמלקה הכלל כתי יג מתר כ
 יהנתצב תנמלק נמלק שימצא לאיי דבל מאיזה יתנתצב הדברהנמלק מתנוכי

 לאשי קא שהסדזמיםישייסככלצדיהאכיגד התמצכאמר׳ ככלל שימצא מת
 הר• תי״יג ותמצא יתד מספר נ׳סמהיתצרף רזח שלנפש תיבות ופיפי חיבות

 נייוהוא שתאצילית כמי מתייג׳ כלילת הוא בשגס ויתעלה ׳תכלו לי שתדמה לך
לא דוד אמרן מ׳ כנגד נכש׳ כרכי תמשה הצי אריזל לתבם לא ובודאי

 מצוק שכל בכןיד התחחוניכז העולמית לכל לצין שבע שפע אי העליונים מתאורות
 איתה למטה הצדיק שעושה תצית איתה כצגד שהיא בעצתה תחציה .רייל מצית
 יתשפעק שכרי לצדיק ניתנת היא העליונים האירית נהיל שהיא בעצתה מצית

ה שהאיר הצדיק בזנית שלמטה לעולמות מאירה אוי  תתקירה למעלה י:גנ׳י
 בשערים העני; זה סיד יתבא' כאשר תופסת ויעיין ממשנה שאין מקים הנעלם
 תיפיפין מקום k לצ(ני עזשיס כשישראל שאי״זל דיך יעל בס״ל הנאים
 ומהתגברות העליונים המצית באייית וגבייה כת מיסיפק ל״ל למעלה גבירת
 בשוד התתתזנים לעולמות בהן שהא׳י הצדיק ניכית תאורן משפיעין p אילן

; לע״ש שכת תערב מלינק נקב לי ד׳ בני יחנינא בני ניזיןנשנילמנ׳^ עזלס כל
יעמת81 א



שגה מאה בן הקדמה
הג״הה

ג דיי רני חניגא עניין סור י^הרינך י דבר כאסת זיבת יעי׳ש חיוביין כ
̂ל יתכן איך כי ה«כל דן ו,־*ד.וק תניור  םSער כל עייליכאמ״יו כל ויתפרנס יוון הזנריק ידי ׳*׳־
א חגיגא כשביל ניזין הי  רמעזזח מעלליו מסיי ויתפרגס יוון לא כעןומו הצריץ בני,ו
דיו עשה אשר ידיו ונמול ברקותיי כעי יריו א א כ חנינ כין כקב לו רי כני ו  לע״עי סע״ע חיו

 כרסו מיטב שרתו מיטב בראש חלקו יטול שהצדיק הי׳ מהראוי שהרי וגרוע פחית דבר שהוא
 יאבל וכפריו עשה אמר וברקותיו מציתיו חלף ונחלה בירושה שנים פי הבכורה סעפס לו כי

ר קב שהוא ושפל וסרכרגריע בצמציס ולאשיזון דצריק ביןלכ  תועלת מה לרעת ראוי וכן הרו
ו שהיא הנגיף בגוף הזה כררת׳לעולס לנשמה רניעד.  לשכר ודחוק להפסד קדוכה היא שהדי ג

שהיאחלק  ששון אור כלה ח׳ כבית אכיה בית לשבת לה היה טוב מנזעלחלא אלוה גמאחי
שוךהסלוכלך בנוןנ כעול׳הזה לרדת לה הי׳ ולא במקומו וחדוה והדר הוד במעונו ושמחה  הח

 והילעה דידה בשר הווה על הויה צרה על צרה צער חיי אש׳חייו וחגשחח יהבל׳הנסכד הכלה
הנה  המצית באורות והמגביר המאיר חצריק כי תדע אלו כסודית שכלך עיני להאיר ו

 תדע הנה רתחהובים לעולמות הצדיק בוכות משפיעין הן אירן שסתנכורח עד כדעלה של
י  צדיק של חלקו השאר למטה סעלח של האורות שמשפיעים כעצמו אור תגבורת מאותה ג

 ס״ת כסוד עיני בגן יצפין גנוז ולהנאתי לטיכתו לצדיק לו לפעלה הז״את הטיבה כל דגירם
כי לומר נפשך ואם ליראיך צפ״גת אש״י מוכ״ך  בגן למעלה ארי לאותה תצדיק צריך ו

כי אוד כלו עדן שהרינן ^דנו  הנה למטה חלקו לו ישביעו לא ולמה צריך הוא לאורו ו
שיבך ך ודאי כי נ דול ציי שי לו לעשות כדי היא והצורך אור לאיתח לו הוא נ  איד לבו
סיף שהנכיד מעלה של סהארר  ערומה פטירתה אחר נשסתי כהן להתלבש כדי באורן והו

י ל  בנן להתלבש ימדריגתה מעלתה לדום למעלה לעלות הזה מהעולם מהגוף לבוש ג
ר בבגדי עדנה שי ותפארת ככו  שק־גדייק מציד, שכל אור יתירה סצ״וה נ״ד כי כסוד אור לכו

שההוא ה של מצוה באותה אור ומגביר מאיר קו ל  לצורך וא'ר נר לו לעשות שכנגרה מ
שי ה במבואר לבו  ׳ושין לב מיניה ואתעביר גש כ״יר רהרוא חולקיה ואשתאר לשוני וזה גוו
ת דנהרר׳ ש ב ^  הוא הסאמד ופירוש לשונו כאן עד רעיילא לכל־׳קא גשס״תא בה״ו ד

ה'  רבסעשיו ובתפילתו בתורתי שהצדיק הזוהר מפי־ש המאמר מזה למעלה כו תדע הגה ז
תי כטוב הסיבים בי והרצייה הטהורה ומחשבתי כיונ סנ רי אי י •‘ס  מצית חי־יו. כאורית או

 אותי סוד שביארנו וכסו העולמות לכל למטה בזכותי להשפיע שג:נדןוו.ורס שלמעלה
כדי משם יעויין שחברנו הדאשון ארם לבושי בספר בארוכה ®אמר  כי להאריך שלא ו
ש הצריך רק פה כתבנו לא הוא ארוך ®אמד  וא״׳שתאר הזוהר ארר זה ועל שלנו לריו

ל כר״נש לחה״יא הרלקי״ת של והגביר שהאיר צדיק של הלקו ר׳ איריח  להשפיע סעלה ב
רן אי ה • מ י של לכושין לו לעשית ולהנאתו לטובתו ^סעלה לצדיק לו נשאר לי  מאיך או
ת רו  לכישי׳׳ן מי״ניה ואתעביד שאסר רזתי נשמתו בהן להתלבש העלירניים ה^והניים הנ

הפעם נשמ״תו כה״ר דרת״לגשת דנה״ורא שיןמפני הנשכיה שצריכה ו חן ללבו אר רי עלי  כי
ח׳ ^הזירת למעלן־ד י*עלות תיכל ציבישין ם ע ט כאור ^איר נצח נעימות בגי י חי  וזהי ה

ך איי ז לבישין של>-ה כי לגו להורי׳ לעילא לסלקזיח לימר בלשונו הזוהר שר ^ ^ י א ל  ש
כל ת מי עלו  רזה נעצרו העניין זה כפירוש אחר כמאמר היוהר כ.תכ יכן למעלה י

 בלב״ישא לאתל״בשא רזכאה ע״ר קרי׳שא א מלב קמי״ה לאת״הזאה הל״קא ל״א צ״שמתא
 ה הקב המלכים מלני מלך ני1ל להתראות תיבל לא הנשמה כי בפיריש הורה עלסא דהאי'

רות מתריג העשוי שלכיש להתלבש שזכתה כץ אס אלא  שר העליון האור לבוש שהוא נ
 כזה שרצונו עלמא דהאי לומר דקדק זה מפני אשר העליונים יחנייס ה אורית חריג
 כמי ניפניים יגירים אכרים מתריג עשוי חיא הזה כעולם נשסה על שהלביש כמו דומר

ן שה ג ס אברים 4םת״י עשוי ד׳כא 3כעול נשמה של לבו י ד י ג ס ו י י נ ח  הנרות שהם רו
ך וכרי לז זוכין שהצדיקים חז״ל שז.:רי דרבנן י־ליקא יי r והוא שפירשנו ד.עליונם  להבינ

שי בלא לניעלה לעלות תיכל לא כאמת למה העניין כיד ®הם כי אור לכו ת ו  כעיר לכהו
א הנשמה שהרי הלבושים לה ולרה שס צי־יבה היא עריתה  שדרשו כסו אור כלה הו

 היפו עי עילם רהיף מביט שכר ראשו על רולק נין ראשי עלי נרו כדרי סיק8 על ז״ל
תה שי לה למד. יא״כ הנשמה גר הוא הדולק נ־י #אי  חלק היא שהרי ועיר איי• לכו

 לראיה תוכל לא ולמה כדפירשנו כ״ה מעצמותי דלק הוא כריך אור שכלו ממעל םולוה
ר וכי לכישין כלא שבשמים לאביה  או לחממה ללבושין שצריכה ער עדן בגן יש וחום קו
ם גרילה הנשמה אוד שגם הנם כי תרע הנה היא העניין כיד אכ'־־ לקרדה  אלוה חלק שהיא ורו

י אייו לגורל זה בל עס מתייג כלולה היא שגם עד ®מעל רו  יותד שג־יתיו היא כ
׳ לי ל תי גו יו שכיסבערך :שסה ש- ש:-,זי־ח ער ותכלית יסית קץ להם שאין גדולים ו  נח

ה ותבכה ־כהה כן ספני הנה ארי* ניזז־זית או איר כניצוץ ר ש;י.י פ*ור  אור מפני. אוי
ה ״ ללב ־ לע^ית תזכי־* שלא נזגו או ^ ב די בהיכלי ולבקר ה* בגרע= לחזית ההוא הו

א מ^זערגה שדי ך מעצמרתי יחלק חלקממני וחגס פני ךל רו ע א שכל ה ל א ר רכ ה כ ר־־ ל די כ ו
®w• הני אר. יהשייל תשיו. ובי\שכי ג״טי הרכה מנרות עשויה גדולה אכיהה כזה המשל דיו

ה י ר או קיסכ רסכהי ^ו ר אר ר א ר י ה כ ר ו א ק ז ר ה ותכלית סוף לו שאין יו.דיל חזק ה  הנ
 אור עצמית ובלם כשוה כזאירים ובלם לזה זה ודומים שוייס כלס שבאכרקה זז !נרי ל

חי עד המאיר ך.גרול איר באורם ד להא פוחד ל ף ג ח עם תכלית ובלתי סו תק ש הב ר כלז  נ
חד  מאיר שהירי כסו האכיקה מאיר חלק שהוא ההיא הנר תאיר לא הגדולה סהאכוקז: א

תו היו  הנר אור תתמעט אכ׳נם אך הנרות כל הכולל האור ככר להאיר האכנהה כאור כליל ג
חוס לערך אורו ומיעוט קטנית לסבת יערך יחס לו שאין שכסעס עד צזחזא  ה>}בוקה אור י

ר ר הגדול או או ל ל כי ה ר  החלק החסעס כך יכל תכלית כלתי ועד עיכ־־יתיסיף המאיר או
ר  אהני פאי כטיהרא שרגא ובאז״ל נגדו לכלים נחשב שאינו ער הגדול אור נגר אי
ד לכלום נחשבת אינה השם® מאיר חלק שהיא הגס הלבנה איר ר ננ  נכרת ואינה השסש או

ח אזר ס השמש אוד ננד ג ע. r באמצע שעירדת ז p n ר ותקח תחזור אם רבן כיום חנ ת  או
אור בהתקיכיתה הנה ורולת למבוקה אותה להחזיר הואילה סהאכוקה אור חלק ®איא  ל
 הדבר וזה אורה ותכבה תכהה הלא כעצמה אבוקה לאור שיגיע קודם אבוקה פני אויר
ת כחוש גראה התקיבו ר כ  רדומה שוה הנר שזה הגם ההוא הנר תכבה גדילת אכיקר לאור נ

 היא כעצמו הזה וכמשל מעצמיתס חלק מהם חלק יחיא שבאכוקד. הגרות לעצמות כעצמיתי
ר או תוrוסע ממנו והלק רקי׳גד של ובנו כתו שהיא חנם הנשסה ג י שלמי• כמאמר פו א.לקים נ
ה רתכוה ותכבה תכהה זח כל עם וכרפירשנו האדם נשמת  רוזיכל לגשת ברתקרביתה אוי

כן‘ח ®בו י תי והרוריתו איר ועיצ׳ לחוזק עוזו שכינת שי היי ב רי־״״ או׳׳כלה א״ש יכא״ול ו
* י ̂ י __ ___ )wn גי ’“לריר צריכה הזה לעילם ררתה קודם באציליתה חטעסשחגשמרז יזהו אש איבדת אש

חו״א
רזה

T י 2 י ^ ״ י י מ "י « ר עיגים ר הי י נ<«נ» ובידח ע«םו ו«נ־ד. ״ס־  r^t-n או
?P מי אי ת ססני״ין י רי היו ת ז הייי ״ יויא כן ד.״־•־ ב תי ס ס ז ס ״ ד כסא ת י נ ־  ה

י ד נ ב ז קי י ל נ י ך »ל ח י ־ S עיד ךS ‘נמ׳־ון ייתר עיי ״ io תי ד ב<ה S׳«ao א ל  הויכמי הי
 לחולשת הילדו כעת וה כל עם הוא ובשרם ועעמ^ וכתם ואסו מאביו ועןנס חלק שהוא וזגולר

איו-ז עיני ייחלש יכהה כשנולד אז ראותו «ח אייי לי ס ב ל עו איר-, ח י לי  ואמו אב>ו «
ם כני שו  הא^ר אור כחירות יייקיהו שלא במטה ומכוסה גנוז להיות ואריך ההוא כאויר •

ו  תיכל לא אעילות מעולם לומר רועה שבשמים פאכיה נאעל;ז כשהיא זימעלה הנשמה p מ
ך- ותשאדתו עוזו שכונדת שוכן ה' שכו S.דו1ה ההואת באוד לעמוד או ר ל רו' הד  ו

אעילות ה י, ̂ן'ך 1U3 כך כדל מאיי שאינו הכבוד כסא ר,הת להסתר.ר ועריכה ב׳ . 
ת לו עי ר נבאר כאשר שוכן ה' שכו •  ^של שכוונתו ולהיות כס״ר הבאים בשערים עניינם סו
 אכל הכבוד כסא תחת גנוזה עולמית שם שתשב ובבריאותה כאעילותה היה לא לזק״בה
תו נ ו ך גו בי ת  עמה להתעלס לו היא :*עשועיס וכת ד<א כד.ו׳ כי עמה להשתעשע ויתעלה י

כלו גאהבים  נעת ה'נעימות כנועס להוות אעייות לעולם ולהעלותה ככור אומר כלה בהי
כל ילבקר  וסות גבול ה׳הבלתי אור הנדול אור החיים באוד ולשניילאיר לשני פנימה קדש בהי

ר כן משני יחבלית עבו דל רחמיו ברוב כז ונ  בר״מת החוסר כגוף והכניסה הלבישה חסדיו וגו
ם ףעשיה ידי שעל כדי נושניים יוידים שבדים יש׳סח ! הכוכי י י י נ׳  ור.נכיר תאיר פעילתה ו

ת להשפיע מעלה !!יךי"«ל3צ,י5 כי הנ ח תשא' י״ושע הנכור׳אוד ומאותה למסה אוין מ  הלכ
סעיי• דה ד אוד לבוש־ סמנו לה לעשות לסשסרת יננוז עיין י א^ד ותורה סע׳׳וה נ״ר כי בסו

ל לי ו6ע« המה שעשיתי הכעור, שהם םעי ד זחה בן שפירשנו הגלות כסו דזיו ב שאר*ול0ו  ה
ת ניתן שהק״כה כשם ק לקבל לעריקים כת נותן כך שורענותן לקבל לדשעיס נ כ  הקשת ש

 לאיו קסלא תרי שהרי שפיר ואחא ניתא שורענותן לקכל לרשעים כח ליתן שעריך בשלסא
ש בשד אין שוב אחד פעם שמת וכיון קטלינן עדיך המתמרני שרעלכן  לרשע כח ליתן א

 ורראון לחדשה עער חיי שיחיד. באושן הייותו ליחות שהשי כ*ר הישע את ולהזש להבריא
ה אבל ענשו שיקכל ער כשר לכל ס כי שפרו שיקבל כדי לעלהק כח ליתן שעריך שאסר נ  ו
 שפירשנו מר. עם אבל כהו ויתוסף יוגדל שנר שיקכל יותר אדרכא שברו לקכל העד־׳כה חפר
ר אביהשכשמיס לראות עדנה לגן להעלותה כח הנשנזה עריכה כודאי בי שפיר אתא או  כ

כן שבו האיור בזהרורית הבהיר איר הגדול שו ד והכה עוזו שכונת ה' סו א הו ה סל תני  שנו
 עולם שני אויר לאוו׳ להתקרב ולגשת לעלות בה לר, אין אור לבושי בזולת כי אור לבושי

 יקשה לא שנו ששיר מה עם ועתה ח̂‘ אורו ותעעומוח עוזו שכינת שיכן ה' שבו אעילות
ה בני וחנינא בני חנינא כשביל ניזון העולם כל המאב׳ ילינו כ ש כ ר ע ס בין רו ד ב ק ב לו  די
א נם יד.נד. לא לסד. ,'ע׳ש  שד.ששע משני הוא הטעם כ' לססר, לד,ששיע שנרם מוכה מרבוי הו
חני אוד כלח הוא מלמעלה היורד  עדיך הזה לעולם לירד וכדי בד,יר אור ועח זך ששוט אור רו

די העח אודו שיך ולהח להתעכה לו היא היה שהעולם כסו להתגשם נ  העולם אין כי גשמי כו
ל הגשמי כו חני האיר לקבל י ח ורשיון לתשות הרו  ואין רכדינ• כסוף יתכאר כאשר הגשמי נ

חני שכרו ויחשיך ויחעכד. שיתגשם לעריק טובה זה ם הגשמי הע״הי כי הזה כעולם הרו  ונ
אין הגי׳יתוהו ונשכה כלה כלה הוא בו שיורד השפע הו.ו כו  ושממת הורכן רק ממש קיום כו י

^ הלקו נשאר כן מפני והשכר  אור לכושי לו לעשור־־, וד.דרי וויוו באורו לדה3roל עריק ש
 מינית ואתעניד נש כר לההואת חילקיה יאשתאר הזוהר במאסר כדפירשנו לי הערירים

 הייס חהי־פ באור לאור עדנו כנן נשמתי לוזעלות לו הכרחי עורך שהם יכו' דנהורא לבושין
ונית עולסיס ולעולמי לעד ותכלית וכיף קץ להם שאין תסיריים חיים קיימים חיים נעהיים

עעאיזרי יחיריזה אמרי ___

:1

די ג נ י המ״נה שהלנישח כדדומין ימעילין ישועה ג ף חת־־בה נ תי אז אויר. כת וחוכי  בי
ת א  אלו לכישיז סוד על אשד הגופני הזר, לעולם רדתה, קודם קדמת״ קדם מימי עז ויתד •
ה מ מיי השלום עיייו הנביאי ישעיהו • א ל כ-׳ר. אשי״ש שו״ש ג שי תנ׳ כ־י נפ׳ לד.י א׳  כ

שני ת יגילר. ושמחה ששון בגדי בודאי כי יעס׳ני קה עד מעי׳ל יש׳ע בג״רי הלנל  ורינ
כל לנשסתו חפי־. ועזר וישע אור ולבושן לוששו הרה  כהלסשת אז כי שובי ה' שבו להי

י אור לכוש■ נ ח ,אימץ יתומיף Sהו כ עי אירה נ תו  עוזו שכינה אור מזיו י^היניר־! ->7•
תי היו־' תו וז ל ף הנ רז כו כלי ח י כשיהקרכו וחכש^*בזה ו נ אחרת נדות א׳ ל  ראה׳ הדב'

חקיב אז אכוק יהיר הם שגם גשדרםדו׳דד ר כאור יחד שניה' ויאירו לאכוק' אכוק׳ י  בהי
ה ילא ומבהיק כ ב מהם אה' שום ינ ר ‘אדי היו באלו אלו ויתקרבו אירס ינני ס וי י ר ח א  ל
תוכף  על הנשמה כי שלפנינו כניון היא יכן קיייז שהיה מסה עז ויתר שאת כיתר אויב וי

די י בסיד לאחת אחת נרות לה תעישה המעות י ר נ  שהיא מעור בל בי אור יתירה מע׳וה נ׳
י לי■ הוסיף תןושח רך אהד נ שה לעו ה שנם עד לנו תי  על להתקרב גדולה אבוקת ניי

י באהבים להתעלס עטו להתייהד שבשמים לאביה «דד, י ״ ד נ הי נ תי י תי י  עז ויתר שאת בי
ח קורם קדמהה קדם «יםי ת ת אלי ועל היה כעולם לגוף יר ת שנעשי' ניי עו מ  לעורך מ

ל יעייי* ערקה מעיל באסרו ע*ה ישעיהו כן גם רמי לבושין ׳ א המעיל י הו  שדי הלביש «
ר ף שאני «י עוי ו ס י ה*ם •יזע■ לחזות נ ח לי nwf י ל ז ד ע«וי עיקת היי ר.עדיןח ר«ל י

ך ש ו ז ו , ו » , , I 11 •111 ששיי «•׳׳. — • • — I...............— • - ו
 ושמר. חרב שהוא הזד, בעולם לעריק לו רי ובודאי ושממה חויכן לשון שרי!--. הרובין לקב

 אין כי היותם כדי נופם הברח לעורך שהוא קטגה מרה שתוא מיעט כקבר ר״ל בק״ב ונפסד
ם ליטול העדיקיםמבקשיס  הכלת הזה בעילם שיתגשם ללבושם העורך אור הרוחני אוד שני

שהת הכלה אין הבל שבלו נפסדונ  למעלת הלקט שתשאר מבקשים אבל וממש קיום בו הבלי'
 נשסתן בהן להתלבש אור לבושי להם לעשות נעחיים חיים עולמים להיי מנוחה שהוא לשבת

 להיוון ואהרית' וסופה וחקוהה וד,וחלתה ואורה כהה הס הלבושימ אלו כי עדנה לגן להעלותה
: ונעהיוחה ונעימותה ערגה גן שהוא ונעחיותו יי'נעימותו בנועם

ן ן ת ע  מתחילת •שירשנו מת בל בי השלו׳ עליו המלך שלמה חכמת גודל ואראך כוא בני ו
 במלות אהד בפסוק בחכמתו השלום עליו ׳המלך שלמד, עליהם רמז בה עי דברינו

איי מושלג בעתות קערות ם ונכון כי הנ  דבר כי״ף כאמיו קהלת הפרו כחתימת כמוהו ל
א״ת אלקים איית הכ״לישפע  אחר לומר הא״דסרועה כל זה שמ״ורב״י פעית״יו יראו

ה שהיה מ ל ח ורעות הכל שהמה הזה עולם ענייני כל על ואומר נווה השלום עליו המלך •  רו
 קהלת אמרו הבלים הבל כאסרו הכל שהכל בראשית ימי שבעה יעירת תגדעל קורא והיה
ד הבליבש שבעה וכר הכל הכל הכלים הכל  מגנד־ז היד, וכן כראשית ימי יעודת שבעם ננ

אמרו כשרו חתם הכשר ככל הזה מעולם ף נ ק את נשמע הכל דבר סו קי ל  מעותיו ואיה ירא א
בי סו״ף ר״ל האדם כל זר, כי ׳ שסי ת כי הרכר תכלית אסר כאלו ד  ויהיה ההו׳ף הוא התכלי

ל תכלית הפסוק כיאור ש כ׳ ר ף סו דו כ ט ענייני ד ל ל הזה עו חבי הכ׳ ע שס הנל ער״ל מ ש״  נ
 היעוסדים בין הנשמה להעמיד קיום של ותכלית יתרון שום בו ואין מסש בו ואין הכל הוא

ס בן לך היעיעה העעו-ד זאת אכנס אך החיים כאור להאיר הנעחייב! הקיימים האלה ר  א
איי קיום של ותכלית יתרון לנשמתך שיהיה ר ל או ט נ י חי  רט׳זז לקיים ירי׳א אלהיס את ה

ת העליונים האורות שלמעלח עשה מעות מר׳׳מח הא^ולות עשח מעות א׳  שמ״ור מעו׳תיו ו
ס האורות מעלה של לת״ע טעות מש״סה ד.אעולות תעשה לא סעית שס׳׳ה למיים י נ יו ל ע  ה

 סושו ממש הם תעשה לא סעות וש׳סה עשה מעות רמ״ה אלו כי ר״ל האירם כ״ל זר כיי
 בגו נשמתו תתלבש שכהן הזה מהעולם מהנוף ערומה נשמתו שטירת אחר אדם «ל
 עד עדי עד עולמית קימה נעחייי, וקימה עמידה יי׳ לשני לשרת יי׳לעמוד בנ-עפ לחיות

 • לי לטה הידיעה הא אדם כל זה כי לומר לו היד. הידיעה בהא האדם כל זה כי לוטר
ק ר ק ד ״  על קאי האדישהרי כל הם אלו לומ׳כי לו היה יהיו• לשנן שהוא האדם כל זה לומ׳כי י

 ראשון לרפי קרוב רמו כתוך רמז עוד לנו לרמוז כדי ־לא זהי כי מאי וש׳פה רמ״ח הס^ו׳שהם
 נין♦ בלבוש הזה העול' היום עומד שה לשנינו הידוע והייוחו בנופי מכש האדם זה כי ןד*ל
כייו שבנין לפנינו שהיא כמו ונירים.״,יעמ־ה וכשר  ט ד& והניריס־ האכרים יעעסיו וגידיו א

ה כלולים כן שבה־ מ־־מ״ח כלולה שהתורה כמו ה ושב* סדס׳ די שעל ־ האדם יתכונן שמזד, ו  י
 האויי׳העליוני' ושס״ה תודה׳האעיל׳מדמ׳ח של וש*םד, רמ״ח יקוי' נידיו ושסד. אבריו רננ׳ה
ח נשמתו להתלבש • ידן על ויזכה ס ר׳  כנן ומחעכר.• שרשה •מקום העלוונים האורות ושסי׳ה נ
 ים"ח ונבראו נאעלו לחנם לא כי לבו• אד■* וישים נעת נעירות הי נגיעם לחזות עדנה

ם ושס׳ה  אורזת ושס׳ר• כר״מח האעולה • תייר, של ד. ושס' רמייה כמי ■ בשוד. שוה דנווני
ם• י לומר ודקדק עליוני י ■ האדם כ״ל וה י  שהרי ‘האדם זה כי שיאמר רי ה־ד. כודאי נ

ם הוא האדם שם ם כין לכל ש ד ה יתורה בכלל א ר ל כד'.  • לנו לרסז כדי אלא לי ך
• נפתיהרת •שירשנו סה דונו ט מר׳ימח כלולרת שהנשמה דנ רי ה  גידיש ושפייה א

ט ואחר אהד בכל • ונשמה מנוף מורכב שהוא בכלל שהאדם באופן • רוחניים ה  ב
ם ושס׳ה כרמ׳׳ח כברדת כתפשטרת והיויז • ושכייה *ח0ד רי ב ט א די י נ ם ו שניי  נו

מי זה ספני י א  העשת לא מעוות מעיותעשהושייסה דמ׳יח אלו ר״לבי האדם• כ״ל זד. נ
דה תו ם נלולז־ה •וו ה ם ממש הם 1 מ ד א קיו ביי-' • ככללן ה חל  • והנשמניע הגוף • שני
ם סזו ת דני מל ף שר,וא ־ ה־י.דט כ*ל נ הני ד' ל  עעמו• בפני■ ואחד אחד Sכ והנשמה כו

ד מרמ״ה Sכלו הו»־־נ שס׳י כל ־ ו שנוו ת־ נדיפר מד הל  ימת הר יהיו■ שתמיר כרי נ
ש׳סה • עשה מעוות  • סו כקו ־ בשכבי הו בשב עיניו ובין ־ פניו ל:ו.ד תעשה לא כעיית ו

רו ־ נלנייתו סו אי  להתקשר כרי י ראתא בעלמא ולא וין כעיימא לא • ממנו יזוזו ויא. ל
בק תו לה  א.הי'תן שהם • ונוזעבו שישו רקום • עליונים אורות וש׳׳םה בי״מח נלד.תלכש ו
ה לשדר. לעמוד והרד הוד אוד בלבושי להתלבש • ונצהיייתו נשלימור.ו ותכליתו י פנ  ל

ת ׳ והנאדר האדיר  D,ולהשע להשר,עשע י דר מרומי כל על במרומים אשד כנועם ולחוו
ס עסו הני א ; נוגה באור הח ד,נ כאן עד • וערר לא עלמין עלשי ולעלם י דר פדר ב

ה ת ו ל שפ-רשטעדכהבגאנחר שתניןמה רp(כנפשיאכלנב• לcf< כני ו
קתל מדר־נה על ד1ע נעמידך. כ• ראה1 עינץ■ זפהיז ־׳’ ׳

 דדעמי כראשך < לעכור נך הנתונה הנשמה ומעלת מעלתך שתדע כעבור עליונה
 tsjpcp כ• יפניגים פז היקרה«זכ, הנשתה יזעלת יאזתן אתל■ נאיזנה נך

!עינו נת תא-שזן ■ותר זנעהרה נקחשה תנצרנה
, ך ז א ו ה  בידו יעלי. נע״מד■ רו״ח נפיש של אזתמת pp ו

^ ״ "‘׳  שהש ש"מ ת1א!תי1 אל״היס כגמטריא !והם פ״ו אומיזת ׳ י
 ג׳ שהם ״<7e 71"r שמזתקמשיסשהסאל׳היס ג׳ לך הרי יד״זדש׳׳לי ממטמא

 לד מבואר הנה ־ הכא־סבס״ד נבארבשעדים כאשר מדליניתהחש׳סנאנ׳לות
 רות* נפ״ש שהם ־ מדיינית■ נג׳ אזתתתיה ותיכ״ת בפסמיית הנשמה כ• מזה

 והופ׳איתייתיה שראש׳ שנאצילותכמז מדריגות הג׳ שבה על ומריונת נשמיהמורה
 בכל ההתדמות זה וכל כדפיישנו מהם שנאצלה שבאנילות אורזת ת״ריג על מיחזיס

 ממעל אלוה תלק היא כי לכו להזיית לאצילות פרטיה תלקיהופלעי וכל כלליה
 בכלל שימצא מה כן מפצי אשר שט כדפיר נ״ה העליון מיזצעה ממקזר ממש מלק

 על כתזיעז לפניו תמיד לזכדון זה שיהיה למען דניזצב כעלק p •מצאם הממצב
 במספרה שתרמית והטעם ובקדושתה בה יקל שלא כדי עינמ זנין פנמ עד1 לנו
 בשתות ק גם נקראת ולא בה האצילית לשמות דמי® המת קדושי'• שמות ג׳ שנה

 כדי נשמה רויז׳ נפ״ש בגלד שנקרא׳ כמו שליי •לוד אליהים ובגלוי ההםבפייוש
 אומ לגודל זה כל עם בה' ימעצתותו תמעל אלוה מלק שהיא הגם להזחתלנוכי

 נעל® היא המספר כי נתהפי נרמזת זה מפני לכלים נתשבת איני. אורה הזא כחך
 ועצו® לנ כי ת״קכה אוי נגד באייה תית ימסת למת מחע הנשמה כן כמו נתינה

 נביאזל נאייכית זה כל ביארתי יכא^ השייוכה כהגהה כמבואר הזאמיזנה
 שדרי גדיל אייה. משמה איי שנם והגס משם יעויין הראשק אדם לבוש׳ בספר ימב

שבו ראשו על ^יילי? •to גודלוני! פמק ז״לעל ממנווכתישדישו קאמלק
מביט



עזגה פאה בן הקדמה
 תסזף זייאיי •זנ£יזה נר מדאי חלץה(א כר שאלת! לםע׳־1ינןיזש«ףע3וו

 כיזמן אורה נתשבת 1שמ ונרזך היא כרין הגדול י1א נגד וה כל עם סופו עד עולם
 הגם יזטזהיזט! יעצום גדול האב כת כ׳ אנת כת עם עיר לכתי אין אשר נילד6
ה כת כ! פתו הוא ובשיי יכתי עצמו כי ״  שהיא הגס הצשתה יז:ת ועצים רב ^נ

 זההיאמתעלתתותסתתרמותתכיישתתתנילכתרא ותפני דזעצתיחז מיינו קלק
 מפני כישת לו שיש פב! יז?כ״ה המלכים מלכי מלו של נשיניעי ילהשתמש בשמי
 ממנו ותלק ובני בתי שהיא נתפפרה המדריגה מרמזתבשמר היא יה כל יעם אביו

 שאנתכו לפרש אפשר שאי אלהיבם ליי׳ אתם נכים ועלזהרמזהתורת-נוהקדושה
 עם לגיף יש ושייכות הפי׳תשית תה כי הנון* מצד הוא ברוך להקדיש בנים

 ממש נדם אסזנו כדכירשצו תמעל אליה תלק שהיא הנשתה מצד אבל סקב״ה
:להקלה

 גחלת יתס התתלת ראש לדעת לו יאיי וכנפש׳ כלבבי אשר נצי
 מצד למקום נניס שנקראו ^!יאלית אותה אותתינו תפארת ^

 התשוב היקזם התתלת מקור ושורש מתתילראש ומהיכן מאין כדפירשנו הנשמה
 והעמיד שבא׳עקנתנינוע׳ה עד תזה הקדוש ליחיש וניכו לא תדעכ׳ 'הנה .הזה

 כלס צדיקים 'כלס יה עשרשנעיסשנטי קיישיכזשניס מצרית עשר שנים יהציב
 ותפאיתיצי גדזלי/ינו נשתתינז התתלתיקום ראש שה;א טהי־ים כלם קדושי'

 מנת רשעים רונן נת יעד תאדם פראפיניס הדייית כי האימית כל על להתפאר
 לקריא יי׳ קדוש צדיק היה בעצמי שהיא הגס אברהם גם רשעים ריק אביהם עד

 יי' בשם אניס ייקרא הכתיב כמאמר אתדיתו זלהיסס אלסתז יי'לגלית בשם
 לא זה כל עם עילם של אליה שהיא חיי בגי לכל יתכית קייא שי.יה עילם אל

 קחש תמים צדיק איש שהיה ׳צתק גס ישמעאל ממני יצא שהרי שלימה מטתי הייתה
 תמים חוזימה עולי. לקלק שכנתי עד בו אין יתום •פה כילו יאכריי גיפי ככל וטהור
 התיט יעקב אבל עשי ממני שיצא שלית' מטתי הייתה לא עליו ליי' קודש כולה

 •שלאל שמע כאז׳ל שלימה תטתז הייתה כאגיתןמשילשנקייישתהאבוח המשולש
 ר.יז איןגלביטאלאאתדכיכלם אתדכך אלא בלכך שאין •י״אתדכשס אלהיני
 כלס שתו ינליו היא נרין ממש יי'מלק מלק האצילית מקדושת קדושת כשמות
 מהם שיצא( יה׳יבשבטיסינמשפתיתיהס תתסהכ״השמו W בעבור ׳ה״אשל שבטי

״ התנ״יכי תשפת״ית הלאיב״ני משפתות אלה שנאתי כעניין
 תית משם הימ׳יני משפת״ית הנמי״אלי משפ׳יתית השתע״יד משפ״תית א״לה הפשיק
 התיני* בסין* י׳ התיני. בלאש ק׳ יבחשפתיתיר.ס השנטים בכל יכן היכי״ני
 התיתס דיו כן כי תהיפו בשמותיהן י״ה שס איתיו׳ ינאי י״ה סס והייני

 נתיתס הכתיבים האיתיית כ׳ התמימה המקבל בכתתם איתמתיי ייתהפכיס
 ע״הנאמחשנטי דוד רמז התת׳תה זאת יעל נאתרונה ננתתס באי בראשונה

 אליה תלק שר.ם ליפראל יתפזלשמ' גלי״ה עדיתילא״ר. ל״ל לישראל עחת י״ה
 המייתר שם מעצתית השם תצי שי.יא נהם י״ה שמו שהתתיס כתי. ימעצתיתי המינל
חן •מד  הס השבטים p כתי ב״י. ידיד שם ייןןצמית י״ר.ר.(א ששם יכמי היא נ

 וגים0ר.רא החיות כן שאין תה י״ה שבטי נקראו זה בעבור אשר כ*ה יועצתותז
 עמים נבלת ינ״נ אדם נני כהפלימ גייס עליון כהנתל הפישוק אמר עליהם אשל

 כי הנראה לפי הני. נסלת״ו תג״ל יע״קב ו עת" ה' תל״ק כי ישראל בני למספר
לו כשנקדים אבל עניינים תובן ובלתי יקשיר תכול להם אי! הפשוקים אלי

הה ־ הג׳
 ישמרהו יSגדוD אחר מחכם ^נשא?*תי

 ־*אמו• מהפסוק הדאייה כי ונראלו «ורו
א העיסותר הנופח Sכ וייפח  וה כי נוסה ר\
ח שאדם ההסחה שהדי ראייה אונה  נופ
ח חרא א כאדם עאנסות איגו והרוח דו הו  ו

S הנשיא מקרה y סד־ז נאמר כן אם העעם 
ח hSk אינו כאשיי ייפח הכתוב שאשר  רי
 כודאי nS והשבתי עצטררח איני והרוח
 ח׳ מחוסר מורכב שהוא ודם כשר כארס

 ע^ונזיתו ער־* הגשיאיס ומקריים וסודררה
 מפיר שנופת התפחה בודאי מרבד חי שהיא
 אכל״י נוסח היא שבי ומסקרת מקרי הון^

 מררפכ אינו nSyn<' שדר יתברך הק״כת
 עןימורח היא אבד־* ממקרי ולא מחומר לא

 ההפחר־ן א״כ הסשיטור־ז בתכלית פשוט
 פשו■ יסעצסית נופת הוא מעצמיתו שנופה

 בספר כמבואר פשוט עעדות רק יזגול? לא
 שהנשמה מוכח הוא כן אם הנכיכיס בורה

 זה ופירוש עזמותו היא הראיסון אדם של
 ויפח שאפר נע^סי מהפסוק כץ נם מוכח

 בריאת וזכרה לא ועדיין חיים נשנז׳ באפיו
ר ודאי אלא מקים בשום הנשמה דב א,  הו
א טעעמותו הי*יה דק נכר*»ה שאינה  רך3י

י הגהה ע״כ ויתעלה

 rrp מעלה שרי תתת זכתכם מקומיתיהם בכל ולמזשכיתיהם לארצותיהם
 כעניץ לה תעלההמיוקד של שר תהת לשק1 אומה ומזלותכל כוכבים השמים צבא

 ת״לק אשר וגי' השת״יס צנ״א כ״ל הכוליביס י״את ר.׳׳רמ ו״את השמ״ש א״ת נאמר6
 שי.אות(ת נפיחש הורק הנה השמים• כל תתת העמ״יס לכ׳׳ל אז׳תס אייה״יר ר׳

 יוב« זו הקדמה אתר ועתה • מעלה שרי השמים צבא תתת לתסוייס נתונים הם
 ננ׳לת יצ״ב ס אד י בנ לידו בהפ עליוןגיייס כהנת״ל נכון על ויתקשי, הפסוקים

Wהק״בה כשהכתיל שואל הפסוק כאלי יר־ל ומשיב כשואל הוא הפסיק ר״ל •״ 
 זתלק כשר.פייד ם אד׳ נ• ב׳ ני.פ״יידו עליון בשש י־.תכוניס מעלה לשר• הגו־ס
ולכמה תנתילס שרים לכתה עצמה בפני ואימה אותה כל להיות היאשון אדם

י״להעמיד ישראל בני למספר יצכגנלתעתים הפסוק ומשיב ארצותהגבילס !דילי
,sks לפי נגנילר. ואותה אומה כל עצתה בפני ואומה אימה האותות של נבולים 

כל שנאתי כעניק שבעי' הם ישראל בני של המספר ל״ל ■שלאל בני של המספר ערך
 ■ע לבית הכאה הכפש
--------• הע׳ מיעקב זנפש נפש
:””ושנע־טא אימות שבעים ישראל של נפש i. M U־״ ^'
S i• בזי.שתלקסחקא טעם

 אצילות נשמתן אשי גמורים צדיקים נהן ייעייב שהיי יהגם הטייזאה וכתות ימזיקין
 אצילית מעציוית אצולה נשמתי שבודאי הראשון אדם נשמת כמו תאצילותהק״בה

 נשמת באפיי ייפת יגי' 'אלקיסאתהאדס” יייצי נאמר העליי אשר היא בריר
 מעצמיתו הנופת כל •חע תייסוהוא

 נעצתז שהק״כה יכמן ״נופת הוא
 הראשק אדם של באפיי נפת ינכניח

ק יי״ס נשמת ס  נשמתי הייתה א
 הפהי׳ עליי שהעיד יכתי ״ה ׳ מעציז

 האדם את אלקיס ייברא נפיריש
 איתי ברא אלקיס בצלם בצלמי

 למעלה צלם עניין סיד זפדפירשני
 אלקיס צל״ם הייא אדים שנשמת
 מ1כמ צדיק שתשהיה נשמת יכן ודמיתי

 נדמיתי ויילד הפסיק העיד עליי אשי
 נננמ ק נאתר שלא מה בצל״תי

 ש״ת שמי נקרא כן ושעל הלאשזני׳
 כ* י.יסין’השתית מלשין ישיד שעילישי

 נת מתישלת וכן יסידעולם צדיק היה
 שאי וכן יצתק אנלי.ס עבי שס

 נשמה להם שהיה דור יתידי צדיקים
 יהיה אצילית תקחשת אצילה קחשי.

 זה כל עם בניי נשם שיתייתסי מהראוי
 שלימד. מטק הייתי. שלא סאיל

סיג יהיה כדפירשני והיה כדפירשני
י רשעים היי יובן כ׳ במטתן מעורב הטזמאר. ייתיתכתות קליפות  חר אנס ח
 הראשינ׳ המערכה היא זאת כני' לקראם כהן להת״זס רצה הפלנ׳לא דיר המבול

 הדזתון כל סין> עד תלציתס וייצא• בניי יכני יבניו יעקב היא השנייה המערכה
 rלpילנ לסגזלתו גייאל’ ינבגיי לזיר. כתר ביעקב כן מפני שלימה תטתז שהייתה

 ינפירזש בן לקראי ביעקב יגת״תש נ״ה תמעל אליה תלק יי׳ נלד ילע הם כי
 בנים לקראם השלשלת והבכייליתס הראש ל״ל ישל״אל נס״רי ננ״י הפסוק אמי
 כמז •עקב בכיי• בני נפיחש אתל ילא ישראל יעקב שמות שני לי שיש יעקב ר.;א

 Wiep שהיא הנשתה על תירה ישראל של השם כי מפני ישראל בכירי בני שאתר
 שר.יא ושפל פתית שהיא הגין> על תירי. יעקב של ישם אלקיס עם שלית כי תלשין

 של גופי כסיף שהיא העקב כתי התומר שפלות על ־ה תמי העקב אתיות שס על
 שליה תלשין שנקיאתישראל הנשמר. מצד אתר כן יעל שבגיף יהשפל יתפתית אדם
f היא שהנשמה למעלה יכדפירשני יהבתית השפל הגיף מצד ילא לק״נה בן 
 ביאיר ויהיה הניף ילא אב של תעצמיתי כנן יתעצמיתי ממעל אליר.\ חלק

 היתש יהתתלת הבכייה ראשיתי ר״ל ישראל בכורי כני פסיק של ענייני
 מ יעל ישראל שנקרא יעקב מנשמת תיותיל היא כנים ישראל של נשימת לקריא

 שמם כ׳ יעקב כשם ילא ישראל בשם לתם המייתד כשמם •שראית איייה נקראה
 שללה תלשין ישראל שבקיאת הנשמה מצד היא לתקים בניס שנקראו להם המייתד

 נתיר גליק שהיי* הגס זאנרהס יעקב של שתי עיקר שהיא אלקיס עם שרית כי
 כל עם איהב׳ אברהם זרע שנאמר כעניין היא נייר למקים איתב שנקרא עד
 כאשר •עקב כמי שלימה מטת! ה״תה שלא תפני בן לקראי וי צמדדיגם וכה לא זה

^ן (ייצאיתלנ׳הם בניו ובני בניו יאילן מיעקב יעקב אבל עיד נבאר ף מ ל  ע
י :אלקיכס ל״׳ את״ס כנ״יס שנאמר ממש בניס קרתם החחת  בכללית כי תדע הנה • זה כל שהידתנוו אתל נפשי ידיד בני שתע ועתה

 מבלבול נשא מפרשת כתורה תיזירה פרשה יתיישב שפירשנו דנדני
• כלליכלל יהכלת צייד ללא באריכיתגדיל לשין ייתור כפל עם שנה יהאיי הסדר

זה והיא ’
H N I שייאלקע״יתכפ״ף מא׳יתנש״יא• אימי היתב׳תכייייסהמ״שת תנכית• 

 שת״ים זה״ב כפ״ית * עש״ר «*יס הס״ף מול״קי :עשירה שת״ים
 אתל יהמזרקייסיתכפיתנסדל הקערית הפסיק בזת הפרשת פדית הנה עשל״ה
 ש'ש״ים השני נפכיק אמר את״כ עשרה. שתים נאמיהמספר מהם יאתד אתל ינכל

 כשיףתכ״לים כ״ל האת״ד היוז״יק ישבע״ס כס״ף האת״ת הקע״רה ימ״את
מו עשיה שתים המספר בתם וכי ולא .הקדיש "קל8ת״אזתנ יא״יבע אלפים קס  י

 קעחת י״ב מאלי האתת הקעיה כלל בדיו יאשיןיאמי נפסיק «אמרי תה על
 המזרק כלל בדיו אתל יכן כסף שקלי ימאה שלשים משקלה לאשין בפסיק הנוכרי׳

 עילה יה תשמן לפי נמצא שקל שבעים תשקלי הנוכלים מולקייס י״ב מאלי האתר
 מאות ארבע אלפים בכלל משקלם מורקיים ייב קערות ייב שהם הכלים לכלל

 כ (אתי ראשיזלאיכרנ/יים' בפסיק הנוכרים הכפות ייק הקדש נשקל שקלים
מל״את עשירה וה״כשת״ים כפיות באמרי עצתו פני ’ י

שמד לא י ייזאה עשרים ותבהכפזת כל ^ו״קלהקד״ש - - . . , ........................
ונתסדדו נכללי שכני אתר גחלה קושיא היא מודאי ראשי! בפשיק שנוכרי מי. על מצרימה יעקב לבית הנאה הגפש כל נאמרה גס^יכן אתל נחי־וס' ,*״לי

מכלל כפיתשיצאו כשת׳כי מת כפסהלאשין אתד כשדר וכפית ייזויק״ם קערות את עשי אצל שאמרת כמי הנפשות כל אתרה ולא הנפש כל לומר ■;י״^י-ידס-
ם5 ע שתם ^?עייפיייייק״ס ולכפול למזור היצדד שלא וכמו קעחתיתזלק״ס של סדק .*^.!.,.-..-..•^^ויזוכתשוייי^״יי־י־י׳---------------׳ יי 1■ נ

 כתיכןלאתוצרד עשית שתים ראשיןשהס נפסיק שנוכל תה על סתר כ׳ עשית שתים
 ראשון שנוכרי מה על להמון לי ה׳ה ט עשרת שתים שהם לימי נכפית ולנפול לתויי

 סדר לעשיתלהם ימזרקיים קערית סלל מכלל יצאי ולתת יתורק״ס בכללקעחת
 לשין ויתיר גחל באריכות הסדר תן שיצאו יעיד למעלי. נוכלי צא כאלי עצמי בפני
 בשקל הכף עשית vxs< קטלת מלאת עשרי. שתים והב כפית אמרי יר.א לשין וכפל

 יתולק״ם בקערית שקיצי כמי והב הכףהאתת נטית ילימי לקצי ר.קדש
 בפרשה נוכל שכני תה קטרת מלאים שהס ני.ס לייזר וכפל אור למת קשי. יעיד

ימזרקיים נ?עיית למיל היציר שלא וכמי קטול׳ מלאה שתם ונשיא נשיא כל בקרבן
קינן נוכלי שכנר סמן־עלמר. כ׳ סילתבליליתנשמן יילאים שהם ____ ___________ .............. נשיאזנשיא כל נ

^ מלאים שר.ס ל״ל נת״לתי תנ״ל יע״קב ה׳יע״ייי ת״לק אימי יעקב m (ם«ןרזר^«ןיל1ר^ מלאים שהם בכפית לכפיל הוצלו לא כן כמי בשמן כלילית סי
» I !  * ^  I_____.A t < l> . I _____________ I___A  •a. ^ _________________________________

 יביס נפשיפנלש׳? אותן אpק)ן
 לתימ׳ שינתה אלא הנפשית כל ליתר לי תית נפש שנעים' שהיי ״עקב אצל שכן ויכל
 של הנפשית מכל ייתר בעיניי יתשינת תנינה מישר:] עצמת בפני ונפש נפש כל כי לני

 ייתג■ *עיניי יתשמת תנינה נכללת ישראלית ואימה בכללה א«וזד.מא(ת(תעילס
 בולעם י׳כתר לאהבה ה' תשק נאניתיו לק שנאמר וכעניין אדוות פ׳ »כל

 בעצמי הפסיק יתפרש כן כל תנבס באתת ילמת העמיס מכל נכס אתרהס
 הקליפות כתית תיציניית תכתית התת האימי׳ נפשית ל״ל עמו ת' קלק

 לשרי יתנתילם תלקם p מפני בס״ד הבאים בשערים עכ״נס מד נבאי בתשר
 תלק ה׳עתי תלק כיי. האצילי תקדיש' אצילית ישראלית אימת <יעלר.אנלהנשמיתשל

שי.שלשלת לי.ייית יכדי האומות מכל •יתר תנבס p מבני יxכדפיי ממש בנת סמש

 מן לTמת בנק שנקראו ישראל toc הקיני. הקןסן״ללוינתלתיפל שלשלה קנל
 עתי ת׳ תלק שאמי יוהי בסתיו עיד נבאי כאשי שלימי*. שר.ימ«*.מטתי •עקב
 * בסד הנאים נשעיים יתבאר סב״ל בעניין גחל פיד עיד לנ« ייש נתצתז תבל •עקב
 מעיכה תיל מערס־. תליקית מעינית שתי שים דנריני מכללית לני יצא י»ה

 שאיק נכלל יעקב ילא יעקב עד הראשין מאדם החיית הס היאשינת ר.תעלכה
 היאיכעניץ נריך הקדו' מאצילית אצילית נשתק היי זלא ישע־ס לינן היי דילית
שדי• שעניינו ליתית תיליד ר.יה נויף אדם שהיה ל«ה ק אותן כל נמדל,ש ®אתיו

 שנו• קשה יעוד קטורת מלאים שהם נזכרו שכנר מה על לסתיו לי יר,ית קטורת
 הכף עשרה עשרה אמרי יהיא המשפר כלל קוד׳ המשקל הקדים נכפית כי י.סדי
 המספר כלל הקדים יתולק״ם ינקערית ימאה עשרים הכפית ור.ב כל הקדש נשקל
 קשק יעיד הקודש כשקל מאות אלפי׳יאדכע תכלים כסף כל אמרי והיא המשקל קידם
 יש אתי דקדוקים יש ועוד ללמדיני נא ימה לי לשאלתה ככל הכף עשיר עשיה
 תכזנ« על יהקישיית הדקחקיס יילישני שפירשנו תה עם אנל בים נאדיר לא אשר

;תיקזנם יסדיהפניקיסעל
* st והוא



שנה מאה בן הקדמה
על יזריזדם אתד נשלל ננתשדח כשף וזוליד כשז> קעלת כי זה והוא

 3עדיעוץ וענת נש עד הדיייתיואלס שהם הלאשינה שמעלכה
 כעד תת"?ל אימיותיו מני! כס״ף קע״לת נ! לש יזה שם ז׳׳ל לש״׳ ששילש ביזו

 להיום תולדות כשתעמיד שם על משתלה ומאה שלשים הלאשזן אדם של שטת־ז
 תולדות Tשהעת שסנת על ת׳יקך בגמטליא את״דכס׳׳ף היהמז״ריז קל כן העולם

 שכע״יס תולדות׳( קודם המבול גדלת שעזדה שנה שמעשרים ועל שנה ת׳ק בן
 אלו כ• בפירוש הורה הנה רש״יו׳יל• פירוש כאן על אומות ע' עד שיקל

 ולהיות שי..,־נו הראשונה המערכה שהם הראשונים הדורות על מרמזים פסוקים
 הוא בריר האבילות בקדושת להת״מס ראויים ואינם רשעים רונן הדורות ו1ש!

 הקערה ומאה שלשים אמרו והוא עצמו כפני אמד כסדר נכללו כן מפני שמו וכרוך
 היונצוצות ההם הרשעים ׳כדורות שגס ולהיות וגו' האקד המזרק האמתושכעיס

 ׳צמק אנרהם עכר שם נת שתמתטלת אדם כתו בתיכם מובלעים ק־וש<' כשמות
 חמקוס אצולת נשמתם אשר הדור ׳מידי סגולה ׳מיד׳ מיומדיס צדיקים שאר וכן

ם להזמת וכדי וטהור קדוש נ  כאבודן נאבדין ואינם מ״י רשעים בלוב בטלים ^׳
 שכעת״סשלא המזוקק הטהור הכסף כמו זתזלקיכסףר״ל בקערת ק׳יורמזם

 צדיקים כתיכס תוכלעיס היו כן כמו ופסולת סיג שום הכסף בעצם נו ימצא
 ופסולת סיג שוס בנשמותיהן נמצא שלו שבעתי•' מזוקקים קחשים(עהזריס כשמות

 שתתכנו הגס המזוקק הכסף וכמו והטהור הקדוש מאכילות אצולות לה׳ קודש כלה
ל פעמים וכמה כמה מ  ו1י דבר.כמוכן תמנו יבטל דבר(לא תתנו ׳תסל לא נ

ם הרשעים החלות ככול שהיי הגס צדיקים «  ולא דבר משל׳תותם יזסרו לא ו
 היכה לא בתוכם מובלעים שהיו צדיקים שאלו ורק אך דבל משליתדיס בטלו

 אמת קערה ר״ל ׳מיד לשון כתיב י' מסיי כסף קערת ולוה בדול יתידים רק היו
ק אמד צדיק רו ח  הקערה ומאה שלישי' אמח והוא האמת הקערה דקדקלומ' ב

ק הרנה היו לא הצדיקים על המורה קער׳כסף כי להירית זה שכל האמת  ם’דTי י
ת מ ח  אצל שאמר כמו בשמן בלילית סלת מלאים שהם קערות אצל אמר ולא ההם נ

 מלאים היו לא הימידיסשהיו הצדיקם אותן אפילו כי מפני קטלת מלאים כפות
 נולי שמאדם הגם כ׳ עמת קליפה יצא מהצדיקים אמד מכל כי כשמן כלולות סלת

ק צדיק ש־־.*ה שת תנ ל  יהיו עת בכל ו״ל שדרשו כמו ומצות תורה של בשמן כלול ס
 כמוה צדיק שם נולד ומציתיכןמנמ תורה שהם ׳משר לאשדלא ושמןעל לבנים בגדיך

 אתד מכל כי ההיא בסלת מלאים היי לא זה כל עם יעקב זכןיויצמק יואנלהסיצמק
 מיצמק ישמעאל מאביהם מם מנת קן יצא מאדם ופסזלת יסיג קליפה יצא מהם
r כעצתןהיו כיהגםשהצ־יקים ינשו te ק  עם זמטא פסיל שים בעצמוק נמצא ולא נ
 במטתן מעורב ופסולת כקליפה הי׳סיג כי ההוא ממולאי׳בסלתהנקי היו לא זה כל

rlB מפני נאמ׳מלאה זהב כפות אנל 5מלא*'אנ נאמ׳כהם לא זה ומפני שלמה היתה 
 כלה טהור נקי כלה נקי סלת ה׳ה ט ע״ה אבינו יעקב של מטתן על רומזים שהם

 שכט׳ ו:לן שכשיויס אביהם רצץ לעשות ולפנים לפני קטלת לההטיר קטלת מלאת
 השם מצי יה׳מלק שהאמי׳שמי כמה בעצמו ה״קבה העיד כלן שעל ליש־אל עיות •ה

 יי המנוב הרייאוננ''׳ אמרו והיא ״'עתו מלק נענין בהסכדפירשנו יחד מעצמו׳השם
 תלק ממש כניו שהם ומפורסמת גלוייה ולראייה לעח׳ שיהיה זה יכל ה״פלאי״

 כי ומזרקם קערות סדר מכלל כפות יצאי לתה יינן יכוה נ״ה מעצמותו מלק י>ליה
 קדושה כלה מערכה קדשה תערכה שנייה תערכה להם לעשות מדש בדבר ליח! יצאו
 הפסוק דקדק קדושתן צם1ע גודל אשדמפני רשעים ריבן הלאשוב' כמימיכה לא

 כזה לרמוז כדי עצמה כבני מעיכה זלעשי׳להס שת״יסעש׳ירה זה״כ כפ״ית לקראם
 כ״ף כ:ס המכונה טה!ר1 תמקוסקדיש ממש אצולה נשמתן שכטיס עשר שנים שאלו

 נאשר וד7י הנקר' בה“י'ק צל שמי שהוא את׳את״ורי את׳כפ׳׳וי׳אית נסודוהכרימתי
ח כסמוך נבאר ת נקצתכס״ד עניינו וסיד סו ח ם על לק ק  ומציבות אצילות מ

 וכעמר זה ומפני כתלקיסשנמצמממנו ימצא המתצב בכלל שימצא תה כי נשמתן
 הקדוש הכף שהוא אמ' ומקר אתד תגניקר תמיואד משס שיוטים כמו זה

 ידי דו יו״דר יד״דו יד״וד קדושי'שהם הויות עשר שנים הוא ידו״דבלוך
 נבאר כאשר ■ די״ור די״דו דד״יי . וי״דד וד׳א׳י ודי״ד דו״ידדר״יו•

 לא ובודאי שכטים עשר שנים יעקב ירך מכף יצאו כן כמו בקצתכס״ל ענ״נם סוד
 אמת מכתי אמרו למכס ולא הככיד ככסא פקוקה יעקב של פרצופו אר׳זל למכס

 כאר״זל תקוס הנקרא הקכ״ת של שמו שהיא ת״קום עולה אותיותיו ד׳ עם «ע'קכ
 כלל שנוי נהם אין הזיות עשר שנים שאלו וכימ עילם של תקי״ו שהיא המקכז ברוך
ק ׳ד״וי ד'אותיות המייידד שם איזד עצמית כלס  יוד יד אותיות ד' ההשתנות י
 ולפי השנה תדש• בי״ב שפועל הפעילה התגלות שס על היא הו׳ות צירופי לי״ב

 יתהפך בכ^מדש כ• ׳ד״יד אותיות ד' צרוף •שיזגת כן תדש ככל שישתנה הפעולה
ף  אמר שת״ו מי׳ת לי' יאמרו פסו' על כארז׳׳ל ‘ההו נמדש שפועל הפעולה לפי מלו

 הצרוף יתהפך כי והגם נקרא אני מעשי לפי לידע מבקש אחה שמי למשה הקב״ה לו
 רק חאה אתה אין צירופים ׳״ב מאלו רואה שאתה צרוף בכל זה כל עם פלש בכל

 לא יד״«ל אני• שנאמר בענין בתןכס זר אות •עמל לא כ׳ לעולם •שתנו לא אותיות «•״
 נשתניתי לא הייות צירופי ב״יב השנת פדש• <״ב בכל ר^ועל ׳ד״וד אני ל״ל שנ/ןי

 •*בפדשיהשנהכיכיןאיתיות בכל הפועל •ליוד אותיות ציחפיסשלימד' •״ב ככל
n r צדיקם כלס כי שכטיס של בנשמתן ושנד הנדל אין כן כפו כלל ושנוי הבדל אין 

 אצילותוכלןעצמותאתדנשמהאפתכמזשהאצילותשנוי״בהויות מקדישת נאצלי
 כי אפד כן גס מתנו שנאצלו המלקים כן כמו כדפירשנו יחד שם עצתיתאפדשיטא

 גופם מצד לק נשמות ליב' נמלקו ולא הנתצב נמלק •תצא תיימצב בכלל שימצא מה
 לי״ב נשמותיהן נגופןנתזלקו פעולתן התפלקות ולפי גופים בי״ב נשמותיה! שנאצלו
 ׳ליוד ציחפי ינ׳שמית שאלו כתו אמת נשמה עציזיתאיזד כלס לגופן פוץ אגל בשתות

 נאצלה אמת נשתה עצמות כלם הס כן אתדעצמיתד׳איתיימיד׳ודכעז עצמות כלס
 כפות ׳'ב שאלו כמו לומר רוצה עש׳ירה שאמלכ״פזתז״הבשת׳ייג וזהו מעצתותידוד

 זהב ובין טהור אפתזהב עצמות כל© כי ליה זה וחמים שווים כלן זהב כלן הס
 לטזבה שמין כלן שבטים של נשימת •׳ב אלי ק כמי מטי הנדל אין טקל לזהב «היל

ם כלן  תלק ׳'ה שבט• כלן כ• נ״ה מענימתאנילזין אפת עצם טקר זהב כלן צחק
 כ• להזרזת כפית עשר בשנים ליחו׳ דקדק זה ומפני כדפירשנז מעצמותו ״'פלק
 שכלהוי״ה ׳'^הווייית שהם האצילית שבעצתית מעלה של כפות עשי שנים הסמול

 הוו״ותהןי״ככפית נאיפןשיב׳ בסמוך נבאר כאשר כף" י״בהמ״זתימצה מאלו
הפסק ל ו  הסשנים למחתכ• איתנהיניה זתרוו״הו לתעלה ומרמז למטה ^

 משני' נאצלז תיטה •עקנשל שבטי ׳״ה שבטי עשר שנים ואלי בני'עשי מול עשר
אר כאשר מעלה של יד״יד שבטי עשר שנים שהם מעלה של כפות עשי  הוד ע

 עינינו האיר שפירשנו הפירוש זה ועל כסיד בשעי׳סהנא׳ס באחבה עניינם
 כף כי לנו רמי הנה הקכ״ה• של מידו שנתנה התירה כףאתתכגגד שפירש ז״ל יש״י
לרש״* אתן אכל הקב׳ה של לשמו ©;ף יתזיתס איד לדעת ולאו• הקניה של שמו היא

ת׳ וקוה תשלי וספיר נופך ו״ל  מנשיקות ישקני הפ״ם נצא|ר ל״׳כירש״יז״ל ק׳
 הית בעולם בהן להתעטר לראשי עטרה התה דבליו צוף מתק כ׳ פיהו

: הבא ובעולם  חכתה, פלאות ושמע אזניד הטה וכנפש׳ כלבבי אהבתיך אשר כני ועתה
 אייר כ׳ והגס אלהיט חןלת מסודות דסתיין סתרי פודות סיד׳

 עליו יכבד אל זה כל עם בו שאנחנו לעניינינו פוץ בקצת יוצא והיא בקצת הענין
 על המהוללה וגחלתתורתזיהקדושה ׳"ת לדעתגדולת׳ תועלתגלול תקבל כ׳ הדבל

 והי והוא האותות כל על ההתפארות להם אשר ישראל מפאר׳כניו וגדולת כללתהילה
ט ו ד  השם כיצד מאה נגמטליא ג״כ הקב״ה של ושתו תאה בגמטל׳א כ״ף כי ו
ד * ח י ד'  מעלכהאפת׳׳ה קדושות מערמת לשני נפלק הוא כרוך ק

 עולה שהיא ׳"ה תספר פעמים כמה ופשוב צא ׳ד״וד יק ו״ה שנייה מערכה ׳ליוד מן
 לא זוגות חזנות יפר אותיות שני כשתצטרף אלפ״אכית״א בכל תמצא עשר תמשה
 נית״א אלפ״א בכל תמצא לא מזה יותר 'פ ז ט״ו ׳יה אלי והם זוגית ג׳ מן יותר תמצא

 עולה כתה שהיאהשםשלי״הבחךהוא תספ׳תתשהעשר מהן אמד שבכל אלוג׳זזגזת
העליון האדם סלד וזהי ת״ה עילה עשר ממשה פעמים ג' כ׳ ת״ה עילה מספרם כלל

 י העליון מהאל' נשמתן אצילות להיות כ׳ אדם ׳שראלי׳בשם אותה שנתייחסי הסוד וזהו
 שאתר הא ב׳ה העליון האדם כשם ׳תיפסו פירשנו כל)שר ממעל אלוה תלק כ״ה

 אדסילאאומית קלויים אמם י״ל ודיש׳ את״ם הנכיאצ״אניציאןמרע״יתיא״דס
 סול הוא תה סיד שהיא *״ה סוד כי לדעת הראיתיך הנה אדם• קרו״ס העולם

: שתו ונריך הא כרוך העליון האדם
| ך / ד אותך אלקם דיע0 אפיי לבבי יתמדת נפשי ידיד בני ן  בוא ת״ה ס

 מתורת דסתלין סתרי סוד בתוך סוד עוד ת״ם אורקות !אראך
: אלקינו

^ י ת ! ו ך . אותיות אלו ת׳ה שעולה ביה העליון האדם שוד שהוא ת״ה סוד [
 מורה ט' מספל כ׳ תדע הנה ט' עילה כתה קטן כמספר יה מ

 תכליתשאין ובלתי סיף הבלתי כשלימיתו נצחי וקייס ת׳ שהוא נ׳יה העליון האדם על
 ■ יגרע ולא ופשר ולא שליתיתי על שלימות תיספית מקבל שאינו תמנו למעלה שלימות

 בלי עמדו על יעמוד ת^ית יבלת׳ סיף הגחלהכלת׳ שלימות! על לק משליימיע
 ט׳ משפל כתו נצפים ולנצפ עולמים עולת׳ ולעולת׳ עד עדי לעד תוספותערעין

 - ׳ תכלית ובלתי סיף כלתי יעד השמים יי״למספיע׳הגסשיד-גלהכפלמספרהעד
 . שנויובליתוסעית בל• תעמוד ט״ מספרה תקום ממספלהועל אתפסר תושיףו לא

לנצפנצתיסתהשאיןכןכשאראיתות עולמים עולמי ולעילת׳ לעד כלל וגרעין

 y/j ,,j, p״j, jjj ׳u 7עו תוסין> ט' עילה כמה מ״הת״ה הר• ל׳ו על ט' עוד
 על ט' עוד תיסק עילהט׳ כמה ס״ג ס׳יג הרי נ׳ד על ט׳ עוד תוסיף ט' עולה כמה
 עולה כמה פ״א פיא הי• ע״כ על ט' עוד תוסף ט׳ עילה כמה ע״ב ע״ב הרי ס״ג

 צ״ט צ״ט הלי צ' על ט עוד תיסיף ט' עולה כמה צ'צ' הרי פ״א ט'על עוד ט'תוסק
 שני ובין ט׳ כן גם קינו ט' עוד נשאר ט" עולה קטן כתשפל צ׳ כ• ט׳ עילה כמה
 שיעלו עד יתד ותתניס טתין שני שתכפזל הגס כ• ביניהם יש והנדל הפרש מה טתין

 ט' עוד ט'תיסיף מן יומר ׳*ת יעלה לא קטן כמספר זה כל עם פ”׳ גחל במספר
 פיזר וכן דתתילה כאשר הראשון במספרה היא ירי ט׳ה עולה ק׳ת ק"פ היי צ׳ט על

ף בלתי עד ורבוארבכית אלפי'ורבנית ולאלפי ובאלפי' במאית הגלגל  ובלתי ס
 שנוי עולתי׳כל׳ לעד(לעולמי תעמוד וקיומה ובפייתה תחסר לא־טש־ףולא תכלית
. העליון האדם כן כמו וגרעין ת תוספ
א ברוך הג׳יחה המלכים מלכי תלך שמו ונחך ק

ו עכל שעיניו ם> להשכיב המעין יוכל פגאן וה״ס ת׳ ט' כמנ״ו מי׳ת שעילה הקנייה ר

להודית ח״י איהיית שחם י״ה עולה הם׳ הפל יבלת׳ ף0 הכלת׳ נשליתיתי נצחי
ת עיר מספרה על שנה־בתח ה,:ם שלימות! תגצח״ת יגיע ילא יוסיף לז ת היו ב ס׳

״’י־ל ’”יגי  מ^הה '״’״׳^פה^לא^^ י
הפלה התראות אחר רימספר נסור. לכן יליח כשלימותי נצחי יקים ׳P רק ת"( גיעון

״r ״פ^הי;:י%ל.:“ר“4':■:' עולמים עלמי ולעולמי עד עדי לעד
המורה א״טכשר.כפלםעילר,ח״.י ה׳וכי״הני היאיתיר הנה נצחים׳ נצחי (לנצפ

הכפל החהלר, שהוא הראשונה nn,.'n על מעיכה מ״ה לה תעי '״ה DC של לדעתפיד
. י ׳ - ״ 1 • י י ר ״ א עולה ״״י . הו ש והיוטת היוהה ט'

̂ : ע״כהו,הה הראשונה• ’“צ •דיל בני יאתה לאשינה.
נועם אמל• שהם אמרי יקת לעצת׳

! ״ ־ » ־ ־ו ח1 , ״ ז ״ ־ r״ » ז » ,
, ״ , ואדם אלקים כעיני

1 1^  ׳׳. ה מערכתי היאשונ המעיכה ׳'י מהר וירינו נסענו אפר-כ• (
 להומיופדבם הסמיכה השנייה המעיכה הר■׳־ ונעלה ני־ה צבאות

• שפירשנו ׳״ה שם מן הנשאל ו״ה שם סיד והוא
א ו ה ח ו עשל אתד מספר שהוא ז״ה מספל פעמים כמת וחשוב צא ז

ו״ם אלו והם זוגות ה׳ מן יותר ממצא ולא אלפ׳יאנ׳יתא בכל נמצא
 אפד שבכל זוגות ה׳ אלו ביתא אלפא בכל תמצא לא מזה יותר •״א ט״ב ת״ג ז״ל

 הןזזהז מספר עולים פספלם כלל בכללם עולים כמה עשר אתד מספר ומהם
ב של שמותיו שכלה הימר׳ סול ר׳ל פכת״ה ה׳ה״יא •ר*את ה״ן איוב שאמר הסוד  ה ^

עולמים עולת• ןלעולת׳ לעל וכחן ^י) ל,ך5 ,<,,)״״, התיריס
 וזהו לאת’ אותיות היינו ת״ריא אותיות תל׳יא עולה כמה תור״ה כיצד נצחים לנצח
ל לימל רוצה ה׳ יראת ה׳׳ן סול ל ̂״ן gj של ס  כי היי'אה והיל קמ״רה ס

 ג״כ מ ז יראת(צריו אותיות ה״ט תל״*א שעולה ותי״לה תו״לה יי״אתה׳היינו
ת !ילי קורין •וני כלשון שאייל היה ׳'ת אחלייתו המורה ה״ו שסוד לקח

 של שמותיו כלה היא ׳ שהיער כן גם מורה היל״אה ועל התיר״ה ועל האתד׳ות על
ה הקכ״התפניזהאמיהי׳א ח  מלותהייא באלושת׳ קיךתרותז ה1ולהד.יפך פל

 קטנה הקדמה לך להקדים אנתכו ן’צר<כ ה״קבה של שמותיו כלה שהתורה פכ״תה
:זה והוא  נעלמות אותח' ג' לה יש ה״ה שאות אמת פנמי שכתבי מה •דעת כבר הנח

©P ף נש נ״אלף במילואה ה׳ה כותבי! לפעמי' תווכי פלוקיתוו



שנה מאה בן הקדמה
ם ילפעידם ה׳א  ה׳ח כתנים זלפיניזים ה־׳ ביר כ«ן> נ״י נמילז^ה ה*ה סימ׳

ת נ׳ ואלו ר!*ה כזה כסוף ב*ה גידלואה ת הירם כאות ה:עליז*ם אתי  ה״יא אתי
 א׳ •׳ ה' איייית ג' יזאלי פתיה את מאייר בידלואה ה״ה מרמתכתוב יסמנתם

7 המצא ונירא יז־יש נחל שם מירהעל עצמי כפני את(את כל הנה p o w' 
ד ד׳ו :כיצד פידהעכ״ן יניאיר ה’נ י ד ד' p השם כ• תחג הנח. ריו  יתמלא היא פעילה אייה כשפיעל היא נריד י

היזדיש׳' אזהייתיי ייליא •ד• על שפיעל הפעילה ערו לפי אתייתיי י נ
 ׳« כיה'יוד'הה ההין ביילוא יד’יד את־ימיי להתמלאיתד׳ לפעמי׳ היציר p ומפני

 כ״ן שם ניזיא יהקדש הגדיל השם חה זה מילי׳ עי׳ שפיעל הפעילה עיד לפי ה׳ה
 היציר ילפעתים ז*ל אשכנזי ליייא ׳צמ׳ץ כקנלתי׳ כיחע ב׳ן 1כמנ״ משפיי שעילה

 הפעילה עיר לפי ה"׳!״׳יה*׳ ׳״יד כזה יד׳׳ורבמלי״ידין ד'אזתמת להתמלאות
 שמא ע*נ כמניין מספרי שעילה שלע״ב שס נקיא יהיא זה מלו׳ יד• על שפועל

 ו"יע!לפעמים ויבא ויסיע פסוקים ג' מן שמצאים שתת לע״נ נעלם ומקור שירש
 עיד לפי ה׳א 1זא היא •יוד כזה אצפין במלו• •ד'וד אותיות יגוגירלהמזלאותד'

 ברזרמא אדםהעליין זיהזהיאשסשלת״השסשל מלו• ידי על שפועל הפעולה
 אלה שמות ג' של עניינם כיד עוד נבאי יכאשד למעלה פירשנו כאשר שמו ונייר

 ומתמלאים שמיתהקלישים!'זגיראיסיוצאים אלונ׳ בשעייסהנא*םנס*ד־והגה
 הבדל ואין שמי ונריך ב״ה יריוד אותיות ד׳ הנכנדיהצירא הנחל הקדיש מהשם
ק האלי הקדושים שמות נ׳ בין והפרש  סה ההין בתליא היא יד'יד הראשון ששם י

»׳•יד'הה אד השליש• שם1 ׳ויו'הי ׳יוד'ה• כיה ׳ודין כייליא יי'וד השני ישם ׳הה ' • 
 איתיית הס אלי שמית ניןג' וההבדל שהמלוק ד'הא'ואי'הא1׳י אלפיןכזה במלוא
» ת הנעלמים ה'י א שלשסכןד׳יאד נ  באופןשכלאותואתתאלוג' ב״ה ה׳

 כפני יקחש גחל שם על מודה ה״ה כאת הנעלמים ה׳י׳א׳ שהם איתמתהייא
 ריצה תכמיה ה״יא באמרי אייב עליו שימו יזהו •דייד שם מן ימתוילא היוצא עצמי
 של כלהשמתיי היא כדפיישני סידה״ן שהיא יהיייאה התי״יה שהיא מכמה ליליי

ת כייי הקב״ה  ׳דייד מן המתמלאים שמותקדישים ג׳ על תירים שהס ה׳ייא אתי
 מכמיה הנרמתכמלת כלה המיה כל כן כמי קחש שם על ימיה יאית אית וכל
א ה יה״נו הקכ׳יה של שתותיי כלה היא  ה״ן סוד כ׳ לדעת הראתיר הנה מכ׳מה* י

 לעד יערו ייתגיר יתעלה שמיתייו כלה ושהיא ימיר״תי *יאתו’י אתדית׳ על מורה
• ולכצמכצתים  דחין יאראועידלי הכא1 מד כשתכין לכי ותשוקת נפשי ידיד בני ועתה

 יזה’ לי גס אילי המיס לאיי שתוכה כאת׳ לזכיתיו c דסתלין סתרי
. .בו תליי היניס זפת היניס את המזכה כי עדנד מן תלת  סידעשרספיחת האצילות סוד הוא הי׳יאמכ׳מה ׳י״את׳•׳ ה׳׳ן זה והוא

ד' כן השם מעצתת מתנוצצים חמנ״' מ״ייגאורות מלאים שכלם
 משכו יעו«ן ד״י לדר זכ״ר׳ ווה לגנ׳לס שמ״׳ בענייןזה כדפירשנו הלא כייר יד״וד

 העולה כ״ה העלתן אדם פל העהיייס גידים וש״סה הקלישיס אברים הירמת הם
 הנה כיצד יהא יי׳סאחכ״מה יריאת ה״ן שאמר כמצ״ןאד״סכדפיישנויזה מ׳ה
 האצילית כל הכוללים ספירות עשר שהם עצרה עילה קשןכיוה כמספר הין תדע
ת כ' יעס עילהתלייא כתה יראת בכלל  התליג יהם תלי׳ג עילה כמה ה! אתי

 הין של נשם שהרי תשאלני יאל מהם מלאים ספירות שהעשי יייזנית אימת
 כיה״ן לימר לכיי כתירכד׳ מזיני איך ספירות עשי הקגזן במספרי נרמייצז

 אירית מיני כתה כי איחתאץזהשאלה תריע למין לצח> אירית שני על דומי
של המספד כמינת p ומפני הקדש הפרדס כספי כמכיאי שס בכל יש יבמינית

 הרמז הי׳א ינמוירלענ״נ׳ני • למזד הין שצו של האיתיית ובמינת למוד הן שם
jj כן שנו מלי׳ על החמזיס א׳ יי ה' איתיית שהם נעלמות איתמת ג׳ שבה ק׳יד. על

tוישייס למבין נסתים כדבי־ם רמב לדכביאור יתבאר וה כל כ• מלוקים ,לאירית 
ה חכימהאיתייתכית לעניינינו ינמדל כס״ד• הנאים צאידעתנשעלים1יז1 י  מ

י אמדית מעצמית המתניצצים רזתניית אירית תל״ינ ו ד׳  כ״ת הס נ״ה י
ר׳ ל( איתיית תיכמ״ת יה״ני יי״ה העילה היא בדיך העניין חאדם וגיד׳ ^נ

 ״דית* יאת תיר״ת׳י׳ייאתי יד ים שמיתייי סיד המייתעל מחל^הנירא וש5̂^
 הקדושים יג׳דיי אבריי מ כ שהם מצית׳י ות׳ר־ע כפיריתיי עש־י ^•לית‘

ם ב״ה •ד״יל היייימד שם אמחת אמד מתקיר ■יצאים רימכייס אורית ה  מ
 המלך חד יתמתוכ׳םטאמל עליוצ־ס ותהייה ומתיה ועושה ייזצל של'ומנהיגנורא1מ
יכל האת צכאס וצל השמים ״מ׳ השלי־ס את עשית אתה לנדן ״׳ y״

: כלס את הTמ ואתה בהם אשר וכל הימ-ס עליה אשר '
ח ת ו  לעצתי שמע על• אהבתו גדלה כי בנפשך קשורה נפש׳ להיות בני מ

V I• • יה׳ בסוד ה^כלל' השניה הילעיכ' ואת עמך אלק׳׳ ייה׳ איעצך 
 כדפיל*:! יז״ה ינסיל ׳״ה בסוד הנכללה הלאשיצה התעיכה עם כדפירשני ה׳ן נפיל

 אתד כקנה מכלמיהייתעיליס סהיריס הקדושית מכל קתשים מערכות שתי הס8
לול באתדות  תס1■א יעהי כלי“ איתש תקיש יהסהיר הקדיש תמיייזל שם ׳
 כי 7ןעינ’י לי^יי!’ ליו על יתיייט ידיו על לא!ת יהיי איתסנוכריכ' ישים ברעתנד

מי אי ה תךהב׳ ,^ ^״״),  אלו של כמן גידל להיאיתו כדי יייייח אלי כל ׳גלגלני ״
 •ת״תס לע״א־ר מ״היעת׳נתזירלענ״נ׳נל יה׳בסידהץ •יה שהן מערכת פג,

 מעלה של ד1•ד'׳ :בני עשר ׳׳x שהם כפ״ית ׳״כ יצאו שתתני יד׳ייד לש© הרליש הב׳ס
למעה ה“• שנם׳ יעקב בני שבעי עשר שכיס ינאי שתהם היייתת ביליפ׳ a•״

:כלשירשני
1/ ד ה  הקחשים מערס׳ שני אלי ירא' שכלך עיני פקת ישמע אזש׳ן ה^ק כני ע

 הייצאיס מ״ה ה׳ן יייאתן:הם קדושתן ותפארתן גחלת; ראית כאשר ’
 הקדיש השם שהיא מאה עילה במה לף מאה במספר עילי׳ ה© כמה נ״ה יחד יישם

 הקניה יה קיי'ז> ע״ה עקיבא י' שימי'עליי הסיד יהיא תדתהריזמים ׳י׳יד ̂יז ה'י*א
!היינו ............................ - • -

ת / ד ף • ׳< י V 1 ׳״י׳ ׳■׳יי‘׳■ ס«׳^/’ח׳ז7ל/ק7״ “ J*׳) י
*יז‘*' א ^י  היינ1 מ׳יאה תספרס •ליוד היוצא׳'יישם מ״ה הין תצופרהמ*אה1^

•*W ^ הצל! שהיא יניש נ׳י. מדתה־ממים מ׳וד יזשס שייוצאו מ״אה

 קי״ןי כ• יי.גם שפירשנו מ׳ה היין שמותיו בשני בבתו המתפשט והייזמים הזחת
המקים כייר ע״י הקנ״ה של שמז שהיא תקיס כגמעריא שהיא קפ״ו עולה במליאה

 הכיונית ־נ• ע״פי עולם של מקימי שהיא
כי אתת למינה את' בקנה עילי׳ האלי הג״הה

פזיע׳עולה ק׳ כיה מליאה ק״ילזבל׳ '■'° מע־י״ »הקרס'׳י סי. עי* יאלתייא*•
יחי הרתמים כ״ף ידיד שיד שהיא כ״ף מתכשם ס׳ה יסעיכות י׳׳ה בסוד םת«שמ

כגייעריא שהיא במליאה לקולי הזכית ססודייהשהואקודםסננ׳י^וניםעיכית
הההפשטות ובהוד riorerrm בסוד באו תי מקזס עג מורה יזקוס באכאחרז:ה רא*ונדSהיהw סתחפכייםסה  יי̂ז

 שאלן משסיחדיודותררתמיסהיזי ״וצא מיי רטע:ש בנהתבש השתהפך בחית=ן
&יד מ׳יה ר׳ין שהס 'xp^ה ^ייימ שני בעעי ייתבאי כיזת«י««ית ההתחפכות

שם שהיא מוצאן תקים על מייים היכןי י י׳יי׳" ̂ "יצי ^
 מא״ה של שם על מורה מליאה בלי פציעה ק' כן כמי יxכדפ׳ר הרתמ<' מדת •חד
 ידיד משם שתצא יתצאי מירהעלמקים מ״קיס שעילה במליאה ילקזף1ה'כ סיד

 'הר•’•׳פעמי' כיה מ׳קיס עילה בתשכיןתריבע ׳ד״יד מדתהלתמיסיהאכיצד
 יתד תצרף כה' הי• ה' פעמים ה' * לי הרי '1 פעמים י' כה' הלי ה' פעיד' ה' מאה

 מליאה כלי ק' כ* לו היי יקים ת מנין מכיין ותמצא כה' יעיד לי' יעיד כה' יעיד ק'
 מייה במליאה ויקיף היתמי* ה׳כף כיד יה מ ה״ן סוד שהוא מאת של עלשס תולה

 כשמי/ תפילו'נסדר מתקני שתקנו הסיד •ותו אמד מן •וצא שהוא מקו'מוצאו על
 שתתכפינד אשל ילשין באפינו שכפאת ינשמ' ירית בני שפלגת אביים כן על מי כל
 מלכינו שמן את רמל־מ ויקדישו יירוממי;׳עריצי ויפארו וישנתי יברכו •יח הס הן

 שנת שום לשין נתס הרכי׳זאין בעד תדבר כני׳ שהוא ה״ם ה״ן תיבות שני אלו דקשת
 היל) דשנתי דברם תדי לשין כי הרבים כעד מדכי השבת כל שהיי לגמל• מייתר הי'

 ת״ס הין קשה ועוד הרבים כעד מדבר יה שנת של תניסת כל יכן הרבים כעד מדבר
 TX לכפול בשנת האי כיל• מאריך למה קשה יעוד תשמעיק שום לי אין לשין כפל
iw יוח אתד ענין אלא רידפיםשאיןעג״נם שמית שהם פעמים כמה אתד y i 

 השגה לנו לשדר בית התפילות תתקבי שלצי אלא שכת לשק שכלם כלם יכן וישבתי
 מ״אה העילה היתמים כיף שם שמי קדושת גחלת השנת בתיך לני ולגלות והתצלה

 jסה*’י^תמ ק> הרתמים מדת שמיתהקחש׳׳ שני איידית שהם ה׳ןה״ס כמכין
 ריזידו יגודל תסדיו ריב שסדרו אתל• זה בסגנין השנת סדי של ביאיח ויהיה מ״ת

 ולא רתמיו עזחני הנה עד שס״מי עד ת׳ כל נשמת הסדר מתתילח עמנו שעשה
 6על השנת איזייי תקני לנצת יי׳אלקינז אלתששנז יי׳אלקיני עינוכיתסדיו

 עמגי שעשית יהרתת•׳ יהתשד•' הטיבות כל על לימי ריצה בי' בני שפלגת אברים
 ייניחסי בפיני שמת אשר ולשון נאפיגי ייותינשמהשכפתת כןאנייסשפלגתנני

 יהלתמים היכית כ״ף של שס שהיא מאה של שם יהנילא והקדוש הגחל לשמי ימשבתים
 •ד״זד המייתד משם הייצי;* ה״ס איתייתה׳ן שהן מיה היין מעיכת יxל הנתציק

 ה״ן יי רניסזא שכת של לשונית עשרה ותקני תד״י ה״ס היין והייני •ידיין כמכין שעילה
שמו את (•מ״ציכו זיע״ייצזי׳קד״ישי ןיח״ממי (•ש״נזיניפ׳׳ארו ה׳יסייד״ייינלכ״!

 השם כנגד *תית עשר שהכז מלכינו
עשל• הסלל 71T שהיא >p הקח' הג״הה

שיאעיייגו  כאשרננארנס״ד היא בחך השירית לשק אינם ר״ןה״ם שהרי ואקקי
בעצמות* ימת״חדי׳נו מתאתחם שכלם ׳'’״ ״י'° *ייי״י״י י' י׳” ם םחנכלריסכעני קיי / M J I <ךכתר.נר.רםשכח’קרו 1 1/ I

̂^ ונטו פרול  כס״ד•(על הבאי כסעדס נכאר כאשי s'j( ו־ר,]•Kווע גיויתן שפירשני
̂״יי■ יעת״ה תיזל ריזיי מ״אה של שם החד זה ‘ •’’י

 שי׳יאלמ׳הה׳שיאלממדאלתקדאמם’
 ייתר עילה איני כמלואו ידיד שהשס ה' מה שאייי מהפסוק תנין אל י״ל מאה אלא

 אד״ם כמבין מ״הבמלואו תספר היא ידיד י׳יל פייישישלמ״ה מןמ׳הדה״נזהוא
 קיימו על שמירה ט' מן ייתר עילה איכי מ״ה קטן זנמספר למעלה כדפירשני

 אל אלא כן אפו •יתר משמעית בי שאין מיה תנין אל למעלה כדפירשני יתו ונצח׳
 עיד כו •ש כ• מ״אה תקרא ט׳אלא קטן יבמפפר ים אד מספר שהוא לנד מיה תקרא

 של שם דהיינו נ״ה עוד יה למספר לצרף ד1ע צריך אתת ט יותר משמעית!ימיים
 ותיר^תי(יר״אתו אתדיתי סיד על לרמז מ״אה שיהיה כאופן שמו יבריך ה״ןנ׳יה
 באי•) כדפירשני ה׳ן של כשם הנרמזים מציתיו זתר״יג פטחת״מ יחד ושמיתיי
 מ״איז אלא תה* תקרא אל אתל זה זמפני תא״ה דטיני עילהכ״ף נשלימיתו שהשם

 נ״ה ספירותיו עשר נו נפלל׳׳ וגס ה׳ן של ישם ת׳יה של שם הכל נכלל מאה כמלת כ׳
 עשרה קטןסא במסכי מ׳יאה כ׳ גיעיזת״י ילא תיספית ולא שניי תקנליס שאיגס

 נמספל מ״הג״כ ה״ן הבילל הקדיש הכיף יה״ני כיה ספירותיו עשר על הריייזיס
 מעשרה למטה יורדת ואינה תעשיה לתעלה עילה שכינה אין הסיד ויהי עשרה קטן

 ט׳ שמכפר יכמי עשרה כפל• היא לק עשרה על תיהפית דני איני תאה תשנין ט
 ונצת״יתוכמו בקיימו •עתיד מספרי סיףינלתיתכל׳׳יעל בלתי עד בגלגלי יזוזי

 עשר מספר יעל תכלית יבלת׳ סיף בלתי עד לעשר מעשר בגלגלי תיזר עשר משפר כן
 תט״כאשל למעלה עילה אינה ‘שהנן כתו מעשר לתעלה עילה המספר אין כי יעמוד
 מהפר תספרם •x ואלו עשי סא יאתד אתד יםא עשר נשער העניין יה סיד יתבאר

 נתכוונו א!ד לדבר ושניהם ביניהם מיזליקת ואין אמד כקנה עולים עשר ימספל ט*
 כתית קלזשר ואין מעשרה פתית מתפללין שאין הסיד וזהו הנ״ז נשער יתבאר כאשר

 הקדישים ספילית׳ו עשר על ים1החמ מעשרה פמית קחשתז למעט אין כי מעשרה
 כיצד פרק במשנה ש׳׳איל מה הסיד ייהי כ״ה נקדזשתי התת״תדים מכלהקדישית

 יניא עשרה אי עשיר שיהיו נין כברכה תלזק אץ המיק ברכת בענין מברכין
 למטה קחשה ואין ה מעצי למעלה קרישה אץ ע• אמד הילכת*כסגנק הברכה
 יהיאאימל בשלשה כניך אימד בשלשה מדיני; כיצד שלת^ה לשינה יזה מעשרה

 יאמד עשרה אתל ברכי אומר יהיא בעשרה אלקיני נכרך איתר כעשרה ברכי
 אי עשרה שיהיה נין תליק אין תעשיה למעלה נפיחשכ׳ סרה עשרהרכיא;

 המשנה כסיף שאייר כמו זגלכי קדיש בענין היא יכן אמד כענץ הכל רניא עשרה
 תועטין יאמד מחנין אמד הכנסת בנית מציגי תה עקיכא ר׳ אייל הנוכרה

 אמד נסגנין הכל עשרות מעט אי עשיית הרנה שיהיו ה׳ר״לנץ אימרברכיאח
 עשל תספר כ׳ להייית זה שכל מעשרה לייטה ילא מעשיה למעלה קחשק אין כי

 שליתית גרעין נלא שלימיתי על תישפית מקגל כפיייתאינו עשר על החח!
 מכפרים *׳ אלי יסכימו איו יכן הספירות ענין וסיד ט' מפפי כמו משליחותו

 בביאור לך יתבאר ניניהם תמליקת •היה שלא עד עשל זמפפי ט' מספר ר״ל מד
 השוד יוהי דעת למיצא׳ יישייס למבין נכותיס נדנייס נש״ד יתב

 ליאית כקש השלים עליז לביני משה לימי חצה אמ׳ייר׳ ייא״ית כפ"׳ א״ת והכליות׳
 ר״ל ילאו לא פגי הק״בה לו השיב כבודך את הראני שאמר כתו לה עצמותו

 כפי את והכלות׳ שאמר יזהו תראה איזוי׳ אבל יראו לא עציייתי שהיא פני
תיאה של שס שסא כ׳׳ף נשם הממנה הקדוש הש© שהיא עצמות׳ אשיי לל

אלי S& ב



שנה סאה בן הקדמה
 ידת^fל מ כל יהש ני׳ה מ״אה cc של ע:יזזתו תשיג שלא תיזן• אםייהשגהוו

c ניזזתר r! ל״ל אאיורי א״ת א'ת“יי שאמר הרו אז<ר׳ את ותראה תשיג כ• וכל 
 שמלל מה וכל שכרא הכריא' דידינו מאידרי ונעשה ונוצר ונגרא שנשתלשל יוה

 אעניר אני שאמר וזהו בס״ל שני כשער יתבאר כאשר אתור״׳׳ סוד שהוא מריאה
 בבריאת בראשית ימי מששת יום בכל שמתם הבריאה שתשיג ר״ל פניו על שובי כל

 עשה אשל כל את אליזיס יירא א#י הבריאה ובנמל שוב כ׳ אלתיכו יילא עולם
 כל ל״ל פניו על אעבילכלשי״ב׳ לימלאנ׳ הפסויז חןרק ולזה מאד טוב והנה

 איתר •תיבלאשיתכל נמתחו?' שבו טוב נמלת הנכללה ממג• שנברא הבריאה
 ששמשו כהניס ברכת סול ווהי שוב אותו כל שתשיג פניך על אעניי טוב
 פהלי ידים נשיאות לשק אמרו לא ולמת כפים נשיאות בלשון לומר מקום בכל תז״ל

 עיקר כ■ לנו לרמז שרצו אלא הידים עם נשוא מעצמת וי^ף נושאים הס •דתם
 ואם ננאר כאשי השלום q'b הזכות ל'ן> גכ״ףהרממים תלוי והברכה ?שלימות

מו מתנת המתן כל כ• הוא העני? והוד כלום אין ת״ו כ*ן> אין  כמאמר ניתן מא נ
 גבל״תת ד“׳ א״ל שלתה ובעיני אחניהס יד עבדסאל כע״ינ׳ הנ״ה המלוע״ה דיד
 תמיד וליאת עיניו שתעבדנושא כתי ל״ל אלייקינוע״דשית״ננו ה' א׳יל עינינו כן

ק^פמה ומהל תנינה מנסמצד תחגת איות ל? •תן אם איוניו אליי  תמיד רואה י
 אלק־מ ה׳ אל עינינו כן ומסל מנינה מצד ממז מתנת איזה שימןלה ׳דגגלתה אל
 דלו מנם במתנת שיתכנו ב״ה תשגמיזז •ד אל טשאי׳עינינו קאנמני ל״ל שימנצו עד

 ומפני ביד מקבל מא מתנה קהמקנל מקביל שהניקתתנ׳היא וכמי ימסד מנינה
 שיקבלו באופן אצבעותיהם אברי זפושטים תעלת כלפי ידיהם טשאיס הפהנים כן

 ככל כתנים בברכת המרומז הוא נלוו תעלה של היל אצבעות מאבל• נלכה שפע
 הנרכו' יחולו ואבל*אצנעיידהןשלכתגיס ומידיהם שביליה' אנליאצבעיתיק

ק י•מזולTמ יקבל שיד נאיק נבארבס״ד באשל תמתבלכיס העם לאש על  וי
 מינית ׳*ד תינית fu הס כהניס בלכת כיצד מתנין המניו כל דלו על ניד

 שי״לאבלו כאופן הכהן שביד אצבעות אבל• י״ד כמכין ברמת יייד מאליט״יהן
, אצבעית אברי *״ד מן יקבלו אצבעות

ופנו רם אבלים שצי נגולל כיצד מעלה של . 1, נ־יו,״ . .j. 'רם כרנים ®כברכת ירוד שסות וזג W נז
ד.רת#ים דירת שמית הכם ני נרבוות א מעלא X אבל כ^דם
ג מנחה לינ •א*י ויש״יויד סעדם אני׳' ג גאצנע

כעלכו אברים נ׳ נאמה ק׳
 לן דשם אליין פעדס בזיתג׳אנלים ה׳סביא ס׳א ג׳אבליס נקיזיצה וית״נו אלייך

 תעלת של אצנעות אבר• •״ד תן נלמת *״ד קבלי אצבעו' אכלי •*ד כי לך הלי
 התתנלסיס לקגנם תכהניס ותוזליס *ד’מן ׳*דכאופןשי״דתיןנל כמכין שהם
 ש*ס ובלכת מיותר אבל תקום לתם יש הבלהות כל כ* חאת אתה וקנה • נייד
נ החתימה שהוא ה כ « ל נ  אין ח׳יו הלום אין שלים אין ואם העיקר תיא1ם’^

 מיזתד אכל ג*כ שלום לכלכת ׳היק לא למת ליה לדעתטעם ויש נאבדים מקום לו
 שנידו אבל מאותה השלום ויק זיתזול מלמעלה ה^ום מ שיקבל באופן
 שעולת הגדול השם שהוא הכ״ף הוא השלום לי הוא 0ה״ע אכל היותבלכיס להעם

 ישראל על זהות המלמד הומת וכן! ישראל כףהלממיסהתלמסעל יו׳אהשהזא
 הברכות שיושפעו באופן תחתיו כפוקין להיות היינין כמות וסבשיליפן>נכ״פו

 י׳ כפ זהשכות׳ בשוד •שלאל על קטגוליא תמלמדיכז המקטלגים להבת יימנעו ולא
ו ׳  אתם מזה י למנל לממנלים ישות שנמנה !ten זיל דש״• ?פירש עגלי עד ^
 והממגל־ס מהיזקטיגים •וזק ולא שליש לי שיהיה תשלים לכ*ן> תלע״ת שהוצרך למד

 הס ווה שלים לן שיהיה מליו אגין כעצתיק ר״ל בממד• ואגין הממיגם זה ומפני
 אברי כל נפיםTמס שמתנו זהזזקול תעיקל הוא וקדוש הגדול השצז שהוא השלים

כת של תינית הי׳׳ד שהם הנלסת  נ״ה •דוד של שמו הוא של״ים תלת כ׳ כהניס ני
 שלומך כמת עלינו •הליש בסיד ש״לום פמנין שעולה נאד״צ• ׳דייל היתול נשול

 כל השמיכה(כאיי״ל בהגהה כתנואד
 מלו קדש השירנז כשיל האמורה שלמה

 הגשמי שמהכ״ףהיד וכמו שלי שהשלום
 האצבעות !יתפלח !׳כתעפו •צאו

 ענף כמו ומקיין שלשן והכף ואבלים
 המשתעפים לענפת שירש שהוא האילן
 השם מה"כףהשליםשה?א p כמו מתני

 אברי כל ייסתעפו •צאו ג׳ה מדיל
 פלי לו אץ שאר״ול יזהו הבלמת
 שלום אלא שלהק׳נה נדפק שיזמייק
 הברכות אבלי כל יצאו זה ומפני

 ותפני ר.וא כחך השלים מת״כף
 כשעולים הכהנים ענידת נקרא זה

 כהן של הכף כ• כפיס נשיאות לדוכן
 והקדוש והנורא גדול השם מקום הוא

כל* לו אין כי יהתקול העיקר
 ב״ת המקור לקבל שיוכל האבייס נהל י

ק ®יי גייר  השלים כ״ף תכ׳ףשהוא י
ה נמצא הנדסת גל ׳גאי שיי^י  א̂י

 נכפו מקום לי
׳ יצהגייי כק של  שיהא מ

 cעTאג״רי,Tיסנ ונץ בשכלו יזצז״ר
כףהשליסכוה

ה ח ל ה
עב׳ הגר ה1 ®ור ולרכיגך  זיליר סריכח תר

י יר׳ייר שרם שמית שני כרנין דנ׳  וסיר א
א הסיכה עי.•'( ר בש־שס רי דו׳  ששש •א ה '
"-®I ר ע^יו ושסכך ‘א־; ששם י'שילרר-‘! 
 י״ ד א״רי הוא או ה״ ו״ ה״ י״ כזה ®כך

קיא ת9ש שני שוא*ו ששני ם“שרו סש״ח נ  י
ד סתייחדים  גיחששיל וסור רדוור שלם ביחו

שיוס  שלום יוזנא יהורם סונר בי למטה ח
ר״ ר י ס שלי״ם כיי ט ארתיותיי ר* ע לי  אי

 ושבס ידו״ר שם ושמוני׳ מאוח 'שלש כסני'
ר אדני סו  סאות שלש בן נם עילים היהוי■ נ

ת ושסונים סאות שלש ״י•®. ושמוני'  קנויו
ה של  התחתני' געולפות *שיע לה ושלום ברנ

ת נקיאים שתם בו א כיקר שלום בי  0םש ה
 עשר ״ידור שבשם היי מן מתסלא "אדני
א נמ«א משסשיה יותר שעפים ה  ''א־ני של ש
ר קבלה שרה כפו ת חיחו^ל  שלובם של ברכו

ד׳ לם«ה להששיע ירו״ד של ‘רי סן  ש,-! ה
ה ין פתמלא ארנ׳י י שכש® ה ״ו י  •עפים ה׳ י
ה יותר ד » ם  אד•!, של שהד׳ נסקא ם

ת עשרים בו ה׳ ין שלום של בי  יד«ור של ה
 5״ ף1ן דך, עשיים הס ר' םעפים ח׳ שהרי
ת הסשי בו ^ הראשונים ב־ ברב שי׳ של שלו
ר״ני שלום א של <׳ ד0ה«לא0•ו ״ו ד ל, ש ו׳  ז

 אד״ני של שהנ' נמקא סמפפר' שעמי'יותר ו׳
ה סאות שלש קכלד. ו נ ־ של P ג ר ו' ד׳ו  י
, י י מאית שלש ע-לה נ' שעפים ו' שי  לך חי

ת השלושים עם ת שלש חראשינים ברכו  סאו
ת כו ה׳ ®ן סתסלא אר״ני ,של-שי׳הי״של בי

מיסשידי- יותר עעטים ה׳ יייור של אחייג׳ ,
 שעמים וי שחרי יר׳וד של אחרונה ח׳ סן שלום •יי* דכיגולו n»p •ודיני ייל‘שהי נ«»

 כסנין ושמונים מאות שלש הראשונים ביכות ושלושים סאות שלש עם לך נ',היי הוא .יי
 ססוד התהתונים לעולמות הנששעים של״ום של ברכות כלם שחם אותיותיו ו* עם 'ש׳ל׳ו׳ם

 בסוד ח׳ו אינם אם אבל )נו*ני0ע סוכה בסוד היחור בסוד כשי׳רור ביוךהוא יד׳יי וזכ״ז•
 כאש׳«כאר ונתקלקלו נשברו שוזזנייית בצלות הרבום נעוונותונו שאנחנו עתה הרי ריחוד

 שאגו חכור ווהו נושלת סיכה בעיות נקרא וה בנגד וה בכוונים ואינם בסי׳ד תענין «ור
 לתששיע הנשולה הסו״כר חנושלתשיחיוילהקי® ®וכתרוד לנו יקים היא בגלות רתשללים

 השאיתינובסור •יכית ®קי׳ייני T® ויבנה דור p ע״יסשית אותנו לגאול שליום ברכת
ר׳ל שלומך סבה עלינו יייי® לי® מי׳* שאגו הסוד וזהו ומקדם גפאז שםיוישנו שליום ««׳

היחיד בסוד ידור הס*®'®ישלישגו ביבשיששייסה בטודחהוכח אר׳׳ני על יר*וד שישרוס
ס ו י ך סכך כמין סא״דני לפעלה ג » ת ה לנו «ז1 אי ה  וסווי ג*ו שלים שק לאי י׳יס *ליי כדג
כל שכיל י הפעי יו ל לה די ק • ב״ןו־השלום כה נ הזי ם ש כלי ר ל אין ל יי׳ז ״נ סןנ אל ל או הו ך רו  ב

ך הקרוש של גרבתי ן קייי ה שנאמר שויום אלא הוא כרו ״ י ^ ע ך ה' י בי  עסו את י
ת ש״ש שהם גשלום רו נו ' ® של ®כף היועאים שלום של !  • הסיגה ««ור שרי

ה ת הנ׳ נ ה תאור נ ע׳ : נינ

 כמלוא! ו״אז יי״אה יטליל נייליאה >7כ" אות כ׳ כ״ו שעולה ד׳ בן שס 7® כן גם ווה
 והפל ירטהור הקדוש בפ"^ ןיהי-יי’ תיומל הכל כ׳ נוה והרמז אמ״ד כתנין ׳״נ עולה
 האמת ‘רבי! קיטרתר״ל יול'אה זה״ב אתי׳מעש״ר*■, כ״ף הפסוק שאמר וזהו כה תלו•

 בעשרה מלאים ושלם עשרה כתשפל עולייות כל כלא גו תיומד שהצל ה״קנה שהוא
 ׳תבאר הבריא'כאשר בעולם ככאות עשר דברות עשל מאמרות עשרה ספירות עשר

 בעולם גלגלים עשל צילה’ נעולה מלאכים כתות עשל הנאים נשעליס ענ׳ינס
 אפי' שתיזצא עד נס׳ל הנא•' בשערי' לחב בביאור זה פל יתבאר כאשל עשייה
 מלאים העזלמז'כלם זכל זרגל•' ידינו אצבעות האמלזןעשל הנפלא שהוא באדם

 מלאה הפסוק שאמר זזי,ו נ׳סד הבאים בשערים הענין סוד ׳תנאל כאשל מעשיה
 ה^מתו •ד נכ״ף ותלז״ם מקושרים וכלם עשרה בקשבון מלאים העוליוותכלם כל י״ל
 דוד שאמר נהשנמקכמו זק״תים ממנו ניזונים וצלם פלס ביא שהוא הקנ״ה פל

 צב״אש וצל השמ״ים הש״מיסשת*• עש״יתאת״ את״ה ה׳לבדי׳ך הו״א את״ה ע״ה המלך
 הנה א״תל׳לס* ממית וא״תה אש״לנה״ם זכיל על״׳ההימייס אש־ל הא״יקזל׳ל

 בכל כ• מחיה ובינוני הוות בלשון כלם את מחיה ואתה בצלל הכליאה כלל על סיים
 ההשגמין מ״וקשור יפסק ואלו בהשפעתו ומתיה ומשפיע משגיח הוא לגע ובצל עת

ע אפי' מהם  כ• קשירה קט׳לתלמן מלאה שרמז וזר,ו כלגע יאכלו כלס אמד ת
 בה'ףהשגמימ קשויים הם תוזיל כי לרמז קטורת קשייה לשון על מתלג' התימצז

, יתגלו*
ה ת ע  ה״כף זאת מלהבין למדריגה שהעליתיך אתל• נפשי •חד בני !

 אזניו הטה אלקיו לקראת עצמך והק ה' בלון עתה מא שפירשנו
 עמוק יותר כף ה כ©ד שכלך עיני זאאיר אשכילך צ׳ וראה שצלו עיני פקיז ושמע
 בכל ותצליח תשכיל למען חיים אלקיס באול נשמתו להאיר כאת׳ לומתו כ׳ חזה

 מגעת היכן עד ידים קדושת כשתדע הבא ובעול׳ תעשהבעולסהוה אשל ידיר מעשת
 השכישה נופ* מונטקני נהם כשתכיוץ וגחל^ כמן כתה כפיס נשיאות קדושתן(®ד

ת והברכות ראשך על יתאיל תשית ס  מיולימליקם אינם מפיך שיצאו כהצים ני
 היזתכלכים העם ואשלי מתנרך המברך כל כ׳ » נכוונה המכיכיס לכהניס אשל*

ד כשתגין נאמנה זו(•דעתי לכוונה שמכמניס  מאד לנו יישממ נפשך תו.ל וה ס
 שתעלית־ו תמת בנרסתיך יהיר. מל® שגס כאוק נפשך תברכני כ׳ V ומיניחג׳

:כזו יתטהילה הקדישי, הגחלי, למדריגה
י1 H ח •  N הםשמונה ובשמאל בימין •דיס שממי *אהבעו' האבלים •חע 

 צרכיו כל עושה ידן שעל אדם של כתי שי.ס כ״ת כתנין אבלי' זעשל•'
 שה^ כ"מ כמנץ אות־ית יעשליס שמנת כן נם היא נחר יד״וד ד' בן יאותייקשם

חת שת• X רומנ״ס אברים יעשייס 'מנה  ׳ליוד הקדוש ממקור שיוצאים הקחשים ׳
 שהוא כשה״כףהלמיוים כסוד תלממיס כ״ף הזכות כ״ף הימין ב״ף של כמו שתם ה ב

ח מדת שהוא ^הק״נה שמאלו גס מדתהדיןאו •דהיייץניברעלהשמאלשהיא  ה
 ופירש אויב ה'תרעו •מינו נכת נאדר• ה׳ •מ•® רש״יז״ל שפירש כמו נ״תימלז׳ס

'  ימץ כעשת השמאל מקם X רצינו עושץ כש־שלאל פעידס שני יתינר •מינך ל י ’י
 אצבעוין אברי ב״ת שתם באופן הרממים כ״ף נעשת בת תק׳ של שמאלי שגס פן0נ
 הרמיז.׳ כ״ף יחד משם •יצאיס איר ואראך טא זה שתדע אמי !הנת • לממיס «

ת  של ׳ידנו ימל^׳תיXאצבעומ אבל• כ״יז אימיותכמנץכ׳משהס יעשלים ^נ
ת  ני™ ׳ד״יד המיזיי שסא הקמט ויהלמתגוצציתתהיסף אוליתענע• ^בתפתי

 אוייוי. כ^ז כלס נין ו־היי, דתליאו בתליאיותלוא אותיות;ד״וד קת סצד היא
Win ויוציא י״אילא סהיייד סא נתליא! יחד ק׳צד ה נ וד יד ונימלאיתמ

* ^



ועול-ס מ^1יcר•לוrףiא'(לי^א*Kי^*יאלן‘ל:‘א מאס-^-׳יודי׳׳אוד׳לתה׳א
7(c13r m P ול׳א מצואד’ ^ ג ו םfמילדא^יD^cז * א ^ ׳1■«נא*םמ ה  ד

‘ דכדישלאתעיגהבי»סה1קזתיתיד

שנה סאה p חקדסח

« »  H  •
י י אי י  אייף הא I ן ואו אייף ואו 1 אי׳ף הא I ! דלית י
 המקור מעצמית מתנוצצות א!חת שהם כ״ת 1המני אותיות יעגרים שמנה לך הל•
חן יחד הקחש cpfn>t't>:K> ו“לפ וכת אכריאצנעותיו הוא כרון יתד שם  הוא נ

 לומלכ״ת יוצה יג*יתלאמ*ל כאש׳י אד*נ׳ *יו5 נ״א •נ״דל וע׳׳תה הסוד וזהו
ם כשישראל תיייס כשעת ניה והרמז עשיה ק״! נמספר גנמפליא ^י  ושמדות ת

 חלוש תש כביכול אז לעולם נאים ועורעניית מתחה והיין כעולם ות עזיחתמנו׳
 ויצלו שתל^ כת׳אל ותיש לומר אצמיזוללךרוצה כ׳א ות״ש ׳לירתש׳ טל כעני! כתו

 כי אומת לקנעש׳ מיגלה ואיני קתן נמהפ' עצמי ייקעין כייי ונ^רואזכניטל
 ה^א ו״אי ה׳א ׳*ול אותיוייועשלכזה כמלי׳ ידיד שהיא כניסלמעשל נתז למעע אין

 נשעד© יתבאר כאשל עשי כין על מוייס יד״וד אייאיי^ייא^ליייאיתיות ״ל“*
 וברכה שלום ובשעת עשי מכין למעעי אין כתי בהתמעע י אפי P על א^י ס הנא

 אוידותיולמנין ויעלי דמליא נמלי• עוד ומתמלא השם תתגדל מתגלים לתמי׳ ששעל•
r כתו שאז הגמל במספר כמניזכ׳ת אזת־ות זעשליס שמונה t jT n p a r מתגדל 

 קנון במהכר כ*מ מלין אייות עשר שטאמשפל הקנון נכת מקודס^יל שהיה ימה
 יזניןכית שהוא אומת גמקפי»זנהועשי׳ם מחל נ״כת שלום בש־יית יזאזיעתה

 כייר מחל כתו לידללה כדפיל*ו הליזמ•' ילף היכת כ׳ף נסיד מייל נמספל
 tc שנאתל כעיין ישראל על מתזתה הדין מלת שיניתה המרגל*' נפעא זה ומפני מ'

ה שלא כנקנה כת״ו •כולמה׳הש תנלת׳ א הקען בכת לק מאיי כתו מ  משפי ^
 נכתא כתו שיתגדל ר״ל ה׳ סת צא יגדל ועתה ע״ה יבינו משה התפלל ית עשי־או
 גתעא אורות בעשר שיצית הקיון ה׳׳כת ימולא אייית יעשי■' שמנה שהיא הנחל

 שמנה שמי אזתיתיי כ*ת מכפל בכת כתי למדיל דמליא גיילי' זת־ילא המרגלים
ם  דבימן כא״של ני ת״דלנ״אכ׳תת״ד נפכיקועתה איריתייאיהמדשתמצא י״לי

 ה״כת יבזה מחל נכתו הגדול במספר ל״ת כמנין איתיית ועשרים שמנה ׳ייי לא
 א׳ת׳כ׳ל' ו׳י׳ד׳ב׳י'א׳ל׳ק׳י׳ם' הפסיק מד רדבחתייה עשית הגמלנ׳יהנתכי

 ז*ל רש*• עי' הגילל הכמ זה ועל איתיו' כ*ת שהם ר' ל׳א׳מ ה׳א׳ל׳ה ה׳ד׳נ׳ר׳יי׳ם'
 אפשר שא• אתדמה הדבח׳נדנוי י' הקינה שאמ' מלמד הא״לר איתכ׳להדנ״ייס

 יברא הגמל זביההייכת p לומר לאדם
הג*הח כ׳ר׳,)׳ א׳ש׳ת ב׳ר הפשו סזד וזה העילס

ס' אדני• ns ואמי p־D»•וויי יJSוא^^■מו 'p f'1 ה׳ש׳יזיי׳ס' ת' א א׳ל׳ק׳י׳
״ ^ . א»גה m ימ-יר ״° יל" "יי•״ ■•־ס ®היא ״ 5 T ^P !יז כ | כיי׳• יי w•̂ ̂*ךכ ■tמתגלד־א יירוראיינר ם 

׳ עלי( שרמז DP W)7((ל7הג א'?קייאתו וח ים»י *!״ני׳ s>rw לא יצת^ י
P*f( כ גי על-זיכהי לי»ז•׳ צייי M‘f* !אדג׳ין י״דיריקייאות
Sra י*ל0חו>ה גייר ̂״וייד כי י“ה^״יS \ , , י ^ ̂״ימעי' זמאיעעס יה? ללס (ךזתדשהוין ^ hSkhS-wo אדנת׳יאייני ריעי

p'cfroiיי־:ה־סס»ני־^;יג״יו^ו אינ-<ר•־• לע,ן, מיל משיםלתמעשיי• 
ת * ־ ־ ■ ־ ׳ ״ ״ ׳ מ » ״ א י נ

אסר ילתו0י» יטלכיתו לאדגיתי במיייסות מעשיי יתי ומעש•( כתי הק׳בה רגידיגיל'
‘__________ on «:«0'ר כ«ר כ-• ט Sאחי* ם;י8 «ני

S יחחידו ח^או ת״ם ב.זי*ח הנימי בר^^ י1.1כפש הפסיק כמשמעית s ל*ר
D’p'fr יאת 0 השיי את ^ א rnSwBDS rסורSכ̂ע הSמתג‘ארג< מיאני שתיא ה
ת א ל ן שמים י אי ™יקה י־יי.וחייירא יאיני-ז ונמינייא שמיםיאר* נבלל1 ו

•םירי״דיק היאסנוו nSeopm עילה1ה ... ו ,,
אמי*■ עי' tsiSx וייתו1כ» פתג^יר איאינו יכיןונימוגינליזזשהם י יזעש בל גכללו

פ^כיאו יק ע«םי סגנייא •איני כאדם VD כתנין אירית כ*ת איתיזת ה*ת
̂\<»•rיוM,יה^י.»l.״ / ׳" M׳»^■*ו \sSs׳r> י׳אחייסמגיותאסני טחיאד. היא

ל במסת׳ ״ ״ כיפימיי מ ׳ודני׳ רנפאייא ה־כני■ קיאי כהי־ל וד.׳ ״ י
בהיכלו הסיד דיא יי׳וד שס «ד.'א יה' ר׳־ל קנה ה כ׳ למעלה שפילשני וזמר

̂יווזתו » (ipjj הכלת׳ נש a היכלי ץ>׳ יפמאלהו םעילהי ולסגנו זכריS עאסוי הנועם רוחי ארג•• ^ מוי¥ ש•1 כנ(רךיגי»
̂ו תבייי קינאתי י-ק י׳דרד ככ^בתי יעמלל זכתקפ? לכתז ת״לית ̂כ כד

א1 א אמחצי יכן י ע׳ מסצל כמי •ניע ל תי י א״.׳ ״ כי א תעניז יטעם העויז י כי ל
. ' . י. י . . אי א־יאעי'היכלי אינוסתיריה , תכ ס י ע־י א נ

• ״ ^ ת ת פ י א ל י ר׳ ש ע ל ע ף - ש ו י א ל ש פ • הגאים ל *י ם w ג x n s 'r;

I ... .4 לימי דייר כד• תת־ תילנו איו P ואם I 
 אינה ה1 נתיכפותרתי שלימיתי על שלימות סי;>1לה תשתכה ת״ו כאלו מתגבר שבתי

 ושתיזק בששון עתיד’ שליתימ על ^;לי׳ ̂,ךjjp( )3 שלימותזניה כ• קושיא
ל  fc< כייר או הנליל ת״ו(ככתי כלל תיספיתזגרענן כלי נלזקימז P)7pi ?הדר ס
 יהגביתאזלן כת תיספית מעני; שאימתו מי. ולק אן ת״ו וגרעין שניי בל• עתק כיןו
 נעילתות העולמית בכל שמשפיע השפע והולדת היא בייו כתי התגלית לימין מא

 בש״עתא הנאים נשעדם ענ״ב' שיתבארו עשייה ינעילימת ובעולמות*צילה בראה
 התתתזנים תעשה לפי הבל וגלעזן ת1נתזשפ כתי •תגלה עולמות באלו כי לשת״א

 יגהמ[יתיספומ שגו• בל• אז כבתו עתא ובתו עת■־. כפתי או כיזו נ׳ה בעצמזתז אבל
j*p • דב״ו־א נעלת׳א א’לב שמ״־ה זית״ק-ש •תגילל התין שאימי היד״ש מהיסזד 

חל נכתי הגמל השם שמא שמיהרנא תקדש י שיתי-יל לומר חנה כלעות״יה  מ
 שם כ׳ כרעותיה דנלא נעלת׳ שאמל מה כרצונו שניא לם1נע אזחתו כ׳ק »י.ם
 אין לעצמו כי לעולמותשבלא תעזבו לי׳שפיע הדי יאוח כתי ולהתגבר להתגדל צריו
שת״הס העולמית אבל יתסל«לאיעדין> לא היא פי כייי ולהתגבר להתגדל וליו

 נקזל אמממיו שפע ככת תלו״ם וקממם
השהסהנייכים יאתהמת׳האתכלם יןג׳הר•

כהגברת להן להןויתלאה שיתגלה לו אין <s*yS כי י*יניח ם«ייא »םח*נו*
כשישראל אמרינו ענין וק י שפעו כת ז*«י ‘יגכ״ איר לחתנדלולחתוב״נו ^יך

 גנויא מיהפק מקים של רצונו עושים
ה שתוככין יינייגו אין למעלק : ע*נוז,י.חה וקללחגון■ י׳צ״י״י״ק סי נ

 מא עצ״ני אבל הוא במן בעצמותו
 אמין סיד וזהו ב״ה שכלא התתתונים לעולמות גבולותיו כת התיאות אין̂’
׳’וסוד׳י׳ר,׳א׳ש׳ת׳׳׳י,׳ל׳ג׳א׳ת׳כ׳ל׳ו;ל׳ע׳ל׳ם^<׳ת׳ י»ר גמשפלתען *מלה

 •מגדל היזין שהתפלל אתר כי יר״ל נ׳ה הגחל כת*י איתיית לית שהם ע׳ל׳ת׳י׳א׳
 שרית אותיותיו בעשר •חד שסקץחש ותשמשמתימא שפיחשו לבא שמיה ויתחדש

 ר*ל רבת שימה יתקדש •תגיל ה'א' ו׳א׳ו' ה׳א׳ •'!'ד' כזה הקען בלת במלואו •יוד
 כית אותיות זעשד' שמנה מלו׳ כמיספי' הגדול כתי שמא הגדול ש׳יי ויגביר ימגלל

 מזיןהש' הדאשקשאמל יזא׳ על אמןלל איוייי עיני'הקהל הגחל כתנקכת׳י איחתו
 ימק״׳הי^יית •ן׳ד׳הא׳י׳או׳ה׳אהנזתק״תיןזהכיועיד כזה שאיאי׳איתיות הקדיש

 כתי ויגביר שיתגדל התזן שהתפלל ועל עשר !קע נתכפר איזן מלת כ* אמ׳ן גאמיס
 התו שהוא אוחת ועשר•' שיינה שתם דמלואי מלו׳ כתוספות ויתגלה בתיספיתשפע

ת שי*.ם הוא בחך הגחל  י׳ב׳א' ש׳מ׳י׳ה' •'ת׳א׳ אתרת עונים הגדיל שמו אותיות ל
 רטן יה• לומר חצה אותיות כ*ת שרם מ׳ייא' ל׳ע׳ל׳ח'•'ע׳ל ל׳עיל׳ם' מ׳ב׳ל׳ו'

 יעשחם שמנה אותיות ועשרים שמנה צהם הגחל ככמי הגדול השם דתמלא שיתגבר
 הקהל שרמזו יהתעם עלמיא לעלמ• לעלם וברכה שפע יתגבילת כתוספות אזלית
 אמת עירישי אמן כ• מפני אתי בלמו ולא אמין במלת אותיות עשר נמלו• •חד השם
 האזן אתי עונים שהקהל מא וענייני דבליכ׳ יתאמתו שפיחשו דנליכס •אמנו 1כמ

 •חד מלי׳ כת ותוספית הגברת על שמתפלל היזון תפילת ויתקיים שיתאמת •הירציו
 העוני שיאזל מה סיד יוהיגיכ אודותיו ועשל׳ס בשמנה שיתמלא אותיותיו בעשר

 ז׳צבית תכמינו כוונת שאין דינו גזר לו קורעין כתי׳ו בכל יבא שמי׳ •הא אמן
 א ל כי כתי!•כלתו בכל ולצעוק לזעוק קולו למרום עד וירום •גניה אק שהעונה
 למתפלל נר. יע שומע הקיבה כ• דיני גזר לי יקרעו יכלתי ככל 9צעקי«וועקי נענול
 למחם עד שמרים ממי יותר נכאה ינחת נמיו כקול לקיב-. ומשנת ובתשא׳ נלאש

 שאמרו בזה ויל תכמיני כוונת אבל נעל נביא• מכת היא קזלז שמלים קילזכימ•
טין לג לתת הוא כוונתם חנו גזר לי קירע׳ן כמו ככל רבא שמיר. יהא אמן העונה  ל
 עלימא לעלמי תנת־לעלם לבא שמיה •ר.א כאמן לומר ריצה שישנר״ס ייתיו7אוי ^זנין
 שהסשמניז כ״תאיייתיי לכל כתילכוין בכל יר.״נו הוא נחך אומת כית שהם

j היוצאים נוcTכדפ ביה הנחלים מעשת וכת ועשרים 'p p• ביה •דוד הלתיזים 
 סהקזיזרן גחל שבת שהית מזנתו ככל ריל 1כת* בכל זה סופה שיוםוין מי ונתא•

 לני» נכנסין שישראל אי׳זלפלחן זה שנת של כתי גודל לזנזרדנואשילנמצש
 ואומר יאט מנענע הקיבה יבא שמיה •הא אמן נין ועי מדרשית ולבתי כנסיית

ץ אותו שמקלסים המלך אשר• תו  כיינתאמן בעניו עתה נפנדק ו'.נה וסלי• בני
 ל« יספיק לא יבא שמה יהא שלאיק הימ׳זית כל לכתיב באני ואלו שייהלנא •תא

 עתון שאנתני לצאתמענייני:! שלא צליכק אנתנו ולקצר מזה יותר או •׳דפים
 :סודו לפרש נתזיר p ועל כפים נטאות סוד שהוא נו מימסקיס

H H V I יל!»חנ לקבל כאעיכפת אזניו עשה נפשי ותשוקת לבב׳ תמדת בני 
 תורת של ישודוידה גנוזיה מסתרי אוצרות גנז׳ וסיחת תורי, כתי• ״ י

חו אלקינו הואי נ
ח • ח2ו ! ) ך  מכי ואהבת לצין לות הוא לחק עולים שהבהנים נשעה ח

 שמכרסם נניכה כנלמו הרתמים כיז והגברת ^
 k בקחשתז קדשנו אשר העולם מלי אלקינו ה׳ אתה בייו טסתה שזה הההנים

 עיוו את rלנ איתני צייה ה״קבה דיל באהבה ישראל עמי את לביו וטוני אהלו
ל א  •חד היתמיס כז לצין!-.גבית ועת ומכה אהבה שהיא בשעה באהנה ^
 על תוי׳ של איצחת בגנזי עיניו לר.איר כסמיר יתבאר כאשי הוא בחן■
 נשנ» דני כל קי־ס גיירו ל אנאגי צדכין אהבה של כמת גודל מגעת 1היכ

 אשר הכהנים שמנרכים זי ניכה נשתנה תה אתת קושיא הניכה נניסת קושיות
 לבין• וציירו פמצותיו קדשני אשי תבלניס אינם ולמת אתרן של נקדושתי קדשנו

מ לדעת ראו• ונאמת ברכח »אר הסדר שהיא כתו נאהנר. ישראל עמו את  יו
 * הנרכה אצל קדושתו •תיס ענ״ן ומתו אתרן של קדושתו עניין
 נוסת כסייס הנזכי באהבה סמלת שפירשנו כתי הוא כן כדברינו שאס נ* קושיא

 ישראל עמו את לניד וציונו לבלו להם היה רטן ועת אי.נה שעת על מולה הביכה
 אהבה ושעת רצון עת על לטחת וממיר מדייק יותר שזההלשק גשגנתאהנה

 תסל מספירת כ• מסד כפירת היא אתי! של קדושי* כי שתדע צחך יה ולתת
 הנפץ •מ• ספיחת לששת והראש p« היא מסל שפיית ש לכהן pאה במקדש

 ר• •בנה מסד עולם הכתוב כמאמר נסד* הנאים נשעיים עניינם שיתבארו
 ונברא נבנה תקינה של מסח מדת מצד כ• נמסד היא עילם של בניינו תמילת
 כיגנין העולמות לכל הביכה ישפ׳ע אור תצא הוא בחו תשדו וממדת העולם
 אל ממסד כ׳ ייזמ׳ו כלו לא כ• תמנו צא ה"כ׳ מסלי היוסיכענין ?ל אל ומסי
 כראטו! •מ• ששת העולם נברא שנה׳ הננין •ת• ימים הששת •תגרכו הכהן שהיא
 ממסד• הביכה שפע תקבל שטא הוא כחו ה* למסד• מלכני. יאא תכיק יאמק

 תעלם של לכק חגתא מא שלמשה הכהן כ• ישראל לכל הניכה ותשפיע ה*
 של לכהן מיכבה טא כ׳ מעלה של מקחשתהכהן טא אהרן של וקחשתו ביה

תבהבים p ומעני בש׳ד הנאים בשערים מרכבת עניין סוד יתבאר באשי תעלה

חכנ  שמי.רכין וזרו ימגאי כאשי המרכב על כחכב אצבעותיהן אברי על י
^ !; ^,ןק בקחשתו קדשנו א ,p כיתשה 11 נקחשה מקודשים הם כ• לזיז׳ 

 י7לת£דשמס מדרכה היה שאהרן כיזו כ• ,״ל ,pj, ל^^ חאתין
 אל •דיו את אהדן יישא במד לישראל pp)) .7!על !קעלכה משפע ה׳הית
 על הברכת משפיע ה׳ ורמת׳ שמכל׳ למסד מרכבה הם כן כמו ויבלכס העם

 רכיב ותמצא תלתלבייו י.פ׳<־ הייניו הוא מ׳ לדעת תלגה ואס לישראל יד׳י.ם
מניו הוא •דיה! על והשירה היוכנ כ•  שים וה ותפני נסמוו נבאי כאשר ה

א ותטועיימ שפיריט הנס כ׳ כאהבת הא הביכה חתימת  אהבה שעת על מ
 על ומביירת גמילה הולא■*. לטחת תזה פנית• ייתר תשמעו׳ עוד נו יש ולצין

 מדק יחד השם תי,נת יהחקשחת יהתייקחת ןר.יחח׳ס !סכות >p הגברת
 על ועצומה מזקה שא האר,נה p !;ל הכה;•׳ •די אטענת נאנל. הרמתי׳

 נדביק הכהה־ם ביח ממש ותתקשר מתאמד יהיממיס הזכות •דוד שהשם
® עצס עצמן י־ם הנהני' כאלו •ד<ה׳ וכפות אצנעותיי,ן אבח בכל (ק»ל  ט
 נמלק ניתז ה1 יכל כנ׳כיל נידם ה׳ טיב הל וכאל! כניכיל נעצמו •דד

 מקושי האתדו׳ כ• לריזי כד• אמ״ד כתג•! עולה המה אהינה כיצד אהניה
 חתרמק•׳ נוימיס הטנא• כי לעיני׳ ברא׳ »ה נאמדות מקושית ויאהנק באהנה

ע ט קצה אל מקצת הרימוק בתכלית ה1ת ות ח מביא תשנאי■. מנ מ  ופירוד יי
ח וה מתקינים זה את זה אזהניס »  זה עם זה ומתקשריס זתי/״מדיס ל

ד כתכלית א ע כ׳ איך עצס הם כאלו והקיונ ה  וימנד קייב הוא תאהבה טנ
מי עלזה זקשו׳אשג  מקנשגק *!ת׳יקדו׳ א«זל כתנין מסע׳אה״גהשעולה יו
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שנה מאה בן הקדמה
 אזתיות etw אה״נה Jc r>v>x rwf< עוד ואראך בוא M ומתנין באה״נא

 ״ז’ עולה כיוה קען ביזשפר ידוד יי׳ז עולה כתה ש״ונ •״ז עולה כמה בוגיו
 כ• השכל נעין ולאו נועתו לומר לוגה •*חל "ונ1י כ• ולאו עעתו השוד ווה!

 הוא שפילשנו הלמתים!הוסת כ״ף כיז״ הגדול כת" הגבלת שהוא הגדול הע״וב
 והקש״ול !ה׳ת״ה• האה״נה לן הל• ע"ונ תישן נתשפל שע!לה •ליוד עצתו א1ה

 נמלתאה״נה נלמיים כלס הלתיזיס כ״ף כ׳ת הגבלת שהוא נע״ןנו •ד״וד והשם
 עתז את לבלו 1וציונ מנלכיס הכהב׳׳ אהנ״ה נתל' הכלול הסוד ה1 ומפני
 אה״נה בתלת הנלמות הברכה נתנה ונידינו ציוה אותנו ל״ל נאה״נה ישראל

 הם עצמם הכהנים כאלו •שלאל עמו את הא״הנה עם ל״ל בה ולבלר להשפיע
 יחד לתמי כ״ף והגבלת והתש״ול •*תוד וה לאהבה בסוד ׳דוד שם עצם הם
 אצבעותיהן באבלי ומתתשלים שתתאתדים מפני במלתאה״בה תנלמוים נו1כע

 כתה בכל השכינה ל לתסד׳ מרכבה להיזתן כ• והישעסלוהסא ידיהם ובכפות
 של ת1אצנע אבל• כת* שהם יאסדיס לתמים 5c אורות כ״ת ת1אותי כת" שהם

 שולה הגחל כת׳ בסיד דמלוא תלוי בסוד ניה •דוד ת"ק> היוצאים יתתים
 המקור שמא נעצמו •מד וה׳בף תכהן אצבעות אברי בכת* ומיייתדתותתקשל׳

 השל!ס >p שמא ד1בס כתן של היד בק» ותתקשר ומת״יך■ שולה מא נלוו
ה של שמי קנ  שלום של גלטת ושמונים מאות שלש •וצאס שממנו •דאד ל

 אבר• ויתקשר! שית״תד! באופן למעלה שפירשנו אותיותיו ד׳ עם שלום כיונין
 בסוד יד״וד שי»א והמיףל משה של אצבעות כאבל• נ״ה מעלת של אצבעות
 מערמת משיד יוצאים מערכות שתי שהם ת׳ת נה״ן תגרת! >pה* ובסוד הש״לוס

 אצננמתיו אבר• בת״ אויותמ לת איתמתיי לכ״ת מקול שהם כ׳ית ה“ו ׳״ת שהן
 אנבעוירי אבר• ללת חקור שמא הכהן >p3 ית״תדו יתקשרו למעל' שפירשנו

הגשמי מהמ> כי הגופניים והגשמים
הה ׳ הגי

׳ ימינן 103 לנאדל׳ •מינך ז״ל ל״ר-י׳י גזהב״וגמליאם ן
עבי הסוד יוהו הייזמים מרת נעשה ל ימינן •מינן ׳כ1י«-עז.א י יי נ ע ס
'*יי”•' יי׳“״ ׳' '■ביק תקום של רצונו שיס1ע כשישראל

,i, ,ס •;!עוריים _ו ב׳ ר ב קי איתיית תוהם י » ר '»
^ ^ י צעש השמתל  כתר סכירת W דחסים כעושע̂ר ריא וסודם ^

ת כלו  סמ^יעית הם yהש»וS נתפחום אהיי׳ח הנקרא אתת 9ל כלי הלתתים מל

ם תי ת הל ת ח ת ל א ^ אורותהרתת׳׳ ב ר ז » י ג ל , ; ד ־ רי ; י ; ר ק ? ו ז ^ז ^ ^ ^ ^
 כ'ן> ד1יל" תמת1א נד* המת״מליס

 ניד• וממתלים ומקושרים הרתת•©
 צריו כן ומפני הכהן אצבעות אבל<1

 •ד הס כאל! ו1ל 11 •ליו לסיוון הכהן
 ד&1אתד על '1למל אתל כן> אמד

 שמא אמד ר1תמק ושכל® הלתידס
 הכהנים כעשיית ואז •צאו כ״ה •מד
 מה נסדר דוכנם עבודת םדל

 הכתני' אשלי שפירשנו וו ובכונס
 כי תתתנלכים העם ואשל• המכלכי׳

 שולה והזסת׳זהתסד הלתידם מדת
 נמוד ידיהם על ורוכב׳ עליתם ותלה

 *ממדים התעם »מ המרכבה:
 כעי ותחת הכהנים פני מול קצנור

 תתת עומדים הם כ• הביאי' יל*
עליהם ששולה השכינה לתמי כנפי

_ I — .... ־ ״־ ;• ׳K«M1 י7ד>יג3 לעע•■!
 1וםתגליו־ בארנותה תSוסן« כתSהמי מליבות

ר ייחי ומסשרתה פן״יר• שבראה בעוריסות  סי
 תניעה הוא העברה ^שון כ« יינק מעבר ויעבר
 ההיד לתפארת מכתר השפעטיבר1כ* רכן ייו\רה
שפעכהעביד־ז כרתאזV‘:.Sרםתפאדת הרעת  ה
 ואז הרהמים קו דרך י״צזר אור הנקדא י־^יה

 ״®',ף r,ע שהם יי״עכר סיד וזהי רחפ^ם כ^י
ם שהם יי״ט בא ו׳׳יי מיי״סע היירצאים ל  י רי ככי
 איר העב״ת בסוד שאז ריו״ארדורה אותיית

 סידוה&<ר ?יראות הyתר ייאס רחר״ם צ^ס «ישי•
S שמרת ע'כ שהם ר״ו ע״ב יתמעא וי־״עכר . o 
 אי׳פז סוד וזהו דייו עוביים ותNאור ג׳ סן שם ״

 • ק V'כמניין שע^ים ס׳ נ' ^ שניייירת כאיתיות
ת שככח  Sככ ר״ל כחן Sכב אסן ענייית כוונ

 ^סטח מלמעלה השפע ממשיך כרפירשנו כיונתי
 בכתה אחי״ד־ת שהם קדושידת מדרינית ג״ דרך

ת י׳׳דור  י״כק העודים rכורSכט אדניי״ בתפאי
ד וזהו כרפיידשנו ח׳׳ו די  קד״רשז-ץ כי״כה סי

 שאגדי׳ כיתSכם יחוד יב״ק תייבו' יאש״ שעיקרי
^ בעלד-ז עם ^יחרד׳ כ י  שםשפיע כתפאירת כ

 הקרושה יואנא סמנו כי ככתי* קדושה כמי*כית
 ^•׳רנינו המלך הושיעה ה׳ הסוד וזהו לכלם
קון "קראיינו ביי״ום טיי הנ״הדיז ע''כ י״בק נו

 כן יכל אצמית אבל• ייסמ^גפי •צאו
 הרתמים כמית ומתעשש׳' ייתגבריס

 מדת שהוא ת׳יקבה של שייאל! bjc עד
 לימין נתהפר אלקיס תנקלא הלין

 ב׳ף הוכית ליף הלתיד' כ״ן) ונעשה
T׳r בפיד השלים r באדני" ׳"מל 

דשי" שפילש וכמו למעלה שפירשנו

ם ג ו רנ ג א מ ה אסרת שסאלו פ הו ש ה הקב״  של
ף ונעשה ^יסין גתהבך קיםSא הנקרא הדין  ב

כף הורות כף ה־הסים  כן גם נדמו וםSהש ו
ר בשם רו ' nVyw י ו ®“הרי׳ סדם שהוא נ ' 
ד כיער ו ר׳  ה הקב של ירית שני שהם אלקים י
ר ירוד ר אלקים חרהסים סרת ים'ן י  שמאי י
ת שני אלי הרין סרת די  אלהיט יהוד, שהם י
ו שעולה ״יהוד• קי״ב עולים *■ח ת אלו כ׳ תיו או

שמאל

 זי כוונה המכמנים הכהנים אשרי
 הכק העסכ״תכוונזלכמנת ואשלי

 שי ברכות ש״פ לקבל ביה אימת כ״ת העלמנ׳תן מןהנריכ׳ יתגלכו המבלןכ•
 למען הנה1 שלומן סכת עלינו ופיוס' בסוד למעלה שפירשנו ש׳ל׳ו׳ם׳ כתנץ של״ים
 אצבעית אבלי עם הכהן אצבעות אבל׳ •לי לפניו אצייר היעב העני! ותבין תשכיל

 אבל• כ״ת שהם אדם של כמו נגד הלתידם כת שהם אורות, כ׳ת שהם השדנה
 הכהן •ד׳ בכן׳ שלום בלכת היוקול שהיא ב״ה ילוד הלין) עם הגשמי•׳ אצבעותיי .

אותיות שהשי״ל כמניןיל אבלים י*י יוצאים שממנו וו"ה ו הגנ הנ מצוייר! •מין ו
ימין

 שממנו ב״ה ׳״ה מצוייר שמאל וניד י גיה י״ה ייהייהיי מחנוצצות אירות •״ד
 יהווקול מתנוצצות אורות ׳"ל איתיות •״ד שהם •ד כמנין אכלים י״ד עוד •ונאים

 יש״׳ שפירש כמו ימין יע!ה השמאל נס 1א כ׳ יאמיס כמות ;כלס היא במן •"ה
 קתעין מ׳ ועתר, • j׳p< «»ה יאייאל מקום של רצונו עושי! כשישראל ז״ל

הפכתי לתה תשאלני אל הוה בכפי
 שלא כתיבתו הכן׳ נצייר ו"ה השם חצי

 שבשמאל •"ה קידם ניילז ודי' כסדרו
 מכני האיית• סדלי ה!א p יזפנישנאוז'

 כסוד יחתיס פל השפע שילל אק׳ עי
 שמא לשמאל הגגאוכיוהלמתיםייימין

 הוא והשמאל הניתן ה«א והיתין לנגדו
 ניכא המקבל כי תמצא ולעילם קתקנל

 וכשהוא הניתן חיל לקבל כי• הניתן פני
נגלונוכמ מקפל של שמאלו בוכק«ניואו

הג״הוז
' • • ״ י“״ נ נ מהשטינד, י ה Sכ ח  על שורה נ

הן איורעוה אברי  ח«ה כשאין רוקא היינו הנ
ס ופגם כו ״י ו ע  ההיא הבחן •וסלים יעיס ס

«1יי לא סיס כל כי ר אייקינו לעכודו! י י י  נ
ו שסו וברוך הוא כ שה שהיא נ ח מלא •י  כו

ת ש י אסור •י  שהם שכנלוי הסופינ אפילו נ
שרו כו.ופו שה פהעכודה איחו סונעים ונ  הגדו

 רעים סעשים וסנס ה••'• מום שכן כל
ג ו«גם טוס שפסילי) י תי  חנשפה י1וני אבר• נ

 ■ 8שר. שכנו*ו הסיפין צי למעלה ו1ירש1שג
פין עין עו־' סירי■ »לוי0ש •ו ער10ש« •ו

 מתר׳יג מעיה באיוה ם1יפ ™י••• שבגשמח
לו׳ שהספידו׳ מעות  תר׳יו. שהן פהן כלי

 הי לבל וחיים אור o'r■*'®” I'׳”"'
ה ■פגי ח או דו אבר החיי'באותה אי׳ נ׳יכפ״ע אינו בה שסוס שלמעלה אור נן שנננ הני רו  ה

פו השוכנת כנשפתו  האד׳ נעשה בן ופפני בנו
ם מי על ר ולהכינה נ ה מו  כי תר׳ הנה עניןו

נ“מת- בלולה נ״ב שהיא אדם ®י* ייי■®®'  י
ש סו רוחניים •גידים אניי  י לפעל שפירשנו נ
ת ל קנ  שלמעלה אורות סתי״יג היותה אור י
ר או א השפע ונ  היא םלטעל' שסקבלת תרו
 גירית סה וש" אכריח רס״ת ופחית *אירה

 משפעת היא אורה וסתופפית חריתניים
 גידים וש׳׳סה אכרים רפ״ח ומחיה יסאירה

 ושוכנת וסתלכשת שםחםשםו-ן הגופניים
 כאיזח פוס איוח יש אם כן יפפני כתיבה

ד  הרוחניים גידיה וש״פה אבריה פי׳׳פה הי
חו בו וחסא שפזם או י ו נ ח של <ד1 או א שי  נ
^ הריחני ■אגר וחירדת אור דקכלת אי«ח

 נגד מקבל של יימינו כיתן של לימינו
 מותם כדמות תן1כ של שמאלו ונופת

 שקכל בנכתם התמימה צייר שמתהפו
 שהיה ומה ,מהתותס המתימק צורת

 ה״ה בשמאל ננמתס •לאה בימין במותם
 •ד שקבלה מאמר כ׳ שלפנינו בנתן
א שרימיו מימין הריזמים שפע שמאל  ה

 יזא והשמאל נשם'״ה בריומים היזותם
 הנמתם קבל ק מפני נתזת•׳ הנתתם

 תייזיןשם שפא מהפזות' שקיאה:מאל
 M וסוד ניייזייזו נשאי ״ה1 ישם י׳יה

 נ״לע• P ותפני נ״סד עיי •תבאר
ס נהפוו תציהשס פ חד שלמעלה ו  ב

t ש״ך אין סאן t שמאל ולא •תין t t i 
פגיס

S



שנה מאה בן הקדמה
ו י׳ע־יה הכל אנל ימוה ולא תעלה לא יאתלי י י ג נ נ ת א*ן כי • ה ה״כינ ד ם ^ ־ ז ־ ^ j נ  f, j j םי1«גיםי. יS .כי יאואיתי ״ •״::•״י. א  Sנ

י יי־ יי•׳'*• - שחרל • ׳יי׳ ל ' ע־גי '6ונפדדתרנ י •נ * 'rם מאידהחיייי
״ ע: ז א־זי*ר.ח'ותלאת-̂כ1תום»;<0מ־־או׳ר'לו יזסל ה־יזץ 0 החקני אל י

. יל^ל SfpCM C'' ל־ת , , p ל c r r S אור nn״c .בי ייאו,־.־ ״כגופו! א
t, י , י r ̂ ם וניגשה הנפס^ה הנשמה אבר שבנגי  חאי

ת קלייו שהבלזבים הסיר ווהר אב־י■ בארחו ום2 בעל jZV ̂ ל
^ו' ייסימוז =' בבוש) נפסל־ן (על(• יכת6לת תשל יהתעלה יץזסננכ פו ״בנ  בנו

1) _1 ,׳U״ ר\ס - ״ ״ ״ ה' ד,סוס»ן עי* מיריב , ס כ א ,•פכנ״בה ״ ס ״ה
נ יזש. ^ ע י C נ נ סי ס v ח ״י ר ק ב ס מי הגיי׳ הי א ב ט ח ן אי ה ה( כ ב'  א

ל ז א ל’ כ א כ ס ת כ ״ כ ל ע אז כי כ כ ת בפו ל פ; הו ‘י3ו ב ״  ב.:'*מע״יוורביד ■(ריק כנ
- עיי. ^ f כ j p״ . V j, ,ס ״ , ry^ ע ״ ר ס ל ל  ■תירה ות:סת-יש הג^ויב אבריו בב^ ״

! ^1 ל״כינדת מרכבה ודאי נשמתו כפיתו אמרת , 1
ן ד ע לי השכל אל ה  נשמתו כ!ת על כ׳׳הרשורר. בב^ שהשכונה VCC’7 ש־ש׳ג כ

ת ״ ־י ז הי ת יי ' א ׳ ד ת ו ל מי ה ת ל כ  תור״ת דעת יטמ־:■ כתן שפתי נאמ' ועליו הו
־‘ל ה (עע•! יי־ ״ תר,׳ ז ^ ר״ל היא דבאירת ה׳ ומל-,י.ך מפיהו יכסשי ד.י:״ ׳ יי י*̂■} W י•׳• י  ד;ישריסכ_ערנשמוזו השכינה כי הדש אךSפ ׳י־י ־־׳•״‘י

̂ל כשע טסנר,’לקכ׳־ אליה ר.יכבה והוא וסשזפיעבה » כה׳
: ה;הד. כאן עד ^אד» כהי ̂ •*««•»» ך, /* ^ן י בעדן נדרכההאל״י ן

המומר הנה.'זושייניתלהגה׳הספונ׳דענין לכן שיש מה כפיס נשיאית
הכ׳יהה ע״ם ידגניידני שאינו הגם לי כ( עתה

איתן ני אמן ממעי מומין מנעלי תשאלני ואל יכאותה לעני( מעכין יסגננ( גלגלנו
י יהאלכנל עני! יפנמו וחטאי נשמור־, נלריר' הן נשבי.-ת גל(לק להלאות כלי נ
זמש של כתי וגמלת כ׳ה השס ו  tכףה
ד יוכר( (ב*ש ה ג •מד ע  : הגהה ע"כ • הגלגול כמור הוד, בעולם נצת׳' ילנצת ל

 בעניין שיתתזקניאידנוזפימשינו באופן
שיהא תוק צייל שכלו בציור הכף

c?’>כ• והגס פלש׳ של לעניינה גתזול יעיד. תייזע שלא יתד נשצלר יאת;ז ־ 
 תמש מללשבלא אין כ■ הדבל עליו ■כבל אל פילשנו שבבל כתה ■•עת לו כאליו

 ושניה׳ למעל' פילושינו פהומהשתסלפהייולא למעל'■תמלא שתשלני מה כ•
ל: כקנה עיליס תת’ כל?!  הגחל הכ׳ף זה ל״צ שת״יסעש״לה זהב כפות א

 הכף מוה שפילשנו כתו כפו בכת המושל והנולא הנכבד ׳דוד השד שהוא ו.הזדוש
c: יצאו ’r שכנגדם למעלה כמו«׳ארנו ׳דוד צ׳לופ׳ יב' שהס כפית עשרה 

 צילופ׳ם "ב’ מאלו גלוף וכל י״ה שנע׳ שנעים ב י׳ שהן נשמות ׳*כ למעה נאצלי
 שביעית בל׳ תתגלנלים התלש׳ס כן ומכני שכה תדש■ מי׳ב אתל תלש כפו בכת מושל
ת שהם  ויצאו בו שנכלל׳ס •מיס לכת והלאש תמיןול שתוין תדש לאש יעס ׳מיס ל
 מעני תתנו ו׳וצא׳ם בו הנכללים אותיותיו לכ*ת מקול שהיא ילוד השם כמו ממני
 מאלו אתת באית בתדש הנכללים ׳מים כי׳ת מאלו יייס ככל-׳יש פיעל ׳מל שהשם

סא הנכללם כ״תאיתיות  ייבציחפי יכמישאלי תקילן שהיא שמו ובלון בונייו
 שממהפן השנוי לק •IX בהם ואין ילוד אותיות עצמיתד' ימדכלםעצייומאתד

 אני מעשי לעי כא״זל תלש בכל שמשתנה הפעולה שם על הוא •לוד ציחפ׳ ל׳יב
 שישיצה הנם זה כל ועם צימפו •שתכה המא בתלש שפיעל הפעולה ולפי נקל'

 כמו למעלה כדפילשנו •לוד ?',אותת׳ עצמות ל׳יל את" עצמות אלא צידופואינם
 ואין ב״ה האצילית מקחשת **הכלןנאצלו שנע׳ כלן עעים של גשמית קה״יב

 •תגאל כאשל גופן •די על שמשתנה עעוליע התתלקות מצי לק נהם ושגו׳ הכלל
 מעצמות אתל עצמית נשמתןכל! מצד ואתאבל כהקדמה לציינו עניןוהבשוף סוד

 שלמו וזהי שנוי אין לנשמת! ע, כ,ע! שנוי אין שכאצילית וכמי נאצלו יה ב ת האציל
 אלא תמצא והכלא כפית עשר שדם שאלי כמו ל״ל עשרת שתים כפות!הב הפסוק

 ואין מהו׳ זהב אתל עצמית וצל® הפרש אין מהול ליהג עתיר והכ ונין מהול זהב
ביומו קלבנו הקל׳ב ונשיא בשיא שצל לק עצמותם נענין ביניהם ותליק הפרש m * ׳יי* I » W

 ייתלקים •דודהמלשים שבע* צירופי עשי בשנים כן כתו בינ׳הס מתלקק ןי״מים
 שבעי עשר בשנים וכן •חל ממקור הייצא עצמו בפני צרוף תלש ניל שמועלים

 והפשוקמדבל בה שנתנה גיפה ידי על הנשמה שפיעלת מתלקיס ימי־דהנופ״ם
̂ה  יעקב יעל ב׳יה האצילות קד״ת על מלמו תפישה כל כ׳ למעלה ומרמז למנ

 שלקע׳דת נמעריא קע״לתופידשלשיז״ל שאמל^יאה וזהו מהן !בניו^אנלו
שהשפילו׳ כמו בוה ולמז ל־ון א׳יתנש׳׳ני כד^אותיות ק׳ שתתליף ובלבד «"ינ

 ’ במיג
׳ יגייי I׳

S « ר פ׳ ל שת״קנהכאתיות וכמונמק׳עשלת עולה כ
1JS״ W״ p״p,. ס,ד שנבאר באתתתהגמייכמי עמו נ׳יה

 הקדש נ:דן! כלש •ש-א, של ונשמתן כ״ה ׳.•לותיי יש הקיבה כ׳ להויית אתי
, ין תפשייז שלמו וזהו נשקלו בשיה שיה האמלות נשקל יז׳״

ה שיוזשג ^כןן ההעשרה הספיחת עשרה נמ׳׳קהם הקד״שר״לישראל  הקנ
 אתדות כלס אתת כלסבקלושה ׳ל ל נשקלו אתל בשקל ובלם גמק'עשרה

 רמזו ת1 יעל נש״ן הנאים נשעלים אתלותם ענין ׳פנאי צם־.' נשקלו הגמול
 כעמו הניתר אתה׳׳ נלוו לבה אהכה כלכת נפ״מי כמה נ׳כמתהנותצ־יי־י

 יאיהב ני^יאל בתל ה׳׳קבה ןר'ל אתל עולה כמה אהבה -יל אקכה3 1״,,^
 בתת י׳שלאל באהבה ישראל כעמו הבחר עתיה״ט באזחת שהם׳ א:תםמפני

 שי'כיי.׳תידםעמו ת:ף שאימי׳ם והיינו באתחתעמס שהוא בת״קגתמפנ׳
̂(ו ״׳ דייל אתל ״׳ אלקינו ״' ישראל שמע אאריו אומרים  אתל היא אלק־ני fש

 כתיב מה עלמא דתאל• תתל׳ בלסת נמשכת ז״ל ג״כ רמזו הסל ה1 עמנוועל
איז אתל גוי ישראל נהוימיכעמו  משמנת ומי בריצתק ליהלבנתמן אמל נ

 היום האמייו וה׳ היום האמרת לכתיבה׳ |’א ליה אמל נשנת״הד-ישראל קנ״ת
 אעשה אני אף נעולס אמת מעיבה עשיתיני אתש לישראל הק״נה לתו אייל

 ישראל שמע לכתיב בעולם אתת מטינה עשיתינ׳ אתם בעולם אתת מטינה אתפס
 אתב' אעשה אני אף עמם אתחתז על מעיל; שישראל ל״ל אלידגיה׳אתד מ'

 מעיד שהקי׳בה ל״ל בארן אתל גו• ישראל נעמן ומי לכתי׳ קטינהאתתכיטלס
ל ' צן ימש;׳ עמו *^אל של •י׳אש א י ;׳׳rc שלי נתפיל׳ן העלי׳ יה מנית ז

 רמו עמו ומייתל•' בלאסו מקמל•׳ ביה שת!>לץ כמו כי להיח׳ לאשי על כביכיל
 כאיןרסא־גם תמיבה כלשון וה פיל לימי דקדקו וה ומפני •שר'מיותר•'עמו כן

 יאהבה תנה שפיחשו לשוןתטיכה אמת למה ס׳שישלד״ק* תטיב׳ עשישג׳
 עשיתיני אמם לומר לו היה כ׳ ושבת ואהבה תבה ללשין מעיכה ישנמוכימהענין

 לא אינו מטיבה לשון אכל א'כעולם שכת או אממבעילס אהבה אי אתת תבה
 נאמת למה עניין של טעמו הוד לנו לימי שיצי אלא p;r לשין ילא אהבה לשין

 עמהם שלהק״בת ביתודו מת״תשין יי^יאל עמי ישראל מת״תסכיתודןשל הק״נה
 שואב על עצך מתיטב מלשין הוא מטיבה כ׳ מטינה כמלת •העכץ טעם ורמז

 למתצב מתת ממתצג יהנתצב הנתלק בי ידוע ומא מציבה לשון שהיא מימיו
 אלוהכדפירשנו מלק הקיבה מעצמות מציבים שי^אל ולהיות למעלה כדפילשכי

 עלה והנה עתהם יתומ ייייייןזהיס יא® עייי זיי■(” מת״תס היא כן מפני למעלה
r כהיגן הכל j:והספיקות יכנס מכונם על נשא שבפרשת הקישיית ונתיישבו 1׳ 
 נוגע פלט• אתל בדני עיד שכלו ידד להאיר אנתני צריכין ורק אן ־ איכס עוד

 אמד והם עשית הס שההפילות אומייס שאנמנו אתל כ׳ זה והיא שלנו לדרוש
 יתכן שלא ימכ״שכ אתל שהם אומר אתה איו עשרה הס אם הק״בת של עצתיש

 תליקתהנמנים מצל היא המכפר כ׳ יהטעם תק׳נה של עצמית! שהם לותיעליהס
 לא כי אין ולקבה ■תבאר באשל ותליק שנוי בו שיש גשמי לפר כמו והנספיים

 ספ׳יות עשי עליו לזמר •תכן איו י"אכ פשוט אתתת לק פירוד ילא תלוק ילא שניי
 פעילות מיני כל כעולם הפיעל־ס מתם כליל כתיתמתולקזתשתאצילית עשר שהם
 איתלים שאנתני הגס כ׳ לוה יניציז ונשיב • יתס חלילה אלהית עשר תיו הם כאלו

 כי אתלותגתול הם זה כל עם בעילם פעולות מיני כל הפועלים כתית עשל שהם
 עצמה בפני ופעולה היהלכלספירהוםפירהכיז איןעצ״נםש שפיחת עשל אלו
 כת לה יש זו ילשפייה לין ולא לתמים לפעיל ז כ לה יש וי לכפירת שתאמר ע-

 ילתיז׳סובן לין ולא תסל לפעיל כת ישלה זו ילשפייה לתמים ולא דין לפעול
ת עשר שתדץמזהשהם עד כלם  העכץהיאה• אבל p איןהעכין ת״י מתילקות כז
םפילית ■' לסל שיש כעצמה בת אותת לה יש ספייית י׳ מאלו ושפילת ספירה לכל

______ _____ _ _____ ^ 1  f .  I

ק ׳t"״י׳•״׳'-׳ ׳״-/ -׳׳.׳7׳ ;wשנהכק^׳.נ״נע׳נ׳ג ׳
 ׳שבחומת שביו מה אלא זז זואינהבשפילה שכםפ׳לה מה לומר תוכל שלא עד

 בכללם טזיתהכז עשר מכל כלילה אתת שכל ספייית *' שאלו באופן בוו יש שבזו
 שעילות עשי אלא אינם פימת מאה ואלי י' תן כלולה אתת שכל בסד כתות מאת
 י»ם עשר שאלו ליה זה ידותים סוים שתם עגולים עשר באלו חאה שאמה כמו

 VC,בעצמו כת אותי שהל• ביניהם זתלוק ושנו׳ הבדל אי! שעד גמזל אתדית
 באלן חאה שאתה כמו זו בשפיל׳ יש זז שבשפילה ומה זו בשעירה יש זו בספירה

 הגשת• המקום ולולא זתלאיתן יתזותן נעינס וחמים שמים שהם עגילים עשי
 איתן ומגביל המקיפנז הנייי ניס שהיא גשמי במקוס מצוירים שהם המתלקט

 מגון* מופשטות שכל״ת ציר״ת נמתשבה לקיתים והיי עגולים לעשר pip ומתלק
שהםפייות ול^ות אתל עגיל י׳ל אתת שי,ם אותר נ״תי הנייר וממקום הנייר

 שוש יהי! גשיי* כמקום נשנים אינם
ה ה ל ויזיזלקיםואין ומגבילס מקיפם מקום ה

 ביציהם ומפשיק מבדיל מקים שים כהי,־ץ עש־י־ז יs.v ״ר,יי תשאלני
r׳‘,־-nD אינם יי שכפ*יהה j י - ב ע ח-ת ם פשוטות שכל״ת כתית אוחת הם c כ
ח אינב שבבלרם ננהנא זו שכסנוירה • I אל̂י

א סאה שהם נאש׳ ואין כחיה י׳ * כיו  ולא נשכו זממקל• נשם מכל טהורות כה-'.ו
ו . י' ר& לפר, תשאלני אל נ - ה י*“א לכר נשום ביניהם לתלק שכל ונכנביש כ

רי *י כנ ם ״ ר.ה-ח שי,־ אתי-י עשרה ־ " ח שכוח ונזה פהשביית שבלייה אלועשי• שתלי גמול אתדות אתל הם עיי שכי נ J < ״11 י> I י׳י .JJ, י • מ<.וע«■ *
יעכל ולא נמ הס בעצמן עשי אלו *זו אחת סעידה אלא אינס א׳יב בוה ייש שכור׳

ס אנהיי אי־כייבר ט- מאתד תתל שהם לומר ביניהם לתלק '=»'ייי' שהח או
ם אם ביניהש הבדל אין כ׳ ה  אתל ק

 עשלם שלנו הנושא כן נס לנו שמרמז וזהו
 שתם כתות מאת על בו שהרמז מ״אה טמטחא שהיא •מד הכ*ף י״ל הכף עשרה

א של עצמוש  אתד יבל אינם והשעירות שת״קבה לתשיב בזה תטעה לא הקנ
 ידאה על מאהשיזוית מניינו הכיף שהיא יבה והק כמות מפנישהשפירומהסעשי

 הןהן הנה י' יין כלילה אתת יכל •' תן כיהשפילו־ג כן הי:י אורית כתיתמאה
 עשרה כעמ׳ס שני לומר הפסוק שכפל וזהו מאה תם י' פנמישז י' כי עצמן המאה
 והן מאה בכללן שהם עשרה פעמים עשרה שהם עשרה אמר כאלו ל״ל עציה

ק מאה שעילה ינצייותהכף תן ף י  ספילוק מנשל עצמות היא היא >ה ת שעולה הל
 הם עשר יאלו במ׳יקעשל עול® מאה קטןעשלוכן בייספי עילם הכיף שהל׳

v נתור אזל!ת cעד וחמים שיים והצז כוה •ש *זה ומה נזה •ש שנוא מה ׳ 
 עשר'הצן* עשרה שאמ׳תטסיק יזהו אתל הם כן אם ניניהם שלאשכללתליק

 שקל אתל אתתיכשקל קלושה בשקל בשיר« שוה נשקלו כלס כי ל״ל הקדש בשקל
 הק> שהיא עשרה אלו ל״ל עש״לה את״ת כ״ף הפשוק שאמר וזהו הגשר האתחת

 אתדית לומר רוצה אתת אלא אינם מתילקות כמות עשלה שהם תטעהלתשיב אל
נעשרק או כמאה תייתסיס אנו ללזיצ ז!* pyj(, .£שנז^ תה כי גמיי
ס אתת״ס במשלים נפייד הבאים בשערים היטב נ!1י אתחתם סיד יענין קחני

 תברכנו כי יידעתי ׳יו י ׳״•י • י ׳ י' ־'• בתירס תתלהב כ• תלשה כבליה ותהיה
̂ז בספירות תיצת תא ^אול ואין כזו גדולה למדריגה שהעל׳ת׳ן נפשך  אתדות שי
 שכלם בהם לומר ׳חכן איו ת1כנשמ תבל נמקים שכלייתואינם כתות הס שתלי

 ממינים מינים מינים המה שתמצא שהםתליקיםעד מאים אנת« שהי• אתלית
p פושע וזה לשע ביגוני»ה וזה גיייל צדיק שזי• ישראלית באומה תלוקי' שוגים i 
 מזה זה תליתי' פרצופים לבוא ששים ליעית לכי^ ששיני עדשתה מעוין כמה

 א1פה נגיף לדשש קודם יצשיבו • אזדית הם יאיר וכפלצופיתם בדיעזתם
טי בעכיןיב'שבטים תזה קצת שרמזתי וכת( ל1נאתלותנמ התימרהסשזים * 

 ת^קי לפי הנשמות ׳תתלקו בגוף לדתם אתל אבל יעיזב גני עשרה *•ם י״ת
 שהנזףשסא להיית כי הוא והעני! הנשתה בי ששוכנת ההיא הגוף הרכבת טבע

 בעם נברא שהיא בנייאתעולס שבכלתמורכבי' האתלו/ תיוודכב הוא התומר
 טוב והנה עשה אשל כל את אלקים זכענין!ילא הי״דכבים כל בריאת אתר השש•
אלקים יירא כאמלז המייעים כל בר״את ישייס אתם שח ם’“תא1תי1א מ״אל



שנה מאה בן הקדמה
 י<דף סא זה ד1ת א£י ת״ם נעלי מנעי מיני כל צזמז טנע• מיני כל יזם5?

 ^אעודיצלהל-גכפ׳הכבעיםשסדכב לני דצל יהנאתוי תאיתיי טבע־י אתל
 יתאיר, תשץ לי •ש טבע כל כי חהם

" הג״הה י ׳ י
 ^ייכורור־ן כמבע עינייך ריאה אתה כאשר
תSעV לטבעי יתאותר חשקי שהאש  ייסעלה י
 וחאיתו חשקו ר8ע שי*פעל׳ייסרר האש ליסיד
 רואה אחח כאשר העפר ליסוד למסה לררת

 מכרית עי׳ לטבעו חוע האבן בישיצא בעיניך
ר פול המכריח בסי  וכן טבעו שהיא לארץ י
 סבעם והמים המיס על לעלות סבער הריח
לקרה חשק לו יש מבע כל כי למטה לרדת

 למינו עולב יכל נענעו ילדנק לקלב
 העילב אצל ולזיל הילד לתנם לא ואר״יל

 אשל ענעו ל*ל יזיש שהיא מבכי אלא
 האתלו׳ תילכב שהיא האדם זה מצל
 תלא היא הטנע״ם כל נמלכנו שני

תאיתיו עלתזמיית מתעת מזיתית
̂ ............ הענעים כמסע' הננמ״ת והנאיתיי
ב כ ל ל היא ד,זה ןיטכעיווכעניו נהכשמד, ילי׳י׳ות C.“V שיי הטבעיים כנ

« * j  v הגהה *
־ נעצמו נו מחנק קלונ שכן ההוא בגוף
 לא תמיד נתיהז שוכנת •ושנת כשנתו בקומו נשכני נלכתז מהגיף תזיז לא ונשל!
 מי כמי והנהגתו הגיף עצת לפעמי'אתל ניטה היא זה מפני מתנו תמיש ולא ־חזיז
 על אשל ^לע׳׳ מעשיו לומד עיוו התלז ומתיו תמיד עמו הרגיל קלוב שיכן לי שיש

 מעשה ג"כ ולומדת נגיף שיכנת הנשמה לשכיניכמוק איי לישע אוי זהאר״זל
 של הרע'שמופו ה׳צי היא והיא מהם שהילכנ טנעיי יתאות תישק tcc הגלף
פי שהיא זל אל איזה יאל׳זל זר אל נר ייייי’ לא הפסית סיד יזהו אדם  של מי
 כלסנעתישק כי מהם שהורכב הטנעים הן והן המג •צר זו אומר הוי אדם

 ענילה ל+וה זו טנה יתעורר ילפעידם למינז עולב וכל לטבעו לקרה ומתאוה
 ■וכל ולא נשיה ני הם הטנעים כל כי אמסזלאיוהענ׳לה טנע •ידעורל ולפעמים

אייי כל׳ננתאתתיק לפעיל  ואשת זונה אשה יהוד היזתעירל כק שיד ייייא יי נ״
כי משלי נסע התלוע׳ה שלמה שיכל איש

הגיחה  מזנה יפעם מ כטבע התומי מונה פעם
 טבע* ושנוי התחלף ולפי אתלת נטב'

 עד נשמיתיהן •תחלקו לפיהן הגיפית
א שפים שהם  מזו זו תליקית דיעזת רנ
 ל'תירוץ שיש עם השאלה ממילץ ונזה
 כאן אין אנל זו נשאלה מזה עמוק יותל

 הסתה אמתת שיד יכשתגין ייקימה
 הנשמה שיד ימין אמתת נבאי כאשר

 מקים יהיה לא נקיד הבאים נשעי׳ם
'להאיז־ שלא זה בתירוץ עתה לני זדי מאלה תפול ומאליה כלל מ לשאלה

א קי סינ  הטיזחר סבניטזנעייוז יי״זמאי® הוזי
ה  השכ׳ תחרת ככושדת שהיא Sown חוא י

בתורד־ן SהשכיS השבי^יית עצד״י רשסיע
ר ומטעשיסטובים ובמצות  אי״שך S״w\בהי

היא תשוק״תך כזנזז \
 חארתיר־ז אחר ךSייS ־־.1Sy3 תחרת תחתיו

מ מחוך Sהשכ שנם עד ושכיעיה י רנ  עסיז ח
ית גס נגרר  •בעיר^ ותאורת ארד-ידת ה̂ר

י חגהר. ע״ב

חן הוא נלוו יוצרה מעשה ממלת מעלתה גודל להכיר חדשה כריה לעשותה נ  ו
 הסופל יעט הלשין יד תקצר החכמה ענין הבנת יתומי לקיש• ולפעמים שתו

 הגהית לעשות השכמת• p על אחת ינהסבלי} אחד בפה התכמק ענין להשביל
 ויאיר יגיה יתזמלתו קושייתו לשבת הענין •יכן ולב ההשכלה שתקצר כיתה נצדז
 מנירית תהיה שהתסמה כאופן זה •מלא שייזשרזה מה כי בצת ההגהה עליו

 שפקיתחצא שים לי יהיה שלא עד שומעיה בלב ענייניה lb3 וממשנת יתליבנת
w ומרגיע מטח הנשמה x i וגדילא מעלתה גדולת תכיר כ• יתשמח ותגיל לנפשה 
 קטן סא הטעמים אגרת השפר שזה ולהיות תכמתאלקיני תעשה וגחלת •יצלה

 ויולה מלה שכל כמעט כ׳ באיכיתי יעצים ורב וגמל דפים לשני עילה איני נכמיתו
 יכר• יידזלת אמרי ראשית השכמת• כן על המכתה משידית לסיד רימז עצמה כפני
' היויזבר מפי שידר כאשי סופי יעד מתחילה שהיא כמית ההיא השפל לשדל  י
 שכצפיכקא כאופן יפיסקית ציינים לי אעשה כן (איזל הלייוצ׳ל הזקן אהלן
 ׳זחנו כאשי שידית הלנה אז סידמהידיתהמכתה מפייש בי יהיה עצמה בפני

 תבמ< שסדרו המשניות כמי הציינים שהכי הפיסקא שתהיה באיפן השמים מן
 שהוא הגמרא דהיינו המשנה פילשי כן ואתל משנה בתחילה בגמרא התלמוד

 שבכל נאופן לשערי׳ הפישקית למלק וראיתי אני גס אלך זה בדיו התשנה cוrפ
 ענק ואוחז ענין ובאותו לענק חענין סדח׳הלנה ■וכללי עצמי בפני ישער שעי

 הכוללת התכמה ענק סיד בשם יקיא ההיא יהשעי עצמי בפני שעי יהיה ככלל
 כאשל לפיקיס למלק? לאיתי ר^יא והשער ההיא כשעל שיתגאיי הרבה שידי׳
 בשכלו החכמה ענין ל^יל ■יכל היה בשפל שהמעיין כאופן השמים מן •יריני

ב׳ דיות לי ויהיה השעל ארימת עליי תכבל ושלא יפיק פרק ככל המניאלח  !בי דיות
כ נכלל

הק׳׳רש כש׳׳קל הכ״ף עש״רה עש׳׳רה ־
M מגחלי סקן אהלן ,׳ שחי״ * הטעמים אגרת שפי על נדרש הפסיק 

 התתתזן עילם • נשקלים קדש ושקלי מאזניקדש בכף כלם דנייו אשר • המהיבלים
 נו ישראלית יאומק קדושות שפיחת עשר שלילים מ העליון יעולם

האג נעיר כנן • מתדתים הם ומהיתם ונאיסתם שקולים
 אינם מעשיה •יתר הפייי' עשר נמנים* המה קטן ולמשפי • פנים מושת

 פניהם אחיי אל איש • ומתגלים מתראים כעשרה קטן נמשפר ׳שריאל עילים'
 ’עליונים. כל להידיערנודלעטזתניתסלעלמןעל פניס אל פנים כידם תוניס•

 ’ וניזיציס מושפעים היזה מחשביתורעייניס• הנעצתיתמכל תאציליתהשפידית כי
 בכל ראשי אל ויחדי • משניס המה ייתנשמה נפש נשתמהאיס אלק׳ס וג״נד
 י למיס כל על ים סל תסח גידל להודיעו * מיתאתים הייה המספל ופלט׳ <ןלק•

 ת1נגמטריא ■ מטעמים ידני בכמה הזי«מרדוזים• בשפל הקבלה שרשי ועיקר
 הקודש יית דבח דבריי וכל ־ הנעימים הטעמים נקודת לחכמה פרפראות

 מעולמות יזין רזי תייה שתל* שידית תשתי* מעלמיסי צפונים צופים נביאים
 מאלחיעזלתים• ינע״שי אשלנאני׳לייננ״ראייטצ״ח גבוהיםוימים• נעלמים*

 כתושים מכוסים הניפני הגשמי השכל (לעין • ןלינחוסאהמהנלייסומפירשמ׳ש
 אני • אב׳ בית בא'לפי הדל לגי מלאני ק על אשד • זחתזמים סתמים ונעולים

 ישראל יכני תייסק נעלי האדירס הגחלים הרבנים התה ופלש׳! ישראל רכב אני
 תשפ״קת עקיינאתנ״יתלו׳ הק״דש שנ״תיב׳ין נשמי הקטן תמת;׳ ענה קטנס אשל

:הו׳יחויץתמסינהשעפטל
 וקונצת שאיגרת הטעי׳מים רת אגי ההוא השפל גדולמייתתית תפאלת •קל מאיתי

 מעולם קטן מספר ינרייימת מופלג כקציר אלה״ת קבלה שרשי עיקר ומאספת
 פזלשמנפירזששיס ולא העליון לעילם הממייין זימסלם התחתין לעולם העליון

 אלקים גן עדני שעשוע• הקבלה חכמת ונעימות ערנית השכל אל לקרב ענין
 חכמת מעדני מיני בכתה לפניני עחכה תקדם עדן שנגן גביק שלמן זהשלחן
 מתיקתנקיי׳דת גיעס אמרי דבש מציף ליהנות ז לאכול נמק לגו יאק הקבלה
 ידענו קטןינתניתנעלמיתיאס מספר קצר נמש־גיל עילה בלו כ• קבלה טע״ת׳

 המספל כידיעת לני תיעלת מי« המשער רימז תכייה אייה על ידעני ולא המשפר
ק  ענק יתיישב איו •דינני אני ואין היישפר רימז תכמה איזה על •לעני אם י

 מקובל ההיא החכמה ומתיקית ערנית שיהיה באופן השכל אל ימיא החממה
 לצאת כד• כן על הה׳א התכמה בידיעת לני תעלת תה זלימדיהם שימעיסם ללב
t דרכים בשני ההיא הקדוש השפר ולפמ לבאר יאית• שניהם ^  קצרה ד

ו י י » י ״ ^י •היק קצרק שדת* לאיפן אי  תה על השפל רמיזת תפרש קא פי
 בפני כפר יהיה אחכה ודרו רזמז קיא סול א־זק יעל מהתה איזה על רומז היא

 שיוכר חכמה אז ושיי כזד כל על ההוא השפ׳ של מנייני איאיי יזא עצמו
ע מאמרים להניא המע״מיס אג״ית נפיליש דיל בפיח׳ ד  מהזזהר אייכה נ

 הנאית ענק כפי זולתי אז ההוא הסיד תענין תיצייה ומספר הזוהר ומתיקוני
 שגם באיפן עלינו הטיבה כידיי׳ להבין ינפיחשקל מספיק נפיחש יצפרשי לז

 בחכת׳ ילא כפילישיפיא לא הויגלז לא אכילי 1בעיי המתחילים הבחירים
 הסודית לגלית הכידי׳יק ילהשתזר לשתים בדעתי אין נ׳ צרכיהם הקבלהינ*ני.ד׳

 ניצינא ייב• ממיל׳ למדתי שק נשלים יאצא בשלום שאכנס באזפן לגלית היאיים
י ע״ה קירדמיארי משה ר׳ האלק־ם איש קדישא  פרדס לני וגילה עינינו שה̂ל

י מנייזיט החיים נצחי נשמתי החכמה י י מ ^ י  לגלית אני גש אלו ׳עקליתיז י
 לזכותו כי גיימעיהס ייזק׳כל־ס יימזוקים ילפישבדבייסערנים לגלית הראי•

 יתלמד דעת לאדם י-תונן שתנני מתה באתי ס’T אלקיס נאיר נשמתו ולהאיר
 דכיתיתנצ״נה׳ דני• ניעם אמי׳ לנש מציף יינקת• שלמדת׳ מתה נינה לאנס
 וקסיי׳ בספיקות ההיא הסיד נענץ יליתן לישא הייהר מאמי של הפרישה יאחר

 כתלמיד ובהכנעה יב־יאתחטא פנים בבושת אך ייבא דאב״ הייות כענין יהי־ית
 הסודית שיהיו באופן השכל אל ולקרבה החכמה ענק ליישב כדי יכו לפני היסב

יזהם תנשחר. שמתלהב על הגשמי לשכל ימקיכלים ונעימים ימתזקים עיניס

 השפר שזה ילהיית הספל בכל אלך הזה וכסיל לעדי עדי הדכקי׳יבין
ק לאחד מאלן• המשפר שתקטין הוא קטן משפג־ יענין קטן במספר רמיזות•(  י

 אחרת ליו עיד ייש לאייד המספר יקטן מעשיה יכן לאחד המספר •קטין ממאה
 יקטין מאהיתמאה למהפי המספר •קטין אלף ממשפר זה והוא קטן מספר

 אלפא סיד שזהי לאיד־ המספר יקטין עשרה יממספר עשרה למשפר המשפר
 היא עשי בשער •תגא׳ כאשל אחרים שיחת עוד לי שיש עם בל׳ר אי״ק של ניחא
 צייכין הספר בביאיר שנכנס קידם יה מפני ששי פרק נשיר עשר הוא ואחל אתר

ח ענק להודיעך אנחנו  • השפל כל על למשמרת לו שיהיה כאופן בדיוכלל כי
 ולנצח לעד זכלו ויתעלה שמו •תבע שהק״בה שתדע צריך ©דו עצין ולהכין
 ובכל ומנין יחכיר יחליק רביייפיחד בל• הפשיטת בתכלית פשוט היא נצתים
w t  לו שאין פשוט איר איזדזתכיז רק ניחן אתת אץ גי ממן שאתה צד וככל 3

jp< כלזהמכיא׳במיפתיסאתת״סבחלק כאשל ב״ה אוח לפשיטות (גיליחכל׳׳ 
 המרד הדאשין השפע כי תדע תנת זה שתדע ואתל • הננוכים חזרה מספר שני

 הפילוסופים כק המישכיית ההסכמה כפי פשנט אור ג"כ הוא •תעלה ממנו
 בל• פשוט איר יטא ב׳׳ה עצמיתז שאיר וכמי פשוט אלא יצא לא מפשיט האמת״ם
 פשוט איר אב) ממני הנשפע פעולתי אזי כת ק כמי ותכלית גבול בלי םק>(קץ
 אלא ממני הנשפע אוי •ת'ונין בינו הבדל שאון באיבן ותכלית גמל בלי בליטוף
 שהיא והסנה העילה ה!א הק״נת כי לעליל העילה שכיד מת יתתפרש ההנלל
 יתעלה מאתי ימשיכב שנתהמה היא זהע^ל השפע •צא וממנו השפע את מהמה
 בלי כחי פשו׳ אור העלול שגס אע"פ כ׳ מה נצד מעילתו ירידי* לעליל v זה שמצד
 שהוא מאחל עילתו בעיך ונבול תכל■' לעלול יש וה כל עם ותכלית יגביל ©ף
 גדול יתר’ העילה כח א׳כ בשנתי ותלי׳ נ״ה הראשונה מהגה ימשיגב ינשפע עלול
 שלמטה מה כערך ותכלית וגבול שיף גלי שכחו הנס ^עליל נאזפן העליל מכח
 א1ה שהרי ממני שלמעלה עילתז נערך ותכלית ו©ף נביל לו יש זה כל עם מתנו
 שאנחנו התחתון הזה העולם כי מדע הנה זה שתיע ואתר • עילת! בכיז תלוי

 יגיפנימורככיקד׳יכודות גשמי עולם מהיא ושוכנים שחיים גשם בעלי בעלינון)
 הה בי־ג כמבואר ונפסד יכלה בלה ותש תליש וכחי ותכלית ישיעיי נביל געל

 גשחיימי צד ת ק כחי ותשית חולשת לשנת התחתי! העילס ה1 והנה י הסמיכה
 זו כ וחלוש תש השמיכה כמביא«הנהה רתקים ג' נגביל שנגנל קטנית! מצד הן

מפני אשר תכלית ובלי סיף גבזלימנצי מבלי הגדיל איל הפשיט איי שפע לקבל
לחמיו ברוב הק״בה זה זנעסל זה

הלהה
 הו^ז <nviT\ שהעילס זויטמויי וזיל*ח

 וו! הפגיים ערס יסודית ד' סן מורככ הורד
ע 0■«ד. לוה ח כים א  נטכיגן 'רין01ר,ט עסי דו

 עידף ואש אש מכבים מים כי ן5•̂< ארת
 מגיר הרוח נבד ראלים כל הסיס וספפ<ד
ח םור,ם ועסר העבר יססייד  שאון ומשא היי

ד לד.ם  עצמן והן עשסן ט«ר ודבוק הני
 שבח לזה זה ומשטיגום עשסן את מפסידיין

 החומר בנין הרכבת להפריד בר.פ השטן סוד
 ומסזגם ומדביבט המהבים רשם רשון לולא

הרכנת  ת ב בדשונו שעומדים השווז טוו ב
ו רקישורס חבורם עוין יתבאר באשר  אי

ש־ו  הבאים בשערים ההפביים ויתהבדו יתק
ך בסייר  מ״■ הגיפני ד,גשם כ» דואדד הנ

ם הוא ובן מאד תלוש הוא גשמיותו שג  ח.ו
ן ״ היא שהרי קטנותו ם*ר נ ״ ״ , ז ״ י י י י  י
ל שיעור לו' יש בו  רחקים בג שנמרד ונ

י כי הוח הדבר ופורוש קינזרינז ג' שחם  נ
בי י ד »ז ם0ב זוא1 ג  מ־ל אותו ק.ך.5ה ק,

 נטרח ששה הם אוהו המשיפס ועדריו עדריו
ח ?7^ » ס י עלה דיו ה עדם ט רס  שהם ע

 נמדדין קעווח ששה ואלו קעויח ששה בכלל
ד קוטריס בו.׳  מקעה עובר אחד קוטר כיג

 וטורד שבו.שם הכע־ב שנגשמלעעד, גנורח
 ארבו רוחק כמה ותשע-ו אותו ומגביל אותו

שני ט מקער, עובר גקייןיטין  שנגשם הדיו
 ומנבירו רדיררו •«בו,שם דיזג#ון ד־ז1לק

ם*עיי  קרטדשליש^ גכז רחבו רוהם כמה י
 לקאגרמםמז-ז 0א»בג־« סעלרל י^rיביםקJז

 רוחק כסה ומגבילו יטשערו ומיררו שכנשם
א ושיעור כגבול נסדר שהוא גמעא עסקו הו  ו
בי ולקבל מ-,ב*ל וחלוש קמן  שאין גדול ד

: הג״הה ןןייב ותכלית וסון־ וגבול שיעור לו

 ©ציד לנבראיו להטיב כדי תסדיו וגודל
 לרדת1 ההוא הגדול השפע להקטין
 ולהשתלשל מדריגחוו מגמלת כביכול

 ©ד יתבאר כאשר «עליל עילת נס!,
 לרדמ1 כס״ד שלישי כשע׳ בארוכה זה

 זה עולמות ד׳ ירידת לירידה מירידה
 לעולם אצילות מעולם מוה לעטה

 •צייה לעולם הבריאה ומעולם הבריאה
 כדי עש״ה לעולם •נירה ומעולם
 ירידת זרבו• העולמו׳ ירידת רבו• שמתוך

 ויתנשם •תענם נבאר כאשר המדריגות
 שתדינ ואחי • הממני י1הא השפע

 ד׳ מאלו לם1ע כל כ• תדע הנה ות
 עשר מהן ואחד אמד בכל ת1עזלמ

 וה גב על וה מות לתעלה זה מדריגות
 עולמות ד' מאל! מהן ואחד אח׳ וכל
 עשי 1W שלמעלה תהעולס •יד

 •תנאיו כאפר אחד נפעם מדריגות
 כס״ד הנאים בשערים אלו ענ״נס ©ד

 שתדע ואחר ונייסקם טעמם נאייסת
ד הוא נאצילזת כי תדע הנה זה  מ

̂לפיס  מסכל ©ד ©א הכייאה ונעזלם י
ר סוד •ציית ובעולם המאית ^  מ

 יפי.ס שתוא התת©ן ובעולם עשיריות
 ׳תנא' כאשר אחדים מספר עשייה
עשל ©א ואחד אחד ©א עשל נשער

 כפירות עשר שנאציצותהס מדריגות תעשר תדעה׳ הנה סצד ותא חמישי יפיק
 כמו בעגול•׳ מצז״ייס שהם כתו מעשי כלזלת עצתה בפני זהפיי׳ שפילה יכל

 מזו מאה בכללם הם תעשר כלולה אמת כל ספירות שעשר לו הי• למעלה שיאית
 Pמי' הכלולות שפיחת עשי עצמהמאלו בפני שפילה!הפירה בכל וכן שכיישנו

א ותה נזר, יש שבזה ותה גמול אחדות ה& שהל׳ המאה כללות כל מהן אתת ככל אז
C



זנח8 סאה כן דקדפה
 י)ו̂א פעיזיס י׳ גיוצא:!ים״ ̂ז3 0
ל פפלא ף ככללס8 פ ש  היז

 א כ• אתת ל“ר ה״ני? ד(לJה המתי

אתת באזת תכלש כתה70ג פש<עה

ה ה ל ה

 יסנא עסזר kS» כןאייגם ואם ואיינססתולקית
ל כאלף לכללם «בן רדכל כמאה לכללם לן  כ
 יאחר אחד הוא עשר כשער היסב ייבץ וח

o עשר הוא r עם לי המיוחד סקוסי הוא  ו
תוז: ״, בס׳־ד אפישגר ״ הג ע״כ

ר תבלבל אל זח בכפר הגתיין אתת  עכל
מכל ממאה כלרלום הם איץ• עלו להעוב  טכן ו

 איתן שהדי כחית מאלף כלולים הם איך קשה
עק כחירת ע ד'זו הן זו שבעעידד־י. כ בח»י

ואינםסחולקית אתת על ?המילה כזה
 אפש׳ה• א• הפת(לזם־ה מ! להיניאת
ע' ס א?י איתיי' א שהי  ®1כזה?יף

 זאית פשיעה א׳ שאית כאיפן במליאה
 אתדימוריש ענין שניהם א'במליאה

ף עדמםפר כלליתס נמספל שעלי הגס זהלהירית יכל אתד על  שהיא אי'
 זההיענבשעל עגין יתבאר גמייהאשר אתדית הס עכיז נדיל הייתר המהפי
 לרבנית ימאלפיס לאלפים >7ידאל נכלליתם השכייית כמית יעלי יכן בש״ד סיתשין

 לוצת פשיעה לאתדזתהא ׳תזרי מה יכל תכלית כלי היף כלי קז נצי על
 להסשאי אוירקשאיןאנתניניתגיס הנזכר כשעל יתבאר לימללאתחתכאשר

עי שיתבאר לעעס אלף חכללית ייתר כללית «תש  נש׳ד לתב נביאיר מזכר ס
 פהאית יגשר הם נליאהx מדיינית האלפיסיהעשר היי היא שנעילםאצילות באופן

 יכמה כמה כן גם מהן ינכלעזלסיעילס אצילית עילמיתלמעהמעולס שהמעשר
 כי עיל׳האצילות של בתשיבי׳ימעלה אינם אבל גדיל בתשיכית לעשרה מדייגי׳תעשיה

 מעילם הפיריד מעילם הם כ* האתדית שיאא התלפים במדליגת אינם
 מעילם למעה מלדגית היירדי׳' עיד יתבאר כאשל האתדית שהיא האצילית

 מאה מסער יתס להם יש אצילית מעילם למעה מדליגית ׳׳ שילדי ייואתל אצילית
 מאה עילה תליךס לעשר אלף משפל פשתתלק אלף תדריגה^עשיריתממספל כ׳

 * המאה מספל בתשיביא שהם נמצא אצילית מעילם למעה מדליגי' ׳ידיי' זהם
איי ענייני שיד ׳תנאי כאשל  הס שביצירה מדריגי׳ ועשר סנזכל נשער יתב ננ׳
 נתשיסת ואינם הבריאה מעילם למעה עיליתח, עשר כן גגז מלאכים של כתית עשי

 ילהיית הני״אה מעילם למעה מלליגית י' ׳רדי כ׳ הכליאה עילם של זמעלה
 מספל עשירי לתלה עיע תלתיס לעשר כשתתלקס מאה ממספר עשירית שמדריגה

 שמ הבריאה מעילם מדיעיתלמעה י׳ ירח המלאכים שהם היצירה ע*ריעילס
 יתבאר יכאשר העשר יןשיניתמספי רק תשיבית להם שאין נמצא התאה משפר סיד

כ ;לים6עשרג הס6 *עשיה מדייגית העשר יכן בנויד מ״ו בשער ד1ע ג׳  עשי מז
 מהשנחזכזעל הגלגל׳' עילמי' ©ללת העשיר, כ׳ יםלי. מעילם ליועה עילמית

 אשי כל את אלקיס שנ׳יייא נ^שיתפנמין במעשי, שנכלל תה יכל הארז טניי
 יצירה מעילם למטי, כ״רדעזדע^תדדגזת יצירה עילם נתשינית עשהיא׳ני

 ואתר אמד״ם• מספר לי יש שעזלסהעש״ה באיפן הנזכר נשער יתבאר התשר
■ ■ ■ ו. • -- שתדעזההנהתדע

שלמע׳ לעיל' העליון
 הטום תאור(איואנ׳ השעע ויתענה שיתגשם כדי ניםהס1לסהתתתוןשבתתת1ע

 י#:לי׳י«שהכעלתכל•' בעל ימבלת׳ גשמי יעשה שמיותני באופן תכלית כעל הנלת׳
ה תזה נמצא גבול •מניא גנזל ומבליל  כד* מלמעלה היורד שהשפע מד1ל ^

 עשלמדדיגית לעשר מעשר פלאים ויורד תקעיןגיזלתו לננראת להעיב להתגשם
 באלף שם שהיה המדריגה יורד הבריאה לעילם אנילזת מעולם ר״ל אמד נפעם

 עשי ירד שהרי כמאה בבריאה יקעין1 •תיועע מאות עשר של מדריגות עשר שהם
 מכד׳אה ׳p איור רד1שי בריאה נל והשפע מאה א1ה אלף של ועשירית מדריגות

 בכדאה שהיא מה כדפיישנונמצא מגדולתו מדריגות עשר כן גם •ורד ליצירה
 יל תדרעות!ימייית שהריירד•׳ כעשר ביצירה מא י׳ פעמים •׳ שר,ןא במאר,
 מדיית עשי מגדולי* ק נם לעשייה.יורד מיצירה שיורד והשפע עשרה ר.ם מאי,
לענ״כינו ונמזמי נאמת ר,גשת• בעולם הוא בעשר יצירה בעולם שמא ומה

ועתה
הג״חה

ח • ״ חנו אתרי «נ*וי . ם רי»<ם אנ עו «נ ' ד«ר זפ1« ע«ר מסוד תנ״נא םSג ;MBS 
I •י!,. >s Aד א1«חם עד ים ^ אי ובגי*ך ךe1fyב ע־וו ם י 6ידי אאבעיח ע » | ׳ י מי » א

ח« ,ל״י p כאתרר וחגס קואיא וא )אין אחד ח׳זבון להיוח ראוי היה בין ה ^ S נן כיי  ד
ר ל!זי״יא בקיס ״ .2 י הו הנ לו ב ס  הקומיא והפול הלאון בהרחבה דברינו ל«ד׳» ע

א לו,1] "■ ה וה ירי ס תינו אין האלף סספר באבילות «אםרנו כי ס יחידיים אלף כוונ טי  אבל *י
ף בלתי ער ע«רה של אלסין אלף ובן עשרה של .-ללות  חבלןת בלתי ו-עד סו

ו קשיא וסאי הנובר כשער יתבאר זה בל כאשר בוה יש שבוה יטה בזה יש ^ ל
v.• ת אלפים ברואה בעולמות נם ל יותר או «עשר כללו ת אלפים עשרת ר׳  כללו

̂'* *׳*® לבריאר, יניע מעשר כללות אלפים סאה בספירות אוס-ים א:חנ■ אם שהרי 'רר ''
'ם' טיצ״יי"■ ת עשר הבריאה ירידת השנון לפי סעשרף, ילליית '  סעולם לסטה בדיינו

״ " ׳ ׳ ״ י ״  טאר, לבייאר. יניע מעשיה כללות אלף פעטיס וןלף ־■א״אומ׳ריםכהנול^^ ע
*?יי״ מעשרה כללות אלפים עשרה כ נ ליונירה ינ-ע זה חשבון ולפי הוש-ה- , •

, י ^ ׳ ״ י ו ה ל סלפי סעשית עשירית שהוא אלף לעשייה גם יגיע ,  חאלפי
"'“’יי’ ״ייי" ' ר הוא ״מת ^!״יה ' רי רנ אלפים וכסה נמה ימעא בבריאה גם כי הוא כן י

ש’‘’’י' י י' ' ׳ י ' ׳ ״ ר ״ 1 ל׳ ה , ר ני י  המאר. כללית בבריאה שא־רנו ימה לעשייה ויכן נ
כסיר הוא יתSהאצי שחשיגית וסרS רועה י־^י^־יתהסאה ^ייייו נידדמית

תן סור •>הרא י»אי-דוה הו  עד עשיריותיו ׳»כי׳ היא בדיר ^
ה מ ל ^י ה ^י ר ״ו ש ״ ■,רתירכי ל , ; ף וכשתאמר האחרות תתרבה האלפים ־ ל ף פעמים א י א

ת שיו ר ^ ^ו ל לי ע ן ־ - ק, ם ת ־ מ ה א א רי אי נסור ש תכ רי ש א ל י כ א כי ז חנ עי י רי

^י ° ^ י ת "!יי• ע ד ה״הדו סי ש רו שינית מסרריגת ירדה חאלפיסאכל ר-  שהוא אלקות וח
^ ^ ^ל  ונשתנה ונתחלקר. שהפררח הפירור עילם שנקראת טדריגותער איחדות^שי פור סוד

ר *ידדה כן ובעבור כן וםפ:י םרריגות עשר סבני »ה5 שירדה ™?!פאבילות סו  סטרדיגי
א כרהך על טדרינות י׳ 0פי5» ת די דוינ  שהעלה והו& נדפירשנו הפאות וחשיבות בב

ל עש ייתר אי מאת פעמים מאה עשידותיה ר האלפים חשיבית במררינת תעלה לא ו,ה י  כסי
ת י׳ עיררה ספני אלקוה עולם בכור ראחדות  האהרדף על המי־ים האניפים מסיר םריינו
״יל ד סדריניה י' שי־רה ור- ם• היעה המאית בסיר שהיא לר. נרמה ירירהה האלפים פסו  לו
ה ללי  שישלח הום הכייאך. מררינותסהשיכות שירדהעש־ היעירה יכן מאית של עשיריית ,
 שד,־א בריאה של והשיבות בכרריגת עילם אינם זר, כל עם עשיריית פדרינית ־,4',

׳ יי ’ • י ״ ת כירירתד. א ‘מדריגי עשי המאות מדרי:' טהישיבו׳ ידרת שהרי ״ ל ה מ  ני
ת נמרייגיז חשיבותה י,ך, ” לי ל ם0העשיי'ד,ו.םש; וכן עשיריית נ ע ש- ע ם סי ע פ ה רז ר.  ב
ת שיריד, ■ר,םאהר כל דיינ מ חשיב־ת לה *') בי<שי השיכור,ה שסררינת יעירת מהשיבית י'

הקדמה
 ימה5 מ הננוליוו •ימת צחמועל קטן משבר סוד יזין שסיסנו מס עכז מגמה
 טפל שתמספי כמו י>תד בפעם עשרתדריגת גדולה ירידה נפלאה ידהT מזה
 שיי c^p כתו אמד •עשה ותעשי עשי יעשה מחאה אתד מדריגיתישנעס עשר

 למיזותיי כל אג״ר׳הטע׳יל' הזה םהחש הספר שכל העזלתז׳כדפירשנדזנזהמכןמה
 אצילי' לעזלם ישראל תדמה הקדוש הספר שזה להיזת כ• זה והוא ?־■זן במסכי
 בשמות ששם עש^ה ובעילם פדפירשנו האלפים תשיבזת סוד הוא אצילות והעולם

ל אצילית נשלם שהוא השפע כ׳ סאיודים כסוד הוא מופם שוככים ישראל של מ  נ
 Ww מדמה p מפני כאיזד סה העולכז שהוא העש״' כשלם הזא האלף משיגות
 ומעשיל״ת וממאות ומאלפים לאתלים ירח שהאלפיס ן1קנ במספר אצילות לשלם

 •שלאל דתמן אין א*כ לשאול יאין כדפילשני jitp מספר סוד אמליסשיייא •עשו
 אתדים בסוד י»אל אלפים כסיל ש".אצילןת מאמל נ׳יה מעצמוחו ואינם לאצילות

 הכשת' עכ׳ז דמיק לה' אין יומני ות״קבי. גשמי שהוא שהגוף הגם כ• שאלה זה אין
 להדמוי* אסש' שאי למימר לו א׳ת מאי ^א נ׳ה זמעצתותו דמיון לי, יש חתני שי.יא

^ איזד אלאתלק איני, נשתה של זלותנ״זתה באלף חמנ״זתז לושהח ף ל א  מ
 היא עכ״ז כי 'f>v מאלף אמד מלק שהוא נגזף עצייה ותנכלת מצתצתית קיא

 היבם מצרית עפחה גחלה באבוק' תראה הלא ב׳יה תעצתזתו לזמיא ממה
 וסוף ?ז לה שאין נחל באזל מאירה אבקה ואותם יגלית בלתי עד מספרם
 שום יעס הנה לנד נאזח שתאיר באופן אמד נל אני?ה מאותה קת ותכלית

 מאיר שהיה כמו היזזק באיר p כל מאיל אינה מהאמקה הלקות הפחד הנר
 באולם שתאירי, עד מתנה גדול יותר אבוקה ואור אבוקה נאור נכללת בהיותה
 באורו לכלום xr: אינו האתד הנר שזי, עד תכלית עדבלתיסזףזבלתי המוק
 וי)לק אאנוקי, הנרות מעצתו' מא האמד הני זי, עלז להאמקר,1גגדא
ף שמאירה הגס כ׳ בנשמה הוא העניין כן ממנו זומ6 היא שאל• מתנה ד' עו ^ 

ק  ה► האלפים סוד מעצמות עלז יזןלפים ממד אמד מלק שהוא איזד נכר י
 זכשתבין משם •עדין והתתלתדכי״מ גפתת למעלה וכדפיישנו היא מהם ומלק

 מתר הענ״ן ה1לו בס״דמבן הנאים נשעחם נבאר כאשי הנשתה סודענ״ן
 משליס ומכתה מאתיים מכמה לשומשהס זתקזנלים לשכל קחנים בדכרים
 •S typf« יידעא* היזתנ* אל מי,גשת׳ לעלות השכל שני המאירים אמת״ם

: י»מתותגלכי,ס

/ ך / ן ע  ידני העעמים אגרת הספר זה ענ״ני סמעתשכל איזר גנ• ו
i)c השפע מקטין העליון ום!מלם התמתזן ומשלם העליון מונולס

 טיל איב והיינו לקטנים ואפוטרופוס אב היה והוא קען יון כלשון טל ש אכטלק
׳ •לחתו טל זסגנץ •*ון  כן מפניקובענוי סתקטניתהשפע תרומו שבשמי מ

 השפע מהתקטנית מדבר «״ני שעל הטעידם אגית שעל הפיחש לקחא הסכמת•
 ולפיקים לשערים נתלק שהוא שנצח שפ׳עזהכפר בישראל שמו יקרא כדפירשש

 אין כ׳ ומתודה שמד הכני כי נשחוט״ל גיל״קרא ולבני כמוני לקטנים שמבית•
ק ממתנ* עגה קטנס אשר נחלימכמאז עם עשק ל•  קטנים עם עסקי כל י

 לירל כדי נ״ר, שלמעלה שהשפע כמו פמותמעיט או וערם נכ׳ג־ל• כמיני
 כמו בדפיישני קטן מספל במד עצתו שיקטין צייר לנביאיי להטיב הזה נשלם

p הנקרא ספלי שהיא כמוני לק^ צייר ל“י לט׳ל צייר שפע הפירוש«קרא 
 1א׳נ ששח׳ ופתי הטל לו ינאי נשפע עליי ויקשה לי שימפק תה כל ש ט״ל

ע ס ט׳ל שפ״ע מלא נשם לא אם זטזניישלישתו במלואו  שלימזם זה אין טל בלא »
א הפירוש p כמו שמי תצי מסל והוא שמי מנו במלואו אינו שפ׳ע אקי  ושלישי• ז
 בישראל שמה שיקיא הזאתכסכמיד וההקדמה נצח שמניתי עש שי,*טל לא אם
 1יווו1נבנ*תעל*םדםודהכ'ףהי יסודה בנינה *ניקד תפני ש׳נה מ*אה ב״ן

 הם עש״רה פעמים עשרה שסוחהוא הכ״ףבש׳קלהק״דש ע**יה עש׳יה נפסיק
 בכללם שעילים מעשרה כלילה אמת כל קדושות ספיחת עשי על ימו שהוא מיאה
f קטן במספר כ״ף כ׳ תאה שעילה הכ׳ף ®ד מא ספיחת עשי וסוד מ״אה p 

 רמז שהיא מ*אה שלה כ״ף גחל ובמספר ספירות עשר עזלי,ע*שרש־*.'אלמזעל
 פול היא ת״אה ששלה ה״כף וסוד מי׳אה ששלים שנשר כלולות סשילות עשי על
 הין בסוד מ׳אה ששלה נס׳׳ד נבאי כאשר ספירות עשר כל נשש הכולל •ד״יד שם

 הקדש נשקל שכלם ת״אה ששלי' ממול היוצאים קחשים שמית שני שה מ״ה
ה שה ת׳אה של נשקל  הק״דש בש׳יקל הכ״ף ע:׳'רה עש׳לה והייני נשקלו סי

 שקלי אבני על נבנית ואת הקלת׳ של בנינה יסוד שעיק׳ כאופן למעלה זכדפירשני
 , אנש אה מ׳אר. בן שעפטל סמסנה שנתי סמי הקטן אני וגס ק' השלים קודש
^ אה תאה חקא תימאלאי ילא היום  שנם מאה כמשמעה שנה חקאמאה א
 וששם ארבעים ומספר היום אנס אה וש״שה אר״נשם p כ׳ היום אצס׳ ייייצ
 הגם ישנית׳ •מ• לייזש ל׳ טענה ת הרש כן על אשר מ*אה אותמת משפר יזתש היא

 כזאיא התואליס אלו כל יתדו שצדקו ובהמת המס אנכי שנה מאה בן מעט שהם
 כאור יגיה אירס אשי וההגהות מ*אהש*נה שיאלכ״ן פמהב׳ הקחזהע״כיקלא

 שסל כתן ט להחת שמסשנ״ת׳ שיקרא הסכמתי הט״ל על ולהאיר להגיה מגי,
 סוף שמא עשייה נשלם שאפילו עד עשרה מספר כללות נשפע מלאים השלמות

 כללות נתותס ונמתס תואיל ימשיה ליימם אץ התקטניתהשפע ירידת (יענלית
 מספל סוד שהוא קטנותי על ששלה עשרה קטן ניזספ׳ א״ת• שתי כן כמי עשרה
 במקומם ומדוי*, והדר סד שפירית שהס*' אצילית יכשאשלם שעיישט קטן

שנת שכלו •מיס שתם שם הזא יהאיתז התנית' נמעזנס ושחתה ותנותה
 ני׳ וי,מנוחה האיתר, ר״ל י׳ שנת מלש א׳׳תי שמי כן כתי שלשם לש ותניתס

•'שפית' שהם •י' בית כ• ימי׳ לאייר בנית״' שנ״ת• הפסיק ס!ד כפילי'מהו
 ישוף ?ז להם שאין יידם אחכית שהם •מים לאירו והשנית׳ זהמנותה הישיבה שם

 השכלית לנפשו ומתוע ואיתה חנותה ׳מצאסמע״ן הזה שנספר וכש ויעלית
 הגנת יתריי קושי יססן או הדק־ לו יאירו הם ט סש״ל בצד שתברח• בהגסת

ה א״ת׳ שמי כן פתי כדפששנו הטל  תניתם לשון שנתי ט השביס} המניתה על שי
 שבספרטלט התסחן לתלאות שלתג^, עניינים כל לסרזתט נוספות בו והי׳ייד
 עשר שהיא מד במספר בתחווי העיל״ת כל שהרי שלישתוחלוא על תורי, הייוד

 ׳ל0ר,נא׳סנ בשערם שד כדפ׳יאזיכאאכפרש י׳ במספר ליתיתן1ותלואןו
בית לעבודת יקרב לא p ותום יענוס תסי «א •׳ משפר שקשל מ׳ וה ומאי

* S ,»?אל •

ר0 *  אינם '!'•ייי• וב«ידו׳־\ה אהד הוא ז
ם שכן וסכל יי}ג׳ירה של ׳'ת אינ ס • עכי ת  רק נ

•אמםנחעוריוימ •ש̂ז ריי יוי♦ יפכ״-ו בכליאה שלעולם המאית

ה p העט־ בו י ני חי ת, ח א  •ג״ייי "לק ה
I- ן י ״ ר אחר ; עשיר. כל*ר. כעי

״ סו גן יסכ״ש בבריאה עולב של המאות בעיף או-ף ב ר ו כן ̂. ש ר  נחשבים שאיגס י
שהב מסעי חשיבות בעדך אהד ״4.-ד-  אלף הכולל האלקות סוד האוזרו׳ הוד האייניב

תי ועד ס-ף בלתי וער •■שירית’אל־,! ת בי ו לכלים נחשב" אינם שהעשייה ער תכלי כ י  מ
ת ך.שיבות ננר לכלים נהשכת אינד, שרעשייה ותנה לו  סססאד יפעיוי זך. בעכוד לא האזי

ל ; י . ' ך ״ ת ך ל שהיא •ש-ו|ישלו ומסכי נחתמו אעילות עילם בהותפ כלב ר,עולמות ^  כלו
ל הנחהם p מפני סעשד' קי ך החתימה ס  אך פעשר למעבו שלא להיתש רוסה להיות כיי

 ש-ייר עד מדריו.ות יבמה וכפה ׳־•ידד מפני בחשיבותו לו רומה שאיט הוא הייידה וד?
חניות האור בשינוות ®גדייו-ת כבת הרו הי בי ל הו  I דד״התו עולם עשייה עילב שד־א ה,;■־■מי ה

י י שנו • • כס״ר ר,כאים כ־-יעיים היטב יוכן ור, סוד וענין ״*יי חנו לקע* בהןרבר. נ  אנ
דינין •- ל?ער האפשי מכל !



טנח סאה נן הקדסה
ר אליזהו r יולי דשדייא יהי«תא הגאים נשעי״ס שד *fan׳ ^ז  f י׳ של ישליתיחה 
 שמו ׳הרא :נ״ת* כשש היישש־כ יהדגסת יהמ״ל הש״פע המלל ככלל זההפר

 שלא גילי מי כממי ס’כ1'ז'.tוT̂רEא עיני פוחז היא ש עינ״יס גישראלפת״ת
 להיליכגז הדיו להם ימאיר עליינית ביואירית לראת מימיהם עיניהם נפתמז

 יכמו י עייו שכינת אזל ישכון שכז כה־כלו ולגתי ׳•' ננזגיגס למוות הת״ם לאיד
 שכל ftp כמכש' כמנה ושניתי ן1קי שפע הייכז ט״ל שפ'ע :מיתי כשני קטן שאני

 נדוליס הספדלפ־•.׳ לאמכרתיוה כן כמו •pvt דוישט קטנותי על והמורה
 לא לפריידיליס אתי אשר ועטי הלכתי לא מדזלותמנפלאות כי ממני ומופלא׳'

 היזודת• כנר כאשד מערכי פתות אי כערכי הס אשר כמותי לקטנים רק ניידת*
 לראשיוהדן עטיה ואענדם ל<Iו^מל מימי מתלים מ״ו אשגה אם כן על אשר
 כי שפירשנו השלום הריזמיסוליף זמתכ״כף ep̂ יוק השמים תן לת>זכות אותי

 4תש אפה עושה שאני מה כל ומתוייה שמד הנני פ עשיתי י'התנדל להתפאר לא
 אשרהאיקיהנעפי ימעט לים6ר עליהם ותכיי׳ יומא• ק שמעוןי^ר'r היא ד

^' עלית משריד ״' קדושי ויסתי מור• נועם אמד• דכש צון> שטעמתי  אלקיס ת
 מעלשיפיא י«רנ• דתיי וכהוראה כתורה הנמל 3הר בשיוט סדעיס המה הלא

 כן משה רבינו היב היא נ4ה אשי דרכיו בכל ועקבותיו א:ור*ל תעייי אלהיתלא
fl״p הקדושה נהכמתהקנלה ניג׳כאיךיש׳לועשר^ית הנחל הרב וניקל 

 לוימ־ הק?רדיווארווצ'קלאשיעליהםסכל0ה»לה^«להקד<שימהזאינינוי
מ אלהיק נפיצשמיא זה כתשה קם לא c»«Bp יוילשהעל תז פ ל א ה ל ^ ה וז

 יסודי צדיקי אווי עמודי אלו על כהם תליי המיים זכית הרכים את ודכי
 מ תנויינז ולהשלים על*נו ותן •עמוד ווסתם תמכתי יתדות• ונהם נשענתי

 דמונים עסיס על פירוש ^שות המיליתי אשר להשלים השם •שייעני ינוכזתס
 ז^לnמ•*י משה ולרנינו אותו לטהרמס״עץ כיהכא הנכיכיס מורה על ופירוש

 משלהם פעשיתיליטלית קורדיייאדיז׳ליעלהלרצוןיליימנימית משה ולרכינו
ש אלל ולכיש׳ דלכנן תלוקא ככיד עטרותיהם מאור לראשי ועטרה ^ג  כהן ל
 למעלה שפירשם אויר ד»לה יזצ״זה נ״י כ׳ נסוד הת״ס כאיי להאיר נשמת•
 וככר «יןיממ מנכני מק מקץכא אדם ככל פ עלי קנאה להם יפה לא וכודא׳

 עדנים כמ«כ• תפדם ותלמיד• אני תלמידיהם תלשד פ פעשם התידיפזה
 מתלמידי תלודד אגל מרננים לכ ולא ממנמים מכם לא אינני פ נשלם שלים

ס  יעלזההימדנגנהמת־ירם כתלמידיהם מתקנאים אינם והיזכמיס אני תפי
 למי-י נכיר וסל שנאמד נשלם שלום ס מדכ מכמיס תלמידי לכרכה זכחנם

 לא אכל נוה וה מתקנאים הקכתים כ׳ מכמיס לא אכל י״קא תלתיי' שלים ורג •י'
פ וכק י נתלפד׳הס  עלינא שתשים אטת־נו יאלץ׳ אלקינו מלפנפי׳' רצון י

 כיאת עד כעיהו הרתמים וכ"ן> היפית יכ*ן> השילום מליף ושלים כרכה
 הנזכרים השלימיםהקדזשים שלום כשלימות יתוכינו ה»אל

 להתלבש כע״הנ יכיפכת׳למעל׳ ניו^צתם ̂שיות
 אמן ידדיש כאור ליד^יד איי כלניו׳ נשמותינו
ק ;אמן ונואציגו צופנו רצון •פ י

 אשרנים מומר צדיק גוי ויבא שערים מתחו
טל נמלא שראשי ^מתי יונתי רעיתי לי מתחו

שער



ז עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד שער

ראשון פרק
טלהטעמים אגרתשפע

 המתבל מלאו הקטן הספל פ<ר»יר : הטעמים
 מעט קטן פהי׳ספל הגם כי מפני הטעמים אגלת

 מפני באיכותו לב הוא וה כל עם איש ככף בכמותו
 ויסודי שלשי לוב ומאספת וקונצ׳ אזגלת שנאיבותו

 כא' מל אנד׳כקציל מלשין הוא אלהיי׳ולשוןאנדת קבלה
 ידעונ״ים• א״ל מנ״ל וקכוךמכ׳יל אסיפה לשין שהיא .

 הקבלה; תן יודעי אל המתבל קבלו הספל זה פילוש
 ידבל הספל פילו'וה עליונים קדישין באלהין ידבל

 כעשל היא בייו אלהית עצם הם שהם קדושות ספילו'
 אין אבל העולמים כל על העליון ותשיבות כמעלה עולם של כיומו העומדים

 הם אדרבא במקים אינם הס כי ושלום מס העליון כמקום שעומדים פירושו
 נב״ראו העולמית כל כי בתיכם נתונים העולמית יכל העולמית הל של מקומן
 יתיז העילמו' ובין העולמות בתוך מתפשט שכתם באופן מהם ונע״שי וניצלו

 וינביל איתם שיקיף מקים שוס להם ואין תכלית כלי סיף כלי קז נל' לעולמי'
 מדתו ומשעל אותי ומגביל מקיפו המקוס כיוקוס שהוא דבל כל כי מדתם שיעול
 אלכם כת השפילו' אבל עוד ׳תבא' כאשל גכיזי כתה לתני כמה אלכו כתה

 אין כן אם יתבאר כאשר תכלית בלי סוף בלי גכיל בלי קז ’כל היא יגכהס וימכם
 בעכ״יל : ת״י כמקים אינם p ואם מדתם ולשער איתם להגביל יוכל תקים שום

 אסיר שוה לומר נלנך וקושיא ספק יעלה שלא פירוש ■ מונ׳ים עש״רת ו׳ה עש״רה
אמוני כן להאמין ותומר יקל שכן וכל לאמרי  אלהית עצם ספייית עשל שיהיו כ

 יעל ממעל בשתים ומיותד •ח׳ד אחד היא הקב׳יה שהוא הוא כליו האלהות שהרי
 מולה עשל מכפל כי ת״י אתד אינו ועשר כמות עשל הס חתתתוהספילית הארץ

 תתתיה שאול יגיהנ׳ומיתעד יאכמן שאיל היא סו ואמונה עשלאלהיתת׳יי על
 שהם עשרה מפני פיליש מונים עשרת וה גענו׳עשל׳ ואזיל מפרש זת מפני ח״ו

 ספילו' עשל שאלי ול״ל גמול אתדית הם זה וכעבזל זה מפני עשל פעמי' עשר
 עשלכמות שהם קדושים פנים עשל הס

 פעילותכעולס מיני אלהייתהפיעלי׳כל
 ספיר׳יכפיל׳ כל וכת נשוה והפיכו דבל

בידה •ש הפילו׳ עשר מאלו עצמ' כפני

 הבר חכר הטעמים* אגרת דברי
 קדישץ באלהין ידבר ♦ ידעונים אל

 עשרת זה עשרה בעבור ♦ עליונים
מונים*

ז׳ל המחבל לשין כאן על

הגהה
 כמרשלניו^ז חשבון כ^יל עשרה פירושו מ־־גי״ם

 עשיית משכורתי את והחלף גוסוק Sy ז״יל רשי
שרה אין מיני'  SSכ שיןS מיני' מוני׳םהותמע
 שהחליף למדנו עשי־יות והן החשבון סכום

הנ״רה באן עד * פעמים ׳p תנאו

 מיני כל ספיר׳לפעול עשר כל כללות כת
 כת כי נשיה והפיכו דבל בעולם פעולו׳

 ככירה וכת עשר שהם ספילו' עשי כל
 הם קדושים פנים עשר כתות אתת
 באופן כלס נכת אתת ספירה בכת כלם
כל כת ולמנות לספור בא אחה שאס

 ספירה בכל כי כתות למאה בכללם הס יעלה עצמה כפני וספירה כפירה
 ללמוד תוכל אתה מוי. והנה מאה הס פעמי'ע:ל עשלכמיתועשר הס וכפילה
 עשל ואתת אמת ובכל קדזש׳ם פנים עשר ספילית עשר שהש הנס כי ןלינין
 עולים אינם בכמיתיהם שיים להיותם כלוה כתותעס מאה ניללס שים כתות

 הוא המספר טנע מהות עניין כי זה הוא דני של והטעם תעשי יותל נתשנונס
 בעצמות הבדל שיש או והנתניס הנכפריס כין וההבדל והפלוד דווזיק מ»-י

ה כל עס ליה זה דומים שהם שאפילו או ל,ה זה דוחים שאינם והנמנים דנסייריס ז

 עשל בין והבדל ופירוד תלוק ק.ן עשר אתת שככל ספירות •' אלן
 ספירות עשל כל כין וכן אתלת שכספילה כתות לעשר זו שנספילה כתות
 ולומיס שיייס הם שהיי עצמותם מצד ביניהס ולהבדיל לתלק תוכל לא שהרי

 לחלק תוכל לא ונס בזה •ש שבזו <יוה בזו יש שבוה מה כי בכתותיהם
 והאויל המאלקן המקום מצד אותם ולמנות לספור כדי ביניהם ולהפריד
 עשל לק שאינם מוה מוכת הנה במקום אינם הם שהל׳ ביניהם המפליל המקיפן

 ומהטעם ■ נעילס פעולות חיני כל הפועלי' קדושים פניס <' ספורות שהם׳' כתות
 הוא המשפר שטנע מאתר כי גמול אתדות שהם ומוכרת מוכת הוא נעצמו הזה

 ותלוק יגילוד שניי 1’א ובספירות זהצכפרים הניזנים ופירוד זתלוק
 את' ספירה וכת אתת ספירה נכח הס ספירות י' שבכל בעצמן הכתות כ׳ והבדל

 תלוק שאין עד נוה ימצא כוה שימצא ותה בזה ימצא מה שימצא ותה כלם בכת
 עליהס המספד עניין שיפזל המקו' מצד ולא עצמיתס מצד לא ביניה׳ והבדל ופיוד

 וכמבואר גמור אתלות שהן לומר מזכלח אתה כן אם המספר נגדל להכנס
 שכתבתי מה עס שס התצו״רי' עגולים עשר על עיניו ושיס שנה מאה כן כהקדמה

 לתקוק יכל׳ בלוךהיא כאתדותם עוד שיה וקו ספק שוס לך י:אל לא עליוןן
 ניושל עיניך ואאיל עוד אוניו אגלי. תוק נצ״ול ומתשבתך בשכלך אתדותם עניין
 אכשיס עשית תלא' אם בזת המשל הלזתנ׳ את ותשכיל תשיג ומהגשת׳ גשמי

 נדבולס בקולם בעכ״ס ברתנם בגדלם כפרצופיהם לוה זה ס ושוו יימינז
 כלל והביל שנוי שוס ניניהם שאין עד ענייניהם בכל כתלכושיתס בבגדיהם

 עשר׳ אלו פנה בלם וכן לוי שתו ״ה שמעון שחו ו:ה ראובן שתו שזר, שס שנוי לק
ווה ראזנן צמו ,שוה’ עצמו כפני ואחד אתל כל כשראית לו שאמי! הגס ים6^נ

צמו

ת עלסק רבון ואמר אליהו פתת הזהר אנ  ד
ה כחושב! חרולא הוא ה היא אנ ^ו  על ע
שב' לית סתיסון כל על סתים עילאי! כל סח

ת בלל כך תפיסת  עשר דאפיקו**. הוא אנ
 בהון לאנהרזיא ספירין לין וקריגין תיקונין

א סתיסי! עלסין ל  ועלמין 6אתגליי*י ד
שא אתכסייא דאחגליי׳וכהין ת מכנונ אנ  ו

 דאנו-ז ובג^ לון ונוייחר לו! רקשור הוא
 כאילו ליה אתחשיב עשר סחברי׳םאלין חר דאפריש «א! בל מלגאו
 אבל בארוכה יותר שם והמאמר לעניינינו המצטרך עכ׳ל בך אפריש

 יפורש שבו עצמו בפני שער לו לעשות באוצרותינו וגנוז במוס הוא
ה :עשיייה יצי״רה בריאה אצ׳״לות שהן עזלמות ד׳ סוד  נפרש והנ

 אסר ולא רבים לשו! עלימין רביון :עלינו הטוני־ה כיד׳יה המאמר
 כי ספני טקום הלשוןככל סדר שהו׳ כסו עולם של רבונו או עולם רבו!
א עילס של לשר רבוןועולסחואשםחואר הואר שם  אדון שהו
ה אים ובנח ממנו מעלה של העולמו׳ בכה המושל ושר  על בי

א לבד העשייה עולם  עד שבחובו סד־ל וכל הגלגליס עולם שהו
 אינו הנביא ואליהו התחהו! עולם הזח עילם דהיינו הארץ טבור
 רוצח אכל הזה עול' של שר סעניק המאסר בזה עתה לדבר רוצה

ת כל עילת שהוא הוא ביוך לרברסאיןסוף  הסבות כל סבת העילו
ת ברוך שהאציל מפירוהיז עשר ומאצי״לוח א מבר״י »ו  העולמית הו

 .—ומעשיייו הו>< ברוך שיצר העולמות וסיצירח הוא ברוך שברא
 בשער עולמות אלו סוד יתבארו כאש' הוא כרוך שעשה חעולסוח

 העילור־ע כל עילת שהוג< ב״ה א״ס זה מטעם אשר אב׳יע סוד
ה כל סבת ס ס  באשר העולמות כל של והרבו! והאח! השר הוא ה
^ ונע״שו ונוצית ונבר׳או נאצילו מטנו כלם  רכון אסר כ! ע

א. דא׳נוז : העולמות כל של ורכז! אדון דיל רבים לשיון עלמין  הוי
ת מה לרעת יש תינ ס נ ע א דסשסע גד״לי־ז דאנח שאמר ט הו  ש

ש ועוד .עלמין ארבון טעם נתינת  משסעו דאגת שמלת לדייק י
ת והרי לנססד משמעו דאנת לסלת הסמוך היא ומלת לנוכח  נינ
ם מלות בשני ונסתר  לפרש זנראדד כראוי שלא לזה זה סמוכי

א שאליהי מפני ם הוא ברוך כיף לאין קי ש  עלמין רכון חואר כ
שם שיקרא דבר כל כי והשיגו ידעו כאלו  ונודע מושג הוא הואר נ

חו להקזרא ^ז בתואר או הו שאתה בזה ‘המשל־ ה  לראובן קורא כ
ה למה חככש בתואר ת ם על אלא חכם לראובן קורא א א ש  שהו

ו וידערה אצלך ונזרע מושג תו קראת כן על חכמה בו שיעז נ  או
ם תואר כשכז כ  שם על צדיק כתיאר לשסעון קורא כשאתה וכן ח

שדד בו שידעת □ אוחו קראת צדקות שעו ש  ואלו צדיק תואר ב
א חכסה בו שיש כראובן אצלך ונודע שנ1ס היד־. לא תה ל  היי
ה53ח תואר בשם <י.אותה1קיר ה׳ א ל אלו כן לו ונודע מושג הן צ  א

^ צדקה שעושה בשמעון ם אותו קורא היית לן ש  צדיק תואר כ
ת לפי נין הפילסופים דעת לפי בין הוא ברוך סוף אין והנה  רעי

 אות דמיוןאפילו ולא צייור ילא ור.שנ' יריעה שום בו אין המקובלים
 ותכלי׳ סיף לו שאין הוא כרוך אורו העלסר־־. לגודל נקודה או
ת סיף שאין ריל סוף אין המקובלי' קראותו זה שכעבור עי  ותכלי

 יריעה שוכז ני ולהשיג להשכיל השכל וילאה יחשך כי להשיגו
א שאמר וכמי והשגה בי  שאין מאחד ריל חדם״יוני מיי א״ל הנ
ט ת  אין שהרי חדמיוני סי אל כן אם בעילס דבר כשיום אוחי לשיגין א
 אליהו נתן איך אליד-י על יקשה זו הנחה לפי כן ואם כי השגר. לככז
ם כרוך לאים ש א ם שתיארו עד היסואר הו ש  עלמין רכון תואר ב
שיגי(ידעו כאלו מי ןד־ל לתרץ וכדי והכירו ה  דאיני־ז אליהו א
ם ר׳ל הו״א נ שגה שוס בו ב״האין שכ״אס ה  של>< ער כלל ה

 ‘שד.אציל־ פעולותיו ירי על זר. עם שם שום עליו יר.נןלום'
 עולם ויער הבכור Nכס שהוא הבריאה עולם וברא אצילות עולם

ם עולפ שהוא היצירה כי א ל מ  שהוזא חזושי׳ר־ז עולם זעשה ה
כולל D ד



ראשון פרק עשר הוא ואחר סורעשרהואאחד שעחראשון
שפע

ה שמעי! שמי  ליזיאל עצמו ואמ׳כפני אמ' כל מכיר שאתכ עד כלם יכן ליי כמי י
 אתיו אל איש מד’ כהתמרכימם זה כל עם לכדי לככיך עימד א;לך כעז-י נשמי

 לי המיחד בשמו לקראי אמד שים מכיר אתה אין אתד שלמן על מ:וכיס ׳ושביס
 •מ:א בזה שימצא מה כ׳ עג״ניהס בכל לזה דומים רעהו פכי את איש -r׳ כלם כ׳

ה שיייצא ויוה נזה  הוא מ׳ אז ראזק הזא מ׳ יודע אתה שאץ עד כזה ימצא ב
 כלם כפני מהים אמד יפני מהם אמד כפני כצם פני כ׳ ליי היא יו׳ או שמעין
 יהאיירהמקיפם עליי שעומדים המקים מצד ממילקית נופת עשר שהם זלילא

 ונמנים נספרים שהם עד תלקיס לעשר נמלתים להיותם ייונ-ילם שממלקם
 האייר הנדל ר*ל ביניהם ההבדל זה היה לא אלי ניפ״ם לעשרה מנשים לעשרה
 תספר אפילי עליהם לימי ה״תיכיל לא גיפס בץ יממלץ ?מפריד שייב־יל יהמקו'
 ילא עצמיתס מצד לא והבדל מלית בהם שאין מאמי כ׳ אנשים עשרה שהס עשיה

 אבל המספר עליתם יפיל צד מאיה p אם כי ששיכניס והמתים תא,״ר מנד
נוף אמד איש שהם אומר שהיית לזה יהראייי. אמד ניף אמד איש שהם אומר ה״ת

 אנשים עשרה שראית לי אומר אתת אין פלוני בשוק יוה פלוני כשוק זה זה בשית זזת
 כעשר פעמים עש־ת אמד איש שראית לו אזמר אתה אכל ורמזבזת שייתים בעשר

ה ה ׳בדלי במה כ׳ שייתיסזימזבת  • אשים עשרה שראית עליתם לזמר מ
 ענייניהם ככל לה זה זשוזים דזמים כ״השה' רספירזתיו הוא בעצמו ה בנדון

ה שימצא הוא בזה שימצא ימת כפשיפיתם כלימניזתס כמזתיהם נכללזת  ומה כ
ה שימ.א  נפרדים ואינם כלם בכין אמת <כמ באתת שימצאניתיכמכלם היא ב

ה זה  זהמתים מקיפן שהאויר מצל ממולקים גופ״ם שהם אנשים עשרת אלי ^מז מ
ט יממלקןלעשר אית׳ מגביל עליו שעזמדיס ת פ  שים (אין תסאינסבמקיס גי

 עד ביניהם ילמלת איתן להגביל מקיס ילא ביניהם ילהנדיל להפריד מקיפי אזיד
 העולמית יכל עילם של מקימי תם אדרבא מ"? ביניהם ופירוד מליק שיהיה

 מימר׳ גשמי גופני למקים צריכי׳ אינם כ• נהם תליי׳׳ יק״ימס יידייתס מקימס
 ר״ל מי• כלי הפייית עשר ׳:■רה ספר כמאמר גשם אינם כי בי לישב אי כי צעמזד

כמות הס אבל ימתי' גיפג׳ מהית ילא גשיי׳ איכות להם שאין גשמי מהות בלי

.׳׳.׳ «־•׳ —ך י־ ־ ־ ״׳ 7 י rrw  .vr m)
 יממקר• גשם מכל ״הייית פשיעות ריאנ״ת שכל״ת כמות סהס מאמר כ׳ גמור
 דו (לר״ריימקי׳למלתו אייר נהם ש״ו יאין כלס בכמ אמת זכת באמ' כלס כמ1 גשם

^זאל המהכד^פילשני אניאמזל־ש צד יזא־ה שת״כ תשאלני איכהםאיזיי״י

״’’כא־?יחש דשמיא כשעלת בע״ל הנאים בפיק־ס למבין נכומים
I; השפ״ע

ל ש

 עיטכור ביאשיו-ד מעשה שכתוטיכל ומה הנלנלים כולל
f א ישתיא כסיעתא עילסוח י׳ אלי נפרש כאשי האיץ

א״ד ואי־י כיאני אחי אל אחי פה ייגידין יעייין חטה העילסות
T״" , י ״ . « * ״ . ־ , ־ ל

ש ושפעו ככויי י״יאי־ץ  חסוזי
ה י אי י ופכל עת בכל י

 כי■ סלא כי פנינו ונןגי עינינו לנוכח
 שעינינו סר. ביאשי' מעש־ הטיל יום בכל
^‘ונתחדשו ונעשו שנביאי בריאית ובמה כסה רגע ל ש׳ י חו מ ה  ו

ש ת יחי א יהיה לא כ« שאם עצסו אי קי ש נ  מח^ש אל*א מחיי
ך על כן אם ח ש לו יש כי  הסהיוהו בו הפיעל מציני חוץ זילחו מחי

שו  עולכן וכי עצשי את שיעשה בעילם רבר לך אין כי והמחי
שה לא ככלל העשייה ר על איב עצםו אח ע ח ש ני ^ ייו י שו  עי

צי לא בכלל יצירה עילם יכן ס עצמו א^•, י ר.״,״ יש ביחד כי א
א י'א הבייזי®׳ עולם וכן יוצר לו ם ״*®י בי תד עיי א ר ״רו-ו׳״׳ י . ,r ׳ ■ . . ,Mt

״ “■׳ =׳ “ ™ ״ = י““» S־־■'־ ־״יל"■'’ ל’" °“" י ' n, ״ ״
^ כי ה בו מי מעי־* ג י n ״ r l l dי ״ייי י״י' " ל י ת רל ! דו עי ר

שי והו* וגכזהייעליהם י____והעמדה׳® הקייוסוהחייות א עיליסיתווה אחיוי'* סיא־י״״א,!״ והאיון ה

טל
ה ד ב׳ לל ס כו שאין עד ני  שאסר וכמו כלל־• וידיערה השגרה ש

 חלוקות שני אלו ועל ניעך שנדעךהואש־^א חבליח אלהי פילסוף
ת אליהו אסר  עלמין סהשקראתיךרבון דיל דבר כסתנצל חוא דאנ
ת מצד הואי* השגתיך כאלו תיאר בשם שאחהנורע דאנ  ונגלה ריל

תה כאלו העולסוח שהם הנבראים מצד לני  ונגר עינינו לנוכח א
ת נסתר ש־הוא שנית חלוקה ועל פגינו שנ  עצמותו מצד השכל סה
סי ם לנסתר כנוי שהוא היא א על ה ל א דא״נת : ו א ח׳ד הו׳ ל  ו

 המחקר חכמי שאסרו סה דרן* על ויפורש יובן הזה העניין בחו׳שבן
סבת לו׳ תכלהעי עלי  כי ופירושו [המנוי כאחד אינו הסכות כל בי

ת ם ונספר נמנה שהוה הגשמי הגופני כאח* איני כיה אים אחיו  ע
 אחר מספרם לידע הגשמיי' והשעסכשנספר אחרים יס גיפ: גשמייפ

חי שסספ' הגם יב׳עי שלישי שגי ם כיאשוג' ונספי נסני־ה א ד  קי
ש רביעי שילישי שני למספר ה שהוא עליהם ומעלה חשיבות לו ד  נמנ
 לראשון דומי׳ הם הראשון שהוא האחד אחר הנספרי' כל עכ״ז בראש
ת' מחותם כעניין  א^א ביניהם והפרש הברל ואין ועצמות' ואיכו

 אחריו והבא ראשון קוראי'בשים אנחנו במספר והראשון שיחקודם
שלישי אחריו עור והבא שני כשם תם ובעניין כלם וכן בש'  עצמו

ה א״ס עלמין כרבון שא*כ מה ושווים רומים הס  ואינו אחר שהוא ני
 ורוט׳ לו שני אין כי לו ורוט' לו שגי ויש בניספר הבא הגשמי כאח'

מי הנב׳׳ שאט' כמו לו אל ^ן אליהו אט׳ זה ועל תדמיוני ו הו ת  אנ
 היומי' אחרים יש ובמספר כחשבון כיאחד^הבא בחושבן ולא חד
ה ס’א אחדות אבל עמו ונספרי' לו  לו רומר־! אין כי לו שני אין כ׳

ש מפני אחד שנקרא וחטעם עמו נספר שיהיה  מספר דמיון לו שי
ל וביטעם מת מצר אהר חררי ם הוגא אחד שמספר כסו א ו קי  ה

א אכם רביעי שלישי שיי לספור תוב^ לא כי אחריו לנספרים  לנ
שאתה בזה המשל שלפניו והראשי) האחד נערך  וסופר מונח כ

חי בערך לא אס שני למנות יכול אחה אי שני א  שלפניו והראשון ה
 שלישי הונא שלישי מספר וכן שני אין ראשון אין אס כי וקוד'לו

 מספר וכן שלישי אי; ראשון אין אם כי שלפניו הראשון בערך
 תלויים המספריפ כל וכן שלפניו הראשון בערך רביעי הוא רביעי

י בזי ם כל יבוטלו האחר יבוטל ואם הראשון שהיא ה  הנספרי
 יבוטלו אם אכה־■' כדפירשינו קיומם והוא בו חלו׳ים כלם כ׳ אחייו

 תלוי ואינו כעצמו קיומו כ׳ יבוטל לא הן' האחד אחריו הנספרי'
 והנוצרים הנבראים כל כי נ״ה באים הן>יז כן כמי אחריו בנספרים
 ממנו השופע בשפע קיוסס וקיא הוא ברו׳ בו חלויים והנעשים

 כלם יבוטלו אחד רגע ההוא השפע ח׳ו יבוטל ובאם עליהם חסיד
ך ושפעו הוא אבל ת ויבוטלו שיעדרו הנם כי בדם תלוי אינו הוא ב

 ושלום חס יבוטל ל» ŝהו ביים
i T / l J / l ־למבול ה' הפסיק שאם׳ נעגיין

 הגם ל ר לעולם מלך ה׳ ישב
 וביטל והפסיד השחית שרניבול

 ל}א עכיז והחריבו העולם את
יבטו״ זה לו־י״תמהשחת' הגיעה
שחת' שום זה והירכן ובטו׳ ה

לן ה׳ שאסר ויהו חיו וחייבן  נצחי קיים מלכותו ר״ל לעולם ס
יזמביי* קודם במו עולמים לעולמי
מל מ ריץןיומת ־וא1 המניחה על מורא הישיבה כ׳ י״ל ישב ל

 סורר־* ^**^*^רמיוחר שנחסי דבר איזה חסיון על סירת מתניעע
ל שתי י הסרונו לי להשלים לה י’®‘אב

היי ושמחה טי הסביל בזמן שלימותי הדר כ S נ
אפ והפסר בטול שום לז מגיע ,״,ן האחך

» ל « * ■־" ל' •ג״< « ' ״ " י ל ״ ? י

האיגילי׳' בעניין תב^ב׳עכ^ך «את,ר
 האנתני הד'] כן l: לד-ן האכהי׳ביר׳ה-א עדזוא

 ערר שתשמע עד ועשיייה ויי^י^ה כב־ייאד, דנין
ת וערך יהס ב״בד הבאים בשערים לו  אל האצי
שמר כריך הדא־ליל ב-ו׳ ר ה׳׳׳ ל תנ א׳י  שערי רך ו

ך רשאה ולא אורה i הג״הה ע״ב :ספק שורס ל

שי והו* וגנזהייעליהם  והאדון ה
 חם זהנדי העולמי׳ בל והדבון

שג׳ בבחינת חלוקות שני  הה
 חלוק׳אחת דהיינו ס־ףניה כאין

 מצד לגו ונודע '־■.‘נני שהוני:
 וועכר״א׳' והני׳צריס הנע׳שום

 וגלוייהמבודר' ידיע׳ והנא׳יצל׳׳
 ונוכח עינינו לנגר הוא באלן
 נעלם שיייא שנית וחלוקה פנינו

חו5י«ח עצמותו מצד ונשתר

אל פי יתבן איך תשאלני 'ו  אליהות רגדד לי
ת אגילו י איזואפ י ד  יייאינייייילימא׳נילאסנן ג

P f יתבאר זה פיר 3ר«לו חם אלהא "אצילות 
י ע י מ ך דאב״ין י ן סו ׳ נ  חפישיפשער בפיק ו

ד •ני׳יאי׳יד ׳}יי  תשאלני אל פרציפייינן דו כסו
( דיייז '  במאציל עולסות ב״ד רניו *אנחנו ™ י

כיל־ ח• ם אפכזד אי זדה כי ככי א " בז לך ר  ה
אינ  למספד׳ תבלי' כלתי עד ■יילי/י׳יייילים ‘י״י

 לא תכליתלמם־ים כלתי ׳יי
ר לי ח •*מיז ״ כי  בעילה לעשור פו

״ העילית ־י׳ ^"7א ד דל ^אצלל ל נ ת נ ד ״  ה
אסתיים כסיסתל זה ־

י ®'יי' =?* כ י י י ״ אני׳ כעניה ל סל ת

כ̂א . עילמייג :־י ־עיייז יי־'יי ’ל* • ׳ •הה רג

הג״הה
ת האחי כדמיון אנ שנו ר פו  כי

ל הע״ א ״ל עי א  כילעיל״אין הו׳
 עומדים הסעליוניס פי׳הספיחת

ותשיבו׳ במעלה עזלם ש^ ברומו
^ על  כיפירשנו העולמוו־ז כ
עליון ואחר. משם יעויין פע בש
תה כל׳במעלהוחשיבו׳ על א בי

הסבו כל והבת העילו' עילח
אצלי' אתההואחמאצי׳והמהנ

6ה הספירות פירוש סחי״מין ביל לי* סתו״ם אניא • ממך סיככי׳ י־
נעלנוום

I

״  היא גדי• בסגידיתיי מרבד יפסיק יי’״ “°
, היא I ״ f’ י« הי נא׳ אלי תבאר,  אנת אמר י

 דאיירה הוא עי״ז ך,,א כריך ׳ילא׳ם "י 1,
כחו הם הם ספיריהיי כי ילפירושיני יי

 והם בזיתיו J וים יהם •■רץ Sיע6’׳'י ר
 כהן ותו0ע/ שהתפשט הוא כריך ימו0<זנ י

;דשסיא בסעיא יתכא'•
:הג״הה כאן עד



ראשון פרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשון שער
טל

ח

 מהותם מה בהם ול*השיג להשכיל השכל מהשגת וסתומים נעיימום
ה המשגר־•׳ אמרה שלכך ר ^ רי פ ס כלי מה כלי ספירות עשר כ  פי'

ת שגתמהי  מלאך לשום ולא כריה לשים מושג ולא נירע שלא ה
^ ועצמותם מהותם מהו  מהבש וגעלמיס סתומים כי ספירות ש

הם להשיג מהשכל  עד ונעלבש סתיס יותר ואתה הש־גה איזה נ
ם איר־! ש־ואליב הספירות שאפילו קו  מושג שאינה כבודו מ

 ב״הוזהו א״ס מהורה אצלם ’
^ על סתיס אנת שאמר הג״הה כ
הנשמה ׳שהרי זה על תתמה הל המעיין ״אתה י ^ סתימי{

 והנוף-אינו מ;-ך. את נ-שנח הנשמ׳ האדב בנין j׳)-_<ĵ• שי׳ כילר־■' ב*ך סת חפי
אדע ולא אגי־ cn שאס'איוב כמי הנשמה מש-ג י *

אד' Sv בגיסי כח הייא נשנית עלפישה :פ-מיאף וי־א לא ונתפס מישג
וה*אנלתפשטב̂כ והייייהי יעיצמיתי כחי יהיא / ״יי״.׳ס.•,- vU!- רמוו'י*ר«י«ו 0 lltf j (ב̂ב ורי־ק כיקר׳פנייו אין רעורקיוו ינידיו אבריו אתה כלל י

ן הנשמה כח בי יהקיאה s'S־i‘ה.:־ןנ ערשה̂י
 צדיי בבל עצמי ודביק יהוד הגרך► עס מתאחדת י ״

ל ב ת מ ב ש ח ת1ג*צ מ י י צ מ ל ריו ר”ו  ידי על מעשייה וכל והיצרן גוך.פני*מיSש צי
 כמו הנשמה את משיב הגרך► כח אין עכ״ו הנון.

מתייחד שהוא הגם הוא ברוך סוך. א״ן כח כן

 מחשבי להפשיט
 גשמי מחשבת מכל

צ״ור איז־־־. ׳!כלך במחשבת
י נ ח ו א בהס במחשכחך ולר׳פום ר ו ה  בהוכמה טתסשט וכהו ב־ניהנם ו

הס רוה אשר צרריהם צרי וככל ככנימיייתכב י !
א י ה ה ש ס ו ז ר ^ ׳ ח י א ר ל ו י רחב בביאזד יתבאר כאשר אלקית בגרר צי

הו»ייין עכ״ז רשמיא הבאיסכסייעתא בשערים 1____
ך H צ ת ב ש ח מ □ ב חימדה ואין משיניןאיחו אינם והם אית׳ משיב 3 ע

י ם 1א י ה ש ב ש ח ^ך מ  אחדות שהוא אלהוה כגדר לומד m יתכן איך ןציד
הם אתעעמותם גמודשהשאינבמשינין , L LL ׳ כי ונ

ך ויתבאר ת 3א : ובלל כלל בף תופס ה ל לו  הבאי' רחבכשעדים בביאור כ
ה =א, עד ־ כ־״ד ן ״ ־ הנ׳

 חוקינין עשר מעצמותו והוציא האציל ה ב א״ס פירוש
 ידן Sשע העולמי לתקון תקיניו כיי ות ספי עשר ^הם

^ ניה ועי יייצ־ א נוי ב ה ב  ויצר הבריאדה עולם שברא מי
ם ספירות עשר שאלו ור״ל עשייה לם ע ועשה יצירה ע!לם  ה
 לון וקריג! פעולותיו כל בהם לתקן האומן ביד ככלי רה ב כאיס

 הוא ברון מעצמותו והוציא שהציל תיקונין לאותן פירוש ספי״רין
תן קוראי) נו אני ^ כזרה לנו לפרש ז״ל אליהו ספימתרצה או ל  ש

סי לחשייב חיו נשעה  כסו ח״ו ממנו נפרדין הס תיקונין שהעשיר ויו
י כי ^ האומן הצטרך שבעת מהאומן עינד־יר ד עי פ  בלי לו יקח ל

 מיוחד במקום גנייה למשמרת יניחהו מלאכתו יבגסר כירו מעשיהו
םו ליקח יחזור למלאכתו ר כשיהז באיכן  הכלי כי בידו שהו1כלי

ק אינו  הטעה כן יכסו םית’עו- דיבוק תמידי דבוק הפועל ביד מיונ
 נ״ה מיאס נפירין שהס ולוסר םן1א לנל׳ ממש■ לדמותכ בספייות

ו  הנזכרין תיקונין לעשר כי היכר כן ז״ללא אליהו אמר זת .י ספ ח׳
ם ה ב ס א מעצמו' מתנוצצו אורות פיריש סביריז יון קייינן ה  ו

 סתראה הגחלת שכח בגחלת הקשורה אדקי׳ודבוקי׳ב־כשייר׳בת
 התראותה קודם והשלהב׳ בשלהבת במקורה הגיירב וכהה פעוי^תה

 נרארד שלא עד גחל־" בהעלם הגחלת בכח נר. • וט דבוקה היא
 השלהבר־׳! והתנוצצוה התראות אחר וגם להבה שוס בגח^ת
 יוכד־• ולא בגחלת ודבוקר, אדוקה היא הגר^ת סעצמית היוצאת
 דבוק בגחלת טרונק השלהבת כי גח^ת כלי שלהבת להסצא

תן הקדושים רשלהבייות ש־ם בןהספ׳רר־ת כמו תסירי  אודו
ס עצסות ממטסוניי הנעלם סמ^יר, מחגיצצית ה א ם כ ל  כ

 וקשור ויביק יחוד ה נ ס בא וקשירי׳,סייו״רים ,אדוקים סרונק׳ם
U n י עיי^סותוא־נ ר א זד׳ ומפני עולמית מיה זה ס ״ להןספירן׳ קי

י זוהר° שפירושחהרויית '^ ״ ן י׳ ן ״ך!ךן ך
̂י’ומלשיןספירגורת'וזהוש-׳^י

. n-« L׳»s Jרו׳.tושSS1 הוא בנתS«̂ לי«בע יאיר זוהר
, י ז א ^חושך ייחס שחורי וצבע לאיי ויוחס לבן ״ י^ ׳ י (

א □תימין ן אתגליי״ן דל׳ מי ״ ל ע ה נקראה כן וכפני ו  ש־תלכנדת ס»ני לכנה דיי
ת ם ד ן U ו ך י רן ד ר א, איי חטה של שאוה חטה על . ה כ ואו נ

איי פימ׳ יאתג״ליין ^ לה ר׳ אידה מהלכנת ךיא נ היד, זו לעילם ונל-כונהט
, —I .» וחת׳ איר זהרורית היא לבנת כוק1ן שי! אידושו
ו ד י פ ב ״| ב צ־ ^ ע ע י י י ' ^ ' י ד. י אתיהרנקי ^לגנתהו  זהרורית יד׳־ל ככפיר ש
א ו ר ב ל ת ו ו מ ל ו ׳ ע ׳ ט ל ע נ ו ׳ ז ס י ת ר של ס הנ׳׳הת: באן עד :ס),

״ע,לס עשה , Wי י א  נעלמות -
ת השכל סהשגות א כאש׳ ועצמו״׳ מתי תנ  ס,ד בשער עניינם י

^ ועולסזרד ד• בס ע אני ר צי  מלאכים של עולמות עשר שהם י
שמי מעין נעלס-׳ נעלסור״ עולמות הם שגם שכי־^הג  ואל, ה

שהם מפני ליין אתג א ף,י עולמות
ל להאיר וגם נעלמי׳ ע , א ו ר ב ל  גלויים שהן עולסוח ידן ו

 עולמות עשר מ ע׳גם עשייה עולמות והם הגשמי לשכל ומישגיס
 מהלך ורקיע רקיע כל בין וא׳׳רןל רקיעי׳ עשר שהם גלגלי׳ עשר
 בראשי׳ מעשה כל נ,לל וה,׳ עצמו כפני עולם הוא אחד שכל יק

 קליפות ומזלות כוכבים הארץ טבור עד שבתוכם מה -^'־'גלי׳ונל
הר בחות צ׳  ר כ̂ס הנאים נשערי' עניינם שיתבאר כסו הטיסאהוי

ד ונראים• שיהבגלויי' יייט^יזיאי׳על״ס־ןדא־גל״יין:יפני ע  א״ס ‘ו
ריו רי״אדז אצ׳״לית ׳ע אב■ שסימנם בייאה חלקי ד׳ ואלו היי* כ נ

 ולבכודי בש״מי הנקר׳ כ״ל נאמרו ע״ה הנכיא רמז עשי״ה יצי״רה
 הנכיא רמז ב״ה ם”א נגד והנה • עשי׳תיו ייצר״תיוא״ף בו־א״תיו

ל כאמיו ד. ע ה א״ם כי ל ר כ׳  שמשיגין מה רק השגה שום בו אין ב'
 סמנו נוצר והכל ממנו נברא והכל ממנו חלש^ נשי' שהכל הוא נו

ח כולל והוא מסנו נעשה וחכל ו מוטבעור־ז שכלם במה כלם א  נ
 בכחו״ית בו כל ויד ככל-י שכלייתידו צוריירד הטכעהרוחנייח

ל נקר׳ כן מפני ויתעלה  אצילות עולם ונגד • הכל כילל שהוא נ׳
 ועו״שה ויו״צד ובו״רא מתקן ידם שעל תיקוניו כלי הספירות שהם

אה עד ד בפעולתיו ומתגלה שמתי ^ עד ספירותיו ידי ע ב  שנו
 הנביא רמז סהם הבאדה הפעולה שם על לספיריתיו ׳שס א לקיו

א להיות אחר שם לי אין י״ל בשמי הנקרא באמיו קי  למתפלל בו נ
אני ידן שעל שמי שהם הספירות רק אלי הפילתו לכווין לפני

ס נקרא להיות מתגלה ש .ב
311< n i l א הנריאד־ל עולם ונגד הו ש

נאסרו ד׳נני׳ רמז הכבוד הכסא נקףא ,ן״ך3 »
לננודי אייקיט ניקייי׳ ידור נקיא כי״נה כנידה ר א״ס ני בראחיו ו דו נ
יי* חם סנייר' י , גבי״־■׳ פפיירח ל א ־ נק̂י
ס נקדא ק״י בראתי הנריא׳ עולם אומר הוא ןדיד א נקר תפא״דת כפידת אל

הו א כ תן• ד קי  כנ,די כסנ<ז שיריד־ל לכנויי י נקד׳^ הי״י ינה נ קמץ םSכנ
ב איק צ ר רו אוי׳ ארוז כ׳ צ ר ם בי 1 ׳׳-*יי גקרא ארחי׳ w\> י H JJ

א מל״כות חיי א״ל אי ער׳׳י ו יייי איני נקי י ̂י ש א ר כ א ב ת ד י ו ו ס נ י י נ ר • ע ג נ ו
ספירו׳ שרות שהם קדושים י' I . ראלי הדרשים י'

ט שהם יצירה עוים ר ב ריר #}יי• ש-ל שמותיו הן קיושיים י׳שבית אכי הסד
*י יייי*־'., טהניי-ךי-י״הי ידז ׳*עלי ך,א ז י'י ס א ר י ב נ ו ה ר מ א ו כ תי ־ צי ל’ר י ך א עואמדננ רמה סותר יה ואץ :ועושך ״ סג » I׳■ י א׳י י י  J
י אי, n י wוtSד שים ̂י,Bגהר‘p^^ורSם ו י בנ ה י צ ש י נ ל ו ה ע ד ר י צ ס י ה ש
ה שנש לו לו א<ן שאמרנו מה כו , לוסד רונ

עשי« עולם ונגד . המלאכי רר-יייגו שבש לו אין עצמותו סצר
. ^ f LkL. נ״ר־ ד,.;פי־ות אירוית והתגלורת התנוצצות

א ש־נתלב^^^ך;* אבלאחיהתנוצציתןרהתגל*בן י ה ם ש ל ו רי ע ג ד ג ״ ב י כ ו & כ
א' קליפי' ומזלו׳ מתיא׳ שאיני כאיי ידן על לההנרו׳ולההדאו׳ ס טו ה ת חו  נ

__ י ומתראד־ז סתגלה אינו כן כסי כלבישו איייא
א הו ר דו כ תיי מו ש הן הן דן עלי ק ר תיו לו פ־;ו שבתוך סרח הרעוכרייי ויצר כ

תיי הזכחי ר ^ייה °^*'יי^יי י̂' י*ז הן ו ד מ ך כחיתיי ידי ועל הוא א היא ביי ל יקי ג ל ג ד ”ה ר ע ו כ ר ט א ס ה י א ן א
ך א״ס ^:ינןשמותיוד׳עצמיישל י ו כסי היא כי י ת י ש א ע ו ה ה ש ש ן ל ־ ר י י ש  ע

ט שהוא פרבר חי אדם שם עצדרת י • עצסירת ש
ד תוSהםעיSשמו׳כוחתיושמתג רק האדם יגזהות י כ א ו ו ן ב ו ש ף ל י א י ג״ כ ק ל  ח

S7 אצי והן ידןSוזרקיר מעצסית שנאצלו ותיו
א הי  קרוש כלם הראשוג עולמות הי,י^א הנאצל כה בין גדיל וקSרישח ברוך

המלאכים עולנש כי ה׳ יכותכס rr"י“ע« יי״זיי יי ייוי״ ״'י°?יי ״®קיי“ ט המקיי• דעצםרת אין כן ימפני נעלם בלר ש
יותר הבריאה עולמות קדישיס ואין סיף אין שפירושי היא ברוך סוף אין רק

, _ן זו לר.שגה ואיןסות רבר ברשום להשיג גבול
״, נ׳נניל היא משיג שארם השגה בל בי ״ יותר האצילו׳ עולמות קדושים י

י היר־ יכאי? בסישג שהשיג סה כפי וגבול שיע-ר <י ^ דו ו*י »•0 * ר ם ̂ ^ י ש ו ד ש ק ו ד ק כ ן ו י ד א א י מ ו ט

ל ע ל שי,והה ש□ כי כ ל-'יי כ ה ל ל ת הרע ויצר ממני בא כי סמאר* שהסכחו
הה באן ער : כדכירשנו , , I , :הנ׳

ופורעט וחים אף כל המכיא׳ י
ג׳ חוץ כ׳ תשמישן שיס ^עשות שס מגעת כעול׳  מחנו,-ז י
שס מישבם קרישי עוי*מות 'ih חיץ קרוש׳ מי ש ת  !פעולתכם ו
ס עשייי־ז בעו^ם דהיינו ש תן ש שנ  וחיסדה אף י^הניא ממ

 כי SS אף לשון עשייה בעירם אסר זה ספני כעיל' ופורענות
 א״ני המיטאז־ד כתות הרע יצר ססאלכח כח שהוא האף זה ו אפי

מא׳ הקליפו׳כחית אפיייו העש״׳ריל בהזאת הק ומייחס עשיתיו  הטו
 בא הכל כי לחורו' נדי עש־אס שהוא כביכול לעצמי הרע •צי• וכחית

 ח״ו הוי בן ראם ח״ו לקדושתו חוץ בעיל׳שיהיה דבי• לך ואין מקדושתו
את וטעם רשויו׳־ שגי ת כיי  בראם למה הרע יצר וכחות הטומאה כחי
 סוד וזהו : בס״ד הבאים בשעיי' יתבאר נכריאהם חוע־ית ומה

ש קדו״ש הפסוק  ר״ל כבות הארץ כל מלא צבאות ה' ש קדו קדו'
 סקורש׳ אחת שב־ קדושות עולמית ג׳ על סרמזיס קדושות ג׳

 אפי׳ ר׳ל ככורו האחו כל מלא מחברתה• עליוג׳ יותר בקרישה
ס העשייה בעולם  הוץ רבר לך אין ני והשגחתו כבודו מלא כן ג

שתוח  מבני אחכס׳ייא ין הטאמרובה לעניין ונחזור ;ו סקדו
ל ל היא ברוך סוף שאין י׳דויות י'  ידי על עישח פעולותיו נ

 שהרי סרפעולי־■ עצמו סמלי׳ ŷ,-, ,כא,., ך;ן״ ברןך ספירותיו
תיו' ספ ידי על אלא ירי על וסתראר. מתגלה איגה הפעולה  ברוך יו

 כלבישו עצמותו גוף שמעלים כאד' ‘אתכסיי ובהון אסר לזה הוא
ס' א' ואינו ,3 ומתלבש כו שמהנ תי  שהו*יפ לבושו ידי על רק ס

ש ס  כעצמו הו׳ הוא ועלמתו כסיייו באמת אשר ב, ומכוסה ונ
 אני שאין בזת Sותםש .ועלמתו כסוייו הו«א וגלוייו גלוייו.

□ השמש באור לראו' יבולי׳  סכדייד* עששי׳ ידיססך על לא א
 השמש באור לראות אנייכולים העששית מסך שמצר ובינינו כינה

 ופבר־י. הגלו' הוא בעששית הרסו' ששבת נמצא מטנר־ז וליהנות
 וליד,נוי לראות שא׳׳א והכסוי ההעלם הוא עששית בלו השמש גלוי

 כמו .סובן והמשל וכהיריתו זהיוריחו לתוקף השמש מאור
 פי ממנו הבא' פעילתו לצד מושג ואיני מתראה אינו ב׳ה א״ם כן

 ונודעות כימצדהכפירותסושיגית לבישו שהם ספירותיו ידי על אם
א כעולם הפעולות  ובד,ון אמר לזה יתבאר כאשר בעצם ממני ו̂י

א :ידן על ומכוסה נעלם ד,ןא אתנסייאב׳ חו׳ ת א׳נ  לו״ן דקש״יר ו
D  i ייחד ומי



ראשון פרק עשר הוא ואחר אחד הוא עשר סוד הראשון שער
טל

 הסחנלי׳' והאומנים הפועלים הם שחספיח׳ אע״פ S'ר לו״ן ומיי״חד
 ב״ה סא״ס נפרדת הפעולה אין זה כל עם העולמי׳ בכל כפעולתם

י ב׳׳ה וא׳ס בפעולה עיקר הם הספירות כי ולומר לחשוב ו נ י כ  כ
ס כי ח׳ו הדבר כן לא בפעוד׳ חלק לו אין  הפועל־* עיקר הו׳ ב״ה א׳
 שהוא עד ביחודגמור אותן ומייחד אותן מקשר השגחתו בשפע כי

ו צדדיה' צדי כל ועל ובתוכם בעיה' מתפשט הוא ברוך עצמו נ י  כ
ם בעצמותו ת הקשורה כשלהבת ומיוחדים מקושיים ה ל ח  ובלי מ

 כה אפשר־לפעול שאי כסו דבר שום עושים אעם ה ב והשגחתו כחו
שלהבת א וא*נת שאסר וזהו בגחלת קשירתה בל׳ ה  דקש״יר הו׳

 מיוחדים 9זה בפעולה והמקור העיקר ויתעלה י׳ת הוא כי ובו' לז׳ן
 מא״ן כל סל״גאו דא־נת קs21 :ופעילה פעולה ככל בו ומקושרים
סוף להיות ב׳דפיי־ושכי אפ׳ריש כאילו סהכ׳רי׳ ד ח׳ דאפר׳יש  אי/

ח הספירו אורות השייהכיי' פגימיי׳ פנימי הוא כרוך ה שסאו  הגדול כ׳
 הטתגוצצים האורות בכח מתלבש יקוא תכליהיתניצצו כעל הכלתי

 מאן כר* זי-: ומטעם זה מצד הגי־ר ידן על פעולותיו .—לעשוי «מגו
 אינו זו שבספירה חאור כה שאוסי■ פירוש סחכרי^ה ד’ח דאפרי׳ש

 ומפריש ימקצץ זו בספיי־ח איני יי שבספירה האיר וכח זו כספירה
א יר׳1כי;ספיר'לס ומחלק  ומפריש מקצץ גדולהכאלו אה6ח חוטא הי
ת כי הוא זה ־ הרב וטעם הוא כרוך סוף כעצמו׳אי׳דויאין ומחלק  להיו
א ברוך שא״ס ת אחדור׳. כתכייית פשוט ה' טו שי  והספירור־*. הפ

 וחוייב ביה אחדותו טעצמיח כחותיו שהם ״י' הם נאצלומאחייוה׳
ם פשיט אחרות ביה שוי-יס כסו מזה ויוכרח ם ספירותיו ג ה  ש

ת מעצמותו חיי  לחלק רוצדד ואתה כן תאמי■ לא ייאם פישוט א
ס סוכרח ולעשרהפ-שיד-בר-־■כי/ספיר׳לספירהאתי־ד  כןלעשות ג

ת בעצמות והפרש הבדל תיו הכם שהרי ככיכיל ביה סיף אין א

ח הם*נעת הנ«םה כמו הערלםיה SכS ליז׳»*ת ף אינו אס אכל בגוף כ י מ
מסדד שהי>^ בדרך בסקור הסנייירד־• ככווניזר  ואיני סהסקור הסמירדד רמקעץ הנ
 עהרא ג״ה כ«רס כווג״ לי ואין כ׳׳ה א״ס מסקור ההעירר. כח ומסייד לססיר׳ רק סתפלל
ח איתה אז ככתחססיירח ר<6הםמז הנעם״  ממסע^ ואינה נ«םה כלא כגוף לו היא הססיידה כ

ל אינו ר.:וך. נשמה לו שאין כגיך. כפו כלום לו כו ת י «ו ע אין כלום ל »  3לה׳»סיז נממה כר כיון
ת כלא שהתסלל זה כן כמו ם«קורה בו כחד. ד כוונ חו ויי^א אליה שהתעלל בססירח ב״ה א״ס י

אח׳יבתו כיון ולא ב«םה רה ולק«רה לייהדה נ סהו  א"« «ד.וא סמקורה אותה עקר באלו נ
ם וS מ׳זסעת ואינה ספירה ניזסה כ״ה ה «ו כ  בונייועוקדיאת בן"תסיד וע^ ^וSבת^י בי

ר• 0« איזה קי א . הו  הפקור ב״ה 0בא* ולקערה לייתדה בטתויכתך תאיר תהית סאירה •
ר ואותו כי׳ה בכחותיו הסאפיע הנעלם ו יעועס לנודר הנעלס סקו י  ב»ו■ לקראו נוכל ^א או

ם הללו נובל ולא • אבחו ל דו ולספר ול אס הו  כי האצה בו אין וסקוריי עזוסיי כ
 בספירת והאסירה והדבור אהוכירה באופן ספירותיו זכירת ידי ועל ותסתאכה ככוונה אס

ס ותכווגה והפוזאכה א׳ ת ואו כ חו כרכו :הנהה ע'כ .ראאך על ינו

^ * ך  1י6ד.ספירו׳ כח כי כפרקראשון שחודענוך אחד שני ח
ם ובח בלם כח ובאחת באחת כלם ( ביד. איס בכח כ̂י

 זכל יד/ על פועל ביר. ש״אס כחי' עשרח ספירות עשר שהם כאיפ/
 בחס שאי/ באזפ/ כהות סעשדה נכללה ספירות עשד מאלו ספירה
י חיו וחלוק ופורר קצוץ  בזה •ש שמד. זמד. ד.שזד. באחדות כלס נ
 עניין עוד להודיעך לנו יש לטובה שווין וכלן בזח יש שבזה וסד.
א מזח עמוק יותר ת ה ו  קלקלנו עתד. כי ולוס׳ לחלוק דין לבעל יש ז
 ספירות עשר נין סתקניס שהיינו סד. כי מתקנים שהיינו טסה יותר

 .—כחור מעשרה נכללה אחת שבל במה לטוב' שזו׳/ שכלן לומר
ש שבזה ומה בזה יש שבזר. וסד. ה י ם הקלקול נפל נז ת ח ^ ח כ  כ

 כפני וספירה ספירה אחדשכל כי זה ע׳פימהוהוא וספיר'בפני ספירה
ת סעשררה נכללר. עצמה חו  יהיו איב בעגולים כסצוייר מחולקות נ
 עצשדה בפני וספירה ספירה בכל ופרודיס וחלוקים קיצוצים עשר
 ספירות בעשר מתקני׳ שהיינו מה כי מדתקין יותר הקלקול והג׳ חיו

 ובכל אחד נעצמות וממיס שווים שכלן מפני באחדוח שהם לומר
 של׳יפול עד שבחברת כחו' לעשרה ושווים דומים כהות עשר׳ אחת
כפני וספירה ספירה בכל תחתם הקלקול ישיב הססם' נדר עליה - , , ^ , . ׳ סעצמית תמיט שלא יתד מונחקיים מוסכם זה ודבר נאצל, כיעצמור,ו

ככל עצמת י ״ י עצ^.^ רק יצא לא פשוט היי ה ש ץ ה ספ י ״ ל אם מחולקות כחית ע כ נ ן ספירה נ
ץ ונשיב י ח קציצי׳ עשרה וספירה •״3 תי כוונתיגו אין כי דין לכע ונ

ת כל בפירושינו , ח עשר הספייח שבעצמות לומר מעשר נכללה א
 הספירה שעצשית כוונתיני רק הרכר כן לא חיו מחולקות כחור.

ל פיטוטה אחדות  ובאיזה בה שוחביט צד ובידיזה פניה וניכל צד מנ
פשוטה. אחדות נסור אחדות רק תכחן לא בה שתבחן ובחינה עניין
ספירו׳י׳ י׳ כללי' תימה לא ספירו' כללותי' בה שיש• שיאמינו ומה

 ספירות י' מאלו ואחר. אחת שבכל כוונתינו אבל מחולקות כחוח
ר-י והיפוכו דבר ספירוך. •' כל פשלות כללו' לפעול כח בה יש כ ו

• אחד; נפעם יפעלו הפעולו'
הגהה

תירוץ רטרSנוS היה מטיקיא כי תשאלני̂ 
r.T ־ ‘ .....־ הי־: ו־יא■'

 זו נסתירד־■ אינו זו שבספירה סו־ז לימד .—בספירו יסחלק
ם סנט" חיו מורכב שר.ו׳ לומר ביד. באים קצצת כאלו הרי  חלקי

 חבוקים ספירות ממנו יצאו שהרי מזה זה ונפיריס יקצוצים דזלוקים
 הי^• זו ואמונה פשוט אחרות זה יא־ן מזה זה וקזווציס ונפרדים

ל עד גיהנם של ואש ומות ואבדון שאיל ^ חיי תחד.יות שאו ב  א
 הפישיטו' אחדי' בד.כלית פשוט אחמת ד• ב א*ס כי חאסינח עיקר
 אתרה אין נו בוחן שאתה ובחינה בחיג׳ ובכל צד וככל פינה ובכל
׳ רק כוחן — —אחדו

הגיהה
סור׳הנביכייאייגה סם־י שהיי• ענייני תקשה

 כסר #שוט
א' Kשהו  במופתיכש מבו

ם תיי ס  מספר השני כחלק א
 וכמו .ראשין סרק ״ המורדת
 כמו פשוט אחדורת שהוזין

ש־ב גופירותיו <ן ס הקרו ר  ש
תיו ם נחי  פשוט אחיוי־! כן ג

ם ג ם ה ה שי ש  כי ספירו' ע
סבלן כלולדה אחי־•• כח

 וכה • כשיפע לסעלדת שפירשינו כמו באח' כלן כח1
ס אתרו׳ בכח בכלל המיירור-.  כשלחבר־־״ כירת א׳

 : גמור ואחדו׳ בקשו׳ בנחל׳
m שהודענוך ואתר

חד עניין על-* עוד געמידך  יו
ד עסוק  פרק לו ונייחד מזי
תן כיי עצמו כפני בין רייח לי

 העליונ׳ ‘המדדינ ר80ה Sוכה ו'צוא״הSכ דירבר
 Sy מוגהים תייו6יםו מיצירה ׳SycS יעלה לא

א המצייארת מחייייב  כצזו נשיכר סיף אין על וי
 כסי הרצייא^ סחוילב על הסיבתיים שידיגהים

 ר8שה מה כל א״ס על רשי־פהינ מינחיים כי
 לבי הסצלאי׳ סחוילב קי״א הננוכלם מורה
 דרבלנר למל קוראים אגחנו דרכו ולפל רעהי

אן עד • 0'א הקדושה הקבלה :הגה׳׳ה נ

̂ I *ין1U 1ך / ני ׳. 11.י I ת ׳! < ׳■
 ל5ל חליוץ ולא קושלא לא צריך הי־ה ו־יא

 וספירה סנירוז בכל כחית עשרה באמת 3שה
 עשרח כעבי־ר המעמיס אגרת ספר שאסר יכמו

 כי• עלינו קיש*א אין זה כל ועם סובלם עשרת זד.
 כח הם וספירה הפייה שבכל כהות עשרה אלו

ד אהר  כלתי עד לעשר כעשר לניייז שסתג בסו
ף  פרק ייתבאיכסוף כאשר תכלית בלתו עד סו

: הנ״הח ע״כ : ׳פד ב זה

S 3
קשור׳

הגיהה
 ממנו הגי׳ל מחבילה חד דאפרל* מאן כל

 כל כספלרותיו ופוגם החיסא עינש יחםא׳
 כעצסי׳א״ש הדאכפוגם וחו^׳חי׳ו בהם הפוגם

ס אודותיו כתותיו הם שהדל ח״ו צי צ תני מ

 אפשר איך לשאוד־י ואין
.כיילות לפעוי־־* אחד בכח

 בו כיוצ' שהרי חלוקו' פעולו'
 הגופני הגשמי באדם תמצ'
 שהשפיע בסה ה״בה שחננו

 הזה Sהש•כ הנה Sהשכ נו
 כלי פשזט אחד כח שהוי^ז

ח לו יש בראו שהננו הזה ובשכל וחילוק פירוד ובלי רבוי  להשכיל נ
 אפייה טחינה קצירה זריעה חריש׳ הפירה אייגה מעשה לעשוד.

שכת סלאכר. וכל  וכל לסתור לבנות נגריס צורפים מעשה מח
□ מלאכת □ שבעול  הפשיוט האחר SכKמד.• והתנוצצו נתגלו כל
ח פעולות שהן אע'פ האדם שנגיף  נפעלים כלם מספר אין עד רנו
 וחומר וקל שכן כל האדם שבגוף הפשוט השיכל ידי על ונעשים

ח אלהי בהק אפשר שזה להאמין «'של שהפעולות ויתעלה י׳
ם ספירות עלי י רבות פעולות הפו תכלית ואין מספר אין ע

□ ן S3V ע/0ל רדבלי י י ע מ ד ה * ו ד ' סו ר'־'יים”־'’'‘'ארייה נ ו .'H'ןרנ ב תכל ו hהפעולוד.הםבבח שכללו t b o ;ת ח שהודענוךזה ואחר א ^י׳ —_ - . ״ . .ו-עו J/ 1 • י ׳•»•״ ב״-נך nSj-oS ■™כיני הקדושי׳ ״וסי• «>ור י '׳־' 1״”׳ רי זי• .
̂ל'םעליחי.1פידותשאנחנו0•הםשםיחה ור.נר־ז בשכלו ד״עגיין לפיו הי מזה עמוק יותר ענוין על עוד נעמידך מחפ ב ו ה ל אמר אסר ז ע הנ

״יייי' ־ ־ ספירה שבכל אחר ובכה אחד כח שכלם אחרי ני עלעו החולק דין 'י־..........י'־’ י
ת מיני כל לפעול תוכל וספירה שלו למה עלינו יקשר. כעולם פ

ההשיירור־ז עצם הס הם ה^דושיים שהשמות :ה#רק 07*^ כ״ה השירותי̂•S הי» והעבודה חתפיליה אותה
- _J הא״ן שמרת הם עצסן הספורות שהץ והשמות

ק בשם גן^גל^ן*תמרא ליpםאיייאSהע כח כיון ספירות האצילי שד.ןשמותייכחותיו ספירותיו דדיSע י םעיפעולור^Sכ לפעול אהדיי, ספירה שנ
ם עלינו ועוייקשה בקולם יי׳ ־׳’״ א א ש הז ם כדברינו נן n® עשר שד. n n 

ש שבזרה זמה אחד כח ש־כלס ',)f נתהקשייתן יק sv• נז <םי ם בזה יש שבזה ומי־־׳׳ בזר. י ה ו
.............. "■ ת אורזת רוחניות יי יי "•"־יי”" טו שו ת צד סבל פ ת דיבוק קשור אד.נה כאח ת ומסורן שםהן1 פ ש א כדזן חס ל ״י גיי  וכמי כי וסקושרין בו מיווחרון רם כי דבר י^שי ו

חי י יוץ Sy •ןייי כ י נ י נ » י » י י י י א יכי-יז ^י ו סו רג ר • אנ ר לון כשיר ו ה ״ ס  לן ו
ת י^yםי.פז כשאנתנו כן וספני * גרפתישנו ח׳ו שכרות שורות תי ס ו טו י פי י
דיז ם בהם !•זני שו קדו ת ת סו ה • ת א ך ו ד נ ו אwאל ח' מ ו ו  שסוד־ז ושאר אכותיצו קיSן

תינו יהיה הקדושיס אחס כוכירתס בהם לוונ קיי ה ספירותיו יקריאזז ובירת ו  שהשסות ב׳
ל העיקר והוא בתנא• ודק אך הספירייו ן«ם ד,ם הס הקדושים ב ח ח בו וזלוי • ר כוונ ה • 
הם הוכרת קם תהיה דדבויית ש ח ״י יסייייי■ ה*«י ־ תו במחשבתו ילקשד לי כוונ  השסות ו

ן ח אין הספירידת • ך סות כ שייה בשלהבת הוא ברו ח ק ״ל  והוא לו 3דבוקו הם כי נ;
r הנעלם *קורם e r a n: י׳ כן ספני הניף לכהות כח המשפק' כנשאה כתם•■* Sייnתי ד  ככיונ

פר דו«' בסקייי שסיכיר ר,*ב ת לו ר נו ח השם וקריאת ז ה כספיי ה והמחשבה והכוונ יהי

□ שווים וחניק שם בעצמות א זאין  Sלר.בדי מקום ולא אייר ל
 מאיזד־ז קשה כן אם המספר עליהם שיפזל עד ולחלקם כיניהס

 כי ספירור־־. עשר שהם אותם מיחסים אנחנו טעם ומאיזה *י
ת רק מספר ם ש בהם שייך אין מדיה ת ספירה אחדו ח ונשב • א

ך סות איזי ®‘?עי” שיפי*יעגה בסקירה לקשדיז היא «ן״םבריך1 אין חרא ברו
הע נשמו רלרישסי לגדלו Sגיכ רא בן עלי --------------- ־ ׳ כל לא בן עלי יסתיתו עצסיתי שיססזלר לושי®  הסקוריי העצגוזיי נשמו רלרישסי לגדלו נו

ס3 ילדוססו לתגרים נובר mS כן על השגה בו אין בי סקוריי שם שרם לו אין •ד  עצפו'_ ̂־
__ •L.• * _—^______. ו .

׳»ם חזקדז יזחר וקוש־׳א סירכא דדינא אעיקרא בי רזה ונחרץ
2י׳ “ ■ ’ ■

• -י-'' י י ׳ י ׳ ־• . . -ן י ו.*א. I Id רניז - --ן . / ן *ר • ״ ^
ן כי ו צי ו י י י קו פ  שהי ב׳״ה בא״ם ר.«פידות לייחד הישיייה בכרונוזיגי ילייפמי להגרילי ו

ה ד1נ׳ ונשמת׳ ®קורן  בל*י־ן תפילה הסיח יזהו • כ״ה גא״ס לכיין וחסחשבה הכוונ
ף •ייגה ח כשתייחד לומר ריצה גשטה כל» כני ה הספירה ג  ב״רת א״ס שהיא לסקיי
שגה שתיא ס הפ^ור או ל«פידה ו ל ע נ ן אי׳ס ה ו ר ברגר־־. שפע בפפירה סשפיע הוא ב

ץ וכתשובה עלינו החילק דין הבעל קוש־יז׳  אוזזייתייש׳ ותרו
 ספידורת עשר Sכ עיקר לרעי שנחקור שראד זה והוא שלשתן

ת כל לומר מוכיח אחר, כרחך על שהרי למהנאצלו נבלל  הכחו
ס העולסזח זבל הסעולוח זבל ם באיס ה אי ה סכח ב כ׳ א׳ קשד־ז ו

יברא

I.

ו



שגי פרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשון ער0
ל ט

ט

פ בוה י■•■-■ ד  יי'ניו,^y*!'yי'
 אותה להפע־'׳ דדים 1:.־'׳

י : י ־־‘ר לך י־.כאד זר, ג

 ’אפי S‘כי הספירות יאציל ילא העולמות כל ב״ה א״ס יברא
n r e a ת ח  ג״כ יתיישבו זי כקושיא תשזבתינו יעס ׳אציל לא א

^ להי,־' כי זה הוא והתשוכה .עלינו התו^ק קלשייות צ' א ם ה  ש
 ובלי גבול בלי קץ בלי גדול י״ת כחו הק״בה הסלכים סלני סלך

ת ת חסיו ביוב עולסות בבייא' הוא ברוך וכהנחו תכלי כמי  טובו י
חל מבחו להטציאv להטיב לדזשפיע  ובלי גבול כלי קץ בלי שהוא הג

 קץ לחבש שיש ע־^וסוח תכלי'
^ ם ג ה ולהטצי^א ״ ותבלי' ו ה ״ ^ ה

בי-יאד־ז ^לביוז^!
̂־׳.י3ה הפשוט ׳«־ר.'רכרגנ^'.'ב\י בעלתכיין־ת ל

הז.־הר /״ג ■ ;■״ גגנ< בפרק

ך אלהי תבי א פשוט סכח המונחת ההסכמה נפי ויתעלה י  ל
שוט אלא יצא ת ב־יתיבעל ומנח כחפ  בלתי כה רק יצא לא תכלי

^ ע  לסגי־ד דגה תנליר־׳. כ
הגהה לחאצי' הוצרך זה ומטעם זו

ט ל׳ צ א  הספירורת שהס הנ
ס פי נ ^ ה צ א חנ חו כ’ג ש  נ

 כפי תבלי' בעל ובלתי פשיט
 ספשוט המונחר*! ההסכמה

א יצא לא  וסבלתי פשוט אל
 כלתי דק יצא לא חכלי׳ כעל
 הנאצל ירר עכ״ז תכלית ■עיי

ד סדריגיה באצילוחו ■ חי  א
 ב׳ח המאציל פני סאר־־. לסט׳

אצל כי ס א ה ו  בשיריגית ה
 והסבר־! והעילרה המאציל
 האב יחם חשיכירד כסדריגה

א והנאצו**  כסדריגר-. הוז
 סמנו המסובב העיגול הגאצל

 האב בערך הבן יח׳ כמיריג'
ח ס הנ ג  כר,ו גיב שהנאצל ה

ת כעל ובלתי פשוט  עכ׳ז תכלי
ת מדריגה ירידה ירד ח ת א סא

ז ®יאין  שא'נו ד״י ^רמר יי״ת אלהי* בחק דוסיון ג
 חנכינעירת הן הוא ור־ז כי אצלו רנסנע יכיל

 ריחבדך יתעלר חסריןבחקר אינם והנלנעות
^ כי ג ט אי לי פ י  ריזיין הי רהיהילת דכח כו.רד נ

ט שני על יתברך אלקי ביכולת יתואר כי פ  ה
ע S כי אהד יכנישא אחד ובעת אחר ביג i v n 

 שלא ודבר השכל אצל צייוד לו ואין וה מכחיש
 משי-י דדך הנדגעות נין הוא השכל אצל יצוייר

 כרגע ילבן שהרר ידיה לכן שהוא הנייר שוה
א כי אהד וכמקום אחד ובעת אחר אי ה  שר8ז

כי מכחיש והשכל ה ס ו ^ לא שחיי הוא א ג ו  י
 rלהיור יוכל לא לבן הוא אם יכן ^כן להיות
י שוחור  יהיח ההר זה וכן לזח וה הככיי׳ הם נ
 ובערת אהד כרגע גבוהה הר ג*כ ויהיה לעסק

 מכחיש והשכל חנפיע סן הוא אחר ובסקו׳ אחד
ס עכ׳ק איגו הר הוא שאם זד. א  עמק היזיח ו

ה יש יכן הר אייו ב שבקראי׳נמנעורת רי  דברי׳
 ג״כ הוא וזה היכולת ו.רר תחת ניפלים שאיג׳
 תכלידת בעל כלתי רכח להמציא סהבם אחד

 בעי^ שהוא עולכם סכשוט בכהי גבול ובלתי
ל ובע תכלות כו  גבול בעל כי הננזנע מן היא נ
^ ע כ  סבלתי ענייניו בכל היכך הוא תכליד־ז ו

 ויכין שירע למי תכלית בעל ובלתי גכיל כעל
 יאב* תכלית כעל יבלתי גכול בעל הבלתי עניין

שךב-געאהר אל מהיפך יצא איך כן  ובעדת הי
ל מבלתי להמציא אחד בו  עודם הכרית יכלתי נ

ל פעל גשמי בו ל נ כז  והשכל תכלית י
ס כי היכילרת כחק זה ואין זדה די Sע א  י

.ז בסמיך יתכאר כאשר השתלשלית
:הג־׳הה כאן ער

ה ב״ה המאציל פני שרסצדז  א
ח אין עצמותו שבערך הגס זח זמטעס תכ^י ש עכ״ו לו  הבליח לו י

א שר.םאצי' כ״ה המאציל בערך המאצן^ןבטדריגת במדריגת הוא הו

א סנאצד־'לנברא ועלול ועיילי־ה ונאציל םאצייל־* ר כ״  לנוצר סנ
 בנבור-י י«4שהו עשיי עילם שהוא הזרד עולם לנע״שה ומנוצר׳

ש זחכלירח  ספני ’כלי־ נמצזח היה ל«< וגבוי־־י שיעור לבהו ד
די פעוי*חו כי s בעצמוחו כיה א״ס מאצירי־י ש jin *חבלי״ בלח 

מל ובלחי חכלירח וסבלתי גבור-י ובלתי צניז לא ג  בלתי רק י
 ונמרח במה בירידת להשתלשל הוצרך ע*כ גבול ובלתי תגלי׳

שובה ובזאת פירשנו כאשר מדריגות  ויחורץ יתיישב בעצמה הח
ס לחלק המספר עליהם יפיל אליך ה ני ס שאין יתיישב וגם כי ע  ט

 הקושיי>פ כי עשרת הוצרכו למה עלינו החולק דין כעל קושיית
הכי והוא שיקשה נותן השכל ואין אינהקושייא מעיקרא  ‘להיו ו

איו ולר.טיכ להשפיע מדתי חמלבי' מלכי סלך שהמאציל  לנבי
חי שהמציא לנבראיובמה הטיב הטוב מרחו שמצד ונמו הגדול מנ

 גבול בלי סוך בלי קץ בלי שהוא
ת בלי הגהה ר• שהוא עולם תכלי ע נ

סו ותכלית וגבול וסיף ר,ץ עי׳^מניל «ר.־׳עיא ננ׳ד, סיבי ר,דך ע!יין כן נ i . J׳ יי ;כפניעצטו בפרק יתבאר ותכלית וסור. ור-ן r
איו להטיב הטוב מדתו ־. ר,נ'ר,ר. ן״ב ‘ לנבי

לו נכראיו לעיני לגלו'  אפי
תו' העשייה בעולם שהם לשפלים  ג*כ• שזהו רוממותו וגודל אלהו

 גשמיים שפלים לנבראים אפילי לגלות שרצונו וטובו חסרו סמדת
שיכח גופניים  אלהותו גודל ותכלית ושיעור וגבול וסוף קץ בעלי חלו

ט השפלים שאפילו באופן מלכותו יקר ותפארת ורוממותו מי ש  הג
ט לקבל אורו וישיגו שכינתו אור ויתעויטסדו יחנו  ונעימחווהנר, טו

^ז  דיאצילוית מצד הוא לננראים שמתגלה אורו גלוי כי ידועה הו
 וכמבואר נדפירשנו האצילותעולסהספיחת עולס שהיא הנאצלים

א דלא סתימין נהוןעלסין לאנהרא שאסר אלהיו במאסר ליי  אחג
א ונחון ועלסיןדאתגלייא  שעי׳י ראשון כפרק וכו׳כדפירשנו אתבסיי

ס בעצמות כי . משם יעויין לעולמות מאיר הוא הספירות ת א׳  בי
אלו זה ובעבור «ה מטעם הנח שם כדפירשנו גלוי אין אורו לגדל

ת בספירה דק הג׳הה לנבראים רוממותו נתגייר. לא ח כספיר' ר׳ל א
רומסוו/ מרוב הגד. לבדו כת'

ת שבחינתו לתר  העלינד
ר־י ומתייחד מתאחד  בסאצי

 כא׳שד לו ישוה הוא ובאלי ביה
^ שכחו הגם יתבאר עו פ ל

בערר תכלית לו שיש מצד תכלית ובעלי גכיל בעלי פעולות
___. ״ ,U - י - • - י . . . ____________________״ ז

•S r כתר ידיי Sדו א4ברוS נ״ב Sיכי ב ^fcוVר
ס עילמוחזך*ייייה ה  י^Sיר.כSוכע Sוכר *1Sv3 ש

 Sהםאציי בער־ך rירSתכ בע^ הוא מהכתר סצר
ה ה Sהכזאצי• ייבול ב׳  מו^SיJז •ירו Sr לברו^יז ב׳

Ŝהעית ירי ועי^ '■תיSתב יSrוכ גבול כ*;לי t■S^ר 
;רג״הה ז<'׳כ :ע־פיוח יצירה ברואה

רנאצלבמרריג'יחפהבןוהבןאחר הואהיאמדריג׳ ח אין עב׳ז ביה המאציל יחםהאבוהנא*'  הבלתי אורו לגורל להשיגו בנבראים נ
א ב מכת r v ונע עלול שהו א ת להיוית יכיל אינו י מיייג על וחשיכרר־ק ב חו מפני תכלית נ ג א כ׳ כיה המאציל אל קוי ל ירד ל  מהמאצי

היה שאייו א גת ר ב,־ו האב הו ה הי ו כן א ק־ תנ הי א ל ב א ה ו׳ נ שי ח ת מדריגה רק ביה ו ח ת כדי ע׳ב אשר א תי לנבראיו להראו הו  אב
ל הוצרך ורוממותו האב ־־.“ממדריג למטה לירד הבן הוברח כן על אשר בעצמו. האב ש' להאצי ובן שנייה מדריג' וירר מכתר חנ

היא® קרובה כי להשיגה כנברא•' כח ואין גדזל אורה עדיין חבס' שואצלו סדדיגו' * זה  כדרך שירי האצילו׳ זה ומטע׳ זה מצד הנה
ה שחזרה כאיפן מז•' ז ספירות .י׳  מאציל רהיותד, ראשונה הספיי

 לםפי,־ו־ה נאצל נעשית והשנייה סמנה שנאצ-ה. שנייה לספירה
 לספירדה •—םאציו להיורה חזיה שנייה רהה ספ וכן ראשינה

 ירדו וכן שנייה לספירה נאצל נעש־רה שלישי וכפירה שלישיר-.
 באצילוי־י. הסיריגורה ירידי־־, הבה ׳גייר־ מדו י' עד דמדריגורד

 ע״י כי חבלי׳ ונעל גב־ל בעל עילם המצאת‘־ הסבה הוא הנאצלים
 למטה מדריגה למטח המדריגוי-ק ונשתלש־^ו הואצלו' שנתאצלו
הי מדריגה ממיריגיז  עלה סיד שהו' ונאציל מאציל נסור ־יגה ם־ א

 עצמותה בערך הבליח הגסשא־ןלה הספייה דהיינו שהע־זי׳ ועלול
 ותכליר־־. גדול ^ה יש ז’עכ

M) ! םעלז־־.‘ש' הספירד־ד בערך M  J
 ככזי'־יג~ יריי וכן םס*נדה
 להבלי'כערך םתב־*יח דוסילם

 שירדו עד מהם שלסעלדה סה
ט ממדריגה-, צלי א  רלכרא.י׳ נ

ס ח אה עילמות ש  ובן ביי
גבראיכס ס ר־־. המדריג יררנ

 לנעשים מהנוצייס המיריגי׳'■״ וכןיררי יצירה עילשית שהם לנוצרים
 ש־נרבוי עד ה;!דריגו' ירח כעצמ' בעשיי' יכן עשייה עילסו' שהס

 ותכריו־־. ייגבול 0כהיר, שבאי עד כחם נתסעש הסרריגי ירירר־־,
 נתמעט כך ‘וני עציכיהפ ובערך סיזם שלמעלה מה נערך ממש
או' שתשצא עד הגירףגיי־־י, לרובירידר־־, גחם  ‘כד* כעשייה ביי

 היזא זאהד אבר דה‘׳׳‘* ובין הירה ־'ה לי שבין בח חלושי כך
^ שהוצרך כד־ד דתשי צי א ה  ‘וכלרי כ׳׳רה הקרוש האצילוי־ת ל

א שרייי־צנו זדה ותרוץ תשובדה של בניין ו  היו אלו כי זו-: ה
ס אי כי הנ ל חו מעצמור־־. ׳ ם כח הפשוט בחי הגדו־־־• נ  כ״ה א׳

כסוי הסדריגור־י. יר^ה־. הישתלשלוי־ז ע׳י ולא י<*נזותו

̂ייי-׳י-די ̂י  הספידהrK ל־:\גת r:r^. ילכייררפיי
ת רקפת ׳^.ה'א נב׳יא יידור יבלהטד ל ב בנ ה '  א

ד .:־־רר-י1ר: דו- ד ד ת- ע די ^ כי ב א
חrהה ר ה אה כ-■.*.ת ׳■.*נת ”;׳.•נ ' הפיי  רי

ה' ד־ש;ד׳ ':<י'־<ור רפי רק גיסגר י^ידעריר צדו  ק
קת׳ >י.יתה ורובתת '6ניק ראינר רי  בא-נ;ר בי

י יתבאר י :0ר.בא' כשעייים זר עי*'! ה
ב ה ל׳ ה ; ר:'

ת נסעה שלא ב׳׳ה למאציל א כ מדריגות ב' רק המאציל פני מ  ע'
א בינה מחככיה להאציל הוצרך  וכן שלישית מדריגה ירידת שהי

 שס כי מליבות עי לנאצ^ וג׳גאצל מטאציללנאצל המדריגות ירדו
ת ואדנותו ואלוהותו ורושמותי גדילתו מלכותו ר,שיו.ת  ויתעלי יי

ת שיערי שכן  הספירות וירידת בדישחלשלוח כי ויתעלר. חבמחויי
שדרינו תעינו יהגו עדי׳ ח אלקותז גדולת כהשגת הנבראים ו׳  יי

 איך החיל׳ חן כעל קישיית עליט יקשה לא מעתה והנה ויחעל׳
ם אחד ובח באחדות שהס מאחר המספר עליהם יפול ל ה  ומד־ן ב

ה מ ת והס נז' יש שכזה ומה כזה יש ש ליי שנ  פשוטות טהורות כלס
ט שייך שפיר ישתא1דד ומקום יאויל גיששיית מכל ה  כי מפפר ב
^ כח ר4שהו הנאצל שכח מצד ו ל ע  ותכלית גבול לו יש ה

 מקיף יותר גדול יותר העילה. שכח הג־אצילר. העילה נערך
 שבעצמות הגם הנח מסנ.ח אחת מרריג' ירד שהעליל עי בכחי

ס הם הכח ושהות ואיכות ס הם שהרי שווי ל ם כ  S*n שכליי
ה ומה שכלייח כהות מ מדד כזד, יש ש  עניי בזה •ש שבזה. ו
ס שייך ה  מרחגית עשרהי שירדו השחריגו׳ ירידת מצר מספר כ

 נאצל־• כתר שהרי קדוימח מעלות עשר שיחם מזה לנ׳טת זה
אצלה חכם׳ כי חכמה גן ו^א טאיס  חכמד־ן • א״ם בבוז מכתר נ

 כתר בכה מחכמה נאצלה בינה כי 'בינה כן ולא מכתר נאצלה
ה ובכחא״ס•  חסד כי חסד• כן ולא • מחכמה נאצלה. נינ

כח מבינרה נאצלה  חסדנאצלרה י ס א ובכח כתר ובכת חכמדה נ
 כן ולזא מחסד גבורה • גבורה ק (ליית מביני׳

ת. ר א צד.. תטזרחסגנורר,. תפ אנןנ ל ח. ו אד מחפ צח בן נ א ל  ו
ד, ח. הור הו צ ר. ולא מנ סו ד. יסוד כןי ת. ולא מהו כו ל מ  בן
 קושיית עלינו יפול לא וגם ספירות לעשר גמגים שהם סדריגז' י' חרי

ת שכלם מאחר החולק חאח ת ונל ב ח  הפעילו' כל לפעיל יכולה א
ת׳ י* שפועלים ח ופספיר' אחת ספירח רק יאציל לא ספי ח  יכרא א
בל E ח

יד•



שני פרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשון שער
טל

ל א אסת העולמי׳ ג  ליהץת אבל• אחת בספירה ?יביוא שיכול כן הו
 שןהו וגדולתו אל^ןותו להתנלו׳להס לנכראיו להטיב טובו שמדת

כ  אלקותו ותכלי' גבול נעלי גשסייס לשפליס לגלית טוכו מסד׳ ג'
אי׳ שישיגו אפשוי שאי י׳ת בחכמתו וראה ורוממותו בי  גדול׳ הנ

רי לא אם אלקותו ח שי ל ו  לסטד־ן מדריגו* י׳ כביכול אלקותו גי
 ממנו שיהנו מבושם אור מתוק אור החזק אורו להם שיהיה כאופן
 י׳ ולהאעיל יימדריגית הוצרךלרדת כן מפ:י וגיולתו אלקותו וישיג־

ע' ליוצרו הומר יאמר ועתה ספירו' שי  עשר בירידת בחכמתו ש
 ־ אלקותו גדולת וישיגו שיחנו באופן לנביאיו מתוק יהי׳אורו סדריגו'

 והוא באח' לו די הלא סדדיט׳ עשר בירידת למה לו יאמר אמור
ה יות׳מבזראו להתחכם רוצ׳ כאלו הזאת כשאלה דומה  שהרי נ׳

 הנכראי׳ להשיג כר• שימיה וחכמתו בחכמתו התחכ׳ ה’ב הבירא
ך אלקותו שי ביריר' כביכול בחו ולצמצם לסט' לירד ציי  מדריגו׳ ע

 דופה והוא באחה די כי זח לו לסח שיאל והוא ועלול עילה בסיד
אלו זאת בשאלה  עשר בידים עשיתני למה לאב אומר הבן ג
ה ;אחד אצבע כידים עשיתני ולא אצבעות  אביא עיניך להאיר והנ

של ה עניין על אחד מ שה ורבי סורי שכתב סה ז  האלקים איש מ
 בזהרוריחו השמש אור בזה המשל הקרוש כפרדם ז׳ל קוררווואח

ת חלונות דרך נכנס ותקפו זבתירתו  הבית עבר אל להאיר רגי
 אור חוזק בחירות ועוצם ומרוב צדדיו וצרי ציריו לכל סניסי

ש שמ ש אין ה ת אי  וחשכו כהו שעיניהם עד שאתו יוכל בני
י אל סתכיט ח כי השם' או  שם לעשו׳ שהוצרכו עד ועצום רב או
ת בנזקו' ח ת אל השם׳ זיי  באופן וזכוכית עששית של חלונית הבי
שיג חבית עבר אל עששית חלונות דרך השמש שיאיר  פניטי(י

ח היזקוסרוב ולא האיר תזעלח בכית העומדים ל5ו ח ש בהי שמ  ה
 קצת ונתעלם נסתם כי קצת האור נניתק כי הגם וגבירתו ותקפו

רך הכי' אל ירידתי ע״י שת ע״כז העששי׳ י  כבי׳ העומרי׳ לחול
 עריק גדול כי אור ולהוזק שני עששית ופרוכת למסך עוד צרינין

א  מיד ד״וכן ער מ׳ג ג׳וכן לעששית עוד הוצרכו ממני ליהנו' הו
א ועתה עשר עד בי ש נ  דרך המאור מאור ליהנות הבית אל אי

ת מנין היה למה וישאל עששי׳ שי ש  יותר ולא ע־נזר האלה הע
 כי לו ונאמר ש־יניו .—א־ נקהה מדאי והנד־! מעשר פחורת או

 העששיות חלונית שענין אחר כי זח שאל ישטותו מחייתו כזרוב
א ח לתקן »ו  לעיני מכושם אור מתיק אור שיחיה כדי האיר א

ם  עיני יחשיך עששייח עשר סספפר יתמעטו אם כן אם הרואי
 מספר על יותר עוד עליהם ירב׳ ואם להם ויזיק אורו מרוב הדואים

 היר״ח ולא הרואים אל אורו מתיקית יושג ולא האור יה־שיך עשרה
 ויתעדנו שיהני כדי האור לתקן אלא כך העששית בעשיית הכוונה

 אלא הבהירות מרוב יזיק שלא וגם שאפשר בחיר ביותר ממנו
ה מבי^ס אור סתוק אור שיהיה הנ  ואין מעצמו מיכן הסשל ו

י כי בביאורו להאריך צריך  אספקליראות ע;עד ספירות עשר ע׳
ח רו סאי ת עינינו יאיר ו שגו  חכמת כן ששיער' אלקינו גדולת בה

ח #לקינו איו לטיכת י׳ ח ייהנו ויתעדנו שישיגו נבי  לפי והנה מאו
הבי כרכר אלא זו קושייא כעניין לחלוק דין לכעל אין זה  יאמר ז

ת מן הבעל  מדריגות י׳ ירד לסר, ע׳ז טעס לשאול שאין חוא אמ
ך י״תויתעלה חכמתו שיערה שכן «ני0 רי »  אלקותו לגלוי שכן

ה' חכמת על להתחכם אין ובידאי בי ח ״ אי ר מ תן ה  והוא חכסה י
א ע אין וממנו להוסיף אין ועליו הדזכמה עצם חי  ישאל אבל לגי׳

 מאין האוסר יאמר כי זד. והוא אחר ר ם•!■ וחוקה עצומה קישיא לנו
 «'כירידת שיערה י״ד. חכמתו כי לי א־מר שאר.ר. זה לנו ומהיכן

 ,זח סנלן .י״ספירות האציל ולכך אלקןר.ו ;ל,י יהיה סדריגויג
ת כספירה שיערה חכמתו כאשת ששא ח  מדריג׳ כירייר. דר.״« א
ת ח  גלוי תהיה מדריגות עשרים או סדריגות חשש בירידת או א

סספר יהיו כן י*ת חכםר.ו ששיערו! חסדריגו' *י0ם ולפי אלקיחו

ך V ארתיליי םכ'דיץ ה^ו »י iiS ך אורו  הוא לרו
̂יר דא ארנו כא«ר אוחו ד.•ייגS '*ןSיכ^ ו  ׳SyoS בי

ר מ א ר וכ א תנ  רוהי עצמו כפני לפרק יד7 י
ן hS• יתקיייםים ואיך י0«א אי  S“n כבודו ה
ל זיהם ^מייה בעולס ר״ל דייקא כא כו  ג

w ייכלם אור תכר^חלרייויסכהמונת וכעסי n S 
א ילא ויתעלה ית* כבורר ולהכיר  סקר^ס הי

שאכר שאכילו הארץ דפסוק ככודו
ט שהוקרן כארץ ל ו ח איתי משיגייץ עשיייה ע  וז
 וזה אבות כמסבח הגזשנה נ*כ לנר גילרה הכור

 ומד־ז העילם נברא מאג׳רורז בעשרדה לשונה
כול אחר יהלאכפאמר לוסר תלמוד ת י  להבראו

י אלא י  שסקייסון לזנריקום טוב שבי ליתן כ
מ1הע את ^ תאמרור-ז בעשרה שגכסייז ל לי  ו

ס גורענרת עי ש ר מי ארת שכאבדין * ל ל ו ע  ה
 להאריך שלא והנה מאמדירת כעש-ה שנברא

 סבאר משנה של פשוטה כי כקושייוח :אי־יך לא
כר׳ מאמרות בעשרה זה וחוא ענייננו ום^־ש  נ

ט נכדזית ספירות בעשרה ר׳ל ה־ני״לכש ל עי  ה
; די  הנזכרין מאמרות חןשהעשרה ליודעי כי

ס כבריארת כיאשירת ב:זע..ה ל י  עשר הם ע
 ודי״לאכס״אםר לו״מד ת׳ילמיר וס״ה ספירורה

 אחרת בססירה והלא ד׳׳ל להבראות יכ״ול א״חר
הו אהת כל לר.בראותשהדי יבול  בל לפיעל כנ

S ולברו>»י* הפעילות y ה ר  ולמה העולמית כל י
ס נכרא שלכך ימתרץ ספירות יי* הא־נייל ל עו  ה

 שכר ליתן כדי מאמרות י׳׳ שהן י.־ות2ם ג״י
ס ר׳ל כו׳ לצדיקים ?;יכ  העולמות כדיאת היה א

א כספירה תל ח  ואלקרתר נדולחר מכירים היו א
ב ליתן מקים שובש הדין מצר היה ולא פו כר  ש

 שהוא כמה לצריק טוב שבר יתן לסת בי לצדיקי׳
ב עושה  ערשה אינו עושה שהוי̂י הטוב שהרי סו

אינו משיגו אינו שה־־י בוראי רצון לעשות כדי  ו
ס יודע א «אש לעולם אלקא יש א הו ש ה ס ר ^  ל

מונו טכער לבי עושר. הוא סיב עישרה  מצר ו
ב מזג שהוא שלו החומר ה כלי טו  סכרוין כוונ
 שאינו רע העושה הרשע כוראוובן רצון לעשות

איני כ,*ראי משיג מ אלקא יש, אם יורע ו ל עו  ל
 עי יענישנו למה י״ת אלקיתו גדולת מכיר ואינו

 פחד נפל לא כי יתיירא מטי כי רע שה שעו ו׳ה
 עוגשק ואין מכירו אינו שהדי פניו על אלקרם

 כאן שייכת אותרה ואיזה מוהירין כן אם אלא
שאלקאלעיל״ אינו אם שי  שירד עתה אבל יורע

 מאמרות העשר שהם מרריגו׳ עשרה האצילות
א שבהם ספירות עשר בי  שיושג כאיפן העילם נ

אדנותו אלקיתו  ויתעלה י׳״ת ממשלתי וגדולת ו
ף יק כי ף וכח אימץ, יו כי  צדקתו על להו
ץ נת אי רצון ל<שו' מכוו  מקים יש ואו ביי

 טוב שכר לצדיק שיתן נותן שהדין ר.רין מצר
 את שמקיים פעולתי שבר לו לשלם בצדקתו

 שהאצילו׳ ור״ל מאטרר' בעשרה שנברא יזעיירה
 יתכי־יב אלקיחי לגלית כדו היה ספירות עשיי

 ויזקרתו גדולתו וישיגו י האר בכל בכורו וגדולת
ך _נד.וריה אתפשט לא דאי בזוהר כג־בואי  אי

 הארץ בל מלא יחקרים ואיך ליה ישתמירעין
 את ומ#־יג וה מקיים ותצריק וכרפירשנו כבודו

לו אלהיוועושהמי<*'תיומפגיבן תן לי איי  שכר ר
כ1< י במשנה שאמר היא ווה ו  סוב שכי ליתן כי

 כעשרת שנברא העולם את שמקיימין לצדיקים
 ומקיימין אלקיהם ארת שמשיגין י־״ל מאטירת
 כרי ספירות עשר שהאציל יר^ ייצוגו מחשכתו
 כאיפן איתו ומשיגין זח מקייכין הם להשיגו

 בעשרר־! העילם נכ״א לבטלה ולא לחנם ש^א
 שאמר הלשון שפיר ידוייק יבוי״־. מ!-:ט־־ות

 מאמרות כעשר׳ שנכיא אר־־״העילס ש:-קיימין
ש הדין מצר בעצמו ה*ה ומדמעדם  ראויהעיג

ר׳ שהעולם עתה ^י^־־עי׳כי כ  מאסרו' בעשרה נ
 ובכל וממשלתי ואדנותו אלקותי שיי'״•; כאיפן
 צופרת ה״ עיני ס,קים יבבל ככויו מתגלה דיאיץ
טובי' רעים  רוצי׳ ואינו בו למרוד מכוין ות־־שע ו

ם וכאלו ויראתו וממשלתו גדולתו להכיר נ ח  ל
ך ואין סאמ״ות כעשרה נבראחעילם ולבטלה  ל

טיל איכיר  ׳ הבטל שהוא מוה גדול יות׳ עילם יכי
 ליתן ניתן שהדין הרין סצד מקום יש כן אכג

שעיס פירענית  ̂ שנכד העולם שסאכדין לי
ק ׳ והשת מאטיו' כעשר״ ץי  לשון שפיר נ״כ יד

 איביר לך שאין חעילם את שסאכרין המשנה
ה מו רל ד תינ ה שחיא יו ל ס ק וכן לנ יויי  כן גם י

ר לומר שטאריך הלשון אריכירת שפיר צ  ‘א
ם את שרקיימון הרשעים יאצל הצדיקים ל עי  ה

ם את ׳^־מאבדין מאפדות בעשרה שנכי׳ ל עו  ה
 כרי לקצר לי היה כי מאמרות בעשרה שנברא

ם את שטקיימין לצדיקים סיב שכר ליתן ל עו  ה
העולם אדת שכאכרין •יי^גייז יליזז?
ל לו לטי־ת פי  בעשרר־ז שנברא אהד כל אצל לנ

ע׳׳כהג׳״הה; םאסיות*

 וזצריק
ת ב כנוינ

א לשירית ׳טבשדריגד. הו  ע
ת תrה יד.יה סלכו חו ג  אלקו

תו מלכו ת יא«יל א״כ ו  פלכו
א תחילה ל  לע׳טד יצטרך. ו

ם את נאצלי שאלה ז א ה  הו
ח *תייות ל מ ת דא״כ נ  מלכו

א אלו שהרי ־ כתר הייני  ל
 סלכותולכדה אצילר רק היה
א א־כ ה ל ת ירידת הי  רק מרכו

ת מדריגה ח ת א א  פני ס
ל  ירד שלא כתר והיינו המאצי

ת מדריגה רק ת ת א א  פני מ
ל צי א ס ח י  של עניינו ו״אכ ג״

ת א כתר של ועניינו מלכו  הו
אין צגייןאחת הבדל הפרש ו  ו

 גי׳ד־! שם שנוי דק בעיחם
 לשם כתר שם שהחלפר־נ

 קשרת אינדת כן וגם מרכות
ל אצי ת ספירה י ח שתהיר-, א

א סמר. לסט׳ מדריגו׳ יי הי  ש
א זדי־. כי עתר־. ו ז  «חק ד

ת  דההסכסר־ז כפי תנמגעו
א ספשוט הסיסכסת א ל צ  י

א  הבדל ביניהם ואין פשו׳ איי
ק n י o לעלול עילדה שנין 

 אחרת סררינה ירידת דהיינו
ס  לעייירתו עלול שהי*א ז1ג

אין  לחרו׳ פה פתחון לשואל ו
חד ולוס׳ א ל כח שיש ס ו עי  נ

 בעולם הפעולות כל לפעול
עילת׳ שחו׳ כסו  הכרל ואין נ
 סד־! רק לעילתו העליד־* בין

ת לו יש שהעלול  בערך תכלי
 העילדת שכח באופן עילתו

ל חזק יות׳  זרח ובדרך סעלו
ת לעשר וחלקים הם רוו  ספי
א ספירד־־. Sשנ י  עלולד־־. ה

 סרנדה שלמעלדה מספירדה
ה לז הבי ל׳  הבדל שום אין וזו

ר ביניהם ל  אור כלם p ‘כ
ת פשוט פדה באחרו  שבזדה ו

דז וסד. בזר־! יש  בזה יש שבז
חה לפי וא*כ את הנ  ייז״ו* הז

 ייזזליקו!׳צזאני ובךלו במרת
ם קוראים רה ומבני  זו למוי

 ולספירה חסר זו ולספיר׳ דין
 דין וזו קשה דין וזו רחסיס זי
 רחמים וזו רדזמים וזו ה8ר

 כעניין שהרי כלם וכן גמורים
 שווים בלם ופעולה עצסותם

שאלה  כספירה כי שאדה איגד. זו
ת ח ה א א י י׳  יותר םא«ילה רצו-ן לפי חסד של פעולה ייר״גלד. י
א׳“׳ מסי• י ״  הספירה !ובשאר לד. הסמוכה ברזברחה ויחגלר. י

ם תהיח טרייגות בעשר ששיער רואים אנחנו וסה׳כן וסאק הספירורז בי תה הפונ פ כי או  שאר וגם לד, הסמוכה וזברתר. שגם אע׳
ה מצי הוא אם אל^קיתו גלוי סיי  אינד־ז חסד של פעולה זה □ל עם בחסד נכררים כלס הספירות נקבל חיא קבלה אם והקבלה ה
ת ונשיב לי ריאם׳ ויורני זיסבירני ישנילג׳ והסברא השכל T׳.b אס א םהגלי לה עלית שנחסנה מספ-רה אל  ידוז שעל ג«ה םפאצי

א וגם יהקכלח הד״ורה ©צד הוא כי דין לכעל ה חסד תיזיי-פעולת והסברא השכל סצר ת א׳ באשר נגל תנ  פרק ן׳ בשער ןה עגיין סוד י
חראת אהדת' בספיר׳ וכן ־ י״ד ויבריח-בראייות יוכירז ה״ינל והקבלת ד,תורה נתגה לא אפילי כ' תגלה י  רצו? לפי רץ של «עולה וי

שכלות שי שהם להאסין סו ה ביהיותר מאצילה ולחיות דזר ולא ■תת לא ספירות ע ה מס ל תג הד א חר  הספידו׳ בחברת׳וצשעד שי
ק והוא עצסו בפני פרק לי גייחל בקצת נכללי׳ כלן חספירוח שאד וגס לה הסמיכה הכרתה שנם »ע״פ ה' פי

P ין ה דין ש־ל פעולה זר. כל עס י ת אינ לי תג א ס ל  זו סספירה א
ה ידה שעל עי^יה שנתמנד,  שאר וכן ־ נגלה הדין פעילת תהי
ה׳ חלוקים שהם הספירות תי שנו אין זה בדרך הם ב תן ו ת  פ

ל פיז ע נ חר וליבר לרולוק דין י א ת שכל מ ח ד סיוחר׳ א  בפעו
תרז ף בפעולתם וכחולקים עצמדי־. כפני א כר אני א  שגס אי

ת׳ עצסי אין ־ מתולקי׳ י ר שבגוף השכר מר,כשל דאיי׳ ו א ה
האסי!

בי ושם י ו נ ח כראיעת הצורך כפי נ רו ח ה p כ ר ת  והקבלה ה
ת איו בל  מהשכל ברורות י
ואין < לענייננו ונחזוד ופד׳סכר׳

 VI, הירד שחאץילות ״יאפיני סד
ד' דא־יר לנו יעז אייהיתו י ״ז דאי ^*ינו וזד י

״ייוי׳ יי” ר ' ר י*יד '!jn"■*״®' ״' או ו
א ל ט ס קיי ז ו האיז רף־* יו ר ו ; ^ אן), 9רי נ

irn'tpn «דם איולודיו איר רי«ו«יל *ם“י׳י

 לחלוק דין לבעל פה פחחין
סי רו  שהאצילות האתר ־ ו

ך ר צ באופן י׳כרריגות לירד ת

ה ה ״ ג ה • ״
יתSחאץוv •א&יני סח



שלישי פרה עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשון שער
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א״ס
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K0

ח סו  יחדון ויין הדגור ^י
 אליו הדנור יסנת״חם (ן8ןללי
 יותר שבל־'שון מ«י רק

 פולח1 <סתראר-! סחגלו-ז
 הלשק ‘בעד שהוזלו ד,ד»ד
 פעולה על *•נתסנח «*י«יו

ת » מ ד כ׳ה מי כ  האברים ‘ו
ס ל ס ג סי הלשון עכש ססכי

 להשלים הדבור גפעולרת
כמו בעריסות הדמד ■עולת

ת «רלוז n1»S הסבה שהוא י׳חן יני1כ?*׳  וקם«ו
ף ק חיי ס ו עי י ו ס  נעגי״ן ג«עזורי? ^הדיי:\־ת •

^ ^יזייי ״יי׳/  רדזנאסד^^יר חאמזרר הורגן ׳יי
 דק ^רבי «^א פ^מרגו נמסר והיא והסקנלי

ת יל היא וS מראי' ס  ה^עזון ?יספת מ«דה ג̂י
 פיר הניי חימ^יה ivS דא• סרכרח ה«ידי¥ רזה

עין כפל ולעינו  |ןומד שוהפסוק י^יד ליי לסה ל
ת מי עין נפשו נ  ערות םיני עגי דמעסע רבים ל

 מר-. לאכיל שרניל פיר לסבת אחת ערה דהיינו
 שלא בריאתו לשסור מבעו לפי לו ראוי שאינו
 לדבר שרגיל לשינו לסבת שנייה וזגרה יחלה

 תלק שהיא נשסתר טבע לפי לו ראוי שאינו סה
 עליונום מרבדים לדבר לה שראוי ססעל אלקא
י פי ך חי״יסלשםרר אלקים ד  החייבש עץ די

שינו לפי והשתא ק פייי  הפסוק שפיר ודויי
:נפשו סערת שומר ולשונו פיו שיסד

; חג״הה ע׳׳ב
 הוא כדרך נספידוחיו ועא בן

ח העליק אדם שהם ד בן בהקדסו-ת מזה רסזנו כאיבר ב׳ או  מ
דד שי שנ י יתבאר ובא ם עי שערי  אחזה מכשרי כי בס״ר הבאים ב
כי אלוה ל מ ס ה כ ספיי ם ה א תי שי ם  רחמי׳ ומזו דין ומזו חסר זו הג

ת בפעולה ססכימיס כלס זה בל עם ח  הן שנעשית פעולה יכל א
ה  nשתהי הן p פעילה שתהיה הן חסר של פעולה שתהי
ה כיצון פעולה אותה נעשית דחסים של ■עילה ל צ א  על ביה ס

m הספיד ידי nvsn תה  וסחנלרד סתראי־ז שבה פעולה לאו
הי הפעולה  מצר הפעולה ינשלסת נגסרת כלן הסכמת יע׳י נ־ו
 החונןלארם כעזית כידינו כהוגן הכל עלה יהנה ואחדות׳ כללותם

אי ולא ובינ׳ דעת ש  כדרוש הנוגעים עניינים שני רק לשרש לני נ
ק  סנלתי שהמציא במה הנוינה כמציאות אחד עניין דהיינו זה •־
ת יכלתי גכיל מל כעל שהוא שלם תכלי  ועניין תכלית ונעל ג
י י׳ הן שהספירות רא״ח לגן וסוזינן סאין השיי לגו ר9יי סאן נ

 עניינים שני שאלו ולהיות כיה אלקותו לגלוי תנסהו שיערה שכן
 עצפו בפני פרק מהם ואחד אחר לכל נייחד אריך כיאור צרינין

ה הנ ; המפואר הפרק נשלם ו

^ עיניך להאיר ראינו והנה ג׳ פ  יקד כדבי זה ב
 כי זה והו לה ישוו לא מלכי' סגילת וכל מאד העי־ך |

ק בפירושיגו שהקדמנו אחרי ר ת שכוונתו הקודם ט  נאצילור־ז י׳
 הטיב הטוב מדתי שמצר וכסו לנבראיו להטיב כיי ספירותיו

חו שהמציא לנבראיוכסה ^ ובלחי סוף הכלתי מ: ב  תכלי׳ יכלתי ג
 לננראץ להטיב הטוב מדתו וחכלי׳כמונן עבו׳ סוף בעלי שהם עולמו׳
 כעל כלתי י׳ית אלקותו ולהיו' וגדולתו אלקותי נס־איו לעתי לגלד׳

 שאי תכלית וכעלי גבול בעלי הס ונכראיו גכיל יכלתי תכלית
 הוצרך וגדולתו רוממותו לגודל יית אלקותו להשיג להם אפש׳

ת כביכול ולירד לשלשל ל מ דז סדריגות עשייה אלקותו ג ט ס  ל
ת ויושג יוכר ידם שעל באופן הוא ברוך ספירותיו עשר שהם ל מ  נ

חח יעוייןסשם כארוכה הקודם בפרק כמבואר י׳ת אלקותו  ועלאו
סמ גבנו הקדמה  שאלורת חוקים ועמודים בגייניס וכסה כמה וגחי

 דין הכעו״ייי יאמר ועחח שונים 3מפני פנים ותירוצים וקושייות
N ההקדמי־! עלינו• יזי׳ילק ’n ה ובסחירר־! צודקת בלתי ל פי נ  ו

ד' כפרק שתירצנו החירוצי׳ כי• ויפלו יתסרו ההקדמה י « מ ה  י
ל יאמר כי זה ב  להטיב הטוב שמדתו אחר עלינו חחילק דין ה

כ ייטיב לנביאיו  כהו שיהיה התחתון שרץ'עולם עולפעש־ייה עם ג'
כ ליח־ הפירות עשר אצילות יצטרך ולא הכלי' ובלתי גכול בלתי ג'

עשר



יאשלישי פרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד הראשון,שער
טל ^

ת שישיגו כדי למט׳ מדריגות עשר ל מ זה וה^עם א־יקיתו ג  בי ̂י
ל כלת יהיו בשנבראי' מ  גבול כלתי השגתם ג'כ יחיו יב־־תיתבלי׳ ג

 »לר,ותו גדולת ויכירו ישיגו ואז תליא דהאיבחא תכלית זבלתי
 יותר הו1ו סדייגית עשר ירידת שהם סבירות י יאציל לא אב אפילו

ל ותוקף בחוזק הוקה בריאתם שיהיה לנבי־אים טוב ח  כלתי עד ג
 בעלי חלושים שרזם סה כפי עתה שהם טכזר.’גבי־ ובלזי תכלית

מל ^י שהוא השא^ר־; כי יי! לבע־' ונ׳גיב תכלית ובעלי ג א  שו
 שסימנם הבריא־ה חלקי ד׳ כל ‘על־ נועלת בעצ.זר־, שאלה אותת

 ר^vjעול יצירה עולמות בריאה עולכזו' אעילו' עולמית שהן ע אבי
חי זהכי יהוי-ה עשייה  ואינו לנביאיו להטיב הטוב שמדתי א

 לא הטוב ו׳ה כביכול לפניו עין וצרות ת כיל ואין ו ח כה חסר
^ לא נזה ועל לטה •קשה טיב לקב־' ה־איי לכל הטו' ימנע צי א  ה

 בייא־־־. העילג׳ות כל וכן הספירות כ-' וכן בת־ העיד ה כ ס א
 אחד ובייחוס אחד נערך ישמין בל] שיהיו עד ממש לו שמין יצירה

 ולנעשיבס ם ולנוצר ולנכראים •ים לנאצ יג'־־*! מר יתחלקו ולא
 בעל בלתי הבדל ומעלה כחשיבות מזה זה ינברליס נחלקיט ש־הש

 אתת כטובר־ז כלןשווין לעשות בירו והיה כולח ש־ה חכליתוכ׳ון
 הטוב ימנע לא ט.־כ החוג] הטוב והוא אהד וכיהוס אחד יבערף
םז לעשית ידו לאל בהיות א ה ש כןיין  בידה בידו יכולת יש י

 נזאלו גדולים או לאלו דומות אחרית ספירות עשר עור להאציל
איו למטה או  האציל לגזהלא להשפיעלזולתי טובו שמדת אחר מ

 הבריאה עולמות על קשה וכן סעירו' י אלפים אלפי אלף
 בר׳אדה עולמות עיר לבדו׳ כידו יכולת יש אם יציר יעולגיוה

ט שמרת אחר יצר לא למה יצירה עולמית ובן כרא לא למה  טי
די ונשיב לזולתו טובו להשפיע שאלה ע  וכתשוברה הכלליית ה

א רין הבעל קושיית ג״כ ויתירץ יתיישב זאת למדה סקשה שהו
ם א י ל  ככר הנה זה והוא תכלית ‘ובעד־ גבו' בער־* עשיי עי

גשמיי' איג' הספידו' כי ירעת

הגהה  פירוד ילא שניי לא כיי"
בוי ולא  ול>} גכיד־' ול!>ז ח

 חשבון ולא כזנין ילא שיעור
 ש־'ג־ד^■^ ער פשו' אחרו רק

ם ה ח־ו □ יפול ^א א ה  עלי
שי מספי שם  מצר רק ע

^ עילה בסוד שנאצלו עלו  ו
ס פונה נאצל שבתר  כ״ר־ז א׳

 י■—נאצל! ריכמ' חכמה כן ולא
 בינה:׳אצל׳ ז כינ p ולא מכתר
 נאצלה חכר חשד כן ולא מהכס'
ה כ; ולא מבינה בוי  יררו וכן ג

 כאופן מלבות ער השדריגו׳
 רק ממאצילו ירר לא שהנאצל

 שנאצר־' במת אחת מדריגה
ח הו׳ עילתו מנ  בכת ת־יו׳ ו

ה שאים להיות עילתווהנה  כ׳
^ היא תי ה.?אצ׳ כ  ,הוג-ז ו

 א״ם מכת ‘שיאצ,■־ ד,נאצל־'
ך א ביו s הו jm ;הנמנע ם 

^ לו ורימה לו שוה היה ש נ  ו
 שבן ויל־' סשירו' שא־׳ שגן
 שתקצר מה שכן ש־לכל בנו ובן
 עו־ימות שא־ לרבי הלשין כח

דן שיהיו  אינו וודד ח״ו לו עי
 ח״ו המאציל כח חסיון מפני

~י כיל או >ז תהמאציי אל  ח'ו
 יסד־' ערינו וטבע תכונת מפני

 כי ‘—נאצו שהו' במה נאצל
היי ׳ ש־ שעניינו א

עך צר״כייןאנוזנר ^ די הו  רב^גר הרב שכתב מה ל
ני משה מי  בחרק עולר הנכוכיים במרדה ז״ל טיי
שדה בהקדמה שניי שץ ה ש שונו וו רSכ ל  rם

 כן Of*•־ אלא נזג»ירן בל ייושכל לא גיןיז שאינו
מנו בו.רן« בח ייהיה שי וי הו' אי  בהסני ההם הכ

ס רי מ חו ט ה ה ל ט אי ש ה אי ש ר  ובעבור נ
ם ט הענייני לי ר כ נ  כח רלא ן-.ץן< אינבב אש* ה
 בהירתנם אלא כלל* מניין בהם יוישכל כגלףלא

ח : ועלוליבם .—עיייו, הנ ש ו פי  רבייר לך א
ך די אחר כלל ב  רבר של טעמי ייך ■ש אפ כף ו

ריו ויפ־דוש ה כל דב מו גיך. שאינו ט כ ל ״ ח ד  כ
ני של או אדה טין של חיוני א• מי ה מ״ן כהמ׳  חי

תו כחור־! שאר רבן ני בח אי  ימנר^ 1ל>יי חיו
ם מספר שם יעלייו יסי־־י' ורזיה כמשפר אנ א ל  א

ה כן הי ני כח אותי* י חיו ף ה  לרכזי די«ר. בגו
ני כח המסש- יפ*ל יא* כחומר חיו  מצד ה

ס כשנספ־־ מיי חי ח שהם שלחה ה פי  כני הכו
ני כח שוכן שב• 1ארג י חי ס רבשנספר ה י י פ ו ג  ח
י שמע־ן ראובן פ דרך ח לו דד חי ס יאז י כני  י

ש ה מ ע םפ׳ כבז  מתת^ק שהיא מפני הבחהחיוני
א ש:־שא הריייומר לפי ף בח שהו  רניפני בגי

ם הענייינים כן בדלי ם גוף שאיגם הנ אינ  נכש ו
ף כח כן שבליי׳ שחס בגי  לומר ררצ׳ הנם־^רים ה

^ ' ! א ל ד ^ לא ה כ * ה'“ער לוש׳ ת  ומפפי• מניין י
ת שחש מ^ך אלא לו לי׳ עי עלו ה :י חנ  לך אפרש ו

מי ב ט; חד ^ ש קי מי י תרע וחני ; וני ין כל י  מני
ריccו;ז כ וי ח ' הי ס ב*ן שי רי ב דד המתרמים הי  נ

ה לא לן,־׳ הי א י אח- אל  מצ* או א־פנים מגי ב
ק־י מצר אי הומן מ  שהודית המומר דצר או ה

מ-י במק-ב הו מ-י ונזק״ם ה חי  להיהי־ת סחלקז ב
ל חמשל בחסני.״ נמנח לנ הן ח מי בו  שהוזית היו

ל כ ב ב ' ■ דז
בל מרכב

דלסבכ
ב ב העולו בל ב:

ה ׳כ׳ר הז ס ביו ת עי א ש הו כן  י
תי ג״ב ׳^ם ם כעצטי סביב באי  כיו

אין סכוכי״ שגי כי^ו שניי שים ;
כ ב־ ב ת  למח* ג״ב עשה ד׳יוס שעשר. כעצגי־ כי

ל עס לי' ימ*ל וח :  המחהלקן הושן ״פ׳^צר ו־.;׳ ע
ב כ* ה לא השג* בי־ס שחיה הדבו  באותר־ל הי

ב ׳שחיה כעצדח שיעה רבא־ת:: זמן ^ הסבי  ש
חי זה כנ־־בי׳יהוי שני אלו בי היום ם זה א  וה ביו

ם וזה ח־יו של כיו  נמפ-יכש הם רן ’‘יד^ג א
ם לשני מהפי :“יז *ריש ולשני כביבי  שיספי* ר
ם לי*ן;« מ-י  היו •של הזמן ►נוי‘ סצר הי^יין י

חי בעת השכיבים ̂י־ א י יי־ כי  כיצר ומספרה "
 המשל חר«רי כריקים •שהיא חחישד ומצי• הרק־*

ל רוכ״־ם אלפין ש־נ<י בות ח אחת צד כנ  כתב־
הוי בדיד לו ואחת ש א ה, ח: פ ־ו א : בי צ  אלפין כ

י ״ שנ' ‘י  אלפין ל
ישכהכבז החומר “רצ ;.ן י ק

ם5ונס נמנים  לשני ־י
שבהם המק־י כיציר הן

שחוד כייר .־זנכתב •שאהת שבהם הניק־י סצר

ה קריסת ע'  rnr.3 והסבה הגי
ת׳ חע ה  ‘וע־יול־ נ^צ?־' •—שו

 נעשה העלל ככן עלת' מבה
 הע׳לח הוא ־,אב ש האב סכה

 שהבן לבנו וה;זקור *הסנה
אנ ה ח כ כ לוי ד ה ל ת נ ג י ה א ל

ס הם לני  הא^פין שני א^ר -הנה ר*שנ-<מ ננ
ק־י - ע; נזהם pS.nor--כה  שניר,' שיה־ו ה״ר הג

 מהנש תסתלק אם וכן אהת בצבע מצויירים
אלי הנושא ■ם- הח שהוא הנייר  אלסין שניי ו
 כזרלדת סהשכתך בציוד שניאלפין אלר ותקח
א הניק־' שנוי וכזילת הנייי סקים  תוכל־' י

 כי r.m:אלך. ייק אלכין שני שהם בהם לצויר
 שניכם שהם עליהם לורד רוה וה •‘יכרי ננ-ה
ט הדכ-ים כ■־' ואי׳ב אי צ ס  אתר כזבן הנ

אלא הססשר עליהם שיפיל אפשר א• ופתיניים

 אפשר אי כן ואם הבן בכה
 האב בסרריגת הוא שיהיה ליבן

 והסבת העילה הוא האב שהרי
 במדריגת הבן היה ואצלו והמקור

 והעילה המקור הכן היה האב
 אבל בן נקרא חיה ולא והסבה 2א

 הו>« האב כי אב נקי־א היה
לבנו והמקור יתכזבה העילה

 אג האב כובה ובא בן שהוא
ב בנלדריגת להיות לו אפשר א  ה

 בעצמו הבן מצד נמנע דבר והוא
 שספירדת הו׳ הנמנע מן וא'כ
א מצד נאצל־' שהוא כתר  שהו

שי אי נאצל־' ת אפ הי  שי
והוכרח כיה הבזאציל כסדריגת

ח נין>וחרמ<- כזגרשהבם כ ע ה ש  בג*ך.ביאם אי
ף לא היו:•  niS רהדאייח לאינזנו בניף כח א־ י

תסוגלק ״ א  אל״ף הנקרא מחאית ההונז־ים ני
 א^ף אם כי בה יציייר לא עלייה,ט כתובה. שהיא
̂ pSכחס אלשין אלפים עשרת שיהיו *־.:ם אחת

 באלת י*ק השב^ בצייור יצויירו xS הע־־ם
 .צי־יךביאור ואין בעצבר .•וחה־א^דרעה אחת
 הדכדלכז כי תרע הנד. כן הוא שהרכד ואהר
 תחר־ז במציאותה ומתרכים שיוים הס אש־
A ורכוי ור^פר סנין בהה יטצ׳א •לא אחד מגי]  

שהגיפרת «זר’רנ כגוף בחרת או יר־יר ליא
 נבפריכש ג״כ שבהן הכח־ת רנתללים גהם־ים

א אותם נישא שד.גיף ידיהנישו־ימצד *על י ה  ו
 ד׳-׳ום-וכדכי"' בא';*צד רביו כל וא״כ מקומם

אין ש- מ- להם א ם הרבוי יחיח ,:יף חו ד ^ הוא והבן ב ו ל ת ע בו ב סו מ ו
̂היי ^̂ מצד שהבן האבננזצא מסקור שויד״^ז^־׳׳׳״י^י;:; ^

• ייצ״יירכחם ש מניין ל עי הה דנ ה ו  בג׳ נכלל דו
ם ביי מהן ענייני י. ר שי ניי דברי מהן אי  • מי

י נזחן י נ סו י בי  שימצא ר׳׳ל א־שיי דברי מהן ׳ ר
ם ו־כיי בן כשי פרטיי  שהם יחרד׳ ליי שמעין ראי
טי ם מתחלפים והם א:ש*ס אי שתני  כזצד ומ

& חימרם ף כח שר  1הניש-ן< החו״ןד כנו
ס שיפודי* עד אותם ת לי י ע בו  והמספר הי

ס מי סני כ ס ו תיי ש מ ש ר  שהבם ער ימתייחרי
ל המין כח בי המין מצר כאחרו׳־ת  כלם Sכי
ת י נ* כאחרי בו ־ ה ד  מצר רק להבם אינ

תם טייי מר בחיכזר שנתונים פ־ מחלקן והחי
רד ודבר • והרבדי המספר עליהם שיפול ער . ז

אר אסבי לררת ועלול‘נאצר־ היותו ספני איןכאןרכייי החוסר בהסתלק כי הו
I ״ ______ מהחמור הסוס שת־ח^ד כמו מיניי רבוי ודדן

בוי שוה החושב ויחשיב עובין כהבדל המאצול פני סאת הצויה מצל בא הי
מי מצר ־' =' ״א״י׳ אבי* החי ״י חסרו; מפני »S וד־'Sלע עילה ״יי י

I __ החמור חומר הסוס חיסר הית אלו כי ר.חומר
 או ו ח הכזאצירי־י בח תשות והשכל אחד היה החומ׳ כי אחרים הצירות היו

■ ̂ ^ תתחלפירת מצד אלא שגוי יפעיל לא ר,פיעל
 נדמד*ד ירידתו רק ו ח כידוחו P ימפני החימר הכנת לפי החרמי והשתנות

 ’ יר.יו החמיר חיס-י הסיס חומר היח אלו
 הונ כדר הוגיי רביי ומהן .אחדים טצי-ית

 היר־ל אלו סוגים שני שהכם החי וסיג הצמה
 ואחר * אחד ג'כ צורתה היו אחד הה־מ׳שלהם

 רחחלוק והשנוי והרכוי המנין כל כן ש־דרבר
 ׳ החומר מצר היא תגשסי העולם כזה הנגיצא

 ואיינם המלאכים שחם יגנברליס השכליים והנה
 ואיך יר״סבו איך בחוסר כח ולא חומר כ׳עלי
^ץ  לא שבאלו הרב ראסי חמספר עליהם ̂י

ס עילות בהיותם אלא יצץרררחמגיין י ל לו ע  ו
 העילה היות פצר כחס והמספר הרביי וימצא
 נסנו ער׳ווח ענ= והעיייה nSiSv'S עילה האחת

 מנוררח יהעלול העילה בין וההבדל לשניים
שונה שדעילה זה היא הנפרדים ^ היא  סציאן'
 העלי׳ ר״ל השגיר והעילה . בעצמותה
שונה במציאות תלוי מציאותה  והעילד־ל • היא
 השנייד־ז כציציאות תלוי מציאותה השלישית

 העילורת בשאר העניין הוא ובן * והראשונה
בניס חצי וכזה ור,עלולים י בחם י כו  די

 כעניין הרב דרך לפי פירשתי כן והכישפר
 כעניין כן יתפיש דרכינו ולפי המלאביש'
 שכל הגבם שהספירות ולחיות האצילורת

ת ירד.2® האצילה אחת  ז“אח. שבל עד אחי
 שתהתידד לספירה מאציל נקרא עצמה כפני
תלוי נאצלת הוא נם עכ״ן  שלמעלדח בסכה ו

 שני ימצא וספירה הפירה שככל באיפן נזמנח
 הם כן מפני נאצל ובחינת סאצי* בחיגר בחינות

 מאציל להיותו ספירותרא׳הכ״ה לעש־ נמנים
יי ח נאצל ולא סא־גיל וד,'א המאעילים כל

 ער :ו ח עשר ב:ז;זם־ נכנס אינו
הה כאן ;הג׳

א לו הו ‘זעלור־ נאצ?־' ש
ה והסאציל א ב׳  העולרר הו

 אליו חקודמת והמקור והסבח
ץ« ומעלרד בוזשיבוו־ז שקי
הוא* וכתר בעצמו ומציאותו

 תלוי והמסובב המסובב העלול
 בפציאורח הוא וקייזסו כסבתו

 הסכת שמציאו' כאופן סבתו
שכב מסציאו' חזקת יותר  המ
 שיהית הנמנע מן הוא כן ומפני

 ובזת הסכה במדריגת המסיבב
ץ  בעולבש נברא ששום סתיי

אפי' בעולם אצילות שום ולא
 ראשון שהו׳נאצל כתר ספירת

ש' אי  לקבל עצגיו מצר לו אפ
ס שלימוד־נ  שיהיר־ד כ׳ה מא׳

ה אלו כי לו דומה  לו רומה הי
oSo ה ״ז °״׳• ביט תייי איני וח-א ב! ת-יייס והמקור והסב' העילה הוא הי

 לעלור־י שא״א הנפונע מן ייה
 עלול שהוא מפני עילה להיות

 שהכתר אחרי לסד אתה ומזח כרפירשנו לו גרמה וירידתו ונאצי'
תי הוא ר־' היו  כחק להיות שא״שר נגידה ומעלה בחשיבות גדו

 כ״ת המאציל אל קיוב נאצל להיות שאפשר סח וכל הנאצלים
תר נר.קרב  שיהיר־ד לומר מקוש נשאר שלא עד נתקרב כך וכל נ
אצל בין שני נאצל מ  מבתר חשוב יותר שיהיר־־.׳ כתר ובין ב׳ה ה

 ב״ת המאציל ובין בנתר כין חלוק אין שהרי םהםאצי־יכ׳׳ת ולמטה
 שבין סשילחו ועלו.־' נאצל לרייותו ירידתו לן שיגרמה מה אלא
ת מדריגה אין לעילחו עלול א בסו ביניהם עובי אמצעי ל  ש
 r־לסיריג הבן יחס טרריגת בין אסצעית מרריגה שים לעכור יוכל
 כ׳יר־ז ס א בין שו^סרוייגי־׳ לעבור יובל לא כן כמו דיאב יחש

א תר ובין העילה שהו  עלור■* כין שי",יי ה ס/נ לא הןןלול שהיא נ
 וכן אב יחס כין אמצעי שאין כסו אמצעית מדריגה אין ועילה

ת רות ספ לר׳יוח יוכלו שלא כזד, מתורץ הגר, ר אחרו ת ו  חשובות י
ת מלו שי אי מכתר חשובה יותר ספירה שהרי מאלו ג  שהרי אפ

 מדריגת אין בן וכמו כ״ה א״ס וכי! כחד ובין אמצעית טרריגי־־. אין
 יררד־ז ולא מכתר נאצלה חכמת שהרי לחכמה כתר אסצעיתכין

 אין Sועלו עילה ובין ועלול עילה שכין טה הירידה רק מכתר
/ וכסו אמצעי' מדריגה  לבינר־ד חנסה בין אמצעית מר־יג' אין נ

 מה כסדריגת אלא מזה זח נבדלים שאינם סאחר כלבט בין וכן
 אחרות ספירות עודי' שיהיו אפש־לומר אי וגס לעלול עילה שבין

 עזא״א דבר הוא זה יותר או ספירות עשרים ויהיו לאלו דומות
ת הם שהסיפרו' להיו' ני והטעט ת רוחנייות כהו  הרוחניו' תכלי

 שאינם ואחרי גוף מקרי וסכל גוף סבל ופשוטות ונקיים טהורות
 עד עשר נסספ' ש־יננסו להם יא א גיפיים מקרי בהם ואין גופ״ם
ס כפירות עשר במספר נפגים שיר.יו ר לא א מ ויד^ עילה נ וע̂י

כמבואר F ■ ן



א ואחד אחד חוא עשר סוד ראשון שער שלישי פרק עשר ת
ל ס

ח דרכואד ה ה; ס נ קי פי  tx«n ועלוד־• עילה וסיד ד.קוד»ים ונ
ר ח חנ דל « צי מחכמה נ: ה מ ח ונאצלה עלולה עחכס  כתד מנ

 הי«יפ וחכמה לחכמה עילה הכתר זה שמצד מקורה הוא וכתר
 שבינה מצד מבינה ננדלה חכמה וכן שנייס הם א"כ לכתר עלול

 כתר ולא לבינה עילה החכמה כן אם מהבמה זנאצ-^ה עייולה
תי ולא לחכמה עלול בינה וכן כ כ ל א'  סרריגות׳חלוק־ת שלש הס ו

 שכד״י מלכות ער מזו זו הנדלם וכן ספירות שלשה הם זה סצד
 לומד שיתכן הבדל שים בהם אין זה ווולח לעילתה עלולה ספירה
 בהגהה רוחנייתפשוטלכמבואר עצמו׳ כהות ניכלם מספר עליהם
 דומות אחרות ספירו' •י עוי שיהיו לומר תיכל לא כן שהוא ואחרי
 ׳שיהיו אומר אתה שאם מפני יותר או ספירות עשרים ויהיו לאלו
תי לספיר' כתר ספירת ויומי' שווים  לספיררז חכמה ספירת וכן כ
 זה ספירות עשרים ויהיו ספירות לשאר ספירות שאד וכן חכמה

א  ויחיו ודומים שווים היו שאלו כן שאם אפשר שאי דבר הו
ש־ אלי יכדלו כמה עשרים  לומר ספירות עשר מאלו ספירות ע
 דומים 8שה מאחר ספירות עשר אלו שהי• עשרים שהם עליהם
 יותר ואינם ספירות עשר אלו ממש הס הם ספירות עשר לאלו

 ואין ועלול עילה בסיד רק כרוחניות לחלק תוכל לא שחרי סעשר
שי שהם עלולים מעיטר יותר כאן ה נאצלים ע  ראייה נביאז והנ

א כתר מספירת י הספירות כל על ראייה יהיה והו  לבלם אחד דרן נ
ד במדריגה כתר של ספירות שני כי זה (הוא ־  לזו זו ושוום חט־ם א

 שגי אלו כי דבר של יטעסו שניים סספר עליהם לומר אפשר א׳
ס ה כרחך על ודום־ם שווים שיהיו אוסר שאתה כתרי ת  טוררח א

 כרוף העליון טחפאציל העילות סהעילח-כל עלולים ששניהם לומר
 בעצסו וביה ומיניה ושוום דוסים יהיו לא הכי תימא לא דאי ר«וא
א  כמספר שניים שהם עליהם לומר אפשר שאי ומיכרח סיכת הו

פ על;לים ששניהם מאחר כי (הטעם ה סא'  ביה העליון המעצ׳ל כ׳
ה רק מהמאציל ירדו לא ושניהם ת םרר/ ח ת מה דהיינו א מ  שני

^ מצד ירידתם לר& ם הם נן הוא שהדבר ואחר נאצלים ש מי  הו
כ צד ני?ל ושווים א' ה ו מ  שלא שניים שהם עליהם לומר יכדלו נ
ם עלול הוא שני וכתר עילה היא אחד שכתר לומר תוכל ע ט מ  ו
ה ה הם כ מאים עלולים שניהם שהרי שניים 0ו ת הו  רוחניית אחדו

לו כסה כן ואם ת פשוט כי ם לומר המספי■ עליהם שיפיל עד י ה  ש
ם ״ א כרוחניית שהרי ^נ  מצד רק שניים שהם ולומר לח^ק תוכל ל
ס עלולים שניהם כתריס שני ואלו ועלול עילה  בדיר עילחס לא׳
א  לומר יבילו ובמה ירידתם להם שגרמה סרה אחת כסדהג' תו

 טהמאציר־י יחאצל שלא הוא ומוכרח מוכח כן ואם שניים שהם
א ג״ה  זה דרך ועל כתרים שני ולא אחד כהר ר״ל אחד נאצל אל

ץ תר מ׳ של ספייוח שני להיות יוכלו שלא ג״כ נ ס הנ מי  זו ה
סו בי לוו ס' נוכיח כן כסו ככתר שהוכחנו נ הנ  יוכלו של!''• כ

 שאר על ניב*ח וכן לזו זו דומים חכמה כפירות שני להיות
תTספ  חלוק אין שהיי לאלו ושווים דוסים להיות יוכלו שלא ו
ת עשר אלו כין  שנר* מצי אלא עשר מספר עליהם לומר פפייו

ח אחוז ח א  שפירשנו כסו עילתה לעילת ולא לעילתה עלולה ו
לד, בכתר עי תי שהכ תבינה תי עלול וחכמה להכסה חכמ כ  חי•׳ ל

 לכתר ולא לחכמה עלוי־' ובינה לבינה עילה חכמה ובן שניים ה«
•  ספירור־י. עשר ‘כר־ ‘ע׳ד המשפר יצא זה וכדרך שלשה הם הי

א זא*כ  .—ספירוו י׳ עוד להיור־ז יוכלו שלא ושוכרה סובח הו
ח אין שאסכן עלינו יקשה ולא לאלן דומות אחרות ^ כ י צ א  ח״ו נ

 ורוסים שווים ו ויה שניים שייר,יו סמנו עלולים בתרים שני להאציל
 הסספד כנדר ננרסים שיהיו ער סזה זר, נביליס יהיו זה כל (עם

שא הפכים שני י»א שעניי/זה  חכ׳יס אינם נבדלים הס שאם אחד כנו
 הוא אחד כנושא הפכים ושני נב־לים אינם דומים הם ואס * לזה זח

ר זאיני הנמנעות מחק א זה סכחיש השכל כי היכולת מד ל  ו
 הנמנעות מן היא השכל אצל יצו״ר ש־יא ודכי השכל אצל יצוייר

ס אינם נכילים הס יאס נכיליס אינם דוסים הם אס בי מי  ודבר די
 ודה נבילים היו שאט ועור ־ היכילת בגדי אינו מכחיש שהשכל

ש וחומריים גופ״ם של טכע היא זה כי גיף בעלי היו אז מוה ה  ש
ם נחלקיש  סודה זרה ינכדלי

ה כשהם גדול יותר וש־יימ״יתם ה ״ ג ה
ם גתל* ׳־יי־מיתם פי•‘’ י״ יבינו‘” ס צר סכל פשוטוי־־! רוחניות ה «  ג

'־־•<וייז־״ פ״ יותר ב׳ה ה^אצ׳ל שיליסית וג-ס
ל ה ט מגרולר־ז כי ג  ״יייא נו״חיא יי־עשל *ייו״ייייעייענ״ז העברי

פניולו-ז נודעת ן האד גיולת ־ ו ^ » יי ״י
3׳; כ״ר• המאציל גדולת הנאצלים

אך•ענ״נ-ס ל׳£ןז^לףי מקיס אין יגס נודעת S'סהם י»־.יי־פ עניינים •שני ו יחדוע׳שר אותם ביי':■כ‘רזםםר:S יש כי־יך י 1 ן ״ <
החידגז-ש שואת נם»ו ח־־ייה ות נוף סיס למטה אהילה ספירות ’ שיהיו
י ''״״V כתרים שגי שיהיו באיפן סאלו ™ ״ ־

גמעלוז יותר אחד ובתר יהיהיסןקודס^כייוי׳ו״גיאיחי־יני
שאיני ומדS יתכז לא אלקיח רכגדר נצח"• אינה
שתי וכן שני מכתר וחשיכות •אץ ה״ו• אלהא אי־ני נצח^ איני ש::ס ה״ו נצח•

M ו-זייר.•* זמן היח האצילות .—שהד•'באגז, להקשות M
כב'Sהאצי נס א״כ היה ת ח'‘כיל‘ו ח,י צ •נונ ת Vא' ר מ ״ ח ח י ה ת ש

י׳ כל וכן מאחררד חשובה וחSדnמייpיcבrו.Sא)־»Sנ"ניעyעדשתש̂מ
אי השנייושס העיץכשער גו י עניץ הימה ךSי

 כתר כי אפשר אי עוזה ספירות : הזטן מחת Ss^ שאינו ותSהאצי גצחיית
™ ״; :3,3^ג מטה שני ^  אפשר אי מכתר ל

ממנו למטח יש כבר שהרי ®"יי' מיייב אייי s«̂הם סיכיח ׳*חייד
י רכיי נד־' המחייב גיף טבע שהוא עניינים

ך Sy כיי זח והיא יסספר ה ם חכמה והיינו שניי כשתאמר כי ע ט ה סאחר ו
ם תיי י נ שנ ד ט לו ה ת ח ר רו )י אי נ קי הסנ שי ו

 ואינה סכהד עלולה שחכמה המשתפם אחר עניין כתם שיש מבני חרא כתד
ת בעניין יכייחרם ח י י מי מוז אלא מכתר למטה יורדת נייב=7״'= עי ה

או ד- ר נ ת ה דוסים חס רעניין שבזה נ לו ה / כי ו (lu  W W M U U •
לו ת כענייץ הדםייין זה cnS חיי אS א מת דהיינו לעלול עילה שבין הכתייי
^ אהר ה • י לי איין שהריי כתר (^א5ג היית לא מ

ך ח ר כ על םכן א דו ת שלכ ייני כ עגי סו ח ת ר5׳ רמ“א ג r/ ר«0ן l ח ^ ר י ר ל * י ^3

א זה מטעם ״י“ ^־' י’"’׳י ‘יייייי‘ =“ ״"״ ייי״י כתר עוד שיהיה א׳ ־ ב-עניין טיוחרום ש-שניחם ח שוויס הנ סו סי דו W )<״ )I n או יז I וו ו
ן סםני זי. כעניין א י ק- י נ מי אחד כ תי למטת שני כ כ מה כל שהיי ס

ח אתה ברחך שעל נאמר ועתה .םו1ע- בר . סו
ש־ל  חכמה הוא סבתו״ למטה שהוא פאלי אחד אי ש:יכתרי= מאלי אחד ליסר

ם 1׳;למלל׳^ר״;!י״ר^ל:“^^^^^י׳;-:ן״^ שו אין דרינהאםצעית0שהיי
תי כין  שתוכל חכמה יבק כ

ל מעילה שנ-ה=:עלילי׳ שהרי עילהועלולא״א למעלת שיהיה נאצל לס:ו
מהכסהולמטהמכתרכינחכמת

ר0 ת  שהוא מה כל נתקרבהלכתד ®היא שבי כתר עניין וילת שני ;
ח הוא הנה ־ שבו הכת־ ע-ניווח ״ל ^•' ״ י שאלי מוכ- *י י‘ י/ ' ׳ י ן ״ ז ו ה ״
הי אחד ככל היי. כתרים שני היו א  מצד אשר להתקרב אפשר ש;י םד.ם י

ה ׳”יזביייי' עני'! אהד עניין דהיינו עניינים ל ז n כ D 
י מכת־ הסבדילו השני יעני-ן י י נ ת » • יי כרי ח לסעלה שהוא! ס

א מחכמה ®יי כיי־־ ®י־יא עליי לימי במככל ש-כני״ שהו* וסה כתר הו
״ז ענ א ר ה הייני רי =ע“ י י ״ייי" ״י " -1. י'”י י « « - ח י ח - ״ צ

n? סדרככ אחר אומד אתה ראס • כרכררשצי o O ! י י ל H ס D 3 n j w in
אתרא-ני ב ו כ כז פוי ס א איגי י ״ =ג אייזי ר םיי ת ב ע ר ע  •*W.M ריות יחרמר• מ

ה7 והסירכב נצחי• שהוא הכתר הוא ס כ y^117 ח  w n

 אמצעית ®יריגה איזה ועלול = י־׳׳י־־יז ’׳ג״ ״י׳י' ״״ייי
רן ביניהם וכנום  יכנום יחס מדריגה איזה ובן אב יחס בין משל ד

ס ה ני ס לכנוס יוכל לא כן ואם ב׳ תי כין פפיררה שו  לחכמה כ
ה א 3א מחכמו־ז ולמעלה מכתר למטה שתחי  חכמיייז שתרד ל

 מדריגו-, שהיזיז כינת במדרינוז למטה הרמתה ססקיסרד
ס שני סחר זח ויבזא שלישיר־־. קו ס רעו-ז הכסה כ  כמי

 שהרי כתר ולא הכסה השני הכתר זה יהיה כן כשיהיה כן ואם
 החכסח וכן • הכסה היינו שנייה סדריגה כי שנייה כמדרינח הוא

ה שלישית למדריגה שנעתקה  סדדיגח שהרי חכמה ולא בינה תהי
צז מה וא׳׳כ גאצלו כנר ונינה וחכמה. בינה. ישית‘■ ש חוי  כזה ה

 שעתח בזה שהרווחת לומר תיכל לא כי ססקיסה חכמה בירידת
 כמו אפשר אי שזד־ז לזו זו דומור־־. בינות ושני חכמית שני יהיו

 אפשר אי מכתר לסטו־־! כהר כי מוכרח הוא הנה * שהוכחנו
א מחכמה למטה הכסת יכן להיות  מספירת למטה שהרי להיו׳ א׳
ת היינו חכ;זח סי כי ביגר. כסיי  מדי: יכל כתר בספירת שהוכחנו נ
ח כן חפמרד היינו מכתר למטה שיהוא  למטר־ן שהו' מה ‘כר־ נוכי

א וא'כ בינת היינו מחכמה  למטדיץ שני׳ד־ז חכסה עוד להיור־, א׳
 וכינה כינה היא ותהיה בינה במדריגה היא ׳שחרד לא אם מחכמה

 למטה שניי' כינה ספירות כ׳ ספירו' עישג בכל נוכיח ובן נאצל' כנר
א בינד, מספיית  ככר וחסד חסד היינו כינה מספירת למטה ני א׳

 כי לד,יות א*א הסר מצפיר' למטה שנייה חשד ספירת וכן נאצל'
 גבורה וכן נאצלה בבר וגבורה גבירה הוא חשי מספ׳רת למטה
ה ה למטה שניי י ו נ א מג ד מגבורדה למטד^ כי להיות א׳ ד אי פ  ה

בי ותפארת  M א מתפארת למטה שנייה תפארת וכן נאצלה כ
 שניית נצח וכן נאצלה נכר ונצח נצח מתפארת למטה כי להיות
א מנצח למטה אצל' נבר והוד הוד םנ*,ניח למטה עןןר,ר• להיות א׳  נ

א מהוד מטה ל שג׳יה הוד וכן  ויסור יסוד מהוד למטה בי להיו' א׳
א מיסוד למטח ש:׳יה יסיר ובן נאצלה ככר  למטה כ׳ להיות א׳

 ממלכות לסטה שנייה מלכות וכן נאצלה כבר ומלבות מלכו' מיסוד
א  כבר ובייאה הכריאה עולם הוא נ׳מלכות למטיד. כ׳ לדי׳וח א׳

ת א בי י לך הנה • נ לו׳ שיהיו אחרות ספירי' ׳' עוד נ ה  נ
 לעילת' עלולה היא וספירה ספירה שכל מאחר להיו' י»'א סאלי
ס ‘העלוד שהו' העליון העלול שהו עליון יכיזי  נתקרב כ׳׳ה לא׳
ה לא״ס  בגירה וכיןאים כינו לעכור מדריגה שו« יוכל שילא עד כ׳

תי שיהיה ה ולמטה מכתר חשוב יז כ׳ ס א׳ א מכחד למעלה כי ס  הו
ס כ וספיררי. ספירד־ז כל כין מוכח הוא זר, וכדרך כיד. א' א'  ל«יפ ו

ת ׳סחי ספירות י' עוד להיות •׳כלי’ לו  שלא ג"כ נכלל ובור, מאלו גיו
^ יותר שילימות •—לקבו ספירות י' אי*ו יכלו’ רו  שקכלו ממה ג

ס בסדרירת שיהיו עד די ספירות י' שאלו מאתר ני כביבול א׳  כ
ר: בסדריג' לר,יורת יזנל לא יהעלול לעילתו עלולה אחת ל עי  ה
כ שפירשנו כמו המאציל כמדרינת היו׳‘' יוכל לא הנאצל ר׳ל  א'

ת שכדי אצילותן ירידתן להן גרמו לעילת' ועלולר־־. נאצל' אח
שירדו



שלישי פרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ׳אשוןIש;יי״
ל ■ • ט

יב
 פזוג:ם לטטה זו י־־׳, סדריג <נשר עי לסדייניז ם;/דרע' «יריו

 מא^ר להיות א א לאלו דומות אחרות ס״רוח יי כי הוכחנו
 במה א'כ לעלול עילה job׳ סר. הבדל אלא ביניהם חילוק יייאיז

 שתאמר עד ס£ירות י' מאלו נכדלים ספירות י' אלו שיהיו חחלקם
 ג'כ הוכחנו וכן * לאלו דומות אחרות ספירות י' עוד שיש עליהם

 חכמה מבתר למטה כי א״א מאלו למטה אחרות ספירות י' עוד כי
 מחכמה למטה כי א״א מחכמה למטה חכמה ככרנאצל׳וכן וחכמה

 למטה כי א״א מכינה למטה סנה (כן נאצלה כבר ובינה כינה הוא
 על שהוכחנו כמו והגה מלכות סע׳רותעד י' כל וכן חפי סכינר.

 שהם חשוכי'ממה ויותר גיולו' יותר להיות יוכלו שלא ירות8י'ס
 ולא מאלו גמלו' יותר אחרות ספירות עירי' להיו' יוכלו לא וג*כ

 עולמיר־ז עשר על נוכיח כן כסו מאלו למטה ולזיא לאלו רופים
 שהם ממה חשובים ויוחד גיולי' יותר להיות ׳!כלו שלא בריאה

 גמלי' יותר בריאה של אחרורה עולמות י' עוד לחיות יובלי זלא
 לא בריאה בי זה והו^א מאלו למטה ולא לאלו מסים ולא מאלו
 היא שברי^ ספני שקכלה כמה גרול יותר שלימות לקבל תוכל

 כ״העילם ככחא׳ס ובראה האצילה מלכו' כי סלסה שיל אצילותה
 שספירת באיפן אנ״יע ®ד כשער יתבאר וכאשר כידועה הבריאה

 הוא ומלכות למלכות עלול היא וכריאר. לבריאה עילה חיא מלכות
 בשער זה עניין יתבאר כאשר אלקית עולם סוף אצילות עולם סוף

;־ ׳טער1ו ה1  סוף למלכו' עלול קיא שהבריאה מצד ד,נה י הנ̂ז
 מהעילה למטה לירד הוכרח שחו'עלול מצי והעלול אלקות עולם
 אצילודד מעולם חוץ להיות מלבות של ע^ולר. ר.יכרחה כן מפני
 אחרוו-. הוא אלקור-, גדר כי הפרור עולם אלקות מגדר חוץ
 מאחרורע נפרר הו^יז אלקורת סגדר למטח שהוא מה וכל

 הגזכי בשער יתבאר נאשר בריאה נק-א נפרד שהוא ומצד אלקות
 ח׳ו כילותו מצר ולא חיו המאציל כח ותשות ן מחסרו זה ואין

 ב♦ בעצמה של!כריאה חסיוגיו מצד רק טיפותיו שפע במניער.
 הוכחה אצילות עולם מף שהיא למלכור־ז עלול שהבריאה מאחר
 אלקוד־ז מגרר חוץ אצילות מעולס למטה סעילתה למט׳ה לירד

 שהוא מה וכל העילה וחשיבות במדריגת להיות יובל לא העלול כי
 מדריגות עשרה יררו וכן אלקור-י. סגדר חוץ רוא ממלכות למטה

 מנברא* כריאח של עולמור־יז י׳ שחן ועלזל עילה בסיד בבריאה
 בנח יצרה ברייאח של עשירית מדריגה שס־ף עד מנברא למטה

 יצאתה ד.םדריגות ירידת רבוי מצד כי יצירה עולככ ביה א׳ס
 כשער יצור' ן עני יחבא' כאשר יצירה שנקרא לגדר א' בר סגדר
 בריאה עילסור־ז י' עוד לקיו׳ יוכל שלא ג״כ •וכלל ובזר. ד,נזב׳

 מאלו למטה ולא לאלו דומה ולא יזאי*ו גדולים ייתר אחרות
 כאופן מלבות של עלולה היא שהב־יאה סאחר ני ןק ,״,א
ס  פשוט אלי יצא לא מפישוט כי פשימ רוחני בה היא שנ

 ער לתו לע מתקרב והעלול
 מה אלא סניהם ה:דל שאין
 אין כן א̂ס לעלול עילה שבין

לניע־יה שיר.יה ניגיר& אגוצע•
. I ממלסי• (למטת מנרזא׳

ה כבד ום־בית אלקות עולם נ-לכית ך,א ^נו,אר. ^ א נ
 דומה וגם הבריאה עולם בוא ובנר בריאה ק,א ממלכות ^מסה

ס מאחר לר,יות יאיא אה^״ בר.א״ עור לד. כחור עיבורה שג
 מה אלא סניהס קביל יצאין פשיטות רוחניות רם בייאה

̂יל ס לעילתו^׳ל ̂, - ^ »^לר. של ל
P טאלוי׳ נייאר. עולמות ,אלי

 מבל שוייסויומים היו ,ה b ועם ם שימ נריאהשהיו עולמית
ך על שהר• צי ח ס צד מכל יייסי שווים שיהיו ליי■,ר א״א ^  א
 באופן ממלכות וננראיס נאצלים כריצ.ח שני ש׳ד.י, לא

היו ם שנ.קס שי לי א א וזה ליעתיהן עילה ומלכות למלכות עגו
ה שהוכחנו במו הנמנע מן ר,י>א אחת מעילה עלולים שני כי ל ^ ל

עלולים שג-הם שיהיו כהר שיל עע:,
 ואוחרה אפשר ובלתי הנמנע סן קיא ושייי׳ דוסיס ב׳ה לא׳ס

ם על נריא^ד עילסו' ש־יסני ניניה בעצםד, הוכחה  למלנור־י, לי
̂ס ״^1̂  עולמות י' מאלו למטה אחרית בי׳אק עולמו' י׳ עיר ן

 מסדריגה יורה*ח אה1ד3 עיילנזוי שהנחית מאחר כי א״א
 העשירית המדריגה כח שסיף עד ועלול עילה בסוד למדריגה
 מצד כי יצירה עולמית ה ב ס א בנח ויצרה כ״אה שככריאה

 ציר^ז’ לגדר הבריאה מגדר יצאה ר.מדריגןרה ירידרע רכוי
 ככר זה םציד הנר. . הנזכר כשער יצירה עניין יתבאר כאשר

 כי לניוא הבריאה כח שבהק סח בריאה של רץ עילט כיא
אח הראשוג' ד.מדר־ג' שהיבא הנריאת מעולם למטה  שנניי

וכן שנייה מדריגה }sנר וככר שבכריאה שגייה מדריגה ר,יא

הג״הה
c ואS tS a rn  S עמד! רעתך Sרyכן טאין ת  וממי

צא a י S iy ה פני גששי עשיי שה-י וגו
תבאר ■»וטכיIוr^;Sא יזנ>ת r'4S שר'6כ  לך י

ם עיי ש ם נ : הג׳׳רה ע׳יכ ; בס׳יר הכאי

 שלישיו סדריגד. ביא וכבר
מדריגה עד לסדריגה ממדריגה

ריגה הי»א שנייי-ז ממדריגה למטה  שבבריארה שלישירת סי
ם וכן לכי ס המדריגות הו  ויורדי

 באופן שבבריאה עשיריית
 כך וכל Nבר כבר בריאה ^היור-. באפשד שהיה מה שכ^־י

 שנבריאד• עשירירז מדריגה כח שסוף עד וירח נתמעטו
ח ויציר. הבריאה מגדר יצאתה ם כנ  עולמות בחורה ביה א׳

 י',עולטורת עוד יברא לומר תוכל לא זי מטעם ד.גד. .יצירה
 י״ כין שלמטה מה כל כי בריאה עולמות י' מן למטח בריאה

ת י׳ •צי וכבר יצירה הוא כריאה עולמות שר יצירה עולמו  נא
 נוכיח נן בבריאה שהוכחנו וננזו .הנזכר בשער יצירה עניין יתבא'

^ לא יצירה כי ביציררה כ ו ת' שלימו' לקכל־י ת  מסרת גרוד׳י יו
 כריאר־ז של עשירי' הטדריגד. ל»ף עלול שהיא מפני שקכלדד

א בריאה של עשירית המדריגה ב׳ א ויצורדה ליצירה עילה הי י  ה
^ הנרד בריאה שי־י* עשירית למדריגה עלולה ^ן מה כ  שהו
א מיצירה למעלה  וסד־ל בריאה עולמוד*. נבראו וכבר בריאה הו
ה יצירה הוגיה מבריאה למטה שהוא י מוכח הנ ה נ רי צי  מצד י
 רידו-ן בי לירד הוכרוז בריאה של עשירית למדריגה עלול שהוא
א ואחר מעילתו העלול  למדדיגר־ז עלו^י• לדייותו ירידתו כן שהו

ס יצירה שיר.יר. לו גרמר״. בריאה של עשירית ג  עולמוו־כ י׳ עוד ו
א יצירה של אחרות ס להיות אי לי ח א מה כל כי מאלו ג הו  ש
שר מה כל נתקרב יצירה שהרי בריאה הוא מיצירה למעלה  שאפ

 לזן ויצירד־■, בריאה עולמורה ברא וכבי לעילתו עלול רבpaלר
 הנר׳אר, בי עליה להיות יכול העלול־* אין כי בריאה להיית חונל
שער יצירה עניין יתבאר כאשר העלול היא ויצירה העילה היא  נ
ם הנ״ז ם יצירה כי מפנו א א לזו דומה אחרה יצירה ג  בחוד־ז ה

ם שכליים טי שו א ניניהם הבדל ואין פ  לעלוד־• עליל שבין סר. אל
סה וא״כ לעילתו עלול אחד וכל ה נ תר ם שיהיו מחלקן א  שניי

ם יהיו זד. כל ושעם ם שווי מי מ ם שני שהדי ו לי לו ת מאלו ע ח  א
א ר ספירי־! למעלה שהוכחנו כמו ביניהם להבדיל א׳ ח  בן נ

 חלוין ואק ועלול עליל בסוד יורדות שהבחוח ביצירת ג*כ ניכית
 לעילדה עלולים שני וכשיהיו ועלור-י עילה הבדל אלא ביניהם

ת ם שניים שחם עליהם לומר כיניחם מחלק אתרה במה אה ג  ו
ת י' עוד  מאחר כי א״א י' מאלו לטטד־־. יצירה של עולמות נחו

 עד ועלול־* עילי׳ כסוד למדריגד, ממדריגד. יורדות יצירה שכחות
 כרמי כך כל ידדה שכ׳צירד־. ר־־. עשירי מדריגה כה שסיף

 עשיידת עולמות ביר. א״ס בכה לעשות שירדה עד יצירה מדריגת
 יצר כבי זה מצר הגה הג״ז בשער עשייה עניין יחכאר כאשר

 היצירי־ז כחק שאפשר מה ‘כר־ מיצירה למטה יצירה עולמית
ח המדריגה מיצירה למטר. כי להתייצר שונ א  שגיציח־־! הי

 שביצירה שנייה מדריגה יצר ונכר שביצירה שנייה מדריגר. היא
ה ט ל-׳ ק א שביצירה שנייה ממדריגה ו  שלישירת מדריגה הי
 כל־י נהייצרו וכן שביצירה שלישית סדריגר. יצר ובכר שביצירה

ת’ר.סדר ת נאפשר שהיה מה כל גו  מיצירת למטח •צירה להיו
ת עשאה שביצירה עשירית מדריגה כח שס-ף עי כך כל וירח כ  נ
שר עשייה עולמות כחוח ר, כ א״ס א  בשער עשייה עניין יתבאר נ
 ♦י מן למטח צרה ו עולמו' י" עור שיברא למר תוכל• לא הנר! ר,נ'ז

ד ני יצירה עולמו א יצירה עולסות י׳ סן שלמסר. מה ‘כ  עשייה הי
חר ומעתר, עשייה עולמוי־־. י' עשה וככר ם הודיעך א  כר-י אלתי

ד מבלי עשייה ויעשה יבר«א עלינו יקשדה לא זה' בו  tp ובלי ‘ג
דז תכלי  ששיא? כמו שקבלה מטה יותר שלימות שתקבל באופן ו

עד ב  עשיידד יעולגער־. שבחור־. מאחר כי עלינו החולק דין ‘ה
 כאופן שביצירה עשיריר־ז ממדריגו־ז ב״ה ס’א נכח עשויין הן

 והעשייה לעשייה עילה היא שביצירה העשירית שהמדריגה
 כל דוכחוח נתמעטו וביצירה שביצירה עשירית לטדריג' עלול היא
 הכתות נתמעטו ועלול עילה בסוד המדריגות ירידת עדשנרבוי כך
 כאלו כך כל בכחק נתמעטה שביצירה העשירית שהמרריגד. ער

 שהוא כח ובין תכלית וכלת• גניל בלר.י כח בין אמצעי כחה
ת ונ^ל גבול בעל א העשייה הוכרחה זה מטעם הנה חנלי  שהי

 למטח מדריגה עור ויורר שכיצירק עשירית לםררינת עלול
ק לירד הוכרחה. עיליתר. מנח ח נ  עד עור כחד. ולי■,תמעט נ

 להיות יוכל לא העליל שקר׳ ממש ולר״נליח לגניל בנחה שירדה
ס המאציל כח ותשוח סחס־ון זה ואין העילה נשרריגת  אי

 מצר רק ח*ו טובי ע5ש כסניעת חיו כילותו סצי ללא ^יק
 גרטח עשייתה כי כעצמה עש־ייו־, בח וחולשת כח חסרון

 חלושת עילתה, בח והואיל מעילתה למטה מדריגה לירד לח
 גמדיי• כלתי בח בין אמצעית היא כאלו כך כל חלישח שהיא ער

סן תכלית ובלחי ל כעל שהיא כת ל מ ל הגה תכלית ובעל ג  העלו
F  i יאהוא



שלישי פרק עשר הוא ואחר אחר הוא עשר סוד ראשון שער
טל

 הוכרח כחו עוד ולהחסעט ססני nwoS עיר לירד הוכרח עהוא
ת לגבול לירד נכחו לירד  יותר שלימות לקבל לה שא״א ולתכלי
היי א״א זזה עצמה העילה העלול הוי רא"כ סזה  עצמה העילה ש

 ולמעלה גבול בעל ובין נבול בלתי כין אמצעי היחה כאלו כחה
 עילתה כה סררינרה רק ממני למעלה מדריגה אין ‘מ גב כעל19

ל בעל בין האמצעית המדריגה שהיא מ  גבוד־' כעל בלתי ובין ג
 יעשרה לשאול ואין למעלה כרפירשנו עילה שיעשה לעלול ואיא

 שנייה ש־*יצירהאוסמדריגי־ה ראשונה גה ממדר עשייה עולמות
 בלתי תהיה היא שנכה באופן מיריגות משאר או יצירה של

א זו תכלית וב־^חי גבול  שבד־יי לו שאין ופתי כסי<* שאלת הי
 מד־ז אלא הכחית בין ‘־’הכי שאין כלאחר כי זה יהוא דבי להבין
 ועלוד־י* עילה כסוד אלא nיור^ אינם וחכחוח לעלול עילה שבין

ת זה שמצד יותר ולא מעילתו למטה אתר-׳. מדריגה דהיינו חו  הנ
ם ק להתקרב שאפשר מה כל סתקרבי חדי תיי מ  העלויה* כה ו

ל יוהר שיהיה אחר כת שאין עי בעילתו  ולמטי־! מהעלול גיז
 ועלול עילה בין כי למעלה פרפירשנו ביניהם לכנוס יכול שהעילה

ה אמצעי אין . ט הנ ע ט  כזהמדר׳ג^ הנעשה ‘הערוהי כה זה ס
 עילתו י• א לקירבתו יצירה נקרא כת אותה יצירה של הראשונר־ז

 מדריגר־ז ובן שביצירה שנייה מדייגה שהוא הזה הכה יצר וכבר
א לעילתו לקירבחו ממני הנעשה ‘העלוי כח שביצירה שנייה  הוי

 ש^ישירת מדייגה שהוא הזה העלול כה יצי־ וככר יצירה ג"כ
 כהורה איייו כל שביצירה עשירית המדייגה עד כייס וכן שביצירה

רח ער להתייצר ־ם בכ שאפשר מה י«ר יקיאווככר יצירה כשם  שי
ת חו  יצירה סרי־יגח שסיף ער ועלול עילה כסוי ויתמעטו כיצירה הנ

א כאלו ^ז וכלתי גבול ביייתי כח כין אפיצעי הי  כה וכין תכלי
ת ובע־* גביל כעל* שהוא כיי א עד ח ט עוד להתייצי שאי  כח שו
א יציר שבבר בכה ונבלע נכלל יהיה שלא יצירה ל  שובז נשאר ו

 גבוה־* ב־יתי כח שהיה תיירה של כתות עיר לעשות ביצירה בה
 כהורה לי^שת עשירית במדריגה כה נשאר אכל חכי^יה וב^תי
ט אפשיר ואי תבלירה יכעלי גביל בעלי שהם «שייה ה  לכחירה ל
ם אתרי חכלית כייסתי ו גכויד' ^תי ב בלס שיהיו עשייה ת ל עי  ש
ר הוא דסבחס  א״א עשירי' כימיריגה למעלה כי עשירית גה סי
ת שיעשו ה עשייה כחי  עשירירה ומדריגה כחות^צירהכרפירשנו י
א ער כך כל כחה ונתמעטה כך כל ירדה עצמה א כאלו שהי י  ה

 גכוד־י בעל שהוא כח ובין ותכלית גבול בלתי כח בין אמצעית
ח ובעל ביי ח וא׳יב ת כי  לגכול לי^ד עשיייה בה שהיא לע־יוייח הו

 למטרה מדריגה עוי לירד הוכיח העשייה כי נ׳פגי ממש ולתכלית
 בזרה המשל ברפידשנו העילה במר־יגת להיות תובל לא שהרי

ה ס ארבעים נצייר הנ ה עגולי  ד׳ כנגד זה בתיך ווה זה בתוך ז
 שהם מדריגית עשר עולמות עשר מהם ואחד אחר שככל עולמות
ט וכל זה בתוף וזיז זה בתוך זה עולמית ארבעים בכללם ל  עו

ם ארה בגדלו מקיף ל עו  סטי־ה שי* שהעולם מפני טמנו מגיה שלי ה
ם ושא מסובב ל  בררך העגולים ג"כ ונעשה מטנו שלמעלה סהעי

ת בגדלו מקיף העליון שיהעיגו־* באופן ז־  שלמטה השני העיגיל א
^ מקיף השני עיגול וכן סמכו גי  עיגול־' וכן השילישי העיטל את כ

עי העיגול את כגילו מקיף השלישיי בי  ארבעים עד וכןת:לט הי
ם אפס עי זרי׳ בתוך וזה זה בתוך זה מקפים עיגולי׳ קו  לעשות מ

ם יעשו־ז השואדל הישאד״ל ועתרה ‘עיגיח עוד לי  יותר עיגי
 גי־ול־י יותר התחתון ‘עיגול־ יעשרה השוארי■* הישאל־* או

א זד״! כי ישאר־ל ר»1ל ודאי כי שהוזיח ממדה  מצד ואיגד־! א׳
סן חסרו; ס אייה ומקיף העיש־־י. האו לי  ינדי• ודאי כי העיגו
ם כידי יש שה־י שייצרה מרה ילעשויה לד׳קיף לי  עגו

ם לי ת ט ג ה וכבר יקעני שי ש יותר ע ה שאהד־ז כסו גרול א  ת
ט בעיניך מלי ג ״׳ י ס׳ ^י  ממדה גדולים יותר להיות יוכלו שלא ^י

א התחתון העיגול וזה שהם מי קטן שהו  להיורה לו גרמה כקו
ס וםצד קטן  גדוד־ סהכיל המקו׳ קטן כי החסרון לי הטקו
אלו כזו ה ו ל יותד העיגול הי ה מזה גיו  בעיגורל ונכלע נכנס הי

א סמנו שלמעל׳ ל ה ו מצא הי ל עיגול זה נ ל חסר והיה כל  וכל סכ
א וכן ת שלפנינו בנדון הי ה מקפח עילת שרל בילהיי ח כ  הגדול נ
פן עלילה כח ה כקיף ראשונה עילה שבח כאו ה כ  העייור־' כה נ

 לכח עלול שהוא השני הכח זה וכן לו שני ש־,וא ככי׳י שיצא
ת חזר ראשון ף ע להיי ח בכחו לה.להקי כ ל  השלישי העלול הגיי
 כח בכחו המקיף עילה כסוי־ יררו שהכחות כאייי? מפנו שיצא

תמעטי מצו־ הנה ליריד■ מירידה הכתר תסעטי ש עד עלולה  זהנ
חו׳ י בלתי שהיו הנ בי ת ג באו ותכלי ת ו חו  גבור* בעלי שהם לנ

ת תכלי חמעטו גבול בפעלי וכן ו ת כעצססנ  לירידה מידידה הכהו
ט עו א עד כח מיעוט אחר כח מי פצ ת ת ש ת כהו שי בעשייו־י! חלו

שאל ועתה אבד לילה וכין היה לילה שבין אל הי שו  מכתו יעשה ה
ת גבול בעל שהוא ל בלתי כחי שיהיה ותכלי בו  תכלירת ובלתי ג

ל שיהיה לו גרמה כחו ירידת ׳כי לא בודאי זה כי לנ ע  ב
 שיהיד־ז לו גרמה לעילתו עלול שהוא מצד מקומו וירידת תכלית

ת ובעל גבול בעל שות מהסרון זה ואין תכלי  “המאציל כח ות
r n ל ד.נ שהרי  ובלחי גבול בלתי שהם כהות עשה כבר בית אצי

ת  והנוצרים הנכראים טבע לפי לעשות באפשר שהיה מה תכלי
אלו ת אלו עשה ו תי ג״כ שסעשייה כהו  הכלירת ובלתי גכול בל

א ל בעולם נטצאים עשייה כהות היו ל  העולם מן חסרים והיו כל
 שבבר מה סהם שלמעלה בבהרת ונבלעים נכללים שדרו כפני

א גריל יותר היה אלו הקטן העיגול שזה כסו נבראו  הידה ל
מצא ע היה כי נ ב־  הכחהקטן זה כמוכן ממנו גדול יותר כעיגול ג
ת גבול בלי כחו היה אדו ותכלית גבול בעל שהוא עשייה  ותכלי

א מנו שלמעלה בכה נבלע והיה נמצא הייה ל  וכח יצירה שהו׳ מ
א עשייה מצאת היה ל  מאחר לשאול ואין יצר ככר ויצירי בלל נ

ת ובעלת גבול בעלת היא שהעשייה א תכלי  עשייה עולם יברא ל
לא ה ו ה ות נמצאת תהי  ויהיו יצירה ותהיה יצירה ככח נבלע זי
א והכלי־ גבול בלי הנבראי־ כל  שהו׳ אחרי כי שאלת מהכמה ל

ת חכים ובר שבל כר לכד מוסכס  הק״בה שהמציא במה שהמציאו
א מאין יש עולמות  “האציל בן על אשר מהעדר טוב יוהר הו

 השער מזה ראשון פרק כמבואר תיקוני כלי שהם אצילותיו
חלט מההעדר להמציא ת אל עולמית הסו  המוחלט ישית מציאו

א שאפ׳טר מה בכל ת כפי להמצי  שאפשרי מה כל להטיב טובו מד
ת וכל להטיב א הז ה כ  הכחדת ירידת ידי על לנבראים נעשות הטו

ת ש־ררו כרפירשנועד ועלול עילה בפו־ריגתסוד ריג סד תס חו  הנ
ם ת למדריגת נאצלי ת וממדריגת נבראים כתו  ירדו נבראים כהו

ת לסדריגת ת וממדריגת נוצרים כהו  לכחור־ן ירדו נוצרים כחי
ם נעשים מדריגת  מד־ז גדול היותר שליפותס קבלו והנאצלי
ם מצד לקבי־י שבחקס ת ב ר  שלימור־! שאין עד ב״ה למאציל קו

 השלימו׳ קבלו הם כי מהם גדול שלימות שאין שכן וכל להם דוטה
ל היותר ל יותר להיות שא״א מה גדו  וכן הנאצלים בחק גדו

ת  ‘שכתקסלקבד־ מה גדול הייתר שלימות קבלו בריאה עולמו
ת שאון עד סי ל להם דובה שלי ת שא״א מה מהם גדול שכן וג  להיו

ת מזה גדול מו שיי  נבראיס עולסוח שהם מצד הנבראים כחק ת
א ל ם ו  יצירדה עולמות שהם הנוצרים וכן שפירשנו כסו נאצלי

ה גדול שלימות□:היותר קבלו  שליפות שאין שבהקטלקכלעד כ
ל וכש״כ להם דומה ת שאפשר מה מהם גדו  היצירדת בהק להיו
א יצירה עולמות שחם מצד ה בריאה עידטות ול א אלו והנ  ל

א  מצד עשייה כחק להיות שאפשר מרה עשייה עולמות המצי
ת אלו והיו עשייה שהיא םח ולא וחסרים נערריט עולבו  rנמצאי

ה r זה הי n אחרי כי כביכול עין תירות ה״ו טובו בכרת כילות 
א ולהשלים להטיב שיםרח.ט,יבו א ?פשר ש מה בכל ולהמצי  להפצי

ת כי או  עוד בידו ויש *והאין מההעדר טוב יותר והישיית הפצי
א לא לסת וטבעם בחם כפי אותם להש־ים עשייה כחות מציי  י
א זה שנעבור לומר נפשך מה אותם א ל מצי  שהם מפני אותם י

ל בעלי כח חלושי מ עלי ג ת נ  “גכור כעלי שהש מפני וכי תכלי
ת ובעלי א תכלי א ל  שאין תסור וכי כתמיהה ח״ו כלל ארחם ימצי

א קרני למבעי אזל והוא קרניים לו  מינידה גזויה ליה דהוי אורנ
הה  המדריגו'גרמת שירדת זה חסרו; לעשייה שיש כפני וכי בתמי

א לו ל בעל שהי ת ובעל נגו א תכלי אבד v׳n כלל ימציאהו ל  י
א וכלה״ו מכל ^ל v כלל גמ«א יהיה עד, n פניכש כל על שהרי 
ך יהיה תו שיהיה אי או  *טהו>»ן והגס מהעדרו לו טיב יותר מלי
אין רו גרניה המדריגר ירידת בכך טה תכלר ובעל גבול בעל  ו

 ה׳ כן ובעבור כן וטפני מזה עליונה יותר בשדריגה לעלות בטבעו
א טיוב שפיעaד הטוב א וחסדו טובו מנע ל  שהם הבחו׳ כל והמצי
ח כ  עד אחרונה נקורה עד הראשונה סנקודה להשע׳׳ האפשיי נ

 ובין היה לילה שבין כח תלושי עשייה בעולם כחית שתמצא
חד כח עור לר.ם«יא שי^א אבד לילה  מפני זר. וכל מןה קטן יי
או׳ אל השותלט מההעדר ומדריכות כחו׳ הוצאת רבוי  המצי

ם שיהין להן גרמה המדריגות ירידת רבוי וכפני והישית שי לו  ה
עלי גבול בעלי  כן עיי מהעדר? טיב יותר ש;זציאותן וכפני תכי^ית וי

א שאפשר מה כל המציא א ער להמצי צי מ ה ח עוד ל  פ
ו מזה קטן י ך בעגולים שתראה כ חסעטו אי  לעשות שא״א עי נ
ת וירידת המדריגות דבוי אלי וכל מזה קטן יותר עיגול עיד  הכתו

חן שסצאו כן יום בכד חתם זה וכיפני מהעדרן טיב יותר מפני  ויו
את מדבר שהוא בראש־רת ימי סששת פי עשי עולם כברי פשוטו נ

גטוב
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ם וירא שנאסר כעניין בטוב קי עלירד שיאמר עד עשייה שהיא ועניינה וטכעה שבחקה מה סוב ולימקוה וכעניין טוב כי האור אח אל
ם ו-רא יסים קרא ר,ם-ם ק׳ ^ ח ויוכס יום בכל וכן ט־ב כי א שי ש ■ ’ ת כן גם ס . ------------- ^ - — י.--, ״ ״ הסיסקרא

 כשבח לשכח רועה כשאהר. ןני1ום טוב כו חתם כראשית <טי
ה שגיסות ^ו שיש דבר לאיזה המעלה זיישיכות ת  אותה סחאר א
 היותר והשליפות טוב בי עריק אסרו כעניין טוב בתואר עליסית

^ לא השליטות שבכל גדול כ ו אי ח ת  תואר בשליסורה אותו ל
תי  מטוכ יותר כי מאד בטוב איתו מתאר כשאחר. רק גדול היו

 בתואר עשייד. עולם .—בריא חתם כן מפני לומר תוכל סארלא
* את אלקים וירא חפסוק שאמר כעניין מאד טוב שליטות ^  כ

□ העולמות שכל כמו לומר ורצה מאד טוב וועד. עשה אשר ה  ש
אה אצילות עולמות  עולמוי־. מאי^ו אחר כל עשייה יעירה ביי

 היותר שלימודה הוא ברוך סיף מאין וטובותם שלימוחם קבלו
ל חי כל שבהק מה גיו  טבעו לפי אחד כידי לקבל מהם ואחד א

 להיור-ז שאפשר מה גדול היותר כשלימות הוא אצילות ועניינו
 שכחק טח גדול היותר השלימוח קבלה כייאה וכן אצילות בגרר
ע  קבלה יעירה וכן ממלכות אעזלה בריאה שהיא כסר, נריאר, טנ

ת שאפשר מה גדול היותר שלימות  שהיא במה יצירה בטבע להיו
זד־ז מעד אשר שבבריאדה עשיריי־. סמרביגה שנתייצרה יעירה

אר כשלימות עצמו בפני ועולם עולם כל ייזיי^סו  י ■,J.17 ןw-yr •J 7 גזגרוגך אותס wj7«,7 יסוטו כי מאד טוב תי
חי בל אח' א  ראשינדה יעא וזר. הקבלה ורמזי בסודות נפלאים ועניינים סודוח לקבל־* לו שאפשר גדול היותר הטובר. קנל מהם ו

רוחגייותם סעד שהספירות כ׳ ובפיק הקודם בפרק שניארני אחרי עשויידה עשייה שהיא במה עשייה עולם וכן וענינוי טבעי י3נ
נ:ינים שיהיו עד עשר במספר שיכנסו להם אפשר אי ופשיטוחס והיותר גדול היותר שלימותה שקכלר, שביצירה עשירית בכדריגון

G  I לעשר

/ r 1 י ■r ^ י• י ׳p׳ ״ ־• • ־ ־«---- ו y  r w ^  mf •

א הגם סאד טוב שלימות תואר ,  ותכליר־ז גבול בעלת שהי
 טוב יותר שלימודה לקבל תוכל לא עשייה שהיא במה עשייה כי

ד3א כן מפגי בדפירשנו מזה ד,  עשר, אשר כל אלקי׳את וירא ודד.aך
ש לומר רועה סאד טוב והנה ח ק  עשייה עולמור. ראה הוא ברוך ה

 אותם ראה ר*ל מאיר טו״ב וחנה עשה אשר כל כפסוק המרומזים
בח הס שגם טו שינ  להם שאפשר גדול וקליפותהיוחר סאורייח נע
 ישראל אלקי יי'אלקים וברוך עולמות שאר כסו וענינם טבעם לפי

 שזכינו מאד הטוב יי' ובתך מאד האוב מדתו עולם ועד העולם מן
ה הפרק לר.שליים  ופרטיו חלקיו ‘בכל־ מאד וטוב טוב שהז^ן הז

ט אמתי׳^*. הקדמות לנו יצאו הפרק שמזה ולהיות כללי  נאמנים ו
□ ויאריך הקכלר, בדרכי  פתן להם אייחד באריכות קעת ענייני

ם כין ריוח ליתן כרי עצמו בפני קי  וכזה הדב
;רק6ה נשלם

ץ ר * ך תי הט־־׳ ד׳ ^ אי □ בפרק עיניך להאיר י לי ל כ ב ר-  ז
י ם ץ " תיי מ  שלפניו מפרק לקיחי□ הקכלדת בדרכי א

ת ו׳סודור־ז הקדמות והסר, תדו ס תקועים חזקוה י קו מ  ל>« נאמן ב
ם ימוטו ל עו ם ל שי במר־ז להב;ן לך יועילו כי כזכרונך אותם ו



רמעי פרה עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשון ושער
טל

^ עילה בררו לא אס לעשרספירומ ל ע ו שרוצה ו מ ר א ח  נבדל חנ
ה שכתר ער סחגמה ס הי  שחכמה מצד ספירות לשני נמניס יהיו ו
 6הי^ וחכמה עילה הכר«ר זה שמצד מכתר ונאצלרה עלולה

 טספירר־־, נבדלה חכמה וכן ממנו למטה מדריגה שירדה עלול
צי בינה  עילד־ז הכמה זה מצד מחכמה ונאצלה עלולה שבינה מ

 למטד־ר מדריגדה ויריה לחכמה עלול ובינה כתר ולאז לגינה
 ער מזו זו הבדלה זה בדרך וכן ספירות שלשה הם הרי מחכמה
 מזדר לנו יצא והנדה • ספירות לעשר נספרים להיותם מלבות

א הוז ו חי א ל ל ^ להיות זה ג כ  עלולר־! היא וספירה עפירד. ש
 שמלטה לספירה עילד־ז להיות וחסרה ממנה מעלה של לספירה

 כתר בספירת עלול שהיא חכמה בספירת שפירשנו במו ממנה
ת האצילה שחכמה בינה לספירת עילה להיות וחזרד״!  בינה א
א זה ובדרך  ספירה בכל בי מזה למדנו הנה * ספירות עשר כבל הו

ה ירירה שהם ועלול עילה סוד וספירה רינו  למעלה שפירשנו המי
ת סיריגה והיינו ח ח א  ויצגא עלולה כה שנייה ומרריג׳ עילתה נ

כד להיות שני כלל עור מזה לגו ב  מתראיבט וספירה ספירה ‘ש
ה ומתגלים שהסבת״רחנ״מהביינה עשר כ רה גיוילה ספירות בו  ג
שהס יס׳ור הו׳יר נצ״ח חפא״רת ת מ  היורדורה מדריגות עשר סל״
 ‘שנבל־ מזה לסרנו הנר, “ ועלול עילה בסור למדריגה טמדריג'

 בסוד יורדות סררינות עשר בה ימצא עצמה בפני וספירה ספירה
 שבכר־זר לחכמה מדריגה יורר שבכתר מבתר כיצר ועלול עילה

מהכמה  שבכתר ומכינה שבכתר לבינה מרריצה יורי שבכתר י
תי לחסר מדריגה 'ורד לגבייה מדריגה יורי שככ\־*.ר ומתסד שבכ

ג ג׳ ב׳ ח׳ כ׳ שרם היורדת ועלויד• עילה בחינת סור בח ימצא

תי המדריגות יורדיס ובן שבכתר כ שבכתר מלכות עד עצמה ב

י כן מפני פעמים וכמה כסה כעצמה אחת כספירה ם' י׳ ה׳ נ'  כ
 מט כלפי וירדה הקדושיס כפניה הספירה נתרחקה שלא עוד

חק  ספירותב נחלק'לשני תד.יה זה שכעבור ער וירידהגדולה בהי
ה הבחינות  ז ח' כ' ,—סרריגוו י׳ שהם שבה הנקוחת וירידת שנ

 ומצמצסי המתקצדס כעצמה ספירה שבאותה '0 י׳ ה׳ נ' ת' ג׳ ג'
ס ם סצטצו ס לצמצו ל ר כשם יקראו שמה על כ ת  נקרא אבל נ

 בלב שבחכמה הנקודות וירידת הבחינות וכן שבכתר כתרים י'
 אלושנב׳נו וכל שבחכמה חכמות י׳ אבליקראל יקראו חכמה בשם

ה בשם נקראים  שכחם אלו וכן שבכינה בינות י' יקראו אבל נינ
או קי ם י' יקראו אבל חסר בשם י ס וכן שבחסד חסרי ל ד כ  כ

מר רוצי״ל שאמרנו הסדר וזה זה בדרך הספירות  I ירידת לו
ת מדריגות  שיהיו מוכרח הוא וספירה ספירה בבל הספירה נעצמו

 ביניהב ואין פשוט אחרות כה שכלן מאחר כי זה מטעם והוא כן
 מיוחדד־ וספירה ספירה וכל לעלול עילה שבץ מה אלא ל הבל

 ומחראד־ מתגלה חסד רצוןסאצילהערשספי׳רת לפי בפעולתה
 וכ דין כפעולת ומתראה מתגלה גבורה וספירת חסד בפעולד-.

סי ספירת ירדה לא כפעולותירסואלו מיוחדי□ .כלן  מדריגו י' גיב ח
 תסכיג איך הספירות ובללותשאר גבורה של נהרין שגם באופן

 חסו שהרי יין “לפעול ירצה גבורה כשספירת דין לפעול הסד
 גכורר הסד לפעיל כשירצה חסד וכן בחסד ירצה חסד כי ילה ינגד
ה כי לה ינגר מר  <!1שר.ו חפארד*. ינגד וכן יין לפעול ירצה ג

 תפארד־ח לרחמי ינגד גכורד. של ודין רין שהוא לגבורה רחמים
ד המדריגות ירידר־. הוכרחה בן מפגי כלן וכן כ כאוס׳ ספירד, ‘נ

- בכלל כלם סדריגות יאלו י מרה וכן שבה הדין כללור־ז מצד גבורה עס תסכים שהסר יקראו כתר בשם מדריגות העשר ‘כ  הסכים ג
מצא וכן שבכתר כתרים י' והם ה עם תסכים תפארת וכן שבה החסר נללורה מצר חסר עס יורדות מדריגית עשר ג"כ ת מר  ג

ה שכו הדין כללות מצד מכתר זה בדרך והוא ועלול עילה בסוד החכמה ספירה בעצמות מד ם וג כי ס  מצד תפארת עבש ח
דז שבחכמה לבינה שבחכמה ומחכמה שכתבסה לחכמה עזכחנסה לו - זה ובדרך שכו הרחמים כל כי  שכל כאופן הספירות ‘ב

מרה שבחכמה ומחסד שבחכמה לחסד שבחכמה וסביג' ^ ימשי שיע^יי הפעולוית־• לנ י ע י עוד מזה לנו ויצא נלכב ’י ד ל  ג
ם וכן שבחכמה ל זד־! יהוא שלישי המדריגוחבעצמוחההכמהמםרריג׳לםרריג יורדי ^  התחתונדת בבחינתו מאציל הוא מאציל י

^ כתר ספירר־ז לומר הצד, מאציל הוא חכמה כילל כלן שבחכמה מדריגות י' ואלו שבחכמה מלכות עד צי א מ  —חכמד ספירת‘ש
ם שירירר,ם מפני שבחכמה חכמות י וה& יקראו  כי ליה והטעם שבכתר במלכות לומר רוצה התחתונה בבחינתו בעצמות ה

סוד יורדות מדריגות עשיר תמצא וכן ועלול עילה בסוד ,חכמר,1  להאציד* הוכרחדה ממנה למטה ספירה לד,אציל כיי הספירה י
ד שתצא כרי התחתינה ממדריגתרד שבבינה מבר,ר זה כררך והיא בינה ספירת בעצמות ועלול עילוז צ א ת ת לעצמיתד־ז חיץ ‘ו

 שכבינה ומבינה שבבינה לבינר, שבכינה ומחכמה לרזכמהשכב׳נר.
ם וכן שינכינה לגבורה שבביגה ומחסר שבבינה לחסד  יורדי

 מלכות עד בינה של בעצמותה ‘ועלור־ עילה בסוד וזמרריגות
מדריגות ואלו שבביגד, ם שבכינר, י' ל  י׳ והם יק-או בינה בכלל כ

 י' ב־ד־י תמצא ובן בינה כעצטות שירידתם מפני שבכינה גיגית
ת בכל ספירות  עילרה כסיד יורדות סרריגות י׳ מהן ואחוז אח

ב' כ' הנקראים ועלול  ד■,גדה העניין מ׳ולהרינך י ה' נ' ת׳ ג׳ ג' ח'
ר  ויותר חזק יותר כהה שהעילה היא ועלול עילה ניסור ידעת כנ

ה ומתרחב קיף0 ח כ  שרעלול באופן שלה מהעלול בולל ויותר נ
 שכל^ר ם;זנו שלמעלה עילתו כערך כחו וסתקצרוסצמצם מתקטן

 ני שר,דע צריך זה שידעה ואתר • ספירות לשני נחלקים הם וד,
 מצים אשר עצג׳ה בפני וספירה ספירה בכל תסצא כעצמו ד,עניין זה

 כעשר ועלול עילה סוד עצמה בפני וספירה ספירה בסל ♦מצא
 כלפי הקדושים פניה שפונה מה כל הספירה כי יורדות מדריגות

ת למעלה וסחקרבוז סעלה ל תגי  .—שמתקיכי ויותר ומתרהכח מ
ה ומתגרלת מתרחבת יותר ח  מר״רחקדק שד,ספירה מה וכל בנ
 ומהקצרד״. מתקטנח ייתר מטה כלפי ויורדת הקדו׳מים מייה

 בכד־' נקירה לך שאין המשולש בצייור שתראה כמו ומתצסצמרז
ה שלא מעלה הפוצה'נל&י המשולש  ומתנדלי-. מתרחבח תהי

ה שלא סטד. כלפי והפונה  מצב אין שהרי ויוררת סתקצרת תהי
”W א כך וכל אור לירידת  עי וסהקצרח אורה בנח. •ורדה הי

ת ספירה שהיתה הראשין שסד. מכלל שהןוא ח  להקראת בתר א
חי בשס ה״גי א ר שהם ספירות לשני נחלק ולר.יות הפסה י ת  נ

ם שפנידה ציי אילל וחכמי* בי  וד,גם מעלה כלפי קרו
ל בירידתה שינתרחקה  עד גדול בהרחק הריחוק ניכר לא עדיין אנ

 לשני נחלק ולהיות אחר בשם הקרא המעט הריחוק זה שכעבור
שם הקרא ספירוה  והירידדד הריחוק אותה יטצי אחת ספירי• נ
 •“זר הל עם גרולר, וירידה כהרחקה ניכר שאינה הגס שבה המעט

 .‘מתקערד־ ד,יא שירדה מי. וצל וירדה קצה נתרחקה פנים כל על
 חהירח שלאח בירידתה ונקייה נקודה לך ואין העלול סור שהוא

 נקודה בכל ואפי־יו המשולש בצ׳יור רואה שאתה במו מהקצרה
די ומתצסצ' ומתקצר יורק הוא בעצמה ונקווה : מצב אי; שי  עמד ו

ה זה מצד אשר ייאור וירידת לשיפוע' N מעלה של הנקיי ’.n• 
ה שהיא מטה של לנקודה עילד, ר וי זרה שסצד עי ו״!ר,קצר' י

 התחתונה ממדריגה למעלה שהוא ממדריגה שתאציל מה כל כי
ה שבכתר מט־^כות למעלדד שהוא מה ר״ל תח תהי  אצ׳לור־ז אי

 בכלד-י רק עצמה בפני ספירה ד, תר, ולא נר,ר ספירת בעצמות
ה כתר כפירת חי  שככתר כתרים מעשר אחד שתהיה נכללת ה

 שבכתר כתר בסרריגת האצילות יהיה אם בזה והמשל שפירש׳נו
ה ספירת האצילות מזה יתאצל לא מי  אצילות רק עצמה בפני חכ

ת שהוא שבכתר חכמה מו עצ כ המדריגות שהרי הכתר נ  אינ
 שבעצמורס ונקויה נקויה וכל ועלול עילה בסוד אלא יורדות

 האור לירידת מצב אין שהרי ועלול עילה סור בה יש הספירה
א וא"כ  שינכתר חכמה אצילות רק חכמה ספירת אצילות זה יהיה ל

א ם ובן הכתר שבעצמות כתרים מעשר אהד בהר שהי ה א  תהי
מרד בגזיריגת האצ׳לוה  חכמה ספירת מזה יחאצל לא שבכתר חנ

ס וכן שבכתר נד. ב אצילות ירי.״־, רק עצמה בפגי ת יד,׳ח א  האצילו
 עצמה כפני חכמה ספירת מזה יתאצל לא שככה,ר בינה ממדייגו

 האצילו' ני שיבנתר מלבות ער כלן וכן שבכתר נ׳זהחסד •הא,צל רק
ת נקודה ‘ובי־ ועלול עילה בסוד יורד הוא - שחרי טי מ  הו«ה: ל

 וקירח ואוהה ‘העלול־ סור שהוא כחו ומצמצם ומתקטן מתקצר
ם כח וההקטנות צמצום בה ניכר אינה שתרד קטנה לנודד ש  ‘ו
 מריבקת שהיא עד עילהה שד.יא שלמעלה לנקויה קורכתה ורוב

 לאותדד ראוי ואינה כיחבהה לד־. סשתווית היא כאלו נראה כד.
ם להקרא? המעט צמצום ש  כן ומפני עצמו־־; בפני ספירה ב
ה נכללת הפיו  שבכתר חבסר, הצמצומים ויקראיאותן בתר נ

 שכל■ באופן שבכתר מלכור־־. עד וכן שבכתר גד־יה שבנהר בינה
ה לא אס האצילות הי  נכלד־■ כלם ר,ם שבכתר מלכות מן ה

תר ^ן וכן יקראו כהר ובשכז נ  כד־ כן ומפני הספירות בכל הו
 להאציד־ הוכרחר־. ממנה למטה ספירה שמאצלו־־. ספירדה
- לנו ויצא עיבה במלכות ר*ל שבה התההינה בכחיגדח ו  מז

 שבכת־ םלכוי-. שד,וא כתר סיף כי זה והוא רביעי כלל עוד
א הר וכתר ראש ד.ו  הוס,. שנוחנמד. מלבות וכן שבחכמה לנ
ש א  דרך כי הספירות בכר-י הונ^ו וכן שבבינה לכתר וכתר י
 וסשפער- מאצלו-־. העליונר-ז הספירי-ז שר.רי לבלן אחד

ה כבחינה ממנה שלמטה כספירה  מלנוד• שהיא שכה התחתונ
שפעדי ממ» שמקבל גפע למ,ו וכתר ר»ש הוא וח־משפיע שכר, הה

ויצא
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 מאצלת ספירה שכל להיות כי זה והוא חסישי יל כ מזר, לגו וי^א
ת ריל שבה התחתונה בבהינד,  ל’םאצ שכתר באופן שבה בטלנו

 שבחכמה במלכות בינה מאציל חכמה וכן שבכתר במלכות הכמה
תר ר״י־' ככתרד, נתקרנה חכמד־! ספירת זה שמצר  חבטר־ז נ
 נק־דר, כדביקות בה ודבוקה בה ומתייחדת שבכתר לכותpל נתקרב
 לעכור יכילה שו□:■קידה ול>ח מדריגה שים שאין עד בנקויה
 לטלכזר- נתקיבה בינה של בתר ר״ל בינה ספירת וכן ביניהם

 ער בנקודה נקודה כדביקות כה ודבוקה כה ומתייחדת שבחכמה
 מוה לטרנו כיניהפ לעבור יכיל־ נקויה שים ולא מדריגה שום שאין
 אלו והם ספיר' ספירה בכל מזה זה חלוקו׳ ׳חורי' של בהינו' שלש

א שבכתר מלכות שהיא כתר סוף  שנהכסה לכתר וכתר ראש שהו
ה ת או  במלכו'־-״ שבחכמה כתר מתייחדת נקויה באותה בהינד■ ב
 סלכורת לבחינת שבחכמה כתר בחינה שם וסשתויית שבכתר
תדד והיחיד הדיבוק כך וכל עמה וסר״ייחרר■ שזובתר ל קנכחעי  חז

 נצייור שתראה כסו שבכתר כמלכות שבחכמה:נבלעת שבתר עד
 עצמות יחיד שהוא ראשונח בחינה והיינו א״ב כרושם המשולש

 ומשכז התחתונה בחינתו כתר נעצמות העליונה כחיגתד. חכמה
 בעשרה ועלול עילי-ן בסוד עצמותה אל מעצסיתדה חכמה תרד

ה תי  ויורדרת נעצמותר. משתווים בבתיגת יולדים ככחיגר־־. סדדגו
 מיני בעשרה עצמה כפני ספירה להיות עצמותה אל סעצמוחה
׳ שהס חכסותירז ג ג' ב' ח' ה כ' ג'  הניעד־ז עד שנחכמד. ■מ׳ י׳ ת'

 שניי׳ בחינה והיינו שבחכמה מלכו׳ דהיינו שכה לסדריג'התחתונה
 עצמותה אל מעצמוחה בעצמותה חכמה של יחודים כחינת שהוא
 שכה התחתונה ממדריגה ריל חרד ומשם שברי הכמות עשר בסוד
רי שית בחינה והיינו בינה של ראשונה במדריגה להתייחד ה  שלי

 העל׳ונז־ה כמדריגדת שנחכטדת התחתונה המדריגה מתייחדת ע
ח ם של בחינות ג׳ לך הנה עבנינ חודי  בספירר־י, מזה זה חבוקים י

ה מ  כעשר כעצסותדד יחורה ב' נכתר כעילתה יחידה א' דנ
 לנו }̂יvוי כינרת בעלולר־־■ יחודרד ג' שב־־ז דכסור־־,

ם כחינת מצר כי ששי כלל עוד מזה ם היהודי תווי ש  תמצא המ
ם וספירה ספיי־ה בכל רי חו ם כבחינת י שתווי  ועלול עילה כסוד מ
י  היא שכחכמד. סלכית בזד. המשל זד. ולהנינך תכליר. כלתי ע

 אינה אבל שנכינה כתר ולבחינת י^בחכמר. ליסוד משתווה בחינה
 שכנינרד כתר נקוית״ שהרי שככינר־ז הנמר. לבחינת משתווה

 ובין שבחכמה מלבות נקורת בק אכל ביניהם וסכדיל ספסיק
ת ^י  אחת נקודה אפילו ביניהפ והפסק ר.ברל אין שבחכמה יסוד נ

ם לעוצם ביניהם לעביר שי־.וכל ר הו  s»»n>fD על אשר בוקס וד י
 אין שבבינח לכתר שבחכמה מלכו׳ כין וכן לעילתה סשתווית

ל ם לעבור שתוכל אחת נקודה אפ-לו ניהם ב והפסק דבי ה ני  בי
א כן על איטר ודיבוקם יהורם לעוצפ י  לעלולד־י. משתווית ה

־' כי עוד תדע זר. כשתדע והנר. יחודים הג' בסוד כדפירשנו ר  בנ
תה אפילו המשתווית בחינות מאלו ונקודה נקירה  נקורית באו
 שכחנםר. ס־*כות כעצמות שכחכסה מלבות כנקודת ר׳ל .—כעצמו
 ממרי-יגדת היוררות ועלול עילה בסוד ספירות עשר ג*כ יתראו

 לגבורה מחסר לחסר ומבינה לבינה מחבסה לחכמה מכתר לסוריג'
 ליסוד ובהור להוד ומנצח לנצח .—ומחפאר, לתפיארר־. מגבורה
 תכלירת כלתי עד לעשר מעשר ילכו וכן למלנור־ז ומיסוד
^ כ  וסעמד מצב אין שהרי ובחינד-ז ונחינה ונקודר־, נקודר־, ב

אה אתדת כאשר האור לירידית  היורד המשולש בצי׳ור רו
^ שהרי כן לומר מוברח ואתה לירידתו מצב שאין  כרחף ע

^ וח-^וק קיצוץ אין בי ד.  אחרורת הם בינירס^שהרי ושלום חם ו
ת ל ר הנקודה בזאת לוסר יכול אתה ן שא גמיר א  ר.כחינד־■. כז

 ופירוד קיצוץ היי כן ראס ח'ו ספירות שאר ולא נור״ מי יתראה
ש לדבר אשיר הר. בסברות נביליב ד.לקים שמחלק ח׳ו  להאמין כ נ
 הנקודה באיתה כי שני בפיק שכתבנו ונמו ח׳ו כאמינר״ו נן

ו יתראו' בעצנע כח נאותד. ובחינהשיר״ראר.כהמלכור־־. לי׳ נ  ב
ת כאלו וכי, ספירות  ‘בכל־ ויתראה יחסור בעצמן ספירות עשר נחו

 חכליר־•״ כלתי ער לעשר סעשר יר״גלגלו וכן ספירות י׳ סהן אתר.
 לך אין הגשמי שכגוף כסו כלן בכה אהת וכח כאחת כלן כח כי

 יסודור־י״ הד' כל כר, יד״ראו שלא מחם של כנקוררז אפילו נקודה
ש שיר.ראה ובמקום זה בלי זה ואין ה א ת או  יתראה בעצט' נקודה נ

 מהן ויסוד יסוד ככל וכן .—יסודו הד' וכל רוח וכן עפר וכן ים9
‘נכד- רספירור-. נרוחניית א ה כן כבזו זר. כלי זד. ואין כלן ♦תראו

׳ כ׳ המדריגות ירידו־ז סיד כ ׳ ח' נ ' ת ' ג ' ׳ ג י  בלר־״י עד מ' ה'
 כמו כי בעיגול ספירו׳ י' שמציירין ׳'‘המקוב־ סוד וזהו תכלית

 לסוף יחזור הראש כי בגלגלו והכלי' סוף ולא ראש לו אין שהעיגול
 כסו תכלית בלתי עד להתגלגל הגלגל יחזור וכן לראש יחזור והסוף

 ראש לה אין כעצמה אחר. בספירה ועלול עילה בסוד הספירות כן
 בלתי עד לעשר מעשר ומתגלגלת תיורר, היא בי ור״כלית וסיף

 מלכודת משל דרך וסוף ראש להיורת תחזור בחינה כל כי תכלית
 זנעשירת ועלול עילה בסוד נתעשר ותר״ראה ר״תזור סוף שהיא

 ותחילתן בתחילתן סופן נעוץ וזד,ו לר.יותבםוף וחוזררד ראש היא
 עד ספירוד־־. עשר בת ותראה ובחינה בחינה שבכל והגם בסופן
ט אעם כלם בין זה בל עם ועלול עילה תסור ר.כליר־ז כלתי לי  עו
 ה' נפרק רחב בביאור זד. יתבאר כאשר מעשרספירור־״ יותר

 וספיררד ספירה בכל זה עניין צורך ולהכינך . דשמיא נסיעתא
 אנחנו צריבין שנלך לעיני והחכמורד הסורור־־״ וללבן לביר כדי

ם כמה בדברינו שנפלנו מך. קטנה הקדמדה לך להקדי' מי ע  פ
 חזק יותר העילה כח כי ועלול עילה סוד כנר ידעת הנה זה והוא

 שני פרק בעגולים שראיד־, כמו העלול־* מכח ף ומק כולל ויותר
ם יותר ר־*םטה היורדים שהענולים  ומתמעט מתקצרי

ם שהעלול־י ,—זו שמצד עד העיגול־* רוחב נ  שבערך ה
 לו ואין גבול־* לו זיזין ממנו שלמטה סו-ז ובערך עצמו

 ממנו שלמעלה מה בערך ותכלית גבול לו יש זת כל עם תכלית
 דאיהו גב על אף עילאה כתרא בתיקונים כמבואר עילתו בערך
הו אוכם מצוחצח איר צח אור קדמון אור ^ עילה לגבי אי  כ

שאורז הגם כתר ספירת כי בזד. לנו וגילה הוור. הנה • העילות
תבלידע בלתי עד והזק גדול

הג״הה
w יSבכפ כי וזדבר ופירוש • Sאור ^ומר ׳

n J י שונור, נ־-׳ליות אור ד נ
תו Sלהגדי א «חו  הפת שאין «ת אור אוסר וSנ

ל ו נ רS ות^כ לדכר י ד ציי פ Sגו צ עו תו ו  צחו
ה שי■ •, תכלירת בעל כלתי שהיא  דקדק לז
תר עי.'ין שהוא סצותצח צת אור ואמר  נוצח יו
ל שלא נ - רו י רל לציי תו ספני ו צהו לגו  שצחו

א ואיורו ת בלתי הו ביו ד לו שיש ערת ח  עו
ם פירושים אי באשר אחרי כ ח ם וערים כ י  הבאי

ר ס׳ ב ; ג ה ע׳ ה : חג׳

 קדמון >תור שאמר כמו
 מצוח״צדז או״ר צ°ח או°ר
ם עלול שהוא מצד זח כל־* ע
א ברוך סוף לאין במו הוז

א לסעלרה שפירשנו  נגבל הו
 ח’ב א״ס אור כערך ומצומצם

 בערכו שחור אור שנקרא ער
א עניין העלול סוד והנה ו  ה

 (תכלידה גבול לו וגוחן ומגביל כחו שמצמצם במה הצמצום סוד
ק שיש מעני המדר. קו הזוהר שקראן הסיד וזה כביכול ושיעור  ל
א ■ך נר כערכו ומרה שיעור  בסוד הוא ברוך הכח נתצסצם כי הו

 ברוף אלקותו להתגלות כדי נאצליס עשר יורדות סדריגוח עשר
א אלקותו גלוי כי מזה מבואר הנה ־ שני בפרק כיפירשנו הוא חו

ופרק ראשון בפרק כמבואר הגדול אורו שצמצם כסה הצמצום
ט נעלם הוא אורו לגודל ונו׳ שני אי  כסוו■ צמצומו ירי ועל מושג ו

 כל-י כ׳ לנבראים אלקותו נתגלה אצילות סוד שהוא ועלול עילה
 סוד יתבאר וכאשר עילתו בערך וג׳וגבל מצומצם בחו עלול

שער עצמו כפני בפרק עור הצמצום  יצירה בריאד. אצילות סור נ
שתה צטאך תרווה ושם דשמיא בסיעתא עשייה  ורי חיים מים ות
 צמצומו שר.וא אלקותו גלוי ני תרע הנה זה שתדע ואחר צרכך־

 עצמו הוא ר.וא ועלול האצילותהנאצליםבסודעילר, שיהוא הוא ברוך
ת ד.חחר״וניס כנזעשה נזגחתו וה ד.גדוגתו  דרכיו לפי לאיש לת

 יוחרמבואד נס״ד עצמו כפני כפרק זה יתבאר וכאש־ נזעלליו וכפרי
 והנד־ז • ,ו—והשגח. הנהגר-,ו הוזי* ״ו—א-לקוו גלוי שעניין
שה ני ייועד, היזיז ם מע ני תו ח ם שר.ם ת שי  יתחלקו עו

הם תי לו ם פעו י ם ש שי  זה ונבדלים חלוקות פעולור־ז עו
ם סזד. ת בלתי כמספר שד.  התחלקות לפי והנה • תכלי

 ומאזני פלס שיהיה באופן השגחתו שתחלק צרין הפעולות
ה ושועור כגבול ולהגביל ולשער לשקול השגחתו ביד המשפט מי  ו

ת ש לכל לת שואי  הראוי ושיעור מעשיובגכול וכפי דרכיו כפי אי
 מורריין סודר שאדם במדה ל ז כאמרם לו יעשה כן עשד. וכאשר לו
ק חלוקות ומספר שיעור כפי מזה מבואר הוא הנה ’ לו  המדוי

 הסדור-״ מספר שיהיה צריך כפיד,ן למטה שעושה אדם מעשה
 והמדור־ז הוא שמדד מדתו כעי ושיעור נגבול לן למדוד למעלה

 ושיעור בגבול טרתו כפי איש לבל לר.ת בהן שמודדין שלמעלה
 הגבול פוי שהם ועלול עילף, בסוד ש־נאצל האצילות הוא לו הראוי

ד-, הספירות נקראו זד, מטעם אשר שפירשנו כסו והשיעור  סיו
למד אתר. שיסזה נמצא הנה * שמודיין סדירה לשון שהוא

ה קיי צריך כפיהן הכלי' בלתי חלוקות שהם אדם בגי שפעולות נמו כי עד לעשר מעשר יר,ראו נהם ובחינה ונהיגה נזהם ונקודה נ
 המשולש בצייור רואה שאתה כמו ועלול עליה בסור תכלית בלתי
 שאפילו ער ומחקטן שסוהקצר שפועו לסבת לירידר״ו מצב שאין

ה ת או ש כעצמה נקיד נ  קטגור-. לשבת רק .יצום וצ הר״קצרות י
 בספירור־, הואי״ כן כמו וצנזציכיי ר,ר,קצר,־ר.ו ניכר איגדה הנקודיה

א ועלורי*' עילה ס:ד נד. ימצא ובחיגד, נחיגר-. ככל־* הו ש ׳ ׳<

 תכלירח כלתי נטספר ג׳ב למעלה ועלול עילה ®ד שתר,יר.
פי איש לכל להד־־, לעוערולהגכיל ם וזהו שמרח מדר.י נ ע ט  ה

ה קו לספ׳רור. קרא שר.זור,ר מי  מדור-״ אותן קודאין ורמקיבלים ה
מד שמודדין ספני ת ועלול* עילר. ב ח  שמיר סירתו כפי איש לכל ל

וזהו @ ג

מ
■'־מבין»- ■



רביעי פרק עשר הוא ואחד חואאחד עשר סוד ראשון שער
■ טל

n קרא שהזוהר הטעם וזהו n ’soS אותן קודאין והמקובל׳׳ הסדר. קו 
תו כפי איש לכל לתת ועלול עילה בסוד שסורדין מפגי מדות  שמדד מי
 ספירור־. י׳ לכל רק מספיק זה טעם שאין יקשה ואל • הוא

 בלתי עד ועלול עילה סור בכלל ספירו■^ י׳ בכל שיהיה שצריף
 יש עצמה בפני וספירה ספירה שבבל לומר לן מנא אבל תכלית

י צורך בה ת כלתי עד ועלול עילה סי  כל כי לך אוסר הנה תכלי
* דרך זה לעניין צריך עצמה בפני וספירה ספירה ש^  בעניין ט
ב חסד פעילת ר א □ ימצא למטה עישד־ד ש  בלתי ער חסרי
 לחבירו שנותן למי חסד דומה אינו בזה המשל־' תכלית
 וחסר חנינה בתורת שנותן למי זהובי׳ אלף וחסד חנינה בתורת

חד פחות זהובים אלף שה או שניים או א שוב וכן ד׳ או של  צא(ח
 נותן שאינו החסד שיחמעט עד החסרים סד־ריגות שיתמעטו

 של פעולות אלף תמצא הנה אחד זהב רק ויוסד חנינה בתורת
 ולשער להנכיל מעלה של חסד צריך שבודאי מזה זה חלוקים חסד
ש לכל לתת ועלול עילה בסוד מדתו כפי ה שעשה חסדו כפי אי  הנ

ה ת  אהד שאין בשיעור ונגבלים מזה זה חלוקים חסדים אלף מוצא א
 מפי יותר וכולל מקיף יותר זהובים אלף שנתן מי כי לחבירו דומה
ס אלף שנתן סי וכן אחל פחות זהובים אלף שנתן בי חו ת ז  פחו
ח זהובים אלף שנתן מסי יותר מקיף אחד  כלן וכי שניים סחו

ת ועלול; עילה בסוד לצמצם הוא ברוך עליון חסד שצריך  לכל לת
 בהכ! ויש חולים עם חסיים שגומל סי המצא וכן מדתו כפי אחד
 ואינו שמבקרו מי מהם יש כי מזה זה חלוקים חסדים מיני כמה
 ומאכילו שמנקרו מי ויש ומאכילו שמבקרו מי ויש כלו' לו נותן

תן מי וכן עצמו בפני חלוקה ואחד אחד שכל ממון לו ונותן  לו שי
 תמצא וכן ויתר בפחות בזה חלוקים וכם׳ כסה יש ®עט אי הרבי׳

ה מ  מי או למוח הלקוחים חסדו ברוב שמציל מי ואודים מיני ג
 עד למטה חלוקים חסדים פעולת שהם עד סעשקו עשוק שמציל

 לכל לתת ולשער להגביל מעלה של חסד שצריך תכלית בלתי
 חלוקים חסרים למטה שעשה חסדו וגבול שיעור כפי שברו אחד

ת בלתי עד ה • תכלי ה הג ת ספירת שהיא אחת בספירה מוצא א
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» אתה וכן למספרם תכלית בלתי עד נגבלים פעולות חסד צ  מו
 להעניש תעשה לא מצות שס״ה תלויים שבה גבורה בספירת
 תכלית בלתי עד ועונשים דינין כן גם ימצא עליהם העוברים
 דומה אינה בודאי בי דרכיו כפי א׳ש לכל לתת ולשער להגביל

 יותר או ל או דיגדין אוג׳ ^נרין שגי שגוזל למי אחד דיני הגוזל
חד עונש לן <ש רגזלנים מאלו אחד שכל יותר או אלף עד וכן  א

 ער הלוקים עונשים למצוא תוכל וכן הגזלן להכירו שיש ממה
ה אינה וכן תכלית בלחי מ  שאכלו טי או חזיר כזית שאכל סי מ
ח למלא  להכעיס במתכוין אכלו או לתאבון שאכלו מי או בטנו א

 חלוקי' מיני וסצו׳כסה מצוה ככל וכן בו חסושלו׳ולמרוד עליון פני
 נחשוב וכן התחתונים מעשה לפי ולהגביל לשער הספירה שצריך
 תענית ועשה כתשובה ששב למי דומה אינה בעה ספירת שהוא

□  השנה כל או יום ארבעים או ימים י' תענית שעשה לטי אחד יו
 להגביל סרה לו יש עצמו בפגי ואחד אחד כל שבודאי נפשו מסגף

ת ועלול עילה בסוד ולשער ת  של כינה מספירת מדתו נפי לו ל
א ברוך מעלה ה : הו ר משולש צייור לך אצייר הנ אאי ו
ה • כזה שזכרנו מה בכל עיניך  כש׳פועו יורד ד,זה המשולש הנ

 למטה יותר שיורד עוד כל לצמצום מצמצום ומתצמצם ומתקצר
 מתרחב הוא למעלה שעולה מה וכל מצומצם ויותר קצר יותר

 אד־' שיתקרבו עוד שכל־• חנאצליכם משל והוא וסתגדל
□ ס מקור  רק ח״ו וגשמי גבולי רוחב לויח וסתגדלין מתדחבין ה

ח כחד, כרוחב מקיף שהעילה כסוד שכלי כה רחוב  העלוד־' נ
ח ונבלע ונכלל מוקף העלור-י שכח  שאחד־ז כמו העילה כנ
ת ובולע וכולל מקיף הרוחס צד כי הזה המשולש בצייור רואה  א
תחכ גבח נבלע הקצר וכח הקצר תדה כס( ה  כרוחב רואה שא
□ שבכתר כתר ש  רחבן וכנגד ח׳ גרש□ רחבו וכנגד ז׳ גר

חדה Sש  ג' אלו שכל רואי־ה הנך • ברחבן ט' נרשם ספי
חי כח שכלן כאופן וה״ח ה״ז ריחב תוך נבלעין טתין  ב׳ו־ה א
□ כתר וספיררה כתר ככח נכלעין שכלן  —הספירוו י—בי ע

דה ככח ננלעין סב׳ ה כלן מקיף שהו>ת אי בי מג תן ומשער ו או
כסו

ך, א״ס הוא ברוך א ברו הו

/  הוא בירך סין? אלן
 ולא ^יעררrרS איז

 ו^א רמעלה לא נכרל
אכלהספיירייז למטה

 בעיר גבו^ ד«להט
ם עלדעלה^סה שוזר «ה,

ר ת ב ויו ח הי רד מה וכיל מ  שיו
ל וסתצסנם מתקצר «ייתר בו בג

^ייי• / מהם ולגזי.זלה1י .-n ̂י .

- /  

- /  
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בינה הגסה בתר —-------- י ■— ־
י---------------י—״־ ־ י ״ ר גדולה בינה חבסדי כ
גבורה גדולה כיגח חכמה כתר - ־ ־
תי ־־ ־ תפארת גבירה גדולה בינה חכמה כ

נצח תפארת גבירה גדולה בינה הכמה כתה
ה גדילת בי;ת חימה כת־ ר נו  הוד ח1נ תפארת נ

ה6ת גבורה גדולה ב־נה הנמה כיני יסור הוד נ«ח א־

ו•u 1/1 • גגי־ננ ה^עיו כהר ך 1 > ו I r > ׳ .ץ׳ ׳ ״.
 בלכרת יסור הוד נצת תפארה גבורה גדולה בינה הכפה
ת •סוד הוד נגגח תפארת גבורה גדולה בינה לנו  ס

ר נגנח תפארת גבורה גרילה ד הו ת יסו  סלבי
ת יסור הוד mti תפארת גבורה  פלבו

ד נגנת ה«ארת ת יסור הו  סלבי
 מלבות יסוד הור ה1נ

ת •סור הור לנו ̂ ס
ת יסוד ח כל מלכו ם ע*ר נקראו אי י תי  יירכתר נ

ת :תבלית כלתי עי לע׳»י ומעשר מלני
אב

•a
׳וי

 בינה הימה כתר
ת־ ־ נ' בינה הבניה כ

תי ר' נ' בינה חכמה כ
׳ ____ ה י ג ׳ ג ה נ - ב

י ת נ  נ■ ת׳ ג׳ ג' ב׳ חכמה _
תי ג׳ ב- ח' ע

הג׳הד,

 ריאו-ז יזיד
ת בחיינו׳  הסעתוו
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ד ה , ב תו ב ה א למטה ח׳  ם*ירת רוחב הו

ר ת ה אצל חבתיבה ם״ וסץ כ  ט׳ וכן חכמ
ל צ ה א א ט׳ וכן טינ ה למסה שהו ^נ  הו^ין מ

* דספירור־•* רוחב איייעיר

ט ̂ ח
ם רואה שאת גמו  סשוערין שד

 דהטשולש בצייור וסוגבליט
 הרוחני ארה ונשפיל נשוג זמוגשמי

 שיעור ולא גבול אין איסב״ה אבל
 בערך ממנו(ל*יז שלמטה כערך ל^ז

 ח׳ו סמנו שלמעלה מה כעיר ילא עצטי
 Nהו ברוך בתו בי ט0ם לפמלח אין כי

 ולא תכליח ואין סיף אין מי מחם למעלה
 כרוי כחו כי ישעייע שיעיר ולא גבוליגבילהו

 מהם ולמעלה ובתונס חוץסהסוביניהס הוא
 כתוכו מויןפין כלן וכד צדדיהם צדי Sכ זעו־״*

 כה וכלן היא כרוך בערכי ומצומצמיס וסוגכליס
 ניניה□ חכדל ואין היא ברוך סוף אין כת אתדית

 עילה נס־ד ומתקצרים מתצסצמס שהכחיח מת רק
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 שתי! כמו יעלי^ עילר■ כור \
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ה כתר ־־— מ ה הי ה בינ ר בו ת ו אי ׳ ה׳ נ.־ח תס ג י  י
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ר-: א פ / י' ה׳ נ׳ ת מ

__ ם׳ ^ ה נצח
ד ה א^ילו וסתצמצם \ כי׳ י• חי ד קו לו • ע־.-מה בנ א ו

ד ה' נ׳ סו ^ \ כ׳■ י י ל ו נ ד ® ה רנקררור־צ בחינ-רת נקראיס
ת »י' ה' ת \ סלכי שתיוי לנק*דדה יותר שסשתווית מבני המ

ה עשר י נקרא״ אלה כל סי  לנקררדץ עינזשתיוירה ז—סמו לדד הססרכדד \ עיבחכסה הי
ל נק-דר. משל דרך לה סמוכה מאיינה \ ו.ד גו ביינח עי

פנית עיכניתר לחכסה ייותר משתווית שבכתר \ . ־ ־--------
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ד תד \ מ* י׳ הי כן שבכתר כהעד וגבורה בגנודהש־בכתר ותפאי־־ת שכג י

ר סו י עד בלן \ ם״ י ח תי כ ב כ בן ש א ו ת בכה״* הו פייי ס •שהם וכדר ה
ם \ מלכות שתווי ם רס כי בעלייתס ב # תס ביריד משתיוי ה ע
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א ספירות עשר \ ^ ה סוד שהו ד רי ד הי ל עילה סו עלו באן עד * ו

ט וספירה ספירה ה  עגולייס עשר ש
 .ר“יור הער־ייון ‘שהעיגוד מהן נטשבין שחקווין

v לו בקן מתרחב  שהוג־ל ממנו שלמטה מהעיגוית מ
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הנ״הה

 וחמישי פרק עשר הוא ואחד אחר הוא עשר סוד ראשון שער
טל ,

ן ר •י  עילה כסור ירידת סיד שהוא עשר כה יתראה שי^א נקודה י
 עשר בה יש וכן סבירות י׳ עגיל בל אצל כתבתי כן מפני ועלול
ת בלתי עד ועשר  כי רואה אתה וכן למעלה כתבתי כאשר תכלי

 ברוך סיף אין ברוחב שנבלע עד מתרחב הוא שבכתר חעליון צד
 והולך ומתקצר משפע הוא מטה כלפי יורר שהוא סה זכל הוא

 כעגולי□ רואה שאתה כמו לנקודה סנקויה רחבו וםצמצס ויורד
 עיגול וכל קי של בשיפוע מתקצרים הם שיורדים מה שכל הקטנים

 התחתון העיגול שמגיע עד סמנו שלמעלה סהעימל קצר יותר
תי של  החכסהה ספירת רוחב ראש אל שבכיתי• מלכות שהוא כ

א שבכתר מלכות כי באופן שבחכסרה כתר אל לומר רוצה ו  ה
 חכמה ספירת הוכרח כי כן גם רואה והנך חכמה לכתר ראש

 בסוד הוא שהאצילות מאחר כי שבכתר מלכות מן להחאצל
ת מלכות מן ולמעלה כח והתקצרות כח .הצמצום ט חכחו  ה

ם אינם גדולתן שמצד עד עדיין וגדולים רחבים א צי  עדיין יו
ם כתר מכלל ל ב  ‘להתאציך החכמה הוכרחה יקראו כתר בשם ו

 לעשות בתרים סכלל שתצא כדי שבכתר התחתונה ממדריגה
 לסעלרה כרפירשנו שבחכמה חכמות י' כפוי• עצמה בפני־ ספירה

 שבו וקו עגול כאותה כי שכחכמה יחידים ג' כן גם ריאה והנך
 במלכות ונזשחווית שבה בכתר חכמה תתייחד א׳׳ב נרשם

חווה י—לגוד! למעלה שבעלייתה עד שבכתר  במלכות נבלעת י
 מעצמותה חכמה שתרד מה ב' בחינה אחת בתינה והיינו שבכתר

 בעשדרד רואה שאתו־־. כמו סישחווית כבחינת עצמותה אל
 זר־ז ומחבקים לזה זה ססונים שהענולים חכמה שי' עגולים

ם חיי ת״ ״י  חכמדה של־* יהודים בחינת והוא כזה יה '
חי מה ג' בח־נה החכמה כעצסית ת שחתיי  שכחכמדה סלנו

ם כי ג״ד הנרשם כקו רואה שאתה כמי שבבינה בכתר  ש
ת חי חי סתיי  מוצאן אתה וכן שבחכמה כמלכות שבביגה כ

חודינם ג׳ וספירה ספירה כבל  יחוד ככל מוצא אתה וכן אלו י
ח כ חוי  אין בעצמו אחד בעיגול אפילו עגולים שבאלו כסו עשר וי

 רואד־ז שאחרה כמו למטה בירידתו תתקצר שלא בו נקודה לך
א כי מצוייר שהעיגול קו של שיפוע  ואין ומשפע יורד שהו

 נקודרח ובכל ובחינה בחינה בכל בספירות כן כמו לירידתו מצב
 סוד כח בו ימצא שלא מקום לך אין ויחוד יחוד וככל ונקודה

 האור לירידת מצב אין שהרי ספירות עשר שהם ועלול עילה
ה כאשר יעליל עילה סור שהוא ח  שבכתר כתר כעגול רואה א

תי חבסדה וכן ׳0 י' ה׳ נ׳ ה׳ ג׳ ג׳ כ׳ ח' כ'  ת' ג׳ ג׳ כ' ח' כ' שככ
ה׳  זו־ד כדרך וכן ם׳ י׳ ה׳ נ׳ ת׳ ג'ג׳ ב׳ ח׳ כ׳ שבכתר בינה וכן ם׳ י׳ ג'
ה בה יתראה יכן וספירה ספירה בכל  תכלית־! בלתי עד לי' מי' כחי

ת הם ש־חרי  אלא ב׳גיהס הנדל שאין עד זה בל• זה ואין גמור אחדו
כח ואין בעילתו מיוחד העלול וכח לעלול עילה שבין מה  העלור-י נ

 מצמצו׳ העלול בסוד כחו מצמצם העילה כי העילה שבכה פיה אלא
 פ3שה התחחוניס כפיחלוקורתפעולו' חבליר־■. כלת• ער לצמצום

שגחתו הנהגתו י“ע אלקוחו לגלות בר• חבלי׳ כלתי  לשער וה
ש לכל לתר־! מודד שאדם בדרך הצמצום בסיד ולמדור ולהגביל  אי

 נשלם והנדה הרבה אם מעט אם עשה אשר מעלליו ובפרי כדרכיו
שד הדרך ככל־י ועזרגו ה׳ ברבנו בד־. עד אשר ואחרי רק5ך  א

ם הלכנו סעי שר המקום אל אנחנו נו  ה׳ בפרק לפרש יעדנו א
ם שהספירות סחשכל אם מהקבלד. אם ראייה ,להביא  עשר ה

ר: ולא פחות ולא ת י

טו

ה םנ'ז » כן שב אותייו־־־. פעריים עשר תמצא ד
ד ד׳ רו ^יובר פעמים כעשר י י6נ- הל^י : S : r 

א יהפירה ספירה ר ד׳ שרבן עצ-־ר הי דו  י
א כרוך ר בן והשם הו ר ר י א ה.י־א ד'  עצמות הו

ק nSyoS ב^«דנו כאשר הספירה  Sכ בפסי
ף ראשון כפרק בשמי הנקראת בסו  פרק ו
ש יתבאר וכאשר כהגהה שעריכ ט עורנ י א כ  ה

הו כס״ר ד וז סו עס—ככ שזכר ה ק יפ ד לוי ל  ה
ת המזמור בסוף לר כתחי די המזמור י  כ
ת לק־«זי ר הויו ת שהם ה פייי כ ת ח  וו באחרו

ת כוו ווי בזו רו  ‘בעלוד־ קשור העילה כח להו
ל ובח  כזדה יש שבזה ומה בעילתו קשור העלו
אין ס הבדל ו ה ל עילה שבין כיה אלא כיגי  לעלו

ט כסוד צו מ צ הו פיי־שנו כאשר ה ד וז  הסו
ה לשלשל שצרוך ה»ור שכתב ף הללוי  שבבי

 שעגיירן המזמור שבתחלרת כהללויד. המזמור
n7־K־S : i די הוןי־ת ם כ ט לקשרנ ד ה י י ל  ו

ת הו כאחרו ^ להפסיק שאסרד הסור וז ה  כ
ת ורבוקי־ם כקוזורים הם כי אחדו  י' וזכר ב

ה פעמים כעשרה י*ה של שם פער־ים ד  הללוי
ד לו תהילה מן שזכר ^ הללו מזמור עד ו  א

ר מי כסו שגי  געסיי׳ ס׳ זכה בקדשו אל הללי בקר
̂•ל שם א הי׳ו ׳ ד של השם הצי שהו רו  בנילרת י

הו די הללו S להורוו-ת כ y ת ט׳ ר ד הייו רו  י
י ראשית הכסה כי גזלכית עד מחכמה לו  הג

ת לו  ספידדת אכל יתבאר כאשר הסתכלה לאצי
תי רל כ ט שאין על אין נקרא העלמו לגו  ש
ט יתבאר כאשר כלל גלוי רי ע ש ט כ י א כ  ה

ד ס׳ ה ב ההוי ט כלל ו.לוי לד■ אין שבכתר ו ג ה  ו
ם הויורת שעשר שאסרנו ו מז רו  כעשר מ

ה פעמים א כתר שספירת הללוי ם הי  כן ג
ה נו הוי י ת מקור שהיא כערך הי רו  שעל־י המקו

ך ת א «זה לוסר מוברח אתה כי  לדו בג שחי
ת צריך היו ר לדמי רוצה כנעלם ל הרי כמקו  ש
א ממנו גאצלו כלם הו  ומאחר לכלן סקור ו

ת שנ׳תגלין ך ההויו צ-י מנו ס לומר ארה מ ג  ש
ה הוי ^ כו ב ה שום כו אין עצמי בערך א שנ  ה

ם עיר יתכאר כאשר כלר־' שעיי ס כ י א כ  ת
ה: ע״כ : כס״ר ה הגי׳

 אלקכלתינו והאסתיית ההכרחיית האסונה חגיטי
y . ו א׳ס שהאציר-י ,־.־־־.שהספיר י ט ריי*ינ כי ה  ש

ם הוא קבלתיני יחר ולא פחית לא עשר במספר  קבלת מצד א
□ התורה ^ מצד א ב ש  שהם ויכריח יוכיח שהש־כ^ ור.סברא ה
ט עשר דיק^ז  כתירר־! ראייור־'. לנו יש התורדה סצר א
ה הצפונויר בסודור־! עינינו ומאירה לנו הכיגלדה מר׳עה  הא^י

ם בבריאת ל ה עו שי רז בע ם נכר*^« סאמרו ל  לרעת שיש העו
 יכול־* ידילאן ויא׳נזר ןיאמ״ר פעמי□ עשררה נאמד למד־!
 אור יהי אלקיס ויאמר ולומר אחד כמאשר הבריאד־ז כל לכלול

ץ ההוא הסיס יהיו אי  ושיגרה כפל ולמה הבריאדד כל וכן ה
 הטעם אלא לצורך שלא שזהואריכות ויאמר פעמים עשר ושילש

א ואמייה אסירה כל כי מפגי הוא  וכל־' עצמה בפני ספירה הו
 פרדס ולקדוש נספר כמבואר אחד מאסר עשתה וספירה #פירה

 דקשוה דברור־! בעשרת שנחנה התורה נגתינח אם החכמה
ל למה א דברות י׳ נשם להקרא מציות י' נתייחדו מה מ ל  ו

ם שהרי דברודז בשם להקרא מצוות הדייג בל נתייחדו ל  כ
א הטעס אלא נתנו מסיני  תרייג כל בוללים הס דברות י׳ כי הו

י' מן ונאצלו נתגלו שהמצוות מפני דמרים ל״י ונתחלקו מצוות

ד וכן אחד דבור אמרד־ד וספירה ספירד־. ^וני־־י ספירות ו  י
 אל הללו מומור עד לרור תהילה מן וכרכסומורים ה ע המלך

 חמצזיא ובן ספירות עשר. על לרמז הללויה פעמיט עשרה בקדשו
ם עשרה בקדשו אל הללו במזמור כ ג סי ע  ספירות י' נגד הלל פ

 גשניתו לייחד כדי הללויה יה ר*רילל הנשמה כל הניוסור וחת°
רי שנשמתו חן ליודעי בידוע הספירות באצילות כ ג דוד ש

 ולכן למלכות מרכבה היא
ה ראש כתפילת ר-קני שנ  ה

זי' זכרונות וי' מלכיות י׳
א תקנו ולמה שופרות ק  דו

 על לחורורי. אלא זה מנין
שר אצילורה שלימות  ע
א אליהו וכן ספירות בי  הנ

ונסר־־. בכסה לנו גילה ז׳ל
 ספירות אצילורהי' מאסרים

 שפירשנו מהם אחד ומאסר
 אנוז לשונו שזה ראשק כפרק

א  חיקזנין עשר דאפיקת הו
 ספר וכן ספירין לון וקרינן
 ספירות עשר מזה מלא יצירה

 עשר טי ולא עשר מה בלי
 אצבעות עשר מספר י״א ולא
ח מלא הזוהר ספר וכן ובו׳  סז

ט וחכיריו רשכ׳י ה לי  ע
ם שלו ם ח ל כ  ססניסיבש ש

 ספר וכן ספירורה כעשר
 ספר הבהיר וספר חיתקונים

ם הפליאה ספר הקנה  ספרי
שכח דוק מספר אין עד  ות

ק זח סכל אשר ח ר כ  מו
 אסונרה להאמין וסחוייביט

תו במציאות אמת׳יר־!  אצילו
 מצר יתר ולא פחור־. לא ספירות עשר טספר שהם הוא ברוך

ה קבלת תוו  מסיני חשלום עלץ רבינו משה עד איש מפי איש ה
הם להאמין מחו׳יבים שאנחנו אחרי והנה  התורה קבלת מצד נ

שכל חקירת מצר זה להאמין כן גם ונוכיח נכריה הזיל וקבלת  ה
fוהו s !ם שאנחנו אחרי כי זר־ ם למטרה תאו אי ר ב  כנ

ם שהמרה קי חל  מצד ונמנים נספריס שהמד־ל ער ונפרדים נ
ם ת ק פירודם חלו  לומר מוכרח אתרה ברחך ועל־י י
 אין שהרי למעלה ושורש בוז להם יש ופירודם שתילוקם

 העשבים על שאפילו למעלחיעד שורש לן שאין למטה דבר לך
 גדל לו שאוסר לסעלרה מזל לו שאין למטה עשב לך אין ארז׳ל

 למד אתה שמזה נמצא מלמעלה בא והבל מלמעלה נשפע הכל כי
 יתחלקו כפיהן למטה נספרים שהמה הנבראים חלוקי כפי כי

תו בנבראים שהוא שהמספר כאופן למעלה ושרשן כחן  או
 ‘כדי הכולל והמספד העליונים בשרשים ימצא בעצמו הטספי

ס המספרים חלוקי  ואין עשר מספר הוא בהן נספרין שהננראי
כלל נכללי' הניספרי□ חלוקי כר־* כי מלבדו עוד  עשר נ

 שיעלרה מה כל כי לזר, והטעם מעשר למעלה עולים ואינם
 השרריגורה ולנפיד׳' לאחדים יחזור מעשר למעלרה המספר
 עשר םספר כשנשלם המספר בסוף לומר רוצה סיפר שכבר
 עניין ני תדע הנדה זר־ז ולהכינך האחדים לספור יחזור

א המספר  ה׳ ד' ג' כ' א' כז־־ה מזר. זה חלוקות סדריגו,־-. י' הו
׳ ז ' ך ו נ ה ' י ט'  זרד ראי לא חלוקות rטדריגור עשר רואה ח'

 דוסר־ל ב׳ ולא כ' לנ׳ספר דוסר־ז א' המספר אין זרה כראי
ה ד׳ ולא לד; דימה ג' ולא לג' מ  לו׳ דומה ח' ילא לה' ת
 ול>«• לטי דומד־, ח' ילא לח' דומה ך ןלא לך דומך, ו' ולא

ע עניין שהןא לי׳ דומה ט'  והנח המתחלק המספר טנ
שלימך א עשריר־, הסדריגר. גת  תעלת אם ו׳ כמספר שהו

^ לא י׳ על יותר מספר עוד ב  מדריגדה שיוט להעלורה תו
ד' לחזור מוכרח אתה רק הלוקרד ם א ם האחרי ה  ש
ם המררעו, שוני ם ואין וספריה זנרר־י שככר הרא ה  נ
שתנו' ם י׳ח ׳״ז ט*ז ט״ו י׳ר י״ג י׳ב י׳א כזר. כלל וחלוק ה  נמצא י׳

ם מדריגה כפל אלא אינר, ייט עד המספר שהעלית מה די ח א  ה
שנוי התחדשור־ כאן ואין י' עד א׳ סן ומנירה ספרת שכבר

ם עד המספרכשהע־' יכן השדריגי־־■. שרי רוזזי* ע
ם שני ני עשרה מדריגר־י, כפי־י• מי  וכן עשריס הם עשרה פע
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תז אם א שלושים עד המספר העלי  מדרימר־׳. חליוקי הוספת ל
שירית פ:^י8 רק שה כי ע אין שלושים הס עשרה פעמים של  חלוץ ו
א לעשרים עשר נין ל שון שזה א ם לשון וי־־! יחיד ל  וכן רבי

שה שון שד חיד ל ט י שי ט לשון שלו בי א ר  כפלי ‘על־ מורה שהי
נן עשירית ת אם ו ט ארב עד המספר העלי א עי שירית כןכפלי גס הו  ע

ט וכן י׳ פעס׳ם חסשיס־חמשה וכן עשר ד'פעמים מספד שהוא  א
ה י׳ פעמים י' הוא ק' עד העלה  י' פעמים י' כי כלום הוספת לא הנ

א בן עשיריית שהסבפלי מאה הו שאתה ו ל כ חי ת  ק-א לספור מ
כר ק״ד ק״ג ק״ג ה ו ת ט לספור חוזר א די דו א  והעשרייר־ן ה

י רוצד־י ס ו דז י ת ה־ חוזר א פ ם ‘לנ רי ח א  וכן והעשרייי ה
ה ה העל א ס סספר מ א 1אע^ עד עשיריית כפלי לפאהב ל  הוספת ו

רי ה ש ס ה פעמים י׳ הן אלף כלו א ה שכר מ א פן י' סעמים י׳ ס  באו
ם שכלם א אינ ל שירייה כפלי א אין ע ש דבר כרים ו כן חד  ילכו ו

תגלגלו ת לי׳ יי מן וי או ס ם ל תי ער ולרבבורת ולאלפי ת בל לי  תכ
ם למספרם אינ ם ו תר עולי ת בעשרה נכלל הכל כי מעשר יו  מרריגו

שוני׳ ה הרא הנ חי ו ה שירעה א ח ז ח נוכי ה ונכרי  הספירורת כי מז
א ק דו ס א עשר ה ל ת ו א פחו ל תר ו א יו הו ת ראוי כי זה ו ע  מי לד

א רם הי א עשרה דוק* הכולל המספד שיהיה לזה מזי ל ר ו ת  יי
מה ל א ו שדיס הכולל המספ׳ יהיולס ל ה או ע א  ע׳מדיבם יסספר מ

ה או היו סא ת י רו ת חז ת הטררוגו מעלי ה מו שהרי האחרים של ו  כ
ם היינר רן ת יכולי שו ם המסמר לע איז עד או עשרים עד ביחידי  מ

סו ם מספר שעשינו כ דיי חי א עשרה; עד הי ל אלא ■עוד ו  שזד־־י ו
א הכולל המספר א עשר שהי ת בכר־' כן חמזנ שונו ה נכרי* הל מ  או

שון שאין ול סן ו א וסהי ה ב מו שבלס ז ה הסכי  אחרת להסכמה בז
סי פי ^כל ו ת קבען שונו ת הל מו האו חד ו ת י שו  זו דמכסד־ז לע
ר שהדי דו לגו ו*ד.פלנדי־, נ פ ת ס נ ה חי שינו ל ס ל ה תי בו ש פו ל  ו

ס ה הי מו מקו ם ל ה תי רצו א ה עד ארץ סקצ׳י ל ך ארץ קצי אי  ו
מו «כי מד ו ה י חד פ מניין א ד עשר נ ל ו מי ‘הנ א ו ו ס ה ר  הגו

ת א א נההסכסה לז ל ה ע״כ א ת  עשרד־ז שמספר ולומר מוכרח א
ל הכולל ת הן והן למעלה שרשו המסמריס כ רו  הקרושורת הספי

ה ת נ״ רוי םחססי ת ו שו של הקדו שתל שפע נ ה עשר מספר ונ ט מ  ל
די ב ה ב מ ה לב מערכי לארס ולשון או מי ם לשון סענה ו ר א  ל

ה רב מערכי ענ ס ה מ״ ת כד* ויגירז יעידו שכלם כדי לשון ו מד  או
ת לשון וכל ח ספי ה ס ש שרה ה הו ע ת שנקרא השעם וז רו  כי ספי

א ספירות שון הו א והסספר ושספר ספוד ל  זולתו עוד אין עשר הו
רין שמזכי ם שעירי□ הם בפיהם השספד הנבראים ונ מגידי די ו  ע

ת כל בורא היועשר בכחסספר שנבראו העולמי רו רספי ש סע  ש^
א וזו ב״ה ה הי ת ראיי ת מוכרח ח נצחיי תיי מ א ם שהספירות ו  ה

א זה ומטעם עשר מצ ש כי ת סיון למספר י  ספירוי עשר1גדולעס ד
תחלק עשר שהוא הכולל שמספר וכמו ת לי׳ מ  חלוקורת מדריגו
ג׳ א׳ כזה מי יי ט׳ חי ז׳ ד הי ד׳ ב׳ שר כן כמו למעלה שפירשנו כ  ע

ם הם ספירות קי ל ח ת ת לי' מ טו ועלול עילה בסוד מרדיגו  נ
 בו הכולל עשר שכסספר וכסו השער מזה שני בפרק שפירשנו

ס סני ם חלוק♦ ונספרים ג חי עד נבראי ת בל ם לרבוי תכלי ר פ ס  כ
ן זה כל ועס ^ י נ ם עשר סספר בכה ג אינ י מעשר יותר עולים ו  נ
ח תי עד לעשר מעשר עשר^■הגלגל מספר כ ח בל  כן סטו תכלי

ת פועלים הם ספירות העשר ת פועלו קי די עילה בסוד חלו לו ע  ו
תי עד ת בל ח׳ כל ועס מספרס לרבוי תכלי ם ז תר עולים אינ  יי

ס הם כי מעשר לי לנ תנ  עד לעשר מעשר עילה!ועלוד* כסוד מ
תי ת בל תס כסוד תכלי ם כללו ת אחדו ק כמבואר ו  זה שלפני בפי

לו שתמעא עי סי ש בבלד* ת בספירה אפי ח של דרך א  כספירת מ
סד ס חסרים פעולת ה קי חי עד חלו ת בל  גבורה בספירת וכן תכלי

ם דינין פעולת חי ער הלורן ת בל לי כ כן ת רז בתפארה י  פעלו
חי ועד חלוקים רחסיס ה בל לי כ ספירה רה פ0 בכל וכן ה מצד ו  ו

ת י׳ הן שהספירות זה ת כחי ^ פעולתן בגלוי מחולקו כ ת ו ח  א
תי עי י׳ ם! כלולה ת כל ה תכלי ת זה מצר הי ה הספירו  השקור הס

ש שור של נשפע שמהם וה שתל ת המספר ונ ט מ  לעשד הנחלק ל
א הו ל ו שי ממספ'־ כלו תי עד ע ת כל א תכלי הו  והשורש המקור ו

ל כ קי י ם חלו ם הנבראי קי חי תי עד במספר הנ ת בל  עולם כי תכלי
ת לו א האצי סה הו תס רו ת וכל להו שלו1ע העולמו שתל ם נ ה  מ

ל לנחתס דומים קנ ט מה ה  ריחוחס מצורת סקכליס כלס כי החתי
ה העולסיס חי ‘ש־ ה בי הנ ת כי מזה מוכח ו תם ציי ם החו ת ח  ש
ת כל ה עשרה כו שיהיה הוכרח עשרה בטספר העולמו  שהוז

ש העיקר שור ת והפקור וה ת שכל עשרה מספר לכללו  מספר כללו
שפע שהכל כ״ה ספירותיי עשר הס >והם סמנו מושפעים עשיר.  נ

ס מו והם סי ת כפני עשרה סספר ככה ריכל ח דז רא כן ו ל ע  י
תר המספד מדה סעשרד־יבשום יו שין או י כי ול ד ד־ידשוגורת נ

ם שפעי ם מלמעלה מו ת חו ב חד ו תו א מ ח בן ונזר־, נ ״ו יו ד  ס
ה בן בהקדמה שאמרנו מה וכן השער בזה שאמרנו א  כד־י שנה כ

ת ת סאה הס ס/י׳ בלולה אח חו חד כל וכן נ  r^tfo מן כלולה א
ף הס ח אל ש כחו אל וי שו שאל ל ח שהס סאחר שי ת באחדי שי  ה

א אינם והם ל היני שוות כחרת י׳ ספירות י׳ א תי ם ליין תי כ  ל
ה במספר א ת ס ם שווים הם שהרי כחו אינ ק חלוקים ו שד י ע  ל

אין אן ו ה ב ת מאד ת כהו קו מכל חלו תי סדייגי קשה שכן ו  חי
ת ■כאלף לכללן הו בל כ ת שבל שאטרנו מה לפי א ח אלו א  קי ס

ת ת כל פעולת לפעיל בכחדי ספירו רו ספי ת ייו לו ^ פעו ר:  כללו
תי עד עשיריית ת כל ת תכלי רו ת פעו שתנו תיועס מ קו ת כל חלו  ז
ת רו ם אינם הספ׳ רני ת ת ט תר לעלו ה הטספר כסו מעשר יו תנ ש מ  ש
תי עד עשירייה בכללות ם חלוקת לסי הכלי׳ בל ל ועם הנבראי  כ

ת מהרבה אינו המספר זד תר לעלו הכל מעשר יו כלל ו  בסספר• נ
תן סכללין כן מפני עשר חד בכלל לפעסיס או ד א ש ע ר ס לו ה צ  רו

ה הרי י׳ מן נכללה אחרה וכל כתות עשר שהן ספירות א ת מ חי  כ
ם חן מכללין ולפעמי ת או ת עשר בכללו בללו חן ו  עשרית של כללו

מר.י ריציז ה שהן ספירות לו ת סא כל כתו ריי נכללה ספירה ו  מכ
ת מאה סכל ף הן הרי כהו ה אל חי ח לפי הכל כ רו ה האי ל תג מ  ש

מה ידן על אנו ו תן מכללין ש או ת - # עד עשר מספר ככללי אלן
שר כמספר לכללם נוכל פירושינו לפי שהרי ד-ן בלתי עד ע  הכלי
היו אבל  מעשרו־־ן כללויסס סוד על מורה אלף מספי■ בי ל
ה שהם ם ואחד אחר שבבל כללותם ונללורה סא ה ה מ  הר< סא
ם וסורה אלף ס סיד על כן ג ה חיו ד רוצה אחד כח שכלם א ס  לו
ר אורור-. הרבה שנתגלו הגם סו חן נ ד כללותן יכלליר־ז כללו  ע
ה כל עם אלף י יי‘*' האייי^*• בחזררת ז רן°1 תראה לא י ק י  ר

חי מכת ני הפשוגו אחדור־ן אחד כח טדיז א כמו יצא א שו  ק
א אחד שסספרח הי  מספד בכללו' מהרביר־ז ו

ץ למקורו לחזור צריך אלף מספר ובתשלום אלף מספר «וו- ל ו
V ה’ד ג׳ כ׳ א מהמקור מחדש
המספר■ כל כי להורורץ וכילי
כה הגס הי א• זה כל שנ ח־ כ מ

כן וכלן יצאו פשיטרי לויי  ח
א שוטה ב הסקוו שהו^־ז פ
ק חספירוי־־. כת כן ש®'' ל  כ
שוט אחד כח רודן וכי־י פ  חאו
מן היוצאים הפעולות וכל ה  מ

ם ל ח יצאו כ חד מנ לן א כ  ו
ח חלוים כ חי נ * יאין א הנדן

ת מצר רק ביניהם תגלו ל מנוחם הת כפי כחם ה מאצי ז מה ו  כ׳
ע כח כי כלל הבדל אץ עצמיחס מצד כי ועלול עילח בסוד  אחו
ע בכת וכלן נפלן חכנ ח ה• שלפני בפרק שפירשנו א ה( ז  וז

ם מכללים שאנו הטעם ת  הוזן שהאלף מפני יותר ולא באלף או
ת סור ר שנו האהדו ש הגם ביפיר  כלת« פעולת לפעול נוז בהם שי

רד  ‘הכלד־ מזה ביותר אותם מתארים אנו אין זה כל עם חכלי
ריז כי שני מעם ועור • כדפירשנו האחדורה סור מפני היו  ל

של הבריאה ופרטי חלקי כל הבולל שהמספר שתל  סהספירורנ נ
ם‘—גרו« ודמיון יחס להם יש כן מפגי כדפירשנו ע המספד ע הוזי  ו

ף ער עשירייותיו בטרריטרה יעלה המספר ני זה מד רוצה אי  לו
תה המספר בהתחלת א אחר סונה א רה המדריגה שהו שונ  הרא

רעה ה עשרה שניידז מי חג שיה מד  אלן* רביעית מדריגה מאה שלי
ת סן מסספר מדריגה שכל רואה אתה הנה מו אלף עד אח  ש

שתנה תחלת דהיינו מ  נקרא ראשונה מדריגה שהוא המספר בה
שרדה המספר שם. נקרא שנייה מרריגח אחד המספר שם  ע

 נקר>א רביעית מדריגה סאה המספר שם גקרא שלישית מדריגה
שחנה וסרריג' מדריגה שבכל נמצא אלף המספר שם ל שסומ כ  א

ה לא אלפים י' דהיינו ולמעלה מאלף מדריגה עיי כשיעלה תנ ש י

הג״הה
בא׳ ת^ויי^ם cכS^כ א' מן יצאו

ב^ אS שהרי כייצר kS אם שני פספר םפררS תי

ר ובז שגי סי תיב־^■ לא שלי־שי כ
יוSש נ  שתרן>ז ראשון אין אם ביי פ

^ ן י ר רנן שגי א סי ״ לז שלי־שי כ
-- ) א‘^ ל ס א ר פו  אם כי בעי-ך ס

שי אין ראשון שהי><ץ שנו שלי פיי כד פרק ו
אין אם

שון הו במאמר רא לי ם כל רבן א  כלם המספיי
א אלן! ערי ם כלם המספר תשלים שהי  תלויי

ח ג שוטה ^ י ^ בבלם פ
אה ^ י שמספרה במלו ) ׳ ^ ^ ף ל  א
ח בי להיררת ה כבלם כ כ  שהרי בה כלם ו

שוטה ” ^ מכח כלבם או פ צ ה; הג' ע"כ i י ה

ם כי שטי ד ת אלף שמי נקרא היד, קי א י' נקרא המרריגה וז
ט פי ל א הגת א ס יחיר לשון שא־׳ף רק אלף משם יצאת ל  אלפי

 אלזיע אעם וענ״ז כחות גלוי ההרבי' על מורה שהוא רבים לשון
ת שהוא א ה סור שהוא אחרות שנו אח  שהרי הראשון בטעם •צפיי

שתנו לא האלפים ם אם כי מזה זה י ק  לכל יגיע חלקים לעשר יוזל
שון בשמו והוא אלף יילק שתנה שלא קיים הרא ם י ל ש  כין כי ל
 שיעלו הגם הספירות כן כמו יש והפרש ר.כדל איזה לאלף אלף
שלהם עשיריית כללות ככח שהנו לא לאלפים פ מו לעולם י ד  ו

שוה ט כח אחדות באחדותם נ שו הו • הו' ברון פ  שגי טעם וז
שתנה לא אלף ני אלף במספר אותן מכללין שאנו למה  כן כמו י

ם ייני’־’ הספירות י עי  טעם ועור הראשון לטעם קרוב והוא י
שיעלו ויור< יאחדוחו על מוריב אלעיט כללות ד 0 כי שלישי

יותר



שישי פרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשון שער
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ת מתר ח חיי א י הו ה ו ת על מזרה אלן• כי ו חיו  שהאליף בסוד א
ם שלו ת חווי האלף מספד גת ח דהיינו א למנו ח ט וכן א  א
ה א מרדיגה עור תעלנ כ אלפיס י* שהו ת על מודה ג' חיו האלפי' א  כי

א שתנו 6ל ט שפירשנו כסו נ ע ט ם וכן השני נ ה א  עוד תעלנ
ט מאה שהם מדריגה מי ע כ אלף פ ת ‘עד־ מורה ג׳  בסוד אחדו

ס א שהאלפי שתנו ל אילף מסאה אכל י חד שחעלנה סה כל ו  יו
ח ז^ין יחורם שלגודל ער יתייחדו כ שון הדבור נ ל להסביר והל ד  גו

ת ס זה וחוא אחרוחס כ  פעסינש מאה על מדריגה עור תעלנה א
ה אלף פעמים אלף שהוא אלף ף בסוד אלף פעמים אלף הנ אל  ה

א אחת שהוא לסודא^ למקורו שחוזר ת אסר כאלו הו ח ם א ע  פ
ת ח ת א ח א ה אחת פעם ו  יתרבר־ז ל«*ל שהאחר אחר־־. אלא אינ
 שהיו, המספרים מכל יחוד על ?חר מורח אלף פעמים אלף וא״ל
ש נאמר שבו לפניו ת בפירו  אינר־ז ן!} פעמים דהיינו האחדו
ת אלא ח  אלף י׳ ותאמר במדריגות עוד תעלנה אם וכן א
ף' פעמים אלף אלף ®אי־ז אלף' פעמים אלף ל  אלף אלף אלף א

תייחדו סעפיסאלף ך כל י תרבה לא שאחת בסוד כ ש עד י  שחל
ם ועוצם כח לדבר ר חרב כת ר הו א י הו  הרבה ב“כ לדבר מרבה ו

כ שהאחדות אמר כאלו אלף אלף ■עמים ת כ'  ער היחוד בתכלי
אין ח ויקפד יצר כי יחודם גודל להסביר הדבור בכת ש שון כ  ל

שמי ל להסכיר הג עלו יותר הספירות כן כמו יחורס ועיפם גוי  שי
תגלו ףותר תגלו הגם באורן שי  אלפי לאלף פעולתן באור שי

ת ולבלתי אלפים תייחדו יותר אלפיה תכלי  ובטיץרן באחרותן י
תן טכללין אנו כן ומפני ר' שיותר מפני באלף או כד ח מ תר ש  יו

 הכללורה בסוד מתייחד, שאינו אחר מספר כן שאין מד• יתייחד
שית טעה וזהו ה שפירשנו מה יובן ובזה שלי ל ^  בן ברזקדמח ל

ה מאי־. ש הספירות כי שנ הן י  בסוד שהם האלפים חשיביח ל
רן שיתרבו ויותר ר,יחוד  סוד שהם האלפין כסוד יתייחדו יותר או

ת חיו א  רנן האלפין כסוד אינה הבריאה עולם אבל כדפירשנו ה
ת בסלד ^ מ  מספר מן מדריגות י׳ ירר מאה שמספר כסו ר׳ל ה
שיבות מכלל ויצא שמו שנשחנר. עד אלף  על־* המורה האלף ח

ה שמן להשתנור־ז מקורו אחדור־־. ר ק ח ל  כן כמו מאדה בשכס ו
ה מדריגות ירד*י הכרהאה מט  סור שהם הספירות מחשיבות ל
ד ה«לפים ת האחדות מ  אצילות ‘של־ אלפים ‘סכלמ ויצא האלקו
א בי בריאה לר׳קרא שמו תשתנד. ד מעולס הי ח פ׳  ¥זבאר כאשר ה

ת סור בשער כריאר. ^כזין עניין ד ס רה בריאה אצילו צי  עשיירה י
תי עד ע׳פידיית כללור. בבריאר. שגם והגס  מרה בערך תכלית בל

כ׳ז ממנה שלמטה ת סור שהם האלפין בחשיבות אינם ע  אחדו
א ברוך אלקוח ר לבריאת שאירע וכסו הו מ  אירע כן שבה מאה כ
 כמו כי שנה מאח בן בהקדמת שפירשנו שבה י' בסור ליצירה
א שהרי מאה ממספר גשתנח י׳ שמספר שרת נקרא הו  ופספר ע

ת הע־ערח ואין מאר. נקרא מאה כו ממי מאה ב  מספר ירד כי ה
 י׳ ירד יצירה עולם כן כפו ממאת למטה פרר׳עת עשר עשרה

ת שתנה עד הבריאה מכלל ויצא הבריאה מעולס למטה מדריגו  שנ
 חגיו בשער יצירה לשון עג״ן יתבאר כאשר יצירה להקרא שסו

ה אינ  עד הרבה עשיריית ביצירה שגם הגם הבריאה כחשיבות ו
ת בלתי שיבותה אין עכ׳ין ממנה שלמטה מה בערך תכלי  כסו ח

ת בו שי  יותר שבבריאה המאות בי מפני שבבריאה הע׳ביריית ח
שיטתם שמצר עד נ״ר, לאצילות ררוביס  בשםכסן>« סבונים הם ח

סו ׳ז הנ בשער יתבאר כאשר הכפור כסא ר״ל  ליצירדד שאירע ונ
 סמספר מדריגות י׳ ירד אחד שמספר כמו כי לעשייה אירע כ;

שרה שתנה ״ ת שמו ונ  מספר בחשיבות ואינו אחד נקרא להיו
שרה  ואינו יצירה מעולם מדריגות י׳ ירד עשייה עולם כן כמו הע

 כלתי עד עשיריית בה יש בעשייר, שגס הגם יצירה בחשיבות
ם פרטי דהיינו תבלירה ם עכ״ו שבעעדיי-ז הנבראי נ  אי

^ יצירה כ׳ מפני יצירה של  עד ולאצילות לבריאה קרובים יזו
ש שמצד ת לחס קירבחסי שיבו ל בלי כחם שנם הח מ ת וכלי נ  תכלי

שי בפרק שפירשנו בסו שיבור- אין כן ומפני השער מזה שלי  ח
 שביצירה עשרה נגר אחר מנין חשיבות p עשייה של עשירוחיה

ת ערכו אחר שבוראי ה כן מפגי עשרה נגר וקטן פחו שתנ  שמו נ
ת א בשער עשייה לשון סור יתבאר כאשר עשיי׳ נקרא להיו י ה  נ

^ .“שמורי סהסספר הפרק בראש שהוכחנו כמו  <׳ אצילור-י ע
מו ספירות ן נ א נ  הבריאי-ח הלק׳ ר׳ אלן על מד,מספר ראייה הו

ה הלא עליהם מעיד שו«םפר א  משתנות מדריגות ד׳ כמספר כי חי
 .—מעשרו אחר נפעם מדריגות בעשרת מזו ןו פלאים וירדו מוז «י

שרה למטה שרה מאה אלף נזה מע  שאינה אלף כן ומשני אחד ע
שחנה  הוא תכלית בלחי ער סדרינותיו שתעלגה הגם כדפירשנו ס

י גין ״י א יעמוד אלפים ׳ הו>< בן ומפני ואחדותו שמו ישתנה ול

ה האצילות על ראייד. ם שאין ב׳  אחדור״ם כח על רק כלל שנוי מ
שתנה מאה ומספר יעמודו  מפני מדריגורז י׳ וירד מאלף שמו שנ

p סוד שהוא מדריגות י' שידר הבריאד־ז עולס על ראייה הוא 
שתנה היי וכן המאה  המאח מן מדריגות י׳ וירדה המאה סן שסח נ

ם על ראייה 1הי»־* כן ספני ל ם מדריגות י' שירד יצירה עו ל  מעו
שתנה האחד וכן העשר סור שד.וא הבריאה  יי■ דרר מד.עשר שמו נ
ת מטה מחייגו א כן מפני עשר מן ל  העשייר*. עילס על ראייה הו

 בלתי עד עשיריית מספר בו שגם ורגס מיצירה מדריגות ’י שירד
ת ם עכיו שבעשייה הנבראים פרטי כל כולל שהוא תכלי  אינ

ת בחשיבות שידי ד כאחד נחשבת רק שביצירה ע  ודפר עשרה ע
 שהר• עולמות ד' אלו על מעיד מדריטחיו בד' שהמספר מוכרח זה,

שון ובכל אומה ככל המספר חד מדריגות לר' שנחלק תמצא ל  א
 מדריגות ד' שעשינו בסו שד.רי כן באמת ולמה אלף מאה עשר

חד מדריגות י׳ לעשות יכולים היינו כן כסו העשירייה מכללות  וליי
ה עצמה מפני שם טרריגד! לכל הי ת י' לעשות ראוי יור.ר ו  מדריגו

ת שרדד מספד מכללו חיד כד־י נגד ע  המדריגות מעשרה ויחיד י
 מדריגד־ז לכרייי עצמה בפגי שם וליחן אהת סדריגה היחדיים
ת נכללו לא ולמה ושדריגה א מדריגות בר׳ רק המספרים כללו ל  ו

ה שבמקרה לומר חובל ה ולא ובהזו־מן זה הי טונ  שהר• ורצון ב
ני זח עם מסכימין תמצא ולשון אומה בכל  שבעים וחד קבצן מי ו

שונות חד לר,סכים ל  th נזדריטת לל לחלקו המספר כללות על י
 מלמעלדת שגשפע החותם צורח הוא שהמספר ודאי אלא יותר
ת ד׳ ועשה ויצר וברא והאציל השפיע ביה שהחוזזם וכמו  עולמו
שפיע כן במו מדריגות ד' שהן ד יבא מדריגות ’כד המספר ה ד  ז
אר-• בראנו אחד אל כי זה על ויגיד תעיר חד ו ^ א א ) רנו צ  אתר י

שאנו א ברוך ע שראל אלקי אלקיט ה' וברוך שמו וכרוך הו  מן י
תא אלפא שמצינו ולהיות העולם ועד העולם  קצת שמנגד אחר בי

ק שהזגת לפירושינו ש ככר אי ם ד.נך רמת גל ס  טצץ חפף ועז ו
 כשני פרק לו נייחד ט׳ סן למעלה עולת שאינו המספר על שסורר.

ה שלא באופן עלינו הטובה כיר״ח וגפרשנו עצמי הי  עלינו חולק י
ה לו ועזלום חי תנו י י הפרק נשלס ובזר. א

) ר רי מ שי ל ה שי א כסוד לדעה שראוי מ ביתא אלפ
ק ת ט' שחם בכר איי בו ק תי ש בכ״ר אי׳  דמ״ת גלי

תין ס ס״ ךו צ״ז ח«*ף הני ך ט ת אלו של שרשן יתייחסו אי בו  תי
ח כל שד.רי כאצילות ת או או תיבת תיבה וכל ונקוד׳ נקודה וכל ו  ו

אצלה מאצילות כלה התורה וכל האצילות ברוחניית שרשו  כין נ
אלו שב׳׳עפ חורה בין שבכתב חורה ת ט׳ ו בו  במר איק שד.ם תי

הם מצד הן •חס להם אין תי ת ט' הס שהדי תיבו בו  וד,ספירות חי
 היותר המדריגה שהרי תיבות של ד.מספר סצד הן עשרר. הס

ץ הי» במספרה כוללת ת חתקיצט גדול במספר שד.וא טצי אער  ו
ע א לאלף מגי הי ה קטן כמספר ו א ט׳ כין יותר עולה אינ ד והו  ע
תר הטינח כלל א י ת וכל עשרה הם שהספירות תמוט של  אחר

ח בלתי עד מעשרר. נכללו! בלי ת וז ה עשיריית מכללו א ונז  האלפ
א ח תא האלפא שזה ועור כלל עשירייית שום תמצא ל» ני א בי  הו

ש המוחש נגר ס עינינו שהרי והמפורסם והמורג אי  ואזנינו רו
ת כל בי שומעיס שונו  המספר כלל ז1לחג« אחד בדרך הולכים הל

א המספרים כל הכולל ^ ביארנו באשר עשר מספר הו פ  הקודם ב
את א האלפא וז ח ח אינה ני  שלא קשה ועוד ט' עד רק המספר מני
תא אלפא בכל אלף מספר ימצא  לפ« הד' המדריגה שהיא בי

שירה אח׳ר הסרריגור־׳. ף מא*ה ע ר6בשלס«י אמררת אי אל׳ א ש  ב
ם שימצא ביתא אלפא ה מצא עשר ג  מצר אלף מספר גם בהם י
א בזאת אבל עשירייותיו כפלי פ ל >ק א ם טת ל כ  קטן כמספר ש

תר והמרריגד. ך טצץ רק יעלר, לא העליונה היו מצא אי ה י  כ
הה דבר וזהו אלף מספר ם ובפרט חסר ח׳ו שיהיה תמו פי ל א  ה

ד־י המורים ת ע ח ח פי האצילות א ם בפרק שפירשנו מד. נ ד קו  ה
א הו אי ו ד שב ונראה תמיהה דבר ו  והוא קטנר. חקדסדי דרך על ליי

ח זה ע מ  חצמי שאמרו סר. י
 עי שלי* בא שהאצילות אמת

ה מלכודת וסמירת כזה שSש ס  חכ
ם היזיר  גדולה אך מאצילות כן ג

כו מנ  מקכלרת להיות*•! א
צח מפנו הנקער־ז בסוד מכלן  נ

p כסדר נכללר־־, אינד־ז 
 טעכש ועוד שלש ער״י שלש
בי־ז היזין סלכור*. ני אחר

ף נגי
כפיו H ג

ביצה
, בחר

מה חכ
גבורה

תפארת
גדולה

הח*
יסוד

ת מלכו

נצח

ף שלם אחר גוף והם רפי אחד נגי



סזיטזי פרק עשר הוא ואחר אחר הוא עשר ראשוןסור שער
טל

חנ ו8ב  ליאו ופלג אקרי גופא פלג נוקבא כלא דכר הזוהר שנ
 פירוש חר אקרזן כדין בחרא פלגא תרין אחחברן וכר חד איהו

ט אחד גוף אינו גוף וחצי גוף חצי 8גקרא נקינדח נלזיע זכר ל  ש
שליסיתו  יחר שניהם נקראים אז חצאיגוף שני אלו יכשפרזחכדין ב

ת ויקרא כראם ונקכה זכר כן גס הפסוק רמז זה ועל שלם אחד גוף  א
ם שסם  כלא זה אבל שלם אדם נקראו יחר שניהם לוסר ריצה אי

ה  כעלה תפארת עם מלכות נכללה כן ומפני שלם אדם נקרא אינו ז
א גי חד בעלה עם הי ה שלם אדם נקרא י הנ  זו הקרמה שתדע אחר ו

א כבד איק סוד כי תדע הגה  ט׳ וטור טור שבכל טורים ג' הו
ת תיו כזח שלש על שלש שהם או

ט I ח I ז 1 והר I ג I ב I א
ס I נ I מ I ל I כ I י

ת | ש ן ר | ף1ך1ק ן ן ! ץ1ם

א הוא ברוף ספירות בעשר לפעלה ושרשן וכחן ה צד ו  שהרי כי
שרה נכללה וספירה ספירה כל  וטור טור כל נכלל כבר ואיק מע
ת ט׳ מן תיו א שבאת ממקום אשיבך והנה או ח לומר רוצח והי א  ו

א אותיות ט' שהיא הצורה ת הי תנ  ספיקותיני לכל וישוב תירוץ הנו
א הי  לעשר לעשר מעשר נכללה וספירה ספירה שבל להיות כי זה ו

ת בלתי עד ת וכל תכלי ה המספר כללו א הז  פעולתן גלוי לפי הו
^ ואק הגמור באחרית שוות כתות עשר הס עצמוחן אבל ר ב  ה

ק ביניהם  מקיף העילה שכח לעלול עילה שכין מה ההבדל י
 בעשר כמצייור עילתו סכה «וקף העלול וכח עלולה בח ככחז

ש כצוייר ובמצוייר שני כפרק עטליס ^ העילה ובח המשול לו ע  ב
 שפח להיות כתר ספירת והגה עילתו ככח מקושר העלול וכח

ד ר לו ל ם עשירייותיו נ דז אורורה ח טו שו ם פ ל עו ה שר אי ש  אפ
ל יין על להתנהג שט כתר עשר, מה זכהירחן אורח לגיי  נתפ
קבלח ך כח ג ביו ס תגלה הוא א״  חכמהמהמדריג׳ והאציל לחכם' ונ

ת בדי שבו הוזחחונח לו תג ה ה והמדריגה ל  י' היא שבכתר התחתונ
שתכתוב שהרי  ביתא אלפא כ

ג ה׳ ל ג׳ ב׳ א׳ כזה י׳ עד א׳ ן9 ז ה ר ה
׳ ן/ ׳ ״ רי מאן תשאי^ני «>אי^ , שהרמי.עי־' לן יי

 יבא» י׳ «ן נכללי־ד ספיח־־י
 י׳ התחתוט גסדריגר־ר

ה הנ ת ו הי' להיו  בתר ‘שד־ ש
תגלתי-ז היניז  בחכמר־־ו שנ

 ברי בחכסוח !נחסשטר־־ז
 בעשר עוד ור^‘גל־aלד

 ד־לחבמד־־. בסוד מדדיגור־ז
 סן נכללה אחת שבי־י בסוד

ה «׳  הסדריגי־־. זדה מצד הג
דז תונ ח ת א שכפתר ה הו  ש

שה ?' ש נע  לכתר וכתר רא
 כן ימפגי חכמת שבספיררת

 שני טור בר>תש י' יבא}
ה עד־' המורה ט  בכפלד־ז חנ

 מהן שנכללר־ל עשירוחיד־!
תה תגל שתה יותר ונ  שכל בסוד עשיריית מכללות שני טור לה וע

אין י׳ מן כלולה אתת ש הבדל ו א שבכתר לי׳ והפר  הסדריגה שהי
ה תונ ח ת א שבחכמה לי׳ שבכתר ה  שבחכמה ראשינרן מדריגה שהי

א שככתר דק ש המקור כדרך מאד נעלמת הי שור  נעלם שהוא וה
אינו הה כמבואר נראה ו הגי  ב

ה וכחבסה הסמוכה תגל  על נ
שטותדד ידי  *כפלי התע

חיה רו שי  י׳ כסוד ונתפשייד. ע
 ק׳ צ׳ פ׳ ע' ס' נ׳ «׳ ל׳ ב׳

 כסוד הי׳י נכתבה לא כן ומפני
שון  שבחכסח שה״י מפני הרא

א ה הי  שככחד י׳ של גלויי
ה׳י א שבכתר ו  נעלם מקור הו
ק סוד וזרו שנכסה לי׳^  אי׳

 שכבל לפעלה שכתבנו בכיר
ק אינם וטור עור ת ט׳ י תיו או

ש^ דרך ן נז  ומקריו שרעזר שפח האיי̂י
חרד כח הוא חייותו  ידועה הוא הנח • הזרי

ט כי ה מי צ ש לזיה נראיר־ז אינו ה  בחו
 תוSעו0 מזנד רק הנזשו»ן בחוש nS< הדאות

 האי^ן השיגין זה מזנר ןSהאי ואנשיה Sשס:ד
 ש ושוו סקור שהוויה המזנמיחו כח כי שיש

 הוויה עזגכ׳ו מ^ד המ׳צגזיהו הכח אבל לזיסיחתו
 הוויה וה־שורש המקרר כי רואה הנך נעלם
^ז כס#יררת הוא וכן נעלם  שרימקור הקרדבי

:הג״הה כאן ע״ד • נעלם הוא

^ א רי נזאן תשאי^ני ®  שהרצזו לן יי
 רלט*ה אוהיו' כעשר היא שבנהר עשר כליי^ות

סו  בלו עשי •;יהססרה לכדה י׳ באות הוא הי
' א' אותיות עשו״ רןצמי״פיר. / ה* ר׳ ג' נ ! ׳  ו

ק י׳ ם* ח׳  אתרד כרחך על כי שאלה וה א
 אחרורת כח הוא כתר שספיידת לוסר סוכרח

ת לו מייההים שאנו וסה פשיט  עשיריית כללו
ר הוא  בבח להתגרות שיכול *עילותיו גליי מז

ת כפעולרח פשיטותר אחדית  עשיריירת כללו
 אנו אין וה ורסז טשתנות חל*קוות פעולורת

^ י'פשוטדי באות לרמז יבולים שוטהא  כיי״פ
 לרמז זנריכין בן רפני כלל ושנוי חלוק כה

הן סשתנרת הליקיה איתיוו-ז כעשר הי ר ר  מ
«' ז' ^ ה' ר׳ נ' ב״ א׳ שהן  והכבש ל ה'

רל נעלמים הם שבכתר  ער אי^ן השיהות לגי
 פשיטירת לגודל נעלמים הם כחכנזח שאפילו

 פרזופין דו סיר כשער שיתכא־' כניו אורן
חיי פנים א  י״ סייחהיכב אנו איך כן ואם ו

תי אותיות כ איל זה כל עם ב  שורש שהוא הי
ד נלייין אל מקירות ונזקיר  מייחסו׳ אנו וה מז

ליי רבד לך אין כי אליי  שורש לו יהיה שלא בנ
 כרחך בגלוי;על ארחירת י' שיש יהיאיל נעלם
ך רי ת י״ אלי כי לומר אתהה ז  שישן אותיו

י י ק °  מייחםימש אנו והסהור השורש יכסרד ג
ח אותיות י׳ לו תירת לומר ריז אי ת י׳ ד מי ^  ג

; הג״הה ע׳״ב • המקור כדרך

ת ספני או  יוזהוות העשירי ש
 טור ידי על הסתגלה המקור

 נבאר כאשר אחריו הבא השני
אין נעלם לעייים הוא  קועייזי ו

לא* שכן סכל זה לפי עלינו
תיו ס׳ שאר יכתב תיו  שהם או
 טסךריגד־ז נעלסורת יותר

 שעיר* להראות כדי להכתב צריכין כרחין על כי שבכתר עשיריית
א פנים כל ת וסקוד שרשים השורש בסוד מעשרה כלילה הי  מקורי
ת אותיות י׳ עיי אם כי לרמז אפשר אי וזה  נדפירשגו חלוקו

תוגו־ז המרריגד־,׳ שהי«י} כסוד שבחכמה היק וכן למעלה תח  ה
א נעלמת עדיין ק׳ צ' *׳ ע' '0 נ' '0 ל' כ' י׳ כסוד שבחכמה ל רו א  מ

ה על להתנהג העולם יוכל  עוד ונתגלתה גתפשסה אורה לגודל יי
 שבנינד־ד מדריגות כעשר הכינה בסוד שכה ק׳ עשיריית בכללות

ל בסוד ת שנ ת י׳ מן כלולה אח שי  שבחכמת התחתונה המדריגה ונע
 ונעלטד-. שבכיגה העליונה לסדריגדה וכתר ראש היק שהיגא
ש יבא כן מפני אשר המקור כררך היק בחכמה ברא  שלישי טור ק'
שטה עשירותיה בנפלה כינה על הטורה  •ותר ונתגלתה שנתפ
שחה שי טור לה וע ת עשיריית ןזבללות שלי  שהוא כללותם וכללי

 ומספד אחד מספר לומר רוצה מרריגותיו כד׳ שלם מספר סוד
תם כללית ומספר מאה שהוא עשרה כללות ומספר עשרה  כללי

ם אלף מספר Nשהו ה סדריגוי-ן ש H הד׳ r ם מספר ה  אח״ר ש
ה עשירה ך • ככ׳׳ר אי׳יק בסיי נרמזים שכלם אליף מאי הנינ ל  ו
ה העניין לך להסביר אנחנו צריכין כיצר דא העניין  רחכת כהסכי
ח שלא כיי זה כל עם כדברינו נרמז שכבר והגם שגתך להטרי  ה
ה • עיונך ושכל הנ תי ספירה ני תדע ו א שנקר׳ כ שון פל׳  מל

 נתגלר, הנעלכש המקור שהוא שם עי״ייי ונעלם ומכוסה הפלאה
ת כ• כאלף תיו תיוה צירופס פל״א או ף או • לר שאין ומפני אל׳

 סיד שהוא אחר מספר מכתר שנהגלה תכף כן ומפני עשר כה בה
ם עשר עמו נתגלה אליף שצירופו פליא העלם מסור האלף ה  ו

 כן ומפני וע״שד אחיד שהם מספד של הראשונים מדרעות שני
א קי ף וצירופו העלם לשון פלא כחד נ  נעלם מקור שהוא מפני אל׳
ם סרריגורד לשני מוי ר מז ב^ו} כי באלף הנ  מספר סדריגר־־. ני
 כי כמשמעו אחד מספר מדריגת עשר מטפר וסרריגת אחד
חד היינו  כ' להורות למעלה וי' למטה י' בסוד עשר ומספר א

, - ת בכל נקודה לך אין ן האצילו
ג ה ה ה

ה קוי«יא מיוורן ובוה ״  הקנליו ברלגפח גדוי
p! המיוחד העם שהי' ד' בן שס דקשה en 

איו בחיזיל השדו׳י^סה ‘יריבי ־ ׳ ׳
״ בא׳ ילrה^S לו

א דרבי:,■ לבי ■אבי'

כל  חאוחי■ ל
 הי; ■ כ בי' הראשון

ש הא-ה׳ לבל היא

ר־י יהיר־! של^ז  מעשר כלו
{ן1הן נתפשטד־־. כן ומפני

 דוא
הו>')

ייזו' . ,
בי ^ לך יאי; בסוך■ היא והי' בראש היא  ד

עולם  בראש הי׳ תהיה וע״ב לי׳ חיץ שיהיה •ב
ם אותיות ר בן ש דו : כ״ה ד'י

: הג״הה ע״ב

א סתורץ ה־ הי׳ ״ •ול רובב לבעלה כי  ה
■לךא י'

ה ה ״ ג ה
י תרע הנה “ רי ת««א ליעילס נ ג ם ב י ר ב ד  ה

ם בין רוחניים ברב־ים בין שבעולם רי ב ד  כ
ם י פי ש  לאיזדת וםקור שירש שהיא הדבר נ

ם הוא דבר ל ע בנובך געאסך שאפילו עד נ  ו
 שקור •הינית הנשמה שהרי זה דבר תפשא

ת ושורש ף להיו • נעלמת והיא הנו ף ו נ  שהרי ל
ם שום אין ר ם נשמתו שינ0 א ג ה  שהיאש ו

 הרריו הררי S« הגוף אי-, ששגרת
ף וה בל עם סתריו יסתרי זמניייאיתיו  הנו

כפו הנשסלו איו משיב אינו ם איוב שאמר ו  ת
ך1 ואין .אדע ולא אני  שהנוף לומר רי

שפה משיג אינו ו אלא אתהנ פיי  היואא הכה א
 הראורת כה או היד הייות פה כפו מתנ-מאה

 הנשמה ממקור שיאאו הנשמה פחות שאר וכן
ת בהותיה משנה היא י׳פקיי ״יי־א י הי הנ  ו
ם משינים אינם  וכן הנשפרת שהיא ארת״קוי

ל חמאא ג בי ג « ר ל י ע פ והסבור השורש •

 י עד סרריגורז בעשרו־:
S גלח שהתיז r \כר־׳
ם ר־.מק(ר על  בסור ד־,ג
ם שהוא פל״א שנקרא ל ע  נ

ן Sוכ מכל י א  Sכל גלוי לו ו
ט ומפני ג כג׳דריגז^ ש

שידייתז ^ז ע ת המדריגה א5שה» שבכתר הי' שהו תונ ח ת  ה
ט אפי־'י שבכתר  כתר Sש הי כפלה כן מפני גלוי אין ש

 ככפלרן בחכמה וגחגלרהה עור ונחפישטה עשירותיה עוד
ם המאה מדריגרד מספר בסוד עישירותיה ה ס י׳ ש מי ע  « פ

ל׳ כ׳ ׳' בסוד  שבטור הי׳ ונעלמה ק׳ צ׳ פ׳ ע' ס׳ ג׳ מ׳ י
ם שהוא המקור כדרך שככתר הי׳ שהי«א הראשי? ל ע  נ

ם אותיות ט׳ הראשון בטור יכא כן שמפני ה  ז* ו' ה׳ ד' ג' כ' א' ש
ם הי׳ שהוא העשירי יאיר-. ט' די' ל ע  המקור שהוא להורור־ז נ

ט ופניי לחכמה א שבחכמת עשירי׳־־. במרריגה שג ק׳ שהי  ה
ה אדריגיד שהיא א ס ח מדריגה ה ם שבחכמה התחתוג  ג

ם S ה״ק כפלה אורה Sלגוד גלוי אין ש r עוד חכסרז 
־. ליי ל שטה עשירוחיה נ ד ונהגאלתה ונחפ  הבינה בסוד עו
ת ל מ ספי בסוד עשירותיח ג  םס#ף שהוא האלף מדריגות מ

ם5׳ ל  הק׳ ונעלסת א׳ ץ' ף׳ ן׳ ס׳ ך׳ ח׳ ש׳ ר׳ ק׳ כסוד ז
א השני שבטור א המקור כדרך שבחכמה חק׳ שהי  נעלם שהו
ת ץ' ׳8 ע׳ ס׳ ג׳ ס׳ ל׳ ב׳ י׳ השגי בטור יבא p שמפני או  ו

ם הק' ש־הוא העשירי ל ע  יספני לבינה המקור שהוא להירוו־ז נ
הג לעולם אפשר ו»י נעלמה שבביגה האלף גס שעדיין Sע להתנ

ידח



א עשר סוד ראשון שער שישי פרק עשר הוא ואחד אחד ת יח .
י טל

א שבחכטר־ז  ליע־גות בחכסד־! זצנתגלחר־ל שכבתי־ לי׳ ג^וי הי
פ׳ ס' כ'״ל׳ י' טור לו־ז צ׳ ע׳ נ' אין פ' ש ק'ו  שגי אלו כין הפי
ס שזרה רק כלר־• יודין ל ע ה פירושינו ולפי המקור כדרך נ הי  י

* הפרש ^ א שבכתר היי שהרי גדו הי  הראשק הטור י' ש
א  רחסים הוא כתר שספירת בסוד לרחמים ומקור שח״שן הי

ם רי מו א השני מטור שהיא שבחכמה והי׳ ג  ומקור שורש הי
א חכמה שספירת בסור לחסד ם עליח חסד הי א ש כן ו  חלוק י
ק' קעוה וכן ביניהם ‘גדור־־ א שני מטור שהיא שבחכמה ה  הי

א שלישי מטור שהיא שבבינדה והק' לחסד שורש ״ • • . שורש הי
ת ובלתי סוף כלתי עד אלף עד סאלף א' מהחיל תכלי ם כ סיי מ א לדין מקור ו הו ם דין כין וכן לחסד רין כין גרויד• חלוק ו מי רח ל

א׳ א ונעלמה א^ף סוד על מורה אלף וסוד ב ם שלישי שבטור ה א אי; בוה נ׳תגלר־ז שזה אומרים אנו איך כן ו ביניהם הפרש ו
א לכר איק בסוד א שהי א המקור כדרך שכבינה ה הו עלבו ש □ וזה בגלוי שזה רק נ כרחך על שהרי קושיא זה אין בנעל

א שמפני כ ך' ש* ר' ק׳ שלישי בטור כןי ת ף׳ץ•' ן׳ ם׳ ת' או מר מוכרח אתרה העשירי ו גמורים לרחמים שורש שהוא בכתר אפילו לו
א שהוא ר שהוא להורות נעלמה ה ^ תי-ז הנה לחסד מ ש א ש כן גם כו י ה יש שבזה מר־ז שהרי חסד ושורש דין שור כז
שיר אחיד שהם המספר מדריגות ד׳ סוד ככר איק בסוד סוצא ש שבזה ומה ע □ אנו ולמה בזה י תו מייחסי לעשות ברחמים או
ף מא״ח ד אחד טור׳ לו הטור בסוף לא׳ כתר שהוא הטור כראש א' ותמצא אל׳ ה לנ ת א ד ר׳ צ א אמת לתרץ ו מכלן בלול שהוא הו

א הו ם יצא אחד ומבח אחד כח כלם כי להורות בינה ש ל ב א ו הו לן שורש ו א הטור מייחסים שאנו מה ורק אך לנ הו ה

ש׳ הנעלמה אודי י*גודל ♦דה חבא׳ כא ת׳ י שטה נחגל  עוד ינתפ
 ונתפשטד־ז שבבינה התחתונה המדריגה שהיא שבבינה האלף

ב' בסוד להתגלוי־ז כדי חדש טור לה ועשתח חסד בספירת  ג' א׳
י ו׳ י ח' ה' ם המספד בסוד י' ט׳ ז' של תו המספר סוף הנועץ ה ל חי ת  כ
ח אלף שהיא המספר כסוף גי כי  המספר בתחילת להתחיל הו

שר א' רמז׳ לוה א א ה שט כיי כי המספ׳ בסיף שהו  עוד להתפ
 ולעשורת הג/ספי שכחחילת כ׳יא להתחיל למקורו לחזור הוצרך
ה מחדש שי א' י׳ ט׳ ח' ז' ו׳ ה׳ ד׳ ג׳ כ' א׳ בסוד מדריגות ע ה  ‘שר ו
קיי ה שזה המקור כדרך נעלמה ס ם מספר על מוי ל שמתגלגל ש

א אינם שטות אל כ ותמצא שבכתר הנעלם כח וגלוי התפ  סוד ג'
ר אייק כי שונות ספירות בג' נ ה חכמה כתר שהם רא  שככר־• נינ
ת י' וטורימצאו טור תיו שירית אורת טור מכל וחסר או  מפני הע

א העשידירת שאות  והמקור אחריו הבא לטור ושורש מקיר הו
א ם לעולם הו ל ע ה  נכתבה לא כן מפגי כהגהה שפירשנו כמו ב
ת □ כמקורוח שהם בכ״ר אייק וכסדר העשירית או סי ל ע  שהם ת
 בעצמו הזה כסדר שפירשנו טורים ג' בסוד בינה חכמה כתר

ס ימצאו ת בכר איק טורים ג׳ ק ג □ באבו גבורד־־. גדולה שה

□  שורש רק אחרת פעולה יתגלה רא שמשם ספני ברחמי
ה בו ונעלם בו כלול והדין החסד גם עכ׳ז אבל הרחמים סקור  וכז

 וחסר רחמים כלול שבו שבכתר הי' כי זו קושיא כן גם יתורץ
 למאצילרת להתקרבותד-. הראשון כטור הרמתה ובמקומה ודין
ת תיכד־י לא ר באשר ורין בחסר להתגלו א ס בשערים ננ אי ב  ה

ם להחגלורת יובלו לא וניקור שורש בסוד ואפילו  בן ספני ש
 כחכמה שיני טור לה לעשות כחכמה ונתגלתה כתר של היי יררה

ת שבה החסד שורש שם להתגלות שתוכל כדי שבטור ולהיו
שני ואין בינה חכמה כתר בסוד נעלמים עדיין להיותן כי תפארת ת תוכל לא ה שר שבה כדין ולא שכה כחסד רק להתגלו כא

שט הוצרכו ידן ער-י נהגaלר עדיין יוכר־* העולם  עוד להתפ
ת ת בג' ולהתגלו  ג' לעשור־־. תפארת גבורה חסד שחן אבו

□ טורים  טורים הג' וכסדר אותיורת ט' מן וטור טור כר■־* שניי
א כן ה:׳קורות שת־י ת שגס ולהיורת אבות טורי ג' סדר הו  באבו

הג יכולין העולמוי־־. אין  עור להתפשט הוצרכו ידן על להתנ
ק איי ד סו ר ג  נצח שהם לבנים שבהם טורים הג' ולהתגלורת נכי

ר ת וכמעשה יסוד דו ר ל לבנים אירע אגו  בנאו שהאבות כמן ר׳
סוי טורים נ׳  בן ככר איק כ

או ה ככר איק טורי ג׳ הבגיס כנ ז ר ־ ג ה
שי שכטור }׳J1} כן ומפני  שלי

א  חפארי־ז של־* טור שהו
ף׳ ם׳ ך׳ ת׳ ש׳ ר' ק׳ בסוד  ץ' ן'
ספני המקור כדרך געלם

®Sחזק עריין שכחן מפני אברת ו.ג״ת נקראו בך 
 והר^רכי ירן Sy התנהגSי־ןS'יכר םרתSרJהז מאיין

Sו התששטS.המוS^רסז שזה לבניט ור ^ ע
ס צו מ תן בהם זנ שטו א כהתפ ירייד^S כגוי שהי

 האב בערך בכיין כחם רהת«עט הגזדריגית
ו ת ר א י ב  כדיי הר>*ת כח וזגמעימ *זייעוט ש

;וע״הה כאן ע״ר :ידן Sy רSיתו. טר^Sשהעו

 ז׳ ו' ה' ד' ג' ב׳ א' כסור נצה של ראשון טור שהוזיז אחריה
י וכן ט׳ ח׳ שירית מדריגה ש־הוא ה׳  מפני נעלמה שבנצח ע

ד שהוא שני לטור נעלם מקור שהיא  עשיריותיו בכללות הו
א חק׳ וכן א ספני נעלמה שבהוד עשירית מדריגה שהו שהי

הכא לטור נעלב מקור שהיא

שטה p מפני כס״ד הבאים בשערים נכאר  ונתגלחד־ו עוז־ נחפ
ר שי נטו  שבה היין סדרת הנהגרת שורש להחגלורת בבינה שלי
תה בן מפני חגלה וטור טור ככל כי טורים ג' לעשות מוכרח א  י

ס שהיה מה הפעולה ומקור שורש ל ע ת אחד בכח נ חגלר  ונ
שלת מפני אותיות י׳ וטור טור כסל  ררך בכתר כסו הרחסיס שפ

ם רחמים מיני הרבה יש משל קי של דרך מזו זו חלו  צריך זר־! מ
□ עליו סרחמין לבנים תני  סרחסיו ®?ונות צריך זה בנים לו ונו

ם עליו תני חני עליו מרחסין חיים צריך זה מזונורת לו ונו כו  ו
ם וכן חיים לו ד הרבה חלוקות הרחמים פעולות .—ו בתינו ה  ע

ת בלתי ם למספרם חבלי ל כ ם ו בללי  שהוא עשדה כמספר נ
^ עשר כמספד נכללים שכלם הנבראים חלוקי כל כולד־י ל ט  ח

תגלה כן מפני חמישי פרק כמבואר  אותיורת י׳ וטור טור בכל נ
 ספי עליה שנתמנה עשיריירת פעולורת כללורת על להורות
מי הס מאצילה ר  יפן לסספרם חכלירת בלחי עד עשיריירר כ

 לעיל כמבואר חסדים של חלוקים סיני כסה יש חכמה בטור
ה יש נבינוז וכן ששי כלל רביעי פרק ס  דינין שורש חלוקי נ
אין תה החכמה טור כן אס להקשות ו שתנ כן כתר מטור נ  ו
בעצמותם באמרת כי כן אינה שניהם מכור נשתנתה בינה

ו ■ .......... י
מבואר

שי לטור נעלם מקור ד שהוא שלי ת אףד כח הם באי<ן עשיריותיו בכללות מו ח ח י עד־י שמתגלים הפעולות רק פשוט א
א ברוך סאצילם רצון לפי שבאבות בכר איק טורי לג׳ גלוי הם שנכני' כנר איק טורי שג׳ מבו* לך הרי משתנים הם הו
ר איק טורי׳ זג׳ טורים ג' ואלו טורים ג׳ רק יותר אינה בכר איק סד־ כי ומפורש שהם בכר איק טורי לג גלוי הם שבאבות בנ

תר הנעלמים פמקודות ה חכמה נ ת נינ ואלו האבות כסוד גג״רת טורי׳ בג' נתגלו כח״ב בסוד הנעלמים שהם טורים שג ולהיו
ח הם יסוד הוד בנצח ח גיגלה והזכר הזכר בנ חגלו ת”ע טורי ג' ידי על־' פעולתו נ היי טורי בג' נ ם הבני' בסוד נ חי או שר ו כא
שפיעו בן מפני נקיבה סוי במלכות טוריהם ג יסוד הוד נצח ה ת נהנלו גה״י טורי ג' ואלו נבאר כ כטור הנקיבה נסור בסלנו
ח ומגלה המקבלת נקיבה שר}יא ר אי״ק כזה אחד השפיעה ומלכיח הזכר פעולת נ ש נכי ע׳ן וסיס הנ״ך דס״ת גלי טצ״ץ חפיף ו

א אלפא וגילחה ח ל ני ת ני מפני השפיעה ילא התחחין לעולם נכר איק ע כל־י מותגלין וכה הנקיבה בסוד מכלן מקבלת מלכו
ק טור ט׳ ספירות שער כמו אחת כפעולה סיוחדרת ואינה כשווז הפעילות אינם טורים ט׳ אלו כל שבאגיוז מפני לעילם בכיר אי'

שיה פעולות הפכי מיני כל ויתגלו ימצאו כה רק טורים ג כי כרפ׳רשנו הוא ט׳ שהם והטעם טורים שלש אל««ז כד־* כן מפני ב
לך עיני להאיר והנה אחר בטור בשוה כמלכור־־. הטורים וג" תפארת גבורה שנחסר טורים לג' גלוי הס יסוד היד שכנצח  שנ

ח טורים  אחדותם מעניין למעלה שאמרנו מה נל-י כמעט כי תראה עוד כגליי שי־.םצא ומה שבכ״חב טורים לגי גלוי הס שנגיג
 ורחמים דין מחסד נכללים ושכלם טורים בט׳ התגלותם ומעניין . וזי־ל מהגלר־ז יותר שזה אלא כ׳ניהס הבדל ואין בנעלם תמצא

אין שלש אלא אינם כן טפג׳ נעלם יותר א זה לפי להקשות ו ח וכלס ל כ ל המצא אחד נ ה נ בכד אי״ק כיצד ככר איק כסוי רמוז ז
חד טור רק •עשה חיי א  התכסרד כטור נתגלתה שנכחד ’הי ש

ת לטור מטור נתגלו וכן  אחריו הבא בטור נתגלה חעשירי שאו
שיא אינה זה אחד טור אלא איני הגלוי עיקר ^ אם  ער»י כי קו

שות מוכרח .—אתו ברחך ד ההנהגה שהרי טורים ג' לע  ירי ‘ע
ך כן ואם מזו זו חלוקות כחינות שלש 0שר. רחמים דין חסד  אי

ש •וכל^ו חד כטור חלוקות בחינות על  מוכרח אתה כן מפני א
חד שטור באופן טורים ג' לעשור־־.  וטור חסד הנד,גת על יורה א

ת על יורה אחד הג ר דין הנ טו  רחמים הנהגת על יורה אחד ו
אין ן אס להקשזח י ך יקשה זח ?•עי נ ם א» אי רי מ שהי׳ א\

 ט' על מרמויס תינור־־. ט' הס טצץ חפץ זען וסם הנך דסר־*, גלש
ה ובכל שפירשנו טורים ת תיג תיו  וטור טור כל ני להורות או

 שככל כמו מדריגות ג׳ שהם ורחסי' דק הסד מן נבלל ד,וא מהם
ת ג' שאלו וכסו אותיות ג׳ תיבה תיו ה שבכל או ם הס תינ  נכללי

ה ת בחינ ח איגס א ת לומר רוצה עצמן כפני נקראים י  א' או
ח עצמה בפני י' אורז עצמה בפגי שות עצמה בפני ק' או  לע

ת אות סכר* או ה ו ף כזה עצמה בפני תינ ף י׳וד אל׳  הס אכל קו׳
ת געלמי׳ נ תי ק נ  ג׳ מכללות לומר סכלי/רוצה נעשית שלא ער אי׳

ת I ט תיו או



שישי פרק עשר הוא ואחד אחד חוא עשר סוד ראשון שער
טל

תיות סו אחת חיבה רק או  ורחמי׳ דין חסד שבהם וטור טור כל• כן נ
תגלח ולא וטור טור בכל נעלסים הם  שורש רה אחד בטור נ

ת פעולה ח  מפי עליר־ז שנתסנית מת כפי אחת פעולה או א
א כרוך סאצילח  אותיור־•״ ג' הם ותיבה תיבה שכל וכסו חו
שירד אות כלפי למטה פניהם כשפונים במספרם קלוקורת  שלי

של דרך ק תיברה כמו מ א אי׳ ה א ה׳י כמספר אחד היא ש  הי
א הק' כמספר עשר ם ג' 8שה בססם' מאה הי  חלוקי׳ מספדי

שפוני׳ למטח פניהם כשפוני׳ ת לגבי מעלה כלפי פניהם עכ׳זכ  או
ם ראשק ק אי*ק תיבת ד׳ הי׳ ה׳ א׳ פנידם כשפונים הם ו פי, ל  כ

ת סתייחדים  חי׳ לומר רוצה במספר אחד כלם נקראים להיו
ק' ה א במספר אחד שהיא הזל כסו במספר אחד עולים הם ו ל  ו
חד מספר רק זו בבחינה נדאח ס כי להורור־*. א ל ח כ חד בנ  א
א שהיא ת ומכח ה א עצמו שטו יצאו כלם ח  כמו ונתגלו וגתפ

p תי טורים ג' אלו ב כ  מעלה כלפי פניהם כשפונים בינת חכמה ש
ם אל להתקרב הראשון לטור ר קו א׳ מ ם אז שבכתר ל ל  גכנפים כ

רק במקורן ם ש תרא׳  אור ולאי
על׳ הגדול,אור סיי הנ אלף ב הגיהה יי

u J L m  . , . . . . .• .mm בסו  גמייוזקרכר כח״ב ••*nb ג״ג שהוא ו
ל6 ל ) ג ל ^ lO ל /p H ח יתזנלטו כ ר' כ״ג ק גם הו*יה כן ר*פ^ ג סו

 כ'*ג הוא כן גו.*ה טיייי כ״ג מהיא כמו גג*ת
הג״הה באן ע״ר * נח״י •ודיי

ת בשם ובלם אורו חיו כחי• א
ם יתראה ולא יקראו א ש  ל

סי שורש ם דין שורש ולא ח ל כ ם כי׳  כתר אחדות כח ה
ת ם פשוטים רחמים אחדו שפוני שפיע יה5לם פניהם הטורים וכ  לה
תו בסוד מתפשט הכתר אז רחמים דין חסד לעולמוו  אחדו
ט לשני עוד הראשון הטור שהוא עשיריותיו בכללות רי  טו

שני עור שרשו כה ומגלה טחולקור, ם מחולקים טורים ב ה  ש
 סזג׳־ באופןשמתגלים ודין חסד בסוד הבינה וכסור החכמה כסוד

ת ג׳ טורים ם כהו מי ח ם תיבותיו ר“בכ שאי״ק וכמו דין חסד ר  ה
 טורים ט׳ שהם שלש על שלש גחגלו הם כן כסו שלש של שלש

ש על שלש הם טורים וט׳  נעלכש לעולם שהמקור ולהיור־ של
א הו אוו־ז ש א מלכור־ז גם כן מפני העשירי ה  ג' אלו גילתה ל

ת ט' כסוד רק אחד בטור בה שבאו אי״ק טורי בו  ותיכר־ת תי
א סקור שהוא העשירי׳ ם המקור חשורש כי נעלמה הי ל עו  ל

ת כי נעלם א שכה עשירית בתיבה מלכו  לעולמור־ן מקור הי
ם חוני ח ^ א כן ספני ר אין נעלמד־ז הי מר־! ט׳ רק בה ו חי

;כזה בכר אי״ק טורי ט' לך אצייר והנר־־.
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בסוד מקורות שהם הנזןלמים טורים הם ג'טורים אלו

, הנעלם עולם
נו ח ז ו ה ד ג ב א
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 ממקורו ויצאו יותר שנתגלו תפארת גבורה גדולה שהן אבות טורי ג' אלו
^ הנעלמים  להתגלית והוצרכו ידן על תושלם לא ההנהגה עדיין אב

 והשלוחים הבנים בסוד יותר ולהתפשט
 ט ט ז י ה ר ג ב א
צ פ ע ס נ מ ל כ י

ץ ף ן ס ך ת ש ר ק  
יותר המתגלים יסור הוד נצח ושלוחיםכסור הבנים בסוד טורים ג׳ אלו

 הנעלם מקור מדריגת
 הנעלם מקור י
 הנעלם מקור ק
שלם מספר הנעלם מקו א

 הנעלם מקור י
 הנעלם סקור ק
שלם מספר הנעלם מקו א

■ הנעלם מקור י
 ה^לם מקור ק
שלט מספר מקו'הנעלם א

הנעלם מקור יקא טצץ חפף זען וסם הנך דמת גלש בכר איק מלטת

שוה אחד בטור כלם שבאו מלבות טור זהו ת ולחזור הראשון ל:יקורו שמלכירד מפני ב אי לרתגלו  כל!ש כי להורות מחדש ב
ה כשוה הנקיבה בסוד מכלן מקבלת ע א ת כה הוא סוף ועד ומתחילה יצאו אחד וסכה אחד כח פעולדה כשום מיוחדת ו  האחדו

א וכן י׳ הס שהרי עליך יקשה ואל בבלם שוה בהה רק עצמד. בטני ח׳ כח מר״גלגל הו ח א א׳ ה א׳ מ ת בלתי עד ל  כסו תכלי
ה סיייכות עם טורים ה ז שיא אינ ת כי קו א מלבו ה הנקיבה בסוד הי ר טורים ביט שראי ס מ י שלום נ  לחוור הוצרך טוריס ג׳ ות

ה בשוה מכלן שמקבלת אינ ה ו א סיד ב א׳ המתחיל חרש טור לעשר מחרש להתחיל למקורו בגלגלו כמו שלש על שלש ב  ב
חTספ ט' טורי שבאו ח שהרי ו ס גמלכו ל שוה כ חד בטור כ ו׳ ד׳ ג׳ ב׳ א׳ כזה א י׳ ח׳ ז׳ ד.' ^ נעלם והמקור ט' ד כן המקור כ  י
ת על מורה שהוא מפני ס ט׳ אלו שלו בטור שמגלה מלכו רי כ העשיריית טו ת בכה מהגלגלים ג' חיו א  כראש מעשר הכלול ה

אין המפורשים א רק מוסף דבר בו ו סז הו אין ובסיף בכלל טורים ט' על מי תראה שלא נקודה לך ו ח עשר בה י ת בנ חיו א  כמו ה
מו ה ובכל טורים ט' על מורים חיבורה ט׳ כי שפירשנו נ חי א' רואה שאתה ג' א  למטוז י' למעלה יי בחר טור בראש שד.יא ב

ת תיו ם חן מחסד כלול טור שכל מורה או ^י ר אין * ו ׳ כזרה להאריך ו ת שבכה חרי א חיו א א׳ שהיא ה  עשר בה כה יתראה ה
ה יותר עוד א כבר כי נז עיין למעלה ומפורש מבואר הו ב כתר טור בסוף ובן ולמטה לסעלה דר,יינו סוף יש* מחסילח • משם י  וי ג׳

ה הג ס בי בידינו כהוגן הכל עלה ו ר אי״ק ביתא אלפא ג דד בב׳ ס חכמה טור׳ ובראש י׳ ט׳ ה׳ ז׳ ה׳ ד׳ ג׳ ב׳ א׳ כז  ד כן ג
שי תנו לו ושלום זכריהינו שלופינו סאנ חוחנו1 א ה אגב ד, ׳ כזה לדעת ז ל׳ י עז ק' צ׳ ם׳ ע׳ ם׳ נ׳ ם׳ כ' תחילתו בתחילתו סופו הני  ו

ק סוד כיי אי׳ ^ והיא ב ב תיו ב ה כסופו ‘ער־ מוי־ה ופרטיוחיו וחלקיו בלליו ח צ ח כח כי לי ח ח א א עשר על יעלה לא מעשר הכלול ה ל  ו
^י עשר מספר כ א עשר ו ט בלליותיו וכללי מאה שהו ת סיד שהוא מעשר ימעט שר. א השקל מחצי  בו שנאסר עשר שהו
ה שאי״־׳ כסי א^ף א ת י׳ ת תיו ם המקור עם או ל ^ א ה שיי • שהו שקל מסחצת ימעיט לא והלל ירבה לא הע  * להביז וקל ה

שירית המרחגה ל הע שטלמעלה כמו וטור טור מ חווי ור־,חוחנו שפיר אה לעניעיט ת ב  שנחכטדר הי שהיא שני שבטור הי ו
ד ה אגב ןן ת ני ז ף בראש! מתגלגלים וחעשירייח האחדו סי ת ע ח א ת שון שבטור ה א הרא א שהו  סוף הנועץ כתר של ה

תן על לן־ןךןף! בלאשס וסופן בסופם ד.נועציםראשם א הנעוצה מספרי מספרךבתחילת וכלליותן אחדו  להורור־ז כתל של שבטור ב
fW ת כה כה יתראה שלזין נקירה לר אחדו ת וכח ה ו חי א ת כה כלם כי ה ת ובכה אחדו חדו ה א א תי  י9 לעשר זמעשז• עשר י

- יד.—יעי ןל}^^ מע^ל הכלול ת כלתי עי סוד שהוגיז עשר סספד ‘עי אין תכלי פי ו ס ס חסספרים וכל סעשר למעלה עילה ה
ת חיו א שנו שפ ה ק למעלה י ר שני ופרק ראשון פי סו  שבוז נ

ת ח ם בדפירשט אחר־ז בכה בלן והה בגל־ין א  בארובת ש
א' כי *פניך—י רואה שאתה וכסו  סולרה כתר טור שכראש ה

ת ע־* חיו א ׳ נו’דר.י ה שסעו א חי מספת כס א א ם והי  בן ג
ת תכלו  בינדר מדריגות בסוף לום׳ רוצה חסספר והשלום בסוף,

' כן גם לחזור הוצרך בסופן ב׳ כחחילחה סוףהמספל הנועץ א

א אינם ת כה שהוא עשירייות כפלי אל ה ח א א ברוך ה  הו
ר-.: וברוך כז שמו

ן!ר גן בן ן א מקורהגעלס י ן ט ן ח | ז j ו ה
הנעלם, מקור ק | צ7 פ I ע 1 ס 1 נ 1 מ ל!  _כו
|ש| הנעלם מקור א ן ץ ! ף !ן j ם | ךר
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יט ששי פרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשון שער
ד א אחדות ככת שהם עשירוית כפליי בלים בי וS ח  שהוא ה

ה שאתה בםו מעשר ‘הכלוד־ בכתי• א  א תחת הי באה כי ת
 כ׳ עשר מנין להודות הב' תחת כ' אחד מעם עשר סגק לחויות
ע' חחרה ל׳ פעסיס ם ג׳ עשר מנין לחורורה ו ם פעמי ה  ג׳ ש

 ה׳ להורות ה' תחה ג׳ עשיריית ד׳ להורות ר׳ תחת «׳ עשיריית
 שהיא הק׳ וכן עשר פעמים עשר שהם ק׳ עד כלם וכן עשיריית

ש היא עשר פעסיס עשר  הכלול העשיריית כי להורות ובסוף ביא
 נמנה ‘ק שחיא חכמה כסוף כי ובסוף בראש מהגלגלים באחדות

 כה שמחגליח שלישי טור שהוא כינה ובראש עשר םעסים עשר
 להיות חוזר א' ץ׳ ף׳ ן׳ ם׳ ך' ת' ש׳ ר׳ ק׳ כזה חכסה של הק׳

שידית לומר רוצה אחר נמנה  הסתגלה עשר פעמים מעשר כלולו ע
 של־' הי תחת הק׳ באה כן ומפני מעשר הכלול האחדות מכה

א ותחת חכמה ד נמנה לה־ווז כתר של ה ל חי ‘נ  מעשר הכלול א
שי פעסיס  תחת ר' וכן מעשר הכולל* האחחת כח על להורות ע

תהה ח*כ ^ שהיא עשירותיה כפלי על עור להורות ה״ב ו פ  כ
ר עוד להורות הג׳ ותחת הל׳ תחת ש׳ וכן ק' של עשיריית  עי

עשר עשירותיח כפלי עוד נתכפלוז כי ק' שלי עשירוחיח

 שהוא אלף ־£0מ עד כלם וכן ק' פעמיס שלשה שהם עשר על
 הכלול עשר' כללות שהוא עשר פעמים עשר על עשר פעמים עשר
^ן בטור א ר ו׳ ר' ג׳ כ׳ א׳ בסור שבכתר הא׳ בכת ה  ׳1 ט׳ ח׳ ז׳ ה׳

 שכתכמה הי בכח הכלולים מאה שחם עשר פעמים עשר ובללוח
«' כ' י' בסוד  שככתר א׳ בנללוח המתאחדת פ' V ם' נ' ל'

תם וכללוה ב כללו ה  הה׳ כפליעשידיירד בכח י־יכלוליס ש
 כפרי בכח המתייחדים א' ץ' ף' ז' '0 ר' ח* ש' ר׳ ק' בסוד שבנינוז

א באוזדות ונעוצה המיוחדת שבחכמה הי עשיריית  שבכתר ה
 א כזח ובסוף כתחילה ולג׳טה למעלה לעשר מעשר הכלולה
א אחדות סבח כלם כי להורות  ומכח יצאו מעשרה חכלולה ה

שוט מעשרה הכלול אחד ולכה באו מעשרה הכלול אחד  וכן י
 לעשירייה מעשיריית העשירייה כללות באחדות הגלגל חוזר הוא

א אחדו׳ אחד וככח עולי' אינם מעשר ויותר תכלי׳ בלתי עד  כלם ה
שד הוא ואחד אחד הזא עשר והשער הפיק נשלם וכזה :מיוחדים  ע

 רצויי׳כעולו׳ דברינו בעשירייותיויהיו המיוחד ולשם כאחדסןהאחרי'
 ובע״הז ועומדים הקייסים הנצחיים בין יתן חלקינו חי ואל וחמידיס
ג ריאש כי ואמן אמן וורדים כשושנים ומנוחה והשקט בנחת

ראשון פרק פרצופין דו סוד שני שער
. הטעסים אגרד־ז

ד ט שפע
 » פירוש • •שנים עם תדשים ראשי

 ראשי על •דבר הטעמים אגית הספר
 האומה שהיא ישראלית אומה על לומר רוצה תדשיס

 האומות כל על הידעלה לתפארת כתשיטת הלאשיית
 שהיזלדש אתפאר כן אשר ישראל הפסוק שאמח מניין

מו  תפארת עטרת והיית וכענ״ן האומות בל על ישראלית כאומה מתפאר הוא ב
 להתפאר היא נרלד הקודש ניד וראש עטרה הם שישיאל לומר חצה יי׳ כיד

 שני למשמע רכים לשין ישנים עס יזדשים לאשי ואמר האומות כל על בהם
 ראש דהיינו ראשים בשני ידני הטעמים אגדת ההפר שזה אזנינו לנלזת עניינים

 עצמות הספירות אצילית הוא וכתרשני וראש פירשנו כאשר ישראל אמד וכתר
 על זההו׳יוד והנ״צת והתפא״רת זהננוירה הגח״לה לו אשר א ה נרלו אלקות

 לראש לכל והמשנשא, הממלכה לו מתתת האת ועל ממעל נשמיס אשר כל
אמד הוא עשר בשער פירשט כאשר

הג״הה
ם שוהם ם^יירית עשוי אזניי^ות Sרע ® »  א«*קיד־ן ע

ר רביו ד רי ד עי׳ הי3 ה ם ׳ * <*ך א

 ישנים עם : רזרשים ראשי
הגליונים בעבר המה הלא

 תדשים אמר לאשים שני אלו ועל זכו'
 ישראל על לומר חצה ישנים זנס

 אמר האומות כל על י:תי ראש שהם
 ונבראו ונתהוו נתמדשו הם כי תדשים
 שנאמר כעניץ גופם מצד הוה נעילס

 מן עפר ה-)דם את אלקים יי' ז״צר
 יעל C’T נשמת באת•! ויפת האדמה
 עצסאלמית וכתר ראש שהיא האצילו'

 המלכיום מלכי מלך הכתרים כל פתר
 מלשון יומין עתיק כעניין •שנים אמר
 עתיקין נקראו בכלל שהאצילות זקן

 זוהר בלשון כמורגל וקנים לומר רוצה
ספיית שפיחשו דעתיהין עת־הא

זקנים שנקראו ספירות משאר יומר זקן שהוא תפני דעתיקין עתיקא ניזיא כתר
ואמד אמד הוא עשי כשער ביארנו כאשר ספיחת לשאר וםנה עילה שמא מפני
שפיחשו עתיקין לכל עתיקא לומר רווהלי רגיל וכן עוד •תראר וכאשר עשר הוא

 אשת^שו ז*א ^בן וקורס אדם אשחליים וזוה
 סמךבפרשתא את אית לא הכא עד רא ורזא

א סמך אכל אמרו דתבריי' גב עלי אף א עזר י ד  ו
 אנפיןכאנפ׳ןדכר לעילא ד^עילי׳דאתהדר עזר

ט' עשזיים לשלי' לעד סמוני׳ ודא דא לקבי* דא וגוקכ׳אסתמך א  וישוי נ
 בעולם תתאר. עולס סטובי׳ י״א סמוכי׳בחדא• ונוקבא זכר דא סגזוכים
 דלעילא עולם אתתקן לא תרזאה עולם אתתקן לא וכד דלעילא
 ססיף ברא דא דהא הארץ על אלקים ה' המטיר לא כי דקאמר
שתבח ואתתקנו גאנפין אנפין ואחהדר אתקן כד חתאה דא ועולם  א

 לשון ע*כ כתיקוניה עילם היי לא דנא מקימת דהא לעילא ס;!ך
שו שקבלתי כמי המאמר אפרש והנה ; הסאמר  ורפי מסורי פימ
 ביאור הרחבת מועיר מעט ואוסיף החיים כצרור צרורה נשמתו

טנו• המאסר שיובן באופן משלי מ א על * וח*וה אד״ם חזיי ת׳ ד׳
זח יחד וחוה אדם וראה בוא פירוש • אתכרייאו ד״א בסט׳רא

ך כאסדי הנח סו ד י L״ . _ יג־ יי־רו
m3i .נבראו כאחד סרצופין דו וחזה אדם זל וכא נבראו כאחד זד. בצד לך ליגמדנקסח כייח חבשי 

טע'מ>* ׳“סא • גב אל גב יחד דבוקים מאחור וחוה מקדם אדם
 וחודה ארס בריאת פירוש * כאנ׳פין ץ’אגפ אתכר״יאו ל׳ג-ה
א ונקיביה זכר שהם ה מצויה ולקיים להוליד הי  ויכירה פיי

ה לתוהו ת4ל כעניין א ם כי כי  והזיווג יצררר לשבוש א
ד פנים לא אם אפשר אי ההולדה לצורך ערי* והראייה פנים ע

 לצורף מזה זה ולנסרם ולחתכב לחלקם היצרן כך אחר שהרי! זה
 האדם על תררשה אלקים ה' ויפל שנאסר כעניין וההולדה הזיווג

ת אלקים ח' ויבן ובו׳ מצלעותיו צלע ויקח  אל ייבאה וגו׳ הצלע א
הכלו־ה שקולעין כמו לחורה קלעה שחק׳בה ז״ל ודרשו • האדם

וזנרו^ו ̂ ^...................
ח רהתפאדת והגבוררה צ מ ^ כיי וההוד ו  כ

ח בשבייי&רבאהץ*  ’iS כאפדי^ךייר'רוסו הנ
ת ו דנ א . - ----------------------------ה . . L.

oע r  S נ _ ,
... יידור גין י* שי' קוצה י'Sהו. ראשייה שזהיא

 ר^Sהנדו ראשונות סש^יית ךS הגה
 לך הדי וההוד והנצח והתפארת והיכורה

 וכארץ כשמייכם כ״ ספ׳ירוריז חמש עוד
 שהו*.יפ וכאיעא בשמייא דאחייד יונתן תיגים

 שהם ואיץ שטיס כין המייחד So שנקיא יסוד
ס שנק־־׳אי כיתScי תפא^ת טי  כידוע יאיץ ש

Sהיי חן יורעי Sת עשר ך  כאן עי׳ר ספייו
: הגיהה

שתה!>ץ כדי וקלעה בנאה וההולדה הזיווג לצורך שבודאי ן לחח הזין בחר וחממויע וגמלתי מעלתו כ■ הוקכ■׳ כל על וקן שמא מא בחך כון> אין
 הספירות קראוx עוד יתבאר וכאשר הראשון בשער כמבואר ספיח' עשר מכל יותר

 (חתמותסכילאנבראזולאנממדשו ומעלתם נחלתם על להורות זי־שניס זקנים
 בם״דכיא.ן הבאים בשערים אצילותם עניין •תבאר כאשר ונתגלו נאציז אמנם

 אדם שהיי זנתמדש נברא גופן ט מדש־ס נקראו וישראל בהסהתמדשותת״ו
 מפרש כעצתו המיזבי פירוש הגליוכים כעבר המה הלא ונתמדש נברא הראשון

 וכאלז וישראל כפירויז עשר אצילות הס שהזכיר ישכים עם תדשיס ראשי הי דבליו
 עיניך שים לו שאמרתי ישנים עם תדשיס הראשי הם מ׳ לידע תרצה אם אמר

 בם זאינר לשיני שוה הס ת׳ בפירוש כתובים הם הגליון נעכר כי הגליון געכר
 והדמיון הייאתלו' כנגד הראשון הדמיון כו' הדמיזנים הם יאלו כי׳ עניינים בשני
 המאתרות כנגד כהן ידבר הספל שזה הראשון הדמיון ופירושו ישראל כנגד השני

 ישראל כנגד השני ספיחתוהדמיון י' שהן העילם נברא ייאתחתשבהן י' שהן
עדכאןהש״פע כמשמעו:

טל
אי ד>ק רא1כס׳ ד» וחיה אדם בהזוהר טעסא סאי אחכיי

 הזוהר שיאל הזאת הנחה ולפי • הולד ולקבל לזיווג ראוייה
 smS טעמא מאי פירוש באנפין אנפין אתבריאו לא טעמא מאי

 לגב גב באחור אחור נבראו ולמד, כתו־זילה פנים נגד פנים נבי־או
 ומחרץ * ולחתכס לנסרם כך אחר הוצרך שהרי תועלת ללא

א כג׳ין הזוהר ם ה׳ חסטייד דכת״יככ׳יל׳׳ קי • ע׳ד^וייא׳רץ אן׳׳
רוצח המטיר לא כי מפני פירוש

ה׳ השסע השיסיעו לא לוסר הג״הה
 ומלכות תפארת דהיינו אלקים

ה בסודהזיווג• צ רו קו א ה ל  ע
 עדיין משסיעין היו שלא לוסר

ץ על חזיתג בסוד ומלכות וזפארת  וסוד התחתון עולס שהיא האי
 וגשסע נאצל הוא זנר שהוא הראשון ארם של נשמח! כי העניין

 נאצלד־ז נקיבה עזהיא חוה של ונשסתד. זכר שהוא תפארת מכת
יורדוו־ת הנשמזר-. כי נקיבה שיייג^ מייבוית מכח ונשפערח

יי למר כשכם ייכיגה היגזהזג  יורד שחוא סנ
S .iSyoSoד9םr צי כלו  ־!nSynSa ה<יידר ל

onS?׳־ i הו״הת כאן ע״ר

 לא לומר רוצה המטירו לא ומלכות שתפארת ומפני זוגות למטה לא כי דכתיב בגין באנפין אנפין אחבריאו 1ל*-
ד פגים הזיווג בסוד נתייחדו ולא השפע השפיעו ’ כתיקונ<ח פנים ע

ר- וחיה אדס של נשמותיהן נאצלו כן מפני יתבאר כאשר  זוגו
חיי יחד קשורק  סדובקין היו שנששותיהן וכסו לגב גב באחור א

 גב יחד מדובקים באחור אחור נבראו גופן כן כגע באחור אחור
 לא כי שאמר מדבריו לחבין הזוהר ברכיי תטעה שלא וכדי לגב

‘כי'ל־ זיווג היה זלא הזיווג בסיד נתייחדו שלא מזה להבין המטי'

ם ה׳ המטיר א וייווגאן הארץ על־' אלקי  כתיקוניד- אשחכח לנ
א אתחקז וכד יאודק כדקן^  אנפין ואתהירו דלתתן%ן ה
 הוקס יכתיב משכן מן לן מנא לעילא אשחבח ברין באנפין
 לחתא ארזקם דלא ועד עמיה אתקם אחרא רמשכן בגין המשכן

 לעילא אתחקס לתחא’ אתקם כי הקא אוף לע.לא אתקם ל'א
ע־ ובגין ~ לא כען י ק תח באנפין אנפין אחכריאו לא לעילא א
לומר מוכרח אתה כרחך עי* שר.רי אפשר שאי דבר והיא וכלל כך ובגק הארץ על אלקים ה' המטיר לא כי יכתיב אוכח וקרא
נאצלו נבר ונשמתן וחור, אדם שככר מאוזר וזיווג יחוד שהיה וכר;אשתליםר- כתיקוניה הוי דלא האדמה את לעגור אח ואחם

ונבראו 1 1 י



וחסישי פרק עשר הוא ואחר אחד הוא עשר סוד ראשון שער
טל

 כן ספני ומבכות תפארת וזיווג יחור ב?*א אפשר אי יזה ונביאי
בריו ישעו ש^א כדי  כדק׳א כר״יקוניה אשת׳כח ל״א וזיווגא אסר ני

 ונתייחת מלכות עם תפארת היה וזיווג יחוד כאמת פיריש יאות
 סי־ד אמנם אך וחוו־־ז ארם נשסורד נאצלו שסהבם הזיווג נסור

 כראוי כתיקוני' שלם זיווג היה ש^א פירוש זיווג היה שלא שאמרנו
 ובאצילורת ססש פנים נגד פנים לחיו' ראוי הזיווג תיקון כי לחיו'

 אחור הזיווג היה ומלכוי־ז מחפארר־. וחור. אדם נשמותיהן
נאצלו כן ומפני באחור

הגיהה
̂ניייין ®  כנגר הניס יכז כ^הור אחיי הזרווג ז

^S ייתכאר מנייםאייךמיייךזהליאצי^ות כ ה ך
הו '> ט1ב ב קי ם ר אי • בנ ד פ׳ * ב : הנ״רח עי

 גם וחורז אדם של נשמותיהן
 גם גופן והיה כאחור אחור כן
 נשמתן ,כהן שנתלבשו בן

הוא הגוף כי כאתור אחור
שה והלבוש הנשסה לבוש ל נע  הלוכשו דמייז דפוס זוייור בעי
 כן גם שיהיו הוכרחו באחור אחור יבוקוח נשמות ב' שהיו ומפני

היא אתת״קן וכיד • באחור אחור סהבקיס גופם דחייגז לבושיהם

 כט■ זחוה ארס משמע האדמה אר־ז לעבוד ומיקאסר לי למה
 ומד-. • וחוד, אדם נברא זיווג ומאותה למעלה זיווג והיה נבראו

 וחורת אדם היה שלא ר׳ל העבידה על קאי אין ואדם שאמר
 חיו לא כי ודניה פרידז במצות בוראם לעבוד שיוכלו כתיקונם

 שגס ספני אלא פגים! נגד פנים היו לא באמת ולמה פנים נגד מנים
□ היו לא למעלה □ נגד פני  ח' המטיר לא כי שאמר וזהו פגי
 כתיקיגיר־ז הזיווג היה לא לסעלה לומר רוצה הארץ על אלקים

□ היו לא למטה גם כן מפגי פנים נגד פנים  נגד פנים וחורת אד
ת לעכור שיוכלו מנים  שאשר וזהי ורביד, פריה כמצוות השם א

ס כך ובגין הארץ אלקיס ה׳ המטיר לא כי הזוהר ר א  אין ו
 לסעלדת היה שלא כן מפני לומר רוצה טעם נתינה שהוא, לענוד

 סן הנד־־. לעכור שיובלו נחיקיניה־. היו לא למטדת גם כתיקוניה
 הפסוק שאמר כחיקוניהיזהו למעלה הזעוג חיה שלא מוכח הכתוב

ט נגד פנים וגקינה זכר שלם אדם לומר רוצה לעכור אין וארם  פני
כראם ונקיבה זכר כעניין ורביה מייד, מצווח לקיים שיוכלו כראוי

□ שפם אדת ויקרא פירוש לעיילא אשתיכח כד״ין אניפיןכאנ״פין ואתח״ררו דלתיתא  חות גשלטרת כתירךניה^וכאשר היה לא אד
- . וקישט ותיקן מזח זה שנסו־ם התחתון הק׳׳בהבעילס תיקנס וכאשר

ת  הצלע את אלקיס ה׳ ויכן שנא׳ כמו לחתן בבלה למטה חוה א
 נגד פנים הזיווג והיה יגו' חאים אל ויביאה יקלעה שכנאה וגו'

 והלאה ומאז פנים נכי מניס הזיווג להיות למעיה כן גם חזי פגים
 היו ולכך פנים נגד פנים ונקיבה זכר מלמעלה הגשמית נרזאצלו

 בתקון כי לנסירה עוד הוצרכו ולא פנים נגי פנים רן גס גופן
 וכל־* פנים נג- פנים זיווגן להיות העליונים נתתקנו התחתונים

 אחור היו כ• כאפשר היה שלא מצד למטה וזיווג יחיד היה שלא זמן
 זוך• שעניק ומפני • למעל׳ שלם וזיווג יחור •היה לא אחור נגד

א הזוהר לנו שגילה שבה־ ‘א?־ וקשה תסירוד, דכר הו  להאמין ‘ח
 כח לו שיהיה הנבראים שככל האחרון הנברא שהוא שהאדם
ד פנים אותם שיעשו עי באצילות להפך נסעשיי  כן נזפני פנים ע

 הזוהר שאם׳ יזהו המשכן מן גמור' כראייה הזוהר והבריח הוכיח
רא רגזש׳כן בניין המ׳מ׳פן רזיקס דכת׳יר מש׳כן סין לין מגיא  אח׳

ש י יה עס את׳קס ס ב;זעשה כי זה רבי לן סנא פייו תוני תח  ה
ש ההי ̂ייגים שעשיה י ס שנאמר משכן סן נלמד ה־בר זד. כיו- ק הו

 פנים נגד פנים ליחד למעלה בן גס נשלמה פנים עד פניס ונזמוגה
 דחבר״ייא וא׳׳עג בפרשחא א״תסס׳ך אי״ת לא הכ״א ע״ד ד״א ור׳זא
 אור- תמצא שלא הסלי וזהו ר״ל עז׳ר דיא סס״ך אכ״ל. אמירו
 תחתנח בשר ויסגור שנאמר חור. של חקונח עד הפרשה בכל הס.יך
פ ר׳ל אמרו דחברייא אע״ג  למה לזה טעם נתנו ז״ל שהחכסי׳ אע'

 טעם עוד יש כאמת אכל תחתנד. כשד ויסגור עי־ סמך נאמרה לא
סמך שדיי פירושה כי הוא והטעם האמתי הטעם זהוא בו־בר

כי ועזרה סמיכה לשון היא
הגיהה

 5אשנזייב h'in כזליגי־ין הוא אכ^ «יירושי ®
 שפירש וגנזו כאטת םל«ון שחו*»יפ אגחנו
 וראיתי גקושטא כתרגומו Sאכ שם רע״י

א בבראשית כ S היא ררומאה לישנא י zK 
; ס ר ה: כ ה ״ הג אן כ ר ״ ע

 שסומכין הוא הסטיכה עניין
 אוחו וסחזקין יכר לאיזי־ת

□ לו ועוזרי□  הסמך כן וא
 עניינה ויהיה עזר לשון פירושי.

שו־־• תיקונה קודם כי בכאן
ה נשר ויסגור שנאדר קודם חוה  עדיין היי שלא דהיינו חחתנ

 ידי שעל באופן מלמטה עור היה לא פנים נגד פנים לזיווג ראויים
הפט מעשיהם ת ס נגד פנים הזיווג שיהיה העליונים הפנים י  פני
ויסגור שנאמר כמו למטה וחיה ארס שנתתקנו אחר אכל כתיקונן

 'מעשר־־, היה פנים נגד פגים הזיווג שהיה באופן תחתנה בשר
פנים הזיווג כסוד שיזדווגו העליונים לפנים וסמך עזר התחתונים

 את הקים אסר ולא פועלו נזכר ״יא ש תפעל לשון הוא8י המשב;
אמר לכך אלא הפועל על להורות המשכן את ויקם או המשכן

- . ■ הוקם למטה המשכן כשהקימו ספני מעצםר דסשמע המשכן רזוקם
הי שמפרש וזהו ושליסותן כחיקונן פנים עד ,}‘דן! ועיר שלמטה זה משכן 00 למעלה אחי משבן עיי מעצמי  דלע׳ילא עז׳ר וד׳א הזו
תא את׳קם ר שלאך•,,- כעור פירוש • לעי״לא אתתיקס ל״א לת׳ תהי א ד״א אסתימיך וגיק״בא דנ״ר באנ״פין לעיילאאנ״פין ד
ה לא למעלה גם תיקוניה על למטה המשכן קימת בעניין למטר־ שהייתר־. והססינד־. העזר וזי•. פירוש ריא לק״ב^ תיקוניה על הי

י תוקוניה על היה למעלה גם תיקוניה על למטד. המשכן היה וכאשר
ד הכיא או׳ף  כן גשו פירוש * לעיילא את״קם לת״הא אתיקס ני
ם לפטה וחור. לאים כשהיה ארס כריאת בעניין בכאן הוא  קיו

 כי פנים נגי פנים למעלה גם ותיקין קייס היה פנים נגי פ־ים ותיקון
 כרי פנים עד פנים התחתונים אל ותיקון קיום היה שלא בעור

 לעליונים גם היה לא ורבו פרו במצות ולהרבוה לפרות להוליד
מיין באחוי אחור ד״זיווג בעליויים והיה הזיווג שלימות  כעין רעיי ו

ת א ל א למיילא יו! א  ומפני פירוש ׳ כאריפין אניפין אחכי־ייאו ל׳
ת קידם דהיינו ער*ה שער א  למעלה מתוקן היה לא האדם כיי
 נשמותיהן נאצלו לא כך ספני פנים נגד פנים הויווג סוד היה שלא
ם וחוד־ז אדם שר-י □ נגד פני או״כח וקירא למעלה כדפיחוזנו פני

 כאופן כנכדו עיר לו אעשה ש־נאסר כעניין פניפ נגד פנים תיקונן
תה לזה זה עיזריס ויהיו פנים נגד פנים הזיווג שיהיה.  ה ה הזיווג או

ד פנים למעלה שחזרו העליונים לפנים וסנ׳ך עזר  זכר פנים ע
ת לומר רוצה ונקיבה  כאחיר אחור מרןןרם שהיו ומלכות תפאי
 זח את זה לעזור יוכלו לא כי כביכול מזה זה רהוקים היו וכאלו

א ממש פנים נגד פנים לזה זה סמוכים הם עתר. אבל ד׳  סמו״כים ו
 הפסוק סוד וזרה לומר רוצדה וישר באמת עשויים לעו״לם לע״ר

 דא ססונים ואזיל שמקיש כמו וגומר לעולם לעד סמוכים שאמר
 תפארת על מרמז רבים לשון סמוכים פי' כחדא סנזוכים ונקיבה זכר

□ ז׳ויגן ע״י ומלכות  עיזר וזה לזרה וס:זך עוזר זרה פגים נגד פני
דלעי'ל*יפ בעו״לס תה״אדה עו׳ילם סמו׳נים מהר דבר לזה וסמך

ץ עיל אלקיים ה׳ המטייר ל״א כ״י דכת׳יג א׳י י וא׳דם כיף ובגיין ה ג  לא כ• דקאמר ולעילא עולם אתקן לא תתאר. עולם אתקן לא ו
ת לעכיוד א״ין ש * האר״סר. א אמר הדהר פירוש סמיד נרא דא דחא הארץ על אלקים ה' המטיר וד.וכחדה דאייה הכתוב מן פיח
'רו«ין הראשון לדרך קרוב אחר בדרך הפסוק לדרוש יעו עוד ני היחור כן גם היה לא כך ומפני למעלה כתיקיניה היחיד ה׳ה שלא

 ורכיד׳׳המכונח פריה מצות שהוא למטח פנים נגר פנים כתיקיניה
—וארם בפסוק ענודה כלשון
הגהה ״... אי לעבוד אין סכי  בהג״הי־ז נ

 זוד,ר של וי׳ינחתי הסמוכה
א  ב׳ הפסיק מדקאסר בן הו
 אלק־ס ה׳ המטיר לא

 אד-ן מבוז־ אין וארם הארץ
 הפסוק לפרש שאין האדמה

□ חיה שלא בי־א וחוח אי  נ
לא סלעלר. שגס מפני כלל

ה ש רו *.י ק66« י ו ״ א י »n *'•ז ז y S >ר.עכיד 
ה האטורד, ק בז «יו הפהי הו כעג״יז «'יו ח גי  יי

שמרדד ^ענך)■ עדין בנן ן •טבודאו ול  «ר»ך א'
ת עדן כנן ר בי ה וזריעה חדי«זח ע ר טי ״ ^ ו ב  א

* ו ל *S S » nה ר ירטזמדה עכד  עדן כגן האמי
^ , g ״ j, ״ ף , , ל , ה ,״ = לעבד י קי  «ווו־ז8 ל
ה מ ט ול״זמדר, ע י י כ ת ל עיו טו תעיגזה ל>ת ט  כ

, כן ״ , ד י י • , ל ל א נ ת ב נ -ו ל ר«יבי נ  כזרה ר
אדם י0י,םא ר א.) י  לקייכש לומר רועה לעבי

ת0 עבירת י ע.«ל «י בי בי ד י י א י ן היי ל לי כו  י
ם י קי ם ■*ני י ןי בן די » היי ד « חי ר א  • באחו

הג״הר. כאן ע״ר
ה זר. ולפי ‘כליד זיווג היה הי  י

 נזדווגו ;שלא ד׳איץ על אלקים ה' המטיר לא כי הפסוק פירוש
א וחוד. אדם היה לא כן ומפני כלל ג1הזיו בסוד בי  לו היה כלל נ
 למעלרי הזיווג היה שלא מפני יודעים ואנו אין וארס ולומר לקצ־

 מאין למעלה זיויג אק אם כי כלל למטה וחוה ארם היה לא
האדמר־־, אח דלענוד יוזורא וא*כ למטה וחוה ארם יבא ומהינן

 סמך הוא ההחתזן העולם כ־ מורה רכים לשון שהוא סמוכיפ זר.
□ ידי ‘עי־־ ונעזר □ השפעת שמקבל ידי ערל בי העליון עול  עור

 ונעזר ס.׳זך היא העליון העולב וגם והעמיר. ק״ום לו יש העליון
ר  למטח הזיווג סתוקן היד. ש-לא עד שהרי התחחון העול□ ידי ‘ע

 נגד פגים הזיווג בסוד למעלה גב מתוקן היח לא פנים נגד פנים
ס ה׳ הכ׳טייר ל׳א כיי אומר [ הפסוק שהרי פניס  ‘ר ע אלקיי

 ומאי הארץ על הזיווג בסוד השפיעו שלא לומר רוצה הא׳רץ
 העולס, שוד־י ר״ל סמ׳יך נד״א דה׳אד׳יא וכ׳פרש השפיעו לא טעם

 היר־ז שלא עוד וכ, החוזתון עולם ירי על ונעזר סמוך העליק
 אתתקן כר חתאה דא ועולם לכיע־'ה חקון היה לא למטר. תקין

שתנח ואתתקנו באנפין אנפין ואתהדר סן א  פירוש לעילא ס
□ עיל  להיות וחזרו וחוח ארס מתוקן היה כאש' החחתין הזד, י

ה כזד.החקון פנים נגד פנים ח המעשה ונז  ועזר סמך נמצא הי
א דנ״א מקדמ״ת דח״א פנים זיווג היה למקלה שגם למעלה  ל׳

 היד־ז ל!<ז לכן קודם שד,רי פירוש * כתיקילגיה הקזילם הז״י
 מזח העילה הכלל הנה ;המאמר פירזש ע'כ כתיקוניה העולס

המאסר ~ .



ivp ראשון פרה עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשון

 יתוקן וחיה אדס שהם החחר%נים ושליפות כתיקון בי אמר8ות
 שזהו פנים ננד פנים זיווגם שיהיו העליוני' שלימות ויוגםר ירס על

 6וחו«י גיזלד, קושיא יקשה המאסר זח ולפי * שלימותם גמר
הבי שלא כל ז  בשמו שיקרא ראוי אינו שליסותו לגמר הגיע דנר

ה שליסותוהמשל גסר אתר כשהר' ל( הסץחד  שיעשה הצורף נז
 שראוי ער הגביע מלאכת נגמר שלא זמן כל זהב של גכיע

א אינו מתוכו לשתות קי א עץ כלי גולמי אז״ל וכן גביע נ ל  ש
 ונתתקן נגשר שלא ביון כביכול בעליוגיס חוא וכן מלאכתן עמרה

 לו הראוי תקויה גשם להקייא ראוי אינו פני׳ גגד פניט בשלימותו
א אתתקן פי בפיחש שאסר וכסו תיקוניה בגמר שהוא כסו  ה

ח כדין נאנפין אנפין ואתהריו דלתתא חנ ש  היא וזו לעילא א
 שפירשנו מה כל וסוחר שהורס גיולח והריסרה וסתירה קושיא
 וישראיד• וזקנים עחיקין נקראו שהעליונים וישנים חדשים בעגוין
 אדרכא כ! לזה היפך מציגו שפירשנו חזה וכמאמר חדשי' נקראו

ט התחתק האדם שנברא ער מתוקנים היו לא שהעליונים ד א  ו
 היר־ז שהוא עד העליונים קורם ונחתקן ועמר נשלם ד.תתתון

ד העליונים לשלימות סכר, כו  ומכלכל הורס ודאי ווה ‘ככי
>^ וליישכ לתקן וכדי יםrויש חדתויס בעניין שפירשנו סה  הקוש̂י

ה • עצמו בפני פרק לו נייחד הזאת העצומה :הפרק נשלם ונז

 מתר ושכלינו בעיוגינו וירדע נסענו כי אחרי שני פרח
ק ותלול גבוה |  בעיון ונעלה ונסע נלך הקיים פי

 עסוק יותר ועיון גבוה היותר השני ה£רק ההר הר אל שצליני
 לראור־ן עכל הגבוהים ההרים שני ידי שעל כאופן הקודם ספי־ק

 לקושייחיע ויפר, נאה ותרוץ וישוב ותרופה עזי למצוא מרחוק
 ד,ר אל סהר ונדלג פירושעו בניין הסותרת הקודם כפרק שהיא

 טוב לנו הקושייותיאיר קליפות שמחוך עי בקישיעתוספיקיי־י.
 לרעי־־•. ראוי ני גאכזר ועתה לקושייח׳נו יפה תרוץ ודעת טעם
 שחידר באחור אחור והיחוד הזיתג עניין ואיכות מהות הוא מד.

ט של ותיקונן נסירתן קודם כספירה ד  לרער־ז דאד וגם וחיה א
ם והויווג היחוד עניין ואיכות מהות מהו  אחר שחוא פנים נגד »י

ם הרוחנייח כעניין שד.רי וחוה אדם של ותיקונן נסירחן ה  ש
 ל*י* אחור ולא פנים לא לומר שייך לא ד.קדושות הספיתו*

 וחיסין והפניה האחור כי סטה ולא מעלה ולא שמאל ולא יסק
 שהאל* וגופני נשמי ביבר שייכים הם והמטר. והמעלה והשמאל

 גגליפז נראים בידים ססושמשים ממש קצוות ו׳ לו שיש חוסר
 ימין קצה אחור קצה פנים קצה בהם שרואה הגיפני הראות לעין
שהגשם מטה קצה מעלה קצה שמאל קצה  החוסר שהוא סצר,
 מקיפו והאויר והסקי׳ כמקום מונח עומק רוחב אורך רחקיו ב*ג

ם צר לו יתייחס זה ומפני צדדיו סכל ושיעור כגכול ומגבילו  פני
ר אשר מטה צד מעלה צד שמאל צד ימין צל אחור וצר ח ‘כ  זי

 הסקיפר שם מונח שהו' והאדיר המקום מצד לגשם יקרה היחס
י ושיעור כגבול זהמגכילו - י  שכלי אור כה שהוא רוחני דגר אנ

 ואדרכזל* ומנכילו מקיפו ומקום אויר ואין ובמקים באייר שאיני
ס האדר מקיף הוא קו מ ה  והאויר המקים כתוך מתפשט והוא ו
 לכרי וחוץ ככודו העולמות בל ומלא לאויר וחוץ לנזקים וחיץ

 שייר איך וא'כ תכלית ואין סיף אין גבול אין ער בבייו עולמות
 קודם היה שזיווגן נאמר זה שכעבור עי ואחור פנ-ס שם לייחס
ט תיקון ם להיות חזרו תיקונן ואחד באחור אחור וחיה אי  פני

ס נד1 א באשת כי לדעת ראוי ועוד פנ׳  ‘אד־ ורחוק זר עניין חו
 שנתהפך למטר. שלאדם תיקיניח ירי שעל ולהאמין לקבל השכל

ט נגד פנים אל לאחור ג׳אחיר  כאצילות נתהפך זה שכעכור פגי
ם אל לאחור מאהוד  גופזלן הזוהר בעל כי והגם פנים ננד פני
 ונו' המשכן הוקם דכתיב סשכן סן סנ״ל באסרו זו קושיא מתרץ

 שחרי זה להאמין סחוייבים אנחנו כרחינו שעל לומר שרצונו
ם משם יעויין למעלה כמבואר לזה כדומה סצינו במשכן  ע

ר אץ זה  הזוהר שמביא גיפא אקרא כי השכל אל מתיישב היג
שהויפער איך כי דקרא טעמא ומאי י קשיא לרבדיו ראייה  ‘יע
ם שהוא הענף אד ם כמעשיו יהפף וחלש ורך דק ענף ה שי שר  נ

ם חזקים שהם העליונים כ׳  העילמוי־ז כל נבראו שסהם ער תקי
 ואלו הקרוש כשפעם חעולסוד־. כל וסקייסיס ור״תתונים עליונים

ה העולמור- בל אחד רגע שפעם יסולק אנ  והסרה כרגע י
ם כתפקם •עמדו ח ר  פרק הראשון נשער כיפירעזגו וננו
 איך וא*כ סשם יעויין לעולם ייפסלו לסביל* ה' נפסוק ראשון

 לפנים מאחור האצילות יהפך החלש שהאדם לחאסין השכל יקבל
ץ והנה תי ת עיי אכל הקוש׳יות נ מו  עיקרים שהסר. רבות הקי

ס ם ועיקיים גייל׳ כ יתורץ ירם ועל הקכלה בחכמת כוללי  ג'
״י ״י ש בעניין עקרב עקיצת לנו הע־קצת ראשונה ?י שפדשגו הפד

טל
 ידועו-ז בראשרניז תצא ועזקדמה וזאת ישגיס חרשים על

 ועלוריייי עילה סור שהוא ונקיבה וכר בסוד נאצלו שהספירות
 ר^Tםפ ‘שבכל־ ראשון כלל ד' פרק הרא׳שזן כשער שפירשנו

 שנייה סדריגח עילתה כח אחר. סרדיגה סדריגית שתי ר^Tפoו
ח הזכר!ר,משפיע כסו הזכר סור הוא עילתה כח עלולה כה  עלולה נ

 שספירת מצד ר׳ל המקכלח הנקיבה כסו המקבל הנקיבה סוד הוא
 לחכמרה עילה שכתר באופן עילתח כתר מספירת נאצלה חכמה

ח עילתה כתר של כחי גלוי עצמות היא עצמה והחכסה  סצדז
 ומצד המשפיע הזכר סור שהוא עילתה כח בחינת לחכמה יש

 ספירורת עוד להאצייד• כתי־ מספירת כח קבלת חכמה שספירת
 סבעלר־ן כח שקכלרה כאשח,מעוברת מסנה למטה מעצמותו־ז

 שהוגיע עלולה כח קינת9 לחכמה יש זה מצד בטנה פרי להוליד
 שבואר חגה סעצשותח להוליד מבעלח הסקכלרה הנקיבה סוד
 בחינת ראשונה בחיגר, אחת כספירדד חלוקות בחינות שני מזה

 סצד ראשוני־־! גחינה והנו־־, הנקיבה בחינת שנייה בהיגד־! הזכר
 נקראת המשפיע הזכר כסוד עילת' בחינת חשובה בחינה שהיא
 ותלכגר־ז שאחיל כעניין וקדימוחד־! חשיבותה שם על פניס

ם כי האיש לפני ולא האיש אחרי ל עו  הזכר שהוא האיש ל
 ני הנקיכר־־, שהיא האשד־! לפני שיהיה צריך חשיבותו סצד
ם לשון ם שבגוף החשוב הדבר שהוא פני ד א  מלשוןקור■ חוא ה

 ומפני יסדח הארץ לפגים וכעגיין כישראל לפנים שנאמר כעניץ
^ לבחינרת וחשובה קדמרה סודהעילה שהו׳ הזכר שגה־נח קי  הנ

את כן מפני שפירשנו כמו העלול סוד שחיא קי ם על־* פנים נ  ש
 בחינת העלול סוד שהיא חנקיגדה ובחיםת וקדימית׳ חשיבותה

ם כי אחור נקראת ראשונח מכחינדה הסקסלח שנייה ל עו  ל
 אחורי שותהידד צריכה הזכר סטדריגר־׳. למטה שהיא הנקיבה

 בערף אחור נקראת כן ומפני האיש אחרי ותלכנה העניין הזכר
אר פנים הנקראת הקדומה החשוכה ראשונה בחינה מנו  סזת הגה

 ונקיבת זכר סוד שהוא ועלול עילד! סוד תמצא חכמה כספירת כי
 שתי אלו תמצא וכן שפירשנו בחינות השני שהם ואחור פנים וסיר

 בבל ואחור פנים סוד תקיכד. זכר סוד ועלול עילה סוד שהם גחינו׳
 הזנר חפאררהסוד וסלכיח תפארת סוד כן גם וזהו וספירה ספירה

ר ומלכות חפארו-ז כי סודחנקיכההסקבלת שלכור־ז המשפיע מו
מציאותן .

הגהה
ך1י7א«יר ה<ה «> ^ » ן היא מת י י י י נ ת וארת1ת סוד / ^נו rו וזגע^ם גזוניאותן כסיר יס :o 

ק היא ר עני ח סו  ד,ו1ק א«ס אסנם המתיחה סגיאותן כטור כותSופ תסאי
ךf® סר זו נ לעניינינו ניי אר אSהSו גו מן ®אינו כעניין ׳ילאליהאייך כדי תי עייוי ל ריוי  רי

ס א ס 0ערי1ב- יותר עור תראה תזכה ז י א כ  ר« כו ייהאריך סקיסו אין וכאן בס״ד ר
? חכמה כתר ®רם הראשונות ססירות ו• כי תרע תנת <ה והוא בסקעת אוניך אנלח ד  בינ
כי סוד סרן ואחת אתת בכל קיכר ז ד כו^Sום תסאררת סיד *הכם ונ  ונקיכד־! וכר כסו

שנו תי בסוד הנסעאים .לכית0ו תסארח סור אבל *•יי ט נקראים הסה ובינה הכסה כ ל י ע
בנניינו לא וכינה הכסה ככתר אים אורן סשיטות לו.ורל כי הנעלם לו תו. רדער־כ עולם ■*ל נ

א לוטה  עשויו-. יעירה בריאה אעיליו־ז סוד צשער יתבאר כאשר בע«ם העולם את בנאי ל
ס נתנלה שלא ססגי תנעלם העולם נינז הכסה כתר נקראו כן ומסני ת ל עו הנהנת ט fו c 

^ אלי • הנזסר בשער יתבאר כאש״ לנבראי' כעזנם ס  בינדה הכסת כתו• ססירות נ׳ ו
 ראאי־ר־ן ךS מייריייתי• הגרז bSyjn גסצייאית־־ז נ^^S1יג חפאדח נקראת ראחת אחת כר■*

rsS כסזגייארתן יסלכית pn אכרעי ועתח ״ Sינז חכארת ךS^הכותנ ככזצייאיתן בררS^ר • 
ת כיי תדע ^רחנה אי  חספידורת שהנם הכנייייץ ערלס הוא המתגלח במציא־תן רמלגית חכ

^ן רואה שאתה כמי בבנייייני חעי^ם עזכנאר #עולתן דזנד ל־כי- רוזנת לעולם שגתגלי  א
מ הם ככגיייני הערלס ר־ תג ע הבניין עו־רה לצד בי מ ס ^וררד וגכיר ני י א נ ב  * ה

חי א ה שהם ס}ורות ז׳ הס העילס את ׳.דכגאו רכנא־י= כיי תדע הנח וד. שתדע ו ר כו דג ה  ח
*י נזגח חכארת כיי\.י ר. דוסודמי:י שית עי~.-נזי0ש הזעצסן הן כשיירית ז׳ הו  שפעלר גרא
 • מלאכתי סבל ייגכש שבד־. שבת שי'>ת ה־׳-׳כתי יביים ייעייב א־ת בראשית ימי כששת

ע הנה העניין רלהכינך י תי ^ ספיירר. שינזה נ ה ה חסד ש י כו ת נ אי ד גזוח תנ ד הו ס יסו ח • 
ת ש לי פעילחן השעיעי ן5עצ כראשית ישי • ע • ח דונמחן • מוכי  שמלכור־ן בסוד כ

שקכל־ _כך ואה■ הנקיבדה בסור סכלן ®^יר־ן תו אי-ז ז—היציא פעולתן rכ ל דו • 
̂ו!ץן וגילתד, והעיי ספיו־ה כל סע*לת וגילתה ה־״חידניכב לעיד״זות ן

א^יעולתן -
כלכפיירדת כייימי ה , . .

י וספירה נ פ כ ^ ו שה שפעולת באופן עצמה י ת • ה :רילה •;והם ספייו r הבאיי־ת :ב־י j i 
 לעילסי״ טה5ל ימים ששח איחן סלכית גילתה דוו.סתן מים‘ ששה כמייכי' ישפיעלו יסור ר.וד

מ ני תו ח ת  כסלכורת •פעלי כ־אשית י־יי ששת עצמן הן הן כפירות ששה שאלו כאופן ה
ת עשה יטיס ששת הפשוק שאסר וזהו דוגמתן א  כששר־ן נאמר ולא ואת ד.שמ»י' ה'

פי ששת מעלו עצמן חעליונים הימיים כי ימים  מלכירת •ספירת ומפני ררגסתן כראשית י
• י ז ר ו ת הקבלה כסי ל כ ק פ ין4הי שמקבלת יבעידה חנלעשה בראשית ימי ששת •

י סו ת כעורה פועלרת ואינה והשכלת־ה המניחה כ שת בקנלת ש שיו-, י«י לה״״יע  נרא
ת ש הקבלדה גמר ער לסמה המעשה יסי •

הג״ההו ־ ־־“—
א הי ל ב ^ ה ך רי שהואנרקבד* עוד “נזכר ס

שהוא! •סהנוהן ימ»:• נייי! יייייי
כי ותפארה  גדיררה שרם יקעוורה הכוי^ל הז
s• יסוד היד נצח תפארת גב־ררי r העדשי“?
ס י פ מי רוצה מסנה לפעלה הם י  לנדעלדת לו

א מלבורן כן מסניי ממלכות חי  רקכלה כסוד •
שכקכלת מעלה כ^פי סוגיס פניה  ואין געור
ס פניה י נ י  שהידית בשעה לה««יעח למטה פ
ה וגש* סין{ ער הקבלה שעת ל כ  פניר־י או ^

מ לעולסוח להשתרע למטה ®וניס גי תי ה ת  ח
; הפ״הה כאן ער * שקבלה סה

rt 1—-----־. ^ • ».וו . ־ץ•׳ , , -
ח כחגד.ר, ^ כסביאר סונ  ביום כן מפגי הס
ם •שבת היא .וזשביעי  רשביהד־ז מניחה ייו

 בסיר שהיא ספני כלל פעילה כו ואין
הזיוונ הקבלה  בעלה לתכא־ת שנרדוינה ז
. לקבל ימים ששה הכילל  ששד־ל עת6ה

שה ים• ששות לעולסוה להשסיע '?!ים ^  ה
 סליייי חכסים הלסיד• של עונהן סיד זזה

כי ת כ ת מרכות « א קי  הקבלה כסיר עילר. נ
הזיוונ ^,3 ו ,5 . ן ך ן  אכור כור ,!הו |n ל,
 . הנ זה שחרע ואהה • בשבת מ^אכה

 אינכם בכלרב הפיררת ל אלו כי תדע
ת אלא א־ א תןארת כי ונ.י<כות תנ ו  ה

 שהם בורועית־ו וטתסשט הטסתעך, הובר
 והוד נעה שר.ם ונש,-קיו וו.כורדה הסד

כאשר יסוד קידש ברירת ע-הו״ ובריתו
ט האהרים שאניו באופן • רשמיא בסיעתה עניינם יתבא- שי  חפארו־ע אכרי כדם הס חקרו

 סוער■* היא כי תפארת ככלל נקראים כלם זה כל עם עעיזה בפני ספירה ואהה אהת שבל זהנה
y האדם ניך- כסי ירן ועל כהן c^ ק ובאחדות בארכה ובריתו ושוקיו זרועותיו ידי על  כחבו

ת לפעילר־ז שהיריבמיוחרים אחדותנגי־רהגם !ירבוק ס שסירהדיצב מטה אחי קיי שו  יכן ה
^ דוכר. איני שמאל יד כח יבן הבי־ית :מי״יוחר’ גיבה אחרת לפעילה מיוחדיס השוקיים ח ב  ל

ף וד, כל רעב רייוהרת פעולה ישלו ואר.ר אכי־ כל של כאופן ימין ט  כלן ירי על פועל ה
ס והשוקיים ־;היריס גאר.בהרכאחד;יד,כפני אניי ר״ ס בכלל ו  הרסתעפיכפ ענפים כלם ה

אי הגוף שס על יכלם הניף סן ומתפשעים ^ אין שהיי אחר גיף ין4אל אינם רבלבש יקי ר ב  ד
ת עצמית בין והפרש ת ד' לעזגמירת שבימין ד״יסורו סידי  יסודרו״? ד׳ גיין וכן שבשסאי־' י
ד י נ ת לד״ • דו סו ק י ו מ ן כסו יקראו הי.וף ע-* וכלן ש ואין כלן *ירי ®וער־' תפארת נ

funו



ן Sר•<ד י ח נ ו *י ת ן רו מי ; ה ח אחד עזסווז יניץ “1S זח נ' הי אהד,;וף וכ  תפא־,■ ^ון.' א
א פן יספני סנזני הדתפעזטין וענפיו אב־יו «ח קי ח-^-ן .־.פא-ח הפפידרו־ז ו.יף נ

ק וענפים !**־ית עני ת ותיפנית נ איו = נ■ עי.פאיר.0ם ונענין ס י ־י ענפי ד,ב נ ת א: פ-־  ת
ר שהוא כי סו תSכ זוגו בבת מ-פפיע ראיגונה בחינה הז  בקבלהח הנקיבה פ-ד שהיא נו

ד שנייה בחינה בסיד ר.Sבע נזותפאדת והטהור הקודש שפ< דו נדפי.---נ' הנקיבה בסו נ  ו
ס ו' שחס קינוות ז׳ בתפארת שיש י ר כ בי בז| א  גרול,-ה בסוד בפעולהו מיוחד ואבד א

דק בו ר והננס במלכות פיעsה•S יסור הוד נעה תפארת נ ו כמי הובר בכו כו ^ מ ב פ כןי
ם ו' קעלות ^ י י ב ם כ^כס שהכס השפע המקבלים א אי ר ק ה כי כ'הSנ• SSבכ נ

ה בסוד הנקיב׳ בסוד הקבלה  יהשפעחן י.ןSנע' וי^גייות וניחועיא פעולתן שנייי^קב^ בחינ
שיינו מקבל ווה משפיע בשוה אם כי הפרש אין ונקיב' זכר כין כי התחתינים לעולמות  ומכ

 חמתגלדה ומלכות תפאית סור וזהו סבלן מקבלת מלבות סוד ווהו כביכול אלוה בחזה
ד וזה -| למלכודת קירא תפאדת לומד רועד, אפאר תפארתי ובירת שאמר הפסוק סי  בי,

כי אדחי  תפאיתר־ז ענפי ו' שלתכי תפארת בר'ענפי שלו תפארת ענפי הו' מפאר הוא הט
ם תו ענפי לו׳ קבול כי.־ו ה ם והששה תפארתי בירת אותרה שקורא וזהו תפאי פי  ענ

ת ר א תפ  עילטה בפני מיוהדת בפעולה מיוחד יענןת ענף. שכל מפני מפירות לששת נקנים •ב
ם שבמלכות ענפים והש־שת נ י  שתיאר. מפני אתת לספירה רק נמנים אינם שבמלכות א
 ,ידה—ש ה; שיהיה פעילה מאיזה הפעולה יהיה לומר רועה בה שוד. יכח;כלן מכלן דקבלר.

ם שיהיה הן דין טי ה מין הספירות כל ר  היאת וההסכטה פעילר. לאותה בהשפעתן מסיי
ם ששם כמלכות מי ס ס ק ראשון כשער כמבואר אחרת לפעולה ההשפעות Sכ מו  שני פ-
ם קעוות ו' כי מזה מבואר הנה ‘ משם יעויין כו׳ אבנא האי כד במאמר ענפי  המשפיעים ו'

ם מעוות ששת שד,ם ענפים וששר. לי ב ק מ מלבות הפארר. ותם ספירות שבער. אלא אינם ה  ו
; הנ׳יהה פאן עד ־ הסתגלר.

טד
תן או תן ובסוד הנעלם מעי או תגלה סצי מ ת כל כולאים ה לו  האצי

בה זכר בסוד אד ונוןי אחר • הסמוכה בהגהה כמבי  זדח שתרע ו
ה ע הג ת כי תד לו א האצי תגלה ל א נ ת כדי אל רו תג ה חו ל קו  אל
תו ירי על הג היג הנ ת להנ ה ורחמיס דין בד.סד העולם א הג הדנ  ו

ש ה  חסד הם1ע ספירות ד ירי ער נפעליס 8ה ורחסים דין חסד ש
ת יסור נצדזהויי תפארת גבורה ד מלכו סו רז ו׳ ונהיבה זכר י  קצוו
שפיעים הזכר בשוד ת וי הס ת דגקירה בסיל קצוו ל קנ כ  ההשפע׳ ה

היג רז אי־ז בהם להנ סו ל ד כמבואר העי ה שר הסמוכה ב־נ  וכא
אר תב ם בשערים עור י ע • דשם־א בסיעתא הבאי  ד אלי כי וידו

רות90 ת בכלל ׳סהם י אר ח תפ סלכי  הםנהיו.ין וגקיכה זבר סוד י
ת ס דין בחסד העולם א  אחר רק להחגי^ית צריכין אינם ורחסי

איז רי ם ג ה כי אד הג הנ א ה ס יעשה אם ארם מעשה לפי הו ד  א
סד ת יפעל ח די מד תו כפי חסד לו להעופיע נג  אם וכן שע־ג-ה מד
פעל ם אדם י כפי תפארת שהוא רינגרו הרחסים סרח יפעל דחפי

שגי פרק פרעופין הו סוד שני שער
טל

תה לעוצם בוזכמה שם תגלה רא העלמ ה שום שם נ ם הווי שו  ו
תה־. לד.קרא ראוי שיהיה אצילות לודז ההוויה־. לאו אצי שפנ  ב
ת תפארת מלכו סיכה זכר בסוד ו ת למטה שנתנלה מטעם ונ לו  אצי
שמתן ה אדם של נ חו את ו עבוד שנאמר עד ונקיבה זכר גופן וברי  נ

ת כי זה ר א פ רז שם כי להן פקוד שכהכמרע ומלכורע ת מ חכ  ב
ל אל קורבתה לסבת העלמתה לעוצם אצי מ א ברוך ה  לה אין הו
ת ד.וויה א כלר־ נגלי ר ק ה שד בשם ל ת א ב ס ת גורי־• ל סי ל ע  ה
שגה שום בה אין כי יש הכמה נקראת הכמה  רוצה ד.ישות רק ה
ת שהיא לומר א מצ א אבל נ שגה שם שיהיה ל ך ה מה אי א ו  הו

שות א המצ־יאות הי א עד ההו ר ק צד ש שג 7ההשגז מ ת שהו  ב
ת כשם או תפארת! זכר בשש ב קי ת נ ט מלכו א ך כן י  יפעלו אי

ת שהיו בעצמן פרצופיהן לרו שהרי פרצופין דו למטה הם מ כ ח  ב
א ה ל ה להם הי ת הווי לו ס ממש נג א ך כן ו ה יפעלו אי ת הווי לי  נג
מן שהן קודם פרצופי; דו תהוו עצ ה נ ת הווי פון דו בסוד נגלי צו  פי

מטה שיש מה כל כרחך על שהרי ש ל  ובסוד למעלה שורש לו י
א החכם׳ ה ל ל תג אין אם ונקיבה זכר שירש נ » תגלה כן מטה נ  ל
מאחר ה רדזוה שארם ו ל תג מטה נ ו ל בה זכר פרצופיו י קי ה ונ  הויי
ת לי תהוו כרהך על כן אס נג ת נ ת מחפאר מלכו ה שבסוד ו  הנינ
ה ששם ה להם הי ת הווי לי שי נג א תבאר כ ך • י להבינ  ענייו סוד י

תגלו פרצופין דו א בינה בספירת שנ ק א יי ל א חכמה בספירת י ל  ו
א בתר בספירת ל ט ו שי ת ב ר פי ת ס ר ח חנו צריכי! א ר אנ אי ה  ל

חד במאמר ע־ניך ה מהזוהר א » לשונו וז א חיי ת ה אנ רי אי  חזינ
שאילגא בחלמא » ו שטעון דר׳ קמיה ו א וז ה אליפנ  רטד קסי

הו הכי חכמוז ראי א ו אי חו ר אי ךן ו ס הי א ה אי  ח>.ן די אםר4כינ
א חזי הר כחיב ה א ונ צ שקות מעדן יו א טאן הגי איז לה גהר הי

ת דא מעדן דיוצא נ א כך ובגין בי ת סתים יוד נהר ההו י ו י  מ
! ן טיוי מכל דא נהרא פשוט ד ת ס ק פי א ת כן ו ת חו א ת מ •i ד

י נ ו ו ג אלו דברים לעניינינו הצר׳ך המאמר כאן עי ה דזי־פ ב
יוחאי שפעוןברבי אליעזר לרבי אבא רבי דברי הם הזה שבמאמר

תי מטה שיעשה מעשיו לפי הספירות כי* וכן שעשה סר ח יתעורר ל יוחאי בן שכיעון לרבי ושראה הזה החלום עניין לו סספר שהי
ת הנ הנ ח למעלה ה ם כמים כנג ת הפני ם אין ואם פנים א ד שאל בחלום השלום עליו א שאלה לו ו ת. ה א במאמר הניכרת. הו

שה שיעשה מטה מע ה צורך אין ל הג  ישפיע ולסי ינה-ג למי כי להנ
 טיב אם מעשה שיעשה ארם שם אין אס רחמים או דין או הסד
ס ה א הנ הג ה בו ע א ר מפני • רע אר טוב אס המעשיס לפי ןזו  כן ו

ת. הוצרכו ל*יו וחוד. ד.אדם בריאת קורס לו תג ה ת הד ל רו פי  ס
ת תפארת שהם מלכו ם ונקיבה זכר סוד ו הג היו כבר שנאצלו ו  ו

תן או ם במצי עי תן זה כל עם חסטוכד. בהגד.ה כמבואר הנ הנ  הנ
א שם ה ל תני צה נ ם דין חסד שפועלים פעולתן לומר רו טי וררז

1 ־ 1 I י
שיב השלום עליו יוחאי בן שמעין ורבי הוה ם דברים לו ה רי כ  הנז

ס והנה הזה במאמר ק הצאטר שנפרש קוי קי ת כמאמרי ני ז  ה
^ אחד דקדוק ד.ו י זה ו ש נ ה למה לדעת י  יותר אכגיז לרבי הי
א ד׳ בן משס י' שאות הטעם פשוט  ה>« י' שאמר עד חכמה הי

א פנ ת אלי צ רו שוט שהיד־! ממה ידענא לומר ש ח לו פ ח  או
ד׳ משם ראשונה שאל עד בינה שהיא ק ה הטעם על ש מ א  ך ב

הי אי מ א ת כי לפרש ונראה בינה אי ח פי ס קרובים שהם ^תר ה
היגין שנו ת סנ א העולם א תגלה ל ף קורגתן שיעור ולפי נעלמים יותר הם כ״ה סוף אק למאצילם אורן פשיטות לגודל שם נ כ

שד תבאר כא ת חכמה כתר בסוד נקראו זה בעבור אשר י ״נ ק והעלמת הסתרחן הוא ב כ« ן״ל הגזקובליס אמרו זה ומטעם או
א כי ומפני הנעלם עולם תן לגלוי צריך היה ל הג ה לסאציד־* קירבתו לרוב כתר קפירת פירי^טי כאשר הנ א ב׳ תגלי־ז ל ש כי נ א

_ _. 1  _ I ... _  . . .  .  . . . .  . 1
א כן על אשר אדם שם אין אם יגלה לטי בי ת הוצרכו ל תגלו  לה
ה אדם ונבראו שנאצלו עד חו צלו זה כפני ו א חוה אר□ ונבראו נ  ו

ת תפארת ד״נהגת גלוי קודם מלכי  כמביאר ספירות הזי שהם ו
ה בזוהר שונו וז אי ■ הבריאה אתר הוי ין8רצו9 דו וחור. אדם ל  ו
ה מ א בחכמה הוי דדו תי ת ל טן אי ה ה ת הווי לי שונו ע״כ נג  • ל
ש ה אדם פירו חו שמתן ר״ל הבריאה אתר הוו פרציפין דו ו  של נ

שהם אדם בה זכר וחות קי שפת, אשר ונ אצל זכר־ שהוא אדם נ  נ
שמת סתפארת ה ונ א חו אצלה נקיבה שהי ת נ  דוזפרצופין ממלכו

חד הוי ל הבריאה א תן אחר רי או החומרי הגופני הזה בעולם ברי

ת דקותו על לרמוז י׳ של כקוצו מ ל ע ה ת שהקיץ כמו אורו ו  הי
שגה אין כסוכן כלל אות של ציור שום בו ואין דק  וספירת בכתר ה

 מחמאציל שנייה מדריגה שנתרחקה שנייה ספירר. להיותה הכסה
ם שגייה מדריגר־ז הרחק אלא ח״ו ממש הרחק לא כ״ה  סהנאצלי

ת עלירה רומז לבן לספירות שנייר־־. אצילות שהיא ש או ש שכ  י
ף כי ד' בן ^ הנקודר־■ גו  שבו׳ מהקוץ גדולר־! יותר היד־. י' ש

א י׳ של הנקודה גוף כי והגס אין וקטנה רקרד נקידד׳ד תי  בר-ן ו
שות רק צייור שוס א עליז הגקוררה מציאות י שג הי  יותר •.“מו

ל כהר על הרומז ו' של קוצר־׳.׳ כי י' של מקוצד־ז כךנעלמרה כ
ף פרצופי; דו ד.יו ך בגו ח סו א כ ה י חו ת לא כאלו ר.עלםתד־ל לגודל אין שנתקראת ער הגופני שאדסיו כאדם כלל נראי
ף פדצועין די ר בגו ח ר כן כסו א חן סקו רו ס אצי ה  תפאו־דת ש

ת כו סי  ומקור תפארת שהוא אדם של נשסהו מקור לומר דיצה ו
ל א ייוי! ״ שהיו מרכות שהו ת ספירות שתי אלו כ אר  תפ

ת כו ל מ ה כסיז־ ו ף בן גס היו הכינ חד גו ת ספירה א  מן נכללה אח
שתי שהם ונקיבה זכר סיד שדיס פרצופי! דו ת ה  שפירשנו בחינו

ה ה בהיני־. הזכר ®וי ר?ןשונה בחינ  כספירדת הנקיבה סור שניי
ת ח הד א הזי  למעלה ומרמז וחוד־ז כאדם לסיוה מדבר ו

ת לו שמתן אצי ה׳ של נ חו סי ד »׳י א ד י ד א מ  חיי
ת ל*א מן איי ה תי ת הווי לי מר שמא פירוש נג שהיו תא תפארת כ

א ^ שגת הי שוח בה שסשיגק מהקוץ יותר מו י וזהו המציאות י
א י' ע״ר־ז לר*שב< בשאילתו אכא ר' י  קס׳ירר אלייפנא הי

הי ׳ ! א׳׳ איי חוייי^ וה־כי חכ׳מו־ד י ד וי לסרחי ו' אוו-: ‘ר׳ y *־ זוייך! י/!vj. בשחין י י ■י״ •יי י irrSn ״ ת__ I י
י י־י'־״ י ־ י י-־י “ ־ »י י ™ דעהה »י• rr̂-“־י א י» ח נן נ■ כן הי ־ S־.' m» ־יי n״

ל י י י ״ ! י ״ י נ ^ : : . י ־ י ־ ה י ־ ־ ™ י ״ ^ ס , ל ™ , ל ־ א א . י . א ־ ™ ״' , א . ־ ״

ת דבר איזדד הוא אם כו ומסיפוק סרחוק דכר איזה הרואד^ שו  י
שואל לאו אם המציאות ש רואה הוא אם לוזנירו ו  איזר־ז שם שי

ל אין משיבו והכירו דבר ת ישות שים כאן שאין ר׳ או  אינו ני המצי
שוח אפילי ריאר״! ת י או  על מורןיס ׳' של הנקודה טף אבל הסצי
שגת שוח ה ה שום אין בח שגם הגם הסציא־ת י שני  שהוא עד ה

ס לו שאין טלם כמו ד שו רי זרד בל עם המציאות ישות רק צו
 שאסר
 דם*ר
לפני

חד ה והרה שארס וכמו א מט ת; אחר ל חלקו מחכמה אצילו  כפו נ
ת כן שמתן שורש שהם למעלה ומלבות תפאר ת! אדזר נ לו  אבי

ס לבינה מתנכר. פן נחלקו כן נ חלקו בינה שבספירת באו ת נ ר א  תפ
ת סלכי א זה ו מר תוכל ל א לו ת רל מן אי ת ד.וויה ח לי ופירוש נג

 כן ספני אשר י׳ של קוצה א’שר, כתר העלמת לערך י׳ כנקודת
ר! בנקייי* רק נרמזת לא ^  1איר, אמאי גרולרד אוו-ז שהיא *יי

ריז תצדק לא שבחרמרה ביון היא הקישיא ועיקר כינה  כלז־י צו
א י׳ רק לסאצילר. לקורכתר, ה א״נ דקרי נקודה שהי שהי^ס גיג

קרוכח

i



 שגי פרק פרעופין דו סוד שני שער
טל

שם ן׳ שהוא סתפאר׳ יוחר לחכמח קמב ׳ p שג ה ד מנ ^ז ו  הי
ת מהראוי ה־ח התפארת גע^טהמן יותר ת ^היו או  על־י הרמז ה
ת בצורת בינה ת בין מנוני שתר,י׳ אי י P שכשם ו׳ או  הרומז ד

שות על ת י או מן החכמה מצי ח ו ׳ או  הרומז ך' p שבשם ן
ח כי תפארת ת טן גדול יותר שהיא ך! או  התייחסות לה אין (יאו

ר לפי בבינה רה התגלור־! סי תגז סד ת כי ה אי פ תגלח ת  יותר י
ה מן יותר ונתרחק  csשהי בכינה ׳H נתייחסה למה וא״ב כינ

.-  ע״ה ורשיבי שבתפארת ך מן אפילו גדולה דוחר גדולה אוי
שיב חכמתו מזיו עליו הופיע  להש״קוד-. סע״ק יו״צא ונ*הו־ לו וה

אן ה״גן א*ח ר הו״א מי דן דיויצא נה׳ ל א מ  עדן פירוש בי״נה ד׳
א  מחכמה ונאצלה יצאה בינה בי בינה 8הון< ונהר חכמה הו

או ומאחר  מקור«לבינדה שחכמה כאופן מחכמה נאצלה שנינ
ח1ר ר  בחכמה שנמצא סח ל ר׳ מהורה מציאות בבינה שיהיה נ

ם על ה ה המקור בסוד ב ד תו ש ח. כי  ספיררה כי כגלוי בבינה חו
א בינה  בכנוי נרמזת שחכמה והגזעם חכמה ספידת להעלם גלוי הי
ח א נהר בכנוי נרמזת ובינה ע  ונתגלי נתפשנזו בבינח כ׳ זה הו

 נהר כסו ונקיבה זכר סוד ומלכות יהפארת סור שהן פרצופק דו
שט  שני שאלו מפני ערן נקרא וחכמה ממקורו ומתגלה המתפ

 המקור בסוד בהעלם בחכמה הם שבבעה פיצופין ח שהס בחינות
ם יונקים הם שבכינה בחינות שני שאלו כאופן והשורש מתערני  ו
שן מסקורן שי  בתינורת שני אלו החכמה בסוד ששם שבחכמה ו

ת סורחפארר-, רן רו בסוד בכינח ffiשר ומלכו  כסוד גדול יותר או
ר נעלמים הם' החכמה בסוד כי החכמה סו  נקודת בסוד המקור נ

ך בסוד הי ד כזה ד1 י' של נעלם כי ! ו ל והנעלם י א ר ע  שהו
! לגלר מקור הוא שבחכמה וד  המקור שאור ומפני שגכינה ך

שט מהאור גדול יותר  חכמה נקרא כן מפגי ממנו ומתגלה המתפ
מן שם על עין ן ומתענגים שמתעדנים והתענוג הע ך ה ה  שבנינ

ד הנעלם ושרשן במקורן ו  ממקורן יניקתן בסוד שבחכמת כ
 בנקודת בחינות השני נעלמים היו שכחכטה ומפני הנעלם ושרשן

ח ד דהייני י' של בהעלם י' או ה וחכמה ל אצל  נינרת ספירת ה
רי ך בחינותיה שני הגלות לה נ  בינה ספירת הוכרחה הנעלמים ן

׳ בצורת שתהיה ל צורת סוי שהוא ה  ח צורת כי פרצופיז ד
ה ' וצורת מלכות שהוא ך׳ צורח רק אחרת צורה אינ  בתוכו־־! ן

' כזה תפארת שהוא  ארזת בספירה פרצופין ת סוד והיינו ח
ךן בכיגי־ל פרצופין רו סור ל ר ךן ^״ ךןן

כא

 ראוהר שאמי־ וזהו ך/' כצורת
ר ההוא כך דא ובגין ה׳  ולד נ

 פשוט וירד גגווייה* סתיס
 אפיק״ת אמכ״לסטרוי ר גה״רא

הו תח״וחה בן אי כגו׳ונא ן ר׳

ת בבינה נתנניו neS ה«א?*ני ואיי ר ו I מ

דהיינו
I היינו

ת נתנייו אSו ^ ר ו  בי
נו ך ן »׳ ^ניS ץ דיי ו בפו הן הי נץו»י& •

V בפטוך יתבאר וה בי בחכסד. ’p. כ >;

 לספירר־! האצילה שחכמה זח זבשביל בן בכין פירוש ך| דאי
 ספירת הוכרחה ובינה חכמה שהם שפירשנו ועדן נהר נסור בינה
ר ואזיל כמפרש ה בצורת שתהיה בינה ה תנ הוג בז יוד ה תי  ס

ו׳ בגוויה רת פירוש נ קו חנ שוח על סורח פשופזח י׳ או ת י או  מצי
ך דהיינו י׳ של ומלואה החבסה ר ל , א ו ה א ש ם הו ל ע  נ

שנחמלאת בחכמה ומהים ת כיי ילד כזה פשוטה י׳ ונ  להתגלו
ה בה הגעיים־ס בחינותיה שני הויי ת נ  ספירי־-, עיר להאציל נגלי

ה שגהעכרה עבורה על וגם הנמה על סורר. ממנה למטה א ל מ  ^ן
ת ומן הזכר בסוד שנקרא תפארת מן ת מלכו א קי  בסוד ל שנ

ם שבחכמה ולהיות הנקיבה ד ח מלואה ק, ר ס עי א ז -. ל  היו
 הוויה לריקיא ראוי-ס שיהין עי מציאות גלוי ומלכות לתפארת

 באופן *,פשוטה בהעלם ההנמר. כמקור שם נעלמים הס כן מפני
ך בה־נווז ב שאלו מי וזהו המקור כסוד ם נעלם היו ן א א ש הו  ה

ן נהר ר ריל בגמיה סתים ך י ה אנ הו י סיי שהוא ח  פרצופין י
שט בה שנתגלה שבגינה שט הסתגלה נר,ר כמו בה ונתפ  ומתפ

ס ס׳ תו ס  ההעלם כסוד בחכמה שהיו ומאחר בחכמה ונעלסיס היו
שיטה י' ובסוד  התפ׳מטוו-י, שהיא הכינה בסוד שיהיו הוכרח פ
 פשוט יילד שאמר וזהו מחגלים שם ׳*יהיו חכמה של וגלוי

 במקורה שנעלם שבחכמה פשוטה י׳ ר'׳!* סטרוי מכל רא נהרא
ך בחינוד-. שני ר הי־.פשטה כה הנעלם הנהר סוד שהוא ן ה  הנ
ה בסוד אותר, וגילתה הזה  התפשטד־ד ר׳ל צררין מכל הכינ

 והמתגלח המתפשט הנהר כסו ציריהם מכל בחינות השני וגלחה
תה בן אפיקת הו תחו א ך האי  .—פשוטו יי ר־ל ה׳ דא כגוונ

 הבינרד לסור לעצסוחח חיץ והאצילריי הוציאה שבחכמה
ה סה והתגי^תה ם בעצמותה נעלם שהי ל ע ה  דהיינו פשוטה י׳ ב

אה נקיבה וסוד זכר סוד שהיא וד צי  בתחילר־! ך׳ בחינת הו
ת והועיאה הבינה לסוד הנקיבה סוי שהיא  כן סור שהוא ן בחינ

ר ה לסוד ונ ת הנינ ה בדמיון ד' תח ח 'H ז ר הזנ ת י חיו באלו ל

' בחינות שתי ח הוכר סוי ן פיזי  מלכות ר,נקיבת סוד ד' תחת ת
א התחתונה בבחינתו מאציל כל כי ספני  אחוריו בסיד מאציל הו

שעי ר׳ כפרק במבואר  התחתונד־ז וגחינרת ג' כלל הראשון מ
א פשוטה י׳ של בהעלמה שבחכמה ' ייי א הנה ד  נמה מבואר הו

ר כי א ה׳ ת שני כסוד הבינה כסוד ונחנלחח שנתפ-סטה הי  בחינו
 בינדד לספירת וכתר ראש היא חכמה שסוף כאופן ונקיבה ןכר

ה כחינרז כי חנ׳׳י משער חגזישי בכלל כמבואר תונ  שבסאציל תח
ס תחתונוז ובחינה לנאצל וכתר ראש הוא על ה ב  הוגי« ש
׳ ך תחי־ז הזכר סוד שהוא ה׳ין בחינת שיהיה הוכרח וא״כ ך  ה׳

א בכינה פויצופין דו סור וזהו כזה ך!' והיינו נקיבה שהיא קנ  דו
ת ובספירה א T\ צורה שד,רי כינה דהיינו אח ' צורח הי  ו* ד

׳ כזה בתוכה  הוכרחת כי אבא ר׳ שאלת היטב נתיישבוז ור,נה ח
ה לא שבחכטה מפני בביג׳ ה׳ צורת  ומלכורע .—לתפארו הי
ת הוויה היו נגלי ך בסוד י׳ של בהעלם שם ו ם ן ל ע ה ה  ו׳ של ו
!' ביורת אם כי להתגלות אפשר אי פרצופין דו שהם שנו ך  כדפיר

ת למר, מתורץ וגם א ה׳ או  ו׳ אור־. סן טול׳ «ור.ר כביג׳ שהי
ת נבללים בבינה כי מפני תפארת ר א  רופדצופין בסוד ומלכות תפ

 ביגר, סן כי לבדו תפארת הוא שבתפארת ן' כן שאין מה
שתי נתחלקו ולמטה  כפני ספירה אהר ‘כד־ להיות בחיגור־. ה
שר עצמה ח לעניינינו ונחזור עור יתבאר כא ת תפארת והנ מלבו  ו

 ה* צורת כסוד כיגה בבטן בעודם בביג' גלוי להם שהיו וסיר חבף
 אדם של וגופן נשמתן ובראו דואצילו הזיווג בסוד נזדווגו בינר, של

ה חו  פרוצפין ח וחוה אדם רש״ביז״ל של ראשון במאמר כמבואר ו
אי הבריא׳ אחר הוי ת ^א בחכם׳ הוי רו חימא ו ה חמן אי  הווי

ת שתפארת ובהיות משם יעויין למעלה וכדפירשנו נגלית פלכו  ו
ת בספיר׳ מדוכקים היו ח ר א סז דו הביג׳ נ ד פו כ ח ״ ה ד סו  נ

שפתן כדינוקן שם ופעלו פדצופיןכדפירשנו  מפני וחוה אדם של נ
שמתן ג״נ נבראו כן ם שני מדובקים וחוה אדם ‘שרי נ פי רצו  פ

תיהן שהיו כמו כי אחד כגוף שמו  כחינוו־ת שחי כסוד מדובקים נ
או בן כמו הביג׳ כסוד ומלכור־ז ,—תפאר, בי שן רהייגו גופן נ  לבו

ת ב׳ אלו Sש שמוי  אבריר^ בר*םח הנשם׳ כי יחד מדובקין ג*כ נ
ח ש־סהגידי ט כרינזת סתפשטורח הררחגייס ו רי ב ת א ס ש׳  ו

ה ותיק רפוס שהם הגופניים גידים חוגידי ת הרוחניים לאברי  ולהיו
ו ונקיבה זכר כסוד יחר סדובקים היו הרוחניים וגידיה שאבריה  ת

ק הדפום כי ונקיבה זכר בסוד גיפןמדובקים שהוא לבושן ג״כ התי  ו
ש כצייור שיהיה צריך וד,לבוש ת הלוב ש א  שכתכס׳ ובהיות ד^כו

ת פרצופין שני׳ אלו היו  הנקיברת סוד ומלכות הזכר סוד תפאר
1 של* העלמה בסוד סיי 1 1 ב ד באי®? 1 י א ״ הי ת ש  בחינ

ה תן הזכר סוד ו' ‘שד־ אחור היזייז שניי שטו חן ובהתפ החגלו  ו
מין ח בסוד לבינת תגלה פיצי  האחור בסה־ סודהזכר שהו^א הן נ

סר דזצד. אחורו של הדי 1של באחורה הזכר סור הן לו  הן ש
א ם שניר,' ד.יו זר. שסצו־ פרצופין דו כסוד שנייה בחינה הו  םחעקי
ם במור ריי חו  ברפירשנו באחור אחוד כסוד היה שזיווגן באופן א
^ ובראו שהאצילו אצילותן כן מפני א באחור אחור בזיווגן כעו  שהי
חו' בסאמראדס פרצופ׳ןכמבראד דו בסוד שנבראו וחור. ארם נשם׳  ו

ם היו הוי פרציפין דו א אכל כאחזד אחור טדובקים כן ג הי׳ ל  שי
ד זחט חלילר, גופניים גשמיים ופנים אחור למעלה מ ס נ קי מ  ה
ר אי ה  כבודו העולמות כל מלא כי אחוד וצד פנים צר הנעכיל ו

ץ חי אין סוף. אין עד העולסות לכל ו ת ו  י4תוכו שלא עד מכלי
א מטה כצר ולא מעלרי כצד לא צר כשס להגבילו ם ד1 ל ני  פ

א בחך ♦תברך אוד פני פגים כלה כי אחוד צר ולא  שמו וברוך הו
ת ואין סוף אין עד ת לפי הכל בו הנאסר ואחור ופגים תכלי ט חי ב  ה
 כסו איזוי נקרא שנייה ובדזינה פנים נקרא ראשונה בחינה כי

תפארת שפירשנו ס בסוד שניהם היי חביב׳ בסוד ומלכות ו ריי חו  א
שב וכור, ־ כדפירשנו ד הזיווג טעם נתיי ן1ובריא באחור אחו  ״

שבה וגם באחור אחור טדוכקים שהיו וחוה אדם א בזה נתיי שיי  הקו
ם חדשים כעגיין פירושינו שד,ורפת שנים ע ת כי י שר אצילו  ע

ר ספירות כ אצל! נ דו דו כסיד הבינה בסוד ונתגלו נ כי פין צו ר  פ
 בסוד האצילות כל ריל*לים הס ומלכות תפארת שהם פרצופין

ת כסוד המשפיעות קצווח ל בחינות הב׳ ר א  המקבלות קצוות ו׳ חפ
 עולה ד*י כן ומפני כארוכה כהגד.ה כמכואד המלבות בסוד

ק מ ואלו יגשר בגמטריא פ צו ע׳ כסוד ונתגלו נאצלו בכד פי ב  ה
 כדפירשנן• וחוד, אדם נאצלו מחס שהרי וחוה ארם בריאת קורם

ה ורק אך רג א ההנ דיז נתגלה לא חזה עולם לצורך שהי  ספני ע
ת כי ם מעשה היה לו תוני ח ת ם כי ה ר ד אין » ענו  לומר רוצה ל

ם למטה שעדיין ל עי  שיוכלו וחוה אדם בריאר־׳. נגמר לא הזה ב
ח גם כן ספני סצוה מעשה ולעשות לעטר הג  כי נתגלה לא ההנ

 חתחתוגיס מעשה לפי י-וא הו־,נחגה כי מעשר, שס אין אס ינהיג למי
אכל K ג



ך ^1וSחא*י אבל ר מ  כד־* B פיצופין הדיו שחם עצמו '
תגלה כבר האצילל  יתבאר זה ועניין «דנוליםותו בסילואו ונאצל נ

תי «ור הו הבא בפרק ספורש ע  כידינו כהוגן הכל עלה והנה * כל
מלטי דעת לאדם חחונן בעזרת א לאנוש ו ל ה'ו  עלינו נשאר בינ
א מה רק לפרש ם פנים הזיווג איכות עניין הו פני  אתר שהוא ב

ך לספה וחוה שלאדם תיקונם גסר אי ה ו ה הדאשון אדם הי ט ס  י
^ הפנים בסוד למעלה הזיווג שיהירה סבה היוי ל  מאמר שמצאנו ו

שי א זיל לדישבי שלי תימא למאמר לכאורה מנגד שהי  דדו ואי
א חזי תא זלמאטר הוי בחכמה דד חזינא אג א לי מ ל ח ב בוי ב  ע׳
א הסאמר לפניך לערוך אנחנו צריכין  חטובה ה' כיד ולפרשו ההו
תיין י—ז*ו רש״כי דברי ח׳ן יחיו שלא כאופן עלינו ת זו סו  כי זו א
בי דברי הם כלם ש׳  פרק והוא עצמו כפני פזיק לו וגייחד ויל ר

ן8הס שלישי  נגד פנים הזיווג איכות עניין יפורש רביעי ובפרק ו
ה בס״ד «נים ת :הפרק נשלם ו

ת אלקים ה' וינן ג׳ ט p לקדז אשר הצלע א ד א  ה
j א דא האדם אל ויבאה חכמה דא סוד  ראמצעיתא ע

אי דמשה דרגא ה תי צלע ו שת כלת ודאי אי  • לשונו כאן עד מ
ה שוטו משמע לכאורר־ז הנ * מפ  היו פרצופיבש דו כי מאמר ש•

 חנמרח דא האדם מן לקח אשר אמר כפירוש שהרי בחכסד־.
ת וחלוקת שנסירת משמע  בלשון מכונה שהוא מחפארת מלכו
ת ויקה שנאם' כעניין לקיחה ח ה מצלעותיו א  כן ואם כחכמה הי
ח חלוקתן דהיינו שהנסידח מאחר ה ז  הוא מוכרח בחכמה היר. מו

ה בחכמה היו פרצופין שדו ת הזוי א שאלו נגלי ה ל  בחנסוז לתם הי
ת הוויוז לי שס מלכות תלקח איך ע ח שהרי ט ת עדי*ן אינ  במציאו
היי ה אין ש ה ל ת חזיי לי ך ע אי ת קודם תלעח ו אי חה סצי  הודי
חה כחתך על ^זי*א  פרצופיז דו נתגלו כחכמה כי לזמר מוכרח א

ת ח הוויה ומלכות הפאר לי ה ננ הי אות שם להם ו  ובראו נגלה מצי
ה אדם של’נשמתן ■והאצילו חו  החכמה בסוד היותן בעודן וגופן ו

מפני תה כן ו  חלוקו־ז לומר רוצה מלכות שהיא הצלע לקיחת היי
רת סי ת ונ  סתירד־ז וראי וזה כחכמה שהיו בעודן מתפארת מלכו
 זרד שלפגי בפרק שפירשנו יוחאי כן שמעין רבי למאמרי ,<דולה

rתיסא שרואי ת לא הוי בחכמה דדו א מן אי ת הוויה ח לי  כו׳ ע
 הוזיז הטעם שעיקר בינה איהי אמאי ה' שאסר שני לסאסד זוכן

 המאמר ובזה בחכמה זלא דוקא בבינה שנתגלו פרצופי! ח -שפני
ה בחכמה שנתגלו ■►זשמע  בי רש דביי שיהיו גדול דיחק ודאי יז

ל ם המאסר לשון כשגדקדק אב^־• זד־! אר־־. זרד סזתרין ז׳ קדי  ונ
רד המאמר לפירוש להקדים הראוייות ההקדמות  א1שד ימצא הז

ל ע  זרד וה־א יחדו צדקי אמר־. ושניהם אתנו לו ושלום בריתינו נ
ש א׳ ספק ה מה לדעת י א  דא האדם מן לקח אשר לפרש יבי רש י

א שהרי דאמצעיתא עמורא דא האדם אל ויבאה חכמה ד  ענזו
 תפארת לאו וחפסח חכמת לאו ותפארת תפארת הוא דאמצעיתא

מוו האדם ובהבאה בלקיחה לשניהם אמר שהפסוק ומאחר א  ב
שי באה האדם סן לקח א ה האדם אל יי  שניהם או לפרש לו הי

ש לפרש ראה ומה כתפארת שניהם אז בחבמדי  האדב; אחד פע
 בפסוק ושניהם שנא מאי בתפארת האדם אחד ופעם בחכמה

א דאמצעיתא עמודא אמר לםה כ' ספק • אחר ל מי ו  כפירוקז א
ת  דספיררה ידע לא מי וכי לי למוז דמשה דרגא נ׳ ספק ־ הפאד
ת אר א תפ  םאי ר׳ ספק • מריעה של מרכבה דיל דמשה דרגא הו

שי־ז כלת יראי איהי צלע והאי באסרו רצה דד • ס הנ  להכין ו
ת לשני אנחנו צריכין המאמר הן הקדמו  חשובות הערך יקרת ו

ש וסטלר־־. יקחץ ואבן פז מכל א מלכי שוי ל  הקדסד-, * להם י
שונה א רא ה זו הי א1 נקראת חכמה ספירת כי ככר ידעת הנ הי ש ' 

ת שוג׳ או ה ירוד ד׳ בן משם דא א במאמר כמבואר כ׳  אנא חזי ת
א ו' באמרו כו' ברזלסא is^ רמינא תי אליפנא ד  וספירת חכמה דאי

ן' ח שהיא ל ה ירוד ד׳ בן משם שגייר. או  וספירת ב׳
• בינה ח 'H שיי׳ ל א הכמה מספירת ט״י  כמאט׳ כמבואר י׳ שהי
הי באסרו הנ׳ז ן ייצא ונ ד ע א מאן מ  בינה דא מעדן דיוצא נהר הו
 כאשר עדן שנקראת מחכמה גאצלה נייי הנקראת בינה ריל

א כעת אצילות בארוכה שס ביארנו !׳ שהי אצלה ך  סספירר־. נ
ה ס תה ועניין ו׳ שהיא הנ רח י—שי אצילו ה בינדד מןי  אלזי* אינ

ת שטו  כת החגלור-. דהיינו חכסד־ז .—ס«ירוו כח והתגלור־־. ההפ
^ ה בגלוי בי׳ רגעלם S\ ש 't  T פשוטר־ז י' שהיא שוזכסה 

י הנעלם בחה ומראה מגלה 1 שרזיא ב !׳ בגלוי ׳1  בינרד שידי ך
א ה1ך!׳ צורח בי ‘ה דחייני ד׳ו שהו ^ אינ  צורי־־ז רק אחר ענ

ה ו׳ וצורת ך' חונ ח ב  הניז במאמר מבואר זה כל כאשר ך/' נו
א נהר כאמרו  סטרוי מכל נהראדא פשוט ויוד בגוויה סתים יל׳ד ד
׳ חכסר• ספירת וקראת p וס*;! נארופה שם ביארנו *אשר ח י

 שני ש־־ק פרעופי] ח סוד שגי שער
טל

ת ח שטזתוז אחר כי להו  ספירר-. קבלה בבינה והתגלוהד, החפ
הו' צורת על נוסף ך!׳ צורח חכמה הי חת קורם לח ש שטו  החפ

תח התגלו א הבינה כי לזה והטעם בבינה ו  כעצמד־י החכמר. הי
א ור״חכמר.  שהחכם' p ביניהם והפרש הבדל ואין בעצמה הנינד. הי
ך!׳ ר׳׳ל בתוכה הנעלם כחה מחגלד.  זר־ז ומפני ביני־ד שהיא ב
א חכמדד ל’ר ובינדז חכמה ם חם ך!' שהיא ובינד־־. ר שהי ל עו  ל
ם מזה וזוז מזה זה ימוטו בל ואמיץ חזק קשר תיווג ביהוד ע ט ה  מ

א איגד, ביגר, כי חה אל שטו א והוא חכסד. של זוזתגלור,ה החפ  הו
ה חכמה שנקראת הטעם ך/' כי להורות י׳ א בינה דהיינו ח  הי
א חכמה עם ומיוחדת מזווגת לעילם  הר״פשטות׳ שר,יא מפני ר שהי

ד ועל חכמה י—שי וכחה והתגלותה ד תב מה הזוהר רמו ו  כי שנ
שתכחו לעלמק מחפרשין דלא רעים הם ז^ינה חכמה  לעלמין וא

ם המז־־. ובעד. חכסח כי ל ר בחדווחא באחדותה בריעותא עי  ר
שסחדד מחחברים חברים ומזזוגים סיוחדיס אהובים  באחדור־ז ב

 לעולמי מזוז הוז מזה זה יתפרדו ולא יתפרשו ולא וריעות אהבה
שטות היא שד,נינה מהטעם זה וכל עולמים  חכמדה כח וגלוי התפ
חי מדונקים הם ממילא שמה כמו לעולם י  .ומקושרת המדובקת הנ

 המחאחדין כחוחיה כלי הגשמוי-. נמצא ולא ככחותיה ומיוחדת
מצאו לא הכחורת וכן בה  מקור היא הגשמה שד.רי נשמה בלי י

חי' ת מתפשטין שממנה לכחו חו א כן כמו ה נ  כלי חכמה ימצא ל
 והכת מקורה שהיא חכמה בלי בינה ימצא ולא כחה שהיא בינה

הי הזוהר שכתב וזד,ו במקור מקושר א סאן מעדן יוצא ונ  נהר הו
 דיוצא נהר הוא סאן לומר הצהר דקדק הנה ביגוז דא מעדן דיוצא
ה דא מערן א כינ א מעדן יוצא ונהר לומר דבריו קיצר ול  בינה ד

שון דקדיק על לני להורות אלא לקצר מקומור. בשאר כמורגל  ל
ה לשון שהיא יוצא י לשון שאעו הוו נ  וריל-י עתיד לשון ולא ע
ם הפסק כלי מעדן תמיד שייצ*י^ נהר כמו ל עו ל א ו  מקושר הו

 יכזבו ולא תמיד חיים המים נובעים שממנו העדן שוזוא במקורו
תמיד הכסח שהיא במקורה מקושרת תמיד בינה כן כמו מימיו  ו

שטת אכחה כי מטנה מוזפ הוהטעס ׳מקידה וחכמה חכמה של הי  וז
ה כיח נקראדד בעה שספיררה ^ו התיז שהכינה אחרי כי מי  הי

שטותה  עצסח חכמה של הכת היא הבינה א״כ חכמה של התפ
ת כי תדע הנה זה ולהבינך תיו סה או ת הס חכ׳ תיו א כיח או צ שו  מה׳

א ברוך העליון האירם ידור של כח  במספרו העולד. שטו וכרוך הו
ם כמספר ה“ם [מנין במלואו די ד׳ כזה מיד. העילה א ו׳  א׳ ה י׳

א׳ו א' ו׳ ת ונהפכו ה תיו ת ט״ה כיח או תיו מה באו  1כ ספני חכ׳
שטות קורם  שעולה ירוד ד׳ כן השם חכמה ספירת ור,חגלות התפ

ת ס״ר. במלואו תגלה ולא בחכמה ונסתר נעלם הי  בחכמה בחו נ
שם ח״כס׳ה נקרא כן מפני ה של רילה  העליון האדם בח שהוא מי
ך כמו חכטד, ספירת כתוך נעלם ביה א החי  פיו בתוך נעלם שהו
תה נקראת כן מפני אדם של ? ל׳*יז חכ״מה ספירה או ל יי  כיז די
ה של שם  הנמר, ספירת כסוד אדם של בפי׳ הנעלם בתיך געלם מ׳

ת אחר אבל שטי ת החפ ב נהפך חכמד, ספירי-! והתגלו רי ח׳  ש
ה שגיזגלית כיח להקרא חכמה ח ל' ד' בן שהשם חכמה של נ  שעו

תגלח בחכמד, נעלם שהיה מיה במלואו שט נ חו ונתפ  בכינה נ
ח ומפני ח בינת נקרא ו אין כינה היינו חכ״סה היינו ובינר! ס״ה כי  ו
ת בינת נ• כלר* ביניהם הבדל ת רק אינ תגלו  הוא* חכמה בה ה

ם שלושים הטעם עצם שני ש ו ש פעמי הי  כפרשר״י הנזכריכם אל
רד גתיבור־ן ל״ב שהס בראשית  נספר כמוזכר החנמד־ז פלאו

ש חכמה 4ש נתיבותיו-! נקראו למה לדער-. שיש .—יצירי הי  אל
שין שוצא א והדין דיק ל  הביגח מצד שהרי לבינה מיוחם הו

ד יתכאר כאשר הד? מתעורר  נקראת ור. בעבור אשר עניינו מ
ריו-. אלקים כנקודת •דוד א הגם כי עליה להו  עם רחמים שהי
או לסר. קשה הוא נן ואם הלין מחעורר מצדה זה כל קי  ל״ב נ

תי׳ ש חכמה של נתיבו ש ס ב אז אלהי ה הטעם אל  פנ«0 הוז
שטזח ב של שחחפ ח לי ט ת, הנקראת עצמה הבע׳ הם חכמה של ג

ת' שטו תפ בה ם' איכהחנ אלקיו

הגהה
ט חכםח עהבספייררח כיי י*עםדיענדין ר ו  ק

̂רבח̂!S תז*״ישיתה  אסש־ו* איי ב״ה ק
 דין התעוררות «ר nS'DH עזם רהתדאית לה
 pבש<ר^ ייתגאר כאשר חיידם סלך «ני כאור כיי

;הג״הה ע״ב • ב״סד הכאיים

ה ח לו תנ ה  וכן בינה היינו ו
שטודז אוז חי* רתם סלו ל  ר׳

ך וצעו  כמבואר ך,׳ והייט ן
שנקראת בינה והיינו למעלה

מסלואח שנתפשטה ך/'
 חכמת היינו בינח כי שהקרסנו ממה העול׳ כלל והנה חכמה של

שטות׳ בינה היינו וחכמה שטות כהתפ א היינו חכמה וגלד והפ  הו
ה עם ויחורה זימנה מעל' רשנו שפ כסו בינ a שהם ל ’P דלזיו 

שונה הקדם' עיב שם נדפירשנו לעלמין סתפרשין  הקדמה ’ רא
א שנייה ע זוגלזי הי ח  יזצרעו של והטהורה הקיושדז המחשב' כי ד

ה אים שך הוא בי שכח ה שבותיר« תר.( שד,ס אדם בני סח (םח
הגל



 עיליפזי רק0 פרעופין ח פוד שני שער
טל ,
יזבל־י

כב
ם ואין ה ס שיחשוב הגס בי ממש ב ד  ברנד כמחשבתו א

סי כד־י שות חייו י ה לע ה לא דבר איז הוו ת א הדבר י  מצד ההי
שה עזיטרח עד בד, שחושב דזמחשבה  הגלוי מלאכה בידים ויע

 וכעניין תאכל ני יך8כ יגיע כעניין אפו ובזיעת כפו ביגיעת בל לעין
עת אכל ־אפיך בזי שה בכל וכענין לחם ת שר ידיך מע  תעשד־ו א
בל ף אין אלוןייח המחשבה א א ברוך סו אד עסקו הו מ ל סו צ ע  ו
אי ה שיתהווה הדכריס מן רבר באיזה בחשבו וסיר תכף י כי מ  הנ

ה הוו ת ל׳נ מי א- שבה מצד הו  ויגיע עם% כלי לבדוז הטהורה המח
שבוחיב׳ סחשבותי לא כי כעניין בלל סעעזה ובלי  דרכי ולא} מח

Tה' רכיכפ ס׳ א הו כי נ ב ם דרכי נברע כן מארץ שמים ג כ  מדרכי
שמתיכס זמדזשכוחי שביחיכס כי ממח  ול^א ססש בהם אין מת

ס שי תיכס שכו תהוזזזסמח  באיזה שיחשוב והגם מעשה ושום דבר י
שה ל סע ש' יהיה חייו ימי ג הו' המע ם ימצא ולא נעדר ה ל עו  ל

א ל ה ו הוו ת שבותי אבל יבר שום י  ימצא בו בחשבי וסיד תכף מח
ח תוזיו שו שמים ה' כדבר בעניין וי ל כרצונו שפירושו נע  כרצון ר׳

תו שב כן סוז שו ויהי אסל הוא פי ו  הרצון שעלה תכף שפירו
ת זבסחשכתו תהוו  תעמוד ה' עצת וכעניין נתהווה, הוא מיד לה

ת שבו שסלת לדור לכו סח שך תעמוד ודור״  ולאחריו לפניו נמ
ה ■יעזפחשבותיו כ ק׳ ה ה יעמוד המז סיד בו בחשבו תכף של תהוו  וי

ש ה בו שחשב הדבר ויתחד חנ ^ שני שתודעתיך אחר ו  חקדמוו
אלו החשוכות ה ה ת b תדע הנ ם סרושבת להיו אציל ב׳וז א׳  לוז

ת' ת להנהיג כדי אצילו ם הבניין , ימי שבע י’ע העולם א ה ̂  ש
ת ^ודע קצוות ן• וחזמים דין חסד הפועלים כתפארת קצוו  במו

ת ב^לה סתפארת שמקבלת ח ונזגלית ורחמי׳ P חסר פעולו  כ
ה שת כעל ח עוברה כא שר הזבד פעולת כח ומראה שסגלי  כא
ס' זה כל ביארנו קי  מבואר ר,נה עוד יתבאר וכאשר שעברו כפי

א ההנהגה עיקר כי מזח ם ו׳ בסוד ומלכות תפארת הו ה חי צוו  ק
שת שהם ש שי' ימי ה שר כרא תבא׳ כא  שפעלו א' פרק בהגהה נ
ת וכנאו ם א ל עו  ובאשר זרחמי' רק בחסד העולם את ומנהיגין ה

שכת ברצק שעלה העיקר היו הם והם עוד יתבאר ה א*ם מח  כ׳
מפני לכןז ה כן ו שונה ההווי ת הרא תגלי  סוף אין במחשבת שנ

שית חכמה שנקראת הוא ברוך ת הגלוי רא אר תפ  וסלבורלג הין-
ת הב׳ שהם ם והיו ונקיבה זכר כסוד למעלה שפירשנו לחינו  ש

ן “™*יי בתכי*'^־• ■ בחכמה ד ה י ג ח
 העלמרזן ועוצם שלגודל עד

ת! מו שי ס ׳ ופ נ שגין אי  סו
 שרצו וזהו לנלראי' דזנהגוחם

 מלסד בוקר ויהי ערב ויהי ז*ל
ה  לכן קורם זסגים סדר שהי
ם זמנים סדר לומר דוצדיז  ה

ת תפארת ימי ז' שהם ומלכו

הרי א^ ס » ^ני א  ראעוגה פ«ירח היא בחר חס
^ חוא אסח  חוויי-ז נקרא אינו כ)אב
לוי •iS סמני הל כלל נ  אורו העלמת לנו

רז0׳»יתכןלחקראב׳»ם ער או ה עי  אשר הווי
ו עניי ייהורות אי] נקרא זח ממני ר ו  העלמתו נ
אוי ת אינו כ « ט ו מאיז ממני נ ה נ מנ ו ה ו  כ
כו ה י® הכסה א ת רהיינו קעת השנה כ או  סגי

ת מו אינו דב- ®רוא׳איזה כאדם הי ע ו ר  מה יו
ר רואה ע א] :. ה: נ ר ג׳ ת

 קצוות ו יםpשפיaד כסוד בחינהראשוג קצוו'בתפא<׳ ו' שהם הבניין
שי', ימי ז׳ בכללם שהם הקבל׳ כסוי, שנייה בחינה במלכות א ר  ב
י בהגהה למעל׳ במבואר ת הס שלו קצוות ו׳ בסה־ תפארת ג  שזז

מי שית ימי ששת הנניין י ת ברא לני ס ד ו ו ה ^ ד ^ ב  שמקבלרת ק
ר מכלן א קצוותיה וי נסו  שפירשנו הקבל׳ בסוד השביעי יום הי

ארונ׳ בהגהר. שית ימי ששת שמגלית ה פ יוס כל ברא  בפני ויו
מו  ‘שכל- יגלגל רזיקף הם ימים ז׳ שאלן ימים ז׳ ככללן שהם עצ

מי שלם י  לשבע׳ משבעה חלילה' וחוזרין בה; ומתגלגלין סקיפק ה
ם שבע וכן שמיטות שבע שנים שבע השבוע׳ ימי ז׳ ע ימ׳  שנ

שנע נכללים שכלם רקיעים שבע ארצות ס שהם ספני מ פעי ען  נ
ח שפעלו הבניין ימי סי^זכע הן ומה העולמות א  ויצרו וכראוי שנ
שאו ת וע ת «](יעלו בעצס תמוז והם הכל א שכע׳ הבל א ם ב ה  ו

ם מן סדד שפעלו בעצם ה ת שהוא הז ע שנו ים׳ שנ שץן,  ברא
שבעה הזמנים בל חלילי־ז וגוזרים מהגלגלים שבע' מ ם ל ר ס א  ו

ל ה ז׳ מלכודת תפארת לומר רוצדת לבן קודם ימנים סדר שהי  ו
סי זמנים דר1הנ הנז שהם ר'ו׳ שפירשנו כ סו * קצוות נ  הסקבלור-ו

שית ימי שנערה בכללם שהם המשפיעות קצוות ם ברא ה  ש
ם היו הזמנים בל מתגלגלים שנהם זמנים הסדר אי צ מ ם נ ד  קו

שנ'1בסו לכן מן שנתגלו קודם שהחכם׳ בסוד דהיינו הפזח מקו  על,
ה מספירת למטר•,- ה מספירת למטה שנתגלו קורם כי גינ ה כינ  הי

ט הואסחקק ברוך סוף ז^ין חיי מ ת ו ת אי ר העולמו סו שכתו נ  מח
ר הטד.וררה  כדי שפירשנו כמו ומייכות תפארת שהם הזמנים סי

תהוו וגתאצלו לן:לותם  החכס׳ שהיא המחשב׳־ כמציאורת שם ונ
wל בהעלם שם והיו לברה הטהורד־ז המחשב׳ ־ מ  ונחוור ג

עינו שי ת ל היו ת ההנהגה עיקר כי ונ ם המתגלי של א נ ת הי  מלכו
א ל׳ שהי על׳ תפארת בה מ הזפר כח המגלה שכרה באשה נ

ה זה מצד אשר תת עיקר הי א באצילות ב״ה א׳ים מחשבת כו  שהו
ת לר.נר,יג כדי  סלכורל לוה באצ הכוונה שקר היה העולמות א

תחאצל תתגלה ש תגלה כן מפני ו אורל נ  סלבורת בחינת סצי
ת או ת שנתגלה סמח יותר החכמד, במצי או  חפאררת בחינת מצי

ה ?יתר והיא עקרייח יותר הי^ז ההנהגה לצורך בי בעלת  מתגלי
ח וגזציאזית ה כעלה תפארת כהינ ם כך כל הי ל ע  בסציאורת נ
לו החנסר*ז א שב׳ והגם לאנא}יל עדיין כ מח רה שיז תה הטהו  חיי
שברד שקי עכ״ז ומלכות יזפארת ‘שיתאצל־ ה חמח ת ת הי מ מל  כ
רז כעולם סתגלה יותר שהנהגתה מפני שתתגלה ה הז  מבואר הנ

ה . ת כי סז שאו ם שם שהיו הגם החכמה במ סי ל ע ת נ אר  ומלכות תפ
ת ת׳ עכ״זגזלנו חד היי ת יו א כי מתפארת מתגלי תדד הי  שקר היי

ח מונ ח ה ח הנ ף אין ככמג חף סי סדה בסוד ת4הו כ תי החכ  ש
ג׳ .בוזינוו־ז חי ד הכוונה ועיקר ח״רד ראשונה נ ה ‘ע  שנייה בחינ
ח. כזלכורל שהיויז קכל דח לן שתתגלה תנקיבה לצד סו צו  ל

ת או סצי שב מפני ד,ג'ו חהנ ם חכמוז ז ג ת,יוהור שבתינו-. ה  מלכו
ה תפארת מבחינת מרזגליח חי ם להם ו א עב׳׳ז זץדר, ש ה ל  הי

ת ״הודה שם להם חאי בן) שמעון רבי שאמר כטו נגלי  עליו יו
מאדדו ואי השלום הזי תי ה ס ר־.4ל בוזנ מן אאי ז וצויה ת ד לי  ע

שגה שום בחכמה אין כי ונדפירשגו ק ה שות ד ת י או  שלכך המצי
ה נקראת ב אין ש ש ם י שגה-.רק שו ה ה אינ גיןנוז. שי ם ש שנ׳. ח  ח

שיוד. דהיינו נמצאר־ן השגוז^זרז^ו רק ה אין אכל הי כ שינין א מ  ל
ד׳s,■םל«יו#שהי^»וh■בחינ ק ת שאין ומכ׳שס ורiplג ״ ב גי; שי  ס

ד' מסוד ו' שוד תפארת בחינת ם כי זוגי נבר״. המשפיע ז צ עו  ל
א פשיטותן ה ל  רק כלל החכמה בסוד ההנהגדה כת סתנלה הי

ה בחינרזהד* ת כמציאות מתגלה הי שו ה ולא הי שג הי  מהור־ן מו
שות א הי הו  לצורך ביני-ז להאציל הוצרך כן מפני בחינה בשום ה

ת תפארת ויתגלו שיחאצלו כדי הנדגד־ז מלכו דד לצורך ו הג הנ  ה
תי בסוד וד׳ בסוד החכסה בסוד נעלמיבו שהיו ת ש  רוצר-ז בחינו
שט חכמו־־• הוכרחרר לומר,  כד* הביגח כמציאורת עוד להתפ

ת ת שהס בחעוחיה שגי להתגלו ר א תפ ד. ת סו מ טל  געלמיס שהיו ו
ת שאינה בחודה בת תגלו נגלי ח שי רי הו ת ג  הכיטז[ במציאות נגלי

ר צוי ת. הב!נ• מציאות בי אדוצתנרז ל א אינ שטות אל  וגלוי התפ
שונה כהקועזח בדפירשנו החכמוז כח ת הרא אר תפ  שהס וםלכי' ו
או' עצמן הם תי בסוד עצמה החכמה מצי כי בחינות ש בו-ן ז קי  ונ

ם הוזייחן שם שהיו ל ע ׳ כסוד נ שוטה י ר וד' כסוד פ  הן הן כזד.יו'
 אחר ונקיבה זכר בחינות שתי כסוד כעצמה הבינה מציאו׳ עצמן
ת הוויה להם שהיוז לי ת קרצופין דו בסוד ע או ך/ במצי  שבבי^־, ה

ך! צורח כי נדפירשנו ה ה לי אינ ׳ צורת א ׳ וצורת ך כו ן  בתו
ת וד' דהייע ת שבסוד זובהיו  S בחיעתיח בשתי החכמרז אצילו

ה פשוטי י׳ כנקזדר־ז הנעלמים ם יותר תפארת בחינת הי ל ע  נ
שר שפירשנו מהטעס מלבות סבחינרו  עיקר הייהזה זה מצי־ א
ת תכוונה לו ת בחינת על בינה באצי תר שתתגלה תפאר  מסות יו

ת' שהייחח עו  גלוי קצד־ז לה 7היו ככר מלכות כי מלכות עד־' ר
ך כסוד הי׳ בסוד בחכסח * ן א שהן ה שנייה בחינה הי ה הי  ל

שגה יש במציאות גליי ש ובה שנוגיפני י שט רן כיפיר  תפארת נתפ
א ת ונתגלה הד׳ סוד מלכות מבחינת למטה ן׳ סוד שהו רו א פ  ת

א שתפארת עד ממלכות יותר  שד.וא הגם שנייר, בהינד, בסוד הו
ת כן והוכרח זכר היו ה ל  ולמט^ הנקיבה בחינת אחר הזכר בחינ

א כי מפגי •הנקיב׳ קידם לעילם שהזכר הגס ממנה  כמחי}זבותעו ל
שבוחע א ברוך מח שבתו כי הו ף הו*ת כרוך הטהורה נזח  תכ

א מיד בחשכו ה הו תהוו  מחשכתו שעיקר ומפני ומתאצל-י ת
ה ת ה היי ת ת ע אדו תפ תגלה ב תר שי שכתו שחיה מסה יו  מח

שט כן בסלכור־זטפני תר אחיריים בסוד לסטח .—1חפאר נתפ  יו
ת מן « בעה קבלה זה שמצד עד סלפו ^ שטי סוד ש תפ ת ה  ו

א חכמה בת ך סוד שהו ^ז ן  שהוזיע דהיינו ך/׳ צורת קנ
' בחכמה מקושר סקורה לצד למעלד. מלכות ת שד.וא ן רו א פ  ת
ך תחר. למטה ת ובחובת ה שי ה תע ציי ה TI כ  כדיידעמו נז
ת שבחינת באופן ד שבבינה מלגז ׳  נעלמה מוזר חייתר, י

א תפארת מבחינת ך כי שככינה הן שחו שד היזתה שבביגדז ה  מקו
קוי״ ט ך לסקור יותר וקרובה לבינה נשמה שד%א ב ח  שבכינת מ

א הן שחר« ך תחת הי ה די חינ ב ח כסוד ו ז ר והנד• כזה ו ח  א
ת זאי־י. הקרס' שהודענוך כ דדע  הראשונדן התקדמה ג'

ה היינו שחכמה עו ובינה! כינ ת החכמה הי רו א פ ח  ומלכודת ו
ם ה ס דיס החכט' עצם חכש ש צ ע מ א הבינה ה  חבינת שבסוד אל
ת בחינת תר נוטה מתר מלכו א במקורה התקשרוחה קרוב ויו  שהי
מה ה לסוד למטה שנוטה ממה הנ ע  הכיג׳׳ שכשר מהטעם הנ
תה h הכווג׳ עיקר היי v .-ת בחיגר דו א  ויותגלר. שיתפשט הנ
ס למטר, ג ה ם ו שטה מלכות שג תפ ד נ מ ת ז’עב הבינה ל ר א  תפ

L א ■ י נחפש



M עוכביגה 'n r

 שדיסזי פרק פרעופץ ח סוד טזגי ר5ז0
טל

ת ט8ג תר « ה שהוא יו ס עדיין ומלכור־ו הכוונה עיקר הי ל ע  נ
ה סור8 אלו הכינ א כ תר החכמה ממקור נאהtי ל א ויו תז־ז הי ט  נ

רה קו מר רוצה למ א סמה לחכמה לו טה שהי ה נו נ בי שר ל  א
ד צ ה של העלם זה ס נ י א כ הו ה ש נ חי ה יקרא הי׳ ב מ כ  כי ח
א שבחכמה הרי שטה ל ל- נתפ אוי צרכה כ ה הר הג הנ ל  נ*8ם •

ס כן ח תיי א לחכמה הצלע נסירת י ה שהי נ י מר רוצה ב ה לו  בחינ
ה ה של עליונ ס הנוגע בינ ל ע ה מה של ג ה חכ הנ ה •באשר ו ל תג  נ

ת ר א ך• בסוד תפ ץ בסוד שבבינח ה ך ו שט הך• שבתו בשש ונתפ

ד עגסה סו י mri יוע<יין ו » ג  . _ 1׳ ח.
 העלמתה עוצםS י ראתדת סריכורת בחינת

עדיין • S« ההנהגה תתכן S y ונת§«םה ידדה 
ח עוד ג ך מוף אין נ  תכן שת באוגן הוא ברו

S ההנהגה y ה יסוד ידה  הי>ת הoנfכע הבינ
ו באוגן שנתגשמה הי י י • נ תידת •  בחינו

היינו מתנ^יבג ד ו  שחבאדדת הדאיוקדת סו
ש• םSהעי או־ז ד.נהינS מתנלה  וSש קזנוות ב

ר סו תSומ הוגד נ ה גו תני ד מ תידת כסו קינוו  י׳
ד ח y"y י הנקיבה בסו ה : חנ׳

ה ת הי הו מ כ ח ת ג או צי ת מ ק שלא עד נעלמה מלכו ת ה ת הג הנ  ה
ה ,על ך לקח יד דו ב ש מ ק א ה ת הו חינ ח ב תה מסקוסה סלכו  הרמ

ת ־שירוש תינ א הד׳ נ ה שהי רז בגינ חי א ת ט ה ה ס כ ת ה נ מעל  וגם ל
ת אחר תפארת שה ה בסוד ב ג עי מטה ז ח והכל ל  לקחדזז בבינ

ת זתבינה חינ ך ב מלמעלה ה

ת ס ר מ לתפארת יו אי פ ת רם ו m קו o S eS כל
__________ י

הג*חה
̂סה ®גחינת ר TÔ  הנז

^וי׳’ sT™ ייי׳ייי^י^י׳י■ י מ ! י » ל כינה, ■««דא • הג

ת׳ ׳צנסרח או סצי  הנעלמדיז ס
ליי בבניין «כנאד. ה ו׳ ג חי  קצוו
פן אז  לזיווג מתוקנת שתהיה ע
ד חו ם בעלה תפארת עס ^י  פני

ד ר פנים בנ סו שר הפנים נ  כא
תבאר ה יי שתהי תר ו ה יו ל . נג
ת ־שיחייה אד פ ח ר ל כ מעלה קדמ*ח מ ת על ו מ ל ס <סור מ י נ א  ו

ד סו ג ה ' חינ ה ב שונ א רא הי י ש נ פ ה י ה בחינ  שתיגא עד שניי
ה הי ת a ׳ f  S s* n-״f *קניי־

ת ר א חפ ה ך־ת^נרת •י ל ה' יג כ
ה ד ר י מ שר הפגים ב כא

ר ^ י א בפרק ^ ב  : בס״ד ה
שTפ הדרך זד־! לפי ■ייהיה  י

ק סו תפ ן : נ ס יי׳ ד קי ל  ארת א
פן ־הצלע ם באו אלקי  זחויבןייי׳
היינו ה - ר שנקראת בינ דו  י

ת כנגךד ט : קי ל רז א  הצלע א
תיינו שד סלכורת ׳ ח א ק  שן ל

ש אדנ ם׳ חיינו. צז n חכ i n 
ר מ ה לו אדת בינ  ולעחד־־, בנ

a! תה סן ר״ל החבסדה  בחינ
ה עלס  שנגךאריז שככינד־ז הנ
ת מד ש הכ תדה ע׳ שטו  התפ

ה ודתנלותד־־. ח  הכסה של נ
ה היינו בגינ מיינו חכמה ו  ו

ה שנו בינ  נהקרמד־ן כדפיר
שונדת ת הרא הד או ה ו חינד  ב

א א הנעלמה מלכודת הי ל ש

ת ראשון ם]ניאוו בתנסד. . , — בתינ
ן עד הרבה ועלם אי לו השגה בו •  השגרת אגי

ס בושג אינו ר ק לוי לו ו  מלנוו־ת נ
ח מ חב הב שנ הו א מגני ישות במציאות • הי  ש

ם עיפר שנו ®מו העולם גהנזעד. הנוונ ר  •גי
ו נ ל ה ו ס לוי טי ס ח*ארת וסוזוננ-ת נו ל ע  נ
נ מב^ ר מתאחר ,Sו ת רינב ד־ על  מגני לפ

ת סן יותר לנו ה עד ס חינ ב ב  וו •
א ר ק שגו אין כן גם ‘נ רגיר  לוין ולכן נ

ו5 »ז«דםם־ ד שבא עד לויי י י ד נ סו תב ר  הבינ
ס הנינה־. ובסנד ד״ו ר  אצילור־נ התגלות ק

ת הקאדתיותר מלנו ר כי מ סן חנ ל תנ הך» נ
ת ד נ בי ב ד • סו ן ב א ך ד.י  י י בתיך « •

. י י ך» ונודת ר■!,. . ה י  היא «ה« י כ
ם י ן6ל ם ה' י • ה ל תנ ^ יוהד י ר׳ונ ם י

ז אי היד. תפארת לומד ריצה הונית בי ־ ס • ס
 צדקו ובזה כדפירשנו הנר.נה לצורך התגלות

ת אברי אי פי מ ת • בי כחניגו-! והכטים הילל ו
ת דורשין אין פרק ס שמאי בי רי ס  0'8« או

בית «נהאו.תהילת  נבראת ארץ אומרים חילל ו
ו ־ ד ל ס ^ י ס נ ת  כאהד וארץ שמים אומדים ו
ס אלקים דברי אמת בלם ת־נרו נפייאי י י  ת
ח עולים יסלס כל אחד סקנ  לנו פגלת אםד י
 חכמדה כספיררת כי עצמו בפני סוד עניין

ת גלוי קדמת ! * שנו בסוד מלכו א״י ה י וו־נ הי
ץ לתיעילך למלמרך טוהירך רנני המעיין אתה אר ת כדברי חחילדת נבראת • ה ^ ני ל  הי

עיב תםעה אל ח ו ל -ז ח׳ ענ _נ )־! י ר, ת בי' י י עי ב ל י ץ חן ל׳ אר .—מלכיו נקרארת •
תחילדת תפארת גלוי קרם כינו־! ובספירת ’

מ •בגיגמ ־“׳ ז חי ־׳ מ כ ר ־ו ^ז ה ״ *יי

ת ר סן צוו סן שבתפארת ק באו

הוג*הה
י סו  —ה כתוך ה., סוד שואיא י־׳ו כ

ה —ה נ בי ב ר, ו • «ר ה
י נ .—תחילו •

ש צ אי שו א ד פגי ו ס ע י נ  פ
ם יחוד ל תבאר כאשר ש  י
ד ל פרק עניינו סוד ס׳ • ב

ה  שהקדסע סה עם עתר־ד וה״נ
שב תחלע הזוהר מאמר נתיי ה  עז

ת הפרק בראש מ ד הי  וי
ם יי ויבן ביאורו קי ל ע א  היי

ת פרצופין ח סוד שהיא כינרת באשז־ מלגור-. ד.יינו ^הצלע’א
. . מד ‘ ־ ' . לו

שחתי•
שכבינה

שחי*י# שס על וזבסד־ז נקרא
 לחתפשטור־יג קדובדת יותר

שהד׳חפשטור־• בסוד חכמה
 כיגו״ע י*0[גק חכסד־! שר-•
 חכמרדורונבמ־יז חיינו ובינה
ע  בדפירשנז בינו-. היי

אד־ז ראשונה בחקדמו־ז  ויי
ם ^ ד א ע היינו ה דני סו  ע

תזי• סר רוצד־ז דאסצעי  לו
ת היינו  ihM במקומו הפאר
ה מססירח למטרד גלוייו  בינ
עסודזי• ספרש כך ומעני

מי ולא דאם*<ףתא ת א  תפאר
 לחשוב תטערד שלוי• ביי

 היר-ז והחלון־. שהנסירד־!
ס גם כי עצמה בדוכמרד  ש

ת תפאררד כנוי שייך כו ל מ  ו
 ונקיבה זכר גחינור־־. נ! כסיד

 P מפני מובחר כמציאות
תא בפרשדוי*  עמודאדאמצעי

ה הנסיררד ני ד הי ד  בנינ
ם ש מ שט ש רו-ן נתפ א  תפ
ס קעזוו שני באמצע ח  ש

הו וגבורה הסד שון וז  ל
צד״ן דאסצעיחא עסודא  ח

טוי לומר ת שני שנין ע  קצוו
 גבורדה תפארת חסד כזה

ה ואלו  כזזכמת הדזלוקה חי
א  שני כין תפארת היר. ל

 אצמיותח שהרי קצוור־ג
ת לומר רוצה חכמת שר-י  מ

^ צ א  בינה חיוי• ממנה שנ
א חבינר, ובסוד  בינח היו
ה ובסוד ס הגינ  בסיד ה

ך! כסוד ד״ו  כרפירשנו ה
ת לזוהר שנראה ומפני  קצי
 0וד5ה אל ויבאד׳ לפרש דווזק

חד שכבר מאדזר תפאךר־. שהוא תיי ס כגוי נ אי  ספני לחכמת ת
ש כך הו והאי רנזשה דרגא מפי שח כלי־ז ודאי אי  פירוש מ
ם מציאור־־. להיית כי ל ע  דהיינו למשה מרכבה תפארת של הנ

ם וד׳ בסוד כחכמה תפארת ש ת ו  בכיר־ן כלה אליו כלה מלכו
א בבחינה חן ליודעי בידוע אביה ת  בסוד צגו מבת למעלה ש

ד' כי ו ם ויקרא בראס ונקיבה זכר כעניין ונקיבה ז מ ס ש ר  א
ת א במקומו שחפאר,- ובחיו  תפאררת מציאורת גלוי שהו
עי זוגו מבת למעלה כן גס שהוא הנעלם הי ' י  על תפארת ן

כווז ל מ ת וחזור ד׳ כי בתיקונו להיו ז נקיבי׳ על ז - עו ח ד' מ י
א ראוי זה מפגי ודי בסוד בחכמה שהיה כסז קי ה ם ל ר  כמו א

מר רוצח לסשוז כלה כשמלכות החבסה בסוד אדם שנקרא  לו
שה של מרכנצ שהיא לתפארת החכמה בסוד תפארת שדיוא מ

-׳.ין M ״-W y זק J ■W 7 סרז jy שת ׳•r’■’• ־ ■ ־־^ -------- ־ ־-•— <׳ • • *  I__i I
קוי ס ס ה לאר ל ד׳ בסוד חליקינ־^ה■. •ייר סאי, ״־יהליסי •י™ הנג ה ו הנ ד עלח ו ב הונן ‘ה * בידינו כ אז פרצופיו שדו ב

א 'העיייז ;0^ ה י ר הי ת הווחז aל לי ת כוזיגת ואפילו החכמה בסוד ע מלבו

ס
_____ הםעה »«!ל

ו יםניירת ואוץר קדימה -אצילותם  אין ה׳
כי ד צ הכל בי כן ה  ובע^איית ברו.ע Sנ̂'

 אי משד' הפד־' שאמועו והאהוד והקדימה ■
ת המעלה קדימת שיני  סציאורת 0וד,על וח
ת ודכוי אי צי • S w מאדת • כי ומלכית ו  י
ס ה חד מציאיו ל תר ועוד בגינון מינ  יו

ר ה ב  ופשיסיתן צחותן שנודל עד בחכמה •ו
 מציאורת ולייתר ד.וו"תם שם םושנין אינם

• מובחר י כל דרכמה י'דעלה להם •  להבין חו
ך נבח■ !-'7 ולחוס מעצמך בפ־ נהשס קי;  י
ה מ ו לגי נ ב אי ה י כת ער דשיניני מענית •  נ

•  צם7ל נעלמות סציאית וג«ר, במד. לדם י
תן «י •י  שבאי ער הנענימוח אובן במציאות •

י הוי נלד.1 ’ ־׳' שחתנלד. לכלל S ר,ון.ת כרוך הורינתו נלוי y 
אן איןנ ו ■יידי רת כי ז«ן קדימת ה׳ אלקו  איז

ו הזפן תהת גו«ל  הירד ה1 עליו שתאמי ער ת׳
 שנאמר מדד יכל־' זה אחד וורד זה קודם :

ד לר.סניר כדי ואהוד בקריסה  העניין אי
י ו שבי כ ק ארע ל ל האו הי י אל משל ו ו  רי

 המקור מציאות כי המעלי) וקריסת מציאותן
א הי  המתפשנז ממציאורד מובחר יותר ש

א ממנו י א ה קי  ממנו והמתפשם קריסה נ
 מדד וכן ואחריו אהוד כערכו, נקרא הוא

שנקרא מזה כך אתי שנתכשט חייי האהור  א
ל להיורד חוור שהוא עד  שנתפשט למרד סקו

 קריפרד נקרא להיוח כן נם הוא הוזר מנעו
ם פמציאוה מובהר מציאותו כי ה«ז  ממנו שנ

ססנו; שנתםשם למציאית מקור הוא כי
תכן ם הגד.נה .—כז י צ על כ ל נ הנ״חה ע׳

תדה מ ה העל ת אז-! לקוזריז כחיני או בנ שטי ו  שחתכן באופן זפ
ה  הנעי^סד־ז בהינד־. שאוחד־. ובהיוד־ז ידה על ההנר.גר־! ב

א בבינולז א שבבינה ®חפארדז למעלד־! הי הי  כחינד־. ו
ת חד א ת מ ד בהעלמו־ז ה סי־ז ‘ש תר למקורד־. וקרובה חכ  יו

ת ר א תו ח אשר אמר כן מפני ס ק ם מ הארס פן ל ד  עולדה א
ם׳ שבהעלם ר׳ בן שם שהו׳ ס״ה תו חג שטו תו בהתס לו תג ה  ו

ה כינ ה עולדה ל ס מ׳ ד״ א מנין ח כ א יו״ד כז א ה״ ה״ אוו עו ו הי  ו
ח א m כי אר בכינדה שהו מבו ס׳ כ ^ מ - ויבאה ראשינד־ז בו ד  א

אד׳ די יציגו ה א ם ג״ב שנקרא תי תו מצר אר  ה^עלסד־ז בחינ
ה ם כ ה ר נ סי ה-נ ם צ א .Yו ע הי ה ש ה בחינ שונ  .—שכתבסז רא
סיי שנקרא ת ח*כ פ א מ״ צ שון שי ם*ה חי״ך מל
א ד נעלם שהו י  ג>שידשנו כי

ה ל ע פ תו בהקדמה ל או ס ו י H 14ה> אד
ה ______ _ . . ש כ לי ״• י * ה איר עלי כסיד־, כעצמה כינ

ל3ה ר 0ע סי ת ב מד א חכ צ v יזילקס י j -o y y jw ברתך על זו קושיא בלא

שד,ו>ע
_, סוד  שהשמים י הרי י שבבינה ח

 כידוע שמאי בית בדברי .—•תחילי • נבראו
 בלם ובאפה שמים הוא שתפארת הן ליודעי
הד א ו נ סו ב ס כדברי נ י מ נ  אלקורת שדרי ח

ר אינו פ ו  עליו שיאמר עד הזמן תחרת נ
ס חס אהור או קריטדת ו ל ש ס אך י נ מ  א
ת הוז־ו ז׳׳ל שרמזו הקריבה מ  הסעלז-ל קוו

חר סיגיאותן על שמרמז מינ ^ ה ע  רבוי ו
 הילל־• בית בי עלר.1ל* שפירשנו בסו מציאותן

 *יאותר■! שס בחכסה מלכות מציאות ער מרפז
אירע מלכות ממציאות מובהר  וממציאותתי.
שב שבבינ׳ מנ׳ חה ו אי טדי  מתפאררת מינוןר •
 Sוכ מבינה למטה המתגלה שבמקומן ומלכות

S ער סחבירו מובהר יותר אחד to אחד 
רו ונשמה מקור חכי  סרםו שמאי כירת וכן י

 שהו' שכבינח חפארת Sש סובחר מציאות על
 ער שכסקומי ומלכות פחסאוית מוכתר 'יוהד

ר הו«»ו שככינז־ה •חפאדר־!  ונשסדע סקו
 ההפשנזורח שהוא שבמקומו וסלבית לתפארת

ד המשפיעות קצוות ו*  הוכר תפאירת כסו
 קצוורע ו׳ ,—והתפשכו! ראשוגרת כחינה

 כתינדת הנקיבה מלכות במור המקנלורת
= אפת והם שנייה ה י בי ד  ברנע ובלם אכת ו

ס בדברי נאצלו אהד י מ כ ס היה ולא ה  ש
ך אצילית יענין ושלום חם זמניית קדימה  אי

 אצילית לשון ושלום הס אלקות על לומר שייך
ס חם כזמן שהיד. י ל ש ר זר. אפילו י בו  הדי

ה לבן קורם וכאלו נאצלו שבר.נעאחד חי א  ל
שלי• הם אי זד. ו תנ ך י ר י או כי  כע׳יו־ה רחב נ

ק :הניתר, כאן ער : עצמה כפני בפי

ה בינ ח כסוד זז  Tבר ס״ה כי
ך הו*יו י י נ  עזאסר ווד.ו יפסו י

ה א ב ת אלהאדסד״ייני ןי ר א  הפ
מו קו מ ס ב אד א קד פנ  ער־י׳אם י

ד מקורו סי ד ב  י:וי»פ וי
אזדת  רטקור בסוד מובחר מצי

חן ובמקור לו חג חדו ה תיי נ

הפאררת
לסברה

ת י׳י" ד י1 וגלוי י״יייי״י  אלו היו הבינה בסו

'** " י” י ה י . ספירה שניר.בם רהיו ,י
ה ל תנ אנ ל ק ״ ת י נ י ח  י ב

ה ^ ״ ״;ייי י • ח ינ צי א •ל ה ל ^  נ
ח ת י חי־! כחכסה נמקודרע קשורה ^ רוי  י
ה צי 'ייייא *•'יי• בייעל®  S• עליונה בחינ

י כסקידה הסתא^־ת כיג ס כ  ובר,חפש«ורע מ
תה ל העליייי• כהינ  בוזינו-ז בינד,.שהיזרז •

ד נזיכות ת יססיו הד סי אי חז  ינתנלהו־ל ס
ד סו ה כ  אלי נתזזלקו סקיסת על שנייה כהינ
וי ל ייז״יי• כחינהש •ו ה אחי־ו נ י פי «ני • •

ת חוויח ליח היה לא ק עלי ח י או מי  ד,ך* כסוד היעזית כנ
ת שכד.קלם טו שי  להבין אגנן והרמחנו כדפירשגו שבחכמה הי פ

ת סיד סיו עוי כאצילוי־ז הנ ת הנסירה שגם התווזנו ו לו אצי  נ
-י -י ד ־ו׳׳ ח ד ת ם לנסירת סבה הי ד א
f V i j n , , מדבר וד.פממ למטח וחזה 

ק י נ ז ת • ^ ם ח והחלוקח חג ה זמרטז למטר, בזמילור־ת *חי ל מ וחנסירח ל
' ירר‘חגS קור3«»*וזד-JT וגלוי ה*אהת«עוםוח



הה למעלה ה לצורך חיי הג  הנ
 היייה ברוך אלקור״ו לגלוח

ם וסירת שיהיה ולא ד  א
א למטה והוה  הססוכב שהו

 שיבבריאה האחרון והעלול
 אצילורה לנסירת וסכה עילה
 מעיקרא אדעתין סלקא כרקא

ך  היתר, האצילור־י. אסגם א
ה לצורך הג  הנהגה ולצורך הנ
 באצילורד הנסירה הוצרך

ה שגם כרי הו  יתנסרו אדבסו
ה לצורך 8«ת על לד הו  ה

ת הנסירה וכשהיה  כאצילו
 הנסירה p גם מסנו גםשך
תן כי וחוד. כארם למטה ר סי  ט

למטה הנסירח עלו8 למעלה

וד שלישי פרה פרעופץ דו סור שגי שער
טל

בג
ח רי שי הכ^באהדרתוהתק י Sב ו ז י ו ה י מז ה  רוח ו

ה ק r*lכריהנ^יי כי בז רנסירה ח^ו
ך כן ראם ת סזר. גסשזך אי י סי ת ג ק לו ח ס ו ר  א

ה וחרה שני משש שגחלקר לסע ם ל ן הלקי  אי
ה א ז שי ת כי קו היו ה ל חינ ת6ת ב ם אי  כרר^Sו

ם ד •ני נ ם נ א כני ר' הו ם עוחם ו  הכני
ד ר.ראשוגיש סי ה כ ע כ ח  •רייייתן שזי ח
ח שינ ח ש^א מפגי ורק אך הרא  PW onS הי

מרS רו«ה רת הוריה ו לי  הוזני־כו ננ
ה עיר <*התםשס בינ  •יתנו«ין דו שם ונקשר ל
ם רנחהעכד ה ר׳ מן •ני ר דר נעשו ו סי  ב
ר בקיר רדייה כדפירשנר ינחררייכ  באתו״ אחו
ם ר סדובקי ה בהי בינ ה ה הי  הוויד־י, שם להס ו

ת לי ת נג ר תכף —כגו ר ו סי היו ו ש ת כ ר ו « 
ד ה׳ ו , ם י י ב ריי או האזנילו אחו ר נ  ו

ן נשם ם Sw ז ה אד די פןv ו בקין כן גם גי  סרי
ר אי-יר אהו הד כנדך ב שנו א ר  .—למזל! כדפי
^ תה#כן1ו חזיר כך ואח~ ׳ בגויו ד >ת ו  «חו
ר ם8ה בהי סו ני היו נ ד ש הו  ו״ החכמרד כ

ת ד׳ לפעלה המארח ד למטח מלבו סו  יד״ ב
רו תו ד ו סו ם כ ם הפני שוני א היו כסר הי  ש
ת1בייא* ם י ת יי ו רכו חו צ כן הי ס ם נ ח אד חו  ו

ת להחתפך למטה היו ל ם ו ד פני ג ש נ  •ניג
ת די על אס בי זה אפשר אי ובגששיי ה י ר סי  נ

ת ק חלו ף ו ם הגי י נ פ ה הי ד מי ג * נ ם  ער •ני
ה באן : הג״ה

ת עולמות יכטה ר  בעילסורת אחוריים כפור לסדריגרה מסררעה ד
ש כריאה של ד כסאור־י. עשר מדריגות עשר שד.  בריאד־ת ‘ש

^ כ א וכס*ת כסא ש  ססנג שלמעלה הכסא כערך אחור הו
ט יתבאר כאשר שלו נבראו וכן אכי״ע סוד בשער עניינ שתל  ונ

ס בסוד לטדריגה ממדריגה וירדו עולמורח וכמה כמה ריי חו  א
ט ל עו ם יצירת כ ח ש ד עולמות עשר | ם ‘ש אכי שר טל  כא
ט יתכאר או וכן הנזכר בשער עניינ בי שלו נ שתל ת וג ס  כ

 בעולם אחוריים כסוד למדריגה ממדריגה וירדו עולסורה וכסח
שר שר.ם עשייה עולם שהו>ת חתחתון ם ע לי לג  למטת זה ג

תייחד אחוריים כסוד גשמיים עולמות מזה  שי־.י» האדם בהס ונ
ד חותם כ  ואחור פנים סוד טייורזר שנו קטן שנקרייגעולם עד ‘ה

ס חיינו קדם ני צרתני וקרס אחור שנאסר כעניין בגשסייותו  פני
א פנים כי כעניין כישראל לפנים כעניין וקדימה קדם סלשון הו  ו

ס פני שהוא יסדת הארץ לפנים ר ^ ואחור מקיס הזכר א ו  ה
ס ראשון כפרק למעלה נדפירשנו מאחור הנקיכה חוה פני י  א

א כסטרא דא וחוה ה משם יעויק אתבריאו י צ ח כמו לומד ו
ם לתתא אתקם כד כזוהר שאסר וטח ק ת א ברוך סוף כאין העולסות שמץחרין קאי ל^ילא א * ואחור פנים הי ד  ר׳

ה שלא בפגים פנים והיתור הזיווג על קאי רק אגסירה ם פניהם בסוד פנים הי י נ חי' אד* וסהקדביס ^ צי א מ א כחך ה  הו
ט״ שהיה עד בפנים פגים וזיווג יחוד למעלה מ די קרוב היותר וכל וזיןו; יחוד ל ס ויותר ריסאציל א ר פניו מתקדב קוי ת  יו

ת עניין נפרש כאשר בפנים פנים ם פנים הזיווג מהו פני א ברוך המאציל אל כפרק נ ף עד הו « אין א ש חו ר א ביו ר פני וזו חו א סו  כל
*״א עזני תרו־ן עוד והרווחנו בס*ר לפנינו הבא סוי אחוריים כסור חק,, ^ז כלפי פונים שפניהם כ ^ ס א ה ת ל  אצילו

^יין פירזשיט סוהר שהייתר. הראשונה ם חרשים ב שני שר כריאח ולבתא כי וי ^ עשייה ולעשות יצ׳ררד ולי כ תר ו  היו
ח וער האצילית ר הי ם ם/ ״ ק?״ א ^ ר כ א ר מהפנים מתרחק 3״ ע״ א הו ם ^ני על ם ה ריי ע אי ר ה ער ץ שיי הע ש

א וחיה א ול בו סייוז או כר׳»ח שום נגמר ולא נ א רחוקד. היותר ,»לא כאדם נ ל פני אחור הי א 3נ הי ה ג ס ו  כלן עם סיו
ת יהיה לו א ברור האצי תך הו ב א פנים ואתור פנים עניין רק אליו וסבה קורם שמו ו . הו ר ב ס  שכלן כלן שד* הפנים שהוא א

אחר למטה קדם פנים נגר פנים הזיווג ם וזח לטעלר. ר.יה בך ו ח ח ת נכח סיז שיטותו עצמו שיית ד.וא אחור ה ב מ ה ע הי  ש
א כפייק כע״הו גפרש ה לפנינו הג הנ ק נשלם ו פי ש ה קיז י אחור השם ח - * ת וכת העולמות כל ׳ ס עצמו ה א׳ ש׳ו מיוחד ב׳ תפ ס ו

« בד. א עשר כשער נתבאר כאשר ככלן כ חי הו א ואחר א  הו
שר עשר א ברוך סוף אץ כח זה מצד אשר עוד יתבאר ובא  תי

תחיזון האדם כן כטו העולסות בכר* ואחור פנים סיורזד  ה
 בעזלסו ואחור פנים מיוחד הפר-* חותם הקטון עולם שהוא
.ואחור מקדם זכר אדם פג* הפנים צד פנים לו שיש חקטץ

פרק
ם' כמו  שא

חנו ג' אנ

בין ת תן י ; הקזדש סרוח שפע לנו י

ה ד' הנ ת עניין להבינך ו ת איכו ג ומהו ^  ה
שה תלוי שהוא פנים נגד פנים  החתתונים כמע
חל א אתקם כד הזו ת ת צריכץ לעילא אתקם ל

ח הקימה־ חקי־זות א הראטונ ה חי כ ח אתור להקרמח קיו קיג  זכר פני שהפנים אחוריים כסוד מאחור חוח הנ
ה שונ ק הרא פי שון שנ ה הרא שעי מז א ה ת־ירועת והי קיכה חשוכים יותר ז א סצרחנ פוי שהי ת כל כי אחוריים כ מו עי  ה
ר כי Sהמאצי כערך אחיד נקרא ‘ר.נאצר- עי א מ א ‘ה תם ניפסי אחד בדפוס ח, הנחתנז נחתמו אחד ובחו  ד״מקכיד• ו

ה הסאפיה* של ח א ו א החתימה והנאצל־• פנים הנקי* חשובק בחיגה שהו ה הו ס ת המחתים החיהס לצורת ח מה א  עד החתי
א ר-י חו צ א מה כאן שנקר״ עד טמאציל למטח מדריג' ירר׳ ועלו< ג קי שונה ה ה ״ רא ט קי ה שנייה ה ע ח S י o ת  מ

של ועלול גאצל שתל שלמות שנשתלשלו למדדיגת ועילה סאציל ממדריגת וירד שנ אין יותר ונתרחקו ה א כרוך סוף מ  כסוד הו
אצל שיבה כך Sכ שאינה Sזעלו נ מו ח ת נחגייו האחוריים Sםזוצי סדר׳גת נ תגלו שלא גזה יותר העולמו ת נ  העולמו

ה ספניז שוב כך כל אינו. שהאחור כמו אחור הנאצל נקרא ו תן קודם ח שלו שתל מצא ובריאות! ה  ומדריגה מדריגה Sשבכ ונ
אצל כן כמן הפנים סמו תגלת שלא מד. בריאה התחדעזות ניהוסף השתלשלות שירד ועל המאציל כמו שוב ח כך כל אינו הנ  נ

ה זר עי ה ״ ש ח׳כם פירוש ישבחנו־. באחור וחכמ ^ תו ■קורם חכמה ד,יינו ו שלו שתל כן ה את עד ודדז ו בו ברי ש ם' ר  נשלמת א
ת ה ילריו מי חכ ת כי' שי ח לאפוקא השגר, ראשית שהיא רדxר רא תא שד המדריגות סוף שהוא הב א א ס וירא נאסר ע  אלקי
ה ל ע ת מפני השוד, שס שאין שם על אץ נקרזת חכסד־ז סן ?, שה אשר כי־ייי א ה ע הנ ב ו ת סאיר ®אי טו תיו ס או  כ« אד׳

» ם מי ם ואסר חכמה כספירת דזרמו ^ כ ח שבחנו-. באחור ו א י שבה תחילת הו ת ארס ומבריאת הסעשה וסוף הסח הלא

^“i. , י ״ , ■Nנ ־' י' ״' ---------------------------י --------------------- ■ « א ספירר־ן נאצלה סחכמה כי חבמד. י ש ל תחד ש והגם יותר כריאדי שוס ניתוסף ולא נ בכל שמחד
ה שפע ומפאר החכסד־־...סשבח ני הפמק לנו ורמן בינ שית סעשה הסיד יום שלו נ ת אינו זה כל עם ברא שו ש התחד  החי

ת1ם ך יוי א בינ שון ואמר בה שסשפיע בשפע שלו אחור שף, ר שסחדש מח כי 0Tק היה שלא מה ל ה כבר יום ‘ככ לעולמים חי
n n  W .ן r iv n .! .. n .  . • v  , j ו"רז» . . . . . . . . . . . . . . _— . . . . . . . . . . . . . . . ת הם ה נ׳ ח׳ ב׳ ש' י׳ תיו ע ת ש או ת ד־־. נ » א שחיוז כי א וסח שיהיה הו ש רבי ואץ חיה כבר שהי חרי

ש תחת ושח סלשון חוא ח ש לשק ני רמז בתוף רמז עוד ל» לרם! בדי שמ שת שהיה כמו ה ש ס יוס שככל בראשית ימי כ  ויי
ם א אדם וישוז וסלשו! אנשים רו שין שהו ה השתחוויר, ל טיי ה עצסו בפני ונ ה שלא סח חריעז הי  שתקגי וזהו שלפניו ביום הי

ת ®תקני שחו־ז כינה כי פירוש כינה ש*ח של עניינו ויריו-ז למכזר. לו ת אדון הפי o בכל המחרעז הנפלאו r ה תמיר ש  סע
טה מרכעד.'ונו ח ןאצילח30 למטה עצמה את ו א  כל שברא הק״כה שהוא הנפלאות שארץ פיחי^ו כראשית לרמז רוצה כ

א’ למת גיעס' *י קי תרה ואמר חכמר. שד-י אחור בינה נ שית יפי כשעזת העילסות לחיו ת בפלאי כרא « פלאו  שר.וא ®אין י
א מאצילה ך,׳א שהחנסה סחכסה למטה כסדריגד. הי א פלא דבר כמדר׳גת ו ש לכרז י הטכע נגר שר,וא סאין י א הטבע נ ש הו  י

א! ממנה ובינה הפנים א והוא מיעז שירדה האחור כמררינרת והי ש כד אין י א ברוך האדון זח מ ש שסו וכרוך הו סחד
שוז תסיר יום בכל לשון שהוא בינה שח והיינן אחור נקיאר־ן לכ? סמנד. לספה ש מה לומר רוצח בראשית סע ת שנתחד ש ש  ב
שט האצילות שירד מה כל וכן לסטח ונטייה ירידה ת עזי עוד ונתפ שי א כרא ש הי אה כעה כן ׳®אין מה יום בפל סהי רי  הב

ך אתור חסד נקרא חסר אדי* טביגה כסו ותר סרריגה עי שת שחם כינה כ ש ם בכל שנחדש מה כל כי עצסן בראשית ימי ה  יו
שינ ך אחור שנקרא וכ ש׳נ חכמה בעי כ אה כעת בראשית «םי מששת ויום .שנקרא’כש״כ של וכנו ו  ויום יום בכל היד, הברי
ו ובן וסכש״כ כתר בערך אחור ^ שפי׳ סר, כש*כ של מ י כ ״׳ ה שלא מזז עצמה בפגי בריאה א׳ של שלפניו ביום הי  בזת הס
א לדבר ר ק  בערך אחור שנ

א ברוך סיף אץ Sפייoה  הו
סר־י, Sכ וכן שמו וברוך

הג״הה
ד זה י"*! * «גו6ש ,-0S סיי « יי יpג  •9 ג

ה  יסד״. rp הו>יז באסה הכסד. היינו הביני
n ג^וי בוזינו! הוא אוווי אינקרא' j י  חכפה «

ר בה העלס בחינת הערך אחור נקרא  שנסקו
ח ז»נקרא ס לוי הי ג י : ס יונק ׳ י ז הנ ^ ס נ ד.  ו

:הג״הח כאן ער • אהל

של שתל  וגרירה? האצילות שנ
א ברק■ סיף סאין חרנו חן  נ

 כמדד שי® עד ר,אחוריים
ק פ ת בסמי לאחורייס אחור׳ים ונ של נבראו וכן אצילו שחל כשה ונ

ה הראשון ביום ר מרעלר. הי ה ולא האו  רזרקיןן סתגלד. הי
ע החחדעזוי־ת וניתוסף הרקיע נתגלה שני יום ? ר א סה ה  שלו

ם היה ץ שון ב שי כיום ופן רא ץ נתגלה שלי אי  וניתוסף ה
ת שו נן שני ביום היה Nשל מה ארץ התחד ם Sבכ ו ו  י

שית ימי משעות ה ברא ה שלא סה הדוש הי  שלפניו כיום חי
ת בפרשת כמבואר שי שה Sש מפשוטה ברא  אחו• כן שאין מה פר

ששת L ב



■ י י . I  p

רביעי פרק פרעופין הו סוד שני שער
טל

שת ה לא בראשי׳ ימי ש  כמנהגו עו^ם רק בריאה חרוש שם הי
ש שכבד מה היינו נוהג שית במעשה נתחד תי ברא ת או שו  התחד

שגחת תמיד יום בכל מתחדש  • שנייה הקדמה כאן עד ״בה’הי, בה
שיי־: הקרמד־ז א שלי  זו היז

־י השגחתו ׳בי ודוערה הג״הה שי
ש ך הקדו ח א ב ש הז חי מ  ש

מי שה תמיד יום ב  בראשית מע
א שה לפי הו  אשר אדם בני מע
 כני דרכי כל על פקוחות עיניו
ת אדם ת ש ל  וכפרי בדרכיו לאי

שדז מעלליו  כראשיר־ן מסע
ש  בראשיו־ה יסי בששת שחיד

דד לסטר־ז מעשיו’ ולפי עו ת  י
ע לנגדו שפי ךז1̂ ^ לה  ש

בראשית־
תעד בזוהר א א־ ת ת ^דל כי  בעו
ער דלעילא■ עוכדא

 זזתקנו r!0 מ»יווח מתקני לינו יSוגי רפוי ®
« לו«ר ר ח ^ ם ה ס ב י  כי ^מורור־ו תמיר י

ך השגחתו  וקשורדת דבוקה כתסידות הוא ברו
ח בהתהדפיות א ת הביי ר * ^ ב  רו,ז ובכ^ כ

א nhv זני ורגע סי ע ת ג  פנוי שחהירת ביוס י
רי ע הו ונ ה ה״נ ך פ  ח״ו פסקה וS®א הוא ברו

א לחד׳י שלא אחר רגע הופנחתו רו לנ ם ו ל  כ
ד רפו ודד ועל יאבדו ההוא סדנע ך רי פל  ה

 והעתורת ם היגו■ כד־' בי ה' עתיתי בידך ע׳ה
הם ם עתות * י ר ב  רגע בעי־ז ע^נ סדוכק־ם ק
ע ם ביג ל ם ב ם בפספי רמווים ה  ד' בן «

ל י ^ שון ב תיא ת לאיבערקלכר־ או תיו או  ד'
ז י י ^י ם רגעים תתרף עולה ® ה ם * י ע ג י  ה

ל *עות מי־ב ושעה שעה ככל הנכללים כ ם *  וו
ב פי״ב בהם פתגלגל ויום ר לי׳ ב כפי  בירופי י׳

ב כיבד הויייר. או ד' כן שם כתו ד במילו ו׳ א י  ה׳
א .יי׳ו פלול ה בו שו ת [ אות ו «ו א * ר »e׳n ,p׳ 
ם תתרך ותפבאת אותיות ד' לכל ה תתרף ש

r ם ם כיבד יגעי פי ע דג ו ה י ל עי ר •אה^׳לך ■יד •ו

. ___ו כך אחד תת^יס
ך הרי ם“ק חעק•. ק׳ ע ,  spnn •עלה תתקם ך

ם נכללים היגעים שבל נמבא ש ד ד' בן כ רו  י
כל כי ה׳ עהוחי בידך שאפי ווהו כ״ה  רגע ב

ר חיים משפיע הואת ורגע  ח״ו ואלו חי לכ
ם אחר רגע החיים ר*פעת1 חשנחרת יפסק ל  כ
ע י יאבדו ביג ם ורגע רגע ?בל נ  ; בידו ה

- . .־ הנ׳יזה בא] ער _

וה^דס׳^ז■
ם iii♦' typS* קץיברך1£הפ( ו  י

עי בי ו ויקדש ^ ב ' ר ת ו  א
 אשר מלאכתו מכי-י-י שנח־,

 אדד^וי עיעשן^־ן א^קים׳ י«ז0
<לר־?^*0 ח ^ ^ע ח ^ ת ^  ס

קן מ אי י5מ ר f- כי >יא&ר5 דיייווי^ מ d b 'bר םלאכתל צ*כל א ^ 
ס ברא ה אלהי ד תו ת י שו א לי למה דלע ^: כי ■'לחזרות אל ב ש ד  כ

ת שו תי ת ה ה אחוריים בסוד הבריאה ס ת'בכל במעשה שהי שי  ברא
ש יום ח ם סוד שהוא שלפניו ביום קורם היה שלא סה ה ריי  אוזו

חח ח מאו א ח ב חה ה טאי א כי שבת מלאכה ו  חרושים עור יחרש ל
ה שלא מה ר שהדא קודם הי סו  השנייה הקרמה והיינו י אחוריים ג

ף סי הו ת מלת בפסוק ו שו  להורור״. שלישת הקיסר. על לרטו לע
שביעי סיים לי לנו א ה הל א ל ה ש ו ם בני אבל דבר נתחד ל  עו

ם תוני ח ת ם ה מ ם יעשו עזו ח ח ד עו ת ה ב ם למטד־ר ו ג ח ר עו ח  כן י
ה סעל עו בראשית ססעשה יום 'בכל 6לח להשפיע ל הי ש ו  שטו

ת הלסל ר׳ לעשווי/ שכג^ מ  • ■ ה
■ אן כ מ ש ר ס לו ה סנ ד ^ ע ה ל ה ̂ ע ה ״ נ ה

עס שבמלת הלמד והל))ן-י; השביעי מעם זאילר p.^פר ך.יא ■ת ל f t פ כפו:נ
Sv האוכרעשורה ר,ל;גת0רכ ריסייסעודשכעה , . *

ע כנ< על D̂n̂ יכז nS-w כשר»* העתיד התחחונ«ים לם1ה s 5ז ̂
ר מוטל־• ב ן2לן^ - הי - ם‘׳יהי* •בעיי , י ע י  ע*כ ־ .
־ יעשו שהמידה לוסר רתיר-!

ת חי ר עו ת ה ב שה ו ה התחתונים מע ש מע ח ר עו ה ם העליונים י ד  לנג
שיה׳ לפי חסיד יום בכל להם ולחדש להשפיע  ועל בראשי׳ מעשה מע

תחחוני׳ עולם כני ?זעשח ידי ש ה א ברוך הקדו הג הו  עולמוכסנהגו ינ
שה שסע ה ליוח׳ חנ ^ו שי א  היטב יובן הקדמות אלו שהד־ענוך אחר כי

עד וו■,זיווג ענייןהיחוד א׳ די הנ חד א ה חי ש פני׳ כ ס׳  שאד^יהראשון ^י
ח שלא סד. אליו סבה היו נחזה  כי ד־־ והיא^ הבדיאח קודס תי

ת ה להיו הג תנ א ה שות שהי א כראשית מעשה התחד  ידי ■עדיי הו
ת פו ר ט ה התחתונים מעשה מ א הנ  כלי שהיה הבריאה בהיפך הו
ת פו ר ט שה מ ם מע חוני ח ח  שנשתלשלד־־ז עוד כל הבריאה כי ה

 ירידת-נתרחק' אחר ירידת למדריגה ממדריגד. למטה ץיררד. וגברא
ת יותר א ך הסאעיל פני מ ח  פניהם שפונים האחוהיים בסוד הוא ב

א להא־ציל ססעל׳לסט׳ ח לכי מהם סדריגא ולפ״שות ול׳״יצר ו  לסט׳
ה תגלח ז6ש מ ש ולא נ ם נתחד ד כל קו  ־חמדדיגוי-ז שירדו עור ו

ם נתלעז לסטוז רחקו האחוריי טז ל יותר ז מי א כדוך מהמז  .בסוד הו
שתוחיס ת שהיא הד.נד.גה אכל ה שו ת מעשה התחד שי א  מי

ר להיותר, # מ ע ם ט ש כלס• פניהס שפונים החהתוני  שיחד
ש להם ח ק n® ה n # * ^ .T שה טובו שית סע ה ברא  ׳• עוד כל הנ

חן פניהם שפוג־ם כוונ תפילחן נ שח ו תן וטע מוו נ
שח ן תודח ותלמוד ה בקדו חד אי ״ייי ו ת ל סטה העולמו  לסעלר־ל מ

ה1ש ד ריג םד ^ל סרריגוו- יויג תן מייי ®ולס בסודנ ם לייחד ,- ל  עו
שדה שע מדיל תיו ז ריגו  עשייר־ז מדרעות עשרה טאלי ולעלות סי

עול׳ ולייחדם שרה יכירה נ שרת באלו ילעלותעור מדדיגור׳ע בע  ע
ה ד תגי מ״גו׳ ל' ולייחדם ס מדדיטתיו הבריא' כעו שר׳ זלעלויעוד בע
,שבאצילו' מעלות נעשל ולייחדם בריא׳ מיריטת עשרה

לו׳ יךק3 אצי ס ו א׳ ה נ ם םיוחך שד,וא כי ה ם ב רד ואחור פני  בי
םו ש ך. ^ן שר ו  מדריגי־ד בכדי• הנר• ראשונה בהקדמה פירשנו ^א

תקרם שיעלו וסלריג׳ *^ יותר י * א ס רד *ל שד בי ם כ פני  כי ה
s הקורמ־ה m ם פגי < והרחוק ה מ ם0ש עד האחור ח שיד. ■ ע

והגהה
 םר־ן י'.*שנו1ש העניים סוד כי ניSתשא S®רא
S היפוכו אינו w שעירשנר האהוד סרד 

ד תדד אכש למעלרד  שכלך בעיון הפניכש כסי
ר היפך היא דפנים סיד שמש בי ותראה  סו
 שניידה כחינדת הוא האחור סיד כי האחור
 ממנו לממד, מררינר. להאציל למטה הפונד־ן

שלו צלי חגא ת ב' כן גבש ו ס סוד בחינו י נ  פ
כי סיד ואחיד ה ינקיכה ז  סוד זרח מצד חו
 רפגיכש ראש הוגיין שבשאציל שגייר, בחינה

^ ער ישכנאצ^ ראשינד-ז לבחינדח  שהגאצ
 ראשונת ובהינדד אחיד בעדך הוא כערכיה

^ אצ ס ראש יח4הו שבנ י נ פ  שניידת כדינה ו
 פניכם יעשדת •שסאהוד כאופן עצמי Sשכנאצ

מ פני ה פ ר יעשרד ו  ויעשה יחזור זשאחוד אחו
ס י נ  שנייה בחיגר, שהיא מהאחור ‘ר״^־ מ

תה לפטה העינה שבמאצי^ ה או  נעשה לבחינ
ס ראש י נ פ ^ ראשונדח לבחינד-ז ו אצ  ער שבנ

ת יחזור Sשכנאצ ראשונה שבחינה ר להיו  אחו
ך עי  אותרה ובן Sשכטאצי שנייה בחיגר-ז כ

שונה בחינה  לבתינ״ אחור שהוא שבנאצדי* רא
ה מנים להיורה יחזיר שכמאןיל שגיירה חינ  לב
 ספירדה כאומ^שכרל בעצמרה שבה שנ-ררה

ת יחזור האחור וספיררה מה בעדך פניבש להיו
*Sיי זיילריי״̂» ̂י י זזחי ̂ פפ״םפג,,ד«̂־ מ הזוחר עליו ̂שרסז ה

ף :ידיו סו

בי׳ ם הטו רי ש  זנוונר־ז הכ
 המצויו־*. מעשרה ׳רוחניירת

ת שות והתפילו  וד.טהורו' הקדו
ת  וספיר' מלכות בספירות עולו

רז שטו־ז סלכו  פנירד מתק
 מעשר■.׳ ברוחניית הקידושי'
 זרתפילה והתורד־־. המצודד

ש שידי  ומתעוררת התחתונינ
ם בפנירד שטי רד 'המקו  א

 להשפיע בעלרד תפאר^ז
ת ם בסוד בפנים פנים כ פני  ה

שקכלרד _וכפ*  התעורתחה־־
ד: י6וכ מהתחתוניכש רי ח  רו

 שנתקשטר־־ו"נה^! מעשיהם
בעלה תפארת בה משפיע כף

ך וכן סמנו של^;לה מה ל העוי השתלשלו׳ י
̂ניי’בדימויה א1;בסוד;א^>יל ^nייי^?rtיfך ד ר סי ר ס א . כ י - ר ד י ז ^ א י ד ן ס ט ק ו נ

סד לקנלית־רהוה ץ לו מיי סל
שלכת זרעה סזדעא שופכח ומ ז

ד זרעה ת נג ארי ד תפ ד ל ע נ
נגדה מעורר בעלה ותפארת
רצון שבע שפע כה להשפיע

ת כ ר ם ב ו ל ש ד י ו ס י ו ן ס ז כ ק «

ם ' ה י ש ע ם ם ד. י ב ו * ט ל ‘ש

ם _ _________ קי שדד צדי מי׳ מע ת ח ת ה
די כדון nisvp, lu !׳•!. ■W“׳ בקור.:•ניס פג•,! נ<ד •נים כלן! •םקידי .1־1 מתהשטת ששייכות rםיר«ייnדכ.pSrו̂יyJ ו־י״ל«עליזז0*8 ע ו
aנ1ו•n, ®ו א א1י חSK*ז^• Vזי״בנ ח'נ םלב ז ». ד מ י ר ד ו ע ת •U.11 n<.x>nn מ .

 בעלה תפארת ״יזעוי־רת *בטאצילת *נייי. תתקיכלכחיגי) *בה *נייוז
אגל פני *הוא ה ן3ו הנ חינ  שגמאגילו שנייה ג

א ו ה ^ פנו * ע א  עור ווחקרב כשיעלידה הנ
 פב■□ שהיא חראשונדח בבחינחדה לםעלד־.

ם תעלת' עעסת ר כן נ סו ב: נ  הפני
ד יעלו וכן סמנה למעלה ולקרב ס בסו י נ פ  ה

ף אין ער ך הפאעידי פני סו שהוני. כרו  הווית
ם פני ל כ ש ם ל אליו פונים י ה' ך פני  הוא ברו

ך ממנו פניהם מקנלים ובלם  ואין ה.י>ח ברו
א למה עלינו1»1הושי  ודד טענש פירשנו ל

 אהור פרנופין דו שהיו וחור, אוים לבריאת
ר *נבראו מפני באחור השתלשלות בסי

 דהילנו ירד, סעד אשר ש.בע*יידה עשיידה
 עשייה 1>-ר*ירי1בריא רילות1א השתרישלורת י

*לו תל » ף סוף סאי) ונתרחקו *נ  הו^ת ברי
ר כלם הם  שנייד־ל בוזינה במור אתוריים בכי
 לבהינדה אחיד *היוד, סנייודז בחינדה כי

 עור להאעיל נ1לםם פונה שבמאןניל ראשונרה
 מאין עור ולהתרחק ססנדה למטרה ספיררה

רי באופן הוא ברוך סוף אנ  יהיה סמנה שהנ
ר ס הרי אחנידה בני ה י  האחור 'בסוד שנ

«י הנ א שניירה .—ו « ר *הו  של-י האחור סו
 שהיא שלר־ז לאהוד מתקרב ראשונדה בחינה

ה דהספירך־ז ר מ לס  יתקרבו וכן םמנרה •
ר מאחור ויתדבק^, , ף עד לאחו אדה סו  הביו
*תנש1ובהחקרב למסת מסעלרה כויידחכם. י

א הבריארה ט בסוד *הי ריי חו א שנו ה  גרפיר
ו ולמה וו כהו.הה  שהארכנו האריכוד. כל לנ

ס קי ר פ  ‘עד כי קושיאח וה אין הק־דסים ב
חנו עדיבון כרהינו  בי הקודמים לפרקים אנ

ס מור י רי חו ס א י י כ ו נ  אינו וו כהגהה ה
ט לבריאת טעם להח מספיק ר  שהיו וחיה א

 למדה ממפיק אינו ונם באהוד אחור מדובקיז
י וה ■*י«»<םן היר, ס ו ייער נוסד. ווה זה ל«ד נ

־ו להשפיע ם בסוד גי פני  ה
 הססגכר־ן בהגדת כמבואר

 תזריזויוי^חז כי אשה סוד וזהו
כי ה ז צ שה ^ומר יי  היינו א

 מזרערת וכשמלבית כותSמ
 שלדת נוקכין מי בסוד תחילה

 ממ^ןזד*• 'חיןישוטין ש^ז
שעל דן הצדיקי׳ ררדז י תעו  ט

שפיע בעלה תפארת ה לה  כ
 זכה לומר רוצה זכר וילדדד

אברנה שפיע אז כי בגימטרי  ס
ח תפארת בה על מר ג  6הפגיז ב

ע שפע שלוט כרכח רצון שג י ^________ דד\יד־ז נזהראויי הח-ר ור-ז בהנחה
י י׳זגי נוטים •רצופייהם י ק ״ פייייי יייזר ״«יייר־ י  חע^למר^ן ל03 *ןן0שתש לד פרצית ;״!w אחי פ**צ'ןג נייsiS היא

^ייי הו«א והיינו זכר וילדת והיינו י׳י'־' ״!.
ת דאוי היו שיס ל אחד לצד • נוסים הפרצו

ק ס הזיווג י :הג-הה ע״ב • ויי ם פני כפ« בי בפני
ם פני  סלכורת שקבל^ז ה

שפיע כך בהן וקשטה מהתחתונים ת לה י אר  זרת ועל בעלוז תפ
אסר הר הדווג ם הזו ק א כדאיז ת ת ם ר״ל לעילא אתתקם ל קיי ש  כ

שון אדכם ח שר-י המצוי־) הרא הורבי שואק ברכות בשבע פרי  ני
ש הזיווג ‘על־ ומרמז המירה  כזרעותע רזזכר חפאררת הקח

ם ש קיי ם די  ככזבואיי החבוק בסוד גבורה גחלר־ז ׳ שד.
ה םד.ויז כשער בפרדס הג הנ שוקיו ו שהס וב שיסו ד גצח הקדו הו  ו
תו רי ב ש ו א הקדו כסוד יסור שהו ח י  עיקר שלפני וירווד הדורנו
ה שמשגר ’הזיווג חו תפארת ל ת לזוג ר מלכי א בו ס שהם נ  בפרדם
שואי! של ברכות שהז• ספירות ז׳ בכלל ד הס נ  ספירוו־ז ז׳ נג

שפיעות ם המ ל עו ל ה( כ ר דן זיןוגן בסוד ב שון כי ויזזו  ברכריז ל
שון מד ורוציז והשפעה בריבה מל ם כשקיים לו שון אד ת הרא  המצו
ה מט ם אז ל ס נתקיי שטה שמלכות למעלה כן נ שים פניה היזק הקדו

ת והתעוררה זו בסצוה אר תפ ל

הג־הה
ס בסיד* «!ד*ח S* הזיווג הזוד.ו■ ותלח * ני ס  ה

ת סיי ט כנ ד די ועורי nocS וחור, א  תיקונן י
רנן^מני ת י^י דדו תעו ה הו חתחתינ^ם ו  »ז4ע

ס העבירן חזייונ סיד  עריםנ^ם׳ספמר- ■ני
ס ונטיית חתקיבורת בסוד rדSמע‘? ה י נ  פ

 זיוונן וסוד ד.ם)ניות סור' »ד,ו״ח סעייד, כלפי
*S ר ווזוה אדם ת ז׳ מזנות בסי ו נ י  נשואין ג

ד נכניתי הייז * « די על אם כי ,  כדנטסרו י
י ק ^ ח י ן יוזוה אדס י ס י לין » ט *ינו י י ק  ל

 לטמח זיווג בסוד למעלה ולהתעודד ו״יעוה
ח לא אכל הי א *י ז חו י  *יי.נסד לאעילות «

דו על ה י ל ם הם ^ לו ד- *יתח«ך או מ  איו
ף3ב דבר ת ן די על אצילי a<« חס: טע׳»ויי י 'iS 
ס *yj• ךק ד ן א תי ^ סחעוררייס די

דז באופן לני מ r«־o>rpp« ע

שפיע בעלת ה לה  ארז״ל וכן ב
ה תכף כי  בזיווגו ;הברכה הי

ם של שון אד ה שעלו הרא פ מ  ל
ד שניים צ דו מו ד כ ש ו  שפיר
ת ז״ל דש״י חיו או־ז קין א  א

ת ס א ^^אתי ס רבוייס הגןי׳  ה
ה מ או ס נולדד־ז ^ז  ע

לדי הבל ך שתיס נו  לכ
סף נאכ!ר תו שיי לשון עיב ו  ר

ך הרי סו ל א ב צוי קיים שהו מ ה

בשעכת
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דידת תחתונים כנעשח •גיה או ץ ms י קב  גו
א לןכ^יה ס נגד פגים ו: הזי סור עהו י נ •; 

: הנ״הה גאן ?ר

הג״הח
®nooS nSyoS יכל מתעכה הוא no שיורד 

 יעשדה שסרוהני •<ר יותר מתעבה היא יותר
תנ Sגבו בעי-י וסבלתי נשס• S יעשה יתSו y 3 
כול כו ותכלית ו ס יטעש״ם המצוות כן נ י ב ו  ס

ל  סררינורת ד' הסולם כסרדיגות שיעלי טה ג
דון עשייה  שיעלו יותר אצילות בריאה 'יי

תי כו יי דנ ד יעלו וויתר יו חניירת בסו  ה־ו
ת המצוד. כשיעלה לוסר רוצה  עשיידה בכוונ

 עשייר. טדרינרת שסיוהד לוסר רוצה דיצירה
 שתעלו־ה ער המצוה מקשט יצירה או ביצירה

 בקישוטי ותטהר עשייה־. נשטית עבורז’מד.ת
ת וצירדה ריחניירת  מצודה ממנת להתהוו
 בשתעלרה ובן יצירה אור כשיעור רוחצייר־י.

ס כמררינורת העושר־. ככוונרה עיר ל סו  ה
 הרריאר־ו עולם או בבריאה יצירה עיר לייחד

 רוחניירה בטדרגת שהיא ער המצדה טקשטת
תו עור כשיעלה ובן בריאה  במדריו.רה בכוונ

& אה לייחד הסול  סלכורה אן באצילורה ב־י
 אלינו הקדומה הראשונה הסביררה שהיא
 .“אותר רוחניירה מקיששרת למעלרה שממה

 שסו וברוך ב׳ד. אצילות אור כשיעור רסצוה
 כורה המשר-' םצ-ד־ז כא.ור,ר. סניד. ובקשטת
 יאיר לטושה כדדארה השמש אור כשיכדה
דון כן בסו ביותר ד.סראד־,  שלפנינו כנ
 מלכורה פני או כמלכות הסצוה אור כשתמיר

 ער כיותר סקושמיס ופניה ביותר מאירה
ה להשפיע כעלדה תפארר־ן שמתעורררה ד  נ

אר . סכו ב: ג פני ס כאופן כ ל עו ך יצירה ש כ  סו
חני מגשמי המצוה ומטהר  המצודה ומניע לרו

 הבריאדה עילם וכן הבריאה לעילם למעלדה
פוכך מזקק  שמעלדה עד יותר עיר המצודה ו
 רוהנ-ירה לאור וטהרתדה בויכוכרה אותה

 כ״דה המקור טתעירירה ואז אצ״לור-ז
 וודה העילמורה לכל להשפיע כרי בה להשפיע

 הצריק בי גבורה צורך בתחתיניס שבינה טור
 וברכיה שפע לר.שפיע נורם הטובים למעשיו

ב • העולמות לכל ח ע׳ ה ;הנ׳

רדו p כ^סכע שי־. סן י  הס
א זה וכעגין שבע ג*כ  ככל־ הו

ת ה פי3 כי המצוו לדיז או רתורדיז או הסעו ס החפי שי  שעו
ם ס התחתוני תנווני ס עה בכיונתם ו חד הקרו ה ליי ט פ ס ת ריגו מד  ה

מעלה ם בסוד ל ת שעולים עד הפני הד הקדושים בסדריגו  ליי
«י פנים תן 0ב ש פנים או ת שקבלה פס שטה טהתחתוני׳ מלכו  וק

תן כפי בעלה תפארת להתעורר בהן עצסה ט או  בעצסן פני
שפיע פר רוצה בה מ ה כפי לו ם שעושין הסצו דז התחתוני ת או  מ

ת בעצפה סין שטת פלכו ה מתק ת או מ שפיע פין ו ש כה ס  הקדו
א ברוך ו א ה ד ת שו אד  באסר* שה״עה רמז זה ועל בעלה חפ
ס כפים פני ס ה פני  לב כן ל

ם מר רוצ׳ ארם אל האד  לו
ת כי תיו ט הס מים או לי ג  פ

ת ני כיצר מים של פנים עוד  או
שון ס רא פי א שי ם חו על  ם'ונ

א סי של כן הו ס ת פ״ם נ או כן  ו
א מיבש של שגי ת י׳ הו מו על  ונ

ר ו«ד היינו שלי־ א ו  סספר הו
א ז׳ עשר. ו  מ׳ זר5ע׳ מספר ר

ס של אחרוג׳ ה כן גם סי עלפ  נ
א ס׳ צ פ ת נ ט מים שפל לי ג  ס

היינו מים של פנים עח־ ס ד  טי
ד פו מים נג כ ס ו ם שהפי  מגלי

תן עצסדה פין טאיתדי־. סאו  ו
 פגים אל פגים מים עצנזן פנים
ם ל פי ם לב כן סים פני טו  האד
ל אדם אר ״ א לב י רז הו כי  סל

 היינו האדם חן ליודעי כידוע
ת א תפאר  העליון אדם שהו

שנתלםעלה שדפיר ם׳ כא  במא
ה׳ בן ת וי א ם קי שר אל הצלעא

 שלפני בפרק האדם מן לקח
ה ד ז א אדם ‘א ס הו ר  א

 טיס כמו לופר זרזצח היזחתון
 דהיינו לב בן כמו בעצמן פנים ציאוחן מים פני סול מים שסגלין
תה מלכות ט ומאותרז סצוח של סין ונזאותה מצוה סאו  פני
חונaםר שקכלה סצוה של בעצסה  סשפיע בעלה תפארת 0’ח

די בה שפיע תחזור שהיא נ הי התיזתק לאדם ות  אל שאסר וי
א ר״ל ארם תן שהי הו שכרו לקכל התחתון אדם אל ח  P'3v וז

ם התעוררות וכפי בפגים פנים הזיווג  בסעשר־ז לקבל חתחחוני
חן ע העליתים יתעוררו םצוו ^ ה או הגופני האדם כי בהן ל  הו
תון כעולם לסשה שייה כעולם התוז שסתו ע  לפעלה שרשה ונ
שר א  עד עור יתבאר וכאשר שנה נזאה כן בחקדסת ביארנו נ

ם ר א א הגופני ש סו הו של שלשלת נ שתל  סנזטד־ז ועולה הט
 לנריאי־־ן משירה לחוירד־ז מעשייה למדריגה ממדריגה למעלה

ת עד הפנים בסוד לאצילות מכריאה  בכוונתו ולזויג לייחד סלכז
ה מלכור־ז התעוררות כסוד בפנים פנים העליוני׳ בשרשים  אי

 רצון שבע שפע לחסשיך הפנים בסוד בעלה תפארת ,—תפאר!
ה העליון ממקוד ה העליונה מבריכה להשפיע ב׳  לכר• ב׳

 מזוהר לזה וראייה גדותם כל על ה׳ ברכת מלאים העולמות
ת כעלמא זכאין ראסגיאו בשעתא אמר יהלדא ר׳ לשונו וזה ס  כנ

 ואנפהא שא קד ססלכא סתברבא טבק ריחין סלקא ישראל
ש המאמר ע׳ב !חירין ת זכיאק ד״אסגיאו תא בשע פירו  ביעלמז

ם שהצדיקיס התחו־זון בעולם הובלת כשסדזרכין ר*ל ררי תעו  מ
ת ולזווג ליהד הגזובים למעשיהם  כסוד למעלה ממטה העולמו

ם פני שיפ המצוות סוד אשר ה ם טובים וחסע ם תטזי ת חנ״ו רו  כ
 פנים עולמות ויחוד קשור קל
ד ג שגקראי-. סלכית אז פנים מ ה1ד“ה

ת ס ^ גנ א ר ש חין סלקא י  די'
 פניו-, נןתקשטת ר״ל טני׳ן

 הכיציור־*. מעשה ברוחנייר־.
 בעלה לתפארת פניה בקיעזוני׳ טוב ריח ומעלת טובים ומעשים

שידח מי בסוד  וטהור קרוש שפע טז להשפיע לקבליה גוקכיןדאו
א מת״בי־בא שאמר ויהי לכ מ׳ ^ קדי״שא מ  שפע שמקכלר־ז ד

ש סלך שנקרא בעלה מתפארת ברכה ל נהירין ואניפהא קדו  די
די וכן פנים אל פנים השפע אור בקבלתה מאירק פניה שאי  כ

א ס מאירין הם העולמות כל ‘ש^י הפנים  האוד משפעת הי
ת לכל ה ועוד העילסו ר ראיי ה ״ו אמד יוחאי בן שמעין ר׳ ס

 רביעי פרק פרעופין הו סוד שני שער
ל ט

כד

תא לעילא סתעטר בעטרוי טרזעטר דק׳בה בשעת ת מ  מתעטר ו
א דעמיקא מאתר מלעילא ? כמה מתר,א מתעטר דכל תהו שס  נג

א סלעילא חיין אחוסף כדק דצריקייא ח ת מ שונו פאן עד ו  ל
שע״תא ופירוש לעניינינו המצטרך תי מתיעטר דק״בה כ  כעט׳

א ברוך שהקדוש בשעה ר׳ל ת שהוא הו אי פ  ומתעטר מהפאר ח
ס שד,ם קצוותיו בששה אי קי ם כי חפארר־י. עטרת נ ל ® ב  ה

א לעי׳לא ר סתיעט להתפאר עטרורד ח ת ס׳ א ידוע פירוש ו ע  ו
ד תפארו-ז שמציאות מ  כסוד נמצאים הם קצוות ו' שחם הזכר ב

ם ובינה חכמה כתר על ה  נקרא והוא מובחר במציאות גרול ב
ה למעלה פזר. קצת שפירשנו במו הנעלם תפארת בכלל חי הנ  ב

 שני מציאורת יש ועוד בס״ר הבאים בשערים עור יתבאר כאשר
ם הזכר סוד שהוא לתפארת ה  על באצילותו קצוות ו' ש

ת להנהיג ונתגלה שנרזפשט כסוד ההנהגה לצורך מקימי  העולמו
ש ועוד ת י או  הנסירה כסוד ר,נקיבה כסיד קצוות לו' שליש• פצי

ם יותר שהם (הבניין לי תג ת הזכר שבסוד קצוות ו׳ סן מ ר א  תפ
כי סוד שתפארת עד  סלבור־ז י“ע ר׳ל ידו־־! על כחו מגלה הז

שתו זוגו בת שהיא שו יר,יה זו הקדסדה לפי והנר! וא  של פידו
 קצוורת ו׳ בסוד אצילותו שנתגלה במקומו תפארר־*. מאמר

א שהו ם שלו קצוית בו׳ סחפאר כ ה ת ו׳ ש  אז שלו עטרו
ב סרזפאד ם תפארת כסוד שהם הנעלמות עטרות בו' ג׳ ל ע  הנ

־ז ימצא ספירות ג' מאלי אחת בכל כי כעח חכמה כתר בסוד  כו
ת ו' סוכחד במציאות הזכר סוד תפארת סוד ת קצוו  עד נעלמו

דז כיזכסה נעלמות הם בבינה להכירו׳ מקור שאחד מו ל ע רנ ת  יו
 הבאים בשערים העניין סור יתבאר כאשד געלמור־י יותר בכתר
שתפארח בס*ד K אז מקומו על שלו עטרות בו מתפא וכ n 

 עטרורת בסוד ממנו למעלה שהם עליונור־־. עטרות באלו מחפאר
ש כפרדס עניינו סד־ במבואר מלמעלר. שמקבל חחגיס ס הקדו ג  ו

 כסלבורת קצוות ו׳ שהם מטנו למטה שהם עטרות בו׳ סחפאר
א כיצד ואזיד־* ומפרש הנקיבוז בסוד ת אלו ^כל מתפאר הו  עטרו
 מתסאר פירוש דכל״א רעיסיקא מיאחר לעי״לא מתע״טר ואמר

ם העמיק ממקום סלמעלח שמקבל בעטריח ל ע הנ * הנסתר ו  לכי-
א עין חיינו ראתה ל  עולם שהם בינה הבמרז כתר ראשונות ג׳ י

ם ל ע  בס״רד סת״הזר* מתע״טר ימצאנה מי עמוק עמוק הנ
א דבשלמא פירוש דצ׳דיקייא בגש*םתד,ין ח א ני אח ה שפיר ו מ  נ

 קאמדר־ז שפיר שלמעלה בעטרות מתפאר שתפארת דקאסרת
ע מפני ם ויותר מטנו למעלה שו מי ל ע ס שקורי והסה נ ה  ו

חו וספארין בו משפיעים  שאמרח• במה אבל שמו וברוך כ״ה או
 קצוורע ו שהם מטד־ז של בעטחר־ז ג״כ סחפאר שתפארת

ש והחפארורד שבח מדד בטלבות פן שהרימצינו ממנה לו י הי  ל
שפיע בשפע אותדיח שמייפה במה אוחח מפאר הוא אדרבא  שמ

א יהוא שפעו לקבל אליו עריט־ז והיא בדה  ומפני אליה יצטרך ל
א שואל זד, שלמא לעצמו הז  שפיד רלעילא בעטדוח שסחפאר ב

א בדפירשנו דכלא דעמיקא מאתד. דהיינו  דאסרידת בטאי אל
כ שמתפאר תא דר,יינו מטה של קצוור־•״ כל׳ ג' ת  במאי קשיא מ

שטתהון ומתרץ מתפאר ה פירוש דצריקייא בנ היוי  מלנודי! כי ל
שטת ת ו' פני פניה מתק ם מעשר. כרוחניית שכה קצוו קי צדי  ה

א הפגים בסוד לסעלה ממטה העולים ת שהי  ומייפדה בהן פחפאד
 לפגי הצחקים וזעשה נוקבין טי בסוד טוב ריח להביא בחן סניה

שר השדה כריח בני ריח ראדיז לאמור בעלח חסארר־ז  ברסו א
ח ס הגונים ריח כשרים ריח חסידים ריח צדיקים רי שי וטוני  אנ

 שבמלכוד- עטרודת בו' ג*כ תפארת מתפאר זה מצד מעשה
א ואז בעלד■! עטרת חיל אשר־״ היא* ואז ^ נקרארת הי רי ט ע

א מפני ישראל תפארת הי ש

הנדוה
י ר״נשסות ד • 'Snnv רךי6■ח א

תSaו יי■■' ז'ר.׳ 0און בנים בעניין כי
ת S) ח«אי • co'pSiבוn • ע״ב nn^.n :

^ כנסת נקראת פלגות א ר ס הי 0V עדי י  ע4•
ת ?אס«וז קכז  כע^ו־ז סתשארת ריבפע וג

;ד.ג"ד.ת ע*כ • פכא יפראג' •נקרא

 סצד בח להתפאר עטרה לו
ס לו שהולידה ם נני קי  צדי

ם הגונים כשדם חסידים בי  טי
שי של מעשה אנ ה המ  כמו מ

ש ש האי ם כשרים בנים לו שי קי די ד זו מי ם תל מי  אוהב חכ
תו ש ה ומתפאר ביותר א ס כשרים בניס לו שהולידר, נ הגוני  ו

ם בתורה מנעוריהם אוחס גדלר, וד,יא שי ם ובםע בי ץ טו כענ  ו
א זד־ז ת שהנשמור־•״ מצל־ כי הרוחנייר־׳. בעניין הו שו  הקדו

ם ומלכורת .—הפאר! מזיווג אצולור־ז ה ש כ ם לסטד־ז ו קי ס  עו
ם ובמצוי^•, בתורה שי ם ובמע בי ם יתעוררו טו ת חניי  רו

ם כסוד בשרשן למעלד־ל פגי  בסול בהן מלכות להתקשט ה
ד לומר נוקבק מי ר א חלי י  וכדיין • בדפירשנו גדלתי אשר ג

סיחתא טעיילא חיי*ן אחו״סף  נותעטר בשחפארת ואז ל”ר ו
 והכרכד־ז החיים שפע אז עטרוי־׳״ אלו Sכ ‘ומקבל׳ וסהפאר

שפע ^ הצרדין סכל נ ב ל ם העילמורת ו ם עליוני תוני ח ת  ו
ם מלך פני באור ני ד ורצון חיי נ ם העולסור־׳״ ‘ל ליןנ׳  ע

ב ' M •תוני ח ת ו



סוד שני שער

ם מוני חו ח ילינו י3 ו  הפנים בסוד טונים מעשים קישוטי התןןוח־ו
פני' ס • פגי ע להשפית שסו וברוך ביה א*ם עי־ ל  שבע גדכוז שי
ם דצון ת לכל ושלום חיי  צורך בתחתונים שכינה סוד וזהו העולמו
ה ני גביה שנינ  תקבל היא ידי על בי למטה הצדיק אחר רודפת ה
טובתה רצון שגע שפע א ו  לינק רוצה שהעגל ממה יותר בסוד הי
תר ח יו פי  וחתרביי־! כן כסו חלבה תתרבה נ• להניק דוצה ה
ת יש ועוד שכינה שפע של מספור רבו רבות ראיו  הקולמוס כה ונ

שב בזח לנו ודי ת השכל אל ליי  פני׳ נגד פנים זיווג עניין מהו
שב ה וליי א אתקם וכד הזוהר שאסר מ ת ת ח לעילא אתקס ל הנ  ו

ה ל קרוב בידינו כהוגן הכל על שכיל להבין השכל א  אמרי ולה
שגבות סודות בינה ם של כבשונו נ ל  כאיזה שענו היו ויזם ^
ח כיוצא ועל בעדיע יכפר חאל דבר  חשגרו באהבתה נאמר ס

ה ה׳ ולפני תסיר הי ^ חסיד עולת קרבן הקרבנו כאלו נרצה י א  ו
חן חלקינו חי :הפרק נשלים ובזה * והעוסד הנצחי געולם י

 חמישי פרק פרעופין דו
טל

^י נאצל אל מסאציל צ א מנ  ו
הירידד־ז בסוד ‘נאצל־ אריי* ה ־ ג ה

שי פרה ח בפרק לבאר ראינו חטי ר סוד עוד ז ח ת א מסורו
f ה הנוגע החכמה ת לעני ח אצילו רו פי מ ה והוא ד  כי ז

ה  כעניין הקודמים בפרקים שפירשנו מח סבל הקולה הכלל הנ
שנים חדשים  נתחדשו ולא נבראו ולא גאצלי הם ספירות עשר כי וי

סו ש ג ף וגברא שנתחד ח הראשון אדם גו  פה פתחון יש עדיין חנ
א זו אצילוחן כן אם ולומר לחלוק p לבעל שן חי ה חדו  שהי

ה ומן תו שנאצלו קורס מ או א זמן שב ת היו ל או  ואחר בסצי
א שנאצלו ת ה או ם במצי א  ואם ושלום חם חיו שלא זמן יש כן ו

p שו גס־חס ס חם התחד שלו א והנה י שב שלא די ל ש נתיי  הפירו
שנים חדשים כעניק שפירשנו שיא הס גם כי וי שו חד  כמו שנתחד

שין ארס א הדא שייא שניתוסף אל  אלקית כקבלח וחזקה עצומה קו
ת אחרי גי ת מפל איני והאלקוח אלקות עצם הם שהספירו ח  ת

p n א תי בזמן ימצא ול א אלא זסן כל  בעל כלתי נצחי קדסק חו
ת ^י ה המציא והוא ת היוו ח ו סן א ך כן ואם הז תכן אי  לוסר י

ה אצילו' שאחר חרושי אצילותו שהרי נאצל ‘שהאלקו  וקודם הי
ה לזן אצילותו א אצילותן בי חן לבעל ונשיב חיו חי רך הו ע  נ

ר לא חנבראיס עי תן כי עצמן כ ת כרי הוא אצילו  להתגלו
ם אי כי ח לנ רן חגבראיס שיחנו כ שיוגהגי מאו  עי■•• הנבראים ו

ק ך אכל י עי תן קודם היו עצנזן כ ר עז ויתר שאת ♦תר אצילו  או
רן חחת שלגודל עד חזק אוד בהיר א או ה ל  לנבראים באפשר חי

דן מזיו ליהנות - איין יד׳ על ולהתנהג או חו נ א כמו ‘ה ר ק  שי
שת ת לחול ח הרואים עינים דאו ש גלגל כתפו שמ א ה הו ש  כ

p n a ת יוכלו ולא העיניים יחשכו שבודאי בצהדיים אור  לראו
ח  וחסרון העדר סבת מפני אינו לראות יכולים שאינם מה בודאי שז
ת כח חסרון תולשת לסבת p השמש אוד  שאין שבעיניים מראו

א כן כנע ייפיה כטהרתה שמש של אורה חוזק לקבל כח לו  הו
ת ך באצילו א ס־ו ק היו אצילותן קודם מ  שעין עד חזק כך כל או
ש השכדי* ך חלו ח׳יו שגתן ו חן מה א ואצילו ק שצסצסו הו או

 ראו-ד שלא מפגי לא העוף זה
 לומר יכחיעז מימיו השמש אור

 בסציאור־׳. השמש אור שאין
תי ראה שלא מפני  אלזיע אי

ש בעצמו ישער אדרבזלז שי

הנאינם בשערים י״באי העסעים סור ס לנבראי׳ שיושט כיי המדריגית
הו• עז׳ ח כאן ער ב ה הג׳

מזיו הנכדאים ו״הנו אורן כזיו
ק שכיל נוכל מזה הנה או לי ולהבין לה  היינו שלא זה מפני ש

שיג יכולים ת לה או  חם נכחיש אצילוחן קורס החזק אורן סצי
ת ושלום או תן קורס הספירות מצי של אצילו  העטלף כזה המ
א הנקרא ש עוף מק שהוא פלעד״רמוייז בלי ת כח חלו  עיניו ראו
ת ש אוד לראו שמ אינו ה א הלכנד, לאור כלילה רק סעיפף ו  שהי

ה מתוק אור םנרןזם אור לו תהנ רה מ או ה נ  ח4ל העוף ?ה והנ
מיו בעצם השמעז אור ראה א הלבנה אור ראה רק מי הו  ש

שות ש אור החפ שמ ם ה מצו צ ה השמש אור כח ו  לומר .—רוצו כ
ה בלבנה הנ א ו ע הו מ הגיההכי י

י לי־ז אין ש^ננה רוא יריע «> ד־!01סע אי
zכ דדרינו ר.«סש אור r'tר.ו ואודד־! v^̂ ^

 אור בה יכה n:5Sn תפוח נגד השטש תפוח
 1בנSר. פני והתלהב בדה ויתפשם השמש
ד תשמש כאור השטש כאור ^האיר טנד  ה

שה: כסראח ח: כאן עד לטו ה הג׳

ת השמש לאור או תו שלחוזק עי מאד חזק מצי או ר לא מצי כ  ‘יו
ת לקבלו א בו ולראו  ומפני מציאותו חוזק מצד כיוס לעוף יוכל ול

א בלילה לעוף העוף הוכרח «ה הו ח ו הנ שטש אוי בצמצום נ  ח
שט ר מראח שאינו כלבנה המתפ ד ר חמק ‘גו ן כסו או ^  ש

ש עצמה כשמש א בן ג ת הו א הספירות באצילו ל ש ש  נכחי
ת או חן קודם הספירות מצי תן השגנו שלא נזפני אצילו ת או שג  כה
א שכלינו תן קודם לספירות שי;ע אדרבא אל לו  מציאיו־ץ אצ׳

ס אור כלן חיו כי מאד חזק ך א׳ א ביי עד סיף אין עי הי  אין ו
ת ת כל תסלי ^ אןך< מציאות שלחוזין ער עולמו ד ג  1ן;
לין חיינו לא והחזק ט הנות להעזיג י די החזק סאורן ולי  נ^זטיב ונ

ת כדי לנכראץ או ס ט ה  אצילותו האציל מבושם אור מתוק אור שי
פן ת באו  אורו שצמצם במה החזק אורו צמצום הוא שהאצלו
ד אורו וצמצ׳ זעלול עילה בסוד החזק  ומבריא׳ מאצילו׳לבראיה עו

שייה ומיציד׳ ליצירח ת לע ר  בדרך למדריגה סםדריגד־ז וי
ת שלו שתל ק שהיה עד ה ס מבושם אור מתוק אור או אי ד כ  לנ

 רידחו לגבי כי מזה לנו מבואר הנד. מהן ליהנות שיוכלו באופן
ש אין ב׳ר. הספיחת בעצכזות ריל רן צמצמו האורות כי חרו  או

ל מ ה הג  הנבראיס לגבי ר״ל דירן לגבי אבל חזק יותר מקורס שהי
חנו מה חרוש איכא א מה האור ורואים משיגין שאנ  היינו מל

שיג יכולים שנים האצילות על לומר שסיר שייך וא*כ מקורס לה  י
ם קין זקני ק שפירשנו עתי שון בפי ת כי בשפע רא לו צי א א ה  הו
ה הגדול אורו צמצום ס וזגלוי סיבת הוא והצסצום ב׳ א׳ ר ב  • לנ

סוזאל המפואר השער נשלם ור.נה א כרוך ו אד הו עו  סליחד־ז ‘נ
שונינו מענית שהארכנו מה הפרט ועל הכלל על ונפרה ומתילח  ל

ם ם נפני מן ובאחוריהם הנוראי מן א א : וכיירא ו

יצירה בריאה אצילות סוד עזלישי שער
שפע

מקינה יזזנ״שפ׳לזש יח״לתת״נה סח־גה
מזל ספירות עשי שהם האצילית

הטעסים אגרדת
ראשון פרק עשייה

טל

 כ• חונים בריאה עזלמית שהם כסאות עשי יזיזנה
 נשתלשלו בריאה של עזלתזת עשי כי זה כעה זה

 עשי זכן עשי כנגד עשר ספירות מעשר «נניאי
 מלאכי' של זכתזת מיזנית עשר הx עירה’ ימליזותשל

 עולמית עשר כי בריאה שממלחזת עשימיהית קול
 כננד עשר שבבריאה עולמית מעשי נשתלשלו שנציייה

 מיונית עשר שהם עילימתשגעשיים עשי וכן אשל
 ממנות עשר חול נמזהביאשית הנכללים גלגלים

 ונעשז נשמלשלז *עשייה עולמות עשר איצירהם
 תקנה והייני יסר «נד מל עולמזתשביצירה יהנשל

 :שוכ׳יס מנ*יס י יי מלא׳ים 1 שזנה קול
 אגיליתננ׳או} שהם עליהם אזןז מק»ת ל' אלי לייזי
 משת»׳ בכשנית זאיר וקהל ^•ם!*ן עש״ה •נידה

 מזשימתאור מולרינת עשיי׳איט שלם שהאיל יחע בי
ק יצירה עולם  אינו יצירה «לם איל מדליסו! י

 מדריגת וכן הבריאה עילם איי יתשימת נמדריגת
 עילם איי במדרינ׳ויזשינות איט הבריאה אורעילס

 וכאשר משם •עדין הראשון נשער כמבואר אצילות
 כי* נאמינה יידיניק* * היה בשעי עוד •תבאר

 האנרת משמו היוקנל פירוש :כמ״עתזנים •ביד»*הו
 יהיה הספר זה ש נאמת •דעיד ^מר הטעמים

זה אמר• ציכקשו עד ישראל לכל ימקובל קדיגיז
האפי

 זיו מלאים חונים מחנח מול מחנה
 כי ה1נאמ וידעתי שונים♦ כפנים

 יחפשוהו ♦ כמטמונים יכקשוהו
 התלמידים ״ והשונים הלומדים

 כלה כי הדבנים♦ עם והבחודים
 ולא כו יבאו צדיקים נטעינעסנים♦

 חועןו עושו הבנים♦ עם הקטנים♦
 תתנו לכנים ותוכן : הקונים אתם

 בניכם סל ולאתגדעו אלאיןאונים:
 עד ; בידכם קחו משנה וכסף

^ דאשונה חקךמה כאן  המחבר ש
הטעמים• אגדת ספד
העעמים אגית של שנייה הקדמה

 הספר הוא טוב כי דאו אתם הדוד
 גסטריאות ד׳איכות ורב הכסות קטון

 היא העליונה לחכמה ופדפדאות
תעשיר היא יי כרכה מלא אל בית

א צהרבתיקוני הו  המאסר סיף ו
מזנו  אשר בפחיחר־י. שפי

א צ אלין לקווגו וזה עשר הוא ואחד אחר י  ו
שר p ע « so לין אינון  אריך חד בסדרןן אז
חד קציר וחד ת בינוני ז אנ א ו היג הו  ראנ
ה לח אן ולי א לו דאנהיג ס  ול>« לעילא ל

א ח ה S ולא ל a o חן ט  חיץנר־ז לבושי) ס
הון שמחין פרחין רמגייהו ל  אנש>ת לבני נ
ט־ז גופין וכמה קי  לגב* גופא לו/דאקרון ה

ס״ן לברפין סנ או אליוצן ו ת ק א ס ו קיג חי  ב
( א דרועז•► חסר סי »נ  ררזע^ס גבוראפ י

ת שסאלא אר ד נצף גופא חפ הו p ו n 
א סממא ויסוד שוקין « ה rm ת ש בדי  קוד

א ומלכות ח הפח הו ד  קריגן פה שבעל ^ו
הו חכמה להמוחא  כינון מלגאו מחשבח אי

p הלב אחסר וכיה לבא o לן תרין ועל  א
<׳אל^גו הנםתרוה כחיב  עילאדייז כתי* לי
חו ת סלכור־ז כתר אי  מגיר אתמר ועליו

שית  דחפלה קדקפחא זאיד.ו אחרית מרא
הו ■לגאו א יו׳׳ר אי  אוריו דאיהו היא ואיג הי

ת ׳ אצילו

נ׳

I



בה ראשון פרק עשייח יעירה בריאה אעילות סוד שלישי שער

V״׳

שפע
 תפורה אתי (תזפשיס שיונקנש במו הספל

 התלת״ידים זהש״וניס נודם‘הלו יתפ׳ישוה! :מ((1ותנ
 גמרא הלומדים פירו* : הרכנ״ים ע׳ס הניאר׳ייה

 התלמידים י משנה ושונים הלומדים נס !השוניס
 שהם התלתידום גם פירוש הלננים עם הנתילים

 למת שלא ושנים לימים וצעירים בתומם עדיין
 עם וכיזשוהו בה הורגלה ולא אלהי׳ת קבלה עדיין

 אמת יעלת מהם לשמוע ללבנים שילכו פירוש הרבנים
 נעמנ״ים נשע״י כל״ה כ״י . היןבלה אמידית אתת

 שניזיאי׳ היזיזשות ישפייות שהא הנעימים מהנעיעות ידבר הכפל וה כל פילוש
 וינוע וכעניין בננויעות ?וצץ ושלום תש גהש ש?וצץ מ• על שאתת בעציין נעיעות

 •דבר וגם לעולמות הלזודמי' הספירות נטיעות שפירושו ת?דם בעדן גן אל?ים •י
 מטע• נצי עומר צדי?יס כלס ועמל כעניין נטיעות כן גס שנקראו ישראל על

 כשנים ובאו כשכלם שלמיס שתם לומר חצה בו יבאו צדיקים כן ומפני להתפאר
בנים עם קטנים לא אבל מכתה עניין להבין שיוכלו וה לכלל שכלם שהגיע

הטעמים אנרת
 מטעמי גדיתיימטעמים כל על מלא

 אמרי הנותן עליון מלאך מעדני
 לדבר רעיוני הערוני הנה ספר

 להרים יתברך יי לככוך משרים
 מדבש המתוקים הטעמים כעניין

}מטעמים וסכל

טל
א האצילות  וסתגלר־ז סתששט שכחו הו
שער בסרק עניינו סור כיסירשנו שגי ה׳ס  ה

אינו ס חם לעצמותו חוץ אחר הכר ו לו ש  ו
מ רק תו כת חו ך עצמו ח א כ  שסתסשט הו

שון וזהו וסתגלה  מלשון נגזר אצילוו־ה ל
שון שסירושו אצל קחב אצלו סמוך ל  לו ו
ט אצלו ואחיו־! כפו ת היו ל סוןו  כוזותיו א

שטים ד»א כרוך  סמנו והמתגליבש הסתס
שחם סרובקים והסה תו ואצלו עסו ומקו א בריך כעצסו ת הו הנ של  כ

ת הקשורה ל ח ח וכסו מ ה האדוקיס הנשמה כחו ס מ  כן םסנ< כנ
ה סיף אין כטקורם ואדיקותם קירבתם לגודל ת י׳ נקראו כ׳ רו עי  נ

ח סו וקרוב אצל לשון שהוא דאצילו של בדרך שאומרים נ  ארס ס
א קרוב שאותו לעצסו קרוב א כן בסו לעצסוחו הו ן הו ד ו ^ א ב

 אונים כלתם בבהושינ. הוא פשוק
להם:

 משתי יגיע ולא יפתות לא פנים כל על אבל משובת וה הלי כסן! שת• על זקתוהי^
 כסף מימש ניל*כס קתיו משנת כסף כ״ן ע*ל .כשף לבנים ‘

: הספל בעד תוזגו כפל

תן טי אסר כאלו בדבר עין ם שיהיו י אי כי ך כלסנ שלי ורק א א ס  ל
י יקחו חן נ ת וי׳ י שלו רוחו א תן לום' רוצה עליהם מ  רוח יי' י

שלו נבואתו  עק צרת ודאי וזה שלי מנבואה יקחו ולא עליהם מ
ה אר״זל שהרי גדולה וקנאה ש ס ה ^ תה דוסזז ל או ר rשער כ  א
רא על שמונח סנו קין והכל גבי  tב1hכ הסר אורה ואי^ מסנה מדלי

ח כן ואם חן כי אסר לפ א שהרי סשלו עליהם רווזו אר־י. יי׳ י  הו
מועוד חסר אינו א כלו ה שהו ס ה ל ך פ  בריעוא ליהושע שאסר הי

ל ל׳ אתה המקנא שאסר דפסוק תה כשבילי ד׳  אין שחרי סקנא א
שסע דפסוק ובסיפא קנאה בישום  כי אפר שהרי קנאה לו שיש ס

תן ח יי׳ י ל עליהם רוחו א שב דרכינו לפי אנ תיי טב י  אדרבא כי הי
ל הורה פר״עה ד א ורוב חסידותו לנוגו הו תוו חוו ה ענוז  לר.ץת כי ז

ס שאצילות ח א כו עי־ז מנבואר־ז היו נ ד סר׳  צינורי ששבעים■ ע
ם ח א ת ודבוקים קשורים היו עו א בו מ ר צל א רו רל מו ס חל חג ר מ צ  ב
ה שהוא ער סדיעה תו כדז מגלה■ הי א בו ע נ ד  עצסוי־ז שכל על'י
א נבואוזם א נבואתם זח שמצר םד*עה נבואה עצמות הו  כבודו הי

ת גי ותפארתו ותהילתו תגל אתו ת שםתגלה כםו־ ידם על נבו  חכם
^ו חכמתו ל ת ״י םתקנון אדס בכל או־יזל בו וכיוצא זה שעל ע

טל
א כםי«%} ועגפו בדחעף דא'לר,»א שקיי איוד אצילות שקילאילנ  דא

א בההו רני ת א שון ע*כ שקיו ו ר ל אפ ה • לעניעעו המצטרך הפ הנ  ו
ך וסשיקות בקוש׳יות נאריך לא שיות כ' ורק א  בעינינו גדולים שהם קו

ט ה ס S;' הנניף*ה אליהו שגמר אחר כי אלו ו  לשונו סיו
א דאגרת עלמי רבק בסאסר  בפרק ראשון כשער שפירשנו הוז
ש כל ואסר ראשון שר פאןדאפרי שיב חדטיחברהמאליןע ה אחח  לי
ח אחדותם על להורות כדי בך אפריש כאלו  באחדות שהם שלספ^ו

ה שו הו יחזור איך קשה p ואם שם כדפירשנו ה  דבור כדי כחוך אלי
שנויים הפכיים שהם בינוני וחד קציר וחד אריך חד ויאמר  והגם ו

ת כל כי למעלה שפירשנו ח ת ובנח סכלם ילה כל א ח פועלת היא א
הבדל הפעולי׳ בל אי/ ת שפתראה שמה כעניין רק כלל ביניהס ו א ד, בי ךי ״ • ! חו, ס ב ל ח מתקנ* אדס »

א׳ אינה הספיר׳ ר לו׳ חלוק׳ התראו׳ ולפי הספירה בזאת ^ חן ג ל ח מפני ותלמידו מבבנו פעו S עה מר אסר ז m תו תן מי עטותנו י
סי לימד רוצה נביאים ה עם כל ראשון בשער כמבואר ועלול ד.6עי כסוד ספירות לעשר גתחלקו ^ו לו חן ה  ה׳ עם כל שיהיו י

ה כל 09 ם תיאר לסה קישזה ז ת ם אלו על כי קנאדז ליf א הכי ואפילו נביאיס שזה ובגינוני ובקצ\ר באריכות או אי ם הנבי  שסחנבאי
רך וסגבילו מקיפו והמקום במקום מתח שהוא בגשס שייך או שיטא עתה ב אין פ מי צריך ו  אדרבא כי עליהם קנאה לי שאין לי

ס שאין החחנייר-, אבל ובנינוני ובקוצר קו מגבילואיך מקיפו ס תהילתי כבודי הם ו  יאצילורת בהם משפיע אני שהרי ותפארתי ו
ך הו רצה מח ב׳ ספק • בעוני קוצר אורך לומר שיי אצל נבואתי בזז-; אלי ם סמוכים והם■ אצלם נבואתי ומקור בהם נ קי בו ד ו

שין שאסר תן תקינת לבי ת גיפין וכמה ואסר וחור ל ש תקינ תי מקור מגלח שאני עד אצלי שי א בו מדי שהם ידם על־ נ ותהילתי ב
ח בסאמר עיניך להאיר והנד, י בור, כוונתו מאי לרעת תהיל ככור שהל חשוב כתלמיד pצרו הז  רס• חכנזת- שמנלול זות»זר׳לרבו1ו
חנו שוגה הקדמה • הקדמות ג׳ לך לחקדיפ אנ א הדא ע הו א ידו ל כן פני מ ר ש שפע בימזמורנבואחי כלל קנאה זה ש״רבעטין א  נ

א ברוך סוף מאין ונבראו שנאצלו חעולמורת Sשכ ם סגקידר־ל ת א אצלי שרום לח חן אפילו אל ח ה' שי ח ת- ם נבואתו א ה לי ע
שונה ת בד׳ וירדו ונבראו נשתלשלו אחרינה נקוהת עד הרא שריט אצלי יהמ ולא מדריגו ס מקו —•חגלן ולא; נבואתי כמקור ודטקי

n׳ בריאה אצילות v v שייה ד • ע רכך לבטח חלך לסען ה1ז אצלי שלא מפני ידס על נביאתי ד ד הי ״ טקועודיס לי וסנזוך י קי מ  וי
א של ול ש דבר כל קודם לך אפרש שכלך ועיק בהשגרוך תנ א הכי אפילו שלי בצטר פירו  בן «נ•5ו ח״ו קנאה לי יהיה■ ל

שון עניין ופירוש אצילות של הלשון עגיח ת נקראו עניק ופירוש בריאה הל שון זקנים■ ע' נבואו ת כל ן אצילו י י נ  מן ויאצל שנאמד־ מ
ח שפירש כסו עשימ-ז Sש הלשון עניין ו׳ ופיר ח תן עליז אשר ה ט׳ הזקנים איעו שבעי® על וי ח ו כ נבואר«) כי

תם ם כצרור נשמתו ורבי סורי או ת אצל וקרוב סמוך היו וד,רחבת תוססוה סעט עם החיי א ס- בכה סקושדים היו ס מר״עה ננו ת א מ  נ
ם הנבואד־ז סקור היו-ז שהוא ער משד-, ננואר־} בסקור יצי״ררד ברי״אה אציילות לשונות הל׳ שיוכט באופן משלי ביאור ת א ט לג

ה שי׳׳ ם על ע די ם ועל בו שון • וכנס מנינ ל ה מ ת ו י אצילו הו
ט׳ מנבואת כי הוא זדענ׳ין ,

שה ט א הו נבואתו צטר סד,שפעת ממש השלוס עליו רני מנ  ו
שפע היה ממש אה נ  ר,גדול הצנור היה שהוא עד זקנים ליע הנגו

שטו א ןקנים ל״ע נכלאה צנורי ע׳ ממנו שגתפ  לא השלום עליי והי
אק מנר נר כמדליק אלא דבר חסר ר,יה ר הסר הראשון הגר ן דנ

הגי ת ק רל ה __________ הראשון לגר אור ויתרון תוספות אין וכן השני ב
*י אי וככחל השני נר שהדליק לאחר י
רותי ובאצילות ר,וא ברוך ס,״ באין העניין מ רכר בשים ת V לאחיייי ספ׳ י ניז ^ י ״

™ Vn״ ל י א ״ ל ״ ״ ״ י ח א ל
ש ״'’’*‘״* אור ותלספוי-. יתרון ואק והטהור הקיו יי דל■”• ^ '
̂לתי;ל« י'יי= נייי"" י׳וא בייד ״אייו נ״ כי ,הטר.ור בקדוש ̂גל 45י "ידי.״ל,ל%

תו שהאציל  כסו להשיגו סוף שאין ספגי היטהור הקרוש אצילו
ש אצילותו שר,אציל לאחר סוף אין נקרא הלא ברוך אורן בן  הקדו

 שגיתי לא אגייי׳ שנאסר וכענייין להשיגו סוף שאין ספני והטד־ור
שלוס חס שטי שום כי ימצא לא שאין בספירות נאמר זה ואם ו

א ונכואחם ת עצמות הו א בז 6ודגרקי אדוקים להיר סר*עה נבו
קוי־ז באדיקות דנ׳ פגו■ אז*י ו

ה ה י ג ה ש י ם־ ש ה פני ״י אוז כני ה לננ ה
 עצמות חוא הלבנה־ פגי שאור

ש«ש פני אור  טקושרבסקורו ה
 ער במקורו יאצל( לי ®®ל
ר אהד אור Sשהכ א כו  מז

ת בהגהוךד,סםונר?כםו א בו  קג
ס זקנים ל ת עצמות ח א  גגו

בינו מעזד, ה י ם ל כינ סו ל< ס
אצל ואצלו מקושריסבסקורו

שמקכלי׳מהמקורויומן*׳ המקור
ס אח כו שנ ר ע מנו ש הס מ ממ

 ה»ס׳י אור לר5ד.ו«»ו,ן* ד.ל»ח איר צי ייירין
 וריז אך ע«סך.hh 0: אור לר, אין הלבנה כי

 כבי־׳ הלבנה כני ננד המסאו בני אוי כ«יבא
 אוידד בה וסאיר הלבנה בפני ש0ה* פני אוי

 נדנויוןסראדד ומאיר לאחוריו■ האור וחוור
 וכשומכו־ז כעבסז-ז גלל אור לה מאין ל«ו«ר.

הסדאדד תנזדוז בה וםא»ר mvn אוד כר.

אור היא שגם עלפי אף הארץ פני על להאיר
S עם עןנסד־! השמש פני d ם ני נבואתו נהיחקד־ו וה סטור אצלו ד.

י t . _______מצר האור ונתי<כד־ן vwn סני• סהסקיד
י ראיזוקו י - י ד •  «וינד־ן בנהSרד. החוזר או

n ד.לבנר. שרואח כסו העוכש פני ךןאוי. o t y
:חנ״וזת yy • ץגכה חשסש •ניי

אצלתי נאסר כן מפני למקור  ו
שד,וא עליך אשר הרוח סן

ן סלף באין p שנאסר שנן ספל שמי בד,ם ן אין בו ^ א, ^,ךן שיהיו ר״ל וקרוב Sאצ לשין 0»,
א ח׳י שנוי ת קודם ל א אצילו ל לוו-. לאחר ו ם האצי מנ ת עניין א או מ תו לסקור סמוך אצלו הזקנים נ א  ופן ממקורו ושיקבלו נבו

א M ג • חי



ראעזון פרק עשייה יעירה בריאה אעילות סוד שלישי שער
טל

א «׳^שון של פירושו הו «n1S תיו הנאמר דו מי  אזליו שהם ה’נ כ
ה הנע^ם נסקור ודגוקיס סמיניס פסו ס המקורות כל קוי3 ב׳  א׳
ח גלוי מהם ג*ה ל סקור נ ח מתנלדד שבהם הסקורו נ  הנעלם נ

תו מו צ ע מו ב״ה ג שמה נ חדד הסרעלח הנ S הנעלמה עצסו p ידי 
ה תי שיי׳ כחו ה המקו ה ואדוקים ב׳  הנרד נמקורה עסה אצלה ב׳
שון *ירשנו חרח בעשר הנאסר אצילות ל  •' בזוהר הנקראים ספי

ת שון נפרש ועתה דאצילות ספירו :בע״הו בריאה ל
ה לשון א רי נ

צירה לשת י
H מורדיז y רדי סמו־ז יותר גלוי  בעניין כריאד־ז לשון שסו
רני! אור ייצר שנאסר רד חושך ונו ב יחס הנ חו  לשון הנ
^יו שאור ספני לאור יצירדה שג דבר הו  וסתגלר־■ וגינר סו
ר .—רואו ירו שעו-יי חונ ויחס .—שירצו דבר ‘נ אדד לשון הכ רי  נ
שך א הדצשך ני ספני לחו שג שאינו דבר הו אינו ונינר מו  מתנלה ו

ם הס ודזזויגיים שוני ת ה ו לראו ה נ ר איז ל דנ סיפ הדנרים ונ  נע־י
ת סעיני שך בעבור הראו שון יחס נן וספוי החו ל תונ רז הנ א רי נ

ת הוא בריאה של שעניינו יברא בריאה אם מלשון נגזר שו שן התחד חו שך ובורא באסרו ל תר מודה בריאה לשון כי חו  יו
ה שלא מה חדש דבר שנתגלה לומר ורוצה ט כי קודם נגלה חי ל ע ה מסה ה סוי שך אצל נתייחס כן ספני •צירה לשון ש חו

ת לו ת הם הספירות האצי חו שטות נ ך סוף אין סעצסות המתפ ספני אור באסרו,יוצר לאור יצירה לשון ויחס נעלם בן גס שהוא ביו
א ח הז שלהנייו שטות ב ש סעצמזרה המתפ ט ריגחלר־י. א רי שו שין ק שון שסורה ססה גלוי על יותר סודה שירה של ספני בריאה ל

ח עצם שחם עד במקורו עסו אצלו וסמוכים ך אלהות נ ח שג שהוא אוד אצל נתייחס בן הוא ב לסברה שעדיין ולדרית ונגלה מו
שר תי אורן לגודל א ל ת ובלתי סוף הנ ת יצאו ולא נעלסיס הם תכלי רנ ת לשלם דגריאד. 6עול קו לו צ א רחוק וד.וא מאד גדול אורי ה
רון סוף אין ואור העלמת סגדר עדיין אי הוא ב ת מר,גכול לנבראים אפשר ו מו ש הג שכל שבעלו עד ו ט הגבוליים ה ס׳י ש הג אי ו

חל pםאו ליהנות א הנ ת לחם אפשר ינולר־! שאינה העטלף ל4םי כעניין ההו הנו ל אורו «יי לי י וד,חזק דגיו ת נ עולם קבלה לז
שי נפרע שפירשנו השמש פני לראות שתנתה קצת שטי רק הבריאה דו סוד בשער חסי ם שנ ל עו * במקצת אצילו׳ מ אכדי

ת לבן •רצופין ם ב״ה אלקותז להתגלורה כ אי ר ב די לנ שסי מהשכל חשוך נעלם אורו עדיין שיהגו ונ מטנו וליהנות להשיגו הג
רך הגריל מאורו שות שעניינו בריאה לברוא תצ ת התחד התגלו שם ורצה וחפץ ו תו יתברך ח הו ל א ת' לו כפי לזולתו ולהשפיע לג
פן או אי לנכראין להטיב טובו סדת וחזק בהיר אור צחצחות בצחי זך כך כל האור יהמה א‘ש■ ג שון •בשער במבו כאשר ג׳ פרק רא
ה ורק אך אורי לגודל הנעלם תענ א החזק האור שי א בקצר־. ההו ת לוזנהיג ורצה להטיב הטוב טבע הו חסדו ברוב עולמו א

טו לנבראים שיתגלה בדי תז הלבנה לאור שרואה העטלף נ מאי ת הסנרייג כמלך ה ת ועבדיו עמו א ת הוצרך לכן כדרכיו לאיש ל
א ח שסחגלה pל ר ל ת השטש או תעמ מו בפני אורד. בה ל יותר וסחגלים יותר אורם «תענןם שחם יצירה עולם עוד לברוא .—ה

 שגתעבה אך בר.גיזן-. למעלה כדפירשט ש0ו*.ש אור עצמות שהוא
 ספני הארץ על שמאיר מצד סחמקור ונתרחק תחזק הדיוא האוד

ה מ ל  אור נתרחק כן במו המקור שהוא עצסה השסעז ספני ולא ה
ת לו  שיתענדז כדי למרחוק אורו ונתקעוט המקור אצל שיצא האצי

שתנה בקצת שטוחו מצד בקצר! ז«רו וי  הרעו אור שיר.יח עד התק
ה שלא הרעזח וגנצדבדיאד־ז חי ר וזך צח כך נד■* י או  אצילור־ז נ

א ת מ שיתחדש אך אצלהסקור שהו  שיהגוסמנו כד׳ האור התעבו
ם חו וישיגו הגגראי שטוחו מצד או תו חתפ תענו ה  הבריאה בסוד ו

על תגלה הבריאה עולם סוד ידי י  ומפני אצילות אור סוד להם י
שד כן S הבריאה עולם ונברא בקצת ונתעבה האוד נתפשט כא v 

די שטות י ת התפ תעני ה א ו ע חו י שטות או ת אור מגדר התפ אלהו

ה מעולמות א א העולם הה ביי  אתם פעולתם מלאכים עולמות הו
ה 0םקו של רצונו משנים ואינם לפניהם ושברם פז אב^ כ׳  ה
ס ססוגי* גי יי ה סהמאציל י ש ב׳  שהבז שיטריהם ירי על להעני
שייה כחות □ לבל נפיעז כאשר ע  ש?־י רצונו ומשנים העוברי

ט קו ק נמסרו בעצם הפעולות וכל כ״ה ס שים הס כאמונה כי בי  עו
ם אינ  ועתד־,׳ יצירר־ד לשון פירושנו הגה ב*ח רצונו משנים ו

; עשייר־ז לשון נפרש
עשייה לשק

ר גלף על סורר. הוא ת  שחסצוין ער יצירה לשין שמורה טסה יו
ם הגשסיים בפעולות ה שה ש שון אדם בני מע  כעניץ עשייה ל

ככל וכעניין מלאכחך ועשית דעבוד ימים ששו־ז שנאמד
א ת שהו א האחדו קי שה אשר ידיך מעשה סמיך אצל מקושר שדמא שס על אצילות הנ  אדקיית במעשר־. נאמר יצירדה אבל־' תע
מ־ שנפרד ספני הפרוד עולם לזזץיא חדש שם וקבל לפקיד ב ם יי' וייצר שנאסר בעניין ‘ונ קי ל □ האדם ארן א מי כן וגומר יוצרו י  ו
□ גי אצילוו־ת עולם כזאווי ר היא אצילו^י. עיי  מסדד יותר גלוי מורה עשייה לשון כי מורה שזר. רבים פסיקים כריך עצמותו או

ך עצמותו במקור מקושר צחצחוח כולה •׳דזוא א ביי תז לשון שמורה עמו ואצלו הי תו כי ולהיות יצי  נתגלר־ז לא הוא ברוך הנהג
שתנה ונפרד גכדל מהמקור נתרחק וזה במקורו ם טצר ני ממנו ונ ל ה כי יצירה בעו הג ם אדם בני מעשר, לפי ד,וא ההנ שנויי  הג

א נקצר• יאנתעבה א הו רוי ההנרל עצם הו הפ ם לעשות ^ןמחפתים הרע ומיצר טוב סיצר ד.סורנכים שנחייחק והרחיק ו ה שי  מע
א ברוך ף ם אין המקורות כל ממקור א שלא עי הי קי ס יר״גלה שאז רע אם טוב אם עליהם הגובר יצרם כח לפי אציליר־. נ ה  ב
א ה בריאה נקרא רק במקורו במחיצתו עמו לו וססך אצל לשון שהו הג הנ היג ה תם להנ שכיר הן מעשיהם לפי אי  טוב העושדה לה
שין שם כרייחא ן ומלש הב' תחר. פתה בנקודת ברא סל שה להעניעז ר.ן שפירו  לו הלך חלף הגשם ר.*צירה בעולם אבל p העו

א ברוך למ«ןור פנימייסזקחביס שאינם וצץ מו הו ת שהוא נ אין האצילו ם פעולתם יצ°ט כלם כי מעשה שניי שם ו ת  לפניהם ושכרם א
א ברוך » הו אין אלוה 8שד ת בו ו שי חי ת שנו ה הגה בהם שייך ואין הנ*ז כשער כיפיר ש או להשכיר הנ ם הם ני להעני חי ר כ  על סו
ק -י ? הנ בפי בו די חוץ הם א ת כסוד אלקיר־־. לג שו שה הטובים מעשיהם האור התחד שובח ל«א בהכרח טוב מחשה והעו * י  עי־
ר סו שות הנמנע ובן המעשה שכר לקבל זה שכעבור חרושי עצם היא והיא האוד נתעבה כי וורשה גוייאח נ ה לא ההכרח מצד לע  יגונ

אען אינם ודן ר ק שמעות שני בריאי־־־. בלשון כי אלורה ג שין מ ש לקבל זה על ל ה נחגלד, לא זה מטעם הנד. עונ הג » ההנ הי  ש
דז שו חי ת ם חוץ ולשון ה ה שני ח כי אחד עניין ו שוי ל' חהתתד תג ח ל כדי ספגינן שנו ר רפי טכ צי ה׳ ל ר׳נינ צי בי העני׳ ל רו שכי ה  ל

א האוד ח0וד.חר.ע א הו ץ להצתם להם ועירם קצם הו תו לגיזי ״ו ת הכולל הגשמי שלם עשיר. שלם לברוא הוצרך ה’ב הנהג חו  נ
ת ף אצילו א « גם שכאסדז פי על ו ם אינם ד ד סיף ם«יז נידלי י י ע שמה׳ הטומאה נ ^  הגשמיים בין אמצעיים 0וד, בעצם הרק היצר ני

ם בבורו הארץ כל סלא כי ומאצילות׳ו דצא ס זי שטותו ה ם הגלגלים וכולל וחרוחנייס התפ בי כ ח כו לו מו ד׳ ו שה וכל יסודות ו  מע
ת מ צ ע שית שהיא לארץ חמאירדה חלבנ׳ באור שפירשנו כסו אודו ו ר עי כרא ם נעצם 0ור. הארץ טנו רכבי שגוייס מו ם מ י נ  ד

תי גקורת מתחילת נקורה לך ואין השמינו איי קצם ן מליק כ ו ה שבהבש שגוי בעלי חוסר בעלי כי תגל א ברוך ד.נהגתי ת ,נעצם הו
א ה שלא הארץ טבור נקחית עד ןזו הי א כי יתברך כחו מ י ל  ב
ע יי וש*מ נו □ להם •ין אי חד אפילורגע קיו שמו שכלם ער א  נתפ

א ברוך וכחו ■כחו ה פל עם כנלס הי ר אינם ז ת בגי  להקדא אלקו
ת  כסו חזק כן כל בהם סחגלה האוד *יק כ• הספירות לסו אצילו

א שמתגלה חו תבריו רו הספי לו׳ דיו שהם באצי או חיוו צני׳ בחו מ  ח
צ ר נחעכי■• כי בסקורו ימקושרים f5א  נגדר הס כן ספני בקצת האו

אוז די ח דג ל סתג־״ח שהאלקו ויזי P ז מרכנדר כסא שהם עד י  ו
ן יי לכבוד ד ^ שב בארם דאצילות ^  עושר. והכסא בסאו על שיו

שו ת הן כמו עליו שיושב קףמו אה הבריאה על חבב האצילו הברי  ו
שה ת יזאצילית שמועו עו ח ספני אשר יחו מל מתגלה שהאצילו  ו
ה טוב יוס לבושי ונקרא הכבוד כסא הכדיאח עולם נקרא שבי  ו
ם אד אינו ג א מתראה ש שו אל ת כך בלט ש האצילי ל־ז א תג  ס

rv n ro i וטעמו גימועו שנפרש כסו הבריאה עמים ידי על 
ד שד ס׳ שנו ודונה כ כעז*ר.ה יאירה לשון נפרש ועתה בריאה pu*S פיר
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להטיב חוצרך הטוב טבעו סצד
ם זלר^שלים ם ק ל  עשי׳ר־ז ון

ם ולברוא! ל זוםייד־ז עו
חירת ״ ינ ״, ס, ח ה ^ לן •תג לי א, חסנ ר * בי י י ו ר נ ש ר סי ס ד ל ן ® י י נ ז ע ־ ר  ז

ס סני ת ״־ ־ י ת ניתנת תיו גי י י ״ ט י י ל נ ת ס . ״ *,יא IW ן03 ל
 MV1 עשר כשער גאדונר, דגיי־׳

א ואחד אחר ש׳ין עשר הו  י
ש• מ

סניס :•ת
נ1ו*חתדאי *ה - רו  הסוסאח הק

סי׳ית ק ססוסא״ה יי עני אי זה י תג  TX י
* ר • הנ״חח •

i



ראפזון פרק עשייח יעירה בריאה סודאלעיה שלישי שער
טל

כו

א ברוך סוף אין על והרסן ג׳ בפרק סשם  עולמות ‘ד אלו ועל הו
א אחד כפסוק הנביא רטזם הו  ולכבורי בשמי הנקרא כל זח ו

 א׳ פרק הנ׳יז בשער שפירשנו והגס עשיתיו אף יצרתיו בראתוו
ת כמקום ׳שנית פעם להביא ההכרח זה כל עם  .—יגונו לא לו הנאו

רף ש לזה סגי  שלא חרוש איזר, כו נחרש כי חרוש בלא שאי/מדר
 כל־' ע׳ריז שהוא הוא ברוך סוף אין ער והנה למעלה חרשנוהו
רו הנביא רמז ר.עילות אמ א בי כ״ל נ  העורמוו־ז כל־' כולל הו
שונה סנקויה כלהנסצאור-. ני עשייה יצירר. בריאה אצילות  רא

ת' בו מוטבעות אחרונה גקורח עד  צורייר־ז רוהניית הטבעה י
 דבר שם שאינו כל נקרא זה מפני ממנו נשתלשלו ובלם שכליית

 נשתלשל והבל בו ימצא שהכל הכללי בשם רק פרטי ברבר סישג
ה ממנו ם רומז בש״מי הנקרא בו כל ויר בכל י ל עו ת ל  אפילו

אין עשייה יצירה בבריאה נכללים הנבראים כלל כי והטעם  לך ו
 המונח שס באיזה נקרא יד,יה שלא ועשייה בבריאה(יצירה דבר

 עד ונוטר לכל שמות אדם ויקרא שנאסר כעניין הראשון מארם לו
תה מה ולי הוא ברוך הקודש לו שאמר  מפני אדני לו אמר קודא א
א שמי הוא ה׳ אני וכאר״זל לכל אדון •שאתה  לי שקרא שמי הו

ם  יר.יה שלא כעולם דבר לך שאין מזה מבואר הגה הראשון אי
ה נו שיקורא שם לו ח או  שבעולם מה כל כולל שהוא הנקרא דבר ו

ל ■הבריאה  הו>^ עשייה שבעולם סח זבל יציר׳ שבעולם מר. ונ
תי הוא ר״ל בשמי תי זנכרא נשתלשל כי נאצילו  שהוא? מאצילו

א האצילות כי שמי  שהשכש כסו ני והטעם ה ב׳ אים של שמו הו
א  לדבר נוכל שלא נאמר כאלו הנרבר על אחיזה מקום כמו דו

 ידי ועל ראובן ששמו שידעע לא אס ראובן של ועסקים מענייגיס
א כרוך סוף באין כן כסו ועסקץ מענייניו לדבר נוכל שמו  אין הו

 ויהיר־־. כר.ן זגילזייו אצילותו בחינת מצד לא אם כו לדבר סקום•
שו ח אסר כאלו כשמי הנקרא סייו רה שהוא הבריאה נללז ריי  כ
א עשייה יצירה  כאצילותי הו
הבהה בראתיו ולכבודי ?נשמי דר,יינו

ה דדי ר׳ל ו י ל ג , ל י . , ט הוא חאגילוה! כי ןיזיי• ״ייר <> —, ת S חו 5S
ח י U 7 י ל ל נ י ל ת ו ה ל י א ד ו ב כ  ביין כן ואם עשייה יונירת בריאת העו^מוה ו

ן י י ד ע י ש ל י צ א ט אותו^ן <►»» ’ב ת חו S ה iS זיהירה הו>ה פוכרת••
הנאר.ר. ע׳יב • ההותם באייור נפעאים אירתס ״ ״ ׳ X• .1 י ״ »

שג כדפירשנו אורו לגדול מו
 אם מלשון גלוי שפירושו הבריאה עולם בראתי כן מפני למעלה
 ומפני ידו *—עי כבודי שמחגלר־ז בבודי כסא שהוא יברא בריאה

ם לא עדיין הבריאה כעולם שגם של ת תו תי התגלו  אלחו
ת׳ אמר לעיל כדפירשנו צי ט יצרתי לומר רוצה י ל  יצירר־! עו

א ם שגם ומפני נגלה יותר שהו ל עו ם לא יצירה ב ל ש ת תו  התגלו
תי הו שייו־ז עולם גם עשיתי ר״ל עשיתי אף אמר כדפרשנו אל  ע

 מיצר מורכב הוא עשייה שעולס מפני הוספה לשון אף בו ואמר
ט שנויים שבו הד,נהגה תושלם שבו הרע ומיצר טוב כי  כסז ר

תו יתברך גדולתו שעיקר השער מזר, ג׳ בפרק שנפרש חנד,נ  ו
ם ל עו שייה כ  שאמר שני טעם ועוד שנויים ובעלי חומר בעלי ע
ם ל א אף כי אף עשייה בעו  ומפני וחימריה ורונז כעס לשון הו

שטן הטומאה כחור־. ימצאז עשייר. שבעולם רר וה  הגורמים והיצ׳
 ,—סו אף בו אמר כן ספני כעולם ורוגז וחימה אף כל והמביאים

שים n עולמו בג׳ פן שאין ת הראשונים הקח לו  יצירה בריאה אצי
ם שוטלת וקליפה יצה׳ר שטן של הטומאה בוז יד שאין שזכר  ש

ת ג' כי מושבם הקדושים סחנות לג' חוץ כי  אלו קדושים מחנו
ת ח ידור יצירה בריאה אצילו שייג  סוד וזר. בתוכם שוכן עוזו ו

שות עולמות ג׳ ש־הם צבאות ח׳ קדוש קדוש קרוש הפסוק  שבל קדו
ת ה׳ אשר מאחרת יויזר סקורעח אחת רה בהם שוכן צבאו חו  ונ

מאה  המלו' ביאור שביארנו אחר והנר, :קרושתו מפני נורחים הטו
ם שרמז הרמז עס בקציר עשייה יצירה אצילותיבריאה ה לי  ע

חיו ולכבודיבראתיו בשמי הנקרא כל באמרו ר.נכי' שי  יצרתיואףע
 הטובה ה׳ כיד עניינם לפרש שנית פעם עליהם שכלינו יר נשים
תרד שהם האצילות והנה עלינו  ב״ה בעצמותו הם הס הספי

ת והם הסכות כל סכת אל הסתקרבים הראשונים הם והם לו  האצי
א ברוך בסקיה נעלם שהיה ור.צח הרק חי הו א ת ו  הרצון עלו

ת׳ ה' שפיר־מוו האור צמצופ האצילותבס-ר נתגלה לפניוי ק פי  ב
ם והס הצמצוס סיד עוד יר.באר וכאשר פרצופין רו כזר משער,  ה

ם ־׳מיס נע עדיין שהם עד היחוד תכלית בשרשם דמתייחדיס צ עו  ל
ם במקורן יחודן א׳ א נ ךהי ת הס כ׳ כיו  מקושר׳׳ והם נ*ה א״ס כהו
ס א׳ ת ב*ה נ שמה כמקור המקושרים הנשמה ככחו  ואלו הנ

לו' ייס בשם ויקראו יתייחסו ט שהם קורבתן מפני דאצי כי סו  ס
 ברא והטהור הקדוש האצילות ואחר וכיפירשגו המקור יי«ל
ה לאצילות שנייה ריייוז א דהביי  מתגלה יותר שהיא שפירשנו בסו
סד כסא נקואיק הבריאה עילם ייייא ם׳ אצל מכונה הכ  הזוהר חנ

א סיי ב ווזיא טי תי' ג׳ ה ספירות י׳ נקדאימ שהם ספירות ב א  דניי
טררינתן כלן ד\,צילות ספירות י׳ תחת שהם הענ״גים בל כי יהטעם

 לר.יות כי הדבר יטעם עצמן דאצילות ספירות ד,*י כסי עשר עשר
ט העולמות כל שח־חמים החותם הם דאצילוח ספירות י' ת חו  ב

ט העולמות כל כן מפני עשר שלהם והחוהם שלהם לי קנ ס  ה
ת צריכין מהם ונחתמו 0מד. הרזתיף־־.  צורת כי החותם כדמיון להיו
ת דומה ד.וא ר,נתתפ  לוכרוחנ״זתז רומח שאינו הגם ר,חותם לצוי

ם כצורת וזן■ צח כך כל שאינו ת א עכ*ז עצמי החו מה הו  לו ח
 מאחר כי שני טעם ועוד עצמו בחותם כמו עשר ג"כ שגז זר. סצד

א ואלי^יתו ביה אלקותו לגלות כיי נשתלשלו שהעולמות  שהוז
ת עשרה הם כ״ד• האצילות  .—כחור שעשרה מזה מבואר הנד. כחי

ת צריכין ת בכל להיות צריכין כן טפני להתגלו  עשרד־ז העולמו
ת חו  שבבריאה כחות עשרה זר, ומפני בעשרה סתגלין עשרה כ׳ נ

ת לעשר ולבוש כסא הם חו  שכאצילות כחות שהעשר שנאצילות נ
-י ומתראים ומחנלים בהן מתלבשות  המחגלד-, כאדם ירם עו

ט עשר ואותן בלבושו ומר״ראה פי ח ענ שטוד־ן הסתאצלו  ומחפ
ת ככסא ומאירות ראצילות כפירות י' מן א ם הם הז  עשר נקראי

אה ספירות רי  משמשי/ עביר לס־,ר סד,יםנא רעיא ׳מכתב וזהו דנ
שית ססכין ’כד נורסייא מאנין לאילן  עשר לכורסייאהא דרגין ו
א וכלהו א מאסר של פירושו י המאמר כאן עי איהוכויסיי  הו

 לר׳ השלום עליו רכיני משה אמר הנזכר המאמר זר. 0קוד זה
אי בן שמעין ה ת כי השלום עליו יו  כלי הם ספירות עשר אצילו

ך \־,יקוגיו ת א ב ס ומחקן פועל ירן שעל הו ה א׳  חעולמגית כל בי
א ואחר אחד הוא עשר בשער כארוכה כרפירשנו  כמאמר עשר הו

ת בעניין הנביא אליהו אנ קונין עשר דאפיקת הוא ו לי הי  ועל ונו
 לאחר פירוש מאנין לאינו/ סשסשין עבד לבתר המאמר זה קאי זה

ה תיקוניו כלי שהם אצילזתו שהשלים  בן אחר מאנין שנקראו כ׳
ד הכסא שהוא שמשין עוד לך,ן ברא  חכריאד־, עילם שהוא כני

 מדריגות לעשר סדריגוחיו בעשר משמש שיהא סרריגותיו בעשר
ם שהאצילות לומר רוצה שזכר חסאנין שהם שבאצילות  ד

ם ס על הכלי ם כסא של סרריגות ועשר כחוחיו שהם ביה א׳  ה
ת ושמשים כלים ם של כחותיו שד.ם לאצילו ם כן ומפני כיה א׳  ה

א לבוריסייא דר״גין ושי״ח םמכ׳ק בד' שאסר נזהו י' כ| גם  עשיר הי
לין־ז לעולם טשטש כבוד הבסא שהוא הבריאה עולם פירוש  אעי

ם עם ת שש עם עמורים חד׳ הצרף מדריגות ושש ד'עמודי  מדריגוי
ת ספירות שעשר עשר הוי יחד ת ואצילו  ספירו׳ עשר ידי על מתגלו

אה ברי ף, עך_» האצילות שמתגייה והגלוי כורסייא שנקראין י , 
s הבריאה « n א שה השמיש הו  אי״הו לאצילו׳וכל״א הבריאה שעו
ם שהכסא הוא כן שאם לו שהוקשה פירוש כור׳סייא לעול ש, מ ש  מ
ת ם ד׳ עם אצילו די מו ה מדריגות ושש ע  הכסא כי כלסי״א בין יןו
א בעצמו א הרי סדריגווז שש ועוד ה' הרי עמודיס וד' אחד הו  יי

ת הו וכלא אמר כן מפני עשר אלא אינם והספירו  בורסיי^יז׳ אי
הכסא הכסא עצמן הן הן סדריגורת והשש עמודים ד׳ אלו פירוש  ו
א הוא רק אחד דבר אינו עצמו  סייריגות ור,שש ד.ד'עטורים עצמו הי
שלי׳ספירור־ז שם על בסא בכלל ונקראים שזכר שן שסו שי^י  שעו

ת ה הכסא ואחר • עליו היושב שמיש שעושה הכסא כמו ואצילו  הז
כי עולם יצר מלא׳' שרםדרינו׳ םע שד. ם0הםלאנים לי א' ר  חיות׳ א

ם בני אלים חשסל׳ם אופנים לי ם א פי ר ט ש שים כרוכי  ואי׳
שם והפכלסבכלל ת מתייחסיםכ היו ען  הפנים שר מטטרק מטטרוןי

ת עליהם ממונה ת ם וחייותו ושפעו חקו לחם לאיש ל ל ב  שואבים ו
ם על והוא ממנו אכי מל ת ה  החיור־ן משכן שהוא כגוף הלב כדמו

ק האברים כל ותם חיי שואבים שמשם ם בל נתייחס ל אכי מל ה
א ור,יא! מטטדון בשם ר ק  הנ

ריציר׳והענפי^?מחפשטי׳ עול׳ הג״הה
שכבריא׳מאירי' מררינו׳ מעשר בי־גטיי^י סטטי־-יז «ט*ו מספייא רנייה
’ * . השיכ^גה עםי״6̂ בי להורות אחה חסד שט״ו

כי נעלמת ו ססתלקרת השכיגה ולנעסיס בתו י ג ש כ ל ה ס ן כי ו ח ל י ע פ ס י ל כ ס  ו
מנו ״ _ ♦דיף כ״י® ״״י״י העוכיגר׳ שליח היא שאו י
י 7 וכשהשבינרת רבו כשם ̂*r׳0 שעילה רנ y ו ס י ה ם הס ו י א ר ק נ ר ה ש ע

לעשר שמשמש״ דיציר׳ ספירי׳
״ ייז““י’-’ב ׳:׳איי•״ בסיטטיס נעלסים ה ספירות י א ביי שאסר וזהו ד

ו כמג השכילה עם שט״ר עולה רייא
ואם

א1הצ

i* / ^ ־ השכולה עם שט״ר (ילה  , L
א ל־כר־י »י0 ״ps«B, ,׳*כינתי עי סיי וחקיץלגור מר,יםנ כי

ה ררןי״» l ” יי׳ '"‘י’ *י נים1ר.תחת דאי״ווי ל׳ -, רני כ«=! ש«סו בל* ■וז ר,, הו נון ראי ד, ד שא דשם ת בתו ל ,----- ■ בל* סטטדוז
 יוד,ג החיטא־ב להעניש וזשבינה שליח שהוא
כו שמי כי בו חסד אל הסוד קי ר רועה נ ג לו

1<י
. ־ י , ־ • ״ • ־ , ־ , ־ . י .™ ." צ J״‘״' : ־ז “’״ .ייייי

א ל ם ו ו י  בני ים אל לים השם נים אופ ̂הסיילק כי =יי=״<ר ח״י ״נ
ר; אזוי ט ד;; ;;= ^ ״י בייואי״שים שרפייםכרו אלים "

̂י-. ׳־־•“'’״0 ת ־״'־■טייז ע חו רכ ש ע כי ח' הכפי ר הו ח הנ
ת וסש^יע סי עול הל . , . : ריתחתוניס גרכ

לעשר המשמשי הם המלאכי :הלהה
אה ענפים ביי  היצירה עולם דיציר׳ואחר ספירי' עשר נקראים והם שכ
שייה עילם עזי עשר.  מתחילר־ז הנפשי׳ הרכר׳״ כל כול^ שהוא ע

שייה נקודת  כראשית במעשה כראשי׳ כפרשת הנזכר כל ש׳חיא הע
ם נקודת עד מאה וכחית הקליפו׳ נכללים ובו הארץ טבור התהו  הטו
חו עע׳ז אומות לע׳ המשפיעים שרים ע'  בת לילית עס סמאל של ונ

י זוגו N י



ראטזק פרק עשייה יעירה בריאה אעיאת סור שלישי שער
ל פ

rם וכל וגו ^ן טבור ער זיסורוח הגלגלי א ט נכללים כלם ה ש  נ
ם עוד ביצירה הנעלם איר יחפשט וכאשר ־ עשייה ל  עו
 חם ממש כהם ולא רעשייה ספירות כעשר סתייהסים הם עשייה

ם שלו  אלן^כ ספירות עשר ממש עשייה שיהיה לא לוסר רוצח ו
ח ם ירי על שמחפשטים חקרושים הכחי אני סל שים ה  הקדו

 התפשטוו־־״ וטעס רעשייה ספירות י' נקראו עשייה בעולמות
שפילם להכניעם היא כהש הקדושה  הקליפור־ז שכירת כי לה
 אל־• הקדושה אל בהתקרבם הוא וביטולן והשבחתן והעכרתן

 כל דראוך ונעניק מטומאתן ונטהריט נכנעים הם אי השם עכודת
ם כל לפניך וישתחוו המעשים  הקדושה אל כינשיתקדבו הברואי

 כסף יצרפו כאשר בזה הסשל סהם טומאה צד כל יתבטל או
ם הטהיר ורינסף נשרף הסיג ובאש לאש יקרבוהו סיגים  סחקיי

 הם גס בי טה קדושה צד יש בהם שגם הקליפות כן כסו ונטהר
ה השם סאת חייותם ושפע ביה השם מעשה  אל ובהחקדכם כי

טהיו הקדושה  סטומאחן יו
ם כסו טהורו׳ וישארו , הנ׳הה מלאכי

a^;רוn n ט א »ה1ד nSira <ן«אות וד,6ח!ןלי ו!-ו » ךו׳
ם י ש ו ד י ק א כ ח ל ד ו ד נ מ ח ס ד ב כן אס Sכל נ ״ חו ט ינוזא שככר ,7ם י י כ ס

ח ו ע ו י8 0ט ג ' ח ו ה י ה ' ש ו ע ב ז זוז שאין שנאסר ש ז או מי ט חס אלקות כ לו ש  ו
!׳'‘ושי• חס •*גי־״ת האסנח לירי זו אסיגה ריכיא ,

ל נקרבים קרביות ך על אלא V ססער מג ח ח אתד. כ- ר הכם גם כי לומר סינ
« Drn ע*ה0 שהס יאחר ד.שס עמה9 __ ס י י ר ג

שה9 כך גם הסשפיעיס פי הקל ער צירך כריאתן וטעם מה בצר ךו ו
ת אומות לעיעז חו • הבאיט בשעייס יתנאיעוד בריאסן הטומאה נ

: הניהה כאן עד . ,
לקדושי אותן מקריבי; היו לכך

 דורש ועליהם סטוטאחן טתמעטק הם לקדושה קורבתן כסבת בי
 חקדוטרת כאשר שא? יהמר הלוך המיס ז׳הי נח כפרשת ה?וד.ר

שיפת המוסאח כה; סתלבשת  נקראו ואז סתק׳יסח וחטחרה נ
 ספירוו־ז י' כי לחשוב המעיין יטעח ואל דעשייח ספירות עשר

 י' וכן דיצירה ספירות י' ואינם דעשייה ספירות י' הם דעשייה
 דבריארת ספירורת י' ואינם דיצירר, ספיחת י' הם דיצייה ספירות

 כן העניין ן א דאצילות י׳ם ואינם הסייסרכריאה דכריאה י׳ס וכן
שה כן שאם  יצירה נספר אמר ובפירוש הוי ספירות ס' עלינו ק

א ט' ולא י' ל ם חס ט' שהם לומר שאין שפן ומכל י״א י'ו שלו  ו
 כרצון ספירורד ענפי י׳ נתפשטו כאשר כי כן ועא העניין אלא

 קורבתן נעלמיםלסכת התפשטותן קורס שד.י( יותר ונתגלו סאצילם
ד למקור ה הוא ניי  ענפיס לעשר עוי גליייןיהתפשטוחן מצד הנ

 סכלל שיצאו עד לחגלות כיי זלהתעכות ססקור; להתרימן כרי
 ‘—אי לבא כדי החחדשורה בהן ויתחדש הנעלם האצילות גדר

תה לסעלה פירשנו כאשד הבריאה נרר הגלייבשוד  התפשטות או
ס נקרא והחעכיו/האור והגלוי והריחוק  האמר־ז ולפי דכריאר• י׳

תאלא סדאצילז הן׳׳י  ברוך סוף ססקוראין סצדהתפשטוחס הן
 י״ס נקרא הוא ברוך למקורו קרוב שהאור הכסא עד הוא

 אצלו בו מקושר לו וקרוב מקורו אצל שהוא כדפירשנו האצילות
 כמקצ\־: ונתעבה יותר עור האור שנתפשט ומצד ב״ה במקירו עמו

 להקרא לו גרסה וגלוי ריחוק אותה יותר ונהגלח סאצלו ונתרחק
ה כי פדפירשנו בריאה א  חרעו דבר שנתגלה גלוי לשון הוא כיי

 עניין כי יברא בריאה אס סלשין קידס טתגלה היה שלא מה
ם כי קודם היה שלא מה והתגלות התחדשות הוא הפריאה  קוי

רויי נעלמים היו א והגלוי החפששות אותה ו אודן לג א הו ר ק  נ
 לי' עוד הבריאה ידי על האצילות החפשטור־ז ייסדכריאהוכן

 שנתגלה ער יוו־ר עיד האור ונתגלה ונתעבה ונתיחק שניים ענפים
ר בגלוי וריחוקו בהתעכותו ונתעבה  גלוי על שמורה יצירה אור גי

 הכריארד אור מגיר שיצא עד בריאה לשון שמורה סמה יותר
ס התעבוי־האור אותה יקרא ק מפני יצירח איר לגרר  דיצירד־ז י׳

ק תר האצילור-, שאתפשט סוז ו  ויצירר־־. כריאד־ז ידי על עוייו
 עד יותר ונתגלה יוחד האור נתעבה שאז שלישיים ענפים לעשר
ה יצירה גיר מכלל שיצא תענ  אזר שהיא עשייה אור בגדר ונ
ד נגלה יותר שהוא גשמיי  .—כגשסוו והתלבשור-. התעמתו מ

 יציר׳ שמור׳ ממה יותר גלוי על סורח עשייה לשון כי העשייה
טו׳ גלוי כןנקראותה מפני נדפירשנו ש ^ ר  אלו וכל דעשייה י׳ס ו

ם ספירוי-. ס' ע  ר׳ שקבלו רק דאצילוו־ת ספירוו־ח י' אלא א
ס סו  הראיתיך הנח סהמקיר זריחיקן אוין התפשטור־ז לפי ש
ם׳ כי לרעיה  עשייה יצירה בריאה נאצילוי־־׳. שהם ספירוד־. אלו

 הסו־ז דאצילור-. ספירוית והי' דאצילור־־. ספירוי־. י' אלא אינם
שלסויה כל על להשגיח םרוםהעולםור־ז סתפשטיס  סגקוח~! ה
 ועולם עולם ככל באורם ולהאיר התחתונה הנקויח עד הראשונה

 בשער פירשנו נאשר לקבל חחוא העולם שיכול איר
 וסתגלדת בבריאה המתפשט אורם נתניקן זה לפי הגה ג' פרק א'

 כי וספני ולסבול לקבל בריאה שיכול אוי כשיעור ר,וא בבריאה
וקרוב כמלכות ראשוני יושב חוא כי גדול לקגלאור בריא׳«כיל

«י השתנור־*. בו שאין עד גדול אור קבל זח שמצד לאצילות ק  ר
 אוד לגדר אצילו׳ סלכו׳ אור סגדר שיצא אזרו התחדשות גלוי
ת שפירושו כריאד. נקרא עיר אבר בריאה גלוי שו  הגלוי חתחי
 דכריארד י׳ס נקראו בו הסתפשטי' ספירות ענפי י׳ אלו כן מפני

 כשיעור ביציר' ונותגלו עוד נשנתפשטו וכן חדש דכר שפירושו
 נקינ־פ יצירה אור בגדר שיהא כאופן יצירה לקבל שיכול אזר

שטות אותה  בעשייה ונתגלו עור כשנחפשטו וכן דיצירה ייס התפ
 עשייה אור בגדר שיהא באופן עשייה לקביד" שיכול אור כשיעור

 המתפשטים הענפים ולעולם דעשייה י*ס התפשטות אותה נקיא
שונים  עצמו העליון האור הם כלם והשלישיים והשניים הרא

ם כלם הכחות שכל נמצא רמפירות עצמן הן והן המתפשט  אינ
 שהכריאד־ז רק עולמות אלו בין והפרש הבדל ואין ס’י כח אלא
 מפגי בריאה אור גדר שהוא מטה גדול יותר אור לקבל בחח חש

 נשער שפירשנו ועלול עילה בסור לה שגרסה המדריגות ירידת
 יצירה אור מגדר אור יותר לקבל נחה חש יצירה וכן ג׳ פרק ראשין

ק הנ׳ז כשער כמבואר  יותר לקבל כחה תש עשייה וכן הגיז פי
 הניזוהגסשנתהלקז פרק הנ׳ז בשער כמבואר יה אורעש מגדר אור

ם אבייע דימיריגוח בסיד ׳רירחן מוצר אורותיה; ם זה כל ע ל  כ
ה המשל ייס אחדות כח אלא אינם  שמאיר השמש פני אור אל נז

 על בלילה גם להאיר ובאורו|*גהפשטה החוזק בתכלית ומבהיק
ר הלבנה בפני אורה שצמצמה ידי אי  הלבני־ז ופני הלבנה פני ^|

 נכנס העולם אויר ואור העולם אויר פגי להאיר כלילה מאירה
 עוד כל הנח הכית פני ומאירה הבית חדרי כרזלונות עששית דרך

אי' השמש בפגי כי יותר האור יכהה יותר האור שיתפשט  הוא ה
 לראוי־■״ הרואה יוכל שלא בד. הרואה עק שחכהה עד וצדז בהיר
 שהרוא' עד אורה צמצמה הלבנה וכפני בהירותה לעוצם פניה
י וכן ד.לבנה בפני לראו' יוכל  לבן פנירה אור הלבנה פגי או

 אור אין עולם אויר פגי להאיר אורה ובהתפשטות וזך צח בלבנונית
 אויר פני איי יכן פניה אור כמו וצח לבן כך כל העולם אויר

 פנימי הכית לחדיי וחלונית עששית דרך בהעברתו העולם
חי עוד אורו ונתענה יותר עוד אורז נתצםצס  אויר אור כי יו

 ונתעבר־־. נתצטצם יטהר׳ הבית חררי מאור מאיר עתר העזלס
 החפשטוי־ע שמצד עד הכית לוזדרי בעששית העברתו רדף האור

 השמש פני אור הלוקית אורות ד' הם מהמקור האור והתרחקות
 פני מאור יוחד מאיר הלבנר. פני ואור הלבנה פני מאור יור% מאור

ס וזרד׳ מאור יור.ר מאיר העולם אויר פני ואור אויר^העולם י נ  ה
ת אלו כל ובאמת ת או  המאיר חשטש והוא אחד אור אלא אינם ד׳
ם ל כ  וע״י העולם אויר ועיי הלבנד־ז עיי אורו שגתצסצם רק נ

 בעצמו הוא זח כעניין החזק באור להאיר שלא החלונית העששית
 דעשייה וייס דיצירה וייס דבריאה וי׳יס דאצילות ספירות בעשר

ס י׳ס אור אלא אינם עולמות חלקי ד׳ אלו בל שבאפת לו צי א ד
א הו  לפי אורו מצמצם ש

n r T J H כעני^ העולמית טבע חולשת
̂ע״ל* כ0^£}כ*נתו ^וסצס הוא הלבנה מיי ־גאי־׳ הדש,אשיני סזיייך ן ברי ן רו א

̂ז ̂ירה״ס׳ייא מתר מאיריס דאצי^וח וי׳ים *׳יי -‘̂ : ׳ י ייפ4חייקר כל nyw־3 כהדר ילרת5ת דתקני רגו
דבריאח ר״ס רבריאה ס י סן כנד-גSה צורת והתקין rKn אור ויורח ל־צהש
, _________________«0oS קרא הוא ב-ור ר.קיו■* ו;זרS רוצר. , ,
ס ד ס מן יותר סאיריס תצאת ה1םם1■ האיר וריהה כח nS ונהן ר  זגי

מן יותר מאירים ריצירה וי״ם ״”יי״ ״יי"י׳”'? י™ זייחר׳איי
, אור r.S אין הייכנר ר־ל הייכנר. צ־יה והתקין י . I י
ה התקין בן «גי0ו כקצצה ר ה ס י תיק? הלבנה !ו י י ש ע ס ר ל כ ם ו נ י א א ל א

ח '‘'י“‘ *יי״י' ,״ס אחדןך- כח אחד י w n :הנ״הר. כאן • החפה מגי אור j״ W n j
 בערך כי לך הרי דאצילות

ם ס ובערך ספירות מ׳ הס המקבלי מו צ ס ע לו צי  ד^זפירית א
 עלתו־ז לא שלעולם זיל שרמזו מה וזהו י׳ אינם כיח

 נ* ג׳עשר לגזטר. השכינה ירדה ולא מעשר למעלה השניגר־ז
כ מתפשט כחה השכינה כח  פי על ואף ע׳ י' ב׳ א׳ עולמות Sנ
ך׳ למעלה כחה אין כן  עשר כח שהוא הכח כי י' סן למטה ולא ס

 כיזו' לם׳ משתנים שהסקכליס והנם העולמות ככל מתפשט
ס ד' מאלו אחד ‘שבכל־ מו ל  ט' אלו כל זה כל עם אורור־־. י' עו
תי' אלא אינם אורות רו  ‘המשי־ כעג״ן שאסרגו ספירות י׳ של או

ס אורות כד׳ שהטשלנו קו לו  פני אחד אור אלא אינם שכלם ה
שמז ס ועדי* ה ס התיקוגיס נספר ז״ל הרש״בי רמז ז ל עי  על ו

ונר.יך רכריא.ה ספירין ועשר לאצילות ספירין בעשר נהיר כלא
בעשר

חג׳הה
̂האיר ̂וכית ולד.«לירך ̂הועילך בדי גמאיי יריד כני אד<כי דנה  •V1Wהחיים באוי גמ«ך

 p%o אין ני זה וחרא בהן כ״Sתa ̂דק׳׳בה סוב ייום ומכה חוד״ רא־* כ«וד עיניו
v»or« •̂ב  יזגירח אור ו׳מיעור בכדרינת ועיהיו דיןיירר. כי״ס וווSזניKד י״ס תר״

 סגרי Sגדו יותי אור לקגר כהה הע היצירה נדר בי האסזעיים רכריאה pS s-h Sy kS 3א
ולועבייר nvif'להעלות יבר^ האצילות גוראי בי זה היא בח התעורו ון;יין היצירה אוד

«חי
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חו חSבדו יות'־ או הכרויאה במרייגת מתהיה עד ג םנ יירד־ן בגדר אז תהיה hS S3k ס ̂י
 פר& ראשירן ביג־ער כסבראר כלעילכש!הנירד. נעדר ירדה יבזה הכריא׳ בגדר או תהיה כי

i י יי׳י''* יהעגיין אה רהתהשך יצירת תשתנה נ י יברי  אור בנדר שהי>־<־ן כסה יצירה ג
^S ותSיIא אור עצם Sכpל תיכר ?*ית יצירה ד י  קיימת ושתח-ח יתSאצי ארד בהירות נ

 יצירה ע^ם הערר ̂יlSי בגדרה יצירת שתעמוד כרי ע^כן אשר יצירה אור בגדר כגררה
רך הג״ן •רק הכ״ן כ׳»ער כמבואר ת הינ י ^ א  קצרת התעכיתSו וויירר ^ד׳תעשט ה

אה הבריאה בגרר סביי כן יצירה כסדרינת שדד־י. ער ייירSו קצת ג״ב הוצרך ו ו
 עשייה אור ושיעור כפדריגת ושתהיה דעשייד. כי״ס רכריאת י׳*ס כשSית nSn יתמשם לא

 שתתסשם ער הבריאה בהירות איי SקבS עשייה כח תש כי דיצירה י״ש ירי על לא ^
אח אור ותתלבש  שא״א לזה וראייה ע־נ׳ייה לגרר בא ומיצירה יצירה אור כגדר לבא חביי

ti2i י עשייה כנדר  כאתר ה>ית רוחות מלאכיו עושיה שכתב מהזוהר יצירת מ.:דר אס נ
ה א  דטחלכשין לאו ואי עלסא דהאי בלכושא סתלבשין <ן1לתת דנתתין כשעועית ^ל

^ ולזית עלסא בהאי לסיקם יכלין ל>ין עלמא דהאי בלבושא בי ד- עלמא לון ס ר  חו
ט שהם חמלאכיבם כי גפירוש י י נ ח ו  רוק*ית זהי דוהות מלאכיו עושה הכתיב שאמר כמו י
ט ה ש ט לפעלה כ ל עו ט ב מלאבי ^ עילאדה כאתר הא שאמר כסו יצירה עולם וו ב  א

שלמסה שיורדו ס לביש ת4שהו הזה עולם בלבוש מתלבשים הם כעשייה נ ל י  עשייד־ן ע
ו והורה עלסא רהאי בלכושא דתלבשין לתתא דבחתין בשעתא שאמי ווה גשמי לבוש  לנ

ח הזה עילס ונם הזה כעולם להתגלות יכולים אינם מתלכשים אינם שאם ג׳*כ כ ו ל ן  אי
^ כ ק א שאסר וזה אודן ל  מזה למדנו הגה עלכ><! לון סביל ולא עלסא בהאי לפיקם יכלין ל

לין דעשייה ספירות עשר שאין ט עשייה בגדר ושיהיו מאצילות אור לקבל יני  ל^ת א
ח ג׳ ולירד להתפשס אצילות אור שהוצרך ע״י ^דת כי עשייה יצירה בריאה סדרינו צ  סי

 דיצירה יי״ס טקבלין אין יכן נ׳ פרק ראשון בשער נ״כ םביאיי זה כל וכאשר עשייה סקכל
 מן כי ובריאה אצילות שהם עלייגורת מדריגות כ' ע״י לזית אם יצירה כגדר ושיהיו
 מדריגת ע״י לא אם בריאה בנדר ושיר,י דבריאה י״ס פקכלין אין וכן יצירת מקבל גריאח

אה מקבל אצילות סן כי אצילות כן כי תרע הנה נ״ז שהידענו׳ אחר ומעתה כיי  כאצילו״ אין
את כן ואץ כבריאה שהוא  כעשייה שהוא כמר ביצירה גן ואין ביצירה שהוא כמו בכיי

 להם א״א לארץ תוצת על המסרנים שרים ע״ הקליפית כח-ות עשייה כתית שהם העשייה מי
היג ט להן להשפ״יע שפען להן ולהתגלות האומות להנ  סיצירד־ן החילה שיקבלו לא א

ם ם י ט ל ס  וכן ח״ר עשיית מכחית לקבל כהנהגתה צריך אינה יצירה אבל הקדושים ה
 בריאד־ז מן החידה עתקכל לא אבם העילמות להנהיג למטה להשפיע תוכל לא יצירה

אה אכל  להשפיע תוכל לא בריאה וכן מיצירה לקכד־י כהנהנתה צריכה אינרד ביי
היג לממה שתקכל העולמית ולהנ ת תהילת אסלזית ר ^ א  ה״ר צריך אין האצילית אבל *

ק ב ק ^1שהאצילות:פ^י ורק אך בריאדת פן ל ת Sבע הבלתי אורו לנרדי ליי  א“א הג
 הכריאת אור וע״י הבריאה באיר ידיי'שיתלבש על לא אס התחתונים לעולמות להתגלות

דול אורו יתגלה הנח לנבראים תנ תח יצירה של הנהגה כי תדע הגה זח שתדע אחר ו היי  ל
ץ העבירה ■עבודת מלאכה יעשיית מעשה ושנוי מעשה ששם עשייה אל קרוכה  ר
היג כעשייה מאירה תהיה לא היא הנה מתן ומשא רדכיים דין וצעקת  עשיידת עולמית להנ

סי אלא •השפעתה סי שדים חול גי  כעגי'? והעבירה המלאכה וימי מעשה ושגוי המעשה י
S ביסי ר״ל מלאכתך כל ועשית תעבוד יסים ששת in n אלא ראצילגת י״ס אוד פתגליס אינם 

טיון שהוא יצירה של אור •שיעור ף ומלאכתם מעשיהם על להשגיח הסמינר. סט דו עכי  ו
 למעלה כדפירשגו כ״ח סהמאציל דיינים סםרנים שר.ם בסוד ולהעניש להשכיר עכידתס

 בר תמר אל סיר שהיא רבו נשם ששמר שרי כנמטריא עולה יצירה שהיא סטטיון כי
 ים% ששת שהם המעשה בימי להנהיגו עשייה עולם של שד שהיא וספגי בקרבי שמי כי

סי מאירים י״ס כן ספני חול ל כי  ל>ת Sאכ יצירה שהוא סטטדון אור כשיעיד חו
ת .כי כריאר. עילם של הגדול אור כשיעור סי ל כי  ותעבידה המעשה יסי ששת שהם החו
ה של אורד. שערי יתגלו ולא יפתחו לא ומלאכה א ד וזהו סטסרון אור רק כיי  הסו

א קי רו ירי על שכר^תסשין והמעשה והמלאכה העבודה ע״ש עכר לסמטרץ הזוהר «  או
ל אינה יצירה שהיא ומסטרון ומלאכה עבדות מעשה עושים יצירה איר י ע כי כו  , להשפיע י

ה סן ש*קכל לא אם ולהנהיג א  וסעש^ז עשייה מאיד רחוקה להיותה הבריאה ואיר כיי
L היא כן ספני רין צעקת ולא דין לא נשמע ילא וי*מ ומניחה שכת כלה כי מעשה ושגיי

̂כרד* ולא מעשה שנוי ולא מעשה כו שאין ושבת כי״ם סאירה ̂ ולא דין ולא סלאכת ^לא י
 הבריאה שעד^אורח כי ויתגלו כי יןותחי כי הבריאה כאור דאצילות י״ס ויתגלו עעקתרץ

 יאירו כי הבריאה עולם מאור מוב ויום כשבת הצייקיס שמקבלים יתירה נשמה סוד וזהי
 מיצירה כשמקבלת שסאירים ססה ד.כדיא>יותר מאור כשסקכלים שכלן כהשגת יותר הגשמית

סי שפיע יכול אינו בריאה ובזולת חול •י אה אכל יצייהלד.  ולהשפיע לתתנלית תובל הכיי
 ומנוהה שכיתה רק ועבודת סעשה ושנוי סלאבה זצאיןשם רשכת י״ט והיינו פטטרת זולת
אייי מבריאה יחידה נשמד. מקכלים ואו מבריאה אורה שעיי יפתח שאו  הצדיקי״ נשמות יי
מפני מטטרון ע״י חיל כימי שחיה ססח יותר סכריאח ור״ח ר^ס שפבכלים ספח

 שהם עד הבריאה סעילס נפשות זכי על ומשפיעים כריאר. של כאור סתנלין י״ס כשבת כי
ר0ם&בליםכעצ או שגת תורד. סתרי עמוקות כד.בנת שלים רהםםתעג?יםעלרב בריאה ס  כ

תנו לא ז״ל רמזו זה סיר ועל בשבת מכחול יותר טוב ויום ס שכתוח נ סי  לישראל מוכים וי
ט שר״ית הבריאה עולם שהוא הגריל מאיר נהנים העולמות וכל תורד. ללמוד אלא ח ס  נ

 Sונתגד העולמות בבל רמחסשט מתגלה הבריאה עולם שאור ער המעשה ימי ששת כל
כ0 ויום כשבת עז וכיתר שאת ביתר האור שבת י שכ  חאור הוצרך בן נס ריוםי&וב והגס

h להשתלשי־יי y רי י תוכפית סקכל יצירה עילם זה כל עם יצירה י ט כשבת אי ו י  ו
 בייאד־י. למדריגת שעולה עד כיותר בו ומתגלים גפתהיסלו בריאה של אורה שעיי כי שוב

פז או ח ג צורך בתחתונים שכינה סור וזהו שלבריאה באור כשבת מאירין שכרהעולסו
די׳ שכינר. שהיא יצייר. נם כי גבוה סו ח כ שכיציי ב״ח העליון אדם אברו שהיא ספי״ות

ל כ ס ד יזתי בריאה של אור גדול כתננרג ושפע אור יתרון • ט שיש יתירה נשמה סו ד א  ל
ל בימות כי בשברת צירה איד סשיעיר מקבל הוא החו ד שיעור Sםקכ ובשכרת שלי  או

רול ר שיעור נ כ״רר האצילות העליון ^וי כי ד.וא העניין וסור כריאה של או
mS כל ת בעל הכלמי אורו פשיטות לעוצם שגויים כבעלי עשייה בעולם לחתגלות תו  תכלי

י ד י ל ז ז ^ י א בריאד. ^ ק היי ו  מעכודר־ן ובסליס ושכיחה מניחה שושאיום כשבתרי״ס ו
Sכו הנעשים שנוי אל םשנוי הסשתגים ורסעשיס ?״ל״י-ית v ט ה  המעשד־ז יסי ששת ש
ד צ מ ^ ח nvyan ושנוי העבידה ועבודת המעשה מסלאבת פנויים שחם זה' אי n סצד הנ t

שאינם
. .. דכריאה
כעצסי והאצילות הבריאה

ר פשיטות לקבל יכיליס הם המניחה בפשיטות הם אבל היע־פה בשנוי »?״רים או
ח כי ליצירת המדריגה ידירת אמצעית - ציי ר גמרריגדת עלתה ג״כ הי או
ני מתגלרר כעצמו וראצילות - כזכיי־ז והצדיקים כרי.י.ה אור ע״י נעשית לז

סי ואז בריאה מאיר ונה-ים ^.,,^יליז א שכתוי׳״פ בגרי לכש שהקכ״ה נ
aS״S״ ר ־ י ״ ד י י.Sי ז , .Sי , ^ ״ ת י

,S^Sonr »ו י ־■:!•ן״דך וכן חול ; ! ״ - י חי נ נ
י ך ,'0״ ״ ״ ל ״, ־' ״ גונו• ש נ רי יב חי גלוח כנ א □ סן כ ^י ח*ו הנו

ח m, ל’ ^ונ * ל ך, ל,. ל ״' כן דעניי, אין החשובים יי־ט שבת כגדי וכשש ״,
אין אלא ש ״׳ ם ל ל כ עו רל אי ה ל3ה ; ״. ת שחם הסגיסיים 9לבושי ירי , ״ ל ו או-דאלא ן כרי

״ בי,י.-י. חבדיאר, אוי ^ ק מא-ר ו י י י ף ש ׳ ייייי■ איי נ ׳ ״ ״ן בי׳י‘’ ״ חי א, ח
א * י לכש ״ י ו ל ג ה הכשל הו י' שלבש ל־ל״ך מ ג ף םייביי׳ כ ״ ' = ל ם י כניי  ה

ש ^^זלומס ̂■ אז הנה פחותיש נגריש לונ י שנתלבש השלך על יאש ״ ^ ל י“ נ ל י , חי נ , ס

י ״'=’״" =?'יי ׳נ=יי; אל י־יאיי׳י " ז " י י ^ X כ  "  W״ ° ״“V®" ש כשר,שלך וכן וכסף ם “ ^‘י י יי'®’3S אלו פחיתישעל יותר עוד לנכ  ההולכי
ך נאשד או בגלות ל »  גאעי^ות היא1 והנעזנגי כענ»ן הנוליס סן באחד גלית כגדי לבש «

ח שי כי כ׳ י ושתראי. שתעלם יאיגו אוףן כעחזנחי נפחת חאשילית כא אי  אן כדיאו-ן ג
רי לבש חק׳כר, שחשלן נאסר שברת כנ

«1חו יי1ד1 ...י• ת ו י ר די ^ נ הג״הה nריSמ ב
איי נפתח שהעילוח הטעם ®  ולאת בריאת כ

ת אור נפתוז  מפני כייאד-. ב^א כעעסו אגילו
י לקבל לנששד, שא׳א י י  לחולשתח ההיא איי נ

:יע׳חד, ע*כ ׳ העשייד! בעילם

ת חופש כגדי פוב ויום ת כגדי חירו כו  סי
ש- א  בשפטדון עוד הבריאה תתלבש ונ

 או הגדול אירי ופחעלם ועירה
ל בגדי שלבש נאסר העבודו ועכורה הו

 שנקראז םשס־ין שהוא סלאפה ת
, בזוהר נ  נפש-ך שהאור סשעס יהוא ע

א ־יז“^ ®היא העבר ידי אליגוע^ י '  ״
העכירו־, ועבירת המעשר, . ־ ’ר,נ>ע®'" חתולישי יסי י . - , ,

י ועשית תעביד יפים ששת כעניין מי ב• סליזכתך נ י  חטעשד-, ימי שעת שהס ר,הול נ
ם שפועלים ה ב ששוך ד,יא כי י«ירה עילס מ«ד הם שנוייפז שעשה נ ל י ע  והואת השניייס ל

שפיעכהם שא בזוהר גקיאים שהם עשיית בבחית שששיין עיר יתלבש וכאשר פ  שפחהכי
ה בו להלקות רעועה ו ע׳ ס יש-;ת ה;ליח בישי נ י י י  שהק׳נדת Sכב'כי נא,םר אז ח

י גלית כו.די לבש ו אז נ ל ח׳ מ י נ י זני לי כ-נר־ס נ ך נ אי ת להתלבש הו חו  ע׳ייידת בנ
כול כז שני ספני כבי כד עניינ היי ש אחר דהיינו הנ- עו ה ל רי ם נ עי ש ר ט ח די ר סו ה  בו ו
j את ולייסר j, י '“א שב® אשור היי , י ז ו יאבדו שלא כדי שני ייענייז י  כניו ח׳
לית ך באופן ר״ו וגיתרלר, כלת בעליי! בנ הוגי שפים ש ם ולהשניח ל ה ל ^י ב  ערכיהכם נ

איפן ענ׳יי אומות שבעים נין אחת איפת יקייוסם כםיוניוס ך נ הייי ^ ש שפ סית לשרי לח  או
י ד ל נ ם הוערך כי מזה גדוד־' גלות לך יאי) בניי ישראל ויתזגי יתפרנסו ידס ^  לפינ

די <י* ניז8  'itiilTi נאשר .■,נסות כשדי שכינתי ילר.חפשם אוסנת שדי שים אפפרופוס י
ת <יייע בו איי שער כ ב שניגה פלית נ ל בני :חג׳רור. באן עד ;ו

ת בעשר חו א נ אניי שי דטל בע  ‘בכל־ אשתני ול*א רקיעא ג^ג^י ו
ה אתר ר־ עילת שהוא נ*ה א*ם כי לנו רסז חנ  מאיר n1S*yn ‘כ
ת בעשר ר״ר־י עשר ככת העול*מוח בב^  דנרי,-.ר־ז בעשר דאצילי

ט רקיעא גלגלי יכעשר יצירה שהם סלאכייןס כחלת בעשר ר  ש
 מאחר חיו רחשיב בדבריו המעיין יטעה שלא וכדי דעשייה עשר

חי שככל עילסוח ד' בכל שמתפשט שי מחם א שתנה ע  יימ״■ חיו י
 ואטר כלשינו דקדק זיז מפני oיSהמקב בערך שהם כמו ספירות

שתני ולא ם עולכם ובכי־־י מקים ככל־* כי ריל* אחר בכל א ^  ו
 בעניין רק כיגיהס חלוק ואין ספירות י׳ כח אלא אינו שם שמאיר

חד אורו לאצילות הקרוב כל כי התקרבות ס ועתר הזק יו ל ע  נ
ה שמזה עד אורו לגודל ח  עולם אל הבריאה עולם יחס כי למר א

ת לו ה האצילות כיחס בירי אצי ס עצמות אל ב׳ ה א׳ סו כ׳ כ ל  רי
 P על עצומותו כח ומגלח בספירות עצמותו מתפשט כ״ה שא״ס
א הו ת אדם נקראו וה שמצד עד להן נשמה ו ^ו א ס מפני ד א׳  ש
ה שמה כמו בהן מר״פשט ג׳ שטת הנ  בן כמו האדם בגוף המתפ

עד סוף בלחי עד אורם להיות האצילות ת בלתי ו  נעלמ׳ב* תכלי
ת שי הבריאה ירי על מתגלים הס חהעלס תכלי את ומתלג  כברי

שמה כסו לבריאה נשמח שהם עד ת הגיף ידי על פועלת הנ מתגלי  ו
ק וטחגלו׳על ירן על פועלן* הספידו׳ כן כמו הגוף ידי על  ומי אשר י
 כיחס הבריאה אל היצירה יחם וכן הבריאה אדם בזוהר נקרא בן

לו' Vt הבריא' צי א  כנ® לבריאה נשמה כמו הוא שהאצילו' כמו ר׳ל ה
ת כ♦ לכריאה גיף כסו ויצירה ליצירה נשמח כמו הבריאה כן א רי  הכ

 נקרא כן ומפני האדם גוף עיי פועלת הנשמר. כסו שירה עיי פועלת
ה ויחס ויצירה אדם בזוהר שיי  א-רייי* היצירה כיחס יצירה אל הע

סו הנריאר. שמה שבריאה נ  א^יז גוף כמו ויצירה ליצירה נ
שמה יצירה כן כסו שייה אל ג שיירת שעיי אליו גוף ועשייה ע  ע

שמה כמו עשייה ע״י ופועל יצירה מתגלה  האדם גוף ע״י פיעלת נ
ש ני דעשיי' אדם בזוהר נקרא כן מפני  קדושים כחית כעשייה ג*כ י
ת בשער יתבאר כאשר ישראל בארץ כמו  באופן כסיר שכינה גלו

ח ארס -שסוד ש דאצילו □ בסוד מתלב ר ט יסוד דנריאדיח א  אדי
 מתלבש דיצירח ארם וסוד ריצירה אדם כסוד מתלבש רבריאה

ס בסוד ד שד דעשייר־! א ט ו ח  כבלו המשגיח חוזי< דאצילורת א
ס ני כלר־ז העניין וסוד כלן אר־ז ומנדייג בכלן ומשפיע שנויי  ה

שמות א והג א זר. ומפני נ׳ד. מעצמותו רחוק הו ט פועל הו שנויי  ה
ס כלי שהם האצילות הם והבלים הכלים עיי  כשער כמבואר תקיני

שק ס רחוקים הס מקורם אי־־י קורבתם ולסבת הרא מונויי ר  עז* מ
די עוד שהוצרכו ם א לי ש כ ^ בהן להתלב הו ס ו ל אד־. עו רי  הנ
צטיכה עי ושנוי מגשמות רחוקה עדיק והבריאה  כלים אל עוד שנ
ש ת רחוקה עדיין והיצירה שירה עולם והוא כהן להתלב שמו  מג

אינו רה שרם עשייה אל שנצטדכו עד השנויים נעצם פועל ו  כהו
ת רוחניית מ״ ש ת ואלו בעצם השנויים הפועלים מ  רוחניירת כהו
די להרמור־ז קרובים  הרוחנייר-ן כק אמצעיים הם וכאלו גשם א

כ ג' פרק ראשון כשער כמבואר וד״גשמוח ה ע' מ קי  ראשוני־*. ה
מה נרד ראשונה ר.ר,דםד.0ו קי ה ת וכדי שנייה ל ח כ ריוח ל קי הדכ  נין

חד «י פרק לה ניי ה • עצטז נ הג :הפרק נישלס ו

r t S D מה שני ס ספירות עשר בי ידוע שנייה הקי ל ל  בנ
ם ספירות ו' כי חלוקות בחינודי. לשני נחלקים | ה  ש

ד נצח תפארת גבורה גיילר.  הבניין ימי נקראים מלכות יסוד הו
או ח שננ  הבניין מצורת כי לעול□ נחגלו זר, שמצד כעצם העולם א

ע אי צורת ינשיג ני  ספירות וג' • שני פרק שני בשער כמבואר הנג
ח הנסר. כתר שהם ראשונות ע ם נ א כי דכגיין ימי נקראים אינ  ל

ח בנאו ט כי שכליית נקראים עבדי נעצם דיעזלס א  נסדר־גו-ץ ד
ם ראש האומן אי  הבניין צורת יהיה איך בשכלו הבניין שמצייר חננ
עיי ומכיאיו סוצאיו חלונותיו זאולמיו תאיו חדריו עורר. כ  שצייור ו

א בשכלו הבניין איג ראש מגלה ואחיב נעל□ חו מן שה.־א הנג  האו
שיי  וכד־־. כה אות□ ומצווה הבנאים לפועליו שכלו צייור הרא

שו ה וכסדר תע ם מה ומגלה תעשו הז עי  הפועלים ע״י כשכלו שנ
ס הננ״ן הבגאי ס צ ע ב ס בוני שד ח מ א בעצסו הזה ‘וכ  בספירות הו

ם כינה חכמדה כתר כי ם ה מני או י בנייני שציירו ה ד ת נ  העולמו
שכל נעלמים העולמור. כל והיו בשכלם מו 3נ שנו נ שער שפיי  נ

ע העולמות שכל שג* פרק פרצופין דו סור שני ס ר מי ד׳ כסוד געי  ו
ה חכטד. כתר בסוד ח׳ ובסלד הי נסור נינ קר ויהי ערב וי  סלסיי ני

ר שד.יר־. ם פירשנו כאשר לכן קודס ומגיס סי ם ש ש מ ק עוי  י
ת רו טי ד־ו גדולד! ונ סוד הוד נצח תפארת גנוו לן מלכות י חג  נ
ת ס הפועלים רס ס ר ס׳ י׳ ה׳ ל ח' ג׳ ג׳ נן ומפני העולמו עי מ ה  ו

שד כעצם י הוא העניין ו ת נ שונות שג׳ להיו  פשיטות צחצחוח רא
רן N ■י או



זב■ ףקאי3 עשייה יעירה ברייאה אעילית סוד שלישי שער
טל

ת יוכל שלא עד חף עח כך כל אודן  ‘גודר- לסבת מהם להתהוו
שט הוצרכו בן ומפני שינויים בעלי העילמוי־־. אורן  עוד להתפ

ת תגלו מן גשדריגת שהם עד הבניין ימי בששת ולה  המצייר האו
 בעצם והבנאים הפועלים המה הבניין ימי וששת כשכלו הבנ׳ין

 לשונו מי־ז זוהר תיקוני מספר לזרת וראיה שכלם צייור המגלים
 תליתאי יומא ודא חם איש ויעקב ניר, דאתמר איש תמן בראשית

א עד הוי איסגין ת־*ת דהא מא הנ  יומא תניינא יומא קדמאה יו
תאה ^ הלי ה אפיק חד כ תי א ליה אמר קדמאה יומא אומנו  ההו

ת כליל אין דאקרי דרגא ההוא ומכוסה מופלא אמון  ספירין תל
תי א׳ ה ן' הכסה י' כ מי כינ  אוסנתיח דאפיק יומין מת־^ת חד לכל א

שוטו והגם ־ לשונו א"כ  עם לפבוקשינו ראייה מאמר של שמפ
ק עיני להאיר גילי בני וחכח לאהבת זה ‘כל־ ל כ ח ש שי ח א  י

תייו לקולמסי או ד מחכימות נ ת • עלי הטובה ‘ה ני ש׳י א ר מן ג  ח״
ש ש איי ת יש כראשית בסלת אידי ש אותיו ת אי תיו או  איש ו
ם במילואו אלף אותיות בסוד כתר על־' מרמז א׳ בו ד,דםז ה  ש

ת תיו  מפרש בעצמו שהזוהר כמו והעלם מכוסה מלשון פלא או
ת וכו׳ ומכוסה מופלא אמון המאמי בשיה  מרמז איש שבמלת י׳ או

ת שהיא כידוע הכסה על שי א הגליי רא ח והי  בן משם ראשון או
ש שכמלת ש׳ אות שני פרק שגי כשער וכמבואר ד'  בינה על מרמז אי

 ני לרין ושורש סקור חיא בינה וספירת דין שהוא שורקת שין .בסור
ח ססטרא בינ ה ורעה דינין סתעדין י  נזכר לא כראשית כמלת כי נז

ה שום ילא פעולה שים א  ג' שם נזכרו אבל סעשח שום ולא ביי
סר ואזיל שמפרש כסו בינה חכמה כתר שחס אומנים  ה כי ראת׳
ם אי״ש ויע׳קב תאי יום' א יר ת׳  מלח של הרמז לומר רוצה תלי׳

ש א שבבראשית אי סז הו  «דםי שהיא יו־׳ל תם איש יעקב של הי
א ׳עהב של מרבכה על ת שהו אי ס שי שהיא ת ת שלי  והוא כאבו
ת בסוד כי כראשית יסי סעזעזת שלישי יום  חסרככה הן הן שחאכו

א חסד שד,יא אנדהם ם הו ו ם ‘פער־ חסד כי ראשון י  ראשון יו
 שני יום גבורה שהוא יצחק יבנה חסד עולם הבניין ראשית שהוא

^ יום פעל ננורר, כי ת שד!זא -,ב שני  ‘פעל־ ת״ח בי שלישי יזם תי
מי ולזה שלישי יום א א ח להוריה תל<ר,אי יימא וי  שהוא ת׳

ש ויעקב ביה דאתמר ואמר באבות שלישי  סר,ם אמור ולא תם אי
א יעקב חסן ת ר״״ת שהוא ידעינן וממילא חיייחאי יומא וי רו  להו
ט ת על לא כי ל ה תחת שהוא מרמז חוא כמקומו ת׳ ל  וגבורה גיו

 הנעלם הדעת בסוד כולל שהוא הנעלם ת*ח ‘ע־ מרמז הוא אכל
ם בינה חכמה כתר ת ח א ת ד ש ד,נקויה כסוי־ ה  תוך ראש לה שי
 כידה דאחסר אמר ולזה נס״ד הבאים בשערים שנבאר כמי סוף

ש ויעקב  הוא בראשית שבמלת איש של הרמז לומר רוצה תם אי
מז עצמו ש יעקב של חי  כ׳ במקומו תפארת יעקב סתם לא תם אי

ת תיו מז רשנו בדפ כח״ב על מרמז איש או  ומלת איש אותיות בי
ס מז ח חי כי מי  כאחדות סותאטים תמימיס המה ונינה חכמה כ

מוי  יתבאר כאשר סוף תוך כראש המיוחררד הנקודר״. כסוד ג
ם רי שע ש מלר־*. כי דבריו לדזוב־ח וכדי בם'ד הבאים ב  מרם? אי

ה הכסה. כתר על ת בסיד סנ א אמר הנעלם חי ה ת ד  אוסנין חל
ת שהדי פירוש הבני־ז עד הוי שי  דהיינו יעקב עד הו׳ אומנין של

ם ה ר כ א ויעקב •עקב יצחק א ת המדריגה הו שיי  ובן כאבות שלי
n'ri א שית מדריגה הו מיין ימי כששת ר*ל כבגי׳ן שלי ר ה מ  נ

ח «אבו  יזטא תניינא יומא קדנ׳אח יומא שאמר וזהו להן מרכבה ,
תאי  שני יום לו מיכבה שאברהם חסד פעל־' ראשון יום ריל תלי

ח פעל שלישי יום לו מרכבה שיצחק גבורה פעל  מרכבה שיעקב ת׳
ה שיעקב נמצא א שית סדדג  קרא ולמה במקומו ת״ח ינו דה שלי

חד חם איעז ליעקב שיגי' מדריכי־־, משני יו ס שוזם הרא ה ר ב  א
ז ״ א מ ל  ‘עד־ לרמז סתם יעקב דהיינו רמזים שני בו להורות א
ת ת שלישי׳ המדתגה כיוקוםושהוא ח׳ ח רה גדולה ת ט  יום שהוא ונ

שי י שלי » ת ג ש יעקב וכשנאמר הסרנבה הן הן האבו ם אי  ח
ד עד־* סרס? ת «  הנעלם תי

ה חכמה בחר ר,נולל הגיהה בסוד סנ
ש שי אי א מ ®׳י״יי כ י ° ^״י על י ו;

ד ו B ס n T O U n ם ת ח ח א ד ו מ ה כ כיי ר ונ סי & Sקבa שהיא נ כחינדד פה  ו
ד » 1 *w iw ח ״ ת דSפ,ר^ יינ בוי נ ד י סו m ב -K tn

ת ר ד ז ק נ , ת ד מ א ח ו מ ד oSyjn רעת סור שהוא ח סו כתד נ
te/in a ה ו ינבורד־יג הSבגרר םעןןיע שהרא ניגד־ז חסמה בםןד מ

ך ן ן י 1IUJ סוף ח י ב ע ר ד כ ה ^ ל יו י י י הי י י י נ רגבורח גדולה ?
ח סזה ס ח כי lah א ש סל -------- ׳ ־......... אי

 בעצם שהם הפועלים עיי סר״גלה שכלם צייור ואז לבנות לפועלים
 הע כי שנליית ראשונות ג׳ נקראו כן ומפני הבניין הכינים הבנאים

 שר׳ס הבניין ימי נקראות ספירור-. ושאר האומגיס בסדריגת
 בג נעלם שהירת מדת ומגלים הבניין הבונים הפועלים נםדריגי־ז
 מרבדי להכין הזוהר ברנדי המעיין יטעה שלא וכדי ראשונות

 . תניינא יומא קדמאד. יוסא ר,כי עד הוי אוסנין חלת דהא שאמר
^ ם  גדולדת שהס האבות בעצם הם הם סוסנים שאלו תליתאי יו
 יוס ראשון יום קבלה ספרי ככד-י נקראו בעצם שהם ת״ת גבורה

 נעלמי' העולמות צייור היו כאבות כי מזה ולהבין שלישי יום שני
 ימי שאין נשמע היה שמזה עד נתגלה יסוד הזד ובנצח כשכלם

ש זח סטעוח להציל וכדי שלשה רק בניין  ח׳ד כיל ואזיל. ספי
 הבטה כתר אימנים ג׳ מאלו אחד בל ר׳ל אומניותיה אפייק וח״ד
ה שנלס נעלם שהיה מוז אומנותם הוציאו נינ  שהס האבית עיי נ

 מצד נקראו בינה הנסר, שבתר עד שלישי יום שני יום ראשון יוס
 שיחגלד־! לאבות המצווים ראשים שהם ר'!־־י אבות ראשי ;ר,

 לי״רת אמ״ר קדט״אה יו״גיא ואזיל שמפרש ווהו ידן על פעולתן
ר' דאקירי דרינא א ההיו ומכיוסח מופלא אמ״ון ד.ר,'וא  אי״ןבליי
 מתילת ח׳ד לכיל אמיר ביינה ן׳ הבימה י׳ ׳ר כת א׳ ספי'דין חלית
 ליר, אמר רזסד ראשתשהזא ליום פירוש אומניותיח דאיפק ׳ומיין
 כתר של מדריגה אותה כתר ההיונך והנסתר הנעלם אומן אור.ו

ה כס^ד שהכתר כסוד אין שנקרא קיי  סוף תוך ראש שהיא הנ
 דחייט ראש בחינת על מרמו איין שבמלת א׳ ריל ספירות ג כולל
 שבנקודת תוך בחינת על מרמז איין שבמלת כתרי' שבנקודת כתר
 סוף בחינת על מרמז א״ין שבמלת ן' שבכתר חכמה דר,יינו כרזר

ה דהיינו כתר שבדגקודת  בינת שער ג' על יונמ הן כי שבכתר נינ
ה חי  ג׳ ספירות ג' שהם א׳ין בסיי בתיר אסר המאשר פירוש וי

ד אמד אוטגיס  ספירות ג׳ שהם ימים ג אוסנים ג׳ מאלו חד ‘כ
ת נ׳ שחס תפארת גבורה גדולה אחי אחד שכל אט  יוציאו מהם ו

ף. בשכלן האומגיס שציירו אומנות הצייור ‘לפועדי ך,  ״
ס יפעל חסי שספירת באופן חבניין יבנו והמה פעולתן מ ,וי ,L j 

 האוסן שצייר מה ייגלה ויבנה יפעל וכןגבורה שלו האיסן שצייר מה
ת וכן שלו פעד' יוציא תי ̂ו האומן שצייר מה ויבנה וי  1נםצ> ש-

 פשיטות לגודל כלל פעולה אי] ראשונות ובג׳ מחסר הוא שהבניין
 כאן עד ספירות שאר בערך שבליית נקראו סדריגתן ולגודל אורן

ק והשלמי־ז ההקדמו־ד  להקדסו-ן' ונלך נסע זו ומהקימה • הפי
א ולמען שלישיה ם לר-ז נייחד המעיין עי־' יכבד ל  ערק בן ג

:עצמו בפני

* ך £ )p שי מנחם ר׳ הרב כתב שלישית הקדמה ג׳  הדאק׳נא
ס שבנאי הכנין ימי ספירות ל אלו טעס זיל { ל עו  ה

 ונוסיף נער״יקספה והנדה • שלו מצוות טעמי בספר לאחד אחד
ת מעט עליו  כשר נבאר ועתד־ל לשונו וזרד דבריו ביאור בהרחכי
ת רזפארר-. גכורו־ד חסד שהס האלה קצוות 1ל העולם צריך צ  נ
א חסר הוא הבניין תהילת יסוד^סלטת חוד אי א לבניין ע ל  זד־ז נ
ם לעולם א’שא ד״ל את בלא להתקיי  שבזארת ספני ד,ספירד־■. ז

שראל של עוונותיהם מלבין הקיבה הספירה ס וסולח י ח ^ או  ע
שה שפע ר,ארם ארת הסחטיזיא הרע שיצר דגכירד־ז מצר הנע נ

Sר' הספירה וזאת מגבורה
הגהח

אין ^ Sבי ך  ירfוכ^Sיח'ה nStt■ c:Sכע^ ד
 בץ תאמר 8S דא« ותS’ניfכא הSyלמ וזירי?ז

̂אםי'ןS כאת אחה ת בשיני ח״ו ר סאחר רסויי
ר זזיש ב מארן ותSאזוייS חרץ שהיא י

דו ר קו  כי ^רסד מוברח אחה ע*כ אשי ח״י ס
ה בקרישה ניקור רו יש דיי״זנהר גס כ׳ ^ר׳  י אזנ

 ע־ורש כי מד^ הנר. זח עתדע אחד רהנד־ז
ע יצר שי-י" ימיצאו ובקור ה הוא רי ד סוגרי  מ

 ח״ו בעצם מה שיחיה הא ‘אכל
ל שם כי יצ׳׳הר  קרש הSכ כי יבא ומ:זיא. עי

ק קדשים ר ידי Sy תל־^-לות1ך,ש ידי על י מד  נ
ש סכות  מצר שם כיקוד מציאות לו רחיקיתי
ט בשערים עור ־“יתבא כאשר אחד אי כ  ה

:וע״ר.ד. ל״ב : בפ״ר

ר־;^ ש'רצה צר לאיור׳ כהשפעתו להטותם
הו עכ*ז טהם לטטח שהוא . . _______ י לסערי־ל געלוו
ר כ ז נ י ה כ ב ג ק ק ל WHO י א בבח׳׳ב חגעלפה גשרשו H ח ע שפע סוריר הו

י הנסי־־־ כחד הבולל ד.נעלם י
ה ש א׳ םלר-ן כן כסו גיג י׳

ב על מים« בראשית כסלת המרומז תי א נ א כחס נזכר ול שלח ל  פ
שה שום ולא בריאה ולא  דסציירים האומנים הם כי לדזורזח מע

שי בשכלם הכני׳ן ג שמצווים עד נעלס הוא כ׳שכלם שדגגיין ו

 אשר סהביגר־־. נאצלה חסד
ח למעלדח הי>ת מני  Sר' מ

 מצר אשר מגבוח־ח למעלה
 להלבין כח לדחי •ש זדח

 מפני ישראל של עוגוותיהם
 מהמקור למעלה שהיא

 אך עכירות הגורס הרע יצר
 שבליית הם ראשוניה. השלש

 אין ועתה מדות נקראו ילא
 גדול חסד וזהו בפירושס אנו

בח  ונזתרצת. ראשון ראשון מעכיר שהו׳ בריותיו עם ששה שהק׳
א כן ועל כך נותן הדין שאק פי על אף להם ט לעולם אי קיו ח ה ל

ר ובספר זה עסוד בלתי חי  הנ
n i l ’J n . ת אמרה כך מצאתי חסר מי

Jבען אכרהס היות יסי כל :i
ת בפירוש עתה עוסק שאינו רו פי ס חי לזה. יא־צונית ל כ צי לעשורת אגי הו

מי אברהם שהרי מלאכתי ^ עי
־• ״?י״" '" משמרת• דשמור כמקוטי שם '״י

א זאת דאני ̂ . שאני סלכתי הי
ת מזכה א אניסעויבן ועור גוזחייכו ואפילו העולם א י ע פן י בלנ

שוח לע

אם ״ פל ה-קנ  עתי ^פרש רוצה שאמו או
ס האשונרת ספירות ^ לסה שב^ייר־־. ה

ו -
, -׳
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שדיסזי פרק עשייה יעירה בריאה אעילות סוד שלישי שער
טל

כח

שה זה כל שבשטים אביהם רצו/ לעשיה  העסו; זהו אכרחס ע
 חסד שר-ו עטור הראשון
ה צריך עור עליו עוסד שהעולם ה ״ ג ו ד

י לטסיר הע־לם נ ם ך«ן והו}א ש •mר^^.Sס־י <ן ה^הב ב ג ד מ ת ן י י ן ה ה ס א - 
ר מ״כבח ד.*ה אברהם כי ̂ י ס ח היד־ז חסר כ' י

ה היפך והוא  כארנש ירSע ייי־שב איי־הם נ־צסת ער־' רוכב הראשונר־! הטי

טוי (לולא שזנרנז ע הזי־ל ה
י ג ש א ה ה ל י ס COW ה י ע ש ר י טלאדתי niifyS אברהם ארה ימנהיג ל -  ^נ

נזדאכוע שנל ן6בא- יטגו חסד יחפוץ אטר
ם כל והיה ח (הורג גייל אי  :חג״חח עכ" ;אברהגם עשה חנל■ hv א

אין הכירו ב סמנו נפרע ו ע׳
ד ח הרשעים סן רע8לה כיי זה כעמוד להתנהג העולם ציי אי  וז

אצלה הספירה א אש ר׳ל ססים אש ונקרא שזכרנו חסר סן נ צ  שי
ש היפך שהמיס וכפו ממים את הטרה פעולת כן חא א הז  הו
פך ת הי ל אלו שניים ונקראו חסר ספיר' פעול  חסד ספירת ד׳

 שנאסר עולם זרועות נקראו שגייס אלו גבורה שהיא רין וספירת
ת הם כי עולם וייועות וסתתח תעו ם גתוך שהעולם עולם הז ד  בי
 שלישי לעסור העולם צריך ועוד בהם העולם וקיום נכורועם

א תפארת 6נהון»> הי ם מקבלת סמוצעה הסדח ו ה שני ^ו פ הי  ו
ה והצורך שניהם עיטדתכין סי  הראשונים המרות שכשתי ספני זו כ

סי בהן דילעולם אין וגמרה חסר שהן  נדון יהיה אם שנתחייב כי
ח ר מ תו ידון הדין במד' גבורה נ א באשר חסלה בלי או  מדרה הי
ה הקשה הדין מדת הגבוד׳ הי ת מעלים ג*כ ו  למעלה והטוב הזכאי א
 ועוונותיו חובותיו אתר דק זכיותיו אחר מחפש איג' הרין סרת כי לגמרי

תיו ייהענישו כיי כ״ו ה ואס יזכרו לא וז הי חסד נדון י  היו לא במד'
אחר החסד כי הזה אפילובעולם עונותיו לי נזכרי' רוא׳  עזונותץ אינו

שכירו רק  ולא יזכרו והעווגוהלא שיעשה מצוותיו על טוב בשכר לה
 על אשר הללו מרות בשיתי להתנהג יכול העולם שאין נמצא יבקרו

ם שגי שסחכר כאדם ממוצעת למדה לעולם צריך כן רי  הפבייס דב
שי דבר ידי על כאחר רי לשניהם הממוצע שלי תי־ז נ ש ל  לאי

ם מעלליו וכפרי בירכיו א ם ש קי ם חטאו הצדי פרעי ם נ ה  מ
ם עונשם ל עו □ רשעים ואם הזה ב שי ח עו  להם משלמים מצוו
הו שכרם ל כע׳ ם מפרש שהוא והגס לעניינינו המצטרך עכ׳  ש

עניין ימי ז׳ לכל אעם ר- ו tל לעניינינו צריך שאינה מאחר ‘אב s 
ס נאריך ה  עלינו הטובח ה* כיר המאמר כביאור נבוא וינחה ׳ ב

ך  זרה התחלת על בתחילה שכלו עין שישים מהמעיין נבקש א
שב’ למען ראשיון פר' ראשון בשער שפירשנו ,המאסר  לו תיי
 שנזכרו העניינים ויתחכרז יתקשרו ואיך פה סירושנו בשכלו

ם עם הסאאמר בחחילרה  שנפרש המאסר כסיף שנזכרו הענייני
תה הני־ז • השער בזה ע תחיל ו ש״ת ואיילין בפירושו נ  ע

ש אזליין אינ״ון ספי״רוח רןפייו  בתחילת אליהו שאסר לאחר כסד׳
ת המאסר א אנ ח הי קי קונ׳ן עשר דאפי שו חי  שהאציל־' שפ^ו
ם שהנם ספירות עשר מעצמותו והוציא לי ם שעל כ ד  תקן י
^ ר כ  ועל כליו ידי על מלאכתו שמתקן כאומן חעילםור־־. כל ו

ם ד ת כל מנהיג הוא י הו בא שם כרפירשנו העולמי  לפרש אלי
ולצורך עולמות בריאת לצורך תיקוניו בלי נאצלו איך עתה

ה נקראו תד S ושוקלין שסורדין שם על ם o .ם בני מעשר ד  א
פי לה שיש בקיהמרר׳ז ה ומפני ביה מהמאציל עליה שנתמנה נ  ז

ך ח׳ר אמר רי׳  אפילו אפיים אריכור־■. ששם החסד קו רר,ייגו א
 ואעה לרשעים אפילו חסר שגימלת ג׳ בהקדמה כמבואר למנועים

 קו שהוא גכורה היינו קציר וחד עשה אשר חטאיו אחר םכטח
^ן אין חי«ה כעל ה א כי אפיים אריכות שם ו  החסר היפך הי

 מ3שניח בין הטתמצע הרוזמים קו שהוא גינוני וחד כדפירשנו
ח וגכורד. גדולה נין סהמיגיע תפארת דר.יינו א״נ א ו  ראנה״יג הוי

ל אליהו כוונת לוין ם כי בזה ז'  והרחמים והחסד שהדין שאסר הג
א הספירות מצד הם משונות העילות שהם  לחשוב בזה תטעה של

 אין 0הוז< כריד סיף ואין בספירו״׳. ר.<>א הפעזלר-. שעיקר
מי לזה ח״ו כפעילה ושייכור־־, יחס שום לו ת א א אנ  דאנהיג הו
ל לון תה ר׳  ספירורע לעשר המנהיג המאציל הוא אתה א״ס א

 איש כת כי מאצילם כרצון אלויה עושיס אינם שעושים מה שיכל
S חופף ביה y ך הספירות כל תו  לספירור־י. וחוץ הספירות וכ

^ עדרו כרועה אותם מנהיג ב ל  מנהיג ואין יטם חפץ אשר ו
ם ת שיע זולתו או ^ אל העניין ולקרב בלתו ואין ומו ב ש א ה  הו
ם שהפעולוי־ז הנשמר. כרטיון ם ה מי על  שהרי בעצסותד־! נ

א הנשמר; שיב^ פש׳וט(בעצמות שכל הי  שום ולא פעילה אין ה
 לגלוו־ע ורצתה בשכלה משגת שיהנשסה ומה השכלד, רק מעשה

ת היא השגותיה ם האדוקים כחוהידד ע״י מתגלי חרי טייו  פו־ד ו
ר- בשכלה הנשמה שהשיגדה סו־ז ועושים פועלים שהם ל כזו  ו

ם לנשמה אין נחוחיה  •—כ< ועם פעוייה ולא מיעשד־! ולא גלוי שי
ס וברצונה כרצונה אלגי^ מחן;לים אינם כחותיה ;ר־, שי  מה עו

- דרך הנשמה נשר.רצה תראה הלא שעושים שי ח ‘מ  הראות שנ
 תרצרד אינה ואם כספר רוארה הראות כה בספר וילמד יראה

שמיעדה שכח תרצרח אם וכן ריאה הראוי־־. כח אין שמע ה  י
ח דברי שומע השמיע כח תורה דברי ה לא ואם חוי צד מז תי ש ע  י

ם הפעולות כל וכן שומע אינו־ה סצזיו הנשמה ברצון תלויי  נ
ה שמזה ת  בעצמות נעלמים והשנויים הפעילות שכל הגם בי למד א
תידת ידי על רק מתגלית ואינה פשוט שכל היא שהרי הנשם'  בחו
ה ובזולת תי  פעולו־ה ושום גליי שום לח אץ בה המייוחרים כחו

 העניין חוני־ו כן רצונה לפי רק פועלים אינם כחוחיד. עכ׳ז כלל
ס א׳ ם כי נר-ס שמתאחד ובספירותיו ביה ב ם הג  כךייו ביד. שנאי

אחיו' נעלמות הפעולות א גלו׳ שים להם ואין פשיטותז א״ס ב  כ׳׳
תיו עיי ת ם ממנו ומתפשטים בו חמייוחרים כתותיו שהם ספי  א
ם עושים אינם זה כל ה רצונו זולת דבר שי - רק ב׳ ם ‘אי קו מ  ה

 ובזויית ויעשו ילכו שמר• ויעשו שילכו ודיטהור הקדוש רצון אשר
 כחותיו שהם ספירותיו עם ב״ה שפ״ס ולהיות עושים אינם רצונו

ש שמתאתרבחס  כדפירשנר הנשמר. עם האדם כהות דמיון להם י
מיון וה ספני ל דאצילות אדם בכלל הספירות נקראו הי  במו די

ת כי שום ועושים פועי^ים אינם ארס של הכהו  רצון לפי רק ד
שמה ם הספירות אין בן כמו הנ עלי שי' פו לפי רק דכי• שום ועו

ה א*ס רצון ולצורך עולמוית בריאת לצורך תיקוניו בלי נאצלו איך עתה היג הוא כי כ׳ חפ׳ן אשר לכל עררו כרועה אותם המנ
איזה עולמות הנהגת ם נאצלה ספירה ו ד אין יטס ואילין ואמר הכרתה קו ת נ״ה זולתו אותם ומנהל מנהיג ו לי׳ ץ דאגה׳יג סא״ן ו ל

ם שד,וצרך כסדר ריל כסדין אזלין אינון ספירות עשר א העול ת ת׳ אל ל״ או ל אלעי״ טר׳׳ן מכיל ול״א לי חי פירוש ס א שא״ם מ י , J ן

תכא נאצלו כן לר.נהגתו  לקו העולם צריך היד־. מתחילה כע ונ
 מנרס־ז רק וההכרח החייזב צד על נברא לא העולם כי החסר
ח ביר. הפשוט רצונו מי ם חסד ולcולג להטיב תפרו כ  ברואיו ע
^ זרת מפ;י חסדיו וגורל רחמיו ברוב צי א  החסד עמוד בתחילה ה
S ויתנהגו העולגעח יבראו החסד ומצד החסד ירי שעל p ידו 
תגלה ןד״, ומפני יבנה הסד עולם שנאמר ורגיו  החסד עמוד נ

 הכמוז הכולר־* כתר שהוא הנקודה בסוד נעלם שהיה ס״״חילה
שית כסוד ובינה  ש׳ י׳ א' ויעקב כיה דאתסר ש׳ י' א׳ תסן כרא

ם  עמוד עיי כי ובהיוי־־. שניידת בהקדמה שני בפרק שפירשנו חי
כיו החסד ם יוכל לא ל ל עו  ספני ג׳ כהקרמד, כמבואר להתנהג ה

א גבורה עמוד חסר אחד להאציל הוצרך זה  ולהיורע דין שהו
א אי'( עמודים בשני שגם  למרה־! וצריך להתנהג העולם יוכל ל

 מדד־ן כך אחר האציל זה מפני הנ״ז כהקדמה כמבואר סט־צעת
שה באופן שיניהם בין ממוצעת מרד. שהיא תפארת שרה שיע  פ

רה בו רונ ס ח תן החסד מצר כי נין  וסצר שעשה למצוותיו שיכר ח
תן דגבודח  שרמז זוהו הדין שורת י0כ שחטא לחטאיו עונש ח
ל כסדרן אזלין ן^לק באסרי  נאצלו כן לעולם שהוצרכו כסדר יי

שטו  .—כהקרמו שזכרנו הנקודדד מסוד העלסתן ססקוס ינחפ
 וח״ר קצייר וחד אדיין ח״ר בעצמו אליהו שספרש וזהו שנייה
הו כוונת שאין גיני״ני ה אלי  גשמי ובינוני וקצור אורך על כז

ה שספירה חיו לחשוב י ח ח  גשם כסו קצרה ואחר-. ארוס־ל א
הסעייור־. כי הכווגדי רק כ! העניין אין ה׳ו ובינוני וקצר אריך

חי פירוש ין , א ם שא מ
א כ הי  הספירות ומצד הספירות ותוך הספירות ובין לספירו' ייי/ן ה

^. סספירות ולמעלרת מספירות ולמטר. ס בכחי הו  מקיף ביה א׳
 דשםי<>פ בסעדתניה ד״צמצום כסוד העניין סוד שנבאר כמו בלס
ם ולא לסטה ולא למעלה לא חיו שינהיגהו דבר שוס אין א׳׳כ שו  מ
ם קצה משום ולא צד ל  לחלק ראינו* כי הפרק נשלים וכזריז בעו
שני המאמר זה ^ למען הדנקים בק ריוח לתר־׳. כדי פרקים ל ב ו  י

;הערק נשלים ובזה שכתבנו מה בשכלו לבלול וזטעיין

? ר י ד רו׳ רביעי ח פי ה'ון; הל קי״נ ת שון  N־a עוד כי לכו'
רו־ז עשר הסאעיל ץ י ת ספי ^ לבזשין שהן אחרו  א

רן האצילות ספירות ם ו ל מדד שפירשנו כמו הבריאה עו  בהקי
ת וקרא דכריאר, ארס בזוהר נקרא והוא הראשונה  בשם הבריאה א

ס כחותיו ידי על מתגלח כ״ה שא״ס בכע כי להרורות לבוש ה  ש
ראה שאעו כאדם גלוי שום לי אין זרי וצלה הספירות ת  Nאל מ
ה יוא״ס שבבחינה בלבושו  כדפירשנו בעצמי הנשמר. יחם לו ש’ל

 רצונו J לרגרעם כחוחיו ידי על המתנלה הנעלם הרצון שהוא
ם והבחור-, כרפירשני לי תג  וסי^וכש בתוכם נעלם והרצון מ
חיו חו ש כמי כנ ש הנוף אר־־. הסעלי׳ לכו  והגוף סתנלר. שהלבו

^ הספירות זה נערך כ! כסו נעלם ת הבריאה א רו ספי ה  ש
שות S כחותם ומתגלים הבריאה בכתות מתלב y נריאו-׳,׳ ידי 

ה שאים כסו כי וד.טעםל?ה  כעצם שנו״ס לפעול שטי נעל אינו ל
ס דין הסד, סו רחפי ס כן נ שי ש ץלכו  ו8ע ואצלו לן ,הססוני

ך במקורו ^ י



ד פרק עשייה יעירה בריאה אעירות סוד שלישי שער
טל י

מזויו  סוד והנה ,עלינו הטובה יי' ניד נפרשס והנה זקלייפה וגיפא להיות ראוי אינו כדסיישנו נחוהיו שהם האעילות ש-,וא ג
 רוח הוא דו״ח י בטיח השוכנת השכליית המחשבה היא מויחא -.“כנחל קשויה כשלהבת מקורם אל קורבתם לסבת שנוי נעל

 תוצאות מטנו ני לבך נצור משטר מכל כעניין בלב השוכן הח״ס באיפן בריאו־ד אר־י טמצילורה להתפשש עוי היצרך וה וספני
 ששכלו מחשבה רק כלל שזסמעשה בו אין נמוח שהוא והשכל ח״ם וטטעם זה שסעד ידן על שעולותן ויתגלו כהן יתלבשו שהספירות

 עד לעשות מה והשכלתו בחכמתו שחושב בסחשבתו משוטט בכחותיה המתלבשת גיככסונשטה הכייאח אל אצילות יחם זת
ם הבריאה בעולם כי כיפירשנו נרותיה עי׳י ומהגליח  מחשבתו החליט לא עדיין שהרי שם שייך אין רצון שאפילו סחגלי
 וסכה־יי המעשה מפעולת רחוק הוא כן וספני לעשות מה וכוונתו שטתגלי'■ מסר. יותר ורחמי* דין כחסד ננללין שהם הסשוני׳ פעולות
 יתחדש לא השנוי שהרי מעשה שנויי מפעולת רחוק שהוא שכן הפרוד עולם הבריאה עולם נקר' כעצם הטעם לזה אשר ’באצילו

 לעשות מעשהו משנה ולפעמים בך עושה פעמים של כמעשה אלא אצילות שנקרא אלקות מגדר שיצא כמה שנשתנה השנר ועולם
 המעשה היפך יבא ומאין מהיכן במחשבה מעשה שאין וכיון היפך להיד־ו העולם זה נשתנה נמקות אצלו וקורנתו העולסו שס על

 שהוא* השכל ובהסביס אפשר אי מעשה כלא מעשה שנוי כי התחדשור׳ז עניין שהוא יברא בריאה אם מלשין בריאה גקרא
איי ריחוקו לסכת חדע דבר והתגלות  מתלנשרה לעשות בחשבו וסיר תכף אז דכר איזה לעשות כמוה עצמותו שהוא אצילות מ

 לעשות שבלב הרצון ומתעורר שבלב חיים ח כיו מחשבה אותה אדכס גון» ערי* בלבוש שמתראים לבושים להס קרא כן וטפני
שהוא עולם ועל הלינשו  המתעורר הפילסופי׳כח קראוהו הכח זזה חומד הלב כעניין הפעולה עוד ניתיסף ופרוד שניי כעל הבתאח

צייה שנקרא אחי לבוש  ן עדי בחינתו מבלי פשוט רצון רק אחר דבר אינו שבאמת כדמיון ג׳ב אליו הבריאה עולם שיחס י
שמה ת על שםתגלי«ת ת  ידן על רצוט הרצון שמתגלה כנוף ממנו המתפשטות הנחות כחותיה מגלית בריאה כן כסו בחותיח י

ח זה נקרא זה ומפני שרוצה מה הפעולה לעשות בה ומתגלים פרטיים יותר השנז״ס שביצירה. ספני מירח ידי על כי רז״ח הנ
תי  נבאר שנויים גלוי וצורך ראשונה בהקדמה כמבואר יו

__ בעז״הו לפנינו הבאים בפרקים
הנחה

אSשנ SכSתב Sm המע^ן אתה ב  תיס^יר־ן יSר
רוו אSוהם גזפ״עזייכש שאנחני לגרעזין כ  ו6גז

כדן כי המאסר כזה רסז כשום אםי^ו ני־מזר

I אך

 עדיין עולמור־! ג׳ אלו ולהיות
 ולסביח למקורם קרובים

 באפשר היו־־! לא בשיטותם
ם לר״תנלזי־•. ה  הנבוד־* ב

 הרבים וחשנויים וד.גשםות
 לגלוי ‘גריל־ צורך הס אשד

 הוצרך הבאים נפיקיס נבאר כאשר והנהגתו יגמלתו אלקותו
 יצירתל Sא לבוש היא שהעש״יה עי ע׳זזייה עולם עוד לברוא

 ד' השתלשלות ידי ועל אח הכר אל לביש היא שהיצירה נסז
 סוף אין יפעד־י עשייה •צייה בריאה אציי^ות שחס א^י עולמות

ם לבושין ג׳ אלו תוספות ואל והשנויים הגבול היא גריך ה ש

■ ני־מזר
תין רטינרייהו בסאס'־ ®ריסויין ייהיו  כרתיןנעס
 השאמר כזה בפירועי קצת נזכדיין יהיר יו.ם

 עניין cיבVרS צריכיין אגחגר אנזנם אך י
.. Sברrס •ים ר ו  השיררעו שיחיי״יכ כרי ק

חג״הה: באן ער : גכרן ירעיד המעיין כליב

 שטר׳ד יר,יה אשר אל שנאמר כעניין רצון הוא רוח של פירושו
 נשמד. ‘שד והכהות בלכתן יסבו ולא ילכו שמה ללכת הרוח
ם כ׳ ח״ם נקראים בכלל  שפועלים כמה ופעולתן םתגלינצצבוזם ה

 נקראו כן ספני מפעולו־ז נ^רר הוא הבית כי חי הוא פועל וכל
 הלב רצון מצד אלא לכחות פעולה, שאין ומפני חי״יכפ הכחוח

 כהן ומתלבש למעלה כדפירשנו רצונו לפי הרחית מנהיג שהרצון
 לדהגלור־י. גיפו המלביש כאדם בלבו הצפון ירן על להתגלו'

 שד\א הרוח כי ר״ל חי׳יס רו״ח נקרא כן מפני לבושו ידי על גופו
 • החיים כחוחיו ידי על רצונו שמגלה דק מעשה אין בעצם בו הרצון
 השארת אלה מדברינו והכם נכין אתה נפש בעל אס המעיין ואחה

 ואפקורסים המינים כדעת הגוף במות מתד, שאינה הנפשוחייותה
 המנהיג היצון שהוא הרוח שכן מכל חיים הם אסחכחות שהרי

ם חי שהוא שכן סכל הנחות א כן חי הוא הרצון ו ש ^ כ  השכל מ
בכלס חיות ומשפיע חי שהוא מנש״כ השכליית המחשבה שהוא

כסו שכלייו'״. למתשנד■ עני הוא היצון שד,רי כלם את ומנהיג פרחיין דמינייהו באמח זיל אליהו רמז עשייה יצייה בריאה
 שחרי הכא כעי מאי נשמות לדייק דיש אנש׳א יבג״י נשסת*ין

ב'י' ד'עולמות לפרושי נחיח זיל אליהו  כנזכר הלכו׳מין בשור ע' א'
 נופא דאקרי לחון תקינת גופין ונמר. להון תקינת בסאסיולכושין

 עולסור-. ר' על לרמז בזר• שרצונו עלייחו דמכסיין לכושין לגבי
 וכמו הלכושין בסוד ע׳ י׳ ב׳ א׳

n מאי כ! ואם כעזיהו שנפרש n  j n
 לומראליהוז״למשמתין רצה
 עניינם ומאי שמייהו רכר וסאן

ת קולסו  ע׳ י׳ ב׳ א׳ קאצלד'
ס  אלזיז הלבושין בסוד שו

 להוכיח ז״ל אליהו שרצרי
 לנושין אלו על*' מהנשמות

 פרת׳ין דמינ*ייר.ו ואמר
 ‘ר׳ד־ אנ״שא לכיני נשמיתין

 םאצילוד-. גאצלו שהנשמות
 ונתנו מבריאה וברחו ויצאו
 זי־ז מצד הנח ארם בני בגוף

 לבושיו ג׳ שיש כסו וסטעםזה
 לבושין ג׳ יש בן לגשנזהכסו

^ חלק מן כי לאצילור־.  ש
 ונכיר נרע דבר איזה עצמות

 המקרדה כי העצמודה כלל
 ולד,יו׳ יקרהלכלל לחלק שיקר׳

 נעולס לבושין ג' לגשמה שיש כמו סאצילות חלק היא שרגשטה
 שהאדם הסוד וזר.ו כעו:*מוח לבושין ג׳ לאצילות יש כן כמו ר.זר,

 זרסוד-. ותבנית העולמות כל של חותם הוא בי קטן גקראעולם
 שהוז^ כיטאוזר כזה ימצא בזח שימצא ומה העולמות כל של

^ והעשים והנוצרים הנבראים בל של האחי־ונה הבריאה. ב  ק
 כר* כי להורות ד.עולםיה כל נתייחדו שבו !‘כי של ר,וזתיםדז
 הנעלם ססקור אתי מסקוי אחר סעיקר ינתפשטו יצאו העולמות

שבח  מעניינינו יצאנו כמעט והנח • בו תופסת ורעיון עאיןטה
כן במו לכושין ג' לגשמה שיש כסו בז שאנחנו לעניינינו ונחזור

 שאדון כלשכן חי העכי ואם כיפירשני לרצון עבדים שהכחות
שהמחשב׳ באופן מהאדון הפעולת מקבל העבד שהרי חי הוא

 החייות משפיע הרצון ורוח הרצון לרוח החייות משפיע השכליית
 שכעמר׳נלל עד הניף כלל כתוך מתפשט׳׳ החיים ונחות לכחוחיו

 בגוף הנשט׳חלוי חייות אין אבל כנשמה תלוי הגיף וחייורז חי הגוף
 שהנחות וי^היית חיים הם כחוהי׳ עם הנשמה נעדר שהגוף הגם בי

^ שנעבורס ער הגיף כלל כתוך מחפשטיס חיים הנקראים ל כ
הכחור־־. חייות בעבור חי נקרא שהטף כמו כן מפני חי נקרא הגוף

 הגוף כעבור גופא נקראיר־ז הכהות כי כמו 1 בו המתפשטים
 די־,יינו לבושים שני השכל שהוא בנשמה לך הרי בו שמתפישט־'

 והרצון הרצין שהוא בו סתלבש שהשיכל הרוח הוא אחר לבוש
 Sוכ שגי לבוש הוא הטף בכלל המתפשטים בכחור,יו מחלכש

 הטף שהוא שלישי לבוש לה יש ועיר מחבירו נעלם יותר אחר
 עור איוב שאמר כעניין וגידים ועצמות ובשר מעור שנבנה בעצמו
 וגידים עצם הטף שהוא תסוגכני וגידים ועצמות תלבישני ובשר
 המרזפשטים הנשמר, לכחיח כלי והוא הכחות המלבש ובשר

 ח׳יודת שום אין הגיף בעצם כי הקליפה, באמת הוא והוא בו
 אחרת נמצא * כשהיוה עפר הגוף ישאר הנשמה נדוסתלק שהרי
 שד,פדימדובקת בעוד שנשמרת קליפה. כמו הוא שהניף מזה לומד

 הגוף כן כמו לאבוד ווזולכת נזרקת רי'הקליפה3ה וכהסתלקוח בו
 המתפשטים החיים כחותיח שהם חגוף בתוך הנשמה שפרי בעוד
 בחייותו נשמר הוא אז בעורקיו בגידיו בבשרו כעורו כעצסו בגוף
ת פרי ובהסתלקות החיים הכהות עם חו לעפר ישובו החיים נ

 שהראיתיך אחר והנה נשהי'•
H rT ’j n ז לבושיןשל ג' לדעת^ ש נ

ח עי־* פעולר.ה שפועלת  י
 ידן ער* וחייותה כהה ומגלית

 גופא רוחא מוחא בסוד שהם
 באצילי וכן בסו אראך קליפה

 כהו ומגלה ירן שפועל קליפד. גופא רוחא מוחא סוד ב״ה
ק על וחייותו שנתלשלה הנשמה כמו לממד, השתלשלותו כסוד י

שאים ספירות עשר שהם דאצילות אדם בי תדע והנד. למטה . . ........
 ד,אצילוו-ן גי יבריאה אדם בעדך מוחא נקלא כהם מתפשט ב׳׳ח מיחיי* בסיי הם הנשמה של ויזלכושין לבושין ג׳ לאצילות יש

הי מספד זה על ראייה שנביא כמו וקליי&ה וגךפא ורו״חא  ומכשיע מעשה סכל וקהשונקי טהור שכליית מחשבה הוא בכלל היו
א בלהי באדם שרט במ יתבאר שנו עצמו בפגי פרק לו וטיהר ״ דבר על להשכיל משוטטת טהורה מחשיכה רק המעשה משנוי ״
א ח ח ובהסביש דברים|טזבים להמציא טוגות הוויית בהשכלת טוג ב»רםווזאורוחא נשתלשל האצילות כן ®מו וקליפה זטפא ו

המוזיןבה

S הנעגוות mמא וf*גSת ד ו כי בסו  יגק^בדד ז
ד ת זייג ביו אי  הוא זכר Sw בעםרי ומלכית תפ
 נקיבו-ן גשש־! מזכי* כח הפא~ח ססור
סו זוז Sy אשר ר.נקיכה כח מלבית מסוד  י

 ת&א״י־ר־ז אייקיבם *rS אתש בויב הגסיק
כי כח ס חז נ י ק ר  הנקיבד־ז כח מ^כ״ות א

ף כאחדות הנם כא^־י^ות רבשריס  אוזר בוו
 רחילוקן גמור אחדות הו>ת rודSעיהאץי כגזו
ל שהרגיז הכרייאה כערלם הוא י  הפרור 0ן

ס וכשהגיע גשמות לשני גס־־רו ומשם ג מ  ז
ס לירד ל עי ף הזה כ  סשכש י^רחו חאדם כנו
ף וכר ומתחלקים זוגות  כגגף נקיבה וכר כנו

 פכיר 0םח אחר אין כגיף וכשהכש נקיבה
ל ובת זיני בת ת קו ת 'ולאו שכיו  סליניי כת ו

 לנשסרח וי נק^בח של נשצח דהיינו לפלוני
 פרחין רמיגייהר שאסר וזהו זה וכר של

בני גזושתיין  שהוא הבריאה מעולם כי אנשא ל
ר הכ^א  אדם בג' לגרסות לירד יתחלקו הכבי

^ מתחת חליבית !“שתנשמו. הסוד רות' ס  כ
^ הבברר ״ צני 0םש ר ח ^ וגתחלקר נ ב  א

 האצילות כאחרור־ן באצילורת הוא אצילרתן
 ית4הו וכן כיגיהם ופירוד חלוק שייך שם שאין

 קדייש^יז נשמתא לשיני וזה כזוהר סכואר
יכל־' נסקת טררני•ת«י^cו רמלכ^ית גזוייווג  • ̂ע
 : רכורת8 נזםרונ'ת>ית תפארת סלכא «יירוש

הה: באן ער הג״

ט איץ שכשכל הגם כ' למד אתה מזה חנה  ש
כי מעשה שגוי שם שאין וסכ״׳ש מעשה  ע׳
^ י  0ד,חיי ה«שסיע והוא המנהיג עיקר ה

י ל י  ועצמותיו ועורקיו וגידיו אבריו יי^יף כ
 לא יבזולחר המנהיג עיקר והיא יכז^ייו עורו

:הג״הה עיב :רגלו ואת ידו את אייש ירים



ד׳ פרק עשייה יעירה בריאה אעילות סוד שלישי שער
טל

כט
שבה שהויה הסח א עי* באצילות ה חו ש ר ב חד ב איז  ?*המציא טו
ש חשכו כהסכמת תכף אז ולהתהווח רו־ז המחשבה חתלצ  הטחו

ה ברוח א כיי ה שס ט כי לפעיל בפעולה הרצון שהיא ה חלי ת  ה
א המעשים □ נשדד כי הפירוד עילם שהו  ונחגלה המחשבה סהעל

 קורבחו מפני בעצם הפעולה אין שם וגס מתגלה יותר שהוא ברצון
 הרצון נתחדש ושם לפעולה הרצון התחלת שם רק מקורו אל

שט ואח׳כ רוח הנקרא לפעול  בכהוחיו להתלבש משם הרצון מתפ
ם המלאנים שהם ס׳שכילים חיים הנקראים הקדושים ל  יצירוז עי

ת רצונו כפי כחותיו להנהיג ס רוח והיינו ידן על להתגלו  כי חיי
א הבריאה קי א הנזנהיג רצון ר״ל רוח נ שהו תיו  קרא1ד יצירה כחו

ם ת חיי  ככהו העולם כל ממלא והוא במקום אינו שהרחגי ולהיו
ם בכל המתפשט ל עו שמה רצון כמו ה  כחותיו שמתפשטי׳ הנ

ם חיי ם בכל ה ה ףיז  זדה מפני אשר הגוף ככל חיים משפיעים הגו
א נקרא כך מפני החיים גוף ר״ל גופא החיים כהות !קראו פ  גו

ם בכל מלאך של כחו שהמתפשט מפני ל עו א כלו ה א והו  מסלז
ם גיף כל ל עו  קייומו והוא העולם גוף של החיים והוא כחייותו ה

א מוחא ר*ל קליפה גופא רוחא מוחא והיינו אליו קרובה וסבה  הו
ת לו שכה שכלה האצי אין שכליית מח  8רוחא כלל פעולה שם ו

א ם אבל לפעול הרצון שהוא הבריאה הו ם פועלים אינ צ ע  כי ב
ם ם הם גופא ברצונו המתעורר כת כמרריגת ה אכי מל ם ה ה  ש

ם הפועלים החיים גוף הכהות ! ם חיא קליפה מ ל ם הוה עו ל  עו
חד חלק עשייה  שם«חלבשים קדושים מלאכים דיינים שלוחי מהם א
ת שעת בא*י כמו קדושי׳ שהם עשייה גכחו  כחוי־ת וכולל שלום וב

מאה  בהן מתפשטים קדושים שמלאכים דיינים שוטרי שהם הטי
ת ולהלקות להכות אמצעיים ע״׳ ש מרדות סכו שעים ולהעני  כפי הר

ם רשעס ה פי נעם הרודים השוטרים המה ו ם ניתן אשר נ ה  ל
ם רשות הדייני  מפני קליפה נקראים והם הקדושים המלאכים מ

רי רק עצמן לצורך נכראו ולא בהן צורך אין שבאגזת ש נ  להעני
שיכלה רצונו עוברי מו הם גם והרשע החטא וכ ת כלו(י  1»י5ול י

הי ש ביחוכו שהכחות כעוד הגוף כסו כח להם י  לי ויש חיים לו י
ה עם הנשמת ובהסתלק כח תי  רוסם אכן והוא וכת חיים לו אק כחו

פי ם שהחט>י« בעוד קליפיר-״ אלו כן כסו ועפר א  כעולם קיי
ש ם י ה  יבלו הס גם העולם מן דצ׳ר% הו««א וכשיכלד־ז כת ל

שים המלאכים כי תמו ספו שטי׳ הקיו ם בחותם שמחס ה  עיי ב
די חייזת להם ונותנים אמצעיים  להם יחנו לא הרשעים להעניש נ

א ל חו כ תו הן זייו שטו,נ  •ספיויתסו ממילא אמצעיים ע״י אפילו יחפ
שייה שני חלק כרגע ס מהע בי כונ לי׳ חהגלג מ ת' ד׳ ומזלות ה סי  וסח י

ם שהורכב ה ד שתחת סוז ‘כל־ דהיינו מ לג  טכור ער הירח ‘ג
ם לו אין שהנוף כמו בי קליפה ג״כ נקרא וזד־י. הארץ  שו

ר שלימות עי ^ ונ ב ת ס טו שלי א רק ה  ע*י שליטות מקבר־* הו
ת ת המנהיג•□ הגשמה בחו שפעת חטף א  ‘לכד־ החייור־י. בה
שמה וכתסתלק אבריו ף זזנ סני ף ישייר ה מו' מכל הגו שלי שהיו ה

ס בן כסו קורס בו מלובשים לי לג ט הג בגי כו ה הד׳ יהסזלוריז ו  ו
ת כל יסודו  שוס עצמן מצד להם אין הארץ טבור עד הסורכבים ו

ט רק שליטוות ה סוי־ו מקכלים ש ט שלי כי א ל מ ה ם מ שי דו ק  ה
כפ כחם וטשפיעים בהם כוחם שטתפשטין הו  הארץ חלקי ובכל כ

תהווה מה מהם שיתהווה עד ם ובהפתלקודת שי ם המלאכי ה  ב
ת מכל יעדרו מהם שליטו  שנאסר כעניין קודם בו מלובשים שהיו ה

הו כעשן שסיס כי טל  ״יהזררו הכחורת כי תנלד־־• כבגד והארץ נ
תענגו למקורן אבד והקליפה שלום רב על וי ה ת הנ ה זה מכל ו ת  א

סד ת שאס ל תו שייה כ שייה בעולם הפועלים חיים הם הע  שהם ע
שפיע היצירה שדרי חיה שהיצירה םכ*שכ עבדים לעכדי עכריס  מ

ת כה חייו ש ה ת ע״י בה ומתלב צירה ואס אמצעיים כהו  חידת הי
ה שהבריאה מנ*שכ ה שהרי חי א רי שפעת הנ ם מ  ליצירד־ז החיי

ש מתלב שמה מקור שהבריאה עד בה ו צירה ונ ס לי א אה ו  הברי
ה ת םכ״שכ הי מי לעד וקיים חי שהאצילו של ל ס ו ח עולסי צ לנ  ו

ם לו׳ שהרי נצחי צי א א ה שפיע הו אה החיים המ  שהאצילו* עד לברי
א שם׳ מקור הו אה ונ ממנו לברי ם מושפעים ו ת לכל החיי  העולמו

שר ת למעלה א לו האצי ה הלב מ הפה להרהר יכול אינ ל אינו ו כו  י
הו גדלי עיצס לדבר ממו א שלכך ורו ר ק ע שא״ס א״ס נ ר לי תנ  ו

שיג ה בו לה הכי איז א רכ שמה הו ת כל של הנ שמו ם הנ  של והחיי
ם כל ת הטבעה בו מוטבעים כלס אשר החיי חניי ל רו ב ש ח ה א  ני

שפעים מי לער שסו וברוך כ״ה ממנו לודטיגטוכלםנ עוי ל  עולמים ז
ח צ לנ ד נובר־* וכן נצחים י מו  נ*דה א״ס פי ההגהנרח לעניין לל
היג ת כל מנ שיגהו מבלתי העולמו א בזה שי א פעולה ל ל שה ו  מע

שכ סכ׳ ת כסו הפעשד. שנוי ו מו ש ת הנ כנו שו היג במוח ה  כר* מנ
ת חי ף כ שמה שיגיע מבלי ירס על ופועל הגו א לנ א פעולה ל ל  ו
טי מעשה שנוי שב וסב״ מעשת ס גן ג היג ב״ה א׳ העולמז׳ ■י כ מנ

שגחתו ה סנקודה בה שונ קודה עד רא לי א נ מכ ה' רונ  ^שיגיעו▼ ח
שלת לא א ס שה שנוי1םכ״שכ מעשה ול שייה מאחר כי מע  שהע

א שה הבלי הי א מע הי ח ו א בסדרינ שהו ת הקליפה חחומר קו דב  נ
ת חו ם בנ אני מד ף שנקראים ה ם נו ס והם החיי הגי ת לסי סוג חיי  כ

ם הג כמו המלאבי שונ פי הגוף.ה ל ת ע שמה כהו  בעשייה ושם חנ
ס בעצם והשנויים המעשים הם מ אין והטלאכי ד ח ל  שזם לפעול נ

א אס דבר ח שהוא הבריאה מרצין ל  וברצון הרצון דהיינו הדו
שה שם אין אה שהוא והרצון נעצם סע ה אין הברי ס רצון ל  א
שים!סכל מהשפעת לא שכליים!הקדו שת ה ס קדו  מבד* והטהורי

ת שהם טהרה א בו שאין הקרוש אצילו  ופעולדת סעשד־ז שוס ל
ש והאצילור־ז ועיקר בלל ת נסר,ורו אצלו מר,ושר הקדו  עד ביו

שמה נקרא שהוא שמות כל של נ ה זה סכל הגה הנ ח סד א  כי ל
א שם שאין הגם א פעולה ל ל  עכין מעשה שנוי ומכ*שכ מעשה ו
גן הפעולות בל תו ע״י נעשו כלם המעשים ו ח שנ ת ב״ה ה ד קו  מנ

קודה עד ראשוני ה נ ה ולמדנו אחרונ ת כד* כי מז מיו ל ר העו ח  י
שונה מנקורה קודה עד רא ה נ ח pהא טבור אחרונ בנ  בבניין נ

ח מדריגה חזק ח ה ה ת עשר מדריג לו ש דאצי ה כעשר מתלב א רי  דב
ת למטר. שהם לו ש דבריאריז ועשר סאצי ^ בעשר מתלב ד ר צי ^ 
אה למטת עוד שהם ש דיצירה ועשר סכרי שייה בעשר מתלב  דע
ה עור שהם מט ה ל ר צי ם ב»ו*ן מי ל ב ם ש רי ש קו ר בקשר מ ח  א

תיו בכל וחוק אמיץ ה גב על זה פרקים של כמנורה מדריגו ת ז  חד
תר ב״ה באים מקושרים וכלם בזח מקושר ת המיי ה כלס א חיי מ ה  ו

ת ת והמקשר כלס א שה בהשפעתו כלם א ת מרום הקדו לוו ע ס  ה
ת עד תיו ח ת ת תחחיו ת שב דו קו ר מרכז נ שד הארץ טנו ס א ל  כ

ם קי בו ם ד רי שו ק ם ו די ח טיו ש ו חד כאי חד א  ו4סו*ת בסוד מיו
חא שפיע שהש״כל למעלה שפירשנו קלי״פה גו״פא רוי דון מ רז נ

^ משפיע והרצק ת כיז׳וו  נ
j1 n״n n תיו שטק וכחו רס״ת בכל מתפ

mn בסדר נבנים שחם חגווי אברי חם״ייבי• כי היא
. * “הרדי הכחוח הם גופא הרןנון חרא דוח גסות

ר אבר על אבר הסדריגח ,•*י= nSynS כר*ירשנר האכריים חם קלרסה  אכ
חוז ־ ־'יי’״ , בכלל־* והאברים אבר ח

ש הוא שמה אוזר אי ח בלם על מולכת והנ ח כל א ו ש ירום ל  אי
ת ידו את א ת דג־יו ו שוי ס כי פעולר־■ או מעש' שום לע  לסי א

שמה יניע לא וע״כז רצונה שה לגיל לנ ת ולא! מע שב פעולו  וסכי
שה שנוי ס כן כסו המע ח א׳ רי ישליט מולך כי רי ער* כלם ע  ב

ת כסדר נבנים הקדושים אבריו שהם העולמות  כדפירשגו הסדייגי
ת מדריגה ח ע במר מדריגה ת כ׳י׳ ת דיל א׳ ת בריאה אצילו רו צי  י

שייה ש יחד מקושרים כלם הקדושים שהאכרים עד ע  אחר כאי
של ב*ח ואים שליט מו ש ירום לא ובלחו כלם על ו ד אי  ירו אי
ת א ת רגלו ו שו שה או פעולה שום לע  מבלי רצוט לפי אס בי מע

שח או פעולת שוס מזה ?*ו שיגיעהו שח שנוי כש*כ סע בל סע  א
רן ומחיית ככלן ומשפיע כלן אר^ רוחנייוחו בפשיטות מנהיג  א

ה סנקודח כלן שונ שר אחרוני נקודה עד רא ה א  חכמי רמזו לז
ה לאים שקראו במה האטת שמתא בי א כי נשמתין דכל נ ב״ה ת

ת שמו שטרת הנ ^ המחפ ב ב
הג־הה

חי ד וו  אדן[!־־, מו«נ יעקב שראה oSion סו
ס יש^אכי חשסיפה שכיע וראשי קי ל 0עו א S 

ו ויורדיס  וSא באסה אשר עליו נעב ה' והנה נ
ם ח ה סו ל עו  נמדרינוהיהנש יחד סקושריס ד׳

ס שיש אלקים סלאבי' בלם שהם ה  עליידה נ
ו ן.ןלול עילה בסוד וירידה נ ש ר י ס ג שערי  כ

 בדה יש וכדרינד. סדריגח כבל כי הקודסינש
 ויריררה עלייה עור שהוא ועלול עילה סיד

' בסיד נ ׳ א'  בעילתה עלול סקושריס ובלס ע' י
ט ד׳ ו«ר<ן ג' ראשון בשער כמבואר ל סו  ב

ח חסקושדת שדריגוחי S אשה נ k אהוהרה 
חד משולבות  עשיידה רעהו פני ארה איש י

רז בריאה כבריאה ויצירה כיזנירה לו  כאצי
ה׳ ע נעב ו ה ו ל ץי ע  מקשר נ!נחי עימד 0,

 הסדיו ורוב רחמיו כהישפעת כלן את ומחייה
ס בריאה ״לקי ור׳ הסולס זה ועל שרי  הסקו

ל רמזו לסולם היה מדריגות ד־ שאסרו במה ז׳

דז מי ש  בידי; כלם ומנוזיג הנ
 שסי״ רוכב אשר שמו וברוך
שסים ושמי ד־י בגאותו ח  וננ

ח־ד ער כריאה חלקי ד* קי  נ
^ תתחונרה ש שליט מי  ו
ריו ת׳ כ  בכינ״ותיז כחכמ״ותיו נ

 כ' בגנו״רותיו בגדוילוחיו
תיו בתפא״רתייתיו צחייו  בנ

ץיו ת דייו הו תיו נ רוי סו׳  כי
תיו שר ככל בטלכי׳ו  כשמים א

שמי ומתחה־ז ובארץ השמי׳ ו
ם ה  :אחר באיש הסקושדים בריאה תלמי ד׳ •

ה ע״ב ה • הנ׳
ם עד לארץ ב' לו התהו מל מ ה

ש׳  עוד אין ראש לכל והמתנ
 מר׳פשטיש הקדושי׳ אברע אשר ב״ה העליון האדם במור מלבדו

ח הסולם בסור ריי ת ואין קץ אין המדריגן׳ י ס תכלי ר ספ מ ל
ם סנוי ונקודה מקום ואין ה שער כמבוא׳ הנדה מ ד׳ פרק ראשון נ

ר י״ס הם העולמות בבל א סני ובינה שכל עיני ה' שחננו ומי כ
ר כ ב ס ש ל עי ב ו0ע« כפני ה חי בי א ע מ ג י
׳ ג ת׳ ט׳ נ׳ י׳ שדי0וכל ה׳ שבל ויכין אהד כאיש 3מקו כודאי הפרק זח וי
ח אלא שאינם ס נ ם המתפששודת י׳ י י ח י י .U מ

ש ע״נהנ-׳הה: כרפיד»נו: בא׳סב׳׳ת דז יראד־־. לו יתחד ר תי י
תן נושר־ז זמסוה ^ י  פניו ע

תו * מל>י< כי בראו ה עצמותו כבודו הארץ נד  שמו וברוך כ׳
ת ט ש תפ בל מ ת ה' איברי עיני ונקודה נקודה וכבל מקלס נ טטו שו  מ

ת 0 פ פו צו



p עשייח יעירה בריאה אעילות סוד שליטי שער is ראשון
טל

ת וטוביפ רעים זוופות ח רניו לאיש ל ך! מעלליו וכפרי כי אי ער/י שבק הגוף א5הו חפאררד עסאל־* זרוע גבוררה ימין זרוע יעיז ו
ש תולעת רמה נואש זביב ארמה חרסי עפר יתו  ני ראשו להריס ו

שכבי  וברוך ב׳יה בבורו איברי מקום נבל ובלכתו וב־שכתו ובקומי ג
ת סר' ומתפשטים המ־שתלשלים שמו תיו ר׳ו׳ר׳ או  ד' סיר שהם י׳

תך בשבתך בם ורברח סוד יזהו בייע' א' בסוד בריאה חלקי  בבי
ך ובילכתך רי ס ד׳ באלו וביקוטך וכשיכבך כ מני  שכייכר־ד ז

ם מעשה כד-י נכללו שבהם הל״יכה יש״יבה קי״מה א אי חידה ל  י
ת בד׳ אלא דבורי תיו  וסוד בדיאר, חלקי כד׳ המתפשטים אלו או

א העניין שטה נארגה אותיות ד׳ ירייור שמשם כמו כי חו  כל ונחפ
טו כלה התורה ה לעיים שמ׳י זה כפסוק שמרומז שמו נ  זכר״י יז

שנו רטיי  אותיוו ד' ירוד משם כן כסו שנה מאה בן בהקיסה נ
שטו גאצלו שנו,ומסני אב״יע בסוד בריאה חלקי ד׳ ונתס  כן נדפיר

טוי-. שהי^ת התורה ש חפ ת ד' ה א יד״וד אותיו  לנו מגלר־ד הי
ה תי ת בינזיזו שטו ת ד׳ התפ תיו  ד' ונבראו נאצלו שמהם יר״וד או

ע' כסוד בריאה חלקי ב׳י׳ תי אני תורה שאמרה סוד וזהו א׳  היי
לי m ולומד כשמדבר כן ומפני הקיבה של אומנתו ג y a המגלה 

ת בד׳ ולומד מדבר הוא בריאה תלקי ר׳ על ברמיזיחיד, תיו  שם או
ד׳וד ת וקשרתם סור וזהו י או ס •דיך על ל טנ טו ל כי עיניךריל בין ו

ם וממנו זרועות שכי מ □ השונףינש נ ה ^ זו והוד נצח ש היסין א
שמאל אל וזו  יסוד והבריח ה

א קולם ת לו-. כסוד ש סי ח
אסוף ממשך נמשך הו  חפאר׳ו
ח ה^ף הטף וסיום א סלנו  הו
 לד־ן קרינן בע"פ תורה הפה
ש סלבור־! לספירה ונתן טעי

 שזזייי SS5 פעו^ה nS אין היר ברחך יוהריי
^ שאינם מתים ירית כסה תפצא ב א

ח  םועלנםצ>ית הוא ביד המתפשטת הכששה ג
ת הפיעלות כל יכן כנשסה הוא היד ^יכח  והכחי

 בספירותיו הם הפעילות כל כז כסי בנשסה הם
:הג״הה ע״כ ; ב״ה

חן שלא ספירות משאר יותר חפה באבר לקריאתה  לקריאות ג
א הפה שאבר ספני טעם אבריהס  מהורועורת למעלה כראש הו
ם נתן זה מפני והבריח השוקיים כסיף היא בספירות ומלכות ע  ט
על תורה מלבות באמרו לדבריו  שההורה כמו ר׳ל לח קריק פח נ

א פה בעל הו ח ומגלה מפרש התלמוד ש תצפינו ת רו  והגניזות סי
דז שמצר שבכתב בחורה N ז jipi התלמוד כי פה שנעיד• תורה 
א כעניין שנכתב לתורה והמליץ הפה הו><  לפח לך יהיה הוז

שה אצל האמור ת כסו ואהרון מ ר ספי  העניינינז מגלה מלכות בן'
ת .—חסדריגוו סיף שהיג»ז כספירור־׳. הנעלמינבז לו אג׳ ה מצר ג ז

הי חכיסה סויחא גלוי על שמורה פה גקראח _____, ............. ........ סלג״או מח״שכה אי׳
תי שכ ״ין סבייןוע״ל הליב את״מר וב״יח בי״נה^לב״א אוהיו! ד' אלו קשוריכש ידיו ובקומו וב־עבבו ובלכתו נ ב אי״לין תי תיי נ

שטים ת בריאה חלקי כד' המתפ ת כדי לכו נגד ירו על ולסימן לאו רו סח׳ שכנאו הבניין אברי שפירש אחר פירוש אלקינו לה' הנ
י' ה' כי סכין חלב כאר״זל בלבכי שיבין תיו כ ת כל המתפשטים אותיו ם ופירש חזר גלויים שפעולות אברים והם העולמו רי ב א  ה

ת כלבתו כשבתי בקיטו בשבבי תמיר ערי טפו ר שהס נגלים פעולוחס שאין הראשיים שיהיו עיניו כין ולטו ת האימגים בינה הכסח נ
םד' אלו תי ט תפילין של ב ט״ ל איזי ת שחים בכתפי כ ם שציירו כאפריקי פי ל עו ם במאמר שנייה בהקדמה כדפירשט ה סיגי הי

ם תי ם ש ה ם ש ם ד׳ בכלל ה  חן ליודעי כידוע אותיור־ז ד' סוד ש
ם בריאה חלקי כי׳ בעצם המתפשטים ה ם ר׳ ש תי  אצילור־י. ב

ת יצירה בריאה שיי ם ע תי כ תיו בר' שהוא חק״בה של י׳ תיו  דר או
 לבבו יכגע בודאי ואז תמיד עיניו בין לוררין כהן ומשגיח בהן

אעיז אחטא איך ויאמר ובהכנעה וביראה באימה הערל א פני ו ה  ו
 ד' אב״יע סור פניו נגד הפרק זח ששם למי ואשרי לגגיי שכינה

ת תיו  אני מובטח הליכה ישיבה קימה שכיכה זמניו בד ירוד או
ו ^ חטא יבא שלא נ  המאסר פירוש אה־*• לעניינינו ונחזור ידו ע

ח זה על זלדיוי־וח א די וגלוירד מפירסמת הי- לו אצי ה  מתלבש ש
 גופ>< רוחא מוחא כסוד בעשייה ויצירה ביצירה ובריאה נבי־יאה

שין אליהו אמר קליפה ת לס שמתין פרחין רמיג״הו להן תקינ ריל נ

שית מן כרא ש ת  ספני הבניין אכרי שפירש קוחס פירשם ולא אי
ך עשייה יצירה בריאה ר,עולמו׳ בריאר־י. בסרר מדבר שהו׳  אי

ם הבניין מימי נשתלשלו ה  כן מפני הזה במאמר דבייו עיקר ש
ח שחנש תחילה הבניין אברי שפירש אחר ל  גכורר־ל גיו
ת גיפאשיקייס זרועות בסזד שנתגלו מלבות יסוד זשד נצת  פה כרי

 קרקפתא כסוי הנעלמים ראשונות ג׳ כ’ג לפרש נעתק כרפירשנו
א ולכן הנזוח היא החכמה כי ואמר יתבאר כאשר לבא מוחא ר ק  נ

ה המחשכה כי מחשבה החכמה שנליי מי כמוה היא ד א  נילגהו ו
 ד,~ו ראש־ונזר־י. שהג' שונירשנו כמו כיותר נעלסה שהיזית מפני

 שאדיזל* :רח0 בלב היא שהניג׳ לזה וראי' בלב היא ובינה שכליית
א והמחשבה השכל שהיא שהחכמה ונהיו' מבין הלב נעלכט הו

שמה כמו שנוכמו לבושין בכמה שמתלבשת הנ ה ובן האצילות כן כיפיר ה שהו' הנינ שנו נעלם ר.וא ההבנ ם כיפיד ה  במדריגדע ש
מן י ’ ׳ העלמתן לגידל רא׳בונוח שג' בסוד בשכלו הבניין מצייר האו

ם ואיז שכ''ייר־ז גקרזיתו ה ל
י הגד«ה

שי שין ככמה ,—סתלכ מ ם ל ה  עשיירד יצירה בריאה עולטות ש
פ׳׳ן וכימה ואמר כדפירשנו ת גו ת דא־קרי לו׳ן תקי׳נ פ׳ כי גו  לג׳

 ד׳ מאלו עצמו כפני עולם כל כי ספני על׳׳יוהו סיין דטב לבו״שין
ש גוף נקרא עזלנזות  העולם שבערך ממנו שלמטה בעיים המתלב
א ממנו שלמעלה העולם ובערך גוף הוא ממט שלמטה  לבו׳* הו

א הבריאה זו בבחינה אשר ף בעייך לבוש הי ת.וגו לו  בערך אצי
 כי עשיודה בערך וגוף הבריאה בערך לבוש היצירר. וכן יצירה

שייה ה הע ס ת ומעל■' מנ ש היצירה א  ומעלי'א!־*• המכסה בלבו
ף1 אה את ומעלים מכסו־. יצירה ובן יתראה שלא »  ובן הברי

ת ומעלים מכסה הבריאה ם זו שנבחינה נגזצא האצילות א  ה
שין אלו חזרו למטה ומלמעלה למעלה מסטר, לכיישין כסה  לכי

ת ה להיו ט  שמבסין מהן לסטה שהם אתרים לכושין בערך גופין נ
א הבריאה כי עליהם  לעש׳יד־ז גוף היא ויצירה ליצירה גוף הי

מי ולזה ש׳ין א  כי׳ לון תקיינת גופיין וכ״סה בו' ל״ון תקייגת למ
ת חזרו שהלבושין ר״ל היו ם להבין תשעה שלא וברי גופין ל ה  ש

עז א ת כמו גופין ב  לו הסמוכין ביה עצמותי גוף שר,וא אצילו
מי כ־^ש־נו דק־ק p במקירומפני עסו ואצלו א  לגבי גופיז דאקרי ו

שק ל עלייהו רסכסיין לגו  המכסין לבושין כערך גופין שנקראו ד׳
ק חס כלם כי אצילות בערך גופים אינם כאמת אבל קלידס ש מ  ל

ת הנשמה כדסיון ידן על סתגלד. שהאצילות לאצילות  עיי המתגלי
שיוזבסיר א לבו ח חא סיי א די׳ פ ם קלי״פה גו׳  רציו/ שכ*ד-י שר.

ת לל שהאצילות עי חוסרייס אב״רים כחיו דז בל עם בנ מו ל עו  ה
א שמה ברמיגן ממש הו ף הנ ט ס י ה בג׳ חאי שי ם לבו ח  רצון ש

^י' חומריים אברים כהות הייי' י  מבוררת בידיעה יותר זה עי־־יי י'
ת ומפירסמח גלוייה ת ‘ב?־ עס ככלל שהאצילו  ירן שעל העולמו
שלות שניי ביעל א רחסים דין חסד פ  אמר ארם כדמיון שסש הי

או אליהו קד תי א א קונם בתי י א חס״י די ע א יייי סי׳ג  וגכיודדח י
אלא דרויעא  יס־ור שויקין תריין וחיוד גצ״ח גיפי׳א אדת חי שס׳

סא א יסליכות רגי״פא סייו׳ ה ת״ ת תוירוז הפי פ לי ח קריינן מ  ל׳
אי פירות0שר. ריל קי ם עיי י קונ  Sל«עו שנתתקנו עיי דהיינו תי

סעי שנוי- שיס ה  כסוד עשייה יצירה בריאה שחם חלבו
ון צ׳ ת י ם כחיי רי בי ס א מו חוסריי ם נשמה נ אי  נקראו בן מפני נ
ם ש ס ג ביי ם א פניי ס גו מדיי ש,דהיינו בגזז סמש הו /חשד ארג

 r-tSycS שהי' יך‘Sע .“יק׳ג־ל הפעיייץ ם1אי
טיח בקר>יס רר^Sגייfשהא פיירשני

 אליריר ייהס איך יא׳׳ב לב נקרא והבדיאר.
 ורה כאןניילירין ו־׳נזיר'יס ר דרוע־ cr.t• האברייב־

או *:ם.ג"־ות כי קיי»רא אינה  כך :קי
 זה עוסדד אלו כאביייב לכטד־. *.לותן1ר׳ת

פ י;ו כרחך אביי  יבערך נלה למ אלו ל
אכיים איתבש מייחס השורש  הג־בשד^ כדי ב

 ובעווקייבס בו״ועות לפעיל בח!-ד ש:זתס<וסת
 ג־ייחס אינ״ד הפעול^ר עלקר כרחל ״עי־י

 ז־רעי, “כני״ י־“־-.־. רלשד;ייבד לודרעיר־ז
 סע'יי.יח כי פיעייים שאינם כתיש ושיקיינש
ת רי;י ם רו י י ק מ ה יה ו  תנעכה בה ע*• ה̂ו

כהן בחו־ז בהן כחד •״כתפ׳משת
ח לזרועות ישו ג^וטה וכעורם . i’tS׳?־‘ 

r.o כח ירשוקייים הזיייעית ע־פועלים ^ עו #  ל
 אין םהם וב־&נטתלקה השיקיים עזפיע־־׳ים גזה

ט זה שמטעם נב־בא פעילה 1לר^ ג  שבנשמדת ה
ס רפעילרת זייעית פיעולת געלם י קו  עכי׳ז שו
חס  רטקור שורש ע־היא כיפגי• *־גילתם אליה ייו

 כזפגי ו.״כ זה מטע* הנה כרפיר״נו ל&עולתס
 •י^יררה בבריאה כחן שה-ת-מית פזהספידומ

ח ■;ימתנלית עד ע־פייד.  ביםלרשנו אברים בגחי
ס אליהם יייחס כייי א  ואין השורש כסיד ה

̂הי שהרי להקשות  הבמר־ג כתר נגב: מפיש א̂י
ד כיגח  אליהו בי ק^-ייא א-נף! זר, הבניין בסו

 ־״׳אש.-עלירבהגהתרייז בדה זה מתרץ כ<«סו
=t אלקינו לה׳ r r ט ל י ־ ם - עי׳ הנ

תי ס הנ ״ו סילילפ יאי<=> ו הק־יי׳ וא-ן הכנ  ל
ח P"'0 »״כ יהקרק־״א יד.לב ה־ו

כתר «הדי למעלדה '-'יי® I"' ׳*יי־י'
ת חכסד. א כינ ת איגר^ זד־ז נית*.לו י מיו הי
 ר.נניק שימי.........................סיייי־ז ביי י״תיי

כסיר ׳0 • ׳ כ׳ ג' ב׳ " = כד־־ י נ  ׳0 י׳ ה׳ ת'
 רביד־' מעשר כ^יל" אחו! ®כל

ד עצשהי® סו ה  סעשרדיז ®תו!נכלדל אדס כ
י י"*! י י ט " ה  עי *־'יל ו עילד הברל רע ייני

ל ר,•שור--■ ר.ו» מלכית יי ®ככחיגה  תלקי נ' ל:
ת ת ספגה *נשתלשלי בייא כו מל בעצמ.~: כיג

ה כ א מז ך ב• םעש.-ה הבלול האדם סיד י כ,:י
«לנ״8ם0 ®מקבלה סי׳ הקבלת ה ה  ,—גס;! רה5י

 בתו-ררת הה««עה וכערך הנקיבה במיון היא
תלנל ע ע ם«  ואין הזכר בסוד היא העילסות ו

ת קיי ת  לסר-ר לדובהין קי«י»ו תררא א*כ ל
 *הרי נזמלכית לסעלת 6הבראיב יתייחסו

ד• יייא מלכיה שו  כינדד זדי הכל יכתינזזרא ח
די קושיא ח ס טע«מח לה אין מלכירת • ו ל  כ

ת’יי* על,ולמו ת נזה רק *״' כל ק ס  ®למעלר-ן •
שייס טראבריבמ  ד-.5ג3ל משפעת חי>*־ז הקדו

האגריד־• יתייהסי בן ■פגי הקדושים גאגיייד

ת ע׳יי רק גלוי חו מי אבר* נ  י
כן חנזעשדת אכי־י הבניין  ל
 ובינרו [חכמה *<!םר

תיו׳ ס ם׳ ר'?י צלקינו nS הג  חכ
רוי נקראת ה י  נקרארת גינ

ם בנקודת ידור קי  והיינו אל
 חן יודעי‘?־ כידוע נ^לקינו

^ו ואמר א ם ש ם שני  ר
ם מי על  כאשר cיכvונס^ נ

ם בסוד פירשנו  שדי
תיי שכליית  אייה( עילי׳אה ב

ח בתי ה מל״נו עלי מר ו  אתי
שית מגייר  אחריירץ סראי

 לפרש כניז עתה פירוש
ם עיקר ע ט  סלכומ למד, ה

ם סר• ר^^pג  שפירש הנ
ה נקראת שלכך למעלה  פ

ם חSשמג מפני  ענייני
םSנ סי כ׳ז ע ם א׳/ ע ע ט  ה

ה כי מספיק  לבנות לה הי
ם ש  הסורר• אחר בנוי ב
-י  זייזיע הבנוי זה כי גייוי עי

שי ר ני לר, סתייח אז אג  ה
ה ם בראש מזי ד  ומלכות א
ט ונותן אצילות בסיף ע  ט

 איריו עילא,ה כחו־ י5 לשבח
ר ת ת ג V מלכו  מלבות כי 1
א תר מיוחדת הי ד בנ פו  ג

שית סג״יד ת מרא רי ח ^  ז
 ואזזרית ד,כחר הוא? ראשית

ת הו>א לני מ שכותוז ; המ
ואצילוחת



וה׳ ד פרק עשייה יעירח בריאה ארעית סוד שדישי שער

רז! וגעדך םםלכו.ץ ̂םז?*ת מו י ^ ו  rיי̂י
 דככתינרת כאכדייס יית״ייחשי nv-chv ל>*כר<יס

 שנריי ׳•בrרפב פעולהזפעשד. להם שאין עדטן
שם ם־(שה שנו• פוחא יתיאזסיכ  ’ כרפיר

׳= in וע׳חח

א*י^תח תי ו כ ה מ א מי  כי ז
תS «ש לנו כ נו  נזציזאות ג'

a S w תר כי כסוד בנ  ונקיבת ז
 בוקר דהי ערב ויהי נגסוד
 ת בשער למעלית גוrכדפיר לכן קודם וסניס סדר שחיה מלמד

פין צו שי ערק פי  כי שלי
שה שתיתה במקום הבהה הגם הקיו

שטח ד «ירומ • תהגלתה שנחע י ) ה־שנד-ר <׳»ון מ י « ר ^ גי
ד חנמזזך ןנו יו ר׳ ס ח:V !•נור• אי ו ז ו הג׳ ב

ת אי ש ס נ שתה ש קדו
תה כסו סובהו־ כמציאות הראשין במציאותה  3קוד שהי

שטותה שכיגח חה לא בסוד התפ ח ח ס ^ מ  עוד יתבאר באשר ס
 וקרקפתנייז ראש נקרא שהוא בכתר למעלה נעוצה שהיא וספני
 כעצ«ו m ומטעס מלכות כתר בשם כתר תvספ נקרי כן ספני
א בראש שהוא הפה כאבר וליחסח לכנותה למלכות ראוי הו  ו
א אחרית מראשית מגיד ובמר בתחילתה סיפה נעוץ כסוד הו  ש
שכה ל־שון  אצילו' ראש שהוא כתר מראש נמשכת מלכות כי המ

ת שהוא אצילות סוף עד ח מכל למטה כפקוסה מלכו ח ספי  ה
אי וכאשר ב ת קד׳ הכתר כסוד ולמעלה • בס״ד עוד י קרקפחא נ

טל
ה דלית עיראלסנרע לי מו שי שי שמפ  זכעוודקיקוריליהערראחפ
א מיניה שא ר,׳כלא חד אתעכד נקודה דר,הוא פשיטו וההו  לאלנ
א תא לסגיאין נודע דלא נקודה ההו א דיליה זכו ל הו דא הינ  אי

שא מאה נקודה לכו ת נהירו סחי או דא כל ועם שיעורא ליה דלי  ל
א וזכיך דקיק א הו א וגניו טמיר קדמאה נקודה כההו  היכלא ההו

 אתפשט להלאה מכאן יתיר פנימאה זכיך דאיהו נהירו דאיהו
שא דדא דאשתכה עד דא קס דא ואתלבש כרא רא  ודא לדא לכו

א ש שא גב על ואף קליפה ולא מוחא ודא לדא לנו  אתעביד דמלכו
ה א וכלא אחרא לדרגא רוחא ו אי מנ תא חכי אחעכיד דא נג  לח

 איהו וכלה ורוחא וגיפא וקליפה מוחא עלמא בהאי נש דבר עד
 לנו יצא המאסר שמכללות הגס הנה : ל”עכ דעלמא תיקונא

שתינו גדול אור  אחעכיי דוי{ כגוונא אמר כפירוש שהרי למכוק
תא הכי  ודוחא וגופא וקליפה מוחא עלמא בהאי נש דבר עד לח

הו וכלא א אי קונ תא הואיל זה כל ועם דעלסא ת׳ א  לנייו לידינו ו
 כשגתעורר ורק אך עלינו הטובה יי׳ כיי לפרשו לינה כלא יפטר
 הדרך לנו יודו הסח כי עליהם להתעורר הראויים הספיקות עליו
ת נלך שבו  המאמר פירוש פירשנו וצדק אטרד כי חגידו רעי

ת לדעת שראוי א' ספק אלו והם פינו כמאמר עניץ ואיכות מהו
ה האסורה הנקודה מציאותה ובסוד מכתר למעלה אצילות אין כי תפילין סנה דלא ס לשונו שינה לסה ב׳ ספק המאמר מ ע ס

שטות לשון אמר שט ולהלאה מכאן באסרו התפ א אתפ K י oa 
ש אמר ופעם אתלנ א ו א ד ד  אסר למה לדערס ראד נ׳ ספק ב

 שפירשנו סח לפי ר%אוי סדר זה אק שהרי קליפח ודא מוחא ודא
ס וכן רוחא ודא מוחא ודא לומר לו וחיה זה שלפני בפר׳ סיו כ

ה המאסר ____________________________ __________________ א לומר לו הי ח א מו ח רו א ו פ גו ריסדד לפי וקליפה ו
^ זה שלפני בפרק שפירשנו שתנש כמו ספיירורז עשרי שהם האצילות! רוצה״לוכזר אצי״לות ב וגופזו וקליפה מוחא שאסר סח א

א שגם אצילות סיף למטה ח' שחם מעשר נכללת הי ג׳ ג׳ כ ז׳ ו  כ׳
 בסוד קרקפתא הנקרא כתר בחינת בה ׳טגפ שבסלכו' '0 י' ה נ'

א נקיארת זו בבחיני־ה בסופו תחילתו נערן ת רקפ  תפילין דמנח ק
א סמנה למעלה ראש שר-* תפילן שנקרא תפארת שהרי הי  ו

או ממנו קבלת צ הו מלל ד א׳י הו קיא וא״ו וא* קיא יו׳ א׳׳ או׳רחד

ט ש ת י׳ ד׳ כן ב תיו ס בכתר חכם או סי ל ע  דהיינו בפנימייותו נ
חס’בס,צ א הקדושה כי מחגלה אינה הבתר כסוד השובחר אי  ל
ט ססקוס' זזדה הג ה שסנימייותו ו תו ענ׳ז מתגלדד אינ שטו  התפ

א והשתלשלותו ל אצילות זצרדז דאיוש שאמר וזהז סחגלה הי  ר׳
ך שנתפשט די סוי אצילות כ ם ועלוי-* עילה כ ה  ספירור-, י׳ ש

ה ל אג  בעשר כעצסו 3ד.ש עצם׳ כפני וספירדת .“ספירי בכר* ו
תיו תיו ח אחת שכל בסוד או מיל אי״הו י׳ סן נ א שקייא ו אי״לנ  ד
א וענ׳פוי גדרויעוי ט׳י א לאי״נא דא״שקי נ  שקייא ואח״רביבה״הו

ש ח ש חשס זה פי ד שחוא הקדו א ואיו ח״א יו׳ ס שהוא ק׳ ל ע  נ
 כאשר אילו הנקראים הספירות ככל ומשקה משפיע הוא בכתר

 שהם וכדתעיי חפאר׳■ שהוא האילן בגוף סחפשט חוא כי יתבאר
הה הגובענפוי וגבורה חסד הזרועות

ת ״ י N ת«ארת עם SS3( גו^Sמ «' W כת 
גי ו ה והכפר. י מ ב ס הם ו ר ע ת שדנירת נ  ח

=: בויווג והכש כאחת עוי אר ל ה כפכו *I,כוו
ך 'און לעלמין סתפיאין ד^א רעינש B «יי V 

:הגיהה, י(*כ • יתכאר נאייר ה«קאה

 שנקראו ויסו והוד נצח ר״ל
 תפארת גבורה לגדולה ענפים
 מים כסו אוחס משקה זהוא

ת ומצמיחין המשקין  האילן א
 מהשקאר־י. האילן (מתנרר*

ם שי תו שמשקין ה חדה נן כמו או שפעתו סתגדלורת הספי מה

ש ועוד הראוי סדר זה אין ורוחא שר דקדוקי׳ שאר י חן לא א א  נ
ת אחת אותם ימצא והמעיין בהם ח  כלן יתיישבו ובסירושיגו לא
S p יבא וחנה אינם עוד והספיקורת מכונם> w*חמאסוי כיאור ־ 

 זהם יערטד. לא הערך יקרר־. שהיא להקדמה אנחנו צריכין
ת כי ידוע חהקדסה • וברקת פרטה צלו א ^ חיח ה  לגלוו-ן כ

ת ולהנהיג לגבראיו וגדולתו אלקותו ל שוום העולמי  העולמות ר׳
תו אינם בי עצמו  בעל־י כלתי הכדל סמנו ונבדלים נפרדים הם א

ס תכליר-. ע ט א כרוך לעצמו כי לוולתו אלקותו גלוי ו  אינו חו
חו גלוי צריך שג חוא כי אלקו ח לעצסו וגלוי מו ק כ׳ היג ו הנ  ל

ת םויוו״; כל שלימות עצם וצא כי צריך אינו כיה עצמו א שלי  ח
 »ז4ול «לד לא צריך אינו לעצמו כן ואם השליסיעת כל תכלית
הגה שי-* הנ  כביר ומגלה ומתנרד־* מחפאר אינו הסלך בזה חמ

תו א כשכבר לעצמו גדולתו ויקר מלכו  אבל לעצמו וסגולה נודע הו
^י מחפאר תנ מ תו כבוד בגלוי ו ט  לזולתו גדולתו תפאר׳ דקר סל

 כמרריגח שהם ועבדיו יוTופק מושליו והפרתמים השרים שהם
ש שנאסר כעניק ממנו למטה ת בהראותו באחשירו  כבוד עישר א
ת מלכות א ת יקי־ ו ר א תו תי חל  חי<• ועבדיו שריו לכל היה שזה נ

ס ר ס וסדי פ חמי -1תח ממנו למטח שחיו המדינזרז ושרי הפר -

הגד!ה
ת כי לח«וכדו׳*ו תפער־: Sיא * ייו פי ט ה מ  נ

 הם כי חיו כן »ינ*.־ ח*ו מתקפנו' או •תגדכיות
« רזסהה והדר בה-ר  יעכודו עפרם על* וןrו
ת הר,הגרלות אבל פנו תן ח ה  לעניין חיגיו ו

 1ני«אי יפפירורת הוץ לעילכירת לעפערד
 ועשייד-! וי<ידה בבריאה ם««'.{ות ירות1ה«
 ח״ץ סי.קשנורת דיגירה פכירורת עשר או

 קדושים נ«יע' ש»יז דעש־יה ע«ר וםכש«ג
 נוכררת הקייפר־, י n ואו שכש cםאירו

ו בי׳ס היה ער־' הוה פורענות על פורענות  ה׳
ט שנינה פדר ווהו ע י חי׳ ת ך ג ה «יי  S^' נכו
*י»וי~»1ליו שעיווד ר י .•!-חתובים _____

שלה הכלל הגה בהן שמשפיע של אינו סושל שהמלך הממשלה שהיא ההנהגה וכן ממשלתו בכר-י נקראו ככלל הספידו׳ כי ה  מו
ן כ• עצמו על הקדושים האברים עיי פעולותיהם סנלים שהם ספני האדם אברי שלטון המלך דכר אבל; עצמו על וימשול ינהיג אי

ה א*ס בי ולהיות זולתו על תו קודם בי  הקדוש האציליות אצילו
רק לא והטהור ה׳ בד* ואדר וחלל פנד כמקוס כי בלבד הוא הי

ה להבראות העתידין העולמות ס אור כלם כמקום ממלא די  אי
א ומאחר ה“נ כל מלא שהרי ונחלתו אלקותו יגלח לסי כן שהו

ה עצמותו כבוד העולמות  בי
iX I  J H ח ס“א אור כלה כ ב׳ א׳ ך ו אי

^ יתפאר ר תג  י—עו עצמו ד
ד• עצמו לגלות כדי עצמו א
 צריך אין לעצמו כן ואם עצמו
היג למי וכן גלוי  סי ועד* ינ

אי כ* ימשוד*  שיין אין כיי
שיל שינדייג לומר  אתעצסווימ
 ומפני כביכול עצמו על עצמו

ר זח  רצון כשעלה זה ונעבו
 עולמור-ן לברוא ב״ה הפשוט
ס י‘?־ שיחיו באופן כי ל  ס

ס שריס פרחסיס עניי  שהם ו
 ביה סמנו למטה סו־ריגזר־!

ם אינ ח ו  עצמותו כסדריגו
 אלקוחו להם שיגלה כאופן

שול וגדולתו היג עליהם דס וינ
חו כלא דרג־ן אלגו אי א מן ד תכחדהאי עד דא מן לגי ודא י ש ת המנהיג כסלד אותם דא ל ועצרן עסו א ני  כאיזו* עצמו לצמצם נני
מאה נקידה להאי קליפק והאי לריאי קל'*' א קי ; שכינתו צמעס פגיסאה גר,ירא הי י תן גדי נ׳ נ ה כעניין א צסצס עולם גריאת קזדס ז

P יה

סו  כחותירה מגלה הנשמה נ
 מוחיד* ככור אבריה ידי על

א ח מ ס וקליפה וגופי^יז ו  שר.
ת רצ׳׳ון י—שנ׳ו ס כח׳ו  אנירי
 המאסר פירוש גשלם והנח

 עצמו כפני פרק נייחד ועתה
 וגופאז ורורוא מוחא בעניין

 לכרר יעדנו כאשר וקליפה
 שיהיו כאופן מהזוהר דברינו
שמעי' םקוכליס יותר דברינו  ינ

 מעלר- לפי כי שומעיה□ ל
ש׳כי האומר  VH’ ע־רה ר

□ ס יותר הרברי ל׳ ך קן  מ
ס .“ובזי ונישסעיכש ל ש  ג

הפרק־ ׳

 ח־׳ו כ״ס היח י
גו

ס«»רור־■, שע*ר ר*ל בר,חווונים נשוזשנ־גר,
ם כגייייייי® האיר9ו8םתפש ק״״י  כעיליס י־

 י<<רת אור נ*כ יתיכר, 1א רע אב־
או־  מד׳ישכינדת פיר יוחי רב ב׳כפע הבריר.ה ו

ריק אחר רורפרת ־ ד,סוזכד הז ד י ז ר נ  כפו
נ וזרי-י ורצר-ה בריאה ׳ :«r כי; ׳״כ״נת ר.פיד נ

 היפכינר, כ״ כזוהר ד,כוזכר צריסיכש
r-8S0 .שיעעזו- —לפש הצדיק אחר' רירר 
ק ידי S'*'4̂ב'ו.־ שצוות ת חיייני  נייי׳״לפערי

rיפדר חוא »y t ז כת»אירת עי^ הSב
שרישפד־־, ל:נריק לה־שכיע קידש ברית יסיר ירי

 לכדל יתיכו** סבה של צדיק ידי על־־ כי ,
ת = ״ונ=ל עשייה יצירה כ־יאה ?ולכו ל = עי ל עי  שהוא שנינה פור בה עולסרתוש פאלו ו
ת ר לני מ י ל עי ^ > ט צריךלר,׳«)ער־! ו- ל עי ר שפנו ״לפעלדת ר סו שנינדד נ ס ה י נ תו ח ת  ב

י צורך י ב : הג״הה ע״נ : נ

אגוז אל ה׳פרס ת אי בלעלמא ירדתי גנ ה א נ אי גוונ ל  עי
א רזה ממש יחתאה ר הי דכל־* סופא עד עילאה מ

ס רבי סמאסר עדיינו י ו  ק
« הוא רק הייה לא העו^ם זינגרא  ג^כד ו6ו
tעגכר קודם דמעסע s העוSבc וקרח MV0 כי 

ס הגאפר ת בייגה היינו • א ר ק  •נ
ה ההיקת ב ה •  וממי ג<יויי קןן,ן יסי וS ד\

א הכסה היינו ^יר- •רד  יריא sר.נ^ו רא
י •ד>ו«רן “כתי י ר גנ ס ר.רא« כי לנסת ל זנ  נ

 ואנדי.נו ןןוןיגןות קודם היו שהם מהשגה
ט י ר ב ר ס • ד ר  איר רק היה ps<S• אןי^ורק ק

Sנוב או לכר כ״ה א״ס Sוהר 
ם א?*יזזר ד י א ק ר ב ט •נ ניי ^ חז

י י*טי היא י י י •2 ’י®'*®׳ נ ^ . , '" א ר ב נ ס « ל עו w « ע ה i n ד «עת 
י עולפורת * נ י נ

,j, ״ ב״ת ששותיו תי ־ לו רותוו שהם אצי  סשי
ל ע ר,ו ״ *.,0 שם נ ס בו ^ ־ חז ו בל אי תן תו  לי

ס א׳ ת ל ״ קורס שהאציל קורם נ רי שכרא ו ת  י
ך. כי א״ם נקרא לבך «ו ת אין לי תנ שיג י ו לה  נ
פ ר שם «ו צייו לו י ת אפי ה אי או ו קו םד נ א כ  נ

אל או כ. ני' פי ד,נ ו פי ד ל ת א שפו אנ ו « ה  ע'
ד ל העתי ת להאצי לו ־ג ילכרו^ת אעי לסוו  עו

י :ן , א ד,אקת ן ה ל  ז בלבד #ין. אין אור רק הי
אן ער ת נ ח : הני



חסישי פרק עשייה יעירה בריאה אעירות סוד י0שלי שער
טל

מכיוי עצמותו בתוך «צםו ו אוי מעצמו נ מ  וגרנה עצטו ובתוך ע
 אצילות להחאצל ייכד־* שבו כביכול־• עצמותו כהוך פניי מקיס

ם ה תיו ש ם כחי שטי תפ  עשייה יצירה בריאה ולברון־ז ממנו המ
אינם ממנו למטה שחס  ועבדיו שריו מלכיו הס אבל־• עצמותו ו

ה טהירו נקרא עצמותו כתוך שפינה מקום ואותו ךד הנ ת ו  אמצעי
שי קרסון אויר נקרא הטהירו שבתוך א  ונימוקו טעמו יתבאר כ
ת חיו היה שא"כ ת״ו פנוי מקום נקרא ולא בסמוך קו  מהקדושה ר

א5נ;. שאר ב״ה אים אור קדושת של הרושם לעולם כי כן דאינו צ  נ
 הקדושה דרך כן כי שכינה זזה לא כסור הפנוי המקום זה בתיו

ם שמניח ש כה קדושה מ בי  עצמו שצמצם הגם לכן אחריו ו
ל עצמו ובתוך עצסו אל־• מעצמו כו בי  בתוך פנוי מקום ופינה כ

ה עם ככיכויך עצמותו  אור לעולם כי משם הקדושה זזה לא ז
ת ש מר ה־׳זזימו כתוך עומר כיה אים קיי שמה כמו ר׳ל נשמה ב  נ

ה ומקיים׳ הסעסדת ף א ך עצמו ומצמצמת הגו א הגוף בוז הי  ו
א ף קיום הי ך ומצמצמת הגו ף כתו  לגוף חוץ ג״ב ונמצאת הגו

תה או מצי תר ו  הבאים בפרקים שיתבאר כמו לגוף דצץ חזק יו
ח א״ס עצמות אוד כן כמו בסיר  הנקראת הרשימו כרזוך שהוא ב׳

 שסצמצ׳ מצד הטהירו שהיא הרשיאו וסקיים Tםעם עילאה טהירו
ח ח צמצום ונמנד הרשימו בתוך או  קיים הרשימו נשאר בתוכו או
אלו ה כביכול אורו צםצ׳0 היה לא י  טהירו שהיא הרשימו חוזר הי

או' כי ביה איס כקועוחו להיות עילאה ר סצי ס או  הטהירו בסוד א׳
רו בתוך א״ס אור ממציאות חזק יותר אורו שמה כסוד הטהי  הנ
שסה כסו א העניין וטעם לגוף הדן חזק יותר מציאותה שהנ  הו

ט' ג׳ לסד אתה מזה נמצא ידו כ לאים קורכתו ספני ת כחי קו  זו חל
ת בחינת סזו  בחינרו ב׳ בחינה הצמצום קורס כ״ח א״ס כחינת אח

סבידאחד אור  כחע׳ עילאה טהירו תרשיט׳בסוד כסוד הצמציס א״
 ומעמיד עצמו המצמצם הרשימו בתוך ביה שף אין אור בחינות ג׳

שמה נמוד הרש־רו ס כקדמותו לתיו׳ חטהירו תחזור שלא נ  בי א׳
כ הינ כך בל תקי ח באיס שנבלע עד לו ומחדמה ב״ה לאים ס  ב׳

ה ומפני הססוך בעיגול כמצוייר א ז קי אין אור רושו שפ טהירו נ  ו
ה למאציד־• לקורבתו כי אחר שם שוס לו  עדיין יצא לא כי

א וכאלו נאצל בשם נקרא שיהיה מאציל ממדריגת  בין אמצעי הו
^ ולא מאציל לא נקרא ולא נאצל למדדיגת מאציל מדריגת צ א  נ

 שתדע צריך ר,נה חלוקית בחינות ג' אלו הנזיב להבינך וכדי
ה חינ א א׳ ג  העולמית כל ובמקיס כיה איס המאציל כחיגת הי

א להוזאצל זזעתידין לכיו שייה יצירה ו ם ע ה כלם נסקו  ממלא הי
 יצירה ולברוא להאציל יוכל שבו מקום שאק עד כ״ה איס עצמות
ה שיי סו שד ב' בוזינה ע שי ה א״ס אור שהוא הטהירו שד הי  כי
 מקום ופינה הצמצום בסוד עצמותו ובתוך בעצמותו ורשם שחקק

 בריאה ולברוא אצילותיו להאציל יוכל שבו עצמותו כתוך פנוי
תו עשייה יצירה או  לא כי חיו ממש פנוי מקום אינו פנוי מקום ו

ת זזה ש שסקיו ס אור ס  אך כרפ׳רשנו שכינה זזה לא בסוד ביה אי
א אמנם קי כי’ שבו מקמש יש שמעתה זה לענייז פנוי מקים נ  י—ו

ה ולס־וא להאציל א ח שייה יצירה כ ם כן היה שלן־ז מה ע  קוד
תו כדפירשנו תצטצום או א פניי מקום ו  ולגין Wמא לא נקרא ל

אצל טוייו קורכיזו לסבת נ ה לאיס זי  בין אמצעי הוא יכאלו כי
 ולא מאציל שם לא שם שום לו אין כן מפני אשר לנאצל סאציל

ר ר׳ל ואיר זוהו לשון שפירושו טהירו נקרא רק נאצל שם  א״ס או
ל יוכל שבו ג׳ה צ א ה  ג׳ בחינה עשייה יצירה בריאה ולברוא ל
ה איס אור רו בתוך בי רו ומעמיד עצמו הסצסצם הטהי  בסור הטהי

שמה ס להעת הטהירו תחזור שלא שפירשנו הנ  ברוך ממש א׳
א שנו לא״ם ו המהיר קורבת לסבת הו פיר הבי  הבחינד־ז וזאת כי

א זזיאלישית רו ובאמצע הטהירו בתוך ב״ה סוף אין אור שהי  הטהי
סוי ^ נקראת היא שםח1ר בקוד הטהירו הנזענזיר הצטצום כ צ א  נ

ס נתרחקה כי ראשון א נאצל שס עליה שיפיל באופן ה בי מא׳  ל
א גם שהרי ח׳׳י ממש ריחוק ה ׳ם א אור הו שכי מ  בו מחבקת ס
ק עצמי דבוק ק הפרש יש כ< לנאצר־• מאציל שכין לריחוק י ל ח  ו
ל ח ס אור בין ג ה אי  אור ובין הרשימו כסוד הטהירו סוד שהיא ל

א ב״ה ס א ך שהו ת ס אור בי הגשמה נסור חטהירו ובאמצע ב  א׳
ה שמה בסוד שהוא בי א הטהירו כאסצע הנ  בתוך נקודה כסו הי

טר• ם אור לערך העי א ביה אי הי ד ש ח « הי ט  הרשימו סוד ה
ת שאי ולהיות ט רלכ ש א אפ ס לאור ילקיו א ה כ א׳  הטהירו שהו

ס בי א האור יזלהי שס לו אין כ< אור ב׳יאז א ך שהו ח  ובאמצע ב
רו קודדר במו סמנו כםרחגחלסטו־ד ירו־ הנקודה שהמית דטהי  נ
אין עיגיל באמצע ת ראוי י ם הגקווי־! זארד לכנו  כמו אד־ בעז
ם שאנחנו  שהרי אור רשם הטהירו שהזא הרשיטו לאור סנגי
 שאור עד למ^ר קחב יותר והוא מהנקזדה מקיף יויחר הטהירו

ס ה א׳ j נשמה בסוד ת4שהו כי s p ה כמו הגדול אור בערך נקוי

א הי ק כזד־? הטהירו ש ם קראו ל ® האצילורד המקובלי ש  ב
ר־י האור בתוך גקוח־־! שהוניין י' דהיינו נקודד־ז ח פ אור הג  א'
א הו ד לנקודדז חוץ ש Jm העיגודל הטהירו מ n•הטסככ ־

ח סיי איס אור שהיא הנקודה א ח המעמיד הנשמה ב רז א  הטחי
ת הנשמה בסוד הצסצוס בסיי  הנשמרח בסוד איס שאור ולהיו

סיד א״ס אור באמצע ממש עינזדח הנקודה סוד שהיא אי  שהו
חי שם לה אין והטהירו הטהירו  שהי>* חגקודה וזאת אור רק א

שמה בסוד ה הנ א והנקודה כדפיר־ענו אור באמצע נחנ  י' הי
שתתן ח וכ • תיבת ממנו יתהווה אור אותיות באמצע י׳ או ך ו ך ^ 

 הנקיה־־ז ני העליונה בבחינתו קדמון אויר כהר נקרא כן נזפני
א י' שהיא ה 0א* אור בתוך נהנה הראשון הנאצל הכתר שהי  כי

מין ונקרא ב״ה ■י הגרו העיגול שהיא ובאמצעו  שהו>י* ספני קי
ת ראשית ם אצילו קוי  שאינו אויר ג״כ ונקרא הנאצלים לכל ו

א הגם כי להורות נתפס ל אור בתוך נקודד־־, שהו  סן דקה הגיו
שבת אינה וכאלו הדקה ך לכלום נח עי ^ אור נ ו י ג ה ה  עכ״ן כי
ה ממנה שלמטי־ה מה בערך ל אוי ח ת ובלתי סוף בלחי עד נ  תכלי

 בשיש ולא רעיון כשום ולא שכל בשום לא נתפש שאינו עד
 וקיץ העליון <ץץ שהוא י׳ צורת הנקודה זאת־ וקכלה מחשבה
ת ג׳ אלו על לחירות האמצעי וגיו התחתון  כי שפירשנו בחינו

א עלאיסברוך מרמז העליון בקוץ  הקוץ במו כי הצמצום קודם חו
ס כן כסו לדקי־תו נראח שאינה כמעט עד דק שהוא ה א׳  קודי ב׳

ת לא נראה דבר שוט היה לא הצמצו לו  ויצירה בריאה ולא אצי
שייה  Nולברו להתאצל יוכל שבו מקו׳ שאין עד ס א כולה רק ע
אה א הטהידו סיד על סרסו האמצעי גיו ע׳^יר־־. יצירה ביי הו  ש

ף שהוא נגלר־! דנר ^ שכו פנוי סקום נחגלר־: כן כמו הי נו ב  יו
ע: להאתאצל כ׳י א ד סו תון וקוץ כ ח ת  רוצו״ז כתר על מרמז ה

אזל שנתגלה לומר  כי להורורה הקיץ ברמז ובא ראשון אצילות ונ
תגלה שכבי הגם ח נערך הראשון הנאצל נ הי ט ך Sוהמאצי ה  ביו
א ה הו לז סכ א מסט מהשלמטי־־. בערך אלינו בערך ע  נעלם הו

ח ס כהעלג׳ ך א׳ שנו נתפס שאינה אויר שנקרא עד הוא ביו  כדפיי
תייחס לא ד,ו יחס גס האמת לפי אשר  עיקר כי אלינו בערך י

א אלינו בערך הי יחס א כי מחכמה הו מי־! דינו הגלוי ראשית הי  ו
 ג* ער־י להורות ממנו שלמעלה מה בערך הוא ככתר י׳ שיחסנו
 אין טסנו שלמטה ניח כערך אכל כדפירשנו הנקודה כסוד בחינת

א יחס שוס לו  ־ העלמתו לגורל אק שנקרא עד נקודה ולא אות ול
תו מה ולהבין מ  הנקורח כי שתדע צרוך והטהירו הנקור׳ בעגיון שא

ח א קי שית נ ת רא א אצילו הי ת ו א קי ר' קדג,ון ׳ר11ג נ  שאינו אוי
אצל נתפס רו סוד ולא ראש־ן נ  נקראת אינה הטהירו סור בי דטקי

ריו הנה לזה והטעס כרפירשנו־ גאצל־• ולא מאציל לא ת צ ת  ש
 Sוהנאצ ומשפיע נ־תן הוא המאציל כי המאציל היפך הנאצל כי

ח והנה ומושפע סקכל ^ז כ צ פן אל מהיפך ל  מאציל ממדריגח הי
 בעצמותו גדול ריוח מקום ולפנות הרבה להתרחק צריך לנאצל

א כרוך  Sמה^שהעיגו כל שחרי העעול בסוד הטהידו בסוד הו
ס מתקרב א ברוך לאי א הו  מתקרב וכיב לו ומחרטה מתרחב הו

^ו ם וננלצ בל שנוגע עי לו זמתרמה א אי ח ח ח א ה ב  כמבואר בי
זה ומטעם המשולש בצייור ד' ערק ראשון בשער וכמבואר בעיגול
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שני פרק עש״ה יעירה בריאה אעילות סוד שלישי שער
ו ^ ל ט

חנו ני6גאןגלני נקרא להיות ראוי ן*ין ף לאיס ורםויי< קי מ א ב  הו
ה לההקצר העיגיל צריך כן ספני אשר  כך כל ׳גוסחקצר עד הרנ

סמב שהשטח כאופן הנקודה בגיר ונכנס העיגול סגדר שיצא אד  ו
ת  חוץ שהוא הו' כרוך המאציו־■* כין אמצעיי יהיה העיגול סניסייו
שהוא לעיגול ת הנקודה לנאצל ה ואל • העיגול החתי ו חטע  ח׳
שוג  כפותיי ערף הוא העיגול בנקוד׳בתוך שאמרנו חערך שזה לח
תיי ושיעור ת גקורדה כסו כסו שמיי א ג גשמי ושיעור כסות שה׳

לא

תו וע״י ר*ל דסחי״מו סתי״ב ט גפ*ק  ונתחקיז נתגלף צמצום או
 ססדריגרת כדי,לצאר־! חקיקה אחר וחקיקה גליפה אחר גליפה
שנקרא ספירת ונאצל יצא נאצל למדריגת מאציל  כוציג>»« כתר'

ה א*ס באור שאחוז ע״ש קרדיניתא  כאור חזק ודבוק קשור כ׳
 למעלדת שפירשנו וכמו סגפרית עשוי ב<.ר המרובק השלהכרת

 הרשימו בסוד הטהירו בתוך שהיא הנשמה בסוד ס“א שכתר
ח ץ וקשר חזק דבוק ביה ס בא במקורו ומייחדת מחאחז לא אמי

א אמנם אך כן לא ח׳ו ה א״ס אור כח גי לכח משל הו  קררוגיתא שגורם שנייה גירסא ולפי ער ולעולמי לעולם ממני וזוז שהו>א ג׳
א הטהירו מיי ש קררוניחא נקרא כתר פירו' יהיר־: אורו פשיטות בשיעור ח«ק ויותר ודק זך יותר הו שכת שחרות ע׳ שנל־י וח  ח

רד א״ס כח מאור מו הטהירו כתוך שהוא '0ה:ש י בס ב׳ טל נ  הישמענ פני כאור לרואים בזרד המשל אורו לגודל דבר בו להשיג עי
שכו במיעוטה שהגקודד-ו עד מחנקורדיז הרבר־ז גדול יותר שהוא גשמי ר בערך כתר שספירה הגס ור״ל עיניהם אור יח ש טדלאו  א׳

ת איגדד שבי חל העיגול בערך לכלום נח ה אור כח כן כמו הג שכת איני־: בי  כמבואר ‘בגלגדי חרמ-י גרגר נערך אפילו נח
צת אור קדמון אור דאיהו גב על אף עילאה בחרא בת׳קוניבס הכח כערך לכלום נחשבת אינדח הטהירו כתוך שהוא הנשמר־!

 שאמרנו סדר לכל וראייד־: נ*ה א״ס אור הטהירו סוד הגדול
תנ^ בריש וזיל הראשון חמא;יר מהזוהר זו בהקדמד־י.  הורסנו

רו גליפו דמלכאג־ייף  גו נפיק קרדיניתא בוצינא עילאד־■ נטתי
א דסתימו סתים ש  לןר£ נעיזקא נעיץ כגולמא קוטרא ראיס מח
ב נלד־• גוון ולא ירוק ולא סומק לא איכס לא חיור  המאמר ע

 ביאור נבאר המאסר בביאור שנכנס קודם והגדת • לעניינינו
ח  בעזרת מאסר של־• ענייט בביאור נכגם כך ואחר מאמר של המלו

שועתו הצור ע • וי רי  בחחילרת פירוש דמל״כא הורנלטחא נ
 חקק פירוש עיל״אוז נטה^רו גלי״פו גלייף המלך ורצון רשות

שון שפירושו טהירו הנקרא עליון כאור חקיקה  • ואור זוהר ל
ת גפריד־ז של נר פירוש קרדוניתא בוצינא N העניין וכוונ P כי

הו אוכמא מצוחצח אזר  כערך עכ״ז העילות כל עילת לגבי אי
 שכדיי עיני שיחשכי עד גדול כ"כ אורו ממנו שלמטה העולמות

ה • דבר שוס בו להשיג א כתר והנ  דהיינו טעמים לשני שחור נקי
ס כערך ממנו שלמעלה סה כערך אחד טעם ה אי  עילת כי

^ עיני יחשכו כי ממנו שלמשה מה בערך שני וטעם העילו׳ כ  ש
 שכתר ומפני שסו וברוך הוא ברוך אורו לגודל דבר בו להשיג

די מעצמו כביכול שנחצמצם ירי על כביבול א״ס בחוך נאצל  א
ך עצמו תו ב סוי עצמן ו ח ב הי שר הרשימו שהוא חט  פירשנו כא
כו יותר עוד ביה וא״ס ונעלם סחים הטהירו סוד א״ס שאור תי  ס
^ דסתיסו סתים גו אמר זה מפני סתימת שני שהם ונעלם צו  רו
ר שיצא לומר ת ס אזר עצמות העלם כתוך ונאצל נ שהוא* אי

א ברוך סוף אין כהר שהוא העליו! האור שמה בסוד ונאצל יצא הטהירו סוד רטק הגשמה בסוד הו שע הנקודה כסוד הג כיפיר
________ _____ _ . _________  _ . . 4 ' A n . . . _____

ה א״ס באור וקשור ת של נר כמו בו ונאחז בי ת פ אחז שהאור ג  נ
 שר־י מהנר האור ולסלק להפריד אפשר שאי ביותר כו ונירובק
ם כתר כן כמו דיכוקו לעוצם גפרית ה אי  הנשמרת בסוד שהוא כי

א בסורהנקיד' ה מאים האור להפריד אי תו דבוקו לעוצם ב׳  ואחדו
תה ולפי קרריניתא גורסין ויש עסו ה גירסא או הי  שחרות פירושו י
 גפי״ק אורו ;כסנזוך מאסר של עניימ בביאור עניינו שנבאר כפו
מו ם,’סתי ג״ו שא דסת׳י א אורו פירו׳ ראיס מרי צ ס בתוך י חו  ס

ש ונעלם מסתים ונעלם ס עשן בגוליסא קוט־יא • אים מרא ל  כגו
ר הוא טלם של שפירושו לזה וראייה נדור טלם ופירוש ה • כיו  הנ

 1נקרגי מעלרת לצד שהוא שבו האחד חצי כרוריי דבר כל תדע
ח  שבו המעלה שהצד באופן עומק נקרא שבו המטה וצד גוג
די ועם הכדור עוסק נקר' שבי הסטה וצד כדור גובה נקרא  זרת כ

 יקראו כדור ובשם כדור משם יצאו לא והעומק הגובה שניה׳בכלל
ה שב ונו  שנראו־־ז פסוקים כשני יונתן תרמם שמתרגם סח יתיי

שו לכאורה ח זה סותרים דברים בפיח די פסוק על בי זדת א  וגי
ח ש ם גנ שא המתררגם חחמרגחסחרג  פסו׳ ועל גלמאתקסרן וד
ח בגליסא סחפשין המתרגם מתרגם בעמק יחפרו ס הנ רג  זרת תי
 אחד ופעם גובה מלם לשון ספרעו אחד פעס בי זה היפך

סו עומק על טלם לשון ופרש9 תב ונ  יעויין הפחורגמן עלץ שנ
ל משם שני ואלו כרוריי היא שהארץ להיות היא העניין טעם אנ

סו העלם רהייט ס שנתאצל אחת וסתי ל ע ה רו וסתימת ב  הטתי
 מהעלם כתר שיצא שנייד• וסתיסח יחעלם ־ העעול כתוך כנקויה
 אחר גליפו והחקיקה הגליפה בסוד סוף אין בס\ד סוף אין עצמות

אצל שנחחקק עד הצמצום בסוד גליפו ת מסוד ונ ר עצמו סו ל ס  א׳
ת ומסור הטחירו סוד שהוא א*ם אור עצמות א אור עצמי שהו  א״ס

רו סיד א א*ם אור עצמות לסור הטהי שמה סור שהו  סוד הנ
קודה קודה בסוד שפירשנו כווינות הגי שהם הנ א הנ  בסוד י שהי

שא באמרו שרקרק וזהו קדמון אויר ס כי סוף דאין מרי  ב״ת אי
ת קורס ת וקידם כתר אצילו תהוו ד הטהירו ה ס ל עו ה ל אנ ל פ ח  הי

רו להבראות העתידץ ל באו ת שכילו עד כשות בבלם הגדו  היד
ס ש הבדל שאין עד אי ס א״ס בין והפר א׳ חס ל  בחיט־ת שם לי

ה ולומר םריריגית ת בחיג ח ם סדריגח א ת שנייה בחינה א׳  מדריג
רו בסוד איס אור ח שהוא המהי ה טדריג ט פ מני: ל ת ס  בחינד

שית ס מדריגת שלי א״ ר שפת בסוד או א הנ שה עוד שהי מנו למ  ס
ה כולו רק סוי ראשיי אור א־ס אור הי ת א״ס כ חדו א תב שי הב  שו

חד ס בלי פשוט א ה הלוק שו חינ  נחאצרי* כתר וספירת כלל ב
ת שיי האור מעצמי א מו ירי על הי רו בסוד צמצו היינן הטחי  ו

ס Hרושaרוקpר סר י דקאמר ראי א  נע״יץ בטל*םא קוט״דא ו
תן כדי ר*ל בעי״זקא בין כתר אור בין הבדל לי ר ו  נ*ריז א״ם או

רו בסיד ר כערך כתר אור כי אסר הטהי א ב«ה א״ס או כמו הו
״ ואחד הכיור בגובה אחר הארץ בכיור סדנריס פסוקים ת ח ת סי • וקטור עשן כ ל ל בנו ״ ס במו י ל ו מ-ן נקודה שפירושו ג כרורי
ר ה הכיו הגונ ת ו א כך ״ וז בתחח וזה בגובה שזה הגם והתחתי ס אור בעדך כתר אור הו א כרוריי עשן כמו כ״ד. אי חו ש

י מש־ס יצאו לא «ה י א שחטבעח בטבעת נעוצה נקירה ^ כי מקיף העוגרל הו שן או־ז ו הע
...t_____n«-  הגוברד ובאמו* הכרו גוה אר ______L____ ז ״ ״

 תחוב פירוש כלל טיק ןל״א ןל״אןיח*ק סו״סק לא אויינם וליא
 בודאי והנה העשן המקיף העיגול היא שהטבעת בטבעת זגעי׳ן

ל יותר העשן המקיף הטכעי־ז שן גיו כי מהע תו  בו נעוץ שהוא ^!
א :בעיגול גגק־רר-. א אוכ׳ס• ל״א תי׳וור ל׳ א סינז׳ק ל׳ ק ל׳ ירו׳

א ובין ד זח כי עשן עם מעורב שאינו ור ה אי שן עה המעורב ה  הע
ת שכת עביד בתבלי ס אור וח ב ס ח העשן ל ד וז או תי ה  הבל

א סעורב ת הו תכלי ת כ ס והזכות הצחו צ ע הר השמים ב במו לטו
ן ^ ־■ י ד » ^ ™ P™ י. « ה ד י ק ע ,Wל י י ג מ י י י » W ״

־ י <״ . ל ־״ ־ ״י י ״' » • אי יקהה ■ ־ נ ד ■i״ ע־״־י י ״י - ״ י • י ״™ ™ ״ י י י ' « « י א נ ״ ה. י ד ק
; רי א מי ״ ט ־ -י הי ק ־ ״ א ני נ ל ־י ה י ע.-ל״ ד, ה. ק' פינ " '1ל >ל־-ףגל.' " י ״ ג ה 0 » ™ ®י - ״יו נ » הנ קנ ״ > די «י

ת להיות כי ר״ל תנ!י רי בעשן המעורב אור גשמיים בבלם פיעל׳ איגד. היו ע ב ף אין ו ת א-ם בסול ב״ה עצמו סי י ׳ נ
ף רק יחם ״נ על ת ה שיתהיוה המחשבת ת נ רו דבר איז שוך או ®״ ח י ם ״ א כתיקתיס שכתב ״ י ״ ה נ אד ל עי

שעי פ׳רי־נו כאשר מחהוו ב אף אסר זר. ספני פרצופין דו ‘ב ״ עלג אי י ד טון או ר קי ד צח או א מצוחצח אי ס כ איהר או
בי הו׳ שהעשן כסו כי שני וטעם :העילת עילת לגני שיתאבל במחשכה שעלה כ״ה א*ם של והרצון הרשוח*. ת ד ל תנ ס ה

רו נתוצוה מיד ש למעלה שפירשנו הרשימו סוד שיהוא הטהי ״יני אב הראו׳ לחו ד ■נתפס ^ שיי דבר בו שאין בי מו מס בן כ
ס נעצמור־ז ם‘נע־ שהיה כתר סתתקק ה אי  בתוך מתחקק והיה כ׳

א כרוך סוף אין מעצסוח שנתהווה עילאה טיהייי  אחר חקיקה הו
ל גליפה אחר גליפה חקיקה ט ם ירי בני ה שאי  היד-. כי
 עצמו ובתוך עצמו אל מעצמו עצמורע בתוך הטיול אייו מצמצם
ט בניבול ש ר ל צמצום אותן ירי ועל ניגי ט קררגי״ח^ כוצי״נא בני

ה בי הגם כתר ל תג א באצדי* שנקרא זה כעניין נ  הגאצר* שהו
א ג*ה טא*® ןvד^א׳נ הו מו ו קודה נ  0א* אור בערך העיגול בערך. נ

ל לקורבתו עבה ב*ר, * א א ב*ה המאצ^ אצל שהו מ ראשון הנ  או
ל כייב דו ה בערך ג  שבל בשום נתפס שאינו! ער ממנו שלסטה ס

שפה ורעיון אין ומה י שום בו משיגין ו נ שאסו׳י אורו מוזיר ד  חהו

? לא ג
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חסיסזי פרק עשייה יעירה בריאה אעירות סוד שלישי שער

א חיוור א ל ד׳ א או״כם ו א סויסק לי ש י״דוק ולי ח  חסד סרח פי
ת ללב! שפעולתה מפני חיוור נקרא  לגודל ובכתד ישראי* עיוני

רו פשיטות לו או ה השורש כסוד אפי שג אינ סד פעילת שם מו  ח
דל געלם כי!ר,וא דו פשיטות לגו א חסד ספירת ושורש או  הו

א ־ בחכמה ת פירוש כס אוי ילי  עיש איכס נקרא הקשה הדין מד
שחדת ת כדינו הבריות פני שמ ת א וזו עונשם להם ל ת הי לו  פעו

ת גבורה ספירת ה ובכתר שבה הקשה הדין בבחינ שג אינ  שום סו
 וגם דינין מתערין דבינה מסטדא כי השורש בסוד אפילו בלל דין

ה גבורה ספירת■ שהוא אורם שם שג מי אינד־ז שסח הרין בבחינ  הס
שמח העושר שהו׳ יאתה זהב מעפו; כי ת המ  בסוד אפיי בעדיו א

ש הש שג א״נו כי י שמח הדין פעולירת שבם מו א כד^■ המ ב  ה
ה וכן בביני• ששרשו מגכור׳ שג אינ  שהו׳ הירוק בחינ' שס סו
א וחסד סדין ממוזג תפאר׳ פעולח הו  בסוד אפי׳ הדחמי׳ הבעל ו

ר׳ שירש כי השירש א א רחמים הפועד־י הפ בסוד שרשו ע״י הו
ת הנעלם דעת תיבו שד עיט ידעו לא נעלמות בנ  קעת פירשנו כא
 זיל רשיבי סמנו ושלל עוד יתבאר ובאשר שעברו בשערים סזה
ת כל ל על להורות הפעולו רו.כ״ה גיו שאחר שלא או שיב  תח

 שהוא עד ממנו למעלה גדלה כ"כ כיה המאציל ומעלת שגדולת
שוב המאציל בערך נקודה כמו  אוי־ו כי כן לא חיו קטון אורו כי לח
א בו להשיג וזשכים סמנו שלמטה העולמות שגם עד גדול כיב  ל

 ירוק פעולת ולא אודם פעולת ולא אוכם פעולת ולא חיוור פעולת
א  לסבת השגת שום בו אין כי כעולם פעולה שום של שוסגיון ל
העד הגדול ר* או ת הנרד המעיין יאתר. ־ המאמר פירוש כאן ב׳ א  ז

ד שפירשנו הכחינר. מ א וגם קדמון אויר שחיא חנקידד, ב ר ק  נ
שוב אל כתר  יובן לא המאמר זח כי דיסאמר לעוסק ירדנו כי תח

ה לרשביי אם כי בעסקו שדא עם סדרהין די וחביריו עי א כ  ל
א פנים וכמר. וכניה בחינות וכמה כמה עוי יש כי איתוהי ל  ש
ך פירשנו א שפירשנו מרד א א הו צו;י  יר לשלוח שלא ושיב כ'
 לראות ויזכנו עיניני יאיר והשם כיה והקיוש הנורא במקום לשונינו
ר החכמה פלאות או טד״. עיני גל עיר, דוי כמאמר תורהו נ אני  ו

 נוכל הצמצו' מסור והגה לענייניד ינחזור איכיירא גפלאתםת,ירר.ך
ת עניין איכי׳ ו־^השכיל להכין מנתצמצמ עיי כי רספידיה. אצילו  ׳

תגלה תכלית בעל הבלחי החזק «נתקםןןא?ד  כאופן אצילות אור נ
א ביה שצמצוסו  פני אור שהמשלנו כסו גיליייו סבת הו

 בפגי אורו מצגזצם הלכנו־־. ופני הלבנה בפני אורו שמצגיצם חמה
דיי אייר כפני אורו מצמצם עולם אויר ופני עולם אויר  גי־־־, ח

ס אחר שבכל סניסח  אור וכמשל ומעוכה מצומצם יותר האיר סי
 שצמצומרד ר,לכנר. כפני צמצומד, מצי לעטלף שמתגלד. דזשמש

א הו גילוייה סבת חו א הע^ול ני ועלול עילה סוד וז ס הו מצו  צ
 באמצע גימש מצומצמת שהנקורר. הנקודה סור וזהו מעילתו אור

^ שאם באמצע ממש מרכזה על לעמוד העיגול טי  צר לאלה ת
ב מרכזה דת גזנק  שתטה ממה יותר מהעיגול אחר לצד עצמה לקי
א זרד שמצר עד נקירה הקרא לא מצמצומה ולצאת אחר לצד  הי

ת מתאחדת ת' על לעשור בצמצומה גסור כאחיו ח □ א  מרכזה סקו
 מצד ספירות עשר שהם האצילות כן כמו האמצעית ד״נקודר,

ש חצסציס בסוד מקורה שבאו ת מתאחד ח ח א  שמצד עד טמר ב
בלתי עד סוף בלתי עד לעשר סעשר כלולים הם אוזדותם עוצם

..... טל
ח כה כלולים כ ח שמצד ער העלם נ ש ז ^ בסוף נעוץ הרא ד. ו

ה ונזבשרי איוב רסן זר. ועל כראש נעיץ  וכשנתגלו אלוה אחז
שטו  יתבאר כאשר מזה זה ונתגלו מזה זד. נאצלו ונאצלו ונחפ

ד כוי ם לפרקי' אצילודע עניין אי אי  בגיד שכתר וכנ» בסיד הנ
שמה ח איס אור בערך הנ א כי רו סוד שהו קוד^ז כמו חטהי  נ

 העיגול בתוך נקודה כסו כתר בערך הכסה כן כסו העיגול כתוך
־י ‘העיגול־ כתוך נקודד־. כסו חכמה בערך כינה כן וכמו כי כן  ו

חזן זה בזולים כגלת בעיגול באו שבלם נמצא הספירות ח זה כ  ח
 שהספירות הקדמונים המקובלים שאמרו מה וסוד וזה זה בתוך

או כזה כעיגול נ

ה איס אוי שכצמצום כמו כי הכרתה מקפח אתת כל כי  מקיף בי
ם וכן חכסי־ל לנקוד.־-, מקיף כתר כן כמו כתר לנקודת ל או כ  נ
 סקפת עילה שכל סוד וזהו מכלם מיקפת שהמלכית עד בעיגול

 נכראו העולגעת שכל סיי וזהו עלולה דהיינו לה הסמוכה הכרתה
ש נראה וזח חבירו מקיף גלגל וכל עיגולים  בגלגלים ברקיעים לחו
 נקודר־ד היזרי אחרונה נקירה שהיא הארץ שמרנו עד ביסורור.

ם כירוע עגולה  שרשם שהגשמיים מפני הוא הטעם זה יכל לתונניי
 וכמו למעלה שורש לו שאין למטה דבר לך אין ל כאר למעלה

א הרוחני שלהם השורש שסוד ^ בסור עטל הו  מקפי־*. עילה כ
ח כ ח הרוחני נ שלו כן כמו חברתה נ שתל שמיים מר.ם נ  כן גס חנ

 בסוד שפירשנו בחינות הג׳ כסוד י' חיא ש־נקודה ומפני עגולי׳
א י׳ של והנעלם קדמון ■ שבאו׳ ה״י ך' בזח עשר מספר הו ן  מ ו

׳ אותיות ך שטו נאצלו כן ספני עשר הם ה״י ככח הנעלמים ן  ונתפ
שי ונתגלו  בגי הנקודה שר.יא היי בכה נעלמים שבאו ספירור. ע

ה א״ס צםצץ:מ סוד שהנם ומפני שפירשט בחינותיה  בנקודה פי
ה שונ א ת הי לל שי הני ת בסוד ע ת אויר נסור פשוטה י' או מ ^ 

ה עצמותו בוז גלוי והם  אצילות הראשונים הי׳ נקראו כן מפני ב׳
רם ומקוישריס סדוכקים במקורו ועמו לו וסמוך אצלו שהם קו בנז

חי בשער כיפירשנו תב־יית א א שלהבת אשר אחד הוא זעשר עשר הו  לעניינעו ונחזור דימכינה זזח לא בסוד בגחלת הקשורה כ
ה שי־.אצילות והנה'לר.יות בתחילתן סופן נעוץ מה בלי ספירות עשיר יצירה ספר רמז זה על  ולהנד.יגם לזולתו אלקותו לגלות כדי הי

תן ל תחי ט בסופן ו ר ל אין ת סוף ש תכלי ת ני ר״ל ו חיו א תו ובני ביה עצמותו הם בי לעצסן כחן גלוי הוא והאצילות הנקודה ב  בי
ש לומר שייך אין ס שהרי ראש איט והסוף סיף אינו הרא צ עו ת בו ואדוקיס אליו וקרובים ל  ולבני ולעצמור״ו כגשם׳ הגשמה כפחו

ת נקודר. רק סוף ולא ראש לא נקרא לא דקותה סי עי ע כיחי סיוחדרת ה תין שו חו דין אק נ זה ספני שפירשנו ^ ור.נהגה גלן! ע
ש כן ומפני באסצע שצונוצס' עד סאצילות למטח בטרריגה שירדו עולמות עור לברוא הוצרך בראש נעוץ והסו' בסוף נעיץ הרא

כי יי^’י* שי לחיו' כי הי ם הצמצו' סוד הוא אצילו' שי מצו הצ תו כח להם שיתראה באופן אלקוח מגרך רחוקים שיהיו ו אלקו
א ח סיד תו קיי שט כסו הנ שיתראה באופן אלקות שגדר שיתרחקו עיר וכל ור.נד,גתו וגדולתו הנקרא כתי־ ספירת היא והנקודה שפיי
ר ש היו בתר שהוא קדמון קדנזוןובאויד אוי ם הספירות כל נכללי תו וגדולתו אלקותו לרי הג הנ  אלקותו גדולר-. דחרבה יוסיף ו
ח סיי העלמ בנ קודה שר.יא קדסון שכאויר חי׳ ב תו הנשמה בסוד הנ הנדג ת׳ ו מתו יותר י נבראיבש לברוא שיוסיף עוד Sכ מזה ל

ם בסוד שפירשנו ועלול־' עילה בסיי לסעלד־ז כרפירשנו הטחירו סיר ׳*י׳ייי-י סיף אקי כאור שנתנה צו מ צ  נקודת שנעעזה ער ה
ס הספירות כל היו הנעלמד. הנקודה וכאותד. מי ל ע  עיגול חהיוז בעצמה הנקוד' שזאת ער עור יברא וכן העיגול כתוך העלם ככח נ

' בי יש הגשמי שבארם כסו פירוש שתביט יסודור-. י ^ בו ונ ה ל ף״ן השלישית הנקודה ובן שבתוכה לנקיי סל ,ן  לנקודרה עי
א י—בפועו 1שהי«- כסו עצמי בפני יסוד שום כי יראה  יתרחקו זה סצר ו^ה עיגול בתוך ‘עיגוד שציירנו כמו שכתובה כלם אל

ס כבת בו ל ע ם יסוד שבו חושב שאחר־ז בעצמי כח וכאותד־! ה אי בר ויסענא למדחגד־־• ממדריגה וירדו אליו מלהיסור־׳. הנ
ת ייתקטט ני ףתרבו המדריגות ויתוספו הסדריגח בחי  ירידתם ם
חד־י רב כמספר  רבוי לעוצם מספר אין כי Lחר_ כי עד וג
ת גרתי עד בידידתם חסדריגות ״חרכו כי סס^רם  מוח הנה חכלי

 כתו גדילת יתרבה עתר מדריגה לברוא שיוסיף עוד כל לסד אהה
ה ס ערי רק מולך שאינו המלך כזה ‘הסשל־ יזתר בי סי ת ר פ  ה

ה אלא לו אין לפניו העוסדים מל ת ומדריגה ג ח p.*w עליהם א
דונם״

ש מו כוז באותי־ד א עצ ש נ  ויסוד עפר ויסיר חסים יסיר כת בו י
תי־ז בה כאיתד. וכן הרוח א תי־. חסים יסוד שנו חושב ש או  ב

ח ש בעצמו כ ש יסוד כה בו י ח עפר א ש זח שסצד רלס וכן רו  הרא
ץ ת' היו כן כמו בראש נעוץ והסיף בסוף נעו ם בכה הפפי ל ע  ה
שמה בסוד הנקודה בסוד  סוד הי׳ סוד קדמון אויר הנקרא הג

תנוז הנשמר. ר חנ היו הספירות שכל חטתירי סוד סיף אין באו



לב חמישי פרק עשייה יעירח בריאה אעידות סוד שלישי שער
ל ס

לו סלך עצמו והוא מלכים נגי דינסים  עוד לו וכשיש עליהם סו
ש א£יכיים ש עליהם מדריגות שני 1ל י שי  לו יש שרים עוד לו ונ

 ועיר עיר בל על המופקדים פקיחם לו וכשיש עליהם מדריגות ג'
ש ם מדריגות ד' לו י ה לי ש ע שי ם לי ונ ש בעיר שופטי  ה׳ לו י

ש ם מדריגיי ה לי ל וכן ע ם המלך עבדי שיתושפו עוד כ רדי  היו
 וכה גדולת ויתגלה המדריגות יתוספו כחם בהחסעט בסדריגית

ה שלמדריגד. עד יור% והנהגתו המלך תונ תח  גדולתו יותר יתגלה ה
^ והנהגתו מלך של ר  העיר לשופט כי לו הקודמש המדריגות ס

תגלה ת ססשלת י מל  על ולפקיד מדריגות בהמישח עליו המלך וג
תגלה העיר  בג' יתגלה ®דריטתולשריו כד׳ המלך סי־ריגת עליו י

ם מדריג!־: פיניי א ל  אחרת בסדריגח ולפרתסים סדריטי־ז כב' ו
מצא ת שיתרבו עוד שכל נ רינו  יותר והשררה הגדולה יתוסף הסי

ה ת כדי כי לסדנו מית הנ ת לגלו ל מ  לזולתו והנהגתו ת’י אלקותו ג
ם ה איו ש בי איו יי־־יהטיב נ ס־ מונו בחסדו ר־ינ  טכעו כפי ו
אבחק סה בכל להטיב הטוב  כפי ®הטוב לקבל, אפשרותם שתו
שט ושלימותם והכנת טבעם שרפיר  פרק עשר הוא אחד כשער כא

ת אין ואס שלישי  והנהגתו גדולתו יראה ולמי ייטיב לסי עולמו
תה כן ומפני לכן  הבלתי הפלכיס מלכי פלך המאציל כוונת הי
ת ולחרבות להוסיף תכלית בעל חגו ר ס  ובלתי גבול בלתי שהם נ

ת בעלי  ובעלי גביל בעלי שהם מדריגות ולהיכוו^ ולהוסיף תפל׳
ת ס הרברים ולהביא הכלי ע א  בסור ותכלירד ושיעור בגכור־* ש
ת וגבול שיעור להס שיהע ם ר.צמצ  שיתוספו עור וכל ותכלי

ם יתרבו המדריגות ה א גדולתי ל ם יותר 0ה כי יותר י קי חו  ר
ל בעלי בלתי הדבדם הבאת באמת אשר כ׳ד. סעצפותו ב  ובלתי נ

ת כעלי מדז ירידת רבו• עיי תכלי רי סד  לבעלי הצמצובם כסוד ה
ת וכעלי גכול תד גדולתו זהו תכלי תיו ^ מירשט נאעור י״ ש ס  כ

ם שאינם ן^גו3 לסטדה סדריגורח הרבה לו שיש המלך סי  לו דו
מי ע נ  בשער כמבואר וטבעם כחם בפי לנבראיו להטיב ובעבור זח ו

ל  אחר סדדיגה הסדריגיו? שידרו י״ת חכמתו גזרה הנ״ל פרק דג׳
 עד לעשייה מיצירה ליצירה מבריאה לבריאה מאצילות סדריגה

ר-י אל המדריגות הגיעו אשד ת גכו תכלי  הסיריגורת ירדו וכן ו
ל בבעלי כי עד ת חכלי׳ ח ק חועסר תכלית אל הגיעו אשר ו  ונלי

ה לילה שבק והורות בריאות רעשמי בעולם שתמצא בסו  ובק הי
אין אבד לילה ת מפני זה ו שו  ספני טוכזתיו מניעות או ח׳ו כהו ח

תו  בארוכה כמבואר הסקכלים הכנת כח חסרון ספני רק ו ח כילו
ס וכל לטובה שווק בלס כי הגיז פרק הג״ו בשער ריגו ד מ  MS ה
ב דק סבלן  עצמו בפני ועולס עולם כבל הסדריגית נחרכו וכן טו

 בריאה אצילות סדריגוח עצמו בפני ועולם עולם בכל שחם*א אד
ת דים עשייה יצירה חו ם נ עי ם המני לוו־ז במדריגות לגלגלי  אצי

ם לי תלג רךי ם שנשתלשלו כע ח ם מ הגלגלי ם ו ס  כסו־ריגח בעצ
 יצירה בסדריגת ויפומת מהם שנשתלשלו היסורו׳ בערך בריאה

 שעה ובכל עת ובכל יוס בכל מהם רחוזרש שיתהווה סח כערך
ם ח ב ח ע ח ם ע׳ ה טזג ה ^ שהם ו '  נקראו והסזגחס תערוכתם ד

ת הד׳ נערך עשייה ה סו  יסודות שהד׳ באופן בגח שהם פשוטים י
ח שהם משוטים ך יצירה הם לחוקרים כידוע כנ עי ס ל ב מ ו  ע

ר-ן ד׳ אלו שתמצא בפועל.וכסו שהם ומעורבים מורכנים ריגו  םי
 1בכד בריאה ובעולם יצירה כעולם המצא כן כסו עשייה ב״ולפ

חד ת ל מהם »  בכל יכן עיי יתבאר כ>זשר מזו למעלה זו מדחגו
ר-ג״ מדריגה מי מה ז ת י אלי תמצא ע, שכגוף עי םייינו

ת ד תטצא האחרון מורכב אתת מררעה שהוא האדם  זו סדו-גו
פוי סוו למעל׳  דצ׳ון ל שב בסיד פד, קלי פא נו רויחא סו״חא כ
ר- הוא רוהא אצילות הוא השכי! שפירשנו אבירים נח*ו׳ א  כדי
ת שהם גופא חו ם רי שטי ^ המתפ ב א הגיף אברי נ  יצירה הו

ת המקבלים האברים הם בליפה ח לפע^י ת כ שאיס ה ת והגו  לכהו
בו ירח וכן שבגוף אלו תי ס עולם בכל־י המדריגות ונ ל עו  בפגי י

םו ת בלתי עד ^, ם תכלי סי ס מ  דישדריגוו-ק מרמי בוראי והנה ל
ת יותר גהגלה זה סצר וירח שנתרבו חל  שבבעלי עד ה כ יוצרינו ג
ת ת יותר יתגלח והגבול דתכלי חל  סוף שהם מפני ביה יוצרינו ג

סו המדריגות  ואפרכיי׳ושד-ם והפרתסים המלך כמשל שד,משלנו נ
 תכליר־ן ונעלי בשפלים שהנהגתו עי■ ועברים ושופטים יפהידס
ם כי ביותר ביה גדולתו יתגלה סכר-« להנהגה יותר צריכים ה

 להיוו־־ז כי הוא העניין טעם ועיקר מהם לסעלר, אשל ד,עוללות
שפל שהעולם חת סד׳ מורכב הוא רזה ה סו  ההרכבות ונתרבו י

ד׳0 ם ן ה ש שר לחוקרים כידוע סד״כר חיי צו״טח חימס צייו'  א
עניי ח כל שקבל האחרון הסירכב הוא האדם זד, ב רננו ה  אשר ה

ם מורכב הוא זח מצד  משונים רבים טכעייס לו ש׳שי רבים מינויי
ל נייח ש טכע ינ שר לטבעו ת׳פוקדד לו י ם זר־־, סעד א ד א ה

שחגה שוקה לו שיש מהם שהורכב טבעיו שנר לפי כסעשץ ט  ת
בי כך ט שיתגבר הטבע וכפי טבעע שנוי כפי שנויי' לפעיל תג  י

שוקה עליו  טבע עליו יתגבר ופעם זו טבע עליו יתגבר פעם הת
צי הנוז אחרת ס סכי~* לד-נחגד־ז יותר צריך וטא זה ס ראי  הנב

א הרכי' טנעיו תשוקת עד־י שימשול הו רז ש ס א  חיציהר סוד ב
ת תו ולהיו  הנבראים מכל התחתון כאדם יותר יתגלד, י״ת שהנהג

ח מפני  בו חתם זה כל עם הכמות קט! גיף הוא שהאדם הגס ז
 בריאר־! אצילות שהם העולמית Sכ נחתמו שבו הגדיל חותמו
ת ויכיר שירע כדי שפירשנו כמו עשייה וציהוז חל רד יוצרו ג  כ״
ה אחזה וסבשרי איוב שאמר כענין שסו וברוך כ אלו  הקדמדה ע'
ם בין ריוח ליתן וכדי המאסר לביאור בעיחו נבוא וחגה קי  הדב

• עצמו כפני פרק לו גייחר ת איל שש־י פרס אי ד״א על״מא כיל ירד״תי אגיוז גג׳ כחי
א גוו ( ה עי נ א תת ל האגוז כמו פירוש ש מם אה ו

ת יו שמקיפים הקפים ג׳ לו שיש שזן היקף צ א א היא  ההיקף הי
 הראשון הר,יי,ף ותחת הנזרקת הראשונה הקליפה שהוא הירוק

ש רד עץ כמו קשח שהיא שנייר, קליפה שהיא שני היקף י ח ת  ו
שי היקף עוד יש שני ד.קף  עם הנאכלת רקח קליפה שהוא שלי

^ האגיז גיף שהוא האוכל ש ט חמה כעצמי הזה כ ם לו ו  ה
ת זה מקיפים שהם ר^חתונים ור,עולמות העליזנים העולמות  זה א

סוככו-ן שחיזר־. האגוז כמו ז.י־ד בתוך ור־ז ומסובבים תתונים  ס
םיקזזז פויד מהרבה ו ד נרזוך קליפר־. קלי פי ד עד קלי פי קלי  ש
רד ח ד שפירשנו וכמו אחררד קליפי-י מקפח א מי קד ה סוי נ  כ
ה כיקיף שהעיגול והנקודה העיגול קיי ני הנ תו  ש־נתומ והנקודה נ
ת חוזרת תינו נקידה להקיף שני ‘עיגול־ להיו  וישתלשלו ילכו וכן ב

ש וזהו הארי) מרכז נקודה ער העולמות א שמפי אזילדזי  רגהיורא ו
» בפסוק הנזכר האגוז זה פירוש דריגין סויפודביל עיר עיל״אה  הו

 המדריגורד ירידה סוף עד סדר שהוא העליון אור של סוד
א ומדריגר מדריגה כל כי נקידתםרכזארין עד דהיינו  מוקפוד הי
ה’שר,םדר עד חכירתה וכתוך סחכירתה לפנים  מקפי־ד העליונה ג

כן שר.חתיה מה כל מקפח לעליונה הסמוכה השנייה וכן גלם  ו
 דקריק והייגו הארץ מרכז נקודה ער לירידה מירידר, ההקפיים ילכו
ח ‘א?־ בפסוק הנזכר ירדתי פלה  ירידרד Nשהו ירדתי אגוז גנ

א ואזיל שמפרש וזר.ו המדריגות א מ״ן לג״ו א“ר אי״הז כ^׳ א די ד  ו
א ד מן שתביח עיד לגו אי דא ה״ ד קלייפוז י ד פ ליי ק אי הי איז הי  ל

ל ד׳ אי או נאצלו העולמות כל לריי בי ך זה ונ ה בתוך וזה זר. בתי  ז
צ׳ מ שנ ח ועולם לזר, קליפה זח עילם עי ם ד"מ לזה קליפד. ז ל עו  מ

ש קליפה עשייה ה ולבוש קליפה יצירה ועולב ליצירה ולמ א רי ב  י
ש וכריאד. ס שפירשט בסוד לאצילוי־־. לכו ם הקודם בפי־קי  נ

ש שהאצילות פגלה כבריאה מתלב כן בריאדד ידי על כתו ו  ו
חו ולגלה ביצירה סחלבש בריאה ש יצי־רה יכן יצירה עיי נ  סתלכ

 קליפה עולמות אלו ונקראים עשייה כחית עיי כחו ומגלה כעשייי־,
ם שי ם כשס לקראם מהראוי אדרבא חיצונייס שהם זלמ מיי  פני
^ שהיי ונקודות  אחד וכל עיגו׳ כתוך עיגול סחבירי מיקף אחד כ

קיי׳ ך נ חו ת נקודד. שהארץ עי חכירו ב  ספני כלס כתוך אסצעי
ל העינול היא ביה ס א אזר בי ח  כר■■' של שרשם שורש שהוא הנ
ס שואבי׳ כלס אשר המקורות לכל מקירות ומקור שרשים ה  ויונק׳

א כרוך ואורו סמנו וקיומם חייותם שפע  בתוכן מתפשט הוא הי
ת נ״ה הגדול בכחו המקיף מהן זוצץ יכיגיהס  שכל כאופן כלן א

ס העולסות ד האילן משורש היונקים וסעיסיס ענפים כמי ה  ע
 שורש ויצירר־ז יצירר, לעולם וסעיפים ענפים הס עשייה שהעולס

 ר,כריאד־•, לעולם וסעיפים ענפים יצייר, וכן עליהם וקיום יהיות
ת שורש ובריאה חיו  העילטירת ויתקרבו ילכו וכן עליהם וקיום ו

 לכן כיה איס איי השרשים בל שורש עד ושרשים ענפים בסוד
ם ‘כר־ שורש לשורש הקרוב כל שי שי ה אור שהיא ה ר סב׳  א״

א ממנו ‘שמקכד־  כן וטפני ומעלת! קורנתו מפני פנימי׳ יותר הו
כלל עשייה עולם שהזא שד,ארץ דגס א נ ה הי קוד  חאמצעירד ונ
ש שנקרא עד היאחיצוניי עכ״ז ש לסבתרחיקר. יקליפד, לכי שור  סה

ם עולם כל וכן השרשים כל שורש ל עי ש קליפה ד,וא ו  כערך ולכו
ב חעילם מ ק ר ת איו ע ש שו שיי  וכאשר ניר, השרשיס כד* שורש ל
או־ז נהי״רי ר<'א קדס״אה נקוד׳ד, • ?ה עניין עור יתבאר סי  פגי
ה ולקייקו זכי״ט לסגידע שיעו״רא לי״ה דלי״ת  !“נקוד. ר״ל תליי

תי שהוא ראשונה  שגהנח ד,׳* בסוד גקודה שהוא שפירשנו כסו כ
ס אור בחזך ה איס אוי שהעיגול קדמון אויר בסוד אי  מקיפו בי
ר מ  פניגזאד־־. אור ר,יא נקודה אוחד, כהקימו־, שפירשנו הצסצזס נ

ח נקודה שי-יא לוסר רוצר, ס לאוד קרובר, פ»מי׳  וגר,וך ב״ה א׳
א ברוך איה אור ר הו מ ס שאלד קדמון אויר פנוי אויר ג ת א׳ כ׳

סקיפו ון
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שטזי פרק עשייה יעירה בריאה אעירות סור שרינזי שער
ל ט

 נקודרד ואותי-ל כר*ירענו נעיגול מקורר, הצמצוס בסיר סי,יפו
 צחורת לידע ותכלית וסוף שיעור לו־! שאי! סאד עי גדול אורר,
ל לערך מקורה כערך רק אינה שחיא הנס אורח ודקות עיגו  ה
ס אור גורל לערך,  לר־־. שאין ער גדול כ״כ אורר־ז עניי ב׳יה א׳
 מינ׳יה פשי׳׳טו דאתפשש ע״ד וזכותה צחותר. לידע tוןDו שיעור

 לאליבשא הי׳כלא ח׳ד אתעבייר נקו״דח דר,ה'וא פשי״טו והה״וא
 ספני פירוש דילי״ה זכויתא ^סגי״אין נוד׳ע דליא נקו״יה הה׳וא

 חיה לא תכלית בלתי עד שאןרו כתר אור שהוא הגדול אוד סכת
ת כאופן סגעו נבראים לברוא הגדול אורו לסבת באפשר ר ^  ש
 הייתה כאשר דתי לזו אלקותו
הגיהה כדפירשני אלקיירת ‘כוונד־׳

ן אתי־ דאוןס,״^ עד בהקדסה די ״ ך הגע ה מ א ע כשבייר ודוק וי
« אם ׳ ץ ,י מ אור לנקידר. י ד להרהר יוכל מ• כוה ‘ו

דו אתר חכמה שנאצלר, עד ל ד מיניה א ב*ה א״ס איי תSנ הו ^ ש גו ע' ^
. ״ .1— . . .L,W ס הנעורת אור אשר הגריל כחותרת רוב ע 3 fWOOוכעשן כנעורת כערכו גהשכ וזכותה כס(ד ועלול עילה סוד

^ כהעדפה כטכואר עת אור כערך כאופן שפירשנו ד ו כ ה נ ה
ב בו להרהר האםשרית כהע אין י 1 , גודל-י לרו

̂תי בהירותו חות1עח עת וטרקלין היכל ית1נע׳} שההכסה חכלתי סוף הכ
iitW• ורעיון והרהור והלשון הדיבור אשר תנליית , ש וער ועער ואהS ומחשכת ושבל־ כתל שיתלבש כלי לכחל  וקטן וחל

ו ל כ י ה ה. ב ל ג ת י ,3 ו , ״ ף ע״כ : רכר שום לר,רהר^בו_ או בי לידבר ,

מר וזהו היכלו " וההוזא שי " "
שיטו  ונתפשטי־ז שנאצלה הנמק אותדת ר״ל נקודה דההוא י

 נקודריד ההוא לאלבשא היכלא חד אתעכיד כתר שהוא שנקודה
 שילבש כדי היכל נעשית חכמה ר*ל דיליר. זכוחא לסגיאין נזיע דלא
ח  אותר־־. ידה על ויתגלה ג

n נודע שלא כחד שהוא נקודה n U n
ת לגודל מושג (לא מ  אתררת ̂׳•יז י“* וליא •שיטו ^שון אסר יצחות ז

ם שתוכל כאופן אורו שלי ;p־״:;:;;;^; לה צ Cהאץיrמ ״
• «*« דהייט ידה ך מ ד ן ן  t־1וSהתנS כדי והתיתבורת התזועטות אSא ה

ם 1 ! י * אי ר א םתוSוהע אורו עטעוס כי דננ ו בכת ה
^ בוונת ת ה 3 הנזאגי בויו לגלוי ס והתרחבותו ור׳תכטטותו גי י א ר כ נ ל

ם ייהנו ישיגו האור םSשע''יהע ____! 1 אי בי טסנו הנ
פני אור בטשל־ ונם כעט^ף נוSהםש כאשר יירשנו לאשר למלת! אלקוחו

סה ני ואור ח • S.י ואור בנד נ ס אויר • ל י  ע
א לבי הי אי א ד לא היב ״ י ׳ או י ו נ :הנ״הת ע״כ :בית חדרי •
זדה ר״ל סוזייסארה דח נקו

 סתימאד־■ גקודר, שנקר׳ לכתר לבוש הוא חכמה שהוא ההיכל
ת נהו׳רא ■ ידדה על הגדול אורו ומגלה בה סתלכש שהוא  דלי׳

ה  הד,יכל זה ר׳ל שי׳עורא לי׳
ג נקודת שהיא דגם חכמד, שחו׳ / ח ד ח י
^ הכתר כערך ל ע ס נעורה אסר אSתיםאר.וP נעודד■ אנזר הנ ת ס נ

ם עכ'« אליו ור,יכל לבועז  ג
ט״יף חכמי־־ שהיא ההיכל לאותה

י הכתר בערך נקודדד ותכפה התכסה ,1. 1גדןן- אור לח יש נ • ־
מי זה • , , ה-! ער רינזו סתיסאה נקודה א קי נ

ק1 שיעור ט תכלית 1ל א ג ה ר ( ת ט ויותר נע^ם יותר שהיא נ תו  מגץירות ס
היכל-* נ;״שיהת חננזד־ז שנקודת ער חכמד־ל ״ ״

א י ה ה ש ל ו ק ך נ ו ת ה ב ל ו ק די נ ר rנעודS }’ע ת ת נ תזיו ה נ :ידה עי־ ל :הו."הה ע׳

הבלתי אורו־ה ‘גודר לסבת
 ברי ירדה על גכראים לברוא המאציל כוונת הושלם לא תכלית
ם בי לזולתו אלקוחו לגלות  בהירותד, לגידל כלל השגר. אין כה ג

 נמצא־־י, שהיא בלבד הישות אלא כה מושג שאין עד וצחוחה
 בו שאין ע׳ש אין נקרא ד,כתר כי הכתר וכק בינה הבדל לירזן

שגח א וחכמה נמצא דייה לא כאלו כלל ח קי ם בעדך יש נ על  ה
ת וכדי כתר רו מ  מכתר עליר־*. ויותר ככתר נקודר־־. חיא כי ל

 עצסד־ז בערך אכל הכתר ובין כינה ר,כיל ליחן בדי יש נקראת
ם א' וז׳א ג קי  .שאסר וזהי אורה לגודל השגה בה אין כי אין נ

סכיל ך דקי״ק לאיו דיא וע׳ א וזני׳ א הו׳  קרש׳אדד נקור׳ה כההו׳
 כלתי ער גדול הוא החכמה שאור פי על אף פירוש וגנייז ־2■®

 כתר ראשוגד. כנקודה וזך דק בך כל איגה עכיז ישיעור
 לשון כפל שהוא לדייק שיש וגנוז טמיר נאמרו «מםא

 חכתר שהאור שדיל אלא גגיז כמו נעלם כן גס פייזשו טסיד שהרי
 י«4שד.ו אחר רריייגו העלמות שגי בו שיש ®®ני בייל יזי^

 חו>® כי שני העלם ועור מושג שאיגו ®יי ינמל® טמיר
 הסונה כרכר הכסה ידי על שיחגלד, כיי חכמה היכל בתוך נגנז
 הנגנז הוכר ובצלם וכדיוקן כרפיש נע׳טה שהתיק כתיק וגנוז

״ייז ביייקז שהיא שדתיק כתוכי  והדבר גזתגלח זצלסרגגנז יי
ה ר,נגת תק נעלם הוא אבל מתגלה אינ  החיק שגם ולהיורה כ
ה לבייל עדיי! סתגלה איגד. חכטח שהיא  טמיר אמר כן מפגי איי

ר ונעלם טמיר ר״ל וגניו ריו נעלם הוא שהתיק שלו רדזיק מנ  לגו
עיי וצחותו אורו ם יותר עצסו הכתר ו על  בעצמו אידו סצר, נ

ל יותר שחוא ק החכמה שאור עי החכמת מאור זך ויותר גיי  חי
ש וזהו ירשגו9כד כתוכו נגנז ווצא אליו  ההייא ‘ואזי־■ שטפי

הי״יו ריא היכילא הונ הו י איי  אותר־! ר״ל י'תירי פגייסאה זכייך י
חו מאד עד גדול _אור חכמת,שהוא דהיינו התיק שהוא הינל מני

תי שהיא הפנימי׳ הנקודה וצחותו  ‘יגרור יותר בתוכה הגנוו כ
א אתפישט ולה״לאה מני-אן וזכותו בצחותו סמנו א ד׳ ד כד׳  ‘ר׳

 דיל זו־ד כתוך זה האצילות ואחמשך אתפשט ואילך מחכמה
 נקורח כערך היא שבינה עד בנינה ומתגלית מתפשטת החכמה
 יתגלדה ידה שעל לחכמה ‘היכר שהבינה כאופן החכמה לעיטל
ד גדולה שדס הבניין ימי נתפשמוונאצלו מבינה וכן חכמה רי ט  נ

ת S סלטר־׳. יסוד הוד נצח חי y ראויים שהיו באופן סקומס 
 אשר עשייה יצירה ככריאד, הנכללים ירן על העולסו׳ להתגלות

א כעצם חניז העולמות שבנאו הבניין ימי נקראו המה כן על  ר1£ נ
 ראש״תכוז עיר נד״א ד״א ואת״לבש • שעברו בפרקים. פירשנו

 קליפיה וד׳א סו״חא וד״א לדיא לבוישא ודיא לדיא לבו״שא דדיא
 שנתפשט החפשטורד לשון .—כאצילו' זכר שכבר אחר פירוש

ט שבאצילו' ד.מרריגה סוף עד האצילות היי  ומלכות מלכות עד י
 במקורו עסו ואצלי אלקות מדר אייקות עצמות שהם בכלל

 חחפשטוד־ן לשון רק שם לומר שייך אין כן על אשר כדפירשגו
 סעולםו׳ לרנר כשבא כן מפני ונתפשט נרזגלה אלקות שכח ריל

 אחר כי החלבשודד לשון כד.ן אטר אלקור־ז מגדר הנפרדים
 כסוו־ שהי«»ין האצילות נתלבש מלכות ער האצילות שנתפשט

 נפרד הפירור עולם שהיא כנריאח למעלה פירשנו כאשד מוחא
ר, רוחא בסוד והוא אלקית מגרר א ^  שהוג-ז ביצירה נתלבש ו
ת נתלבש ויצירה גופא כסוד חו  המדריגור-: ירדו וכן ע־שייה כנ

 הקליפדד שהיא עשייה לטיריגת שירדו עד למדריגה מטרריגד,
 הגשמיירה הקליפה שהיזינ שעברו בפרקים למעלה כדפירשגו
 כריית שתמצא עי ובלח אפס אבד התכליתית הנפסדת ד,גבול״ת
 הקדוש המוח היפך אבד לילד־, לבין חיה לילד. שבין חלושות
ס חי הנצחי תכלית בעל הבלתי האצילות שהיא והטהור קיי  ו

 התלבשות לשין שפיר ייייק’ והשתא נצחים ולנצח עד עדי לעד
סו בי העולמות בשאר דגקט  רק הלובש עצם אינו שהלבוש נ

 העולמזרד p כסו כלבושו ומתראה מתגלה הלבוש שהלונש
ם עשייה יצירה. בריאה  סתגלרד שד,אלקות רק אלקות עצם אינ

 דנ<ז פעמים שני שאמר סה כן גם ידדיק ובזה ידן על ומהראה
שים הרבה, שחם מפני לדא לבושא ודא לדא לבושא  שכל עד לכו

 ודקדק סמנו למעלה שר.וא לעולם לבוש היא עצמו בפני עולם
א לום' א מיחא וי  זד־ז ב* רוחא ודא מוחא ודא אמר ולא קליפה יי
א  ורוחא מוחא כסוד לטעלה שפירשט הפיר לפי הראוי סדרן הו

א כרוח מתלבש השכל שתא המוח בסוד וקליפה וגופא הו  ש
 כי-ז להתלבש שייכורת לה אין הקליפה, עם המוח אבל־" הרצון
 העניין אבל וגופא רוחא שה,ם סניה-ס ספסיקין לרושים שני שהרי
^ האתר טעפיס שגי מפני חיה שר.אצילות לחיות כי הוא  לגלות ב

 להטיב שאפשר סה ככל חנכראים עם ולהטיב לזולתו אלקותו
 כסלך זולתו לר.נד,יג כדי שני טעם ג׳ פרק ראשון כשער כמבואר
 עד כתר מנקודת הספידו׳ ובאצילות ועבדיו שריו עמו את המנהיג

שי מלטתשר,ם נקודת ם כלם לה,יות וחTספ עשר נקירת ע  כלולי
 נעיץ כסוד קדמון אויר בסוד הצמצום כסוד כתר נקודת כהעלם

 גלוי ןו־ז אין בד,קדמר, כמבואר בזזחילתן וסופן בסופן תחילתן
 קרובים בחיתיו שחס לעצמו אלקותו נלד רק לזולתו אלקותו

 כמקור המחבקי׳ הנשמה כוזות כמו כמקורו עסו אצלו מדונקיסלו
 כחקרסר־! כמבואר צריך איט לעצמו אלקותו וגלוי הנשמר־!

א תצרך כן על אשר  (לרתלבש הפירוד עול' שר,וא בריאה לכיו
 ולר.טיכ זולתו שחס אלקוחו 0לר. ולגלות כריאח עולסות בעשר
ם עטהם אינ ם ה.ם אברי אלר,ות בגדר ואעם עצמותו ש  נפרדי

 באלת גם שונריי! ומפני בחקימח כמבואר אלקות מגדר ונשתנו
ה עולמות עשר א ס כיי ם הג ח ^ז צלתו ש  אלקוחו גא• תושלם ל

 יותר גדולתו יתרבה מדריגות שגוי זרבוי שבתוספות מפני וגמלתו
 יצייר־ז לכחנית עוד הוצרך לזדיז אשר כהקדמה כדפיישנו ב״ה

 כי יותר המדריגות שנוי ונתרבו יצירה עולמות בעשר ולהתלבש
שתנו  שזכר כמו אחר ללבוש לבוש שהם ער אלקוח מגדר יותר נ
 לבוש בריאר־־, ‘ר״ל־ לדא לבישא וד>א לרא לבושא ודא כמאמר

 לבוש ויצירה. סמנו נפרד היא כי אצילית עצם שאינו לאצילות
 הבריאה מגדר נשתנה כי בתאה אינה יצירת כי הבריאה ללכיש

שעי מזה ראשון בפרק כמבואר  לבריא׳ לבוש היא שהיצירה עד ה
 כיונת כי כיה המאציל כוונת תושלם לא באלה גם שעדיין ומפגי

 כרי האחד טעמים שני מפני היא הוא בתך באצילות חנזאציל
ת לו מ ת ל חל  להנהיג ני* וד,שני לזולתו ולר.טיב לזולתו אלקותו ג

ת התגלית שהוא הראשון עניין וחגה שפירשנו כפו לזולתו מל  ג
א י״ת גדולתו כי נשל׳ לא עדיין לזולתי אלקותו  מדת כל כי הו
 בחינורת שגי מצד יוחד גמלתו יתובוף מדריגות לכרוא שיוסיף
n ‘כל־ כי אחת בחינה דד,״נו o,יחרבו סדריטת לבתא שיתוסף ־
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ששי פרק עשייה יעירה בריאה אעילות סוד שרישי שער
טל

ג ל

ה  עיליה כסוד ונקודה עיגול בסוד מזה לששה וש ה-׳יריטת ידייו
 שירת עור‘וכי ג' פיק הראשון ובשעד הזח בשער כשבואר ועלול

ה אצילות עצ-עח לשרריגח מלחרמות יותר יזשרחקו השרחגות  ג׳
 בעניין י׳ית לו הסמוכובש מהשרריגורה גרולהו יותר יכירו וכזח

שריט ואפרכייס ופרתסים כשלך שהששלנו  ושיפשיס ופקיריט ו
 למ?לר־! זה מדריגות רבוי עוד עליו שיש יכיר השופש שבודאי

 כמו סמנו למעלד־! אשד רמדריגור־י. שסבירין םםי־ה יותר סזה
 המדריגות ירידות שיתוספו עוד כל זה ומפני בהקדמה שפירשט

 W0 לברוא בידו יש כי נשלפ לא עדיין וזה יותר ב״ה גדולתו יתוסף
 בירידת עור ולהוסיף ותכלית גבול כעלי גישמיים כעלי מדריגות

ת שיתגלה כרי המדריגות  לא כי לוח מצורף יותר אלקותו גיול
תו ני שנייד־־. הבחיגדה מצד אלקותו גדולר־־. גלוי נשלמרה חל  נ

א ׳*ת ותפארתו הו  שאפעזר סח ככד■* לזולתו הטנזיב השוב ש
 פרק ראשון כשער כנזבואר המקבל הכנת כפי הסקכל בתק להטיב

ש חנ*י כ להטיב בידו וי ם ג' ם ע ל  עולסור־ז Nלברו עשייר־ז עו
 להטיב הטוב שטבע וחסדו טובו מדת כפי עסהם ולהטיב גשמיים

 לנד** ה' טוב כעניין ותכליתיים גבוליים גשמיים כבריאות אפילו
ת הכריאח זאת ועדיין ותפארתו גדולתו ג״כ להם ולהראות  לז

ת א  בריאו־ז כעולמות עדיין אלקוחו גלוי נשלמה לא ק אס נני
 חסגוזיג כסלך לזולתו י״ת עייין:הגחגתו

^ שה־אהטעס עסו את י נ ש  ^^’דו שהר־נהגח הוא ביידוע ה
 להשכירו לטוב ומרע ליתן מטוב מעשיו שטשנדה כמי שייכת

 שכרזית ם1ר זה ומטעם כד,קרסה כמבואר מעשיו לפי ולהעגישו
 שנשתנה יצירה עולם ויצר אלקות מגיר שנשתנה הבריאה עולס
ם אינם הם זה בל עם לבריאה לבוש שהוא עד יותר עוד שני  ס

 כסוזשנהנים לפניהם ושכרם טוב מר כלם אתם פעילתס סעשיחם
 הנהגה נהם שייך ואין קונם רצון ועושים שפועלים מה מפ־׳זילתם

ש בי ט חטיב פיעליכש ה ע טכ  נשלמה 6לו< א״ב רצונם וטבע כ
ת וזנהגתו  להתגלוד־•. כדי שהם אלו מעסיס שני ומפני לזולתו י׳
 הוצרך לזולתו להנהיג וכדי לזולתו וחסדו טובו במרת גדולתו
 וחטיכ עשייה עולם ברא כן על־' אשר עשייה עולם עוד לברוא

ס סדריגוי-׳ז י' עוד שכר>ז בסד־ז עמו ה ע לפי ש  עצמותם טנ
ם סתיס חוסריים עייי  היה חוסרם שאפילו ועד חשלימות מכל ונ

 היש אלו המוחלט מאין ם ולהוציא לנכראם הטיכעסהם נערר
שער כמבואר  המלאכי' מצד השליסות ושיקבלו הנ׳ז בפרק ד.ג*ז נ

 כאבר* כחותיח הסתפשטם הנשמה כמו כרווכם כחס המתפשטים
 שמחייד־ז הגוף עם ומגויכה הקליפה שהיא הגיף להנהיג הגוף
 כן כסי הגוף אכרי ופרטי חלקי כבל מהיותה ומשפעי-ן אותו

שטים oלאכיcה ם מתפ ח ^ נ עם רקיעים נגלג  תנועתם להני
סה עמהם י*ר־־. וזיא והטיב ונייר־. הסב שפיעים שהמלאכים נ  מ

ם כ תו  כידוע וקיוסם עמרם ‘עי־־ ולקיימם להעמידם סחיותם ג
ם לפילסופים ץ חלק• בני־* ומשפיעים ולתוכגיי  ויסודותים האי

 כבל שיעשה סח מהם ויעשה מהם שנתהווה עד ב*ה קונס בר^י
 שלימותם ומקבליס חדשות וחויץ׳ בריות רגע וככל עת ובכל יום

ר והכנתם וטבעם חקס כפי לקנל שאפשר מה ככל א «ו  כשער כ
ק הנ״ן  יעדרו קונס כרצון מהם כחם חם-<אכים ובהסתלק-ת הנ*ז פי
 כהס בתם התפשטות מצד מקודם מלובשים שהיו השליסות סכל
רז שיעדרו קונה כרצון ממנו הנשמה כהס־״לקות הגוף נסו חו  כ

שאי ףינ S. הגיף הגו o מו שלימו שא׳ןנו־ש קליפה נ
^,״ ץ ח־יקי וכל רקיעי׳ ^ שלי ויסודותיה אי

 והטעם חבלה כבגי והארץ נמלתו כעשן השמי׳ כי שנאמר כעניין
כי צורך כהס שאין קליפה רק איג׳ שר.ם ספני  כמו עצמותן .^ז

 מהנשמר־־, הטוב Sמקב רק עצסור״ו כשביל צורך בו שאין ר,גוף
 הגלגלים כן כסו קונח בךץון עטו בהדבקו עסו סגזיב שהנשמרו מה

ם הטוב מקבלים וחלקיד־־. הארץ וגוף והיסודית  מהמלאכי
 מצד אכל קינם כרצון נחוכם ומשפיעם נתיבס כחם המתפשטים

 מצד אשר שלימות בהם אץ עצמם מצר כי צורך בהם אץ עצסש
 שהפרי וכעוד בתוכו שר.פדי קלעה כסו שהם קליפות נקראו וה

 חקליפד־ן מסנה הפרי וכהסושלק הפרי ע׳י קייכז הקליפה בתוכו
 מדריגיר־י* י׳ שהם קליפות כאלו «ם נזרקת וחי>ת פירך כד, ן»ין

ח שיי ^ יחיו בע ר׳גוו סי ח י ה ־ ו ״ ו ־ י
י יי •in כרתגרעטנחססעיגוללנקודר•

יי 0 _ . ^י ד דו S. עעיגי י■ י d '‘י רתנינז *־־■ ניר' י
ה ד קו נ מ ו ו ג י ע ר י ט דברי 5הי שאפינו ” r ̂ ע ס א^קי ן ס^ד חיי נ » 

) י־״אר״ז ־ ר תי ח פי א (י ז י ה אח ש  היפודורת יםSענו BיSגSהג שחרי הניי
נריאו־ן ארץ בינז שנקידוו עד חס , י

ה י ו ק נ ר. ה נ רו ח א ן ה י א נ דנן ענו^ר, חיא אחרונה יי"■■ ש ס סעשד. ד, עיי טכ

ח ^ ^י עי יי׳׳ייי• ׳*̂" אבן היא רק כלל ס
̂.יס  פעולה לה אין עיומח מצי־ ידיא חנירריגית מכל סייפעלת ר
^ ל ץ לד, אין תנוער, שאפילו עד נ לעולם והארץ שנאמר נע:י

 מד־ד וכן זה בפיק שפירשנו מה מב^־* לנו יצויו והנה עומרת
 הטיב ויתעלר, שסו י״ת הק״כה כי הניז פרק הנ״ז כשער שפירשנו

א ראשונד, סהוקודח להטיב שאפשר טה בכל הננראים עס הי  ש
 אתרונדד נקודה עד והטהור הקדוש האציליר־־. שהוא ®חא נסור

שנלך העניין לחקוק וכדי רקליפה שהיא העשייה שהיא  נחזור כ
 בקצור לפניך עניינם תוכן להציע באריכות שזכרנו הדנריס לכפול

 הגדול עיגול בסוד הצמצו' כסוד בנקודה כא שהאצילות מאחר ני
חו המקיף ד, נ א״ס אור ח כלס נג  חכמרה מקיף כתר ספירר־־. ונ
ח לה נקודה שחכמה עד  נקודה שנינה ער בינה מקיף חנטח ונ
ח לח ת וכיו לחית חסד וכח לחסר בינה ונ  נצח וכח לנצח ת'

 אלזיי* לה אין אחת שכל למלכות יסוד ובח ליסוד ועד וכח להור
 כאצילו״ אחרונת נקודה היא שמלכו' עד עילתד, כערך נקודד, נח
 יתברך כחותיו שהם אצילות נקראים ככלל עשרה נקודת אלה וכל

 ,סוחא כסוד הראשונים כחות היי במקורו עמו ואצלו לו הסמוכים
שה הנקודה וכן  ססנדת ונכיזיה ששא עיגול נעשית סלכולז הקה

 רזחא כשד אצילות מגדר שנתרחקה שככריאה ראשונה מדר׳גד,
^ העיגיל היגת שסלנור-. כסלנוו־ז נקידר־, ונעשית ו ד ג  ד

 נעשירת שכבריאח הראשונה המדריגה וכן הסקיפר־־,
 שנייה שמדריך־. כאופן שבבריאה שניידה למרדיגדה Sעיגו

ח ירדו וכן ראשונה למיריגד, נקודה נעשית  הבריאה כסוד המדיעו
א כסיד מרריטת עשרה ער ונתר־מ ונקודה ע־גול בסור  עד תיי

ר- למדריגה נקודה שהיא שבבריאה עשירית שהטרריגר. ע׳ שי  ת
 ראשונר-, למדריגה עיגול להיור־•״ חזרה רותא כסוי שבבריאה
 שיצירו־ז עד ספא בסוד יצייר, ולנרוא מדריגה, ולהוסיף שביצירה

 להוסיף חזרה שביצירה הראשונה, הסרריגד! ובן נקודהלו• נעשה
 וסדריגת שכיצירר, שנייה למח־יגד־, עיטל נעשית שהיא עד פרדנה
 היצירזייד בסוד המדריגות ונתוספו נתרבו וכן לח נקודה, שנייה
 וירידר־! בהתמעט למדריגה טטרריגה וירח ונקודה עיגול כסוי
עד גופא כסוד .—סדדיגוו עשי־ח עד לנקודר, י—סעיגלו כחם

שבשירה עשירית שהמדריגח נקודה גופא״שהיא סור שר-יא הג״הה
שב־ציי־ת תשיעית למדריגה *״י י־ינאפי •*“יי יייי <=י לעיייו «ריר • י «■ ׳* גרף ממ« גיף סמסער איין יזנירה עו^ם
למדריט־־, עיגול לחיות חזרה גיבא פירו® אבל י;:!יוח ונרים אברים ב«ר

הרבר עפסויד רי׳ד-י הדבר גוף ב«ו חואא
א וענ״יבי ולהוסיף שבעשייה ראשונוי, 1c«rn עזטום וגירה בעניין באן הי

לוו־ז בי * I. > ״ רסיד נ«םה בהוד פוהא הוויה האזי
wכS ן בסוד רוחא היא ובריאה שבן עשייד. ולעשות מדריג ריעיררד ריו

M: היא r ״ כסו כחורת בסיר_ ______
י“ חקלימת סוי סית^גיןרוחןן כעניין כביקייסשועביי •םיירעגי

שדד שבעשייד־ז ראשונה ?ייי״יי״דימ״יי״נר־ייזיןכחירז ״״■י נע
ן אברי® י י י < ן—ז I ;הד, הג כ ע :סשס מ

 עשירידיע למרדיגר־ז נקודזז
 להוסיף חזרה שבעשייה הראעזוג׳ המדרעח וכן • שביצירה

 שבעשיידה שנייוז סח׳י־גה עיגול לחיות חזרה שהיא עד סדריגר,
 ובחוסער נחרכו ובן נקודו־.לח נעשית שבעשייה שנייה ומדריגה

 ממדריגדת וירדו וגקודד, עיגול בסוד ע׳שייה בסוד המדריגות
ס וירידת נחם בהתמעט למדריגה ח  עשרד־ה עי לנקודה מעיגול נ
 שר,י«י« שבעשייה עשירית שסדריגה עד חקלשה בסוד מדירנות

ה שבעשייה תשיעי׳ לסדריגוז נקזיה  ולעשו׳• עיגול לד,יות חזי
 סעצמו־־יז לא בלל תנועה ולא כלל כח לה שאין חלושה נקודה

 שהיש הארץ מרכז נקודת והוא עומדת טקיטח על רק מזולתה ילא
 תראה לא כארץ ר׳׳ל עומדת לעולם והארץ כעניין אחרונה נקודה

ר ובטול עמידה רק כח של תנועה שום לעולם כה העי  עד כה ו
 הקיבייז מזהבי לט אגא הנה כלל כח לה ואין מכלן שהיאסחפעלת

א' בריותיו עם רזטיב  ג' פרק ראשון בשער כמבואר מאין יש להוצי
 כאשד עטה להטיב מדריגה עיר לוצסיף הנמנע סן והוא שא״א עד

שי שאי ד,נ'ז פרק חנ*ז שבשער עטלים בציור הראה  לד.וסיף אפ
 ולניד* קליפד, ודא סווזא ודא באסרו הזוהר שדקרק עיטלוזר.ו עור

 היטיב כך שריי אלאשריל הראזי כסיר רוחא ודא מוחא ודא אמי־
ת ולברוא להמציא כיה ברואיו או ד וד,ויות וכחות כיי « ^ נ גי  עי
ש כיפירעזנו ועיגול ונקזרר, ונקודה א תי סדחגות סי  ראש שהוא ב

 שבא עד שבעשייה עשייד, מדריגות ם־ף עד ג״ח באצילות אצילות
-י פעולה בי־ד שאין קליפה לכלל לי  רק לה אין תנועה אפילו כ

 שהוזיפ מויזא רא שאנזר וזיע ®עילה לה ואין מכלן מתפעלת
 האחרוני' כחית י׳ קליפה ודא דייאשוניס כחית אצילותיוי' ראשית
ש שר.שלים להורות עי סיא  חוספורת יד• על וכן הוא בתך סיף ו

 במו ממש זולתו דיס ני לוולחו בןהנהגתו גם גשלס טדריגית ורנוי
א הפרי שהוא המיה וכח הג׳וח זולת שר,קליפה  ואין נק־ייפח הו

ח  כח המוח שכח כעוד גשסרת שרקיייפח עי כמוה הקליפה נ
 שהקי*יפד, גמצא ונפסדת נזרקת הקליפר, מסנה המוח ובר,םחלקוח

 עצמותו זולת ממש היא יה העש גן כסו המוח זולת ממש היא
ל בעשייה. מהפשט הוא כרוך זכהו נ״ה ח אין אנ םחפשןן עש״ד, נ

בו



טזטזי פרק עשייה יעירה בריאה אעילות סוד שלישי שער
טל

 נשמרת הקליפה שהיא שעשייה עד כלל כח לעשייה אין כי ג־
ה שרצונו ד נע ה רצונו ובהסתלקות לקיימם ב׳ ס מהס ב׳  בלים ו

 תכלה כמר והארץ כקשןנסלחו השמים כעניין גמור לאין ונפסדים
 קרוש פי כןבמאמו■ גס נרמז מח זילתו ממש הם מזהיראהכי אשר
־ ל־* ז רשיבי םרגליוו־־־. מפיק

הגיהה
טו הראה יכן ה כן:•דול״י נ פי הו »  לברוא כ׳יז

ה טרריגות כ א הי בו ס ער רבבות בי ז עו ל  ש
ם ט הכליה אין רנויי ר פ ס ב  עאלו הגם כי ל

קי חל ס הבריאו! ד' בנ פי ' ש י ' נ ט■<'א' נ י  א
שבנד* ®פירשנו “נ! בםי פרדינוה פ' אלא

^ זה כל עם עולמוה י׳ הם «הם עילם ב ב
ב׳ מאלו עעסה בפני וסדריגדה פרדינדה

כז דדרינורה א1חפ מדריגירה די  עד היוי
י הכליה בלתי ת ם׳ אלו נ  סדרינוה הם טדיינו

 הלאה בספר להם אין הפרטים אבל כלליים
כו נקירח בנין• חדאה  ■ייכידרתידת הארץ סי
 התחתונר־ז ומדריגה אחרונה נקירה שהיא
ל ב: ת # גו רי ה ח ער ה א קי  זדה כעבור ״נ
א כמה ד8הש עודב כו  סדריגירת מי:י רבבות י

 סיני מכמה דואטים פיני מכסה זה גב על זה
 סיני םכסרה תרים כעלי מיני מכסת צמחים

ת ממשלות ט כעלי וידריג י י שי« מדברים ח
 זרד גב על זה מדריגה וחשיבות מעלה להם

^ ״ ־ז א נ  מלך נמר בבד&ור. סלך שהשור ו
 באומיר־ז רשרא^ כיתרון מלך אריה כעי*ות
 לרבוא תכלית אין ער המדי־יגית כו שנתרבו
 נקראיכס אינם בכלל כלם זה כל עם ססטרם

 עילבש שהיא אחת מדריגה אחד עירם אלא
 השבל כעולם א=: וחגה תחתונה נקודה השפל

ך אלא נחשב שאינו כן תמצ>פ עי  נקוררת ב
בערך נעיגגל ר ו ט כערך חרדל גינ ל עו  ה

ס וכסח כמה אתת על סמטי שלמעלה ל י ע  כ
 rnt רבות סדריגרת או שימצא ממנו שלמעלה
ה למעלרד ז  תבליר־ג ואין טספי אין ער י
 ובש״ב לגרוריו מספר היש הכתוב וכמאמר

מכד־* אשד למעלה עור שהם העולמות כשאר
ט גדיל להכיר נוכל זה עייג ת גדילית ו  אלקו

כסו כ״ה ט במשל שהסשלגו ו סי ת ר פ ךו ל מ  ה
 יתגדד־י ושופטיו יקיי-יו ושריו יפרביים
 המדריגור־ז כל מן עשייה מעולם ויתקדש

 מכל • יצירה מעולס ייתפאד וישתכת שעשה
ס ויתנשא וימרומס שיצר הסדרינית ל ו ע  י

ך שברזית המדריגות מכל הבריאה  ההיפ ברו
 לא אשר והעושד־ץ והיוצר רברדא שדו רבירך
ט תושג צ  ועצמותו ואסתתר גדולתו עו

תו עוצם עם רוממותו אי  סדריגותיר כדוב הי
ם אשר ל ם כ אלי ס איח שו ו ק  לירעז כבודו ס

 ולפאר לשבחו עצמיתו גררליו ולהכיר
ט :ולרוססי צ עי ל  הנעלם ב״ה אורו גדולת ו

 ברוך עליו אומרים לעמלן. השמש באור בהם
 ומדריגתו מקומו פירוש ממקיסר יי' כבור

ם שהיינו בי ש  כאוהדד ולפארו לשבחו חו
 פרריגדד באותדד כבור לו וליתן סדרינדד

 ססרדינרד מכורך ויותר משובח יותר ככידי
ם שהיינו בי ש  סשיגין אנחנו שאין עד חו

 ממקוסו של '0 פירוש ויהיה גדוליתמדייגתו
 ומדריגתו מעלתו מקיסו ופידדש היתרון ם׳

 שאין אבותיו מקום ממל^ז פירוש כעניין
ט ממלא עניינו מ קו ^ הנשרי מ כ  פירוש א
ם םמל>־יז עניינו ו ק .וכרריגתנש מעלתכד מ

ך ר ד ^ ך0ך,<^ נ ן ט ה ה: ן ה ״ ג ה אן דנ ן

 הרעים וטבעיו רסןחאוותיו דתיר ישלח שלא ה6הקלי א1שה המרו
שוח  ירוע והגה טוב העושה ולהשכיר רע העושה ולענוש רע לע

ש  .—פקוחוו עיניו אשר י״ת הוא הוא והמשביר כיהסגהיגוחסעני
 בוה דעה מעלליו וכפרי כררניו לאיש לת*ח אדם בני דרכי כל על

ה יתברך הנהגתו גשלס ביון כ׳ שהם ו תיו או  וזה זולתו שסוכנרי
ב א סיחא ודא באסרו סרגליות נזפיק קדוש פי במאסר נדסזג׳ ר  ו

ע ר׳ל קליטה ח  טבעו נמר הוא עושה שהאיס שהטוב הוא י
בי חי של עגיינו ופירוש מדבר חי שהוא ק הגשמה הוא סי ד א  שנ

ט וייצר שנאמר כעניין ב״ה העליק סהמוח לו שנשפע קי ל א  ה׳
ת ם א אד מי חיים נשמת באפיו ויפת ה  והור-ן אוגקלוס וחרגב וגו

א שהאדם והרע מדבר ח• פירוש מסללא לרוח באדם חו ה ש  עו
 כדפירשנו הקליפה שהוא מהס שהורכב החומריים טבעיו סצד
ט משני מרובק האדם וזנה  שהוא} קליפה ומן מוח סן עגייני

1«n p v ולזדדרסז והחוסר

 קליפא} ודא מוחא ודא באסרו
 עצמותו הוא מוחא לומר רוצה

 ממש זולתו היאז וקליפה ב׳יה
 ההנהגה נשלם וכן ענייניה בכל

 עשייה שבעולם אחרי כי
 רוח אש יסודות ד׳ נמצאים

 ■שני פורנב יסוד וכל עפי סוים
ש יסוד דהיינו איכיות ם א  ח

 ולח קר מים ולח חם רוח ויבש
 שמונה ואלו ויבש קר עפר

 צורורת בד׳ מורכבים איכיות
 כחי חי בבעל בצומח בדומם
 האחרון שהוא והאדם מדבר

 מכלן מורכב הוא שבבריאה
סוחח ר טבעי שבו  המורכבים י

 משוגות איכיות שמונה סטנעי
 משונות צורות ד' ומטבעי דג׳ז
a n r שכל מדבר דוםפצוסחחי 
חי  עצם׳ נ»09 טכע לו יש א

 סגובעייס סודכב שהאדם «׳0נ
S כ• רבים וסשנויי■ דבים 3 
 לדבק ותשוקיז חשק לו יש טבע

ם לא כארו׳ל בטבעו ת  ל
 Nא^ עורב אצל זרזיר הולך
 אשר טבעו ריל טיגו שהוא מפני
 סעעוו האדם ישנה זה ספני
פי הומרו טבע לפי  הטבעיים ונ

ם שחורבב ה  יתגברו בך מ
תיו ם ותשוקותיו תאוו ע  פ

 יתגבר פעם זו לטבע יצרי יתגבר
ם לרע פעם זו לטבע «עדו ע  פ
 וסוד הרע יצר סור שועא לטוב
 בריאד־! בודאי הגה טוג היצר

להנהיגו למנהיג צריך כזו

 לבוש היא עצסיד שהבריאה לבריאה לבוש יצירה אסרת אי
חנן איך ש שהלבוש לומר י  לבוש ג*כ שהוא אוזר בלבוש יחלנ

 גב על אף כי ואמר סתר^ ולזה לי למה סטרחא ואפוכא לו דומה
 שכל כסוד רצון דהיינו רוח הוא עכ*ז אצילות כערך לבוש שנעשה

 מתלבש הרצון שהוא שהחת הכחות שהם היצירה בערן רצון
 כפור קליפה גופה רוהא מוחא כסוד למעלה שפירשנו כמו בהם
ש ולזה אברים כתות רצון שכל  sŝ'« כטו״נא וכל״א ואזיל מפי

 מות'*^ עלמ׳א ש.בהאי’נ דביר ע׳ד לת״תזי} הכ״י אתעב״יד
 ריל עלם'א דהא׳יי חיקוניא איה׳ו וכל״א ורוח״א וגופ׳א וקלי״פא

 המאמר בזה שאסרתו מה בעיניך זר יהי אל אמר המאמר בעל
 יצירדד בריאה אצילות שהם וגופא ורוחא וקליפה מוחא בעניין
ח רצין שבל בסוד עשייה ת  לזר־י. כדומה שהרי גופניים אברים כ
 האחרון המויכב שהוא האים שבגיף עד התחתון בעולם תמצא
 ד׳ אלו ג״ב תמצא העילמות כו-י* טבעי נחתמו שבו הקטון עולם

 שפירשנו ורוחאכמו וקלופהוטפא מוחא בחינות ר' שהם מדריגות
ח כסדר וסירס הזה משער שעברו בפרקים למעלה עיניינס  מו
 כמבואר חראוי סדרן שהיא ורוחא jsn® אמר ולא וקליפה

ח העליון לאדם דומה ענייניו ככל האדם כי להורות בהקרסח  ב׳
 כיצידר־ר וכריאד־ז בבריאה נתלבש ב״ה העליון שהאדם כמו כי

שט כך וכל בעשייה ויצירה שות נתפ  Sםכל שיצא עד ההתלב
ם עד הא־לילות שהוא וזבל .הפועל החיים עצם שהוא המוח צ  ע

 אפילו בוז שאק הארץ טף נקודת שהוא אחרונה נקודה הקליפה
 שבמוח השכל שנתלבש אדם של נשמתו סזפשט כמוכן תטעה

ס בפחותיו נתלבש שכלב והרצון שבלב הרצון שהוא ברוח  היזיי
 ב«, לבך נצור משמר סכל כענין מטנו ויוצאים ממנו המתפשטים

 ונשר עור בעצם נתלבשו החיים וכחותיו חיים תוצאות ממנו
שהוא  שהוא כעצמה שהקליפה. אלא בזה די ולא הקליפה זגידין

 ותנועו־־. הרגש בהם שאין ובשערוח בצפרנים נתלבש הדזוסר
ם התניעה רק כלל תנועה כה שאין הארץ נקודת כמו בלל ה  של
S מתנועעים שהם בסקרה הוא y ם הנושא החוסר ידי ת  או

ס גבי אמו־ ולזח וגירין ובשר עור שהוא ר  ר׳ל וקל׳פד־ מוחא א
 לקליפד־ז ובא מוחא מכלל שיצא ער האדם נחלכש כך שכל

 והשערוית הצפרנייס שהם חייוני הרגש שום בה שאין סוחלטת
ם לתקון דומה ענייניו בכל שהוא מפני כך נאמת ולמה ד א  ה

 שלא יחעושה והיוצר הבורא ישתבח שמו וברוך הוא כרוך העליון
 לנו ישלח והוא הראיתו עוצם עם ומהותו עצמותו אמתח תושג

 לשונינו מענית הארכנו ני העליונים השמים מן וסליחה מחילה
 בעגין אהבה של שוגג לט יהיה ח׳ו שגגנו ואם גמה נכוה לרבר

 ואחר הפרק נשלם זבזה • תמיד תשגה ובאהבתו שנאסר
 ראדלפרש ע׳ י׳ איב בסוד עולמית יי ענין כדחזי וקיימנו שאשרנו

 סננד הוא הראשון מושכל שלפי זיל רש׳בי כדברי שנמצא מה
י ההכנה קשים שהם אלא זה די ולא שפירשט למה וסותר  לא נ
 שצרי' ולהיות הראשון ששכל לפי ספירה בשום אצילות ימצא

:עצמו בפגי פרק לו נייחד ארוך פירוש

פרה

דוניהה
לז(י«ר דבקדד ע״ה דוד רמז א«ר

ך חייני גפישי כי ר  שזהיא נפשי סדרבקת Sר♦ כ
 החוסר ש*וא לעפר טבעה כפי החים גשסתי
« הו  קליפד־ז רה שאינו טבעיו לפי פת ש

ך הייני כן Sjr הנזיקח ד ג S כי V שתשאר 
 טכעד־ז .על שגזרת על כדגייך חיה ייגמסה
 ע״*כ י הגיף כמיתת תמית ולא חיה שתחיה

5 הנ״חה

 מוחא דא כאטרו ע׳ה קיי׳* •י
 זה אצל קליפוזוספכסזד. ןדא

 שחו«א שהקליפד־! מצד ני
 שדזא בסיחא מרובקת החומר
ד- שמצד כדפירשנו הנש.יה  ז

 ופעם לטוב פעם בחירה לו יש
 הנהגתו חושלס זה מצד לרע

שי ביה לזולתי  איהו אתעיביר יסלביושא ואע״ג ־ פירשנו כא
י דוחיא  ואתלבש שאט׳ מה מל אלמעלה קאי פירוש אחירא גא לי

 ודויז אסר כך יאחר כדפירשני בבריאה אצילות דודינו ברא דא
שא ץ דבריו לפי יקשה וחנה לבריאה יצירה דקיינו לדא לנו  א
 כן גם שהוא אחר לדבי לבוש יהיה אחד שלכוש לומר אפשר
 האצילות כי שפירקאסיח לאצילות לבוש בריאה אמרח אי לבזש
ה ועצמתו ביה עצמתו ר,זא ^ כבריאה ומתגלה מתלבש גי ל א

ם דיצירה אדם דבריאויז ארם דאיהו כפוז ד ר ■ א
 איהי הכי ובינה חכמה ידכחד בדיוקנא דעשייה j׳
 דבספירין תוזאה ושכינתי וצדיק דאסצעיתא דעסודא נריוקנא

 שאמר הזה המאמר לפי וחנה לעניינינו עכ*ל אצילות איהו כולהו
אד בי  צ)יו0י לא א*כ עשייד־־. יצירו״ז בריאה הס בעח הבסת נ

 בריא׳■ נקרא נתר ספירת שאפילו אאדי ספירה נשוכם אצילורת
 וערך כאצילות עשייה יצירה בריאה לומר יהכן איך קשה ועוד

שא אמר חם רברי שהרי זןשד*ז  סוחר וסיפא לסיפא סותר רי
 אסר ובסיפא עשייה יצירה בריאת שהם אמר דביישא לרישא

 לפרש חייביס אנחנו לפיכך אצירוי־ז איהו מלך,ו דבספירין
ט שיסכים ובאופן וכט סבונו ער* הסאסר ולבאר  פירושינו ע

 ורקבשגקדי' אך אתנו יהיה לי ושלו■ שעברו נפרקים שפירשנו
ם כי זו בהקדמה יתחדעו לא אמנם קטנה הקדמה  מזעיר מעט א

ק אינה כי  ביאור בהוספות לסעלדח הנזכרים הרבדים חזרת י
S עגיעו כי ונאמר נקדים ולכן יצירה בספר הנזכר אחד עניין 0 

 הצי׳בו רשיימו עניין הוא הוא עשייה יצירה בריאה אצילורז
 חקיקו רשיסו יריעת לעוטק ונשנרד יצירה בספר הנזכר עשי״יזז

 כי עשיידת יצירה בריאה אצילות עניין ג״ב נדע עשייה חציבי
 הדשיסו כי הו«א והעניק ופרח כפתור אחד בקנה שלים כלם
ט נראה ואיט דבר הפיסה בו שאין הנהרעו■ דבר הוא  דבר שו

ק אשר הגרר־• אס כי בו שאין בעלמא רשיטה יק  לישנו אינו נ
המש ובאלו הסוחלט ליש הסוהל■ הגפוד ♦יין בין הבדל ד״ל

ססוצע



לד חמישי פרק עשייה יעירה בריאה אעירות סוד שרישי שער
טל

■ יי

 שאוחו הנייר עיי וטשרנינז שטרשים כמו ^יש האין בין מטוצע
̂ל* נמצא היה «S ושירטט שרשס קורם ונררטום רישום  וגבט כ

 והעלם לרקוח כ• כך כל ונרא' פושג אינה והשירטוט הרישים אתר
^ השירטוט ע  יהיה שלי< עד להעכירו היא ונוח קמב הנייר ש

 הרגר שזה צבע כאיזה או כדיו כשכותב כן שאין מד. כלל נרא'
 העולה נמצא מהנייר להעכיר יבול שאינו עד ונגלה כיותר ניכר
 כלל כהב שלא ר״ל הכתב העדר בין ממוצע הוא שהרשימו סזה

 שיש כריו שנכתב הכתב ובין המוחלט האין כגדר הכתב שהיה
 אינו כין ממוצע הו' שהרשימו עד ממשיי וישות ממש טציאו' לו

 בעלסזי* רשימה נקראה דקות ואותה הווייתו דקות לסבת לישנו
ה האצילות בחינת הוא והוא  אל־י וקורבחן דקוחן לסבת אשד ב׳

 ‘למאציר־ קורבתן מפני ני אורן מווייות הושנין אינס ב״ה המקור
 ועכ״ז אלינו מושגים אינכש הם גם וכלל כלל מושג שאינו ב״ה
 והם ב״ה המאציל הוא שהוא המאציל כערך ונאצ-ו נתגלו הם

 כן ומפני והשגה גילוי לירי קצת באו זו לסבה אשר נאצלים ד.םר.
 שהוא ונלל כלל ההשגה ההעדר בין ממוצעי' שחם רשימו נקראו

שגתאים ה ה  ההשגה ובין ונלמ* כלל טה־שגה נעדר שהוא ב'
שות ^ן השגה בו שאין הגם לוח האצ כי המוחלטת הי ע ד  ענ׳ז

א מונן  כמו מושג ואינו מושג כאלו והוי ע״יבי׳ע השגה לידי לנ
 העדר ובין הכתב כין וממוצעח ניכרת ואינה קצת שניכרת הרשימי

 מציאור־ז ובין השגר. העדר בין סמתיעוז האצילות כן כסו הכתב
א והחקיקה ר,שו.ה הו  כי מהרישום יותר קצו־ת הנתפס דבר ,

 שהיה כמו רישום בלי הנייר להיות הוא וקל נרגש אינו שים הרי
 באיזה כשחוקק החקיקה אבל למקורו דומה קיוב והוא בי־״חילר,

 כמו סאד ער נגלה והוא הציפורן בחגירת נרגש תוא בעומק דבר
 נגלת יוהר והוא לעין ומושג נגלת שחו׳ בדיו שכו־״ב ארס

 האצילות שהוויית נגלית עתר שהיא הב־יאה היא כן מהר־שיטו
ל חקיקה נקראת היא האצילות ההוויית כערך כן ומפני  כערך אנ

א נש השגת׳נו  ועניין אליט מושגת שאינה עד היקה סן דקה הי
א החוקק כי החקיקה מן יותר דבר גלוי הו' החצינו  . יעםיק ל

 החוצ׳ בי החוצב שיעמיק כמו כך כדיי חקיקתו 0רי,שו
 דבר שהו' חוצבחם צור אר״יי הביטו כעניין ממקורו דבי חוצב
 נרגשי־ז שאינה ^5בעלם מחקיקה יותר ונרגש ונראה נגלה

ח יותר שהיא היצירה תוא כן כמו ציפורן בחגירת רק  מהוויית ננלי
 שד.יויו חציבדת נקראת היצירה חוויית בערף כן וטפני הבריאה

 כי בעצם הדכדי׳ גלוי הוא ועשייה סכריאה נגלית יותר הווייד.
 לומר שיתכן וגשטות גבול לירי שכאו ער ספוקורם נחצכו גבר
 הסעשה בבלי שפועל גשטוח שכשעשה כידוע עשייר. לשון עליו
שלתו אינו הרוחני כמו בסחשבה פועל ואינו ורגליי ידיס  נופלבפ

ך משלה וככל כעגין עשייה לשון רק ם וכן תעשה אשר ידי  רבי
 כי מזדה חעולדד הנה וגשמות גיף סקרי על נופל הלשין שזה
א עשייה יצירה בריאה אצילות עניין  חקיקדה דשיסו עניין הי

א עשייה הציבה חקיקה דשימו ועגיץ עשייה חציבה n הו a v‘ 
 העולמור־ז כל כי לדון חובל שמזה עד סחבירו נגלה יותר אחד

 חחהונד־ן נקודה עד כיה כתר ראשונה מהנקודה למטה מעלה ט
י ית»לר יותר העילטורת שירדו סד־!• Sכ הארץ מרכז נ  כסוד י

ת מסטה העולמות כל וכן עשייה חציבה תק-קה רשיסו  למעלי
 ב*ה כתר הראשונה הנקודה עד הארץ מרכז תחתונר. סהנמודה

רר יעיימו יותר העולמות שיעלו מה כל* לגו  חבלתי אורן ‘לנו
ת ובלתי סיף צינו עשיי׳ בסיר תכלי  ידוע והנה דשיסו חקיקה ח

ם שנכרא שקיר׳ אחרי כי ל עו ם ממלא ב״ה אים היה ה קו  כל מ
ת א פנוי סקים היה שלא ער r להבראו העתידים העולמו רו ב  ל

א שרצה בטה ורצה חפץ כאשר לוח אשר העולמות בו רו  לנ
ד ולברוא להאציל כרי עולמות מו  וטצרך כרפירשיו אבייע נ
ם ולפנות עצמו אד* סעצסו עצמי רצמצם כביכול ך פיוו תו  כ
 עד הוי כי זככיכול לעצמותו חיץ דימר תוכי' לא כי ב״ח עצמותו

אין עד עד עךו ד ע ס  כתוך כביכול הוא שהפינוי ומפני הכלי׳ א׳
 המקיף כעיגול בישוז־■. צר מכל מקיפו כ״י• עלמיחו עצסיתו
פ הנקודה  להיקף קרוג היותר הפנוי וצר הקירסי׳ בפרק״ רשנו כי

ה ד.גדול  ימחרסה מתעלס ויותר טתרחכ יותר היי שסו וברוך נ״
פ היקפיים רכסיה כטה שיש ער דהיקף מי תד  וילכו ומשתוייס מ
 חקיקו חציבדה עשייד־־. כסיד העלם אל וכהעלס לשווי סשיוי

 ניד־ז במקורו עתSונב ב״ה לא״ס הששתווית הבחינה עד ירשימו
ך כיי האמצעית הנקודה עד מההיקף מתרחק היותר והצר ששו י

 חציכו חקקה רשי® בסודי מתנ^י, ויותר מתקצררת יותיי
א ההיקף סגיר שתצ' עי להיקף מתדמית ובלתי עשייה  לכ^ה■' ונ

̂ל הצי*ר נקוררה_נזרה כסו כי זדה מטיןש דג״ה לרף “ס;כ׳ ŝש,

■ H H U n העולסו' כל מציאות שנכללו
בתיגו כר סופן וער מתחילתן מח ה1רי* איי״ הנה

......T ■ בריאר־ן אצילות שהם אלה ייי'״ילי י י לג ע ר אמרו וי מצר י•ייק^S דייקף ריתרסו יי
עהן ה דה נוי רשימו בסוד עשיירח יצירח יייריי אל מהעלם וייעלו כו

ד t ;/ _________:זיתוידק‘’׳ הדליין הייחוס -יה י,יר דה״חע כסו
ה הדמ ה לא״ס יי  ר עעדיח חציבה חקיקר Sיכ כ״ר. בא׳־ס ויב^ע כ״
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רדו ה וי ה בם־ר לנידרינהה סמרדינ ו דיל לי ע ק׳ ז , ו
 ותציב' יצירה כסוד המראכים טדיו-ה נ•.־, •,-.'׳ס n;׳,-y-;3 הדאני-; ני<1מד

- י ן - עש׳יו~! כסוד השפד־' ועולם י
 מאלו יעולס עולם כל נן נשו

כ ה: ע' ה ־ ה חלקי ד הג א ר ם כי הנ ל עו
 שהוא עצטו כפני מהם ועולם

 עשדדה אלו הקודסיס נפרקים כמבואר מדריגות מעשרה נבלל
 גכללין סופן זעד מתחילתן עצמו כפני ועולם עולם שככל מדריגות

 כסוד עשייה יצירדה בריאיח אצילות שהם אלד! בחינות בר' ג''כ
 יצירה כריאה אצילות שעניין מטעם עשייה חציבה חקיקו רשימו
 יותר שאחר שעניינו עשייה חציבה חקיקו רשייסו סור הוא עשייה
 היותר שהיא שבבריאה הראשונה השדריגה הנה מחבירו נעלם

 במרריגרת הי}<! תהית שבבריאר־ד שנייר־ד מהמדריגה נעלמרה
 שתחתג״ שנייה ומדריגה. שר״חתיה שנייה ל««ןרייה ורשיסי אצילות

 כסדריגר־נ שיתחתיד. שלישית ומדריגה ומפיקה בריאה במרריגס
 וכן עשייה בסדריגת שתחתיה רביעית למדריגה וחציבה יצירה

 ורשימו אצילות נסדריגת להיו׳ חזרה שתחתיה רכיע׳ת מדריגה
ה וזסישירע וסדריגת שבבריאה חמישית לטרריגד,  סדריגי׳־ז תהי

 תהיח שתחתיה ששית ומדריגח הרכיעעז כערך וחקיקה בריאה
 שתחתית ז׳ וסרריג' רביעית מרריג׳ בערך וחציב' יצירה כמרריגת

 שתחתיה ז' סרריגרז וכן י' מדריגה בערך עשייה בטרריג׳ תהית
 ימרריג' שחחרזי ח' למדריג' ירשימו אצילות מדריגת להיות חזרה

ה ח' תהי  שתחתיה ט' ומדריגה וחקיקת בריאת מדריגת שתחתי'
 וכן עשייה נסדריגת עשירית ומדריגח וחציבה יצירה כטדריגח

ת מדריג' להיות תחזור ככור כסא שבעילם עשירית מדריגה  אצילי
שלו זכן המלאכים שנעילם ראשוני למדריגה ורשיסו שתל  ילכו(י

ם וכמה כסה שתמצא עד עצמו בפני עולם ככל הסדריגיןס  פעמי
ם כסיי רחח״ע בסוד אכ׳יע סוד ל  וכטד־ז כמה וכן הספירורת עו

ע סוד פעמים  וכסת כמת וכן ככור כסא בעילם רח״חע :ר0ב אניי
 ונמרה כמת וכן המלאכים בעולם רחח׳ע בסוד אכ׳יע סור פעמים
 סדרג^ בכל אלא עוד ולא השפל בעולם רחח׳ע אכייע בסוד פעמים

 חסצזיי* מדריגות '0 שהם עולמות ד' מאלו עצמה כפני ומדריגה
 כמר־ז רחח״ע כסוד אכ׳יע סיד עצמה כפני וסדריגר. מדריגה בכל

 הנברא שר.וא האדם שגוף כמי תכלית כלתי ער פעמיכם וכמדה
 ררייינו אהר־ז מרריגר: והוא רעשייה כעשייה שבעשייה האחרון

 וזד־ז מזה למעלדח זה אברים רמח בו •ש אחד אדכש אחד גוף
ה יזה בזת זה ומיוחדים מקושרים מזה לגיעלה  שיעלו מה וכן נז
 האברים בערך וחשיבות בסעלר. חשובים יותר הראש אל ויחקיבו
 אחד אדם נקראים הם ‘ככלד־ האברים כי־־* וע׳כז מהם שלמטה

 העולמות ובכל בספירות העניין הוא כן נסו אחת מדריגה אחד גיף
שי ם למטדד א ה ^ נ. ב ב  שירדו מאחר כי שבהם המדרינור־־. ז

 ההיקף שירד סה וכל ונקודה עיגול בסוד הצמצום בסוד המדריגות
 שהוזי־נ אבייע בסוד יותר ויתגלה יתקצר הנקודה. אל מהעיגול

 ‘העיגומ אל אמצעית סהנקידה שיעלה מה כד-י וכן רחחיע סוד
מל  בסוד העלם יותר אל מהעלם ויעלה. ויתעלם יתרחב יותר הג
 הקיק( חציבה ע־שייה סוד שהוא אצילוו בריאה יצירה עשייה
 בעיגוד* וכמצוייר מחנירונדפירשג( נעלם יותר אחד שכל דשיסו
 היורד סתעיגיל וחלק חלק שום תמצא לא דז מצד הנה למעלה

 חהיד־ד א5של אתת מדריגה שהיא שבו׳ האמצעית נקודה אל
 זד, שמצד עד רחח׳ע סוד שהוא אב׳יע נסור ומתגלי׳יוחר מתקצרת

 כטהייגת וסוריג'אפילו רחח׳עכנלסדריג׳ כסוי אבייע סוד תמצא
 שהרי תכלית בלתי ער פעמים וכמה כמה אחת ספירה שהוא כתר
ד כחודר־. אפילו ונקודה חלק אק ד מההיקף סחט ‘ש  עד ‘הגדו

 אב׳יע שד שהוא ומתקצר׳ יורדת תהיה שלא האמצעית הנקודה
ם כזה זר. ההיקפים חלקי שיניגעיש במקום ואפילו שתזוי  בזח זה וס

 אצלו קורבחו לסבת ידידתו ניכרת שלןא עד נזר, זה וסשועויס
 רחחיע טר שהוא אנ*יע בהוד יורד הוא עכ״ז ושיוויו בו ונגיעתו

 ונקזדר■. ונקודר. וחלק חלק בכל כי האור לירידת מצב אין שהרי
כ כ ןנג׳ער.ן ירירחן שסצד עד למעלה בעגילים כמצו״ר יורד הוא
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 ח פרק עסי״ה יעידה בריאה אצילות סור שריסזי סזעד
ל • ^ ס

guy OW p v

r*®־ ^

^ נקייה ולא חליק שוס תמצא <*א עי ה  הגקודה אמצע אלי חיות־ ם
ח שלא ת ג׳ מן בלוד* תחי מו  סרק ראשון בשער שפירשנו כו

 שהיא עי^הה בחינח אחח נתינה דהיינו הקבלה רדבי נכלל♦ ל
תה בחינת שנייה * בחיגר. «םנח שלסעלר. יזנקויה  ל’ר עצמ
ח !נצסוח ה שנוגעת ^!וי קיי  ססנר־ל למעלדה אשר שאצלה ננ
 בכל שרירי שתחתי' ר.גקודה רהיעו עלולה בחינת שלישית גחינה
א חעעול שיורד ונקודח ניףדה ה סיד שהוא סתקצר הי  ‘ועלול־ על

 לירידת סצב אין שהרי בחינות ג' תמצא אחת בנקודה שאפלו עד
 במדריגה אפילו רח*חע בסוד אני*ע סור תמצא יה סצי* אשר אור

ת לי אח פ  sאל^ אינן בנללן בלן ועכ׳ז תבלית בלחי עד נכחו־ א
^: סדריגר*! סו איי ה אתר גוף אחר שארס נ  אברים מכמה ענ

או יחד בכללן כלן ועליי מזה למעלה חה מיר• למעלה יה קי  נ
צי אחר אלום  חוגיי כן כסו בזר, זה ואחדותן קשורן(דבוקן מ

חת  אפילו בזה זה הבחינויה ויחוד ודבוק קשזר עוצם פצר גספי
 כל יר! נעבור אשר אחר־• סדריגה רק נקיא אינד. אחת גספידד.
ה ע־ ם אדם דמיון ספני אדם נקראה עצמה בפגי וכשירה מ  חג

 ידה שאחר בפרק שנבאר וכסו תכלית עיכלתי בחינות בה שיש
 הקנדה p גחונייא ר׳ כתפילת שנסצא ממה שבכתר בחינות עניין
^' רחוק יהיה לא יי הקדמד• המעיין בדעת שנחקקה ואחר כ ש  ל

אה עצשו נאצילית שמייחס בזוהר שנמצא סה  עשייה יצירה נר׳
 סדר הוא .Tעש׳ יצירה בריאה אצילות שעניין שפירשנו אחר גי

ת רחח״ע בסיד המדריגות איני  יציאותן ואינור־ן העולסות גלוי ו
ם סוזעלסתן  פירושו באיפ/ש־צירה שנתגלו עד העלס אל מהעל

 יותר ואצילות מיצירה נעלם יותר ובריאה מעשייה נע^ם ♦מר
ם שר° ^  נריאו-ד חלקי ד׳ סאילו עולם נכידי יה מצד נייאד.א

o h i p a w ט הכמר כסא עילם ®ייייי־•״ ל ם המלאכים עז ל  עו
, ^  חלקי לד׳ לחי*קם גובל מדריגות י' מהן אחי ‘שבכר ה

 אפילו בעצמן המדריגות וכן דחחיע כסוי י^יוי ייעל® ע אני
ק נוכל אחת במדריגה ״ל  תכל«׳ בלתי ער רחח״ע ננ>*ר לאכי׳ע ׳

ח מוי חגה נדפירשנו  יוחד כתר שספירת לוזיות כי לוסי גורל ז
 נערכו וחכמת אצילות חכמה כערך כתר נקרא מתנסה נעלמה
 כערך וחסד יצירה כתר ^ערל ®י* שנחגליי כינה וכן בריאר.

תי כערך גקרא מחר עור שנתגלה «חר  יקשה לא והנה עשייה כ
ק ״’על י י ג  כי דכריאד- אדם לכתר חיח־׳ר שקיא מה פרטי י
ס ראשית הוא ס ראצילוח ארס לקראו לו היה יה לפי אצלי ע  ו

 כרי* טהטאציל נאצר־י כתר שספיית להיות כי לומר נוכל אבל
ד סני־־. המאציליס  שחמאציי־־ל העלות כל עילת הסבות ‘נ

ה » ‘הנאצל־ סך הי ב׳ וכרי הזר, משער חסישי בפרק שפירשנו ג

 הטהירו בסוד כביכול לצמצם הוצרך היפך אל םהיפך לצאת
 נין כביכול אמצעי חוא הטהירו שסוד עד הנ*ז בפרק במבואי

ה א״ם‘המאציר עד נפרק כמטאר כתר הנאצר־י ובין ב׳  הנ״ז
 הו׳ אכל נאצל ולא ‘מאציל־ לייע הטהירו סוד תקרא שלית

 נ*ה א׳ס כממיר עמו אצלו ממש הו׳ חטהירו שסור ר*ל אצל ‘נקר
 שיודח כסו נפעל לשון יורה ולזת פועל לשק יורה לא הלשון שיה
ד לשון ש כי ונאצל ‘מאצי  לשונור־ן ג׳ אלו בין וחלוק הפרש י

^ צי א  אצל נפער* לשק נאצל פיעל לשק מאציל נאצל אצל מ
 ממדריגת למטה הוא אצל אבל נפעל לשון ולא פוער לשון לא אינו

מ ^ םסדריגת ולמטת הפועל ‘סאצי צ א  נדי בן, ומפני הנפעל נ
 שחיפת הטחירו לסור ‘אצו־ לשון של מדריגת מעלת לתי־ז

ם דותר מסורהכתי־ למעלה ל ע  במקורו אצלו קרוב ויותר ססנו נ
 טהירו כי בריאה הטהירו pכע כתר לספירת הזוהר קראו ביה

 שתר.יה לא אבל כיפירשנו אצל לשון שהוא אצילוח בערכו נקיא
 נקרית* בינה ונן כערכו יצירה נקרא חכמה יכן ח״ו בריאה ממש היא

 כאצילורד מסש עשייוז יצירה בריאה שתהיה אבל בערכו עשייה
 עסו אצלו קרוב ותר4שהת הטהירו סוד בעדך כייע א^א ח״י

 כ ע יותרנעלסר־! והיא לעצסן קחב אדם הדיוט כששל במקורו
 והמדריג בריא שתחתיה והטדריגה אצל מלשק אצילות היא תקרא

 ממש שיהיו ולא עשייה שד שירדה והמדריגה יצירה עוד ש׳ררח
חי סדריגה הדבחס גלוי על להורות אלא בי׳עחיו ^ מדריגה א  ו

 אצלו ה ב סתותיו חם כי אצילות נקראים עצסן בערך וכלן כאצילות
 6י4הו אחד בשער וביחוד הקודסיס כסרקים נדפירשגו כמקורו עסו

ם י ברשב ביאר ולזר־! סשם יעויין אחד ד,וא ועשר עשר קיגי  כחי
ד כסח איו ס י ם רבריאח אי ר  נדיוקנית דעשיידה ארס דיצירה א

 דאמצע׳תא דעסודנת Nכדיוקנ איחו הכי וכינה חנטי־ל דכתר
 כמו פירוש אצילות כלהו דכספירין חתאי־ז ושכינתנת יצדיק
ש ג׳ בינר־! חכמי־־! בכתר שיש ם מזו לסעלד־. יו םדייטי ה  ש

אח סחברתרז געלסר־. יותר אחת עש״ד, יצירר־ז כיי
 וכן ראםצעיח*יז עמודא שהוא בת׳ר־. יש ■יכן כסו כדפירעזנו

ת וכן צדיק שהוא כיסוד  סדריגות ג* חתאה שכיגתא שדזיית הסלנו
יותר אחרה שכל עשייה יצירה, בריאי־־ו שהם סיו למעלר־ז זי

 כרפירשנו סחברוזרר נעלמה
"!rTTIM ז ר* ? רשנ״י ודקיק^ טו ל

א נייא כלנית ת בינ א ניניז כי • אדם בשס הספירות מדריגות תי
?;;^ר^זעלגיר-שפירשגוניבנל ״״״"־• ^ .

המתקצןי וזעיגול יכם׳מרריגו׳נסוד כמה יש עצמה סדריגי׳ופפיר'
נסווי



לה ח פרק עשייה הגידה בריאה אעילות סוד ®ריסי סער
סל ,

ה גסוד ל ד עד ועלול ע מ ח גליוי ראשית הוא ס״מ אלינו סושגיס נקר^יו עצסח בפני וספידח ספירה ‘ה ^ י וקרא. נאציי שנקיא «ו
 מצפון גלוי הוא הדבור כי ספני דבור לעזק שהוא טילולך לכתר

א שכתר ונזפני אדם מחשבת שהוא» הנאצלים גלף ראשית הו
בלשו' קראו כן ספני טפי לו וקרוב ב׳ה םא*ם ראשון נתגלה
ם סילול'  הס עמודים תר*ך שאלו פירוש סע׳לתך לרוים ח׳קין שה׳

ס חקון י לאצילותיו יתגלה ירן שעל ה’כ לא׳  לא״ס שאין מאחר נ
ר ירי על רק חישנח שום ב״ח ת ר שהם נ כ עסודיס תיי  אלו א'
 ידן שעל כליו שהם כביכול גילוייו ל“ר תיקונו הם עסודים חרך
ק ראשון בשער כנזבואר לקתגלות ייזיקן  עשר בעניין ראשון פי

 אלו עסודים תירך טן פירוש הח׳״וד: יחני״שך וכיח׳ם ספירות
שנו הספירות לכדי וההיות והשפע האור יתסשך די ניפיר ב  ש

ח בו היו הספירות  ונתגלו נתפשטו וטסנו הנקודה בסיד העלם בנ
 ולהקיף להם עיגול להיות חור שהוא ער רחח׳ע בסוד אב׳יע בסוד
 כי פירוש רגיף בתיו כנשמה זיה כציד זיה ועויסדיס כלם את.
ת בחינה דהיינו בחינות שגי להם יש עכיודיס תרך אלו  שהם אח

ה צנויות תרך יוצאים שמהם סקורוח ת״רך סןנ׳  על משביע שא׳
ס תרך שאלו שנייה ובחינה ב״ה ספירותיו לעשר ידם רי  עסו
 בל עגולים תרך היו כאלו חבירו את מקיף כח וכל כתות תרך חם

ח מקיף עיגול שר בצלים נגלדי חבי א ט לסעלה סצוייד נ <י עג  ב
 אחר שעיגול עד רחח׳ע בסוד אבייע בשוד זה את זה המקיפים

 עילה בסוד •ורדים חם וכן סמנו עלול שני ועיגיל לחבירו עילה
י נ3והטע אטצעייז נקודה עד רחחיע בסוד אבייע ובסוד ועלול  נ
דז להיות לו ם בסיד נתגלה שחאצי  בתוך הפנוי כסוד הצטצז

מיז זח מטעם אשד כיפירשנו עצסו אל מעצסו עצםותו N ה 3 
ל גו עי עיגוד• שיתרחק טח בל זח 0םטע הגה כדפירשנו ב

ה איס מעצסות הפנוי  חאמצעיר־ן הנקודה אד* ויתקרב כ׳
די זד. והחקפיים העגולים יחרבו ם נגלרי זח ע י ל  כסוד מ
די עילח בסוד ויתמעטו וירדו רחח״ע כסוד אבייע ו ל  עד מ

דו עוד כל כי חאטצעית הנקודה ט שיי  יתמעטו דתרבו ההקפיי
 שדלנחעורת עד אורם לירידת סצב אק כי ועלול עילה סד־ שהוא

ס ועלול עילה בסוד היורדים ס זה נוגעים ה חנקודד-, עד זה ע
ד הוא ומחקצר שיורד גיה וכל האמצעיכט לו  המקיפו וTסחב ‘ע

ס עד ה ס זה כתוך וזה זה כתוך זח נטצאיבש ש סוקפי  pז ו
ע בסוד אכי״ע בסיד בצלים בגלוי זה בתוך  וד״נח כדפיישנו רחח׳
H y ט הראשונה הבחיגדה ה הת סקורוח ש צנו  זזדד לספירות ו

ס מאחר לשכל לצייר אפשר אי ה ס ש טי ש פ ת  בסוד ויורדים ס
^ עילה לו ע ם חרך בסוד ‘ו  כסור אב׳׳יע נסור היורדים עגולי

ם איך רחח׳ע לי כו חר הראשון מהעמוד לקב^יי הספירות י ב  שנ
ם עמודים ח*רך סאלו שבכתר הדאשק חעיגוד* שהוא ח ר ש  חי

ט עטודיםשהס תר״יט שהרי עגולים ם תריי לי  ביניהם טפסיקין עגו
ם איך וכן  טאחד ראשין עסוד שתחת עמודים משאר לקבל יכולי

לד וה כתוך יה מוקפים שר.ם ם כג ד והגה בצלי ת כ  כי להודו
ך תו ב ה סז פי ק סי ס ח ש ס לד זה הג ם כג לי צ ם ב ע ל ש ם זה ג  ה

חת מקורייח צנו ם שהם אמר בספירות להשפיע ו מדי  בצד זה עו
ם מקיף כתר וספירת באמצע הם חספירוד׳, כאלו ד*ל זה ת ו  א

ם ותרך הגדור־• בעיגולו די ם עמו אי צ  חדה זח בצד זח מעיגול יו
ה זה בצד כז

 גכ על זה מדריגות אברים כמח מ שיש הגיפני אדם במו אדם
ם איזי אדם אחד גוף נקראי■ בכללן כלן זח כד־• עם זח צ עו  ל

ק קשורן בי ד ם בספירוית כן כסו כזה זה ואחדותן ו צ עו  קשור ל
 תכלית בלתי כרבה שהם הגס כוה זה חמרריגוח ואחדות ודבוק

ם נקראר־־. עצמה בפני ספירה שכר• עד אדם נקראים ד  וכי־• א
חי־ז ם בכללן הספי אי קי כ נ ם ג' ד  ומחבקין םקושרין כלן כי א

p n v o i ה זה  כזה יש שניה וטה כזה יש שבזה ומה בזה וזה נז
אר סנו  P ביניהם וד.פרש חלוק ואין ראשון נשער בארוכה ג

ה אדם כי והגלוי ההעלם לענין א בד  סוד בערך כתר שהוא ד
רו  וחכמד־! חכמה שהוא דיצירה כאדם מתגלה כדפירשט הטהי

 שהוא רעשייה כאדם מתגלה הטהי״ו נערך דצירח אדם ^יחוא
ה ע ך עשייה שנקרא ג עי  שנקרא דאסצעיתא עמודא וכן רו הטה׳ נ
ס ם סתגלר. בינה כערך דבייאה אי ד א  צחק שדצגה דיצירדה ב

 והכד־* סלכות שדזוא דעשייח באדם מתגלה דיצירה אדם וצדיק
ם הגמור באחהר־ז אחר כה ד ם חלוק ואק אחד א ה י נ י  רק נ

ם שענייט רחחיע בסוד אכ״יע כסוד חכה והחגלורין ל ע  וגלוי ה
ש שפירשנו כמו א  אהד נשער ובפרט השער וכראש הפרק ני
א ועשר עשר הוא ^ אחר הו ק ד מי רש*בי ו  כריוקנז► ואמר ל

 לכתר בי׳ע שיש כמו אמר ולא כדמיון שר״ל ובינה חבטה דכתר
 ושכעתאס וצדיק דאטצעיחזא חוא,םעסודא כן כסו ובינד. הכסה
ה א ח  שהם עשיירז יצירה בריאה ממש שאינם לני להורות א־*א ח
ס רק ח*ו מאצילות למטה S כדמיון ה S סו  העולמודה שאלו נ

ע נקראו מהן שלמטה  כסו זה על זה וגילויין המדריגות עיש כי׳
H זרח גילויין בערך כי־ע גקראו נאצילור-. הואפ כן y .ר זד־ סי  נ

ת  איהו כלהו דבספירין נאסרו בפירוש יותר ביאר ולוה המדייגו
ת לו צ  בלוע רק חיו כן לא ססש נייע לחשוב ו’ ח תטעה שלא א
א אצילות  עשיידה נקרא רק אצילות היא שבאצילות עשייה אפי

 הספירה כערך יצירה וכן ממנו שלסעלה הנעלמה הספירה. בערך
 P סמנד־ו .—שלמעלן ד,ספירה בערך בריאה וכן ממנה שלמעלה

ר־י Sאצ שחי>« הטהירו סוד בערך בריאה נקרא <חר  המאצ׳
 שמי ובריר הוא* ברוך

-1הםתןןן n עןין« I—ן n j n
 חהילד־ל כ?־• על־• ופתרוטם

ם אצילוחיו אשר עלמי  נ
 כל־• על הטעולר־ז במקורו

ה עילה. מ  ולר.׳ הפרק נשלם ו
דברנו כי והסליחה המחילה

כי נעשה מה אבל גביה גנוד,
חד על בטחנו ש ועסור י  שיי

ה ת ע או שגה ב  אשר חסיד ת
ם ח״ו שגגנו אס כן על ש  ה

ח ושגגה לנו גרמה אהבחיגו לטכי יכפר חי  אהברת כי לזכיות ח
ד לרצון יחיו לשוגינו על חסר חורת ט  לפניך לכינו ורגיון פמו א

:וגואלינו צורינו ה'

 כחינררת ג' וSK גירשנו לא לסה תשאלני Sוא
 ס^יידרר־ן סשאו״ גם נאצל אזגל סאעיל שחם

 ירדת6חס טאצילבעדך נקראת סשייר׳ בל שהרד
 שנקראת הגם כי שאלה זה אין ;זכזנה שלמטה
ך מאציל עי  עכ״ז םגח0 שלסמה הספירה ב
ת א קי  סםנד־ן שלמעלה הספירה בערך נאצל נ

 ואפילו נאצלי' נקראים הספירות שכל כארסן
 חיפך אל מהיסך אינם שאציליתן כאופן כתר

 ביהבאציי^ שאצילותו חכחר סיר אכל לנסרי
 אצל ולא בהחלט ראציל שנקרא המאצילום בל

 להיורתכחינר־ז צ־־יך ת״ו נאצל לא ושכ״ש
 שאיגח ב״ה כמקודו עמי אצלו שהיא אל.צעית
ן ב״ח נאצ-ל ול«י^ מאציל לא גקראת ו ר ג  ו

;ענ׳״ה * נצחיכפ ולנצח לעד שפי

 בעניין זה בפרק עיניך להאיר ראיתי הגי־־. שמיניפרה
 בסוד בכתר הנמצאים בחינות ורכד מדריגות רמי j׳

עילה כסוד חצמצים בסוד הנקורר. אמצע אל המתקצר יזעיגול -
ל עלו׳  אחרת מדריגה אחת ספירה אלא אינם בכלל כלם ועכ״ז ו

 בקכלר־! שנמצזיה מדד והו>ע כתר ספירת לומר rתצר
רן שבו מפני כתר נקרא בחר שספירה  כתר בסנין אור עמודי תי

 עיטל שבל עיגול על עיגול בסוד אחר לעמוד מקיף עמוד שבל
ה  ה־ורדינם בחינורה ג* אחד ובכי־• מתקצר יותר למטת הפונ

ה  ובשער זה שלפני בפרק שפירשנו כסו יעליל' עילה כסוד כסדדג
 הקיר־. בן נחונייא ר' הוא העניין זה לנו והמגלה ד' פרק ראשון

 אור עמודי ועשיים מאות בשש אקראך וז*ל הנחסדת בתפילתו
ס סילילד ראש שו*.ם ח ם ר״-קון ש  וי׳,םשף ר.ם0ו מעלתך לרו

ת . חיו ס הספירור־: ככל ה מיי עו שסד-. זה ו ף כצר.זה.כג  כחו
ף י וגיזיייז ומבחוץ מבפנים מלאים והם דגו י י י’ י י י ' י י ם י ה  ו

ם ינק׳כד. זכר כימזח נחקקים תהפני מ  עכן־״י וממלכה לתייר־. ו
ת בשיש אקיראך יסיריש לעניינעו המצטרך ס ועש מאיו  ד

 וה אל־• זה וקרייז כסו השפעה לשון היא הקריאה לשק פירוש ‘׳
 סוה ר.שפעה מקכל שזה ר׳ל מדין דן ומקבלי; יונתן ותרגם ואסר
ח טי כאלו ואקיאך שד• פירושו זיוי  אשפ׳יעך ב״ה לא^יס א

י עמודי ועשרים מאוח בשש שפעתך  לאיס שמתפלל ריר• או
ע כתר עמיד כתר״ך שישפיע רן אלו פירוש סילולך ראש שו  ת
»וריפ ה מא״ם האצילות החגלויז ראשית הש | שאעס ואע*פ ב׳

 ני בספידויד י^זעזפיע מקום לו יש ועמוד עמוד שכי־יי באופן
 העליון העיגור־י לר.שפיע יכולין איך קושיא איני־ז ברוחניות
הם מפסיקים שעגוליס מאחר עגילים שאד וכן בספירור־י.  ניני

ס שייך אין כן אם כמקים שאינם מפני  .—הבחינו ועל הפסק ש
 שהם עד הכירו אי־׳, סקיף כח יכל כהות 'ך ר.י־ שהב השנייה
 דח״חע בסוד אבייע כסוי ועלז׳ עילה במי זר. בתיך זה מוקפים

 מקיף אחד עיגול־' כן כסו מקיפה שהגוף הטן. בתוך כנשמה אמר
כזה ונידו
ודקדק R- ג



וז pis עשייה עירה ברייאה אעילית סוד שלישי שער
טל

א שנייה  נוז וסחגייה סהינר ההשפעה המקבלת הנקיבה כמו הי
א הזכר כח הו ה כחעה ש שוני  כייסוית היא שלישית ונוזינה רא

 האמפעידת בחינד־ז שחוזררד אמצעיר־■, בחינה לערך נקיבד־ז
שית בחינה לערך המשפיע זכר להיות שייה בחינה כי שלי  שלי

 להיות חהרת שלישית ובחינה שנייה סכחינה ההשפעה סקנלח
 שאסר וזהו שתחתיו העמור rכחינ^ ראש לערך המשפיע «כר

ת ומר״הפכין ת׳  המשפיע העילדה סוד זכר ת*ת כי וממלכדד ל
 מתהפכין והם המקבל העליל סוד נקיבה מלכות שהיא וססלנה

 הזכר סור עילה להיות חוזרת הנקיבה סוד עלול שה׳תה מה כי
ת יעורת וזכר עילה שהיא ומה  הבחינה כערך ונקיבה עלול להיו

ר כסוד מתהפכים הם וכן וזכר עילה סוד שהיא ממגר. שלמעלה  ז:
 עניינם פירשט כאשר בסודרחחיע אכ׳יע בסוד שנתגלו עד ונקיבה
מעט לנו וסגלית ו^ארת היקי־ה התפילה זאת הרי למעלה  כל נ

ה הנדון אין שהרי הגוף בתוך לנשמה לרמותם ודקיק מ ש פרטי לראייה ח  : הפרק נשלם והנה זר. שלפני כפרק שפירשנו הירו
תיו המוקפת הנשמה מציאור־י. שהדי ת חזק מתי• הגוף ב ממציאו
 העיגולינמ מדריגות ירידר. על לנו להורות כדי הסקיפר־. הגיף

 שהנשםי־ה כמו רח״חע כסוד אבי״ע בסור ויורדים המר״פשטיס
ת רצון שבל בשוד מדריגות ד' בירידד. הגוף כתוך מתפשטת הו  כ

א -אברים הו ע סוד ש  מזה ד' בפיק למעלר, שפירשנו כמו אני׳
 נסור מדריגות בד׳ ויורדים סחפשטים עגולים אלי כן כסו ^ער ה

 פירוש וכחי״צון ומג״חוץ סבפ׳נים מלאים רח׳חע בסוד אבייע
 ובשער למעלה שפירשנו בח׳נית ג׳ לו יש מהעמודים אחד כל

ת בחינה דר.יינו הקבלה בררני רביעי פיק דאשק ח  שסשרזוויח א
ם עילתר־ז לצד הרחב לצד סמנה שלסעלת הבחינה עס קו מ  ב

כ דהא עצשותה בחינת שנייר. כחינד. כו שטגעת  לירד־ צריכריד ע'
ת הגגש ססנה שלמעלה טעסוד למטר. מדריגה א שסשחווי ה  ד

ד לירידת מצב אין  בעמוד הנוגעת בחינה שלישית בחינה או
א ממנה שלמטה הי  לעגזוד למטה שפונה הקצר בצר סשתיוית ו
 ושבהוין מבפי-יכס מלאים אמר בחינות ג׳ אלו ועל סמנה שלמטה
 ברכי־־. מלאה שהיא עצמותי־ה בחינת מבפנים י״ל ובחיצון

 והייני לעילתה שמשתווית בחינה אותה מבתוץ רצון שבע שפע
 רצון שבע שפע ברכה מלאה ג״ב ממנה למע־*ה ר״ל ן מכחו

 ריל סמנה שלמטה בבחינה שמשתוויח נתינה דהיינו וגיבתיצון
ע שפע ברכה מלאה ג'כ ממגד, שלמט־. כעסוד בעלולר־!  רצון שנ

י ידוע ר״ל ידו׳ד ידו״ד יד׳וד אמר וע״ז ת ונקודה חלק אין נ  באצילו
 שמצד תכלית בלחי עד לעשר וסעשר מעשר כלול יהיה שלא

 כמביאר תכלית בלר״י עד פעולות לפעול וכח כרנה מלד.ים הם זר.
תכי הוא עשרועשר הוא אחד בשער  בס־יואו שםידוד אחדילחיו
שי עיי טורה  אמר לוה ׳א ה וא׳ו יו״רה׳א כזה אור״יות בעשר ע

י  עשר סיד שהוא ידו׳ר מן מלא בחינות ג׳ מאלו בחינה כל נ
ל  ב־טער יתבאר כאשר תכלית כלתי ער עשיריירע מן מלא ר׳
ת בכל כי הקצוות אצילות סיר ה משם ואות או  בו ימצא ר’ י

 כת לה ייש רציז שבע ושפע כרכה מלאה היא זה שמצד עשר
^ להורות ידיי פעמים ג׳ וא:!ר תכלית בלתי פעילות לפעול ע

ל בשם ר*ל אחד בשם לכלם וקרא שפירשנו בחינות ג' ן  להורות נ
י ת מעש מלאים שהם הגם נ ת כלתי עי ייי ת הס יז עכ תכלי  כאחדו

ה רק ב׳גיהס ח׳ו וחלוק הכרל אין כי גסור ס  גיעייול עילה שבין ג
ל  מדריגה לו יש שעילתה מעילתה למטה מדריגה ירד «העלו
תי וכחו יותר בנחו שמקיף ע־ייו לסעלר.  כחו שלגודל עי חזק יו

א ע בסוד נעלם יותר הו  וכח לנזעלה כמבואר רחת״ע כסוד אבי'
 עצמירע לעניין אכל הצמצים בסוד העלול בכת מתגלה העילה

חד בשם ובלם משתווים הס האור  • גסור אחדות הם כי יקראו י
 עניין איכות לפרש בא ער.ק ונקיב״ה זכ׳ר נדטו׳ת נתק׳קין <ד,'ס

תם ל בחינות ג׳ שאלו ואסר אחדו  שכל שסות ג' שהם ע:ןור שבי
 נחקקק שהם אמר תכליר. בלתי עי לעשר מעשד כלול להם אחד

א החקיקה עניין כי לד,תגלות יגאזגלו נחקקו ל’ר  בדי לחקוק הי
ת  לצאת כרי מתהקקין בחינות אלו כן בסו גלוי אל מהעלם לצא

 מתחקקד־ז הנעלמח העליונה שהבחינה באיפן גלוי אל מהעלם
 שהיזייז מגזנה שלגזטח ככחינו־ד כחח ומצמצוס הצמצום בסוד

ת עי עלילה ח עצמו הוא העלול שבח באופן יותר שמתגלי נ

תי ע׳ חישפרק ס בפרקים לפ־ש שזכינו א מ ד קו  ה
ם דברים עשייה יצירה בריאה אצילות בעניין אי  נ

 ולהי־חיב העניין להאריך זה בפרק רצונינו השכל אל ומתקבלים
 חכי־ כי זה והוא ויותר יותר השכל עיני שיאירו באופן ביאורו
ה  ד' שמייחס כזוהר שנמצ^ז מה השכל אל לצייר וקשה הסו
ם רוח אש יסורות  ד' שבועון רבי אמר וזיל באצילות עפר מי

 ואינון עלמין דכלא אבהן ואימן דסהימנותא רוח קרמאי איגין
 אילין ועפר וסיס ורוח ש א ואינון קדישא עילאי־־. ררר״יכא רזא
 זהב וסאינוןנפקין עלסין דכלא אכהן אינון ואילין עילאה דזא אינן
ת וכרזל ונחרשת כסף תחי  דרנזיין אחרנין סתכאן אילין ו
ח דאילין ת4כגווג לון  קדניאין אינון אילין עפי גזים לוח אש ת׳

סין ושרישין  לשון כאן עד רלעילאותחאועילאיןותהאיןע־יייהוקיי
אי והנרה לעניינינו המצטרף ה.יאטר ^ המאמר זה כיי הי כ  ס

 כאצילות גשסייח יסודות לייחס יתכן איך השכל ומחמר. עיר וגן•
 לכל והאכות והקיסיניס הראשונים שיהם שאסר אלא עיר ו״לא

 כ׳ו-ן למאציל קי-וביס שימם עד והר״חתונים העיייוגים העולנער.
 עיייאר, דרתיכא רזא ואימי, הע־ייוגהכאמת המרכבה סור להיותן

פויו שאמר אחר כי קישה ועוד י  עוייסות לכל קרטונים הם ־. שד'
 טו־זכייות ד' אלו עיי להזכיר לו מה העולמות לכל האבות והם

 ‘בכלל־ שד,רי ‘מהגלד־ יצאו ולמה ברזל נחושת כסף זהב שר.ם
 ולהוסיף ללמד שלא די לא והנה נכללין הם גם עלמין רכלא אכהן

^ ומהכ היפך והיא יצא ‘סהבלל־ למעט אלא יצא הכלי־■* על  ל
 ועו' סחכייות אלא אינם ובפי־ט העולמייח כד־' משסע שבכלל־*

ח וכפל חור לסה קשר. ש ת׳  קדטאין איגון אילין עפר בזים רוח א
 בבי־ שזח קייסין עליייהו ותתאין ועילאין ותהא דלעילא ושרשי;

ה נזרישא שמע נ אינון שאסר בז  דכלא אכהן ואינון כוי קדסאין ר׳
ת ייכל והאבות הקדומים הם ואם עלמין מ ל  קיומן הם ממילא העו

 הגזאמר ליישב והנר. ברייצא נובר שלא כס׳פא הוסיף מה 'כ וא
 יסורור־ז הד' כי שתדע צריך זו־ז ור.וזי! להקימי־ר אנחנו צריכין
 המים יסור כי לגמרי הפכיים הם מהם ינבנה מהם מורכב שארם
ם איש ויסור מקיר מ ח ם יסוד מ מי  סייבש האש ויסור מלחלח ה
ה יסיר ובן הפכיים ׳שהם נמצא מ  יסור. כי העפר ליסוד היפך ה
ת ויסוד ויבש קי העפי  זת הפכיים שר!ם הגם והנח ולוז זום היו

ק בגוף ומתרבקים מתקשרים הם ז’עכ לזה  יתפרדו ולא האדם מי
 זמדובקים סיוחדים אחים חש וקישורם רבוקם שלעיצם ער מזה וה

ת  נראר. שלא עד בו מיוחדים חם כף ושכל וריעות האהבה באחיו
 כח כלם יכבה בלם כח אחר יסור בכה רק עצמו כפני יפור שום
חד יסור ה ולא א א  שרעזייז כמו האדם בגיף ■פשוט אחד יסור ני

ה א י  ונקודר־ז וחלק חלק בכל םתאחדים כלם רק לכדו כשהוא נ
ה  איך להודיעך «ריך זה שתדע אחר והגה האדם טגיף ונקיי

ס טבע כאפשריי־ח ההיא י ני פ ה שיו שיתדכקו ה תק  עד כך בל־* ד
ס שהיי שיתייחדו צ ש אר־־. מככייש ה  ושורף מייכ׳ש והאש הא

ט לפי ורונה הראז סותם והעפר העפר מפזר דייוה יכן הטיס ע ב  ט
 שי אם שאי ער זרי־. אד־. זה ומבטלים זה אי־־. זה ®וסיייס 0ר.

ם כי וקורבחס התיבקותפ אי כ זה את זו־ז שונ א' שר אפ איך ו
ל ואין העילח בי י וזה כהעלס ש!ה רק ביניהם ה לו אין מ קו כגלוי ו תינ ף ויתייחדו שי ס בניין מו  אופן ני שתדע צריך והני־־! אי

 בסיר יותר עוד כחי. מסגלר, שנייה הבחינר. וכן שבהעלם מה רק
 להיור־ז שנייה ד,בחינת שחזרה באופן שלישית בבחינת ךצסצום

לת  כוז עצסו הוא שלישית הבחינח ונח שלישית לבחיגר. עי
ואין כגלוי ת־ בהעלם שזה רק ביניהם הכרל ואין שנייה הבחינה

ס rמה רק ע' ה אל מהעלם יעליר עילה בסיד הבחינות יורדים יכן שב
 הבחינו־־! כי ר׳ל זכיירונקי׳ברה גלויכדמו״ח לכלל שבאו ער גליי

ח הסשפוע זבד כמו הוא הראשונה נ געלס.\בחיגרת השפעתו ו

 ביס- סחקשר המיס יסיר כי זה בדרך הוא וההדבקוחם קישורם
ש טד כי לשניהם ר״ממוצע הרוח יסוד באמצעית לי ההיפך הא  י
ת מצד הרוח א המיס ביסוד ומר״פשט מתקשר שבו הליחו הי  ש

 הס שהוא היזש כיסוד וטר״פ׳שט סתקשי־ שני החמימות ומצי לח
ס ואש מים כי נמצא שי׳  טיס דגייין דיייי•■ באמצעות כזד, זה סתק
 הליתות קריריח מצר קרים הסיס ני מצד בזה זה מתנגריס יאש
ת חמימות טצד יביט א ה לאש מיב של שז ת״נ ר ה ש ‘ש הגד-ן א

שני



לץ תשיעי פרה עשייה יעירה בריאה אעירות סוד שרישי שער

ם #גי י בי א מ מד ר6הע יסוד כי ר6הע יסוד ע׳י מחקשרים א  נ
 היבשו׳ ונז«י המי' ביסוד ומחפש*! ופתקשד אחזf̂ם עכו דק^רז'

בו ש ביסוד וסתפשט וסחקשר סתאחז #  והיבשות הקרירות כי א
^ םתחןיקיס הקפד #ביסוד ב  יתיבקו. וע׳י במינו מתדבק אחד ו

ש שבאש ההפבייס והיבשור־*״ הקרירות טי  איך קושיא ואין ו
»ד סתדכקיס ט שחרי אסוועי ב?*י חבש קר עפר בי מי ש כ  א*א וא
מן  חקדירוו־ן ואש בסים כי קושיא זה אק אס«עי בלי להתד
 החפכייס ואש שהסמים ההפכיים שרשם מצד חסהפכיים והיבשות

 אחד טבע שהוא העפר יסור בטבע אב^ טבעים שני שהם ייז־ «ה
א לנדה המים שססור כמו הפכיים אי:' לכדו העפר יסוד הי ש

טל
שאר יותר הרוח יסוד מתגלה ש יסוד וכן! בו נעלמי׳ יסודו׳ ו  הא
חד האש יסוד מתגלה  כסב כלם וכן בו נעלמיס יסודות ושאר יו

ם בענפיו שמסתעף אילן לי בי ס מו קי ל חו ס ס n® זה ו ג ה  ו
 וגדלו• בקטנו׳ ומחולקים מובדלים עגיים לכמה בענפיו שמסתעף

א זר. כענף שיש שיש ומול א׳ שורש כח בכלל ענפי׳ לכל *ז3ע  הי
מת זה בענף אין זה בענף הו׳ זר, שבענף י  רק ביניהם I הבדל ו

ל שאחד ח ג ת׳ ו אחד סחבירו י לה יותר ו חג  כלן ופח מחבירו ס
ת אחד כת שהוא האילן שורש בכת נעלמיס חיו  הצמיוזד־ז כת א

ש #ר ת שבד׳ אינייות ד׳ כן כמו האילן שב סודו ח קר י  יבש חס ל
א אינס ת מתייתרים הס אחר שורש ובכה אחד כת אל חר ח א ב

אין גמור דהיינו אחד יסור כטבע שהם מפני לזו זי הפכיי' אינם ולחה קדה ת משאר ייתר מחגלר. זה שיסוד רק ביניהב הברל ו דו סו י
ם אינם ויבש קד אחד טבע שהוא העפר ביסוד כן ו , כ סיס  הפכיי

 חם וזאש יסוד של והיבשות המים יסוד של הקרירות אבל לוח זה
 ומי' אש דהיינו הפכיים שה' טבעי׳ משני שה' מצד לוח זה הפניי׳
ה׳ שיתמצע לאמצעי הוצרכו כן ומפני  שלום לעשות ולקשרם ניני
שר יסיר דהיינו‘כיגיה  ויבשותו בקרירותו וסתסצע העפרחסתק

ש בין  מתקשרים לזה זה ההפכיים הרוח ויסוד העפר יסוד וכן ומי' א
ם •סוד ^םצעיו׳־-. מ*י שי ם כי ה מי  מתקשר שבו הליתר־*. מצד ה

ח כפיחות ומתפשט  ומתפשט מתקשר שבו ד.קרירות ומצד שכיו
ת ויסור חעפי׳ יסוד ועדיין העפר ביסוד ח  זה כי לזד, זה הפכיים ה

 טבעו מצר ומתיכו הקבוץ מפזר חסיסותו מצד זה יבש וזה
 מצד ומקפיאו הקבוץ מקשר יבשותו מצד וזד־! שמלחלחז הלח

עו ה הקר סנ  יסוד בי האש יסור עיי מחקשחם אלו הפכי׳ שגי הג
ש א ח ביסוד ופוזפשט סתאחז שבו חחמיסות סצד ה ח  וסצד ה

 מזו״! העולר• הכלל העפר כיסוד וסחפשט מתאחז שבו היבשות
ש האדם סגוף זנקודר, ונקודה וחלק תלק שנבל  ד׳יסוחר׳י. בו י

 שלא הגם זה כלתי זח תמצא שלא עד בשוה וסיזחדים #קושרים
ם בו •תיאו ת ר  יסור כל כשיש טתראים שחם כסז ונמראיתם מו
 לומד אתר, מוכרח זה כד־יי עם האדם לגיף חיץ עצמו כפני ויסור
ם ת  בשוה בו חיו לא דאלו זר, כלי זח ואק כשור• סיוחדיס מ #
תרסר־ל דאלו ז—1ל זח תפכיים הם כי לריתקשד ♦כולק חיו לזי►

 כשתדע צורך־והנה ללא הוא ו3 והאריכות שפירשנו כמו כלם וכן
את היקרה הד,קדםר, ותבין שדי לומר תוכל לפניך אשר הז  סב
 הו׳ כעצמו הדמיון זד. כי לרוחני תדר ומגשסי אלוה אחזה

סוד שורש וגבורה ד&ים יסוד שורש הוא חסד כי ב*ה בספירותיו  י
ח יסוד שורש ומלכות ות״ת האש ח  שהם העפר יסוד ושורש ה

 שורש לחסד והמקשריס והמזווגים המייחדים שהם ונקיבה זכר
די יעל האש יסוד שורש גבורר. עס המים יסוד  הסיס יס^ר חסד י
ש יסוד גבורה וע*י  נראד־ז שרא •עד רמקשורים מזווגים הם גם הא

חר כל ובבח זר. בלתי זח /ד,ולא כלתי זה חד א א • ו ח א ס צ מ  נ
ל קוורש כח ח •כלן היסודות ב בנ ח וכלן ו חד כל נ חד א א אין ו  ו

ל ד ת שבספירה רק ביניהם הנ ח יותר אח כ ל׳ תג  יותר וסוד שורש ס
חז שסספירה הגס כי אחרת בספירה שםתגלה ססה ל תג רוי ס  ח

ח גם עכ״ז הסיס יסוד שורש בח ת שאר שורש נ סודו ם י  נעלמי
א ארס בניין בגוף בגשמי זה שתמצא וכמו בו צ ס ת ק שנו ר פי ד  נ

חני לדז הגס גכורה בספירת וכן נרו תג מ  יסוד שורש כח בה ש
ס אש ס ח״ת ספירת וכן בה נעלמיס יסודות שאד שורש ג נ  ה

 שאר שורש בח גס עכ״ז האויר יסוד שורש כח בד. שסתגלד־.
כן יסודות בהו םו ס בלן ובח וספירה ספירה ככל נעלסי םי ל ע  נ
על• יותר למעלח שעולה מה כל ובן «0 למעלה בשרשן מעלת נ  מ

ה א*ם ער ולמעלה ת סוד באמת זחו אשר ב׳ ה אצילו א מ יצירת ב
ק שפירשנוי בפו ורחח׳ע בסיר עשייה *י' ^ ‘׳®לי *®יי ®איייי הסירה נקזדר♦ או חלק כנזחשכתן פי י זה שלפני ב יצידזדן נ

ת היה בשוח יסודו ת  שהוא הקישור כי כרנע ומת נפרד נקודיז או
ס א*א הגוף חיי מיין - שיתקשרו ל«י« א י  בשורה יסודודה ר׳ ‘כ

 בנקוררח שימצא מה לומר מוכרח אתח כן מפני אשר כיפירשגו
 זח כלתי זה ימצא ולא זה יסוד וחלק בנקירת ימצא זה יסוד חתלק
א ל  ככל־'' חמתפשט #באדם הרוח יסוד שאפילו ער זח בלתי זה ו

ש סמנו פנוי מקום ואין כרפירשנו הגוף בניין אברי  שאינו הג
ס נרגש צ עי  עכיז יסודיי־ז הר׳ שבכל־י הדק שחוזיג דקותו ל

ש קישור א ועפר ומים א  וחלק הלק ובכל מבלעדו להיות יוכלו ל
ש תסצא אדם שכגוף הרוח מיסוד ונקייה נקירה ס א א עפר סי  הל
ה א  מפיו היוצ׳ וההבל הרות בסו האדם כגוף הסתגלה ברוח חי

א וחתוטסהגס א עד דק שחו ל א רק נראדי #  חסצא עכ״ו נרגש חו
ך יסירוח ד׳ כל בו ס הם ורק א אי תי  יותר אחר כ?־י בהעלם בו ס

ם ל ע  ‘הכד כרוח וחנפח לפה היד תשים אם בזה טחבירוהמשל נ
 הרגש מצד האש יסוד ג״ב ותרגיש הרוח יסור תרגיש כיד פיך

ש יסור מצד המתחרש ידך שמחמם הרוח חמימות  שברוח הא
 שיעור איזה מעט לנפוח כשתתסיד והוא המים יסוי ג"כ בו ותרגיש

ח  שביסוד תסיט לסבת סלוחלח היד תמצא בירך פיך הבל ביו
ח ח ניסוד נעלמים שהיו ביד הרוח נפיחת התמדת לסבת שנתגלו ה

 •ותר ואצילורח מיצירה נעלם יותר ובריאה מעשייה נעלם יותר
ת ד׳ אלו שתמצא עד טבריאח נעלם חגו ע סוד סי  אפילו אבי׳

 נבנח שמהם כעצמם ביסודות תמצא זה וכסו כדפירשגז כאצילות
 ב*כ מתגלים אינם המוס יסוד כי התחתון העזלם הגשמי העולם

 כיד ומתטלטלר־י, יעבר, מקשיי חו׳ העפר יסוד כי העפר יסוד כמו
ש יסור כן שאין סה בלי כלי  בכלי אם מתטלטד־יבי שאיט המי

 מסת מתגלה ויותר נרגש יות' העפר יסוד ז-י־, מצד הנד. לדקותו
 שיסיר שאוטרי׳ סילסופיס, לדברי ומכשיב המי׳ יסוד שטתנלה

ש שאגו האזיר ועא הסיס א בז שונגי הו  שאנו האויר זה כי ידוע ו
ת( וד,ראזת ספיחי הוא כי בלל לראד, אינו בו שוכנים שתאו  מפל

ח בנשיכת נרגש <4ד,ו רק האויר את רואה ואינן  יסוד וכן הדו
ח כד־* כי כלל נראה איט הטיס מיסוד למעלה שהוא האויר  ס

תי וך ויותר דק יותך הירח לגלגל מעלה כלפי שמוחקרב  נעלם דו
ש ישוד ונש״כ  ורק זך יותר שהוא למעלר־ז יותר עוד שהוא הא
ט עד נעלם ויותר  וכן וזכותו דקותו לרוב וכלרי כלל נראה שאי

 וגבוה גבוה ומעלה מעלד, למעלה עד אכי׳ע בסו' ד,?ה בסדר ד׳ולכי'
כפרק כמבואר הג׳היד) שיין כאן ( n“3 אים עד עליהם זגבוהיס

ת שביסוד בעצמן מיס כאוחן זבן ר.רוח ח עתה העפר יסוד תמצא ה תו ה אחד שלפניז מ ד ק ע, ד ת לביאור נבא הזאת היקרה ש
ח תראה של(תרתי שתב  נורת אר המעיין על יבבד לא ולמען עלעו ח״הטוכה כיד המאמר —ון! מסט אכן יהיה שיתעכלו עד המים כ
ח לחוש נראה ק ה«וד אפילו בי מבואר לך ה ר פירוש ואיירור-. ההקדמה יסוד,^., שבד׳ הי ס א ש לפ נייחד ^  פרק ^הפאפר ח

ח יסוד שהוא ארס״ע ח : הפרק החק נשלם והנח עצמו כפני דקו^^ לעוצם נרא' שאינו ער דק שד,וא ה
ם יסודות ד' מ תמצא עכיז שפירשתי כסו דקכחרגש מי על א אי קדם איג״ון חזייל׳ ת*א עשירי נ דהיימנותא רז׳

ש נרגש חאוירואח׳ב נרגש כרזחילה כי מחבירז נעלם יותר אחד ש i הא ח לבניין המתגלים ר,ראשונים ד,ם ספירות ר׳ פי
ש ר,יותרנעלםכו רג כנ אח׳ ס היותר המים ו ל ע ם ואח״כנרגש בו נ ל ח שהם עו ל ח׳ ת הפא׳ גבז״רר. ג ם מלכות ד ע ט ה  ^חר כי ו

ש הדק הרוח כיסוד כן תמצא יאס נו נעלם היותר העפר ה כ שלזי׳פ בעולם דבר לך זאי/ יסודות ר׳ סן נבנר, התחתון שהעולם ש
H שימצאו והעבים הגסים יסורורת ג׳ בשאר כ יבש כשיב x  

ה אשר בהעלם ד'יסודית כל ®הס ואח׳ אחד  הד׳ בל באמת סצרז
ק אינם יסודות ה קיר איכייות ל בו שיש אחי כח י ש * חים לי  יגי

ח כאותו הדוח שככח כאופן אחד ככה געלמיסכו ת בעצסו נ  הוו
ש כח א ח שככח כעצמו האש וככח ה ש כח ימצא כו הרו סי  ה

ח •מילא ש שנכוו בעצמן חסי׳ ובנח הרוח בכח המיס נ  ונבח הא
ח ססילא העפר כח בו יסע׳ דיייי׳ בל ובן הרוח כנח העפר נ  יסוד נ
ח רק אינם ׳צכלן כאופן ויסיי  כל איכייוח ד׳ נעלטים שנו אחד נ
חי  לארבע נסתעפו ודתגלותן וכהתפשטיתן מחכירו נעלם יותר א

הרוח שכיסו׳ רק ניניהס הנדל 1«<י וסוכרליןונאסת טחולקיס י'1<מ

תו ועולם יסודו' לי כו יהיו ח  ת
- הג׳הה וחיותו ומקורו שלשו ך,,,

S'rS !סעלח זי־י ?יפי כי ערייני קישי* ואי לסעלרח גס כן מפני מי
 יסודורת לד׳ ושורש מקור יש

 האנזונר־ז סוד הם ד׳ ואלו אלו
 כאחדורת שחם להאמין שצחך
 בענ״ז שפירשנו כסו הגמור

ר-’ ד׳ ח  קישורן אופן סו
 יסוד ‘שכבד ער (אחדותן

שאר מ נעלים עצם( בפגי ויסור

*ייו
cט יסוד ן«ור» הווסר י פ ־ז ה רו  וננו

ר שורש סו ד שורש ות׳יוז חאש ו  ר.ריח יפו
ט ואנוזגו אי רז רו די ס שריסו נ י  כסדר א

 rםע<'דS דסר ספייו־ז שהרי חספירורה
ת פחראוי והיה גכורה סספירת  יסיר להיו

דה האש פיהוד לכעלה ו2הפי  םד%איי ור\
ת נ״כ ר ־ ייתר לו\י י נ ו ' ־  אינו ודה אש ־

 ית1קוש' עיר יש ; < קושיא בלא שהרי קושא
 שהוויז הימין ;-.-א דריפס «ד שהרי אזזרדז
 יהירה ההסר «ר0 הווית היסין כי התפר

 קרירות לסבה קרירות שם שיתחדש מהראוי
ם ואנהנו שלוופר 6ה»י יפיד שורש רנ רוי

S יסודותיח



עשירי פחח עשייה יעירה בריאה אמגילות סור שלישי שער
טל

ש ומה יהורות  יש וה ביסוד שי
 ביניהם הפרש ואין זח ביסור

חי שביסוד רק  מתגלה יותר א
 ביסוד שמתגלה גימה היסו' זה

 כח בשורש הוא נן כסו אחד
 מד־ו הספירות שהס ר\סירו'

 שבזר־ז ומה בזה יש בזה שיש
 יותר שבאתת רק בןרה יש

 שמתגלו-. מסד־ד סתנלדר
ת ונלין באחרת חיוי  גסיר א

אינון  ר׳ל עלמין ינליא אבחן ז
תת ד' ואלו  אבות ש ה ספי
 סן הטירנבים השלשות לכל

חת ד׳ סו  אלו בי אב׳יע בסוד י
ת בכל ספירות ל ח  ואחרת א

 יסויורת ד' שורש כח סהן
י סו  סחגל^ה שאינו אב״«פ נ

 אבל אחת יסוד שורש כח רק
ם ת! ק ס זח כי  שורש בח ג

 בסור בה כלילין ו^רות שאר
תי אב׳יע  סחבירו נעלם שאח׳יו

 בלן יכחות בכיין אחת כח כי
שני כלילי/כאחת מעד נרפיי  ו

 סבלן בלזלח אחת שכ^־י וח
סיי ^ כ ב ב ת ש ח  י^חי־ה א
 נשתלשלרד עכ״יק סוד מהן

שלת מהם  העירמו^־ז של
 לעירסית אציייות סעולסוה

אה ־ ומעי-יסוי־•. ברי אי י  בי
 וסעילסו-ד י/וייה לעולמות

 ובכל עשייה לעולסית ♦צידד
ש  עצמו בפני מהם ועולם קזל

ע סח*  ‘ונח■ כד£ייז!נו אנ׳י
 שנתנסו עי נשתיישלו כן*

׳ סוזם ת י  •סרס בעזנס יסייי
ש ס רוח א  שיסוד עפר מי

ש ה הא ח ח א חו הירח גלגל ש

י זה הי^■ m דרוס נ n ז גובר וה<ונם נ  ו
p בער מהראוי דליה s j ז3הדו שיר\ה בז ו ר\  ו
ת הסיכיח ניכר ב״י «ר אז\ וי ר א ע  *י

 חיזיייז רץ6ע כי «פין שררמ שהרגית כגבורה
 עפרן כעד בי זה היפך רואים ראגחגי גבריה

ת הקריירה ד  r<Sn כן היוייו הזןניין אבל גוג
מ0 להם א%ן ב״ה ספירותיו כי ירעת כבי ו  ק

ט נפיתלשל מערס אכל כמקים יגס4̂י קי  ר,.ז
ת למקוס שררקו שהם באופן  הק״בדה כי ירהיי

ת זימקשי מזווג היר, שסר י׳ית  חסר קרירו
 הריח יסור ת״ת ׳יי ן גבורה של בחמימות

ת סלנו ם קי ?׳ק־«י שהיה העפי יסוד ו ח  1ו
ת רו ל בחסימור- שלדיים קיי  שערקר עסון •
ג שם הכוונה ז  שהו^ת וסח גבורת ולקרר לי

ה עיקר ר הוא אלקיית בביחשבה הכוונ  הגוג
שני כמכואד ומתגלה שעי  פרערסיס די סור כ

 בן סשגי שגיירה כהקדמדת ג׳ פיק
מ מננ״ עסון סער הקרירות ש  התטזגוריז «

 הכוונדה עיקר שהוא ומתגלה הגובר החסר
 רפקשר ססזג היה שמר י״ת שחק״כה לרייו׳ ובן

 שעיקר חסד של בקרירות גכדדח של חסימות
ס הכוונה ס לסוג ש מ ר ל  חסד של קרירות ו

ד מלכות וע״י הרות יסור ח*ת ע״י  העפר יסו
־ת הכרינה זדקר שהודית וסרה כדפירשצו  ה̂ו

 שחווית כדרום החמיפית באה כן ני0ם הו\בר
 עיקר הגבורה התנזזגורת ששם ספני וזסר

שפיר והשתלת וסתגלרה ועיבר ככיונ^יו
י הסי' מיסוד הי'למעלה האש שיסודה סעד נ

 ס2הםי מיסוד טלעלה אש יסוד בא התםזגית
S חתסזגורת נוברת ־חסר כספירת כי v אש 

ס לתקין ו י ק ערלס ו  למעלרת חסד וספירת ה
ר בא ואח״כ גבורה מספירת  ספני האויר יסי

 מתמגע חוא ת״ת שהוא האויר יסוד שורש כי
ס יסיר שורש כין י ס  שהם האש יסוד ושורש ה

סי ה ח ר בוי ם כן וספני וג  הוויינ «ה8ל ג
ד ובין האש יסור כין סתמעע  ואחד הדים יסו

א האויר יסוד ם יסוד בו י ס  כדינו ה
תו הלכ כ  הכווגרה עיקר היה בגבורה כי ספני ו

ם כחתמזנות ו י ק  כאש מים עולכש ולתקין ל
ם מי ר ס ו י י ב י ס ג לי תג ט  עיקר לפי שם ו

ם ולכן הכייגרה י א  שהרו־יו אש יסור אחר ב
ח יסור אך שגחסד התמזגו• סעד ם הדי נ כ  נ
ר ג״כ סתסעע שחרא מפני ראש מים כין פו  כ

שרם חשייש ם שמק נ ו ו ז ס ם י ג מז ס  יחר י
ס כין אסעעי שהוא כאופן י  כדפידשנו ואש ס
ם רוח אש השורש כסוד סרדם ויהיה י  יכן מ

ם ג״ב  כאחרונדח בא העפר ריסור לם«ה סדי
^ רי ם כי כ  נ״ב מלכודת שחווית שישו נ

«ב ובזה (S:o nooS נאוזרזנה  למרת נ"נ פיו
ס י ס כיםrJנ ייתר ה ר ̂• סו  רררז כי הא* סי

" ט ייתר ח«ד «הם עיתמיס סתרא י ק א* ד  ס
א גבורה של ה *הי ס ט אלא סתסו• לג ע מ  ה
ם כי מכני הוא ס ו ירדו חשד של ה ענ ת  ונ

ה  רהויגו מחסר לפ«וז ;!חיא בנזדר<גח כקג
ח התמונות ככור י ו נ ן ני6מ ו כו נ הן « נ א  ו

ה עלה של'גבורה רינ כי תר למעדה נ ד יו  בסו
ך כן מכני חסד סימי חהמינוה דנ  והוא יוהד נו

הי ק יי  ועור חסר בסיסי עלייתו בסוד יוך י
חי עם<0 י וה והוא•) ורה ,■.'כוו לסדר א  נ

י ק ס עם העליונה חחנהגה ץ ־ א כי א הנ ו  ח
ס כי החסד ע״י ל סי עו ו יכנו־ז ח סי ח  וי

הי ב״ח ותסדיו ם יי לי תג י בעולכס ס  הז*ם̂י
 סיכ״ר־ז סדי■ כי סזעיר מעס סהנלה וד.רין

י ילה־ות מרובה על ההחהוניס השסלי' סושב נ

ת למטה נטצאז זע״יע השחלשלוח נו מי ת ד*^ מז סו עו  הרייאד. כ
א אבל עשייה ובעולמות יצירה ובעולמות שלם ל מ’א* ב  טעני לו

א ואסר דקדק זה א קדישא עילאה דרתיכא חי  דעלסין רזא אסר ^
חת שרצה אלגת ע כסוד סדריגית ד׳ כי להו  שזי ססש הם אג׳י

ה העליונה השרכבח ש מ ק ו ח ג ״ ה א באצילות י  ספל לסעלח שדו
ש ואי״נון העולמות ם אי ש רויחסיי רו ^ ר פ׳ אן רעד ע ת לא כ  הי

ס ספרש ת כשם שזנרם סיהסהקדסיני מ  עליונה שרכבה וכשם א
א אכד־י הקויסוגיס הם ד׳ כסחם שאמר רק  לכר הם סי אסר לז

 והעניין ע*• סיס רוח אש הם שזכרתי קדסוניס שהד׳ ואשר ספרש
חי רחיחע כסוך אבייע כסוי השור' בקוי־ שהם הוא א  נע־^ם יותר ש

 לומר בזה דעתו שאין לפרש תטעה שלא ופדי בדפירשנו מחבירו
ע׳ שורש הס הקדמונים שהד' ס׳ ר׳ ן ק א׳ סר דעתו י הלו  שסביא נז

חן סוד על זסשל ראייה ח ח ת ידוע כאשר אבות של א מ א  הן ה
הן הסרכבה הן ח גבורה גדולה הן ו צל רי3 ודיל סלכוח חי  להתנ
ם ליחס יתכן שלא בספירות שזכר ד' סספר על ה  שהאו מספר נ

ם׳ ‘טש?־ סבינייז וחלוק ורבוי פירור ר׳ אלו כמו זריד־' ע' מא׳  ש
ת כן במו ארם כגוף מחאחתן  כזה זה וסתקשרין מתאחדין האבו

א אבל כיפירשתי רבוי נהם שאין באופן זה כלי זה יסצא (לא  ל
 הפילסופי׳ קצת כדעת למעלה שורש אריסע יסודות לד* שיחיד.
 והס הירח גלגל תחת רק שורש להם אין יסודות הי׳ כי שאמרו

שח שמאחד היולי חומרי שגי  עולכן ומאחד הגלגלים עולם נע
ל ובדי השפל צ ה ת ל  ר»«« אינק אלין ואמר עיר האריך זה מטעו
אלין עילאה  וכסף זהב נפקין ומאעין עלמין דנלא אבחון אינון ו

ברל ונחשרה הי' ר״ל ו  למעלה ועזרשן הודן נ/סש הס יסודות ש
מד ח כסוד אצילוו־ז ב  ירעושת יהייצד והנורא המאציל אחד נ

ד השתלשלות בסוד ונתגלו יצאו וממנו סו  רח״חע בסוד אב׳יע ג
 יעידו השתלשלותן וקשור אחדותן מצד העולמו׳ כל כי לתורות

ח כי ויגידו חד מנ  והעושה והיוצר והבורא המאציל הוא יצאו א
א שזה חומרים שני שאזמרים הפילסופיק םדע«ח לאפוקא י ג  מ

ת שני לחשוב מיטת טעית לירי ח׳ו חו שני נ  אכל ח׳ו רשוייות ח׳ו
י ‘של־ האנוו־ז הס השורש בסוד ממש הם יסודות הר׳ הם - י  כ

 ומאליו שאמר כמה דקדק ולזה כרפירשנו אכ״יע בסוד העולמות
שת וכסף זהב נפק•;  לטעזר-ן הסעיין •זבל שלא באיפן ןנרזל זנח

היי מטנו הארס גוף שנבנה יסודות ד' מן סשל שמניא  בפירוש ש
 סיני ובי-* ‘ברזל־ גחושי־! כסף זהב ונבראו יצאו שמאלו אסר

ת ת המעיין יוכל לא כן אם לאלו הדומים אחרים מתכיו  בר,ן לטעו
 והם קדמונים ממש הס אבל סאד׳מע משל מביא שד.וא ולפרשס

ם יטעה שלא ונדי העולמות לכל שורש א אמח לפרש אי י ה

ה שלא עד א זכותו ־'רוב ני

א ת הו ריג סי ליסיד אצילות נ

״ י י ״יי ״ ?י׳י׳ של מביא שאינו ‘‘׳‘ייי ׳ םע מ והקדממים האבות עצמן הם הס שהרי םאד'
? ^ ^ היסוייי ־' י=!שרואים,רS6שבהשw הייחי ייר יי לעילסות וקרנזוניס אבות 8אינ עכ׳ז אבר* העולמות לני

 האבות הם ר*ל עלמק רכלא אנהון ואינון שאמד וסה הרוחניים
 הגלגלים עולמות כמו מיום למטה אשר העולמות לכל ווזקדמונים

ל הזה השפל ועולם ק סיי.לך הו׳ וגלגל גלגל כל כאד׳ז  גלגל וכל תי
והאבו' השורש כסוי הם כגלגליס ושס עצמו בפני עולם וגלגל

יסוז* מניע הביכביס גלגל שאושרי׳ פילסיפיס קצת כדעת והמרכבה
ש ריל העפר  כוכבי יגלגלו הברזל יצא ששמנו העפר ליסוד הו'השור

 יצא ומהס הרוח ליסוד שורש הם ל ר הרוח יסוד מגיעים הנבוכים
ש יסוד מניע חמה יגלגל נחשת  שורש והוא לוסר רוצה הא
ש ליסוד א ס יסוד מניע הלבנד-ז וגלגל־י הזהב יצא שממנו ה סי  ה

מצי הכסף ת4יצ וסמנו דזסים שורש הוא ריל ^ו הם זה ו כנ ר ם ^ 
ת ד' שהם חלוקות לד' שנחלקים ק כתרים בד' ושרשים אבי ר  ש

ת וכדור חמוז וכדור הנבוכים כוכבי וכדור הכוכבים כמר כני  ל
ס לעולמו' רק אכות שאינם באופן מיי ש לד ,יסודור־ז ולד רג  ו

 שפנין הרוחניים לעולמות אבות אינס אבל ילממיסלרס סתכייות
 בעניין ולפרש לטעות מקום שום שאין באופן בתיק וכפל חזר זה

ש ח״ח שאמר וזהו אחר ושרש* קדמאין אינון אלין עפר מים ריח א

ט יותר העשר י ס ח ם יייחז■ י די כ י ח  חנש ג
ם ^י הג עי עירס כי טSעו לקיוס יית־ חס  ח

ר השפדיס נזושס -ty יסור Sy וייבן י«נח סו  י
ט ביה חסדיו הנגד ריו קרוב חסים לי ג חז  ה

ד חטים יסוד ועל ד האויר יסו נ נ ת נ  ת׳
טS o'Sincn סרוב־ם רוזסיו כי 0ד«םי  ^יי
 דין *זזוא הא* יסוד סכוין וזיסעלה BיSה«^

^ ח ם ר אי ר כ חנ  בסוד דביעירת מדריגה א
ס י ן =י « א׳ י  דס מתגלו-ז אינו א* S* י

ם תי ע ק כן ספני 0ייזוקי! ל הו אי m הו S>b. 
חויS המעיין ועל הת הג ע׳ב ג ב «ו  *ני3* ה

ם כאהד *ניהם כי המעמיס בי :•ו

ש וסיפור לחוקייס כידוע  הא
 יסור ויצא נשתלשל ד.יסותי

ח ת  שיסור כאופן היסודיי ה
א הז ח ת דרו ג טיי׳ או ב  כיי

 שיסוד קאופן האש יסי' לערך
 מיסוד מתנלה יותר החת
- ועם היסודי' האש י  זה ‘כ

ה כחיסנל~הרוח כ ש יסוד נ א ח יצא סאש כי ה  הרוח ומיסוד הרו
P שימזוי כאופן חיסודיים השים יסוד ויצא נשתלשל היסודיי 'o n 

ח יסוד לערך יצירה הואבמרדיגת הימדיים  היסודיים דטים ב* הרו
ח שיסיד ים‘־ מתג *ותר ת  ככח השים יסוד כח זח כל ועם היסיריי ה
ח ״סח־ ת  ובח הרוח בכח המים שכח באופן מים יצא מריח בי ה

ח ב סנ ה י ג ש •  נשתלשל היסודיים המיס ושיסוד י׳ כ׳ א' כסוד א
 עשייה סדריגוז הוא העפר שיסור באופן הייסותי דמנפד יסוד זיצא

שדיי העפר יסור כי חיסודיים חכזים יסיר לערך אז יותר הי תג ט
סוד א שום תמצא שלא עד שתגלים הם כך וזיסח־ייםוכל ים1וד. בי ל ע ל אין ותתא י ל וראד־ז בוא פירוש קיימין קלייד.ו ןותחאין תי

ת בניין לצורך שנתגלו הראשונים משש הם ארישע יסצאו שלא השים ניסור כן שאין שר. העפי יסוד ישצא שלא מקים ל העולמו שבנ
אבייע בסוד אחר יסור שורש נתגלה ספירות ד' שאלו אחת יסוד וכח הסיס יסור בנח העפר יסוד כח זוז כל ועם שקום בכל

פי ע ח יסוד בכח המים /סוד וכח ה ח ס עפר יסוד וכח ה מי ת דיל עליונים עולמות של שורש יהם כרפירשגו ורוח ו מו כר״ארי על
ש יסוד בכח כלן כח ע בסיי א ת ד' אלו עולים וכן כדפידשנו אניי י צי ם פצדסעלחן הנעלסיס י שה אליהו כשאמר נקראים זנדלחן

י הרווזני אל סגששי מדריגות םי צד אב׳יע נ עיין ראשק פרק ראשון בשער כמבואר אחגליין דלא עלסין י׳ל סעלר־ז השורש מ י
ת מעל גבות מעלה  וברוך ב״ח תעליח שומר עליהם וגבוהים גנו

 שהתיז ער ב״ר, 9 כלילק כלן ובח סטנו גשתלשל שהבל שמו
ה ולזקיום ד.חיות חעסי שי העולמות לכל ו  מחקני תקנו זה על א

ז בסיום תפילות ס׳ א כי העולסים חי אל מלך ישתכח כי  בעצם הו
ת ע .'■שתלשלות בסוד החיים המשפיע העולמות לכל החייי אב׳י

ס עולסות שהס ההחחוניס לעולמות שורש והם טשם לי לג  הג
ם יסודות וד' ומזלות כוכבים ס נקראים שהס חחחתוני ני תו ח  ח

ס ורס לתחחונים וגלויים לתחתונים קדוניס שחם כזצד קראי  נ
ק דיניי בשער נטכואר דאהגליין עלסין זיל אל»ד.ו נסאסד  ד.נין פי

ח שדקדק יייזי ט א ת^ז חדעילא שרשין ב ת שין ו שי אנירת ר׳ל ו
ל ת חלוקי ד׳ שאלו לםרש תשעוז שלא וגדי השלשות לג חנו ר יותר עןד ודקדק זתחתונים עליונים לעולמזת מד א שורש יפעל מי

• ד׳יסוזיות



 עשיח פרק עפזייה יעירה לבריאה אעירות סוד שלישי שער
טל ^
ח ד מדו י' טתקייסים אכי^נ נסוד כאציייות שרם י ״ י  העולםור^ ג

ן עילאין שאמר וזרע י א ^ א באיגון pt,"»p ^לייהו ו -.“לשעו■ שאי
ח ד' שאלו ורחשוב ת ^,מם יסייו  הג«שיי.ש לעילמור״־. רק אנו

י' יסודות ‘ולד הג סיזבייות ו שת נם,פ ז ש ולדומים ונרזל נח ה  ל
כי ל ל אכות שדשים חם אג  ד׳ אלו דק ובד ולא העילשית לכל ו

ל אחר יעניין על עוד לני להורות סתבייית  מדריגיתנש ן^יין על ד׳
תת חסעייז יחשיב שלא גאןלילורת סו  כאצילו״־ז ממש הם שהי
מו הסזרנב והחישוך והעב כור1ת מששייוחס ט שחת־פ נ ל עו  נ

ה ו ח התתתון ט שרש) ב למעלה אכל־* ח*ו כן שאעו אסר לז  ה
 סושגין שאינם עי תכלי' בלחי עי הוח וזך רק ה־וחנייית ביהית
חן לעיצס רו הי לו ורוחנייות' נ ק אך השורש כסוד אני  כדי וי

ת לה לו  מאנילוד־! המדריגוץ} וידיו נשתלשלו ופעולתן כחן /
מינירה ליצירה וסנריאה לגריאה ש )פהאצילות ער לעשייה י  י

שינוח לו  הכסף עד* חוהב כחשיבות הבריאה עולם על ומעלה ח
^ הבריאה חשיבות וכן  הנתושז־ז על rps,n כחינוינו׳ היצירה ע

ללא הברזל על הנמוישת כחשיבות עשייה על היצירה וחשיביח

שת כסף זהב כסיד אד״סע בסוד סדריגוח ל נחו ת ע ב ״ איי ד סו  נ
ת ככל נסצאים כן י סי כריירשנו רח״יוע כסיר לנו עו צאו ה  שי

ס 8ד.ד\ת צורת כי אלי סרריגית די סהס ונחתמים ת ה נ  *V נ
צאו כ*כ שנשתלשלו ש סתכייות די וי הג סא רי נתשת כסף ז  ברז

תס ונחתמו ויצאו סתלשייו שנ רהגנש  0אינ עכ*ז r̂*. העליון סחי
ו שי כפי ורק אך צד טבל לו ושווים לי דוסיס תס נ ונתרחקו רי  חו
ל א,וברוך בדיך הגדו של ינתעבו ירדו כן שסי הו ה הס  0ד.וי; גז

ס שני קי קי ת צורות ד׳ ח או ת ד׳ שהם באופן נ  די שצויד. סדריגו
ה <יוחר והשלישית נאה א אדת •וחד ודשנייר, מסגד. נ  סמנדת נ

תם ובערי• מכלן נאד. יותר וד.ראשונה ם תחותם שבידו החו תי ח  פ
ט ת חו ה ת ת ישבו בז רו צי ט גיסים ר׳ על נאות ר' הי נ  “ער זר־. סו

ג חד זה ג א  תחתיו והגי כסף שי תחתיו והב׳ זהב של ה
חד׳ נחושת ט צורות הרי רעה ברזל של תחתיו ו ת חו ג או ש צ מ  נ

ם םסים די אדו Sש הנזקומית בכל ג ד שבחותם ה ח  נתתשו א
ת ב ת וג חד ונרגע אח ך החוחס צידת כלן קבלו א  ההבדל ורק א

ס ונתרחקו שירדו כפי כי נתתסים נין תס הנחסתי קק טההו המחו
ח כן עולמות ר׳ בין שקם םדריגות ד' וה׳^זתלשלזת ירידת לבד ניכרה יותר צורתי עצסו לחותם הקרוב כל כי צירת® עגר. ת
 סדריגה בכל סדריגות ד־ מאלו ואחר אתר בכל עוד שיש ירק אך

ריג־ מי רג סדריגית ’ד ירידר. יחש עצמד. ני1כי ו נרזליי* גוזשח כסף ז
ריגו' ר' ירידת יחס כעצמו באצילות שתמצא ער  יסוד שורש כי סי

ש  צינות ח נסור הזהב נסור הו׳ בתסד גבור התמזגו' מצד שהו׳ הא
ש צינות ח שיחו׳ אצילי' שור שחו׳נזצר יסור דזהבעלהנסףו  המי׳

ר. חסר וגית5ר.ר.  !“למנזי סדריגח שיירד הכסף במר היא נגנוי
אז נסיי־ ביי  <םור ושורש הנחושת על ר.כסף חשיבות שהוא ה
ת סוי א שה הרוח  כסף גבורה ובין נתב הסר נין המתסצע תי
ה כסורנתישחיצ ך.וא  מרש ו הברזל על נחישת חשיבות שהיא י
ד שהיא העפי יסיר סוי אחרונה סירינר, שי*יא מלכות מ  עשייה נ
ר היא מ ת שיש ונסי חביז״ נ אצלו ת ד' אייו נ סגו  הם נן זו5כ טי
בי ת אלי ג -ו /וי ת י' ד׳  שנאציייוית הסדריגה שסוף עי סיייגו

י י ש שי שיייא  וראש אצילור-. היא .—בו»י.צילוי ועשייה עפי י
ם  שבבריצה הסררי..ה שראש שבנייאה הסדרינח לי־פש הזהב י ג

 ׳ויריכם ר.?הכוכן חשיבות לעיר חכ.^ז שינויי. כעיךת היא בוייכה
ריגוח הי c* .ריש וכש׳  •“בעצמי שבבריאה יסוירגות בעילמור. י
 ובסיד שיבבדיאח עשיי־ה שהיא שבבריאה ר.מדריגה שסי!•’ עי■

 קנזדרינות לראש הזהב יבסוד אצילות נסור לחיית ח,רת הביול
ה ■;!י־אש ••ירת שב• ג י ר י ש  חשיבוית כערך היא נערכה שביצירה -
 הגזדריגוי־־ו וםשו־ילשליס ץרדיס וכן הזדיג השיבו לערך epהנ

 שביציריז הסרריגה שמף ער כעצמה שביצירה ומיריגות נעולמוח
מד רה כיצ עשייר־־. שהיא  ״—אצירוו כסוי להיות חייי■ הביול וג
ש שבעשייה הסרריגוי־ז לראש ה!הב <בסור  גד־ז הסדר שיא

ה שבעשייה עין הכסף בערךהשיבו' היא בעינ ס ל ט שי  הזהב ח
 שבעשייה עשייה ער סדריטת ד' אלו תמצא כנצסח <כן.עשייה

בד-י ובן וגקורר-. נקויה וכל תכלית בלתי עד ומדריגה סיריגה ג
 מצב אין כי מדריגות ד' אלו תנזצא ונזתפשנז שיורד וחלק

 ול)ר« אצילות הנקודה ולזו החלק בזה לומר אור ירת לי וסעסד
 נקודה בכל כי עשייה ולא יצירה או יצירה ולא נריאר. או בריאה

אי; כאחדות כלן ימצאו מהם וגקירד־!  כשזד־ז רק ביניהם חברי־' ו
חו סתגלה ה כתו טתגלר, ווה בזח נ ^ נו ב  *למנזו־ז שעולה טת ז
חי סחעלם יותר הוא למעלה שה ברזל חשיבות כסוד חשוב דו  נח

כל «סף חגו  חשיבותו מתטעט ויותר טתגלה יותר למטר. שיורר מה ז
ת בסף זהב בסיד ש  נסור ר.שדשים יריוונשתלשלו ב ברזלוכ »

י .—נחשו כסף זהב חשינוית ע ל ז י ם ונתגלו יצאו שעהם נ צ ע  ב
ת ונתוולקולר' ממש נחשתברזל ככף זהב ט עי  זר־. חלוקור־*. ט
ח סזת  ס&ש וזח נחושי־ז סמש וזה נקף ססש וזר. זהב טמש עז

ם ‘ברזי־ הג  לד׳ שנתחלקי ו
ל עב*ז חלוקות סעיבור-י. ז י n מ n

א ובנחשת גחשת תמצא צ מ  ת
 כאשר זהב תמצא סף • ו, גסף

?הב0ורועל,חנםיאלק<םייאכי
 זד,ב יעשו וסכסף ככף יעשו

ס וכן שת יעשו וסןר,ב «מנ  נחו
 וזהב כסף יעשו מזנחושר-,

 יעשו ובגחושית זר.נ ו. !נזנסף
י כסף נחושת עשו י רזל וס. ■ל ג

ע ל א^בר ייי ח בי ויגיד יעיר ןר, ג  כל; י*או אחד ומש־ורש אחד סנ
לין ;ז ימפגי מאי שח וכס״ף זה״ב נפקי? אסדו דיצה ונר״זל ונהד׳

 יחוגת ד.עולםות כל האציל שד.וא שנאע-רות לחיות לי
o n w t ו תחמק מנ ט העולמות בל נ ת חו ב ד׳ אלו נמצאו ו

סו נ ר ו ג ייחד הזהב חשרשים מבסו י י ריותר ח
oSyno ייתו■ הכסף י?רד הכסף ססור 

תי ת ססיר ח«וב ייו חיי חויר־ן וסיד הנ  הנ
ל ספוד חשוב וה־תד םהן(לם יותר סי הביז  ג

K יה שט<ר עד נר״תגלות תם«א גן t a r 
ו ם טעס טועלח הו' שם•* היהב נ ל עו  ה«םר ב

כ גסגא ואינה ־ ' נ כו  הכסת יכן דיכסף כט■' בי
ב אינו י ׳ ביי כ  והו^תו״זיך 1-־1ד.נהו? כסו בי

ת ובן מנחו«ת נעלס * הו ב אינו נ ״  כסו ביבויי נ
ל געלס יותר והוא «רול ביי  עגייות ®יי" י״ייי כ

יב : ת1ה בעולם ועאידות }הגהת ̂ע

ט גי שו ת קורבתי כפי ורד סח ויות׳ ניכר ייתר חקיקתו רי חו  8ל
ם צורת הטקבליס טסים של ר.חוםריים העגיית כפי וכן ת  התו
ת צורר. תתעבר. בן ס ת ח י הנ  0תנחק<ך צורות טתעבים בודאי נ

 תנחקקי® צירות וכן בזהב הנחקר,י' מצורות סתעכיס כצסףיותר
ם יור״ר בנחוש' תעבי ם מצורות מ חקקי  נכסיף הנ
ח מתעבים יותר בברזל הנחקקים צורות  כנהוישת ד,נחקקים סצויו

ו עניי׳ ייפי מתעבה אחד כל צורח כי סי א ח  נעצם( צי רה הו
ס בעל בי אבי״ע עו^גזות בסתי ת חו א החוקק ה ^ כתר הו ם־  חנ
ה שנו האומניס והם נעיימים שחם גינ פיי  ג«־ץן הזח בשער כי
 שבריירן צורה מצוייר■' שבהה בעצמו החותם והם משם יעויין שני

»ד  מהנחתם נעלם שהחותם וכנזו העולמות כל צורת השורש ב
רי־ן דחייגי ממנו הצייור שקבל סר. רק יותר לו מחגלה ואינו  צי

ד? אינו החותם טהוד־ז דהיינו החותם גוף אכל החותס מגי □ 
ם ת ח נ ם גדולה שהם הבניין ימי ן׳ כן כסו נ  נצח שלח «נף ע.

ם הור שלר. ענף ע□ גבורה ע ת  סיכודן זוגו ובת י*יי שלח ענף ת׳
ק ‘הגת• סהיזותם יותר קבלו לא p ארם t שוי סוד שחם  כטוע י

ת צייור שורש נסור שנתגלו י ע כסוי למים הע כל צו ס׳  כמור אי
ט הרא׳שוניס שחס ולהיות כרפירשנו רחחיה נסור אבי׳יע ת חו ה ל  א

הד הזריב הטס הסבסוד ואצלו לו וקרוכיג טי הס ר הו  זהמוו הט
ך שאין ת בסוד ממנו למעלה י ' נקראים הם אצילי  ארמיט צורות י
 הוז* רגריאה עולם אציייות עולם ואחר אצילות כסור הזהב בסוד
oisnשני  חיז־ויט טחחותס ארסיע צויות הד׳ צייור שזןבי-יי ה

ת יתרון כי כסף של טס נקרא ור.וא והטר.ור  1ע^י אצילות וחטינו
rrv הבריאה עולם ואחר הכסף ע^ הזהב וחשיבות כיתרון  • aĥ h 

 הקיוז* טתחותס ארם** צורות חד' צייור שקבל השלישי ר.«ס הוא
י נרזשת טש נקרא ותוא והנזהור  ע-יי( אציילי' וחשיבות יתרון נ
ם ואחר הנחושת על הזהב וחשיבית כיתרון  ש עיל יצירה עוי
א עשייה  צירותארם'עםר.חית® הדי צייור׳ שקבל הרביעי הטס הו
א והוא והטהור׳ ד,קדוש קי חיו; נ• ‘■“ברו׳ של טס נ  וחשינורין י
ל על הזהב וחשיבות כיתרון עליו אצילות ם ד יד וכן הכיז ל  עי
 דית •ם ד' שירדו עד ארמ״ע יסודות ד׳ בסוד ליריד׳ מידידה עשייה

ם •סי־וח ר' וק־יקול פחיתות אל תמרם וגסות כר.חעבות ש־זיי  דג
*ת“יסי שהד' למדנו והנח ונפסדים ההווים הזה בעולם שהם  י

ע  סקושריי* ובלם לסטה כין ביןלמעלרה העולמות ככל הס ארס׳
תוזהכזהבחיחס סיוחתיזהכז ביג^ אחד ו םוכלן ו  אחדנחר.

א ביגיה׳ הבדל  שליש>* וזה ה שני וזה םהחור.ם שיג׳ רא מיריגח שזה ^
שת בסף זרג בסור רביעית זזה  £3רדה עד כרפיישנו ברזל־' נח

 ש0ם דיגשמית פיזיתוח אל והטהיר הקדוש מהחותם כהותרחקס
ח אש ש ואינון שאמר יזוע יסודיים גשמיים עפר מים רו ח א ו  י
 למעייח אר׳מע ממש שהם ולא שפירישנו כמו מדריגות ד' עפר טיס

 רקהייוחגיזת נד.מייה ורק אך למטה שהס כסו חיו Bגש'^י יסודות
 עילאוז ריא א*»ן וא^ין אסר ולזה הישורש נסור צד סכל פשמר.

ל רו אש חסר סיס שהם שכאצילות יסודות ל׳ בסוד שד.ן ר׳  7גנו
ת רוח  אבדון אינק וא-יין שאסר וזהו הזהב בסוד סלכות עפר ת׳

p א הערל־זית כל נחתמו שנו ר,חיתם שהם עלמין דנלא o  IV 
שת ככף זהב בסיד ע־שייה יצירה בריאה אצילות שרם ולסטה  נח

ת כסף זרג בסור אכ׳יע סוד מהן אחד ובכל ברזל ש ח  וזהו ברול נ
ל נחשח כסף זהב נפקין וסאייי/ שאמר ח  נשתלעז־^ כך שכל ל ר ב

שת כסף זרג בעצב יצא שסהם עי ברזל נחשד. בסף והב בסור  נה
י למדגז הנר• מטש גרזל  איייסע יסודות ד׳ ר,ן העולמות כל סקור נ

s z בסור



עשירי פרק עשייה nTr ברייאה אעילית טור שלישי שער
טל

ד סו  ארימע של יטקורן וסודן ברזיי נחשת כסף ןד.כ כס!ד יע אב ג
שם הקדושיש א־תיו־״י. ד' הן ' ירוד כן שב  שרשו וסור חסי י

שס ראשיז אור־־. י' שנקראה העליונר־ל התבסה  סור ד' בן שב
שי וסוד גנורר־ל ה׳ הסיס יסוד שורש  ול שנקרארר כביגד־ד שי

«ד שורש סוד ד' בן שכשם ראשונה  שססחעף בשד ת*ה ׳1 האש י
ח ונ׳חפאר עוו ק  כתר עד nםהעולSהנק ברעי״. שרשו וסוד בו׳

שי א ס בשערים ביארנו כ  בעיהו עוד יתבאר וכאשר הקורסי
ח שהוא  ה' הרוח יסוד שורש ו' שהוא ד׳ בן בשם שלישית או
 כלה סשח בלית בסוד העליונה בחכמה שרשה וסיד מלבות שנייה
ך בסיי אבית בכית  פרק פישופין דו סור שני בשער כמבואר ן

הפרק נשלם והנד• העפר יסור שורש סוד משם עדין’ שלישי

 אנ״תנ בסוד ילות1א בסוד םע“אר עניין אל ודעת טעס טוב בתת
 אחד כה וכלן ואחדותן ועיקרן והחחלתן ומקורן שרשן כסוד
 והשירתל והבריאה שהאצילות באופן כדפירשנו יצאו אח' ומכח

*ד והעשייה  יעירן כיפירשנו ואחדוחן והתקשרוחן השתלשלותן נ
או יצרנו אחד ואל בראנו אחד אל כי ויגידו  h«4r«עשנו אחד י—ו

שוו הוא היוצר הוא הבורא הוא המאציל  דוטידד לו אשר העו
ה תהילה  לעילר־ו ותהילות הודאית ורב והשער הפרק נשלם ונז

שט העילות כל  להיכנס זיכנו כי מעלות בעשר וסתגלה המתפ
ס הזד-, כשער ם ופרטיו בכלליו פרקיו עשרו־ה ע שלו  ויצאנו כ

ם שלו ט עד ולגמור לע׳ניו^ז יזכנו כן ב ל  עו
רא ;אני׳

ראשון פרק נשמה רוח נפש סור רביעי שער
טל הטעםים אגררת שפע

ואדבר

#

 ואלה עדיינים♦ כשני כם
 שתיים י הדמיונים הם

 הדמיון ־ מונח׳ כזה זו כי ♦ אחת שהן
 והדמיון המאמרות כנגד הראשון

 ני ישרא^ בעבור השני
 קטן במספר עשרה בחשבון ישראל
 וקרובים דבקים הם בה כי שווים
 בפסוק ויש הדבקים ואתם והסוד

 ימי שבעה כנגר תיבות ז' הזה
 נאחזים התורה ובעבור בראשית
 והפסוק ההיים בעץ ודבוקים
 בעבור ב□׳ ומסיים בן מתחיל

 תיבות בשבעה והכוונה העשרה
 כי הידועים שבעה כנגד הנזכדים

 והסוד מהסד S'nnn הבניין
 השלש כי יבנה חסד עולם אמרתי
 נוטריקון אחת כאח׳ השובו׳ קרוש׳

 זאת הארץ בכל תשובה חכמה אין
 המלמד בעזרת נתחיל בכן מודעת

ן דעת אדם

בעל פילזש • ענ״כים בשני בם ואדבר
 ביה ש׳דנר אזיזר אגרת מהפר חתנר

 יאלה יישראל השפיחת יהס ־ עכ״טם ההפיפשנ׳
 תספירזת שהס ענייניה שני אלי פיחש הדתיינים הס

ה ענ׳ינים שני ממש א•נסbש̂’  במושכל תושב אדם י
ק אינם כאמת ענייני׳אגל שני שהם לאשזן  שני דמיון י
 שמפרש M1 אתד איה־זעצם עניין הס נאמת כי ענייני
 שאדבר עניינים איזתד״לאלזשני שהה שתיים יאזיל
ק נאמת אינם נהם  של נשמות כי אתד עניי; י

 כעניין לספירות נניס יהס משפילות שיאלנאנלות’
 הוא דאבוה כרעיה יביא אלקיסה ליי' אתת נניס

 שניזראי© ישיאל ר״ל מונתת זוכות כי שאתי זזת
 ביה למכמיס לי יצית׳ יו עס שנאמי כעניין זי עם

 ואמו אבת נתיק אמונת כנן נשפיחת ד׳ילתונמיס
 י״ג נגמנול׳א ז*ו כי לאוחת ני*א ז״ו על ונקוד

 מי1 •שמואיזד אתד אתא ענ״ז על רמי1 אמד כמניין
 על נז״אגייטליא׳״נורמז אמ״י גו׳ ישראל כעמך

 צהפים י״נ הכזלל אמיימל אשם שהוא ליוד’ שס על
 מאא P בקדמת תנאיx כתו ילוד •׳'נסיות שאם
 ונקרא נש׳יד אנאים נשעליס עוד שיתבאר וכמו צנה

 עשר כל מייתר אשכז א1 כי התיומד שם ילוד ס6
 מאילו יאות אות ובכל אותיותיו י' כל נכלל מפילות

 על לסמת הפיחת נאי' תיויזדין ג״כ אזתיי ד'
 זה ועל כשיד הנאים בשערים יחגאר כאשר אמחתס

 אמחת י9 לומר רוצה מונמת בוה זו כ• התיזכר רמז
 שנשמותיהן מצד כי השם מאיזדית ימטויס ישראל

 ובריאות! אצילית! וקודם השס מאמדי׳ נתאצלו
 בכי! הנעל' הנן כת! ונעצמות! כתוכו 1נ נעלמי' הס

 כן כתי אתי שהשם 1כמ זה מצד הווייתו קוד' האב
 עתה המאמיית כעד היא*ן הייי׳ק כלע׳אלאנוא•. נלא נשימתיאןאתדכ•

 שהם הכפילות עד5המאמיית, כנגד ש1ופיר כביאור •וחג־ דברת אמתנר מפרש
א מאמחת נעשרה כא׳זל בראשית שבפרשת מאיזרות •'  אמד עניא זהו העולם נני

 על לשנת טעה וניתן ישראל, כנגד תדבר הוא שני !עניין ט ידבר שהאיגרת
 כמי י״ל שמים הס קטן במסכי עשרה בתשטן ישראל כי באומרו אתיות!

 דבוקים נה׳הם כי • עשיה קטן במסכי עיליס ישראל כן כתי י׳ הם השפ׳י׳ת
ל כ* ל ר •קליכיס ̂נ  כשעלים שפירשנו כימ מן שבלילה כמלכית מדיכק״ס ̂״

 0J ילכד ** מן עלול*' שהם יד)צ*לו' כשימתיהן שנתגלו לה וקמגיס <*קודידס
 על מרמז אותיות י' שעס לימי מנה הדנ׳־ק׳ם ת׳ס א' י׳ יהסיד י עילה ישראל

 שתים שמלכות וכמו נמלכיתשמיס דבקים שהם מ שהרמז י׳י״ל מן בללותס
 תיבות ז׳ סא נפסוק ויש ־ י' מן כלילה ישראל של נשמתן כן כתי י׳ מן כלולה

*cc ר״ל בראשית ז'ימי כעד כלכסאייס־ תיים ביי׳אלסכם אדנקים ואתם 
 היד נצת תפארת גכולא מסל םפייות ז' ואם העולם שננאו הנניק ימי ז' «נד
עז ודבוקים נאתז׳ס החזרה ובעבור ־ מלכות יסוד  נדבקים י*ל המי׳ם י

 עצמו את שתקדש נעבור וז״בילהכי ל״ה •ירית בזוהר שנדרש כטני׳! נאצילות
 יתכמ׳ן נתזונו עם יזימגו כ׳יזזמ אפאורא בכוונתו התשמיש וקורס יצעמיש משעת

 כד• ומלכות תפארת לימוד נימדי כוונתו דק גופי להנאות לא דקדושה לסטיא
 הנשמה נשער ליוונים בפרדם כתנזאר הטפה נסוד טהורה נשמה צו סיתאצלו

 כשנשפע כך ואתר מאצילית עצמו שקדש אביו קחשת מצד נשמה מיש היא או *עויין
 בכלליה תורה ובתלמוד טונים נמצזיתזנמעשים לה זכי הזא הקלושה הנשמה לו

 תממלד שלא מעשיו מצד לה זוכה הוא ואו ומצפוניה יסמיית יפמיה זדקחקית
 שהוא המי•® נעץ נדבק הוא הסרה שכעבור מאה הנו • אקחשה הנשמה ®תני

ד. הבאים כפלקים עול יכאשליתגאי האצילות ס׳  בי'ימסייס מתמיל •הפסוק נ
 ותסיים נו'ואתגז מתתיל הדבקים יאיעז ״סיק הנוישריז נעבור גת״ם
 דבקות על לרימו עשרת קטון כמספר ״לה יי׳ 'איי׳ י' ואות הי*ום כליכם נמים

 היה לא נשוה שיה עשרה היה לא 'אלי י״טיה כלילה אמת סכל כאצילות הנשמה
הוא הדביקות כי ופיחד ידניז יי*י יה6 דג׳קמוואיזחת נקיא זה

 פירוש היחע׳ס השבעה מלל תינית נשנעה והכוונה • נד מעל נמתדמיס
 הם היום כלכ״ס מיי״ם אליקיסז ביה הדביקים ואתים שנפסוק תינית ה»עה

 קדו״שת הש״לש כי • יילכית שיי’ היל נצת תפארת גבייה גי׳לה סכייית י' כנגד
 י׳ספיחת כל לעימש הכתיב הזכ״ר לא למה מתרץ המיובי פימש כיאתת חשי״גות

 עשרה נכלל גדיל נהייצס ייז הזכירם ולא תימת י' ניתז ספייית ז' שהזכיר כיזו
פי לזה ימתןטעש ינשגה שעולי® הין® של אממנק זנליש ואתים של לאטנה «'

ג׳ '

 עצמו בפני שיער ?יייחד חסכסנו הנה
 רות נפש שריי עניינה לפרש

שסה  לאצילות ושיינזתה והתייחסותה נ
 3י«ה שתיים עליהס לום׳ נוכל שבאסת עי

ת ח  ענייגח הקודם בשער שפירשנו והגם א
א מוחא כסוד ח  עדיין עכיז קליפה גופא ח

 רק פירשנו לא שם כי לסזדעי אנחנו צרינין
ר גלוייח  ענייני ‘אכדי הגוף כתון־ נפש ‘ש
 והשארותיד־ז וסודותיה וסחריה :Tםצפונ

 לגוף pm הגיף בתוך שהי>ז ונצדציוידה
^ כמו שד,יא ער ב א' בקעה המקושר ח

ף למטה  למעלר־ז סקישר השני וקעה נגי
 חבל יעקב עסו ה' חלק כעניין באצילות

^ שכש פירשנו לזיה נחלתו ע  ביאור ידי ו
 אור לנו יצא ונ׳צשוניה וסודותיה ענייניה

ל מ  שבאמת עד אכ״יע עולמות ד' לעניין ג
 וסור נשמח רוח נפש סוד על לומר נוכל

ת שחם שתייס אב״יע  שענייניJיבהיוי^ אה
מ לא וצפונותיה וסודותיח הנפש א תנ  י

 ע׳י א'_אך דגל על ובקצרה קל בביאור
ם תסוחם רכים מאמרים שי ^ וק כ ש ל
 הנפש סודו׳ ענייני כיאור נחלק ע*נ להכיג'
קי'  נון בשכלו לכלול חסעיין יוכל למען לפי

ס העגינינש רי א מ ס  באופן חהואש בפרק ה
שון שהפרק  כסו ב׳ ופרק כ׳ לסרק הקדסרר בסי h יהיח הרא
כו השער סוף עד הפרקים כל וכן ג׳ לפרק הקדמה ה כסדר ל  הז

 נשמד־ז רוח נפש סוד יתבא׳ הקודמים הפרקים כל שמכלל עד
ע וסוד  אחת הס ובאמת שת״ב שהם נרא׳ לכאורה אשר אניי

הו נתחיל ועתה אחח שהם שתיים ועליהסנאמד  בבפררעיא כע׳
טנאוז חאחרנין ל מהי אי  ראינון סרות מארי חורה סתרי מארי ו

 מעשר כליריא דאיוזי קדיעזא דמלנות ססטרא גששתין ירחין
 פירודא בלא ספירין לעשר זכי לה וזכי לה רירית סאן דבל ססירין

שע ולא שע הוי יחירא למלכות יריח הף דאי ת  מינה גסירודא ח
שע ולא עשר יצירת בספר אסר פירודא חסן י־לית ובגיז  M עב ת

ד ״י צ ס די והנה • לענ-גינן ה ש שלא נ פי נ ו י אי ה  כלי המאמר ל
 סתרי מארי אחרינין ואי׳ח עלינו ד,טובח ה׳ כיד קיש׳יות דקייק
ש תורה מזה למעלה סייי

אה עולם מצד גשמה להס שיש סעשה אנשי צדיקיס ס דביי ש  ו
מתן שרשן גליי ד-ואי  אחרים צדיקים עוד שיש מפרש זעתה וחצי

מ6זהן הבריאה מעולס למעלה עור ושרשן נשמתן שגליי ל  עו
ה אמר, וזהו אצילות אי  עוד שיש ר׳ל תורה סתרי אחרגיןמארי ו
תן רוצה חורה שרי שהם אחרים  של בסודות העוסקין לוסראז
ה ססקוס נשמתן שחציבח זסתדיר, וסצפוגיה חורה  כאשר מזח גנו

י לחשוב כדבריו המעיין יטעה שלא זכח נסמוך יתבאר  סארי נ
תיי חן הם פה הנזכרים תורה ס  בסתרי ולומדי׳ העוסקים צייקיס או

ח הלכית אגיי ת ו שו  פשוטן כפי והמשפטים והדינים וחוקים ויד
ת סא׳רי אסר זה »ני0 לכר דברים של א  הגס כי לומר רו«ח ס

 סקיכו ודינין והגחרת הלכור־־. בסתרי ולופדיס העוסקים שאלו
א ומכופל כפול שכרן כו׳ וסשפטים  עס עי נאכח סדר. והי

א! יקר מכל חיקויה הזאת הנשמה למעלת ווניס 8אינ זח כל  שהי
לס ס עד אצילורת מעי ע ס הני ת כז וללסוד ק0לר,תע נז

ד«שה^



ראשון פרק נשמרו רוח נפש סוד רביעי שער
טל

לח
 הם שפיחת ׳׳ 5יכ ההעלם במל■ כאתת ת:ונים כינה מפתה סתל rmh ג׳

 אינם ימי זכלהספיחת נלז׳ להם אי! ששם ההעלם במד נינה1 מפיוה בדמי
 ונץ הננ״ן י'ימי כץ הבדל ואץ הממני שאמר אמת והיינו גיולי ממדות אלא
 כאשר הכניץ ■מי בו' וממפשמ׳ן ומתילין נעלמים הם ראשונות שאג' יאמיכותרא ג'

 נתל כמעל׳ תם שהנ׳רזשונו' ומפני עוד וכמשריתכאר מץודמי' כשעלי' ביארנו
 שאמר וומו היום של תמ׳ים ו׳ואמסונשוד של המספר בהוד בהעלם וכרן כך תפני

 תשובה אמ׳ית מפמ׳ת׳ישל אמ׳יתה״נו מ׳של כתר דהיינו א״ין אמ״תנומריהון הממני
 נכלל׳׳ הכניץ ו׳ית׳ וגם נמור אמדו' הם להורו׳ע׳ באמת נרתו׳׳ וכלם נינה דהיינו

 אמת הנקרא׳' נינה מכמה פתר ראשונות ג' אלו פ׳ ביניהם תפרש ואין באמתת'
 ואץתנלו׳ הנעל' שרשם הס ג' ואלו נגלו׳ הם ו' ואלו הנני! ימי ומתגלי׳בו' תתפזם•'

 הנעלוד׳ ראשונות ג' ענמן הן הן תנלוים ז׳ ואלו כנעלם שהוא מה רק אמד דבר
 הנעלם דעת שהם הנעלמים ומלכות תפארת המקונל׳׳כוד קראו ג׳הנעלמים ואלו

 מקצה מכרית המצע׳ קו שהוא עד האצילו' כל כוללים ומלכות תפארת וה שמצי
 חפלצופין בשער שפירשנו כמו האצילות כל הכוללים וכרוגקיבת כשוד קצה אל
 הקבלת בסוד איז נקראת מלכות ל“ר תודעת ואת האיז בכל הממני שאמי ווה

 האצילות וכל הננ״ן ימי ו׳ כל שכוללת בסוד ו'את ונקראת בעלה מת״ת שמקבלת
 הנעלם הדעת בסוד עולה כשהיא ת״יו עד לאלף מן ביתא באלפא הנכלל
 תוה את ידע והאדם בסיד הנעלם דעת בשוד כעלה תפארת עם בויווגה

 השפיחת כל ומומגים מימדים הס או כי בס״ד נבאר כאשר אשתי
 ומכריעים ותות אדם הנקרא׳׳ ונינה מכמה שתם ואמא אנא ימוד נכוד

 שסוד כאופן והוד נצמ שהם כשזקיס ומשפיעים גבירת גלולה שהם הויועית בין
 כל בכללית ומעוטרת ותכוללת ידיעתה בסד יעת1מ י״את ד1ם שה!א מלכות

 בכלתאיזיאת עלית לומר שנוכל עד הקצוות ובכל ומלמטה מלמעלה השפייית
; נס״ד הנאים נשעיים לשכל קרונ עוד ת1 עניין יתבאר תויעתוכאשר

טל
 להם שווכים כסו אלקוח סור שהם הספירות סתרי שהם המיזת

ה ו!ד. מדות סארי יםהם קכלה בעלי ע  רועה סרוח סארי נאמרו שי
ם לומר ט חצריקי י שי ס ה ט העיסקי ח מ לו  הספירור־ן בחכסרת ו

ש מדוח שנקראים ה ב" סאצילוח ניססחן אצילות  ומדדו יגוכנאז ע׳
ס לו שיש המיר־. בקו ביר־־. הבונה כאימה העולם בניין ק׳  והעדי

ת סארי נקראים הקב־״ה בחכמת ולוסדים העוסקים ח צה מ  כי שי
 נשמתן שהרי סספירות למעלה שרים אינם ־י שה ספירות שרי

 41̂אל חשאציל סמיריגת למטה הראצל ובודאי סספירוח נאצלו
 הקבלו־ה כחכס־ת הוא אלו חכסים של ולסוד עסק '—שבי מפני

ת מצד הקבלה בחכסת שרים שהם והעניין  שריינית נשמתן אצילי
ת סאצילוח ח ט  ו<תר.רומם תתגדל החכמת ושדריגח מעלת ולפי ה

ט להיות ושדרינתן מעלתן אי ק-  נון דאי שאסר ווהו סרות סארי נ
א נשסיתין יריתין ט׳י תא סס  מעשר כלילא ראיהי קרישא דטלנו
 מלכורה ספירת מצד נשמה יורעים צחקיס אותן ר ספירין

 שפירשנו כסו הקמשית ספירות סעשר כלולה שהיא הקרושה
 שווין שכלן אחד הואנ ועיםר עישר הוא« אחר בשער למעלרה

ח באחדות כחות עשר ספירה ובכל אחד עצמות וכלן לטובה שי  ה
 שנשסתן אלקיית הקכלה הלוסרים הצדיקים נשמות זה שמצר

 מעשר פנים מעשר כלולד- נשמה אותרה גם סאצילור־י. אצילת
ט כתות ה א מאח־ כי בםפיחת ש ת חלק שהי לוי  ועלמור־ז אצי

ש אצילות  שנר־! מאה כן כהקדמה כמבואר אצילות טבע לה י
 הבריאה מעילם הכאים נשמות שאר גס שמה לו שהוקשה וםפ:י

ס כן גם ננאר כאשר עשייה מעולם או הvיצ מעולם או לי לו  כ
א מאצילות הכאה בנשמה לומר לן מנא או עשרה8  כלולה שהי

א גם דשמא סעשר י א מעשר בלולז-ז אינה ה מג  בין לחלק לן ד
 צהיכא מחברתה חשוכה יותר אתת שנשסה והגס לנשמה נשמה
א ח ט חי  כלולה אינה מאח מעשר כלולה היא זאת ולומר לחלק ל
ח הוא זה מפני סעשר  ח״וי ד׳אי שאסר כסה גמורה בהוכחה טונ׳
תי  ההוכחה ועיקר ונו׳ בפ׳׳ירורא תש׳׳ע ה״וי יחיילא לם׳ילכות ירי

כ קדישא ממלכות היא שהנשסה מצד הוא  מעשר כלולח היא ע'
ט9 ע ט ט יפרדו לא שהספירות ה ת  שיש וסו־ז השוה כאחדות ו

 וספירה ספירה בכל ונקודה חלק לך ואין זו בספירה יש זו בספירוז
א ל ה ״ א תי ב עשר בה י ל א׳  בשער כדפירשנו ופרור קיצוץ הוי ד
חי  כסלכית גם כי כרה ה כן ומפני אחד הוא ועשר עשר רייא א
שי לי ע א ה ״ ת ואינה טהספירוח נפרד מלכות הי  עמהם כאחדו
יי כיז שחרי ט׳ כח רק עשר כח לפפיררת הירז לאז עי  8שד,יור ע

ת אינו ווה מהם נפרר ם־יכוח מ ת שהרי א ^ פ ס  י*א'כ כח הס ה
^ן וסאחו־ באחדות עסהם עשירי כח שהיא מלכות גם ע*נ  שהי

ח בח שגם היכרח באחדות עמהם אז ראילכ עשר נ  זדה הוי ל
 יחיד*,} למלכות ירתי הוי דאי הזוהר שסוכיח 1ו:ר שוה אחרות

 ואינה יחידה המלכות היה שאלו לוטי־ רוצה כפירודא תשע
לילח  ששאר מזה מונח היר־ז ספידור־*, שאר נאחדוד־•. מעשר נ

ם ספימה ם נפרד עשירי ונח ט׳ ה ה  ונבר ופירוד קיצוץ והוי מ
מי שע * ולא «׳יצירה כספר א  מעשר כלולה שמלכות וסאחר ת

ה חלק ויעיזסח מלני סו ס:וילא ס ר- שזלכורד נ ל ס סעשר ‘ננ  ג
י מעשר ?גללה ר!געייה מהכלל בחלק יתראה נכלל שיתראה מה נ

ל יחירא למלכות ירתי הוי דאי הזוהר שאסר וזהי י  היי שאלו י
 נישמו־ד לוסר רוצה לבדח ממלכות רק הנשמה יורשים הצדיקים

 כללור־־, כלי לבדה מלכית כח לומר רוצה אחר כח יק כה שאין
 וזהו ופירוד קיצוץ חיו ־ה מ מוכח חיה עשר כח שהם ספיי־ית שאר

 ט׳ ולא עשר יצירה בספר אמר וככר נפירודא תשע הרי שאמר
 עשר סכח נכללה היא גם מאבילות אצילות הנשמה זה מצי הנה

 כלולי' אינם עשייה אז יצירה או בריאה של נשמה לאפוקא
א כנשמה אימרים שאנו ומה מעצמותה חלק אינם ני מעשר  שהי

ה מצד א  אין מעשר כלולה אינו־־: עשייי־ל או יציררה או הביי
א זה כי כמשםעו י׳ כה נכללים שאינם כוונתינו ה א׳  שום שתהי

ם פעולה ל עו ה שלזי? מלמעלה rנמשבי כ  ההח^ז הפעולה תהי
 נכלל שאינו כעולם דבר איזה שהיה כן היה שאלו מעשר נכללה
א האצילית חיתם צורח כח בי וקיצוץ פירור ח״ו היה מעשר  חו

ס החתימה שקבלו הנחתמים העולמות כל שהם ננחתס ת חו  סי
א זה וספני  שלא כעילט פעול׳ בשוס או כעולם נשמה ב־שם א׳
ם ספיחת עשר כל כה נבללים יהיו ג ה ה זאי־! שנאמי ו מי ש  הנ

ם שאינם כוונתינו אין מעשייה וזאת סיצירה וזאת מבריאה י א  נ
ת כל כי ׳ו ח מלמעלה מאצילות ם מלמעלה נמשבי] ועשמו ל עו ל  ו

 מעשר נכלדיי* יחיה שלא בעולם דבר לך מעשר(אין נבללין כלן
 דבריאה לנשמה ראצילות נשמה בין שיש שאמרנו החלוק ורק אך

 גיזעלם אכל מעשר נכללים נשמות שאר כי זה הוא ועשייה ויצירה
 שאין עליהם שתאמר ער השוה כאחדות עשר בת יתראה ולא
»« זה עשר כה יתראה שלא אלו בנשמות וחלק נקירה לך  ̂ל

ם לומר חוכר־• ה  דאצילורת כגשסי-ה אומרים שאנחנו כמו עלי
ט אי ר ת מ שוה באחריי־ז כהות עשר ססש בה ש  שתאמר עד ה
ם תראי מ  כד־ן זסתראה חיזר עשר סאי־יו כח ‘ובניד ע׳שר כה ש

ת בלתי עד לעשיר מעשר הגלגל חו;ר וכן עשר  כנשמה אכל תכלי
 אינם אכל מעשר כלולים שהם כן אינה ועשייה ויצירה דבריאה
ח בהם נעלמים רק באחדות בהם סתראיס חו  ערך וכפי עשר כ

 הנשממ כן כמו אצילות מגדר ונתרחקה שנפרדה בריאה שיעור
אה ברי  ונתדהקוץ שנפרדה יצירה כשיעור וכן ונתרחקה נפרדה י

 ונתרחקה נפרדה דיצירה נשמה כן כמו אצילות מגדר יותר עור
 שאסר ווהי יותר עוד ונחרחקה נפריה רעשייה נשמה וכן יוחד

 כלילרה לומר רוצה ספירין מעשר כלילא ראצילות נשמה על
 כמו לכד כלולח לחשוב תטעה שלא וביי ספירות מעשר ממש
ם נשמות שאר נ אי  נאחדוו־ע ממש ספירות י' בה תראיכמ1ם ו
 ספיר^ לי׳ זכי לה לה(?כי רירית מאן רכל ואזיל מפרש לזה השוה
ה פירוש פירורא בלא  י׳ ממש בו שמתראין ספירות י׳ אל ש מט זונ

ת ספירות ת כחית עשר כל כי פירוד כלא השוה באחרי  באחיו
שוה  כנשמת אחוח ספירה בכח שיתראה כח שאותה באופן ה

ח יתראה כ  שיתראו כתות ואיתן שכנשמה ספירות עשר כל נ
ח יתראה שבנשמה ספירות עשר כל בבח כ  שבנשמה אחת ספירה נ
ת וכה ח אח כ  ראשון כשער כמנואר אחת בכה כלן ונח כלן נ

ם י—והכדי וחלוק פירוד שאין באופן ה י' זכי שאמר זהו ביני  ל
 כלולים שהם הגם נשסית כשאר כן שאין מה פירודא כלא ספירין
 לומר לשונו שכפל ומה השוה באחדות אינם זה כל עם מעשר

שין לה וידית לה זבי ה נל ״ נ  להשפיו! בי לנו להורות וירושה ז
ך יקרת חשובה נשמה מלמעלה לצדיק  דבר*׳ שני צריך כזאת העי

 כשמזווג והזיווג הד,וליה בשעת אביו מצד הכנתו מצד הראשון
 בכוונת עצמו לקיש שצריך ורביד. פריה מצות לקיים זוגו כת עס

 כי כי' תשמיש בשעת עצמו המקיש נאזיל סצוה לשם קדושה
 בכוונתו ההיא הטפח תעלה כאשר בכך אביו שנתקיש אחר

 סטקו® קרושה לנשסר. זוכה הכוונת קדושת שיעור כפי הקדושה
ה  קדושד, גשמה המשכת תדוסם כן כיונחו קי־ושת שיעור כפי כי גנו

 רב^ רכים בסקוסות ובחלמור בזוהר כמפורסם למטה מלמעלה
ם מספור מי א ם זוכה י—ז׳ו כ בני  שיסשיך לומר רוצה הגוג׳ם ל

ם נשם^־. לבניו ם שיהיו בעניין ךבוו־: ססקו א זר,ל הגוני ר ק  נ
ה זהו מאביו ירושה  השני לה וירית נאמדו ע״ה רכינו משה מוג

 אל־י צריך אביו קדושת מציד ההיא הנשמה לו שנשפע אחר כי
ם שי ם מע  הקדישר־ן הנשמר■־. טסנו תסרילק שלאז נדי הגוני

 פירוש לה וזכי באסרו עיר. רגינו משה כוונת וזהו הד.יא ד!חשוכר,
שמה אל בסעשיו זוכה הוא  תסתלק שלאז Nחר.י הקרושה הנ

רי לנזדנו והגה ממנו שד- ואנשי הצדיקים כ• מר״עדד מדנ ע  מ
מלטרח סאצילזר־, נשמתן אצילודח הקכלה בהבסת הלומדים  ס
תן קד<ש>ת ם הקים והגדוד־. דרשוה בתלמוד העוסקין ואו  דיני

ם נשמתן הציבור־! גיעשר־ו וא.נשי ומשפטים ל עי  הבריאד־ז מ
ק כראש כמבואר תן בי כן גם ללמוד טכל ממילא הפי  העוסקיס או
ם שאינם ואותן מיצירה נשמתן חציבות לנד במקרא קי}א נ  נג׳

T ט ל י אכ



ושני ראשון פרק נשפת רוח נפש סור רביעי שער
סל

S;lfe רש5והה סעשייה נשסתן חצינווד. י^בד ממשה אנשי הס 
 וסתראה י׳ סן הSSנכ rורS!יfדא הנשסה כי שביניהם וההבדל

ח ת י׳ נ חיו א שנו השוה כ  דבריאה הנשסה p שאין מה ביפיי
ם בי ג א ה  שלא בעולם דבר לך אין שהרי י' מן כלולה כן גם שהי

חי בחותם כלם כי י׳ מן כלול יהי•־, ם נחחמו א ם זה כל ע נ  אי
ס אי תי  נשט׳ כמו כך כל כוללת ואינה השוה באחרות י׳ כה ס
ת א' נשמה יתרון וכן י' בה מתראו ברי ^ י  יתראה כי יצירה ע

י'0 הכללית דכר׳אה בנשמה  ריצירה בנשמה שיתראה מסה יותר ן
ת יותר והיא  דעשייה נשמה על דיצייה נ־מכזה יתרון וכן מל־'
 ולהשכיל ולהכין לידע הביאור ולהרחיב בעניין קצת נעמיק והנה

ש  כללות וכין עשי־ וסתראות מעשר כ־^לות בין והחלוק ההפר
 עשר מתראות בין גפקותא ומאי עשר מתראות ובלתי מעשר

 יותר מתראות עשר יהע באמת ולמה עשר סחי־אוח כלתי ובין
 להקדמה אנחנו צר׳כין והנח מתראות בלתי מעשר כוללים

ה וגייחר ;המרק נשלם יהגה עצמו במני «רק ל

ח שני ה הנ  רק אינו כי חדבה וחרש לא הפיק מ
ת ( ס חוי ברי א אחד בשער שביארט די  ועשר עשר הו

ק פ- חי  להגיע כדי כיאור חוסמות סזעיר מעט עס ה׳ א
תיין ההבדל עניין ולהבין לירע מביקשתינו  עו־־' לאצילות נשמה וי

שג יתרון וכן יבריאה נשמה  יתי־ון וכן דיצירה נשמ' על דבייאה ה נ
ל ע ה ציי הד ס ש שמהדענ נ ה ייה1נ ר הנ  ביארנו שככר מה ירעת כנ

 למעלה שלה אינה המספי• שאימות כי הנ'ז וכפרק ן הנ בשער
י כי מטעם מעשר א ׳ י על ייתר המסמי שיע^ה מה כ  יתחדש ל
 למספר יהוו' ולמעלה מעשר כי ראשון מ־0ס על יכוי כשום

ב' כמו עשר על יותר הטספר כשתעלה תראה הלא דאשזן י א׳  י
ל כ ה הנ ט׳ חיי טז׳י טו׳ ד׳ ג׳י ^ הוספה אינס באמת הוספות אלו י  ע

ר ̂־#00 ב כ ש ה ס י' ט׳ ח׳ ז׳ ׳ ו ה׳ ד׳ ג׳ ב׳  כפלי שהוא רק ספרת א׳
 עשר מן המספר כשתעלה וכן ראשון מספר של חיחידים סספר

 כפדי־י רק אינו עשרים מספד כי דבר הוספ״־ז לאת עשרים עד
ם ג' שלשים וכן עשר מי שר וכן עשר פע מעמיסע  וכן ארבעיפד׳
י עולה  עשיריית כפלי אלא אינם שכלם י' פעמים י שהוא מאה ע

חי דהיינו מראש למנות תחזור עשר מספר בהשלמת כי  שהוזיס א
כ׳ בו א' ו שי עי ג' ם הסאהייות מספר וכן ע אינ כ  יותר עולים ג׳

ה היינו י' פעמים י׳ בי סעשר א  מספר עוד עליו וכשתוסיף אחרה מ
 ל ויהי הראש־נים עשיריית כפלי רק הוספה בה יתיר. לא סאה
ם סאה פעמי ה  סאה עוד עליו כשהוסיף וכן עשיריית כללי ב׳ ש

ת שי  ג' ויהיה הראשונים .—כפליעשירייר רק הוספת יהיה לא שלי
 חמאחיץי־ז מספר •עלד־־. וכן עשיריית כללי ג׳ סאהש־;פ פעמים
 כללי בכפלי יכפלו רק יתרבו ולא אלף עד עשירייותיו כללי גכפלי

 גסר ובסוף אלף מספד עד עשירייר-. כללי עשר שהס עשיריית
שלמת י עליו להיסיף תוכל שלא עד עשיר״ותיו לי ב- ה  כלל־י ש

חי לניספר החוור ם מאה פעסים י שהם עשרכללות רהייני א ה  ש
ף יד,יינו אלף ל' א א ת שקי  עד סוף כלתי עי המספר ילך וכן אח

שי תכלית בלתי ע  כבר והנה מעשר יותר יע^ח ולא לעשר מ
 המספר סדר באסה למדד הפעם ז הג הניז־ינפרק כשער הויענוך

מה אומח ובבל לשון בכל או  כמו שחרי מעשר יותר מולה אינה ו
 ולמעלה י׳ ומן מדריגות י' שהם י׳ עי א׳ מן במספר סונים שאנחנו

 לעשור-ו יכולים היינו כן בם! הראשונות הסדיריגית חז~ת הם
שהס עד א' מן המספר ם שיהיו באופן ע שרי  ומן מדריגות ע
ם שרי  יכולים היינו או הראשונות הסדריגור־ז בחזרת ולמעלה ע
ת ק׳ שיהיו באופן ק' עד המספר לעשות ריגו  ולמעלה ק' ןסן פי
ת חזי  ונפרק הנ״ו בשער הטע׳ ופירשנו חראשונו׳ המיריגורח ב

חו' י׳ הם שהספירו' לחיות כי הנ׳יז ם ואין נ ה  וחילוק ופירוד רבוי נ
ת רק ושלום חס זקיציץ חיו ת גמור א חיו  זרה מצד אשר שוה א

ת כתותיהם י׳ שהם »ץ ’‘פי שוה אחרות הגמור באחדו  ופירוד קי
 קיצוץ יחא שלא כחו׳ סן׳׳ בלולה אחת לחאסיןשכל עריכקאגחגו

ח כל וכן הנ״ז כשעי כיפירשנו בחם ה״ו ת י' מן עור כלול נ  כהו
 הנ׳ז כשער כרפירשנו בעצמה אחת בספירה ח'ו קיציץ יהא עזלא
י לי׳ ®זי' ילכי וכן שני פרק ם זה כל וקם חכלית גלתי ע נ  אי

ת ולחיות לסעלחמעשר עולים ח פי מ  נחתמו שבו החותם הם שי
ל שזד במבואו• העולמות י י כ  וכמו עשירי פרק אבייע סי

ת ם עזכצוי ת חו ם ביורת ג/ כ«ו ע״י־ כללות ה ת ח  צורת הנ
ת לו ל ם כי עשר ג ת ח ת הנ מינ  הנ׳י בשער כמבואר ר.חותס יו

ם שהטפירות במו כן כסו חנ׳ז בפרק ח ת כל החותכפ ש  העולמו
ל נשפעו לעומרי,ם שי בגללות העולסות נ  ג"כ והשפיע חיכו ע

 עשר בכללות שיהיה ולשון אימה ובכל העולמות בבל ספר9ך
פן או טה בכל ץןןןיןואר ג עיי לשין ובכל או עשר עד• ויגיד י

ם מעשר הכלולות ספיחה נ אי  ®3ו מעשר למעלה עולים ו
 היניל ועשר עשר הוא אחז־ בשער בארוכה זה ‘כד־ שביארנו
 כשתסדר וכולי בכר איק ביתא סאלפ^ן לזה וראייה אחד

_________;___ כזר. טורים לג'
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א שבאלפא המספרי' כל בי רואה הנך חז  ט אל שיעלו הגם בי
 רואה שאתה כסו עשיריית וכפלי אחדים כפל אלא אינם מאות
 שץ.יני ק׳ תחתיו השלישי וטור י׳ תחתיו השני וטור א' ראשון בטור

 כ הב תחת השני וטור ב' הראשון טור וכן עשיריית כפלי רק
שי וטיר ת השלי ח  טור וכן עשיריית כפלי אלא שאינם ר' הב' ת

ת שני וטור ג' דאישון ח ת שלייטי וטור ל' וע' ת ח  שאינם ש הל ת
ם עד ביתא האלפא כל ילך הזד, וכסדר עשיריית כפלי אלא לו ש  ת

א סאות ט' א עשיריית כלפי אלא אינם שכלם פשוטד, ץ' שהי לז  ו
 ונכנס ■עשירייוחם ככללו' מאהייות של המספר בהשלים אלא עור

ק כי גדול היותר המספר שהו׳ עשירייותיר ככללית אלף למספ'  א
 כי אחד למספר לומר רוצה לאלף חוור הוא מאלף יותר במספר

א היעו אלף שהו ף ם כי להורורת כמספר אחר אל׳ ג  שנתרנו ה
א עשירייותיו אל ס א׳נ ם ת כל  כד־* ביארנו וכאשר גמור אחד אחדו

ה כן והגם ז בשער בארונ  להורות לקח עוד ונוסף חמישי פרק הנ׳
 כלולה ספירה כל כי ידעת כבר הנד, המספר מצד יתברך אחדקתו על

ת סעשר חו ה הרי נ שי ת י׳ מאלו כח כל ובן ספירה ככל כחו ע חו  נ
 ח*ו וקיצוץ רבד בהם אין שדורי כחות י' כן גם אחת שבספירה

ה8 שהם נמצא ת א ה הספירה שיהרי אחת כספירה כחו ל  י' מן כל
ת מאה עולי׳ שהם פעמי' י׳ י'שהם סן בלול כח וכל כחות חו  וכן נ

ת כחו׳כל מאה אלו ח ם אין שהרי <' מן כלולה א ה  ופימר pקיצ נ
 כחוח אלף אלו וכן כהות אלף הרי כזה יש שבזה ומה ושלום חם
 אלפים עשרת ח׳׳וגמצא בהקיצו׳-ן אין שהרי י' מן כלולה אחת כל

ת  מאד. הס יי סן כלו־יד. אחת כל כחזת אלפים עשרת אלו וכן נחו
ת אלפים  יעלה י' סן כלולה אחת כל אלפים,בחוח מאה אלו וכן נחו
ך כחות זאיף פעמים לאלף  היותר לרנוי הנחות בהגיעם רואה הנ

 יותר אינה א' פעמים א' כי לאחרור־־. חוזרים הם שאפשר גדול
 כלתי עד אלפים אלפי אלפי לאלף כשתכפילם כן גם וכן מאהד

ה ת רק יהיו לא האלפים כל סוף ובלתי הכלי א האלפים כי אח  ל
 היפך תה יתרבה שלא המספרי האחד כטבע האחד בסוד יחרבו

קם גשדייותם יחרבו שיחרבו מה כל הגשמיים כי הגשטיית חלו  ו
 ונסרידם צדדיהם מכל אותם המקיף והמקום האויר מצד ופירודם
שאין אכל ר,רבד, לטפיים נספיים להיוחס ומחלקם  אויר המחנייות

 שיהיו ורבוי ופירוד חילוק שום כהם ואין אותם מקיף ומקום
ס מספד הוא נספייס שהם מה ורק אך למספר נחלקים ה תי חז  כ

ט כמבואר תכלירד בלתי עד לעשר מעשר המתייחרים שערי  כ
 יותר אחדות כחם יתראה שיתרבוכחותיהס כלמה הנה הקירמיט

הג׳ א ר ת א ל תרמאחת אינו אלף פעמי אלף ה  ו כא רומי. והוא יו
מי  י יתר שלא אחד סספר טכע שחו' במו א' שהו א פעם א' א

א מאחת יותר אינם כן גם אלף פעמים אלף אלף וכן א ריו-׳ה והו  נ
נה א' פעסיט א' א' אמר י ם אלף אלף אלף p,שא מי  פע
ם גס אלף אינ ת אמר כאלו והוא סאחת מתר מ ח א ת ח פע אחת א

ת א שאינה אח  כי אל
מד־ל וכד* יתרבה לא האחר הג״הה

 יוררה אלף,אחת ויוסיף שיעלה פיי י!
^ ווה מחר התייחדות על ג ע ה

,להסני׳ הקולמוס לשון כח קצר
ה למסור אם כי העניין אד* פ

.“אחדור סוד הוא זה אשד פה
.כהן שר,יה סוד וזהו הספידו׳

ה גדול אחרת כעורי׳ ^ווס מע
ת אחה « ת וז ת ושתים אח  ”מיי והיה הזאות ז' עד וכולי ושלש אח

חח י עס ספי

ם מלובן הכפורים ביום השפע להמשיך והתחיל  * הרחמי
ת ואסר הספירות כל ומקיף הכולל חי בי אח׳ כ  ™ל"* נקי^* ה

 כלתי •V לעשר מעשך המתייחדים כחותיו אלפי מאלף שמשפיע
ת א אןןך לאחדות עולים שכלם תכלי לחכמה משפק; הו

 פים ,א אלפי אלף מבחותיה שמשפעת אחת נקרא' חכמר, כן גם וכן
 סשפעח אחרכדפיו־שנוהיא לאחדות עולים שכלם תכלית כלתי עד

ת נקראת כיגה וכי לג׳נד, ח ה ג״ג שטיב-עע א תי חו  אלפי אלף סנ
אלפי• ■ ״ ' ׳' ’ ' ז .״

ט הר'1• נ•S^שא ואמי  כי בבפמייח צ
תי ת ייתר ה«ש»ר יתייהד הספכר ח9«י פי  א

ר ייתר יתייחד שהפספד כן היא סו  ^■Dan ג
שפיייתמ ע«פית=פ אבל ס וצ פ צי  יתחלקי י

ס קי ל ח ס ל י לי ר פ ה  בלתי ;!ר ותפרמייבצ י
דוליק שאין בריתציית כן ״יאין מה הכלית

תיבי  ־ גדפירשצי יתייחדו ייתר ייי
ג ! הצ״הה ע׳



תי ער אלפים ל ח אלף סשפעת וכן לחסר חנל?*! ג  עד אלפייכחו
 ליסוד וכן להוד וכן לנצח וכן לרו*ת וכן לגבורה תכלית בלתי

ת ני חסארת ידי על סבינה בעצם מקבלים שכלם  םוyבע הו׳ הוא חי
 וכן זוגתו סלכוח עד ניןכינח שלו rו̂וyק כו׳ שגזתפאר קצוות השש
 ד,ו1ו תכלית כלתי עד כחית אלפי אלף בסלמח משפעת בינה
י  שהמלכורד הכפוריכז ביום ממה ‘גדודי שהכהן ושכע אתת סי
 וזהו בינה מן שנת״ח קצוות ו' ידי על המקבלת השביעית היא

ת ו' השלישי באחת שהוס־ף אח ת משפעת כינה כי ו  ו' עם בת׳
 אלפי אלף בטלנות גם משפיע שבת״ח קצוות ו' ידי ועל קציות
 כלולות שהספירות מצד שפירשנו ממה העילה כלל והנה בתו,ת

 עשיריית שבספירה וכח ככלכח יתראה כעשר וסתראוח מעשר
 שיעלו מה וכל תכלית בלתי עד סוף בלתי עד לעשר מעשר

ס בסוד לעשירייר־ז סעשירייד־ו יותר הכחורת פי ל א חדו ה תי  י
 וצר הלשון יד שקצר׳ מרה האחדורת על יותר מורה ויהיה יותר

 מובן שפירשנו מדה ועם יבין והסבין העניין להסביר הדבור כח
ל המקובלים שא«רו סד. אצלינו ה סקפת ספירה שכל ד תד ר  חנ
רה דו  וחבמדיו חכמה סקיף שהכחד עי ברוחניותת מרזברתה וג

 וגבור׳מקפת גבורה מקפה וגדולה גדולה סקפת וכינה בינה מקפח
ת ה״ח תי צח ו שד וגצח נ ה לרעה יש כי ויסוד׳מלכות יסור הודוו  פ
ת שכלם אוזרי מעלתה וגדולת זו הקפה תוספת עניין  גמור אחדו

ס כסוד שפירשנו סרה עס אבר* סי ל א סו כי נכון ערי יובן ה  כ
ף שבסספר ת דבוי כאן שיש אלף פעסיס אל תינו ט נ סי ע פ ף ל  א

ל היותר ר9הםס שהוא אייף ל עס סוףחסספר שהוא עד גדו  זה כ
ת על יורה ח ף כי א ח יותר אינו אלף פעם אל ח א א ס  כאלו והו
ת אמר ח ת פעס א ח ת יותר שאינו א ח א ף וכן ס ט אלף אל סי ע  פ
ף ת יותר עולה אינו ג״כ אל ח א אי בסמוך שפירשנו כסו ל ר מ  ו
א אלף פעסים אלף »לף ■ יותר הו ף מאלףפעפי עמז אל  אינס ו

ת יותר דיס עי ח ה יתרבה שלא הא׳ כמבעפספד סא  זדה מצד הנ
ה הי ת כספירה י ח ה בספיררה כי חגרחרדז על יחרין א חו  יהיו א
ס בחינות דבוי ה בלתי עד האלפי  בספירה שיהיו מסה יותר הכלי

ס והגם תכלירת בלתי ער האלפים בחינות רבוי אחרת ה שני  ש
ר עולם סו ס נ פי ל א ם בהינורז ורבוי תנלירת בלחי עד ה  האלפי

ס ה א זו שבספיררה חכלירה כלתי ער ש ו מי גדוד״* יותר ה ר  פ
ת תינו ת כלתי שחס האלבים נ ה שנספירדה תכלי חרו  אשר א
פני למטת ת בעל שבלתי עי ס ד יותר יהיר־ז תכלי די  מבלתי ‘ג

ת בעל ה יותר עולים אינם כולם ענ׳ו האחר חכלי חו א  בסוד מ
ת ■בלתי ילכו וכן הא׳ סספר בטבע יחרבו שלא האלפים  תכלי

ל ח א לי חנ חיי  עד סלמר־ז מספירר־ז למדריגד־ו םמדריגדה בל
ח השקיף ב״ה א״ם עד ומכתר ביה בחר כפירת  כלן וכולל כלן1 א

א ט והו ש ל ועל מהס וחוץ ובפניסיותם ובתוכם ביניהם םחו  צדי נ
ס ה רי  כלולודתוטעשך שהספירווה פצר אעלינו מוכן זה־ז וכל זי

ת כחוח בכל יהיה בעשר וכ׳תדאות ת בלתי עד ובחינו  ועיכז תכלי
ת כלם הם חד בשער וכמבואר שפירשנו כסו גסור באחדו א א  הי

שי עשר ע א ו חד הו  יהיה איך עלינו יקשדה ולא סשם יעויין א
ת בלחי ת בעל גדולסבלחי אחד.יותר תכלי ה זה האחר תכלי  אינ

י קושיא א וספירה ספירה שכל אומרים שאנחנו מה נ  בעל כלתי הו
ח וסתראו־ חבלי׳  שלמט׳ סה בערף הו׳ תבלי׳ בלתי עד עשיריותי בנ
ה ה לשלו הנבריאיישנשח ובערך סמנ שלסעל׳ אכל מפנ  כערךסה

 כל כידיעתו וסקיף סשיג העידה כי לר.תכלית יש עלתה «שנ׳בערך
ת ל בידיעתו ומגבילה סמנה שלמטה הספירה דיל עלולה כתו  אכ

בן העילה כח וסשיג מקיף אינו העלול פפני  גבול לד. אין מלכות ו
ת תכלי ס בערך ו ל מי לדה יש אבד הכריאדלז עו בו  יסוד כערך ג

ט כי פי ל א ס ססה יותר כוללים יסוד שר* ה ללי  האלפיבש שבו
ח של ת שכל ביה איס עד הסדריגות יתעלו וכן טלכו  כלתי אח
על ת נ א תכלי  שלמטה מסה תכלית בעל בבלתי גדולה יותר והי

ת כלם וע״כז □םנה ק אין לאי א׳ בין כי גמור באחריו  הברלוחלו
י לנו ויצא שפירשנו כמו  שקרניו טה ־*jy ודעת טעם טוב מזה עי

 כוללת ספירה שכל מצד כי ארם שם עצסה כפני ספירה לכל הזור.ר
ת ח כלתי ער כחו ת שבספירה באופן חכלי ח  כל להנהיג כחית א

ת מו אל מלך ה ה המנהיג נ  ביתו בני המנהיג וכאדם סרינות כפ
 ארס כתפאר׳ כענין ענייניה׳ ככל והנהגתם ופרנסתם וסזונם בצרבם
 אחו-ן ספירה שכחוה ולד.יו׳ אדם לקראה ראוי כן מפני בית לשבת

ת יותר לו  שכולזית ממה תכליר. בעל כלתי יותר כתות וכוללות גדו
ל יותר אוזר תבלי׳ בעל שבלתי חכרתןעד ת בעל טבלתי גדו  תכלי

י ח  על טרריגה יתרון לד.ירוח סרריגותט הזוחר תיאר זה ספני א
אד׳ סדריג׳  רעשיו. ובאדם דיצירה וכאדם יבריא׳ ובאדם ראצילר כ
̂ירשגז טאניי אותה והוא ?תי^וניס ספסרו א.כ*;ע סור כשער ע

 שני פרק נשמה נפש סוד רביעי שער
טל

rרט
 רעשייה אדם דיצירה אדם דבריאה אדם כניודאיוצ וזיל ז' םרק

א דעסודא כדיוקנא איהו הכי נינה חכמה דכתר בדיוקנא ת י ע צ ס א  ד

 ארס סיני מדריגות בג׳ תיארם כי כפירוש לך הרי ושכינתא וצדיק
 סדריג׳ הזכיר שלא ומה חברתה על אחת מדריגה יתרון על לר.ותח
 זה על זרעה טעם בטיב פירשנו ראצילזתככר אדם שהיא רביעית

 עכיז מדריגות מיני בכמה שתיארם והנם ־ הנ״ז בפרק הנ׳ז בשער
ת הם הםדריגותכלם כל חיו  הנ״ז בפרק הנ׳ז כשער כמבואר גמור א

ט משם ♦עויין י הי מ ש ה ז ס איהו כלר,ו ,דכספירין המאמר ו ר  א
 במקורו לו וססוך אצלו הם בלם ני אחדותס על להורות דאצילות
ס באחדות ה הקודמים בשערים כמבואר ב׳ה א׳ חנ  מיכרח זה כל ו

 ומתראד־ד מעשר כלול שהוא מצר האצילות כעולם רוקא ומוכח
ת ומצד בעשר  שיתראה מרי האצילות אחדות ומצד השוה האחרו

ח סזכח הקודמים בשערים כמבואר כזה יתראד. בזה כי מו  מזה ו
 ועכש תכלית כלתי ער עשר ער מעשר בהם העשר כללות שיהיה

 א׳לף מעמיס א״לף מספר כטבע גמור לאחדות עולים כלס זה כל
 שתאמר הגם מאחדותו יוצא ואינו כאחרות ועומד טוזרברז שאינו

 שפירשנו כסו מאחת יותר אינם אלןיי פעמים אלף אלף פעסים כפה
 עולס להיותו אבל מעשר כלול ג״כ שהוא הגם הבריאה עולם אבל

 שחו׳ חגם אצילות כאחרות ואינו מאצילות נפרד שהוא הפירוד
כ לו ויש סעשר כלול  מתראים אינם עכ״ז הרבה עשיריות כללות ג'
ר שיעלו עד וכח בה ככל עשר ט  הכלי׳ בלתי עד ברבוי עשיריותיו ס

ת שיחזור באופן  גרמד, פירודו כי אצילות בעולם שהוא כמו לאחדו
 יצירדה עולם וכן אצילות מעולם עשיריותיו כללות להתמעט לו

ר שיצא עד הכריאד, מעולם עוד ונשתנה שנפרד  שהי♦* בריאה מגי
 מלאכים כעול□ נזכונה שהיא יצירה בגדר ונכנס כבור ככסא ניכונה

כ לו גרמרה מטטרון עולמור־ז  כללור־ז להתמעט השתנותו ג'
ת' עוד עולמ׳עשיי׳ש;שתנו וכן יותר עוד עשיריותיו  מכלל שיצאו עד יו

 שנחים גרמד,לד.ם עשייה גשמייח בגרר ונכנסו יציר׳ גדררוחגיי'
 לעולמות נתיחסו זה שמצד עד יותר עור כללו'עשיריות□ להתמעט

 לאלף חעולי' עשירות כללות עולמו׳אחדו׳אצילו׳סוד שהם חספירו
 וכשער שגד. מאה כן בהקדמה כמבואר אחדות כסוד אלפים אלפי

 של עשיריות בללו׳ סוי הבריאה ולעולמות משם יעויין הראשון
 כללוו־ז סוד וליצירד־־. היורה המא סוד שהוא אלף פעסיס מאה

^ עשיריות כללות סור ולעשייה אלף פעמים י' של עשיריות -  שו
תדע תנין שפירשנו טה ‘כר- ותבין שתדע אחר והנה אלף כ ו  ג'

שמה כי זה על זה נשמות מדריגות יתרק  םאצילורח שהיא הנ
צי  כללות בח׳נורה בי־ז שיתראה יוכרח םסלכויה חלק שהיא מ
 קיצוץ בה יתראה שייא באופן חכלית כלתי ער וכח כח בכל עשר

ה מה כי ח׳ו ופירוד א תי  הוזיע האצילות שר.יא המחצב ככלל שי
ט וכסבואר הגשמה שהיא סמנו ר,נחצב כחלק שיתראה רי ע ש  נ
 כללות בחינות ג"כ בח שיש הגם מבריאה שהוא וגשמה הקודמים
 ,—אינד להיותה עכ׳ז אצילות אל קורבתה מפני הרכה עשיריות

ה לבוש היא אבל אצילות עצם  אצילות עצם מגדר ונפרדת אלי
ח ככל עשיריית כללות בה מתראיס אינם  מעשר שיעלו עד וכח כ

ס <»1שהו כמו תכלירה בלחי עד לעשר ס אצילור־״ בעצ לי  שעו
ת ם כסוד לאחיו פי אל  ואהדורת אלקוו־י. סגדר שיצאד־ז מפני ה
 אלפ< אלף משל ררך ראצילורה בנשמדה שנראו־־, ובמקום
ם מי  אלף דנריאר־ז בנשמדה יתראה תכלית כלתי ער אלף פע
ה נשמה כי א.לף פעמים מאה או אלף פעמים אי  מדריגות י' ירדה דבי

 הנשמדה י—עו דכריאה נשמה יתרון וכן יאצילות למטהטנשסר.
ה מיצירה הבאה הי  שכוללר־ן ממח עשרה כחוח כוללת יותר ת
 שכוללת ממה יותר וכתות כחינות כוללת דיצירד, נשמה וכן יצירה

;הפרק נשלם והנר, יצירה של נשפה

 דרגין אינון כלא תלמידי זיל מהזוהר ויגש פרשת ג׳פרה
v דרגא על דרגא גשמה רוח נפש אלין על אלין y

 נפשא על דשריי׳ לבתר רוח כדקאמרן תחאה דרג' ואיהי כקדמיחא
 דירי נפש ואוקסוה כל*א על דסלקא דרגא נשטה עלה וקייפא

א נפש לקכלא דקייטא דוד נפש  CS1 רוח ונפיק דגניד נהר מהו
 רוח הוא ודא כרוח אלא לנפש קייוסא וליח עלה לקיימא רוח

א שריי  קייוסןיפ רוח נפש האי אתזן ומהכזיז וטייא «Nאש נין ד
א דרג^א נקייומא ר ח  ורוח נפש Nדר. גשמר-ז דאיהו עילאדיד א

 ואתקריבו חד וכלני► נפש נטלא כדין רוח נטיל ובר אתון מרומן
ל חד וכל^ז בנשמה אתקרב ורוח כרוח אתקרב נפש נדא דא  t ענ׳

י לרעת אתר, צריך הםא.מר זה להבין והנד,  נחלקה אדם צורת נ
א הנפש חלק נשמר־, רוח נפש והס חלקים לג׳ י א בכבד ה הו  ש

י ההזנה :!ך’ד,םו וכח הזן כח שנו הטבעי כח הר,יוני הכח י י  לני
ם ד אנ  וגזז ‘גדל־aר ונח לו הראוי שיעור הסץ.נל המחזיק זכח ה

1 T ח»וליד



שלישי רק3 נשמה חח נפש ח מד רביעי שער

מה ד%3ה כה ביו ס והראות השמיעה שהוא המרגיש ו ע ט ה  ו
א הרוח חלק • הטבעי בנפש כחית אלו כל יהמ׳שוש והריח ו  ה

לב  המנהיג כמ-יך רצונו לפי כחותיו כל המנהיג והוא הרצון שה-יא נ
ח לפי א ו את המפינס וכמלך רצינו עסו י  ועבדיו ומשרתיו שי

 לפי אחד ‘לכי־ כראוי חקו לחם ומזוני פרנסתי ארד לכל ליתת
 ומכלכל וזן הכחל לבל מפרנס שבלב חיים הרות כן כמו מיריגתו

א הנשם' חלק לו הראוי כפי ואחד אחר לכל האברים לכל י  ה
א במוח  הנדה זה ולהבינך ככלן המולכת דדמכליית המחשב' והי
שות שבלב הרצון שירצה קורם כי הרע  שירצרה דבר איזה לע

שב שבמוח כמחשבה עולי־ז לעשותו ה מה שמח שוי  ואחר לע
ם  הנזחשבדה יתלבש אז לעשות מה שבמוח במחשבה שרסגי

ח שהוא הלב רצון ע״י מחשבתו וגומר שבלב ברצק שבטוח  היו
א הטעם זה ומפני קי  רצון פירושו רוח כי רוח שבלב הכח זה נ
 שכלב והרוח ילכו שמה ללכרה הרוח שמה אשר אל כעניין

ש ם 4עי ועושה שפכבד סנפש שסתפשטים ככחותיו «תלכ ר  י
 שרזסכים רצונו כפי המוח בסחשכח שחייתה הפעולה ונומד
שכתו המוח ת נזתאחרים שכלם נמצא גמח ת ח  הנפש גמור כא

ם שהוא סרוח קכל9  אלזיע עושה אינו והרצון הרצון שהיא הל
פי  פועלים חם שכסוח ההסכמח וכפי שבמוח המחשבה הסכמת נ

ת זה כל ביארנו באשר  שתבין אחר והנה אכי״ע סור כשער באייכי
 עליונים מתספירוח נשתלשלו כחות שלשה אלו כי תדע הנה זה

 .—נחלקו שהנשמה כמו באציייותם נחלקים השרשים כל שרשי
 חכינס שדי נעזמח זסימנך מבינה אצולה שבמוח הנשמה כי בגיף

ח היו לה ז  שהרוח במו לבינה ומכון כסא ח״ת וכן מתפארת אצו
שמח יסכין כסא  כסיר* מלכות וכן ממלכות אצולה והנפש לי
ח ♦טכזן ת״ ח וסכון כסא שר.נפש כסו ל ח כ ל ועתרה הקי־מה ע'

' ל . . ט
ה מ איי את׳ון וסהכא הטכעיי מימי קרירות ל  r*\סת פירוש נפיש ה

א קייס'«י» רו*ח ממנו וניזונת מזונה מלכות מקבל^׳. ס  בקייו׳
הו אחריא א“דרג אי׳ אהד לי  דהיינו רוח ר*ל נפשא נש׳מהדהיאי עי

א וחייותו קייוטו ת״ת  למעלה עוד שהוא אחרת ב־סדריגה תלוי הו
אותה שלישית מדריגה והיא יותר א כינה היא מדרגר. ו הי  ש

ח • נפש הנקראת מלכות של נשמתה ח׳  וכיד את׳ון תת״מן ו
 מקני־־* תפארת דהיינו רוח פירוש נפ׳ש נט״לא בריק רו״ח נטייל
שרוא מקבל וכאשר מבינה ריל משם מזונו ח ת״ת ח  הרצון שהוא ה

 איזרח לעשות שהסכים הבינה שהי' הנשמה שהיא סהגיחשכה
 היצון סיד אז לעשוד־. ברצון ינהלכש הקדושה בסח-£־בדו דבר

ת והכתות בנפש מתלבש עלו  נגמרר־. םמלכורה דהיינו מהנפש מו
 רצון ע״י הבינה מחשבת ונשלם שנגמר דהיינו הפעולה ונשלמת

 היוצאים בחותיו ע״י ופועל לפעול רצונו שמתעורר תפארת הרוח
א סהנפש  חיו לחשוב תטעה שלא ריל ח״ד וכילא • מלכות שהי

 אחרוה הכל רק כן אינו סדריגות ג׳ שהם מאחר בדבר רבוי שיש
שכדד באחדות נעלסיס הם מדריגות ג' אלו כל כי גמור  הסח

א מדריגות לג׳ שנתחלקד-, ומה הנשמר. שהיא ו  התפשטורה ה
א ד,כח וזה רוח נקרא הכח שזה עד כחותיה ורתגלות קי  נפש נ

תח שטו ת אכל שסות אלו קבלה נשטה של והתגלזהה והחפ מ א  נ
ת יוצאים כלם  דא ואח׳קריבו שאמו־ וזהו הנשמה מקור סאהדו

א כנש״מה אחקדב ורו׳ח כריוח אחק״רב נפ״ש בריא ל כ׳ ד ו  חי
 גודח־י מצד הנשמה שהיא חמחשהה העלם גורל מצד כי פירוש
א אורה ת אי  לצאת שצריכה לא אס עצמה ע״י פעולותיה להתגלו

ת ולהתפשט ר,מחשבה מהעלמת  זה ומפני סדריגות כג' להתגלו
שטת ה מתפ ל ה ת  בגרר ומתגלית המחשבה מהעלמח ויוצאת ב

גם שעדיין ומפני סהתשכה נגלה יותר שהוא הרצון שהוא הרוח
שנחה שהסכימח הנשמה מחשבת נעלם הרצון שהיא כרוח כל״אאינןין חלס״ירי עלינו הטובה ח׳ כיד המאמר נביאזד נכוא  כמח
ח נפ״ש איל״ין ע׳ל אילי׳ן דרגין יותר עוד ולהתגלורה לדתפשט הרצין סגדד יוצאו-. כן מפני פירוש דרג״א ע״ל דרגיא נשמיה ח״

וסחשכוחיה כחותיח ויתגלו יצאו שממנו כאיפן הנפש גדר כגלוי ג׳ הם נשמה של עניינה כי לתלמידיו אמד יוחאי בן שמעון רבי
ת מעשה פעולות עיי לעשות והסכימה שחשכה וזהו אחרת ממדריגה יותר ע־ייונה כסדריגה אחת שכל סדריגוח  כאופן הנפש כהו

חי וטיוחדי' מקורבים נשמה רוח נפש מדריגות ג׳ שאייו רוח נפש והן מאלו למעלה אלו לומר מצר, *ילק על אילין ^זאסר נפש כי י
 הנפש נתפשטת סרוח כי חית כרוח ונקשרת מתקרבת מלכות ממנו למעלה מדריגר־ז רוח אחרי. מדריגה היא שהנפש נשמה

 כינת דהיינו המחשבה שהי* לנשמה מתקרב והרוח שביארנו כמו ב׳קדמיתא גפיש ואזיל מפרש ולזה ממנו למעלה עוד נשסהמדריג׳
הי א הראשונה המדריגה פירוש כדיקאמרן יתת׳אד. דרגיא ואיי  ואין גמור אחדות היא והכל חרוח שהוא ת״ת נתפשטת שממנה הי

ה והיא הנפש מדריגת גקראי׳ ובלס המחשכח בסוד נעלמים הם שבבינה רק ביניהם הבדל שאמרנו כמו מדריגות שבג׳ חחחונד, סדחג
א לכתיד רו״ח למעלד. שר״׳ ורתפשטותן ובהתגלוחן אחדותן העלמת מצד ומחשבה נשמה פירוש על״ח וקייסיא א נפש ע״ל ד

ה הרוח מדריגת חיא הראשונה המדריגה אוזר שוי n דהיינו נפש רוח ר'ל־' שמות קבלו הנפש על ש ' n למדנו הני־ז ומלכות
 ומנהיג בנפש שמתלבשת עד במדריגה מהנפש למעלה והיא

תה א נשמ״ה רצונה כפי או ג׳  הנשמה פירוש בליא ע׳ל יס״לקא די
 למעלה שעולה הקדושה המחשב' שהיא השלישית המדריג' היא
ת בזבל  רצונו מיתעורר אינו דדצון שחיויא שהרוח באופן המדייני

ם לפעול  איזי-,דבר לעשות המחשבה שהסכים אחר רק רבר שו
ה שאז שנ  הנפש ע׳י לפעול הרצין שהוא ביוח מתלבשי־־. המח

ם ה פי הכחות ש  נפ*ש ר״א נפ״ש ואוקסוה • המחשבה הסכמת נ
א מהה נפש לקכל׳א דק׳יטא ת״ד נפיש פירוש ונפי״ק דנגי״ד יר נה ו

 והנפש כותית ודדוח מכינה נשתלשלה הנשמה כי המאפר מזה
 נשמת ח׳ נר וז׳ל כתיקונים משמע וכן מדריגות ג׳ שחם ממלכות

תא ועסודא דשכיגתא .—אצילו! ואינון רוח נפש ר נ אדם  האסצעי
ם נשמח ספירין שית דכליל י  הרי עילאה דאימא אצילות א

א נאצלו שהם רוח נפש נוטריקון נ״ר כי אמר בפירוש שהי שכעה  ס
 קצווו־ז שמחפארבו׳ תפארת שהו' ומעמוראדאסציעיתנית מלכות

 קוש«>»ע ומכאן עילאה אימה שנקראת מכינה נאצלה והגשמה
מארז אחרגק זאיח שאמר ראשון בפרק שפירשנו למאסר עצומה

ח מדריגת ולערך תפארת מדריגת לערך כי מלכות ספירת נקראת  נלילא ראיהי קדישא דמלכור-ן מסטרא ירתיןנשמתא ראינון טיו
א כינה ח לסעלח מדריגה עוד שהי ש ד.זוהר ובמאסר ממלכות שהנשמה דמשמע ספירין מעשר וזהו נפש מלכות נקראת סחי תיג

ד נפש שאמר שגי שבאלו קשה^ ועור מכינה הנשמות משסע תיקוגין ומאמר !—מרכס היא סלכורה שספירת חן ליודעי כידוע ח
שסוי־ן שכל אמר דתיקונין ומאסר דויגש מאמר מאנזרים אלידה מרנבדה היה והוא מסנה נאצלה שנפשו המעיה לדוד חנ

ת ספירת של ועניינה שמקז נשמד־* נין מחלק ואיני מספירוי־ד גאצלז נחר מאותו נפש תמידלקכל שעומדת מלכו  והמדריגד־ז לנ
הר שנקראת מבעה לומר דוצה  סמלבוחונמאנזר אצולה נפש מדריגת שהיא שבנשם׳ התחתונה פוסקת אינה שהשפעתה מפני נ

ם ל עו ה עור שיש משסע ראשון בפייק שפירשנו למלכית ממנה ויוצאי-; נמשכת שפעה הפסק כל• ותמיד ל סי ^ז חלוקי כ מו ש נ
ם כי ונפיק דגגיד גוזר שאמר וזהי ל עו א ל העליונה והמדרע׳ מצד^עשייה וכן יצירה מצד ובן הבריא׳ מצד שהם באופן ויוצא נטשך הו

ת היא נשמה של וזהו׳ מבינה נפשו־־־. מקבלת מלכות הפסק בלי ותתר שתמיד שפירשנו מה עם אכל רשיבי דברי הם וכלם מלכו
ד הקודמים ובשערים הקודם בפרק לקבד־• וקיימת עומדת היא לעולם כי נפש לקבלא א13דקיי שאס כ לר,יורת כי והו' מיושב ‘ה

ם שהנפשות באופן הפסק כלי ותמיד תדיר נפשות  כמלכורז ה
ש קיי״מא ולייח עליה יק״״סא ״‘ח א ד רויח  נרו״ח אל״א לנ׳פ

ח פירוש ת מלכות על שעומר ה^זיריגה חיא ח  נפש הנקדאי
ם ואין ח ע׳י ל* יי® למלכוח קיו ת מו .—התפארו שהוא ה  שאין נ
 מרוח אלא שבכבד מנפש המתפשטים שהסכחותיו אדם לנפש קיום
ואבריו גירוי כחותיו כל להחייזת החיים ספתחות שבידו שכלב חייס

שי בה מתראות מעשר אחת כל כלולות שהספירות  והעתזר ע
 גדולרה כינה חכמה כתר 3ה בד, שמר.ראים ספירה שככל כללות
 אפילו כי מזח לנו יצא הנה מלכות יסוד היד נצח תפארת גכורד.
ריגה שהיא מלכות ספירת ז ימצזח שכאציליוח חחתוגה מי ד  כ

ג׳ כ׳ח' ג׳ נ׳ ב׳ ס׳ ח' י׳  בפניעצמ' ובחיג' שככלכחינה אלא עור ולא ה'
כבחינת שתאמר עד ס׳ י׳ ה' נ ת׳ ג׳ ג' ב׳ ח׳ ב׳ בה ימצא שבמלכות

א לך שפירשתי הרוח ה׳ייסוכןילכומעשרלעשר גכורדה ספירת כין שעוסי תפארת הו תינ׳ כ׳ג׳ג׳ ח׳ ^ גסכזעשרבחוחכ׳ ל כ י  ע
 שישוגן עי יתייחת עתר בחותיהם מספי שיעלו ויותר ותכלית סוף שהו^א שהרוח כסו מים שנקראת חסד ספירת ובין אש שינקראת

ם מלא שהוא הככד בין גופו באמצע עיסךג'כ האדם כגוף חלב  כלתי עד אלפים אלפי אלף מהמספר שהיכחני בסו הגמור לאחדות ד
ש חום וחמימות ש ליכדה מלכית ™ מצד אשר אחת רק אינם ־.כלית1ו סוף וקרייזחליחה ן7סש מלאה הריאה ובין הטבעי א  לדת י

כהות י .



שלישי פרק נשסה רוח נפש סוד רביעי שעד
טל

ת3 ך סאצילו־ד כרצון עולמית כל להנהיג תכלית כלתי עד חו  כיו
א לזח אשר ובהשפעתו הוא ם נקראת הי  עולמו!־־*. להנהיג אי

ח כמו בית לשבת אדם ג\תפארת  שכ־נר־ז וכמו אדם נקרא שת״
 י' לו יש הבריאה עולם וכן הקודם נפרק כמבואר אדם נקר>י«

ם כ פרריגות ת׳ג׳ה׳י׳  כחו.י־ת סהרבה כלולים כ“ג ח׳ב׳ג׳ג׳
ם׳ י' ה' ג׳ ת' ג' ג' ב' ח' י מצרקורבת־־ל ג' - י  לכוש שהיא הספירות א

כ שנקראת ער אעילות ה העולסות להנהיג ארם ג'  ‘אכל־ שתחתי
מי  ובחינ׳וחלק בחינה ככל כה סתרא' ואינה הפירוד עולם שהיא ב

 מאצילות-. קצת נשתנה היא כי כאצילו' שמתראה כסו עשר והלק
תה «מונר שתנו  בלתי עד לעשר מעשר ברבוי כללותה עולה אין ה

א־ נקראת המעס לזה אשד ותכלית  בריאדה אם מלשון שהיא ברי
 ונעשה אצילות מגרר שיצא והשתנות עניי/התחדשות שהוא «ביא
 משס יעויין ע אגי סור כשער כמבואר לאצילות ולבוש ושמש כסא
 גדולה ירידה ירדה אדסעכ׳ז נקראת ג*כ שהיא הגם זד! מצד הנה

 התחתוני־ת השדחגה כי אדם הנקראת מלכות ספירת מסדריגת
ש הנקראר־־, שבמלכור־.  ראשונדה למדריגי־־. ראש היא אר

 י' עד א' מן שמתחיל המספר כמו ד״ס אדם הנקי־את שככריאה
שהי׳היא כזה ט׳׳׳ ח׳ ה׳ו׳ז׳ ד׳ ב׳ג׳  הא' מן ששתחילין אחדים סיף א׳

א ג י"כ י״א כזה אחריו הבא למספר ראש והי  עד כלם וכן י׳ר י׳
שה עשרים שהל׳נע  המדריגות כל וכוללת ראש ונעשה סוף נמצא
 המדריגה ראיש היא שנמלכו' הסדריגה סוף כן כמו אחריה הכאים

 שבבריא הי׳סדריגו' כל כוללת שבמלכות המדריגה וסוף שבבריאה'
ם'וכן ה׳י׳ ת׳נ׳ כ׳ג׳ג׳ ח׳ כ כולל יצירה עילם שהבכי  סדריגוו־ת י' ג'

ס׳ היי׳ ה׳נ׳ כ׳ג׳ג׳ ח׳  לבוש להיותו ז’עב אבל עשר כללות ברבו׳ ג׳
□ נקרא זה שמצר ער הבריאא לעולם ושמש וכסא ה אד ר צי  ח

 אין ז וזג בשער כמבואר יצירה נקרןר־. להיות מבריאה ונשתנה
 שכמלבען אדם חשיבות ונערך בריאה כסו כיבוי כ*כ עשירייותיו

S y □ ר □ חשיבור־־. כן כסו שבבריאדה א ד  Sע דב^אר־־. .א
□ □ אד קעול רהו צי ני' עשייה די לני ל  מדריגותנח'כגגתנהים כו
ש להיותו עכ״ז אבל עשר כללות ברבוי מ £ ושמש וכסא ל ל עו  ל

** מיצירה ונשתנה דעשייה אדם נקרא זה שמצד עד יצירה  לר׳י̂ו
 כסו נרבוי כ כ עשירייותיו אין הנין בשער כמבואר עשייה «קרא

 אדםדיציר כןחשיבו כסו יצירה יציר׳ובערךחשיבו׳איסדבריא'על
ה לעשייה אדם על  הץורסץ בשעיי שפירשנו ומסת מזה לנו יצא הנ
ל הבריא בעולם אצילו׳ב־ן בע־לם העולסז׳כין ככל מ עי נ  ציר^’ סן

 p>0 נ נ^ת ג ב n נ הבילל ארם בחינת כה תמצא עשייה בעולם בין
 ם י ה ג ת ג ג ב ח כ ארם בחינת עולמות ח מאלו ועולם עולם ובכל

 שאפילו עד סמנה שלסמה מעולם עשירייותיו יו־י־ברבויכ-ילוח
T רנוי כללות כוללת אצילות מדריגת סוף שהיא סלכות r r.-^  ״

ס׳ כ ארם •ת בחי ה׳י׳ ת׳נ׳ ב׳נ׳ג׳  זח עם ועתה תכלית בלתי עד ח׳
י קושייח׳נו יתיישב  מזה ראשין במאמר למעלה שפירשנו מה נ
שה בקכלד, העושקים הנשמות השער  קדישא ממלכות הם הקיו

היה  כב׳לכות והכל בנפעז ורוח כרוח הסתפשמת הנשסה פירושו י
 ® ’ די׳ נ ^ ב ת כ הכולל ארם בחינת ׳שתמצא שפירשנו עתה כי

 סכינרה ל ד סמלכור־־. שתי^א הנשיסה פירושו יהיה במלכות
 שבמלכות מתפארת בה מתלבשת שהנשמה והרוח שבמלכות

^ שבמלכות ממלכות כה סתי^כשים והרוח שהנשמה והנפש ב ה  ו
 והגדות הלכות כסר^י העוסקי׳ הצדיקי׳ שפירשנו סר, <מ בםי<כות

 ג־כ שו פירו יהיה הבריאה סעולס נשמתן ומשפטי׳ וחגים וחסים
שט גשמה ח חכ״פ -. הנשס פירושו ויהיה בנפש ורוח ביו  מניני

 כי שבכריאה ממלכות ונפש שנכריאה מת״ת הרוח שבבריאה
 שפירשנו מה ובן 0נר.י ב׳חכגגת נוזינת ימצא ,עול□ 0ע,ל
 מבינה הנשמה זר. באופן נן גם מיצירה נשמתן במקיא העישקים
ת זהרוח שביצירה ת׳  וכן • שכיצירה ״ סמלנו! ונפש שביצירה מ

ב מעשייה נשמת; מעשים כעלי שפירשנו סה  גשמה זה כדרך ג
ת רוח שגעשייר, סכינה ת׳ ת ממ נפש שבעשייה ס  שבעשייה נו

 קישיא ״יני) שלומחר התורה ולפי שעושים הסעשים לפי הכל
 ממלכות ׳תן / אצ• והרוח שהנפש דיתיקיניס כמאמר אסר שהרי עיי;ו

 ג' מ; שנאצלו המאסר סר.וך דמשמע מבינה ונשמה ןתפארת
 —אצילו אינון רוח נפש אמר כפירוש שהרי ממש ספירות

^ דאמצעיתא ועמורא דשכינתא י ל נ  אד::! נשמת ספירין שית ד
^ן כי אתר נענין לפרש א״א שזח עילאה ראימא אצילות מ  אי
 שלישיו-; ספירה הנסר, ספירת אחר שהיא ביגר, היינו עילאה
 למעלה שפירשנו אחר כי קושיא איגת כן גם זה שלישיר. סידיגה

ת גענין ח ת א  נהלקים הס שהספירות ונו' ושתיים אתת ואחת אח
 המתפאר כתפארת ה»־.פששת שהנשמה נינה דר,יינו חלקים לג'

ת גשמה נקיא,־. בינה זו שככתינה בו ומשפ!ת קצוות ב׳®״ ת׳  ו
ש שר,נשמה רוח ג^רא כינו-, וגם לעיל כצבואר ברוח סתלנ

 יה שמצד לעיל כמבואר תפארת קצוות ו׳ ירי על במלכות סשיפעח
ה ונשמת תפאררה רוח בערך הנפש מדריגת הי>ז סלכיח  כינ

ה כי מוה לנו יצא ר,גת הרוח ידי על לנפש מתלבשת ש,-,נשמה  סנ
ח כערכה נקרא ות׳יח גשמה נקראת  בערך נקראת ומלכוי-. ת

ח מ  כי הכל יתורץ למעלה שפירשנו סח ועם זח עם הנה נפש ה
 לנשמת זוכה ולימודו האדם מעשה שנזצר אימרים שאנחנו כמו

שמה יזכה ולימוד במעשה עור יתנכר ואס שביצירה  שבבריאה לנ
א ממלכות לנשמה יוכח ולימוד במעשה עור יתגבר ואם ש  קדי

תגכר אומרים אנחגו כן כמו למעלה שפירשנו כמו מאצילות שי  נ
 מעשיו ומצר אביו ירושת מצר זוכה ויהיה ולימודו במעשיו עור

 רבינו כמשה ויותר יותר הקבלרה כחכמת לו־,עסיק הטוכי׳
□ לר,'ח מרכבו שהירד השלום עליו א הנעל  הנעלם עולם שהו

ה שערי למיט נשמתן מדריגת שעלה ער  ‘יוכל־ זת מצד הנה נינ
חו מבינה נשמר, לו שיהיר־ז ולימודו במעשיו לד.תגבר האדם מ  ו
ת ת׳  ונפש נשמה לו יהיה עוד כשיחגבר וכן ממלכות ונפשו ס

ת ורוח שבבינה סבינוז נשמח דהיינו כבינח והכל זרות ת׳  מ
ס מצד באצילוח כי שככינה ממלכות ונפש שכבינר. ת תדו  ביה א

 בלתי עד ונפש ורוח נשמר, בחינת רבוי וספירה ספירה ככל יש
 לבאפ לעתיד נזכה הנחלה המדריגה ולזאת בדפירשנו תכלית

 בשרשן יתענגו והענפים לבינה הכל שישוב התשובה כסוד
 שנירש מה כן גם נתיישב זה דרך ועל • שלום רב על ומקורן

 אבן לו ונתנה לו ליתנה כח ובקש אברהם בא הכהיר בספ'
סי שב' חסד מדתו ולקח זכה בח רצח ולא זו יקרה □ ח  לאברה

 בר־ז רצה ולא זו מרה לו ומתנה לו ליתנה כח ובקש יצחק בא
 אכין בפחד יעקב שנ'וישבע פחד דהיינו הגבורה במרת ונטל זכה

מלה קישי׳ היא ובודאי יצחק  רצה שלא לוס' שייך איך ותסור, ג
 חלילה יקרר. אבן הנקראי־ת למלכות מרכבה להיות אכרה' חיו

 ועור בה רצו שלא חיו לומר שייך ואיך וחס חלילה יצחק וכן וחס
תו ולקח זנה שאמר הלשון קשה ך חסד מד  לקת ואיך זבה אי

מרת □ הנשמות שהרי קשה ועוד חסד ג א אינ  ולא* בחסד י
 שהד־ תפארת גבורה לגיולרד מרבבה האבות היו ואיך בגבורר,

□ ועשמות  דרכינו לפי אבר-י ומלכות תפארר־־. מבינה באי
 מספירת נשמה רוח כנפש בתחילה זכר אברהס כי הכל יתיישב
 נשמה למעלר, שפירשנו כעניין יצחק ניב ובן במלכות והכל מלכות
ת רוח שבמלכות מבינה  ׳שבמלכות ממלכות נפיש שבמלכות סתי

 רמשסע לו ונתינה לו לית״נ״ה כ״ח ונקיש אברר!״ם ביא שאסר וזהו
 הגביר כך ואחר ממלכות כ,תחילה שקבל לו שנתנה מה שקכל

 שבחסד ונפש ורוח מנשמה שפע להמשיך לזכות יור,ר עיר נשמתו
 מתיר-. ורוחו שבחסד מבינה נשמתו שיובה באופן מלכות דרך

 כמעישיו והגביר זכה יצחק וכן • שבחסד ממלכות ונפשו שבחשר
 ממלכודת ונפ׳שו שבגגור' מת׳יר־ז ורוחו שכגיור' מביג׳ נשמתו

 ר״י חס״ר מרת׳ו ונטיל זכ׳ה ב״ה רצ״ה א ול שאמר שבגכור׳וזהו
תה שהוא כסו כמעשיו אחת במדריג־ה עושר לחיו' רצח שלא  ע

 יותר לקנוו-: רצה כי יוח׳ שי^ימות קבל לכלחי למלכו' מיכב׳
שין שלימו'  גבוה ממקום למלכו' שפע עורייתרלהמשיך אכותנמע

ד- כמה לשכינה מרכב׳ והיה מחסד השפע שזב'להמשיך עי הי  ש
 דרן שבחסד ונפש ורוח הנשמה סרוחניות עליו להשפיע מעורר

 רצו-! שלא רק כן אינו חיו במלכות רצה שלא לא אבל סלכור־י.
 גדולוי־ז יוי־.ר למרריגית עור לעלות רק ,—אחי במדריגה לעמוד

 ממקום כוח‘*!' דרך השפע להמשיך כדי למלכות מרכבה זלהיור־־.
ה ג״ב יצחק וכן • גכיה  מעורר שהיי־ד מצר לשכינה מרכבה הי

ה ונפש ורוח נשמה עליומרוחניזי להשפיע מבוי ת• דרך ש  מלכו
 עליו להשפיע מעורר שהיר־ז במה לשכינה מרככח היח יעקב יכן

 שכינה סוד וזח מלכות דרך שבת״ת ונפש רוח נשמה מרוחניות
ם למטה בצדיקי□ סתיבקי השכינד^ ב׳ צורך בתחתונים ל עו  כ

 כמעשיהכש שמגכירין הקדושה נ׳שמתן .—זכו ידי על כי התחתון
 ן1«ן5שא עד ה׳יליין ממקום לר.שפיע גורמים הטובים

 סוד וזהו צדיקי□ שלי' בנשמתן שתשפיע כרי ירן על מקבלר־־.
 נשמתן על רוכבת השכינה כי הןהמרככר, הן .—שהאכוו המרכבה
ל בנשמתן ומשפיע □ הטובים מעשיו הגכרת לפי זאחד אחד נ  א

 הצחק אחר רודפת השכיג׳ סוד וזהו מות*ת אם מגבור׳ אם מחסד
 שכיבדה סור וזהו םי'םעי*ח סקכלת היא מטה של הצדיק עיי כי

 השפע' ‘שתקנל־ בדי מטה של צדיק אחר רודפת ג• צדיקים שני נין
ש ברית יסור שהוא מעלה שד־' טצייק הטובים מעשיו ירי על  קי

א נמצא מגבורה אם מחסר אם בעלה מת״ת בה המשפיע  בין הי
ת לעניין מעניין מעניינינו חוץ שיצאנו כמעט והנה צדיקים שני או  נ

ל׳ נו ד 3 ונחת בשובר. מיושב כר,וגן הכל ועלה עניין  ופ:פיק גמגום נ
קוני׳ מתי אתר מאמר נפרש שאמרנו מה בל כדחזי ולקיים לאיטר ונרי

U J ובדי



שריפזי פרק גשמה רוח נפש סוד רביעי שער

S להבביר שלא גי< y ובזר עגמו בפני ורק לו נייחד המזןיין 
;הפרק נשלם

ש דבי חזי רזא לשונו זח בחיקינים רבייגי פררז  מיד נ
ה ראתיילריהכי] |  דבעיראמםםיא מסטרא נפשא לי

או דרכיו.׳אילי; תקיי א ה יתיר זכי איפניקורש י הניןלי  רוחזא י
לירח יחבין יתיר ראינון דחייין יתיר זני • ״קי^ז היות

ח דכרסייא מסטרא נשגיתא ל שפחדח וענד אטה א־ליןאינון ו;  ו
ב א ו א• ת מלכ ח י תיי ז: שא ליה יחכין י  אצילותזא באורח נפ

את ייזילא לבת ססטרא לו בת איר,י ואתקיי מ  יהבין יתיר זכה .ה
א טסטרא ח ר ליה פוי ע הי לק״נה ק ואתקרי ראטזזעיתא י  ה״
 ססטרא נשסחא ליה יהבין יתיר זכה • אלקיכם ל׳׳ה אתם נניס

ה ־ לעניינינו עכ״ל ואמא דאבא הנ  כר־י הפורה המאמר נפרש ו
טי י  נפיפו ולהגדיל להגביר זוכה מעשיו דyמ שארס שלנו ררוש י
 שורש ב׳ה העליון משורש עליונה לנשמה שזוכוז עד ונשמתו ורוחו

 נתחיר* ועתה ואם אב הנקראים ובינה חכמה סספירת השיישיס
שו שמי׳ך ח״זידב*ר ת״א ע״לינו הטובה ה׳ כיד נפייו  רא׳תיילר נ״

שא לי״ה יה״בין  ומיד תכף וראה בא פירוש דבע״ירא מסיטרא נפ׳
 ר,נר.םה ככזו פירוש הבהמה מצר נפש לו נותנים נולד אדם שבן

 בלי יולד 6פר^ עיר הארם כן כפו Sכל שלימזר־ז ברח שאין
 שאין ח׳ו לחשוב בדבריו תנועה שלא ונדי כלל שלימות שום

□ יתרון אד * ל ^ m מפני וזכהמרח ע t דרכיו טסטראן מפרש

הגהה ל י׳  יציט ברא הק׳כה כי ידוע ו
 ברא הטחרה ^יד ברא ויצ׳הר

 לעומת זר. את כי הטומאה צד
ח □ עשה ו ה צר אלקי הי ט  ה

c n הקרישורת הספירור־ז 
 סנקורה קדושתן שמתפשט

 ׳ תחתונה נקורר. ער עליונה
 הקליפור־ן הם הטומאה צר

 להם שיש עשייה בעולם שהם
 הפועלים קודש באופני «:חיזה

□  את ומניעי□ עשייה געול
 טבור עד שבהם ומה הגלג־^ים

 והנרח הפסוק סלד וזר. הארץ
 נקראו ולוה כארץ אחד אופן

 כאלו אופנים פיריש כי אופנים
 מלאכים הם כי גלגלים אמר

ס הסציעיס קרושים ^גלי  הג
□ ופועלים  מצר ע׳שייה בעיל
 חוטאים וכשישראל הקרושה

ת אי ח*ו פו  כחורת הקלי
 השפע מיטב מקבלים הטומאה
 ופועלרה ח״ו טבר והטומא׳

 הפסוק סוד וזד, עשייה געולס
רד חידש כי ושפחד־. ת פי  ג
□ ה שני  והקליפות ;ופני□ ה ו

 0ד, כאלו יצירה תחת הם
 ויצ״הר יצ*ט סוד וזהו פפוכים

 שאינה בר.סה נפש כטו מנפש נברא שאדם חיו תטעה שלא ונרי
 הטהררח מצד ‘ריר־־ רדכיו ססטרא מפרש כן מפני שלימות קונה

 לטהר הבא כי שליפות לקנית לו מסייע הקדושה וצד והקדושה
חו מסייעין ^ זה ומפני או  ברוח שיוכר. אותו ססייעין אופנים א
 יתרון לו שיש באופן יצירה ברוח עשייה נפש ויתקשר סיצייה

 מצד וזה האחרון בשלימותה נולדה בהסרה כי סכהטדז ‘גדיי־
ש ®יייפני נשטחי  כמו rלשלימוו משלימת ד,ולך תמיד הוא קיי

ם דרכיו מסטרנינ שננרגא שאסר וזד׳י אייל י  הנקראי
ח קודש אופני נ׳ ^ ליר, יהבין ית׳יר ז ח ר־י הקודש חיו,*־־. רו  ר׳

שזוכה  נשסה מקבד־י לומר רוצה רוח לו נותני□ במעשיו נ
ם מיצ-רה קראי ש הק חיות שנ א כי רוח נשמה אותה וקרא י י  ה
א י ק ערך רוח נ ת בהגהה כרפירשתי בר׳אה נשמח^שד" נ  זינ
 יותר ווכה אס לופר רוצה יחייר דא״ינין רחייוון מסיטרא יחייר

תו מטייע׳ן ^ויזיי שביצירה חיות צ•־0 כמעשיו  יותר לסדר׳גה או
א טסטרניה נש».תא ליר. יהכין ״ פ ר ט פירוש דנ חני  נשמת לו ני
ה עוי*□ מצד א י י  כס»א שהוא! חככיי נסזיי* שנקרא! רנ

ם ולבוש כבור ל עו *־ *.“אצילוו ל  ועבי אסר. אינו! אילץ ותל̂׳
^ דמלכא! רברתאה ושפחה ״ ת שה□ טרריגזי־*־׳. נ' אלו ר ר א  ניי

שפה רוח נפש נשפע שמהם עשייה יצירה  אמר. מיריגירת רס נ
שנשפע^מנזלכוו־ת נשט דה׳יגו הכ׳רך כרת שד־* ושפחה ועבר

S m .̂יםד> Sבך Sוו? שאמר בטה השיב 
̂יו נפשא הסאסר  ̂יt!סםרs רבעירא טשטר
 ואונוני• ז6קרי איפני ראתקריאו סא׳ריין דרכיו
 רחפאי כאשר בע*»ייד-ן cיכSyמו הכב קידש
 t-srci מדקאהי ה״אכזד סו־ת סשמע הגי־ד

̂יז  ארפני ראתקרלאו וכי׳ דבעיר>יע סססר
ונשכית>יין ורוחות אסד ̂>Sי קדש

 רוח סררינת ישזנא אS עשייח םS;רכ דםשסע
 מ6נ מדרינת יימצא ־■}jS ביצירה רכן ונשסה
 שבפניי בסי*? שפירשני :̂•S סרתי־ וזח ינשטה

̂בס Sככ שהרי זח  0Sבעי וSאפי ועי^ס עי
 m:i כח״ב שהבפ ן־שד ̂יSכי' כח י- עשייר.
 אין נשסר. נ#שרוח סיד נשפע שניחם נהיבש

 פרשS יצדח הסאטי ‘בעד־ כי סתירר״ל זח
 ומפני ע״יסעשיו ארם שווכה הטרדינ-ח

 פועי־־* שהוא סארפן ונשמה ריח אמר אלו זה
 וכן הקדש מהיות ינשגזה רוח וכן כעשייה

 כוד־ז ניכ' היה לא כב־יאהח ונשמה רוח
 ומפני לה זוכה שאיכם והמעלה ר.מררינה

 רכן יצירה של וכן ארפניב של לנשמה קי־־א זח
י להוריד נפש כשם כריאח של  ’—סרריג נ
̂סרזים עשייר. של ונשמה רוח  נפש כמילת ה

 בע״ד נפש כמדרינרה הכם שלשתן הכולל
גי?  רק'רש הירי. ש,חמ שביצירה ש8ג °̂י

̂יר כאמת א-. ̂ע  רוח נפש־ rכו־ ו.ס עצרה ,
 0הו. כעוי־יס ס או שיס תמצא לא שהרי נשטה
 בהכר נפש כי ימצא שלא שבקלים קל שהיא

 רוח 1־5נ היד שהם במוח סהשבה בלב רוח
 חשיבו.*־ז בעדך שנקרא ורק אך ה נש:

 בערך -וח נק-א יצירה וכן שביצ-ה גשביי.
 כן שתוזית ות^ שבבריאה נשמה חשייכית

̂ית ליה' יהבין יתיר זכרה א̂מ שהרי -̂  נפ
 יאתקריאת יחירא דבת אצילו.תםםטרא כאריח
לן בת איהי  למה ססלכות היא הנפש יזה מ
 השיבה יות- היא ביחך על שהרי נפש קיאה

 על אלא נפש קראה ולמח שבבריאה פנששה
 חשיכור־יו שבערך לומר מוכרח אתה כרחך

 בפדריגדה יותר נשסד. נקיא היא עצמיתה
 גע״כדה נקר>»ח שבריאה עד מבריאד.

 ונשסדה שכת״ר־ו ריח בערך אך מאמה
 םותח5fע כערך אכל נפש ד.יא נקראת שבביצה

;הנ׳׳הר. ע״ב כלן וכן נשטח נקראת

ל ס
 הנדיאח כי אמה כערכה נקרא הבריאה ועלבש הס^ך כת שנקראת

ח בערך מו מלנו  nS המשרתות מלך לבת הראוייוח הנערות נ
ם ושפחות עביים ג*כ לנערות שיש השובים הס וגם שי  המשמ

 בריאת ממרריגת ירד כיככר עבד הואסדריג׳ יצירה מס־טיון אותם
א הו ם ש ל ת השכינה כי החול*' ימי ששר־״ העבדות עו שו  מתלב
 ששת כענין חול בנדי נקראים שהם עבדות ובימי חול נימי בתוכו

 הבריאה עולם אורות משערי נפתח השפע שאין תעבור יגזים
אה 9םעול השבת ביוס שנפתח כסו רי  שדת מחלב שהשכינה הנ

ם בריאה ע׳׳י ומאירה השבת ביום בריאה של באורות אי ר ק  הנ
די טווריוז ישבת נג ח ולכושי וי׳  אכ״יענ סור בשיער כרפירשנו סלכו

 מיצירר־ז לסטד־ז מדריגה עור שירד עשייה מדריגת ר.יא שפחד,
ת קליפות ג״כ זו כסדריגה שיש ומפני מאה וכתו ם הטו  דזנקראי
 פעמיכז שי־י כש*ר־. בד־ז רהדקות רצועה בישא שפחה בזוהר

 במד־ז כביכול בגליורז עסהם השכינריז ג*כ אז בגלות כשישראל
 ושפחה בבגדי כביכול ולר.תלכש יקליפור־ז להשפיע שהרצרכדד

 כאשר גברתה חרש כי ושלחה נאמר זה על אשר להם להשפיע
א שפחה נקראה כן מפני ב״סד שיכינה גלות כשער יתבאר הו  ש
ת וראי זהו כי וגלות־ עבדות  שד.וצרכד־ז ושכינה גדול וצער גלו

 כאשר שפחה עיי ניזונין וישראל לשפחה השפע מיטב להשפיע
ר זניר. ;ר״נ״ז בשער יתבאר ת׳י  בא׳ולח נפ״שזייז לי׳ד״. יר.*בין י

ת לו טרא אצי ת סס׳ ת יהי״רא ד״נ א קרי את׳ ת ’אי״ר, י ״ ד נ ל  מ
ת בדרך נשמה לו נותנים יותר כשזוכר. ריל  יחידה, בת מצד אצילו
ת ע״ש יחירא בת שנקראת ממלכות ר״ל חדו א  ברת ונקראת ה
 כמבואר סלך נקראד־ז והנשטדה ה״ת שד* זוגו בת שהיא ע״ש

ם•זיבה ת יה״ביןלייהרו״חא יתייר בפרדסנכנויי  □סטרא אצי״לי
 לד,׳ את״ם ה״ד,דבנ״ים לק״בה נ״ן ומת״קרי דאמציעית׳ דעס׳ודא

 אצילור־ז:;צר שיצא רוח לו נותנים יותר כשזונה ריל אלקכם
תה ת״ח או שמח ו ת שי־,וא לק״בה גן נקרא נ  :ק׳בה הנקרא תי
ה שטתא יר.ביןלד. יותר זנ אuטם נ א ר ב א א ד אס  כשזוכר־ן ריל ו

אס אב הנקדאיס ובינה חכמה סצר נשפר. לו נותנים יותר ה ו  הנ
י בפירוש לנו הורו  ולעייורת לזכיות {-*av מעשיו מצד אדם נ

שמדע שביצירד. ומנשמה שביצירה לנשמה שבעשייה מנשמה  לנ
ת בריאה של ומנשמה כרייאה של שמו  מלכור־ן שבאצילורת לנ

ת וסנשטה לו ח לנשמה מלכות שבאצי ת שבאצילו ת חי מאצילו  ו
ת לנשמה תפארת ה ובינה חכמה שבאעילו  כד-י לנו ביאר והנ

ש פרטי  הדרוש פרטי המעיין שיכלול וכדי והותר ודי שלנו דרו
לו כ ^ ל הפרק בזר, נשלים העניינים אריכות עליו יכבד ולא ג תחי  ונ

:אחר נפרק
 בפרק שביארנו בידינווסםד־־. העילד־־. והנד. חמישי ^̂  ץ-

P הקודם ^ צ פ ח נפש שי מדז רו ש ם נ ל עי  עשיידת ב
שלם יצירה ובעולם ת ובעולם הבייאד. וב לו  1צ»,<)0שי עד אצי

ת ממלכות נפיש תי מ ח  שצורת ור. לפי והנה ובינה סהכמד־. נשמר, רו
ק וכל נשמה רוח נפש חרקים לג' נחלק׳ ארי א וחלק חל ם הו קו מ  ס

א מי וכל גבוה יותר תר ולימודו במעשיו וזוכר. צדיק יותר שהו  יי
ה יותר עולה נשמתו מדריגת או ת הראוי מן הי  ארם שבהסתלקו

ש יסתלקו העולס מן הצדיק ח כלג־תלקי׳נפ  מקורם אל נשמה ח
 מהראוי• חידה דאצילורת נשמד־ז רוח נפש כסו הרוחני ויסורס
ת אל לחוור לו אין אצי ה רש׳בי פירוש בפירוש כי כן הדבר ו  ע׳

תון עדן כגן הרוח ומשכן ר.נשםי הזה בעולס הנפש משכן כי תח  ה
א בזוהר עיה ר״רישכי לשן וזה העליון עדן בגן הגשמה ומשכן אנ  ת

א ריחין מאה וחמש אלף ת סגנ א מ ליו כ ב קין ל שמי דערן ס  דבחני
״ יקר לבושי אינון בהו ״, ה כי יומה מן רכ,תעטיא עלם■ ר  נש ד

א טורא אליעזר י־ אמר אינין יהודה ר׳ אמר מ ל ע
ק א^,! פליגי ברא י אינ ש ח ת רוחא ביה רכתלב  רבננ

א רע א ה דמתייבשא וחד י י צרורא בגו נשטתא גי חי  פורפירי בין י
חר דביה  אתחזי ולא אתחזי קאיב ולא דלבררקאיס לבושא סלכאו
שא מתלבשת בהאי הנפ שאטא אזלא בי א בעלמא ו ה שנ  וככל ב

ל ריש ה׳ ואתקשיר ירתאאזי ג נ דנ א ח רז  בין לקיימא בארעא די נ
א ד ט י ע מה וידע אןל.ף מיגר, יקירא י  בעלמא ליה ואורע ישאט ייי

 ימפורשמובקש-ט סרוא׳ מעצמוובו מבואי שיהםי!ט׳ הגם והנה עכיל
חו נפרש ז’עכ  תא*נא הקורא כו וירוץ המעיין על יקל למען או

כ סלק׳ין רייחין מא״רה וח׳יסש אל״ף א ■ו*םא ל”נ ך. נ ג  מ
א דהה׳וא י׳קר לכיושי נון אי ביהו דגזתבישמי דע״רן מ ל׳  ע

ש ניש דכ״ר יו׳מא מ*ן דסדי״עטרי  אלף בברייתא! תניא! גירו
□ בשמי' מיני מאה וחמש ם ככרי ועולה נודף ריח ו  מגן י

□ עדן ח' וסחנש־מיס שמהגסר׳ □ נרי ש תו שחי דרקרי□ פו  או
לבושין ואותן הקדוש־ימ בהיכלות כיצירה שהם הלבושים ר*ל עולס

נעשו



מאחמישי פרס נשפה הה נפש סוד רביעי שער
י יעשי ס' הז בי־ב הי שאיב ביוצש ה׳גיים מן עם־וה י ל והעניין נ
שה ככיונהו הפילישו רדערור; ;'.),כדו ;לריקד הארס כי ר!וא הקיו
 העושק וכן —אןנילו ה45כיי יצירה עשייה השילם מדריגה דרך

 אותו או הפ^ה אותה הנה שימיש בה .;כוין’ינ» מציד■ באיזה
פי  י׳שראל כנסה מלכיה הטהורה ו.׳חכ;כ־ו בזינתו שיעיר ניזניש̂ה

 עצמ-ד וניהק׳טטה מתלבטת למטה טילישיאל תחאהאטן אסא
 לפני הטהורה ומחשבה הקמש' כיונה ב^נהה וניתעטרת ירה על

 המ-הקשיטי־ת כשרה כאטה סבא ‘t-n■ ישיר בעלה הפארי־ת הקיבה
 טובים ובמעשים בהורדה אותש שיגילה בע־'ה לפני בניה במעשה

 כוונית בקישוטי וסהקשטת מתעכיר•־־. ישרא^ אכט מלכוח כן
 להשפיע ומעד״רחו בעלה תפארת לפני טובים ימעשים מציות

 השפעדה ידי וע־* לבניה שיתישפיע ביי יצק שיבע ברכת שפע בה
 על מלא רצון שבע שפע אוצר העולמיית סקבליס זי

 באריכות זה כל ביארתי כאשר העולמות ‘כב־־ וחרוה הוד גדותיהם
 בן בהקרמר־׳, ביארתי ונא׳ש׳ר וע׳ש היאשין אדם לעשי כספר
 י—לכי סלסעלר־. הנשפע האור ומזה • בהלה~: שנה סאה

 למעלו־ה שכם צריק של חלקו נשאר הצ-יק ז״־׳. י”ע העולמות
 לבוש לו יע׳טה אור שאותי־־, כדי ו.ניז כאוצר גנוזרת למשמרת
 ויוב:! יום ובכל הרמהר־ז סקומדת אל עלייתי־־. כעת לנשמתו
 ונד־' למטח להשפיע טרם הוא חור,־־ד ולומר מצור. שע־ש־ת

 יעעזו שממנו ,—למעלו :3ש הלקו נשאר שעויש ומצלה —מצ.'ו
 כי רבים מימים נעשר־ז שהלבוש פן באי לנשמתו לור^נושי׳

 רה׳עה שרמז וזהונז,-: לבושיו על אוי מוס-ף היא ויו□ יום בכל
̂א לדעת ״ט יוצרו ימינד  שסי□ בבריאת ונבראו ניצרו ככר והי

 לם.־־־ז לרייק יש ועור עתיר ל-,-ון שיה,יא יוצרו אמר ןומ-ה ן <אר
 להורית י;תייצדו אמר ולא מעי,־מן רסשמע יוצרו אג׳ר

 שהוי צייק של עצמם שהימי□ ר״ל אלא אותם היוציר הפועל על
 בכל ש׳שוסיף המציית יי הבא כעולם כנגים יוצייו הזת בעילם חי

 וזהו ימים הנקראים לבושים כנגדם למעלה לי ויוביאי יוציו •ום
 sוחל; הימים קרבו איך לדעת יש למות ‘ישיא־ ימי סלרייקיבו

 הלבושיים הימים קרבו אעיה יעקב של פטירת.ו בשעת אלא עניו
 ,—א בירך וה׳ בימים <?1כ זקן אכ־הם וכן ניממתי כהם להותלנש

 הזקנדת עניין יחד ויתייחסו יתקשרו איך לדייק יש ככל אברהם
 למרת לדייק יש ועוד בכל שכיבו הכיכית עניין עם בימים שנא
 יודעי□ אגו וממילא זקן ואברהס סתם אסר ולא בימיכם אסר

 ולא ביסים אמר לסה לרייק יש ועיר רבים וימים שעים חי שהיה
 שריל אלא לימים אנכי צעיר אחר כמקים שאמר ימו ליכיים אסר

יעלה ט״ם הלבו ביכי׳׳ ובא הזקין שאב־הם  להתלבש לו שגוצירו ש̂ל
 וכאמצ-יעיתם הימים כחוך לומר רוצה נימי' אסר ולזה נשסתו בהם

 והיו הגוף אה־־. המקיף כי־־יביש ציריו מנל איתו סקשם שהיו
 הימי□ ירי ועל הראש את ומקפת המעטרת כעטרה לו ן סעטר

 רק דבר משום חסד היה ולא רנרכיח כל לו היו האלו ה־'בושיים
 מצר כ׳ בכל אברהם את בירר וה׳ א:צ־ ולזה הביכוח יל סלא

 נשכיתונתכרך בהם להתלבש למעלה לו שניצרו ירפ״הלנושיים הי
 דביר יומ*א פן ד.יתע'צ!רי שיאמר במה חזיהר לנו רפו זה ועל נכיל
 להתלבש עט׳יוחלצייק-ם שתם היקר״□ הלבושים אלו פירוש נ־ש
 דבר יומא ק וספרש יצאו מי ומבטן נעיגייס הס ממ,י. נשחתן בהן
 ועסק חזה נעול□ הצדיק חי שיהיו־׳. עצמם סהיט׳׳ ריל ג־ע

 לבושיי□ ימים לו נוצירו ׳נ,-□ מאותן ובפע״ט יבסצווח בתירו־:
ומהות□ ואיכותם לבושים אלו וענין ,ר״״ו0ד5

 עליה□ עיניך שים הראשון אים לביש- בסכר כארינ~: ניארחו
^ כי ברם נפשך וחגל חשיי- א  ורוחך נפשך מעלת גידל בהם הר

 סענ״נינו שיצאנו כמעט rוהנו להס שזוכו״• מי אשרי וגשימי-,ך
 ר אני ון איג י; לכושי ה כם יהו״דה רביnof? המאמר לענין ור זנח

 • ן אינו תא תל ל אב פלי״גא בד''א דעל׳טא טו׳רא א־יע״זי י’רב ,
 מתעטר כזתלביש שהצריק ה<יבושיין ר.ן כמי■, שאל •הורדה פירו'רב*

 גיוליכש ׳שיהם תנאים ר׳ל עולם היי אליעזר רבי לו והשיב בהן
 דכתלב״ש ח׳ד שלשה הן נאפת אבל כ!ה פליגא הריס והשיניכככע

 נשמ"תא«רג״ו בייה רמתל״בש וח׳ר יאיייעא דבני׳׳תא רו״ה ב״י
 דלבר לבי׳ש״א ר וח כא סל יכייה פירפיירא בין רה׳ייי ציוירא

 א-וד לכוש פירוש ■ אתח׳זי ול׳א יי אתח קא׳ים וע״א a׳ דקא
 שיהיא מסה של עין רגן מהלביט שר.יא ש־בג״,מתו הרוח לחלק דוא

הח״□ בצרור הנשפת בו ׳שימתלכש השני ולטי־! נע,ל□
 כין שהוא ר׳ל דנזלנא פויפירא ,ואבין׳.״.־׳ ;ןערןהעלין3שיהוא

 מלכי מלך הנקרא בכללו האצילות דהיינו פדך של החשוב ילביש
 דיר כ-•■: דככור כס!וז יבייאה עולם שרויא בו שסתלבש המלכים
 ו:י.ינו ויפני ר'ל עוגד יזזעו שעומד נ׳ זליו־ט יזקודסי□ נשעריס

שינע ̂■”הלבי׳* לשני חוץ והוזית <יפני וו3 ואינו הרא ; □
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 כין אמצעי הויו וכאלו הרוחני
ראה והוא ורוחניית חגעזמיית  נ

אינו בקצת  נרארה נראזא• ו
 קצרת בו שיש מפני כקצרת
אעו גשנזיח  נקצרת נראה ו
חני קצת להיותו ש והוא מ  לכו

 שאין וזך דק לבוש אוריי
 מענייני עצמם והפשיטו שהסתלקו הצדייןים רק לראות וויה ארם

 מלאכיכם ג' אליו שבאו אברהם כמו ברותניית והורגלו גשפיית
 לומר שדקדק וזהי אויריי בלבוש פלובשיים שהיו אנשים בימות
□ בימות שי  סלאכיב□ שחם לן יימר מאן מבזש אנשים ולא אנ

א אויריי לבוש מלובשי□ שהיו הוא העניין אלא  דסורת שהו
 אזלא נמשא כיה סתלב׳שא בהא*י ־ סמש טפני ואינדת גופני

 אויריי לבוש שהוא השלישי הלבו' כזה ר׳ל בעלמא ושאטא
שאטת וסרחפת והולכת הנפש חלק בו מתלבשת כדפירשנו  בו ו

מי בעיל□ ש הנ הי  אזי׳ל־י ןsירח״ רי״ש ‘ובכ״ד־ ובשכתזית הז
 פרנור׳א ב׳״ן דקיי׳מא כארע״א דיי דגינ׳ת^ת כרו׳חא ואתק״שיר

 לי׳רת ואוד״ע ושאיט דיר״ע מה ויר״ע אולי׳ף מיניה יקיר״א
 ■שערי נפתחו שאז חרש וכראש ,—כשב! פירוש עכ״ל בעלמינ-א

 ותוםפורת יתרון הנשמות ומקבלים הנריאד־ל עולם אורו,־ת
 בשער בארוכרל ביארנו באשר היתיררה חנשמו־ז בפיר אור
□ לבושי וכספר אבי׳ע סור  בגן הנפש עולה אז הראשון אד
א שלמטה עדן בגן שחוןית ברוח ומתקשרת יצירה שד־• עדן  שהו

 לומ׳ר כמנ׳ו * יצירה בין דהיינו החשוב הפיוכרת בין עימד
א הנשסדת כי שיורע טי-ר ויודע מהרוח לומר הנפש ריל י  ה

ה כי־־• שביצירה לרוח סגלה והנששה הבריאה בעולם למעלהת  ס
 מה ‘וכר־ לה ומודיע לנפש מגלה והרות העליון בעילם ש־ננזר

שוטטת והנפש מהרוח ״“מקבל יורע־־. שהנפש  וכזרחפרת מ
 הזה המאמר מתוך והנה ארם לבני ומגלה י—השפ בעול□
 בגן והרוח הזה בעילם הנפש ישיבת עיקר כי בפירוש מבואר

כ בבריאה למעלה והנשמה התחתון ערן א'  שישאל לשואל יש ו
 למעלה חציבת□ ילסקו■□ הרמתה לניקום□ יחזרו ל«»א למת

ח וז*ל מור־־. אחרי בפרשת בזוהר נתבאר וכן  עביר מרויין תל
 סהא* אשתציאו דלא צדיקי^י אינון רזכו חד לצדיקיא קב״ת

א מ ל טן יתבין כצערא ח״א ואיטן עלסי^א בני אצטריכו וי^ ע  אי
 חברון ימיכין לאיטן סלה ומודיעין יאזלין על״ריי צלותא י4מ

לגןעדןדארעא ומהערין  מתלבשין דצדיקייא רוחיהון דתמן ואעלין
 רעותהון עמר וק׳בח גזירה וגזרין בהו ואתייעטו דנהורא כעטרין

^ נפשאן וא׳נון עלסא על והס  עלמא» בהאי משחבחן 6דצמקיי
 עלם«יפ מהאי אשתצי לא יר!<ז נפש אקר׳ והאי חייא על לאגנא

א והאי דרא על ולאגנא ולטנרע לאסר.כלא  ידעי דמיתי הו
 הנפש ונכרה רכתיב היא בהאי רחייבא יעוגש־א דעלסא נצערא
א מדו,י>ת מעמיה ההיג^ז ד כארע>ת די עדן גן דא תניינ  דעני

 וכגוונ^ז עלמ^ז דהאי כטונא ן יקירי עילאין מדורין קכ״ה כיה
ת מז ל טונין עילאהוהיבלין ס  ואילנין חושננא לון רליר־־. בחרין
 דאקרי ר,הואי שארי אתר ונו־,אי יומא ככל ורוחיןדסלקיי וע־טכ׳ן

 רוח וכד־' שארי ביה רוח דהא׳ וסדורות צריקיי^ח דאעון רוח
שזיז ורוח  רכגוונ^< עלםא< דר,אי כטוני^ת יקירא כלבויטא סתלנ

לאה נידורא הר,וא חליתאי מרורא : עלאי עלסא דהאי  עי
 עילאה דרגא ההוא מתעדנא דתמן דח״ צרורא דאקרי קדיש'

א ש  עילאד, נעדונא למתענג>א אתיבק ודאי נשמה דאקרי קדי
 ‘עב"ד־ ארץ בוכיתי על והרכבתיך ה' על תתעוג א.ז כתיב עלה
□ וד,נה  isS עכ״ז מעצמי ומפורש מבד<;ר המאמר שיזה הג

י נמשיך  עכי׳ד מדו״רין תליית בעיהו ינכארהו סמנו חקוי^סוס י
 הק״כה עשת ודיורים כחים שלשה פירוש לצדיקיי״א קכ״ה

 דל*ן<< צרייקייא נ*ון’א דלכו חיר • בתוכן שידורי צדיקי□ ל
ר פירוש עלימגיא מר,״אי אשת׳ציאו  אחר ולבוש ובית סיו

 ואלו קויש מאופני שכא לנפש הוא לצדיקי' עושה ש־הק״נה
 חשארה היה לא הטובים במעשיהם חצריקים זיכי□ היו ל>ת

 עיר ני הבהמית נפש שהיא מפני השפל העולם כזה נפש לאותה
לי לדמנ איו  הטובים מעשיו מצר זח מפני לעיל כמכיאר שלימות פי

א הגיפג׳ בעולם מריר לו עושח שהק׳בה זוכה הצריק הו  ש
 אן לבוש כלי ערושה es׳n מהגוף הנפש ניצ׳>'.ר־־. ני לבושו

 חומר זך אויר" לבוש שהוא לבוש באי־תה מר.לכשי־־.
 וכיר הגופני: כעולם וחיות קיום לה יש לבוש ובאותו ויק צח

לי איגו״ן יחביין נצערא חיייא ואיינון עלמ*א« בניי יכי אצטרי  מצ׳
 אז כעול□ פורענור־. איורי ח׳ו בשייט פירויע עיייייהו צלות׳א

הכורעניר־ן ומצר עו^יה□ שינינו הצייקיס לנפשות ר,עולם צריך
^ U שגובר
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!£רקחם'שי נשמה רוח נעש סוד רביעי שע־ר

בי ם בעולים עגי ת ם בני או י ם א ד עו ם ע ם חיי ג ו ג שבים נ  יו
עי ם בי הולכי ~י ו  צד-ר,ים קירי ‘ע■־־ ו.זת£^ייין .—קבי.■ כתי ע

 • והפורענות הנזירה ויבנזלו בעים יתפללו העריקים שגפשיוח כדי
רון ד-זיי׳כו ל״אינון סלד־- וסוריעין ו׳אזלין  והולכין פימגי־ חנ׳

ם צייקים שרי* הנפיצו. ויגיוטשי. עי רי סו חני ו  חברון ל׳שיגי ה
ל  וגזת״ערין .בחביון סינוח-תם שוכבים שהם ־־־.לאכו ד׳

p ל יאיעלין 'y p מת׳לבשין רצ״ריקייא רוה״יר.ון דתימן רא׳יעא 
 עכ׳יד וק׳כה ^גז׳ייןגזירר. ב״הו וא׳תייעםו * ינה״ורא דע׳׳טיין

ס 'הוןr רעו ח׳  אן לאבות מוהעין כשהנפשות פירוש ע׳לכ׳א ע׳ל ו
 עין לגן האבות עם הנפשות ונכנסיס נזיינתם וסתעיין מקיצין
א ^ הרוחוי־ז הם ששם היצירה בעורם שהו ל  ן—ביצירו ושם ש

או אור של כעטרו' מלוכשין הרוחיח  לרוחודת הנפשות נזוריעין ו
 עס הנפשות ומתייעצין בצער הם הכניס כי כיצירה שהם שלהן

ח ר׳ל גזירה וגז״רין שלהן• הרוהוח חו ת  הפורענות לבטל גוזיים ה
ם עושרה הו>א ברוך וקדוש נ צו S וסרחם י y ם ל  ‘וסבטמ עו

, נפש׳אין ואי״גון • הגזירה
חין די׳דיקיי^ס שחי אי מ הג״הה בה׳

 ע״ר<חיי*>ן ל״אגגא ע׳לסא
אי א וריא נ׳פש איקרי וה׳ ז  ל׳

אי א׳שתצי  עילמזיא מה׳
 ול״אגנא ולסנדע לאייסתנלא

 ר׳מיתי וה״איהו״א ע״לדי״א
 וע׳ונש׳ דע׳למא בצערא יד״עי

א שיי חי  דכ׳חיב הי״א כ׳האי י
 ס״עטי'• הה׳ייא הנ׳פש זנ׳ברח

תןטעסלסהועל הזוהר '1פ*ר  נו
ם סה אי מצ לם הנפשו׳ נ  בעו

 אינם ולמה הזה בעולם הגופני
ם אי ע ס ם תמיד נ שיי קו  מ

ן יצירה בעולם ברוחם  ערן מ
 עדן גן התענוג שם שיבוראי

ה יותר  כך שמפני אסר לז
ם על שינינו כרי הגופני כעולם צדיקים של הנפשות גסצאיים חיי  ה

 היח בעולם סהצריק הנשאר והדבר בגופם החיים העולם מי שחס
א א הו ם .—מסתלק׳ איגי־ה לעילם נפש ואיתדד נפש נקי ל עו  מ

ת ובכל צ>זדה ~: כעולם נסצאת היזיא זמן וככל ע  שתביט כרי הז
 על להזהירם כנין חצודך בעד: ר.דור י—ע להגין זחדע זתשגיח

ח זיזתשוברה שחיו ם כשבתיי־ז <ידה מודיע כ מי ם וי בי  טו
ם שאז נצרדה שישראל־י בעת או מלמעלה שנגזר  סעזרריכמ ה
^נ והיינו לעיל כנזכר הנזירה לבטל חגרזן לישיני  שארלדיי• הו
ף החיים כשהעולם דהיינו העולם בצעי יודעים המתים  ונפש מי

דז בצער שו ם יודעי' הצדיקים נפ  כני? הגויררה ומכט־יים בצער
ם ועונש עי  הי>ת הבא כעולם עונשם הזה בעולם שחוטאים הינו

ה כלרה הרשע נפש כי נפש באותה ה ואין ונחרצי  השאררה לי
ר זהו מעמיה א דתי הנפש ונכי-ח הכתיב מ ש ס מ ל  הראשון בית ו

* ד״א תנ׳יינא סד׳ורא • נשמה של ע'יןדי  דיעבידכי״ח בא״רעא גן
 8וכג״ות>« עילמא דה״אי כג׳ווגא יק״ירין עי׳לאין סר׳ורין קיבה

עפי' בת״רין והיכלין עיילאה ריעלסא  השני ולבוש ובית סדור גווג
ש לצדיקים עושה הק׳ס־. ששם שלמטוז עדן בגן הוי לצדיקי׳ שי

^ יעניין ו ט מ הי*■־*) גזרד-ן נ ע ט  כי זרד פ
 ופקודתי אייש סעשי S5 Sjr חםמוגים הדיינלס

 ה-ררי'® והזצוטרים שכלגירה הסלאכיס הם
ס חם הדיינים שלוחי בעס ל עו c עשייה ב n 

 רצ^ד־־יל ביישדד שיחרד שנקראו הקליפות
 ם5עיל בי־גירת הדין נפסק רrא כפי לחלקית

 הגפשיית זה ישפני סענישים הם כן הםלאנים
 הגזירה לרטל כח להם אין עשייה כע.-לש שחס

 מהגפשו' לסעלה שיציר״שהוא הרין נפבק כי
ש הנפשות זנריבים כן ומפני חן להתלב  ברו
 הדיינים של הרין ישוריעים כיצירה * נ♦ שהם

 הרוהו״ פתייעיצון ואז שלהן שציזניר״להרוחות
 הבריאה כעולם שהם כנשסיתיהין וסתקשרין

 הוזירדד יסבמלין פהדייגיבש לסעלדד שהם
היינו עלץזיצירד. סישל הבריאה כי  שהק׳׳בה ו
א׳ בעילם כי ידן על םגים0  פשימית ג*כ הכיי

י ובאור שנו• #לי ; ך8 י  ואין ורצון חייבש ל
 שיצא אצילית מאיר קצת שהנ׳5ש הגס דין שם

 ע״כז הפירור עילס בקי־א להיות ^:לקית נרד8
c נשסע ל>יע v א ר־ן שיבש  יפ4ור שינוי י̂י

רק  וסעיפיעי* רשפחר שישזין איר פשיטות דייגי'
 יינים“*■. דין c'S'jsisi למשרד ושסחה ששון

היינו ס ס^חכם שהק״בה הו^ת ו ה לי  ; ע
y הה כ :הג׳

טל
תי  וכודזיאה צרי*קי־«.ל דאיינון ד״וח דא״קיי היאי שאירי אי

ה ייזח דה־-״וא  שוררד עיין שנגן סזקום באותה פייז׳ט שא׳ירי בי׳
תה מי וכן צדיקים של רוחות שהם רוח הנקרא הנפש חלק או מ  ה

ש יתיינו רוח של שה הלבוש ר*ל כו שורה רוח של הלנו  כפי נע
ח עיך  לו שאין צדיק לך אין כי מדריגות במה יש ברוח גס כי היו

ש־ז כן הרוח כבוד ולפי כבודו לפי מיוד ע  שד«א וכדי לבושו נ
ן תלוקי' שהלבושים שאסר הואיל לחשוב תטעה  במדריגה עדן מ

 אמר זה מפני בהם שטתלבשע: פתותים לבושים ג"כ חיי שם שיש
ש ור״וח ר״וח וניל  עלימא דהיאי כגויונא יק־ירא כלכי״שא מתייב

 בלבוש מתלבש ורוח רוח בל פירוש עי׳׳לאה עליסא ׳אי דר. וכגיוונא
ה עולם בדמיון חשובי' הם וכלם חשוב  שכלם דיל העליון ושלם הז

 באופן כדפירשני רוחניים אברים אורות הם וכלם מאברים נעשו י
 אודזר^ ד.ם שהאבריס ומצד הזה לעולם דוסים ר-ם דיאברים שכיצד

ט רוחגייות ע ח ס ^ העליון לעולבש ח ב  שכיניהס החלוק א
 ממדריגה לסע־׳ה מדריגה מדריגות עשרה יש עצסד. שביצירה כסו
 סרו׳רא הצדיקים: ברוחות הוא כמוכן י־וחניית אודות שכלם הגם

 דחיייא צר״ורא דא׳קרי קדי׳שא עי״לאה תלי״תאיהה׳ייאמדוירא
לאח רר״גא הה״וא מתעי׳תא ית״מן שא עי' רז המדור קדי׳ חכי  ו
ר הוא cלצ^קי שיש השלישי הלבוש  שנקרא הקורש העיייון הסיו

ת ששם הבריאה עולם שהוא החיי׳ צרור ע תע  העליונה המיריגח מ
ק זה*אי גשש׳ הנקראת צדיק ‘של־ תדנ׳ א א ג עג׳ ת א  בע׳דוג' ל

^ וה׳רבכתיך חיתעננעלה' כתי״באו עלה עילה  אריץ במוחי ע
תה פירוש או  היזיע וכן אצילוית בעולם למעלה סחרבקת נשמה ו
 העליון, כעדן שסתדנקת ער סיעשיה כזביח למעלה למעלה עולה

 מלספור רכז ובזוהר ־כפי־דס ;יכוא * ן עלי עדן הנקראת כינה דהיינו
tהו ידויי פירוש ה׳ על תתענג ואז כתוב מדריגה אותה ועל s 

 לעדן שעילה ריל מתפארת למעלה עולה נשמה ואותה תפארת
 והנשמה כינה ש^ מעדנה השפע שמקבל גן נקרא תפארת כי בינה
ל תתענג ואז הפסוק •שאמד ור-ייט כינה לעדן סגן למעלה עולה  ע

 במותי על והרכבתיך ־ מר.פארת לשעלח ריל דייקא. ה' על ה׳
 מה ריל מלכות של וכומתיוגובה אד•!• נקרא מלכות פיריש Yאר

 ונשמתך ממלכות למעלה שהוא תי׳ת הוא ממלכות למעלה שהוא
ד למעלה תפארת על ר*ל מ־׳כות כמותי על רוכב יר.י' רי תפא  ט
 הכלל והנה המאמר פירוש ע׳ב לנשמה מרככת יהיה שתפארת עד

־י' הנפש חלק ישיבת כי שהבאתי המאפרים ‘סכל־ העולה  שו
 למעלת והנשמה התחתון עדן כגן והרוח הזה כעולם הוא צרקים

ש ועתה העליון עין בגן  הנפש תעלה לא למה שישאל ליעואל י
שן אל והרוח  במבואר הרמתה לסקומן כאצילות העליק ומקורן שי

 שהנשמי־־ד בודאי בי ונאמר וגתרץ נחלתן יגיע ולמה ד' רק5כ
 מאצילורג גשמה רוח נפש באחדותה כוחות ג' הכוללת מאצילות
תה ‘ד בפיק כרפירשנו  יוררית אינה כחותיה ג׳ בכלל נשמה שאו

ם כגיף שתהיה באופן הגופני הזה בעולם למטה S ושעם אי d 
ה זר.  בעצסן שר.אצילות במו כי אפשר אי זח אצילית בנדר תהי

ט לחולשת להתגלות לו אפשר אי כ״ר. ראי ב  בעליגופייכי הנ
ם גבוליים די ל חכלי  הבלתן■ תכלית הבלתי גבול הבלתי אויר לגוי

 •שד לחשת. ככינור ד.וכרח לד-תגלות שיצר, במה רצה ולאשר סוף
 הבריאת בהתלבשוח להתפשט למרריגק ממרריגח ולירד אורו

 כאשר חבריאח לגדר אלקות מגדר שיצא במקצח האור שנתעבה
בנו שט אורו לגירל וערין אבי״ע ש־ד בשעי־ ככיאידי האי עור התפ t • . ״•*■ז '•־י־ ■ — י '^ • *' W t ז י►' י •׳ ־ ־־• ׳ ) W • ז V ׳

ט כמבואר יותר ינתעבי-ז ביציר-ז וחתלפש ובימיון הזי־ז עולנש בדפיון שחס וחשובים עליונים וריורים בתים שער׳ הקודטיס ב
בעשיירת זד,תלבש עוד התפשט אורו ‘לגזדד־ ועיין * יע׳ש ̂ ....... י"“

ם שבעלי באופן פיי  תבליתיימיר־יי וכעלי גי
ם כמבואר מבושם אור מתוק שערי  ב
. ע לנ כדפירשנ ות אצי. זיעצסות אצנלות וחלה מאצילות שהיא

^ י ^י ה ל י : כעל הבל^י אי י לי כ ח אפשר אי ת  למטת לידר ל
 שיקרד־ז המקרה כי והחכליתי הגבוליי הגיף כתור ולהתקשר

* המקור טבע כי אצילות׳. לחלק יקרח זאע׳לית מ״י י

 —•הז שבעולם כמו כי הזח עילם נדמיון שהוא ר״ל העליון עולם
ס גשמיינז גירין וששה אברים רמ״ח גשמה של לבושה פיי  כמו גו

ש רמ״ח וקייס שעשה ממצותיו הצדיק כן ט עשי־־ל טצווי לויי ת  ה
סי ת וש׳שה פח ל ט בגכורר־! התלויים ס׳ ר  להשפיע במצוותיו שג

ל איר  שנעשה עד ומצור. סצוה מכל אורו חלק נשאר עולמות מ
ת ומש״םח עשה מצות אורות שי״מח מסגי לכיש לו צוי מ ת ת  או

שה לא ם לבושי בספר כארוכה כסביאד תע נמצזיב הראשון אי
א שלכישי ר שיחצב כסח עולם בדמיון חעליון עולם ובדמיון חזה עילם ביייייז חי קי  אזג שמקור ובמו ^המ

ס ח דט בלבוש שיש הז־. P כסו עשיח יצירר- נריאו־ן טות והתלב התפשטו.-. ע׳י אס שח׳ כמו מצות׳ו מצר יין ג ושיסה אניי
נ• }לירד אפשר אי ,—אצילוו

״ י'‘'׳*'' ף ״ י ״ “’י יי *י ״T '’’י י ״ י ״ ?י י * אי " י כי . ניי’’י כ׳ ל ח ה ל טו ש פ ת ר, דל ש רד לי ה ב צי היי ה א .^ ם' •’ו י י ל עו שםהבדמין פרמחו שעזלי לקיו םנלס ןון שהאגרי סצוי ט , * . העליון ילראלכשבעישיל ״
ין ל׳ ח ליי ת:י רו שבגאוא״ילגיןימ*׳«נת או לר^ר ״ ״ ^י׳י•״ כש׳עוראור׳צירחוסיציי׳הוצרכ םלקיןב'כל1רל׳דזיז1חז׳

ח לדכוי *נק וח «י0ס אין פירי' יומ׳א ״ י ונתב״® אורה שנמתק עד עשייה אוד ^יפועור בכל ונכנסים 0לי9״ רי י
• ורוחין ועשבון וא׳לנין ד.זה עדן בגן יום ח לקבל יוכל שהטיף עי הגוף עס קיצח טצגי לכסה סשל־* הי די שהגישפה באופן או  ש

ת חו ן שבגן מ ח היא אצילות של לנשמה צזייקחענה י1ו-ז«נ"חו1ככו ל«׳ ®ייי לו יש וצדיק צדיק כל כי עי מו ד רג של חבל ג שבראש ז
אחות



מבחמישי פרה נשבה רוח נפש סוד רביעי שער

ר •&\ער עי־* •<״ניו הביעיין ויעיכמ יתן ומי  סו
 בי.־<יין ״כר״כני ב.זרז י' ופרק ט׳ פרק אכייי׳ע

סף זר.כ ב־ז ונהעיח כ  וייני־טת יג״ל Sי
 ■ רנהעת כשף 1זה כענין ה5ג שכתבנו

:הג״הה ע״כ
'כרזד־*

 תדע הנה סיריו Sy •ה ה הפסיק רמו י^הבינך
 pSn הם Sי•:<רא שהנשמירה להיות כי

 נשמרת באפיו ויפת כעני־ין כ״ה מע־גסותו
 ויצרת ניפח ה*א נזעצמיתי הנופח וכל חיים
 ויתלבשו למטה הנשמרת היאשישתלשלו כ־יוך

 בעקב הארתז החום־ שהוא כיעקב ויתקש־ו
 להתעבוו־ת רזיצייך והנשמי הכיפני הזה עולם
 כמו ולהשתלשל נייול נחשת כסך. והב כסיד
 ובור. הבל'נהלתו וזהי למסה .—טלמי^ז חבל

 ואמר עמי שאמי כפסיק Sרפ ג״ב מיושב
 הייני ועמו עמו היינו יעקב בוראי כי יעקב
 עצמית חלק שהיא הנשמה כי שי״ל אלא יעקב

 אי־* אחו ר*ל ע:־ו ר.י>< ידיר חלק מאצילות
 חידק כנקודת ^}סר.אלא פתח בנקירת הקרא

 הלק אותו ״״ל אי־־י ” אתי כלומר
 אצילית ג״כ :יא י עמו מקרש;• אצלו היא ״

ל ואין בי ^ אלא יהרלל החלק כין ה הכל ש
תי שווים הם כעצסות אבלמהחל׳ כילל יו

טל
 קשורה השני ובראש האצילו׳ .■—נרןדוש לפינלי. מקושית אוזת

 כן לכיטו-ז מלמעלה החבל-י שתרד סה *—וכי הצריק בנוף למטה
 במדריגת הוא אלקות בגדר הוא באצילות למעלה בי אורה יתעבה
 וכשירד * משנו יותר טהור שאין משל דרך הטהור הזהב החבל

 עד הבריאה לגדר ובי^ נתעבה הבריאה למרריג ונשתלשד־י
 כסף חשוב ג'כ שהוא משל ררך כסף של התבל בסדריגית שהוא
 ירד ימכריאה הזהב בערך אינו ם"מ S<'.: שבעתים מזוקק ציוף

 של הבל בסדריגת שהוא עי ונתעבה יצירה אור לגיר ונשתלשל
 ער עשייה אור לגרר ונשהלשל ירד ומיצירה משל דרך נחושת
 ברזל של חבל בסדריגו׳ שהוא

הגיהה רמז זה על אשר משל דדך
 יעקב עמו ה׳ חלק כי השסיק

 לגודל הנשמה כי נחלתו חבל
 לה אפשר אי וצחותה ?כוחה
והגם העב עשייה כעולם לירד

 והתעכיר־ז החפשטודת בלי אצילות נגדר שהיא כמות והחש־וך
 לסבו:־* אינרדיכול עשייה אור גדר כי מפני הבריאה כגדר אורה
הבריאה באור וכן אורה גודל
הגהה עשייה לאור לירד אפש׳לה אי

 וחולשת הבריאה אור לגודל
 שהוצרכד־ו ער עשייד־ז אור

 עוד אור׳ ולהתענו' להתפשט
 יצירת כאור וכן יצירה בגדר

 לאור לירד לר־ז אפשר אי
 רדח י« אור לגודד־י עשייה
 שהוצרב' עד עשיי' אור וחולש'

 אורדח ולהתענות להתפשט
 חיכוש כי עשייו-ז בגדר עוד

 התייחסו׳ קצת לו שיהיה צריך
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כסו לו הראוי בלבוש מתלבש
כן אצילות הלק שהיא הנשמה עניין הוא כן  לנשמד־ז הוכרח ̂ו

 ג׳ שהם לכישין לג' עשייה לעילם אצילות מעולם בהשתלשלותה
 קרוב שהבריאה וי'היו' הבריאה הוזז הראשון לברט דהיינו מדורין

 ונמו י:םרח שמתייחד הראשון לבושי-ד ,«><»!וד הנשמה לעצסור־ד
 שנוי בה ואין פשוט אור היא דאצילות הנשמה שהיא שהמתלבש

 לערך הוא ה־יכוש כי שגוי לו יהיה לא ג'כ שהלבוש ראוי הוא כן
 כן מפני ללונשו ידגייון חשות התי קצת לו שיהיה שצרץ■’ הלובש

 להיור־׳, זה ‘ני־־ עם אבל נשמה ג'כ הבריאה שהוא הלבוש נקרא
 והנדל חלוק יש אצילות של ונשמה לבוש היא בריאה של עהנשסה

 נקרא יבריא׳ ונשמה ה׳ בן נקרא דאצילוח כינשמה הנשמות בק
 אמרין נברא דכביד מסטרא בתיקונים ע״ה רשכ׳י׳י פירש וגן עבדיה
 נאעלאתסר דנכוד וססטרא כעבדיס־ עלמאאס אהן לגבי ישראל

 בנניס אס נאטרס בר״ה המתפללים ישראל פירש כבנים אם כהו
 חלויו׳עדשתחנינו לך עינינו כעבדים אס בנים על אב כרחם רחמינו

 א׳כאתה מאצילות ר״ל נאצל סכבור אצולה נשמותינו אם ריל כו׳
 נשמותינו ואם בניב על אב כרהם רחמינו בניך ואנחנו אבינו הוא

 שמוש ומשמש הכבוד כסא שהוא הכר־א׳ מעולם ר׳ל נ;,יא סככוד
 ומשרת שמוש שהוא כסא כמו לאצילות וכסא משרת שהוא כסא

 הכבוד בכסא מכונה שהוא הבריאה עילם זה שמצד עליו ליושב
 הסה נברא סכנוד האצולה נשמותינו שאז אצילות לעולם עבד הוא
 שתחנימ עי תלויות לך עינינו אדונינו ואתר. ענדים כסדריגת לך
שיש כפירוש הורה והנה עו׳
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ת ע'׳כ עב שהוא חבל ה : הג׳

 י ראוי אין כן
נקרי לבושה גם כן מפני  תוכל־* לזא חכריאדד כאור

 למיל הצדיק בנורי להתלבש
 עוד להתעביח הוכרחה אורה

 ולהתלבש ליצירה מכיייזה
נסדריגרת מזוא יצירח נגיר יצירה אור לבוש והוא <למ׳״

ח נשטה מו  טרד נ
אה בן שאין אמגדד 1ר־1בםק נשתנה כיי  שיז

אה נק-א לה״־ה אינילוה  בשערים כמבואר כיי
 היור^SבושהS נ׳׳ב נשתנה בך הקוזיסיםספני

א קי ב רוח נ : הג״הה ע׳

 לדחל.:ש אפש׳ יצירה אור לגורל ועדיין ■ בריאה של לנשמה הרוח
 שהוא שלישי לביש עור ולהר.־יבש לחתעביח הוכרחה הצדיק ביוף

 כי מחורצת רקיש׳א ורנה הנפש כמרדיגר. לה וחיא עשייה למש
 הקד־ש' הגשמד, כי ר.רוהנ• ויסודר למקיי־ו הוזר וחלק חלק כל כאסח

 מתלבשת ושהיתה נאציליר. נשמד. רוח נפש נאחדור״ה הכיללח
 שמתלבש' עד עז ויתר שאר. ביתר ויסודו למקורה חוזר כבריאה
 * ר,ליר.א' כמחר' למעלה כממורש לכך וכר״ה אם בינה של בעדנה

 ככחותיר־ז בייאה של הנשגיה מתלבשר. סברי\.ה נאצלה ואם
 לת היה שלא מה ייזי בלנו׳ש בבריאה נשמה רוח נפש הכוללת

 למעלרה שעלתה עד תליתאי נמדורא כמבואר אצילותה קוי־ם
 ונחעבתל־ת שנחפשטה מה וכןג*כ רהייס ציור כלבוש לר.תלבש

 לא לסת קושיא אינה יצירה גדר אור כשיעור כיצירה הרוח בגדר
 התעבו' היא הוא יצירד. גדר אור כשיעור הרוח גדר כי לסעלה יחזור

 מעל׳‘־ לעולם היה לא יצירה כגדר ־.ה0שנר.ע אור וההר״עבות אור
 רוח נפש לה 0העצסור.יי כהור״יר, עם בעצם' הנ׳שם' אור דקית כי

 צחו׳ גודל איןהיצירהינוללקכל ני בבריאה נשאר שבבריאה נשמה
 יצירה אוד נגיר ולרתענות להתפשט שהוצרך עד בריאה של אור

 וביצירה רוח נקרא שביצירה אור והר״פשטות החעכיר. ואוד״ה
 גייסה שביצירה אור התעבו' כי רוח נקרא להיות הדש שם קבלה

 היה לא האור זד, שחיי למעלה יחוור לא למה קשה אינו וא״כ לו
C מלמעלה בא והכל מלגיעלה ‘׳ש־נישתלש־ הנס למעלה לעולם 9 

 ד.נשמדת אור צחות רק לסעלר היה לא האור התעבות זה כל
 למעלו־־ז נשיאר ויה רמעלר. היה יהדקיס הזניב כחותיה ג' ע□

 הרויח' ובהתפשטות' וכמערתד, במדריגתה ד.רוחני בשרשה וד.יא
 שהוזי־פ עד שנייה במרורא כמבוא' ביצירה יקר כלבוש־ לההלב׳

 כשיעור עשייה נגיר שנר,פשטה מה כ’ג׳ וכן דכריאה לאור קרוב
 ני למעלה יחזור עשייוז שאור קושיא אינה ג'כ עשייה גדר אור

 ונתעבה נר.חדש עימייה ואור למעלה עשייה אוד היה לא מעולם
 וקנת בשרשו עשייה אור נשאר כן השת־ישלות׳מפני מצד בעישייה
 עב חומר גיפני בלבוש מקודם שנר״לבש מה כי יותר שליטות

 ג'כ וזוכה בעשיי' ויק זך חומר אויריי בלבוש ער,ד. נתלב׳ וחשוך
 במדור כמבואר שביצירה ניגע טובים וימים כשבר״ות להר״דנק
 באצילו׳ שהיא הנשמה שהרי כלל קישיא כאן ־שאין נמצא הראשון
 ש־הרי נשמה רוח נפש שהם כר;ור.יה ג' בכלל בחשיבותה נשארה

 ג׳ שהן הגדיי־* אורה ירדה לא בהשחלשליתר, אפילו בחחילד.
 דבייא* שירד ומר, הבריאה כעולם למטה נשמה רוח נפש כחותיד,

 הרפשטותוההעבו׳־־ז ועיי אור והתענות הר״פששות רק ירר לא
 יררת ולא עטרות כסוד לבוש' שקנרה שלימות יותר הוסיפה אור

עב רשביי ביברי למעלה כמבואר  הר.פשטור.ר־: עי זדד ‘כיד ו
 נשמה יוה נפש שהן נחותיה ג׳ מראה היא נכייאה ורתעכותה

 ליצירה בעצם ירדה ולא בחשיניתה נ׳שאר' דבריאה דנ׳שמה וכן
 זת כל ועם שירד הוא יהר״ענותה התפשטותה הוא שירד מה רק

 החפשטותד־ת עיי נשמרה רוח נפש שהן כחיתיה ג' מראה היא
 אור גודד־* בערך רוח ונקרא*. רוח הנקיגיה כיצירי- והתעבותה

 יקר לכוש לה לקנות נזה להרויח והוסיפה בריאה של־* הנשמה
 שביצירר- הרוח לכוש וכן * רש״כי סדנרי כמבואר עטרות נסור

 בריא׳ של נש.׳ה כערך דוח שנהיא הנשמה התפשיטית כה שהוא
 לא ומעולם בחשיבותו נסקומו ג'כ נשא' למעלה פירשנו כאשי

 חיות כח והתעבוח התפשטור. הוא שירד ומד. לעשייה למטה ירד
 ירד לא בעצם שניצידה הרוח אכל לעשייה שירד הוא שביצירה

 עיי נשמה רוח נפש ׳:הן הגשמה נחות ג' מראה הוא זה כל ועם
 שגזתראין דגם נפש ונקרא נפש הנקי־א שבעשייה אור התעבות

 נפיש היי■. נקרא שביצירה הרוח אור בערך הנשמת נחות ג' בה
 שמי״׳קשד ער עדן בגן יקי שקנההלבוש יותר שלימות לה והוסיפה
 שהיא שלישי לביש לבריאה•:כן לר,דמות קרובה וד,יא בבריאד.

 שלימוו־ז לו קני־־■ כי מסקומי־־■ ירד לן*ת עשיירח כעולם נפש
 גופגיי לכוש רק קויב לי־ל ד,יה שלא מח1אויר'̂' לבוש לו שקנה

 עדני בגני טובים וימים בשבתות מתדנקת היא אויריי לבלש ועיי
 ג׳ ככלי־־' שהנשמד־! כאיפן רשנ״י כזדברי כמבואר ומטה מעלה

 הימתוז מ?יםה על למעלה נשמהנעיייייר, רוח נפש שהן כחותיה
 ראש והשתלשלותה התפשטותה מצד קציר.*י כישני הקשור כחכל
 כתחתיר־ן למטה השני וראש גביה על גניה למעלה אחד קצה

 וח-יון חלק כני־' rראיnס ה<>ז זי־ד כד־* ושעים שכתחתיר־.
 כחור״ידה ג׳ ‘נבלי־ ‘שבחבל־ ונקודד־! נקזרדד ‘וככיייי שכהב^

 הנשמר־! כי ‘נמשל־ למעליל כדפירשנו גשמה רוח נפש שהן
^ מרומי מגפי שבתה סטכון הקדושה  כל־*8 משגחת מרומים ע
 אל־י מקצה ובטעינה, נעלוי והיא התחתונה נקודה עד כחותיר,

 בריאה לבושיי□ סיני ג׳ מאלו ולנויע לבוש שככל באופן קצה
א יצירה X כ
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S מהגליל-, 0הי« עשייה יציהז S m שש ליכד הבריאה כעולם רוח נפש ■שהן כחותיי״ז ג׳b א חנוענע וסקורו שרשו הו  שכמי
ה נשטה חח נפש ג שאין ורק אך נשטה ציי ~ שני תון בקצה החבל זך כך ‘כי ח ח  לבד הבריאה ער החבל חלקי כל יחגענעו ח

שירש לו אין מבריאה למעלה ‘אבד־ ומקורו החבל שורש ששם וזר־! נשמה נקרא שזה ער שבבריאה נשמה רוח נפש כגלוי ייק
 ש5נ גלוי יכן והחעבותו החפשטזתו מזור בערכו ריח נקרז^

^ אינו שכעשייה נ־ש־מח רוח  נשמה רוח נפש כגלוי ורק זך כך כ
א שביציררה ר ק  שגלוי ער כריארד של־' נשסו־ד כעיך רוח הנ

 מציד שביצירה רוח בערך נפש־ נקרא שבע׳שייה נשמח רוח נפש
 כהסתלק שפירשנו מה סכל העולה הנה והחעבותו התפשטותו

ה וכל צריק של נשסתו החשוך הגופני העולם סן הצריק תי  נחו
 בבריאה והחעבותה התפשטותה עם נשמה רוח נפש שהן

ש שהיה מסה עליונה יותר למדריגת וזנו עלו עשייה יצירה ה  ל
 וסדרינתו ממעלתו ירד לא סרם כח ושום עטרות נסור לכן קודם

תי יושב הרמתה מקומו על אך ט מימי עז ויתר שארד בי ד  ק
ה• ת מ נ הפרק נשלם והנה קו

 של םה7הנ, כי הקורם בפרק שביארנו אחדי ששיפרה
ח אפשר אי סאצילות שהיא צדיק .  באורה לירד ל

ך כעצם שהיא כמות הצדיק לגוף הגדול  להתלבש שצריכה ורק א
 ש־סתעלמר־ז לבושה היזיח הבריאה שאור בבריאה ולהתעכוי־ז

ס ן שעיי ולהיוי־ד בתיבה שה ג S;אורה בריאה שהי^»^ לבו n 
כה צי ת להתפשט הו  עדשהיציר' יצירה באור עוד אורה ולהחעכי

ס-ז הבריאה לאוד לבוש- היזיה ל ע ת מ  שעדיין ולהיויה בתיבה ש
ט אויו לכוש ג שט הוצרכה ‘גיו־ שגי  אוררה ולהחעבורה להתפ
 יצירוז לאיר לבוש קודש אופני שהס שהעשייה עד כעשייה עוד

ף ם־ייב׳טרת עשייה ואיר כעשייה יצייו־־ אור שסתע^סי־*. גי  נ
 שנזתלכשי־ד הנשמה כי מזה העילר־־ ‘שכלי־ נמצאה הצדיק

ק אינו הצייק בג■־ ס קודש איפני איד שהם עשייה אוי י  בן א
 סאצילוח נישטה לו שיש הצייק לזה יתרון סר. שיש^.ל לשיאל יש

ס שהרי עשייה אור שהם קודשי מאופני נשמח לו שיש לצייק  ג
 כמורד ‘הגדול־ כאורה למטה לירד ‘חיכל־ ל«י« דאצילות הנשמה
ם שהיזא צ ע ם ב  בבריאה לההעבודד שתציטרך 8לזר א

ה א סניי ם עשייה כהתעבורד וסיצייה יצירה בחתעבוי-ז ו ה  ש
ס ם נשמתו מקבר' הצדיק שזה נמצזית האלפני פני  כשאר סאו
ם קי ם הצי־ ה ם אנו לסה וא״ב התחתונה כסיריגח ש קי חל  מ

ס שידי נשמה זו לומר לנשטד. נשמה כק פני  יצירה ■'“יטי וזו אי
ת הו בריאה של חו לו  אצילות גם שהדי סאיפנים כייס שהרי אצי

כה צי  כעשייה ולההעשזה ביצירה ולהתייצר בבריאה לברוא הו
 שית״צר צריכה בריאה וכן הצדיק לנוף שתרד עד אופנים שהם

ח ביצירה שו יצירדד וכן הצדיק לגוף שהרר ער בעשייה ויהתע

 כסא אינו שהוא עד שרשו שורש הוא מבריאה למעלה ני לנענע
 להוריר יוכל לא מעשיו מצד כן אס לנר לבריאה רק ומרכבה

בי מבריאה רק שפע ה יצירה עולסורד לשאר ל י שי ע ס ו נ אי  ו
 אור שיעור דק בריאה ‘שר־ נשמח ידי על עולמות שאר סקכלים
שארה וגם בריאה  הארת כפי הוא ללבושה זו נשמה של חלקה ה
 שמעורדרד דאצילוה נשימה נן שאין סי־־! בריאה אור שיעור

ת אור להשפיע  אור חוספוח מקבלת בריאה שאפילו עד אצילו
 אצילות הגדול מאור ללבושו לחלקו לו ונשאר ידו על אצילות
 דכריאה לנשסד, דאצילוח גשמה בין גדור־' חלוק שיש נמצ^א

 וכן כבריאה שמנענע שרשו וזה באצילות שמנענע שרשו זה כי
א הצדיק נ׳טמח א מיצירה שהי ף למטה הקשור כחבל הי מ  נ
ש בעשייה הצדיק א  שכשיהנוענע כיצירה למעלה מקושי השני וי
א יצירה כי מיצירה למעלה יהנוענע לא ד.חבל  שתקוע שרשו הו

ן מפני שדשו שורש מיצירה למעלה אכל בו  שנשמתו הצדיק נ
ם מיצירה רק הש־פע להוריד Sיונ אינו מיצירה ל עו  עשייה ל

 למעלה שורש לו אין כי שפע להוריד יבול אינו יצירה לעולס אכל
ם מיצירה, ג s ללבושה זו נשסה של־י חלקה השארת ו n n כפי 

אה נשמה כן שאין מה יצירה אור שיעור הארת ר׳  מ« וכן דנ
 שמקושוי חכל כמו הוא מעשייה קידש מאופני גשמה לי שיש
א השני ובראש אחד בראשי למטה הצדיק כגוף  כראש מקושר הו

 ומר. לגלגליס דק שפע להוריד יכול ואינו אופנים ש־ם עשייה
 ארץ מרכז הסונכ הזה עולם של חללה שיהוא מהגלגלים •שלמטה
ס לשמת יכולה שאינה קטנה מיריגה היא נשמר, ואיתר,  דבר שו
ם של ממנהגו ל ם של וטבע עו ל ם כי מפגי עו איי ל ס  שביצירה ה

ת לדון הממונים הד׳ינים הם  הם והאופנים מעשיו כפי העולם א
 ססה דבר שוס לשגות יכולים אינם והשלוחים דיינים השלותי׳של

 לשנו' יכולס שאינם קטנה סרייגה הם כן ני3ם הדייגים מפי שנצטוו
 וקירוב שורש להם אין ר.ם כי הדייני' מפי שנצטוו ממה דבר שום
ם שלוחי עט רק יצירה שהם הדיינים עם כלל  שבעשיירה הדייני

שייו־ז יתלבשו ל«ינ העולם מן בהסחלקותם כך ומפני  אל^זיכע
 אצילות של נשמות וסכ״שכ כריאה של נשמות זה שמעד נמצא

לה סרריגחס ^ שמצד עד מאר עד גיי ד ו ש מדריגחם ג ס י ה  ל
S אפילו לגזור כח r ם לכטל הדייגים שהם הסלאנים ת רו  גזי

ה סה רחוק איני זה ועם שפסקו ורינס  משנה רב׳נוע״ה משה שהי
ם שיד־' טבעו ל א שנשמתו מצד כי לכד ואמירתו בגזיוחו עו  הוז

 לכר וכוונתו כאמירחי זד. מפני השדש׳ם בשורש שמקושר החבל
שים מעורר היה שי אותות בכל העולם טבע לשנות העליונים ה

ח הוצרכה שיי ם כעשייה להתע ה ס וא"כ קורש אופני ש ל ס כ ישראל בל ולעיני מציייס ובארץ פי־עה לפני שעשה ומופתים ה
ם נטדריגי־ת שהיר־■. עד רק בעצב נשמה מקבלים אעם בכללם הצדיקים וכד־* סאופגים קי ל ם שנאמר כעניין לערער״. א קי ל א

אל ונשיב אופנים עצמות שו ד,אמצעי קו שהוא נשמות אצילור. סצד זה וכל לפרעה גתחיך מאחר כי כלד־י שאלה אינה זו כי ל
ת שהנשמות ת חלק יחהלכון קדוש ממקום אצילות מקדושת הנאצלו ת להכריע שבידו אצילו כידוע שירצה צד לא׳זד, ולהטו

חס מו ו ם העולמות מרום שבתם ממכון עולם שד־* ביו טי ש פ ה ולצוות בבריאה להשפיע לו קם ואמר שיגזר מה וכל חן ליודעי מ
של שתל שהיו הטומאה קליפות כחות ולהכניע יצירה דייגי מלאכי על עד הצדיק כגוף התחתונר, בנקודר. להתקשר למטח לה

נבאר באשר הטוטאוז קליפות כחוח מט' תחוח נכנעים י־טראל לנשמרד וכ®י^ ומרכבד, מושב בי־־•. הוז^ה למטח הצדיק שגוף
א ח מצד הנה העולמו' ברום שהי שה כע׳הו הבאים כשעייס עוד כהו נשמתו מצר הצדיק גוף ז פיו ברוח השלום עליו רכינו וס
שבים הנניעם ומיצירד, ליצירה מעשייה לסדריגד, ממדריגה למעלה ממסה עולה ת להוצירה י אריות שיני סנפירו ׳•שראל עין! א

שה ביול החבל-* בסיד לאצילור־י. ומבריאה לבריאה ת לכל האלה הדשעי' זהב כסף נח תו ס האו הנ׳ופתי כל לעיני והגיפלשעשח ו
ס כשורש העולמור•*. רוס עד שפירשנו שי שר אז עד ה ם שהו גן ;טבע בשנוי ישראל־* ע א ז ^ עלינו ירחק ל שאמר ם

שע למטרה אוזר בקצה ור,חובה נעוצה גדולה ‘וחב־ בשלשלת נשמתי « גולם מג. הגלגלים ועמדו וגימר דום בגבעון שמש יחו ^ג
ב נעוץ השני וקצרה ם ומקושר והחו רו לבלתי לגלגלים וסניעים המשפיעים האופנים 0שר,0לכוח שציוד. כשורש העולם>רה ב

ק בקצה החכל כשיחנוענע יה שמצר חשרשים ח ח ת א להם שציוה והטעם פעולתם יפעלו על למטה ה ל ם יניעו ש מפני לגלגלי
סו השרשיס שורש למעלה ער החבל חלקי כל יתגעגעו כרחך חסיד׳ שהיא פעולה'\}חת לד,״ני פעולות שהי קודש לאופני שיש נ

ה נשמתו מצי הצדיק גוף כן שי ק ח לו יש בו ה  כמעשיו לנענע נ
גי טו  וסיצירה ליצירה מע־טייה לפדריגה עלד.פםדד׳גה0ל ממטה ד

ס שמהפך עד לאצילורה וסבדיאדה לבריאה שי שר ם ב  העליוני
א נשמתו ארה ומעורר יטאיר הרתט׳ס למרדה הדין ממדה הי  ש
א והחלק אצילות מעצם חלק עולם של ברומו הו מאיר הקדוש ה

ח ומניעים שמסבביס ם נקראו זד. שספגי ער ר,גלגלים א פני  או
ן ז צ ם שהם שנייר. פעולה • וגי*גל אופן ^ עי  הקליפות מכני
 ספירות עשר בסוד בהם ששורה השיביגה ע־י הטומאה בחות

י להכניע שעה צורך שדייה ומפני דעשייה שנ ל  בחי חקליפו׳ ו
שעלו שלא לאופנים צ־יוה וזריזות במהירות לסעלר. עמלק של־*

א רצק שבע ושפע אור יע8לר.ש אצילו' ^:יל זסעזרר די על מל ת שר,י׳ פעולתם כ די אלא הגלגלים וסבוב גילגול הנעת שהוא חסי
שפע שמאור עד גדותיו א ה עה פעזלחם יר.׳ו העולמורה כל ושתטלאיס מקכליס ההו הכנ ת הקליפזת ושכירת ג חו מאה נ של בחו הטו

ה א בניי ת יכל ש ל נשיכר הוזיא 8וםםיל*י למעלר, עמלק וחלקה שבעשייה העולטו׳ יכל שיביצייה העולמו ש ש׳נ כ הני ט ס העוזר ל
ה לעה לבושה בסוד למשמרת לה גנוזה פיי סר הגוף סן ה ן שמש שאמר זזהוניי העזור נופד* כ עו ס מנ כעסק וירח דו

ת ת ט ט עד אלון ויקררת גדולת זד.י מיורין ג' בעניין למעלה כדפירשגו ע קו עני/ בן גם לחבק מזד־ן והנד־. אויביו גזי י
אצילוח נשמה לו שיש הצדיק ערך השיבות ה המרכבה ומקור ששורש י מ ר, האבות שאמייו ב רננ מ ה תן ודרה אבויר׳ס צי הן

ס נשמתו לו צי ל נשסהו הבל כמו הוזיו דכריאה נשמה לו שיי* מי אכי־־י א ש ל ת ש כגוף ומתקשר למטה סלמעלרד מחסר מ
שו חגר* תון למטר. אגרהם שנשמת עד אכרר,סו למעלן־־•. מקושד וראשו הצד׳ק כגוף לסייח שםקו ג>זשב ית3 ד,׳דת גופו כ

ח • מ שי ו



ה סיננ  מחסד האצו^ה ליטעליה נעמתי דעי חכי לספירת וכסא ו
̂ק 8שהי»< ר אעיל׳ור־״ חז  הבהיר בספר שאמרו יוד.ו שכ״̂ו
 אני הוצרכתי לא נאי׳ן אברהם היית ימי כל הסי טיח אמדה

 משטרתי וישמור במקומי עמר אכרהס שהיי מלאכת* לעשות
 כי תדע הנה זה עניין זלהכינך • מלאכתי NJהי זאר־ו ואני

עי- ב״ה הרוחגיית  בגשמייו־ד בעצם פיעל ואיני בהעלכם ‘פו
 ‘גודל־ לקכל־' ‘מל־’ שאינו הגשמי כח ותשות חולשר־ז מפני
 ומשתלשל-י השתלשלות ע״י מתעלם פעולתו כך ומפני כחו

 —שמשפע הצדיק נשמח ע״י ופועל דצייק בגוף לסטה מלמעלה
 ‘ברוד־ נחש' כסף זהב בסוד שפירשנו החב^ סוד בסוד עליו

 זהו לאור ומוציאו פעולתו מגלה והצדיק הצדיק כנשמת ומתעלמת
 הוצרכתי לא לומר רוצה מלאכתי לעימות אני הוצרכתי לא שאסר
 סמני חלק שהיא אברהם של נשמד, שהרי כעצם ממני פעולתו לגלו'

 משטרתי ושומר במקומי |שעוםד0אברה של ע״יגופו מלאכתי עושה
 מלאכתי הוא עושה שאברהם החסד כי מלאכתי היא זאת ואני

 עבודתי עושה והוא בתוכו ומתעלם בו משפיע שאני סמש
 שעושי־־. עליו לרוכב מרכב שהוא הסוס כמו רצוני כבל ופעולתי

 כמו יטני אשר חפצו ולכל נפשו אות לכל ררוככ זשמוש עכורה
 ושמוש עבודת לעשות לספירה מרכב הוזיז הצדיק נשמר־־. כן

 חלק שבדה המירה כי חפצה ולכר' נפשה אות לכל הספירה
 כרוכב עליו ורוכב הצדיק בגוף בהשחלשלוח רוכבת הצריק נשמת

 מתעלםח הצדיק נשמח ידי ועל ושסושה פעולתה לעימות סוס על
ט עושה אינה היא כאלו פעולתה הספירה  חפעולד־ז שעיקר הג

 ופשט לשחיטה והלך יצרו את כובש שהיה יצחק וכן מסנה היא
 לאביו אמר ולא עליו ונתגבר יצרו את וכבש לשחיטה יוארו

 האב רחמי לעורר אהבת אשר יתידך בנך לשחוט לבך מלאך איך
 בית שהיה עד גבורה בספירת גבוה בסקוס נש־סתו לקשר זכה ע'כ

 ידי על פעולתו לעשות בו להשפיע לגבורה וכסא ומרכבה מושב
 כי הצדיקים אחר רודפת שהשכינה שאיזיל עניין וזהו נשמתו
 עיליונות סספירות להשפיע נשמתו ^חבל עיי גורם שהצדיק לחיות

 מספירות יורר השפע שד.רי ידם על מקבלת השכינה שאפילו עד
 שיעסקו אחריהם! רודסח הי>► בן מפני השכיני־ר ודרך לשכינה
 צדיקים שני בין שפינה סוד וזהוא שסע לקכל בדי ובמצות בתורה

 שגורם התחחון וצדיק עולם של צדיקו יסוד ב׳ה העליון צדיק
 כמעט נזה וחי * הקישיטין כסיר נוקבין מי בסוד בה להשפיע
 מתמיד שהיו־־ז מצד מרככדה היה יעקב וכן • מעניינינו שיצאנו
 ששימש שנה ייד שכל מלמד ההוא במקום וישכב כאריזל בחורה

 ער כחורר־ז מחסיד שהיה שבב לא ועבר שם של המדרש בבית
^ שר.יה ב  ר״ורד־ז שנקרזיה בתפארו־ז מקושר וחורר.ו נשמתו ח

ז לת״ת ומרככד. ומשכב מושב גית זהיר, שבנתב  תורד־ז שנקר̂ז
 מעלר־י. גדולר־־. ולר.בין לידע תזכו־יי ומכאן :כנשמתו להשפיע
 שר!ר« שררת ממלאכי יוחד ש׳הן זיר־• רבותינו שאסרו ד.צדיקים

 שרשן צדיקים ואלו בריאדד ושרשן ־.”יצידו הן שרי־־־. מלאכי
 והקיבד-ד גוזרים ר.צדיקים כן ומפני כדפירשנו ב׳ח כאצילות

 שארז״ד־י מה יוכן ובוה ראשונ׳ כמדידזי? כסכואר גזירתן מקיים
 זדד ונו*־• אלקים ביראת מושל צדיק שנאמר צדיק כי מושל סי

 מד־ז ג״ב יוכן ובזה באצילות למעלה נשמתו שורש מעלת מצד
ם של עקבו שארז״ל  חמו־־, גלגל עין מכהי־־ז היה הראשון אד
 קדוש סמקו□ הראשון אד□ ש?-' שנשמתו להיות ני והעניין
 באפיו דפח שנאמר כענין כביבול הק״כד. של סעצמור״ו יתהלך
» מעצמותו הנופח Sוכ חייס נשמת  עקכו היה זה מצד נופח הו
^ עינו גלגל מכהה. שהיה עד וצח זך כך כל המרו לומר רוצה  ש
 טד וזהו ־ חסרו זכות היה נשמתו וצחות זנות ערך לני כי חמה
ו להביט יוכלו היו שלא פני,משה עור קירק  אורו קירון לגודל נ

 חכד-* שהיחד. עד בו שנתוספה נשמתו לסבת סיגי בהר ‘שקבר
 מדד ה ו וכל הנעלם דעת כסוד כינה בעמקי מתקשרת נשמתו

ם פו־ד שפירשנו  הפסוק עליו מרמי למעלה שפירשנו מה ‘כל־ ע
 בהג׳הד־ן וכדפידשנו נחלתו חבר* יעקב עמו ה' הלק כי נכללו

 בע׳הו מדינו כהוגן הכל ועלה הפרק נשלם והנד. עליו עיניך שיס
 לכאורה שיראה אהד סאסר נבאר ועתה כלל ופקפיק גמגום כל׳

:עצמו בפני פרק לו ונייחד שנוTשפ למה סתנגד

ם תקח לא שביעי ^ םסטר>< אינק בצים הבנים על א
 בנינם מטטרון דגער ססטרא אפרוחים דאופניס y ״•*'

 דאיס>} דשנינרזא קינא דאיהי שלום סכת איהו דנורסייא ססטרא
 דאמצעיתא עמודא עילאין ספירין בתלת בכורסייויה מקננא «ילאה

 דאתמ׳ באופן במטטרוןאים׳חתא׳׳מקננא סקננא שיתספירין כליל
אתקריא׳ רפורסייא שכיגח׳ססטר' ועוד בארץ אחר ניהוחנו־׳אופן

 פרקןשישי נשפה רוח נפש סוד רביעי שער
טל

ב מ

 אדם דמות ושנינחא ציפור דאופן ומסטר׳ יונה דנער ומסטרא נשר
 מאינון אופן על דממנא אית סלאכא ת׳ח • תשלח שלה להנה

 מקיימא דישראל ובזיסנא ש:זיה סנרלפון צפרין דאחקריאו נשמתין
 זכו אוליף א־הו צווחין ובנין מתתרכא אימא זאזלא פקודא האי
 אמאי מעשיו נר* על ורחמיו כתיב והז^ לקינה יאמר עופין על

 אוליף מטטרון וכן מקינחא מתתרכא ראיתי עופא האי על גזרתא
 ומהאי נשמתין אינון יכורסייזיז רוחין דאינלן דיליה עופין על זכי

 עשייד־ז יצרה כבריאה ואינון נפש־ין ומאופן רוחק אינק היה
 באורת ונפשין ורוחין נשמתין עלייהו נחחין טובים וימים בשבת,׳ת
^ דקודשזא ריח דאינין אצילות כ  עופין על זכו אוליף ססנזיה ו

 כר-י וסותר מנגר מאסר של פשוטו שטחיית והנה עכיל דיליה
א שהגשם' השער מזה הקודמים הפרקים בשני שפירשנו מה  ל

 עשייה יצירה בריאה בסוד כטדהחנל שהשתלשל עד לירד חובל
 ססו להשתלשל שהאצלו'הוכרח וכמו ברזל נחשת כסף זהב בסוד

p ובזה לחלק יקרה הכלל סקרה כי להשתלשל הוכרחה הנשמה 
 ספירק בג' כנורסייא מקננא עילאה דאימא כפירוש אמר המאמר
 עמורא עליונור־י. ספירורת בג׳ כבריאה מתלבש כינה דמשמע

 חפארר־ז דמשסע במטסרון מקננא ספירין שית כליל דאמצעיתא
 מלכח״יז דמשסע כאופן סקננא תתאר. איסא? כיצירה מתלבש
 )־.וכל שלא הגשימה כעניין ש־פירשנו מה היפך ווה נעשיי׳ מתלבש

ם להתגלוי־־. א א  עשייה יצירה בייארח בסוד בהשתלשלור־־. ל
 עשייה עולס עד סתגלוח עצנין הספירות אפילו משמע המאמר ובזה
ר שער הקודם בשער שפירשנו מד. כל סיחר המאמר שזה ועוד  ט

ם כי להחגלוח באפשר היה שלא ב״ה אצילות בענין אב״יע  א
 ובזו־! אכ׳יע נסיר ולהתלבש אכ״יע מדריסת ד' לירד שהוצרך
 לפי קשה ועוד כעשייה אפילו מתגלה מלכות שספיר׳ אמר המאמר
 מאחר עשייה יצירה בריארד לעולמות צורן מה הזר. המאסר
 למדת קשה ועוד כעשייה בעצמם הספירות אור להתגלות שיוכל
 ספיו״ן בג׳ סקננח כינה שאסר במה מרריגוח לג׳ חלק□ באמת

 למדה עצמה כבחינת מקננת מלכות ספירות בשש מקנן ותפארת
 שבלם אחר• מקימות בג' מקננים שהספירות סחם אמר לא

 מתחילותן מובן בלחי הוא המאמר זה כי להיות והנח גמור אחדות
ם סופו וער  הטובד־ן ה' ניר נפשנו כן על ארוך פירוש י“ע לא א

 מזה למעלה פירוש קושייותינו ן יתור־ הפירוש ידי ‘ועל־ עלינו
 יאחרוג לולב מצות סקיימין כשישראל התיקונים כפרש המאמר
 דרוס צפון מערב סורח רוחות לדי דהיינו קצוות לשש ומנענעין

 ואלו ניענועין ח״י שהם ניענועין ג׳ סנענעין רוח ולכל מטה מעלה
□ דהיינו פעמים ד' עושיב הם ניענועין ח״י ע  מיד אחת פ

א ש־נית פעם לולב נטילת כרכת כשמברכ׳ן לולב כנטילת נ א  נ
 ד,ם הכל שנין וסוף תחילה לה׳ כהודו ורביעית שלישית פעם ה׳

 ויט רנזי« ויסע מפסיק יוצא שהו>י! עיב של שס נגד נענועין ע׳ב
 למטרה מלמעלה משפילים הס ע״ב שס של כבחו נענועין ובאלו
 אומור־*. שרי מעלה שיד־* שריב שבעים אומור. שבעיס של כחית

ם כח להם אין מלמעלה בשבחם,'נשפל ונימילא  על־• למטה כן ג
 לולב מצות מקיימין כשישראל באופן עזור ונפל עוזר כושל דרך

 ע״ד־• הא׳נז חק׳ח ל׳א הפסוק כהן יתקיים א׳ כהלכתה ואהרוג
 וכששולטון ישראל הס והכניס ד.שינינה היא האס ל ור ים הבג

^ האומות  השכינה י—עי ג'כ כביכול שולטין למטה ישיאד־' ע
 כשמקייטין אבל בסיד שכינה גלות נשער יר.כאר כזי.שר למעלה

 ישפילו כי האומות עליהן ישלטו לא כהלכתה ואהרוג לולב מצות
ם ממילא למעלה כחן זי במצוה  כת להם יהיה ולא יפלו למטה ג

 השכינר־ד שהי«<. יש־ראל ובאס למטרה בישראל לשלוט לאומות
 ישלטו לא היל הבנים ;ל-י אם תקח 8לא שאמר וזהו למעלה

א הפסוק פירוש זה ולפי אתכם ליקה ובשכינה ככס האומות  הו
 אלא הה׳ תחת נח׳רק ל׳ייי׳ לא תקרא אל תקח לא זה כעניין

 כהלכתה המצוה העשה פירוש ת' החת בפתח סיזיי לא
 שהם הבנים ועל השכינה שהיא האם על מגין המצוה ותהיה

א ואכז בגלות נלקחים יהיר. שלא ישראל  כר.לכתדה תעשה ל
□ נלקחים שיהיו גורם ר.היה א ומלת בגלות בנים על הא  ל
 ‘שד שפשוטו ומפני מפעיל מננין לאחר יוצא פוער-' הוא חקת
א י־קן בשלות סרבר פסוק ל  ושיבנה ישראל ‘עד לפרשו יתכן ו
 אפיוחים על רובצת והאם הפסוק בתחילת בפירוש נאמר שהרי

□ חקח לא נצים על או  לפרש שייך אין זר. שמצי הבנים על א
ר הפסוק  יש וכנוי התייחסות איזה כי השכינוז ועדי ישראד' ‘ע

□ עם ‘ליעזראד א ואפרוחים שבצים וכסו ואפרוחים נצי  ל
א כן כסו ושכינה ‘ישיאד ער* יחפרשו ם חקח ל  כניכש ‘ער־ א

 כצי״ס ‘ואזיר מפרש כן מפני ושכינה ישראל על יר.פרש לא
^ דאופני□ ס«»'ו>«9 איניון '  אן שבחרנגולד־ז ידוע ר

בחרגגול ‘ X ג



שביעי פרק ונשפה חח נפש סוד רביעי שער

 ביצה א׳ מזד, למעלה זר. מדריגות ג׳ יש עיפות כמיני וכן בתרנגול
 מדריגה ועוד קטנה מדריגה הוא אהר מעוף או מתרנגול שנולדה

 יותר שלישית מדריגה ועוד אפרוח כשנעש׳׳ מזה גדולה שנייה
הנ׳ גדולה  ובקומת׳ בגיחלה האפרוח כשנגמר הקודמות מדריגות מ

ה וכמשל חרנגילתא או תרנגול להיות צרכה כל ש בעצמו דז  י
 מדריגתו אז נולד כשאדם מחחילה כי מדריגות ג' אלו לישראל

 sמסטר: לו נשפע שנשמתו מפני לזה והטעם הביצה קטנהרערך
^ שהס מהםלאכיס לו נשפע וחיותי נשמתו ר*ל דאופניס ל עו  נ

ה המדריגה שהם קודש אופני שנקראים עשייה  שברווזניות התחתונ
סי  נקרא כך ומפני מדריגות שבג' התחתונה הסדריגר. שהביצי־ז נ

תה א נפש ניכמה או הי  מדריגורה שבג' התחתונה המדריגה ש
 כעויך נפש כן גם נקרא עשייה רר,יינו ש»יפנים כסו ענגששמר.

 עולם פירוש .׳רון מטט ער’ת רסגז״רא אפרוחי׳יס שכיצירר הרוח
 ידי על ניזונים שביצירה מלאכים שכל ספני מטטרון נקיא ׳}נירה

 מפני גער נקרא וסטטרק הקדוש בפדדס בארוכה כסמאר ספוטרון
א כי  השכינר־׳ סחלקת י ע כי שכינה לפגי נער שימוש משמש חו

ת י' לכל סזון תו  ב ג שבכללם השפל ולעולם מלאפ׳־ם כ
 בצים מדריגת ■שהם האופנים מעד שהם שהנשמיח ומפני האופנים

רד כ־טעוסק׳' נפש ונמדדיגת תו  שיושפע זוכים וכמיעט ובמצות נ
 מדריגת מכלל שיצאו באופן לעיל כמבואר מיצירה נשמה עליהם

 נשמרה דהיינו אפרוח במדריגת ונכנסי׳ נפש מדריגת שהיא בצים
 מיריגד־■ שהזא נפש שנקרב הנשמה בערך רוח הנקרא יצירה של

 מדריגת על גדולה יותר מדריגה שלאפרוח כסו מהנפש אתרגדולד,
 נשמורה ר״ל טטטרון דנעד מסטרא אפרוחים אמד p ספני ד.כיגו־.

ס סדריגרה הו^א הדוח כסדריגת שד׳ס ישראל של חי  מצר אפרו
א יצירה סעולכם נשמתן שסקנליס הו  נער הנקר^י סטטרון ש
 כצינש ושייכות ר.תייךסו.ת עמין שהשלים ואחרי לעיל כרפירשנו
שראל נשמות לענין זאפרוחיס  התייחשית עניין כ’ג תזרי*םרש שלי

 התייחשו^ד ע־.יי; על והנה ישראל של לנשמות צפור קן ושייכות
 מפור־ס ןה כ׳ פירוש צריך אין זר. כנים נקראים שישיאל ושייכות

ש מאצילות נאצלז שנמשסותיהן שאחר  כמו בניזש הס א"כ הקמ
מי א  וכעיין כנניס אם ישראל אמרין נאצל רכבוד מסטרא בי י־ש ש

ה' אתם בניס ש צריך ורק אך א-^קיכם ל  התייחסו,־־־, ענין לפי
שייכים שרא^־' של ייגשסות צפור קן ו  לפי כי לפרש צריך ועור י

ס שפירש אחר כי והוא כסדר המדריגות ילכו לא פירושל  בצי
ס נפשוי־־, מדייגת דהיינו  רור.ו,־-י, דהיינו יאפה־הים מאופנים ה

כ מיצירה ר לפי א'  נשמה שהיא חש־כר, היותר המדריגה יהיה סי
 ŝ’וד, סוד. חשינד. יותר נשמר. עוי יש להי׳ כן הוא ולמה בבריאה
 מנשמה ידבר לא שהפסוק תאמר שיניא בן רנקראת האצילות !שמי־ד

שמה ועל דאצילות נשמר, על מרטו רק בריאה של  רמו ראצילות נ
ס תקח ^5ל הפסוק ס הגיח למה לרעת יש הבנים על א ל  עו

 בני־ם אטד ור, כל לפרש וכדי הסדר כן אהו שהרי כחוץ הבריאה
א מסט״רא סי׳י כוי  להבין והגרי קינ״א יהי ראי שילום דאיהיסו״כת י

מו מה להזכירף צייך זה ת  בעתה כי וה והיזיה הקודם כשער שכ
 והתפארי־ח קצוור־י. בו* ר.מתפאר הפארת בערך נשמח נקראת

 הנקרא תפארת נערך נפש נקראת מלכות וכן ביגר. בערך רוח נקרא
 יצירה בריאד. כסדריגת שהם עד נשמד, הנקראת ביגה ובערך רוח

 .—ידע! ובבר הקודם כשער פירשנו כאשר באצילות Sוהכ עשייה
א האצילות ני הקודם כשער שפירשנו מה ג*כ  ‘הגחל־ החותם הי

 החותם צורת העולמות העולימוחוקכליוכל בל נחתמו שנו והקדוש
 צורתו המחתים החוהם ירועכי הוא והנה שביארנו טסים חד׳ כסוי

ח דבר באיזה  תיק כמו הוא שהנחתם עד בנחתם מתחקה צורתו הנ
ת' צורת המקיף זלבוש זדפיס  המעלי' הצפוד כסו אותו ומעלים ההי
 הקן במו הוא החותם צורת שקנל שהנחתם כאופן שלו כקן עצמו

 יש ור.קדוש הגדול החותם שוה ולהיות כו המקנן הצפוד הסקכל
שמה כסוד צורות ב׳ שהם מדריגות ג' מ  כרפיישנו נפש רוח נ

 בריאה דהיינו צורות ג׳ הקן שד.סבסוד הנחתמים ג״כ קבלי כן מפני
 הצירה בסוד סד,נבראי_ם העללן העולם שהיא הנשמה צורת קב^ר,

א העליונה חי  צוררת קבלה ויצירה • גשמה ד,נקראת בינה ש
א הרוח  המתפאר תפארת צורח כמר מרגבדאיס השני עולם שהו

 עשייה הגדול סהחוחם שניה צורה שהוא ריח הנקרא׳ הצוות בי'
 מהנבראים השלישי עולס שהיא הנפש צורת קבלה אופנ׳ם רד,יינו

 מהחיחפו שלישית צורר. שהוא נפש הנקרא מלכות צורת בסוד
ל מ א הג  גוריו על ד.׳טב הענין ולהכינך • א המתייחס הקן שהו

ה ס בשער שהקדמנו בסח ידעת כבר הנ ר קו  צורור־י. אלו שג' ה
ל שבחותם מ א אינם הוא ברוך הג  יש שבזה סח גמור אחרות אל

סעשך נכללה צורות ג׳ מאלו צורה כל כי כזה יש שבזה זסה מח

טל
 נעלסי' היו שנבינד. רק שבאלו לעשר שבאלו עשר כין הבדל ואין

 ובסוד האדם במוח הגעלמד־־. המחשבה כמו נשמד. בסוד ביותר
 נעלמור־*. כתות מעשר הכלולה שבבינה נשמה נתגלתה, תפארת

ס תפארת בסוד  כסו כחוי־־, עשרה כללות יותר בד־־, שמתנלי
ס שבלב הרוח ד א  המחשבה כח בה משתגלה הרצוןשבלב שהוא ה
 להוציא מתעורר 5<5הו רצוןר.לכ רוח כי כמוה שמתגלה ממה יותר
^ אד-י מכח ע פו ה כמוח שהיזאנ הנעלמד־ז הסהשנד־ו ה  וננהינ

 שבכינת הנש־מר־, נתגלתה־, מלכות ובסוד רוח תפארת נקר><ו זו
ס ה S נעלמות כהות י' ש y א רוח •די הו  יותר עוד תפארת ש
א תפארת כ• כתפארת שנתגלה מטימ  להוציא הרצון כבחינת הו

 בעצמו הרצון זר, כל ועם הגלוי אל מכחד,י,עיים הנעלמה, המחשבה
תיו ידי על רק גלה מר אינו  המר״פשטים כהוחיו שהם הנפשיים נחו

 מצפון סגלו־־■. הרוח שהוא הרצון ירם י—וע, הגוף אבר׳ בכד־'
 מגלה״! הבינה־־, כערך רוח שנקרא תפארח כן כמו ד,טחשנדד

ת ידי עד־' שבכינה הנעלמות כתור־. חו  שבבחינדח .שבמלכות נ
ס נפש מרכות נקר^־י. זו ש  שבבינו־ז כוחות י׳ נתגלה במלכות ש

 האצילור־ן שנר־' באופן אצילור־. בעזד והכמה־. כתר בכלל
ט הרוח סור ^sשד,ו קצוות גי״ המתפאר תפארת דהיינו ג  ו
 כסוד ביני־ח כח גלוי רק היו לזרז הנפש בסוד שהיאג מלכות

 האצילות נסור רק מושג ה׳ר. בינהלן<ו כח שגלוי ומפני אצילות
ם בסוד ח הו ס מושג היד. ולזר! ה  הוצרך אורו י—לגירו לגכראי

ט תי ח ה אדח כסוי ביני־. כה גלו׳ 5שד,ו}< הותמו כח ל  הנרי
 מתחקה היה הנפש כסוד מלכות סור Nשר,ו בינה כת שגלוי עד

 הגיקיף וקן ולבייש ורפום ר,יק ה־תד־־. ׳שהבריזת עד צורתזבבריאד.
ם צורת ת חו ם ה ט הן לו המחקה צפוד כסו א.ותו ומעלי  כמקו
 להעלים בו לקנן כתוכו לכנוס יקן ורפיט תיק לו שיהיה כדי גבוה
ס בני יראוהו שלן<■, נרי בתוכי עצמו  והצפו.ר נראד־ד שהקן אי
אד־ז ול^ן א נראה שהקן וד,גס ני ט בני יוכלו ל ד  להושיכז א

ם ה די ה זה מצד אשד גבהו לרוב עליו י ח לגלד קן בריאה די  נ
ם שעדיין ומפג־ נינה ׳של־' נפש בסיד מלכות שהיזינ בינה  וה ג
^ הקן ר־ ל ם הוצרך הגדול ואורו יכהו לרוב מושג הי תי ח ה  ל
>ז הקן וה עוד  החותם במיריגת היד, שהואז עי הבריארד שהו

 ורפוס תיק היתר־, שהיצירה עד ביצירר־ז ציורה,ו מתחקה והיה
^ החותם צורת המקיף וקן ולביש ם בריאדח ש מעלי  כמו איתי ו
ם קן לו המחקה צפור קו מ  וקן ודפוס תיק לו שיהיה כד• גבוהה כ

 כני יראוהו שלזי־ז כיי כתובו עצניו להעלים כו ולקנן כו לכניס
כ  בני יוכלו לא ש־דקןנראה והגס נראה לא והצפור ני־אה שהקן אי

שיטיריהסע  גלוי יצירה. היתר. זה מצד אשר לרונגנר,ו ̂יו איסלד-ו
 שוע' הנישמ׳וחפאר ®ר הו׳ שכינה כסו בי ד,ו' והעניין ר,פאר' לכח
 תפארת כסוכן נשמד־. שהוא כיני לעיך הנפש ומלכלסיד הרוח סוד

 נקרא שהמלכות עד עול׳הבריאה ובערך מלכות בערך ש:.ז׳ :נדרא
ך א נשמה שהו' תפאר' בעי קי כו מלבות נ עי קי׳ ובריאה. רוח נ  נ
 ת״ת נפש כח שגלוי ולהיות חפארח כח גלוי •שהיא נפש נערכו

ה לא ם כבריאה ניושג הי  ביצייח לקנן הוצרך כן ספני לנבראי
רי ת עדין יצירה קן ירי שערי נ  לרום לנבראים מושג היה לז

ם הוצרך הגדול ואורו גבו.ו תי ח ה ח עוד ל  היצירה שהו>< הקן ז
 בעש״ח צורתו מתחקר. והיה החותם כטדריגר. ד.יה שהוויא עד
תה שדעשייה עד  בו להחלבש כרי וקן ולבוש ודפוס ר,יק הי

ה שהקן באיפן בתיכו עצמו ם להעל א  ®•’א נראה לא זהצפור ני
ם אפילו באמת הוא ל עו ם שהוא השפל הזה כ ל  ככר* עשייה עו

 אחרונה־*. הנקודה עד השפל שנעולם ראשונה סנקויה הדברים
 ראש בי תראה שהדי נרא לא והצפור נראה הקן השפל שבעילם

ם ל ^ עו פ ש ם קודש אופני הס ר. עי ם המני ם הגלגלי שופעי  ו
 הגלגלים נפש דהיינו קודש ואופני נראה הגלגל נפשם חיור־, כהם

י וכן נראה, בלתי ר  הגופייט ד,ירח גלגל שתחרת הצורוו־־. נ
ם ה ם והצורורת נראין הקינין ש כ תו ב ם כלתי ש אי ר  הלאז נ

ראדד סר: נו המקנן שצורתו האבן ח  צורתו נראה האבן דו
 בח גו המקננרז שצורתו האילן נראר^ בלתי כז ד,מקנן

אז בו המקננר־־. צורתו נראד־ו האילן הצמיחרד ח שהו  נ
 הוא נו המקננד־־. שצורתו חי Sר,בע נרארה בלחי הצמיחה־!

 נרז<«ח כלתי בו קנ;0ה החיוני כח נראה הגוף החיוני כח
ס י א א מדבר חי Nשד,ו ה הו ה נשמתו צורר*. ש ני קנ ס  ד

ס נראה. כלתי בו המקננר־־. ונשמתו נראה גיפו כו ג  שר,יא ה
ר וכמו ובתוכו בו ס איוב שאג  יהנון נפשי ארע (לן<« אני ח

 נד־יד-י• והנדה לעניינינו ונחזור מעניינינו שיצאנו כמעט
י המולח  כערף נשטה נקדאר־! וכתר חכמה עכז כינה נ

ס כששח גו המחפאר תפארך־; י ג ז םלטי־ז וג^*יר ק
יוזפארת



עזביעי פרס נשפה רוח נפש סוד רביעי שער

ת אר תג א נפש בערכו נקראת וסלכוח רוח כערכו נקרא ו הו  ש
 כערך נשסד־ז נקרא תפארת וכך כנריארד המקנן בינה כח גלוי

 רוח תפאררת בערך נקרא מלנור־־, זו ובחינה ובריאה סרכות
ת בערך נקרא ובריאה אי פ ח גלוי שהוא נפעו ת ת נ אי פ  והו' ה

 ינריאה ויצירה בריאה בערך נשמה סלכותנקרא יכן ביצירה מקנן
 כחדה גלוי שהוא נפש בערכה נקרא ויצירה רוח בערכה נקרא!
 השכל עיני ויאירו הנזאסר יובן זו הקישה אחר ועתה בעשייה ומקנן
 מצד בנים נקראיס ישראל לומר רוצה דכורס״ייא מסטירא בנייט
 שהרי עליו להקשות ימהר אל שלכך זכרי הבריאה שהוא דכקא

 ואסר דבריו מפרש דבור כדי בתוך זה מפגי אצילות מצר בניב
הי שליום סכ*ת יאי*הי  אלקים דבר ואחר־*, דשכינת׳א קינ׳׳א האיי
ס לומר ורוצה שמענו זו שתים לו  שהוזית מפני תפארת נקרא ש
ש בין כאשצע ושתווך עומי שים א  ועושרה הפכים שני בין ו
 ד׳יסודור־י. בסור הקורם כשער למעלה כיפירשנו ביניהם שלום

 כין שהוא! הרוח כסוד יחד והמזווג□ השקשרם שהוא אר״מע
א כינה ושים אש י מי בו וששפיע מתפארת למעלה ה  נששה ב

א שהסוכה שבתוכה מה כל על המטכך כסיבה עליו וחופף ו  ה
א ותפארדה למעלה והוא הגג הו ם שלו ה הו׳  זה כאשצעוםפגי ש

הי ואזיל מפרש אי  לבינה וקן כסא היא שהבריאה ר*ל שלום סכת י
 העלם לעצם וקן כסא אינה שבאמת ומפני שלום סכת שנקראת

 ואזיל־' מפרש לזה סז־יכות שהוג»<ז כינה גלוי לכח רק כינ־־.
ל דשכינ״תא קיניא ז־אי׳הי שנינה שלהתת ר׳  מלכודת שהיא ה

 כח ומחתום בבריאה מקננת ומלבות כדפירשנו כינה כח גלוי
ה כבריאה כינה חע  שלמעלרה ולספירות לבינה קן נקראת זו בנ

 וכתר וחכמה בינה כח גלוי אלא אינם ותפארת מלכות כי מבינה
 ושתים אלקים דבר אחת כי בנים שאמר מה כ“ג מתורץ והשתא

ת סוד שהוא שהאצילות להיות כי ור׳ל שמעני זו א האחדו  הונ
 לערך מתייחם והלבוש הקן שיהיה וראוי נבי־יאה ושתלבש סק־ן

 ראוי אין כן שגוי בו אין שהמתלבש וכמו בו והסקנן המתלבש
□ הקרוב בלכוש ר^ה’ש צ כ נקראי־־. כן מפני אשר שנוי לע  ג'

אה של נשמויד  גשמה דאצילות נשמח שנקראת כמי נשמה ביי
כ שרוציה ולהיות הקודסיבש בפרקיכמ כמבואר  לרמז ג'

 דמוי קצח להם יש שבבר אחר רמז כשעט דאצילו־ת נשמה
ס על רמז נשסה שם אחד בש□ נקראיכם שניהם להיותם ה  שני

 שדי' שזאת פי על אף לקצר כדי אהד בשם בנים כשם נ*כ יחד
ת Sש וזאת עכר נקראת בריאה לוי  כמבואר נן נקרא־ת אצי
 כעכדים אם ישראד■* אטרין נכרא רכבור מסשרא <רשב כדברי

ח זה על הפסוק הקפיד לא עכ״ו כדפירשנו ?בולי  כרמז להזכיר כ
 שהם עולמות סדר ענין שסייס אחר והנד, דאצילות נשמה ג'כ קצי

 ונשמה דבייאדת נשמה לגו הורה כנים וכענין הנדר על הו''כים
 ‘והכד־ חסרר על הולכים הקינין גם כי לפרש לנו חזר ראצילות•

 ?־•N סתייחס הכל צפור וקן וכצים אפרוחים ענין כי לגו לפרש כיי
 בכוריסייא נשנזותשכישר^ואמראי״סאעיל׳׳אהמקננא חלוקי ע.;ץ

 בו' המתפאר שתפאסח להיות כי ר״ל עילא׳ין ספירין בת״לת
ס נינה כח גלוי הוא הנפש בסוד ומלכות הרוח בסוד קציות ל ב  ו
ס י  הנדה מבינה ושלמעלי־ז שבבינה ספירית י׳ כח גלוי אלא א

 ולא לבינה יתייחס הקינון עיקר כבריאה מקנן כשמלכות זה מיצר
 שי״ר־־, כל׳יל דאטצע׳יחא עסו׳׳רא שאמר סרה וכן למלכית
 אחרשבינ׳יזהפארת כי זה בדרך כן גם הוא בסטטיון מקנ״ל ספיר״׳ן
 סוד כן כמו ספירות י כוללת שבינה וכמי גמור כאחדות ומלכות
ת קצוו ת כן וכמו י'ספידור־־, כוללים שבתפארת י' כו  כוללי־־, מ,

ת רו ספי צי הנח י'  נפש רוח סוד ם ה ומלכות שתפאי־ת כמו זח ט
 נפש רוח נקראי□ ובריאדה מלכות כן כסו כינה נשמת בערך
 היא שהבריאה עד כיפירשנו להם נשמה שד,יא תפארת בעיר
 ביצירה מקננת היא שהבריאה ולהיות תפארת ש־ל כח יגלד נפש
 מקנן תפארת כי אמר כך מפני חפארח ‘שי כח וגלוי נפש והיא

 מר דאת באו׳פן מקנ׳נא תת״אה אי״מא יצירה שהוא בממטרון
ה פ׳'ןאח'דבאר״ץר״ל והניר. בי׳  כוללת מלכות שנם לר,יוח כי אי

 כסו זח »צד בזה יש בזה שיש ומה ותפארת בינה כמו ספירות י'
 כן בסו ר,פארד־־, לנשמת ונפש רוח סוד הם ונריץ*רה שמלכות

^ו שהיצירוז עד מלכות לנשמת ונפש רוח סוד ויצירה בריאה  הי
 באופני בעשייה מקננת שהיצירה ישפני מלכות של כח וגלוי נפש

 בעשיידה מקנן מלכות שהוא תהאה אימא אמר כך ספני קירש
 אופן והנה הפסוק שאמר כשו קודש אופני שר& .אופן הנקרא

ם שהו>א בעשייה שפדבי־ כארץ אחל ל  הנד־ז התחר.ון עו
ד איי ח להורות כדי זה ‘כב?־ ה  העולמו.־־! לעניין הקן החיחסו

 מסמ׳׳רא שנינ״תא וע־ד בסמוך עוד יתבאר וכאשר והנשמור־:
ך?-ז’ומםט׳ יונה דנע׳ר 1ו־»1ו.ים. ;ש׳ר ?!תר^ריייאה ״ייא ״ניר

טל
מד

 וצפוי קן לישון שחך דשפיר וסשך ראייה ועוד ר׳ל צפ׳ור יאופן
 שר,ייחס הוא וקן קן כל כי ידוע והוא והנשמור. העולמות כעניין

 הלובשיו בערך נעשה שהלבוש כמי כי המקנן הצפור ערך לפי
שלpר ש ט אי לה  צייר חכשן מלך כעוג קומת בעל הגדול הניי
ש ב ג צריך ננס כמו והקטן גייול לכוש כ“נ  לפי הגרוד־* קטן למ

 הנשר ‘מש?־ ררך הקינין ענין היא כן כמו קטני לפי והקגזן גדלו
ל קן צריך א והצפיר ממנו קטן קן גיולויונר-ז הוא נס כי ניו הו  ש
 ומפני קטן יור,ר לקן צריך מהירור קטן יוהר שהוא עי קטן עתר

ת מיני ג' מקננים עולמות ג' שבאלו  רוחני יות׳ שאתי תחניי
 וכסרריגיה היינה על הנשר כמרריגת ובמדריגה כשעלה סחכירו

 שמות רוחנ׳ים אורות מיני לג׳ שייחס זה מפני קטון צפור על יונח
 ‘שד־ גדלו עי־ך לפי שהקינין כמו כי להורות המקננים עופות אלו
 כז ששוכן הרוחנ׳ית גורל ערך לפי בי׳ע עילמוח אלו כן ככע עוף
ת לקריאת טעם ועור  שהעופור־ז מפני העופו.־־ח כשמות התחניי

ח יסוד ע׳ש באויר פורחים מ  יסור מהן אהד ובכל בד,ן שיגובר ה
 דרך כענין הששים כגוכד. ועף שט שהנשר עד גובר יותר הרוח
 ממנה למטה מדריגה ואח״כ העופות סכי־־י' למעלה בששים נשר

 לרד עושה ועיפפת שטה ובעויח אחר בכנף זעף ששט היוגרד
 והנה ויגיעור־ז עופות לה יגיע לא זה שבאופן השנייה בכף מנוחר.

ם מלרד מדריגר-, ליונרד שיש הג  ,—גי מדרי עכיז באויר לעוף ג
 לו יש הקטון רהצפור השמי' באויר ששט עד עליונה יותר הנשר

 שתמצניח כמג והנה עפיפי־ד כעניין מהיונד־ל למטה מדריגה עוד
ס כאויר עפיפתם בעניין עיפית מיני ג׳ כא־״ו טדרינות ג׳ מי ש  ה

 מיני ג' הם כן כמו טברבומחבירו יותר הרוח יסור מהם שהאחד
חי שנר-• רוחניות אורות  מתבירו כמדריגד. יותר אורו במדריגת א

 ארמיע יסודן' ר׳ ככל דק יות׳ דבר הזה השפל כעולם שאין ומפני
ש ם האורות סייחס כך מפני הרוח מיסוד הנרא׳ילחי חניי ח  ה

^ וירכב שנאמר כענין בהם גובר הרוח שהיסוד לעופות  כרוב ע
ס שש וכעניין ויעוף פי  '1כ יעופף בשתים לאחר כנפים שש כנ
ל הנשר נקרא בינה של הרוחני שאור ומפני  .־י־ל0ה שהוא הגיו

ס פי  חתפאיר־ג שהוא כנפיו שש ידי על עצג^ ומגלה ששט כנ
 הסמוכים הכנפיים שהם ספירות שש שהם קצוות בשש המיתפאר

 שהכינרת ורוח נשמה בסוד בתפאי־ת גובר הרוחני אור שיסור לו
 במלכו׳ אלה מתגלה כחי אין בזה וגס רוח ותפארת נשמה נקראת

 ולהיות ההוא הנשר כח כינה כח מלכו'מגלר. בי הנפש סוד שחוא
 אינד־ז הגייול הגשר מצד למלכו' שיש מה מלכות של כה שהגלוי

 לד־־. וידוע גלוי ככר כי גלוי עריך אינה לעצמוז כי בבריאה אלא
חא אמו־ זח מפגי כח כבריאח שמגלית מצד מלכות דהיינו שנינ

נינהכרפירשנו כה דגד!" הנשר
הגהה

ב: רש—פ דכירכיייא סט*א0 ה ץי  נז
א נץ־־א הב־־יאה  •*־ד:'- ר1ום כב
אד. רי ̂־־ כח גנ ל ר,כ׳ רי  נ*£:' הו

ת כ ג׳*כ רלכו הג״הל ע''

־.—למרריג הבריארד

̂ז :יהבו

ר־ נש ג׳'כ מלכוד־, ,—נקראי
 יונ״ד־ז דנע״ר ומסטירא

רדד מקטין שהבריאה מצי  אי
ממיריגרד לררת יותר חריתני ׳

שנקרא! יצירה כאור להתגלות יציר'
 ליייך נגער קטון שלו ושהשפע נער ש:ץש שעושר שם על נער

ם שההנדל־י עצשה נריאד. של השפע ה  כמרריגת כמדריגד־־. ביני
 נשמד־. תפארת נקרא הזה האור ירידת שנערך הילנה על הנשר

ה רוח ומלבות א ניי א ובריאה נפש ו  על תפארח של כה גלוי הו
 I—נילנו נקרא הצד מזה הנה תפארה כערך רוח שנקרא מלכות ירי

 רנער מסטרא שאסר וזהו יונה שנקרא תפארה כה גלוי שם על יונה
א מטטרון שהו׳ גער מצי יונד־. נקראת שהשכינדד יוגה הו  ש

שאמר אחד למספר עולים כלם נע׳רסטרוי׳ןיצי״רר. כי שירדד  וזהו
א •ונחי כחיקוניס רשכ׳י ג״ב מ  או הו פירוש ו' רחמן תליחאי ביו

׳ כן משם כ נקר׳ והוא תפארת נקרא הוא י  •מי מששת שלישי יום ג'
 שהוא בראשיה ימי מששת השלישי יום ובנה פעל שר.וא שיח ברא
חפארת פעל אמ׳ ת׳ מאחר כי נקר׳יונח אחה מצדי למלכו׳יונתי ו א  ש
תה הבריא' כעיך נשם בערך שאני עצמי בבחינת זוגי בת א  בערף ו

 נקרג־־י שאני כסו רוח ע״י עצמו ומגלה כרוח מתדבק שהגשם' החח
 כשי יונה שהוא כיציירה כחי ששגלה נפשי הוא ■שבריא' שס על יוגה

 ברות חחרבק שהנשמר. בסוד זוגי בת אתד. יי יונה תקרא אהד. כן
 שהיצירי־־־. מצר כי לומר רועה וסם*טראד"א(פןצפו*ר כנפשי: ורוח

ח יותר עוי אורו היונ'מקטין שהוא רי  למדרגיר.עפור יונה משדריג׳ ל
 הקדושים שבמרריגת הקטנה השדייג׳ שהוי' הקודש אופני שהם קטון

 נשמר־־. כערלו נקראת שמלכו׳ עד ר.יונה כערך קטון צפור כערך
רוחו  ומקטין מלכו' של כחד. מגלה שהיציר׳ כאופן נפש ציר' ונריא׳

 אמר זד, מפגי המדר׳גי׳הקידמי׳ לערך הקטון הצפור בערך שהו' אותו
 שהמשל נראה זה שלל הגה ש קוד אופני מצד צסור שהשנינ׳נקראה

ם והצפיר מהקן חי ס ובצים ;האפרו ם כהיניתיהם כל ע עכי מתיי
ב Y ־ ־ יפח ג



ח נפש סוד רביעי שער שביעי גשמה:פרה ח
טל

 שיש ^וסר ח״ו ארכו ינזעה ש^א וכרי אבי״ע עולמור. על ז^יז
.- סי א  עפוד דסוי־*. או יונה *.“דמי או למעלר־י׳ גיטר ,—דמי׳ ג

א אטד לוה חי^ילה גשסיי, ת ״ בינ מ  להינר־ז א״דם רמ*ו~ י
ד ארם שנקרא שהאדם ר״ל ס-  כשאר שטו נקי־א ולא ארס נדן־א ל

ת מו ה ^ ‘ע.־־ יתרונו שהו' נשמתו ם*ר אל^א נ ט ה כ  1נטצ(« ה
ה מאה כן מהקרטה שפירשנו ונטו ארם נקרא שהי-שטר־ד  שני

 רוח נשמדה כסוי כחותיה נ“ב שטתפשטח הוא הנשמה וענין
ת וכולו נפש חיו ט דננות ושכינתא אמר לןריד הגשמדה א ר  א

ם בשכינה שפירשנו עופות מיני כה-יו לזמר .“דיע־ .“לדני־ נ  אי
מי־: כרם חלילהרק כטשט.ו עופו!־.  נשמדה נסור שכלייו־ז או

 שפירש ריפני כיפירשנו כהן ־שט~0םת שהשכינה נפש רוח
 םהנשמורה בלום רמי ולא לעופסה העולמות ההיחסות ־־.1עח עד
שראי^ של ש חור עיפיח נענין י  הגשמות הר.יחטות ענין ג"כ לפי
ת ©לא*כא חן'י ח״א חשי^״ח של׳ת ואטד פי^ע רע  רממניא אי׳

ג׳ון עופיין ע׳׳ל  שמי׳רה סנדי׳פון ?■פר״ין דאה״קריאו נשס׳תין אי
א ואז״לא קו"דא9 יי הא מקיימא יראל ד׳ש ?נןי*מנא  מתרכא אימי

פי׳ן ע זנ׳ו ף אולי אי״הו ציחיין / ובני  קכ״רר קסי׳ה ואמיר לעו
עו״פא ע׳יל גזר״חא אמ׳אי כ׳לסע״שיו עיל ורחים־ו כתי״ב אי  הי
ת דא׳יהו ת  עופ׳ין ע״ל זכ״ו אוליוף מטט׳רון וכ׳ן יג>ן מק רכא מ

ת תשלח שלח אוסר הפסוק ש פיר רוח׳יין דאי'נון ר׳יה ד  האם א
הז עניין ורא־^ בוא ^ התיחסו א ר ש ה י עי לעיפוי  מניע היכן ו

^ רמניונה מלאך יש זו מצורה ארי העופות ע  לחשוב תטעה ו
א עופו־ה באמת שהן ת סינידד לומר רוצד־. אל;יח כן ל שסו  נ

ט גשמית שד.פ צפר׳ס שנקראים אי ב א קודש אופני מצר ר  שהו
ה שכיג דמחתוני־־. המדריגה ר גו ה ששבט בייע מייי ר תו כ כי׳  גי
 הנשסורה עד־י ממונה שהוא הנילפ-ן ב־טס הנקראים סלאניכש

ט א שנשפעי חו ש ט ש  כדפירשט נפש הנקראת בסוי־הגששרה ט
 טצוורה מקייטין שישראל יכשעה נפש כסיר היא שהע־שיירה

ט ונר נץ שלה מקן סני־שת הולכי־׳. והאם הקן שלוח כני ה  ו
מלמד מלאך אותי אז צועקין  הנשמורח על ג*כ זכות סנילפון

 החבל בסור שהם מסיו חגשפעות הנפש כסור שהס ישראל של
 כאופני למעלה ושרשו הצדיק בנוה למטה שמקישר שפירשנו

^ מלאכים כתות שהם קודש  ואות( נשמה שיאותה סנדלפון ש
א מסנדלפון לטעייה כי מסנילפון למעלה מנענע אינו חכל  הוז

שו שרש תן ועל שי  זכורה מלסר הוא כגלוד־־. שהן נפשות או
שיכה כי ישראד■■' על למשל העופות ולוקח עליהן  שישיב הת

ל ע ח נ ק  מהמלאך שנשפעות עלהנ׳טטות ג*כ יהיישכ העופית ה
ר' ורחמיו כיה רחמיו ויעודד כיי הקי״ה לפגי ואס ההוא  כדי* ע

פי מעשיו  מגורש בגלי' שילך העיף זה על גזרת אטא׳ הכתוב א
נ הקיבה שירחם כדי נחלקו וכנוי  מהמלאך הנשפעים נפ׳טזת על נ'

ת כ; גס שהולבים ההוזיע  זכית מלמד כ’ג מטטרון וכן י נגלו
ט פית הע ער* ם ממני שנשפעי ה ר' נשמות ש  שהם ישראל ש
ח נסור ח  ושרשו הצדיק כגוף למטה הקשור החבל כסיר שהם ה

 ניציררה מקושר שרשו ש עד מאופנים לגיעלה מסנדלפין למעלה
 שנשיפעין הנשמות על זכות מלמד סטטחן כן מפגי במטטרון

 אי׳נון רמכור״סייא • מצדו רוח הנקרא נשמרת כסוד סמנו
פן יוחיין חי״אאינ׳ון זגזה׳א׳ נשסוז׳׳ין  בר׳*אה ואי״נון נפש'•ן יפאי׳

ם נותן פירוש ה עשיי יציריה ע  ומטטרון סנרלפון לסר, לדבריו ט
ת נ״ב טלמדין אין ולסר, ורוחות נפשות סוד על זכית סלסדין  זנו

 אלו כי ומפרש העליונר. המדריגה שיחיא הנשמה סרריגת סוד על
ת עשייהועיקי צירה בריאה הס סרריגיח ג'  והטלטול והגדיש הגלו

א רחי אל מדחי וגד בנע  שוטרי שהם הקליפות מצד בעשייה הו
ה וכן יעשו כן יפסקו כאישר הדיינים ושלוח• ציי  מקום שס ג"כ כי

 ‘ישראל־ עונות לסבת והספר והבכיידת והצער והמשפט דזיין
י הללו צועקים בשקליפות ני  הללו עע׳׳ז זדיללו זרה עבורה עי

לו עריות סגלי הי ס שופכי הללו עריות כיגלי ו  שופכי והללו י
 מאלו אלו נשתנו מד. רם

י י והוצרכווהוכחולעשות ומאלו י י• "
״ יייסד יתכן א-ך בךSג ,קיי«יא . .u״

( י י ל ז כ ו \ דיינינש ותי•Sc־ והם קודש אופני un ״בעשייה י® ה
ס ^חיSש :״ב יפותSהק ובן ״כיצירה 1ףןו«.,יי׳ י נ י י ד

ו י נ ד ״7 א?יר ג-דא' למה גי ״כיגידהוא^ ד ואלו י

או קי ת ג ן ^’וקלי&־ טמאו ג צן י ת ךי  ♦*ח־י אי
ם שהם ם שלוחי ״י י נ ע ״ פי' ה ד ה ס ו י ג ר ט ק מ ה  י
ך למדו אי ת י פי שה א*ן כי ו שלודנע ר ס  סניגו

ל יש וה וכעגייז שאו צירה ל ה בי א א״נה ז שי  קו
ן בזה ‘'u ה; ^ מי די ם יש כ ב מי מ ת דיי נו ש לז  וי

ב ם־נימארים חי ם ובן ל שלוחי  כרונזרה ג״כ ב
ש כי לזה ם י ב העושה■ להשכיר שלוחי  שרעז טו

ש אופני ״ קוד י ש שלוחיכם ו  ולהכרת להעני
ת ת בכי דו דע מ־ ש׳׳ פות שהס העו ת הקלי חו כ  ו

ת ונקראים הטישאד. חו  שחבש ספגו ריעסאית נ
צ״הר כז הססיתיים הי קטיני שיכם רהכז  והנזעגי

ת אחר ל טי ^ יטעבש רשררת נ  יתכאר זרה כ
ם 0י“כשע) כ כע״ר• הבאי ע״ ה ו ה ״ ;הנ

 ומלאכי עשייה מלאכי צריכין
ם רוזמי' לבקש יצירה ה לי  ע

 דבריאד־ז נשמה כן שאין מה
^ כסיד ,עולר־ל שהוא ב ח ה

 שקשור ער מיצירה למעלר־ז
שיו  אין ששכס נבריארז בשי

 נשמע שלא ומכש׳יכ ודברים דין
 והספר בכייר, ולא׳ צעקה לא
 וחרוד־ז ושסחד־־, ששין רק

ר במקומו או ם מלך פני נ אלו ורצון חיי  בנשמי־ל הזוכים צדיקים ו
ם מערריס כזו מי ד כריאה של הרח מ  למטת כשמנענע החבל ב

 שגורמת עד סעלרה עד החבל־' חלקי כל-י יתנזענע
אה רחמיו לעורר מעשיה ע׳י  ער-י סקחשתדה להשפיע הביי

־' ויתבטלו ועשייה היצירה ר  וישחכרו יכנעו והקליפות הדינין כ
ם הקליפות מתראה והטהרה כשהקדזשדח בסוד ויברחו ה  ש

ת חו  כשאין וממילא הקדישה לפני ויברחו יבנעי הטומאה נ
 טעם נתינת זה לפי ויהיה לתן ריין אין גיב דין ש־תובעת קליפח
 סוד ‘ועיר הרוחות סוד על זכות מלמדין לגיה זה בסגנון לדבריו

ם ומפרש ג׳ב הנשמות סוד י—עי זנוח טלמדין ואין הנפשות ע  ט
שסו' ידעת ככר אמר כאלו לזה ם שחנ ה  חעליונוז נמדרינה ש
חין הם ומחיה מהכסא ל ר מכורסייא הכם  נשמות סוד ר״ל היו

 נשמות סוד ר׳יל נפשין ומאופן י מחיה הם רוחין הנקרא׳ס
ם קראי ם נפשין הנ  האריך עשייה יצירה בריאה ואינון מאופן ה

 ידעינן לא עחרד רעד דאטו ואופן וחית כורסיי^ת לפרש בזה
 עשייר־! חיינו יאיפן ׳צירד־■ היינו וחיה בריאה היינו דכורסייזית

א האריכות זר. לו ולמר, מי כאלי שר׳׳ל אל ר הלא א ת כנ  ידעי
פן וחידה כורסייא עניין סה או  עשייי־־ן יצירה בריאה שהס ו

 אין ובבר׳אד־ וכיצירה בעשייה הון־ח שהדין ג*כ ידעדה ממילא
 זכוי-ן ללמד צר׳בין ויצירה שבעשייה מלאכים אלו כן ןמפני דין

ש זח ומפני צריכין אין ואלושככריאה  וי״ויש ושכ׳יו־. י׳וזיל מפי
 אצי״לור־י. כאיריח יגפש׳ין ורו״חין נשמ״תין עליייהו נתת״ין *ב‘ט,

ט כי היא ידוע הענ׳ן ופירוש * דקיד״שא רוח׳א דאי״נון ל  עי
ם לבושי נקרא הבריאה ו  ששערי הוזי? העגין וסוי ושכר. טוב י

ה כיוס נפתהין בריאה של אור שבי  סראר. והק׳ינה טיב ויום ה
שמתראת כמלך עולמות לשאר הבריאה באו,ר וסתראה ב״ר, אורו

כששון מלכות בלבושי לעסו
פני כאיור מראי שאז ושמחה הגיהה

ם מלך י ששון ורצין חי  ו
 סגלה כשהק״בה וכן ושמחה

 הבריאה כעולטורהבאוי אורו
 ושמחה כששון העולמות כל

חו יכנעו והקליפות בי  מפני ד
 פגע ואין שטן ואין הקדוש

ה ונס רע  המנוחה ביום ויגון צי
ח עולס נקרא כן ומפני א רי  הנ

ד כי טוב ויום שיבת לבושי בי  טוב ויום ושמחה מנוחה היינו ש
א יומא עבידגא כעינין ושמחה מנוהה בן נב  וכענין לרבנן טנ

ר' בחגיך ושמחת נ ה כלל דין שאין מפני זה ו א תי ס  כלבוש ש
^ 8הו«< ברוך הבריאה אור שהוא הזה א כ ^ן ; שככל אמר ו ב  ש
 מלכות בלבוש שמתלבש: מפגי ויגון צרח ואין דין אין טוב ויום

 דין אין הבריאה סצר גשמרז לו שיש טי כן כמו בריאה כלבוש
 שבעשיית הדין מהפך בחבלגשמתו הוא כי רע פגע ואין שטן ואין

 ושעזון ד.וד שבלו בנריאד. שהוא שרשו מצד לרחמים ושכיצירה
 הצדיק ירי על העולמות כל ומתמלאיס במקומו וחדוה ושמחה

ת א האור מזיו ונהנים טוב ויום שכרד לבושי מאורו  כששון ההו
 באיזה שענו ואס השערי נשלם ובזה ואנחה יגון ונס ושמהה

 להסיר • יער עלינו קדשו רוח ברחמיו השם השער כחוט עניין
תחת • המכשול ירינו מ עי ס ה  יאיר* עלינו וז׳וו ואורו ו

:8אכ׳'ר>י

ב וייום כשהר-ן שריוקן<ק העגייין וטעבב  טו
 הכעשרז ים' שהכש החול' כיס• ולא גפי־-חין

 הבש השעשה ימי שרכש החיל שכימי ר^:'
 שד.ם ע־שייר. לענייני כ״כלם טד.ירים
ת עבודת «דיי  יכוריכש ואינם שבעשייה ג
רל להבל אר אור גו ם מרדת לכבת כיי ל כ  ״

 הס וי׳׳ט בשבת אכל העשיייה עבידיה בסעשה
ט עשייידה עבודת רמלאברת פנייי-^ש ל כ ״  ו

ם p משני עליהם וד;תשס**שר.ת  לקבל ינילי
אה יר1א שי י.־נורזד שבת שנקרא הביי  ולגר

; rr/:.r> 2 "y וי*ט שנת

ישער



̂ד מה א׳ פךק ידור ד בן שם מסקור חוויות י״ב סוד חמישי שן
טל הטעמים אגרת שפע

 מלמת פירוש התתתונה ימפירה והיא
 דיו השפייית כסתסדר דהיינו

 כינה תכמה כתר כוה אצילוחן כסדר התדלימת
 יוליועלה יזלפו' יסוד היד כצת תפארת גכייה גמלה
 אכל והאתרונה התתמונה היא מלכות אז לייי־וה
 עדני נגן ליועלה ממעה כשנעלה השגתינז נערו

 לא כי אלינו ההמתה הראשונה היא הספירות
 להשגת זתכש׳יכ יסוד להשגת כשכלינו לעלות נוכל
 נתתילה נשיג לא אס תיצס לתעלה ותכש״ב הוד

 ק ותפני לאצילות הכניסה שער שהיא תלמת
 כוה תיע״א נתילואו נגתעריא שהוא אדני נקראת

 על שער שפיחשו תל״עא שעול' נון"יוד' לת ד' אלן>
 • הספירות להנגת הכניסה שער שהיא על ם6

 לנו הסמוכה והיא הכניסה שעי שהיא יה תעעס פירוש טאת תתהילין לק
 ההכתה כפרדס להכנש תמתילין לק

הגהה ג״כ לנו ותרתי הספירה ניאת
^ מלש,■- א״יל ׳לא כיאת שיאמר לשונו נצתית א n-s טאז ערי חנ ע » י.י ע ד ת  ו

אן עד • עב-ר לרד,זא עי לנו לריוי כדי כה יותתיל'[ לכן  : ד״-.״ר.ה :

לרמי וחצה זאת נקראת מלכות
ו  •כא כיאת והסוד ואזיל שמפרש כמו זפמה ה מסודות אתל סוד זאת נרתז לנ

 י׳יב כגמעי׳' זי׳ה קטן במספר ׳"נ כגתטריא זאת ליל הקדש אל אהק
 לכנוס שירצה מ׳ כן הוא הסוד עניין ופירוש נקיכה לשון ואת ופי לשון זה

 לפני הכהן אהרן שנכנס כמו זלפנים לפני הספירות תכמת נפידש ולכא
 מלכות שהיא זאת שנקראת הפעילה שעי דרך נתקילה וינא ׳כנוס ;לפניס

_ ר׳יל נאמרו זה לדנר טעס ?נתן
הגהה

א !kS אתרן ונקט ק ־ אר.-ן דו ע׳ נ די ‘ג

 במספר אדני בנמטריא זרקא
 הספירה והיא קטן

 הקדומה הראשונה התחתונה
 ממטה המעלות סדר על אליט

 והסוד בזאת מתחילין לכן למעלה
 ר״(^ הקודש אל אהרן יבא בזאת

 זה קטן במספר י״ב בגמטריא זאת
 זאת זכר לשון זת י״ב בנמטל ג״כ

• נקיבה לשון

,u ׳ ו׳ \ץו ■ r ־ ,־ ו
ה הורה כ  ולו-! החכמה כפרדס ויכנוס שוי
ן אמר הי ס שהוא לפנ■ אלא א ש י ו פ  ■וה- כ

ה -נ בנ ס לפ,״ הה״כל ב לפני ר ו עי  שינ' מיעם ו
ס כי הני או הנ קי ל- ל כ  ור,תורדה א-,-ן בשם ב

ם יותר סיוהסת ן נכד,ני - ענ  שפתי שנאמר כ
שו תורה עת !שיז-י הו יכק  כי:■,רא.ך מפי
א כבא.ות עניין הי כ ן ו - נ ו רך ת או  לא-ש ו

ר שהוא ט טרנ הני :ר,־."ר,וז ע"כ • כנ

נר?
S ד.

ה='ר|•

 בגתטל' ז״ת י'׳כ ז נגמטר׳ ז״יזת
 נקיפת לשון זאת זכר לשון זה <״נ

 זני לשון זפ כן היא העכין ופירוש
 ותפארת וכי שהוא תפארת דהיינו
 ׳'נ’ לו יש ׳דוד ושם ׳דוד נקדא

 כ״ינ כעולם הפועלים צרופים
 יודל ׳דדי ידיד אלו והס השנה תדש׳
 דדו׳ וידד ודדי ידיד דדי? דויד דודי
 שייות ׳"נ מאלו שס שכל דיוד דימ

 נתי^ כן ומפני שנה קדשי ני״כ נקדשו שפועל עצמו כפני פעילה לי •ש
 כ ’ כ ג שעזלה ואת נקראת מלכות וספירת שני הייות למסע' י״כ שעינה זה

 עזכרה המקננת כאשה כעלה מתפארת ידול נריפ׳ •''כ פעולת שמקבלת מפני
 מלכות כך הוכר כת פעולת זמגלית המתעכר׳מכעלה באשה אזתס ומגלית מכעלה

 שהיא ותפני בעלה תפארת של הזויות צירופי ׳״כ פעולת תגלית עיבורה ידי על
 נכנם מהנגלה כי הכניסה שער היא כן מפני כעלה מתפארת •ותג לנו מתגלה

:השפע פירוש כאן על ♦ לכסח!-

טל
י ג ד ה י ת  פחות וחכם וחוזה לינביא השגה דריית בגין זוהר ר

בתכניתו חכם הנביא אסר מינה י
אח אם כי בעשה עשיר בגבורתו גבור  ובגין המתהלל* יתהלל* מ
 אשר וזאת הה״ד סיגה קבלה לין ויהיב לכדי לה אוליך• יעקב דא

 תחנה אם לגכר. אסר מינה קבלה ליה הוי ויוד אביתם לחם דבר
 מחשבתו וסליק תגא בההוא ליה רמז מטת אני מא׳ ניחנה עלי

 הוי לא מינה קבלה ליה דהוי ואי,רן לני יירא לא ואסר לגבה
 הקדש אל אהרן יבא בזאת ר הה מינה פתוח ולפנים .ןאלילעני
 אשה לי׳ה עולה ל׳ה קרנן דאיהי רגלא קרא ע ראיהי ,ף,ן

,!,Jאחרא משכונא מק״כה בעו לא מינה קבלה לון דהוי ״עראל ׳ 
 כארץ זאת גם ואף דטזיב זאת אלא גלותא סן נגינה לון דיפרוה

 אסרבגעו-, בגלוחא ד׳שראל החקא חזא נר ,הנביא אויביהם
 יורי,*נו y בא המאמר נפרש והנה ־ עי׳יל לבי אל אשי^ זאת

 נת מי ות פח כס וח זה וחו יא לגב השגה רל׳ית בג־ין השמים סן
 פירוש וגומר איו בז ם א י’כ וט׳ הנ״ם יח׳הלל א״ל הגכ״יא אט׳ר
 נביאש א' מדריגה בנבואה מדריגות ג' שהם יריע כן הוא הענין

 פה אתוודע אליו במראה כעניין מריעה כנבואת ובהקיץ במראה
 : המאירה אספקלירא הנבואה אותה חז׳ל שנינו נו איכר ה8 אל

 ויהי כעניין לילה בחז׳ון שהוא במחזה המתנבא נביא מדריגת
 ותרדמה שינה מחוך היא הנבואה שאותה כמחזה ה׳ דבר אליו
 חזון וכעניין ליליא יי חזויא וכענין אברהם על נפל ותרדמה כענין

 אספקלירא נבואה אותה חז׳׳ל שכינו לזה ברומה והרנה ישעיה
 ע,-^ תררמה טפיל שהק׳בה הוא הנבואה אותה שעניין מאירה
 אדע יטרידו שלא הגשמיים ואבריו חושיו שיתבטלו כדי הנביא
 להתדבק ויוכל מגשמיות פנוי סכל ה שאז גשמיות שגת נד, הישנל

 כולו שהו׳ מהד,'כר. הנבואה ולקבל שנלי־ת בלה מר,יא כנבואה
 כעניין שעליו הקורש ביות חכמות המדבר נביא מדריגת :שכלי

 ע״ה המלך דוד וכן שעליו הקויש ברוח ספריו שחבר עהע׳ה
 עליו משפיע שהק׳בה היא הנבואה אותה שעניין תהילים ר8ס

ה׳ רוח דה״עה שוצסר בעניין נו פדב- ך,קודש ורוח קדשו הרוח

 שיתחנ אחר והגה לשוני על ימלתו בי דבר
 אין שא״רזל מה ג״ב תיע ד,נה זו הקימה
 ועשיר וגבור חרם על אלא שויה הנבואה

 ועושר גבורה חכמה שהן סדרינות ג׳ ואלו
 שיהיה הן לנבואה שצייבין הכרחיים הן הן

 נסכמד־ז כי ד-מדכר הקויש ברוח הנבואה
 חזיון של נבואה שיהיה הן ושלמי. בדוד
 בסראר־ז נביאה שיהי' הן כאברהם לילה

 אחד ררך כלס ע״ה רביני כמש׳ וכד.קיץ
ט ה  מד־יגורת תוארי ג' אלו שצריכין ל

 לשום להגיע יוכלו לצא ובזולת׳ הנבואה
טעם ראשונה בהקדמה שזכרנו נבואה מדריגות מה״ג מדריגה  ו
 באוצי־ותי וגנוז כמוס והו>א כו להאריך מקומו כאן אין העניין
 יוכן היןרמות שגי אלו שתיע אחר והנה לו הנאות במקו' לפרשו

 הראשוני־־־. בהקרמה שזכרנו מדריגות ג' אלו על והנה המאמר
 לחוזה ולא כמ׳רעה לנביא לא השגה שאין מפני ע׳ה רש'בי אמר
 חיץ ע׳ה ושלמה כדוד הקודש רוח ולא ע״ה אבינו אברהם כמו

 גכור בחכמתו חכס יר-הלי־־י•* אי־־' הנביא אמר כן מפגי סמלכוח
 עחברני ד.נביאים מדריגר-. תוארי ישחט בעשרו עשיר בגבורתו
 אלו ידי עי* נבואיזם שמקבלים לומר ירי-הללו אל שנייה בהקרניה

S ממלכות חוץ חואריס ג' n ט כזי־ל יתהללו ם’ שהם הג  ינקי
 1כאספקלירנ< רואה שהיה כמריעה מטלנית יותר גטה ממקום

 נצח ע׳י בחזיין חידם היו הנביאים ושאר תפארת שהוא המאירה
 להם נשפע כלם נבואת עכ״ז קשוט נביאי תרי נקראי' שהם והור
 ואץ שם ררך השפע להשפיע הפתוח השער היא כי מלכות דרך
 סלכירת דרך אם כי לאצילות ן הו להשפיע השפעה לשו׳ דרך

 שני סרק אחר הוא ועשר עשר הוא אחד בשער כארוכה כמבואר
 י—המחר,לו יתד.לל כזאת אם כי הנביא שאמר וזהו משם ועוי׳ן
 לו בא הנבואי־־ שפע כי יחהלד־' זאת הנקרא־־י, במלכות ר׳ל

 “יהיר־ שלא העליונות מהספירות שבא דבר ,שום לך ואין משם
 לב״נוי ל״ה או״ליף יע׳׳קב ר׳א וכ״גין מלכות דרך שם דרך גשפע
 אבי'הם להים ר׳כר אש׳׳ר וזיאח כדכ״תיב מי״נה קבילה ליון וייהיב
 בספירו־ז השגות ענייני לבניו מלמד היה יעקב כן ומפני פירוש

 לבניו ונחן מלכות דרך אס כי ד,חכמ׳ בפרדס יכנסו ושלא מלבות
 דבר'להם אשר וזאת כדכתיב ממלכות ברכה שיקבלו הברכה
 דרוייגו זאת של עניינה להס ודבר לד.ם מלמד שר.יה ל ר אביהם
 מי״נת קבילה לי׳ח יה״וי וריור • זו בספירה אותם ובירך מלכות
 פירוש כו׳טח איני בז״את סח״נה ללי תחי׳גה א׳ם לג״בה אסיר

 יקום שאם מלכות על ואמר ממלכות ברכה שפע מקבל היה דור
 י—עי דיל בוטח אני כזאת בו לד,לחם מלחמה של חיל על^ ויחנה

 ד,מח:ר־! יוכלו של>ין וציינו־־! לסנן לי היא בי בטוח אגי מלכות
 ייג״כר־ז ביח״שכתו וס׳ליק תגא כהר,*יא יה לי ר״מז י עלי לשלוט
 באותי־ז למלכוח מרמז היה ורוד פירוש ליבי יי׳רא ל״א וא״מר

-י שהיה כה בטחונו זתלה סלוכדי כתר לה שנ!חן כתר י  נך נ
 על אותו ושתגביר וצינה ולמגן לעזר לו שתעמוד פסלכות בטוח

 וזרד לבי יירא רא אמר לוה כלום נזתיירא היה שייא ער שונאיו
 כבטחינו היכולת כתר לה ש־נהן נמה למלכות כתר ד,ןא הענין

 קכירה לי׳ר. רהיוי וא״הרן יכולת לו שאץ כמי בוטחין אין כי בה
 בז״>־.רד הה׳ר סי״נה פחיות ולפ׳נים לפיני עא׳ל ה'וי ל״א מיינה
 לחסד מרככר־ל שהיר־ז אהרן פירוש הקו״דש איל אהירן יב״א

 ששד, ממלכות פנימיי היא חסר של ספירה כי ולפנים לפני שהיא
 בו־ד נכנם כן אם אלא לחסי בהשגתו נכנם לא עכ׳ז מדריגות
 כמלכוד־ע פירוש הקדש אהרן יב«<ש נזאר־־ז רבתי' תחילה

 אל ר״ל ד.קודש אל אהרן ויבא יננוס מלכות ועיי זאת הנקראת
 אחד .“קצר־ שהזןיה מחסד שפע להמשיך קורש הנקרא תפארת
 הירד ולמה אחין של סרככה שהוא תפארת של קצוות סהשש
 רא״יהי יר׳ע דה׳ד מפני כעצמו ומתרץ מלכות דרך שפע ממשיך
 עיקר היא שהמלכות ידע אהרן כי מפני פירוש דכ״לא עייקרא
 העולמות להנהיג בה משפיעים שכלם הספירות כ?־' של הנהנה

 ולקרב לייחד עריך בכלן בקרנגות שעושים עבודות ובכל ירח על
י׳ קר׳יבן דא״יהי שאמר וזהו כעלה לתפארת אותה  לה׳ עו״לה י׳
ויחוד קרוב דהיינו לה׳ קרבן נקרא׳ שר,י» פירוש לה׳ אישה

 שיהיה בין תפארת שהיא לה'
n H ' j n קרבן שיה׳ד, כין עולה קרבן

« נ-- רו ש,, קיבן כלת :- רו: סל ד, ,ך:ר,ג"ר.ה קי ס י ן א ל כ ך ב י ר ר צ ח י י ה ל ת ו י י ז

לה' עולה נקראת והיא לה'
 אין ובזולתה לתפארת ר״ל לה׳ אשה נקראת והיא לתפארת ר*ל

2 Y ינולין



טזדישי פרק ידור ד כן שם ממקור הוויות ייב רמישימוד שער
טל

 וייקשיח בה לכנוס באתילח שערוך לא אס פנימי ייכנים יג^'ן
 יכרית ושוקיס הזרועות בסור ני^ת nnxoan עם ול׳יתרה ילוווגה
 מק״כית נע״ו ל״א מי״נה קב׳לר. ל*ון דה״וי ויש״ראל • המיחדם

ון דיפייוק אה׳׳רא משכ׳ונא  זא״ר־ת א״לא גליותא ס׳ן בגיינה י׳
 ישרא^ פירוש אויכי״הם בא'רן\ כהיויתס ז״את גים ואך■ דכ״תיב

 על אחר סשכון סהקינר, ישראל בקשו ולא ממלכות םקבי*ים היו
 יצטרף המשכן כשירע'לפרות כאופן מגלותם אותם שיפית גלותם
 מלכודת רק זאת הנקר' משכון רק תחילה ישראל לפרות
ת עסהם שתהא שכינה רהיינו יאת שגקיאח למשכן בקשו  מלוי

 a יגאו־־' השכינה בגאולת וני^ילא השנינה יגאול בוראי כי
 שאסר וזהו אותם שיגאול זח על בידם משכן השכינה כי אותם

 שנקראת השכינה אפילו ר״ל אויניהס כאיץ זאת גס ואף ־ד,זק8ה
 לישראל; משכן היא בגלותכי עמהם אויביהם ן באר היא ג׳ב זאת

ת בניינה א״מר בג״לותא רישיראל רנח׳קא חזיא כ׳ד וגכייא אי  ז׳
 גדולדה ובצרה קשה בגלות ישראל גשרעה ל 0 לב״י איל אשיב

 אל אשיב זאת ואסר ואת שנקראת מלכות עם עצמו מנחם היה
 שנקראת מלכות עם לבי את מנחם אני ר׳ל לו אוחיל כן על לגי
 משכנו לנציגיה ובוראי אותנו שיגאול כירינו משכן שהין<ו ־*־.יא'

 וזהו כגלות ח״ו נאבד ולא אוחמ גיב יגאל ובנאילחו אמתי ויגאול
 חכוז יתמהמה אם1 ז״ל אמרם נענין לו אוחיל ע"כ הנביא ממסייס

 בידינו שהי׳ משכנו בעבור בהשגה'פרטי' עלינו ישגיח כה הק לו
 זאת כנוי עניין שייכות ולהבין והפרק המאמר פירוש נשלם והנה

 בפני פרק לו נייחר ויסורו ועומקן מתכונתו על וראייתו לסלפות
}עומו

הי שני פרה ת כזו ש האי תנינן לשונו זה פרעה אל כא פי
שת אתקיי זאת יאתקרי כתרא /  לזאת דהנינן בגין א

שה יקרא ב משום אמאי א  חזזר! מאן זאת לרקתה מאיש כי יכתי
ש א אי שה וזה כריא דכר איש הוא ורא זה ראתקר׳ ההו  האיש מ

את זה זאיש ל מזה אתנסיבת וז  המאסר בזה לספק יש הנה עכ׳
א אחר המקשה הקשה מאי וזדא הני  שאותרה נצחייח ראייה ש

א ר ת שה שנקרארה זאת הנקראת ספירה אותה ר״ל ג  מהפסוק א
את כ אשה יקרא לז  הפסוק שהרי אמאי הו • ליה קושיא מאי א'

ש את ר׳ל אשה יקרא לזאת אייר גפייי  שידי המדריגה דהיינו לז
ת א ה קושיא ומאי אשה נקרא יהיה ו די שמקשה לומר אין לי  ע
ק » ב ליה נ><0 גופא • שקא׳  שגי פסוק על גס נ• סיף לדבר אין לפ

 קרארה למה יקרא טעמא מאי שמקש׳ לזמר אין ליה מיא יקשה
שה  הכתו' טעם נתן לא שהרי מהתשובה לו רגיעה מח כ א א

ה  רוצה כאלו מזח אתנסיב' וזאת אמר כתשובתו גי בתשובתו לז
ט שנותן לומר אין זאת נקראת למה טעם דיתן ע  שזכר במרה ט

ק מ tלהני שלנ^ו לקצר לי הידה כ”א זאר־ז ^וקחה מאיש נ׳ הפ s 
 באריכות להאריך לו ומה זאת לוקחה מאיש ני פסוק רק לראייה

 ללאן אריכות זה כל כי מזה אתנסיכת וזאת האיש משה זה כי
שה נקראת רמלכות ידענא לא עתה ער וכי כ' ספק טזרך  שהרי א

 נקרא מלכות וכר נקלא תפארת כי מזה מלאים חקבייה ספי• כל
 חנוקות שהרי הפסוק כדרש לן קטשמע חיויש מאי ג ספק • גקיכד,

ח שה יקרא לזאת אמר כפ^וש הפסוק שהרי יה יודעים רבן כי  א
קרי זיל זאת לוקהה מאיש כי

הגהוז
 Sv ומעיו אשה ייקרא לזאת טלתא פירושו

• זארת לקחה כי אזנלו כתוכה ד«ר
ny ה גאן ק ;הג/

ה׳ ספק • זאת דאתקרי האי
 המקשה כ< ליישב נראה אלא זה ואיש באסרו הזוהר רצח סאי

 ולא בלל הדוש אין זה ובבנוי אשה נקרא מלכות כי ידעו והחרצן
 כפירוש בפסוק נאם' זה כי אשה מיניי דכר שום להשמיענו רצח

 והדוש בפירוש בפסיק נאסר שלא דבר להשמיענו שרצה ורק אך
 שנקר♦;׳־-, םלני־־ז של כנוי ני זרד יהו^א לן טשטע Np S1גד

 לזאת הפסוק שאסר מה כי כפירוש מקום בשום נאסר לא ?את
 שהזכיר מבשרי ונשר מעצמי עצם לפי־ששקאיעל נוכל אשח יקרא
 לא אבל אשה יקרא מעצמי שהיא העצם לזאת ר׳ל מיניה לעיל

 למלכות עצמו כפני ונתינה כנד איזה על טורה זאת מלת שיהיה
 אשה בחינת זולת במלכות ינחיג' הוראה איזח על מורה שיהיה

 אשי־־. כש□ אותה שמבנים כמו כנוי זאת מלת לה שיהיד• ער
 רזנאמר זאת מלת ני גיול חרוש לנו וחירש השמיענו זה ומפני

 אשה מלת לנו שמורה כמו מלכות בנוי על לנו סורר. הוא כפסוק
 מעצמי עצט הפעם זאדי. מרכתיב ורצכתתו ודיוקו במלכות כנוי

 הוא די כי מיותר הוא השני זאת אשה יקרא לזאת מנשרי ובשר
לטר־ז אשה יקרא מנשרי וכשר מעצמי עצס הפעם זאת שיאמר

 מל הרי הוא רב ביה
 למה ד׳ ספק עמו■ וטעסא

סתם אמר ולא! כתרא אמר

 ולכפזל לחזור שצריך שגורה והגם לזאת מלת ןלגפול לחזור לו
^ לירד וכתב טרח כקיו דאתיאז מילתא עיר זאת מלת ר  וררף ק

 לכתוב לו היה לא כי קשה זוז כל עם ולכפול להאריך הכתוב
 חוראדד מורה הל כי ל׳ כלא אשה יקרא זאת רק ל' עם לזאת

 ער־יי מורח אלא מעצמי עצם על קאי שאעח המלה על מווזלטת
 המלי־ד על רבר לחייב ומחייבי-. מדייקת הל' כי עצמה המלה
 ה״אי אסר הזרד הגרו׳ התחש להורות וכרי לד־׳ הסמוכה עצמה

 כנוי על ללמד שלא ר״ל אישה את״קרי זא׳ת יקרי דאה כתירא
 אמר ולא שבסלכית ואת דאתקרי כנוי על בלמי ,אלא בא אשה
 יטער־ן שלא כרי זאת אתקרי אשה דאתקרי נחרא האי ך5לר.י

 האי ולפרש לומר אלמעלרד שקאי כפשוטו זאר-, להכין ביבריו
 מעצמי עצט זאי-ז נקרא? היא אשה שנקרא? מלכות של כחינד,
 אשדה נקראת למה לרבדיו טעם נותן הוא כאלו למעלה הנזכר
 כפני וכחיג' כנוי אינה זאת ומלת וכו׳ מעצמי עצם שר׳יא? ספני

 דאחיקרי כת׳רא אי ח׳ ממרר דיוק שפיר מריק כן ספני עצמה
 מלכות ספירת שהיא מלכות כתר אסר כאלו אשה איז׳יקרי לאת
 נטו עצמו בפני וכנוי כחינד. לה שהו' זאת בננוי נקראת היא

 זה בפני וכנוי כחינה על סודה שהו' אשה בכנוי נקראת שהיא
 אטר ולא זאת דאחקרי בתרא האי לומר האריך זת ומפני עצמה
 ספירת נתר שהיא הכתר להסמיך כרי זאת דאתקרי האי סתם

 בפנוי נקיא הוא מלכות ■ספירת כתר ני לרייק זאת לכנוי מלכות
 מקונש ומביא למעלה הנזכר מעצמי עצם בנגיי \לא רוקא זאת

 לזי?ת אסר כאלו ר״ל אישה יקירא לו״את ננ״ין ותוכחתו ראייתו
 מקפיד ולא קרא וכתב שטרח שנורה לו והן ככי׳לו מיותר הוא

 לו היה ול»י? כל' לזאת לכתוב לו היה ל>יז זה עם אייתורא
 ובחינה כנוי הוא זאת כי שר׳ל אלא אשה יקרא זאת רק לכתיב

כות שספייח נמו ופירוש עצמה בפני  כן כמג זאת ככנזי יקרא ס̂י
 להשך אמר ולא למד ונמצא ללמד בא זה היי אשח יקראבכנוי

 אשר־־. ככנזי יקרא שמלכות כסו מינה ולדרוש זאת יקרא לאשר,
 icw9 ד׳יא למלכות אשה בנוי שהרי זאת בכגוי יקרא כן כסו

 כדי אלזי! זאדז כנוי עיי־י הוזיא הלימוד ועקר ומפורסם וירוע
 היא.כנוי לבדה זאת מלת וליייק זאת למלת היל אות להםמיך
 וכיפרשנו כפסיק למעלה הנזכר מעצמי עצם זאת ולא למלכות
 לו«קשה שנתחדש עתה עד זאת מכנוי ידע שלא מפני והמקשה

 למלכות שגתן דקרא טעסא מאי פירוש ואסאי ואמר דקרא טעמא
 י.nזא .—סלו שדי ענינו ומאי זאת נקרא בחינה יבאיזד. זאת כנוי

^ פירוש זאי־*. לוקחדד מאיש פי דכהיב משום ומתרץ אי ו  ה
 יש נעלה שתפארת וכמו נעלת תפארת יהייגו מאיש שנלקחה

 שעולדז וכר כלשון זח נקר!י? בעכורם אשר •מד צירופי י״ב לו
 צירופי ייב ג'כ למלכות ר״ל לאשתו ראוי כן נמו צירופים י׳ב

 כ• קטן במספר י״ב כן גם שעולה כקבח כלשק זאת להקרא יחד
 זכר בשך־ד רק בעולם וחלוק והפרש הכרל אק לנקיבה זכר נין

 י״ב שם על ז״ה נקרא בעלה שת׳ת כמו כן מפני נקיבה היא וזאת
 שם עדי זאת ג"כ מלכות נקרא המשפיעים זכר בלשון ירוי צירופי

 הבין שלא ספני וחסקשה הסקכלים נקיבה כליצון יד;ר צירופי י'כ
^ איש כמלת לי שמימז לשונו מחיקת  מפני ימר צירופי ייב ע
 צירופי ייב על מרמז איש שבמלת הגם כי דוחק לו נראה שהית

 כן מפני ירוד צירופי י״ב יהיו כאשתו שגס מור. יתחייב לא יחד
 שיתחייב האיש זרז הוא מי פירוש אי״ש ה״וא מיאן מקשה ר,וא
 קרי דאה חהיוא ומתרץ זאת בגגוי אשתי יתקרי שכשבילו ממנו

 בפימש לו אמר לשונו מחיקת הכין שלא שראה כיון פירוש ז״ה
 מר והם צירופי* ייב יצעולח לומר רוצר, ז׳׳ה שנקרא האיש אוחו

 א כד ׳ר דג אייש חויא ודיא ואזיל שמפרש וזהו זה נקרא שלכך
ה כ״י  כי הפסוק שאסר כמו זבי איש וזהו פירוש האייש משיה ז
 • ידור שס שהוא תפארת הוא• משה כי וידוע האיש משד, זה

חד י1צ,רו; 3,*ססנ, שיוצאים  זה נקרא שלכך זה למספד שעולים י
 כי באמרי למעלי־. לך כברתיצחי וו-: ותרוץ פירוש ז׳ה וא׳״ש
^ איש נמלת רמיותי ר,יה זאת לוקחה מאיש  מר ובמלת זכר ע
 היינו זה כי נגזצא האיש משח זה כי הכתוב כס״ש זה ג״כ נרמז
 ספני אך זה הזכרתי כאלו איש וכשזנרחי זה היינו ואיש איש

 זכר על מיטו איש שבמלת הגם כי אותך שיחק הדהק זו הלחץ
 כאשהו שגפ מזה יתחייב לא יחד צירופי י'כ שעילר. ז׳ה שהוא

חי צירופי כ’י היו’  לך אומר ןאך- תקרא שבענורט עד י
 מאחר כי פירוש • ה מז אתנ׳סיגר. וז׳את לזה גם גאה תירוץ

 כסוד יחד מרובקים היו פרצופים דו כסוד ומייכורת שתפארר־־,
 שבחכסדח היוד כסוד אחד גוף שהין ער הכינה וכסוי החכמה

* כזה במליאה פשוטה ו דהיינו  החכמת בסוד אחד בגוף שהיו יןן
אקר גוף ה' גסזד דהיינו פרצופין דיו כסוד הבינה ובסוד ןך בסוד
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שני פרה ירוד ד׳ כן שם פמקור חווית יב סוד חמישה שער
סל

ךן ינה9ה בסיד ״ ר ו׳ על די כז הפך! החותם גסו סוז  ה׳ והיינו ו
כדפיר^נו אחד גוףv בינה בגוף אחת בספירה והיו בינה ל17

פו

ף מבטן כך י«אחר רק בארוכה פרזנרפים די סוד ב׳טער  בינה וגי
 בשער בארובה שס כמבואר הנסירה כסוד חלקים לשני גחלקי

מצא זה בחלק שימזנא □ה יוכרח זה ששצד הג*!  /דה בחדק ג־כ י
א בשרה שניהם יאירו לשנים הנחלק הגר משל טצ  זרה שמצד נ

ת כן כסו צירופים י׳ב שבתפארת כמו יוכרח  צירופים י־ב בטלנו
 זד-. שמצד נטצא ספירות לשני שנחלקו רק ביניהם חלוק אין בי

ת שייך כן כסו זה כנוי שייך שלתפארת כמו ך זה בנוי למלבו  א
ת ורק די היה החלוקה כי להיו ת תהמלה שפלכות נ  בסוד גנני

 צירופי י*ב שלד. צירופים בי*ב לקבל ראוייה שתהא כרי הבנין
ת בעלת לי לג רי. חו כ  להשפיע כרי ססני השפע בקבלתה כ

ה למטה כעולמורה  המקבלדה נקיבה כסו היא זה ששצר מפנ
את שלה צירופים י׳׳ב נקראו כי ספני הבעל כח ושגלה סבעלד,  ז
 זכר בלשון זר. נקראינם תפארת צירופים ייב כי נקיבה בלשון

 בלשון זאת נקראים מלכות צירופי וי״ב המשפיע כזכר פ׳גפיעים
 ראוי והנה בעה״ו הפרק נשלם והנה המקבלת כנקיבה נקיבה
 ושבצלכות שבתפארת צירופים י״ב אלו סשסשות הם מה לרעת

 נ עצמו בפני פרק להט ונייחד
א רעיא בספר שלישי א תרומר. פרשת מהיפנ נ  מ
א דאיתי שכינתא איתי דק׳יבה ח ר לשמשרה מג

ר כי קי<*א זה  הה*ג־פ־<! בכי
 אדו־ד יייהיכפעל מסביסיבש
 מסנידיב!
לד «ה;יר.יט

א*ז
־־.כד

 חסל
r״ y t רדר 

 ״ i ע. ~ * ״ץ •‘כאל*
א רחכיים ל ח: ^כי

הג״ה כאן עי

 . ‘א. חסד בקעה אר
- ' c.יכSוSנ ז

פרק
הי לבעלת סר אי ת א ך כיום שבע בה ד  הגרילה־. דאינון הללתי

לין ז׳ והמלנו׳ז והיסור וההדר והנצח והתפארת והגבורה  מזי נלי
ת סצד מנורה קנה ג׳ דרנקזאיליז ח א ותריןררועין גופא א מלכ  ד

הרא מצוד. נר איחר  אינון וי.שניח טצדה מנורה קני וני בהון לאנ
 דסלכא מנרתא לאגד.ראביי.ון מערבי ואיהיני־ וברית שוקין חרין

מאפר זה •והנה עכ״ל קריאת אח  שפירשנו בסד. לכאורא מנגד ה
ת כי הקורם כפרק ת נקראת מלכו א ח שמקבלת במה ז  מתפארו
 ולעשות למטה שתשפיע כדי בה המשפיעים צירופים י״כ בעלה

ת שמושו לו תנ ה ה הוויות י׳ב שהם כהו נ מר וגז  משמע הסא
ה ר או ש שמקבלת מה כי ז׳ אייא שאינם לכ שמ  שמושו מתסארחר

ת לו ^ג א אינם כחו בו  מר בלוליו שאמר. כמו מנורה קני ר אר
ה ■ כר אחת מצרה מנורה קני ג' אילין ררגין הנ הטאטר נפרש ו

ה ה׳ יזי בחזקת נ טו ׳.......- ■ - קישייתיני ג*ר יתורץ ואז וגכון כראוי עלינו ה י ׳.־■ -
ה הנ י’״ בי הקודמים בשערים לך שהקדמנו בסה ידעת כבר ו iT •י שמושו לעשות סבעלה מצווה מלכיח כי להורות מציה ? iT s

מנורהמצ־יההש׳ניחאי׳נוןהי׳יןשוקיןוב״יי׳י־לועודג׳קנ׳מוי׳
י נצח הם השנית מצד הו ת שוקין חרין הנקראים ו ביי היסוד הוא ו

 כנירוחיי־ז לקבל חסיד הסובג' מנורה כמו היא רק מעצמה ושמן
 לו משמשר־־. היא ואז בה הנזשפיע כעלה מחפארר. ואור השמן

ס שבע ב׳׳ה ראת״טר אי׳הי העולמוד. לכל משפעו להאיר ״  כיו
 והה׳ור ח“והנצ והתפ״ארח והגבו״רה הגדולה ראי׳נון הלל|ר.יך

 *—עי דוד אנזר שבגיכות זו בחיגר, על פירוש • והמליכות והיס׳וד
 מקבלה מלכות להיות כי ר׳יל הללתיך ביונז שבע םדר.ו שהיא סלבות

 שסצד שמושו לשמש בעלה חפארת קצוורז ו' מן שלה בשי^ייקצוית
 ותפארת המקבלת המנורה קצוותיה ו' בכלל מלכות נרות ו' הם זה

ט שלו גרור-. בל המחפאר עי שפ׳ ס נמצזיה כה המ ה  שבע ש
 כלולה ומלכות והמקבל הנותן מאירות שכלם ספירות שבע נרות

 ועוד עצמה בפני ספיר' שהיא עצמות' בחינת דהיינו ספירוח '1מ
 ואזיל שמפרש וזהו ספירות ז' נרות ‘ז שהנז שקבלה ספירות שש

 והמלכו׳ והי״סו׳ וה״הוי ׳צח ור,נ ול.ת"פאר' והג״בורה הנד״ולר. דאי״נין
 מז' כלולים כמלכות ספירות ז' חצ׳לוגיר ילין ררג״יןא׳ מו" נלי״ל׳ן ז'

 נרות שש קצוות שש רק אינם בנזלבות השפעתן שסקורם מדריגות
 שש קצוות שש רק אינם לגזלכות השפעתן בבחינת הבטת בלי ר׳ל

 כלולי׳ הם בזה יש שבזר. ומה כזה יש שכור. מה אחדותן שבסוד נרות
 ספירה שהיא למלכות השפעתן כהינר, בהבטה אבל משש שש

 הגת בהשפעתן בה סאירין ונלם נרות ז׳ ספירות ז' •שהם שביעית
 בלולים ז' הם שבוה ומה בזה יש שבזח מה אחדור״ן בסור זר. סצ-ר

ם אין נזו׳שהרי ה חי ווזלוק הבדל נ פ מזה וזיז מזה כלולי׳וה ובלם ו
 ומפרש תשיח באחדות ובלם

r U T J n ג' ואמר ל הס כיצד וא׳זיל
̂יניי..־ניי.-י ת מצידה ק״ניסג׳ורה כ-י-ל-י- -׳בני;ת וא»ןקיש<אע ח א׳ ה

• ב ץיי9 צד.־'י ת׳ ח ו.ם גיי י כ ו מ ! «י I ל ו ׳ ג י י - n  n *  I׳r

דם'לב׳ דרו״עק ותירין גו״פא
 אחר מצד מטרד. קנה ג' ר׳ל
ם הו' תפארת הוא ע ף ^ 

ק ז" פץ רו  חפארת י*—שו זרועות תשני ו
 גרולה שחכז סלך הנקר><

 גר נקראת מלכות פירוש ב׳ר. לאנ׳׳הרא מציוה ג׳ר אי'ר.< וגבורה
 ג' באלו להאיר הסקבל נר כסו מלמעלה האור שמקבלת מצוה
 לעשות בעלה מתפארת מצויה שהיא מפני מציה ונקראת גרות

 כי סצוה גקראח לבך כי לומר נוכל או כנרותיו להאיר שמושו
א כן כמו ירוד נקרז.< כעלה שתפארת כסו י  כי ירוד נקראר־־. ה

ש סצוה ^ הרסז ובא ידיד הוא באחינ = ש מל, ברמז ייור ש

 לך שקקרמנו כמה כן גם ידעת וגבר יםו״ר חו״ד נצ־ת חפאר״ת
ת הם הספירות פי רו אח ר נ א זו בספירה שימצא ומה הגסו ו  ה

סצא א ומדת■ זו נםוירר. שי צ מ א זו בספירדה שי  שימצא הו
ס •לך שהקדמנו מר. כן גם ידעי־ז וככר זו בספידו-ז רי ע ש  נ
ל הנגיין ימי קצוות ו׳ כי הקורםים בל ם!תפארת נ  מלשון נקראי

א חפארר־ז ספירת כי וענפיס ^רות 3 ף הו  ומסתעף הסתפאד דגו
 ובריחו והוד נצח ושוקיו וגבורה גדולה זרועוחיו שחם בעיפיו

ף וסתפא.רים מסתעפים שבלב יסור  שמסחעסיס בזזנפי׳ תפארה סגו
ם וברית ושוקים ובזרועות האילין מגוף ומתפשטים טי ש תפ מ ש

ת אוח הנקרא א מערבי נר ואי״הי חן ליודעי כידוע ביי ר ה אנ  ל
ון ה׳  שמתערבין מערבי נר נקראת בעצמה מלבות בחינת פירוש נ

 '10 כלולים נרות ז' שהנז ער כלם בה ומתייחדים האורות כל בה
 באחדות כלולים כלם שהרי זה בנר יתראה זה בני שיתראה שמה

ח פירוש את״קריאת דמל״כא מנר״תא • השוה  נקר,ןף-ן טלכי
א מפני מלך הנקרא תם.ירח שהוא סלך ש־* מנירה שד־ שהי  עו

- שימושי ס קצמת הי׳ כי טזדד התבאר הנה מלך ‘שי אי פ ר כ  ש
הז שבמלנית קצוות המאייימבו׳ ס ת דר.יינו נרות׳ ה סו׳ מלכו ע

ף ק קציות נזפני תפארת בשם יקראו בכלל כלם כן על אשל האדם מגו ח וששה סטרה שנקרא׳ שי משפיע׳ן קצוות ו׳ ניו
 שתמצא כמו עיר תדע ור.נה מתייחדים ענפים ו׳ קצוות ו׳ שבר

א כן כטו תפארה נסיר פחיחרים קצוות ׳1 מצ  בסוד קצוות ו׳ ה
מצא וכן נינר. ספירה ת ספירת ככור מחייחדים קצוות ו׳ ת  מלכו
אין הבאים בשערים בסיר יהכאר כאשר ברל ו  רק ביניהכס ר

ח אר תפ ם שי ס מסדה ייותר קצוות היו פתנלי לי חג ס  בסוד ש
 תפאררה בסוד שסחגלים ג׳מה יותר מתגלים ובמלכות ד.בינה

□ שבבינה .—קצווי שו' עד  קצווו־־ן ו הנשמה העולם בסיד ה
 הנפש בס־ד שבסרכו^־־. קצוות S הדוח הע^ם בסוד ^צכתפארח

 שמקנלו נקיבה נקראת ז,ק שמצר הנשמר. ובח ה־־וח כח המגליח
הקדמית שתדע אחר וער.ה שכה קצוות בו׳ שמושן ומשמש מקי

 ישחיר־? קצוותיה ו' כלל עפ מלכות כי נרות ז ר,מ יחד וככללוחן
 ממנת שלמעלה קצוות ו׳ םן מקבלת מנורה הנקראת אחת נזפ׳רה

ט ז' והם ז׳ ר.מ שבכלל□ הנוי־.!־׳□ גרור. ששר. שיקם לי לו  מז' כ
 עצמן בבחינת סשש כלולים שש והם במלכות השפעתן בבחינת

 יצירון בספר במשנה, שרמז וזהו השפעחןבמלכוח בחינת הבטת כלי
ע  דרוס זפון מערב מזרח ומטה מעלה קציוה שש־׳ מהן קצוות שנ

 שכ׳ע פירוש עכ׳׳ל כלן את נושא והוא כארצע מכוון הקודש ור.יכל
 יס:ד הוד נצח תפארת גבורה גדולה. הם לז'ס£ירוח’ר קצו״ותה׳ם

 הקצוות שקרי קצוות שבע לומר יתכן לא שבאמת ומפני מלכות
בסיר במלכות ישש ר.השפע׳ כסוד בתפארת שש שש אלא אינם

□ מהן שש ואסר חלוקות לשני מחלקן זה ספני הקבלה דאי׳הי שכינ״תייי'. הי איי רקיכה סנ׳א בעזיהו קמאטר לך יובן אלן המעלח ה
לד.׳ שא לשיט ׳תא מנר ח דהיינו הקי׳כה ׳■:.יל הכלי פירוש לבע׳  ח׳

 סרה בכל ושמושי פעולתו עושר, ירו שעיד* הכלי הקיבק שנקרא
 שלו הכלי הוא ןי3 שיצטרך

 גת הי ר*ל שכינ״תא אייה•
ח  כלי שר,יזרנ מלגור. הפיי
 כגע יל ר לבעלה לשמש מנויה
ה  ושמן ° אור לרד שאין מניי

ק שנ׳ן בה נוחנים י
א אור״האז יגירל׳־ין ; סאיריז הי

אור לה אין השנינה נן נטו בירור״יה להאיר שמושה שח8ןמ׳*

̂ הגהה
־“א תרי^יב Sk המע־יין «<תר.
^. לא •\.לו כי• ח״ר ־ לר 7\ז ל או ח“ לי ת '

ח״ו ת א רצ א זמבלהעני־יז נ • הי  ה־דו'*-'ש.ין נ
 יהסר ערה^יח הדייר רןוון םלאשפעי*־כע

ב י*״ל <.־־ב-עצסה זס־אייןלה נזר. אך עו
ן י תי ה־ז “ר־א■ רהאיי* א.ו* ותדםשדי״ י ^ ל  עי

הי זהו ה ה כה שי כ רי חו פכיללר. לקבל יז  יז
ג׳ ריצד, לינזדעז^בע^׳ שאסיר  פעילת לעשיה לו

■־ שד•-כעי ע ,ו ר.-גי עילמירת ל-.יאר לכ:טה ל

 כסוד קצוות ו׳ ספירות ו' שהם דרום צפון והמערב המזרח והמטה
 שהון-* הקיודש *—והי״כז עניינם עוד יתבאר כאשר המשפיעים

 כלן כאסצע הי>? מכלן מקבלת שר׳י' בסוד באמצע מכוון מלנור.
 ‘לקברי קצוות שש שבמלכות ר״ל כלן ארי. נושא קיא שאמר וזהו

^ שלמעלרד ששקצוור. ולישא מנ סיו עניין וזר.ו מ  ארת נושזייז אי
 קצוות ושש שבתפאיו־׳. קצוות ו׳ כללות שתדע »קר והנה כלן

ת צירופים ייב עניין לבאר נכא שכמלכה־. אי תפ  ייב שחם שכ
ה מעלר. שהם קצוות ׳שש וטור עניינם ומה הוייוח ט  סזרחסערב ס

ם צפק רו ם מי־ל ד תס והתייחסוהכם עניינ כו שיי  יעפירורת ו
 שגי להם ש י שבתפארת קצוות ו' אלו ני תדע והנה עקכזעלר־ל

ג - מיני כ



®רישי פרס ירוד ד כן ®פ פמקור הודות יב סוד חמישי סער
טל

^ לרין מרחמיט ל^רחמיפ מרין מחה&כים שהט ?ןולוח1ג׳יני( ב שה רגיט דלי גדי קשת עקדב טאינייס ח  ביסור? פיע^ים זל*ות0 ש
ם התעוררות גפי תוני תח  הם החמרת שבימות וששה הגשסים בימית פועלים וששה החסה פרצופע דו סוד בשי^ר ביארנו כאשר ה

י ן <ש קצרי ככל כי רחמי׳ פועלי' ולפעמי' דין פועלים לפעמים נ י ס פועלים ששד. אלו הגשמים שכימות לששה היפך י ו  ואלו ח
שה יש שבות ומה בזה יש בזה שהוא ומה באחיות כלם שהרי ורחמי' ם ש ם שמאליים וששה ימיניים ששרת קור פועלי ל כ  ו

שי בוה ח עיי המזלות בגלגל מיוחדים כי וא״ו קצוות ב״ו המתפאר תפארת נקרא כן מפני א נ הם וכן המניעם הנעלם נ  חרשי י'
ק והם מזלות ייב סן הנפעלים שנד. על מוררת בימין באמצעו' א' כשמאל ו' בימין ו' במילואה ו' רווא ^ אג תמוז סיון אייר ני ו ל  א

שח אדר שבט שבת כסליו חשון תשרי מורי' בשמאל ו' רחמי' הפועלי' ידור הוויו' צירופי ו' ידור שמו' וי  יםו~* ששה החמה ימות ש
ו' שמו ו' על י ח  מורדת יאיכאמצ׳ דין הפועלי' •דור צרופיהוויות י
 בצוררד שהם עד השוה כאחדות הגמור באחרות יחורם על

 דין נראה אינו רחמים שנראה שבמקום לומר ‘תוכי שלא העיגול
 בבלם אחת כל כי כן אינו רחמים נראה אינו דין שנראה במקום או

 י—שהעיגוי כסו בי העינול בצורת באים הם זר. ומפני באחוז ובלם
 באחדור־ז שיה כולו הוא אבל סוף ולא תוך ולא י־אש לא בו אין

ג אלו כן כסו עגולו ׳  לרין ששה בהם שיש הגם הוויות צירופי י
ה0לר.תמי וששה » ל כ ם ם הם ע ל  שיש ובמקום השוה באחדות כ

 אחר בשער ריןוכרפירשנו יש רחמים שיש וכמקום רחמים יש יין
א ועשר ר.יאעשי חי הו  פועלים דין של הויות ששדז כשאלו כי א

 הם מיין ג"נ כלולים שהם מצי רחמים של היייות ששה אלו ין1
ם מי ם שידי הוויות ששר. א^ו וכן יין לפעול עסהם ססבי מי רח

I חשון
 שנח כי בשנת מיוחדי' וכליר, שמאליים ואלו ימיינים אלו הגשמים

 מיוחדי' ובלם ערב ו׳ש-עוח שעי׳ו׳שעו'בוקר י׳ב היום וכן כלם בולל
כ וכן אחי ביום  וזצות קורם שעות ו' חלקים לשני נחלק הלילה ג'

 .“מדר גובר חצות קודם כי הפנים שני והם חצות אחר שעות ו׳
ם גובר חצות ולאחר יער חייר.ו כל חרמוש ובו הדין מי הרח ת,  מד

 אחד בלילה מיוחדים ושניהם ערן בגן הצדיקים עם מטייל והקיבה
שי  שבסוד הוויות י״בי ממקור נשתלשלו כלם כי להורות זה כל א

מ תמצא כן וכסו לרחמים ששח לרין ששה שהם תפארת י  שנ
 ששד, שהם ומטה ומעלה העולם רוחות כד׳ באלכסון גבולים עשר
 נגרששד, ששה שמאלי זה ימיני זה זה היפך זח זה כנגד זה קציו'
 כיו״ץ כדעתינו נצייר כיצד השפל בעולם טיוחרים ובלם י״ב שהם
חעולכש כדמיון למעלה ותקיה למטה וקרקע כתלים בד׳ אחד

ם שהם מצר דין של הוויות ששה אלו רחמים נשפועלים לי ץ למעלה התקרה הם שהשמים בכלל כלו אי ה  לטטויית הקרקע היא י
□ עולם רוחות וד' הנין בשער וכמבואר רחמים לפעול עסהם מסכימים מרדזסים ג*נ ה ם דרום צפון מערב מזרח ש  צתליס הד' ה

□ 9מש ועויין בארוכה ה קצרת מזרח קצה מטה קצה מעלה קצה קצוויה ו׳ בכלל ש
 אלכס-ן גבולי י״ב בד,□ ימצא ר,נה דרו□ קצה צפון קצה מערב

תדנק שבו וזוייית גכור* כיצד הוויות י״ב מן שנשתלשלו  י
□ סדיח כותל א שעליו החקרר־ל ע הו א מעלר. קצה ש הו  ש
ד וכן די. דרוס מ!רדזית וזרת גבול כ ם ד' ‘ל תלי ש כ  שמחדבקי

 צפונית וזוית גמל שהם צדדיו לד׳ התקר׳ בקצה למעלה בקצוותיהם
 שהם רוסית דרומית וזוית ל גב רומית מערבית וזוית גבול רומית

 אחרים נבולים י׳ יש ד ע זוית ד׳ גבולם ד׳ הרום במקוס בכלל כלם
 גבוריי הקרקע ייצר למטה הכתלים קצוות ד׳ דבוק למקו׳ למטר,

 וזוידע גכיל תחתיר. צפונית וזוירת גב־ל החתירד מזרחית וזוית
הד׳ שנוגעים במקום ת תחת דרומית וזוית גבול חחתירח מערבית

 לצדהתקרת שהם הי זילת אחרים ד׳גנולים שהם בקרקע קצוות
□ שהם שזירנו ס יש ואח׳׳כ נבולים ח׳ בכללם כל לי ו נ ג ד׳ ד  עו

 נצכודזג זויח שהם לזה זר. הכתלים דבוק במקום זויות ד,ד׳ שהם
ס לקצה לא הבטה מבלי ת לקצה ולא רו ח ם ד׳ בערך רק ת תלי  כ
ד כיצד נצבות זויות הד שהם לזה זה שנוגעין עצמן מצר בו ‘ג

 דרומיריז מזרחית וזויח גבול וכן אחד הרי צפונית מזויתית וזויות
ל וכן ב׳ הרי מ ת וזוית ג בי ג' דרומית מעי י י מערבייח, וזוית גבול ד

ת ז ד' הם הרי צפונית א י צ מ וח׳ גבולין ד׳ שהן זויות ד׳ אלו נ
ב' הם הכל כין למעלה הנזנרים גכו:*ים  נעצמו הזר, גבוליןוכמשל י

ב הם א המעלה קצה הוא השמים כי העולם בכלל גכולים הי׳  שד.ו
p התקרה K n i מטה קצה הוא ת הקרקע שהוא ה חו רו ד' ם ו ל  עו

 קצוורע ששה בכללט זתם קצוות ד ם
עשיררד שתיים סדיתן יצירה בספר שאמר

ם לרין פעמים מבעלה קצוותיה מקבלת ג*כ מלבות ובן פעמי  ו
ה וכפי לרחמים ^ כ מויז לשאר משפעת כף ק ל “שה באיפן עו

נ שהם לרחסיס וששה לדין ששה ' ״ ̂ ז ׳ ייב ואלו שבתפארת הוויות י
״ לכל ושויש הסמקור ת1ד.וו׳ ״ ל ו ע שז גבוליןוזתו יב שכהף . ה

 ת״חתיר■; צפונ״ית גבול רומ״ית צפו׳נית גביול תח״תית מזר׳יחית
ת גב׳ל ביי ת גב״ול דרומ״׳ת מעי ב׳י  מערבית גב׳ול צפו״נית מעי

ד תח״תית סע״רכית גכ׳ול רוס״ית כיו ^0דח*מיתרו ‘ג *ו ב תג ;י

דקים קינח ‘"מ1
לו שהוא הלב בהם נזכי ולא יצירה בספר שנזכרו כמו קרקבן מ

נעלמות כחותיהן שאלו מפני הנשמה משכן שר.וא עלכלןוכןהמוח
׳ דר(,ו» נזכר לא הוויות שכייב הכולל בוז כמו הנעלם עילם גסוד

ה הויאו שבחור זא׳1 חיי מיו ס לו׳ וז ו י י ^ הו ניי טי ז ׳’"’י״ייי" ״5^ הוייורת לו׳ י י נ ^ ד ל ^ י ח י י ר ״ ד ר ע ״ י ״
מטלר דרום יר»ווו« •n י ^ כי מ׳פני אלא היייויז י׳ג להיו׳ ראוי והיה י*ג שעולה וזשמאליי׳

סטר, טעלר. דרום צפון מערב מ,רח קצוות ו א^ו פירושו ד ע רי ע juj, ״,, ^2נז לא מנהיגים לאלו הסייחיס בח

ר̂  “’’יי״י השורש כסוי הוא כי המנהיגים בין נעלם ושמו פלא והוא האלף ת ו ^ ד ע ל ^ ש^ס^בשל׳^^ז^ל ממר ״
א והשורש י בשער במבואר נעלם לעולם הו ״ שי י־יא א ע״יי ע ° י ל T: ׳ ״ א ל שמי ,525 ן׳ בפרק אחר ךוא אר שיתקרבו עוד וכל למעלה למעלה הלא שרשן מקום כי הג

הגהה  כח באים כ ג נזכר ^5ל
 י'כ אלו של ושרשן המיוזרט
 מנהיגי י״ב ואלו הגלף סנהיגי

 לשניוזלקיס נחלקים ג'כ הגוף
שמאי לינזין  זהשמאר־י ול

 סיווזרים ובלם ימין היפךונגי
ח ע׳יי האדם שהוא אחי נגוף השש כמו שכלב המייחיס הנ

ד ח£א*־ר־ז הי שגי• טעם יעיד  הדוח כסו
 הנפש בהיר וכזכות הנשמר. פסיע היא גינה
טי ח שנ׳ימת ונ c רם , r.SjoS ורו c S y i ואזינכש 

° יי י היינו נפש ע״י אפז כי כחיתיחם ^י  ד
ן כמי  כסיח רנשנזרד משכן necS נ

ח  ואינכם גע^טים ג"כ המה כ^ג היו
ר שמשבנדה נפש ע״י תגלי:ש0 ב כג

ך ג נזכרו לא נ ׳ :הג״הר. /׳

לנין יותר ויחגדלו יתרחכל למעלה הרלחני שרשן הו  ע*ד ומתרחנקו
ם קצוות ו׳ בן גם גזכה מלכות עיר דהיינו חניי  צירופים ייב בסוד רו

 בתפארת דהייט גכור, יוחד עוד שורש שיש רד.יינו וע״רי הנפש בסוד
 שורי* עור שיש דהיינו ע״ר הדוח כסלד גבול^־ם ייב שהם קצוות ו׳

שהם קצות ששה בכינה דהיינו גבוה יותר  גבוליס עשר שנים נעלמו'
רוח נפש בעניין לסעלח כדפירשנו שבביגדד בסוד,הנשמה נעלמים

והיינן הו עודענייגמגע שנפרש וכמו ובינה שכמלכלותפארת גשמה

ת ב מצוו שה הוויות שהסיי ר מינייס לרחמי ששה שמאליים לרין ש פי במשנת שזכר עיר עדיי ל * ונקראי׳ יצירה ס  גנולין י״ב א
ח נ ם ג״כ וכן סייחרם שבתפארת ד,כולו-• ו ״ עשר שני ל ו ם מפגי pאלבס גבולי ס נ י מצר קצות הו והפכייסנסדר מתנגדיס ^

ח וזסגהיגיס ם עצמן כתולדה אריה סרטן תאומים שור טלה העילם א ה רן זדה דהיינו נזטרת קצה נגד מעלדה קצה ש על ס ל
וזח ’



מז שלישי פרק יחד ד בן שם ממקור הוויות יב שערחמישי^סוד
טל

קו כיים1ה הם ntDS חה ד ם«רח ק«י־ז n זה הישר ע  ע
 כקו הפכיים שהם אחור הוא מערב נים1( הוא מזרח מערב קצ^ד
שר ד צפון קצה הי ם קצה ע ס יגיין דרום שמאל צפון דיו ה  ש

 זה זה סול זה הפכיים הס קצוות עה שהש הרי הישר בקו דפכייס
ר ה מ  זו־ה והפכיים מתערים גמ^יס י״ב אלה אכל הישר קו על ז
 מערביו־ח נו,ד רוסי׳־ה סזרחית גבול כיצד אלכסוני בקו זח מול

ת  יגכול-י תתתית מזרחיח גבול נגד רוסית מערבית גבול וכן חחהי
ד רוסירת צפונית ת דרומית ע  נגר רומית דרומית ‘וגכוו־יי החתי

ת צפונית גבול ^ נגר צפוניר־ז סזרחיר־! .—זוי וגבול תחתי י ב  ג
זויהה גבול־' נגר דרומיו־ד מזרחיר־־, זוייד וגכיל דרומית מערבית
— - - ״ -------------------- זית *nTO זח זה כער זה ומיחגדין עומדים וכלס צפונית מערבית

ט הוויות בגשמייי-ן ^לכסון4 גבולי י׳ב אלו שתמצזת יכסו סתלכסונן ה , ב שבמלכות קצוות כו ש  r של) הוויות גבולי בי
ת לשבר כיי סש^ דרך על תמצא כז כסו ם בין ריוח ליחן ונדי יציררה *פר כן גנם סרכזז זה וע. כספירןות האוזן א קי  הדב

 המעיין יכלול למען הפרק זה ונשלים עצמו בפני פרק לו נייחד נשתלשל הכל כי הרוחני אל בשכליע נעלה מגישסי כי ברוחני-וחם
__ __________l______1__ -ל ״ ״ ס כזד. והגה בשכלו הוויות ייב שה? הצוות ז' עניי? ע ל ש נ

^ ו ב ב ‘גכוד־ והיינו לו הקורט ג ^ לך הרי י׳ ל האלה הגבילים כ
ס וששה לרין ששה מי ח ר ל

הדז ־ הג
ר איד־ייכ ?עאני ה’tS והטעם תו  אדר^tת כי

ד הין<ת תגארת ־^תרי דין •טתוא בה.-ר כי  כ
אג העוירינז ה ד רת-ד • ו הי ספני רה.כן כ

גבורה דרין :•קבי- לסע-־־מ שתבארת
ר ה או ג ה ו >ז ם.:בו־ה כשכל-בד־־ בהיג הו

תה !*ר5ו דין ד כ-,«יד.ד ד^^ .־,כחי־: אי הי  ב
בפני דין שד.יא ה אותה נק^א כן ו  דין כהיג

: הג״.־,ה ע׳׳ב

ת שהם צוו ק  שחפאררע הו'
ס ד ש מ  כי״ב בהן מתפאר ׳

ד וי וי ט הו אי צ ו  ממקורו הי
ט וכמו ה  כסו כד.פארת ש

ט כן הן הזויות ב’י ה ו' ש
־ כמלכות קצוות ד ש  לדין ש
ם וששה מי ח  זכר בין כי לי-

ן לנקיבדד ת הזכרות בעניין רק חלוק אי  מ׳מפיע —שז והנקבו
□ ,—קצוזו ו' שאלו ההש־פעי־־! מקבלת וזאיח שפיע• גבולי ייב מ

ה צריך כ“א מלמעלה הי  למעלה שרמזתי כמו למעלה שורש לו שי
ת שני ס  כיצד עד עדי עד זהולנין וסתרחבין באגירו יצירר־! ספר ב
ת ר א א הגבורה עם וסתקשר מתייחד מזרח שנקי-א תפ הו  צפון ש

א החסד ועם  ההור ועם המעלה שהוא הנצח ועם הדרום שהו
ה שוי.ו' ט מ ל רש׳בי ברברי כמבואר ה  ולמעלה טהניו סמראה ז׳
ח צ מטה סתניו ממראה ו ל טו הזד ו תוו שלא ונ ש ט הדרוס י  ע

רות שתי הם ש־הרי הגכורת עם החסד דהיינו הצפון ת לכל ספי ח  א
שתווה לא כן עצמה כפני פעולה מהם ת יחוד י ר א תפ החסד עם ה

ת ז' עניין ס כזד. והגה כשכלו הוויות ייב שהן קצוו ל ש  נ
: הפרק

 בגר כפולו׳ שפע יצירד־ז ספר בסשינר-, רביעי
הן קצוות שכע כנגד כפרר. ן ד קצוות שש מ ד ל ע  ס

ם צפון ומערב מזרח ומטי־ה רו ד כד־י ו הי צע סכוון הקורש ו מ א  ב
א והוא ש ו ח נ  כפו״לות שכ״ע פירוש ׳ המשנה כאן עד כלן א
רח נג״ד ת ירזע קצו׳ות שב״ע כנ׳גד כפ׳ מ לו כי הדקדוק בחכ  א

ת ז' ד אותיו ט ביר.א שבאלפא כפרת בנ כי פ ה ח ש מ רד סדג לרפ
» L , »n 4-’החמארת/ג ׳חור ישתווה לא עצטהכ^ בפני פעולה מהם «un ם כי לדגש ומרפד. יתור ..-,.״י■ ׳**׳•׳״•ן׳׳״ ם ה עד-י סורדד שד.דגש ורפה דגש סקכל׳

חוד ^ יחוד בחינת ישתווה לא וכן גבורת עם תפארת כשיתייחד יי ו־ז 1ומ»נ רו־וייו-ז הריאדד עד־* והרפדה חזהד־ז הריאד־! ___________ י י ״ י י י־״׳ ׳
ם ע ת ר א פ חר ליהוד נצח ח שמתיי פן הוד עם תפארת נ  שמצד כאו

ת כחינר, יתהווה <ה ח ה מיחור א ר א תה חסר עס תפ או ה ו  נקר' בחינ
ת מי תדרו רחי  ורחמים חסר של מרוח טעותי מתהויר־־. והיא גבולםז

ם ה ת ש ר א ה חסד כי רחמים שיהוא אחד נכול ר,רי וחסד תפ טד  נו
ת לרחמי אר הו' זר. גבול ונגד תפ א דרומית מזרחיר. ש  רתמיס שחו

ש ת גבול נגרו י כי עי  יסור כי גבורה עם יסזד יחוד והיינו צפונית מ
שפע מתערב שבו שם על מערב נקרא ת כל של ה רו  הוג-« כי הספי
ח מילה בריח הבעל ת או י שפע מעבר קודש בי  רזספירו' ‘שנ?־ ה

עין שפי ט ררך אין וזולחן למלכות עלידו מ ה ע ל שפי  לה
ש בפרדס בארוכה כמבואר במלכות  א1שד.ו הזר. והיחיד הקיו
תה וגבורה יסור שהם וצפון סמערב א חיהוד או  יסור כי דין הו
ה כן מפני רין כ ג וגמרה דין ך,וא תפאררת רחמי כערך בעצמו תהוו י

ה חזקד־ז קריאד־! הרפי לו כן ומפני רפוייד־ז קריאד־! עד־' ו כפ  נ
 רפזייו־ז הברד־״ או חזקד־ז .הברי־־! או הנרור־־. בשני קריאתן
ה הבררה קי ת חז ת כזי ר פ כ ד ג  כזד־ז רפויה כ

ת ר פ כ ד נ ם זח מצד הנר. ב ג א שאינם ה ל ת ז׳ א תיו  או
ה כל עם ד שהם כפולים הם ז ת י׳  וכנגד מזה זרז משוגים קולות יד י הברו

לו ת ?׳ א תיו ם שהם ורפות חזקות שהם או ש מתהפכי  לרפת מדג
לז׳ קצוות שבע הס לדגש ומרפה שהם רי רו׳ ת גבורה גדולת ספי  ת״

ת יסיר ד,וד נצח ס מלכו תהפכי ת בפעולתם שג׳ מי  לנזדת הרחטיס מ
ם לסדר־ז הרין ̂~naô הרין מי ח ר ם ה ה מ  ^•t> נשתלשלו ש

ט כן וספני .—כפרו בגד אות׳וו־ז ז׳ א י  שכל-י מפני קצווי־ה ק
ש קצר־. ם לדין בחינר־־ו לרה י מי ח ר ל  כפרה שפירשנו כמו ו
ך זה אלכסון גכולי י״ב שהם קצוות ו׳ בעניין הקידם פ ה הי ח ז ש ש

n ג וגמרה ר,ואדיו תפאררח רחמי כערך בעצמו o׳ - ״ תהוווז ״ . ׳.!׳ . . י......... . י ".........“1 " י
א וזה דין מיחודם מל וזח שני גבול הו שני הן, פך הוא ה ת הראי^ןן הי דו ח לדין הו ש ש ת הוו ו ם ו מי ח ר ת קצוות ׳1 שהם ל ר א תפ  ו' כ

ל כי מ שון ג תייחד ועור דין הו><! השני הגבול וזה דחסים הרא א אינם קצוות שכל וספני כמלכות קצוות י ל ולפי שבע ולא ו' א
ת ר א ה עם תפ ר מ ת מהראוי היה שבע שהם דבריו ,-p ד«ן גבורה בי הרין אל נוטה יהיר, היחוד וזוז ג היו ר קצוות ז' מן ל ת י׳ הוויו

ל ונגד ג' גבול הרי צפונית מזרחית גבול יקרא היחור אנחנו —,jp הגנן ב רק םצא.נו ל«־»ז ו ת י׳ א כן מפני הוויו י שני מחלקן ה ל
א ת מזרחית שדו א צפוני היינו דרומית מערבייח גבול הו ם וקןך ו קי ל ^ מ״הן ואמר ח ' שעזת הם שזכרתי קצוות שבע מאלו ר
ר ו ם ודאי ווה החסר עם ^ ס בר ג חסד כי הרחנןי ג קר^ן יסוד ו ם עצמן כפני קצוות נ ח ר. מע״לח ש רח סט׳ ון םע'רכ סו׳ פ׳  דר״ום צ

ח כרחמי גדולים כך כל רחמיו שאין רק עצמו בערך ריחסיס ר א ן תפ - ׳ י ‘ —ן
ר ש ר־' דין יסוד רחמי נקראו חפארת רחמי כערך זח מפני א * * אכ ' **"*
א עצסן ד״רך ל זר, הגד, רחסיס ג*כ הו מ א הג פך הו ר-י הי כו הג

׳וזור
י , ................ ־—״ בערך

רי ,ץךןן ל ך מ חד ועור ד ג תיי עלה עם הדרום י מ והיינו ה
א הבחיני עסהנצחוזי דחסד חסרי׳ והנצ׳ החסר שכן רחמי׳ הי ה' שני

ת גבול ור.יינו לרחטיס וחנוטים מי זי־־, ונגר ה׳ גבול הרי דרומית ת
ל מ רה צפונית גבול הוא הג מרו-ז יחוד והיינו החתי ד הג וזהו כהו

ם והוד גבורה כי דין ודאי ה ת יחוד וזה דין שני ח ת ם ה ר,צפון ע
תייחד עוד חסישי גבול היפך והו׳ ששי גבול דרי ס הדרום י ע

ת ח ת ניכר חסד כי רחסים בחינת והיא הוד עם חסר יחוד והיינו ה
ת דרזמיח גבול והיינו תי ר ז׳ גכיל הרי הח ״ ל ו ►4הו הזה רגבו
א עסגבורח הנצח יתור והיינו רומית צפונית גבול גבורה כי דין שהו

א גובר הו ו הקודם הגבול חיפך ו ה ד ח ״
ל ר.רי מ תייחד עוד ח׳ ג ם י מ " י ה ' י י י *

y□ הנצח והיינו המזרח
ת ר א תפ א בחינת ואותר. ב הי

 ‘גבו,־־ ור,יינו רחםי:ם גדזינת
ח מזרחית זי  ט׳ גבול הרי תג

^ תגר ו ב ח זרה ג ד מערני
רה תי ח א ביסוד הור יחוד והיינו ה הוז  גובר הוד ני דין בחיגר־׳. ו

ד כי כ וביסיר דין כלך-, הו י הרי ת״ת בערך דין קצת ג' י ד ו נ  ג
ב הנצח יתייחד עיי א רומית מערבית גבול והיינו יסוד ע י ה  ו

ם נוטרה חסד נצח כי רחכזי׳ ני׳׳גי־־ג מי ח ר  עצמו נערך ויסוד ל
ש ג״כ טי ח ^ והיינו י ו כ גגי עשר אחד ג ^ ו ו נ  מזרחיר־י. זד. ג

ת ר הי ח ם תפארר־•״ יחוד p״m ת ד ע לערך דין ב-הינח והו>< הו

 רטו נזנח ר״?•
י גערב " '‘ , _ .

ד רדיום ;הג׳יהר. זן״נ ר"לד,;

̂ןיה רחסיי׳  הוד עם חפר כרחדד ארסררם ל
הי כן ח ביו  נכר״ד־ז נזנח עס ובורח ביחיד ד.ו
ח כיי נרכר  *כש5ר.־<נ בסוד הכט וד.־ר נג

ד 0ה:יקבלי ור.םגיםדבס בסי ר1י הכניש ו כ  י
ר הם ריבירה ח ר.־:זויש בסי אכי ח ם ו י , י ^נ ז  ה:
אי ד בו ם שה,־א האב כח ו ר - עו ו פ  הבן ניכח י

קי : ר,ו-ר.ר. ע״ה .,בין,־S ‘ו

ם אלו  3הסשפיעי קצוח ו' ה
מכיוון י־לקוידש והייכר־'

ח הוד “ר'; ער, ר א וה״יזיס באמ״צע ר״ה מ ש ׳ ת ד * א
ר " ח י״ל וז6צ י .___« ״ ו.נויר

ע שאסרתי ומר. ר־' ר לן כ - ־ כ ש
ת א קנוו  השביעי שהקצה 5ל

ת ו׳ אלו בסו נ׳־צפיע  שם על קצה ג״כ Nשנקרן רק המשפיעים קצוו
שפע המקכליס קצוות שש כו שיש ש ל א שלמעלה קצוות ש  מסנ
ש וד,י"כל שאמר וזהו הקורם בפרק ש־פירשנו המנורה כסוי ד  הק׳

ה ר״ל באסיצע סנו״ון ^ כיי ל מ
מכלן מקבלת שהיגא מצר הג׳הה

ש ומצד כלם באמצע הי^ג  שי
 מכלם ‘לקב?־ קצוית ו' לה

ת ה'»י^ כן מפני א ש  שפע נו
אזיו שג־פרש וזהו  js1.n1 •—ו

שא ת נו ל כלן א ׳ קצה ז״ה י  ה
א השביעי ו ה לז׳ שר,חלק ש
ת  קצרות ו' לקכל־י כדי קצוו

ה א הוג.א ממנה שלמעל ש ו ם למעלה שאלו וכמו כלן שפע נ  ה
שה שהם השפעור־. י״ב מג לרחסיס לששה לדין ש א כן נ י  ה

שאת כ שפע וסקבלת נו ת י' שפעו  וששה ליין ששד• שהם ה
ב שאלו כאופן לרחמים ת שימצאו צירופים י׳ אר תפ  כסוד ב

כ ימזנאו ר,השפעה ת ג' ונזר, הקכלה כסוד למלכו
שלב ק נ פי ה והשער ה ‘לאל־■ והודאה הז

שד  נצח יעזרגז ר,ו}<< עזרנו א
■ ג אמן ועד סלה

דג ר.קודעז ר,יכי ^Kדpנ ס^כרר־ז א ר סו  '׳'’ב
ה מלכדת עווהרא ל ד ר׳ייב^ בג:ו.עייא עעו  ובסו

^ כשר כל ממני ה״ס ר.&הוק ב י ד כ ה׳  קר-נוי ו
ל ת ר״ ' עוהיא מלכו ג י ר. א  ^רא1כו.נ־: שעוי̂־

ראי כזנני איסרת רי י חי חנרת בשי־ כל ייי  וני
ל ורז׳ מסגי לרבריר. עעס כ הי שו כ ^ י&ר"ל ק־  ו

ת זוזחיזיי! אי פ שפיע ת עזו מ ר ק ^ - ר,י ^ כ ב  ו
א עושר. עזה־א סעודתו בל ע״י עושה הו  קרשו די
ת דהייינו כל כדמטרי' שעילה סלבי מפני ר\  כן ו

י « :ר.גהה ע*כ ססגיי להתייירא ר

שער



המוחות ובסוד הצמצום בסוד הקצוות אצילות סדר ששי שער
ראשוןפרק

טלהטעמים אגרת
 כתי היא פירישאהיה ניאת משפיע אי\ה
 וגי;ה תפמה ע"* המתגלית נתינה ימא

 הראשי! אה״יה אהיה אשר אהיה נקרא זה תפני אשר
 שני אה׳יה מכייה על מידה אש׳׳ר כת״ר על מילה
 ינתיקו עעתי הפינ הסיד יה כמניאי נינה על ייירה
 אתריי עיר הנאים ינפרקיס השער חזה ר' פרק
 תשפיע הכתר בכת נינה שהיא אהיי. כ׳ יאיור

 שלכך אה״יה נ״כ שמספרה זאת שנקראת נמלמת
 שפעה קבלת על אהיהלהירית של במספרי ייזיאת
 שיז׳יץ את“יז ז״ה כ"׳ העי״להמז״ה :בינה ע"׳ מכתר

 להיד׳ענ׳ ריצה המתבל שהלב לפרש אפשר א׳
 העילה כלל אמר כאלו מזה העילה של פירזשי זיהיה במספר שזיין שהן עתה
 ׳"ב ז״ה שאחר הראשזניס בדבריו נשמע כבר זה שהרי שמי! ייאת זה כ׳ יזזה
 מתיישב איני מיה העילה לשין יעיד שייין שהן נשמנג היא כבר ק אס ׳'כ זאת

 נלישניה לקצר לי היה במלסת כתר להשפעת רמז נמנם לימן כיינתי אס כי שפיר
 משפיע יסה אהיה בגתפייא היא זה הנית שכבר איזר זהיזאתשייין נ׳ «ליתי

 אלא שייין ליאת יה כי לימר לי ד• לייה ורמי ניעס רק לימר ציין לא נזאתתז
 הניפל תיקה קישיא לתרץ ריצת כ׳ זה זתיא ימצאני מ׳ עמיק עמיק הרב דעת

 עם לכתר יש ש״כית מה בתלכית בינת ידי על תשפיע כתר שאמר גדבריי
 תדיייגה כתר כ׳ תזה זה רמיקיס שהרי במלכית הרמתה ממקימי להשפיע יזלכית

 יא"כ למעה מתעלה מבינה שמינית מדריגה היא הפתית על נינה יע״י ראשינה
 בינה ע״י כתר ישפיע איך יא"כ למלכות בינה בין מפסיקין ספירות ששת

 שמקבלים אלכסונים ׳"נ יש בחלתית לימי ריצת תז׳׳ה העי׳ילה בתלכיתיתתרא
 שלכונקיא תיייית צירופי ■"ב סיד נשער כמבואר שנתפאלת ׳'באצכהינים יין

 בסיד הוא מאהיה מקבל שמלשית שאמרנו ימת ז״ה ותפארת ז״את תלכית
 תי״ב למעלה פירוש מיה לתעלה אלכפיניה ׳״ב עם עילה כשמלכית הדעת

 לתפאי׳ עערה היא שאי הדעת כשיד תפאר׳בעלה עעית אלכסינ׳׳שכתפאי׳נמד
 התכיאריס לב גלנל תל׳ בסיד שכבינה אלכשינים •״נ בשרשי ועלתה גמקיתי

 שהיא שה״ד שני כשער המביתריס פרצומם ד״י יבסיד השער מיה ז' בפרק
 יתיישב יעתה חכתי בעצם מקבלת היא שאו תפארת ז׳שהיא מ! לתעלה חלכית
 מלכות תיכל עלייה בסיד כ׳ שייין וזאת זה כי בקיצור הימי טעם הטיב

 אהיה בסוד בה שתם שבב׳נת אלכסונים ני׳יב אלכסונים ני״ב להתייהד
 יהמינז ולקבל תכתר מעצם לקבל שתוכל עד השער מזה ז' פרק סזבואל
 הי״לו תכיל כי• י שם כחניאל הראשון חקירת שהיא הדעת בסיד גמירים

 יה נקרא תפארת למעלה שאמרנו עלתה תתמה אל א״למק״יסאה׳דפיהש
 אלכסונית ׳"כ שמת״הדיס זאת נקראת יתלכית שנ״תת נים אלכם ׳״ב שה©

 למעלה עילת מלכית כ׳ אמרנו יעתת תהס ומקכליס שנ״תת אלכסונים ׳*כ5
 אהד תקום אל הילך הכל כי תימה זה אין כתקימי לת׳ת עטיה שהיא עד תת׳ת
 דיר להם יש שכמלכיתכלם אלכסונים ׳'נ נין ׳״באלכסיניסשכ׳תת בין פירוש
 יצירה ספר כמאמר אתל הנקרא הכתר אל לומר ריצה אמד תקוס אל נעלית

 ש״תת לתיית כי יהטעס השער מיה ג׳ פיק כלפיישני סיפר אתת תה אהד לפני
 תאירו כשיד קדמי! איי בסיד בכתר הנעלמת נתינת יגלו׳ טיתtהתפ תן זמלכית

 אתדית עצמי הן אהלייזתן עיד תכאיס יכפיקים השער מיה א' סזנזאלפלק
 נת״ת יעליל עלה נסיר עצמיחז כהינת גילה שכתר לק ביניתס הנדל יאין הכתר

 והן קדמון אור נכיר האורך כשיד הנעלם חקיין יתיא נאצליי ק יהן ימלסות
 |b1 תמני שתתפשטין ענפיי י׳ ע כשרשיו ני הנעלם כהי שמגלה האילן פדמית

 יש יה מטעס תנה אהיית יכלה שנתעלם חת רק נגלי׳ זאין אילן נקרא ככלל
 הרב דכי׳קית תנ״יל אתד״ית ניט״ריקי״ן אה״ד י כתל עד לעלות כת להם

ל נ  כק להן יש יתלכזת ת״ת כי שאמר כדנריו הנופלת קישיא לתיז לי״צה ^
ת׳יי””  שאר אנל דמשמע שםהתי הנעלם בהינת גליי שתם מצד .״

 גמור ׳היד זה שאי! זה לפי יקשת הנעלם לכתי לעלית ״
כאתדית שיהיי עד בכתר איד,׳ת״הדי רכתל גל־־י־׳’ לי® י

^ז .̂,נעליי .נ נה מ  אתת שכל והגס בכתר מייהדין שכלן מדמי אהד חלת כי י
 להתייהד ׳מלין יחל כפלליתן יה כל עס נכתל להידיהד יכילה אינה ע«מה בפני

 אהדית ני״ר־קין שהיא אהד נסיר נימי שית ואמר טצד היהיד עניין ותפרש
 ראשונה נהינת נתינות נ״ג י־״צלי יכאני’ הספייית כ׳ פירוש ד״בקית קנ״יר
 הביל בה שאין נד מכל פשיטה אתת נקודה הנקילת בסיד כתר דהיינו אהחת

 עותק ריהב אילי נהיל נתינותנעלמיתנה ג' ירק אך כלל ריבי׳ ילא דיבוק לא1
 קדמון איר כשש שכלן מציהצה איר קדמון איר בזוהר נקראים אהדוק לגידל אשי
 ראשון פרק כמכיאר הנקודה אהדו׳; רק נהינית תליק שם אין כ• יקראו צה יאיר
 שיסבהינהרקאהדית נת נתגלה לא כ׳ אהליי הכאיס ?פעמים השעל יזוה

 שנכתר הנעליזית נאיגית בסיד:ג' הניר נספיייתנקרא שג״ה כהינה ״ הגקיד
 הנא הנעלם מיה דעתהנעלם סיד שהם ג'מיתית כסוד נתגלו הנקודה בסוד

 ׳צאז שמהם יהתיהית הראשי' סיד שתם ניפה ימית הכמה ימיה כתל כמקים
 יצא כינת ומהיה הב הרי סיד שהיא התשד קי יצא הכמה מתזה • קיין ג' נתגלז1

 תאולו סוד שהוא הרתמים קו יצא הנעלם מגת ומתיה העימק ©ד שהוא הדין קו
 תבול נקראו מיתית ג׳ אלו ינשוד שני ובפרק השעל מיה ראשון כפרק עמכואל

 נתפשטה את'ז א״ץ א׳׳ק כסזל כאיזדיתת מימית ג' נעלמת »ה הנקודה כשכבר
 מכתר בהיניתשנהתעפי שש כסיד יעליל עילה ליו מיהייז ג' ינשתעפתבסיד

 שהם הכמה של עשמיתה שנערך ההכתה מיה ©ד הם הראשונית נתיצית סהשלש
 היד הם תכתר הכמת שקבל? נזתא^דיני^Tנ יג' שנהכמת ביפת הכתה פתר

 ג' נכלל הכתה מיה ושניהם שכנ׳נה נעת הכמה כתר שהם כינה חית ספירת
 של אתלונות נתינת ג' שהם בתיניתיה נ' נכלל נינה ומיה הראשונית בתיטתית

 הראשוני' ששלשה עד ככתר ימיייידייס חתינריס והכינה ההכמה •הד שניהם הכמת
 שתתאהדין המר נקראו יה ותפני השער תות •נ' כפרק כדפילשני כאהד השובים

 נשיד דנקית נקיא שנשפילית שלישית נהינה • כהינית הי' כל נכתר ומתתכרין
 ©ד נלד שהיא הנעלם דעת מיה כ׳ עיד ונתגלו נתפשטיעוד אלי פג'מיתית

 הכתה יולכיתלמית ׳שיד בתפארת עצמותו נתינת גילה שננ©דה קדמו! איל
א ׳ אי

 קטן במספר אהיה בנמטריא זה עור
 מזה העולה בזאת משפיע אהיה כי
 הכל כי בגסטריא שווין וזאת זה כי

 אחדנוטףקון אח״ר מקום אל הולך
 להבר והסוד דביקות הבור אחדות
 Sהאה והוא אחד להיות האוהל

:מעלה של הידוע

ר ש א ל בשער נתעטקנו ב  ל»רש הקו
 שש שיק הוויות <'ב סוד

 והן בסלכית קצוות ושש כתפארת קצוות
 תפא״רת גבו׳רה גד׳ולד. ספירות ז׳ בכללן
 כשער עתה סשרש מלי׳כות ימיר הויר נצ״ח
 הקצוורת נאצלו איך אצילוחן סדר הזה

ה קדמה ואיזה ת חני  ל»יפ איחרה ואיזה ל
תח׳ו קדימה סניי  פי חיו זמניי איחור ולזיה ז

ת אין  ובכת ח׳ו תחתפוזציחן נופל האצילו
ת p נאעלו אחת מ  vרדפ כאשר והנה סכה וקריסת מעלה קיי
 מצאנו נאצלו ואיך איחרה ואיור. קדמה איזה אצילותן סרר לרעת

 חסד נאצלו שמבהככיה ורכנג-ל סרנגא ז׳ד־' קארו יוסף ר׳ הרב
 מלכות חפארתניסוד נאצלו ומכתר והוד גבורה נאצלו ופיבינד. ונצח

ש ומורי ר׳ העתיק הנ״ז הרב לשון והעתקת  רוח די אלקי׳ אי
 מרנ>} כבוד בו להוזעצזר לראשי העטרה הוא ביה קדישין אלהין
 אצילו' סדר הקדוש הפררם ע״הבספר קורדיווארו רבימשד. ויבנא

א מרנא הרב דברי כי ולהיות ג' פרק רבנ  הם ז׳ל קארו יוסף ר׳ ו
 מ« עמוק עמזק עסוקי׳ עגייגי' כוללי' האיכות ורבי הבמות סעטי

א׳ הקכלה סתרי ססורו׳ יסצאנו ר  המגיד מפי שד.ם לש־ונו מתוך מ
 כן ‘ע?־ כי כיכר הקודש ורוח '

 חכרין ללנן כדי לשונו נעתיק
n״rs רי ב ̂םר. ר׳ י איי י עלינו הטובה ה׳ כיד ולפרשם יי״״י ייף י•-' ק

טא לך ליאירעא אתינא הא ^• קו״ לי׳ .יי . P i
ד סגי שסעדברי ב הלמרןס י ה  וווי*? עמו ונימוקו טעמו כ , ייסףז ר ו

- הדל״ לשוז ייייייז יכיה הסגיר לשנות ח1ר לא ■ י . *׳ י
קארן יוסף ר הרב קכדת דשון :הר, ד,!. ־כ7 כתבס כך הסגיר סס■ קבלתו

>ו חזיפ לברכה זכרונו תינ  א
א דמלתא קושטא לך לאודעא  סליק דכד יינזנדע אלין דייין ויז

א דרשין רעו>פ ק תי ס חנתיקין ע  כטיש עלמין למכרי א׳
ת כלייל ראיהו נהירו חד ונהיר בטיעזו הר מיניה  רבגן וכיאמר חל

 והבי ועומק׳ זרוחב אורכ>יז תלת כלילאז דאיהי חדן.ק ונקורא
ר הוה גהירו ההו׳ ת ביה וכלילן ח' תי דאעון תל  כינרת חכסה כ
ת מחגי חד כל ובתר ל  תרי׳ כליל דאיחו חד נהירו סיני' כטיש ח

ת הוי גופא חכמה ועם חם׳ונצח דאיהו ל  סיגיה כטש נמי וכינרת ח
 הוי גופא בינה ועם והוד גבורה דאיחו תרי כלילה דאיהו חד נהירן
 דאינהו תלרת כליידי דאיהו נהירו חד מיניה בטיש וכתר תלת

»ד תפארת חו דבגין מלכות י  Nדה ליה ודמי לא*ס טפי קריב דאי
א ’טוכסק געלם איר,ו גסי נ  דאפיק ננהירו משוסהני דא״ס כגוו

שתא דא״ס כגוונא תלת כלילן ח׳ב׳ מגו וה  נהירו חד ויד הוי ד׳כ׳
ם מכתר נפיק ומלכות ה ר ב א  תרווייהו נפקו באלו הוו חכמה מן ו
ם קאמר חכי ומשום חד מאתר ה ר  בת אחותי אמנה ונס עלה אב

 :עב״ד' ספירות עשר לון אשתליסו והא אמי בת לא אך היא אבי
 לאו׳דעא אחי״נא היא השמים מן יורונו כאשר המאסר נפרש והנה

טא ש׳  להודיעך באתי הנה פירוש דריזיןאילו ור׳זא דסלת׳א ליךקו
 למנ״דע : אלו חורה סתרי סורו׳ ושדי הקבלה ענייני מחת א

 על״מין בר׳ לם אים עתי׳קין עתיקא דרעוין רע׳וא סל׳יק דכיד
 העניין קשור נפרש ואח״כ המלות עניין דבר בל קודם נפרש והנה

ש פירושו למנידע  דרע״וין רע׳וא לידע לך אמר«ש כאלו לדעת י
 ^רצוניים נקראו הספירות כי העניין ופירוש הרצו״נים רצון פירושו

שת כל־' וע׳שאו ויצ״רו ראו כ שהכס ספני ת בכה העול ד כ׳ ס  א׳
^ הכרח וכלי מכריח כלי ל  של׳גזוחם רצון שפע בנרבר־ז רק כ

ם שמטבע ל ש ם ה לי ש ה ם שכחקו סח לזולתו ל שלי ה  וספני ל
ם רצון שכיצד רצוניים נקראו זרת ת חו לי  והשלימו כראו ש

ם רצון נקרגיו כ״ה סוף ואין העולמות  ס“א כי מכני הרצוגי
 זרק אך ח״ו כלד־' וסכרית הכרח מבלי האצילות ר.אציל כ״ה

ם שמטבע שליסחחו רצון שמנדנד-. ל ש  ולהשפיע להשלי' ה
ם שבחקו מה לזולתו ולהשלים סשלימיחו שלי ה א כי ל  טוב הו

 והאציד* רצה כן מפני אשר לזולתו מטובו להטוב הטוב וטבע
ם ידם על לברןא כרי כ׳׳ד, אצילותו ל  ידם על ולצייר הבריאה עו

 גדולדת לגלות כדי עשייה עולם ירם על ולעשות יצירה עולם
י אלהוחו  מי־ת ככל־' לזולתו שמשלי' בגזה אלהותו גדול׳ זה נ
 וזהו מהותם טבע לפי םהש־'ימור-׳. לקכל תקם בטבע שאפש׳

ת  אף לעלתו ורטמותו אלהותו גדולת שמגלה בסד. טונו ממי
 רצונו סנדבח עשה זה וכל חומר בתי שיוכני הזה עול׳ בני לשפלי׳

ה שרצוני באופן ב״ה  שער-י הספירות שהם רצוניים האציל כ׳
 כ’ג וצקרא היצוניי® רצון נקרא כן ספני ויע״שה וייצ״ר יבר׳׳א ידם

כטו זקנים שפירושו עתיקין נקראו העפירית ר׳ דעתיקק עתי׳קא
י־«גי5«



פח H פרק המוחות ובסוד העפעום כסוד אעידותהקעוות סדר ששי שער

אנלו׳ ת גילה צתשנניזידה אוי פהי תינ ה עציזיתה נ ג נ דז פ ת rm נ i ה  *:•א נינ
י סיד גלו. ת גילתה שבניזודה יזצותצת אי תינ ם הנה יהוד כגבורה עצמות׳ נ מע  מ

ה ם ג*כ המה ו חבקי ס כי הנעלם כתר סיד שהיא הנעלמה הנקודה כשיד מ י קו  ת
מייתדיס מיתית הג' שהם  וממתדים מתובריס והס כדפירשנו בכתר מתונריסי

 והשתא הנעלמה הנקודה בשוד בכתר תדיבקים הם מקורן שע״י נמצא במקורן
ד שפיר •ובן!יתיישב  ג' כללות שיתדבקו ע״■ כ׳ עצמו בכתר שמתייתדין אתחתן סי

ן ייתייתדו לייקוח וקו קו כל לעלות קייין י קי מ ק ע'■ יעלי אי נ קו ה עד מ קיי  הנ
ת״תח הנעלמת ה עד עלייה בסיד יעלי הנקודה זתשוד הנקודה בשוד יי סני  א״

ן ו בי ה ומקורן לשרשן יעלו יהוד גבורה כיצד שמו ו בנינ  בבינת שם ייתייתח :
 ונצת תשד וכן בינה מית נקראו שכלם עד בינה כרתת׳ ויתנשסשסהדין ייתמתק

ם וכלם תכמה תשד׳ התשח'העליונים בשוד יה התכ בשוד למקורן יעלי  נקראי
ה תש וכן תכמה מית שס  תלתמים כשיד הדעת בהוד למקורן יעלי מלכות ׳שיד )י

לסיד יוקיר; עי׳ יעלי ומשם הנעלם מלז יקראו יכל! הנעלם מות הגמיר־ס

טל
̂וsש ם*ני וקנים נקראו שהספירות ד׳פ כשער nSynS שפירשנו

שאין ק’ א בסיד הנעלמה בנקודה יית״תדו הנקודה  רק השגה שם א״ןאמ״ן
ת צתצתית ש עד יעלי ימשש הנקודה אתח  וה נתבאר כאשר שמי וברון ב״ה א'
/ פרק ונימוקו טעמו כארוכה העניין ק׳ ר פ ם הנה השער מוה ׳״ד ו ע ט  יה מ

ת תנור אתדית סיד ויהי יתד התדבקותן באתדיתע"׳ ומלש מיותליס כלם קי  דנ
 נאתדיתי בו תייתדין כלם אופי באיזה שלו בנוטריקון מרמז כתר שהית שאת״ד

ת יהסודלתב״י ואזיל שתפרש ויהי  כני׳ היא אוהל פירוש להיות'אתד האוהל א'
עד ובית אוהל היא כ׳ למלכות ה י  בה שכלסמשפיעיס הספירות לכל ושכינת ודיי

׳‘ואמר  הספירות bל אוהל שהיא עד אתרינה ספירה מלכזתשהיא ספירת אפילי כ
 תת״תל ודיבוקת מנילה שע״י באופן במקורה ילדבק לתבר צליך אתה מכלן לקבל

א ל הי טי  כפירות שאל ומכש״כ כתר פשיטות לתמי בסיד אתד להמת עלייתה נ
 י1שכנ הקבלה תן ליודע׳ ידוע ליל תעי׳לה b הידייייע האי"י.ל ה׳יא יאייל שיופרש יזהו

תומפנ׳ הוא תעלת של אוהל כ• תעלה של לומר ג״כ דקדק ות חלכו לני ת ח הו  ל
 להשפיע טוב ורב שפע לקבל כתל פשיטות ברתת׳ תת״קדת היא עלייה בכול

 ברתמים מתייתדת ואינה מכלן תקנלת היא במקומה למטה אבל לישראל
r הכל לתמים ולפעמים תשדים דין!לפעמים מקבלת לפעמים ט עשיט׳ס i• 

:מעשיהם ולפי התתתונים התעוררות

שפע
l a/ ן א י ני ס ביתטל׳׳יאאיזיד •ב"א י ל  פי

ת דהיינו ביאת ס בא היא מלס כנ  ונ
מי שמת״תדתבכמר תלעתופיילת בסיד פנימי פני  עד
 שעל העלייה בסוד אתד כן גם ונקראת אתל שנקר'

 בגמט״ריא אה״רן י אתד שמספרו א’•ב מלתו זה
 מכמה בכפירת עליית' ככול מלמת כ׳ פירוש את״ד
א  כתן הוא תסד ספירת ט ן1עלי תסד נקראת הי
״ן לימי כגחלת וראשון ראש הוא כי גדול c:תננ r 

 של ותמקיל מלכות *כיד' הוד נצת תפארת גבורה
 עליון תכד -)ת שנק מכמה הוא גדול כהן תסדשהוא

תסד  השפעת ;׳■;יןשנ נכתר מת״תד שבלכתה עליון ו
ה מכתר רצון שכע ג שיי  וו ובנתינה וה יוטעם הנ

מכתר ומ-קנל כיזכיוה למעלת עולה כשמלכות

ך שאית וניחר עז ביתר אציליותן קורם ביהיונסצאים נתחדשו  א
א האעילות כ< בארוכה שים כמבואר כערבינו הוא האצילות (רק  ל
־ ש הי ש רק עצמו כערך וגלוי חיו זר־! ומפגי לזולתו וגלוי חדי

 ומיס זק/ שפירושו יתיב יומין ועתיק כעניין עתיקין האצילות נקרא
ה נקר' עליהן ומעלה סבה קדיסרה דיו שיש האצילות שהאציל ב׳

 ביאור שתדע אחר ועתה מהזקנים למעלה זקן דעהיקין עהיקא
 סלי׳ק דכ׳ד לסנ״דע האלה הטלות עניין קשור נפרש המלות עגיין

 יש פירוש עלס״ין למב׳רי א״ס דעחי״קין עתלקא דיע״וין וא“רע
שר לרעת לך  שהספירות הספירות רצוניים של א״ס רצון עלה נא
ס רצוניים הם של־* א״ס זקן מהרצוניים למעלה רצון נ״ה וא׳

ה וא״ס זקנים הם שהספירות הספיח׳ הזקני'  זקן מהס למעלה ב׳
ר ת  יצירת בריאה שהם עולמות לברוא הפשוט רצונו ועלח מהם יו

דז ע׳י אם כי הנסנע בהק וזה עשייה לו  כאשר הספירור־. אצי
 יעויין אחד הוא ועשר עשר ר.ז' אחד בשער בארוכה זה פירשנו

מ והגה נהירו חד ונהיר בטישז חד סיני' בטש זה מפגי סשם *־  נ
 העניין קשור נפרש ואחיב בטש של המלה עגיין פירוש בתחילה

 הסתר מלשון אחד פירוש פירושים שני לו יש בטישו לשון והנה
ש בלשון החרגוס מפרש וצפון הסחר לשון כל בי וצפון והעלם  ט

ב• בסחר מחן דאטישחא צפנת אשר יטשינני יצפנגי נסו ח סו
רד נטישאזטדז  חבירת שכותלי מפני ביתא יז־ז ויטשון ש הבי א

 נראת והאפר והטיט הכתלים ארת בשמטיחין ונעלסין מסתתרין
 והעפר הטי* תחרת ונעלמים מסתתרין רק נראים אינן והכותלים

 הכאת לשון והוא בטישו כלשון שני פירוש יש זעזד ;הניטחעליו
 לשו/כטישר עליו לומר שייך נאור בשמני/

ת ר ^ D א 'O y D H א כעניין ח ש חמרזיש א ט והגדת לשרנא ונ
 הראשון פירוש לפי בתחילה העניין נפרש

ש לשון שהוא י״בא יבא בזאת הכתוב אמר לכן ת פירושו וזה והסתר העל  הנ
^ לך שהקדמנו במה •דעת כבר ריריגזרואאהראה״רזבנמטריא ש סוד ב

קודס עכי  בי״ע העולמות שנב״ראו אבי׳
-׳ ום מושפע הכהן כי אחר -׳ ל ב  במקום היה ב*ח אצילותיו שהאציל וקודס ! ן

חן עולמות כל הפשוטים הגמורים הרחמים תי ם היו להבראות הע ל  כ
לא ב*ח א״ם מאוד מלאים בגמטריא ן כה זה בעבור תערוכת ט היה ו ו  ש

ה הי ^ משם כי קטן במספר א ה שלא פנוי ונקודה וחלק מקום ת ד נו הי  או
שר בבלתי שהידה כאופן ב״ה ס א׳ א״ל־* הפשוטים הרחמים תורת  אפ

ס קטן במספר ר׳ בגמטריא הקדש אי ר או מ א ל מ ל כ ה כי ר ב ד מ שו מ א רו ב  ל
אן; על לרמז שר נ׳׳ה אןך; ,-.״ לצמצם הוצרך כביכול זוז מפני א
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עצנ» ובאמצע עצמו(בתיך אל מעצמו עצמו

אהר׳׳ן יזספר
יתקב״ל מוש״פע כככ״ן < ■ 1/ י ^

מכי! שגוקנלת
:>7r•״ - ה ואזיל שמש־: ״כי - .
בלת• הפשיט״יס הגתו׳רים כרמ׳י׳־ס r-־r״

 אהי״ה בגמט״ייא ז״אכה״ן ר׳׳לנעב״ור
: מ:״ס ריי •יז‘ ס הבנו' תלת׳־י״־ם תיר״ת יא ״  • טי

rvn ייסד הוא שכסן} תקוס מ־רגלבכל שהוא הגם
א , ״ , ; ״  אבל הבניין ימי צו' גד,ל ,כהן לא-. ;

ת הוא כי כן אינו ע ד ה ד ס׳ הנ ״ ל ע ד כו ב

ר ת - מ מושפע הוא זו שננמינא ^ וכאוי  שתי כפשוטיסשהוא
‘כשוי לתמים מקבל בתינה

 לארזרים והיו והרמז שלם כחבור
 הגדול הכהן היה זה ובעבור בידיך
 הכפורים ביום עצמו את מקרש

 העשרה בעבור קרושין בעשרה
 האחרונה ה״ה כנגד טבילות וחמש

 הכלה הבל־' לירד כדי שבשם
 L:והניד Sהכל היא כי הכלולה

 זא״ת על רמז ועור חן ליודעי כידוע נל׳ גיייל׳ס לתמים •זים
 אהי״ה בגמטר" זה ר״ל הימע״ר זה

השער הידוע בה׳מ״ער מימפיע
 ישבותעלובל נויקו;זו תכלצמטה כ׳ חערובתדין

 עד דין קצת נה שמתגלה ׳,7^^״״ ,ל
פרקז הדיןכתמאלכרקששי שורת שנקראתג״כ

ת׳ ק פי ת אנללייעלי׳ הקלדתי ובשערים השעל מיה ו ו תי ה או ר ש א ע הי ר״ני ש מז א ר ה . . ו
® עלייה בסול ^’“סאתקנלי״־׳^י״יויזייז״' ה ״ ש ה א ל ע ב ל כ בגז תו ו ש א ומקיפו הגשם מגביל שהמקום מפני למקום כ

״’ ל־’ ״ י /״ל״ ־ ׳^' ׳־׳''’״ . _ ש ^ העניין אבל _ שדה אור שרושם 1הו קיו ה
ההוזי* הפנו* המקום מעמיר היר, ההוא ‘ הקשורה כשלהבת שלם

ת הסעסדת כנשמה הנשסה בסוד אחי* ף א הנו

 יציהת בריאה עולמות הקדוש אצילות ע׳י
 שפירשנר יהנקודר. העיגול כסזר עשייה
ע סוד בשער  כעניין הצמצום בסוד אבי׳
 הצסצום וסור ארון ברי ב׳ כין שכינתו צמצם

ה הוא  אין אור החזק אורו מצמצם שהי
 מקו' שנשאר באופן עצמו אל מעצמו סוף
ל בעצמותו פנוי -' ורק פנוי ולא כנינו ד ב  מ
י וכל  שהקדושד־ז נניקוס כי חיו כן לא ח'

שם לעולם נשאר שם שזרח שח ח  אורהקדו
ה זזה לזית כסוד נ כי ש  הקרושד־ז כי ה

ה והרוחגיית □ ססקום נעהקרת אינ  לסקו
מסקוס הנעתק גשמי כדבר במקום אינה בי

ה  השעל חוה ו' סרק שפירשנו כמו דינין חתערין דנינ
א כהן אמר יה ומש;׳  שחקבל מפגי אהיה נגמטרי

ס ייתתיס תייי  היא ג״כ נקרא אהיה ש;קרא תכתל ג
ח שם!ע׳יש ההששיע שם על אהיה תו  תורת תצא משם כ׳ שתפרש כמו בשתר שם ׳

ד׳ הקדיש אל כתר; כפירת להשפעת כנוי הפשוט•'שהוא הרתמים א ד׳י ט ת  נג
ת אות׳ שהי״א הזייאת המדיה עיל לרמ׳יו ׳לקטייז ?״,),.  הק״דש שב״שם לניע״י
ר אל פיל,ש ת אות שהיא שמרתועלמלכת ד׳ ריא1נ:י שו  •דוד ד׳ בן כשם לנ

ן שנשם ה'שנייה ;ו”־י. ת״ק את׳׳ד נגמטל״יא מלסתהקד״ש על מרמז •דוד ד׳ נ  נ
 ביד״ין לאת״דיס (’זתל״חויה׳' :!ליש ב׳זכייל ה״ס קדוש״יש העשירה לימ׳זוכ''•

ק פיד׳ישאלהואמלכותכדפירשנויהיא ציי  כתר יכין למעלה ממטה ראשונה פ
 ניצה חכמה כתר שהם ספירות עשל שהם קדושת מדריגות עשר תם ״!לכית

ת תסאלת גמרת מו מלכות שוד הוד נ; כ ק ו ת הפסו ס ל  עשירית שהיא ״
י ׳ מזיס דש1תק אל ברמז איזד יאקרא ״  אמר כאלו וכתר מלכות על תתי
ס יייא* ילייה עשיה הוא ואתד אמד ייס ע ק אמר ס  כ• להזמת כן הפסו

שםרבוימ״ו !אין ׳תשלס7הםבתנורשלםזבאח כלס הקדושים ^יאנלש
p ת ״ ־- ״ז׳ ת ה התגלו ם ל ל ע נ ל׳' נ ה ה אז ־ י ז  ראשון פרק זה בשער כמבואר תג
ס’׳^ י א י שעי אקליי יייאיש ׳ כ׳ ובשער עשר הוא ן' ; המד ״א עשד ^ןוד ק נ

ס׳די׳ת

ה ואל*ו ש רושם אור מעטיד הי ת הקיו  בסוד הפנוי המקו' א
ת פנוי המקום חוזר היר, ם הצמצו ובסוד הנשמה  אור כלה להיו

ס ה כי הגס הצר שמזה עד א׳  כי חיו ממש פטי לא גניי סקוס הי
ה אים אוף רושם שם נשאר  שא״ס סה בערך פנוי שנקרא רק ב׳

ה א סהסקום איס עצמות אור חוזק צמצם כ׳  והסתיר והעלים ת
ס עצמות אור וחוזק בתוקף יהיה שלא עצמותו אור חהק  כאלו א׳

ס עצמות  שהוא* הפנוי טהסקום עצמותו והעלים הסתיר ביה א׳
 בסוד עחח והעלים א״ם עצמור־ת כלה מקורם שהיה רשימו אור

ס עצמות ‘כביכול־ וכאלו עצמו אל מעצמו והצמצום הפינוי  א׳
 עצמו שכיצסצם הצסצום נסור שבעצמוחו התוך ומסתיר מעלים
 ככיכול יהיה שכעצמותו והאסציג שהתוך באופן עצמו אל מעצמו

ס עצם,׳ח שאינו הרשיסוהקדושת שהוא פנוי נ־קזם זה מפני ממש א׳
ב אסר a A ר

#



א פרל) המוחות נמוד העמעום גמור אעירות סוד ®שי «ווער
 ללר<נהייז£ל’איו£ י|לל£בל הקירול עוד'שישל שכלן ליי^יר'עיני ומל׳ ©*ויימ

פיי כתו שיוגלא כאילן ש<יש צזא יהיושל כלנ אל היי׳ז׳־שב  תוכל לא לר• יאימה ג
ם לת1עהיןי(בה'לשזרש1מ נלוילא לצאלילי ס הקתניסילנזערק כענפי  כענפי

פי' ©מתאשנרם ם מענ הייני  שהא השורש כת יה ייתעם הכת הגיע לענסי ה
 כת נשתלשלה עוד וכן בגזע וכתנלית גזע שנעשית עד מהשורש נשתלשל ל}פל<

 כתהשוהו נשתלשלה עוד וכן בענפים זנתגלית ענפים שנעשית עד מגיע השולא
ם ם ונעשית ידננפי פי׳ נתגלתה ישם דקיס ענפי  השורש שכת נמצא נעצתה ה

ע הפרי שנתגלה עד למדריגה ממדריגה ונתגלתה ירדת תפרי שהו' תהנו מ א  ינ
ריז שורש כת צלם הם הדקים ?תענפיס לגזע ההמוכים *הענפים  ת5לם הפיי

ב י)עלוה  שלא עד שהיא כי״ת בעצתה הפרי להתגלות יוכל שלא לשורש קיו
ק אפיי צתגלמז ע י ת נגו א אי ם יכן גזע שם תפר• נ  ע1מג שנשתלשלו הענפי

 שלא עד שהיא כמות להתגלות תוכל שלא עד לשומי קלוב עוד תפרי לאיות
ם הפל׳ נקראת בנמפיס צתגלתההפייידק ם וכן ענפי  מתעצפי׳ שנשתלשלו הענפי

ד לאיו" פ  שם הפרי נקלא דקים בענפים מן שם הפרי נתגלתה שם(לא נעלם ה
 היויותדלה בשמה פרי ונקראת כיזיתשהיא בעצמה (לצפיםעדשכתגלההפר*

תפד סופי מלאשוזעד תקע! שפל צייצא א הו תי תכלי תלוי  השורש נאתר כאלו ^
ד פ ה א  הגזע הפר°* כשבי׳יל הו°א האיילן ושריש°ת נמ*ע°ת תכל°ית •‘שהר מ

ם הפרי אוא ם הענפי מכי ם הפר* הס לגזע הק  כל כ• הפרי הם הדקים הענפי
# מיי  היה לא והפל• תפרי ממני הצתיתתלהתהיות הואכמ ^לן של יתכציי* ^
ם אם כי להתגלות גאפשל ם בענפי ם אנל דקי פי׳ כת זה כל ע  שהרי בכל! ה
ם עליון מקום עד שנתמתיתז תתתיתו ממקום בפר כאו מגלת «ורש פ׳ ענ  נ

ם נעליוני2  זה כעניין למעלה הפל* כת יעלה ככל( תפלי פת ולולא הענפי
תביזד הוא בעינו ו הוא בהנילי ח נ מו סוף אין רצון להיות כי שמו ו  הוא ב
 את לגלית העולם אא להנהיג הוה נצתים ולכצת לעד זכרו ויתעלה שתו <נרץי

ם בתשר י^הגתו •ידי ^לתזחועל א התנהגה ועיקר ודין!לתמי  מלכות ידי על מ
מן ההדק היא6 הפע הג' י ובשעל שני פרק ראשון נשער כמבואר העולמות כל המנ

הנותוי' על ביייזפכ׳  כל ידה על לי^היג מלכי׳ להאציל מפלי׳ יכלת* <£ון> הכנתי נ'
 הגם תבל התת ממשבותיני כי ממשביתיו כיומשגיתינו לא מלסיכי תעילמי׳ונאנל

ר6*תהוי'מל|מתשצ'שו לא היים כל ־צר כאיו נמש(נ אי  דעצ׳במלאכ' שיעית עד דג
דו הידי׳ויעש'מלאכתו תיו בלעשז'אנל6שא מה ני  נרצין שיעלה תכף נ׳ית מת*י

 תתתשב׳תעהזל' שעל׳רצון תכף p מתהוו׳ומפני תות מיד איז׳דנר ייתשכתיילהתתוו
 פשוע ב׳יה א״ס להיות כ♦ ירק אך מלכות נאצלה הנהגתו ע״י אלהותו לגלות

 עזצס ולהרהר לצייר השכל יד שתקצר מה תכלית וכלי גבול הפשישותנלי בתכלית
 נאכלית תצלית בלתי נ*כ היה ממנו שנאצל הלאשון האצילות כן מפני פשיעיתו
ח על העולמו ג כאפש׳להנה היה לא למאצילו לקורנתו הפשיעו' ן נתסד י  ד

שהיא שםהתצהג׳  ייתמי׳ציומארבשעל תסדודין ייאיי׳׳לילאה׳היכוללהתגלו׳
שעגים ה0  שלא רק מלסת היתה הראשון האצילות זה מנוימש אנא הקידמ׳ס ינ

 לפכא למאצילת לקורכת ם ויתתים ייין בתסד ההנהגה שהיא בפילוידה אתגלתה
ם פש*י»תה מיי ד שם להתגלות באפשר היה לא הגמילי' הפשנעי׳ הי ס ת  ח(
א שרתיי• *תערובת צ א  גימדים לתמים פשיעים לתמים £ס גאגלי יי! ^

 המירה מלכות שהיא לה הממיד■ שמה כ׳ בתג־ כשם שנו מ^שא
ה צקלאת לא P מפני שם נעלם והנהגאה וממשלתה ?אדנותה מלכותה עג  י

א בשישי הנעלם שאלי כאז W שמתגלית *»ם קי  כת כן כמו פר• ולא שורש נ
מוד תר״ו על המולה כאל נקרא בכתר שנעלם אהנהגא שהוא *ולכות  אור ע
 שם;לא מלכות נתגלתה לא כי גיוזרים רתתיס פשועים למתים שכלם כתל ®ונין

ת בתסיולא ילין ט מיו  פיאיןשם אין אשילזהנקרא יהלל כלל רתמים בי
 זה ענין סוד שיתבאר כיוו לתתים פשיעות רק הפרי שהוא הנהגה של כלל השנא

S׳iW מן ה י' פ  א״א שבכתר מלכות פשיעות כת עילם צבת של ולהיות השער מז
 נסור ההנהגה להתגלות כדי מלכות עורכת נשלתלשלה הנהגתה שם גאתגסת

 משורש נשתלשל שפרי כמו מכתה ספ׳לת ונעשית
ה ̂ ^ ל ג א השתלשלות P כמו גזע נשם מל* גאלא אגיפ רק שם ^

 למקורה לקורנתה •ין
נקראת צתס׳ר )מקול

a — ־ ס ............ . - בהנהגתה להתגלות ק״א שם *
מד עוד * נשתלשל עיתא פש (עוצם  בסוד ונתגלתה הבינה לפיד הזכייא מ
 נשתלשל שהפרי כמו ‘ה לדינין מקיר שהיא בינה ספירת נעשית שה-א עד *צנינה

ם רק שס שתגלה שלא ותפני לענפים מגזע א ענפי קי  כות ענפים בשם הפרי נ
 היתה לא לייאצילה לקיינתא פשיעיתה לעוצם לבינה ממכת׳ מלכו' הותלשלות ן3

א’« הנהגתה!נתגלתא להתגלות נאפשר קיי טה׳א נ  לא שם שגס ילהיית ליין יי
ה סול כי פשיעותה לעוצם להתגלית נאפשר היא כ הנינ  פשיעיס רתמים נ'׳

 בתסד ונתגלתה תשר ספירת ונעשית הנהגת׳ כת להתגלות כד* עוד מתלשלא
̂  ע״י הוא ההנהגה עיקר כי לבדו מסד ע״׳ ילהיי^^אימלםלאתכלצהתגהג

קו ד ס מ א קי מ ש א ע שער כתבואל היתתים קג אלין קיו  שליש• פלק מדאב״י
פ צן ה להשתלשל .קו  ששם עשירית מדריגה עד למדריגה ממדרגה לספירה תספיי

א נתגלתה אנ סי הזנ ן יי  מכונו על והארתו! מתכונתו על הפרי בסול ירתמ׳ם ד
W .אכי1י *המלן w ה ב  נלממין עולתו להנהיג מלסתי כסא על יושב ^'

אי הנה כשאמלסי* ע *דיניו!תסליו תנ  זננד מתתילתן הספירות שכל לן ה
כן  נכתר מלכות למדרגה ממדרגה שנתגלתה מלכות של אתתתה אלא אינם הו

ה מלכות נתכמה לכות1* ם בנינ כונכל ם המלכות שנגלתה עד י עצ הפל• שהיא נ
שלא״פב״ה ש הנהגתו [שהיא ולנצתננתים לעד שייזייתעלהזפיו יתגרך1 הקמ

 המתשנה תתילת הסוד וזהו תכלית ובלתי סוף הבלתי הקדושה הטהורה *תתשני״
 נעלמת והיתצ הכתר בשוד מלסת נתגלתה נתתילתהמתשכה כי המעשה סוף

תה הג הנ ש׳דת במדריגה כי המעשה הכיג־ונדף נשיר נ  שהיא ההנהגה נתגלה ע
o< דן «זשד w בסוד המדריגה כסיד שנתגלו הוא ברור סיף אץ של מעשיו 

 דץ נמשו• העולמית את להנהיג ומלסתה !היזושלתנאדנותה המולכת *ולכות
ז סיד וזהו *לתמים »  סיף שהיא מלכות כי ג®®( ותתילתן בתתילתן סופן נ

ת מדרג  !תתילתן המתשנה וראשית התתשבה לאש שהוא כראש נעוצה הוא ה
p ip j י9 היינו אל מגלי תעל• בסול כתו שנשתלשל תשולש f>KV הנקודה שהיא ז

גצי.

ל ט
ח שהשחיר בטש אפר ע עצמו א ע אנ ה <ו ר  מ«*םוא^- עשימו ב
ש שאס' ווהו פנוי סקו׳״ ככיכולי עצפותו פחיך שפינה באופן <ןזנםו ט׳  נ

מוי בחוכו מינ׳יניה ר״ל רייקא סיניה כשי״שו ח״ד מינ״יה ע  העלים ונ
הסחיראחעצסו  בסקוס בי אחד ונהסחר בהעלם lovy אל מעעסו י

ת העתידי׳ העולמות כל או  הוצרך א״ס עצמורה בלו היה להכי
ם כביכול עלי ה  מעצסו עצמו ובאסצע בחוך עצמו אה ולהסתיר ל

 להאציר־י פנוי מקום כביבול עצסו בתוך שיהיה כאופן עצמו אל
 הידר לא הפנוי שהמקום ולהיות העולסור־ו ,ע״י לברוא אצילחו

 נשאר קרוש אור רושיס כי שניגדה זזה לא בסוד ת״ו ממש פנוי
 לסכדז ני נהירו חר אמר!נהיר זד. מפני נדפירשנו נשמדה נסור

 בבלתי היד, הצמצום קורם ני אחד אור מאיר היה אורו צמצום
י עצמות נלם העולמות כל כי להאיר אפשר  שלגודל עד ס א או

 5הצמצוע לסבת עחה אבל להאיר פנוי מקו׳ שום היה לא אורו
 ונחבש© שנמתק והצמציס ההעלם סבת כי אחד אור מאיר היה
א לנברעיס ר%שיםו כסוד הפינוי בסוד החזק אור  סבת הוא הו

 במאמר אחד הוא ועשר עשר הוא אחר נשער וכמבואר הגלוי
א ובהון אליה חנסיי  סוד וזתו משם יעויין עלסק בהון לאגועיא אי

ת מסף ר* הרב שזכר הנקודה א  ביה אים שעצמות לחיות כי ויל ק
תיו לכל ומתרחב הולף  א״ס ער גבול אין עד צ״י־( צד• לכל סנינו

 עד להרד״ר ודילב לדבר הלשון יד שתקצר מדיז תכלית אין ער
ס היה שלא ם שו קו  שר.»רף עד העילסודת יברשיע שבו פנוי מ

 לפנות עצמו ובתיו באמצע עצמו אל מעצמו עצמו לצמצם בניבול
ס קי  נסזוי עצמותו ובאמצע כתוך העולסוד״. יבראת שנו פנוי מ

^ בתוך הנתנר. כנקודה הרשימו ם א ב  זרד מצד הנד*. העיגוד* ו
 הגדול העיגול היא כיח ס’א כי גקודר, סור הרשימו לאור ♦תייחס

ל אק עד המתרחב מ ת ומקיף תכלית אין ער אים עד ג  הרשימו א
ח המקיף בעיגול עצמותו בתוך ם הנקזרה א הג  שהיגת ש־הנקודה ו
נ הרשימו סוד  כל עם תכלית לה ואין ף ס לה ואין VP לה אין ג'
 רק נחשכת אינה כיה איס עצמות אור הגדול העיגול לערך זה

טד לערך הנקודה בערך  דרך הנקודה עד* העיגודיי* וכיתרון ‘העי
ס אור יוט־ון כ| טשל  כסה ער שירןיונו זהגם הרשימו סיר על א׳
סה  שהפה סה תכלית כלתי עד יור,ר פעסים אלפים אלפי אלף ונ

בר יכיל לא  ל»ת האוזן לשבד ע״נז להרהר ♦נוריייי אינו והלב לי
מ מזה יותר האוזן לשכר ‘גיכיד ג ת שזה ד. ס א  ‘מש?- אינו ג״נ נ
ת כלתי עד פיה יותר רב עלוי ביה אים יתעלה בי אמתי  עד תכלי
 במבואר תמונה שום ולא ציידי שום ולא עגול לא מ יצוייר שלא

רי עינו עור יתבאר ובאשר הקודמיס בשערי'  רנקודח יחוס לייחס נ
ך נתוגר־ז שהי^* מצר הרשימו לסור תו ת ובאמצע כ ס עצמו  אי

 הלשון לררחיב ועכרחט העיגול ובאמצע בתוך הנתונה כנקודה
 חד סיניד־־. בטיש שז־י הפירוש ככאן עד האוזן אר־ז לשכר גרי

א בנויש שמלת שפירשיו הפירוש לפי גהיירו חד ונר.*יר בטיישו  הו
ש ולפי וצפון והעלם דםרזי לשון ש מלת שפירשט שגי פדו  בטי

ר הכאה מלשון פירושו או ה המשל כן פירושו יהיה נ  כשמכרה בז
 לטושד־ז מהמראה ויתחדש יתגלה לטושה במראה השמש אור
ח אור עוד ר לנג ך השמש ני ^י' אורהמתתרעז אמנם א כ ה חי אי  ל
 כביכול כן כמו במראה המכה הראשון אור כמו גדולה במדריגה כך

לו א״ס הכו  לברו^יש מקום אפם עד אורו העולמות כל ומלא אור ב׳
 שפיגר. כאופן עצמו אל סעצטו בעמו כביכול הכר. העולמות בו

» לברוא מקום תו תה העולמות ב מאו  חר נהיר בעצמד. הכאה ו
ח הי ט תתעה ואל הראשון בפירוש לעיל נדפירשזו נ ד ס א  פב^י, נ

 במראד■} ממש טכה שהשמש כמו כביכוד* מכוש הכאה שה^יז
ה להשגתו ובנוי משל דרך הוא* רק כן אינו לטושה  שהשיג ב
ת ביה א״ם אור עצמות שג  העולמות כל מלא בי עצמותו אור בה

 מיניה ובאמצעו מתוכו בעצטו סר״שגתו והאציל ב״ר. עצמותו אור
ה שא״ם להייות כי הנקודה נה!רו חד וביה י מלש•־! ב׳ - ו  כ

ת הוברח ד׳עולסות לו  בית שאים עד ונא.מצעו עצמותו בתיך האצי
ך הוא עי הנאצל העגול ב  בסמור נדפירשט הנקודה בערך הוא ו

ת כליייד• דא״יד,ז ראשזן כפירוש ל מן ת׳ אי ת צחריהכמה׳ ד  ביני
תה פירוש א אור או ת ג׳ בר. נבללין הנקורר. שהי  כתר שהן אודו
ה׳ חדא ונקודה רבנן זכדאסר בינד. הבסה  אורכא חלת כלילא אי

ש ועומקא ורוחכא ח ל רבנן שאסרו כמו פי  גאוני קבלה חכמי ר׳
 שהם קוטריס ג׳ לה יש גשטיית נקודה כל כי ד,דבר ופירוש עולם
 0̂ דקת גקורה שיהיה בהףהגם נמדד שהגשס עומק רוחב אודך

 שלא כאופן לקטגותה לחלקים עור לחלקה תוכל שלא ער הדקה
רי ל{.̂. כ« אהד*, נקודת רק עליד־ז לומר יתכן כ  לשגי לחלקד. חו

ת ביג תבחן הכי אפילו קטנותה לסבת נקורת  שהם* אלו בחינו
ש כרחך על גשם שהיא מאחד כי עוסק רוחב אורך  אורך לה י
ג׳ באלו נכרד יהיה שלא געולס גשס שום לך אין כי עומק רוחב

ו«רי*1י



א' פרק המוחות בסוד העמעום בסוד אעירות סדר שמי שער
טל

סט
ע ^ פ ש
15i כנו• שהוא אני ר■ אתיון ואני יאשון אני הוד וזהו ההנהגה שנתגלתה על 

ד יאשק ת«א ליולסת ס  כתיספוין אתרוו ואני ’אנ״ שצ־ח<» אי"! שנקרא הכתר נ
 מלסת •ד ועל קגתת י' יד• על הכתר והאגלות התפש-וות על להומת 1

 וריזון•׳ דין כתשד ההנהגה שהיא הפרי בהוד גיותגלית אתרי} שהיא נהוד
 יהמו״ז היזתנר הרב שאמר יזהו גמור אתדית אלא א׳צס מפירות עשרה שכל גמצא
 שכל ספידית ׳׳ אלי ל״ל נייד׳ר אלא בידיו תקרא אל פירוש ׳■ך ניד לאתד׳יס «ה*יי
 נקודה אלא אינם כלס פירוש לאתדיס יהיו עשר פעמי' עשר שהס <' מן כלילה ׳אתת
 י׳ שנתתלשלה תמשבתההנהגה שהיא הכתר עצס שהיא תצכות נו דהי אתת י׳ אתת

 תדריגיתה בעשרה העולם להנהיג עשירית בתדרינה שנתגלתה עד מדדגית
״ד שפירשנו מה עם העיב יינן העני׳! זה ישיד בה שנכללץ ^י  וכן השער תזה נפ

 ובענין פרניפין דו סיד נענין שני פרק שני כשער שפירשנו מה יגס
 וכן שכז שפירשנו מה עם נגלית הי״ה לאאיתחמן היה כתכתה דדיו ואיידתא

 לזה וראייה תשה יעויין תשה כלת בהוד ד״פ כשעל שליש׳ נפרק שפירשנו תה עם
 בראש עפרה עעלתתפאלת אתקליאת מכתר אתנפילת כד התיקזנין משפר

 אתנעילת כד תלף נתגא המשתמש כל אתמר ובגינה תירה דספר תגא צדיק ל3
 מבינה אתנעילת וכד שמיה על אתקר׳את ראשית דהאי עילאה תכת' מהאי

 דאית• שנכתב תורה אתקליאת ממסד אתנעילת וכד תבונה אתקליאתעלשמיה
 המסעות כל לפרש המאמר שם מאליך ובן לתו דת אש תיתינו לכתיב מיתינא
 עשירית במדריגה שנתגלתה עד הנהגתה בכתר נעלמה שהיתה מלכות שנשע'
 נתגלתה אופן אזפן ובאיזה עניין באיזה ותפרש הפרי כסוד תמיותדלה עשתה

ה ספירה בכל « ס  תכתר נסעה כאשר מכיתרי״ל אתנעי״לת כ״ד שאתר וזהו ו
 מלכות כי ר״ל עע״רת.תפא״רת הכתר מצד נקרחת הימה הנהגתה לגלית כדי

 כשהיתה למעלה אכל לראש יעערה כתי היא תפארת למעה כשנשתלשלה במקומה
 למעלה היא הכתר נכיר כי תפארת יעערהלראש כתר תה ה היא הסתר בסיד

 כניי שהיא הנא בעולם ל״ל כ״לצד״יק בראש עתרי. היא הכתר מצד וכן מתפארת
 כהוד עדן גן בלבושי להתלבש וזוכיש בראשיהן יעפלותיר^ יושבים שהצד׳קיכז לבינה
 למעלה שהיא בראשיהן מלכות של לעמלות הס!וכין הבא עולם שנקראת הנינה
ד מלכות דהיינו ימינה פ  נכתר שנתגלתה בסוד וכתר עמלה שנקרא הכתר נ
 צדיקים לראשי עטרה היא ושם וגמיייס בשיעים רתמים של ועטרה כתל בשוד

 תנא עילם שהיא בינה כי עטרה כקרא' איכה נמקיתה למטה אנל יובינת למעלה
 סער נקיא תכמה פירוש תי׳רת דש״פל תג״א נקראת ככתר שס p;ממנה למעלה

 למעלה היא יכתר תירה חכתה ניבלת כאלז״ל לתירה ישירש מקיר היא כ• מילה
 למטה שתבתה כאופן לתורה כתל נקרא היא הכתר תלכיתבסיד כן מפני יואכתה
 שכתר לכתר משמש ותכתה תמנה לתעלה תלכית וכתר הכתר בסיד מחלכית

 שהיא מלכות ונשכיל ר״ל ת*לן> בתג״א המשתמש כ׳׳ל אתת״ל זנגינ״ה ידו על מתגלה
 מכמה •r על שמתגלית תכתר בסיד שימושה עושת שתכתה על התכתה כראש כתל
 שמכמה ואומי תיזבמה למטה החגא »תהפד ׳ל ר כתגא השתמש כל ז*ל אמרו

 תגא שהוא בסוד מכמה שמוש עושה ומלכות שנכתר חלסת ידי על מתגלית
א  שמית על אתקייאת ראשי' דהאי עילאה תכתה מהאי אתנט׳לת ת״י געש פ
 מצד נקראת הייתה הנהגתה להתגלות כדי תכתה סן מלכות נסעת כאשר ל״ל

 שלא התכמת נעצתת היא הית כי מכמה ראשית דיל החכמה שם על החכמת
 הנהגתה לגלות לנינה נסעה כאשל ל״ל מבינה אתנט״ילת וכ״ד אתי גלי• לה היה

 ספירת היא תבונה כ• תבונה נקראת נינה 6ע* ל״ל תבונת שמיא על אתקריאת
 תיחול בחינת על להורות בינת נקראת בינת כי ותבונת ניכה נין שתחלוק רק גינת

 י״תר״לי' בן צחףאותיית בינת נתכמ'דהיינו ומיוחדת תווונת ניצה ל<מלם6
 כמבואר הדעת בסוד תפארת שפא בן ידי על מזווגים נינת היינו ת' חכמה הייני

 וכד היחוד בחינת כלי עצתו כבחינת נקלאתנינה השעיותנונת מזה ייא
 דת אש דכתיבת׳מינא מימינא דאיהי סנכתב אתקריאתתורה מחשד אתנטילת

 הנה חסד של בימינה נתנה שהתולה ע׳׳שהחהד שבכת' תורה נקראת ל״ל למו
ה  שם נקראת שתיתה עד ככתר נתגלתה מלכות בי נפיחש תתאמי ות לנו סר
 נקראת תיתה בבינה pi חכמה נקראת הייתה נמכמה וכן כתל ספירת נשס
 התייחד כשתה ונתגלתה עשירית נמדייגת שנשתצשלת עד הספירות בסל וכן נינה

 ראיה נזה לנו ד׳ כ׳ המאמר כל להביא הארכנו לא הקנוי לאהבת ל!•(אנקנו
 תפני ב״ה א״ס עד לתעלה לעלות כח לה •ש שמלכות כן גם טעם וזהו לפיחשנו

השפירזתכי כל עם היא ימודה שבחינת ג״כ טעם וזהו המחשבה שריאתקילת

הגיהה
» m מדדר.S חוהל ש^א קטנה שהיא והנם י  ה
 אבד־' סרידד. Ww 'םSהכ יחים העדר ט»ני

ס שהיא ^שי גאטת ש ס הוא נ ^ נמקי ב  דבר ו
טקום שהיא  ע*צ קושריס נ׳ וS יש נ

: הג״הה

כי' פיורה נספר כסבואר הגי<זם גדר הם ג׳קזטרים אליו בי קומדים נגי
 קיטריו בג' שהגשם ומאחר

של שתל  אין כ« ^Sםלםע נ
 יהיו־ז Nשל לסזטה דבר לר

שו קלח שי ס  הוכרח א״כ י
 שהס קוטרים ג' לאלו שיהיו
 תחני שורש עומק רוחב אורך

ח ראשונה בנקוד לסערה  ב׳
 לםעלח יקראו נקודח ובכל גשם ככל הנניצאים קוטרים ג' ואלו

 חכמה כהר כרוחניוחם הראשונה ננקורה השרשים כל כשורש
ר קדמון איור בסוד נינה  בסוך סהייחדיס סצווועס א״ור צח א׳ו

ח קוי  נמוך אחרוה אחד עניין שהכל וע״צם ש׳ם שו׳רש כסוד הנ
ת הנקייה שזאת כמו העניין ופירוש הזוהר כדברי במבואר טי ש  דג

ת לא בה נראה ולא פרטיה וכל חלקיה ככל מתייחדת היא  בחינ
תה *ד ונבל עוסק כחינת ולא רוחב בחינה ולא אורך  דואח שא

 נקראת זה שמצד ער כדוריי עגולה נקידה רק רואה אחה אין
 לוטו• אנחנו מוכרחין גשם שר,יא סצד זה כל ועם נקירה בשם

 באורך נסח־ גשם שכל ניצי ועוסק ורוחב סאורך גכללח שהיא
ה כי ועוסק זרוחב ט תואר ז ש ג  שחם קוטרים נג׳ שטתגלה ד
 בסוד הראשונדד הנקוח־ד זאר־י. כן כמו עוסק רוחב אורך

ת פרטיה וכל חלקיה בבל סתייחדה הרשיסה חיו י פשוטה א - מ  מ
 בחינת ולא האורך בחינת שהוא כהר בחינת לא כה יושג ולא צר

ח מ א הרוחב כחינת שהו' חנ ל א כינה בחינר־ז ו הו ת ש  כחיגי
ם הנקודה אחדות פשוטה אחדור־י. רק העומק ע  כיצז• זד. ‘כל־ ו

ם כחינור־׳, ג׳ הנקודה מזאת ונתפשטו שנתגלו ה  חכמת כתר ש
א לוסר אנחט סוכרחין עומק רוחב אורך בסו' כינה י ה  נכללה ש

טה סכתר  הנקווד־ז שזאת מצר עומק׳ רוחב אורך בסור בינה חנ
ב אורך בסוד שהם בחינות ג' באלו סתגלית ח  ובהיורת עומק ת

א נראה שלא ל א בחינד. שום עצמה הנקודה בעצמות מושג ו  ל
 נקירת אחדות רק עומק בחינת ולא רוחב בחינת ולא אורך בחינת

ס בינה חכמה כתר בחינות ג׳ אלו מייחסי׳בזוחר אנו כן מפני ח  ש
א הנקידה בסור עומק רוחב אורך ג' להן ומקור שורש שהי ת נ טו  ש

ס שכלם מצוחצח אויר צח או״ר קימון אויר שהם רודפים רי  מו
ם ני להורוח אחד עניין על נ  סחיגות ג' סן נכללה שהנקייה ה

ב שהם חי ח הנקודה בסוד יקראו לא זה עס^נל נ חיגו ת ננ  הלוקו
 א('ר כשם קראו רק עומק רוחב אורך בסיד כינור חכם' כתר שהם
 עד* המורים רודפים שטות שכלם סצוחצה אויר צח אויר קדמון
שם אחד ונשם אחר עניין  כאל^ אחדותן להורות יקראו אור נ
 המצוחצח אזר בעצם וד.וא הצח אור הקדסוןוזואנעצם אור אסר

ם םחעלטים כה הכלולים בחינות הג׳ כל כי  בעצמות טחייחדי
ת שהם הגם כי ס וע*צ שים שוירש בסוד הנקודה שמו עס בחיגו' ג' ג'

ש כי א' עניינים זה כל ר שו ה הגיהה
י לזה והטעם ה העם נ רי על מיי  כעניי) עעבו

 סידרה ועוטה אבן על עגסוהו על ט־רה רוטט
 «•־' עעמוחו על טורה הי א־לן על עיגמוהי על

S עעסותו טורה טדנר הי חי בעל v 
:הגיהה ע«ב אדם

 כן תפני עונומישראל לכפל
 לממש תשס להשפיע כדי כתר לתמי הראשון תקייה ליתלהנבוד ההחשים

 ומתיש ׳ ישראל עינות לכפר למטה ומשם הכפירים •ים שנקראת לבינה גמורים
כ״י הכלי״לה הכילה הכ״ל ל־ת״ד כדיי שנשם אמ׳רונה ה״ה כנג״ד טני״לות

א ור.שם הדבר עצמית הוא  הו
ס הדכר עצמות כן נס צ ע ה  ו

כ הוא כן הדבר עצמות ג' ס  א
ס שהם הרזיה השורש צ ע ה  ו

• וחפצם השורש הוגית והשם
ד באחדות בנקודה שכלם באופן והשם השורש הוא והעצם מו  נ
 אחדותם שלעוצם ער גמור באחדות היו שבנקורר. ולהיות

א דז לאז וגראד־ל מושג היה ל תר בחינ ולא האורך Nשהו נ
א כר.ר בחינת ______  _______ הי א בינה בחינת ולזל) הרוחב ש הו ^ ש ע ה

ל1היהכיינגז טנילית תתש פיריש ק״ן רפ^ל^זרפל^וכ׳/יעלייד״ע• ך ע ם היו ורק א מי על ת נ לו כל ג* אלו יגאו P מפני אחדותר*. נ
ועוסק רוחב אורך בסוד ונתנלו חעלמתן מכללוחן כחינור־*. .............. י י *

 םקומן עד׳* וביני• וחכמה שיתבאר כמו הדעת בסוד כתר שהם
 עבש שהנקודה כאופן ספירות לשאר מוחות ג׳ יהיו שהם באופן
 לכתר נעלמות nסרןורו ר.ם כה הכלולים בחינותיה ג׳ העלם
־ז כסוד עי מייחסי® אנחנו שמצדם כהם שנתגלו ובינה ולחכמה הי

ק בסוד כח־כ כח׳נור-. ג׳ כללות ראשונה כנקודה ז א׳  אטי׳ן אי
פן ועצים ש״ם שור״ש בסוד  כחר נקרא הראשונה שהנקודר. באו
בחינדע כה הכלולים כחיגות וג׳ עילאד. כתרא נקר* ובזוהר עליון

ד.תגי^ותדח שם על הראשונה
I הגיהה

 תהפגמים נת־ניתיה בכל כדילטררה שנשם ה׳אתרונה נקראת שהיא מלכות
*י’“ כייי קדיש*•! ועש״רה • נעוניתיהס ישראל כה שפגמו  כדי למעלה י
 כלה נקיאת שלכך י'ל הכ״לה ה׳״א כ״י כתר יתתי עד תדרימתיה נכל צייתדה

 שמלכות תיקוני! כמאמר יכדתירשני האילן במשל כדפירשנו מכלן כלילה שהיא
 בשם ים נקיא לא ילכו שם הנהגתה נתגלה שלא רק כפירת נכל במצאת
 שתתגלה נשם נקלאת רק ואדנות מלוכה לשון מלכות שם שהוא להנהגת המיותד
 שפירשנו כתי השפ׳רת נקראת כך חלמת של גלי״ה כפי י״ל ספירה סזומא

 יתפרע הכלל היא כ* המחבר שאתר יוהי מכלן כלילה היא וה יתפגי האילן במשל
 תלכית כתג־ נקיא כתי כי מלכית אלא אינם ככלל כפירות ■׳ כל פירוש

 נינה תלכיתוכן מכמה תכתה וכן בתיקונים וכתנזאד האילן נמשל שפירשנו כמן
 והיא נכלן היתה היא כי כלם וכן תלשת מקד משד וכן • מלסת גינה
ן ״ ז  נמציא אינה וכשנעתק יזמקיתו ppyx גשמי כדבי קינה הקדושה כ• בכלן /
 עמת על קייס נשאי הראשון תניאות כי כן נה א הקיסה י%אשון»< ^״זי׳
 הוא הקדושה אנל מערכי משתל שכינה ווה לא כשוד ממקומו יי *א׳יי

י שוס משרה ואינה לנתינה ייישתצשל  נר שאין מנר נר כמדליק לנ
ק בארוכה יה ענין שפירשנו כמו לנר יישל  השעל מוה עשר שנים פי

 כתר נענתה היא והיא קיימת היא המובמי במכיתותה יילכות
 תדיינה וירדה למכתה שנשתצשלה תה וכן כתר נקיא המזבמי גי^ייייתיז

נכלשכיהיאקיתה p< בינה היאה׳אענמה תכמקןכן
בנלן

ם כי עי־) סוד הווי• נתר סת  נתר ״אינו הי
ע עליון י ם1נ  כתר בו ענתגלד-. הטיח הוא ד

ד עליון ע א אד נ תנ ה; ע״ב עוד י ה הו׳

רן בסוד * האו קי  והיינו ק א נ
ר בחינר־ז ח ק’שבכתר נ לי  ע

ר״ותגלותר־: ע״ש שנייה בחינה
ב גסוו־ ח ח  והיינו א״ץ נקרא ח

רז כחעח עליון שבכתר חבטה שי  בסוד התגלותו־: ע״ש שלי
ץ נקרא העוסק ה והיינו אט׳  בחינות ג׳ אלו בי עליו; שבכתר נינ

 ונתגלו העלמחן מכללות יצאו הנקודה כללות העלס שנעחרוח
1 »A .0סז׳גוחיד



 א׳ פרק וטוחות ובסוד דעמעות בסוד הקעוות אעילות סדר ®®י שער
טל ®פע

 יותר מא ל^ שיש מציאות וכל מציאות כמה לה שיש באופן ככלן היא ועדיין בצלן
 ממציאותה מוכמר יותר מציאוימ בכתר ט תמכה שלתעה ממציאות תונתי

 יווןל תציאותה ובנינה בבינה ממציאותה תובמר ייתר מציאותה ונמכמה במכמה
 ׳ותל מציאותה למאצילה שתתהיבת מה כל כ׳ נכלן וכן במסד ממציאותה מוכמר
 •ותרמיעלית היא למעה שתרד תה וכל פשיתותה לעוצם נעלם ויותר חובתי

 שנתשתל*!ה מלכות אצילות לק אינו כלו האצילות כל שהל׳ הכלל היא שן מבני
 מציאותה כסוד הפמו ג*כ והיא לה נשמההמיומד שנתגלתה עד נתינת בכתה
 מציאותיה בעלך פלע״ז שס נקלאת שהיא עשירית במדריגה וגלויה לתנוה

 נקלא אינו נשלשי באילן שהפט כמו מתנו למעלה לה שיש הנעלמים המובאדם
 הפל' נגוע וכן השולש ככת כלול שהפרי מפני כצל׳ נקלאת היא בשרשו כ׳ פלע׳

ק כלול׳מוע לנד' הפל׳ לק תתגל בענפי׳אינה כלול׳נענפי׳זנכק^ כענפי'הפל׳ ו
 מתגלית מלסתנמציאותי׳הנעלמי׳היא p בתו לבלה פלטי פרי נקרא שהיא על

 מציאות תתגלי'נפלטיות'שהיא היא גלויה במקום עשירית ונמדליגה בכללותה
 ליןולתמים בתסי העולמות כל הקלוש בפרי' מנהגה פרטית לנדה הקדוש הפל׳
 מים נפלאים סוחת עירקים והלנלים תמנה שלמעלה הנעלמות מציאותיה בכת

 אבינו נגד מק לכלי פינו שפעלנו וכפיה ותתילה סליתה נשתל האל ומאת עמוקים
 והננו״מ הנד׳ולה לי אשי משלה נבל יילכייתו המל״כים תל״ט יז״לד יילכי״

 לכל והמתנשא הממלכה לו ונאלז בשתים כל ט והה״וד יהתפא״יתיהלצת
 משפיע אהייה בגמט״ריא ויה י״ל השע״ל ויה ז״את ע״ל ליו״ו יע״וד : ראש

 אהיזןאלהקדשעל יבא בזאת הפסוק שמלתי כמו פיאש • היחע״ נהשע״ל
א הוא בתר שהוא אהיה שגס על ספירות עשי בכל שהיא עלטת  ספירת עצם ס
 שמפרש כתו השעיר ויה שאמר הפשוק זה סזי מימי p כמו שפירשנו בתו מלכות

 נהשע^ר פירוש * היד״וע בהש״ער משפ״יע אה״יה נגמטייא ו״ה נאמרו ואייל
 פירוש ספירות בעשרה תשפיע כתל שהוא אהיה כי ור"ל בעשייה איתיות ־יף צ הוא

 לוזדליג׳ ממדריגה בעצמומשתלשל הוא מלסתכדפירשנו כתל שהוא נעצמו ^היה
 עשל״ה אותיות השיעי ואויל שמפרש ווהו ספירות עשי שהם מדריגות לעשר
 המזבמי במציאזתז לק שס נתגלה ולא בכתר הוא מלמת ט פירוש אדני׳ שהיא
p כתר מציאות פהוא i מדטגה עד גכלס וכן נמנמה רק נתגלה לא ביזכמה 

 הכצותולר אדון שהיא אדני דהיינו ואדנותו בממשלתו תלסת נתגלה ששם עשירית
 מדריגות עשרה נשתלשל תלטת ה׳ מזה התגאל הנה כדפיישנו בכל ומושל כל על

 היטב ביאור הטל וה ן ענ לפרש וכדי למעלה שפירשנו כמו הפלט והיא הכלל והיא
 לתעלה תיו שיהיה לא • כאשתו ובע״ל כנע״לה אש״ה והמרתיז ואזיל מפרש

א העניין אבל ואשה נעל  ה• ההשפעה זקכלת ההשפעה לענין משל שהוא ט
 המו אשה נקיא והקבלה באשה ורעו משפיע שהוא הנעל כמו נעל נקיא המשפיע
 שמקבל בספירת ממרסם שהיותר ולהיות מבעלה הורע השפעת מקבצת *האשה

 נקראת כן תפני מכלן שמקבלת אמרונה ספירה שהיא מלסת הוא ההשפעה
 תפארת כי תפארת א הי הספירות נכל שבמשפיעיס מפויסס והיותר מלמתאשה

טל הוד כגצת תשפיע במקומו תפארת כ׳ הספירות בכל משפיע הוא  מלסת ׳
 נסוד כתל נקרא א צה! כתר גליי שהוא הנעלם המות שהיא הדעת יתפאלתנסזד

 השפיחת נכל משפיע שהוא עד גבורה גדולה ובינה בתכמה משפיע הדעת
ק כמבואר פי הנ דו  שסוד באופן וכל תפארת נקיא כן תפני השעי מזה •״א ט

 בספירות המשפיעים ראש שהוא זכר גקיא הנעלם תפארת סוד שהוא כתר
ט יוכנו ועתז אשה נקראת מכלן מקבלת שטא הקנלותעד סון> שהיא נמלטת  דנ
 בעלה עצמה מלטתהיא שהיא אשה הילוש כאשתו וכטל כבעלה אשה שאתר הממכר
ד תפארת ט  הדבר ופירוש כתל כעלה עצמה טא היא י״ל כתר דהיינו הדעת נ

 תונמל מתר למציאות יחנמל מתציאות למעלה ממטה תה עלי בסוד מלכות כ׳
 וימימד ליטד המוכתר במציאותה תעלה למטה שהיא שותה תמצי שתעלה באופן
 להיד מיכמר יותר למציאיתה עוד תעלה וכן יטד עצמה היא הנה ביסוד

 לנצת תזבמי יותר למציאותה תעלה ופן הוד עצמה טא הנה בהוד ותת״תד
 ממציאות למדרגה ממדריגה תעלה וכן מ5נ עצתה טא הנה בצצת צתת״תד

 רממיס כתל עצמה היא והנה נכתר שתת״מד עד מוכתר יותר למציאות יזובתל
 שהרי כנעלה ממש היא מלכות ר״ל כבעלה אשה והיינו גחוטם ייומ׳ם פשוטים

• המשכיע הוכר בסוד תספיחת בכל המשפיע כתר ממש היא ע^תה במד
״ י״ י א הוא כתי שטא המשפיע כעל ״׳ שהיא אשי« עצמו מ

ד  הנעלם ממציאות לספירה תשפייה יורד הוא תלסת של ההנהגה להתג.ית ט
מ.  בהנהגה שנתגלה ת^להעד ׳יתל למציאות מתגלה וממציאות מתגלה ת1א’י

 ןן• בסוד אשר ההשפעה מתקבלת האשה שטא אשה הנקרא מלכות של
 ^מטה שספירה בסוד הייקנלת אשה כסוד ירד כתל שילד וכפילה ספירה
 הנעלם ממציאות תקבל המתגלה מציאות דהיינו תמנו שלמעלה מספירה יוקכלת

 שאיו לה תת״תד בשמה אשה הנקראת מלסת ספירת לעצם שירד עד האשת כסוד
,.,,ו} תנעל ליל ^שתו נעל והיינו שמקבלת תמנו למטה ספירת ינוד

 קרוב אתל כענין המתבל דבי׳ עוד ויובן אשתו נעצמו הוא טא כ׳ כאשתו מקבל
 ט כעלה מעשה עושר מלסת דת״נז אשת פיחש כאשתו ונעל כנעלה אשה ליה
א כיזי  מורה היא כן כמו בה תשפיע ובעלה ת״ת מבעלת ההשפעה ייקבלת *י

 מנהגת שהיא עד ממכה מקבלים העולמות וכל עולמות כשאר להשפיע זט־ להמת
 מת׳ת תקבל שיילטת כיוי ר״ל כאשתו יבעל ודין זימתיס במסד העולמית כל

 כאשתיבתנ״ול בעל ממכיוה״נו שלמעלה מפפירית תקבל ת״תבעלה כן כמי נעלה
 בה הנעלם בתה שיזתלאה הגתלת כמו פירוש כגת״לת הקשי״יה בת כשלהי שלם

 הן וכלם ואור׳ כתה מגלה שנה שלהב״ו׳ וע״׳ נר הנעלמים שלהנ״ית יד• על
 הגס והשלהביו׳ גתלת בלי שלהב' נמצא ולא בגתל' זמתאתד׳ נגתלת קשור•'

 התמימות איכות שהיא אתד עצמית הס כלס וה כל אורו'עם מיני בכמת שמתרא•'
 ל*’ על נו הנעל׳ והנהגתו ואדנותו מגלתאצקימו הוא נלון סוף אין p כתו אש של

 ובלם ת״י בלתו נתנאיס ולא ני ומתאתדיס קשויים יכלם הוא בריר ספיחתיי
 ברתתיס וואת כדין מאת ^ייפי מתצל^ שיאת והגם שלם נאתמת נ*ה עצמותו

ס טס כלס M כל « מנ א נזה שנמצא ומה אמד כעצתותעצתית זמתקשריס חי  ט
 המאציל רצון לפי לה תמיימית נפעילת אתת כל שמתראה רק כיה שנמצא

 ובשער השער מיה ט*ו יפיק ׳*י פרק תעניין זה סיד שפירשנו כמי כ״ה א׳ס
 אורית כמו אתד עצמות סם 1עכ* תליקות בפעולת שמתלאיס והגם שני פרק ראטן

ם אין יעכיו שיזיי לובן אודם ג'גוונים צנעיס השלהבמתשיתצאומ' ה  אלא נ
 אתד עצמות הם נ״ה הספייית כן כמו האש תמימות עצמית שהד) אתד עצמות

נעעולתז נתתלקו ב׳ה ממאג־ל לצון לפי ולק אן אמת בכת וכלן נכלן אתת וכת

 גדי בינה הכסה כתר שהם עומק רוחב אורך בסוד נחונותיהם
 עניין עוד יתבאר כאשר ספירות לשאר ומוחות ראשים שיהיו

א והכי ז*ל קארו יוסף ר' הרב שאם' חחו אלו הנמחות  נהירו ההי
ה פי לין כלי ת הדחרו ^ תל א  לדייק יש כי בינה חכמה כתר ד

ד שאסר בלשונו ת כיה וכלילין חד ה ל  וכלילא עכר לשון הוא היי ח
 שאמר כסו עבר כלו או לומד לו והיה בינוני לשון הוא תלת ביה

ת חד ונהיר דנרץ בראש הי ת דאיהוכליל נ  לומר לו שהיה או תל
 לוסר לו והיה ה־קויה בעניין רבג; שאסרו כסו בינוני לשון בולו
א והכי מ ת כיה יכלילין חד איהי גהירו ה  אמרו לדייק יש ועוד תל

ת ביה כלילין ל ת ובו חד הוי מגוררת כהוראה אסר ולא ת  תל
 עדיין שהרי כבר הימעים דמשסע כח*ב דאינון אמד למה ועור
 והכי לומר לו היה והכי אעילותן ראשית הוא ועתה נאצלו לא

א ד גהירו ההו י ה ת וכיח ח סה כתר חל ה הנ  שד״ד־* אלא גינ
ת הנעלמות ג״בחיטתיה בכללות הנקודה אור אצילות בתהילת  ב

שד כינה חכמה בנתר בחיגותיח שהתגלתה קורם  רוחב אורך ב
ה לא עומק  כחעדהלאכחינרת שום ההיא הנקוחה כאור מושג הי
ת לא הבסה בחינת לא כתר ד אחדור-. כלו רק בינה בחינ  או

 נהירו הווא והכי שאמד וזהו בחינת שוס מושג ולא ר.יד-. פשוט
 כסוד ג׳.נחיגותיד-. שחתגלתה עתרה אמנם ‘עבר לשק הר הוי

ם עוסק רוחג אורך ה  לומר אנחגו סוכרחין בינה הכסח כתר ש
רת כלולין בחיגור־ז ג׳ שאלו  ,—שה״נקודו מאחר הראשון אור מקו

ץ א״ק בסיי הנקודה בסיד והם כאלו נתגלתה  כסודשור״ש אס׳ץ א׳
מי וספגי«ה כחוירשגו ועצ׳ס ש״ם  ב׳יד־. וכלילין בינוני לשין א

ם אנחנו עתרה כי אי  קויכש משיגים היינו שלא מה משיגים רו
 כללות ר״ל בינה חכמו? כתר דאעון לומר דייק זה ומפני התגלותה

ה משיגים קואגיזנו בחינות השלש ת ש הס חראשונ׳ כנקודה ע  ממ
 לשאר מוחות ג׳ שיעשו ביי מקומן על שנתגלו בינה הכמה סתר

ל אך ספירות ק הסקירות בסוד חם שאלו שבגיחם ההבי א׳  בסו׳
ץ א״ץ שד אמ׳ ד ואלו ההעלם וכסוי ועצם שם שורש כ מ  הגלוי כ

ב בבחינת בחינותיהן שנתגלו שר כח׳  ואחר ועוסק רוחב אורך נ
 עוסק רוחב אורך בשד בחינותיה ג׳ עם הנקודוז עניין שביאר

 כחד שהם ספירות ג׳ שאלו לבאר נעתק בינח חכמר־ו כתר שהם
ם מוחות ג׳ נעשו עומק רוחב אורך כשר בינה הבמה שי  לשאר ורא

לה ספירות םגיו  אמנם אך מלכו' יסוד הוי נצח תפארת גבורה שה
 תדע חנה קטגה הקדמה לך נקדים היטב הרב דברי שיובנו כרי
 בחינוי-. ג' אלו כה שנבחנו אחר חגשמיית שהנקודר־ז כסו

ת מאלו יצאו פך אחד עימק רוחב אורך שהם חינו ב  הראשונות נ'
ת מו  דהיינו בחינות ל עוד עצמה בפני מהן אחת מכל הקזז
 שחט בחינות ל עור יתגלו סנקורה שנתגלתד־ז האורך מבחיגר-.

^ שהאורך ער שבאורך סוף תוך ראש ל כ  בראש יתואר ב
חב מבחינת וכן סיף תוך  ג׳ עוד יתגלו מחנקוד' שנתגלה חח

חב ער שברוחב סוף תוך ראש שהם בחינות תואר בכלל שהיו  י
ף חוך בראש תגלתה העימק מבחינת ובן מ קודה שנ  יתגלו מנ

ך ראש שהם בחינות ל עור  בכלל שהעוסק עד שבעומק סיף תו
ך בראש יתואר  סוף- ראש!פוך שהם יחד מכללותם והגה סוף תו
עס פוף תוך וראש כרוחב סוף תוך וראש באזדך קו מ  הנקויר. בעו
 כחינר־ד א׳ חכק חלק־ם לג׳ הדשחלקים בחינות עשר הם בכללה
ק ועוסק ורוחב האורך בחינת כ׳ חלק בכללה הנקודה  בחינת ג׳ ח̂י
 שככל והסוף להתוך וסוחות ראשים שהם והעומק והרוחב האורך

ם שבין מהם ואחד אחד ל ש אצילות כלל כן כמו עשר כ  עשר בו י
 בחינת אחד חלק המחחלקיסלג'חלקים ספירות עשר שהם בחינות
 והרוחב ̂ האורך כ' חלק בכללה הנקודה נסור עילאה כתי־א

□ והעומק ה רך ג חלק ובינה וחכמה הדעת בסוד כתר ש  האו
 ומוהור-- ראשים שנעשו ביגר. חכמה בתר שהם והעומק והרוחב
עד־' הנשמיית שמקורה עשר כי עשר כלם שבין ספירות לשאר

 שרשיכם עשר לה יש כרחך
ה ! ד ג ס ברוחנייח למעלה ה חרי מחיי

̂פי עחה ךS«כ SבSבn‘זKו כמי רוחגיירת בנכויד־ד ייייי יי! ׳־
י עי^אה כתררי כוזיגו' טו "'’̂י חנקידיי נ

ר טו בן !דד הדערת נ ך ךS יי ט בפפו קי ר פ כ  ת גשמ בנקודת שמתייחד*□ י
3כל בחיגיח י׳ שאלו וכסו ייי ■יי״יי.״'יי’'‘יי׳י׳י“'“י' '7 .‘נד.נ*הרי ע

שטייר: בגקורו־־. נעלמים ג
ת ומנקודה ח מו יצאו א ן נ  כנקודה נעלמים ספירות י׳ כל בספירות ג

ת ת ומנקודר. החחניי ח א ג,כ תרע זר. שתדע אחר והנה יצאו א  ננ
ה לתאר טבל שלא פד  תוך ראש בבחינת בחחילתוז הגשסיית הנ
 *s'H נקירה שנקרא טד. חגשמיית הנקויח גדר כי סר,טעם סוף
 נקה־ח לדוב חלוקה סקכלת ־®אינה סחט של כחודה p קטן הלק

 נקרארת היר.' לא נקויות לשר,י מתחלקת היחח 1שאל וקטנותה
בי אורך רק נקורח ר זה ני2מ קו^אש,־ יעשו נקודות שתי• הקו גי

ת יינקני



א פרק המוחות ובסור העפעום בסור הקעוות אעילות סדר שעזי שער
שפע

אר ם שמתגלים פעילת)• ילפי הג״ז בפרקים כתני ה ס הם נ  כערר ל^t נלראי
ו כי עצמית! ל ע כ להם אין כ״ת עצמיתן נ  מה בלי פפירית עשי הס פ׳ שם שיס ג'

ל׳ ר״ל ם ן שחי השגה מהית נ ה  משיגים שאנהכי הפעילית לפי ירק תך השגה שים נ
ס אנתני מלמעלה שנשתלשלי .־ההם הפעילית נשמי' אותם מכני

טל
ה היא הנקודה ת נקיי ח ם הנה א ט; ר  חנקורה הוכרחה כעצמו הזה ס
ת א אלו כי עגולה להיו ה הייתה ל ה עט־' ה י ח ה׳ ל קנ ה ס ק לו  ח
ה שאינה צר באיחה ל מ  א נקור׳יש נקרא אינו חיבוקה שמקבל ומה ע

ה שהנקודה מזה לנו ח כי ת הו א ומצד עגולה להיו  ענולדה שהי
א תכן ל אי י ת לה אותה ל ך ולא כראש לא כתחי  בסוף ולא בתו
י ל ג ך ול>ת ראש לא שייך אין כעגי ם בכל כי סוף ולא הו י ק  מ

 וכלו תוך וכלו ראש כלו הוא מהע,;ול ונקוד ונקודה וחלק וחלק זמקו
ה לו אין כי סוף ל ח ת  כל יתגוענע העגול יתנוענע כאשר כי ה

אי נוכל לא זה מצד הגד. יחד העגול ת א: הנקודה ^  עגולרה שהי
ש ך ברא אז אכ= סיף הי ה כשנקרים ל ל חי  בג' רה הנק לתאר ת

ך שהס קוטר׳ם מדדת שהנקודה עומק רוחב איי  מכל שאז בהן נ
ר א ת ך סוף תוך ראש ל עי כ

ם הקומרים ד ך יצאו ש;׳ הגהה תו
ף י י ס ׳ * ע ג ת א ש עי קי ('« ^ סן דקי, ה־א שהרי ע^.;ו ו ק ד
̂';ד.ג:;כלת זר ‘״־־ ״ י י לי׳ ית־חס },•:איך וקהSn״>

 שהנקיררז אחי ג'-וס-ים!י-איגרק-ש-אכי וסדריגר־•, הקלסח בכידריגת
שי/ ותומי ילי H וכל במקו׳ ננוקה הוא גכמיי רבי וכל :זם’נ ד.דא ^ א »י ״־ל,-נ׳קיטדי=£ נמק־מ יקי.0ר, דב- ׳ הקידמת י

ת ש לכהינ א ך ר ̂«קים סיף חו נ.ר1,נ,,0ו הטקי»ו ^  ז׳־נ 0ק,,וי ̂ו
שייך אין כעצ.׳י-ד בגקידד־ל

אי ת ך בראש ל א אם כדפיריםיני סוף מו ה' הקוטי*ס בערך ל ס  ש
ך 'צצ.ו ומכתינת  כ*הבנקודרת כיר.צי^וה -ת רו כן כסו סוף תי

תאר שייך אין הראשונה ה ל ת ש לא או לא בתוך ולא ברא  כסוף ו
א כ׳ ת הי ת י^א בה שאין נעל-׳ שג ש ה ת ^iול רא שג  אך סיף ה

ם ם קיסריה ג׳ ע׳י אסנ ך שי י ה הכם' ״,ר כ שהם עיגיק רוחב אי  גינ
ץ א א״׳ן א״ק בס־ר ש שו׳רש כסוד י' שועצ  כלולים שכלם ש״נ

ס היי תיי ת' בנקודת' בהעלם ס התגל ת הקיטרי' ו ס מאהרו ל ע  ה
ג נקודת' מה כתר ש־הם מהולקוח כחינות ב׳  אידך בסור בינה חכ

תגלו הקוטריבש הכם שחס עוסק רוחב ס ויצאו שנ ל ע ה .“אהדו ס
הנקודה י

טר
טר' כל ונתגלו יצאו הקוטריס גלוי אחר ור.ז הנק־רה  וקונ^־ קו

ם ___ ה ג' עצמו כפגי מ ת נ בחינו □ ספירות בג' הגהה מנוני בי־אש ה
א חכניה ח הו ד דגצחשנ«צר*י לחסל ריאיש מ' ו ח ה ו ו ס ה ז ר ו י י א ב ש ר ה ̂̂• ע־חכגוה כאיפן ה־ריזב מק*ט* fw ן I* י הכזיח הו  infi ►]iw- 111 ר J■

רו ד רואר..תוךיההוף ינצח ר־^א^י-בקרטי'והסי א ה סף וב^חר יו
̂יה •רא׳ «יח היא בינה יכן ע־בקיטד  - והיד לוכי
̂ריו שר.כ'נה באיפן רעררק שנא־גלר הי

 התוך הוא וגבירה ״בקוטר והראש הסוה
 סוח הוא. הד־<ת כסיד כהי *כן הכיף י.וא והוד
 תפא-ת S••" ה:עלם ׳־•׳היאתפא-ת הג<לס וראש

 עכם נפקיד* דתפא־ית •יר״בא־ כאשי כעלייייתו
 חשביגן ה־ יב־ית נון. כי התיך היא יסיר

 לכה עתה ״־כלך ואליב^בלוך הכיף יסלכו׳היא
 ספירות י׳ ךרער״. כסוד כתי־ ם־אש יצאו
 רכן שגי׳ דק יצאי לא הנסר, וכ*ה א־ט’וד,*

̂אש  זר־ל כ- שני׳ רק יצאו לא ביגר. ומוח מ
 ה־כי־ייורן צש־נפרירב־יו קצת לך יתבאי■
 * ־ כ יותר עוד העניין בסדלותכין ול קארו

: עכ״ה עניינו כזה הרעת סיד לך

• שפע
ר1 , י ר י  והפרז־ס פישרקל׳! ההיכל H ר ד
̂ד' ר.יכל הייז מלכ׳ת פירוש י י י ̂פ לי

ס שיאמר  ד\ם 1יךש בהיכל זה' בשר כל מפני ל
 היכל שהיא אד"נ׳ נגממריא הי״כל אל״נ׳ ננמטר-א

 על ת׳תשמר^גלה הוא ילוד כי ■דוד לק׳תשכקיא
 כוד כמבואר אדגי שנקרא מלכות שתזא היכלו ידי

 : ד' ופרק ג׳ ופרק כ׳ פרק קמישי בשער זה עיק
 כי שפירשנו כיזו פנימי יותר שהוא הפרקלי! וא’ר1

L׳,- j-,-. הו׳ היא היא ת׳תיננ-יו היא היא על״ה 
דהיינו פנימי שהי'יותר עצמו הברים קי׳ ר,א ר*״׳

עדסיזישהיאכוללתכלהא׳לןהקולשממלמ׳עדכתר

היא מלכות כפירות כן ובנזעובשרשיסכמו והעבים
יויוצתות למעלה מתעליס היא כי נכלן

 ה.לוי ממציאות מזבתר יותר למציא״י במל ת׳
 תתד מציתות ד,. אותהנעלם’ליצ׳.אותהנעלם,מווצ

 הכלל שה. ב.כ־ד לתעלה שפירשנו כיוז נעלם
ע-ייי ■*ת לקד- <ץ< ק

 אל “לכניש^מתת׳׳. ציין המכיזה לפידם ולהכנט
 ותהנעלם הנעלם אל תנלו׳ שיכניס נאזפן יזיולמת

 כתיא עד למדריגה ממדריגה הכעלס •ותי אל
 ו׳והכלל הכלל הל יכניס מהפרט כ׳ קדישא <ילאה
 ש יו ענ נכתר שיכניס עד כלל■ ׳׳תל אל ׳כנזש

ת יכוה כדפירשכו והפרט הכלל קיא מלכות  מתי
 הזרקא כטעם הטעמים ראש מתמיל י.קושיאלמה

 טעם אי יתיב טעם כמו אתי רטעס היזקילי ילא
 מאשי! נטעם להתמיל ראי• שהיה קשה ייותל עסיק

 טפמה דהיינו בראשית מלת תמת צנאבתויהשהוא
 נידם נריזת אצל שנאמר ככוק לשון שה,א יעוד

̂'־יי  כמנתש תה שה אלא השמיש טפתה וימיני ̂?
 שהוא להורות מלכות יה־ינו הברשה ״^■־ז׳ילגואת
 היותר זרינה א כנירק פיטית והיא תכלו

תתילה ל־נוס צליך ל;נ,ק יע״; א ״ל
 הכלה והיא הכל שהיא נ־כ לנו 'להויית

 אל מוכתר ממציאות עלייתה כסיד
 יעד מכתר שמקבלת ע־■ יזונתל יל־”’ י'’*’*’’

^  היא היא יכן נתל ^^^ימי^ה״אעציזה”^’^
■יה ע-.

הטעפים אגרת
ל \ ' כ ה י פ  שרטזנו בניה העולה ו
 לקדש שרוצה מי כל ^

 אשר מהשרידיס ולהיות עצמו את
S ולבא קורא ה k פנימי הקורש 

 הטרקלין שהוא ההיכל אל ולהבנס
 עצמו את להתקין צריך והפררם

 כתר דרגא רליזל היכי כי לפרוזדור
 נתראה ער לעילא מתתא דרגא

 מתורצת הנה עד קדישא עילאה
 ולהקשו' לשאול לנו שהיה הקושיא
 זה מה Sוע זה למה דנא מקדמת

 כנסת אנשי ככה ער־' ראו ומה
 הטעמים ס:׳־ות מחברי הגדולה
 בתהיל׳היושב הזרק ולציין להתחיל

 ולא המלכות כסא ע^" כראש־וג־
 יתיב כמו אחר טעם כראש הציעו
 מזה קשה ויותר • וךומיהן פסיק

 ש־הוא כטפהא להתוזיל להם שהיה
 תחת בתורה שבא הטעם,הראשון

 לשון הוא וטפהא כרזייש־ת תיבת
 אלא השמים טפחה וימינו פסוק

 הבר״כה בז״את טונתם שהיתה
 מברי׳כה והמקבלת המושפעת

 כרי׳כה בגמ,ט'אד"גי העליונ׳ברי׳נה
 המשפיעכלר׳ק׳א' אהיה בגטטר׳יא
 דרין והימבנא צר״׳כה בגמסריא
סלם והנה והסוד רדין כת־שבנא

מצב

 םי״נית בט״ש וז״לח חירמה״ני
ן כל חרדאי״הו נהיירו י ר׳ ח ל  י

סה  נהיירו ס־נ׳יה בט״ש חכ׳
^ ראיהז ח״י ״ ל  חריין כ

סי דאיהו ה וג״צח ח״ ס כ׳ ה ס ע  ז
ח הרי גרםא ל  נס״י ובינרד ת'
 ר’ח נהי״רו סינייה ב״טש

ל דאי'ר.ו הו 1חר*י כלי׳ אי׳  ד
ה ג כי׳ ס עי דו הו׳ הז ר כו׳ פא ג  גל'

ר ית תל הוי ה כ׳ ש ו ה כלי׳ל דאי׳ית רו‘נהו ח״ד מינייה ביט ר ל  ח
 וזרב דברי שנפרש קודם והנה מלכו״ח יס״וד תפא׳׳דח דאי׳נדו

□ איזה חחילה נדייק קי ם כלשונו דייו  עניין לנו יתברר שםר״ונ
ח לדייק יש כי יותר הפירוש ס שניהלומר להאריך לו ל ר בלי ת ב  ו

ת מהני י׳ד כל ל ם ת ס חד דםשמע גהירו חד מיניה ב  למד־ה כך א
א ולכוד, כך אחר ת מאי או לכך ר,ודם ל כ פ ה א ר או קודם אם לי ח  א

ה כי כף ת מהני חר וכר־* ולומר בלישגיד. לקצר לו הי ל ש ת טי  ב
ה ב עקם למה שגי דיוק כוי נר,ירו חד מיני  גדול כ^-ריסית לש־וני הי
י כל ובתר ואמר ת מהני ח ל ק ח פ רין בליז־*' ראיהו חר גהירו א  ת

□ ונצח חשד ראיר.ו ע מה ו ת הוי גיפ:<ז חכ ל ה נסצר ח ת אי ר ע  או
^ ו ל □ אויורז משויש כ ה ה ש  לקצר לו הי־־־׳ א*כ נצח חסד חכג׳
ה ולומר הו חד ’נד,ירו מיג׳ה בשיש הי ת כליל דאי ל  חכמד. דאיגין ת
ח חסד צ ש ר8שא כמו נ א דבריו כרא הו י ילוי נהירו ה ח יכלילין ח  כי

ת שה כלול איר שאותד. דא.ינוןכח*ב תל של ת מ ת במו אויו  כןד,י
ן לוט, ו ד א ולקצר שילפנינו ״ ל ף חכמה לוכר בלשונו לעקם ו  בסו
ת הוי גופא חכמד, שאסרועס בסה ל מה שהרי ת חכ א ה ש הי  חרא

ש וכן ש ובן גיפא חכמה אסר למה לדייק י ת לדייק י לו ה כאצי ע  כ
הו שאסר ה וזי* גיפא כינה ועס תרין כליל דאי ה ל א ח ל ת א רו  להו

ח על לנו ח מי ה קבלתו ויושר א כונ  כראוי צח ובדיוק קמן ברמז הנ
ת מד,ני ד,ד כל וכתר לומר ורוצד, כאלה כעגיינים ל מר רוצה ח  לז

 סנר,זדדד להחגלוד־ז אפשר שאי לה׳ור*
ש ראשונה א ך ר א אם סוף תו ח ל ל חג ת  ש

 רוחב אורך בסוד קיטריח ג כ כר״תילה
לו שמהם ראשים שהס עוסק תג ש נ א ך ר  תו

כן קיטרי' אין אס כי סוף ך ראש יד.יו מהי  תו
 במדריגורת הם שמקיטריס וכרפירשנו סוף

שון וחומו־ היולי ומדריגר־י. הקדמר־ז א  ר
ת ר,קידמת  בנקידח ב• סיף חיך ראש לבחינ

ה נ שו א ת לא כה אין חי שג טי ה רך ק־  או
א ח בסוד כתר שהי ד; קיטן■ ר.שגה ילא ד.
א רוחג ת ולא חכמה שהו שג מק קוטר ה  עו

א ל רק נ־נד. שהי ג׳ נ לו ח א ת נ ם ני עלמי  היונ
ת׳  א״צ כהידא״ק נקודת׳ אחדו בסיד ככללי

שר יעצם שים שורש כשוד סתייחדים אמיץ  א
כו-ז כן מפני צי ת הנקורה חו ד לו חג  לה
ה ג' תר,י עומק תחב אורך -ם ש קיטר׳

ס אמר דייק כן מפני כינה חכמד. כתר שח  ו
ת סרני חד כל ובחר ש הל  חד מיניה בטי
הו נד,ירו אי הו תרין כליל ד אי צח חסי־ י  ונ

ת הוי גופא חכמה ועם  יאח״ב ר״ל חלר
תגלתה  כל־י אז קוטריה כ״ג הנקוד' שנ

ם בחינות ג' מלאו אחר  כנקורד־ז הנעלמי
ק בסיד צ אי ם אמ״ץ א' חדי ר המתיי סו  ג
ש יע^יס שם שורש  לומר רוצה מיניה כטי

שה כסוד סעצג׳ור-ו האציל טי  שפירשיט ד.נ
תגלח ׳ש קיגירו ידי על  חכמרח דר,יינו ס נ

 קיטרו שייו חכמה עיי ד,א׳,:יל א"צ בסוד
כו ה ל הג ל שנ לו כ הו׳ ש א׳ ר ת משני או רו  או

שתא ונצח חסד שהס א וה ת ד שפיר א ד  מ
מ־ א א גהירי חד ש ל ו ן י תי ד לי  חד אמר ב

ת כלול נהירו ל ת מפגי ת מ א ב תה ש  אור או
 משני רק כיליל היה לא שניית בטישה ע״י

סי ׳שוהם אורוד, ר כי ונצח ח ח או מד חכ  ה
כ יךטר כי נתג-ית' כנר רו, ר הוג־־ז ה  או

Bb רי־,כמח



א פרק המוחות בסוד העמעום בסוד אעירות סדר סשי עזער
ע פ ש

 שי\א 7C3 :מה כעל״תי. ככירה!העירה יגצמהכל
 יסכירה ככירה מכל עצמהמיזנלת היא יכן הכלל

 בירידתה כ׳ חכלז מקבלת כימית :היא ג^ידת'עד
ק מקבלתמכתר היא אי מכתר  ממכמ׳׳המא בירידת'׳ י
 מכינה מקבל' היא מביכה בירדת' יכן ממכייה מקבל'

 התתתיכה במדריגה ירידתה תעד ימקנל במלכיתה
 כסיד פרעי' שהיא כסיד בכלן ימושפע' מכלן פמתגלי'

 שהיא דהיינו אליקו' שני אלי יעל למעל' שכירשני הפרי
 ביאת שאמר כייה הרב לני רמו הכרע יקיא הכלל

 נלכה שגקלאת מלנית ליתר ריצה המושכעת הברכה
 שהיא עד מכלן שמקבלת שמפרסמת אדני בסיד

 מלכיתמישפעת אתרינהשהיא המדריגה כ• עלעית
 יהתקבלת אמר כללית שהיא המליקה ועל מכלן

 •דיע יהיא אהיה שהיא כתר דה״מ עליינה מבריכה
 עלייה יכפיד עלייה בסיד אלא מכתי מקבלת שאינה

 יכד• כתר עצמי שהיא עד מת״מדתבכתר האג״כ
 מפרש יה מפני עצמי מכתר שיזלסתתקכל להייית

 בגמע״ריא ניי״כה נאד״ג׳ נגמ״ער׳א כרכה זאזיל
 כגמעליא נדכה י״ל נוי׳קא היזש״פיע אה״יה
 נאה׳ה כגמעל׳א כיי״כה חלכית דהייני נאדגי
 שהיא ויקא שנקראת כמלסת המשפיע כתני שהוא
 אר״צה מיצב ס׳לס יהי׳נה יהס״יד : אדני במנין
 על ג*כ מייה סלם יהצה הפסיק זה כ• פיריש
 יאזיל שתפרש כמי הפרט יהיא הכלל שהיא מלכית
 מלכיתשהיא והייני המלה עס אדצי בגתטליא מצה

 ברמז הכלל שהיא תלכית על כ”ג לני ומרמז הפרע
 כמי האצילית כל כללית היא השילס כ• הסילם
 כלל ק כמי זז גנ על זו מדריגות שיש •!פילם

 בגמטר^ יס״לס נכזי •אצילותהםממי׳גיתזועל
 יהא עשירית ה*א מלכות וספירת עשרה הנש יייט *'ט

 דהיינו ענייסס שני איזת כמלה מרמז אין כיצד
 על חייה שלו יגמטריא אצילות כלל על מזרה סלס

 והיא הכלל שהיא לני להזיית אלא לכדי וילכית
 כמה היטב ביאור יותר אמ״כ מפרש זה ומפני הפרט
 מדריגה היא הזאת שהיידה כפלם וכרתו שאתר
 עילים הזאת מהיידה איור לא המעלו' אל לעלות

 היא הזאת שהמדה אמר אלא למדריגה ממדריגה
 עצתה היא שמשמעי הליעלית אל לעלות וזדדיגה
 ממדריגה עילה שהיא׳ מדריגה היא עצתה מלכות

 מוגמר מתר לתציאית המוכתר ממציאות למדריגה
 שנמדייגה נעלם מתי לתציאות נעלם ממציאות

^»yסו' נקראת ונמדייג׳ט' מלכות נקראת היא•ת• 
 נצת נקראת ז' וכמדייגה היד נקראת מ' ממדריגה

ק  כתר עד צתדליגה ממדריגה מתעלת היא ו
 כמשל שפייפני כמו מלכות ה! יכל! מתעלמת ומלכות

מלאכי אמריי אמר לק תשים יעזי־ז והפי• האילן
.............................................. ........ הנקדא■ מלאכ״י פירוש כי זיירדיס עילים אליךס
א וליבשה וכתיב ויבש שהיא כסיד תלציתבעשלבמיגיתיה להייני אלתיס ר ץ ח ר  א״
 תמדליגת עשירי'עילים נמדדגה מעשרה כלילה
 מדריגה עד יקד ייזמדריגת ׳סיד למדריגת יזלמת

ק היד  פשיטיימ כסיד מלכייות הם יכלם כתר עד י
 עלייה נסזזד ויהו לייעלה שפילשני כתי והעלתה

 העשר ר״ל הירידה בסיד השפע מול׳ד׳ם ואיו״כ
 המדרגות דיר השפע מיליד־{ *ייצכות פ״ינומ
ק מכמה נקיא׳' ושם ליזכמת תכתר  ממפמה י
ה מ  שתרד מה כל כי כינה נקראים סס ל

 יותגלה עשייית שמדדיגה עד מתגלה יזתר היא
 ונקרא ה' כלכת מלא רצי! vx כשפע במלכות
 כדמ׳ית הוי״קא ע״ל יהט״עס ואייל כדמפרש יזלמת

 •ך כ למע״לה יענ״יי גכ״יי ע״ל מיש״כב מבנ״יתאי״ש
 ־ למעלה ׳ה“יפכ ימכט״ת ת^מת הספ״ירה ו׳את
 העילה היא כעצמה היא הספירה זאת כ• פילזש
 כמד כעצמה בה ותשפיע הנעלמות מצתיידה כשיד

 להיר׳ייד כד״י שמפרש^אייל וכמי גלויה כסיד *רידתה
 ממע׳״ינא יהמע״לית הצינזייית דרד כ״ה ולהשפי׳׳ע

 שמפרש וכמו ר״ללקג״לשפ״ע עיל״אהלקב״לפי״ס
 הפילם ענין שכל לתייחא מעילא כ׳יה שזיר״קין יארל

עניינה על רמי הכל דיידה ועלייה אלקים ומלאכי

הטעמים אגרת
 אד״ני בגמטריא וה״נה ארצה מצב
 י־״טוי״ט בגמטריא סו״לם המלה עם

 מעילא העשירית והיא י' כגמטריא
 הזאת שהמרה בסלם והרמז לתתא

 המעלות אל לעלות מדריגה היא
 אלקים מלאכי אחריו אמר לכן

 לעלות שצריך בו ויורדים עולים
 עולים זהו :למעלה ממטה מתחילה
 ההשפע׳ממעלה ואח״ב ר״ל ויורדים

^ והטעם למטה כדמות הזרקא ע
______ _ _ ,̂ ̂ ופניו גבו על מושכב איש תבנית

ט האריך ולזד־ז הכסח•,לראש ר שס כשגחת הספירה זאת כך למעלה ק ע  ו
אגילור־ז לי כי כסיף יוכסה לוטר לשונו להוריד כרי למעלה ופניה ומבטת

ל מ
 נענחגלי״? נחגלתר. ככר והחכהה חכמה
 חכסהוידו״ק היינו הרוחב קוטר בי הרוחב

 הד BS 5גי חכמה ועם שאמר סה שפיר כ“ג
 חכמרת לומר לשונו ועקס והאריך תלר־י.
ת כי כסוף ח להיו פד  נסור שהי««{ שהחנ

צ כסוד הנקודה העלם  אצילזי־ז האציל א'
 הרוחב סיד שהיןא חכטה ע״י ונצח הסד

 חכמי־ז נעשית ינצח הסד אצילות שמצד
 ונצח לחסד ומוח ראש הרוחב סוד שהיא

ט כי סון» תוך שהם •רה שנאצלועל ר  קו
 חכמה יתייחס מה על ונצח הסד אצילות
 ונצח חסד שהרי וסוף חיך אין אם לראש

א עדיין ה אכל נאצלו ל ת יתייחס שגאצלו ע

ת ונצח חסד ש חכמה נעשי  דייק ול?דז דא
ט׳  חכמה ועם לומד רוצה גזפא חכט׳ ועס לו

 שהכל עיקר זה והסוח הראש שהיא עצמה
ת הוי ובאמצעיתה ידה על נעשה  וכסו תל

שהיתהונצח חסד כאצילורה שפירשנו

 הצנורות דר̂ך בה השפיעSו
 לקבל עילאה ממעיינא והמעלות

ק פרס  שהיא לפי קבלה נקראת ל
ובעכו' בתוכה ששופכין מה מקבלת

 ככור■ חכסה ע־ו א״צ T.03 הנקודה בסיד ל^י זי״קא הפרה זאת נקראת זה
ר מעילא בה שזורקין ש הרוחב עי ר פ ה כ קי ת ג' והוד גבורה אצילו

̂ל לרליקה נקרא'  כיגיז עיי אס״ץ הנקורהכסוד כסוד שיהייתה השביעי הספיר רי׳
ט אחד וסגנון דרך כי העוסק בסוד וצמאה׳ ויבשה ריקה היא לפרקים ה ל

האציר־י* אמיץ כסוד בינד־ח וכחינר־־.
שה בסוד  דהיינו מ שנתגלה קוטרו ע׳י הנטי
 והגה והיד גבורה האציל העומק בסוד בעת

 אטר לא ומלכות יסוד תפארת באצילות
כליד־* דאיהו חד נהירו מיניה בטש וכתר
ת הוי גופא כתר ועם חרין  שאסר כסו חל

^ וגינד־! בתכמדה ג  שהאצ׳ד־י אסר א
ט ג׳נספירוד־ן ה  האורך .““כחיג זולרד ש

אז א שלישי ומוח ראש שהו ו ה  סור ש
ט הרער־ז כסוד הכתר ע ט א. העניין ו הו

ת כי  שהוא העליונה נחינה שאותר־, לחיו
ר כתר סוד מ אינה שננר,ודו־ז א״ק כ

 וגם נכספה היא כי העליונים למיס
 ולהשפיע להוריר להריק כלתה

 מלשון פז׳ר ג״כ נקרא' לתחתוני׳לכן
 פרנסי ג״ב ונקראת לאביוני' נתן פזר

 מזון ונותנת שמפרנסת לפי חגרול
 ולתחתונים לעליומם חי לכל ומחיה
 שהפרנסה לפי אה״יה בגמט' פר״נס

 י״ם נקראת ולפעמים משם באה
 כשמקבל' נקראת יבשהיי' ולפרקים

הנקראת הנזרה שהוא העליון מים
^ ’ imfmi IIW • f  n •־ י---- 1' י

ט מתגליר׳! שערי המשי כנגר י מ בינהונקראת ל עו  אר* קורבתה מפגי ל
 עיי כ״א גלד שום לה ביהואין המאצילא״ס כשאין נקראתיכשה ולפעמים בינה

א הנעלם המוח יחרב ונהר רכתיב וזהו בה שופכין  שאער הנעלם דעד׳ן שהי
ה ׳ ’ ל תג ס סוחוח לשני אפילו מ ח חכמה ש

ם כלול אינו הנעלם המוח וזה ובינה ה ס  ע
 כי סוף תוך ראש בכלל עסהם נמנה להיו'
שגה בו ואין נעלם הוא  זח מפני ?־*Sd ה
ש וכתר אסר  דאיהר חר נהירו מיניה כטי
ת כליל ל תר לומר רוצח h'>'n דאינדע ת  כ

ה האציל איק בסיד שבנקודה  בסוד מעי
שה שהוא הנעלם רעת בסוד כתר עיי הכטי

Sע רומז איש ר״ר־י אלאח״יו אי״ש ^ עי׳י׳י^ « ̂ל7׳7ו״ ׳.י r׳ י ן /, / ז ענ ללץן י; ן י ״י
ן נקרא,, ע!ד עצייה מלכות *ל ק, ״ על היו' אהיה על מרמז א ה העליונ ^ ״.

שי׳ ארז' שו ראשי׳ הנקרא' החכמ' להא•' !תנתיאז׳ל *יעיש עי״ מש«נ ליקה לפעמים א ר
 וכאיזה צד ובאיזה הזה השוד כהבנת שכלך עיני

 יהלא מ״ן יישצע יהי* א’®"י כמלכי׳ לומר יתכן גת*כ'
 עצמה והיא כידה אשרכלטובאצילו הכל אדון

 '״של איו כן ואם כידוע אצילית עצם אלח!ת עצס
1*p ריקן׳ מ׳ו ועלול קציך ג"כ שהיא יעיד אצילי' בגלי 

 מלאיסוהנהלהנינר ספירות ליתהמ״יישאל שהיא
 כלל נדרו השפירזת היד’ כי שתדע צריו זה סיד
 שאנמנזבז שלעניינימ ילהיית איפניס עלב' סיא

 בשני שכלך עיני •אילי כמלסת ה־יקית ענ׳ן להבין
>7!p מאיפני הג' אופן לפרש נטיית לא כן על 

תתצז נשתיס כי יתיד אופני שגי רק נפרש ולא •יווד
׳תגאל

 העליונה הארץ היא ו״את בגמטריא
 שביעה היא שלפעמים מזה העולה
 וצנדאה ריקה היא ולפרקי' ומליאה
 כפיההשפכ׳וההשפע' הכל ורעיבה

 אם למטה מלמעלה לה הכאה
 ר״ל סמ״ל זרק״א זהו לדין או לרחמי'

 [הנעלבז תפארר־. סיד שהוא האורך סור כגמטריאאהיהמשפיעבזרק' ג״ל ס'

מת והשלש וכמרוכר כאסור  ״י’"'’ נקו
רומזיםעלכתרהכמהבינהיכעבוד

ה ן ז אי ה כ י ^ שנ ־ ח י ט הסו ם הנעלי אורות ג׳ ספירות ג׳ ה
ט'העשירי הוא ל יחירומיוחסג מ ס מ ח ש ש ר תפארת כי סוף תוך רא סו  נ

ס למטה ממעלה עשירי זרקא למעל' ע^ חהנ ר מ כ תו רך בסוד על״  ל*מעב*ה האו
יתבאר כאשר וגבירה גדהיה מזרועות"שהס ופני״הם אחר בפסוק נרמזו ו1ג ושתי

ת במקומו ותפארת הראש הונת י ..................... ״ ח ת
ם גבורה גדולה ן שהס הזרועות  יסוד ע

א ד הו חי  חשבינן חד וכרית גוף כי ה
א ומלכות חי בחינת כי הסוף הו  שנכתר כ

 קורבתו סצד שכנקור' א*ק בסיר שיהו'
^ ם הסאציל־י א ם הו>ת ביח אי ל ע  נ
 מוחית לשני אפילו מתגלה ואינו

ם ה ד !וכינה חכמת ש נ מ  שכן ‘ו
ם כי ספידיח לשאר מתגלח שאינה  א

ם הסוח עיי ע'' א ך,נקרא הנ הו ש עלי הי ת  דע
 נעלמות ינחיבו׳ יכשבילין הנעלם תפארר־.

 מוחות לשחי משפיע החיו עיט ידעו לא
ס ועיי ספירורת ולש»<.ר י ג תי נעלמות נ

גאצלו

 ראשי'שנאמ'ראשי הנקרא
 שבשם הראשון האות כנגר חכמה
 הש' חן וליורעי למקובלים כירוע
 ההפוכי' באין שמשם בינה על מרמז

 שורקת ש׳י׳ן' לרין הן לרחמים הן
 אש שלשון קול ומשפיע המשפיע

 איש ופניהם אמר לכן רין על מרמז
 כמ״ק שכינה כגמטר' אחיו אחי־״ו אל

 בגם׳ גכ׳כר״כה נקראת המרה וזאת
כא״רני



א' פרק המוחות בסוד העסעום בסוד אעירות סדר שער
ל ט

נא
שפע

 בתה הלא אהד יתל־ אלפן הס לאלל נל יוכית: ־
 כהילת כ• חצהלליור אציללתם שהסתילתרלתלזצד

 ’לנעל תכלית כעל* לנרלאעללתלת הכ*ה שכללצתא
 גנלללהתצ׳׳ למכלי תכלית להתציא מכלית למכלי נבלל
 כעלי שהס ללללתל •מכניו אלהלתל לגללתכת כדי גכלל
 צרכיהן ככל עליה! זלהצניץ תכלית לנעלי גכלל

 לעללס הלליית; לעל עמד! על לנקילמן נתיקלנן
 עין כהרף ת'ל לנעל תרה יהיה ל̂ל ינהלג כתצהגל
ק לאתהכללכהאיכה יהיתה  גדיהיכללתהפכיעלת נז
 לבעל תכלית הנעל להילציא תכלית בעל הכלתי

 עילה כסוד כירדו נאצליל ידי על אה כי כאמלר גנלל
 י' עלד ירדל אציללת מלדללת י' מ!1 מדריגל' י' זעללל

 בריאה עללמלת י' כהן לעללל עילה ככזד מדריגלת
 ירדל בריאה מדריגלת י' למן כסיד כסא בהה התסגת

 עללמלת י' נהן לעללל עילה בשלד מדריגלת י' עלד
 תדריגלת ■' עלד ירדל יצירה מדריגלת י' ותן •צילה
 ללתכלית לנבול תלריגלת שילדל עד עשייה כשלד
 כמנורה ליתקשרל ׳תיימדל העולמות שכל עד כעצם

 נהס כיה אי׳ס השנתת זה ת;ד להנה ערקיס של
o לה שפעל בהם שהשפיע במה נתמילתאציללמס f 

 אשר’ ללא לאמיז תזק אתתי יתלד תת״תדז' הם ר^וא האלר כשפע אשר רלf כתם
 רצון שבע שפע מלאי' סשלה כאתדי' נתוני׳ הם השפע וממיעב לעול' ההלא השפע
 כשאר משפיעים שלימותם למשפע כמקלחס לתללה הלד גדלתם כל על מלאים
 קשלר קיילס תלוי ההלא כשפע אשר למזונם מקם למס עשייה יצירה נריאה עללמלת
 ההלא השפע המנע מ׳׳ל כדעת יעלה ואלו תא^ ענלר עד שלדית ה לקשור עולמות

 כרגע ונאכדין לנפשלי' כלים הגשמיי' העולמות כל היל אמד רגע אפילו
 המנה לפי שמע קריאת כוונת היא ווו אצילותם כקודם יוקורו אל ישונו יהרותכיית

 שבלם ב׳ה הראשונה הסבה עד למעלה ממעה ההעולמו-< כל שילייזל הנכונה
 הסנה עד המדריגית לפי בעילתו לעלול בעלתו עלול בזה זה זיזיומדים מקושרים
 הראשונה מנקודת למקימם למישדם להקדלשיוקשלם הגדול בשכעו שהוא הראשונה

 יעדרו כלס אתת רגע שפעו העדר א״ל ער יש ואלו הארן מרכו ענלר נקודת עד
 ק״ששישפעאיסכנאצליםשפע כימלד הסוונה אין אכל למקורו יתרלאנילתישזור

 העולמות קשור קילס תלוי נל אשר אצילותם כינת כהס ששפע משפעס יתד יב
 *(P בעצתו נאצילו' נלהגשא״כיהיתהשתצל כמנים! העולם שבל ׳סלד-ית וקשור

 הככלנ' הכוונה אלא תמ' הרכוי ליאסר ברינל׳ כך כל לא לפעם השפ ברנו׳ פע'
 ככל לגמליכהז במאציל איזדלכלם שמעשכייתדהספיילתכלסאאדאל בקר־א

 זז קייימם סבת נאצלת עיי והקחש הגדיל כשפעו שהוא יקעניס גדולי' הנמצאים
 לקייו' בעתתצילותן המתנהג על יותר להיסי׳ללהעדי״שפע לא אבל אמונתינו קיא

 הננראזם כל כא׳ול נבראו שלם היותר צד על הנברא׳' כל כי והעמדתן העולמות
אין יע״כעליו שלם היותר השלימות בכל ליל נצנעיונןינקימתןוכמנתןננראל

א מבריכה שמקבלת לפי דני בא צ א ד מטנו ג רו א ס  םלכוו-ן יסוד ת
̂קן•' דכתיב וזהו בגמ׳סג״ל העליוג' ת כח לי 8עי׳ עלי׳תי כסוי ותפארת ן■  לעלו
ץ ליבשה אלקי□ ר ^ן׳ יבשה א מ ו כסוד געלטות נגלתיבות כג י או תר עד ה  כ

ק׳ ר א א״ק כסוד . ^ ז הנקרא הנעלם המוח הוי<ז הו
עוד העניין זה יחכאר כאשר הנעלם רעת ׳ ־ להורו׳״ל וכרי סול

רו 7.. ו 7ע ו ד ח א ח וכדעתו נאסר ועליו יותר ה סו נבהעו חהו
ה ע״י פירוש שהיכשה לפי כאהד שניהם באים א רעי הו מ דער־א ש ל ע  הג

 אילן סוף עד חאורך כסוד עלייתו י“ע והדמיון העליונה מארץ מקבלת
 שנקראן ובינה חכמה נתבקעו שטקורר, ישראל ר״ל זריקה לשון זרקא השני

 ונעלסיס עסוקים ג*כ שחס שם hv הוזוטי׳ כנ,;זןןן ומושלכים מוזרקים הם
ס להשפיע דעת ע׳י ונתנקעו מהשגה מ^,! סגולה והם ה ב

ף לי.-יעח ו־ניס-ם ״ לנ י
פין ארף כי האורך כסוד אפילו מתגלח צופים ה!ה האריך המר מהגלות  אנ
א כגמטריא קא זר לישועה ומצפים הו  כן ומפני מחגלה אינ׳ נעלם מווז ש

א המלה: עם ישר״אל י ק עי• ומכוסדה ונפלאה מלשק אלף נ ו
ח התגלה נעלמות נתיבות חינ  3שפ; האורך נ

תו ^‘ר ימלאון חדרים וכדעת נאמר ועליו הספירוח לכל כחעו
ת ו' שהם הנעלמים בינה חררי ימלאין שפעו ידי שעל »ו  נ3נעלםי ק

שהוי-* הנגלות קשיוות לו" יתפשטו ומשם יחכאר באשר בבינה
 נקראין והם קשוווח בוי ומתפשט ומסתעף הטתפאר במקומו תפארת

אר כאשר בכיני רעעלמים חדריי ו׳ בערך אכסררין בזיהר תנ ׳1ע י
להבין1  נעלס יותר המוח באמת,זה ולמה הנעלם דעת ענ״ן הנ'

 הסרק כזח קצת לך אגלה ונינה חכמה שהם מוחות שני משאר
ם ובפרקים אי ^ עריך הנה יותר לך אגלה בעז״הו הנ ת לד,מ' כי ש

שיס המה וכינה וחכ;־ה הדעת בסוד כתר ספירות ג׳ שאלו  הרא
ס ואחד אחד שככל והסוף התוך נאצלו ירם שעל ה  שאר מ

 של במוחי כראש שמשכנח הנשמה כמו הם זה שמצד עד ספירות
ף בכל להשפיע ארש ל להשפיע וטוחות ניטסות הס כן כסו הגו כ  כ

מקבלי׳ וסוף תו' שחס נה*ים גג״ת ספירות שן' כידוע הספירות
שי' שהכסז בחיב מן שפקם ת הרא חו ה וחמו הנ ע הו>^ ו ח כ« י
ת ומשגת כגיף ומשפעת כגוף מתפשטת הנשם׳ ^ הגוף א ב א

מי ובמו אותה משיג ואינו מנ׳נה מקבל הגוף א אג* תם איוב ש
חב נשמות ל אלו כן כמו נפשי אדע ולא שסע יוסיף שכיתודק״ש ויל רשכ״י דבר■ ניישא כ׳ והגם לגרוע א׳ן1 להוסיף משפיעיס המוחות כסוי כ׳

א הספירוו־ת כל־־ ומסיגים הספירות בכל ומהפשטים הספירות בנל מאסיל!׳ הי.שפע והשפע הארז נתדלדל׳ וכעונתיו תעא הראשון אדם כי לה׳ל' ס
ם ג׳יהי״ש ג׳ג״ת הספירות אכל בלי ק  אינכס אבל במקוסן מהם מ

נעלמב' שהם העיי^מחז עיש מוחות נקראו כך של או!תם משיגים
 אכיייע סיר כשער כדפירשנו בציות הועלמה הנשמה כמחשבת

כ גקראו זה מטעס אשר כארוכה צי הנה רנעלס עולס ג'  נלם זה מ
ך נעלמוו־• מוחוי־ז נקי־או  הנעלם דעת השנש זח נתייהד ורק א

 רוחב לבחינת שנתייחד ממה יותר אורך לבחינת יוקא הנעלם מוח
 שבנקודת א״ק בחינת כי מטעם ובינה תנשה מוחית שהם ועומק

 שמשפיע ער הספירות לכל זמוח נשמה הוא האורך כסוי שצזתגלה
ס ובינה חכנלה מוחות שאפילו עד חספירוח בכל־'  סמנו סקכלי
מהגלר, אינה זה שנמוד כדפירשנו' נבקעו ההוצזות בדעתו בעניין
ת ואפי׳ לטוחית אפילו ספירה לשום חו  שפעו ממנו מקבלים המו

 S31* המוחות משיג והוא סנשפתז בהעיים המקבל כנוף בהעלם
 סבל נעלם הוא כי הנעלם מוח נקרא כן גיפני אותו צלםיגים אינם הס

כ יובן ובזה הספירות ם דעת נקרא למה ג' ל ע א ירוע כי הנ ו  ה
שנשסע ביפר סזהוג השפע כי הזיויג עניין הוא ההשפעה שעני!

ידיעי נקרא הזיווג ועניין בו
הג״הה

̂יר כתו זעיו זיל ו נכין ואיני נתויעע׳ תעזלתו' לכל  יזדם שקפא קודם שופעים vש
 בעולתו׳ גדול יז!ר שהאצילו׳־שפיע קיש היירד ■די על שפע ת!פיפן זה תפנ׳1הראשון

שיתת־שו לא אבל כתאי העולתות ויתזזקו ה־,שא קודם ת^יע פ-יה כיזל
 אצילות בעצם השפע האצילותכי נעצם ב׳ה המאציל סאצילת׳מאת שפע חזספלת

 המאציל מאת הגדיל רן1בא ונקדס כאז ובגבורתו בתקפו יעמוד עיולן על לעוייס
 איזד ד1ית זהו לעזלם ־עדי;> ללא ׳תבלי לא קיילתן :!הלא m שניתיד נ*ה*נמ",י>

 להצפיע ה' ברכת רצון שנע שפע מלאים שהם מק הוא כ!צילות נצי ימוד כאצילות
 באוצר ישפירה ספ׳ית כל כעתאציליתם עליהס שנתמנו מה כפי ^כליהעולמות

 בלי הפשומיס הגמורים היתתיש נית ליבנ אוצר כתר משל דרן ידה שמאת
אוצר גבורה ד5הת תסדאוצר התשובה אוצר סנה התכמה אוצר rrrr ®ערמת

 י ויתיאדו מלכות אל ההוא
ת מ ה ש-ס »' ל ד ק מונה שהיה הסוד י״וד!והל הוד נצא תפארת גבירה ג כ  ה

חנה היה לק אהתלשלשאאתדויבע לשתים אקתואאתאאת רי־׳לריס בייש נדל  י
ם ג׳ מ,<ה ,ה■-7אאת,•שב עד תי זה א־ות פעמי  שהן ראשונות ג׳ על להורל-ז זה א

r פ יזשובין  r t ;ת בסוד למעלה כדפ׳רשכ, את1 ,א ס1יעל״ דביקות אביר אאד׳ ״  י
ע ע־ מדי־ לי״ה הס יז׳נה היה ופפלן מלצות שהיא - מ תע א  ירידת על להזיות א

ו ה^ישפ-עה י  אמשיו שהיה ספירים ענלדת־לס עיקר היא --,דרינותלהשפעתן;,י ד
 ואו כתורה להתאפס כדי אכמה פעםשיצארפו ויש מלפות אל להסשיה זה השלי

ם ס שיאכ הרוצה והיינו אסר דרך אסמה שפע ישפיע מ ידיי ל אדי הי ד ב א ה  כי
ם ויש תתא' אכמה שנקראת יולכלת אל ומשם התליה שהוא תית אל משם1 ע  פ

ה שפע ימשיך ואו שר ע שיצערך  פירוש יצפין להעשר הרוצה והיינו הגבורה אל נינ
ר אוצר לו m י שנינה יכוין עד ס היילכלת אל ויושם בגבורה לה שיש ה עאי  זמי

 שליש שהיא נהלד דין תהניגה ישפיע לאו ייאליניהם להנקם ופת גבורה שיצפרכי
ם הצלקמת הארב אל למשש סוד אל לה1ומגב גבורה אל ציין (לןרזר ק ת נ  ביי
י ואו היונצא י־ך.:ת בסיוע י י נ נ  לאלפי כאיצית הס וכן וינצאום האו׳ניס על ׳
 ותעשה נפע׳לתן שתתתדשים הנבראים לת פע לפי מתאדשיס כלם שהט אלפים
ם אינם ההשפעלת אלו כאמת והכה להיס המגפרך השי ׳ד׳הן אי  העולם לקיוס נ

ת ילהתקוזזותו יהתקשילת ג מדי׳ ר הסלם נ די ה יונקודה עלול1 עילה נ  עד הראמנ
ז  ולק העולם שיתקיים כדי לי;יל״תו עתדי על יקיייתל ציתמדתי :א?תשתננ’’״
הי“*ף לנ תלו עיזדל על העילס השפעות נלאאל; א ק דר תו ע ס השפיעלת י  ה

ס עי׳ ונ׳־;פדשו ש-״עלן יי^עולזת אי ני  פועלי' כך למטה התאתלניס מעשה הנ
 ד' פרק פרצופין ד! נשער נאללכה העניין זה עוד נו ניקי עק:ר 'ייעלה’’

 צא ציו דלעילא עינייא תער אAדלד נקתערלתא ר.ן;הל לכמאחר
ק ששפע השפע על באצילות לטסף טוב רב הלא ’* העילס לקיילס נ

ס אלו בזד צתלע אקר ;ד,.;ק (ה^לזלי/ל די או צי' באצילות שה® ג
:הס

כע ג כי העצ"ן 6י ו י א הוי j »0 הו t c rן »י * 
רעי ר,בער רע באעזהו ז הז  ש־כפ מהפרח נכי-ך ו

ה היריעה מכ ה כ ה הזיווג נק־אה כך מכני י
<ה »ו]יד' ה גל'. ע ד : הה הגי ע*ב ו

ה את ירס וארם כעניין ד  דו
שתו ר ורישפעח א ת  בסוד נ

א איק כסוי האורך  כהע^ס הו
מדה שהיא הנשמה בסוד ש  הנ

□ ־ הנעל כי דז גקיזיה כן ספני כיפירשנו הססירור־־. ‘ל ע  ד
□ על א הנ הי  מכד■' נעלמה ד הקדושד■ היריערד וזווג ע8שי ש

 לחס יש ומלכו׳ ויסוד תפארת כי נ’ג יובן כרפירשנוומה הספירות
י שבכתר כתר ער לעלות כה סי  בחכמת ילו6א להשפיע א׳ק נ

ב גבורה גריי׳ה ליןרועוח ונלש□ ובינה ש  והזרוטעס נ^ח לשוקיים ה
ח ויסוד ׳שתפארת להיו' כי העניין נו מי  כתר בהינח גלוי הם ו

ר ת ה ה בסוד דנגילם דעת ידי על־' א״ק בסל' שננ ע  שהו׳ עד יי
ו׳ בחינתו יגיוי ואצילותו השפעתי רם והס נשמתם  בחינתו שי

ח להם יש יי• הנה העליונה  כתר עי הנעלס דעת ע״י לעלות נ
 בחרמה אפי׳ העולמות ברל ולהשפיע סחב ני: סוד שלוא ע־נכתר

ם כסוד ומלכות ויסור הפארת שיעייו ע׳י ני ונינה ת מ ש ה נ  רנ
ו יעלו כו ח נעלמים בשנילין הנעלם דעת נ היגו ת ונג מ על  לזיק נ
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ג פדק הכוחות ובסוד דעסעות בסוד הקעוות סרר ששי שער
ע פ ש

̂ס5  .תייזתו‘?־ c'lr? לה״יס גה^ ^תת ה:פעה דה״כי י.:«ילןמ מיפי <•c י*
 עיני ■אורו ננחלביידננההפז-זונים ;■נ״־: ןפנפעפ ׳ה״י-ר״ו עלע.יוד( ד1<עפ

 ית<ד »ת׳ץרכ׳ כמלשת כנינזל ו:? שי בש:דה/״קו■; c׳t כ־־לראצקיס שכלך
 יפחדח״ז לאד׳היילילזחציה c׳:-.j■די; הפירתולפ כל נשיהפל רדישזןמא

 מלכית אתחנה ספירה עד כתר דא:!-' מהספירה נהס שיה ההשגתה לעילם אלא
 זיי מלאים כזייי! נאירן נ־יזנייתן ישמשה יששין יהדר נהיד לשינה נמי) כלן

 תסרין לא כי אלהימאין בנדר כ■ יעדיף ילא נהס ׳תשר לא גדיתס פל »הדעל
 אלקית כנדר פלימית יא׳ני דמי יככשיל היא תסרין ייתר תשר כל כ׳ ׳תויי! ילא
 השני היתיד לעניין אנל הנניכיס מזית כספר כמבואר יתרי! ילא תשרי! לא

 תתתיניס ימעשה נבראים ע*׳ ייתודשי שייפעלי פעילת לפי ההנהגה צירו שי.יא
 יעליל עילה בסיד יהתאתייתז יהתאשריתי העילס קייים לעצס איני השפע שיה

ע יאבד שלא יהייייתי יק״יייי עיילי על ליעיייד מ  איר נעצם ניגע יאיכי כ
 כ• ממני למעלה שלימית שאין השלם ב״ה עצמיתי כנתינת הנייר ב׳ה אלקית
 למעלה שלית׳ית שאין שלימיתי יעל עוי יכתביין במקומי יהדר היד השפע ה1 נ»לת
 נזה הנכראיס לנירו היא אנל תאתר שלימית שים לקבל ארין יעמיד(אינו ייייני

 הריקית ׳ת״תס זה יכענ״ן הנבראים פעולת לפי צכעמיס שיתסי היא השפע
ו למלכית p זיכה ישראל ואין לעישל ישראל משלכשנריך לי S תשפיע לא חיי 

 שהיה לא תעישר ריקה כניכיל שתלכית נמצא לתלסית גבירה «"׳ עישר נינה
ק הל»יכ תתסי לא היא כ׳ ליקה יי״י  יכן לישראל התצעיו העישר ריקה היא י
p זוכין ת׳׳ו ישראל להנק׳תאייניה׳יאין ישראל רךvS’ל:  תקבצ׳הנביר' אינה היא 5

 מהשפע ריקה שהיא נאיפן כלם יכן ארכיהן שינצמי לישראל ע להשפ כצתון והכת
 היא כ׳ תסרזן אי ת"( ריקית לה שיהיה לא אנל לישראל המצפלו לקבל לה שהיה
 אלהית גדר לעניין לה התצעלו האצילית טיב יכל טיב כל תלאה עצמותה נערך

 נכספה כי שאמר ניוה נלשזני המתבל האריך כיינתיני על להירית יכל' נידה היא
 שיאמ' ד׳ יהיה אריכז׳גמיר ידא׳ היא זה לתזחזני׳כ׳ זלהשפיע להרי״ק ת''הb יגס

 כשהיא לפמי׳ינודא׳ ליקה שהיא השביעית הספירות על להייית זרקא שנקראת
 לני להירית אלא • לה אין כ׳ היקב מן ילא הגזלן מן לא להשפיע תיכל לא ייקה

 אך אלקית כגדר שהיא נמת לה התצפרך עינ כל תלאה היא כ׳ נאליכיתלשיני
 אים בכי פעילת לפי והזמן השעה לפי התנטרן השפעה מיתר ריקה שהיא אייכם

 רק ענמיתה נירו שאינה לתתתינים להשפיע לתייק לימי שדקדק יזהי *•תוידשי
 1נת' פי*רמלש"יןיפ"זר ג*כ נ״קיאת לפין יאייל שמפרש זיתו צייותתחתינים

ו צריכה היא אך צי׳כה איבה עצתה בערך היא כי ♦אביונים עי  המצערכיילה נ
ה ג"כ ינקל״את התקתיניס שהם תאנייציס גהם  שמפ״רנכת לפי הג״דיל פ׳ינ

 ימוין קייס שניתנת פירוש ילת׳יתתינים לעליונים ת״׳ לכ״ל ימא״ית ינית״נתתז״ין
 פר״נם יאויל מכיש זה ומפני הפרט יהיא הכלל שהיא בסיד לספירית אפילי

 תלי׳א נזכיתא לאי ימזוג׳ נני ת״ כא״זל משם נאה שהפרנש לפי אה״יה עמטר•'
 כמזלא מ'מ זכית הנקרא נמסד היא המוזן שאיצי הגס פירוש במזלא אלא מלתא

 תתפתת שנידו הבתר שסא האוצר לנעל להתפלל שצריך מלתא שהיאכתרתליא
 הכלל שהיא כסיד אלא מלכית שהיא ליזעלה אמל איך זא"כ ^^יצי אק שפתית
 הרזתנ״ת לספירזתכ׳ אפילו יקיזס פמסה ניתנת היא הכלל שהיא ומצד יהפרט

 ואינה העיקר והיא התניקש במלאכה המאיתל כל הגשמ״ת כ• נגשמ״ת אינה
 שנשתלשל הגס פ• כן אינה כייתנ״ית אבל לי הקודם שלפנת ליוה עיד יוצעיך

 מהקודם יזנק והגלוי שדשרו היא לו הקודם הגלי' גליי אל יחגלי' גלי• אל יזהעלם
 כערך גל!׳ נקיא הנעלם זה pt זק״זמי ת״ותי שהיא הצעלס שלשי שהיא לי

 פ״ק כארוכה הענין יה סיד נתבאר כאשר יק״יתו ית״יתז שישי שהיא לז 6הקיד
 התתתוכיס לכל ימיין ימ״ית ק״יס ניתכת היא הפרט שהיא ימצד השער מיה נ’•

 שנתבאר חי. יעס שבעשייה עשייה תתתית עד שנכייאה נייאה עולמית יזעלייג׳
 נה ני' שערי תמשים כנגד ת״׳ שנקראת שאמר ׳יכןג״כמה הפרט יתיא הכלל י.יא6 •

 נמוד ׳נש״ת נקל״את שאמר זחה נינה עצמת היא היא הכלל נסיר שהר׳
 העולמות ק״יס קשיר וילת שהיא שפע תקנלתאיספית וכשאינה פפרט

 נהי התיינל לפי כ׳ ויכש יתרנ ונהי שאתר מה ג"כ ייינן ינשה נקראת
 שהיא כאן אתר ילמה יהוד היא ולפעמים תפארת היא (לפעמי' ביני. ר.יא

 שפע וכשאין מלסת הס כלס ית*תזתלנית כינה הכלל בשוד אלא *ולמת
א התחתיניסשסא ל*.נתגתעולמית  כמבואר התעירריתהתתתזניס מצד נ

 השפע כ׳ השפע תתיסשית •בשים כלס כביכול ד׳ פיק פיציפ׳ן די כשעל
 התתתינים התעירית מצד אלת ״תגלי. איני התתתיציס לעי.חית הצייד
 פדפירשכי כביכול גבית צייו במתתיניס שכינה סוד ידי לה )וכים ..שהם
ק הצ״ז גשער  כביכול יזספילית צורך היא יישעעת «הצכיגפ הנ״.ז פי

 חחרנה שפעם להשפיע תקים להם שכשיש טיב ילב שפע תקנליס ה& 6פג
 רידפת שהשכינה הסוד ייהז שפעם מתיבה שמשפיעים עיד כל פי בעצמם

 תתייבה היא שנם צתשפיכנעלידה כדי אליה מרכבה להיית צדיק אתר
 תתרבה התלב שמניקת עוד כל המנקא אפה כתי השפעתה יד על שפעה

 ק1 שפע תוספות תקנלת שתשפעת עוד כל השכינה צן כמי
 איתת לגלי׳ הנעלם שמשפיע עוד כל יזמנה למעלה הספ׳יה
 נשער התניאל חתנה שלמעלה חתנעלם שפעי מתיבה גיס הנעלם

ק הנ״י  תכמה עד אלמייס ש י נינה עד שכינה נקרא הכל כ• הנ*ז פי
ה 0ג כ׳ מ  תנזכנת תתאה אס שכיני־. היא מלכות כ׳ שכינת נקראת ^
 א^ה מיכנת שהם הצדיקים על וכפרט ממנה נלתטת העולמית על

 הקצמת על שוכנת ינ׳נ' נינה על »כנת יתנייה ידם על להשפיע
הס להשפיע ימלכות  כתתתונים שכינה שאמרט מת ת״ו בדעתך •עלי. יאל נ

 היא שמתרבה שפע שאוחז שפעם מתרבה *עצמם שהספירות גנזה נ<רן
̂ילי יז׳*! עצמיתם נורו י ’^  עצמו' ׳תיד לצורך שהיא השפע אתלני מ

 מהם למעלת שלימות שאין נהסצשליייית יעדיף ולא ׳תסר לא הספירות
ת היא שמתרבה י.:פע אמנם אך מ  השפע נהם תיבה ש העולותת הנ

 עצמה לצורך שאינ' בחניקת יתרבה ש הזלב כמי לעולייית רב כשכע להשפיע
 העילמית לצורך הוא נסכיטת שיותרב' השפע המוכן הילד תיאלנירך אכל

 השפע יני׳ שהר• הצדיק מתי שרודפת■ זתטעס ני.ס לי,שפיע מהם שלמטה
 ריצה הפרה לינק דיצה שהעגל פ״יתר מהטעם הזא עצמה לצירך אינה לח שיש

 לזולתו!להשפיע ליעלים היא טכי׳'י שלימדתי מצד השלם בסיד:מטבע והיא להניק
 ולהשפיע לזולתי להשלים הצייק אתל רזדפת היא צן יתצני לוילתז יז£לייזזתז

ק בארוכה זה עכק סוד שפירשנו צמז לזולתי •לו על פי  הנז' נשער הנזכר נ
» הצופילו' פי למעלה שאמרנו הספירית צ;לך זזה« למעלה שלימות שאין בשליתית י

מהש

טל
תד כתר עד עיט ידעו ק בסוד שננ  וביני! לחנ;;ד, iS׳b.s’ וישפיעו א׳

י א נ  ידע סל׳טון(,'.ארם וחבור וזיווג ש־פלן שעניינו ידיעתו בסוד די
ת  נד. בג חככה ומייחד וסחבר וטזיוך משפיע s5in אשתו א

בעה קצוות בשש להשפיע ה קצוות ומשש שנ מינ  לסטו משפיע ש
 שמיחד עד שנמלכית קצוות ^ו' ומשם שבתפאדת קצוות בשש
' ומדוג - י ט למעלה וסלסטה למטה מלמעלה הספירות כ ל  ב

 והססלשי• המייחדם ש־פעו אור כאחדות כאחוה כאהבה סיווורים
ע שפע גרותם כל ע־* מלאים כלכס את  הודו זוהר מזיו רצון שנ

ע מים עתיקים והדנרי' והדרו ק מו שע* מזח דנרינו ובסוף ע  ה
 את ה' ירחיב עד זה בגלוי עתה לך ותסתיק יוחד העניין יתבאר
 אז האלה הקדושים מוחות ג׳ כענייני עוד עעיך להאיר גכילינו
תה הנעלם דעת בטור דרכך לבטח ותלך אורה שערי לך יתגרו ע  ו
 כי 0ד.ג ן*ל קארו יוסף ר׳ הרב דברי לערש ונחזור כזה נפסיק
בי שד,קדמנו דברינו סתוך או עניז דבריו ומובניומז מפורשים כ  ל
 ונשקהו ונחכקהו באהבים אתו נתעלסה כי ליגה בלא מאתגו יפטר

ת קו שי ת כילא פיי ני פיר.ו מ או שעדיין טובות ואננים מתליו  ל
סנן ת עלירוס ז פ  אריכוו־ז עלינו יבכר לא למען והנה שקינזו יש נ

 נחלק בשכלו הזה החכיור פרק המעיין יכלו^ ולמען הזה ד&דק
ס פרקי* לשני הרב דברי שלי  בפרק דבריו ‘ונתחיל־ הפרק יה ינ

:הפרק ע״כ שגי

הו דמי״ן ב׳פרק  לי׳ר-ז ודיסי לאים טפ׳י קרי׳ב דאי'
ם כגוו׳נא טי״כא נ?ץלם נט״י אי׳יהו רה״א ן  רא׳

ם ש'  פירוש דא״ס כגיוינא ת״לת לין כלי" דאפ׳יק בנהירו הכ*י פ
שבחלסר־ טעם ז'לנות־, ר,רב  ובחינת׳ חב1ד.ר בחינת מה ועל ל

ה1הגק שבשר העיכיק מדק אחד ‘כל־ נתגלה ■ן אס א״ץ בשד ד
הבלול אור ירן על ל1יהא.צ במוח  נכלל-• VJבעצ זרמלח מתרין אחי
 שככר^■ אורך ובחינת המוח עם סיף תוך ראש שחס באופן עמהן
ק בשד הנקירר. בסי' ר ידו על להאציל במוח נתגלה לא א׳  או
 אבל סוף יזיל ביא׳» עסחם נפנה שיחיה באופן מתרין הכלול אחד
ש ר,ם  ש7נע וחרא מלכות יסור תפארת דהיינו זולתו סוף תוך רא

 ספני לזה טעם ונותן זה מה ועל זה לנ׳ה עסהם כלול ואינו מהם
שד נע־ימות ננתיביי־׳. הסתגלה הנקודה בסוד איק שבחינת  ב

שי האויך תר קרובה בחינתה אותה פירשנו באשר הרעת ב  ביו
ס ס לאי שאי  הנחיג׳- א״קהו׳ ר ס שהרי בח מתאחר ביה כ״הער

ה שונ א א וד,נקוררו הנעלמה מר,נקירה הי ס עגול בתיך שהי  א׳
ר הרוחב בצד ב״ה ב״המשתוויתלא״ס ע ש אדכ מני ע נ ״ אכי ד  ש

פן גשמי עיור לך אצייר בשכלך העניין לחקוק ונדי ז׳ פרק או  ב
כזה הקרוש והרוחניות תשיג שמגשכזי

ה לבנוניייז שניגע שבנקודה העייון נמקוס כי ד,נךרואה קוי  הנ
 הנקוד שם כי נ׳׳ה לאים קצת משתיות שס ביה א״ס בשחרית

ח לא׳ם שסשתויח עד והולכת ומתרחבת רחבה  •גזכלעי׳ עד ב׳
ה בשרש׳ סני חנאי׳  המורח נבנוישחרו' לו וםתדסרז בשחרותו מרי

 גלוי שים לו אין ה’ב שאים כסו זד׳ טצד הנד׳ השגה העלם על
 נקיה'' ולא אות ולא הסונה ולא צייד ולא דמית ילא ר.שגה ושום

ח לו אש קך חמחשבח בה שיחפס חי שטפילו ער לסמי
גשוד סםנז ׳*גאצלח אמ*ץ א'״ן א״ק נסןר שהיא ראשונה לוקוויח

ה«ז«ו®



גס ג פרק הסוחות ובסוד העסעום בסוד הקעוות אעירות סדר משי ,!®ער
טל

סו מחגלה אעה ז*ג«ום1 ר כן נ ת ן h חשדה להיותו א״ק כסוד נ א אס״י כת ן*א אשר ג ה t ו v f  nnS TO'S'w h '6אי*לת» ז י  י
» י ? כ כד«ירש» לו יסשתווה לו י ח שא״ס W גלוי לו אין ג׳ ^ ספירות עשר נשלסו הרי כ׳  הורתו נאשר אליו נירושעו עס עכ״

סי' פחינות \׳0 כלילה נגןודה ק נ ץ א׳ '«« מו והוא א״׳ן  א
 כחיגת כן כסו אודו לגודל סהעוגת חשוך ד,וא8י עד לחס »תגלה
 למאצ׳לובדסירשנו »יתוה ם להיותה א׳ק הנ?רא כתר ש־י «ליונה
ת מן הכלול אחר אור כ’ג האציל ת או שהם סוף תוך ראש שהם ל

ח6ח ם םשפיע העלם וע׳י לחם סחגלה ואינו מלכות וד6י אי  ברכ
ח שהגשמה בגוף הסשפעת כנשמה א ^ הטף את ת ב  הנוף א

ת רואה איני  ר.דעת סוד האורך סור בחינת שהוא הגשמה א
ח כי הנעלם כו תי א נעלמות ננ ^ כהן משפיע עיני ידעו ל תז ש׳ ה  ו

ת ד’ח הל׳י רכ׳ח׳ב סג״ו הי׳ ט מכיתר נפי*ק ומ״לכות נ ה ר אינ  ו
fa קאמר הכ*י וסשוס ח*ר מא׳תר תרוריהו נפקו כאילו הויי חכ׳מה 

ה אכי״הם ל ח אחלתי אמינה יג׳ם ל  1ב*ר־ ליא א״ך הייא איני ב׳
א והשתא פירוש אמ״י ת טג ויתיישנ שפיר א ד  וגם שאמר הפסוק ו

תי אמנה  ספני ועתה פירוש אמי בת ל«יה אך תי>ה אכי בת אחו
ט vn כינה חכמה «?תר לי לו ץ א׳ק בסוד אחת כנקודרה כ  אי
ה ומלכנת אם׳ן. א מכתר שא הו תר א״ק כתינח ש  ואכרהנש שגנ
א n’ חשד שהו 5v שגי ואלו שבכתר א״ז בחינת שהוא מחכמה 

ת מו ח  זרה ססוכיט הס הגקורח שבכללורה יאיץ א*ק חזייני■ ג
 חסר סוד שחו*י? אברהבז אמר כן מפני אחד מקור חס כאלו לזה
א שדה על ס אך סלכית סוד שהי סנ מע ר״ל היא אני כת א  חנ

תז ולחיורת מחכמה חסד אצילות כסוי חסד של אב זיא1  חכס
ר ע ץ ג ר סמוך א׳ ט ט נא^ו שבנקוררה א*ק ל  אחר סמקור ח

ה אמר אתת נמנחינה  שאלו הסמיכות בסוד אחותי ואמר אכי כי
S אמי כת ל>ת אך אחיות כשני לזו ןו סמוכות בחינות שני S 

ה נ הב ש^ אס היא גי מד אבר מ שהחפי ב חנ ה ך נאצלה rס ר  י
מזחפסה בסוד בינח ט נקרזא וכינה אב נקרא י  מקור ולהיזר־*. א

 ׳שגכחר כתר במו־ כחיטתאיק שהוא הנקודה בכללות מלכות של
א חנקייח כללות מניקוי רחיק׳  שבכתר נ<נח שהוא אס״ץ שהי
ת שחרי ע ח נ אוד שהוא א״ץ ג ר ח8ח ת ענ שפני ביגיהס מפסיק ע

ט ועד טעתו־ד ויעזרינו אריט כן חשטים סן ל ט והנק עו ל ש  נ
חי בפרק נתחיל ומעתה הפרק חו א ש כע׳  גלויות תועלת כנ׳ה לפי

m’ ומפוי־ספוח v מאיר אור לנו קבלתי אור בי נקכלתו לנו 
^ חכמה כתעלמות להאיר ט נעלשיס סקויס לגו ש מי סו  ע

;הפרק נשלס והנה נחתומים

ה ג* ש כפרקיא שפירשנו ניסח לנו סובן חנ  חקורמ
 ראשזנלר־ז ג׳ כ׳ הקכ^ח חכמי שאמיו מה סור |

 תשובו׳ אסרו ל^ח לרייק ויש כאחת חשוכות כינה הכסה כתר
ת הס הספירות כל שהרי טסש אחת אמדו ולא כאח' מ ח  »ל«»< א
ב ראשוטת שג' להיות כי מטעם ת חג' שהס נח׳ תו א אינם מ  אל

ת ג׳ סן הכלולה הנקודה והתפשטות התגלות ט חי  «ו'ך ק’א כסוד נ
ד' המתייחריס אמיץ  נפרון כדפירשגו ועצא שס שורש בסוד מקו

ת חיא שהנקוד' באופן ראשון ח ^ פשוטה א ב לין וכלן צר מ לו  נ
 הנקורח גליי אלא אינם סמנה שנתפשטו מוחות והג׳ באחדותה כה

ם והצפון הטמון חסגלית תו ס ח ט הנדל ואין שכעצמותה ו ה י נ י  נ
 הנקודר־ץ כאחדוח גהעלס כלולים בחינות ג' הם שהנקודה רק

תואחת כל להץת ונתגלו רתפשטו הם ובטווצח  עצמו בפני מוח אזז
 שלא בנקוחה שחם סמש־כמו אחת כאתחולא חשוכים הם זה וספני
קודח נראה ת ג׳ אלו אכל נקויח אחרות רק בחינה שום גנ ל מ  מ

ט בחיטת לג׳ תוזחלקו יצאו כבר ח א ג' בינח חכמה כתר ש  כחינו
כ לשאול ואון מחולק׳ס  זא}ל כאחר־ן חשובות אפילו יהיו לא א'

 שלשו־ע שאלו להיות ני שאלח אינה זה כשלשה חשוכות יהיו
ת אלא אינם שן מתאחדין וחס הנקודה אחדות התגלו שי  באופן כ
ת זולת אחר דכו־ אינם שהם ח ח קדת א י ואין הנ לו א מ ח אל  ס

ם זה מפני שבהעלס  חשופיםןכאחרזון אמר וכאלו באתת חשוכים די
 פר^ן נתגלתה והגקודה יצאו אחת סנקורה ני הנקודה

פוח

ה מ ו



ג* רלן3 הסוחוה בסוד העמעוט בסוד הקזנוות אעירות סוד ששי שער
• שפע

 להיות השהינה צריכה ע״כ לזולתו ולה:ל<' להשפיע הוא השלם נע1ד יוהם
 על אשל להשפיע שלימותס יזצד שעכעשז הכפיחת ישפיעו •דה שעל בד׳ נתתתינים

 נשער שפירשנו מה ולפ• • שלימותס נונע להשלים להם צויד הוא ההשפעה לן
 כליאה בסוד למעה משתלשלת שהשכינה כשזה רות נפש סוד וכשער אב״יע סד

 שפיחת •׳ ימצאו עולמות ד' מאלו עזלם וככל כעשייה מקננת שמלכות עד עשייה
ד ס  יצירה כליאה עולמות כי נכוה צורן כתתתונים שכינה פירוש יהיה אכ״יע נ

 השכינ׳ כי עצמן לצורר ״' כרכת רב שפע כאמת יקכלו כלם בעשייה שהיא והשכינה
 שפע מקכלי' הס גם ידו כיעל הצדיק אתל ונעשיי'רודפים וכיצירה שכנריאה

 ד׳ פרק נשמה מק נפש סוד לכיעי כשעל וה סוד כיאלתי כאשל עצמותן pלצ!
 כ* עמה כזה ונפסיק עש״ה יצירה בריאה עולמות כל מקכליס הצדיק שע״י

 כא״יסשני״הם ה‘וכע״כזל! • המתבל דכלי לפרש ונתזור מעניינינו יצאנו 1תענ5
 הכלל כהוד כעצמה היא שמלכות לזה זה סמזכיס וסנל זרקא לומר חצה כאת״ד

 שפירשנו כמו ומיותד יתי״ד כאת״ד הנרמזים כינה היא תכמה היא כתל היא
 שיש כתינות משש כת׳יב מהם אתת זנכל כאתת תשוכים ראשונות ששלש למעלה

 כשמלכו' שפירשנו מלמ׳כתו הוא והכל ומיותר ׳תיד אתל נקראו מכת׳ולזה להכז
 עשי׳יל• הוא כתל שהו׳ שהז׳אהי״ה סנ״ל זידמפר׳ואזיל ומפני והי׳הפרכו הכלל היא

 מלכות כי לקוחת למעי. מלמעלה עשירי ג'כ מלכות למע״לפזלקאהוא יזתע״ה
 וכן כתל שנקרא׳ עד ככתר נעלם הוא למעלה לק למטה הוא מלסת למעלה קיא

 כמלכותה נתגלית ולמעה ככלם וכן תכמה שנקראת עד כתכמה נעלם גתכמי.
י’נ”דיי שתיהם כי כן גס ואזיל תפרש זה ותפני האילן כמשל שפירשנו קמו י  ״י

 אתיז אל איש ופניהם שהוא אתד כפסוק נרמזיס עתהם מלכות וגם כינה תכמה
fre על מלמו איש ממלת י׳ אהיה שהוא אתד שנקרא כתר על רומז איש חמלת 

 ראשון אות היא היא ק וכמו הגלוי ראשית א שי*.׳ ראשית נקראת שתכתה ההמי.
 על תרמז עצמה •׳ כתר העלם על תליוז י' של קוצו כי תפמה על שמרמז שכשם
 אתחנה קצתתה׳ נו׳ מםתען> שהוא ת״ת על הןרה ז׳ נינה על תורה ה' קכמה
 שהי לו הלי השעל תזה •א' פיק כארוכה הענין זה הוד שפירשנו כמו יזלפות
 1’ לד הן לרתתים הן ההפז״כים ים נא שמשם נ׳׳נה ע*ל מרמז ש' תכתה על מולה
̂־ינין ומסדים ליזמים הנטיעה כסוד צתגלו הבינה כסוד «יחש  כה נעלמים שהין ו
 מתו.-ה הוא משרשו 8צמ*יד כיציאת >pp שהאילן וכמו שיפו כגעיעת קכעלס כאיל?
 ההפוכים שי־.מה מבינה ביציאתן tpp הדינזןותליומיסוהיוסדים גיוגלה p כמו

 כסוד מתאתדין היו עצמה ככינה אבל לדין היפר לימים ובן לדין היתן■ מסד כי
 יתבאר כאשר הנשיעה בסוד אפילו הדינין מושגין סיה לא מכינה ולמעלה קנטיעה

 שמשם אמר זה ותפני השעל נן׳יוחזה ופרק י״ד פרק כארוכה העניין זה סד־
 כי ישויש הנטיעה כהוד שם הם כי כעצם שם קא שיהיו לא אכל ר\.פוכ־ם באים
ק מתגלה אינה עצמותה כסוד כינה  ולתק■ מבינה יציאתן כסוד ודק אך כריזתיס י

 שהיא ומפני ולתזץ תמנה דהיינו משכו שנאים אמר זה מפגי ההפוכים גתגלו
 מרומז הא הדין ש׳כי נקראת לכך הנשיעה כסוד הדין מקור נתגליז שבה לדין מקול

 • יין ע־ל מר״מז א׳יש שלש״ון ק*ל ותש״תיע התש׳׳סיע שור״קת היא הש' כ׳ גש׳
 תמנו שצשתע דין של שורק׳ומשמע׳קול היא כשין הנסת׳ קול שימשיו עוד כל מיחש

 מהתשכת נשמע הוא דין והשמעת שן זיתרקו שרקו מלשון שייקה ולשון דין והיינו אש
 אי״ש לומד חצה אתיו אי׳ל אי"! ופניהם אמר ולכן :דין והיינו אש הקול נשימת

 כגמטריא א״תיו ואזיל שמכרש כמו מלכות מרומז שט אתיו א״ל כ׳ח׳ב מרומז סכו
 שהיא להורות אלא נינה תפתה כתל אצל מלכות הפסוק תיימס למה וקשה סשנה
 נקראת התכמה ונסד כתר נקראת הכתר כסוד הכלל כסוד הפרט והיא הכלל

 כהוד פרטי חלמת להקר׳ לתעק שנשתלשלה עד כינה נקראת הבינה ״כתהונסוד
 ומקבלת כיכה נקראת מלשת כ• זאדל שמפרש וכמו למעלה שפירשנו הפד

̂ש נדכה כי הגל והיינו אהיה בסוד כתל שהוא מכריכה  וכסנל י"כ סגל כמו 3'"ג
 ואמר כינה מכמה ויto 0 שמודים שכשגל נקודות הג׳ שתם כת״ב מחתזין
 מכתר למטת שהיא מגמו מקנל תכמת דתא אפשל ואיך מכתר תקבל ;;מלכות

 כתר עד עולה היא' על״יוה ככוד הכלל כסוד כי לנו לתורות אלא מלסת ולא
 תכמת עצמה היא לא^מה מכתר ונירידת כתר עצמה והיא נכתר ומתייתלת

 נינה עצמה והיא מתכמה מקכלת היא לנינה עוד ירידתה יכסוד מכתר יתקנלת
זה ומפני מלכותנהזדהכלל על מורי׳ וכלן נקודות נ׳ שי.ם הסגל מרמז זה «על

מל
 ותבעתי סיף הבלתי הטשיטות בתכלית שוט5ה אחדותו אחד

ס אחרות בסוד עשר מנין כל כוללת תכלית  כיי והתגלה כיה אי
 שכהעלם מה אלאז בגלוי וא.ין עשר בסוד הצמצום בסוד אחדותו

 ואין אחד ■כח הו»אש הגלוי כן כסו אחד כח sjin שההעלם וכמו
א שי מדד עלינו קו  כלן שהרי כאחר־״. חשוביכש הראשונות ג׳ ל
 הראשון ש־גלוי לחיות כי כלל קושיא איג' זה כאחת חשובות

א נקודה של  בנקוד' הוא מוחו׳ ג׳ של הנעלם ושרשן מוחו' בג׳ הו
 סטירור־ז ז׳ בערך כאחח חשובים הכם כן ספני כה שמתאחרין

ס פטירות שז' מפני מהסותו׳ ר״ל מהם איז״כ שסתפשטים נ  אי
ט שמתאחרין שרעזן הם המוחו' ני בנקודה בעצם מתייחריס  בדי

 כנקודת ריל בנקוד׳ חשובים ראשונו׳ ג׳ כן מפני הנקוד׳ לא אבל
א כתר שגם והגם הנקיר^' של הראש־ון גלוי שהן מפני עצמה  שהו

שהרי לן' שורש בעצמו הנקוד׳  כתר גלוי אינו גלם ספירו'
א כתר עכ*ז ת ג' ר.פ ספירו׳ ז' שירש ר״ל שן שיי שורש הו חו  מו
א וכתר א זה שמצר ספירו' לז' שורש שהם מוחו' ג׳ שורש הו  הו

ן שאם עלינו המעיין לב יפיל ואל שרשן שורש שה ג  דאשונו׳ של
 קושיא אינח זה ח״ו מהן המתפשפזו' סש־דו׳ ו' ולא אחדות הס
 באופן כתר גלוי רם מוחו׳ וגלוי מוחו׳ גלוי הס ספירו׳ שן׳ אחר כי

א בזרה שימצא שמה ת שימצא הו  esjn בוז־־־. שימצא ומד־ז מד
 שנתפשטו מפגי מוחו' ג' ורק אך אחדות נלם א״כ בזה שימצא

 בעצםםר.סוחל שנתפשטו ספירו' ז' כן שאין סה בעצםםה;קור'
או לכן סהנקוד' בעצם ולא קי  הנקוד׳ שהיא כאחת חשובים אלו נ

 אחת ש־כלם הגם הנקוד' כאתדו׳ חשובים שא׳גס ספירו׳ ו׳ נערך
 יצ>יו וכזנזע גזע יצא ומשורש שורש לו שיש האילן בזר־־. ד־^משל

ש סדריגו׳ ג׳ שהם ענפים לן גוע שוי תי אילן והכל א  ורק אך א
אי החעלכש כיגיהם ‘ההכרר הג  מגלו-! a‘נעי ה(;'■*. השורש כי ו

ד והגזע בגזע ומתאחד בגזע השיפעי־״ו לי שפעתו מג ם ה  בענפי
 מתאחזיןומר.אחדין בכלל וכלן ממנו הטסזתעפיס כענפים מתאחר
י בשורש  ער יתייבשו םSכ והענפים הגזע השורש השפעת לולא נ

^ כלם זה ,שכעבור ל כ אי’ ב א כן כסו אחד אילן ׳זי  בנד״ הו
 מוחות וג׳ הנעלם השורש הוא הנקודה סוד שהוא הכתר שלפנינו

שן שהיא בנקודה הסהגזעהכיר״אחדם  ענפים שהם ספירות ׳1ו שי
קמה סתאחדין בכליל וכלן הסוחות שהם מתאחריןכגזע א כנ  שחי

 v’stiv השורש כי וע״צם ש״ם נסודשו״רש השורש
ת  כלןככלל זה שבעכור עד כהשפעתו חלויין וכלן כלןכהשטעומו א

ת נקראים ספירות והז' והסזחות •הנקודה מ ח ס וזהו אחד א ע ט  ה
 דמיון להם שיש מפני באילן ספירויח לי' הקבלת חכמי שתארו

 הספירי׳ בין שמפריד ופי עור שנפרש וכמו שפ׳רשנז כמו האילן
א כי נגויעות קוצצי עליו אמרי ח״ו ביניהם וכיקצץ ח׳ו  מי כמו הו

ם שרשו מסקום ולקחו לשנים מחלקו הוא! האילן שקוצק קו מ  מ
־ בעניין יניקתו  שהכת׳ ומפני חיו בהם שקוצץ מי ח״ו דצ׳בספירו' ז

ם לו צריכין וכלן בהשפעתו לכלן המייחד השירים הו' לי  כלו
קי' כן מפגי כאחדור.ו  יצירר־ר ספד רמז ועליו אחד בהיאר כתי נ

מה רק ככתר השנה שאין טא.חר ר״ל ס־פר אתה מה אחד ולפני
ה הנאצלים מן והראשין האחד שהוא אחר שהוא ולמקעקלו^ סגל מיזטריא מלסת שחיא אלז י׳ל אממ.מטייאסגל מעלש ס כ ל אי כו אתהי
ט בסיד מלסת עצמה קת וי.ת הכלל כסיד הסגל עצת׳ היא היא כי לני̂  אג שיג י א כצ."ס ריל לפניו לה מ תר לפגי ש אזלו הו׳ שהאחר זממו נ

ל טם מספד »זיא התילה ־ע״ם ישראל עמט״ריא יי״קא פ-ליש צייו י’״ מחפש» כתו זה נ
 יימורקים מושלכים שי!ם יהגס כנליח מישלטס יה לט 0׳ ̂ ■דתל ״ * ^ייא

והיפים' והפרט הכלל שהיא נסגל זממלכקין העמיס מכל סמלה הס ו עכ כגלית
:השפע כאן עד :לו מכת יתמי.תה אס שנאמר כענין ולנמתות לישועות ותניטיכז

טי
ת ג*כ יובן ונזה י כלן הספירות אחדו  הם מוחות ג' שאלו להיות נ

ה לסאצילן קיוכיס  שא״א עד סאר גדול אורן קורבתן לסבת הנ
 ולהתפשט להסתעף הזצרכו זו לסבה אשר מאורן ליהנות לנביאי®

ם כיף יייד ה ם ג׳ג׳ר־־, ז׳ספירזי ש י ה'  להתגלור־י. כיי נ'
 מרריגח מדריגות ג' שהם באופן מהם שיהנו לנכדאים בחינותיהם

ה שונ  מדריגדח מוחורת ג' סוד שגייר־, מדריגי־־, הנקלדרד סוד רא
 עשר הנל־י שכין ספירורת לז׳ המוחות התפשטות סיר עזלישית
 גמור אחדות כלם זד. מצד והגה יז' יש׳׳לש י*’איי שתם סטירות

ת וג׳ מוחות בג׳ בחינווזיי־ז הר״גלתר־ח הנקוד׳ כי חו  בז׳ נתגלו מו
חז׳ ימצא סט׳רו׳ שגסצא^בז׳ ומה □פירו׳ סו  בג' שימצא ופה כג׳
ו' ימצא מוחו׳ חי א ו׳ שימצ' ומה הנקוד' נ הי א  יסצזיש הנקוד׳ כ
ל ביניהם הבדל ואין כיח בא*ס  ספירל שבז' דק הספירות כין ר׳

 לערך מוחות בג׳ וכן בהעלם הם אורן לגורל מזתות וכג' כגלוי הס
ה לגודל הנקודה בנקידר־ז וכן כהעלס הם ובנקודה בגלוי הם אוי
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ככדכש סשפיע sjS>*)n דערת ב«יד

ס ל ע ה ע וסיידו* ב ל  ־<תו£1בר.' ב
 *.“רגהשפעתד נעלמר״: והי>יז כגיף ךטשפעת
די סללחדת אכ  רקייכייבש נזינים שיהיו הגיף כל

רערה ע״י כת־ p גהווליד.}
ס ל ת שנעתי רספייורה מליחד ה בה

מ להבש אאנרתן ע  לו לשז זה סצר ודז״נכש שפ
י ■־“'הג ע״כ ^ןי-ך לא אכל אחד גנול

 מתפשט כתו זה בל עם מספר
 לספוד תוכר־* לא כי במספר

בתחיל׳ יהיה לא אם מניין שום
 משל דרך האתר בח המספר

 לספור תוכל בלא תספור אם
 הקרוס הא׳ כערך לא אס ג׳
ם הא׳ בערך ג׳ וכן לו ד קו  ה

א' בע־ך ד' וכן  וכן ה
ב' אין א׳ אין שאם המספר

א' שבח נמצא ד׳ ולא ג' ולא  הכתר כח כן כמו בכלן מתפשט ה
ר כי מספר אינו סעצמו שהאחד וכמו בכלן דישפער״ו שהוא  גי

סי ונפרד זוג שבו שלשה המספר  לר.יוחו עצסו מצד הכתר כן נ
ן זיל קארו ,יוסף ר' ברברי כמוזכר ביה לא״ס דומה קצת  ראיהו מי
 לספירות דומה אינו דיל מספר שאינו אחד גקר׳ זקדיבלי׳ ליה דמי

א כי שנספרין שם על ספירור, שנקראו  הספירות כמו נספר אייו הו
 כיח א"פ בכח להשפערזו לו צריכים כלס ני להס רוסה שאינו דיל

א אבל  משיגין אינס הס אבל לו סושגין זהם להם צריך אינו הו
תו ט והגוף הגיף המשגת הגשם' בסו או כן אותה משיג אי  כסון

ם והשפעתו מהספירור־־. נעלם הו' ה  דער־ן בסוד נשמרת כסוד נ
ם כמספר בזית הו«ית שהאחד וכסו עיט ידעו ל>^ גתיב הנעלם ע

ס .זלערך ף שאין. ביה אי מ תבלי' ואין קץ יאק הגדול לאורו » ם לי ה' כסי עטהם אגב נמנה הוא מספר כשיש ד״ל אחרי ד׳ ב׳ג׳  א׳
ף ל ת עי סוף אין בד.עלםעד ה* זבאיסביה מ חכלי שן ז»פי עצמו בפני לבדז שהוא הגס כתר בן כסו נח כלם אין כדפיר

למעלח



או pD הפוחוח בסוד העפעום בסוד אעירות סדר שעזי שער
טל

קסטיר•

בג

 c-S'yS יווזיי״י hS הספיייורז זזחד' וא*א
 רק עסהם SSבכ איני כתיי וא:ש עשר מ:זנץ
 יחכרר א״ב זה ^Sזר אSו D"Svx:n •2כ^נס

 ול>ייפ עשר אסרו וככר עשר גישניין ההפיירזת
 דערת כי שהקדשנו במה מייושב כבר זרז מ׳

א הנע^ס : הג״הה ע״כ הכגיין בשליה הי

ע ^ פ ש
י זה כל עם לסעירוח דומה אינו כי דםע?יה ג אי מ ס מנ לי ע א  הנ

א גס הנאצלים הם כשה כשנסעד ר״ל ר נכנם הו ד  הטספר מ
 ■ נאצר־י גם כי להזרורה

הגהה שוטר גבור־ז ‘מעה־ וגכודד
ם וגבוהים ה  SJ3 לכך עלי

ם בסס£ר ם שאר ע  הנאצלי
 סעשררה בראש נמנה להיו׳

ם כי הקיושיס דראשיגים  ג
בגיר ונכנס כמוהס נאצל הוא

ס כי הנאצלים  בכלן השתאה׳ השרשים כל של שורש הוא כ״ח א׳
הם צדי ‘סהןולכד־ וחוץ ובתוכן ביניהן והו׳ ן ככל וסתפשט  צדדי

 הנקודרד כתר שאפילו עד להם צריך אינו והוא לו צריכין וכיין
הו אוכסא הראשונה תקזגין שכתב כסו לככיה אי  עילאה כתרא נ

 איהו אוכמא טצוחצח אור צח אור קדסון אור דאיהו גב על אף
 מדריגותיו כג' עליון סתר כי בפירוש חורת העילות עילת לגביה

ץ שינקדאיכא׳קא״ץ העלי־ניס ל בערך שחורים הם אט׳ רגיו ר  או
א נ״ה א״ס הגדול אוד בערך כן מפני העילות עילת דנקר' ו  ה
Sנא נקר' להיוד־. עטהס בשפפר ובא פ עמה נמנה v עד כמוהם 

 לודח וכדומה להם דומה שאינו הגם נאצלי' עשר נספרים שיהיו
כי כתב ש׳ ג קדסון אור ‘וז׳ת־ בתיקונים עוד י ע׳ ם דאיהו א תי  ס
חו (גניז אי  אפילו וטעסי וגקורי אתוון ולכל ספירין לכל קרמון ו
הו העילורד עלר־ז לגבי הכי  דבעילורה נשסתאן לגבי כגיפני? אי

 6ל>י דעין וכאתר דיוקנא ול^נ צוררת וייא גוון כיה לית העילית
 הגם הקדמח האוד כי בפירוש הורה דמיוז לסיעכד יכיל מאן שליט
א  מספירות אפילו וסתים נעלם והיא הספירות לכל ק-ים שרי
 Nול בבינה שהם איתיות היטגוח לא כי שאין עי אורו לנידל

ת שגי  נסור שהם טעשים השגות ולא כחכמת שהס נקודות ה
 העליונה סרריגה אותה הכי אפילו שככתר התחתונות המדריגות

 כמו • כ׳רח א״ס פערך נשמד־־. לגב הגוה כעיך הי^ה שבכתר
טי הנשסי״י משיג אילו שהגוף  •שבכתר העליונרת המדריגה כן נ

ס משיג אינו  דמיון ולא צורח ולא גוון לא שס שאין ספני כה לא׳
 הנד־ז דבר איזה דמיון לעשות יכול סי שולט עין שאין זבמקום
ך זה מטעם עי  בי שאין עד גדול שאורו הגם המאציל גי־ולת כ

א  ימכישב טעמים צייור ולא נקודות ציור ולא אותיות ציור ל
ס אור כערך אויו להיות ע׳כז כנוים צייזר כו שאין ה א׳  כערך כ׳

ף ^ שהיא ספני לגשמה גו צ א ר יכנום כן ספני נ גי ם נ אצלי  הנ
קונים אחד שאמר ששצאנו ולהיות הפרק זה נשלים זר,נר,  כתי

 ולא שם שיוס לו אין שכתר שפירשנו במה קצת לכאורה «»;ינגר
ת ולא אותיות צייר  נקרא שכתר משמע שם כי טעטים ולא נקויו

ם ש  הטזנד־ז ה׳ כיד ונפרשנו עצסו בפני פרק לו נייד,ד אהיה ב
 ובזר-, ובריחנו שלומינו מאנשי ש-יך,ידד באופן עלינו

ג הפרק נשל□

או דבתרא טסשיא בתיקןנים רביעי  עילאחאחקרי
ת ן ת' מצד דמשמע ה אה אשר אהיה ספירין חל שהכ

 שתר וז־ח זי־ד שם כ יקראו חם גם ארייה אשר אף,יה שם לו
 שהרי קשר. ועוד • שם לו אין כתר כי דקודם בפרק שפירש-נו טה

ה'׳ז<{ יו־ד כזה י^גר שבחי ידוי שם בר, יש ;ירה0ן
̂״ן,יה  ודנה נכתר כן גס נמצא יהד שיגס הרי עשר ^

̂,רין נך0לר,  טשמעור־־. שני לו יש אהיה שב ט,י'ת כי ש.־,;•־; .
 דטשטעעהיד ר נז אתנת למ־ ע.־,יי ליעין סשיטעותאהדאהייי

 אר,יר־. אשר אר.יה כמו והיוה כ■נוני לשין אהיה שיני ומשטעורת
 עמם אהיה רוש שפ רשי :! פייו ולפי ובינוני הווה שפירושו

 ופירש סלכיורד שאר כישיענור שדם אהיה אשר זו בצרו־־.
 ואהיה אז להס שהית מצרים גלות שיהוא ביניני הראשיון אהיה

 דרש דרך הוא סלביות ש\.ר גלות ‘עי־־ עתיר עדיי שמורה שני
 עייהווה מורה שני ואהיח עתיד על הראשון אה־ה סורר, פשוטו כי

 ר3ד.ד הזכנת על מורה לאד,יה הסמוכה אשר מלח בי וניגוני
 הנדה זה שהודעתיך אחר והנה לעתיד ולא עתה מזומן ש־״וא
 ידו על ואפייו ר,ו.לת3 אינו כתר כי לך שהקדמנו ג״במיזה הרע
 הגעלס דעי״־. ■נקרא כך מפני אשר מתגלה אינו הנעלם מוח

ת ע׳יי נמנו שמתגלה והגלוי למעלה בדפירשגו ע  א־נז הנעלם ו
א לבושיו וע־י כלבושו י?  דו

 ולבושו נתי בח שפע ®י״׳לי■
 ובינתביכ׳נתנאד יזיאי׳כסה

 וז׳ל מות אחרי «ישת *'יי׳י
 רשלסדת כספדא

יי׳״ינקיטוראדעדונא

ה או ל  חברותפיו עי
שתפח שרי! כד*דן א  כי עא
ת אשרוני  • המאמר ע׳כ גנו

 הטלורע בתחילר. והנח«פדי»
^ קשור גסרש ואח״ב ג ע  ה

סו ב תו ס תבארו י מבוקשינו י

דבהה
)" עג ל תדיננו׳ בדקתי כ ר' ע' ק ב ד נ י ן כ ו י ל / 

".“*י תו '«בי< '-• נ תי ב כתרור־ת נ ר  רובעדת ע
ני׳ בי תי ו א ־נננישר, רעת,־ ר״ל כ״ע תו ע ע  —־

לי )■',‘ו* ד׳נ'<לבו בידיי יי״גלי• ת־ נ :"  ■דיון ׳
די S׳< יו••-׳;';־ תו לולי־ת כת,-ייר.ות י רנ ר ענ  ענ

׳ ורנייקע י נ חי ת ן ר נ או ; ב נ ע י ד י ג מ י י ע נ תי  vי
?0לד.דיו ן ד• ׳ ו ד נ י ג ,—דג;• *■תג התת-ג־ר. ג

^ עדיין יביגת ו c ה ^ j ii •1ר.ם)(ול= ג«י סיגי
או כן *«ני אעד נע^ם5ו ר  שהכם תהומודת נן

ס נעלם־בבז תו סגני הנערכס בתי  ןנתיף כן ו
ח סדיעלפתן 1<*גאר־ עון י־0» ולו  נבקעו ל

י  ועובד לסוגו טראשו נניקע ריו>̂י הבוקע ג
ר י ם י ך ® י  ויהידת הסוף ודרך אש הי י

 אשר הבלי בית הנח בבקרם ברעתו ׳נייל הבית
ס • כג הבעולה יעסה בו י ז הו  כר דכוככיספ ה

כביג ע כלי הט הרו עו -י הה: ע«כ • וקייל ל׳ וע׳

ת ופירוש ס סחדגס כן מ היכל קסטירא מל רגו מ ה ה ל א  שטותיהם ו
 קשוד פירושי ונקסארוזתחון עליו סתרגפ ובטירוחס בחצדיהפ

ה ופירושו עדונ*»י פ ע עדן נקראת הכסה כי חנ דו  קשור ויהיה כי
תד כי העניין ה תנקרא כ ר אהי סו ט הדעת ג ל עו ד הוא! ל  כיוזו
 unn לעולם כי בינדיז שחוא ד,עליון כהיכל חכמה של כקשור
תם טייחד א ותסיר בהשהעיוו או  שאסו* וזהו עסה• סקושד הו

ל איטחכח חברותא ד ר׳ מי ^׳ הם ת ר ח עי־ וסחוברים ס r ‘ו p 
י דיבוקם טי ל שפע לבינה יש ת ת שאנזד וזהו הפסק כלי גדו א  ל
עי כידוע ביגת היינו לאה ר״ל בנית אשרוני כי באיערי ד  ןn ליו

ת ד״ל כנות אשרוני כי באשרי עניינו ויהי ת נינ שי א ה ת ס ל ל ה ה ט  ו
ת ה שנ פ ה חגשפע כשפע הספירות שאר כין עצמה י ת ל ט חכ ה  ט

ת׳ ומקשי ששייחד ד.דע׳ עיי הידיזן הזיווג בסיד שלו כשפע או  ו
ת ידע והאדם כסוד שפירשנו ה א  אהיידיז הפסוק סוד ויהיה חו

ר וקשור יחוד שהוא דעת היינו חגו א אש״ר ומייחד שסקשר ו  שהו
א כאד,׳יה חכמה ת בהשפעתו ביגר. שהו  שכתר מזח חתכאי• דנ
ד הדעת בסור מי ח חברות־ שאסר כפו בלבושו טלובש ת תכ ש  א
ע זת שתדע אחר והנה ת בקרא וכינה ירוד חכסחנקרא כי תד תי  א
ה הסיד וזהו ה אשר אהי פד רוצח אהי שון אהיד־־. לו  הרא

» ופיTצ א״ש״ר בסוד חכפד. על פזרה אש״ד כתר עד־ מורד. א׳י  ר׳
ה גלוי וראשית הגלוי ראשית שהוא א היי ת שמו תיו  ידוד או

ה לא כחכמה שגס והגם הויה הנקרא ש הויח גלוי הי  כסכואז* סס
ת חיחח בחכמה שם זה כל עם ד״פ בשער תחל שות גלוי ה ה י  הווי
ה ירוד חכט׳ נקרא שלכך עז ויהיה בינה על מורח שני אהי רו  פי

ד- סורח אש׳יד עתיר על אהיהחראשויוטורד. ר הזמנית ע רנ  ה
ה מזוט? הוא שעתה א שעתה והווה בינוני על מורח השני אהי  הו
טר תכתר כי העניין ביאור ויחיה וגלוי ועשוי מהווה  אד.יד־ז או

ה לומר רוצה עתיד לשון ל ת אג תי עצמי א שי ידי על ובחינ  לכו
ת הגלוי ראשית בסוד הכפה דהיינו אשר שהוא  שס גם כי ולהיו

א אכל הגיליי ישית רק מבוררת גלוי ממש גלוי לו אין ד חי נ  כ
ת זת גלוי מעד וסזומן מוכן ו י ג ת גלוי ל רי ש גלוי מבו  שזר־ז מס

א אשר לשון סירה שון שהי ט אסר לוה כדפירשנו הזמנה י ע  פ
ה בינוני שפירושו שני לבוש *שהוא כיגה דהיינו אהיה שנית הוו  ו

א שעתה ה דו ל הו א ככינה כי מבוררת גלוי ב ט כי הגלוי הו  ש
ע ש־היו הקצוות שורש נתגלו סי ל ע ד נ ה  גלרי לחם חית ולא בנ
ה הפסוק פירוש ויד׳יה בע״הו שיתבאר כמו כלל בכתר. שד אהי  א
ת אגלה אמר הכתר כאלו אדדה ת ע׳י ובחינתי עצמי א סי כ  ת
אר ת1שם שני באו זת ממני אשר ובינה  דומון רוצה «;חד בתו
אר שהוא אהיה הראשון השס  שהוו► אד,ית השני ושם המתו

אר שם ^ו רו כי שתיארו ד מ א שד אד.יד. נ ה א הי אהי ם שני ש  ב
חד בשיש ל^ומר רוצה אדדה ףו מה לרעת יש בי א סי אר ^ תו  ב
ה אר שדצא השני אחי אר על התו ה המתו  בכד־י בי הראשון אהי
 ועצסיתו עניינו ש ושפי המתואר עצם על טי״יף התואר שם מקים
א מה סיזואר ‘של־ ך הי א האדם הנח מרבי חי האדם כאמי ו  ה

א מיבר זח׳ דסר״ואר  לפרש רתואר בשם לנו הוסיף הגה התואר הי
 וא׳כורץ עצכ׳יתו האדם שדצא תמתזאד גי מתואר של עצמותו

ה שמות שני באלו אבל סדבר חי שי״יוא הוא ם שהיא אהי  ש
שר' הסחזאר אר שם שהוא אהיה א ש היטיף לא התו ס לעי לי  כ

אי בזה הראה כאלו ־'׳'ד־' ש אר>< תו מ א כעצסו שד  התואר הי
א נעצמו המתואר לומר רוצה נעצ;־ו הו תר ש א נ י אד ה  התו
תכהה גטצא שהוא סה בי ובינד, חכמה שהוא  שנקראיש ונינה נ
א אהיה אשר  חבדלביגיהבס ואין אתיר׳ הנקרא ככתר שימצא הו

 אין בהם והשיפעתו וכינה כחכמה התלבשותו קזרם שבנהר רק
 הכתו* ר״ל עתיר לשון דיראשון אהיה לשין ורה נ שז־ השגה בו

ת אני עתיד אוסר  בעצמותי בי וכינה בחכמה בחינתי לדתגלו
שי גליי אין עצמי סער א רידבר והזמנת התחלת על ה מיי א״  שהו
ה סיכן ת  בסוד אשר שנקראר-. בדוכמר. הכתר ואמר ומזומן ע

ח התחלת על שפירה יי־י׳י׳ש שצירופו א׳שר טנ  נדפירשנו הגלוי ויז
 בסיד לההגלורה וסר,חיל וטיינן מזומן אני בחרפה כר,ר אפר

רה השעי א,דיר רגליי ראישית שר,יא פו  ושעתה ובינוני הווה על ד
י נגגיר ר,וא נ י פי ממדה דוא ושעחד׳ ד ה ריכר.ר א נ גי  שנקר>י« נ

א אהיה ה בסוד קצוות ו׳ שורש נתגלו בנינה בי ניגילה אני ד הי  א
לרחפיפ ן' לוין ן' נשרשמ קצוות ששה שד,פ צירופים י"נ שכילל

Qe 1נסןד



ד דסותתפדק ובסוד ח׳גסעוס בסוד הקעוות אזנילות סדר ששי שער
טר

הוד ה והיינו כעיהו שניאר אלכטין גבילי ייב ׳:דייש נ  א׳שר אה׳י
ח ששם נמצא אר.*יה ג על רק כתר עצשוח על טור^ איני אהי  ה׳
 שחקקו אש׳ז א״קא׳ץ בסיד עוסק דויזב אורך שהס שבכתר *חינוח

ן מ ת מ  ידור דהיינו ובינה חכמה שחס מוהץ כשני ונתגלו לחחגלי
 1שהונ»* האורך בסוד כתר של הגלוי ובחינת בינרה אהיה חכמה
רז עומר הוא רק נתגלרד לא שלישי נעח הנעלם רוסוה  להחגלו

א נעלסוח בנתיבות ובינה חכמה ע״י לעתיד  והיינו עיט ידעו ל
ר. א־יי הר הרי אה׳יה א״שי ־  גלוי שום לי אין עצמי בערך שהנ

־ שס שים זלא ל  המוח שהוא הנעלם .—דע • ע אחר כמי רק ‘כ
 עצמו מהמאמר מיכה הוא הפירוש ווה למעלה וכדפירשנו דנעלם
א ואסר שלקלק א מסט׳ או עילאה דכתי ת אתקיי  אהיה ספירין חל

ה אשר  שבתר ברסו ולא כגלוי לא מקים כשום מצאנו ולא אהי
ה גקי־א ה אהיה אשר אחי הי  זימנא חרא עלהפחו׳ לשתמושי לי ו

שי אהיה נקרא שחבתי■ ה א  ד״ל ססטרא באמרו דקדק לזה אחי
חיו שתגלה שהיה מצדו אמר כאלו סצך חינז ץ איק ג׳נ  אמי׳ו א׳

 חלוקי כ״ג שנתגלו חנעלס דעת נינה חכמה שהם מוחות ג׳ באלו
ת עתיד שהם בחישת אי הזסגח ומחחלות להתגלו  ושהוזיה הג

 כתר ספירורה ג׳ אלו נקראו זה מצר בעוני דהיינו מגילה שתר,
ה אשר אהיר־! וכינד־ל והחכמה הרעת בסוד  הלשון שזה אהי
 קושיין} מתורץ ובזה כיפירשני חלוקות בחינות מיני ג' על גזורה

 ירוד שם שהרי יצשאלנו ומה . הפרק בריש ששאלנו ראשונה
 כי קושי>א אינה זה ירוד שס יש שבכתר נמצא ספירה נבל <ש

תר ש שס הוא שסידור שיש הגס בנ ל ע ה  ולזיא השורנ! בכור נ
ס א", יבנרי״ר נגלית הוויה על סירה ירוד שם כי נגלית ביצויה  ש
 ידור ש־ס יתייחס אב•־' ספירות כשאר שחוא כסו גגלית המיה
חר כ ה בהעלם שהוא השורש ר כס ג הנ  כיהנו כהוגן הכל עלה ו
ה ישט ירוי שס יר.ייחס איך שהודענוך ואחר  אחיד־. אשר אחי
 שיש היתום והוא סזה עמוק יותר עניין על עור נעסידך נכתר

 והנה עצסו כפני פרק לו ונייחד וחן‘אצי' קודם ה פ גא״ס לספירות
נ חזה הפרק נשלס

ן ר * ך ה ה׳ ץ| ת דמנו כשר־ו ידעת י ם סעטיס זה שה' ד  קי
דד העולמות ונבראו הספירות שנאצלו |  אין הי

א גדון• שוף א בל ממלא הו  לומר רוצה העולמות י—וב. ילוחvח
 כו לברוא הראוי וסקוס האצילות בי להאציל הראי* הרוחני .סקזס

ך סיף אין מלא הכל היה בעתיד עשיה יצירה בריאה אולמות ח  ב
sw a ובלתי סוף הבלתי החוק אוד ביה איס שעצמות באופן 

ת  ולכראות להאציל חעחירין כלן העולמות כל ממלא היה תכלי
ה ב־ח סיף אין בלס  פוג־ד שאתה פינה ובבל צד ובכל ממ-יא הי

ה סוף ן א היה תכלית בלחי עי סוף עדב־^תי  ונקידח חלק ואין כ'
ה לא1̂ הי  סוף תכלית הבלתי החזק באורו מאיר ב״ה סוף אין בו י

ח ובלתי לי  בריאר, עולמות ולא אצילות שום חיה שלא באופן חנ
ם אבל ועשייה יצירה ל חו היה ולא ב״ה א״ס כ ת ל  מתגלרח א

שעד טפנו אצלו ז ל״לחז  לאנ
לי ירן *שעל הג״הה לזולתו אלחותו ג
̂ות«גא̂«1ר,א3קדזי«€)״ י«ין יודשתלשלור-ן חצמצום בסוד חי»חרזי» <

ד א י ר m .“ב m.- ל יי נ ־י ח״י ן0י.ו rnr י סן *!̂ו ה'ו kS» הי
ו ־ י ־ ־ ח י צ ד י ד י י ש ר וה «י כביכול היה ע <ר י»ה הרצנו «נ נ«

1ש«כ |W(r אחי ה•־•• תייר *חיד-יא׳<«ר אר״ן■ סוד כשער .פרפירשנו
;הנ׳הח נ׳׳ג ׳

שערים ם וב טי ד קו זהיו ח
ם אצילוחן קידם הספירות מי על ה נ י ג חי ב  תפשוט במציאותי ב
ח או מצי ס בו סחייחדיס יוךנגעלם רק •׳שיטות נ בל ת  נקראיכם י׳
 אחדו׳ עול^י׳בש׳ כלס אך ה׳ו ותבור ופרוד רבוי בלי ביה אחו־ו׳איס

ס  נרד וטגשסי גששי סשל נביא השכל אל הענין ולצייד כ׳״ח א׳
ק בזה והמשל ברוחני לצייר בשבלינו א  ממנו שמוציאין חחלםיש ה

ש ש ופחחלק תא  יעלר־! שלזין סמנו הניהזין ניצוצות לכמה הא
 גצוצות רבוי ההוא האבן בעצם שיהיו שכל בי ארס שו• סדעת

א האבן עצם בתוך גפדדי׳וטחוברי׳מאש חלקים או  לא ודאי זה ההו
 נקודה וחלק חלק כל בעצמותו האבן עצם כי טהטעס כדעתו יעלה

א שהו ונקזרה אין הו הנדל חלוק עצטותהאכןו  שבאבן ב׳ןחלקזו ו
 רק שבאבן וו לנקודה שבאבן זו נקודה ובין שבאב; זו לחלק

 כרחיגו על ואע׳פב האבן עצמות הס שבו הנקודות וכל החלוקים
חח צר\נין אנחנו ש רואי• שאנו סמה להו  גיצוצורת שחלקו נחו
תדן כה הס ניצוצות שאלו שאנן ני  סמנו גיתזין הס שהרי האבן נ
או וממנו  הם אצילותן ב׳היץדם כא׳ק הספירות מציאות p כמו מ

ס בעצסוח ה• יושג שלא עד ב״ה •V עצמות כלם ביה א׳ א ב  ל
סי  הם אכל כלל כחיגוח חלוק ולא בחינות פירוד ולא בחינות ר

 כי אצילוחן אחר שה• ממה ייתר מובחר במציאות שיב סחיידזדים
«ד חוא אצילותן ל בסוד לסעלה שפירשנו בסו הצסצום ב גו עי ה

ג אורך בסיד מספי להם גחייחס זה סצד אשר והנקודה ו  שסק ח
שהס ג׳ מאלו אחד וכל כהן מחחליח שהנקוי־ה ש  רוחג אורך קוטר

ש בל מתגלה עומק ך רא a בכללה הנקודה ועם סוף תו n עשר 
 ר' בדברי כמבואר סרריגו׳ לעשר שירדו ועלול עלה סוד שהוא

 סספר להס שנתייחס זה מצד והנה הקודסיס בפרקיס זיל קארו יוסף
ם זוז כל זעם מרריגזת לעשר שירדו ‘ועלול־ עלה סוד שהוא ל  כ

ס סאחדזת ב נתגלו ב׳ך. א״ס ומאחרות נאצלו ביה א׳  מוכרח א׳
ת למעלה שמקורן לומ׳ אתר, מ ח א ס נ ח אי ח ס’א ובאחרות כ׳  ב׳

 נחיגורת חלוקי ולא ועלול עלח מרדיגית י׳ שם לייחס אפשר אי
ך לא ל^ז ילנת רוחב ול>ן איי סקו  סוף Nול תוך ולא ראש עו
ת שווים כלס המקורות כל מקוד במקוק שם בי  אור צחות כאחדו

ב ה ב א״ם  כלס כי עליונות צחצחלת במקורן שלהם ד,ייחם א׳
האק שניצוצות כסו איסכ׳׳ה צחצחות אור מ תזין מ  ככיקיק יחוסן ה

ק כמקור א ח כמו אכן להקרא שווין בלם האבן עצגזו׳ ה חו  כןהספי
ס ח נתייחסו מקורן יחס שנאצלו אתר ביה בעצמיתא׳  0א* צחצחו

ת כי ביה אים אור צחות באחדות שווין כלן ביה תיו א  נ*ה א*ס כ
ס ולא אורך ולא נקוד׳ ולא נו' כח או מדריגית לומר שיי׳ אין ח  ח
 *—כלי שם השגה אין כי סוף ולא תוך ולא ראש ולא עומק ולא

 ימחף ואל להשיש Ypן’יא סוף אין ר״ל ס“א יקרא לזר. אשר ובלל
רי כאצילותו האצילות ח׳ו כ“א עלי להשיב לכך  ססדריגחו י

 שוריז בעצמותו ביה א״ם נסדריגח היה אצילותן שקודם הגדולה
 ׳״יקראו נאצלים למדריגת ירדו שנאצלו אהר ועתה בשוה

ם נאצלים למדריגת מאציר־־י ממדריגת וירדו נאצלים  הטקכלי
 כסוית ראוי אינו וזה סוף חזך ו6אורךרוהברא נקודת בהינו׳ חלוקי

^ כי קישיא אינה זה ולהשלים להטיב שמדתו ביה בו ט או צי  מ
 הסוכחר מציאותו על לעולם כיח ס בא במקורן להם שיש המובחר

 מיס בסדריגת אז כחן ב״ה איס כמדריגת וגבורתו בתקפו יעמוי
 חיז יחסר ילא ח״י ישתנה לא א־ס-ביה בטדריגת עתח ככוון ביר.

 לא! נר שאוותו מגר נר כמיליק הוא אכל הראשון סנזציאותו
שתנה  בלתו עד מספר רבו נרות ממנו שירלקו הגם מאורו לשלם י
ת  אבל וגבורתו בתקפו כאורו יעמוד הראשון הגר זה כל עם תכלי

ם לזולתו מאורו משפיע הו' שלי  VH ואינו מאורו לוילתו ומ
N סזד־־ז ויותר כעצמו זה כעניין כלום אורו משלימורת in מדון 

 ובמן תיו נשתנר־ז לז»ת מקורן כח כי הספירות בעניין שלפנינו
ת עצסוח אצילות! קורם קוק6 כח שהיה  כתכלי״ פשוט אים צחו

ק כה כן כמו הפשיטות W איס עצסור־י, איצילות אחר סקו 0 
 י—עו המובחר במציאותו חראשון מציאות כי הפשיטות בתכלית

 לעולם יחסעט לא הקדושה כח כי כלום חסר ואינו יעמוד מעהח
 חיש! הקדושר־! אבל־* נה שכ זזה לא בסיד ממיריגתה זזה ולא

 הסובחוי מציאות ותסיר תכלית בלחי עד סוף כלת• עד מתרבית
 ירדת שלא כאופן יחסר ולא ישתנה ילא יעסור הראשון עסיו על

 שליסורע■ רצון שמנדבריה אלא מגדולתה חיו הגדולה הכייריגה
א להשלים השלם שבמכע טה להשליט והשפיע האציל הו  אינו ו

שנלך ק הענ לחקוק והנר. חסר  לשכל קרוב טשל על עוד נענ׳ידך נ
ק סמאו עד השמש ססזרח ‘גדול־ חכם שז־״מצא בזה המשל  א
 והעסיד לזולתו הרמתה מחכמתו שהשפיע ובחורי־ בחכמה כמוהו

 מקצר־ז מחפשטת וחכמתו •מתירחו עד הרבה חכמים חלסידי
ם קצה עי עולם ל ס מסוף עי ל  חכמר־ז בודאי והנד־ז סופו עד עי

 כלו• מחכמתו חטר אינו וגס זה כעבור ישתנה לא רומיפלג החכם
 למרריגו״׳ז שתביאס נטר, והשליסס מתבכחו חכמיס הוסיף אך

 הכס שהוא כמדריגחו שאינם פי על ואף חנמיס שנקראו חכמיס
מ מקום מכל סמנו עלולים והס להם עלה והוא ביותר מופלג ר ח  נ
 1געצש זה כעניין מחכמתו חסר אינו והו!} שלימות וקבלו הבסיס

ט הקרושדה נתרברה כי שלפנינו כנדון א'  ואע׳יון חסר אינו כיה ו
א לו ציריכיס וכלם בטדר־גתו שאינם  מאציל® והוא להם עלה שהו

ס שיייטור-. וקנלו מתרבית הקרושה עיכן נאצליו והם ה מא׳  בי
א ביה אים הגדולה ונזדריגה  הסובחר כמציאוחו מקורן כה שהי

י לשאול ופין מחורצת הקושי׳ ובזה מתרבית והקררשה יעטור  נ
א כעצמו הצמצום סור  יאור שלא אורו שצטצם כמה ח׳ז •רירה הו

 עצמו אל טעצםו עצמותו כתוך מקום פינוי סוד שהו׳ א״ס כחוזק
ח זן הקודטיס כפ׳קים באריכות כדפירשנו ע  אחר כי שאלת א

 ולהנזיב לעלתו אלהותו גדודית לגלות כדי עולמות לברוא שרצה
פי מטובו עמהס  השלב* טבע ו.כפי להטיב שטבעו חטוב טבע נ

ת שזר,ו להשלים שטבעו מ א  כבלתי זח והיח וגדולתו שליסור״ו נ
צ על לא הנבראי׳א□ לחולשת אפשר ח ב *ןם13י מ שנז או  חכדסיי

ח אכייע סוד בשער וכפרט הקודמים בפרקים ס כן אס כי  וזצסצו
א  חוי» ניר, וצמצומו ביח אלהותו וגיולת לשליםותו4ל תיקון הו

ח על ני ביה ושלימוחו תירונו n צסצוס י w ] א) צ ל
י י ׳ ■ י - - ' י י מ



בג נ פרק המוחות ובסוד העפעום בסוד הקעוות אעירות סדר פזפזי וער5
טל

מי וזהו ינזץ^ו,'ח'קוגוS^ש גיו־יתו וי^ י'ז^.תו  עיון שי
חי כשער שפירשנו צטאמר א א חי הלא ועשר עשר הו ת וז״לי א  אנ

א י ספירץ עשר לון וקרינן היקונין עשר ראפיקת דו  בפירו׳ לך הי
□ מפני חיקונין לספייווז עקרא ה ה אליהוהו .הקון ש דר ב׳  ונז
ח ייא שהספירות <ה בפרק שביארנו ואחר כהוגן הכל מיושב  חי

ס □ העלסחן שלעוצ□ ער כ״ה בא׳יס בנןקורן בלוי שים לה ל  כ
ת ס אחרות אור צחעחו תה נפרש יקראו א׳  המנהיגין שהספירות ע

ת  סוד שחן במלכות קצוות ו' בתפארת קצוות ו׳ שהם העולם א
שי לרחסים וששה לרין ששה הוויות י״ב א שעי ביארנו ר  הקודם ב

ח כ ו אי ת יכולין היו שלא נ ח להנהיג ננלית בהוויה להתגלו  א
 אבל הבינה בסור ולא החכמה כסוד ולא הכתר בסוד לא העולם

ק ^להם ונייחר נתגלו דמעירח במרריגת סכעוז למטה  פי
י :הפרק 8נשל ובזה עצמו בפגי

ל ש היא כי כי ץ;  וארוקדה קרובוז היא שנייה מדריגה היותה עיי
ה העליון לסקור שגדד בה אין אורה ודקות צחות ולגודל כי  ה

ח עי  הסחשכרה בי נזסש כח שאין דבר שהו«<ו מחשכה שתקרי
אל הוויה אל להמציא בהעדר משוטטת ס ועל הקג־ן ו רז על קנ ד  י

 יבוליו שאינם תטעהכאטרינו ואל להתגלות הקצוות יכולין היו לא
ת  זריז כלל ירה על להתאצל יכולים שאינם מזה להכין להתגלו

: אינו - ם □ אצילות היו ככר שה־י א ל תי בכח כ  הנקוד בכת כ
ה וכולל מקיף כתר בי ״בחבטה בלם נאצלו ומכתר מ ל  שלמט׳ כ

חו טמגו ל ומקפח כוללת חכמה וכן כו נלם וכת כבלם ונ  מת נ
ח בנלם וכחה טמנה שלמטה  מעשר כלולים כלס שהרי בה כלם ונ
הוא אבר־'העניין אחד הוא ועשר עשר ר.וא אחר בשער במבואר

ס וגזרותיו הדק כתות כי ו ש
הנחה

ה נפרק לבאר רצוניגו ששי פררז ם קצוות ו׳ גלוי י ה  ש
J טביגד־ז למטה הן שכתפארר־. הוויות כ י סוד 
ה ל^ח מבינה ולמעלה רביעית גמדריגח  להתגלורת באפשר הי

ם־ ירעת הנה • דנהגחן  הפשוט רצון כשעלה לך הקדמנו שכבר. נ
ס  הצמצום בסוד והאציל הוציא ונדולתו אלהותו לגלות ב׳ת א׳
 שהיגא ראשונה ספירה הפשוט מאורו הוי א•-* הבטישה בסוד

ה קיי ׳ הכלולה דנ  אור קדמון אור בסור רתר הנקראת קיטרים מ
 הקורסים נפרקיס כארוכה כמבואר טצחצח אלד צח אור קדמון

שעי סזה  זכותי־־. וגרור״י אורה צחות לעוצם הזאת והספירה ה
תה לא בסקורה ודביקותה ואדיקותה וקורב־וה ורקותה  נגלית היי

 להורורח א״ין וה שכעבור ער אצילותה אהר אפילו וכלל בלל
ה ור.עלם האפיסת על ל אורה ועוצם לחוזק בה ההכג  המשל הגיו

 חוזק לסבת כצהרים אורה בחוזק המאירה כתקיעת' החמה בז־
 כתפוח להכיט ותכהה תחשך הרואה עין השמש תפיח אור עיצם
 לסברת הוא אמנם השםיצ אור לוזולשת אינו וזה השמש גלגל

שת שלימתז האור חוזק ולסכת הראות כ״ח חול  יכסו אס שהרי ו
ת חעבים  תאיר שלא באופן המעונן ביום כמו השמש גלגל הפיח א
או עין יוכל כטהרתד. השמי:! תפוח תתראה ולא בהיזק  היו

ק הרישמצר בה להבי® ח חז חפו ר ט אי השמש או הני ל ר ש פ  א
 אור חוזק כח לסבת בי שלפנינו בנרק הוא מזה ־ ייות זה כעניין בה

 להשייגו חשוך השכל שעין ער אורו עוצם כחוזק המתגלה הכתר
 ויחשך ויכהה ילאה השכל עין בי השגה שים שאין מפני ן אי נקרא

ת אז דמות שום ו ציור שים בו לר.שיג  דבר איזה או נקודה או או
^ שיהיה מה יחיה אפי סר יצדק לא אי״ן דהיינו זה שס ו  עלץ יו

ה א־״ן סלח כי מפני ב״ה המאציל אל בבחינתו שגה קצת סוי  ה
ם אד  אם בבירור יודע אינו אכל דבר איזה ש־יואד, בדב' ד״זסופק ג
 ממשיי מציאות שום רואדה אינו או סמשיי מציאות דבר רואה

ה כאלו לו שנרמה רק אר  אבש הוא גם שיראה לחגירו ושואל ה
□ אינו או ממשיי רבר ךן\,  כאן שאין אי׳ן משיבו וחב-רו כלו
 מכיסיי א־ן משיבו שהכירו זה כל עס והנה ממשיי מציאות שום

 שגזלת נמצ׳ לשאול מסופק בניקצתשהיה השגי׳ו גתעררה מדום
לרעלה הפול הכתר בחינת בערך זה ומפני השגה קצת מורה >י\ן

ך עתיז ךSעי•כ תכ^בל' ח כי אי בנ
תי נ כ ר  פעי■הר'Sכ חכביחהייר ככרז ינץ כSהי

n בחי־גית מג׳ חנקרדר. rS jnJ *כג
ף תקרמני כא^ר־ ;ןורור. ס יי י ’ קאדר ר׳

ב לך הבאיד’זדי' כל עי־׳ה ט  ו.כיו.ו'כםיקיים ׳יSב הי
כ בע״הי הבאים :תג״הד. * <

כ י הבנין הקצוות
ח 0הםנר.יגי הזויות  העולה א

 שהס שבמלכות קצוות ו' ע׳י
- ז׳ ככללן חי פי  כמבואר ס

ש ופי־קיס בשערים  הקידמי
בנח הכתר בכה שחיו  יכולין היו׳ לא הדין כהות אותן החכמת ו

 דין פעו־ית בחכמה או בכתר שס לפעול הפועל אל סכה לצאת
ש לתות נותן שהדין מה היין שורת דהיינו חסד פעולת או  לאי

□ כי מפני בסמיר יתבאר כאשר מעלליו וכפרי כדרכיו  ככתר ש
 רק אינו ששם הוא בתך המאציל אל קרובים הם עדיין ובחכמה
שסתדד ששון רק כלל דין הרכבת בלי גמורים רחמים פשיטות  ו

ש פעולתן לפעול יבולים היו ולא במקומו והחרות והרר והוד  ש
 בססוך יתבאר כאשר ודיןורחמיס מחסר ומורכבת מעורבת שר,יא

ת יכולים שאינם ספני א והיינו כאלה נפעולח שס להתגלו ז  ה
ת שם להתגלות יוכלו שלא שאמרנו מ א ח נאצלו ככר נ כ  כתוי נ

ח ובן  כרפירשנוזלהבין פעולתן שם לגלות יוכלו שלא רק רגמה בנ
שד המשל גשמי משל לך גמשיל היטב העניין מלךנ  בהיכלז ודם בזה

ר אומר כלו ובהיכלו ושמח' ששון רק רין הנהנה שם אין ט  לשמת נ
 •טק בלבוש הטלף כחצר אפילו לבא דרך אין כי במלכותו רזטלך
חן גינת פנימי וכחדר המלך בהיכל שבן מכל ובכי וצום ואבל י  נ

רי ווזיר הוד לבושי זהב טשבצורה נזלכוח בלבושי רק וזמלך  נ
ח לשמח ש׳עון רוצה הטלך ני עינץ יחזו ביופיו ומלך המלך א  נ
צין כאור כי טונים ווזיי□ ושמהה  אמנם אך ודים המלך פני י
^ יהיה שלא המדינה וישוב קכי׳ן שתר״קיים כי• הנהגה שלצורך  נ

 ושוטריס 0ה,צ־ךלדייניבמשופטי אתחבירו והירג וחוכם גוזל אח׳
ה שיתס־ כעם והיזדים והסענישים והמני□ הניגשים שוי  וכדר-ן גיכ
 והשופטים שהדיינים הנם והנה הקם(דינם נימוס□ לפי וכהלכה

 בהיכלו אינם זה כל עם המלך מפי סמוגים כולם כלם וכן והשוטרים
 המלך ע*י געשה שהכל הנם מהיכלו קצת רחוקים הם אבל פנימי

□ זה כל עם ארץ ׳עמיר במש׳פט המלך כי  םנימ« להיכל וזוץ ה
ר-ג הנאצל־□ קורסת מצד כי שלפנינו כנדון הרא זה כעניין  למאצי

ה ת והיו להתגלות הדין כחית יכולין היו לא פשיטותן כסוי ב' חי  כ
□ הדין  היו ולא פועלים היו לא אבל חכמה שהיא כמחשבה עולי

ס מלך פני באור כי פעולתם מראים והוצרכו רתמים ופשיטות ה״
ץ קא״ א׳ שיני׳ הרא םכח־נ׳ שה לב״ה  וסוד סכיני. למטה רביעית במדריגה ולהתאצל לרמרוזקקצת הסתייחרים אס^י אלהטאצי

 בליהערונור־ז גמורים רתמים הוא הפשיטות עניין כי הוא העניין אין כי איין אפילי עליו לומר יצדק לאי. ועצם עפ בסן,-
א ש אלא היכגה של וספק הרגש שום ולא כלל ר,שגה י היכבת אי« ק  הגמורים והרחמיס ניזה מעט למעלה שרמזנו כמו כלל דק ו

ס בחינה שאותה יהיאציל הנאצלים א•* הפינה התחר,ינה בבחינתו ת כעלי כלתי ה לי ה הצרינין זהעילמות גבוליי ובלתי הנ הנ  להנ
אר כאשר העליונית מי,וו!יותי יותר בקצת םר.נל'ה היא ס הם אב״יע סוד בשער כמבואר הנ׳פמי חיעילם ובפרט בע'ר,ו נ: רכבי  מו

ה ״רc• בנתר כוזינות ו שנמצאים תינ ה נ א שבכתר חחחינ ־ ק  להגכיל עור צריכיןהנהגה הרכבתן שסצד גכול תכליחכעלי בעלי ג
הר ש^צילוה זה ומצד איין כך.,- שע־ כמבואר הרכבתן לפי מעשיהם יכולים היו .n'’נעלם כך נד נ עוד יתבאר וכאשר ד.נ*ז נ

 לרין ששר. הוויות כ י בסוד שבתפארת קצוות ר,׳ץ שהס ההו׳ות
 ער כתר יי׳ על להותגלות העילם את המנהיגים לרחמי׳ וששה
 שאסר יזהו חכמה נו והי ■פני אצילו,ת להאציל ב״ה חכמתי שגזרה
חסצוין אי׳ן הנקיא עליון מנתר ר׳ל תמצא מאין והחכמה הנר.וב

״הה הו '''י'”  אין שנקראה הנהר נערך
 הבוונר־ד ואין יש א1ך חקרא

 ישוי־ת בה לחייב יש *במלת
ז—שחדמי ער ג־יירה השנה

 בחכסר- מוחלטת גת הי: ‘עי״־ מורה יש שמלת נמחשכחך
 ‘לגוד?- השגה שום אין החכמה בטח גם כי כן אינו בה ׳®סשינ׳ן

 על »ן1הנד. להתגלות יכולין הקצו־ת שירן ד-וויות’שאין **ייי■
 אפיסה ערך ממנה ליסייול כיי יש נקראת אורחואס־פ ל^ייל

 Sה:ד וליתן כתר כמו ׳’סהשג נעלם בך כ•* שאינה וזגייחלט מאין
השגי־־ו אין בה גס עצמותה כערך באמת אגל ד.בתר יכין גיניז

̂ךSבSוזתב ̂נ איך שיכ ̂א ̂יי‘ וSנ ו יתr־
̂וד, יאיך כור. ̂י וד כל כי םריןכאץ«  •ירכא

 דיר■̂; ה*ר כז־יך. נ;״;:ו הנאים
r ה;'ר,ה כ“ע * הנעלם שריאדיח

ד' אינו וגבוליי תפלי׳ בעל מורכב הגשמי שד,עולם מצר רנר, כו  י
□ מפשיטות ההנהגה לקבר-'  כעלי בלתי שהם הנפורים הרחסי
 שהוא כמו גבוליים רחמים מורכבים רחמים רק גכזל ובלתי תכלית
 רז4אל הגשמי בעולם ס הרחם שלימות אין זה מפני אשר סור׳נב

כ אלא שלימות אין וכן ה;זגנילו מ ויזוררב מעורב דין א'  א״ב דין
 וחריץ כלה דין Nהו היין ני המגכילו בו ומורכב מעורב רחמים
צה בגזירה  וכן S,־3a ב-^תי עד תכ־*יח בלתי עד חמלה ב^י נחי

כ הרחמים ס רחמים ג' ת בלתי עד נסירי  וכן ‘גניי־ ובלתי הכלי
 חסד אין־שלימית כן עי־ל אשר תכלי־׳, דלתי עי חסד כן גס חבד
 דין כלא רחם• בלארחמיסולא ן ד (לא הסד כ־יא רין ולא דין בלא
 מרקנטי מנהם י' ברברי נארוכר. א.כ'יע סיד נשער שביארנו כמו

ך צי שרז שםנעג״ן מ עויין ר גביי־׳ גמלה עמודי העילכלג׳ י אי ^  ח
 פשר״ יעשו תפארת של שהרחג׳י□ בא־פן רהמים דין חפר שהם

סי ה ה ן י היין נ  ולד,רכיכס ולערכם פע-לתב להגביל ביגיהב ויכריע ו
□ שני ונשיורכבז יחד חי הפני ש חסי פעולר־־״ י—ר׳י י שרי

D d  Q ןזסדיס



רביעי הפותתפרק סוד העפעום בסוד הקעוות אעירות סור שעוי שער
טי , י

ימצאגנ סי עסוק עגעח עמוקים סים עתיקים והדברים כדפירשנו תכ^ית בזיתיבע^י דינין שהב גרורה ופעולת תכליית בליתי הסרים
ה0ה:-כיי שהם שבהן כחרוחכמה מדריגות כ' אר*ו כי ובהיות נחוורליעניינינו והנה מיגזנ׳ה' פעוליהאניצעית ויהיה שניהם לזח׳תמתקו ז

 ^החגלו׳ יכולין הדינין כתות היו ולא לסקור עוד קרובים הדינק כחות כן על אשר תכלית בעל הבלחי הדין יגבול החסד כי גבוליי «עולה
חן לעמם כלל - - מו הוא ברוך למאציל קורבתן פשיטות בסוד פמי

^י יתברך חבסתו גזרה צ׳ א ה א שליש• אצילות עוד ל הו  בינד־ן ש
ה לו ע  בינד־ן סקוכס ואיזה חם«א סאין והחכמה הכתוב רמז י

 ואי׳זד־ן כיפירשנו אין הנקרא מכתר נאצלה הכסה לומר רוצח
 הנקרא כתר הוא א״י סן אלף יחייגו אי״זה סמילת א׳י אותיות ר׳ל

י' הנקראת חכמה היינו א׳י פין י׳ :והעלם מכוסה מלשין פלא אלף

ם רחמנייז־ז סרח כאסח זה כי רחמים תפארת גקר>< ל עו  שע״י ל
 ידם על לו^תנהג העילם יובל וסרניבן ססזגם שהוא מצד תפארת

 חכליר־ז ובלתי גביל סהבלתי לקבל העולם יוכל לא זה לולא כי
ע חרב העולם והיה ^ משם •עויין כיג ע כ נקרא כן ו  תפארר־ז ג'

 להכריע בידו המשפט ומאזני פלס כי משפט בי'קצוות המי־״פאר
חו חפצו לכל ולערכם ולהרכיבם תאו שר שתפארת ולהיות ו לו א

ת הקצמר־ן ראשי הדינין כחוח וגבורה הסד עם המשפט זני וסא פלם ה כינה סקים זר. יד״וד משם ראשון או צ  '30 נאצלה סשס לומר ח
אציו קודם . . ככח אלו הדיגין כהות היו מכינה למטה מקומן על שנ . . I . _

 היו לא כן מפני כדפירשגו גמורים רחמים הפשיטות כסוד החכמה
 קורבתן לסבת פשיטותן לעוצם להתגלות החנין כהות יכולין

ה לסאציל ^ במחשבה עולים הדין והיוכחות ב׳ ד חכמה 6שהי  ‘אני
 חיים מלך פני באוד כי כפעולתם מתגלים היי ולא פיעלים היו לא

ד וזהו הרחמים לפשיטות מ אשר המלכים ואלה בפסוק שרמז ה

 שגידיסג הם וחכמה וכתר כינה נאצלה אלו מוחות שני עיי כי
ש זה ואסר בינה למוח שקדמו מדריגות שני ר״ל בינה מקום  סקו
ח ואימקיס כשיאמר הוא די בודאי כי בינה  במלת זה אותיות כי סנ

שתרש בנינה כי לנו לרמוז שרוצח אלא לגמרי מיותר הוא זה ואי  נ
 סוד בשער שפירשנו הוויות ייב בסוד קצוות ו' שחן הדין שורת

סוי הוויות י׳ב שורש נתגלה בכינה כי הוויות ייב שהוא אהיה ב
ה בסוד בבינה אחר בכל שם ונא' ישראל לבני מלך מלוך לפני אדום סארץ מלכו ז' כמניין צירופים ב י אהיה^שעולה אשר אהי
חי א ה לדעת שיש וימת רמת מהם ו  ומאי בזר, החזרה הודיעגל ס
י חדוי א התורה וכי ועוד ת  ומאי אדוסומיחחן מלכי להשמיענו נ

ם ואחד• אחד בכד־' שאמר כזה תלעלת ה  וימלוך וימת וימלוך מ
מת א וי ל  שהזכיר כמו חי שניהם במה סלך שנים כמה נזכר ו

ש וכסה כסה שהרי ועוד כראשית שבפרשת כדורות  היו מלכי
ת' קודם מה שהי אוסה ישראלי'קודם או חס׳ תי ם' ישראלי' שנ  לאו
 לנו רמזה פשוטו סירי יוצא המקרא ואין אטת שפשוטו וזגם אלא

ת כנוי הוא המלכים כי גדול רמז וזתורה חו  שאגע־ וזהו הדינין לנ
ס באר׳ן ח  גכורו־ז שבספירת הדינין לבהו׳ בנוי הוא אדום כי א

 לומר דצד, שמלכו אדום* שצירופו או׳דם גיון גבורה שבספירת
 הוזא ישראר-י כי י׳נזדאל לבניי סליך סליך לפני כסחשכח עלו
ם ברא הק׳בה כי קודם מלכו הדין וכהות לרחמים פנוי ל עו  בדי ה

ט א וההנהגה להגהי ח הו  באנשי p עושים אין אם כי הדין בסי
 וכמאמר המשפט יושר היא ההנהגה כי הנהגה זה אין רשעה עושי

ם ברא בראשית הכתוב  שברזא הדין מרה הוזית ואלהים אלה׳
היגו העולם הרין כחורת יכולים היו לזי: אבל הרין כמרר־י. להנ

א זמפגי כעיהו אהיה צרופי י*ב סיר יתבאר כאשר ייב שעולה  שהי
ם הגס מהמקור יותר ינחרחקה שלישית מדריגה א שנ י  רחמיפ ה

ם רי מו ם ג מי ם רח טי שו ש נתגלו־־! עכ׳ו פ  שורר־[ שורש ש
תן ש מקודח ■יתר ג"כ נקראת זה ומפני ה א כי להורור־ז אלקי  הי

ם רחסש גמורים רחמים כ“ג בעצמה טי שו  הנעלס מעולם, היאה ני פ
ם ראשונור־׳. ושלשה כינד־ז הנמר. כתר שהוא בי שו  ■ נאחר־; ח
 זד< בעכור אשר העלמה שם ער־י חקר^ה מוח ג*כ והיזרה

א ידור הקר>א הו ^ מורה ש ט ע מי ח ר ר ב ם ‘א ^ ע  זד^' כ
 יד״וזי נקראת הדין מתעורר שמצד׳ לרין שורש שהי»»ה להיות

ם בנקודת קי א היין סתעודר שמצדה להורות אל ר ק ם שנ קי ל  א
 וראידתלות פשוטים רחמים גמורים רחמים כעצמותתזכלר־! אכל

תד תנינזיה Sוז״ סווחד א נגין אלהים ראקיי י  רחמי נהר דההו
מין ם ונקיי רחמי כתיב מינה מתעתן דרינין ו ק׳ ל  בפירוש הורה א

 פרצופין דו כשער כמבואר נהר הנקראת ביגר״. ספירורד כי
ם בגקוררת ירוד נקראת קי ם אל ע ט ה  כעצמותה שהיז>ל מפני ו
ם מי מצי יד״וד נקראת׳. רח מגויוי סמנר־! מחעורר שהדין ו

ם ננקורר־׳, להתג־יות שלא נחכסר, ולא ככתר לא דין פעולת פעולתן לפעול קי להתעורר באפשרוית הו>ס איף זרד ולהבינך אל
ם סלך פני נאור כי הרין כחות יוזם ם מצר הדין כאשר רחט׳ם ופשיטות חיי מי ח ח שהיאה עד גמורים ר לריןהנתד שורש תהי

י כיאדגוכי מ ^ לך נביזא לפעו' יבולים היו לא ביה פשיטותןוקורבחןלמאציל ב ש רי קדישזלה נוצינלא ונזירי רבי הביאו גאה מ
oar בו לר^עטר לראשי העטרד־ז הוי■׳} בירד קדישין אלקין רוח וימלוך וימת מהם אהד ככל הדינין כהות אצל שם נאמי־ ולזח

הקדוש בספר .—ע׳ו קורריוורו משה רבי ודבנא! מרנ^א כנזר חועלרת טאי עב*ז ומלכו שמתו אשת שפשוטו הגס וימלוך וימת
 שגיסמלנו כסה ג״כ גזכד ילא היי דהוי ומאי כזה התורה הודיענו

 אמר כאלו ויסת דמלוך וימת וימלוך אסר רק חיו שנים וכמה
ת אלא סתו שסלבו שתכף  שעלו תכף כי הזה הסח־ לנו להויו

 עמו המנהיג כמלך העולם אח ידם על ולהנהיג למלוך במחשבה
שם להתגלו־ד ינולין היו ולא ומתו נתבטלו פעולתי ולהתגלות

ם פריס שד רסוני מ ה ה לה הוזיא ‘ו ד שבעצמותו העץ הנ  ‘ש
ש ^wכשמ מצד אך עשן ולזיא אש ל^־ז נםצגית 8ל;׳ עץ  א

א לו ססוך ל א ודולק לעדו מתעורר ה צי מו  וסיחגנד עשן ו
ש כח סו שהירא מסרת יותר הא  אין בעצסותי־ל במת נן נ
ם רק גלד* דין מי הן,כורד*ז נחוי־־. כשיתעוררו אך גסורים רח

חנהגתן מלכותן ם לבטול כנוי הוא הסיחה כ׳ ופעולתן ו ת ל עו ת פ עד ש חמימות בעשן ל ם למטד-ז שנתחמסו א מ  תאיר-. בחו
ת הדיגין כחות יכולק היו שלא  נקרא' לזה ח״ו ועשן ואש דין להשפיע בינה אזמיזעוררת היציהר מתו כאלו פעולתם שם להראו
א «אלו ם כפשיטית היו חחכסה בבת כי נסצאיס היו ל מי א להורות אלקים גנקודח יד״ור הרח ם רחמים שהי רי מו  עצטד־ד מצד ג

ם אך ולמה הרינין כהות קדמו באמת למה לשאול שייך ואין עחוירשנו מנ שס כי להורות דין שפירושו אלקים כנקודת נקראת א  ס
^ א ת ויתגלו דינין שיפעלו משוס אי נאצלז כ ם הדינין בחות נוטלים לז► דיגין כהו ח  וכדי שפירשנו כמו התעורחחם סצד כ

פעא ורא יתאצלו אה יותר סשל עור לך נסשיל היטב הענ׳ן להבינך כיי עולמו כרא הקיבה ני שאלה אינה זה דין י  בזרה הטשד־* נ
רחו דהראותגדורחו ם שהם המים הם זולת( הקודסיםוענין בשערים כמבואר או טי שו ש דבר משום וכלל כלל ריח להם ואין פ א  ו

ת אחדו׳ פשיטו סבלל שיצאו המורנבי הס חניי ה וקבלו היו לו חהרבנ א חן  אלו יריחו אוהלים ריח מ שיש בחביות פשוטים מיס ת
 נקראים לה שבעכור אלריוחעד אחרות מגדר נבדלים הם עזכלה
ם ההרכבה ומצד הקורסים בשערים כמבואר זולתו ח  שגחדככז שב

שלו טבע וכל רבים טטכעים ת זה מפגי לטבעו חשק י או ח ס ה ל ש  י
ם כמספר דכות עי כ ט  חשק לו יש שלפעמים עד סמנו שהורכב ה

ד העניין לזה ור.אוה חשק לו יש ופעמים ד.עניין לזה יתאיד־ כ  ‘ה
א האדם וסין טבעיו לפי א עד האחרון המורכב שהו ת  מורכב ש

 לו יש כן טסגי בהרכבתו נמצאים הטכעים יכל הטכעים מכל
ת או ותזוזה חשק לו יש שלפעמים ער רבית ושחשכית ומזימות ח

ם ואם אוהלים ריח סיס מ שי  יריחו קנמון רוח בו שיש בחביות ת
 המים יריחו יין בו שהיה בחביות חשיטם ואם קגמון ריח מים אלו
ה יין ריח ת הנ מ א  לתוכן מים גר.ינת בלי בעצמם חביות ג׳ אלו נ
ח שום אין ה תועלת מה כי מחן ליהנות שיוכל בהן נ  שהחביו' נז
ע אם ריח לו יש ם בהם כשתחן אבל סמנו ליהנות יכול אי  מי

 לפעוד־* כח לחם שיהיו בחביות כת יתנו מים אלו אז פשוטים
 כח סקבליס הם ואז המים ובאשצעוח המי' בתוך הריהניי פעולתן
נמצא מריחם יהני אלו פשוטים יריסיש שעל באופן פשוטים מהמים

כי שלפנינו בנדון הוא בעצמו זח כעניין המ׳ם הם בחס שעיקר התגברו׳ הכללפי זו בעבירה ותאו׳ חשק לו יש ולפעמים זו בעבירה
שד 1טבעי חשה יי! צריפי! כל על- א n1r>n mum....... ■■MH ו1.«...<י הלזישה לה«ויש לץדי̂י שי טבעיו חשק  רע העושה להעניש להנהגת צריכין כן על- א

 בעושי ודק משפט אין ואכש ומשפט ביושי ולהנהיגן מעשיו לפי
הגה כאן אין עולי־. ם הנ ^ז ההנהגר־ה עיקר נן א  שורת מצד הי

ם הדין ה את ועיקר הרינק כחית ש ה 0W ביי  לגלזר־־ג כדי הי
תו ם הם שהם לזילחו אלהו מ רכ מו  נדפירשגו זולחו שנקיאו ה

ס הגד,נדח בלתי אפשר אי והמודבביט ה  הריניז כחד־ז ש
ת קרסו כן על נדפירשנו חו שנח לעלות הרינין נ ^ במח צ א ת ה  ל

רי ן9 ועל צלונ א א הדין שורת שיפעלו נ להגהגד־. הכרחי•׳ שהו

 מיסית וכשתשפיע פשוטים מיס פשוטים רחמים עצמה מצד הנינה
 כיי. שתשפיע התעוררה חסד שספירת מצד חסד בספירת הפשוטים

ם מימיה בהשפעת לחסד נותנהןכח היא הפשוטים מימיה טי שו  הפ
 נספירריי[ חפשוטיבש מיסיר, כשתפיע וכן חסר לפעוו-■* לתוכה

 מימית בה שהשפיע התעוררה תפארת שרחמי מצו־ תפארת רחמי
ס ט׳ שו ח נותנת היא הפ שפע' תפארת ליחסי נ ח  הפשוטי' מימיה נ

ה בספירת הפשוט' סיסיח כשתשפיע לכן רחמי' לפעול להובי ר  עו
ד מ מימית בוז ערזשפיע התעודדו שכעורח היינין שכחוח מצד ג

ןן§שז«ימ



נד פזשי פרק המוחות בסוד העמעום בסוד הקעוות אעירות סדר שעזי שער

ם עינות סצד 0י1רפשו: כי ת ח את יזיינ-ן ל^יייז כת נותיח היא ה  מצא ינהד p««n יוסז ההשפעה י
״ ״׳='׳■־ .״מבור י ״ -‘ל ל ״ חי חכם^־ היינו עין ופירוש וזהו יינ׳ן ‘® 5 ני^עי כסנ^אי בער■ חיינו נ
ט היין םציי־־. שר׳ל ל׳נין מהעי-ן יביגה מסטרא הזוהר שנתב פ׳ צי  הקדושות הנטיעות ש^־ם הקצוות ה״ני גן וניגזוקו טעשו פי

עויי ת -י כיפ׳רשני כחס כת שנותנת ליין שורש שהיא ס בי הי שנקראת בינה יי-ל שבגן א ש בנהר השפעתה שס על נ לו ^י
עדן הנקראת מחבטה יוצא שפע אותה רבים מים הרנה שפע שרקרק ופה פשוטים• מים הם שיטיח כי יין כעצם כת שיחיה לא

ŝיוצ לוסר הפסוי ייקי־ק הק״ייז שהם בגן ולהשפיע להשקות רכינה ססטרא אסר דיניןולא סתערין רכינה סססרא לומר ומזוהר
כי לנו להורות אלא עכר לשון יצא אסר ולא ובינוני הוה לשון תשפיע כשבינה לומר בינדינו הארכנו כן גם אנחנו וכן דינין גאין

בלי חכמה ’מערן ייצא הוא ותמיר לעולם יפסק לא שפע זו1או התעוררה חסי שספירת מצר חסר במפירה הפשוטים םימיה
ס הגן לחשקו׳ הפם? לתפאר' בינה כהשפעת הארכנו וכן טים הפש מימיה בה שתשפיע ה יוצ>פ לשון וזהו הקצוור־. נטיעות ש

. ןך5;צב אח^- השפערד מין והיינו ובינוני היה שהיא של כהתעוררותן ההשפעות כל וחלינו לגבורה כינה כהשפע׳ וכן
שפע יתרון שמשסעת מה הו>א ניני־־. שכסוד שגירד והשפערת ורקתקי׳כאלה הזי• האריכות כל לנו למר. וגכירת תפארת גמלה

ארת לא הש^עה שאותה התחתונים העילסי׳ להנהג׳ לספירו׳  נ
 כיפירשגל החחתונים וטעשח התחתונים התעוררו' ידי על אם כי

 ודינין ורחמי' חסדים מתערין יבינה טסטרא אמר אלו כן ומפני
ט ד,חסדי' גם כי ולחשוב לטעי־ת חיו סקוס היה ודעין ו־רחמי

 כחסד הפשוטים מימיה תשפיע כשבינה לומר לשונינו קצרנו ולא
 הוי !תפארת הפשיטי'ברחמי מימיה כשתשפיע וכן חסי מימי הוי

של בדיניןכרינין הפשוטי' מימיה יכשתשפיע תפאר' רחמי »ימי
בהתעוררותן ההשפעה בליתליית גבורה של דיניו הוימיסיה גבוי'
!״ו רלתתא וז׳לבעובדא הזוהר שכת' מה שתדע צריך יה להבינך הגה על רק באים אינם עצמן חקצווח לצורך שהן u’j7׳7j./! !׳)ד,»̂׳

ם מעשרה כפי פירוש דלעילא עובדא אתער ד מתעורר התחתוני לפרקימ רק ח׳ו גאים שאינם כאופן התחתונים התעוררו'' י
ן3לה אין התעוררו' אין ואם שפע להם יש ד.תעוררו' יש אם טוג אם למטה אדם בני מעשה לפי הנל עליוני' מעישה בנגיו

תחתי* שאול ער ומות אניון יקיצוץ ח*י ר*יא וזה ח״ו שפע בשער ונימוקי טעמו וניפירשנו לסגים הפנים כמים רע רע אם טוב
דיגין מחערין דנינח מסטי־א ואמר רקיק זו חורכא מפגי חיו » מלכות אז למטה השירות מעשה כשעושים כן ומפני פו־ציפים דו

ם אין רבנאן קצוו' ו׳ כסוד שכר! חסד פני מטה של חסידים כמעשה סתקשטת ז הוא דעין סיתם כי לטעות מקו - י י שהו«יע הרין נ
אין הרין וזח התחתונים מעשה לפי שהוא רשעה עושי להעניש כעלה־ז שבתפאר' החסר פני נוקכין מי בסוד להתעירר כדי שבח
המשמון היין כסוי המשסה הרין הוא למעל' ני חיו לפזעלח שייך סעל׳ של חסד כזעלר. של טהחס' בה להשפיע שבו קעמת ו' בסיר

סצפון בסוד נעליו את השששח העושר ונסור ואנשים אלק׳ם ברחשי בשרשן קצמתהנעלשים ו׳ כפור כבינ־ הנעלם שרשו סעורר
ל*3 ותדיף תסיר כמקומה וט׳שון ושמחה והדד וחור יאחה זהב למטרה להשפיע כח לר. זיתן כה תשפיע שביל כרי בינה סשיטית
םו־ז ולפי ופקפוק נדנוד כלי כהוגן חכל־י כידינו עלה וגזה הפסק מלכות אז למטה כשמרחמין וכן לתחתוניי תשפיע ומלכיה למלכות

ת המנהיגין נכלל קצוות הו' כי למעלי־. שפירשנו ו׳ בסוד שבת רחמה פני סטה של רחשנ״ם כמעשה סתקשטת העולם! א
העולמות שהם שהמורכביס מפגי הרין שורת נקראו בהשפעתן תפארדק רהמי עני נוקכין מי כסיד להתעורר כדי שבח קצוות
‘לקכיד יכולים ואינם הכלי' וכעלי גכיל כעלי הם התרזתוגים שרשו מעורר בעלו־־. ותפארר־־. מעלה רחמי בה להשפיע בעלה

הקצוות צריכין זה מפני אשר תכלי' ובלתי גכול סבלתי ההנהגה פשיסודת כרחמי בשרשן הנעלמים קצוות ו׳ כסוד בבינה הנעלם
כחסד דין להטיל יהרבבה עירוב ירי על והשפעתן פעולתן להגביל למלכוו־ז למטה לתשפיע כח לו כו(■תן תשפיע שנינה כדי בינד.

ס תשפיע ומלכירת מעלה רחמי ס לתחתוני א ס אין ח״ו ו קי תן ששור'הדין מה לפי הכל פרחסים ודין כדין רחמים בדין זחסד ציי נו
^^ ער ח׳ו קישוטים למלכות ואין למטה ורחמניים וחסיריט בל^ חסד פעילת השפע' שלימו' שאין עד התחתונים מעשה לפי שה̂י

השפעת שלימו' ולא חסד כלא דין השפע'פעולת שליטו' ולא דין בה שפגמו התחהונים עונות לסנה ח׳ן פניה וססתרת סתניישת
CVO
שיהח

ה שלימו ולא חסד כלא דין השפע ■״י ■׳1 ־! ! בה שפגשו u-Jinnnn עונות לסבת ח־ן פניה וססתרת סתניישת
יערין בארינו׳ למעלה כדפירשנו דין בלא ררזמי׳ פעולת דין ותוכעין סקטרגין והקליפות אסתיר הסתיר ואנכי כעניין ח^ו

שידת חז חסד ש׳היז הן הפעולות וכל ההשפעו' כל זה מצר אשר עריות מגלי הללו עעיז והללו זרה עבודה עובדי הללו וצועקים
ס הללושופכי עריורת סגלי גהללו מי ס שופני והללו ד ת לעולמות טלמעל׳לסט׳ הבאים דין שיהיו י.ן רחמים רסי י י רי מ ד

ריציית ‘שרם הריו שוית פי על כאיס הם כלם גמל כעלי שהם להתעורר ח׳ו בגכור מתגברין הדינין כחו אז מאלו אלו נשתנו סה
עלס שרשן ד הנ מגי ס ו כמר ב ^ אתא יקראו דיני! כלם זה מצד אשר ביפירשנו נכלל ברחמי כשי־שן הנעלסיכש קציי ' ר ׳ פ ש

ח להם וליחן בה השפיע שנינה כדי בינה ®שיטוח ן ----------------------- דיגין להשפיע נ ־־ז ( שפרמו תא ח

הקצוות שהן הדין ושורת כדפירשנז ד,',שפע׳ המגביל הרין שורת כמכואר תחתוני ומעשה התעוררות י ע באים הם למטה מלמעלה
בחנט׳ ולא ככתר לא והשפעתן פעולתן להי־״גלו׳ יכולין היו לא הזיתר שאמר מה גן גם מתורץ וכזה ד׳פ סור כשער בארובה
ק באים שאינם מפני דינין כאין אסר ,לא ד,״. מתערין ̂כו אשר המלכים אלי. כסוד ירי על י  כדפירשנן וגי׳ וימה ו׳נזלוך יגו' מי

^ כדפירשנו ,די-.״״.רית ם א לומר הזוהר שדקרק ו ק י ^ כנוי שהוגא רינין י טו ב שכביגרח עד והשפעתן פעולתן ההגלו' ל
ם בנקור ידור נסור שרשן גחגלר-ז תי ט היו יבשרשן אל נעלסי

0 t  » • r & U /y* • ן , - • •• ״ » r•י־,•״ •׳ » I

שפי, מרד כלי רחד׳ש לעולס משקער-. תפאר!־*. לרחמי ובן עצמוחיל
י בפעולתן שבגביר' המשמח לדי] ובן תפארת לעצ׳גצת צורך שר.ו׳ מה יפסק יי וך7^1 ויסר-. וך7זשז •־•׳־■״ ---------------------׳

 ומשור׳! השורש בסוד נתגלו שבניגה עד שפירשנו כמו וימות .“יאתי זהב מצפון בסוד וזהב עושי הפסק בל׳ לעולם עת6ש0
- אשף iinw;‘עצמי לצורך ש־וא מה ואנשים אלקים המשמרז ויין ״י ־ , .ר*!יל( . - , - , . ד. -------------.—---------------------------״׳

 ש־,ן השפעות אלר־. ^
 ר.כב עצמן צווו־־, ף,ק לצןרך

^ הר,ע;ררות בלי ל  אבר■* נ
 וששוןושמה־ והדר הוי תמיד
האילן כשורש במקום] וחו־וה

חגד/ה
 כש«ו«ר ב;נייה ד<ן ‘״p בח'נ̂ו י«

: הג״הה ";7 • גפרף«

 השורש
 ביציאתו
מסטר>!

אתן . . . '
עגין כדפירשני הדן שהןהקצוו'שחןשור' דינין סתעי־ין !שרשן  ו

התחתונ^ התעוררו' מצד פעולת, תגליןהרינין מ מתעריןריל !מיו
ואצל• מ:׳וך ביגי" בצד בפעולתן נ!תגלו י׳ ........

 כאילן ואצלרד לרד סמוך מבינה למטרד
מכללו' לנו יצא הנח באד־׳; הנטוע' שרשו ואצל סםוך
 להתגלורד ימלין היו לא קצוור־ז הו׳ כי להיורד ירשנו
 וימלוך וימרד וימלוך כסוי כחכמיד ולניע בכתר ל*יז

-  ומשור׳! השורש בסוד נתגלו שבניגה עד שפירשנו י— . ,
ס הוזי} וגידולו צ־.ז׳חור.ו שקורם כאילן ונתגלו יצאו בינדד ל ע  נ

 יהץ יח מצד הנה ונ׳הגלה ייצא ומיטישו בארין הנטועה בשרשו
 ושי׳תילד־ז גיטיער־. כי׳ציאו! ג׳ כו ט שי האילן כעני! 'אלו קצוות ו׳

 ׳ השקא תד.יה ידו שעל הנעלם ׳תו סציא הראשון מציאותו ריל ופיירו'
 משפיעי'' שהם בארץ הנטועים השרשי שהם הנמיע ור,יינו האילן

בעצמו האילן מציאו מציאו'שני בל׳הות׳שבארץ האילן את ומשקים ״ )U?pcj וחדוה -1׳ ״ייי w ע״ ■ ץ • י/ ״׳יי־י י«׳‘' ר1ןבעצכ7ג׳עגיהרווה׳16̂ ̂ ׳
מהשרשי׳ ויונקי' לשרשיס חוץ ומתגלים היוצא׳׳ הענפים שהם באלן מקוש׳ השפעחו ותדיר הסי' כי ר.פפק בלי באילן המשפיע
ע שלישי '׳•יציאות ׳ השתילר־־. מציאות שדעא ימ5רןנעל על אשר הפסק ובלי התש־ררו' וכלי סופו עד נראשע בו ;ןיהשפיע  הפירות ו

D ג י d דהיינו



שטי פרק הסוחות ובסוד העמעום בסוד הקעוות אעילות סרר ששי שער
טל

ש סרוברףם 3י6ז?ענ נס<ןו גאי^ן הפירור־? מקיש ו2ז?ץ«י ה  ג
ש ההשפערד םסב:**י שהפרי באופן בהם ה^תייחרימ  סהטרשי

 האיילן השפער־*. קי« ומגלז־־! ובאסצעוחמ הענפים <יי דעעלמיס
 היא כמוכן לאילן שלישי סעיאוה והיא ור!ענפים השרשים יצהם

 השקאחן ייו שעל נעלם מציאות הוא הראימונה מעיאיחן בקצוות
ל רפד וה ועל בנינה נטועים ר׳קעוות ששרשי הנטיעה והיינו  ל

 נטיעד־! שנקראית הספירד־! ןצץ5ש ר״ל נטיעות קוצץ לשונם31
 משרשת ופקבלת כשרשן? שתקועה נטיעתה משורש ר*ל סשיישה

 • ככיכוו-י כארץ הנטועה כדבר שורש נקיא שהנטיעה הרי
 ונתגלו שיצאו קצווי? הו' סציאור־• קעוור־ן לו' שני פציאוה
 בענפיו ופסתען^ המתפאר תפאר* והוא משרשן ויונקים מישרשן

 משרשו ופתגלה שםםתע!« הקצוות כעל שהוא קצווהיו ו׳ שהם
 קצוורת לו׳ שלישי מציאות • השתילה מציאות והוא שבכינה

 הקצוות ו̂(6כ הפירות מקום שהיא קצוותיה ו׳ כסוד מייבות הוא
 באפצעוית ד.השפ<ןרהםהשלשים מקבלת כהם ום־וחלת סדוכקת
 השפעיף כה ה«גלה הפרי כמו לחוץ השפעתן ומגלרה הקצוות

 יה אהי שפות ג' מרפלם שהקצוות מציאות מיני ג׳ אלו ועל מאילן
 האצילות כי לך כסו^ישהקלפנו ילעה כבי הנה כיצד אלג'י יוו״ר

ת ונ א  וגלוי לזולתו אלהותו לג־^ות כדי רק היו לא העולמות יי
א והנהגתו לזולתו הנהגתו ע׳י' הוא לזולתו א<־'היתו ו  ה

 לארוכית זה כל כדפירשנו הרץ שורת שהם קצוות ו' עיי
 כתר שהוא ראשון באצילות זה מצד הנה ברישפרקין למעלה

 שורת שהם קצוות ו׳ נאצלו צבר חנפה שהוא שגי באצילות וכן
מי מלכו אשר מלבים אלח בסוד באצילותן דיין ב  *ה‘בראשי, ו

 »ך כארוכדה לסעלח כדפירשנו הדין שדרת שהוא אלהים רא1«
b נתגלו שלא לרק r לסאצילן וקורבתן פשיטותן לעוצם ■עולתם 

 הפעולרת התגלות בטול שהו׳ וימות וימלוך וימות וימלוך גסור
י נעלם שורש להיו׳ השורש לסו׳ ונרזגלו נשתרשו שבבינ׳ עד  ל

 כנר והיה אהיה שר“א אהייה הסו׳ תהו שבתפאר׳ נגלו׳ ^צוות
ש שיי יתבארו כאשר צירופי' י׳ב בו יש אחיה שסודי ין־עת ה  ו

ק והם אלפסון גבולי י״ל שהם שבהם קצוות על׳ו מרמזי׳ רו  סקו
 גבולי' י*ב שכו שכחפארח קצוות לו׳ נעלמים ושרשים געלמוה

 בארוכה כמבואר ידן על מתנהג שהעולם נגלות 1הוויור י״ל ‘גסוו
 לזא החכמה ובסוד הסחר שבסוד ולהיות הוויות י״ב &ול גשער

 אם כי השורש כסוד אפילו סשיטותן לשצס להתגלות *כולים ,יוזה
 אשר אהיה ברמז באו בן מפני שלישיר? מדריגת שהיא ג!:ינה
ה הי  כמו לסעלה עתידבדפירשנו על מולה הראשון כי!אהיה א

 נסק‘א: גבולי י״ב להתגלות אני עתיד אומר הבתר ר׳ל נזיר הא »
 סוכן ושהוא הדבר הופנת על מידה אש׳ר השורש כסוד לי ען
 מלת ני חכמה ספירת על סויה והיא למעלה פירשנו כאשר זה 1ע
 שירש אצילות גלוי ראשית חנמח שהיא רא׳ש צירופו שיר א
 שורש לגלוי התחלה הוא בחכמת כי לצזעלה ביפירשנו !עוות מ
 מונןלההגלות אני חכמה לספירת עתה הכתר אמר כאלו קצוות הו
 אהייר? .למעלה וכדפירשנו השורש בסול שלי אלכסונים :•׳ז
n ספירר? על טורה למעלה בדפירשנו ובינוני הווה על סויה שני
ב סוד שהם הקצוות שורש נתגלו בינה נסעירת שעתה ׳ל ר נד. בי  י׳
ה נסור נעלמות אלצסון :ולי <נ  לו׳קצמרת שורש שהם כסוי הנינ
BT תה ר1כר אמר וכאלו נגלות אלכסון גכולי י׳ב שהם בחפארח  ע
 השורש כסוי אלכסון צכולי י׳ב כסוי מגולה אני לינה זפירת נו•
V הנטוע בשורש ההעלם נסור הכינה נס!ד הנטיעה סול הו>ל 
ך זנה וו תי א  הקצוות מציאות על מורי. אה׳יה שה כי לרעת הי
a שסלד ולהיוה לקצווי? ראשון מציאות שהוגיה הנטיעד? פוד 
 סחגלדד אינו והשורש נעלם הוא השורש סור שהוא נטשה ד
a ♦ם יה נרזגלה ^•יז כן פג ש ? ההורה ‘בבד•׳ ה  אחר פעם לק כלי
 הקצוות מציאות ועל גלוי אין מזה ויותר שרשו גלוי על הורות ל
 פלגי על שתיל כעץ גילויין מקום שהוא השתילה סוי ל
a ״י מולה ים ו י ט'  למטה במקומה תפארת על מורה ירוד שם כי ש
 בו' ולרחבו לארכו שבביגח משרשו וססתעף המתפאר^ כינה מ
a גבולי בייב שבבינה משרשו ומתגלה שנו קצוות בו' ריל שלו :פיו 
שו המתגלה צאילן לכסוניו א שי א פן מפני אשר הנעלם ס  ברמז נ
^ שמורה הוויה לשון כלם שחם הוויות י*ב בו שיש ירו״ל ים ע  ע
לה שחיא השתילה בסוד שהם מפני ננלית ו׳ות ח  כרפירשל דגו
ה שאיל אה״יה בשם כן שאין ז מ  והיינו נג־יית הוויה עידי מיי
ת ,׳0 או  כאילן מגולים שהם השתילה נסור שהם קציות לו׳ שני !י
לו׳ שלישי מציאות :בענפיו מגולח שהוא מים פלגי על שתול רז
 סורי-ז הפרי כסוי השפעיזן כה וגלוי הפירוח מקום שהוא :וות קז
 י׳ב בה שגס שבמלכות קצוות ו׳ על מורח אר״גי שס ני אדיני ס ע>

קצ(וח כל מתייחדים שבתפארת קצוות שו׳ ולהיות אלבסון ולי

ת אלצמין גבולי כייר ימצאו זת שמצד ער שבמלכות סוי במלכו  ל
ב יחודם  מפני במלכות מיוחריס כלם למלכות וייב שנתפארת ׳'

 והאדנות שהמלכות שם על מלבות על המורה אדיני פשס ימצא לן
שר מלכות ספירת היא בכל המושלת והשררה  בשער ביארנו נא

הי א ועשר עשר הוא א ט כייר ארני בשם ימצא אחר הו פי רי  צי
 אלי יהכארו באשר כה שסיתייחר בעלה תפארת וי״ב שלה י*כ
ש3 צירופים ביר ת ולוויות נל׳עהו ארגי ש מפיי  בייל !“מלגוי ש

א מצוותיה שפעת שמקבלת הפירות קבול מקוט הי  לגלוו^• האילן ה
 אריגי בשם פירותיה וקבל קצוותית ו׳ גלר לאו כן ספני כעלה בה

ט קבול לית שהיו המשכן אדיני כסו קבול כית שפירושו  לקרמוי
שנן ט י הפרי■ בטור שהם קציות לו׳ שלייטו מציאות והוא עב  נ

 והיינו האילן השפעת כה המגלה כפרי השפעתן צח מגלח מלכות
ש שהם ער בספירות ופירי ושיתילה נטייעה הור  שכו כאילן סמ

שתילה נטיעה  טהור בסקים הנטוע הקדיש האילן זה ועל ופרי ו
ל טהרות סיגי כל על שתו ש במקום וה שות סיני כל על״י קח  קיו

תן הני ה במקום פירות ו  סהולליט כרכות מיני כל על שבורכים בדנ
מינאמני׳ פי  צריגן ה<י' צד^׳קעץ פ׳רו׳טהוקי׳פ׳׳רי עלבלטיניתהילו׳

ש אחד אילן ווו־־/לשוני הלהיר ספד עליו רמו הצדיקים כל על  י
ש באמצע והאילן גבולין י׳ב ובו לחקילה שא שהרי יייייק י  הרי

 ולו להק׳כה יש אילן מדקאמר לרישא סור״ר וסיפא לסיפא סותר •
לין ייב לין י״ב ובו מרקאמי דמשמע גנו  כתוך הם שהנכולין גנו

ך ובאמצעו ר,אילן אי  דבריו לסתור כסיפ' דבור כדי בחוך חזר ו
 לימד• לו והיה גבולין באמצע האילן דמשמע באמצע האילן ולומר
 לומר שרוצה אלא גכילין ייב לו יש אילן ואותו להק׳׳בה יש אילן

 לרתמים וששה לרין ששה בחינות שני להם יש קצוות ה׳יו שלהיות
 מקומו'בסוד כג׳ גכולין ייב ואלו אלכסין גבילי ייב הוויח הייב שהם

ש האילן פירית ומקום וש־תילה נטיעה א מפגי נדפירשנו ממ ה  (ך5ז
 כייב שפועלים קצוות י' שהם גמלין ייב ובו לחקיבה‘ לו יש אילן

סי ברפירשנו גבולין ייב שהם דודות א א י האי  להורות באניצע ו
 פירות ועושה בענפיו ומסתעך מהשורש היוצא האילן שגוף כסו ני

א  למעלוז השורש כי חפירות מקום ובין השורש בין אמצעי הו
ף כמו ענפים בסוף וחפירות באמצע ענפיו עם והאילן לן כןגי  האי
כ שהם אלכסוניו גבולי בי״ב בענפיו הטתפאר תפארת שהוא  י'
ת הוויות  שכבינדד גלילים י״ב בין אמצעיים הם משרשן המתגלו
ם ה  גכילייש ייב צירופי י״ב כסוד אהייד? בסוד השורש בסוד ש

ם ומקור בראשם שהם נעלמים ש ר ם לב וכין ש לי  שבמלכות גכו
ם ה  חפירות ‘קבוד־ מקום Nשהו אדיני בסוד הפרי בסוד בסוד ש
ש ענפיו ובסוף  שיש מציאות ג׳ אלו ‘וער־ בשפו השפעתו מקו

ג' לי,ציות  ספר-יצירד? עליהם רמז בדפירשנו קדושים מקומות נ
ם העולמות ‘כלד־ שכלל ל  עניין שיאריך ולר.ץ* נפיש ש״נה בעיי

 בין ריוח ליחן הפרק זה ונשלים עצמו בפני פרק לו נייחד פירושו
 וימצאז בו המעיין חכם בלב הפרק זח קדושת תנוח למען הדבקים

 ער עזבונו לא אשר השם וברוך הפרק נשלם וכזה לנפשיו מרגוע
אל יעזבנו אל בן הקדוש הפרק <ה להשלים ועזרנו כה  יטשנו ו

ז ובילאויא סדקים שאר להשלים ויעזרנו

״ ר ד ם תלי לשונה וזי. ♦צירה ספר במשנה ן׳ ה ל עו ב
לב במדינה־ז כמלך בשנד־ז גלגל כסאי על נמלך ן

 נפרש והנה לעניינינו המצטרך לשונו כאן למלחמה כמלף לנפש
 כי הגסרזר בדרך דבריו נפרש ואה*כ הפשט בדרך תחל׳ דבריו

סו התחתונים בעילמות רבר8 הפשט כררך דבריו כל  ברמיוותיו ומי
 כסו לומר רוצה כסיאו ע״ל כסילך בע׳ולם ת״לי עולמות במרומי

 לכל ועבדיו ושריו וחיילותיו לגיונותיו ומנהיג ושליט מושל מלך
 מלכותו כסא על יושב והוא ציוויו עיי נעשה ורצונו יחפוץ אשר

שקט 3 בש וכטח נה f המלך ביתן גינת מלכותו בכית ושלור־ז 
 בלתי והוא נעשה ורצונו ציוויו ממקוסו ימוט בל יזוז כל פנימי פנימי
סאו על אכל נראה  כן כמו פנימי פנימי סלכוחו ככית יושב נ

א הלי  טה וכל וגלגניי׳ ומזלות הכוכבי׳ על ושלי׳ מושל מלך הו
ץ מרכז טבור עד ובחללם שבתוכם אי  להנהיגם עולם הגקר׳בכלל ה

 ימוש לא נסאו על יושב והוא ורצונו נפשו אוות ולכל חפצו לכל
ת למקים ססקוס ססקוסו יסוט ולא א אבל ולהתראות להתגלו  חו

 פנימי פנימי חדרים בחדרי כסאו על יושב על מעין ונסר״ר נעלם
 שאינה נקודיז היא תלי של ועניינו ייו על סובבים הגלגלים וכל

ת ולפי לעין נראית מ א א ה  חסוכנה שעליה האמצעית הנקודה הי
ס על במנוחה היא נקודה אותה כי ומזלות וכוככיס הגלגלים קו  מ

 שבאסצע משל׳יהנקודה דרך והיא לעולם סמקיםה תזוז לא אחר
ש כין העובר לדרום שמצפון הישר קו ם וחאויר ומים א כני סו  ה

ת ר לרזוך ועובר ו?שלס א מ רן אותה שעל הארץ מרכז ט ד קו נ
9<ט



גה ז פרק השוחות סוד העמעום נסוד הקעוות אעילות סוד טשזי סער
□ כל סבוג לי לג ע א ו ל או ו חטי א יעלו לא השערה י ל  ירדו ו
תה ועל תלי נקדאי־! ולב׳ כה תלויים וכלם רז בקודה או  שעלי

ט בי ב ס ס נד* מ לי לג שנרת •שהיא אסר תלי הנקדאר־ז הג  יו
אנן ש א ובמנוחה בבטתה והשקט נ ל לי תזוז ו  כסלך טסקוסה כ
א היושב ס ס ובטח נד,שקט מלכותו נ לו ש ע ושלוה ו אי  ו

 כשער-. Sג*לג ססקזסו ז?
ל פירוש בסידינה כם*לף לג הנ״הה : ג
 ענייני חסדרו שבו ד#שםש
הז ברי השנה פו ^  השנדיי ת
 ®־ולך לפי נחשבין שהבש

שלמת השמש כד שמ לו  ׳“הי
א ימים כש״סר.  שנריז שד,י
 הישמש Sגלג שנד־ז הח^ה

 הלוכד־ז סדר לפי יסודרו וכן
ס ד שי ד מדה ימורת ה  הת
ם י»ר־ז חדשיבש ו׳ מי ש  הב

ס שבין ל ב כ ם י׳ שי ד  וכן ח
ה על ד  שעות י״כ שהוא היום י

ה איד פק על ס  ובתשלום האו
א ימיה שס׳ר, סדד ו  שנדה ה

א זה שמעד  בעניינינו מלך הי
א סלך כסר שנה הו  מסדר ש

ת נהטדינה עניוני ת די ל כ  ל
ש  אם טוב אם מעשיר כפי אי

 שר,וא שכר אם עונש אס רע
 לפי שמתהפכריו חהנחנר־ז

^ ש ע ם ס הגי מונ  כן כמו ה
ה פועלחרח ר,שמש שנ  לפי נ

תדח חנ ה הנ ד ר ^  פעולרי! ו
ה ימית בוריין יים3ד,פ מד  הח

ת » י  הסביים שחם הגשמים ן
קר וכן 0® וזד-, זר.  גו

 מתדכו־ן האוד בבוקר וערב
ערב גן מתמעט האור ןג יום ו

טל

ף bjb ו^הבינף  הגקודה מזאת סוןי
׳ ךS אזג״יר '!■■!וב תלי ;?לך1• כסא ר « 

 איגר כי תראח לא ובלו תדאה קצהו אפס אמ:ס
ך הכפר סעיןמלאכת איי ת הל א כי בה הו  תי

 באריכר• דקום׳ ושם ד.תבמ׳ הכמה ממלאכת
 העוכר הישר קו בוה המשל תצורת וזאתתיא

 שבגלנלמשור, לדרו' חיו' משיר, שכנלנל מצפון
 שבתוכו ה;.ל,-.לי=פ שאר בתוך ועיבר היום

 והפי׳ והאייר האש בתוך תארך את המסבכיי
ט חללב שבתוך כי כ פ מ ך הארך את ה  ובתו

 מקצו־־. קצר. אל :•קצת ועוכר ארך מרכז סבור
ט משוה שבגלגל צפון ו י ^ לקצת ה רי  ר

^ אלבכוגיש־- וקו היום כשות שבגלגל  '.לג
רנלימ בתיך באלכסון עיבר נמ-יית ך הו. תו כ  ו

ש  קצר־ת א. מקצת עפר מים רוה ד׳יינודותא
ט גישות גלגל של הישר קו ונאמציע בתיך ו י  ה
ך רכז3 בטבור שהיא שגיים אי  עד ומחתבול
 שפוך באופן הלקים לשגי נהלה הישר שתקו

 ר,ארך מרכז כשכור הוא צפ,ן של הקו הצי
 נקר תו קו חצי של סוף ואותו א' מכיסו שמי

הכי ד קו  גר״; שאוג הגם גפיר' נקר׳ הקו ,,■.L נ
שת ואיני  וקורת ונקראת עב מקל לה ואין ניג
 לקוהה צוריית נקירת נקראת היא תאגי-ת ועל

 יעויון למדריית כחכמה כמבואר כמחשבה
 הוא כ' המסופן ררום של קו הצי מוך. יכו משב
- '  צוריירת נקירה ו.׳'ב ונקרא ארך• בם,-פו נ

שנביו. נקירות ש;י ואילו כבהשיבג למוחה
נו י,׳״ן היי א תארע טיכו בטבור ו  ל

 הגלנלים בי מיקימסלעילם •ירא!•םוינ■,׳ יסיםי
-י3 נ נ איי: ור,בם עליהם 3ו קר א נ ס  וקי כ

סיני  ה,'.לניי׳ כל הטנהי.; הנסייה נלנל שיל אל-
א ר״״סר קי אר, הניההך המזלות ובל הי ץי׳ ש  ל

 אנ-ג:גו מק, ל ר המרך הו׳ בעצמו יSaר
. ̂•ל ף,ו א;!^יך ך ^ני קו • לנ א  ׳מהוא ה

עו א:ן,  ככקוסוכנקודר־ז קורץשר ■:לל בםקו
כ-c^ך^ד,pS•נ»חwל־״תיתנו מיו צ כ; הו״ .וsvל׳

 ר-ייוט כושרה של החתך שר,וא האמצע מקום
 i #*הגא
, ;באי•^
,־״שיישי- •..״,ש ׳י ייייPנ ^והח ואנילד אחת
',—iwכחי נרגעת ואינה נראית גי׳כאייגח אחת

ס י ה ו ״ ל ^ ^ י נ  מקיוכם לה־ ואין במתשבה ^
שכדז כשכל רק נשמי כמקים סינכל  ובמת

h יושב היא אלכסוני קי גינ׳בידו״ r 
א ישר •י הו ם ה«ח-תכ:ש ו ו ה

ם כילך ת4חי נקרא ערייה• ובrvי תתתיר ה  ו
ם אח שעל ילר^ר^ כסא •קראי קידח י  חג

גי קו בסי ה שבגלגל אל בי  בפרכן העובר הג
ם עלייה האי^ו ל סוככי ם כ כל הגלגלי ח ו לי  המז

ל כ  ע■^ .יגהגים0 כלם העולם שככל הים*רית י
ה ד כלם י ם י א כה תליי הי  למקרמ.־^ ווה איגה ו
ל ה יוע*כת אג כ שי קה ' S חו y תר גקידתה  י

ם מקרעה קי י יטרט כל גאמז בג נ  אסר וה «
לי  שכל מלך כסיי ר״ל כקאג ער כמלך כערלס ח

ה עסקי מדינ ם ה ו רעל עליו תלויי י או • צ  ועד־י י
א יה ועס יבאר פיו שב הו ה יי ח מנו  כ

אי ה בטח ר׳־יקט ״יאין • ה בשלום י שלו ני ו אי  ו
מו קו ם ס ו וו י ו צו י ׳ ע׳ ה ש ע לנ ב ה צרנו כי  כמי וי

p ת של עניייני ר.וא דו קו  העילם בלל כי תלי נ
כלפ כי תליי הגשמי ם י  מרכו על עליו סוככי
תי קוי ב נ איו־גז הי מנוחה בהשקש כסאו על ו  ו
ה ושלום שלי וו לא י  הג״הין ע״ר מסקוסר יו
ו׳ חי ל י ו  פ׳0ל ריעינול לך אצייר הפצע קזנר ג

:כוה

ת שני באופן הארץ כמדכז !הגא דו קו  הגש נ
אלו אחר סכובם <ל יאים  נקרי כלם הבם כ

,r n לי ״וזי תה י רה או תי ררת שנראה נ עי בנ

ת היו ל ת בי ו דו קו  קי נ
ת דו קו ”י■‘ קוי חצאי נ

שדכי^ a1!y ולילה חפכיסי
ל׳< השסש מנועות סדר לפי

 בס״לחמרח כס׳לך בנ״פש
 מכין ד,ו>»ו ברב כי “ד״י

 לאיזת שמתעורר המתעורר
 לעשות שלא או לעשות דבר

 שרועד־ז הרצון עניין שהוא
 לעשור־ו שד*»יז או לעשות

 לעשודע דצונו וכשיתעורר
 הנפשיית כסותיו ע׳י עיש׳ הוא

 הגוף אברי בכל המחפשאות
או פנלים שהם צי »  מכת 0ו

»על אל א עצמו וד.רצון הלב רצון ה הו אד־ן אינו בלב ש  פחי
 בחן שסהפשפ הנפשיית כחותיו ידי על מתראת ד.וא רק געצ®
ל כס׳׳לחמה כמ״לך ״  פעולרת ענייני Sשכ במלחסח פלך v3כ י

 אכל מתראה אינו ור,וא המלך רצון לפי נע«זים הם המלחמה
 שוד סלחפתו הלוחמיס גבוריו חיילותיו במלחס׳ע״י מתראה ר^א

א מלך אין כעניין בחותיו ל ס וע״י עם נ  מראה הוא מלחמתו ע
 מראו שנר בדסיר הרצון שר,ו׳ הלב כן גמלחמיבמו ורצונו פעולתו
רי בבד־• המחפשטות הנפזזזיות כחותיו ע״י ורצונו פעולתיו  אנ

 מרסן הו»א חרטז דרך ועל < משנה של הפשט דרך והו הגוף
 הנקרא בינה היינו עורם כי הוא העניין וסור• מעלות מרומי ברום
 אלכסון גכולי י*נ ®ויות י״ב שהם קצוות השש כי שם על עולם

ת הסנחיגין ס וברהסים ברין ה^לם א n לדין ששד. שו v itn 
 הסמוך הדאשק ומקודן שדשן כדפידשנו הפסים שהם לרחמים

ה הנקראת ככינה ®א להן ומתגלה לתם  בן גס בכינה גי אודי
ב׳ אלכסון גבולי שהסיב׳ קצוות ,׳ רי מ  אק״והכרפישנו צירופי ב

א קאקי קאיק אקקי איקק אקיק כזה צירופס וסוד למעלה ק  קי
 ייב שהם הקצות ונקראר קיאק קקאי קקיא יקאק יאקק «קק»
»לי  הו«יצ עולם לשון כי כפני עולם בלשון שישן בסוד אלכסון ג

^ס הבינר. בס® שרשן גס® והס העל• סלשון על  י*כ בסוד נ
ה אירומו ^  כדפירשנז נעלם שהווי* אילן! של *השורש כדרך א

 ספני השורש בסויי תלי הקצוות ונקראים משם יעויין למעלה
כאיל) שנר״פארת ד.נגלוח קצה׳ שש ועמידת קיוגש תלוי שנהם

U ייי I •*היז
0ק(«ררו



רק0 הסוחות ובסוד העמעום בסוד הקעוות אעירוח סדר סשי שער

 נערבס עהתויי וכסו מ שמש£יקי' כשרשיו ת?*ויין ענעץ שע־יידת
ת שאינה נקייה שחוא ספני נראה ואי,־י ש כרפירשנו נראי ע  ו

ל זה כל ת סנריינ והוא בו תלוי! הג-^גליי נ  כן כמו כדפירשנו נ?*ן א
 סתיחדים ו:לם נעלם שהוא השורש כדרך ס נעלמ שם הקצוות
ם הם זה כל ועם נינה שורש בנקודת היכ׳  הנגלות קעוות ו' המנ

^ בעולם *‘ת: שאמר וזהו בשרשן תלויים וכלן שבתפארת "  ר
שש חלי  נעלשים הם ר״ל בעולם בו הלויין שבתפארת קצוות שה

 כסא ע״ל כפ״לן ואסר בכינה נקודתן שורש כסוד נעלמים הם כי
חו כסא על שיישב סלך כמו ד׳ל א הפניסי נו־.ינלו סלנו ע  שו

 קוד־* שם נשמע בלי לשמחה זבששין וכמנוחה כשלו' שס יושב
 להיכלו חוץ הם ני שוטרים ולא שופשים ולא דין כעלי ולא דין

opt כן במו ארץ יעמיד במשפט סלך כי ספני ממונים הם זה כל 
ס ככינדה שהם הקצווי־ז ^ ה ר ש ס ב ל ש כ  והרודה יהזר רהסי
ס בעצסרה בבינרה נשמע בלי בסקומדד  רק pדי ובעלי דק שי

ה אל גילדין אהר ד״ל סחיכלר. חוץ ב ב&וד נגלעז הוי  הוויות י׳
 ‘הכר■ זה כל ועם הדין סקי® שם שבחסאדת קצוות שש בסוד

 דהיינו בנינה השורש כסוד הקצוות שהם המלך ירי עיי כעשה
 למעלר־ז שפירשנו חחביו־ז בסיד לגנור׳ נהשפעתי-ז סצדד־•

ש לסבת לשרוף שמתשדרת העץ דבסיד'  למעלדה כדפירשגו הא
 אבל דין היה לא השפעתה ולולא הדין סתעורר וה מעד בארוכה
 וששון נסקוסו והדר הוד כסאו על כסלך רחמים כולה העצמה
שסחה  לסעלרה נדפירשגו פשוטים רחמים כי^ה כי משם זז לא ז

ט שנתבטלו ויסת ויס־^וך בסור ל • הרינין כהות ש  בשנדה גלג׳
כל7 ח.׳ ר״לכמושגלגל כמדינה כמל׳ך ר סי שנה ענייג׳ מ  כדווי' ה
 ויסור־•. החסה יסית 0מר, שפירשנו כסו הפכים הוויית כגלית

ס וערב בוקר והגשמים ו  מסגה דרין שמס עד לןה וכדומה ולילה י
 הסדיגי קכוי־ן והק׳ ןיגיםזם<1עגף המסדר הסלך כמו השנה שגייג׳
י לו יתן וכך בך שיעשה שם׳  לו יחן וכך כך שיעשה וי»מי שנ

 קכוץ שיתקיים כאופן וךרכיו מעשיו לפי ואחד אחד לכל עונש
 נגלית כהוויה הם שכחפארח קצוות השש. ובן כנע המדיני וישוב
ב הם שהם ט בעצמן הוויות היי עלי  להשכיר והיפפ;ו דבר הפו

ת על סודה הוויה לשון בי מגולה פעולה זלהעניש  וגלוי הףהוו
 כי־־י יופעלו ידם שעל לרחמים וששה ליין ששה לעיןודס הדבר

או שהמלךכמד.יגחעל בסו העולמות בכל הנעשים ,הפעולות צ  פיגי
דו' וחקי'’והםשפט׳ הדינין סדרי כלענייגי יבאו לעלפיו  ובלעדולאי

ש ת אי א כי רגלו ואח ידו א  רעוהסשכיר העושרד הסעניש הי
שה ק. שנעשה מה כל כן כסו טוב דעי עי' טן ן•0נ ק בי'  דבר הן ל

א הכל שיהיה סה יהיה רחמים הן דין הן גדול  ירי עד־• נעשה הו
א כרוך הקיבה ^המלניס מלכי סלך ארדז שטו'שהוא ביוך חו  הפ

 משם וא״ו אוח סירה זה ו׳לרחמ׳׳ועל לדין ז׳ הסתפא׳בו׳קצוישהם
 ו' תמצא במילואה ל' א׳ ו׳ כשהכתוב כי לתפארת המיוחס ד׳ בן

א׳ ו׳המיו׳לרין המורעל שמאליי הוויו׳לרחסי׳ו' ו׳ ‘המור׳עי «סיני׳  ו
מ' שני באמצע הו ל חו בי ווין אהיו ה הפשונו ב ך ב׳ ח  פועל שסו ב
חסי׳ דין כלןבין והפעולות ההווית  בסדינ׳ כמלך שאנז׳ והיינו כיןי

י מתגלה ^דין אין המלך בהיכל ב׳  בששון כסאו על יושב הוא נ
 לישב להיכלו חוץ המלך כשיצא אבל כסקימו זהדר והזד ושסתה

 מלך כעניין המדיני יקכוץ מלכות ענייני לחקן משפט כסא ע
 שהו' תפארת זה ומפני הייז סתגלח אז ארץ יעמיד במשפט

 נתגלה השורש שהוא הפנימי העליון מהיכלו ככר שיצא האילן
 נקרא זה וספגי דינו כית שהוא שבגבורה דינין בכתות שפועל דינו

אמת כי דין היינו בסיינה אותיות בי גילךכסדיגח  פעולותיו כל נ
 מעורב הרין רחסיס שיהיה הן בו מעורב הדין חסד שיהיה הן
 דין בלא חסד שלימות אין כי בי מעורב החסר דק שיהיה הן בו

^ דין בלא רחמיס שלימות ואין חפר בלי דין שלימות ואין ל  ו
ש :משס יעוי׳ן למעלה כדפירשנו רחמים כלא דין שיייסות פ מ׳ כ  לי

 הרצון שהוא הרוח שבו לב נקרא תפארת ר״ל במלחיסח .ן'לו נ
ד1«ז ר1בשי שפירשנו רם,־ד

טל

 נןןו• בשער שפירשנו נם־ד
 שהבינ^ז גשמה רוח נפש

רוח ותפארת נשמת נקראת
הגהה

תי זי. יאין «נו noS פו ד י n’םע<S «גי  ג
רי « » י י^Sגג נה,-ויר. הס כי ס כאסח נ  ה
^ור) O'S'l'S 0.--B למה il'S.'.J נה-ויד.  הסזי

 בעןמם זזגו אבל הגעילה. י.לר.1ת1ה='?5ו ם1כ<
ס 0אי( י ל תנ ש ס ס לעולסות בגעולחג  0ה. י

ס *יעיס“ ^ ה ל עי ת פ ו נ ל נ רי ל לני ס  נל.-ז3 ו
ס ה ל סה לעילברי פ; ס שאסרגי ו ה  בהוריה ש

ו נגליה י ע י ■בבנינר. ה-«ור■* נ ה נ  איני־ז בבינ
ס אבל בעולה c'lr נלר,1«וו «געלסי׳ ח  בסיר «

ה השייש י .« נ'. 01c—t יינאי י o הוויהה אל 
-'S' ייייי׳  א'נר, נצלית הו״יה אל -יזני.י '

ה ל ה• לעולביה לה- געו סינ ו לנ ס ל ק  ע*כ ה
! ד.נ"ה.דה

ל הגס במלחמה ^ עושיה והוא סגזנו יסודרן מלחש' ענייני שנ ב  ה
א במלחמה מתראה אינו בעצמו הוא ע׳נז  שהם• בהותיו עיי אל

 יצידיד אשר כפי סמנו הסקבלים סלחמתו לוחמי גכוריו חיילותיו
 6נעצמ בפעולתם סתדאים אינם שכחסארת קצוות ו' כן נגע עליהם
 ועושים מסיו המקבלים שבמלכו* קצוות ו' ידי על אלא בעולם

ת קצוות ו' ואלו עליהם יצוה אשר בכל פעולתו סלני ם שנ לי  מג
 מלכות נקראת כן ומפני העולמות לנל שכתפארח. קצוות ו' פעולת
ח שהם המשכן אד״ני מלשון קבלתה ע׳ש אד״ני  לקרשי קבול כי

 שמלכוריז להיורת כי ראשין לטעם קרוב יסני טעם ועוד המשכן
ה מיי-פארת מקכלח על  קצווי־ז שהו׳ כאופן המשכן איני כסוד נ

שלה שבמלכות רי"בגכולין סו  שבתפארת מקכליסו׳קצווה. שהן
 ייב גכולים כד' בכלל הן הקבלה שכסור שלו גכולין י׳׳ב שהן כעלה

׳ שכו אר״ני נקראה בן מפני שכתפארח וי״ב שכמלטח  צידופיס כי
חוי כסוד נבולים כר' על להורות  צירופים הכד׳ הן ואלו והקבלה הי

אי די״אן די״נא דא׳ין דא״ני אי״דן איינר אנ״ד׳ אג׳יד אדיין איני  דנ׳
אדני נא״ירנא׳יד דנ״יא אד ינ״דא יא׳ינד •אידן נד״אינדייא ׳דא ני׳ נ׳  ׳
א ידיא/ ד/ ם אדני פירוש כי שלישי טעם ר ועז ׳ אג ת מלשון כן הו  אדנו

ה מה ולי ‘כאריזיד ושררה ת מן שאהו־: מפני אדיני קורזיס א א  י
^ כ ט שמלכות ולהיו׳ ל לי  שכתפארו־ע הוויורה י׳ב פעילרד מג
^ ב ^ ידה על נעשין פעולחיו וכן העולמית ל ^ יצאו פיה ע ע  ו

ה'•באו  לנדי• הסתגלה והפטרון האדון היזי? היא זה שמצד פי
 שהיד ומח העולמות לשאר הפעולות מתגלים טמנה כי העולמות

 בסול המשכן אד״ני כסוד הקבלה בסוד תפארת בערר גבולי י׳ב
ת חזרה הנקיבה  נסור ההשפעה בסוד העולמות שיאר בערך להיו

 הזכר בסיי המשפיע כזכר עולמוי באשר שמשפער-. הזבד
 העולמור־ כל־' על שמושלת וממשלתה אדנותה כסוי המשפיע

כ שהן והשתורת׳ אדמת מיני כ׳״ב  שיש כאופן השפעות מיני י'
שנן אד״ני בסור הקבלה שם על אד״ני שמו׳ י׳יב לה  בסול המ

 על שמושלת וממשלתה אדנותה בסוד אר׳ני שמות וי׳ב הנקיבה
 השפעות סיני י׳ב שהן והשתוררות אדנות מיני בי׳ב העולמית כל

ה כזכר שמשפעת ון ספיע ט זכר להיות שחזי שו ומלך אי  •—מי
 שיד־* וייב משכן אדיני כסוד קבלה של ייב בכללם אשר ושליט

 שיש אד׳׳ני נקראת הן מפ:י כד' הם ושררה אתור. כסוד השפעה
 אד״ני בסוד קבלתה סור על סורים אד׳ני מיני ייב צירופים כר' ני

 כזכר השפעתרז על סורים אד״ני מיני וייב הנקיבה בסוד המשכן
 ואדנותדה במלכותה ומולכת שמושלת וממשלתה אדנותה בסור
□ לא וכלתה העולמות כל על ושררות אדנות סיני ביב'  איש ירי
ת את ידו א א אחד בשער כמבואר רגלו ו  הו>י£ ועשר עשר הי

 קבלתה בחינות בודאי כי בחינות כד' במלכות ימצא כן ומפני אחר
ם באופן לחוד חשפעתר־ז ובחינה־! לחור ה  בחימר! שני ש

ת זבל ם י״ב סן ננללד־. אח ם שבכללם גמלי  ורבי ומורי כד' ה
 אחר בענין תירן\ קורדיווארו משה ר' ורבג' מרנא לראשי עטרה
א המלכות כי ואשר אן והנקיבה נקיכה שהי  הזכר שיעור חצי הי
 צרוף כיי־י נגד צרופים שני צריכה כן שמפני תפארת שהוא

^ י״ב נגד כיד צריכה כן מפני שבתפארת  לו בחר תפארת ש
ם לפי ‘לשאול־ ואין טובים כאחד שניהם כי שתרצה איזה ע ט  ה
ם כ׳ שלנו  תפאורת שהיי כ*ד להיודת ראוי היה כחפארר־־. ג

ם נםצ>ז סד,שרשים ‘סקכי־ ה  כסוי וי׳כ הקבלה בסוד ייב ש
ה זה ההשפעה  שהרי קבלה נקר>א אינו זה כי קושיאן אינ

 ייב לומר ‘שנוכר־ ער נגלית חוויה להם היה לא הש־ורש בסוד
ם ם הן הן שבתפאררת כ י אלו כי 'ב < סן סקבלי צ  שנתהיו ע

□ משרשן ונתגלו - שיצאו הן וחן הנעל  כן שאין מדת הווירת ‘א
ם והנדת נגלידת הוויה aשלשניד ומלנורת תפארת ל ש  פידועז נ
 שינה ׳לם עו לפרש שעזרנו תאמתי העוזר השם וברוך המשנה

ומנחם שמהם כאצילות גפיש ■
הג״הה

 ■:יטוו-ן ע׳ב נ-קור סיר י•] ')‘’ייני י׳יז '‘’־’י*
 ויש וייכיייז י־־סע ־•̂:r'rc ג' עין ד%יזגא'ם

ע צי-ז הן ל'־ד<י ניךי ו ר.לו לסען ו׳ י י ב

 שהלב ורילכסו נפש ומלכות
 רצונו סגלה הרצון שד,ון^

 והרצון הנפשיות כהות ירי על
 כסו סתראדה איט בעצמו

ל תפארת בן  קצוורת הו' ר׳
 כל שפועלים הגס שבתפארת

ם והם שבעולם לפעולת  ה
ם עיכז נעצם ך,פועלים נ אי
סלו כנזו שבמלכירת קצויר-. ו׳ ירי ״אלא בפעולתן טר״ראים

D'pSK ר חייים ל מכי  רלגיה רת5־;• ע״ג הן ו':זה נ
לו Sפ א ס ס n^״ ע '.o c z ה בג' באל ^ ק רי ת תיי  או

S i--׳ תדי; דינה Sn קדרות ‘i\׳jf• ־• ;C ב  י׳
ס כהם שגרעלייבש גבידיים  גצרר ב־-'.הד,י.ת ה

fn הדא־שיימדא ז־. כקצה •«י־סצ>ן ומוז tn y ro 
ה בי־גייה-ש Sוה•^כר צ ק ה  אל>ייז אייני;־ולי־ה •

irB'י י ל כי  ד.;־י"ין סהמאץ־ל •;ליו ענתשנה נ
- סצדזר. ר.נה ששו ובירך כ״ה ב  נ

^ו א ס ^ כי חו'S‘גכ י״ב ינ  L^- נ־לי■; וד^‘י
ח «יי ק ״ ן ו נ אי לSגבו שכל כ ל כ ״ י׳ כן נ . י צי  1ק

הד ס י״ב.היי'ית י ל' לו ה כל כ ד  דן א
י לבל •יבא ;״״.־־יהיוי ששה ל א « ע  שנזווז ע״כ «
עכל יותי־ פהרחיולא לא אות*,*ה י׳ דיקא  דפניי

ה עייי פ ם הס הג^עלוס ה אלו נכללי  ש*ה& *5 כ
ו ריין חסד י ד ח י  -'אין‘ ■לח;לר-: כדפי^־שנו ו

מות סד של שלי  E* ש^ינ־ירח וילדיה רין בלא ח
Spw גל^יס  -»rt ח בן ד א ת ג ררחסי כר

 שנה עולם ונבראו נשתלשלו
^ נפש כ  ער העולמור־! ב

ם Nשתםצ ל  נפש שנה עי
 שנה עולם ותמצאן בבריאה

ם וחמצ' כיצירה נפש ל  עו
 כסדר כי בעשייה נפש שנה

 כן באצילות נפש שנה עולס
 שהון»ת וכסדר בבריאה הוא

אן ברי  וכסדר כןהואכיצירד, נ
 כעשיית הוא כן כיצירה שהוא

 אחד כרפירשנוכיבלסכחותש
 וםחוהסואחיגשתלשלז נדחמז
אחוז' שכמךצ.צילית ובת׳ות
גכיור ׳



 ז פרק המוחות ובסוד סדראעימתהקעוותבסודהעםעום ®®י שער
טל ,

 בהן ההשזלזי־ סיד' יהיה •סור
כל ד׳־; ל1׳כ ד,׳א ההשפעה אם

נר

 צד2 1לדי םפכ׳סין קצוות הו
̂עה ואנם כ־^ולתן  ‘שד־ ד,י̂,
 םסנימין קצוות הו' כל דוזמים

 ‘שיד ההשפעה (אס לרחטים
 טסביסין קצוות הו׳ כל חסי

 כהז שלעולס כאופן לתהד
 בעצמותה גמור אחרוי־י.

 כל ביארנו כאשר ובפעי־יתן
 הוא אחד בשער בארוכה זה

 ונזה אחר הוז-ת ועשר ע^מר
אחר ועתה הפרק

ז ג^' י אי עייה-ו ב p1סרS ו לערכנט באמז!(  
c ינדתק-ם DS'iynr .*ד־־ t“־ פ; 
S .*פ־<דלד ד רכי ג שכ דעד :ילמער'רזרזגר,5יד/1' '  
fNi-n r ט רין זחנוד סי ת ד ה ר :־ ה: . r*וSכי  נ

ס כ*ע*תעץם י די ה ק הי היי עי ת חן ה התםזגו י  
Sy יכיללז oS'yS r.sn לא זה לולא י

^ל r•ילה̂■נלל ר •י ס ה רין ג

נש

ולהירו־ ירם
 י עיבזז״ה ימרה ג*;ק f שבזה וכיה ורהסיינש

אי זה ספני בזה ד ב ב ד  כלרליין שסירד ע*ב כ
ריז ע״ב דכגבדרי. ורהל־־ש דין רחכד »ן״ ת ב  ו

ד -‘עי סע נש׳קי־־ק ג' כסי ע ויבז־י־ז וי הו יי  וז
״ p■ ג* סי v עע  כיי להי״הי-ה ויים וייבאז שביי

ס •'.vp י׳ סקיי־; י י כ ד ד ס ן7עי׳' י י  ל
ס עשרקיבב - ס שא־ן ד ה  כח וקצי־ □וף ל
ס ו ד ל ד ר לסהריי• רק י ב  ŝהו> בי הה א־י פה הי

ר ג״כ ן ו.׳ סי רי י  שמירה ג׳ ישהם שביכירכך י
ד“י ד שעילה ״ן ״ דג ח » שעירים א רי צי  ב

תן דאיבית ע״ב אז  הו^^י! וזרדיית י״ב ראהי יצי
ס א־צי־וה• בגניי ו.ניז א ר ו  דשםניצייג^ז יו:נ

 ז<״ב מוצאן אינוו־•; הפכי״־ תלל־בור־! לאזד
: הגייהה

 ושעת רצון העת הניע ■עהקדמנו הפרקים שכוללים סח שהידענוך
ם סן יורונו כאשר הנעלם דעת עיס״ק לסוד לירד הבישר שמי  ה
:הפרק נשלם וניד, עצמו בפני פיק לו יאריךהעיייןמיחד כי ולהיות

? ר ״ ן ^  ובפרקים הקודם בפרק שיביארוו מה לפי ועתה ח׳ נ
י שעברו | מציאו' סציאן' ג' קנו שהקצוות ידעת כי

 שהוא עו׳לס וכסזר והשרישה הנטייעה כטור הביג׳ בסוד ראשון
 מציאו' יצירה ספר של במשל שפירשנו נמו השורש כירך געלם
 בענפיו ומתגלה המתפאר כמקומו שהו׳תפאר' השת׳יל' כסו' השני
 הקור׳במשג׳הניל בפרק וכרפירשנו קצווחבגלויכסו׳שנ׳ה ו' שהם

ש ובסו הפרי בסל' שנתגל'השפעתן ;"רי ה בסוד שלישי סציאז  נפ׳
 הפרי בסור כמלכו' קציו ו׳ שחן הלל במשנה הקור' כפרק שפירשנו

 ונתגלו !‘שנאצי באופן לעולמות בפעולתם שמי־גלי־ם גנפיס ובסוד
 עה נטי בסו- בטלנו' קצוות ו' כתפארת קצוולת ו' בכינה ו'קצוות

 נפרקיםדקודמי׳ שנו לרפיו נפ*ש שנ״ה עו׳למ ד בס!ופירי ושתי׳לר,
 ו' שאלו ד,קורסי׳ בפרקים לך הקדמנו שבכר מה ג'כ ידעת והנה

 ורחמם וחסדם דינם ע״י מתנהג שהעולם הדין ׳מודוו שהס נןצוות
 ובוזכט' בכתר ג*כ ונתאצלו נמצא כבר ין היי שורת נקי־או ובכללם

_ וכסו' אהייה אה״יהאשר בסור
n ובסוד מלכו אשר סלכיט אלה n  J1 I

ככדי* :״או ,,-ח:״- ר,, אלד,<ס ברא בראשית
 כדפירשנו הדין דהיינו־'שורת

 אפילו סהגלי׳שם היו ישלא ףק
ה לא השורש בסוד ם הי ה  ל

 ויטוות וימלוך בסוד גלוי שס
קורבחן לסבת שם השרישה גלוי לבטול כנוי שהוא וימות ךיחלוך

^ ריין ' ג' ח י או ו קי ל : כי ו ׳«י-.'־ת כ ' י  ה
י4כר;«יי.-  N;S3 הבד עוליב-ת ״■א-ן לגז,;י; נ

אין רין אין חסד בלא דין ע,יליםית ו  •שלישו,ת י
לי ס- ה ^ ך רוז״ים שנ חיי ס ודתשצע הד ה י ע  ב

ל ר,ע'ל&u■ ולגזזננם 0כ“ל< כ הנ‘* יי תנ  ע■'•' ד
o הר^ע שיו tTיר. y y .ל־<רל& דחכב־ת גזרר־ 

ה: * ־<"כ והר״שוגוחן ההיג־יכורן ה ״ הג

 בלי פינה וסכל צר מכל פשוט׳ וצחה ובה נקודה שהיא הגם נתר
^ז י' הכתר בתוך נאצלו זה כל עם ותמונה דמות צייור פי  זי ס
 וכלן בצלים כגליי כחברתה אחת וססתתרות מוהעלמות זו בתוך

 בנקוירת בכתר מחגלה היה ולוית כתי נקירת בתיך געלמים
 הרין שורת הקצוות שהם ם' י' ה' נ' ת' ג' ג' מספירת הראשונה

 מתגלר־ז ׳מהיד. מה העיקר רק נתגלו לא סותווז הג' ואפילו כלום
 עומק רוחב אורך בחי,:ות ג' שהם מוחות לג׳ שורש ׳פיהיא מצי

 אנו זר. סצד כד.ן הנקורה שנר.גלר.ה כינה הכסה כתר שהב
 מצד בחינת ג' בשרשה כלולה גקידה אותה ני לומר מוכרחים

 אינד. הנקודר. שבאחדות ומפני ועיטק לרוחב לאורך שורש שהיא
 בנקודת אותם מייחמים אנו זה מפני אור צחות רק כלום מושג
 שמוח הם שמוח אלי שכל מצוחצח אור צח איר קדמון אור כסיר

 אור קדמות צהו\ז באחדות היתייחחתן עיי־' המורים רודפים
 שפירשנו וכמו שפירשגו*למעלה ועצם שם שורןן בסור הנקודה
 כיה וכל׳לין חד הוי נהירו ההוא ז״ל יוסף ד' ה-ב החסיר בינרי

 קדמון אור מוהר נקראים בנקורר״ן שרשן שבסוד תלת^יעוייןמשס
 נחינירה ג' ובתוך ועצם שם שורש בסוד מצוחצח אור צח אור
 הספידוו־ע כל היו אמיץ א׳ץ א׳ק כסוי בנקודה הנעלמים אלו

 יסור חפארת נעלם היה קדמו! אור שבסוד באופן בהם נעלמים
ח צת איר יכסוד האירך בסיר סמנו ונתגלו נאצלו שהם מלכות  הי

 הרוחב כסוד סמנו ונתגלו נאצלו שהס נצח חסר חכמה נעלם
 נאצלו שהם היד גבורת כינה 'ם נע היה מצוחצח אור ובסיד

 חד נל הנ״ל החסיד בדברי כמבואר העומק בסוד ממנו ונתגלו
 וכז׳ תר׳ן ‘כליד־ ראיהו ו/ר נהירו מיניה בטיש ח־'ת מר,ני וחד

 הנקידדד העלם כסיד וכלם משם יעויין באחכה למעלר. כרפירשנו
הם יאין למעלי. כדפיישנו יקראו צחצחות כשם רק ביני

 נעלמים יותר הם קימיון אור בהינת כהוי הנע־׳מיב שהצחצחות
 הנעלמים וצחצחוח צ״ח אור בחינת בהוד הנעלמים מהצחצחות

 הנעלמים טהצחצחית נעלמים יותר הם צ׳ח אור בחינת בסוד
 בחינרת שבסוד הצחצוח שסיף עור שצז״חצה אור בחינת כסוד
 1הו> קדמ״ון באיר הנעלם למלכות צחצוח שהו>ת קר׳סק אור

 באור חכמה בחינת שהוא צ׳ח אור שבבחינת לצחצחי ראש
 נצת צחצוח שי־.וזא! ח צ אור בחינת שכסור צחצחי סיף יכן *'ח
 בינדה בחינת ש׳הזא מצוחצח אור שבבתינת לצחצהי ראש הוא

ה גיודי' מהעלם ובהיותם סצוחציז באור  מן לציארד והוצרכו מ
 בדפידשנו לזולתו אלקותי גידל להראית כדי הגלוי אל ההעלם
 שהי>א טקיסו על כתר שנאצל אחר כן ספני הקודמים בפרקים
■ י• א ק’ א בסוד בחינות ג׳ מן הכלולה הנקודה ! f בסודהצחצחות ץ אס ׳ן

י׳ספירוי־ת העלם ככללית שבנקודה בחינות הג׳ מתייחרים והיו ^
סור בבחינת מת״חיים שהיו ממד. יותר איץ סור כבחינת שבד.ן כלהמקורו׳ ואחו־ותןכםקורןםקור כ׳סיטותן לעוצ' ביה המאציל אל

י ומרזקשרת המתייחדת האמצעית הבחינה להיותה שבנקודה אמ׳יץ כלי במקומו וחדור, ושמח־ ששון חיים סלך פני באור ני כיה א״ם
 בחינת■! כן שאין מה וכסוף ב־אש אמ׳ץ ובבחינת א׳ק כבחינת הקודמים בפרקים כדפירשנו וכלל כלל הדין שורת קול שם ר.שםע׳

̂ום שם קנן עד ובחכמה ככתר כך כל מתעלמיפ והיו גחינר־ן התחקקה כן ספני ניניהם מפסיק א״ץ שבחינת אמ״ץ <
ץ דזמאציל אל קורנחם לסבת שם הנהגתם גלוי להעיר מציאות של שננקידח בחינות ד.ג׳ לגלית הרוחב סוד החכסה סוד שהיא א׳

שתעשה א״ץ כסוד תחילה עצסוחר, בחינת והתחקקה ור.תגלחה קצוור־! ו׳ שגלוי עד נתעלמו יותר למקיר ש־גתקרבו מר, ,*ךן״ונל
' ־ ' ה נחינד.‘• מעצטיתה וירדר. בה הנלולין ונצח לחסד מוח --------׳------------י----------‘------------------- י שי לי ש

 מדריגה ורזיינו שבנקודה מצוחצדז אוד בחינת סור שהוא שבנקודה
 אמיץ בחינת שהיזיה כנקודה נעלמת היא ועייין שירדה אחת

 אם*ץ דרך ועברה שנייר. מדריגה עוד ידדה כן מפני שבנקודה
ץ בחינת סוד תחת ונתחקקה  סור חכסר־, סוח שם ונעשים אמ׳

 שגי לרדת שהוכרחה שירדר־ז שנייר־ז מדריגדה והיינו הרוחב
הנקודד־! שורש מתעלם ותצא כחיגת' שתתגלה כדי מדריגות

 להתגלות עוד החכמה התחקקה כך ואחר נעלמות בחינות ג' שנה
שוי•׳^ סיד שהוזת הכינה שורש סוד שבה ה־שלישיר־ז הנתינה
 כדי עצמרי והחחקקה אמ״יץ בסוד בנקודה נעלם שהיה העוסק

 nn!S‘oo שיהצ.צלו כדי בה הכלולין והור לגבורר, מוח שתעשה
 בתיך אחת מיר׳גה ,לנקודה חוץ מעצמור״ה וירדה אמיץ בסוד
ה בן מפני חכמה במוח ונבלעת נעלמה היא ועדיין חנסח מוח די  י
 מוח תחח ונתחיקקה חכמה מוח דרך ועברה שנייה מדריגה עוד

שנייר־. מדריגה והיינו העומק סוד בינד, מוח שם ונעשית חנטה
כחינחר, שתתגלה כדי סרריג־־י. שני לרדד־. שהוכרחדה שירדה
 כדי עצמה בפני סוחר־. לע־-עור־י. חכמד־ז מוח לר.ע:ים ותצנא

ה טמנה שיתאצ'ו מי של־• הראשונה בחינתה וד.נה והוד ג
ק צהצויו בםיף נוגע שהיזא א׳׳ץ כסיד שהיזיז חכמה  במו א׳

א א׳יק צחצוח שסוף שביארנו הו א שלאק מלכור־־. ש  ראש הו
ץ לצחצותי  באיק נוגע שראשו לי,יוח y*n כסוד חכמה שהוא א׳

 זיל קארי יוסף ר' הרב כש״ש בי׳ה נא״ס שמתאחר עד נעלם והוא
שטת לא כן מפני ראיס טוכאנגוונא נמינעל׳ איהו רר.א • הית'מתפ

1 E c וסתאצלת

 קצוית ו־ בכח נעלמים היו גילוין קודם הפרי בסוד שר.ס שנמלנות
 קורם האילן בכח הנעלם כפרי ר.שתילה בסיר שהוא ״!בתפארת

 כסוד שר.ם שבתפאר־־! קצוות י׳ גליי וכן בישולו וגמר חגיטחו
 הגטיע' בסוד שגב-נה ו׳קצוות בנח נעלטי׳ היו גילויי; קול׳ השחילה

 ויציאתו צמיחתו קיים נטיעתי בשורש האילן בשתילת דשי זר.ש
 היהנעלסד־ז גילוייה קודם השורש כעוד בינה גלוי וכן משרשו

ק החכמה נכח שירשיה עם  עכע נעלמה היה גילוייה קיר׳ החכמה ו
 שכלם באופן הכתר נקודת אחדות בכח בר, הנעלמים בינה שרשי

 צד מכל שוה כאחדות בלן כלר-י שהגיקי- עי במקורן נעלס׳ס
 בששו^: ספירות כםקיי-ןי׳ שם לומר יתכן שלא עי פינה ומכל

ס'’כ'ח שחם חלוקים ד,'י' ה'ג ג'  חלוקוו־! נחינית על המורים בג'
 חלוק שימ 0ש מושג ולא שוה אדזרות נסיר כאחדות שם הם גי

ש ס^ייי.־־, עיער מר,מקור נתאצלו כי• הץ,־־.‘׳ ורק אך בחינה  שק
 להכמ שיהיה הוכרח חלוקות בחינות עשר על מודב כאצהותן

ה י.ס ומקורן שבשרשן ולהיו׳ למעלה ומקור שורש  גמור נאהיו
 חסו יתי כן מפני נתינות חילוקי שם ®ויצג ואינו צר בכל שעה אחרות

 שבמקורן להורוד־״. כרי נע־׳מור-, צהצחור־־. בעיפר חזוהר נספר
on צחצחות רק השגר, א־ן שם כי ובצחצחוחן שוויןנאחהתן כלס 
 חגרמ בי תבלי׳ הכל,־,י סוף ר,בלתי אור לגודל מושג הבלתי יי‘̂־
 בחינות חלוקי על ם ר הט הפפייוה שמות חלוקי שם *׳ןמושג“׳•

 במקורן שהן משם שינאצלו אחרי לומר אנו מוכרחים זד, נל ״°
שט עילם־. כלם זה ספני גמור באחדור, הם ׳®כמקורן ילי׳יות  כ

כ;׳ונרה צהצחזת יחייגו א' אצילות שגעה זה לפי ונעכח ו



ח פרק הכוחות ובסוד העכעום בסוד הקצוות אצילות סדר ששי סער
טל

 שכווכגי מוז להכין ונייה «נז השע״ן אזם
ש ב.(:־יז א ה ' ד ח כוך.11■ו.י:־נע הנ  f'.M כהאו

e ער t.־■ r i i r y א אייזן ש הי י ־א ה ו ג ח ז  אי׳ץ ל
ה א ־- ה ו ש־ ך 7-1הגד'1: ראיני רנ ״ ״ .

̂ד ן אד.־ היא ועיא־ <־י■ א ה ־־ א ש•■;־ . י « 
ה' עי ויו כ- ריו ■׳גל העניין יתב׳; :ללר  בו

הנ*הת כאן ער

 שדהחקקו רסו ק’» סוד שהיא בחינה איחה סתתקקת מחאצוית
 יהגס *ץ0א ופור א״ץ סוד שחס הנקוד'שבכללו' נהימת שני שאר

 שכ׳אק טלבות צחצוח דרוייגו איק נתינת כשו,ז אלא נו:ע שאיני
op הוד בהיג־ להיית :ז כל _

ה ב״-ז לאים משהווהת א"ק ה י ^׳ ה
א  א״ס כסי ;ח1מחנ ניי־יס ו־ו
^ ,רבד שכת־ כ*ה הג'

;<!pj וקריב ליה ד.?י
 ־ים נע נ:ן. איהו הא ד טפי ליה
 ניר־ז דא״ס כגיוגא י?1טוב

ר ן מפני באריכת טס ג ניפי ך נתינתו נחג־יה לא נ  ע*םו בעי
 נעדך א׳סץ וסוד א׳׳ץ סוד שנתגלה כמו נחינתו יתגלה זלא

ש' זה ושפני צטו נתפ שהם.רעצשם קצשס  החכמו־־ל בחעת דא
^ א׳? כסוד ש*;ע דאשא״ץ סור דהיינו תיי מ  כסנואדנשער בו י
 נחנלד־ד לא יניןך כלל ד' פרק אייד זעשי^י׳יא עטר הוא אחד

 וזיחג דחור !—ייייעי לשון הוזית שינגיינו הגעלנש דעת יד• על דק
ס כעדן האי ת ידע י  ירי על ני שעטיו בפרקים שפישנו אשתי א

עיד נעלם יותר כאור נע^פ איר ויתייחי־ שיזיויג  ויתייחד יעלת י
ססנו נעלם בייחר נעלס איר

הגהה י  שהעלנש ע־־ו"ויתייחמ ש ע
תי י—א! ש c נע ו מעל  ס

 היותר לת־עלם׳נשמה גשמה
 •טיעלו עד ממנו נעלם־־ן

ח עלייתם נמיר להתי-תד כ  ג' נ
ת איק סוד  יכולים אז שכנקיי

ר שי ע להמ שפי  סמנו לה
 יאייילותו השפעתי לגלי־ת

הנעלם דעת ירי על ובהינתן

י הבין אג• הסכי־יה כודעליייה קגיץ ס נ  ה
ף כה^נהק ו ח׳ »םקרנזץ וזייס 1  ו.ש*יי גו

 עג־־ץ כ; איני ח״ר סקים א־־־* קים1̂
r.r-'Sy ח מ א  פנייה ודתק־ע־עת עוכתעיררת הי

רי׳ ושןנר ^^נד. nSycSw ‘יר£5ד, י3כל עי ח  ה
י ח ג .צפז־ מ וזיא ק-׳אואר. ^ או די ג

ח דרסה מהיא ער הייני כאידמ ל  יייי̂רSv, הוא ו
ע תוא וחיייגו  :להכיין וק״ל ייייג׳ יחידה כן ג

̂הןין כאן ער ה׳ג׳

ה יסוד ירי על דהיינו  שזהו תעל
 סיח ירי על דנעלם אי׳ק בחינת והתגלו׳ הניע־ים יחוד של עניינו

 חאיפן בזת הוא השלישי המות התחקקי־ת ׳ססיר באופן דנע^ם
 נסיר הידיע' בסוד חכמר־ נסות נ־־! נ מוח ל׳־ת״חד ש־חוצרך

 חכמה במוח ותתייחד ותתקשר עליית לסיי כינה מיח שתתעלה
 ע־יייה בסו' גדול אור לה יהיה נ-נד, שמיח בי.יםן לסעלה נזלסשה
חוי בשר חכמה מוח אור כשיעור ה ושיח ם4הני ה׳ ס  התייחד חנ
 שבנקיררה שלישית בבחינה הידיעה בפוי עלייתה כסוד לשעלה
 כשיעור התיחצחות כסוי גייל אוד לה שתדיר. עי ן אמ ®ד שר.יא

הוי ר כס א*םץ איר  הידיעה כשד רהייחר ן א*מ יסיר הנעלם הי
א שרנקודדת שני*-ה נתינה כסוי עלייה בסיד  עד א״ץ •תוד שהי

 נסור איץ■.תתעלה סוד וכן y»* };־׳צחית ד כס■ ירויה כתור שתעלה
 שכנקיד׳ ראש־גה ככחינד. ותתקשי הידיעה נסור יחתייחד עלייה
א  ■*וליש הב זו בחיג ו־ח4הה שפע סמנו ־'תמשיך אירן סור שהי

סי' רך סרכי׳ יסי־ תפארת *ם ׳« אייק ב  שעלו דריגו׳הנע־^שוי־ד :ה י
 הנעלגיוהד הסדריגו' דרך סיסס לחתאצל שי ש־י פית ולעשות
א היעלם מוח של וסקיסו מי^כית ׳סיי ת תפאר שחס כחיגתו י  ה

מן בסיי כנד. בעמקי געלם כ ירד כי אי  ־,“םדריגי שתי בחינתו ג'
ץ לבחינת איק מבחינת ירד ראשינ״׳. מדריגת דהיינו  וסנחינת א׳

ש' נעלם מוח נעשח וישס ** לכחינת ירד ץ א  הנקורדה כ
ח  נעלמית בנתיבות המוח זה סתפשמ ומשם שבד. ש^יגות נכחינ

מו קו ש ב א ר א פ ת עד ט עי עו ד אי א במקומו שתפארת בא־מן ל  הו
שיי המוח שי•  להאציל הנעלמת היייעי. כסוי עלייתו כסוי שי ד

נו ד מ: מ ת י מלני  הסוח זה של עניינו כי א׳ק שד בחינת שהם ו
א י  הד;ן,-ן כסיד כהשיפעתו יג וסו ש־ם־יחד ה־דיעי־ז כסיד דז

 כגתימי־־•. ‘להאציל״ ובעד־! הכסה שהוא הנעלם בעולם והזייוג
סו יסודסלכי' תפארת ׳שהם בחינתו ידם על נעלסית  שהפאר׳ כינ
חד הו' כן כמו הג־^וי כעילש וגיזהוג מתייחד במרלסו  ס״
 י—ולני vבםקוג לתפארר*. עשרה נ שהוזייז עי דיוע־*כש בעול.ש

ח  וסר,ייחר קצוות בו' סתפאר במקומו שחסארח כתו יי*ל הספייו
ו' גד.שפעתו  קציו״ז בו' מתפאר הוא בן כמו שבמלכות קצוות נ
 ר׳ל־י שבגזקומם קצדת לו׳ נשמח היא ׳שמשם בנינה1״ רנע־ימוות
אז וכן נש־פעו ולייהיים בהם להשפיע שס-״פאי-'  בו׳ סתפאר הו

חר קציות  לבינה נישמה הואז שמשכם הכמה בהעלם נעלמות יי
 שחהכמת מרזנסה השפעתה מקבל שכינה סערן היו;\א הנר,ר בסוד

כה כ:יבואי־ נה בכ מתגלית איו אן פיצופיס מ כשער ב הו  הוא^ ו
הזז דסיחדם ר החכמה בסוד ־גס ו  אבא* חכמה נקיבה ונינה זי

אי הוא וכן עילאי־ה אישא ו.־;ינה עילאח פ ח  יותר קצוורה בו׳ ס
ת מו עי  בנתיבות משפיע שששס שבכתר אס״ץ כשור הנ׳תר בסוד נ
 בהשפעתו ושקשר וסייחד הסוחות הס שהס בינת .־חב.:ה נעלמות

זסתפאררת במקומו; לתפארת ובינת טחבמרי וכן בניגו־ה חכמה

 ה־.יכין הכוייח שהוא עד העולמות לכל יכן לסלכית בדקימו
לתו נעוק בסוד קצה אל מקצה יהסשפיע המבריח  בסופו תחי

 דער״: סוד שיהו אתיון ואני ראשון אני כסוד בתחילתו וביפו
ה הסוד יעל הנעלם  דעת גבקעו תהומות וגד״עתו הפסיק רמז הז

ד קצוות ו׳ שהם יייקא ו' מ  כפרקי■ למעלה וכדפירשנו הרעת ב
א כי שעברו מד מעלה מעלה הע-ילה הנעלם הרעת הו שבח ב  נ
 למוח אמיץ בסוד שבנקודה שלישית בחינה בסוד לנשמה תשסה
 העסויץם בתהומו׳ ומבקע ו־זשפיע משם השפע ופסשיך הנעלם

ס וממלא בינה ומוח חכמה סוח שדם הנעלטי׳ ח  נגחסלאו וסשפ אי
רין  פירוש כזוהר כנזכר ימלאון חדרים ובדעת כעני! ואכסדרץ איי

ת שהוא כינה כחדרי הנעלמות קצוות שש בשפעי שסמלא  מניאו
ס קצוית ו' לגלוי הראשון ר  בסוד נעלמים בינה בחדרי שבם ש

ה בשד השירשיס טע ס שחם אבסדדין •שמלא* ומ-^־ס הנ פי ענ  ה
 השני המציאות שהיא נאנסדרין גלוים שהם סהשירש ד,יוצאים

 קצוות שש בסוד לר,שפיעפיחתיהן השתילה בסוד קצוות ו׳ לגלוי
ס כסוד קצוות ו' לגלוי שלישי מציאלדת שהואח שבסלנוח קי  מ

ד ומק-שר מייחד היי^ז כי כרפירשגו פירות » ת הידיעה כ  הנעלמו
S מקצה ומבריח n ת טלסעלר, התיכון הבריח במר קצה ט  לס

ל יחודו משפע מלאיס שכלם עד עלייהו בהוד למעלה ומלמטה  ע
 והאל־י• * לר.דהר ור.לכ לדבר יכול אינו שרפה ד!8 גתתם כל

לה הסוד וזה לשונינו במענית כה קי שהארכנו מה בערינו יכפר  גי
ס כין ריוח ליתז וכדי אחד במאמר הצהר לנו ק׳  פו־ןן לו נייחד הדנ

;הפרק נשלס ובזר, עצמו כפני

ח דאשירותא אתר האזינו פרש׳ כזוהר ם׳ תכ ש  א
y שא מעתיקא א ■סזלא דאהנהיר קדי  נהירו ההו

סאח נזוחא* מחהוא* וגפקו עיבר ב“לל ראתפשט דחכסת' תי  ס
רי ^ דאז כיד־שיתא קי־ישא טעתיקא דנהיד ומה רביה מהי  ה

 חד>ו ורישא דשי; לתלת אי״עכיד הוי דא,חגל«יא סמר, ושירותא
א נדרין ומאלין אנפין כזעיר טתפששין תלת ואלין לון כליל ל  כ

שך חכשתזיח האי אתגליף ס ת א  אנפין דזעיר כ־י־שא ועיי־־* ו
 ואשק♦ גופזיז ‘בכר* ונגיד אתמשיך ושתשן 6מוחא חד ר וואזעב

ה נטיעין אינון בכד־י  האי אתגליף כעדן יוצזיח ונר,ר ד ה
שין חכסתזיז N׳n3 ‘ועייל־ ואתמ a ואתעכיד אנפין חעיר 

א םוח>ת ר ח  תדון אלין מיגירז דאתסשיך נר,ירו ההיאי. 8א
פו מישיכין ל תג חניו א ח א  דכתיב רביר>< דעשיקאז ם;.יכו כ^ר ו
עתו שו.-; בי ~י נבקעו ת״ו עיי sביי י : u ד ר־,עיר תעבי א פקו  אנ

ד שיו אר,מ וסתשן ארר;א ^sםוח אעי ק ‘כל• גופא* גגו ‘ו  אינ
מ ובר־עדת יכתיב הוי♦ וחיינו ואבסירין אידרין רי ד  ישלאין ח
 דאתנחיר סוזיסאי-ז עילאדח סוח׳ רהי־,יא סגר,ירו נהירין יאילין
שא עתיקא במזלא א דא וכלא קיי א כי * דא ואתקשיר חלי א  ני

 ולא* עתיקא הוא* ובלא חד דנלא דא־שתמורעא עד כדא ודא
 אחרנין לתלת נהרין נר״ורין ת־^ת אלי! כלום שיניה אתפריש

 עד חד מאתר נהיר וכלא לבנין נ־,רין אבייוין ואלין אכהון דקרון
 הקדסדת לך נקדים המאמר בביאור שנכנס וקיים לשונו באן

א כי חדוש שים זאת כהקדמוח לך נ־.דש ולא קטנה  רק אינה הי
ק ותמצות הרנרים חורת  הק(רפ נפרק שפירשנו משד. דעני תי
 - רשיכי פטירת ב׳שעת נדרש הקייש המאמר זח ני תדע והנח

ת פטירתו בשעת שנתגלו ת ניתן שלא מה נפלאים מרו שו  לגלות י
ט ו אי שם ור.פליג עולם בריאת סי  Kשהי כר,ר העלם בעניין פ

ק סוי שהוא העליונה בבחיסתד! שפירשנו הנקודה  שפירשנז א׳
ם ואמר שכבתר כתר בחינהנקי־זי* ואותה ל נו כי ש  ככתר ד

^ כלל מתגלה אינו הוא אבל האצילות עיקר תלוי שבכתר ב  א
ו ידי על מתגלר, הוא שמתגלה טח העיקר י י ט הקדו::ים אנ ה  ש
סי חכמה שהם הכתר שבתוך חכמה שד הנעלכיים נצח ח  א״ץ נ
חי צחצחי שהם ללדד שנקראת הנדויה באחדות הנעלמים כ  בנ
תי  גבורדת גינה שהם הכתר שכתוך כ־נח ב ש אבריו ובסוד כ
ם הוד ה ם ש מי על ץ בסוד נ ם אט׳ ה ם כתר צחצחי ש עלסי  הנ

 הקודשי' בנרק־ם כמבואר כתר בכללה שנקראת רגקודח באחרות
ל  עצמו ד,וא אבל צחצ.תות בשור ב:קודה נעדם־ם ספירות הי׳ שנ
ת נעלמים שנו ׳שבכתר כר,ר דיל אי פ  במור שהם ומלכות יסוד ח

ק צחצחי תר דר.ייגו א׳ תה שבבהר נ  ול*י* נרזגלה לא בחינה או
ד הנעלסים הספירות יתגלו הנעלם דעה ע׳י רק יתגלה «  צחצח♦ נ

ת' שבסהר כתר  שנכחר חכמר. S■« בחינה ראש היא בחינה ואו
תי שד* בחינר. וסוף ם במקום שבכתר כ חדי ^ שסתיי מו ח ב  ה

 ראעו וני^עיד ושוויינם ♦חורם שלעוצם נאורכב וסשתווים
ר של בחעה נשוף שבכהר חכמה של גחינה ת תר נ שסק» ע~ שנג

גהיגו־ו



נז ט פרק המוחות בסוד העמעום בסוד הקעוות אעילות סוד ששי שער

 ועמד עמד »א4הי אחד מער Sע עיג״ך ומים
רק אחד חוא  רחכין רחסימי רביעי Sכל ד' בנ

מ כסיר כיריו העניז ^S מי  סג״רדח כ
s כסכואר יחידים ג׳ v הג^הה ע״ג :

הביההו

rra.היא «בכתר כתר ‘של־ ם:*יורה שחוא שבכתר כתר שן* '־ 
̂כור־*. כ• שבכתר תבסר־ז <m־.nxS ונתר ^’רא  כסןר שבכתר ס

ס הגתצהו.־־;  דוו>ן העליונו
ה על חכמיה לצחצחי ראש ה ^ ה

 הכתר במד כתר שצחצחי
 .—תפארו שהם שבכתר

מדז ד1יס  העלט נסור טל
ט בתר  זוחצחי מרך ח

 חכסרה שהם שבכתר תכפה
ט נצח חסד  בינרכט ח

 בינ^ל חכם-ד כתר גקראים
 נקראים חבמדד זצהצחי

 חפארח נטר׳ נערנט״הסד
 חכםד״( שצחצתי ולהיד־־•.

 נצח חסר חנטר־•. שהט
טי  תרי׳1ה£!תיי המרה ב

 שמצר ער ובסוף בראש ככתר
מי ימצא זה הג' כל א*ז ב

טל

 0ר.»אי־׳ה גבורה הסד ^חמיב א^תטער. ®
חי ו חכסה!מה־י זח« ע א ה -  סח Sdk אמה ז

הי מאסרנו ה ה ד בי'  דעתינר תפאירח ג
תי הכבה מצח־גהיי בו״ח רכוונתיני כ ב  מחם מ

ח חכסדח ״ סד: מ ח  r•ר.ררדר^.- הערך לה=ם י
ר- כת^ «חןגחי בערך כנ ^ז מ  חסד סכרייג

 מחסד מבלו כינה מוח כעי־ך חפארדע נבורה
 רכרח לסמי. כד-ייגוח ל* חם תפאררח גביררח
 מבחכמדח נצח חסד חכפרח כן כסו בינדח

 מל נימלכוה למפזרח מדריגורח ג׳ ה:ש שבכתר
תי כתר  כארי חשד באסריגו יר*<תיני מבכ

 כאלר נכורה ובאמ-־יני מככתד חכסד־ז אס״ינר
 וכאשרגר שבכתר מבחבסר־ד חסד אסרני

 חכםה3י6‘ נצח אשינו כאלו תפאירת
ת: • שבכתר ה ״ הנ כ ע׳

שהיא שבראש׳ כאופן בחינות
S־ כמלכוס סתייחרדת חכסה b יחורד־! ולעוצם שבכתר כחר 
 ראש היא שמלכות ער כה זנבלע!־־; לאוררה משתוויח הי^«

 מתייחד היא שבכתר חכסה של נצח שהו׳ ובסופה חכמה לצחצחי
 שבכתר שכינה ער שככת׳ בבינה מתייחדת כך וכל שכנתי בכינה

 ולעוצם שבכתר חכמה של נצח לאור דהיינו לאורה משתוית
 היא שבכתר חכמה של נצח באור שבכתר כינה ראש אור יחוד

 חכמו־ד של נצח שאור עד שבכתר חכמה של נצח כאור נבלעת
א זה מצי הנה שבכתר ג׳נה לצחצח׳ ראש היא שבכתר מצ  י

 בדזינורת ועי כל אורם יחוד נחשואת ומ׳וחד סקושר א׳ץ כסוי
 .—נהשוא! ומיוחד סקושר הוא חכסח שהוא א׳ץ בראש דהיינו

 היא•* שהסלכור־ז עד שב״אק נשלבורת ר׳ל א׳ק ע-ד בסיף אורו
 כחינר־־. !—שנייו בחינה • ראשוני״! כחינו־־. והיינו וכתרה ראשה

 כסוך שבכתר שבחנסד־. חסר לומר רוצח חסדה דהיינו עצמותה
 שבכתר שבחכמה חכמה כי חכמה של עצמותה היא שהוא א׳ץ
 כיאשה בכתרה שמתייחרח מצד חכמה של עצמותה נקר׳ אינה
 גקר^ הוא שכה חסר כן ומפני שבבתי כתר של מלכות שרו'

 וסוף ראש הבטי־ה בלי כעצגעתה שנזחייחרר-־. כחינתעצטיתח
 • שבח שנייה בחינה היא והיינו שב׳אץ האמצעית הנעלם ידוא

 שכחכמרת נצח שהוא איץ בסוף דהיינו שביה שלישית חינה
 ר"^ אמיןן בראש אורו בהשוואת ומזחד סקושר שהוא בנתר ^

 שבכתר חכסה בסוף מתייחדת שבכתר שטנה ינה*שנא*םץעד
ה ולעוצם שבכתר שבחכמה בנצח רריינו חוי  היא נצח באור י

 עד שבכתר שבחכמה נצח באור שנבלעת עד נצח לאור משתוויח
 כינר־י. צחצחי שד־י וכתרה ראשה היא שבסתר שבחכמה ■■ח °

 שבסוד ולהיות א׳ץ נסור שבכתר שבחכמה שלישית בחינת
 אבריו כל שנהסננלל׳ס נחינזת הג׳ כל בה ימצאו שבכתר ר
i שד־יי הקדישים אבריו גלד תחילת זה ספני נתר של 

 מוחין בג' נתגלית שבכתר והחכמה שנכחר סחנסד.
 שגי כסוד שבכתר שהחכמר. באופן נחינית הג׳ ו1,^,״

V אז האמצעיר־־. בחיני־־. דה-ינו איץ שיחיד א שני  שהו
 א״ץ סיף שהיא שנ״אץ השלישית והבחינה nc־n של עצשתד

J ״ f ש ת-. אמץ בחינה שהיא צחצח׳בינה יא וא׳נה.עצמי
ר ל״ ? ץ של ראשונה בחינה ונסור מוחין :,1:0 ״ סיף שהוא א

? ש '  מפני לחכמה עצמותיית בחינה אינה ג*כ שהיא חכמה ,יא
 שזאת עי לאויו וסשתווית א׳ק נס^ד בהינד. כאותה

 מוח סזי שהיא שליש׳ במוח נתגלתה א״ק בחינת גקיאר. חינה ״
ש עור עניינו יתבאר כאשר הני^לט  בעי׳הו המאמר טייו

(לא כעצמה היא נתגלית עמיהתעסיר,לא על שבכתר דמר
ר יי ל , ״ ״ . י' ׳״יים הת־־י־יי״ ׳ין להתגי^ית נחחקקו המוחין רק .,

 ד״א קדיישאנה״יר דעת״יקא ס׳׳ה מתרץ לזה שבכתר שבחכמה אחד ועתה המאמר בפירוש יתבאר כאשר בהן ר,;עלמי□
ומאחר זאת אלא אינה מתגלה הכתר עצס שכל מה פירוש הי״א דשייות׳ אתר׳ ר.ו נע המאמר לביאור נבוא ,״ילמרמנו

שבכתר חכמרי, ירי על שהוא זה נדבר רק אחר גלד לו אין שכתר

 שפירשגו הנקודה סוד ש־הוא כתר שהוא אנפין מארך נאצל הוא
 שבכתר החכמה מסוד נאצלה הכשת מוח ריל כתעוח ג׳ שבכללה

 א־כ־תכת רשירותא אתר שאסר יזהו יהבאר כאשר הנקייה שבסוד
ם על שירותא נקיאת שהיא נאצלה שהחכמה מקום פירוש  ע

 מעתיקא הוא כיפירשנו אהיה א׳שר בסיד הגלוי וראשית התחלת
 חכמה וכסוי הנקויה סוד שהוא אנפק ארך מכתר ריל קדישא

 זאת שירוחא פירוש מט׳ולא דאתניהיר יתבאר כאשר שבכתר
 רוא כי הכתר עצם סצי מאירה אינה חכמה מוח דהיינו שאמר
 בו שמתגלית אחת בחינה מצד נאצלה אלא ההעלם תכלית נעלם
 הנקודה סוד אנפין דארך דיקנא קדישא דעתיקא תקנא סוד שהיא
 בסוד שבכתר כינה בחינת סור והו' מולא נקרא בחינה ואותה

 על להורות מזל שבכתר זו בחינה ונקראת א׳מץ כסוד הנקודה
 כ׳נדה ע׳י משפיע שבכתר שהחכמדד שככתר המשפעת בחינה

 מות שננוזר החכמה האצילה ידה ועל ספירות לשאר שבכתר
 מדליו מיב יזל מלשון סול נקר' בחינה ואותה מקומה על הכסח
א הכתר אע׳ס העניין פירוש ויהיה הלבנון p ונוזלים  הנאצל ה־
 בבחינת חכמת במוח הוא האצילות התגלות תחיית עכ׳יז ראשק

 בחינת ני זה לפי ונמצא שבנקודה אס״ץ כסוד עלוון מכתר קבלתה
 חכמה למוח ראק הוא שבנקודה אמיץ סוד דהיינו שבכתר דיקנא

 ראאנהיר שאמר וזתו הנו׳ נכלל הנו׳ בפ' הנ׳ז כשער במבואר
 שהו׳ מיל עיי באורה זסתנהרת נתאצלה הבסה מזח דיל ממולא

 של אחרונה בבחינה ני הדרך כן כי יחכא' באשר שבכת' נינה
 הג׳ן בס' הנ׳י בשער כמבואר זו של ראשונה בבחינה משפעת זו

 כחינותת י“ע וזנסד. לסודז האצילה שבכתר חכמה בן מפני ג׳ כלל
̂ן בסו׳ שככת׳ בינ' שהיא האחמנה  נהיירו חו״א שכנקוד' אמ״

 היא שנאצלה חחכמה זאת יל ר עו׳בר דאתפ׳שמאלל״ב דחנמ׳תא
 ל׳׳ב שהם ס צרר ושני' לשלושים ונתגלתה שנתפשטה החכם׳ אור

 חכם' שאיןכן מה גי' פרק פרצופק דו בשער שפירשנו החכמה נתיטת
 נקרא והוא שבנקוד׳ א״יו כסוי אנס׳ן דארך מוחא שהוא שנכתר

 הזוהר קרא שבכתר חנטה ואותי כלל מתגלית שאינה סתימא מוחא
 אותח כן כסו שמריו על הגח כיין ר״ל דורדייא על דשקיט מוחא
 שמריו על כיין ושקט נח סחוס והיא כלל מתגלית ואיגה נחה חכםה
 וא ונפיקזמהה אמר זה ומפני בעצמה ומתגלית מחפשטרז שאינה
 נתינות לב׳ ריל עיבר ב’לל שנחסשט המוח רילוה סתימה מויחא

 ידי על ר׳ל נעלמות נתיבות ידי על הסתום מהמוח ונאצל יצא הוא
 ריל דביר. מגחירו • א״מץ כסוד שבכתר בינה סוד שהוא אמ׳ץ סור

 של עצמותד. בדזינת שחוא חסד גקדא שר.וא שבכתר חכמה מנהיגת
 ג' שכד־־. א״ץ שבסוד האמצעית הכהינה שהיא עצמה חכמה

 ססוד נאצלה חכמה מוח כי ואסר נצח חסי חכמה נעלמים ספירות
 הנעלם יוסד דהיעו א״ץ שבסוד אמצעית מבחינה שבכתר הנמה

 סהשאיןכןחכסרה חכמה של עצמותה נקרא שהוא נסודאיץ
 עצמורת נקראת אינה שכ״אץ הראשונה הבחינה שהוא שביאץ
 ימשתיוית שב׳אק במלכות םתייחית בחינה אוחה שהרי החכמה

 ומפני כהקדמה כדפירשנו החכמה עצמות נקראת ואינה לא״ק
 לא הבטה סבלתי עצמותה םכחעת שר׳ל דביר. ואסיר דייק זה

 לבחינרת ולא בא״ק שמתייחד חכמה שהוא שביאץ ראש לבחינת
 של עצמותה מאור רק בא״מץ שמתייחד שכ*אץ נצח שד.וא סוף

 בחינד־ן שהוא חסי דהיינו כעצמיתד־. שמתייחד שבכתר חכמה
 ואמר דקדק זה ומפני בהקדמה וכרפיישנו איזו שבסוד האמצעית

 חסד נקיא אור ני הוא ידוע כי אור שפירשנו סנהית כן גם
ם שהיא ט ייאסר שנאמר כעניין ראשון יו  שר.(א אור יהי אלהי

ט כעניין הבניין חחלר״. לחסד כנוי ל  שחסר הרי יכנה חסד עו
 מות ונאצל יצא שבכתר שבחכמה סחכד אשר וכאלו אור נקרא
 ד,י"א ד״א בקרמ״יתא קריישא מעתי׳קא דנר,'יר ומ״ה • חכמה

 שפירש דבריו לפי כי לו הוקשה הוה מטיהדאהג׳לייא ושירויתא
 למה קשה א׳׳ב שבכתר שבחכסר. םחסד נאצלה חכמת שמוח
שא מעתיקא אשחכח ישרותא אמר  א״ק בחינת שהוא קדי

מחסר שהוא נאצלה שכיא׳ן אמצעית מבחינה שהרי שבנקודה

so
המאסר לביאור נכוא שר.קדםנו מה יי* ייייינרע

א ת ח -  אע״ס כי ופירוש התחלה לשון ש
“ ’^'^7 ŝ n ■ת ייליוז ירוו שס צחות *' נכללו אליו החכמה סוח אצילות לייחס ראיי חכמה של עצמותה שהוא כסוד שני צחות ׳' בכללות עליון כתר הוא אצילות ^

כל הכולל הנקודה סוד שהו׳ מכתר ש־ונית הגלוי התחלת כ׳ עכיז אנפיז ארך נווהר הנקרנת ראשון הגאצי־־י
רקות אחר דכר אין אמ״ץ א׳־ן איק נקודתו כאחיות בחינות הג׳ התגלור- ור.הילי-. העי׳מתו לרוב סתגלרד וא«ו

נקודתו באחיור. נבללים כלס ;׳ אליו לייחס רצוי ולכך ה.שח שד.י>ת לפי ש׳יות^ה נקר' Nשהי חכסרח ססוזח א
^1חחי^ שהוא סתימאה מוחא. שהיא החככה ר״ל רישי; תלת׳ ואתע׳ב-דא וראשית התחלה על המירה רא׳ש שצירופו ^;י׳אישר דג

■ א.'ש-ר אה׳יה כסוי שעניו בפרקים פירשנו נאשר חיזב^ ̂ייי׳
חנסו שר,זא המוח וסציאית אצילות ני איזי*הו<ופר

שמתייחד חכמה ראשה נחיגות גא נסור בכתר חכמר.
ק נניקושד־. א' ה נ נצת סופה נעצמוחר. ׳.;.־תייו/ד ח;י שבד, ואמצעי' תינ

ט שמתי׳חי t כ



ט פרק המוחות כםוד1העםעום כסוד אעירותהקעווה סדר טוסי שער

ץסתייחדין באופן בא״טץ שנןחייתד ך שבא׳ תו ש א תכר חעו לג׳נ  כ
בתעוו־ז מאלי ג׳רא־׳צי׳ריל נעשית שבה בחינות ג׳ מאלו סיף  ג׳

מ׳  ספירוי־־. ג׳ סיחין ג׳ שהן ראשים ג' נאצלו ©תינזאה מבחנ
 חכמרד סוח שהס פחש שגאצלו הספירו' לשאר ראשים שהם
ת מוח בינה סוח ע  ראש ל’ר ליון נלי״ל חר׳א ורי*שא 'הנעלם י

חד  הכלולה הנקודה שנסור ן א' ©ד שהוא שבכתר חכמה דהיינו א
ץ סא׳ק א אהד אימ׳ןאותהראש א׳  כוללת שבנקודה א*ץ סוד ש־ו

תה בסור פוחות הג' שהם ראשים הג' כל  בח שסת׳יחדיס אחדו
 א*ץ כסוד מיוחדים שכלן ובסופה ובתוכה בראשה הבחינות בל

 יצאו א׳ ומראש א׳ בראש פוחו׳נכללין שרג' באופן כדפירשנו
א שבבת' הכם׳ דהיינו  אנ״פיןומאילין תליתןפחפ״שטי/מעייר לין ו

 שנו הצדסנחו׳ עם כת' בי שתדע זד.צרי' להבינך הגה • נד־.'ריןכל״א
ס ח חג׳ אנפין ארך נקרא בכלל זה כל אס״ץ א״ץ איק סוד ?  ומ׳

 עצמם בפני פותות וה׳ג אנפין זעיר הכל נקרא ולמטה סוחווז
 ספירות לשאר ראשים שהם מפני אנפין דזעיר רישא גקראים

ת ואלין אסר זר, שנאצלז-סהסוטפני שי' ג׳ אלו לומר רוצה תל  רא
 ספירות שאר לכל מתפשטים לו«־ רוצה אגפין כזעיר מתפשטים

 למטח שחם הספירות כל סאירים ראשים ג' וסאלו טהס ־שנאצ^י
מ מהם  חד הכסת(אפיק האי אחגליף * ס' ג׳ה׳י ג׳ג׳ח' הקזגיו' ש

קאח ונפיק דנגיד נה״י־א ש׳ א לא ת׳  רזעי״ר ברישא ואע׳יל גינ
 ואשקי גופא ככל ועיר אתמשך וסתסן מוחא חד ואתעכיר אנפ״ין

ש הנה מ*עדן יוע! ונהר ה״הד נטיעין אינין בכל  פירוש בחחילה גפי
ת  פחותי על מתרג' התרנים בי חקקה ם־ישין הוא אתגליף הפלו

 אור לשון הוא נהרא הוצאה לשון הוא אפק דזעקא נגליף חותם
ס .“תפארי הייני גופאה  היינו נטיעין נוטאי* נקרזיא קצוורת ו' ע

 ענקגיסוחור־ז שפירש אחר והנר, הענק• נבאר ועתה הקצוות־
 נתחקקו שסמנו מפני אותן כולל אתר וראש פיחות ג' שיש ככלל

 ער* ואצילותן התחקקיתן סיר אינו.־־. לר רש ופ חזר ונאצלו
 כפרטור־י, יותר הענין לך ופירש ־.חילה נאצלה ואיזה מקומן
ק התחקקי־. ואמר בו תשגה ולא היטב הענין ׳טיוב! באיפן מ צ  ע
תה ‘מג הכלולר־־ו שבנקודה סתומה שזכרנו חכטח או

 כדי התחקקדה גחינוי־ז
הגיהה וחקקד־. בחינותיה לדיתגלות

שהוא מכחינת עצמה ק זד־ו «<י8“ עצסות׳ האי אתג^יף האי יאער ריי
היררערז החכסה ר״ד דלייהא האי י«0זזכם . ..

 ״ סתימתרד 1ס.יח>י מתיזייז «זכרגד , שכ׳אץ אפצעית כתינה מור
תינ'‘• זי בחלךק' צידד' :חניהה ילנ ^ ות׳0עצ נ

א ם הוא א״ץ סוף כי א*םץ סוף שהוא א״ץ סיף בחינת שהו צ  ע
ש ה וד״יינל למעלה ניפירשנו א״מץ רא ריי  בתוך אחת מדריגה י

א עצפוחה  כתינדע שהוציארת ער יותר עוד עצנד־ת חקקי־ד ׳תכ ו
 לנתיני ן ח« ר״ל לעצמותה חוץ א״ץ כווינת סוד שיצא עצמור״ה

 שהיא סתיסאח סוחא של לעצמו׳ יכונה כ ג א״סץ תינת כ כי אימץ
 לצחצח׳ הראש עצם הוא הוא א״ץ בחינת סיף כי פצר מ־דא״ץ

 נם זה כל עס אמצעית נתינה נעצם עצמותיי אינה כי הנם אימץ
 ירידות שני ואלו כדפירשנו ראשה להיותה יכונה עצמותיי ד.יא

טי שפירשט  חורפי' כפום וחריף צח נייוק ע״ר. רש״כי עליה' לני י
 ונפיק תגיד נד<א חד ואפיק אסרו ביכריו לדייק יש כי וחכמתו

 חסויר זה אין שהרי לרייק יש ויוצא שנמשך אור הוצי שפירושו
n w חנ ממקורז יוצא היא הנהר מתיזילה א׳  נסשךלהשקו' הוא ו

 שבירידה להיות לרמז יטייצה *זלא הסדר היפך ולמה הצדדים לכד
 סעצסותרה יעצמותר־ז רק לעצמותי־י. חוץ יררה לא הראשונה

 הוז^ו שתאור ר״ל דעיד אמר נן פפני כדפירשנו עצמותה אל
 נעצמות׳ היא הכל שהרי הוצא' כזה שייך אין כן בעצמותה ו6נס׳
ק  ר״ר-י לפטה מלסעלח בעצמותר. גסיטך שהו׳ שייך המשכה י

 השנייה הירייה ועל נעצפוד״ה והכל אסצעי׳לבוזינחסופה מבחינה
 לעשור־־. א׳סץ מבחינה לגפרי שיצאתד, לעעסותה חוץ רלה ש

 חוץ לבחינתה חוץ יציאתה על שמורה ונפיק אסר מוח שס לה
תה  נדי ובינוני הווה לשון ונפיק דעיד יאמר ייקיק ל^^יי לעצמו

 מוחא לח לעשו׳ סתימא' ממתזא האור שיצא אחר תאמר שייא
ת לו ואין חיו ממני נפסק שהו עצמו' נ׳פני  חיו בו ויחוד התקשרו

פק דנגיד לומר דקדק זה :י£0  הו' לעולם כי ובעוני הווה לשון ונ
 אור היה הקרוש האיר זח שהיצאח באופן• ומהיר ויוצא נמשך

 העליון ר.סתום המעיק מהמוח בתמידות תמיד לעולם ויוצא שנכזשך
א' סיוזא הנקרא מ תי  תמיד השפעתו להשפיע גי וסקישר פיוחר ס
י והדיר  תאצלו וזספירו'שי שחס הנן לעתי' שישקה כי־י הפסק בי
 לאשקאו־־ שא.מר יזה שבסקוםן הקצוות שהם אגפין מעיר אחיב
א ת  זו כהוצאה עתר. כי הגן ישקה שעתיר עתיז• על המורה גנ
ה נכנס שו סתיסאוז שבחכמה האסצעי' הבחינ א  אנפץ זעיר של כי
ה נמסד. ר״ל ל מ שאמר יזהו הקצתת סן למעלר, אנפין מזעיר ל

H / l U i n •אנפין דזע׳ר ברישא ‘ואעי
אחד ראש שם שנעשה באופן גס, ה,־, דג״׳ ל״״ק״י•, ייל ל«'י

ר ומוח כי<'יסים«יד'«מד.<״כהניהד.: ח ת א קו ש ה ם ל ש ס

 ואר.*עכיד שאסר וזהו הקצוות
ם באופן אחר וראש אחד מוח שנעשה.שם ריל מו״חא ח״ד ש מ  ש

 ומשקה גתפאר׳ בכלגופ»ר״ל האצילויוהשפע ואתסשך אתפשט
 שאסר בקךגזר.ו מר־.פאר שתפאדת הקצוית שהן ננזיעין אידן בכל

>ז נטיעין אינין בכל ואשקי גופא ככל ונגיד ו«תסןאתםשך  ומכי
י לרבדיו ראייה  אינו הסתום מרוטות שצצא והשפע האור זה נ
א אבל לעולם פוסק  ונהר מהפסו׳ לעולם בו ומקושר מיוחד הו
י מעדן יוצא - י א ונרזר תכמי־ד היינו עדן ר׳ ו  אורר־ז השפעו־־. ה

א ואסר צ ו א יי*’ אמר ולןלן וגינוני הווה־ז עד־־י המורדת י ל  א
א יי*י* כי להורות א ואינו ובינוני הווה לשון הו  ולג^ז עבר ל

 ייצא הוא האיר שהוא הנהר שלעולם מפגי תמיד הווה רק עתיד
 נפסק ואינו כי ומקושר מיוחד הוא תמיד כי הפסק בלי ומשפיע

א כן ומפני ח״ו מפני  כלי להשפיע רצץ שפעעזבע מלא לעילם הו
פ הנה הפסק  ד.ראשו| הסיח נעשי־ז איך הזוהר לך פירש ע'
ד שהוא  םד^גןו-ע שתי וירד ונאצל נתחקק איך החכמה מוח »
 סשך-^ שהוא מפני חקיק׳ לשון שהוא אתגי׳ליף לשון [בה ואסר
ם םכל־' וסתום וטפון הנעלם לדבר צדדי  עצמו סתחקק והתא ה

 .—חכמו כן,מידז כסי וסתימיותו פפטסוניותו והל״גלוו־ז לצא^־.
 סתיסאח מטנזמוניור-״וסתימיותמוחו לצארת עצטד־־. התחקקי־ז

 א״מץ דר.ייגו.ההרת לד־ז תוצדד לד־. וישבדת ונתגלתה
ט שיצאתד־־ו באופן כדפירשנו שכנקןרדת ל ע ח  טקסונץ,-ן מ

 אחד וראש פליז ונעשי.־ז הנקודה תה־־ת לה וישבה ואקודה
א הא*׳ אחג״ליף אנפין לזעיר ת ס׳ ^ ועייייל ואת׳משיך חכ ר״  כ

עכיד אנ׳פץ דזעייר ש אתר הנד, אחירא מי״ח׳ ואח׳  איד לך שעק
 הסחומ*־! טו־.חכ,טי-ז' חכמה טוח שהיא הראשון הפוח גתחקק

ת נחחקק איך לך ופירש חזר  בינר<■ פות שקיא שני מוח לצאי
 עצמה התחקקה דיל חנמתא האי אתנליף ואסר סתומד. סחכסה

מז השלישית הבחינה דה״גו הנזכרת הסתופד. הכפה אותה  ש
 ויררד- עצמי־ל התחקקד־ל אסיץ צחצחי וראש סוף[א״ץ שר,י}^
ת סרריגה ח  חכסד־ל סוח כי חכפה סוח בסוד בירידתה ובאה א

^ הנקוררד תח,־־י. וסמוך תכף הוא " מץ פור תח־־־. תכף ר  אי
 סשכש' נתמשיכי־^ עצסדת כפני סוח לה לעשיר־־. ונדי שבנקודה

שו שנכנסה עד שנייה סדריגד. עור דררה א ד-י ז״א של ני  ר׳
שם כאופן מהקצוות למעלה טזיא, למעלה  ומוחי ראש שם שנע

אז לקצוות שני  אסר זלזיל בינה .—ספיר, והייני בינה מות שהו
ח כי מפני חכנז^• במוח שאסר בסו ואפיק לשין זה במוח  מו

ת והיא האסצעיית הבחינה הוא חכמה  ־ ספני הנקודה כאמצעי
ד מבוזינת לוסר רוצה ארזת מדריגה מתתילר. שירדה הגס כן  או

י לבחינת צח  שהיא ב<ןצמותה הכל היה זה כל עם מצוחצח או
 לר.ורות כרי ואפיק לומר היצרך לסעלר. כיפירשגו הנקויד. עצמות
 א״מץ כחעת שהיא שלישית כנחיינה אכל סעצסותד. שיצאה

 בשער התחונה בבחינה עופרת היא כי ואפיק לוסר צריך אין
 רתהnוי ביציאתה ושתכף תקוה חיציאד. ולפחה היציאה

 שס אק חרי״חתוג' הבחינה אחר ני לעצמותה ן חו ויודיר. יוצאת
 זי־ד כל עם *—אבי ואפיק לומר זצריך אין זה מפני יותר בחינה
 דהיינו אתגליף שאפר כניו מרייגות שתי ירדד. היא שגם שמענו

ה ת^: סד^נ א־ז שנתנלפח א צ ד ובאה לעצמוחה חוץ ל  סי
 לרדר־ז עוד נחפשכה כך וארזר חכפה במוח זה בהסנלפור־ז

שנה שנייה מדריגה ח לה וי סו ת ת  אר.גליף שאמר וזהו חכמה ח
 חוץ שנתתקקו־ז .—אח מדריגה ירירר-. שהוסח חכסת«< האי

 ואתעכיד דזיא ס־ישא ועייל ואתמשך כך אחר ואזזר לעצמותה
א ח  שגי מוח נעשית ששס שניה פרריגה יריית שד,(א אחרא מ
 זר. שספני לקצוות שני ומוח ראש תכסה תחת נינה מוח שד.וא
 לך פירוש כאן עד ואתמשיך אחגליף לשונות שגי לוסר דקדק

שני ירד יאילך ומכאן השני המיח החחקקוי־ז  לפרש עיד־ז ר׳
כי לא ולסען ראתה לא עץ כל סעין הנעלם השלישי המוח כ  על ת

תי וחוסר' קישי עיין0ד. מ תי הנעלם ורוממותו קחשחו לגורל ־נ ס  • ונ
ת הולך כל מעץ בו  הקדרם חפאמר טזלק עיט ידעו לא נע־״סות ננחי
 הפרק בוה לו שפירשנו מה על המעיץ •חזור למען פרקים לשני הזר.

 בפרק שנפרש כנ>ח יהתחלהלהכין ופתח vםא אור לן שיהיה באופן
ה השני ק נפס״יק ונז :הפרק נשלם והנד. הפי

, ר י ד ההיו' ה ח י׳ חיי ה נ מעזייכץ תריץ אליי דא״תםשיךפעיי
א דעיסיקא סשייכו ב׳חד ואר,ח*ברן אתגלי׳פו | ר ביי  י

ה בחעה סוד י«וץא השלישיר. שהנחיגק להעת גי פירוש שונ רא
ץ א ב •



נח ט פרק המוחות הקעוותבסודהעמעוםובסוד אעידות סדר טשי שער

א אץ שב רז א״ץ לצח«חי ראש איה בתינ־ת סוף ש
ח הנה למעלה נו1} יר6גד ה  העלפוחי־ד לנודל העליונה בחינת או
 כמבואר כיה ליה ודמי ה כי דא׳ם כגוונא טובא נקלסח שהיא «ר

 כדרך נתגלתה לא זה מפגי ז׳ל ארוp •וסף דב• החסוד ר,רב כדברי
י בהינות שגי שאר  כינה נזוח להתייחד הוצרכו ההעלם שכדרך ע

א ה התמשכות שהי חינ ת סופיית כח׳גח שנייה ג ע ה  אס״ץכסוח נ
 מוחות שני ואלו שב׳אץ אמצעית בחינה התמשכות שהוא חכמה

העלט עלייה כשור לסעלד־. לעלות נתייחדו ס אל־• גי העל תר  יו
 ועלחדה גתייחדריז בעדה שטוח עד פשיטורה ליותר צזםשיטור־י.”

 פשיטות בהעלם נתיחדה הבמה ומוח חכמה מוח פשיטות גהעי^ם
ר  ועלתה נתייחדה אס״ץ נסור הנקודה ואור אס׳׳ץ כסוד הנקודה או

ץ סוד פשיטות בהעלם ט ועלתה נתייחדה איץ וסור א׳ על ה  ב
ם כסוד מדריגירה שתי ירד שג״כ עד א׳ק בסיד הגקוריד על ה  ה
 מודאיק שהוא סתומה חכמה של בחינה מראש נעלמות בנתיבות

ץ סוד שהוא סתומה חכמה של בחעדי אמצע אל  של עצפותה א׳
 פוף אל ירדה סתומה חכמה של בחינה ימאמצע סתומה חכמה

 שבנקודה אסיץ צחצחי ראש אל דהיינו סתומה חכמה של בינה
 אמ׳ץ סוד שהוזא הכתר עסקי כסוד הגעלכס מוח נעשית ושם

א והוא שבנקודה  באופן הנעלם המות הוא הוא הנעלם הדעת הו
 שפירשנו כמו הנעלמה עצמה כנקור־ נעלם מוח נעשה ששם

 בינה וכסוח חכמה כסוח משפיע הנעלם מוח אותו וסשם למעלה
ם יתייחדו שפעו ידי שעל כאופן הספירות ובכל קצוות ובשש ל  כ
 ההו*»א שאסר ווהו בארוכרה למעלר־. כמבואר היריעו־ח בסוד

 מאותו לומר רוצה סשיכין תר״ין א״לין מיגייה דאתמשיך רו נהי
שיטת שתי מכינה שנתמיפכו סיחוסאה חכמה שהוא אור ס מ ה  ש

 שלישיר״. בחינה העלם ולעוצם כחיניתיה שני כסוד מוחות שתי
 ונתחקקו שנתגלפל עד נתינתה להתמ׳שך יכלה לא ראש^ סור שהוא

 וכינה חכם" מוחו' שתי שבעשיית כמו עלייה בסיי סלמט׳לממלה
ת ההתגלפות חיה ד  ההתגלפוח זה היה ^חוץ והתחקקות למט' לי

ך פ  להתחקק בוזעלם עלייה כסוד יהתחקקויח עלייה בסוד לעלות ח
 נתחקקח כינת מוח כי נעלם יותר תוף אל פנימי פנימי ולהחגלף

|r«Kj ח בס ונתחברה סי  וגתחקק והעלייוז היחוד בסרר דוכסר. ד
ך ח בפשיטות באורה שעדתה ער חכמה העלם חו  וכן חכפה מו
ח  להתחבר והיחיד עלייה בסור ועלתה עצמה נחחקקה חכמה סו

ך שנחחקקה עד שבנקודה אם״ץ בסוד  שבנקודד־ן אס״ץ הערס תו
 א״ס׳ן וסוד שבנקודה אמיץ אור בפשיטות כאורה שעלתה עד

חדה שבנקודה תיי ץ וסוד שבנקודה א׳יץ כסיר נ ^ א׳ ק בנ  ■—ש
חדרז תיי ס החעוררור־ן שמתוך ער שבנקורדה א״ק בסוד נ ד חו  י

שך  א*ק סוד שהיא חכמה שר העליונה בחינתה ר׳יל סשיכו גתס
 א־ק ופסוד א*ץ דצחצחי ראש הוא איק סיד שסוף ברפירשנו

ץ של לעצמותה *תסשך  שב־אץ האמצעית הבחינה שרצא א׳
ת מדריגה ירידת והיינו ת וסכחינה אח  ירד א״ץ שבסיד אמצעי
ף  צחצחי ראש הוא א*ץ סוף כי אס־ץ סוד שהוא בחינתה לפו

רירת היינחי ץו  שבנקודה בא׳סץ שם ונעשית שנייה מדריגה אסי
ח  מוהורה שני שאלו באופן אם־ץ בסוד ההעלם נסור שלישי סו

א דע־סיקא בסש״יכו ויתייחדו יתחברו ובינה חכמה הד ש א  דכייי
 לכתר כנוי באר כי הבאר כעומק נעלם מוח שנעשה הרעת סוד

א האורך סוד שורש א׳׳ק סוד שהוי הו תלי הדעת סוד ש  וכו
 הכאה ועוסק הרוהב סוד חכמה של שורש הס הבעשיקי׳ הבאר
 א*פץ סוד שהוא הנינדח שורש בעסקי ושם הבינדח סור שורש
ס מוח האירך סוד נעשח ל ע רז בשאר להשפיע נ חו  a,שר הטו
ת בדעחו רבתיב ובינה חכמה שהם ועימק רוחב מו  נבקעו תהו

ם נינדה ומוח חכמה מוח הם התיזומורז פירוש ה ס ש פי ל ע  נ
ת מו ח שהוא ורעת בתהו  כסוד מהס למעלה שהוא השלישי המו

ת ומבקע משפיע הוא בינה שורש בעסקי אימץ  בשפעו מוחם א
מייחדם ת הידיעה כסוד הקדוש ומזווגמבשפעו ו תינו  נעלכורה בנ

א מהם לפטה סוחר וזיווג'יחחקקויתאצל יחודם שע״י כרי שהי  כדי
ת לכנוס ונשמה מוח שם אי תס תו גליי שהוא ב ו להשפיע בחינ  נ

 שכעסקי.כהד בינה משורש עולמות סרוס מתפשט שמוחו כאופן
 דז״עיר ברי״שא וע״ייל • חפארר־ז עד ובינה ניחכמה לפטה עד

ה ואת״עביר אניפין צ רו א ר ח״ א א ח ״  זעיר בראש ונכנס לומר מו
רז שלישי ומוח ראש נעשה הקצוות מן לסעלה ר״ל אנפין  לקצוו

י ג׳ופא נינו יא״עיל ״משך את ומ״תסן בקצוות להשפיע ס רי ש מ  ו
ה שורש מעמקי א הבינו הו מ״ן סיי ש  ניב השפעתו נפשך א

 בסוד ננקורד־. מתחיל הוא סרחו שמקום ער כסקומו לאפארת
ץ ^ ננתינור־־, וחו>יז בינר־. שורש כעסקי אמי םו עי שט ג  מהפ
גזתחיד הוא מוחו כאלו קצוות בו׳ המתפאר תפארת עי בוהו

א כי מיוחד סקום לו נודע שלא באופן סתסארת למעלה תכף  הו
מו בכלן משפיע שמה נ לא הגוף חלקי בכל המשפעת הנ דע ו  נו
ת מקופה ח שזה זה עד ולהורו א המו ת ב־ב היה כאלו הי מוו  מקו

א ח בזה פעסים שני אסל בכרן משפיע והו  כי ועייל השלישי הסי
רי׳ ריזא׳ כריק»ת יעייל אסר בתחילה ץ בסוד שמקומו להו ס׳  א

ל פעס ר8א וא*חכ בדפירשנו אעי ךו שי מ ת א מן! ת פ תיו  בגו שני
שטע גופא ה כתפארת ג*כ שנכנס עד משם מוחו שמתפשט דט  מ
שאר כן נאמד שלא ת שני נ ח שגם והגס מוחו מר חבמד. במו א  נ

ף בכל ונמשך ■הנטיעין בל משקה שלו שהשפע כז הגו א ע׳ נאסר ל
ט דעת כמוה שאמר כמו שם בעצמו'נניגס שהיא •הזם ל ע  הנ
ך ומתמן שיאמר רק ת^וו  למעלה שהוא ממקומו משם ריל לנגיד א

 הנעלבש דעת במוח כן מה'הוי'\ן שלו השפע נמשך בינה ממוח
 ועוד כתפארת ריל גופא בגו ונכנס נמשך בעצמו 6שהו«י אמר

 שני בשאר כן עשה שלא מה הסות בזה הפרטור! יותר לפאר הוסיף
א ואיעיל נאסרו מוחות פ׳  ה״דא אדיחןואכיסדרין כ״לאי״נון ג׳וגו

 דעררז שמוח שמצד ר'ל ימ״לאון חדירים ובליעת רכ׳תיב הו׳א
 כאלו סיחו ומתפשט כינה שורש בעסקי מהחיל מקומו הנעלם

 נכנס הוזייז p מפני עצמו ובתפארת מתפארת למעלה מיד חוא
ס החדרים איתן וכר* תפארת בתוך ומשפיע ה  קצווךע שש ש

ם חדרים שהם השורש שבבינהכסור מי על  האכסדריןשהם וכל נ
w אכסררץ כמו שבכינה קצוות שש בעיך במקומן גלויים קצמת 

 הנעלס שלסוח מהשפע מחמלאין כלס נעלמיס גלריסיבערךחר^
ל דעת הנקדניה ע  יסלאון חרדים וכדעת הכתו׳ב אסר זה 'ישעל 6ת

S 'n מפני משפעו יחמלאון הקצוות חדרי הנעל^ז 'רעית ע״י 
ם והראש המוח שהיא ה ל ס xhooi כהן המשפיע ש ח כזי אי  ו
 שהוני* בהשפעתו כיב שהפליג מאחר 1’ח לומד הטעה שלזא

 מבינה למעלה או לכד מתפארת למעלה הוא א׳כסקומל בקצוות
כ סקומו כי אמו־ כן מפני חכמה סמוק למעלה לא אכל  למעלת ג'

 סתימאדת םו*ווא רחהיסי? מגהירו נהי״רין וא״לין ואםך סמכסמ
לו קדי׳שאריל עתייקא דאתינחירבסזילא א  החדרי׳והאכסררין %

ש לומר סתיטא׳רוצ' מהמוח' אור סקיבלים טוחו׳ללם השני וגם  מרא
 לעצמותד״■״ טעצסותה מדריגות שתי שירדה חכמה שרי בחינת

תה מראש שירדה דהיינו כל&כעצמותה מדריגית חעוני ובל  בחינ
תה בחינת עיקר שהוא האמצעית לבחינת א׳ק סיף 6%שהוז  עצמו
 כעצמת המתייחד החמור, עצמות שהוא שכיאץ אמצעית שרוא

ת וסבהינת למעלה כיפירשנו וסופה ראשה הבטת כל׳  האמצעי
ת לבחינתה שנייה פדריגח עוד ירדה שי א השלי הי  אמ״ץ סוד ש

ם בעצסותרה והכר־־י ש לי ככלן להשפיע מוח נעשית ש  אפי
א דאתנהר אמר זר. ומפני במוחות ל מז א עחיקא ב ש רי' קדי  די

ך דהיינו כעצמה בינה עסקי שורש בסוד דהיינו עצמו כסזל תו  ב
א שנקרא בעצמה הנקודה ל א סז ק תי  הבחינדה שהוא קדישא דע

 המשפעת הבחינה שהיא למעלה כרפירשנו שבנקודה החדזתונה
 משסערה היא זה שמצד מוחא נעשית כעצםי־ד בתינח ובאותה

ה ומוח חכמה מוח דהיינו מוחות שגי שאד כן שאין פזה בכלן נ  ני
א ל  מזל שורש בעסקי נעצסדד בנקודה שלהם מוחות נעשו ש

כ ידוייק וכזה שבכתר כינה  מות אציד־* לסעלז־ז שאסד מד-, ג'
־ ‘אצי־־ ובאן פמזלא דאתנהיר וכינה חכמה « א ם ל ע הנ ת ע  ד

א דאתנהיר ל סז  וגתפשסד יצאו ובינה חכמה מוח נ׳ להורות נ
 אמר כן מפני שככתר כינה עמקי לשורש חיץ לוחץ המול מעמקי

א דאתנהיר מזם ל מז ם דעת וסות זל6ל חוץ לומר רוצה מ ל ע  הנ
 שכבתר בינה עמקי בתוך'שורש ‘חסזר־ עמקי כתוך מאיר שמוחו

 כאן עד עצמו במזל לומר .—רוצו כמזלא דאחנהיר אמר כן ספני
ש ה נ״י ר״ש לך פ^ו א השלישי מוח ע׳ הו ם דעת מוח ש ל ע  ד.נ
א כינה עמקי כשורש שהוא הו ה ננתינור־ז מתפשט ו סוי על  נ

ת כח לתפארת יש זה שמצר עד בתפארת ונכנס תפארת עד  לעלו
ם עלייה נסור ל ע ה ס אירי מ ל ע א ׳ א״ק סוד כחד עד ה ל ״ כ  ו
א ד פירוש תלי״א כד״א ד׳י לן הבחעיח וכי*■* מוחות אלו ‘נ  כ

 שנידה לבחינה סנד־־. אחת שכחיגדז באופן כאחרת אחת חלויין
א שננקוד^■. א״ק בחינת ‘ר׳׳ר ו  שבנקודד^ א״ץ לבחינת סכד. ה

ה הוא שבנקודה א*ץ בחינת  כי דיל שבנקודה אמיץ לנתינת סנ
א הנקודה בסוד איק שנאצלה אחר א הראשונה■, בחינה שהו  הו
ה  הבחעדת שהוזיו שבנקודה א״ן; בחינת ממנד־, שנתפשטדד סנ

ת דהיינו שננקוד' א*ק בחינה לולא ט שכגקודר, ד,אמצעית  בחינ
 סצד הנה שגי אין ראשק אין אס שגיי׳כי בחיג ימצא מהיכן ראשוני

חלרבבחע׳ בחיניאס״ץ וכן ככחינ׳א״ק תלוי בחיניא׳ץ זה ד׳ קו  שננ
ץ  שהו׳בחמת בהעל׳הנקוד׳נחינ׳א׳ץ שנתפשט אחר כי שכנקוד׳ א׳

שט שננקודר׳הוא שנייה שנחפ רה אס״ץ בחינת סמנה סנה קו מ  ש
א מצא היכן8 שנייה בחינה לולא ני שבנקודה שלישי בחינה שהו י
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פרק'י הפוחזת ובסוד העסעוס בסוד הקעוות סדראעידות ששי שער
ל ט

ח שלי נדדנו!  דלכי*ולין עהנחינות יכמו שליי׳גי אין שני אין שאם זי
 ר&וחות כן כסו לחבריך סכה אחת וכל בזוז זה חלויין ננקוחז
 ‘זהכוה^כל־ וחלוין כבחינות^ תלוי! הנקודה סבללות שיצאו

 חוא א״ץ סוי שגנקייח אמצעית בחינה סוד כי לחב^ו ססז אחד
ה  פדריגה שירדה ירידתוז והחפשטות חכמז מוח להתתקקית «

ה ^ א  א^^י־^ז כחינה לולא כי בעח שורש עמקי אסיז לסיי ד
 לאס׳ץ חכםהיולדדת טמהכצח להתחקק יפול היה לא א״ץ שד

 הכם׳ nio ינ»א מיזיכן nVt איץ אין אם ני ביב שויש עסקי לסור
מ x's שנתינת <םמ לא׳סץ שתרד קד מ א זזזוא חכמת לסוי מו

 אל»^לא ם*ניכ* תן^מדי. מדריגה אמיץ לשד pליר*דח סבה
 מוח תייר סהיכן אמ׳׳ץ לסוד שסיד ןןם»ךח בחיגר. א״ץ סול היית'
 חדה סח זח חלוים• 0נ»נא,שר. לא׳סץ ראשונה מדריגה חכמה

 במיני־! לסוד <זכםה וח0 שיידד, מדריגה'לאשונה וכן לזה סכה
I פכר. הוא ץ אמ 'tw.תויותיה וישבה לא״סץ חוץ נחכסדז מות ־ 

̂ולה ני שנייה נמדדיגד.  ראשמ׳לאיסץ םרריגר, חנניה מורז שירד׳ י
 ראשמזי. יויידח אין 1לא*טץ^אן חיץ שנייה מררינח תרד ד.יכן0

̂יר.- נסיא שנייה ירידה מהובן.^ד  סכיד דווא הראשונה שר״
 טווזגזט ליץזחקקות סבד, הוא אמיץ בחינת וכן שנייה לירידה

 מ-^><^זינת-אט״ץ חפס' למוח רא׳נזוטז מחריגח ולירידתר.
\כןאםגץ םא*מץ כינו־. שר,רי בינר. מוח ים»ז ס־יכן

 לולא־אבנץ סי חכמה בסודו רראשוגד. לירירתד. סכה ג*כ הוא
 גינה.מהדיגת מוח, תרק סודכן שהיא,תחתיה חכמה מיךלשות

̂זוז דמ^צונד״למוח  שירדמ-נינה יהמ::׳וןן.^לא. 8מרישתלד חנ
 שויץי!״ילץ מדחגת תיייז; סחיגן ̂ןנשה ל«מ ראשונה םרריגד.

̂יח ^ ל, f»1» ra1r!יז••־רא1.סf א אס ני »ןז5^
למהיסמח ספיז החי• חיאשאת ׳ מזי הישגייה תהיה

הנשלט סנה ה^ייה שא־תד־*.
^ א׳ו לולא'א-׳ן ני דאשינר. פזדריגח ולירירר״ה כןינ הז  יקרד ם

 וכן.ג׳כנחינרלג איק מבחינת נממר הנעלם רעת שהרי מקלס
 לנלא ני גסויר^ו םרריג׳ראשוג׳ אגקלס דקת׳ ליריד׳ סבר. הו׳ א*ק
 ראשונה סירץח ועקלם רעת חרד מהיכן איץ סמירלסור איק םוד

 אץ ראשונהלסוד מדריגה ועקלס דעת שירד לולא וכן איץ לנצר
ס ני אמיץ לסוד שנייר. מרחגד. וורד מהיכן  ראשונה ירידה אין א
 מדריגה מעלם דעת שירידת לך ך.די שןייה ירידה תרד מהיכן

 לסור מיריגח׳שגמו־ה הנקלם דקר/ ד.לירידדז3ם ד,וא דאשננה
לי*ץ,ל0א ת, » י nw ע  ‘כמ כי לך הי״ משירשנו אסיץ מו

 חלדםז הבחילות וגל סיה זוז וטסובנים בזה זה יס תל הסדריבות
 ק״ד. יכא־רשיגי לחבייו סכה אחד וכל מזה זר. מזסונכיס בזה זה

 יקרמו לוי* גדול חיע^ז בזח זח תלוים %0ל שהם בזי• לתדיעגז
 יטעו־י שלוי• הנמדין את להציל כקויסוהוא וזניביח זהב בדל

M ח8הסר״ו החכמה כי לחשוב בדבריו (שרום roתתוזיןוןה גלפח 
שתאסו עד זה אוזר זה מוחות ג׳ להוציא ןר־ז אחר זח ג׳׳סעסים

 הנעלם רעת סוח שאמר מה וכן אחריו חה קודם נחחקק ר«וח ף
^ להתגלות יכול היה לא  no^n מוח שגיהחברו קד סיןסח ק

לסטודז הקדזש מוח אותו לחסשיד לסעלח
-1לי»צד. םיד.ני שתיון קד‘מסןבמבול־ שליי* ^ ,י

 חסעמשהטשח אח ס/ויל היא יה מגי ה׳ו הזמן תחת נופל ו ח
 M קריסת לא שס 1א* כי להודות חליי*• בדא דא וכלא גאסרן

̂ו זמן אחור ולא היו  מוזסן קל נתחקקו אחרו כבת כלם כי ח
 ושזגלהוחששזי סנה קיימת חיא ואחיי הקריסה אבל להם ד.ראר
א שאמי-ונלא וזהו חמס־בב ואחור  שהעראןדה ר*ל תלייא כיא י
 וחשיבות מעלר. קריסת לסבה שיש כשבתו תאי שהמסובב דו*ת

 «sm הקדימי־־! כי ח״ו הזסן תחרת נמוליס ואינם עליר־.
 ד**ת ואת׳קשר שאפי מר. ובן המסובב הווי• והאיחור י!סבח

 דאשתמר־ע קד בריא וי*א כייא דיא כפל אמרו לדייק כי׳׳אייש
 סדמעות המעין להציל ג״כ הוא קתיקא יכ*לא חד רכילא
 ענייססגבאמח ודיופי שהזכיר פאחי כיבייו.ליסר /”השע יטקה
 אסרשחוא ערן שהוא קדישא אשאכדז'מצתיקא דשרותא אתר

 אסיץ מזינת שהוא אחר ענין היא ססזלא דאתנודר איק גחינה
 נמצא איץ בחינת שלישי ענין היא סה׳נזאי■. מוחא סחהוא ונפקו
 כאן שיש חיו הסקיין דחשים חליקיס עניינים ׳סרשה כאן שי־«
 שהם דישק לתלת ואתקביד שזכר סה וכן חיו וחלוף ופחד רמי

 זדה ונפרדים סוזולקים מחות ג׳ חיו לחשוב מוחית ג׳ ראשים ג׳
 אץ תתר״יד, שאו^ קי ומת ואבדון שאול ופירוד קצוץ הה סזה

 כר*ת ורא בדן<. יא אסרא«תקשר יןמרטקזח הסק ונדילר.ציל
 קשויים שהס ‘ריר קתיקוי• וכלא חד יכלא דאשתמיקא עד
̂ופי אלו שכל ונכי נויק קשירם שנזצד קד בד־! וזה בד. ד,  ה

ו3כל שבר שחפהג'מהות ראשים השלשה |3ו שזנד קניינים

א צ.ינם ת אל ץ ידי קל קדישא עתיקא כתר אחדות התגלו חיני  נ
 ולר.נינך גקורהו באחרו' מר״ייחרים שהם הקדושיה אכריו צחצחי

ת שהכל קשירם ידי על נודע כשד זח בי חגה אחיו ^ ירקת כ ה  ש
ם שאין קד ההקלם נסור הנקודה בסוד סחייחדים כ'כ ה P ל w 
א בסוד,ד.נקורח אחר שס ל  אמיץ א״ץ איק׳ בסוד צחצחור. א

ץ אברי ושצרזצח• ס יותר איץ צחצחי ואברי נקלמים אסי מ ל ע  נ
ץ וצחצחי ם א״ץ בצחצחי מתקשרים אסי  נסור בהם ומתיייזיי
ץ שחסנעלמים קד קלייתם  אברי וכן יקראו א*ץ זצחצחי כצחציא׳
ץ -צחצדזי תי צחצחי ואברי נקלסים א׳ קיו ס אי מי ל  א׳ץ וצחצחי מ

ש ם קד כסודקי^יחם בהם ומתייהדים א״ק גצרזצחי סחקשיע ד  ש
ק ו*חצחי איק כצוזצחי געלמיס ם שלגודל קד יקראו אי מ  העל
מת נ׳ של ויוזוז־ס הי מר נ ם P שס בשוב• יתייחסו לא איק כ  ש
ם שויר׳וז צי  אחדור! קד־י ר״סורה הקורסים בפרקי שפירשנו ק

 דכלוי* דאשחטזדק׳ קד ברא ד*ז ואחקשר שאמר וזהו פשיטוחס
ם מצד ריל חד ח שרו תק תם ה  אל־• םחקלם ההעלם בסוד ועליי

 שוש המוחות ג*כ יקלו וכן גסור אחדות שהכל וניכר «דע העלם
 בסוד עילים שכלם קד חקלם אל מהעלם בחחקשחתם ,הראשים

 יקראו קדיש׳ עתיקא ובלס קדיש' נעתיקם• זנקלסים ויחוד קלייה
ת אינם שהס סורח זר!  אכרי צוזצחי אדזדזת דרזגלות אלנ

שא גןתיקא ם אשר חכמה מוח כיצר קדי קו  היפניידז סדריגתה מ
ת ח שהם הקלם ת שא קתיקא אברי אמיץ שמת' בסיד הנה קיי  החק

 בשד תעלי־־ הנח נא״מץ שהיזיי. שלה ראשונד, םדריגד. בר.עלם
מד וד.חעלס עלייה  שורש סור שד.וא קדישא שבעתיקא אמיץ ל
 חחקשד קדישא שבקחיק' אמיץ זמסוד קדישא בער.יקא בינה עמקי

ד שהמייז א״ץ סור שהוא הנעלם במקורה עור ותעלה  בהינד־. מ
S אמצעית r שהיא קדישא שבעתיתות סתימאה מוחא rtern 

 והקלס עלייה כסזד חכמה שמוח לך הרי קדישא בעתיקא ®־.יסר.
 גלוייו היא* כי נקראת קדישא ועתיקא קדישא גתייחיזזמגחיקא*

שד חבטה rho תחת מלה שנייר־׳ שטדריגה בינה מוח וכן  תחק
ד ותקלה מ  שלוייין ראשונה מדריגה שודאי! חכמה במוח קלייה ב
מד ותעלה חחקימר הכסד. וממות ם קלייה ב ל ע ה  בסקורד- ו

 מוחא* Sש שלישית בחינה שהוא אמיץ סור שהוא* הנעלמדי
 קליי׳והעלס בסוד פינה שמוח לך הרי קדיש׳ שנעחיקא סתימאה
ד וכן נקראת קדישא ועתיקא קדישא בעתיקא נתייחדה  מוח מ
ם ל ע א ועלייתו קישורו כל הנ  שסדריגח קדישא עהיקא בסיד הו

 ראשונה למדריגה קדישא שבעתיקא אמיץ שחז׳בסוד שלו שנייה
ץ ומסור קדישא* שכעתיקא* א״ץ סוד שד.וא שלו  שכעתיקא אי

ף איץ ראש שהוא* הנעלם למקורו קדישא*  שכקתיקא איק «
 מוחות ג׳ שאלו וניכר נודע הןלייתס קשורס שמצד לך הרי קדישא

ת הס חדי א ם ל א קתיקא Sש גלדו אלא אינם כי גמור נ ש די  ק
דו ממנו זאינסנפררין ק כי חיו בינידזם יפדר־ חלוק ואין ו  בגלוי א

ס וכמו שבחעלם מה אי^א קל ה מד הנקודה באחדות הם שכ  כ
א עתיק ונלם הצחצועת ש  כן כמו אחדותם קל שסורח יקראו קדי

ם לויי  שאמר וזהו קדישא בקר.יקא סתייחרים והם הם,גאהדות מ
ש ול*• קתיקא ד.וא וכלא ה כלום מיניה אתפיי צ טי ח ם לו ל  כ

«ו נפרדיס ואינם יקראו שזיקא אחדות  אחדות שוזזא וכסו חיו מ
ת הב כן במו מ ס  0מחייה,די חם עכ׳ו ראשים לג׳ שנתחלקו 0וד.ג א

א שנתחלקו ומה כזה חה כזה זר. מצדק־&ורס הו ס ^ א ר ג׳  מצד ל
ת הנקלטים קתשא קתיקא אברי ם על שנתגלו נקורהו באחדו ח  י

 לפי פעולתן גלד לפי שנתחלקו הקצוות שדם בT על ונחפשטו
 ואזיר־• מפרש באשר חיו עצמם בערך לא ‘—אבי מאצ׳לם רצון
 הוגי* כי בדא ורא ברא דגת לימר שכפל מה סדוייק שפיר ובזה.

 מק דהיינו אחדותן קר-י הסורים התקשרות מיני שגי על לוי רמז
ת ח  סתיסאח מוחא קתיקא שהס שזכר קנייני' חלופי התקשרות א
 הו־.קשרות ומין התקשרוחן בסוד אמיץ א״ץ א״ק סוד שהם סזלא
ת כלם שד.ם דסוחור־ו דיתקשיות היא שני  קדישא עתיקא אחיו

 דאקרוןאנהוןואלי'ן אחרניין נריריןל״תלת ר.ייןח״לת כדפירשני
 סיירש לשונו כאן עד חד מאתר נתייר וכלא לבנק נקרין אבר.ק

 נתחלק! מה ולעניין ומוחזת ראשים הס מה לקניין ש ספי עתה
ס שי א מז ואסר חי^וק«ם וסוחוי-. לקדאם־י ת לין ^ א ו ר  אי

י נר.ר שוזס סווצת ג׳ שהם ג'  ג' 0שר, יבינח הנסר. הדעת מ
י ספירוזז ^ סן ק ם שפיישני מון ה ~' אבות ג׳ ונאצלו שאו מ ו  ר'

ס ספירות עיי ה  נקראו שהסתזור־ז תפארת “גבורו גדולה ש
ם שי ת רא ם יותר שר&וחוית באופן אנו׳־־־. נקראו ונ׳ג׳ בי שו  ח
 של ראשים שהם ספני אבות ראשי שנקראו עד יבמיריגה כמע-׳ה

ה־ אבות מי ח האבות נאצלי י ם פי על מחנר.גים והאגי שי  הרא
 ספירוריז שהג׳ן יסוד הוד נצח שוזכמ הכנים נאצלו, מאבות וא*תכ
ת׳ נ׳ ך גקדא.ו ל עי מאבות(קראי שנאצלו ואלו אבות הראשים נ

ך ^ נ
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ח «ערך ת כי בניס האכו ם על וח׳סיבוח מעלה סדריגת לאכו  הכני
 כגלוי ואין יצאו אחד וססקו' אחד סמקוס סאירים ‘ככלל־ וכלס
א ל  פידוש כאן ער כדפירשנו נקודח של התעלם שכאחדית סד. א

ם הרכה לנו יצא והנה המאמר לי ה םהסאסר כל  להבם ונייחד הז
 ביןצרר־ז עינינו לננד תמיד ה:לליפ שיהיו כאופן עצסו כפני פרק
 לחוור בו ונוסף קצרה בדרך לתלמידו אדם ישנה לעילם דרך על
כ ם וכזה פרקים סשאר שיצאו נלליש קצת שאר ג' שלי  נ

:הפרק

א׳ פרה א הנה י צ  לדעהץ הקודם הסרק מכללות לנו י
i סור שהוא הנעלם שהמוח באופן הנעלם דעת סוד 

א כחינה סור שהוא הנעלם רעת ח מו א שב מ תי  שפירשנו ס
ם מוח ונעשית סתיסא שבסותא אכ׳צעית בחי(ה ע״י נתאצל ל ע  נ
ה שית גבחינ א שלי ח מו א שכ ט תי א באופן ס הו  ‘מכל־ נעלם ש
 וכינה חכמה שהם סוחות השתי שנתייחדו ירי שעל וטפני הטרחות
תאצל ח זה •  נחינו־ה וגלוי לאצילותו סכוז שהם עד הנעלם הסו
שריחכאר טלכוח שרסחסארתיסוד גאצלו  מפני עוד העניין וה כא

ש בן  לסעלה אחד מציאות דהיינו מציאות שני הנעלם חטוח לזה י
ם והמוחות סחיסאה סוחא כראש ששרשו ספני סוחות משני ה  ש

ת שרשם מציאות בינה הכטה  סחיסאיז שבסוחא ומסוף פאמצעי
ת לו יש <עור או  למעלה מוחו היה כאלו סהמוחות למטה שני מצי

ת שהשני מפני ממש מתפארת ת וגלוי לאצילותו סבה הע סו

, שוזיא דעת היינו דער־: ראשי׳ הויה תי שי׳ ^י  שנר<ארין שלי
ה חכמה כרסן ססודרים שהם באופן ראשית מ  1כם דעת קורם ו

ב גזרוסזיכ שהם ד דעת קודם ובינה חכמה בראשית בסלח ג׳ י ז נ  ו
ם מיח שהוא שרעת בוזריפותו ג"כ רמו ל ע ת לו יש הנ ר אי  מד

ד מלת כי ובינה מחכמה ולמטה ובינה סדזכמה למעלה שיי א  ר
א נדרש ולסיסא לרישא נדרש שבפסוק ש רי א פסקיח ל נ כי ס  ב

ר׳ל מדעת ראשית חריפא ם וכינד־ חכמדד שהם ה' יראה ו  ה
א ונדרש הרעת למציאות וראשונים קודמים פ סי  ראשיריע כי ל
ד דעת היעו ראשית כראשית טדוכק ורעת כדעת מדובק עי ד  ו

ה שהם ה' יראת ודיל ראשית היינו ס  ל’ד דעת ראשית וכינה הנ
 של וטבעו הודיענו לא עתה עד ני ומפני להם וראשון קודם דעת

 ססרש וה מפני סהם ולמטה מהם למעלת שהוא עד הדעה זה
ם אתימר רעית ובה*המ<! ואזיל ד א ה ה א*ת יר׳ע ו תו חו׳ ש׳  א

א זיוז׳׳גא דלי״ת ל ה כסוד לחכמה כנוי אדם פירוש י בדעת א  ס׳
א ג*כ וחכמה מ״ה עולה אדם כ• כני שם שמו ר ק  בסור מרה נ

ך חכמה א וחיה פיצופין דו כשער כדפירשנו ס״ה כח מ׳׳ה חי׳  הו
 ואדם אדס שידי אשתו שהיא דזי כל אם שהיא כסוד לבינה כנוי
סה היינו שתו היינו ונינה הנ יד< והאדם אתמר רעת ובהאי ואמר א
א ידע ני אשתו חוה או־ז ו  ושסע דווג שעניינו דעת מלשון ה

חדם מי ת ובדעתו בסוד בהם שמשפיע בשפעו והסתברם ה מו  תהו
א האדם ותייחד שפעו וע״י שפירשנו במו נבקעו הו חכטרד ש

שתו כינה שהיא כחדה _ __________________________________________ א שאמד וזרזו א תויווג א דלי ל כדעת א
ש יסודיומלכוח תפארת שהם בחינתו ^ שנ מוי פן בשפעו חסייחדס ושפע זיווג לשון שרעת מאחר פירוש שסעני עד עוד כ  כאו

ה - לסוד יש זה ומפני עוד יתבאר כאשר וסבה עילה לו הם ז ע! ם דעת בלא זיווג שום מצינו שלא ד ובינה חכמה זיווג הוכרח כן א
 היה כאלו כתפארת מציאות תפארת של הנשמה שהוא ךנעלם
 חכמדח שהרי ובינה חכמה מהמוחות למטה תפארת על מקומו
• ואצילותו למציאותו סבה ובינה ^ ע תם ירם ש א ובאמצעו ו  ה

כ מציאות לו ויש למטה כ־ינתו גלוי סחאצל  סוד שהוא בכינה ג'
ת מ ש א מקורו בסוד כינה נ  המשפעת כנשמה בבינה משפיע שהו

א וגיב בינה חדרי שהם וסלאין חרריס ובדעת בסוד בגוף  סור הו
שמת  כשפעו משפיע פיהוא נבקעו תהומות ובדעתו בסוד חכמה נ
 ומסלאד־ז ככינה חכמה יתייווד שפעו שמכתיב' ער חכמה במוח
ה ת  שדעת באופן פרקים א׳ובשאר בפרק שפירשנו הידיעה בסוי או

 תפאיר־*. בין שאפילו עד הספירות בנל וידיעתו בחינתו דנעלם
ת שפירשנו מה לכל וראייה הידיעה בסוד מציאו׳ ג"כ לו יש ומלכו

ם שמשפיע דעה ע־י ה  הידיעד*. בסוד ^שפעו ומזווגם ומייחדם ב
א דאי׳הו ד פל׳ א ע ת עי׳ צ מ א  שפירש פירושו לפי לו הוקשה ד

א זיווג שאין ל  וסלכוייע תפארת זיווג מצינו שהרי דעת ע״י א
א צדיק ידי עי־* ל די ו הז ידי ע ע א דאיהו ומתרץ ד ד סו  ע

א הנעלבמ דעת מוח י—ריו דאמצעיתזייז א הו ת כעצמו הו אר  תפ
 היריעי־ר בסוד בנינה חכמה ומזווג מייתר היה בעצמו הוא והוא

S מוחו ויתפשט שיתחקק כדי v ם ידי ד חו ם י  שורי• עמקי מרו
ם _לםטה שבכתר בינה ה  כד* נבקעו תהוטור־ז כדעתו כסוד מ

 סור שההי? כח׳גוחו ויחגלר־־. בתפארר־*. למטר־! שיחאצר-י
ף גלוי יהיה שתפארת באופן כתסארר־! איק סוד אויך  גו

ם מוח בסוד ובקצוות כו וישפיע בחינתו ל ע ה וכזי־ז נשסד־ז ו
^ רש״גי סרכרי זח ב«רק ' מימקכ נתעברה לבינה הדומות שלאה האומד הזוהר דברי יוכן חר,ן בי בראשית וזיל זוהר בתיקוני ז

ה מ כ ת יראת תליתאה ובינה ח שי א ר ם ו׳ וילדה בנה תפארות שהיא אתמר דעת ובההוא דעת ה' א בני הו ת ש אי פ ' ח י ו כ ש
ם כי דקשה הבניין קצוור־ז עמודא ראיהו בדעת אלא זיווגא דלית אשתו חוה ירע_את ןהארם ת ע ם יזיווג שיחוד היוי א והבן ה

א ראבא יחורא דאמצעיהא עם־דא דאיהו כמו ךאסצעיתא־ מ א ה ח*ו עדיה אין ני למעלה מותר ו שר איך זה כל עם למ^י אפ
י נ קודב£ שה׳׳י שילדה עצמו הכן והוא מהכן האנש שתחעכר ושכינתג^ דאמצעיהזא דעמזדא יחודא צדיק לחתא איהו ח

ת וגיף רילתחאה א העניין אלא נמצא עדיין היה לא לידתו ותרווייהו ה׳ דעות אל כי אתטר עלייהו וביי חכמדת יחוד כי הו
ת דלית «רות ה ת ע א יחירזינ איהו בן יהא מחרין פחו ת שהוזייז הדעת ע׳י היא ובינה דאבו אוי ת פצי כישר הנעלם תפארו
באופן גופי בחעח גלוי בסוד למטה הדעת שנאצל קודם ומוח נשמה סל^ המאמר פירוש לשונו כאן ער בלא סניל עמוד איר,ו %אים׳

רה שט־,חיל בראשית התו א הגלוי הכןבסור שהו׳הוא סרשז הוא אלקים כרא בראשית נו' הו הכסה והמזווג המייחד בעצמו הוא ו
ה חכמה שהם ספירות ג׳ על ס נמנה שהוא דעת נינ קו מ ידיעתו ע״י ני ידיעתו הגעלמ׳בסוד והנשמה הנעלם מוח כסוד בבינ׳ כתר ב

י למטח וימשך שניהם מבין ויתאצל יבקעו תהומותיהם שתי לנו רומז שנים במספר שהיא בראשית של נ׳ כיצר שלישית ספירה - בו כ
ם ספירות ה תרי; שאסר וזהו ובינה חכמה ש ה כ' פ ■ י י “ וכינרת חנ

 הנשאר ראשית כמלת מרומזת רעת ש,-,יא הש־יישית והספירה
ת ל  למעלה ששדשההיזרז פני8 ראשייח דעת ונקראת כראשית מי

ש שהיא ובינה חכמה מוהות ב׳ של סשרשן א  סוד,א‘של- בחינה י
ר סו מאהנ ץ ראש שהוא א׳ק ס,ף סתי  וסוד למע^ה כרפירשנו א׳

ת השני כי מוחות משני למעלה הןא הנעלם סוחא חו  מקומן מו
ץ הוץ שכנ^דה שלישית לבחינה חוץ מ א  סקושד־. וזאר־־. ל

ם בסוד ל ע ץ ה מ׳  מחן למעלית שבסהר בינה עמקי כשורש א
 ובינה חכמה מוחות כתורה ונאו ראשית נקראת גן ספני בראשן

 לראשית קדמה הב׳ שהרי הדעת סור רמז קורס בתחילה זיס רמ
□ מציאות לו יש הנעלם דעת שמוח להורות נרי בראשית במלת  ג

ח מתפארת למעלה וכינה מחכמה למטה כן  כסוד עצמי ובתפאן
 בשפעו הידיעה בסוד מייחד שר,וא כסו הידיעה וסוד דןנשמה
 הידיעה בסוד למטה מייחד הוא כן כמי וכינח חכמה נין למעלה

 חליתאייראר. באסרו רשיביז׳ל רמז זה ועל ומלכות תפארת ג׳ן
 ‘ועל־ ספירוי־• ג׳ סדר על וחכמתו בוזריפיתו רמז דעת י־׳יאשית
 פירשנו באשר מציאות ׳צני שישלו הנעלם ה:!וח הרעת י״ייאיי־ה

חי כמריא יא״י־׳ו *י*’'  כראוי גריל וחריפו' בצחות אחת יבתיבה א
 וזהו זיל רשיני חכמתי. חריפוית מעלית לפי וחריף לחבס י^^י׳
ת הפסו' נזר. מרומז עיר. השלי הספירה ר'ל י׳ליתאי י“׳**'*  יראו

חיויא צר׳יק לח'ר.א דבינות ססטרא ש־בבי על בינה יראר״,היינו ‘ר׳ל־ י׳עת *'*'׳'‘י ר א ושכינתא דאס׳צעיתא רעמודא י ת ת דל׳
וזיווג עלייר״ו נמוד ר,פאדר־•. שהוזייז העליון שהזיווג כאופן ראשי׳ שהיא כידוע יו־וד שנקרא.ת וזכמר, היינן ד.׳ יי^ין מייעיי!

pnOfYi ל Gg ׳ ׳

 עמודא דאיהו ואמר נשסה והעלם מוח כסוד גופו בכל לרישפיע גופו
הו בפירוש אמר ולא דאמצעיר״א אי  שזהשסודספורק״■ חפאדר־י. י
 שהויןשד־ע הקושיא עיקר על נאה וישוב תירוץ לנו להורות

ד לממד. שהרי דבריו לפי ע א וד.םוווג המייחד ד.וא י  דעי־ע ולז
שדא ואמר דייק זה מסגי ת כי לומר רוצה דאסצעיחא ע ר אי פ  ת
א מצד הו א ש ו א האמצעי העמוד ה הו  התיכון הבריח ש

ד מעלה מעלה העולם ע חו נשמתו כ ע  לעסק* עליון קצה עד ו
ד נינה שורש ע ת רורד גילרו ומקור שרשי ששם הכתר כ מע  ל
א ובריחו תפארתה שהוא גופו גלוי בסיי חו  וזוגתו צדיק ש

א הי ת ער סלכורת ש אגי ראשון אני בסוד התחתון קצו  ו
ת אחיון א שזו ו  קו האורך סוד בחינר־י. בחינתו גלוי ה

א כסו זד׳ז מצד הנדת אמצוף עמוד אמצעי ר\  מייוזד ש
ר עלייה כסוי למעלה הידיעות בסוד ומזווג ע  נשמתו ב
ת כדעתו כסוד בבינה חכמה עליון נקצה ע הו  P כמו נבקעו ת

א ובריתו תפארת שהוא טפי גלוי בסוד למטה יורד הו׳א ו ה  ש
ת בריתו ע׳יי הידיעה כסוד זוגתו במלכות למטה ומת״רוד צדיק  אז
 משך הוא בריות כי גופו סיף שד,וא צדיק שהוא קודש ברית
 צדיק שהו׳ שנו התחתק בקצה במלכות ומתייחד הגוף וסוף הגוף

^ שמפרש וזהו בזוהר סמבואר חשכינן חד וברית גוף ני • ז א  ו
כא יח׳ודא דא׳ג־צעיר״א דע׳מודא וכי'סו הו ה׳כי יאעא דא׳ אי׳



יא פרק המוחות ויסוד העמעום כסוד הקעוות אעילות סדר ששי שער
מל .

ק שהוא התחתון ^יי ^  בריתו ע״׳ ירידתו בסוד תפארת שי.וא ל
ה כסוי הם שניהט גו!! שך8 ע  הבריח האטצע׳ העטור שהוא הי

 קצד־ז אר־* מקצה ידיעתו כסוד והמזווג ום־יחד התיכוןהסבריח
 בדעח אלא זיווגא דליה קאשר ושפיר סשה קצה ער מעלה כקצה

אזירי מפרש זרה ומפני הuמלם בין סל^עלח כין  וכריר־ן גיף י
tשגקר תפארת היינו גיף ל”ר ה' רעית אל אתמר עלייוע s יד׳וד 
סה למעלה ומייחד ומזווג תו1נשם כסוד למעלה למעלה העולה  הנ
א ברית ה-דיעה נסר־ גבינה ו ה  ̂»iשנקר צדיק שהוא גופו סוף ש

א אל  שני אלו על במלכות תפארת גוף למטה ומזווג מייחד הו
 כאלו שניים רכים ומיעוש רבים לשון דעות נאמד רחודים זיווגים

מי  מזווג תפארת כי לומר שרצה דעי־-. רעיית פעמים ־שני א
 למטי־ר ומייחד ומזווג הדעת כסוי הידיעה כסיד למעלה ומייחד

מד הידיעה בסוד  כדייוק יותר ואדל ואזיל שמפרש וזהו הדעת ב
ת עד״ות יתרווייהו י ל׳  צירופו דעות פירוש מתר׳ין פח״וח עד״ות ד

ת ואין עדות ש עיי׳ שגי אין אם כי משני' פחות עיז  עד־* מעידי
ת נקרא אינו אחד עניין ס אינו שהעיד אחד עד יאותר עיו דו  כ
 שנקרא עדות שום לעולס תנמיא שלא באופן כלום העיד לא כאלו
 בלא דעת שנקרא דעת לעולם תמצא לא בן כסו שנים בלא עדות

ם ויחודיכם זיווגיט שני אלו  העמוד הוזיא כי ולמטה למעלה שהי
טן הבריח האמצעי תי מי מקצה הידיעה כסוד המבריח ה  קצרה א
 וה״אב״ן ואויל־י שמפרש וזהו סטה קצר־. עד מעלה מקצד־ז
הו  סוד פירוש כלא יל סב עס״וד אי'ר.ו ואימא דא״בא יח׳ודה אי׳
א הדעת  למטרה נחו בגח׳ כן שנקרא תפארת שהוא הכן הוא הי

 .—חפארו שהוא מיעקב נתעברה לאה בסוד שנאצל ובינה סחבמה .
א הוא הדעת סוד כדפירשנו בנה תפארת וילדת בנה  ראכא יחור הו

א בבחינתו ואסא ס למעלה הנעלם המוח שדי ר  שמשפיע עד ס
ס כהם א העמוד הוא הוא הדעת סוד בהשפעתו ומזויגס ו^יחי  שהו

ל סוב^  בסוד עליו ונסמכיכז נשענים הספירות שכל־* הספירות נ
 והסזמג והמייחד המבריח התיכון הבריח האמצע העמוד שהוא

 העליון קצה שבכתר בינה שורש מעמקי הידיעה בסיר בהשפעתו
חון קצר. עד ה ת  שני בסוד הנעלם דעת שבחינת באופן כסיעית ה

ל ואין הספירות בבל משפיע הקדושים יריעותיו  בין והפרש הכי
ק ידיעות שני אלו שלמעדה זה בעניין י  שהו׳כעול' מצד שהיייע׳

 דעת נקראת עיט ידעו לא נעלמות בנתיבות וכינה בחכמה הנעלם
י הנעלמה הנשמה כסוי שהיא הנעלס מוח דזנעלס  נעלמה שהוא ע

ר יותר ש\  בסוד כיני־ר שורש בעסקי נעלמה שהוא עיי מוחות ס
 שהוןיא דנני*ה כעולם שהוא שלמטה והידיעה כדפירשנו אס״ץ

סטה סתפארת  שתפארת נשסהורזעלם ג׳בבסור היוחשדי׳א עם וי
ה לתפארת נשמד. היא דגעלס ל ע  בזוגתו ולייחדו בו להשפיע ה

 הנגלי־־ז בעולם להייחה עכ״ז ונשמה מוח כסוי בו השפער״ו ׳‘ע
ט נקראת רק נעלמה יריעה נקיאר, אינה ת כ ידיעה ס  פיחש ע'

 לדברינו ראייה ז״ל רשיבי דברי מכללות לנו יצא והנה המאסר
 מחכם׳ למעלה אחת דהיינו מציאות שני לו יש הנעלם דעת שמוח

ת ירז«־ז כסוד וכינה מחכמה למטה. שני ומציאות וביני שי  דעת ה׳רא
 למעלה בהשפעתו ומזווג סייהד ידיעתו כסוד שהיא עד נרפידשנו

 סוד כעצם הוא והוא ומלכות כתפארת ולמטה יבינר־. חכמה בין
 בדעתו פסיק על פרקים וכשאר דיקודס בפרק שפירשנו הבקייעה
ת שטיח ר׳ל נבקעו תהימוח ע  בינה ומזח חכמר. מנח נוקע הנעלם י

 יימשית מיחס דרך שיורד כאופן מותם דרך ועובר מוחם בתוך ויורד
 שיהירה באופן הידיעה בסיד ולייחדם בקצוות לר.שפוע דרך לו

כ מציאוו־ז למוחו  כגלוי להשפיע .—וכינו חכמה חחר־ז למטה ג'
א הבקיעה שעניין ולהיות מלבות יסוד תפארת שהם בחינתו ו  ה

ט כסוד הבקעתו עיי כבינד. חכמה ומייחד וג מז שהוא נמרי ד א ה  ו
^ מוחו ויחאצל שיחחקק כיי ידע  לארח כסוד למטה. ג״כ ידם ע

 ובינרד חכמה זה מצד הנה בנח תפארת שהיא סיעקכ גר־״ענרה
 שפירשנו מה שפיר יובן s5והשת למטר. סומו לסציאות סבה הם

ש  ראשוני־ה בחינה שהוא ד.נעלפ דעת מוח שמציאות פרקין ביי
 הראשונרה מציאותו דהיינו מציאות שגי לו יש סתימא שבמוחא

ל סשרשן לסעלד־! שהוא ושרשו נמקירו  מקומו יכן סוחור־־. ע
צעלה  שחכם' עד וכינה מחכמי למטה השניי' וטזניאוחו מהמוחו' י

מי בייא׳ הנה צ,ליו סכר. הם ובינה.  ש׳פיישנז כמו ידם על שנא.צל א
 שפירשנו וכמו בנה ר.פארת שייונ^ז .סיעקב נתעברה לאה ר בס!

 אחר בודאי הגה וא׳ס>ח דאבזין יחודא איהו בן הא רש׳בי בדברי
א עי באופן זה על שנאצל קי ם אב יקראו והם בן שנ א  הנו־ז ו

ס כאב למטר. מוחו למציאות ועילה סבה רב א  סכר־־■ שהנש ו
ס לפרש לעניינו ויחזור ך,בן למציאוד-. לי ל כ  מהפרק היוצאים ה

שאר הקידס מיחא ראשונה שלבחינה וכסו פרקים ו  סתימא' שנ
מו כיציאות שני מציאות שני סתיטא שכמוחא צעית אב לבחינה כן נ

̂  שנחאצלר. הש־נייה ומציאותה במקורה הראשונה מציאותה
ת אמי׳ו סוד שהיא שבכתר שלישיר. בחיגר. ח  מצד ר,נד. י\.מ״ץ ה

 בחינדה א״ץ נחינר־־. שהוא מקורה מצד הראשונדה מציאותה
 באסיזן* משפעת היא כסקורה כשתר״קשר סתימא שבסוחא אמצעית

^ שר,יא השנייה מציאותה ומצד צ א ^ נ ץ ירי ע  שאמ׳ץ ער אמ׳
ץ הנד, למטה למציאותה סבה  שלישית בהינד, וכן כה השפיע אמ׳

תה מציאות שני לד. ג'כ סתיסא שבמוחא או  מציאות הראשון מצי
ץ מקורר,  חכסד־! מוח ידי על שנתאצלה השנייה מציאותה כאס׳

 שבטקורדה הר.אשו;דח מציאותרה מצד הנק חכסרה מוח תחת
 ,—מציאותו ומצד חכמה במוח היא תשפיע במקורה כשתר.קשר

 סמוחןחכםד־׳.עד למטה חכמה מוח ירי על־' שנו־.אצלה השניה
שפיע חכמה מלח הנה סמנה למטה לםציאוך-ה סבה' שחכמה  ־ ת

 סציאורע שני בס!ד שנחאצלו הראשים שד.ם המוהות וכסדר בה
 האצילות ני מציאות שני בסוד נתאצלו ב ג׳ בית א ר, סדר כן כמו

 סדו■ כן האבות וכסדר נא.צל אחד ובאופן אח׳ ובסדר אחד כדרך
 עילריז מציאות מציאות שני לו יעז ספירה ׳שלכל באופן הבנים

^ מצד י—עלוי ומציאות בלמעלה ומציאותה שרשה מצר ם קו  מ
דז כסו מציאות שני כסוד נאצלו וכלן למטר. ומציאוחד. חו  הדו

 תצטרך כי תשכחנה ולג-יז עיניך לנגד זה הקדמה זברון ויהיה
^ן ווו באצילות גדול כלל והיא אחר מפעס יותר זו לר,קדמה  הי

ו לרחמים סדין ספירה על ספירה התגברות הסבה עצם מי ח ר מ  ו
בי מקומה בר.יגת מצד ני וסדיןלחסד לדין ומחסר לרין הג  העלייג׳ ת

 דיעליינד• על התחתונה תתגבר ד.םקור בחינת ומצר התחתינה על
ק כי תינ  מהס;!,^^' למעלה עוד שהמיןור במקורה התחתונה ח

צי זה מ שעליה ספיי־ה על ר.חגנר זה שמצד שעליה ^ ה  בעצט,
 שחקד להיות ני גנירד. על והכד חסד על גבורד. שחתגבר יכא

ר חסד ידי על מקומה עד־י ירדד. גבורה כי מגבורה למעלה ש א  נ
 ומצד גבורה על גובר חבר לגבורה עילה חסד זה שמצד נפרש

א בינה הוא גבורה שמקור הי  למעלוי-י. כמבואר דין ׳®ייש ש
^' הג׳ כסוי טשרשדר שתקבל־* בשרשה גבירה ונהר,דנק ס  ח
 לטעלר שמקורה מפני שעליה חסד על תר.גכר למעלה שפירשנו
סי מספירת אל מקומה ער-ל ח אן יש כי לחשוב ח״ו תטעה ו  כ
ביו׳ ^ וכמו ב׳ה המאציל רצון לפי הכל כי ח׳ו וקטט התג ו ת  ש

צןן כלס כן ספירה על ספירה להגניר המאציל רצין ר סל מי סני  מ
צי נ״ה המאציל הי בישער כיפירשנו מעשר כללותם מ שר הוא א  ע

^ן ההקדמה כן 2ג ווכור משם יעויין בארוכה אחר הוא ועשר צ  שי
איו יוסף רבי מרביי לנו  ונאצל-* יצא האורך שורש מסוד כי זיל ק

 ומסיד' הנעלם דעת שהוא הנעלם המוח עם מלכות יסוד תפארה
 העוסק שורש ומסור חכמה מוח עם נצח חסד יצא הרוחב שורש
כ לגו 1ויצ:< בינה סיח עכש והוד גכורה יצ»<ז  pד.קוד מפרק ג'

 יצ>ן אס*ןן העלם מסור נאצלושהרי ועלול עלה בדרך שהספירות
 וסמוק בינה מוח ונתגלה יצא חכמה וממוח חכמה מוח ונתגלה

אות והגם הנעלם דעת מוח מציאות ונחנל' יצא וחכמה כינה  שמצי
 עכ״ז שבפר.ר כינה עוריש בעמקי למעלה הוא הנעלם דעת מוח

 לאח בסוד למעלה שפירשנו כמו למטר, כן גס מתפשט מציאותו
 בדרך יצאו שהסוחות וכמו כנה תפארת שהוא מיעקב נתעברה

 חאבורן כ| כמו אבות ראשי שנקראו הראשים שהם ועלול עלה
כי ג שר.ם ת' ם מתנהג׳' האבות ג׳ שי א הי  יצאו הם גם כן לפני אחיי

ר ועלול עילך, בדרך ^אצילתן סי ת ונ  כן ועלול עלה כריך האונו
ת יציאר. סדר ו ^ א ם ו ה׳ שהן הבני  כי עלהועלור־י בררך י׳ נ'

ם מי  שפירשנו כמר־ל שכלך תבלבל ואל־* אבית מעשה יעשו ה
ב אחרנין לר,לת נד.רין נהירין חלח אילין בעניין למעלה. בי א ה  ש
 חבך ז״ל־' קארי יוסף ר׳ Tהחס שאסר מה ובן מהמוחו׳ נאצלו

 ׳ פירוש ומקורו שלו מוח שהודית הרוחב סוד מחכמה נאצל־" נצח
ת אצילות מקור סקום דיל מקורן. לעי העניק,הוא מ א  ומקום ה

ל הבניס אצילו׳ סקור י מקוסן על נאצלו איך אצילוחן סיר לא אנ  נ
רן נאצלו מקומן ?־*y אצילוחן כסיר ד  שאגיד כמו ועלול עילה נ

א וכלא בפירוש המאמר י נ א  כזת חליאשכלר־.אצירות.תלוייןזה ר
 שציירו מה יובן זה ועם נעילתו תלוי שהעליל ועלול עילה דהיינו
תר וסו.ול כסיולח.א ד.אילן הקבל' תכסי - נ

ת גצה חסד יבא הנה כזה ח  חכמה ת
א הי  ,—ר,חי ה!ר גכוררה סקירה ש
א כעד־ז רם שחיז  חפאי. מקו

 בסוד כתר תחר־־. סלכור־־. יסוד
 למעלה כתר סקורם שד.וא הדעת

סוי ובינה סלזכסו־ד מפני הדעת י
ד הנר,גדח כסוד המקורית מקור שהו^ אי ב ם' ו  כי מבינה ל״עלה חנ
על- וזככיה תגבר מקומם גזצר הנח מחנסה נאצלה בינה

מ*ר

כינה חכמה
גבורה הסד

חפארח
הוד נצח

יסוד
'מלכות



יא פרק המוחות העסעוםובסוד בסוד הקעוות אעידות סדר ששי מער
טל

א ןןעד  סקורד־! (סצד ג׳חכ״ןז־ד נא*לר־! כינה כי עלתה־. שהי
א הנקודה כסיר כעה ^נ!קור הו  כשבינד־ז מהכטה למעלה ש

ר במקורה ההקשר א הגנ י  י—נאצו חסד וכן חכמה ‘עיי־ ה
ו נ י  בחנמדה סקזרר־ז וסצד כחסר משפיע שבינדה באופן —מ

א בזוהר וכמבואר מחסד נאצל־• גבורה וכן בנינה השפיע  מי
ם מצד הנה חשוכא אעדו מ קו  ומצד גכוררד עיי-י חסד חנבר מ
א גבוררה ניקור הי  מגכורו וכן חסד *—עי גבורה חגבר בכינה ש
 הפאררה עד־* נכורה תנבר מקומה מצד הני־. תפארת נאצל
א הפארת מקור ומצד הו  ?״יד־* תגבור כגכוררה לסעלר־ז ש

 אב נין ומייחד לסעלר־ז עולר־ז מקורה שמצר עד גכוררה
ם א  זרי־ז ובדרך זוגתו במלמרה ומשפיע כזר!עו-ז ומכריע ז

פן בזרד האילן ציור הוצרך כן מפני אשר כלם נאצלו  חאו
 העניין שיתבאר וכמו המאמר כפירוש למעלה שפירשנו וכמו
א והנדה .—האצילו! כיד' סדר כן המוחות כסדר ני עוד צ  לנו י
ם ג*כ קי □ מהפר רמי ם קצוורה ו' שסציאורה הקו  בסלכודז ה

ם ה ת ג״ב ( תפאי ם ב ה ם ו  לב' נלנד־' תלי ר.סוד כבינדה נן נ
ם מנ ם נסור חג*ר-* שסי ל  מקומורה ג׳ שבאלו נפש שגה עו

ם יש ה  חשתילה נסור ומלכורה בתפארת מתנלרה מציאו! ל
כ לנו ויצא והשרישה הנטייעה כסוד ובבעה • פירוד־־. ומקום  ג'

ם קי ם מציאות קצוות ו׳ לאלו שיש הקודמים מהפר ל ע  ג״כ נ
ם ואלדד כסיד וחכסדד בכתר א מלכו אשר המלכי ל  יוכלו ש

ם לשרויש  וימ^־. וימלוך וימ^י, וימלוך בסור .—ולההגלו! ש
ם הקצוות והיי כדפירשני אי צ מ ם נ  אהירד אשר את׳ירד בסוד ש

א י ה תגלוד שעתיד יל־' ר עתיד לשון ש  נסעו זדה שמצד עד י
ם ומערנדה מערכדה ובכל־' סעי־מרד ה' הקצוורד ם ה כללי  נ

ם שחרי ספירודה י' מן ל ם קצרן ואין .—אחדו כ ח  רק ו ח ב
ם והתגלות התפשטורד ל ע ה ה  הכתר נסור ראשונה מעיכף! מ

 ארך שנוח' כחד במקוס שהוא הנעלנם המות הדעד־. נסור
אינו לה אנפין תנ  שורש סוד ^5שהו בחינתו סוף כללרקע״י ר

א ההשפעה כסוד הדעת בסלד העומק הי א מולא כסוד ש קנ  די
א דעחיקא ש קדי  כדפירשנו '
י ***יי * כתר בעסקי ושום למעלרה

״0 ן . ף ם • » הו י כ■ שפ-רענו י ו r־r. י ע-ה-א 7
ד ו ס י ב ח ‘ה ל הנעלט הסי אי ה חנטר־ז יגל נ

שונדד ^ רא a וכיינו! קצוורח ו׳ ש n w לו קדסו c y די ך כ ה ר  סוד י
תי כנקלררת נסזנא הי>< ר.דעמ  לורם Lקיד ב

 שכהי־נדת ומאחר ;זבני^ורה‘,העליונה םבחינר. סערסח ספירות י׳ עכללוחס
ת מ י ו י • ה ! כ ר ע ■^םכקורה אם־גע־ת .-כהינד׳ שכנקי־דר. ■אמעעית ̂ החב בסול ייה31ע rינר‘לכ.^ —&ב י־ע1הי ע־בנקיר,־-: העלייגרה מ

ם הכיב פסור ״!לישיוח ש ת כבדה ש ה שבנקירח בופה לבחינ חינ ב ו

 הנטיעדה כסוד
רתפארת תכסו עי ררבי מערנ

ר א פ ה ז י ״ ר, נ־ר.פשע.־. ומתגלה קצוות מ' ^ ה לנדינ א סוג קא .־;לא ^-.ו  רעד,י
ז I ־ “ ^ ש רי ? ק א הי פ נזול>*ת עצמו־ת ו ^ ק תי ע ד

ל ו ד > פ נ ס ט y ^כלולי די,' 1C׳0 ז1ק רי א ה לו ‘כד־ ש ק א ר ם נ אי ־ ל ר ו נ י חי כ -׳ ו
פן עליונדה —כחיגי התפשטררת ^ ^ ** D'“■ באי O

~ השתילרה בסוד רכ •באמצע בראש בבלט היא העליונרד בחמרד םע
ן ־ ר ■י ״ ״ ׳ - ח ז ו ו צ ת מ ד ו כ ל מ ף ב בסו י ו ח . « <נ-; ו -. שכח דד הע^ווני  א־נ

u n׳w ^ ק ׳ ר ד ל- הג ה י ; מ ל ן אי תו ע ד ה ד אחר הו לוי ו,
ר1 י ת ״ ו ע פ י ש י ה ר פ ת ה י ד ג מ ה בעצמו הו*ית הו>רן הרעו־ת סיר א״ב ש חינ ב  ה

׳ ^ ת י ל ^ - ם י י ל ו ל כ ״י ה ה נ <ו ^ ע .0ה - מ - ד0ק - . י ו י הנ ש א < ר א״־ ־  ו
• <י ן ךן , V ן - p’• ' ף הגקידי־ד ̂ י ׳ י ' סו ב דד ו ד קו א בניולאס הג ק ה־ ע  י

ת _ י מ ל י ב!י! (ד, ע = הואי! והו>י! קרי ג ד<יי,יקא נ-זלא ע
ר3 ש ע ^' ז ז ש שא ׳ ל א הנ^-ו כ״ קדי תו הו שבו קא ההפ דע־,'

ת כ י ע ן מ ל ל א מז ר ם נ ש ־ו בא-פן קדישא )3 ב קו ט ש־ י ב  שאסרני וסה ב
* י ׳ י י ״ י ט הכמה ע״י שנתאו־־ו , ג נ י ב -ז ו היוו ס-ה שס ל

S ^ י ב ף; ש ^ן . ן ־ ר ל א ט ו ה , q:׳ ״ Sj א ה־גויין ט ל*י.יו, הו ט ש ו ק קביע פ
יעtי,שS ההש־ע^ לבניין ופיח להנה ספירלת ו׳ יי־* ב^יל^י
ר ל ל ! ס מ ח: ר ב:ןו : ברעתי כסי ס כי נכקעי ירת ח

ה נ ן ן : ־ א ר - ’f S 'T O כי ר.השבעז-ק ה : י א- ״ ע = שגו א £יד אכד ^  עז
רס על rדSש•^ג •כרי ל;יעלר תו י ע ח  שהוא ב

ל ת כ ד כ ו ה י שרדייגז ב רך סיר ע,-רש ™ הו לעניי־ן SbK האו א עצבי הו

הוא היעי^ בסוי
. /”י׳״ל ק ! ״ י ! ל , ׳

ם0 ראשלן חד ',חיר אחיך ולרלב לי יר ש מיו ת ו ר,-, כאחרו קו ך ה! כרו

^ז העלמיזד־ וגודל דקותה 0°י;״קי ס^ט ל '
ה א ;־כהנחה כשאר באות מפורשת ג

^ כי מערכת ̂ , כך בד־• 1הי
דהיינו שלה התחחוג בבחינה רק מושגת שאינה עד

ם הפונה בחינתה ט ס n בסלר להשפיע ל r o ובסוי « ל מו  ה
 בחינה ואותה י שד• בקיצה רק נרמזה לא זמפניזה דעתיק^ז

^ ד ד  מושגת אינה שבה התחתונה הבחינה אפ׳לו נ• מפ:י אין נ
ם דעת :קראז ןק ל ע  הנקודדד .Nשהו כתר כי הנ

א א־יך ס:ד שהוא בחינות סל יגלילה הו ם אנפין על ם נ ^ ע  כ
יר׳יו  הדעת כסוד נעלמור־־. בנתיבות השפעתו שמגלה דר ביז̂׳

 הנשמה את רואה אינו והגיף כגוף המשפעת ד׳גשטח כנ»
די זי■ ומעני • ר, העלמתה מ,׳ מוז ר ^ א ו׳ של־• בקוצה הי הי  ש
ם נראית אינה כאלו דקה נקודה ע  כד־ז נרמזרת זה כד־' ו
ה ני עשר עשר JS'n ר.רקה סן רקה שהי^א 3ד,ג נקיי

רך כסיר  ראש ומתפשט Nvv שסהאורך כסוד עומק רוחב או
שט יוצ^א וגזהמחב סיר■ תוך ש ומתפ א  ומה;־וטק סוף תוך ר

 המקיר Nשהו הסובלן והגיף סיף תוך ראש ומריפישט יוצ>א
ם הכולד• ל ם נין בעצמה הנקודה דר.יינו כ ל ם כ  באופן עשר ה
קה מן דקה נקודה שהיזא י׳ של־' שבקוצה  המערכה נרמזה י

 המערכה זאח ועל־' להעלמתה אין הנקראת הנעלמה הראשונה
 רמיזא דלעילזא קיצה ו״ר־' מות אחרי בפרשת ע״ה רש״בי רמז

j אין כי »־}5הו וידוע עביד* באין s p התחתינה ככהינתה כתר 
כה הנעלם דעת ובסוד מולא כסרר להינופיע למטה הפונה  מעי
ה בחכמת שהיא שיגייה  ראשון אות בעצמה הי' גוף עליה מוי
 כתר שד• ממערכה יותר מתגלית מערכה היג־ל כי ירוד משם
 יש הנקרא' השגה ראשית הגלוי ראשיית ששם מפני הדעת בסוד
 יותר שהיא הי' גיף נרמז ב>א בן ספני אין שנקרא הכתר נערך

ם חכמה שר• שבמערכה ומפני י' שד• מקוצו מתגלה לי תג  מ
ם סטה עשרה כללות יותר  הרער־- שבסוד במערבה שמתגלי
ה באו כן ספני עצס מלויי׳ ^ מלואה כי עשר מניין כ ד ש ו ^ 

ך הוא^  שתצטרך בנקודה כ) שאין מה עשר מניין Nוהו ן
 זאח״ב כנקודה שנעי^מים ועוסק ורוחב לאורך מתחילה לחלקה

חה ד' לחלק צריך א ס' מהם בחינה כ ח׳ ר׳  בכר־• שנעלמים ל
ם שהואא באופן ובחינה בחינה על ם נ על  העלמות שני שהם דנ

ם רק אינם בחכמה Sאב כתר על־• הרומז בנקודה ל ע  ה
ך דהיינו י' שד• הנעלם שהו^ת א.חד  הראשון ובהעלם ן

ה שנייה מערכה והיינו עשר בה מרומזים  עשר כללות שנ
ה • בהעלם  הו׳ נתגלו ששם כינה שהיא שלישית מעדנ
 בסוד שנתגלו ממה יותר עשר בכללות השורש בסד קצוות

ת TI אוח עליו־־. מורה החכמה  שהוא ידור סשם שני או
ח עשיר כללות וגם ו' מאות מתגלית יותר אי /' נ  יותר ך

׳ .—באו! שמתגלים ממה מתגלים  סרומזיס הם י׳ באות כי י
' רה״ני י' Sש בהעלמה ד f באות אבל ו lמרומזים הם ׳ 

ה  כמות ך/׳ אוח כ׳ ולהעלמתר. למלואה הכטה בלי עצם,-, כ
י ני עשיר עד• מורה שהי>^ ת משני נעשירת ה ־”או תיו  או
׳ אות דהיינו א ף ואח״ב בתחילה ך ר עי * והיינו באמצע ז ד  ו
 (כסוד השורש בטור שס נתגלו .—שהקצוו! ולהיור־־. עשר שדם

ך באה כן מפגי הנטיעה ך/' ה ב ה ש  כלפי פניה פוגה הפונ
א כאלו ך׳ כלפי מעלה עה כשורש בד׳ ותקיעה נגזועה היז  הנטי
א כן גם ונאה באדן עד  הנטיעה בסוד קטנה עיי׳ן היא כי להורות ז

 שלישיר־! מערכה והיינו השתילה נסור ותהגרדי שהצמח עד
א רניעית מערכה * עשר כה שיננללין  שלשית אוח '1 אות הי

ת רמוזים הקצוות שס ובאו ד׳ בן משם  ובגדלח כצורתה ן׳ באו
ה שהיו קצוות ד.ו' כי להורות וקומתה  נסור ונטועים תקועים כגינ
היו תכינה  ונתפשטו משם יצאו כבר הנטיע׳ כסור קטנים ו

שחילה כסוד ונתגדלו  כלפ♦ פניהס וניתהפכו סחגלים שהם עד ה
ה ן׳ דהיינו למטה להשיפיעה סטה ט ש ה כלפי פניה פונה פ  מט

ה כן ומפני הכינה בסוד כן היה שלא מה א  בצור' רביעי׳ המערכה נ
ת שהם קצוות ו' על להורות לבדה ן׳  כי בפועל שנתגלו היין שוי

 בה שתביט בחינה וכאיוח במילואה כין בפשיטותה בין ן׳ אות
 נזמש השתילה בסוד בפועל קצוות ו' גלוי על שמורה ן׳ לך יתגלה

 שבא׳ בינה מערכת וכן י' ברמז שבאה חכם' שי• מערכה כן שאין מה
ך/' הי' גי ך/' ברמז ה  הי■ כי למלואן פשיטותן ביז חלוק יש ו

 ד,' פשיטותה הך/' וכן ןך׳ ומלואה פשוטה ו' פשיטותה
 שאין באופן הח ה׳ הא כזה אהדר־־. ה' או ׳' או א׳ ומלואה

 העייסתן מפגי זר, וכל פיגר, ובכל צד ככל שווין ’והסל( הפשיטות
^ן א.בל שס ׳ רק תביט לא בה שתביט ובחינה בחינה בכל ןןי  ן
 ונמו צד ובכל פינה בכל ממש נגלו׳ קצוותיה בן׳ מתראה היא כי

 לרתמים וששה לדין ששה בחינות בשני באים הם קצוות שהו'
דן ימין ׳שהרחמים ה א ו  ו׳ כ“ג ו' במילוי בא כן מפני ש־מאל הו

 כלולים קצירת סד,ו' אחת שכל להורות וירי בש;ןאל ו' בימין
ן כזה וו׳ן השני באמצע א׳ באה מעשרה א די מורה א כי ן  ע

' כזה שב^}' האלכסוני הקו כי עשיר  עקומה שהיא רק ו׳ הוא א
 שמניינת דהיינו תעסור במספרה היא עקומה שהיא הגס ועיכז
^ ורגל ו' כמספר ששה היא ן י ח ח ת י'’ ה
' ר,רי ך  העליון וקיץ מעשר נכללים שקס המורה עשר והיינו ן

׳ כזר, שביא א א  שבתפארת קצוות שהו' נמו כי לנו סרמז י׳ שהו
 שבא( עד מהם שלמעלה מה בערך סחגליס יסבה ספירו' י׳ בכללות

ת תיו או ד ברמז('ו ' בזה א הנרמזיסב' ו  כערך גלויים על להורו׳ א
 שבסלכות קצוות ו בערך געלסים הם כן נמו מהם ש־למעלה סה
א שלמעלה '1ה רמז באה שלזה ער ' כיח נ׳  כמו להורות א

ח שהוא י' אות  הנמר, העלם על המורה יד״ור משם ראשון או
1 G g בערך
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כלל »רת8ת כן נמו בינה בערך  שבהן יים כללות עם קצוות ו' נ
 עכש לחכסד־ז שיש חכסד־־. ויחס ערך כי סלכוח בערך נעלסים
א שהחכמה דבינה  וסתגלית ואשתו אס היא ובינה וזכי אב הו

 ►»חיא עד בה מתעלסת וחכמה חכמה כח סגלית שהיא עד יותר
ת בערך תפארת כן כסו לתכסה היכל  זכר הוא תפארת כ• מלכו
ה ומלכות בעלה קנ א עד וזוגתו אשתו נ תכח שהי  תפארת סגלי
ת כעלה תפאד ה מתעלם בעלה ו א עד נ  הים כסוד היכלו שהי

שי כל ספני  הקודמיכש כשעריס כדפירשנו קדשו בהייכל ו״ה כ
 היא חסישות מערכה • עשר בה שנכללין רביעית מערכה והיינו

ח ד.' ת רמוזים ג*כ שבאו ד׳ כן משם ד או  בסוד ספירור־־. י׳ כללו
י ר,״ה ״ ׳1 נ f כזה ד jך/׳ כמו ׳ »כ ש םיי ה וכמו כינה של ש  שחי
ה של נ ת יותר ני  כחכמה שמחגלים ססה ספירות י׳ ככללות מתגלי

י' כן סו  בערך שמתגליס ממה מתגלים יותר כמלכות ספירות כ
 שהחלוק רק לחכמה בינה כערך לתפארת מלכות ערך כי תפארת

ן' כא נבינה שם כי ביניהם ^יי שכ״ה ה  והפוכה זעידזיז כיגדח ש
ת ם השרישה בסוד בכינה נטועים שהם ד.ך,ק*וות על להורו ה  ו

ח קטנים עדיין נ׳ ה מלכות של י א [' נ ך! ח  וזעיר«א הפוכה שיי
 מבעלד־! שפע לקבל מעלה כלפי פווה פניה חסיד כי להורוי־ח

» הר ובאד־ז לפטה לבניה להשביע כדי שלה קצוות «ו׳ ר עי  ז
ח בפני קצוותיה כו׳ מתמעטת שהיא על להורות  צריבה כי בעלה ת׳

ה שפע  כרי הרבה שפע לה ויחן עליה הרחם שבעלה באופן הרנ
ה שהעגל מסח יותר כי לבניה שתשפיע צ  רוצו־־! הפרח ילינק ח

 הו' בעצם פועלים שבה במלכות חמישית מערכה לך הרי להניק
ם מקכלרח והיא שבתפארת קצוות ת ל ם וסשפער־־. פעו לי מג  ו
תן  מרמזים ידור אותיות ד׳ נמצא אב׳יז: בסוד שלמות לשאר או

ת ה' על כ עי י' נעלמה אחת מערכת מ ת מערכות ו לי  כרפירשנו ע
ת שככל וכמי ספירות י' מרומויס מהם ואות ת1א וככל  ואות או
 כן גם ככלל אותיותיו כד' כן כמו ספירות י׳ מרומזים ד׳ בן סשם

ה רש״בי שפירש כמו ספירות ל סרומזים ' איהי ירוד לשונן זה ע׳  י
^ז ה' סטרין שית כליל ו' בינה ה׳ דזכסה  לשוני כאן ער מלכו
ח י' כיצד ספירות י׳ כל כול^־י ירוד אותיות ד' פירוש  ראשון או

^ וקוצרה חכסדד על־* «־וםז מו כתר י—עו רומז ו׳ ש  שביאר נ
ם קי מ חי *  כר,ר עד-י רומז ר״ל בא׳ין רמיזה דלעיל^יז קוצה א

 ר״ל־* סטרין שיח כליל ו' נינה על מרמז ח׳ למעלה כדפירשט
 צד מטה צד מעלה צד צדדים ששה שהם קצוות עלו' זסרסז
ס צד צפון צר מערב צי «זרח ו י  גדולה ספיריו־ח ששה שהם י

 בשער בארוכה עגייגס שפירשנו כמו •סזד הוד נצח תפאר ככורה
 ד' בן שהשם לך הרי מלכות היינו אחרונה ה' הוויות ב י יסור

 י' על סורח אותיותיו ל בכלל וכמושוזוא י'ספירות על מורה ככלל
א כן כמו שפיחת  הוא מלואו כי ספירות י* על ג*כ מורה במלואו הו

א׳י א ה יויד א וכמו עשר על המורה אותיות י' שהם היא ו  שהו
או סו ספירות י' על מורח כמלו  ד' בן משם ואות אות כל כן נ

 בכי~* כי מערכות ה' בעניין שפיישנו כמו ספירות עשר על מורה
ה כ ם אחר־׳״ כאות רמוזה שהיא מעי ש  עשר בדי* נרמזו ר' בן מ
רי שהשם באופן יחד אותיות ד' ככלל רסוזיס שחס שפירית  ש

 וספירד־ז ספ׳רוח ככל ובפרט בכלל הוא עשר על חמורה ידור
ב  עיה רש*ני שפירש וזהו עשר על סירה הוא ומערכה מערכה ונ

״יי תניז דלית ספירה לית וז״ל כתיקיניס  לך הרי הא ואו הא יוד ׳י
 חמורה ד׳ נ! השס כח יהיה שלא ס^ירה לך שאין שאמר כפירוש

שר י׳ויד' ואזיל מפרש ולזה עשר על שהםע א׳ ה׳ א׳י׳ א׳ו׳  אוהיו׳ ה׳
 באופן עשר הם וספירה ספירה בכל לומר שרוצה מלואו דהיינו

תיו' אותיות ד׳ ומלף אותיות ‘ד כללי בןר׳בי׳ה שהשם או  ופרטיי׳
 ספירה בל ועל ספירות י׳ על ומרמזים מורים כלם מהן ואות אות כל

 בחלק והכל בכל החלק כי להורות רות י'סם שמתייחדיסנה וספירה
הכי של אחדותן וגודל עוצם להראל ריתב׳  ב״ד ביה ד׳ בן השם ספי

ח הרוחנ׳יות אותיותיו שו ת דספירוח עצם הוא שהו' הקח שו  הקח
א שי על מורה כהיניתיו ובכל חלקיו בכל הי  עשר בו שסתייחדים ע

ט דרך הן כלל דרך הן  ספני המיוחד שם קראוהו זה ולטעם פי
ס היי ת״ מ  פינת וככל בו גוחן שאתה הבחינות בכל ספירית י׳ בו ש

ה שלא בחינה לך ואק בו שתביט צד ובכל א י' סן נכללה תהי  שהו
 בבחינה נמצא זו בבחינה שנמצא שמה באופן צר בכל שוה אחדות

 בין והבדל isnanואין' כבחיגר־צ נמצא זו בבחינה שנמצא ומה זו
ל חמערכוח כ ש  נתנלו המדריט' הסערכיתדרך שנשתלשלו מה ^

 בזוהר נמצאיס מערכו׳ ה' ואלו למעלה עניינם שפירשנו כסי יותר
ת מפורדים ה אח ת הנ ח א  ד׳ הצהר רמז מזריע ונפרשת הגה י
כו מה נפסוק שערנות ךה׳ י שי  הארץ מלאה עשית בחכמה כלם מע

כח קניעיך  מעשיר רבו פה כקצרדי כוונתו לך נבאר להאריך שלא ו
הם שפיחת שחי' ריל כללות לשון הוא כלם פירוש כחכמה כלם ה

ש שנקראר־! גלויין התחלת ושם כערמה כלוליס חי בערך י  הנ
שגה שש שאין העלמוזו לגודל אין שנקרא  מה שאסר וזהר כלל ה

 כללות כל כי מעשיך גדולים כמה ריל בחכמה כלס ה׳ מעשיך רבו
• מעשיך שגה שם שאין בחכמה נעלמים ה  שהיא החכמה ישות רק ה
ת ישות רק יותר השגה שם שאין והגם נמצאת או  זה כל עם דסצי

 והיינו בהעלם בה כלולים ספירות עשרת• כללות לומר רוצה כלם
 בחכמה של וב' כללות לשון הוא כלם לומר שרוצה בחכמה כלם
ח בעדן גן כסו המקום כ׳ הוא כאן של כןעניער, כמו בשדה ככי  כי ב'
 והיא בפנימיוחח נעלמים וכלם החפסח כפנימיית נחוגים חיו כלם

שונה ומערכה שנייה מערכה  כי העלמתה לגודל נזכרה לא רא
 עד השגה לו אין וכתר סקומם הוא שכתר כתר כהעלס שהם מקום׳
כ השגה לו אין טקומם אפילו זה שמצר  «ה שהרי יוכרס איך א'

א שהזכירם הו  שמקו' דהייט שפירשט כמו מקוטם מצד בחכמהי
ס ישות כמציאות מושגת היא חכם' שהיא הספידו' כללות  נויזונים וו
 אפי' בקתר אכל בחכם' כלם כרמז הזכירם השגת אווזה מצד ברזוכר,
 אמר כ’ואח יזכירם איך כן אס השטז לו אין כתר שהוא סקימס
כה על להורות עשית הפסוק  תיקונן עשיית ששם שבבינוז ג' מעי

 בסמי שם שנשתרשו הקצוות שרשי חקוןטציאות דהיינו ספירות של
שי'וא׳חכ המערכה והיא כדפירשנו הנטיע׳ מלאה השלי הפסו׳  אט׳

 סדישרשים כו׳קצותיו המתמלא(מחפשט תפאר' מערכת על שרמז
א׳ הוא מלואו ועוצם שלגוד׳ עד השחיל* בסוד הנעלמי׳ תי  יסתגל׳ מ
שוסקצה שלא עד גדותיו כל על קוצר״יז בו׳ ומתמלא בו  .שלא תמצ׳

שוס קצוותולא ן׳ בו נכלל יהיה  עשר בו נכלל יהיה שלא קצה חמצ׳
 כרפירשנל למלכות להשפיע רצון שכע שפע מלאים כלם ספירות

כי למעל'במערכת ד׳ שסבן מ תו׳  וזנזצא בו שתביט ופעד. צר בכל או
 רביעית מערכה והיינו עשר כללות קצה וככל נעולים קצוות ו׳

 המלוא הסקכלת במלכות חטשית מערכה על מרמז הארץקניינין•
 רצווו־ז ו' סן פירות ומקום הארץ שהיא כסוד קצוותיה בו' ההוא

^ שהיא עד בה להשפיע שפע המלאים בעלה תפארת ש כ ה' כ ו  ז
א ת כשני מופלג בקצור שרמז וזהו בקניינו הזוכה כאדם ההו  מלו
קן ה ^ייייא למלכות ב!ץי הוא הארץ קניינך הא  התחתונ

 ידי סודר קניק לשון שהו׳ זכייה לשון הוא קניעיך המקבלת
 מערכת ד' על רמז ז״ל שרשיכי לך הרי כקניינו זוכה הוא סורי קניין

חי בפסוק  בדפירשט י' של בקוצה עליה רמז חמישיח ומערכה א
 לפרק הנוגע אחד עניין לבאר רצונינו כי הפרק נשלים ובזה למעלה

 עצמ־ נפני פרק לו נייחד הפרק אריכות עליו תכבד שלא וכדי זה
:הפרק נשלם והנה

הקוד* לפרק הנוומן דבר זה בפרק לבאר רצונינו A פרס
 להם יש שהקצוות הקודם בפר שפירשנו אחר כי לו ץ

 שס לשרוש יכולים היו שלא רק ובחכמה בכתר גם נעלם מציאות
 זריז שמצד עד וימת וימלוך וימת וימלוך בסוד שם ולהתגלות

 נסעז *—כלי גלוי לו שאין כתר מהעלם מערכת ה' הקצוות נסעו
 ישודיז מציאות דהיינו קצת נתגלה שבחכמה עד חכמה להעלם
 נשתרשו ששם עד יותר שמתגלית לבינה נסעו ומחכמה החכמה

כ לקצוות שורש שיהע ור״קון הנטיעה במור  שיצאו ח*ו זה לפי א'
 ולא בכתר לא ספירות עשר מציאות יהיה לא א״ב וסחכט׳ מכתר

ת' כהעתקתן משם שנסעו הקצוות חסרו כי ח׳ו בחכמה כ  לחכמה מ
שהנו כי יקשה ועוד לבינה ומחכמה v בכתר כי שנוי וקבלו חיו ג n 
 גלוי קצת שקבלו מה בקצת נשרזנו ובחכמה וכל מכל נעלמים

ת במציאות שו  עשיירת ששם עד יותר נשתנו ובבינר־ז החכמד־ י
 לו' שורש שיהיו באופן הנטיעה בסוד שיהיו ספירות של תיקונן
 סכתר^ ונסיעחן אצילווזן מצד חיו שנוי אל משנוי יצאו ואיב קצהת
ה לבינה וסחכס׳ לחכם׳  מח על לעוררך אני צריך זה ליישב הנ
ע בפרקים לך הקדסר״י שככר ס די קו מרז ידעת כבר הנד־י. ה  ב

 בי אכייע סור בשער וכן השער מזה שעברו בפרקים לך שההדמתי
 נ• טסקוסד־! זזד־! לא הקדושד־ז השנינר־׳ שירדרד מקום ככוייי*

^ עומדי־־י. במקוםי-ז הראשונה חקחשה ח או צי מ  נמו המובחר ב
 סוכחד מציאות שהייתי שתחוזיה למדרגה יריריזה קודם שהייתה

 המובחר המציאות אווזי שיריח שתחתיה המדריגה ^אור.‘הם0
 שנעתק גשמי רבד כסו ממקומו זז ואיט עומדר- בטקיסו
כ ממקומו זז שאעו ומאחר כגסיעתי למקום ממקוס  עיר* היא א'
 ככחו וגבורתו נחקסו יעמוד המובחר בסציאיתו הרמחרד מקומו

r אז o תה ו ישחנה ילא נשוזנה ולא ע תה במקומו הו׳ כי ח׳ מ ר  ה
 השג* זנר1ש מנר נר כמדליק דבר חסר ואיני הנאצלים מאציל
שו׳ מגר אור נתמל׳ א ח יעמוד מקומו ערי* הראשון והנר הי או  ב
ס זה ומפני גבורתו ותקפו  ונאצלו והמערכורי•״ הקצוות שנסעו הג
ר כפו למעלה כשאר המיבוור מציאות לכיגדן ומחכמה לחכם׳ סטז

׳ קוי*



 יא פרה המוחות בסוד העמעום בסוד הקעוות אעירות סוד ששי שער
טל ^

הרוחני' כי זח לכל יהטע' אצילוחן לאחד כן ליהן  היפך הרוחני־ כ׳ זח רכר ?1יה: fn77׳xc> ל>}חד כן <'<גיל״הן קוד
ה למען גיאו* לך אוסיף ור,נה עי-ייניו ככל הגשגייי' חי  חקוק העניין י
ר אין כי בשכלך י ך הרוחכיי׳ י  לא רגשמיי' כי הגשטיית בדי

ת קודם שתתבטל לא אם פעולח שום לעשוי היכל  החומר מציאו
 אליו להמציא האדם כשירצה בזה המשל כתחילה שהיה מנסות

א חי מבעל הצמר יגזיז הנה ללבוש בנד  כאמת יהנת הבכש שחי
ש הצמר ם היה שלא מה פעולה לו נתחד ד ^  תי הבעל פל כעורו לו

ה לא חי עלהבעל כעורו כי ההוא הכבש  ועתה סלאב' לשום סיכן הי
א לו הצריך לסלאכחו ראוי שעזז  *—והבע! הטוויה מלאכת שדי

 שנתבטל הרי מוזצטר ועריה ערום משולל נשאר הכבש שהוא חי
 בצסד סלובש שחיה הכבש שהוא חי לבעל שהיה ה־אשון סציאו׳
א ועיתר־ז ד  לסבת אחררה פעולדח לצמר ונתחדש ועריה 3ערו ד
א הטווידה ,—למלאנ' שראוי הגזיזה צ מ  סמציאוי־ז שנשתנרה נ

שילבין שגי שגוי ימצ>ז עור למציאורה א הצמר ויכבס נ הו  ה
סה לבונה אחר כי כנו ת תשאר לא ו  היד־! אשר הראשון מציאו

□ נשתנרה ככר כי וכנוסה ”לבוני קוד□ הצפר לגיזת  שקוד
א ועתה ושחורה וגסה עבה צמר הייתה  נמצא ולבנה ורכה דקה הי

 והעבודה הגסורה שתוגיא הראשון וסציאורה שני שנוי שקבלה
ף והשחרות  עוד ובן ולבנות ורכות לרקוח נשתנה כי לו הלך חל

כ ארttי■ לא ההיא הצמר כשיטוו שליש׳ שנוי ימצא  מציאורה ג'
 של וכריכות צמר של לשונות היו טוויית; קודם כי הרא׳:וון חוסר
 עד צמר של תושין הם בטווייחן ועתה לאריגה ראויין היו שלא צמר

א וקנה לאריגה שראויים  כאשר וכן שלישי למציאות נהפך הו
 ססהטווה נהפך אבל הטטווה •שאי לא סהסטווה הבגד י^רוג
י לבגד  מתחילה לו שהיה הטוויה צורת פשט האריג' מלאכת «“ע נ
 ‘עת• וכן רביעית לשנוי ונהפך שנשתנה נלצא הבגד צורת ולבש
ת שיחרבו כפי זה דרך ה יתפשטו המלאכו חר צו  הראשונורה ה

א הראשונות ומציאזחיו וצורותיו היי כלא והיו ויעברו ויתבטלו  ל
 ‘אבל־ גשמיית לפעולה יקרה המקריים אלו כל כלל עוד תזכרנה

א והאצילות וחרוחנ״וח הקדושה דברי ף כי זח היפך הו  עד־י א
חר צורה וילבשו *!)‘נאצל מיני ויתפשטו שיתאצלו פי  צורו־ה א

תג יותר □ התפשטוחם קורם שהיא מכסות ה‘ מ אצילות  יפ1ל ו
 יתרבו אדרבא אלא ח״ו הראשונים טציאוחס יתבטלו זה מפגי

□ ט תגלירה אין עי הענייני חעלי מ  ותכלורת קץ לאין ער ו
□ הג אוי-ן חרק הרוחני שיתחלף ו םצי  עניז מחגלד־ז יוחד אר־׳

אהו לייז ממקוסו יזח ל>י? המובחר הראשון סצי  מושבו יפקד ו
או באיחנו הוא אבל  שביארנו וכפו מנר נר כמדליק הראשון וכחנ

ס בפדקי□ רסי שי־ הקז חבמ ‘מ ס מחכמתו המאציל ר, כי ח ה  ל
ת כי מתרבה אלא מחכמת׳ חסר אינו והוא רבים חכמים ש מ  ק
חו ס כ ח לא ״  קדועזה ותשמישי קדוש כלי גבי מצינו וכן ממנו חז

ס אם כי פ חלי ס י שי □ כחד □ הראשוני ד נ □ עדיין כי ע שת  קדו
ם ה  אר־ז והשימותי ז״ר־י* דרשו וכן נגנזים ולכך עומרי□ ב

 שירדרח לפי עומרי□ נקדועזתם שומסים שהם אע*פ סקדשינס
 עוד מערכי מכותל שכינה זזה לא ובאז׳׳ל זזת לא שם שכינה
 הגשמי כי לגשם היפך שהרוחגי מצד מהגשמיית חרוחניית ישתנה

ל ו ג תי או  הקודמות אל מעלה והשיבוח כעלוי הםתחדשו׳הם מי
י יתקרב ויעשה שיפעול עיר כל כי ארם בני בעעולוח בפרט - י  א

א ותכלית׳ הפעולה וגמר מבוקשו ישיג כי שבחו הו׳ וזה הנרצה  הו
 כזד, המשל ונתבטלו נשכחו הראשוטת ומציאות אלין הנרצה
 לו חשובה יותר נזחה שהיא בגד ממנו לעשות שתכליתה ר,צמר
א שע״י מפני שנגזזה קורם שהא מ!ןה תר גזוזה שהי חקרכהיו  נ

 לו חשובד, יותר כש׳טווה וכן נגד לו לעשות למבוקשו לדיגיעה
תה ססה  כשיארוג וכן יותר עור שגחקרבה שנטווה קודם שהיי

 פעולות סכל לו חשובה היא בגד כשנעש׳ ובן יותר עור נתקרבח
א כי חראש־נות  חראשונו׳ הפעילות וכל פעולתי וגמר תכליתו הו

א שתכחו רק מציאו' שום להם ואין עור חזכרנדי ל  ונתבטלו נ
י  אדרב' כן אינו הרוחני אבל בזכירחן אפילו כהן תועלת אין נ

 המציאו׳ ויתאצל ויתפשט שיתגלה עור כל כי הצדדים סכל היפךלו
 והמתאצלי׳ המחחדשי' מציאוחיו אל והעיקר השורש הו׳ הקורם

י ס נ שי חד מ שם ויונקים שואבי' והמתאצלי' ה שר □ מ ש שר  ו
 שזה עד השרשים יתחדשו שנתחדשו המציאות רמי לפי משרשם

ם יעלו וכן זה בשורש תלוי וזה זה בשורש תלוי שי שי  עד ה
 שיתקרבו מח ‘וכיד בלס אי־* הקודם הראשון השורש מ^יאית

 נסרריגה מתעלים ויותר משובחים יותר הם הראשון השורש אל
 גדולדה ממדריגדי במדריגה ועולים ורומסורז מעלה וייי״יבית
תי למדריגה ה הראשון המקור אל שעולים ער גתלר. יי  שהוא כ׳

ט כל מורש ו המקורות כל השורשוריטקור שי ושורש ומקור העי
וז׳ל מהתיקוגי' לזה וראייה כ״ה השלכי' סלבי סלך המציאו' גל

 נין וא אהויייד ספירין אינון וכמר־ד פניסייס ספירין אינין וכמה
א גב על רא ר י  עריירס וגנוד־ר שוסר גבוה ‘מעי־־ גבוה כי הה׳

 ראהורייס אחירייס וכמה הנוראיס לפנים כמהסנים אוט ובגיני׳הו
ד ה׳י וי״ו היי איליןיו״ד פנימיים ואינון נראין רלא י או ו ה'י יו׳  ה׳
ד ו ה״א יו׳ א' א ו ה י׳ אינון אחוריים ה׳ הי א׳׳ה א' יוה יה יהיו י׳  א׳

ל אור ל« יצא הספסר מלה אה״יה  ני לנו להורות כוינתינז אל גיו
 ‘יכל־ תשר הם מדריגה ושבכל מזו למעלה זו מדריגות כמה הם

 שהיא ער והשיבוח במעלה ויוה' פנימי' יותר הוא העילה מררינה
ה שהסדריגה עד שתחחיר, לטרריגה ומקור פנים  נקי׳א שתחתי

ת' פנימיים יותר הם שיתקרמ עוד וכל כערכה אחור  השיכים ויו
 כמלוא ר' כן השם כי הזה כמאמר שמפרש כמו ומקוי־ים ושרשים

איו יו כזה אלפי] או רה׳ תו שם על ופנימי פגים נקרע הוא ה״א י  דקו
 המתייחדת שבה עשר כללות בסוד הבעה כסוד עליון חסר הוא ני

 החכמד־־, המרי לקבל לסעלה הפוני־, העליונים בחסדיה בחכמה
א שב־ח צר ע כללוי־ז כסוד הו קי' ו  ד׳ כן שבט בערך פנימי נ

ס ‘הנולד־ ם נסור טדריגורה י' כי ג ריי -, אחו  י״ר- י־ נזי
ה יהיו ה׳ו ת שהוא י אר  הנעלם מעולם Sהםר)כ הנגלה עולם תפ

 ספירור־ז י׳ ‘נבלר־ שהכינה ער ונעלמה פנימי שהיא בינה דהיינו
ס ושורש ומקור פנים המה שבר.  מדריגות י' ועוד שבתפארת לי׳
 יודין במלוא ד' בן שם המקור אל יותר המתקרבים פנמיים יותר

ת וא ח שון מהשם נעלם יותר שהוא היי ו׳או ה״י י׳׳ור כזה א  הרא
 כי אחה אלף רק אינה השני וכשם אלפין נ׳ הראשין בשם כי
ה־ גלוי מורה האלפין שנתרכי מה כל ת כי והטעם יו שטי  התקפ

ך ומלוא ן ׳ היייו י ' נ ן ך שכמלוא ה ן א י  האלכסוני הקו הו
א ב  שג^ין ההחתון הרגל הוא ילד שבטליא יייד S כיי׳ ש

הי i,כזה א בראש שנתנה הוא פשוטה ו ת' א"כ א כזה ה שטו  התפ
ד של ומלואה ו חר ובודאי היינו י חה א שטו  יותר היא חתפ
ה מסה מתגלית תדד קודם שהי שטו  בלי פשוטה י ממילא חתפ

 ד' בן חשס זה מטעם הנה במלואה עד סן נעלמה יותר מלואה
א' •ודין במלוא  כי אלפין במלוא ד' כן משם נעלמה יותר אחת ו

א חם חאלפין  ואלף יודין במלוא ד' בן השם בן ומפני יודין מלו
 אלפ״ין ג' כמלוא ד׳ בן שם סמרריגת עיליזנה יותר סדריגתו אחוה
א ד כן שם כז מפגי ^ א ד׳ כן ושם בכינה הם אלפי ג׳ ב ו ל מ  כ
» ואלף יורין ו תר כלפי מעלה כלפה הפונה בחכמה סדריגחו א  כ

 כתר רחמי בסוד הדעת בסוד מכתר לקבל כדי בכתר מתייחדת
שבכתר שהשסבן עי שבכתר אליו ושורש ימקיר פנים ר' ד׳ םנן ש  ו

א מי יותר הו ן ומפני הטקידוח ‘כל־ מקור פנ ^ כאז הו«-*ז נ  t>iב
• להורות נקודות וכלן יו־יז שכלן ה׳׳י ו*יו הי• י׳יוד כזה ץד*ן -  עי

מחן חעלסתן ‘גורי־ שי ח ם במקיר ו ל ע  כסוד סנימייור־ז פנימי הנ
 שורש בסוד אמ״ץ א*ן\ ק“א שהם בחינות ג' הכלולה הנקודה

 שווו־ת לצחצחות כלם רק וכלל כלל השגה אין ששם ועצם שם
ק בחינה שוס שם מושג ואינה נקודור־. כלם יודין כלם  השגורה י

 לכד־• וסקיר השרשיס לכל ומקור שורש שהיא המקורות מקור
ס בכה המקורות ו תלויים וכלס כיה א׳ ל והנח נ ת כנ ח  מאלו א

ת י' הם שמוו! שלשה תיו ת שבכל לד,ורות או ח  ואין ייס מהן א
ס יותר כשאלו רק בינהם חבדרי* מי ל ע  מקורור־ז ואלו מאלו נ
ד' כי לאלו געלמיס ושרשים שםנן א יודין במלוא ד, תר שהו סודהכ

ומתגלה םהפשט הרעת בסוד • הה הג
שנו שהי' ך‘' יקשה וא^ «> • ייר  ה»,־רין נ

 ר.=!1■ נאסר יאיך שבנקידר־. השחגחוה סוד
ס הם אירנא יהא רא כיי הד<ית סוד ר די  סו

י הם והם כרעת י ר כי הנק־רה ז  הרערד סו
חי ̂־.*שץ לו  התפשמות הוא ואם*ץ עייכנקירה כ
 רh א-ן רא״ה א״ק מ'צ^טיר^rה דיוא ץ יא א׳׳ץ
ק אהר ו-רויי ר י ד היגייז רהד^ן הדערת סו י • 

 זר־ז כדסייישני הדערת ד־ואסרד והיא הנקורה
בה״גהר. רא׳ גפרק כא־״וכר-ז ר^Sלסע הענין

a יערי־ין v o הענין• ותבין

א כינה י 'יי" ״ "’יי״ קי ר׳ בן עיש ס״ה כח נ
ה טגלייז חכמה כי מ״ה שעולה אלפין כמלוא ה שםם בבינה נ  ה’ב

א ואיו ר,״א יו׳ד כזה  היא מה וכה מה כח בינר, נקראה זה ומפני הי
חכמה תיו׳ א שבינה מפגי או  לה שורש והחכמה חכמה כה גלוי ת

ת ג׳ ואלו  שמות ג׳ כי מאצילם אל קירכהם בסוד פנים נקראו שמו
שה הם אלו של ת ה ת  בחינות ג' מן הכלולה גנקזדר. שמקורם סו

 ריק כיניהם הבדל ואין אתדות שכלם באופן אמיץ איץ ק א בסוד
 ואיינוןדיאע״ל אמר זה ועל שתחתיו ממות נעלם יותר שפזחאחר

ד דיא ג״ב ה׳ ה כי ה נו ה' וגבוהים גבוה מעל ג ה נאמרו הורה עלי  גני
ת על גבוה מעל הו  עליהם גבוהים ובאמרו מזו למעלר, זו שחם המז
ת ג' סן הכלולה הנקודה על הורה רבים לשק עו ח  מקורות ג׳ שהם כ

 המקורות לכל מקורות שהם ועצם שם שורש כסוד המתייחדים
 כפרקיס שפירשנו אם*ץ איץ א״ק נסיר המקורות כל על וגגוהים

H h ד,קודם׳ם

א׳ יורין ג' במלוא ירוד כשם  ו
 וסוד החכמויז סוד שהוא אח׳

 ירוד שהו!>»זשם החכמרד
 אחר־־. וא׳ •ודין ג' בסלוזין
שט מתגלה ירוד כשם וסחפ

תר בכינה בסלו׳אלפין איו שהו
א מתגלה ת ח סוד ו כ• מה כ



יא פרק המוחות ובסוד העמעום בסוד הקעוות אעירות סדר סשי שער
טל

 הSלמע וזו ם«ו למ^לה <r הס נוראים פנים ופסח כסה כי הרןיי־מים
שוחוח וספני סזג פן בחינות ג׳ סן הכלואה בנקויה סקורם שה  באו

 שסוח הגם סניס נקראו p מפני הנקודה אח״שהיא מקור מלכלם
ת סוד  למוח בהשפעתו ופניכס סקור והוא בחכמה משפיע הדע

ח וכן חכמה א חכמה שמוח עד בינה למוח מקור חכמה מו  פנים הו
 נקראו זח כל עם לזה סבה וזה בזה זה תלויים וכלן גבינה להשפיע

צי פגים  למעל׳ זו מדריגות כמה הם בן ספני בנקוד׳ שהיא מרןורם מ
 אחוריי׳ שנקראו םרריגו'לםט׳מהפ כסה הם וכן פגים שנקראו ו8נ

 שנתריזקו מפני אחוריים בסוד הם ולמטה מבינה שנתפשט כל כי
 ששרשן העליונים בפגים תלויים והם המקורות בל ממקור קצת

 הם והמוחות להם הסמוכים המקורות שהש הסוחות הם וסקורן
ם הפנים כסוד ה ם נסור ו ריי חו א □ כי ה לי כ ק מ ^ ס ה פני ה  ס

 מן כלולה אחת שכל אחוריים וכמה כמרז כן גס והם העליונים
הו י״ח י' כמו י׳ ה י׳ הו ה א׳ י  על מוריס שהס אהייה אה״י א׳

ת ס סידיגו  וכלן י' מן כלולות שכלן ולמטה מגינה אחוריים כסוד י׳
א בשרשן חלויין א הסובוזר מציאות שהו  ואינם םר.ם למעלה שהו

 ובהירותן וסקפןץגבורתן ובחזקרזן וצתותן ורוחניידתן טטשיטיתן זזין
 בריד והעתקחח׳ו שנוי כלי עומדים הם וצביונן זנצחייותןובקומתן

 לעד זהקיי׳ החי נצחים ולנצח לער וברו ויתעלה שסי וכרוך הוא
 ושים הפיק נשלים ובזה המובוזרים במציאותיו עולמים ולעולמי

ק פי  כלי־־י bOn כי לבך לוח י—ער וקשריהו עיניך לנגר הזה ה
ס גדול שלוכג ולצאר-. בשלום חחכסד־ז בפרדס לנגו  זכזר־ז כ

:הפתן נשלם

 כי לך שהקדמנו ס«ח שתדע אחוי והנח יג׳
ת | או מציאותי על ■K ועו קיים לעיל׳ חסיכוזר המצי

שתנה ולא חמובחר  חראשון מציאותו תתבטל ולא יחסר ולא לעולם י
 קיי'במציאותו הנעלם )מציאו׳ ומתגלה מתפשט הו' אבל כלל היו

ה המובחר ע באופן אחת הקדמה על עוד נעמידך הנ תי  מקור ש
ד הפועלים קצוות ו׳ גזוצא טו׳ ולמה פעולור־ז סיני ‘כ  ספירות ה

 כאחת חשובות ראשונות שלשה למה זה ע׳י ג*כ ותבין הפועלים
 בפרקים ונימוקו טעמו לך הקדסנו שכבר מסה לשכל קרוב •ומר

מה וע״י הקודסיס  המקיבלי' כין שנפלה המחלוקת כ’נ יתיישב ע הקי
ס חזא חכתי■ אוסרי' שקצת ה הא׳  אק אינו הכתר אומרי׳ וקצת כ׳

ף א וכתר י׳ם ארא שאינם אוסרים סחס וקצת ח נ מ ס הי  והו' הא׳
 עולים כלם כי שלופכיגיהם ויעשה יפשר זז והקדמה הספירות ככלל
 עי-יי ינוחו כשלום יבא סקוטי על ואיש ופרח כפתור אחד כקנה

 למגין נחוכיס ח׳ו יעקש נפתל אין חיים אלהים דביי כלס סשכבותם
ה זו היא וההקדמה דעת למוצאי זישרים  ספירה ככל כי תדע הנ
ת ו׳ תמצא ראשונות ג' מן וספירה  ולחSכ ובחינה בחינה וב^ בחינו

 ובחינ׳ ונקודה חלק לך אין כי הקודמים בפרקים שהקרסט כסו י' סן
ה שלא  ספירדה של העלמתה בחינת ראשונה בחינה יי בה תהי

א להתאצל העומדת  אותי־! להאציל המוכנת כספירה נעלמת שהי
י תה לא שהרי נעדרת שהיא ע חין על  אותה להאציל ברצון אפי ע

 כאשר להוליד שעתיד הבןבסורזהאב כהעלס נעלסיח שהיא באופן
ם לזווג רצונו יעלה  דנתו ע

ה ת או הג״הה נקרא הנעלסה כדזינה ז
אצל ירהBסS בתר ת ת נו»ך הילד ססגי יני*י ׳ינ׳לידד הזיע ש

ך ספיח ^1י״ הי* די ר יזזתב׳נד־' ד
) ונהי«»ןתו גליייה זינת0 שנייה גוזינח ס ג ™ אסדה נ ה ה הולד (ו0ם י

הגיהה ע׳ג הספירה ימתראת שסתגלית
 הספירה נצטייר תכף אז להאציל הרצון כשעלה דהיינו שתתאצל

 שהקדמנו מסה כיחע אותה הסוכנ'להאציל הספירה בתוך וגתנלית
 כי כ״ה סתשכותינו מחשכותע לא כי ג׳ פרק פרצופים מ כשעל

שגוי״גז  אכל היוס כל יחישוב כי הגס פועלת ואינה הבל nan טח
ת שכ שנו תכף הק׳ינה מח  מיד הקדיש הרצון שיע^ה נתכף כת
ה תהוו תה הרצון כמחשבת שיעלה סח י או הו  חבטה נקרא בחינה כי
תאצל לספיר׳ ת  הספירה עצם גלוי בחינת שלישית בחינה ממנה ש

 בתוך הייתה עדין אבל נתגלתה שנייה בבחינה בי מקומה על
ה ל צ א  בחיגר־! עוד הוצרכו זה ספני לסאצילח חוץ ירדה ולא •
 נאצל כמרריגת ושתהיה מאצילה ממדריגת שחרד כדי שלישי'
תה או  שנתרבה הרי הראשונות בערךכודנותיה בינה נקרא כתיב׳ ו

שח אחת בספירה ח של ת זכל נות ב ח  סבה אח׳ וכל י׳ סן כלילח א
ת וכל לאד»־ח ועלה ח  ועומרי׳ קיימים וכל מאחרת במרריגרז יותר א

ת בלי הסובחר במציאותן שחגו  זה שלפני כחקי-ס׳ הקדמנו כאש׳ ה
ם ל חדם וקשור^ אדוקים מ  תלוידה שלישית ובחינ' כוה זה סחיי

ה  שהם כאופן ראשונה בנח׳נר, תלויה שנייה ובוזינח שנייה בגחינ
ת מגו מד • ג׳  נקראים בכלי־־יהס מדריגות ג׳ ואלו בזח זח תלוי

שית שהבחינה באופן סכתר חכסון »נ«את ה שנקראת השלי נינ

 חכמי שאסויו הסיי וזהו מקימה ער־. חכמה היא בחינה אותת
ת מ א ת ככל הראשונית ספירות ג׳ כי ה ח מצא ואחת א  חכמה כתר י

 ג׳ ימצאו באצילותה ר׳ל בעצנ׳ה בחכמה בי זה בדרך הוא בינה
ה חכמה כהד שהם מדריגות ה סנ תר  בחינותיה שני הם וחכמה נ

א ובינתה בכתר שהם הראשונת >ן השלישית הבחינה הי  שהי
ך שנקראת מקומה על חכמה עי  .כינה הראשונויד בחינותיח שני כ

א רביעית בחינדד  הראשונרה שהספייו־, ר״ל כח נתינת בחינת הו
א סמנה שנאצלה נזתנתכחלספירה  שתוכל כדי שנייה ספי-ה שהי

 ואותה עשר מן כלולה שלישית ספירה עוד להאעיל סמנה לקבל
 כחיג* שנייה מספירה שתתאצל שלישיוז לספירה כתר נקרא בחינה

 שתתגלר־ן יר־!1̂ לספירה ר.ח ‘הראשינ הספיר' שנותנת חמשית
שי׳ ותראה בתוכה שלי ה ר' הספי  הראשוג' מספירה שקבלה בתיכ'

ל  הספירה בתוך העיפזדתלחתאצל הספיר'השלישי׳ שיתראה ר׳
א בכחינ'הרביעית כי השניי'  הדאשוג' בחינה שהוא קבלתבח שהו

תה שחתאצל שלישית ספירה של אצל הספיד' כה נעלמה הי ת ת  ש
ה בפועל ולא בנח בה והיתה ל  נתחרש החמשית הבחינ' ובזא' ע

תה בפועל שנראת כה או א בחינה ו  לספיררד וזנסה כטדריגת הי
אצלכי העישדת שלישית ת ה א ל תאצן-י שלישית לספירה הי ת  ש

ר' ששית בחינח • חכסח נקרא שנייה ובחינה שנייה בחינה  שהספי
שונ׳ א ה שתוכל שנייה לספירה כח נותנת הי  להאציל שנייה הספיי
ה מקימה על גד. המתגלית השפירה א להני  לעצמותוז חוץ לנלר ו

 שהרי נאצל נקרא עיין היתר. ולא בעצמותה היה הראשון גל,ייה כי
תה ספירה של עצשוחה בתיך היאעדיין או כ' כן ומפני הסאצל׳ צי  הו

תוז נאצל שתקרא עד למאצילה חוץ שתצא כרי בחינה עוד או  ו
 ספירדה היא והיא הקודמות בחינותיה כערך פינה נקראת בחינה

ת יכל כחינו' שש אחת בספיר' שנחרבד, הרי מקוסה על כינר. ח  א
 קייסיס וכלם מאחרת במדריג' יותר אח׳ וכל לאחרת ועילח סכה

 ;אדורי׳ ובלם הקדמנו השתנו׳כאשר כלי ד.םוכחר במציאזתן ועוסדים
ה זה ותלרים בזד! זה ומיוחדים וקשורים ת כ׳ כעלתו עלול נז  בחינ
 ׳0םקו על חכמה נאצלה לא אלו שלישי'כי בבחינ' תלוייה רביעית

תה ׳לא שלישי בחינה שהו׳  ג׳ אין אם ד׳ בחינה לקבל יבולה הי
ח ד׳ מהיכן מנ ד׳ קבלת׳ ו א הגליי כמציאו' נ' כחינ' נתגייה בחינ׳  שהו

חנחכסה ומטציאו' הרזכמה בסציאו׳ כגלוי כינה ג' נתגלה גלויי חי  כ
ת ג׳ האמת חגסי מ״ש יובן ובזה במקומה בינה דהיינו ו' ע שי רא  ה

ת הספירו׳ כל שהרי לרעת יש כאחת חשובות שוני  ובלם כאחת ה
ת הם  יותר אחדותן על להורות סבללותן אלו הוציאו ו^סת אחדו

 משאר יותר כאהד־! חשוכור־ץ שהם ספני אלא ספייוו־־. משאר
ת חם כי מפני הספירות ת כאס ח ת כספירח חשובי' א  והטעם אח

ת כי חע  בחינדה שהיא מקומח על בינה דחיינו שככיגח כינר־! כ
ח שקכלח החכמד. במציאות הוא ששית  .—בינו להאציל מבתר נ

ח נתן הכתר שהרי הכתר במציאות ניב והיא מקום' על שככינה  כ
ה לחאציל לחכמה ע  שככיגי־ל בחכמה וכן ס^מה על שנבעה ג

א חמישית בחינה שהוא  כוז מכתר שקבלה החכמה במציאות חי
א בינה בה שתתגלה  כח נתן סתר שקדי הגוזר במציאות ג"נ והי

ת שתיזגלה לחנמר.  רניעירג בחינה שהוא שבכינ׳ כתר וכן כעד. ב
 בתוכו־ז בעד־. לקבל מכתר כח שקבלה כסהaר כמציאות הוא
ח כתר שהרי בכתר ג״כ ווזיא העלמה בסוד כ תן  שתקבל לחכמה נ

 המובחר במציאותן מקימן על יעקרו הבחינות וב^ כר.עלםתי~.
שחנ! שניג' זזה לא בסוד  דהיינו שבחכמי בינה וכן יתרכו רק ולאי

 כתר שהרי בכתר מציאות' שלישית בחינה שהיא מקומה על חכמה
א שנייר־. בחינה שהיא כחכם' חכמה וכן מקומי על האצילה  הו

 על וגלוייה אצילותה. קודם החכם׳ נו שנתגלת׳ הכתר בסציאות
 ד.וז^ הראשוני־: בחינה שהוא שבו.כסח כתר גזציאות יכן מקומה

או' ן3נ ככתר שנתגלתה קודם כתר כמציאות סצי ג מוח נ א  ה
 קיימי® נחיגו'נשארו אלו וכל לזיגתו להזדווג רצונו עלית קודם

 ישתנו ולא השכינה זזת לא בסוד המובחר כמציאות' ועומדים
ם הם בחיגור־־. ו׳ אלו וכל ׳ נתגלה הכתר כי מכתר גל  בחימירג מ

טה בספירות ה חנ י של אחרוגור-ן בחעות שג' באופן ונינ שי  חנ
דד ונינדה .—חכמי כתר הם מכתר  סקוסר־ווג׳כחיגור־ז על לנינ

לחכם' ןןך3 הס מנתי־ לה שיש חכמה של ראשונות
ר התפששויע גלד הם יחר שניהם זביג׳ וחכמה מקיסר, על ח חיי ג  ש

מיו על לעילם המיבחר המציאית מד ע ע ^ לא בסוד י י י ^ י י ̂ ’ז
ב יעטרר והכחיגוי-ן לבחינה טבחיגד־■, שמתנלה רק ס א נ אי ס ל  כ

 כתר שהם מרדיפות ג׳ ימצא מוזם אחת ובכל כתר אחדות אלא
ס מקומח קל גיגןן של וחכמתה וכחררי בינה חכמה ס ה אי צ מ  נ

 ר*ל סקוסדה על חכמוז של וחכמתי־־. וכתרד, מקומה על נחכסד.
ס חכמה ם ה אי מצ תי נ  שדי וכ!קוק ומדאור־ז מקומו ‘על־ ככ
ד כלסגבתר ה» כינר, ושל חכמה של ר׳ל יחד שניהם ה שי• כל ש ה

pv'fO



סב יא פרס הסוחות הקעוותבסודהעפעוםובסוד אעירות סדר סעד סער

ת ע ח תי ג כ א מ ל  בחינורד *ה7וא ראעונורר בחינות שא^ה א
י ומפורש סמאר לך הרי אארונות ת חשוכות ראשונות ג' נ ח  כא

jnj ש ס למעלר־ד שפירשנו מרח ג"כ יוכן ובזה אחת סמ  בפרקי
תי כי הקורסים ה יד׳ור נקרא כ  בחכמה שמתלבש לבושו נסור יה“א

ת בבח ולא זביגה  השש סצד כי כעצמו הטעס מזה הו>^ עצמו נ
ג חי שונע שהשלשה ומשפיע כרס מתפשט הוא ת ג ס הרא ה  מ
תה כחכמה הסשפיעיס בחכמת דזם או  אצילות הוא הר׳פשטות ו

מה תה נינה הס אחרונים וג' הב ת שאי טו ש הפ  אצילור-. הוא ה
 השפעתו נערך רק עצמו בערך אינ' בחינות השש שכל נמצא כינה

כ ובינה חנטה שהם ור,תפשמותו ר’ נקרא שהכתר סח א' ו  י
ה הי תו ש׳הס ובינה חכמה בבחינת רק עצמו בבחינת לא א שטו  ההפ
ק שמתלבש לבושו an וחם כחץ שמתפשט בחינת הו' שהם  כ

ע שפי ה ירוד נקרא התפשטותו שהן ידן ועל ידן על לה  ול^ת אהי
 אחידה נקראת ובינה ירוד חכמה יקרא כן ומפני עצסו ככרויגת

שר סיד זזהו הא  לשון הוא הראשון שאהיה שפירשנו ׳יה אה אהיי
 ונינו־־י. תכסה שהם בחינות כשש להת*לות אני עתיד ר׳ל עתיד
צי לחכמה בחינות שש שהם וכמו סו הכתר מ  בתיגור־ז שש בן נ

ה םא*ם לכתר ה בחינתו הגה שמו וכרוך כ׳ שונ ה נא*ס הרא  נ׳
א ס הערמו הו א׳ כל שכולה להאציל הרצון עלות קידם כ״ה נ סו  אי

ת הן העולמו תי - הע ו צי א ה א ‘ל לברו ם כלס ו n כ• נקרא א׳ n 
בא בן ס געלמי׳ הכ  ומפני לזיוג קוד׳עלו׳רצונו האב הנעל'במוח ב׳

ן אי י לומר שייך ע ד תה ע ת ל>>א בחינה או א נקורה ולא או ל  ו
א כי תמונה ולא יור צ  נקרא כן ספני דבר שום מהשגת משולל הי

ה ת  המיריגו' נערך רק ח׳ו עצמו בערך לא ה“כ א׳ס כתר בחינה או
ת ה הרצון וכשעלה ממנו להחאצל העתידן והכחי:ו ׳  להאציל נ

ף כ׳ה בעצמוחה הכתר ונתגלה נצטייר שאז  ביר, הרצון שעלה חנ
ה ת א בחינה או ר ק ס ככתר חכמה נ  שנייד־־, בחינה זהיא נ׳יה א׳

 ב׳ד־ז א*ס לעצמות חיץ כ*ה מאיס למטה מקומו על כתר וגלוי
תר בינה בקרא כ ה אים נ  שהבחינרז ולהיות שלישית בחינת והיא בי

שית מה לא״ם קרובה עדיין השלי  הטהירי בסיר בו ומתייחד לו ויו
מו ז' ופרק ה׳ פרק ■אכייע ©ד כשער למעלה שכהבנו זרשימו  נ
sp y קארו יוסף ר׳ הרב שכתב j טפי קריב ראיהו בחינה אותה 
 אשר ראיס כגיונא טובא נעלם נמי איהו דה^י. לית ורמי לא״ם

ת ראוי אין כן על ט אבריו בתיקוני נאצל נקרא להיו שי  הקדו
ד קורבחו מפני הנאצלים שאר יחאצלו ירם שעל צי א מ  ב׳ר־• ‘ל

 מפני ן׳ ופרק ה' פרק עשר הוא אחר בשער כמבואר אליו ^דשןיין
p ס כח שלישי' הכחינה קבלרד רי ביה מא׳  עוד ולהתפשט לי

ג׳ לעצמותר־. מעצמוחה ד' סוי למטרה מיריגור-. עו  הטהירו ס
עי כמבואר א׳יס עד בעטרייי דמתרחבח ש ש הנ׳ז נ  הניז נפרקי

ץ כסוד מתלת הנקח־'הכלול' לסוד וירדה קאי  תיקוני שהם אמיץ אי
ה אבריוהקמשיסשנקיאים סא תי אס ח  קדישא ודיקנאדעחיקא סו

א סזלא בסוד הנאצלים יתאצלו ירם שעל תיקוניו שהם קנ די  ד
שא חא ובסור מח  כרפירשנו מוחות בג׳ שנתגלתה סתיסאה מו
ד' רשיבי כדברי לסעלה ״ שתכח דשרותא אתר כמאמר ז  שרג׳ א

שג' שחב חות ם כחיב ספירנת סי  נתאצלו כל־יחספירורה הכיללי
 וכסו אט״ץ א"ןן א׳ק בסוי דעחיקא ע^;דיקנא סתיסאח מסוחא
ב החסור שכתב סףקארו חו *^ ר׳יו א והכי ז  חד ר.{י נהירו ההו
 יעויין למעלה וכדפירשגו בינה חכמה כתר ראינון תלת ביה וכל׳לין

ם  שבכתראיס רביעית שבחינה באופן אס״ץ א״ץ איק שהססור ע
ד בתר ג־־רא מ כחיג-; ראשגן רגאצד-• שהוא קדישא עתיקא ג  ו

ת  זבחיגי־ה סחיסאה מוחא בסןר חכמה נקרא איס שבכתר יזמשי
שית  מזלא כסוד קדישא דעחיקא דיקנא נקרא א״ם שבכתר ש
 האתרניס בחינת שני ואלו ליקנא ונסור ר?לא כסוד בינה שהוא
ם אבריו תיקוני הם הם והדיקנא סתיםאה המוחא שחם שי  הקדו
 למדריגת מאציל ממדריגה יצא ידם ועל הנאצלים יתאצלו ידם שעל
ס אכרע חקיני עם נאצל שי  עצמותו באצילות לנהר שיש באופן הקמ
 שבאותן ספני הזכר בסור שהם אצילותו לצורך ג' בחינות ששה

א שהצאציל נאצל לטדריגח מאציל מסדריגת עדיין י^א לא ג׳  הו
ר שהם אצילותו לצורך וג׳ ההשפעה בסוד זכר מ תן הנקיבה ג  שבאו

 הון..} שהנאצל נאצל־* למרריגת מאציל סמדריגת יצא בחינת ג׳
 הכתר שבשלי באופן המקבלת כנקיבה שסקנל דקבל׳ בסןר הנקיבה
מאציל בסיד בו ימצא בעצמו
n לעליל עליי ®ד שהוא מאצל r r j / l

ס י ד ו ש ק י ה י » נכתר• וב? בזה ז sחfcו rחSריך^ תר מ^ כדי בחינות new נ
ת ׳יי«א י • ^«S Svn-0 ספדייג רינ ל ו אי £ נ לב ונ

י ״ ג צ י או’ י צ ה ® ש ד ש ר ו ג י ח תיי רם ב חיני ל נ ר • ת ר »1ן יחס בע«פו נ ת  הנ
רז אר.ת הפירה וד0 0שה חי פו ה ס0אינ י י : י ח ׳1רכ «

ת '1ועל לה̂  נו תי רי סא«ידי• טפדריניז לירידתם נ » * לנ
ה ג י ח ג ה מ ד מ ש א ן ד א ו ^ ח- היייה««ני 0רמ? ש ' שנ - א! ל נזפזועיל ג  נ

.> ח ס . רי לי אזי ר הנ היז ת1ית ־ י ך א חיו ך א-* ה נ הי
ע ר ו א ף ך מ י הי ג ת ת ו י ־ ן יזיין הי«ך זול ו » ט ת ן ח M נ

טל
א ח ע״יי י ^ד מ o וזמהייר א n w גחינרדיין ‘ג 

ה כד*יריינר הי־אשרניים  בי המיחוק כן שזאין •
 אינם זה Sכ e? 6S׳׳vkco יSוrגא חס שו.ם הגם

^ סדייסך יוןנאים  כשיייו השתחפך ך6הי א
דך נא^ג^יס נקראו =:Sנ*fםא גם כי ספני  כן

 כייזייאתנש תכף יזנל^כן מדמעדה סה
ס חרץ כגחינדי^שלישירת ל ^ א ס ס ל י ל צ א  נ
: הג׳הר. ע״כ גקדאר

 בחע־־מ האב בסוח הבן
תי־יצון בהוד שנ^יחשהיא  ע״ו

ת הרי ה ■י ילו הרצין עלו נ י  מני
ומבחינת כה וקש־ר׳ ראשינה

 ד,רצין עיורת שולי?.■* שניית
ה א שלישיר־־. יצאכחינ הי די הטה׳רו ©ד ש  סוד דרי דו קו ג ע

־ וקשירד־ ש־נייה סבחינד. עלוד־י הטר.ירו ד שית וכירחינה ב  שלי
רו ש־ר.יי< הטהי קא כתר שדו' רביעית בחינה יצ«<*י יזיי עתי צי  ננ
 סור ר,יי —ב הנק בסיי הקבלו־־■. בבור נאצד* שהו' בסיד קדישא
 וקשור׳ שייישית מבחינה עייול נאצל א1שר בסיר קיישא עחיקא

»ד קדישא עחיקא שהוא רביעית ומכתיגדר נר־.  נאצל שידוא ב
 ב״ג שנחם־טמי־־■ סתימאה מוחא סוד שרצא חמישית בחיג׳ יצא

ר המשיח שבחינה הרי אברי' לגלות מוחותידת ו  ניבחיני־ד ‘עי
א' סותא סוי שהוא חמשית ומבחינת כרד וקיטויה רביעית מ תי  ס

s בחינת שהוא ששית בחיינה יצא ’p'n.בסיד קדיש^־. דעתיקזיי. ־ 
מד מזלא מאה שסוחא ההשפעדד ב  מגיית ח.ישית נחינד■ סהי

ם סוחותירז ג' מי על ד כה הנ  בסיד ש׳׳צית בח־נדר עיי אבריה גסו
א ל  כדפירשנו אסץ בסוד שבנקוירד שלישית בחינה שהיאח מז

ה שב׳אם ראשונה מבחינה ששית ונחינד־ז שנו ב׳  ר.י־י נדפיי
 עלוד* קיייש**? דעחיקןתן דיקנ^ן בחינת שהי«»ח שישית שבחינה
 הקש► בה רה וקש “סתיסאו יןמוחנ.ח1שהי חמישית מבחינה

^ ו ל  תקון לצורך שהם כחי־ של בחינות ו' שכל הרי בעילתה ע
רו בסוד אצילותו  '.ייח•..*} בבור הקיזש-כם אבריו ותקין הט-י
ם קדיש־א דעתיקאא זדיקנא; התיסאה ל ב כ לי ס מזו זו עלו י כ  ו
ב בעילתו עלול צר הק בזו זו קימורים ל כ ברתרשהרו סת׳ייחדי' ו

כדציאוחן בהינוי־ד ו' י—כי
n n u n ׳

ר עו*<יך %קשה רא^ ^ נ י סי ׳ א rnS בחייניח י 'y 
ן אר וה כיי rגהפ■ירהאח\SוSו **בו  סמד־ע ככי

ך ^ רגו א ל שער *ג ̂*תיז די פרק הרא־שרן ג  ז¥*ימ
ה כ#ת מ כ ת י גי הי ה Sלוy^ nS<־y Sw ב ר  כספי
ר אחת עי ר' תרך חם ככחי־ «הי*י י סי ר ע  או
א מעי׳י קי ך בהר נ  עיליכש 0ר. מכילס תי

ל עייליז ג^רריגת ^י י א כי י ם S2'.n ל ם ח ן1ליי  י
ת תרך  כטררמר-ן י>ית 3א ח*־«יט כררחניי

ך תנין עיילה ט תי י ד ו ס ר ע ת ב עכ
ני בן»עד ן«ירשנר םרערפין די זי

ה ע״ב ה : הג׳

י ח ב ו ^ מ יי כ׳  יבש ייויע עי
ם ה  שרים כתר אצילות כלב ו

ד תיקוניו » ו נ י די ט  ותקק ה
©ד אבריו אדז סיחא נ ס תי  ס

ס זדיקגא בל ס ש דדי תיי  בו מ
 וסתדכון מתייחד שכתר באופן

 שעייו-ז גכהינ׳ ׳ בבחינותיו
א שבי  הדיקנוין נסור שהו

מד ח שבנקזדד־! ץ0» ב ג חי ב ה עי שונ א סידא״ס שהוא שנו י  נ
י סמנו לטעלה בחינה שום לומר חובל שלא עד ב׳׳ה  ■ הבחיני״ה נ

^ לאי. כ״ה מא״ס ולמעלה ביה אים עצמות היא הראשונח ב ו  ת
א כי בחינה שום לומר בי שום בו להשיג סוף אין הו  אחר ועתה ד

די ינוחו בשלום יבאו זה שתדע  ז׳־ל ריעות חלוקי בל משכנות■ ע
ם כלס תיי ם דברי כלם אנז הי ל S< אין חיים א n o וטר חיי ועקש 
א אסר וסר חרא אמר י אחר כי־־' כי פדיגא ולא־*• הי י א כג ו ה  כ

 6שד-< מת יוש ח קבלתו ויושר ונואמו טעמו בטוב בטובו מחרש
ה חנירו חרוש ס נקי^ח אין שכתר האוסרים ד,מקובלים והנ  אי

ח סן מדברים הם וכלל כלל חינו תי של אהרוגית ג׳נ  בחינת שד□ כ
 ני-• סאציל מסרריג׳ היא בתינו׳ שבאותן וששית וחסשית רביעית

 רקדישים אבריי וד.יקק ח׳קינע כנמר נאצל למרריגת ר,מאצילים
א נקי>ת כחינודי. ג' שבאותן ש עתיק>ת הו  נטר שהיא א4קיי

sm נקראים ואבריו תיקונו o* 'ד ודיקנז-ו סתימאp^ת>קs {^שייו 
ם' כתר שחס םזלןי} כסוי אבריו היקון ר כ׳נר, חנ ק נסי ץ א׳  א׳
שגו ♦אנ׳ץ ר ^ ח למעלה ני ם בחינות ג׳ אלו נוראי חנ נ  א״ס אי

ס בשם יקראו ול>ת חיו תן שר.וא ספני חיו א׳ ^ז ג' כאו נו חי  נ
^ צ א מו מסש נ ^ הרש״ני שכתב ונ •  כרי־רא נתינות ג' אלו על ן
 אוכם}.* כיציצח איר צח אור קדסון אור דאיהו אעיג עילאר-ז

 עלית כהר שאור הנם כפירוש הורה העילית עלת לגבי איריו
ם אור גחינותץ בג׳ רו  ג' אמר 1זו־= שספגי ומצוחצח וצח ק

ם סי ^ להורות אור פע די עם בחינותיו ג׳ ע ם זה כ ע ל בל ו ר  גו
א אורו תיו ג׳ עם הו חינו ל אוי לערך הס שהורים נ  אין אור רגיו
שי הוא ברוך ©ף • סיף אין נקראים אינם ג' אלי זה ספני א ד ל  נ

ם חיו וכלל הםקינלי תר ש^י-ומדים ו ס הס סוף אין נ  ל ם, סינרי
ם בחינותיו שוני ם הרא ה »׳ כיה כא״ס ש  חככפ כי הטתירי ונ

ס להיותם זה כל עם ג׳כחינות ג״ב שם שימצא א'  שיאפי' עד ביר, ג
 הלוזי שם ליס' שייך אין ביה ובאים ביה לו רומה השלישית הבחע׳
ת לומר בחינ׳לבחיג׳ בין שתחלק עד בחען׳ א ד גקר«<ז הנחי!׳ ז ת  כ
ה וזאת חכמה נקרא הבחינר. וזאת חינ ק נקרא דג ע ל כי נ ס נ א׳  הסכ

שג׳ שום בו שאין כיה א כן ספני כיה אים אזר הס כלם ויוייע׳כי ה  ל
ג׳ □פני איס בתר בשם חבס׳בינ'ויתייחסו כתר כשם •תייחסו לו א  ש
ח ח׳גו w עתר נש* כן מפני נתר של תיקוניו הס נ y שבשם ודגס

h ג h נתר



w פרק חסוחות ובסוד העטעוס בסוד הקעוות סדר,אעירות <»טיי טער

הר ת ג' אייו זה כל עם יקראו נ הינו  גסוד המובחר בטציאוחן נ
k׳d ס אוד ג*כ להקריא יעסויו עצי־ן עד חטהירו ובסיד  ספני א׳

ס שהם ס בחר יי,ראו י; בי׳הומפני בא׳ ס עוהס ספני א׳ ראי ס או ה  ו
ג  בכלל וכתר ספירות י׳ שטונים והטקובליס כתר של בדוינית ג׳

א והוא ספירו' «׳  כתר fעל׳םoל ועלה מדריגה סוני' ואינם ס א הו
ן וכוונתם דעתם י ע ט הבחינות דבקותa(ר התקשרות כ לי עו  ה

ס ער והר״ייהתתס גהתקשרותם  כששי־־. כתרי בהתקשרות כי א׳
 בו טתייחדי' שכלם אבריו ותקיז אצילותו תקין שהם נחיגותיו

ם א״ס עד עילה הוא נדפירשנו בא׳  מאלו שלו ראשונרז בחיגר. בי ו
א כחייות ו' א בא״ם תקועה הי הי ט הי«א ו צ ח א״ם ע  ובחינת גי

 בסוף הנקורר־ז בסוד תקועד! בחינותיו ו' מאלו שלו אחרונה
ם בן ומפני ויקנא בסוד אמיץ י בס הנקויה ע  עשר רק מונים א
תי וכוונתם דעתם כתר ובאסרם ספירות  בחינותיו כהתקשרות כ

ס  ו’ח סא״ס לסעלר־ז בחינד־ז אין אשר וכא״ם ס א עד העולי
א ה הבחינה שהו שונ תי והנה בתר של רא תדע א  הני־ז «ח ש

ע  לו׳קצוו׳שחעולם והתחלה שורש עצסן חן הן בחינות אליו* כי תי
^ ידן על מתנהג  שא.עם עד נעלמות שהן אלא קציות ו' עצמן הן ו

ס שוס םקבלים  שנשתלשלו כינצסן הם והם העלמחן לגוייד' ש
 ו' הגלף לעצם שבאו עד לעייול סעלה לבחינה מבחינח ונתחקקו

ה׳י' שמותיהן בחלוקי קצוות נ׳ ת׳ ת גיג׳ ח ט, ובינה חבטה ח מע  ו
א הענין ה לזולתו אלקותו לגלות רצר. כיה שאיס להיות כי הו  כי

ל הבלתי אורו לעוצם הגסנע בחק היא ו!ה ע ת נ  אכס כי תכלי
N אחד שער ראשון כשער כדפידשנז נאצליו אצילות ירי על !n 

הנאצל אחד הי»יי» יעשר עשר א כחד שה«>ת הראשון ו  כחק הי
ת לצאת הנמנע רינ ת הסאצליס כל סאציל מי רינ  גא.צי־־־* לסי

כייי כחיקומ א אם א  עלה כסוד כחינות בי להשתלשל שהיצי־ר ל
שה העילה כסוד הזכר בסוד מהם ששלשה ועלול של  כסוד סהם ו

 ו' שקבידי לכתר שאירע במו זה מצי הנה העלול בסיי הנקיבה
 כסו הנקיבה בסוד ושלשה הזכר נסור שלשה ב״ה סא״ם בוזינית

 אמיץ בסוד מכתר בחינות שש שקבלה חכמה למות אעיע כן
סוי שגו א׳ץ וכייי' ריקנא כ פיי  הזכר בסיד שלשי־־. לסעלד־. כי

ד שלשה מ ה לא״ס כר״ר כעדן כי הנקיבה כ  לכתר חכסה עק־ כן כ׳
ק אף ת כי 0הואביניד. החלוק שזה זי  טםא}ףל יצא שכתר להיו
 לצורף בחינות ו' הוצרך היפך אל ®יייאו י**א הסאציליס כל

^ כאופן ותיקוני עצמו. ב ׳ ש  אחי־! ספירה רק אינם בחינות ת
 שחו^ע מסאציל שיצא חכמה מוח אכל כהגהר. למעלה כנזבואר

כ א תיקוניו במיל כתר שהי־י נאצל נ' « ־ ולא נאצל ו פן הי מ א צ  י
ח היפך אל ת הזכר בסיד שחס שלה הראשונות בחינות הנ א צ  י

 כחימרה ובג׳ עצסה בפני ספירה ונקראת סאצילה סנזרריגת
תר שקבלה שכה אחרונות י האצילה הנקיבה בסוד מנ  ־.TTio ש

א שנייר.  יצאו סכתר שקמ^ן בחינות שמשעזה באופן בעה שהי
מח שני  יצאו סכחר חכמה שקבלה בוז<וח שטששה והגם ספי

ח רו מי י סח אירע m עמבל שנ  שכתר כסו, לכי־ שאירע בסו לתנ
ס כחינות ו קכל  יש וגהר ד.נקיכה כסיד וג' הזכר כסיד ג' ביה סא׳

 שיצאו 8וחג בחינות ז׳ מכתר חכמה קבלה P כמי בחינות ו לו
ת ג סן חעו ־ז כל עס שנייה ספיר׳ עוד אחי־ינית ג םי חכ של  יווי

ת הקדוש־' שחי" אחרוגו בחעז' הג כ ג ני תי  ססקוש' ואינתזזח ס
בחר ובמציאותה סי ר ו ס ברזכסח חעסו נ  סמנדה שנשתלשלו ה

ת נתרבו זה כל עם לניגד. ת כן גס ונשארו בחכמי! חכחעו  גחפסו׳
היי שח ש ק חסרה ואינה זזה לא הקת ל מי ר נר נ  BX-if באומן «

 בחימת-גשארו ג' אותן זה כל עם לבינה בחינות ג' מתכסה שיצאו
^ שישלחבסר, באומן סני׳ נר כמדליק שהוא כחבטה כן גס ״  ר

ת חכמת לסיח עו ביז ח כחיטח ו' לכתר שיש כמו מבתר ׳׳ סבי אי  ס
הן נעלסוח קפיות י' ישי׳לשלו הגזז  לחכמד־־. סבתר בחיטת ז' ש
ת שאירע ובמו תר לחכמ ע כן בסו מנ ד  למווו ד*ל םח?םח לבינוי. א

סח נ׳ כי חכמת ממוח ביגרח  בינד־ז מוי! שקבלה אחרוגור־י. בהי
ח  שד.רי בביגוז בן גם סקומןגשארו על הקצוות שרזגלח חנמדז ממו

S המובחר ממציאותה זזח ואינה מתרבית ר״קדישה jn עמוד־ז 
ש בח<וח שש שהן באופן תעמוד המובחר כמציאות'  שחן קצוות ש

ת אורות שש מו על ת ‘כל־ נ ת י' סן כלולה אח תר צחצחז  סצד בנ
ס  בסוד הם שר.רי סאחרח נעלמת יותר ובחינה בחינת כל כיה א׳

נ' יעליל עילה חי םנ > בח «י יצא כי א הי  כחיג׳ ובכל ועלול עילה ש
ס זגחינר. ת י׳ ה היי געלסות צחצחו  ונחיגד־ז נקודת לך אין ש

סןי׳ תהיה שלא י השי' אחרו׳ אחמר״ן סצר נכלל׳  עד סוף בלתי ע
ת בלתי חי בשער ראשון בשער כמבואר תכלי  ועשר עשר היא א
חר הוגי•  בחינורע הז׳ בסיד צחצדצח הי׳ נתגלו שלא ולהיי׳ א
־ כתר ‘של־ די גי  בכחינדה רק לסאצילן זקורכחן העלמחן ‘ל

ח ג חיו ק^זז נסור א לאז כסוד די שירת שהין^ז סז ש הכחינה.ה

 בדגח'' י*א בפ' •סנואר מוחטנעלס הנעלם דעת סוד הוא שר.וא
 כן מפני הנעלם מוח נוןיא שם העלמתן לנויל אשר השעי מזח
 N»׳ תעלם על תמזרח •' של העליון בקיצה רק שם נתגלו לא

 למעלה כי ייא כפי שפירשנו מערכת סחטשר, הראשונח מערכה
 שו-י כקוצו אפי׳ לצחצחוח כלל גלוי שום אין ששית בחינה מן
 כאשר.: למקורות המקורות וכסוי השרשים במד שם הם כי י'

 נעלטיר- אודות שש שחן קציוח שש בחינות שש וכן עור יתבאר
 בכללות נגלות יותר שם שחם חכמה במוח י׳ מן כלולה אוות כל

 שנעל®־־־, הי׳ גוף גצורת שם באים הם כן שמפני עשירוחיהן
 בפרק למעלה בסמאר יותר גלד מורה שזה עשר על הסודה ד׳1

 נת׳גורת: שש הם וכן יא' בפ׳ שפירשנו שנייה השעיכ׳ יא'וד,יא
 כינה במוח י' מן כאלה אחת כל נעלמות אורות שש קצוות שש

 rוגטיעד שורש גלוי שם להס והיה הגטיער. כסוד נשדשו ששס
 סוד שד.ו*יס ייתר גלוי שהוא ך/' בצורת שבאו ער יותר ונתגלו

 המעיכח וד>יא פיצופין דו כשער שכי»רמ בבינה פרצופין דו גלוי
 ך/׳ עצם כי בעשר נתגלו סמש ישבה ך/׳ בצורת שכאה שלישית

 7הו בעצם עשר זהיפז ר״״ץ׳ כזר. כר.וכו ך ד׳ בצורת היא
 קצוות הוא שחם כן גם הן' בה התגלו יא' בפרק למעלה כיפירשנו

 בפתן לסעא־. שביארנו כמו וחשיישת הנטיעה כסוד עדיין שהיו רק
̂. סעוס יעויין הפונח היא שהל׳ שלישי׳ בסקרב' יא׳  וממערבו

 הנטיעה בסוד קצוות חו' שהן בחינות הי' שהיו שכבינר־. שלישיה
 אורותידק קצווי-״ וצ* שהן בחינות הי' נתגלו השירש כסוד

 בסוד פעולתן שם שפלי עד כעצם ר.שתילח בסוד רביעית כסערנה
^ תפארר,  רצין לפי פעולתן לפי כוזינוחיהן ונתחלקו מקומה ע
 שמות חלוקי שקבלו יק י׳ מן כלולה אחת כל זד. בל ועם סאצילס

 זד.ן סא^לם רצון לפי בי־יז שמתגלות פעולתן לפי ג׳ג׳ת׳ג׳ח׳י׳ס׳
 שלמעלה אורות השש עצס בחינות חשש עצם קצרת השש עצם הן

 לסעלי־ז שפירשנו ן׳ בצורת שכאח רביעית הסערכר. היא והיא
כי ה״ח שסתגאת ממז בעצם קצוות חו׳ מחגלוח יותר שהיא
אן׳ צורת  בווזן שאחת וכחינה בחינה ובאיזה ונעלמה כגלרח ן

כללותן ור׳על0הןאן'ש וא׳באכזצע קצוות ו׳ שהן ו׳ סתגלית כה
 האסור' יא׳יעוייןמשסכי פרק בארוכה ביארנולמעלח באשר מעעז׳

 יוצוו׳ השש וממערב'רביעי׳נתגלו הרביעית המערב׳ והיא עשר על
 כסוד חפיתת סקוס בסוד קצוות ו׳ שבי• סלבות כסוד יותר עוד

 עילמת לשאר להשפיע פעולתן לגלות כדי השפעתן קבלתה
 הטעיכ׳ והיא נצחים ^גצו! לעד זכרו ויתעלה י׳ת אלהותו :לוח6

 קצויתיד- גו' יוחד שסחגלות ־זז*ח בצויח ׳שבאד־ז החמשירד
 שלא בעולם דבר שוס המצא ש־יא יאיעד כמבוא׳בפרק ובעשירות•׳

 צפ̂ו *ד דרוס צד טהצדםזרחצדםעיכ0םעל׳צד ו׳קצוו׳בד בו יהי
 סג«ן בה יד.יד. שלא בבריאה נקודה תמוא שלא וכןג״כעסדרוחיח

 הנברא שהוא באדם שתמצא עד דעשר נבראו עולמת בל זבן עשר
 סמיניכש מיניס מינים בסד. וכן וברגלים ביחס אצבעות י האחרון

 לו-; אש׳ והמלך והשד והפטרון והמנהיג הארון הי>יפ כי שוגים
 ‘בכר- מלכותה אשר והוד והנצח פארתaור ור.גבור׳ הגדולה
 תפארת של עשיחחיו עשירת וכללו׳ בחינותיו ו׳ להיאות משלה

 םלכ« סלד נצוזיס ולנצח לעד וזכרו שמו וברוך ביח כעלד־־.
ואם?. לעולםאסן ומיוךי״י הק״בר. ר.םלכיס

׳ ;תפרק נשלים ובזה
ן/ שאלו זוקוחם בפרק שביארנו פה לפי ועתה יד׳

̂׳ ^זוזלה שייש הן חן הנעלמות בחינות ן קצוור־̂; ל
 שב««י עד למסת סלסעלח שנמתלעולו כעצסן חן וחן הנגלות

 התגלו!-; לפי שסזת חלו^ וקבלו פעולתן לפעול •הגלוי לעצם
 ונחינו-« בחינה ש«ר-י יי מן כלולין והן ס' ג׳ג׳ת׳נ׳ה׳י •עולחן

 בפ» ואחד אהד כל עלן הננליכעעילתד, וקצה קצה ובכל הגעלסד,
 גג' כי לך נתבאר סן כלולה עצמדו בפני ואחת אח׳ וגל עצמה

 חססיז כתר ואפילו מהקצוות כלום נתגלה לא התושזניח בחינות
 כשום יתייוזסו *ו4ל חעלסתן שלטיל עד נתגלו לא כעח
 4לסעלד.«נ נסנואר איס ובסוד הטר.ירי ובסי־ א׳ם גתו־ כשם

 העיקר דק קצוות הו' סן כלום נחגל' לא כן גם אחרונות בחינות
 זעקורדן «ד0 גיגה הכסח כתר סתגלה היה שס סתגלד. שהיה מה

 ^ינווזיי־־- גג׳ סת!םאר. מוחא סוד שהוא איץאס״׳ן כסודאיק
 אחרונן/ בתינו׳ שג׳ באופן למעלת כסגואר הסוהו׳ בסוד שנתגלתה

 זגנוזוון ות0פל1סקןךות הכיקורית בסוד בינה חכם׳ כתר הס
ש, אוזחנית ובאלוג׳גתינות מהם ®חותשנאצלו ג׳ לגאןורוה  עה

ל̂  מצוחצח אור צח אור קרסזן אור ל 0י0ןן  ואחר-״ אחת מ
 Yשהחבאו אחי ועוזד־ז • הצחצחות כסוד ספירות עשר ד,ן0

״יי דתייזאב יובן הקדסוו־יי. שני אלו לך הא^ע *וירד י
ליו שלש אסרת חכמי אותו יןvששצ׳. ^ ינחר • ל ע מ ל

׳ סתמה



סד סערשזשיסודאעירותהקעוותבשודהעמעוסבסודהםוחותפרקיד

 והודלסטהסגדולירד םנ«וז למעלר־ל rר^^ארר וכינה נזחכמה
הוי סנצח לטטדה רסור וגבורה  וחסד סכל} למטה ומלבור־! ו

 יסוד »רו־־ז8ות מבינה לסטוז והוד וגנורת מחכמה לסטה וגצח
א: סכתד למטה סלכוו־ז ם דע־ה סוד שהו ל ע ס הנ ע ט  העניין י

א  כר-י אחידנות בחינות ג' שהם סקורוח ג' שאלו להיורה כ« יזו
ת ח  הנעלסיר־! עחצחית ואלו נעלמות צחצחוח י' מן כלולה א

ה ראשונה בהינה שבסוד ר- ג׳ מאלו שנגקוי  אחיונורה בחינו
ח' בשם .ייחסו < m בסוד '0 י׳ ה׳ נ' ת׳ ג' ג׳ כ כ׳ n v> בס־ד בתר p‘s 

ח •' סן בכודרימז יוהד שהם עד  כסוד שבחכמה הנעלמים צחצחו
א שבנקודה א״ץ  שבחכמה צחצדדת היי וכן שנייה כחינח שהי
ס ץ י נ ס' י־ג׳ת׳נ כ׳ח׳ב בשם כ’ג יתייחסו שנייה בחינה כשוד א׳  י׳

 ולמעלה נתר סזנחצחי למס' שנייה בחיג' בסוד חכמי צחצחי בסוד
 הי* וכן y"os כסוד כנקודה שלישית בבחינה שהם כינה סצחצחי

ם שבבינדח «חצחו.־־ן מי על ם כ“ג יתייחסו אמ״ץ בסוד הנ ש  ב
תי למט' בינה צחצחי כסוד ה׳י׳ם כ׳ח׳ב׳ג׳ג׳ת׳ג׳ כ  לפי וחכסהוהנה מ

 אחת הצחצחותשבבל וכן מזו זול למעלה שהבחינו'חם זה וערך יחס
כ מהן ואתת ד הנה מזו זו למעלה ג'  שבחכמה צחצוהראשון זה מנ
ה  שנייה בחינה שהיא בסוד שבה נעיימזת צחצחות י׳ בערך תהי
ה  עצמותה סדריגי-. ראש שהוא עצמותה כערך כתר היא תהי
ך ר מ ה ראשונה בחינה ו א תהי  ראשונה בחינה שהרי חכמה הי

 שבסוד הכתר בערך שרדי חבטה ש־נייה ובחינה כהר סתגלה
 שנייה הנקודהבבחינה בסוד חבטה היא ראשונה בבחינה הנקודה

 בסיד חכמה של שני צחצוח ובן בנקודה שנייה מדריגה שהיא
ה שנייה הבחינה ריגה שהיא חכמה תהי  ובערך שבחכמה שנייה ם'
^ שני צחציח שהרי ביגר. היא ההיד. ראשונה בחינה  חכמו־ז ש
 ראשונה בחינה של־• מכתר שלישית מדריגה הוא שנייה בחינה
תה נמצא  חכמה שנייה בחינה של חכמה בערך שהוא צחצוח שאו
ר שעצמותה נמצא כינה ראשונה בחינה של כתר כערך הוא  ‘ש

 בערך הו׳ הכס' עצמותה בערך שהו׳ מה שנייה בנתינה חכמה
ת' כ ה ראשונה בבחינה ה  תהיי־*. שבחכמה שלישי צחצוח ובן נינ
א בינה עצם' כערך  הכתר ובערך בחכמה שלישית מדריגה שהי
ה  שבחכמה עשר בכללות שנעלם שלישי שהצחצוח נמצא חסד תהי

א שלישיה בסרדיגה חכמה גיעדך חכינה מעצסות שיוצא הו  ש
תר ח תגי כ א w שבהמה ביני: כ  הגקודה שבסוד ראשונה בבחיג׳ נ

י הסד שהוא רביעית במדריגה הכיור בערך ת מדריגה נ שי לי  ש
א חכמה של  הוזי רביעית ומדריגה כתר של רביעית מדריגה הו

ח כן ומפני כחבגגתנהים הסדריגררז סדד רפי זוטר א חכמה מי הו  ש
לוי ת שבנקודה שניידה בחינדה ג ד שהדי החסד לקו מקרר היי  בסו

תגלח׳ הנקוד־  באופןעדזביני בחסד כערךהכתד ה‘ צחצרש הכסה נ
ש'• שיצאה שלה מה מעצסותה  כינרת עצמותה בערך שהוא חכ

א שלישית ■רריגה סד ראשונה בחינוז של הכתר בערך הי  ה
ה ה רביעית סדריג צד הנ ה מ ה ז  החסר לקו סקור החבמה תהי

ס ככתר נתגלתרה שהרי ל ע א צרזצוח חנ צ ו  בערך ממנדת הי
סד בצחצוח עצמותה  הנקרדד־ז שבסיד שלישייו הבחינה וכן ח

א א אס״ץ בסו^־ שחי ד בינד־ו שהי ט שבה הנקודה כסו סי ל ע  נ
א שלה ראשון צחזנודו הנדה ציחצחות יי הו  בחינה הכתר בערך ש

תה בערך תהיר. כינרת ראשינה ח כתר עצמו  שלדה שני לצחצי
ח  שניידת מדריגדה חכמדיז עצסותה שכערך שלה שגי וצחצו
א חסד הכתר בערך תהידה הו ת ד׳ םדדיגדת ש שונה סבחינ  רא

ח כחר של ה עצסותד־ז שבערך שלה שלישי וצחצו ע  סדריגדה ב
ה שננינד. בינה דהיינו שלישירת ה בערך תהי סרריג ר׳  הכתרגכו

ה ווסשי׳ תגלה בינדה הנ תה מ שירז בסדריגה עצמו  שבדת שלי
ה דהיינו בינ שנ ה תר מתגלה בינ מהבב  ראשונדיז בחינה של עצ

ח רן ומסגי בגבורה א בינה מו  שבנקודה שלישית בחינה גלוי שהי
א א הגם גבורה של הדין לקו מקור הי ס כלה שהי תסי ה וכדו י :  י

א עצסותד. בערך שכה שלישיה א בינה הו  זד־ז כד־י עם גבורה ול
ת הכתר בערך בכתר מתראת שהיא ח׳יאיל חע  בגבורת עצמותה ב

א כן מפני בגבורה סאצילם רצון לפי י הי קי א הדין קו כ הו  ש
 ובחינה שנייה בחינה שהם סקורות שני אלו שנתגלו גי8ום ג־בירה

 קו במקור וזה החסד קו בסקור זה מאצילם רצון רפי שית של
 קו ירצדה חסד לפעול החסד קו וכשירצה הפכיים שני שהם היין
ן ־ י ן לפ־;ןל י ש־יצה ד  החסד קו ירצה דין לפעול היין קו וב

ם ה כי סד ח ל זו ע׳ כין לזח זה הפכיי׳ י ציי  ביניהם לד.כריע אמצעי ו
א ביניהם ולהתמצע ביניהם שלום  אמצעו דרך להס להמצי

ר שהיא שבנקודה הראשונה הבחינה נתגלה כן ממני ת דו על־* נ  י
^Pביניהם וסכריע הסחסצע הרחסים קו תפארת האסצעי י 

 כחסד ודין בדין חסיי פעילחס ולמזג שירצה צד לאיזה
ת לפי תשעה צורך כסי לו עו ם והחיגיררורן פ ני תו ח ת פן ה באו

ל ט
תו’T על פעולתן ייתםתק שיתבסס  שמקור מצד בי בהכרעתו מזיג
א ז3י0חרח קי חפארו־ו ו  כי וההסד הדין קן נזמקור למעלר־ז ה

א מקורו י  רעיי! מוח שהוא שבנקודה ראשונדה בוזינה גלוי ה
ת כז מפני ססקורס לפעלה שמקורו הנעלם ס קו תפארו מי ח  הוי

ת סוד שהוא נשסתו בסוד עיאל ע  מעלת האמצעי בקו הנעדס ד
חד סעלדת מיי מתו ומזווג ו שנ י בסוד חכסדהיבבינד־■. כה /^ ד  ב
 בינד־ו ■שויש בעסקי שמוחו לטעלדה כרפירשנו ובקשי תהומו׳

ל בהשפעתו ומבקע שבנקודדה באמ״ץ שבכתר ד מ כ ח ח ח סו די  י
ע ויורד ידע והאדם בסוד וסייחדס בינדה סגרי ס בזדועוויז ו ־  ש

רדה  בחפארתר עוד וערר כרפיישנר הכדעד־. שצדיכין חסרוגגו
ח שהם בשוקייס! ומשפיע צ סד יער ויורד והוד נ אסן לי תו נ  ברי

ע המכריח התיכון הבריח שהוא באופן בזוגתו וסתייושי  ומכרי
אל האמצעי בקי ת צ ק  קצרת עד חמסה ראשון מקצר־־. קצרה ס

אני ראשון אני בסוד סלכור־ו אחרון אלו אחרון ו דוי־ו ג׳ ו  סקו
ה בכתר הנעלמים ל א ולסען דנזיר באדרי הזוהר לנו גי  על יכבד ל

ני פרק לו אריכויידסרקהזהנייחד המעיין ה הפרק אחר עצמו כי  הז
* ת־אשוג׳ האיל/הס״ירח צורת ציור יובן ועתוז ג ^י ל כ כ ר ת  כ

ת ג׳ שכה סתימאה מוחא בסיר שבו איזרונות בחינות  בסוד בחעו
רז בג׳ שמתנלירה הנקודרה בסוד אס״ץ א*ץ א״ק חו  ולהייר־ן סו

ק סוד ראשתר, שבחינוז  עי׳ רק אינהסתגלה סתיסאה שבסוחא אי
א ומקושח הנעי^ם מוח  והו^.* סתיסאה שבמזיזא אס״ץ בסיר הו
ק בהגהה כרפירשנר אם*ץ עצם הוא ה יא׳ פי א ע"כ השער מז  הי

ת לספירה נמנה ח מ בעצמו וזהו סתיסאד־ל מוחא בכלל א ע ט  ה
ר כסקום ובא ספירות עי«ר סנין משלים שהוא ת  ספירות י' במג׳/ נ

 סתיסאח שנמודזא שלישית בבחינה בעצמו ככתר שסקוסו ספני
טאה בהוד שבכתר ולהיות חאסתי  בחיניתיז בשני השגה כו אק מו

 עגנשאר־מ״ידורן■ במספר שיכנוס ער א״ןן א״ק סור שר.ם הראשונים
ם מוח בא כן ספני ל ע ד סיד שהו*ת הנ עי ד  להשלינש תחרזיו ה

קי׳ ה*;—0 ועם ספירות מנ תי ז א כסוד ב  כערך סיויטאזז מדז
א נקרא נאצל ביה הסאצילי□ כל המאציל ה א נאצל י  שכתב וכסו ת

ץאוכמא איקא״ץ א״עגדאיהו עילאה כתרא הזוהר  איהוי^בי• אמ׳
 הנעלב! מוח וס.ד סשם יעויין עלד.■icל* כדפירשגו העילות עילת
» דעת שהוא הנעלם המוח זה כן אמיזרמפני סוד עצש הוא על  הנ
ת לספירה נמנה ח  מיון■ שנייי*ד“םפירד סתיסאה־ל מוחא ככלל א

חא שנייה בחינה גלוי שהיא חכמה סו  סזד שד.י>< סתי:זאו־ז שג
ק לעצמותרד חוץ סחימאד״ז מוחא תדזח־ד <1םוח וכנייז א׳ץ  ש

 בחינת ן לאם* שנייה בחינה מאיץ אתת מדריגה מדיריגות כ' ידיה
ת עור שירדה שנייה מדריגה שלישית ל שויג סץלע  תתרן מקום מא׳

ה וח׳ ז׳ בעדק כמבואר אמיץ שער מז ת׳ שחיי שירדה ה  מדו״מי
 מוח סוד אמיץישבנקוד'שהוא סוד וססניכן■ מקימה על באצילורזוז

ה הנעלם דעת ח ל ע ה ה כן ומפני ומקור' חי ת הי ח  זישכון; ץ אם ת
ה חה בימין ל ם מעמים לעוני ברור שחרא סתיסאה מו ע  אחו״־ נו

ש לוץרות » ה גי מו נעלם מקוד עור ל שבנקודת שנייה בחינה ב
כהינד־י, של גלוי היא שהרי

ה ה ״ ג ם ועוד שנייה ה ע שהי׳־ שני■ ט
חחס הימין סקורלקי החיה  ו

 בסוד הנקויה כסוד שנתגלה׳
ע' בחסד הכתר כמבוארבהקי
שהוןי« בינה שלישי ספירה

 שבסוחא שלישית בחינה גלוי
ץ גליי שהיא סחיסארד מ׳  א
ך ועבירה שבנקודה  סרת די

סחכמ הכס' אג״כ כי ‘למט׳  הי
ה חי  כמבואר מדריג־ה שתי י

ת שמצר הקודמים בפרקים א הכסה סודו ז  קושי* ואין עייחה הי
ד מיה שדזדי מאיסץ בינה נתגלתה אין עלינו עי  התי« ם‘הנע' ד

ץ בעצטן ל גלויי והוא אמי שונ' בחינה ש א א ורזא הא כי י ת י  א
ה 08® יעויין השער מזה יא׳ נפרק בזזגהה כנזבוא׳ ל ה ב ש  כצד ד
ת ובשמאלה מוחאםתיסאה שמאל מ ל מ לשני תכסח ש סי ע  ט

ש כי להורות אחר טעם ה י  שנאצלה עילת' שיזיזו כחכמה מקיר ל
ץ נסור מחכמה למע^ה סקיר לה יש ועוד ירה על  שכנזותא אמי

 השמאל לקו מקור שרזי* מפני שני וטעם אמ״ץ גלוי שדזיא סחיסאח
 הכתר כסוד בנקודד־ל שנוזגלחה ספני שסאליי שהוא הדין לקו

שמ אחר ועתה • בהקדמה כסכואר בגבודיח תיי  בסדר המוחו שנ
ת מוח הזה ע  סב־ין למע־יר. סתיסאה אס״ץשבמוחא בסוד הנעלם י

 סייווז נאצר־י החסר וקו ‘בשמאל־ כינה ומוח נימין הכסה ומוח
^ הדחסיס וקר מבינה נאצל היין וקו חכמה צ א ם ממוח נ י ע נ  ה

8דסדי שני שהם ונצח חסד שיהיה הוכרח גן אם בהקדם׳ כמבואר

ב לישב ל

7 סוילדיכווח יירא^תק׳זדן n p ̂רל■ הנע^כז  ?*נוע
 mSyoS מקרר חכנ׳^ו n*.r5S יזזידד ואיך סכלן
 והטעכש שיקשה סמר־. זדד אין QSy:r. ם*רח

ה מ  מדער־ל־ ־דfSמ•S סקררר־: הכפה שמרת כי
רויו כערך הרזךז wה:•^י ט־ג -ן’שלד־ סקי עו  ד

 דעה מקיר הגעיטיאברכעייךמקר־־ר
 במרד הי>יש מקורר עהייי מסניי למעררה עור

ה נ י הי ב כ ק ' א׳ ג שי א א שהדי■ י  דיי
ה מ ח  ע״נ ראשינרי• ג

̂הה :וע



ובסודהםוחוו/״פרק:יד העמעום בסוד הקעוות אעידות סדר סשי שער
טל

 יץא וסחסד חסד יצא מחכמה ני נגיה ח שהיא 0ר,<ר0 תחת ליעב
ח  מקורם תחת לישג דיגין שניהם שהס והוד גבורה הוכיח יב', »

 הוכרח וכן הוי יצא וגעכורה גכירה סב׳נה ני נינה עהיא
 המכריע <ןי אממי קו הרחסי׳ קו שהם סלנות יסור הפארת

 הקצוות ובאמצע אמ׳ץ בסור הנעלם מוח שהוא מקורם לישכחחת
 התיכון הכריח בסוד ולסטה למעלה וס׳יחר מכריע שיהיה גדי

 נפרק שפירשנו וברית גוף גשמה נסור קצה אי מקצה המבריח
 מנצח למטר־! יסוד ובן וגבורה מגדולה לנ/טה תפארת ובא יא'

 מציאות דהיינו מציאות שני לו יש הנעלם דעת שמוח מפני והוד
 ובינה מחכמה למטח שני ומציאור-. ובינה מחכמה למעלה אחת
 שפירשנו רעת ראשית יי׳ יראת תליתאי הרין ב' בראשית כסוד
 נאצליו בן השני.כמו במציאותו למטה שמוהו ובשם יא' נפרק

 סוח שהוא מקור עד עולים מלכות ימר הפארח כן ומפני למטה
 ‘אבר־ חכמה שהוא מקורם עד. עולים ונצח וחסד ככתר הגעלם

 כי מחכסדה למעלה גלוי מקיר, להס אין כי סהנסה למעלה לא
 גינה למקויס יעלו והוד גבור' וכן מקורם סקור מחכמה למעלי■׳

 למעלה כי להסכינח1ל̂מ קור0 להס אין כי מבינה למע^ה לא אכל
 ומכונו הל׳,עד־יכנו האילן צייורצור' הנה • מקורם כיבינהמקור

 כ' הזה כצייור נצטדק ומה נרבר ומה נאמי מה ‘אברי ותיקונו
א השפעה שו□ לב־נה ח*ו יהיה לא פירושינו לפי  לספיררד ל

 חנלל היפך הוא וזה והוד לגבורה רק תפאר' לספירת ולא הסי
 שסשפער־*. הכנים אם עילאה אמא היא כקבלה-שכינ׳ המונח
 רג לרעת נעשד, מה יקשה לעוד • בהשפעתה כלן את ימניקה
 .זח ומפגי גאצלו ועלול עילה דרך שהספירות דל גאין שרירא

 וכו' כתר ראשון אצילות לשונו יזה זה אחר וה כסיר אותם סונר.
 נבון והסי׳ מדע ג׳ אזילות. וכו׳ חכמה וד׳׳א אדר שני אצילורז

 ארך והסימן ימין זרועה ד' אצילות כינה ל’ר תכינה והיניא וידעם
 לך והסימן “שמאד־ זרועה ה׳ אצילות חסד ר*ל חס־ וגיול אפים
 הפאר׳ ר׳ל אמצעי עמודא ו׳ אצילו' גבירה ר׳ל גבורה עם זרועה

ס מינה (כן ח  עד שלישי שני ראשון זה אחר זה כסיר כ^ס או
 אגיונוה בספר לשונו העתקת תמצ׳ נאשר מלכו׳ שהיא #שירית

ם ישנה לעולם מש־ום קצרנו קצרנו ואנחנו ייא פרק י״ר שער  אר
 לאחו־ז אחר־׳. כי מדבריו נראה והנה * קצרה דרך לתלמידיו

 י«חם.כסדר למנות דקיק לזה אשי יעלזל ע׳לר■ כדרך נאצלו
 להמרת זה שכל כו׳ חסשי רביע׳ שלישי שני דאש׳ון זה אחי זז־־,
 הנאצר* י3 ומסובב וסכה ועלול עילה כ^יי גאצלו הסדר על כי

 עילה והיא שני אצילות חכמה וכן לחכמה סנה והוא נתר ראשון
p כלן וכן לגינה נסבה i סדרהספירווקן .סונה ל, ז לרש'כ׳, מציט 

ק כ'ח׳לג׳ג'ת'נ׳ה'י׳ם׳.שזהו  ׳8נס אנחנו וכן ועלול עילה בסוד סי
 אח׳ ועשרהונת עשר היא אחד שער הראשון נשע' כפרט וזזה

 ועלודל בררך.עי.לה שהמירו' זה דרך ירכנו הזה הספר ובכל
 יצא והוו■ וגבורה ri13?nq יצא ונצח שחסר נהפך,הוא ועתה יאצלו
 ךעח*^יש!ת מצי^ ועיד מכתר יצא מלכו' יסוד ארתipוח סכינרז

 לאו־״. ששהיבנים ילדה לאדי כסוי הספירות כל יצאו מנינה כי
 ריעות ג׳ וכל.אלו י׳מ׳ ת׳ה ג׳ג ספירות ששר׳ ריייצילח כינה א שה

ט «י ז׳ל־י ר׳שגי דכרי פז אדני ם וסד 9 ל  ראייתס סצאו כ
סי ‘ואל־ גפנה ־םקיזשיפ ט* ‘אי■* ועתה בזוהר

 דיעה לנו יורה סי למשסיע׳ יכין מי לנו יעזור מי ננוס סחסירים
 זהאסת האילן צורת בצייור שפירש־נושפירושנו הגם נאמר כן «ל

 זוט׳׳סכחוץ כן ייזעייין’ ילא יי לא אשד נאמן נמקום תקועה יתר
 החיים עץ דיך לנו שיורה דמויעי וסודעי למודעי אנחנו (צריכק

 ותרופה עזר ובה און למצוא נעשה אשר והמעשה בה נלך «שד
̂ם כאופן וסחולקו׳ פרודות שונות עית ד ג׳ אלו ולפשר להשיוח  שכי

 ‘הדל־ שכלינו בעיון נאסר כן ועל ופרח כפתור אחי כקנה יעלה
 נקיכוריגו ממצ׳ריס. עזככר ההקינזות על לעמוד אנחנו צריכין כי
 (יוליכונו הנמר. תעלומות דרך לנו להאיר מאיר נר לט יהיו והם זה

 ברוך כמלכותו ריעו' ג אלו וכל, אתך סלך מזגיליו השוה לעמק
 וישועתו הצור ועתהכעורת * לטובה שז|ין יהיו ש;׳ו וכרוך הוא

 שר׳שש רך הקדנינו שככר מה ייעת וגם ידעת הלא ונ>־.מר ותחיל
 סוו זי נשתלשלו כלם היא יבריך סיף מאין שקבל שבכתר גוזיניח

ה מבחינד׳ כחע׳ ועלול נסודעילה סץ וזו  כחיג׳ ער ראשונה מהינ
 מבחינה וכן יאשונה מנהיגה יצאה שנייה שהריכחיניז אחרונה

 שתחתיה לבחינה וסנה עילה אחת שכל וכןכלן ג׳ גחינה יצאה ב׳
 אירע בן יעליר־• מילה בסיי שנשתלשלו לבחינת שאירע ונסו
 א.ירע P שכשודזות לבחיגור־ז שאירע ונטו שבמוחו׳ בחינות לו׳

 שאירע וכמו ועליי*' עילה בסוד מזו זו שנאתיו עצסן למודזוח
אירע כן זעלוריי #ילח מ»ו׳ ןו0 זו שגאזנלו שגמוחות לבדזיגות

 זו ש־נאצלו וסלו׳בחעות מוחות של גילויין שהן נעצמז לקצוור״.
 עלריז בסוד מזו זו נאצלו שכלם באופן ועלוי-י עילה בסוד צ0

 הוא ועלול עילה שסוד ג*כ וידעת זיל גאון שריר' רב כדעת ועלול
 שהעלו^־י באופן מנזנה כעלול כה הנעלם כהה סגלה שהעילה

 בעילתה שנעלם מה אלא עלול ש־ל בגלוי ואין העילה כה מגלה
 שכח כגלוי חה בהעלם שזח אלא הבדל ואק גמור אחדות ונלם

 שהשש לך הקדמנו שככר ממה ג'כ וידעת ומתגלה סר׳פשט הנעלם
 קצוות השש עצמן הן הן נעלמות אורות שש שהן שבכתר בחינת
 הכתר שבסוד אלא צחצחוח י' נעלמים מהם ואהד אחד שבכל

 כ״כ מתעלמיס ורזיו סאצילן אל קורבתן לסבת גדול נהעלם היו
 הקציו' מן לא שם שום קכלו שלא עד כזו וזו כ!ו זו כ'כ 0ומר,״חדי

 כתר שהם העליונות הספידר מן ולא ג׳ג׳ת׳נ׳ה׳י׳ם' שסרח שהם
 בחר כשם מכונים אחת בספירה כלס רק המוחות כוצד חכמה
 בסוד צחצחות וצחצחי אמיץ איץ איק בסוד חצחצחות בסוד

א הטהירו ד «  נצחים ולנצח לעד זכרו ויתעלה שמו יכרוך ה“םב“נ
 בבחינו רק השגה שום נהם היה לא ואחחחן זלגידלהעלסתן

 דעתיק^ס דיקנא בסוד אמץ בסוד ששית נהיגה שד׳יא אחרונה
 כח׳נו־ד שמאותה מזלא בסיר רק סשיגין היו לא בחינה אותה וגס

 כנתיכות הקצוות ומשתלשליס הספירות ונאצלים נוזליה אחרונה
 ‘לגודל־ אע!י• הנעלם דעת מוח סיד שהוא עיט ירעו לא נעלמות
 ההשפעו־ד רק דבר שים בו סשיגין שאין כיפני אין נק-א העלמתו
 השש וכן נעלמות כנחיכוח ומאציל נעלמות בנתיבות שמשפיע

 עצימן הן חן בינרה שבמוח בחינות הו' וכן חנסה שבמוח בחינות
 V הבדר-י יאין ספירות י׳ נעלמים מהן ואחת אחת שבכל הקצוות
 I ועלור-י rעילר בסוד מזו וזו מזו מזו זו ש־נשחלשלן אלא ביגיר׳ם
 בסוד גלוי לידי שכאו עד גלוי יוחד אל ומגלוי גלוי אל סר׳עלס
 נעלסיבש שהקצוות הכתר שבסוד באופן הבינה בסוד הנטיעה

 הקצוות סן ולא הספירות מן לא רבר שוס בו משיג׳ן שאין ער כ'כ
 סזל^׳ן בסוד שמשפיע סד, השפעתו ם4הו בו שסשיגין מה רק

 ע׳עו אין הנקדזי<ז אמץ כסוד הנעלם מוח בסוד נעלמות בנתיבות
 שם גקראי׳הקצוות אחרונ׳ בבחינה אפילו כלום בו משיגין שאין
 שנתגלו חכמה מוח ובסוד השגה העלם ועל המורה אין בסוד כתר
 שאין יש במציאות מושגת שהיא עד הגלוי ראשי' שחי» יותר

ס החכמה סציאור־־, ישות יק הקצוות מן משיגיןגלוס הג  ו
 יותר ‘אד־ מגלוי קצוות השש שהן בחינות הו' ■בה שנשתלשלו

 עס שבחכמה אחרונה בחינה עד שכהכטה ראשיונה מבחינה גלוי
 אחרונה בבחינה החכמה ישות במציאות אלא מושגת אינה זה כל

ס הקצוורה נקקאו שבדה  בינר־ז ובסוד יש בסיד חכמה ש
^ו-  מבחינר־ו בי־ז שנשתלשלו וחגם יותר ד׳קצוור־ז שנ

ט נתגלו 4ל«< כרי«ה ועט גלוי יותר ‘איי־ לכחיגה-מגלוי  ש
 נטיעה של הגלוי זח ואפילו והשורש הנטיעה• בסוד רק בעצם

א  הנטיער־־. כסוד נשתרשו ששם אחרונח בכהינה רק היה ל
 בשור ולנטוע לשרוש יכולין היו ל^! החכמה ובסוד הכתר שנסור

 ̂ אחרונה לבחינה ונשחלשלו שנאו עד מלכו אשר מלכיס אלה
 הנעלם כאילן בה נעלמים ורע ונטעו נשרשו ישם שבביגה
 . היציא לפותה אבל מהשורש ויצאתו צמיחתו קורב נטיעתו בשורש
 ומתגלה יוצא הו' נטיעתו משורש בצמיחתו תכף ני עומד והגלוי
ם נעלמים הם כי הנטיעדה כסיר ביגר, שים הקצווית נקראו  ש

 כאופן עומרים והיציאה הגלוי לפתח ?־*aN הנטיעה ש־ורש במד
 והשש שבחנמדת כחיגור־, והשש שכבכהר בחינו־־•. ץיהשש
 הקצוורת השתלשלור־. עצם אלזיז אינם כלס שבבינה בחינות

שנתגלו ער ן<1גי ,,״ך ^s^no שנשתלשלו
 שביארנו ונמו שבכיגד־ז אחרונה ככחינה הנט־עת נסור בבינה
 בחינות ששר, שהן ראשונד׳ במערכ' נ׳ סערנו' החסשר׳ בסוד

 היו Nל לסאציל קורנחן לסבה העלמתן לגודל שזכרנו בנתר
 נתגלח לא ד,עלמהה לטדל המערנד, שזאת עד להרזגלות יכולין

 אחרי פישת הזוהר שנתכ כמו א׳"ן כסוד י' של בקוצר, דק
 בא.הון שבכתר אס״ץ כסוד בא׳ןוהזא רמןזד, ילעילן׳׳ת קיצר• מות

 מגלוי ןעלול עילה כסוד נשתלשלו שבכתר בהיגוח העזשה שב^
 ואפילו אחרונה בבחינה נתגלו לא גילה׳ס כל ועם גליי יותר אל

 המערכה וכן אין ש־נקדא •' של בקוצה• רק היה גלויל^ת אותר,
 קצוירז י שהן אין בסוד אמץ נסור '׳ של קוצה שהיא הראשונה

 לסערכדל עור נשתלשלו־: שכנתי־ אחרונה בבדזינה נעלמות
 כלולה »חח כרי קצוות הו' ונתגלו חכמה מות בסוד שנייה
 שהוזיע חעליק מקוצר־: ייחד גלוי שהוות הי' כגוף מעשר

 כן משם ראשון אוו*•־. h .—שנקראו החכמד־! ישור־•. סציאורת
ה הגלוי אותן־, ר,גלוי(אפילו ראשיר־ן י' י  בנחעח רק ח

אחרוגת ׳



!

 סה יד פרק המוחות ובסוד הקעוותבסודהעמעום אעירות סדר ששי שער
טל ^

ה אחרונה 0כי* שדרי באופן וזסריב דהיעו חכמה במוח נע^ס סציאוח הו' עצם הן הן שבחכמה בחינות ו אי*ו הנדי מנ
 לגודל נעלמים הס שבכתר רק בניהם הגדל ואין שבכתי בחינות

 החכמה ובסוד השגה כה שאין אין הנקרא י' של קוצה נשר אורן
 דהיינו השגה יש עתה כי יש שנקראת הי׳ גוף כסוד יותר ר.גיו1

 בסוד י׳׳א כפרק עניינה ביארנו וכאשר החכמה םציאות ישות
 החכמה הי׳בסודמציאוח גיף שהיא וכןה;׳ק(-כהשנייה המערבות

 הכינה בסוד שלישית לגיערכה ועלול עילה כסוד עוד נשתלשלה
א ה' בצורת י' סן בלולה אחת כל קצוות הו' שם ונחגדו  שהו

 שהיו עד במערכות י׳א בפרק גיוייה שפירשנו בטו י' מן יותר גלוי
א גלוי ואותה הנטיעד־״ בסוד קצ׳ות הל׳ שם ס סגולי  רק הירד ל

 עוסדיכם היה והיציאה הגלוי לפתח אגדנמ אחרונה בבחינה
 אלו שתדע אחר והנה הנטיעה סוד ש^■• עניינה ידועה באשר

 .—מקורוי ג׳ אלו כי מהם לך התבאר לך שהקדמנו ההקדמות
 החסר קו קווין ג׳ כסוד שבנקודה אם'ץ א׳׳ץ א״ק כסוד שינתגלו

 הכינו־ד ובסוד הכינה לסוד נשתלשלו כלש הרחמים קו הדין קו
דשל כי כלם ימצאו  סיר שהיא שמקורה ראשונה מכחיגה נשח̂י

 אחרונדה בחינה עי לספירה ומספירה לבחינה מבחינה אק
 שהיא שבנקודה הראשונה מבחינה שהרי הנטיעה כסוד שנכיגה

צא הרחמים לקי מקוד  מקור שהי^^ שיבנקודה שנייה כחינה י
^ שנייה ובחינה עילה הראשונה הבחינה הנה החסד לקו לו  ע

 כה הנעלס כחה מגלה שהעילה ‘ועלול־ עילה סוד ידעת וכבר
 בגלוי ואין העילה נח סגלה שהעלורי■' כאופן ממנה בעלור־*

S y א ‘עלוד ל  גמור אחדור־־״ וכל□ בעילתה שנעלש מה א
א S־0n ואין ‘והעלויי■ העילה ל  בגלוי וזה כהעלס שזה א

 הראשונד, הבחינה זר־־. מצד הנה ומתגלה סרזפשט הנעלם שכח
 הרחמים קו בחה גלחה הרחמיס קו כח בה שנעלם עילה שהיא

 שנייה בבחינה יםצ»ס זה מצי ר.נה שנייה נה בת שהיא בעלולה
 וקו עילתה כח גלוי מצד הרחמים קו החסד וקו הרחמים קו

 שהי«<נ שנייה בחינה וכן פרקין כריש שפירשנו רה מק מצד ד־.חסד
 כחותיה גלר״ר, הר«ן לקו מקור שהיויה שלישיר־־. לבתינד. עילה

̂־■,נעלםים  ינזפאר שלישיר־ז בבחינה, הנה שלישית בבחינה בח ׳;
ה '■  מצד וחסד רחפימז הדין וקו החסר וקו הרחסיס קי קיוין ג' כל ג
 בחינה שהיא מקורה מצר שניי׳ורין בחינה שהיא עילתה ״נלויכח‘
 rvj זרז כשידעה עתה יהנה פרקין כריש כדפ׳רשנל שלישית '

 א׳ק סור שהוא ראשונה בח׳נה גלוי שהלא} הנעל□ דעת
 מתגלה ואינו רחמי□ יק אחר גלוי לו ואין ברחמי□ ■שמתגלה ־

א הנעלש מוח זד, סצד הנה הנעלם סוה ידי על מקו□ הו
שבנקודה שלישיר־ז בבחינה הונ<ז שמקומו ,גםי ו הרחמים קו ©קיר

 להם קני ש־י׳שי מציאות במציאו׳יש קצת ומושגים ורחסים חסדים
עלס מציאות  דיניז בסוד שבה אחרונים בבחינה נינה במוח נ
 נאופ,שהיו הסשסח היין בסיד דיניןהמשטחין ומבורכים קדושים

 הנטיעה בסוד הכינה כסור המשמחין ורינין וחסדים רחסיש כלכז
־.“והתגלו■ היציאד־ז ולפתח נטיעחן כשורש שס נעלמיס והיו

ם זה סצד הנה עמדו ס ה ב! רחמי□ כלן לטובה שווין כל ל כ
ס חסדים ל  העושר כסוד המשמחיס דינין קדושי□ דינין כ

 סוד ידערה והנה יאחה זהב מצפון נסור בעליו אי־־״ המשמח
 pבא הנטועה האילן כמו שהיזיא היניז סר, הנטיעה ,עניין

ס הוזי? נטיעתו משורש האילן ויציאי־! צמיחה שקודש ל ע  נ
 ומגזע הגזע מתגלה משרשו ביציאתו והכף בשרשו ומחייחד
 עוד יתגלו וסעגפי□ הענפי□ מתגלים ומאילן האילן מחגלדד

 השורש לולא כי נטיעת□ ש־ויש בכה מחגלים □‘וכי ענפי□
ס משפיע ה  ולגלורת לר.וציז<ז יכזלי□ היו לא כח בהם ונותן נ
א כי כלו□ ל א כגזע השורש כח לו א בגזע כח היה ל צי  להו
 להוציא לאילן כח שיחן בגזה השורש כח לולא וכן האילן

 כת לול><ז ובן ענפיס להוציא לאילן כח היד. לא ענפים עוי
ח אוחו יתן והאילן באילן כח שיתן נגוע כח שנוחן השורש  נ
א ענפיש עוד לד.(צי>? שיובלו באופן בענפיו  הענפיט היו ל
 בסוד הקצוות בהיותה והנה יותר ענפי□ עיי להוציא יכולים

משורש■ הגלוי או~י לצאת והוצרכו האופן זה עדי־י הבינדד
 כינדל יהאצילד־ז ד.וציאד־!ז נתחיליה דני^ נטיער,□

 ר.סקורות כסוד כי ספני חסד ראשון הקצה ראשונה כר,׳נר, בנח
 קצד־־י שמקור 0וד> פרקין כריש כמבואר תחילרה חסד נתגלה

 עד נתגלה לזי־ז עכ׳ז חסד קצ' לסקור קדם תפארת הרחסי□
א כי תחילה ודין חסד מקורות שנתגלה  הרחמים קו הוצרך ל
 חסד האציל בן מפני שנתגלו ע«־ ההפכיים הקצוות כין להכריע
 שגייו־ה כחינדד בכה העוני קצה גבורה- בנחת וגחן תחילה
 אתרי המקורות כמקור נחגלר. שר.יא הנטיעה בשורש שנעלם

 אעת סייא כאמרו בזוהר ע*ה רש׳כי דמן זד. ועד־' החסר גלוי
 שנקרא גבורה מן מעוכרת ר,׳ח חסי שהיא מיס שפירושו חשוכא

זוגו¥ עש תפארת כבחה נתן כך ואחר רינין שנה ע״ש חושך
 ו«חר לר.כ^ר. צריכין עתה כי שלישית בחינה כנח שלישי קצה

 ענף שהוא רביעית בחינה בכח רביעי קצה נצח בנחה נתן כך
 בחינ^ל ככח חטשית קצה הוד בכתה נתן כך ואחר חסד שר-י

 בקצרה יסוד בכחה נתן כך ואחר גבורה ענף SJש̂ה חמשית
בכה חסד האצילה כך ואחר תפארת ענף ששית בחינה ששית _
 בכה וגחן השני קצרה גבורה שנייה בחינה השורש כנח כינה שהרי בלוש בכך אין פירשנו כאשר מקורות הג' כל־' בה ימצאו

א בכתר שנתגל! *־,סקירוח  בכת נתן כך ואחי־ שלישית בווינה השורש בכח תפארת גבורה טקורש מקוש יהיה ששם גהגלו ל
 נתן כך ואחר רביעית בחינה שככיגה השורש בפה נצח גבורת האמת׳ מקורס מקיש דעיקר מקורות סקור׳ במד שם נתגלו ךק

א ו  ואחר חמשית בחינה שכבינה השורש בנח הוד גבירה בכח שבאמץ ולר-יות חקדושים בסוחותיהם הכחינור־״ נשיחגלו ד
 ששיץ-; בחינה שכבינה השורש בנח יסור גמרה בכיו נד־.ן כך נרחמיס רק מחגלה שאינו הנעלם כמותה ראשונד. בחינה גחגלה
 גחינד־ז שבכינה שורש נכח הפארת גמרה האצילה כך ואחר גלוי שהוא הכסה מוח וכן הרחסיס לקו סקור הוא כן על גמוריס
 רכיעיר־י״ בחינה שכנעה השורש ככח נצח נכחו זנחן שלישית אינה והיא ורחמים בחסד שסתנלר. אץ סוד שהיא שנייה בחינה

!—חטשיו גחינר• שכבינד, השורש ככח הוד נכחו נתן כך ואחר דרז< חכמה בן עד־< חכמה שהיזא סלחה ׳t ‘על־ רק סחגלייח
 הוזת הדין שמקור ור,גם לרין לזי? אבד־' ורחמיש לחסר סקור

 כלום בכר אין מאסןן נשתלשלה והיא אמץ נסור ממנה להעלה
 ובחינת שלישית בבינה סקורור-! מקורי נמר הן^. שם בי

 ובינה נעה שהוא מוחה ידי Sע רק מתגלה >'.ינה שלישית
 גלוי שלישית בחינה גלוי שהיא נינה וכן נו־״״שנה לא! עדיין

 ורחמים ודין חסד מקורות השלשה כל־י מתגלין שבה אמץ סוד
 בינה שהיגה נמווזה רק אחר גלוי לה אין שלישיה בבחינה

 והנר! והדין והחסד הרחמים לקו מקור כינה תד,יה כן '׳שד־'
 ועור בבינה מקור לו יש הרחמים קי הנר. האופן זה עד־' גהיוחם

/ יש ועוד כחכמה נבכר יתר’ מקור לו יש ד יותר מקור ל ע  נ
תכל׳ אין עד עולה הוא וכן הנעלס במוח לו המיותר במקומו

 ששירת בחינד־ל שכנינח השורש בכח יסוד נכחו נתן כך ואחד
ח נצח תפארת האציו־־י• כך ואחר  בחעד־־, שעינה השורש ע

 חמשירת בחינר־ל שבכינח חשורעו כבח הוד כבחז ונר״ן רביעית
חו נתן כן ואחר  ששירת בחינה שעעד. השורש נכח יסוד ע
 חמישית בחינה שננינה שורש נכח הוד נצח האצייי־* כך ואחר

 שישיתוא״חכ בחינה שבכינה השורש בנח יסוד נכחו גחן וא׳חכ
 ומלכות ששיה בחינה שבבינח השורש בכוז יסור הוי האצילה

 בשער הקדיש בפרדס כמבואר בעו׳ר. הסישט בסוד למטה ירדה
ס היו האופן זה ‘עד־ אצילותם בר.עת והנה הירח מיעוט ל  כ
 יש שנזו־־ז ומה גסור אחדות ובלס ורחמים קדושים ודינין חםדים

ואין, שבעילה סח אלא ‘נעלוד־ אק כי בזה יש שבזה וסר, כזר,
 ורחמים רין חסד כלם הס וכמושככינח שנר.עלם מה אלא בגלוי יותר מקור לו דש בכינר. מקור לו יש החסד וקו סוף אין זעף

ר כחבטה לו המיוחד כרקוסו נכבד ב  ורחמיסוכסושבהמד דין המד כלם הם גאצילוחמלחמד כן כמו אין מחכמה למעלה ‘א
ה יק מקור לו אין הדין וקו מקורו מקוד שם כי מקיר דו ש לגבורה כאצילוחס כן כסו דיןורחסים מסד המבלם עינ ס ה ל  כ

n וחכמד, חכמד. הוא מנינה למעלה כי לנדר. m כאצילותס כן כמו חד״ר כלס שבגנורה וכמו ורחמים רין חמד מקורי מקור 
 גמור(אין אחדות שהם כאופן נכלם בן יכסו חד׳ר כלס לתפארת שלשה קנו שהקצוות מזה לך היהבאד זה נש׳דעת יעתה

nT כין הנדל קני הראשין סציאוח דהיינו הסוחוח נסור נעלמות בציאות w סו כי גבורה לספ׳רת חסד  4ימצז« שכחמד נ
 שימצאו ונמו חד*ר נגכורה ^4vים כן כסו ורחמים רין חסד גמוריס רחמים כלס הנעלם במוח נעלס סציאוח 0לר,

ס ור,יי ל  בתפארת עזיסצא ונמו חד*ר בתפארת יםמ»ל בן חר׳ר בגבורה כר־'י־' מושגים כלתי געוריש ברחמים כ
ן חר׳ר להס קנו השגי מציאות השגת; לןזעלם| נקראיס שחס עד ג׳ שאלו להיות ורק, אל ככל» ונן ח׳ד׳ר בנצח יז4יםצ נ

l i  t ת ח קו •
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ט -ז9ס נכנד יותר סקור כג׳סקוטות נתגלו ו^ררחסיס דין חסד ס^ר שהן מ?ירוח ̂׳ן יש ו?ן<ד נחנסד־ז p ג  לחפאר
 ולהזי״ז בכתר ו^עלס פסוח סזה עבד יותר מקור סלטר־. יסוד מקודורח נג' מציאות ג׳ קנו שהקצוות לן שהקרסנו כמו ^יוקיס
 נ!«י מתר הו*ת נכבד היותר סקורגש ®לצורת יסוד שתפארת וכסות כרחסים כלם נתגלו הכתר נסור הנעלם מוח בגלוי דהיינו
̂ר לדג! שיש והגס לכתר אצילוותס מייחס כן נחסדיס נתגלו גינה ובמוח ורחמים בחסדים גלס נתגלו הכמת  בחגסון כן גם טר

 ונ»ג« בכתר שהוא כמו נכבד בן י—בו אינו נה כרי קם ונינה כלולים כלם שיהיו כווז ב׳ה הסאציר־י הרצון דיניןשהיה ודחמים
ר0ה שהונית בנ«גר־! עליידה סלכור: ינצד לתפארדד יש כן מלוי יתחלקו וה כל ושעם ודינק וחסדים כיחמיס השוה באחדות  ן
*'”י יעיי לחם הקרוב כינה בשהאצילה בן ספני נמ׳מחחלקונג־-יויםקוחתיהן פעולת?

 שהיא* מפני בינה תחח חסד יררה ספירות שאד בנחה ונתן חסד
ת לישב ימין ל}יד סשס ונסעה עלולה ח  ער* להורות חכמה ת
ה  והגם לה המיוחדים העליונים חסידוחיה סקור ג־ייי ששיש טקוי

א חחגלה לא החסדים סעולת ענ״ן ורחמים דיני; נד, שנם  אלנ
ה00  גתנלחבמקור שלא חסרים הם לר, המיוחד מקהיר, כי רסני ;

ר כחסד רק כתר בערך ראשונה בחינה כערך דגזקורזת א מ ס נ

ס ש ס ש ר קו אודת ס מי תר כנ ש וערד מובחר יז  ז—על״ו לר,ם י
ת ששם בכתר נכבדי־ז יותר ס po מציאו  וכן מובחר יותר ר

מי לחכמה ונצח חסד אצילות מייחס ם שהחכמה ס ת  חסקור ל
תי ד היו כנ ^ עם כביגו-ל מקוד כן גם להט שיש הנס נ  ודת כ

^ אינו מו נכבד מן כ מדת בי כתכסי-ז שהווי* נ  החסדיג! כתנ
הד נמציאורת ס וטסנו בנינה שהם סטה מובחר יו שלי ס סדי ח ה נן

̂^ יכן פר^ץ גדיש הtכשה n סעיררח שאר כפחה ונחן גבורה חסד ^ p :h >«נבכך להס הקרוב המקור עהר
מקוד מחכמ למעלה כי עלייה לרם מחכמ׳אין למעלה אבל בחכמי שמאל לצד משם ונסעה עלולה שהיא ספני חסר תחת גבירה *ידח
שיה על לדורות נינה, תחת ל׳שב א כי לבזנד־ד גכודד,והוד מייחס וכן מד,ודם גכורותירד מקור גלוי ששס מ המיוחדלהס םקורם הי

 הגנורור־- נומלו בכיגר, כי מכינה למעלי־*. רןד0 להם אין כי את המשמח העושר כסיד הסשמחים הקדושים ייגיח הקמשיס
ס גע־ייד־־ הג  שכסוד׳ גאון שרירני* רב ידעת טקוים מ^ר מניגי־־ז ולמעלה הדינץ פעולות וח כל עם וחסדיס רחסיס בה שנם ו

כדרך גאצלו אצילוית בדרך באמת נאצלרשהרי ועלול עילה רצון לפי לדה המיוחד מקודח כי ספני ס;ייה אלא יתגלו לא
דה בערך המקורה בסקור נתגלה שלא גכורית הם מאצילה תנ ^ מכתר שדרי ועלול עילד, נ אצ כינו־, נאצלה וסחכמח חכמרה נ
תסאיון נאצל גכורחוסגבורח נאצל־* וםד«£ר חסד נאצל•* ומבינה וישבר־! פדקין בייש כמבואר בגבירה רק הכייי בערך ראשינח

 5הו^ ן קוו לשלשה שנתחלקו מח ורק אן כלן וכן נצה ומתפארת ודד דיגין בעלי שגי קצוות שני הם כי להורות חסד כנגד לה
חן הת חצהביזסד כ ה צ הס מפני חוזי* כרוך המאציל רצון לפי יי הטע<^ ייהיעןנמי סאצליםבדפידשני רצון מקודותיהסלפי ^ויי

^ שניחם שיהיו צרינין כן ההסד או החסר הריןעל ותגבור עילה על העלול סעמי׳ר״גבוי של םורר־ז ד,יא זד־. כל ועם ושקולין שי
י עילתד, שחסר חי העניין ®מס’ ר,רחסיס על ד.דין או הרק על ד.רזזםים או הרק על ולן שסאו־־י כצי וגכורח ימין כצד חסד ש

ת שאר בכחה ונתן חפארת גכויה כשייאצילה רו פי די' ס ן בחינו־־ז דהיינו בחינות שני־ לספירות שיש להיות פי תיא חפארת י - ^
שר,#* הגמ׳העילהעליהספני מסנה שהזרללסעלה עילתה לעדר כתר תחת לישב סשס ונסעה עלולה שהיא ספני ה מגבי למטה

^ עילתה םסקים נ^זעלה מקורה ‘שחעלוד■ ולחיות על^ד, גלוי ששם מקורי על לחירות בסויהדעת הנעלם דת במרתפי ה
עילתד־- סשקוס! למעלת שהוא העליק בסקורח העלול בחחקשר זד־! י—כ! עם יחסרים דינין בו שגם וחגה חסריכים ר^מיו מקור

לד, מחסד חחהפכית יבא חצד שמזויי, עלתה על חגגורהיזי* כסוי בבינר, חכמה ליחד סמנו א־יא יתגייה לא הרחמים •עו־יח
א לגבורה חסד בהשפעות כי לוזסד ומדין והגכורד-^ עלתד־ז שהי

 גבירה והחיזשרזח חסי למעול גרורה. עד* חסי תגבור עלולה
־*TP דייא תגביר לגנו־י־ל ביגה בהשפעת בכינר, במקורה
 וכןבהשפעו־ע חניות ג׳ בענ׳ק ה׳מער מזה שישי כפרק כמבואר

 תפארד- ובעליית ושלום ח״ס דין תפארת יהיה בתפארת גבורה
ם ויחידה כגכורדת היא תשפיע מקורה בסוד הדעת כסוד  דחמי

 להס שיש גזצד להם הו־־ח זה שבד■* זה בירך הספירות כל וכן
 שניית ובחינה טקורתס בעדך אחת כחינר, שפירשיו בחינות שני

החסיז׳ דעת דיעות שני אלו נתיישבו והנה אצילותם סיר נערך
עד* S ז שיירא רב הגאק זרעת לנדנד, זכרונס קא,יו יוסף רבי

ם נתיישבה וכן מכונס  בזוהיי שנמצא מה השלישי הרעיד בן ג
 להיורד כי בנים ששר, «לרדה לאה כסוד כלם נאצלו מבינה כ׳

ס היו שבבינה ל  דגטיער־ז שורש כסוד שכה אחיונר, בבחינה כ
 שרשן ,—נמתי מהע־ים תתגלו יצאו בינה ובכו! ומבינה כרפירשגו

 כרפ־רשנו נסיעתי שורש בנח האילן מוציא שהגזע האילן כגזע
ם יצאו מבינה קאמר שפיר א'כ ל  נטיעותרת שורש ככח היא כי כ

 נתייחסדד זה ומצר אצילוחן כסיר כדסירשנו לגייוי כלן הוצואה
 עליהן תמיד משפעת היא נה גמיעחן שורש שכיח לאס להן היא

ם הטד.ורר־! כהשפעתר״. אותן וסניקר*. א ד הממזיד כ  בנית אי
S הבר-י נתיישב והנרד p ואין וגינוי פקפוק כלי וכנו מכונו 

 וגלוי ראיידד להבי^* הזו־־. בפרק שיעתו סד־, רק לפרש לני
ם נעל כן על־' אשי טקוחדד לאלו סחזודד  ונסע הפרק זד־. י
 מןוהר וגלוי ראיירה להבי>* ט״ו לפרק בעלהו הלך

שלם ובזדד מקוחדד ג לאלו  נ
הפרק;

? *ר £ר  עתיקא Nר.נ לשינו זי־־. תזיר באדרא טו׳ (
 תקוני זמין לזי* עד יטטירין טםיר>* דעתיקק }

 הוי לזת וסיומזי* שירוחזל* עטרון ועטירי מלסי*
 ושעיר גליף ובה פרם׳ חד קמיח ופרס ביה ומשער םג־*יו• יהוי

א פיס!׳* להחו«< ותקנוי fx*o מלבק ל ואתקן • אחקייטו ו
הקנזי כתקניו .........................., . . . ה הה*ד אחקיימו «sS .“ו אל ס ו מלכל אשר מלבי

 קדמאד־ל סלכא* SNישר לבני סלך סי'וו לפני אדום כאר׳ן נתגלו וחכמה מר,ן סחגלה רחמיו שפעולת סלבית יסוד תפארת
אתקרו בשסהן דגיייפו וכלהו קדס^זרד ישדזן^ לבני וכינה סר,ן סוזנלה חסייו שפעולת ונצח חסר שהס החשיי' גסקו

א«ה לןןו דאנדז עד אתקייטו ילאו א'־.קייסו הקיושי' דיניה שפעולת והוי גנורר. שים הריני? בסקור נתגאתה  ז־מנוי* לנתר לחו ו
 סליק Kותאנ כחיקיניי ואחרי,קן פרסי,* כהועאו «ורת:*ק דיי יהסאייד לחס־ יר.יה שי*א ולא מחן מתגלר. המשמח החן נסור

ס ם יבלם שהרי בבינה ■סק־ר כן ג ם ח מי  מא? קסידה אסרו־. מיי ואפק^ח אורייתזי* למביי נרעותזי* ודיגין וחסדים מז
ם בקיר לר,ם שיש היא העניין אבו' בניגח על חר? טטיראו תקוני ב,רמיחז׳י* יתקן ולמעינד לאתקיא* דנעי לרס ויש בבינת נ

פי ’ ל ו

ם כסוי עלייתו ד א ה  כסידשר.כו הזרועור־ז בין ולהכריע ידע ו
צי ו בהשפעי ד,פכייט ס למעלה שי־.וא! סקירי מ  ויורד מסקוי
 לחפארר־} עילה שהגבירה כסיר מקומו על וחסד מגנורד למטח

O והוא r .כי הקצוור־י, שנתמזגו המזיגה כסוד רחמיו כזיאד 
 *“יכול ד.יה לא המזיגה לולא כי הרחס־ס יים ע היא ר.יא דזמזיגיו

ם ■'קבי־' העילכב״ ת ע פ ש  ופרקי שבעד־! פרק בהגהה כמביאר ה
עי נו*. ־ שש ש ם ר' ברבדי אכייע סיד בשער ונמכואד ת ח  מנ

 המזיגד־ז יי* על בי היא המזיגה שעניין ילהיות משם יעייין רקנטי
סי יקטין ח חד חסדי הגדור־י ה רגיו ^ הקמין ו ד ו  באופן דיגד־ז ג

ה ירידתם ידי על ויתכזתקו שיחבשסו ת ממוצעת למי אי פ ח  כי ג
 כן מפני הסזיגד־ז השפערת המקבדיי >ת1והו הממזג הווי*

ה חפאדת ט ס ם י ה  תפארת כשהאצילה וכן שניהם ובאמצע מ
ונסע לו עייוי־ל שהוא מפני מחפאירת למטה נצח ירד גצה

סי תחרת ל־שב ^®’® א ספני ימק כצר ח הו  וכן חסד ענף ש
חיי נצח כשהאצילה  עילתו שהוא ספני מנצח למטה הוד ירד ו

 לה וישבה גבורה ענף שהוא מפני גכורח תחת וזשסלישב ונסע
ח נניס שהם כסיד דינין כעלי שהסשני מפגי לצח כנגד דד לאכו  ז
 ושקו:'ין שייין מנין בעלי שיהיו וצי־ך כדין רוצה ו!ה כחסר רוצה
כז ע׳  ירד יסוד הור בשהאציל וכן בימין נצח שהרי עילתה נצח י

ת לישב משם ונסע עילתו מהוד למטה יסוד ח א תפארת ח  שהוז
 ויוזס בערל כי וכאמצעם יהיר טנצח למטר, וישב הפארח ענף

ה בין תפארת מל ק יס(ד ויוזס ערך כן וגבורה ג  כי והווי נצח נ
ת במעשה ע יעשו אבו נ ה נסור ב ל  ונצח אבות וו.כויה שגיו

שי יי׳׳יי י יתפרשו זה כל שהורעגיך אהר וער^ בניס הם • -  בו
ם יבאו וב־ים לסעלה שזכרנו דיע־ת השלשח שלו S •נוחו ב p 
 יליער־ז ;ריעית יאחוה בארובה ויתייחדו השיה נעשק 0מש*:כיח

ט נתכוונו .—אחי ל  לנו ומחדש עניין לנו ,—סגלו אחד וכי־* כ
ה מה בטובו ש גילד־• שלו חי סי חכירו ו א אגיד ו י  אסר ימר ח
א ר י כליגאז ול>ז ח  קאדי יוסף רבי החסיר דעי־־. נ

ם רונ  ומבינרד ינצח חסד יצס־ז מחכמי־־! שכתב לברכרד זנ
 המקורור־ן בערך כווניד סלבית יסוד תפארת ומבתר ד זה גכויר,

תי כי המקורות גהגלי ■כן כי שהם־ הרחג־ים במקור נתגלה בכ



̂רק המוחות כסוד העפעום ר בסו הקעוות אעידות ר □ן ששי שער  סו יד נ
טל ̂ ,

ם ו־נח עניינינו ל£י המצטרך המאטר לשון ע׳ב שנין »>לפי  שי"תת« הנאצ^יט ויחאצ^ו המוחית יתגלו שע*• ואבריו תיקוניו הג
 ?'ל־י קורדיווארו נימה רבינו הא^קים איש 1הקדו׳ ורבי מירי ני

 דברי כולה מספיק פירו' שלו החכמה בפררס המאמר מייוש!ה
 לו שיש כמוהו מלך וכפרש !־־.מלך אתרי יבאו ומי הייים אלקים
 ‘השפד־ לי גם זר, עם ברכדד, ייות עש׳ד מלוכד, סיני עשייה
 בו לד,הנדר מקום הניח מתלמידיו תלסיר ניעת והחלש והעני

א האהבה עבותות כחבלי אתזקנו אחזתיו ופירושו ודבריו ל  ו
 דרך כי דרניושיטר,י לפי ניאיר וגר לראשי עטרה הם־ בי ארפנו

א והא אחד בקנה עוליס כלם ושטתו שיטתי ה א ו ת  אך אי
 לדייק יש כי תזיר האדרא במאמר יתורים איזה תחילה כשנדקדק

 הנודע בתר שהוא מפורסם שהוא דעחיקין עתיקא שיאמר אחר
 טמירא לומר עור דבריו כך אחר כפל למה א׳ב שמו ם נשער׳

 שוכר אחר לדייק יש עור בוה יתר’ נלוי לנו הוסיף סד. דטסירין
 מגליף נפל קשה ועור עטרין עטויי לכפול לו סד, מלכא תיקוני

 אסר למה קשה ועוד הזאת השערה עניינה ומה ומשער
 הוא סורי בדברי כי הגם פרסא חד ה קמ ופרם המליצה זו דוקא

 הכפרי־* קשיה ועוד בר,לכו נסרי,ר סוד עור יש זד. כד* עם מתורץ
 כי הצנעה עניין ומתו הנחה עניין ומהו להו ואצנע להו דר.גח
 ירבה לא כיה קייישין אלקין רוח רי רש״בי בוראי כי לרעת דאו•

 ופירוש ז׳ל רש״בי כמוהו חנם י—פוע׳ וה אין כי צירך ללא דברים
 עתיקא לזכור ‘דן* רשיבי שרגיל מקום בכד* תדע הנה דבריו

א פירושו דעתיקין  שהם^נקראים ג'בחינותיו ככי*ד* כתר הו
 אס׳ץשהוא א׳ץ אק בסוד רעתיקא דיקנא סתימאה סוחא עתיקא
 כי מפני הזק־נים ער* זקן נקרא תיקוניו שהם בחינותיו ג' גכלד*

 לקירוסם קודם ןדיקנא סתימאר, מוחא שהם תיקוניו עם הוא
א די ר  עם והוא נינה וממוח חכמה ממוח קורה תיקוניו עם הו

 וזהו זקנים בינהשנקיאו ומוח חכמה מוח בערך זקן נקרא חיקיניו
 הוא וכינה. חכמה שהם הזקנים כערך שאפילו דעחיקין עתיקא

ח ופשיטות אורו דקות Hy להורות מהם ונעלם זקן בי או
 שהן הנעלמות העליונות הספירות עד* ומתעלה ונערם זקן הוא

 עתה לרבר רוצח שאינו לנו לרס! שרוצה ולהיות וכינה דזכניה
 עתה יהיה רבח עסקו אבל בחינותיו שלשה בכלל הכר,ר <ד0ם

 קדסון אור בסיד קרישא עתיקא שנקרא שבכתר ראשונה נו־, גכח
 א׳ץ בסוד וחקנא םחימאה מוחא שהם בחינות ימני משאר ולא

 שלא וכרי כחד עד* שרומז דעתיקין עחיקא אמר זה ספני ו\,'םץ
 שד,ונא בחינותיו ג׳ בכלי־׳* מבתי שמדבר לחשוב ברגריו יטעו
 כן ספני מקום כבד* בחינותיו ג׳ ככלד* דעחיקין עתיקא נקיא
 ,שככתר בחינה כאותה שמרבי־ לומר רוצה דטניירין טמירא אמי•

 שני סן אפי׳ שנעלמה לומר רוצה דנעלטיס כן אפירו שנעלמה
 וחא0שד.ם0אחרוגי בחינות שני כי הנעלסיס האחיוניס גחי:וח

 לנודד־י נעלמים הם וא׳סץ א'ץ שחס דעתיקא ודיקנא סתימאה
 הראשונה הכהינה וזאת מקיסם עד* וכינה מחכמה אפילו אוק

 אץ שהם האחרונים בחינותיה משני אפילו נעלמה א׳ק בחינת
 הכחינד־! ימזארת ובינו־־, חבסרד נערך נעלמים שנקראו ואמץ

 נעלמה שהידר בסוד דעתיקין עתיקא שנק־את הראשונר־ד
 מאותה ואס״׳ן א״ץ מן אפילו לוסר רוצח חנעלסים מן אפילו

 לומר שרוצח דטמירין טמירה אמר כן ספני לרנר יוצר. בח־נדד
ם שהם בחינותיו משני שנעלם שלו ראש,-נה בחינר. כסוד כהר  נ

א םר,ם שלניטה ובינה חכמה בערך נעלמים נקראו כן דלי  ע׳
 עתיקא נקרא־* סלכא פירוש עטרין ועטורי סל׳כא חקוייגי זמ״ין

 המלן שהיא הראשונה בחינה קדמון אור סור שהוא מרישא
 סתימאד־־, םוח*י? נקר«א תיקוני שמו וכ-יוך הוא ברוך ד.גדול

ם סזלא בסוד דעחיקא וד׳קננ־יז ה  האחרונים בחינןר.יו שגי ש
 הספירות יתאצלו ירם שעל מץ’וא '׳{’א בסוד ואבריו תיקוניו שהם

 בחיגר־, שהוא איק בסוד וכתר שעברו בפרקים פיישנו נאשר
 שהם הקדושים אבריו תיקוני קורם אצילותו נתגלה שונה רא

 י—בכלו הספירות פירוש עטרין ועשירי ודיקנזיח סתימאה מוחא
 הנעלפיש ספירות י׳ ואלו עטרות נקראים ספירות י׳ כל ו־-י’ר

 מזחזת שהכם ג' ושבבחינה שנייה שבכחינה הצחצחות ככור
 לעטרות עטרות שהם ספני עטרין עטורי נקראים וריקגא טת׳מאה

 לסעירורת נעלמות סקוהריי. שהם הספירות נאצלו מהם שהרי
 הבחינו-, וזימן שהיכן קורם לושר רוצד־ז הוא העניין ופירוש
 שהם העטרורה נעלמים שנהם שלישית והבחינה שנייד־,

ם לומר רוצה לעטו־ור־ן עטרוד*.  הבחיגדד שהחפשטרד קוי
ם כחינור־. שני עוד ססנר־־• שננקודרה ידאשינד־.  אץ שה

 שכר.ם אבריו חיקיני שחם ודיקנא סתיסארה מוחא כעד ואמץ
 קודם וריל והספירות המוחוח יתגלו ירן שעל הצחצחות נעלסים

 אחרונות בחינות השני שהם ואבריו תיקוניו עם המלך שינחגלה
נקראו שהם נעלמות צר,צחות י׳ מקן ואחת אחת שבכד*

ם לומר רוצה היה לאכ וסיף ד,תחלה הזיי ל*ן<* וםיו״םא ד  קו
 שירותי* ואבריו תיקיגיו שהם אחרונות כהינות שני אלו שנתגלו

 שבאצילודץ הראשון הקו ^*’שה הגלוי ראשית הכסה שהיא
 ׳שבג* האחרון הקו שהיא שר.ואכיגה וסיומא הימיגיי הסיקו שהוא

 קווין שני אלו גנורה הדן קו שהוזיח שמאליי קו שלישי קו קויין
 לגין אבד* עדיין היה לזא והדין החסד לומר רוצה היו לא

 סוד שהו^ז היד, ככר כאמת ני היה לא הרחמים קו כי אסר
 מג׳ליף הוי׳ הראשונית ,בהינד׳ עצמו שהוא* כעצמו עתיקזיס
 א*ק בסוד קדישא* עתיקא* בעד כתר ר*ר* בי*דה ומש״ער

 שת« ובאותן בחינות שני עוד ונתפשט בעצמו חקק שננקודד,
 בדפירשנד עצמו כערך צחצחוחיהן וערך יחש משער היה בחינות

 נעלמות מקורות שהם רשקורות נתגלו שנהם עד הקודם בפ^
 חכמ־ת שהם ועף החילרה שחם הדין וקו החסד קו למקורי

ם נדה וב ד שה ח קו  הריןביפירשגן וקו החסר לקו נגלור-, ס
 בינה חכמה שבערך ד,כמה של שליש׳ שצחצוח ד,קודם בפרק
 בערך שהיא שנניגח שלישי צחצוח וכן חסד הכתר נערך הוא

 חיו ששם באופן גבורה הכתר בערך הוא שכנינה כינה הבינה
 ככוור התחקקוח עניין וטעם הרין שורת כחוח מקורות מתחקקות

 לגלודז כדי הידה שהאצילות מפני הוא! כחיגזר־ז ד,ג' בסוד
 עשר היא* אחד שער הראשון בשער כמבואר ביה אלהותו

 לזולתו הנהגתו עי־־יירי הוא* אלד,ותו וגלוי אחד הוא* ועשר
 הדין שוררת שהן הקצוות ידי עמי הוא לזולתו הנהגתו וגלוי

 תכף כן ומפני שקדמו השערים וכשאר ה.נז׳ בשער כמבואר
ד המקורות התתקקו נתר,כיה שינתאצדי  החן שורת כחות ‘ש

 המקורות נתגלו זה מפגי אשד כ״ה אי׳קיתו לגלות כדי להתגלות
 שורת יתגלה ידם שעל נדי בחינות הגי בסוד ככתר הנעלמות

 הוא* פרסא ופירוש פרסיא ח׳ד קס׳יה יפייס שאמך וזהו הךין
 שסכדיו־* הוא מסף עניינו כי הוא ויריע ומסר פרוכרה

 ענייגיס ג' שהם עד שלאחריו ד.דכר ובין המסך שלפני הרבו־ בין
 והפרןכרי- הפרוכת ש־'אתר והדבר הפיוכרה שלפני הרבר

 עוד הראשונה הבחינה שנהתפשטית ולר.יו־ת גיניהם שמפסיק
 בהינד־{ שהיתר. עד בחינות ג' ככללן היו ממנה בףנות שיני

 יאשונדע בחינה כי? ומפסקת מבדלת אץ סוי אמצעי'שר.יא
 המפסית ומסך פרוכת כסו שלאחריה אהמנה בחינה ובין שלפניה

ד שריגי? פרסא חי קמיה ופרס אסר כן מפני דברים שני בין ז  כ
.S y הפרוכת רטיון להם שהיו עי ממנו שנתפשטו בחינות שני 

 הם הפרוגח עס דברים שהשני באופן דברים שני בין המפסיק
 שמענו(כדי זו ושת״ס אמר ואתת בחינות דוג' שהם עניינים ג'

 כדי היה הפרסא סוד שהוא ד,כחינות שהתפשטות להורות
 לגליר־ן הריני! שורת כחוח שיתגלו כדי הסקירות שיתחקקו

 פרסאן לההוא והקוני מלבין ושע׳ייד גליף וכיד, אמר אלקותו
 ענ״נד־ז סח תחילה נפרש דבריו שנפרש קידס הנה אחקייסו ולא
 חקוג• ופירוש פרסא לההוא ותיקוני כאמרו שזכר פרסא חקוני של
 שנקראו והטעם קצוות הו׳ שהן הדין שורת הכהות הס פרסא של

 נריז שיחגלד. כדי היה הפרסא שהתפשטו' מפני פרסא חקוני
 במקורותיהן הנעלם יחגלו והמקורות ן דוד שורת כהות מקורו

 שורת נחות ע*י יתוקן הפרסא שסוד כאופן הדין שורת כהות ע*׳
 שתדע אחר ועתה תיקונו הם הדין שורת זה מטעם הנה הדין

 סרסו,* לההוא ותקוגוי מלכ׳ן ושעיר ג׳ליף וביה דבריי נפרש ה1
 כלולה אתת שכל הפרסא שכמי בחינות שני שבאלו לומר רוצד.

 וחקק גליף שזכר עטרין עטורי כסוד נעלמות צתצתות מעשרה
 סלכין שהן עצמו בערך ומצאן עצמן בערך ושיערן נהעלמתן

 כן רוצר־ שזכר מלכין כי כרפירשנו הדין לשורת מקורות ר'?־*
 ואזיל-• ספיש כאשר הדין שורת לכחות כנוי שהם איוס מלכי

 גבורר־ז הקדושים,שר* דיניה כתות רק ח*ו החצוגים כתות ולא
 ו׳ פיק פירשנו כאש־ר היין שיורת נקרא חסר גם כי חסר של
 כצרוף הוא ושעיר הדין שורת נקראו ככלל שהקצוות השער מזה

* כי ועיך השעיה לשון שהוא ושעיר אותייות  שיעד ב׳ה ה̂ו
 יאחר הדין לשורה מקומת יחיו שהם כיפירשגו עצמו נערך בהם

 הדין שורת יתגלה ירן יעל שמהן וגליף חקק מקורות שמצאן
י* שד־* תיקונו שהן הקצוות שהן  ית»צ^ הפרסא ובסוד פר̂ס

 n» ויחוקן אלקיתו שיתגלה באופן היין שורת שהן הקצוות
 לההו׳פרם*► וחקונוי שאמר וזהו חקוניה עם סורהפיסזא

ם להתגלות הפיסה בסיר שחקק ל’ר  שהכש הדין שורת כח ש
 ופשיטותן אורן לעוצם ר*ל־* אחקיימו לא אבל־• הפיסא תקון

 6כפרקי ביארנו כאשר שס נתקיימו ל{.ת למאצילן קורכתן לסבת
של הוצרט ני הקודמימ שתל למטר: סדריגוה כמד-, לה
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 מו פרק הבוהות ובסוד העפעום בסוד הקעווה אעידות סדר שטי טער
מל ׳

 פטיטוהן ליעוצם ה&יסא בסיי למעלה פי שנרגייו עד א0ד&ד2
 חיייש סלך «js באור בסבת דינין כח להד-גלו' יבולין היו 1ל!

שמפרש ד.ו1ו הרהמי' זבשיסזת
הגהה המלכים ואלו־־! ד’ד,ה ואויל
ר ש ״ מלט א ר א W,••ר ב '.T כייז טהיי גן, ־לפייגדןסוק—ז

 יכשי׳כ 7׳'•&יראליר אור״ד, קירכ היה רדכיג י י
ש8 רו ”U י 11 O^iV ח ש,ירת הכת,־ב ייכל לא רהס»יךוא'כ <ןודם«ד'ר: כ

ן , , , , ן : לתי,-״ ,

 הפרסא בסוד הכתר בסוד נאצלו ככר הקצוות שהן הדין שורת
 היו רק ד׳נין כח שס ולהתגלות שם לעמוד יכילין היו לא אכל
ם  מתחקקורת והיו המלובי־ד כסוד המקירוד-. בסיר ש
 .—לסב. יוכלו ולא אלקותז לגלות כדי דינין כח להתגלות שם

מלו וימת ויסליך כהן נאמד ולכן למאצילן וקירנתן «שיטיחן  ו׳
 הדין וכאלו היין שורת גלוי העלם רק ח״ו ססש סיתה לא ויסת

 הסלובה נסיר המקורות בסוד שם נעלם להיות הוצרך כי שם ת0
 מהמקורות קצת ונתי־חקו למטה שנשתלשלו עד משיטותן לעוצם
 בסודישנתגלו סוחותיד, לג' הנקודה סזד שדייא הפרסא ס«ד דהיינו

 ונשתלשלו מוחות בג' שבנקודה אמץ אץ אק סוד שחם המקורית
 מקומן על שנאצלו עד הקודם כפרק ביארנו באשר למוח סמוח

 הדיןלגלותאלקזתו שורת לפעול בפעולתן ונתגלו מהסיתוח למטה
ם הפרסא שכסוי שדלסקורות באופן טהמוחות למטה ם ה ה  ל

 שמפרש וזהו נגלות מקורות להם הם והמוהות נעלסים שקורות
 קרניאה ישראל קדמאה סלכא ישראל לבני מלך מלוך לפני ‘ואזי־

 מקור לו שיש הרעת כסוד תפארת הוא קימאח ישראל #ירוש
 וגילך הקודכם בפרק פירשט' נחכסד׳כאשר סקור לו ויש בכינה
שהם מלך שנקרא בינה דיינו  הו' היינו ופני ד,בניבם עלהקעוות

שי ח^לכ׳ס ואלה הפכוק ■ידוש ויחיה כנים שנקראו  ר׳ל מלכו א
ם הסקירות בסוד «מלכו קצוות השש שה; ההין שורת  הנעלמי
א נה ב מלך קודם ^ לקצוי^זקודם נגלה ומקור סלך שיו א ר עז  י

 הי וקודם לתפרים נגלה מקור שהוא החכמה בסוד דעת שהוא
^ בבד הדין שודת צ א ם נ  הנעלמים הסקירות בסוד להן קוי

 וימת וימלוך בסוד דיניי שורת סתגליים בלתי מתעלסים שהיו רק
א וימת זיסלוך  עדי בינו-ז שנאצלה עד קיום להם היה ש־'
 הרינין נתו.לן שממנו היינין לשירה נגלה מקור שהיג־ה סקוסד

ם ם והחסרי  מקומן * ‘עד־ זגלויין נשלימותן ורחמי
ם הראיי ם הסמוך מקורן גלוי לפי פי;וי*הן לפעיל־* ליז  לר,

ת שמותן נלוי ולפי ג ם ה׳י' נ ג׳  כדפירשנז פעולתן ‘עדי־ הסורי
ק ר  בסוז־ היו ולחכמה לבינה השתלשלותן קוים אנל הקידם מ

 ני כשור׳רינס נרזגלו ולא מקורו׳ ריילבס־דהמקורו׳ומקורי המלוכה
א קיום להם היד,  ול;א נגליר־־. מקירות שיהיו לסקידות ל

 המורים בשמותיהן בעצם מהן שיתגלו הקצוות שהס הדין לשורת
 דגלי״פו וכליהו באסרו הזוהר שרם! וזהו הפעולה התגלות על

 שבסיר ר״ר־* אתקיי׳מו א ול את׳קרו בשמ״הן אחקי״מו ולא
א ס  לקצווי־־ן נגלות מקורות שיהיו המקורות בסוד נתחקקי דפי

ת יחאצלו ידןבעצס וששח/ועל  בשמותיהן הקצוות שהן דינין עווי
 פעולתן יתגלו הפרסא מסיד למטרד ףpתrו פעולתן על ד־סזדים

 פשיטוחן לעיצס בירס ההלאנתקייסל יזה כ*ה לגלוח^^קיחו בדי
ם עלה ®^י שתהיה נתקיימה לא הפרס ניסור  הדין שורת וג

אן ג*כ פשלתן היזגלזו־־, על המורים בשמותיהן שהןהקצחת  ל
 צחצחו׳ למעלה היין שורת פעולת על המור׳׳ שמותיהן נתיךיסהבי

ם׳Nול יקראו ^ ה׳ ת׳נ׳ ג׳  הה וזח למעלה להתגלות יובלו לנה ג׳
 שהיאז כמו המקיתת בסוד הפרסא סוד שהניה ער יתקיים לא
ל  לניע י—אבו היין לשורה מקוחה פנים כל על תהיה שהיא ד׳

ה  באופן וגניזורד נעלמות מקורות רק עלזרד מקורות להס הי׳י
ד הפרסא ע!םוי העו תחג'' שטז  ומהסוזזור־ז מוחות ג' נסור תהפ
ם בשמותיהן הקצוורת ויחאצלו יתגלו ה  הדק׳כאופן ׳מורת ש

ה הפרסא וסור נגלות סקירות להם יהיה עוהמהזת ס תחי י  ל
 עד שאמר וזהו כקייומו מתוקן הכל יהיה ובזה נעלמות סקורית

ע להו דאנח אינ ל להי ו  הפרסא לסוד לא קיום להם היה מלא י׳
 המיקוח' שהניוז עד הקצוות שהן הדין לשויות ולא המקורות שהם
 שהונח להו ואצנע להו דאנח והייני שגנזים רק שהן נסיר•
 בסוד שדזס סקורות שהג' להיוח כי וריל גיחה ולשון הנחה .לשון

 יחאצי^ שסחמוחות באופן סוחיח ג' כסיד ונתפשטי נתגלו רסא1ד,
 להם הסמוך סקידבש יהיי והמוחות הקצוות •שהן דינין שורת דחגלו

ה  ומהם להם ססוכ׳ם הס כי נגלות מקירות לר,ם ה־וחורז זח מצר הנ
טי נתגלו  להם רחוקים מ!׳דורז הם כי מקורו'נעלמו׳ לדם הפיסא ו

 הוי זי׳מנא לנתר שאסר וזהו להו דקאסריאצנע גניזתס ןהייטענין
א אסתלק ד נההי קונ תקבחי אה סאי בשגחגלתד, כך לאהד ר*ל פי

ד ת לנשתלשלר מוחות ג׳ כסיר המרסא נו חו מ שורת שהן הקצוות ל

 נל;ד הנה הפרסא מסור •*א ו ונאצליהקצוו' נר,ג־*ו ושרמוחו׳ הדק
 שפירייזנו הגניזה בהוד הפרסא קוד עס עה־קא סוד נסתלק זה

ת’ר.ד שורר־־, •שהוא. פרסא של ר.ק.־ן ר״ל נתקינוי ואהוזקן ש״י  ן
 סוד^הפדסע שיתוקן כאופן אלר,ור.ו לגלי' כיי לההגלו׳ מתחקק
 סוחיר־ז התפשטו'בג' י”ע לו כראוי ,ונתגייר קיומו על כראוי נר׳-תקן
התפישעזוחן קודם כן היה שלא מה וההסתלקות הגניזה סור שהוא

י מוחות בג' ענ ר פי ר  הנר־ל • כ
ר הג־הה א כ ת ו נ נ ר ל מ א מ ה ש מ די ק ה

י” יד.סתר'קויין נני:ד,ן ב»=ח אשר • ה י ז י‘כל־ ה ק ל ש ח י ר ד ה י ט י פ
 המקורות מעני; שכקשנו סמר.

״ז ה״ך יסור שהוא והנגלות הנעלמות ־
8לןד אישר החזק ועמוד ובנין יי״יי י־י ־■־■ייקי ע■' כסח־.ל'=ז ה־יהית ̂ס הח!פ ̂פ*דאעת רהע ז t , ע־אכש תהגי*ה ר.־א רי

- ־=Sr־־. ד,-ר. ליא ̂;י.־ז ״ יזו? ולא זז לא יסזט ולא מט ד,ת
בפרה שנז’ד.איל/'גזי'יר לצורת י׳"'*׳’ יי׳‘׳.•־׳׳■ילקייייי נעיי צ4ור.ד.£- ̂ל תו.לר.3 I ב״זיזז י - f ׳/ 1 4 ז ג / x.".3i'n כנייע־ץ תכארתביינ: היה וזס־
בסקי' יהנשיע התקועה הקירם יעי׳ט יייא יניזיזייי יייקו*,׳יייי ם!!;י ינר , י יעלרמהו יכאשי בי להביגז יוכל עלא דמגר
̂-י' רהך ויביט החזיק אורו קדו׳ע נמקר טהיר כנ׳קוס נאסן להביט יובל >:.׳ עיב

י יררוד■ k«v־i וררוו* ה־קיייי־! בי ח ב באג'לית הענק כןהיא בו ז ך הנעייהו׳נה־שטוונתחבבובו׳מיהית״ק-ר,׳ ז-״ז מי רו ב א ו ו ך ה רו ב שי ו חי ש ה
•ולעילט לעד והנצחי והקייס ‘ י י‘”'" ״'יי' =י' נייי־י׳
ם בעדינו נכפי והוויא ער ועדי עד נצחים ולנצח עולמים  שגגנו א

 לרד׳ יוכל איש ואין משנליגו למעלה יראי יסורו עמקן כי בלשינייו
הדי עקיבא ורבי עיה הרש׳׳ני זולת לשונו לעוסק ם סדרהון ע׳  ע
 הרע־ד עניי תלושי אנחנו אבל ז׳ל וחביריהס איר״והי לא בשרא

ש  עלינו המוטל המשיג קוצר השכל חיוב כפי אותו היכרחנולפי
 זהגר- אהכח סתיו רק ח׳׳ו כמעל ולא במרר לא ח״ו שגגנו ואם

ה הס־*ך שלמר. אותנו והורה לימד כאשר  מ כיוצא ועל זה על ע׳
;הפרק נשלם והנה תמיד תשגר, באהבתה

רין5 *  ושוד הנעלמות הפקירוה סיר שהודענוך אוזרי ט׳ז ?ך
y הקצוור־ע שהן הרין שורת יסיר ות4הנ המקורות 

 העילדד וכח כלם נאצלו וע־יול עילה כטר כי גטו׳ אהדות ובלם
 התפשטווז היא העלול בי לעילה עלול בין הברל ואין כעלול מרזג־^ה

ח וגלוי  נעלם הוא רקשכיעילה העילה כח עצינ׳ו היא והוא. העילה נ
 באופן כעלול העילה וכח בעילה העלול וכח ובעלולהיאסתגלר.

 סוד־ן עמוק אחי־יור״ר סור עור להודיעך לגו יש גמור אחדות שהן
 הו' ועלול נאצלו ועלול עיריה שבסוד המקש׳אחרי יקשה כ׳ והו׳זה

 שהרי עילתו נעילת העלול תתייחד איך יקישה עילתו כח גלוי
 האחרון הנאצל שהוא מלכות משל דרך ממנו נעלמה עילתו עילת

 שרצא הוד זה כל עם יסיר כוז גלוי שהיא מפני כיסוד ׳שהתיחד הנם
 כי סמנה נעלמה הוד שהרי בהוד היא תתייחד איך עילתה עילת
שכאיך עלולו שהוא כיסוד מר״גלהאלא אינו היד  התייחד וטני

 ספירוד־*״ נשיאר וכ*שב כתפארת תתייחד איך קשת ומכ״ש־כ ננצח
ת שהם שנאמר עד בכתר תתייוזד איך ומיישב  שהדי גמור אחח

ם יקשה זה ובדרך ממגה נעלמה מדריגות בכסה  איר כיסוד בן ג
^ כתר סחגרר.זאלא אינו נצח שהדי כנצח יתייחד ^ יקשה ו ב  ב

 יתייחדו איך קצוור־־־. הו' ערי יקשה וכן יתייחדו איך הספידו^־.
עלמת במקורותיהן  סתגלוית אינן הנעלמות המקורית שהרי הנ

 מלבוד־ג כי לתרץ נוכל זו קושיא כי הגם הנגלות במקורות אלא
הוי עלייתם בסור נהיר עילתה עם היא תתייחד עלייתה כסוד  ל

 וכן לנצח עליית' בסוד בנצח והוד יסוי עם מלכות תחייהד ובן
 זרה נדרך וכן כתר עד זה נדרך ובן ־.פאר׳0 עליית׳ כסוד יתייחדו
כ יתייחדו  יסור תפארת בשיעלז ני הנעלמים במקורות הקצוות ג'
 במקודם ויתייחדו הדעת בסוד מקורם לסוד הרחמים קו מלכות
 הכמר־־. מוח מקורס לסוד הד׳סד קו נצח חסד כשיעלו וכן הנגלה

הוי גכורה כשיעלו וכן הנגלה כמקירם ויתייהדו  לסור הדין קי ו
 עב* יעלו הס הנה הנגלה כסקורס ויתייחדו כינה במוח מקורס

 ויתייחדו הנעלמות מקורותיהם אל עלייה כסיד הנגלות סקורותיהס
סוי מתאחרים בלם עלייתם שכסוד באופן הנעלמות בסקורוחיהם  כ

 חיגח הא נעלמות מקורות ג' שהם בחינות ג' מן הכלולה הנקזיה
 קשת עלייה בסוף עולים כשאינם במקוסם למט' אבל עלייתם נגץר
 אבל עלייחם כסוד רק באהדוח שאינם חאמר שמ^< יתייחדו איך

 ו ח נטיעות קיצוץ היא זו אטונה ח׳ו אחדות אינם כמקיסם למטה
ם ומות ואבדון הנ ^ עד וגי או  תאמר שמזא חיו תחתיירד ש

 שפירשנו נטו ודינים ורחמי□ חסדים כלם שהם מצד שמר״ייחדיס
 משל דרך במאצילי נאצל בעילתו עלול תיגח הא הקודסיס נפרקים
 ודיניו זחקדיו כרחמיו מתייחדת גיה יד ורחסיה בחסדיה סלכוח

 כרחמיו תתייחד א.יך S2N יסוד כח גלוי הוא מלכות כי יסוד של
 אלא וחסדיו רחמיו מתגלה אינו הוי שהרי הוד של ודיניו והסדיו
א.לא טהגלר. אינה והעילה נאצלו ועלול עילה בדרך שהרי לישיר

בעלולה



סו יד p̂ר הסוחות ובסוד הקעוותבסודהעסעוס ̂עידות5 כדר סטי סער
טל

 זר־ז וכענין בהוד תתייחד איך וא'כ ע^ולי־ד בעלול ולןא געלול*ה
ה הספירות בכל יק־שה  להקדמה אנתנו צריכין זו לתרין־קוש׳א והנ
^ז הי ח זו ו ס ירור־]5עהס ידעי־־. הני ס ה ל  אורוי־ת כחור־־. כ

ת ליי  ההבדל ב^ילר- כי לעלול עילה שבין סה ההבדל וידעת עכ
ח ‘ובעלוד־ הוא:עלם הבח שבעילה עופירשנו  עוד יש ניתגלה הנ

ל ד  מעלה במדריגות מעלולה העילה הנדל ני לעלול עילה נין הנ
 כי עלולה שכר־' מכח גרוד־' יותר העילה שכל כח כי וחשיבות

ח סקפת העילה כ שער פירשנו כאשר עלולה שכד־' שבלה נ  נ
ם וכטצוייר שני פרק אחד הזא ועשר עשר הוא אחד הראשון  ש
 ססבכר״, שכלה וגודו־־י כרוחב שהעילה עד סשס יעויין בעגולים

^ שאמרנו ומה עלולה שכל צד מכל וסקפת עלו ר  גלוי הונ^ת ש
 אין עילתו כח עצמו הוא והוא בעילתו הנעלם כח והתפשטו'

^ התפשטי' כוונחיני  כח צמצום כרונתינו רק בעילתו הנעים כח כ
 ואינדח כעלולה שכלה כח מצמצמת העילה כי בעילתו הנעלם

א שכלה כה צמצם שמצר עד בעלולה שכלה כח כל ראה3 הו  ש
ת העילה העלול סור פ ח צמצום מי  אר־־ז המקיף כעיגול שכלה נ

שון כמבואר הנקודה רא שעי מ:ה פ'  אכ״יע סור ער1ב; וכמבואר ה
ש: שהעילה עד ו' ופ־ק ה פרק  שכל על בשכלה מדריגה יתרון ה‘י

 מוברח הענין וזה שבתוכו הנקוד' על העיגול עדך כיחורן «לולה
 שוה העילה שכל בכח העלול שכלי כה אכל כן לא שאם עצ:צ סצר

כן לו ס  תוכל לא שהרי ספירות עשר למסט־ לחלקם סאיבינייהו א
צם היעילה שבח ועלול עילה כסוד אלא עשר לסספר לחלקם  לעו

חה  הוצרב' כן על אשד כהה בגורל להתגלות תוכל ילא נעלמה נ
 העלול כח יהיה ואם מתגלה העלול כעלויייהבאופןשכח לד,רגלות

כ העילה בכה א העלול כה גם א'  כח כד־* הוא הוא שהרי נעלם הו
ה כרחך על-י אלא לעשר לחלקט כנייהו וס>:י העילה ה  מוכרח א

 שכר־* מכה גדול יותר העילה שעל וכח כהו צמציס שהוא לומר
 ברוך השכל נחצסצם כי עשר מספר עליהם יפול זה ספני העלול

 כווות ספירות עשר שהם מדריגות עשר הצמצום בסוד כביכול ר,וא
 זד־ז מטעכם הנה עלולה מבת גרוי■־• יוחד כחה אחת כל שכליית

 כי עצמותם בעניין כיניהם הבדל ואין כחותשכליית הם הםפירוח1«
שוטסה לשכל פשוט שכל גין  השבר־* אלאשנתצמצם יש הבדל פ

 שהיא* מלכו' אפי' הנה הצמצום בסוד מדריגות לעשר הפשוט
 סם<רהאהחנהמםקוםתחתיחר,למטה אחרון שכל האחרון «מצומ

אביחורבאחיו׳  בענייןעצסוה' שהרי עסיסור סחור היא כלן עם די
 ושכלו בשכלו סחרתב שהוא כסידהעילה הוא שיסור רק הברל אין

כ מלכית ובן מקיף ויותר גדול עתר  ואין הור עם כאחרות ביהוד ג'
ל  מיסו' אפי׳ יוהד כשכלו מתרחב שהוד רק עצמות בעניין הנד

 ואין נצח עם r1באחדו ביהוד מלכודת גיב חג׳צזס ובן עילחו־ל
 מיסוד אפי יותר בשכלו מתרחב שנצח רק עצנזות כעניין הכדל
א לת שהו עי שהו' סהוד אפי' לתהו  ביהוד תמצ׳גיכ וכן עילתה עי

ו' הי א ר ואפי׳ וספיר' ספיר׳ Sבכ ג ת ם כתר שכל כי ני צ מ צ ת  נ
בינןל תר צמצם שנחכס׳ באופן מדריגו׳ בעשרה נ  שנקרא כהו נ
 ובחסד בינה שנקר־אה כהו עוד כתר צסעם ובבינה חנטה «סצוםו

 מלכורית עד בכלן כחו צמצם וכן חסד שנקרא נחו עוד נתר צמצם
^י ע ל  חתרחכו׳ הז׳כסור ולמעלה אהרון ואני ראשון אני בסזי -י שנ

תוך הנקודה בזה הצסצוסהמשל בסוד הוא ולמטה ם העיגול שנ ג  ה
א הגקורהעכ״זהנקורה על עהעיגולסתרחנ -' מציאות הי וי נ עי  ה

 העצמו׳ כעניין לו ושור. היא העיגול מעצמו׳ ׳ז עכ קטנה שהיא ור.גם
ד' ער זה כתוך ו,ה ה1 בתיך זה עגולין עשר תעשה אם וכן  שהעיגו

 השלישי העיגול ובן ר,ראשו׳ עיגול בתו׳ הנקוד׳ בערך יהיה ר.שני
 בחוד נקוד׳ בערך הרביעי עיגיל וכן הישגי עיגול כתוך נקודה געויך
 הגם עשירית נקודה הנה עשירית נקירה עד כלן וכן השלישי עגול

א  חלק והוא הגדול העיגול כאחדות ביחוד היא עכיז קטנה שהי
 כר־• סתדחכת שאינה היות עם העצמות כעניין לו ושוה מעצמוחו

 ט«ה ויותר בעצמו הוא זה וכעניין מעצמותו חלק היא זה עסכל כך
 סנקודה נחצמצט נו־.ר שכל כח כי שמו וברוך ברוך ר,ספירו׳ בעניין

ת שמצמצם עד לברורה  שהעלול שאמרנו ומה עשירית בסדריגה ב
ם פירושינו לפי שהרי עלתו בעילת ולא נעילתו סתאחד הוא ל  כ
א אמת באחדות לכלם יחדים סת כלם אכל הו  השכלת לעניין הוא כן

 העלייה שבסוד הגם כי נמקוסה למנזה שהוא בבחינה השכל
 למעלי־־. אפילי נהשגתד. ולהתאחד vנכו אפילו לר,שכיל ת׳־כל
 נמקומדד למטה שהיא בבחינה אבל הנעלסות במקורות ככתר

א  וטעם עילתה כעילת ולא כעילתה רק בהשגחה להתייחד תוכל ל
ת הס שר,מפירות לד.יות כי ר.דכר חו  עילדה כסוד ונאצלו שכל׳ית נ
 עילתו שכל כח צמצום הוא העלול ,£ן׳£כוד4דשנוב>’0כר ועלול

 בה טר״גלה ואינה לעלולה שכלה כר. מצמצם לר. ש־יע בסה
שר,נאגל כאופן העיגול נר״וו נקורה נערך מעומצוס היא אנל r«כי.

 קור,~ר3שיעוד2 רה עילתו מיגירל מיציג איני העילול כטור שהוא
 בערך עדיה סי־-רגב שהיא עילתו יעכל כי מ:!•ג וא.יני העיגול כערך
ל עטל ן וא'כ הניו  שהוןי»ז עילהה עילת שכל להשיג תה.ייחר אי
 ל<־.דח1ע ע-לד. שכל בערך גיבה, נח עיל\־.ח ששכר עד גדול יותר עוד

 צריבה עילה■• בעילה. וא׳ככשי־״ייהד הגדול עגי^ בערך נקייה כערך
 עילה.'■ ומשיכל עילתה בשכל ולהתרחב עלייה לעלו׳בסור בתחילה

 להה.״חר לה א״א במקוט' למט־ אכל עילתה עילה. לשכל העלח
 יותר השגה לה אי; עילה.ה בשכל וגם עילתה בשכל רק בהשגתה

שגה לה יש עלייה כסוי לא. אם העיגול בערך נקירה כשייזור רק  ה
 ש־כל שהוא שהנאצל לזה לנו התב>*.ר ותנה עילייתה הכללפי יור.ר

 שעילתו כשיעור עילה״י '—משכו קצת ומשיג עצמו אה. משיג העלול
חי צסציום שהוא כסןי נו משפיע שיג העילה שהוא והמאציל נ  מ

 מתרחב שבלו שר,רי הנאצל שהשיגו ממה שלימות כיוה.ר עצמו
 ומשיג הגקוד׳שבתוכו על הםה.רחב כעגול הנאצל שיכל על וסתגדל

ת הנאציל שמשיג סגזה שלימות כיותר הנאצל את המאציל עוד  אד
ח צמצום הוא הנאצל כי דבר של ומעמו עצמו  ואין המאציל שיכל נ

מפיעכואבל שהםאצילם׳ שיכלמה רו המאציל לויותררקה שכי  י
 מלכו' כי עניינו ולפי שלימות ולר.גדילוביוה.ר הנאצל שיכל להרחיב

 אר־ן משיג ויסוד יסור שהוא ממאצילה קצת ומשגת עצמה משגת
 איגד־ן מלכות מלכו'שהרי בו שהשיגה כימה שלידות ביוהד עצמו

ת יסוד מישיג וכן וגדלו כרחבו עצביו משיג ויסוד צמצומו רק משגה  א
 שהרי עצ.׳ה את מלכות שמשיגה ממה שלימות ביותר מלכות
 כיותר צמצומו־־ משיג ויסוד שכל־ צמצו׳ רק משגת אינה מלכו׳

 וכן שליג׳ות כיותר שכלח ולהגדיל להרחיב בידו שהרי שליטות
ת משיג יסלד ת משיג והוד מאצילו מד,וד קצת ומשיג עצמו א  אר

ג לא יסור שהרי יסוד בו שחשיג ממה שלימות ביור.ר עצמו שי  ת
הוי כתו צמצום רק  יסור משיג היד יכן ורחבו כגילו כהו משיג ו

 משיג איני יסור שהרי עצמו את יסוד שהשיג ממה שלימות ביותר
ת  ולגדל להרחיב כידו ייש והוד מהוד שקבל כה צמצום רק עצמו א

ת משיג הוד יותר עוד ולהשלימו שכלו צנמיום  ר.דyב מלנוח א
ת להשלים כידי יש שהרי יסוד שהשיגו ממה שלימות  שכר-י א

ת שמשיג וכ״שכ להשלים יסו׳ ביד שיש שלימו'ממה ביות׳ מלכו׳  א
 שהר« עצמח את מלטח שסשיגח מסה שלימות ביותר מלכות

 שיוכל ורץרמשיגד. עילתה צמצי'שכל רק כעצמה משגת אינד. מלכו
ת עילתה שכל ואפילו שכלה ולגדל שכלה להרחיב א ג שי מ ד הו כן  ו

 שלישות ביותר עצמו משיג ונצח מאצילי נצח מן קצת ומשיג עצמו
ד שהשיגו מסה ק פו השיג לא ריר שהרי הו  וועזרו כחו צמצום י

שיגכח בגילו ברחכו שכלו מ ח משיג נצח וכן ו  שלימו' ביותר הוד א
ח הור שהשיג מסה  שוזמי! רק כעצטו השיג לא הוד שהרי עצמו א

ח משיג ונצח עילתו שכל *סצומרח  יותר להשלימו שיוכל הוד א
 ביותר יסוד את משיג נצח וכן יותר עוד שכלו ולגדל ולהרחיב
 ולגדל ולהרחיב להשלים בידו יש שהרי הוד שהשיגו ממה שלימות

 יש שהרי יסוד שכל להשלים הוד כיד שיש ממה יותר יסוד שכל
שכ חוד שכל אפילו לר.שלים כידו ת שמשיג וסכ׳  ביותר מלכות א

 ולהרחיב להשלים כידו יש שהרי והוד יסוד שישיגו inw שלימו׳
ד כיד שיש ממה יותר שכלסלכל'  מדריגה השיגתם יעלו וכן ויסוד ה

 הנד־ת שמו וברוך כ״ה הנעלמות המקורות ועד כתר עד למדריגה
ח מלכות שהשיגה סלפות השגת זה מטעס שגה nnv> עצמה א  ה
 יסור השגת וכן יותר מתרחבת יסור שהש־גת רק כיסוד כן גס ימצא

תן ימצאו ומלכות  יותר סתרחכת הור שהשגות רק כהור שתי
 וד״וד ויפיד מלכור־ו השג' ובן הנקודה על המתרחב כעגול עליהם
שגת רק בנצח ימצאו שלשתן השגת ד' עליהן מתרחב׳ נצח ה עגו  כ

 ארבעתן השגו־־. נצח וד,וד דסוד מלכו׳ השגרה וכן הנקודה על
תפאר' ימצאו  וכן הנקירה על כעגול עליהן מתרחב תפאר׳ רק נ

שכתרמקיףאת עדכתרעד ריגו׳ הניוי עלו  בר.וכ?כנקודה וכלן כלן י
ה כתוך וזה זה בתוך זר. מוקפין וכלן כעיגול  אחד בשער כמצו״ר ז
חד הו^« ועשר עשר הווי*  גקודדד סהוך נקודה כסוד וכלן א

 הספירורע כל עם וכר״ר סשל דרך עגולים וי׳ נקודות י׳ עד
 Kשהו הצמצום נסור העיגול אל הנקוד' נערך ביה יחדבערףא״ס

א ברוך  שמוזפשט מה דק בו משיגין אינם והס כלן אח משיג הו
 והפר'הקודמי׳ואין כשערי' שפירשנו כסודהצמצו' כהן ה כ מעצמותו

 יושאר וד,דנו הראו' 0םר,נשס'שה הכחו׳הסתפשט' דכרתימ׳שהרי ןר.
 אהvש הניטש׳ ירצה אם שהרי אותם משג' הגשס׳הנשסה כחו׳של

 סוגר הראו׳ יראה שלא ירצ׳הגשם' אם וכן ורוא' עיניו פותח הראו'
א אז הדבור כח שידבר מ׳3הג׳ ירצה אס כן ריא' ואינו עיניו ו  ה

 אינו הרא.ורה אכל מדבר אינו ידבר שלא הנשמר. תרצד. ואם סיבר
ח ובן שי׳יאת מה רק משיג שאיגו הנשסה כח משיג  אינן הדבור נ
ה סשיג ט ש רניגן אמ-רו וכעניין שביכר נ׳ה רק משיג שאינו הנ

זנרזנו K k ג



טו פרק המוחות אעירותהקעוותבסורהעסעוםובסוד סדר י3ו0 פוער

ח זכיוגי כ  שבלו כעין ראיה הנה * סג^ד־ל ליא ומא3ל באS לני
שגיה כל גי ם רק לסעלה ימצאו לט^ה שימצא ה ה  למעלרה ש

סו־ז ביוווי  לסעלר־ד שהן השגר׳ ג״ב ובן שווירשגו כמו שלי
ם כסוד למשה נשתלשלו וחןcדצ«1  ‘גורל־ ‘עי־־ להורות הצסצו

תן רו' אחרי רון הוא י ג  מאוהדה גפתד שיש שסהשגה שמו ו
 ואוהדת בחכמה דצסצוס בסוד מיגר. קצת יש כעצסה השגה
תה נחר שר־־י צמצומו כאמת והיא הכסה נקיא השגה  ומאו
ה הצסצו' כסור מינה קצת יש מכתר חכמה שקבלד. תשגה נ  מי

כ והיא בינה נקרא והיא  וכן עור שנתצמצם בתר של צמצומו ג'
 השגה מאותה וכבתר כחכמה שהיא כינה שקבלה השגה סאותח
א חסד נקרא וד,יא בחסר הצמצו' בסוד מעה קצת יש בעצם׳ הי  ו

 השגרה ומאותה כלן וכן עור שנחצסצם כתר ‘שד צמצומו כ’ג
הצמצום כסוד סיגה קצת יש וככתר וכחכסה ובכ׳נח שבחסד

א חשובה העיגה שהיא דז^גה אוחד. מצר המציאות צ  ‘שנר עוד י
שמגי אפשר שהוא בעצמו שהשיג שנייה ומהשג שגי  המציאו'

א עצמו  שהואלסצ׳ מה כי יהיה שלא אפשר שיהיה אפשר הו
 שנייה השגה שזה מעילתו וע־יול מסנר.ו שמסובב סבתו מצד הוא
 עוין דהיינו עניינים משני מורכבת והיא כראשונה חשוב׳ אינה
 יהיר־! שלא ואפשר שיהיר. אפשר עצמו מצי שהו׳ שמשיג אחד
 שןי!ת כאופן סכתי מצד נמצא הו' נ»צ' שהו׳ סח שמשיג שגי וענק

ת' מורכבת השגה  שהוא. הגלגל שהוא מורכב נ״כ יצא השג' מאי
 ונן המציאה אפשר ג״ע והוא וצורה סחוס' מורכב ור.וא וך חוסר

 החוסוי העולם זה סהס שנשתלשל עד והגלגלי' השבליי נשתלשלו
 וסכדז ועילה טעס למצוא נדחקו איך ראית הנה ־ העב הגיפני

 טעם מצאו רנ1ל הדוחק׳ס כל ועם המולכב החוסר למציאות
דרכינו לפי אכל יסוחת מד' המורכב והעב החשוך חומר למציאות

ב יהיא גבורה נקרא והיא נגמרה שהאצילור: לר.יוח כי ויותר העניןיוהר יתיישב הקדושה הקכלה שנתצמצם כתר של צמצומו ג׳
כן עוד  וכחכסד־! וככינה יכתסר בגבורה שהיא השגה סאותה ו

א בתפארת הצמצום בסוד מינה קצת יש ובכחר הי  תפאדר-, ו
 השגרה מאותה וכן עוד שנתצמצם כתר של צמצומו ג״ג זר.וא

 מאוד.ה וככתר וכחכמד, ובכעה ובחסד ובגבורה בחפארת שד.׳#
 והיא נצח והיא ננצח הצסצו׳ כסוד מינה קצת יש כעצם׳ וושגה

חי של צמצומו ג׳י׳ב  ת4שהי השגה מאותה וכן עוד שנחצמצם ב
 קצת יש וככתר ובבינה וכחכסה ובחסד ומכורח ובחפאי-ח ננצח
ם כסוד מינה  כתר שר־' צמצוסו וד.יא הור וד.י^« כהוד הצמצו

 ובדזסדוככיג׳ ובגבורה וכתפארת ובנצח בהוד שיש השגה ומאותת
ש וככתר ובחבסד,  צמצומו והיא ביסוד הצסצי׳ בסוד מ׳נד. קצת י

 ובתווארר־ז וננצח ובהוד שביסוד השגה מאותה וכן כתר של
 גסורה«ם»׳ כינה קצת יש ונבחר זבחכמד. יככינה יכתסד ונגבירת
 הספידו' כל חנה ־ כתר של צמצומו והיא מלנית והיא במלכות

ק פשיט צ.חד שכל דם יחד  כתר וכן לצנמניס םצסצים שנתצמצס י
ל עם  לצסצים גממצום ,עלול ,,.״j,שנתצסצס הצסצומיס נ

ג ם-  הנעלמוי־ז הסקירות שבר־! הע-^עג׳ הנקודר. צסצו' o־' ה
נסצגא הקודמי׳ בפרקים ,*®ירשנו סוחוה בסורג' שני-וצמצמח

 ונקויוה עגול בסוד י'מדריגות הצמציט בסיד ירד שמו ובתך ה“ב
 לנקודרד ‘עגור־ לחיות חזרה הנקודה שזאת ער ונקודה ‘ועגול-

 לגדר ירד אלקות עילם שיהוא אצילות ומגיר שתחתיה
אה  כדי כניביאר סדריגות י׳ ג׳ב שבו הפרוד עולם שהיא הכיי

כ ליצירה ירר ומבייאה אנ׳״ע סוד בשער זה  כאופן סדריגיח י' ג'
ם שאין עד השכליים מדריגת ירדו ויצירה שבבריאה ה  אפילו ל

 אינינש הם כי אצילות עולם בערך העיגול לערך נקודה ערך
סו סכיש אצילות ם שבאצילות מדריגות י* שהם נ ה  אצילוד־ן ש

^ פלצ.יפ מזח זה השכליים סדריגות יררו זה שמצד ממש ד רי  י
 ד.ון<ז ורבייין ההשגיר. נר.רבו שירדו מה וכל אח' בבת ורבה גדולה
 נתסע״ן המדריגות רבוי שהן השגות רכוי מצד כי מיעוטן באמת

 וו3ור.דכ בזת זה ההשגות חדיכאוח ומצד אורן ונתמעט השגתן
 והשגיר׳ן כאצילות לריאה וד.שגוח בבריאד. ד.אצילות השגות
 ואצילו כבריאה יצירה והשגות יציתז בהשגת ובריאה אצילות

 והחרככותי וד.תדכקותן ןד.תחכדור.ן בזה זר. הבאתן מצד ר,גר.
 השגות ורכוי המדריגות שלסוף עד ההשתלשלות בסוד אורן גחעבו
תעט ד׳ הרכבת שהוא ועכור עב גשם מהם להתהוות ההשגות נ

ת שכלם ת של<מ׳ אחיו ח ח תמוה דבי ואינו לפנינו שהוא כמו יסודות 8שלא בק עלייתם בסוד כין גמור א״ תהוו הרנכת י“ע איוי
יתחוור׳ן ואיך נרגש שאינו דק הוא השכל שהרי חומר השכליים שימצא ומה י'םטה מלמעלה בין לסעלה מלמשח בין זם עליי גסוד
ם הבדל ואין בזח מצא בזח שימצא ומה כזה ימצא בזה ה אש שהרי גשסיית כמלאכה תמצא דוגמתו כי נרגש חוסר סמנו ביני

שכה־• רק עצמות געגין S יותר וסחרה' מקיף ששכל אח׳ ח p תחס וויטרייול ותקח עפצי' תקח תנ  עצמם בפני ואח׳ אחד כלם ו
א השכל בז ממנו למטה שהו ל ה ומתאחדים שווים בעצםיתטהם ו  וחתן יחד כשר״עדבם כך ואחר לבן אבק מהם אחד מכל יהי
כ שהם ם־ם בהן כשכל נבלע יהוא ביסוד מתויחד מלכות ששבל עד היחוד תכלית ם ג' היד־ז שלא מה חדש דבר מהם יתהווה למי

סוי שניהם ונקראים יסיר ם כלש היו זהתרכבוחן התערבותן קורס כי בראשוג׳ בן עם מתייחד מלכות שכל שבו יסוד יכן י לכני
שתם ונקראו כהוד ונב־ע בהוד מלכות שכל  התרכבותן מצד כי לעק נראה זה ודבר שחוחם כלם נעשו ועכשיו הור וכן הוד של
ח יסלד שב^ עזבו א «*כות שכל ועם יסוד שכל עם מיי-ייהר וסלכו צ  כנדון תיטה שאין כש״כ לכן קודם ד.יה שלא טי־. חדש דבר י

תר ער כלם וכן נצח ארבעתן ונקראים נצח בשכל וננלע בנצח  מהותרכבו׳השכלייסעלידיהשתלשלו׳ שיתהווה בם־^אנ׳אלהי דיק נ
ח איס עד בשנלס מתרחבים והם הנעלמות המקורות ועד  רוח ספק חיו בלבך יעלה ואל יסומת ר׳ מן מורכב חומר השפעתם וברוך בי
שאל יתעלה וממנו נצחים ולנצח לעד זכרו ויתעלה שמו תן והארןו לה׳ עליונים שמים השסיס ח״ו נמצא זה שלפי מינוח מחילה נ  נ

 נחהיוח הגשם שהרי ח׳י בהם וחלק ידיעה לו ואין ח*ו אדם לבני להגביל לשונינו יד ושלחנו חוק לבל• פינו שפערנז וכפיר. וסליח'
אצילות מעולם רחוקים והם היצירה בעולס שדם השגות מרבוי שנתננן מוז כי עלוייס כ?* על הסתעלים חקיישים שכלם ולשער

תם בער׳ אבל סוזס שלשעלח סד, בעיך הוא שיעור בהם  עצמו
 לגודל ותגלית ושיעו' גגיל לשכלם אין מהם שלמטה ה0 ובערך

 כוללת בשכלה האחרקהיא שכל שהיא שמלכות עד ועסקן רהבן
 עלסיר־ן ובמרד כמה הרחבה כשכלה שנראה ער העולמות בל

^ מזר. למטה זד׳ שכליית מדריגות ובמה כמה שבד. בריאה ב  ש
 שלמטה ומה עצמותד, בערך חכלית לה אין גייב עצמה בפני אחת

רן הכלי׳ לה ויש ממנה ע  שכל עד מגעה שלמעלה מה עילתה נ
ך רק מלכות שכל בערך נתשכים אינם בריאה עולמות שכלי עי  נ

בי מלכודת עם לבייאה אין היחס זה ואפי' העעול בערך ד.נקיד'

לס העשייה עולם שהוא הגשמי עילם כי כלל ספק אין זה עי  ו
 ער הזזי?־ סבור שהיא תחתונה סהנקודד! הבריאד. ועולם היצירה

 שפע יונקי' כלם האורות ובל השגות וכל כלם ביה עליונה נקודה
 וכל שמשיגין ההשגות וכל ב״ה בראשונה מסבר. וק׳יומם חיור.ס

ת וכל שמהווין ההיויזת  שסגשיסין הגשמה וכל שמרכיבין ההיבכו
 שהו׳ זהשגהיתוב׳ה בכחו וםגשימין ומהוויןוסרניבין מש־יגין כלס
ה קדושר,ו שפע שגחתו ח׳ו יסולק ואלו וקייוס׳ב״ה שהו׳חייוחם ב׳  ה
 ברצונו חיים באפו רגע דח׳עה כגזאסר כרגע יאבדו כלם א׳ניהם רגע

ש׳ יאבדו כרגע כלם ח׳ו ובאפו ב״ר. ברצונו קיימים חיי׳ בלם כי והקדו
ה בש־דשו נבלע החתבה כשכלה כוללת וכן שמו ונרוך ב״ה אלהוח לניי חיץ «זיא תה עוי וכאמרו ב׳ עש׳ן אתה לברך ה' הוא א
ה מ  כשער כמבואר בריא,ה ידי על מיצרד,’ יצירד׳ עולסות וכמה ג
 למעלדז זו טיריגיר־. שבלייח עולמות וכס׳ כסה שבדי אכ׳יע סוד
t o ה ושכל שכל שכל ס צ ע מי  שלמט׳ מה נערך תכלית לו אין נ

 שואלים שבלם ער ano שלמעלה סד. כערך תכלית לו ו׳ש סמנו
מלכות שבל לגודל ויחס ערך שוס 0לד. ואין ביה ככודן מקים איר.

 הימים עליה אשר וכל הארץ צבא□ וכל השמים ושמי השמים את
ד׳ בכללם העולמות כל בלל הפסוק בזה הני־ד בהם אשר וכל קו  סנ

 כלד־י השמים ושמי העזסים באסה כי אחרונה נקורד. עד רא׳צונה
 וש־סי שבעשייר, חגלג-'ים פירושו שמיס כי עשייה יצידד. בריאה
גבהס שהם ובריאה יצירד, כולל הגלגמם טבה שפירשנו וזעזסיס

אשר וכל הימים עליה אשר וכל הארץ שומר גבוהה מעל כיגבור.ה וחיך לראות שכל עיני לו שיש וסי תכלית והבלתי סיף ד.בלתי
כלם ויחס הארז טבור עי שכה מה וכל שבעשיה האר;ו כולל כהס נתהווו איך שכלו בעין ויראה יבחין שבלי דבר להבחין הטעם

 י ‘ עשייד־ז עולים שיצא והעכ הנס התום׳ והחשוך העכור העולם ןה
 של^־ז הפילסופ׳ס כל מ שנתחבטו פשיטו* כל על פשוט משכל

 שקצתם עד הזה החוסר לסציאות ועילה וסכה, טעם למצוא יכלו
א העילות ‘ני* עילח שד,וא פשוט שסשנל מצד אמרו סהס צ  י
שט׳ ב׳ סיד השיג טמנו שיצא הפשוט השכל וזוז פשוט ‘שכל־  ה

ת שזזשיג אחת השגה דד.יינו סחוייב ד.םבו'' סבת שהוא סבתו א

 כאמרן ידיוססש סעשץ ושהם עשאם ובכבודו בעצמו שד.וא יית לי
ס יגיעה, שלא וכדי עשית אתה  ידיו מעשה שרם במחשבתו אי
ע׳י רחוקה סבה להם והוא ח׳ו מהם נעלם הוא אבל  אמצעיים ח׳י
 אמד זר־ז ספני אפקורסין כדעת ח״ו בחס ידיעה. לו שאין עד דכי

ך ה' אתר־־. ם ועזר סיוע עשאםכלי ד,’ב לבדו הוא כי‘ריר• לכי  שו
ם כחו הם כלם ני סהס אחד בל ס טטליס ו אני שו ^0 ויונקימ ו נ

ונדי

m ׳
y . .



סז טו פרק המוחות וסוד הע^גום בסוד הקעוות אעירות סוד עזשי שער

 מיגזגיח ייזינו ח*י עזכם שבראם ^אחר הארס יחשוב שלא וכיי
ח בחם ע  זח מפני בה משגיח ואין הארץ אח ה' עזב ארסטו כי

ה י״ל כלם את מחייה ואתה חעולסוח כל על מסייס ת  בעצמך א
תח ויצירה בבריאה משגיח כעצמך שאתה כסו בכרם סשגיח א  כן
 זה על המופתיי׳ והראייה עליה אשר וכן בארץ משגיח בעצמך
ה שהרי ת ת מחייה א ̂ם כי כלם א  ממך וזייותם שפע שואבים כ־
ה לא בהם השגחתך ולולא  אסר זה ומפני החיילת קיום בהם הי
ה ד״ל מחייה ואתה ת  Sוסכלכ ומפרנס מחייה ובכנודך כעצמך א

ת ס התחתוגה הנקוד' עד העליונה סהנקוי' כלןבהשגחתף א ל  כ
 לעשו׳ יוכל לא ובלעדיך ממך ומזונם וקייומם חייותם שפע שואבי'

 מפני קטון דבר ולא גדול דבר לא יציר שים ולנ<א נכר' שלכם
 עושרה שהלא מה ‘בכר־־ ממך וכחו חייותו שפע ‘לקב^י שצרי'
 מבלעדיך להתקיים יוכל ולא לעשות יכול אינה אחד רגע ואפילו
ת1החיי אתרה אסר ולא בינוני לשון מחיידה אתה אמר זה ומפני ' 
 יפסק לא בתמידות ותדיר תמיר ני לרמז שרוצה אלא עבר לשון

שפע ת מחייה אתה רגע ובכל עת ובכל ה  ח״ו ישוער ואלו כלס א
שנחחך בלתי אחת רגע  באפו רגע כי כעניין כרגע יאבדו כ־ין ה

 ‘יוכר יציר שום ולא נברא ששום ולהיות כיפירשנו ברצונו וחיים
ת' השגחתו שפע בלי אחד רגע אפילו להתקייס  חייוחו שהוא י

 וקייומו חייותו שפע נו משפיע ובכבודו בעצמו והיזיע וקייומו
ח כי ה כנורו הארץ כל ומלא העולמות כל מלא כי מזה הו  שהרי נ׳
^ וקייומו חייוחו שפע כו משפיע ב׳רה מעצמו הון*ח ב כ  מקונש ו
 מקוב! ואין נמצזיא ר,ו>ז זנקיררה ונקזדו־ד וחלק וחלק ומקום

ת כין הפרש שאין עד שמו וברוך ׳ה כ בו נמצא יהיה ש־^א מנוי  היו
ש  שבאצילורז עליונה כנקודה או הארץ מרכז נקודת בטבור האי

ח' סמנו ירחק לא האיש שאותה שם שיהיה אפישי■ היה אלו  י
ת' לו יקרב ולא הארץ בטבור כשהוא  באצילות כשהוא יותר שים י

 ,—זכוו לפי הוא והרחוק הקרוב כי שם להיות לו אפשר היה אלו
 האר־ז כל ומלא עולמות כל מלא כי מעשיו רוע לפי או מעשיו
 ה׳ עזב הפוקרים מדעת לאפוקא מלמטה נין מלמעלוז בין בבורו

 ממעל כשסים האלחים הוא אתה הפסוק שאסר כעניין הארץ זאת
 כבודו כי ממעל כשמים באמת כפירוש הורה מתחת הארץ ועל
 ולסעלר־ז השמיימי מגלגל שהם העליונים העילמות ככל ב״ה

 ובכל הארץ בכל ה ב כבודו כי הירה מתחת הארץ ועל וגאסרו
 הדבר לקרב והנה ה ב מכבות פנוי רבר ואין הא־^ שתחת סר.
 להכין נוכל ומהגשסי גשמי משל נאה משל לך נמשיל השכל אל

 שלזיה ער מזוקק טוב זהב לך שיש כזה והמשל ברוחני העניין
 אינו אכל טוב כן גם שני זהב לך ויש וטובו ביפיו כמוהו גמצא
ש ספני הראשון מהזהב מרריגה ירד כי הראשון כמו טוב  נו שי
 חצי בו יש אבל טוב ג"כ שהוא שלישי זהב לך ויש נחושת קצת

 הזחב בו נראה שלא עד מאור רע שהוא רביע זהב לך ויש נחישת
ה כרחף על הנה ונחושת סיג מלא שהוא ספני לרוע ת  צריך א

 בו ייש ע׳כז ס׳נ כלה שנראה הגם הרביעי הזהב כזה כי להורות
ה שהרי הראשון הזהב שהוא כנע מזוקק צרוף זהב ג׳׳ב ת ת  נ

 חלק ככל שנתפשט הוא הצרוף הזהב וזה צרוף זהב בנר,ושד,
ם הסיג מדזלקי הג  לומר מוכרח אתי-ל ע"נ ע׳כז נרארה שאינן ו

ת  שהוא אלא הסיג מן אחר במקו' שהוא ולא שם שהוא ולהורו
 הסיג ונקומת חלקי סכל ונקויה ונקודה וחלק •יק ח בכל נתפשט

 שאינו הגם צרוף זהב שם יהיה שלא בסיג ונקורה חלק לך ואין
א בעצת הזה וכמשל נראה  הצרוף הזהב כי שלפנינו כנדון הו

 הגמור האחדות שר.וא ב׳ה האצילות חוא כמוהו שאין המזוקק
ה  שהוא ראשונה המדריגה הוא טהור זהב כלה שלם אחדות כ׳

ה אלקות עולם ריג הסי  במדריגה אינו אבל טוב זר,ב הוא שנייה כי
 עכ׳ו אכל הפרוד עולם הבריאה עולם והו» הראשון ד.טוכ הזהב

טוב יום לבושי בסוד האצילור־י. מתלבש ששם פשיטו׳־־־, שם גם

טל
 הצי זהב היא שלישית מדריגה אכייע סוד בשער שפידשגו ושבת

א חושת9  מלמדין אלו וה־יינים השיפטים ישהם יצירה עילס הי
שה לר.שכיר חובה מלמדין ואלו וכוח  העושר־ז ולהעניש טוב העו

 חי*ק מצר להשכיר חיל לבושי כסוד השכינה נראה גי׳ב ושם רע
י הנחושת חלק מצר להעניש הזהב  הדיינים שוטרי שהם קליפות ל
 רע והד הוא ד' המדריגה תן ומבקשין השואלים כעשייה שהם
ת מלא חומרי כלר, יצ׳׳ר. כלה הגשמי עילם סיג מלא  רעוי־ח תאו

 הזהב לרוע נראית הקדושה ואי״ן קליפה בלה היום כל רע רק
 תהיר־ז שלא הגשם חלקי סבל וחלק נקודה לך אין ועכ״ז ההוא

 הגם בסיג שט3שנה הטהור הזהב כמו בתוכו מתפשטת הקדושד.
 הזהב עכ״ז נראה הזהב אין שהרי הזהב את רואה אינו שהסיג
 כר סעורב הו׳ כי הסיג את הוא רואה ונקודה נקורה ובכל בתוכו

 ובכל חלק בכל שס הו' כ־חך על אבל גרא׳ שאינו רק חלקיו בכל
 הלק לך ואין עשייה שבעולם דבר בכל הקדוש' כן כמו נקוד'
ה לא ואלו מהקדושה פנוי ונקוד' ם היה לא הקדושה שם הי שו  ל

ת מחייה ואתה כעניין אחר רגע אפי' קיום דבר  לך שאין כלס א
 ב' ח׳ו היה מקיושתו חוץ דבר חיו היד. שאלו מקדושתו חוץ דבר

 עד בכלן מתפש' וקיושתו מקדושתו כא הו׳ הכל אכל רשוייו׳
 חזיר שמו נקרג<< .—לסי ‘וכארז"^ קרוש' צד יש כחויר שאפילו
 השטן שהוא המות המלאך שאפילו ער להיחירו יחזור שעתיר

 אל שמו שסוף סמאל נקרא שלכך קדושה בו יש הרע היצר היא
 כשער העניין זה יתבאר כאשר קדושה כן גם שבי מלאך ג״ב שהוא

 טומאות* במוך אתס שונן ה' אני הפסוק סיד וזהו עצמוכ׳סד בפני
שה והקליפה הטומאה בתוך אפילו  ולולא כתובה מתפשטת הקדו

ר לשים היה לא זה נ ת הקרושה כ׳ וחייות קיום י  וקייום חיים מתנ
ת רואים אינס והם אותם רואה והקדושה דבר לבל והעמדה  אר
ס רעיס צופוח מקום בכל עינ׳יה עה שה רמז וע׳ז הקדושה בי טו  ו

ם כל שרואים מתפשטו' ר,' עיני מקום בכל כי בפירוש ד,ורה קו  ני
 בסיג הזהב כעניין רואה איגד, שהוא הגס ונקייה ונקודה ומקוס

 בודאי לכו אל וישים פניו נגד אלה דברינו המעיין שישים והלואי
 כ*ת בוראו לפגי וביראה׳ באיסדה לעשיר הערר־־' לבבו יבנע
 הקחשורת נצוצוח התפשטות ספני לבת בהצנע יד,יו מעשיו ובל

העמדה ום וקי חייות לו הנותנים בי שסתפשטים שימי־ז בכל־' ו  נ
 למרור עניו יעיז איך כי שפתיו ונרות אפו ברוח שגשם ונשימה
 כן המר.פשט כביתו עמו עילס של מלכו המלך לכבוש ולחטוא

שים נצוצותיו וכוחרויו וגידיו אבריו בכל  חייות לו הנותנים הקיי
 עניינו פרטי ככל עליו ומשגיחי״ אותו ורואים והעמדה וקייוס ונח

 בירכיו לאיש לתת אדם כני דרכי כל על פקוחות. ה׳ עיני כענייז
 מעשיו כל רואים הסה בו המחפשטו׳ הקדושות הגצוצית מדאי כי

 נזהריכש היו ולבן אותם ריאה אינו שהוא הגס וענייניו ודרכיו
ת ספני מהנבראי' אחד שום בגנות לספר שלא החסידים טו ש הפ  ה
ת ר,נצוצות שי  לו נותן שהוא מהנבראים וחלק חלק בכל הוא הקח

 שהקדושדת והגם כרגע נפסד היה זה ובזולת וקייומו ת״ותו שפע
 כעניין שגתרבהה־ח והטומאה הקליפה מפני הוא נראית אינה
תרג לבזי? לעתיד ‘אבי־־ הצרוף הזהב י—ע! שנתרבדה הסיג  ’שי

 שהז* והי״צהר המות ויכילע הקדושות הנצוצי' יתגלו הקדושו־.
ת חרפות דמעת ויסור והטומאה הקליפה  מעו-יי הגופניות תאוו

ל שתו החזיר טוטאר־י, יחזור ואז 3פני ג  פרס שד וטומאת לקיו
ם הפשע יכלר־. ני לקדושתו יצ׳הר ת ה  בהתרכתדד כי החט«<. ו

ם במים דיעח הארץ וסלאר־־, הטומאה יכלה כלח הקדושה י  ל
ם ם ובלם מכסי  המלוכד־ז לה' כי וידעו יכירו גיולבש ועד מקטנ
 שירמזו עי אלקיקם את שכלם כעין ויראו משלה ככל ומלבות

שי ה' זה ואטהו אלי זה ויאמרו באצבעותיהם  ונזו־ה לו קיינו א
 ועזרתינו גואלינו לגו ישלח הוא הקדש והשער הקיש הפרק נשלם
ש מציון :אני״רא בקודש אלי זה לומר חדש שיר נשיר ואז ומקי

א פרק השכינה גלות סוד ז שער
שפע

 קזנלת כניסל הגב׳׳ינח ר׳ל ’יניגג*מרנח
 לנ׳ייע תונ״קת זהי״א זכו' זמתזמ״נת

 לקיייזת להנפיע כנ׳כזל גמכרתה נגלית לכיציז
 הוא העני■! ד1יש לבניה בעצם יישפעת

 זבתותי!הזהזניזת:הן סמאל ןיאליזזפאיסאז‘̂־
 ויזנקשין צועקים עע׳׳ז ת1ת1א שר׳ שהם ^ייל

̂ל'  ר.ילו 1עע״ והצלו זרה ענודה ימנדי י׳
ך’״  ערמת מגלי הללו דתים שתכי יהללו ־
 יזף יעשן ואו מאלו קלו :,p״ עלמממה ’־i”׳ ’

קופ ז r זקנחזי ה אמר’ אתם עמי יאמר א:ר זניז
6לה

הטעמים אגרת
 שהשכינה hר'' רביעי מונח

כתאוננת קובלת
פרה

טל
ם מרוב בזוהר א' א אוני  ד

דאקרי אSדלעי זהרא איהו
• • ״ # J '׳!«

ת ומצטערת ואתפקד ממנא ורקיע רקיעי וכל צ.ונ׳ם רוב אנכ^ עמו דרך מלו
רו כלס! לאנהנא ארעס! ומו-ז 10r.s־1 מל יג
 רבוצה רביעי טונהת והיא בצרה

 עלהשבינה ברמז רביעי בונה ועוד
 שכשם רביעי לא'ת טונהת שהיא

דוגמת מונח ותהת רב*ע מונה זהו
נון

S עלמא על p i בו נלן»< לאנהגא ארעגה 
 ולא רקיעא לה אנהי;, דלא דישראל ארעא
א כלחודירה ק'כד־. אלא אחרא חילא ה  ו

 רקיע למגגא שריא חיך תימא ואי איקמיה
אדי ץ.רעע על שי ^ די ד.  וטל^► מטראז ו

־‘7 ] L1 מרקיע
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מ י•5ע לא ה׳4 v ידה6 ו׳pע h רצק £נע פע6 שיטפע 

ד ד ת1ו תע0יז ת דן לל1ד' ס 1V ה  עליה' לקטרג ננד
כ׳ קערזגי «דשתצל לי׳ מג מ״ ה הציל ני  תעי׳פעלז נ׳

 סליכא^יל כני1הזצלילעשו'תשפט1דרכיזמשפט יבל
מי א ד אן p r זי«ץ הקנייה יז r r»*» הלין שמצד עדי 

 גלותם מצד אשר העולם אומית שיי נין גלית ■ו«ד<מ
ם גיצרכה  להשגית נגלו׳כדי עמהס לילך השכינה כן ג
מ לומם עליהם ש <7• על ילפלננ  של• אפיטלפסי
 אימית לשלי שפעא מיטכ להשפיע והונלכה אומדת

תפמסו ׳תזני ידם שעל ד>7  שפילאו סיו ישלאל יי
ק  עכ״ז גלית שנתת״נד הגם כ• השעי שניתזה «י
ס בנת ם שיבואו אע״פ אלון לא כניס ׳ל פאלז ה  בני
ק שפירשנו וכמו הס ס פ את גם ואן> נ ם כי ז  מ

י על בהם ונעלתי שמאכיד « י  פכי מעל אותם *
ח א  שיהיו לכלותם בהם ונעלתי מאסתי לא אוינ׳הס נ

 אפילד אני אי!י® כי כן לא מיו לנתי• הליסונאכלים
איז שייצם עליהם אשגית אייכיהס * ם נפר מיונ  ו

ת אד יציכיהס  ע״• הוא ייזזמס שפיכסותס זי
עי אימית שי• שהם אפוטרופיסיס  זה מצד אשי ע׳

 אומות לשד שפעה להשפיעהמ׳טב השנינה הוציכה
 האפוטלופסיס שהם והקליפה המצונתת במות

v על ישראל שימזנים!ידזמלנסיס r לא להם שאץ 
 והשכינה בגלית הס כי נמלה ולא כרם ולא שדה

« עליהם ללהשג^oכני נגלית עמהם ר פי ר  ואז כ
ת ידז^זננת לבוצה תזנייא היא ל ע  שהיא לא נגלית ק
די הוד כ* בנלית מ״י ממש ה  אר במקומה ילזדית י

 על להשנימ כדי ממנה הנשפע שהשפע היא גלותה
דין הילד היא •שלאל ^ עקלתית צימלות ב ד ם נ  עקו

ע מפי ^ מוצה שי• אותות לשלי ל א  ע״עז ל
 קודם ליקמיס שהיה יוה שפעה מיטב האמטרופסיס

 סזכזאר היויחזרי׳יהשי׳יס שהיא השפע תמצית גלותם
 השפע מיטב הסלוקתים עתה השעל מזה פיקיאשק

אלן המתפשטים וצינוריה ר •שלאל ב די ם הישל נ  ה
ק כמכיאל כל אק יבשי׳ נשברים כביכול  מזה שני פי
ע תזנ״מ ועוד השער שכי״נה מד״מז לני׳  שה״יא ^ה

 של רביעי אית כי שנ״שסי״ל יביע*• לא״ית י״נ״תת
ה׳ ומלכות ה׳ סיא שסידול ת א קי  השכינה שהיא י
ם ע מ הוי ה׳ שצורת מפני ה׳ *אלאת •

p השכינה נרהז סור ז שער is א
פר הטעמים אגרת

 ארעא בל כשאר עלה נחיה גזרקיע תתארן אס נקראת השכינה ר״ל ניין
איתמםנ^שלטיןעלעלמ» ורקיע רקיע נכל הסין שהוא עילאה אם אל מבטת
^ ה״ו והסוד בינה שערי א ה ך2ל״ ף א ,  •ה׳ב רקיע ההוא דשליסעל ממנא וההו

״ דזל ריייד• י־יי!- - הג כנין רקיע מההוא ליה דאית מהילא י י ״ ז לסי

^ שגשם אחרונה ה ה ט ב םסנאלאנקימג^א ^ ט ההו׳ ת׳לאדעאו ויהע^^ז
ה רקיעין בכל דלעלוו nntero כי ן ה זהו הבינה שהיא 1ר  פתיחין אי

ל«תחאנ ספוזחא סמנן. בכל דשולטנו ♦דימין בגמטריא הן עוד אחד וחבור קשור
א ולהלן מתחא וסההוא רשימא » ל ט ל ש

ר^י ול>י< ניסא כנולא י8א ם' עאר-יי כתהו
 רשו ליה אתייהב כד בר רחבריח דפתחא

ה על חד לשלטאד־ז  שלטין כרין הכריי
באםצעיחא. חבריה על הר בארעא די סלכין

ה רקיען דכל גכילו^ דאקרי הדא מתחא אי
ת רחחוחהאיםתח׳ אחרג^ סתחין שכעין אי

א תחי ץ ממנן ישבעין ל טל תר״■ מרחק. נ

 כיהעעזרה רביעי מונח וזהו עשרה
 כזה זה ושוכנים ורבוצים מונחים

 Sע מרמז הרביעי שעל והנקודה
 משגיע שהוא הראשונה הסבה

 מוגה מן הג׳ ובהסתלק בתחתונים
^ מרמז הג' ר"^ מו״ח נשאר  ע

המקבלת כינה שערי המשים
ל המרמזת מהנקודה א המוח ע ע ר מין אלפק ש 1פתח» וההוי לגכיה קרבין דלא א

א ,- א סליק , ל ע א ל ל עי א די עד ל ט לגו מ
ו 39nfAn ^•iS בדממא _ י

 שאמר וזהו חי Sכ מעין נסתרת
^ הכתו׳ א  ואשוה הדמיוני מ״י ו
 יבין וזזמשכיל לו תערכו דמות ומ״ה

מבקשת שהשכינה מזה העולה

ה כדס״א א ל  סטרין לכל פהחא וסההוא ע
א עד דרקיע ע ר א ת ח ה פ  מגדזן. דאקדי ד
 דארעא דרקיעאדחחוסא סיוטא איהו רתמן

ל דישראל א גו דרשיסו פתחין איטן זנ  ההו
כלהודשיטיןבמרסייאןיי גבילון סתחאדאקרי

א צדק שערי לון קר׳ינן וכלהו קדישא דיום3ו ישע ממרום ח1ר להעיר ל  ד
ה ל ^ ̂.י .״ר» ישר״אל גואל וזר,ו ל «nר״ ו,ם

א ומתמצית דאצטריך במה כפקיח ^ נו־אלין כשישראל ר״ל י' הו ה ד
ל ו כ י ב ^ כ ו ל א לכלתו דהכין שכעקממנן איגין נטלין ®קירי ״

ל ל ט 4גרו נ קו נ אי ו  המצטרך לשוני כאן עד אחרגק ממגן T ב כללא ה
א דע  הטיכת ה׳ כיד המאסר נפרש והנח לעניינינו והתחתונה שהראשונה זה ו

ת לא פר צ׳ ולא מעולם י מ ם םר״וכ עלינו בלא זה נ ״ני א אי׳הו ד״א או ר ״ ה  ז
א נמצא ראשק שנמצא מקום בכל זו ”^•ת ^ ל ״ עי א ט רו*ב דא״קרי ד י נ ׳ 4פידוק או

ו קי ״יייים קי ^ י״י י י ”’י’״ ו ר ת ה בר״יד ״ ״ ת ך לוד כך,י א כן ען מין אוביס מרוב אומד הפסוק ד -ן כח מז מו ק ו
ר ״ הפעילי! שכל תד׳ן קו סזסל ר״ו ר ח דו י י רי ^ י י י *ל , ך׳ רז אח״ן- ט ל ר ה ו ס מרוכ הפסוק אשר לו י נ ו א

̂לילי׳ י'” ז  שהוא ק בם יה אה בגסטרי בר״ור ̂ ^לי י
אלוג׳קזויןזכל ל^^״ל״^יייייינל׳̂י ה עליון כתר - *^ל̂י והיא י בי.מטמ ^ז

ת דא מסד כקווי הנמדדק הפעולות ^לי ס מיוי  יי
 ד׳ן מסד קיד על היומי נקיאתת' יה מפני •דה על

 באותיות תזנמ וה׳א ידן על מתצהג שהעולם ולחתיס
ס  הכגי׳ן ה׳אסוןז כ׳ להודית השם כיכ׳עינסין) ס
׳דוגמת ות״תתמוכמ׳ הקבלה: סיף  הש׳יכיכר ל׳ל :

ם בליאת  שה׳״י) ילאה ע• א״ס א״ל מנטיית תלאה ל
תתאה אס נקיאת ספינה י״ל ביינה שערי «׳

 משפיע ז״ה פעילאלתתא העשירי'
 אהי״ה כגימטרי' כה״ן מושפעת וזאת
ג״ככגמטרי׳ בגמטרי׳י׳רנזראל לז״י

ת דבוי מפירושו  ואמי^ א«ר כף ואחר כחו
ח תי כח דמעומע נ הו דא ומתרןן א  זהרא אי

 הפסוק פירוש אוני' רב דאקרי דלעי^^ה
חר אור כח שהוא ודגליון וכח כאור מדבר  א
ו אשד ת כליוליס נ ת כחוה כי רבות כהו  רבו

ר סמנו ומזונם כהם סקכ^ס ש א ספר׳» נ
מ ואמיץ אוגי׳ מרוב נקרא ולכך ואזיל והחבור והקשור הליו' על 'להורות  נ

ת רזו רי ד ה ת ו ו ד ח א ר ה ו כ ג שו ה ת כלולים שבו אחד כח שפימ הרבה נחו

^ בל צ6צי0י הr^זל שהיא עשה אסע׳לאה ® ס  ה
 כתגלו שנת יה־אק״ומשבשיד נתס ומשפעת יתמתיה

 VSXX שביאייי והשורש הננויעה כסוד הספילית
 כאם אותם ומנקת משסעת והיא ו׳ נפרק כקודם
 הנטיע׳ שהשורש לה; שידש *דא מצד גניה את היונק׳

א  שיצא הנגלה וכפי׳ הנגלה באילן משפיע נעלם «ו
 עילאי׳ימפנ• אם ^ראת זה שיזצד ממנו ונתגלה יזמנו

 מגלה שהיא הפי׳ כסוד שהיא מלכות כ׳ אמי זה
 האילןנשעי־ במשל שימוני כתו בשורש הנעלם את

 שהיאהנ׳שעיי עילאה ס6 אל מביט נשפע הקודס
 כ' בה שיספיע נינה דהיינו הנטיעה כסיד סכה

 שהוא מההעלם מקבל הגלד דשודשהפיישהוא שגנד׳ה
לן שורש הנטע׳יגםיד בסוד השורש בפרי שתשפיע ה̂י

ה עליהם יגלה ב מ  עור העליונה ד
 בי״ער ונח״ם אותיות רביעי מונח
^ ר״ל ר ש  מקוים סתחנני׳ כגלו׳ י

 בעגלא לגואלם לחסרו סייהלים
 ליער והנדמה הנמשל מהגלות
ך ב סו מ  בגלו' אנחנו כך והמסוכסך ה

 עלינו סגר בארץ נבוכים הזה
 מיער חזיר יכרסמנו וכתיב המדבר
להורות למעלה תלויה צור הע'של

 קיבי־־ז אל*«»ה אח״ראן חי׳לא ול״א רק״יע
א בלחו״חה ה׳ ש אוק*םוה ו ש פיח  כמדד שי

ה ס ס ונ עי קי  ססונרה p’p(רקיק רכר־י ר
בהעל ו^פקרמפי ץ יעל עולם הק׳  בפג*■ אי

 והארץ ה4ההו העולבש כר-י להנהיג עצסו
א י ה  מארץ חוץ עליד־ז ממונו-! שהוזי* ה
מ ישראל תה שנהיג שא׳ ט ולא רקיע או  שו

ח  שדרשר ובסו כע*םו הקיבה p אהד כ
ל ש אלהיך ה׳ אשר ארץ ל ה חד ת י או  נ

א ש ג*ר, כעצמו הו ר תה ח ה שום ולא או כ

יכן שלם גוף חד שניהם אקלי פלג;;עא *וקניה
ה y נרמזב זהו תתיי^ כיהיא משנינן וכריתתד שדיא׳תגוף על מ ל ה לויי  עוד ^

^ לרמז במ״ק ז' בגמטריא ע' ׳=״ ימיי״ ה' אלא אינם הימוד שנסיד במצא ת ע ב
 והיא השביעית המרה שד,יא שבע

 רמז זה ועל ישאר״ בגלות שוכנת דיר לתן!מידז אדם ישנת לעילם כי מפני בכאן רצרני
 Sר'' כי,יין דודיך טובים כי שה״עה מרייק ללהיה קילקיו ליה ה״! יהפ״וד קצלה

• ־ הג אל מכעת שבשם אתיונת היה שהיא השכונה על
v *דו

־- י׳ י״ ״̂  ”׳ V'׳ I ״r ^ ״ '  שהוא הרקיע גלגל שירה בחינם וכי ותקשי״ י
ס עושה שאיגו כיח ארץ*שראל על עול התלויירזלמעלה ע ב נרמז זר,ו ל כ

“ ^ י י י י י י ' ־ ״ י ' מ ידי על סונחג ישראל ארץ אק שהרי י־יי "־־י’ ^י־י״י יי י רי די

ורודים ורעים אחים נקראי ישראל
, . ניז שתשפיה אליה יינטת נ'שעיים כסוד נינה פרא ־- ״ י

 שבעים בגמטריא ין הי על יעלו הם בסיד תהנעלם מקבל שהגל!• בסיד שעריה ,׳
וער־* היא בעצתה היק ע• הין וזהי שפירשנו והפרט

 נ סוד
«לל

 הוגיש הרקיע וא"כ בעצמן בה רוק ע*י יק
ר ■ לצייר שלא ישראל בארץ בחינם ש  ו
 שהסטד בחוש ’רואי אגחנו שהרי קשר־*■

ץ ער* סהרקיע יורר והטח־י שי' אי  בסו י
^ הס.טר שיוח׳ » י י ®■׳יקיע ו -  שאר■ עי

סוגד* ישראל ארץ גם ואי׳ב ארזוות
של



שפע
'  אתדכהיר לר(יזניל1ק הכל כי היה היא והנ' «

 בשער כדכירשנל הפרש יה״} הכלל שהיזלכתה־א
 לרמי נמ״ק עשרה נג״מש׳ הי! עיד * נשפע התידס

 ר״ל אלקין לה' הן אמר והפשיה ספילית י' על
 הש ׳' שהם יאע*פ אלהיך ה' הם שפירית העשר

 עילה כהיד אגילזתש מצד היא יהמשפר גמיר אפיית
 יכת בעליל העילה ינת עלילה מקיף שהעילה יעליל
 כמי עלילה כת ף מק העילה שכת עד בעילאי העליל
 משש ׳עייין •"ז פרק הקיר׳ בשער יק ענ״ן שיד שפישני

 תינ״חים העש״רה כי שאמר במה יורמי העניין יה יעל
 בעילתו מינת היא סעליל כ• פיריש בז׳יה י׳יה נרניציס

ק  מיקפת אתת כל שפיחת של מדריגות י׳ כל י
 אתד בשער בעגילים כמצי״ר בתזכה ומינת יועילת'

 מלכות משל דרך שני פרק אתד היא יעשר עשר היא
 מיקפיש יתד יישיד ימלכית עילתה מישיד יייקף
 יכן מנצת מיקפיס יהוד יישיד ימלכית ייהוד

 יכתר נכתר מונתים שכל' כתר עי־ אתוה יה יוקיפיש
ם עם  שי״ס כאופן שתי יבריך כ*ה בא'ש מינתים מ
 נתיר יה מוקעיש כתית עשרה ה״שית׳יהנס-שהס היא

M כשער העניין שיד כמבואר גיייר אתדית היא יי עכ 
ק הנ״ו  שעיל ימקידה שמפרש;אייל ייה הנ״ו פי
 נקידה כדתית היא הרביעי שעל הישעס ל״ל עי’הלכי

 ב״ה ׳ס א כ׳ כתר שהוא הראשונה בה הה״ ע׳׳ל מרמ׳י
 ראשונה סבה נקרא ישתר השנית כל סבת נקרא
 ראשינ׳ סבה שהיא ומצד לנאצליש ראשינה שבה סהיא

 משפיע א הי כן מפני כלם את נכתי יתקיף לנאצליס
 שהי׳תשפיעבתתתיני״ס שאמר ויהי תתתיו שהם כלש3

 יכשתש״תלק התיבה על לתעלה היא הנקידי, ולכך
 תית ר״ל תו"ת איתי״ית יי •שא תונ׳ית תיבת יזין ה״נ
 עי׳ כתתתינים משבי' כתר כי ופירוש חכמה הוא

 כמי בתתתיניס מתגלה היא ידם יעל יביכה חכמה
 אשל אה״יה בשיר בשער הקידס בשער שפירשנו

 י״ל ואייל שתפרש ויהי בינה תכמה כתר שהכו אהייה
 פירוש ני״כה שעלי׳ נ' ע״ל ימי תל מינת שנתינת הנ׳

 מקידה מכת׳שהיא מקבל שעלים נ' הכולל הנין *על
 למעלה׳ תית מ! למעלה שהיא ליל היוית על התרמית

 תבייה מ; ונעלם פניתי •יתר עוד שהיא תכיזה «זן
 שהיא נ׳ כת? שהיא הטעם יניע׳ תינת פירוש <ןהי

 הנ על מלתו מי׳נז כיה תינת מתיבת למטה
 למטה היא בינה שערי נ' שהיא• מינת שכתיבת
 למטה היא מונת מן הנשאל מית שהיא ייתכמה
^ איתה ימכתהתק-ף עילתה יתכחה ייתכמה ט ה  י

 התיב על למעלה נקילה שהיא רבי״ע כיה לניע שעל
כתר ני יהי תכמה מן לתעלה פבה עיר ■ש להיריתכ.

 דעת <’ע אלא מתגלה ואיני נעלם שכתר
על כתר על שתייה הנקודה באה ק מפני !^נעלס

ע תלנ- משפיע היא להיריתה• ת־בתמינת על ולא ^נ

ד י י כ ל י י ״ ש ר פ מ ה י ל י ם ה ל ה ל ג ת מ י נ י א י ס ל ע כ ב ס ה ב
־ מע״ץ נכי׳תר ה-״א ,ןעל׳ינ״ה ת ל  פירוש כ

 מינת מתיבת נעלם רביע על שהיא היתידה בתי
ת״י ל כ אמר ליה ונינה מתכמה נעלם *מ,-!'כתר

ת סוד ז ®ער א p הפזכינה נ a סח א
טל הטעסים אגרת .
 וסחרץ עיייו שהוא חר?יע ירי לרסן למעלה נקודה רביעי ’ועד־'
̂״טין סמינן אי״ת ורק״יעא רקי׳עא ככיל רבוצים שוכנים שהם אע״פ ש
ע״ך: רשל״טא טמ״צא יהה׳יו* על׳מא ע׳ל למעל״ יעלו לסוף

ת לי יח דא לא סחי יב יה עא רקי וא הה ,.״,-Sn ו״ה ״ד• וריי־היף
ה ל!ה וכשב כ ̂יה סהה״וניה למעלה יי תלי ע נ  לחיהגית למי׳הב r«' רקי״ע

נם ואף למעלה שהוא הרביע כמו
 כמו יהיו לסוף אויביהם בארץ זאת

 מכל למעלה שהוא החולם דוגמת
חולסכגמרט׳אהי״הר״ל הנקורו׳כי

. , למעלה שהיא הזאת הספירה כמו
ה בעצם ל״לך' בעתיד ישראל יהיו הספירו׳כך נ ק ה הקבדה בעצמו מ  בעצמו ו
י י ׳*י '' ׳ י י ז ר^יעא אותו מנהיג ״̂׳ יי הי  מרה שתחתיו ו

ח' הרקיעי' שאר כן שאין ̂ ^ מרומז וזהו למעלה תי שאינן וארצו
־ השמים מניע וראשו ארצ מוצב סול׳
 עתה הם הישראלית האומה ני ר״ל

 חסרם לבסוף התחתונה בשפל
 יניעו שמים עד בראשים וגמולם

י , , L ׳ L I נשא הקדושה תורתינו שרמזה וזהו
̂^ שמ;ן 4ישרא בגי ראש את המם^ מלאו ואותו עליה מלאכי ס^י מינ
שקבי-* השפע מכח נותן שלו רקיע ‘עו- ״ ״ י «̂ I״ *־'־ את

ישראריי שבארץ מהרקיע השיפע המצית ולשון קללרז לשון תרתי
שהוז► שלו דרקיע שפע מאותה נותן הוא ושבעי לראש לכל המתנשא מלשון

תו כרי עליו ממונח בהיות כי העולה הכלל לתורה פנים  ויוריה ישפיע רקיע שאו
א השפ׳ בגולת נקודים עקודים ישראל כנסת שוזו׳ שתחתיו ארץ על למטה ההו

S הצאן ופני k ״ יקבלן■ לעתיד עקוד טו צה רקיע ואותו עליה מ חו רז שנ א  ל
̂^ אהי״ה בגגיט שפעמהחולם שפע מקבל ויח״לן vSy הססוגה מהמלאך ההוא ה

ממונ׳שקבלהשפע ואוחי* למטה ונותןאוחו ; ! לר־יחv לייל״יי
‘ישיאי־ שריואמלאיז ייעל׳יז טייי?ע י ̂ ̂ הלי

̂ש קבל לא ומעציתם מנרולתם עוד יורדים  שריימ וטיתרור־ז מתמצית אל
̂ך רקיע שקכלהמא השפע של ושיררות׳וכתיבבריריוקוהנהת שעל־יאר

 על שישפיע כדי נעצמו כהה מהק ישראל סימן א^ות מעישה כי לשמור עליו
מיטב מקבל ישראל אר׳ן כי ישראל ארץ שהוא ה ע׳ אבינו יעקב ובפרס* לכנים
סקנליט והסיתרירק והתמצירח השפע ישראל המ׳סולשבזכיו׳ובש־ם החוט
שראלית] על נאמר, ה;:ירה ינגה נניל :לאת ״™ ״ל ‘“";ק, י

״לי׳יק־ ־<־״ : ־ויל '׳ : ^ ״' י א ״ ׳ ג י ש ^ ־, ■ ־ ־ ־

 סהח׳׳ואמס׳נא(יה״יב גק׳יט רקי׳יעא והה׳וא
תא  גק׳יט ל*א ממ״נא והה״וא לאריעא לת׳

ת אל״א צי ט׳  באמרת פירוש ילעיילא סז
ארז גם מרקיע יורי והמטר הטל  ישראל ב
תה אכל בזי« הוא והמטר ‘והמל־ השיסע או

 רק סהק׳כה Nשב מהשפע כעצם ניזונים
ם ט ניצנים ה ט מהממוני ההמוני  ניזוניק ו

ט ומהמותרירת השפע מתמציר־! דיי שי  ו
 אל{.} שאמר וזהר ישראל כארץ שנשפע

ש לארץ כחוצה ר׳ל ורקיעא רקיעא בכל י

נ)תס א«מר רĴיר־ר
 קל קיתיקלק תיייי לק לד׳יזןתנמקשבלדכםקייפדני

 קיידה״נינינהכנקרקמייי׳בסידנשכר׳בי־הכ׳
ה בבינה ל ^ י נ  נלויויייה לישיש ?׳קי! ,״לת ק

 קיסררשס קש פץ!ש קולטה לשין ל, דמיתמער*כ,
 קלק קית׳ לעיל היכלי לק דיית באייה איתי לטרון

 געולק כ P י-שי ה ט קנקראת קקמק דהיינו בילק
 ענייני סיד ק״קכדפירשט (<ו ס״ק ׳!־׳ל כי^ •מד

 חכתה שניהם ע״׳ כי ג' פרק פלצוכין דו שני בשער
 שים ל׳ קין ענתיי/' כערך אבל יותגלה אני וכינה

 שהיא בעדי היידנל כיני׳ בינה נהתנלית ואיור נל;•
 בננו׳ אחריש בעד מדבר י1כנ אתל יכחכת' ת־מיונ<
 •וי{ל היק בכינה כי מפני 1ל״ תעל״ם בקמרי הכשתר
 מי״ה ת־עי״לה החכמה בסוד שמחגלה תמה יויסלה

 ע”יש ממיילים רי״ת עליה להע״יר חנק״שת »קשכ•'גה
riשר״זלנגחטר־א’ ׳שר״אל לגןק^קוי״היגו׳יאל ,■״,״ 
 כניי׳כיל השכי״נה ק״י נגק״לין כשישריאל ל“ר במ׳ק י'

 למעלה שהקלמני בתה •יבן יה בירי: עמ׳הן גגא'למ
 ל:רי לה:פיע בחהשהיכלתה השכינה גליתתשל •5

 הולכים שישלקל לארק תיצה יזיי״תשהםמחוכיסעל
 יד■ על אש כ׳ בכיה לוון תיכל ולא עיזת •דש תחת

 השפע לעקם וצריכה קומות שלי שהם אפימייסיס
ק הישיכדעילש;,  השעל מזה שש יפרק לאפון ע,

 גלית•: יזהו ישראל בעניד איחית לשרי ע’לי.£ס *7כ
 בשים פיטרו א יד׳ על אש קי נניה ליי! י״״ל לא6

 כשישראל אבל ישראל לארן וץp צק׳תק איז יהנגימ
געצייהתיין היא ישלאלואי הייגאלז’ W «אל'{

ועב־נש

 בארץ אהד גוי וישראל וגומר החוא
 מה׳מם מבקשי' ישראל השני הדמיון

 הנהאלה הנאלהה לפשוט י״ת
 עבור בעמק הצולעה הנהלאה

 שבים לקבל פשוטה ימינו כי הגלות
 שהוא יוכיח הטעם והתעוררות

 ישראל לכנסת רמז מהופך דוגמת
 ‘למס*ה מהופכי׳ממעלה כע״וה שהם
 בגמטריא זק״ף גדיול זק״ף קט״ן זק״ף

 לשפלה בפופ' בסופה שהיא שנעה
שאינו קטן כגזו ונח׳שבת בגלות

א ילח״לן םח־ח^ה וסה׳הוג.} ׳  של״ט«יפ ל
״ אשי^ו א לא כ מ ״ ץ ו״לא ני יפ1ד' ע״אי

א מ חוי׳ ת ד ביר דחב׳רירה דפת״חף} נ  כ׳
ב טאה ר״שו ל׳יה אה״״ה׳ של׳  ע*^ ח׳־ד ל

טין כד״ין הבר״יח  בא״רע{.* די םל*כק של׳
ש רקיע ‘ככל־ *ידוש חב״ריי־ז ‘ע׳ל־ ד ח  י

ה וניכר ונח־ע ידוע פתח שיין לאיי ך א ל  גו
>ז הפחת הו א ה הו  כז לכמש רשות? ש

 ממונדח שהוא רקיע אלחי נבל להשתמש
תו כפי עליו  נודע הוא למה יהטעפ רחמנו

 שהסמשן*' מפני כעצם? הזוהר ומפרש וניכר
ח ומלאך מלאך כל של והשולטנות ת ספ

ל כו ־ י קו ת לז אעיו א S ר r a ^ ' p t י יי־י נו־י״ו שיי יין-ע ח ™יי ע ? רי י ש
ה נ י כ ה ש א ל ון עי ת בי כ ה ףו ש תי =ל « א ש על ™קח י

_ ׳ ״ שולטנוחר שני מלאך ‘ש:־ פתח עד שלו ט
א ר ם ה ע ט צ ל יי י ב צ ף ס ב  וחקוק רשום ורקיע רקיע בכל וכן ור^טנותז ו׳־יי^יהן ה

בין רי ק צ טן חזו ^ ק ו ד ג ר רקיע של פתח עד עליו שלו סריונר, ייייא ו ח  א
ן ו מי ד ה י ו מנ ־ ה׳ ד ל ‘ע א ר ש ם י ה ח ומאית׳ ש ת תן שולט אינו והלארד פ  או
ת לי כ ת ל ב פ ט בי ת לו פ מ ה ה׳ נ ו ת ח ת ה כחוט אפילו ממונה ה עי ש  רשודי• ואץ ה

ם מנ מן א ה בז ע ו ש ף הי ק ל טמונה לשום לכנוס ^. ל ופתח מכי ״ ר ו ר י כ ח

ל דו ה ג פ קו ז מ׳ קו מ ד ב ׳ ך ע מ לי׳ סו פ י נו ׳ כל רק אחד מלאך ץ
ה •ירה קי תו ר ר ו ח י ד ע על אחי י ו ? לכר התמנותו כפי שלו ר
ב ו, כעועצים ,וקף תו כ ז , י ר נ ממונח שיכנום מהק׳־נה רשות ניתן כאשר 2 כ

ה הי ד י בי י כ ב ן ה ו ר ח א ן מן ה ו » ^ עליו וישלוט חכירו בגמל אחד ר ג כ נ  אז
ר ״ ע מו ו ח מו נ ח מי נ י כי ע ^  שנכנש וכשם עליו ושולט חכירו בגבול ל

ם י לי פ כ ר, ב מ ח הנ ה ו י ר, ל ת פ י לי ב פ ח בגבול מסוגה כ שולט ברקיע למעלה חבי  ו
ם י לי פ ד, כ ד מ ה ו ב ו ה ט ר תי ל י ת ע ר  ד,ארצור־» כן כמו עמו מלחמה ועושה עליו מ

ס י ו ג ע ר ר. פו ח פ ט א כ ר״ ר מ מ לי ה צ התחתון כ;;זלט מטרד של והמלכרז,-. רו
• ם ^ ט ״ ם שמקבלי ח כ מעלה של מר.מטוני׳ כ ג'

ת ח פ ט י נ רוו־ז זו־. ^ י ה בגנו

 הטלה עם י'בגמטרי אותיות:•ארך
ר״ל

ם שי עו  שיגכור והממונר־ז יחד מלחמדד ו
ה אותר, למעלה א לש:*־ה מלני חחהין שהי

L1 2גור;?



שפע
 תיזת f ^י י^ל6י pf< כ׳ כרס r’xpi או׳יע ותפרנ&
 קיצוני לשוק 5?ליפ1 י6 לשום j־f( נעצתנ השכינה

 ונו' יוותה דורש ר’p̂ל אשר ארן j נ1כי שם לגשת
 הישר נדרך הולך השפע עאלתט השכינה יזיזילא

 pכא משפעת היא כי נעצמה כניה תנקת שהם
 לשר* ליתן השפע לעקם תצערו ולא כעצמה •שלאל
 הבנים שהם ישראל עם השכינה שהיא האס יאז אומית
 יעו״ן השעי מזה שני פרק בשון> כדפירשנו סיזאה

 כלליא הא״י ונק׳ום ול גד כ״לל את") זעתיה • יזשס
 והתאת״ונ' כת׳ל דה״״נו שהדא״-שונה ז׳ה כי״דריהוא

 ז״ה נמ״נא ולא מעולם יפריח מלב'ותל״א דה״״נו
 לו שאמרתי הנם פירוש מ זו!ל׳יאזו׳בליא נ״לא

 ת״ו נפרדת שהיא תזשוב לא עלות שכינהvשל* למעלה
 מלסת ׳תוד כלא כהר תמצא לא כי א*! p לא מכתר

 עמה כתר ימוד כלא מלמת •יזוד תמצא לא יכן עמז
 פירוש אאר״ון נמ״צא ראש״ון שניו״צא חקו״ם מ״ל
 ל״אם תיכל לא כי כאמיון מדוגק שהראשון כמו

 שהוא הדבר כעלו לא אם דבר לשוס ראשון מספר
 נמנא ראשון לומר יתכן לא אמלון אין אם כ׳ לו איזרק

 תכף כ׳ האארון עיוו מתייתל הראשון שבמספר
ב נודע י־אשק מספר שנודע  נמצא ואמיון איזייז ל

א כמו ממנו עמוזלאנפיד  העניןנכתלומלכית קהו
 הןתיואדיס לעולם והמזהלעזלסט כ׳לאנפד־ים

 P לעולם כי עצמן בעלו מ״ו גלות בהם ואין נוש זה
 הגלו' עני! אך ואדו׳במקמון גילה והדי ה!ד בשמאת;

 ולשרי עקלקלות ליגזפיענדרו שהיציך השהע היא
ואזיל ומפרש כדפילשכו האפי;רופסים :תם אומות

 א פרק השכינה גיות סוד ז שער
הטעמים אגרת

 שהיא העשירית היא מר״כא ר״ל
ת  ר״ל ההו״יר; בגמטרי' טפח״ה מלו

באשה למעלה מבטת השנינה

טל
ס יגבוד  באמעיפיתזיאולל r-'eKS כן ג

חא אי*ח דקי״עין  דא״קריגניילון אד«א1 פתי
חאאי״ת היאי ותחיוה  פח׳חין שב״עין פח׳

! . N אחרינין ׳ 1 ם o 'nS נטירין *נן0ם ושזב׳פין
»1ד-״.,0 לאשתי לכעלהוהבעלסגיעסזונות , . . י , « ן ' ' י ׳™V 'יו0״

הזןיין הזוהר יפרש עהד־ז פירוש לג׳ניה שנאסר בימין שהוא עליון כחסד
 מסטריא שמים טפחה וימינה
שמעכטפחה אהיה  ההויה שהוא מ
 שהיא ומרכא השפע בא ומשם

 השני והדמיון המלה עם העשירית
 ומתאוננים צועקים Sישרא

 למרי׳כא בגלות קובלים ומתלוננים
 אשר טפחים עוללי מלשון טפ״חא

 אתנהתא מו׳׳נח ;ורביתי טפחתי ’
 העשירית הוא השכינה לומר רצה
 בגמטריא לשוןמ״ונ״הר״למ״ו וזהו

 למצוא מבקשת היא נ״ח בס״ק י'
 מהגלות ושקטה נחה ומרגוע מנוח

 נחת אתנחתא יהיח אז זה וכשיהיה
 כמו בעי״ה ועתה ודמם' למעלה רוח

w הידור w טה מ ומפורד מפוזר ול

 והמסוני׳ pלא חוץ כל איך בפרטו' •ותר
ם ה לי  שריי השפע סתמצירח ניזונים ע

 כל של שבאמצע ואמר ישראל ארץ
ס עי  פתח י״ש לארץ חוצי־! של הרקי

 כרי באסצע וחואה גבילון שנקרזיה אחד
ת על ממש הרקיעין  שארץ כסו ישראל א
 וחחר־ן לארץ חוצה באסצע ג״כ ישראל
תה  אחדש פתחים שבעים עוד יש פתח או

 שרים ושבעים ישראל לארץ כלם השייכים
 עופרי׳ לארץ וץצח על הסמינים מעלה של

ם ם וממתיני פי  ע1השפ חמייר־ז ‘לקכד מי
 ארץ של ברקיע שהם פחחים נ׳השכעים

ל או ישראל שדי׳עוםדי' מג  לפרשכישכעי׳
ס יכגוס שלא פתחים שבעים אלו נגד  שו

 3ל עיסריט והם בתיכם וזר וחיצוני קליפה
ס רחוק חי ת פ י מה ^  שבאר^ הרקיע ש

רשן׳ להם שאי! אפוי* אלפים שגי ישראל

!בכודכחו
 במד הכו כי מדריגות י' רתוקים שי<ם רגם אתה

 בשער כיובואג־ והשי׳ יה־זילן השורש ב^ד היתיל
 כתר פירוש מושפעת rtn תשפיע ה ז נשפע הקודם
 לאש נוסריקון ניוך מלת עליו שמירה כמו יזשכיע
 הנרכותשמושפע•׳ לצל הייקיי כרכו׳שהיא כל ימקיי

 כת שהוא המקור כדיך נעלם היא p ידזניימפנ•
 שהיא מיד הנה השורש מן נעלם יותר שמא השורש
 י׳ל מושפעת ייאת משפיע הוא נעלם יאוא יוקיר

 כי שהזאלנזכא גליי על שמורה אתה שכקרא מלכות
 ועיניו פניי «כיז שהוא למי אצא אתה אומרים אין

 הפרי כסוד מכתר מקבלת היא הגלוי בסו' שהיא ומנו•
 שפירשנו כתו נעלם שהוא השורש יזכא מקנל הו'גלוי6

 והענע׳׳ זהשזר׳ והפי■ התילן כמשל הקי־ כשעל בשפע
 שרצה וזהו בזה וה וחיימזדים פמוכיס בהם כמנא

 והוא מושפעת וזשת משפיע זה את״ה בלייון באתרו
 והפרי והענפים והאילן יהגוע השוד משל כסוד

 שהוא יה אה גגיזסריא כהן הקו־ם צפירשנוכשער
 שייך והנמל ראשונה ספירה כתר דהיינו הנכיר

 מלכותשהיא דהיינו עשירית שמא י' בגמש' ליי לכהן
 שהוא שהכתר נמצ' ללוי שיין והמעשר עשירית ספירה
סי ג  הלז* שהיא ומלכות ה־אשון והוא הכהן והוא מ

 בוה זה •מודם על להייות ליה יה והעשןי׳תסמיכ׳!
̂״‘ א P י•® ®י  והתנור הלויה על ליזיליי *' ^״ייי

 להס שיש האאת׳ הגמור האידזת ודביקות והקשור
 לולו נפש כסיד הוא נשכיניש ענין ושוד בשכינה

 1מעז< זזה לא הקדושה והנשמה משכינה שנאצלו נשמה
 נשת׳ דית נפש נשע׳נסוד שפירשנו האכל מש׳וה׳נסוד

ק ופדע  של ברומו שנתה ממכון שמשמה אמיש׳ פי
 לא בעכם והנשת' בנפש והרות ביות משגתת מולם
 דנל׳אה נשמה היא אם אמנם או למתה חרד

 באצילות לאצילות נשמה היא ואם תעמוד בנייאה
 תבואר ענייניה וסוד הרמתה מקומה על אעמוד
 זה מעעס הנה ־ הנזכר כפרק ונפרע הנזכר בשער

 זה שמצד עי גמזר באתחת הס זהשמ' השכינה
 היא זה ומשעם ישראל של לנשמות אס השכינה נקרא

 נכל צרכיה' ככל יש־יאל את ומפלנם ומזין משגתת
בניה את ומזין ומפרנס המידי! כאם שהם תקום

ע דתחיוטא דרק״יעא סיו׳טא אי״הו רזגריי• לשין שניהם אתנח^ל מונח  1דאר׳
שי״אל לנשפע ואהה למשפיע אחר וחנ״ה . ואי די - %, הנ״קרא פ״״ח ח ב  ג

ף ׳  ועולד־־! לסעלה לפועלה עד פתוח היא השני הדמיון גדול זקף קטן זקף ״
 וכרוף כ״וז העליין הכבוי לכסא שמגיע ונאנחים מתאנחים S'שרא ר״ל

^ שמו בארין בנחת לנוח תאוה ומתאוים ב ק מ ל רצון שבז שפע ו  סהק״כי
רי לבל העזסע מיטב ומתפשט הראשון לאיתנה ותשוב הקרושה  שברקיע הצי
- ישראל שבארץ כי במקומה בסנוהה כי ל ם‘ו עי ב ש ס ה י ״ ה ס

 בפני עומר הוא האתנהתא שיבא
 לתיבה ומחובר רבוק ואינו עצמו

 :ומפורר מופרש אם כי אחריו של
 בשובה וינוהו ישובו ישראל כך

 אתם זר ואין כט-קומם ונחת
 צר: ולא זר יתערב לא ובשמחתם

 מבקש השכינה לומר דרצה פז״ר
 במ״ק פז״ר בגמ״ט מההויה פיזור

 אחד גמטריא ושניהם ה' טוב והסימן
 הוא פזר Sש הטעם והתעוררות

 השפע לקבל כזה למעלה קבול בית
 המשתוקקת באשה למטה ממעלה
 והדמיון למזונות וממתנת לבעלה

 Sלהגא מבקש־ים Sישרא השני
 בין והמפורד המפוזר מהגלות
 ות׳לישא גדולה ת״לישא העמים
S קטנה 'S יהיה הגאולה ׳בזמן 

 והחבור וההתבודדות האחדות
גדולה תלישא שלם והדביקו'כיחוד

אם שהוא עילאית אם לומר רוצה _____̂ ,
תתאר. אם היא קטנה תלישא הבגי' י״ז העיזים נאיז נגלית ץאל נהיות זה וחטעס
י _ _ אזיזית לשרי להשפיע היצלכה ישראל לזרץ קיד לכיחה
ד.דבר הוא תליישא נה. השב והיא תוץלארןכדישיתזנוכנייז w ה״תוכ̂׳

כך ומוסר ממקומו והנעתק הנתלש ‘ ׳
 במעלתם אינם למעלה ההוייות

 ת״לישא להם המיוחד וכסקומם
 ההשפעה ר"^ אהי״ה כגמטריא

 תלושה היא הישר קו דרך הבאה
 והשפע הגלות בזמן ונעדר' וחלושה

 דרך בבור׳נשברין עקומה דרך יורד
עקלתון

 נניה ילפינס ל'יו נאי' תשפיע גלוחהשלא ענין שיהי
 יזוכ״ת שייל הש"נ׳ הדתיייון לתעלה כדפירשנו נעשתה

 לבוציסנ״ל׳ תונתיס שהם ישראל על ימו תר ׳ע׳ רני
 •גלה עד התר עלות שוכנים בעיוה י״אש מריס

 שי• יד יזתמת לגואלם נ*ה העליונ״ה הש״נה עליהם
 יושיניהם טרף ויוציא לארץ בסוץ השולטים קליפות

 זהTש הבנים עם אס יהיו יאי •שדאל לאין כם להככי
 להשגית הישרים צינוריה בסוד הישר נדרך שיע לרש

ם ויקו־ה בעצתה הבניתההיא עלכנ  סדזה אסהנני
ישראל ל“ר כיער ונחם אותיות ׳ע׳ לני ית מונ עוי׳ד

נגלות

ה ת או  ד.טהוד השסע זסהפשט רקיע שנ
 שנקרא הפתח שער עד והטוב והקדוש

 הרקון וסוף וסיום קצה הוא ששם מגדין
חין אי״נון וכ׳ל ישראל ארץ גבול של  פח׳

א דרשי׳מין הה׳ו  גבי׳לון פתיחאדא׳קרי ג׳ו
 זבליהד קדיישא ככור׳סייא רשי׳סין בליחו
ק ל׳ון קרי׳נן צי׳ רא רל׳אש־ל״יט שערי  אחי

 דיש״ראי-' לאר׳עא קיד פ זק׳׳בה ע^יי״הו
א ספה״תחא רקי׳עא בההייא ח ת״ פ  ל
 אלו כל פירוש דאציטריך במיה בפק״ידו
ה רשזוסים שהם פתחים שבעים ח ח ת ח  פ
ע גכילון קי  וחקוקיס דשוסיס כלם שלו ני
ה הקודש הכסא  י' נקרא יבלן פנוי בכסא ג׳
 שמיס מלכיה של שערים שהם צדק שיץרי

 שום עליהם שלט שלא צדק הנקרא כ״ה
ח בעצמו ד.ק'בד. רק כח  סשיניח והק״בה ג׳

תה ושראל ארץ זסנהיג ודורש  רקי^ באו
ש לפתח ספתח ^3 ומשגיח הר  מד־ז כ

ץ שיצטרך אי  צרכיו ‘בכד־ ישראי־־י ל
 אי״רוך נט׳לין פקי׳דא דהה״זא ומתסצ׳יתא

 אחר׳נין סמנן לכל״הו ו־היבו ססינן שכ״עין
ת' של־* ושיור ומותר ומחמצי' פירוש  אי
 בעצמו הק׳נר־ז מדרישר־ז שגשפע שפע

ם תפציר־. םאור.ה ם לוקחי ס שבעי רי  ש
מ ת ס ם פרנ טזוג ם ו ח כ ם ו תני  לממוני׳ ונו

 חוצת על שהם ולרקיעיס ידם שחוז' אחרים
 נשלם והנה לארץ כחוצה שישפיעו לארץ
ח' ומנא דרך לנו והוא המאסר פירוש  ופתי
 ולהשני׳עניי/סוד להבין שבלמו עיני להאיר

 אחד מאסר עור בצרוף השכינה גלות
 אריכות המעיין על יבכר לא ולסעץ מתיקוני'

ק  שני ומתוך עצמי בפני פרר, לו נייחד הפי
ל אור לנו יאיר המאמרי' שינו גיי  ייעתמבוק

א ;הפרק נשלם וכזה השכינו! גלות רp שהי
טרק



2סנ
טי

 דישדא^ בויסנא בחייץנים עני
ויג׳מץץ״ מכור שבתא גטרין

 כ פרק השכינה גלות סוד ז שער
הטעמים אגרת שפע

ז ״ ל ק ״ ע ל ק ל ק ל ע ק עי ס ־ י פרק ־’ס
; יהמסוכ״סו המסיע ( ,p״ ץ ״ ה חו ל ו ג ע כן ל ת ל מו או ם ה ^ ^ , , I ה

דיני על•*״ שנ*י !!״ ri כאיז P׳t3 יכיה־׳ס מ ם ה פ ק ת ם ב ח כ ס ב ת ר בו ג כ ה י ז ען כ ע חק לא כהון אתשר ויחישו בדדוילו ו א .
^ ניחת שממה תיינן מדני י»היזל-פיתהנזרא׳ם פ ו ה נ ם ז ם ה מנ הו א חשיית שלח בהון כתיב לאו ואם הכניס על בז

־ p,,ppp <ל3,יקיםנשע,.׳ל,ן. ר פ ו ה נ ם ז ם ק מנ ן א ״ ז ה כ ע ו nחמומר ש pרוכיןוכ<יםנאר<שראלנnיחp
 אחמיי r דדא ונחפילק דיד בתפילין אןיבה תקרי אל בידך לאחדים והיו יקויים להם אץ כי כלל נדל שפע מי לע׳יעז להם היה לא

ם האם חקת לא בהח הנקודה והיא בלודיך אלא בידיך עכעם לפי כן ישידיסאשרמכני ומיתר מהתמצית אס עלמי שלח לאו ו
ע צ מ א ה _ ב ל ו ג ן ה ו מי ד ה י ו נ ש ל ה א ר״ םנ םבןי א ה ת א שלח  דםייח^בזיויגוהק ת

־' הע׳ תייער קזיייר » יכיסמנה וכתייג למע^ ר א ר ש ם י א ה ש לי ת ה ב ל ו ד ה ג ה ^ 8<4ד11יר דא^ון בדנאן: ן כי,ירושין ת  דלהו
״ *״ל^לת׳לייהלתע׳להםהמי׳י י י ת ליייי’ לי ל ש מ ת מ כו ל ה מ ע ש ר ת ה ט ל שו ה

״ עעיוכשיה על איידותמי׳רמייה הידיעכי ציי « .MS M ^L
ת ,^,,,;p^ של התרמה אלקיס ניי היזיייי ל ש מו ר ה ר ת ש ם ת ר ג ר ת ש ה
ל ר קטנה תלישא גדולה בשררה כשיעל! מאילה שמא ילקזהיתץ לנ»אל5 תיכבז

״ . להרים התנשאות כך כל לה שאין כאתףיאל צייו נייי ?®’‘י . . ___ . ___
ש א לו ר פי י א כ טן ה ל לין שו ש מו ח׳ן ו שלו ר-. חד ראשון מבית חד תרק מגי

ת ע’שנ עילבית ןנ׳<נימוייאז׳במשפי?עןלהייית א ן שי ל תו ז ו ע ל׳ מו׳ או ה ו ו ״ ה ל א ר ש שריעםהקבגיןדא-“דק שס־מאיתימא י בהלאו
S ’י’' ם ניי ייזיאי׳ ״ ם מרנני. ה לי ר ע מ ם לו ה ם ש שו לו ש כן קינה סן נודרת בצפיר קרא אמד ת אי wwA«w««t *«u ^ w. lu י»5לין י»« משכערז שכיעית

עכור בעסק עצוריי ועכורי ועקורים יכנה,;•.,ן מסל עילם שנאייי מסי מן התתמ׳ליס
הנגזזת • כרחל ונגזזים הגלו׳מרוטים כגלית עמני שימת יהיא פיתש ישראל גיכ״כתעילית

̂לימל מיץ ^*״כיס^יימ מ^ז בניה על מבכה ורחל חצה איליו לפסיליס ותהילתי ‘.סשאי- ד̂« ואז\י* ק̂ר
■ ■ ■ . I ......... ״ אתי-יסירעייסיד

שנע״׳ בנמטריא
 כיה למעלה רכיע׳ של העעם *נל הגקזדת כ נ קרתי

ב < ננלית שיכנים שהם שאע״פ לימי ^’י
- - .1 «-׳נ ו/)יע/ג ו כך הע׳ה׳אתלייה ג"כ יה עוע^הכמישאמיניינשכיל - ־ -r 1 ־ ••׳,

לר הטזידהשה׳אעעםעלהיכיעיליועלה לייעלהכתי ה י- ל ח ט עבר המה ו ״ ן גי כ א ל ״ ריימעלר אז
p שהם פ־ על אף פ׳ להיחת התיכה על n , ך / ״ לפנ׳ד צפור קן יקלא בי כפסוק ה ץ ני דש י י

הי למע״להמכ׳ל המי״לסשה׳יא כדיגיתת יי לסיף־ה ס ^ ל די א א ה רו מ ־' דובצתעל״הפרוחיס וגו ^ ע ו א

 .תקח בהוןל«יה אחסר ובנרגחזיה כקדושא
ק תשלח שלוו לאו ואם הבנים על אס איג  ו

ח בגלותא ישראל שו ס ודא אתרא בי י י  ג
 שקינה׳ראיהו דאתתיכת לשכיגתא גלוחא

ר ס-הה׳ שלי אסככש שלחה וכפשעיכם יה

ק ממקומו נולד א מ ר ט ת^ין' לון לנ  מלי
 שס* הו>ת ה׳ אני הך,יד נוכרארח סרמי

תן לא לאחר וכבודי אחיי אל דא לאחר א
,1 ז h ׳ , ׳׳ ״ • M נקל׳י)( אל ישר נימר חנה מיי ׳י׳־ר י י י ן •1. . . - .

̂־מד־י איקי אל מבטת השכינ לומר רוצה שהיא הייין ע״ל ׳ע׳לו ה״ם יחד״־ם •ם המצטרך י—« עב אוען שבעק םמגן
מד־ז בקצרה לך אפרש והנח ל»לניגו אזלא זי' בגםט׳י קדמא מעונה קדם ייז יעל ע־ש׳י איייייי ע' שהם ג^׳ס

כד♦ המאסר nr לפג• ניוהר ׳ שנדרש אזלא הוידוטיה StN• הלחם מלשון ’ י ' י
והנדה שהבאתי המאסר יובן ^תזכו אזל נפסק בגלות בע״וה השפע כך ׳ה?ת!יה5

ש: דדמאסד מזר־. י ו י

̂ה ס״הי ולפרנפס ולזונה לשסרס «ליחם להשגיח רא״ש א״ת «"א הקדי־שה תירת־״ני שימ
שסבי ודרש וכלצרכיהסחסצטררילהס , ^ ̂ ואזלא קדמא ̂,ן3ק לן״,ן יסר״אל ני•3

בשדיי-י ישראי־י כארח שירת השכינה קרומהפקודההשנייזלןממהרתלכא לליל המתינשא מלש״ין ־שיא״ית ילש׳יין הפשו״עי
ז _ . מתחננת השכינה :אז״לאגר״שר״ל רישי’לר״אש,ישנע*-ם_פנ״יםלתי״להפייישהגםכ;פ

 לאזלא מעלה כלפי בגלות
 גרש ואוסרת אהי״ה בגמטריא

 וגרש הארמה פני Sםע האומות
 ואז מלפניך למעלה האומות שרי
שנאמר■ למטה משררותם יפלו

 לדריש ניכל יה כל עם קכלה לשין היא נשא ל5
 בהי״ית כיי העילה הכלל ־ נשיאית לשין פן גם בי

 עקיד״י׳נקיד׳כג״לי׳בכלמינינקיד• ישר״אל בנס״ת
 יפ״ני תתמדשיס אמלש יענח צחת ש^י עד הנרות

 כלפי מסתכלים ישראל פיריש העק״יי ק״ל
 על השפע נגליתייייזכליס עמהם המקישרה השבינה

השפיע ׳קנ״לי לנ״אכגאילה ילישליאימיתלעתייד

סו כי אפרזחיס שנקראו חכמים תלכירי  כ
n ושורה רובץ שצפור p' כן פסו אפרוחיו 

S שירה השכיגי־ז v וכן חכפיכש תלמידי 
ץ שורה חשכינוז ר  תינוקו׳ בשביל ישראל מ
ת « ל שחצפוד בי הנקראיםגצים רבן ש  כמו

ץ ם‘עי־־ ויושב חג צי מהן להוליד כדי הנ
״ ליייי ליצס אה״יה נגמע׳ מהתילם n ־י‘״ n ^ > in vח ו ר מ ט ^ ר תי ת פ כארץ שורה השכיגק; כן כמו א
של תינוקות בשביל ישיאל בס מרום צבא על אפקוד הד^ן כסיד למעלה תעלה יהשכינה עצמה משכינה משכיני

ונאמר ש ע באדמה האדמה מלכישהיא השפע יתשפיע תכתר השסגג כתרלקנל עד
 וזהו רנן ביח

אן האפרוחים hv רובצת והאם שאמי
יי’ פעציזה מבתר י׳ י ם על יעש׳ השי״ת ר״ל השמי׳חרבי ורותה ץי®’י' ‘י׳ * שורד. השביוח לומר רוצד. הגצי רי מ

שיזזל כשמים שהם מעלה בשרי נקמה !S ״ש1י ^^^^^^ייי?נ!להה ת־נוקיי־יי. ועל תכסיס התלסידי על י
 נשפעשלתילםדה״ניכתו לישראל השכינה שיתיזוק

 עיל״ים אלק׳יים ימלאכ׳• תלים ייתלים של פירושו ויהי
 פירוש ימע״לת'ושררות׳ מנדילתם עי״ד ׳יל״דיס ילי׳א

 כסיד אל ישר הס ומלאכי אלקים נקראת מלכית
 הנקראת ממלמת אצילת צדיקים של שהנשמות

 עליונה למדריגה •עלי ישראל כ• יאמר אלקים
 נציב ״׳ יה״נה נתרייי. יכת״ינ כנלית עיד ירח ולא
 הראשוני' שהגאילז' לי־.ץ' כי הע;ין יפיריש לשמרי עליי
 תכלית ינעל גכיל כעל שהיא ידם נשר ידי על היו
 גלית אתריהן ינא ותכלית גכיל לגאילק הי* כן כתי
ה ע״׳ יהיה אליה מצפים שא:י זי גאולי. אבל הלנ

S תרד ואל כתיב כך ואחר y דרך 
 השני הדמיון • מרון ויצא לץ גרש

 ואומרים בגלות מתאוננים ישראל
זד, יהיה מתי ועד תוגיון אנא ער

 לגדוש מגורש גרש באזלא שנלך
 כיום יקויים ואימתי לגלות מגלות

שהוא לפניו ונחיה יקסנו השלישי
גרש^ * השלישי הגלו׳ עלזה נדרש ״ . ...............................

 Sע בגלות מתאוננת השכינה ר״ל ׳ה־יז כן כמי תכל׳׳ יכלתי גניל כלת׳ שהיא נעצמו
גרוש ועל גירושיה על גרושין שני ״’f !!״'’’''י’ ’ ? ה » y ינככיח נעצמו היא כי לשמח עליי נצנ יי י  ( W I/ -11 י I I ׳

ז י ..................... וישמר'כעניןיאהי׳להסלתימת איתם יגאל היא נ
 מעשה כל פירוש לנג״ים שיתן אב״ית מעישה כי אש

 לדורית סימן היא יעקב יצתק אנרהס שהם אבית
 על רמז היא הסילם ענין כל כן כמי איוריהם י5̂’

 אניני יעקב ונפרס שלישי גלית שסא הארק־ ייני”*־;
 נאל אברה׳ יזכית נוכייות איזשול״ש תת״זס ®יייא י* *

 מגלית איתני גאל יצתק יזסת ייציש י״-לית
אותנו שיגאל שלישית גאיל׳ עקנמלו״.{«ל’יץ,ייצו׳

|יכ«'היזי'ר'נא"מתע'ל2שיינ״שסישר״’והיזשל מגלי
ענייצת כל כי ישראל ogj תנין' PW לק׳

ש7י1י ■ ׳

 תע׳^ח ומה אומרת היא וכך שראל ־
 7ע בגוים המחולל הגדול לשימך

^ דרך  הדמיון מנואץ שמי היום כ
 בגלו׳ שהם מתאוננים ישראל השני

 ונדחין מקרשים בתי סגודשיןמשני
 הזדים תחת ונדים באים מקדושתם

דרגא :וגו' גוי אל מגוי ויתהלכו
תביר

ת של י עוד וספרש רנן בי הם נ ם הבני׳  השרי
ס תכסי' החלסירי הם קבלה של  הלוסדי

 זזון לא לעולס שהשכינה הקיושה הקבלה
ס על אם חקח לא נאסר ועליד.ם מחן י  מ

ח פירו' לעילם סיניהז זזד. דאיסאלא שניג  ה
 סעניק נעתק כך ואוו' לעילם סהן זיח לא

סי החטאים ענייןלפרש ובאוחר. לעניין  י שגיי
^ גלות א ר ש  מארץ עמהן שכיניה וגלו׳ י

^ א ר ש ם וסאריף י ת פרטי בכסה ש »  ם
א שלא ק«ר*ו ואנחנו א כרי כלס לרגי ל  ש

 לעניינינו בסקצ׳ לני די בי בעניינינו להאריך
 ת׳ כיד לפרש נתחיל זה שתדע אחר ועתר,

ה כי ד־ בזיסנא עלינו הטי א ר ש׳  נט״רין ‘ד
 ורחיי׳סן נדחי׳לו וש׳סור נזיכיר שבת״זא

סר א כה׳ן אח׳ ל הא״ס חקיח ל׳  הכנ׳יכש ל
ם א׳ א׳ו ו ח כה׳ין כהי׳ב ל ח של׳ ל ש׳  ה
^ כשעה פירוש תרונין תרין מגמר א ר ש  שי

 בזכור ‘ר׳י־ ושסור נזכור ר״שבת שומרים
סו ת ?נוי שנאסר נ שבח יום א  לקדשו ה

שבת שיקדש דהיינו ין4שהו עשת כמצוות ה
Wm מי דה



שפע
 איו״יו ימין ^סני׳כש׳ישיאל נעגין על ימיי׳מליוזי'

 וישראל עיזנ’ שמית נ׳ לו •ש יעוןכ עימש ליעי׳קנ
 דה״:( הצנין סיף שהיא תלכית על ׳עיזנ של שהריזז

 תפאר' h?x תפארת על ישראל וריזז סוף לש!ן
יי? ועתה ישראל  הש:יג׳ שהיא מלסת כאלי בנלית ב̂י

ישראל שהס שבניה עאאר c ז6צע ימפאית «רדא9

 ב פרק השכינה גדות סוד ז שער
הטעכיס אגרת

 זוכרת השכינה לומד רצה תכיר
 ההשניעהשהו' השתלשלות כגלות
 שכור והוא תכיר דרגא כדסיון
אינם חיים המים כי כז^׳וה ונהרס

.מקולקל והמעיין ככראשונה נוכעיס c?! בנלמ, היצכ•׳ לי״יז
ה עאלי «*כיל ^י ^ כ העשר' כלומר י' כגהמטריא דרגא אתגבג׳ה -ע־מ.להושיע מי
 כאלי■ היא א־כ מבעלה עירלככני^ל יאי; ייהגלה

 עייר אי{ שהי• כעלה ייתפאר׳ כביכול נפרדה היא
 תפארת יליעוןבי׳׳ל' #^אמת אמר וה מפני לה

 ׳«לכ«.׳ תתיימר י״ל ־תתן איות
̂) קשיזיא׳יעיזנלעייר  יינלית מיה את להיצתנש

 ש«סנה י״ל כהליכה י,-ל<5הסי■' כל ויכירו יד*ו1
rtx w ומלסתי^זתייתלתעייריייהזשלת מלוכה 

 יהיה המא הפם^^גן*ום יס שא^דן יזהו אמן
^rifr■? ני^^^יילכי ®*אתי י׳שיאל■ ישילדאאי 

 שהשגיב״ תאיזי שיקי-פתי^זדעי ל«יןאינה3עי??(}
w w  •dfc fDaa מיתאמ ה אויי  ■ אתג;היויןנ^ ^

• לג.לשןא^«612’*י^זי“^ מי־סלאנייןניהפצי!!
jp,‘̂ v-ap11;r^7re;jp־r •פלגי תגגל^ו^ איגא ומאתיישהשצ^נאשה^עת  שלמ^י

<r תמכו מז^יינפמה p W משאית ^ ^ ל ו ל ^ 
w(מיואד אצל,עשהיא כביסל אני רין אאלי e t  C4 

 ההואיהיה•׳'^ ייאי־סגיוס איולמתנשאמי שיזיא
א גיי יאלctTfא לי ל' איז.  . «ם,י;׳ה5יותייי’א£ינ

na tf אתל הוא יי' בי*’האומות כל

 וכתקונן כהווייתן אינם היתעים
 בשם כבתחיל-חפיהצנורותמס;ים

 המים יכילו ל>א אשר נשברים כורות
 ר״לררגא ישראל על ח׳מני, הדמיון

 והמעל׳ המדריגה כי ‘בגטטי^ושר>»
 בגלו׳ומקוי׳ והרוסה שלהםישויורה

 לנהמת עליון לחסר םחכים_מיףןלים
 כימי ובניתיה שמכריז ,הפסוק

ילם ;̂ $:-r השכינה ^ל פסיק י^׳יב 
 עם 'םבקש׳נכספתוו.םבלתהליתכ

 כיםי:קרמוכשני' גימ^אמריה בעלת
̂»י£-יק1קרמו  שכינה בגמטריא יץון;

 •העליונות המעלות כיסשם>ר!פ,^ן
הדמיון * '

־שיתיב _________
ויוךןאז מ^^י׳יזזימיעו•*^' ימא פםיקיורזפסק יהיה שפינחן̂׳

א ל ג ת ) > ^ ף ו ץ1ס ב ק ל - ד > ת ו ל' ג ל , 
י נ ז י דו ,* •לציון לבא !חן־:.-^צרותינו.1גדרויגמ,ץ bvVr זה הביא לא *

̂י ̂י ̂'’להגה. ל• ניזא ע׳כ קמי ̂נדזוג יש’̂יפ“י״ק־י' אלקי ר}רה-.ביםילו-בשם-6טאלי
"י■ עתה שהש עליצילוייה •מנקשת שהשכינה ^ננץ

L שמח,לב ו ״עינינו זידאו ישרא; נלותימופ:י&ומעוק'ייסגיי?וסשהיהלהלה:פיגג9
>פסוק1?ס.ו נזכה ואז נפשט ותגל שרבפשי;מתע׳תאמוניפהלמ»ד»כזדה’«דרןה

־5 עלית6•ח סיף והיא nyarn שהיא ?
פוסק השהוא כגמטריא:אהי וק פס לשה a נעונימזוהו ההפוכים צי;?ליה על ומלות

ה חי ס > עונו בי ש ם ^ון-, ט־ קי
̂ייל־ ̂נחנוp■תיחל לכל אי׳תתם •־*יאג בסוף מסיימק ׳א

̂י, צינזי׳ה ̂ייזס תז״יו ממיזילא ליחד בתחילתן ע¥-.בעו׳ן,סופן פסוק הישייסומ
tits ic a  v;̂  rt ח י”״ מ^׳ ?דייזפ ה - מהרו ל מז ה לי י״ו-רזזוד י1ר ~ עיתיי^םש׳מיןכל׳ס^ל^׳,^^■’“* על מייה6 כ הסמטח ה ל ע פ ל . . מי ו ב נ מז ר ט

ס השכינה ילעצס מי ד א ^ ס א חי ס ה
 ה«ז:־לאז׳ •צ״יאלתב״יזש׳סמי^ו׳ית^ריעהנא׳למה

 אחנז »אל הגלית נעימיןעלור הצ׳ולע יאהילאה
 ר^יע^ז והתע״וררית לעינל:כ״יס אה פשו ימ״ינו כי•
 לכל׳כת רמא כ׳יה מ״וכה -דוגמת שהי״א «■«“«»

 למ״עה ממע״לה ממפ״דס בע׳יה. שלם •שן:חצ
 ת4ביי: עתה הכי ^זעלה בת״כלית שה״־ו מזית

« גד״ול ייז״?£ יז׳״׳ז Vp*“ בע״וה ^ ג ‘נ
' כ x» כפויפיואעלהע״לו שהיא ^ r כמ׳ו

עי־ הענין ®'לי*’ ליייזיי ל’ י®
 צרכיהס' בכל מפרנשת,..ישראל שהשכינה ^ידזת

 על יזזשליס שהם ?מ;א ע*ען אומות שר• ןןאמלעות
 השפע מיסנ וראשונה מיזיליסכעכם זןספעכיהס

 כביכ^ השפע מתמצית אלא אוכלים אינם דשיאל
' . תוכל לא כי ראמ את לוקוף •כול שאינו *ךשן

: ״י ־ <ני־ ־ »־־ ״•. ■״ « » « »v
ע שהנ-ין כמן ילאה ע שכי״נה גי״ול זין״ן> מזהכנימל וןול ח א מו א ׳ סית הכוחות וכפוי העסצים בסיר חקעוו^ לו קיי ו

ה ■ שכיבה הענק ופירוש הו״א ^נ^^^תושת׳׳יהןגריי/כץמי״זויזקעי׳ןוגלולש״ם ת ה או קונ ת ®'יעה ויעשו העי־לת ויעכרוסהן ויחתכו ויסירו ב
״ ׳ •- ׳ רסחעין־ת סשכא וחתיכית נהעברי־־ן שהינזי וביראה כאהכד-. ‘ -

ת פני שכחת ה ת והקליפה הימוונות כתו' וה חו  ׳ע״הר ססאל של נ
א כגזשכא שפ וכחו סשכנו שפקיפ הו  עסוק על הזוהר כסאסר ה

ת ישראל בני יאכלו לא כן על ש' גיד א  אסור הגשה גידי האי הנ
שא לבני רסנשי בגין לגזיכיזא סן דסאריחון ספולחג׳ נ ח יזור י

פ-כקו  של-פק״ףםק"ף וזיזו-^רסזגי̂׳
 כאחד. דזעשרר^ מסטרמ^נחדיכי

 בזח מדזשיש כאחד וכלולים סקיפין
ה יש  יוהש־אר וקצוץ פרוד בלי מ

 הנה זכרטם שלא והצץרים׳ נגעים
 לפותרן למבין ־'נתונה הדשות

 תשיג-ידשכלותן אשר ולפרשן־כפי
 עת יבא ואז עור דחכם . לחכם תן

 לשורר לזמר ■לנגן להסחיל והזמן
• קדוש .בשידחדש

־ V טל
 ממגוי׳גמזין שנאעלר חפארר־י. הזכר סוד

כי ט דיש^ות■ ויקייס לחסד הגיטה הז  עשיי
שבת שיוכיסל  שצאסר כגזר בששוי ור״ל ה

את  ל«ן פצוות שהס לקדי^זו השכת יום שסו'
סי סקים כל זל’כא תעשה א  פן; השפר מנ

א אלא אינה זאל 4 ל’זר תשטה ל n ’n v 
מי ש ח נ כ ד לא מעזות על סלעגיר מי שו ע  ת

ה כסוי- סלכות סן שנאעלו נ ע  הצוטי־־ז הנ
 תעשוק לא }«וות5ה ויקייס גבורה של לדין

 פיזיו׳ן^ ויח׳ימו ,ברח״ילו לשבי־־. השייכי
ח רעון וקיימו ג ק׳  ובאהבד־ז־ציי ביראה ח
ץ ת ת שאוהסיס חאהכה ס כה א םד הק׳  קיי

ה, ומתיר שנעטווה':מזן עשה מעזות אד ר  י
ס ראי ר םהק*בי-ז שי בו א  סצויתיר עיי־־י מ

תם שלא שציור. שו ם לע ה  ל«»ס מנוורת ש
שה  וגצחייהיף 0על׳ד. לעכור ם ירא יהיו תע

 ושמיד־ וכוי כסיד וסלכית ת תפא מייחדים
 תקו< לא בהן נאסר אז נאמרו אחר ביצור

 יועילו אז כן תעשי אם פי' הנני׳ על האס
כ בגלוי־ז נלקחים י.-.יו שלא« סעשיך א  1ה
ל הכניס על ה־שכינה שהיא י  ישו־אצי עס י

y חיו לאו יאם לסקים בני׳ שנקראים W 
 תעישד- ל>מ ומצוור־! עשה מצוות תקיים

 הפסוק אמר וששור זכור כטור הסרומזיס
ת הרמז גי־ושיןר־ל שני תשלח שלח ת א  ש

ם רו ם כמעשיך תג c שהשנינר־ד הרעי y 
ס ח*ו מציישין יהיו ישראל ^י רי כן מי  י

 -שוי על תשלוז שלח לשין בכפ^ הרמז חוא
שו׳שהשכפח כתי ה בכיכזל םקי ש םד,נ נגי

,b, באסת כי ישראי־־י של־י בעונותיהם ; 
 pSc'P ש־יח ת מהיטמעו נשמעים הם הכוונות
 כתפ׳ילי. כה לק מייח״יין דישיייאל ובוי״םנ

 ^קןן׳ בהןן ״cPN רראיט ובתפילין דייר
ם על האם שיח שלח לאי ויום המי  ע! פירו ת

 ומייחדינש שמק קי־יאת קורין כשישראל
^ הסינחים כתפילין הקיבה  ראשיחנש ע

ק שעל ותפילין מז זה שכל י  אתרית על י
ם תקח לא נא:׳.ד אז מיס8־ ם־יכית עול  א
ע על  יהיר שלא ו’ח לאו ואם כרפיישנו הכנ

 שלוו ו ח הגלות נאםר אז ו“ת סייחדים
 חין ישראל גלות שיכיני־ה גלור־י. חשילוז
מנ׳  וסעכרי^ מילח כיי׳ מציות דמקייסין מי

 יזתסר ויחייזו בדחילו ופריעה ערלה מינייהו
 שלת לאי ואם הבניס עי* אם חקח לא הון ב

 סצייי־ע ישראל יקיימו אם פירוש תשלח
 חמ׳וחד השם על זו כמציות שהרמז מילה

מ ס׳י בפסיק כגירומז ש׳ ה׳ל׳נ׳ו׳ח׳ ע׳ל׳ ה י׳ מ  י
י’ר סוף חיבות ראישי ^  חיבוי־ת מי׳ל־ר׳

 ■יש־אל בגמטרייא תיכות אמצע יד׳ור שם
 במצוית שהיםזשיישזראל בישראל יותר א' ו
ם מייחדים 1ז ־י המייחד שיוחד ח ש *' בי

w ה בשוד בינה הייני ^ מיא תכתח של שכינתם שקיא *נינ  פיחת60 »יינ׳
 קצויפל-מפיתז/• ו' שרש• שבניצה כסוד נהס !השפיע שהאצילה ז6ליונו׳־«ו״ז4

 ל1קינם’הנגל שנמלמת קצוות ושוישהיזשפינניסמ' הגעלמיסנפודהנידעה
 שבתפ^ת קצדת ש׳ כ• שנקיאתאם **®,׳בתה-שלביגה כתפי שנקיאי' ®פרי

אי׳נן קי ה ?יאי'’ יאלי ג ת כ ס ה מ פ  כםורד״ו מיונא שנשתלשלו בינה של י
»או עד לגלד מכעלס מיונה ונשתלשלו יי׳פיציכין שני נשע׳ שפירשנו *יינופין

וגלוי משם <;מק וישלח בפרשת שם שמאריך כסו רביע הרע דיןויתיוים בהם? ה־נוליזית הנהנות תהיה ידה שעל כל• הפד יגיינקוד צי
 ויומזנם והעד והענפים יהנזע השורש כיו במשל בשפע הקודם בשעי• ^פייתינו

r נין־ זה f ו כתו ייהכעלם ייקבל *הגלי' ייצל יד)יוה שמקבלת נתייצד נ ס  לעיל אי
 ניניהם הנדל ואי; גמור אפיית אמל והאס שהבת ולהיות ^■לןוהפד ודושל
ס בתה אלא א  התדית והכל שבנעלם תה אלא נגלי' אק נתכי עי' ייחגלה א
 צשי^נת-בנלית הנתד״ל תצפערתנשניל האם עלות כשהבת זה מנד הגה ןאןל

מליזדגסהאםמצגמית אומות שלי נין גולה והוא הישר הילד איני שהשפע
האילן .ביל)ל1שפילשנ כייי מלכות ע!ס עצמה היא פ• השפע שורש היא כי <(ירזל5

ע' שת שהיתגלח הקרישה גלוי על רסז הע־י  כי השם אחרות קת
שת כהתגי^וח  וסתבערין נכרחין החצונות כתות השס אמדית קמ

 וכאשר י*ז פרק הניז בשער מזח קצת ביארנו כאשי־ *תולס סן
ד יתבאר  חקת ^א נאנזר אז שביארנו כסו ו1 מציר• כשיזישו עו

S האם y או ואם הבנים שלח שלח־ רקייסו ח׳ן ל ־ז ת אי
כקי״דושין גזי׳ויגיהן דםי׳חדין בזי׳סנא חיוסגורעזין יהיו ח׳י האס

ח דני יחו׳רא ד*אינין בי־באן ו׳ז תפיז צי׳כין בנד בקר׳ושא ר א ו ת א.ת*נ־ר כ
ק ק כר, jj ,j,., j.pj,השישלאצ כ׳ בתשובה שיזור! יד»דאל לומר חצה י«יווה9בד ח א ש ח של או ל ם גיס,יא הב ל ע ם הא ח ^  f1 א לח ת

קאם תקום י ^



ע3טז
ב פרק השכינה גדות סוד ז שער

 היתמי© הם תםכמן ככיז כ• היא הענץ ליזע^הישיד יכת גמלה יזיפיפ׳; •והים
 מהשלג מאץ כי נגאלים תם ייומילא לץ למניע פה להם שאין התהשרגי׳ פ׳

 שכינתי כנפי מחת להביאם איתם גיאל והק*נה ליץ אין לץ (למניע להששץ
ז אי  בצימליה להשפיע הלאשינה למנאה לאיתנה ליישנה משרה להתויר הקלס' י
 יןיש״ון שיויזה הבנים על יאש כניה על להשגית הקמשה נאלצה בנימה הישר דיו

 נלבליי תשעה שלא כלי היא שם יגדיל קשין לימר האריך פיריש הי׳יא ש׳ים יגל״יל
 מה הנמיכן על תצשעלת עילאה שכינה שאייל ניוה יז׳יי באצילית שניית לתשינ
 כינה להייני יגתל יזלכית לסיגי קשן אתל זה תפני יזיזיה שתיהןצשכץ שאתר

 כתה תגלה שהכינה לה כיניהס הכלל יא•( גמור יאתלי' אתל ענץ הכל הא שס
 יוה אתל אילן יהכל כפרי הנעלם כתי תגלה השירש כתי בתלכית הנעלם

 על גליי על תירה שם כני כי הי״א שי׳ס ליתר לשיני ניף לבש כיית? שהתמיה
 שסיהייני הגיעי שכבר כאישאה יכעניןי היא שם באנכעיתיי שתייה דכרתישג

 שניעיתיכני* ז׳דהייניתלכיתשסא יילסמשהיאגלי*יכןשםבתםפדקשןעזלה
 שהיא גינה יהייני לפניני איני נעלם דגי יהוא תישג שאיני• נסתר על תידה היא

 הרינן תבלא דאיהי עלתאעילאה יזיל פרשתביצא ןפירשהזיהר נעלתהיכתי
 שנהלא נינה שהיא עליין עילם כי אתר שנפתייש הרי נאתכסייא תליי לכל הי׳א
 נצתית נרתי הענ׳ן ■זה שכל הד נהעום היא ענייני שכל ע״ש היא נקיא יינל

 היא לתעלה לה ניניהם הבדל ואין אתל עגץ אתר־הכל הי״אכאלי ש״ם לשיני
 ע״לישר״אל השנ״י שהנעלסהתגלההעלתתייהלתי״ין כגליי נה^סילתגיהתיא

 יהנא״ילה הישי״עה נזת״ן את״נס המתת״ינת כשפ״ל השיפלית נתכלי״ת שה״ס
 .זו'הלז גיפ׳ילים סיי׳תך ע׳׳ד ע״עז איתזת שאר תכל לתעלה יהיפ׳ה נהית״ה נה׳יה

 ת״ן האת״לין הני״ת כב״יד יה״יה גלי׳יל תכ״י־ו יתכ״תןכ כפי״פים
 נתהרה שיננה לי מצפים שאנתני התהלששליש• נ*ת היא״שיןשהיאיגיאתרעל

 נכפל• סאשכילהינו נכפ׳׳ליצז כ״יל^״נ( עת״י כת״תי זע״י נית׳ני
 תלת על יתירה טינה תלה כפלי'כי כפלי נכפל הנתתה ק-תידה יעל הגליי'

 היא הגלית תאירך השכינה י״ל תארך איתזית תיכא יפא טפ תד״כא פירענית
 עם ׳׳ ננתישריא תליכא צערה תיזתת<ודל כף אל כף התטעזת אשה כדתיין
 בגתעריא טפק׳ השכינה כג״ליתלהייני פה״יא עשילי״ת הי'א תל׳׳כא ר*ל הת״לה
 תנטת הנליי נמינת שהיא השכינה העניןכי יפייזש ת"ק7יד'יד ליל היי״יה
 בתכל לאשתי תיינית מניע יהנעל לנעלה כאשה הנעלתה לכת׳ניתיה לתעלה

 לנעלה התנעת אשה פירישכתי השתים טפתה שגא'ניתיני ניתץ שהיא עליין
 ת״ת כלפי תביט השכינה כ׳ שלפנינו ננלין היא כן כתי השם לפסלי תניט יהמנל
 שהיא ין עלי בפסל לתלכית תשפיע תפארת דה׳יני יהנעל תמני שפע לקבל כעלה
 תכחר תהגל יתשס עליזן פכל הנקרא נסידתלעמלפכמה עילה ת״ת פיליש ניתין
 כתר דה״בי אה״יה כגתטדא שת״ים שתים טפפה ייתיני שנאיוד הדעת כסיד

 כתבתה הלעת 7י6 וה<« rn>5p סהיא עלמן תשל■ ’T על הלעת כפיל תשפיע
בנינה הדעת כסיד ישרשים ;לי-ג׳תיקימת p יל' פרק כשינלהקידס כתפיאר

טל

 היא תרפא ילשין ירכית׳ טפתתי אשר טפתיס עוללי וךישון פתו<י1נ תרכא נגלית
 השכינה יל ר אתנפתא תיניית הם תלכינז נני ישראל כי'כל iftoזגל■רי דכא תלשין

 לתציא מבקשת היא נ״יז נת״ק י׳ כנתטריא ת״י מ״ונית לשין העש-דתלמי היא
 לתעלה יית נתת אתגתתא יהיה יהאז יכשיתיה תהגלית ושקטה ספה ימרטע מ;ית
 בין ישראלית תעיזריתפירלאית׳ה למעה פיייד שיש כתי בע״יה יעמק ה1,ל,ןכ

 תתפור השכינה כי לתעלה יפיייר פיריל r כביכיל כן כתי ע״עז איתית שנעים
̂גלי תקים בכל פ׳ יעז ע אותות •לי יתתפרלביןכל  עתהם גלם שכינה שישרא

 דופיזרי׳ תעיקת•' שהצינורות נמצא צרכיהס ככל ילפרנשם לוינס עליהם להשגית
 גמל (לאי גליתה שסיזהי שישליאל תקים ככל בץשריאיתימע׳׳עז יתפירלים

 צינירי׳ שיהיו פיריש ר״(ל5כל"תהלהי'׳(תפ<לי'לאכ יגייס נכס״פה השכי״נת כ״י
 ובארצה ככיתה אפותה אל אשה ישראל של כראשם מתישו תתיתדים דים1תתץ

ת יננתלתה א  אשר כגלות עתה כע״יה שהיא כתי בתיכם יה יעביר ילא הקדישה נ
 השלים ר״ל כאמצעית הכל כימיני יתיטב שדיני יתיטכ עינינו ומפתל תפציני כל

 לסי אץ התתצית (אפילי התמצית יאנתכי התיטב ניטלים שהתה ת״ל איתית שלי
 לתשפ״יע א׳ זפכ׳״יה הכ׳׳פה לש׳יין שניהיס אתכתייתא ייי״נת תתצ<׳7 תמצית יהליפי

 א׳ ׳ףגל׳יילפוריש זק ין קט זקיף תלכיתעיד דהיינו לנש'פע יא' דהיי״נינינה
גתיר אתדי' ישניה' נתיכ׳הנעלת׳ שהיא יא׳לאסניכה הגלי נתינ' שהיא לכת:זל:י'

 אי׳ס כ״• שלאפר׳יי לתי״כה יתפיינר לב״ק יאי״ני ׳גיע;'ווי ח3עימ״ל הי״א
 יהאיתיתע״עז הקליפות תשלי נפרדי! מנקשיןשיהיו •שלאל

 ינשתפ״תכם אתם תיצינה יקליפה זה יא*•! נמקי״מם ינת״ת ״נה1בש ייניפי(■שייני
 תנ״קשתפז״זריפלנסהתההי״ית השכ׳׳ינה ליתר חצה פז״ר יר ימע״רב ל״א

 ותנקשת בת״ק פז־ל כגמטליא שהיא •מל הנקרא תפארת כעלה שהיא
שנקרא מתפארת ל^■ רוצה הטיב יהפינסהתכעל הפייר תטינלהייכי שיכא

 כי״ת שה׳׳יא מכינה על תירה ט״ל כזה שהיא פז״ר שיל הע״עס ׳'^ס^יררית
להיא תהנעלם תקבל שהגליי כסוד למיטה מתע׳לה הש׳יפע לק״נל קנייל

 I,י J י׳./ . ,i יהפב יהת״ניללות האתלית •ה״יה
 הנכין יתי נו שתשפעת תבגיס א״ם שה׳ייא עייצאה א״ס ר״ל תל׳״שהגלל׳לה

 חלי״שה מהשירש יתקנלים מתנה הייצאיס הענפים הם השורש שהיא כניה שהם
^י׳כה א"ס'תת'אה קטי׳נההיא אי  ה׳׳אלביל תלי״-שי. כי הענין זפילש מי׳

 השפע צינורי ריל למעילה הה׳ייית כ״ך תתקי״תי יתיס׳ל יהגע״מק לש הנת
 קודש באדתת ‘•שלא נאלז להשביעה לה״ס המ׳׳יחל ינייהי״תם נתעל״תם

צכירית ילשניר לעקם יהיצלכה תשם תלישא נע״יה היא יעתה אדתמש על וישראל
הפשו־שית

ש פירוש חא*ם שא שגו  כקרושין והויווג היחור ועושים נשים להם נ
ת שמקדש בטנע שחו ת שהיניו וישראל משה כדת קיושץ א ע ב ט  נ

ת יךיושיןעל ח ושבע מלכו  שמייחד ספירות ז' hs הרסו בדנו
ם סלכות שה והיינן ספירות ז' ע א שתמלכורד וברכה קה הי  ש
אה הבלה קי שק טבעת נ אותה בסוד קמ  נופכמרה הנעלמה מצי
שרד כל<־־. כסוד  דו בשער כדפידשנו כחכם׳ הוית ו׳ד כסוד מ

 שחכמה מפני קדושין טבעת נקראת ושם ד' ג'ופרק פרק פרצופים
א קי  ספירות היא היינו ומלכות תפארת החכמה ובמציאות. קדש נ

 היו שהם עד כעלה לתפארת דוסה שם סלכות והיה החכמה
ת ספירה ח ת4> טכע להם היה זה מצר אשר א  ספירה חס שהר* ח
ת נקר>י« כן מפני אחת  לשון »א1שר.ו טבער־י. בחינה באותה מלגו
 חכם׳ של וטבע תפאר׳ של למלכו'טבע היה ששם לוסר ורוצה טבע

ה קדש שנקראת  שפירשנו אחת ספירה היו כי אהד טבע שלכלסהי
 במציאתה שמלכות האילן כמשל בשפע ראשון ק פו הקודם כשער

ש קדושין טבעת נקראת זה מטעם הנח חכמה היינו למעלה  שי
 —ע-נקדאו חכמה של וטבע החתן תפארת של הטבע שס לבלה
 נקראת אחח מטבע קדושות ג' שהם ספירות ג' שהם שם ועל קדש

חת גג׳ אחת טבע אמר כאלו נקיבה בלשון טכעת מלכות שו  ןלו
ס לשון קדושין וזהו בי ד המציד־-. סור ווהו ר ת ‘ש  קדושין טבעי

שין מטה מלכית סציאות על מרמזין ברכות והשבע כו שמקי  ל
 שמקכלת חתנה עם היחוד בסוד מכלן כלולה הכלח נסור כשהיא
ה מצד התגים מעטרות כלול שהוא כסור תפארת סחחנה  הבינ

ת היחוד בסוד סקכל הוא שהרי כרכות מז׳ כלול הוא שאז  עטרו
ה מתייחד הוא שאז סבינה ס  בינו־ז ספירות ז' שהן ברכות כז׳ ע

ת גבורה גחלרה אי פ ע שי וזהו יסוד הוד נצח ח ד־ן שנ כו  ני
^ בחתנה מעלה של כלה להתייחד נישואין כשעת שסברכין  ש

ד שפע לרה להמשיך ב״ה מעלה ב  ראשונורת ג׳ כי הספירות ‘מ
שד מכלן מעוטרת שהיא באופן כאחת חשובים  והיינו חיחוד כ

 קישוטין נותן חתן שאבי הסיד וזהו מכלן כלולה כלה ריל כלה
 מעטרת שביג' כמו לקשטה לכלה שיתן וסכליגית ורורונות לחתן

 עמת יחזרו בסוד וקישוטי! בעטיין כלתו לעטוי החתן לתפארת
שואין סוד כי פירשנו הנה  טבעת יסוי היחור שהוא מטה של הני

ת ודורונות ברכות ז׳ וסוד הקידושין סנלוגו ם בלס ו ד על רמז ה  ש
א שמו וכרוך ה נ וכלה חסן  קדושת יחוד סוד היחוד סוי שהו

שת שמתייחידיסג׳ יב׳ק׳ סודשסןשלי שהוא כרכוח ד אד׳׳ני ש ד׳ו  י
ת אד״ני אה׳ית מ ה אהי׳יה תפארת יד״וד סל  יחוד יגיק כגמט׳ בינ
 בלשון וחדידותו בחריפיתו הזוהר עליהם שרמז קדלשה ברכות

 כשיקייסו ור*ל ובברכתא כקדושת' דלהון יחידא נאמרו וקצר צח
 אם אבל הכניס על האם חקה לא נאמר אז כהוגן המצווה זאת
ח ש׳לוז נאמר בי־כוח וזי קדושין בלא אשה שנושא חיו לאו ל ש'  ת

א גד״יס א וד אח״רא כרש׳ותא כגילתא ישד״אל ואי־נון ח ׳ ו ל  ג
הי מקיינהא דאתת״רבי' לשכי״נתא כ׳ ירוש'ליםהה" דאי׳ עי ש׳  דוכפ

חין חריין 0אם*כ של״חה לח שלו׳  ד ח ראש^ן מבית חד תשלח ש׳
ת לו׳ ישראל ואז |פירוש שנ׳י טבי׳ ת כע׳וה מ שו ת כי מו או  ה
ת מות שרי תח א לרשותם ץ1ד ע״עז ופרס מיי ישמעאל או ו ה  ש
שראל ארץ א לארץ כחוצה רק בעצמי רק״כד׳ יד תחת ׳ ו ה  ש
 לארץ חוצה סגורשים שישראל ומצד מעלה שי™* שרים תחת

ם חגורם הוא ישיראל א שלה מקן סטרשרד השכינה שג הו  ש
 הפסוק שאסר זהו י־טראל עם בגלות והולכת בעיוה ירושלים

ד אטכם שלחה ונפשעיכם  ונתגרשרת נשתלחה כעונותיכם ‘ר׳
 לשמור עמנו ההולכת שלנו האם שהיא השכינה דהיינו אמכם
ח חיו נאכד שלא צרכינו בכל עלינו להשנית אותנו לו  הארוך מ
 שלח עליהם שהרמי פעמי' שני הרבים בעונותינו היה זה כאשר
ח אחר דהיינו וגירושין שלוחין שני תשלח ס שני ראשון מ  וה
סן שר״י אי״הו לאו רק׳כה זאי־הימא שני מבית סר ד׳א כנ״ק ע׳  א׳
ש כ״ן ק״נה מ״ן נוד״ררת כציפור ק״רא  בג״ין םם*קומו נו״דר אי׳

כי״אח סרישו נגל״ותא ל״ון לנט״רא מ ה׳ אנ׳י הה״ר נו ש״ אי  הו׳
תן ליא לא״חר די וככו" ת׳ אי ל תהי׳ ל ד״א לא״הר לפסיילים ו  א׳

 שכ״עין רעיל א׳׳ליןמס״נן לפסי׳לים ותהי׳לתי פר״ס ש״ר ד״א אח״ר
תנו ועזב עמנו אינו הקיבה תאמר שסא פירוש ע׳עו או׳מין  או
תנו המוצאים לכל חייו ופגע למקרי ה ספני ח״ו והרנינו או  אמר ז
 כסר פירוש טמקומו נורד איש כן קנה סן נוח־רת נצפור הפסוק
א שלו האפרוחים כשלוקחין הצפור  אחרי והולך מהקן נודר הו

הולך ישראל Yכואר נודד הק״כה כביכול כן כמו אפרוחיו  אחרינו ו
תנו לשמור ת כגלות או שו ם מר רי ח  הי׳ו בנו ישלטו Nשלן א

 וכהודי שסי הוא ה* אני הפסיק שאמר זהו ולאכד ולהרוג להשימיר
 כסשית מתחת :ך,אצלו’ ככורי שהם ישראל פירוש אתן לא לאחר
תי סגליס והם גשסה רות נפש סוד ד׳ בשעף וכמבואר כבודי  אלקו

2 M m א הו ש



ב פרה הסזבינה גרות סוד 1 שער
שפע

ל תד׳1 פרש ׳1אזמ לשלי להוליכ' הפעשייסההיזת ל  שכינה •שלא' שה שגלז ומקו' ג
 יזדימי הי״שר ל< דיו הנ*אה ׳עה ההשפ יל י אהי״ה כגייע׳ ̂»’תלvרIמ^ עיזהס

 ישראל איז p’ivpri היןחש׳ם ציניליה ידי על ישראל ארץ על יממלבית למלכות
 העולמית כל ונת״שדו הושתתו שממנה שידיה האכן היא כי ארצות כל*שאר ׳תונו

 האמצעי'שהיא הנקודה היא כי הארצות וכתיישיוכל הושתומ ישראל תארץ וצן
 phx ד"כ cr שעות י׳ג ולילה יוס המשוה השוה הקז הוא ששם ולילם גאמצע

 היא מנקודה עגול תעשה שמהצקזדה כמי עגולה שבאמצע הנקודה מלא :4לי
 שעליה הנקודה היא ישראל אלץ כן כתו העיגול גלגל אשוב שעליי העיגול קיום

 לאוץ הישר נדרו הולך משפע הארצות כל •תזני ויזמנו הארצית כל קיימים
 העייזי היא ישראל pא כי השעל מזה ראשון ופרק זה פרק וכמכואי ישראל

 שאר יתוכו ומתמציתא נה אלהיו ה' עיני אשר ארץ קענ׳־ן עשיית כעולם והתגלית
 בדדו שהלם צינוייס אותן בע״יה עתה אנל השער יאשיןממ כממא׳פ ארצית

 (להיותן הג*לית כזמ״ן זכעדיריס תלוש״יסדוליש״ים הס כתר שהיא מאתיה ישר
ם ופרס מד• ארצית בשאר ע״עז אימות שרי תמת ת בגל הראל  לנקוד׳ תיז מ

 גלה השעע גליי תקז׳שהם אמריהןנכל מרד השפע גם לאת במיז לעגילה יזק
ק מ כ ז הנ  ryr השפע זה מטעם אשר עליהן להשגמ לנקידא מקן לאיץ ^י

 אבל נתס אין מים עעיז אומות שי׳ הקליפות שהם רקים כבויות עקו״חה דל״ך
 שם שאין נדרך יורד משפע נשכייס תקדושי' וטמריה בהם יש זעקיבים ניזשיס

 יעיזילתון מימ׳קם וכדיו נשב״יים בי׳יביס רק להשפיע ציטי א4« דיו
ת ישראל לאלץ יגק״לקלותומע׳וקלשנ׳׳נמו״זלעיגייולהיילמוץ א  העמים נ

 תמצות נדומק אוכלים וישראל השפע מיטב ^ומותעע׳׳ז שיי מקבלים ומשם
 מקבלים הם ב׳ ונמ״יתם ככ׳מם כתו״קפיס עעיזהיס האומות לכן דתמצית

 לעמלה ידץ המ׳צזגים הקליפות שהם משרמם השפע מיטב וראשונה בעצם
ב הקתשה סני ב «י  כשישראל פירוש קס ז״ה נופ*ל וכש״זה יתתלמן הרשעים הי

 מוץ והם ישראל ארץ השם תתסימתבצתלת מגורשים והם גמטאס מפלים ת*ו
 עולי' תקומ׳והם ומדי פלס עע״ז שר׳ לקלישות יש אז קם מ עמים כארץ לארצם
 להם להשפיע בניה מבקשת משכה' ממשלתם תידן נתוני' לסבהשישי׳ למעל'

 שיתזנו כדי לקליפות להשפיע והוצרכה נגלו' שלאיאכממ׳ו ילק״מ׳ לפרנסם
 והמת התמצית לכניה שיהיה והלוא׳ •דה תמת השפע מיטב מיזזקת נניהמיא
ק ימפורד׳' מפוזנ׳ם  מפורד1 מפוזר השכינה שפע כביכול p המו עע!א האתיית נ

 ופיזור טירול P אתלותת׳י ואין06מפוזרת השכינה שפע שם שישראל מקום ככל
 קודם קודש שפע שם עבר שלא מקים נשברים דרדם עקלקלות זדיקיש ועקום
ק אמנם לב על שם איש ותין גדיל ו־אן וגלותה ז ק הישועה נ  שיתירו הגאולה בו

 תפארת צני ארץ ה׳ נתלת ונתלתם וגאולתם אתוזתם לאת לא״צ^ ישיאל וישובו
 ני״דיך תק׳ירא א״ל וליולאזדייםניד״יו א׳זקי״״ם ישראל עטרת ממלכות

T7"r3 W עע״ז אומות תתת ומפולדם מפויריס נגלית •שלאל שהיי כמו כי פירוש 
 אומי׳ נין ומפורד מפוזר היה השכינה שפע גס לנקוד' מיץ הקדושה לעמלה תוץ

 צינוייה רח0«י ביחד מיורק ימוד זה ואין לנקודה מוץ לעגולה אמ״זמיץ
ק אכל התתייתדיס  אמד •U יתד ס מק!נצ ישראל שיהיו גליית וקבק הישועה בז

 תשפיע השכינה גם אז ה׳ נמלת ישראל אלץ הקחסה בנקודה העיגול כתוד בארץ
ת להשפיע ציטדיה ייימלו’י אמד כמקום היזדושים נאימיית ד  בתיו הישר כ

 שהיא ילד קיאתxנ'cהש יאתיש^לויקו״נזיהמלאמד׳סביןדיוי׳ל הייציל
 במקום לבניה וראשונה נענש להשפיע •תיימח צימחה שפע י״ל לאמדי' עשירית

ת אמד א  שמתה הכניס עם האס ויהיו שנתה מכון ביתה ועל ארצה על ישראל נ
ץ עגול באמצע איכה היא בגלות עתה ר״ל העגיילה באמצע הנ׳יקודה והיא ^ 

 נעים שישראל במקום ישראל ארץ לעגיל מיץ צניר׳ה לעקנש צריכה שהר• •%אל
ת כאיזצע ממש תהיה הישועה כומן אז אבל נגלית שס ונדים  כנקודה ישראל א
 תתפשט ומשם המקדש בית המצויץ מקום ציון נקודת על ותשפיע עגול בתוך

ת עיניל לכל השפע  ראשון בפרק כמבואר הקתשים צינוריה ע״י ישראל א
ם •שריאל דיל השיני והלמ׳יק ת גח״לה נתלי״שא ל ל  מליסת ממש״לת ת
 קט״נה תליישא גחילה בשר״רה השת״רר ג׳ם המישילתתשתייר השו״לטת ישמעיאל

 כיהאומ' לבם לעלותאל להם שהיה ייאש מונש׳איתלליים כ'כ ליה שאיין ד״ל
» ישראלית  שבשבילם הבחאה עיקל יהם הס כניו שמטאו עלפי אן> כ• לה' בניס י

 והקליפות ראשית ישראל«קיאי בשביל אלהיס ניאשיתבדא כעניין העילם בניא
 נשכיל נבראו ולא כנת את בהם ^יסר כיי אלא גניאי לא ניצא יליעא ושריהש

י ייז ^ל־י״ת נהם אין עצמן מצל כ• עצמן ק  בנת את בהם לייסר כדי ני׳אתס *
 להיות אלא נבראו לא הס כי זעמי היא נידם ומטה אפי שבט אשיר הוי במניין

 שבאמת המוסר ותטה בשבט המ״סלאתנמ באב בני? את לייסר ומטה שבט
 בשביל ומטה כשבט מפץיאהבה לאב אין בנו את האב בו והמטה:מייסר השבט

 בשבט האב שמפץ ויק או ומטה בשבט יש ישלימק מפץ מה כי עצמזק שלימות
 טונים בדרכי ילם ומוסרו ידיתומכתי שעל כדי ויזננהכדיל״שרנואתנניו

 הקליפות נביאי זי. נענין נעיהב הצדיקים בין והעמדה קיום להם להמת ייזכי
 כי עצמן לצורך לא ישראל בניו את בהם ליישר כדי ופרם מדי הממנים •יי

ק צ  ומצוות תודה כדמי שילס כדי ישראל יתייסרו שעיי רק שלימות שום אין מ
ח שלא הבא בעולם והעמדה קמם להם להיק שיזמ גאופן ה' אל דשוני אנ  י

 של שהקליפה סו? כי קליפות נקראו זה מפני אשר הנא נמטאס^ואתעולם
ו כה אין סלי  הקליפה בתוך שהוא הפרי את לשמור לק איכה היא כ• לעצמותה מי
 ופלס מדי שח הקליפות הם כן כמו הפל• תתקלקל ילא הפח שתתקיים לדי

 לישראל תוסר ומטה שבט שהס •די שעל נברא הס רק עצמן לצויו אינם
 ושריהם הס ומדי שפרם p שהיא ואמר הכא בעילם הפרי שהם ישראל יתקיימו

 ליזם ראו• היה ישראל לצורן רק■ שלימות נהם אין פ עציון כשביל נביאו לא
 באופן בנו את המייסר כאב אתבנת עי׳ תייסי הקינה כי לנס על ^זעלותזה

u אלא אינם שהם x אכל ראש לר\ים כן כל להם היה ילא שלימות נו שאין ומטה 
 א׳ת ומו״לשים ומושילים שולט׳יס הס אכל ייזשזב p לק ולנכס p מיזז לא הם

מ לטלטול מטלטול ינדיס נעים לעקירה מעקירה לתליש׳ ייחלישא •שר״אל ג  מ
 ישרם זה כל בע׳וה נייה9 עיל מסיכה העיזו׳זרימל כיהיל מרדטיי׳מגזויים לגרוש

ס שרי כגלית וקינליס ודזאזננים ס הנלייו תמלת שהיו ומדי סי מ  את שממלינו מ
 השיכינה ר׳ל עשירית שהיא השכינ' שהיא י' נגיוט׳ קד^מא ואוילא קדמיא ארצם

ה לארצם דניאס דקנצם Sאx• שיגאל קדיםמעו׳כה אל׳קי איל וזנט״ת י « 
ן י»*מימ אזיל הליתם מלישון א^לא בארצם עליאם •כיגתו י כ השיפון ^

טל
 השיסאד״ז כחוח ראש סרס שר שהווינ אחר לאלי כבודי שהוא
עז האוטוח שרי שרים על ראש  לפסילים ותהילתי לו אתן לא ע׳
ך אשר ישראל כעניין תהילתו שהן ישראל פירוש  לא אתפאר נ

 תחתיהם שהם הגם כי עע״ז אופות על ר&סונים שרים לשבעים אתן
ת אותם וגרשתי ח שסדרז עסהם הולך אגי גס זה כל עם •דס ת  ל

ס כעג׳ין עדכיהיש Sככ עדייהס להשגיח שהס מקום כבל  סזונ
שמירתם ופרנסתם  לנטחי ו»סד שדקדק וזהו חיו יאבדו שלויס ו

 גבש{אה ואף וכעניון ישמעאל דהו' נוכראז-־ז מרשו Nבגלות לון
ם ת היו ץ ב אי ם esS אויביהבס נ תי  גע־יתים ולגיה סאס
ם ת א הנאמר אתנש דקעזח אתם כריתי להפר לכלו ר ק  למה ב

א לי ל תם שגרשתי הגם כי שר׳רי־י א  ברשות אויביחם בארץ או
א אחרים ם בי זה בעכור תחשוב ל תי ס א ם מ שלכחי  סעדיש וה

ם שיהיו חיו ושציעתו בריתי ולהפר חיו לכלותם פני לי  לגסרי כ
א ח׳ו א כי כן ל ס ל ם ולא סאסתי תי על  שיחיו כאיפן לכלותם ג

ר כי אתם זדי על זחיאייר. ח״ו ואפס כלה שהם ‘בכ ס  מיו סקז
ם ת -י ופרנסתם בסזונם עליהם ולהשגיח pרQלש אני א כו ל  ו

 פירוש שהודעגוך אחר חמאסריעתה פיירוש נשל® והנה צרכיהם
 להכין ני?^■* זה שלפני שבפרק המאמר ופירוש המאמי-הורח

דרי לגו שכו כי כמאמר שכעה וגלות צער ולה הו' תם הנ  בצרו
ל ודאי צר לו בו בי  סקוכן ‘שככר לרייוית כי העגיין-ושא וסיר כ

 ולהשגיח לששיס כיי עסהס יריד. השכינה כגלות ירדו שישראל
רבו כמו צי־כיהם וכל ופרנסתם בסזוגם עליהם  היותס ולסכת שעי
ה שרי תחת מגורשים בעיוה * ץ בחיפה או אי ה ל ה ני תל הי  כבי

^ שישראל ההם אומות לשרי להשפיע השכינה  .כדו יד־ס ת
ת אותם ידי  ככל ישראל ויתפרנש יתזגו שס סגורשים שהם האומו

ם ולא שרה לא להם אין כי צרכיהם ר  שאין שכ”הוםכiגוזל ולא נ
 ססלכי-ז מטולטלים סגורשים הם אבל מרינה ולא עיר לא להם

 אוניות שיי תתת ונדים נעים לעיר מעיר לסריגה ממדינה לממלכה
ש עוגי למש לחסם לבקש וצריכין לשר סשר לאומה מאוסה מ  ל

ת כפם ביגיעת לח;־ ומים צר ע מי ח ו ח ת ם א האופד. שד אפ הו  או ה
א האומר. תחת ר שסה באופן שס סקוםשסמרשים ההי שכיני  שה

תה ץ השפע םיטב גלותה קורם משפעת הי  בשבירייו! ישראל באי
ס האוס־ת ושי־י ישראל ויתפרנסו שיתינו כרי ישראל לי ב או  היי

 רחוג• אסר. אלפיים להמהין עריכים והיו ושיריים ומסותר מתמצית
 ראשון פרק כמבואר משם השפע תמצית לקבל ישראל מארץ
 הישר נדרך השכינו•. שפע עגירי טתפשטים היו ישי־אל ובארץ

ח למטה סלטעלד, שנינ  ושהרקיע ישראל שבארץ יעpח על מה
אל ארץ על שי ם ומכונסים סקוכצים היו ישראל שכל י ספי או ס  י
ת ונת־^תם ארם'־י.ם על אחד בקבו; שם ח ת עו ת איש גפנו אי תי  ח

 לחוצה שפער. מיטב להשפיע לטלטל השניגר! הוצרכה ולא תאנו
 ער* ומפורד*ם ספהרים נפוצים שישראל כע״וה עתה לארץאבל

ץ חוצה פני כל אי די מטלטול דחי אל סרחי ונדים נעים ל  לטלטו
ת גדולים ועד מקטנם ואתת׳ גכרא קשה טלטזל ח ת שרי ת מו  האו
סו'  בתוצ׳לארץ בשפעה לטלטל כביכול השכינה הוצרכו ההם האו

טב ולהביא שם ש־ישראל מקום בבל ם בעונוחעו השפע מי בי ר  ח
ץ לחוצה ת לאי ח אותו לת ש  שרי שעיי כאופן עעיו אומות ל

תינו מויי א נחלה לא לד.ם אין כי ישרא■* ויתפרנסו או ל  שדרת ו
שסעאל והנה כרס ולג<< טב בעונוסינו אוכלים י  השפע הדביפמי

 ולשי• התמצית אוכלים י•—ו׳שראי ור,כים והשדה הנחרה להם כי
רח אחרי מתמצית תמצית אלא התמצית  ביגיעית הגדול הטו

ש כל להביא אפם ובזיעת כפים  טרן> זית עלה סישרא׳ ס אי אי
 מיסיו לחמו יביא בנפשו לביתו לטרף ורם בש׳ ביד מרודה בפיו

ם מימיו צער לחם לחסו יביא במחיר שוחהעצץ ככסף  ן לח מי
מל גלות ודאי וזד.ו  צגורות שפע שאין כביכול לשכינה גדול וצער ג

ר הולכים סי ־ז בתחילה שד.יה כמו ישראל לארץ תייסר נ צדפי  ו
 שישראל סקום בכל לארץ בחוצה עקומה נדרך ציניריה לד.חעקס
 לסקימו-ז וחוץ לארצה וחוץ לביתה דצץ שמה וגפוציס מגורשים

ה אלא עוד ולא כ צי ת  שחס חאפרופסים עיי בניה ולזין לפרנס ש
 יוכלו ולא התנזציוו לקוז לה מסתינים מקיים שר.יו ישמעאל שרי

 חרבי׳שפעח כעינותינו ועחוז ראשון כפרק כמבואר הפתחה לגשת
 שיקבלו והלואי אזסוחעיעז שרי בין וגדה נעה סטולטלח י«כ0ה

לו דתסצית תמצית שאפילו ר.תםציח ישראל קנ  נעצס ממנד. לא!
 כארץ סתפשטיס שחץ הייאשונים יצ׳נוריה וזאפוטרופסים דקעיי

 כל ואין יבשים ומקולקליס נ־סברים הרכים בפוגוחינו ר.ם ישראל
 חשכערת 0וו*.א ושממה בחורבן יושב מאין ישראל ארץ כל חרב

ס האשה בגיח בלי בא״י בעיות וגלמודר. יהירה יזשכת חנני  עקרהז
א ת נגלות בע׳וה אס מי ח ה' וירא ♦עזקיף עד אחו־ים רשוח ת - ■י׳ייי ׳#/. יי׳ס ׳ ׳ • י • • ״ * .r i - t r / • ! WCY W י / ♦ י ׳ ^11 * 1 P( n i i k  1  4 w U• 1 ח^ ' •W m י • 1M ן׳ f י w  ^ I

2S"י̂  - וי־יי־ילני״׳יי״י ־’ה״י־י׳־״־י״״ f■"
ודזימי ■



א׳ פרק השזכינה גדות סוד ד עשר
ע פ ש

 יור1ל ל<̂צ איזייה ננמטייא אז״לה מישראל ה<א:שת׳ וכאל( rTis>hi"1< ע^לי
ה1יויונ1 אליג׳ ייאישינה ר\זל'(יזה השכינה דה״ני■'כ;משרי' קד׳ידאשה׳יא

עא
טל

 דשמלוי1נס כתר דה״ני אה׳יה נגידשריא א׳לאי״לא נותלמ״עלה גיזעלהיונ
 כניהאי׳לאלש״וןהלי׳כה על להשפיע רתיוים שפע נה שישפיע תה:עלם מקנל

 תי״יםא׳לכיל• יזיים הש'פע שילוכ״ה מאז״לא קד׳ימאמנ״קשתרתיזייס י״ל
 כה שישפיע יוהנעלם השפע לקנל קבול בית כל• הוא שמלוי בסוד מלכות אל
 הראשון אדס קודסתעא לומר רוצה הנר״יאה כתת״ילת שה׳׳יה גחלכיז׳ו ¥5ש

 נלנל מכהה היה שעיזכו עד שכל• סלו שהיה השכל אוי נכתנית מלובש שהיה
אחל הראשון אדס לכושי כספו־ זה ענין סוד שפירשתי כתו יזמה  וההוא אשר נ

 השכינה ומכהשת הקודם כשער כשפע כדפיי־ששו ישראל שמע כפסוק יתיר ונ'0
 השכל אור כתנות שתלכיש כדי הנבראים לצורך גחל שפע בה שישפיע י^ויס
 ייוהירו וישכילו ״' בנועם לתוות כיה משרס גדולת ויכירו שישיגו התמני האלק׳
 מצרס גדולת כהשגת ויתדבקו ויתאתדו כרנה קרושה השיו׳סלגמהרכימוד כעצם
 בהשגת מטאו קודם עק בגן הראשון אדם נהיות הבריאה נתמילת שהיה כמו

 ו״ל ודרשו ולשמרה לעבדה עדן כגן אלקיס ״' וינימהו שנאמר כענין •וצרו גחלת
 סידית כהשגת היה שעמדתו תעשה לא כמצות לשמיה עשה כמצות־ לעבדה
 של שמיתיו כלם כ״ה אלקותו גדולת שהם תעשה לא מצות והידית עשה היי״ייז
 ש״ר אין שהרי כפשוטו תעשה לא ומצית עשה תצית לפרש תוכל שלא הק׳׳בה
 שכמה כלקט עשה כמצות ׳צוה זה שכעכור עד זריעה ילא מיינה לא 1<גי

 תממש לא תעשה לא כמצות אי אותם תע:יכ ולאלמנה !פאהלעניילנייליתום
 להם שינית לו שיציה עד שס ש״ך ואלמנה ייתיס יגר עני יכי יעי" ייזיייי י’**

 סודות תתיד ייצרו גדילת כהשגת היה ענודתי ודאי אלא ופאה שכמה לקט
 אלקיייז סודות כלס הם המצות כל כ׳ והשגה כידיעה אלקיי עונד שהיה המצות
 שנה מאה כי כהקדמה שכיארנו ,־מו הקינה של וגדילתו שמותיו על מורים

 שתמזור. השכינה מתפללת וה ועל משם •עו״ן מכמה היא יאת’ הן בפסיק
 מעז ואכל כקודש ומול כמיל יערננקודש שמטא ואמר שהיית כייי הנייאה

 נתלכש הראשק אדם לכיש׳ כספר עניינו סוד שפירשנו כמו ירע טיב הדעת
 לשון שהוא לשנעים הפלגה נדור שנתפלטו אותות שבעים שהיא עמר ככתנית

 שמורה ב*א אור כתנת מטאו קודם לו שהיה שמה עד שכלו עין *תעוור עיור
 להשיג אלק׳ שכל אור כתנות הברואים לכל היה מטא לא Me.׳ית אמחתו על

אמדותי מכירים היי כלם רק יעו ל עובדים היו ילא יאמחתו יגחלתי שמותיו כיד

ה ותחזיר שפעה מסיטס בעאנסה ילזיגם שנ  מינורית לדיקן העטידליו
 שאסר נזה ויקוייס ח״ו עקום בדרך לא לסטה מלמעלה חיש־ר בדרך
שה שמיזה הבנים אם הכית עקרת מושיבי דע״ה ק  דמזשבי י׳ י

א יהירה היא ט ישראל־' כארץ י“ח כשיושיב רוצהלוסר אל ה  ש
ק ׳׳ שעולים ישראנ־•  ספירוי־ז י' מן אצוליז נשנזותיהן כי בס׳
 כשיישבים הקוימים ובשערים נשמה רוח נפש סור בשער כמבואר

א ישרא?-* ב»רןן הי  אבם ואו כניה בליי? עקרה כבזו עתה ש
ם השכינה שהי>< ב ע בני ^ יחיו כי שמחה ה א ר ש  עי־־*׳ י

ס ת ס ר שמחה וששון ובטח בהשקט ונחלתכם א ר כי ו  תחזו
ה  שפעה מיטב מלמעלה להשפיע צינוריה בתקק ליושנה העטי

ס ימ1ול הישר כדרך קו ע  ישראל ארץ באמצע למטה מלמעלה כ
ם וסשתעשעדה נזתענגי־ו והשכינה ונחרת בשובה  בנית ע

 שדותיהס מיטב שפעה ממיטב כעצמה ולזוגבש לפרנסם
ם מיטב ה H ויהעדגו ויתענגו כרמי y רוב 

ם  ישיגו ושמחה וששון שלו
 כיסינו במהרה

מן; א

בארז משפיעם שהיו סעירות י׳ שעם הידועים העשרה כלומר י׳ מיזטחא
MM. פ _ _ ____________________.

 ישראל ע' הש׳ני הד״מיין כבתמילה שם יורד השפע אין לאיז בתוצ׳ מפוזרי'
ץ  יהל״יסה שט״יה של״תם יהמע״לה המדר־ג׳ ס׳ •שראל בגמטר׳ דל״גא י
 שמכריז הפ״שיק לנת־מות ע*לי(| למס״ד מילליס ימת״כיס וים ומק ות בג

מ; בכ׳ת׳ה1  וג״ם פס;'-קר״להשכ׳יני.מלקשתנכס״פק ■ב ית' עולם: כ׳
ם תהל׳ כל ע נ  חמיה שלא פירוש קדמונ״־ית ובשיצים נע׳יריה כ־יימי נעלה ת

קודס כ^לתהבריאה שהיה כמו יהיה אכל עע׳יי אומות ע נין מפוזר השפע ^

!6•דוד?כלם?ר :כקראתפארת^ דהיינו כעלה עם ל־תכ יזהו.שרמי ואלקות• שהןא מלוקית דעות לשבעים בשכלם שנתמלקו עור בסתנית זצתלכש כלי6
^הגלמ יאם טוב אם העולם כני מעשה בכל והפירוד הרע צ/ ה טת לשל קראו לס א 1 ^ אשר ר

̂ייי היי• ואלו כיחע משם נמשך נפשינו על עני נמלה הנלנו רו.ש פסיק יתיב שין < י ״ ,נכשפה שהשכינה לייזר *יי ̂יי כ ' ̂ י . ............1-----------------------------------------. . -------------- &נ תכהיאלשוןישיכהוחצהלומר •ז׳
רק השכל השתבשית היה שלא ^  השכינה מתפללת יה ומפני את׳ אומה היי כלם כי גלית שים היה ולא איש

 להלבישם הבריאה בתמילת שהיה כמו גחל שפע וישפיע ליושנה העטרה פתמזור
 טומאת יפקד ולא ׳זכר ולא ע״עו הא:מו' שר• הקליפה ותתכטל השכל אור כתנות

 בםון> הענין זה סיד עוד יתבאר כאשי למקורן •מזח הקדושות והנצוצית •צ׳ה
 נוטייקין'תשני'•שץ שהיא איש שמפרשין כגמרא הנופר ת״י׳יקו סיד מהו דכרינו

. • דיצים שהם בגמרא שהם והאבע־ות הקושיות •תת אין וקשה ׳קשיות'יאבעיות

אמונות רבי׳ יהיו פלא הגלית שיפסיק ר״ל פסיק •היה ואז ומיושב׳ •שר ל
ילשכיי; •יי־ וביה אמת אמינה להס ■ש עולם כיכששכלמיישככל .ויא־מית

כ• אומו׳ לע׳ שפעה לפיי תצ״יו ולא בעלה אצל לישב די״מה יבה היו קנם ב ו׳ ׳1 ׳* , ,̂ ^
מ ממאולעזת pm מלו ip םית!תליהי11הי ^ r”'•:‘

S* ׳ ״ ״ ל י ' ; ׳ ״ ״ ״ ״ ־• ־

 ש
 לכו

 •שיבה
אומה

 ש
רעית

 דרך אלא לי שאין •שי
 איך; אומה כלם יהיו שמיס מלכות

 פסיק • אתת אמונה אתת אותה
 מעלות עשרה ר״ל העליו״צית ''לית

ע־לה כדיו אצילית מדריגות

■־״•״' ;.ל־ ■ ■־- '™ ״־• אייי-לא' ■־ל״ ־
ל -־'•־‘־ ש  S כפרד ת״ו שתהיה לא בייאה בשם המכינה הפירוד ימלס -

אה יב׳( הבריאה תיו היא p'מר״ p אה מנד^ד^^ נרודר לר ואי! לני׳
' י . '? *“ל ח ״ ״ ® .m ־W״ נ ״ • .2

 כיו ון
במשל

 * D3 מס״מין אנמני לכן ת• לכל מתיה ונותן משביע משפיע קוצב ששק
למעל«למעלס שרמיצז כמו לתעלה ממטה הכל ליתד בתתילתן סופין נעיז ל ע

עולה הכל המעשים סק>

( כדגיג יי׳/ ״ ^ אליה כשיבא דהיינו ההם הימים אתרי כ׳ שפירשנו מה ומעלרש מבואר •דמיה
י גדילתו להכיר תורה של בשודית המשיג הישר השצל שהוא התורה יהיה משית לנשר ^ ד ®׳® ' ^י כין שאין כ״ה ואצילות אלקית נגדל שאיני ש ע «

ה • ת^ות-ג ^ > בו פירשנו כאשר קחשיס בעשרה ש׳^לה כמי שם ^
״ # ft f־ t ^l ^ • f t  I . *  f t . f t ^ l f t ^ f t V ז ft .. • ft ft ft ft. I» ft *I i י

 לילו תלוקותוטמת דעות יהיו ולא שפירשנו אלה׳ שכל נכתנותאיר מלונשש •ד.יו
 השמים צבא ושאל ומילות סכנים כעובד• אביו קבלת ואתל ודעתו שכלו אתל
 מלובש הוא שהשסל עתה כ• רעהו את איש עוד למדו ולא ואףל שמפרש יזהו

ת  אמינש תתבירו ללמוד ואתד אתל כל צריך השכל שנתעמר עור שהוא עזר מתגי
 י אבל אתה׳ להכיר אמונתו מאנין או מרט ללמוד וצריך נולד פרא עיר אדם כי

̂י* ללמוד צריו יהיה לא לעתיד מ^יד ̂נ׳’’ '׳® יי ^י' ייני לאיוי יעדי י
 ויכיר אלה׳ תשכל אוי נכתנות מלונש •היה שיילד תכך כ׳ גחלם יעד למקטנם

 שפירשנו כמו מיזגערת והקליפה ל״ת קדושים כלם ויהיו אתד ושמי איזד ת' כ׳
p הקודם גשעי r »*שאינו להיות אבל זה לעניין ראיית וכתה כמה ועוד ׳ 

 מתפללת שהשכינה כמנתיבו לפי עתה בזת לנו ד< כי בזת אפסיק מעניינינו
 יקיר״א׳׳ צג״עקים ׳ש״ראל הדמייק הבריאה בתתילת שהיתת כמו הכליאה פתתזור

 השנ׳׳״ת פקו״דת קח׳יתה שהר״אשונה ע״ד כלו״תר ואו׳ילא קל׳מא בג׳ילות תנ״ר
 תשת״לשלותהשפ׳עת השכ״יגתווכ״רתנג״לות דל״גאתג״׳לי״ל :ממהיתלנ״א

 כך מזו למעלת זו מדריגות כמה בת שיש סלם כתי שריש היאבד״תיוןדר״גא8
 ועלול עילת בשוד למדריגה תמדרגי. •שלאל גלית קודם משתלשל השפע היה

 מצב אתד ראשי אשר השילם עצם תיו המה בארצם שיןלאל עד הישר יס־ל
 להוליד באצילות העליונים השמ׳ס ושתי השמי׳ מגיע ה*׳ וראש ׳שלאל אלז אינ'

 זשבורין תכיר״ין מדריגות איתן בע״ות ועתה הסולם מדריגות ידי על
ה2ינ  מקו״לקל המעי״ן כ"׳ כנר״אשונה ש״ס נונ״עין אילם קייים המ״יס פ״׳ 4’'י

̂ראל כ• *®גלי! יגי״ליי•  דלגא בגלית מפוזר יהשפע המיג׳ין כ! בגלית מפיןלץ י
־ נגמי.נליא ‘

, , . ®®יז
 ,, , תתילתהמתשבת בסוד האילן בסוד יהפרט הכלל כסוד
- סאיאיכזה ‘?7״’ ®יזי ני® נהיי וזה הגמול אתדזת אתד נקצה

 של הטעם מרמי כן אקל ענ׳־ן שהם לאוסת יתד טנ״נש שט ממבר שי.קו כמי
 העשרה כי להוחת אתד בגתניייא תקך אמד ולהית אצילית אוהל למבי תקך

 הנדל ם)*ן פירוש כאתד יכליליס כאתל }’®’ייז =אתי כלס הקדושים הנאצלים
 שהתשלנו כתו קציז ובל׳ יד7פ בל׳ בזה יש בזה שיש זמה גמור איזדות והן ביניהם

 כד. עלילה תקיף שהעילה תלול עילה נפיל ביניהם מספר ההבדל p באילן
 שנתג״לי* על ’לגלי תגלי׳ שמתגלה כאילן שהמשלני כתו ולהמגלות כמת לגלות
ד זכרנום שלא טעשס של יצ״ורים הניגינ׳ס ישאל לעיל כמבואר נפר׳  מ

 תןלתכסיימכס שכלי יל תשיג אשר בעי ילפישי לפחי׳ לתנין נתונה הרשות
ל ל=ייי לי״י לנק להתת׳ל יהייין העת יבא ואז עוד  תלזה קדן ״׳

נינ« שעלי נ׳ סיד שעי משזיל כאן
: ׳,P שעל

Nn שערלו



ע3טז
לימ>ז נמ״יז שכי״נה מיזנו׳

 בז״יזן הה״לא כ׳״יש כי׳
 נחזש״טת ההשפ״עיז השתלשילזת •ב״א מארלה

 בכש כ״ה חגל׳אליןזיע’ יהנדנ׳ר• מוינה ה־״מי נר׳כה
 אלסהראשק תמא קוד' היה כאשי מדילה ההשפעה
 ימידזיית הכבאות הימיעזת כיל א״ז זימין״מו

 ייקו״״ס ונכתוב׳ייס הזזפוד״חתנתו״רהזננניאי׳ם
 לתע״לה למ״עה!מר׳מז התד׳ינר נאי״ץ של״זס וגת"ת׳

 נישמה שתהיה הפשוק מדני •פיאל בארץ ל י
ע פגע ואין שטן ואין ?נשליתותה  תתתנפנוואיש איש י

 שצי(יאת השכינה על י׳ל ליועלה ויזייזז תאנו מזת
^ הידיס אלץ  מוכתמייא׳ נ»!מת ש׳היה עליונה א

 •תוקנו זהצנורזת הישר כליו והשפע הנהגה שתהיה
 על הגדול באללו להשפיע אידהה אל אשה משולבות

 השכל נכתנותאוי כלס האיסלהלניש מי! ברואיו
 נד׳לש,כעניין ועד תקטלס ה' ידוע האדם ידן כל כ׳

 את דעו לאימי יעהו את איש עוי •למדו ולא שנאתי
 '1וג ה׳ נאם גמלם ועד לתקטנם ת׳ ידעו כלם כי ה'

 עע׳׳ז שדי הקליפו׳שלימעלה שהם וכותותיו וסמאל
 עור כתנות ד1נם שכל עיני והמעיייס המסתאים

 שית״וה תלכצת!וי׳הו1הת נלע כימיין דתתו יכלו ר1«ני
ה1הת  אימתי יי׳ל איו״וי קדוש״יס מו״ת נאיז״י׳ 'י
 נניאיו עי' הש״ית לנו ידעד שהיה היעודים כל ייוו1יק

קליפות שיי שהם יועלה השרי הש״״ית אתר;דעמר

ה בשערי סוד ח׳ שער א פרק םנ
 הטעמים אגרת

 שכי״נה כגמטריא שדשדת
 יבא ההוא וביום ̂ ^

 בתוספות ההשפעה השתלשלות
 כל אז ויתקיימו טובה ורבוי כרכה

 והנחמות הנבאות הישועות
ובכתובי׳ בנביאי׳ המפוררו'בתורה

 המדבר ונתת;שלוםבארץ ויקויים
 שלום יהיה אז למעלה ומרמז למטה
 תורה רמז וזהו העליונה בארץ

 ר״ל בהר אמור קדושים מות באחרי
 אחרי היעודים יקויימו אימתי

 הש״ית שיעבור אחרי כלומר מות
 ושרריתן ממשלתץ מעלה השרי

 יהיו ואז מיתתן היא זו והעברתן
 זכים וטהורים קדושים ישראל־'

 נפסקת תהיה הטומאה כי וברים
קליפות כשם המכונים והממטרגיס

מו תוכו w.L 1 ^ קליפית שיי שי,ס יועצה השרי הש״״ית אתר;דעמי ת
1' חלפו ערלות חוצות ממש״לתוישייייותןכיהעבר׳ הש״ית אתיישיעימי

 אל אמור בא קדושים >«־ןרי לכן אז הטויזא׳לטתאולשתא על שיזסליס ושיחתו מתשלתן
̂י’ להננ־י איס ׳צי על !יזשתיייס אדם עיני  רכתיב רבנן מלכי מאז ואז״ל הבהנים ̂י

מ ׳ציסהיע בתאות וכיו היעלהוס־ן>גבורה ת 1_______ העני תוו גוי רי ו
 מיתתן!השכתתן היא זו אלו כתות !שריית יזיזשלזת
 בהם גם מ לגמרי •תגמלי צא כי ה־מלם מן וביטולן

 ה• ז“’ פיק השש׳ נשעי שניאיכו כמו קחשה צד
 נטהייג שכהן והקדישה לם1הע מן תתכער הטומאה

 לתייר שינתיד ע״ש tit שיי! נ?רא למה כענקאר׳זל
י לו אין למתיריכ׳ נ  איזה ני שלאיסה בעילם י

 שפננ יונקים כלס כי וקיימי מידע קדישהשהוא ניצוצי
 המק״מו ני שהיא תייתז p תם ב״ה מהקדושה תימס

 שכעולס דבי לן י,r שהרי נו קדחה הוא יידדדיהי
 ייזןחשמ בא הכל ש^י כ״ה •זקתשתו קוץ שיקה
 ת״ו ■י כן לא ״אס קדושתי יישפע ניףס1י זכלם ני׳יז
 מהקדוש' ידייתס החיסכי' הקליפות גס ד• רשיית שר

 כרגע מהם ?ויש הצזתלקי׳שפע <י&וי׳כקדזש׳אליילא
 צד בהם שגס M מטעס הנה ייתמו רשפי יבלו אתת

 כתו׳התיצוכי׳ימשטיני׳ותקטיג׳׳עד קדוש׳הגםשהם
 ,וייזמיי״על עכ׳ו באס קחש׳ניכי של טיב מעשה :מין

 הקלימ כלתידי מעבירי והיא כתיב מעשיו כל
 שייטהרו פן1נא נטהית והקלושה מהן התיצונית

 קדושים הנביאים כל יהיו ואו לקדושה דויזזח
 נפשקת תהיה הטומאה כי וביים זכים יטהוייס

 הממני' שכל עיני היזסמאיםיהתעיימס הקטלני׳
נמי׳׳לת וכשם ידצל׳כות זנישס .קליפ״יין

 וגוי כהני־ם ממלכת לי תהיו ואתם
 בעמיו יטמא לא נפש ואז קרוש
 בזכות‘והבד־ סיגי בהר ליה וסמיך

שרא^ ש־קכלו התורה  סיד בהר י
 ביו הגדול ולשבת הגדול ליובל יזכו

 הנה כי גדול בשופר יתקע ההוא
וזהו לבינה רמז Sהכ גדול יום בא

 גדול בשופר תקע לומר שתקנו
י לחירותינו  שהש״ית יתכן איך נ

^ מ:זופר יתקע רו  והלא קטן או ג
 גשם אינו וה״שי גשמי הוא השופר

 ומה אהד מקום אל הולך הכל אלא
ח הי ה ש הי א־׳נזי  ומלאה יקויים ואז הו
 לים כסיס השם את דע^נ הארץ

 הים אל הולכים הנחלים מכסיסכל
ההיא בעת אז הידוע ה״ים והוא

ס י ^ א ...ממיהס ע־כ׳ וי•׳1יהמסתיומי.וי?מע מ ר ק ג כינ׳ ץז ה ה הי ם ת ש רני ב ה ק ר פ
 לכזלאאמרו פניו םלשוןכיקר-ןעור

rm י מ״נו מיניל? התיעניז ?קליפה ן  לשוןרבים הוא שקרני מי קספו״ה ^
כיום לומר רוצה ומייעומר^יסשניס ., כלסהדמיסןןטהיייסיאתל• ^שלתזיהמ

_ . _ יהיו כצס6. רג הכהניס אל אמור כא קלירס
 המסטינים כל ויסורו ^ולקו תה^צ-צ׳ן. יאחם כעני! כהנים קחשית גמדדיטת

f 6נפ״ קד״וש!א״ו ״״׳1 כל׳נים תתל״כת t׳v> המדברים "המלשינים';המקטרגים
=’לא f *לא י י י א רו צדיק־ על■ .• 51ל ג סו ק:יי ר שז ע ת ש ד  מ

דין ??נהג? ש?׳א סיני •®יאלבתי חו ־^דתרחבו ■ליו/ארכו ה ת פ וי
^ 11 הנהגה שנעיור ׳»t אלקיס א»י ב  כל נ

 ולשב׳ת פחל ליוב׳ל ׳זכי. ניסתה. אשר
ל,  השער בסוד בינה ה״נו הגחל •ובל פירוש ^ו

ה ה^גלס  ה״ן שער העליק שער ?יא6 «
א  שממנו שעלי' !‘ה כל שישי בהרנלס מלל ^

 שגנד אתל סז שבכת! שמיים ל •צאוונתגלי למכת!
 שעיים מ׳ כל ^כילה-סלל העלמן אקדשעלי

^, פ' שהם ממנו שנפלו ה1?הם.טצתח5סי?'  ^יי
י מזה ראשון פלק כמסאי נ  ,•®•ן ופגק;שליש• ^

 ישנה העלת! שער נכת בכלן משפעת יסא יושם
 4וקישנ»ש מפסק נוזהי ®כת וכן הלם את הסלל

 אלא לי למה דשנק יתולא שכה התמשיס שכת ל>ת
 כל סלל היומשים שנת שקיא בעצמת לו׳שהיעל

 שים1̂ לכל ושורש מקלל שהוא עד פפה התיושים
̂לבכת תמפיס ומלת ן5« משפיע לסא ש:ה  נמשו

 כן ותפני תיהיס סלל שהיא שכה אמי כאלו ןלאתדז
 בכתה סללת שסא מפני פדול יובל נ^ה גקיא

 }יא6 עצת? בפני איות שכל ספ<ות הו ל1הנעלס«
 0׳שה1מ כלולה איות שכל כסיי םם0 ז׳ שנה שידטה

̂יק!הל *!ד ו  איזדית הס שהיי מיזניח הללל יום הנ
שהם ז׳ פעמים ׳1 נכצצס שהם ישטה שסה מה

ט מ

 הוא טהור לבן ו^זמימ^כלו שערי
 אשחית לא י׳זיקויים כגסטדיא לכן

 עונים כאח' כלם כי העשרה בעבור
 מרמז פרה קרנו ברחפי׳א״ב ואומרי'

 שיושפע השפע Sרע השכינה על
 שהעגל ממה יותר ואז׳ל אז ממנה
 רמזו להניק רוצה פרה לינק רוצה

 עתה שהן והצינורות שהמעיינות
 לא אשר חסרות נשבריןוהן כע״וה
 בזמן אז אמנם העליוגי' מים •יכלוה

 כסו וכהווייתן כתיקונן יהיו ■הגאולה
 פרה קרני, השני הדמיון אז שהיו

 לומר רוצה לדוד קרן אצמיח מלשון ,
 ונשיאותם קרנם תצמיח שאז

 שררותם רוממות ויפריח ותפארתם
וממשלתם

טל
הר א*  איייזיד ה׳ אנכי מו

 סאן וכי אבא אליעזר ד׳ אסר |
 ורכוטרי דרבונידה רשוחא תחרת דאיהו
 איז־ת ליד־־. ואפיק לחירו לאפקויו אבטח

 שיעמדא מגז ליה דאפ׳ק גרמיה לשבחא
 זרעך יהיה גר כי לאברהם אטד קכ״ה והא
ט'  גלזתא סן לכבוי לאפקא אבטוז הוא והא ו

שי דסנץ כסה גרמיה משבח ואיהו  א
ס מארץ הוצאתיך רי מ  ברו לירה אמר נ

 לגרמי׳ שבחא איהו לאו אכל קאמרת שפיר
 ראש אתקריאת וספירה ספירה כל אלא

 אתר מאן לון לאשתמודעא ובגין לחבירתה
כי פחח שיעבויא מ0 לון אפיק  ואדכיר מנ

 יכינו! חרעין חסשין לקבל ומנין חמשין ב«ה
ס שנכנס קוים שבתי אסר עכ*ל  בייזערי

 מיסד הנני ולפרשס לבארס הקדושיבש
 השער בזח שאוסר דברי כ?־* כי וסתירה

 דז1ום דגי רכיי הם כלם כי סשלי אינם
 םרנ^פ הוי-י בו מדבר הקודש דוח אשר
 מעיפ רק נכת קורריווארז סשה ר׳ ורכב׳
 דבריך כיאור כהתזכר־׳. סשלי מזעיר

ל למקן הקדושים ק קל ק מי  עימק להבין הנ
 P-10 חרוש בלא סדדש אין וע״כז דבריו

ע ידס שקל כאופן השסים סן שיורונו  עי
בדי לפרש למנוקשתיט  אגרר-ן הסחכי י

p שער• נ׳ בענין תרמז המדבר הטעמים jo 
 ואוסר' אתחיל ועתת דבריו סתוך נסבואר
 נב*רן ודכי סורי פירשו הסאמ׳כאשי• בפירוש

 y,רש״בי לאביו חקשח אלעזד ד׳ פיחש
^ קושייתו והפליג ש ס  לד ואמר נמרץ ב

ל ני' דאיהו מאן וגי אבא ה בלשק י״ ח  תני
 והו״ יחי תחת שסי קבר לו שיש מי וכי

תו מבטיח חכ לחיהר־ז להמיאו או א׳  ו
 עצסן ויתפאר ישתכח לחירות אותו מופיא

 שאין הבטחתו ושקיים ית לחיי שהוציאו
 הוא שהבטיחו אחר ני מלך של שבח וה

 בחסר ני ואמונתו הבטחתו לקיים סחוייב
 ישקו׳ח״ו הסלך ואם סלך של כסאו ואס׳הוכן

שו מדת וחכטחתו בדבריו ש פחותי ק  ק
ש יקיימו ש־יא שכ’מכ ת ש אמונ הבטחת  ו

 כי לאברחם שאסר הקיבה «ה לפי וא*כ
תן זרקך יהיה גר  בגלוי־ז שבויים איחס ונ

ש  לירד קקב היי-ז ראוי כאייזל-* סצריי
 הבטיח והוא ברזל של כשיישלאת לםציים

ה לחיחי־ה להוציא אותם ש מהגלזי ק״  ו
 לו למד־ז לחירורה שהוציאם הבטחתו

ם רכמית בסד, ולהתפאר להשתכח  פעמי
ם •pND הוצאתיך אשר כתורה  כי סצדי
 ח׳. אנכי שיאסד אחד בפקס ^ די בודאי

ס מארץ■ הוצאתיך אשר אלהיך רי צ  ס
 כמד•-, להגיר אכל הבטחתו שקיים להגיד
סה ס יציאת פעסיס ונ רי ה מ  שלא כחיי

 ומאי והתפארת שבח אלא וה אין לצורך
 א4שחו מת וקייס שעשה נ«ה לו יש שכח
 היה שהבטיח אחד ני לעשו' מחוייב היה

 כמד אביו שסעון ר' והישיכו ליףיס מחוייב
 היגנרת תשובה לו השיב כהוגן ‘ששא?־

 אתדת נהיגן קאסרת שפיר כרי לי ואמר
תו אץ אכל שואל מי הקיבח של כוונ ר  כ

א' זכיררת צי ס י  ולהתפאר לשבח סצרי
סו כנינו׳ עצמו א חושב שאתה נ הו  ש
m כונתו דק לצורך שלא n בזח להודיעס 

ם ד,יחרד ם«ףם סאיזרד ח ל ט מ ג כוי אי  ו
 לפתות הוצרך וצי היח אופן באיזה גאולת

 ולכןנכחבי לגואלם בח מנר־, שערי נ' להם
 כנגד בתורה מצריס יציאת פעטיס חסשים
 כי הדבר ופירח» שבבינה שערים חסשים

רי*1ם יציאת נו שגזכר ופסוק פסוק בכל
סודר•



שער
שפע

 orn כלס כיללת הג' שער היא ^^;י«נינ^ינצת^
r p p אדכית ב ה1 כל כמנואר ‘מדו •ובל p r 

J' השער יזיה p i שבת בינה נקראת זה יי;ועם 
 נסה־ עצתה כפני שבת היא שפייה כל כי הנחל

ע6  ז׳שנתית המללתסל הגדיל שנת היא ונינה נ
ק התקזבל בינרי מינואר ממנה יצאו שכלן  ה' פי
ד שיש כאופן משם ן יעוי מ ד הנינה כ מ  שני היובל נ

 ונתגלתה שנתפשעה היזפששיתה מצד כ• במינות
 כלול' אמת כל ממנה שיצאו ז׳ענפיה שהם כז׳שפירות
 כ׳הת״שנוותה יוכל סתם נקראת מיו' יוןז'שהם

 מה נערן עצמה והיא נמע' נתגלה למניה הפונה
 פעמים ז׳ תכלול נל1י סתם דתיים תג׳ שעי שאתגלה

א והוא «' קי ק כמנלאר דיונלא סישרא כזוהי נ  נ' פי
 עצמוי« הנ׳נערך שעל עצמות מצד ה׳אכל בהקדמה

 ‘במכת ומתיימר מעל' כלפי ה©נ' עליון *עי הנעלם
x51 ספירו׳יק הנע׳נמינ׳תתפשנמת׳למגו׳נשבע כלי 
 שבת העליק שער ה׳עילא׳שהיא שנ>זיא' במינת' הנע'

 מעש' ר'ם'|^'ז'אממכלול יזתימדי׳ממש׳מקזח׳נסלד
*or ק שעיי׳כתנואל נ׳ הם עשי פעמים ממשה  פי

 גגת׳צהים ®פילות ׳ ז שאלו נס!ד השער מזה ז' !׳ופרק
 היתול שהסנ׳ג׳ת׳נ׳ת׳כינשזד תת׳ימדי׳נ״תשפ׳מ

 ומה אתת נשפירת תתיימדים ומלכות תפאית ימוד
 היתול בשער הנה משבע כלול היתול קודם שהיה
 עילאת ה' מת״תדת היתוד בעת כי תעשר כלול

 כמטאל כתל1 נמכמה ץ' ר'ם'ן'ן> נשול נינה דהיינו
ק בארוכה  נאותה הנה השעל מות ז' יפיק ׳1 פי

ד נ׳שתוא פעמים ל כלולה ה׳א בתיגה  הגחל יובל מ
 נעלמים וכה אתת ספירה היא עצמה הגינה ©ד כ׳

 וםןן>ז מקורית הממש׳ ד1ס3 שערי' נ׳ אתחחה כשיל
 קשנכללס לאתחתס םללותם ובשוד עילא' ה' בשיל
n מה לימר אתחאס כשוד x יש ותת'שבות נוה ■ש 

ק נ׳ הם א״כ איודותגתזי בזהשהליהם מי'נ'ו ע  פ
 מפני תכלית בלתי על זאתחתש כללותם בכיו יעלו

א ן9  נסלל כן ן שא יזה הגחל מגל השעל אותה נקי
ש שהכללו׳ פימ'0 ז' כללית בסוד ;פשעית' ה  ^י
?jj. '*שכירי׳כל ענפ׳׳ז׳ פעמי׳שהסו׳ ז יות׳לקככל 

 נשול P נם ילכו ז׳ פעלן•׳ שצסז' <הנ' ז את׳כצןל׳מ)
פעתי׳נ׳־ותל ViSb בל^ הצלו;׳מו׳לז׳עד

 כללו׳ ועידמע׳שני •דור תקין>1כיה(׳י«ת'מלל־ עשוכק
x כללית מנד ן׳יהוא x בניינם שנתגלה תנגיין »יד 

 נלאשיתאכל •מי משנע שנננה היה כעולם 5ןגעולמ
 מעולם למעלה שהלא עשיריית מכללות איא נ׳ כל־יות
 זכתר נתכמה המתייתד השיני סוד שהוא הננין

 מעולם לתעלה שהוא השער ה1מ ׳1 פרק במנותל
 חל הי מבל בינה נקרא כן מהנ• משנע לאעלה הכניץ

 לפרש כד׳ תאיימתהות כל הארכנו והנ׳ הגדול שבת
 לעתה הגדול שנש הגדיל יובל בינה נקראת למה לר

ל « « לפרש »  תגדיול לילנ״ל יו״ם שאמר המתבל דנ
 תהית העתידה שהגאולה עצתה לבינת ליל ^נ׳הגמל

 תמלל׳כל׳נשע׳העליון מ שהי׳שעד נינה יעצתות׳של
 במ׳יטשעלי היתה מצרים שגאולת ת1לר.׳ כי :־יניגה

ס מז׳ כלול אתת כל הכג״ן ייד ז׳ crc י^נר  מע׳ א
שנתו^שניימ״־ו ו׳ שתם עומר ספירת שיפסול

ם ^,נלא  עולם שבכאן הנניין ימי א
ת «. ס  העתימ גאולת אבל אתלית גלות נאה ק מ

»׳נשעל ימיה  למעל׳ העש׳ד־ית כסוד שהיא עצמה ,
 בתכתה תמיייפי הנעלם מעילם הנני•! ימי מהשנע

 תפ©ק ו־קיייס אתריו גל,א תכ<. לא «תל
א נין*ס שאמי  בא הנה יכן גמל כשופר יתקע הלו

ל יום ח  שמשפר ע״ש שנקלא׳שופר לבינה למ, כל,ה ג
ע בניה את בהשפעתה  יתייפהאותם הנני׳ן ית• א

ם  ומתפשטים ננט׳עית המשפיעים השישים ד1נ
 הגדול יובל נ©ד נ׳שעיי תיבל׳נינ׳כסוד נענפיה׳כי

ת הגחל ש«פ׳ בסוד  3PTr1 תתתגדל הלחל א
ל משנע לתעלה נםעליו ס א סלללזתש ב ע  תתגל׳ כ׳ מ

ב שער  נ׳ פעמים נ׳ הכולל ז׳ ן>׳ ן׳ ם׳ ו׳ כשיל ל
חד  השפעתו יתתלתנ וכתר סתכילת ס*תוד ב

 ותפני תכלי׳ ובלתי סין> בלתי עד נתקיעה המפונה
הניא לתוכי׳ על להורות לתב אתל נצל השופר זה
«vcani שמהנהרשלנינתנכלהענפ׳נזשאז׳היה

 מתפלליסתק״ע שאט וזהו לאיח׳ ^חללהזציאט שפע
Jו א׳ ל»׳«ינ»י לקשה לאייותינו דקל p V

f ית״ק־נ אש״־ת
 א*לא גא) יהש״יתא׳״ט מ^אגשימי ־1וה׳לאהשי*פ

 ש-ה׳-ה הי״א שליה איז?דת״ה מקיום הי״לראיל «כ*ל
 בתקיעה המסא גחל ^פע שהיה המי ע׳ייש

 משפל נש^י המפוצה בינה איית הבליא׳ נימילת
 להלנישם וזנולתו' להיהגו' נגיה את <׳ייל ג®**
 אותה יזצד גלות שום היה איתילא *®י

n r r  p  m m ; ך מלכי* גכי להיות לאגיש ^,
מדלפק

עב N פרק השכינה גלות סוד ח׳
טל הטעמים אגרת

 סה שבדגח אחד שעי לנו ומגלה מורה ישראקיית אומה של וממשלתם
פסוק כל כי האחר הפסוק לנו גילח שלא שנים רבים ^ע(ט0 סרני

י ' שנ ל ״ ״ ־ ״ ■ ״ ח
ק בתורדד להזכיר בכפלים והנחמות הישועות ש פ ס ח מי ע יעיארת פ

 שערי חמשיס כח לנו ליהראוח כדי סצרים רשוליי בלי ירושליים בבניין ונראה
 שערי חמעייס סוד התורה uS ורמזה בינה כמים השם את דעה הארץ ומלאה
ת פעסים נ׳ בזניררד בינה במצרים שעשה כמו גיסים ויעשה א נ' סצריס מי

>ו גיול וכפל אריכות שהוא פסוקים מצרים מארץ צאתך כיום שנאמר  ו^
״1, . שג׳ אח בפסו נקצרה רמזה ^ הי בינ כ ש

ם ובנח שערים א חחיזו׳  לנו לגלות כדי ב׳נ
ולהשפיע השערים כל לפתוח הוצרך בי ^ ^ אמר ש זה . ס להקשות

 וכל ממצרים להוציאם כדי השערים שכל נצא^ר שיאמר ומספיק די היה
 ויציאה גאולה היתה עצפו בפני ושער שער כימי לומר תלמוד מה מצרים מארץ

אס עצסה בפג♦ ממצרים נימא לידן קרא דאתא השתא אלא ה לא ו  פותח הי
ם שהש״ית ר״ל צאתך כימי מילתא בה ק אפשר היוז לא מהם להשפיע ^  ל

ק ופעם כעולם אופן בשום לצאת בינף, במרת ממצרים הוציאנו ענ ה

ם קראי ה מיוחדת _ ^ הנ תגלדד פעולה בפעולחהאיז ת
̂^ יאיר באורה כחשיכה  הפעולורה ־*na שאין בעולם לפעיל סמנה י וז
^ אחת מספירה מתגלות היא התמימה הקרושה תורתינו כ ק. ה‘ר רד פי  ס
 לפי לה המיוחדות בפעלוז סחגל׳ וספירה ה<£^ כלן החכמות כל על העולה

^ כי בה רכולא בה והפוך בה ב ס י^אר ב״דד סאצילו־ד רצון ה רו ספ-  ה
 ממגר. שמתגלה בפעולת' עסה מסנימיס בדבור ברמז בפירוש בתורה נמצא

ד כדפירשנו וחסן׳^ןוס לעגייגינו ובאמיר׳!נחזור פרק הראשון כשער העניין מ

ני ־נ לי ל ע א שי י י ״ ג ־ י ו' ־׳ י ׳ ״ ש
מספירת מתגלה אינה זו מספירה שמתגלה “ ̂ אותו מפרשים
ה שכל כאופן זו ושתיים אלקים דבר אחת כתרגומו  לפי סמונוז וספירה ספיי
שעל־^פעולתי־ז להיות מאצילה רצון חסשים לשון ומשמעות זו-שפענו  רא
 זר, שמצד סטגה שתתגלה לה המיוחדת מידי יוצא מקרא ואין כמשמעו
הספירו־ז כי אחרת לספירה ראש חיא ע״ר הענין גפנימיות כי פשוטה
פעולה כאותה להתגלות תוכל לא האחרת שער, המשים כנגר הוא האמת

יצק לפי ממונח P י־אחיתגם עלן שישראל מזה מובן א״כ כינה
v̂»יvת י־חז-ר רי׳ א המיוחדת פעולתרו על ראש ות לה סאצ^ה ועתידין רז

̂-ז זה שמצר מסנה שתתגלה לד. ™/י” J י ר״את כמדה ממצרי ג״ב הי
ת ג״כ א צ ל ל א לג ר ו עז ל ב א ת ה א ת לספירה ראש בז  ר^פ^ח כי אחי

מז ר ה ם אןז ו ת ג א הו ז מר וז א ת תוכל לא '0 '3 ען וזהו פעולת באותה להתגלו - .f f  - -  J ״ ״״ ״ ״׳ ״ ״ ׳י״וו ״׳ ITHl -יי̂י
 ספירו־ה כל אלא באסרו הזוה׳ לט שרמז כ ג תקנו זה ובעבור וגופר צאתך
ר*,-« לחבירתה ראש אחקי־יאת הוציאגו לא ואלן האגרה בעלי

̂ףן ̂ןןן לספירה ראש היא סחספירות אתת שכל ,ןן^ף, ,
נ '5ל לצאת אפשר. היה לא רחמים ״A ז1« ש ״ ו,

ו האי״ שיייי עליהם פורה היה שהמערכת ^י C לא■״ ה n ־ , • • --------------- ifcn ו לאיזה תצטרך » ר ל ו ע ת ה1פ ח ת
שיד ידה עי לעולמי ונכנעים משועבדים ח לאותה תצ נ י מ מ ^ ה ד פ׳  ס

תה וכן אליה וראש והוא מרובים רחמיו ית הש ואמנם  בעצסי-ר ספירה או
 תחו-ץ שאינד. פעולה לאחר. כשתצטרך משדר שהוא לפי שרי אל נקרא

 טסונח שהיא ספירה לאוחח תצטרך ירר. כמקום הוא שדי של והי׳ המערכת
ךף ,ןןף,. שהשורש אות ^ן,ןןן כאופן לה הצריכה פעולה אותר. על וראש ךן

—לזו זה צריכים וכלס ראשים כלם שחס
י י״יטי שיגר® לומר רוצה ° י ״ ל־ י ם ונ 1 ״־־•־י ץ .1 x ל׳י n m, ;  ״

בי ר א גיי “הפתעי עז ע יי ל °׳ «ן w °’י א ק ®• P• ו  צn וועי
 אשר ולא לחבירתה ראש ואחקריאת לומר הקדושה תורתו מקיום ישראל את

 שתי>א וסנוררת מוחלטת הוראה בלשק שארית ואז האלהית ומשלימותן
 כלנש אין שבאטי-. מפני לחכירתד. ראש ואז אש כדת סורות ישיגו ישראל

ס שהרי עצמותם כערך לזה זה ראשים שאפשר מה גדולה השגה נשיג ה
ת ־to המעלות כאלה להשיג לאנוש ל־״לנל •נול ונלאו״ מוי איי

ס וכת בכלם אחת כח ני הפעולות ל  כ
ת ו ג י ר ד ^ ראשון פרק ראשון בשוןר כמבואר כאחת l ו

 לזר, זה ראשים שנקראו ורק אך שני ופיק ׳ המסוה מסך כי בגלות
״נו 'כ״רי מאצילם רצק סצד סערת טרדת בסבת בעונינו בינינו עי  ׳
 ראש להיות מסוגה תהיה הספירה שזאת נשוב ההיא בעת אמנם הגלות צרת

 הספידו-, וזאת זו פעולה ססנר• שוזתגלה טוב כי הראשון ואיתנינו מנו על
ם אלקי ובשם מעתה אז לנו ף זו rוליpפ סמנדר שתתגלה ראען חודה ק

ו ^זוייד ג נ אז ו ר ו שי ח ו ר ם באופן דיי בי או שכל קי ט נ שי  גלוי לערך רא
אז ננגן מעונה זן ספירה יד שתחת הפעולה כי פעולתן י° י נ־ ̂ י ו
תו- והפעולה זו ספירה יד תחת אינה כדוגמא וצאצאינו אנחנו ונהיה ת ש

ו כגסטר ח יר ביוסו הנולד קטן כאעזד זו ספירה יד תחת אעיז זו ספירה י
•׳רשגן No פ



שפע
 הראש!; אדש א1הידס:יד קידש ימי כאי-יש יימלכת

 לתנאה לאיתנה ליישנה הענייה תתזיר p שיהיה היא
 כתכית להלב־שס יזות כשל הכירא רזינת וישלם היאשו;

 pהא* ייזל׳אה ק״יים’ אי’ ״' יעי’ שכלם השכצ אור
 מ״י כ׳ פילפ מכי׳כיס לי״ם ר״י׳ייס הש'׳נ< א׳ת דע׳ה
 בשפע תכהה ת״׳ כמכין שערים נ' שהם נינה ה״ג!

 ״ם’ שנקראת מלכית דהיינו ליס שעריה '3
 תנינה נ' שפע שמקבלת ככיל נ' כן כס שעוכז
 המתהפך תיתם כסיד ׳"ס יילכת נקראת זה ומפני

 המקבל ננמתס חתהסו ת*׳ ניזיתס שהיא מה5
 מ"• נקראו שנגינה שעריס הג' כ, כמו ״ס’ תה המת
 ת׳ ששיאלין השאלה מקים מי לשי) שיה «הגלס עיש

 כמלכו' כשהשפיע כמלכות אכל יודעים שא־נס כדכר
 בסיד שעריס נ' שפע יקבל אותם וגילתה שעליה נ'

 המתהפן תיתם !כסוד המשפיע היפר שהקבלה
 הוא מ׳״ ן1שלש יכמי מ׳ היפר שה!א ׳"ס כקראת

 תקים א1שה היפר היא ׳"ס כן כתי העלם יןים1«
 ייהו נגלה שהוא י*ם כמו שפעה נתגלה ככל כי •15נ י

 ע*£ מיי נקרא בינת כ׳ כת״׳® כמלת ג*כ כרמז
 נקראת נמלכו' שתשפעת ההשפעה יסשיד ההעלם

 תל'x פתימה שגיילתמישנמשרלמ׳ י' אות כי מיס
 הגלד ובסיד ההעלם בשוד לנינ׳ חייי שהיא מים

 תים שבמלת הי׳ נמשכת השפעתה כינת שמתגלית
 בינה שהיא ראשונה ת׳ ל׳יל מים מי ממלת וגעשה מלכות שהיא סיממה "לת'

 לרמז תה1סת יתיא ההשפעה לקנל תשימת' איזחנת כת' שעריה להשפיע יעימתה
משפעת ואינה לקבל מעלת כלפי פניה פונה מקבלת בעודה כ• הקבלה על

ב פרק העיכינה גרות סוד ז שער
טדי הטעכים אגרת

שעי וה עניין סוד פירשנו במרת השפעה השתלשלות יבא ואז  ט׳ו פרק ששי ב
 הס״יחרה פעולוח שעניין ואחרי טיז ופרק qj; ילתהלה לשם נבתהילה אד״ני
ת על_זה הם ירושלים ויבנה דלה דלה כןכהיו םןי אשח^ישרא^^ האו

 תורה תצא מציון כי וצהלה רנן
Sא ומאורה נרה ויאיר ra  S פני 

 בתפאר' שבע'הנרות יאירו המנורה
 קומי ברה כחמה, יומו כן ירח ויאיר
 י' בגמטריא אורי אורך בא בי אורי

 כאור שבעתיים גדול אור יהיה ואז
 והיעודים ההבטחות בצרוף החמה
 ובכן נעדר לא איש כלנה יהיו עלינו

 בכפרים נלין בטוב למילין קנצי אתן
 תילי תורה לסתרי ונזכה בשבילין

:ואכי״רא בילאוא תילין

 עו״ר קי׳ר; ב״׳ פלירמלש״ון ט״סקל׳׳נ׳ נקל' נ'01מ^י״יאתיזיההש
ה מהי מיו^״ל ®הי י’  פרה כמו הגלות דין מצד אדזתת שהייתה ע*ש מי

ה קרני ואמר »מ״ה שיאיר! קרני לשק ויהי להאינ״ אחמהכגרנתלננ  ולא פי
סא איייזיהרלפ׳ טייי®' ®הייקיין מי  רכיס ומיעינו ןרנים1לש שק

ס ייתזת תפשע והתם הטומאה ויעביר תגזתר דטומאה סעיא כ׳ נשיות ^׳
כ־חו
C;
רריזגי

״,.,'!כייזיתמ ,--------- ,
ל ■pתהP אימות שרי ’®י- ^ . ס נ מ י  ומטאתווניציזממת ששעי טויזאימוכל׳ י

 כעשויממים ולטהר'וכלם לקדושת נתהפס שהיהכי(נכתמיו מןדישה .פהיא
ה ז צ ^  מאיר אור לתיית מזר תמטא שהיא האיים אפי' ב׳ פיה קיני למי ^

 כמלכות.דה״ני צמקזרן נת״מדו אור של קרונות שני יביםל*צ י*ז ’̂יי■ *
 א“ל ויקיים עמטייא׳' ל«"ן במקיםהתיצוג׳ שאיי אניציצית

^ק ת.  דמסאבא סטיא להשתית מהראוי שהיה הנם פיח׳ ירה העש בעביור י
כלהרעתע׳כיזדעסד• יגרמו יקטלני היאילשהשטינו יהל מכל הקליפות

 ימן צא כי אשידת לא •ת' הבויא כרצון התצונ״׳ כמית
ן יפיתש נליז ׳  את !’המטמא דטיייאה י'ספירות ננדאי כי יליט ^

̂יר שכקחשת דבר מכל איתי ומהטיצין רע לבר לכל אייע והמפתים הא^ם  יא
P יה׳ של כתן1 מטא כאשי־ ליענשי ינותניס יניטליןרשות למעלת מקתיגין 

אלי  וכ״אזל סוהר כמנואג• ניקביהיכתותיה ולילית מתיידו היא יייאי̂י
א תשטן הוא תמית יילאו היא  להבדיל הקדושות זי'ספימת יכמי היצ״מי מ

 ונידה !הקדושה הטהורה מתנהג על בשימתיה) תסליתתיייס הבדלנלתיבעל
| £ ] י י ^  הנהגה קלקיל על בשמיייש מורים טמאים עשי(שפיחת י5א p י3^

^ «על ■ »  לע^ינואד דבי לכל ולפשוע הישי מליו האיס לה*ת פסיליו ט
^ ^ ל כ י ר א ע יכל יייייית היכלי ®®על יכפרדם ג  •yjpr יעל ממלה יכל ע

אמצא וליה סבאם עצם הם הס העינית צרעתפיעד טמזאה יכל פגע *כל

ט רי צ ס מסו ב ם הקלייפו־׳ז בחיר זנ  סקו
ת אכי הטומאה  הנן כארז׳ל הטומאה אכו

 אף חכן שכלת עיר לעפריים מכניסין אתם
 עיז טימאה וכלה בשפיס ׳®כלה עיר מצריה

הס מעשה שבאמת פי שו  הן וחרטומי ב
 ונכנסו והקליפה הע״ז עצמ ילהטיהוןריסהם

ן כל אדד בקליפה כ מ ס  ששלטו עד ה
ס ה לי ט ע  וכדי ייפור־־.“קי שעיי מ׳

לפחוד! חוצדף .“האלד הקלי«<־ת לשכר
שפע לחיות כעח שערי מיט  שער סכל נ

 כסך כ• הטוסאח שערי כל לשכר בדי ושער
ט יש כן טהור פנים מ״ט שי® א ס׳ ס  ט
ת כי טומאה שערי ם*ט שהם.  לעמו-ע זד. א

ה ס ’עשה ז קי ל ה סטרא האציל א ר ש  ביו
ח ר ע שה כ  שיראו נדי דטוסאח סטרא ע
 בסוף עניעו סח* עוד יתבאר כאשר מלפניו

ט אלן3ן דברינ׳ ^ ישראל־' נשתעבדו כבלם טומאה שערי סי ל כ  ו
שכתח חונרח ולכן עליהם שלשו ת ושבירת ה ס ת ה ^ כלס ו ח  א

ח ח ח לא  הקדושות הספורות שהן הקדושים שעריבעה חסשי׳ כנ
הן  שלכ^ כאופן 8עניע עוד יתבארו כאשר כינה שערי נפתחו שנ
ה לפתוח המורך הקיייפה משערי ושער שער עי  קיוו^ שער כ

ה משערי וטהור ה מנ ^ ש צדך באופן ולבטלה ל ת  בר* לפתוח ש
 וין שבספירה זה יפכשער הצח כי בספיתא שנפתחין בינה שערי

 ספיריה• בל הזוהר שאסר וזהו !ח שבספירה <ח שער ככח אק
ר' לחבירתה ראש אחקריאח וספירה  חפעזלור- שהכוחות ד׳

סו הפעילות בבחית אין זה ספירה של שבשערים שעיי  שכ
ת ששערי כיון ולכן ןו ספירה חו ר כוחות נגד היש הטומאה נ ע  ש

ט ונכנעים סשוענדיס היו והם הטהרה  הטומאה?* כחות שער׳ ס׳
א ה עם אוץ; ספירה בכת הייתה לז שנד שעיי  »’ס ולבטרל ל

ת ספירה כי לטומאה בסטרא שהם טומאה שערי ח  בידר-ן אין א
ת עשרה ולפעמים בעה שער* כחית שבעה רק חו ^ שערי נ ג י  כ

ה לא אחת שספירה באופן ענייגם יתבאר כאשר  לשסין כידי הלז
^ ט נ ל ת שבעה רק הטוזוריס שעריה ז עם ו ת סאו-י שערי כ  טו

ם ה  «ו> כספירה אין זו שגספירר, השערים כח גלו• כי כנגדה ש
ח ולכן ני חרז שב-רח להיות תז שכי » ׳ט.שערי0 והריסת ן םי  טי

ת לצגייןשבכל יסי ספירות ז׳ כל ס; ח  שבכללם! כינה שערי ז' א
ט שיפ שערים ס׳ י יתבארו כאשד ז׳ פקסים ז' שאס קיו  עליינפי ש

^ יעיאת־י פעמים נ' בתורה לזכור הוצרך כך ומפני הי' ר ^׳ ס ^י ^ 
י אחר פעם ע ^ rill.שהוציאה עצמה כינה ספירה כ א י ש  י

ט סמצרי׳ועוד ט מי סי הי ש ע הויי ל כיי סי׳ ע  גאול>ם*טשיא'םנמרי׳ פ
 שרי^ מיט כי לצא׳ •נולין היו לא ס״ט מאלו אחת חסר היה אלו כי

^ מ״ט נינחל«חוח והוצרכה בהן שלטו טמאים קלשית טמאי' קי  ש
ה אחת שככל ספירות ז' שהם ע ב ש ת ת פ ד‘שבהלל שעריה נ ענ פ ז׳

ט שהס ל נקיאת יניקב•' עלה14 שביאתי סיי הקדישה דבר נכל שכל עיני חסמ^ ק!א0 ם ערים4׳ מ״ט ולבטל לשכר נרי שעיים ט' אי מ ס  כר? ח
" ‘״ ׳ ־ ״ ״" ״ א ׳ ״ ׳ ̂ ״’י'"'"׳'"״יי’ ' ף להיזי ן המטורפים ישראל עמו טי ! * ק . ן י ות* אר שיני ב

ם ולשבר האלה חטמאים ת שיני מ׳ ש ת ט מאי־יח סל בסי
ט שהם וקיושים שיניטהיריס ואדכיר• הזוה' שאסר וזהו שעריה מ׳

שזכר רבינה חם־שיןחרעין ‘לקבל־ ומנין חםש׳ן כיה חמשי* ר׳י-יי
כעצמו*־! בינה כי בינה שערי חמשי' כנגד מצרים יצאת פעמיט

א הג׳ שער היא ת תהה ו  x מפירה בכל לה! שיש שעריה מיט פ
 סשער שער שובר טהרה משערי ישער שער שכל-• כיי שערים

שכרו כרי הוצרך הטומאה ששערי ישער שער כל כי הטומאה  ל
שככי^ 1־10 זח שער בכח שאין שביארנו בטי עצמי בפני שער

ט לפתזח.כל הוצרך כן שספני שערוה ן ומפני ®עריט טי חוזכרל; ג
ט מן אחד ‘גי*- כי פעמי' נ' קצסי בפני ויציאה וגאולה נס הוא מ

̂ן,ן6 לילית  אס יידילל סיסרא אם ומייבב קתרניס שפירש כמי -ללק!ילל ל;ןע ר
א , ^ ע לה״־ייייי שרל עיני אrמם ס סי  נמלקלקית להכשילו ייגה לל

 ©רעכי׳ 1ל וניתן לשית יניייל ויזקנורג ©לה ■p ואוזל ברשתי שנפל עד לשוןעתזיז
 היי«1 ללה’ על ללי!’ היי* על היק שבל על שבל וכחיתיה טקביה לילית יד• של
ה לילית צן4 קני  ואלי נויהר מענ״ניצת היפר אשל כפי יזמנו לעי. ׳!תל שהיא כ

©ב הייז ©נר שהע״קביום לייז וה יעל נכמותיהם עיזאית ספילו' עשר̂   וכיום ג
ה ע ס ייאה י ק לעומת זת את נ  בטיב היה טובה ס1ני איור הקה אלהים, עשה י

א על ״י ס הטוב נשפע מחני. כ• די■,דוש? ס א על ראה לער. וגיי  לטומאה סטי
f> נשפע שממנה ! r t שיזל ק רעית לפעיל כין להי^כ דיש ממנק לאהיי הי מ  י

סי' הכת לס מ חעכה לעמת יק את כי בעצמו הפסוקו כיין אלה׳' י  שעשת פי'
ד׳ דקחשה ספלא אל^י א «(ן טי א ס מינ  . לטומאה סטרא לנגדה עשק כך ר

ה מ אנל ביו ג״כ לר. דשמאלאשיש הפלא המכונ הימין כמי גדול כת לה ן א ת'
» התהפ״א,לימינא לא ושמא גובר הימין כ׳ סטראדק׳-וש' _ לקדושה דדזיס ד . _ ...................... .

 לין יסיק אןטאיאחר 'ן:ל»שתםודעא’נג וזהושדסזלנוהזות־ יקילקשי'ידנינרקיןיקלקזליןכמו שכל אדסיכמיץףשאיזלו «פניקיףלפנ•
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ג פרק השכיבה גלות סוד ח׳ שער
שפע

א ייאןית • יי ם ז ש׳ה הדין כיולמ eא̂ל  זיזפנ• פ/מעשיל זנענשיסעל טכד
 הי( רעה לדרך איתו התפתיס הפמאים יכתיתיית סיזאל נכלא הית לא אלי זה
ק מעשיהם על בידר״ם בלמי הננלאיס כל  כאשר זשה7ק נדרס יייכלחיס י

 פ• על הטיבה פעילתס על שכל להם ל־תן לאיי היה מהקדישהילא «פעלהס
 כטבע׳ הטיב את הפיעלים כמלאכ׳ס נפעילתם CTכלm שהם מפני יהצדק הדין

 כל כללו שפיעליס עצמה תהפעילה שנהצים סיה צפנ׳הס ישכים אתם פעילמ'
 פיעלים ויהי? כמלאכים יהיי זלימל למליה מקים דין לבעל נאי; פיעלכטנע

 הייה ברא יזלאכיסכנל כי שאלה אינה » הדין פ׳ על השכר יהיה נטכעילא
 נס הכליאה להשלים כדי נ״ה שלימיתי מנדבת ילוה תלאכיס עילמיתשל יכמה

 ששכלם כמלאכים שהיא הפעילה נוילת מעשיהם על שכל cfl שיהיה זה כשלימית
 עליינה יתל’ ניוללינה היא הפעילה נזילת שהיא תשכל שיה פעילתס היא

 שלת ממלאכי ייתר הצי׳קיס מעשה יכא״ילנדיליס שלת מלאכי שכל תתדליגת
 לימד דקדקי ילזה שית מלאכי משפל ייתל צדיקים תעשה ששכל היליגפיליש הנה

 דטימא׳ סטרא כנגדה עשה דקדישה סטלא שהאציל כמו זה ימפני צדיקים מעשה
 שבקדושה דבל ככל איתי יתסט׳נים רעה לדיו האים את המפתים זה היפו זה
 מורכב ורצי) נהירה נעל האדם כאיפןשיהיה אלהיס עשה זה לעמת זה איו כ׳

 מצד יישטל׳דטותאה לי נשפע •צ״ה תסטר׳דקדישה לו בשפע •צ״ט ת״יצ״ת תי׳צט
 על יצ״הל יהיה הטזב על להמית כטבעי ירצה שאם הטמאים יכתיתיז סמאל

 ימינו על יצ״ט יהי היע אמרי להטייז יכשירצה הלע אל להטותו לשטני מאלו6
 מעשיו על ומשמן דין לתת ■צטרך וכי בלאי את ילהזכ׳לי ילהוכימו ליהלהי
 על עונש ויקבל הצדק דין פי על הטיב לדלו הנטייה על שכר שיקנל באופן

 תעלליי וכפרי כדרדי לאיש ילתת יהצדק היושר הדין עלפי רע לדרן הנטייה
 כד• הטומאה כמית לאש הטמא לכתאסמאל ילהיי׳שהי׳׳צרך רע אם טוב אם
 הטמא שמאל שכיציו עוד לזה נמשך מעשיו פ׳ על הצדיק נשכר •היה יד! שעל
 הרשע את ״סל בעצמי שהיא כד* באדוניו המולד העבד הטיתאה אמין אני

 רשעי תדרוש רע הנקרא סמאל דהיינו רשעו תדרוש ילע נייספל רשעתו בכדי
 כמו כי ענשו יקבל ושש כמיני מין נלשע רשע וידבק עטו לו •תן והוא לשע של
 נ״ה הדבקים ואתם כפסיק ז״ל שדרשו כעני; שכרי יקבל בקדושה שמדבק מי

 נטיתא' שמדנק מי כן נת״ם אתם נתיים היא מה הייס כלכם תייס אלרףכם
 ותפתהי האדם את הממשי׳ הרשע סמאל יתצן איר נוקפך לכך ואם ענש? יקבל

 ■ ענשו לו יתן בעצמו היא יא־ך המולד עצם היא שמאל נמצא נהק״כה למליד
 צמאינו את שילווה מה ייזה ייותר יה כענין ע״ה לש״ב׳ עינינו האירי והנה

 מה כ״ל זז׳ל הזה הדרוש מלקי כל יניאל שבי תלומה פלשת הזוהר במאיזר
 יכ׳לא די״ליה •ק׳יליה לאת״זאה נג״ק אי״הי כ״לא ית׳ת^ עיילא הק׳יבה דעינד
 עליונים(למטה בעולמות למעלת הק״נה שבלא חת כל פיל' לפילמ״ניה אי׳הי

 י שיה בראם יכלם מלםתיה •קר כהן להלאות ביאס התמתיניסכלס בעולמות
 ת׳מי מאן וכ״י בתמיה הק״שה יאת הקדמה הזוהר שהקדים יאמר כעמדתו

 אתע״כיד דתא׳ליה דלע׳יותיה ת״ה זב׳בל ד^״ר׳ה מקט״רגא דלהיו• עב״דא
 ויה״כין בפול'מניה תדיייר אנ״שא בכ׳י דיה״ון דק״בה רעי״תא מקט״רגא אי״הו

 נה״א• דק״נה ורעית״יה הו״איל ט״בין בכ״מה לוין למוכ״יה בנ״ין קש״וט כאירת
 יא״סט״יה דמיאריה רעו״תא 1מג" מקטד״גא ואשת"כמ כיש״א ענד״א איתי ה״ין
 •עב״דון דל״א לוין וע״ביד טיב מאוירת לזין ואליז״יק בי״שא לאו׳ירמ אנישא בכ״י

 יהיה לאדונו עבד א1שה שהעבד כזה יאה מי נתמיה פי"מ דיזא״ר׳הן רעויחא
 הקיבה לצזן יעשה שלא מקטרג הוא שיעשה הקינה שרצון מה יכל לאדוני מקטרג

 דיב• תירה של בדרכי הישר ו׳לסנדלד נענודחי תמיד אלם בני שיהיה סא
 מאמר יכי הנא לעולם שכין יכמהטוניתלקנל לכמה שיזם כד קשוטיאמת

 לקינה עבד הוא שנם סמאל שהיא הלע העבד זה ינא ואיו בזה הו' הק״כה שרנו;
 הישר וזדרך אדם בני את ומטעה ימפתה הקיבה לצין •עשה שלא מקטרג «מנאו
 במעשיו •p כל ועושה עיו לשקל תור' של תתאמת המג אל מהטור המעוקל לדרך

 זיל רש״ני שהכית הקדמתו לפי הקושיא וא״כ הק״כה *•לעי׳עדשלאיעשהרצין
ל מה בראו לככידו יכה הק שבלא מת כל כי ימוקה גדולת ביא  כתה לי יש מי

 •ש כביד תה ממנו כניד 1ל ויהיה נלאו את שיענוד לענד לי שיהיה שכל'סמאל
a היא תק״נה שלצה מת בכל כי כי למרוד יתכוין כק׳יבה תורד הוא כ• תמנן 

 פיחשאיזכאן עכי׳ד דמא״רי לעיימא ידא׳ אל״א לוצתלתיפוימתלזהזיהל
 כני ממטיא שהא והגם תקינת לצון עושה הוא גם כי הוא כלל!האמת ומשא
 לצון עושה היא זה כל עם הק״כה לצק יעשה שלא עניינם ככל ותץטלג עילם

 בלאי את ועובד רצוני שעושה נמצא מקטרג שיהיה כלו חצה שהק׳ינה הריגה
 יפת משל ומביא עליו שנתמנה מת כפי עבדותו ועושה תמנו בראי שרוצה נתת

 עלייה יתיילופק״יד לי״ה לת״יס ות״וא יתיד״אי לי׳הב״ל די^י למלפ״א זה על
 ל״או לנינה דייקי־נ מיאן ריכל בי״שא דל״איקירנגלמ״יהלאת״תא ברתיימו

̂-״א.  חמ׳תיה למ׳יעבד נלייה הה״יא ליית אז׳יד׳ דתל״כא כלט״לין ל׳ו לאיעלא ר
 והוא ית׳ד נן לו שהית למלן משל פירוש דמ׳לכא נני״תא ברתייתו זיאנו׳י־ה•

 שהאנו אהנת גודל לשנת לנני ומצות מאד עד יתירה אהנת איתי איהב
 אין עמת שיזנה מי שכל הזונה עם יזנה שלא רעה לאשת ענת! יקרג שלא

 עליו זמקנל לו ומודה עציע שומע התניג והנן המלך בהיכל לכטש
 שפייר׳ נתי״זו א״ה וונ״ה הוייתתיד לניר המלו ננית נאהבת אנת רצון לעשות
א  ל״ה קריא לגינה דנ״רי רעו״תא למת״ף נע״־כא תל״כא אמיר לי״יייז נרי׳

 דת״לכאשלי״אתלתנ״קאלי״ה ני״יה אנת״ליה אזילת ענידת מיה לההייאזוינה
^ אי• פתו״״ן נכחת לייה לתפ״תי לי״ה ילנ״שה ה  לפ׳קודא ואזיין צ׳יית נלייא ה
 ננר״יא מדיי אנ״י■ כד״ין תיינ׳ת ליה וד״תי ליה אציית ול*א נ״ה גו״ער דאנ״,.

 תיזלפלטרין פירוש ונבזניזין!יקלסגיי לי׳תת״נן ויה*ינ לג״והיכ״ליה זאע״יללי״ה
 נלנו תמלו אמי הימים אלם כ׳ ייהי תיאל יפה מלאה יפה אתת זונת יש מלןי של

 עם לזגית שלא יצלו את ויכנוש בצדקתו יעמוד אם יאראה ננסייק נני את אביא
 כדי לנצי ותפתה שתלו לת ואתר זונה לההיא לה קלא היזלך עשה תת הזינה
 אתר• הילכת הזונה עשתה תה עתה לונות רצונו יהיה אם 1ננ את ולנסות לכתי)

 פתייים מיני בכמה לפתותו בז והתזיקה פניה העזה ולטקו לקנקן ימתתלת הכן
א איתי ואם עתה *ייה  נועל שציייה מה לאביו יציית אניו של צמויי הכ1נן
 שמתה ננני משמת כך היולר ובשחאה *דיס נשתי יזיזנו א<תה יחתה זינה «אזתה

 גד״ול כניד יעיש״לז יאוצרית מתנית לי וניתן הפנימי להיכל לנן יתכניש דני.
 ליה איית ינה זי ההיא אי״מח ה״יי ני״א להה״יא •ק״י קאי ם״לי ליית ®’’-י’
 דעביידת תדי׳א סעל״ין מכייל א״ית^ת וביתא זד״אי ל״א איי ’מיי• *נייי̂י

א ללה׳א לי״ק מל״מא ייז׳דא ייי^ייעא f יהייל י הא׳ לעייל עי •f ה לכ״ל <
עיני

עג
טל

 הזכרי־ז רגיי iSk שבי* באוטן ההוא הטמא מהשער ישראל עמו
 ומחפאר שמשחכח ער ^יייר כפרי■' חיו אינם ’מצרי יביאת

א הבטחתו שקיים מה פעמי' כסה עצמו ק סל  הכה רק אדעתץ ב
ה ואיך רישיעבוד היה איך ישראל עסי להודיע -' גאולתם הי כי נ  ו

ש יש ופסי? פסוק ח •וכלהו אחר כפסוק שאין מת גדול ונס חיו  צריי
א זוהר של המאמר והנח ניפרשנו להו  כנו על ומפורש מבואר הו

בח שכהן התורה פסוק׳ מספר לסנוח באנו אם ורק אך ומכוני  נז
א הם שהרי מחמשים ייתר יהיו מצרים יציאת  שבהן פסוקים ם'
 וזו־־! חמשי׳ יתירים י״א שהם נמצא מצריס יציאת נזכרו

ז כדי והנה ולפירושינו ז״ל רשיבי למאסר חזקה קושיה י ח  ל
 נים ותיר׳ן אחד מפרש סירה כאשר זה אחר זה נסדרס הקישייה
ה שסתונם באופן הקושיה הי  מקובל יוחד קושיה של החרוץ לו י

:התורה פסוקי הס ואלו שכלו אל ומחיישב

הגיהה
 דרמיחתמיר ®’יזצי מאיז ה׳החוייאאתהה ויי״תסריאיי

וזניי•• יזאיז אתכם מיציא אתכגז האכלתם אשי הלחם את יראו לוזתן
• וישיזע דפסוק מחציים ישראל את הוציא כי1 ר\ ח

 מצרים ייאיז הוצאתיו אשר אלאיד ה׳ אילי
 ממצרים יצאת כו יי תשמיי םמצות תג את

 מצרים מאיז אותה הוצאתי אשי ה׳ אני כי ויד«תם ו
ד לך  חציים יזאיז רעליה אמי ״ייי שתת כי י

תיז לי למר  מצרים מאיז הוצאת אשר עמו’ אתו י
 מצרים מאיז ריי-לית אסר והעם אקה תזה עלה לו
 ממצרים יצאת ינ’רא ניזימ כי תשייור המצות jp את
י מצרים זיאיז י”אא המיגלר ה' אני כי

מ אשיהזצאתי א־יה׳אלריכס וני' ציא אגני ציא מאזני ת איז א  מצרי• ר
 ען או 5כש או דמוי יזצייס מאיז אתכם המוציא

 מצרים יזאיז נרוציאאותס דוחתיכש ידעו למען
איז' אאי א׳ אי' מצרים יזאיז איתם ר̂י

 מצרים מאיז איתם היצאתי אשי הס כיענדי
 נהתותי דאם מצרים מאי! אתכם הוצאתי אשי■ ה׳אלזיכש אני

מי ת  ממצרים יצאנו זס לזה לאמי לפני ו
j הזה העם את נכתר היזלית כי ויצרים ושמעו ,p j,

 דציציו׳ חציים חאיז אקכס הוצאתי אשי ה׳אלתינם אני כא
 מזצרים ויוצאנו מלאך וישלה כב
 ממצרים העליתנו ולמה כג
 ממצרים מוציאו אל כי
ממצרים מוציאם אל כה

̂אי א״י '״יא' ״״״' א^״ י’ מצריס ייאיז י
א' יי״’’'” י' מצרו* של לעיי' ייזז יי’ '״יאל ̂'

״י אחכם יייציא ה' לתת ואתכם כא  מחציים הני׳ל מ
מחצריס הגדול נכחו כפניו מוצאך -

חצרים מאיז ריליאי א״י אליייי ״׳ ’’’א
מצרים ייאיז ייליאו א״י אליזיי ״' א^ ’’’א״ "””א'"

 חמצרים י־ ייוצאני גחצרינז לשיעה היינו לרנוענדיס ואמרת
משס הוציא ואותנו וגי' ומופתים אותות ה וית!

אתי®יידתזיזתרכירמציתעכדיסחידםיעהחאימצות* הוציאה היחאהנההמו
״׳ המסית וצי־ לתי״ה אלאיו ״״®® א״י ׳ייי,י״ביי .  אל״יר ה׳ הוציאו אשר ו

 חצרים המיציאותאיז אלחין לנבךוםכתתאתם ודם לו
י אלחינזאליחיס ה' ויאתר לז  חצרי■ תארז היציאת אשי עמו שחת כי זה חהר י
' וותצרי• הוצאת אשי מדלן פייח אשי ונמלח? עמן תשמח אל לת
 ה' יכולת חכלי משם הוצאנו הארןאשר יאמרו פן לגו
« הגדול צכתך הוצאת אפי ונמלתך עמו והם ת

איז ®’אי* וצו'המוציא ההוא והנביא וזא  והפודן• מצרים ל
 מצרים ייאיז רתיליאי יגי' ילת נאמים ושקלתו מג
ת יי*■ מצייס איז’ ®'יא י”י י' "יי
 לילה מצרים מאין אלה? ה' םיליאך ראייי גמום כי מי
 מצרים מארץ יצאת גחפזון תמזוצו־ עליו תאכל לא חה
 מצרים תאיז יאתר יום את תזכיי למען מו
 ממצרים צאמך מועד השמש כצוא מז
 נמצרים היית עיי י’ וזכרתי מת
חוקה ניד ממצרים ה' ומצאנו מט

ת איחס הוצאתי אשר ראשונים ציית להם וזכיתי נ מליח תליי® תא לתחומי י

ם בחורה הנרכזזיס בינח שערי חמשיס הס אלו שי חנז  פעממש נ
אלו והס יתריס י״א עוד ייש סצר־ם יציאת

 מצדים תאיז ישיאל יני לצאת ששלישי גתיש א
 מצרים מאיז לצאתם לשניה צשנה ב
 מצרי* תאיז לצאת® השכית נסנה םיני דמדכר נ
 האדן עין את כפה הנם ממצרים יצא עם הנה ד
ממצרים היוצא עם הצר ה
 מצדי* מאת ישראל בני ילאת האיגעים נשנת הכה! אהי! ,,על ,
 ממצרים נצאתס ישראל צני אל משה דנר אשי חעדות אלה ;
n ■ ממצרים נצאתס ישראל ינני משה וגו' אפי הירדן <עכר 
 שזם המקום אל בואכם עי ממצרים יצאת אשר היום ט
ממצרים כצאתכס צדיו עמלק לו עשה אשר את זכר י

ת א*י ''יייו® '•לתי ®׳ יייי׳י יאתי' יא אוון* גהוציא פמם לי
ג מצרים תאיז הגיה* ע׳

א אלה  דברי הם שהעתקנו ההעתקה וזאת היהרים עסוקים הי׳
חי ספרש -ו הפסוקים שהחתיק א  נ* אחד בחלק וחלקם האלי

H להורורת פסוקים v ה שערי נ׳ י נ י א שגי ונחלק נ ש י׳  עסיקי
ז ל ס היתיריס י



ג פרק סנה שערי נ סור ח שער
טלשפע

 מל״אר ד״א ט(״כ כת״י׳(ה״נה דייא ל <ע' לגגייה דיז״לכא דזיימו ^יאי לכל טיגו
 דא״ציתפק״זדא ז'אן4טי"גמא״ד זד״א• ליאמל״ארהיי״יתדאי׳יכו יוא׳ד א״״׳0

 זעתא זונה איחה אומי היי p לאיתי הנמל הכני' to גלם יז* פירוז זמאיריה
 גם לה c< אם p לאיתה כליןנויבה שגייזה ייגה איחה לי שמאיזי פיו את א*אל

 התלד עציה ציוה כאשר הק את לפתות חצה שהיתה נחה ניה ישכר שכח כי
 כיין «ה ושכל שכח לה יש לא אי אניי רטן ייחדה •יילוד יהנן רצינו •יןייים שלא

 אתיז כרתו על יהנה יזצה שלא ב« על שציוה ורציני יכיינתו חלכה רצין שיזטיגה
 עעס העעירס מכל הצדדין מכל לזונה ס ומעלת שנח יראי כי להשיר כלת מו

ל המלןי מציית וקיימה שעשתה ושכל שנח לה שיש אחד  לפתייע עליה צייה ^
pi »איחה לכל הכן לאותה שירחה ולשכל ראיייהל%ח שני חעעס יעיד עשי 

 הגדולה ולאהבה החלו שהעניקו ואוצח' טיס' מתנות ילכל תחלו שכנלז הכגיד
 אמר זה ועל ההיא הזונה מעשה תקדם1 כתאו עז ויתר שאת ניתר v^ח^ שאהגו
 קדלשה ״פטרא שנשפע יצ״ט דהייני החיים מלאן יה טיב חאד טגג יהנה הכחינ

 שחקייחין לצדיקי טונמאד ידאי דטותא׳יהיא חשטרא החות מלאן זה מאד
 ת*זי ית״א ההיא הטיב כל להם גורס היא כי לק׳בה ןT■’יצ הק^בה של מצמתיי

 חיו״ינין עיל״אין ׳דיא גני א־נ״ין צד׳יקייא ילת׳ין ל״א מקט״רג' ה'אי -ה״א ל״א א״י
 לאי״נין ויי׳ מקטימא בלאי ני״ה דאלרעי יכ״איןא׳״נין דא׳חי לעלימא לייתיא

 טב״ין אינ״ין לל דנג״יניהיר״תין יה •3 דאער״עו אינ״ין ולאין ני׳יה אעריעו ילייא
 ע״יןל״א כת״ינ דעל״מאדא״תייעל״ייהי כשי״פין אלין ילל עלונין אינין יסל

 כי״ה אעי״עי דלא ק3לאי* לי ל״ו למיו״כה יע״שה ויצת״יר אל׳הים יא״תה
 לתאר״יהזן צ״׳תי איינוןדליא זאשי׳׳ממאחהח׳״ס גיה״נס •לת׳ין יניה דכג

 לל לי״הטבאדבג״ניהיר״תין אנת׳ריהיע״דפד״יקייאא׳׳תלמי״חזק יאתח״שני
 היה לא אלו וראה ביא פיחש דא״תי לעצימא יכיס״יפין יעדזנין טב׳ן אי״נון
א  איצרית אלי הצר׳קים יורשים היי לא יכחיתיז סמאל שהוא הייהטרג יה נני

 איתס ירשים’ שהצדיקים הנא נעילם pל מזיחניס שהם הגנוזים העצייניס
עי לאלי לק יטיב אשי• וכחי!  ילא אותי ידח; אתי מנצחת והיו מיואל מנ

 יכל תענוגים אלו כל1 טובות אלי כל ירשו זה ננעמר לו שמעי ולא אחריי נתפתו
א עולם של איצרית חמי־ת אלו  אלפים רחתה עין נאחגי עליהם א^י מ

נצחו (ל♦̂ ppמל פג,מ שלא לאלי יאי לי ל״תריז •עשה זילע
 עדן #וגן ומגולשק יצטרדי תניהנם ייש שבשבילי ליה תתייייש׳אעי ינתנחז ליה

! שגא הרשעי® הם אלו ים הח מאין ע  הת׳בה להן שציייה כמציית ילאפיייע ^
י •גיישבי  להם •ש לצדיהים כחי גמלה טובח גולם ששתאל ונשכיל היצ״הר א׳
 האוצחת ואמוחת ימעכיג׳ס הטיבית אלו כל ■ר* שנ«יח סחאל טינה להחדק
ד מקטירגא דלא• יע׳עציוא ;הגא לעילם להס הגניי*!  לי״ה ציי״תין ייני! ח• ל

 אי״הו דחאיריה פקי״דא תוע׳׳לתא ל*"ה דל׳ית אע*ג אילא ה׳-א מא״י
 שחעים כש^שעיס סמאל מקטרג האי של יסעצת חי, פידיש עב׳^

 שכר שיקבל לומר ש.<' אין דכאן תוה לו •ש תועלת מה׳ אחריי ינתפתי לו
 יחיןנלם •דו על גיהנס ייישים הם אדינא צלשע׳ס טינה לסx על

 תקנצים הרשעים אין שהרי מזה תיעצת לית דלית אע״ג יחפלש פורענית
 מה עשה שהרי הקינה של מצמתי שק״ס מצד לשכר היא יאי* ח ח״ שכר

 אתנני שיפתה תתק׳נה יה על שנאמנה זפקידתו התימיי* כפי *•יהי;«׳
^י שפירשנו כ׳״ T עוד שם יחאריך נוראי שנייה! תה •סTש ^ני ’י r 

 ^מבוקשינו נתנאל הזה החאמר חתין יתנה ני שאנא« לעניינינו ד׳ היא וזה
 עזשים העשרה העימאה כחית גם כ• העילה יתכלל מצאני יx*:יק מחת דיתי
 •תונטלו ולא לכד׳ק־ס ינאה עילם ל נאה תתליפה ש לשכל ייאייס נת הק ש, ניייא
בני להטעית ייוסיניס עוניחת *משים והגס קימה ניטצי הא גס ט יכל «ףל
כמו וה -מצתיסוממיטסישג הם שהרי עושים לשחהילשסשמיס היא עפ״ז אדם

 העשרה הטחאיס ומחשלת כחית יעכיר p ימפני ל“1 ני רש מאחל בדברי שפירשנו
 קמשה יניציני יהמפשם והמטעים החחעיאים כאם ילכגית פשעם /להתם

 טהיל לק כלי ויהיה לקדושה מטומאה כלי יסאי כטומאה נהם עתפשט העשרה
ל אשחי׳ית יא ל שאמר ב׳י  כא׳׳חד כל״ם כ״י לצזלך הס גס ט העש״לה מ

 רטימאה סטלא וגם רחחיס היא תקחשה פירוש יאדמריסברת״מיס יייייס
ע ילכל מחלה צנל סנ״ה שהיית'  ייללה ונער רשע1 ופשע ואשתה ועין חטא ילכל ע

 שפע שהיא השכינה ע״ל מלת׳ו פר׳ה פן׳תריני ואס ליחמיס טתהפר תיא גס
 הקליפית גס ש אז ממניה שיושפ׳ע השפיע ל“וע ניתינז נחהרה שיאיר הקדושה

 אאד ה׳ ושם יבנו ישראל נצום וכלם פצ׳לשפעאחד ״ ’•יטהרו:דפיישניזייי
 בכ׳אן רמזו להני־ק יולה ימ״לה ל׳׳^ק חצ״יז שהע״גל יה מח יית׳׳ר ואו״ל יקראו

 ש"לליא5ה״ןהבור'ותא1 נשנרייס בע׳יה עתיה שהין יהני״נירות שהמע״׳נית
 קודם או וכסויייתן בתיקונן יהי״ו הגאוילה נזמ״ן אמינם 'נים העלי! מי״ם יכ׳ילו

ג על יתימגי ובלם הראשון יזטאאדם  קחשים כלס רע פגע ואין P® 1’יא שלום י
 *ד פלה קרני ושינו והעניתה טהרתה אחל והטומאה הקדישה עליון מארש

 שהעגל מחה •ותר כשוד בשטנה ית״אד! אחת נפרה יתייחדו אורזת שתי קרנ״ס
 קר*ני השני הדממן : ולהשפיע להניק חנה הפלה יק’ל

 ותפארת*ם !נשי״אתכז קרנם תצמיח שא״ו ר*צ לד״וד קרין אנמי׳ח חצש״ון פיי׳ת
 מיעיוט קראני ישרא׳לית 'אה1א ש*ל וממש״לתם שימיו״ם ת'ם1מת1ל .תלייח’!

 ותנ׳חמות השו׳עות אי! ש׳ק״בלו התשי׳יחיס גואילי *“« על מלאייו רני׳׳סשנ׳יס
 די׳עה הא״רן ומליאה לשו״לים נ׳ילי ירישליס נבג״יין יני״אה ונז״כת נכפלייים
ם ייע״שה כמ״יס א״תהשים •  טמיי א״חרx ו“כח נחצליים שעישה כחא מ'

 דה מיה להקש׳ות לנין י״ש גלי״א וא״גב נפלאו״ איא׳ס מצייים מא״לן■ צאת״ר
 צאיתולמ״ה זיהיפייןשיאיימיגנאיתןיאיוני״וס ד׳י הייה צא׳יתן כי״תי אמל6

 שטית ר*ל תלידא ביה ניימא ין ליד קל״א הש*ש> אל״א ט״מי אמר
 שהם בראשית ימי ז' נאגלו שממנה קצי׳יאנוכמדיתטנ״השניזיי״איי*יי''י»ג*

ז'פעמי'ז'שהם כלולים הס ז'שפיח׳ ואלי בכיזהינשישה הם דספיליתוכלם
 בינה שערימט' שהם הניצה מצד אלא אינה פעמי׳ז' יכללוחםשהםו' יזט׳שעל'

 לאמן פרק כמסאר ^תליס ייי*״ הספייית כפתז! כינה השפעות יד׳ על כ*
 לפחוח הבינה הונדכהיזמנלי' ישר' יציאת (לענק השער תוה שליש׳ זפרק

ל *עטין ש״ט *השפעתה •  שעטת מט׳ שתםנפיחתדיאמזיס!׳ ז''bכ ^
 וזהו עוד ימנאל וכאשר 1הנ״ נסלקים מצואר כאשר במה מאירים היו וכלן

 הביג' להיית«םוד כי י״ל כאו!דה.יאזי ייילו/טק״^כחטכ' ואזיל(נהייא שמפרש
r כל אמ i r tp r ר ננטנה ^  נשוה בה וכלן הקודמים ונשענים הזה נשער כ

׳ *י)זחדית<קודתה קו ד ע ן י ת׳ ^ ל א גו  העליון וכשער השער מזה ופרקו׳ מ
ם ס ע א תכלי ^ל א הי ה כלן את MW0 ל:לן(לפי«ק ?*טדמלסאיד על •נ

נשוה

ם רי חי סו הי ד כ אי ר ח תן ש toV i?• תירץ ג״נ ונ r w r i p! הס 
ס שניגרו פעמים ד.נ' כי לו ני־אח כי ואסר יתרים ספוקים י״א  ה

^ הנס נעבור מצרים יציאת לזכור הסוד היסוד על העיקר ח ג  ה
ל ט שנפתחו ר׳ ה עזערי סי נ  מ״נו שעריה פחחח ניגר־! שספירת ני

ט לשבר  היתרים והי' מהן ועאלו יצאו שישראל קליפח שערי ס׳
ס הנוויגדל אין ו  ביום זמן באותה שאירע הסאורע כור6 רק כ

ם סיציאר־ן פלוני ס ששאו פלוני נשגרה או מצרי רי צ מ  ס
ם לזכור או מסצריכז שיצאו פלוני חודש או ע  שיצג*א ה

ה ע׳י שנעשה הנסים לזכור בהם הכותה שאין םמצרים ט נינ  במ׳
ס הנזכריס פסוקים חחסשים אכל שעריה ם ‘ער־ סורים ה סי  הג
עז fl>oל וגומר וידעתם אמר ולזה שעריה עיי שנעשו ם יי תינ ח  דו

ם זכן וגו׳ תזכור זכור זגו׳ ל ^ כך כ י ה צ קושיה אחר ספדש ת  והנ
* המפרש שמחלק מה כחלוק כי הגם  חלקי׳ לשני פסוקי' סיא א

ת ייא עוני וכחלק נ׳ אחד כחלק ם מאלו פסזקים קצת לדחו שי מ  ה
-, על עס י׳א סאלז חחסשיס לםלאות תחתיהם ולהניח לחוין  זו

 וסמע ועור סםך זה לחרוץ טצאנו כי בתירוצו יפה המפרש הסכים
 לו נייחד הסרק אריכות המעיק על יכבד שלא וכרי הזוהר בספר

עצסו: בפני פרק
 סיומא יהודה ר' אמר יחדו פרשת הזוהר בספר שני

 דאתייהיבר־ז יומא עד מצרים מארץ ישראל תפקו ץ
א ח חי  שני אינזן סשום יהודא א״ר סאיטעסא הוי יומין חמשין או

ת וקדשהם רנתיב יובלא א שמעזן ר׳ אסר תנא החסישי׳שנה א  ההו
א ממש דיובלא ואיחימא ממצרי' לישראל להו אפיק •ובלא ל  א

sn o o p א אחער דיובלא ומסטרא דיוכלא נ  ובגין טצראי על די
א הזי דיובלא אלין יומין חמשין כן .  זמנין חמשין דא לקבלא תנ

. באורייתא ואדבר אתסר  הוצאתי אשד שכחי וכלהו דסצדיס זסין נ
 הוציאף חזקה כיד ט חזקה ביד סמצרים ח׳ סצריסויוציאו מארץ

שוסדכלא יתיר איט/ולא ן זסניןחמש וכלהו ממצר׳ם ח׳  כיוכלא ס
א דיובלא ומסטרא אתעטיר ח א קי, ופגק כלא א ת ריי תי או א  ד
מינא בגבורה  הפין!,) ותניא לטו דת אש כזימינא דכתיב אתאטרבי

 עכ״ל כדא ואתעטרו כהו ואחכלילו בהו אתווזיאו וכלהו הוי קלין
ש ת כין שהן יומין שחמשין אמרו אחד הזה במאסר להסתפק י א צי  י

 שנדת חמשים שהם היובל שנוח כנגד הם התורח לקבלת סצריס
ה שאלו  לקבלת מצרים יציאת בין שנה נ׳ שיהיו ראוי היה כן הי

תויה ׳ ספק שנים נ' הם היובל שנות שהרי ימים נ' ולא ר.  סו־ז נ
ת וקדשחט מפסוק ראיה שחפיא  הפסוק כי החסשים שנת א

א אומר אינה ל ת שנה שיקדש א ח  אחרונדח שנה דהיינו לכד א
תה המשים חשבון חשלום שהיא שנה שלחסשים  שהי^* שנה או

ט אחר א שנד. מ׳ שנה אותה שמיטות ז' אחר שהו א ה י  קודש ה
א הו  באטרו ראייה קמייחי מאי ואיה שנה חמשים כל זלא היובל ש
א שני ראינון בל  אחרת, שנה רק אינו Sהיוכ שהרי דיי

' הבש היובל ששני נאסר כי גם פירכא דרינא אעיקרא ג' ספק  נ
ה שערי נ׳ והס  כדי ימים נ׳ להמתין שהוצרכו באמת טעם מאי נינ

ה שערי ג' כנגד התודה לקבל  כשיצאו תכף קבלוהו לא ולסת נינ
ק שפירשנו מה לפי וכשיב ססערים פי ק היו שלא ן ראש נ ל ני  י

 וחטהורי״ הקדושים בינה שערי נ׳ להן שנפתחו עד ממצרים לצאת
שכח ט להן ש ס א״כ טומאה שערי סי ת א צי  נבר הטוםאה כי

 שהרי הטהורים בינה שערי כחםשים נכנסו וככר לוי, הלך חלף
ה קבא לא לסח וא׳׳ב הטמאים הקליפות שביי הטהורים הג׳ ר תו  ה
א ד׳ ספק אחרים נ׳ עזר להסתק הוצרכו ורמה בציאחם סיד אנ  ת

 יובל של טעגיעא דסיירה משום אם הכא בעי סאי שמעון ר' אסר
א למה  יוכל של מעניינו שסדנרים רש״כי של הסאמרים כל סכיא ל

א אמרו ה' ספק יותר עוד ישנן שהר* סי לסה יוכלא ההו  ההוא א
א אסרו ו' ספק אפיק ץבלא נסתס לומד לו היה אפיק יובלא  ההו
ה לא אפיק טבלא  דהכימסיק אפיק םטראדיובלא אלא לומד לו הי

ח ממש דיובלא חימא ואי באסרו כססקנא  דיונל>י« ססטז־א אלן
ג אי  לומר רבר^ אח׳ב לתקן שיצטרך כדי יוכלא למיסר ליד. לסה ו

 לסקן יצטרך ולא הזבלא טסטרא בתחילה יאסר בו׳ דאיתיסא
א בעי מאי ונו׳ אחער ריובלא מסטרא אמרו ז׳ ספק דבריו  ספק הנ

שסע אטרז ח׳ ח דק מסש הוי דלא אתערדמ ח ר תעו  נסטרא ואם ה
י הוי דיוכלא א ש יזבל קאיעל אחער בשלסא אמרח אי הוי מ  ממ

עד לומר שפיר שייך ח ק יצאו ממש •ובל מן שלא ל ר א  מצר י
ה אבל ריונל סטרא שר,וא יובל התעוררות ת  ססטר»ח שאסר ע

א מאין אכ’ו אתער דיוכל ת חו רח תעו ן אסרו ט' ספק הה עי  כן ו
אי כו' יוסק חמשין  ונגין היינו משש בלאvנ הוי אסר׳ אי כן ובגין ס

א כל חו אעון נ׳ כן ק א שנ  א״כ ריוכלא סטרא ראיוזו אמרח אי אל
שין חס אסרו צקספק*׳ א אינק יזסין סא^חמי ל ב ח הוו חו «  וו

בל א אינין שגק מו * יזמין ל סי ל א לרבי מז חוי קאסר ׳ ם י שו מ
*יגח



שלישי פרק בינה שערי נ׳ סוד שמיני שער
שפע

 ;וריןיאת£כה יזלסת ר״ל כאורה ונ^אעיזיהשריאכזשיכז גמהיזהושאיזר
 ונקודת' אהחתה כהודהכינהכהיד אכל תתפארתכעלה ספע ע׳ששיזקכלתאזר

ס היא כינה ל6  יזפני כבינה פרציפץ דו כשוי כעלה תפארת כתו תאירה ק נ
p דיוכלא שנורא כווהר פנאיא הכינה מצד הוא ז' פעתיס השפיחתז׳ כללות 

 לגאול שעריה כמ״ע להשפיע כינה שהוצרכה ולהיות השער תוה ג׳ פרק כתכואד
 תתו״רת לנ״ו רת״וה וו״הו לכינה לכינה הגאולה תיותשת ע״כ ממצרים ישראל את

 ב״הוהפ״ורכ״ה כל״ןהפ״וך כ״להתכיוו' העוילהע׳יל כימי'הי״א היזדו״ש׳כמי׳ילת
̂וש כתו״רה נת״צא הכ״ל *‘כ כ״ה יס״לה  ר״ל כאמי״רה כד״מר כר״ית כפיר
 מפני רתו? קצת הוא הדרש ט כינה על כימי מילת שדרש מה על תתנצל התתכר

 כאמירה או כדכור או כרתו אי כפיחש אז כתורה נמצאים הדרשות כל ט אמר ק
 לתיור אתר התתכר פיחש ל'ל לעניינינו וזר זנת' וו דרשה המעיין ירתק אל ע״כ

 ראייה ותכיא כינה כתדת היתה מצרים גאולת כי כפירוש ראייה להכיא לעניינינו
 תוויי׳׳נ׳ם לש״ון תפרש״יסאות״ו שאנ״ו ישרא׳ילוגו׳אע״פ כנ״י יתתש״יסע״לו תפשו?

 לש״ון ותשמעוימ שמע״נו ו״ו אלק״יסשת׳יס דכ״ר את׳ת וה כל עם כתל׳נומו
 הע״ניי׳עי׳ד כפג׳׳תיות ’דיפשו״עוכ"“זא"יןמק׳'ראיו״צאמ< כתש״תעו תתש״ים
 תמצר״ים עליו שישר״אל מו״ה מו״כן א'כ כינה שער״י תמש״ים כנג״ד הו׳א הא״מת

 ואתכמכו״אר שהשפ׳יעשער״יהכמי׳לכות^קר״את ככי״נהע״י כתי״הוא״תר״ל
 '3 כל שמלל העליון שער ע״י מצרים גאולת טתת לא כי השער מוה י׳ פר"?

? כעצמה כינה שהוא הגדול היוכל שהוא שערים  התתתון העכל •ד• על י
מד למלכות מנינה שנשפע ד' פר? כמבואר שכמלמת טמיס כ

עד
טל

 —חן?י ?ישיה איגה ממש <ס1ול כעייס רמשכוע יוכלא שגי אינון
 השנים ע-י ולא הידים על מקפיד שאיגח רוחק עי* לתרץ נובל בי
 י'—אב םים חשי גגי חסשים רחיינו שוה שהיא המספר Sy רק
מי שמעון לר׳ א ק  ממש יםשםץ היי דיוכלא אלין חם־שיןיוםין ד

ד רצח ומאי קאמר מאי שבחא כולהו אסרו י״א ספק קשיא ־ ז  נ
כ ספק  לישג' דמחזי יתיר ולא אינון חמשין זפנין וכלהו אסרו י'

 י״א ויש יהיר אSו אמרו י״ג ספק צורך ללא אריכות הוא כי יחירא
אה שאתר־! כמו יחירן  יחירן שאינין ואיתימי^ה הקודם בפרק דו

 ׳שכתבנו כמו סרבנן צורבא האי שתירץ כסו מתורצת היא והקישיה
 גירה* ז סלחא רלאו הקושיה לתרץ לפרושי לי היח הקורס בפרק

̂ sביובל! דכלא סשים אסרו י*ר ספק חזקה קושיא היא שהרי היא
א שהרי בזה רצה מאי אתעטר שיטא סלתא הו ה ער שהרי יפ  הנ

 עוד למימר צריכא ומאי היובל מצי בא שהכל היה דבריו כר־י
 ש*ז ספק כגייהו מאי אתער אסר ולמעלה אתעטר אמרו ו ט ספק

-י בלגיל רקאסר כלא אינון סאן אתעטר ביובל כלא אסרו י נ ו  בי
חה דפ״ייג דאיהו י*ז ספק אתעטר  דיוכלא קאמר דלעיל אדידיה רי

או דיובל^ת ססגזרא רק טייבלא לאו דקאמר היא מילתא חרא ל
״ , , , 1 . . שיתייתד כסיד פירוש כעז״יתקא״לכז״את יגאל את(לכי’אנמנ׳׳ינ״כלצ ועתיד״יז

ת את ]נ?רא׳ ^ ה נ׳שערי ייהיי -ם,ד ידי על כתפארת י ^ נינ א נפתמי ת ש ה ק שוי י ן ל י נו דיונלא ומסיטרא סיוכלא כלהו דקאסר שו
ה דאתייא אורייתא כן ובגין ח י ספק ר כו  אצל זח עניין מה כו מ

א אמרו ייט ספק זה י תנ  אין ולכאורדז לראיידד דאתי דסחזי ו
או וכלהו אמר ך׳ כלל ראייה משם ואתעטרו ואתכלילו אתחזי

ת׳ שהם ספירות ג' ה' ג'  העליון שער שיתגלה כשיד תעשר כלולים שיהיה נ'
שאז השער תזה '1 פי? כלפירשנו וכתר נתכתה ימודת כסיד שעליה נ' פננינה

 ככללית שפירה כל ייפתמ אתת נשפילה ותפארת ויסוד תלכות יאיר היתול נשיי
 הגדול יוכל כשוד נ׳שלתיס יתגלו נ'שאז הם עשר פעמים יתתשה שערים עשי

 לנזעלהנשפע שפילשנז וכמו השער מזה י'ז' פר? שפירשנז ץ' ו׳ס׳ן'ן>' כשיד
 הפילזש וזה נ' פעמים נ' נכללותו עולה שהוא מדול ויוכל הגדול שנת וכשוד
 כין. הבדל יש כרתן■ שעל ועוד זה את זה סותרים רמתנר דירי יהיו שלא מוכרת
 תנאול' עז וכיתר שאת כיתר תהיה ר העתי גאולה כי מצרים לגאילת עתירה כאילה
 יכונמאל לתעלה כדפירשני אתריה גלית תהיה שלא תז?ה כף כל שתהיה חציים

 גס אף לי לחה ככל ד?שה זאת א׳יףגש זהי״תז השער ז'מוי; ז'ופר? פר?
 ר״ל עצמה כנינה שתהיה העתידה גאולה אפילי שר׳ל אלא הס רנייים ששניהם
 מלכות שיתייחד עיייי דהיינו מלכות יי ע ג'כ יהיה עכ״ז כינה שערי נ' כל שיתגלה

 וכתר כתכמה הנ' שער שתתייתד למעלת ד1ית יש אז למטה ימוד וכשיש כתפארת
 הנחל יכל’ שהזא מעשר כללותם כסיד שפירית תמש ידי על נינה שער• נ' ייאית

 ץ מאר ו צאת י כייו שאחר זז׳יה השעי מזה הגי׳ו ?סיתים כדפירשנויכמכיאר
 נ׳ גלו• על הפשו? מזה ראיית להניא רזצת המיזכר שכעל לא כירזש מצרים

 כמלכות שסא קטן יוכל תשמע טמי שהרי ראיית אין שהרי ע;מה נינה שערי
 על כפשוטו זאת גס אף תפרש שלא ראייה להניא רוצה רק לתעלה כדפירשנז

 לרתו כימי פשוק תניא זה ותפני תפארת עם יתוד כל< עצמה כנתינת מלבות
 ונעטר נינה על לדנר וזכר י1גל רק תזקת ראיה תפכוק תניא ואייה נינה על
 סטראד־ונלא דהיינו נינה ידי על תנרים גאולת שהיתה בעכור לזמר מצת זה
 האג״דה נע״לי ג"כ תקני למלכות יתת׳ס שער* מ׳ט בהשפעת מלכות יד• על
 כזאת כינה שהוא תק״בה תוניא״נ! לא ר׳ל!מלו ׳1:1 תק״בה הוציאם ל״א לו ואי

 שהמערכת לפי לצאת אפשל היה לא נמלטת להשפיע לתתים שע׳רי שפי׳תא
 רחמיו הש״ית (אתצס עד לעולמי זככנעיס משועכדישז שיהין עליהם מורת היה

 אות מוקוס היא שדי של והי התערכינ משדד שתזא לפי שדי אל נקרא יהזא רכים
א שדי של ששורש הכפל  ותאומות תמצזניות הכמות כל השמד ויאמר ויגרש שדד ס

 ונתגערו נשכתי כי תשער מזה ראשון פרק בארנו כאשר *•' יכירו לא אשר יו עע
 כיציאת הטמאים תערכיתיהס וכתרב ונשדד טמאות קליפות שערי ת״ט זנתנטלו

בהסרת ט ר״ל בד״תא־ש ישיגו כגאולתם •שרא״ל שאר״ית וא׳׳ז משם יעויין מצליס

 מסו כ• כגלות עתה נשיג שלא מת ותמדיריגות המעלות כאלת להשיג שאפשר
 ההיא בעת אמנם הגלית נרת סערת טרדת כשנת נעונינו עתה מכדיל המשיה

 מעינה קדם אלהי ובשם תעתה אז לט טונ כי הראשון כנינו!איתנינז על נ1נש
ען  ביותו הנולד קטן כדוגמת אנמנו!צאצאינו ונהיה מ״ו1■ ב׳ן ניר׳ת נשיר ואז נ
 שלא ז' כשער שפירשנו השכל אזר כתנות בשוד מלזכשיס הדשה כנר-ה שנהיה ל״ל

 המשתאים!התעוורי' לילית ולא שמאל ולא המות יולאך ולא שטן ולא יה •צ לא יהיה
 ת'נתתי נאם ההם הימים אמר• ירמיה שממר כעניין נאמדותו מלהנניל שכל עיני

 ולא לעם לי יטי לאלתיסותמת להם והיית׳ אכתנני לנש ועיל רקרבש תורת•
 ועד למקטנס אות• כלש׳דעז ט ה׳ את דעו לאמור רעהו את איש עוד •למדו
 להשיג תדשת כבריה גדול ועד מקטן כלנו נהיה כ• ומפורש מבואר הרי גחלם
 קודם שהית כתו ההיה נעת גדולה ההשפע׳ תהית בי נ״ה אתחתאלקותו נאזר
 עיור ר1ע תכתנות ושכלינו לנושינו!גופינו ותשתנה הראשון!תתמדש אדם תטא

 בא׳ המרומזת אמדיתאלקיתז איר אוראלהי השכל ככתכותאיר להתלבש וסימא
 אורז' השיליתהש כ■ ר״ז כגמטריא הוא או״ר כי המצית שידות כרוי להשיג איר של

 ואזיל שתפרש m בני שישפיע הגחלת תתשפעת שכלינו תתקדש כי אלק״ת
 כנתתילה אד״ני שנתדת ההשפע' ההשתלשלות •נא ואז אד׳ני נגתט״רא •ר״ק
 נסיד קטן אויה •רתשהיחה מקראת אדני הנקראת חלסת תתתש כי ל״ל

 נעורה תתתדש כן נעוריו התתתדש כנשר אורת תתחדש •רת שנקרא הקטן תאור
 עם היתזד כסיד תהיה כי תפארת שהיא החמת איר הגדול נאור תאיר להיית

 כזלת ותמי הצר כגלית דלת דלז? שהיה לעס להאיר הגחל נאור מעאיתכעלת
 תתן תלסת ניתיד תפארת שטנת צלה מעליה ■יסר ולא תלה על יחשלים וינכה
ה יישסף יכל׳ז  ל“תו א״ל ואוירה ני״ה !•א״יר תז״רה תצא תציון ט וצהלה רנן נ

ת ^'ירו פנ׳יהתני״יה ע  להם יטו ספירות כלהו׳ י״ל כתפ״איה הנר״זת «'
ת נליל י̂’ ^ תפ  ר1נא יאיר חלמת ל'^ נל״ה כת׳יתה יות״ו נ״ן יר״ת זיא״יל כ

 עטרת ליושנה יה15י»נ שיחזור הגדולים תאומת שני בשוד ייפאלת
 הספיחת ׳א׳ח שאז ל״ל י' נגתט״ר׳א או*ל• ירו או נ״א כ״י או״ר ’?י״יז

אכתה ניאיד £נניג? הג' שעל העליז! שעל תתגלה כ׳ עטה6 נע״י אקיז
ינתג

טיו אשורו כ*א צורך ללא כקל נראה ע ח א אן ברא ו מ מא ויוי נ  תי
כ קאסר דהכי למימי קליןבהוהו•ליה כ*ה  דאתכלילו רבים לשון ג'

 שנכנס וקורס המאמר בזה להתעורר שראינו סה ע"כ ואתחזיאו
רוקדסותונייחר קצת להקדים צריכיןאנהגו חזה המאגזר בביאור

:עצמו כפני ערק להם

 צרינין וכנו תכונתו י—עי הזח המאמר להבין כדי ג'
סית ה' לחקרי' אנחנו ( ת הקרסה הן ואלו הקי שונ א הי

ט בין חלוק שיש מי ם ובין י א החלוק ועניין שני ט כי הי ח  שני-ז ס
א ו  וסוד מלכודת כסעירדה הוזי* ימים וסתם בינה בספירת ה

 החמה יטי שסה נקראים והם ימים ה’שס הם כשנה כי הוא העגיי,
א וענייניה החמה תהלוכות כי יריעה והוא  ועליו הניג' בכה הו
שת בזוהר ופירשו השמש וירח נאמר ת ויצא עד  חשסיס זריחת היו
 ספירות ז' ישבה עיש שבע באר שנקראת בינה שהי שבע מבאר
י נ ג׳ג׳ת' ת והנטיעה השורש בסוד ם ה׳ היז  ז* והאצילה הולית־־ ו

 כחו השמש שואב בינת טספירח וסשם אותם וגלתה הניז ספירות
 השקיטו' כרוב כינה ספירת אל החמה כנוי שמתייחסיס עד ושפעו
 ישם"ר» החציה נישתלשלה שממני בינה של ימי היות וטעם בזוהר

-' אל ועקיבח ונטייה נקיבה שהיא מפני יטים אי מ ש  שםםנר-ן ה
שה לא כזצות שסיה נתגלו שכה גבירה נאצלה  בסוד שהיו תע
 של יטיס לשיסה שורש שהם הנטיעה שורש העלם בסוד הבינה
א מצוה היא מלכות וספירת חסה  שטלכודין נסור אחר יום שהי

ן בה אין כמושםצה כי העג״ן וסור פרוסה מצד, נקרא׳ ס׳ ח ת ב ח ע  ח
ת ישראל כשעשו מלכות ספירת כן כמו וכלל כלל  פסת קרבן א

ח הקליפות סכל טהורה הייחה במצרים או ץ שנקראים הטסי מ  ח
תבעת ונתבטלו נשברו כלם כ* ושאור  ונקראת וכל מכל מעיקרן ונ
 בעלר־ז ת״ת עם והדווג ביהוד נתייחדה לא שעדיין מפני פרוסה

 חיפתו יום שהוא חורה מחן יום עד טמנו וחלוק' פרוסה והייתה
תי ועת  פירושו ופרוסה והגמור השלם כיהודה לבו ושמח' חחונ

 סהמצי־־ה ונפרסת שנהלקה פרוסה מצה כסו לומר רוצה חלוקה
ת עם מזווגת עריין הייתה לא מלכות כן כמו  בעיקר בעלי־ז ת׳

 וזהו סמגי הלוקה כביכול עדיין הייתה אבל הגמור והזיווג היחוד
 נחלק׳ ער״ן תפארת שהיא ר*ל ו״ה פרם אותיות בצרוף פחסה

ה סמנו  היחור בעיקור ונת׳יוזיה נורווג׳ לא כי מלכו׳ שהי׳ ה׳
 פרוםרייז מצת יצצקראת זה מצזעם הנה חורה ביתן יום ער והזיווג

 הטענש מאוחי-ז בעלי־־ עכש הגמור וזיווג ביהוד שאינה מצד
ת נעורה כנשר תתחדש בע^ד; עם הגמו' וזיווג ביחור כשהיא  להיו

 עלפרוסתה המורה הפרוסה שם כי סצוה נשם חדש כשם נקרא
 קר>פ ש בעלת ת״ת נת׳יחר כי לה הלך חלף מבעלה וחלוקתה

S ו׳ וניתוספה מצה שנקראת כמלכות ו׳ y ר.יחוד כסור מצה 
 ואמא אכא שגתייהדו שיים יחוד על שמורה מצוה נקראת להיות
ה נסור ובינה חכמה שהם הוגחייהדו שבחכמה י׳ ר*ל י׳ שכנינ  בה׳
 שד־־' כיה ה״ת ו' דהיינו יה׳ בסוד וסלכות ת״ת שחם ובת ברא

ת אותיותיו ד* בכל השם שנתייחד מלכות  בסוד שלם כיריור להיו
ה דאתכש ביתא אלפא נסור שהוא מצור, סן כי יהו׳ ץ ד ס׳ - צו  מ
ה תצרף סצוד־ז מן וה׳ ונשאר באתבש י״ה הוא  והיינו וה׳ עם י׳

לנזוין אדם כל שצריך שלם כיחוד יד״ור אותיות ד' בן שם יה׳וה
0 0 I ככל



ג פרק נינה שערי נ סוד ח שער
שפע

ק פיישנ(6 גנת׳כק (כסוד ז' ף' ן' ס' ו' נכיד פעייה '3 כל לפהית התר  י' פי
p ׳®ד יד• על יזלסת אי תת״יזל כ־ עיtה מזת '1 <פרק ra יי)"ז נעלה ת״ת 
 שניעית ספירה בנלו' שהיתה ייה <''ל הפיתה כא״יי שנע׳תיים גדו״ל ר”א( ׳הי"ה

 היא ו׳קצמת כל כ<צל1 קצתת ט' מתפאר שתפארת נעצה מתפארת מ«קר.7
 נאור אתי נימול שתתיייזד עד למעלה שנעת״ס אייר, תתעלה ממיז שביעית
ה תפארת עס אמת ספירה נחשב להיות ממש תפארת נאור התמה ^ מד ב  ב
 נאור ותאיר הנ*ז נפרקים שפירשנו שערים נ' נכללות דול ה איי שיאיר ידמוד

S נע*די צ*א אי״ש כצינה •ת*•( עלי״נו והיעוליים ההנפימות נצי'ון> הגחל

טל
 שפירשנו נמוה נסור אותיותיו בד׳ השס לייחד שעישה גכלמצור,

 ספני היחוד בסוד סצוח נקראת סלכות בי מזה העולה הכלל הגה
 אותיותיו כד׳ השם ית״חד אחת גט«וה אפילו כי מצור. שכה

ה ומהטעם שפירשנו כמו שלם יחוד שהוא  נקראר־ז בעצסו הו
 0שה מצות שס״ה שסז מפגי שנה נקרא כינזז שהרי אחד יום

ת כן מסגי החסה שנת כסגין יסיס שסה  אחת סצוה שכר. סלנו
 שסד־ן שהם מצות סשס״ה אחת מצור. שהוא אחר יום נקראת

ש יתייחסו זסטעם«ה יסיס  בטלנות זימים שנר. שכח ככיט*. חשנ
 שנה יתייחס שלפעמים שנמצא ואע*פ פירשנו כאשר יום שכה

ת ת׳  כי להן שורש שהיא הכינה מצד הוא הכל זר. כל קם ב
 פירשנו כאשר והנטיעה חשודש כסיר נעלמות קצוות ו׳ הם בבינה

שעי ז פרק סו ורחמים מרין כלולים הם קצוות ו ואלו הששי מ  נ
 ושש' pל ששה שהם הזויות צירופי ׳ב י סלד כשער ^ופירשנו
□ השנרד חדשי י*כ סוד שהם ייב בכללם שהם לרחמים  שה

 אהיר־. בסוד המקור כסוד הנטיעה ושוריפ היזחלה כסוד בנער.
ב 0שר,  אשר ז' פרק ד.ששי בשער עניינם שפירשנו כסו עירופי' י'

תעביז או כסלטת שנהי׳חסה שנד. תמצא כי 0ר.. בן ספני  כת׳
̂״ז בבינה כי סבינה הוא« ר.עיקר והמקור והשורש העיקר הונ

טל
א קויס נקד* קתד הוא שיקדים מה כל כי והנורא הגדול יום ני

מל הועלת היא כי זח דבר ולהכינך שעיוות מה לתקן לו  הנח ג
א ימים ששת אחר בל כי שתדע צריך  לששת מקוד שנתשד.וא הו
 וסמנו השבת סן טתפו־נםיס חוזול יםות כי יצאו שסמנו ימים
^ הזה נשער עוד שיתבאר כמו נקודה שד.יא כסוד יצאו ב ש ב ו

כ בו ושובתק למקורן חוזרים הם ם יראה ע' אד  סי־ז לתקן ה
 pipoS בואן קודם ני למקורןבשבת ד,ח^ ימות בואן קודם שעיוות

ד נסעו ולזין ססקוק נעתקו לזא שעדיין לתקן לו נקל יותר ‘א
w לתקן לו נקל יותר למקוס נסיעתן וקודם מקו^ om•ק ־  מד

 ואחר וכך כך העיר בני שיעשו בעיר ושופט שר הממנה מלך
 מדד לתקן לו נקל יותר הוא ר.גד. מצוותו על עבר ד.עיד סבני

א השופט או השר אצל שעבר ד שנודע קורם ההו  ני לסלד הינ
 לו קשר. הציווי יצא ששמנו המקור שד,וא למלך הדכר כשנודע

א זה כעניין לתקן ם עכח׳ הס החול ימות שלפנינו כנדון הו  ענפי
מתפרנסי' שממנו והמלך המקור שהוזין מהשביז יוצאים וסניפים

החוד* בימי עבירה ועשה עיוות אס והנר. יצאו וממנו החול ימי
א עבדים וענפים ן סניפי bשה ו חוו-• כימי לתקן לו נקל יותר י ה

 שוכחים כלם למקורן פחזרחן כי חשכת ליום למקוק שיחזרו קורם
קשר, יותר והחטא כמקור שמתאחרין היחוז־ כסוד מלכים כלס והס

שנת  התזל כימי ירארזלתקן ע*כ החול מימי ומקור סלך שהוא כ
^י אלו ודבריס שבת שיגיע קודם ״  יותר יוכנו הסקוחי־. סוד ד

 זמן עוד לו יש ׳כבת קודם תיקן לא ואם שנבאר שנייה כהקדמה
אן לחק;קירם □ ל׳ שכולל ריח שהוא למקורן הימ׳י מ  ני יו

 יום ל׳ יצאו שממנו מקור ניב שהוא חודש ראש הוא יום ל׳ אחר
חי לו •ותרנקל־י אז כי למקורן שיגיעו קודם יתקן ע*נ א ה ו  שני
 תשובה יסי י׳ בכלל שפירשנו הבפיחם יום שהוא אחד יום היא

מתם שהיא שונתיז ר.גדול ד.םקזר הגיול ה השנד, ימזת כל שכר
כ למקורן כו וחוןדיס שבים השנה ימות וכל כסו לבלן האס שהיא בנלן המשפיע והיא כלן יצאו שממנה כין לתקן יראו*. ע'

איון ל®׳ לראוי־ז כואו קורם הכפורים ויום השנה ראש והמקור השורש שהיא כן וספני 1הנ כפר הנז' נשער שפירשנו ח' ה
שנה יטי׳ם מנין תמצא לכיי־י ם ם ימ והעשר שנה כסנין נ תיי כיוס אפילו מלתקן יתרשל אל פנים כל על תיקן לא ואם צבאות הי
וככד־י לכנס ככל אליו השבים לכל מיוחד שהוא ספני הכפורים שנת יתירים;על ימים י' שרם ימים שסוז 0ד. החפה שנות שהרי

־י סטוגז ששבק תשובה יסי ח״י חם יסיס שנ׳ה שהיא וזלבנה א לכך שנים לקבל פשומה ימינו כי לבבם בדוכנעת נפשם כי ר ק נ
איהו ר׳״ו תיקן לא ואם אליו לשנים שמכפר מפני בפודיב יום שהו׳ חשובה וד,ייגו שיצאו ססקום (סקודן לשיש! ימים שניר,
ס וחשכת חזרת ה ספידח על הרומזיס ושרשן לסקיין הדכיי סו אנפשיה דאפסיד נינ ה זסגי ג׳ שהם כאופן בראשו וי שב׳ר־ז כפי

 ר.שובה ימי י' שנקראין ספירות יי נכללין שכה חשובה שנקראת
ל ווזשנה כיפירשני שנה נשתלשל שמהם ומקור שורש שהם  בנ
ש׳ח שהם יסירו עם,כל ושנד. שנד.  לסקורן ויחזרו ישיבו ימים נ

שזגה סוד שהיא חכינו־. כסוי ויצרשז  וחשבת חזרת כיפירשנו חת
 וגדוים ושקטים שלוים וישכתו ינוחו שבו ושרשן למקוין הדכריס

 ימות כל ור.שנח חזרת אחר ר״ל שבכינה ארי חישובה ימי י' ואחר
 י(יר,וזרש—ישתלשי שם וסנוחתס שניחת! ואחר למקורן השנד.

 יוס אחר שנתחרש אחרת שנת חדשה שנה הבינה סמור מסקויו
שנה ייאש שפין יסיס י' אלו כן ושיפני כפויים ם רום ה  הכפורי

ם יכול אי תשובה־! יסי י׳ וכסוף השגר. בד־* שעיוות מה לתקן ה

 תקשי־ז יר.ל לענייניט ונוזזור חשובה ימי י' בכלל כפור יום ריח
 כשנח יסיס שנה על יתירים ימים י׳ שהם שפירשנו מה על עלינו
ה ימים י׳ שהם ר״ ם איניס באמת שהרי כפור דונם שנין רי תי  י
 השנה בל אחייו הכא השני ר״ה עד זה סר״ה ככלל השנה שהרי
 או כסדרן השני'אם לפי הכל שנח או שגד אז שע או איג׳יק בכל^

ת זה שנים וקובעי מולדות למוזשכי כידוע שלמים או הסרים  אינ
ם שהרי קושיה שני ם מזו זי לווים ה  בשני־ז שהרי לזו זו ופורעי
 חסרים שהם יטיב! י׳ אלו ממלא שהוא יותר חודש נו יש העביר
^ שיגיע באיפן שנים שכשאר החמר. משנות כ 0 ושנה שנח ל 9 

ם יסינב שסיה המקזרוח ע ועתה הראש־נה הקדמה נעאימה זה ו
מלל הסקנץ היום היא העשירי ם י שהוא ״ ם השגה יניות בל ו הקדמהיז ר.ינזכ להשכיל שכלך כעין שנייהוכשתרד להקדמה נרד ע

□ יום שר.ו>א לי ד.שייכיס תשזנוז ימי ט כהקדמד־ז שפירשנו עניינים כמדי. דזיתד יותר לך יוכנו שנייה ביני־ז .»ז4שהו הכפורי
□ חלוקי ר.יא השגייד. ר,קדםה : ראשונה דיכפוריכש יוס רומז ׳*אליד. שכח החשוכה ספירות ט עם בעצסוז ורמיזתם כסירם הזמני
ג' שדטיר־ו ב' Sיונ א' חלקים ליז יתחלק שהזמן אוסר ועתה וסנוחדח שבייזד. יום סשי׳ם יים השגר. לכל ומקור חותם שהוא

^ אל והשבחן כחזיחן השנת ימי כל שונחים שבו ח ר.כולל סקו ם א כולר-ו היא י היובל שעות ז' ימים ו' שבועות ה' חדשים ל שני
ווזשכועז' והחדשי׳ היפנים הזמנים שאר כל שבו שסיטות ז* וסקב^ נעילדז סיכה ושתייה אכילה סלאכר. עשיית אסור סור וזהו כלם
ה תשמיש סנדל ^ מקנז בולל שמיטה והשעות והימים שנקראת הכינה על שהי־טי דברים ה׳ שהם ד וסקכץ כולל שנח שני□ ו׳ ו

חל המקור שהוא שנשם ראשונה ה׳ כולל שבועה שבועות ד׳ וסקגץ כולל חודש חדשים חדשים ייב שטו וברוך הוא כרוך חג
ם ז׳,ימים ומקנץ כפיי סמנו שנשתלשלו העולמות כל ושקטין ונחין שזבחין שבז ס הלילה שכין שעות כד׳ זמקכץ כילל יו ו י ה ו

ם כל כן ועל ז׳ •רק ששי כשער שפירשנו נפש שנה עולם ד ס זמנים הם והשעות שלם אחד יו• שר.ו׳ א טיי תוכי־* לא שהרי פי
או קודם ם לבלןל צכאודז ה׳ האדון פגי לראות ‘הגדול־ המקור לפני ני ם שו עד ביום כד׳ ק אחד חלק היא שהשעה כשעה יו
שי ארה יחקן ם חשובר־ל ימי כי׳ עיוור־■. א א □ מכל פרטית יותר ‘שהו יי׳י י'*י* ו א העניין שלפנין|וסור הזמני ד הו וכלsבי
ס על יתקן ם פני ם כיו א כי הכפורי □ הו שג* כבלליתו זמני□ שאר כד־• וכולר־' שמיטות ז' קברן שהוא ויייי-ז הכי* חות
ט והשנים השמיטות וכל להכירו סקור אחר כל תשובה יסי י׳ אלי כר* ני לנד* סקור מי חד ה רעזייו והשעות והימים והשבועות ו

ם עד כולל ויור,ר סקור יותר הוא הכפוריס ליום יותר הקרוב ח הכוללת לבינה רוסז תדי מסנרה שלפט' ספירח ז׳ כל שרשה בנ
ל מקור הוא הכפור שי המקורות נ ם שכח •רצופין דו כסוד הזמנים ‘כד־ מסדרת שרשה ובבה ספירת ט' נכללק שבה הכעה נ ה ש
א חשובה נקראים שר.ם הי  ואם לכלן סקור העשירית היא כעצמיז ו

כו אחר עתה כי ח׳ו תקני. לי אין הבפורים ביום גם ח״ז תיקן לא  יו
 סתסקור שיצא ענף יייא והשנה אחרת שנה נשתלשל דכפוריס

 ה׳ הארון לפגי חכקמ־ לפני ונתגלה שבא מד, בענף יתקן ואיך
כ שהוא צבאות כע׳  והלואי בפורים ov שהוא בבינה לתקן צריך י׳
 האדם יכול השנה באמצע גם בי פניו נגד אלה דבהני המעיין שישם

שות  גמלרת כתשובה לכך צריכה השער. עם הנפור׳ס יום לע
ת לחית האדם יראת כגיס בל ועל ג*«ח אל שרוסו עיוות אשר א

ר הזמנים כל המסדרים בשרשה נעלמים ספירות ז׳ ס  חשכיעיר נ
 סוד שפירשמ חכלית אין עד לז' סו׳ שמחגלגליכז כראשית ימי ז׳

ד-י רמזו עליהם אשר משם גייערח פרק שני כשער ענייגבז  זי
הי ערב ויר,י  שדדנזז לכן קודם זמנים סדר שהיה מלמו• בוקר וי
ם לכן לןרם ,ן,ןין3ךן סדף שנקראים ספירות ?׳ אל  אצילותן קוי

ו כסוד למטה ם יאע*פ בנינה שנתגלו פדצופין י שג
שנו כחבטה ר ^פי ד עם 4שכ היו ם היה לגיא זה ‘כ ה  כחכמרת ל

 חיי סזנמה חייו תישא ואי ע״ח רשביי כסאסוי טתגלה סציאוח
• ^ ־ ־ ל



ם פי־ציפים סוי נהגלי בבינה אבל נגלית חיה חכי} אית לא רי סד מ  ה
 כ:זו אהיה אשר אהיח בסוד הנטיעה שירש בסיד הזבנים גלי

 וכן ו׳ ובפרק ו' בפ"יז הששי בשער כארוכה העניין טור «עפירשנו
 היא* שהבינה עד ההוא סהשעי■ הפרקים בכל v כמע ואילך נישם
̂ן־ אילן ושורש עיקר ש^ן שכוללת החיינש ע־ שר בכרו הנעלנש ב

נ פרק כינה ב שערי סוד ח ®עד
טל

 שנו׳י זמן ושנוי פעולו׳ שינוי וכל הפעולות כל כן כסו מהשעה זמן
 כיהי«»פ מלכות ע*< נעשה הכל שיהיה מה יהיה יטיס שניי או שעה

ת אין כי־למלכות זה אחר זה בפרטייותם הפעולו' כל ניג־ייח  כללו
 כן מ£ני מעלה של מהכללים שקבלה נזה רק עצמה מצר לפעול
א תהיה שסגלר הפרי ככור פרטית שהיא* בסיד השעה סוד הי

רי האילן כל נטיעהר׳ז ץ כ ע  האותיות וכן הנוכרים והייכההרורזו' שער בשפע שפירשנו הפעולה נזתפשטים ששרשיה עד החיים י
ת לאין  מהם שזכרנוחסצא כמו בלילה זאיתאתח כיוס אחת שפזעלי׳אזת גיף ינחגלה יצזי'. כינה נשיעי־ה שורס .“ומכללוי הכל׳

ם ז' שבו החייב העץ האילן פי ש ענ שי ר זכרים הם י׳ו אותיות כמו רחנזי׳ נעי'* הישי־ אור כסיד זכרים ז' שהכס ושיהורינש קיו או
כי רחמים המשפיע ישר אור ®ר הוא ידור הצרוף כשיבא ר*ל ישר הכלילים שמיטות לז' היומזיס מלכות עד ולמטה מי׳סר ספירות
כןו' חכמה לומר רוצה זוגתו שהיא ראשונה ה כ משפיע י' אשר הומנים סדרי הן הן כנילוי׳ן והן בינה ׳שהיא הייכל בקסץ בבינהו

^ באיפן כמבואר בינה שיחיא הזמן ממסדר ונתגלו נשפעו הס שהי' במלכות תפארת לומר רוצה זוגתו שהיא שנייה כ״ה משפיע ש
הענפים ד האלה ז' ח א ^ כ  שהן הי׳הין השני מן לסעלח כשהם הרחמים כסוד זכרים הם והל ז' שהם ז׳ענפיבש עוד מהן ואר,ר ל

מן למעלה הה׳יין יבאו אם אבל האותיות כסדר די׳וד בזה נקיבות כלילה מבינה למטח וס־ירח ססירה שבל ככור שמיכח בכל שנים
 מכינת לסטה שמיטות שנע כ^לות ניייחסים שאנו וא׳עפ סשבעה

 שמטה מני׳ן לכלל תעלה ולא ספירה שום ר״הגלר. לא זה בל עס
ה רר, סא בינח שתהיה עי שינים ׳1 מיג־  הנעלמים שרשיה כז' בה ו
 ומצד !—שג בשם תתייחס מפירה ש^־' עי-ינזה שמצד באיפן ה3

ת א־ ה ד ט שבע .—בנ־*לח תת״חם בה נינ  בפירוש ביארו ובן שני
 הנינד־ן ומצל י' מן כלולות וספירות החנגיה מצד ני יס בתיקו

ת' השבע כללות להם שאין נמצא הנה ז' מן -וח רותכייו רס£  להיו
ט בגרשירם המאירה הכינה בכת לא אם ש.ןי*!ות  בד־! הנעלמי

ה Nשיצ ן האי ‘כ־ יו./ג וסשם ב  מאלו לענף ענף ובבל ממנה וניג
ט עו' ענפי:ס < פי ט ענ ס שניי ר  ספירר־ז שדרל ישנים הז' ש

ם ןספירה רי׳גענפי  שינר־־ז בכל המקובצימ חדשים תייב שרם ע־
 גבולי היי׳ב ד,ויור-. הייב שהם חדשים י"נ מקנ׳ן שה׳סנה ושנה

 משדס שמלטרפיס צריפים י״ב שהס ד' נימי־ר •כפירשנו אלכסון
 מיד וידר (ידי וריד דיור דרוי דדיל ילדר ירדו יולד בזה יילד ד' גי

ל הנה דורי ךירל ת דויה פוער־' וחדש הדש ננ ת ׳״כ מאלו אח  רויו
 ביי חמתחילין הליו־׳. ׳שלשה כי השגה פית הק לר המההלקי

 ג שני־־! אחר־־. ייחקלפה הליית ג' שהם אהת הקופח פיעלים הם
ט נ׳ר־־. שטיי-חילק rר הלי ג׳ וכן דדשיבם ס ה עלי  פי
^ן וג׳ שגיירה ר״קופ״־ל ם נו' לין המתחי הייו  תקופח״. פועלי
ם שנייה בה הויות לג' שלישית  רביעירח תקופה פיעלי

הי באופן  שח־־* חקופית ראשי הם ירוד ד' בן שים של אותיות ש
ת סב־' כי שנח ט הליוח ג׳ יסתעף איתיות ד' מאלו ואות או ־  ש

 ש־ינלאות באופן המק׳ר ידור אותייר! ר׳ מי אתת סאות ענפים ג'
 י״בהויות ע־פים י׳ב יהיוהענפיפבב־לס ידורג'ענפים ואות^מקיר

שהויה לכל  חדשי' י׳ב מאלו וחדש הרש כל החרישי' לכן אחח ח-י
 לדי ומקור קניץ להיות יחזיר בהם דנ«.זערים ד,יי/ת ייב ב שב

ט יתחלק שבו הקופות ד' ביבינד, שיש כמו ר׳ל שנו שבתות ש  ה
 צירופים י"כ ענפים ייב סרגי להסתעף חלקים ולד' א־תיות נד׳
תו׳ ד' חודש בכל לן כמו  הפועל ד שם להתחלק יחזור שכל שנ

ש ה נר' ד.־;וא ני,וד ם לייב להסתעף חלקים לד' ותיו אי רופי  צי
ח ג׳ ישבועה •מ־כוע-. כב■' לפיעל וענפיב  לר' בחלקם ובאשר הויו

ת ג׳ שיועד, לגל שב־עית ג יהיו דויו  ימים ר לב פועלות הויות י׳
 לששת ד,מקור שכתשד.(א אחד יזם כר. שכועהיש כיבנל שיבחריש

 מאות שיצוי.ו הויות ג' הכוללוהטקנץ שרואיום ■גינשכיעה יניים
כסיד לנהום שובתים כלם הם בשיבת בי ירוד אותיות ר סן אחת

1,לי^^ר,הויותשונת׳□ . 1 H -..וי. י.«וי W
ר כאופן יסיב ו״ רם בו ששרכתין סקו־־ן 0p1 ^ימים עו כי ש ד'  ש

ק ועם ימים כיד שיייס נכחדש ימים כח רם השבח ימי ר' שהם סקי

 החזזראורד,מתהפך אור כסוד הלא למעלהאו שהנקיכו׳ דודי בזד, י׳׳ו
ט הפכו ההין כי למט' אז משפיעים שאינם הדין בסוד והוא ה  פגי
מו ביתהפכים אורות שיים שהצרוף וכמו מעלה כלפי  תמצאן כן נ
ש ש דין יותר אחד חוי  מהאחר רחמים יוהד אחד הדס ובן אחר מחי
 ניעשר־ז התהפכות לפי א שה לנ׳עלה ה^ור לפיהתהפרות הכל

 כין1ש־מה צדיקי׳ מעש־ גדולים ז׳ל ע׳זרמזו ־׳מטחאשר חתחחונים
ת  שמהפכין הרש־עי' ארורים להיפך וכן הרחמים r למד הרין טי
 1כס בהד׳שיב■ התהפכות זה שתמצא הריןוככזו למדת הרחמים טדת

ת יוב בכל שמשמשיב בימים ג*כ זה תכ׳צא כן תיו או  אחר־ן אות כ'
 יבא שילפקימים לילי־, של יגיעות ב’כי אחת ואות שכיום שפית בי׳ב
ט ח.ג׳צא ולפעמי' בלילה נקיבה של לאות ים וכרב של אות ר  מגי

פי היי־־' נקיבות ׳גניהם ר.מצא זלפעטים זנרים ת י כי הדי  ד,)-.יד ה
פי שהוא חי יום לז־ז אשר ה־דתונים מעשה י  מחגירו דין יוהר א

 כי תדע דנה העניין ולהבינךס־ד סחנירו רחמים יוחד אחר יום וכן
שי רוח פ0 עשר עצם ר-י הוא ד׳ p ר,שס  ששי בשער פירשנו כא
א ,!רק ת י׳  אדר־ז שיכח באופן ר י.מ אי־,דות דם שהספירות ולהיי

ת ובלב בכלס  ידור ד' גן שים שי׳תמצא כמי זח מצד הנר, אחת בי
^ רומז והוא ספירות י כל עצמות ש־הוא  כן כמו ח ספייו י' כל ע
ט בילם אחת כח שדיי וספירה ספירר, בכל ד' כן שם המצא ל נ  ו

ח  ירוד ד בן נשם ספירות עישי־ שת:־צ' ו כנ זה מטעם הנד. אחה בנ
ת אות בכל תמצא כן כ-יו ספירות י׳ כל דנילל  כילל ד׳ נ; פ מש ואו

שעי שביארנו במו י*ס כל  שר,רי גיערכות דלה בסיד ו הנ פיק הנ״ז כ
̂־ס היא הוא ד' p דשם  ויהית ו,גת שבכל הזד. ומטעם רית רכפ זני

חד ד' בן משכם  רן הן ספי־ייי־ד ועשיר ספירי־ר־־. עשר נו יש י
ת אות בכל —נ י ור יד עצמן  רת שהרי יהיר שים בר יר,גלד־■. ואו
ם נכלם נ' חי והנד. אחת בכת י ז לך מובן הוא זד, שידעת א -  ס

 שמשמש ד p משים אחח כאות אפילו אור רחהפכות שפירשנו
 '—יוני ירן ר,־חמים בסוד הישר אור בסוד להתגלות שיוכל כיום

ד הר,וור אוי כסלר להתגלות סו ט ובן הרין י  י—יונו כ־'ילר. כן ג
שי לה־:הפךבאור  החוור באוי לר,ר,דפך יוכל וכן רוזמיפ ו ונסי' הי

ת בבל שהרי הדין נסור ד ת1־.־ או מר ואוד. או ת י' כו ג י ׳יו תיו  או
ט ההיי ניעיגי־ לפי באורותיו ומתהפך מר,גלה שדזא ירוד א פ  חיני

ב מובן ובזר, הניתר,פך נאיר אם הישר נא.ור ת אות אפילו כי ג׳ ח  א
ת וכן כלילה שעות בי*ב המשמש  כיוס שעות ב׳יב המשמש אחת או

ר כללו' פעילות כל לפעול יובל סדג  באות שהרי בשירה והיפיכו י׳
חו ירוד >-.ו־,יות ד' כל תמצא אחת  י"פ ‘כל־ פעולת כללית שכי

חד ד' בן משים אחת שאות שפירשנו טה לפי ועתה  כייב מיצנייש י
 כסוד ר,זכר ד כס הישר נאור מרגלה הי^־ז שלפעטים ביום שעות
 המה.י־פף איד כ־וד יתגלה ולפעמים ירוי כזה הרחמים כסוד הזבד
 ריות* הרע לפי חיני הרח מעשה לפי ‘הב־ דורי כזר, הנקיכד, בסוד

שסבן האוח וכן  בלילהשילפעמי״ שערת בי׳ב שטשמש ד' חאחתמ
 למי הכל רחמים ר כסיד ולפעמיב הנקיבה בסוד הרין בסוד יתגלה
 גרוליב! ו״ד־־י רנאו שיעליהם האור יר,הפך וכן התחתונים סעשח
ת הדי; כירת שםד,פכין צריקיס גזעשה מו ס וכן הרחמים ל שעי  הר

 שע!־־> ס:ל או גורס יום כיזל אם עלינו יקשה לא הנה לרזיפךח׳ו
ם שנד, מזל אם או ש־כת כמסכת שהחשיך מי דכפרק גורם ר  או גי
 כאמת כי גירס יובל מזל או גורם שסיטד, מזל או גירם חודש פזל
ט מעשה י4ל הכל רק גורמים א.ינם וזה זר, לא תו:י ט כך התד. ה

ל ינזיהשכ-עד. שרום החול ימי ששת ניזונים טשים כי מקורן ב ק  ל
ת ג׳ זה מצד הנה השבת ביום ר,ויותשוכתים ,שלישי פועלים הר הזיו

ו
 _ סקירן ועם ימים כיד שייס שבחדש
 בב־ילהוא ידוו׳ ד׳א״ותיות שהוא והמקור נחדש זכלוליס ים דןמ־,יכ־

 הויור־־, ג׳ אלו כשנחלק וכן כלן את ומקבץ שכולל ר״ח על ®טי!
 ̂ין אותיות ב' יבאו ׳סנוערה של לימים אחת בשבועה דפוע־יים

ת ליום א׳ א.ות ירוד א־תיות הויוח שר,רי ללילה אחת ואו  י*ב הם ג׳
 לשמש אחת אות שייבא נמצא ששד, חם השגועד. וימי א.ותיות

 שהם סשמשין אינם כשבת זרי ש! בלילה לשמש אחת ■איח בייט
כוי  שר,וגא טקיר שהיא השבת מז־ני לני ויצא במקורן ונהים עו

המתפשטים ספירות ענפי לסציאוח רמו הס השביעה י ש לן׳ קבי-ןן
. . נקיאו כגילכות ור,ר,גלותם והחפעב׳ור.ם במלכות ניחם זהמחגלי'

ה באותיותיו השם להתהפך גורמים במעשיהם שיניי ‘כדי נכללים יהיו למלבות ו,תפשש־\תם כלאת וכמציצ.וח מיס’ ט כחן לפעיל ני א
 איי־כם םכחהטביר עליה ד.שזפע הזנין סדרי וכח הזמנים ®יעלות
א ור,יוס כינה יייייני  בלילד־ו ב’וי כיום ייב שיעית כ*ד קבוץ היז
ת מוי  אות ספירוה ענפי מז' עצמה במלבית המתפשטים לענפים יו

ת ח  שיפירש״ץ כפו ד'בלילה רן מש־כ אחת ואות כיום ד' כן טשס א
 פיעזלד־*. לך שצ.׳ן שאין הפרטית השעה ®ר היא סלכית וספיר־ת

ובאיורי־) שעה ה1כאי יהיה שלא פעולה שום חתסעל ׳לילא

א הזיהר רומז ז ע אשר רע אם טוב ת מ תע א  אתעד דלתתאב נ
טו שר״ד־' Nדלעיל עיביזינ  כך לניטח r לעיגו מתעורר «י5שהו נ

ה והקדוש דגדול םר,עיררה׳ג־ם  למעלה לעישי' כנגדו ל!קר.עורר ב׳
ך הישר כדרך דולך היא אס לפגים דפניס כסיס  לו ומגיה כה דק נ
ש ב״ה ר*.1איר.י ד' שד,□ פנ׳יו □ בפגי שרי  נסור טד די באור י

הקיכי־־ן של פנים ר.ישרכך ניר,דרך הקר הוא ואם ידור אזתיותיו
pp שחם רח



נ סוד ח שער

ס ה nw ד׳ ע ite ש הפנים כי דודי הסוד חוזדים ג'כ ידוד שי קח  ה
י טוב אס דע אם כשוה ודבר דבר לב^ מחגליס ביה  כסיד הם נ

ה ותסורתם דבר לכל שווים אחדותם  מעניינינו יצאנו כסעט והנ
ה ונחזור  הם השעות כי שפירשנו מסה לנו התבאר לעמינינווהנ

 ‘של־ צנורות הם והימים סהימים נשפעים אור של וענפים ?ננורות
 נשפעים אור של צנורות הם והשבועות מהשבועות נשפעי' אזר

שי' סהחודש תת הם והחי  והשניבם מהשנים נשפעים אור של צני
ת הם והשמיטות מהשמטה נשפעים אור של *נורות  שר״י צנויו

 הכוללת כיה בינה שהוא ביה והקדוש הגדול נשפעיסמהיוכל אור
חה  ספק אין והנה מכחה יצאו ובלם הכר* נטיעתה שורש בכח בנ

ל יחזרו השעו' כי למקורם הענפים יחזרו לעולם כ׳ זה לפי  הימים א
 שובבי קודם עונותיו על האדם שיתודר־ל הזוהר נטפד אמרו יע'כ

ת לתקן ת באות פגסכיום שהוא מה כי ספני עיות אשר א  משם אח
רוי כ' לא אם שפירשנו כמו י שו שחת ת יע ש בעוד ההי' לאו  שמשמ

ת׳ שמושי  בשקורו והתייחד למקורו נכנס שמושו אחר .—אוו או
 תשובדת וצריך למקיר תשובה לעשית וצריך כו־׳ל יותר שהוא?

ת לתקן יובל ולא אחר אות ישתמש שני ביום כי יותר או  אחר ג
ה בל עם אחדות שכלם והגם זה כאות ופנס שקלקל סה  בערך ז

ה׳ כוללים יותר הם למקורן הכנס; תי ה לעשות וצריך בכחו שונ  ת
 כן גכם הנשמדח וכן ראשונה בהקדמה שפירשנו כמו הזקה יותר
כל ה על ומתודה טקירה אל דזיזרת לילה נ ה׳ ש הימים וכן עונ  ע

ת לו שבת כי שכתבו יש ולכן השבת שהוא מקורן אל יחזרו הלי  ה
א אז ספני סבפר הו ס שבו סקור שהו תי ב  ומתאחדין הימיבם שו

 לעשות וצריך ראשונה כהקדמה שפירשנו כסו מלכים נסקורןוהם
 שבר־*. שבשיבאפ באופן מקור לפני חטאו התגלית קידם ח׳צובה

שה שהד• מכופרים עונותיו יהיו  ערב שמתענין הסוד וזהו תשזבח ע
שת שיבאו כיי עובת ש ס בשבת שבעה שד-י ים־ם ה ל ס כ קי  מני

עון או ט ח  ‘הגדוד־ המקור לפני וחטאו ועינו קלונו תג־*ח’ שלא ס
ה ה כי  עשו־ז שהרי סנופרים עונותיו השבח ככניסה זה ום מט הנ

שובה ה ותשובתו ה ת  עלינו לך יקשה ואד־* שבת עד מגעת הי
שכת שהד'' שבת משמע שסזת הבאים ודמים גיוונים מ  סקור שה

ם ויחוד חבור לו אין א''כ שעברה לשבועה וי*א הבאה לשבועה  ע
שבת כי קושיה זי אין שעברה השביעה  השבועה עם יחוד לו יש ה
ה השבועה ועם שעברה א ם כהניבם שד^י הנ ת שמרו  יוכיחו במ

ס עובדים שחיו י  העונררת ס׳שמררת משמורת שחי השבת כי
ה ומשמרה א  וכן כ״ו־ל המקורורת ויחוד הקשר עי־* יורה שזר. הנ

עות שבו ש אל יחוור ה חי ה בו ונאסר ה פי ס שאנו כמו כ ללי פ ת  ס
ת לעמך דזרשים ראשי תי  הסוד וזהי ובו׳ לבד־' בפרר־־. ימן נ

ש ראש ערב שמתענין ש ראש ער ומשלימין חי  שיכנסו כדי חי
 ששובחין במקורן חדש ראשS ועין חטא מכל מנוקים טהיריס ימיה^

ו  וכן לעיר־* כדפירשנו מכפרים הס ומנ״לא? רן נשק ומתייחדין נ
ס שי שס השנר. אל החר ש שוכה ‘אל־ ו  הכפוריכש יזם שהוא חת

ת ט' מתפללין שהיו א המקור על־' לתורות הבל נרכו  עשירי שהו
שוכה ט שאלו ח הקדוש במקור שיבחין ת א ב׳  עשירי שהו
 עטד־ז ככללן שהם שבדת תשיבה ים׳ ט' עם בינה אד־* ד.רוסז
 חוזרינש והשנינש ראשונה כהקדמה כדפירשגו ימי!־־*שיבה עש־ית

ל אל חוורים והשמיטות ‘אד־ נ ם ו.יר־־, והיובל היי כיו
ה הכפירים ת א זו הקדמד־י ייפי ו! ם שיהיר־ז עלינו יריוק ל ו  הי

א המקור כשירצדד כי השינה כח פעמים מגלר־ז  השנה־. שהו
 לגלור־. הענף יכוי־י* הענף על־* רב שפע ול*השפיע ה>י.יר להגביר

ם מקורו כח ע  מכל ישתווד־. ל«ת רב שפע יוSע שישפיע זה כל ו
הוני? מ״ם שיהיה־! איך יהיר־ז כי השנרת שהוג< מקורו אד־'

א בו משפיע שחסת סהורי ■ הו  לנו התבאר והני־־ו כולד־* יותר ו
ם שירצדה כפי‘ אורו להגביר ינוד־' שהמקור מזי־! ב ג ע  כך פ

ם ע פ ^ו דת . ש ה!מן עניין כך ו ם שהו ו  מחרחו אינו הזרד הי
ם טתרחיאיגו שהוא וסרת ת וכן וקבשניכש שעבר יו טו שמי  וכן ב

א מה ביובלות  למעל' השרשי׳מתפשטי' כי זה יוכל אינו r? שהו
ח עד לי חנ  יתבאר השלישית הקרטה :הקדמה נשלמה ובזה אין
ם ענייןגלוית בה רי צ ת כי הוא העניין וסוד מ היו  שזרח ש־קוים ל
ם אור ה ר ב  נשמותיו שפע משפיע הקיכדת חידת רל ע אבינו א

איי הירת כן כי האנשים שבק במבחי־ ה לג.ל אלו בי להשפיע י  הי
ם חט>א ד ת לו הירד הראשון א מו אוד כתנו ם לאהדות שיו ש  ה
הרו  באחדיר־ז רק היו לנ-ז והישרליתיי השגותיו שכל באופן וי
ם ש ם שהיו הדודות כל ובן ה אי ת היזסשיגין כלם אחריו ב  באחרו
ם ש ם ומקיריס יודעים אחד שכרי' ישר שכלם היו בי ה גי שי א  ו
ם מצד ל כ שר ש ראת בלי הי עי לאסור ומלמר רב הו ת י  כי ח׳ א

ס ל ם כ טנ ק ם היו גרולס ועד מ ר ם מכי גי שי מ  בירת אחדותו ו
אי היד־י, לכן רייץרס בשער בשפע שפירשנו כסו ם להיות ר ד קו

 א פרק בינה שערי
טל

 שזה קרזישים נשמות שיהיו תילרותיו כל־י הראשון ארס שחטא
ש# אחד בשכל מתלבשי' כלס ר׳ל באלף אור כתנות רמז  לה

 אבד־* כשפע הקודם כשער כארוכה שפירשנו כמו י״ח אחדותו
ש וחול בחיל קודש וערבב הראשון אדם כשחטא  נחש ובא בקי

שות זוהכית זוהמא כי ו.זטיל חוח על שתב  שפירשנו כסו ה׳צכל ה
שדן ונתערב בארונד. הראש־ון אדם לבושי בספר עניינן סור קדו  כ

 עצורת בראו על לחשוב נחש זוהמת חטאל קורם לו שהיה שכלו
 דמסאביתא קינה קק הרעים והשגותיו סשחשכתו שנולד ער רעית
 העולם והיה ש־יצא מה שיצא עד עליו ורוכב בו מקנן סעאל שהיה
הטהור הקדוש והפת לקל ומתק הילך  סמנו נילוש הראשון שארם ו

 טהורה עיסה היה סמנו נילוש הרא-טון שאדם העיסה כי נתעפש
ת כסיד השם כאתדות יטהורו' קדיישית בהשגית להשיג תנו  אור כ
 בשער שפירשנו במו הקליפות לצר ניטים השגיתיו והיו כא.ר'ף

שר פסיק ע־* זבשפע הנ ם אלקים עשה א  אומה אהד שבל יש־ר אי
ת ור.ואבקש אחת שנונו  הקליפירת השגות אימות ע׳ שהו׳ רבי׳ ה

^ שהרמז עיר ככחנוח נתלבש ולכן מעורבבות רבית ממת ד, ע
ת חלקם לא כי בתערובות האומות כל כלס אז והיו אומות ע' ב  הק׳

 הפי^גד־ז ריר עד אכי־חם אור זרח לא שעדיין מפני שמו לכבוד
 עילם באי לכל עילם אל ה' בש־ס לקרוא ויודעו ומכירו אוהבו שהוא

ה לקרבם ביר. ואחדותו אלקותו לפרסם ח  כסוד שבינה כנפי ד
 עינו שהאיר אברהנש אור בזריחת ואו בחרן עשו אשר הנפשות

 וסוס־־״. בעוורון הראשון אדם עור בחנות בסוד שנתעוורו העולם
ת מדרך שכל עיני המססא ס.האל יסימר. השכל מ א  שכתנור־ן ה

א עור  רמורה אחד בשם שניהם נקייאים שלזה סמאל עצם הוא הו
 אחדותו סלהשכילולהכי אותם המטעה השכל עין עורוןוסומת על
ת׳  חלקם יעירונסוסומתס טעיתם המפרסם השכל אור בזריחת ואז י

איי מקימי לפי ואחד אחד כל ד.ק'בה מי אימה בל לי הי או ת י ח  ת
ל איר שהוא אוהבו אברהם לחלקו ולקח מיוחד מלאך שנ  הישר ה

ר^ ינתתקן הי׳אשוי אדם ועייור שעיוות מה ומתקן המיישר  הכתונ
ת בסוד ס עדיין כי גניור חיקו; ולא באלף עור כתנו רבי טט:־עו  כי
ת שנין בסיגיב מעורב וכסף בכסף מו ת היי האו ש״י  יגציציי־ת נ

 נתחכם בראשונה והנה זוהמא עדיין הייתה הקרושה ובין קדושות
 עשו ומיצהק ישמעאל מאברהם ויצא הקדושה לטהר ב״ה הבורא

 רצה הקדושה כשטיהר חב וא ונקייה טהורה שלימה מטתי ויעקב
 קדושות הניצי^יית שה; הפסונ׳ת מתוך האוכל ולברר הק״בד.ללקט

 ידח לבלתי רצוני כי ו־יקנצם לטהרס ורצה אומית בע' המעורבים
 שהירידם הברזל הכור בתוך הנקי הכסף הכניס כן מפני נדה ממנו

 ידי י—וע; הקליפה rKV.טו גלות בהיקף מצדים בעבדות למצרים
 לומר רוצ' ד.דירות כל שם נתגי*גלי כמצרי□ הנקי הכסף רוב שהיה

 רוב אל כיןהקליפית וטפיורים נדחים שר,׳י הקדושות הניצוצות כל
 הילוד הנן כל רסז עליהם אשר המבול דור של ניצוצות הנןי הכסף

ה תר ניצוצות תשליכהו היאורה פדג  נלבנדה רמן ערירם אשר י
^ נא;ןר ובמצרים לכנים תו  צרוף הכסף שיצא עד תתנו לבנים ו

 י ע קצוות ל' סן העולה כמניין אלף מאור. ׳עש ג ס נ־בל ומנוקה נקי
ת  של>י« להם היה הראוי וסן רבוא ס' עד לי טי' הדברי' ההכללו

ת גיצוצר. כל נתקבצו שכבר מפני גדים לקבל שו  הקליפה סכין דקת
ש ניציין עוד נשאר ולא ה כלהקליפה רק׳ בקליפה קיו עלז  נאסר ו
 שכל ראדה סיגי הר על ישראלי כשעמדו רל.ד, ר״ל גוי ויתר ראה

 נקליפי־־ז ניצוץ שום נשאר ולא שם הס הקדושיור־־. הניצוצות
ם כי י—ר״ו מעור־*. ז' לאומית התיר ד  הנצוצור־ז שגחנררו קו

ם טעורב שהיו־: בשביל מצית ן להן צי־ור, מהן הקדושות חכ  ב
שכיד־ בקמשרת דבקודד קצי־־. להם שיהיו בדי קרישה נצ׳צי  ‘ב

 קדושית הנצוצות Sכ פשנתקבצו אבל בהפ המעירבים הנצוצות
ת להן התיר מו ת ז׳ לאו  כקדושה חלק להם יהיר־! שלא כדי מצו
אי לא? כי וימורת לרשע הלעטהו דרך עי־־י ע ם מ ה  עיי ב

ת נצוצית שו ת  אין שאסרו בעניין המשיח בזמן יהיו ■יא? ש כמו ק
 וחטאפ רב ערב קב־ית עיי אכד־* המשיח לימות גדיבש מקבלים

 תוך ולפא גליות לשאר והיצרכו לקלקולו הדבר חוד ועיז העגל
ל כיד ז י  בהיותם והנה לעניינו ונחויר כנזצרים שהיו כמו כגלום הנ

ת שש היו כמצרים ישראל או ף מ  כרף כלהו סיג ‘ניב:־ a נקיי אל
ש והסיג־ם הקליפה עליהם גכרה אבל נקי צרוף  כסף תיוחס ע
 וירדו הקליפה בת׳ך נכנסו עכ׳יז לישראד-י עדות ייר, שכטי צרוף

ם פלאים הסיגי  שערי ט בם שנכנס־ עד עליהב:! ש־לט והעיפרר־ז ו
ם ד-כלורים וכסדריגית טומאה ה ר פנים ט’מ שיש במי כי ב ת  ט

א ואלו טמא פ;ים ט״ט יש כן כסי ט עליה נתעורר ל מ ם ש  פני
ם הייני בנינו ובני ובנינו אנו עדיין בינה שערי ג' טהור די עי סו  ס׳
תלה ההתעוררות הוכרח ולכן את הג  בינר־ז שערי מיט לפיזיח הז
סו ק שפירשנו נ ה כי ראשון כפי שה גלור.^! הי בי והוצרך ק ש ל

ה עו ל מז



 ג פרה גינה שערי נ סוד ת שער
טל
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 ש£רעד-, ער רףBיכוןSיש ו&שינירם אריוח כפירי עור-י םהלעיח
ת לעקור אתנש חורין בני והכריז לילרה קם בע«שו פדי א  הקלי
כבה שהוגין החזקה תה וליג׳בר אליה סי  ובזר־ז ויר*־י ‘סכל־ או
שלסה  טמצדים ישראל׳ בצאת א ה הי׳ הקדשה : הג׳ חקי.וה ג

 מכל הקליפה נחש זוהמת סלנלוך ונזר,וריס מנוקים היו לא עדיין
בל  ביציאתם תכף התורה םקכלים היו וכל טנוקיססכל היו שאלו ו

א ל ט זינת הפסק שאחר נדה כאשת לבון ימי למנות הוצרכו א  ד
 כסו טהרה לבינה ימי שהם טהרה ימי ז' לשנות לה צריכה נדה

 שי~* הטמאים הדמים מהם פסקו מ:׳צרים ניציאתם ‘ישראל־ כן
עה להם מנו ואיחכ קליפות הר ביאורו וכן טהרה ימי שהם שנ  מו
 ד' אסר באירח^א אזלו הוי esח•י ור' אבא רבי ז״ל אמ־ר ערשת

א  לידת אמר טיירה קא מאי וגו׳ השבת ממחרת לכם וספי־תם היי
א א אבל חכי-״א אוקמיה ה ^ חזי ת א ר ש ב הוו כד י  הוו במערי

הי כר ד*א כאתת^א נרסאבוחזיא אתידן 1ור,ו אחי>א ברשוחא  אי
תבא תי דסאסבותא ביומה י א בחולקא עאלו דאתגודו כ ש  קדי
 כד כאתחזרן סיגייהו םאכו8 פסק ביה דאהירו כיון ברית דאקרי

 וספרדת כתיב מאי מינה דאתפסקו בתר מיוה מסאכו דמי סקו9
 פסיז קדישזיא כחולקזיי} יעאלו כיון הכא אוף ימים שכעת לד־־.

 לרכיותזא הושכנא דייהלאה מכאן הקיבה ואסר מינ״הו מסאבו
כ כמה דייקא לכם לכם וספרהס ת׳  לה ימים שבעת לה ופפי־ה ד:
ב לנכש הכגיל אוף לעעמר־! כ ס׳ צ ע  לאתדכאה כנין ולמדד ל

תר קדישין עילאין מי«ן3  במלכזרן ביר-. לאתחבינ^ז לגזיה׳ לנ
רז וספרו־־'. כתיב אירי־ה^י} נלקבלג־ה ם .—שנעו ל מי ף י א או  הנ

 ולאתרכארד לסזכי בגין שכחו-ת שבע אמאי שבחוד-, שבע
 ז' נהר וההוזיא היי מיס ואקדי ונפ*ק דנגיד נהיר ד־הוזיא בכיין

 ביה למדכי בגין ודאי שכתוה־ Nד וע*־י ם־ניה יפקו שבתורת
מה ת' ב ת  כתי׳ כך בכעלרה לאשחמש׳ הלילא ליה ד דכיז< א

ל וברדת ט ־ לי־יד■ ההח־ה על ה ב המהגרת ‘עי תי ב ולזיכ נ תי  נ
ד Kטל האי נחת ואימת לילה הטל וברדת  ‘ע?־ ישראל קריבו נ
יומין אינין ועל נף;,-א נ־זת כדין דפיני טורא

 ביה ואתהכרו מינייהו זוהמתן ופסק וארבי בשלימו מחנה דאתקרו
אר וכנסת אורייתא יקבילו קדישא בסלכא שר  במלכא אהחברת ‘י
א קדישא ד א איקגיוה ו  אל הולכי הנחלי׳ כל וראי זיסנא ובההו

 בסלכא ביה ואתחברו אתקשרו ומלא ולאסתחאה לאוהדכאה הים
ש בר כל וי האח לדיש׳  שבע מאינון ŝד הושבנ>א מני רלא נ

^ז טר,ור אקרי 5ל}ד דא לדניותוי* ולשזכי חסימות שבתית ל  ו
כלל  נאורייה>י< ד.ילק>ת ליה למהזי כדאי הוי ולא הוא דטהור נ
א יומא להאי טהור דמטי ןמא; שבנ  כד מיניה אתעביד ל>ת וחו
א לראי בימי ל׳ ב ליה ליכעי לי ע׳  היורת ועם לעניינינו לשונו כו׳

י מתוך מבוארח שכוונחייל מ מ ד עם פירוש בלי חזה ה זא■: ‘נ
 הולכים היו חייא ור' אבא ר' פירוש מעניינינו שהוא כיון אוחו נבאר
א ר׳ ויעאל נדרך tאב לר׳ חיי s ם וספ-תם שאמר הכתוב כ  ל

שג׳ יכיה.־וז3  כמחרת הספיר מצות הלה למה ר״ל מדבר במאיקא ה
שי ששד. מיוס לכס וספרתם שיאמר ראיי היה כי השבת  בחודש ע

ח לדקדק מינה כיה פק׳ז • וס> ת הספירה זלחלו חי מ שבת ב  שהו׳ ה
ח פ פ חי ר ח  שהם חכרייא תרצו הקושיא שזה אבא ר׳ ליה ;ר ־ ו נ׳

 דיל בתוכו נסתר סוד יש באמת אבל הפשט דרך על ־ו-.לםור1 חכמי
ד ז!חר חירוי,־ ער־ אד' בר,יות כי זה ירוא סוי ע׳ שר ם י רי מע  כ
 שהיו פירוש בטסאכותא אחיירן וה״וו אה׳ר^א כ-״שות־^ הו׳ו

 הקיבהת שהבניסין הקליפוית רשית דר.י<נו אדרת רשות תחת
ף לשט  נד.קדמה כמבואר קדושות נצלצוח כל לקבץ כדי הכסף לצי

ה לא. ואט ג' כי ור. רק הי  קשה היה לא אחרת רשות תחת שהם ל
 ואתורין אחוזין היו הס ני קשה יוחד זה אכל ־ימציאב בך כל

ט סצרים מעשר. ואחזו ייטימאה עצמן והפקייו במסא.ב'תא ה די  בי
 מןע^ז ידיכם משכו ‘ז*ר־ ופרשו עאז לכם וקחו משכו כרכר.יג

 לעיז מנין S כארז נדה שנקראו־ת בע״ז ע־י־מן ניטגזאין והיו
ה בסיפא שסטסא  לו תאמר צא? דור. כמי תזרם שנא׳ כני

 כמי* טומאתן והיה במשא מטמא ע׳׳ז אף במשא מטמא נדה מה
ס ששופ-ת לאשר. שנסשלו׳ עד כע׳ז כך  “זיבות כימי נרה י

א במסאבותא אחיד׳ן וחוו שאג־ר זז־י ת ת א ד ד״!* נ הי כ׳ א אי׳ ת״נ  י
 יום עד עיז טומאת נדות זיבת סהן נפסק ולא דמ״סאנוהה כיו׳מא
טין א׳  במדרש פרשו שכן פסחו אר־־, מריעה שעשה פסח של י

 למשרה הקי׳כה אמר לרול רקב־ין היו לא רחם הרבה ל י רכה
שה ת סש־ה שעשה וכיון הפסח ע  לארבעד־ז הק״בת ג!ר רפהח א

ה חי ת וגק עדן נגן ונושכות העילס יי חו  וניבקי הלכו שבגן היו
תה הי- ובואי עיריצפון שנאסר הפסח באו מןו הלו הולך ריחו תי  מ
שי׳ ר'Sכ נתכנסו יום שלי ש לנו ם;זך כבקשת לו אמרי י  האכ׳

ם להס אשר קי ל א = אין א:ש אמר ה אק ג־מוליכן אח:

שה אל ה׳ ויאמר שנא׳ אוכלים אתם ת מ א מידגתנועעמן חקת ז  יגי׳
 מגזאטוי מכללות לנו יצא הנה מילה ורס פסח רם ונתערב ומלו

ה שמילחן ת  שואלין היו שהרי אכילתן לשעת סמוך בלילה הי
 סלכור־! ‘עול־ עליהם קבלו הפכת ומכרז מפסחך האכילגו למשה
ת ונכנסו מילה מצות לקיים שמים ח ה כנפי ת  יריהבש ומשכו שנינ

ה ע״ז מן  טומאת נידח זיבת דמי מישראל פסק שלא מזה למדנו הנ
□ עד עיז  המיררן עליהם קבלו הפסת מצד שהרי פסח “ש־ ראשון יו

ח זה במאמר כמבואר מנ ת ישראל נ:נסו חפסח ו  שכינד־ה כיפי תח
ת מעוות לקיים  זיבר־ז דמי שהוא אחרת מרשות ויצאו מילה ביי

 לכן הפסח מכת באו הטהרה ימי שספירת באופן ע׳ז ג־וראת נרת
ס ממחרת שפירושו תספרו השבת ממחרת לומר הפסיק דקדק ו  י

 טומאת סהן ונפסקה אחרת מרשות יעאו פסח קרבן עי' כי הפסה
ה ימי למנות כרי מי־יה כסעות בקרושו־. ונדבקו ע״ז של הנית הר  ט
לו דאחגזירו בתייר שאמר ווהו טוסאתו נדת ניבח הפסק אחר  אע׳

כו פסיק בייה דאחיידו כי״ון בריית דאקירי קדיישא נחו׳לקא  ססא׳
א מיניי״הו ת תי א  דאת׳פשקו בתיר גה“םי בו מסאי דמיי פסקו ב״ר נ

עלו כי׳ו/ הב״א אויף ימיים שבעה ליה וספרה כתייב מ״ה מיינה  דא׳
 מביאן .“הק״כי ואיפר מיג־ייהו ססאינו פס״ק קדי״שא כחו״לקא

שב׳גאלרכי״וחא תסלכס והליאהחו ספיי  ליכםדייק׳כמ״הדכתיכ ו
ה וספירה ת לי  לעעטייכס לבים ים*יםל'הלעא'םהאו'ףהכ*א שבעי
ש ת נכנסי כיפירשנו הפסח עיי ישראל שנימולו לאחר פירו ח  ת

 ונתדכקו ו1שאח וכיון מילה מצו' שהוא ברית שנקרא הקרושה חלק
מו מהם הטומאה נפסקה זו במצור. ה נ ש אדד שנפסקת הא ס טו  ה

 מישראל הטומאה נפסקה כן כמו נדתה נידח זיבת רמי כהפסק ממנה
 ונכנסו דמס־יזכו סטרא אחרא רשותא סן ע״ז מן ידיהן בשמשכו

ת ח מו מילה טעות לקבל הקדושה ח  דשיד־ז כשנפסקו האשה ונ
 בן כמו ליבונה יסי שהם ימים שבעת לה וספרה בה כתיב לזוב

S ישראר* שנכנסו בכץ.ןביון y ה ירי ל  נפסקי־ה הקרושה בחלק ס
הן  יסי חשכון ארזם צ־־יכין ואילך מכאן כה הק אסר הטרסאהני

 ודקרקי-ז לבם וספרתם שנאמי• נקיים ימי ספירת לבון ימי טהרה
מר גבי התורה כמושדקדקה לכם לומר רזורה שהלו  לד־ה וספרה א

ך לומר רוע לעצמה ■יה שפירושו תהא עצמה לצוי  מוכנתיסלובנ׳ ש
רי דקדקח הכא כן כמו לבעלה ליבונה ימי א־,ר ומכושרת חו  rה

 מוכשרים תהיו הטהרה ספירת יטי שבאלו ל ר לעצמיכם לכם לו:יר
שלא הראשון לטעם קרוב שני טעם ועוד התודה לקבל ומוכנים

שעבורהקליפ־תשהיוסשתעכרי' יציאתן דהיינו זהוסתן םם.קו  מחח׳
ת אחד ער מצרים יד סתתת וכן נהם  חללו הללויה שאמדו חצו
עניי פרעה עבדי ולא יי׳ עבדי א ער ז׳ל פרשו וכן פות הקל ו ס ש  ה
 זל>« הקליפות נשברו לא וכן יי׳ עברי והלאה סבא; פרעה עבדי

 סי־עי־ה מכבוד כדכשיב בנזרורז כמכת הלילה בחצות אלא גכנעו
שבת ממחרת הפסוק שפירוש להיות ויוכל וגי׳ ו ה פי ס  גיסוזר׳ ר״ל ח

חה שכי ספיו טימאה מדם׳ והפסקה ה  יצאו. ול^יג פסקו שלזדו ת
 חעור־׳ן אחר פסה של נראש־ן אל^י. הקליפור־־, שיעבו־ מתחרה
י הללו הללויה־. שאמרו י  והקליפיר־: פרעד־ל עבדי ול>*ז יי' ענ

□ ולכן רי שבועית הז׳ מנין מן אינו ראשין יו אק מפגי לבון ש  ש
 ול״סת ק־^יפותן זוהטי־ז פסקה הלילדר בחצור־־. שהרי עמו לילו
כאדה כו.'ין תי לביתר קרי'שין עיילאין במייין לאתד׳  לס׳׳

בר ה כ s5לאתח' א י כ ל מ׳  כי לו הוקשה או׳רייתא ולק״כלזיא כ
 סד־ז עעמן שמלו כמה הקדושדה במדריגות נכנסו שכבר ביון
ת הן כך אחר הספירה ענין מ  ספ׳רו־ת שתוצרכד־ה לזה שנודה א
 ע״כז נדר.ח זיבת דפסק אחר אשד. כמו לבון ימי שהם טהר' ימי

□ הספירה ישי להיות ראוי היו כי קשה ה ס הלבון ימי ש ר  קו
 הוערכו כי פיי־יש עילאי; בסיין לאתדכאה כנין ומתרקז המילה
 ל>► שאם לפי בקיושה כניסתן התחלת שהוגא המילה לר.קדי'

ם היו המילה שקודם באופן בקדושה כלל נכנסין היו פיי  לעולם סי
א שהטד.דו־־ו נטהייןמפני היו לא שהמיס במימי הי  העליונים• היזיי

 מים בכלי סיס שהם הראשונה הקדושה במרריגית שאינב הבניסיים
שי שאובים א יתבאר כא א ואם יותר ם ש קד עלאין הס אל  היו ל

 הץ לא לעולם הקחשר־. במדרינת קצת רסילרה במצות נכנסין
 חו׳\3ס עדיין שהן מפני פנימי׳׳ ייתר שהם עליוני במי׳ לטבול יביל׳ן

ה קצת ר.וצרכן לכן ל מ  שאחר כדי במילרה בקדושי־ה ליכנס ב
^ בק׳׳בדז לרבק לטר,ר העליונים למים יז:ו ספירתם ב ק ע ל ד  א
 ואם טבילה קודם הגר אל קורמת המילה טעם יובן זה ועם ההורדה

 הו׳ב• וסו׳הענין טנילח לו עלר.ר. ל}א סל כך ואוזר טבל
 גופם ועל יצר׳ על שולטת שהית' הקליפה מתוף עלי במילה ישראל

ת אתר ולפהותם הישר מדרך אוחס להטעות רו  שהיו לבם שיי
ש מורגל׳׳בע׳ז ה ובסצו׳ כחדו אשר לאלק׳ו אי ל  הקליפה שברו מ

ה של ל עי ה רו ה צי תה ע*« של י  וקנלו עליהם גיכרח מהסשהי
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נ־ פרק בינה שערי נ סוד ח שער
ת ם ס^נו ח מליכות ספירות כקדושת ונכנסו ענייהס עמי ח  כנפי ח

 שנתפחי סעד עונדים שהיו ע׳ז מטימאת נטהרו וביה רשכינח
 הקלייפויה השפעות סכח מי^תן קודם עליהם שגכר הרע ליצרם

ת  *!הרים אלקים עבור לך לאמור ביצרם ששפעי עליהן הטמאו
מילה כי ת קליפות של כחן ונשברו נכרתו ג שנוגתן שכחן הטמאו  ו

ר שם  ל^ת כן על בפסוק וישלח פרשת בזוהר כמבואר הנשה מי
ת ישראל בני יאכלו ב הנשה גיר א ת  אסיר הנשח גיד האי שם עכ
א לבני רמנשי רביעי הרע דתסןיצר לכלכא אפילו חנן ל פו ט א ש  נ

עכי דכיאריהון רו הכפי ר חו הו א הרע יצר של נ שפעת כח שהו  ה
 רביע♦ יצ׳הר רתסן שאמר כמו שם משכנו וסקום שם הוא הקליפה

מא' נטהרו ובזה כחו ונכרת נשבר מלו שישראל וכיון ע׳ סטו ל ק  ה
 ,Sעו קבלת בסור השכינה בטהרת ונתדגקו עליהן שלטת שלא

פ' הטוסאה רשות שהיא אחרת סרשו' שיצאו שמים מלבות  והקלי
 ספירדת, שהוא בקדושה ונכנסו שמים מלבות ‘עוד־ עליהם זקכלו

ת שנקראת מלכות שבעה שהיתה זכו ובזה שמים מלכו ם ה ה ס  ע
ד כ אנ ולסעלר־■. יסוד למדריגת עדיי/ זכו ל>« ‘א  תפאררד שהו

ה קבלת ומשם התירה נשפע שמשם ר תו ה שלא ספני ה ם הי ה  ל
 זיבת הפסק אחר שהוא הטהרה ספירת יסי שהם הלבון ימי עדיין
מאת גידת ה כאשה לבון ימי שצריכים כדפירשגו ע״ז טו  ואגב ני

ב מתורץ זת  הקליפח מלו ר׳יל דהיינו פרעו ולא ישראל סלו למה ג׳
א ל ' גלוי דהיינו פרעו ז י א ה א הטעם כי ישיר שהו ^sשל מאחר הו

י , ‘ט
 נכד* וסשפע' לכל שורש היא שהרי בינה מן הם מימיו שגס הגם
כר ע״כז  שבמקור ונביער.} יציאהן ממקור או!תן ונטלת חלקת נ

ט הם והחפשטותן ונכיעותן יציאותן ם והרי מ׳  בכלי שאובין מים ה
 מי״; הס סי׳ שאלו הגם נ־כע סעין ממקור ככלי ששואבין המים כמו
 בכלי שאובין מים נקרא ע'בז ניב! ממעין ונטלו נלקחו שהרי חיי'

^ז ות וננדון ממקור,יציאתן בכלי שנשאבו מפני  כנדון נעזימו הו
 כספיר׳ רק טהרתן היו לא ימים ז ספרוי־ק לא אלו כן ומפני שלפנינו

ת ח  שהרי שאובי׳ככלי ס־ים מים נקרא זה והיח כמלנוילבד ר״ל א
ת מימי ו&אנז נטלו ט ן’יצ ממקור סל .  יציאתן שבמקור ונביעת; א'

 כס״ה טהרה יסי מ״ט צריכין כן ומפני ש׳ט הם והתפשטותן ונביעהן
ת״תא לה די״לה דכ״יא אי  כת״יכ כך כבעלה לאשתמ״שא כלי'

ל ל“ובי־ידתהט ע׳ ה ל הלי׳ חנ ס ה ה ע״ל חנ ס  כת״יכ ול״א כת״יב ה
 מ״ט שהוצרכו זה לפי לו שהוקשה פירוש ליילה הט״ל ונר׳׳דת

ט לרבק כדי טהרה יטי ט י—או צורך סאי בן אם בינה שערי במ׳ ו  י
ט כיום בי החמישים ה מ׳ ץ התורה לקבל להם הי תי ס  האשד, כסו ו
ה יסי ז' לספירת שמיני כליל שטהרתה ח קי ם לשמש כדי ט  ע

^ כן מבעלה ש!!ע לקבל בעלוה א ר ש  צריכין הסשיס יום ליד־־י י
ל ובי־רה כתיב כר שאמר ו!תו טהרתן «ןל ט  לילדת הסחנה על ה
 לטחרתן המשים ליל צריכין שהיו לזה והרמז והראייה ר״ל יכו'

ת כתיב שהרי טל וברי ״י 'ייי■’ המחנ' על ה  הטד-• ־יא יה ליייק י'
א ה לג׳חנה סכיב הסן עם הנ שהיד, ועוד המהנה על ולא יורד הי

 פרעו ואלו לגע־יה טמאה היא ליבונה ימי קורם אשה כסו כטשאיט
ת מגלים היו אלו לומר רוצה  י׳ גלוי שהוא בגופם קודש כרית או
א ת אות ח׳ו מטסאין היו יסור שהו  חיו והוי לנון כימי קודש כיי
די קורם הוערכו וע'כ כט־סאה טהרה הכניסי כאלו כי כ  .“סילו ד

שבי כדי  לדבק שיוכלו באופן הק־ייפ־ כה שהוא הר’וד.יצ הקליפה ל
ם1■ לבון יסי נשכיגהובהתדכקותסכשכינ׳צריכין  ספירת ימי מ״ט ה

ס יום שהוא לנונם יסי זכגמר הטהרה ה עם יתיחרו ההמשי שנינ  ה
ה לרם להשפיע בעלה בתפארת ב בריתו נאמן יסור ע״י תיי תי  נ

׳ פי ס ף יסיים שב״עת ל*ה ו אי שבחיות שביע הכ״א אי ע אסי  שב׳
ח תו  הו>י* עומר ספירת של שהטעם סאחר לו הוקשה פירוש שני

שה שנסשלגז ספני  יטי שעריכת נדתרז דם זיבת הפסק אחר לא
ע ימי ספירת לגון קי  לספיר הסעוה באה למה קשה זה א״כלפי נ

מיכז שבעה רק לצוות לני היה לא ימים ט ם שהם שבתות שבע  י
שה של ליבונה כימי א למז׳כי נג׳ין ומתרץ א ל ה ו א כ  בס״יין תד׳
ה ח י וא ד ה׳ ם ואק׳רי ונפייק רנג׳יר נ א סי׳ ה״ו ה סו  ז' ר נה חי׳י
ת שבת א וע״ל סינ״יה גפ״קו ו  ביה לס׳דכי נג״ין וי״א* שבת״ות ד׳

 אותד־ז של מימיו שפע לקבל וטהורים ראויים שיהיו כדי פירוש
ם מים שנקר׳ ז הפס בלי תסיר ונובע ויוצא שנמשך נהר י  חי
ש ה • הפסק כלי נביעתו עי ל טני ד ה לקבל כד• ו תוי  להיות צריכה ה
ס בכלי שא־בין במים ולא חיים כמים קנ ל  בכלי יב־אכוסהם אם ו

א ימים ז' לשנות במלכות ויטהרו מלכות עזהיא  שיוכו עד נטהרו ל
 שהרי יסור הוי נעה תפארת גיולהגבירה שהם ימים עודו' ל^לות
 בהן ומשפעת סמנה שיעאז ספירות ז הם בינה של חיים דזכזים
שךלוסר מה והקדושי׳ הטהורים מימיה ל סוף נפ  יספיק קשר, סוף נ

ם ז' רק יותר אינם סלבי' עד מביג׳ שהרי כזבח ימים ז' להם מי  י
כ ספירו׳ ז׳ ת ספיר' ננד אחד יום בזבח זי׳ להס די א' ח  די לא כי א

^ נגד כיו׳ להם פי  סעד משבע כלולה היא ספירה כל שהרי א' ס
ה  ש־כע שהרי שנייה בהקדמה כדפירשנו אחת שסיטה שהיא הנינ

 קטבילד־ז כ“א הנה ז׳ פעסים ז' בכללם שהם סבינה יצאו שבתות
תן עול מי' עליוני' טים או א סלבו' סן פנימי שהן״יותד הפני הי  ש

ת א קי מד וזהו ז׳ פעמי׳ ז׳ ספירה ימי עריכה שאונין מי׳ כלי ג  שא
א הו ה ת ז' נהר ו  שסיב׳ור-ן ז׳ יצאו שמבינה ר״ל מיניה נפקו שבתי

אז ועל ז׳ פעמים ז' שיסיה ספירות ז' עזהס  נג״ין ודאי שבתות ד
ת זמפניכןעדיכין ר׳ל ביה למ׳רכי ש לפנו  ז' שהם ש־בתות ז' סס
ל שיטהרו ז׳ פעמים ע ק צ א וסוד ידן ע קד,ו  בסוד ישראל בי העגי
א הטילה  רק טהרתן היתה ולא הקליפות מטומאת רק נטהרו ל

ה להחדבק כלוr׳> שניג  במדריגה סדובקי' והיו למעלה כדפירשגו ב
ה תונ ח ת ה ה נ שני תן עניין סוד והיינו שנ ס ת עי ח ה כנפי ת שנינ  ה

ת סדוכיןין ויריייי תי.-ז נמדריגד־ז לומר רועת השכינה בתחתי ח  ת
ח שבסלכות הנ די עתה ו  כדי פנימיים היותר העליונים בטיס לדבק ג

רח לקבל ת שבע בסוד מבינה שנתנה התו תו ת ז' שהם שנ רוי  ספי
ל ת ג ח ע כלולה א שנ ט שהם מ  ראשון פר׳ כדפירשנל שעריה טי

שערי שהם שבתות מ׳ לדבק והוצרכו השער •סזה ה מיט  ולכנוס גיג
ח ח ש מ*ט לספיר הוערכו הג׳ שער ת ט כי מפני טהרה י  מים• טי

 חיים מיס נקראי' בכלל '.ט0ו חיים שנקראת מבינת יוצאים שמורים
ת לאפלקין ט מן פחו י מפני חיי׳ מים נקראו לא ס׳ ס״ט מן פחו׳ נ

שעעל ר ויזיינו ממש המחנה מט ר ט ל ל ט םי-ז’אי* ה ״ אי אל'ו ר  ע
שראל קרי״בו ריר ט״לא ר,־אי ־ית נח  ואישת פירוש דסי״ני טו״רא על י

תה זמן באיזה  כרחך על הג׳חנה ‘על־ ‘הטי־־ שירד הלילה זאת הי
 ןןךן לקנ,י ׳J'o הר ̂ ישיאל^ע כשנחקרנו לפרש. צריך אתה

א ל כ׳ היא העניין יסור חמישים ליל שהו א יו׳ד ד5ב;׳ס עולה ט׳  ה׳
א׳ו א היו׳ר כי וריל ו א ה״א שהיא בכינה בזשפיע חכמה שהי י ח׳  ו

ת כו׳או מ׳;,יעיע בינה שהי$^ אר פ ת אנ. א שיזי ר ק  וזהו ואו שי
j סור n’*וא( ו,^ת יוד כשיד הט׳׳י־־י ד ס ש־לוא ו-ע,-.רח שיורד ?־ 

ס חלב ומשקה יורד בדפירשנו א  שגקי׳אים בינהעלהכנים שהיא ר
 וחיור־י, יניקה להס ,”שא הנטיעי' סבל שתבעיות והקליפות מחנה

ר' הם וסמיל׳ מהקדוש׳ ע תנ ץ חיוה להם אין ש־הרי מ  נח״ית כי׳
א ו ה׳  סחינד־! דארקירי יזמ׳׳ין אי׳נין וע״ל גה״רא סה״וא ט״לא ה

 כשל׳כא יי־ ב ואתח״כרו ייהו מיג זוהמיתן ופיסק ואד׳כי :׳!׳’כשלי
ו' אורייתא וקבי״לו קי-י׳ש־א נ שנטהיו פירו׳ ו  השפע ירד אז ישראל כ
 עד הספירות ככל להשפיע מבינה ירד ט׳ל נקרא שהוא הקרוש
 נשמתן וסידהענייןכי הע־יגיו בכל להשפיע למטה ממדמ׳ ובן מלכות

 נפש ומעצטו׳אע־לו'בסוד הבכור מכסא אצולת לחיוחן ישראל ^ל
ח נפש סוד בשער שפירשנו נשמה רוח  צנורות הם ג' פרק נשמה רו
ח ה באצילות להם שיש שרשן בנ  ומשם למלכות מבינה להשפיע ב׳

 ובסוד גוקבין טי כסוד מלכו' קישוטי בסוד העולמות לכל לטטד,
פ כסוד שני בשער פירשנו כאשר נשמהן ה משם יעויין ך' פרק ד'  והנ
כ יתחייב ח״ו נשמתו פוגם האדם באשר  למעלת קצת ההוא הפגם ג'

 ארפה חרסי חרם ויתוש זבוב של כהו מה כי הספירה לעצם חיו לא
א הפגם רק וקייסיס חיים הקדושים בשרש׳ס לפגום  שאיןהימפע הז

 ‘לשארכפירו כב־כול מבינה יירד איני הנכי־אים לצורך ׳שהוא יורד
 חיו העולמות לכל הפגם יגיע זר. כפני אשר לנבראים שישפיעו כדי

 רנכראיס לצורך שד.(א יורד השפע אק כי מאצילוח למטר. שי־.ם
או׳ כשלימור״ו י  כישער בשפע העניין הור שביארנו רסו להיות נ

א בסוד הגלות סיד השביעי ובשער הששי  הראשק אדם חט
 צראל בעוד־נר ולכן שם מ ן השינליעוי ופיאות עיור עור כתנות בסוד

ה על השפע יורד היה לא טהורים היו לא אז העליונ״. המחנ  שרו
 לצורך בשל<מו.י־ח‘גדוו־־ בשפע מבינה לסטה שהם הספירות קבוץ

 נטהרו ובאשר הראשון אדם של חטאו קורם היה כאשר העונימוח
ת רבש ור,זאוח וטבילה הספירר־! ימי מעוות קיום ע׳י ישראל  הברי
ש־ עלירזס שהזה שפט' סוףפרש' כנזכואר מ  נשניותיהן נעשו אז מ

רן׳ שר^ענו קדו׳ קדישי׳וטהוריילהורידהטלהקרושםרזנהר שלי  ה
א ת  ז' שהם הקדושים היסים איתן על חכמה מעדן היוצא בינד. ש

ט שהם עלעסם שביעות  מחנה נקרא שקכוצס קדושים שערים מ׳
ת כל ספירות ז' קבוץ ‘ר״ד־  שערים מיט שהן מןז׳ כלולה כלולה אח

ה שר.ו׳ המחנה על הטל וכרדת והיינו כחנה נקראו שבכללה  המחנ
שו-ז המהנדד סאותי־ה ומשם זר.טה־רדד הקרושדד קיו  יורר י

ר' מחנרה עוייטות ‘לכי־■ הקדוש השפע  סחנד־־. עד מחני־־. מו
שראר-י ם כמו בשליסותו העולם והיה התירה משס לקבל י ר  קו

ס כלם שהיו עד הראשון אדם חטא א העניין וסיר נניאי  ע׳י כי הו
- שקיימו אי ר ש ם ספירת קצורה ‘י ה ט ש  טהרד־ז ישי שערי ס׳

ס ל כי ט ס והזאר-״ י ומלבור־ז הפארר-. נתייחדו ברירת ר
בכור
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שה שנחיןשטח דפוד הןיווג וד0« שראל חמצווח סלכיחבמע  שבי
א שהיא נסור ס ה א א ת י מעשה ריח ראה לאמור ח ט מ רי ש כ  ה

 ע׳י כעלה חסארח והתעוררה ד' פרק שני בשער כמבואר והגונים
 זנאין דאסגיאו בשעחא בזוחר כמבואר בה להתייחד קישוטיה

ת געלסא ס א מתכרכא טכין סלקארהין ישראל נו ש^ו ממלנ  קדי
 וכשתפארת בארוכה הנין פרק הנין שער כרפירשנו נהירין ואנפהא
 עטרת ומכינה מחכמה ומלבות תפארת מקבל אז כמלכות םתייחד
 ו' בחבפד־־. נעלמות עטרות ו' קציות ו' בסוד כלות ועטרת וזתנים
ת תת כל נשפעים ומשם כרינה נעלמות עטרו  רצון שבע שסע הספי

 עד ראשונר־ז מנקורה העולמות לכל להשפיע כדי ברכותה׳ מלא
ה נקודה  כארוברד פירשנו כאשר ה׳ ברכת מלאים כלם התחתונ
ה רשיבי כמאמר הנ״ו פרק הניז בשער  סתעטר דק״נה בשעתא ע׳

 מהעטרסלעילאמאחררעמיקא ומתתא מלעילא דתעטר בעטרוי
א ל תחא מתעטר דנ  היין אתוסף רצריקייאכדין בנשמתהון במה מ

י בפירוש הרי וסתתא סעילא  לתפארת כנוי שהו>י« הקיבה נ
 העולמות וכל צריקיס של נשמתן ירי על עטרות Sוםקכ מחעטר

ס מדבליבש  ראשונו-ז סנקורר־! ברירה וחוטפורד חיי
ה Si.n‘r0 בארובה ביארנו ושם החתונה נקודה ער טעמי  יעויין ו

ק וסז■־.  מברכין אנו והנה העומר ספירת מצווי־ה סור יו
S p מלכודת דהיינו שכינדד נקר^ל עומר פייר׳ עוטר רת טפ 

 וכוונת בו שמהקשטין טוב אכן שהוזי*. ספיר מלשק הו*א וספירה
ת מקשטים שאנו העניין סור ה ימי שהם בימי׳ המלכו מנ  ולהיות ל

 צריכין כדה המאירים העליונים ין כמג לקבל שערים בה שיש
 המצווה עיי שבמלכות התחתונים השערים ולקשט להאיר ♦זנהנו

ם שישפיעו העוכיר בספירת י ם כ שערי ם ונכד־* העליונים ה ו  י
שטים סתקנ׳ם אנחנו ויום  אנחנו ולכן אחד שעד ומהערים ומק

ם לומר *ריכין ו ם הי ו ם וצרינין המחגלה השער שהוא פלוני י  ג
ט כהארתם שיהיו כרי שעברו ר,ר,ורסיס כימים לצרף בן ל  יחד כ

 ד*מ וספירה ספירה לכל שערים וכך כך שהם שבועות ולסנו'
ם ימי' שבעה ה  ספירה שהם שערים ז' שפירושו אחת שכרעה ש
ת ח ^ א ב  דקרמרה נשלמה ובזה בשרשו הענף ליתן כדי זה ו

ם וזרביעית  : מעצמו מבואר המאמר ושאר המאמר פירוש ע
א ראיומישיר־. ההקדמה י ^ חלוק שיש ה ו ד  הזוהר בדברי ג
 כשאומר כי דיובלאז סטר>^ כשאומר או סחס יובלות כשאמר

- בו ם ‘ע ת  דהיינו ממש בינרה ר׳ל ממש יובד־י בזה מונחו ס
א ^5מםטר כשאומר אנר־י כינה של עצמותה ל כ  בזח כוונתו דיו

ש בינו־־, עצמור־ן ןלא» מבינה הנםשך  זד־־י חלוק וכעניין ממ
ם מצינו ם בספירור־י, כפירוש הזוהר בדברי ק ג  שכתב אחרי

N כה לשונו וזה זרעך יהיה בר- בפסוק לך לך בפרשית )n n 
sj-,no דגכורה מסטרא ראתי^ן ^ הי  ק«י« דגמרה מסטרא ד
אן  אתיין אחקריודמחסן כה דגבורה סטר><. וההוא יצחק אתי

רי סין‘p̂ל םסטר«י« כיה נקת-ת שמלהורד הדי עכ׳
ה סגכורח נמשכת 1שהינ< מטעם דגבורה  בעצמו זח החלוק הי

א  ‘דיובל־ Nטרo ובין רשיבי בדברי הנזכר יוכר־" בין גי׳ב די
^ז דיובר־' וסטרוא עצמה בינה היא» Sשיוב באופן הגסשך הו
 I___H  הו^יז הוה וכמשפט סבינה
 : ה ה ההקדם נשלמה והנה סמנה ר.נםשך משסע ד,וא פטרא
s:ועתה j a רא יהו ר׳ ד אס עלינו הטוכח ה׳ כיד המאסר לביאור 

א מ ו ^ עיר מצריים מאריץ ישריאל תפ״קו מי ס ו׳ ת״ י א  היבת ד
א ח ״ י י ו י יומ״ין ח^ישין או  לר הוקשה פירש טע׳סא מא״י הו׳

שראר נתעכבו למה יהודא א ההורה לקבלת יום נ' ‘י ל  קבלוהו ו
ם תכף ת א צי א יהו י רב אס״ר הירך ולזה ססצר׳ם לי  m מש ד

א דקרק ׳וכ״לוא שנ״י אינ׳ון ל א שני י3לק אמר ש ל כ  H ן יו
ד  שניט ג ולא עכבו ימים נ׳ שהרי יסי׳ שהם מפני היובל שני ע

אח׳  ועוד הראשונה בהקדמה כיפירשנו במלכות הם ימים שהם ו
 כדפירשנו במלכות הם והקשוט הלבין וימי וקשוט לבון ימי .שהיו

 שני בעבור פירוש יובלא שני אעון משום אמר לכן ל בהקדמה
^ ב י י ח נ׳ הימים להיו הוצרכו חמשי׳ שהם ד  ולספיר לקשט כ

ם שערים נ׳0 הספירה כמצות ולהאירה הסלכית  וכרי העליוני
שטה לעטר ק ם אותה ^ ה םכרי ג׳ בה להאיר צריך נ  שיהיה פני
 עיי הקשוט סור שפירשנו כמו לפנים הפנים כסי׳ בה נשפע האור

 שני כי לו שהוקשה ומפני סרצופין רו נשער הפנים בס־ר המצוות
ה יזיירל א לכאורה אינ ל א אחרד שנה א הי  החסשיכם שנת ש
ל הפסוק מן הכריח זה ומפני שנה וזמ׳טיס יל*-ז ב ו הי  ש

א החסשיפ שנת שהיא ו  כולל והוא שנה החמשים כיד" ממש ה
ס  כדפירשנובהקדסה סמנו יוצאים שנים וכלהוזמשים כלהחמשי

שהס הפסוק ימן וה יהכרייז שנייה ת וקי  שנה החמישים שנת א
א שגה כי הי הו חלן לא כי סיי א לוער הי ח וקדשחס אל ת א שנ

 נ פרק ביגח שערי ג סוד ח׳ שער
ל ט

עח

ן לומר אלא שנה מאי החמשים א שהיובל ל ה הו  כולל עג
ת שנה ולא שני ג' ח ה נ' כל בו נבללים בעצמה והיובל בלבד א  שנ

ה שניי' בהקדמה כדפירשנו א אביג קישיו' נתיישבו ונז  ראיית והגי
א זיל רש׳בי מדברי לדבריו א שטע׳׳ק ר' אסיר תני אי הה״ו ל  יוני
^ רש״בי כוונת שאין פירוש ממצדים לישיראל להיי אפייק '  ז
רד בעצמד־ז בינרד ספיררד ‘—עי יוכלאנ ההו^ס באסרו ע  ב

 דקאסר יוכלא ההוא מאי סתם יוכלא לומר לו היה כן שאם ממש
 המתגלרד י—שהואהיובו ההחתין העבל ‘עי־־ בזה כוונתו אלא

 נדפירשנוכהקדסח לבו'8כ המתגלים הספירת ענפי שהם כמלכות
 על להורות ונדי שנים יוכל ולא ימיס •ונל כסלכות נקראו והם ב'

א לומר דקדק זו הכוונה ר פירוש 8עבל«< ההו ב ע ‘היו  שהי( הייז
ל היובל לא בשמלו בו נכנסו אשר שהוא בו עומדים מ שה הג  והק

תון שהיובל לן לימא דמאן פירוש סמ״ש דיובלא ואיתי״סא תח  ה
תה ועוד אותן מפיק היד׳ העליון יובל ניסא היה  לומדי מוכרדז שא

 כי העליון מיובל הוא החידות שהרי אותם הוציא העליון שיובל
ט נכנעים היו ישראל מ׳ ט מסאים שערים כ כ קליעות טי  הוכרח א׳
ת תם לשכר כינה שעדי מ״ט נפתח להיו א זה ולולא או  היר׳ז ל

 ממש בינה שהוא שניע יובל ממש יובל נאמר וא״ב לגאלם באפשר
א וסתיי/ו ל׳ מא לעולם פירו® דיוב׳׳לא מסטירא א ו אי  יוכר* ל

אלךכי ומאי אותם הוציא מלכוח שהוא התחתון שי א איא ק  להוצי
 היו שהרי לבדה המלכות מצר הקליפות ולשכור להורות אוחם
ה כי קישיא זה אין קליפות בס׳ט גכנעי׳ חחון הזח היובל הי ח  ה
ש שבמלכות התחתוני׳ הימים והיו העליק היובל סן נשפע ר׳ אי  מ
ח ויש כיסיס מתי^כשים והשנים העליונים השנים בסוד ם נ שני  כ

ת להגביר ם א מי  וכחו אורו מ לדגביר הסקיר ירצרר כאשר הי
ה ולבן כ׳ בהקדמה כדפירעגו ת הי ^ כח ימיה בסוד למלכו או ג  ל

 שאלו העליון במבל שהיה לפרעז אין אבל הקליפות ולשבר אוהס
א העליון ביובל הגאולה היה של ס תדד אחרי היה מ  הגאולה או

שר ונלות שיעבוד א שיפי גאולחינו שתהיה סקוויס אגו נ  גדוד־י כ
ח עוד יעננו ולא ממש בינה שהוא לו רו רואים שאנו יריק מ  שחז

תה שלא משמע וגשתעכרו אילה אותה הי ץנ, נעצם הג  1ה
 בדפירשנו במלכות מסנה ונשעע הנמשך שהוא דיובלא ססטרא
הד הגסשר כי ל ור ה׳ בהקדם׳ pו aת שנתלבש ממנה שטוח  במלכו

תה כיפירשנו שלה ימים בני ת והוכיח וחירות׳ גאולתם הי  והכרי
א כמה הענין טי V די״נא אתיער ריויבלא שאמרומסי p מציראי 

 היינו ריובלא ססטרא הגאולה שהיתה נאמר אם בשלמא פירוש
^ ת א  רינת מתערין דיוכלא מסטרא אמריגן דחכי טתמן דינין ד

אל’ד מתעייו דכיגח ססטרא ו׳ ערק ששי בשער נדפירשנו  Hנין
 דד«ג«ן אחער מהיכן דינין ססש בבינה ד׳׳ל ממש ביובל אסרת אי

שח הוי ריובלא אילי! יומין וזמשין כן וכגי׳ן איגון לאו ביובלא  הוק
ב לו ^ לומר אפשר שאי אי ב ו ה ז3םשו הוי ממש די  אחרי שהי

א יובלאהוי רלאי א״כגימא גלוח גאולתם ואחרי שיענוד חירות׳ ל  ו
ת היה לא ולכן הוי מעצמה מלכות אלא היו דיוכלא םסטרא ל או  ג
 צדדיו סכל הענין מכריח זה פירוש כן ובגין אסר זה מפני שלימה

לאו משסע יומין דהוי מדחזינן ופאותיו  שהרי הוי עילאה יוכלא י
ת חם הימים תי וטדחזינן במלכו  דיובלא דמסטרא משמע חסש־ין ד

 אלזיע מצרים יציאת שאין להכריח אלא כוונחי שאין ומפני הוי
ה מצד א לא לכן הנינ ס הימים אלאסמגין ראייה הני שי  שזזםחמ
ה ט׳י׳ נתרצה ונז ח׳ ה׳ו״ז׳  ומניין ומז״שין ר*א לקכלא חא״נא ד׳

ת להכריח פירוש דמצרים נמויסין נאו״רייתא ואדינר את״מר  היו
ס יציאת צרי כן חסשים בחורה שנזכרה ממד. היובל סכח מ  פעסי
 סן יוהר הם בחורה מצרים יציאת שזכירח ומפגי מצרים יציאת

 שכ״חי יכילהו כאמרו מצרים יציאה כסנין כלם שאין לפרש כיון נ״
 כי״רחזיקח ממצ״רים יי ויוצי״אך מצריים מאירץ הוציאתיך יר אש
תן פירועז סמצירים י׳^ הוצייאך הזיקה כייר כיי ם יציאת או רי צ  מ

ם נ׳ הן הק״בה לשבח שנזכרו ה  יציאר־־; ואותן בינה שערי נ' ש
ם  ההו^יו כדחריץ הפגין םן אינם שכח בחן נזכרו שלאז מצרי
ק כרכתבנו מרבנן צורכא פי א איזה הדרך לנו וליהראו׳ קסיל* נ  הו
חן באיפן מהם הזניר לשבח ס פסוקים שאז ה ל ה מ ז ד נ  ■ ז

או אבל כינה שעדי נ' נגד למנוח שראוי אותן הם שנ חן  להודו׳ או
שנה ומנין הזמן הוראות על  ישראל מי לצאת השנית כשנה כמו ד

 תסש״ין זמ׳ני וכל׳הו • למנות ראוי אין כהם וכיוצא מצרים מארץ
ר וליא אינק ח׳י שה שהזכיר משוס ראייה דמאי לו הוקשה י  כמע

ת ^ קאמר חכי רהק״בה דניסאז סצרייד יציאת סצו ב  מצודד ב
ט ומצור, ם המצוי־•, נסעשה אתכם מטריח שאגי היות ע  כידי ע

ם זאת ת מם חייכי׳ א ככויי חייבי׳ שאתם לפי לקיי  שהוצאתי נ
ם כ ח ם מעבדות א רי צ  אסזי זה ספני ראייר־י, מכאן אין ואיב מ
ה אם פירוש יתיר ולא איגון חפשי! ןנלר,ו ה הי ת הטוג או ר ה ל

ט לוו ל



ד פרה ה1בי שערי נ סוד ח שער
ט.

ב הח׳ו ח שיהיו ראוי היח המצות במעשה עוו מין האזכיו ת ב  הסצו
שכנוונה ודאי יתיר nSi חמשין דאינון סדחזינן אבל שסע  מכוונת ס
מנין היה ענו נ להודי שער׳' ה כלם השבעת עי' כי ה ח  יציאתינו הי

׳ אליעזר ר׳ שהקש' סה עליו שקש׳ ירצה או •מצרי׳ י  שמעון ל
א נ' pדאיג ותירץ קסא בפדק נדסירשנו ל  תוקן! לחראו' יתיר ו

שנו שעריס חחסשים כל להשביע שהוצרכו הגאולה אל החוזק  כדפיי
א' הקושיא ונוזחרצו שם לא :יג' יכ' י שו״סדכ׳ טר ביו׳בל •  אתעי

א ססש יוכל היה שלא כיון לו הוקשה עירוש ^ סטרא אל ב ו  די
 לזה ממש כיובל שהיה היחווששי׳ששורוז לסת כן אס לעיל נדקאסר

ה אמר י חשש׳ס שהי ג  חגחל היובל בסוד סתעטדיס היו שכלם מ
ם סתעטר׳ם והיטיס ביס׳ס סתלבשיס השיוס שהיו כיפירשנו ח ס  ע

א אוריוסט״סראדיוב״לא ותוספות עשרות לקגל ח׳ ש כלא א ח  פי
ל אבל עו ח לא ^ ת א ססש סהשניפ נמשכת פעולה הי  מסטרא אל

ה ת א א ל ח פירוש כלא דיונ הי מ  פועלים הץ והימים לימים נשפע סצי
חעד אטד שבדין ודקדק כחס גסי  ד.דין,אכל משם סשוזעודד הייט א

שגו אמר חמשי׳ לשערי' כ^יוגי׳נדפיד סתעטרי׳ שה׳  ונזה אתעטד
ך וגג׳ין ה׳ סר טו׳ < קושיות •חרצו תי אוריייתא כ׳  מבו״רדא דאי

ת א״ש «יםי*נא דכיתיב ניסייגא אתע״טד  חיור־ז הכריח לסיר ד׳
ח הגאולה עגיני «ל חה התורה שנתע' שראינו ממה היובל בנ  הי

ת היו ה ג ל ח ג תז נכללת ה ת בגגו  אי ווה כגדו׳לה רה היכוי והיו
שר חה והמזוגט המייתרס הכיגה ככח לא אס אפ  הימין יצאו שסנ

 הרזורה רבנתיטז דקאמר מהברייתא ראייה הביא ועוד והשמאל
ח ן אחד וכל קלין «ehjn ה ר היה מז  שד.מ הרי עשר י—מכי ‘כלו

פירו׳ כיה אחחזיאו וכלהו הוי קלק חטשא שאמר וזהו ממשים
חי בכל נראים היו הססירו פל  נדא״רו שהיו ולא קולות טחסשח א

הן לנן מסש אינו הפרצוף אכל במראה הנראה כפדצוף ב  בסרא׳
מד ט כן ספני אשר ממש כהן וגראין גכללות שהיו ואתכלילו א  ה

 חמשד־ז רק היו לזיז ססש וסתראין כלולין היו לא ואלו המשים
מ מעשרה ממש וכלול מתראה אחר וכל ר«שת שהיו והואיל  ה

ה והס חמש׳ס שהם עשר פעסיס ה' מל  חור נצח תפארת גבורה ג
ב׳ בהם דנראין משמע הי' לכד וארזחזיאו אמר ואלו באשינכאר  כי

תראה * במראה המ ה ומפני מנמז כהן שיהיו ל>ת אב^  אמר ז
הו זאתכלילו  לבד זאתכרילו אמר ואלו כהן כלולין ממש שהיו נ

ה ולא  בכל נכללות ספירות י' שהיו משסע הר אחחדאו אמד הי
ת שבל הספירות כללות כדרך מהן אוזד ח ל י' סן כלולה א  לא אג

ה א חי מד לכן סתם הסדות שאר בכללו' מתעלם אלא י ממש ס  א
ה דהייט אתחזיאו א ת כלו או ט׳יז ממש וגי תע א  כיון פירוש בד׳א ו

ד- ■שהיז אל«י« הפועלות p זש3ם חיו שלא טיי עו ט ס ני תו ח ת  ת
א ואסרו געלץנים ד טלל הקול היחד. שהיא במלכות פירוש נ  כל ה
ת ל הסאפר פירוש ע*כ הקולו חתרצונ מזונו הקושות ונ שארו'ו  הנ
ז «רזבאר רו  עא• יותר סצחם יציאה של הבחובים היותם אל ח

ק שפירשט כפו מרבנן צורבא האי וכדפירש חחמשיס פי  קסא נ
ם ענייני סתיחס היותו מפני זה כענין והארכנו שערי  איך ה
בביאור נבא ועתה שנתבאר כטו זוזרזוניכש כ העלמנים •רזגליס

ם שערי ומניינס עניינס אל וטעס ׳ ה

ה הזה הקודמי*משער שבפרקי׳ אוזר חמשי  עסקינו הי
ם כמציאות ^'׳ן שערי ם ה ת ליי ת  יציאי־ן של נפסוקיס ו

ם רי ק נוזור'נתעסק פעטיס חטשיס הנזכרים סצ  טעס לתת זה בפי
 טע׳ םגדולי׳הסקונל׳׳שפיר׳ונתן אחר למפרש ננאינ׳ומצאטוראינו

ה נגד שהם למנינס ע ח גדולה שהם ספירות שנ  נצח תפארת גכוי
ד ת יסוד הו ם שבעה הם משבעה כלולה אחר; וכד• מלכו מי ע  פ

ס שבעה ה ה ע ש ת ו מי' ר א והבינה א א עצמה הי  הוזמשים ישער ח׳
ת חמשים הרי להיו ה דברי דבריו כי ו א ט  בו מדבר־ הקוד׳ ורוח נ
ר ע*כ עיו ל נ כ והוייתו כצורתו הקדוש לשונו לפנ אחי  נעשד־יז ו

שד ונסישם מדבריו #יסקא  כינריז לשוט וזח המשמיזז סן יורנו כא
מז נקרא א השביעי כי הטעס הגרול ש ל שהו ל א כלוץמים מ ד.י  ו

שבת שוב ואל ה א השם ני הח ר  וכן שגי יום ואחר ראשון יום נ
סו בעולמו Tיח ויתברך יתברך האל אמנם חלילה ח׳עשי סוף עד  נ

לה ברא כך יחיד שוצא א יחידד. פעו ת והי שנ א כי ה  סלאכדח הי
ס קצוות שש יחד.ור, יעסה וכבדת  האמצעי׳ נקודה והיא ספיד׳ ו־ שי

 הקצוות קיום והנקודה קצוות ו׳ לה •ש •קורה כל ומדרך דפנינזיית
הסחלל קלו זוטתא׳־כ והס נקודה ז א ת ב ש לנז ל ד תי אי הו נ אי ג  זו

א קצוות הנקודח מן העושות כל א חלל הו ת כל הורס הי קצווי  ה
ת מחלליה אסר לכן א כי •ים-. מי א הנקודה סן עדשה הו  יחידזת שהי

ח קיום והיא קודש והיא »ו ק  סמנה חלל עישה חללים הנקראים ה
שי א א חשבת יומת מות -לים ח ל הי  אי כי הקצוות עס נקירה ש
a קצוות כלי נקודה אפשר n ת פ א הכינח סן נאצלות שנ א! ה הו

ל לפו;יל יצא שלא ןcז כל ממרס' ישה לא כי הגינה בכח עיסו•  ר׳
א ככת בהיותו אבל שלם •שבח נקיא הקצוות עם הנקוד' קי  שבת נ
א הכינה באמצע ככח עומריס היו היבריס וכל הגדיל ם ונקי שי ס  ח
ה שעיי ת בי הסעם נינ א ד שאמיני הנקודה ז  ה*י־־ז הקצוורת ע
מין כנגד  הקצוו' ולא הקצווה בלתי הנקודות להיות יכולות אינס ה
ם כח לה יש מהספירות אחד כל נ א נקודה כלתי ל כ כ  יאיר א'

עה  מהביגת נאצלים ובלם ותשעה ארכעים והם שבעה פעסים שנ
א ועמה שאסרנו כמו שעי שהו  המלר ני שערים ג' יהיו הגדול ה
א ם הרכרים עם להתיחס דרך ואין w* הו צלי א  כסו סמנו הנ

 ראוי שאין ‘ובם לבלם סקו׳ הבינה כן לקצוו׳ מקום שהוא השכיעי
 שבעדה שהיא הנקודה לחתיחס דדך אין p הענפים עס להתייחס

 שבעיית וחס וארבעים חשעי-ר העומר ספירת לכן ר.קצוות עם
ס יוס ג' לייי^ת ייזיי והית ספירות שבעה כנגד שהם שבועות  אסנ

 שאמרנו הטעס בעבור יום וארבעים מתשעה אלא מורם אנו אין
סו  ישעליס וארבעים תשעה עם הכיני־ת ליחס לנו ראוי שאין ונ

ם געלס שהיא השביעי ליחס אין כן מד.ן נעלמת שהיא בעבור  ע
כ ׳שכיעי לממני ומצוו־ז יומי לנ׳מני סצוו־ח וע'כ הקצוות ס א'  ה

 מאלקיכש ®עט וחחפרהו משה נבי נאמר לבן בינה וזסשיםשערו
ה שהוא אחר שער לו חסר אלקיס נקרא הכינה כי נ שיג ילא הני  ה

א א ותשעה ארבעים אל ך נפרש והנה * לשונו כ ע ר,בנין שהו  ל
ה כלל בדרך לשוט כוונת תוכןענין ^ נקראת בינה כי תדע והנ ב  ש

חל י הימים כל כולל שבת שהוא השכיעי פי והטעם הנ  הימיס כל נ
 כ' קד-זח1בר כסניאר משכת ונאצלים ו•,צאי' משבת יניזוט' יונקים

אל  שני יום אחריו ראשי! יום ברא השם כי לחישוב כרעתו תטעה ו
 בזשן תלוים פעולו' חרבה שרס הששי יוס ®ף עד שלישי יום אחריו

ם זח אחי• וה ו  כשר פעילת זהו כי זח להאמין חלילה זה אחר זח י
א יכשם כזמן תלוי ופעולתו הפועל אל סכח שיוצא ודם  טירככ שהי

א נמו זה אחר זה חרכה פעולות עושה כך מהרבוי  הרבטהד שהו
ך האחרון הסורככ שהוזי! זדה אוזר זה מורכבי' מרבוי כן גם  א

ד האל אמנם חי חי ת כאתיות בעולמו ׳' שיטו  יחיד שהוא וכמי הפ
ם ועשה יחידה פעולה עשה ל ש חי כעת הכל נ  והיז«צ אחד וכרגע א

ש נקודה כל דרך כי פנימיית אמצעית נקודה נקרא והיא חשבת  י
ח חלל והס הקצמת קיוס והנקודה גכא^ כאשר קצוות ו׳ לה קוי  ג

;בזח זוטת והס

א׳ ל ל א וז הו  ב' חלל ר׳• קצה וזלל שהוא א' עם זוג א״ קצח ש
קצה ג׳ חלל * ה׳ קצרה חלל שהו׳ ב׳ עם זוג ישני קצה שהוא  שהו׳

א ג׳ עם צג ג' ם שהם קצוות הוי שכל נמצא ו׳ קצה חלל שהו מי  הי
 *פ א זוג לח אין אמצעית לנקודדה אכל זוטת לר.ם יש חללים שהם
 וטרזםלאים ממנה יונק' הקצוות שהם החללים זכל יחידה היא

 כל הורס הוא חלל הוא קצוות הנקודה מן העדשה כל ולכן ססנה
ת א ה«מל השבוז הו׳ וכן הקצוו א הכיני-ז שהו  שנר־ז גקורר־ז הי

א הקצוות כל יונקים וממנה הקצוות כל וככחה הי ^ שרשם ו חי  ו
ת ממלאו-ד מי הפסוק אמר ולכן כלס גאצלי׳ וססגרד כלם א  כ
ת סחללידה א כי יוסח מו  והיא יחידה שהיא הנקוח־ה סן עושרה הי

 חללי® ׳’הנקרא הקצוות יוצאים שססנד־ל הקצוות יהיא-יףום קודש
 חללים סחנקורהכאשר חלל עושה והוא מסנה סתפלאין והחללים

א השנרז ני תדע והגד. יומרז סוח  נאצלו הקצוות עש נקודת שהי
כ מבינה ט א' ע ח ס ע ם השורש בסוד בהעלם עומד הקצוות ח ל ע  הנ

ח כ י בינח נ ת לפועל •צא שלא זסן כל מפורסם הידה לא נ לי ע  ה
צר שלא זמן כל שרשו סהעלם א ם ונתגלר־ז ‘נ ל ע ח  שרשי כח ס

ה צ  אצילויזי אחר שלם שבח נקרא הקצוות עם הנקודה לומר ח
י הגדיל שכת גקרא אזרלותו קודם ביגת נכח בחיותו אכל S נ 3 

ס היו הקצוות אפילו ליסי־ רציני הדברים מדי  באמצע נכח עו
ח כשהם לקצוות שאפילו עד הנקודה כסוי הכי^ה גיג י׳*י נכחה נ

לר.ש



 ה פרק בינה נ גדות סוד ח שער
טל
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אר יותר עוד העניין זדז יחכאר באשר הנקידה סוד ידיס ט  יספני מ
שי' נקראת זההטעס  שאגזרנו הנקייה זאי־־. כי בינה שערי גינהחס

ת יכולות ואינם חכנין ינזי נננד היו הקפוות עס  הנקורוי־ח להיו
 באחדות הם כלם שהרי הנקודות כלתי הקצוות ולא הקצוות בלתי
ת כל הכינה כסוד כ א כינה גקורת ח  כחכלס לה יש מהספירות א
 שבע׳כאשר פעמים שבעה יאירו כ“א הקצוות עס נקודה סור שהוא

ת מ״ט שהם ר כס עור •תבאר ס סבינה שנאצלים אורו ר  ם*ט ז
 וככחו בו נכללים שכלם ‘הגדוי־־ ה^עעי שהוא בינה ועם שעי־יס

 כי נ' ולא ם*ט כספירה שסונין טעם ווהו שערים נ' יהיו בנקורתו
 יונקים שעדי׳שכלם מ׳׳ט ככל יחיד הוא הנרול שהו׳שער ר.נ' השער

א ממנו  הנקודה למנות ראוי שאין וכמו בעס יחיד מלך כסו והו
ת הקציות עם כינה למנוח ראוי אין כן הקצווח עם  מסנדה לנאגלו

 יותר המקובל דברי לך אפרש בעיונך ח״ו הכשל שלא בדי והנה
 אחריז ואפרשבס מדבריו וציונים פיסקות ואעשה רחב בביאור
ל דרך ,יאחח ה י׳׳׳ע גקוריה כ׳  קצרה מעלה קצה ר׳ל קצוות ו' ל׳

 לנקודה הסובבים דרום קצח צפון קצה מע-ב קצת מורח קצה סטה
א א כאטצעיהנקו׳רח שהי  הנקודה מן לומר רוצה הקצ*וות קיים הי׳

 אמצעית נקודה אין ראם קייוסים והיא קצוות שש יוצאים האמצעית
 קצוווז ששה לצייר תוכל לא שהרי קצוות שש למצוא תוכל לא

ב סורח מטה סעלה קצה שהם ס לוה זה מנגדם דרוס צפון מעי  א
א ם קוי יוצאים שם־-ינה האמצעית הנקידה בעיר ל שה ח- ח קצ  ה

 עגיל מהם שיעשה עד ומתפשטים ומתרחביס ס׳צ׳ד' ם' סטה סעלה
 ומקיף שש הכולל עיגול לעשות תוכל לא שהרי זה והסופח

ת צריו שאתה לא אם למעלה כמצי׳יר קצוות שש שו  נקודה לע
ם הנקודה ואן העיגול יוצא הנקודה וכין כראשוג׳ אמצעית אי צ  יו
ת ש ^!צזו שי ^ אמצעית נקודד־ז וכ ב ו  הנקודרה מצר ליחס ת

 בערך מטה קצה ווה הנקידה כערך המעלה קצה זהו האמצעית
 קצד־ו וזה לנקודה מערב קצת הה לנקידה סזרת קצה וזה ך,נקורה

pgy ה לגקויה  ל««« נקדרדה אין אכם אבל לנקודת דרום קצה וי
חה צד מאמה כי קצה שום למצוא חיבל ה א ה לייחס חצ  הקצווי

 הנקודה כן ומפני לבי-* ההתחלה שהיא* נקודה שס אין אם
ס הקצוות קיום ן-יא ח׳ ל הנקו׳רר, ח״לל ו ^ הם הקצוות ר׳ ל  ד

 הקצוות ומקיף הכולל העיגול שהוא וזנקודה דה־ינוסביב הנקודה
סו ^ שציירנו נ ב  להם היא רק הקצוות מן אינה עצמה הנקודה א

 כסו הכניס וסולדת סאצלת שאם כסו הכניס אל האם בסרריגת
שן והנקידה הקצוות מאציל הנקודה כן ם והקצול שי  ענפיי-ז ה

 קצה וזוג חבר לו יש קצה כל ל ר זימת והס כדפירשנו בה התלויין
א נגדו זוג לו יש סעלה קצה דהיינו קצה נגד  פטדה קצה שהו

 מערב קצה שהוא נגדו זוג לו יש סזרדז קצה וכן עסו שסתחבר
א נגדו זוג לו יש דרום קצה וכן עמו שסתחבר  צפון קצרה שהון
 וחתחברות' והתנגדותם קצוות ששה •יו א עניין וסוד עסו שמתחבר

 והקצוור־ז סשם יעויין אלכסון גבולי ייב סוד בשער פירשתי יחד
 בחללותש להשפיע מחגקודה מלוי שצריכים ספני חללים נקראים

א עצמותה ובערך עצמה מצד הנקודה אבל לקצת קצה בין שהו׳  הי
^ חלל ולן%* זוג לה אין יחידה רה נק יחידה ל א עד ח׳ו נ  שלו
א ולבך כלל קצוות S׳« שס עצמותה בערך לה לייחס תוכל י  ה

 לעגפיד־ו וכח מ;ון שפע ומשלחת ספרגס־־ז כעצ.זותרה יחידד־,
 כלל־• חלל כה ואין ענפיה ושורש חיות שהיא היהירה סעצסוחה

שפע לעולם סלאה היא רק ח׳ו  לז»לם תמיד למשפיע «ונ ורב נ
 ו׳לכן כייה אדונה טוב Sוכ טוב בבל ססולא רק דבר חסרה בלתי

ל  ס• כן ספני פירוש חילל הוי׳א קצ״וות הנקודה מין העו״שה כ׳
 דעתו לפי כרחך עד־* א״נ כן וכשעושה קצוות הנקודה מן שעושה

א קצוות הנקודה סן שעשה ומחשבתו ו  כנקוררד חלל עושח ה
שחלל בשיש שהרי תי  כמצויירלמעלה חלל כלא קצוות שאין קצוו

ה בנקודה חלל כשיש וממלא  ריקד־ז היא רק להשפייעה סלאיה אינ
*  לקצזורד להשפיעדה יבולה אינה ריקה וכשהיא שלה גחלי-
ם והיינו הקצוורד שהם הענפים כטליס וממילא ח ס רי  שזכר ח

תס למלאות סמנו להניק חזק שירש להם שאין  השורש כי חללו
ד יומת ית מו מח״לליה אסר ליבן ו ח׳ וריק חלל עצמו צי ו  לוסר י

א לשכת שעושיה סי הי -, ביד שאין ואמר חלר* נקודרה ש שני  ה
שת שחס לחול ופרנסה מזון להשפיעה  כי שבועה של חול יסי ש

א  נקודד־ז שהיא עצמה סהשיבת ועשה חלל עצמה השבת ר״ל הי
ה שעו לו;׳ר רוצה קציות מי כמו מלאכה בה פ  שאומר ספני חויד* מ
ת האיש זה כן מפני חול ימי שאר נמו קדוות ^"'’י'׳ ת סו מי  יו
 סזון חיים לו משפעת שאינה הקדושה בנקודה ופגם שהשא בעיני

א הנקודה סן שעשה מרה,ספני כנגר יפרנסה*מדה ה ומיי הי  ש
מי מלאה קודש ןך,«א זוג לה ן’יא יזייי•’ n משפעו־׳■״ טוב כ v n

ה תלויים והקצוות״ בקצוות ופרנסה מזון א נ ש קיייסם והי חללי  ו
 שהיג<« לחשוב בעעו כה פוגם והוא ממנה מתס־*אין קצוות של

א בח בטחון לו ואין מלאכה בה ועושה חללים כאשר חללם הי  ש
שבת עבור חול בימי ופרנסה ומחיה סזון לו תשפיע  ממלאכתו ש

שכת אח וכזשווה השכח גיוס  ר״וספית כה אין כי חול לשארים׳ ח
ת להשפיע וחיות קדושה  כן מפני חיה־* ימי סשאר יותר חיו

א סדה כנגד מדה ענשו  ונאמר חיותו יוטל שבות של חיותו נוטל הו
שבת עשה שהוא כנץ יומת סות מחלליה כל עליו  כן חלר-י ל

 \ סיתתו שהוא מגופו נשמתי בהסתלקות כי מר״ חלל גיפו יעשה
 ‘ מקבלת בו שוכנת שהייתה נשמתו מנקודת ןד׳ק חלל הגיף ישאר

 לעניעינו ונחזור יומת מוח וד״ייגומחלליה יה ב שבת מנקזדר״ חייותה
 כברת מביני־־! נאצלרד הקצוות עם הנקודה שהיא השבת והנח
ת ש אח ה כ/ ש נקוידה וא שה כת ל י כ״י הקצ״יוח עי  אפישר א׳

ם קצ׳/ות כילי נקו״רר־ז ח הי לו אצ׳  הש״כרת כ’א הבי׳נרז מין נ
שכת קודס פירוש בי״נה בכ״ח עו״סר ח שנאצל.ה  כתוך עומד הי
-, ולא נגלה לפועל יצא ולא הכינה העלם בכה והיה הביג' י  הי
ש שבת ש נקירה דהיינו של  שלם שיבת שנקרא בגלוי קצוות ו' ע

ש בכח היח קצווחיר־ז עסו' שבת שהיא הנקודה כי היה לא ל ע  ה
ערי ו׳קצוותירת עם הנקורי-ז וכשוצאדה כינד־ל ח לפו מכ ת  עלד

ה הייתר־ז אז בינה העלהו קיי ־ שלם שבת נקראת הנ צי  לומר רו
^ שיצאדה הנקודה ע פו ל גגלדה ל ס בכח כחיות אנ ל ע  נינו־ד ה
 נקראת הניני־״ ונסור שנאצלד־־. קוד׳ ריל הגרור־■* שכת נקראת

ס בב׳ג' היו הנקוד' עם קצוות ו' אלו כי והטעם חנדו' שבת ה  ו
 שהבט שיכת שד,י*ת השביעית ^’שרי םל*ות עס ספירות שש

ש ל ל ג׳ ננ י׳ ה׳ נ׳ ת׳ ג׳ דד נכחד־ד כניגרד וכשהיו נ׳  בכלר״י הי
 בכת יהנקודד־ז הנקורדה ככח היר־־׳ שהקציויה רק להיות אפשר

ש הקצוות ר׳ד־* הבע' אחדות בכח היר־ז הכל דחא הקצוור-״  ע
ת בכח היר-ל חגקור׳ חיו ד בסוד היר־־. שלא הביגד־ז א ני בי  שבת ה

r רק כפועל קצוות ו׳ עם נקודדה דהיינו גפועי-* r n ך  ן-ו3'
כח נעלם ת נ ש כלם ר׳ל בינרה ספירת אוזיו ת בספירת נעלמי ח  א

ת בכח קצוות ו׳ כת היו הבינרה בסוד כן ואם  ובח הנקודה אחדו
״ ככח והכל קצוות ו׳ בכח הנקודו־ד אחרית ד ח - א ד, קן  ג

ג׳ כן ואם י נ חי כלולים כלם היו נ  והקצויו-ז בקצוות הנקודה י
כ בנקור׳  לקצוזת הץ כינה אחדות בכת כשהיו ההכרח מן הוזיז א'

כח הנקודה כח ד׳ לנקו  1כך- כח קצי-ז ולכל הקצוות ו
ח היו כלן דהא ח שהיד־־. מזה נשמע מסילא אחד בנ  בינרה בנ

ת שכו־י* נקודו' ן׳ נקודותר. באחדות תה בסוד ש׳ כלולה אח  אחדו
 סנקודתח חלק שום עד* נגקורתכינד. לייחס תוכל שלא באופן
את לוסר א החלק ז  קצה או חסד קצה היא חחלק מה הנקודי־• הי

 הקצוורת כל כי כלם וכן נצח קצה או תפארת קצרה אר גכורד־!
תדה וכת נקודתי-ז ככח קוי ח נ שי הקצוות כל בנ ס כן עי־* א  א

רס באר־־״ ס עד* להורור־ז כדי לציי ש שיוויי ת כללו  בסוד ו
א הנינד־. ם בי לציירם תוכל ל ' זה נדרך א

ת סלנו יסוד ד הו נצח ת ת׳ ח גנוי גדולה
מלכות יסוד הזד נצח ח ת׳ גדולה גבורה
ת לני ני יסור הוד נצח גבורה גדולה ת ת׳
מלכות יסוד הוד ח ת׳ ה נוי ג [גדולה גצה
מלכות יסוד נצח ת ת״ גסרדי גדולה הוד
גולכית הוי נצח ת ת׳ גבורה גדולה יסוד

יסוד הוד גצת ת ת׳ גבורוי. גדולה מלכות

ס שהנקודר׳ הזה בעייור נסצזא ס הקצמר־ז ע י כאתיות ה  נ
ת ש והקצוור־״ אתרזגד־! בשיטדה בראש סלכוי ת וז סו  נ

 ובראשי בסוף וסלכוית בראש הקזיווו־־״ הראשונו-! ובשיטדד
 ונללותז אחדותן עד* להורות הנקוד' בראש בלן הן שיטין ו' כל
ח ^ שיתייחס עד כנקויר, הקצוור־ח וכח ,—בקצווי הנקודה נ ב  ל

ם נקודר־ז כח קצז-ז ג קצוור־ז ו׳ ע י ם שיתייחס ע ש  ב
ת לכל נקודות ז׳ ח ם קצוורח ו׳ א ה ם ש ט בכלל ש ס׳ ע  בינה ו

ש כלן הניללרה עצסו־ז ס בינה שיערי נ׳ ה ה  נביגה כלן ש
 ביור־ן והוציאד־ז האצילה ולכך נקודתה אחדוי־־ז שורש ככח

די ספירו!-־. שבעד, ת שנ ח ש Sבפוע שבח היזיז א ש ע  קצווחי' ש
ת כל כך ומפני ח י באצילותח הבניין ימי ספירות מהן׳ א די  ע

 באצילוחן ספירור־ן ז׳ שהם באופן אתי־: שסיטה עושה מקומה
ה אחת כד* מקיסן ער* אל ס כ ל ל כ ב ו ז׳ ש ס״ט מן  שדי* שערי

ש ה ב ש ה  אחת י—כי שעריה ולגלור־־־. להשפיע שעריה נפתחו בינ
ת ח א ס הס עצמה וננינה עצמה בפני ו ל׳ לו ה נ ח ם ז׳ כנ מי  פע

^ ככח,הנקודה הי שהוא! הנקוד' בנח והקצוות הקצוות נכח ש
השעז׳ ב
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ח כפני ס  מורה השבוע' כי ספני קצסה בפני וחשבועה עז
 וניזונים סםנה שנאעלץי הק^־וות הכוללת הנקודה שהיא שבת
ט הבינה לייחס לנו ראוי שאין וכסו ממנה ס התשעה ע ארבעי  ו

 כן ער^ אשר להן שורש והיא סהן נעלמת שהיא בעבור שערים
 השביעי לייחס ראוי אין כן אחד כייחוס לייחס׳ עטהם בדמיון אינה

א ת שהו  כי אחד ביחוס לקצוות שורש והוא הנקודה שהוא שנ
ב הקצוות עם בדמיון אינו א לממני כמוה ע׳ מ ו  למסגי וכמוה י

 משדה גני נאמר לכן בינה שער• המשים aד בכללס א*כ שבועי
ה כי מאלקים מעט וחחסדהו א הנינ ר ק / שער לו חסר אלקים נ  א

ל סהשעד חסר שהיה ותחסרהו והיינו הבעה שהוא ח א הנ  שנקרנ
סולא  שהס־ הבנ׳ין ימי ז׳ שהוא ותשעה ארבעים אלא השיג אלקי

ט המקוכל לשק כ”ע הספירות  P הורונו כאשר עליו פירושו ע
ה השמים ם בינה שערי חמשים כי ומפורש מבואר הנ ץ ח עד  שנ
ס ותשע הארבעים והנה ותשע ארבע,ם שהם משבעה כלולות  ה
 הגדול, שעד כעצמה בינה היא החמישי׳ ושער הננין יסי בשבעת
 כוי-ו ובכחד. השבעה כל נאצלו שמסג׳ לכלן שורש כלן הכוללת
ס הם לכן אצילוחן אחר גם השבעה יונקות וממנה השבעה  שעדי
עה אפילו נעלמה ועצמיתד. ופעולותיה בחד. מראים מי׳  ר,ן׳ וזו ל

כ ס וארנעי׳ חשע׳ בעניין לעיל שפירשנו כסו ז*ל רשיבי דעת ג' סי  י
 שכתור-ן שנע לשונו וזה בתיקונים הוא וכן לעצרת עסה שבין
שעה פלקין יומין שית חד לכל ך וספרת איהו והאי וארבעיס ת  ל
שעה אינון שנים שבתות שבע  וארכעי^. תשעה שנים וארבעים ת
ח שבע ימים ע ית׳ן אכג דאינון אלין שמהן שבע שכתו ר  ק
ד יבעז ננד י?טן ט  שבע אימן י־ז’קי*“׳ P®׳ טנע־יגל חקב צתג נ

חא שםד.ן שי * לקבל אתוון לכלחד ״ ת ‘לכד־ שנימ ׳ימי ש כ  ש
שו ושכת ^ ואות אות כל חול יסי ו' על מורים אותיות פירו ו  ס

חי יום על א א א השם מכלל ענף שהו ל והשם אותיות ו׳ שהו ל כ נ
 למרו- ענפים שהס האותיות חזרת שהוא עצמו שבח על סויה

כ כנפ«״ שש לו ממעל עוסייט שרפי׳ דאהמר אינק ואילין פירוש ע'
ת <ער« ודלי!י תו ר ת ש מי ________<?ורמימ ויטבמ יומיז י

ת ו כ ל מ נ ט ^ .

א צ מ ■׳' י ם שכני לי א באמצע שכר־״ גקודר■■״ עגו  מלכורע שהי
א ה שבח שהי הנ  לענייגעו Tצי שהיייז מסה ייותר הארכתי ו

 לגזרה עלינו קושיה ואין ניני׳ שעיי ג' בע^״ן עיניך להאיר גדי
א השבת בי באנזצעו שבת ציירנו  ו׳ יוצאין שממנה הנקודה הי

 קציוי־ז ו' רסוי סהשכי־ז ואצילותן וסזונחן ויניקיתן ״—קצוו!
ח כ ח והנקוררה הנקודד־־! נ  גינדה באחדות בשרשן קציורק ו׳ בנ

 כלס בבינה שהרי נקויה בלתי קצוות ולא קצוות בלי נקוד' שאיא
ח שתייחדים ב חד נ ח הקצוות לכל יש כן מפני א  שהיגת הנקודה נ

ת כאסצע ח ל שו  וגלויין באצילותן כן מפגי לקצוותיה ופרנסה סזון ה
ח ל השבח מנ ח א חג ה שהי  ו׳ נקודדר ולכל נקודת שבע הם נינ

׳שולם קצוות  ארבעיס והס שבעה ■עסיס שבעה יאירו איב שכוזו' :
ה ע ש מ שבת מנינר. שנאצלו ו סו הגדול ה  שחיזת ועמה שאסר נ

w nשעדי׳ יהיו שאמרנו בסו אחדותה תכוללתכלןככח הגדול׳  נ׳
א ן״מלך ,3  כמו סמנו הנאצלים עם להתייחס ראוי ואק יהיר ךו

א השביעי הו  שיוצאים לקצוות מקום שהוא הנקודה שהוא שבוז ש
ה וגאצלק סמנו;  שכלם לבלם מקום הבינה בן ממנה וניזוניר־. מסנ
ה מסנה יצאו מסנ  להתייחס ראוי שאין וכסו מסנה וניצנים ונאצלי׳

א השורש קודה שהי  הקצוירת שהן סמנו שיצאו הענפים עם הנ
ש שהיא בןיבינח כמו  להתייחס דאר אק כלס ומקום לרלם שור
 תש״עח(ארמג^ים קעז׳סר ספי״רח לכן סמנו שנאצלו השערים עם

ם ספירות שבעה שהם_כנגד שכועור. שבעה שהם יו׳ם ה  ?׳ ש
רז הראוי מן והיה קצוות ו׳ אחת לבל־י שבמוח ז׳ נקודות  לסנו

א מוניס אנו אין אמנס יום נ׳ ט אל  שאין שפירשנו הטעם מן טי
ת ךאוי ימים למנות דסצוד. זבאד, מהגו הנאצלים עס המלך למנו

מי דססירח יום המשים עיראה אימא  ®ז מטה מן עילאה ה־ = עו
-- ססראח שאסר יחזקאל בנזזואת הנזכר מטה ר״ל טו מ ל חניוו  מ

ה' פירושו רהיה ט ת הם שערים מ״ט ס ח ̂  מ״ט והיינו בינה ת
עילאד־ת" ור*ל סטה ונעשה שערים נ' הם ה׳ הנקראת הבינה.  ח׳
ט בינה היינו' ם' ט הם ו שר שעריה ם' נ עוד יתבאר נא  וחט־יי ע'

ת ספירות שגעה בי מרבדיו סעזמע  tsnŝ קצוות שש לכלאח
ת סיב שהם ושנים ארנעים תיו ד אות יוס לכל סיב שם של או ח  א

מן מציאות הש עצמן השבע,שמות שהם עצמן שבתות ושבע  ש
שעה כלולות שהן עצמן ספירות א עצמה והבינה וארבעים ת  הי

א שער הו ת בכל כ• ממש המקובל כדעת הנ׳ו  שי» יש ושבת שנ
 ר,חלר-י יסורזנקורת הוד נצח תפארת גבורה גדולה שהם קצוות

ת שהוא שבת הוא קצוות של  rתלר לכל רביעי שהוא המלכו
שתן למטח והיא ממנה למעלה תפארה גבורה גתלה ובאמצע של  מ
א  קוד׳הסיעוש בעלה אצל מקומה וכן רביעי׳למרככדז רגל שכןהי
 נגש>ש אחרונות לשלש רביעית והיא •סוד הוד נצח ממנה ולמטה
ה סקוסה קוי ש האמצעית הנ ש  לטעלד־*, ציירנו וכאשר קצוות ה

עה כל של השבת גיב והיא ת ימים ששה שהם ושנועה שנו שנ  ו
 ונמצ^ש שני בהקרסה שליש׳ פרק כרפירשנו הימים כל קבוץ

עה הם באמרזור. שבתות שבע זה לפי ר^ שד־• מציאות שנ  םלכו
שד ת ב' מציאות מחסד אחד מציאור־־. למעלה ציירנו כא רי  סגני

ת הוד מן ה׳ סציאור. מנצח ד' מציאות מתפארת ג' מציאות  מציאו
 עגיק וכ^ שבמלכות מלכוח יהיינו סציאור״ה ז׳ סציאו' מיסו׳ ו׳

 עצמו השרף כי ספני ננפים שש אם כי להם שאין שזכר השרפים
א ש הם והכנפיים השביעי הו ש  כתוך הנקודה והוא שלו קצווח ה

 ולבר■* שרפים ז' והם ז׳ הם ועמו משש הכלולות שלו הקצוות
ט הם השרפים ועם סיב שבכללם כנפיים שש אחד ת מ׳ רי «י ב מו  כ
ס שר.פ קצוות משש כלולה אחת כל שכחוח שכע שהם ל ל כ  כ
ם הלא כן כמו טיט הם עצמן השבתות ועם מ׳ב שרפי הטעכז נ  ו

 וכן יומין שית אחד לבל שאסר במה מהשבחות הקצוות שוזלק
ה מ שולא כלולות דמשמע דרגין שית חד לכל שאקר נ ש  סשכע ס
 הנקודות שחס עצמן כשבתות הם שערים מים שמספר להורות כדי
 רק משבע כלולות הם ובאמת במנק ג*כ והנקוחח קצוותיהן עם

א הנקודה לייחס שאין ם קצוותיה עם ושורש שבת שהי חו י ני ח  א
asr המלכו עצם שנתור^זם שבע ואלו למעלה וכדפירשנו קצונתיה 

 למעלד־ז ומזצזייר לה5לם כרפירשנו הספירות בל־• הכוללות
 דילר* בחלל נקודה והיא תחומיה כק האמצעית הנקודה. שד.י*ת
ה (א*גה מ ט והקצוור־ז מהקצלוח לאדזד יז ותכשיטיו־•, עדית ה

(צבא־ה

ע וכלהו לאחר ע שבתות ושיבע יומין ש ום שבתות שנ  ססיר» שנ
שע וסלקין דרגין שיר-. תר ולבל תא טהור פנים וארבעים ת ריי או  ד
» מטה מן עילאה יי' = עומר דספירח יום חמשים עילאה סא



ה פרק בינה שעח נ סוד ח שער

ס ואינה וצנאיה חי עו א nŜ. מהקצוות א ה אמצעית נקודה הי מ  ו
 כדחזי רכריו ומקיים מאער S"j ’ב’רש ודברי המקובל דברי נתבאר
מ תורתו כאור עינינו יאיר ושם בינה שערי נ' סוד בעניין א  ו
א עיז דבר באיור, ח״ו יעגגנו צ כיו  תשג־ה rבאהכתו נאסר בו ו

; הפרק נשלם ובזה תעיד

) ר * ר ה בפרק רצונינו ו׳ מ  לכאורה שנראה דבר לבאר הז
 בינה שערי נ׳ סוד בעניין שפירשנו לסה וסוחר סנגד |

א עצמה בינה ועם ז׳ מן כלולות ספירות ז׳ שהם  והוא רב' שער ת
כ א כרי רנריו וליישב לפשר חו׳יבנו כן עי־־' ב<“רש דברי ג' ל  ש
 עילאר־ז ה׳ גים בהיק שנמצא זה והוא ח׳יו זה אח זה סור״רים יהיו

שטת נינה  ראשוג׳ ה' ר׳ל עיייאה ה׳ פירוש הרעין נ' הוד עד אתפ
ש□ ת ולמה כינה נקראת שב א קי מפני נ  בשעריה שגיתפשיטח ה'

 והים הוד נצח חפאי־ת גבורה גדולה ספירות חמש שהם הוד עד
ל נ׳תרעין ה' וא פעשר בלולה ספירת כל כי נ'שעריה ר׳  פעמים כ

ס עשר  בינרה שעיי .—היוי בפירוש rהורר הנה • חמשינם ה
 כל־' לבר .—ספיחז חמש שהם לבד הוד עד מסנה המתפשטים

 כתיקונים אחר במקום עור בפירוש ביאר וכן מעשר כלולרה אחת
א ביאור גני  דימזא צפרי הגי דחזא חגה בר בר דרבה מימרא ההי
א חים כי שם ופירש קרסלי עד מטו  נצת איליו וקרסולי בינה הו
שי' ימא איהי עילאה דאימא והוד לחמ שט'  קרסולי עד תרעי אתפ

שרדא חסשזמנין עשרה איהו יוד דא עופאבגוונא דחהוא  אינון ע
ד' יפוד היד ער מחסר המש מאילין ספירין ככל ע׳גר תרעין '2 טי  נ

כ חמשין סאילין כליל כל ואתקרי כולהו לון  הורדד הנה לשוני ע'
 למדד סותר וזד. הוד עד נזחסד הם שערים שהחמשים בפירוש

 כי שמענא אורחין ואגב הקודסים כפדק־ם רשיכי בדברי שפירשיו
 מבינה שערים דזמשיט חמשיםלפישמקבל כ׳לשעולר. נקרא היסוד

שפיעס ת וס  ר,עולו־! כל ר*ל ה' כר־' פירוש כלה הנקרא למלכו
ס נ׳ ה ת כל ספירות ה' ש ח  במלכור־ז שמשפיע כיעשר כלילה א

^ז כלר־ז זהיינו  עליו מרמז וכן קבלתה בסוד מנלן כלוניה שהי
 וההור והנצח והתפאררה והגבורה הגדולה ה' באמרול״ך דפסוק

 שעריר־ד בחמשי׳ שמתפשטת ביגה על שמרמז חמשים עולה לך
ס ה חלה ש  לך הפסיק שמפרש והיינו הוד נצח תפארת גבורה נ

 הור נצח תפארת גכורר, גדולה מיוחסים לבינה לומד רוצה ה׳
 יסוד עי־־י מרמז כל כי הפסוק אסר ואח׳ב שערים חסשים שהם

 להשפיעם כדי בינר, שעדי חטשיפ מקבל שד.וא מפני כל שנקרא
^ ^‘כ נקרא זה ומפני למלכו תו  הקבלה כי לך של היפך ש
תן היפך  משמע זה מכל הנה לך ב״ל הנזתהכ-ך חוהס כדמות הנו
 איזה ריחקור ראוי ועתה ספירות ה׳ רק אינם הם בינה שערי שנ'

 שבפרקים הש־י הדער. או זה שנפרק זה הדעת שנים מאלו יבשר
 לעומק בשכלנו נרר ואם טובים כאהד שניהם אם או ר,קורמים

 להאמין ראוי אין בודאי כי דבר פשר להם נמצז< ז״ל רש׳כי דברי
4ז רשיני שוכרי  כפנו בפרק נבא ולכן לאלו אלו סוחרים יהיו °

: ד’בס בביאורם עצמו ׳

טל

 צריך זיד־' השיבי דברי בפשר להכנס כדי ו'פרה
ס יחס עניין לרער־ז שערי  הבינדה אד־־' האלה ה

^ ס ס ו  במיה תדע כבר הני־ה ונאסר עניינ
 אל־' הביגד־! יחס כי הקודמים ובשערים בפרקים שהקדמנו

 כיהם אחרונודה ספירור-. לשבעה לומר רוצה כלו האצי־יורה
ם א ם ה ם נקראת זה ובעבור הבנים ע ם א בני  והספירודה ה

ת  היותה יעיד' לבד אינה הזה חוס הי אמום אליה בנים ךחחתונו
ם דופפת ה לי שר ע ם שכמו ורמוז גב א־י^ן האם היא נא א ה  ש

 ומצמיחה רה ומול מנעלה שקכלה ההיז־ה מהטפה כיתעכררד
 לאויר לצאת הרזכעי גכור־־' עד הישורה מהחילרה וממציאה
ם ל עי  והצמיחם ו־ולידכב נעלמות הספירות קבלה הבינה כן ד

-' הנעלם משרשן וד,מציאם ד  ע<ד' להחאצל טתגלה מציאות א
 בשערים כמבואר לרחמים דין חסד פעולתן גלוי גיקים מקומן

ם מי ד קו ה אמנם ו שתנ שדי ת  המשל-י כי בקצת מר,נמשל המו
 הסחהוי,-־״ ההייה גשמיית שר.י>ז ,—הטכעיי■ האס לירח אחר

ת ש־הולידה אחר הנה סכעלה שקבלה מהטפד. בנטנד. ת  או
 וא־נה ככטנה שהיתר, ההויר. מן ריקנית הי^ח תשאר ד,ר,ויה

ם בן א  ולירר־־, אציייית שאהד הרוחנייר־־. המאצלת הקדושד, ב
ט בני ם ישארו ה ם ש ת או צי ם כק ור,צח הדק מ  כי לידר,ן ד

 מתרבה־־. היז־ח אבי־־' המובחר מסציאוחה זזה ל«א הקרושה
לת שר !—וכיתיחב, לחגי  הששי בשער זר, עניין כור ביארנו נא

כלו האצילו!■־! שרשי הזאו־ז מר,קדמה לגו יצא הנה י״ב •ק

 זיד-י רש׳יבי בדברי נהבאד עוד : ת־ח דק במציאודה בנינה
מ במציאותו בבינה בה הנעלם מציאות שאין ה ת ת J’!-;" תלה, ע s 

 עד הגיעו ר,מר.גל־ד ב/צילותן ההפי׳ מציאות כי את־־ות בפנים
 ננללור־־. רים יא:־ט בבטן אנינב לק־.י'ת שביעית שהיא סלכור־־,

ד ב״ה  ר,יסוד כי רנד ר,וי נצח ר.פאירה גבורה גדולה יהם לנ
 הרש׳בי ביאר וכן א.חה נספירד, ר. בריפאו מיוחדי□ כלם והבזלבור,

ם כי בכיני־ת למעלה אין כי גיי. נמ, ר, יה, רכים במקומות נזיהר  א
א ויסוד .—ומלכי, ספירור־. חמשה  ההפאיר־ז החפשטור־. הוז

ם הפשיטייח האוו־״יוי־! ולכן אצי-׳וד״ו אחר שנר,פשט ר  ש
'ו' °' ם ץ׳ ף' ן ם ספק וז.ין בכינה נעלגזו ה ה  אד׳־' ר,.ז ש

ם ני בבינה שים הנעלמירת החמשה הספירות  בכיניז ן בחיי ה
^ כפיפור־, נ׳׳ב '  ההפשט־וחן אחר פש־יב־ור-. אוותיורה ה' אלו ר
^ כקוגים על־י לבינה חוץ '  מדם ינתהיו נר,פשטו גילויין מקום ר
ג' ניר״זא אלפא אותיות בב'  גלוי ד,הילת כי נ״ופיס איתיוח נ

כלולדד וכל מלכוד, עד מ־׳.סד הם ביתא Nאלפ אותיור־. ר׳  ספי
ה שכל בסוד ואחהיתן כללותן עיר' הרומזים אוחיור, ג' מן ה־  א

 מח׳דר כלולה א.חת כל ספירות ז׳ נמצ■׳ ורחמים רין מחסד כלולה
א' הם ם אותיורד כ ע  ככינואר —האותיי, כל־' הכוללר: הא ו

ף י' כראש י' הי>יי הא.לף ציור ביצי כב' הם בדרר  י באמ׳צע ו׳ נכו
^ כזה  גכיררה יע^ מורה כסוף •' חסד י—ע מורה כראש י' ז

ה כאסצע ו׳ דין ש־הוא י סוי ^ ^ ס־ד והנד, ה.פ\.רר. רחמי' ע '  ה
ם האותיור־־. כל־' כוללת שהיזית בסוד טי ש תפ ̂' תית איתי מ  נ
 ח' ז׳ ו' ר,' ד' ג׳ כ כיצד ז' ז' וגהלק׳ם נחס- שהיי^^ אלו קווין
ה' ב ד׳ ג' ב' החסד בקו יהיו סי  ר' י' ט י כרלגו״. V כנצח ז' ו' :

ס' ה נ' ל' הי  כיסוד ן' '0 ל ־,פא.רר.1כ י' ט' הרי־-מ׳ים בקו ס'י
 כגבורה >־' פ ע' רדין כקו יהיו ר.' שי' ר' ק' ץ' פ' ע' במלנירה ס'
ם ג׳ כן גס ש־בנילנור־־. נמצג«ז בנ׳לכוד, ח׳ בהוד ש' ר' ק'  קווי

' ועם (ספירה ספירה בני־' ג' שיגיצ>א כסו ^  ציור בסוד ה
 ין ף ן כ ך אות־ור. והיזמשה כב' הם ן־י־ז כזה שבחסר כללותה

 ה׳ור״ם בעבור פשוטס־, מצויירים ם ש־ אל!>ז היפופור־. הם הם
 קורם נניגרה דיל הנע־'ם מציאורזן איד' גנוה במקום רומזים

א והנה ונכפפו שנתגלו צ מ  נעלמד־ז הם איתיורה ה׳ אלו כי נ
 ואל הגיתגייות הספירות א?־' מקומר־. שהם בסוד בינה נש־ערי

תיות ת׳יחד כן ומפני הנפופור־. האו שי  עי׳ ת״ת עם המ-יכות כ
 הסקירות וראי או .—ספירו, ה' אחדור.ן בסוד הם שאז יסוד

 שפעם עים ומשפ גמורים נרחטים נפר.חים ץ ף ן פ ך שהם
ד' קבלר.פ בסיד כ  שד־-ו^ן ־,א,ין1 קי ע: מר״יך ראשונות שלש מ
א יחוד אין וכאשר כתר  השפעה ול^^ז ישפיעו אז שבעה רם אל

 זר, וניפני משבע כייולות שיהם בהם השפע סכח אלגית נעלמת
 •בהיוי־. הוג»ת ראשונה בחינה בחינות בשני בינה שערי נמצאו

 נספירר־ד גיר״ייחדים ומלכית ויסוד ותפארת ריל נכללים הקצוור,
 מעשר כלולה אהד שכל נכללים הם שעריה זאז הזיווג כסוד אחת

^ שיתהיה עד עמהס זהחכסה הכתר תהנלה ר,יחוד במר כי י  נ
 המקורות ואז יעלהנ' י'' פעמים וה' י' מן ננלליב ה' מאלו אחר,

 ינלוי ר,השפעה נסלד שפעם וישפיעו גמורים בירזמיס יפתחו
 בה' בג' נכל״יים התחתונים השערים גם שיריו עי נית ראש ג'

 שייד,גלדד מצר נ' ש׳ע־יו עו׳ י' פעמים ה׳ בסיד הרור ער □פירות
 כיר,ודן סעלר.ן וזה מר,ן ואחת אחר, נכי:־' ראשונית ג' מציאות

 ו-ילגית הפארר, ח־־ו יר״י שלא בי-יז ש־נייח בר,'נדו : אחר לעצם
 ישפיעו לא אז ז כמנין ם נס-ר ויהיו למטה כאחד יסוד ידי על

 עצמן :׳פאת אלא כתר ינזהיאג אין מ,עסקי בינה שיעניק׳ ד,שירשים
 מפני עמר,ם ה והחנ־ הכתר אור יר,גלה ליא כי נינה שפע דהיינו
 נפר.חין ו־ה׳סעריס סספץ־ור. תהיינד, לא וי׳כך ה־י,הר.ון היחיד העדר

 ובן’ זה ועס ור,שעה ארבעים אלא יעלו ולא ,׳ ״^,□5 ן׳
ט יעלו בז' יטי^החו כזנזן למה  ובזמן הג׳ שער נעלם ויהיה מ׳

 בהיות כי והטעם הגי שעד יתעלס ולא שלטים <עלו ב!-,׳ שיפתחן
 האין עמקי משפע הצ־קןרור־־. ישפיעו מיוהדות לגיטה הספירות

שר הכר.רני ש־ד,וןא  יסוד עיי וריפארת במלכות ירווד יהיה נא
 יחודם מסיד וישיפיעו הדער. סיד ע״י ינינה בחכמה גם יחור יהיה

ם שער ויתגלה,  ואז הכתר סור דרער, סוד שהוא ע-'יו:פ רגעי
 ׳■תגלי כי נסוריחודם מעשר נכללות כפידור. ה ניאלו אחת כל יהיו
 ג''•אשינו׳ יהוד ביד שהיא הנעלם שער דור. כפ ה' מאלו אחח בכל

 וראייה ל.זטה ירוד כשיש ניר״גלים שדם כא.הר. חשובות שהם
 בשירו׳ אומר שר,רי ראשונור, ג' יחוד סור הלא הייעל׳ם ששער לזד!

ר־' החמיש־יס שער הוא ע'<ון שכתר כר״יקוג׳'  איהו דא ע“כ סי
ב דלא איר,ו ודא נינה שערי דר,משין שילימו ״ו ת  דעליי־ז לסמיה א
תיג אתמך ש־מ ששעי־ בפירו' שידורה, ררי עיט ידוע לא נ ההס

הוא מ



 ז פרק בינה פוערי נ סוד ח סער
טל

vrA החמעזים עער הוא עבניגה »»• ואיך ההר n Vx הטעם 
n הם ראשונות השלש היחוד בסוד כי כדםיישנו הזא n n m 

 משפיעימ חמירוי•־. אז ס^חדוח הם nwoS הספירות וכאשר
 חכםד־! הו^,יחוד ותפארת במלכות הידזוד שכהיוח אין מסקי
 ישפיעו ואז יחודם נמר כאחת חעוובות ע״יהשפע׳כתרוהם ובינה
 שליסים שעחס חסשים הם ואז הנעלם שער ויתגלה יחידם ססח*

 לנמל* יוזור אין אז למטוו יחוד אין כאשד אסנם בספירות «חגלים
הבינד־ז ספאת בשבעה אלא נבללים תדנם הג' שער יתגלח ולא

 כחכסהוככתרינזחנתפשיו למלה סתייחרית שאיגה ספני לירה
 נחניי אודהין ואגב אחד עניין אל ז׳לוהסססכימי' דבדירש׳בי

 והשער הפיק נשלם וכזה וגלוייו העלמו החמישים שער עניין
 נאוה עינינו רגלה p־tv «ורד! יבא עי יותר גלוי לנו אין ועתה

 ומלאה פנינו מעל השכל חשכת משה מסיה וימיי תורתו
וברוך מכסים לים כמים דיעח הארץ

־ אמן לעולם ה*
‘ואמן.

טעות תיקוני לוח
 הסעיץ יובין לו להתחלפו׳כ׳כיומטה אוחי־ותשתילין איזה ימצא ואם ישר בדרך להדריך שתתקנו

■ וד״ל ורק צח שהאותיות בהג״הה מפני בו המשמתמש׳ כסשמעוח בדרך ולהדרץ*
א א' י(י  באגרת כה׳ רך טהור• והב «יל טהור נקי כייר. לה׳ שור׳ ע*ג נ׳ רך • גשמי פ^ת עיל כי איכות לי שזרוז ל

ל ספר אשדי :עליון מלך **ל עליון מלאן הטזונויס • שמי אמדי ג׳

• \



טזני פרק עשר הוא ואחד אחד הוא עשר סוד ראשון שער
מי דיםעלד־ז האטו׳ שנל מ א באט׳ שה ו  חפעול.ות כל עושר־. ה
 עצטדד בפני בפעולד־ז טיוחדר־ז 1אחו־ שכל הספירררז אכו־*

 שפעולחדת כסו אומר אני נזחברתר־. נפעילחדיז וטריייקרז
 שהרי פחברתר־ז מתרלקד-ז עצנ־ותר־ז גם סרסנרתרש צחרלקד־ז ,

 שווים אינם שפעילהם מאחר שווים עצמותם שיהיו אפשר אי
ה פחגלוז איני זו רה כסס שסתגלה מה שהרי  זו • אחרת מטכיי

א שאלה נה א ש־וו3ח׳:י הגשטי בארס תראה הל  ד' כן כב ני.
 בגון>הארם תמצ» ולא עפר כים ריח אש שה□ השוה בכזג ישור.»<

לא הלק ע^ים  אש גהם יהיה שלא וז[דרג^ו מראשו נקודה שוס ו
ף נקודה או זולק1 איזה על לוכד תוכל שלא י*ל עפר מיס רוח  כנו

ט3 של נהודך. הרקה מן רקה הנקודה שיהיה הגם הארס א ח  ל
בל א הנקודה זו עליה לוס׳ תו לא מים וזו מיס ולא אש הי  זו אש ו

א אש י  ולא עפ׳ וזו ועפר אש ולא מים וזו אש ולא עפר וזו עטר ז
ש ס א ח וזו ומי׳ אש ולא ריח יזו וסי א מ ל ש עפר ו אש וזו ומים א

©ל
 8חדחמי כללות מצד רחמים לפעול קסד! מסכימי׳ גמרה ספ־י־ת וגם

 שורן וכלן אחת בהסכמה הפעולה נשלמה כלן ירי שעל עד שכהן
ט אחרוח כתכוגן נדביק יהיעות באהיה באהכה לטיכה לו ש  ה

אי כד לשונו וזה בתיקוני׳ הזוהר ממאמר לזה וראייה * ה ב  ה
א מ  בחייבין וכן אחרא כסטדא או בעג״ילק דיגא למיעב' בעי א
גבורות* ואתקר-או ספירין כלהו נר־־. מגבורהואתכללן נטלא

ר טלא וחסדא חינא בעילמיעכד ונ ^ ספירין וכלהו מחסד נ ל כ ה א
מעמוד' נטלא עלסא על לרתשי בעאת וכר חסדים ואתקריאו כה

 ע*פ רדום׳ ואתקריאו בה אתנלילין ספ׳רין וכלהו דאמצעיחא
ש ׳ המאמר פי הנ הנ  חא׳יי כיד עלינו הטוב׳ ח' ביד המאמר ו
א נ ל  ו״כן אח״רא ב״סטהן איי כעס׳לק די׳נא למיעכ בע״י א

 ספיי^ן כל״הו ביה ואתכליילן סגביורה נטילא כח׳ייכין
ת ספיד' פירוש בורות נ קריאו ואח ט  שהיא ספני אבן נקראדז מל
 עליה נסמך האצילו׳ כל ר׳ל הבניין שכל בוחן אכן פינה ואבן יסוד

א ל א מים וזו ועפר ופי׳ רוח ו ל  שיהיה בין הספירות שישפיעו וההשפעות הפעולות שבל באופן היסייי־ כל וכן ועפר אש רוה ו
א ם חסד של השפעה שיהיה כין דין של השפעה ונקודדלז נקירה שבכל רק מזדה זדה ודחלק דהפדיר תוכל ד; ל ס כ ע׳ פי ש  מ

תאחדו ח כך כל יסודות חר׳ כל י רו ח א ל^ במלכות בהם נראריז שלא עד נ  וסשפערת פעמיתן לחוץ סוצי׳ והיא והשפעתן פעו
הז יטוד 0־i׳* א כמו הו » כלם רק עצמו בפני נראו-. ש ר ת רו׳ פעולתן ומגלי׳ י שכלףזספי שהיאהאבןפינה דנלהעולמו׳באופן

ם ח סוני והאיונות שהמלוכה באופן :ירה על פעולתן לעשי׳ אלי  כד״. שיתראדה בנקידד. בי ונקודה נקידה בכל גמור במהדורה
תדה אש  וכן היבורוח שאר גיב בה יתראו נעצסד־. נקודדה באו

תדה תראו מים בדה שיתראה בעצמרה נקוררה באו כ י  ושד.ר ג'
א כלם וכן היסורורה ל א ו צ מ א זה ת א זה ולא זח בל  רק זה בל

ל כח  באחרות וכלן בכלן אתרה יסוד וכן כאחרת יסודות הד־ נ
 המייחדים יסודות הד׳ וrשו שור־. פעולתן אין וא״עפב השידה

ת פועדי□ מש־־' דרך בגרון ר תיי  ד.גרון מן שהרי אח״הע או
 בחיך ססיוהדיס יסודות ׳ והו אח״הע אותיורת וסתגלים יובאים

ת 0<לי פו תיו  או#ו>גי'כק■ ומתגלים יועאי׳ החיך מן שהרי גי׳׳כק או
ת פועלים בלעדן הסיוחריט יסודות וה״ר תיו  שהרי דט״לנת או

ס יוצאים מהלשין ת ומתגלי תיו  הסיוחדים יפורות ודי רטלינח או
ת כרעיים בשנייה תיו  ויוצאים מתגלים סהשןייס בי זס״שיץ או
ת מ ח  פועלים נשפתיים הסיוחדים יסודות הד׳ וכן pזס׳•ש• או
ת תיו ס יוצאים משפתיים שד.רי ביכף או ף אותיות ומתגלי ר ר  נ

ה הרי ת חדו׳ הם שהיסודות אע*פ כי בעיניך רואה א א ס אחדי ת  פ
־ גסיד׳ ב, א עד ראשו וער רגלו מכף כשוה אדם אברי ‘ג ל ש

א ובלתה חעולמור־י. ‘בכיייי להשפיע נייר. ניחן והמטשלוז  ל
 כי ידה על טשפיע׳ן כלן רק בעולמות להשפיע ספירת שום ירום
t s ’n סקזלו־ע ‘בכד־ מלכותדה אשר והמלך יהמנהיג הפטרק

כשטלכו׳ הסאמד פי׳ ויהיד־ו הגהה
>S3 nDSmSay»r נועו^חר זיעזיז ר.דפי*ות 
Ŝנ\&י Sה yכSע  הנה כיתSמ ע״'־ דוקא נ׳י̂'Sה

 חאתרוב׳ הס#יר׳ היא rניר־SהידתשמS בי היע
 כסיר שבספירות האחרון Sהעלו ער.יא ננזזוא
הניית ככאו מקיף nS'y עוכל  ^רלר־ז את היי

ת נאיפן ̂א כותSמ עספיי  האחרון העליוד־י עור.
 ספורות ט׳ מבלעואר וליסיסב' |םוקפ׳ עככפירות

 הגיייאי *Sרyכרתסד.רזילSמ Sw׳ רתהתי' וכפופה
 חספיירויבאשד aS'yS חוץ הפיירוד םSעו עיהוא

תבאי  עעיייה י יעיר ־ייאה ב י^Sאעי סור כשער י
 הכרדאד״ז עולם מקפת כותSס עיססידח כאופן
, כתיכדיין וססוכביין בה סרקפין מר^S^y ושאר

"ייי׳“'’ ״יז ‘י״י •*״ws חיז ייז ספירי! כל״הו ביה ואתיכלילו ייי
I * * ׳ I, משפיע ער.וא כ״ה יהאעילות הפרוד עולנם

את דרך y'svnS עריך עולמו̂רS כ־גיד״^פיע י ר״ל גנז״רות קדיאו ו -  כו
1כ72בנ כלילין כלן רו הסע ערל*כש אציליי. עיליבש הSכ היא םל:ות

 או בעמלק דין לע׳גוו׳ חצר־!
 או לום׳ צ'1ר אחרא בסטרא

ת בקליפות  הטוסאדד כהו
 שרי מעלה ■*nw שרים שהם

ם אומוי־. ל עו  ו8א עיעז ה
שחצח או י—ר׳י בחייכייגא  כ

 סלנו׳ אז ברשעי׳ דק לעשו
מגבור׳ שפע ונוטל' מקבלת

ע _ ״ ״ •• • תן —י־ך<< ־ א צי ץ י ר ח

vVr«a יי״י'״ “י יי־ יייי‘'“ וכנ;י'נקידה
ת סעולית קו ^ תעצמו׳ שד,יסודות הגס סזו זו ושונות חלו -------------------------------- הג'
א כן במו שפירשנו כמו השיה באתרו׳ הר,דושולת בספירות הו

חד עצמות שהם מכל צר מכל פשוט א סינרה ו
ם מתייהרים ריהנ-יותהואורה ונקרה נקודת ובכל ה בבלספירה נ

ח ום!ירד ה וספיר׳ ספירה כל זה /עמצד ער ספירות י׳ כל נ ל גי  נ
• ער -מ/זשרלעשר חכל.  ני,ורדה במל כי עשייווזיר. לרבוי כל״י

שי בה יחראה תה ע  חסד בה שיתראה נקודים וכאו
ד ^ א׳ בעצמה נדודה י תו תיי של יין בה י נקודוי-. נכורהובאו

 י רדזסי בז־ז יתראדה שלגבוררח דין בר־:
״ י ׳*  מהחלקים הס עכ״ז הספירות כל בה דאה י

ת לפעול זאת אצילסב*ה0 ״ תפארות של א לפעול הסדז

ה. גבורה יעמוד חסר י,ל 4 ^ גי וכן דין לפעיל נ
™י ל, ,־ מנ י ־י ־ י

l שר!רי מזה קשה יור.ר »לא ״ץ
. ״«— _ י ״ בנ׳עולחם מחולקים שיהיו די ולא . . -L

S0̂יי־ן כרת  נתנו כידה חתחתינה ספירה עתי
 אשר יתSיyS הנשפעות ההשפעות Sכ ובשפעו

̂כת שד.יא מפגי כיחSמ נקראת היא כן מפג׳■  סו
 יןירד־ז כריאה שהס הנפרריכש העילנעת ער

 שחי■ מפני אדרי כןנקי׳אתנ״ב וסשני עשייה
 חגםדריס. סויSהעי Sy רהסמרין הארון
 עגולים ניך6S אצייר העייון שתבייז כדי וחגה

 הנך הרותגי את תכין ידנ-נמיית גשנ׳ייס
 שנשפעור־ז הת־שסעות S3 הצייור בזה רזאה
̂כית ררך להשפיע ר.וכרחי סיחSלעי  וכ^ ס
 הוא הנה כרתSגזס nooS השפע יגיע hSb/עוד

 ההשפערא pS;3 ראיגרה אצילות כעולק
סות  W3S0S חוץ כשכאר רק משה של יע̂י

* נ־לכיר־ז: עד-יירי

I ___ ^ שבל כאופז יתפא־־תו עיוי שכינת שיכן ירוד
חד ר ■ ׳ ̂ ןץ«ץ יציאתן קידכש שסששיעי' ההששעי׳ וחדק חלק בכל- חבירו בלתי *!חדי יסור ם־־ם א

כללותן מצד שכהן ספירו׳ י׳ הנץ באצירות גידייז כותSuל _____ _ ” ר1ב׳׳״ גראיז
כ שנכללו ט מרין ג' עי  םעפי

ם במלכירה  ומסכימין שפע
ם שיהיה ע פ  רין במלכות ש

 גבור׳שהוא של העזפע נסו
שפעו' נקראו ואז דין כלחה

 וכד ודינין גבורויה במלכות
^ חינא למיעכד נעא ד ס ח ו
שהמלמת ר׳ל  לפ׳עול רוצח כ

 »ע4י ומוגבלת גומלוז וחסד חן
 הספירות ובל וזסד מספירת

כ בה משפיעות ט כללורעז מצד ג' ר  שיחיו dומסכימי חסי שנ
אח וכיד חסדי' כלן כמלכות שפעם  ^^זיהוש 4ע^׳מ ע״ל לריחמי בעי

^' נוטלת עולס על לרחם רוצה כשמלכות ק ט דWV ^1 ו  א
חסי׳ קו ד חי נ ס סן ג'כ שנכללו כללוחן מצד הספיחרת ‘ו מי  רוז

 כלן ונקראו o»tspn נסלכות כלן שיהיו ומסבימיס כה משפיעים
 השכל אל קרוב הדבר שיה׳ נר* נאה סעזל לך נמשיל והנד. רחמים

̂* הם כי ה והוא הלב על ומתיישב הד,ן כי לזה זה הפכי י ו ם עיקר הניפני שכאדם בסו נ ל  פעו
 הדבור פעולת שמתי׳הס עי מהלשון ומתגלר. מתראה הדבור ־

ח מצרוחונפשו שומר ולשונו ו“פי מר“שו שנא׳ כעניין ללשון  חנ
 וחוזוף הגרק זה כל עס הלשון אל חויבר פעולת שנתייחס הגם

מ , י י ״י לפעולרת מםגיגזים כלם סהקנה היוצא ורזקול והשפתיים והשניים ונ^ר.. ונשיג לייל זה ומנניי י
s i -״ ״..,י״ ״ י הי־יי «יי» חלשי, ״ w ד־״'־ ־ל־ P׳־ י b r ״המי

״C״ ,3* ״ ^ ג ״ .«<ם xn %«״•״ *ה ל *V לי״ רישיה ־״ לל״, לא״•״ •יי ־־־־•־*
אותיור־ן לפעולת מיוחד שהגרון פי על אף *י כוונ מחשבת ,«.ןן,ל החסד ^לות מצר ייירר ’

dT -S יק הסי ס*ירת t ’P מוצאם ששם לאותיותגי״כק מיוחד והחיך ספ-ית וכן מחם׳ מתגלה הפעול׳
 והשפתיים מוצאם ששם זס״שרץ לאותיות סיוחייס והשנ״ש 3ג תסכי׳ שבר. החס׳ כללות מצר היחמיס סרת ת^יתשהיא

ב?ף בו לאותיורח מיוחדים חסד של הפעולח עיקי רק החסד ספ׳רת עם חסד לפעול' י.יא
מוצאסבאופןשנלאחי ששם HH Jj יספידו״ ע כ»ד.לעעולדק המאצ-ל בשי׳צון וכן י ״תד «תגלת^,

נ

. . ■ ■ כשיייון וכן • חסד מן סתגלה
 לפעול חסבים היא גם שיבה הדין כללות מצד »נניח־אזגםהחסד

עס ן חן י  תסכים שבה הדין כללות מצר תפארר. וסן גכורר.־ של י
 וכן גבורה מן מתגלה הדין עיקר רק גבורה של די! עס יין לפיול

: א! תפארה, עיי רוזטים לי־עול המאצילפ*ה פשרצון הסר ספירת ג

יאיסאת חי הםוייקיפיי־̂ו א בפעולחז׳ סיווזד םר.ם ו
ע« מסכיסים כלם זה כל עם י׳יא וגיחייק־׳א״״גיך-אי הסב^א־ם דב~ס
 יוצ«א כלם שבין ער הלשון ילךיכ̂י ד. ואינו היע ל־«ון כדיב' ינוtfS וע־ומ־

........." £ י......................."‘י ■ שלימורז פ ג לתרהר פיר «רה1ו י לתגירן אי* גין *•דו! י


